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எ� சாி�திர
 எ� சாி�திர
 எ� சாி�திர
 எ� சாி�திர
 ----    பாக
 பாக
 பாக
 பாக
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தி;#/8றால�தி� சில தின7க� த7கி� பிற/ ஆ தீன�தி8/ாிய கிராம7கைள 
ஒ>ெவா�றாக� பா��தப?ேய ��பிரமணிய ேதசிக� யா�திைர ெச யலானா�. 
ேவ@வன A7க� த
பிரா� ஆBசியி� கீழி;�த அ�த# கிராம7க� 
தி;வாவ�1ைற மட�தி� ஜீவாதாரமாக உ�ளைவ. அவ8றி� க
பேனாி �1#/? 
எ�ப1 ஒ; கிராம
. அைத விைல#/ வா7கிய ��பிரமணிய ேதசிக� த
 /;வி� 
ஞாபகா��தமாக அ
பலவாண ேதசிக�ரெம�ற �திய ெபயைர ைவ�தா�. அ7ேக 
ேதசிக� ஒ; நா� த7கினா�. 
 
‘ெவ�ளி வி�ைல த7க வி�ைல’ 
 
அ#கால�தி� தி;�பன�தாB காசிமட�தி� தைலவராக விள7கிய D ராமA7க� 
த
பிராென�பவ� ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ேபர�� E)டவ�. ேதசிக� யா�திைர 
ெச வைத அறி�1 தா+
 அவேரா� ேச��1 சில நாBக� பிரயாண
 ெச ய 
வி;
பி� தனி� �ைகவ)? ெயா�ைற ஏ8பா� ெச 1 ெகா)� தி;ெந�ேவA 
மா�#கமாக- ெசவ�தி�ர
 வ�1 ேதசிகைர� தாிசி�1 உடனி;�பாராயின�. 
அ�த
பிரா� க
பேனாி �1#/?ைய# க)� மிக4
 ெம-சினா�. அ�த#கிராம
 
மிக4
 விசாலமாக இ;�த1. ��பிரமணிய ேதசிக� பாிவார7கGட� 
த7கினைமயா� அ�ேபா1 அ1 ஒ; ெபாிய நகர
ேபால விள7கி86. 
 
மகாைவ�தியநாைதய;
 அவ� தைமயனாராகிய இராமசாமி ஐய;ம அணி�தி;�த 
;�திராBச க)?கைள வா7கி அவ8றி8/� ேதசிக� த7க வி�ைல ேபாட-ெச 1 
அளி�தன�. என#/ தி;விைடம;Iாி� அளி�த க)?யி� த7க +லா
 Eசிய 
ெவ�ளி வி�ைலகேள இ;�தன. அ�த# க)?#/
 த7க வி�ைலகைள அைம#க- 
ெச 1 என#/ அளி�தா�. அ�ேபா1 இராமசாமி ஐய� சிேலைடயாக, “ெவ�ளி 
வி�ைல த7க வி�ைல” எ�றா�. யாவ;
 ேகB� மகி3�தன�. 
 
ச7கர நயினா� ேகாயி� 
 
ேதசிக� +�னேர ெச தி;�த ஏ8பாB?�ப? ச7கர நயினா� ேகாயிA� 
நைடெப6
 ஆ?� தவ� உ�ஸவ�தி8/- ெச�றன�. ேசாழ நாB?� ைவ�தீ�வர� 
ேகாயிK#/ எ>வள4 சிற��)ேடா அ>வள4 சிற�� ச7கர நயினா� ேகாயிK#/
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உ)�. சிவெப;மா9
 தி;மாK
 ேபதமி�றி இைய�1 நி8/
 ச7கர நாராயண 
5��திைய� தாிசி�1 ஆன�தமைட�ேத�. அ>வாலய�திK�ள �86 ம)ைண 
ம;�தாக உ)� ேநா க� தீ��த ப#த�க� பலைர� பா��ேத�. அ7ேக 
எL�த;ளியி;#/
 D ேகாமதிய
ைமைய� தாிசி�1� �ளகா7கித
 அைட�ேத�. 
இைறவைன# /றி�1 அ�ேதவி தவMெச த சிற�ைப நிைன46�த ஒ>ெவா; 
வ;ஷ+
 ஆ? மாத�தி� தி;விழா நைடெப6
. அ�தி;விழாைவ�தா� ‘ஆ?� 
தவ�’ உ�ஸவெம�6 வழ7/கிறா�க�. 
 
காிவல
 வ�த ந�O� 
 
ச7கரநயினா� ேகாயிA� ஒ; வார
 இ;�1 விB�� தி;-ெச�I� ஆவணி உ�ஸவ 
தாிசன�1#காக� �ற�பBேடா
. இைடேய ஒ; நா� காிவல
 வ�த ந�Oாி� 
த7கிேனா
. தமி3� பயி8சிைய� ெதாட7/
 மாணா#க�கG#/ அ�த �தல�ைத� 
ப8றி� ெதாியாமAரா1. வர17கராம பா)?ய� இய8றிய க;ைவ� 
பதி86�ப�த�தாதி, க;ைவ# கA�1ைற ய�தாதி, ெவ)பா அ�தாதி எ�ற 5�6 
பிரப�த7கG
 அ�தல�ைத� ப8றியனேவ யா/
. காிவல
 வ�த ந�O� எ�பத� 
மPஉேவ க;ைவ எ�ப1. 
 
அ�த �தல�ைத அ@கிய4ட� நா� +�ேன ேகB?;�த அ�தாதி- 
ெச .Bகெள�லா
 ஞாபக�1#/ வ�தன. எ� ஆசிாியாிட
 அ>வ�தாதி 
%�கைள� ப?�த கால�தி� அவ� Qறிய அ��த�ைத# காதா8 ேகB?;�ேத�. 
�தல ச
ப�தமாக அவ� ெசா�ன விஷய7கைள# ெகா)� அ�ேபா1 நா� 
மன�திேல ஒ; ேகாயிைல# க8பைன ெச தி;�ேத�. க) +�ேன பி�� 
அ>வாலய�ைத# க)டேபா1 அ1வைரயி� விள7காத விஷய7க� விள7கின. 
பாட�களி� அ��த�ைத# காதா8 ேகBடேபா1 அ�ெபா;� /ைறவாகேவ இ;�த1; 
பா�வ)ண நாதைர# க)ணா� தாிசி�த ேபா1தா� அ�ெபா;� நிைறெவ திய1. 
�வாமி#/ நிழ� அளி�1 நி8/
 பைழய களா- ெச?ைய.
 பா��1 வி
மித 
மைட�ேத�. 
 
சிற�த தமி3� �லவ;
 அரச;
 அ?யா;மாகிய வர17க ராம பா)?ய� வா3�த 
நகரமாதA� அதைன- �8றி� பா�#கலாெம�6 சில ந)ப�கGட� �ற�பBேட�. 
அ>வரச� வசி�த இட�ைத� பா��1 இ��8ேற�. இ�ப? ஊைர� பா��1# 
ெகா)� ெச�ற ேபா1 ந� Rதியி� எ� எதிேர ஒ;வ� வ�தா�. அவ;ட� சில 
/B?� த
பிரா�கG
 வ�தா�க�. வ�தவ� எ�ைன# க)� அMசA ெச தா�. 
என#/ அவ� இ�னாெர�6 அைடயாள
 ெதாியவி�ைல. 
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அவ� தைலயி� ஓ� அழகிய உ;மாைல கB?யி;�தா�. காதி8 க�#க9
 ைகயி� 
ேமாதிர+
 அணி�தி;�தா�. இ��பி� சாிைக வ�திர
 உ��தி;�தா�. 
இவ8ைறெய�லா
 பா��1, “இ�த� பிர�ைவ நா
 பா��ததாக# ெதாியவி�ைலேய” 
எ�6 ேயாசி#கலாேன�. பிற/, “த7கைள� ெதாியவி�ைலேய” எ�6 ேகBேட�. 
அவ�, “அ?ேய� அ>விட�1- சிTய�தா�” எ�றா�. அ�ெபாL1
 என#/ 
விள7கவி�ைல. “ெபய� எ�ன” எ�6 ேகBேட�. “நா�தா� ெசா#கA7க
; 
தி;வாவ�1ைறயி� த7களிட
 பாட
 ேகBகவி�ைலயா?” எ�றா�. 
 
“ெசா#கA7க� த
பிரானா? அைடயாளேம ெதாியவி�ைலேய!” எ�ற 
ஆ-சாியமைட�1 நி�ேற�. 
 
“இ�ேபா1 ேவஷ
 மாறி விBட1; நா� ெசா#கA7க
 பி�ைளயாகி விBேட�.” 
 
ெசௗ#கியமாக இ;#கிறீரா? உம#/ இர)� சா) நீள
 சைடயி;�தேத! ஏ� 
இ�ப? மாற ேவ)�
?” எ�6 ேகBேட�. 
 
“நா� தி;வாவ�1ைறயி� இ;�த ேபா1 1றவிகளி� சகவாச
 இ;�த1. ப?�பி� 
ஆைச தீவிரமாக இ;�த1. தா7கG
 பாட
 ெசா�A� த�தீ�க�. ஸ�நிதான
 
க;ைண.ட� பா1கா�1 வ�த1. எ�னேவா நிைன�1 இ7ேக வ�ேத�. பைழய 
பாச
 �8றி# ெகா)ட1. உறவின�க� கி;க�தாசிரம�ைத# கைட�பி?#க 
ேவ)�ெம�6 வ8�6�தினா�க�. என#/
 அ�த இ-ைச உ)டாயி86. நா� 
மனித�தாேன? காவி உைட தாி�த மா�திர�தி� ெபாிய ஞானியாகி வி�ேவனா? 
கAயாண
 ெச 1 ெகா)ேட�. இ7ேக ப�ளி#Qட
 ைவ�1 நட�தி வ;கிேற�. 
ஊாிK�ளவ�க� /ைறவி�லாம� ஆதாி�1 வ;கிறா�க�. எ�லா
 அ>விட�1 
அ9#கிரக
” எ�றா�. 
 
பிற/ அவ� விைட ெப86- ெச�றா�. நா7க� ேதசிகாிட
 ெச�6 ெசா#கA7க
 
பி�ைளைய� ப8றி- ெசா�ேனா
. அவ�, “1ற4# ேகால
 E)� அ�நிைல#/� 
தகாத காாிய7கைள- ெச வைத விட இ
மாதிாி ெச வ1 எ>வளேவா உ�தம
” 
எ�6 ெசா�A� ��+6வ� E�தா�. 
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தி;-ெச�I� 
 
காிவல
 வ�த ந�OாிA;�1 �ற�பB� ஆ3வா� தி;நகாி +தAய ஊ�களி� 
வழியாக� தி;-ெச�Iைர அைட�ேதா
. ெச�திலா)டவ9#/� தி;வாவ�1ைற 
யாதீன�தி� 5ல
 நைடெப6
 பணிக� பல உ)�. அவ8றி8/ாிய மட7கG
 பல 
உ�ளன. அ7ேக ஆவணி மாத�தி� நைடெப6
 உ8சவ தாிசன
 ஆயி86. ேதசிக�, 
பிராமண ேபாஜன
, மேக�வர Eைஜயாகியவ8ைற நட�பி�தா�. 
 
ச+�திர# கைரயி� அைம�1�ள ெச�தி8ெப;மா� தி;#ேகாயி� க) ெகா�ளா# 
காBசியாக இ;�த1. ஆ)டவ9#/� பிரா��தைன ெசK�1ேவா�கGைடய 
QBட
 மிக அதிக
. உலக�தி� ெத வப#திெய�9
 �டைர அவியாமேல 
கா�பா8றி வ;
 �தல7கG� தி;-ெச�I� ஒ�6. கA.க வரதனாகிய +;க# 
கட4ளி� தி;வ;ைள� பலவிதமான அதிசய- ெசய�களா� கா@வத8/ 
இடமாயி;�ப1 அ�த� தி>ய �தல
. 
 
க�த� கAெவ)பா 
 
எ7கGட� வ�தி;�த இராமA7க� த
பிரா9ைடய ஆBசியிK�ள தி;�பன�தா� 
மட�தி� ஆதி �;ஷராக வண7க�ப�பவ� /மர/;பர �வாமிக�. அ�ெபாியா� 
இளைமயி� ஐ�1 வ;ஷ
 வைரயி� ஊைமயாக இ;�1 பிற/ ெச�தி8 ெப;மா� 
தி;வ;ளா� வா#/� ெப8றன�. அ�ேபா1 அவ� +த� +தA� ெச�திலா)டவ� 
விஷயமாக, ‘க�த�கA ெவ)பா’ எ�ற பிரப�த�ைத� பா?னா�. தி;வ;ளா� 
அைம�த வா#ெக�ற க;�தினா� தமி3 நாB?� அ�%ைல� பயப#திேயா� பல� 
பாராயண
 ெச 1 வ;வா�க�. நா� அைத அ?#க? ப?�1 மகி3வ1)�. 
தி;-ெச�Iாி� த7கிய கால�தி� அதைன� பல +ைற பாராயண
 ெச ேத�. 
இராமA7க� த
பிரா� த
 ஆதீன +த�வரா� இய8ற� ெப8ற ெத�ற 
ெப;ைம.�ள�ேதா� ப?�1
 ேகB�
 வ�தா�. க�த� கAெவ)பாவி� இ6தியி� 
/மர /;பர� தம#/ ஆ� +த� நா8கவி.
 பா�
 வ�ைம ேவ)�ெம�6 
பிரா��தி#கி�றா�. நா� அ�த� ப/திைய மீB�
 மீB�
 ப?�1- 
ெச�திலா)டவைன� 1தி�ேத�. என#/
 ந�ல கவி�1வ
 ேவ)�ெம�ற ஆைச 
உ�ளி;�1 I)?ய1. 
 
என1 தீ�மான
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தி;-ெச�Iாி� இ;�தேபா1 ��பிரமணிய ேதசிக� எ�ைன.
 
மகாைவ�தியநாைதயைர.
 அைழ�1, ஊ;#/� ேபா - சில தின7க� இ;�1 
விB�� தி;�ெப;�1ைற#/ வ�1 வி�
 ப?.
, அத8/� தா+
 
தி;�ெப;�1ைற#/ வ�1விட# Q�ெம�6
 கBடைளயிBட9�பினா�. நா7க� 
�ற�பBேடா
. இராமA7க� த
பிரா9
 விைட ெப86� தி;�பன�தாG#/- 
ெச�றா�. ெச�திலா)டவ� தி;வ;ளா� இனி- ெச .Bகைள மி/தியாக இய8றி� 
பழக ேவ)�ெம�ற தீ�மான�1ட� நா� தி;வாவ�1ைற#/ வ�1 ேச��ேத�.  
-------------   
 

77. 77. 77. 77. சமேயாசித  பாட!க�சமேயாசித  பாட!க�சமேயாசித  பாட!க�சமேயாசித  பாட!க�    
 
தி;வாவ�1ைறயி� /மாரசாமி� த
பிரா� சி�ன# கா6பாறாக இ;�1 வ�தா�. 
��பிரமணிய ேதசிக;ைடய யா�திைர#கால�தி� அவ� தி;வாவ�1ைறயி� சில சில 
சீ� தி;�த7கைள- ெச தா�. ேகாயி�, மட
, ந�தவன7க� +தAயவ8ைற மிக4
 
ந�றாக விள7/
ப? கவனி�1 வ�தா�. 
 
தி;ெந�ேவAயிA;�1 நா� தி;வாவ�1ைற#/ வ�1 சில வார7க� 
த7கியி;�ேத�. அ#கால�தி� /மாரசாமி� த
பிராேனா� தமி3 விஷயமாக� ேபசி 
இ��8ேற�. யா�திைர# கால�தி8 ச�தி�த �லவ�கைள�ப8றி.
 நிக3�த 
நிக3-சிகைள� ப8றி.
 அவாிட
 ெசா�ேன�. 
 
 
தி;-ெச�Iாி� ெச 1 ெகா)ட ச7க8ப�தி�ப?ேய தின�ேதா6
 D 
ேகா+�தீ�வர� விஷயமாக ஒ>ெவா; ெச .� இய8றி வ�ேத�. அவ8ைற# 
/மாரசாமி� த
பிரா� ேகB� மகி3வா�. ம8ற� த
பிரா�கG
 ேகB� 
மகி3வா�க�. சனி ஞாயி6களி� /
பேகாண�திA;�1 தியாகராச ெசB?யா� 
வ;வா�. அவ� த7கியி;#/
 இர)� தின7கG
 தமிைழ� ப8றிய ேப-சாகேவ 
இ;#/
. 
 
வினா-ெச .� 
 
/மாரசாமி� த
பிரா� ெத8/ RதியிK�ள /ள#கைரயி� ஒ; கB?ட
 கB�வி#க 
எ)ணி ேவ)?ய ஏ8பா�கைள- ெச தா�. ஆ3�த அ�திவார
 ேபாB� 
ேவைல#கார�க� ேவைல ெச தா�க�. அதைன# கவனி#/
 ெபா;B� அ7ேக 
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த
பிரா� ெச�றேபா1 நா9
 உட� ெச�ேற�. அ>விட�தி� ஒ; கிழவ� 
நைடெப6
 ேவைலகைள ேம8பா�ைவ யிB�# ெகா)� நி�றா�. அவ� 
எK
��ேதாKமா , நி8பத8ேக ச#தியி�லாம� இ;�தா�. அவைன� பா��தா� 
அவ� உட
பி� உயி� உ�ளேதா இ�ைலேயா எ�ற ச�ேதக
 எL
. அவ� எ�ப? 
அ7ேக ேவைல வா7/வாென�6 ஆ-சாியமைட�ேத�. திVெர�6 ஓ� அதBட� 
/ர� ேகBட1. அ�த உட
பிA;�1 அ�ெதானி எL�தெத�பைத உண��தேபா1 
என#/� பிரமி�� உ)டாகி விBட1. “இவனா அதB?னா�!” எ�ற ச�ேதக�ேதா� 
மீB�
 அவைன# கவனி�ேத�. +� ேகBடைதவிட மிக4
 பலமான அதBட� 
ெதானி அவனிடமி;�1 எL�த1. த
பிராைன� பா��ேத�. ஆ-சாிய# /றி�ேபா�, 
“இ>4டAனி�6 ெமாA இ7ெகLவெத�ேன!” எ�6 ெசா�ேன�. எ� உ�ள
 
ெச .� இய86வதி� ஈ�பB?;�தைமயா� அ�த# ேக�விைய ஒ; ெச .ள?ைய� 
ேபாலேவ அைம�1# ேகBேட�. அவ� சிாி�1# ெகா)ேட “உ;4க) ெட�ளாைம 
ேவ)�
” எ�6 பதி� ெசா�னா�. பிற/, “உ7க� ேக�விைய நா�காவ1 அ?யாக 
ைவ�1 +�ேன 5�ற?கைள அைம�1 ஒ; ெச .ளாக� E��தி ெச 1 வி�7க�” 
எ�றா�. அ�ப?ேய இய8றி- ெசா�ல அவ� ேகB� மகி3�தா�. 
 
‘நி�றா� நட#/
’ 
 
அ�ேபா1 மணி பதிெனா�6 ஆகிவிBட1. நா9
 அவ;
 காவிாி �நான�தி8/� 
�ற�பBேடா
. ேபா/
ெபாL1, “/ள�திேலேய �நான
 ெச தி;#கலா
. 
காவிாி#/� ேபானா� ேநரமா/
. நா� நி�6விBடா� ேவைல நி�6வி�ேம” 
எ�6 ெசா�னா�. “நீ7க� நட�தா� அ1 நி�6வி�
; அ7ேக நி�றா� நட#/
 
ேபாA;#கிற1” எ�6 ெசா�A, உடேன 
 
“க�றா�+�விளெவறி�தக)ண�மிகவMசவ;
க�வயி�6 
ம�றாட Kவ�ததி;# ேகா+�தி வாண�பணி வLவா தா86
 
/�றாத �க3#/மர சாமி+னி வர�மாட
 /யி8ற வ�னா� 
நி�றால> ேவைலநட� தி�மைனயா னட�பின1 நி8/� தாேன” 
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எ�ற ெச .ைள.
 ெசா�ேன�. “இ�6 எ�ன கவி ஆேவச
 வ�1 விBட1 
ேபாA;#கிறேத” எ�6 ெசா�A� த
பிரா� அ- ெச .ைள மீB�
 மீB�
 
ெசா�ல# ேகB� இ��8றா�. 
 
ஊ86� பாB� 
 
அ�பா� காவிாி� ப?�1ைறைய அைட�ேதா
. அ7ேக ெத�கைரயி� மிக உயரமாக 
வள��1 ஆ8றி� ப#கமாக- சா �1 நிழ� அளி#/
 ஒ; ம;த மர
 இ;�த1. 
அ
மர�த?யி� மண8பர�பிேல அம��ேதா
 ம�தியா�ன ெவயிA� அ
மர�1 
நிழ� இனிைமயாக இ;�த1. 
 
காேவாியி� நீேராBட
 இ�லாைமயா� �நான
 ெச .
 ெபா;B�� தனி� தனிேய 
ஊ86#க� ேபாட�பB?;�தன. ஆதீன� தைலவ� அமி3�1 �நான
 ெச வத8/ 
ஏ8றப? ஓ� ஓ�கா� ெவBட�பB� நா8�ற+
 ேவAகB? யி;�த1. அத� 
ேம�பா� த
பிரா�கெள�லா
 �நான
 ெச வத8காக விசாலமான ஊ8ெறா�6 
ெவB? அத8/
 ேவA கBட�பB?;�த1. அத8/# கிழ#ேக தவசி� பி�ைளகG
 
ைசவ�கG
 பிற;
 நீரா�வத8/� ெபாிய ஊ86 ஒ�6 இ;�த1. அ�த 
ஊ86#கைள� பா1கா�1 வ;
 ெபா;B� ஒ;வ� நியமி#க�பB?;�தா�. 
ெபா�9�பி�ைள ெய�ப1 அவ� ெபய�. 
 
ஊ86#கைள ந�றாக இைற�1- ��தமாக ைவ�தி;�ப1
, யா� யா� எ�த எ�த 
ஊ8றி� �நான
 ெச யலாேமா அவ�கைளய�றி ம8றவ�க� அவ8ைற 
உபேயாகி#காம� காவ� �ாிவ1
 ஆகிய ேவைலகைள அவ� பா��1 வ�தா�. 
அவ9#/ உதவியாக- சில� இ;�தன�. 
 
நா7க� ம;த மர�1 நிழA� உBகா��தி;�பைத# க)� அவ� வ�1 /மாரசாமி� 
த
பிராைன வ�தன
 ெச 1 நி�றா�. “எ�லா
 சாியாக இ;#கிறதா?” எ�6 
த
பிரா� விசாாி�தா�. “சாியாக இ;#கிற1 ஊ8றி� ஜல
 நிைறய ஊறியி;#கிற1. 
�நான
 ெச ய எL�த;ளலா
” எ�6 அவ� ெசா�னா�. 
 
அ�த# காவலாள� மிக4
 க�ைமயானவ�. உாியவ�கள�லாத ேவ6 யாேர9
 
ஊ86#க;கி� வ�தா� அவ� காA� அ?�பா�. பி�தைள� பா�திர7கைள# 
ெகா)� வ�1 ஊ8ைற அ@கினா� அவ8ைற� பி�7கி� Iர எறிவா�. ம) 
பா�திர7களாயி;�தா� உைட�ெதறிவா�. ெப)கG#/ அவனிட
 அதிக பய
. 
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அவ� +க
 எ�ேபா1
 ேகாப# /றி�ேபாேட இ;#/
. வா��ைத.
 
க�ைமயான1. அ�ப?யி;�தா�தா� த� ேவைல ஒL7காக நைடெப6
 எ�ப1 
அவன1 திடமான அபி�பிராய
. நிழK
 ஊ86
 இனிய காBசிகைள அளி�த அ�த 
இட�தி� அவ9ைடய +க
 ெவயிA� க�ைம#/� 1ைணயாக விள7கிய1. 
 
த
பிரா� எ�ைன� பா��1, “இவைன� ெதாி.மா?” எ�6 ேகBடா�. “ந�றாக� 
ெதாி.ேம” எ�6 நா� ெசா�ேன�. அவ� த� ேவைலைய# கவனி#க� 
ேபா விBடா�. “இவ� எ�ெபாL1
 க�ைமயாகேவ இ;#கிறாேன. இவ� 
+க�தி� ச�ேதாஷ அறி/றிைய ஒ;நாேள9
 பா��ததி�ைல. இவைன- 
சிாி#/
ப? ெச ய+?.ேமா?” எ�6 த
பிரா� எ�ைன# ேகBடா�. “பா�#கலா
” 
எ�6 ெசா�A நா� அ�த� ேப� வழியி� விஷயமாக ஒ; பாட� ெச ய 
ேயாசி�ேத�. அவன1 க�ைமயான ேதா8ற�தி� சா�பினாேலா, எதனாேலா, எ� 
ெச .ளிK
 சிறித க�ைம �/�1 ெகா)ட1. நா� இய8றிய ெச .� திாிபாக 
அைம�த1. நா� அைத +?�1� த
பிரானிட
 ெசா�A# காB?ேன�. 
 
“ம;த மர�1 நிழO� ெவ�ைள மணA;��
 
ெபா;த மர�ெபா�9� பி�ைளெவ7 காவ� �ாி�1ஞ86
 
வி;தம ர8�த X86 டK
நித
 ேமவ�ெப8றா� 
க;த மர#க னரமாத ேரா?;# ைகயிைனேய.” 
 
ம;தமர�தி� நிழK#கிைடயி� உ�ள ெவ�ைள மணலாகிய இட+
 யா;ட9
 
ேபாரா? +ழ7/
 +ழ#க�ைத.ைடய ெபா�9� பி�ைள வAய# காவ� �ாி�1 
அைம#/
 சிற��� ெபா;�திய அ8�தமான ஊ8றி� நீரா�தK
 தின�ேதா6
 
ெப6வதாயி;�தா� அர
 ேபா�ற க)ைண.ைடய ேதவ மகளிேரா� வா3வைத.
 
ெபாிதாக நிைன#க மாBேடா
. [ெபா; தமர
 - ேபா� ெச .
 +ழ#க
. வி;1 - 
சிற��. க;த
 - க;ேதா
. அரமாத� - ேதவ மகளி�.] 
 
“பாB�ைட� தைலவன1 இய�பி� ெகாMச
 பாB�#/
 வ�1விBட1 ேபாK
!” 
எ�6 ெசா�A# ெகா)ேட த
பிரா� சிாி�தா�. பிற/, ெபா�9� பி�ைளைய 
அைழ�1, “உ�9ைடய ேவைலைய.
 உ�ைன.
 �க3�1 இவ�க� 
பா?யி;#கிறா�கேள? ேகBடாயா?” எ�றா�. நா� அ�த� பாBைட- ெசா�ேன�. 
‘ெபா�9� பி�ைள’ எ�பைத மா�திர
 அL�தமாக- ெசா�ேன�. அவ9#/ 
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அ�த� பாB?� ேவ6 எ�ன ெதாிய� ேபாகிற1? அ�த� ெபய� காதி� விL�த 
ேபா1 அவைன அறியாமேல ஒ; ��னைக அவ� +க�தி� உ)டாயி86. “ேபT; 
அ;ைமயாக இ;#கிற1” எ�6 த
பிரா� ெசா�A- சிாி�தா�. “எ� பாB� 
அ;ைமயா? அவ� சிாி�� அ;ைமயா?” எ�ற விஷய�தி� என#/- சிறி1
 
ச�ேதகேம இ�ைல. 
 
“ஐயா அ�த ஊ8றி� �நான
 ெச யலா
; ��தமாக இ;#கிற1” எ�6 
எ�ைன-�B? அ�த# காவ8கார� ெசா�னா�. 
 
“பாB�ைட� தைலவ� அளி#/
 பாி� அ1 தா�” எ�றா� த
பிரா�. 
 
ெரயி� பாB� 
 
/மாரசாமி� த
பிரா� ெத8/# /ள��ைரயி� நா8�ற�1+�ள E�ேதாBட�தி� 
பலவைகயான �Tப- ெச?க� ைவ�1� பா�திகB? ம;, ம;#ெகாL�1 
+தAயவ8ைற மி/தியாக� பயி�ெச 1 அ;கிK�ள �தல7கG#/
 அ9��வா�; 
எ� த�ைதயார1 Eைஜ#/
 நா�ேதா6
 அ9��வா�.  
 
சித
பர
 D நடராஜ5��தி#/ அைவகைள எ��1- ெச�6 சா�த- ெச ய 
ேவ)�ெம�6 த
பிரா� எ)ணினா�. ஒ; நா� ெபாிய /டைல கB? ம;ைவ.
 
ம;#ெகாL�ைத.
 எ�#க- ெச 1 அதி� ைவ�1- சில த
பிரா�கைள.
 
எ�ைன.
 உடனைழ�1# ெகா)� சித
பர�ைத ேநா#கி� �ற�பBடா�. பக� 
ப�னிர)� மணி#/ ெரயி� வ)?யிேலறி- ெச�ேறா
. ெரயி� வ)? �திதாக 
வ�த காலமாதA� அதி� ஏறி-ெச�வ1 விேநாதமாக இ;�த1. அதிக# QBடேம 
இரா1. வ)?#/ இர)� ேப�கG#/ேம� இ;�ப1 அ;ைம. நா7க� சிறி1ேநர
 
எ7க� இTட
ேபா� தனி�தனி வ)?களி� ஏறி- சிரமபாிகார
 ெச 1 
ெகா)ேடா
. பிற/ ஒ�றாக# Q? ஓாிட�தி� அம��1 ேபசி# ெகா)?;�ேதா
. 
யாவ;
 ஒ�றாக� ப?�தவ�களாதலா� ேவ?#ைகயாக� பல விஷய7கைள� ப8றி� 
ேபசிேனா
. ெரயி� வ)?யி� பிரயாண
 ெச வைத� ப8றி ஒ>ெவா;வ;
 
ஒ>ெவா; பாட� ெச ய ேவ)�ெம�6 ெச ய� ெதாட7கிேனா
. எ�ேலா;
 
ெச .� இய8ற� ெதாி�தவ�க�. ஒ>ெவா;வ;
 த7க� த7க� அபி�பிராய�ைத 
ைவ�1� பாட� இய8றி- ெசா�னா�க� ஒேர ெபா;ைள� ப8றிய பல வைகயான 
க;�1#களைம�த பாட�களாதA� அைவ ரஸமாக இ;�தன. நா� இர)� 5�6 
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ெச .Bகைள இய8றி- ெசா�ேன�. அவ8றி� ஒ; ெவ)பாவி� +8ப/தி 
மா�திர
 இ�ேபா1 ஞாபக�தி� இ;#கிற1. 
 
“உ�னலா
 I�
 உ�#கலா
 நி�திைர.
 
ப)ணலா
 %�க� ப?#கலா
,,,,” 
 
ஒ; க8பைன 
 
பி8பகA� சித
பர�ைத அைட�1 மாைல# கால�தி� ஆலய�1#/- ெச�6 D 
நடராச 5��திைய� தாிசி�ேதா
. /மார சாமி� த
பிரா� தா
 ெகா)� வ�தி;�த 
ம;ைவ.
, ம;# ெகாL�ைத.
 ஒ; தீYிதாிட
 அளி�1 அல7கார
 ெச ய- 
ெசா�னா�. அவ� நடராஜ5��தியி� தி;ேமனி +Lவ1
 அவ8ைற# ெகா)� 
அல7காி�1� தீபாராதைன ெச தா�. “இைறவ� தி;ேமனி +Lவ1
 உமா 
ேதவியா� ெகா)ட1ேபா� ப-ைசயாக இ;#கிற1” எ�6 ெசா�A# /மாரசாமி� 
த
பிரா� மகி3�தா�. நா� அ1 ச
ப�தமாக ஒ; ெச .ைள இய8றி# Qறிேன�. 
அல7கார
 ெச த ப�திர�தி� ெபயராகிய ம;ெவ�பத8/ வாஸைன எ�6
 ஒ; 
ெபா;� உ)�. அ�த- ெசா�K#/ாிய இ; ெபா;ைள ைவ�1 ஒ; க8பைன 
ெச ேத�. “சித
பர �தல�தி� எL�த;ளிய இைறவ� ஆகாசேம 
தி;ேமனியாக4ைடயவ�. ஆகாச�தி8/ ஒA உாியேத ஒழிய ம; (மண
) 
இ�ைலெய�6 ஆ�ேறா� Q6வ�. அவ�க� நாண+ற D /மார சாமி� த
பிரா� 
ஆகாச வ?வினராகிய சிவெப;மா9#/ ம;ைவ அளி�தா�” எ�ற க;�ைத உைடய 
அ-ெச .� வ;மா6: 
 
“தி;ெவ�6
 நி�ெறாளி;
 1ைறைசயி8��  
        பிரமணிய ேதவ8 க�பி8 
ெபா;ெவ�6 மி�றிெயாளி ;7/மர  
        சாமி+னி �7க வ�றா� 
ம;ெவ�6
 ெவளி#கிைலெய� பா�நாண�  
        தி�ைலெவளி ம�றி� ேமனி 
அ;ெவ�6 +;ெவ�6M ெசாலந?�பா�#  
        கி�6ம; அளி�தா� ம�ேனா” 
[ ெபா; - ஒ��. ம; - மண
. ெவளி#/ - ஆகாச�தி8/. இைல எ�பா� - இ�ைல 
எ�கிற Eமியான1.] 



13 

 

 
இ-ெச .ைள# ேகBட த
பிரா�கG
 பிற;
, “க8பைன ந�றாயி;#கிற1” எ�6 
ெசா�னா�க�. 
 
“நீ7க� நிைனயாமேல ேவ6 நய
 ஒ�6 இ�த� பாB?� அைம�தி;#கிற1” எ�6 
/மாரசாமி� த
பிரா� ெசா�லேவ, “எ�ன அ1?” எ�ேற�. 
 
“ம; எ�6
 ெவளி#கிைல எ�பா� நாண எ�பத8/, வாசைன எ�ெபாL1
 
ஆகாச�1#/ இ�ைல எ�6 ெசா�Kபவ�க� நா@
ப? எ�ப1தாேன நீ7க� 
நிைன�1 அைம�த ெபா;�?” 
 
“ஆ
.” 
 
“வாஸைன ஆகாய�தி8/ இ�ைல, என#ேக உ)� எ�6 ெசா�A- ெச;#கைட.
 
Eமி நா@
ப? எ�6 ேவ6 ெபா;� ஒ�6
 ெகா�G
ப? உ7க� வா#/ 
அைம�தி;#கிற1. பி;திவியி� /ண
 க�தெம�ப1 சா�திர# க;�த�லவா?” 
எ�றா� அவ�. அவ� Qறியைத# ேகB� யாவ;
 மகி3�ேதா
. 
------------    
 

78. 78. 78. 78. "ைற நிவ��தி"ைற நிவ��தி"ைற நிவ��தி"ைற நிவ��தி    
 
தி;வாவ�1ைறயி� இர)� மாத7க� த7கியி;�ேத�. ��பிரமணிய ேதசிக� தா
 
உ�ேதசி�தப?ேய தி;�ெப;�1ைற#/ வ�1 ேச��தா�. சில தின7கG#/� பிற/ 
ேதசிகாிடமி;�1 த�ைதயா� +தAயவ�கேளா� தி;�ெப;�1ைற#/ வ�1 சில 
கால
 இ;#க ேவ)�ெம�6 என#/ ஓ� உ�தர4 வ�த1. எ7கG#/ ேவ)?ய 
ெசௗகாிய7கைள� ப)@வி�1 அ9�ப ேவ)�ெம�6 கா6பா6 க)ண�ப� 
த
பிரா9#/
 தி;+க
 வ�த1. நா� எ� தா  த�ைதயைர அைழ�1#ெகா)� 
தி;�ெப;�1ைறைய ேநா#கி� �ற�பBேட�. கா6பா6 த
பிரா� ெசௗகாிய7க� 
ெச 1 அ9��
ேபா1, “காB� மா�#கமாக இ;#/
; ஆனாK
 அ7க7ேக 
இ;#/
 மடபதிக� கவனி�1# ெகா�வா�க�” எ�6 எ� த�ைதயாைர ேநா#கி# 
Qறினா�. நா�, “நாB�- சாைலவழிேய ேபாவதனா� அெஸௗகாிய
 ேநரா1” எ�6 
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சிேலைடயாக- ெசா�ேன�. நாB�- சாைல ெய�ப1 நா7க� ேபாகேவ)?ய 
வழியி� பB�#ேகாBைட#/ அ;கிK�ள மட�1#/ாிய ெபாிய கிராம
. 
 
நா7க� தி;�ெப;�1ைறைய அைட�ேதா
. எ7கG#காக� தனி வி�தி ஒ�6 
அைம#க� ெப8றி;�த1. ��பிரமணிய ேதசிகர1 தாிசன�ைத.
 ச�லாப�ைத.
 
ெபற எ)ணி� பல பிர�#கG
 வி�1வா�கG
 வ�1 வ�1 ெச�றா�க�. 
சி7கவன
 ��� பாரதியா�, ேவ
ப�I�� பி-�ைவய�, மணேம8/? கி;Tைணய�, 
ேமலகர
 திாிQட ராச�ப# கவிராய� +தAய வி�1வா�கGட� பழகி 
இ��8ேற�. 
 
பி-�ைவய� 
 
பி-�ைவய� சிற�த ஆ�கவி. அவ� ��பிரமணிய ேதசிகைர� �க3�1 தா
 %தனமாக 
இய8றிய பாட�கைள.
 ேவ6 சமேயாசித� பாட�கைள.
 ெசா�A# காB?னா�. 
நா� விேனாதா��தமாக- சில சில ஆேYப7கைள- ெச ேத�. அவ� சில சில 
இட7களி� சிேலைடைய உ�ேதசி�1 வா��ைதகளி� உ;வ�ைத மா8றியி;�தா�. 
இய�பான இல#கண வர
�#/ உBபடாம� �றநைடயி� சா�ைப ஆராயேவ)?ய 
சில பிரேயாக7கைள- ெச தி;�தா�. நா� ஆேYபி�தேபா1 ��பிரமணிய ேதசிக� 
அ>வாேYப7க� உசிதமானைவ எ�பைத� த
 ��னைகயா� ெதாிவி�தா�. 
பி-�ைவய�, “அவசர�தி8 பா�
 ெச .Bகளி� இ>வள4 இல#கண
 பா��தா� 
+?.மா?” எ�6 ெசா�AவிB� உடேன பி�வ;
 பாடைல- ெசா�னா�: 
 
“விM�தைல யா�ேசட வி�தகென� றாKநி�+� 
அM� தைல.ைடய னாவனா�-விM��க3# 
ேகா+�தி வா3�� பிரமணிய# ெகா)டேல 
மா+� திையவழ7/ வா .”  
[மி#க தைலைய.ைடய ஆதிேசஷனாக இ;�பி9
 உ� +�னா� ஐ�1 
தைல.ைடயவனாகி# /ைறவைடவா� எ�6
, ேம�ைமைய உைடய 
ஆதிேசஷ9
 நி� +�னா� பய�ைத .ைடயவனாவா� எ�6
 +� 
இர)ட?கG#/ இர)� ெபா;�க� ேதா8றின. விM�த� - மி/த�.] 
 
அ>வள4 விைரவி� சிேலைட நய
 ேதா86
ப? அவ� ெசா�ன பாட� எ7கைள� 
பிரமி#க- ெச 1 விBட1. 
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ஒ; கனவா� 
 
ேதசிகைர� பா�#கவ;
 கனவா�களி8 ெப;
பாேலா� தமி3# க�வி 
யறி4ைடயவ�களாகேவ இ;�பா�க�. ேதசிக� +�னிைலயி� எ�ேபா1
 தமி3 
+ழ#க
 விடாம� இ;�பைத அறி�த சில� அவ� தி;4�ள# /றி�ைப அறி�1 
மாணா#க�கைள� பாட�க� ெசா�K
ப? ேகBப1
 அவ�கைள வினாவி� பாீBைச 
ெச வ1
 உ)�. ேகாBZாிA;�த ெப;M ெச�வராகிய ர7கசாமி 
+தAயாெர�9
 கனவா� த
 /�
ப�ேதா�
, உறவின�கேளா�
 
ேஸ1�நான�தி8/- ெச�6 தி;
�ைகயி� தி;� ெப;�1ைற#/ வ�1 ேதசிகைர� 
தாிசி�1# ெகா)டா�. அவ� ந�ல தமி3� பயி8சி.ைடயவ�. அவ;ட� வ�தி;�த 
ேவெறா; கனவா� பல தமி3 %�களி� சிற�த பயி8சி.ைடயவராக� ேதா�றினா�. 
க
பராமாயண�தி� ந�ல பழ#க
 அவ;#/ இ;�த1. அவ�க� ேதசிக;ட� 
ேபசி#ெகா)?;�தேபா1 ேதசிக� மாணா#க�கைள அைழ�1 அவ�கG#/� 
பழ#க
 ெச வி�தா�. அ#கனவா� க
ப ராமாயண�தி� எ7கைள- சில ேக�விக� 
ேகBடா�. அ#ேக�விகளிA;�ேத அவ;ைடய க�வியறி4 �ல� பBட1. 
ெப;
பாK
 எ�ைனேய வினாவினா�. நா� தி;�தியாக விைடயளி�ேத�. 
 
�ராண பாட
 
 
காMசி� �ராண�ைத ஒ;+ைற பாட7 ேகBக ேவ)�ெம�ற வி;�ப
 என#/ 
உ)டாயி86. பி�ைளயவ�க� கால�தி� ��தக
 கிைட#காைமயா� அைத நா� 
ப?#க +?யவி�ைல. அ1 /ைறயாகேவ இ;�த1. அ�%A� +த8 கா)ட
 D 
சிவஞான +னிவராK
 இர)டா7 கா)ட
 D க-சிய�ப +னிவராK
 இய8ற� 
ெப8றைவ. எ� வி;�ப�ைத- ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ெதாிவி�தேபா1 அவ� 
ஏB�� ��தக�ைத வ;வி�1 அளி�1- சி�ன�ப)டார ஸ�நிதியாகிய D 
நமசிவாய ேதசிகாிட�தி8 பாட7 ேகBகலாெம�6 ெசா�னா�. அ�ப?ேய ேகBக� 
ெதாட7கிேன�.  
 
