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பதிைர
ஏ9 ேத> யைல0த? ெர,தைன
எ<தி யா@0த

றி ைர ெய,தைன

பா9 ப'ட பத,ெதளி ெவ,தைன

பென றிக' ெபா'9ணி ெவ,தைன

நா9 மசி பதிபி  AB

நாC விறப. ப(டக ெள,தைன

Aட ேநாகின காறின ெவ,தைன

ேகாதி லாசாமி நாத றமி ெகேற!

- இரா.இராகைவயகா

தமி,தா,தா டாட உ.ேவ.சா. அவக

எ<திய த வரலா D. இ%.

இ0Dைல கறா. 'ெபக,% ேவ(9 பணித.' எற இலகண,%

இ%தா சாியான இலகிய எற உ(ைம ெதளிவா . ேபதகC

அபாப'ட ேபாததா தமிஞான எப% இ0DB ெதா ெமா,த ெபா
எறா. அ% மிைகயாகா%. 'நறி

வி,தா  ந.ெலா<க' எற ெதாடைர

விள வதகாக இவ ம(Eலகி. பிற0தா எ ெகா ள ேவ(> இகிற%.

டாட உ.ேவ.சா. அவகளி எ சாி,திர  மகா,மா கா0திஜி அவகளி

ச,திய ேசாதைன2 ஒேரதர உைடயைவ. இவறி ஒHேவாெர<,% வா@ைம

நிரபிய ைவர எ<,%க . எசாி,திர கறா. தமிழாவ வ. வ0த
தமிழாவ வள.

ப,%பா'9, எ'9,ெதாைக2

ஐ0%, I ெப காபியகC,

ஐபதி  ேமப'ட பிற இலகியகC, இலகண D.கC நி
நிலவத  காரண, டாட உ.ேவ.சா. அவகளி அயரா உைழேப எபைத,
இ0த மபைத அறி2. அ0த D.கைள க 

, 'எ சாி,திர' எ1 இ0த

Dைல கக ேவ(9. இதைன கறா. தமி D.கைள அ  ெகா(9வர

அவப'ட இன.க

ாி2. 'எ சாி,திர' டாட உ.ேவ.சா. அவகளி

150ஆவ% ஆ(>. ஆறா பதிபாக ெவளிவர, திவ' சதி அ

பாB,திகிற%.

தமி,தா,தா டாட உ.ேவ.சா. அவகளி பதி  பணி அேத பாணியி.

இ0D. நிைலய வாயிலாக, டாட உ.ேவ.சா. அவகளி திமகனா தி. சா.
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க.யாண 0தர ஐய அவகளாK, டாட உ.ேவ.சா.அவகளி ெபயரனா

தி.க.பிரமணிய ஐய அவகளாK ெகா C ெபயரனா

தி..ேவகடகி-ண அவகளாK ெதாடவ% மிக மகிசி ாியதா .
அசி. ெவளிவராத தமிD.க

இன  இகிறன. ஓைலயி.

இ  அவைற அ, தமி ேசாைலயி. உலாவர ெச@ய

யK தமி,

ெதா(டகைள ேமK உவாக இ0D. உதவ ேவ(9 என எ.லா வ.ல
திவ' சதிைய இைறMகிேற.

நிதி அறிேயா இHலக,% ஒேகா>
இபவைக நிமி,த %@ 

கதி அறிேயா எமன வ0தக

ட0ைதநக கைலஞ ேகாேவ!

ெபாதியமைல பிற0தெமாழி வாவறி2
காலெமலா லேவா வாயி.

%தி அறிவா@ அவெநMசி வா,தறிவா@
இறபிறி, %ல

-- மகாகவி பாரதி

வாேய

டாட உ.ேவ.சா. D.நிைலய

ெசைன -90

-----------

சிவமய

தி,தா(டக

திசிறபல

ம.ேவ.பபதி, காபா'சிய
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கைர

"திேவெய ெச.வேம ேதேன வாேனா

ெச<Mடேர ெச<Mடந ேசாதீமிக

உேவெய 1றேவெய Nேன ஊனி
1 ளேம 2 ள,தி 1 ேள நிற

கேவெய கபகேமக(ேண க(ணி

கமணிேய மணியா9பாவா@ காவா@

அவாய வ.விைன ேநாயைடயா வ(ண
ஆவ9த( 9ைற2ைற2 மமரேரேற."

திசிறபல
சீவகசி0தாமணி, சிலபதிகார, ப,%பா'9

ெவளியி'ட பிற

தBய D.கைள அசி'9

தமிழப பல பாரா'> வேபா% எ0ைதயாரவக

த

ஆசிாியராகிய மகாவி,%வா O மீனா'சி0தர பி ைளயவகைள அ>க>
நிைன0%, தமிட வேவாகளிட பி ைளயவகCைடய க.வி ெபைம,
ேபாதனா சதி, ெச@2ளியவதி. இ0த ஒ யவற திறைம
Aறி, தம

ஏப'9 வ ெபைமெக.லா அவகளிட

தBயவைற

ைறயாக பல

வட பாடேக'9 இைடவிடா% பழகியேத காரண எ ெசா.Kவாக .
அவகCைடய வாைக வரலாறி. தா ெதாி0%ெகா(ட சில அாிய
ெச@திகைள ெசா.Kவா. ேக'பவக

திதி2 ெச.Kவாக . இப>

யிைகயி. அவகCைடய வாைக வரலா ெவளி வ0தா. தமி நா'>ன
அறி0% இ வத

அ1Aலமாயி ெம த0ைதயா எ(ணின.

பேகாண,தி. இர(9

ைற ெபாியசைப A'>, காேலP பிாிQபாலாக

இ0த O J.M.ெஹ3மா

தBயவக

பி ைளயவகைள பறி அவக

அகிராசன,தி கீ O

உப0நியாச ெச@தாக . ேக'ட அபக

பல பி ைளயவகCைடய ெபைமைய வரவர அதிகமாக பாரா'>னாக .

அ% த. எ0ைதயா , த ஆசிாிய அவகCைடய சாி,திர,ைத விாிவாக

எ<தி அசி'9 ெவளியிட ேவ(9ெமற ேவக உ(டாயி.

ெசைன

ட0ைதயிB0%

வ0தபி ஒழி0த காலகளி. த க,ைத அHேவைலயிேல

ெசK,தி பலவைகயான

றி கைள எ<தி ேச,தாக . இதபயனாக

ஆசிாியரவகள% சாி,திர,ைத இர(9 பாககளாக 1933-34-ஆ ஆ(9களி.
பதிபி,% ெவளியி'டாக . அகால,தி. தமி ஆசிாியகைள பறிய
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வரலாகேள ெபபாK காணபடாைமயா. பி ைளயவகCைடய
சாி,திர,தி

மிக மதி ஏப'ட%. பி ைளயவக

சாி,திர,தா. பல

அைமயான நிகசிகைள, ெதாி0% ெகா(ட தமி அபக

பலைடய

பாரா'9 எ த0ைதயா  கிைட,த%. சாி,திர ெவளிவ0த பி பல

ப,திாிகாசிாியகளி ேவ(9ேகாளிப> சி க'9ைரக

எ0ைதயாரவகளா.

தமி மாத ப,திாிைககளிK விேசஷ மலகளிK எ<தெப வ0தன.
அவறி வசனநைட

மதி வரவர அதிகமாயி.

1935-ஆ வஷ மா மாத 6-Œ எ0ைதயாரவகளி சதாபிேஷக

(எ(பதா ஆ(9 T,தி விழா) நைடெபற%. அ ராHபகU

K.V.கி-ணசாமி ஐயரவக
மிக சிறபான

தBய அபக

ேச0% ெஸேன' ம(டப,தி.

ைறயி. ஒ வா,% A'ட நட,தினாக . பி ைளயவக

சாி,திர,ைத ப>,% பா,% இ ற ஒ தமிழப "பி ைளயவக

சாி,திரேம இHவள ரசமாயிகிறேத. ஐயரவக
நா'>ன

சாி,திர ெவளிவ0தா. தமி

மிக பயப9ேம" எ த க,ைத ம'9 ெதாிவி,% ெபயைர

ெவளியிடாம. ஐயரவக

அளிக ெச@தா.

ய சாி,திர பதி காக W.501 அ0த சைபயி.

சதாபிேஷக ஆனபிற

எ0ைதயாரவகC

யசாித எ<தேவ(9ெமற க,%

ஏப'9 சவகலாசாைலயா விபியப>

0ெதாைகைய பதிபிக ேவ(9ெமற ேவக உ(டாகேவ இைடவிடா%

அHேவைலைய கவனி,% வ0தா.

ரQகமணி Oமா >.ேக.சிதபரநாத தBயாரவக , O

ரா.கி-ணI,தி ஐய அவக

ேபாற அபக

சாி,திர எ<தேவ(9 எ த0ைதயா
<வைத2 எ<தி

ச0தி,த காலகளிெல.லா

நிைன?'> வ0தன. சாி,திர

>,% ஒ 3தகமாக ெவளியிடலா எ நிைன,தாK

அHவா ெச@வதி. அதிக நா'களாகலா, அைத கா'>K ஆரப,திB0%

வரலாகைள ப,திாிைக Iலமாக ெவளியி'9 வ0தா. ப>பவகC

அ1Aலமாக இ ெமற க,% ஏப'ட%. அெபா<% "ஆன0தவிகட"

ப,திாிைகயி பிரதம ஆசிாியராக இ0த O ரா, கி-ணI,தி ஐயரவக , O

S.S.வாச அவகCட இர(ெடா

ைற வ0% எ0ைதயாரவகCட

சபாஷி,%, யசாித,ைத ஆன0தவிகடனி. வார0ேதா ஒHேவா அ,தியாயமாக
ெவளியிடலாெம அத ாிய ஏபா'ைட ெச@தன. அவக

விபிய
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வ(ணேம, 1940-ஆ ஆ(9

த. சாி,திர எ<தி ெவளியி9வெத

நிசயமாயி. அசமய ,தக பதி ேவைலகளி. உடனி0% கவனி,% வ0த
O கி.வா.ஜக0நாைதய B.O.L. எ த0ைதயாரவக

அHவேபா% சாி,திர

சப0தமான நிகசிகைள Aற அைவகைள எ<தி வரலானா.

6-1-1940. ஆன0தவிகடனி. ெவளிவ0த%. ஆ அ,தியாயக

த. அ,தியாய
தB.

ஆன0தவிகட காாியாலய,தி. ேசபிக ெபறன. சில அபக

சாி,திர சப0தமான படக

அகேக அைமக ெபறன. பிற

அHவெபா<% அHவப தி ாிய விஷயக

ப,திாிகாலய,தி

விபியப>

எ<தி

அ1ப ெப வ0தன. அகாலகளி. உடனி0% O ஜக0நாைதய

எ0ைதயாரவக
ெவளி வவத

விப ப> ெசா.Bயவைற எ<தி, தவறா% ப,திாிைகயி.

மிக உதவி ாி0தா. சாி,திர ெவளிவரேவ(9ெமற

ஊக,%டனி0% அத ாிய ேவைலகைள2 எ0ைதயாட இ0% கவனி,%
உதவிய% மிக பாரா'ட ாியதா . அHதவிைய எ மறேவ.
சாி,திர,தி. படக

ைகபடக

எ9,% எக

ெவளிவவத ெபா'9 ெவளிX அபக
விப,திப> அ1பி உதவினாக .

இெபா<% %ைறைச ஆதீன க,தகளாக விள  OலO அபலவாண ேதசிக
அவக

திவாவ9%ைற, மாXர, திவிைடமU, திெப0%ைற இைவக

சப0தமான படகைள அ1ப ெச@% உதவினாக .
1940-ஆ வஷ

த. வார0ேதா ஓ அ,தியாயமாக 1942 ேம மாத

வைரயி. 'யசாித' ஆன0த விகடனி. ெவளிவ0த%; எ த0ைதயாரவக
சாி,திர ப திைய அHவெபா<ேத எ<திவர ெச@2 பழக,ைத
ேமெகா(டனராதலா. ஆன0தவிகடனி. அவக

காலMெசறபி

ெதாடசியாக சாிதப தி ெவளிவரவி.ைல, சாி,திர சப0தமான பலவைக
றி கைள அவக
அ,தியாயக

ெதா ,% ைவ,% ளாக . 122

வைர யசாிதமாக வ0த ப திேய இபதிபி. ெவளியிட

ெப ள%. தமிழபக

அ>க> சாி,திர பதிைபபறி ேநாிK க>த

Iலமாக வினவி வ0தன. காகித க'9பா9

வ>வ,தி. பதி ெவளிவர, தாமதமாயி.

தBய காரணகளா. ,தக

8

இெபா<% O காசிமட,% அதிபகளாக விள  அகைல

விேனாதகC ேபரற ெசய.க

அ ந0தி, தபிரா 3வாமிக

ாி0% வபவகCமாகிய OலO காசிவாசி

அவக

ஐயரவக

சாி,திர ெவளிவர

ேவ(9ெம அ>க> எைன நிைனப9,தி வ0தேதா9 நெகாைட2
அளி,% உதவினாக . அவகC

எ மனமா0த நறிைய இத Iல

ெதாிவி,%ெகா Cகிேற.

யசாித,ைத ஆன0தவிகடனி. பதிபிக ெச@%, ,தக வ>வி.
ெவளிவவத

ஸப0தமான 'ளா க '

உடப'9 படக

தBயவைற

னேர அ1ப ெச@% உதவிய "ஆன0தவிகட" உாிைமயாளராகிய Oமா

S.S.வாச அவகC

எ மனமா0த நறியறிைவ ெசK,%கிேற.

வழகேபா. ஊக,%ட இ ,தக,ைத, திறபட அசி'9 ெகா9,த

கY அAட,தா பாரா'9 ாிய.

இயசாித ப தியி. ஆசிாியக , தமி லவக , ஊ ெபயக ,

தBயன மி தியாக வ0% ளன.

கியமான நிகசிகைள2 சிற 

ெபயகைள2 வாிைசப9,தி அைம,% அைவ அகராதியாக ேசக
ெப ளன.

ஐயரவக

எ<திய யசாித மணிேமகைல பதி ெவளி வ0த

வரலாேறா9 (1898)
பி நிகசிக

ெப ளன. திவ

>வைடகிற%.

சப0தமான

றி க

ஒ< ப9,தி ைவக

%ைண ெகா(9 அபக

சாி,திர,"தி ெதாடசியாக ஐயரவக
ெவளியிடலாெம கதி2 ேள.

உதவிெகா(9 "எ

வரலாைற T,தி ெச@%

"தியாகராச விலாஸ", திேவ'Zவரேப'ைட

4-4-1950

-----------

இஙன

S.கBயாண 0தர ஐய
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ஐயரவகளி வாைக வரலா  க
இ0த Dறா(>. தமி இலகிய உலகி. இர(9 ெபாிய மைலகைள

ேபாற ெபாியவக

தமிெமாழி  திய ஒளிைய ெகா9,தாக . ஒவ

Oபிரமணிய பாரதியா. மெறாவ O மகாமேகாபா,தியாய டாட உ.ேவ.

சாமிநாைதயரவக

கவிஞ பாரதியா த ைடய திய கவிகளா. தமி,தா@ 

திய அணிகைள T'>னா. ஐயரவகேளா, பல காலமாக மகி மைற0% கிட0த

பைழய அணிகைள மீ'9 எ9,% ெகாண0% %லகி ெமA'> T'> அழ
பா,தாக .

தமி, தா,தா எ தமி

ஐயரவக

ழ0ைதகளா. அ ட ேபாறெப

உ(ைமயி. ெசற Dறா(>ேலேய த ைடய அெப0

ெதா(ைட, ெதாடகிவி'டாக . அவக
ஆ ேததி ேதாறினாக . அவக

நிைல  அவக

1885-ஆ ஆ(9 பிரவாி மாத 19-

ேதாறிய கால,தி. இ0த தமிழி

மைற0த கால,தி. (ஏர., 1942) தமி உய0% நிற

நிைல  எHவளேவா ேவைம உ(9. அவக

சீவகசி0தாமணிைய அசி'9 ெவளியி'டாக . அ%

1887-ஆ ஆ(>.

த. இதி கால வைரயி.

தமி,தாயி அணிகைள ஒHெவாறாக %பி  அ தமான ெதா(>. த
கால

<வைத2 அவக

அவக

ெசலவி'டாக ,

ேதாறிய கால,தி. ெப லவகC சக D.க

எ

ெபயரளவிேல ெதாி0% ெகா(>0தாகேள ஒழிய அைவ இனைவ எப%

அவகC , ெதாியா%. ேகாவல கைத எற ஒ நாேடா> கைதைய2 அதி.

வ க(ணகிைய2 மாதவிைய2 அறிவாகேள யறி சிலபதிகார,ைத2

அதி. உ ள பா,திரகைள2 அறியமா'டாக . அகநாN, றநாN எற
இர(9  உ ள ேவபா9 இனெத ெதாியா%, மணிேமகைல எ0த

சமய,ைத பறிய D. எப% ெதாியா%.

இேறா ப ளிAட,தி பயிK Iறா வ  மாணவ1 

பாாிையபறிய வரலா ெதாி2. ேசர ெச '9வ1ைடய ெவறிைய பறி

ேம. வ  மாணாகக
றநாN,

ப>கிறாக . ப ளி AடகளிK க.:ாிகளிK

0ெதாைக ப,%பா'9

பாடமாக வாசிகிறாக

தBய சக D.களிK ள ப திகைள

பி ைளக . பல ஆ(9கC

 திராவிட

ெமாழிகளி அைமைப பறி கா.9ெவ. எற ஆகிேலய அழகான D.
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ஒ எ<தினா. 'திராவிட ெமாழிகளி ஒபிய.' (Comparative Phonology of

Dravidian Languages) எப% அ0% DB ெபய. அைத இ சிற0த Dலாக
ெகா(டா9கிறாக . அைத எ<தினவேக எ'9, ெதாைக,

லவக

ப,%பா'9 ஆகியைவ கிைடகவி.ைல. அ0 D.களி அைமைப அவ

அறியா.

இேறா சககால, தமிழைர பறி2, D.கைள பறி2 பல பல
D.க

வ0திகிறன, பல வைகயான ஆரா@சிக

நிக0% வகிறன. தமி

இலகிய,தி ெபாகால எ சக கால,ைத ேபாறி பாரா'>

ெபமித,%ட ேபகிேறா. தமிழ ப(பா9, தமிழ நாகாிக, தமிழ மர எ
நம ாிய தனி சிறைப பல ேமைடகளி. லவ ெபமக

ேபகிறாக ;

எ<%கிறாக . பாரத நா'>. உயிட வழகி வ ெமாழிக

யாவறிK

பைழய%. இலகிய வள ெபா0திய%, இலகண வர ைடய%, எைத2

வழக,தக ெசா.வள ைடய% எெற.லா மறவகC ஒ  ெகா C
நிைல தமி<  கிைட,திகிற%.

தமி, தா,தாவி அெப0 ெதா(ேட இ,தைன உய 

Iலகாரண எபைத, தமி லவக

ஐயரவகC

அறிவாக . தமி வரலாறி.

எ ஒ தனி ப தி இ  எபதி. ச0ேதகேம இ.ைல.

ஐயரவகCைடய ஊ தMைச ஜி.லாவி. உ ள உ,தமதான ர எற

சிறிய கிராம. சகீத வி,%வானகிய O ேவகட ைபய  Oமதி

சரவதியமாC  ,திரராக ஐயரவக

பிற0தாக . அவகCைடய

த0ைதயா பல இடகC  ெச த ைடய இைச, திறைமைய கா'>
ஊதிய ெப வா0% வ0தாக .

றிபி'ட ேவைல2

றிபி'ட சபள 

இ.லாவி'டாK அகால,தி. வா0த மகளி அ  கைலயபிமான 
அவைர ேபாற கைலஞகைள பா%கா,% வ0தன. அகேக இ0த

ெச.வகC ஜமீதாகC அவ  சிற  ெச@%, வாைகைய

ைவ2ைடயதாகினாக . இ0த \நிைலயி. ஐயரவக

வள0% வ0தாக .

த0ைதயாாிட  சில தி(ைண ப ளி Aட,% ஆசிாியகளிட  இேபரறிஞ
இளைமயி. க.வி பயிறா. அகால,தி. சில D.கைளேய கறி0தாK,

அவைற, தி,தமாக பயி மறவகC  ெதளிவாக பாட ெசா.K

சிறிய லவக

அகேக இ0தாக . அ,தைகயவகளாகிய அாிய:
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சடேகாைபயகா, ெசகண வி,தாசலெர'>யா

தBயவகளிட ஐயரவக

சில D.கைள கறாக . ஐயரவகCைடய த0ைதயா , த

ெபாிய சகீத வி,%வானாக ஆக ேவ(9ெமற ஆைசேய

மாரைர

தB. எ<0த%.

ஆனா. இவகC , தமிழி. உ(டான ெப பசிைய க(ட ேபா% அ0த,
%ைறயி. இவகைள ஈ9ப9,%வ%தா த ைடய கடைம எபைத அவ
உண0தா. அதனா. எெகேக தமி D.கைள பாட ெசா.Kகிறவக

இகிறாகேளா, அ0த அ0த ஊகCெக.லா

தமி க.வி ெபப> ெச@% வ0தா.

>ேயறி, த ைடய

மார

அேபா% திவாவ9%ைற ஆதீன,தி. ெப கவிஞராக சிற0த

லவராக திக0த மாகவி,%வா மீனா'சி0தர பி ைளயவகளி க

தமிநா9

<வ% பரவியி0த%. அவ பல மாணாககC  பாட ெசா.B

ெகா9,%வகிறா எற ெச@தி ஐயரவகளி த0ைதயா காதி. வி<0த%. "ந
பி ைளைய2 அ0த மகாவி,%வானிட ேச,% விட ேவ(9" எற ஆவ.

அவ

உ(டாயி.

1870-ஆ ஆ(9 ஏர. மாத ஐயரவக

வாைகயி இர(டா ப தி

ெதாடகிய%. மாXர,தி. இ0த மகாவி,%வா மீனா'சி0தர

மாணாகராக ேச0தாக . அ% த. அ0த, தமி

பி ைளயவகளிட இவக

கடB மைற வைரயி. (1-2-1876) உடனி0% பலவைகயான தமி D.கைள
கறாக . அ லவபிரா அHவேபா% இயறிவ0த D.கைள எ<%வ%

திவாவ9%ைற மட,தி ஆதீனக,தகளாக இ0த O பிரமணிய ேதசிகட
பழ வ%, அ0த மட,%

வ தமி லவகளிட,திK வடெமாழி

வாணாிட,திK சகீத வி,%வாகளிட,திK ெநகி பழ வ% ேபாற
ெசய.களா. இவகCகிைட,த அ^பவ ேவ யா  கிைட,த
அ,தைகய அ^பவ,தினா. ஐயரவக

ெபற பய மிக அதிக. எ0த

அாி%.

ெபாளானாK, எ,தைகய மனிதரானாK, எ0த விதமான நிகசியானாK

A0% உண இய. ஐயரவகளிட சிற0தி0த%. அதனா. அகால,தி.

அவக

க(டைவ2 ேக'டைவ2 அப>யப>ேய இவகCைடய

இளெநMசி. நறாக பதி0தன. ெபாிய ஆதீன,தி ெதாடபா. பலவைக

மகளி பழக இவகC

ஏப'ட%. ெப லவைடய ெதாடபா. பல

D.களி. அறி உ(டாயி. பல கைலஞைடய ந'பினா. பல %ைறயிK

அறி சிற0த%. ெவHேவ ஊகC , த ைடய ஆசிாியட ெச.ல

ேவ(>யி0தைமயா. பல தலகைளபறிய ெச@திகC அக
மனிதகளி பழக  ஐயரவகC  கிைட,தன.

ள ெபாிய

12

பி ைளயவக

மைற பி திவாவ9%ைற ஆதீன,தி ெதாட

ஐயரவகC  பி1 இகலாக அைம0த%. அத

 பி ைளயவக

Iலமாக ஆதீன,தி ெதாட இ0%வ0த%. அத  பி ஆதினக,தராகிய O

பிரமணிய ேதசிகாிடேம பாட ேக'க

0தாக

ஐயரவக . அேதா9

மாணாககC  பாட ெசா.K பணிைய2 ேமெகா(டாக . இதனா.
இவகCைடய தமிழறி உர ெப வ0த%.
அகால,தி.

பேகாண அரசாக காேலஜி. தியாகராச ெச'>யா

எற ெப லவ தமிழாசிாியராக இ0தா. அவ மகாவி,%வா

மீனா'சி0தர பி ைளயவகளிட ப>,தவ. அவ ஓ@ ெபறேவ(>ய கால

வ0தேபா% அவ த ைடய இட,தி. ஐயரவகைள நியமி ப> ெச@தா. 1880ஆ ஆ(9 பிரவாி மாத 16-ஆ ேததி

த. ஐயரவக

தமிழாசிாியராக ேவைல பாக, ெதாடகினாக .

க.:ாி,

நிைற0த தமி லைம, எைத2 ைவயாக எ9,% விள  ஆற.,
இைசபயிசி, அ

தBய இய. கைள இவக

ெபறி0தைமயா. க.:ாி மாணாகக

சிறபாக

உ ள,ைத எளிதி. கவ0தாக .

ஆகில ேமாக உசநிைலயி. இ0த கால அ%. ஆகில  பிறபாடகC

கபி  ேபராசிாியகளிட மாணாககC  மறவகC  ந.ல மதி

இ0% வ0த%. இகி_-காரக

சில அ0த பாடகைள கபி,% வ0தாக .

அதனாK அவறி  அவைற கபிபவகC  மதி உய0தி0த%.
தமிழாசிாியகC

மிக

அ,தைகய மதி இ.ைல. அவகC  கிைட,த ஊதிய 

ைற. க.:ாி ேசவக1

தமிழாசிாியேர.

அ9,தப> சபள வாகினவ

இ,தைகய நிைலயி. ஐயரவக

மாணாககளி உ ள,ைத

பிணி,தேதா9 மற ஆசிாியகC  சமமான மதிைப2 ெபறாக . ஆகில

சிறி% அறியாவி'டாK, ஆ(>. இைளஞராக இ0தாK, அவகCைடய
லைம2, ப(  மாணாககC ஆசிாியகC பிற இவகைள

சிற0தவகளாக மதிபத ாிய காரணகளாக இ0தன.
காேலஜி. ஆசிாியராக

ஐயரவகC 

0த ஆ(>ேலேய (அேடாப மாத)

பேகாண,தி. ஜி.லா

சீபாக இ0த ேசல இராமவாமி
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தBயாரவகC  பழக உ(டாயி. அ0த பழகேம ஐயரவக

பிற0தத பயைன, தமி<லக,%  கிைட ப> ெச@ய காரணமாயி.
தBயா சி0தாமணிைய பாட ெசா.Kப> ஐயரவகளிட

ேக'9ெகா(டா. அதைன

 பாட ேக'டறியாதவக

இவக ; அ0த

Dைல பா,த% Aட இ.ைல. ஆயி1 ைதாியமாக பாட ெசா.ல

0தாக . ஏ'9 வ>ைய ைவ,% ெகா(9 பாட ெசானாக .

சி0தாமணியி. ஆ0தாக . தா அ%கா ப>,த D.

விய.களா.

அறியெவா(ணாத பலவைற அதி. க(டாக . அ% ைஜனசமய Dலாதலா. பல

ெச@திக

ஐயரவகC

விளகவி.ைல. அவைற ெய.லா ைஜனகளிட

ெச ேக'9 அறி0தாக . சி0தாமணி

நசினாகினிய எ<திய உைரைய

ப>,தாக . அவைடய உைரேபா  அதனிைடேய அவ கா'>யி 

ேமேகா கC ஏேதா ஒ திய பிரபMச,ைதேய அவக
ேதாவி,தன.

தமி மக

அகக( 

ெச@த தவ,தி பயனாக இவகC  சி0தாமணிைய

பதிபிகேவ(9. எ1 எ(ண உ(டாயி. ஆரா@சி நைடெபற%.

ேம'9மைடயி. நீ பா@வ%ேபாற ேவதைனைய பல சமய,தி. அவக
அைட0தாக . ஆனாK விடாபி>யாக

ய, 1887-ஆ ஆ(9

சி0தாமணிைய ெவளியி'டாக . அ0த பதிைப க(ட தமி நா'>ன மிக

ஆன0தமைட0% களிA,தா>ன. அ%

பதிபி,% ெவளியி9

த. ஐயரவக

யசியி. ஈ9ப'டாக .

பைழய D.கைள

சி0தாமணி பி ப,%பா'9 ெவளியாயி. அதபி சிலபதிகார,
றநாN, மணிேமகைல எபைவ வ0தன. றநாN க(ட தமி<லக ஏேதா

ஒ திய க(ட,ைதக(9 பி>,த%ேபாற மகிசிைய2 ஊக,ைத2
அைட0த%. ஆரா@சிகாரகCைடய Iைள ேவைல ெச@ய, ெதாடகிய%.

பழ0தமி மகளி வாைகையபறிய ஆரா@சிகைள அறிஞக

ெதாடகினாக .

இHவா ஐயரவக

எ<த,

பழ0தமி D.கைள அசி9 ெதா(ைட விடா%

ெச@% வ0தாக . ஐெப காபியக

எ ேச,% ெசா.K D.களி.

கிைட,த சிலபதிகார, மணிேமகைல, சீவகசி0தாமணி எற Iைற2 அவக

ெவளியி'டாக . ப,%பா'ைட அவகCைடய உைழபா. தமி<லக காண

>0த%. எ'9,ெதாைககளி. ஐ D, பதிப,%, பாிபாட., றநாN

எபன மல0தன.
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ெபகைத, றெபா

ெவ(பாமாைல, நN. சகர நமசிவாய

உைர எ1 இலகிய இலகணக

ெவளிவ0தன. இவைறயறி,

திவாலவா2ைடயா திவிைளயாட ராண திகாள,தி ராண

தBய

பல ராணகC, ேகாைவ, உலா, கலபக, பி ைள,தமி, இர'ைட

மணிமாைல, அ0தாதி,

றவMசி

தBய பலவைக பிரப0தகC

றி ைரகCட ெவளிவ0தன. த ைடய ஆசிாிய இயறிய பிரப0தக

எ.லாவைற2 ெதா ,% ஒ ெதா தியாக ெவளியி'டாக .

ஏ'>. இகிறைத அப>ேய ெபய,% காகித,தி. அசி9 ேவைல

அ, ஐயரவக

ெச@த%. ,தக பதி அHவள எளிதாக இ0தா.

எ,தைனேயா அறிஞக

அைத

ேப ெச@% க ெபறிபாக . ஏ'>.

உ ள பாட பிைழப'> ; பல இடகளி. இனெதேற ஊகிக

>யாத

அள  சிைத உ(டாகியி ; அவைறெய.லா பல D. அறிவினாK

இயைகயான அறி, திறைமயாK விடா யசியினாK திவளி

%ைணயாK ஆரா@0% ெசப ெச@யேவ(9. ஐயரவக

தி , ெதாியாத

கா'>. ^ைழ0% தாேம வழியைம,% கா9 நாடாகிய ெப0ெதா(ட.

அவகCைடய பதி எறாேல தமி லவகC ஆரா@சியாள ேபாறி
பா%காகிறாக . ஒHெவா DBK
வரலா, Dைலபறிய

ேன உ ள

கைர2, ஆசிாிய

றி கC, பிற ெச@திகC மிகமிக அ தமானைவ.

விளககC பல D.களிB0% எ9,த ஒ ைம ப திகC கா'சி த. அைவ
ஐயரவகCைடய பர0த D லைம  சாறாக விள . இதியி. DB.

க(ட ெசாகC  ெபா கC  அகராதி இ . ஆசிாியாி

உதவியிறிேய பயிK வைகயி. அைம0தைவ ஐயரவகளி பதி க .
இ0த

ைறயி. க(ணா>ேபா. ேம. நா'டா விய  வ(ண

ஆகிலேம அறியாத ஒ தமி ப(>த திதாக இ,%ைறயி.
எ ெசானா. அ% அதிசயமான ெசய. அ.லவா?
1ைர

0% சாதி,தா

தBயவைற எ<தி உைரநைட எ<% ஆறைல சிறிய

அளவிேல ெவளிப9,திய ஐயரவக , தா பதிபி,த D.களி அகமாக
மணிேமகைல கைத க, ,த தம, உதயண கைத க எபவைற

எ<தியளி,தாக .
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பேகாண க.:ாியிB0% ெசைன க.:ாி , தமிழாசிாியராக

1903-ஆ ஆ(9 வ0தாக . அபா. அ0த பதவியிB0% 1919-ஆ ஆ(9
ஓ@ ெபறாக . க.:ாி ஆசிாிய எற அKவBB0% ஓ@

ெபறாகேளயறி மாணாககC  பாட ெசா.K ஆசிாிய,

ெதா(>B0ேதா, D.கைள பதிபி  பதிபாசிாிய, ெதா(>B0ேதா,

அவக

ஓ@ ெபறவி.ைல. உ(ைமயி. அHேவைலக

ெபகின.

பி1 பமட

க.:ாியி. ேவைலயாக இ0தேபாேத `'>. தனிேய இவகளிட பல

பாட ேக'டாக . மகாபாரத பதிபாசிாியராகிய மகாமேகாபா,தியாய ம.`.

இராமா^ஜாசாாியா, திபன0தா
ெசாகBக, தபிரா

தBய பல இHவைகயி. பாட ேக'டவக .

இவகளிட இ0% ஆரா@சி
ெவளியி'டவக
தBயவக

காசி மட,தி அதிபராக விளகிய

ைறைய க ெகா(9 தாேம D.கைள

சில. பின,U நாராயணசாமி ஐய, இ.ைவ. அன0தராைமய

இ,தைகய வாிைசயி. இ0தவக . இவக

பதிபி,% ெவளியி'ட D.கைள ப>,% அ0த
பழ0தமி D.கைள, தாேம ெவளியி9
1924

அவக

ைறைய2 அறி0த சில லவக

யசியி. ஈ9ப'டாக .

த. 1927 வைரயி. ஐயரவக

ெச'>யாரவக

ஏ9 ேத> ஆரா@0%

ராஜா அ(ணாமைல

நிவிய மீனா'சி தமி க.:ாியி தைலவராக இ0தாக .

ஓ@ ெபற பிற , தமி D.கைள பதிபிபேதா9 த ைடய

அ1பவகைள எளிய இனிய உைரநைடயி. எ<த, ெதாடகினாக . இ0த,
%ைறயி. ஐயரவக

ெதா(டாற

0தேபா% ெபாியவகC, சிவகC,

ஆடவ, ெப(>, லவகC பிற ஒேக இவக

இ றாக . ப,திாிைககளி. இவக

க'9ைரக

எ<,ைத ப>,%

ெவளியாயின. மாத0ேதா

தB. ஐயரவகளி க'9ைர ஒைற, தாகி சிறபைட0த% கைலமக . தமி

நா'9 ப,திாிைககளி மலக

ஐயரவகளி க'9ைரகேளா9 மல0தன.

த ைடய ஆசிாியராகிய மகாவி,%வா மீனா'சி0தர பி ைளயவகளி

வரலாைற ெவளியிட ேவ(9 எ1 ெந9 நா

ஆவ,தா. அவக

பல

ெச@திகைள, ெதா ,% ைவ,தி0தாக . அவைற ெகா(9 மிகவிாிவாக

அசாி,திர,ைத இர(9 பாககளாக எ<தி

>,தாக . த ைடய வாைகயி.
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எ0த ெபாியாகேளா9 பழக ேந0தேதா அவகைள பறிய வரலாகைள2
நிகசிகைள2 ைவ த%ப எ<தினாக . தியாகராச ெச'>யா சாி,திர

ேகாபாலகி-ண பாரதியா சாி,திர, மகா ைவ,தியநாைதய சாி,திர, கன

கி-ைணய வரலா எபன இவகCைடய அைப2 எ<% ஆறைல2
நறியறிைவ2 விள கிறன. சிலைடய வரலாைற கமாக

எ<தினாக ; இ0த வைகயி. T(> அரகநாத

தBயா, மணி ஐய,

வி.கி-ணசாமி ஐய, திவா ேசைஷயா சா3திாிக
க'9ைரக

ெவளியாயின.

தBயவகைள பறிய

இவகCைடய ெபைமைய, தமி<லக, ெம.ல ெம.ல உணரலாயி.

அரசாக,தா, 1906-ஆ ஆ(9 'மகாமேகாபா,தியாய' எற ப'ட,ைத

அளி,தாக . 1917-ஆ ஆ(9 பாரத தம ம(டல,தா, 'திராவிட வி,தியா

Tஷண' எற ப'ட,ைத வழகி சிறபி,தாக . 1925-ஆ ஆ(9 காமேகா>

Yடாதிபதிகளாகிய O சகராசாய 3வாமிகளவக , 'தாaிணா,திய கலா நிதி'
எற ப'ட,ைத அளினாக . இவக , ெசைன, ைம\, ஆ0திரா, காசி
இடகளி. உ ள ப.கைல கழககளி. பல வைகயி. கல0%

தBய

ெதா(டாறினாக . 1932-இ. ெசைன ப.கைல கழக,தா 'டாட' ப'ட

அளி,தாக .

1935-ஆ ஆ(9 மா மாத 6-ஆ ேததி ஐயரவக

80- ஆ(9க

நிைற0% விளகினாக . அவகCைடய சதாபிேஷக விழாைவ, தமி<லக

<வ% ெகா(டா>ய%. ெசைனயி. ப.கைல கழக ம(டப,தி. இHவிழா

மிகமிக சிறபாக நைடெபற%. ப<,த பவ,திK ஐயரவக

` ெகா(9 நைடெபற%.

0ெதாைகைய விாிவான உைர2ட

பதிபி,தாக . சிவெகா<0% ேதசிக,

பிரப0த, திர'9க

தமி, ெதா(9

மர பர எ1 லவகளி

றி ட ெவளியாயின. தமிழபகளி விபப> ஆன0த

விகடனி. வார0ேதா த ைடய வரலாைற "எ சாி,திர" எற தைலபி.
எ<த, ெதாடகினாக . 1940-ஆ ஆ(9 ஜனவாியி. ெதாடகிய அ% 122
அ,தியாயகேளா9 யசாி,திரமாக வ நிைல ெபற%.

1942-ஆ ஆ(9 உலக ெபேபா நிக0தேபா% ஐயரவக

த

9ப,%ட திக< ற ெச தகினாக . ஏர. மாத 28-ஆ ேததி
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அ0த,தல,தி. தமி, தாயி தவ த.வராகிய ஐயரவக , தா பிற0த கால,தி.

க(ட நிைலைய மாறி, தமி மகைள பழ0தமி ெச.வ,%

உாிைம2ைடயவகளாக ஆகி, ஆசி Aறிவி'9 இைறவ திவ>ைய

அைட0தாக .

1948 ஆ ஆ(9 மா மாத ஆறா ேததி ெசைன அரசின க.:ாியி.

ஐயரவகCைடய

< உவ சிைலெயாைற நிவினாக . தமி கடB

விாிைவ மீ'9 தமி<லக,%  கா'>ய ஐயரவகளி திவ ெப கடைல
ேநாகி நி ேகால,ைத இ க(9 மகிழலா.

1955-ஆ ஆ(9 பிரவாி மாத 19-ஆ ேததி ஐயரவக
ஆ(9க

நிைறவைட0தன. அதைன, அவக

சிறபாக ெகா(டா>.
ஐயரவகCைடய

ணநலக

பிற0% D

ெபய ெகா(ட D. நிைலய மிக

பல சிற0த ப( உ ளவக

இவக .

இைணயற ஆசிாிய. பலவைக மாணாககCைடய உ ள அறி0% தகவ(ண

பாட ெசா.வதி. வ.லவக . லைம ெபகட.; கவிஞ; சிற0த எ<,தாள.

1 பி1 க(டறியாத அ த பதிபாசிாிய. பிரமணிய பாரதியா தா

பா>ய பா'>.

" ப னி என,ேதா சாமிநாத லவ"
எ ஐயரவகைள சிறபிகிறா.
"ெபாதியமைல பிற0த தமி வாவறி2

காலெமலா லேவா வாயி.

%தியறிவா@ அவெநMசி வா,தறிவா@

இறபிறி, %ல வாேய"

எ அவ பா>யிபத ேம. நா என ெசா.ல
கி.வா. ஐக0நாத.

>2?
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-------------

"எ சாி திர"
திர"

மகாமேகாபா தியாய டாட உ.
உ. ேவ.
ேவ. சாமிநாத ஐய
அ தியாய 1 - எக ஊ

சேறற ைறய இD வஷகC

 தMசா? ஸம3தான,ைத

ஆ(9 வ0த அரச ஒவ த ைடய பாிவாரகCட நா9

<வைத2 றி

பா  ெபா'9 ஒ ைற தMசா?ாிB0% றப'டா. அகேக உ ள

இயைக கா'சிகைள ெய.லா க(9 களி,%, 3தலகைள, தாிசி,%
ெகா(9 ெசறா. இைடயி., தMைச  கிழேக பதிைன0% ைம.

Uர,திK ள பாபநாச,தி
ேபாஜன

அகி. ஓாிட,தி. தகினா. வழகேபா. அேக

>,% ெகா(ட பிற

தாTல ேபா'9 ெகா(9 சிறி% ேநர சிரம

பாிகார ெச@தி0தா; த ட வ0தவகேளா9 ேபசிெகா(9 ெபா<%

ேபா ைகயி. ேபகிைடேய அ ஏகாதசி ெய ெதாிய வ0த%. அரச

ஏகாதசிய ஒ ேவைள மா,திர உண ெகா C விரத ைடயவ; விரத

தின,த தாTல தாி,%ெகா வ% வழகமி.ைல. அப>யிக, அவ

ஏகாதசி ெய ெதாியாம. அ தாTல தாி,% ெகா(டா. தMசா?ராக

இ0தா. அர(மைன ேஜாதிஷ ஒHெவா நாC காைலயி. வ0% அற
திதி வார நa,திர ேயாககரண விேசaக

இனைவெய

பMசாக,திB0% வாசி,% ெசா.வா. அதகாகேவ அவ

இ0தன.

மாயகC

அரசைடய பிரயாண,தி. ேஜாதிஷ உட வரவி.ைல. அதனா.

ஏகாதசிைய அரச ெதாி0%ெகா ள

>யவி.ைல. எதிபாராதப> விரத,தி

பக ேந0தைத பறி வ0திய அரச அத

ஒ

என பாிகார ெச@யலாெம

சில ெபாிேயாகைள ேக'க, ெதாடகின. அவ ைவதிக ஒ<க  தானசீல 
உைடயவெரபைத யாவ அறி0தி0தன; ஆதB அெபாிேயாக , "ஓ
அகிரகார பிரதி-ைட ெச@% `9க

க'> ேவதவி,%களாகிய அ0தணகC

அH `9கேளா9 Tமிைய2 தான ெச@தா. இ0த, ேதாஷ நீ " எறாக .
"இ% தானா பிரமாத? அப>ேய ெச@% வி9ேவா; இேத இட,தி.
பிரதி-ைட ெச@ேவா" எ அரச மன வ0% Aறி, உடேன அேக ஓ

அகிரகார,ைத அைமக ஏபா9 ெச@தா. அதி. 48 `9கைள க'>, இர(9
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`9கC

ஒ கிணறாக 24 கிணகைள2 அைமக ெச@தா. ேவதா,தியயன

ெச@த 48 பிராமணகைள அகிK Uர,திK உ ள ஊகளிB0% வவி,%,
அ0த `9கைள2, ஒHெவாவ  பனிர(9 மா நெச2 அத ாிய

ெச2மாகிய நில,ைத2 தான ெச@தா. அ0த உ,தமமான தான ெபாளாக

அைம0தைமயா. அH? உ,தமதான ர எ1 ெபயரா. வழகலாயி.
அரசைடய விரதபக நாப,ெத'9

உ(டாகி. அ0த

9பகC  பாகிய,ைத

9ப,தின அைனவ உ,தமதான ர,தி. ைவதிக

ஒ<க பிறழாம. வா0% வ0தாக . ஒHெவா

இ தனி, தனிேய ஒ ப

9ப,தின ெபற நிலக

எ வழகி வகிறன. நாப,ெத'9 ப

நில , நாப,ெத'9 `9கC, இப,%நாK கிணகC ெகா(ட இ0த

உ,தமதான ர இ1 த ெபயைர இழ0% விடாம. தMசா? ஜி.லாவி.
பாபநாச தா:காவி. ஒ கிராமமாக இ0% வகிற%.

இH?  பைழய கால,தி. பைழயகரெம ெபய. அகரெமபத

அகிரகாரெம அ,த. பக,திK ள அகிரகாரகெள.லாவைற2 விட

இ% பழைமயானைமயி இெபய ெபற% ேபாK. இெபா<% உ ள
>யான, ெத

 பிராமணக

>யி0த இடமாக இ0தெத, அரச

>ேயறினெர ெசா.வாக .

>யான, ெதவி ேமைல ேகா>யி. ஒ

தான ெச@த கால,தி. அகி0தவக
ெபமா

திய அகிரகார,தி

விகிரக  ெத கிழகி. க( ெகா9,த பி ைளயாெர ஒ

விநாயகர% ேகாயிK இகிறன. அகிரகாரமாக அ%

ெரயி.ேவ 3ேடஷ1  கிழேக
ெதபத

ெபமா

 இ0த பாபநாச

கா. ைம. Uர,தி. உ ள%.

உாிய அைடயாளக

இைவ. பாபநாச,திK ள Oநிவாச

தம ாிய பிரேமா,ஸவ,தி. இ0த ெபமாளிட  உ,தமதான ர

திய அகிரகார,திK ள ெபமா

ேகாயிK  வ0% ெச.கிறா.

உ,தமதான ர அகிரகார இர(9 ெதகைள உைடய%. ஒ கீ

ேமலாக, மெறா ெத வடலாக உ ளன. ஒHெவா ெதவிK
இர(9 சிற க

இகிறன. கீேம. ெதவி ேம. ேகா>யி. ெபமா

ேகாயிK ெதவட. ெதவி ெதேகா>யி ெத ற,தி. சிவாலய 

இகிறன. ெபமாC

லbமீ நாராயண ெபமாெளப% திநாம.

சிவாலய,தி ஸ0நிதியி. ஒ

ள உ ள%. அத

லbமீ தீ,தெம ெபய.

சிவாலய,தி. எ<0தளி2 ள 3வாமியி திநாம ைகலாசநாத ெரப%;
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ஆன0தவ.B ெயப% அபிைகயி திநாம. இேகாயிB. உ ள

விநாயகI,தியிட இH?ாின மிக பதி2ைடயவக . இH?ாி.

வசிபவகC, இH?ாிB0% ெவளிX ெச வாபவகC தக
ஏேத1 பகாாிய நைடெபறா. அத
ெச@%வி'9 ேபாவாக . கா%
I,திைய அவக

 அ0த மகா கணபதி

`9களி.

நிைறபணி

,% க.யாணமாக இ0தாK அ0த விநாயக

மறபதி.ைல. இHவிர(9 ேகாயி.களிK நி,தியTைஜ2

உ,ஸவகC கிரமமாக நைடெப வவ%(9.
இ%தா எக

ஊ. இேபா% உ ள உ,தமதான ர,%  'எக

எ ெபைமேயா9 நா எ(E உ,தமதான ர,%  எHவளேவா
ேவபா9 உ(9. எ இளைம கால,தி. இ0த எக

ஊ'

ஊ தா எ மன,தி.

இடெகா(>கிற%. இ0த கால,தி. உ ள பல ெசௗகாியமான அைம க

அ0த கால,தி. இ.ைல; ேரா9க
உ,திேயாக3தக

இ.ைல; கைடக

இ.ைல;

இ.ைல; ெரயிB சத இ.ைல. ஆனாK, அழ

இ0த%;

அைமதி இ0த%; ஜனகளிட,தி. திதி இ0த%; பதி இ0த%. அவக
க,தி. மகிசி நிலவிய%; `9களி. லbமீகர விளகிய%.
இHவள Wபா ெய கணகி'9 ெசா.K ஆ3தி அ0த கால,%

உ,தமதான ர வாசிகளிட இ.ைல; ஆயி1 நீ நிழK தானியகC

இ0தன. அவகCைடய வாைகயி. ேவக காணவி.ைல; அதனா. ஒ
ைற வ0% விடவி.ைல. அவகCைடய உ ள,தி. சா0தி இ0த%.
இேபாேதா அ0த சா0திைய எேகேயா ேபாகிவி'9 ெவ

ேவகமாக

ஓ>ெகா(ேட இகிேறா. ந ைடய ேவக அதிகாிக அதிகாிக அ0த

சா0தி  நம  இைடயிK ள Uர அதிகமாகிறேத ெயாழிய
ைறயவி.ைல.
எக

ஊைர றி பல வா@கா.க

பிாி0% வ ெபாிய வா@கா. ஒ

காைலயி. எ<0%
>யாதவக

ஊ

உ(9.

ட '> ஆறிB0%

கியமான%. ெபாியவக , வி>ய

ட '> யா ேபா@ நீரா> வவாக . அேக ேபாக

வா@காBலாவ%

ள,திலாவ% 3நான ெச@வாக . அ0நதி

வடேக ஒறைர ைம. Uர,தி. இகிற%. அத

ஒைறய>

பாைதயி ேபாகேவ(9; வய.களி வர களி. ஏறி இறகேவ(9.
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\ாிேயாதய கால,தி., நீ காவிேயறிய வ3திர,ைத உ9,% ெநறி நிைறய விTதி

தாி,%ெகா(9 `9ேதா ஜப ெச@%ெகா(>  அ0தணகைள

பா,தா. நைம அறியாமேல அவகளிட ஒ விதமான பதி ேதா. காய,திாி

ஜப  ேவ ஜபகC

>0த பிற

அவக

\ாிய நம3கார ெச@வாக .

அ% வைரயி. தவேகால,தி. இ  அவக

பிற

வய கா'ைட

ேநாகி கிளபி வி9வாக . சில ம( ெவ'>ைய2. சில அதேனா9

அாிவாைள2 எ9,%ெகா(9 றப9வாக . ேதக பல,தி சிறி%
ைறவி.லாத அHவ0தணக

ந9 பக. வைரயி. வய கா9களி. ேவைல

வாகி, தாேம ேவைல ெச@% ெபா<% ேபா வாக . பிற

`'>

வ0%

Tைஜெச@% உணைவ உ'ெகா(ட பி இராமாயண பாரத ராண கைதகைள

ப>பாக . தமி ஸ3கித எற இர(9 பாைஷகளிK உ ள D.கைள
ப>,% ப>க ெச@% இ வாக .

பிபகB. மீ(9 வய கா'9  ெச கவனிக ேவ(>யவைற

கவனி,% வி'9 ஆ மணியள

`'9

வவாக . அபா. லbமீ

தீ,த,தி. ஸ0தியாவ0தன ெச@%ெகா(9 ஆலயகC  ெச தாிசன
ெச@வாக . பிற

`'9

`'9

வ0% ஆகார ெச@% தாிசன ெச@வாக . பிற

வ0% ஆகார ெச@% வி'9 ஒப% மணி வைரயி. ராண சிரவண

ெச@வாக . வார,தி. சில நா'க
கா@கறி, ேதா'டக

பஜைன ெச@வ% உ(9.

ேபா'9 அவைற நறாக பா%கா,% வி,தி

ெச@வதிK, பகைள2 எைமகைள2 வள,% பா%காபதிK
அவகC

ஊக அதிக.

இளைம ெதாடகிேய உைழ  பழக அவகளிட காண ப'ட%.

இHவா உைழபதிK, ந.ல விஷயகைள ேக'பதிK அவக

ெபா<%

ேபாகிெகா(9 இ0ததனா. ேவ விதமான காாியகைள கவனிக ேநரேமா
மனேமா இபதி.ைல.
எக

ஊாி. அ0தணகC

மா,தியம, வடம, அ-ட ஸக3ர,தின

எ1 வைகயின இ0தாக . வி-Eவாலய Tைஜ ெச@%வ0த நபியா
9ப ஒ, சிவாலய Tஜகராகிய ஆதி ைசவ

3க3ர,தினாி. ஏெழ'9

அகிரகாரகC

9ப ஒ உ(9. அ-ட

9ப,தின ைவதிகக . அய:ாிK ள

இவகேள உபா,தியாயக ; அகேக ெச ைவதிக
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காாியகைள ெச@வி,% க ஜீவிகளாக வா0% வ0தாக . இவக

கவைலயிறியி0தைமயா. ேதக பல மிகவகளாக விளகினாக . வியாதி
இவக

இ0த திகிேல Aட வரா%.

உ,தமதான ர,தி. அ(ணா ேஜா3யெரற ஓ அ0தண இ0தா. அவ

ேஜா3ய,தினாK ைவதிக வாைகயினாK ேவ(>யவைற ெப

கவைலயிறி ஜீவன ெச@% வ0தா. ந.ல க'9 ள ேதக வா@0த அவ ஒ நா
எேகா ஒ கிராம,தி. பிராமணா,த (சிரா,த உண) சாபி'9 வி'9 மா

நிைறய ச0தன , வா@ நிைறய, தாTல ,

உ.லாசமாக ஊ

9மியி T மணக

வ0% ெகா(>0தா. ந9வழிேய பாபநாச,தி. தMசா?

கெலட ' கா' ெச@ தி0தா. அHவழிேய வேபா% கெலட

சிர3ேததா ெவளிேய நிெகா(>0தன. கெலட ெவ ைளகார;
சிேர3ேததா இ0திய.

கெலட %ைரயி1ைடய பாைவ அ(ணா ேஜா3ய ேம. வி<0த%.

அவைடய அக அைமைப2 ாிஷப ேபாற நைடைய2
ஒளிைய2 க(டேபா% கெலட %ைர

க,தி. இ0த

மிக ஆசாிய உ(டாயி.

திZெர அவைர அைழக ெச@% சிர3ேததா Iலமாக அவைர சில
விஷயக

ேக'கலானா.

கெலட :-உம  ப>க, ெதாி2மா?

ேஜா3ய :-ெதாி2.

கெலட :-கண  பாக, ெதாி2மா?

ேஜா3ய :-அ% ெதாி2. நா ேஜா3ய,தி. ந.ல பழக ைடயவ;

அதனா. கண

பாYரா?

நறாக ேபா9ேவ. கெலட :-கிராம கண

ேவைல

ேஜா3ய :-ெகா9,தா. நறாக பாேப.
அவ கYரமாக விைடயளிபைத ேக'ட %ைர

ஸ0ேதாஷ உ(டாகி

வி'ட%. ேஜா3ய நறாக அதிகார ெச@யA>யவெர, ஜனக

அவ

அட ெம அவ நபினா. உகைட (உ'கிைட) ெய1 வ'ட,தி

கண த ேவைலைய சாியாக பாராைமயா. கெலட அவைர, த ளிவி'9

ேவெறாவைர நியமன ெச@வதகாக ேயாசி,% ெகா(>0த சமய அ%. அ0த

ேவைலயி. *அ(ணா ேஜா3யைர அவ நியமி,% வி'டா. அகால,தி.
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ேவைல  ேபா'> இரா%. ஆைள பா,%, வா'ட சா'டமாக இ0தா.

உ,திேயாககைள ெகா9,% வி9வ% வழக.

கெலடைடய க(ைண கவ0த ேதக க'9 அ(ணா ேஜா3ய

ஒவ ,தா அைம0தி0தெத எ(ண ேவ(டா. ஒHெவாவ

அவைர ேபாலேவ ேதக வைம ெபா0தியவராக இ0தன. இர(9

ேவைளகேள உ(டாK அவக

உ(E உணவி ஒHேவா அE

உட   பல,ைத, த0த%.