நமசிவாயேதசிக� பி�ைளயவ�களிட
 ப?�தவ�. எ�ெபாL1
 தமி3 %�கைள 
ஒL7காக ஆரா �1 ப?�1வ;பவ�. ைசவசா�திர [Bப7கைள ந�/ உண��தவ�. 
மாணா#க�கG#/� பாட
 ெசா�வைதேய ெபாL1 ேபா#காக உைடயவ�. அவாிட
 
தின�ேதா6
 காMசி� �ராண�ைத� பாட
 ேகB� வ�ேத�. சிவஞான +னிவ� 
வா#/#/
 க-சிய�ப +னிவ� வா#/#/
 மி#க ேவ86ைம உ)�. சிவஞான 
+னிவ� வா#கி� க;�1
, கவி.
 ஒ�ேறா� ஒ�6 பி�னி- ெச�கி�றன. 
இய�பாக- ெச�K
 கவியி� கதியி� க;�1#க� தாேம வ�1 ெபா;�தி- �ைவபட 
இைச�1 நி8கி�றன. இர)டா7 கா)ட�தி� க-சிய�ப +னிவ� த
 அறிவா8றைல 
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ெவளி�ப��தியி;#கிறா�. ச7க %�களிK�ள க;�1#கைள.
 ெசா8கைள.
 
எ��1 ஆGகி�றா�. இல#கண ேம8ேகாளாக# காBட� ெப6
 அாிய 
ெசா8ெறாட�� பிரேயாக7கைள அவ� வா#கிேல மிக4
 காணலா
. சிவஞான 
+னிவ� வா#கி� ந
ைம மற�த இ�ப
 உ)டாகிற1. க-சிய�ப +னிவ� வா#கி� 
அவர1 உ�னதமான அறிவா8றைல நிைன�1 விய�பைடகிேறா
. 
 
காMசி��ராண
 பாட
 ேகB� +86�ெப8ற4ட� க-சிய�ப +னிவ� வா#காகிய 
ேபP�� �ராண�ைத# ேகBேட�. அ1 +?�த4ட� மீB�
 ஒ; +ைற அ>விர)� 
%�கைள.
 பாட
 ேகBேட�. 
 
மாணி#கவாசக� ஆலய /
பாபிேஷக
 
 
அ#கால�தி� தி;�ெப;�1ைற# கBடைள விசாரைண ெச 1 வ�த D 
��பிரமணிய� த
பிரா�, ேகாயி� +க8பிராகார�தி� ேம��றமாக ஓ� ஆலய
 
கB�வி�1 அதி� மாணி#கவாசக� தி;4;வ�ைத� பிரதிTைட ெச 1 
/
பாபிேஷக
 நட�தினா�. மகா ைவ�தியநாைதய� தைமயனாராகிய இராமசாமி 
ஐய� +�ேப ெபாிய �ராண# கீ��தன
 இய8றியி;�தா�. அதி� ைசவ 
சமயாசாாிய�களாகிய 5வ� சாி�திர+
 அட7கி.�ளன நா�/ 
ைசவசமயாசாாிய�களி� மாணி#கவாசக� சாி�திர
 தமி3# கீ��தைனயாக 
இராைமயா� அதைன அவ� தனிேய கீ��தைன உ;வ�தி� இய8றி அ7ேக 
அர7ேக8றினா�. அ�ேபா1 /
பாபிேஷக- சிற�ைப� ப8றி.
 மாணி#கவாசக� 
சாி�திர�ைத� ப8றி.
 நா7க� தனி�தனிேய பல பாட�க� இய8றி� ப?�1# 
காB?ேனா
. 
 
தி;�பன�தா�  
 
பிற/ தி;வாவ�1ைற#/� �ற�படேவ)�
 எ�6 தீ�மானி�த ேதசிக� அத8/ 
ேவ)?ய ஏ8பா�கைள- ெச யலாயின�. எ� தா  த�ைதயைர� 
தி;வாவ�1ைற#/ +�னதாக அ9�பிவிB� நா� மா�திர
 ேதசிக;ட� 
இ;�ேத�. தி;
�ைகயி� தி;�பன�தாG#/ எL�த;ள ேவ)�
 எ�6 
இராமA7க� த
பிரா� வி)ண�பி�1# ெகா)டைமயா� ேதசிக� அவ� 
வி;�ப�1#கிண7கி� தி;� ெப;�1ைறயிA;�1 பாிவார7கGட� �ற�பB� 
வழிேய உ�ள பல ஊ�களிK
 அ?யா�க� ெச .
 உபசார�ைத� ெப86# 
/
பேகாண�தி� வழியாக� தி;�பன�தாைள அைட�தா�. 
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��பிரமணிய ேதசிக� வரைவயறி�1 சாைலயி� இ;�ற7களிK
 பல ைம� 
Iர�தி8/ வாைழ மர7கG
 ேதாரண7கG
 கB? இராமA7க� த
பிரா� 
அல7கார
 ெச தி;�தா�. தி;�பன�தா� மட�தி8/� ஒ; ெபாிய ப7களாைவ 
57கிலா� அைம�தா�. அைத� பா��தேபா1 க8 கB?ட
 ேபாலேவ ேதா8றிய1. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� அ7ேக த7கினா�. D இராமA7க� த
பிரா� ெச த 
உபசார
 இ�னப?யி;�த1 எ�6 ெசா�வத8காிய1. பாB�# க-ேசாிக� 
நைடெப8றன. பல தமி3 வடெமாழி வி�1வா�க� வ�1 ��பிரமணிய ேதசிக� 
அ7ேக எL�த;ளிய சிற�ைப� பாராB?� பா?னா�க�. நா9
 ேவ6 
மாணா#க�கG
 ேதசிகைர.
 இராமA7க� த
பிராைன.
 �க3�1 பல பாட�க� 
இய8றிேனா
. எ�லா
 ‘பல �லவ� ெச .B ?ரB�’ எ�ற ெபயேரா� ேச�#க� 
ெப86 ஒ; ��தக வ?வமாக அ#கால�தி� அ-சிட�ெப8றன 
 
தி;வாவ�1ைற தி;
பிய1  
 
தி;வாவ�1ைற ஆலய உ�ஸவ+
 /;Eைஜ.
 சமீபி�தைமயா� ேதசிக� பல 
நாBக� தி;�பன�தாளி� த7க +?யவி�ைல. சில நாளி;�1 பிற/ �ற�பB�� 
1ைறைசைய அைட�தா�. /; Eைஜ +தAயன சிற�பாக நைடெப8றன. ேதசிக� 
யா�திைரயினா� ேந��த சிரம�ைத ஆ8றி# ெகா)�
 வழ#கமாக நைட 
ெப6வனவ8ைற# கவனி�1
 வ�தா�. யா�திைரயினிைடேய அ7க7ேக ச�தி�1� 
பழகிய பல கனவா�கG#/# க?த7க� எLத- ெச தா�. இைடயிைடேய 
மாணா#க�கG#/� பாட
 ெசா�வ1
 உ)�. 
 
பாட
 ேகBட� 
 
ஒ �த ேநர7களி� நமசிவாய ேதசிகாிட
 நா� தமி3%�கைள� பாட
 ேகB� 
வரலாேன�. மாணா#க�க� பல;#/�பாட+
 ெசா�A வ�ேத�. நமசிவாய ேதசிக� 
சிறி1
 ஓ வி�றி� பாட
 ெசா�Kவா�. அதி� அவ;#/- சA�ேப இரா1. 
ம8றவ�கG#/ அவ� பாட
 ெசா�K
ேபா1
 நா� உடனி;�1 ேகB� வ;ேவ�. 
அவ� வி;�ப�ப? நா9
 அவ� +�னிைலயி� சில;#/� பாட
 ெசா�ேவ�. எ�த 
விஷய�திK
 க)?�பாக இ;#/
 அவ� பாட
 ெசா�K
 ேபா1 நா� 
இராவிBடா� உடேன அைழ�1 வர- ெச வா�. 
 
ஊசி மிளகா  
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ஒ; நா� பக8ேபாசன�தி8/ ேம� ெத8/# /ள��ைர� ேதாBட�தி� நமசிவாய 
ேதசிக� சில மாணா#க�கG#/� பாட
 ெசா�A வ�தா�. உ)ட இைள�பா� நா� 
ஓாிட�தி� ப��1 உற7கி விBேட�. பாட
 நைடெப6
ேபா1 நா� அ;கி� 
இராைமைய# க)ட நமசிவாய ேதசிக� உடேன எ�ைன அைழ�1 வ;
ப? 
ஒ;வைர அ9�பினா�. அவ;ைடய ஆMைஞைய ம6�1� ேபச யா;#/
 ைதாிய
 
இரா1. எ�ைன அைழ#க வ�தவ�க� நா� I7கின இட�ைத அைட�தா�. அய��1 
I7கிய எ�ைன# Q�பிB�� பா��தா�; நா� எழவி�ைல பிற/ தB? எL�பினா�. 
விழி�1# ெகா)ேட�. ஆயி9
 என#கி;�த சிரம
 நீ7கவி�ைல; பாதி� 
I#க�தி� எL�தைமயா� சிரம
 அதிகமாயி86. 
 
“பிற;ைடய கTட
 ெதாியவி�ைலேய; இ�ப? நி��ப�தி#கிறா�கேள!” எ�ற 
எ)ண
 என#/ உ)டாயி86. எ� வ;�த�ைத நா� ெவளி�ப��த +?.மா? 
அ�ல1 அ�ேபா1 ேபாகாம� தா� இ;#க +?.மா? 
 
நா� நட�1 ெச�ேறேன ஒழிய எ� கா�க� த�ளா?ன. க) இைமகைள� 
I#க�தி� கன
 கீேழ இL�த1. ேபா/
 வழியி� ஊசி மிளகா -ெச? ஒ�றி;�த1. 
அதிA;�1 ஒ; பழ�ைத� பறி�1# கச#கி எ� க)களி� தடவி# ெகா)ேட�. 
என#கி;�த வ;�த
 ேம� விைளைவ எ)ணாத நிைலயி� எ�ைன ைவ�த1. 
 
மிளகாைய� தடவி#ெகா)ட1தா� தாமத
; க)க� +Lவ1
 ஒேர எாி-சலாக 
எாிய ஆர
பி�1 விBடன. ேதG#/ அMசி� பா
பி� வாயிேல �/�த கைதயாயி86 
எ� நிைல. எ�னா� ேமேல நட#க +?யவி�ைல. கீேழ உBகா��1 விBேட�. 
 
எ�9ைடய ெச ைகைய அறி�1 யாவ;
 வ;�தினா�க�. எ� ந)ப�க� மா�திர
 
என#/ அ�ேபா1 எ>வள4 சிரம
 இ;�தி;#க ேவ)�ெம�பைத ஊகி�1# 
ெகா)டன�.  
 
ைசவ சா�திர
 ேகBட� 
 
நடசிவாய ேதசிக� பாட
 ெசா�K
ேபா1 ைசவ சா�திர விஷய7க� வ�தா� அவ� 
ேம8ேபா#காக- ெசா�AவிB� வி�வா�. ைசவ சி�தா�த %�கைள� தனிேய ப?#க 
ேவ)�ெம�ப1 அவ� க;�1. பி�ைளயவ�களிட
 நா� பாட
 ேகBட கால�தி� 
அ7க7ேக வ;
 சா�திர# க;�1#கைள ந�றாக� ெதாி�1 ெகா)ேட�. 
��பிரமணிய ேதசிக� யா;#ேக9
 சிவஞான ேபாத பாTய�ைத- ெசா�ல 
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ேந;
ேபா1 எ�ைனேய ப?�1#காBட- ெசா�வா�. இ;�பி9
 சிவஞான ேபாத- 
சி86ைர +தAய சி�தா�த சா�திர7கைள +ைறயாக# ேகBடா� நலமாக 
இ;#/ெம�ப1 எ� எ)ண
. 
 
நமசிவாய ேதசிக;#/ ஓ 4 இ�ைல. எ� க;�ைத D ��பிரமணிய ேதசிக� 
எ�ப?ேயா உண��தன�. எ�ைன ஒ; நா� அைழ�1, “நாேம உம#/- சி86ைர 
+தAயவ8ைற� பாட
 ெசா�ேவா
. ப?#க ேவ)�ெம�ற ஆவK�ள உ
ைம 
விட� த#க பா�திர
 ேவ6 யா� இ;#கிறா�க�?” எ�6 ெசா�A- சி�தா�த 
%�கைள +ைறயாக# க8பி#க# ஆர
பி�தா�. சிவஞான ேபாத- சி86ைர, சிவஞான 
சி�தியா� ெபாழி��ைர +தAய பல %�கைள.
, ேவ6 சில க;வி %�கைள.
 
ேகB� என#/�ள /ைறைய நிவ��தி ெச 1 ெகா)ேட�. 
---------------    
 

79. 79. 79. 79. பா#
 பணிபா#
 பணிபா#
 பணிபா#
 பணி    
 
தி;வாவ�1ைறயி� எ� ெபாL1ேபா#/ மி#க இ�ப+ைடயதாக இ;�த1. பாட
 
ெசா�வ1
, ப?�ப1
, ப?�தவ�கேளா� பழ/வ1
 நா�ேதா6
 நைடெப8றன. 
��பிரமணிய ேதசிக;ைடய ச�லாப
 எ�லாவ8றி8/
 ேமலான இ�ப�ைத 
அளி�த1. 
 
ேதசிக� தின�ேதா6
 அ�ப�கG#/# க?த
 எL1வா�. ஒ>ெவா; நாG
 
ஐ
ப1#/# /ைறயாம� க?த7க� எLத� ெப6
. ஒ>ெவா�6#/
 உாிய 
விஷய�ைத ராயச#கார�களிட
 நிதானமாக- ெசா�Kவா�; தா+
 எL1வா�. 
ராயச#கார�க� ேதசிக� க;�தி�ப?ேய எLத#Q?ய திறைம.�ளவ�களாக 
இ;�தா�க�. அவ�கG#ெக�லா
 தைலவராக இ;�தவ� D சிவ��பிரமணிய 
பி�ைள எ�பவ�. இைடயிைடேய வ�தவ�கGட� ேப�வ1, அவ�க� /ைறைய# 
ேகB� நீ#/வ1 +தAயவ8றிK
 ேதசிக� கவன
 ெசK�1வா�. இவ8றா� ஒ; 
/றி�பிBட கால�தி� ேபாசன
 ெச வ1 எ�ற வைரயைற அவ;#/ இ�லாம8 
ேபாயி86. ேதக நல�ைத# கவனியாம� இ�ப?யி;�தைமயா� அஜீரண+
 
இ;மK
 அவ;#/ உ)டாயின. க)களி� ஒளி#/ைற4 ஏ8பBட1. ஒ�ைற.
 
பாராBடாம� அவ� வழ#க
ேபால எ�லா ேவைலகைள.
 கவனி�1 வ�தா�. 
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வி�1வா� யாேர9
 வ�தா� க�வி ச
ப�தமான ேப-சிேலேய ெபாL1 ேபா/
. 
திராவிட மகாபாTய
 +தAய %�களிA;�1 ேதசிக� ெச திகைள எ��1- 
ெசா�Kவா�. அ�ேபா1 எ�ைன அ�%8ப/திகைள� ப?�1# காBட- 
ெசா�Kவா�. ஏB?� இ�ன ப#க�தி� இ�ன விஷய
 உ�ள1 எ�6 
/றி�பி�வா�. அ�ேபா1 என#/ மி#க விய�� உ)டா/
. ப?�1� ப?�1 அவ� 
பழகியி;�தைமயா� ப#க
 +த8ெகா)� ெதளிவாக அவ� ஞாபக�தி� இ;�த1. 
இ�தைகய நிைலயி� நா� அதிக ேநர
 ேதசிகேரா� இ;#க ேந��த1; அதனா� 
மி#க தி;�தியைட�ேத�. 
 
ெமாழி ெபய��� 
 
சில சமய7களி� ேதசிக� சில க;�1#கைள# Qறி அவ8ைற அைம�1� பாட�க� 
இய86
ப? என#/# கBடைளயி�வா�. ெச .Bகைள நா� உடேன இய8றி- 
ெசா�A# காB�ேவ�. வடெமாழி வி�1வா� யாேர9
 வ�1 பைழய �ேலாக
 
ஏதாவ1 ெசா�வா�. அ1 ந�ல �ைவ.ைடயதாக இ;�தா� ��பிரமணிய ேதசிக� 
எ�ைன� பா��பா�. அவ� /றி�ைபயறி�1 நா� உடேன அதைன� தமி3- 
ெச .ளாக ெமாழி ெபய��1# Q6ேவ�. வடெமாழி வி�1வா� அைத# ேகB� 
மகி3வேதா� மட�தி� ெப;ைமைய� பாராB?� ேப�வா�. சில நாBகளி� இர4 
நா� RB�#/� ேபா/
ேபா1 ேதசிக� சில �ேலாக7கைளேயா, �திய 
விஷய7கைளேயா ெசா�Kவா�. அவ8ைற இரவி� தமி3- ெச .ளாக இய8றி 
ம6நாBகாைலயி� ேதசிகாிட
 ெசா�A அவைர இ��6�1ேவ�. 
 
ேபாஜ சாி�திர
 
 
ஒ; நா� வடெமாழி வி�1வாெனா;வ� மட�தி8/ வ�தி;�தா�. அவ� ேபாஜ 
சாி�திர�திA;�1 சில �ேலாக7கைள- ெசா�A� ெபா;� Qறினா�. எ�லா
 மி#க 
�ைவ.�ளனவாக இ;�தன. ஒ; �ேலாக�ைத- ெசா�AவிB�, “ேபாஜ மகாராஜ, 
உ�ைன எ�ேலா;
 ெகாைடயி8 சிற�தவென�6 Q6வத8/ எ�ன காரண
? பர 
நாாிய�கG#/ உ� மா�ைப.
 பைகவ�கG#/ உ� +1ைக.
 ஈய மாBடா ” 
எ�6 அத� க;�ைத.
 ெசா�னா�. உடேன நா� அ# க;�ைத ஒ; கBடைள# 
கA�1ைறயி� அைம�1- ெசா�ேன�. அ1 வ;மா6:- 
 
“ெகாைடயி8 சிற�தைன ெய�6ைன யாவ;7 Qறெல�ேன 
நைடயி8 சிற�த பரநா ாியெரா� ந)ணல�க 
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ளிைடயி8 சிற�தைம +�ெனா� பி�னி�6 மீ�திைலநீ 
ெதாைடயி8 சிற�த �யேபாஜ ராஜ �ேகாதயேன.” 
 
[பரநாாிய� - ேவ6 மகளி�. ந)ணல�களிைடயி� - பைகவ� QBட�தினிைடேய. 
சிற�1 அைம +�ெனா� - சிற�1 அைம�த மா�ேபா�. பி� - +1/. ெதாைட - 
மாைல. பரநாாிய;#/ +�9
, ந)ணல�கG#/� பி�9
 ஈ�திைலெய�6 
நிரனிைறயாக நி�ற1.] 
 
இ�த� பாB?� ‘+�ெனா� பி� இ�6
 ஈ�திைலெய�ற ப/தி#/, மா�ேபா� 
+1ைக இ�6
 ஈயவி�ைலெய�ற ெபா;ேளா�, +�9
 பி�9
 இ�6
 
ஈயவி�ைல என +#கால� ெபய;
 ேதா86
ப? ேவெறா; ெபா;G
 
அைம�1�ள1. அைத யறி�1 ��பிரமணிய ேதசிக�, “ந�றாயி;#கிற1. +�ெனா� 
பி� எ�பவ8ேறா� இ�6
 எ�பைத- ேச��த1தா� ரஸ
” எ�6 ெசா�A 
மகி3�தா�. 
 
ம8ெறா; நா� ேவ6 வி�1வாெனா;வ� வ�தேபா1 அவ� சில �ேலாக7கைள- 
ெசா�னா�. ேபாஜ மகாராஜ� ஒ; நா� Rதி வழிேய ெச�K
 ேபா1 எதிேர ஒ; 
பிராமண� ேதா8ைபெயா�றி� ஜல
 எ��1 வ�தானா
. அைத# க)�, “இவ� 
ேதா8ைபயி� ஜல
 எ��பத8/# காரணெம�ன? அனாசாரம�லேவா?” 
எ�ெற)ணிய அரச� உட� வ�த ம�திாிைய# க)� விஷய�ைத விசாாி#க- 
ெச தா�. ேபாஜராஜ9ைடய பா�ைவயினா� கவி�1வ ச#திைய� ெப8ற 
அ�பிராமண� உடேன அரசைன ேநா#கி விைடயாக ஒ; �ேலாக�ைத- 
ெசா�னானா
. “ேபாஜ ராஜேன! நீ உ� பைகவைர- சிைற�ப��தி அவ� காA� 
வில7கி�வதா� இ�நாB?� உ�ள இ;
ெப�லா
 ெசலவாயின. உ�பா� வ�த 
வி�1வா�க� +தAயவ�கG#/� தான7க� வழ7கி அவ8ைற# /றி#/
 
தானசாஸன7கைள� தாமிர� பBடய�தி� ெபாறி�1# ெகா�#கேவ தாமிர+
 
இலதாயி86. நா� ேவ6 எ�த� பா�திர�தி� ஜல
 எ��ேப�?” எ�ற 
க;�தைம�த1 அ�த- �ேலாக
. ஸ
�கி;த வி�1வா� �ேலாக�ைத- 
ெசா�AவிB� மிக4
 ரஸமாக� ெபா;ைள எ��1ைர�தா�. ��பிரமணிய ேதசிக� 
ேகB� மகி3�தேதா� எ�ைன� பா��1, “எ�ப?யி;#கிற1?” எ�6 வினவினா�. 
நா� அவ� /றி�ைபயறி�1, “மிக4
 ந�றாக இ;#கிற1” எ�6 ெசா�AவிB� 
உடேன அ#க;�ைத அைம�1� பி� வ;
 ெச .ைள இய8றி- ெசா�ேன�:- 
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“ேநரா� பத�1� �ைனவில7 காலய
 நீ7கினநி8 
ேசரா 1ல�#க;� சாஸன� தா8ெச
� தீ��தெவ�றா� 
ஏரா�நி� னாB?ைட� ேபாஜவி� ேதால�றி யானித+
 
நீரா தர�ேதா ெட��பம8 றியா1 நிக3�1ைவேய.” 
(ேநரா�-பைகவ�. அய
 - இ;
�. ஆ1ல� - இர�பவ�க�, ஆதர
 - அ��. 
நிக3�1ைவ-ெசா�வாயாக.) 
 
கா86#/ வி)ண�ப
 
 
பி�� ஒ; நா� வி�1வாெனா;வ� ேதசிக;ைடய உதவிைய நா? வ�தா�. அவ� 
பைழய �ேலாக7க� பலவ8ைற- ெசா�னா�. எ�த வைகயான ஆதர4ம8ற ஒ; 
வி�1வா� ஒ; பிர�ைவ ேநா#கி� த
ைம� பா1கா#க ேவ)�ெம�பைத� 
ெதாிவி#க எ)ணி அ#க;�ைத ெவளி�பைடயாக- ெசா�லாம� /றி�பாக� 
�ல�ப��தியதாக அைம�த �ேலாக7க� அைவ. அவ86� �ய8கா8றினா� கடA� 
அைல��)ட ஒ; க�பA� த�தளி�பவ� கா8ைற� பா��1- ெசா�வ1 ேபால 
அைம�த1 ஒ; �ேலாக
. நா� அதைன ெமாழிெபய��1- ெசா�ேன�. அ- 
ெச .� வ;மா6:- 
 
“மீகாம� ெசய�+ைற.
 பிற3�த1 R3� 
        தன1��� மீ�ேறா� றாம� 
ஆகாய மைற�த�ய� அ
�திேயா 
        கட#காிதா� அ�ேதா மா�#க
 
ஏகாத விதமைலக Gைடய1ெநௗ 
        விைத#கைர�பா� ஏக- ெச 1 
நீகாவ ல1கவிழி> விர)�+�ற� 
        ைகயனவா
 நிக3�17 காேல.” 
(மீகாம�-மாKமி. மீ�-நY�திர
. அ
�தி-கட�. ெநௗ-ஒ;வைக� ேதாணி. காேல-
கா8ேற.)  
 
இ>வா6 அ�த அ�த- ச�த��ப7களி� நா� ெமாழி ெபய��1 இய8றிய பாட�க� 
பல. இ�த உ�ஸாக�தி� தின�ேதா6
 க8பைனகைள அைம�1- ெசா�தமாக� பல 
பாட�கைள.
 இய8றி வ�ேத�. ஒ; சமய
 ேதக அெசௗ#கிய�தா� சில நா� 
மட�1#/ நா� ேபாக இயலவி�ைல; ப��த ப�#ைகயிேலேய இ;�ேத�. 
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அ#கால�தி� +;க# கட4� பைடR�க� ஆறி� ஒ>ெவா�றி� விஷயமாக4
 
ஒ>ேவா� இரBைட மணிமாைல இய8றிேன�. 
 
அவதான
 
 
மட�தி8/- சில சமய7களி� அவதான
 ெச .
 வி�1வா�க� வ�1 த7க� 
திறைமைய� �ல�ப��1வா�க�. அTடாவதான
, ேஷாடசாவதான
, 
+�ப�திர)டவதான
, சதாவதான
 எ�9
 அவதான7கைள- ெச பவ� 
வ;வா�க�. அவ�க� திறைமைய# க)� நா9
 பிற;
 விய�ேபா
. “நா+
 
இ>வா6 அவதான
 ெச யேவ)�
” எ�6 ஆைச என#/
 பிற;#/
 எL�த1. 
அ�பியாச+
 ெச 1 வ�ேதா
. அ�பா� ஒ; நா� நா� எ�9ட� 
ப?�பவ�கைள.
 எ�னிட
 ப?�த மாணா#க�கைள.
 ைவ�1# ெகா)� 
அவதான
 ெச யலாேன�. சில� பாட�கG#/ ஸம�ைய ெகா��தன�. சில� 
%�களி8 ச�ேதக
 ேகBடன�. சில� பைழய பாடைல# Qறி� தி;
ப- ெசா�ல- 
ெச தன�. சில� கண#/� ேபாBடன�. அவ8றி8ெக�லா
 நா� த#கப? விைட 
அளி�ேத�. அவதான�1#/ இ�றியைமயாத1 ஞாபக ச#தி. என#/ ஸம�ைய 
ெகா��தவ�கG� எ�னிட
 ப?�1 வ�த ைவTணவ மாணா#கராகிய ராமகி;Tண 
பி�ைள ெய�பவ� ஒ;வ�. அவ�, “�)டாீக வ�Aதா� �க3�1 பா?. வேன” 
எ�6 ஈ8ற? ெகா��த1 மா�திர
 இ�ேபா1 ஞாபக�தி� இ;#கிற1. மடாலய
 
+Lவ1
 தமி3 மண
 நிர
பி யி;�தைமயா� தமி3 ச
ப�தமான எ�த 
+ய8சிைய.
 ைதாியமாக ேம8ெகா�G
 இய�� என#/ உ)டாயி86. 
 
ம8ற மாணா#க�கG
 இ�தைகய +ய8சிகளி� ஈ�பBட1)�. 
 
க?த� பாட� 
 
ஒ; சமய
 மா\ர
 ேவதநாயக
 பி�ைள ��பிரமணிய ேதசிக� விஷயமாக- சில 
ெவ)பா#கைள� பா? அவ8ைற� ேதசிகாிட
 ெசா�A#காBட ேவ)�ெம�6 
என#/ ஒ; ெச .ளா� அறிவி�1 அவ8ைற.
 அ9�பியி;�தா�. ேதசிகாிட
 நா� 
அ-ெச .Bகைள அறிவி�தேதா� அ- ெச திைய� பி�வ;
 பாடலா� ேவதநாயக
 
பி�ைள#/
 ெதாிவி�ேத�:- 
 
“தாயக ெமனந� னாவல� பல�#/� 
        தன+த� அளி�திய� ேவத 
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நாயக மகிபா நீயக மகி3�1 
        ந�க9� பிய+த8 பாைவ 
ஆயக மதி�வா3 ��பிர மணிய 
        ஆாிய� பாKட 9ைர�ேத� 
ேநாயக ெலவ�#/ நி�ெப;M சீைர 
        [வ�றன 9வல;
 �கேழா .” 
(+த8பா - ெவ)பா. ஆ  அகமதி� வா3 - %ைல ஆரா கி�ற ெநMச�தி� வாL
.) 
 
இ>வித
 பல வைகயிK
 பா�
 பணியி� ஈ�பBட எ� ெச .� +ய8சி 
வி;�தியாகி வ�த1. அதனா� ம8றவ�கG#/ ஸ�ேதாஷ+
 என#/ ேம�ேமK
 
ஊ#க+
 விைள�தன. ��பிரமணிய ேதசிக�, “பி�ைளயவ�கGைடய ேபா#ைக 
ந�றாக# க86# ெகா)?;#கிறீ�. உ
+ைடய ெச .Bக� அவ�கGைடய 
ஞாபக�ைத உ)டா#/கி�றன” எ�6 அ?#க? ெசா�வா�. பி�ைளயவ�க� இBட 
பி-ைசேய என1 தமிழறி4 எ�ற நிைனவிேலேய வா3�1 வ�த என1 உ�ள�ைத 
அ>வா��ைதக� மிக4
 /ளி�வி#/
. 
--------------    
 

80. 80. 80. 80. $திய வா%&$திய வா%&$திய வா%&$திய வா%&    
 
1880-ஆ
 வ;ஷ
 பி�ரவாி மாத
 12 உ வியாழ#கிழைம ெபாL1 வி?�த1. அ�6 
காைலயி� நா� வழ#க
ேபாலேவ உ�ஸாக�ேதா� இ;�ேத�. தி;வாவ�1ைற 
ஆதீன�தி� சா�� எ�ைன ந�ல நிைலைமயி� ைவ�1 வள��1 வ;
 எ�ற 
எ)ண
 என#/
 எ�ைன- சா��தவ�கG#/
 இ;�த1. எ� வா3வி� ஒ; 
விதமான அைமதி ஏ8பB� விBடதாகேவ நா� க;திேன�. பி�ைளயவ�கGைடய 
பதவிைய வகி#/
 த/தி எ�னிட
 இராவிBடாK
 அவர1 மாணா#க பர
பைரைய 
வி;�தி ெச .
 ெதா)ேட என1 வா3#ைக� பணியாக இ;#/ெம�6 எதி� 
பா��ேத�.  
 
ஆனா� கட4Gைடய எ)ண
 ேவ6 விதமாக இ;�த1. மட�தி� ெதாட�� 
ஒ�ேறா� நி�லாம� எ� ஆசிாிய� ெதாழிK
, ஆரா -சி.
, தமி3� ெதா)�
 
ேம�ேமK
 விாிவைடய ேவ)?ய ந�O3 என#/ இ;�த1 ேபாK
. அ1 த� 
ேவைலைய- ெச ய ஆர
பி�த1. /
பேகாண�திA;�1 தியாகராச ெசB?யாைர# 
/;வாரமாகிய அ�6 பி8பக� தி;வாவ�1ைறயி8 ெகாண��1 ேச��த1. எ� 
�திய வா34 ெதாட7கி86. 
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ெசB?யா� வர4 
 
தியாகராச ெசB?யா� மட�1#/ வ�தேபா1 சி�ன- ப)டார ஸ�நிதியாகிய D 
நமசிவாய ேதசிக� பக8 ேபாசன
 ெச 1 விB�- சிரமபாிகார
 ெச தி;�தா�. 
அ�ேபா1 இர)� மணி இ;#/
. ேதசிக� வி;
பியப? அ-சமய
 சில 
மாணா#க�கG#/ நா� காMசி��ராண
 பாடMெசா�A வ�ேத�. ேநேர நா7க� 
இ;�த இட�தி8/- ெசB?யா� வ�தா�. த
 வரைவ அறி�1வ�த நமசிவாய 
ேதசிகைர வண7கிவிB� அவ� உBகா��1 ேபசினா�. ஒ; மணி ேநர
 வைரயி� 
ேபசி இ;�1 விB�, “மகா ச�நிதான�ைத� தாிசி#கலாெம�6 வ�ேத�. உ�தர4 
ெகா�#க ேவ)�
” எ�6 ெசா�A� �ற�பBடா�. அவ� ெசா�Aயப? நா9
 
உட� ெச�ேற�. 
 
D ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 நா7க� ேபான சமய
 அவ� ஒ;வ;#/# க
ப 
ராமாயண�திK�ள ஐய7கைள நீ#கி# ெகா)?;�தா�. ெசB?யா;
 நா9
 
அைத# கவனி�ேதா
. ச�ேதக
 ேகBடவ� த
 ேவைலைய +?�1# ெகா)� ேபான 
பிற/ ெசB?யா;
 ��பிரமணிய ேதசிக;
 க
ப ராமாயண�தி� சிற�ைப�ப8றி- 
ச
பாஷி�தா�க�. 
 
ெசB?யாாி� வி)ண�ப
 
 
இ�ப? ஒ; மணி ேநர
 ச
பாஷைணயான பிற/ ெசB?யா�, “ஒ; வி)ண�ப
” 
எ�றா�. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� : எ�ன! ெசா�லலாேம. 
 
ெசB?யா�: சாமிநாைதய;#/ எ� ேவைலைய- ெச வி#க எ)ணியி;#கிேற�. 
கி;ைப ெச 1 ச�நிதான
 அத8/ உ�தரவளி#க ேவ)�
.  
 
ேதசிக� : அத8ெக�ன? பா��1# ெகா�ளலா
. நீ7க� ேவைலைய வி�
ேபா1 
ேயாசி�1# ெகா�ளலாேம. 
 
ெசB?யா� : ேவைலயிA;�1 நா� விலகி# ெகா)ேட�. டா#ட;ைடய 
ஸ�?பிேகB�
 ெகா��தாயி86. இ�ேபா1 எ� ேவைலயி� ஒ;வ;
 இ�ைல. 
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எதி�பாராத இ�த- ெச திைய# ேகB�� ேதசிக� திைக�தா�. நா9
 பிரமி�ேத�. 
 
ேதசிக� : இ�த விஷய�ைத நீ7க� +�� ெதாிவி#கவி�ைலேய. நீ7க� இ�9
 சில 
வ;ஷ7க� ேவைல பா�#க# Q�ெம�ற�லேவா எ)ணியி;�ேதா
? 
 
ெசB?யா� : ேவைலயிA;�1 விலகி#ெகா�வதாக நா� ஒ; வார�1#/ +�ேப 
எLதி# ெகா��1 விBேட�. சாமிநாைதயைர எ� �தான�தி� நியமி#க ேவ)?ய 
ஏ8பா�கைள.
 ெச தி;#கிேற�. இவைர அ9�பி ேவைல பா�#/
ப? உ�தர4 
ெகா�#க ேவ)�
. 
 
ேதசிக� இர)� நிமிஷ
 ேயாசி�தா�. பிற/, “இவ� இ>விட
 இ;�ப1 மிக4
 
உபேயாகமாக இ;#கிற1. ஆதலா� இ�ேபா1 இவைர அ9�ப +?யா1” எ�றா�. 
 
ெசB?யா� மி#க வ;�த�ேதா�, “ஸ�நிதான�தி� அ�ப? உ�தரவாக# Qடா1. 
காேல] பிாி�^பா� ேகாபாலரா> அவ�களிட
 நா� வா#/# ெகா��1 
விBேட�. ேவ6 சில� இ�த ேவைல#/ மிக4
 +ய�6 வ;கிறா�க�. இவ;#ேக 
ெச வி#க ேவ)�ெம�6 ெசா�A ராயரவ�கGைடய வா#/6திைய.
 ெப86 
வ�தி;#கிேற�. இவாிட
 ஸ�நிதான�1#/�ள ேபர�ைப அறி�1 இ1 ந�ல 
ேவைல எ�ற ஞாபக�தா� இ�த +ய8சிைய- ெச யலாேன�. இதனா� 
எ�ேலா;#/
 ந�ைம.
 �கL
 உ)டா/
” எ�றா�. 
 
ேதசிக� இண7கவி�ைல. ெசB?யா� மீB�
 சில காரண7கைள எ��1- ெசா�A 
எ�ைன அ9�ப ேவ)�ெம�6 ேகB�# ெகா)டா�. இர4 மணி ஏL#/ 
ேமலாகிவிBடதா� ேதசிக�, “இ;#கB�
; அ9Tடான�ைத +?�1# ெகா)� 
நமசிவாய 5��தியி� தீபாராதைன தாிசன�1#/ வா;7க�” எ�6 ெசா�AவிB� 
அ9Tடான
 ெச ய� ேபானா�.  
 
ெசB?யா� கல#க
 
 
ெசB?யா;
 நா9
 எL�1 �ற�ேத வ�ேதா
 வழியி� எதி��பBட /மாரசாமி� 
த
பிராைன# க)� ெசB?யா� தா
 வ�த காாிய�ைத� ெதாிவி�தா�. அவ�, “நீ7க� 
ெசா�வ1 சா�தியமி�லாத விஷய
 மட�1#/ மி#க உதவியாக இ;#/
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இவ�கைள� பிாிவத8/ ஸ�நிதான
 ச
மதி#/மா? என#/
 உசிதமாக� 
ேதா8றவி�ைல; ம8றவ�கG
 அ�ப?ேய க;1வா�க�” எ�றா�. 
 
“இ�த- ச7கட�1#/ நா� எ�ன ெச ேவ�!” எ�6 +@ +@�1# ெகா)ேட 
ெசB?யா� அவைர விB� நட�தா�. பிற/ எ�ைன� பா��1, “இவ�க� 
வா��ைதகைளெய�லா
 கவனி#க ேவ)டா
. ேபசாம� ‘ேபாகிேற�’ எ�6 
ெசா�A விB� எ�9ட� வ�1வி�7க�. இ�த மட�தி� ஆ.� +Lவ1
 
உைழ�தாK
 உ7கG#/ இ�த நிைலயிA;�1 சிறி1
 உய�4 ஏ8படா1. இ7ேக 
ஒ; வ;ஷ�தி8 கிைட#/
 ஐ
ப1 Pபாைய அ7ேக மாத�ேதா6
 ெபறலாேம? 
ெபாL1 வி?�த1+த� ரா�திாி ப�1 மணி வைரயி� இ7ேக க�தி� பாட
 ெசா�ல 
ேவ)�
. பிற ேவைலகைள.
 கவனி#க ேவ)�
. அ7ேக தின�ேதா6
 4 மணி 
ேநர�1#/ேம� ேவைல இரா1. வார�ேதா6
 இர)� நா� வி�+ைற உ)�” 
எ�றா�. அவ� பி�9
 பலவா6 இர)� இட7கG#/+�ள வி�தியாச�ைத 
எ��1- ெசா�னா�. அ>வளைவ.
 நா� காதி� வா7கி#ெகா�ளாம�, 
“/
பேகாண�தி� உ�ள ெசௗகாிய7கைள� ப8றி� தா7க� ெசா�னைத நா� 
கவனி�ேத�. இைத# காB?K
 ேமலான இடெமா�6 இ;�பதாக இ1வைரயி� 
என#/� ேதா8றவி�ைல. ஒ; வித�திK
 இ7ேக /ைறவி�ைல. ச
பள
 
ெசா8பெம�6 ெசா�ல#Qடா1. எ7கG#/ ஒ;வித�திK
 கவைலயி�லாம� 
ச�நிதான
 பா��1#ெகா�Gகிற1” எ�6 பதி� ெசா�ேன�. தி;வாவ�1ைற 
மட�தி� அ�ன
 எ� உட
பி� எ>வள4 ஊறி.�ளெத�பைத- ெசB?யா� 
ந�றாக� ெதாி�1ெகா�ளவி�ைல. 
 
என1 நிைல 
 
எ� மன
 ஊசலா?# ெகா)?;�த1. காேல] உ�திேயாக
 எ� உ�ள�ைத# 
கவ��த1. ஆனா� தி;வாவ�1ைற மட�தி� உ�ேளார1 அ�� எ�உயிேரா� 
இைண�1 நி�ற1. ��பிரமணிய ேதசிக� எ�ைன அ9�ப 
இண7கவி�ைலெய�பைத அறி�த ேபா1 எ�பா� அவ� ைவ�1�ள அ�ைப 
ஒ;வா6 எ)ணி� பா��ேத�. “ ஒ; மனித9#/� பண�தானா ெபாி1? மட�1#/ 
இ�லாத ெப;ைம காேலஜு #/ வர�ேபாகிறதா? இத� ெகௗரவ ெம�ன? ெப;ைம 
எ�ன? இத� ச
ப�த
 ஏ8ப�வ1 �லபமான காாியமா?” எ�ெற�லா
 நா� 
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விாிவாக எ)ணிேன�. இைடயிைடேய தியாகராச ெசB?யா� ெசா�ன ஆைச 
வா��ைதக� எ�ைன மய#கின. 
 
ெசB?யா� ெசா�னவ8ைறெய�லா
 விடாம� ேகB�# ெகா)?;�த நா� 
ஒ;விதமான +?4#/ வ�1, “ஸ�நிதான
 உ�தர4 ெகா��தா�தா� நா� 
வ;ேவ�. இ�லாவிBடா� வரமாBேட�” எ�6 +?வாக அவாிட
 ெசா�A 
விBேட�. 
 
“நா� ெசா�வத� நியாய
 உ7கG#/ இ�ேபா1 ெதாியா1. பிற/ ெதாியவ;
. 
ஸ�நிதான�தி� தி;4�ள�ைத ம6ப?.
 கைர#க� பா�#கிேற�” எ�6 
ெசா�AவிB� அவ� தா
 த7கியி;�த ஜாைக#/- ெச�றா�. 
 
ஒ�6
 ெதளி4படாத எ)ண7கGட� நா� R� ேச��ேத�. எ� தா  
த�ைதயாிட
 விஷய�ைத ெவளியிBேட�. த�ைதயா�, “இ7ேக எ>வள4 
ெசௗகாிய7க� இ;#கி�றன! ஜன7க� எ>வள4 அ�பாக இ;#கிறா�க�! 
இ�ப?�பBட இட
 ேவ6 எ7ேகயி;#/
?” எ�றா�. தாயா;#/
 
தி;வாவ�1ைறைய வி�வத8/ மனமி�ைல. 
 
காைல நிக3-சிக� 
 
ம6 நா� ெவ�ளி#கிழைம காைலயி� எL�ேத�. மன
 சMசல�ேதாேட இ;�த1. 
ெசB?யா� எ�ைன அைழ�1#ெகா)� ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ெச�றா�. 
ேபா/
ேபா1 அவ� எ�னிட
, “நீ7க� �
மா இ;7க�. உ7க� அபி�பிராயமாக 
ஒ�6
 ெசா�ல ேவ)டா
. ஸ�நிதான�தி� ச
மத�ைத நா� எ�ப?யாவ1 ெப86 
வி�கிேற�” எ�6 ெசா�னா�. 
 