உ,தமதான ர,தி. தச, ெகா.ல, த'டா, வைலஞ, நாவித, வ(ணா

எபவகC  மாயகC(9. அவக

அவைற அ1பவி,%ெகா(9

த,த ேவைலகைள ஒ<காக பா,% வ0தாக . நாவிதகளி. ைவ,திய,தி

சிற0தவகC இ0தாக . அவக

அ ட ேநாயாளிகC

IBைககளாK

ேவ சர களாK ெச@த ம0%கைள ெகா9,% ேநாைய ேபா வாக .
இதகாக அவக

வா  'Y3' நாலணாேவ. ஒவ ரண சிகி,ைஸயிK

பழக ைடயவராக இ0தா, அவாிட ைவ,திய D.க
வியாதிகளி சிகி,ைஸக

3தககளி. இ0தனேவ ெயாழிய அ0த ம,%வ

அ1பவ,தி. க(9 உணப> அHவியாதிக
Iப சாதியா

பல இ0தன. பல

தBய

மனிதகைள Y>பதி.ைல.

>யானவகளி பல அ0தணகCைடய

நிலகைள கவனி,% ெகா(9 அவகCைடய மைன க'9களி.
வ0தன. அவக

>யி0%

அ0த நிலகைள க(E க,%மாக பா%கா,% வ0தாக .

த யஜமான `9களி. அவசியமான ேவைலகைள2
வ0தன. இவறிகாக அவகC

அ0தணக

ைறவிறி ெச@%

எ.லா வசதிகைள2 ெகா9,%

ஒ கவைல2 ஏபடாம. பா,% வ0தாக . அதனா. அவக

ெபாிதாக இ0த%. அவக

அைட0த திதி

வMசகமிறி பா9 ப'டன. நில,தி

ெசா0தகாரைரவிட அவகCேக Tமியி. சிர,ைத அதிகமாக இ0த%.

இசாரா மனெவாைம2 அ  உைடயவ களாகி ஒவெகாவ
இறியைமயாத நிைலைமயி. வா0% வ0தன.
-------

அவ பரபைரயின இேபா% உ,தமதான ர,தி. கிராம

இகிறா.
-----

னிசீபாக
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ேவ சில

>யானவக

த ைடய ெசா0த நில,ைத சா ப>

ெச@%ெகா(9 வா0தாக . இவகளா. வணக ெப கிராம ேதவைதகளி

ேகாயி.க

உ,ஸவக

கிழ

சில உ(9. எ.லா ேகாயி.களிK ஊராைடய ஒைமயினா.
நறாக நைடெபறன.

இH?ைர \ழ மிக சமீபமாக நா

அகிரகாரக

உ(9. ெத

Iைலயி. ேகா'ைடேசாி ெயப%, ெதேமகி. மாளா ரெமப%,

அத

ேமேக ேகா ராஜ ர ெமப%, வடேமேக அனி > ெயப%

உ ளன. ேகா'ைட ேசாியி. ேவத சா3திரகளி பாிசய

ைவ-ணவக

ள வடகைல O

வா0% வ0தன. மாளா ர,தி. வி,%வாகளாகிய

Oைவ-ணவகC, அ-டஸக3ர வடம ெர1 இவைக 3மா,தகC

இ0தன. ேகா ராஜ ர,தி. தMசா? அரச
பிராமணக

அவக

வி உறவினரான மகாரா->ர

வா0% வ0தன. அவகைள ப(>தகெள வழ வ.

ெச.லவகளாதB அனதான ெச@% வ0தாக , அனி >யி.

ெதKக பிராமணக

வசி,தன. அவகளி பல சகீத,திK பரத

சா3திர,திK ம0திர சா3திர,திK மி 0த திறைம2ைடயவகளாக

விளகினாக . சக ெச@2'களி. அனிெய1 ெபயைடய ஓ உபகாாி

Aற ெபகிறா. இH? அவ ெபயரா. அைமக ெபறெத Aவ.

உ,தமதான ர,%  கிழேக ந.:ெரற ேதவார ெபற சிவ3தல

இகிற%. அப,% I நாயமாகC

ஒவராகிய அமநீதி நாயனா

அவதாி,த 3தல அ% அேக ேகாயி. ஒ க'9 மைலயி ேம. இகிற%.
எக

ஊாிB0% பா,தா. அ0த ேகாயி. நறாக, ெதாி2. வடேமகி.

திபாைல,%ைற எற ேதவார ெபற 3தல உ ள%. அேக

ேப-வாகெளன வழ  மகாரா->ர பிராமண ெச.வக

இ0தாக .

இ0த கிராமகளினிைடேய, ேசாபைல அறியாத ஜனகைள உைடயதா@,

ந`ன நாகாிக,தி வாசைன சிறிதள `சாம., நிலமக

த வள,ைத யாவ

பகி'9 உ(Eவத  அைமதியான வாைகைய நட,%வத  இடமாக
விளகிய% எக

ஊ.

உ,தமதான ர ஒ சிறிய கிராம0தா; ஆனாK அ0த ஊ எக

ஊ;

எ இளைம கால,தி இனிய நிைனகைள2, விாி0த உலக,ைத அறியாத எ

இள க(கC  கவசிைய அளி,த ேதாற,ைத2 ெகா(ட எ1ைடய
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ஊ. ேவ எ0த ஊ நகர  எ உ ள,தி. அத 3தான,ைத

ெபவெதப% சா,தியமா?
--------------

அ தியாயதியாய-2 : எ ேனாக
'பதினாயிர பிராமணகC
அத

அனதான ெச@ய எ(ணியிகிேற;

மகாராஜா உதவி ெச@ய ேவ(9' எ ஒவ ஓ அரசைர ேவ(>

ெகா(டாரா. அ0த அரச அதகாக நிைறய ெபாCதவி ெச@தா. அ0த,

ெதாைகைய ெப அவ த `'>. இர(ேட அ0தணகைள அைழ,% அவக
திதி யைட2ப> ேபாஜன ெச@வி,% மி தியான தaிைண2 ெகா9,%
அ1பினா.

அய. `'>K ள ஒவ அவைடய விஷயகைள ந

ெகா(டவராதB அவைர, "பதினாயிர ேப

அறி0%

அன இ9வதாக ராஜாைவ

ஏமாறி விேசஷமான ெபாைள வாகி வ0தீேர; இர(9 ேப ,தாேன சாபா9

ேபா'Z?" எ ேக'ட ேபா% அவ, "நா பதினாயிர,%

ேம. ஆயிர

ேச,% பதிேனாராயிர ேபகC  ேபாஜன ெச@ வி,ேதேன!" எறா.
ேக வி ேக'டவ, "இ% ெப ர'டாக அ.லேவா இகிற%? இர(9

ேப  ேபா'9வி'9 பதிேனாராயிர ேப  ேபா'டதாக

ெசா.Kகிறீேர!" எ மீ(9 ேக'டா. அ0த சாம,தியசாB, "நா ேபாஜன
ெச@வி,தவகளி. ஒவ எ(ணாயிர,தா; மெறாவ Iவாயிர,தா இவ
ேச0% பதிேனாராயிர ேப ஆகவி.ைலயா?" எ சம,காரமாக பதிலளி,தா.
ைற Aறியவ

விஷய விளகிய%.

அ-ட ஸக3ர பிராமண ஒவ, சிதபர தீaித ஒவ அவ
`'>. உணவ0தினாகெள, எ(ணாயிரவ, தி.ைல Iவாயிரவ

ேச0% உ(டைதேய அவ சா%ாியமாக பதிேனாராயிரவெர Aறினாெர
உண0% ெகா(டவரா.
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இ0த கைத உ(ைமேயா ெபா@ேயா எப> யி0தாK, இ,தைகய

த0திர,ைத விேநாதா,தமாக நா1 உபேயாகி,த %(9. "நா ஒவனாக
இ0தாK எ(ணாயிர" எ சிேலைட ேதாற சில இடகளி

ெசா.Bயிகிேற அைத ேக'ட ஒHெவாவ த,தம , ேதாறியப>
அ,த ெச@% ெகா வாக . "பிராமணகC
பிாி; அத

அ-டஸக3ர ெமப% ஒ

எ(ணாயிர எ அ,த. அ0த பிாிைவ ேச0தவ நா"

எ ெசான பிறேக யாவ எ1ைடய சிேலைடைய, ெதளிவாக

உணவாக .

அ0தணகC

எ(ணாயிர ேபக

ஒ ெதா தியாக வடநா'>B0%

வ0த கால,தி. அவகைள 'எ(ணாயிர,தா' எ1 ெபயரா. யாவ
வழகியிக ேவ(9. பிற

அவக

பல இடகளி பரவி எ(ணாயிர

எ(பதினாயிரமாக ெபகிய கால,திK அ-டஸக3ரெமற ெபயேர
அவகC

நிைல,% வி'ட%. 3மா,த பிராமணகC

ஒ வைகயாராகிய

இ0த வ பின தமி நா'> பல இடகளி. இ0% வகிறன.
இ0த வ பிK I பிாிக

எ1 ஊகளி ெபயரா. அபிாிக

உ(9. அ,திX, அவா'பா>, ந0திவா>
வழகெப. ந0திவா> ெயப%

இன?ெர இேபா% ெதாியவி.ைல. அH?ாிB0த பிாிவின இகால,தி.
ேதெபமா

ந.:, திைவயா

அவா'பா> எப% மாXர,தி

தBய இடகளி. இகிறா.

வடகிழேக I ைம. Uர,தி.

தி ைக ெய1 3தல,%  ேபா  மாக,திK, திநீdெர1
3தல,%

அகிK உ ள%; அவாபா> எ இேபா% வழகி வகிற%.

அவாள எற ஒ A'ட,தினைடய ெபய பைழய தமி D.களி
காணப9கிற%. அவாபா> அவக

இ0த இடமாக இ,த. A9ெம

எ(Eகிேற. அகி0த அ-ட ஸக3ர,தின கிைட,த ெதாழி.கைள ெப
ஜீவி,% வ0தாக .

அ,திXெரப% ெதனாகா9 ஜி.லாவி. உ ள%. அதி. உ ளவக

சா3திர ஞான  ைவதிக ஒ<க  ெத@வ பதி2 உைடயவகளாக
இ0தாக . அவக

ஊைரபறி எக

அH?ாி. ஒைமயாக வா0% வ0தாக . அ0த

பிாிவின

ஒ வரலா வழகி வகிற%.
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அ,திX

ஆகார ெச@த பிற

ெவளிXாிB0% ஓ அ0தண வ0தி0தா. அவ ஒ `'>.
தி(ைணயி. ப9,தி0தா; ந9 இரவி. எ<0% வட

கமாக இ0% அபசைக  ேபானா.

அேபா% ஊ காவல அவைர, திடென எ(ணி

பி>,%ெகா(9, "நீ எ0த ஊ?" எ ேக'டா.
அவ, "இ0த ஊதா" எ Aறினா.

காவகார அைத நபவி.ைல; "நீ இ0த ஊகாரன.ல; நிசயமாக,

ெதாி2. இ0த ஊகாரனாக இ0தா. இ0த மாதிாி ெச@ய மா'டா@" எறா.
அ0த பிராமண, "நா என காாிய ெச@%வி'ேட?" எறா.
"இ0த ஊாி. 'இரா வட ' இ.ைலேய! இ0த ஊகாரக

அநாசாரமாக நடக மா'டாகேள!" எறா அவ.
இரவி. வட

இப>

திைச ேநாகி அப சைகைய, தீ,% ெகா வ%

அநாசாரமா . ஆசார நிரபிய அ,திXாி. 'இரா வட ' இ.ைலயாதலா. அவ

ேவeராெர காவல அறி0% ெகா(டா இ0த வரலா அH?ராாின%
ஆசார சீல,ைத விள கிறத.லவா?

அ,திX பிாிவினராகிய அ-ட ஸக3ர,தா தMசா?,
%ேகா'ைட, ம%ைர, திெந.ேவB

தBய இடகளி.

பேகாண,

>ேயறி, தகC

ஏற ெதாழி.கைள ெப வா0% வரலாயின. இவகளி. ஒவ

உ,தமதான ரெம பி வழகிய பைழயகர,தி. வ0%

>ேயறின. அவ

திபதி O ேவகேடச ெபமாளிட,தி. மி 0த பதி உைடயவ;
அெபமாைளேய

லெத@வமாக ெகா(டவ. அெபமாைள பிரா,தி,%,

தம  பிற0த பி ைள

வடமைலயப எ1 ெபயைர ைவ,தா; வடமைல

ெயப% திேவகட; அபெனப% ேவகடாசலபதியி திநாம.

அ0த,தமி ெபயேர வடமைல யாMஞாென வழ . ஆMஞாெனப%
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அபெனப% ஒேர ெபாCைடயன. வடமைலயப  திபதி

ேவகடாஜலபதியினிட அளவற பதியி0த%.

அவ கால0 ெதாடகி இ0த வமிச,தி பிற  பி ைளகC

`'>.

அைழ  ெபய ேவறாக இ0தாK, உபநயன ஆ  ெபா<% ைவகப9
சம நாம ேவகடாசல, ேவகடநாராயண, ேவகடராம, ேவகட
பிரமணிய, Oநிவாஸ

தலாக, திபதி ெபமாளி ெபயகC

ஏதாவ% ஒறாக,தா இ . பிராமணகைள இபிறபாள ெர வழ வ;
உபநயன கால,%

 ஒ பிறெப அத  பி ஒ பிறெப

ெசா.Kவ. வடமைல யாMஞான% பரபைரயினேரா, இ பிறபாளராக

இ0தேதா9 ெபபாK இ ெபயராளராக இ0% வகிறன.
இ0த

9ப,திK ள ஆ(, ெப( அைனவ ர'டாசி மாத,%

சனிகிழைமகளி. காைலயி. 3நான ெச@% ஈரவ3திர,%ட சில `9கC 
ெச அாிசி பிைa எ9பாக . அHவா எ9,த அாிசிைய `'> ,

ெகாண0% ஆராதன I,தியி
சைம,% 3வாமி

ேன ைவ,% நம3காரM ெச@% அைதேய

நிேவதன ெச@%வி'9 உ(ப%, இரவி. பலகார

ெச@வ% வழக. இ0த வழக,ைத நாளைடவி. இH?ாி. மற

9ப,தின பிபற, ெதாடகின. இ1 உ,தமதான ர,தி. இ%

நைடெப வகிற%.

வடமைலயபைடய

அவ  பி வ0தவகC

9ப ந.ல T3திதி2ைடயதாக இ0த%.
Oநிவாைஸயெரபவ ஒவ. அவ

ைபயெர ேவகட நாராயைணயெர இர(9
இHவிவ

மாரக

ேவகட

இ0தாக

ேவகட ைபயெரபவ த ைடய மாமனா ஊராகிய

ைரகா?  ெச த மைனவி

3திாீதனமாக கிைட,த நிலகைள

ைவ,% ெகா(9 அHவிட,திேல நிைலயாக வா0% வரலாயின. ேவகட

நாராயைணயெரபவ உ,தமதான ர,திேலேய த ைடய நிலகைள
கவனி,% ெகா(9 ெசௗகியமாக வசி,% வ0தா.

இH?ாிB0த எ.ேலா ேதகபல மிகவகளாக இ0தாக .

அவகCைடய உடKைழ  ,தமான வாைக2 அவகC  பி1
பல,ைத, த0தன. ேமAறிய ேவகட நாராயைணய மா,திர ெமB0தவராக

இ0தைமயி அவர% ெமB விளகமாக, ெதாி0த%. அவர% ெமBவான ேதகேம
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அவ  சிற0த அைடயாளமாயி. அதனா. "ேசான" எ அவ

ஒ

ப'ட கிைட,த%. ேசானி ெய ேசானென ெமB0தவைன அைழப%

இ0நா'9 வழகெமப% பல  ெதாி0த ெச@திதாேன? அவ இ0த `'ைட
'ேசான ஆ' (ேசான அக) எ பிகால,தா வழகி வவ%(9. அ0த
`9தா எக

`9. அவேர எ1ைடய ெகா பா'டனா; எ1ைடய

பா'டனா , த0ைதயா.
`ரக

இற0தா. க. நா'> வழிப9வ% பைழய வழக. அ0தக.ைல

`ரக. எ ெசா.வாக . இப>ேய பதிவிரைதக

அவக

பிற

ஞாபக,ைதேயா

இற0த இட,ைதேயா

றி  க.ைல மாஸதிக. எ Aவ. இற0த

அவகைள இ0த க.ெல.லா ஞாபகப9,%கிறன. எக

பா'டனா உயிேரா9 வா0த கால,திேலேய அவைடய ஞாபக,தி

ெகா

அைடயாளமாக ஒ க. ஏப'9வி'ட%. அ0த க. இ உ ள%. அ% மற

அைடயாள ககைளேபால உபேயாகபடாம. இ.ைல. எ.ேலா 

உபேயாகப'9 வகிற%.
எக

இகிற%.

ஊ

ள,% ப>,%ைறயி. "ேசான பா'டா க." எற ஒ க.

ள,தி. நீரா>வி'9 வ< வ<பாயி0த அ0த க.Bேலேய

ேவகடநாராயணஐய ேவ-> %ைவபாரா. அதனா. அ0த க.K

அெபய நிைல,% வி'ட%. எHவளேவா ேபக

எHவளேவா ககளி.

%ைவ,திபாக . ஆனா. எ.லா க.K  ெபைம உ(டாகிறதா? இ
அ0த

ள,தகைர க.ைல காEெபா<%, 'சாஸனமி.லாத இ0த ெவ க.

ந ெகா பா'டனாாி ெபயைர நிைனT'9கிற%; இதி. அவைடய
ைகப'>கிற%' எற எ(ண,தினா. எ1ைடய ைகக
----------

தாேம

வி2.

அ தியாயதியாய-3 : எ பா"டனா
எ பா'டனாராகிய ேவகடாசைலயெரபவ ேவகட

நாராயைணயைடய I,த

மார. அவ

ஐயா '> ஐயெரற ஒ தபி

இ0தா. ேவகடாசைலயைடய மைனவி ெபய ெச.ல,தமாெளப%. அ0த

அமாேள எ1ைடய பா'>யா; அவைடய தகபனாராகிய
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[1]ஓதனவேனவரெரபவ தமிவி,%வா; தாயா கன கி-ைணய ெர1

சகீத வி,%வா1ைடய சேகாதாி.

இஙன சகீத  தமி< கல0த

9ப,திேல பிற0த எ பா'>யா

நறாக பா9வா. அவ  பல கீ,தனக

பாட உ(9. எ பா'டனா

க9ைமயாக நட,தினாK ெபாைம2ட அடகி நடபா. அவ சாத பிைச0%

ைகயி. ேபாட நா சி பிராய,தி. சாபி'>கிேற.
எ பா'டனா கால,தி. எக

9ப,தி. கட ஏப'டைமயா. அவ

த ைடய நில,ைத ேபாகிய ைவ,% பண வாகி பைழய கடைன

அைட,தா. நில,ைத ைவ,%ெகா(9 பா%கா,% அதி. வ வவாயினா.
கமாக வா0% வ நிைலயிB0த அவ

அ0நில,ைத ேபாகிய

ைவபதா. ஜீவன,%  க-ட (டா ெம ெதாி2. ஆனாK கடைன

ைவ,%ெகா(9 உ(E உண அவ உடபி. ஒ'டவி.ைல. 'கடனி.லா
ேசா கா. வயி ேபா%' எப% பழெமாழி. 'ஏதாவ% ேவைல ெச@%

சபாதிகலா; கட நிப0த ம'9 Aடா%' எ எ(ணி, %ணி0%
ேபாகிய,%

ைவ,% வி'டா.

அவ , தமிழிK ஸ3கித,திK, கணகிK ந.ல பழக இ0%

வ0த%. ஆைகயா., 'ஜீவன,%

என ெச@ேவா!' எ ஏகாம. ஒ

ப ளிAட ைவ,% பல பி ைளகC  பாடM ெசா.B ெகா9க

ஆரபி,தா. அவாிட பல ப>,தாக . அ0த பி ைளகளி Iலமாக
கிைட  வப>ைய ெகா(9 அவ ெச'டாக
அவ

>,தன ெச@% வ0தா.

அமணியமாெளற ஒ ெப(E, ேவகட ைபய, O

நிவாைஸய எற இர(9 பி ைளகC

எ1ைடய த0ைதயா.

எ பா'டனாைர என

ைறேய பிற0தன. ேவகட ைபயேர

நறாக ஞாபகமிகிற%. என

அாிவ>

ெசா.B ெகா9,தவ அவேர. எHவளேவா ெத@வ 3ேதா,திரகைள வா@

பாடமாக ெசா.B ெகா9,திகிறா. அைவ இேபா% மற0% ேபா@வி'டன.

ஆனா. அவ ெகா9,த பலமான அ>கைள மா,திர நா மறக வி.ைல.
அவ உபா,தியாயராக இ0த நிைல என

அவைர, தா,தாவாக

ஞாபக,%

வரவி.ைல.

திய நிைலயி. பா,த ஞாபக0தா இகிற%. அவ

31

ஜீவ0தராக இ ேபாேத எ பா'>யா காலM ெசவி'டா. அத பிற

எக

பா'டனா

வ0தா.

அவ

ேவ(>ய உபசாரகைள எ1ைடய தாயா ெச@%

எ த0ைதயாாிட மி 0த அ இ0த%. த ைடய

மரணகால,தி. அவ அகி. இக ேவ(9ெம விபி அஙனேம இக
ெச@தா. இைடேய சில மாதக

எ த0ைதயா சிறிய த0ைதயாட

ெவளிX  ெசறி0த ேபா% எ பா'டனா மிக கலக மைட0தி0தா.

ஒHெவா நாC எ தகபனார% வரைவ எதிபா,%ெகா(ேடயி0தா. ஒ

நா

அவ ஊாிB0% வ0%வி'டாெர, ெதேகா>யி. வகிறாெர

ெதாி0தேபா% மன,தி1

இ0த உணசி ெபாகி வ0த%; எைன Aபி'9,

"சாமா, உகபா வ0%'டா(டா!" எ ெசா.Bவி'9 அழ ஆரபி,தா. தாைய

பிாி0தி0த

ழ0ைத மீ'9 தாைய காEெபா<% அ<வ%ேபால இ0த% அ%.

அ எ0த உவ,தி. இ0தா.தா என? பிாிவினா. ெபாிய %க,ைத

உ(டா வதி. எ.லா ஒதா.

திய பவ,தி. த ைடய மைனவிைய இழ0த வ,த,தாK பி ைளைய

அ>க> பிாிவதனா. உ(டா  %யாினாK அவ

மனகலக இ0ேத

வ0த%. தைம ஒவ சாியாக கவனிகவி.ைல எற எ(ண  இ0த%.
அவ

இன இன ேவ(9ெமபைத எ தாயா

அறிவி  Uதனாக

நா இ0ேத. எ பா'டனா , U% ெச.K உ,திேயாக,தினா. என ,
'க,தாாிகா@, ெதாைகய.’ எ இளைமயி. ஒ ெபய கிைட,த%. அத ,

தா,தாேவ காரண.

தா,தா காைலயி. எக

`'9

எதி `'9, தி(ைணயி. ெவயி.

கா@0% ெகா(9 உ'கா0திபா. தகபனா ஊாி. இ.லாத கால அ%. எ

தாயா என சைமய. ெச@வெத தா,தாைவ ேக'9 வப> எைன
அ1 வா. அகால,தி. என
நா ேபா@, "இைற

ஆ பிராய இ .

என சைமய. ெச@கிற%?" எ ேக'ேப.

அவ, "சைமயலா......" எ நீ'9வா. அவ

எ.லா ெவபாக,

ேதா. "சைமய. தாேன? ம(ணாக'>, ெத <தி, சாப. ெகா<க'ைட"
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எபா. அவ

இ0த உலக,திேல உ ள ெவபி அைடயாள அ0த

வா,ைதகெள என

அேபா% ெதாியா%.

9 9ெவ ஓ> ேபா@, தாயாாிட தா,தா ெசானைத அப>ேய

ஒபிேப. "ேபாடா ைப,திய! என சைமய. ப(Eவெத ேபா@ ேக'9

வா" எ மீ(9 அைனயா அ1 வா. நா மப>2 ேபா@,
தா,தாைவ ேக'ேப.

அத

அவ ஆர அமர ேயாசி,%வி'9, "க,தாாிகா@ இகா?" எ ேக'பா.
ஒ தடைவ ஓ> ேபா@ ேக'9 வ0% பதி. ெசா.ேவ.

"பிMசா இகா?" எ அ9,த ேக வி ேபா9வா. அத  ஒ ைற ஓ>

ேபா@ வேவ.

"அ0த க,தாாிகாைய '9'9..." சிறி% நி,%வா.
"ெதாியறதா? அைத நனா '9, தாளி ெகா'>. . ."
அவ ெசா.K வா,ைதகளி. ஒHெவா  ஹு கார

ெச@%ெகா(ேட இேப. இ.லாவி'டா. அவ ேப ேமேல ேபாகா%.
"தாளி ெகா'டறேபா உC,த பைப ேபா'99வா; அைத ேபாட

ெசா.லாேத. எ(ெணைய அதிகமா விட ெசா.லாேத"

அேபா% ேமெல< ேகாப,தா. சிறி% ேநர ெமௗன ஏப9. மப>2

ஆரபிபா: "அைத அமியிேல வ நனா ஓ'> ஓ'> ஓ'> ஓ'>
அைரகE"

அ0த 'ஓ'>' எ1 ெசா.ைல அவ பல ைறெசா.Kவா. அப>

ெசா.Kேபா% அவ ைககளி அபிநய,ைத பா,தா. உ(ைமயாகேவ
க,தாிகா@, %ைவயைல அைரபவக
மா'டாகெள ேதா.

Aட அHவள சிர,ைத ெகா ள
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அத

தா,தாவி வா,ைதகைள ேக'9 ெகா(9 ெகாMச Uர ேபாேவ.

மப>2 அவ, "ேட, இேக வாடா" எ Aபி9வா. ''நா ெசா.ற%

ெதாியறதா? நனா ஓ'> ஓ'> அைரக ெசா.K. உC,த பைப அதிேல

ேபாடேவ(டா'' எ மப>2 எசாிைக ெச@வா. நா ேக'9ெகா(9

அப>ேய எ தாயாாிட ெசா.B வி9ேவ.

இப> எ பா'டனா  பிாியமான க,தாிகா@, %ைவயB

ப வ,ைத பறி2 ேவ விஷயகைள பறி2 அவ ெசா.K
சமாசாரகைள எ தாயாாிட ெசா.K ேவைல என

ஸபாஷைணைய ேக'>  அயலாக
ைவ,%வி'டாக .

என

அ>க> ேந. இ0த

அ0த ெபயைர

அ0த கால,தி. ெப(கCைடய நிைலதா மிக க-டமானதாக

இ0த%. மாமனா, மாமியா நா,தனா
க-டக

தBயவகளா. அவக

ெபபாலான `9களி. உ(9. மற எ.லா விஷயகளிK அகால

வாைக சிற0ததாக இ0தாK, இ0த ஒ விஷய,தி. மா,திர

இ0த%.

எக

ப9

பா'டனா அ>க> A

ைறபாடாகேவ

ைறகைள ேக'9 ெகா(9 எ

தாயா மிக ெபாைம2ட இ0% வ0தா. ஒநா

எைன2 அைழ,%

ெகா(9 ஓ ஊ  ெச.Kைகயி. இைடேய மணMேசாிெய1 கிராம,தி.
தக ேந0த%. அெபா<% மாைல ேநர. நாக

தகியி0த `'9,

தி(ைணயி. தாவளிைய ேபா,%ெகா(9 ஒ கிழவ உ'கா0தி0தா. அவ

ச0தியாவ0தன ெச@வதகாக, தீ,த ெகா(9 வப> த ேபரைன ஏவினா.
அவ பMச பா,திர,தி. தீ,த ெகா(9 வ0% ைவ,%வி'9 உ,தரணிைய
காணவி.ைல எறா. கிழவ  ேகாப வ0% வி'ட%. ''ேபா@ நானா,
ேத> பா. அவ

அேக ெவ0நீர9 

ேள சாப.ேல ெசகியிபா, பா''

எ ெசா.K ேபாேத அ0த, ெதானியிேல அவ சின ெவளிப'ட%. 'அவ '

எற% அவைடய மமகைள, தாெனப% நிசய.
அவ Aறிய வா,ைதக

எ தாயாாி காதிK வி<0தன; ''ஓேகா!

அேகதா இகிறீெர நிைன,ேத; இேக2 இகிறீரா?" எ எ

தாயா அேபா% Aறிய வா,ைதகC

அ0த இள பவ,தி. என  ெபா
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விளகவி.ைல; பிற

விளகிய%. அ0த `'>K மமகைள

மாமனா இபதி. எ தாயா

ைற A

ஓ ஆத. உ(டாயிெறேற

திய

எ(Eகிேற. இ% மனித பாவ0தாேன?
எக

ஊாி. சில

கால இ0% பிற

திய பிராய,தி. ச0நியாஸ வாகி ெகா(9 சில

சி,தியைட0தாக . பிற

ைவகப'டாக . அHவா ள சமாதிக

பா%காகபடவி.ைல. சில

உல,%வாக .

திய 3திாீக

அவக

ஓாிட,தி. சமாதியி.

சில. ஆனா. அைவ

அ0த இட,தி. சாணி த'>

எ பா'டனா மி 0த அெசௗகியமாக இ0த ேபா%, ஒ ைவதிக வ0%,

"உம ,தா வயசாகி வி'டேத; ஆப,ச0நியாஸ வாகி ெகா Cேம" எறா.
அைத ேக'டெபா<% எ பா'டனா ச0நியாஸ ஆசிரம,தி ெபைமையேயா,
அHவாசிரம,தி ாிய ஒ<ககைளேயா எ(ணவி.ைல.

 ச0நியாஸ

வாகி ெகா(டவகCைடய சமாதிகளி நிைலதா ஞாபக,%

வ0த%.

உடேன, "ஐையேயா! ேவ(டேவ ேவ(டா. நா ச0நியாஸ வாகி
ெகா(டா., ேசஷி2
அ0த பதவி என

பிசி2 எ தைலயி. சாணி %ைக,%, த'9வாக !

ேவ(டா!" எ Aறினா. அ0த கால,தி.

பேகாண,தி. தாசி.தாராக இ0த சிவ  பி ைள எபவ ஒ சமய எக

`'>

வ0தி,தா. அவ  எ1ைடய த0ைதயா  பழக உ(9.

அதனா. அவ எக

`'>. தகி ஆகார ெச@தா. ெச@த பிற

அவேரா9 ேபசி ெகா(>0தா. பிற

ந

எ த0ைதயா

பா'டனாாிட, "இவ தாசி.தா; ஏதாவ%

9ப,%  சகாய ெச@ய ேவ(9ெம நீக

ேக'9 ெகா(டா.

உபகார ெச@யA>யவ. ெகாMச நாழிைக ேபசி ெகா(>க " எ Aறி

மாியாைதைய உ,ேதசி,% ெவளியிேல இ0தா.

பா'டனா தாசி.தாாிட ேபா@ ேaமசமாசாரகைள விசாாி,தா.

தாசி.தா எ பா'டனாைர பதிK

ேaம விசாாி,தா. அேபா%

சாதாரணமாக, "ெசௗகியமாக,தா இகிேற" எ அவ ெசா.லவி.ைல.
"ஒ கமி.ைல. உடேப சாிப9வதி.ைல. வா@

ஒ

ேவ(>யிகமி.ைல. வயிவB இகிற%. ஆகார ஜீரணமாகவி.ைல"

எ வாிைசயாக, த ைடய ெசா0த

ைறகைள ெசா.ல ஆரபி,% வி'டா.

9ப,% சமாசார,ைதேய அவ மற0% ேபானா. சிவ  பி ைள அவ Aறிய

விஷயகைள அைர2 ைற2மாக காதி. ேபா'9ெகா(9 ேபா@வி'டா.
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"அவாிட

9ப,%

அ^Aல ெச@ய ேவ(9ெம

ேக'கவி.ைலேய" எ எ த0ைதயா பா'டனாைர ேக'டா. "
மற0% ேபா@வி'ேட. மெறா சமய வ0தா. பா,% ெகா ளலா"

எ அவ விைட Aறினா. மெறா சமய வரேவயி.ைல. எ பா'>யா
இற0% இர(9 வஷகC  பிற
நீ,தா.

எ பா'டனா இம(Eலக வாைவ

அவ மரணாவ3ைதயில இ0தேபா% `'>K ளவகைள ஒHெவாவராக

அைழ,% அவரவகC

ஏற வ(ண ,தி ெசா.Bெகா(9 வ0தா. எ

தாயாைர அைழ,%, "நீ என

எHவளேவா உபசார ெச@திகிறா@. நா

உைன பல சமயகளி. க>0% ேபசியிகிேற. வ,தபடாேத. நீ ந.ல

ெப(" எ ெசா.Bவி'9, த தைலமா'>K ள சிI'ைடைய எ9,தா.

அதி. ஒ

>ைச ெம.ல அவி,தா. "இைவகைள நா ெந9நாளாக

ைவ,திகிேற. என

மிக உபேயாகமாக இ0தன. இ0தா, எ1ைடய

ஞாபகமாக இைவகைள ைவ,% ெகா . உன

ேவ என தரேபாகிேற! நீ

ேaமமாயிபா@" எ இர(9 பைழய ஊசிகைள எ9,%ெகா9,தா. எ

தாயா அவைற பதிேயா9 வாகி ெகா(டா. எ பா'டனா அ>க>

த ைடய வ3திர,ைத அ0த ஊசிகைள ெகா(9 ைத,% ெகா வா. எ

தாயா அவைற பல வஷக
அவைடய

ைவக

வைரயி. பா%கா,% வ0த%(9.

%ைம பவ,தி நிகசிகைள,தா நா ஞாபக,தி.

>0தெதறாK அைவகைள ெகா(ேட அவைடய இய.ைப

அறி0%ெகா ள

>யா%.

உ(டாவ% வழக.
அவ

%ைம பவ,தி. சில இய. க

எ.ேலா ேம

யசி2 ளவ. ஜீவனாதாரமாக இ0த நில,ைத ேபாகிய

ைவ,% கடைன, தீ,த% அவைடய ைதாிய,ைத2 மான,ைத2
ெவளிப9,திய%. அவ பிற

ஜீவன,தி ெபா'9 ப ளிAட ைவ,%

உபா,தியாயராக இ0% ெகௗரவமாக வா0% வ0தா. இ0த விஷயக

அவ  ெபைமைய, தவத ாியனவா . -- அ> றி

ஓதனவேனவரெரப% திேசா,%ைற ெய1 3தல,தி. எ<0தளி2 ள
சிவெபமா திநாம.
----------------
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அ தியாய
தியாய 4 : சில ெபாிேயாக
ஐயா '> ஐய
எ சிறிய பா'டனாராகிய ஐயா '> ஐய

ேவதா,தியயன ெச@தா; பிற

தB. நறாக

வடெமாழியி. காவிய நாடககைள கறா;

இராமாயண, பாரத, பாகவத, ஹாலா3ய மாஹா,மிய

தBயவைற ப>,%

உப0நியாச ெச@2 திறைம அவபா. இ0த%; ைவ,திய, ேஜா3ய, ம0திர,
ேயாக இவறிK அவ

ந.ல பயிசி உ(9, சகீத  வ;

மைலயாள,தி. இ0த ஒ ெபாியாாிட ம0திர உபேதச ெச@%ெகா(டா.
ஒவ பி ஒவராக I மைனவியைர அவ மண0%ெகா(டா.

Iவ கால ெசறன. அவ 

ழ0ைதெயா பிறகவி.ைல.

9ப,% ாிய நில கட ெதா.ைலயினா. ேபாகிய ைவகப'ட பிற

அவ உ,தமதான ர,தி. ஒவித

யசி2மிறி இபைத விபவி.ைல.

த ைடய தைமயனா ப ளிAட ஒைற நட,த ஆரபி,தைத அறி0% அ0த

கிராம,திேல அைடப'9 கிடப% அவைடய இய. 
வ0த%. ராண பிரசக ெச@பவகC

விேராதமாக இ0%

அ0த கால,தி. இ0நா'>. ந.ல

மதி உ(9. ஆதB எேக ேபானாK தம

ஜீவன,தி 

ைறவி.ைல

எபைத ஐயா '> ஐய உண0% தமிநா'>K ள பல ஊகC  ெச
ராண பிரசகக

ெச@ய, ெதாடகினா.

அவேரா ஏகாகி; அதிக ஆைசயறவ; ஜனகCைடய மன,ைத

கவவத

ேவ(>ய இய. க

அவாிட நிரபியி0தன. அவைடய Tைஜ

மிக சிறபாக இ . O பMச க ஆMசேநய Tைஜைய2 அவ ெச@%

வ0தா. அவ Tைஜ ெச@த விகிரக இெபா<% உ,தமதான ர சிவாலய,தி.

ைவகெப ஆராதைன ெச@யப'9 வகிற%.

ெசற இடகளிெல.லா அவ  சிற உ(டாயி. ெத@வ பதி2

ேஜா3ய, ம0திர

தBயைவகளி. மிக உதியான நபிைக2 கிராம,தி.

உ ளவகளிட இ0தன. ஆதB ஐயா '> ஐயைர ஒ ெபாிய ேயாகிெய

ஞானிெய, ஆசாாியெர பல ேபாறி பாரா'> வ0தன. அவ மணி
ம0திர ஒளஷதகளி Iலமாக பல

உபகார ெச@% வ0தா.
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அவைர நா நறாக கவனி,திகிேற. இைடயிைடேய சில காலகளி.

அவ உ,தமதான ர வ0% சில நா'க

அவைர றி ஜனக

த வா. அகாலகளிெல.லா

A>ெகா(ேடயிபாக . ஒவ

ெசா.வா; மெறாவ

ம0திாிபா: ேவெறாவ

ேஜா3ய

ம0% சர கைள

ெசா.வா. இரவி. ராண பிரசக ெச@வா. ெபபாK தாேம சைமய.
ெச@%ெகா(9 உ(பா; அயBடகளி. உ(பதி.ைல.
உ,தமதான ர,தி.

ள,தி ேம.கைரயி. இெபா<% ப ளிAட உ ள

இட,தி. ஓ ஆசிரம அைம,% ெகா(9 அதி. அவ ேயாகாபியாச ெச@%

வ0தா. தின0ேதா காைலயி. ேயாக ப'ைடைய, தாி,% ேயாக த(ட,ைத2

ஊறிெகா(9 ேயாக ெச@ய உ'கா0% வி9வா. மணிகணகாக

அ0நிைலயிேலேய அம0திபா. ம,தியான,தி. Tைஜ ெச@2ேபா% யாராக

இ0தாK அவர% ேதாற,ைத க(9 ஈ9படாம. இக

>யா%.

வானெவளியி. உ,ஸாகமாக பற0% ெச.K பறைவையேபா. அவ

வா0% வ0தா. மைனவியி.ைல, பி ைள இ.ைல எற கவைல சிறிதள

அவ

உ(டாகவி.ைல. அவ ஒ ேயாகி எபைத அ0த நிைல கா'>ய%.

எ<ப% பிராய,% ேம. அவ வா0தி0தா. இற  வைரயி. அவ தைல

நைரகேவயி.ைல.

தமி வி,%வாக
எக

ப0%களி. தமி வி,%வாகC சில உ(9.

ேன Aறிய எ

பா'டனாாி மாமனாராகிய ஓதனவேனவைரய ெரபவ தமி இலகண,
இலகியகைள க, ேத0தவ. சகீத,திK அவ

ந.ல பழக

இ0த%. அவ தமிழி. பிரசக ெச@2 திறைம2ைடயவ. அ>க> %ேசாி
தBய ெவளிXகC  ெச திவிைளயாட., கபராமாயண, பாரத
தBய D.கைள, ெதாட0% சில நா'க

சமானகைள ெப வவா.

பிரசக ெச@%வி'9 ஊரா அளி 

உ,தமதான ர,தி. Bகைபய எற வி,%வா ஒவ இ0தா.

அவ தமி லைம மி 0தவ; ெச@2

இய ஆறK உைடயவ; சகீத

பயிசி2 ெபறவ; கபராமாயண பிரசக ெச@வதி க வா@0தவ.
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அவ பல தமி கீ,தனகைள இயறியிகிறா.

பேகாண,%

அேக2 ள வாமிமைல எ1 பிரமணிய 3தல விஷயமாக ஒ

நாடக,ைத அவ பா> அரேகறினா. உ,தமதான ர ேகாவிBK ள

றவMசி

அபிைகயாகிய O ஆன0தவ.B மீ% மகாகணபதியி மீ% பல கீ,தனகைள
அவ இயறியிகிறா. அவைற அகால,தி. எக

ஊாி. அவ

மாரகC பிற பாட ேக'>கிேற. இெபா<% ஒ கீ,தன 

கிைடகவி.ைல.

சகீத,திK சாகி,திய,திK வ.ல வி,%வாக

பல தமிழி.

கீ,தனகைள இயறியிகிறாக . பா9ேவா பாரா'9ேவா

இ.லாைமயா. வரவர அகீ,தனக

தமி கீ,தனக

கதி

இ0நா'>.

மைற0% ேபாயின. ஆயிரகணகான

 வழகி வ0தன. கநாடக ராககளி

மிக ெபா,தமாக அைவ அைம0தி0தன. அ நா ேக'ட அைவ,

இ இ0தவிட ெதாியாம. மைற0% ேபா@வி'டன. "தமிழி. கீ,தனகேள

இ.ைல" எ Aற சில அMவதி.ைல. எ.லா சேறற

ைறய அப%

வஷகளி. நிக0த மாபா9. இ0த மாபா'> ேவக,திேல Bகைபயாி

சாகி,தியகC அகப'9 மைற0தன.

Bகைபய  ேசஷு ைவய, சாமிநாைதய எற இர(9

இ0தாக . த0ைதயாைர ேபா. அவக

மாரக

தமிழிK சகீத,திK பயிசி2

வா வைம2 ெபறி0தாக . ஊேதா ெச அணாசல கவியி

இராமாயண கீ,தனகைள பா> ெபா ெசா.B காலேaப ெச@%

வ0தன. அHவா ெசா.Kெபா<% இைடயிைடேய கராமாயண,திB0%
ச0தப,தி

ஏற ெச@2'கைள இைச2ட ெசா.B ேக'ேபாைர

மகிவிபாக . அவகCைடய இனிய சாாீர , அணாசலகவி இராமாயண
கீ,தனகளி அைம , கபராமாயண ெச@2'களி ெபாளாழ 

ேக'ேபா மன,ைத கவ0தன.

அ0தகால,தி. தமிநா'>. இராமாயண, பாரத, பாகவதகளிK ராண

கைதகளிK ஜனகC

அதிக விப இ0த%. லவக

ராணகைள

பா9வதி. ஈ9ப'டன. திசிராப ளிைய சா0த பபரMறி ெய1

ஊாிB0த ைபயெர1 வி,%வா ஒவ மயி.ராவண சாி,திர,ைத,

தமிழி. கீ,தனகளாக பா>யி0தா. அசாி,திர கீ,தனகைள2

அHவிர(9 சேகாதரகC கெகா(9 சில சில இடகளி. அவைற பா>
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ெபாCைர,% வ0தாக . இராமாயண கீ,தன,ைத பா9ைகயி.

இைடயிைடேய கபராமாயண ெச@2'கைள ெசா.வ%ேபால, மயி.ராவண

சாி,திர கீ,தன,ைத பா> ெபா
அசாி,திர சப0தமான ெச@2'க

ெசா.Kைகயி. உபேயாகிபத

இ.ைல; ஆதB ச0தப,தி , தகப>

ேவ ெபா%வான ெச@2'கைள ெசா.B வ0தாக . ஆனாK அசாி,திர

சப0தமான பாட.க

இ.ைலேய ெயற

ைற அவகC

இ0% வ0த%.

"அபா இ0தா. அவைர திய ெச@2'கைள பா9ப> ெசா.லலா. இேபா%
யா நம  பா>, தவாக ?" எ எ(ணி வ0தினாக .
இHவா இ ேபா% ஒ சமய அவக

திசிராப ளி

அகிK ள Tவாg எ1 ஊ  ெசறி0தாக . அேக அவக

நா

தகி இராமாயண கீ,தன காலேaப ெச@% கால கழி,தாக .

இைடேய ஒநா

அH? , திாிசிர ர மகாவி,%வானாகிய O

மீனா'சி0தர பி ைளயவக
பி ைளயவக

சில

வ0திபதாக ேக வி2றாக .

திாிசிர ர,தி. வசி,% வ0த கால அ%. அவைடய ெபைம

அ0நகர,ைத றி2 ள இடகளிெல.லா பரவியி0த%.

ேசஷுைவய சாமிநாைதய அ லவபிரா வ0திப% ெதாி0%

ெந9நா'களாக, தக

மன,திB0த

ைறைய நிைறேவறிெகா ளலா ெமற

எ(ண,ேதா9 ெச அவைர க(9 ேபசிெகா(>0தாக . தமி

வி,%வாகைள க(டா. உபசாி,% அேபா9 உபகார ெச@வ%
அெபாியாைடய வழக. தமி க.வியி. ஒவ  சிறிதள

அபி0தாK அைத ெபாிதாக பாரா'> ஊக I'9வா.

இர(9 சேகாதரகC த ைடய வரலாைற Aறினாக ; த

த0ைதயா இயறிய

றவMசியிB0% சில பா'9கைள பா> கா'>னாக .

பி ைளயவக :- எ.லா நறாக இகிறன. தமி வி,%வானாகிய

உகCைடய த0ைதயாைர நா பாராவி'டாK உக

ெபைமைய விள கிற%. உகC  ெச@2

இய.ேப அவைடய

இய பழக உ(ேடா?

சேகாதரக :- இ.ைல; இனிேம. பழகிெகா வ% இயலாத காாிய,

தகளிட ஒ ேவ(9ேகா

ெச@%ெகா ள வ0திகிேறா.
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பி ைள:- என அ%?
சேகா:- பபரMறி ெய1 ஊாினராகிய ைபயெரபவ இயறிய

மயி.ராவண சாி,திர கீ,தனகைள நாக

அசாி,திர சப0தமான ெச@2'க
அ1Aலமாக இ . தாக

பா> ெபா

ெசா.வ%(9.

இபி இைடயிைடேய ெசா.ல

சில கவிக

யாவைர2 மகிழ ெச@% பிைழேபா.

இயறி, த0தா. இைச2ட பா>

பி ைள:- அப>ேய ெச@% தகிேற.
இHவா ெசா.B அகவிஞ அகி0தேபாேத மயி.ராவண சாி,திர,ைத

அவகைள ெசா.ல ெச@% ேக'9 அதைன D ெச@2'களாக எளிய நைடயி
பா> அளி,தன. அ0த இர(9 வி,%வாகC அளவற திதிைய2

ச0ேதாஷ,ைத2 அைட0தாக . அ% த. தக

ைற நீகிய அவக

மயி.ராவண சாி,திர கீ,தனகைள பா9ேபா% அசாி,திர
ெச@2'கைள2 இைடயிைடேய Aறி ெபா விாி,% வ0தன.

அHவிவைர2 நா பா,% பழகியிகிேற. பிகால,தி.

சாமிநாைதய உ,தமதான ர,திேல சில வஷக

ப ளிAட ைவ,தி0தா.

அவாிட நா இளைமயி சில கால ப>,த%(9. அவேர இHவரலாைற

என  ெசானவ.
-------------

அ தியாய 5 : கன கி%&ைணய
ெசற Dறா(>. தமிநா'>. இ0% க ெபற சகீத

வி,%வாகC

இவ ஒவ. எ1ைடய பா'>யா

இவ அமா.

இவைடய இயெபய [1]கி-ைணய ெரப%. சகீத மாககளாகிய கன,
நய, ேதசிக எ1 Iற1

ஒறாகிய கனமாக,ைத மிக ஊக,%ட

அபியாச ெச@% அதி சிற0த திறைமைய ெபறா.

இவ உைடயாபாைளய தா:காவி. உ ளதாகிய தி ற எற

ஊாிேல பிற0தவ. இவைடய பரபைரயின சகீத வி,%வாக . இவ

நா

தைமயமாக

இ0தன. அவகC சகீத,தி. பயிசி2 ளவகேள.
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ஆயி1 சேகாதர ஐவாிK

,தவராகிய பராைமய ெரபவ, யாவாி1

இைளயவராகிய கி-ைணய சகீத சாகி,தியகளி ெபைம ெபறன.
இவ இளைமயி. த த0ைதயாராகிய இராமசாமி ஐயாிட,% அபா.

தMசா? ஸம3தான சகீத வி,%வானாக இ0த பைசமிாிய ஆதிைபய
ாிட,% சகீத சிைa ெபறா. பிற

சகீத வி,%வாகC

ஒவ ஆனா.

சில கால தMசா? ஸம3தான,%

அகால,தி. ெபாபிB ஸம3தான,ைத ேச0த ேகசைவயா எ1

பிரபல சகீத வி,%வா ஒவ தMைச

வ0தா. அவ கனமாக,தி. மிக

சிற0த வைம ெபறவ. தMைச அரசைடய சைபயி. அவ பா>னா.

கனமாக,தி தைமைய அரச பிற அறி0% பாரா'>ன. தமிநா'>.

அகால,தி. கனமாக வழக,தி. இ.ைல. அதனா., 'இ0த வி,%வா1ைடய

உதவியா. யாேர1 கனமாக,ைத அபியாச ெச@%ெகா(டா. எHவள

நறாக இ ! நம% ஸம3தான,தி  ெகௗரவமாக இ ேம!' எ அரச
எ(ணினா. ஸம3தான வி,%வாக

A>யி0த சைபயி. அHவிப,ைத

அவ ெவளியி'டேபா% ஒவேர1 அஙன ெச@ய

சகீத,தி

வி,%வாக

ந.ல ேதகபல  இைடவிடாத

அதைன திதாக பயி.வத

வர வி.ைல. கனமாக

யசி2 ேவ(9. அதனா.
வர வி.ைல.

அேபா% இைளஞராக இ0த கி-ைணய தா அபியாச ெச@வதாக,

ைதாிய,%ட Aறினா. ெபாபிB ேகசைவயாவிட அ0த மாக,தி

இய. கைள2 அதைன சா0த சகரதான,ைத பா9

ைறைய2

ெதாி0%ெகா(9 கபி3தல ெம1 ஊ  ெச இராமப,திர

Iபனாெர1 ெச.வைடய ஆதரவி. அபியாச ெச@ய, ெதாடகினா.

அ0த அபியாச வரவர

திசி அைட0த%. கைடசியி. தMைச அரச

னிைலயி. ெபாபிB ேகசைவயாேவ விய0% பாரா'9ப> பா> கா'>னா.

அ%

த. இவ கன கி-ைணயெரேற வழக ெபறா.

கன கி-ைணய சில கால திவிைடமUாி. மகாரா->ர மன

வமிச,ைத ேச0த அமர சிமர% சIக வி,%வானாக இ0தா. ந0த சாி,திர

கீ,தைனயி ஆசிாியராகிய O ேகாபால கி-ண பாரதியா அேக வ0%

அர(மைன வி,%வானாகிய ராமதாசெர1 ெபாியாாிட,தி. சகீத அபியாச
ெச@% வ0தா. இைடயிைடேய கன கி-ைணயட பழகி இவாிட  சில

கீ,தைனகைள கெகா(டா.
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பிற

கன கி-ைணய உைடயாபாைளய ஸம3தானாதிபதியாக

அேபாதி0த கசிரகப உைடயாரா. அைழக ெப, த வா
அ0த ஸம3தான,%

வி,%வானாகேவ விளகி வ0தா. இவ தமிழி.

<வ%

கீ,தனகைள இய சதி2 ெபறி0தா.
திைவயா

இவ ஒ

ைற ெசற கால,தி. O தியாைகயைர

ச0தி,% அவைடய விப,திப> அடாணா ராக,தி., "மா மா வ மா

க" எ1 கீ,தன ஒைற இயறியிகிறா.

இவைடய ெபைமயினா. சிலைடய ெபாறாைம, தீ I(9 எாிய,

ெதாடகிய%. யாேரா சில உைடயாபாைளய ஜமீதாாிட இவைரபறி
ைறAறி அவர% மன சிறி% சB ப> ெச@% வி'டா. அ0த ஜமீதா

கசிரகபைடய
ஒ நா

மாரராகிய கசி க.யாணரக உைடயா ெரபவ.

கன கி-ைணய வழகேபா. ஜமீதாைர பாக
க ெகா9,% ேபசவி.ைல. ஏேதா

ேபானேபா% அவ

ேவைலயாகஇபவைரேபா. இ0தா. அறிவாளியாகிய இ0த சகீத

வி,%வா1 , 'இ% யாேரா ெச@த விஷம,தி விைள' எ ெதாி0% வி'ட%.

இவ மன வ0திய%. ஆனாK அைத, தா ெதாி0%ெகா(டதாக அறிவி,%விட

ேவ(9ெம விபினா.

த ைடய மனவ,த,ைத ெவளிபைடயாக, ெதாிவிப% இவ

உசிதமாகபட வி.ைல.
சாகி,திய  இவ

றிபாக, ெதாிவிக எ(ணினா. சகீத 

எ0த சமய,திK ஏவ. ாிய கா,தி0தன. ஒ நாயகி

பா9வதாக திய கீ,தன ஒைற பாட ஆரபி,தா.
"ப,%ைப

,%ைப வPர பதக  ைபைபயா பண,ைத ெகா9,தவ

ேபால பா>ன பா'9  ஆ'9  நீெரைன பசபின ேதேபா% பலனறி
ேவகாE"

எ '> ராக,தி. ஒ ப.லவிைய எ9,தா.
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ஜமீதா தி9கி'9 ேபானா. இ0த '> ராக அவ உ ள,ைத

'> பி>,த%. கன கி-ைணய நிைன,தி0தா. ெபாிய ஸம3தானகளி.
இ0% ராஜேபாக,தி. வாழலாெமபைத அவ அறி0தவ. த ைடய

சமான,ைத எதிபாராம. அைப மா,திர விபி உைடயாபாைளய,தி.
இப% ஜமீதா

நறாக, ெதாி2. இ0த எ(ணகைள

ெபாறாைமகாரைடய ேபாதைனக

மைறய ெச@தன. கி-ைணயைடய

ப.லவி அ0த ஜமீதாைடய காதி. வி<0தேதா இ.ைலேயா உடேன அவர%
பைழய இய. ேமெல<0% நிற%. 'என ைப,தியகார,தன

ப(ணிவி'ேடா! நா இவ

ெகா9,ேதா! இவரா. நம

,% ைபயா த0திகிேறா! வPர பதகமா

எHவள ெபைம! ந9கா'>K ள இ0த ஊ

ேவ ஸம3தான,திB0% வி,%வாகெள.லா வ0% ேபாவ% யாராேல?

இவராேல அ.லவா? இைத நா மற0% வி'ேடாேம' எ நிைன0% இரகினா.
"3வாமீ! aமிக ேவ(9. நா ெதாியாம. பரா கமாக இ0%வி'ேட"

எ ஜமீதா ேவ(> ெகா(டா.

நிைன,த காாிய,ைத சாதி,%ெகா(ட கி-ைணய பைழய ப.லவிைய

ஜமீதாைர க<
"ப,%ைப

ைறயி. மாறி பாட, ெதாடகினா:

,%ைப வPர பதக  பாி0% ெகா9,% மிகக0 த0%பி

பMசைண மீதினி ெகாMசி விைளயா> ரMசித  அறி0த மகராஜேன"
எ இவ அைத மாறி பாடேவ ஜமீதா

க மல0த%.

"சகீத  சாகி,திய  உகCைடய அதிகார,தி கீ உக

ஏவ. ெச@கிறனேவ!" எறா அவ.

"நா என ஜமீதாரா? ஏவ. ெச@ய என
எ1ைடய அதிகார,%
கி-ைணய Aறினா.

இ-டப>

ேவ யா இகிறாக ?

யா வண வாக ?" எ சிாி,%ெகா(ேட
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"இேதா, நா இகிேற; உக

சகீத அதிகார,% , தைலவணக

ஆயிர ேப இகிறாக " எ ஜமீதா ெசா.Bயேபா% அHவிவைடய
அ

ளகC மீ'9 ெபா0தி நிறன.