ேதசிகைர� தாிசி�1 வ�தன
 ெச 1 ெசB?யா� அ;கி� உBகா��தா�. நா9
 
அம��ேத�. ெசB?யா� எ�ைன� ப8றிய ேப-ைச எ��பாெர�6 எதி� பா��ேத�. 
அவ� ேவ6 விஷய�ைத� ப8றி� ேபச ஆர
பி�தா�. “பி�ைளயவ�க� 
தி;-சிரா�ப�ளியி� இ;�த ேபா1 தியாகராச `ைலைய இய8றினா�க�. அ1 
E��தியாகவி�ைல. அவ�க� அைத இய8றி வ;ைகயி� நா�தா� ஏB?� 
எLதிேன�. அ�பிரதி இ7ேக இ;#கிற1. %A� ேம8ப/திைய நா� பா?� E��தி 
ெச 1 விடலாெம�6 எ)@கிேற�. அ�த� பிரதிைய எ��1# ெகா�#/
ப? 
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உ�தரவாக ேவ)�
” எ�6 அவ� ேகB�# ெகா)டா�. ேதசிக� பிரதிைய எ��1 
வ;
ப? எ�ைன அ9�பினா�. நா� ெச�6 ��தகசாைலயி� கா� மணி ேநர
 
ேத? அ�த ஏB�- �வ?ைய எ��1# ெகா)� வ�1 ெகா��ேத�. நா� ��தக 
சாைல#/- ெச�றி;�தேபா1 ேதசிக;
 ெசB?யா;
 எ�ைன� ப8றிேய 
ேபசி#ெகா)?;�தா�கெள�6 ெதாிய வ�த1. 
 
ேதசிகாிடமி;�1 ெசB?யா� தியாகராச `ைல ஏB�� பிரதிைய� ெப86# 
ெகா)டா�; பிற/, “நா� வ�த காாிய�ைத அ9Qலமாக +?�1- ச�ேதாஷ� 
ப��தி அ9�ப ேவ)�
” எ�6 வ8�6�தி# ேகB�# ெகா)டா�. 
 
ேதசிக�:- இவ� இ�ேபா1 இ7ேக இ;#க ேவ)?ய1 அவசிய
. பிற/ ச�த��ப
 
கிைட�தா8 பா��1# ெகா�ளலா
. 
 
தியாக:- பிற/ ச�த��ப
 கிைட�ப1 அ;ைம. அ�த �தான
 மிக4
 உய��த1. 
ச
பள
 /ைறவாக இ;�தாK
 அதனா� ஏ8ப�
 ெகௗரவ
 அதிக
. அ7ேக 
ப?#/
 பி�ைளகெள�லா
 பி8கால�திேல சிற�த உ�திேயாக�த�களாக 
வ;வா�க�. இ�த மட�தி� ச
ப�த +ைடயவ� அ7ேகஇ#கிறாெர�ப1 
இ>விட�தி8ேக ஒ; ெகௗரவ
 அ�லவா? இ1 வைரயி� நா� மட�1� 
பிர�தாவ�ைத அ?#க? ெச 1 வ�ேத�. என#/� பிற/ ெதாியாத ேவ6 யாராவ1 
வ�தா� மட�தி� ச
ப�த
 விB�� ேபா  வி�
. இவ� இ;�தா� அ1 விடாம� 
இ;#/
. அதனா� பலவிதமான அ9Qல+)ெட�ப1 ஸ�நிதான�1#ேக 
ெதாி�த1 தாேன? இ>விட�1- ச
ப�த+�ளவராக4
 ஐயா அவ�களிட
 
ப?�தவராக4
 இ;#கேவ)�ெம�ப1 தா� எ� க;�1. இவ� அ7ேக வ�1 
விBடாK
 வார�ேதா6
 இ7ேக வரலா
. `4 கால7களி� இ7ேக வ�1 
த7கியி;#கலா
. நா� இ>வள4 விஷய7கைள.
 ஆேலாசி�ேத இ�த 
வி)ண�ப�ைத- ெச 1 ெகா)ேட�. நா� ேகB/
 இ�த வர�ைத� த�த;ள 
ேவ)�
. 
 
இ>வா6 ெசா�A- ெசB?யா� எL�1 ைகQ�பி வ�தன
 ெச தா�. அவ� 
ப?�ப?யாக விஷய7கைள எ��1- ெசா�K
 ேபா1 ேதசிக� மிக4
 கவனமாக 
அவ8ைற# ேகB� வ�தா�. ெசB?யா� ெசா�ன வா��ைதகேளா� அவர1 
+கபாவ7கG
 அMசA.
 ேச��1 அவ;#/ அ>விஷய�தி� எ>வள4 ஆவ� 
உ)ெட�பைத� �ல�ப��தின. எ�9ைடய நிைல.
 மட�தி9ைடய �கL
 
இ�த# காாிய�தா� அபிவி;�தியா/ெம�பைத� ேதசிக� உண��1 ெகா)டதாகேவ 
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ேதா8றிய1. அவ� மன
 இளகிய1. சிறி1 ெமௗனமாகேவ இ;�தா�. “சாி; எ�ன 
ெச ய ேவ)�
?” எ�6 ேகBடா�. 
 
ெத வ ச7க8ப
 
 
அ�த# ேக�வியிேல அ9Qலமான ெதானி இ;�பைத- ெசB?யா� ெதாி�1 
ெகா)டா�. உடேன “இவ;#/ ேவைல ெச வி#க ேவ)�ெம�6 ேகாபால ரா> 
அவ�கG#/ ஒ; க?த+
, அவ;#/ ஒ; ேயா#கியதா ப�திர+
 ஸ�நிதான�தி� 
தி;#கர�தா� அளி#க ேவ)�
” எ�6 ேகB�# ெகா)டா�. ேதசிக� 
ராயச#காரராகிய ெபா�9சாமிெசB?யாைர வ;வி�1 இர)ைட.
 ெசா�A 
எL1வி�தா�. ேயா#கியதா ப�திர
 வ;மா6. 
 
இ�த� ப�திாிைகயிெலLத�பB?;#கிற சாமிநாைதய� நம1 ஆதீன வி�1வா� 
மீனாBசி ��தர
 பி�ைளயவ�களிட�தி� ஆ6 வ;ஷகால
 இல#கண 
இல#கிய7க� ந�றா  வாசி�த1ம�றி ந
மிட�திK
 நா�/ வ;ஷகாலமாக 
வாசி�1# ெகா)?;#கிறா�. இல#கண இல#கிய7கைள� ெதளிவா � ேபாதி#கிற 
விஷய�தி� சம��த�. ந�ல நைட.�ளவ�. 
 
பிரமாதி வ;ஷ
 /
பரவி ��ரமணிய 
3  தி;வாவ�1ைற ப)டார- ச�னதி. யாதீன
 
 
இர)ைட.
 எL1வி�த பிற/ ேகாபாலரா4#/ாிய க?த�தி� ைகெயL�திB� 
ேயா#கியதா ப�திாிைகயி� ைகெயL�1� ேபா�
 சமய�தி� சபாபதி Eைஜயி� 
மணி கண கணெவ�6 அ?�த1. அ�ெபாL1 ெசB?யா�, ‘இவ;#/ 
ேவைலயாகிவிBட1” எ�6 ச�ேதாஷ�1ட� எL�1 ைக ெகாB?# Q�தா?னா�. 
எ�ைன அ9��
 விஷய�தி� மன அைமதி ெபறாம� இ;�த ேதசிக;#/
 E�ண 
ச
மத
 உ)டாகிவிBட1. “நா
 இவைர அ9��வத8/- ச
மத
 
இ�லாமA;�தாK
, ெத வ
 கBடைளயி�கிற1. ெத வ ச7க8ப�ைத� த�#க 
இயKமா? சாி, ந�ல ேவைள பா��1 இவைர அ9��கிேறா
. கவைல�பட 
ேவ)டா
” எ�6 அவ� ெசா�னா�. ெசB?யா� மி#க /Iகல�ைத அைட�தா�.  
-------------- 
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81. 81. 81. 81. பிாியா விைடபிாியா விைடபிாியா விைடபிாியா விைட    
 
/
பேகாண
 காேலஜி� ேவைல பா�#/
ப? எ�ைன அ9��வத8/- 
��பிரமணிய ேதசிக� ச
மதி�தனெர�ற ெச தி மிக விைரவி� எ7/
 பரவிய1. 
மட�தி� ெதாட��ைடயவ�கெள�ேலா;
 இ1 ேகB� வ;�தினா�க�. தியாகராச 
ெசB?யா� பக8ேபாசன�தி8/# Qட இராம�, “RB?� ஒ; திதி நட#க ேவ)�
” 
எ�6 ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ெசா�A விைரவி� விைடெப86# /
பேகாண
 
ேபா விBடா�. 
 
நா� RB�#/- ெச�6 எ� தா  த�ைதயாிட
 விஷய�ைத- ெசா�னேபா1 
அவ�க� ச�ேதாஷெம�6
 1#கெம�6
 ெதாியாத ஒ; நிைலயி� இ;�தா�க�, 
என#ேகா ஒேர மய#கமாக இ;�த1. பழகிய இட�தி�பாK�ள ப86
 �திய 
இட�தி� ெகௗரவ+
 ஒ�றேனா� ஒ�6 ேபாரா? எ�மன�ைத அைல�தன. 
 
ேதசிக� க;�1 
 
��பிரமணிய ேதசிக� தீபாரதைன ெச 1 விB�� ெபாிய EைஜயிA;�1 
அ?யா�கG#/ விEதி ெகா��பத8/ ஒ�#க
 ெச�வ1 வழ#க
. த
பிரா�க� 
பல;
 அ?யா�க� பல;
 பி� ெதாட��1 ெச�வா�க�. அ�ேபா1 
சி�ன�ப)டார ஸ�நிதிக� ��பிரமணிய ேதசிக;#/# ைக ெகா��1 அைழ�1 
வ;வா�. 
 
அ�ைற� தின
 Eைஜ நட�த பிற/ ேதசிக� ஒ�#க�1#/ வ�தன�. எ�ைன# 
/
பேகாண�தி8/ அ9��
 விஷய�ைத� ப8றிேய அவ� மன+
 சி�தி�தி;#க 
ேவ)�
. அ�ேபா1 அவ� சி�ன� ப)டார ச�நிதிைய� பா��1, “சி�ன� 
ப)டார
, சாமிநாைதயைர� தியாகராச ெசB?யா� ேவைல#/� ேபா/
ப? சிபா�� 
ெச 1 விBேடா
. ெசB?யா� ேந86 வ�1 ெச�ற1 அவைர அைழ�1� 
ேபாவத8காக�தா�. நா+
 ச
மதி�1 ேயா#கியதா ப�திாிைக.
 சிபா��# க?த+
 
எLதி# ெகா��தி;#கிேறா
” எ�றா�. 
 
நமசிவாய ேதசிக� விய��86, “அ�ப?- ெச யலாமா? இட�தி� 
வழ#க7கெள�லா
 அவ� ந�றாக� ெதாி�தவ�. வ;கிற வி�1வா�கG#/
 
பிர�#கG#/
 பிாியமாக நட�1ெகா�பவ�. மாண#க�கG#/ ந�றாக� பாட
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ெசா�Aவ;கிறா�. அவ� இ;�ப1 இ>விட�தி8/ உபேயாகமாகேவ இ;#கிற1. 
அவைர அ9��வதி� அ?ேய9#/- ச
மத
 இ�ைல” எ�றா�. 
 
மட�ைத- ேச��த எ�ேலா;#/
 இ�தைகய எ)ணேம இ;�த1. எ�ேலா;
 
��பிரமணிய ேதசிக� இத8/ எ>வா6 ச
மதி�தாெர�ேற எ)ணி விய�தன�. 
ம8றவ�க� வ8�6�தினாK
 எ�ைன மட�ைத விB� ெவளிேய அ9�ப அவ� 
உட�படாெர�ேற அவ�க� நிைன�தி;�தன�. 
 
நமசிவாய ேதசிக� Qறியைத# ேகBட ஆதீன� தைலவ� த
 க;�ைத� 
ெதளிவா#கலானா�. “நீ� ெசா�வ1 சாிேய; அவரா� மட�1#/ எ>வள4 உபேயாக
 
உ)ெட�ப1 எ�ேலா;#/
 ெதாி�தேத. ஆனாK
 அவ;ைடய நிர�தரமான 
ந�ைமைய# க;திேய இத8/ நா
 ச
மதி�ேதா
. இ7ேக நா
 உ�ள வைர#/
 
அவ;#/ ஒ; /ைற4
 ேநரா1. கால
 ஒேர மாதிாி இரா1. ந
 கால�தி8/� பிற/ 
அவாிட
 ந
ைம�ேபாலேவ அ�� ெசK�தி� பா1கா�பா�கெள�6 நி-சயமாக- 
ெசா�ல+?யா1. யாேர9
 ஒ;வ� இ7ேக திVெர�6 ேதா�றி, ‘இவ� ெசா�Kகிற 
பாட�ைத நாேன ெசா�கிேற�. இவ;#/- ச
பள
 ெகா��ப1 அனாவசிய
’ எ�6 
ெசா�ல#Q�
. பிற/ அவ� எ�ன ெச வா�! இ�தமாதிாி இட7களி� பல 
ேப;ைடய தைய இ;�தா� தா� நிைல�1 நி8க +?.
. தைலவ� +த� 
உ#கிராண#கார� வைரயி� எ�ேலா;ைடய பிாிய�ைத.
 ஒ;வ� ெப86 
இ;�பெத�ப1 அ;ைமயிK
 அ;ைம. ந
மா� ஆதாி#க�பBடவ�க� 
எ�ெபாL1
 ெசௗ#கியமாக இ;#க ேவ)�ெம�ப1 ந
 க;�1. அதனா� 
சாமிநாைதய� அரசா7க உ�திேயாக�தி� அம��1 விBடா� பிற/ அவ;ைடய 
வி;�தி#/ ஒ; /ைற4
 ேநராெத�6 எ)ணிேய அவைர அ9�பலாேனா
. அவ� 
ெசௗ#கியமான நிைலயி� இ;�பைத நா
 இ;#/
ெபாLேத க)ணா8 பா��1 
விட ேவ)�
” எ�றா�. 
 
ேதசிக� உ�ள# க;�ைத யாவ;
 அறி�1 அவ;ைடய தீ�#க தாிசன�ைத 
விய�தன�. அ�ேபா1 உட� ெச�ற ம1ைர இராமசாமி பி�ைள 
இ-ச
பாஷைணைய அ�பா� என#/� ெதாிவி�தா�. 
 
பி8பகA� ேதசிக� எ� த�ைதயாைர.
 சிறிய தாயா� கணவைர.
 அைழ�1 வர- 
ெச 1 த
+ைடய தீ�மான�ைத- ெசா�னா�. அவ�க� கல7கினா�க�. ேதசிக� 
த#க சமாதான7கைள எ��1- ெசா�னா�.  
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ந�ல ேவைள 
 
அ�பா� 5�6 மணி#/ ேஜா�யைர வ;வி�1 நா� பா�#க- ெசா�னதி� அவ�, 
“இ�6 ரா�திாி எB� மணி#ேக ந�ல ேவைளயாக இ;#கிற1; அ�ெபாL1 
அ9�பலா
” எ�6 ெசா�னா�. உடேன ேதசிக� என#/- ெசா�Aய9�பி 
வ;வி�1, “இ�6 ரா�திாி உ
ைம அ9��வதாக இ;#கிேறா
. ^�தமாக இ;#க 
ேவ)�
” எ�6 Qறினா�. என#/ மன
 மிக4
 கல7கிய1. அ>வள4 சீ#கிர�தி� 
பிாிய ேவ)?யி;#/ெம�6 நா� நிைன#கேவ இ�ைல. வியாழ#கிழைமய�6 
இ�த� பிர�தாவ
 ஆர
பமானதிA;�1 இத� ச
ப�தமாக நட�1 வ�த 
ஏ8பா�க� ெத வ ச7க8ப
 எைத நட�1கிறேதா அ1 மிக ேவகமாக 
நைடெப6ெம�பைத.
 ம8ற நிக3-சிகெள�லா
 அதைன- சா��1 அ9Qல
 
விைளவி#/ெம�பைத.
 உண��தின. 
 
“இ�ைற#/ ரா�திாிேயயா �ற�பட ேவ)�
?” எ�6 நா� ெம�ல� தLதL�த 
/ரKட� ேகBேட�. 
 
“ஆமா
, ேஜா�யைர# ெகா)� நா� பா��ததி� ரா�திாி எB� மணி#/ ேம� 
�ற�ப�வ1 மிக4
 ந�லெத�6 ெசா�னா�. ந�ல காாிய�ைத விைரவிேல 
நிைறேவ86வ1தா� சிற�த1” எ�றா� ேதசிக�. 
 
என#/� ேபச நா எழவி�ைல. RB�#/� ேபா � பிரயாண�தி8/ ஏ8பா� ெச ய� 
ெதாட7கிேன�. ஏ8பா� எ�ன ெச ய� ேபாகிேற�! எைத# ெகா)� ேபாவ1, 
எைத விB�� ேபாவ1 எ�6 விள7கவி�ைல. ஏேதா ைக#/ அக�பBட 
ஆைடகைள.
 ��தக7கைள.
 எ��1ெகா)ேட�. 
 
ேதசிக� விைட த;த� 
 
மாைலயி� ��பிரமணிய ேதசிக� ேகாயிK#/� ேபா � தாிசன
 ெச 1விB� 
மட�1#/ வ�1 எ�ைன வ;
ப? ெசா�Aய9�பினா�. ேபாேன�. “சாியான 
கால�தி� நீ� �ற�பட ேவ)�
” எ�6 அவ� ெசா�A ஒ; மகம� சBைட, ஒ; 
தைல#/Bைட, ஒ; சி�ன- சBைட, சாிைக ேபாBட ெபாிய ெவ�ைள� 1�பBடா, 
உய��த சா�ைவ ஒ�6 ஆகியவ8ைற அளி�1, “எ�லாவ8ைற.
 உபேயாகி�1# 
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ெகா�G
” எ�6 அ�� த1
ப- ெசா�னா�. பிற/, க;7காA� ெபாிய ைக�ெபB? 
ஒ�6, ைக ேமைஜ ஒ�6, ஒ; சிறிய ைக� ெபB?, ெகாL
பிA;�த அ?யா� ஒ;வ� 
ெகா)� வ�1 ெகா�� தி;�த1
 நா8ப1 Pபா விைல.�ள1மாகிய த�த� 
பி?யைம�த பB�# /ைட ஒ�6 ஆகியவ8ைற.
 ெகாணர- ெச 1 ஒ>ெவா; 
ெபB?யிK
 ஒ>ேவா� அைர#கா� Pபா  ேபாB� என#/ வழ#கினா�. 
ெம #காB� உ�திேயாக�தி� இ;�த ஷ)+க
 பி�ைள எ�பவைர அைழ�1, 
“நாைள�தின
 நீ� /
பேகாண�1#/� ேபா  இவ� காK#/� பா�பா� ேஜா� 
வா7கி# ெகா��1 இ�த# /ைட#/ உைற.
 ேபாB� இ�9
 இவ;#/ எ�ன 
எ�ன ஆக ேவ)�ேமா அவ8ைற- ெச 1 விB� வா;
” எ�றா�. 
 
எ�ைன� பா��1, “சாமிநாைதய�, நா
 ம1ைர /
பாபிேஷக�தி8/� ேபாயி;�த 
ேபா1 ஒ; மகா சைபயி� மணி ஐயரவ�கG#/ +�� ேவதநாய
 பி�ைள பாடைல- 
ெசா�A விB� ‘இ6மா��ைடய நைட.
 /ைட.
 எ�னிட
 இ�ைல’ எ�6 
ெசா�ன1 நிைனவி� இ;#கிறதா? அ�த# /ைற இர)�
 இ�ேபா1 தீ��1 
விBடன” எ�6 ெசா�ன�. நா� ெவ/ நாைள#/ +� ெசா�னைத ஞாபக
 
ைவ�தி;�1 ேதசிக� அ�ேபா1 ெச தைத.
 அவ� அ�ைப.
 நிைன�1 
உ;கிேன�. “இ6மா��ைடய நைட எ�6
 வரா1” எ�6 ெசா�ேன�. 
 
“நீ� தியாகராச ெசB?யா� �தான�ைத வகி�1 ந�ல �க3 ெப6வத�றி- 
ெச�ைன#/
 ெச�6 தா)டவராய +தAயா;
 மகாA7ைகய;
 விசாக� 
ெப;மாைளய;
 இ;�1 விள7கிய �தான�ைத� ெப86 ந�ல கீ��தியைட�1 
விள7க ேவ)�
” எ�6 Qறி� தா
Eல
 ெகா��தா�. 
 
 
ஒ; தா  த� பி�ைள#/ உய��த பதவிகெள�லா
 கிைட#க ேவ)�ெம�6 
மனமார நிைன�1 வா3�1வைத� ேபால இ;�தன அவ� வா��ைதக�. அ�த� 
ேபர�பிேல ஊறியி;�த ேபா1 அத� +L அ;ைம.
 என#/� ெதாியவி�ைல. 
பிாிய� ேபாகி�ேறாெம�ற நிைன4 வ�த1�தா� அத� அ;ைம ப�மட7/ 
அதிகமாக� ேதா8றிய1. 
 
எ� மனநிைல 
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ந�ல ேவைள வ�1 விBட1. நா� விைட ெப86# ெகா)ேட�. எ� கா�க� 
ெம�ல நட�தன. உட
� நக��தேதய�றி எ� மன
 அ7ேகேய கிட�த1. வ;
 
ேபா1 உ#கிராண வாசA� எ�ைன அறியாமேல நி�ேற�. நா� எ�த- சமய�தி� 
எ�த� ப)ட
 ேவ)�மானாK
 ெப86# ெகா�G
 இடமாகிய அைத� பிாிய 
மன
 வரவி�ைல. ேவ6 எ7ேக அ�தைகய இட
 கிைட#க� ேபாகிற1! ேமேல 
நட�ேத�. அ7க7ேக உ�ள தீப�த
ப7கைள� பா��ேத�. அவ8றி� அ?யி� 
அைமதியாக அம��1 எ>வள4 தின7க� ப?�தி;#கிேற�! கவைல ஒ�6
 
இ�லாம� ��தக�திேல க)@
 க;�1மாக ஒ�றி�ேபா  வாசி#க உதவிய 
அவ8ைற விB�- ெச�ல� ேபாகிேறென�ற நிைன�ேபா� 1#க+
 கல�1 வ�த1. 
ெகாK ம)டப�1#/ வ�ேத�. அ7ேக சகபா?கGட� ப?�த இட7கைள� பா��1 
மன7 /ழ
பி நி�ேற�. பல இர4க� அ�த இட�தி� கண#/- �;ைணகைள� 
தைல#/ அைணயாக ைவ�1# ெகா)� ெம 
மற�1 I7கியி;#கிேற�. அ�த- 
�;ைணகைள� பா��ேத�. அ7ேக உ�ள ஒ>ெவா; ெபா;G
 உயி�ெகா)� 
எ�னிட
 ேப�வ1 ேபா� இ;�த1. அவ8றினிட
 நா� விைட ெப8ேற�. 
 
“அைவ ஜட� ெபா;�கள�லவா? அவ8றி� ேம� அ>வள4 ப8றி;�ப1 
ைப�தியகார� தனம�லவா?” எ�6 பிற;#/� ேதா86
. என#/ உலகெம�லா
 
தி;வாவ�1ைற மட�திேல இ;�த1. அ7/�ள ெபா;�கைள� பிாி.
ேபா1 
உலக�ைதேய பிாிவ1 ேபா�ற உண�-சிதா� என#/ ஏ8பBட1. 
 
�ற�பா� 
 
வழியி� க)ட அ�ப�களிடெம�லா
 ெசா�A# ெகா)� RB�#/ வ�ேத�. 
ஆகார
 ெச 1 ெகா)� மட�திA;�1 வ�த வ)?யிேலறி நரசி7க
 ேபBைட 
ெரயி� நிலய�1#/ வ�ேத�. என#/� 1ைணயாக எ� அ
மா� பி�ைள கணபதி 
ஐயெர�பவைர எ� த�ைதயா� அ9�பினா�. எ�ைன வழிய9�ப� த
பிரா�கG
 
ந)ப�கG
 மாணா#க�கG
 வ�தா�க�. அவ�க� பிாிவா8றாைமயா� 
வ;�தினா�க�, நா� க)ணீ� 1G
ப எ�ேலாாிட+
 விைட ெப86# 
ெகா)ேட�. 
 
�ைகவ)? வ�த1. ஏறி#ெகா)� /
பேகாண
 ேச��ேத�. 
--------------  
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82. 82. 82. 82. ேசாதைனயி! ெவ(றிேசாதைனயி! ெவ(றிேசாதைனயி! ெவ(றிேசாதைனயி! ெவ(றி    
 
/
பேகாண
 �ேடஷனி� இற7கி இர4 ப�1மணி#/ நா� ேநேர தியாகராச 
ெசB?யா� RBைட அைட�ேத�. மாணா#க�களிட
 ேபசி#ெகா)?;�த ெசB?யா� 
அ�ேபா1தா� அவ�கG#/ விைடயளி�1 விB� ஆகார�1#/- ெச�ல எL�தா�. 
அ>வள4 சீ#கிர�தி� அவ� எ�ைன எதி�பா�#கவி�ைல. ஆதலா� எ�ைன# 
க)ட4ட� ஆ-சாியமைட�1, “ஏ1? இத8/� உ7கைள அ9�ப ஸ�நிதான�1#/ 
மன
 வ�ததா?” எ�றா�. 
 
“ஆ
, இ�6 ந�ல நாளாக இ;�தைமயா� எ�ைன அ9�பினா�க�. திதிெய�6 
ெசா�A நீ7க� அவசரமாக வ�தீ�கேள. சாியான கால�தி� அ1 நட�ததா?” எ�6 
ேகBேட�. 
 
ெசB?யா� ெச த த�திர
 
 
அவ� சிாி�1# ெகா)ேட, “திதி.
 இ�ைல; ஒ�6மி�ைல ஸ�நிதான�1#/ 
உ7களிட+�ள பிாிய�ைத ந�/ அறிேவ�. நா� அ7ேக த7கியி;�தா� 
திVெர�6 ேவ6 எைதயாவ1 நிைன�1 உ7கைள அ9�ப +?யாெத�6 
ெசா�னாK
 ெசா�ல# Q�
. அ�த� பய�தா�, அவ�க� வா#களி�த4ட� 
�ற�பB� விBேட�, திVெர�6 �ற�ப�வத8/# காரணமாக� திதிெய�6 ஒ; 
ெபா ைய- ெசா�ேன�. ந�ல காாிய
 ெச வதி� ெபா  ெசா�னா� 
ேதாஷமி�ைல. ‘ெபா 
ைம.
 வா ைமயிட�த �ைர தீ��த ந�ைம பய#/ெமனி�’ 
எ�9
 /ற� அைத�தாேன ெசா�Kகி�ற1” எ�றா�. 
 
பிற/ அவ� ஆகார
 உBெகா)� சிறி1 ேநர�தி� வ�தா�. அ�பா� நா9
 அவ;
 
ெந�ேநர
 ேபசிேனா
. ��பிரமணிய ேதசிக� என#/ அளி�த சா�ைவ 
+தAயவ8ைற எ��1# காB?ேன�. மி#க மகி3-சி அைட�தா�. தா
 ேவைல#/ 
வ�த வரலா8ைற.
, த
 ேவைலைய என#/- ெச வி#க நிைன�1 இர)� 
வ;ஷ7களாக +ய�6 வ�தைத.
 அவ� எ��1- ெசா�னா�. காேலஜி� ெப;ைம, 
அ7/�ள ஆசிாிய�களி� இய��, பாட
 ெசா�லேவ)?ய +ைற +தAய பல 
உபேயாகமான விஷய7கைள.
 Qறினா�. அ�றிர4 அவ� RB?ேலேய 
த7கிேன�. 
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��தக# கB�க� 
 
ம6நா� சனி#கிழைம காைலயி� எL�1 காைல# கட�கைள +?�1#ெகா)ட 
பிற/ ெசB?யா� த
 aேராவிA;�1 ஏற# /ைறய %6 ��தக7கைள எ��1 
5�6 ச4#க7களி� பிாி�1 5�6 கBடாக# கB?னா�. அவாிடமி;�த ஒ8ைற 
மாB� வ)?யி� அவ� அவ8ைற ைவ�1 அதி� எ�ைன ஏற- ெச 1 தா+
 
ஏறி#ெகா)டா�. வ)? �ற�பBட1. 
 
“உ7க� திறைமைய இ�த# காேல] ஆசிாிய�கG#/� ெதாிவி#க ேவ)டாமா? 
அத8காக�தா� உ7கைள அைழ�1� ேபாகிேற�” எ�றா� ெசB?யா�.  
 
“ேகாபால ரா> அவ�கைள� பா�#கவா?” எ�6 ேகBேட�. 
 
“அவ� 5ல5��தி. அவைர� பா��பத8/ +� பாிவார ெத வ7கைள� 
பா�#கேவ)�
” எ�றா� அவ�. 
 
காேலஜி� பிாி�^பாK#/ அ��த பதவிைய வகி�த ஸா1 ேசைஷய� RB�#/- 
ெச�6 இற7கிேனா
. ��தக7கைள அவ� RB� ெம�ைதயி� அவ� உ�ள 
இட�திA;�த ஒ; ெபாிய வBட ேமைஜயி� ேம� ைவ#க- ெச தா�. ேசைஷய� 
எ7ேகா ெவளியி� ெச�றி;�தா�. ெசB?யா� ஒ; 1)�# காகித�ைத எ��1 “எ� 
ேவைல#/ நா� /றி�பிBடவைர இ7ேக அைழ�1 வ�தி;#கிேற�. நீ7க� 
இ>விட
 வ�1 ேநாி� பாீைY ெச 1 நா� அவைர� ப8றி- ெசா�ன1 உ)ைம 
தானா ெவ�பைத� ெதாி�1 ெகா�ளலா
” எ�6 எLதி ஓ� உைறயிேல ேபாB�# 
காேல] ஆசிாிய�களாகிய ஆ�. வி. Dநிவாைஸய� +தAயவ�களிட
 காB? 
வ;
ப? ஒ;வைர அ9�பினா�. அவ8ைறெய�லா
 கவனி�த என#/- ெசB?யா� 
ஏேதா ஒ; ெபாிய சைபQBட ஏ8பா� ெச வதாக� ேதா8றிய1. 
 
சிறி1 ேநர�தி� ஆ� . வி. Dநிவாைஸய� ேவ6 ஆசிாிய�க� சில;ட� அ7/ வ�1 
ேச��தா�. �ற�ேத ெச�றி;�த ேசைஷய;
 வ�1 விBடா�. வ�த4ட� தம1 
ேமைஜயி�ேம� உ�ள 5Bைடகைள# கவனி�1, “இைவ எ�ன?” எ�6 ேகBடா�. 
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“எ�லா
 தமி3� ��தக7க�” எ�றா� ெசB?யா�. பிற/ எ�ைன.
 அறி+க
 
ெச வி�தா�. 
 
வ�த ஆசிாிய�கG� ஒ;வ� “தமி3� ��தக7க� இ>வள4 உ�ளனவா?” எ�6 
ேகBடா�. 
 
ெசB?யா�, “இ�9
 எ>வளேவா உ)�. அ-சி� வாராத ஏB�� ��தக7க� 
ஆயிர#கண#காக இ;#கி�றன” எ�6 Qறி அவ;ைடய விய�ைப� பி�9
 
அதிகமா#கினா�. 
 
ேவெறா;வ�, “இைவ எ�ன எ�ன ��தக7க�? எத8காக இ>வள4?” எ�6 
ேகBடா�. 
 
“க�த�ராண
, க
பராமாயண
, பாரத
, ைநடத
 +தAய காவிய7கG
, பல 
பிரப�த7கG
, �தல�ராண7கG
, ந�b� +தAய இல#கண7கG
 உ�ளன. 
இ���தக7களி� யா� யா;#/ எ1 எ1 இTடேமா அைத� பிாி�1 எ��1 
இவாிட
 ெகா��1 விஷய�ைத.
 ச�த��ப�ைத.
, ெபா;ைள.
 ேகBடா� இவ� 
தி;�தமாக விைடயளி�பா�. அதிA;�1 நா� +�� ெசா�Aய1 உ)ைம ெய�ப1 
விள7/
” எ�6 ெசB?யா� ெசா�னா�.  
ஆதீன வி�1வா� 
 
உடேன ெசB?யா� எ�ைன ேநா#கி, என#/� ப)டார ச�நிதிக� அளி�த 
ேயா#கியதா ப�திர�ைத# காB�
ப? ெசா�னா�. நா� எ��1# ெகா��ேத�. 
அைத அவ� வா7கி B. ஹ9ம�தரா> எ�9
 ஆசிாியாிட
 ெகா��1� ப?#க- 
ெசா�னா�. அவ� அ>வாேற வாசி#க� ெதாட7கி, ‘இ� ப�திாிைகயி� 
எLத�பB?;#கிற சாமிநாைதய� நம1 ஆதீன வி�1வா�” எ�6 வாசி�1 நி6�தி 
ம8றவ�கGைடய +க7கைள� பா��தா� +86���ளிேய இ�லாம� எLதியி;�த 
அ�த� ப�திாிைகயி� வா#கிய7கைள எ7/ ேவ)�மானாK
 நி6�தலா
. 
��பிரமணிய ேதசிக�, “நம1 ஆதீன வி�1வா� மீனாBசி��தர
 பி�ைளயவ�களிட
 
ஆ6 வ;ஷ கால
 இல#கண இல#கிய7க� ந�றா  வாசி�த1ம�றி” எ�6 
அ-சிற�ைப� பி�ைளயவ�கைள- சா��தி எL1வி�தி;�தா�. ஹ9ம�தரா> 
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வாசி�தேபா1, “சாமி நாைதய� நம1 ஆதீன வி�1வா�” எ�6 நி6�திய1 என#/� 
ெபாிய அ9Qல�ைத உ)டா#கிய1. எ�ைனேய ஆதீன வி�1வானாக எ�ேலா;
 
எ)ணி விய��8றா�க�. இைத# கவனி�த நா�, “ஊ3விைனயி� பல
 இ1” எ�6 
எ)ணி மிக4
 மகி3�ேத�. 
 
பாீைY 
 
அ�பா� அ7கி;�த ஒ>ெவா;வ;
 ஒ>ெவா; ��தக�ைத# ைகயி� எ��1 
ைவ�1# ெகா)டன�. +தA� ஒ;வ� பிர�A7க`ைலைய எ�னிட
 பிாி�1# 
ெகா��1 ந�வி� ஒ; ெச .ைள# காB?� ெபா;� Q6
ப? ெசா�னா�. நா� 
அைத ராக�ேதா� வாசி�1- ச�த��ப�ைத விள#கி� ெபா;ைள.
 விாிவாக- 
ெசா�ேன�. அ�ேபா1 சிவராைமயெர�ற ஆசிாிய�, “நீ7க� எ�ப? 
ேவ)�மானாK
 இவைர� பாீைY ெச 1 ெகா�G7க�; எ� மB?� தி;�திேய. 
ச7கீத ஞான
 இவ;#/ இ;#கிற1. பாBைட# கா1#/ இனிைமயாக� ப?#கிறா�” 
எ�றா�. 
 
“ப?#/
ேபாேத நிதானமாக நி6�தி அ��த
 விள7/
ப? ப?#கிறா�” எ�றா� 
ம8ெறா;வ�.  
 
பிற/ சா1 ேசைஷய� தி;விைளயாட8 �ராண�தி� சில பாட�கைள எ��1# 
ெகா��தா�. அவ8ைற� த#கப? ப?�1# காB?� ெபா;G
 ெசா�ேன�. 
 
ந�bA� மிக [Bபமான ேக�விக� சிலவ8ைற ஆ�. வி. Dநிவாைஸய� ேகBடா�. 
எ�லாவ8றி8/
 தி;�தியாக விைடயளி�ேத�. இ>வா6 ஆசிாிய� ஒ>ெவா;வ;
 
த�தம#/� ேதா8றியப? ேக�வி ேகB�� தி;�தி.8றன�. 
 
ெச .� இய8ற�  
 
அ�பா� ெசB?யா�, “%தனமாக� பாட�கைள இய86
 பழ#க+
 இவ;#/ 
உ)�” எ�6 ெசா�A நா� இய8றிய பாட�களி� சிலவ8ைற- ெசா�K
ப? 
Qறேவ, நா� ெசா�ேன�. Dநிவாஸ ஐய�, “பாட
 ெசா�K
 ச#தி 
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இ;#கிறதாெவ�6 நா
 கவனி#க ேவ)�ேம ஓழிய- ெச .ளிய86
 வ�ைமைய� 
ப8றி# கவனி#க ேவ)�வதி�ைல” எ�றா�. 
 
“அ�த- ச#தி இ;�தா� ேவ)டாெம�a�க� ேபா� இ;#கிறேத?” எ�6 ெசB?யா� 
ெசா�ல எ�ேலா;
 சிாி�தா�க�. 
 
ஓ� ஆசிாிய�, “இ�ேபா1 அ�ப?� பா�வாரா?” எ�6 ேகBடா�. 
 
ெசB?யா�, “ஏேதா9
 ஒ; விஷய�ைத எ��1# ெகா��தா� விைரவி� அைத 
அைம�1� பா�வா�” எ�றா�. 
 
எ�த விஷய�ைத� ப8றி� பாட- ெசா�லலாெம�6 எ�ேலா;
 ேயாசி#ைகயி�, 
ெசB?யா� ேசைஷய� விஷயமாக- ெச யலாெம�றா�. ேசைஷயேரா ஆராவ+த� 
விஷயமாக இ;#கB�ெம�றா�. ம8ெறா;வ� “ஆராவ+த� விஷயமாக ஒ; பைழய 
பாடைல- ெசா�னாK
 ெசா�Aவிடலா
” எ�6 ெசா�AவிB�, Dநிவாைசய� 
விஷயமாக- ெச யலாெம�றா�. Dநிவாைசய�, “இ7ேக இ;�பவ�கG#ெக�லா
 
தமிழாசிாிய� ெசB?யாரவ�க� அவ�க� விஷயமாக- ெச வ1 தா� ெபா;�தமாக 
இ;#/
” எ�றா�. ேசைஷய;�பட எ�லா;
 அத8/- ச
மதி�தா�க�. 
 
“கைடசியி� எ�னிடேம த�ளிவிBV�களா? சாி. எ�ன விஷய�ைத அைம#க 
ேவ)�ேமா அைத.
 ெசா�A வி�7க�” எ�றா� ெசB?யா�. 
 
அ�ேபா1 Dநிவாைசய�, “மீனாBசி��தர
 பி�ைளயவ�களிட
 நீ7க� +தA8 
ப?�தவ�க�. நா� பி�� ப?�தவ�.  
 
இதனா� ேஜTட கனிTட +ைற ந
 இ;வ;#/
 உ)�. இ�த +ைறயா� நீ7க� 
இ1வைர பா��1 வ�த ேவைலைய என#/- ெச வி#க ேவ)�
. இ�த# க;�ைத 
ைவ�1 ஐ�1 நிமிஷ7களி� அ6சீ�#கழி ெந?லாசிாிய வி;�தெமா�6 இய8றி- 
ெசா�ல ேவ)�
” எ�6 ெசா�னா�. 
 
நா� ெசா�ன பாட� 
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எ�ேலா;
 ெமௗனமாக இ;�தா�க�. ெசB?யா� எ� +க�ைதேய பா��1# 
ெகா)?;�தா�. அவ� +க�தி� கவைல# /றி பட��த1. நா� விஷய�ைத வா7கி# 
ெகா)� மன�1#/� பாடைல அைம�1 வ�ேத�. ெசB?யா� எ�ேம� ைவ�த 
க) வா7கவி�ைல. நா� பா�ேவேனா மாBேடேனா எ�ற ச�ேதக
 அவ;#/ 
இ;�த1 ேபாK
 நா�/ நிமிஷ7க� ஆயின. ஐ�தாவ1 நிமிஷ�தி�, 
 
“வா �த�க3 பைட�தில7/ மீனாBசி 
        ��தரநா வலவ� பாேல 
ஏ �ததமி3 ஆ �த+ைற# கிைய4றநீ 
        இ1கா6
 இனிதி� ேவய 
ஆ �தவள நக�#/ட�ைத# காேலஜி� 
        நி�னிடெம8 களி�த� ந�ேற 
ேவ �ததமி3 +த8�லைம� தியாகரா 
        ச
ெபய�ெகா� ேம�ைம ேயாேன” 
 
எ�6 Qறி +?�த1தா� தாமத
. ெசB?யா� /தி�1 எL�1, “எ� வயி8றி� பாைல 
வா��தீைரயா!” எ�6 ெசா�A# /Iகல
 அைட�தா�. ம8றவ�கG
, “சபாT” 
எ�றன�. 
 
நா� பாB�#/� ெபா;� ெசா�ேன�. ெசB?யா�, “அ�த ‘வா �த’ எ�ற 
வா��ைதைய# க)� ச�ேதாஷ�பட ேவ)�
. இ�த அவசர�தி� அ�தமாதிாி 
ெசா�Kவத8/ ஐயா அவ�களிட
 ப?�1� பழகினவ�கG# /�தா� ெதாி.
. 
தாேன வ�1 வா �த �கைழ� பைட�1 விள7/ெம�6 அ��த
” எ�6 
ம8றவ�கைள� பா��1- ெசா�னா�. 
 
ெபா;� Qறி +?#ைகயி� ‘தியாகராச� ெபய� ெகா� ேம� ைமேயாேன’ எ�பத8/ 
உைர QறிவிB�, “அ�த� ெபய;#/ ஏ8றப? என#/ ேவைலைய அளி�தா�தா� 
உ7க� ெபய� நிைல#/
; இ�லாவிBடா� நிைல#கா1” எ�ேற�. 
 



42 

 

“இ>வள4 விஷய7கைள.
 ெபா;�தி- சீ#கிர�தி� அைம�த1 ஆ-சாிய�தா�. 
நா� ெசா�ன க;�ைத ‘ஏ �த தமிழா �த +ைற#/ இைய4ற’ எ�6 �;7க- 
ெசா�A விள7க ைவ�தி;#கிறா�” எ�6 Dநிவாைசய� ச�ேதாஷ+8றா�. 
 
யாவ;
 த7க� த7க� தி;�திைய� ெதாிவி�1# ெகா)டன�. “சாய7கால
 
ேகாபாலரா> அவ�கைள� பா�#கேவ)�
. இ7ேகேய த7கியி;7க�. நா� வ�1 
அைழ�1� ேபாகிேற�” எ�6 ெசா�AவிB�- ெசB?யா� த
 R� ெச�றா�. 
ம8றவ�கG
 த7க� இ;�பிட7கG#/- ெச�றன�. 
 