இHவா கன கி-ைணயைடய வாைகயி. நிக0த நிகசிக

உ(9. அ0த அ0த ச0தபகC

பல

ஏறப> இவ பா>ய கீ,தனகC பல.

இவைடய ச0ேதாஷ , ேகாபதாபகC, ெவ , பதி2 கீ,தனகளாக
ெவளிப'9 ளன.

இவாிட எ த0ைதயா சிறிய த0ைதயா சகீத அபியாச ெச@தன.

அHவிவ  இவைடய கீ,தனக

பல பாட உ(9. - உ.ேவ.சா. --

அ> றி கன கி-ைணயைடய சாி,திர,ைத 1936- வஷ,தி. தனிேய
விாிவாக எ<தி கீ,தனகCட ெவளியி'>கிேற.-உ.ேவ.சா.
-----------------

அ தியாய 6 : எ த(ைதயா )%)லவாச
"எேபா% சிவபதி ப(ணி ெகா(>" எப% எ த0ைதயா என 

கைடசியி. Aறிய உபேதச. அ0த உபேதச,ைத நா கைடபி>பதனா. இ0த

அளவி. தமி, ெதா(9 ாிய அபகCைடய ஆதரைவ ெபற

>0தெத உதியாக நபியிகிேற. அவ எ விஷயமாக உ ள,ேத

ெகா(>0த கவைலைய நா

தB. அறி0% ெகா ளாவி'டாK நாளைடவி.

உண0% உகலாேன. அவாிட என

ெயாழிய

ைறயவி.ைல.

இளைமயி. என

இ0த பயபதி வரவர அதிகாி,தேத

ஒ தக ஆசிாியைர, ேத>, த0த%, பி தமி

வ>கேள கதியாக கிட0த என

ெலௗகிக,ெதா.ைல அEவளேவ1

இ.லாம பா%கா,த%, சிவபதியி மகிைமைய, த ைடய நைடயினா.

ெவளிப9,திய%மாகிய அாிய ெசய.கைள நா மறகேவ

>யா%. அவைடய

ஆசாரசீல  சிவTைஜ2 பாி,த  சகீத, திறைம2 அவைர, ெத@வமாக
எ(Eப> ெச@தன. அவ

ேதாறா%. அவர% உ ளமாகிய

எபாK ள வா,ஸ.ய ெவளிபைடயாக,
ைகயிேல அ% ெபாேபா

ெபாதியப'>0த%. அத ஒளிைய சில
அறி0திகிேற.

கியமான ச0தபகளி. நா
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எ த0ைதயாைடய இய.பான ெபய ேவகட ரமணிய ஐயெரப%;

ேவகட ைபயெரேற அ% மவி வி'ட%. அவர% ெபய

ேனாகளி

எேற அவைர அைழ,% வ0தன. எ1ைடய த0ைதயா

இைளய சேகாதர

ெபயரானைமயி `'>K ளவக
ஒவ இ0தா. இவ

அைத Aறமா'டாக . அதனா. "ஸாமி"

Oநிவாைஸயெரப%

தெபய. ஸாமி எ எ

த0ைதயாைர அைழ,த காரண பறி அவைர யாவ 'சினசாமி' எ

வழகலாயின. அவ

அ%ேவ ெபயராக நிைல,%வி'ட%. எ த0ைதயா

ஒ தமைகயா இ0தா.

எ த0ைதயா  சிறிய த0ைதயா  இளைமயி. எ பா'டனாேர

வடெமாழிைய2 தமிைழ2 கபி,தா. எ பா'>யா சகீத பழக

உைடயவராதB அவைடய அச எ த0ைதயாாிட  இ0த%. அவ 

சகீத,தி. இளைம ெதாடகிேய விப உ(டாகி வளசி யைட0% வ0த%.
எ த0ைதயா

உபநயன ஆயி. பா'>யா

அவைர சகீத,

%ைறயி. ஈ9ப9,த ேவ(9ெமற அவா இ0% வ0த%. த ைடய அமானாகிய

கன கி-ைணய உைடயாபாைளய ஸம3தான,தி. சகீத வி,%வானாக
இ0% சிறபைட0தி0தைமயி அவாிடேம த I,த

மாரைர ஒபி,%

 லவாச ெச@2ப>விடலா ெம எ(ணினா. எ பா'டனா இத 

சமதி,தா. எ தகபனாேகா சகீத அபியாச,தி. இ0த ஆவ. ெசா.K
அளவினத. தம

வா@கேபாகிற

 தா@வழியின எ ெதாி0தேபா%

அவேரா9 லபமாக பழகலாெமன எ(ணி மிக ச0ேதாஷ,ைத அைட0தா.
"ஸாமி, எக

மாமாைவ பறி நீ நறாக, ெதாி0%ெகா(>க

மா'டா@. அவரா. தி ற,%  நைம சா0தவகC  எHவள

ெபைம உ(டாயிகிற% ெதாி2மா? அவ

இ%வைரயி. ந.ல சி-ய

ஒவ1 கிைடகவி.ைல. நீ அவாிட ஜாகிரைதயாக பழகி அவ மன
ளிப> நட0% வ0தா. அவைடய வி,ைத

<வ% உன

வராவி'டாK

கா பகாவ% வ. சகீத,தி. அவைடய மாகேம தனி. அைத நீ

கெகா(டா. பிகால,தி. நீ2 கியாதிைய அைடவா@" எ எ பா'>யா

Aறினா. அHவா Aைகயி. அவ த ைடய

மார பிகால,தி. ஒ

ஸம3தான,தி. பல பாரா'9 வ(ண சகீத வி,%வானாக இ0%

விள வதாக பாவி,திக ேவ(9. ஒHெவா தா2 த மகைன பறி

இHவா காE கனகC  கண

உ(ேடா?
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ஒ ந.ல நாளி. எ பா'>யா த அைம த.வைர அைழ,%ெகா(9

உைடயாபாைளய ெசறா. த அமானிட த

மாரைர ஒபி,%, த

க,ைத2 Aறினா. கன கி-ைணய, "அேட, ஏதாவ% பா9 பாகலா"

எறா. எ த0ைதயா

எ பா'>யா கன கி-ைணய கீ,தனக

சிலவைற க ெகா9,தி0தா. அவறி. ஒைற எ த0ைதயா பா>

கா'>னா. அ% 3வர ,தமாக இ0த% க(ட கி-ைணய, "உ பி ைள 
சாாீர இகிற%; நீ2 ெகாMச ெசா.B, த0திகிறா@.
எ Aறினா.

1

வவா"

"மாமா, உகளிட இவைன ஒபி,% வி'ேட. இனிேம. இவ1

ைற2 இ.ைல" எறா பா'>யா. "

ஒ

எ.லா நறாக,தா இகிறன. ஆனா. இவ1 , ேதக ->தா

ேபாதா%. நறாக சாபிட ேவ(9. உட வைள0% ேவைல ெச@ய ேவ(9"

எ கி-ைணய Aறினா.

"நம  ெசா0தகாரராக இபதனா.தா ந ைடய ேதக

ெசௗகிய,ைத பறி இHவள Uர ெசா.Kகிறா" எ எ0ைதயா

நிைன,% ெகா(டா. ஆனா. உ(ைம ேவ.

கனமாக சகீத எ.ேலாராK சாதி,%ெகா ள இயலாத%. யாைனயி

பல  சிக,தி ெதானி2 இபவகேள அைத

 கைடபி>கலா.

கன கி-ைணய  சாீரவைம2 சாாீரபல  நறாக ெபா0தியி0தன.
அதனா. அவ அ0த மாக,தி. ந.ல சாதைன ெபறா. சகீத வி,%வாக

சாாீர,ைத மா,திர பாீ'ைச ெச@% பாபாக . கனமாக சகீத

வி,%வானாகிய அவ சாீர,ைத2 சாாீர,ைத2 ஒேக பா,தா. இர(9

வைம2 ேச0தா.தா த ைடய வழி பி>ப9ெமப% அவ த அ^பவ,தி
க(டத.லவா?

"இனிேம. ம( ைவ,% ஒ'> ->ப9,த

>2மா? இகிற உடைப

சாியாக காபாறி ெகா(டா. ேபா%" எ எ பா'>யா ெசா.B சில
நா

அேக தகியி0% பிற

விைட ெப உ,தமதான ர ேபா@ ேச0தா.
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எ த0ைதயாைடய

 ல வாச ஆரபமாயி, கன கி-ைணய

மேனாைதாிய  பிர ,%வ  உைடயவ. எ த0ைதயாைர அவ மிக

அேபா9 பா%கா,% வ0தா. ஆனாK அவ  பல ேவைலகைள ஏவா.

தின0ேதா த ைடய ஆசிாிய

எ த0ைதயா வ3திர %ைவ,%

ேபா9வா; ெவ0நீ ைவ,% ெகா9பா.

அ0த ஸம3தான ஜமீதாராகிய கசி க.யாணரக, கி-ைணயைர2

ஒ ஜமீதாைர ேபாலேவ நட,திவ0தா. அவ

எ.லாவிதமான

ெசௗகாியகைள2 அைம,% ெகா9,தா. கன கி-ைணய

சவாாி ெச@வ%(9. ஜமீதா அவ

ப.ல  ெகா9,தி0தா. "எக

ஓ அழகிய

மாமா

திைரயி ேம.

திைர வாகி, த0தி0தா;

ராஜேயாக. அவைடய

ேமனியழ  எ9பான பாைவ2 ராஜஸ பாவ  ராஜாவாக பிறக

ேவ(>யவ தவறி பிராமணராக பிற0% வி'டா எேற ேதாற ெச@2"
எ த0ைதயா Aவா.
த ைடய ஆசிாிய

திைரயி. ஏறி ெச.Kேபா% சில சமயகளி. எ

த0ைதயா அ திைரயி லகாைன பி>,% ெச.வ%(டா. இைளய

பிரமசாாியாகிய எ த0ைதயா இ,தைகய ேவைலகளி. கி-ைணய தைம
ஏவ%

றி,% சில சமயகளி. மன வ0%வா; 'ெசா0தகார; மாியாைதயாக

நட,%வா' எ தா எ(ணியத

மாறாக இபைத நிைன0%

ெவபைடவா. ஆனா. அ0த வ,த  ேகாப  அ9,த கண,திேல மைற0%

வி9. உண விஷய,திK மற ெசௗகாியகளிK எ த0ைதயா

ஒவிதமான

ைற ேநரவி.ைல. த மாணாகாி உட

இ,தைகய ஏவ.கைள அவ இ'டனெரேற என

->ப9வதகாக

இேபா% ேதாகிற%.

ைறயாக எ பிதா த ஆசிாியாிட சகீத அபியாச ெச@% வ0தா. ஒHெவா

நாC வி>யகாைலயி. எ<0% உைடயாபாைளய கா(Zப தீ,த,தி
ெதகைரயிK ள திவாவ9%ைற மட,தி. சாதக ெச@வ% வழக.
கி-ைணயைடய கீ,தனக

பலவைற கெகா(டா. அHவேபா%

அெபாியா இய சாகி,தியகைள2 பாட ப(ணி ஜமீதா  அ0த
ஸம3தான,%

வி,%வாக

வ வி,%வாகC  பா> கா'9வா. பல பைழய சகீத

இயறிய கீ,தனக

அவ  பாடமாயின. கன

கி-ைணயைரயறி ேவ யா  ெதாியாத சரதான,ைத2
கெகா(டா.
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இHவா இர பகK

வி பணிவிைடயிK சகீத பயிசியிK

எ த0ைதயா ேசாபBறி ஈ9ப'>0தா. பனிர(9 வஷ கால இ0த
 ல வாச நைடெபற%.
கன கி-ைணய

ேவ சி-ய சில சில நா

வரவர எ த0ைதயாாிட,தி. அ அதிகமாயி.

இபி1 யா அவாிட நிைலயாக இ0ததி.ைல.

அதனா. எ த0ைதயாாிட,தி. இ0த அ வைம ெபற%.

உ ள,%

தB.

இ0த அ% நாளைடவி. விாி0% ெவளிபடலாயி. அவதா

ெச.K இடகCெக.லா த மாணாகாைர அைழ,% ெசறா.

ஜமீதாாிட,திK அ>க> அைழ,% ெச பழக ெச@% ைவ,தா.
ஜமீதா

எ தகபனாாிட,தி. அ உ(டாயி; "ேவகட  "

எ பிாியமாக அைழ,% ேபசி மகிவா. பிற

ஏப9,தினா.

கன கி-ைணய வி,%வாக

மாத சபள  அவ

A>ய சைபயி. பா9 ேபா% எ

த0ைதயாைர2 உட பாட ெசா.வா. சில ச0தபகளி. அவைர, தனிேய

பாட ெச@% ேக'9 மகிவா. இ,தைகய அ  ெசய.களா. எ த0ைதயா

ஊக  சகீத,தி. திறைம2 அதிகமாகி ெகா(ேட வ0தன.
எ பிதா அவக

உைடயாபாைளய ெசற சில வஷகC  பி

எ சிறிய த0ைதயாராகிய சினசாமி ஐய அேக ெச கன
கி-ைணயாிட சகீத அபியாச ெச@ய, ெதாடகின.

எ த0ைதயா  கBயாண ெச@2 பவ வ0த%. அகால,ேத

இHவிஷய,தி. பி ைள `'டா ,தா ெசல அதிக. விவாக ெசலவி 

Aைற

தBயவறி  ஆபரணகC  பி ைள `'9காரகேள பண

ெகா9ப% வழக; ஒ திமாகBய ம'9 ெப( `'டா ெப(E 

ெகா9பாக . ஆதB கBயாண விஷய,தி. இ0த கால,ைத ேபால ெப(
`'டா ெபாளி.ைலேய எற கவைலெகா ள மா'டாக .
த ைடய

பா'>யா

மார

விவாக ெச@விக ேவ(9ெம1 கவைல எ

உ(டாயி. பா'டனா த ைடய ஜீவன,%  ேபா%மான

வவாைய மா,திர சபாதி,% வ0தா. நிலகெள.லா ேபாகிய,தி. இ0தன.

கட வா வத  மாக இ.ைல. இ0த நிைலயி. விவாக ெசல

என
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ெச@வெதற ேயாசைன பா'டனா  பா'>யா  உ(டாயி.

"மாமாதா வழிவிட ேவ(9. ஸாமி இேபா% நம  பி ைளயாக இ.ைல.
அவ ,தா பி ைளயாக வா0% வகிறா. அவ

கBயாண நிைறேவ" எ அவ நிைன,தா.

யசி ப(ணினா.

இைடயிைடேய எ த0ைதயாைர பா  வியாஜ,தா. எ பா'டனா

பா'>யா உைடயாபாைளய வ0% சில நா
அஙன ஒ

தகிவி'9 ெச.வ% வழக.

ைற வ0தி0தேபா% எ பா'>யாராகிய ெச.ல,தமா

அைம அமானிட த

த

மாரைடய சகீத, திறைமைய பறி விசாாி,தா.

கன கி-ைணய, "ந.லபி ைள; எ.ேலா  பிாியமாக நட0%

ெகா Cகிறா. என

எHவளேவா சகாய ெச@% வகிறா. ஜமீதா 

அவனிட பிாீதி உ(9" எறா.

அ%தா த ைடய விப,ைத ெவளியி9வத

%ணி0த ெச.ல,தமா , "எ.லா உக

ஏற சமயெம

ஆசீவாத விேசஷ0தா.

உ,தமதான ர,தி. இ0தா. `ணா@ ேபா@வி9வாென உகளிட
ஒபி,ேத. உகCைடய கிைபதா அவ1

உ(டாவத  காரண. நீக

எ.லா ெபைம2

ைவ,த மர. என

இகிற%" எ ேபைச, ெதாடகினா.
"என

ஒ

ைற மா,திர

ைற?"

"இவ1  கBயாண வயசாகி வி'ட%. ந.ல இட,திேல கBயாண

ஆகேவ(9. உகCைடய சப0த,தா. இவ1

ந.ல ேயாகியைத

உ(டாகியிகிற%. ஆனாK இவ1ைடய கBயாண ெசல

பண எகளிட இ.ைல. நாக

ேவ(>ய

இவைன ெபறைத, தவிர ேவெறா

ெச@யவி.ைல. எ.லா ெபாைப2 நீகேள வகி,%ெகா(Zக .
உகCைடய கிைபயா. இவ1  கBயாணமாக ேவ(9."

"அைத பறி நீ ஏ கவைலப9கிறா@? ஈவர கிைப எ.லாவைற2

நட,%" எறா கி-ைணய.
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இ0த வா,ைத எ பா'>யா காதி. அமிதேபா. வி<0த%. த

அமான% ெப0தைமயான

ண,ைத உண0தவராதB, "இவ எப>யாவ%

கBயாண,ைத நிைறேவறி ைவபா" எற ைதாிய அவ

உ(டாயி.

அ0த, ைதாிய,ேதா9 அவ உ,தமதான ர,% , திபி ெசறா.

கன கி-ைணய இ0த பகாாிய,ைத ஜமீதா உதவிையெகா(9

நிைறேவவ% மிக லபெம அறி0தவ. அதனா.தா எ பா'>யாாிட

அHவள உதியாக ேபசினா. ஒநா

த க,ைத அவ ஜமீதா ,

ெதாிவி,தா. எ.ேலாைர2 ேபால, ெதாிவி  வழக0தா அவ
இ.ைலேய. ஒ ெச@2

Iலமாக அதைன, ெதாிவி,தா. அ0த ெச@2

க'டைள கB,%ைற. அ%
"வய

ஒ

 இேபா% கிைடகவி.ைல.

ேலா,தம ரக மகீப வாிைசைம0தா" எற

எ சிறிய த0ைதயா எ<தி ைவ,% ள

கி-ைணயைடய ேவ(9ேகா

தல> மா,திர

றிபிB0% கிைட,த%. கன

நிைறேவவதி. தைடெயா

உ(டாகவி.ைல. கசி கBயாணரக, கBயாண,%  ெபாCதவி

ெச@வதாக ஏ ெகா(டா. ெப( நிசயமானட பண உதவதாக

வாகளி,தா. அ%

த. எ த0ைதயா

பா'டனா ஆராய, ெதாடகின.

ஏற ெப(ைண எ பா'>யா

இHவா இைகயி. திZெர கன கி-ைணய

எ1 ஒவைக ேநா@ க(ட%.

வற வா2

%ைமயினா. இய.பாகேவ அவ

தளசி2 இ0% வ0த%. அ0த நிைலைமயி. உைடயாபாைளய,திேல

உட.

இபைத கா'>K த ைடய ஊராகிய தி ற,தி. ேபா@ இ0தா.
நலெம அவ , ேதாறிய%. ஜமீதாாிட விைடெபெகா(9

தி ற ெச இகலானா. ஜமீதா அகாலகளி. ேவ(>ய பண 

ெந.

தBயன அ1பி உதவி ாி0தா. தகவகைள அ>க> வி9,%

ெச@திைய, ெதாி0% வர ெச@தா.

கி-ைணய தி ற ெசறேபா% அவட எ த0ைதயா

ெசறா. அவ ேநா@வா@ப'>0த கால,தி. அவ

ேவ(>ய

பணிவிைடகைள எ.லா எ0ைதயா ெச@% வ0தா. அவைடய ெமBைவ க(9

மிக மன வ0தினா. அவ தைம பா%கா,% வ0த அைமைய நிைன 

ேபாெத.லா விமினா; அவைடய க'9 வா@0த அழகிய ேமனி ைல0%

தள0% வா9வைதக(9 அ<% லபினா.
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எ0ைதயாைடய மன வ,த,ைத கன கி-ைணய அறி0%,

"எ1ைடய வா இHவளதா எ ேதாகிற%. நா ராஜேயாக,ைத
அ1பவி,ேத, இனி2 அப>ேய அ1பவிபெதப% இயலாத காாிய.

அவரவக

ெகா9,% ைவ,த%தா அவரவகC  கிைட . அ0த

அள ேம. ஒ கிைடகா%" எ ெசா.B சிறி% ெமௗனமாக இ0தா.

பிற

"அபா, ேவகட ஏ'ைட எ9; ஒ கீ,தன ெசா.Kகிேற;

எ<திெகா " எ Aறிவி'9,

"ெகா9,%ைவ, த%வ ஏறாைச யா.மிக
ைறப'டா. வ ேமா ேப@மனேத"

எற ப.லவிைய

தலாக உைடய% ைபரவி ராக,தி. அைம0த%மாகிய

கீ,தன,ைத ெசா.ல, ெதாடகினா. எ.லாவிதமான பல  ேபான அ0த

நிைலயி. அ0த வி,%வா1

உண ேமெல<0% நிற%.

இைறவன% தியான0தா பய1ைடய ெதற

"ப9,தா. பினாேல Aட வவா(ேடா
பயறணீ சைரநித பதியா@, ெதா<தி"

எற அ^ப.லவிைய பா>னா. அவ மன உைடயாபாைளய

ஆலய,திK ள சிவெபமானாகிய பயறணீசாிட ெசற%. ேமேல I

சரணகைள2 பா>

>,தா. எ த0ைதயா அகீ,தன,ைத எ<தினா. அ0த

நிைலயிK அெபாியாைடய சாகி,திய சதி

 நிபைத நிைன0தேபா%

விய , "இ,தைகய ெபாிேயாைர இழ0% வி9ேவாேமா" எ எ(ணியேபா%

%க  உ(டாயின. க(ணி. நீ வழிய அைத எ<தினா. அத பி  கன

கி-ைணய தா இறபத

இர(9 நா'கC

சிதபர ஆன0த நடராஜI,தி விஷயமாக,

"தி.ைலய பான% பMசா aரப>யி

சிமயமா@, தின0தின  வ0%தாி சிேப"

 ப0%வராளி ராக,தி.
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என, ெதாட  ஒ கீ,தன,ைத ெசா.B எ<தெச@தா.
கன கி-ைணயாிட,தி. இய.பாகேவ பதி2ைடய எ த0ைதயா

அவர% இதிகால நிகசிக

அதைன பமட

அதிகமாகின. கன

கி-ைணயைடய உ ள,% ேள ைத0தி0த பதி அேபா% ெவளிப'ட%.
அ0த பதியி மலசிைய அ%கா அHவள விளகமாக எ0ைதயா
க(டதி.ைல. அகால,தி. அறி0தேபா% எ த0ைதயாாிட

சிவபதி வBைடயதாயி.

கன கி-ைணய வாைக

%>,% ேபானா. த அைம
வாநா

ைள,தி0த

>வைட0த%. அேபா% எ த0ைதயா

வினிட,தி. அவ ைவ,தி0த பதி அவ

<வ% மகேவ இ.ைல. அ>க>, "அவகைளேபா. இனி யாைர

பாக ேபாகிேற!" எ ெசா.Kவா. அேபா% அவ க( கல .

அபா. எ பிதா உைடயாபாைளய ெச ஜமீதாைடய ஆதரவிேல

இ0% வரலானா. கன கி-ைணய  பிற

அவர% 3தான,ைத

வகிபதேகற சகீத வி,%வா ஒவைர கசி கBயாணரக ேத>
ெகா(>0தா. தாளபிர3தார சாமா சா3திாிகளி

மாரராகிய

பராயெர1 வி,%வாைன வவி,% அவைர, த ைடய ஆ3தான சகீத
வி,%வானாக நியமி,% ெகா(டா.

எ தகபனா பராயாிட மிக பதிேயா9 ஒ<கி2, கன

கி-ைணயைடய கீ,தனகைள பா> ஜமீதாைர2 மறவகைள2

உவபி,% வா0% வ0தன. இHவா அவ ஸம3தான,% வி,%வானாகேவ

சில கால இ0% வ0தா.
----------

அ தியாய 7 : கி%&ண சா+திாிக
வாநா

<வ% சிவ Tைஜ2 ஜப

ாி0% வ0% ேவ எ0த

தBய கமா1ஷடானகCேம

யசியிK ஈ9படாம. உ C ற  U@ைம2ட

ஒ கிக3த வாைக நட,%வெதறா. அ% சா,தியெம இகால,தி.
ேதாறா%. ஆனா., எக

மாதாமக (தாயாாி தகபனா) அHவா இ0தவ.

அவ ெபய கி-ண சா3திாிகெளப%.
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அவ காவிாியி வடகைரயி. கMசNெர1 3தல,%

வடகிழேக

ஒறைர ைமBK ள \ாியIைல ெய1 ஊாி. இ0தா. அவ ேவத,தி

பாரகத; சிவ பதியி சிற0தவ. ஹரத,த சிவாசாாியா, அைபய தீaித,

நீலக(ட தீaித, திவிைசந.: ஐயா அவகெள1 Oதர ேவகேடச
தBய ெபாிேயாக

இயறிய சிவ 3ேதா,திரகளிK D.களிK அவ

ந.ல பயிசி உ(9. எெபா<% அவைடய வாயிB0% சிவநாம இனிய

ெம.Bய ெதானியிேல ெவளிவ0% ெகா(> . வ(> ாீகார,ைத ேபால

உ ள அ0த சிவநாம,திேல நா இளைமயிேல ஈ9ப'ேட. எைன அறியாம.

நா1 சிவநாம ஜப எ ஆறா பிராய

தேல ெச@ய, ெதாடகிேன.

இறள 'நி இ0% கிட0%' அ0த ஜப,ைத ெச@%

ெகா(9வகிேற.

இளைமயி., கி-ண சா3திாிகCைடய திவாகிB0% எ<0த அ0த

நாம,தி இனிைம எ க,தி. மிக நறாக பதி0% வி'ட%. பிற

நா

ைறயாக பல ம0திர ஜபகைள உபேதச ெச@% ெகா(ேட. எ.லாவறி 

 என

த. உபேதசமாக எ ெநMசி. தாேன ஊறிய% சிவநாம,தா;

அைத ஊற ைவ,த

த

 எ மாதாமகராகிய கி-ண சா3திாிகேள யாவ.

%ேகா'ைடைய சா0த ஆரணப'> எ1 ஊாி. அவ இ0தா;

பதினா

பிராய,தி. த த0ைதயாாிட பா,திப Tைஜ2 3ப>க Bக

Tைஜ2 ெபெகா(டன. அ0த 3ப>க Bகமாகிய I,தி 

சிதபேரசெரப% திநாம. அவ நா ேதா லa சிவநாம ஜப ெச@வா.

ஆண ெசா.B 124 \ாிய நம3கார ெச@% ஸஹ3ரநாம பாராயண
ப(Eவா. வி>ய நா

நாழிைக ெதாடகி இர ப,% நாழிைக வைரயி.

ெபபாK ைவதிக மாக,திேலேய அவைடய கால ெச.K.
த ைடய த0ைதயா காலMெசற பிற

ஆரணப'>யிேல இ0%

வைகயி., அவைடய I,த சேகாதாியா, ஷ காலM ெசறதனா. த
ழ0ைதகCட பிற0த `'>

வ0% வி'டா. அ%

த. அவேர

9ப,தி

ெபாைப வகி,% நட,த, ெதாடகினா. சிவ Tஜா %ர0தரராகிய கி-ண

சா3திாிக

த ைடய தமைகயா அைட0த ேகால,ைத க(9 வ0தினாK,

'எ.லா ஈச ெசய.' எ எ(Eபவராதலா. ''நம 

9ப, ெதா.ைல
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இராவ(ண திவ

இHவா ெச@வி,த% ேபாK'' எ ஒவா

ஆதKறா. சில கால அேக இ0% வ0தேபா% த ைடய ப0%க

நிைற0% ள ேசாழ நா'>. காவிாி கைரைய அ9,% ள ஊகளி. ஈவர

ஆராதன ெச@%ெகா(9 கால கழிக ேவ(9ெமற எ(ண உ(டாயி.
9ப நிவாக,தி. தம

ஒ சப0த  இ.லாைமயா. எ0த சமய,திK

றப9 நிைலயி.தா அவ இ0தா.
அவ , த நிலக

தBயவைற பறிேய ஞாபக இ.ைல. `9,

நில எ.லாவைற2 தமைகயாாிடேம ஒபி,% வி'9 அவறி

ஈடாக ஒ

ெதாைகைய ெபெகா(9 ெச.லலாெம எ(ணி, தமைகயாாிட த

க,ைத ெசானா. அவ த தபியாைடய மேனாபாவ,ைத உண0% ஐ0D

Wபாைய அவாிட ெகா9,% அவ விபப>ேய ெச.Kப> Aறின.
கி-ண சா3திாிக

அ,ெதாைகயி. ெசல

ேவ(>யைத

ைவ,%ெகா(9 எMசியைத காவிாியி வடபாK ள ேகா'dெர1 ஊாி.
இ0த த

த. ைம,%னி

மாரகC

அ1பிவி'9 ஆரணப'>ைய வி'9

றப'டா. த ைடய Tைஜ2ட மைனவியாைர அைழ,%ெகா(9 ேசாழ

நா'ைட ேநாகி வைகயி. இைடயிைடேய பல ஊகளி. தகின. சிவ Tைஜ2

ைவதிக ஒ<க  உைடய அவைர அகேக உ ளவக

ஆதாி,% உபசாி,தன.

அகிரகாரகளி. அ,தைகய பதைர க(9வி'டா. சிவகண,ைத

ேச0த ஒவேர வ0ததாக கதி அவைர உபசாி,% பாரா'9த. அகால,%
வழக. ெத@வ பதி2 உபகார சி0ைத2 உைடயவக

ஒHெவா கிராம,திK

இ0தன. எ.லா வைக வண,தின பதி2ைடயவகளிட,தி. ெபமதி

ைவ,தி0தாக . ஆதB கி-ண சா3திாிகC  பிரயாண,தி. எ0தவிதமான
இைடX ேநரவி.ைல.
அவ

உலக வியாபார ஒ ெதாியா%. ெச.வ, அதிகார, க.வி

தBயன அவ

இ.ைல. ஆனாK அவைடய சிவபதி நிைற0த மன ,

கவைலயி ேதாற இ.லாம. கட
கா'9

க , சா0த நைட2 அவ

திவைளேய நபியி  ெதளிைவ
மதிைப உ(டாகின. அவ ஒ

யசி2 ெச@யாமேல ெபைமைய அைட0தா; அவைடய ெமௗனேம லவ
ேபைசவிட கவசி த0த%; அலகாரமற அவர% உவ,தி U@ைமேய

அவ

மிக அழைக அளி,த%.
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இைடயிைடேய சில 3தலகைள, தாிசி,%ெகா(9 கி-ண சா3திாிக

உைடயாபாைளய வ0% ேச0தா. அேக அெபா<% கசி கBயாண ரகப

உைடயா ஸம3தானாதிபதியாக இ0தா. தானாதிகாாியாக இ0த O பராய

சா3திாிகெளபவ எ மாதாமகைடய இய.ைப அறி0% அவைர, த `'9

அைழ,% ெச உபசாி,தா. அபா. அ0த ஸம3தான,ைத சா0த இட,தி.

அவைர ெசௗகியமாக இக ெச@ய ேவ(9ெம எ(ணிய தானாதிகாாி
அகிB  கைகெகா(ட ேசாழ ர,திK ள சிவாலய,தி. அவைர

அ,தியாபகராக நியமி,தா. கி-ண சா3திாிக , "பரமசிவன% ைககாிய

கிைட,த% ஈவர கிைபேய" எ எ(ணி அேக இ0% வரலானா.

கைக ெகா(ட ேசாழ ர,திK ள சிவாலய இராேஜ0திரென1 ேசாழ

சகரவ,தியா. அைமக ெபற%. அ0த ஆலய,தி ெபய கைகெகா(ட

ேசாழீரெமப%. ேகாயி. மிக ெபாிய%. அ0த ெபாிய ேகாவிK

ஏறப>

சிவBக ெபமா1 மிகெபாிய திவ,ைத உைடயவ. அேக சார,தி.

ஏறி,தா அபிேஷக

தBயன ெச@வாக . அாிய சிப, திற அைம0த

அHவாலய சாி,திர பிரசி,தி ெபற%. வடநா'9  ெச ெவறிெகா(ட

இராேஜ0திரேசாழ வடநா'9 அரசக

தைலயி. ககா ஜல,ைத ஏறி

ெகாண0தாென அதனா. அவ1  கைகெகா(ட ேசாழென1
சிற  ெபய வ0தெத ெசா.வ. தன% வடநா'9 ெவறி  பி

அசகரவ,தி கைகெகா(ட ேசாழ ர,ைத நிமாண ெச@% அேக

சிவாலய,ைத2 அர(மைனைய2 அைம,தா. பைழய கால,தி. ேசாழ

ராஜதானியாக இ0த அ0நகர இேபா% சிeராக இகிற%. ஆலய பைழய

நிைல மாறி பல இடகளி.

வா@

ைல0% காணப9கிற%.

அ0த ஆலய,தி. சிக கிண எற ஒ தீ,த உ(9. சிக,தி
0% ெச.வ%ேபால அத ப>க

அைம0% ளன. வட நா'9

அரசகளா. எ9பி,% வ0த ககா ஜல,ைத அ0த கிணறி. வி9ப> அரச

க'டைளயி'டா. அதனா. அதைன கைகெயேற Aவாக . பிகால,தி.
கைக அதி. ஆவிபவி,தாக ஓ ஐதிhய ஏப'9 வி'ட%.
கி-ண சா3திாிக

தம

அளிக ெபற ஒ `'>. இ0% தம ாிய

வவாைய ெப, திதி2றா. த ைடய நி,திய கமகைள, தவறாம.
>,%ெகா(9, ஆலய,தி  ெச த ைடய கடைமைய

ெச@%ெகா(9 வா0% வ0தா. சிக கிணறி. வி>ய கால 3நான

ெச@வ% அவ வழக. ஆலய,தி ேதவேகா-ட,ைத \0% வாி.
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அைம0% ள சிவெபமா1ைடய அப,% நா
இ வ. ேதவேகா-ட,தி

பக,% வாி. ேம

I,தகைள2 தாிசி,%

 ெத  வட

ள வாயி.களி. கீ

கமாக மிக ெபாியனவாக அழ ைடயனவாக

லbமி வ>வ , ஸர3வதி வ>வ  உ ளன. அHவிர(9 ேதவிகளிட,%

அவ

அ  ஈ9பா9 அதிக.

கைகெகா(ட ேசாழ ர,தி. அவ இ0த கால,தி. I ெப(க

பிற0தன அவகC

ைறேய லbமி பாகீரதி, ஸர3வதி எ1 ெபயகைள

ைவ,தன. ேதவ ேகா-ட,திK ள பிபகC சிக கிணறி கைக2ேம
அெபயகைள ைவபத  காரணமாயின.

Iறா ெப(ணாகிய ஸர3வதிேய எ தாயா, எ தாயார%

கவா@க'ைடயி. ஒ த< உ(9. எ மாதாமக கைகெகா(ட

ேசாழ ர,தி. இ0தத

அைடயாள அ%. எ அைனயா சி

க,தி

ழ0ைதயாக

இைகயி. தி(ைணயி. விைளயா9ெபா<% அேக வாி சா0தி0த

காசா க'ைடயி ^னி கிழி,% வி'டதா. அதனா. காய உ(டாகி சில கால

இ0ததா அ0த, த<ேப அ%.
சில வஷக

வைகயி. ஒ நா

கி-ண சா3திாிக

கைகெகா(ட ேசாழ ர,தி. இ0%

அகி0த பிராமண ஒவ இற0தா. அவைர

3மசான,%  ெகா(9 ேபாவத  பிராமண நா.வ ேவ(9ம.லவா?
கி-ண சா3திாிக

அ0த ைககாிய,ைத ெச@வதாக

 வ0தா.

மெறாவ உடப'டா. பி1 இவ ேவ(9ேம; அகபடவி.ைல. ேவ
வழியிைமயா., ேவ ஜாதியினராகிய இவைர பி>க ெச@% நா.வராக

காாிய,ைத நிைறேவறின.

ைவதிக சிர,ைதமிக கி-ண சா3திாிகC

அ0த நிகசி ஒ ெபாிய

கவைலைய உ(டாகிய% "நம  இHவா ேந0தா. என ெச@வ%?" எ

அவ ேயாசி,தா. "இ,தைகய இட,தி. இப% தவ" எ நிைன,%

ேகாயிலதிகாாியிட விைடெப அH?ைரவி'9 றப'டா.
அபா. அவ த ைடய ைம,%னி

ேகா'd

மாரகளாகிய இவ உ ள

வ0% ேச0தா. அகினீவர ஐய,

சாமி ஐய எ1

ெபயைடய அHவிவ நிரபிய ெச.வக . மி தியான
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T3திதிைய2ைடயவக ; ைவதிக சிர,ைத2 ெத@வ பதி2 ெபா0தியவக .

யா வ0தாK அனமளி,% உபசாிபாக . எ0த ஜாதியினரானாK உபகார

ெச@வாச . அவக

பல

விவாககC உபநயனகC ெச@%

ைவ,தாக . உ,ேயாக3தகC வி,%வாகC மிராதாகC அவகளிட

ந.ல மதி ைவ,தி0தாக .

கி-ண சா3திாிகைள க(டட அவகC

உ(டாயி. "எக

இடகளி. நீக

மிக மகிசி

தகபனாைடய 3தான,தி. நீக

இகிறீக . பல

ஏ அைலய ேவ(9? இேகேய இ0% உக

Tைஜ

தBயவைற கவைலயி.லாம. ெச@%ெகா(9 எகைள ஆசீவதிக

ேவ(9" எறாக . அவக

விபப>ேய அவ சிலகால அேக

தகியி0தா. ஆயி1, அவைடய மன தனிேய இ,தைல நா>ய%.
கவைலய, தனிேய வாழேவ(9ெம விபினா. த க,ைத

அசேகாதரகளிட ெதாிவிகேவ, அவக

ேப தமிட கி-ண சா3திாிக

அ1பியி0த ெதாைகேயா9 தா  சிறி% ெபா
நெச@ ெச@க

அடகிய

ேச,% \ாியIைலயி.

ப%மா நில வாகி அளி,%, தம ாிய

`ெடாைற2 உதவி அேக கமாக வசி,% வப> ேக'9ெகா(டன.
"பரேமவரன% கிைப இ0த இட,தி. சா0திேயா9 வாழ ைவ,த%" எற

எ(ண,ேதா9 கி-ண சா3திாிக
நிலகைள

,தைக

\ாிய Iைலயி. தனிேய வா0% வரலானா.

வி'9 சிவ TைஜயிK ம0திர ஜபகளிK

ஆன0தமாக ெபா<ைத ேபாகி சிவ கிைபைய %ைணயாகெகா(9
திதிேயா9 இ0% வ0தா.
நிலகைள

,தைக எ9,த

அவைற பா%கா,% அவ

>யானவக

அவ  கவைல ைவகாம.

ேவ(>யவைற கவனி,% அளி,% வ0தன.

\ாியIைல இேபா% \ாியமைல ெய வழ கிற%. கMசN

ஈசானிய Iைலயி. அH? இகிற%. ஈசானிய Iைல  \ாியIைல

ெயப% ஒ ெபய. அதனா. இெபய வ0த%. இதைன \ாியேகா> ெய

வடெமாழியி. வழ வ. அH? சிவாலய,திK ள சிவெபமா1 

\ாியேகாZவர ெரப% திநாம. \ாியIைல ெபாிய ஊர; ெபாிய

3தல ம. ஆனா. அடகமாக வாழ விபிய கி-ண சா3திாிகC

Iைல ஊேர சிற0ததாக, ேதாறிய%. "இ0த சின ஊாிேல நீக

அ0த
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இகிறீகேள" எ யாராவ% ேக'டா., "அனாசார,தி

இடமி.லாத% இ0த

ஊ. திரண கா-ட ஜல சம,தி2 ள%. ேவ என ேவ(9?" எ

விைடயளிபா. (திரண- .; கா-ட-விற .) ப  .K, சைமபத
விற , 3நான,தி , தீ,த  நிரபின இட வசிபத  த தி2 ள
ெதப% அவ க,%.
\ாியIைல

வடபா. பழவா எற நதி ஓ9கிற%. காவிாியிB0%

வய.கC  பா@0த கழி நீேராைட அ%. அ%

தB. ஓ'ைட

வா@காெல1 ெபயேரா9 வகிற%. அ%ேவ பழவாறாகி பிற

விநாயகநதி

ெயற ெபயைர ெபகிற%. திெவ(கா'9ககி. மணிகணிைக எ1

தீ,தமாகி ராண,தா பாரா'டப9 ெபைமைய உைடயதாக
விள கிற%.

கி-ண சா3திாிக

அ0த பழவா 3நான,ைதேய ககா 3நான,திK

ெபாியதாக நிைன,தா. த ைடய `'> பி ற,திK ேம. பக,திK உ ள

விசாலமான இடகளி. பலவைகயான -ப மரகC ெச>கC ெகா>கC
பMச பி.வகC ைவ,% பயி ெச@தா. அவறிB0% நா ேதா

மி தியான -பகைள2 ப,திரகைள2 பறி,% Tைஜ ெச@வா.
அபிேஷக,தி  பவி பாK அசைன
ெச@யமா'டா. அசைன

வி.வ  இ.லாம. Tைஜ

மல த TMெச>கைள ைவ,% பா%கா,த%

ேபாலேவ அபிேஷக,%  பா. த பகைள2 அவ அேபா9 வள,%
வ0தா. மாைல ேவைளயி. தாேம . பறி,% எ9,% வ0% பகC 

ேபா9வா. அவ நிைன,தி0தா. த நிலகளி. பயிெச@%

ெபா<%ேபாகலா. அவ க,% அதி. ஊறவி.ைல. த ைடய Tைஜ

ேவ(>ய மலகைள உத மல வன,ைத பயி ெச@வதி.தா அவைடய

விப ெசற%. மகா ைகலாச அ-ேடா,தர ெசா.B அமலகளா. அசைன
ாிவேத அவ

இப,ைத, த0த%.

வி>யகாைலயி. எ<0திப% பழவாறி. 3நான ெச@வ%

அ1-டானக

ெச@வ% விாிவாக Tைஜ ெச@வ% ஆகிய காாியக

நிைறேவற பிபக. இர(9 மணி வைரயி. ஆ . அபா. ேபாஜன ெச@வா.

பிற

சிவநாம ெச@%ெகா(ேட இபா. மாைலயி. ெச ப  .

எ9,% வவா. ச0தியா கால,தி. ச0தியா வ0தன ெச@%வி'9, த ைடய

ஆ,மா,த I,தியாகிய சிதபேரச
ஹார,தி2 ெச@வா. பிற

அசைன2 நிேவதன  கTர

உ(பா. எேபா% சிவநாம3மரைணைய மறவா.
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\ாியIைல

சிவராைமய எ1

வ0த பிற

அவ  பலbமி ெய1 ெப(E

மார மீனாaி ெய1

எ த0ைதயா

மாாி2பிற0தாக .

விவாக ெச@விக ஏற ெப(ைண,

ேத>ெகா(>0த எ பா'டனா பா'>யா கி-ண சா3திாிகளி
இய.ைப உ(0% அவைடய Iறா
மார1

மாாியாகிய ஸர3வதிைய, த

மண ெச@%ெகா ள ஏபா9 ெச@தன. விவாக நிசயமான%

ெதாி0% உைடயாபாைளய ஜமீதா ெபாCதவி ெச@ய, எ த0ைதயாைடய

விவாக இனி% நிைறேவறிய%.
------------

அ தியாய 8 : என, பிற
விவாக ஆன பிற

எ த0ைதயா உைடயாபாைளய,திேலேய இ0%

வ0தன. அகால,தி. த தா@ த0ைதயைர2 தபியாைர2 அைழ,% வ0%

த ட இக ெச@தன. ந9வி. சில கால உ,தமதான ர ெச இக

ேவ(9ெமற ஆவ. அவ

உ(டாயி. அதனா. உைடயாபாைளய

ஜமீதாாிட உ,தர ெபெகா(9 தா@ த0ைதயாேரா9 தபியாேரா9
உ,தமதான ர வ0% த `'>. தகியி0தா. த ைடய த0ைதயாரா.

ேபாகிய,தி
அவ

விடப'ட

அதிகமாக இ0த%.

9ப நிலகைள மீ'க ேவ(9ெமற கவைல

அகால,தி. நிலகளி விைல அத

வ0த%.

பி0தைதவிட ஏறிெகா(9

9ப நிலமாகிய பனிர(9 மா கணபதி அகிரகார,தி. இ0த

அ3தா0தர கணபதி ராைமய ெரபவாிட 500 Wபா@காக எ பா'டனாரா.
ேபாகிய,%

ைவகப'>0த%. உ,ததான ர,தி. இ0த [1]அ(ணா,%ைர

ஐய ெரபவாிட எ பிதா 500 Wபா@ கட வாகி அ,ெதாைகைய ெகா(9

பனிர(9 மாநில,ைத2 மீ'டா.

அபா. அ0நில,தி. ஆ மாைவ அ(ணா%ைர ஐயாிட தா ெபற

ெதாைககாக ேபாகிய,%

ைவ,தா. எMசியி0த ஆ மாநில,தி. ஒ

பாதியாகிய I மாைவ, த சிறிய த0ைதயாராகிய ஐயா '> ஐய

அளி,தா. எ.லா ேபாக இ0த% I மாநிலேம.
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அதிB0% கிைட,த வவா@

9ப ெசல  ேபாதவி.ைல.

அகால,தி. ெச@ நிலகளி. கறிகா@ ேபா'9 `'9
ெகா வ% மி 0தனவைற வி மற ெசல

உபேயாகி,%

ைவ,% ெகா வ%

வழக. அப> ெச@% பா,% க-ட தீரவி.ைல.

பரபைரயாக வ0த நில,தி. ஒ ப தி 3வாதீனமான%

றி,% எ

பா'டனா  த0ைதயா  ஒ வைகயி. திதி உ(டாயி. ஆயி1

எMசி2 ள ப திைய2 கடனிB0% மீ'பத
எ பிதா

வழியி.ைலேய எற வ,த

இ0% வ0த%. இ0த நிைலயி. அவ எ தாயாட இ.லற

நட,த, ெதாடகினா.

அகால,தி. கபி3தல 'எ3ேட''>. மாேனஜராக, தா`% பி ைள

எ1 கிறி3தவ கனவா ஒவ இ0தா. அவ சகீத,தி. விப

உைடயவ. கன கி-ைணயைடய ந(ப. எ த0ைதயா கி-ைணயைடய

மாணாகெரபைத அறி0தவராதB அவ எ த0ைதயாைடய ேaம
லாபகைள பறி விசாாி,%ெகா(ேட இபா. உ,தமதான ர,தி.

எ0ைதயா இபைத2, அவர%

9ப நிைலைய2 உண0% தமாலான

உதவி ாிய ேவ(9ெம எ(ணினா. எ பிதாைவ அ>க> கபி3தல,%

வவி,% அவைடய சகீத,ைத ேக'9 மகி0% ெபாCதவி ெச@% வ0தா.

அவ எ0ைதயா பா. கா'>ய மாியாைதைய க(ட பிற அவைடய
ெபைமைய அறி0% ெகா(டன. ஐயேப'ைடயிB0த ெசௗரா->ர

ெச.வகC, கணபதி அகிரகார,தி. இ0த அபாைவய ெரபவ

இஙனேம உபகார ெச@% வ0தன. இ,தைகய அபகCைடய உதவிைய

ெப சில கால எ தகபனா உ,தமதான ர,தி. தகியி0தன. அேபா%

அவ

iம0த நைடெபற%.

இHவா இைகயி. ேமAறிய தா`% பி ைள ேவ உ,திேயாக,ைத

ேமெகா(9 அய:  ெசவி'டைமயா. அவரா. கிைட,% வ0த
ெபாCதவி நி ேபாயி. அதனா., காலேaப,தி  க-ட
(டா ெம அறி0த எ த0ைதயா மீ'9

9ப,%ட

உைடயாபாைளய ெச ஜமீதாைடய உதவிைய ெப வா0%
வரலானா.
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அவ உைடயாபாைளய ெசற சமய,தி. கப தீைa வள,தி0தா.

ககெவ மீைச2 தா>2 ெசழிபாக வள0தி0தன. அவைற க(ட

ஜமீதா, "ேவகட , உன
ெபாறாைம உ(டாகிற%. என

எறாரா.

இ  இ0த மீைசைய க(9 என

அதிக

இப> இ.ைலேய எ வ0%கிேற"

ஒ சமய அாியி: ஜமீதா உைடயாபாைளய,தி

அவ உைடயாபாைளய ஜமீதா

வ0தி0தா.

மாபி ைள. அவ வ0த கால,தி.

அவ  எ த0ைதயா  பழக உ(டாயி. எ த0ைதயார% சகீத

ஞான,ைத அவ அறி0% த ட வ0% அாியி:ாி. இ ப> ேவ(>னா;

த ைடய மாமனாராகிய கசி க.யாண ரகாிட  தம% க,ைத, ெதாிவி,தா.
அவ அத

இணகேவ எ த0ைதயா த

9ப,%ட அாியி: ெச

அ0த ஜமீ சகீத வி,%வானாக இ0% வர, ெதாடகினா.

அகால,தி. எ த0ைதயா த ைடய சகீத,தா. யாவைர2

மகிவி  ஆறைல நறாக ெபறி0தா. அவ  பல ெபாிேயாகளி

கீ,தனக

பாடமாக இ0தன. கன கி-ைணய, ெபாிய தி ற

பராைமய, Oரக Oநிவாஸ , ப.லவி ேகாபாைலய, பாபநாச

ஆைன ஐயா

தBயவகCைடய கீ,தனகைள அவ பா9வா. ப.லவி

பா9வ% கீ,தனக

தBயா,

பா9வ% ராக ஆலாபன ெச@வ% ஆகியைவகளி.

அவ ந.ல ேதசி ெபறி0தா. தா பா9ேபா% கனமாக

ைறைய

லப9,%வா; அணாசல கவி இயறிய இராம நாடக கீ,தனக
 பாட. தனிேய சகீத வினிைகக

அவ

நட,%வைதயறி இராமாயண

கீ,தனகைள இைச2ட பா> கமாக ெபா

AதK அவ

வழகமாக இ0த%. அவ பா9 ேபாெத.லா எ சிறிய தகபனாராகிய

சினசாமி ஐய ேச0% பா9வா; பிபா'9 பா9வ%(9. தமி, ெதK ,
வடெமாழி எ1 I பாைஷகளிK உ ள பல உப>க

எ0ைதயா 

பாடமாக இ0தன. பதி ைவ2 ள கீ,தனகைள2 ேவதா0த பரமான

கீ,தனகைள2 மன,ைத உ  வ(ண பா9வா.
இ,தைகய ஆற. இ0தைமயா. ஜனகC

அவாிட,தி. மிக மதி

இ0த%. கன கி-ைணயைடய மாணாக ெரபதனாK ெபைம

உ(டாயி. கன கி-ைணயட சில கால எ தகபனா தி ற,தி.

இ0த காரண பறி அவைர, தி ற,% ஐயெரேற ெபபாேலா வழகி
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வ0தன. சகீத வி,ைதயினா. ஒவா காலேaப ெச@யலா எற ைதாிய
த0ைதயா

இ0% வ0த%.

அாியி:ாி. இ0தேபா% அH? ஜமீதா எ0ைதயாைர மாியாைதேயா9

ஆதாி,% வ0தா. அ0த ஜமீைன ேச0த இல0த ழி எ1 கிராம,தி.

ப,%காணி நில அவ

காணி  வஷ ஒ

ஸவமானியமாக அளிகப'ட%. ஒHெவா

ஐ0% Wபாயாக ஐப% Wபா@ வப> கிைட,த%.

அைத ெகா(9, இைடயிைடேய அபகளிடமி0% கிைட  உதவிைய

ெகா(9 அாியி:ாி. திதியாக எ த0ைதயா வா0% வ0தா. அர(மைன

உ,திேயாக3தகCைடய அைப2 அ0த ஆ3தான,% சகீத வி,%வா1

தமி வி,%வா1மாக இ0த சடேகாப ஐயகாெரபவைடய பிாீதிைய2 அவ
ெபறா. அ0த உ,திேயாக3தகளாகிய காகா,த ேவளாள ெச.வகC ேவ

சில அவைர 3திரமாகேவ அH?ாி. இக ெச@ய ேவ(9ெம எ(ணி,
ெபமா

ேகாயிK

ேகாயி. ச0நிதி `தியி. வட சிறகி கீ ேகா>யி. அ1ம0தராய

வஷ,தி

வடேக ஒ Aைர `9 க'> ெகா9,தன. இ% ெசற ஆன0த
0திய ஆன0த வஷ நிக0த% (1854).

உ,தமதான ர,தி. எ த0ைதயா

iம0த நைடெபற பிற

மாதாமக எ தாயாைர, த ஊராகிய \ாியIைல

எ

ஒ ந.ல தின பா,%

அைழ,% ெசறன. அேக ஆன0த வஷ மாசி மாத 9-ஆ ேததி

திக'கிழைம (19-2-1855) இர நா பிற0ேத. எ ஜாதக வமா:
ஆன0த ' மாசி " 9-ஆ திக'கிழைம; திாிதிைய 35, உ,திர'டாதி 39?

சா,யநாம ேயாக 26?, ைத%லாகரண 16?, திவி 5?; இ0த பதின,தி. ரா,திாி 5?

நாழிைக யளவி. கனியா லகின,தி. ப ஜனன.
HOROSCOPE TABLE ??
ச0 ரா சனி

ேக

நா பிற0த பிற

இ0தன. பிற

 ல சனி \ ெச ெச

ஐ0% மாதக

 ராசி அச

 ேக ல \ ச0 ரா

எ அைனயா \ாியIைலயி.

எ பா'டனா எ அைனயாைர2 எைன2

அாியி:  ெகாண0% வ0% வி'9 ெசறன. எகCகாக திதாக

க'டெபற `'>. நா எ தாயாட

0ேத.
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ஒHெவா தா2 த1ைடய

ழ0ைதைய அதி-டசாB ெய க%வ%

வழக. தகC  கிைட,த லாபகெள.லா அ ழ0ைதயி அதி-ட

பலனாகேவ பாரா'9வ. எ1ைடய அைனயா அHவா ெசா.Kவ%(9.
நா பிற0த வஷ,தி. எகCெக அாியி:ாி. ஒ `9 ஏப'ட% எ

அதி-ட,தி பலெனேற நபினா. அ% ம'9ம; அ0த பக,தி. இ0த
ஒ ச0நியாசி இற0% ேபா ேபா%, "ஆன0த வஷ,தி. இேக ஓ அதிசய

நடக ேபாகிற%; அைத காணாம. ேபாகிேற" எ ெசா.B உயி நீ,தாரா.

இ0த நா'>

த.

தலாக ெரயிK த0தி2 வ0தைமேய அவ Aறிய அதிசய

எ எ.ேலா Aறினாக . அ0த அதிசய நிக0த வஷ,தி. நா பிற0த%

ஒ அதிசயெமேற எ தாயாாி உ ள,%

ஒ ச0ேதாஷ உணசி உ(டாகி

யிகA9. ஆனா. அைத ெவளிபைடயாக ெசா.வதி.ைல. "இப> ஒ

ச0நியாசி ெசானரா. அ0த வஷ,தி.தா நீ பிற0தா@" எ பிகால,தி.
பல ைற எ அைம அைனயா அ ட Aறியிகிறா.

அ> றி G.A. ைவ,தியராைமய, ராHபகU G.A. நேடைசய

இவகCைடய பா'டனா இவ.
--------------

அ தியாய 9 : )ழ(ைத ப%வ
அாியி:ாி. எ த0ைதயா ஒவா திதிேயா9 காலகழி,%

வ0தாராயி1, அவைடய உ ள,% ேள ஒ வ,த இ0ேத வ0த%. த
9ப கடனாகிய 500 Wபாைய, திபி ெகா9க

எ(ணேம அத  காரண. அதனா. அவ

>யவி.ைலேய எற

இைடயிைடேய ஊக ைற

ஏப'ட%. 'எHவாேற1 500 Wபா@ சபாதி,%

9ப கடைன, தீ,%

நிலகைள மீ'க ேவ(9' எற கவைல அவ

வரவர அதிகாி,% வ0த%.

இ.லற தம,ைத ேமெகா(ட பிற

அவ 

அதிகமாயி. ' 9ப,ைத பா%காபதேக ெப
ேவ(>யிைகயி. பழகடைன, தீபத

எ(ணி கலக

9ப பார

யசி ெச@ய

மாக ஏ%? எ அவ எ(ணி

றா. ஸம3தான சகீத வி,%வானாக இ0ததி. அவ 

64

ெபைம2 பல அபகCைடய பழக  உ(டாயின. ஸம3தான

நில,திB0% கிைட,த வஷ வவா@ Wபா@ ஐப%; ஊாிK ள I மா

நில,திB0% வ0த வப> அதிகம. இ0த நிைலயி. ந(பகளிடமி0%

காரணமிறி ெபாCதவி ெபவைத2 அவ விபவி.ைல. அதனா.
இராமாயண கீ,தனகைள இைச2ட
ெசா.B ப'டாபிேஷக ெச@%

ைறயாக சில நா'க

>  ஒ

ப>,% ெபா

யசிைய, ெதாடகினா.

அ யசியினா. ந.ல பய உ(டாயி. சில இடகளி. உ ளவக

அவைர, தக
ெதாடகின.

தக

ஒHெவா

ஊ

வவி,% இராமாயண கீ,தன ேக'க,

ைற2 இராமாயண நிைறேவறியட அபக

ெதாைக ெதா ,% அளிபாக . அ0த, ெதாைக

9ப,%

உபேயாகமாக இ , இHவா ெதாடகிய இராமாயண

த0ைதயாாி உ ள கவைலைய, தீபத
அாியி:

மிக

ஒ

யசிேய எ1ைடய

உதவியாயி.

கிழேக மணேலாி எ1 ஊெரா உ(9. அேக

மணிக'> உைடயா எற ெச.வ ஒவ இ0தா. அவ எ த0ைதயாாிட

அ ைடயவ; அ>க> த ஊ

வவி,% அவ பா'ைட ேக'9

இராமாயண பிரசக  நைடெபற ெச@% ெபாCதவி ெச@% வ0தா. ஒ

சமய

9ப கடைன, தாேம தீ,% வி9வதாக ெசானா. அ% ேக'ட எ

தகபனார% கவைல

ைற0த%. எHவாேற1 கட ைமைய

ேபாகிவிடலாெமற நபிைக உதயமாயி.

மணிக'> உைடயாைர ேபாற பல ேவளாள ெச.வகCைடய ஆதர

அகால,தி. எ பிதா  கிைட,த%. எ ஆ(9 நிைற அாியி:ாிேல

மிக சிறபாக நட0த%.

காரண.

Aறிய ெச.வக

ெச@த உதவிகேள அசிற  

அகால,தி. எ த0ைதயாைர ஆதாி,தவக
பி ைள, 0தர சபாபதி பி ைள, ெகா,தவாச.
இராமகி-ண பி ைள, இராமசாமி பி ைள,
பாலகி-ண பி ைள, ஆ க பி ைள

மர பி ைள, சிவசிதபர பி ைள,
,%ேவலா2த பி ைள,

தBேயா. அர(மைனயி. ராயஸமாக

இ0த ராம ப,திைரய ெரபவ, ஜமீதாாி
ெரபவ, கிராம

[1] அ.Bநகர ேசாம0தர

வாகிய தா,தாசாாியா

சீபாக இ0த ேவகட ைபய ெரபவ வகீ.
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ரகாசாாியா ெரபவ அHவேபா% தக
ெச@% வ0தாக .

தகளா. இயற உபகார,ைத

நா பிற0தேபா% என  சாமிநாத எ1 ெபய இடப'ட%.

சாமிமைல எ1 3தல,திK ள
திநாம. எக

எக

க கடC  சாமிநாத ெனப%

ஊாின பிற அ0த 3தல,%  ெச வவாக .

9ப,தின  அதி. ஈ9பா9 அதிக. அ% பறிேய என

அெபய

இ'டாக . எ.ேலா எைன, 'சாமா' எேற அைழபாக .
சாமிநாதெனபேத மவி அHவா ஆயி.

எ த0ைதயா இராமாயண பிரசக ெச@2 காலகளி. எ சிறிய

த0ைதயாரான சினசாமி ஐய உதவி ாிவா. அாியி: சடேகாைபயகா

`ைண வாசிபதி பழக
பயிறா.

நாக

ளவராதB அவாிட எ சிறிய தகபனா `ைண

அாியி:ாி. இ0த கால,தி. எ சிறிய த0ைதயா 

கBயாண நைடெபற%. மாXர,தி. மகாதான, ெதவி. இ0த

ேசைஷயெரபவ

மாாியாகிய லbமிைய அவ மண0% ெகா(டா.

இராமாயண பிரசக,தினா கிைட,த பண  சில ெச.வகCைடய உதவியா
கிைட,த ெபாC அ0த கBயாண,தி
அ0த மண,தி

உபேயாகமாயின.

  பி  எ த0ைதயா சில

ைற மாXர ெச.ல

ேந0த%. அகால,தி. அேக ேகாபால கி-ண பாரதியா இ0% வ0தா.

அவைடய பழக எ த0ைதயா

உ(டாயி. ேகாபால கி-ண

பாரதியா சில கால கன கி-ைணயாிட பயிறவராதB அ0த
வி,%வா1ைடய ப0% மாணாகமாகிய எ பிதாவிட அவ

உ(டாயி. எ த0ைதயாைர அவ காE ேபாெத.லா கன

மிக அ

கி-ைணயைடய கீ,தனகைள ெசா.ல ெச@% ேக'9 இ வா.
அவட பழ ேபா% எ பிதா , த

 ல வாச நிைன

வ0த%.

இவ சகீத சப0தமான சபாஷைணயி ெபா<% ேபா வாக . இர(9

ேப சிவபதக ; அ,%ைவத சா3திர பயிசி2ைடயவக .

அகால,தி. [2] ேகாபாலகி-ண பாரதியா ந0தனா சாி,திர

கீ,தன,ைத இயறி க பைட,தி0தா. பல இடகளி. அ0த சாி,திர,ைத

பிரசக ெச@% வ0தா. தமிநா9

<வ% ந0த சாி,திர,தி

ஒ பிரசி,தி
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உ(டாகி இ0த%. தா ந0தனா சாி,திர,ைத இயவத  காரணமாக இ0த

நிகசிகைள2 த அ^பவகைள2 எ த0ைதயாாிட அவ ெசா.B

மகிவா; த ைடய கீ,தனகைள2 பா> கா'9வா. எ த,ைதயா
அவாிடமி0% பல கீ,தனகைள, ெதாி0%ெகா(டா; மாXர,தி

எ0ைதயா

எெபா<% ெசறாK பாரதியாைர பாராம. வவதி.ைல.

பாரதியாைடய பழக ஏப'ட பி ந0த சாி,திர கீ,தனகளி

சிலவைற2 எ த0ைதயா த இராமாயண பிரசக,தினிைடேய பா>

கா'டலானா. அகீ,தனகளி எளிய நைட2 அவறி. அைம0தி0த பதி

ைவ2 ேக'ேபா உ ளகைள கவ0தன.
எ

ழ0ைத பிராய,தி. எனகி0த பழக ஒைற எ தாயா

ெசா.Bயிகிறா; நா காைலயி. எ<ெபா<ேத என
ெகா9க ேவ(9மா. ெரா'>, பி3ேகா,%

ஏேத1 ஆகார

தBய உண ெபா க

அ0த

கால,தி. இ.ைல. எ தாயா எனகாக ஒ கர(>யப ஊறி ஓ இைலயி.

எ ப9ைகயி பக,தி. ைவ,% ஒ பா,திர,தா. I> ைவ,திபாரா. நா

எ<0தட அ0த பா,திர,ைத ஒ த'9, த'>வி'9 உ ேள இ 

கர(>யப,ைத எ9,%, திேபனா. காைலயி. எ0த காாிய,ைத ெச@ய

மற0தாK எனகாக கர(>யப ப(ணி ைவபைத மா,திர எ தாயா
மறக மா'டாரா. கர(>யப சாபி'ட சிறி% ேநர,%  பிற

சாபி9வ%(9.
நாக

பைழய %

அாியி:ாி. இ0% வைகயி. எ பா'டனா 

பா'>யா 

%ைம பவ, தளசி மி தியாயி. எ0த சமய,தி. தம

மரண சபவி ேமா எ எ பா'டனா கலகமைட0தி0தா. பரபைரயாக

இ0த ஊைரவி'9 ேவ ஊ

வ0% இபதி. அவ , திதி

உ(டாகவி.ைல. ேவவழி இ.லாைமயா. அாியி:ாி. வ0% இ0தா.

ஆயி1, வ0த ஊாிேல இறபைத அவ விபவி.ைல. "ந ைடய ஊாி. ந

`'>. ப0%க

\0த இட,தி. மரணமைடய ேவ(9" எேற அவ

விபினா. நதி தீர,ைத சா0% ள உ,தமதான ர,ைத வி'9 கா'9 நா'>.
உயி நீபைதபறி நிைன  ேபாேத அவ , %க ெபா .
ஒ நா

ெதாிவி,தா.

எ தகபனாாிட த ைடய க,ைத எ பா'டனா

9ப பார,தினா. ைந0த மன ைடய அவ

மீ(9 கவைல

உ(டாயி. "ஏேதா ஒவிதமாக இேக வ0% நிைலயாக வாழ, ெதாடகிேனா.
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கட

கிைபயா., கட வாகாம. தபி  கBயாண நட,திேனா.

ஊ  ேபானா. நா எHவா காலேaப ெச@ய

ேயாசைனயி. ஆ0தா.

>2?" எற

எ பா'டனாேரா அ>க> த க,ைத வ ,தி வ0தா.

பவ,தி. அவ

%ைம

இ  ஆைசைய நிைறேவறாம. இப% பாவெமற

நிைன எ பிதா

உ(டாயி. இதைலெகா ளி எ ேபால

கலகினா. த ெபேறாைர உ,தமதான ர,தி
எ(ணினா. இதி கால,தி. த

அ1பிவிடலாமா எ

மார அகி. இகேவ(9ெம கதிேய

எபா'டனா உைடயாபாைளய,தி  பி அாியி:  வ0தா. ஆதB

தைம பிாி0% அவ இ,த. அாி% எபைத நிைன,% பா,த எ0ைதயா,

"எHவாறானாK சாி; அவைடய இ-ட,ைத T,தி ெச@வ%தா ந கடைம"
எற உதிT(9 அாியி: ஜமீதாாிட  மற அபகளிட  விைட
ெபெகா(9 த

9ப,%ட உ,தமதான ர வ0% ேச0தா.

உ,தமதான ர வ0த பி  சில வஷக

எ பா'டனா பா'>யா

ஜீவி,தி0தன. இைடயிைடேய எ த0ைதயா ெவளிXகC  ெச
இராமாயண பிரசாக ெச@% ெபா

நா'களி. எ பா'டனா

ஈ'> வவா. அப> ெசறி  சில

மனகலக அதிகமாகிவி9. எ0ைதயா

அாியி:  ெச ஜமீதாைர2 த அபகைள2 பா,% அவகளா.
கிைட  ெபாைள2 த ஸவ மானிய,திB0% கிைடபைத2 ெப

வவா. பாபநாச,தி. இ0த வகீ.களாகிய கபி3தல கி-ணசாமி ஐயகா,
ேவகடராH எபவகC, ேபா_3 இ3ெபட

,தியாK நாயக

ெரபவ அகால,தி. அவ  ெபாCதவி ெச@% ஆதாி,% வ0தன.
என% Iறா பிராய,தி. என

ஒ சேகாதாி பிற0தா .

அெப(E , ைதய.நாயகி எற ெபய ைவ,தாக . 3திாீகC  ெப(
ழ0ைதகளிட அதிக அ இப% உலக இய. . எ அைனயா

அ ழ0ைதயிட மிக வா,ஸ.ய உைடயவராக இ0தா. அ0த

ழ0ைத சில

வஷ வா0தி0% இற0% ேபாயி. அேபா% எ தாயா %>%>,%

ேபானா. அ0த

ழ0ைத இற0த %க அவைடய ெநMசி. பல வஷக

ஆறாம. இ0த% நா இளபவ,தி. விஷம ெச@தேபா% சில சமயகளி. எ
தாயா எைன அ>,% ைவவா. அHவா ைவ2 சில சமயகளி. அவ A

வா,ைதக

இற0%ேபான அ ழ0ைதயிபா. அவ

இ0தெதபைத லப9,%. ெப(

எHவள ப

ழ0ைதைய இழ0த

ைற எ
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தாயா , தீரேவ இ.ைல; அ0த

பிறகவி.ைல.
என

ழ0ைத  பிற

என , தைகேய

ஐ0தா பிராய நைடெபற ேபா% வி,தியா பியாச

ெச@வி,தாக . எ பா'டனா அாிவ> ெசா.B, த0தா.
உ,தமதான ர,தி. ெத

தB.

வட , ெதவி. இ0த ப ளிAட,தி. நாராயண

ஐய ெரபவாிட சில மாதகC, பிற

வட , ெதவி. இ0த

ப ளிAட,தி. சாமிநாைதய ெரபவாிட சில வஷகC ப>,ேத. தமிழி.

கீவாயிலக. ெந. இலக

தBயவைற2, வடெமாழியி. சில D.கC

ப>,ேத. ப ளிAட,தி. ப>பேதா9 `'>K எ பா'டனா, த0ைதயா,

சிறிய தகபனா ஆகியவகC என  கபி,% வ0தன.

அ> றி இவ தMைசயி. வகீலாக இ0தவ தமிழறிஞ எ

அபமாகிய ராHபகU O ேக. எ3. Oநிவாச பி ைளயி த0ைதயா.

இவைற நா எ<தி பதிபி,% ள ேகாபால கி-ண பாரதியா சாி,திர,தி
காணலா.

---------அ தியாய 10 : இளைம க0வி
தB. உ,தமதான ர,தி. என

சேறற ைறய

உபா,தியாயராக இ0த நாராயைணய

ப,ைத0% பிராய ெகா(டவ; ந.ல வ>வ உைடயவ.

அவைர காEேபா% என  மற பி ைளகC  பய உ(டா ;
பிரைப அதிகமாக அவ உபேயாகிபா. அவைர நிைன ேபாெத.லா

அவைடய பிரப>தா என

ஞாபக வகிற%.

அவர% ப ளிAட,தி. அகிரகார,% பி ைளகC

>யான, ெத

பி ைளகC ப>,தாக . அ>கிற விஷய,தி. அவ யாாிட  பaபாத

கா'9வதி.ைல. பி ைளகC

பி எ ஒவ இ0தா. அவ

தகபனா பணகார. அதனா. அவ1  சிறி% கவ  ைதாிய  இ0தன.

உபா,தியாய அ> ேபா% அவ திபி அ>க
ர'9,தன,தினா.

ய.வா.

ழ0ைதகைள அடகியா வ% க-டெமபைத அ0த

உபா,தியாய ெதாி0% ெகா ளவி.ைல. அவ

அவைடய ைகபிரேப

ெசேகாலாக இ0த%. எ.லா பி ைளகC த ைடய த(டைனைய ஏ
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ெகா Cேபா% பி மா,திர எதி,தா. அவ மா இபாரா? ேமK ேமK
க9ைமயான த(டைனகைள விதி,தா. அவ சிறி% அடகவி.ைல. பிற

அவைன ப ளிAட,ைத வி'ேட நீகிவி'டா. "அவ ெபற வி9தைல நம 
கிைடகாதா?" எ விபிய பி ைளகC உ(9.

ப ளிAட, ெதா.ைலயிB0% நீகிய பி பிற

ப>ைப பறி

நிைனபேத இ.ைல. பிகால,தி. ைகெய<,% ேபா9வைத,தவிர ேவ ஒ

எ<தேவா ப>கேவா இயலாதவனாக இ0தா. பணகார பிைவய 

ப>பி0தா. என? இராவி'டா. என?
நாராயைணய அாிவ>, எ(வ>

தBயைவகைள,தா கபிபா.

அவாிட நா கற பி சாமிநாைதயர% ப ளிAட,தி. ேச0ேத.

அேகதா ஏ'>. எ<த கெகா(ேட. அகால,தி. காகித ப ளிAட

வைர  வரவி.ைல. சிேல'9 இ.ைல.

பழக ேவ(9. பிற

தB. மாணாக மணB. எ<தி

அவேன எ<,தாணியா. ஓைலவ>யி. எ<த

கெகா ள ேவ(9.

சாமிநாைதய சகீத  ஸ3கித  ெதாி0தவ.

எ<தியிகிேற. என

அவ சேaப ராமாயண, வி-E ஸஹ3ரநாம,

நீதி சார, அமர I கா(டக

என

ேப அவைர பறி

எபவைற ேபாதி,தா. அHவள

மனபாடமாக இ0தன. தமி< கண  கபி,தா. அவ

நாராயைணயைரேபா. க9ைமயானவ அ.ல. ஆனாK அ0த கால,% கிராம

உபா,தியாயகC  பிர ஆடாவி'டா. மாணாகக

ப>க

மா'டாகெளற எ(ண பரபைரயாக இ0% வ0த%; அவ  அ0த

ெகா ைக உ(9.

கிராம,% ப ளிAடகைள, தி(ைண ப ளி Aடக

ெசா.Kவாக . அ0த ப ளிAடகளி. மாணாகக
இேபா% அதைன எ  பாக
பி ைளக

ைறேய ேவ.

யாவ வி>யகாைலயி. ஐ0% மணிேக எ<0%

வ>,Uேகா9 ப ளிAட,தி

ைவ,%, Uகி ெச.K கயிக
அ0த, U

>யா%.

பயிK

எ

வ0%விடேவ(9. வ>கைள ெய.லா

ேச0த பலைக  வ>,Uெக ெபய.

ஒவைக உறிைய ேபால இ . Uைக ப ளிAட,தி.
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ஓாிட,தி. மா'>வி'9 பி ைளக

ைறப> இ0%

பாடகைள பாராம. ஒபிக ேவ(9. அத
அேபா% உபா,தியாய `'>

த. நா

நட0த

ைற ெசா.Kத. எ ெபய.

ப9,% ெகா(>பா; அ.ல% ேவ

ஏேத1 ெச@% வவா. அவைர எதிபாராம. பி ைளக

பாடகைள

ைற

ெசா.ல ேவ(9. அைத அவ உ ேள இ0தப>ேய கவனிபா. ெபபாK
தி(ைண ப ளிAடக

உபா,தியாயர% `'9, தி(ைணயிேலேய இ .

ஆ மணி ேம. பி ைளகெள.லா வா@கா. அ.ல%

இடகC  ேபா@, த0த ,தி ெச@% தக

தக

ள

ல,திேகற

தBய

சினகைள, தாி,%ெகா(9 ஸ0தியா வ0தனேமா ேவ அ1-டானேமா
ெச@வாக . பிற

தக

வ3திரகளி. மணைல எ9,%ெகா(9

Iஷிகவாகன, ஸர3வதி 3ேதா,திர

ப ளிAட,தி

வவாக .

தBயவைற ெசா.Bெகா(ேட

பி0த பைழய மணைல அகறிவி'9 திய

மணைல பர வாக . எ<%வத ாியவக

தக

பாடகைள ப>பாக .

அதி. எ<%வாக ; மறவக

ஒப% மணி  பி ைளகைள பைழய% (பைழய அ %) சாபிடவி9வ%

வழக. அெபா<% உபா,தியாய ஒ பக,தி. `றி0% ஒHெவா

பி ைளயி ைகயிK பிரபா. அ>,% அ1 வா. பைழய ேசா சியி.

ப ளிAட ஞாபக மறக Aடாெதபதகாக அஙன ெச@வா ேபாK!
பி ைளகC

ேள ெக'>காரனாக பலசாBயாக இபவைன

உபா,தியாய ச'டா பி ைளயாக நியமிபா. அவ ,திசாBயாக

இராவி'டாK பலசாBயாக இக ேவ(>ய% அவசிய. உபா,தியாய 

பிரதிநிதியாக பி ைளகைள அடகி யா வ% பாட ஒபிக ேக'ப% அவ
ேவைலக . அவனிட எ.ேலா அடகி நடக ேவ(9. சில பி ைளக

அவ1

ேவ(>ய திப(டகைள ெகா9,%, த வசப9,தி

உபா,தியாயைடய பிாிய,ைத2 அவ Iலமாக சபாதிபாக . சில

சமயகளி. உபா,தியாயர% க9ைமைய கா'>K ச'டா பி ைளயி க9ைம
அதிகமாக இ .

மாணாககC

வழககளி. ஒ.

பைழயவக

தியவகC  கபிப% ப ளிAட
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பனிர(9 மணி ேம. ம,தியான சாபா'9  பி ைளக

ெச.வாக . பிற

I மணி

`'9 

மீ(9 பாட ெதாடகப9. இர ஏ<

மணி வைரயிAட ப ளிAட நைடெபவ%(9.
ஒHெவா நாC பாடக

>0தட பி ைளகைள `'9

அ1 ேபா% அவகள% ஞாபக சதிைய வி,தி ெச@விபதகாக

அHெவாவ  T, மிக, ப'சி, ஊ இவறி ெபயகளி. வைக

ஒHெவாைற உபா,தியாய ெசா.B அ1 வா. அ0த ெபயகைள மநா

மறவாம. வ0% ெசா.ல ேவ(9. 'மற0% ேபா@வி9ேவாேமா' எற பய,தா. சில

பி ைளக

`9 ெசறட தம

உபா,தியாய ெசான ெபா களி

ெபயகைள, த தா@ தகபனாாிட ெசா.B வி9வாக . மநா

வி>யகாைலயி. அவகளிட அவைற, ேக'9, ெதாி0%ெகா(9 வ0%
ெசா.வாக .

ப ளிAட,தி  காைலயி. ஐ0% மணிேக வ0%விட ேவ(9மாைகயா.

%ைண

யாைரேய1 பி ைளக

அைழ,% வவாக ; ெபபாK

திய

3திாீகைள அைழ,% வவேத வழக. ேநர கழி,% வ0தா. பிரப> பலமாக

கிைட ேம எற பய,தா. ஒHெவாவ1 எ.ேலா 
ய.வா. இHவா வவத பிரேயாசன பைழய%

ேப வ0%விட

உபா,தியாய `'9

வி9ேபா% ெதாி2. வழகப> பி ைளகைள பிரபினா. அ>,%

அ1 ேபா%,

தB. வ0தவ ைகயி. பிரபினா. தடவி வி9வா; இர(டா

ைபயைன ெம.ல அ>பா. வரவர அ> அதிகமா ; பலமாக வி<. இதனா.,
த. நா

பலமான அ> வாகினவ அத  பய0% மநா

ேப வ0% வி9வா.

எ.ேலா 

தB. வபவைன ேவ,தா எ ெசா.வாக .

ேவறா எ1 ெசா.ேல அHவா வ0த%. மறவகைள விட ேவறான

தனிெபைம உைடயவெனப% அத ெபா . உபா,தியாயர% ைகேகாB

அ>ைய ெபறாம. தடதைல மா,திர ெபவ% ஒ தனிெபைம ய.லவா?
சில சமயகளி., 'நாேம இ

தB. வ0% வி'ேடா' எற

ெபமித,ேதா9 ஒ பி ைள த %ைண
^ைழவா. ஆனா. இவ1

வ0த பா'>ேயா9 ப ளிAட,தி.

ேப ஒவ அேக இபா. இ'>. அவ

இப% இவ1 , ெதாியா%. ஆனாK தா

 வ0ததாக எ(ணி இவ

ச0ேதாஷபட Aடாெத1 நிைனவினா. அகிபவ இவ

0தட

சிறி% கைனபா. அேபா% இவ1ைடய மகிசி எேகா பற0% ேபா@வி9.
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பி ைளகC

மண.தா சிேல'> 3தான,தி. இ0த%.

பைனேய9தா 3தக. எ<,தாணிேய ேபனா. உபா,தியாய எ<தி, த ஏ'9
தB. ெந9கணைக (அாிவ>ைய) க ெகா வா

வ>யிB0%

மாணாக. அபா. எ(வ>

தBய வ>க

ெப ப>பா. ஓைல

வார, வ> ேசக, நறாக எ<த ெதாி0%ெகா வத  பல நாளா .
வ>ைய பிாி,% ஒ<காக க'9வத Aட பழக ேவ(9.
பி ைளகC

எ<,% பழக உ(டாக உபா,தியாய ஓ ஓைலயி. எ<தி,

தவா. பி ைளக
எ ெபய.

அேத மாதிாி எ<தி பழ வாக . அ0த Iல ஓைல  ச'ட

ஏ'9 வ>களி. மMச , ஊம,ைதயிைலசா, வச காி
தBயவைற, தடவி ப>ப% வழக, எ<,%க

ெதளிவாக, ெதாிவத 

வராம. இபத  அHவா ெச@வாக . ஏ'9 வ>கC 

Tசிக

றிபி'ட அள ஒ இ.ைல. ெவHேவ அளவி. அைவ இ .

வ>களி. ஒைற, %வார இ . ஒ Dகயிைற கிளிI

எற ஒறி.

>0% வ>யி %வார,தி வழிேய ெசK,தி அைத க'9வாக .

பைனேயாைலைய நரேபா9 ேச,% சிசி %(9களாக நகி
கிளிI களாக உபேயாகப9,%வாக . கிளிIகி  பதிலாக

ெபா,தாைனேயா, %வார ப(ணின ெச  காைசேயா, ேசாழிையேயா
உ(9.

ஏ9களி ஆரப,திK இதியிK ெவேற9க
எ<,தாணிகளி.

>வ%

சில ேச,திபாக .

(ெட<,தாணி, வாெர<,தாணி, மடெக<,தாணி என

ெவHேவ வைக உ(9. வாெர<,தாணி  பைனேயாைலயினாேல உைறெச@%

அத

ெசகி ைவபாக . மடெக<,தாணி  பி> இ ; மடகி

ெகா ளலா, அ0தபி> மர,தினாேலா த0த,தினாேலா மா'9 ெகாபினாேலா
அைமகப9.

ஒ ைபய தியதாக ஒ Dைல ப>க, ெதாட வைத வ> %வக.

எபாக . பைனேயாைலயி. அ0த Dைல எ<தி மMச

தடவி விநாயக Tைஜ

தBயவைற ெச@% ைபயனிட ெகா9,% உபா,தியாய ப>பிபா. அவ

`'>B0% வ0த காபாிசி நிேவதன ெச@யப9. அ% ேதகா@, %(9,
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எ C, ெவ.ல இைவக

ேசக ெப மிகைவயாக இ . அைத

பி ைளகC  பிற  விநிேயாக ெச@வாக . அைற, தின

ப ளிAட,தி

வி9 ைற நாளா .

வ> %வகெலறா. பி ைளகC

அளவற ச0ேதாஷ உ(டா .

திய Dைல கபதனா. உ(டாவத அ%; "காபாிசி கிைட ; ப ளிAட

இரா%" எற ஞாபகேம அத  காரண.

ெபௗணமி, அமாவாைச, பிரதைம, அ-டமியாகிய தினகளி. ப ளிAட

நைடெபறா%. அ0த வி9 ைற நா'கைள 'வா' எ ெசா.வாக . உவா

எபேத அHவா மவிய%. உவா எப% ெபௗணமி  அமாவாைச 

ெபய.

ெபா

ஒHெவா பி ைள2 தின0ேதா உபா,தியாய

ஏேத1 ஒ

ெகா(9வ0% ெகா9பா; ஒ விறேகா, வற'>ேயா, காேயா, பழேமா

தவ% வழக. விேசஷ தினகளி. அ0த விேசஷ,தி

உபேயாகப9

ெபா கைள, தவாக . வி9 ைற நா'களி. பண  ெகா9ப%(9. அைத

'வா கா' எ ெசா.Kவ.
உபா,தியாய

மாத கா. Wபா@ சபள ஒHெவா ைபய1

ெகா9பா. பணகாரக

வஷாசனமாக ெந. ெகா9பாக . விேசஷ

காலகளி. மாியாைத2 ெச@வாக . நவரா,திாி காலகளி. உபா,தியாய

ஒ வைகயான வப> உ(9. அ0த உ,ஸவ,ைத 'மானT' எ ெசா.வாக ;
மகா ேநா எ1 ெசா.ேல அ0த உவ,ைத அைட0த%. அகால,தி.

பி ைளக

நறாக அலகாி,%ெகா(9 வ0% பா'9 பா9வாக ;

ேகாலா'ட ேபா9வாக . அதெகனேவ தனிேய பா'9க

உ(9.

ஒHெவாவ `'9  பி ைளகைள அைழ,% ெச பாட ெச@வ%

உபா,தியாய வழக. ெவளிX  அைழ,% ெச.வ% உ(9. அவரவக
நிைலைம , தகப> பண தவாக . இ0த பண

தக

தக

தக

`'9 க.யாண

<வைத2

உபா,தியாய எ9,% ெகா வா. மானT வவாயினா.தா உபா,தியாயக

உபா,தியாய

ஜனக

தBய காாியகைள சிறபாக நட,%வாக .

அகால,ேத கணகாயெரற ஒ ெபய(9. கிராம,%

உபா,தியாயாிட மாியாைதேயா9 பழ வாக . பி ைளகைள அவ
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என ெச@தாK அ%

றி,% வ,தமைடய மா'டாக . அவைர ேக'க

மா'டாக . `'>. விஷம ெச@2 பி ைளகைள உபா,தியாயாிட ெசா.B
அட வாக . இளைம பவ

ஆ'சியி கீ இகேவ(9.

<வ% பி ைளக

உபா,தியாயைடய

அவைரேய ெத@வமாக மதிப% இறியைமயாத ேவைளகளி. அவ `'9

ேவைலகைள ெச@வ% மாணாககC

இய. .

ப ளிAட,தி. உபா,தியாய ெச@வி  த(டைனக

க9ைமயானைவ. அவர% பிரப> ஒறினாேலேய மாணாகக

மிக

கதிகல வாக . வி'ட,தி. கயிைற க'> அைத பி>,%, ெதாகி

ெகா(9 சில ேநர இ ப> ெச@வ% ஒ த(டைன. அைத ேகாத(ட

எ Aவ. அப> ைபய ெதா ேபா% கீழி0% உபா,தியாய அவன%
காB. அ>ப% உ(9. நா ஒ

ைற இ0த, த(டைனைய

அைட0திகிேற. பாட நறா@ ெசானவைன ெசா.லாதவ

%கி.

ஏறெச@% பிபகB. பி ைளகைள றி வரெச@வ% வழக. அத 
திைரேயற எ ெபய. அHவித நா ஒ
இHவா மாணாகக

ைற சவாாி ெச@திகிேற.

மன,தி. அச,ைத உ(டாகி க.வி க'9

இ0த வழக இகால,தி. யாவராK க(>கப9கிற%. அகால,தி.

ெபபாலான தி(ைண ப ளிAடக

இ0த

ைறயி.தா நித0% வ0தன.

அ>  பய0தாவ% ைபய ப>,% வ0தா. அவ1  பல விஷயக

ஆ .

மனன

காகித, 3தக எபைவ வழக,தி. வராத அகால,தி. மாணாக1

ஞாபகசதிைய அபிவி,தி ெச@வத

மனித த வாைக

உபா,தியாயக

சிரமப9வாக . ஒ

அ>பைடயான விஷயகைள இளைமயி. ப ளிAட

வாவி. மனபாடமாக, ெதாி0% ெகா வா. எ(வ>யிK ள கீவாயிலக,
ேம.வாயிலக
வியாபாாிக

தக

ழிமா, ெந. இலக

தBய வா@பா9க

வியாபார,ைத நட,%வத , ஜனக

ெபாிய

ெபாிய

உ,திேயாககைள வகிபத  உாிய வழிைய லப9,தின. எ.லா

ெபபாK மன கணகாகேவ இ . அகால,தி. ப ளிAட,தி.

பிரபவா வ> (பிரபவாதி வ>) எற ஒ 3தக பாடமாக இ0த%. அதி.

வஷக , மாதக , ந'ச,திரக , ேயாக, கரண, ரா
யமக(ட

கால,

ளிைக கால,

தBய ேசாதிட விஷயகC, ேலாகக , சகரவ,திக ,
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மவ0தர, தீக

தBய பல விஷயகC இ . அவைற நறாக

மனபாட ப(ணிெகா(ட மாணாக பிற

பல ச0ேதககைள

ஆசிாியாிறிேய ெதாி0% ெகா C சதிைய ெபவா.
ப(>ைக நா'களி. பி ைளக

யாவ ஒறாக ேச0% ேகாயிK 

ெச.வாக . ஆ> மாத பதிென'டா0 ேததியி. பழMவ>கைள எ.லா ேச,%

அழகான ஒ சபர,தி. ைவ,% ேமளதாள,%ட இ<,% ெச ஆறிேலா

ள,திேலா வி9வாக . பி ைளயா ச%,திய ஏ< பி ைளயாைர, தாிசிக

ேவ(9ெமப% ஒ சபிரதாய. O ஜய0தியிK சிவரா,திாியிK பி ைளக

ேச0% பா> ெச `9ேதா எ(ெண@ த(> இரவி. க(விழி,%
பா>ெகா(9 கைத ெசா.Bெகா(9 ேவ>ைகயாக ெபா<%
ேபா வாக .
----------

அ தியாய 11 : விைளயா"1 வி(ைத2
வி9 ைற நா'களி. நா உடப> , பி ைளகேளா9 விைளயா9வ%
வழக. ஆயி1, எ த0ைதயா காணாம. விைளயா9ேவ. க(டா.

அ>,%வி9வா ெரற பய இ0த%. நா ப ளிAட,தி. ப>பேதா9 `'>K

எேபா% ப>க ேவ(9 ெமப% அவர% நிைன.
எ சிறிய தகபனா என

`'>. பாட ெசா.B, த0தா. அவ

நயமாக கபிபா. எ பா'டனா கபிப%(9; அவ வா,ைதகளா.
க>0%ெகா(9 ேபாதிபா; சில சமய அ>பா. எ த0ைதயாேரா கபி 
ேபாெத.லா அ>பா; ைவவா; அவாிட கெகா வைதவிட

அ>ப9வ%தா அதிகமாக இ . அெபா<% எ தாயா வ0%, " ழ0ைதைய

ஏ இப> அ>கிறீக ? அ>க ேவ(டா" எ Aவா. அ0த

ேவ(9ேகா

எ த0ைதயா  பி1 ேகாப,ைதேய உ(டா .

பி ைளகேளா9 பி ைளயா ப0%, கி'9

, பா(>, ப'ட வி9த.

தBய விைளயா'9கைள விைளயா9ேவ. `'>B0தப>ேய ஒ'>,
ப.லா ழி, பதிைன0தா

ளி

தBய ஆ'டகC ஆ9ேவ.
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ஜலக(ட
என

நீச. ெதாியா%. வா@காBK

விைளயா9வைத பா ேபா% என
அவக

ள,திK எ ேதாழக

நீ0தி

அவகளிட ெபாறாைம உ(டா .

நீ0%வைத ேவ>ைக பாபேதா9 நிேப. ஆயி1 ஒ ைற

பி ைளகேளா9 ேச0% எக

ஊ

ள,தி. நீரா>ெகா(>0த ேபா%

ஆழ,தி  ெச Iகி வி'ேட. ஒவ வ0% எைன எ9,தா. எ தாயா

எ ஜாதக,தி. என

I ஜலக(டக

ெசா.வா. அ நா Iகியேத

ஏப9ெம இபதாக

த க(ட. பிற

அவிநாசியிK இர(9 ைற நா ஜலக(ட,தி

ப'Zர,திK,

உ'ப'9 மீ(ேட.

சகீத அபியாச

எக

என

ஆறா பிராய நட ேபாேத சகீத,தி. பிாிய உ(டாயி.

9ப,தி  ெசா0தமான அ0த வி,ைதயி. இய.பாகேவ என

விப இபைத அறி0% எ சிறிய த0ைதயா சரளி வாிைச ெசா.B, த0தா
அவ எ த0ைதயா பா9வைத ேக'9 ேக'9 அHவாேற பாட
பாேப.

ய

சி,திர பழக
சி,திர எ<%வதிK என

இயைகயாகேவ ஒ

யசி இ0% வ0த%.

காகிதகைள பலவிதமான Tகைள ேபால க,தாி,% அைம  பழக 

உ(டாயி. பலவைகயான மிககைள2 பறைவகைள2 ேபால எ<%ேவ;

அனப'சி ேபால யாைன ேபால வைரேவ. சில ெத@வகளி

படகைள2 எ<%ேவ. எ0த ேகாயிK  ேபானாK அேக2 ள

சி,திரகளி. எ க,% ெச.K. ஒHெவாைற2 கவனி,% ஆரா@ேவ.
இரா,திாி காலகளி. எக

ஊாி. நைடெப ராண கைதகைள

ேக'பதனாK, எ சிறிய தகபனார% ேபாதைனயினாK என  சில ராண

வரலாக

ெதாி0தன. அ0த அறிவினா. ேகாயிBK ள சி,திரகைள க(9

ெதளி0% இ  உணசி ஏப'ட%.
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ஒ சமய எ த0ைதயா எைன2 எ தாயாைர2 அைழ,%ெகா(9

வாமிமைல  ேபானா. அேக ேகாயிK  ெச 3வாமி தாிசன

ெச@ேதா. ேகாயிB. பா க.Bேல பல சி,திரக

அழகாக எ<த ெபறி0தன.

நா1 த0ைதயா பிற அவைற கவனி,% வ0ேதா. ஒ சி,திர,தி. ஒ

ெபாியவ ைக க'> வா@ ைத,% வணக

றி ட நிறி0தா. அகி. ஒ

ழ0ைத ஆசன,தி. உ'கா0தி0த%. 'இ0த பட எைத

றிகிற%?' எ

எ தகபனா ேயாசி,தப>ேய அைத உ கவனி,தா. நா, 'பிரமணிய
வாமி பரமசிவ1
தகபனா

ெகா(டா.

உபேத ெச@ததாக இகலாேமா?" எ ெசாேன. எ

க,தி. ச0ேதாஷ ெபாகிய%; எைன எ9,% அைண,%
க கட

மைலயி. உ ள ஐதிhய.

சிவெபமா1

உபேதச ெச@த அவசரேம வாமி

உ,தமதான ர,தி. இர(9 ந0தவனக

பி ைளகC அேக ெச எக

இ0தன. நா1 ேவ சில

`'9 Tைஜ ேவ(>ய ப,திர

-பகைள எ9,%வ0% ெகா9ேபா.
மாதாமக உபேதச

இைடயிைடேய எ தாயா த ைடய பிற0தகமாகிய \ாியIைல

எைன அைழ,% ெச வவா. அேபா% இைடவழியி. எ ெபாியதாயா

இ0த தியாகச ,திர,திK, சிறியதாயா இ0த ேகா'dாிK தகி ெச.ேவா.

\ாியIைலயி. எ மாதாமகைடய நி,திய கமா1-டானகைள2 சிவ
Tைஜைய2 சா0தமான இய.ைப2 கவனி,தேபா% என
உ(டாயி. அவ Tைஜைய

அவாிட,தி. பதி

>,%ெகா(9 பக. இர(9 மணி

அேபா% அவேரா9 நா1 உ(ேப. அHவா உ(Eேபா% என

இப உ(டா ; உடபி. ஒ திய ேவபா9 ேதா. ெத@வ

உ(பா;
ஒவித

பிரஸாத,ைத உ(Eகிேறாெமற நிைனேவ அத  காரண. அவைடய

U@ைம எ உ ள,ைத

ளிர ெச@த%.

வி>யகால,திK பிபகBK இரவிK அவ ெச@% வ0த சிவநாம

3மரைண எ காதி. வி<; அ% ெம.ல ெம.ல எ உ ள,திK

இடெகா(ட%. நா1 அதி. ஈ9ப'9 ஓ@0த ேநரகளி. சிவ நாம,ைத

ெசா.B வரலாேன.
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ஒ நா

நா சிவ நாம ெசா.Bெகா(>0தேபா% எ மாதாமகராகிய

கி-ண சா3திாிக

அதைன அறி0% விய0தா. அேபா% எனிட,தி.

பதினாைற2 என

உபேதசி,தா; மாக(ேடய அ0த ம0திர,தா.

அவ  கைண பிற0த%. உடேன மி,தி2Mசய 3ேதா,திர ேலாகக

சிரMசீவியாக வாழலானாெரற ராண வரலாைற2 Aறி, "அபா, இ0த

ம0திரகைள, தின0ேதா \ாியா3தமன,தி  பி ஒHெவா ேலாகமாக
ெசா.B ஈவர, தியான ெச@% நம3கார ெச@வாயானா. ந.ல ெசௗகிய
ஏப9; ஆ2 வி,தி2 உ(டா " எ க'டைளயி'டா. அப>ேய

நா ேதா ெச@ய, ெதாடகிேன சில வஷகC
நம3கார ெச@ய

வகிேற.

 வைரயி.

>0த%. சில காலமாக ேலாக,ைத மா,திர ெசா.B

இகி_- எ<,%க
எ இளைம கால,தி. கிராமகC

இகி_- ப> வரவி.ைல,

நகரகளி. சில ப ளிAடகளி. இகி_- க, த0தாக . இகி_-

ெதாி0தவகC

அளவற மதி இ0த%. அைர ைறயாக,

ெதாி0%ெகா(டவகC Aட எளிதி. ஏேத1 ேவைல கிைட .
கிராம ப ளிAடகளி. தமி எ(கேள வழக,தி. இ0தன. நா

இளைமயி. அவைறேய க ெகா(ேட.
உ,தமதான ர,தி. நாக

சாமிநாைதய `'>

இ0தேபா% என

உபா,தியாயராக இ0த

அவைடய ப0% ஒவ அ>க> வவா. அவ 

சிவ3வாமி ஐயெர ெபய. அவ இகி_- ப>,தவ. அவ வ0த கால,தி.

எ உபா,தியாய அவாிட ெசா.B என

இகி_- எ<,%கைள

கபி ப> Aறின. அப>ேய அவ கபிக நா அவைற
கெகா(ேட. இகி_- எ(கைள2 (1, 2

ெதாி0% ெகா(ேட.

தBயவைற2) அவாிடேம

இகி_- எ<,%கைள, ெதாி0%ெகா(ட ேபா% என

ெபமித இHவளெவ ெசா.ல

>யா%. அ0த எ<,%

இ0த

அHவள பிரபாவ

இ0த%. ெவ எ<,%கைள, ெதாி0% ெகா(ட மா,திர,தி. ெபைம
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பாரா'9வ%, ைகெய<,% மா,திர இகி_ஷி.ேபாட, ெதாி0%
திதியைடவ% அகால,தி. அதிகமாக காணப'டன.
என

இகி_- எ<,%கைள ெசா.B, த0த சிவ3வாமி ஐய

பிகால,தி. திவன0த ர ஸம3தான,தி. தக உ,திேயாக,ைத ெப
வா0தன.

பா'>யா பா'டனா பிாி
என

ஆறா பிராய நட0தேபா% எ பா'>யா மிக அெசௗகிய,ைத

அைட0தா. ெரௗ,திாி வஷ ைவகாசி மாத (1860) அவ ேதக விேயாகமானா.
அத  சாியாக ஒ வஷ,தி பி, அதாவ% %மதி வஷ ைவகாசியி.

(1861) எ பா'டனா உலக வாைவ நீ,தா. பா'டனா பா'>யா இவ

%ைம2 தளசி2 உைடயவகளாகேவ இ0தன. ெபபாK பா'டனாேர

0தி இற0%வி9வா எ எ(ணிேனா. ந.ல ேவைளயாக பா'>யா

0திெகா(டா. மகBயாக இற0% ேபாவைத ெபேபறாக க%வ% ந

நா'9 வழக அ.லவா? எ பா'>யார% மரண அவ

ஒ கைழ

உ(டாகிய%; "ெகா9,% ைவ,த மகராஜி; தாBேயா9 மMச

ேபானா " எ ஊாின ெசா.B ெகா(டன.

பா'டனா இற0தேபா% அபர கிாிையகெள.லா

 ம,ேதா9

ைறயாக எ

த0ைதயா ெச@தா. தா@ த0ைத இவைடய மரண,தாK அவ

அதிக

ெசல ஏப'ட%. "அன விசார அ%ேவ விசார; அ% ஒழி0தா, ெசான

விசார0 ெதாைலயா விசார" எ ப'>ன,தா Aறியிகிறா. எ த0ைதயா
நிைல அப>,தா இ0த%.
ேத9

கவைல

யசி

9ப ஸரaைண

இைடயிைடேய விேசஷ ெசலக

உ ளானா. த ெபேறாக

ேவ(>ய ெபாைள,

வ0%வி9வதனா.

ஊாி. இகேவ(9ெம

விபிய% காரணமாகேவ உ,தமதான ர வ0தவராதB, அHவிவைடய

கால  ஆனபிற , "இனி நா பைழயப>ேய அாியி:  ேபா@ காலேaப

ெச@தா. தா ஒவா க-ட நீ " எற எ(ண அவ
அாியி: பிரயாண

உ(டாயி.
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உறவினகெள.லா அவாிட பைடயவக . ஊைரவி'9 அவ

ெச.Kவதி. அவகC

மனமி.ைல. "மாத மாத ெச@ய ேவ(>ய கிாிையகைள

இேக இ0% நட,தி ஆதிக சிரா,த,ைத2 ெச@%வி'9 பிற
எ சில ெசானாக .

ேபாகலாேம"

"அைவ கிரமமாக நிைறேவற ேவ(9மானா. பண ேவ(டாமா? அேக

ேபானா. பண சபாதிகலா" எ Aறி எ0ைதயா த தபியாைர ம'9
உ,தமதான ர,தி. ைவ,% வி'9 எைன2 எ தாயாைர2
அைழ,%ெகா(9 அாியி:ைர ேநாகி றப'டன.

ட '> நதிைய கட0% வடேக ெச.Kைகயி. எதிேர எக

ப0%வாகிய

தியவ ஒவ வ0தா. எ த0ைதயா ஊைரவி'9 ெச.வைத

காண அவ மன சகிகவி.ைல. "நீ உக

`'ைட, தபி ைகயி.

ஒபி,%வி'9 ேபாவ% O ராம ராPய,ைதவி'9 அேயா,தியிB0%

சீைதேயா9 லbமணேனா9 ேபானைத ேபால இகிற%" எ அவ

ெசா.B வ,தமைட0தா. எ த0ைதயாைடய இராமாயண பிரசக,தி. அவ

ஈ9ப'டவ. அவ

நா'க

இராமாயண ெச@திேய உபமானமாக, ேதாறிய%.

ெபாிய தி ற,தி. எ அ,ைத இ0தைமயா. அேக நாக

சில

தகிேனா. அபா. %மதி வஷ ஐபசி மாத (1861) அாியி:

ேபா@ ேச0ேதா.
-----------

அ தியாய 12 : அாியி3 ஞாபகக
அாியி:ாி.

 நாக

ேபாயி. அதனா. ெபமா

இ0த `9 பா%காபிைமயா. சிைத0%

ேகாயி. ச0நிதி

ேந வடகி. ெத

வடகாக

உ ள ெதவி. கீ சிறகி. ைவ,தியநாைதயெரபவைடய `'>. இ0%
வ0ேதா.

எக

வரைவ ேக'ட பைழய அபக

மிக

Uகல அைட0தன. பல

வ0% எ த0ைதயாைர பா,% அேபா9 வா,ைதயா> ெசறன. அேபா%

என

ஏழா பிராய நட0% வ0தைமயா. உலக,% கா'சிகC நிகசிகC

நறாக மன,தி பதி0தன. நா அகால,தி க(ட இடகC பா,த
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மனிதகC நிக0த நிகசிகC என  திய ச0ேதாஷ,ைத2 ஊக,ைத2
அளி,தன. அாியி:தா என  ெபாிய நகர. அ0த ஊ ஜமீதாதா

கைதகளி. ேக'ட ராஜா. அகி0த அபகேள பைழய வரலாகளி. வ
உபகாாிக .

பழ கண
அாியி: ெரப% அாியிெல வழ . அாி

இ.லாக இ,தB

அெபய வ0த%. அாியதிமா.; இ.=இபிட. இ0த ஸம3தான அகால,தி.
அவேராகண நிைலைமயி. இ0த%. திய ெபைம இ.லாதவக

பழெபைம

அதிகமாக பாரா'>ெகா வ% உலக இய.. 'பசி,தவ பழகண 
பாப%ேபா.' எற பழெமாழி அைத விளக,தா எ<0த%. ஆதB

அகால,தி. அாியி: ஸம3தான உய0த நிைலயி. இராவி'டாK அத

பைழய வரலாக
அசாி,திரக

மிக ெபைமேயா9 யாவராK ெசா.லப'9 வ0தன.

என

மிக ைவ2 ளனவாக, ேதா. நா

த தலாக,

ெதாி0%ெகா(ட சாி,திர ெச@திகளாதலா. அவறி. எ மன ஈ9ப'ட%.
அாியி: ஒ ஸம3தான,தி தைலநகரமாைகயா. தமிநா'9

ஸம3தானகைள ேபாலேவ `ர, லவ, உபகாாிக

ஆகியவகCைடய

ெதாட ெகா(ட%. ஒHெவா ஸம3தான,திK ஜனக

இய.

ள சாி,திர வரலாக

அ,தைகய வரலாகC 

உ(9. அாியி: ஸம3தான சப0தமாக

ைறவி.ைல. [1]

அாியி: உ ள நா'9 

றவளநா ெடப% பழெபய. அைத

ைறெய ெசா.வாக . அாியி: ஜமீதாகC

வழ  ேதவி

மன,ைத கவ

'ஒபி.லாதவ ' என

லெத@வ. அ,ேதவியி அ>யவகளாதB அவகC

ஒபிலாத மழவராயெரப%
மழவராயெரபத

>ெபயராக அைம0த%.

`ர தைலவ எப% ெபா . மழவக

தமிநா'> பழகால,தி. இ0த சிற0த `ரகளி. ஒ வைகயின.
அ0தககவி `ரராகவ

தBயா இ0த ஊ

எபா

வ0% பாி ெப ெசறா.

அகால,தி. இேக ஜமீதாராக இ0தவ கி-ைணய ஒபிலாத மழவராய
ெரபவ.
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ப>யள0த ஜமீதா
கி-ைணய ஒபிலாத மழவராய ஏைழகC

இர  தைமயின.

லவகைள ஆதாி  வ ள.. தின0ேதா தமிட வி0தினகளாக

வ0தவகC  மறவகC  ேவ(>ய ெபாைள வழ வைத
தகடைமயாக ெகா(டன. அவரவகC

ெச@தன.

கவி `ரராகவ

ேவ(>யைவகைள அள0% தர

தBயா வ0த கால,தி. ஜமீதா ப>யள0%

ெகா(>பைத அறி0தா. பல ேபகC

வழக ேவ(>யி0தைமயி

ெந9ேநரமாயி, அைத உண0த கவிஞ  ெபவிய உ(டாயி.
'ஏேத%! இைற

லa ேப  ப> அள0திபாேபா. இகிறேத' எ

நிைன,தா. கவிஞ நிைனபத  மறவக

நிைனபத  வி,தியாச

இ.ைலயா? அவ நிைன ஒ கவியாக மல0த%, 'இ0த ஒபி.லாத
மழவராய

மகாவி-E ஒபாவேரா? திமா. அள0த% Iப>ேய (ப>-

உலக) இவ அளப% ஒ நாைள

அ0த ெச@2 :"ேசயெச

லa இ ேம' எற ெபாCைடய%

ைற வெமாபி லாதி  ெசகமல, Uயெச க(ண

இைணெயாப ேனாத( %ழாயணி0த மாய அள  ப>I -ைணய
மாமழவ ராய அள  ப>ெயா நாைள கிலக (ேட."
இ,தைகய வரலாக

பல உ(9.

அாியி:ாி. ஒ ேகா'ைட2 அத

ஓ அர(மைன2 இ0தன. அைவ

இ>0% ேபாயின. ேகா'ைட  பா%காபாக இ0த ேகா'ைட னி எற

ெத@வ,தி ேகாயி. இ இகிற% இ0த ஸம3தான,% , தனிேய
பைடக

இ0தன. இேபா% இH?ாி. தளக,த பி ைள `ெட ஒ

`9(9. அதி.

 பைட,தைலவ வசி,தி0தா. அதனா.தா அெபய

வ0த%. 3தானாதிபதி

மாரசாமி பி ைள எபவர% `ெடா உ ள%. இைவ

இH?ாி பழெபைமைய கா'9 அைடயாளக .
ளகC ேகாயி.கC
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இH?ாி. ெச'> ள,

உ ளன.

றிMசா

றிMசா ள என இர(9 ெபாிய

ளக

ளகைரயி. அர ந'ட பி ைளயா ேகாயி. எற ஆலய

இகிற%. அ0த பி ைளயா சப0தமாக ஒ கைத உ(9: ஒ ஜமீதா

த ைடய பைகயரச  பய0தி0தாரா. அபா. ஒவா ைதாியமைட0%
பைகவகைள எதிக ெசறா. ெச.Kேபா% அ0த விநாயகைர

ேவ(>ெகா(9 ெசறாரா. பைகவகCட நட,திய ேபாாி. அவ ெவறா.

விநாயகைடய திவ தா தம  பலமாக இ0தெத நபினா. அ0த

பி ைளயா  ேகாயி. அைம,% Tைஜ ெச@வி,தா. அவர% அரைச

பைகவைகயி. சிகாதப> பா%கா,% நிைலநா'>யைமயா. விநாயக
ந'ட பி ைளயா எற திநாம வழகலாயி. அ0த ஜமீதா பிற

ந'டா ஏாி எபைத2 அகி. ெவ'9வி,தா.
றிMசா

அர

அர

ள,%, ெதகைரயி. மீனா'சி ம(டபெமற இட,தி.

விநாயக ேகாயிK சிவ வி-E ஆலயகC உ ளன. அம(டப

தBயன

இ0த ஸம3தான,தி. அதிகாாியாக விளகிய O மீனா'சி தீaித ெரபவரா
க'டப'டைவ. அ
வ0தன.

இ

ள I,திகC

உாிய Tைஜக

ள வி-E ேகாயி. ெபாிய%. ெபமாC

நறாக நைடெப

ேவகேடச ெபமா

ெளப% திநாம. ேகாயிB மகா ம(டப,தி. மகா வி-Eவி ப,%

அவதாரகளி திவகC U(களி. அைமகப'>கிறன. அதனா.

அம(டப,தி , தசாவதார ம(டபெமற ெபய வழ கிற%. அேக

I,திகெள.லா மிக அழகாக அைம0திகிறன.

இேக ஒ சிவாலய  இகிற%. சிவெபமா1

ஈசெர அபிைக
ஜமீதாக

ஆல0%ைற

அ0தவநாயகி ெய திநாமக

வழ கிறன.

லெத@வமாகிய ஒபிலாதவெள1 %ைகயி ேகாயிK,

காமாaியம ேகாயி., விவநாத3வாமி ேகாயி.. சMசீவிராய ேகாயி.,
காளிக ந,தன ேகாயி., அ1மா ேகாயி.,

தBய ேவ ேகாயி.கC

இH?ாி. இகிறன. எ இளைமயி. இHவள ேகாயி.களிK ஜனக

ஈ9ப'9 வழிப'9 வ0தன.
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இ0த ஊாி. அ0தணகளி. ைவ-ணவக , 3மா,தக , மா,வக

எ1 I மத,தின வா0தன. 3மா,தகளி. எக

உ(9. ேவ சாதியின தக
ேவளாள ெச.வக

உறவின பல

தகC ாிய இடகளி. வசி,தன. காகா,த

இH?ாி. அதிகமாக இ0தன. அவக

ெத@வபதி2

பேராபகார சி0ைத2 மி தியாக உைடயவக . ேகாயி.களி. நி,திய

ைநமி,திகக

அர(மைன யாைடய ஆதரவி.