அ�6 ேசைஷய� RB?ேலேய ேபாஜன
 ெச 1 ெகா)ேட�. பி8பக� ஐ�1 
மணி#/- ெசB?யா� எ�ைன# ேகாபாலரா> RB?8/ அைழ�1- ெச�றா�. 
��தக# கB�கG
 எ7கGட� வ�தன. அ7ேக ேசைஷய�, ஹ9ம�த ரா>, 
Dநிவாைசய� +தAய ஆசிாிய�கG
 வ�தா�க�. 
 
ேகாபால ராவி� காBசி 
 
ேகாபால ரா> அ�ேபா1 ெம�ைதயி� இ;�தா�. எ�ேபா1
 ��தக7கGட� 
உறவா�
 அ�ெபாியா� தனிேய இ;�1 ப?�1 இ��86#ெகா)ேட இ;�பவ�. 
அவைர அ@/வத8/ யாவ;
 அM�வா�க�. 
 
நா7க� கீேழ உ�ள ஹாA� இ;�ேதா
. எ�ேலா;
 வ�த விஷய�ைத எ�ப?� 
ெதாிவி�ப1 எ�6 ேயாசி�தி;#/
ேபா1 ஹ9ம�த ரா> 1ணி4ட� ேமேல 
ெச�6 விஷய�ைத� ெதாிவி�1 வ�தா�. 
 
ேகாபால ரா> வ;ைகைய நா7க� ஆவKட� எதி�பா��ேதா
. சிறி1 ேநர�தி8/� 
பி� இவ� ெம�ல� ப?களி� இற7கி வ�தா�. பாி��தமான உைட.
, விசாலமான 
பா�ைவ.
, ெந8றியிK�ள திலக+
 அவ;ைடய க
aரமான ேதா8ற�1#/ 
அ7க7களாக இ;�தன. I ைமேய அவ� வ?வ
 எ�9
ப? இ;�த1 அ#காBசி. 
அவைர# க)ட4ட� அMசA ெச 1விB�- ெசB?யா�, “நா� +�னேம 
இ>விட�தி� விMஞாபன
 ெச 1 ெகா)டப? எ� �தான�தி8/# 
/றி�பிBடவைர அைழ�1 வ�தி;#கிேற�. இ7ேக அவைர� பாீYி�1� 
பா�#கேவ)�
” எ�றா�. அ�ேபா1 அவ�, “நீ7க� ெசா�வேத ேபா1
; நா� 
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பாீைY ெச யேவ)?ய1 அவசியமி�ைல. உ7க� வா#ேக என#/� பிரமாண
” 
எ�றா�. அ�ேபா1 நா� ப)டார ச�நிதிக� ெகா��தி;�த க?த�ைத# 
ெகா��ேத�. அைத அவ� ப?�1� பா��தா�. அ�பா� ேசைஷய� ஆ7கில�தி� 
அவேரா� ேபச� ெதாட7கினா�. மட�தி� ெப;ைமைய.
, பி�ைளயவ�க� 
ெப;ைமைய.
, நா� அ7ேக ப?�தவென�பைத.
, நா� அ7ேக பாட
 ெசா�A 
வ�தைத.
, காைலயி� நிக3�த எ�லாவ8ைற.
 அவ� விாிவாக எ��1- 
ெசா�னா�. ேகாபாலரா> எ�ைன ஒ; +ைற எற இற7க� பா��தா�. 
 
அ�ேபா1 Dநிவாைசய� எ�ைன� பா��1, “காைலயி� நீ7க� ெச த பாடைல 
இ7ேக ெசா�A# காB�7க�” எ�றா�. என#/ அ1 ஞாபகமி�லாைமயா� எ�த 
எ�த வா��ைதக� இ;�தனெவ�6 ேயாசி�ேத�. அைத- ெசா�ல# கா� மணி#/ 
ேமலாயி86. Dநிவாைசய�, “காைலயி� ஐ�1 நிமிஷ�தி� ெசா�A விBV�கேள! 
இ�ேபா1 ஏ� தாமத
 ஆகிற1?” எ�றா�. “ேவ6 �திய ெச .� ெச ய- 
ெசா�னா� உடேன ெசா�A வி�ேவ�. அேத பாடைல- ெசா�ல- ெசா�னதா� 
பத7கைள ஞாபக� ப��தி# ெகா)?;�ேத�” எ�6 சமாதான
 ெசா�ேன�. 
 
“ெச .� எளிய நைடயி� இ;#கிற1. இ7கி`ஷி� அ�ப? யி;�ப1தா� உய�4 
எ�6 ெசா�வா�க�” எ�6 ேகாபாலரா> ெசா�னா�. அ�ேபா1 ஆயிர
 ேப�க� 
ேச��1 எ�ைன� பாராB?யைத� ேபா�ற ச�ேதாஷ�ைத அைட�ேத�. 
 
எLதா# கிளவி 
 
அ�பா� ெசB?யா� தா
 ெகா)�வ�த ��தக7கைள# காB?, “எ�த� 
��தக�ைதேய9
 எ��1# ெகா��1 இவைர� பாீைY ெச யலா
” எ�றா�. 
ேகாபாலரா> “அவசியமி�ைல” எ�6 ெசா�ல- ெசB?யா� பி�9
 வ8�6�தேவ 
அவ� ஒ; ��தக�ைத எ��1� பிாி�1 எ� ைகயி� அளி�தா�. அ1 க
ப 
ராமாயண
 அேயா�தியா கா)ட�தி� ம�தைர d3-சி� படல�தி� ஆர
பமாக 
இ;�த1. 
 
அ� ப/திைய +தAA;�ேத ப?�1� ெபா;� ெசா�ேன�. ேகBட ேகாபால ரா> 
தி;�தி.86- ெசB?யாைர� பா��1, “நீ7க� ெசா�ன1 சாி. நா� ஆேYபி#க 



44 

 

இடமி�ைல; நீ7கG
 ம8ற ஆசிாிய�கG
 ஏேகாபி�1- ெசா�Kவைத# காB?K
 
ேவ6 சாBசி எ�ன ேவ)�
? த7கGைடய ‘டய
ேடபிைள’ இவாிட
 
ெகா��1வி�7க�. வ;கிற தி7கBகிழைம +த� இவ� காேலஜி� ேவைல 
பா�#கB�
” எ�6 ெசா�னா�. ேநாி� ெசா�ன அ�த வா��ைதகேள என#/# 
கிைட�த உ�தர4. நா� வி)ண�பெமLதி� ேபாடாமேல கிைட�த உ�தர4 அ1. 
எLதா# கிளவியாகிய அ1 பல வ;ஷ7க� ெச�6
 எ� காதி� இ�9
 
ஒA#கிற1.  
------------  
 

83. 83. 83. 83. காேலஜி! *த! நா� அ+பவ
காேலஜி! *த! நா� அ+பவ
காேலஜி! *த! நா� அ+பவ
காேலஜி! *த! நா� அ+பவ
    
 
ேகாபாலரா> எ�ைன ஏ86# ெகா)� Qறிய வா��ைதக� தியாகராச 
ெசB?யாைர� ேப;வைகயி� ஆ3�தின. பல காலமாக ேயாசி�1 ைவ�1 மிக 
+ய�6 ப#/வமாக எ�ைன� தி;வாவ�1ைற மட�திA;�1 அைழ�1 
வ�தவராதA� த
 +ய8சி பA#க ேவ)�ேம எ�பதி� அவ;#/ மி#க கவைல 
இ;�1 வ�த1, எ�ப?யாவ1 தா
 நிைன�த காாிய�ைத நிைறேவ8ற 
ேவ)�ெம�ற மன�தி)ைம.ட� அவ� +ய�6 எ)ணியப?ேய 
நிைறேவ8றினா�. 
 
எ� ேவ)�ேகா� 
 
ேகாபாலரா> என#/ உ�தர4 ெச தைத ஏ86#ெகா)ட நா� மிக4
 பணிவாக 
அவைர ேநா#கி, “நா� இ�த ேவைல#/� �தியவ�. காேல] பி�ைளகG#/� 
பாட
 ெசா�A# ெகா�#/
 +ைறைய- சில நாBக� எ�9டனி;�1 க8பி#க 
ேவ)�ெம�6 ெசB?யாரவ�கG#/ அ9மதி அளி#க ேவ)�
” எ�ற 
ேகB�#ெகா)ேட�. 
 
ெசB?யா�, “இவ� �
மா ெசா�கிறா�. மட�திA;�1 ெபாிய %�கைள� பாட
 
ெசா�ன இவ;#/ இ7ேக பாட
 ெசா�Kவ1 லBசியம�6. எ�ைன# காB?K
 
பல விஷய7களி� இவ� சம��த�. ‘லY
 பாட�க� வைரயி� ப?�தி;#கிறா�” 
எ�6 ��+6வKட� Qறினா�. 
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அ�பா� எ�ேலா;
 பிாி�^பாAட
 விைட ெப86- ெச�ேறா
. நா� 
/�
ப�ைத அைழ�1 வ;
 வைரயி� த
+ைடய இ�ல�திேலேய ேபாஜன
 
ைவ�1# ெகா�ளலா
 எ�6 சா1 ேசைஷய� Qறியப? அ7ேகேய த7கி வ�ேத�. 
அ1வைரயி� அ�6 நிக3�தவ8ைறெய�லா
 எ� ெப8ேறா�களிட+
 
ப)டாரச�நிதிகளிட+
 உசிதமாக� ெதாிவி#/
ப? எ�9ட� இ;�த கணபதி 
ஐயைர� தி;வாவ�1ைற#/ அ9�பிேன�. 
 
பி�ைளயவ�க� நிைன4 
 
ம6நா� ஞாயி86#கிழைம (15-2-1880) காைலயி� ெசB?யா;ைடய RB�#/� 
ேபா  அவ;ட� ேபசி#ெகா)?;�ேத�.  
 
என#/ ேவைல கிைட�தைத� ப8றிய ச�ேதாஷ�ைத அவ� பலவாறாக� 
ெதாிவி�தேதா� அ>ேவைல#/ ேவ6 பல� +ய8சி ெச தைத.
 ெசா�னா�. 
“எ�னிட
 ப?#கிறவ�களி� த#கவ�க� சில� இ;#கிறா�க�. +�தி- சித
பர
 
பி�ைள என#/ மி#க பிாியமானவ�. அவ;#/ இ�த ேவைலைய- ெச வி#கலா
 
எ�6 Qட ஒ; சமய
 நா� நிைன�த1)�. எ�ன;கி� இ;#/
 சதாசிவ 
ெசB?யாெர�9
 எ� மாணா#க� தம#/� ெதாி�த ஒ;வைர நியமி#க 
ேவ)�ெம�6 ெசா�னா�. அ�றி.
 ேநேர பிாி�^பாK#/- சில� வி)ண�ப
 
ெச தி;�பதாக4
 ெதாிகிற1. இ>வள4 ேப�கG#கிைடேய உ7கைள இ7ேக 
அைழ�1 வ�1விட ேவ)�ெம�ற ஞாபகேம என#/� பலமாக இ;�த1. அைத 
எ�ேலாாிட+
 நா� ெவளி�ப��தவி�ைல. ராயரவ�களிட+
 ேவ6 சில 
ஆசிாிய�களிட+ேம ெதாிவி�தி;�ேத�. ஐயா அவ�க� கால�திேலேய உ7கG#/ 
ஒ; ேவைல கிைட#க ேவ)�ெம�ப1 எ� வி;�ப
. அத8/ நீ7க� 
ச
மதி#கவி�ைல. ஐயா4#/
 உ7கைள� பிாிவதி� தி;�தியி�ைல. அ�ெபாL1 
ேவைல#/� ேபாகாம� இ;�த1
 ஒ; வித�தி� ந�லதாயி86. இ�ேபா1 ஐயா 
அவ�க� இ;�தா� எ�ேலாைர# காB?K
 மி#க ச�ேதாஷ�ைத அைடவா�க�. 
அவ�க� இ�லாவிBடாK
 ஸ�நிதானமாவ1 க)� தி;�தி அைட.
ப? 
இ;#கிறேதெய�6 ஆ6தலைடகிேற�. இ�த �தான
 மிக4
 மதி���ள1. வர 
வர இத� மதி�� அதிகமா/ேம ெயாழிய ஒ; நாG
 /ைறயா1. ஐயாவிட
 ப?�1 
ஐயா4ைடய அ��#/� பா�திரமாக இ;�த நீ7க� யாெதா; தைட.
 இ�றி இ�த 
நிைல#/ வ;வத8/ அவ�கGைடய உ�ள�ேப காரணமா/ெம�6 நா� 
உ6தியாக- ெசா�Kேவ�” எ�6 ெசB?யா� ெசா�A வ�தா�. 
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என#/ உடேன பி�ைளயவ�க� ஞாபக
 வ�1விBட1. தியாகராச ெசB?யா� 
Qறியைவெய�லா
 உ)ைம எ�பைத எ� உ�ள
 உண��த1. “ஆ
; 
பி�ைளயவ�க� இ;�தா� அவ�க� அைட.
 ச�ேதாஷ�1#/ எ�ைல காண 
+?யா1தா�” எ�6 எ)ணிேன�. எ� அக# க)ணி� தாயைனய அ��லவ� 
ெப;மா9ைடய சா�த
 த1
பிய +க�ைத# க)ேட�. 
 
அ�த நிைனவிேல லயி�தி;�த எ�ைன- ெசB?யா� ெதாட��1 ேபசிய ேப-� �ய 
நிைன4#/# ெகாண��த1. “உலக
 மிக� ெபா�லாத1; ஜா#கிரைதயாக இ;�1 
ந�ல ெபய� வா7க ேவ)�
. நம#/# ெகௗரவ
 உ)டாவ1 ப?�பினாேலதா�. 
அ�த� ப?�ைப# ைகவிடாம� ேம� ேமK
 ஆரா �1 வி;�தி ெச 1 ெக�ள 
ேவ)�
. காேல] பி�ைளகளிட
 நா
 நட�1 ெகா�G
 +ைற சாியானப? 
இ;�தா� அவ�கGைடய அ�ைப� ெபறலா
. பாட7கைள� ெதளிவாக- ெசா�ல 
ேவ)�
, அ?#க? நட�த பாட7களி� ேக�வி ேகBக ேவ)�
; ம8ற 
ஆசிாிய�களிட+
 ஜா#கிரைதயாக� பழகேவ)�
” எ�6 அவ� பி�9
 பல 
ேபாதைனகைள என#/- ெச தா�. 
 
பிற/ தி7கBகிழைம ந�ல ேவைளயி� காேலஜு#/� ேபாக ேவ)�ெம�6 எ)ணி 
ேஜா^யைர# க)� பா��த ேபா1 12 மணி#/ேம� ந�லேவைள ெய�6 
ெதாி�த1. 
 
“நாைள#/� பதிெனா�றைர மணி#/ ^�தமாக இ;�தா� நா� காேலஜு#/� 
ேபா - ெசா�Aய9��கிேற�. அ�ேபா1 வரலா
” எ�6 ெசB?யா� ெசா�A 
என#/ விைட ெகா��த9�பினா�. 
 
அ�6 மாைலயி� +#கியமான ஆலய7கG#/- ெச�6 �வாமி தாிசன
 ெச 1 
வ�ேத�. 
 
காேல] பிரேவச
 
 
தி7கBகிழைம பக8ேபாஜன
 ெச 1 விB�- ேசைஷய� RB?� கா�தி;�ேத�. 
பதிெனா�றைர மணி#/- ெசB?யா� உ�தர4�ப? காேலஜிA;�1 இர)� 
மாணா#க�க� எ�ைன அைழ#க வ�தா�க�. நா� ��பிரமணிய ேதசிக� அளி�த 
உைடகளி� சBைடைய அணி�1 அத� ேம� 1�பBடாைவ� ேபா��1� தைலயி� 
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சா�ைவைய# கB?# ெகா)� ெச�ேற�. அ�த# ேகால�ைத இ�ேபா1 நிைன�1� 
பா�#ைகயி� என#ேக சிாி�� வ;கிற1. 
 
காேலஜி� தா3வார�தி� ேமைல# ேகா?யிK�ள ஒ; Iண;கி� தியாகராச 
ெசB?யா;
, ஆ�. வி. Dநிவாைசய;
 எ�ைன எதி�பா��1 நி�6 வரேவ86 
அைழ�1- ெச�றா�க�. ந�ல ேவைளெய�6 /றி�பிB?;�தகால
 தமி3�பாட
 
இ�லாதேவைள. அ>வி;வ;
 எ�. ஏ. இர)டா
 வ/��#/ எ�ைன அைழ�1- 
ெச�றன�. அ7ேக பாட
 நட�திய ஹ9ம�தராவிட
 +�ேப, “இவ� ந�ல 
ேவைளயி� பாட
 ெசா�ல ேவ)?யி;�பதா� உ7க� மணிைய இவ;#/# 
ெகா�#க ேவ)�
” எ�6 ெதாிவி�தி;�ததனா� நா7க� வ/��#/� �/�த4ட� 
ஹ9ம�தரா> த
 ஆசன�ைத விB� எL�1 எ7கைள வரேவ8றா�. 
 
“இ�ப? உBகா;7க�” எ�6 ேமைடயி� மீதி;�த நா8காAைய என#/- 
�B?#காB?னா� ஹ9ம�தரா>. என#/ அ>வள4 ேப�கG#/ +�னா� அ7ேக 
இ;�பத8/� 1ணி4 உ)டாகவி�ைல. 
 
எ� க;�ைத அறி�த ெசB?யா�, “இ1 தி;வாவ�1ைற மடம�6; இ�த இட�தி� 
உBகார ேவ)?ய1 உ7க� கடைம” எ�6 ெசா�லேவ நா� ேபா  நா8காAயி� 
அம��ேத�. எதிேர இ;�த ெபMசி� ஹ9ம�தரா>, Dநிவாைசய�, தியாகராச 
ெசB?யாெர�பவ�கG
 ஓ 4�ள ேவ6 சில ஆசிாிய�கG
 இ;�தன�. அ�த 
வ/�பி� எLப1 பி�ைளகG#/ ேம� இ;�தன�. +� வாிைசயி� கவ��ெம)� 
�கால�ஷி� ெப8ற இ;ப1 பி�ைளக� உBகா��தி;�தன�. வ/�பிA;�த 
பி�ைளகளி8 பல� எ�ைன# காB?K
 பிராய�தி� +தி��தவ�களாக� ேதா8றின�. 
 
பாட
 ஆர
ப
 
 
விநாயக# கட4ைள.
 ேவ6 ெத வ7கைள.
 மன�தி� தியானி�1# ெகா)� 
பாட
 ெசா�ல� ெதாட7கிேன�. நால?யாாி�, “இரவ-ச
” எ�9
 அதிகார�ைத 
+தAA;�1 ெசா�ேன�. 
 
மட�தி� பாட
 ெசா�ன பழ#க�தா� என#/ அ7ேக ெசா�வதி� அ-சேமா 
ேசா�ேவா உ)டாகவி�ைல. +த8 ெச .ைள ச7கராபரண ராக�தி� நி6�தி� 
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ப?�ேத�. ப�ளிQட� பி�ைளகைள ஓரள4 ச7கீத�தா� வச�ப��தலாெம�பைத 
அ9பவ�தா� ெதாி�1 ெகா)ேட�. 
 
நா� பாட
 ெசா�ல� ெதாட7கிய ெச .� வ;மா6: 
 
“ந
மாேல யாவாி� ந�Q��தா� எMஞா�6
 
த
மாலா
 ஆ#க
 இலெர�6-த
ைம 
ம;)ட மன�தா�பி� ெச�பேவா தா+
 
ெத;)ட அறிவி னவ�.” 
 
[இத� ெபா;�: ‘இ�த ஏைழக� ந
மாேல +�9#/ வ;பவ�க�: இவரா� 
தம#ேகா, நம#ேகா உ)டா/
 லாப
 ஒ�6மி�ைல’ எ�6 த
 ெச�வ�ைத� 
ெபாிதாக எ)ணி மய7கிய மன�ைத.ைடயவ�கைள� பி� ெதாட��1 ெதளி�த 
அறி4ைடயவ�க� ெச�வா�கேளா? ந�Q��தா�- றியவ�. ஆ#க
-வி;�தி. ம;)ட- 
மய7கிய, ெச�பேவா-ெச�வா�கேளா? ெத;)ட-ெதளி�த.]  
 
ெபா;� ெசா�K
 ேபா1, உலக�திேல பண#கார�க� இ6மா�பினா� ஏைழகைள 
அவமதி�பைத.
 ஓ� உதவி ெச 1விBடா� அைத� தா7கேள ெபாிதாக- ெசா�A 
அ>4தவி ெப8றவ�கைள இழிவாக� ேபசி, ‘இ�த உதவிைய இவாிட
 ெப6
ப? 
ந
ைம� ெத வ
 ஏ� ைவ�த1!’ எ�6 அ>ேவைழக� த
ைம� தாேம ெநா�1 
ெகா�G
ப? ெச வ1 +தAயவ8ைற.
 எ��1ைர�ேத�. ஒ; பாடைல� பாட
 
ெசா�K
ேபா1, வா��ைத#/ வா��ைத அ��த
 மா�திர
 ெசா�A நி6�தினா� 
ேகBபவ�கGைடய மன
 அதி� ெபா;�தா1. அதனா�, உபமான7கைள.
, உலக 
அ9பவ- ெச திகைள.
 எ��1- ெசா�A மாணா#க�கGைடய மன�ைத� 
பாB?� ெபா;G#/ இL�ேத�. 
 
ஐ�1 பாட�க� அ�த மணியி� +?�தன. இைடேய, யாசக
 ெச வதனா� 
உ)டா/
 இழிைவ� ப8றி நா� ேம8ேகா�க� ெசா�னேபா1 ெசB?யா� 
/ேசேலாபா#கியான�திA;�1, “ப�ெலலா� ெதாிய# காB?” எ�9
 ெச .ைள 
எ��1- ெசா�A அ>விஷய�ைத� பி�9
 விள#கினா�. 
 
இர)டாவ1 பாட
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மணி அ?�த4ட� நா� +�ேன ேவ6 வ/�பி8/- ெச�ேற�. ெசB?யா� 
பி�ைளகைள� தனிேய அைழ�1, நா� பாட
 ெசா�னைத� ப8றி அவ�கGைடய 
அபி�பிராய�ைத# ேகBடா�. பி�ைளக� த7கG#/ மி#க தி;�தியாக உ�ள1 
எ�6 ெதாிவி�தா�க�. 
 
“நா� மிக4
 கTட�பB� இவைர அைழ�1 வ�தி;#கிேற�. இவாிட�தி� 
மாியாைதயாக இ;7க�. எ�னிட
 இ;�ப1 ேபாலேவ இவாிட+
 இ;#க 
ேவ)�
” எ�6 ெசB?யா� அவ�கைள ேநா#கி- ெசா�A விB�- சிலைர இ�னா� 
இ�னாெர�6 என#/� பி�� ெதாிவி�தா�. 
 
அ��த மணியி� பி. ஏ. +த� வ/��#/� பாட
 ெசா�ல� ேபாேன�. ெசB?யா;
 
ேவ6 சில ஆசிாிய�கG
 உட� வ�தா�க�. ேசைஷய� வி;�ப�தி�ப? ஸ
�கி;த 
ப)?தராகிய ெப;கவா3�தா� ர7காசாாிய;
 வ�தா�. அ7ேக இராமாயண�தி� 
அகAைக� படல
 பாட
 ெசா�ல� ெதாட7கிேன�. +த8 பாBைட- சகானா 
ராக�தி� ப?�1விB�� ெபா;� ெசா�லலாேன�. 
 
நா� பாட
 ெசா�K
 ேபாெத�லா
 பி�ைளக� எ�ைனேய பா��1# கவனி�1 
வ�தா�க�. ெசB?யாேரா அவ�களி� ஒ>ெவா;வ� +க�ைத.
 பா��1 வ�தா�. 
எ�ேலா;ைடய +க�திK
 தி;�தியி� அைடயாள
 இ;�தைத அவ� உண��1 
தா+
 தி;�தி.8றா�. இ>வா6 இ;�த சமய�தி� நா� ெசா�ன ஒ; விஷய�ைத 
ர7காசாாியா� எL�1 ஆBேசபி�தா�. நா� சமாதான
 ெசா�ல� ெதாட7/ைகயி� 
ெசB?யா� எL�1 மிக விைர�1 அவாிட
 ெச�6 அMசA ெச 1, “�வாமிக� 
இ�த ஸமய
 ஒ�6
 தி;வா  மல��த;ள# Qடா1. இவ� பி�ைளகG#/� 
ெபா;� விள7க- ெசா�Kகிறாரா எ�பைத மB�
 கவனி�தா8 ேபா1
. ஆBேசப
 
ப)ண#Q?ய சமய
 அ�ல இ1. இவேரா சி6 பி�ைள. நீ7கேளா பிராய
 
+தி��தவ�க�. ஸ
�கி;த பார7கத�. ஏேத9
 தவறிவிBடா� எ�9ைடய 
இTட
 E��தியாகா1. Yமி�த;ளேவ)�
” எ�6 ெசா�A மீ)�
 த
 
இட�தி� ேபா  அம��தா�. ம8ற இட7களி� ெசB?யா� ைதாியமாக� ேபசி�பிறைர 
அட#/வைத# க)?;�த நா� அ�ேபா1 காேலஜிK
 அ�ப?- ெச வதி� அவ� 
பி� வா7கா� எ�பைத உண��ேத�. 
 
ேமேல பாட
 நட�த1. “ைவ/�த�தி8/- ெச�ற வி�தியாதர� ெப)மணி ஒ;�தி 
தி;மகைள� ேதா�திர
 ெச 1 பாட அ�ேதவி மகி3�1 ஒ; மாைலைய# ெகா�#க 
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அதைன வா7கி அ�த� ெப)மணி த� யாழி8/- dB?னா�” எ�ற ெச தி 
அகAைக� படல�தி� வ;கிற1. 
 
“அ�ன மாைலைய யாழிைட� பிணி�1” 
 
எ�6 ஒ; பாட� ெதாட7/கிற1. அத8/ நா� அ��த
 ெசா�K
ேபா1 இைடேய 
ெசB?யா�, “இ�த# கால�1� பி�ைளகளானா� ப#க�திK�ள த7க� நாயி� 
கL�தி� அைத மாB�வா�க�” எ�றா�. யாவ;
 ெகா�ெல�6 சிாி�தன�. 
 
பி8பக� நிக3-சிக� | 
 
அ�த மணி +?�த1. இைட ேநர�திேல ஆகார
 ெச 1 விB� வ�ேத�. பி8பகA�, 
எ�. ஏ. +த� வ/��#/- ெச�ேறா
. அ7ேக 80 பி�ைளகG#/ ேம� இ;�தா�க�. 
ந�b� எL�திய� ஆர
பமாயி86. +த� d�திர�ைத நா� ெசா�AவிB�, “ேமேல 
சில d�திர7கைள நீ7கேள ெசா�A அ�த +ைறைய என#/# க8பி#க ேவ)�
” 
எ�6 ெசB?யாைர ேவ)?# ெகா)ேட�. அவ� அ�ப?ேய ெசா�A# 
ேக�விகG
 ேகBடா�. என#/� பல விஷய7க� அ�ேபா1 ெதாி�தன.  
 
பிற/, பி. ஏ. இர)டாவ1 வ/��#/- ெச�ேறா
. அ�த வ/�பி� இ;�தவ�க� 
ெசB?யாாிட
 5�6 வ;ஷ7க� பாட
 ேகBடவ�க�. அ�த வ;ஷ
 பாீைY#/� 
ேபாக ேவ)?யவ�க�. �1#ேகாBைடயி� பிாி�^பாலாக இ;�த எ�. ராதா 
கி;Tைணய�. ேகாய
��Iாி� சிற�த வ#கீலாக விள7கிய பால கி;Tைணய�, 
தி;ெந�ேவA ஹி�1 காேலஜி� ஆசிாியராக இ;�த சீதாராைமய� +தAய 
ப�னிர)� ேப�க� அ>வ/�பி� இ;�தா�க�. 
 
க
ப ராமாயண�தி� நாB�� படல
 பாடமாக இ;�த1. “வா7க;
 பாத நா�/
 
வ/�தவா� மீகிெய�பா�” எ�ற பாடைல- ெசா�A� ெபா;� QறிவிB� 
இல#கண# ேக�விக� ேகBகலாேன�. 
 
ஒ; மாணா#கைர, “வா7க;
 பாதெம�பதிK�ள அ;
பாத
 எ�ப1 எ�ன ச�தி?” 
எ�6 ேகBேட�. அவ�, “ெபயெர-ச
” எ�றா�. ப)�� ெதாைகயாகிய அைத� 
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ெபயெர-செம�6 பிைழயாக- ெசா�லேவ, அ7கி;�த ெசB?யா� உடேன தைலயி� 
அ?�1#ெகா)�, “எ�ன ெசா�A# ெகா�� தாK
 சில ேப;#/ வ;கிறதி�ைல. 
5�6 வ;ஷ
 எ�னிட
 பாட
 ேகBடவ� இ�ப?-ெசா�னா� என#க�லவா 
அவமான
?” எ�6 அ�த மாணா#கைர ேநா#கி- ெசா�AவிB� எ�ைன� பா��1, 
“த�ளாத வயசி� நா� எ>வள4 ெசா�ல ேவ)�ேமா அ>வள4 ெசா�லாம� 
இ;�தி;�ேப�. அதனா� தா� ேவைலைய விB� நீ7/கிேற�. நீ7க� ந�றாக- 
ெசா�A# ெகா�7க�” எ�றா�. 
 
ேமேல நா� பாட
 ெசா�ேன�. மணி அ?�த1. உடேன நா7க� காேலைஜ விB�� 
�ற�பBேடா
. 
 
+த� நாளாகிய அ�ேற என#/, ‘ந
 ேவைலைய ந�றாக- ெச யலா
’ எ�ற 
ைதாிய
 பிற�த1. பி�ைளகG#/
, ம8ற ஆசிாிய�கG#/
, எ�ேலா;#/
 
ேமலாக� தியாகராச ெசB?யா;#/
 நா� அ�த� பதவி#/ ஏ8றவென�ற தி;�தி 
உ)டாயி86. 
---------------    
 

84. 84. 84. 84. என�" உ,டான ஊ�க
என�" உ,டான ஊ�க
என�" உ,டான ஊ�க
என�" உ,டான ஊ�க
    
 
இர)டா
 நா� (17-2-1880) நா� வழ#க�ப? காேலஜு #/- ெச�6 பாட7கைள 
நட�திேன�. தியாகராச ெசB?யா� அ�6 5�6 மணி#/ ேம� வ�1 நா� பாட
 
ெசா�Kவைத# கவனி�1# ெகா)?;�தா�. 5�ேற +#கா� மணி#/ ேம�, 
Dநிவாைசய� ெசB?யாாிட
 வ�1, “இ�6 நா�/ மணி#/ ேம� தமி3� பாட
 
எ�த வ/�பி8/ எ�6 ராய� ேகBடா�. அ�த வ/�பி8/ அவ� ஒ; ேவைள வரலா
. 
ஜா#கிரைதயாக� பாட
 ெசா�ல- ெசா�K7க�” எ�6 Qறி- ெச�றா�. வ/�� 
விBட4ட� ெசB?யா� எ�னிட
 இைத- ெச�னத�றி “ராயைர# க)� பய�1 
ஏதாவ1 உளறி விடாம� ஜா#கிரைதயாக- ெசா�K7க�. நா7கெள�லா
 தி;�தி 
அைடவ1 +#கியம�6. அவ;ைடய தி;�திதா� +#கிய
. அவ;#/ ந�ல 
அபி�பிராய�ைத உ)டா#க ேவ)�
” எ�6 எ-சாி#ைக ெச தா�. 
 
ேகாபால ரா> வர4 
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பி. ஏ. இர)டாவ1 வ/��#/� நா� ெச�ேற�. ெசB?யா;
 உட� வ�தா�. 
அ7ேக ந�b� பாட
 நட�த� ெதாட7கிேன�. ெபயாியA�, “ஒ�ேற 
யி;தியிைண� த�பாேல8/
” எ�9
 d�திர�ைத- ெசா�A வ�ேத�. 
அ�ெபாL1 ஒ; ேசவக� நா8காA ஒ�ைற எ��1 வ�1 எ� ப#க�தி� 
ேபாBடா�. அ��த நிமிஷ
 ேகாபால ரா> வ�தா�. உடேன எL�1 அMசA 
ெச ேத�. “நீ7க� �
மா இ;�1 பாட�ைத நட�17க�” எ�6 ெசா�A விB� 
அவ� அ�த நா8காAயி� அம��தா�. நா� d�திர�தி8/ உைர.
 உதாரண7கG
 
ெசா�A விB�# ேக�விக� ேகBேட�. ராய� ஒ; மாணா#காிடமி;�1 ஒ; ந�b� 
��தக�ைத வா7கி# ைகயி� ைவ�1# ெகா)� கவனி�1 வ�தா�. 
 
அவ� அ7ேக இ;�ததி� என#/- சிறி1
 அைதாிய
 ஏ8படவி�ைல. ஊ#க�1டேன 
ெசா�A வ�ேத�. அவ� ந�bைல ந�றாக# க8றவெர�பைத� தியாகராச 
ெசB?யா� எ�னிட
 +�ேப ெசா�Aயி;�தா�. அதனா� என#/� பி�9
 
ைதாியேம பிற�த1. ந�bைல இளைம ெதாட7கிேய நா� ப?�1� பல வைகயாக 
ஆரா �1 சி�தி�1 ஒL7/ ப��தி ஞாபக�தி� ைவ�தி;�ததா� அதைன� பாட
 
ெசா�Kவ1 என#/ மிக4
 சாதாரணமாக இ;�த1. நா� +�9
 பி�9+�ள 
ெச திகேளா� இைய�1 விஷய7கைள விள#கிேன�. %� +86
 ப?�த ராய� 
அவ8றிA;�1 எ� பயி8சிைய உண��1 தி;�தியைடய# Q�
 எ�ற 
ந
பி#ைகேயா� நா� பாட
 ெசா�ேன�. 
 
ம8ற- சமய7களி� இைடேய ஏதாவ1 ெசா�A.
 ேக�வி ேகB�
 வ�த ெசB?யா� 
அ�ெபாL1 ஒ�6
 ேபசாம� எ�லாவ8ைற.
 கவனி�1 வ�தா�. ராய� +க�தி� 
ஏ8ப�
 வி;�� ெவ6��#/றி��#களினா� அவர1 அபி�பிராய�ைத அறிய 
+ய�றா�. 
 
ஆனா�, ேகாபால ரா> +க�தி� �திய /றி�� ஒ�ைற.
 அவ� காணவி�ைல. 
எ�ெபாL1
 உ�ள1 ேபா�ற மல�-சி இ;�த1. த
+ைடய வி;�� 
ெவ6��#கைள அ>வ�ேபா1 ெவளி�ப��1
 இய��ைடய� அ�ல� அவ�. 
க
aரமான த�ைமயின�. அவ;ைடய அபி�பிராய�ைத எளிதி� யாவ;
 அறி�1 
ெகா�ள +?யா1. ெசB?யா� ஒ; /றி��
 அறியாத வராகி- ச7கட�பB�# 
ெகா)ேட இ;�தா�. 
 
ெசB?யாாி� ஆவ� 
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மணி ஐ�1 அ?�த1. ேகாபால ரா>, த
 ைகயி� உ�ள ��தக�ைத உாிய 
மாணா#காிட
 ெகா��1 விB� எL�தா�. நா9
 ெசB?யா;
 எL�1 நி�ேறா
. 
ேகாபால ரா> உ�ள�தி� எ>வைகயான க;�1 உ)டாயி8ெற�பைத அறிய 
என#/
 ஆவ� அதிகமாகேவ இ;�த1. அைத எ>வா6 ெதாி�1ெகா�வ1? 
 
அ> வ/�பி� ப?�1# ெகா)?;�த கி;Tைணயெர�9
 மாணா#க� அ�ேபா1 
திVெர�6 எL�1 ராயைர ேநா#கி, “ஒ; விMஞாபன
; மாணா#க�களாகிய 
நா7கெள�லா;
 ‘ெசB?யாரவ�க� ேவைலைய விB� விலகி# ெகா�கிறா�கேள; 
இனி எ�ன ெச ேவா
?’ எ�ற கவைலயி� ேந86 வைரயி� 53கியி;�ேதா
. 
இ�ேபா1 அ�த# கவைல நீ7கி விBட1. ெசB?யாரவ�க� தா
 இ;�த 
�தான�1#/� த#கவ�கைளேய அைழ�1 வ�1 அளி�1 எ7க� பய�ைத� ேபா#கி 
விBடா�க�” எ�6 ெசா�னா�. 
 
அவ� அ>வள4 ைதாியமாக� ேபசிய1 /றி�1 விய�1 அவைர� பா��ேத�. 
ெசB?யா� க)கG
 அ��ட� அவைர ேநா#கின. ராயேரா அவைர� தி;
பி� 
பா��1� ��+6வ� ெச 1 �ற�பBடா�. நா7கG
 �ற�பBேடா
. 
 
ராயவ�கG#/ நா� பாட
 ெசா�ன விஷய�தி� எ�ன அபி�பிராய
 
ஏ8பB?;#கலாெம�ற ேக�விைய# காேல] ஆசிாிய�க� எ�ேலாாிட+
 
ெசB?யா� ேகBடா�. 
 
“ந�ல அபி�பிராயமாக�தா� இ;#க ேவ)�
” எ�6 சில� ெசா�னா�. ராயேரா� 
ெந;7கி� பழ/
 ேசைஷய� +தAேயா�. “பி�ைளகG#/ விள7/
ப? ெசா�கிறா� 
எ�பேத அவ� அபி�பிராய
 எ�6 ெதாிகிற1” எ�றா�க�.  
 
ெசB?யா� எ�ைன� பா��1, “ராய� இ�ப?ேய அ?#க? வ�1 கவனி#க#Q�
. 
எ�ெபாL1 வ�1 கவனி�தாK
 அைத எ�னிட
 ெசா�ல ேவ)�
 எ�றா�. 
 
மட�1 நிக3-சிக� 
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அ�த வார
 +Lவ1
 உ�ஸாக�ேதா� எ� கடைமைய- ெச 1 வ�ேத�. 
நா�ேதா6
 காைலயிK
 மாைலயிK
 ெசB?யா� RB?8/- ெச�6 அவேரா� 
ேபசி வ;ேவ�. அ�ற�6 நட�தவ8ைற அவாிட
 ெதாிவி�ேப�. 
 
தி;வாவ�1ைறயிA;�1 ஒ>ெவா; நாG
 யாேர9
 வ�1 எ�ைன# க)� 
நிக3�தவ8ைற� ெதாி�1 ெகா)� ெச�வா�. அ7ேக மட�தி� எ�னிட�தி� 
ப?�தவராகிய ெத வசிகாமணி ஐயெர�பவ� சில நாBக� வ�1 ெச திக� ெதாி�1 
ெச�றா�. அவ� 5லமாக- ��பிரமணிய ேதசிக� எ�ைன� ப8றி அ7ேக 
வ;பவ�களிட
 ச�ேதாஷ�ேதா� ேபசி வ;வதாக அறி�ேத�. 
 
/
பேகாண�திA;�1 யா� ேபானாK
 ேதசிக� எ�ைன�ப8றி விசாாி�பா�. 
காேலஜி� ப?�1 வ�த பி�ைளகளி� த�ைதயாேரா உறவின�கேளா மட�1#/� 
ேபாவா�க�. அவ�க� த7க� RB�� பி�ைளக� காேலஜி� ப?�பதாக4
 
எ�ைன� ப8றி� தி;�தியாக- ெசா�Kவதாக4
 ெதாிவி�பா�க�. ேகBட ேதசிக� 
மகி3-சியைடவா�. தமிழி� அ��
, எ�பா� அபிமான+
 உ�ள பல� காேலஜி� 
பாட
 நட#/
ேபா1 �ற�ேத நி�6 நா� பாட
 ெசா�Kவைத# ேகB?;�1 நா� 
ெவளிேய வ�த4ட� த7க� தி;�திைய� ெதாிவி�பா�க�. இ>வள4
 ேச��1, 
‘நா
 ஒ; �திய ேவைலைய ேம8ெகா)?;#கிேறாேம; எ�ப? நி�வகி#க� 
ேபாகிேறா
!’ எ�ற கவைல என#/ இ
மியள4
 இ�லாதப? ெச 1 விBடன. 
 
தி;வாவ�1ைற மட�தி� நா� ச�ேதாஷமாக� பாட
 ெசா�A# ெகா)?;�ேத�. 
அ7ேக நா� அைட�த இ�ப
 ஒ; வைக, /
பேகாண
 காேலஜி� நா� அைட�த 
இ�ப
 ேவ6 வைக. இர)?ட7களிK
 கB�� பாB�#கட7கி நட#/
 நிைல 
இ;�பி9
, மட�தி� பல விஷய7க� ஒ�ேறாெடா�6 இைண�தி;�தைமயா�, 
ச
பிரதாய
, மட�1 நி�வாக
 +தAயவ8றினிைடேய தமி3# க�வியி� ெதாட�� 
மா�திர
 உைடயவனாக நா� இ;�ேத�. ��பிரமணிய ேதசிக;
 பல 1ைறகளி� 
த
 கவன�ைத- ெசK�த ேவ)?யவராக இ;�தா�. காேலஜிேலா க�விையய�றி 
ேவ6 விஷய7கG#/ இடமி�ைல. எ>வள4 ெபாிய விஷயமாக இ;�தாK
 
க�வி#/ இைட\6 எ�பைத அ7ேக காண +?யா1. ஆகேவ மட�தி� 
ம8ற#காாிய7களி� ஈ�பBடவ�கேளா� க�வி ஒ�ைறேய எ)ணி வா3�த என#/ 
எ�லா
 க�வி மயமாக உ�ள காேலஜி� வைரயைறயான கால
, வைரயைறயான 
ேவைல, வைரயைறயான பாட
 இவ8றி� 1ைண.ட� பாட
 ெசா�வ1 
விைளயாBடாகேவ இ;�த1. விைளயாB?� அதிக இ�ப
 உ)டாவ1 
இய��தாேன? 
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தி;வாவ�1ைற#/- ெச�ற1 
 
இ�த இ�ப வா3ைவ�ப8றி எ� தா  த�ைதய;#/
 ��பிரமணிய ேதசிக;#/
 
ெசா�ல ேவ)�ெம�6 நா� 1?�1# ெகா)?;�ேத�. அ�த வார
 
ெவ�ளி#கிழைம காேல] விBட4டேன ேபாயி;�ேப�. அ�த ேவைளயி� �ைக 
வ)?யி�ைல. அதனா� ம6நா� சனி#கிழைம பக� வ)?யி� �ற�பB�� 
தி;வாவ�1ைறைய அைட�1 ேநேர RB?8/- ெச�ேற�. எ�9ைடய வரைவ 
எ�ேலா;
 எதி�பா��தி;�தா�க�. RB� வாசA� எ� தாயா� ஒ; தா
பாள�தி� 
மMச� நீைர ைவ�1#ெகா)� கா�தி;�தா�. எ�ைன# க)ட4ட� ஆர�தி �8றி, 
“உ�ேள வா, அ�பா” எ�6 அ��ட� அைழ�தா�. 
 
எ� தா  த�ைதயா� எ�ைன ஆயிர
 ேக�விக� ேகBடன�. நா� பதி� 
ெசா�னவாேற �நான�ைத.
 ேபாஜன�ைத.
 +?�1# ெகா)ேட�. 
ேவைலைய�ப8றி அவ�கG#/ ஒ;வா6 ெசா�AவிB� மட�தி8/ விைர�1 
ெச�ேற�. அ�ெபாL1 மி/�த +கமல�-சிேயா� சில அ�ப�கGட� ஒ�#க�தி� 
ஆதீன� தைலவ� R8றி;�தா�. நா� ேபா # க)ேட�. இ;வ;#/
 உ)டான 
ஆன�த
 இ�ப?ெய�6 எ��1- ெசா�வ1 அாி1. 
 
ேதசிகர1 தி;�தி 
 
“உ
ைம� ப8றிேய ேபசி# ெகா)?;#கிேறா
. எ�ப?.
 நீ� ஒ; தைட.மி�றி 
ேவைலைய� ெப86#ெகா�Rெர�6
, உபா�தியாய�கG
 பி�ைளகG
 நீ� 
பாட
 ெசா�வதி� ச�ேதாஷ�ப�வா�கெள�6
 நா
 எதி�பா��த1)�. அ�த� 
ப?ேய ஜயமைட�1 ந�ல ெபய� வா7கி வ�தைத�ப8றி மி#க ச�ேதாஷ
” எ�6 
அவ� ெசா�Aய வா��ைதக� எ� காதி� அ+த
ேபா� விL�தன. ஒ; வார 
காலமாக அவர1 இ�ெமாழி கைள# ேகளாம� பசி�தி;�த எ� ெசவிக� 
தி;�தியைட�தன.  
 
அ�த வா��ைதகளிbேட த1
பிய அ�ைப மா�தி நிைற�த உ�ள�ேதா� இ;�த 
என#/ உடேன விைட ெசா�ல இயலவி�ைல. சில நிமிஷ7க� கழி�1, “எ�லா
 
ஸ�நிதான�தி� ேபர�ேப” எ�6 ெசா�AவிB� நா� இய8றி ைவ�தி;�த 
பி�வ;
 ெச .ைள- ெசா�ேன�:- 
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“அ8றா�#/� தாயைனய 1ைறைசயி8�� பிரமணிய 
        அமல� ற�பா� 
க8றா�#/# /ைற.ளேதா ம8றவ�ற� தி;+க�ைத# 
        க)ணி8 காண� 
ெப8றா�#/� 1ய;ளேதா 4ைர�பமிக வினி#/மவ� 
        ெபயைர வாயா� 
ெசா8றா�#/� 1ய;ளேதா யி;
�வியி னாவல�கா� 
        ெசா�KRேர” 
[ெசா8றா�#/-ெசா�Kபவ�கG#/.] 
 
இ-ெச .� எ� உ�ள மகி3-சியிA;�1 எL�தெத�பைத� ேதசிக� உண��1 
ெகா)டா�. பிற/ ஒ>ெவா; விஷயமாக விசாாி�1 வ�தா�. நா� ெசா�ல- ெசா�ல 
அவ� �1ைமகைள# ேகBபவ�ேபால மகி3-சியைட�தா�. 
 
அ�ப�கள1 விய�� 
 
சனி#கிழைம.
 ஞாயி86#கிழைம.
 அ7ேக த7கி� ேதசிக;ைடய ச�லாப�தி� 
ஒ�றியி;�ேத�. சி�ன� ப)டார ஸ�நிதியாகிய நமசிவாய ேதசிகாிட+
 
விஷய7கைள� ெதாிவி�ேத�. மட�தி� உ�ள அ�ப�க� யாவ;
 எ�ைன- �8றி- 
d3�1 ஆவKட� காேல] விஷய7கைள விசாாி�தா�க�. காேலஜி� 
ெப;ைமைய.
, �ற� ேதா8ற�ைத.
 அறி�த அவ�க� ேகாபாலராவி� 
ெப;�த�ைம, ஆசிாிய�களி� த/தி, மாணா#க�களி� இய��, வ/��#களி� 
ஒL7/, அ7/�ள ெசௗகாியமான ஏ8பா�க� இவ8ைறெய�லா
 ேகB�# ேகB� 
ஆ-சாிய�தி� 53கின�. ஏேதா ஒ; �திய ேதச�1#/� ேபா  வ�தவனிட
 
�1ைமகைள� ெதாி�1 ெகா�Gவதி� ஜன7க� எ>வள4 ேவகமாக 
இ;�பா�கேளா அ�ப?ேய இ;�தா�க� அவ�க�. 
 
இர)� தின7க� ேபானேத ெதாியவி�ைல. தி7கBகிழைம வி?�த4ட� +த� 
வ)?யி� ஏறி# /
பேகாண
 ேபா - ேச��ேத�.  
------------ 
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85. 85. 85. 85. ேகாபால ராவி� க.ைணேகாபால ராவி� க.ைணேகாபால ராவி� க.ைணேகாபால ராவி� க.ைண    
 
தி7கBகிழைம பாட
 ெசா�ேன�. ெச>வா #கிழைம காைலயி� இர)டாவ1 
மணி எ�. ஏ. இர)டாவ1 வ/�பி� நால?யா� பாட
 நட�த� ெதாட7கிேன�. 
அ�ேபா1 காேலைஜ� பா�#க வ�த ஓ� உ�திேயாக�த;#/ அ7க7ேக உ�ள 
வ/��#கைள# காB?# ெகா)� வ�த ேகாபால ரா> நா� இ;�த அைற#/� 
அவ;ட� வ�தா�. அவ�கைள# க)ட4ட� எL�த எ�ைன# ேகாபாலரா> 
ைகயம��தி விB� இர)� நா8காAகைள# ெகாண��1 ேபாட- ெச 1 ஒ�றி� 
அவைர இ;#க- ெசா�A ம8ெறா�றி� தா
 அம��தா�. அைத� பா��தேபா1 அவ� 
ெந� ேநர
 அ>வ/�பி� இ;�1 பாட�ைத# கவனி#க# Q�ெம�6 ேதா8றிய1. 
 
நா� பாட
 ெசா�ல� ெதாட7கிேன�. ேகாபாலரா4
 அவ� ந)ப;
 கவனி�1 
வ�தன�. 
 
நா� அ�ேபா1 பாட
 ெசா�ல� ெதாட7கிய பாட� மிக4
 ரஸமான1. “நம#/- 
ச#தி இ;#/
 ெபாLேத த�ம�ைத� ப)ண ேவ)�
. பிற/ ெச யலாெம�6 
நிைன�தா� அத8/# கால
 வராமேல ேபா வி�
” எ�ற க;�ைத.ைடய1 அ1. 
அத� உBெபா;ைள விள#/வத8காக ஒ; கைதைய- ெசா�ேன�. 
 
நா� ெசா�ன கைத 
 
“ஒ; மனித� த� வா3நாளி� ந�றாக- ச
பாதி�தா�. தன#/ ேவ)?ய 
ெசௗகாிய7கைள- ெச 1 ெகா)டா�. த�மசி�தைன மா�திர
 அவ9#/ 
உ)டாகவி�ைல. 
 
அவ9#/ வய� +தி��1 வ�த1. அவ9ைடய /மார�கெள�லா
 
தைலெய��தா�க�. ஏதாவ1 கிைட�த ெபா;ைள� ப�திரமாக- ேசமி�1 ைவ#க 
அ�த# கால�தி� த#க வழி இ�ைல. அதனா� அவ� தன#/# கிைட�தைத ஒ; 
1ணியி� +?�1 எ7ேகயாவ1 �ைத�1 ைவ�பா�. சில கால�1#/� பிற/ அ�த# 
கிழவ9#/ ேநா.)டாகி மரணாவ�ைத ஏ8பBட1. அ�ெபாL1 அவனா� ேபச 
+?யவி�ைல. அ;கி� அவ9ைடய பி�ைளகG
 உறவின�கG
 Q?யி;�தன�. 
ஒ>ெவா;வ;
 அவ9ைடய கைடசி வி;�ப�ைத நிைறேவ8ற ேவ)�ெம�ற 
எ)ண�தினா�, “எ�ன ேவ)�
? எ�ன ேவ)�
?” எ�6 ேகBகலாயின�. 
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“கிழவ� யம9ட� ேபாரா?# ெகா)?;�த அ�த- சமய�தி� அவ9ைடய 
ந)பெனா;வ�, கிழவ� பண�ைத� த�ம�தி� ெசலவிடாமA;�தைத# க)?�1� 
த�ம
 ெச ய ேவ)�ெம�6 இ?�1ைர�1 வ�தா�. அவ� வா��ைதகளா� 
கிழவ9#/� த�ம
 ெச ய ேவ)�ெம�ற எ)ண
 ேதா�றிய1, தா� எ7ேகேயா 
�வாி� ஓாிட�தி� �ைத�1 ைவ�தி;�த சி6 ெபா� +?�பி� ஞாபக
 அவ9#/ 
வ�த1. அைத எ��1� த#கப? த;ம
 ெச ய ேவ)�ெம�ற க;�தி;�1
, 
அ�ப?- ெச .
 நிைலயி� அவ� அ�ேபா1 இ�ைல. தன1 எ)ண�ைத 
ெவளி�பைடயாக- ெசா�ல4
 +?யாம� அவ� வா  அைட�1 விBட1. அ�த- 
சமய�தி� ேவ6 எ�ன ெச ய +?.
? எ�ப?யாவ1 த� க;�ைத ம8றவ�கG#/� 
ெதாிவி�1விட ேவ)�ெம�ற ஆவ� அவ9#/ அதிகாி�1 வ�த1. மிக4
 
கTட�பB� ‘இ>வள4 ெபாிய ெபா� +?-�’ எ�பைத� ெதாிவி�பத8காக த� 
ைகயினா� �வைர#/றி�பிB� ஜாைட காB?னா�. ஆனாK
 ப#க�தி� 
இ;�தவ�கG#/ அவ� க;�1 விள7கேவ இ�ைல. ‘ஐேயா! எைதேயா 
ேகBகிறாேர! இ�த- சமய�தி� இ�ன1 ேகBகிறாெர�6 ெதாி�1ெகா�ள 
+?யவி�ைலேய!’ எ�6 சில� இர7கி அLதன�. அ�ேபா1 அவ9ைடய /மார� 
ஒ;வ�, ‘ெதாி�1 விBட1; இவ;#/� �ளி�� விளா7காயி�ேம� மி#க பிாிய
 
உ)�; அைத# ேகBகிறா�. ஐேயா, இ�ேபா1 அ1 கிைட#/
 காலம�லேவ. 
ஆனாK
 பா�#கிேற�” எ�6 ேவகமாக ஓ?னா�. அவ� ேபா  வ;வத8/� 
கிழவ� உயி� ேபா விBட1. 
 
“பி�ைள, ‘ஐேயா; அவ;#/� பிாியமான விளா7கா  ேவ)�ெம�6 ஜாைடயாக- 
ெசா�னாேர நா� ெதாி�1 ெகா)�
 அைத# ெகா)� வ�1 ெகா�#/
 பா#கிய
 
இ�லாத பாவியாேனேன!’ எ�6 வாயிK
 வயி8றிK
 அ?�1#ெகா)� அLதா�. 
 
“அ�த# கிழவ� நிைன�தத8/
 அவ� பி�ைள ெச தத8/
 ச
ப�தேம இ�ைல. 
அவ� ெபா�ைன# /றி#க�ேபா  அ1 �ளி விளா7காயா  +?�த1.” 
 
ராய� சிாி�� 
 
இ�த# கைதைய ேவ?#ைகயாக விாி�1- ெசா�A நி6�தின4ட� ேகாபால ரா> 
ப#ெக�6 வா விB�- சிாி�1 விBடா�. அ>வள4 ெவளி�பைடயாக அவ� 
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சிாி�தைத யா;
 க)டதி�ைல. நா� ெசா�ன கைதயி� �ைவதா� அவைர- 
சிாி#க ைவ�தெத�6 அறி�1 தி;�தியைட�ேத�. 
 
ேமேல பாட
 ெசா�ல� ெதாட7கிேன�. “இ�ப?# கைடசி# கால�தி� த�ம
 ெச ய 
எ)ணியவ�க� எ)ண
 அ�ெபாL1Qட நிைறேவ6வதி�ைல. ஆைகயா� நா
 
ேபா/
 மா�#க�தி8/� பய�ப�
 த�ம�ைத +�ேப ெச ய ேவ)�
. ெபாிய 
பிரயாண
 ெச ய� ேபாகிறவ� ேசா86 5Bைட ெகா)� ேபாவ1ேபால இ�த� 
த�ம 5Bைடைய நா
 ம6ைம#/- ேசகாி#க ேவ)�
. இைத�தா� இ�த- ெச .� 
ெசா�Kகிற1” எ�6 ெசா�A மீ)�
 அ�பாBைட- ெசா�ேன�:- 
 
“சி6காைல ேயதம#/- ெச�4ழி வ�சி இ6கி6க� ேதாBேகா��# ெகா�ளா�-
இ6கி6கி� பி�னறிவா ெம�றி;#/
 ேபைதயா� ைககாB�
 ெபா�9
 
�ளிவிளா7காயா
.” 
 
[சி6 காைல - இள
 ப;வ�திேல. ெச�4ழி - ெச�Kமிடமாகிய ம6 பிற�பி8/ாிய. 
வ�சி - ஆகார
. இ6கி6க - இ6க இ6க. ேதாB ேகா�� - ேதாளி� மாB?# 
ெகா�ள�ப�
 உண4 5Bைட. பி� அறிவா
 - பிற/ பா��1# ெகா�ேவா
.] 
 
அ�த� பாB�#/ விாிவாக� ெபா;� ெசா�A +?�த4ட� ேமK�ள பாடைல- 
ெசா�ல� ெதாட7கிேன�. அ�த வ/�பி� 5�றாவ1 மணி#/ாிய பாட
 ெசா�K
 
ஆசிாிய� அ�6 வரவி�ைல. அதனா� அ�த மணியிK
 ெதாட��1 நாேன தமி3� 
பாட
 ெசா�ல� ெதாட7கிேன�. இர)� மணியிK
 ேகாபால ரா4
 அவ� 
ந)ப;
 அ>வ/�பி� இ;�1 ேகBடன�. 
 
மணி +?�த1. அவ�க� எL�தன�. ேகாபால ரா> எ�ைன ஒ; +ைற பா��1� �� 
+6வ� E�தா�. அவ� பா�ைவயி� க;ைண த1
பிய1; +6வA� உவைக 
ெவளி�பBட1. 
 
நா� விைடெப86# ெகா)� இைடேவைள உண4 ெகா�ள� �ற�பBேட�. 
 
ெசB?யாாி� ஆவ� 
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அ�6மாைல வழ#க
ேபா� தியாகராசெசB?யாாிட
 ேபா # ேகாபால ரா> எ� 
வ/��#/ வ�தைத.
 அ7ேக நிக3�தவ8ைற.
 எ��1- ெசா�ேன�.  
 
ெசB?யா�, “அவ;#/ எ�ன அபி�பிராய
 உ)டாயி86 எ�6 ெதாி.மா? 
ேமலதிகாாிகG#/ உ7கைள�ப8றி எLத ேவ)�ேம; எ�ன எLத� ேபாகிறாேரா!” 
எ�6 ேகBடா�. 
 
“நா� எ�ப? அறிேவ�?” எ�6 Qறிேன�. ெசB?யா;#/ அ�6 இர4 +Lவ1
 
I#க
 வரவி�ைல. எ�ைன� ப8றி# ேகாபால ரா> ேமலதிகாாிகG#/ எLதி 
நியமன உ�தர4 ெபற ேவ)�
 எ�ற கவைலயா� ராயரவ�கGைடய மன�தி� 
ஏ8பBட அபி�பிராய�ைத�ெதாி�1 ெகா�Gத8/ மி#கஆவKைடயவராக 
இ;�தா�. எ�லா
 ந�லதாகேவ இ;#/ெம�6 எதி�பா��த என#/ அவ;ைடய 
ஆவ� ஆ-சாிய�ைத உ)டா#கிய1. 
 
ம6நா� காேல] திற�த4ட� ெசB?யா� அ7ேக ெச�6 ைரBடைர� பா��1, 
“சாமிநாைதயைர� ப8றி ராயரவ�கG#/ எ�ன அபி�பிராய
?” எ�6 ேகBடா�. 
 
ந�ல ெச தி 
 
அவ� ந�ல ெச திைய- ெசா�னா�. “ராயரவ�க� இவைர� ப8றி ைடர#ட;#/ 
ந�றாக எLதியி;#கிறா�க�. இேதா தபா� அ9�ப� ேபாகிேற�” எ�6 ைரBட� 
ெசா�னைத# ேகBட பிற/தா� தியாகராச ெசB?யா;#/ ந�Kண�4 வ�த1. 
அவ� ைரBடைர அேதா� விடவி�ைல. எ�ன எLதினாேரா ெவ�6 I)?� 
I)? விசாாி�தா�. நா� மட�திA;�1 க�வி க86� ேத�-சி 
ெப8றவென�பைத.
, அ7ேக பல;#/� பாட
 ெசா�A� 
பழ#கமானவென�பைத.
 எLதிவிB�. “நாேன இர)� +ைற அவ� பாட
 
ெசா�ன வ/��#/� ேபா # கவனி�ேத�. அவ� க8பி#/
 +ைற மிக4
 
தி;�தியாக இ;#கிற1, ஆைகயா� இ1 வைரயி� தியாகராச ெசB?யா;#/# 
ெகா��த ஐ
ப1 Pபாையேய அவ;#/
 ெகா��1 இர)� வ;ஷ�1#/ 
ஸ�ேராBடமாக நியமி#கலா
” எ�6
 /றி�தி;�ததாக ைரBட� ெசா�னா�. 
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இ>வளைவ.
 ேகB�#ெகா)� வ�த ெசB?யா� எ�னிட
 “கவைல நீ7கிய1. 
கட4� கி;ைபயா� நா� ெச த +ய8சி பA�த1. இனி உ7க� பா�, உ7க� 
மாணா#க�க� பா�” எ�6 ச�ேதாஷ�ேதா� ெசா�னா�. 
 
“எ�லா
 உ7கGைடய ேபர�பினா� உ)டானைவ” எ�6 எ� ந�றியறிைவ� 
ெதாிவி�1# ெகா)ேட�.  
 
இ�த +#கியமான நிக3-சி#/� பிற/ ேகாபாலரா> எ�பா� மி#க க;ைண 
காBடலானா�. எ�ைன# கா@
 ேபாெத�லா
, “ஒL7காக� பாட
 நட�1 
வ;கிறதா? யாராவ1 தவ6 ெச தா� உடேன ெசா�K7க�. உ7கG#/ ஏதாவ1 
ஆகேவ)�மானாK
 Q-சமி�லாம� ெதாிவி#கலா
” எ�6 அ�ெபாLக# 
Q6வா�. த
+ைடய பா1கா�பி� கீ3 வ�த எ�ைன அ7கீகாி�1#ெகா)டத8/ 
அறி/றியாக இ;�தன அ�த வா��ைதக�. 
 
அ�த வார
 சனி#கிழைம காைலயி� தியாகராச ெசB?யாைர.
 அைழ�1# 
ெகா)� தி;வாவ�1ைற ெச�6 அ7ேக இர)� நா� ச�ேதாஷமாக இ;�1 
விB� வ�ேத�. வ;
ேபா1 ��பிரமணிய ேதசிக�, “ெசB?யா;#/# ெகா��த 
ஐ
ப1 Pபா  ெகா��தா� அ7ேக இ;
; இ�லாவிBடா� ேவைலைய விB� விB� 
இ7ேக வ�1 விடலா
” எ�6 ெசா�A அ9�பினா�. 
 
ேகாபால ரா> அறிவி�த1 
 
தி7கBகிழைமய�6 காைலயி� ப�னிர)� மணி#/ ேம� பி. ஏ. இர)டாவ1 
வ/��#/� பாட
 ெசா�A# ெகா)?;�ேத�. ஒ; மணியான பிற/
 சிறி1 ேநர
 
ெசா�ேன�. அ�ேபா1 திVெர�6 பி�ைளகெள�லா
 எL�1 நி�றா�க�. நா� 
காரண
 அறியாம�, “ஏ� நி8கிறீ�க�?” எ�6 ேகBகேவ அவ�க�, “ராயரவ�க� 
வ�1 தா3வார�தி� உ7கைள ேநா#கி#ெகா)� நி8கிறா�க�” எ�றா�க�. நா� 
உடேன அவ�பா8 ெச�ேற�. அவ�, “உ7கைள இர)� வ;ஷ�1#/- 
ெசB?யாரவ�கG#/# ெகா��த ஐ
ப1 Pபாையேய ச
பளமாக# ெகா��1 
ஸ�ேராBடமாக நியமி�தி;�பதாக ைடர#ட� 1ைரயவ�க� உ�தர4 
அ9�பியி;#கிறா�க�” எ�றா�. நா� எ� ச�ேதாஷ�ைத +க# /றி�பா� 
ெதாிவி�ேத�. 
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இ�த- ெச தி ெதாி�த ஆசிாிய�கெள�லா
 மகி3-சியைட�தன�. தியாகராச 
ெசB?யாேரா கைரகட�த ஆன�த�தி� 53கினா�. எ� மனநிைலைய- 
ெசா�Kவத8/ வா��ைத ஏ1? 
 
+த8 ச
பள
 
 
அ�த வார
 நா� இ�த- ச�ேதாஷ�1ட9
 ைகயி8 ெப8ற அைர மாத- 
ச
பள�1ட9
 தி;வாவ�1ைற ெச�ேற�. “நீ7க� வா7/
 +த8 ச
பள�ைத 
உ7க� தா  தக�பனாாிட
 ெகா��1� ெப86# ெகா�G7க�” எ�6 ெசB?யா� 
ெசா�Aயி;�தா�. அ�ப?ேய அ�த இ;ப�ைத�1 Pபாைய +தA� எ� தாயா� 
ைகயி8 ெகா��ேத�. அவ� வா7கி# க)களி� ஒ8றி# ெகா)டா�. ேவ6 யாேர9
 
லY Pபா  ெகா��தி;�தாK
 அவ;#/ அ>வள4 ச�ேதாஷ
 உ)டாகியிரா1. 
பிற/ எ� த�ைதயாாிட+
 ��பிரமணிய ேதசிகாிட+
 ெகா��1 வா7கி# 
ெகா)ேட�. “பரம சா
பவ;ைடய பி�ைளயாகிய உம#/ இ�9
 அதிக- 
ச
பள+
 உய��த பதவி.
 கிைட#க ேவ)�
” எ�6 ேதசிக� வா3�தினா�. 
 
அ1வைரயி� /
பேகாண�தி� நா� Dசா1 ேசைஷயரவ�க� RB?ேலேய இ;�1 
ேபாஜன
 ெச 1 வ�ேத�. அ�த வார
 எ� தா  த�ைதயைர அைழ�1# ெகா)� 
/
பேகாண
 ெச�ேற�. அ7ேக சில மாத கால�1#/� ப#த�ாிய#கிரகார�தி� ஒ; 
சிறிய R�ேபசி#ெகா)� அதி� /?யி;�ேதா
 
 
பாீைY.
 வி�+ைற.
 
 
மா�-� மாத இ6தியி� காேல] பாீைY நைடெப8ற1. அ# கால�தி� ஸ�வ 
கலாசாைல� பாீைY ?ச
ப� மாத�தி�தா� நைடெப86 வ�த1. மா�-� மாத� 
பாீைY#/� தியாகராச ெசB?யா;ைடய உதவியா� வினா�ப�திர
 சி�த
 
ெச ேத�. பாீைY +?�தபிற/ அவ� +�னிைலயி� விைட# க?த7கைள� 
தி;�தி ‘மா�#’/கைள வாிைச�ப��தி எLதி� பிாி�^பாAட
 ேச��பி�ேத�. 
 
ேகாைட வி�+ைற ெதாட7கிய1. அ�த- ச
பள�ைத.
 ெப86� தா  த�ைதயைர 
அைழ�1#ெகா)� தி;வாவ�1ைற#/- ெச�ேற�. அ#கால�தி� 
தி;வாவ�1ைறயி� என#/- சீம�த
 நைடெப8ற1. அத8/ எ� ச
பள� பண
 
உதவிய1. ��பிரமணிய ேதசிக� ெச த உதவிகG#/
 கண#கி�ைல. 
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-------------  
 

86. 86. 86. 86. வி#*ைற நிக%/சிக�வி#*ைற நிக%/சிக�வி#*ைற நிக%/சிக�வி#*ைற நிக%/சிக�    
 
தி;வாவ�1ைறயி� நா� இ;�த கால7களி� அ;கிK�ள ஊ�களி� இ;�த 
ெச�வ�க� RB�# கAயாண7கG#/ மட�தி� பிரதிநிதியாக- ெச�6 வ;ேவ�. 
கAயாண த
பதிகG#/ வழ7/
ப? ஆதீன க��த� ஆைட +தAயன அளி�பா�. 
நா� அவ8ைற� ெப86# ெகா)� ேபா - ேச��பி�1 விB� வ;ேவ�. காேல] 
ேகாைட வி�+ைற# கால�தி� தி;வாவ�1ைறயி� நா� த7கியி;�தேபா1 
இ�தைகய ச�த��ப
 ஒ�6 ேந��த1. அ�த வ;ஷ
 ேம மாத�தி� /
பேகாண
 
காேல] ஆசிாிய� D ஸா1 ேசைஷய;ைடய 5�த /மாாி#/# கAயாண
 
நைடெப8ற1. அைத மிக விமாிைசயாக அவ� தி;�பாதிாி��A\ாி� நட�தினா�. 
ேசைஷய� மி#க ெச�வா#/ைடயவராதலா� ஜBஜுக�, ஜி�லா +�சீ�க�, 
தாசி�தா�க� +தAய பிரபல உ�திேயாக�த�கG
, பிர�#கG
, பலவைகயான 
வி�1வா�கG
, பல கலாசாைல ஆசிாிய�கG
 வ�1 Q?ன�. பதினாயிர
 
Pபா #/ேம� ெசலவாயி86. அ#கால�தி� அ>வள4 ெதாைக ெசலவாயி86 
எ�றா� க�யாண
 எ>வள4 சிற�பாக நட�தி;#க ேவ)�ெம�பைத ஊகி�1# 
ெகா�ளலா
. 
 
ேசைஷய� RB�# கAயாண
 
 
/
பேகாண
 காேல] ஆசிாிய�க� யாவ;
 கAயாண�1#/� ேபாயி;�தன�. 
நா9
 ஆசிாியென�ற +ைறயிK
 தி;வாவ�1ைற மட�தி� சா�பாக4
 
ேபாயி;�ேத�. அத8/ +� அ>வள4 QBட+�ள விவாக�ைத நா� எ7/
 
பா��தேத இ�ைல. தி;�பாதிாி��A\ாி� ஒ; ெபாிய உ�ஸவ
 நட�ப1 ேபால ஊ� 
+Lவ1
 கல கல�பாக இ;�த1. த#க மனித�கெள�லா
 வ�தி;#கிறா�கெள�6 
ேக�வி�பBட பல� அவ�கைள� பா��பத8காகேவ வ�1 Q?னா�க�. 
ெச�ைனயி� ைஹ ேகா�B� ஜBஜாக இ;�த ஸ�. ?. +�1சாமி ஐய� கAயாண
 
விசாாி#க வர� ேபாகிறாெர�ற ேப-� ேவ6 இ;�த1. அ�த� ெபாியா;ைடய �க3 
தமி3நா� +Lவ1
 பரவியி;�த கால
 அ1. அவைர� தாிசி#க ேவ)�ெம�ற 
ஆவ� அ7/ வ�தி;�த ஒ>ெவா;வ;#/
 இ;�த1. கAயாண�தி� ஐ�தா
 நா� 
அவ� வ;வதாக� ெதாி�த1. அதனா� +�ேப விைடெப86# ெகா)� ேபாவதாக 
உ�ேதசி�தி;�த பல� +�1சாமி ஐயைர� பா��பத8காகேவ த7கி விBடன�. 
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ஒ; கிழவ� 
 
கAயாண�தி� ஒ; நா� மாைல நா9
 ஆசிாிய�க� சில;
 ெக?ல நதிைய ேநா#கி� 
�ற�பBேடா
. அ�ேபா1 எதிேர ஒ; +திய பிராமண� விEதி ;�திராYதாாியாக 
வ�1 ெகா)?;�தா�. நா7க� ஒ; QBடமா � ேபா #ெகா)?;�தைத� பா��1 
அவ� சிறி1 நி�6 ைகைய# க)ணி� ேம� கவி�1 நிமி��1 எ7கைள# 
கவனி�தா�. எ7கGட� வ�த ஆசிாிய�கG� /
பேகாண
 வாணா1ைறயி� 
இ;�த காளி நாராயணசாமி ஐயெர�பவ� ஒ;வ�. அவ� உ�ஸாகமாக4
 
ேவ?#ைகயாக4
 ேப�பவ�. அவ� அ�த# கிழவைர� பா��1, “எ�ன 
பா�#கிறீ�க�?” எ�6 ேகBடா�. 
 
“ஒ�6
 இ�ைல. நீ7கெள�லா
 ேசஷ�பா RB�# க�யாண�1#கா 
வ�தி;#கிறீ�க�? இ�த ராஜதானி +LவதிA;�1
 ஜன7க� வ�தி;#கிறா�கேள! 
நீ7கெள�லா
 எ�த ஊ�#கார�க�? எ�ன உ�திேயாக
 பா�#கிறீ�க�?” எ�றா� 
கிழவ�. 
 
“நா7கெள�லா
 /
பேகாண
 ப�ளி#Qட உபா�தியாய�க�. அ�த# 
கAயாண�1#/�தா� வ�தி;#கிேறா
 எ�6 பதி� உைர�தா� நாராயணசாமி 
ஐய�. 
 
அவ� ஒ>ெவா;வராக- �B? அவரவ;ைடய ஊ�, ேப�, ச
பள
 ஆகியவ8ைற� 
ப8றி விசாாி�1 வ�தா�. ஒ>ெவா;வ;
 %6, இ;%6, +�%6 எ�6 த7க� 
ச
பள7கைள- ெசா�ன ேபா1 அவ;#/ ஒேர பிரமி�பா � ேபா  விBட1. “எ�ன! 
ப�ளி#Qட�1 வா�தியா;#/ இ>வள4 ச
பளமா? எ7க� கால�திெல�லா
 நாK 
ஐ�1 வா7கி# ெகா)?;�தா�க�; ப�1 Pபா  கிைட�தா� அ1 /ேபர ச
ப�1#/ 
ஸமான
.” 
 
கிழவ� கிராம�திK�ள தி)ைண� ப�ளி#Qட உபா�தியாய�கைள.
 எ7கைள.
 
ஒ; வாிைசயி� ைவ�1 எ)ணினாெர�6 ெதாி�த1. எ�ேலா;
 ப�ளி#Qட 
வா�தியா�கள�லவா? அவ� பி�9
 த
+ைடய விய�ைப� ெதாிவி#கலானா�. 
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“ெவ�ைள#கார�க� %6 இ;%ெற�6 பண�ைத அ�ளிவி�கிறா�க�. 
உ7கG#/
 அதி�Tட
 இ;#கிற1. மாச
 மாச
 ைக நிைறய- ச
பள
 
வா7/வைத இ�ேபா1தா� பா�#கிேற�. ச
பள
 வா7/கிறா�க�. ஆனா�,,,,” 
கிழவ� ேமேல ேபசாம� நி6�தினா�. தா
 ெசா�ல வ�தைத- ெசா�லலாமா, 
ேவ)டாமா எ�6 ேயாசி�ததாக� ெதாி�த1. 
 
“எ�னேவா ெசா�ல வ�தீ�கேள; ஏ� நி6�தி விBV�க�?” எ�6 நாராயணசாமி 
ஐய� ேகBடா�. 
 
அத8/� அ�த# கிழவ;#/� ேபசி வ�த ேப-சி� ெதாட�� அ6�1விBட1. அ�த# 
QBட�தி� இ;�த நா� அவ� க)ணி� பBேட�. ேப-� எ�ைன� ப8றி� 
தி;
பிய1, “இ�த� பி�ைள யா)டா� யா�? உ7க� ப�ளி#Qட�தி� 
வாசி#கிறானா?” எ�6 ேகBடா�. 
 
“இவ;
 ஓ� உபா�தியாய�.” 
 
அவ;#/ எ�லாவ8ைற.
 மிMசிய ஆ-சாிய
 உ)டாயி86. 
 
“எ�ன! இ�த- சி6 பி�ைளயா வா�தியா�! எ�ன ச
பள
?” 
 
“ஐ
ப1 Pபா ” எ�6 அL�தமான ெதானிேயா� நாராயணசாமி ஐய� ெசா�னா�. 
 
“அ�ப?யா? எ�லா
 ெத வ�தி� கி;ைப,,,,,எ�னேவா ெசா�ல வ�ேதேன” எ�6 
ம6ப?.
 விBட இட�ைத� ெதாB�#ெகா)டா� கிழவ�. 
 
“இ�தமாதிாி ச
பள
 கிைட#கிறேத; எ�லா
 ஈ�வர� ெகா��த1 எ�6 
ெதாி�1ெகா)� ெத வ ப#தி ப)@கிறா�களா? அ1தா� இ�ைல அ9Tடான
 
ெச கிறா�களா? அேத1? ெவ�ைள#கார�களிட
 ச
பள
 வா7கினா� இவ�கG
 
த7கைள ெவ�ைள#கார�களாக எ)ணி# ெகா�Gகிறா�க�.” 
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“எ7கைள#Qட அ�த வ�#க�தி� ேச��1 விBV�கேளா! நா7க� இ�ேபா1 
ெக?ல�தி8/�தா� ேபாகிேறா
” எ�6 சிாி�1#ெகா)ேட நாராயணசாமி ஐய� 
ெசா�னா�. 
 
“ஓேகா, ச�தியாவ�தன
 ப)ண� ேபாகிறீ�களா? ந�ல1தா�. எ�ன இ;�தாK
 
ந
 ேதச�1� பழ#க வழ#க7கேள நம#/ ேம�ைமயானைவ. அைவகைள� 
பா1கா#க ேவ)?ய1 நம1 த�ம
.” 
 
இ>வா6 உபேதச
 ெச 1 விB� எ7க� ச�தியாவ�தன�தி8/ அகாலமாகி 
வி�ெம�ற பய�தா� அ�த# கிழவ� விைட ெப86#ெகா)� ெச�றா�. என#/ 
அவ� Qறிய வா��ைதக� இனிைமயாக இ;�தன. ெத வ ப#தி.
 மதாசார7கைள� 
தவறாம� அ9T?#/
 இய��
 உைடயவ�கேளாேட பழகி வ�த என#/ அ�த# 
கிழவ;ைடய உபேதச
 மதி��ைடயதாகேவ ேதா8றிய1. 
 
ஜB] +�1சாமி ஐய� 
 
கAயாண�தி� ஐ�தா
 நா� பி8பக� இர)� மணி#/ +�1சாமி ஐய� 
ெச�ைனயிA;�1 தி;�பாதிாி��A\;#/ வ�தா�. ஸா1 ேசைஷய� ெரயி�ேவ 
�ேடஷ9#/- ெச�6 அவைர வரேவ86� த
 RB�#/ அைழ�1 வ�தா�. 
+�1சாமி ஐய� வ�1 கAயாண�தி8காக� ேபாB?;�த ெபாிய ப�தA� ந�ேவ ஒ; 
ெபாிய நா8காAயி� அம��தா�. அவ;#/ அ;கி� ேசைஷய;
 ேவ6 இ;வ;
 
ேபசி#ெகா)?;�தன�. 
 
ஊ� +Lவ1
 ப�தAK
 ப�தைல- �8றிK
 Q? விBட1. அ>வள4 QBட
 
இ;�தாK
 எ�ேலா;
 அைமதியாக இ;�தன�. படாேடாபம8ற +�1சாமி ஐய� 
ேதா8ற�தி� ஒ;வைகயான கவ�-சி இ;�த1. ெவ�ைள� தைல�பாைக, 
ெந�MசBைட, ஐய
ேபBைட� பB�;மாைல. Iய ெவ�ைள வ�திர
, காA� 
‘பாபா� ேஜா�’- இைவகேள அவ� அணி�தி;�தா�. ைகயி� ஒ; பிர
� 
ைவ�தி;�தா�. இ�திய�கG#/# கிைட#காத உய��த பதவியிேல இ;�த 
அவ;ைடய ஆ7கில� பயி8சி.
, ேமைத.
, சBட ஞான+
 உலக
 அறி�தைவ. 
அவ� ெவ�ைள#கார� ச
பள�ைத� ெப6வ1 மB�ம�றி ெவ�ைள# காரேரா� 
ெந;7கி� பழ/பவ�. ஆனாK
, அவ� ேதா8ற�திK
 ேப-சிK
 பழ#க 
வழ#க7களிK
 ஆசார�திK
 ஹி�1வாகேவ இ;�தா�. அவ;ைடய ெந8றியி� 
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விள7கிய விEதி.
 ச�தன+
 இைடயிA;�த பMசக-ச ேவT?.
 அவ� ேப-சி� 
ெதானி�த அட#க+
 அவ;ைடய ெப;ைம#/� பி�9
 ெப;ைமையேய 
உ)டா#கின. +த� நா� மாைலயி� எ7கேளா� ேபசிய கிழவ� ெசா�ன 
வா��ைதக� என#/ ஞாபக�1#/ வ�தன. “அவ� +�1சாமி ஐயைர# க)டா� 
எ>வள4 ச�ேதாஷமைடவா�” எ�6 சி�தி�ேத�. 
 
+�1சாமி ஐய� ேபசி# ெகா)?;�தேபா1 இைடேய ஒ; தி;#/றைள- 
ெசா�னா�. அவ� தமிழி� அ��ைடயவெர�பைத அ�ேபா1 அறி�1 ெகா)ேட�. 
அவ� �;#கமாக� ேபசினா�. �;7க- ெசா�A விள7க ைவ#/
 தி;#/றைள 
உதாரணமாக எ��1- ெசா�னா�. இைவயா4
 எ� மன�தி� ந�றாக� பதி�தன. 
அவ� அ�6 இர4 அ7ேக வி;�1ண4 உ)� விைட ெப86 மா\ர
 ெச�றா�. 
 
கAயாண
 நிைறேவறிய1. வ�தி;�தவ�க� யாவ;
 விைட ெப86- ெச�றன�. 
நா� தி;வாவ�1ைற#/ வ�1 ேச��1 கAயாண விேசஷ7கைள.
, ஸ� ?. 
+�1சாமி ஐய� வ�1 ெச�ற ைவபவ�ைத.
, அவைர� பா��த சில மணிகளி� 
அவைர� ப8றி நா� அறி�1 ெகா)டவ8ைற.
 ��பிரமணிய ேதசிக� 
+தAயவ�கG#/ விாிவாக எ��1ைர�ேத�. அ�6 +Lவ1
 +�1சாமி 
ஐய;ைடய இளைம� ப;வ
, அவ� ப?�1 +�9#/ வ�த வரலா6 அவ;ைடய 
�க3 +தAயவ8ைற� ப8றி� ேப�வதிேலேய ெபாL1 ேபாயி86. 
 
‘இ�திர இழX ெர��த காைத’ 
 
அ�த# கால�தி� காேல] வ/��#கG#/� தமி3� பாட
 ைவ#/
 +ைற மிக 
விசி�திரமான1. ேப� மா�திர
 ெதாி�த %AA;�1 ஏேத9
 ஒ; ப/திைய� 
பாடமாக ைவ�1 வி�வா�க�. ஏB�- �வ?ைய� ேத?ெய��1 உ�ள1 
உ�ளப?ேய யாேர9
 பதி�பி�பா�க�. அைத ைவ�1# ெகா)� ெதாி�தேதா 
ெதாியாதேதா எ�லாவ8ைற.
 /ழ�பி� தமிழாசிாிய�க� பாட
 ெசா�Kவா�க�. 
சில�பதிகார
 பைழய %ெல�ப1 மா�திர
 அ#கால�தி� ெதாி�தி;�த1. %ைல� 
ெதாி�1 ெகா�Gவைதவிட %A� சிற�ைப� ெதாி�1 ெகா�Gவ1 �லப
. 
ஆதA� அத� சிற�ைப� ெதாி�தவ�க� அதி8 சில ப/திகைள� பாட
 ைவ#க� 
ெதாட7கின�. தியாகராச ெசB?யா� காேலஜி� இ;�த கால�தி� 
சில�பதிகார�திK�ள இ�திர விழXெர��த காைத பாடமாக வ�த1. ஏB�- 
�வ?ைய ைவ�1# ெகா)� அைத அவ� பா��தா�. அவ;#/ ஒ�6
 
விள7கவி�ைல பி�ைளயவ�களிட
 ெச�6 இ;வ;
 ேச��1 பா��தா�க�. 
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��தக�தி� பல காலமாக ஏறியி;�த பிைழகG#/ ந�ேவ உ)ைமயான பாட�ைத 
அறிவேத பி;
ம� பிரய�தனமாக இ;�த1. அ�றி.
 மிக� பழ7 கால�1 
மர�கெள�லா
 ெசா�ல� பB��ள அ�%AA;#/
 விஷய7கைள� 
ெதாி�1ெகா�ள ேவ6 1ைண# க;விக� இ�ைல. அதனா� அ�த� ப/தி ெதளிவாக 
விள7கவி�ைல. ெசB?யா;#/� ��தக�தி� ேம� ேகாப
 5)ட1. “எ�ன 
��தக
 இ1? இ�திர விழXெர��த காைதயா? இ�திர இழXெர��த காைதயா!” 
எ�6 Qறி, “இ�த- சனியைன நா� பாட
 ெசா�ல� ேபாவதி�ைல; என#/ உட
� 
ேவ6 அெசௗ#கியமாக இ;#கிற1. நா� ஆ6 மாச
 ‘`4’ வா7கி# ெகா�கிேற�” 
எ�6 தீ�மானி�1# ெகா)டா�. அ�ப?ேய ஆ6 மாத
 வி�+ைற ெப86� பிறேக 
காேலஜு #/ வ�தா�. அ#கால�தி� ச�திரேசகர கவிராஜ ப)?த� தமிழாசிாியராக 
இ;�1 பாட�ைத நட�தினா�; க8பி� தாெர�6 ெசா�Kவத8கி�ைல. 
 