நாளைடவி. ஜமீதார% ெச.வநிைல
அகடைமைய ேமெகா(டன.
காைல ேநர,தி.

றிMசா

 நட0% வ0தன

ைறயேவ அHேவளாள ெச.வக

ள,%  ேபா@ பா,தா. காகா,த

ேவளாள ெச.வகளாகிய ஆடவ ெப(> நீரா>வி'9, U@ைமேய

உவாக அம0% Tைஜ ெச@வைத2 தியான ெச@%ெகா(>பைத2

காணலா. அபககளி. அ,ைவத சா3திர பயிசி அதிகமாக பரவியி0த%.
பல %றவிக

அகேக மட அைம,% ேவதா0த சா3திரகைள பாடM

ெசா.B2 தியான ெச@% அடகமாக காலகழி,% வ0தன. அவகCைடய
க,திK ள ெதளிவிB0ேத உ ள,திK ள அைமதிைய அறி0% ெகா ளலா.
அாியி:ாி. சில ந0தவனகC இ0தன. அகேக சில சிகா9க

உ(9. அ0த கா'சிக

எ க(கC

வி0தாக இ . காவிாி நீ பா@0%

வள ெப  தMசா? ஜி.லாவிK ள வய.கைள2 வர கைள2 பா 
ேபா%Aட என

அ0த பைழய ச0ேதாஷ உ(டாவதி.ைல. எ இளைம

கால,தி க(ட அகா'சிகைள,தா எ உ ள,%
வகிேற.

உயவாக ேபாறி

கி-ண வா,தியா
அாியி:  ெசற பிற

ப>,ேத. அவ ெபமா

கி-ண வா,தியா எபவாிட

ேகாவிK

தB

வடேக2 ள ேவளாள, ெதவி.

இ  பி ைளயா ேகாவிB. ப ளிAட ைவ,% நட,தி வ0தா. அவாிட

நா ஒ வஷ ப>,ேத.

கி-ண வா,தியா கிழவ. அவாிட பல பி ைளக

ப>,தாக . அவ

தமி இலகியகளி. ந.ல பழக ைடயவ. ஆ,தி\>, I%ைர, மணவாள
நாராயண சதக

தBய சதகக , இர,தினசபாபதி மாைல, நால>யா,

தBயவைற2 கணைக2 அவாிட கேற. நால>யா

ற

றெள1
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D.க

அHவள இளபிராய,தி. நறாக ெபாளறி0% கப% சா,தியம.

ஆயி1 அவைற மனபாட ெச@2ப> கி-ண வா,தியா மாணாககைள
வ ,%வா. எ<,தாணியா. ஏ9களி. எ<தி2 கறடா (ம'>) காகித,தி.

ெகாகா0 த'ைட ேபனாவா. எ<தி2 தி,தமாக எ<தி கெகா(ேடா.
ைகெய<,% நறாக இராவி'டா.

(ெட<,தாணியா. க'ைட விரB.

உபா,தியாய அ>பா. அவாிட ப>,தவ யாவ எ<%வதி. ந.ல

பழக,ைத ெபறன.

அவாிட ப>,த D.கெள.லா என

மனபாடமாயின. `'>K எ

த0ைதயா தின0ேதா பாடகைள பறி விசாாிபா. நாC

ெச@2'க

த(டைன

ஐ0%

பாட ப(ணி அவாிட ஒபிக ேவ(9. இ.ைலெயனி. அவர%
உ'பட ேந.

ஏறாத ெதK
என% க.வி விஷய,தி. எ த0ைதயா

மன,%

கவைல இ0%

வ0த%. எைன2 சகீத, %ைறயி. பழக ேவ(9ெமேற அவ

நிைன,தி0தா. அகால,தி. சகீத வி,வாக

யாவ  ெதK

ெமாழியி பழக இ0த%. தமி, ெதK , ஸ3கித எ1 I
பாைஷகளிK உ ள கீ,தனகைள அவக
சகீத பயிசி , ெதK

பா9வாக .

உதவியாக இ ெமற எ(ண,திேம.

எ த0ைதயா கி-ண வா,தியா ப ளிAட,ைதவி'9 எைன ேவெறா
ப ளிAட,தி ேச,தா. ெபமா

ேகாவிK , ெதேக2 ள காமாaியம

ேகாவிB. அ0த ப ளிAட இ0த%. அத தைலவராகிய

,% ேவலா2த

ப(டாரெம1 `ரைசவ ெதK  கபி,% வ0தா. அவாிட ெதK

கக, ெதாடகி,

ணித

சிD.கC கேற.

தBயன ேவமன சதக, ராமதாச சதகெம1

சகீத,திK, தமிழிK எ ,தி ெசற% ேபால, ெதKகி

ெச.லவி.ைல. எ நிைலைமைய உண0த த0ைதயா சிறி% வ,த,ைத

அைட0தா; "நீ ஒ காாிய,தி  உபேயாக இ.லாதவ; பாிசாரக ேவைல

Aட பயபட மா'டா@" எ எைன க>0% ெகா(டா. அ அவ Aறின

அHவா,ைதக

எ மன,ைத (ப9,தின. நா என ெச@ேவ! என 

ப>பி. விப இ0த%; தமி< சகீத  என

இப,ைத அளி,தன.
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ெதKகி. அ0த இப,ைத நா காணவி.ைல. என  அத 

ெவ Uரெமற எ(ண ஆரப,திேலேய என

ேவ(9ெம அைத ெவகவி.ைல.
ெதK

உ(டாயி. நா

கபதனா. `(சிரம உ(டாவைத, த0ைதயா

உண0தைமயா. எைன ப ளிAட,தி

அ1பாம. நி,திெகா(டா.

`'>. தாேம சதககைள2 ேவ D.கைள2 கபி,% வரலானா.
சகீத,திK சரளி, வாிைச, அலகார

தBயவைற க, த0தா. நா

சிறிதளேவ1 அயவாக இ0தா. க9ைமயாக க(>பா. அவ ெச@2

த(டைனயினா. நா % ேவ; எ %ப,ைத க(ட எ தாயா

வ0%வா. -- அ> றி 1. நா எ<தி ெவளியி'9 ள ந.Kைர ேகாைவ
பாக,தி. மற வரலாகைள காணலா.

த

-----------

அ தியாய 13 : தமி5 சகீத
எ தகபனா ெசாப> ப ளிAட,தி ப>பைதவி'9 `'>ேலேய

ப>,% வ0ேத. ெதK

ஸ3கித இர(9 எைனவி'9 பிாி0%

ெந90Uர ெசவி'டன.

ஒ  உதவாதவனாக நா ேபாக Aடாெதற கவைலயினா. நா

ஏேத1 ஜீவன,% ேகற வி,ைதைய க ெகா ள ேவ(9ெம எ
த0ைதயா விபினா. அாியி:ாி. இ0த தி.ைல ேகாவி0தபி ைள

எபவாிட எைன ஒபி,% கிராம கண

ேவைலைய பயிKவி ப>

ேவ(>ெகா(டா. நா அவாிடமி0% அவ ெசானப>ேய நட0%

கணைக2 கவ0ேத; அ'ைடயி. ெகா கா0த'ைட ேபனாவா. எ<%

பழக,ைத2 ெச@% வ0ேத. இHவா எ<தி பழ வ% அகால,% வழக.
"தீயினி. Iகினா"

இஙன இ0% வைகயி. ஒ சமய ெபாிய தி ற,தி. எ அ,ைத

மார

உபநயன நைடெபற%. அத

எ தா@, த0ைதய நா1

ேபாயி0ேதா. ப0%களி. பல வ0தி0தன.
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அ0த விேசஷ,தி. ஒ சகீத வி,%வா வினிைக நட,தினா. அவ

ேகாபாலகி-ண பாரதியா இயறிய கீ,தனகைள2 பா>னா. தமிநா9

<வ% பரவி வ0த ந0தனா சாி,திர,திB0% சில உப>கைள பா>னா.

கானடா ராக,தி. உ ள
"தீயினி.

தீயினி.

<கினா. திநாைள ேபாவா

<கினா"

எற கீ,தன,ைத மிக அழகாக பா>னா. அவ பா9

ைற எ மன,தி.

நறாக பதி0த%. அகீ,தன  என  பாடமாகிவி'ட%. எ தகபனா
க, தராம. சில உப>கைள இHவா ேக வியினாேலேய நா

அறி0%ெகா(ட %(9. அவைற நாேன பா>வேவ; ேவ யாாிடேம1

பா> கா'9ேவ. எ தகபனா

னிைலயி. ம'9 பா9வத

'சி ைபய பா9கிறா' எ ெசா.B மறவக

அளிபாக .
ஒ நா

அ0த உபநயன,தி

எைன பாரா'> ஊக

வ0தி0த சிலாிட எ1ைடய 'சகீத,

திறைம'ைய கா'>ெகா(>0ேத. "எேக, தீயினி.
பா9" எறா ஒவ. என

அMேவ.

<கினா எபைத

அ0த கீ,தன,ைத பா9வெதறா. அதிக

உ,ஸாக உ(9. ஆதB அைத A>யவைரயி. நறாக பா>ேன. அைத

மைறவிB0தப>ேய எ த0ைதயா ேக'9ெகா(>0தா. என% சகீத

விப , அதி. தனிேய என

இ0த பழக  அவ

அேபா%தா

லப'டன. ெதKேகா9 சகீத,ைத2 மற0% வி9ேவென அவ

நிைன,தி0தாேரா எனேவா அறிேய; அ அவ ஒ திய திதிைய

அைட0தா.

பி அவ ேநேர வ0தா. நா அச,தா. பா'ைட நி,திேன.

"பயபடாேத; பா9. உன  சகீத நறாக வேபா. இகிறேத!" எ

அவ Aறினா. அவைடய திதி அ0த வா,ைதகளிK
ெவளிப'ட%. அேற எ த0ைதயா

கமலசியிK

ேவ யா Iலமாகேவ1 என 

சகீத  தமி< கபிக ேவ(9ெமற எ(ண உ(டாயி.
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தமி விைத விைத,தவ
எ பிதாைடய ந(பராகிய அாியி: சடேகாைபயகா சகீத,திK

தமிழிK வ.லவ. அவ `ைண2 வாசிபா. சில சமயகளி. எ த0ைதயா
பாட அவ `ைண வாசிப%(9. இவ சகீத சப0தமாக அ>க>

மனகல0% ேபசிெகா(>ப% வழக. அவ `9 ெபமா
ச0நிதியி. வட சிறகி. உ ள%.

சடேகாைபயகாேர என

அாியி:

வ0தட ஒ நா

ஏற

ேகாயி.

ெவ எ0ைதயா நிசயி,தா.

எைன அவாிட அைழ,% ெச,

"இவ1  சகீத,திK தமிழிK பிாிய இகிற%. மற விஷயகளி. இவ
,தி ெச.லவி.ைல. நா இHவள நா

எனா. இயலவி.ைல, நீக

ெசா.B ெகா9,ேத. ேமேல கபிக

இவைன உக

மாணாகனாக ெகா(9

இர(9 வைகயிK பயிசி ெச@விக ேவ(9" எ ேக'9ெகா(டா.
உடேன அவ மிக அேபா9 எைன ஏறா.

எ பிதா சடேகாைபயகாாிட எைன ஒபி,தத

சகீத,தி. என

கியமான காரண

ந.ல பழக உ(டாக ேவ(9ெம, அத

உதவியாக,

தமிழறி பயப9ெம எ(ணியேத. ஆனா. எ விஷய,தி. அ0த

மாறி நிற%. தமிழி. அதிக பழக  அத

ைற

உபகாரப9 வைகயி. சகீத 

இபைதேய நா விபிேன. சடேகாைபயகாாிட எ நா

மாணாகனாக

0ேதேனா அேற தமி, தாயி அ'பரபி

0தவனாேன. என , தமிழி. ைவ உ(டா  வ(ண கபி,த

சடேகாைபயகாேர. ெபாைம (பாைவ)கைள கா'>

த

ழ0ைதகைள கவவ%

ேபால, தமி ெச@2'களி நய,ைத எ9,%கா'> எ உ ள,%
இளபவ,தி. தமி விைதைய விைத,தவ அவேர.

அ0த

சடேகாைபயகா பரபைர
சடேகாைபயகா பரபைரயாக வி,%வாகளாக இ0ேதா மரபி

பிற0தவ. அவ பரபைரயின யாவ  ச(பக மனா எற

உ(9. அவக

>ெபய

ெதகைல Oைவ-ணவக . அவகளி பல சிற0த

கவிஞகளாக விளகின. அவகC  பாலஸர3வதி, பாலகவி எ1
ப'டக

உ(9. அவகளி. ஒவ 'திக.யாண நாடக' எபைத2
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மெறாவ 'சிவரா,திாி நாடக' எபைத2 இயறியிகிறன.

சடேகாைபயகாைடய ப'டனாராகிய Oநிவாைசயகா எபவ சிற0த ஞானி.
அ,ைவத சா3திரகளி. ேதசி ெபறவ. தமி லைம2 மிகவ. அவ

நவரா,திாி நாடக, சாரகபாணி ெநா(> நாடக

இயறியிகிறா. அவ

அவ

தBயவைற

>ெபயராகிய ச(பக மனாெரபேத

இயெபயைர ேபால வழகி வ0த%. அவாிட ேவதா0த சா3திரகைள

பாடேக' , திசிராப ளி ஜி.லாவி. அகேக உ ள ஊகளி. மடகைள
அைம,%ெகா(9 அடகமாக கால கழி,% வ0த பரேதசிக

பல. அவ

அாியி:ாி. தமெகன ஒ மட க'> அேகேய இ0% பாடM ெசா.B வ0தா.
பிகால,தி. அவைடய

 Tைஜ அாியி:ாிK அவ மாணாகக

இ0த

இடகளிK வஷ0ேதா நட0% வ0த%. அவ ேபரராகிய சடேகாைபயகாைர

உ'கார ைவ,% அ0த

வழிப9வாக .

 Tைஜயி. ச(பக மனாராக பாவி,%

ஐயாைவயகா
ச(பக மனாைடய I,த

மாரராகிய ஐயாைவயகா ெரபவேர

சடேகாைபயகாைடய த0ைதயா. அவாிட பரபைர இய. களாகிய தமி

லைம2 %றணசி2 விளகின. ஜமீதார% ஆ3தான வி,%வானாக அவ

சில கால இ0தா. தியான ெச@த., ெத@வ ைககாிய ாித.

தBயவறிேலதா அவ அதிகமாக ஈ9ப'>0தா. அதனா. மறவகைள

ேபால ஜமீதா , திதி உ(டா ப> நட0% ெகா ள
த ைடய வயிகாக ஆ,ம நாயகன% ைககாிய,தி 
ெகா வதி. அவ

>யவி.ைல.

ைற உ(டாகி

விபமி.ைல. இதியி. ஜமீ உ,திேயாக,ைத

வி'9வி'9 ஆ(டவ அ>,ெதா(ேட கதிெயெற(ணி அதி.
நிறா.

அாியி: ெபமா

ைன0%

ேகாயி. தசாவதார ம(டப,தி. உ ள

நரசிகI,திைய அவ உபாசி,% வ0தா. அர(மைன உ,திேயாக,தினி

நீகிய% சிைறயினி வி9ப'ட% ேபாற உணசிைய அவ

உ(டாகிய%; ' ேப இ0த காாிய,ைத ெச@யாம. இ0ேதாேம!' எ அவ
உகினா;
"வMச மா மன,தைர காெவ
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வா,தி வா,தி மன% (ணாகேவ

பMச கால,தி பி ைளவி பாக ேபா.
ரப0த வி பாி ெபறாமேல

ெநMச வா> இைள,%ெநா0 ேதைனயா!
நி,த நிமல நின> தMசகா(

ெசMெசா. நாவல ேபாறெவ0 நாளிK
ெசழி,% வாழாி யி.நர சிகேம"

எற பா'ைட Aறி கதறினா. பMசகால,தி பி ைள விபாக

கவிைதைய மனித

`ேண அபண ெச@த

ேபா.

ைற நீக அவ த வா

<வைத2 நரசிக I,தியி ேசைவயிேல ேபாகி இ றா.
ஐயாைவயகா

ஐ0%

மாரக

இ0தாக . எ.ேலாாிK

இைளயவேர சடேகாைபயகா. அ0த ஐவ தமிழிK சகீத,திK பயிசி

2ைடயவகேள.
---------

அ தியாய 14 : சடேகாைபயகாாிட க7ற,
சடேகாைபயகா மாநிற ைடயவ.

பலசாB. அவ ேபேபா% அவர%

'ைடயாக பமனாக இபா

ர. சிறி% கமலாக இ ; ஆனா.

பா9ேபா% அ% மைற0% வி9. தமிழி. ைவ ெதாி0% ப>,தவ அவ. அவைர

ஆவ(ணாெவ யாவ அைழப.

அவ  சகீத  தமி< ஒ தர,திேல இ0தன. சகீத பயிசி

2ைடயவ தா  இ  மறவகைள2 இ ,%வ ெரபாக .
சடேகாைபயகாாிடமி0த தமிழான% சகீத ேபாலேவ அவைர

தB. இ ற

ெச@% பி மறவகைள2 இ ,%; சில சமயகளி. ேக'பவகC

இ  த தியி.லாம ேபானாK அவ அைட2 இப,திேல சிறி%
வரா%.

பாட ெசா.Kத.

ைற
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பாட ெசா.வதி. அவ

விப அதிக. காைலயி. ஐ0% மணிேக

எ<0%வி9வா. நி,திய கமா1-டானகைள ஒ<காக ெச@வா. பி

,தககைள எ9,%ெகா(9 த `'9 ெவளி,தி(ைணயி ேமைலேகா>யி.

உ'கா0% ெகா வா. எ0த Dைலயாவ% ப>,% இ ெகா(ேட இபா.

அ0த வழிேய ேபாேவா அவைர க(9 வண வாக . சில தி(ைணயி. வ0%

மாியாைதேயா9 அமவாக . உடேன சடேகாைபயகா ஏதாவ% தமி பாட.

ெசா.ல ஆரபி,% வி9வா; நயமாக ெபா

ெசா.வா. வ0தவக

மகிவாக . அவ இ மிட ேத> வ0% அவைடய இனிய தமி

ேக'9

பிரசக,ைத ேக'9 ேபாவா பல. ெசHைவ \9வா பாகவத,திK அ,ைவத

சா3திர,திK அவ

ஆரா@சி அதிக. கபராமாயண,திK ந.ல பழக

இ0த%. அ0த D ெச@2'கைள ெசா.B மணிகணகாக ெபா

ெகா(>பா ேக'பவகC

Aறி

ேநர ேபாவேத ெதாியா%. ஏேதா இனிய சகீத

கேசாிைய ேக'ப% ேபாலேவ இ .
அவாிட சில

ைறயாக பாட ேக'9 வ0தாக . நா

தவறாம.

தி(ைணயி. உ'கா0% வ0தவகC  பாடM ெசா.வதி. அவ  சBேப
உ(டாவதி.ைல. "கப,ைத ைவ,% ெகா(டாவ% பாடM ெசா.ல ேவ(9.

ேக'பவைன மா,திர உ,ேதசி,% ெசா.லAடா%. பாடM ெசா.வதனா.

உ(டா 

த. லாப ந ைடய%. பாட ெசா.ல ெசா.ல ந அறி

உரெப" எபா. "எ தைமயனராகிய நரசிைமயகா தMசா? ஸம3தான
வி,%வாகளிட க ெகா(டா. அவ தமிழிK சகீத,திK சிற0த அறி

வா@0தவ. க.வியி. அவ எைன மிMசிவி'டா. இத

எ காரணெம

கவனி,ேத. அவ பல சி-யகC  பாடM ெசானா. அவகைள ேக வி
ேக'9 ேக'9 அவகCைடய அறிைவ வி,தி ப(ணியேதா9 த ைடய
க.விைய2 பலப9,தி ெகா(டா. இ0த ^'ப,ைத நா1 ெதாி0%

ெகா(ேட. மாணாககைள கசக, ெதாடகிேன. இதனா. எ

தைமயனாைரவிட நா சிறிதள உய0%வி'ேடென Aட,ேதாறிய%" எ

ஒ ைற அவ ெசான%(9.
ஒ நா

அவ த `'9, தி(ைணயி. அம0% யாேகா ெந9ேநர

பாடM ெசா.Bெகா(>0தா. அேபா% நாக
வழகமான

>யி0த% எதி `9.

ரB. அவ பாடM ெசா.லாம. ச இைர0%

ெசா.Bெகா(>0தா. இைடேய சிறி% தைடயி.லாம. அவ ெசா.B

வ0தேபா% எக

`'9

இ0த என

ஒ ச0ேதக உ(டாயி; "இவ

யா  பாடM ெசா.Kகிறா? ேக'பவ ந9வி. ச0ேதக ஒ ேக'க
மா'டாரா?" எ எ(ணி எ'> பா,ேத. என  ெபாிய ஆசாிய
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உ(டாயி. ேகாபாலசாமி ஐயகாெரற ஒவ சடேகாைபயகா



உ'கா0தி0தா. உ'கா0தி0தாெர ம'9 ெசா.லலாேமயறி பாட
ேக'டாெர ெசா.ல இயலா% அவ

< ெசவிட. சடேகாைபயகா 

அ0த விஷய ெதாி2. அேபா%, 'கப,ைத ைவ,%ெகா(டாவ% பாடM
ெசா.ல ேவ(9' எ அவ ெசான% என

ஞாபக வ0த%.

கபமாயி0தாெலன? ெசவிடராயி0தாெலன?
ெச@2'கC கீ,தனகC
ஐயகா பல ெச@2

D.கைள2 தனிபாட.கைள2 கீ,தனகைள2

இயறியிகிறா. Oைவ-ணவராயி1 அவ

அ,ைவத ெகா ைகயி

ப அதிக. ெத@வ வழிபா'>. அவ சமரசமான ேநாக ைடயவ. விநாயக,
சிவெபமா, அபிைக

தBய ெத@வகளி விஷயமாக அவ பல

ெச@2'கைள2 கீ,தனகைள2 இயறியிகிறா. இராமாயண வ(ண,
இராமாயண சி0%, ஜீவபிரம ஐகிய சாி,திர

தBய D.கைள அவ பா>ன.

ஐ0% கன ராககளி. பMச ர,தின கீ,தனகைள அவ இயறியிகிறா.
அகால,ேத ேகாயி.கைள நிவாக ெச@வத

Dதனமாக, தமக,த

நியமிகப'டன. ஒ ேகாயிைல நிவாக ெச@%வ0த தமக,த ஒ<காக

அதைன கவனிகவி.ைல. அைத உண0த சடேகாைபயகா

அ,தைகயவகைள பாிகசி,% 'பMசாய,% மாைல' எற ஒ ெச@2

D.

இயறினா. அதி. தமக,தகCைடய ஒ<கீனமான ெசய.கைள

லப9,தினா. தமக,தகைள பMசாய,தாெர ெசா.வ%(9.
க.வி இப  வைம நிைல2
க.வியிப ெமாைறேய ெபாிதாக கதி வா0த அவ

வைமநிைலயி.தா இ0தா. அதனா. அவ மன சBகவி.ைல. அாியி:

ஸம3தான,தி. நிைல வர வர aீணமைட0தைமயா. அவ

அத ஆதர

ைற0% ேபாயி த சி-யகள% உதவிையெகா(ேட அவ ஜீவன ெச@%

வ0தா.

93

ளி  ேபா,திெகா ள, %ப'> இ.ைல. அதகாக ம.:

ெசாகBக பி ைள எபவ

ஒ பா'9 எ<தி அ1பினா.

"%ப'> வாகி, தரேவ(9 Bக %ைரசிகேம"
எப% அத இதி அ>. அ0த கனவா ஒ

வாகி அ1பினா.

இர(9 %ப'>கைள

மாைல ேவைளயி. அவ கைட `தி வழிேய ெச.வா. எ வ3திர,ைத

வாகி ேமேல ேபா'9ெகா(9 ேபா@வி9வா. அ%தா அவைடய

திலாவிேல அகவ3திரமாக உத. அவ ெச.Kேபா% அவைர க(9

ஒHெவா கைடகார எ<0% மாியாைத ெச@வா. அவைர அைழ,% ஆசன,தி.

இக ெச@% மர,த'>. நா

ெவறிைல2 இர(9 பா  ைவ,%

ெகா9பா. அ0த அ  காணிைகைய ஐயகா அப>ேய `'9  ெகா(9

வவா. எ.லாவைற2 ேச,% வி ேவ ஏதாவ% வாகி ெகா வா.

அதனா. வவ% ெபாிய ெதாைகயாக இரா%; இராவி'டா. என? உ காவ%
ஆகாதா? இ0த நிைல  அவைடய தமி இப,%  சப0தேம இ.ைல.
அ0த உலகேம ேவ, அதி. அவதா சகரவ,தி. அேக பசியி.ைல,
வைமயி.ைல, இைளபி.ைல. அ0த உலக,தி
ெகா(டா.

அவ எைன2 இ<,%

அவ ஊ'>ய தமிழ த
எ0த விஷய,ைத ெசானாK அதி. ஒ தனியான ைவ உ(டா ப>

ெசா.வ% அவ வழக. ஒ ேவைள

இர(9 I ெச@2'கேள ெசா.வா.

ஆயி1 அெச@2'களி ெபாைள ந.ல உதாரணகேளா9

உபகைதகேளா9 ெதளிவாக ெசா.B மன,தி. நறாக பதி2ப> ெச@வா.
பா'> ெபா

வழிேய த ைடய மன

<வைத2 ெச.லவி'9

ேக'ேபாைர2 இ<,% ெச.வா. ஏழா பிராய,திேல அவ சிறி% சிறிதாக

ஊ'>ய தமிழ த,தி ைவ இ என
த பாடக

மறகவி.ைல.
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த.

தB. சடேகாைபயகா தா இயறிய ஆல0%ைறjச பதிக,ைத

என  கபி,தா. அாியி:ாிK ள சிவெபமா விஷயமாக அைம0த% அ%.

சகீத,திK அவ இயறிய கீ,தனெமாைறேய

தB ெசா.Bைவ,தா.

"ரவி ல தாமேன-ய% ல ேசாமேன

பரமபதி மாயேன-பா(டவச காயேன"

எ ஆரபிப% அகீ,தன.
அகீ,தன சகானா ராக,தி. அைம0த%, அவ

தB. ெசா.B, த0த

அகீ,தன,ேதா9 அத இராக  எ மன,ைத கவ0த%. அ% தேல அ0த

ராக,தி. என

வகிற%.

விப வள0% வ0த%. இ அ0த விப இ0%

கீ,தன பிற0த வரலா
ஒ கவிஞ தா இயறிய ெச@2'கைள2 கீ,தனகைள2

கபி ேபா% மறவகளா ெசா.ல
"ஒ ெச@2

>யாத பல ெச@திகைள, ெதாிவிபா.

கவிஞ வாயிB0% உதிபத

 அத ெபாC ாிய க,%

எHவா ேதாறிய%? எHவா வள0த%? எHவா அத
உ(டாயி?" எ1 வரலாக

ஓ உவ

அகவிஞனா.தா ெசா.ல

எHவளேவா ைவ2ைடயன ெவபைத யாவ அறிவ.

>2. அைவ

சடேகாைபயகா பாட ெசா.Kேபா% அவைடய ெசா0த

பா'9கைள பறிய வரலாகைள2 ெசா.Kவா. என

தB கபி,த

சகானா ராக கீ,தன,தி பிறைப பறி2 அவ ெசானா:-

ைம\ ஸம3தான,திேல பaி எற ப'ட ெபற சகீத வி,%வானாகிய

`ைண ஸாைபயெரபவ ஒ ைற அாியி:

வ0தா. அவ `ைணயி.

சிற0த வி,%வா. சிவ பத. விாிவாக சிவ Tைஜ ெச@பவ. Tைஜயி இதியி.

`ைணயி. சில 3ேதா,திரகைள பா> உ வா அHவா Tஜா கால,தி. அவ
மனெமாறி பா9 கீ,தனகைளேக'பத  பல கா,திபாக .
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சடேகாைபயகா அவ Tைஜைய, தாிசன ெச@ய ெசறா. அவைடய

பதிைய2 Tஜா விதானகைள2 பா,தேபா% அவாிட அதிக அ
உ(டாயி. Tைஜயி

>வி. ஸாைபய `ைணைய எ9,% வாசி,தா.

சகானா ராக,ைத ஆலாபன ெச@தா. சடேகாைபயகா அதிேல கைர0% நிறா.
"மகா ேதவா மகா ேதவா"
எற ப.லவிைய அவ ெதாடகினா. மன,ைத பலேவ திைசகளி.

இ<,% ெச.K ெபா

அ0த ப.லவியி. இ.ைல. இைறவ திநாம

மா,திர இ0த%. ெவ இராக,தி. ஓ இனிைம இ0தாK அதி.

U@ைமயான அ0த நாம சத,தி இைண அ0த இனிைம  ஓ இனிைமைய
உ(டாகி. சகானா ராக  மகாேதவ சத  `ணா கான,தி. இைழ0%

ஒறி மன,ைத சிவான0த விலாச,தி பதிய ைவ,தன. ேமK அ0த வி,%வா
"சகர சகர சகர சகர

சகர சகர சகர சகர
மகா ேதவா"

எபைத பதியி. ேதா@0த உ ள,திB0% உகிவ இனிைசயிேல

எ<பினா. இராக  நாம சத  ஒப> உய0% நிறன. சடேகாைபயகா

அ0த இப,தி. ஊறி இைச2 பதி2 ஒறி கல0த ெவளியிேல சMசார
ெச@தா. அதிB0% இற வத  சிறி%ேநர ஆயி. க(ணி. நீ வர

ஸாைபயைர வணகினா.

அைறய அ1பவ சடேகாைபயகாைர மா இகவிடவி.ைல. அ0த

சகானா ராக  கீ,தன,தி ெம'9 அவ நிைனவி. பைமயாக நிறன. அ0த

ெம'>ேல அவ ஒ கீ,தன பா>னா. அ%ேவ, "ரவி ல தாமேன" எற

பா'9.

இ0த வரலாைற அவ ெசா.Bவி'9 கீ,தன,ைத பா>னா.

பா9ேபா% பைழய ஞாபகக

அவ

வ0தன. க(ணி. நீ %ளி,த%. அவ

மன ஸாைபயர% `ணாகான,ைத அெபா<% ேக'டெதபைத அவ

க றி விளகிய%. "சகீத ஒ ெத@விக வி,ைத. அ% யாவ  Tரணமாக

வா@ப% அாி%. அ0த கைல ெத@வ பதிேயா9 கல0தா. நிைற
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நி ெமபைத ஸாைபயாிட,தி. நா க(ேட" எ சடேகாைபயகா
ெசா.வா.

ேவ பாடக
சடேகாைபயகாாிட,தி. ேவபல கீ,தனகைள2 கெகா(ேட.

தமிழி. திேவகட,த0தாதி. திேவகடமாைல

தBயவைற ேக'ேட

அ0த பாடகைள யறி `'>. \டாமணி நிக(9 பனிர(9

ெதா திகைள2, மணவாள நாராயண சதக, அறப ளீவர சதக,

மேரச சதக,

இர,தினசபாபதி மாைல, ேகாவி0த சதக, நீதி ெவ(பா எ1 நீதி D.கைள2,

நN \,திரகைள2 மனபாட ெச@% த0ைதயாாிட ஒபி,% வ0ேத.
-----------

அ தியாய 15 : )ன சிதபர பிைள
அாியி:ாி. இைகயி. என  க.வியி. அபிவி,தி ஏப'டேதா9

விைளயா'>K ஊக அதிகாி,த%. பிராய,தி
மாத. உ(டாயி. அாியி:ாிK ள ெபமா

ஏறப> விைளயா'>K

ேகாயி. வாசBK

உ ளிடகளிK ந(பகேளா9 விைளயா9ேவ. பட,ைத (காறா>ைய)
பறகவி'9 அத கயிைற ஆலய,தி
அ% வான ெவளியி. பறபைத க(9

ெவளிேய2 ள கட3தப,திேல க'>

தி,% மகிேவ. ேகா ர,தி ேம. ஏறி

அ  பட,தி கயிைற க'9ேவ. ேதாழகC நா1 ேச0% ஒளி0%

பி>  விைளயா'>. ஈ9ப9ேவா. ேகாயிBK ள Iைல 9 களி ெல.லா

ேபா@ நா ப% ேவ.

தசாவதார ம(டப,தி. வாமன I,தி

அதி. நா ஒ
ந(பக

ேம. ற,தி. ஓ இ9

ைற ஒளி0%ெகா(ேட. அ0த இட மிக

உ(9.

கலான%. எ

ெந9ேநர எைன, ேத>2 க(9 பி>க இயலவி.ைல. பிற

ேவறிட,தி. ேதட ேபானாக . அேபா% நா ெவளியி. வ0% நி அவகைள

அைழ,ேத. எைன அவக

க(9 பி>கவி.ைல ெயபதி. என

ெபைம உ(டாயி. "எேக ஒளி0தி0தா@?" எ அவக

எைன

ேக'டேபா% நா இட,ைத Aறவி.ைல. அ0த இட நா ஒளி0%
ெகா வதகாக அைம0தெத ேதாறிய%.

ஒ சிறி%
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சில வஷகC

 நா அாியி:

ஒ

ைற ேபாயி0ேத.

அேபா% நா இளைமயி பழகிய இடகைள பா,% மகி0ேத. எ1ட

சில கனவாக

வ0தி0தாக . அவகைள2 அைழ,%ெகா(9 தசாவதார

ம(டப,தி  ேபாேன. அேக வாமன I,தி

அகி. நா இளைமயி.

ஒளி0தி  இட,ைத உ கவனி,ேத. அேபா%, "இ0த
நா எப> இ0ேதாேமா?" எ என

கிய இட,தி.

விய  அச  உ(டாயின.

உட வ0த அபகளி. ஒவ, "அேக என விேசஷ? அHவள

கவனமாக பாகிறீகேள" எ ேக'டா.

பா,த இட,தி. சிப ஒ இ.ைல; க'>ட விேசஷ  இ.ைல. அேக

அவக

க(E

ஒ %ைம2 ேதாறவி.ைல. எனேகா அப> அ.

நா அேக எைனேய க(ேட; எ இளைம பவ,தி விைளயா'ைட

க(ேட. அவகC

விஷய,ைத எ9,% Aறிய பிற

இட,ைத பா,தாக .

அவகC அ0த

த0ைதயா கவைல
என

ஏழா பிராய நட0த%. எ த0ைதயா மாத0ேதா எ

பா'டனா  ெச@யேவ(>ய கிாிையகைள ெச@% வ0தா. வஷ

ெச@யேவ(>ய ஆதிக சிரா,த ெநகிய%. அத

சபாதிபதி. அவ

>வி.

ேவ(>ய ெபாைள

நா'ட உ(டாயி. அ0த கவைலேயா9 மெறா

ெசலைவ பறிய கவைல2 ேச0த%.
என

உபநயன ெச@யேவ(>ய பிராய வ0%வி'டைமயா. அத ாிய

யசிகC ெச@யேவ(>யி0தன. எ.லா பண,தினா. நைடெபற

ேவ(>யைவ. "எப>யாவ% ஆதிக சிரா,த,ைத நட,திவிடலா" எற ைதாிய
எ த0ைதயா

இ0த%. "உபநயன ெச@யேவ(9; அத

ெச@வ%?" எற சி0தைனயி. அவ ஆ0தா. சாேணற

ேபாரா'ட,தி. அவ மன த,தளி,% நிற%.
மரபி ைள

என

ழ ச  வாைக

98

அகால,தி. எ த0ைதயாைர ஆதாி,% வ0தவகC

ெகா,தவாச

மரபி ைள எபவ ஒ சமய எக

`'9

ஒவராகிய

வ0தி0தா;

அேபா% எ த0ைதயாைடய ேaமலாபகைள விசாாி,தா. ேபசிவைகயி.

எ உபநயன,ைதபறி அவ கவைல யைட0திபைத யறி0%, "அ% விஷயமான
கவைல தகC

ேவ(டா. உபநயன,%

நா

நா'கC



தகC  பண கிைட " எ வாகளி,தா. %0%பி வஷ ைவகாசி

மாத (1862, ஜூ) எ பா'டனா

ஆதிக சிரா,த வ0த%. அத ெபா'9

உ,தமதான ர ெச.வதாக ஏபாடாகியி0த%.

மரபி ைள ெபாCதவி

ெச@வதாக ெசா.Bயிபைத நபி ஆதிக ஆன பிற

ஆனி மாதேம எ

உபநயன,ைத உ,தமதான ர,தி. நட,தி விட எ0ைதயா நிசயி,தா.
உபநயன
நாக

உ,தமாதான ர,தி  ெசேறா. எ பா'டனார% சிரா,த

நைடெபற%. அபா. என

உபநயன ெச@வத ாிய

ஆரபமாயின. எ பிதா இன தின,தி.
றிபி'9 ெகா,தவாச
A,த,தி

நா

மர பி ைள

தினக

யசிக

A,த ைவ,திகிறெத

ஒ க>த எ<தி அ1பினா.

னதாக அ0த உபகாாி இர(9 ேவளாள

பி ைளகைள ேவ(>ய ெதாைக2ட அ1பினா. அவக

வ0% பண,ைத எ

த0ைதயா ைகயிேல ெகா9,தாக . அைத வா ேபா% எ த0ைதயா

அகிB0த சிறிய த0ைதயா க(ணீ வி'9 உகினாக .
றிபி'ட

அாியி:, மாXர,

A,த,தி. என

உபநயன நைடெபற%. அத

பேகாண, தியாக ச ,திர, வாமிமைல, ேகா'd,

\ாியIைல, தி ற, கணபதி அகிரகார. திைவயா >, திைவயா
திபழன, பாபநாச, ைரகா?, ெபாேவ@0தந.:, ேதவராய ேப'ைட,
அேதவர ர, உ ளிகைட, ஊகா9, உைடயாg, ந.: எ1

இடகளிB0% ப0%கC அபகC வ0தி0தாக .

உபநயன காலகளி. நைடெப ஊவல விேநாதமான%. ெபபாK

வாகனகளி. அ% நைடெபறா%. உபநயன ைபய த அமா ேதாளி.

ஏறிெகா வா ெப(கC ஆ(கC ைட\ழ வா,திய ேகாஷ,%ட ஊவல
ெச.K. ஒHெவா `'9 வாசBK அமா நிபா. `'>K ள ெப(க

ஆர,தி எ9பாக . அHவா எ9,த தாபாள,தி., ஊவல,%ட ெச.K
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ெப(க

தாக

ேபாவாக

ெகா(9ெச.K பaியகைள2 தாTல,ைத2 ைவ,%

இப> ஒHெவா `'>K நைடெப. இH?வல எ

உபநயன,திK நட0த%.
எக

9ப வழகப> உபநயன கால,தி. என

'ேவகடராம சம'

எ நாமகரண ெச@யப'ட%. அ0த ெபயேர நறாக உ ளெத எ

தகபனா பிற எ(ணின. அ%

பலரா. வழகப'9 வ0த%.

த. என

ேவகடராமெனற ெபயேர

உபநயன கால,தி. நா யஜூ ேவத,ைத அ,தியயன ெச@வத

ென, வாUல ேகா,திர,தின ென, ஆப3தப \,திர,ைத

உாியவ

கைடபி>பவ ென உண0ேத.

Tl. அணி0% %விஜனாகிய திதி. என

எ அமா சிவராைமய

ம0திரகைள ெய.லா கபி,தன. ச0தியா வ0தனகைள, தவறாம. ஒ<காக

ெச@%வ0ேத. ம0திரஜப ெச@வதி. என

இய.பாகேவ விப உ(9.

ெகௗாீ ம0திர
உபநயன ஆனபிற

மீ(9 நாக

அாியி: வ0% ேச0ேதா. நா

தமி க.வியி ைவ க(ேடனாதலா. சடேகாைபயகாைர விடாம
பறிெகா(ேட.

ஒ சமய எ சிறிய பா'டனாராகிய ஐயா '> ஐய எகைள

பாபதகாக அாியி:

நாக

வ0தா. சில ேக'9ெகா(டப> சில தினக

இ0த `'>. ஹாலா3ய மாகா,மிய வாசி,% ெபா

ெசா.B

வ0தா. நா தின0ேதா அைத ேக'9 வ0ேத. O ேசாம0தரக கட
ெகௗாி எ1 ெப(E

அ

ாி0த திவிைளயாட. ஒ அ0த

மாகா,மிய,தி. இகிற%. தமி, திவிைளயாட ராண,தி. அ0த வரலா

உ ள பாக,தி

'வி,த

மார பாலரான படல' எ ெபய. ஐயா '> ஐய

அ0த சாி,திர,ைத ெசா.Kேபா%, "ெகௗாி

அவ

தகபனா ெகௗாீ

ம0திர,ைத உபேதச ெச@தா. அ0த ம0திர மிக நைமைய, தரவ.ல%" எ
Aறி அ0த ம0திர,ைத2 எ9,%ைர,தா. அவ உைர,த ம0திர,ைத2 அைத

உசாி 

ைறைய2 அெபா<ேத நா மன,தி பதிய ெச@%ெகா(ேட.
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அவ அறிர ம0திர,ைத ெசானைதேய உபேதசமாக கதி அ%

த.

அதைன நா1 ஜபி,% வரலாேன.
%ப,திேம. %ப

எ த0ைதயா அாியி:ைர \0% ள இடகC

அைழபி ேம.

அ>க> ெச த சகீத,தா. ஜனகைள உவபி,% அகேக உ ள

அபகளா ெபாCதவி ெப வவா. சில கிராமகளி. கிைட,த ெபா

வவாயிB0% எ உபநயன,தி 

மரபி ைள உதவிய ெதாைகைய, திபி

ெகா9,%வி'டா. ஸம3தான வி,%வாெனற ெபயேர ஒழிய ஜமீதார% ஆதர
வர வர

ைறயலாயி. ஜமீதாேர கடனி. Iகியி0தா. கடதாரக

கடைன வ ,தி ேக'டேபா% அவ த கிராமகைள வி அதைன அைடக,
ெதாடகினா. ேரா,திாியமாகவி'ட நிலகைள2 விறா. எகC

இல0த ழி எ1மிட,தி. வி'>0த சவமானிய,ைத2 அவ விவி'டா.
ஸம3தான,% உதவி இHவா அ>ேயா9 நி ேபாயி.

இ0த வாைக ேபாரா'ட,தி. ஒ %ப ேபானா. மெறா

வவத  கா,% நிபைத எ த0ைதயா அ^பவ,தி. அறி0தா. ஜமீன%

சப0த  ஆதர  அவிடேவ, "இனி என ெச@வ%?" எற ேயாசைன
அவ

உ(டாயி.

9ப நட,% விஷய,தி. ஏப'ட கவைலைய விட

அதிகமான கவைல எ க.வி விஷய,தி. ஏப'ட%. அாியி:ாி. க.வி

ேவ(>ய உதவி இ0த%; ஆனா. வவா@ இ.ைல. "இH?ைர வி'டா. ேவ
எேக ேபாவ%?" எ1 கவைல அவ மன,ைத அைலக, ெதாடகிய%.
ன சிதபர பி ைள
இHவள சகடகளி. அகப'9 கல  எ0ைதயார% உ ள

றிைப சிதபர பி ைள எ1 ஒவ ஒவா ஊகி,% அறி0%ெகா(டா.

அாியி:

வடேக உ ள

ன ( ற) எ1 கிராம,% கண 

பி ைள அவ; காகா,த ேவளாள; ந.ல ெச.வா

பா.ய ந(ப. அவைடய ப0%க

ளவ; எ த0ைதயாைடய

அாியி:ாி. இ0தன. அவக

அவ அ>க> வவா. அப> வேபாெத.லா எக

`'>

`'>  வ0% எ

த0ைதயாாிட ேபசி அளவளாவி வி'9 ெச.வா அவ தமிழிK அறி
வா@0தவ. நா தமி ப>,% வவைத அறி0% எனிட பிாியமான
வா,ைதகைள ேபசி பாரா'> ஊக உ(டா வா.
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எ தகபனா ஒ நா

சிதபர பி ைளேயா9 ேபசிெகா(>0தா.

அவ ேபசி. பைழய கYர காணாைமயா. சிதபர பி ைள அவ உ ள,%
இ  கவைலேய அத  காரணெம ஊகி,% அறி0தன. பிற

ெம.ல விசாாி,% ஜமீ ஆதர இைமைய உண0% வ0தினா
கடைன பறி2 அவ அறி0தா. உடேன, "நீக
ேவ(டா.

உகC 

ன,தி

வ0%வி9க

ெம.ல

9ப

இனிேம. இேக இக

அேக 3திரமாக இ0% வரலா.

9ப கவைல இ.லாதப> நா1 எ அபகC கவனி,%

ெகா Cகிேறா. உக

9ப கட அைடவத  ஏதாவ% வழி ெச@கிேறா"

எறா.

எ த0ைதயா  ,%யி உ(டாயி. ஆ(டவ ைகவிடாம.

காபாவா ெனற எ(ண உதி ெபற%.

ன வவதாக சிதபர

பி ைளயிட Aறினா. அ0த ெச.வ ஊ  ேபானடேன நாக
>யிபதகாக ஒ `9 தி'ட ெச@% எக

வரைவ எதிபா,தி0தா.

அ>க> மனிதகைள அ1பி வப> ெசா.B ய1பிெகா(9 வ0தா.
ன,%  பிரயாண
எ த0ைதயா

அாியி:ைரவி'9 ெச.ல மன %ணியவி.ைல. பழகிய

மனிதகைள வி'9 பிாிவ% எளிதான காாியமா? எ ப> விஷய,தி

க,%ைடய அவ  சடேகாைபயகாாிட நா க வவதி. திதி
இ0த%. அாியி:ைரவி'9 ெசறா. அத , தைட உ(டா ெமற

எ(ண  அவைர, % ,திய%. உண

அ9,தப>தா க.வியாதB

ன ேபாவேத சாிெய தீமான ெச@%, அத ாிய நாெளா பா,%,

அெச@திைய சிதபர பி ைள  ெசா.Bய1பினா.
வ(> நக0த%
நாக

ஒ நா

ஏபாடாகி இ0த%.

வி>யகாைலயி. றப'9

த. நா

ன ெச.வதாக

அாியி:ாி. எ.ேலாாிட 

ெசா.Bெகா(ேடா. திய ஊகைள பாபதி. என
ஆயி1 சடேகாைபயகாாிட,தி. பாட ேக'க

விப அதிகேம;

>யாேத எ வ0திேன.
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அதைன அறி0த அவ, "நீ எேபா% வ0தாK இேக சில தின இ0% பாட

ேக'கலா" எ ெசா.B விைடயளி,தா.
எக

பிரயாண,திகாக ஒ வ(> தி'ட ெச@%ெகா(9

மரபி ைள

வ0தா. ெசல  பண அளி,% அவ விைடெப ெசறா, வி>ய ஐ0%
நாழிைகயளவி. எக

`'9 வாசB. வ(> வ0% நிற%. எ த0ைதயா

நா1 `'ைடவி'9 ெவளிேய வ0ேதா. த0ைதயா ஈவர பிரா,தைன

ெச@%ெகா(ேட எைன எ9,% வ(>யி. உ'கார ைவ,தா. அ0த சமய,தி.

ெபமா ேகாயி பக ேமளவா,திய,தி ச,த ேக'ட%. த0ைதயா திபி

பா,தா. அேக காளிக ந,தன I,திைய ப>ச'ட,தி மீ%

எ<0தCவி,% ேகாயி. வாயிB. தீபாராதைன ெச@தாக . எ

த0ைதயா  மயிAெசறி0த%. "ந.ல ச னமாக இகிற%. ெத@வ,ைத

நபி பிரயாணப9கிேறா" எ அவ மன கி Aறினா.
ெபமா

ேகாவிK , திபணி ெச@வதகாக அயBK ள

கிராமகC  ெச ெபா

ேசகாிக எ(ணிய ேகாவிலதிகாாிக

அத

ெபா'9 அ0த கி-ண விகிரக,ைத எ<0தள ப(ணி ஸ0நிதி ெகதிாி.

நி,தி, தீபாராதைன ெச@தாக . அ0த சமய  எ0ைதயா எைன வ(>யி.

ஏறிய சமய  ஒறாக இ0தன. கி-ண பகவான% தி க ம(டல,ைத

விளகிய அ0த கTர ஒளி, "பழகிய இட,ைத வி'9வி'9 திய இட,தி 

ேபாகிேறாேம!" எற கவைல2ட இ0த எ த0ைதயாைடய உ ள,ைத2
விளகிய%. எதிகால,ைத பறி ஒ ெதாியாத வாைக பிரயாண,தி.

ெத@வ,தி திவ

%ைண ெச@2ெமற ஆத. அவ ெநMசி

>ெகா(ட%.

எ தாயா வ(>யி. ஏறினா; த0ைதயா வ(>யி. அம0தா.

ன,ைத ேநாகி எக
----------

வ(> நக0த%.

அ தியாய 16 : க8ண கா"சியி பல

காைல எ'9 நாழிைகயளவி.

பி ைள2 அவ ந(பகC எக

ன ேபா@ ேச0ேதா. சிதபர

வரைவ ஆவKட எதிபா,தி0தன.

அேக எகCகாக அைமக ெபறி0த `'>. இறகிேனா.
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அ0த ஜாைக அH?ாிB0% O ைவ-ணவராகிய ராம ஐயகா

ெரபவைடய `'> ஒ ப தியா . அவ எ த0ைதயா

இளைம

ந(ப; சி,த ைவ,திய,தி. ந.ல பயிசி 2ைடயவ. அவ வசி-ட ர,தா
ெர1 வைகைய ேச0தவ.

அHவைகயின இ0தன. அவக

ஆதாி 

த.

ன,திK அைதசா0% ள ஊகளிK

ைவதிக, ெதாழி. ெச@% வ0தன. பிறைர

ண  எ.லாேரா9 மனெமா,% பழ  தைம2 வா@0தவக .

எ த0ைதயா அாியி:ாிB0% வ0தைமயா. அவைர 'அாியி:ைரய'

எற ெபயரா.

ன

தBய இடகளிK ளவக

அபககளி. உ ளவக

வழகலாயின.

அவைடய கைதகைள2 சகீத,ைத2

னேம

ேக'டவக . "அாியி:ைரய இேக வ0திகிறா" எற ெச@தி எ.லாாிட,%
பரவிய%. அவரவக

அேபா9 தக

தகளா. இயற ெபா கைள

ெகாண0% ெகா9,% எ த0ைதயாைர பா,% ெசறாக . அாிசி, ப ,
கா@, கறி

தBய உண ெபா க

`'>. நிரபி வி'டன. அவைற

பா,தேபா% எ த0ைதயா, அாியி: ேகாயி. வாசB. நிக0த

தீபாராதைனைய2 க(ண கா'சிைய2 நிைன0% நிைன0% இ றா. ஊ

ஊரா@, திாி0% ஜீவிக ேவ(> ேந0தா. எ ெச@வ%!' எ அவகி0த
சி0தைன மாறிய%.

ஊைற நா'டா பிற
ன,தி

எகைள வவி,த சிதபர பி ைள காகா,த ேவளாள.

அH?ாிK ள மற ேவளாளகளி ெபபாைமேயா ஊைற நா'டா.
ன,தி

அகி. ஊற,Uெரற ேதவார ைவ 3தலெமா இகிற%.

அைத, தைலநகராக ெகா(ட ஊகளி ெதா தி ஊைற நா9 எ

பழகால,தி. வழகி வ0த%. அேக வா0தைமயா. அHேவளாளகC

ஊைற நா'டாெர1 ெபய வ0த%. ஊற,UாிK ள ,தர,ேனவர
ெர1 கடேள அHவ பின 

உைடயாக

தBய ேவ சாதியின

ல ெத@வ. பைடயா'சிக ,

ன,தி. இ0தன. யாவ ெத@வ

பதி2 தம சி0ைத2 உைடயவக . காைல மாைலகளி ேகாயி.களி ெச

3வாமி தாிசன ெச@% ேதவார திவாசககைள ெசா.B, ேதா,திர
ப(ணிவி'9 வவாக . தக
ெசலவி9வாக .

வவாயி. ஒ ப திைய, தம,தி
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அவகC

ந.ல D.கைள கறவக

பல; க.லாவி>1 பல

D.களிK ள விஷயகைள ேக'9, ெதாி0%ெகா(ேடா உ(9. க.வி,
ேக வி இ.லாதவகC கறவகளிட,தி. அ ைவ,% மாியாைதேயா9
நடபாக . ெச.வ,தினா. உ(டா  அககார

தBய

றகC த

விேராத  அவக பா. இகலா; ஆனாK க.வி2ைடயவகைள க(டா.

அவகைள ஆதாிபதி. எ.ேலா ஒ

அகால,தி. தமிநா'9 கிராமக

கப'9 நிபாக . இ0த நிைல

எ  காணப'ட%தா.

'ஆன0தமான பர'
ன,தி  ெசற தின பிபகB. த0ைதயா நா1 சிதபர

பி ைளயி `'>  ெசேறா. அH`'9, தி(ைணயி பல

A>யி0தாக . சிதபர பி ைள2 அவ தைமயனாராகிய அ  பி ைள
எபவ அேகயி0தன. எ.ேலா எகைள வரேவறன. அவக
க,தி. விளகிய னைகயி. எக

மனக

பி ைள த0ைதயாைர அைழ,%, த `'9

திைள,%, தளி,தன. சிதபர

ெச இைடகழியிK ள த

3தக அலமாாிைய கா'>னா. அதிேல பல 3தகக

இ0தன. அதி. ஒ

3தக,ைத எ த0ைதயா எ9,தா; அ% தா2மானவ பாடலாக இ0த%. அைத

பிாி,% எ ைகயி ெகா9,% "இவகC  ப>,%கா'9" எ Aறினா.

பிாி,த இட ஆன0தமான பரெம1 ப தி. நா வாச. தி(ைணயி.

உ ளவகC

அப தியிK ள பாட.களி. ஒHெவாைற2 ேதா>

தBய

ஒHெவா ராக,தி. வாசி,% கா'>ேன. தா2மானவ யாவ  விள 

ெசாகளி. த அ1பவ உணசிைய நறாக ெவளியி'9 ள அபாட.களி
ெபாC, இளைம ாிய
அகி0தவகC

ேகா9 ெவளிவ எ ெதானி2

இப,ைத விைளவி,தன. "அாியி: ஐய த

மாரைர2

நறாக பழகி ைவ,திகிறாக . அவகைள ேபாலேவ இவ ந.ல

நிைல

வவா" எ அவக

நாக

0% ெகா(ேடா.

ேபசி ெகா(டாக .

ன,தி

நாேள 'ஆன0தமான பர,' ைத, %ைணயாக ெகா(9 அவக

0த

உ ள,திK

த.

3தலக
3தலகைளபறிய வரலாகைள, ெதாி0%ெகா வதி.

அகால,தின

அதிக விப இ0த%. 3தல,தி. விa, I,திகளி
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திநாம, வழிப'டவக

தBய விஷயகைள

நறாக, ெதாி0%ெகா(9 மறவகC  ெசா.வாக .

அகேக உ ளவக

தக

வரலா, தீ,த விேசஷ

ஊ சிற0த 3தலெம பலவைகயான மாகா,மியகைள

உைடயெத ெசா.Bெகா வதி. அவகC

ஒ திதி இ0த%.

ன,தி 3தல மாகா,மியகைள எ த0ைதயா விசாாிக, ெதாடகினா.

நா1 அவைற, ெதாி0%ெகா(ேட.

மிக சிற0த 3தலகC  ெச அ

ஈ9ப'டவக

தக

ள I,திக

பா.

ஊாிK அ0த 3தலகைள ேபாற அைம கைள

உ(டாகி வழிப9த. பழகால,% வழக. ெபாிய ராண,ைத இயறிய

ேசகிழா ேசாழ நா'>K ள திநாேகவரெம1 சிவ 3தல,தி.
ஈ9பா9ைடயவ. அவ ெசைனகேக உ ள த ஊராகிய

ற,UாிK ஒ

திநாேகவர,ைத உ(டாகினா. ந9நா'>. ெப(ைணயாற கைரயி.