இ�ப?� தியாகராச ெசB?யாேர சிரம�பBடேபா1 ம8ற� ப)?த�கைள� ப8றி- 
ெசா�ல ேவ)?யேத இ�ைல. எ�ேபா1 பாடமாக வ�1 விBடேதா உடேன 
��தக� பதி��
 வ�1 வி�
. சில�பதிகார�தி� +8ப/திைய 
Dநிவாசராகவாசாாிய;
 ெச�ைனயிA;�த ேசாடசாவதான
 ��பராய 
ெசB?யா;
 பதி�பி�தி;�தன�. +த� ெவளி�� Dநிவாச ராகவாசாாிய;ைடயேத. 
�கா�# கா)ட�தி� +8ப/தியி� 5ல
 மா�திர
 இ;�த1. “ேசரமா� ெப;மா� 
நாயனா� இய8றிய சில�பதிகார
” எ�6 அவ� +க��� ப#க�தி� 
பதி�பி�தி;�தா�. 
 
சில�பதிகார ஆரா -சி 
 
நா� ேவைலைய ஏ86# ெகா)ட வ;ஷ�தி� சில�பதிகார�தி� கான�வாி +த� 
நா�/ காைதக� பாடமாக வ�தி;�தன. அைத# ேகாைட வி�+ைற +?�த4ட� 
பாட
 ெசா�ல ேவ)?யவனாக இ;�ேத�. “இவ� சில�பதிகார�ைத எ�ப?� 
பாட
 ெசா�ல� ேபாகிறா�?” எ�6 சில� ெசா�A# ெகா)?;�ததாக எ� காதி� 
பBட1. ஆகேவ அைத# Q?ய வைரயி� ப?�1� ெதாி�1 ெகா�ள ேவ)�ெம�6 
நி-சய
 ெச 1 ெகா)ேட�. இ;�த அ-�� பிரதியி� உதவி ெகா)� விஷய�ைத� 
ெதாி�1ெகா�Gவ1 கTடமாகேவ இ;�த1. இ�த விஷய7கைள நா� 
��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ெசா�னேபா1 அவ�, “மட�தி� ஏB�� பிரதியி;#கிற1. 
சி�ன� ப)டார�தினிட
 ப?�1� ெதாி�1 ெகா�ளலா
” எ�றா�. 
பி�ைளயவ�கG#ேக ச�ேதகமான ��தக�தி� நமசிவாய ேதசிக� ேத�-சியைடய 
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நியாய
 இ�ைல. ஆனாK
 சிற�த அறிவாளியாகிய அவ;ட� ேச��1 ஆரா �1 
வைரயைற ெச 1 ெகா�வதி� பல லாப
 உ)�. அதனா� நா� சில�பதிகார 
ஏB�- �வ?ைய எ��1# ெகா)� நமசிவாய ேதசிகாிட
 ெச�6 ப?�ேத�. 
இ;வ;
 கவனி�1 ஆரா �ேதா
. ஒ; விதமாக� ப?�1 +?�ேதா
; ெபா;� 
வைரயைற.
 ெச 1 ெகா)ேடா
. 
 
இ�ப?- சில நாBக� ெச�றன. ேவ6 %�கைள� ப?�ப1
, பாடM ெசா�வ1மாக 
ம8ற நாBக� ேபா # ெகா)?;�தன. 
 
�1 R� 
 
வி�+ைற +?�த4ட� /
பேகாண�தி� நிர�தரமாக# /?�தன
 ைவ�1 
விடலாெம�6 எ� த�ைதயா� ெசா�னா�. அத� ெபா;B� அ7ேக ஒ; R� 
பா��பத8காக அவ� /
பேகாண�தி8/ �ற�பBடா�. �ற�ப�
ேபா1 எ� தாயா�, 
“காேவாி#/� ப#கமாக இ;�தா� ந�ல1” எ�றா�. “காேலஜு #/
 ப#கமாக 
இ;�தா� ெசௗகாியமாக இ;#/
” எ�ேற� நா�. அவ� /
பேகாண�தி8/ 
நட�ேத ெச�றா�. ெரயி� வ)?யி� ஏ6
 வழ#க
 அவ;#/ இ�ைல.  
 
/
பேகாண�தி� சில ெத;#கைள� பா��1 விB�� ப#த�ாி அ#கிரகார�1#/� 
ெச�K
ேபா1, “ம7களா
பா இ;#கிறா�; பயமி�ைல” எ�6 யாேரா இ;வ� 
ேபசி# ெகா)?;�த1 அவ� காதி� பBட1. /
பேகாண
 /
ேப�வரராலய�தி� 
எL�த;ளியி;#/
 அ
பிைகயி� தி;நாம
 அ1. அ�த வா��ைதக� ந�ல 
ச/னமாக� ேதா�றேவ அவ� அ�த� ெத;வி� ம�தியி� கீ3 சிறகி� ஒ; RBைட� 
பா��1� திBட
 ெச தா�. மாத
 5�றைர Pபா  வாடைக ேபசினா�. பதிைன�த? 
அகல+
 நா8பத? நீள+
 உ�ள1 அ1. RB?8/� பி� நீ)ட ேதாBட+
 
இ;�த1. 
 
R� எ�ேலா;
 இ;�பத8/� ேபா1மானதாக இராவிBடாK
 ச/ன�தி� 
விேசஷ�தா� எ� த�ைதயா;#/ அ1ேவ ெபாிய மாளிைகயாக� ேதா8றிய1. 
வா3#ைகயி� பல வைகயான 1�ப7கைள.
, வ6ைமயி� ச7கட7கைள.
 
அ9பவி�1� ேத��த அவ;#/� பண
 கிைட�தா� எ>வள4 ெசBடாக 
வாழ+?.ேமா அ>வள4 ெசBடாக வாழ ேவ)�ெம�ற ச7க8ப
 இ;�த1. 
அதனா� அவ;ைடய ேநா#க�1#/ அ�த R� ஏ8றதாகேவ அைம�த1. 
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RBைட� பா��1� திBட
 ெச 1விB� நட�ேத தி;வாவ�1ைற வ�1 ேச��தா�. 
“காவிாி#/
 காேலஜு #/
 ப#கமாக இ;#கிற1; இர)டா
 ேவைள ஆகார�1#/ 
RB�#/ வ�1 ேபாகலா
. ந�ல ச/னமாயி86” எ�6 ெசா�A எ7கG#/- 
ச�ேதாஷ�ைத உ)டா#கினா�. 
 
வி�+ைற +?�த1. எ� தக�பனா;#/� தி;வாவ�1ைறைய விB��பிாிய மன
 
வரவி�ைல. ஆனாK
 ஒ; வைகயாக- சமாதான
 ெச 1 ெகா)டா�. யாவ;
 
��பிரமணிய ேதசிகாிட�திK
 ம8ற அ�ப�களிட�திK
 விைட ெப86# ெகா)� 
�ற�பB�# /
பேகாண
 வ�1 �1 RB?� �/�ேதா
. அ1வைரயி� 
தி;வாவ�1ைற வாசியாக இ;�த நா� அ�6 +த� /
பேகாண நகர வாசியாக 
எ� வா3#ைகைய� ெதாட7கிேன�. 
---------------   
 

87. 87. 87. 87. கவைலய(ற வா%�ைககவைலய(ற வா%�ைககவைலய(ற வா%�ைககவைலய(ற வா%�ைக    
 
நா� ேவைலைய ஒ��#ெகா)டேபா1 /
பேகாண
 காேலஜி� ைஹ�Q� 
வ/��#கG
 இ;�தன. அ> வ/��#கG#/ D தி.ேகா.நாராயணசாமி பி�ைள 
எ�பவ� தமி3� பாட
 ெசா�A வ�தா�. 
 
காேல] ேவைல தானாக எ�ைன� ேத? வ�தாK
 அதைன� ெப6வத8/� பல� 
+ய8சி ெச தா�கெள�ற ெச திைய நா� அறி�த ேபா1தா� அ>ேவைலயி� 
அ;ைம என#/� �ல�பBட1. ப7கe�# காேலஜி� தமி3� ப)?தராக இ;�த 
நாராயணசாமி பி�ைள.
, இராமாயண ெவ)பா4
 பல �ராண7கG
 பா?ய 
தMைச- சதாவதான
 ��பிரமணிய ஐய;
, ேசல
 காேல] தமி3� ப)?த� 
சரவண� பி�ைள.
 அ>வித
 +ய�றவ�களி8 சில�. அவ�க� க�வியிலாகா� 
தைலவ;#/ ேநேர வி)ண�ப
 ெச 1 ெகா�ள, அவ8ைற அவ� ேகாபாலரா4#/ 
அ9�பி விBடன�. “த#கவ� கிைட�1 விBடைமயா� இ�த வி)ண�ப7கைள# 
கவனி#க#Qட வி�ைல” எ�6 ராய� பதி� அ9�பி விBடதாக� ெதாி�த1. 
 
ேகாவி�த பி�ைளயி� +ய8சி 
 
நா� வி�+ைறயி� தி;வாவ�1ைற#/- ெச�றி;�தேபா1 திாிசிர�ர
 
வி�1வா9
 வி�வ]ஜன ேசகர;மாகிய ேகாவி�தபி�ைள /
பேகாண�தி8/ 
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வ�தா�. தியாகராச ெசB?யா� ேவைலயினி�6 விலகியைத மB�
 அறி�த அவ� 
ேகாபாலராவிட
 ெச�6 த
 /மார;#/# காேல] தமி3� ப)?த� ேவைலைய# 
ெகா�#க ேவ)�ெம�6 ேகB�# ெகா)டா�. பிாி�^பா�, “ேவெறா;வைர 
நியமி�1 விBேடா
” எ�6 ெசா�லேவ, ேகாவி�த பி�ைள ேவகமாக, “யா� அவ�?” 
எ�6 ேகBடா�. நா� ேவைல#/ வ�தி;�பதாக அவ� ெசா�லேவ பி�ைள, 
“அ�ப?யா மிக4
 ச�ேதாஷ
. அவைர என#/� ெதாி.
. ந�றாக� ப?�தவ�” 
எ�6 ெசா�A விைடெப86- ெச�றா�. 
 
தியாகராச ெசB?யா;#/ பிாி4பசார
 
 
தியாகராச ெசB?யா� ேவைலைய விB� நீ7கினாK
 ெப�ஷ� விஷயமாக- சில 
சி#க�க� இ;�தைமயா� அவ8ைற# கவனி�பத8காக ஆ6 மாத கால
 வைரயி� 
அவ� /
பேகாண�திேலேய த7கியி;�தா�. அ�பா� அவ� த
 ஊ;#/� ேபாக 
ஏ8பா� ெச தா�. பல வ;ஷ7க� /
பேகாண�திA;�1 �க3ெப8ற அவ;#/ 
நகர�தி� ந)ப�க� பல� இ;�தன�. காேல] ஆசிாிய�கG
 ேவ6 கமலசாைல 
ஆசிாிய�கG
 அவாிட
 மி#க மதி�� ைவ�தி;�தன�. ெசB?யா� /
பேகாண�ைத 
விB�� �ற�பட� ேபாகிறாெர�ற ெச திைய அறி�1 யாவ;
 வ;�த+8றன�. 
அவ;#/� த#க உபசார
 ெச 1 அ9�ப ேவ)�ெம�6
 ஞாபகா��தமாக ந�ல 
ெபா;�கைள வழ7க ேவ)�ெம�6
 எ)ணின�. +?வி� ஏ6+க ;�திராY 
க)?ெயா�ைற.
, ந�ல சா�ைவ ஒ�ைற.
 ெகா��பதாக அபிமானிக� 
நி-சயி�தன�. ெசB?யா� �ற�ப�வத8/ +த� நா� மாைலயி� கAயாணராைமய� 
ெத;வி� உ�ள வ#கீ� ?.��தரைமய� ப7களாவி� ேகாபாலரா> தைலைமயி� 
ெசB?யா;#/ உபசார
 நைடெப8ற1. அேநக� ெசB?யா;ைடய திறைமகைள� 
ப8றி� ேபசின�. நா� அவ� விஷயமாக� ப�1� பாட�க� இய8றி� ப?�1 
அவைர� பாராB?� ேபசிேன�. அ�பாட�களி� ஒ�6 வ;மா6:- 
 
”வ;�திய;� தமி3நம#/ யா��க�வா ெர�ேற7/
 
        மன�தி ேனா�க� 
தி;�தியெச� தமி3-ெச�வ� தியாகரா ச��லவ� 
        திலக� ற�பா8 
ெபா;�தியவ� விள7கெவ�� 1ைர�தி�ந� Kைரகைள�த
 
        ��தி ைவ�பி� 
ம;�தியைல� தியKண�வா� கA�க�வா� பிரச7க
 
        வ/�பா� ம�ேனா.” 
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(��தி - அறிவி�, ஐ�திய�-ஐ�தில#கண7க�.) 
 
எ�லா
 நிைறேவறிய பிற/ ெசB?யா� ேகாபாலராைவ ேநா#கி, “நாைள# 
காைலயி� நா� ஊ;#/� �ற�ப�கிேற�. விைடயளி#க ேவ)�
. நா� சிபா�� 
ெச தவ� தி;�தி உ)டா/
ப? நட�1 ெகா�Gகிறரா?” எ�றா�. 
 
ராய� உடேன, “தா7க� ெசா�Aயப? அவ� எ�லாவைகயிK
 தி;�தியாகேவ 
நட�1 ெகா�Gகிறா�. பி�ைளகG#/
 அவாிட
 மி#க தி;�தி இ;#கிற1. இ�த- 
சைபயிK
 த
 திறைமைய ெவளி�ப��தி விBடாேர” எ�6 ச�ேதாஷமாக- 
ெசா�னா�. இ�த விஷய�ைத- ெசB?யா� அ?#க? விசாாி�1� பலவாறாக� 
ெதாி�1 ெகா)?;�தாK
 தா
 விைட ெப6
 ேபா1 ராய;ைடய வாயாேலேய 
ஒ;+ைற ேகB�விட ேவ)�ெம�6 எ)ணியி;�தா�. ராய;ைடய 
வா��ைதகைள# ேகBட4ட� ெசB?யா� +க மல�-சிேயா� எ�ைன� பா��தா� 
நாண�தா� நா� +க7 கவி3�ேத�. 
 
QBட7 கைல�த பி� ெசB?யாேரா� அவ� R� ெச�ேற�. அவ� ம6நா� 
ஊ;#/� �ற�ப�வாெர�பைத நிைன�தேபா1 என#/ ஏேதா ஒ; விதமான 1யர
 
உ)டாயி86. அவேரா� எ�ேபா1
 இ;#க ேவ)�ெம�ற எ)ண
 எL�த1. 
RB?� த
மிட
 பாட7 ேகB� வ�த மாணா#க�கைள என#/# காB? 
ஒ>ெவா;வைர� ப8றி.
 தனி� தனிேய எ��1# Qறி, “இவ�க� எ�னிட
 சில சில 
%�கைள� பாட
 ேகB� வ;பவ�க�. இனிேம� இவ�கG#/ நா� பாட
 ெசா�ல 
இயலா1. ஆதலா� இவ�கைள உ7களிட
 ஒ�பி#கிேற�. நா� ெசா�A வ�த 
பாட7கைள� ெதாட��1 ெசா�A வரேவ)�
” எ�றா�. 
 
“த7க� உ�திேயாக�ைத ஏ86#ெகா)ட என#/ இ1 +#கியமான கடைம தாேன?” 
எ�6 Qறிேன�. அ>வா6 எ�னிட
 பாட
 ேகBக� ெதாட7கியவ�க� சதாசிவ 
ெசB?யா�, /மாரசாமி ஐய� (Rர ைசவ�), ராமA7க ப)டார
, சாமி ப)டார
, 
கி;Tணசாமி உைடயா� எ�பவ�க�. 
 
பாட
 ெசா�K
 பழ#க
 
 
காேலஜி� பாட
 ெசா�Kவ1 என#/- சிரமமாக� ேதா8றவி�ைல. ஒ>ெவா; 
%ைல.
 +தAA;�1 இ6தி வைரயி� விாிவாக� பாட
 ெசா�ல� பழகிய 
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என#/# காேல] வ/��#கG#/� பாடமாக வ�1�ள சில %8ப/திகைள- 
ெசா�Kவ1 ஒ; ெபாிய காாியம�6. தனிேய யா;#ேக9
 மட�தி8 ெசா�Aயப? 
பிரப�த7கைள.
 ேவ6 இல#கண இல#கிய7கைள.
 ெசா�ல ேவ)�ெம�6 
வி;
பிேன�. எ� க�வியறி4 மL7காம� இ;�பத8/ அ1தா� வழிெய�பைத 
அறி�தவ� நா�. இ�த நிைலயி� தியாகராச ெசB?யா� த
 மாணா#க�கைள 
எ�னிட
 ஒ�பி�த1 என#/ மி#க தி;�திைய� த�த1. அவ�கG#/ உசிதமான 
பாட7கைள- ெசா�ல� ெதாட7கிேன�. காேல] பி�ைளகளி8 சில� தனிேய எ� 
RB?8/ வ�1 சில %�கைள� பாட
 ேகBகலாயின�. /
பேகாண�திK�ள ேவ6 
சில;
 தம#/ ேவ)?ய %8கைள எ�னிட
 பாட
 ேகBடன�. 
 
ெசB?யா� க?த7க� 
 
உபசார
 நட�த ம6நா� ெசB?யா� /
பேகாண�ைத விB�� �ற�பB�� 
தி;-சிரா�ப�ளிைய- சா��த தி;வாைன#காைவ அைட�1 அ7ேக வசி�1 
வரலானா�. அ>விட
 ேச��தபி� /
பேகாண�திK�ள ந)ப�கG#/# க?த7க� 
எLதினா� என#க9�பிய க?த�தி� வி�+ைற# கால7களி� வ�1 த
+ட� 
இ;#கேவ)�ெம�6 வ8�6�தி எLதினா�. பி�9
 அ?#க? க?த7க� 
எLதினா�. நா9
 அ>வ�ேபா1 பதி� எLதிேன�. 
 
ெச .B பழ#க
 
 
+தA� நா� ெசB?யா;#/ வசன நைடயிேலேய க?த7க� எLதிேன�. ஒ; பதி8 
க?த�தி� அவ�, “இ�ப? எLதினா� உ7கG#/- ெச .� ெச .
 பழ#க
 
நி�6வி�
. ஐயா அவ�க� எL1
 வழ#க�ப?ேய +தA� ஒ; ெச .ெளLதி 
அ�பா8 ெச திகைள� ெதாிவி#கேவ)�ெம�ப1 எ� க;�த�6. உ7கG#/- 
ெச .B பழ#க
 விடாமA;#க ேவ)� ெம�பேத எ� எ)ண
” எ�6 
/றி�பி�தி;�தா�. அ�பா� நா� அ>வா6 ெச .BகெளLதி வரலாேன�. சில 
சமய7களி� க?த
 +Lவைத.
 ெச .ளாகேவ எLதிய1)�. அவ;
 த
 
க?த7களி� தைல�பி� எ�ைன� பாராB?- ெச .Bகைள எL1வா�. எ� 
ெச .Bகைள.
 பாராB�வா�. 
 
ெசB?யா� வ8�6�திய1+த�, ேதா�திர7கG
 சமேயாசித� பாட�கG
 ெச 1 
வ�ேத�. D /
ேப�வர� விஷயமாக� தனி� ேதா�திர7கG
 D நாேக�வர� 
ஆலய�தி� எL�த;ளி.�ள ெபாியநாயகி விஷயமாக ஓ� இரBைட மணிமாைல.
 
�வாமிமைல +;க# கட4� மீ1 பல ெச .BகG
 இய8றிேன�. 
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ஆ?# கா86
 ெவ�ள+
 மி/�1 அ>வ;ஷ
 மர7கெள�லா
 மி#க 
ேசதமைட�தன. அ�த விஷய�ைத ைவ�1- சில ெச .Bக� இய8றி ந)ப�கG#/� 
ப?�1# காB?ேன� அவ86� இர)� ெச .Bக� வ;மா6: 
 
“கL�1யர +6+டெலாB டகமாதி ப�மி;க
 
        கவல� ப�R# 
/L�1யர# க+/பைன ெத7காதி மர7க�/ைல 
        /ைலய ேவேரா 
?L�1யர ெவறி�1யி�க� விL�1யர ம;வம;� 
        திய86
 ேநாயா
 
+L�1யர மாயவிைத# கா86யர ெமனெவவ;
 
        ெமாழிவா ெர�ேன” 
(கL�1 உயர
 உ6
 - உடைல.ைடய ஒBடக
. கவல-கவைலைய அைடய, ப�R 
/L 1யர-பல பறைவ# QBட7க� 1யர�ைத அைடய. ேவேரா� இL�1-உயர 
எறி�1. விL� 1யர
-மி#க 1�ப�ைத. கா� 1யர
-கா8றினா� உ)டான 1யர
; 
கா8ப7காகிய 1யர
.) 
 
“உர
பயிK
 பலமர+ மர
ைப.மி# கா8றினா� 
        ஒ?�1 சா �த 
வர
ைபய6 காKைதயா ெல>4யி;� தைலசா த� 
        மரபா ம�ேறா 
சிர
பயிK
 ப�த;6
 பலகாA> ெவா;காA8 
        சிைத�1 R3�த 
தர
பயி` ததிசய7ெகா ெலா�6பல வ8ைறெவல� 
        சகச ம�ேறா.” 
(அர
ைப-வாைழ. கா� உைதயா�-கா86 அ?�தAனா�, காலா� உைத�தலா�. 
ப�த;6
 பலகா�-ப�தAேல.�ளபலகா�க�. ஒ; காA�-ஒ; கா8றா�; ஒ8ைற# 
காலா�.) 
 
“இ�ப?ேய ஒ>ெவா; ச�த��ப�திK
 நிகL
 நிக3-சிகைள ைவ�1#ெகா)� 
பாட� இய86வ1 ேம� நாBடா� வழ#க
” எ�6 அவ�க� ெசா�A மகி3�தா�க�. 
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அ�த� பாட�களி� க;�ைத# காB?K
 பத7களி� சம8கார
 அதிகமாக இ;#/
. 
அ�தைகய பாட�கைள� ப?�1
 ேகB�
 அ#கால�தின� மி#க இ��8றா�க�. 
 
தி;�பன�தா� தைலவ� பாராB� 
 
தி;�பன�தாளி� காசி மட�1� தைலவராக இ;�த இராமA7க� த
பிராைன ஒ; 
சமய
 க)� என#/ ேவைலயானைத� ெதாிவி�1 வரேவ)�ெம�6 ��பிரமணிய 
ேதசிக� ெசா�லேவ நா� ஒ; சனி ஞாயி6 வி�+ைறயி� ெச�6 அவேரா� 
ச�லாப
 ெச 1 இ;�1 வ�ேத�. அவ�, “உ7க� த�ைதயா� ெச த Eஜா பல�. 
பி�ைளயவ�க� உ7க� பா� ைவ�த அ�� R)ேபாகவி�ைல. 
தியாகராசெசB?யா� 5லமாக அ1 பயனளி�த1” எ�6 பாராB?னா�. 
 
சில மாத7கG#/� பிற/ இராமA7க� த
பிரா� தம#/ இளவரசாக எ� ந)ப;
 
தி;வாவ�1ைறயாதீன வி�1வானாக இ;�தவ;மான /மாரசாமி� த
பிராைன 
நியமி�தா�.அ�த- ெச தி ெதாி�தேபா1 என#/ உ)டான ச�ேதாஷ
 அள4 கட�1 
நி�ற1. உடேன தி;�பன�தா� ெச�6 அவைர�பா�#க ேவ)�ெம�ற 
ஆவKட� இ;�ேத�. ச�த��ப
 கிைட�த4ட� ேபா � பா��1 எ� 
ச�ேதாஷ�ைத� ெதாிவி�1 வ�ேத�.  
 
அவ�, “எ�லா
 ச�நிதான�தி� பாிE�ண கி;ைபயா� உ)டானைவ. உ7கG#/ 
ஒ; பதவி கிைட�த1. உ7க� ந)பனான என#/ இ�த� பதவி கிைட�த1” எ�6 
ந�றியறிேவா� ெசா�A- ��பிரமணிய ேதசிக;ைடய /ணாதிசய7கைள மிக4
 
பாராB?னா�. 
 
/மார� ஜனன
 
 
என#/# காேலஜி� ேவைலயான சில மாத7கG#/� பிற/ இைறவ� தி;வ;ளா� 
நா� /?யி;�த RB?� என#/ ஒ; /மார� பிற�தா�. இ�த- ச�ேதாஷ- 
ெச திைய�ெதாிவி#க எ� பிதா தி;வாவ�1ைற#/- ெச�றா�. க8க)� 
ச�#கைர.ட� ��பிரமணிய ேதசிகைர� பா�#க ேவ)?ய இட�தி� பா��1- 
ெசா�னேபா1 அவ� பரம ச�ேதாஷ மைட�தா�. உடேன Rைச# கண#காக# 
க8க)� ெகா)� வர- ெச 1 மட�திK�ள யாவ;#/
 அளி�1, “ந
+ைடய 
சாமிநாைதய;#/ ஆ) /ழ�ைத பிற�தி;#கிற1” எ�6 தாேம ெசா�A- ெசா�A 
இ��8றா�. அவ;ைடய மா� ம6வ8ற அ�ைப# க)� எ� த�ைதயா� 
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வி
மித+8றா�. /ழ�ைதயி� ஜாதக�ைத# கவனி�தவ�க�, “இ#/�
ப�தி8/ இனி 
ேம�ேமK
 ந�ைம உ)டா/
” எ�6 ெசா�னா�க�. எ� த�ைதயா� அ�த- 
ெச திைய# ேகB� ஆ6தK8றா�. உ�தமதான�ர�தி8/ அ;கிA;#/
 சிற�த 
சிவ�தலமாகிய தி;ந�Oாி� ேகாயி� ெகா)ெடL�த;ளி.�ள D கAயாண 
��தேர�வர;#/- ெச 1 ெகா)ட பிரா��தைனயி� ேம� பிற�தைமயா� 
/ழ�ைத#/ ‘கAயாண ��தர
’ எ�6 நாமகரண
 ெச தா�க�. ம1ைர� 
ெப;மா9#/
 உாிய தி;நாமமாகிய அ1 ஒ; வைகயி� எ� ஆசிாிய;ைடய 
ஞாபக�ைத.
 உ)டா#கிய1. 
 
த�ைதயா� ெச த உபகார
 
 
நா� ஒ; /ழ�ைத#/� த�ைத ெய�9
 நிைலைய அைட�1
 /�
ப� 
பா1கா�பி� நா� /ழ�ைதயாகேவ இ;�ேத�. நா� உ)�, எ� ேவைல உ)�, 
எ� ��தக7க� உ)�. - இ>வளேவா� நா� நி�ேற�. /�
ப� பா1கா�ைப� 
ப8றிேயா, வர4 ெசலைவ� ப8றிேயா, விேசஷ7கைள� ப8றிேயா நா� கவைல 
ெகா�Gவதி�ைல. அவ8ைற# கவனி#/
 ெபா6�� +Lவைத.
 எ� த�ைதயாேர 
ேம8ெகா)டா�. ச
பள
 வ�த4ட� அைத அவ� ைகயி� ெகா��1 வி�ேவ�. ஒ; 
ைபசா ேவ)�மானாK
 அவாிடமி;�1 ெப8ேற ெசலவி�ேவ�. இ�நிைலயி� 
எ>வளேவா ெசௗகாிய
 இ;�பைத நா� அ9பவ�தி� உண��ேத�. உ�பி�ைல, 
�ளியி�ைல ெய�ற /ைற காதி� விழாதி;�பைத�ேபா�ற �க
 ேவ6 இ�ைல. 
/�
ப� பா1கா�� விஷய�தி� அவசியமான ெசலைவ +�ேப ேயாசி�1- 
ெசBடாக- ெச .
 கடைமைய எ� த�ைதயா� ஏ86# ெகா)டா�. இ�ைலேய�, 
ஒ; நாளி� பாதி ேநர
 அதிேலேய என#/-" ெச�றி;#/
. எ�த�ைதயா� என#/ 
இளைம +த� உதவி �ாி�தாK
 /�
ப- �ைமைய எ� தைலயி� ைவ#காம� யா� 
கவைலயி�றி வாL
ப? ெச த உபகார�ைத யா� எ�6
 மற#க இயலா1. 
தமிL#/
 என#/
 உ�ள ெதாட�� வர வர� ெப;கி வள�வத8/ அ�த உதவிேய 
காரணமாயி86. 
-------------  
 

88. “88. “88. “88. “எ�ன பிரேயாசன
எ�ன பிரேயாசன
எ�ன பிரேயாசன
எ�ன பிரேயாசன
?”?”?”?”    
 
காேல] ேவைலைய� பா��1# ெகா)�
 RB�#/ வ;
 மாணா#க�கG#/ 
ஒழி�தேநர7களி� பாட
 ெசா�A# ெகா)�
 ெபாL1 ேபா#கி வ�ேத�. 
அ-சமய
 அாியிOாிA;�1 ேசல
 இராம�வாமி +தAயாெர�பவ� 
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/
பேகாண�1#/ +�சீபாக மா8ற� ெப86 வ�தா�. அவாிட
 எ� ந�O3 
எ�ைன# ெகா)�ேபா  விBட1. அவ;ைடய நBபினா� எ� வா3#ைகயி� ஒ; 
�1� 1ைற ேதா�றிய1, தமிழில#கிய�தி� விாிைவ அறிய +?�த1. அ�தாதி, 
கல
பக
, பி�ைள�தமி3, உலா, ேகாைவ +தAய பிரப�த7களிK
 
�ராண7களிK
 தமிழி�ப
 க)� மகி3வேதா� நி�லாம8 பழைம.
 
ெப;மதி��ைடய த)டமி3 %�களி8 ெபாதி�1 கிட#/
 
இ�றமிழிய8ைகயி�ப�ைத மா�தி நா� மகி3வேதா�, பிற;
 அறி�1 இ��ற- 
ெச .
 ேப6 என#/ வா �த1. 
 
ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� 
 
+தAயா� ேசல�தி� ஒ; ெபாிய மிBடா ஜமீ�தா� பர
பைரயின�. இளைமயிேலேய 
ேபரறி4 பைட�1 விள7கினா�. தமிழிK
 ச7கீத�திK
 வடெமாழியிK
 
பழ#க+�ளவ�. /
பேகாண�தி� ேவைல பா��1 வ�த கால�தி� அவ;ைடய 
திறைம ஓரள4 ெவளி�பB� ஒளி��தைமயா� அவைர� த#க கனவா�க� ெச�6 
பா��1� ேபசிவிB� வ;வா�க�. /
பேகாண�1#/ %தனமாக 
உ�திேயாக�த�க� வ�தா� அவ�களிட
 மனித�கைள அ9�பி� பா��1 வர- 
ெச வ1
, /; Eைஜ +தAய விேசஷதின7களி� மட�தி8/ வரேவ)�ெம�6 
அைழ#க- ெச வ1
 தி;வாவ�1ைற மட�1 வழ#க7க�. ேசல
 இராம�வாமி 
+தAயா;ைடய க�வியறிைவ.
 ெப;�த�ைமைய.
 ேக�வி.8ற D 
��பிரமணிய ேதசிக� அவைர� பா��1 வ;
ப? கா6பா6 த
பிராைன.
 
அவ;ட� ேவ6 சிலைர.
 அ9�பினா�. த
பிரா� பாிவார7கGட� ெச�6 
+தAயாைர# க)� ேபசி# ெகா)?;�தா�. 
 
இராம�வாமி +தAயா� தி;வாவ�1ைற மட�தி� பழ
 ெப;ைமைய 
ந�/ண��தவராதA�, த
பிரா9ட� ச
பாஷைண ெச 1 வ;
 ேபா1 மட�1 
நி�வாக�ைத� ப8றி� ேப�வேதா� நி�லாம�, க�வி ச
ப�தமாக4
 விசாாி#க 
ஆர
பி�தா�. “மட�தி� தமி3# க�வியபிவி;�தி#/ எ�ன ெச கிறா�க�? 
வி�1வா�களாக யா� யா� இ;#கிறா�க�? எ�தைன ேப�க� ப?#கிறா�க�?” 
எ�பைவ ேபா�ற ேக�விகைள அவ� ேகBடா�. த
பிரா� ஏ8ற விைட அளி�1 
வ�தா�. தமி3, வடெமாழி, ச7கீத
 எ�9
 5�றிK
 சிற�தேத�-சிைய.ைடய 
வி�1வா�க� அ?#க? மட�1#/ வ�1 ச
மான
 ெப86- ெச�வா�கெள�6
, 
ஆதீன� தைலவேர சிற�த க�விமாென�6
, அவாிட�திK
 சி�ன�ப)டார 
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ஸ�நிதிகளிட�திK
 பல மாணா#க�க� தமி3� பாட
 ேகB� வ;கிறா�கெள�6
 
ெதாிவி�தா�. 
 
இ>வா6 ெதாிவி�1# ெகா)� வ;
ேபா1 அ#கால�1 மட�1# காாிய�தராக 
இ;�தவ;
, த
பிரா9ட� வ�தவ;மாகிய சிவ��பிரமணியபி�ைளெய�பவ�, 
“மட�திேல ப?�1# ெகா)?;�த மாணா#க�கG� ஒ;வராகிய சாமிநாைதய� 
எ�பவேர இ>X�# கவ��ெம�B காேலஜி� தமி3� ப)?தராக இ;#கிறா�” 
எ�6 ெசா�னா�. ேகBட +தAயா�, “அ�ப?யா? நா� அவைர� பா��ததி�ைல” 
எ�றா�. 
 
பி�9
 சில ேநர
 ேபசி யி;�1 விB�� த
பிரா� +தAேயா� விைட ெப86- 
ெச�6 D ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 நிக3�தவ8ைறெய�லா
 ெதாிவி�தன�. 
உடேன ஆதீன� தைலவ�, “இ�ேபா1 அ7ேக +�fபாக வ�தி;#/
 +தAயா� 
தமிழி� ந�ல பயி8சி உைடயவெர�6 ேதா86கிற1. அவைர நீ7க� ேபா � 
பா��1 வரேவ)�
” எ�6 என#/- ெசா�Aய9�பினா�.  
 
+த8 காBசி 
 
அவைர� பா�#க ேவ)�ெம�ற ஆவ� +தA� எ�னிடமி�ைல; ��பிரமணிய 
ேதசிக� ெசா�Aய9�பினைமயி� நா� ெச�6 பா�#கலாெம�6 ஒ;நா� 
�ற�பBேட�. அ�6 வியாழ#கிழைம (21-10-1880). அவ� இ;�த RBைட அைட�1 
அவைர# க)ேட�. நா� காேலஜி� இ;�பைத.
 மட�தி� ப?�தவென�பைத.
 
ெசா�ேன�. அவ� யாேரா அயலாாிட
 பரா+கமாக� ேப�வ1 ேபாலேவ ேபசினா�. 
எ�ேனா� மி#க வி;�ப�1ட� ேப�வதாக� �ல�படவி�ைல. ‘அதிகார� 
பதவியினா� இ�ப? இ;#கிறா�; தமி3 ப?�தவராக இ;�தா� இ�ப?யா ந
மிட
 
ேப�வா�?’ எ�6 நா� எ)ணலாேன�. 
 
“நீ7க� யாாிட
 பாட
 ேகBV�க�?” எ�6 அவ� ேகBடா�. 
 
“மகா வி�1வா� மீனாBசி ��தர
 பி�ைளயவ�களிட
 பாட
 ேகBேட� எ�ேற�. 
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பி�ைளயவ�க� ெபயைரக ேகBட4ட� அவாிட
 ஏதாவ1 கிள�-சி 
உ)டா/ெம�6 எதி�பா��ேத�. எ�9ைடய உ�திேயாக�1#காக எ�ைன 
மதி#காவிBடாK
, பி�ைளயவ�க� மாணா#கென�ற +ைறயிலாவ1 எ�னிட
 
மன
 கல�1 ேபசலாேம. அவ� அ�ப?� ேபச +� வரவி�ைல. கண#காகேவ 
ேபசினா�. 
 
“பி�ைளயவ�க� ெபயைர# ேகB�� �ைட ெபய�-சிேய இ�லாத இவராவ1, 
தமிழி� அபிமான
 உைடயவராக இ;�பதாவ1! எ�லா
 ெபா யாக இ;#/
’ 
எ�6 நா� தீ�மான
 ெச 1 ெகா)ேட�. 
 
அவ� ேக�வி ேகBபைத நி6�தவி�ைல. “எ�ன எ�ன பாட
 ேகB?;#கிறீ�க�?” 
எ�ற ேக�வி அ��தப? அவாிடமி;�1 வ�த1. ‘இத8/ நா
 பதி� ெசா�K
 
வைகயி� இவைர� பிரமி#/
ப? ெச 1விடலா
’ எ�ற நி-சய ��திேயா� நா� 
ப?�த ��தக7களி� வாிைசைய ஒ�பி#கலாேன�, “/ட�ைத ய�தாதி, 
மைறைசய�தாதி, �கOர�தாதி, தி;வர7க�த�தாதி, அழகர�தாதி, க
பர�தாதி, 
+�ைலய�தாதி, மீனாBசிய
ைம பி�ைள�தமி3, +�1#/மார�வாமி 
பி�ைள�தமி3, அகிலா)ட நாயகி பி�ைள� தமி3, ேச#கிழா� பி�ைள� தமி3, 
தி;#ேகாைவயா�, தMைச வாண� ேகாைவ. . . ” எ�6 ெசா�A# ெகா)ேட 
ேபாேன�. அ�தாதிகளி� இ;ப1, கல
பக7களி� இ;ப1, ேகாைவகளி� 
பதிைன�1, பி�ைள� தமி3களி� +�ப1, உலா#களி� இ;ப1, I1க� இ�ப?ேய 
பிரப�த7கைள அ�#கிேன�. அவ� +க�தி� க�கள4 விய��# Qட� 
ேதா�றவி�ைல. 
 
அைசயாத ேப�வழி 
 
“இெத�லா
 ப?�1 எ�ன பிரேயாசன
?” எ�6 திVெர�6 அவ� இைட மறி�1# 
Qறினா�. நா� மி#க ஏமா8ற
 அைட�ேத�. ‘இவ� இ7கி`T ப?�1 அதிேல 
ேமாக7ெகா)டவராக இ;#கலா
.அதனா�தா� இ�ப?- ெசா�Kகிறா�’ எ�ற 
எ)ண
 என#/ உ)டாயி86. ஆனாK
 நா� விடவி�ைல. �ராண வாிைசைய� 
ெதாட7கிேன�. 
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“தி;விைளயாட8 �ராண
, தி;நாைக#காேராண� �ராண
, மா\ர� �ராண
, க�த 
�ராண
, ெபாிய �ராண
, /8றால� �ராண
. . . . “ 
 
அவ� பைழயப?ேய க8சிைலேபால இ;�தா�. 
 
“ைநடத
, பிர�A7க `ைல, சிவஞான ேபாத
, சிவஞானசி�தி யா� உைர. . . . .” 
எ�9
 %�களி� ெபய�கைள- ெசா�ேன�. இல#கண %�கைள எ��1# 
Qறிேன�. அ�ெபாL1
 அவ;#/� தி;�தி உ)டாகவி�ைல. ‘அடடா! 
+#கியமானவ8ைறய�லவா மற�1 விBேடா
? அைத +தAேலேய 
ெசா�Aயி;�தா� இவைர வழி#/# ெகா)� வ�தி;#கலாேம!’ எ�ற உ6தி.ட�, 
“க
பராமாயண
 +Lவ1
 இர)� 5�6 +ைற ப?�தி;#கிேற�. 
பி�ைளயவ�களிட+
 சில கா)ட7கைள� பாட
 ேகB?;#கிேற�” எ�ேற�. 
 
இராம�வாமி +தAயா�, “சாி, அ>வள4 தாேன?” எ�6 ேகBடா�. என#/ மிக4
 
அதி;�தி ஏ8பB�விBட1. ‘க
பராமாயண�தி� Qடவா இ>வள4 பரா+க
! 
இ>வள4 அசBைட!’ எ�ற நிைனேவ அத8/# காரண
. அத8/ ேமேல ெசா�ல 
எ�ன இ;#கிற1? ஆனா� அவ� எ�ைன வி�கிறவராக இ�ைல. ேமK
 ேக�வி 
ேகBகலானா�. 
 
பைழய %�க� 
 
“இ�த� பி8கால�1� ��தக7கெள�லா
 ப?�த1 சாிதா�. பைழய %�களி� 
ஏதாவ1 ப?�த1)டா?  
 
என#/ அவ� எைத# க;தி# ேகBடாெர�6 ெதாியவி�ைல. ‘பி�ைளயவ�க� 
இய8றிய %�கைளேய நா� ப?�தி;�பதாக இவ� எ)ணி#ெகா)டாேரா? க�த 
�ராண
, ெபாிய �ராண
 +தAயைவகெள�லா
 பைழய %�கள�லேவா? 
க
பராமாயண
 பைழய %� தாேன? பைழய %ெல�6 இவ� ேவ6 எைத� 
க;1கிறா�?’ எ�6 ேயாசி#கலாேன�. 
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“நா� ெசா�னவ8றி� எ>வளேவா பைழய %�க� இ;#கி�றனேவ!” எ�6 நா� 
ேகBேட�. 
 
“அைவகG#ெக�லா
 5லமான %�கைள� ப?�தி;#கிறீ�களா?” எ�6 அவ� 
ேகBடேபா1தா� அவாிட
 ஏேதா சர#/ இ;#கிறெத�ற எ)ண
 என#/ 
உ)டாயி86. 
 
“தா7க� எ�த %�கைள- ெசா�Kகிறீ�கெள�6 ெதாிய வி�ைலேய?” எ�ேற�. 
 
“சீவக சி�தாமணி ப?�தி;#கிறீ�களா? மணிேமகைல ப?�தி;# கிறீ�களா? 
சில�பதிகார
 ப?�தி;#கிறீ�களா?” 
 
அவ� ெசா�ன %�கைள நா� ப?�ததி�ைல; எ�9ைடய ஆசிாியேர 
ப?�ததி�ைல. ��தக�ைத#Qட நா� க)ணா� பா��ததி�ைல. ஆனாK
, 
‘இ>வள4 ��தக7கைள� ப?�ததாக- ெசா�னைத ஒ; ெபா;Bப��தாம� 
எைவேயா இர)� 5�6 %�கைள� ப?#கவி�ைல எ�பைத� பிரமாதமாக- 
ெசா�லவ�1 விBடாேர!’ எ�ற நிைனேவா� ெப;மித+
 ேச��1 ெகா)ட1. 
“��தக
 கிைட#கவி�ைல; கிைட�தா� அைவகைள.
 ப?#/
 ைதாிய+)�” 
எ�6 க
aரமாக- ெசா�ேன�. 
 
சாதாரணமாக� ேபசி#ெகா)� வ�த +தAயா�, நிமி��1 எ�ைன ந�றாக� 
பா��தா�. “நா� ��தக
 த;கிேற�; த�தா� ப?�1� பாட
 ெசா�R�களா?” எ�6 
ேகBடா�. 
 
“அதி8 சிறி1
 ச�ேதகேம இ�ைல. நி-சயமாக- ெசா�கிேற�” எ�6 ைதாியமாக- 
ெசா�ேன�. அறி4� பல�ைத.
 க�வி ேக�வி� பல�ைத.
 ெகா)� 
எ�ப?யாவ1 ப?�1 அறி�1 ெகா�ளலா
 எ�ற 1ணி4 என#/ உ)டாகிவிBட1. 
 
“சாி, சி�தாமணிைய நா� எ��1 ைவ#கிேற�. நீ7க� ப?�1� பா�#கலா
. 
அ?#க? இ�ப?ேய வா;7க�” எ�6 அவ� ெசா�னா�. நா� விைட 
ெப86#ெகா)� வ�ேத�. பா�#க- ெச�றேபா1 அவ� இ;�த நிைலைய.
 நா� 
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விைடெப6
 ேபா1 அவ� Qறிய வா��ைதகைள.
 எ)ணி, அவ� சாமா�ய 
மனிதர�லெர�6
, ஆ3�த அறி4
 ேயாசைன.
 உைடயவெர�6
 உண��ேத�. 
 
இர)டாவ1 ச�தி�� 
 
அ��த ஞாயி86#கிழைம இராமசாமி +தAயாாிட
 ேபாேன�. அ�6 அவ� மிக4
 
அ�ேபா� எ�ைன வரேவ8றா�. அவைர� பா��பைதவிட அவ� ெசா�ன 
��தக�ைத� பா�#க ேவ)�ெம�ற ஆவ� கB�#கட7காம� இ;�த1. அவ� 
த
மிட
 இ;�த சீவகசி�தாமணி# க?த� பிரதிைய எ�னிட
 ெகா��தா�. “இைத� 
ப?�1� பா;7க�. பிற/ பாட
 ஆர
பி#கலாமா?” எ�றா�. “அ�ப?ேய 
ெச யலா
” எ�6 உட�பBேட�. பிற/ அவ� அ�த� பிரதிைய� தா
 ெப8ற 
வரலா8ைற- ெசா�ல� ெதாட7கினா�. 
 
+தAயா� சி�தாமணி ெப8ற வரலா6 
 
“என#/- சி�தாமணி +தAய பைழய ��தக7கைள� ப?#க ேவ)�ெம�ற ஆவ� 
மி/தியாக இ;�த1. இ�த� ேதச�தி� நா� ச�தி�த வி�1வா�களி� ஒ;வராவ1 
அவ8ைற� ப?�ததாகேவ ெதாியவி�ைல. ஏB�- �வ?கG
 கிைட#கவி�ைல. 
தி;ெந�ேவA� ப#க�திK�ள கவிராய�க� RB?� பிரதிக� கிைட#கலாெம�6 
எ)ணி Dைவ/)ட�தி� +�fபாக இ;�த எ� ந)ப� ஏ. இராமச�திைரய� 
எ�பவாிட
 விஷய�ைத- ெசா�A ைவ�தி;�ேத�. அவ� யா� யாைரேயா 
விசாாி�1� பா��தா�; ஒ�6
 கிைட#கவி�ைல. 
 
“ஒ; சமய
 Dைவ/)ட�1#/ அ;கிK�ள ஓ� ஊாி� பர
பைர வி�1வா�களாக 
இ;�த கவிராய� /�
பெமா�றி� உதி�த ஒ;வ� ஒ; வழ#கி� சாYியாக வ�தா�. 
அவைர விசாாி#/
ேபா1, அவ� கவிராய� பர
பைரைய- ேச��தவெர�6
, 
அவ;ைடய +�ேனா�க� பல %�கைள இய8றியி;#கிறா�கெள�6
 எ� 
ந)ப;#/� ெதாியவ�த1. விசாரைண ெய�லா
 +?�த பிற/ +�f� அ�த- 
சாBசிைய� தனிேய அைழ�1 அவ� RB?� ஏB�- �வ?க� இ;#கி�றனவா எ�6 
விசாாி�தா�. அவ�, ‘இ;#கி�றன’ எ�6 ெசா�லேவ, சி�தாமணி� பிரதி இ;�தா� 
ேத? எ��1� தரேவ)�ெம�6 Qறினா�. அதிகார� பதவியிA;�தைமயா� அவ� 
+ய8சி பA�த1. அ�த# கவிராய� சீவகசி�தாமணி� பிரதிைய# ெகா)� வ�1 
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ெகா��தா�. அத8/ +�ப�ைத�1 Pபா  ெகா��1 வா7கி என#/ அ9�பினா�. 
அதிA;�1 காகித�தி8 பிரதி ப)ணிய ��தக
 இ1. 
 
“இ>வள4 கTட�பB� இதைன� ெப86
 ப?�பத8/ +?யவி�ைல. நா� 
காேலஜி� ப?�தேபா1 இத� +த8 ப/தியாகிய நாமகளில
பக
 மா�திர
 பாடமாக 
இ;�த1. அைத ஒ; 1ைர அ-சிB?;�தா�. அதி� தமிைழ#காB?K
 இ7கி`T 
அதிகமாயி;�த1. %� +86
 ப?�1� பா�#க ேவ)�ெம�ற ஆைசயா� நா� 
ேபா/
 இட7களி� உ�ள வி�1வா�கைள எ�லா
 விசாாி�1� பா�#கிேற�. 
எ�ேலா;
 அ�தாதி, பி�ைள�தமி3, �ராண7க� இைவகேளா� நி8கிறா�கேள 
ெயாழிய ேமேல ேபாகவி�ைல. அதனா� நா� மிக4
 அK�1� ேபா விBேட�.” 
 
“��தக
 மிக- சிற�த ��தக
. க
ப ராமாயண�தி� கா>ய கதி#ெக�லா
 இ�த# 
காவியேம வழிகாB? இைத� ப?�1� ெபா;� ெச 1 ெகா)� பாட
 
ெசா�R�களானா� உ7கG#/
 ந�ல1; என#/
 இ�ப
 உ)டா/
.” 
 
+தAயா� Qறியவ8ைற மி#க கவன�ேதா� ேகB� வ�ேத�. தமி3 %8 
பர�ைபெய�லா
 உண��1 விள7கிய பி�ைளயவ�க� Qட- சி�தாமணிைய� 
ப?�ததி�ைலெய�பைத நிைன�தேபா1, ‘நா
 இ�த� �திய %ைல� ப?�1� 
ெபா;� ெச வ1 �லபமாக இ;#/மா?’ எ�ற அ-ச
 சிறி1 ேதா8றினாK
, “தமி3 
%� மர�#/� �ற
பாக இ�லாத %� ஏதாயி;�தாெல�ன? ஸ
�கி;தமா, 
ெதK7கா %தனமாக� பயி8சி ெச 1 ெகா�ள ேவ)�ெம�பத8/? தமி3 %ைல 
அறி4 ெகா)� ஆரா �1 ப?�1� பா��தா� விள7காமலா ேபாகிற1? 
எ>வளேவா %�கைள� ப?�ததாக- ெசா�A.
, ‘எ�ன பிரேயாசன
?” எ�6 ஒ; 
ேக�வியி� I#கி எறி.
ப? அ�த� ��தக�தி� எ�னதா� இ;#கிற1? 
பா��1விடலா
!” எ�ற ைதாியேம +� நி�ற1. 
 
“பி8பா� வ;கிேற�; இைத� ப?�1� பா��1#ெகா)ேட வ;கிேற�” எ�6 
உ�ஸாக�ேதா� ெசா�A இராம�வாமி +தAயாாிட
 விைட ெப86#ெகா)� 
�ற�பBேட�.  
------------- 
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89. 89. 89. 89. ைஜன ந,ப�க�ைஜன ந,ப�க�ைஜன ந,ப�க�ைஜன ந,ப�க�    
 
ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� ெகா��த சீவகசி�தாமணி� பிரதிைய� ப?#க 
ஆர
பி�ேத�. அதி� ந-சினா�#கினிய� உைர.
 இ;�த1. அ1 சீவகைன� ப8றிய 
காவிய
 எ�ப1 மB�
 என#/� ெதாி�தேதய�றி இ�ன கைதைய அ1 ெசா�வ1, 
இ�னவைகயி� அ1 சிற��ைடய1 எ�பவ8ைற அறிேய�. தமி3 %8பர�ைப 
ஒ;வா6 அறி�1விBடதாக ஒ; நிைன��. அத8/+� என#/ இ;�த1. நா� 
க)ட %8 பர��#/� �ற
ேபயி;�த சி�தாமணி என#/ +தA� பணிைவ 
அறி46�திய1. 
 
சி�தாமணி ஆரா -சி 
 
��தக�ைத எ��1# ெகா)� உBகா��ேத�. 
 
“5வா +தலா 4லக
ெமா; 5�6 ேம�த� தாவாத வி�ப� தைலயாய1 த�னி 
ென தி ஓவா1 நி�ற /ண�ெதா)ணிதி- ெச�வென�ப ேதவாதி ேதவ 
னவ�ேசவ? ேச�1 ம�ேற” 
 
எ�ப1 சி�தாமணியிK�ள +த8பாB�. இதிK�ள ெசா8களி� ெபா;� 
விள7காத1 ஒ�6மி�ைல, ஆனா� ஒ; %A� கா��- ெச .ளாக இ;#/
 அதி� 
என#/ ஒ; �1ைம ேதா8றிய1. நா� ப?�த %�களி� உ�ள விநாயக வண#கேமா, 
சடேகாப� கா�ேபா அதி� இ�ைல. ைஜன சமய# காவிய�தி� அ�த வண#க7க� 
இ;#க நியாயமி�ைல; ெபா1வான கட4� வண#கமாக அ1 +தA� என#/� 
ேதா8றிய1. ‘5வா +தலா 4லக
 எ�ற ெதாட;#/ மா�திர
 என#/� ெபா;� 
ெதளிவாகவி�ைல’ 
 
உைரைய� ப?#கலாேன�. ந-சினா�#கினிய� +தA� காவிய இல#கண�ைத 
விாிவாக எLதியி;#கிறா�. பிற/ ெசா�Aல#கண
 +தAயன வ;கி�றன. 
அ#கால�தி� ெதா�கா�பிய
 எL�ததிகார
 இள
 Eரண+
 ந-சினா�#கினிய+
 
ெசா�லதிகார
 ேசனா வைரய+
 அ-சிட� ெப8றி;�தன. அவ8ைற நா� 
ப?�தி;�தைமயா� சி�தாமணி உைரயிK�ள எL�தில#கண- ெசா�Aல#கண- 
ெச திக� என#/ விள7கின. உைரயி�, ‘5வா +தலா 4லக
ெமா; 5�6
’ 
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எ�பத8/, ‘அ�த+
 ஆதி.மி�லாத 54லக+
’ எ�6 எLதியி;�த1. உலக
 
நிைல யாைமைய.ைடயெத�ற விஷய�ைதேய மி/தியாக# ேகB�� பழகியி;�த 
என#/ இ#க;�1, �தியதாக இ;�த1. ேமேல ப?�1#ெகா)� ேபாேன�. அ�த 
ஒ; பிரதிைய மா�திர
 ைவ�1� ப?�ப1 சிரமமாகேவ ேதா8றிய1. 
 
ஏB�� பிரதி 
 
அ�த வார
 சனி#கிழைம வழ#க
 ேபாலேவ தி;வாவ�1ைற#/� ேபா  இராமசாமி 
+தAயாைர- ச�தி�த1 +த� நிக3�தவ8ைறெய�லா
 ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 
ெதாிவி�ேத�. ேகBட ேதசிக� மிக4
 மகி3-சியைட�1. “த#க அறி4ைடய 
கனவா�கள1 பழ#க
 ஏ8ப�வ1 மிக4
 ந�ல1தா�; அவ;#/ ஜா#கிரைதயாக� 
பாட
 ெசா�ல ேவ)�
; பி�ைளயவ�க� எLதி ைவ�த சி�தாமணி ஏB�� பிரதி 
ஒ�6 மட�தி� இ;#கிற1” எ�6 ெசா�A அ�பிரதிைய வ;வி�1 அளி�தா�. 
“+தAயா;#/� பாட
 ெசா�K
ப?யி;�பதா� சனி#கிழைம மB�
 வ�1 
ஞாயி86#கிழைம தி;
பி விடலா
” எ�6 Qறி விைட ெகா��தா�. 
 
/
பேகாண
 வ�1 பி�ைளயவ�க� பிரதிைய.
 +தAயா� த�த பிரதிைய.
 
ைவ�1#ெகா)� சி�தாமணிைய� ப?�ேத�. +தAயா� பிரதியி� 5ல+
 
ெபாழி��ைர.ேம இ;�தன. +தA� சில பாட�கG#/ மா�திர
 விேசட உைர 
இ;�த1. பி�ைளயவ�க� பிரதியிேலா +Lவத8/
 விேசட உைர இ;�த1. ‘விேசட 
உைரைய விB� விB�� தனிேய ெபாழி��ைரைய மா�திர
 எLதி# ெகா�வதி� 
எ�ன லாப
? இர)�
 ேவ6 ேவ6 உைரகேளா’ எ�ற ச�ேதக
 உ)டாயி86. 
கவனி�1� பா�#ைகயி� இர)�
 ஒ;வர1 உைரேய எ�6 ெதாி�த1. ஆனாK
 
‘இ;ேவ6 வைகயாக� பிரதிக� இ;�ப1 ஏ�?’ எ�ற ஐய
 விள7கவி�ைல. 
 
ெதாியாத விஷய7க� 
 
அ��த நா� இராம�வாமி +தAயாாிட
 ெச�6 பாட
 ெசா�ல� ெதாட7கிேன�. 
நாமக� இல
பக
 1870-ஆ
 வ;ஷ
 பி. ஏ, பாீBைச#/� பாடமாக இ;�ந1. 
அ�ேபா1 ப?�த +தAயா� தா
 பாட
 ேகBடேபா1 அறி�த விஷய7கைள 
இைடயிைடேய ெசா�னா�. நா� பாட
 ெசா�னேபா1 இைடயி�, ‘கB?ய#கார�’ 
ெபய� வ�த1. நா� அைத ஒ;வ;ைடய ெபயெர�6 ெதாி�1 ெகா�ளவி�ைல. 
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‘கB?ய#கார�’ எ�6 ப?�ேத�. அ�ேபா1 +தAயா�, “நாமக� இல
பக# கைத 
மா�திர
 என#/� ெதாி.
; கB?ய7கார� எ�ப1 தா� அ�த- ெசா�; 
ச-ச�த9ைடய ம�திாிகG� ஒ;வ� ெபய� அ1; அவ� தா� ச-ச�தைன# 
ெகா�றா�” எ�றா�. பிற/, ‘ேகாவி�த�’ (சீவக சி�தாமணி, 187, உைர) எ�6 ஒ; 
ெபய� வ�த1. அ1 க)ணபிராைன# /றி�பெத�பைத� தவிர- சி�தாமணியிேல 
யாைர# /றி�பெத�ப1 ெதாியவி�ைல. +தAயா;#/
 அ1 விள7கவி�ைல. 
இ�ப?ேய ேவ6 சில விஷய7கG
 விள7காமA;�தன. என#/ விள7காத 
விஷய7கைள விள7கவி�ைலெய�6 ெசா�A� த#கவ�கைள# ேகBக 
ேவ)�ெம�ேப�. விள7காதைத.
 விள7கியதாக- ெசா�A# /ழ�பாதைத 
அறி�த +தAயா� அைத� பாராB�வா�. நா7க� சி�தாமணிைய� ப?�1 வ�த 
ேபா1 சில வி�1வா�கG
 வ�தி;�1 ேகBப1)�. இ�ப? ஐ�1 மாத7க� 
ெச�றன. 
 
சி�தாமணி ைஜன %லாதA� விள7காத விஷய7கைள ைஜன�க� 5லமாக� 
ெதாி�1 ெகா�ளலாெம�6 எ)ணி எ�னிட
 RB?8 பாட
 ேகB� வ�த 
ராமA7க ப)டாரெம�பவைர ேநா#கி, “இ�த� ப#க�தி� ைஜன�க� யாேர9
 
இ;#கிறா�களா? ப?�தவ�களாக யாைரயாவ1 ெதாி.மா?” எ�6 ேகBேட�. 
 
அவ�, “இ7ேக இராமசாமி ேகாவி� ேம� ெத;வி� ைஜன�க� R�க� உ)�. 
எ�ேலா;
 ெச�வ�கேள, அவ�கG� ப?�தவ�கG
 இ;#கிறா�க�” எ�6 
ெசா�னைத# ேகBடேபா1 உடேன ேபா  அவ�கைள� பா�#க ேவ)�ெம�6 
வி;
பிேன�. 
 
ச�திரநாத ெசB?யா� 
 
ம6நா� எ� வி;�ப�தி�ப? ராமA7க ப)டார
 எ�ைன அைழ�1# ெகா)� 
ைஜன�க� வசி#/
 ெத;வி8/- ெச�றா�. அ7ேக தம#/� ெதாி�த ச�திரநாத 
ெசB?யா� எ�பவ� RB?9� எ�ைன அைழ�1� ேபானா�. அ�த RB?� 
வாயிA� மா#ேகால
 ேபாட�பB?;�த1. நிைலகளி� மாவிைல� ேதாரண
 கB? 
அல7கார
 ெச தி;�தா�க�. ‘இ�ைற#/ ஏேதா விேசஷ
 ேபாA;#கிற1’ எ�6 
எ)ணி உ�ேள ெச�ேறா
. அ7ேக Qட�தி� பல� Q?யி;�தன�. 
அ#QBட�திA;�த ஒ; கனவாைன# காB?, “இவ�கேள ச�திரநாத 
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ெசB?யாரவ�க�” எ�6 ராமA7க ப)டார
 ெசா�A எ�ைன.
 அவ;#/� 
பழ#க
 ப)ணி ைவ�தா�. 
 
“வாைழ, ேதாரண
 இைவெய�லா
 கB? அல7கார
 ெச தி;#கிறேத; ஏதாவ1 
விேசஷ +)ேடா?” எ�6 ேகBேட�.  
 
“இ�ைற#/- சி�தாமணி E��தியாயி86; அ�த விேசஷ�ைத# ெகா)டா�கிேறா
” 
எ�6 அவ� ெசா�னா�. 
 
என#/ மி#க ஆ-சாிய+)டாயி86. ‘நா
 சி�தாமணிைய� ப8றி�தா� ேகBக 
வ�தி;#கிேறா
. சி�தாமணி E��தியாயி8ெற�6 இவ� ெசா�Kகிறா�; 
சி�தாமணிைய� பாராயண
 ெச வ1 இவ�க� ச
பிரதாய
 ேபாA;#கிற1’ 
எ�ெற)ணி, “சி�தாமணிைய� ப?�1 வ�தீ�களா?” எ�6 ேகBேட�. 
 
“ஆமா
. நா� சிரவண
 ெச 1 வ�ேத�. இவ�க� பாட
 ெச 1 வ�தா�க�” எ�6 
ெசா�A எதிேர அம��தி;�த ஒ;வைர- �B?# காB?, “தி)?வன
 
தாOகாவிK�ள RZ� எ�ப1 இவ�க� கிராம
. தமிழிK
, வட ெமாழியிK
, 
பிராகி;த�திK
 உ�ள ைஜன கிர�த7களிK
 உைரகளிK
 மி/தியான 
பழ#க+�ளவ�க�. இவ�கைள� ேபா�றவ�க� யா;மி�ைல. இவ�க� தி; நாம
 
அ�பாசாமி நயினா ெர�ப1” எ�6 ெதாிவி�தா�. என#காகேவ அவ� அ7ேக 
வ�தி;�பதாக� ேதா8றிய1. ‘நா
 எ�த விஷய�ைத� ப8றி� ெதாி�1 ெகா�ள 
வி;
�கிேறாேமா அ�த விஷய�தி� ேத�-சி.�ளவ�கைள எதி�பாராமேல 
பா�#கிேறா
. அேத விஷய ச
ப�தமான உ�ஸவ
 ேவ6 நட#கிற1. இ1 ெத வ- 
ெசயேல’ எ�6 எ)ணி� Eாி�ைப அைட�ேத�. 
 
“எ>வள4 காலமாக இவ�க� இ7ேக இ;#கிறா�க�?” எ�6 ேகBேட�. 
 
“ஆ6 மாதமாக இ�த� பாட
 நட�1 வ;கிற1” 
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‘இ�த ஆ6 மாத7கைள நா
 R)ேபா#கி விBேடாேம!’ எ�ற வ;�த
 என#/ 
உ)டாயி86. 
 
அ�த� ெபாியவ� மி#க அட#க+ைடயவராக4
 ெம�ல வா��ைத ெசா�பவராக4
 
இ;�தா�. அவாிட
 நா9
 சி�தாமணிைய� ப?�1 வ;வைத� ப8றி- ெசா�ேன�. 
“அதி� ேகாவி�தென�6 வ;கிற1; அ1 யா;ைடய ெபய�?” எ�6 ேகBேட�. 
 
அவ� ஸாதாரணமாக, “விஜையயி� சேகாதர�. விஜைய ச-ச�த9ைடய மைனவி” 
எ�றா�. ேவ6 சில ஐய7கைள வினவிேன�. ெதளிவாக பதி� கிைட�த1. 
சி�தாமணிைய� ப?�பத8/ ஒ; த#க 1ைண அக�பBடெத�ற ந
பி#ைக 
உ)டாயி86. ச�திரநாத ெசB?யா;
 சில விஷய7கைள விள#கினா�. கைதைய.
 
எ��1- ெசா�னா�. 
--------- 
/
பேகாண
 காேல] பிாி�^பாலாக இ;�1 ெப�ஷ� ெப86# ெகா)��ள 
Dமா� ரா>பகI� அ. ச#கரவ��தி நயினாரவ�கGைடய த�ைதயா� இவ�.  
--------- 
 
விள7கிய விஷய7க� 
 
அ�6 +த� ச�திரநாத ெசB?யா� என#/ ந�ல ந)பராகி விBடா�. ைஜன�க� 
சீவகசி�தாமணிைய- சிற�த பாராயண %லாக# க;1கிறா�கெள�ப1
, ந
மவ�க� 
இராமாயண +தAயவ8ைற� பாராயண
 ெச 1 பBடாபிேஷக
 ெச வ1 ேபால 
அவ�கG
 அ�த %� நிைறேவறிய4ட� அ�த நிைறேவ8ற�ைத# 
ெகா)டா�வா�கெள�ப1
 என#/� ெதாியவ�தன. ச
பிரதாயமாக� 
ப?�தவ�களிைடேய சி�தாமணி#/ ஓ� உைரவா  5லமாக வழ7கி வ�த1. அைத 
அவ�க� ெசா�Kவா�க�. மணி�பிரவாள நைடயி� மத ச
ப�தமான பாிபாைஷக� 
மி/தியாக# கல#க� ெப86 விள7/வ1 அ>4ைர. அத� ப/திகைள அ>வ�ேபா1 
ச�திரநாத ெசB?யா� ெசா�ல நா� ேகB� இ��8ேற�. 
 
சி�தாமணி உைரயி� அ7க7ேக, ந-சினா�#கினிய� அ�%8 ெச .Bப/திகைள 
ேம8ேகாளாக# காB?யி;#கிறா�. %� +Lவ1
 ந�றாக� ப?�1 மனனM 
ெச தால�றி அ-ெச .Bக� இ�ன இட�தி� இ;#கி�றன ெவ�ப1 விள7கா1. 
அ�த- ெச .B ப/திகைள- ச�திரநாத ெசB?யாாிட
 ெசா�ேவ�; அவ� பளி-�� 
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பளி-ெச�6 இ�ன இட�திA;#கி�றனெவ�6 ெசா�A +L� பாBைட.
 
ெசா�வா�. சி�தாமணி விஷய�தி� அவ� ஓ� அகராதியாக இ;�தா�. 
 
சி�தாமணி ச
Eரண உ�ஸவ
 +?�த பிற/
 அ�பாசாமி நயினா� சில கால
 
/
பேகாண�தி� த7கியி;�தா�. பிற/ த
 ஊ� ெச�றா�. இைடயிைடேய 
/
பேகாண
 வ�1 ெச�வா�. அவ� வ�த கால7களிெல�லா
 ைஜன 
ச
பிரதாய7கைள.
 ைஜன சமய# க;�1#கைள.
 விள#கமாக� ெதாி�1 
ெகா�ேவ�. 
 
ைஜன அ�ப�கGைடய பழ#க�தா� ஏB�� பிரதிக� இர)� வைகயாக 
இ;�தத8/# காரண
 ெதாி�1 ெகா)ேட�. ந-சினா�#கினிய� +தA� 
சி�தாமணி#/ ஓ� உைர எLதினாரா
. பிற/ அைத ைஜன�களிட
 ப?�1# காB?ய 
ேபா1 ச
பிரதாய விேராதமாக- சில ப/திக� உ�ளனெவ�6 ெசா�னா�களா
. 
அதனா� அவ� த
ைம ஒ; ைஜனராக- ெசா�A#ெகா)� சி8றா
E� எ�9
 
இட�திK�ள ைஜன மட�தி8/ வ�1 சில கால
 த7கி ைஜன %�கைள.
 ைஜன 
ச
பிராதய7கைள.
 க86- ெச�6 மீB�
 �திய உைரைய எLதினாரா
. விேசஷ 
உைர.ட� இ;#/
 பிரதியிK�ள1 பி�ெபLதிய உைரெய�6 ெதாிய வ�த1. 
 
இ�ப? %லாரா -சியா� �ல�படாம� க�ண பர
பைரயாக# ேகB�� ெதாி�த 
ெச திகளா� பல விஷய7க� என#/ விள7கின. சி�தாமணியி� %லாசிாியராகிய 
தி;�த#க ேதவ� வரலா6 அ>வா6தா� என#/� ெதாி�த1. 
 
இராம�வாமி +தAயா� பாட
 ேகB� வ�தா�. அ7க7ேக சி�தாமணி %A� 
நய�ைத.
 உைர நய�ைத.
 அறி�1 அவ� பாராB�வா�. 
ேகாவி�ைதயாாில
பக�தி� +த8 ெச .Gைரயி� “Rர�றாணிழ�” எ�பத8/- 
சமவசரண
 எ�6 ெபா;� எLத�பB?;�த1. அ�த� ெதாட� எைத# 
/றி#கிறெத�6 என#/ விள7கவி�ைல. விள7காவிBடா� வி�ேவனா? ச�திரநாத 
ெசB?யாாிட
 ேபா # ேகBேட�. சமவசரண ெம�ப1ெபாிய ைஜனாலயெம�6 
ெதாிய வ�த1. அத8/� பல அ7க7க� உ)ெட�6 ச�திரநாத ெசB?யா� ெசா�A, 
“எ� RB?8/ எதிேர /ணபால ெசB?யா� எ�பவ� R� இ;#கிற1. அ> RB?� 
சமவசரண�தி� பட
 உ)�. அைத� பா��தா� அத� விஷய
 ந�றாக� ெதாி.
” 
எ�6 ெசா�னா�. ப>ய ஜீவ� அ�ப?ேய அ>R� ெச�6 /ணபால ெசB?யாைர# 
க)� ேபசிேன�, அவ� சமவசரண�தி� பட�ைத என#/# காB?னா�. அதிA;�1 
சமவசரண�தி� உ6��#க� என#/� ெதளிவாக� ெதாிய வ�தன. /ணபால 
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ெசB?யா� ைஜன ச
பிரதாய
 ெதாி�தவ�. அவைர விட அதிகமாக அவ� 
மைனவியா;#/� ெதாி.
. 
 
நா� அ>RB�#/� ேபான அ�6 சமவசரண� பட�ைத� பா��தேதா� ைஜன சமய 
ச
ப�தமான சில விஷய7கைள விசாாி�ேத�. அவ� தம#/� ெதாி�தவ8ைற- 
ெசா�AவிB� ம8ற விஷய7கைள விள#/வத8காக� த
 மைனவியாைர அைழ�1 
வ�தா�. அவ� ைஜன சமய விஷய7களி� ெபாிய நி�ணரான தரணி ெசB?யா� 
எ�பவ;ைடய சேகாதாியா�.அவ� 5லமாக- சில விஷய7கைள� ெதாி�1 
ெகா)ேட�. நா� ேகB/
 ேக�விகளிA;�1 அ�ெப)மணியா� நா� ைஜன 
சமய %�களி� பயி8சி.ைடயவென�6 எ)ணி, “இவ�க� ப>ய ஜீவ� ேபா� 
இ;#கிறேத” எ�6 த
 கணவாிட
 ெசா�னா�. ப#/வ ஆ�மா#கைள� ப>ய 
ஜீவென�ப1 ைஜன ச
பிரதாய
. ந-சினா�#கினிய� சி�தாமணி#/ 
ைஜன�கGைடய ச
மத�ைத� ெப86 உைர எLதியேபா1 எ>வள4 ச�ேதாஷ�ைத 
அைட�தி;�பாேரா அ>வள4 ச�ேதாஷ�ைத அ�ேபா1 நா� அைட�ேத�. 
‘சி�தாமணி ஆரா -சி#/ நீ த/தி.ைடயவ�’ எ�ற ேயா#கியதா ப�திர�ைத அ�த 
ைஜன வி1ஷி அளி�ததாகேவ நா� எ)ணிேன�. 
-------- 
இ>விஷய விாிைவ நா� எLதி ெவளியிB��ள ந�Kைர# ேகாைவ நாலா
 
பாக�தி� காணலா
. 
-------- 
 
ச+�திர விஜய
 ெசB?யா� 
 
இ�த ைஜன ந)ப�கேளா� அேத ெத;வி� இ;�தவ;
 மி#க ெச�வ;
, தரணி 
ெசB?யா;ைடய ம;க;மாகிய ச+�திர விஜய
 ெசB?யா;ைடய பழ#க+
 என#/ 
உ)டாயி86. அவ;ைடய 1ைணயினா� என#/- சில ைஜன %�க� இரவலாக# 
கிைட�தன. 
 
ந-சினா�#கினிய� உைர 
 
இ>வா6 ைஜன�கGட9
 ைஜன %�கGட9
 இைடவிடா1 பழகியேபா1 
சி�தாமணியி� அ;ைம வர வர என#/ ந�/ �ல�படலாயி86. ெச�தமி3# 
காவிய7கG# ெக�லா
 அ1ேவ உைரயாணி எ�பைத அறி�1 ெகா)ேட�. 
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அத9ைடய ேபா#கிேல உ�ள க
aர+
 ெசா�லாBசி- சிற��
 எ� மன�ைத# 
கவ��தன. 
 
ந-சினா�#கினிய� உைரயினா� �திய �திய விஷய7கைள உண��ேத�. இர)� 
விஷய7களி� அவாிட
 சிறி1 வ;�த
 உ)டாயி86. பல இட7களி� மாறி# 
QB?� ெபா;� விள#/கிறா�. ஓாிட�திK�ள பாB?A;#/
 ெசா�ைல� பல 
பாB�#/ +�ேன ம8ேறாாிட�திK�ளேதா� இைண�1 மாBெடறிகி�றா�. 
அ�தைகய இட7களி� அவ� உைரயி� சிறி1 ெவ6��� தB?ய1. ஒ; 
விஷய�1#ேகா ெசா8பிரேயாக�1#ேகா ஒ; %8 ெச .B ப/திைய ேம8ேகா� 
காB�மிட�தி� அ�த %8 ெபயைர- ெசா�வதி�ைல. ‘எ�றா� பிற;
’ எ�6 எLதி 
விB� வி�கிறா�.  
 
சி�தாமணி� பாBடாக இ;�தா� ச�திரநாத ெசB?யா� இ;#கிறா�. ேவ6 %லாக 
இ;�தா� எ�ன ெச வ1! அவ� ேம8 ேகாளாக# காB�
 உதாரண7கேளா நா� 
ப?�த %�களிேல இ�லாதன. அவ� உதாரண7க� காB� அ�த %�களி� 
ெதா/திேய ஒ; தனி உலகமாக இ;#/ேமா எ�ற மைல�� என#/� ேதா8றிய1. 
“%8ெபயைரயாவ1 இ�த மனித� ெசா�A� ெதாைல#க# Qடாதா?” எ�6 அ?#க? 
வ;�த
 உ)டா/
. ஆனாK
 அ�த மேகாபகாாியி� அாிய உைர� திற�தி� 
ெப;ைமைய நா� மற#கவி�ைல. �;#கமாக விஷய�ைத விள#கி விB� எ1 
[@#கமான விஷயேமா அத8/ அழகாக# /றி�� எL1கிறா�. அவ� எL1
 
பதசார7க� மி#க �ைவ.ைடயன. அவ� அறி�த %�களி� பர�� ஒ; 
ெப;7கடெல�ேற ெசா�ல ேவ)�
. இ>வள4 சிற��#கG#கிைடேய +� 
ெசா�ன இர)� /ைறபா�கG
 மைற�1 வி�கி�றன. 
 
சி�தாமணி நய
 
 
இராம�வாமி +தAயா;#/� பாட
 ெசா�Kவதாக ஆர
பி�த சி�தாமணி ஆரா -சி 
வரவர என#/ இ�ப� த;
 ஒ; ெபாL1ேபா#காகி விBட1. காேலஜிK
 RB?K
 
பாட
 ெசா�K
 ேநர
 ேபாக- சி�தாமணிைய� ப?�பதிேல ஆ3�தி;�ேத�. 
அனபாய ேசாழ மகாராஜா சீவகசி�தாமணிைய� ப?�1 அத� நய�திேல 
ஈ�பB?;�தாெர�6
, அ�ேபா1 ேச#கிழா� ைஜன�க� கB?ய கைத அ�%� 
எ�6 ெசா�னாெர�6
, நா� வாசி�தி;�ேத�. அ�த- ேசாழ ச#கரவ��தியி� 
உ�ள�ைத� பிணி#/
 காவியரஸ
 அ�த அாிய %A� இ;�ப1 உ)ைம ெய�ேற 
நா� உண��ேத�. அ1 ‘ெபா ேய கB? நட�திய சி�தாமணி’ யானா� நம#ெக�ன? 
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நா
 ேவ)�வன ெசா8�ைவ.
 ெபா;B�ைவ.
 தமி3 நய+ேம; அைவ நிர
ப# 
கிைட#/
 காவியமாக இ;#/
ேபா1 அைத� ப?�1 இ��6வதி� எ�ன தைட? 
 
நா� ெகா��த வா#/ 
 
சி�தாமணி� பாட�தி� கா�த;வத�ைதயாாில
பக�தி� பாதி நட�தி;�த1. 
அ#கால�தி� +தAயா� த
 ேவைலைய ராஜினாமா- ெச 1 விB� ஒ; 
கB��பா�மி�றி வாழேவ)�ெம�6
 ெச�ைன#/- ெச�6 வ#கீலாக 
இ;#கலாெம�6
 எ)ணி# /�
ப�1ட� �ற�பBடா�. �ற�ப�7கால�தி� எ� 
RB�#/ வ�தா�; “சி�தாமணியி� ெப;ைமைய நீ7க� இ�ேபா1 ந�றாக 
உண��தி;#கிறீ�க�. இ�த அ;ைமயான காவிய
 ப?�பார86 Rணாக� 
ேபாகாம� நீ7க� பா1கா#க ேவ)�
, இ�9
 சில பிரதிக� ச
பாதி�1 நீ7கேள 
அ-சிB� ெவளி�ப��த ேவ)�
. அைத� ேபா�ற உபகார
 ேவ6 ஒ�6
 
இ�ைல” எ�6 ெசா�னா�. நா�, “எ�னா� இய�ற அள4 +ய�6 அ�ப?ேய 
ெச கிேற�” எ�6 வா#களி�ேத�. அவ� விைட ெப86- ெச�றா�. 
------------  
 

90. 90. 90. 90. அ�ப� பழ�க*
 ஆரா2/சி3
அ�ப� பழ�க*
 ஆரா2/சி3
அ�ப� பழ�க*
 ஆரா2/சி3
அ�ப� பழ�க*
 ஆரா2/சி3
    
 
/
பேகாண
 ெபாிய நகரமாக இ;�1
, கனவா�க� மாைல ேநர7களி� Q?� 
பழகி� ேப�வத8/� த#க ெபா1விட ெமா�6 இ�ைல எ�ற /ைற நகர 
வாசிகG#/ இ;�த1. ஒ; நகர ம)டப
 ேவ)� ெம�6 காேல] ஆசிாிய�க� 
வி;
பின�. /
ேகாண
 காேலஜி� பிாி�^பாலாக இ;�த ேபா�Bட� 1ைரயி� 
ஞாபக
 நில4
ப? அவ� ெபயரா� ஒ; நகர ம)டப
 அைம#கலாெம�6 ேகாபால 
ரா> +தAயவ�க� Qறின�. இ�த விஷய�தி� சா1 ேசைஷய;
, ஆ�. வி. 
Dநிவாைசய;
 மி#க +ய8சி .ைடயவராக இ;�தன�. நகர�திK�ள ெபா1 
ஜன7க� ஒ; QBட
 Q?, ேபா�Bட� ஞாபக ம)டப அைம��# /ாிய ‘கமிB?’ 
ஒ�ைற நியமி�தன�. அத8/ Dநிவாைசயேர காாிய தாிசியாக இ;�தா�. 
 
நில� பாிவ��தைன 
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நகர ம)டப�ைத நி;மி#க ஒ; /றி�பிBட இட�ைத# ‘கமிB?’யின� 
ேத��ெத��தன�. அ>விட
 லgமீ நாராயண�ர ெம�ற ெபய;�ள1; வைலய�க� 
/?யி;�பாக இ;�த1. தி;விைடம;I� ேதவ�தான�1- ெசா�தாகிய அ1 
தி;வாவ�1ைற ஆதீன�தி� வச
 இ;�த1. அ�த ம)டப�திA;�1 நில�ைத 
வா7/வத8/ வழி எ�னெவ�6 ‘கமிB?’ அ7க�தின�க� ேயாசி�தேபா1 
Dநிவாைசய�, “ந
+ைடய காேல] தமி3� ப)?த� தி;வாவ�1ைற மட�தி8/ 
மிக4
 ேவ)?யவ�. அவைர# ெகா)� காாிய�ைத +?�1# ெகா�ளலா
” எ�6 
ெசா�A எ�னிட+
 விஷய�ைத� ெதாிவி�தா�.  
 
“நில7கைள வி8/
 உாிைம ஆதீன� தைலவ;#/ உ)டா?” எ�ற விஷய�ைத� 
ப8றி- ச�ேதக
 பிற�த1. விஷய
 ெதாி�த சில�, “வி8க# Qடா1” எ�றன�. ேவ6 
சில� அத8/ாிய உபாய�ைத� ெதாிவி�தன�. “ேவ6 ஓாிட�தி� இ�த நில�தி� 
மதி��ைடய ம8ெறா; நில�ைத வா7கியளி�1� பாிவ��தைன ெச 1 ெகா)டா� 
தைட இரா1” எ�6 Qறின�. அ�ப?ேய ெச யலாெம�ற தீ�மான�தி� ேம� 
Dநிவாைசய;
 ேவ6 சில கனவா�கG
 எ�ைன உடனைழ�1# ெகா)� 
தி;வாவ�1ைற#/� ேபாவதாக எ)ணின�. 
 
1881-ஆ
 வ;ஷ
 ேம மாத
 3-ஆ
 ேததிய�6 இர4 D சா1ேசைஷய�, ��தர 
ரா>, Dநிவாைசய�, எ�. ஏ. சாமிநாைதய� எ�பவ�கGட� நா9
 
தி;வாவ�1ைற#/� ேபாேன�. ம6நா� +Lவ1
 த7கி- ��பிரமணிய 
ேதசிகாிட
 ேபசிேனா
. எ�9ட� வ�தி;�த அ�ப�களி8 சில� அத8/ +� 
மட�ைத� பாராதவ�க�; அதனா� அத� உ)ைமயான சிற�ைப அ1வைரயி� 
அவ�க� அறி�1 ெகா�ளாம� இ;�தன�. அ�6 அ7/�ள அைம��#கைள.
, 
காாிய7கெள�லா
 நைடெப86 வ;
 ஒL7ைக.
 க)� மகி3�தன�. 
 
��பிரமணிய ேதசிக� யாவ;#/
 த#க உபசார7க� ெச வி�தா�. அவ� 
ேபசி#ெகா)� வ�தேபா1 அ�ேப-சிA;�1 அவ� ந�ல %8பயி8சி 
.ைடயவெர�பைத ஆசிாிய�க� அறி�1 ெகா)டன�. சிவஞான ேபாத 
பாஷிய�திK
 ெதா�கா�பிய- d�திர வி;�தியிK
 சில பாக7கைள� ப?#க- 
ெசா�A விள#கினா�. அவ8ைற நாேன ப?�ேத�. இைடயிைடேய ஸ
�கி;த 
�ேலாக7கைள.
 வியாகரண- ெச திகைள.
 ��பிரமணிய ேதசிக� 
எ��1ைர�தைத# ேகB� யாவ;
 மகி3-சி அைட�தன�. நா� அ7ேக ப?�தைத.
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ேதசிக;ட� ேபசிய +ைறைய.
 க)ட அவ�க�, “ந
+ைடய ப)?த� ந�றாக� 
ப?#கிறா�. ப#/வமாக� ேப�கிறா�” எ�6 ெசா�A� பாராB?னா�க�; ேதசிக� 
அவ�க� வி;�ப�தி�ப?ேய பாிவ��தைனயாக ேவ6 நில7கைள வா7கி# ெகா)� 
/றி�பிBட இட�ைத� ேபா�Bட� நகர ம)டப�தி� ெபா;B� வழ7க ஏ8பா� 
ெச 1 விBடா�. 
 