Oரக, ஜ ேகவர, தா2மானவ ேகாயி. எ1 I 3தலகC 

பிரதியாக I 3தலக

உ ளன. அாியி:ாி. உ ள ஆல0%ேறச ேகாயி.

ேதவார 3தலமாகிய கீைழ ப<?ாிK ள ேகாயிைல க(9 அைம,தேத யா .
இHவாேற

பேகாண,தி.

ேபவரைர, தாிசி,த ஒவ

ேகாயி. நிமி,% அேக பிரதி-ைட ெச@த I,தி
திநாம,ைத2 அபிைக
அறி2

ஆதி

ன,தி. ஒ

ேபசெர1

மகளாபிைக எ1 ெபயைர2 இ'டன.

ேகாண,%  கிழேக திவிைடமU இப% ேபால

ற,தி  கிழேக ெவ(மணி எ1 ஊ இகிற%. திவிைடமU

ம,தியாஜு ன எ ெபய. அத

ம,திெய ெபா

ெவ(ைமயாகிய இதயாகாச,தி

ெச@%, திவிைட மU தகராகாச,தி 

சமானமானெத த,%வா,த Aவ சில. (அஜுன-ெவ ைள) ெவ(மணி

எ1 ெபய ம,தியாஜுன ெம1 ெபயேரா9 ஒவா

ஒ ைம2ைடயதாகேவ, அH?ாி. ேதாறிய ேகாயி. I,தி

ஆதி

மகாBகெமற திநாம உ(டாயி. மகாBகெமப% திவிைட மU

3வாமியி திநாம. பிக,

ச நாயகிெயபேத இர(>டகளிK உ ள

அபிைகயி திநாம. இ,தைகய அைம களா. ஆலய வழிபா'ைட

பழகால,தி. எHவள அவசியமானதாக கதின ெரபைத உணரலா. எ

இளைமயிK அ0நிைல மாறாமேல இ0த%.
தானிய வவா@
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நாக

நவதானியகC

ன,தி  ெசற கால அவைட நா . அH?ாிK ளவக
க , ேசாள, சாைம, ேகவர , திைன

தBயவைற, தக

அளி,தாக . அவறி.

தகளா. இயறவள ெகாண0% எகC

உபேயாகப9வன ேபாக மி 0தவைற நாக

வி ெந.லாக மாறி

ைவ,%ெகா(ேடா.

இராமாயண பிரசக
ன,தி. நா'டா(ைமகாரக

நா

ேப இ0தன. அவகC

சிதபர பி ைள2 ேச0% ேயாசி,% எ த0ைதயாைர ெகா(9

அணாசலகவி ராமாயண,ைத இரவி பிரசக ெச@வி,% ெச@வி,% ேக'க
விபினாக

அHவாேற பிரசக ெதாடக ெபற% தின0ேதா இரவி.

சிதபர பி ைளயி `'9, தி(ைணயி. அ% நைடெபற%. அகால,தி. எ
சிறியதகபனா உ,தமதான ர,திB0% வ0தி0தா.

இராமாயண பிரசக நறாக நட0த%. ஊராைடய ஆதர அதிகமாக

இ0தைமயா. எ த0ைதயா

மிக ஊக உ(டாயி. அவேரா9 சிறிய

த0ைதயா ேச0% ெகா(டா. நா1 இைடயிைடேய பா> வ0ேத. எ சாாீர

பழக,தா. வைம ெப வ0த%. அதனா. வரவர இராமாயண பிரசக,தி.

அதிகமாக பா>வ0ேத. எ பா'ைட ேக'டவக , "சி ைபய இப>
பா9கிறாேன" எ ஆசாியமைட0தாக . அதனா. என  ஊக

உ(டாயி. பிரசக,திைடேய எ த0ைதயா கபராமாயண,திB0%

உசிதமான ெச@2'கைள இைசேயா9 ெசா.Kவா. அகால,ேத சாதாரண

ஜனகC  கபராமாயண,திேல ைவ இ0தைமயா. அவைடய பிரசக
சைபேயாைடய மன,ைத மிக கவ0த%.

ன,திK ேளா அய:ாின

A'டமாக வ0% A>ன. த0ைதயா ச0ேதாஷ,தி உசியிB0% கைதைய நட,தி
வ0தா. ஒHெவா நாC ஜனகC

உ(டான திதி அதிகமாயி.

இர(9 மாத காலமாக இராமயண பிரசக நிக0% வ0த%. 2,த கா(ட

நைடெபைகயி. ஒ நா . அ1மா சMசீவி மைலைய ெகாண0%,

பிரமா3திர,தா. க'9(9 கிட0த லbமண

தBேயாைர எ<பின க'ட

வ0த%. லbமண பிரமா3திர,தா க'9(9 `0த% க(9 இராம அைட0த

ேசாக,ைத2, அவ ேசாக,தா. Iைச2 கிட0தைத2 ேக'டவக

உகினாக . த ைடய அ^பவ,தி. எHவளேவா %பகைள உண0%

(ப'டவராகிய எ த0ைதயா அ0த ேசாக ரஸ,ைத, தா  அ^பவி,%
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பிற அ^பவிக ெச@தா. ேசாக நிரபிய அசமய,தி. 'அ1மா சMசீவி
மைலைய, Uகி வ0தா; அத கா ப'ட மா,திர,திேல லbமண
தBேயா உயி,% எ<0தன' எற விஷய வேபா% ேசாக கடB.

ஆ0தி0த ஜனக

அைனவ ச0ேதாஷ ஆரவார ெச@தன. அவக

இராமாயண கைதைய ேக'பவகளாக, ேதாறவி.ைல. ேபாகள,தி. இ0%

இராமல-மணக

ேசாக,ைத க(9 %ய அ1மார% `ர,ைத க(9

ச0ேதாஷமைட0% நிபவகைளேபால இ0தன. எ த0ைதயாேகா

அாியி:ைரவி'9 பிாி0ததனா. உ(டான %யர பிரமா3திர ேபால இ0த%;
ன,தி ெபற ஆதர சMசீவி மைலைய ேபாலாயி. இHவா %ப 

அதைன ேபாகி நி  இப  அ^பவ,திேல ஒ 2,தகா(ட,ைத

உ(டாகினைமயா. எ த0ைதயா அ0த அ^பவ,ைத ெகா(9 மிக

ரஸமாக பிரசக ெச@தா. ேசாகரஸ உ ள இடகளி. தாேம ேசாக 

ச0ேதாஷ ெச@தி வமிடகளி. தாேம மகிசி2 அவ ெச@த
கதாபிரசக ேக'டவகCைடய உ ள,ைத கவ0த%.
அ கைத

ேபசியத

>0தட எ.ேலா எ த0ைதயாைர பறி பாரா'>

அளவி.ைல. சிதபர பி ைள

தBயவக , "இ0த இராமாயண

இ1 சில நா'களி Tாி,தியாகிவி9. இைத ஒ தடைவ ேக'ட மா,திர,தி.

நம , திதி 2(டாகா%; பல ைற ேக'க ேவ(9" எ ஆேலாசி,தாக .
'இவகைள இ0த ஊாிேலேய நிர0தரமாக இ ப> ெச@ய ேவ(9' எ

எ(ணி அத ாிய ஏபா'ைட2 ெச@ய, ெதாடகினாக . பிற
பி ைள

தBய பனிர(9 ேபக

மாத,தி

சிதபர

ஒவராக ஐ0ைத0% Wபா@

ெகா9பெத தீமானி,% அ0த விஷய,ைத ஒ பைன ஓைலயி. எ<தி

அபனிவ ைகெய<,தி'டாக . அைத எ த0ைதயாாிட ெகா9,%,

"நாக

ெச@% ள இ0த ஏபா'ைட அகீகாி,% ெகா ளேவ(9"

எறாக . த0ைதயா ஏெகா(9 நறியறி லப9 வா,ைதகைள
Aறி பாரா'>னா.
அ%

த. ஒHெவா மாத  தவறாம. அவக

உதவி கிைட,% வ0த%.

ேவ வைகயி. கிைட,த வப>கC ேச0தைமயி எக
நைடெபறலாயி.

வாைக கமாக

இராமாயண ப'டாபிேஷக நட0தேபா% அH?ாின பிற ெபா%வி.

இப% வராக (70 Wபா@) ேச,% ெகா9,தாக .

ன,திேலேய பராய
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பைடயா'சி எற ெச.வ ஒவ இ0தா. சிலைடய

யசியா. அவ

`'>K இராமாயண பிரசக நைடெபற%. ப'டாபிேஷக கால,தி.

அவாிடமி0% எ தகபனா
அவைற ெகா(9

இப% வராக சமான கிைட,த%.

9ப கடனி. ஒ ப திைய, தீ,% ெகா ளலாெம

எ0ைதயா எ(ணினா.

ஆபரண ெபற அைனயா
எ பா'டனார% சிரா,த நட,த எகைள அைழ,%ெகா(9 எ பிதா

உ,தமதான ர ெசறன. தா ெகாண0தி0த ெதாைகையெகா(9 தா

நிைன,தவாேற

9ப கடனி. ஒ ப திைய அைடக

யKேபா% ப0%களி.

தியவகளாகிய சில அHவா ெச@வைத, த9,தாக ; "இேபா%தா நீ ஏேதா

சபாதி,%ெகா(9 வ0திகிறா@. உ மைனவி

ப(ணி ேபாடவி.ைல.

இHவள நா

தB. அவC

இ0த கட1

ஒ நைக Aட இ%வைரயி

ஏதாவ% தக,தி. ப(ணி ேபா9.

இேபா% என அவசர? இனிேம. நீ

சபாதிக ேபாவதி.ைலயா? கட அைடபடாமேல நிவிட ேபாகிறதா?
சாியான கால,தி. 3திாீகC
ஆன பிற

நைக ப(ணி ேபா'டா.தாேன அழ ? பிராய

ேபா'9 என பய? நைக ப(ணி ேபா'ட பிற

கட1  ெகா9" எ ெசானாக .
எ தாயா

மி 0தைத

அகால,தி. திமகBய ஒதா தக,தி. இ0த%.

மறைவ எ.லா பி,தைளேய. எ த0ைதயா உறவின Aறியைத ேக'9

அHவாேற அ,ெதாைகைய ெகா(9 கா% ஓைல,

ைட க9க, பMச

கலசவாளி ஆகியவைற, தக,தா ெச@வி,% எ தாயா

அணிவி,தா. எ

தாயா அவைற அணி0%ெகா(ட ேபா% அைட0த மகிசி இHவளெவ
ெசா.ல

>2மா? அாியி: ெபமா

ேகாவி. வாசB. நட0த தீபாராதைனைய

அவ மறகவி.ைல. அவ காதி ெபானைக2

நிற ேகால எ க(  நிகிற%.

க,தி னைக2 விளக

-----------

அ தியாய 17 : த%ம வள த )ன
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உ,தமதான ர,தி. நாக

பாபநாச

சில கால இ0த ேபா% எ த0ைதயா

தBய இடகளி. உ ள ெச.வகளிட ெச வவா. ஒ ைற

பாபநாச,தி சில பிர கCைடய ேவ(9ேகாளிப> சில தினக
சாி,திர கீ,தனகைள அவ பா> ெபா

ந0தனா

Aறி வ0தா. சாி,திர

70 Wபா@ (20 வராக) ேச,% சமான

நிைறேவறியட அபிர க

ெச@தாக . எ த0ைதயாைடய கதாபிரசக,தி

>வி. இப% வராக

சமான அளிபெதப% ஒ பழகமாகி வி'ட% பாபநாச,தி ெபற

ெதாைகையெகா(9 அவ இைடயிைடேய தா வாகிய கடகைள, தீ,%
வ0தா.

ன ெசற%
மப>2 நாக

ன ெச இராைமயகா `'>. இ0%

வரலாேனா. சிதபர பி ைள

தBய ெச.வ பனிவ தாக

எ<தி

ெகா9,தப> மாத0ேதா ப,% Wபா@ `த அளி,% வ0தன. எ த0ைதயா

வரவர எ விஷய,தி கவன அதிகமாயி.

கவைல

ன,தி. அவ  ெபபாK இ.ைல. அவைடய

கதாபிரசக,தி


அவ

9ப பா%காைப பறிய

மதி உயரஉயர அபகள% ஆதர விாி ெபற%. நா

ளவனாக க.வியி. விப

ளவனாக இபைத உண0த

எ க.வியபிவி,தியி. ஊக  கவைல2 இ0தன. சகீத,

%ைறயி. என பழக மி தியாகி வ0தாK தமிழி. தனி விப இபைத
அவ அறி0% ெகா(டாெரேற ேதாறிய% அதனா. த ைடய
கதாபிரசககC

எைன உதவியாக ைவ,%ெகா(டேதா9 தமி D.கைள

நா கவவத ாிய ஏபா9 ெச@ய, ெதாடகினா.
சிதபர பி ைளயிட பாட ேக'ட%
சிதபர பி ைளயி ந' எகC

உ(டானதி. பல லாபக

கிைட,தன. அவ தமிழி பயிசி2ைடயவ; சில பிரப0தகளிK திவிைளயாட
ராண

தBய D.களிK சிற0த பழக,ைத ெபறி0தா. அவாிட நா

பாட ேக'க, ெதாடகிேன.

திவிைளயாட ராண,ைத

தB சில சி D.கைள ேக'9வி'9 பிற

ைறயாக ேக'9 வரலாேன. அH?ாிB0த

,த பி ைள எற அப நா ேக'9ெகா(டப> திவிைளயாட ராண

3தக ஒ

ற

Iல  என

அளி,தா;

ற

ெதளிெபா
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விளகைர 3தக ஒைற2 சில கால ப>,%வி'9, தப> ெகா9,தா.
அைத ைவ,%

றைள ப>,% வ0ேத.

உதவி கண
எ வாைகயி. என

ஜீவன,தி

ஏற வழிக

சில ெதாி0திக

ேவ(9ெமப% எ தகபனா விப. "நாK வி,ைத ெதாி0தி0தா.

சமயேபா. ஏதாவ% ஒைறெகா(9 பிைழகால" எப% அவ எ(ண.

சகீத  தமி< ஒகா. எ ஜீவன,%

உபேயாக படாவி'டா. ேவெறா

ெதாழி. இ0தா. ந.லெத அவ நிைன,தா ேபாK! அகால,தி. கிராம
கண  பி ைள

இ0த ெகௗரவ  ெச.வா  மிக அதிக. கண 

பி ைளேய ஒ கிராம,தி. பிரதான ஷ. அவ ைவ,த% ச'ட. அவ

அபசார ப(ணினவ தப

>யா%. ஆதலா. இகி_- ப>காத என

ஒ

கண பி ைள ேவைல கிைட,தா. எHவள நறாக இ ! எ த0ைதயா

மேனாபாவ அப>ெய.லா விாி0% ெசற%.

அாியி:ாிேலேய நா ஒவாிட கண  பழக ெச@% வ0ேதன.லவா?

அபழக,ைத வி'9விடாம.
கண

ன,திK சிதபர பி ைளயிட இ0%

ேவைல பழகி வ0ேத. எ தகபனா என  கண

ேவைல பழகி

ைவக ேவ(9ெம மிக ஆவலாக அவாிட ேக'9 ெகா(டா.
நா சிதபரபி ைளயிட உதவி கண

வகிகலாேன. கிராம கண

'நIனா'க

உ,திேயாக,ைத

வைககைள பதிவத , தனி, தனிேய அசி'ட

வ. அவறி. ஒ<காக 'W.' ேபா9வ%

த. கண கைள பதி

ெச@வ% வைரயி. எ.லா ேவைலகைள2 நா ெச@% வ0ேத.
இயைக த0த இப

சிதபர பி ைள தின0ேதா கிராம,திK ள ெச@ கா9கC 

ெச வவா; கண  பி ைள உ,திேயாக
சா ப>

ைறயி. நிலகளி ெச@யப9

தBயவைற கவனிபத  ெச.வா. அசமயகளி. நா1

அவட ெச.ேவ. அவ வழகப> காாியகைள கவனிபா. அகா9களி

ேதாற என

மகிசிைய உ(டா .
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பயிக

வைக வைகயாக ெகா.ைலகளி. விைள0% கதிவி'>ப%,

அகேக ெச@ நிலகளி. இைடயிைடேய ெமாைச, %வைர

தBயைவ

வள0திப% எ க(கைள கவ. எவைடய பா%காைப2 ேவ(டாம.

இயைகயாக பட0தி 

வள0தி  வி.வ, வனி

.ைல ெகா>கC %ளசி2, நறாக ெசழி,%

தBய மரகC, மல0தி  அலாி2 பிற

இயைக, ேதவியி எழிைல லப9,திெகா(9 விள . க விைள2

நில,தேக கைரகளி. %ளசி பட0தி . கண பி ைள க  பயிைர

மா,திர க(9 மகிவா; அதனா. உ(டா  வவா@ கணகி. அவ

க,% ெச.K. நா அவேரா9 பழகி2 அ,தைகய கணகிேல எ மன

ெச.வதி.ைல. கப கதி தைல வைள0% நி  ேகால,திK அழைக

க(ேட; %ளசி ெகா,% ெகா,தாக T,% கதிவி'>  ேகால,திK

அழைக க(ேட. "கபிேல தா கா வ; %ளசியிேல எனவ?" எற

வியவகார ,தி என

இ.ைல. இர(9 எ க(கC 

கா'சிைய அளி,தன. வி.வமர  வனிமர  என

ளிசியான

இயைக, தாயி எழி.

வ>வ,தி ஒ ப தியாகேவ ேதாறின. மனித ேவ(9ெம வளகாம.

தாேம எ<0த அவறி. இயைகயி அழ

நீேராைடக

அதிகமாகேவ விளகிய%. அகேக

உ(9. அவறி கைரயிேல பட0தி  பMெச>களி

கா'சியி. நா ஊறி நிேப. தின0ேதா காைலயி. எ<0%

அHவிடகC  ெச ப,திர -பகைள எ9,% வ0% எ த0ைதயா
Tைஜ  ேசபிேப!

ன,தி. எ மன,தி

நிகசிக
என

உ,ஸாக உ(டாவத

காரணமாயின. அ>க> அH?

நைம உ(டாயி.

ேமேல Aறிய

வேவாகCைடய பழக,தாK

தமக
திைவயா

தBய இடகளிK ள ைவதிக பிராமண சில 

ன,தி. மாயக

அேக தகி

வ0% சில தின

,தைககாரகளிடமி0% தம ாிய ெதாைகைய ெப

ெச.வாக . அவகC

தக

இ0தன. வஷ0ேதா அவக
ஊாின ெபா

உதவி ெச@வ%(9.

நா'டா(ைமகாராிட ஊாி ெபா%பண இ . ஊாின தக
`9களி. நைடெப விேசஷகளிK அவைட காலகளிK
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தகC ாிய பைக உதவாக . அ,ெதாைககெள.லா ெபா%பணமாக

இ . ெவளிXகளிB0% வ வி,%வாகைள2 ெபாிேயாகைள2

ஆதாிபத , ஊாி ெபா% ெசலகC  அபண உபேயாகமா .

கிராம,தி. தம ெபா%ெசா,தாக இ ேபா% அேக ெபாCதவி

ெபற வபவகC 

ைற ஏ%? மர ப<,தா. ெவௗவாைல வாெவ Aவி

இர0% அைழபா ேவ(9ேமா?
தம,ைத இHவா வள,% வ0த கிராமகC

ன ஒ. அேக

அ>க> லவகC கவிராயகC பாகவதகC இவகைள ேபாறவகC

வ0% சில தின இ0% தக
ெச.வாக .

தக

ஆறைல கா'> பாி ெப

லவ வைக
திெந.ேவBைய சா0த ளிய >

ேகாய ,U, ேசல

தBய இடகளிB0% A'ட A'டமாக இவ

Iவராக தனியாக லவக

வவாக . எ.ேலா இலகண இலகிய

பயிசி நிரப உைடயவக ெள ெசா.ல

விைரவாக ெச@2

தBய இடகளிB0%

>யா%. சில

எளிய நைடயி.

இய பழக இ . சில  சில D.களி.

மா,திர பயிசி இ . ஆனா. எ.ேலா தனி பாட.க

பலவைற

பாடMெச@% சமய,% ேகறப> அவைற ெசா.B ேக'ேபாைர

மகிவிபாக . சில மிக ஆடபர,ேதா9 சில ேபைர A'>ெகா(9

ஆரவார ெச@%ெகா(9 வவாக . ேவ சில அடகமாக வவாக .

அவகC  கிராம,தா அளி  சமான ஒ Wபா@
வைரயி. இ .

த. ஐ0% Wபா@

ஒHெவா நா'9  ஏறப> லவகளி நைட2ைட பாவைனகளி.

ேவபா9 காணப9. ளிய >யிB0% வ லவக

ஆடபர,ேதா9

வவாக . Tவ0தி ெகா'ைட சாய ஏறிய தைல 'ைட2 %ற'9

க9க1 அணி0% ெகா(>பா லவ தைலவ. அவ த ைகயி. ஒ த>

ைவ,திபா. அவேரா9 சில மாணககெள ெசா.Bெகா(9 வவாக .

ஒவிதமான இைசேயா9 லவ சடசடெவ சBபிறி, தனிபாட.கைள
ெசா.Kவா. ெதபா(> நா'9 கவிராயக

பாட. ெசா.K இைச ஒவித;
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ெகா

நா'9 லவக

சா0தவக

ெசா.K இைச ஒவித; திசிராப ளிைய

ெசா.Kவ% ஒவித.

இ,தைகய லவக

பாபாக . பிற

ன,தி

பலைடய

வ0தா.

னிைலயி. தக

நெகாைட ெப ெச.வாக . லவக

இகிராமகைள நபிேய அவக
வ0தன.

இHவா லவக

தB. சிதபர பி ைளைய
லைமைய ெவளிப9,தி

வஷ0ேதா வ0% ெச.வாக .

லவகளாக கவிராயகளாக வா0%

வேபா% அவக

A ெச@2'கைளேக'9 நா

பாட ப(ணிெகா ேவ. அவகCைடய பழக எ தமி பசிைய

அதிகமாகி.

ஆடபர லவ
ஒ நா

ஆரவார,%ட

ஒ லவ அவைர ேச0த பாிவாரகC ெபாிய
ன,தி

வ0தாக . லவ ஒ சிவிைகயி. ஏறிவ0தா.

அவைர ேச0த மாணககC ஏவலாளகCமாக ப,% பதிைன0% ேப ஒ
A'டமாக உட வ0தன. பழகால,தி. லவகC

அரச ப.ல

அளி,தனெர நா ேக'>0ேத. "இகால,திK இ0த சிறைபெப ள

இவ ெப லவராக,தா இக ேவ(9. இவாிடமி0% பல விஷயகைள

நா ெதாி0%ெகா ளலா" எ நா ச0ேதாஷ அைட0ேத.

சிவிைக சிதபர பி ைள `'9 வாயிB. வ0% நிற%. அதிB0த லவ

கீேழ இறகினா. அத

அவைடய மாணாக சில தா ெகாண0தி0த ஒ

விாிைப எ9,%, தி(ைணயி. விாி,தா. ஒவ தி(ைட ெகாண0%

சா,தினா. லவ மிக கYரமாக, தி(ைணயி. வ0% அம0தா. மறவக

ைக க'>ெகா(9 நிறாக . சில வாாிய பைனேய9 ைக2மாக நிறாக .

இA'ட,ைத க(9 ஊரா A> வி'டன.

சிதபர பி ைள வ0% லவைர க(டா. "நீக

விசாாி,தா.

எ0த ஊ?" எ
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அவ, "நா பிற0த% திாி வன; பிரதாப சிம மகாராஜாவி ஆ3தான

வி,%வா; வரகவி" எ Aறினா. அபா. சிதபர பி ைள விஷயமாக, தா
இயறி வ0த ெச@2'கைள அவ ெசானா.

அவைடய ஆடபர  ெதானி2 \0தி  பாிவார,தி

படாேடாப  அவ ஒ ஸம3தான,% வி,%வானாகேவ இக ேவ(9ெமற
எ(ண,ைத யாவ  உ(டாகின. ஆனா. அவ Aறிய ெச@2'க

அவைடய உ(ைமயான சதிைய ெவளிப9,தின. சிதபர பி ைள ந.ல

தமிழறிைடயவராதB, "இவ ெவ ஆடபர லவ" எபைத உண0%

ெகா(டா. அவ Aறிய வி,த ஒறி. நால>கC ஒ,% இராம. இர(9
அ>க

அள

ேமப'ட சீகைள உைடயனவாக இ0தன. சிதபர பி ைள

அ லவைர ேநாகி, "இவறி. சீக

ேக'டா.

அதிகமாக இகிறனேவ!" எ

அவ சிறி% அMசாம., "தகC
பா>யிகிேற. சீைர

அயB. நிறவ

சீ அதிகமாக ேவ(9ெம

ைற,% விடலாேமா?" எ விைட Aறினா. Aறிவி'9

ககைள நிமி0% பா,தா. சிதபரபி ைள ேமK சில

ேக விகைள ேக'டா. லவேரா சப0தமி.லாத விைடகைள உர,த

ெசானா. சில  சிதபர பி ைள ேக'ட வினாகC

ரB

அ லவ

அநாயாசமாக விைட ெசா.Kகிறா ெரேற ேதாறிய%. சிதபர பி ைள

ஒபா. சிாி  ஒபா. ேகாப  உ(டாயின.

அ லவ இலகண இலகிய பயிசி சிறி% இ.லாதவ. பழ

பாட.கைள ெசா.B இைடயிைடேய தா காE பிர களி ெபயகைள

ெசகி, தா பா>யனெவ ஏமாறி பண பறிபவ. சில இடகளி. ெபா

தராதவைர ைவ% பா9வ% உ(9 "அற ைவ,% பா9ேவா" எ பய ,தி

ஜனகைள ந9க ெச@வதிK வ.லவ. ஒவ ேம. அற ைவ,% பா>னா.
அவ இற0% வி9வாெரற நபிைகெயா அகால,தி. தமிநா'>.
இ0த%. அவ ெபபாK க.விமாக

இ.லாத கிராமகளாக பா,%

ெச ஜனகைள ம'> பண ஈ'> வவா. இ0த ஊைர2 அப>ேய

நிைன,% வ0தா ேபாK!
சிதபர பி ைள

அவபா. ேகாப உ(டாயி1, "தமிழி ெபயைர

ெசா.Bெகா(9 வ0திகிறாேன; இHவள ேபகைள2 காபாற
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ேவ(9?" எ, அவகC

ஒேவைள உணகாவ% உதவ

ேவ(9ெம எ(ணி I Wபா@ ெகா9,தா.
அெபா<% லவ

வ0த ேகாப,ைத பா,தேபா% அ

நிற பல,

"ஐேயா, இவ சிதபர பி ைளயி ேம. அற ைவ,% பா>வி9வாேரா' எற
பய,தாேல கலகமைட0தன.

"நா பிைச எ9கவா வ0ேத? ராஜாக,% வி,%வானாகிய எ

ெகௗரவ,ைத நீக

ேபசின.

அறி0ததாக, ெதாியவி.ைலேய" எ அவ படபட,%

ைதாியசாBயாகிய சிதபர பி ைள னைக ெச@%ெகா(ேட அவைர,

தனிேய அைழ,% ெசறா. "இமாதிாி எைன ம'>விடலாெம எ(ண
ேவ(டா. உ ைடய க.வியி ஆழ இHவளெவ என , ெதாி0%

வி'ட%. இ0த I Wபா2 உேம. இரக,தா. ெகா9பேதயறி உம%

லைமகாக அ. அ% ேவ(டாெம பி>வாத ெச@தா. இ% இ.லாம.

ப'>னிேயா9 வ0த வழிேய ேபாகேவ(>ய%தா. உ ைடய ஆடபர,ைத

க(9 மய ேவென, `( வா,ைதகைள ேக'9 அMேவென

நிைனக ேவ(டா" எ எசாி,தா. பாவ! அ0த லவ அடகினா; அ0த

I Wபாைய வாகிெகா(9 த A'ட,%ட திபி ேபா@வி'டா.
----------

அ தியாய 18 : )ன தி0 அைட(த தமி9 ேகவி
ன,தி

அ>க> வி,%வாக

பல வவாக . அவகC

கதிேவ கவிராய ெரபவ ஒவ. அவ Iலமாக நா பல விஷயகைள

அறி0%ெகா(ேட. ேசல,ைத சா0த சாவா@ எ1 ஊாிேல

மாரசாமி

கவிராய எற தமி வி,%வா ஒவ இ0தா. அவ அாியி:ாிK

உைடயாபாைளய,திK சில கால ஸம3தான வி,%வானாக விளகினா.

அவைடய மாணாகேர கதிேவ கவிராய.

ேபா% அவ

எ<ப% பிராய இ . அ %ைமயிK அவ தமி

ெச@2'கைள ெசான
கபராமாயண,

ன,தி. அவைர நா பா,த

ைற ேக'பத

இனிைமயாகேவ இ0த%.

தBய இலகியகளிK நN.

தBய இலகணகளிK
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அவ

ந.ல பழக உ(9. Dகணகான பாட.க

மனபாடமாக இ0தன; பைழய தனிபாட.க
ெசா.B வவா; ெச@2

அவ

பலவைற அவ தைடயிறி

இய பழக  உைடயவ; ஓ@0த

ேநரகளிெல.லா ஏேத1 ெச@2ைள திதாக எ<திெகா(>பா.
அகவிராய ஒ ைற

தினக

ன,%

வ0% கண  பி ைள `'>. சில

தகியி0தா. அவைடய பழக,தா பல தமிD ெபயகைள நா

ெதாி0%ெகா(ேட. ஒHெவா Dைலபறி2 அவ ெசா.Kேபா% என 
திய திய இப உ(டா . "இHவள D.க

ஆசாியமைடேவ.

தமிழி. உ ளனவா!" எ

தனிபாட.கைள அவ ெசா.Kேபா% ஒHெவா பாடைல2 இயறிய

லவைர பறிய வரலா, அைத பா>யத  காரண

மிக ைவபட ெசா.Kவா. அேபா% வாயி. ஈ

தBய விஷயகைள

வ%Aட, ெதாியாம.

நா ேக'9ெகா(>ேப. அ,தனி பாட. ஒHெவா ஒHெவா

கக(9 க'>ேபா. இ . 'பாட ெச@%' எற
பாட.க

யசியி.லாமேல பல

எ மன,தி. தாேம பதி0தன. அ தியவ அHவள பாட.கைள

சBபிறி ெசா.வைத ேக'9, அHவளைவ2 மன,தி பதி,%ெகா ள

ேவ(9ெமற ஆைச என

உ(டாயி. கவிராய பி1 ஒ மாதேமா

இர(9 மாதகேளா தகியி0தா. நா ஒவா அ0த ஆைசைய நிைறேவறி
ெகா(>ேப. அவேரா சில தினகேள
வி'டன.

ன,தி. இ0% த ஊ  ேபா@

வி,%வாேனா, கவிராயேரா, பரேதசிகேளா யா வ0தாK "அவக

ஏதாவ%

தமி சப0தமான ெச@திைய ெசா.ல மா'டாகளா?" எ ஆவேலா9
எதிபாப% என

வழகமாகி வி'ட%. திய திய பாட.கைள2 திய திய

ெச@திகைள2 ேக' ேபா% என
உ(டாவதி.ைல.

உ(டா  திதி ேவ எதிK

பரேதசிக
வி,தாசல,ைத ேச0த மா9ெவ'>மகல எ1 ஊாி. ஒ மட

க'>ெகா(9 சில பரேதசிக

இ0தன. அவக

வஷ0ேதா

திைவயாறி. நைடெப ஸத3தான உ,ஸவ தாிசன,திகாக றப'9
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ன,தி

வ0% கண  பி ைளயி உதவிைய ெப ெச.வ% வழக.

அவகளி. ஒவ ஆசிாிய; மறவக

மாணாகக . யாவ தமி

இலகியகளிK அ>பைடயான இலகண D.களிK பயிசி2ைடயவக ;
தமிழிK ள ேவதா0த சா3திரகளி. ந.ல திறைமைய ெபறி0தாக .
ஞானவாசி'ட,

ைவராகிய சதக

மார ேதவ சா3திர, ைகவ.ய நவநீத, சசிவண ேபாத,
தBய D.களிK ள பாட.கைள ெசா.B ெபா

Aவாக . அ0த சா3திர பயிசிைய லaியமாகெகா(ேட

இலகணகைள அவக

பயிறாக .

தB. இலகிய

அவகCைடய ேவதா0த சா3திர ஞான  அடக  சா,விக இய. 

சீல  ெத@வ பதி2 அவக

ேமெகா(ட %ற

அலகாரமாக விளகின.

அவகளாேல நா சில விஷயகைள, ெதாி0%ெகா(ேட.

ன,தி. ப ளிAட,தி. உபா,தியாயராக இ0த ஒவ

றிபி'ட சாவா@

ேன

மாரசாமி கவிராயைடய மாணாக; தமிD பயிசி2

கவி,%வ சதி2 உ ளவ; மிக ைதாியசாB. அவ எக

`'>

ேவ(>ய

ெந@ைய மாத0ேதா த ெசலவி. வாகி ெகா9,% உதவி வ0தா. அவாிட 

சில தமி ெச@2'கைள நா பாட ேக'ேட.
க3Uாி ஐயகா வைக
நா இHவா

ன,தி. இ ேபா% O ைவ-ணவ ஒவர% `'>.

ஒ க.யாண நட0த%. அதகாக அH?ாி வடேக2 ள கா > எ1

கிராம,திB0% அ0த `'>ன  ப0%களாகிய சில வ0தன. அவகளி.

க3Uாி ஐயகாெரபவ ஒவ. அவ சிதபர பி ைள  பழகமானவ.

சிதபர பி ைள எனிட க3Uாி ஐயகாைர பறி "அவ சிற0த தமி

வி,%வா. இ0த பககளி. அவைர ேபாறவ ஒவ இ.ைல.

கபராமாயண,திK மற D.களிK ந.ல பழக ைடயவ. நறாக பிரசக

ெச@வா.

க >யிB0த ஒ `ரைசவ லவாிட பாட ேக'டவ" எ

Aறினா. அேபா% என

அவைர பாக ேவ(9ெம அவாிடமி0%

அாிய விஷயகைள, ெதாி0%ெகா ள ேவ(9ெம அவா உ(டாயி.
அத ாிய

யசி ெச@ய, ெதாடகிேன.
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விவாக நட0த மநா' காைலயி. க3Uாி ஐயகாேர நாக

இ0த

`'> ெசா0தகாரராகிய ராைமயகாைர பாக வ0தா. அHவிவ

உறவின. அவ வ0தேபா% அவட ேவ பல வ0தன. எ.ேலா

ஓாிட,தி. இ0% ேபசிெகா(>0தாக . நா1 ஒ பகமாக இ0%

அவகCைடய சபாஷைணைய கவனி,% வரலாேன. க3Uாி ஐயகா

ேபவ% மிக ரஸமாக இ0த%. அவ இைடயிைடேய தமி பாட.கைள

ெசா.B ெபாC Aறினா. அவைற ேக'9 நா மிக உ,ஸாக,ைத
அைட0ேத.

அேபா% எ மன,தி. ஓ ஆவ. உ(டாயி; "இவ நைம பா,%
ேபச மா'டாரா? ஏேத1 நைம ேக'க மா'டாரா?" எ எ(ணிேன. எ

க,ைத ஊகி,தறி0த ஒவ க3Uாி ஐயகாைர ேநாகி, "3வாமீ, இ0த ைபய
தமி ப>,% வகிறா. உகைள பாக ேவ(9, பாக ேவ(9ெம

%>,% ெகா(>0தா. இேபா% உக
ேக'9ெகா(>கிறா" எறா.

ேபைசேய

க3Uாி ஐயகா பாீaி,த%
ேக'ட அவ, "அப>யா? ச0ேதாஷ" எ ெசா.Bவி'9 எைன

பா,%, "நீ யாாிட ப>,% வகிறா@?" எ ேக'டா.

"இH? கண பி ைளயவகளிட ப>கிேற."
"என ப>கிறா@?"
"திவிைளயாட ராண."
"  ேவ யாாிடேம1 ப>,த%(ேடா?"
"உ(9. அாியி: சடேகாைபயகாரவகளிட  ேவ சிலாிட 

ப>,ேத" எ Aறி நா ப>,த D.க

இனைவ ெய ெதாிவி,ேத.
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ேக'ட% அவ, "அப>யா? சடேகாைபயகாரவக

அவகளிட ப>,தா@ எபைத ேக'க என

ந.ல ப>பாளி.

மிக திதியாக இகிற%.

எேக, ஒ பாட. ெசா. ேக'ேபா" எறா. உடேன நா ைபரவி ராக,தி.
திேவகட,த0தாதியிB0% ஒ பாட. ெசாேன. ெபா

Aப> அவ

ேக'டா. நா கமாக Aறிேன. "நறாக இகிற%" எ ெசா.B அவ

ச0ேதாஷமைட0தா. அவ ெசான% என  கனகாபிேஷக ெச@த%ேபா.

இ0த%. அHவள ெபாிய வி,%வா எைன ஒ ெபா'ப9,தி எ பா'ைட

ேக'9 பாரா'9வெதறா. நா எHவள பாகிய ெச@திக ேவ(9!
"ேவ ஏேத1 ெதாி0தா. ெசா.K" எ ேக'டா அவ.
என

ஊக அதிகாி,த%. சதககளிB0% சில பாட.க

ெசாேன.

"திேவகட மாைல ப>,திகிறாயா?" எ அவ ேக'டா.
"இ.ைல" எேற.
"நா இேபா% ஒ பாட. ெசா.Kகிேற. எ<திெகா " எறா.

மிக

"இ நா நாி

க,திேலதா விழி,திகிேறா" எ எ(ணி நா

Uகலமைட0ேத.

"ேதனியK A0தலா ெசகர

மாதவ,ேதா

ேமனி2ைம யெபாழி2 ேவகடேம - ஞானியக

ெண@தா

ெவ(தா

றிெய' டகர,தா தாCரேம. - ைவ,%
றிெய' டகர,தா சா "

(திேவகடமாைல, 57)

பிற

எற பாடைல அவ ெம.ல ெசா.B எைன எ<திெகா ள ெச@தா.

அத ெபாைள2 ெசானா. அபா., "எேக, அைத ஒ

ைற ப>,%

அ,த ெசா., பாகலா" எ உைர,தா. "இவைடய மன,தி. நைமபறி
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ந.ல அபிபிராய,ைத உ(டாக ேவ(9" எ மன அவாவிய%. மிக

நிதானமாக ப>,% பயபதி2ட நா ேக'டப>ேய ெபா
க3Uாி ஐயகா

ெசாேன.

எபா. அ அபிய%. "ந.ல கிராhய சதி

இகிற%. நறா@ ப>,% ெகா(9 வா" எறா அவ.
வாகளி,த%
அேக இ0தவகC
ெசா.B ெகா9க

ஒவ, "தாகேள இ0த ைபய1  பாடM

>2மா?" எ வினவினா. அவ, "நா பாட ெசா.வத

ஒ தைட2மி.ைல. கா >

வ0தா. ேவ(>ய ெசௗகாிய ெச@வி,% இவைன

ப>பிகிேற. இ0தபி ைள வி,தி
விைட Aறினா.

வவாென ேதாகிற%" எ

அ0த A'ட,தி. இ0% எ.லாவைற2 கவனி,%ெகா(>0த எ

த0ைதயா, "தாக

ெசானப>ேய கா >

வகிேறா. இவ1 , தாக

பாட ெசா.ல ேவ(9; மற காாியகளி. இவ ,தி ெச.லவி.ைல" எ

ெசானா. அவ இHவா Aறியேபா% அவைடய ேபசி. உணசி த%பிய%.
கிைட,தகாிய ேப கிைட,த% ேபால இ0த% க3Uாி ஐயகாைடய

வா,ைத.

"அேக வ0% வி9க . நா1 எ ெசா0தகாரகC உகC

ேவ(>ய ெசௗகாியக

ெச@% ெகா9கிேறா. இவைன2 ப>பிகிேற"

எ க3Uாி ஐயகா ெசானா.

அேபா% சாமி ஐயகாெரற ஒவ அேக வ0தா. அவ கா >யி.

இபவேர. க.யாண,தி ெபா'9

ன வ0தவ; க3Uாி ஐயகாைடய

ந(ப; தமிழிK சகீத,திK வ.லவ; கவி,%வ சதி2 உ ளவ. அவைர
க(டட க3Uாி ஐயகா அேக நிக0தவைறெய.லா அவாிட

ெதாிவி,தா. அவ அைத ேக'ட%தா தாமத; உடேன எ0ைதயாைர ேநாகி,
"அடடா, மிக ச0ேதாஷ! நீக

அப> வ0தா. எனா. ஆன அ1Aல,ைத

நா1 ெச@விகிேற; தமி பாட  இவ1  ெசா.Kகிேற" எ

வாகளி,தா.
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ஒவைரெயாவ அபிK ஆதரவிK தம சி0ைதயிK

மிMசியிபைத யறி0தேபா%, "இனி நம

ந.ல கால0தா" எ நா நிசயM

ெச@%ெகா(ேட.
"ந.ல நா

பா,%ெகா(9 வ0% வி9க " எ எ த0ைதயாாிட ,

"வகிறாயா? வா" எ எனிட  Aறிவி'9 க3Uாி ஐயகா றப'டா.
மறவகC ெசறன.

க3Uாி ஐயகா ெசற திைகேய நா பா,%ெகா(>0ேத. அவ

Uர,தி. மைறய மைறய எ மன,%

கா >ைய ேபாற ேதாற ஒ

உ(டாயி. எ தமி க.வியி ெபா'9 எ0த இட,%  ெச.வத  எ

த0ைதயா சி,தமாக இ0தா.
-----------

அ தியாய
தியாய 19 : த%மவா: ேலாபி2
கா > ெசற%
கா >  ேபாவதி. எனகி0த ேவக,ைத அறி0% எ த0ைதயா ஒ

ந.ல நாளி. எைன2 எ தாயாைர2 அைழ,%ெகா(9 அH?ைர
அைட0தா. நாக

வேவா ெமபைத

அறி0தி0த அH? Oைவ-ணவக
ஏற ஏபா9க

ெச@ய, ெதாடகின.

னேம க3Uாி ஐயகா Iல

எகைள உபசாி,% எக

அேக Oநிவாைஸயகா எற ஒ ெச.வ `'>. நாக

ைவ,%ெகா(ேடா. அகிரகார,தாாிடமி0% உண ெபா க

வ0தன. அகி0த O ைவ-ணவக
எக

வாச,%

ஜாைக

மி தியாக

யாவ ேரா,திாியதாக . மாத0ேதா

ேதைவ ாிய ெந.ைல அவக . த

க3Uாி ஐயகா பாட ெசான%

ெதா ,% ெகா9,% வ0தாக .
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க3Uாி ஐயகா நNாி. ந.ல பயிசி2ைடயவ. தMசா?ாி. இ0த

இலகண அ(ணா பி ைளெயற வி,%வா1 அவ இலகண, இலகிய

விஷயமான ெச@திகைள ஓைலயி. எ<தி வினாவைத2 விைடயளிபைத2
வழகமாகெகா(>0தாக . அHேவாைலகைள நா1 பா,திகிேற.

இராமாயண, பாரத, பாகவத

தBய D.கைள, த ைகயாேலேய க3Uாி

ஐயகா ஏ9களி. எ<தி ைவ,தி0தா. ஐயகாாிட நா பாட ேக'க,

ெதாடகிேன.

ன,திB0தேபா% தMைசயிB0% வ0த Oநிவாைஸயகா

ெரபவாிட மகாBைகய இலகண,ைத பாட ேக'ேட. நN.

இலகணகைள, ெதாட0% ேக'க ேவ(9ெமற விப என

வ0த%. அதனா.

த.

தBய

இ0%

த. அவாிட நN. பாட ேக'கலாேன. விசாக

ெபமாைளய இயறிய கா(>ைக2ைரைய ஒவா பாட ெசா.B அத
க,%ைர, விேசஷ உைர
தின0ேதா நN.
நிலவி. ெபா க

தBயவைற என  பாட ப(ணி ைவ,%வி'டா.

<வைத2 ஒ ைற நா பாராம ெசா.B வ0ேத.

காணப9வ%ேபா. நNBK ள இலகணக

என ,

ேதாறின; அ0Dைல சிகற, ெதளி0%ெகா ள வி.ைல. ப>,தவ யாேர1

வ0தா. க3Uாி ஐயகா என  பாட ெசா.Bய நN. \,திரகைள2
உைரைய2 எைன ெசா.Kப> ெச@வா. அவைற நா ஒபிேப.
இபழக,தா. அைவ எ மன,தி பி1 நறாக பதி0தன.
அகால,தி. நNK

ந.ல மதி இ0த%. ஐயமற அதைன ஒவ

ெதாி0%ெகா(டா. அவைன ந.ல லவென யா Aவ. \,திரகளி.

விேசஷ உைரகளிK ள ஆேaப சமாதானகைள நறாக, ெதாி0%ெகா(9
விள பவக

சிலேர இ0தன. இலகிய பயிசியிேலேய ெபபாேலா 

கவன ெசறேதயறி இலகண பயிசியி ெச.லவி.ைல. இ0த நிைலயி.

நா நN \,திரகைள2 உைரைய2 மனன ப(ணி, தமிழி. 'இலகண
வி,%வா' ஆக A9ெமற எ(ண எைன க(ேடா

உ(டாகிேன.

அ,%ைறயி. நா பி1 எHவளேவா ெதாி0%ெகா ள ேவ(>ய%(

ெடபைத நா மறகவி.ைல. க3Uாி ஐயகாாிட நவநீத பா'>ய.

ெபா,த D.க

சில இ0தன. என

இைடயிைடேய ேவகட ெவ(பா
வ0தா.

தBய

அவறிK சிறி% பழக உ(டாயி.

தBய சில பிரப0தகைள2 அவ கபி,%

சாமி ஐயகாாிட ேக'ட பாட
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க3Uாி ஐயகாைடய ந(பரான சாமி ஐயகா எகளிட மிக

அேபா9 இ0% வ0தா. தா வாகளி,தப>ேய அவ என  பாட

ெசா.லலானா. கபராமாயண,தி. அவ பழக

ளவ. எ த0ைதயா

நா1 இராமாயண கதாபிரசக,தி. ஈ9ப'டவகளாதB கபராமாயண,ைத
பாட ேக'கேவ(9 ெமற விப என

இ0த%. இராமாயண,தி

பாலகா(ட,திB0% ெதாடகாம. 0தரகா(ட,திB0% ஆரபிப% ஒ
ைற. அதப>ேய சாமி ஐயகாாிட நா 0தர கா(ட பாட ேக'க

ஆரபி,ேத. அவ இைசேயாேட பாட. ெசா.Kவா. அ% மிக நயமாக
இ . திவரக,த0தாதியி.

ெபா

த. இப,ேத< ெச@2'கC

ேக'9, ெதாி0%ெகா(ேட. "இத

அாியி: சடேகாைபயகா

அவாிட

ேம. நா பாட ேக'டதி.ைல;

<வ% பாட ெசா.வா; அவைர

பா ேபா% நீ மற பாட.கைள ேக'9ெகா ளலா" எ அவ
Aறியைமயா. இப,ெத'டா ெச@2

தBயவைற நா ெதாி0%ெகா ள

>யவி.ைல. ஆயி1 யாாிடேம1 அ0D.

ேவ(9ெமற

ைற ம'9 என

இ0த%.

<வைத2 ேக'9விட

திய D.கைள2 திய விஷயகைள2 நா ெதாி0%ெகா(ேட

ெனப% உ(ைமேய. ஆனா. அவைற ஐய0திாிபிறி, ெதளிவாக

சாேகாபாகமாக ெதாி0%ெகா ள வி.ைல. ப>,% அறி ெபவ% ஒ வைக.
ப>,தவைற பாட ெசா.வ% ஒ வைக. பாடMெசா.K திறைம சிலாிடேம

சிறபாக காணப9கிற%.

கா >யி. ஆ மாதக

ஐயகா தக

இ0ேதா. க3Uாி ஐயகா சாமி

தகளா. இயற அள பாட ெசா.B வ0தாக .

அவகCைடய மைனவிமாகC ப>,தவக . அவகC எனிட பிாியமாக

இ0தாக . என , ெதாி0த பல கீ,தனகைள அவகC

பா> கா'>ேன.

எ<தி ெகா9,%

ன வ0த%
ஆ மாதகC  பிற

க3Uாி ஐயகா

ெபெகா(9 நாக

மீ(9

பாரா'9வதிK சிறி%

ைறயவி.ைல.

தBயவகளிட விைட

ன,திேக வ0% ேச0ேதா. தம,தி

சBபி.லாத அH?ரா எகைள ஆதாிபதிK எக பா. அ

124

'மகாBைகய இலகண' பாடM ெசான தMைச

என

Oநிவாைஸயகா ெரபவ ஆ,தி\>, ெகாைற ேவ0த, ெவறி ேவைக,
I%ைர, ந.வழி, நெனறி, நீதிெநறி விளக எ1 ஏ< நீதி D.கC அடகிய
3தக ஒ ெகா9,தி0தா. அ 3தக மத சப0தமான ெச@2'கைள

ம'9 நீகி %ேசாியி. அசிடப'ட%; பதைர ெபாழி ைரேயா9

ெதளிவாக பதிபிக ெபறி0த%. அதிK ள ெச@2'கைள2 உைரகைள2
ப>,% ஆரா@0% மனன ெச@%ெகா(ேட. ெபாவிைள0தகள,U ேவதகிாி
தBயா அசி'ட ைநடத Iல  உைர2

ள 3தக  நால>யா உைர2 ள

3தக  கிைட,தன. உைரயி உதவியா. இர(9 D.கைள2 ஒவா பல
ைற ப>,% ெபா

ெதாி0%ெகா(ேட. அHவிர(9 D.கC என

மனபாடமாகி வி'டன. இைடயிைடேய சில ச0ேதகக

ேதாறின. கா >

ெச க3Uாி ஐயகாாிட அவைற ேக'9, ெதளி0%ெகா ளலா ெம
எ(ணிேன.

அைனயாாி அ
எ க,ைத அறி0த த0ைதயா எைன மா,திர அைழ,%ெகா(9

கா >  ெசறா. அேக நா

தினக

இ0% ேக'கேவ(>யவைற

க3Uாி ஐயகாாிட ேக'9, ெதாி0%ெகா(ேட. ஐ0தா நா' காைலயி.

அவாிட விைடெப நா ம'9 ஒ %ைண2ட
த0ைதயா சில தினக
நா

ன,தி

ன,தி

வ0ேத.

ெபா,% வவதாக ெசா.B கா >யி. இ0தா.
வ0% ேசேபா% எ தாயா சில 3திாீகCட

ஓாிட,தி. நிெகா(>0தா. எைன க(டட ேவகமாக வ0% எைன,

த<விெகா(டா. க(ணீ வி'டப>ேய, "எனபா, நீ ஊ  ேபான%

த.

நா சாபிடவி.ைல; Uகவி.ைல. உ ஞாபகமாகேவ இகிேற" எ

ெசா.B, த ைடய ஆறாைமைய ெவளிப9,தினா.

அ% வைரயி. அவ எைன பிாி0% இ0தேதயி.ைல. அேபா% என 

பிராய பனிர(9

ேமB . நா அறி வ0த பி ைளயாக

மறவகC , ேதாறி1, எ அைனயா

ம'9 நா

இள ழ0ைதயாகேவ இ0ேத. த ைகயாேலேய என

என

எ(ெண@ ேத@,%

ேவ(>ய உணவளி,% வள,% வ0தா. தம% வாைக

<வ%

எைன பா%காபத  எ அபிவி,திைய க(9 மகிவத ேம
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அைம0ததாக அவ எ(ணியி0தா. தாயி அ எHவள U@ைமயான%!

தனலெமப% அEவளமிறி, த

ழ0ைதயி நல,ைதேய கதி வா<

தாயி வா,ஸ.ய,தி. ெத@வ,தைம இகிற%.

எ அைனயா எைன, த<வி பிாிவாறாைமயினா. உ(டான

வ,த,ைத லப9,தியேபா% அ

நிற ெப(மணிக

சிாி,தாக . நா

ஒ விளகாம. பிரமி,% நிேற. நா வ0த சில தினகC  பிற
த0ைதயா

ன,%

வ0% ேச0தா.

எ

ெவ(மணி  ெசற%
ன,தி. இ0தேபா% ம,தியி. அத கிழேக2 ள ெவ(மணி

ெய1 ஊாி. இ0த ெச.வக

அவக

விப,திப>ேய அ

எகைள அேக அைழ,% ெசறன.

அணாசலகவி ராமாயண பிரசக நட0த%.

அ% நிைறேவறிய கால,தி. எ தகபனா
கிைட,த%.

இப% வராக சமான

அமித கவிராய
ெவ(மணி

அவ

அமித கவிராய ெரற ஒவ ஒ நா

வ0தா. அேபா%

எ<ப% பிராயமி . அவ அாியி: சடேகாப ஐயகாாிட,%

அவைடய த0ைதயாாிட,% சில D.கைள பாட ேக'டவ. பல D.கைள

ப>,திராவி'டாK ப>,த D.களி. அ<,தமான பயிசி2 ெதளிவாக ெபா

ெசா.K ஆறK அவபா. இ0தன. சகீத பயிசி2 அவ

அவ இைச2ட பாட. ெசா.வ% நறாக இ . அவைர நா

உ(9.

அாியி:ாிB0தெபா<ேத பா,திகிேற. அவ ெவ(மணியி. கிராம

மணியகார `'>. தகியி0தா. அேக சில

னிைலயி. அவ சில

பாட.கைள ெசா.B உப0நியாச ெச@தா. அேபா% இைடயிேல உதாரணமாக,

"அகரவ ைன" எற பாடைலAறி அத  ெபாC ெசானா. அ%
திவரக,த0தாதியி. உ ள 28-ஆ ெச@2 . அத

0தி 27 ெச@2'களி.

ெபாைள2 நா கா > சாமி ஐயகாாிட ேக'>0ேதன.லவா?

"ேமெகா(ட ெச@2'களி ெபாைள யாாிட ேக'9, ெதளியலா?" எற

கவைல2ட இ0த நா அமித கவிராய 28-ஆ ெச@2C  ெபா
Aறியேபா% மிக கவனமாக ேக'ேட. "இவ இ0D.

<வைத2
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யாாிடேம1 பாட ேக'>கA9. ந

ைறைய இவாிட

தீ,%ெகா ளலா. ஏேத1 ெபாCதவி ெச@தாவ% இவாிட ெபா

ெகா ளலா" எ எ(ணிேன. உடேன தைலெதறிக எக

`'9

ெதாி0%
ஓ>

ெச திவரக, த0தாதிைய எ9,% வ0ேத. இப,ெதாபதா ெச@2ளாகிய

"ஆ வி,தா

ழலா." எபைத ப>,% ெபா

ேக'ேட. அத  விாிவாக அவ ெபா

எ மன,தி பதி,%ெகா(ேட. பிற

ெசா.Kவதாக இ0தா. அ0த D.

ெசா.Kப> அவைர

உைர,தா. மிக கவன,ேதா9 ேக'9

பதாவ% ெச@2ைள ப>,ேத. அவ

<வைத2ேம ஒேர Iசி ப>,% ேக'க

சி,தனாக இ0ேத. ஆனா. எ விப அHவள லப,தி. நிைறேவவதாக

இ.ைல.

"பல பாட.கC

இ ெபா

ெதாி0% ெகா ளலா" எற ஆவேலா9

பதாவ% பாடைல ப>,த நி,தி அவ ெபா

எதிபா,% வாையேய ேநாகியி0ேத.

ெசா.Kவா எ

"திவரக, த0தாதி யமக அைம0த%. எ.ேலா  இ% லபமாக

விளகா%. மிக க-டப'9 பாட ேக'டா.தா ெதாி2. மற D.களி.

D பாட.க

ேக'ப% சாி; இதி. ஒ பாட. ேக'ப% சாி" எ அவ

எதேகா Y>ைக ேபாட ஆரபி,தா.

ஒ Dைல பாட ெசா.Kேபா% அ0DB அைமைப பறி2

அ0Dலாசிாிய

தBேயாைர பறி2 Aவ% ேபாதகாசிாியக

வழக.

அ ைறயி. அவ ெசா.Kவதாக நா எ(ணிேன. திவரக, த0தாதிைய

லபமாக, ெதாி0%ெகா ள இயலாெதபைத அவ ெசானேபா% அதைன நா
அ1பவ,தி. அறி0தவனாதலா., "உ(ைமதா; கா > சாமி ஐயகாரவகேள
இப,ேத< பாட.கC

ெசானாக " எேற.

ம'90தா ெபா

நறாக, ெதாி2ெம

"பா,தீகளா? அைத,தா நா ெசா.ல வகிேற. எHவளேவா

தனிபாட.கC

அ,த ெசா.Bவிடலா. ைநடத

<வைத2 பிரசக

ெச@யலா. இ0த அ0தாதி அப> ஊகி,% அ,த ெசா.ல வரா%. அ<,தமாக

பாட ேக'>க ேவ(9. நா எHவளேவா சிரமப'9 ேக'ேட. ஒHெவா

பா'9 ஒHெவா ைதயK  சமான".
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" ைதயெலபதி. ச0ேதகமி.ைல" எ நா எ மன,%

ெசா.Bெகா(ேட.

"இHவள பிரயாைசப'9 கெகா(டைத இ0த, த ளாத கால,தி.
லபமாக உம  ெசா.Bவிடலாமா? க-டப'9, ேத>ய ைதயைல வாாி
`வத

மன வமா? ேமK, என , ெதா(ைட வB எ9கிற%. நா ேபா@

வகிேற" எ ெசா.B உடேன எ<பி ேபா@வி'டா. நா ெபாிய

ஏமாற,ைத அைட0ேத. "ைகெக'>ய% வா@ெக'டவி.ைலேய!" எ

வ,த ேற; "அகவிராய அHவள ேநர ேபசியத  பதிலாக இர(9
ெச@2'கCேக1 ெபா
உடனி0% எக

ெசா.Bயிகலாேம!" எ எ(ணிேன.

சபாஷைணைய கவனி,தவக

எ

கவா'ட,ைத

க(9, "பாவ! இ0த பி ைள எHவள பணிவாக ஆைசயாக ேக'டா?

அ0த கிழவ ெசா.ல

>யாெத சிறிேத1 இரகமி.லாம ேபா@வி'டாேர!

திவரக,த0தாதி ைதயெல அவ Aறிய% உ(ைமேய; அைத கா 

Tதமாக வ.லேவா இகிறா அவ?" எ Aறி இரகினாக .
கவிராய ஒ ேவைள திபி வவாேரா எற சபல என

அவ ேபானவ ேபானவேர. நாக

வரேவயி.ைல.

இ0த%.

அ0த ஊாி. இ0த வைரயி. அவ

க திைன AB ெகா9ப%ேபால என  பாட  ெசா.B எக

9ப,தி

ேவ(>ய உதவி2 ெச@த க3Uாி ஐயகா

தBேயாாி

இய.   அமித கவிராய இய.   உ ள ேவபா'ைட எ(ணி எ(ணி

விய0ேத. ெபா'ெச.வ பைட,தவகளிேலதா தமவா1 ேலாபி2 உ(9
எ நிைன,தி0ேத. க.விெச.வ

வைகயின இபைத அதா நா
-------------

ளவகC C அ0த இர(9

தB. அறி0%ெகா(ேட.

அ தியாய 20 : விவாக ய7சி
ெவ(மணியி. இராமாயண பிரசக நிைறேவறியட நாக

மீ(9

ன,திேக வ0% ேச0ேதா. எகC , தைலைமயான பேகாடாக அ0த
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ஊ இ0த%. கண  பி ைள சிதபர பி ைள2 அவைடய அபகC
ன,தி. எகCகி0த பைற, தக

ஆதரவினா. பி1 உதி ெபப>

ெச@% வ0தன. சிதபர பி ைளயினிட பல ஏ'9வ>க

இ0தன.

அவைற, தனிேய ஓ அைறயி. ெதா ,% ைவ,% க,%ட அவ பா%கா,%
வ0தா. அவ>களி சிலவைற நா சில சமயகளி ப>,% பாேப.
ெப BX (ெபரப:) ப ளிAட,%, தைலைம

ஒநா

உபா,தியாயராகிய ராய ஒவ

ன,தி

வ0தி0தா. அவ தமிபயிசி

உைடயவ. நா தமி D.கைள ப>பைத2 3தகக
% வைத2 உண0தா.
தி ற

இ.லாம.

,தபி ைளயிட இரவலாக ெபறி0த

உைர 3தக,ைத நா ப>,%ெகா(>பைத பா,% அ0த

3தக இரவெலபைத, ெதாி0%ெகா(9, "எனிட இ0த 3தக ஒ

இகிற%; அேக வ0தா. தகிேற" எ ெசானா. அவைடய

இரக,ைத க(9 நா ஆதKேற.

ெப BX ேபாக

ன,தி. இ0த கால,தி. சில

ய அஙன ெச@ய இயலவி.ைல.

3தக,ைத அவாிடேம ெகா9,%வி'ேட.
ெச@2

ைற

,த பி ைளயி

இயற.

சதகக , மாைலக

தBய D.கைள ப>,% ப>,% உ(டான

பழக,தா. அவறி ஓைசைய பிபறி நா ெச@2
ெதாடகிேன. எ%ைக ேமாைனக

இயற,

அைமய ேவ(9ெமப% பழக,தா.

ஒவா ெதாிய வ0த%. ஆனா. அைச, சீ, தைள, ெதாைட

தBய பா பா9கேளா

ேவவைகயான யாபிலகண விதிகேளா என , ெதாியா. சதக பா'9கைள

ேபாற வி,தகைள பாடலாேன.

ன,திK ள ஆதி

ேபவர

விஷயமாக, மகளாபிைக விஷயமாக, ஆயிரவ.B எ1 %ைகயி
விஷயமாக சில பாட.கைள இயறிேன. தா2மானவ பாட.,

ப'>ன,%பி ைளயா பாட.

தBயவறிேல க(ட க,%கைள அவறி.

அைம,ேத. "நா ெப(களி அழகிேல ஈ9ப'9 கால,ைத கட,தி வி'ேட.

அவக

மயக,திப'9 வாைகைய `ணாகிேன" எ, "ெச.வைர

க0% பா> அைல0% % ேற" எ க,%கைள அைம,%

ெச@2'கைள இயறிேன. பழபாட.களி ஓைசைய மாதிாியாக

ைவ,%ெகா(டைதேபாலேவ அவறி க,%கைள2 அப>ேய
அைம,%ெகா வைத ஒ ெபைமயாக நா கதிேன.
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ஒ நா

நா இயறிய ெச@2'க

சிலவைற எ பிதாவினிட ெசா.B

கா'>ேன. அவ அவைற ேக'9 எைன பாரா'> என

உ,ஸாக,ைத

உ(டா வாெர எ(ணிேன. அவேரா, "அட ைப,தியேம! இப>ெய.லா

பாடாேத" எறா.

"அவகெள.லா பா>யிகிறாகேள; நா பா9வதி. என தவ?"

எ நா ேக'ேட.

"நீ சி ைபய; அவக

உலக அ1பவ,தி. க-டப'டவக . அவக

ெசானவைற ெய.லா நீ2 ெசா.வ% ெபா,தம, ெப(மயB சிகி
வ,தப'ேட ென அவக

ெசா.லலா; நீ ெசா.லலாமா?" எறா.

அவ ெசான தைட அேபா% என

நறாக விளகவி.ைல. எ

பா'>. எ அ1பவ0தா இக ேவ(9ெமபைத நா

ெதாி0%ெகா ளவி.ைல. ெப(மயB சி வத ாிய பிராயேம வராத நா அதி

சிகி உழ ைவராகிய பிற0தவைனேபாேல பா9வ% ேபதைமெயபைத
நறாக உணரவி.ைல. அவக

பா>னாக ; நா1 பா>ேன. அவக

பா'ைட அ>க> ெசா.Kவ%, அத ஓைசைய ஒ'> நா1 பா9வ%, அவக
பா'>K ள க,ைத சிறி% மாறி ைவப% எ1 இ0த

யசிகைள, தவிர,

எ மன,தி. ேயாசி,% கபைன ெச@% ஒ க,ைத அைமக நா
யலவி.ைல: நா இயறிய ெச@2'கைள பல

ைற ெசா.B ெசா.B

இ ேவ; அவைற ெசா.Kேபா% ஒ வைகயான ெபமித,ைத
அைடேவ.

க.யாண கவைல
வர வர என% க.வி அபிவி,தியைட0% வவைத எ த0ைதயா கவனி,%

வ0தா. எைன பறிய ஞாபகேம அவ
க.விைய பறிய

நாC

நா

அதிகமாயி. எ

யசிகைள ெச@%ெகா(9 வ0த அவ

எ விவாக,ைத

பறிய எ(ண  உ(டாயி. பி ைளகC  ெப(கC 

இளபவ,திேலேய க.யாண ெச@%வி9 வழக அகால,தி. அதிகமாக

பரவியி0த%. ஒ

றிபி'ட பிராய,தி

அெகௗரவெம கதி வ0தாக .

க.யாணமாகாவி'டா. ெபாிய
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என  பதிIறா பிராய நட0தேபாேத எ த0ைதயா

எ

விவாக,ைத பறிய கவைல உ(டாகிவி'ட%. அகால,தி. ெப(Eகாக

பி ைளைய, ேத9

யசி ெபபாK இ.ைல; பி ைளகாக ெப(ைண,

யசிேய இ0த%. "ெப(E

ேத9

ெபேறாகC

வயசாகி வி'டேத" எற கவைல

இபதி.ைல; "எேக இ0தாவ% ஒவ வ0% க.யாண

ப(ணிெகா(9 ேபாவா" எற ைதாிய இ0த%. பி ைளைய

ெபறவகேளா தக

பி ைளகC , தகபவ வவத

ேப ந.ல

இட,தி. ெப( ேத> விவாக ெச@விகேவ(9ெமற கவைல2ட
இபாக .

இ,தைகய கால நிைலயி. எ த0ைதயா என

ஏற ெப(ைண, ேதட,

ெதாடகின. க.யாண,தி. பி ைள `'>னேக ெசல அதிக.

ெபற ஆதரவினா. ஊகமைட0த எ த0ைதயா

ெப.லா

ன,தி.

9பகடைன அைடக ேவ(9ெமற ேநாக இ0% வ0த%. நாளைடவி.

அ0த ேநாக மாறி, "நில,ைதேய1 வி கடைன அைட,% விடலா;

இவ1

எப>யாவ% க.யாண,ைத ப(ணி ைவ,%விட ேவ(9. வ

பண,ைத அதகாக ேசக ேவ(9" எற எ(ணேம வB2ற%. ஒபா.

ெப(ைண, ேத9

ேத9

யசி2, ஒபா. எ க.யாண,% ாிய ெபாைள,

யசி2 நைடெப வ0தன. இ0த

சிறிய த0ைதயா ேச0%ெகா(டன.

யசிகளி. த0ைதயாேரா9 எ

கள,U ெசற%
ெப BX, தாKகாவிK ள கள,Uாினராகிய ராைமயகா ெரபவ

ன,தி

அ>க> வவா. அவ நாக

வசி,% வ0த `'>ன

உறவின; ேரா,திாியதா; ந.ல ெச.வா ைடயவ; தமிழிK பழக

ளவ.

எ த0ைதயா  அவ  பழக உ(டாயி; இவ சிேநகிதராயின.

அகனவா எ த0ைதயா
உண0%, "நீக

கள,U

எ விவாக,ைதபறிய கவைல இபைத ந

வ0தா. விவாக,தி

கிைட . பண ேவ(9ேமெய நீக

ேவ(>ய அ1Aலக

கவைலபட ேவ(>ய அவசிய

இ.ைல" எ ெசா.B அைழ,தா. தம  சகடக

இHவா அபக

உதவ

ேநேபாெத.லா

 வவைத கடளி திவளாகேவ எ(ணி

மகி< த0ைதயா அவ அைழைப ஏெகா(டா.
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ராைமயகா த ஊ  ெச சில தினகC  பிற

அைழ,% வப> ஒ வ(>ைய அ1பினா. நாக

எகைள

அHவ(>யி ெச

கள,Uைர அைட0ேதா. எகCட சிறிய த0ைதயா சிறிய தாயா வ0தன.
எகைள வவி,த ராைமயகா தனிக. அவ

ஒ ெபாிய ெம,ைத `9

உ(9. அதி. ஒ பாக,ைத ஒழி,% ெகா9,% எகைள இ ப> ெசானா.

நாக

அதி. தகிேனா. எ.லா வைகயான ெசௗகாியகC அேக கிைட,தன.

கள,Uாி அைம
கள,U ஜீவநதியாகிய வடெவ ளாறி கைரயிK ள%. பலவைக

ஜாதியின நிரப ெபற%.

கமதியக

ெகா>கா. ைவ,%ெகா(9

கமாக வா0% வ0தன. அவகளி சில தமிD பயிசி2ைடயவகளாக

இ0தன. அH?ாி. ஓ அகிரகார உ(9. அதி. O ைவ-ணவக ,
மா,%வக , ெதKகக , 3மா,தக

எ1 வைகயின வா0% வ0தன.

சிவ வி-E ஆலயகளி. வி-E ஆலய பிரபலமான%. %ைக

தBய

ெத@வகளி ஆலயகC உ(9. பல இடகளி. ந0தவனகC

ேதா'டகC இ0தன.

கள,Uைர சா0% ரMசனக> %கெமற மைலயரE ஊ உ(9.

அேக ஒ நவா இ0% வ0ததாக ெசா.Kவாக . அவ  ெசா0தமான

நிலகC மிகெபாிதான ேதா'ட  கள,Uாி. இ0தன. அ,ேதா'ட,தி. பல

பழ வி'சகC -பெச>கC நிரபியி . கள,U அதைன சா0த

%க  ந.ல கா'சிகைள2ைடயன. என

அைவ அ%கா அைடயாத

ஆன0த,ைத உ(டாகின. ரMசனக> %க,தி  ெச அ,%க,தி

அைமைப2 கள,UாிK ள ேதா'ட,தி அழைக2 க(9 மனமகிேவ.

அபககளிK ள

கமதியகளி. தமிழறி ந

அவகேளா9 சபாஷி,% அவக
அவக

வா@0தவகைள ச0தி,%

A ெச@2'கைள ேக'9 இ ேவ.

ேவ மத,தினராக இ0தாK தமிழி நய,தி. ஈ9ப'9, தமி

ெச@2'கைள பாட ப(Eவ%, அவறி ைவைய அ1பவி,% பிற 

எ9,% Aறி அவகைள2 அ1பவிக ெச@வ%மாகிய காாியகைள ெச@%
வ0தன.
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%ைறமகல சிவபிரகாச வாமிக

அபிரேதசகளி. அவைர பறிய ெச@திக

சMசாி,த இடகளாதB

மி தியாக வழகி வரலாயின.

அவைடய D.களிேல மதி ைவ,% யாவ ப>,% வ0தன. அவ `ர

ைசவராக இபி1

ேன Aறிய

கமதியக

மதிைப அளி,தB. தவறவி.ைல. அவக

அவைடய வா  ாிய

ம3தா சாஹி பாட.,

சீறா ராண எபவறி. அ ைவ,% ப>,% வ0தாக ; அவைற
ேபாலேவ கபராமாயண, திவிைளயாட., பிர Bக_ைல

தBயவறிK

மதி ைடயவகளாகி க வ0தன. ஆதB அவகளிட,ேத என

ஈ9பா9உ(டாயி.

இராமாயண பிரசக
நாக

கள,Uாி. எ.லாவிதமான அ1Aலகைள2 ெபேறா. அேக

ெச சில தினக

ஆனட ராைமயகா

தBேயாைடய விப,திப>

ஒ ந.ல நாளி. எ த0ைதயா இராமாயண கதாபிரசக,ைத, ெதாடகின.
நா ேதா இர எ'9 மணி யள

ஆரபிக ெபற பிரசக பதிெனா

மணி வைரயி. நைடெப. பல வ0% உ,ஸாக,%ட ேக'9 ெச.வ.

இகதா பிரசக,தி. த<ேபறிய எ த0ைதயா த சகீத, திறைமைய

மிக விாிவாக கா'>னா: அத

எ சிறிய த0ைதயா %ைண ெச@தன.

கீ,தனகைள ராக,ேதா9 பா9வதிேல அதிக
சிறிதள க,%

விாிவைட0த%. தம

யசி2 ெபா

தB. இ0தன. வரவர ெபா A

ெசா.வதி.

ைற2

ள தமிழறிைவ2 ஸ3கித ஞான,ைத2 எ0த

அளவி  பயப9,தி ெகா ளலாேமா அ0த அளவி

அவைற

பயப9,தி ெபா Aற, ெதாடகின. இராமாயண கீ,தன,தி  ெபா

ெசா.Kைகயி. ேமேகாளாக ேவ கீ,தனகைள ெசா.வா; பல தமி

பாட.கைள2 ஸ3கித ேலாககைள2 எ9,% கா'9வா. அ,தைகய
ச0தபகளி. உதாரணமாக ெசா.லேவ(>ய பாட.கC
தெல9,%, தவா; நா அவ

எ சாாீர  நா பாட. ெசா.K

அவ

றிைப அறி0% அவைற பா> கா'9ேவ.

அளி,தன எபைத அHவேபா% சில

ைற2 சைபயின

மிக திதிைய

றிபா. ெதாி0%ெகா ேவ. என

அேபா% உ(டா  உ,ஸாக அ9,த

ைற நா பாட. ெசா.Kைகயி.

ெவளிப9. பணமாக பிற ெபாளாக ெப லாப,ைத கா'>K

அபிமான,தினா. ெவளியிட ெப பாரா'ைடேய ெபாிய ஊதியமாக க%
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இய. மனித யாவாிட,% காணப9கிற%. இளைம பவ,தி. அக,%

எபா. மி தியாக இ0ததி. ஆசாிய ஒ இ.ைல.
கள,Uாி. இராமாயண ப'டாபிேஷக ெவ

விமாிைசயாக நைடெபற%.

ராைமயகா பிற D வராக (350) Wபா@ த ' ேச,% சமான

ெச@தாக . அத

ெப.லா இப% வராகேன சமானமாக கிைட,%

வ0த%. அ ைற எ த0ைதயா, சிறிய த0ைதயா, நா ஆகிய Iவ ேச0%
ெவளிப9,திய சகீத, திறைம

தBயவறாK எ விவாக

பிரய,தன,தினாK அதிகமாக சமான கிைட,த%. கிைட,த 350 Wபாயி.
ெசல

150 Wபா@ ேபாக எMசிய 200 Wபாைய விவாக கால,%

ெபெகா வதாக ராைமயகாாிடேம த0ைதயா ெகா9,% ைவ,தி0தா.
ந0த சாி,திர பிரசக
இராமாயண பிரசக நிைறேவறியட பல ந0தனா சாி,திர

ெசா.Kப> எ த0ைதயாைர ேக'9ெகா(டன. அகால,தி. ந0தனா

சாி,திர தமிநா9

<வ% பரவியி0த%. அத ஆசிாியராகிய ேகாபாலகி-ண

பாரதியா எ த0ைதயாைடய ந(பராதB அசாி,திர,ைத எ த0ைதயா
நறாக ெசா.வாெரபைத யாவ ெதாி0%ெகா(>0தன. அதிK ள

கீ,தனகைள அத ஆசிாிய அைம,த சகீத அைம ப>ேய எ0ைதயா
பா9வா.

பாரதியா ந0தனா சாி,திர,ைத இயத  காரண இனெதப%,

அதைன இயறிய கால,தி. நிக0த சபவக

தBயவைற அவ அ>க>

எ9,%ைரப%, இராமாயண பிரசக,திேபா% அசாி,திர கீ,தனகைள

ெசா.Bகா'9வ% உ(9. பாரதியா காைரகாK  ெச அகி0த

கெலடராகிய Qேஸ %ைர

 ந0த சாி,திர,ைத நட,தினா ெர, அ%

ேக'9 அ,%ைர மயகி அவைர பாரா'> ெகா(டா>னாெர, பி

அ,%ைரயி
ெசா.Kவா.

யசியா. அசாி,திர அசி பதிபிகப'டெத

பாரதியா எ த0ைதயா

அசாி,திர,தி அ பிரதி ஒைற

அளி,தி0தா. அைத அவ மிக ஜாகிரைதயாக ைவ,% பா%கா,% வ0தா.
அபிரதி இ1 எனிட,தி. உ ள%.
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அபகள% விபப>ேய ந0தனா சாி,திர ஆரபிக ெபற%. எ

த0ைதயா சிவபதியி. ந

ஊறினவராதB அசாி,திர,திேல ெசறி0%

கிட  பதி ைவைய நறாக ெவளிப9,தினா. இள

பவ ைடயவகைள2 உ  அைமைப2ைடய% அசாி,திர. அதி.

ஜனக

அதிகமாக ஈ9ப'டன. வர வர A'ட மி தியாயி.

இபிரசக,ைத ேக'டவக

ந0த சாி,திர கீ,தனகளி. ஒைறேய1

பலவைறேய1 பாட ப(ணிெகா(9 பா> உகலாயின. சகீத,தி

வாசைனேய அறியாதவகC அவைற வா@வி'9 ெசா.வதி. ஓ இப,ைத
அைட0தன.

நா எேகயாவ% ேபா@ெகா(>ேப; எேகயி0ேதா, "பி,த0

ெதளிய ம0ெதாறி %" எ ஒ ெதானி உ(டா . மேறாாிட,தி.

அப3வர,தி. "சிவேலாக நாதைன க(9" எ ஒ

ர. எ< .

கிழவகைள காEேபா% சில இைளஞக , "மீைச நைர,% ேபாேச கிழவா-

ஆைச நைரகலாேசா" எ பாட, ெதாடகிவி9வாக . சில இளபி ைளக ,
"மாகழி மாத0 திவாதிைர நா

வர ேபா ைதேய" எ ெசா.Bெகா(9

ஆ9வாக . ேவதா0த சா3திர பயிசி2 ளவக , "வாசியாேல Iல கன.

`சிேய ழவர" எ ெசா.Bெகா(>பாக . இப> இளபி ைளக ,
காைள பவ ைடயவக , வய வ0தவக , கிழவக

மன,திK ந0தனா சாி,திர கீ,தனக

ஆகிய எ.ேலாைடய

0% விைளயா>ன. ஒ அறியாத

ெப( பி ைளக , "ந0த சாி,திர நட %" எ ெசா.Bெகா(9 வ0%
ேக'பாக . கள,Uைர றி2 ள ஊகளிB0% பல தின0ேதா வ0%

ேக'9 ெச.வாக .
--------

அ தியாய 21 : சிதபர உைடயா
எ த0ைதயா கள,Uாி. ந0த சாி,திர நட,தியெபா<% வ0%

ேக'டவகC

சிதபர உைடயா ெரபவ ஒவ. அவ அH?

வடபாK ள

மறவன,த ெம1 ஊாிB0த ெபாிய தனவா. சிவபதி மிகவ. எேபா%
விTதி, ,திரா'ச தாரண,ேதாேட இபா. ஏைழக பா. அ 

இரக

ைடயவ. பிறைடய க(ைணகவ சிவ0த நிற,தின.

135

அவ

நா

பி ைளகCகாக நா

நா

மாரகC நா

`9க

மாாிகC இ0தன. நா

ஒ சிறகிK நா

மாபி ைளகCகாக

`9கைள மெறா சிறகிK க'>ெகா9,% அேக அவகைள,

தனி,தனிேய இக ெச@தன. வப>கைள பகி0%ெகா9,% இர(9

சிற   ேகா>யி. தா தனிேய ஒ `9 க'>ெகா(9 த மைனவி2டனி0%
கட

அவ

வழிபா9 ெச@%ெகா(9 கமாக வா0% வ0தா. நா பா,தெபா<%
எ<ப% பிராயமி .

9ப,தி. ஒைம சிறி%

ைலயாம. இ0த%. பணகாரக

அவைடய நிைலைய2 ஒ<ைக2 க(9 பாரா'>னாக . எHவள

பிராயமானாK

9ப நிவாக அைன,ைத2 த ைகயி. ைவ,%ெகா(9

வயவ0த பி ைளகைள அடகியாC த0ைதயா பல தா  கெபறாம. த
9ப,தின  ச0ேதாஷ,ைத உ(டாகாம. வாவ% உலக இய. .

ெபா இ,தைகயெதப% அறியாத அபி ைளக
பிற

அ>ப'ட பழகமி.லாைமயா.

9ப

த த0ைதயா கால,தி 

9ப,ைத நறாக நட,திவர, ெதாியாம.

% கிறாக . இ,தைகய க-டகைள நிைன,ேத சிதபர உைடயா த
பி ைளகC மாபி ைளகC

9ப நிவாக,ைத, தனி,தனிேய நட,திவப>

ஏபா9 ெச@தா. அதனா. அவகC உைடயா கவைலயி வா0%

வ0தன. சிவபதி ெச.வராதB ந0தனா சாி,திர ேக'பதி. அவ
ஆவ. இ0த%. அசாி,திர ெதாடகிய நா

அதிக

த. தின0ேதா தவறாம. வ0%

ேக'9 ெச.வா. அவைடய ெநMச ந0தனா சாி,திர,ைத ேக'9 உகிய%.
த. நாளி. பிரசக

>0தட அவ எ த0ைதயாாிட வ0% பணி0தா.

"கிைப ைவகேவ(9; அ>ேய ஒHெவா நாC வ0% ேக'9 ேபாேவ"
எ ெசா.B விைடெப ெசறா. சிற0த ெச.வ

ெச.வா ைடயவமாகிய அவ அHவள பணிேவா9 இ0த% எகC 
பிற  ெபாிய ஆசாிய,ைத விைளவி,த%. அவ

ஒ

திைர உ(9.

எ  அத ேம. ஏறி வவா. ஒHெவா நாC அவ வ0% எ த0ைதயாைர

வணகிவி'9 ெச.வா. சாி,திர நைடெபெபா<% அவ க(ணீவர

ெம@சிBக பரவசமாகி ேக'பா. சிதபர,தி ெபைமைய2 அ0த

3தல,தி  ெச.லேவ(9ெம ஏகி நிற ந0தனார% பதி,திற,ைத2
ேக'கேக'க அவேர ந0தனாராக, ெதாடகினா.
"தி.ைல தி.ைல ெயறா பிறவி

இ.ைல இ.ைல எ மைறெமாழி2"
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எற கீ,தன,ைத அவ ெசா.Bெகா(ேட இபா; க(ணீவி9வா.

யாேர1 அவைடய ெபயைர ேக'டா. "எ ெபய தி.ைல" எ ெசா.வா.

சிதபர  தி.ைல2 ஒறாயி1 'தி.ைல' எற ெசா.ைல ெசா.Kேபா%

அவ ஒ தனி இப,ைத அ1பவி,தா. ந0தனா எெபா<% தி.ைல

3தல,ைதபறிய ஞாபக,திேல எHவா தைமேய மற0தாேரா அ0த
நிைலைம  சிதபரைடயா வ0%ெகா(>0தா. அத

 அவ பல

சிவ3தலகைள, தாிசி,தவேரயானாK ந0தனா சாி,திர,ைத ேக'ட பி
அவ  சிதபர,தி. மி தியான ப உ(டாயி. சாி,திர

நிைறேவறியட சிதபர ெச அேக அப% Wபாயி. ேசாமவார க'டைள
நட,%ப> ஒ தீaித

கமாக ஏபா9 ெச@% அ0த வ'> வவத ாிய

தைல2 ெகா9,%வி'9 வ0தா.
சிதபர உைடயா

எ த0ைதயாாிட பதி அதிகமாயி. அ>க>

வ0% வணகி ஏதாவ% ெசா.ல ெசா.B ேக'9வி'9 ெச.வா. ந0தனா

சாி,திர நிைறேவறியேபா% உைடயா D Wபா@ அளி,தா. அறி2

அய:ாிB0த த ைடய ப0%களிட,% ந(பகளிட,% அைழ,%ெச
உசிதமான வப>கைள ெச@வி,தன. இய.பாகேவ அபககளிK ளவக

எ0ைதயாாிட அ T(9 ஆதாி,தன. சிதபர உைடயாைடய பழக அ0த
ஆதரைவ பி1 ெபக ெச@த%.
ஜக0நாத உைடயா
அகால,தி. தி ஆல0%ைற எ1 3தல,தி. ேகாயி. தமக,தாவாக

இ0த ஜக0நாத உைடயா எபவ எ0ைதயாைர அேகாயிK

அைழ,%

ெச தாிசன ெச@வி,% எ விவாக ெசலெக ஐப% Wபா@ அளி,தன.
கள,Uாி. இ0தேபா% எ தாயா

க-டப'டா. அபா. தாளைமயா. சிலநா

நாேன சைமய. ெச@ேவ; எ தாயா

வேவ.

கா > ெச வ0த%

ட

Pவர வ0% சிலநா

% றா. அகாலகளி.

ேவ(>ய பணிவிைடகைள2 ெச@%
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கள,UாிB0% கா >யிK ள அபகைள பா ெபா'9 மீ(9

அH?  ெசேறா. அேக சிலநா

தகிேனா. அH?ாின ஐப% Wபா@

எ விவாக ெசலகாக அளி,தாக . பி கள,Uேக வ0% ேச0ேதா.
விவாக

யசி

எ த0ைதயா இைடயிைடேய ெப( பாபதகாக ப0%கC ள

ெவளிXகC  ெச விசாாி,%ெகா(9 வவா. நா1 எ தாயா

கள,Uாி. இ0ேதா. நா வழகேபாலேவ தமிD.கைள ப>,%ெகா(9

வ0ேத. 'நம

ஏற ஆசிாிய ஒவ கிைடகவி.ைலேய!' எற எ(ண

என (டாகி நாளாக நாளாக அதிகாி,த%. என

விவாக ெச@வி 

யசியி. எ த0ைதயா சிறிய த0ைதயா ஈ9ப'>0தனெரபைத

அறி0தேபா% என  ச0ேதாஷ  உ(டாகவி.ைல; வ,த 

உ(டாகவி.ைல. விவாகப(ணிெகா(9 கிக3த எ ெபய

வாகிெகா வதி. அகால,தி. ஒ ெபாிய ெகௗரவ இ0த%, பதினா

வயைடய ஒவ விவாகமாகாம. பிரமசாாியாக இ0தா. ஏேதா ெபாிய
ைற2ைடயவைனேபால அகால,தவ எ(ணினாக .

காலேபாேகா9 கல0% வா< மனிதகCைடய ெகா ைகக

ஒேரநிைலயாக நிபதி.ைல. அகால,தி. எைத ெகௗரவெம

எ

நிைன,தாகேளா அைதேய இகால,தி. ைப,தியகார,தன எ
நிைனகிேறா. அெகௗரவமான ெசய. எ எைத

 நிைன,%

விலகினாகேளா அைதேய ெகௗரவெம இேபா% ேமெகா Cகிேறா.
எ தகபனா பல மாதகளாக ெப( ேத>னா; பல ஜாதககைள

பா,தா. ஒ ெபா,தமாக இ.ைல. ஒவா விவாக ெசல

ெபாைள ேசகாி,% ைவ,%ெகா(ட அவ

அேபா% 'ெப(

கிைடகவி.ைலேய' எற சி0தைன அதிகமாயி. என

ேவ(>ய

விைரவி.

விவாகமாகாவி'டா. ஏேதா ெபாிய ந-ட வ0%வி9 எப% ேபாற நிைன
அவ

இ0த% ேபாK! நாக

3திரமாக ஓ ஊாி. வாழவி.ைல; நாேனா

ேமெகா(9 தமிைழ, திதி2(டா ப> கெகா ளவி.ைல; எக

வாைகயி. எ0த வைகயான நிைல2 உ(டாகவி.ைல. இைவகCகிைடேய

பி1 சில வஷக

க.யாண ெச@யாமேல இ0தா. ஒ

ைற2

ேநரேபாவதி.ைல. இ0நிைலயி. நா பிரமசாாியாக இப% ஒ
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ெப ைறயாக எ த0ைதயா , ேதாறியத  காரண அகால,திB0த
வழக0தா.

விவாக நிசய
எெகேகா ேத>ய பிற

கைடசியி. எக

ஊ  பக,தி. உ ள

மாளா ர,தி. ஒ ெப(ைண பா,% ஜாதக ெபா0%வைத உண0%
நிசயெச@% எ த0ைதயா எகC , ெதாிவி,தா. மாளா ர,தி.

எகC  பரபைர ப0%வாகிய கணபதி ஐயெரபவைடய
ம%ராபிைக ெயற ெப(ைண என

மாாி

விவாக ெச@%ைவக, தீமானி,தாக .

கணபதி ஐய அவைடய த0ைதயாராகிய ஐயாைவயெரபவ தமிழி

பழக ைடயவக . நா தமி ப>,% வகிேறெனறறி0%, "எப>யாவ%
ைபய பிைழ,% ெகா வா" எ நபி ெப(ைண ெகா9க

சமதி,தாக . "அ0த பி ைள பாக லaணமாயிகிறா; தைலநிைறய
9மி இகிற%; நறாக பா9கிறா" எ அ0த `'>B0த

திய

ெப(பாலா திதியைட0தன. ஐயாைவய தMசா?  கிழேக2 ள

தி'ைடயி. கணமாக இ0தா. அவைடய I,த

மார கணபதி ஐய அவக

எகைள கா'>K ந.ல நிைலைம2ைடயவக . T3திதி2 உ(9; அவக
`9 ஒதா அH?ாி. அகால,தி. மா>`டாக க'டப'>0த%; அத
'மா>யா' (மா>யக) எ ெபய. எ த0ைதயாைடய சிவபதி2

ந.ெலா<க  க<ேம அவகைள கவ0தன. அதனா. இ0த விவாக

ெச@வதி. அவக

Tரணமான திதி உைடயவகளாக இ0தாக .

சிதபர உைடயா ெச@த உதவி
விவாக ெசல

இD Wபா2, Aைற சிறாைட

தBயவறிகாக

ப,ைத0% Wபா2, நைககாக Wபா@ Dைறப% எ த0ைதயா கணபதி

ஐயாிட அளிபதாக வாகளி,தா. ேமK கிகபிரேவச

ெசல

தBயவறி ாிய

ேவ பண ேவ(>யி0த%. த ைகயிB0த பண,ைத2

ஆகேவ(>ய ெசலைவ2 கணகி'9 பா,தேபா% பி1 Dைறப% Wபா@
இ0தா. க-டமி.லாம. இ ெம எ த0ைதயா , ேதாறிய%. பி

மறவன,த ெச சிதபர உைடயாைர அEகி இHவிஷய,ைத Aறினா. எ

விவாக நிசயமான% ெதாி0% அவ மிக ச0ேதாஷமைட0தேதா9, "பண,ைத
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பறி நீக
தகC

ஏ கவைலபட ேவ(9? நடராஜ I,தியி திவைளெபற
எ%தா கிைடகா%?" எ ெசா.B, த0ைதயாைர, த ைடய

எKமிச0 ேதா'ட,தி

அைழ,% ெசாறா. அவ த ம>யி. ைவ,தி0த த

ைவ,%ெகா Cக .

A,த,திேபா% ஐப% Wபா@ தகிேற. இ1

பா  ைபைய எ9,தா. அதிB0% D Wபாைய எ9,% ெகா9,%, "இைத
ேவ(>யி0தாK ெகா9கிேற" எறா. அைத ெபெகா(9
க.யாண,தி

வ0% சிறபிக ேவ(9ெம எ0ைதயா அவாிட Aறினா.

"அவசிய வ0% ேசகிேற. எ த0ைதயா , திதி வகிற%. அைத

நட,திவி'9 றப'9 வகிேற. வேபா% பணெகா(9 வகிேற.

தாக

கவைலபடேவ(டா. ச0ேதாஷமாக ேபா@ வாக " எ உைடயா

விைடயளி,தா.

எ0ைதயா எைன2 தாயாைர2 கள,UாிB0% அைழ,%ெகா(9

உ,தமதான ர வ0% ேச0தா.
---------

அ தியாய 22 : எ க0யாண
க.யாண,தி

ப0% ஜனக

ேவ(>ய ஏபா9கெள.லா மாளா ர,தி. நிக0தன.

பல ஊகளிB0% வ0% A>ன. ெரயி. வ(>யி ேவக,

ப3Q ேவக

தBயவைற க(டறியாத அ0நா'களி. க.யாண ஏபா9

விைரவி. நைடெபறா%; ெம.ல ெம.ல நைடெப. க.யாண,தி

மாத,%

ேம.

பி0ேத ேவ(>ய காாியக

9ப க.யாண

ஒ

ஆரபமாகிவி9. ஒ மாத,%

யசியி. ஈ9ப'> .

இ அ

மநா

இகால,திேலா எ.லா ேவக,

த.நா

க.யாண நைடெபவ% Iறா நா

அைடயாளேம மைறவ% இ0த நா'கா'சிக .

சபிரதாய,தி Aட நா

நா

க.யாண நிசயமாவ%
க.யாண நைடெபற

A,த ப,திாிைகயி.

னதாக வரேவ(9ெம எ<%வதி.ைல.

க.யாணேம ஒ நாளி. நிைறேவேபா% வி0தினக
என ெச@வ%?

நா

நா

வ0% தகி
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அகால,தி. ஒ

ேப சில ப0%க

வ0தவக

தாக

9ப,தி. க.யாண நடபதாயி0தா. ஒ மாத,%

வ0% வி9வாக . ஒ வார,%

 பல வவாக .

உபசார ெபவதி. க,%ைடயவகளாக

இகமா'டாக . தக

தகளா. இயற உதவிகைள வB0% ெச@வாக .

ப0தகா. ந9வ%, ப0த. ேபா9வ%, ப0தைல அலகாிப%
பிற

த. க.யாணமான

ப0த. பிாி  வைரயி. நட  காாியகளி. ஊாின க.யாண,திகாக

வ0தவகC கல0% உதவி ாிவாக . க.யாண `'> அகல,தி ,

ெதைவயைட,% ப0த. ேபா9வாக . ெப(மணிக
பாிமாத., ஒவைரெயாவ அலகாி,த.

சைமய. ெச@த.,

தBய உதவிகைள ெச@வாக .

ஆதB ேவைலகைள ெச@வதகாக ேவ மனிதகைள, ேத> அைலய ேவ(>ய
சிரம இரா%. எ.ேலா ேச0% ஈ9ப9வதனா. எவ, "என

ெச@யவி.ைல" எ

உபசார

ைறAற இடமிரா%. ஆயி1 சப0திகCகிைடேய

மன3தாப ேநவ% எ  இ0த%. க.யாண ெமறா. சப0தி ச(ைட2

ஒ நிகசியாக ஏப'9வி'ட%.

கிராம,தாைடய ஒைம2 உபகார சி0ைத2 க.யாண,ைத ேபாற

விேசஷ காலகளி. நறாக ெவளிப9. பணெசல இ0த கால,திேபால

அHவள அதிக இரா%. இகால,தி ெசலகC  திய திய %ைறக

ஏப'>கிறன. உணவைககளி. இேபா% நைடெப ெசலைவெகா(9

அகால,திK க.யாணக

பலவைற நட,திவிடலா. கிராமகளி. விைள2

கா@கறிகC பழவைககC வி0%

அகால,தி. உபேயாகப'டன.

இேபாேதா, இகி_- ெபயரா. வழ  கா@கறிகC ஹி0%3தானி ெபயரா.

வழ  பaிய வைககC ேம.நா'>B0% தகரெப'>களி. அைட,%வ
பழகC க.யாண வி0%

இறியைமயாத ெபா களாகி வி'டன. மற

விஷயகளி. பல ேதச ஒைம ெதாியாவி'டாK பண ெசலவி'9 வா 
ெபா களி. பல நா9கC சப0தப9கிறன.

ஊவல நட,%வதி. எ,தைன ெசல! ேமா'டா வாகன,ைதேய

-பவாகனமாக மாறிவி9கிறன! சில மணிேநர ற,ேதாற,ைத மா,திர

த அ0த வாகன,தி

எHவள அலகாரக ! எHவள ேபைடய உைழ !

ேகாவி.களி. உ,ஸவ I,திகC  ெச@2 -பாலகார க.யாண,தி
ெச@யப9கிற%! அத

ேமK ெச@கிறாக .
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இHவள ெசல ெச@% நைடெப க.யாண,தி. வி0தினக

வவ%

ேபாவ% ெவ சபிரதாயமாகிவி'டன. க.யாண எ.லா நிைறேவறிய பிற

கண  பா ேபா% தா வயி பகீெரகிற%. ச0ேதாஷ,ைத ேமK ேமK

உ(டாக ேவ(>ய க.யாணமான% சில இடகளி. க(ைண I>ெகா(9
ெச@2 பணெசல காரணமாக கடைன2 அதனா. %பகைள2
விைளவிகிற%. க.யாண,தா க-ட,ைத விைல
9பக

வாகிெகா(ட

இ,தமி நா'>. எHவளேவா இகிறன.

அகால,தி. சிலவைகயான ெசலக

நிசயதாTல வழகெப.

த.நா

ைற0தி0தன.

த.நா

இர க.யாண ெசா.வ%

மாபி ைளைய அைழப% அைவ காரணமாக ேந ெசலகC ெபபாK
இ.ைல. க.யாண,திK ப0த ெசல, Tாி, தaைண, ேமள

தBய

ெசலகளி. பி ைள `'டா ெப( `'டா பாதிபாதி ஏெகா வாக .
நாகா நா

நைடெப கிராம பிரதaண ெசல

`'டாைடய%.

<வ% பி ைள

ேபாஜன கிரம
காைலயி. காபி எப% அகால,தின அறியாத%. %வரப 

ெபாகK பரகிகா@

வற.க

ழ ேம காைல ஆகார; கவடா, அபள,

இைவ அ0த ஆகார,% ாிய வியMசனக . சில பைழய%

உ(ப%(9. ஆ(>. இைளய ெப(மணிகC அவைற உ(பாக .

பிபகB. இைடேவைள சி(> உ(E வழக  அகால,தி. இ.ைல.
ழ0ைதக

பசி,தா. அன உ(பாக . ம,தியான வி0%  பி

இரா,திாி ேபாஜன0தா. பனிர(9 மணி  பிறேக பகேபாஜன

நைடெப. ெபாியவக

தாக

ெச@யேவ(>ய Tைஜ

தBயவைற

நிைறேவறிய பிேப இைல ேபா9வாக . எ.ேலா ஒேக உ(பாக .

இகால,ைதேபால வ0தவக

தக

தக

மன ேபானப> எ0த ேநர,திK

வவ% உ ேள ெச இைல ேபாடெச@% அதிகார ப(Eவ% இ.ைல.
அபள, ஆமவைட, ேபாளி எபைவகேள அகால,% பaியக .
க.யாண நைடெப நா

ேபாஜன,தி

நா'களிK ஒHெவா ேவைளயிK

ஊாிK ள எ.ேலாைர2 அைழபாக . யாவ

ேநர,தி. வ0%வி9வாக .

றி,த
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நல

தBயன

காைல, மாைல நட  ஊMசBK பிபகB. நைடெப நல

விைளயா'9களிK ெப(மணிக

பிராய ைடயவக

Uகல,%ட ஈ9ப9வாக .

தBய

தி0த

ஓர,தி. உ'கா0%ெகா(9 பா,% களிபாக . ெப(

க'சியி பா9பவகC பி ைளயி க'சியி பா9பவகC வழகமாக

பா>வ கிராம பா'9கைள பா9வாக . ெபபாைமயான பா'9க

தமிழாக,தா இ . ஒHெவா நாC காைலயிK மாைலயிK பனா 

ப.லகி. (வைள ப.லகி.) ஊவல நைடெப. கைடசிநா

ஊவல,தி.

ம,தா  சீவாண  வி9வாக . சிபி ைளகேள அவைற வி9வாக .

ஊவல,திேபா% ஒHெவா `'>  தாTல அளிபாக . ஒ `'>K ள
>,தன,தி

ஏறப> ெகா'ைட பாைக கண  ப(ணி ேபா9வாக .

அத , தி(ைண பா

எ ெபய. அதைன வழகாவி'டா.

`'9கார  ேகாப வ0%வி9.

A,த கால,தி. பழ 

ெவறிைலபா  தவாக . மாியாைத

ஒ மMச

Tசிய ேதகாைய,

தாபாள,தி. ைவ,திபாக . தாTல,ைத பMசாதி ெசா.B

ெகா9பாக . ெகா9 ேபா% மMச

ேதகாைய ெக'>யாக

பி>,%ெகா வாக . ேதகாைய எ9,%ெகா C வழகமி.ைல.

உபநயன,தி.தா ஒHெவாவ  ேதகா@ வழ வ% ெபபாைமயான
வழக. சிைபயக

ெகா'ைடபா கைள ஒவ அறியாம.

இ0த ெகா'ைடபா

வியாபார,ைத எதிபா,ேத சில மாபழAைடகாாிக

தி>ெகா(9ேபா@ மாபழகாாியிட ெகா9,% மாபழ வாகி, திபாக .
க.யாண `'9

நாகா நா

அகி. வ0% கா,திபாக .

இரவி. நைடெப ஆசீவாத,தி  ப0%களிK

ஊாினாிK அைனவ வரேவ(9வ% அவசிய. இ.லாவி'டா. ெபாிய

மன3தாபக

ேந. அதனா. சில வரைவ எதிபா,% ஆசீவாத,ைத,

தாமதப9,%வாக .

விேநாத நிகசிதா
என

அேபா% பதினாகா பிராய நட0% வ0த%. க.யாண

ெப(ணி பிராய எ'9. க.யாண ெப(ைண க.யாண,தி

 பி ைள

பா,%, தீமான ெச@வாக . நா க.யாணெப(ைண அத



பாபெதற வழக அகால,தி. ெபபாK இ.ைல. எ.லா ெபாியவகேள
சாதாரணமாக பா,தி0ேதேனயறி பழகியதி.ைல; ேபசிய%மி.ைல. எக
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இவ  க.யாண ஒ விேநாத நிகசியாக,தா ேதாறிய%. எகC

உ(டான ச0ேதாஷ,ைதவிட அதிகமான ச0ேதாஷ எகைள ஆ'>ைவ,%
ேவ>ைக பா,த வி0தினகC
எக

உ(டாயி.

ஊ வழகப> க.யாண,தி

விநாயக

 சிவாலய,தி. எ<0தளி2 ள

நிைறபணி நைடெபற%. விநாயக I,தியி திவ

<வைத2 ச0தன,தா. மைற,%வி9வாக . அதகாக ஊாின யாவ வ0%

ச0தன அைரபாக . ஊாி. ெபா%வாக ஒ ெபாிய ச0தனக. இதகாகேவ

இ . அைதெகாண0% ைவ,% அகி. இர(9 களி ெவறிைல2

சீவK ைவ,%வி9வாக . ெபா>ம'ைட2 ைவப%(9. ச0தன அைரக

வபவக

அவைற அ>க> உபேயாகப9,திெகா(9 தக

ைககாிய,ைத ெச@வாக .

அபிேஷக ஆராதைனகC  பிற

வைடப , ேமாதக

நிேவதனமான பழகC (ட.,

தBயைவகC விநிேயாக ெச@யப9. ேமாதக ஒ

மாபழ அள இ . ஒHெவா ெபாைள2 இனா இனாேர

விநிேயாகிக ேவ(9ெமற வைரயைற உ(9. அவக

ஊாிB 

காலகளி. அ0த விநிேயாக,ைத, தவறாம ெச@% வவாக . இ0த

நிைறபணிேயா9 எக

`'>K ெப( `'>K

லெத@வ சமாராதைனகC

நைடெபறன. எ க.யாண அகால,திேகப விமாிைசயாகேவ நைட ெபற%.
ளகளிK வா@கா.களிK நிைறய ஜல இ0த%. ஆதB வி0தினகள%

3நான

தBய ெசௗகாியகC 

நைடெபறெபா<% நாேன ப,தியக

ைற ேநரவி.ைல. நல

ெசாேன. அவைற எ சிறிய

பா'டனாராகிய ஐயா '> ஐய என  ெசா.B, த0தா. எக
ஐயா வா,தியாெரபவ எ.லா ைவதிக காாியகைள2
ைவ,தா.

ல வாகிய

ைறப> நட,தி

சிதபர உைடயா வைக
விபவ வஷ ஆனி மாத 4- ேததி (16-6-1868) எ விவாக நட0த%.

அ இர மறவன,த சிதபர உைடயா
விவாக,%

திைர மீேதறி வ0% ேச0தா. அவ

த. நாேள வ0திபா. அவ த0ைதயா

அ

திதியாைகயா. அைத ெச@%வி'9 விவாக தினமாகிய மநா' காைலயிேல

றப'9 இர மாளா ர வ0தா. வ0தடேன எ த0ைதயாைரக(9 தா
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ேப வாகளி,தி0தப> ஐப% Wபா@ அளி,தா. தக சமய,தி. அவ ெச@த

உபகார,ைத ெப எ த0ைதயா மிக நறி பாரா'>னா.
அவ

திைரயிமீ% ஏறிவ0% இறகியேபா% அவ ஒ ெபாிய

ெச.வெரபைத க.யாண,%

வ0தி0தவக

அறி0%ெகா(டன. அவ

கலகலெவ பண,ைத எ9,%ெகா9,தேபா% எ.லா ஆசாிய றன. எ

த0ைதயா மிக ெச.வா ைடயவெரற எ(ண அவகC
உ(டாயி. அாியி:

வ0தி0தாக . அவக
அவரவகC

அேபா%

தBய இடகளிB0% சில ேவளாள ெச.வக

தக

தகளா. இயற உதவிகைள ெச@தாக .

ஏறப> உபசாரக

நைடெபறன. எ0ைதயாாிட அவக

கா'>ய மாியாைதைய க(ட எ மாமனா அவைர சா0தவகC, "ந.ல
இட,தி.தா நா சப0த ெச@திகிேறா. ெபாிய ம1ஷகெள.லா

இவ  பழகமாக இகிறாக . ந மாபி ைள 

இ.ைல" எற ைதாிய,ைத அைட0தாக .
கிக பிரேவச க.யாண நா
ஐ0தாநா

நா

ைற ஒ

நைடெபற%

மாைலயி. உ,தமதான ர,தி. எக

`'>. கிகபிரேவச

நைடெபற ஏபாடாகியி0த%. அ றபடேவ(>ய சமய,தி. இ>2ட1

மினKட1 ெபாிய மைழ வ0%வி'ட%. நாக

மாளா ர,திB0% றப'9

உ,தமதான ர ெச.ல ேவ(9. ெப( `'9காரக

மைழயி றப'9

ேபாகAடா% எறன. மைழ நிற பிற  ெச.வைத, த9,தன. எ

தகபனாேரா மிக விாிவான ஏபா9கைள ெச@தி0தா; விேசஷமான உண

வைககைள சி,த ெச@வி,தி0தா. அHவள `ணாகிவி9ேமெய அவ

கவைலப'டா.

க.யாண,%

வ0தவகC

தியாகச ,திர விவநாத

சா3திாிகெளபவ ஒவ. அவ சிற0த ஸ3கித வி,%வா. ஜி.லா ஜ'ஜாக

இ0த பன. %ைர எ1 ஐேராபிய கனவா1

ஸ3கித பாட கபி,%

வ0தவ; ேஜாதிஷ சா3திர,திK அவ  பழக இ0த%. அவ எ
த0ைதயா

ந(ப. அவாிட எ த0ைதயா "மைழ வ0% நிவி'டேத;

இேபா% பிரயாணபட Aடாதா?" எ ேக'டா. அவ, "அதனா. ஒ
ெக9தி இ.ைல. ந.ல%தா" எ Aறின. ெப( `'9காரகளி சில

அேபா% ம,% Aறின. உடேன சா3திாிக

பல வடெமாழி ேலாககைள

ஒறபி ஒறாக எ9,% ெசா.B, "மைழ வ0த% ந.ல ச னேம; றப9வ%
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நைமேய" எ நிWபி,தா. எ த0ைதயா

அ0த மைழயா. உ(டாகிய

கலக சா3திாிகCைடய வா,ைதகளா. நீகேவ உ ள

உ,தமதான ர,தி  றப'9 வி'ேடா.

ளி0த%. நாக

கிகபிரேவச சிறபாக நிக0த%. க.யாண சிற  ேம.

கிகபிரேவச சிற அதிகமாக இ0த%. "ஊைரவி'9 ேபா@வி'டைமயா.
இவகC  ெசௗகாிய அதிகமாயிேற ஒழிய

க,% ஊரா

ைறெவாமி.ைல" எற

உ(டாயி.

வரA ேகாபால பாகவத
க.யாண நிைறேவறிய பிற

சில நா'க

உ,தமதான ர,தி.

தகியி0ேதா. இைடேய அகி. ஓ ஊாி. எ ேவ'டக,% அமா `'>.
நைடெபற விேசஷ,தி

நா1 ேவ சில ேபாயி0ேதா. எ த0ைதயா

மா,திர ஊாி. இ0தா. அேபா% உ,தமதான ர,தி. எக

எதி`'>. ஒ க.யாண நட0த%. அக.யாண,%

`'9

வரAாிB0% ேகாபால

பாகவத எ1 ெபாியா த பாிவார,%ட வ0தி0தா. அவ ஹாிகைத

ெச@வதி. மிக க ெபறவ. சிற0த ஆசார அ1-டான ைடயவ. அவ

அக.யாண,தி. ஹாிகைத நட,தினா. அதைன ேக'ட எ த0ைதயா நா

அேபா% அேக இ.லாத%

றி,% வ0தினா. நா வ0தட, "ேகாபால

பாகவத கைத ப(ணினா. நீ ேக'>0தா. பல விஷயகைள கிரகி,திபா@"
எறா. பாகவத அ இ0தா. நா ெச அவைர, தாிசி,% நம3கார
ெச@ேத. பளபளெவற அவ திேமனி2 விTதி தாரண  %ளசிமணி
மாைல2 Uய உைட2 எ க(கைள
பாகவதக

ளிவி,தன. அவட இப%,

ப%

வ0தி0தன. எ.ேலா U@ைம2 பதி2 உெவ9,தாேபா.

ேதாறினாக .

ேகாபால பாகவத எைன சில கீ,தனக

பாடெசா.B ேக'டா. சில

தமி ெச@2'கைள2 அவ விபப> ெசா.B கா'>ேன. அவ

மனமகி0% எைன ஆசீவாத ெச@தா.
மMச

ேவ->2ட

சில தினக

நா1

உ,தமதான ர,தி. இ0தபிற

எ த0ைதயா தாயா

ன வழியாக மீ'9 கள,Uேக வ0% ேச0ேதா. நா மMச
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ேவ->யணி0த க.யாண ேகால,%ட

ன, கா >

தBய இடகளி.

உ ளவகளி விபப> அகேக ெச ெபாிேயாகCைடய
ஆசீவாத,ைத ெபேற.

பMசகச க'>ெகா(9 கிக3தனாகிய அேகால,ைத க(9

ச0ேதாஷமைட0தவகC

த.வ எ அைனயா. எ த0ைதயா எ

க.யாண விஷய,திப'ட சிரம,தி

அளவி.ைல. ஆதB "ந.ல காாிய,ைத

விைரவி. நறாக நிைறேவறிேனா" எற திதியினா. அவ உ,ஸாக
ெபறி0தா.

ஒேர நா'ட
க.யாண,தி  சிலநா

பி0% க.யாணமான பிற

சிலநா

வைரயிK என  ஒ திய உ,ஸாக இ0த%. பாக ேவ(>யவகைள

ெய.லா பா,%வி'9 ஒவா அைமதிெபற பி அ0த உ,ஸாக

எனிடமி0% ந<வி வி'ட%. நா கிக3தனாகிவி'டதனா. எனிட திய

அபிவி,தி ஏ% உ(டானதாக, ெதாியவி.ைல. க.யாண,திK ெபா

வவாயிK ஊ பிரயாண,திK என
என

லாப இ0ததாக, ேதாறவி.ைல.

ஒதா நா'ட. தமிதா என  ெச.வ; அ%தா எ

அறிபசி

உண; எHவளெகHவள நா அத ெதாடைப

அதிகப9,திெகா கிேறேனா அHவளகHவள என

உ,ஸாக, ந.ல%

ெச@ேதாெமற திதி, லாபமைட0ேதாெமற உணசி உ(டாகிறன. அ
சாி, இசாி, இ0த நிைலைம மாறேவ இ.ைல.
-----------

அ தியாய 23 : ஏக நபிைக2
கள,Uாி. இ0தேபா% எகC

அதிகமாக ெந.

வ0த தானியகளி. க

ைறவாக இ0தன. க

ெந.லாக மாறிெகா வ% வழக.

அைனயா கபM சாத உ(ட%

தBயன

தBயவைற ெகா9,%வி'9
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ஒநா

எ தாயா உ(Eேபா% நா கவனி,ேத. அவ இைலயி.

இ0த உண தியதாக, ேதாறிய%; அவ கபMசாத,ைத

உ(9ெகா(>0தா. ெந.B அைமைய உண0த அவ என  எ

த0ைதயா  ெந.லாிசி2ணைவ அளி,%, தா ம'9 கபMசாத,ைத சில
நா'களாக உ(9 வ0தாெரப% ெதாிய வ0த%.

"ஏ அமா இப> ெச@கிறா@?" எ நா ேக'ேட. "க உட 
ந.ல%தாேன? அைத ெந.Kகாக மாவ% ஏெனெற(ணி இப>
ெச@கிேற." "அப>யானா. எகC

எ அைனயா

ேவ(9ேகாC

மா,திர அாிசி சாத ேபா9கிறாேய?"

விைட Aற வழியி.ைல. அபா. எ1ைடய

இணகி அவ எகைளேபால அாிசி சாத உ(ண

ஆரபி,தா. இராகைவயாிட பாட ேக'ட%

ஐபசி மாத தீபாவளி வ0த%. என , தைல, தீபாவளியாதலா. எ

மாமனாைடய அைழபிேம. நா1 எ தா@, த0ைதய உ,தமதான ர

ெசேறா. மாளா ர,தி. தீபாவளி ப(>ைக நட0த%. அத1ட ஆ மாத 
நட0த%. தீபாவளிகாக ஏ< Wபா@
பதினா

Wபா2 கிைட,தன. அத

ஜாிைக வா3திர  ஆறா மாத,திகாக

 நா ைகயி. ெவ ளிகாைப ம'9

அணி0தி0ேத. எ தாயா விப,திப> அ0த பதினா
ெவ ளிசகிB ெச@% என

த0ைதயா

Wபா@ 

அணிவி,தாக . தீபாவளியான பிற

எ

Pவர வ0தைமயி ஆமாத கால உ,தமதான ர,திேலேய தக

ேந0த%. அகால,தி. பாபநாச,தி. சிப ளிAட ஒறி உபா,தியாயராக

இராகைவய எபவ இ0தா. அவ தமி D.கைள கறவ.

பேகாண

காேலஜி. தமிழாசிாியராக இ0த தியாகராச ெச'>யாாிட,திK மகாவி,%வா

O மீனா'சி 0தர பி ைளயவகளிட,திK பாட ேக'டவ. அவைர பறி

ேக வி2ற நா ஊாிB0த கால,ைத `ணாகாம. அவாிட ெச பாட
ேக'கலாெம எ(ணிேன.
அப>ேய ஒநா

பாபநாச ெச அவைர பா,% பாடMெசா.ல

ேவ(9ெம ேக'9ெகா(ேட. அவ சமதி,தா. நN.

கா(>ைக2ைரைய அவபா. ேக'க, ெதாடகிேன. தின0ேதா காைலயி.

உ,தமதான ர,திB0% பாபநாச ெச.ேவ; பக.

அவ

<வ% அேக தகியி0%

ள ஓ@ ேநரகளி. பாட ேக'9 வேவ.
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அகால,தி. அவ O மீனா'சி0தர பி ைளயவகைள பறி2

தியாகராச ெச'>யாைர பறி2 அ>க> பாரா'> ேபவா; "நN. பாட

ேக'க ேவ(9ெமறா. தியாகராச ெச'>யாாிட ேக'கேவ(9. நNB

வைரயைறைய அவ ெதளிவாக உண0திகிறா. 'நடவாம>சீ' எற \,திர,தி
உைர விேசஷ,ைத அவைர ேபால சிகிறி ெசா.பவ ேவ யா இ.ைல.

அதைன பி ைளயவகளிட அவ அறி0%ெகா(டா" எ அவ ெசா.Kவா.
அவ இHவா ெசா.ல ெசா.ல என

ெந9காலமாக இ0%வ ஆவ.

ெபகி ஏக,ைத உ(டா . " பேகாண,%  ேபா@ ெச'>யாாிட பாட

ேக'கலாமா? அ% நம  கிைட மா? கவெம(' காேலஜி. ேவைலபா 
அவ நைம ஒ ெபா'ப9,தி பாடM ெசா.Kவாரா!" எ பல பலவிதமாக
நிைன0% நிைன0% மகிேன.

இராகைவயாிட ெதாடசியாக ஒ வார பாடேக'9 வ0ேத. அவேரா9

பழ  ஒவ ஒ நா

எைன பா,%, "தின0ேதா இவாிட

பாடேக'கிறீேர. இவ ஏைழ. இவ

ஏதாவ% திரவிய சகாய

ெச@யேவ(டாேமா?" எறா. அவ Aறிய% உ(ைமதா. ஆனா. நா

ெபாCதவி ெச@2 நிைலயி. இ.ைலேய! எ த0ைதயாாிட இ0த விஷய,ைத

Aற அMசிேன. நா அவ  சிரம ெகா9ப% பிைழதா எபைத

உண0% அ

த. தின0ேதா அவாிட ெச வவைத

நி,திெகா(ேட. இைடயிைடேய ெச சில விஷயகைள ம'9 ேக'9

வ0ேத.

பிகால,தி. இராகைவய ம%ைர காேலஜி. தமி ப(>தராக இ0%

அபா. ச0நியாச ெப வா0% வ0தா.
'இகி_- ப>க ெசா.Kக '
ஒநா

நா1 எ த0ைதயா

பேகாண,தி

ஒ ேவைலயாக

ேபாயி0ேதா. அேக வகீலாக இ0த ேவகட ராH எபவ எ0ைதயா

ந(பராதB அவ `'>  ெசேறா. த0ைதயா அவேரா9 ேபைகயி.

எைன பறி அவ விசாாி,தா. "இவ தமி ப>கிறா; சகீத அபியாச 
ெச@% வகிறா. யாாிடமாவ% இ0% தமி கெகா ள ேவ(9ெம
ஆைசப9கிறா. இ

ள தியாகராச ெச'>யா மிகசிற0த வி,%வாென

ேக விப9கிேறா. அவாிட ப>க ேவ(9ெம இவ வி கிறா" எ
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த0ைதயா ெசா.Bவி'9 நா இயறிய ெச@2'க

ெச@தா.

சிலவைற ெசா.Bகா'ட

அவைற ேக'ட ேவகடராH, "நறாக இகிறன. ஆனா.
இகால,தி. இவறா. என பிரேயாஜன? எதகாக இHவள க-டபட

ேவ(9? இைத வி'9வி'9 இகி_- ப>க ெசா.Kக . நா உதவி
ெச@கிேற; எ அபகைள2 ெச@ய ெசா.Kகிேற. இ1 சில

வஷகளி. இவ
என

எனிட

1

வ0%வி9வா" எறா.

அவ Aறிய வா,ைதக

மகிசிைய உ(டாகவி.ைல; அவ

ள அபினா. அHவா ெசா.Kகிறா எபைத நிைன,% பாக

எ மன இட தரவி.ைல. அவபா. என  ேகாப0தா உ(டாயி.

"தியாகராச ெச'>யாாிட ப>க வழிேக'டா. இவ இகி_- ப>கவ.லவா
உபேதச ெச@கிறா? என

இகி_ஷு  ேவ(டா; அதனா. வ

உ,திேயாக  ேவ(டா" எ நா சி0தைன ெச@ேத.
எ த0ைதயா, "இகி_- ப>க

ேப இவ

யற%(9; ெதK 

ப>,தா. ஒறிK இவ ,தி ெச.லவி.ைல. தமி ப>பிேலதா இவ1

ஆைச2 தீவிர  இகிறன. ேவ வழியி. இவ ,திைய மாவ%

சா,தியமாக, ேதாறவி.ைல" எ Aறி விைடெப எ1ட உ,தமதான ர
வ0%வி'டா.

'உட வைள0% ேவைல ெச@வ%'
உ,தமதான ர,தி. எக

நிலகைள எ சிறிய த0ைதயா கவனி,%

வ0தா. நா அH?ாி. தகியி0த ஆமாத காலகளி. அவட

வயகா9கC  ெச.ேவ. ெச@களி. பயிாி'>  ெச>, ெகா>கைள
பா%காபதி. உதவி ாிேவ; ேவB க'9ேவ; ஜல இைறேப; கா@கைள
பறிேப. எ மாமனா `'>ன பா ேபா% பி1 பாக

அவைற ெச@ேவ; 'ப>,% ேசாேபறியாகிவி'டா' எ எ(ணாம.,
'க,% ள பி ைள; பிைழ,%ெகா வா' எ அவக

எ(ண

ேவ(9ெமப% எ நிைன. இ,தைகய சி ேவைலகைள இளைம

தேல
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ெச@%வவ% கிராம,தா

இய. . உட வைள0% ேவைல ெச@வ%

அெகௗரவ எற எ(ண அகால,தி. அதிகமாக பரவவி.ைல.
த0ைதயா சிவ Tைஜ
அபா. நாக

\ாியIைல ெச சிலநா

தகிேனா. அேக எ பிதா

எ மாதாமகாிட 3ப>க Bக Tைஜைய எ<0தள ெச@%ெகா(டா. அ0த

சிவBக ெபமா1

மீனா'சி0தேரவர ெரப% திநாம.

9ப,% ாிய Tைஜைய அ%கா ெச@%வ0த எ0ைதயா அகால

த.

சிவTைஜைய விாிவாக ெச@ய, ெதாடகின. எ பா'டனாைர ேபாலேவ
அபிேஷக,%  பாK அசைன

வி.வ  இ.லாம Tைஜ ெச@வதி.ைல

எற நியம,ைத ேமெகா(டா. சிவTைஜயி. வரவர அதிகமாக அவ

ஈ9படலானா. த Tைஜயி. நிேவதனமான அன,ைதயறி ேவ அன,ைத
உ(E வழக,ைத நி,திெகா(டா.

இராமாயண பிரசக,தி. அவ த வாைகயி. பல வஷக

ஈ9ப'டவ. இராமபிரா1ைடய அாிய

ஆயி1 சிவெபமானிட,% அவ

ணக

உ(டான தீவிரமான பதி இராமபிரானிட

உ(டாகவி.ைல. இராமபிராைன எ.லா
எ(ணி வழிப9வதி. அவ

அவ ெநMச,ைத உகின.

ணகC நிைற0த I,தியாக

ைறவதி.ைல. ஆயி1 அவ த இதய

அ0தரக,ைத சிவபிரா1ேக உாிைமயாகின. அவைடய வாைகயி

ப தியி. அவைடய சகீத, திறைம அவ க<  மதி   காரணமாக

நிற%. பிப தியி. அவைடய சிவTைஜ2 சிவபதி2 அவைடய மதி 
கிய காரணமாயின. ேகாப, உறவினகளிட,தி. ஒவைகயான ெவ

தBய

எ1

ைறகC விடா யசி, க-டகைள சகி தைம, சகீத, திறைம
ணகC அவபா. இ0தன. ஆனா. அவைரபறி நிைன 

ேபாெத.லா இ0த

ஞாபக,தி

ைறகைள2 நிைறகைள2 கட0% நி

வவ% அவர% சிற0த சிவபதி சிறேபயா .

தB.

அபா? நா'டா
சில கால,%  பிற

\ாியIைலயிB0% ேநேர

ன,தி

நாக

வ0% ேச0ேதா. எ த0ைதயா வழகேபாலேவ காலேaப ெச@%வ0தா.

என  பைழய உ,ஸாக சிறி% சிறிதாக

ைற0% வ0த%. ப>,த

பழ 3தககைள, திபி, திபி ப>,% வ0ேத. ஆனாK திதி
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பிறகவி.ைல. திய
ஒநா

யசி ெச@வத  வழியி.ைல. இப>யிைகயி.

ெப BXைர சா0த அபா?ாிB0த நா'டாராகிய

ெபMெச.வெராவ அாியி:  ேபா  வழியி.

ன,தி. எக

ஜாைகயி. தகின. அவ O மீனா'சி0தர பி ைளயவகCைடய ந(ப.

தமி பயிசி உைடயவ.

அவ எேனா9 ேபசிவைகயி. எனகி0த தமிழாைசைய உண0தா.

பி ைளயவகCைடய ெபைமைய அவ பலப>யாக விாி,% உைர,தா. எ

த0ைதயாைர பா,%, "தமிழி. இHவள ஆைச2 ள உக

மாரைர `ணாக

இசிறிய ஊாி. ஏ ைவ,திகிறீக ? பி ைளயவகளிட,தி. ெகா(9ேபா@

வி'9வி'டா. இவ நறாக ப>,% வி,தி

வவாேர இப>ேய இவ

இ0தா. ஏகிேபா@ ஒ  உதவாதவராகி வி9வாேர. இப>

ைவ,திப% என , திதியாக இ.ைல" எறா.

"அவாிட ெகா(9ேபா@ வி'டா. அவ பாட ெசா.B, தவாெரப%
என நிசய?" எ எ த0ைதயா ேக'டா.
"என அப> ேக'கிறீகேள! அவகளிட,தி. எHவள ேப

கெகா Cகிறாக ! எHவள ேப பாடேக'9 ந.லநிைல

வ0திகிறாக ! பாட ெசா.வைதேபால அவகC

விபமான ெசய.

ேவெறா இ.ைல. இேபா% அவக

நாகப'>ன,தி. அ0த 3தல ராண

அவகளிட எேபா% சில மாணாகக

பாட ேக'9ெகா(ேட

அரேகறி வகிறாக . நா ேபா@ ஒ மாத இ0%வி'9 வ0ேத

இபாக ."

"எ.லா சாி தா. ஆனாK இவைன, தனிேய அ1 வத

%ணியவி.ைல. தவிர அவகளிட ெசறி0தா. ஆகார

தBய

எ மன

ெசௗகாியகC , திரவிய ேவ(9ேம. இேபா%தா இவ1  க.யாண

நட0த%. அத

அதிகபண ெசலவாகிவி'ட%. இப> இைகயி. ேமK

எப> எனா. பண ெசல ெச@ய

>2?" எறா த0ைதயா.

"எனேவா, என , ேதாறியைத ெசாேன. பி ைளயவகைள, தவிர

இவ , திதி உ(டா ப> பாட ெசா.ேவா ேவ யா இ.ைல.

ேயாசி,%ெகா(9 ெச@2க " எ ெசா.B அவ விைடெப ெசறா.
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இஙனேம ேவ சில பி ைளயவகCைடய ந ண,ைத2 லைம

சிறைப2 எகளிட Aறி வ0தன. அதனா. என

தியானேம ெபாிதாகிவி'ட%. கட

திவ

அ லவபிராைன பறிய

ைகA'9ேமா எ ஏகலாேன.

நபிைக உதய
ஒநா

காைலயி. திவிைளயாட ராண,ைத ப>கலாெம

எ9,ேத. அேபா% மிக ைந0%, அய0%ேபான எ உ ள,தி. ஓ எ(ண

ேதாறிய%. "இ0த 3தக,தி. கயிசா,தி பாேபா" எ நிைன0%

அHவாேற ெச@யலாேன. இராமாயண, திவிைளயாட.

தBய D.களி.

ேவ ஒவைரெகா(9 கயிசா,தி பிாி,% அபக,தி அ>யிK ள
பாடைல பா,% அெச@2' ெபாளி ேபாைகெகா(9 அ% ந.ல
ெபாCைடயதாயி த க,% நிைறேவெம, அறாயி

நிைறேவறாெத ெகா Cத. ஒ சபிரதாய.

நா ஒ சிவைனெகா(9 கயிசா,த ெச@%, 3தக,ைத

பிாி,ேத. ெசற %மதி வட ப னி மாத பதிபிகெபற

அபழ 3தக,தி. 160-ஆ பக கிைட,த%. 'ேவத,%  ெபா
அளிெச@த படல'மாக இ0த% அப தி. சில
ெதாியா% மயகி ம%ைர

னிவக

ேவத,தி ெபா

வ0% அேக எ<0தளி2 ள தaிணாI,திைய

பணி0% தவ ாிய, அவ எ<0தளி வ0% ேவதெபாைள விளகி

அளினாெரப% அபடல வரலா. நா பிாி,% பா,த பக,தி.,

தaிணாI,தி ஓ அழகிய திவெம9,% வவைத வணி  பாட.க

இ0தன. அ0த பக,தி அ>யி. 23 எ1 எ(Eைடய ெச@2ைள நா

பா,ேத. "எ உ ள க,% நிைறேவமா, நிைறேவறாேதா" எற பய,ேதா9

நா ெம.ல 3தக,ைத பிாி,ேத. பிாி  ேபாேத எ மன

தி ,திெக அ>,%ெகா(ட%. ந.ல பாடலாக வரேவ(9ேம!' எற

கவைலேயா9 அபக,ைத பா,ேத.
"சீதமணி Iர.தி வா@சிறி தப

மாதவக

காணெவளி வ0%ெவளி நிறா
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நாத > வாயளவி னாமைறயி ன0த
ேபாதவ> வாகிநிைற Tரண ராண"

எற பா'ைட க(ேடேனா இ.ைலேயா என

மயிAெசறி0த%. எ

க(களி. நீ %ளி,த%. மிக ந.ல நிமி,த உ(டாகிவி'ட%. ஒ
ேவ(> நிற என , தaிணாI,தியாகிய

ெதாிவி  ெச@2

ஏ%? "கட

ைவ

I,தி ெவளிப'டைத,

கிைட,தெதறா., எபா. ெபாகிவ0த உணசி

எப>2 ைகவிடா" எற நபிைக உதயமாயி. "ம%ைர

மீனா'சி0தர கட

னிவகC

அ

வர

ெச@தா. என  அ0த ெபமா

திநாம,ைத2ைடய தமிழாசிாிய கிைடபா" எற உதி உ(டாயி.

எ த0ைதயா TைஜயிK ள I,தி2 O மீனா'சி0தர கடேள எற

நிைன வ0% இ ,திய%. உவைக2 திய ஊக  ெபேற.

இ0நிகசிைய எ த0ைதயாாிட Aறிேன. அவ ெபமகிசி அைட0தா.
"எHவா அவகளிட ேபா@ ேசவ%? ெசல
ேபா@ இக

>2மா?" எற ேக விக

என ெச@வ%? தனிேய

எ<0% பய ,தினாK,

திவிைளயாட பா'> ேதாற அ0த பய,ைத ேமெல<ப ெவா'டாம.

அடகி நிற%. அேணாதய,ைத எதிபா  ேசவைலேபால ந.ல கால,ைத
எதிபா,% நா'கைள கழி,% வ0ேத.
----------

அ தியாய 24 : காாிைக பட
ன,தி. நாக

தகியி0த `'>னராகிய ராைமயகா என%

நிைலைய அறி0% மிக இரகினா. அபா. ஒநா

எ த0ைதயாைரபா,%,

"இவைன ெசகண சின ப(ைண வி,தாசல ெர'>யாாிட ெகா(9ேபா@
வி'டா. அவ பாடM ெசா.வாேர" எறா. "வி0தாசல ெர'>யா எபவ

யா?" எ எ த0ைதயா ேக'டா. "அவ ெசகண,திK ள ெபாிய ெச.வ,

உபகாாி, தமி வி,%வா, இலகண, இலகியகைள நறாக பாடMெசா.K

சதி வா@0தவ." "அவாிட ேபாயி0தா. ஆகார
ெச@வ%?" "நீக

தBயவறி

என

9ப,%ட ெச அேக இகலா. அவேர உகC
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ேவ(>ய ெசௗகாியகைள ெய.லா ெச@% ெகா9பா. நா உகைள

அைழ,% ெச அவாிட வி9கிேற. அவ எ ந(ப" எ ராைமயகா
ெசானா. அவ பி1 வி,தாசல ெர'>யாைடய

ணாதிசயகைள

ெசானா. தமி சி,த ைவ,திய D.களி. ஐயகா ந.ல பயிசி2ைடயவ.

அதனா. அவ  ெர'>யா  பழக உ(டாயி. அ0த பககளி.

இ0த தமி வி,%வாக

யாவ  ெர'>யாைடய பழக உ(9.

ெசகண ெசற%
ராைமயகா வி0தாசல ெர'>யாைர பறி ெசானேபா% என 

சிறி% ஆத. உ(டாயி. கால,ைத `ணாக கழிகாம. இயறவைரயி.

பாட ேக'கலாெம எ(ணிேன. எ த0ைதயா ெசகண ெச.ல

உடப'டா.

கா >யிB0த க3Uாி ஐயகா, சாமி ஐயகா, கள,U ராைமயகா

எபவகC  வி,தாசல ெர'>யா ந(ப.

ன ராைமயகா

ெசகண,தி  றபட ஒநாைள நிசயி,% Aறியபி, ேமAறிய Iவ 

அதைன அறிவிக, அவகC அ ெசகண,தி

வ0% எைன

ெர'>யாாிட ேசபிக வவதாக ெசா.Bய1பின.
றி,த தின,தி.

ன ராைமயகா எைன2 எ த0ைதயாைர2

அைழ,%ெகா(9 ெசகண ெசறா. எ தாயா
எகC

ேப கா > க3Uாி ஐயகா

ன,தி. இ0தா. அ

தBய Iவ அேக

வ0தி0தன. நா.வ எைன ெசகண ெர'>யாாிட ஒபி,% எ
இய.ைப பறி Aறின: "இவைன ந.ல D.க

ப> ப> ெச@யேவ(9.

இவ அேத நா'டமாக இகிறா. ேவெறாறிK இவ ,தி ெச.லவி.ைல.

அறி2 ப>கிற வைரயி. இவ

9ப,ைத2 பா%காக ேவ(9" எ

ேக'9ெகா(டன. ெர'>யா அப>ேய ெச@வதாக ஒ ெகா(டா.
இய.பாகேவ உபகார சி0ைதைய உைடய அவ இ0த நா
ெசா.Kேபா% எைன ஏெகா வத

என தைட?

ேபகC

ெர'>யா எைன ேநாகி, "என என D.கைள ப>,திகிறீ?"

எ ேக'டா. நா இன இன Dைல இனா இனாாிட,தி. பாட
ேக'ேடெனபைத ெசா.Bவி'9, "நா இ0த D.கைள பாட
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ேக'>0தாK ஒ DBலாவ% என , ெதளிவான ஞான உ(டாகவி.ைல.
எ.லா

ைற2 தாக

தீகேவ(9" எ ேக'9ெகா(ேட. அவ

னைக2ட, "அப>ேய ஆக'9" எறா.
பிற

"நீ நN. கா(>ைக உைரைய பாட ேக'>,தலா. எ<,%

ெசா. இலகணக

ஒவா ெதாி0தி . இ0த ஞானேம ேமேல

இலகியகைள ப>,த  ேபா%மான%. அ9,தப>யாக யாபிலகண

ெதாி0%ெகா ள ேவ(>ய% அவசிய; ஆதலா.

தB. யாபகல

காாிைகைய பாட ெசா.Kகிேற அபா. ெசௗகாியேபா

பா,%ெகா ளலா" எ Aறி எ த0ைதயாைர பா,%, "நீக

9ப,%ட இேக வ0%வி9க " எறா. எ த0ைதயா  என 

மகிசியினா. உ ள Tாி,த%. யாவ ெர'>யாாிட விைடெபெகா(9
ன வ0ேதா. எ த0ைதயா எ தாயாைர2 எைன2

அைழ,%ெகா(9 ெசகண,%

ஒ ந.ல நாளி. வ0தா. இைடயிேல

நிறி0த தமி ேக வி, %ைறயி. மீ'9 நா

0ேத.

ெர'>யா எகCகாக ஒ ஜாைக ஏப9,தி அதி. இ ப> ெச@%,
உண ெபா கைள2 ேவ(>ய அள

னதாக அ1பி, ெசல 

பண  ெகா9,% ஆதாி,தா. ஒHெவா மாத ஆரப,திK தவறிறி இர(9

கல ெந.K இர(9 Wபா2 அ1பி வி9வா.
ெர'>யா இய.

ெசகண,தி. நா'டா(ைமகாராி. ெபாிய ப(ைணயா, சின
ப(ைணயா, ப'ட,% ப(ைணயா எற ப பின இ0தன! வி,தாசல
ெர'>யா சின ப(ைணயா எ1 ப பின. இIவைகயினைர2

நா'டா எ வழ வ. அவகC , தமி பயிசி இ0தைமயா. எகளிட

அ ைவ,% அHவேபா% ேவ(>ய உபகாரகைள ெச@% வ0தாக .

அவகளி. சில ைசவ சமய,ைத2 சில ைவணவ சமய,ைத2 த<வியவக .
ஆயி1 அவகC

விவாக சப0த

வி,தாசல ெர'>யா

தBயன உ(9.

'ைடயான வ>வின. க நிற,தின. ேதக

பளபளபாக இ . எெபா<% ,தமாக இபா. காைல ஐ0% மணி

எ<வா. ஊைர றிK கா9கC நீWற  மண பர

ள ஓைடகC
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உ(9. ஏேத1 ஒ பக ெச த0த ,தி

ஏ< மணி

`'>

தBயவைற

>,%ெகா(9

வவா. கா., ைகைய ,தப(ணிெகா வத 

க,ைத ,தப(ணிெகா வத  அைர மணிேநர பி> . பிற

திநீைற உ,Uளனமாக இ'9ெகா(9 ப>க, ெதாட வா. பதிெனா மணி
வைரயி ப>,%ெகா(ேடயிபா. ப>  D.களிK ள ஒHெவா

விஷய,ைத2 ஆ0% ப>,% சி0தி,% ெச.வா. ம,தியான உண பி

இர(9 மணி

த. இரா,திாி எ'9 மணி வைரயி. ப>,%ெகா(ேட இபா.

ப>பதி. அவ  சBேப ேதாறா%. இரவி. ேபாஜன ஆன பிற

I,த

த ைடய

மாரராகிய ந.லப ெர'>யா  கபராமாயண பாட ெசா.வா.

அவ ேப மிக தி,தமாக இ .

க.வி ெச.வ  ெபா' ெச.வ  ஒேக ெபறி0தைமயி அவ

ந.ல மதி இ0த%. அ>க> யாேர1 அய:ாிB0% வ0% இர(ெடா நா

தகி அவாிட சபாஷி,% ெச.வாக .

அவ கைனயெர1 `ரைசவாிட பாட ேக'டவ. `ரைசவகC 

ெர'>யாகC  ஒைம2 ந'  அதிகமாக இ0தன. `ரைசவ வி,%வ

சிகாமணியாகிய %ைறமகல சிவபிரகாசைர அ(ணாமைல ெர'>யா எ1
ெச.வ ஆதாி,% பா%கா,த வரலாைற அHவிவைகயின அ>க>
பாரா'> ெசா.Bெகா(>பாக . சிவபிரகாச வாமிக

பழகிய

இடகைள2, அவ நீரா9ெபா'9 அைமகெபற நைட வாவிகைள2 நா
பா,திகிேற.

பல தமி ஏ'9 வ>கைள2 அ 3தககைள2 வி,தாசல

ெர'>யா ெதா ,% ைவ,தி0தா. எ<த அேநக ஏ'9 வ>கைள Q,தமாக

ைவ,திபா. தமிட இ.லாத அாிய தமி D.க

கிைட,தா. அவறி.

எ<திெகா வா. ஏ'9 வ>யி. விைரவாக நறாக எ<%வா.

எனகாக சில தமி D.கைள ஏ'9 வ>யி. எ<தி, த0திகிறா. சில
சமயகளி. நா1 அவ ஒேர சமய,தி. ஒ Dைல பிாி,%ெகா(9
தனி,தனிேய பிரதி ப(Eேவா.

ப>,தK பாட ெசா.KதK வ0தவகளிட சபாஷைண ெச@தKமிறி

ேவ ஒ காாிய,திK அவ ,திைய ெசK,%வதி.ைல. மி தியான T3திதி

உ ளவ அவ. அவைற அவைடய பி ைளகC காாிய3தேம கவனி,%
வ0தன. இHவா அவ இ,தB.

9ப,தா  உறவின  மிக

வ,த இ0த%. அதைன ெர'>யா உண0% சிறி% கவைலெகா ளவி.ைல.
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ந.லப ெர'>யா
நா வி,தாசல ெர'>யாாிட பாடேக'ட கால,தி. அவ  சேறற

ைறய ஐப,ைத0% பிராய,தி

ேம. இ . அவ

இ0தன. I,தவராகிய ந.லப ெர'>யா
இ0த%. ெப(மணிகC

ஐ0% பி ைளக

Oதன வவா@ மி தியாக

அதிக Oதன வழ வ% அ0த ஜாதியினைடய

வழக. அதனா. ெப(மணிக

த0திர  விேவக  கணவகளிட,தி.

மாியாைத2 உைடயவகளாக இபாக .

ந.லப ெர'>யா ந.ல தியாகி. தமிழிK பயிசி2 ளவ. உ,தமமான

ண ைடயவ. எ த0ைதயாாிட ேபர T(>0தா. அவ தனிேய

எகC  ெச@%வ0த உதவிக

பல.

யாபகல காாிைகைய பாடேக'ட%
ந.லேவைளயி. நா காாிைக ப>க, ெதாடகிேன. யாபிலகண,ைத

பறி சிறி% அறியாதநிைலயி. இ0ேத நா. என

அைத கபிப%

சிரமமான காாிய0தா. ஆனாK ெர'>யா ெதளிவாக என  கபி,தா.

அவைடய ஞான  எ1ைடய ஆவK ேச0% அ0த, ெதளி 
காரணமாயின.

நா பாடேக'க, ெதாடகிய% கில வஷ மாகழி (1869)

மாத,திலா . வி>யகாைலயி. நா

மணிேக அவ எைன எ<பிவி9வா.

திவாசக,தி. திெவபாைவைய ப>க ெச@வா.

மப>2 ெசா.B ேக விக
அேக விக

என

த.நா

நட0த பாட,ைத

ேக'9 எ மன,தி. பதிய ெச@வா.

மிக உபேயாகமாக இ0தன. பாட ேக'பவ எHவள

Uர கிரகி,%ெகா(டா எப% ெதாியாமேல ெதாடசியாக பாட

ெசா.வதி. பய ஒமி.ைல எபைத அவ அறிவா. ேக'ட பாட,ைத

சி0திக ெச@% அ>க> ேக வி ேக'பதனா. கபி,த பாட உதிப9.
யாபகல காாிைக2 உைர2 ேமேகா' ெச@2'கC எ

உ ள,ேத பதி0தன. ேமேகா' ெச@2ளி அ,த,ைத2 எ0த இலகண,தி

உதாரணமாக அ% கா'டப9கிறேதா அ0த இலகண அைம0திபைத2
ெர'>யா எ9,%ைரபா. அ0த இலகண,ைத அைம,% திய ெச@2'க

158

எ<%ப> ெசா.Kவா. நா எ<தியைத பா,% இன இன பிைழக

இகிறன எ விள வா. ஒவைக ெச@2C ாிய இலகண,ைத

அHவைக ெச@2ளாேலேய உைர  இலகண D. ெதKகிK வட
ெமாழியிK உ ளனவா. ெர'>யா , ெதK

தா@ெமாழி. அதிK

Dைல பறி எனிட ெசா.B "அHவாேற

அவ  பயிசி உ(9. ெதK

நீ ெச@% பழ " எ உைர,% அHவழிைய2 கபி,தா. அப>ேய ேநாிைச
ெவ(பாவி இலகண,ைத ேநாிைச ெவ(பாவிேலேய அைம,ேத;

ஆசிாியபாவி இலகண,ைத ஆசிாியபாவாேலேய Aறிேன. மிக

சிரமப'9 இHவா பா> கா'9ேவ. அெச@2'களி. உ ள

க(9

தB. என

எ9,%கா'9வா.
காாிைகயி

உ,ஸாக ஊ'9வா; பிற

ண,ைத

பிைழ இ0தா. அதைன2

தெச@2ளி உைரயி. உைரயாசிாியராகிய

ணசாகர

ேவ ெமாழிகளிK ள D.கைள உவைமயாக எ9,% ெசா.Kகிறா.

அ0D.கைள பறிய வரலாக

மா,திர ெர'>யாரா. ெசா.ல இயலவி.ைல.

ஆதB அHவிஷய,தி. ச0ேதக இ0த%. இைடயிைடேய வ ேமேகா களி.

ைஜன சமய, ெதாட ைடய பாட.க

பல. அவறி. அசமய சப0தமான சில

ெச@திகைள அவ விளகவி.ைல. இவைற, தவிர மற எ.லா ெதளிவாக
அ<,தமாக எ அறிவி. பதி0தன. அ0த அ3திவார பல இ1 இ0%

வகிற%. இலகணெமறா. க>னமானெதற நிைனேவ இ.லாம. லபமாக

மன,%

உ,ஸாக (டா வ(ண  ெர'>யா பாடMெசான

நா எ பாரா'ட கடைமப'9 ேள. அவாிட நா

பாடேக'ேட. ஆயி1 எ வா

தவதாயி.

மாதக

ைறைய
நா

<வ% அபாட பயப'9 இப

---------

அ தியாய 25 : ெசகண தி0 வாச
%ைறமகல சிவபிரகாச வாமிகளி சேகாதரகளாகிய ேவைலய,

கைண பிரகாச இவகCைடய பரபைரயின உறவின அபககளி.
பல கிராமகளி. ப ளிAட ைவ,தி0தாக . அவக

யாவ ஓரள தமி

பயிசி உைடயவக . ந.ல பாட.கைள மனனெச@% அவைற உாிய

ச0தபகளிெசா.B எ.ேலாைர2 மகிவி,% பயெபவாக . அவகC

ேவ சில வி,%வாகC அ>க> ெசகண,தி
ெர'>யாாிட சபாஷைணெச@% சில நா'க

வ0% வி,தாசல

தகியி0% தகC

ள
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ச0ேதககைள நீகிெகா(9 ெபாCதவி ெப ெச.வாக . சில
வி,%வாக

ெர'>யாைடய ச0ேதககைள2 தீப%(9.

தனிபாட. திர'9
இHவா வபவகCைடய சபாஷைணயா. என , தமி லாப

இ0த%. அவக

A தனிபாட.க

மிக ைவ2 ளனவாக இ .

அவைற ேக'9 நா பாட ெச@%ெகா ேவ. தனிேய எ<திைவ,%

ெகா ேவ. இப> ஒHெவா பாடலாக நா ேக'9, ெதாி0%ெகா வைத அறி0த
ெர'>யா ஒ நா , "எனிட தனிபாட. திர'9 இகிற%. அதி. பல
பாட.க

உ ளன. நா உம , தகிேற" எ Aறி, தமிடமி0த

அ 3தக,ைத எனிட ெகா9,தா. அ% %0%பி வட (1862) ச0திரேசகர

கவிராஜ ப(>தெரபவரா.

அத விைல Wபா ஐ0%.

த

அைத பா,தேபா% என

ைறயாக பதிபிகெபற%. அெபா<%

ஏேதா ஒ ெபாிய ைதய.

கிைட,%வி'ட%ேபால இ0த%. பலவைகயான க,%கC பலவைகயான

சா%ாியகC அைம0த தனிபாட.க

எ மன,ைத கவ0தன.

காளேமக லவ சமய,%ேகறப> சா%ாியமாக பா>ய பாட.கைள ப>,%
ப>,% உவேப; அவ பா>ய சிேலைடகைள ெசா.B ெசா.B மகிேவ;

பலப'டைட ெசாகநாத லவ ெச@2'களிK ள பதிைய2 எளிய
நைடைய2 க(9 ஈ9ப9ேவ; ஒளைவயா

தBயவகCைடய பாட.களி

ேபாகிேல எ மன லயி,%வி9. பலவைகயான ைவக

உ ள அபாட.களி.

ஒHெவா ஒHெவா ர,தினமாகேவ ேதாறிய%; ஓ@0த ேநரகளிெல.லா

அவைறேய ப>,% கால கழிேப. பிறாிட ெசா.B ெசா.B

பாரா'9ேவ; மிக விைரவி. பல பாட.க

மனனமாயின; என% தமிழ

அபாட.களா. எHவளேவா உய0%வி'ட%.
ெர'>யா என

யாபகலகாாிைக அ பிரதிைய2 ேவ சில

3தககைள2 பி அளி,தா. அ 3தகக

அகால,தி. அ 3தகக
ப>,த D.க

அைமயாக வழகிய

என  ெப0தனமாக இ0தன.
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வி,தாசல ெர'>யாாிட பல தமி D.க

இ0தன. அவறி பல ஏ'9

வ>க ; சில அ 3தகக . ஏ'9 பிரதிகளி பல அவ த ைகயாேலேய

எ<தியைவ. ெசHைவ \9வா இயறிய பாகவத,தி. அவ

உ(9. த ைகயாேலேய அ0D.

ந.ல பழக

<வைத2 ஏ'>. எ<தி ைவ,தி0தா. ஓ@0த

ேநரகளி. நா அ 3தககைள எ9,% பாேப; ப>ேப. அவறிK ள

விஷயகைள ெர'>யாாிட ேக'ேப. அவ ெசா.Kவா. இ,தைகய பழக,தா.

தமிகடB ஆழ  பர  பல Dப திகC சில வி,%வாகCைடய

சாி,திரகC விளகின. த(>யலகார, தி ற , திேகாைவயா எ1

D.கைள நாேன ப>,ேத. கபராமாயண,திK பல ப திகைள ப>,%

உண0ேத.

பா'>ய.க
காாிைக  பிற

ெர'>யா என  ெபா,த இலகணகைள2

பிரப0த இலகணகைள2 கபி,தா. அவைற அவ நறாக ஆரா@0%

வைரயைற ெச@% ைவ,தி0தா. அவைடய `'9, தி(ைண வகளி. பல

இடகளி. இர'ைட நாகப0த, அ-ட நாகப0த

எ<தெபறி . நா

அவ கபி,தேபா% என

தBய சி,திரகவிக

ேப சில பா'>ய. D.கைள ப>,தி0தைமயா.

அைவ ெதளிவாக விளகின. ெர'>யாைடய

விப,திப> ஒHெவா பா'>யBK ஒேர விஷய சப0தமாக காணப9
இலகணகைள, ெதா ,% வாிைசப9,தி ஏ'> பிரதி ெச@%ெகா(ேட.
மகல ெபா,த எபத இலகண,ைத பறி எ.லா

பா'>ய.களிK

ளவைற ஒேக எ<திேன. இ ைறயி. மறவைற2

எ<திேன. இHவா ெதா ,% எ<திய அவ> விஷய வாிைசயா. அைம0த

பா'>ய ெகா,தாக இ0த%. அபிரதி பிகால,தி. எனிடமி0%

ந<விவி'ட%. அவாிட த,தா,திேரய பா'>ய. எ1 பிரப0த இலகண D.

இ0த% அதைன2 ப>,ேத. பிரதி ெச@%ெகா ளவி.ைல. இேபா% அ0D.

தமிநா'>. அகபடவி.ைல. சி,திரகவிகளி இலகண,ைத2 அவைற

இய பழக,ைத2 ெர'>யா உதவியா. அறி0%ெகா(ேட.
ெபமாைளய

ெர'>யாைடய ந(பராகிய ெபமாைளய எ1 காணியாள பிராமண

ஒவ ெபபாK ெர'>யாடேன இபா. அவ  யாபிலகண,திK

ெபா,த இலகணகளிK சி,திரகவிகளிK ந.ல பழக இ0த%. நறாக
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அவ சி,திர எ<%வா. ரத ப0த, நாகப0த, கமல ப0த, சகர ப0தக
தBயவைற அவ ேபா'9, தவா. நா அவ

நா1 அசி,திரகைள வைரேவ.
நா ஒநா

ெச@2ைள அைடேப.

அசீர> ஆசிாிய வி,த ஒ எ<தி ெபமாைளயாிட

கா'>ேன. அெச@2ளி. நா

அ>க

இ0தன; ஆ சீக

இ0தன; எ%ைக

ேமாைன எ.லா இ0தன. ஆனா. ஓைச சாியாக இ.ைல. ெபமாைளய அைத

பா,% சிாி,தா. "ஏ? இதி. என பிைழ?" எ ேக'ேட "நீேர ப>,%
பா; ஓைச சாியாக இகிறதா எ கவனி2" எறா. நா சில ைற
ப>,ேத; ஓைச சாியாக இ.ைல எப% என
ஒ  ெகா ளவி.ைல; "ஆ சீக

ஓரள ெதாி0% அைத நா

இ.ைலயா?" எேற. "ஆ சீக

இகிறன எப% வா3தவ0தா. ஆனா. எ0த சீ எ0த இட,தி. இக

ேவ(9ேமா அப> இ.ைல. அதனா.தா ஓைச பிறகிற%" எ Aறி

பிர Bக _ைல எ தமி Dைல எ9,% சில பாட.கைள ப>,%
கா'>னா. நா வி,த இலகண ப>,த கால,தி. சீக
ேவ(9ெம ெதாி0%ெகா(ேட. ஓர>யி. ஆ சீக

'அளெவா,%' இக

இ0தா. மற

அ>களிK ஆ சீகேள இக ேவ(9ெம, ஏ< சீக

இ0தா. மற

அ>களிK ஏ< சீகேள இக ேவ(9ெம, இHவாேற சீகளி

எ(ணிைக நாக>களிK சமமாக இக ேவ(9ெம நிைன,ேத.
'அளெவா,த.' எபத

இத

ேமK ஓ அ,த உ(ெடபைத அத



நா அறி0%ெகா ளவி.ைல. அைத ெபமாைளய பிவமா விளகினா:

" த. அ>யி.

தசீ மாசீராக இ0தா. மற அ>களிK

இ . இேதா இபா'ைட பா:

"Tவா@ ெந9ேகா' 9ப0ேத
ைககா

ட

ெபாறியிBத

நாவா ெயா<கி ெறனலக

மள0த மாK நா க1

காவா ெயனநி ேற,ெத9ப,
தாேன வ0ெத கரதல,%

ேமவா நிற மாமணிைய,
ெதா<% விைன

விைடெகா9பா"

தசீ மாசீராகேவ
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நா

எபதி. ஒHேவார>யிK ஆ சீக

இகிறன.

த. இர(9 சீ

ஐ0தா சீகC மாசீக ; IறாMசீ ஆறாMசீ கா@ சீக . இ0த

அைம ஒHேவார>யிK மாறாம. நி ; மாறினா. ஓைச ெக9. இHவ(ண

சீக

அைமவதனா.தா ஒHெவா வைக வி,த,திK பல பிாிக

இகிறன."

அவ விாிவாக எ9,% ெசானேபா%தா என

விஷய விளகி.

" 3தக,ைத ப>,% பாபதனா. ம'9 ஒவ1  Tரண அறி ஏபடா%;

அறி0தவகளிட பாட ேக'கேவ(9" எ ெபாிேயாக

வ ,%வத

உ(ைமைய2 உண0ேத. இ,தைகய அாிய விஷயகைள, தகவகளிட

ெதாி0%ெகா ளாம. ெவ(பா எ, க'டைளகB,%ைற எ,

வி,தெம தாேம எ(ணிெகா(9 மன ேபானப> பாட.கைள பிைழயான
ஓைசேயா9 பா9பவக

பலைர நா க(>கிேற. இகால,திK

கா(கிேற. அ,தைகய பாட.கைள2 அவைற பா9ேவாைர2 பாரா'>

மகி< கனவாக

இர கிேற.
ஒ
ஒநா

பல இகிறன. அவகைள நிைன0% நா மிக

தியவர% ஞாபக
வழகேபால ெர'>யாைடய I,த

மாரராகிய ந.லப

ெர'>யா கபராமாயண ப>,%, த த0ைதயாாிட ெபா

அ ப>,த%

ேக'9 வ0தா.

பகண படல. அவ திாிசிர ர ேகாவி0த பி ைள

பதிபி,தி0த அ 3தக,ைத ைவ,% ேக'9 வ0தா. நா1 அH?

ப'ட,% ப(ைணயாராகிய

தியவ ஒவ உடனி0ேதா. அ தியவ

எ<ப% பிராய இ . ப>,% வேபா% இைடயிேல ஓாிட,தி. அ தியவ

மறி,%, "இ0த இட,தி. சில பககைள அவசர,தி. த ளிவி'Zேரா?" எ
ந.லப ெர'>யாைர ேக'டா. "இ.ைலேய; ெதாடசியாக,தாேன ப>,%
வகிேற" எ அவ பதி. Aறினா. "இHவிட,தி. சில பாட.க

ேவ(9. அவைற நா ப>,திகிேற. அைவ இ 3தக,தி.

வி'9ேபாயின. எ பிரதியி. அபாட.க

இக

உ ளன" எ ெசா.B பாட

>0தட எைன2 ந.லப ெர'>யாைர2 த `'9

த `'9 கபராமாயண பிரதிைய எ9,%

அைழ,% ெச

ப கண படல உ ள

இட,ைத பிாி,% கா'>னா. அவ Aறியப>ேய அHவிட,தி. அ பிரதியிேல

காணபடாத சில பாட.க

இ0தன. அவைற ப>,% பா,ேதா.

அ தியவ  கபராமாயண,தி. இ0த அைப2 அைத நறாக ப>,%
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இ  ஞாபக ைவ,தி0த அைமைய2 உண0% விய0ேதா.

பரபைரயாக காபாறப'9 வ ஏ'9 பிரதிகளி ெபைமைய2
ெதளி0ேதா.

தி ற
வி,தாசல ெர'>யா எேபா% தமி D.கைள ப>பதிேல த

ெபா<ைத ேபாகி வபவ; மற ேவைலகளி. கவைலயி.லாதவ. அவ

ஏறப> ேவ கவனேமயி.லாம. தமி ஒறிேலேய நா'ட ைடயவனாக நா

கிைட,ேத. என  பாட ெசா.வ% நா ப>  D.களிK ள

ச0ேதககைள, தீப% அவ  திய ேவைலக . அைவ அவ உ ள,%

உவபான காாியக . எனிட அவ மிக அ ைவ,தி0தா. என 

அவ  பிராய,திK அறிவிK ெச.வ,திK ஏற, தாக
எனி1, தமிழ1பவ,தி. நாக

ஒப'9 நிேறா. நா

இ0தன.

<வ%

தமிைழபறி அவாிட ேக'9ெகா(>பவ எைன, தவிர ேவ ஒவ
இ.ைல.

அHவேபா% ப>,% வ0த D.களி. தி றC ஒ. தி றைள

எேபா% ைகயி. ைவ,% ப>க ேவ(9ெமற ஆைச என

உ(டாயி.

ெர'>யாாிட இ0த 3தக,ைத ப>,% வ0ேத. என  ெசா0தமாக ஒ
3தகமி0தா. எேக ேபானாK ைவ,%ெகா(9 ப>கலா எ

நிைன,ேத. அ 3தக,ைத, ேத> ெச பண ெகா9,% வாக

இயலாதவனாக இ0ேத. ெப BX ப ளிAட, தைலைம உபா,தியாயராக

இ0த ராயெராவ தி ற

உைர 3தக தமிட இபதாக

ெப BX வ0தா. எனேக தவதாக
ஞாபக,தி

ன,தி. வாகளி,த% அேபா%

வ0த%. "இ0த ச0தப,ைத விடAடா%" எற க,தா.

ெப BX ெச அைத அவாிட வாகி வர நிசயி,% என% எ(ண,ைத

ெர'>யாாிட ெதாிவி,ேத. அவ, "நா1 வகிேற. ேபசிெகா(ேட ேபா@
வரலா" எறா. அவ எேனா9 ெப BX
Aறியைத ேக'டேபா% என
ெப BX

நட0% வவதாக

மிக ஆசாிய உ(டாயி.

இவ ெசேறா. அ0த ராயைர பா,ேதா. அவ

எகைள க(9 மிக ச0ேதாஷமைட0தா. ெர'>யாைர பறி அவ

ேக வி2றி0தவராதலா. அவ த `'9

வBய வ0தைத ஒ ெபாிய

பாகியமாக எ(ணி உபசாி,தா. தமிழான% எக

Iவாிைட2

ள

ேப
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ேவபா9கைள மறக ெச@% ஒப9,திய%. ெந9ேநர தமி சப0தமான

விஷயகைளேய ேபசிெகா(>0ேதா. "நீக

ந.ல காாிய ெச@கிறீக .

இ0த பி ைள  பாட ெசா.B வவ% என  ேபரான0த,ைத

உ(டா கிற%. இ% ெபாிய (ணிய. தம  பாட ெசா.பவ ஒவ

இ.ைலேய எ

ன,தி. இவ தவி,%ெகா(>0தா. இவ

உகCைடய பழக கிைட,த% அதி-டேம" எ ராய பாரா'> ேபசினா.
 வாகளி,தி0தப> தமிடமி0த தி ற' பிரதிைய என

ஆசீவாத,%ட ெகா9,தா. அபா. நாக

ெசகண வ0% ேச0ேதா.

இவ விைடெப

வவழியி. ெர'>யா எைன அயBK ள ஓாிட,தி

ெச அகி0த ஒ பைனமர,ைத கா'>னா. அதி. நா

கிைளக

அைழ,%

பககளிK பல

இ0தன. நா பா,% விய0ேத. அ0த அதிசய,ைத பாபத 

பல வவ%(ெட ெசானா. ெசகண வ0த%

ஊக,%ட

த. பி1

றைள ப>,% இ றலாேன. அ 3தக,தி. பாிேமலழக

உைரைய, த<வி எ<தெபற பதைர, க,%ைர, விேசடைரக
நளவஷ ஆனி மாத (1856) காMசீ ர சபாபதி
ெப பதிபிகப'ட%.
பி ைளயவக

இ0தன. அ%

தBயாரா பாைவயிட

பிர3தாப

ெர'>யா பாடMெசா.K கால,தி. இைடயிைடேய தம , ெதாி0த

வி,%வாகைள பறி2 ெசா.Kவா. நா அாியி: சடேகாைபயகாாிட

பாட ேக'டைத அறி0த அவ அHைவயகா  தம  பழக உ(ெட
ெசானா.

பேகாண காேலஜி. தமி ப(>தராக இ0த தியாகராச

ெச'>யாைர பா,திபதாக அவ சிற0த இலகண வி,%வாென
Aறினா. O மீனா'சி0தர பி ைளயவகைள பறி2 அவ அ>க>

ெசா.வா; தி ற

தBய Dபதி களி. உ ள அவைடய

சிற பாயிரகளி நயகைள எ9,%கா'> பாரா'9வா. "அ0த மகாைன

நா பா,ததி.ைல; ஆனா. அவ ெபைமைய நா ேக வி2றிகிேற.
அவ காேவாி பிரவாகேபால கவி பா9வாரா. எெபா<% மாணாகக

A'ட,தி ந9ேவயி0% விள வாரா. அவ , ெதாியாத தமி 3தகேம

இ.ைலயா. என  சில D.களிK உைரகளிK ச0ேதகக
அவைற அவாிட தீ,%ெகா ள ேவ(9ெம தனிேய

இகிறன.

றி,%

ைவ,திகிேற. எெபா<% ச0தப ேநகிறேதா ெதாியவி.ைல" எ
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ெசா.Bவி'9, தா ச0ேதககைள

றி,% ைவ,தி0த ஓைலவ>ைய

எனிட கா'>னா. ெச@2'களா2 ள ப திகளி எ(E, உைர ப திகC

அதி. எ<தப'>0தன. ேமK ேமK ப>  D.களி. ச0ேதக எ<0தா.

அ0த வ>யி. அவ எ<தி ைவ,%ெகா Cவா.
'அவாிட ேபாக '

இHவா பி ைளயவகைள பறிய பிர3தாப வ சமயகளி. நா

ஆவலாக ேக'ேப. ேமK விஷயகைள விசாாிேப. நா அவகளிட

ப>க ேவ(9ெம எ(ணியைத2 திவிைளயாட ராண,தி
கயிசா,தி பா,தைத2 ெசா.Bயி0ேத. இர(9 ேப

பி ைளயவகைள பறிய ேபசிேல ெந9ேநர கழிேபா. ெர'>யா, "ஆ,
அவாிட ேபானா.தா இ1 பல D.கைள நீ பாட ேக'கலா; உம ,

திதி2(டா ப> பாட ெசா.ல A>ய ெபாியா அவ ஒவேர.

நாகெள.லா ேம'9 நில,தி. மைழயினா. ஊகிற கிணக . எ

ெபா@யாம. ஓ9கிற காவிாி ேபாறவ அவ. அவாிட ேபா@ ப>ப%தா

சிற0த%" எ ெசா.Bவர, ெதாடகினா. பலாிட இக,ைத2ைடய
வா,ைதகைளேய ேக'9 ேக'9 ஏகிய என
பி1 உதிைய உ(டாகின.

ெர'>யாைடய வா,ைதக

ெர'>யா எனிட ெசா.வேதா9 நி.லாம. எ த0ைதயாாிட 

இக,ைத ெவளியி'டா: "எனா. இயறைத ெசா.B ெகா9,ேத.

இ1 நறாக ப>,% பய அைடய ேவ(9மானா. பி ைளயவகளிட

இவைர வி'9 ப>பிப%தா நல. உகைள ஆதாிக வழியி.லாம. இHவா

ெசா.Kகிேறென நீக

சிறி% எ(ண ேவ(டா. நீக

இ0தாK என  சிரம இ.ைல. கட

எHவள வஷ

ெகா9,திபைதெகா(9

எனா. இயற அள ஆதாி,% வேவ. இவரா. என  சிரம உ(ெட

நா நிைனபதாக எ(ணாதீக . இவ  பாட ெசா.வ%, இவேரா9

தமி D. சப0தமாக ெபா<%ேபா வ% உ(ைமயி. என

அளவற

திதிைய, தகிறன. எெபா<% இப>ேய இகலா. ஆனா. என

இனிேம. வாைகயி. ஆகேவ(>ய% ஒ இ.ைல; இவ இனிேம.தா
1

வ0% பிரகாசிக ேவ(9. தக இட,தி. இ0% பாட ேக'டா.

இவ அபிவி,தி அைடவாெரபதி. தைடயி.ைல. இவைர அ1 வத

என

வ,தமாக,தா இகிற%. எ வ,த,ைத மா,திர உ,ேதசி,%, இவைடய
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அபிவி,தி , தைட உ(டா வ% பாவம.லவா?" எ அவ Aறி பி1
பல ைற வ ,தினா. எ த0ைதயா அவ ெசானவைற ேக'9வி'9,

"எேக ேபானாK எ.ேலா இ0த, தீமான,% ,தா வகிறாக . ஈவர

ஆைஞ இ%தா எ ேதாகிற%. இனிேம. நா பரா கமமாக இக
Aடா%. எHவாேற1 இவைன பி ைளயவகளிட,திெகா(9 ேபா@
ேசப% அவசிய" எ நிசய ெச@தா. ெர'>யாாிட த ைடய

தீமான,ைத, ெதாிவி,% ெசகண,ைதவி'9 றபட சி,தமாயின.
-----------------