இ�த- ெச ைகயி� என#/� தனியான ெப;ைம ஒ�6 இராவிBடாK
, 
நகரவாசிகG#/ மா�திர
 எ�9ைடய +ய8சியா�தா� அ�த இட
 �லபமாக# 
கிைட�தெத�ற எ)ண+
, அதனா� எ�னிட�1 ஒ; மதி��
 உ)டாயின. நகர 
ம)டப�தி8/# ேகாபாலராேவ அ�திவார# க� நாB?னா�. ெபா1 
ஜன7களிட�திA;�1 பண
 வd� ெச 1 ம)டப
 கBட� ெதாட7கினா�க�. 
 
ேகாபாலரா> பிாி4பசார
 
 
இ�ப?யி;#ைகயி� 1882-ஆ
 வ;ஷ
 ேகாபாலராைவ அரசா7க�தா� ெச�ைன� 
பிர^ெட�^ காேலஜு #/ மா8றினா�க�. பல வ;ஷ7களாக# /
பேகாண
 
காேலஜி� ஆசிாியராக இ;�1 எ�ேலா;ைடய ந�மதி�ைப.
 ெப8றவ� அவ�. 
பி�ைளக� அவாிட�தி� பயப#திேயா� நட�தாK
, உ�ள�1�ேள அவ� பா� 
தனியான அ�ைப# ெகா)?;�தன�. இத8/# காரண
 அவர1 திறைமதா�. தாேம 
தனியாக� ப?�1� பாீBைசகளி� ேத�-சி ெப86 ஆசிாிய� ேவைலைய ஒL7காக� 
பா��1வ�த அவ;ைடய +ய8சிைய அறிஞ�கெள�லா
 பாராB�வா�க�. அவ� 
ேஷ#�பிய� நாடக7கைள� பாட
 ெசா�K
ேபா1 மாணா#க�க� அைசவ8ற 
பிரதிைமகைள� ேபால இ;�1 ேகBபா�க�. தி;�த+
 ெதளி4+�ள 
வா��ைதகளா�, மாணா#க�களி� அறி4 நிைலைய அறி�1 விஷய7கைள 
உண��1வதி� அவ� மி#க சம��த�. ஆ7கில�தி� அவ;#/�ள ேமைத மிக- சிற�� 
வா �த1. அவ� எ�ெபாL1
 ப?�1# ெகா)ேடயி;�பா�. தமி3 %�க� 
சிலவ8றி� அவ;#/ ந�ல பயி8சி உ)�. எைத� ப?�தாK
 அL�தமாக� ப?�1 
நிைனவி� இ;�தி# ெகா�Gவதா� அவ� ப?�� அ>வள4
 பய9�ளதாயி86. 
அவ;#/ ந�bAK
, /ற� +தAய %�களிK
 எ>வள4 பழ#க
 
உ)ெட�பைத� தியாகராச ெசB?யா� ெசா�ல# ேகBடேதா�, நாேன ேநாி� 
உண��1
 இ;#கிேற�. ெசB?யா� /
பேகாண
 காேலஜி8/ வ;வத8/ +� சில 
கால
 ேகாபால ரா> காேல] வ/��#களி� தமி3� பாட
 நட�தி வ�தா�. 
ெசB?யா;ைடய திறைமைய உண��1 வ;வி�1# காேலஜி� ேவைல 
ெச வி�தவ;
 அவேர. 
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தளராத ஊ#க�1ட�, ேம8ெகா)ட ேவைலைய நிைறேவ8ற ேவ)�ெம�ப1 
அவ� ெகா�ைக. அ#ெகா�ைக#/ ஆதாரமாக விள7/
. 
 
“அ;ைம .ைட�ெத� றசாவாைம ேவ)�
 
ெப;ைம +ய8சி த;
” 
 
எ�ற /றைள அவ� த
 ��தக7களி� எLதி ைவ�1# ெகா�Gவ1 வழ#க
.  
 
இ>வா6 தமிழி� அ��ைடய அவ� பிாிவதி� என#/ மி#க வ;�த
 உ)டாயி86. 
அவ;#/
 ெந�7கால
 பழகிய /
பேகாண
 காேலைஜ விB�� ேபாகிேறாேம 
எ�ற வ;�த
 ஓரள4 இ;�த1. அவ� ெச�ைன#/- ெச�K
 ெச தி ேகB�# 
/
பேகாண நகர வாசிக� 1��8றன�. 
 
அவ;#/ ஒ; பிாி4பசார
 நட�தேவ)�ெம�6 ஆசிாிய�கG
 அவ;ைடய 
அ�ப�கG
 தீ�மானி�தா�க�. 1882-ஆ
 வ;ஷ
 ெச�ட
ப� மாத
 பிாி4பசார
 
நைட ெப8ற1. அதி� ேகாபால ரா> விஷயமாக� ப�1- ெச .Bக� இய8றி நா� 
ப?�ேத�. ப?#/
 ேபா1 வ;�த
 தா7காம� க)ணீ� விBேட�. 
 
அ�பாட�களி8 சில வ;மா6:- 
 
“மாறாத வா ைம தனி� மன-சா�6# ெகா�தியK
 
        மா)� த�னி� 
ேதறாத மாணவக�# கினி1விள7 /ற�ெத;B�
 
        தி)ைம த�னி� 
சீறாத இய��ைடய ேகாபால ராயவ)ண8 
        சிவ@ ேவா�யா� 
ேபறாய அவ�ெப;ைம மிக-சிறிய� நாெவா�றா8 
        ேபச8 பா8ேறா?” 
[மன-சா�6 - மன-சாBசி. ெத;B�
 விள#/
. சிவ@ேவா� - ஒ�பாவா�] 
 
“ம�னியந8 ெபா;Bக�வி க8றலாி ததினாி1 மாற ஐய
 அ�னிய�பா� வினவாைம 
அதினாி1 மாணா#க�# ைகய� தீ��த� ப�னியவா ேறநட�த லதினாிய 
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திைவஇய�பா� பைட�ேதா� அ�� 1�னியவ� ைனையநிக��த ேகாபால 
ராய�ேப�� Iய ன
மா�” [ஐய
 மாறெவ�6 QB�க. இைவ இய�பா  
பைட�ேதா� - இ�த# /ண7கைள இய�பாகேவ ெகா)டவ�] 
 
“+�னா�� திறைம தனி� மிகவ�ல 1ைர�தன�1 
        +த�வ� ெதா)ைட 
ந�னா� சா�ேறாைர .ைட�ெத�ற� தைன��1#க 
        நா?# ெகா�ேலா  
"எ�நா�
 �கழினிய ேகாபால ராயவ)ண� 
        இைணமி# ேகா7/
 
மி�னா�
 மணிமாட- ெச�ைனநக� வர-ெச த 
        வித�தா� ம�ேனா.” 
[‘ெதா)ைட ந�னா� சா�ேறா ;ைட�1’ எ�ப1 ஒளைவயா� பா?ய பைழய 
ெவ)பாவி� ப/தி.] 
 
உபசாரெம�லா
 +?�த பிற/ நா� தனிேய ேகாபாலரா> RB?8/- ெச�6 
அவாிட
, “த7கG#/� பி� வ;பவ� எ�ப? இ;�பாேரா, அறிேய�. தா7க� 
என#/ ஒ; ேயா#கியதா ப�திர
 த�தா� நலமாயி;#/
” எ�ேற�. அவ�, “அைத� 
ப8றி நீ7க� கவைல�பட ேவ)டா
. யா� வ�தாK
 உ7களிட
 பிாீதீயாகேவ 
இ;�பா�க�. நா� ேயா#கியதா ப�திர
 தனிேய எLதி� தரேவ)�ெம�ற 
அவசிய
 இ�ைல. உ7கைள�ப8றி ேமலதிகாாிகG#/- சிபாாி� ெச 1 எLதிய 
க?த�தி� பிரதி ஒ�ைற# காேலஜிA;�1 வா7கி ைவ�1# ெகா�G7க�. அ1ேவ 
ேபா1
” எ�றா�. அதிA;�1 எ�ைன�ப8றி- சிற�பாக ேமலதிகாாிகG#/ அவ� 
எLதியி;�ப1 உ6தியாயி86. ேகாபால ரா4#/� பிற/ காேல] பிர�^பாலாக 
�Zவ�B1ைர எ�பவ� வ�தா�. 
 
சி�தாமணி ஏB�� பிரதிக� 
 
ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� ெச�ைன#/- ெச�6 என#/# க?த7க� எLதின�. 
சீவகசி�தாமணி ஆரா -சிைய� ெதாட��1 நட�த ேவ)�ெம�6 ஒ>ெவா; 
க?த�திK
 வ8�6�தினா�. நா� அ>வாேற ப?�1 ஆரா �1 வ;வைத� 
ெதாிவி�ேத�. பவ�1ைர பதி�பி�த சி�தாமணி நாமகளில
பக அ-��பிரதி ஒ�6 
என#/# கிைட�த1. தியாகராச ெசB?யா;#/ நா� சி�தாமணி ப?�1 வ;வைத� 
ெதாிவி�தேபா1 அவ� த
மிடமி;�த பிரதிைய, தி;. பBடாபிராம பி�ைள 5ல
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அ9�பின�. அ�பிரதி பி�ைளயவ�களா� +தA� எLத�ெப8ற1. ெபாழி��ைர.
 
விேசட4ைர.
 +86
 அதி� இ;�தன. 
 
நா� சி�தாமணி +Lவைத.
 தனிேய இர)� /றி��� ��தக7களி� எLதி 
ைவ�1# ெகா)� ஆரா �ேத�. D ��பிரமணிய ேதசிக� தி;ெந�ேவAயிA;�1 
சில ஏB�� பிரதிகைள வ;வி�1# ெகா��தா�. எ�லாவ8ைற.
 ைவ�1 ஒ�பிB�� 
பா��1� பாட ேபத7கைள# /றி�1# ெகா)ேட�. எ�னிட
 RB?� பாட
 
ேகBபவ�கைள ைவ�1# ெகா)� பிரதிகைள ஒ�� ேநா#/ேவ�. காேல] 
மாணா#க�கG
 வ�1 உதவி ெச வா�க�. ஒேர சமய�தி� நாைல�1 
மாணா#க�க� ஆG#/ ஒ; பிரதி ைவ�1# ெகா)� பாட ேபத
 பா�#/
ேபா1 
ேவைல மிக4
 ேவகமாக நைடெப6
. அதி� சிறி1
 சிரமேம ேதா8றா1. பகேலா, 
இரேவா, ஏதாயி;�தாK
 சA�பி�றி ஆரா -சி ெச 1 வ�ேத�. 
 
தியாகராச ெசB?யாாிடமி;�1 என#/ அ?#க? க?த7க� வ�1ெகா)ேட 
இ;�தன. அவ� ெப�ஷ� ெப6
 விஷய�தி� சில சி#க�க� ேந��தைமயா� 
அதைன# /றி�1� பிாி�^பாAட+
 ம8றவ�களிட+
 ெதாிவி�1# காாிய
 
நிைறேவ6
ப? ெச ய ேவ)�ெம�6 மி#க கவைலேயா� எLதிவ�தா�. நா� 
அைத� ப8றி- ெசா�ல ேவ)?யவ�களிட
 ெசா�A +ய8சி ெச ேத�. ெசB?யா� 
ேவைலைய விBட ஒ; வ;ஷ�1#/� பிறேக அவ;#/� ெப�ஷ� உ�தர4 
கிைட�த1. 
 
தி;#/ட�ைத� �ராண
 
 
பி�ைளயவ�க� இய8றிய %�களி� அ-சி� வராதவ8ைற ெவளியிட 
ேவ)�ெம�ப1 தியாகராச ெசB?யார1 வி;�ப
. +தA� தி;#/ட�ைத� 
�ராண�ைத ெவளியி�
 ெபா;B�# /
பேகாண�திA;�த சில கனவா�களிட
 
ெசா�A ஏ8பா� ெச தி;�தா�. அவ� தி;வாைன#கா4#/� ேபான பிற/ அைத� 
ப8றி அ?#க? ஞாபக�ப��தி# க?த
 எLதினா�. அத8/� ெபா;Gதவி 
ெச வதாக- ெசா�னவ�கைள நா� அ@கி� பண
 வா7கி- ெசB?யா;#/ 
அ9�பி வ�ேத�. ெசB?யா� +தA� தMசாX� சதாவதான
 ��பிரமணிய ஐய� 
ெச�ைனயி� ைவ�தி;�த அ-�#Qட�தி� அ-சிட ஏ8பா� ெச 1 சிறி1 
+�பண+
 ெகா��தி;�தா�. ஆனா� அ1 நிைறேவறவி�ைல. பிற/ ெச�ைனயி� 
இ;�த dைள ேசாம��தர நாயக� அ-சிB� அ9��வதாக ஒ��# ெகா)டைமயா� 
அவ;#ேக �ராண� பிரதிைய அ9�பினா�. அ>வ�ேபா1 அவாிடமி;�1 ‘�P�’ 
ெசB?யா;#/ வ;
. அவ;#/# க) ஒளி /�றி வ�தைமயா� அைத அவ� பா��1 
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விB� என#/ அ9��வா�. நா� அைத� பா��1� தி;�தி- ெச�ைன#/ 
அ9��ேவ�. �ராண�ைத அ-�#/ ^�த
 ெச தவ9
 நாேன. 5ல�ைத மா�திர
 
ஒL7/ ெச 1 அ-சிB� வ�ேதா
. /றி��ைர.ட� ெவளியிBடா�தா� 
ப?�பவ�கG#/ உபேயாகமாக இ;#/ெம�ற க;�1 அ�ேபா1 என#/ 
எழவி�ைல. 
 
சி�தாமணி நய
 
 
சி�தாமணியிK
 அத� உைரயிK
 53கியி;�த என#/ ம8ற ேவைலகளி� கவன
 
ெச�லேவ இ�ைல. அ�த %A� �1ைம- �ைவைய [க��1 [க��1 இ��8ேற�. 
அதைன� ப?#க� ப?#க� பி8கால�1 %�கெள�லா
 எ>வள4 Iர
 அ�த# 
காவிய�திA;�1 காவிய மர�கைள அறி�1 அைம�1# ெகா)��ளனெவ�ப1 
ந�/ விள7கிய1. வார�ேதா6
 தி;வாவ�1ைற#/� ேபா/
ேபா1 
சி�தாமணியி� நா� க)ட நய7கைளெய�லா
 ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 
ெசா�ேவ�. அதி� அ7க7ேக உ�ள ேம8ேகா�களி8 பல இ�ன %�கெள�6 
விள7கவி�ைலெய�6
 Q6ேவ�. அவ�, “மட�தி� எ>வளேவா பைழய %8 
பிரதிக� இ;#கி�றன. அவ8ைற� பா��1 ஏதாவ1 உபேயாகமாக இ;�தா� 
எ��1# ெகா�ளலா
” எ�6 அ9மதியளி�தா�. நா� மி#க ந�றியறி4ட� 
அ>வாேற ெச வதாக- ெசா�ேன�. 
 
நமசிவாய ேதசிக� 
 
சி�ன� ப)டார ச�நிதியாகிய நமசிவாய ேதசிக� சி�தாமணி விஷய�ைத# ேகB� 
விய�பா�. ஆனா� அவ;#/� E�ணமான தி;�தி அதனா� உ)டாகவி�ைல. 
“ைஜன சமய %� அ1” எ�ற ஞாபக�தா� அத8/# காரண
. ந-சினா�#கினிய� 
உைர� திற�ைத# ேகB� மிக4
 பாராB�வா�. 
 
அவ� பைழயப? க�Aைட#/றி-சி#/- ெச�6 வசி#கலானா�. அ7கி;�1 என#/# 
க?த
 எLதினா�. வி�+ைறகளி� அ7ேக வ�1 சில நாBக� த7/
ப? சில+ைற 
எLதினா�. அவ� வி;�ப�ைத நிைறேவ8ற எ�னா� இயலவி�ைல. 
------------  
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91. 91. 91. 91. என4 இர,டாவ4 ெவளி7#என4 இர,டாவ4 ெவளி7#என4 இர,டாவ4 ெவளி7#என4 இர,டாவ4 ெவளி7#    
 
தி;வாைன#காவி� இ;�த தியாகராச ெசB?யாாிடமி;�1 ஒ;வ� எ�னிட
 ஒ; 
நா� வ�தா�. அவ� தமி3 %�கைள� ப?�தவெர�6
 பி�9
 ப?#க 
ேவ)�ெம�ற ஆைச.ட� இ;�பவெர�6
 தி;வாவ�1ைற மட�தி� ேச��1 
அவைர� ப?#க- ெச யேவ)�ெம�6
 ெசB?யா� எLதியி;�தா�. அவ� 
எ�ைனவிட ஐ�தா6 வ;ஷ7க� பிராய�தி� சிறியவராக இ;#கலா
. 
 
தி;மாb� அ. கி;Tைணய� 
 
அவ� தி;மாbெர�9
 ஊாின�; கி;Tைணயெர�ப1 அவ� ெபய�. தா
 
தி;-சிரா�ப�ளியி� இ;�ததாக4
, தி;வாைன#காவி� ெசB?யா� இ;�ப1 
ெதாி�1 அவாிட
 ெச�6 ப?#க +ய�றதாக4
 அவ� தள�-சி மி/தியினா� 
பாடM ெசா�ல இயலாத நிைலயி� இ;�பதாக4
, அத�ேம� த
ைம எ�னிட
 
அ9�பியதாக4
 ெசா�னா�. நா� அவைர� பாீBசி�ேத�. தி;விைளயாட8 
�ராண�திA;�1 பல ெச .Bகைள� படல
 படலமாக அவ� பாராமேல 
ெசா�னா�. அவ� அவ8ைற- ெசா�K
ேபாேத அ- ெச .Bகளி� க;�தி� அவ� 
மன
 ஈ�பB� நி8பைத உண��ேத�. சாாீர
 இனிைமயாக இ;�த1. அவ� 
ைகெயL�1
 ந�றாக இ;�த1. ந�ல சிவப#தி.ைடயவெர�பைத அறி�1 
ெகா)�, ‘இவைர� பி8கால�தி� நா
 பய� ப��தி#ெகா�ளலா
’ எ�6 
எ)ணிேன�. 
 
அவ;#/� தமி3# க�வியி�பா� இ;�த ஊ#க�ைத அறி�1 தி;வாவ�1ைற#/ 
அைழ�1- ெச�6 D ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ஒ�பி�ேத�. அவ� அ7ேக 
ேதசிகாிட�திK
 மட�1 வி�1வானாக அ#கால�தி� இ;�1 வ�த ம1ைர 
இராமசாமி பி�ைளயிட�திK
 தமி3 %�கைள� ப?�1# ெகா)� ஒL7காக 
இ;�1 வ�தா�. நா� ஒ>ெவா; வார�திK
 அ7ேக ெச�K
 ேபா1 அவைர# 
க)� ேப�ேவ�. அவர1 க�வி வர வர வள�-சி ெப6வைத அறி�1 மகி3ேவ�. 
 
இ>வா6 இ;�1 வ;ைகயி� ேவOாிK�ள மஹ�1 ைஹ�QA� ஒ; தமி3� 
ப)?தைர நியமி#க ேவ)?யி;�த1. கி;Tைணய� அத8/ வி)ண�ப
 
ெச தா�. நா9
 த#கவ�களிட
 ெசா�னேதா� சில;#/# க?த+
 எLதிேன�. 
அவ;#ேக அ>4�திேயாக
 கிைட�த1. அவ� அதைன ேம8ெகா)� ந�றாக� 
பாடM ெசா�A வ�தா�. அ?#க? என#/# க?த
 எL1வா�. அவ8றி�. 
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நி��ப�தமான ேவைலயி� தா
 இ;�பைத வி;
பவி�ைலெய�6
, 
தி;வாவ�1ைற#/ வ�1 ப?�1# ெகா)?;�பைதேய வி;
�வதாக4
 
எL1வா�. வி�+ைற நாBகளி� /
பேகாண�1#/ வ�1 எ�9ட� இ;�1 ஏ� 
பா��த� +தAய உபகார7கைள- ெச 1 வ;வா�.  
 
நமசிவாய ேதசிக� மைற4 
 
1883-
 வ;ஷ ஆர
ப�தி� க�Aைட#/றி-சியி� சி�ன� ப)டார ச�நிதியாகிய 
நமசிவாய ேதசிக� பாிEரண
 அைட�தா�. அதனா� மட�ைத- சா��தவ�க� மி#க 
வ;�த�ைத அைட�தன�. தமிழி8 சிற�த ப)?தராகிய அவ� தி;வாவ�1ைற 
யாதீன� தைலைம#/� பலவைகயாK
 த/தி.ைடயவ�. க�வியறி4 நிர
பிய 
��பிரமணிய ேதசிக;#/� பிற/ அ�த �தான�ைத வகி�1 ஆதீன�தி� �கைழ� 
பா1கா�1 வ;வாெர�6 யாவ;
 ந
பியி;�தன�. நி�வாக� திறைம மி#கவ�. 
க�Aைட#/றி-சியிA;�1 கிராம7கைள ந�றாக� பா1கா�1 வ�தேதா� பல 
�திய கிராம7கைள.
 விைல#/ வா7கினா�. அவரா� மட�தி� ெபா;Bெச�வ+
 
க�வி- ெச�வ+
 ஒ;7ேக சிற�1 விள7/ெம�6 யாவ;
 எ)ணி 
மகி3�தி;�தன�. நாெமா�6 நிைன#க� ெத வ
 ஒ�6 நிைன�1விBட1. எ�ன 
ெச யலா
! 
 
இ�த- ெச திைய அறி�1 நா� மட�தி8/- ெச�6 ��பிரமணிய ேதசிகைர 
விசாாி�ேத�. சிற�த 1றவியாகிய அவ� அைத�ப8றி அதிக# கவைல�பBடதாகேவ 
ெதாியவி�ைல. “ப?�பிK
 சாம��திய�திK
 சிற�தவெர�6 எ)ணிேனா
. D 
நமசிவாய 5��தியி� தி;4�ள
 இ1ேபாK
” எ�6 �;#கமாக� த
 க;�ைத 
ெவளியிBடா�. நா� நமசிவாய ேதசிகாிட
 சில %�க� பாட7 ேகB?;#கிேற�. 
அவ� காலமாவத8/ +� என#/ எLதிய க?த7களி� எ�ைன# 
க�Aைட#/றி-சி#/ வரேவ)�ெம�6 வ8�6�தி எLதியி;�தா�. நா� 
ேபாவத8/ இயலவி�ைல. இ�த நிைன4க� வ�1 என#/ மி#க 1யர�ைத 
உ)டா#கின. 
 
தாேமாதர
 பி�ைள 
 
யா3�பாண�ைத- ேச��த ரா>பகI� சி. ைவ. தாேமாதர
 பி�ைள அ#கால�தி� 
ெச�ைனயி� இ;�தா�. ெதா�கா�பிய
 +தAய பைழய %�கைள அ-சி�
 
+ய8சியி� அவ� ஈ�பB?;�தா�. Rர ேசாழிய�ைத.
 அவ� ெவளியிBடா�. பிற/ 
இைறயனாரக� ெபா;Gைரைய.
, தி;�தணிைக� �ராண�ைத.
 ெவளியிட� 
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ெதாட7கினா�. தி;வாவ�1ைற மட�தி� பைழய ஏB�� பிரதிக� இ;#கி�றன 
எ�பைத அறி�1 ஆதீன� தைலவ;#/ அவ8ைற அ9�ப ேவ)�ெம�6 
வி)ண�ப
 ெச 1 ெகா)டா�. ��பிரமணிய ேதசிக� அ#க?த7கைள என#/# 
காB? அவ� வி;
பிய %8 பிரதிக� இ;#கி�றனவா எ�6 ேத?� பா�#க- 
ெசா�னா�. தாேமாதர
 பி�ைள இைறயனாரக� ெபா;Gைர ேகB?;�தா�. அதி� 
59-ஆவ1 d�திர�தி� உைரயி� பி8ப/தி தம#/# கிைட#கவி�ைலெய�6
 
கிைட�தா� அ9�பேவ)�ெம�6
 எLதினா�. மட�திேல ேத?�பா��தேபா1 
இைறயனாரக� ெபா;Gைரயி� பைழய பிரதி ஒ�6 அக�பBட1. அதி� அ�த- 
d�திர4ைர +86
 இ;�த1. உடேன அ�த� பிரதிைய� தாேமாதர
 பி�ைள#/- 
��பிரமணிய ேதசிக� அ9�பி ைவ�தா�. 
 
+த8 க?த
 
 
ேதசிக� அ9��வி�த ஏB�� பிரதி வ;
 விஷய�ைத� ெதாிவி�1, “தணிைக� 
�ராண�ைத� பி�ைளயவ�களிட
 பாட
 ேகBடேபா1 ம1ைர இராமசாமி பி�ைள 
/றி�ெப��1 ைவ�தி;#கிறா�. அைத உபேயாகி�1# ெகா�ளலா
” எ�6 எLதி 
அவ8ைற அ9�ப- ெச ேத�. அ1வைரயி� தாேமாதர
 பி�ைள#/ நா� க?த
 
எLதியதி�ைல. எ� க?த�ைத# க)ட 4ட� அவ� மிக4
 மகி3-சி.86 என#/ 
ஒ; பதி8க?தெமLதினா�. அதி8 சில ப/திக� வ;மா6:- 
 
“,,,,,,,,,,,,அ?ேய� இ�9
 சி�னாளி8 /
பேகாண
 வ;
ேபா1 த7க� 
சிேநக�ைத- ச
பாதி�த8/ யாாிட
 ஓ� க?த
 ெப86 வ;ேவென�6 சி�தி�1# 
ெகா)?;#க� ேத?ய ெத வ
 தாேன வ�1 ைக�ப8றியெத�ன� தா7கேள 
என#/# க?தெமLதியதைன நிைன#க நிைன#க� ேபரான�த�ைத விைள#கி�ற1. 
தா7க� எLதி ய;ளிய க?த
 வ�1 5�றாநா� D ெபாிய ச�நிதான
 
கBடைளயிBட;ளிய இைறயனாரக� ெபா;B பிரதி.
 தபா� மா�#கமாக வ�1 
ேச��1 59-வ1 d�திர உைரயி� கைடசி� பாக+
 க)� மகி348ேற�. 
 
‘தி;�தணிைக� �ராண�தி� +தAேல DலD க-சிய�ப �வாமிகள1 
சாி�திர�ைத- �;#கமா  அ-சிட வி;
�கி�ேறனாதலா� தா7களாவ1 Dம� 
இராமசாமி பி�ைளயாவ1 அ- சாி�திர�ைத விைரவி� எLதி ய9�பினா� அ?ேய� 
மி#க ந�றியறி4�ளவனாயி;�ேப�. யா� அதைன எLதி ய9�பி9
 இ�னாரா� 
எLத�பBட ெத�பைத அதி8 /றி�1# காBட அ?ேய9#/ உ�தர4
 ெகா�#க 
ேவ)?ய1. 
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‘ேமK�ளன ெவ�லா
 த7க� ச5க�தி� ேநேர ெதாிவி�1# ெகா�ேவ�.  
 
‘ப7/னி மதியிK8ப�தியான த7க� ‘சிேனக
 ப8/ன� ேபால- சீ�ெப;/வதாக  
ெச�னபBடண
, இ7ஙன
, 
 
சி�திரபா9 ’ த7க� ஊழிய�, 
ப7/னிமீ 18 (25-3-1883)    சி. ைவ. தாேமாதர
 பி�ைள.” 
 
இைறயனாரக� ெபா;G
 தணிைக� �ராண+
 நிைறேவறிய4ட�, தாேமாதர
 
பி�ைள தி;வாவ�1ைற மட�1#/
 என#/
 பிரதிக� அ9�பினா�. தணிைக� 
�ராண# /றி��#கைள இராமசாமி பி�ைளயிடமி;�1 ெப86#ெகா)�
 அவ� 
எ�ன காரண�தாேலா பதி�பி#கவி�ைல. ‘பி�ைளயவ�க� ெசா�ன அ;ைமயான 
/றி��#கைள இவ� லYிய
 ெச யவி�ைலேய. ந�ல ெபா;� கிைட�தெத�6 
மி#க மகி3-சிேயா� உபேயாக� ப��தி# ெகா�ள� ெதாியவி�ைலேய!’ எ�6 நா� 
எ)ணிேன�. ��பிரமணிய ேதசிக;
 அேத க;�ைத உைடயவராக இ;�தா�. 
 
தாேமாதர
 பி�ைள /
பேகாண�தி8ேக வ�1 வசி#க� ேபாகிறாெர�ப1 ெதாி�1 
என#/ ஓ� ஆ6த� உ)டாயி86. ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� Qறியப?, பைழய 
%�கைள ஆரா வா;
 ப?�பா;
 இ�லாம� பி8கால %�கைளேய ப?�பவ�க� 
மA�த தமி3 நாB?� என#/� 1ைண ெச வா� ஒ;வ;
 இ�ைல. நாேனா அ�த 
ஆரா -சியி� %தனமாக� �/�தவ�. ஆனாK
 எ�ப?யாவ1 விஷய�ைத� 
ெதாி�1 ெகா�ள ேவ)�
 எ�ற ஆவ� மா�திர
 மB�#/ மிMசி யி;�த1. இ�த 
நிைலயி� பழ7கால�1� தமி3 %�கைள அ-சி�
 விஷய�தி� ஊ#க+�ள ஒ;வ� 
/
பேகாண�1#/ வர�ேபாகிறாெர�6 அறி�த4ட� என#/ மகி3-சி 
.)டாயி86. 
 
தி;#/ட�ைத� �ராண
 
 
சி�தாமணி ஆரா -சிேயா� தி;#/ட�ைத� �ராண� பதி��
 நைடெப86 வ�த1. 
வடெமாழி 5ல�ைத.
 தமி3- ெச .ைள.
 ஒ�� ேநா#கியேபா1 சில இட7களி� 
தி;�த ேவ)?யி;�த1. ெசB?யா;#/ அ>விஷய�ைத� ெதாிவி�ேத�. அவ� 
பி�ைளயவ�க� ெபய;#/# /ைற4 வராதப? ெச வ1 ந
 கடைமெய�6 



103 

 

எLதினா�. அதனா� எ7ெக7ேக ஒL7/ ப��த ேவ)�ேமா அ7ெக�லா
 
அ>வாேற ெச ேத�. அ��ராண� பதி�பி� அ-��தா�கைள� தி;�1
 +ைறைய 
நா� ெதாி�1 ெகா)ேட�. ஆனாK
 பதி�� எ�ப?யி;�தா� அழகாயி;#/ெம�ற 
ெச திகைள ந�றாக� ெதாி�1 ெகா�ளவி�ைல. அ-சி� வ�1விBடா� 
ெகௗரவமாக# க;1
 கால
 அ1. �பா9 வ;ஷ
 ஆனி மாத
 (1883 ஜூ� மீ) 
அ��ராண
 அ-சிB� நிைறேவறிய1. ேசாம��தர நாயக� அ�பதி�பி8/- 
சிற���பாயிர
 அளி�தா�. ��தக
, நா9
 தியாகராச ெசB?யா;
 ேச��1 
பதி�பி�ததாக ெவளியாகிய1. சிற��� பாயிர�தி� இைத- ேசாம��தர நாயக�, 
 
“தி;வ ;7கைல- சாமிநா த�ெபய� ேச��த 
ெபா;வ ;
ெப; மைறயவ� கைல.ண� �லைம 
ஒ;வ ;
�க3� தியாகரா ச�ெபய ;ரேவா� 
இ;வ ;
பதி� பி�1ந� கினாில7 /றேவ” 
 
எ�6 /றி�பி�தி;#கிறா�. 
 
இ�த� ��தக
 நா� பதி�பி�த இர)டாவ1 ெவளி��. பி�ைளயவ�க� %ைல� 
பதி�பி#/
 �)ணிய
 வா �த1ப8றி என#/ உ)டான தி;�தி#/ அளவி�ைல. 
அ1 மB�
 அ�6. நா� சீவகசி�தாமணிைய� பாிேசாதி�1� பதி�பி#க 
ேவ)�ெம�ற ச7க8ப
 ெச 1 ெகா)?;�ேத�. அ�த�ப? ந�/ நிைறேவற 
ேவ)�ேம எ�ற கவைல எ� மன�தி� இ;�த1. பி�ைளயவ�க� உயிேரா� 
இ;�தா� அவ;ைடய அறி4
 அ��
 என#/� 1ைணயாக இ;�தி;#/
. அவ� 
இ�லாவிBடாK
 +தA� அவ;ைடய %ைல� பதி�பி�த பிற/ சி�தாமணிைய� 
ெதாட7/வ1 ந�ல அறி/றிெய�6 நா� நிைன�ேத�. ச�த��ப+
 அ�ப? 
அைம�த1. பி�ைளயவ�க� இய8றிய �ராண7கG� மா\ர� �ராண+
 
தி;நாைக# காேராண� �ராண+
 அவ�க� கால�திேலேய ெச�ைனயி� 
அ-சாயின. அ�த� �ராண� பதி��#கைள ஒB?ேய /ட�ைத� �ராண+
 
அைம�தி;�த1. ேதவார� பதிக7க�, சிற���பாயிர
, %� எ�9
 அ7க7கGட� 
அ1 விள7கிய1. ��தக�ைத� பா�#க� பா�#க� பி�ைளயவ�க� ஞாபக
 வ�த1. 
��பிரமணிய ேதசிக� �ராண� பதி�ைப# க)� மிக4
 பாராB?னா�. “இ�ப?ேய 
அவ�க� இய8றிய %�கைள ஒ>ெவா�றாக ெவளி�ப��தினா� நலமாக இ;#/
” 
எ�6 ெசா�னா�. ‘அ�தைகய �)ணிய
 கிைட#/
 ப? இைறவ� தி;வ;� 
ெச ய ேவ)�
’ எ�6 மன�1#/� ேவ)?# ெகா)ேட�.  
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--------- 
 

92. 92. 92. 92. சி8தாமணி ஆரா2/சிசி8தாமணி ஆரா2/சிசி8தாமணி ஆரா2/சிசி8தாமணி ஆரா2/சி    
 
ந-சினா�#கினிய� இைடயிைடேய ேம8ேகாளாக# காB�
 ெச .B ப/திக� இ�ன 
%ைல- சா��தைவெய�6 சீவக சி�தாமணிைய நா� ஆரா �1 வ�தேபா1 
ெதாி�1ெகா�ளேவ +?யவி�ைல. ெதா�கா�பிய- d�திர7கைள மா�திர
 ெதாி�1 
ெகா)ேட�. தி;#ேகாைவயாாிA;�1
 தி;#/றளிA;�1
 சில ெச .B 
ப/திகைள அவ� எ��1# காB�கிறா�. அவ8ைற.
 அறி�1 ெகா)ேட�. ம8ற 
ேம8ேகா�கைள� ப?�தேபா1 ஏேதா க)ைண# கB?# காB?� விBடதாக 
இ;�தேத ஒழிய, இ�ன %A� உ�ள1, இ�ன விஷய�தி8காக ேம8ேகா� எ�ற 
ெச திக� ெதளிவாகவி�ைல. 
 
ேவ6 பைழய தமி3 %�க� 
 
சி�தாமணிைய�ேபால� தமி3நாB?� வழ7காத ேவ6 %�க� எ�ன எ�ன 
உ�ளன எ�ற ஆரா -சியிேல எ� மன
 ெச�ற1. இராம�வாமி +தAயா� 
ெச�ைன#/� ேபா/
ேபா1 எ�னிட
 சில�பதிகார� பிரதிைய# ெகா��1- 
ெச�றா�. ெச�ைன#/- ெச�ற பிற/ நா� ேகB�# ெகா)டப? மணிேமகைல� 
பிரதிைய அ9�பினா�. 
 
பைழய %�கைள� ெதா/�1� பா�#/
 விஷய�தி� கவன
 ெச�ற ேபா1 
தி;வாவ�1ைற� ��தக சாைலயி� நிைன4 வ�த1. மட�தி� எ�ன எ�ன பைழய 
%�க� உ�ளனெவ�6 ேத?� பா�#க எ)ணி ஒ; சனி ஞாயி6 வி�+ைறயி� 
நா� தி;வாவ�1ைற ெச�6 ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 எ� க;�ைத� 
ெதாிவி�ேத�. அவ�, “எ�லாவ8ைற.
 பா��1 ேவ)?யவ8ைற எ��1# 
ெகா�ளலாெம�6 +�ேப ெசா�Aயி;#கிேறாேம” எ�றா�. 
 
நா� அ7கி;�த பழM �வ?# கB�#கைள� �ரB?� பா�#கலாேன�. 
ஏ�கெள�லா
 மிக� பழைமயானைவ; எ��தா� ைகயி� ஒB?# ெகா�ள# 
Q?யைவ. ஒ; கB?� ‘ஏB�� ெதாைக’ எ�6
 ‘ச7க %�ேபா� ேதா86கிற1’ 
எ�6
 எLதி# /மாரசாமி� த
பிரா� கB? ைவ�தி;�தா�. அைத எ��1� 
பா�#ைகயி� ந8றிைண +தAய ச7க %�களி� 5ல
 எ�6 ெதாி�த1. எB�� 
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ெதாைகெய�ப1 தா� ஏB�� ெதாைக ஆயி8ெற�6 உண��ேத�. ந8றிைண, 
/6�ெதாைக, ஐ7/6%6, பதி86�ப�1, பாிபாட�, கA�ெதாைக, அக நாb6, 
�றநாb6 எ�ற எB� %�கG
 எB�� ெதாைகயா/
. ஒ; பைழய பாB?A;�1 
அ�த எB?� ெபய�கG
 என#/� ெதாியவ�தன. எ�லாவ8றி� 5ல�ைத.
 ேச�� 
ெதLதிய ஏB�- �வ? ஒ�6 அ#கB?� அக�பBட1. அதி� கA�ெதாைக.
, 
பாிபாடK
 இ�ைல. 
 
எB�� ெதாைகேயா� பி�ைளயவ�க� ைவ�1# ெக)?;�த ேவ6 ஓ� ஏB�- 
�வ? கிைட�த1. அவ�க� கால�தி� அ�த- �வ?ைய எ�ெபாLதாவ1 ெவயிA� 
எ��1� ேபா�வா�. +தA� ெபா;நரா86� பைட எ�6 அதி� இ;�த1. “எ�ன 
%� இ1?” எ�6 ேகBடேபா1, “இ1 தி;+;கா86� பைடைய� ேபா�ற ஓ� 
ஆ86�பைட” எ�6 மா�திர
 ஆசிாிய� ெசா�னா�. அத8/ ேமேல எ�ன எ�ன 
உ�ளனெவ�6 பா�#/
 +ய8சி அ#கால�தி� உ)டாகவி�ைல. அ�த� பிரதி 
தா� மட�1� ��தக சாைலயிA;�1 கிைட�த1. தி;+;கா86�பைட, 
ெபா;நரா86�பைட, சி6பாணா86�பைட, ெப;
பாணா86�பைட, 
+�ைல�பாB�, ம1ைர# காMசி, ெந�ந�வாைட, பB?ன�பாைல, மைலப�கடா
 
எ�9
 ப�1 %�க� ேச��த ெதா/தி#/� ப�1� பாB� எ�6 ெபய�. கைட- ச7க 
கால�ைத- சா��த %�கG� எB�� ெதாைக.
 ப�1� பாB�
 +#கியமானைவ. 
ப�1� பாB� எ�ற ெபயேரா, அதி� அட7கியைவ இ�ன பாB�#க� எ�பேதா 
அ#கால�தி� ெதாி�1 ெகா�ள இயலவி�ைல. 
 
ெபா;நரா86�பைட எ�6 இ;�த �வ?ைய நா� அதிகமாக� பா�#கவி�ைல. 
பதிென) கீ3# கண#/ அட7கிய அE��தியான �வ? ஒ�6
 கிைட�த1. 
சி�தாமணி� பிரதி பைழயதாக ஒ�6 இ;�த1. எ�லாவ8ைற.
 எ��1# ெகா)� 
/
பேகாண
 ெச�ேற�. 
 
ஒ; தனி� பிரபMச
 
 
சீவகசி�தாமணிைய மா�திர
 ப?�1 ஆரா வதனா� அ�த %ைல� பதி�பி#க 
இயலாெத�6
 ம8ற� பைழய %�கைள.
 ப?�1� ெதாி�1 ெகா)டா�தா� 
சி�தாமணியி� ெபா;� விள#கமா/ெம�6
 நா� உண��ேத�. சி�தாமணி 
உைரயி� காண�பBட ேம8ேகா�கைள� தனிேய எLதி ைவ�1#ெகா)� தி;�பி� 
தி;�பி� பா��1 வ;ேவ�. அதனா� அைவ மன� பாடமாகேவ இ;�தன. அவ8றி8 
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சில அ�த� பைழய ஏ�களி� காண�பBடன. அவ8ைற# க)டேபா1 ெபாிய 
�ைதய� கிைட�த1 ேபா�ற ச�ேதாஷ
 என#/ உ)டாயி86. ேமK
 ப?#க� 
ெதாட7கிேன�. 
 
ப?�தா� எளிதி� விள7க#Q?ய %�களாக அைவ ேதா8றவி�ைல. அவ8றி� 
உ�ள1 ேவ6 ஒ; தனி�பாைஷ ேபாலேவ இ;�த1. ஆனாK
 நா� விடவி�ைல. 
ப?�1� பா��ேத�. ெதா�கா�பிய உைரகளி� வ;
 பல ெச .Bக� அவ8றி� 
இ;�தன. ‘இ�த %� ெதா/திேய ஒ; தனி� பிரபMச
’ எ�ற எ)ண
 என#/ 
வரவர வAவைட�த1. 
 
அகநாb8ைற� ப?�1 அதி� உ�ள ெச .BகG#/ இல#கமிB� அவ8றிK�ள 
அ;
பத7கைள.
 ெதாட�கைள.
 ெதா/�1 அகராதி வாிைசயி� எLதி ைவ�1# 
ெகா)ேட�. ந-சினா�#கினிய� எ7ெக7ேக ‘எ�றா� பிற;
’ எ�6 
எL1கி�றாேரா அ7/�ள ேம8ேகாB ப/திகளிK�ள பத7கைள.
 
ெதாட�கைள.
 அ�த அகராதியிேல பா��ேப�. ஒ�6 இர)� கிைட#/
. அ�த� 
பாBைட எ��1� பா��ேப�. சி�தாமணியி� ந-சினா�#கினிய� எLதியி;#/
 
உைரயா� அ�த- ெச .� ஒ;வா6 விள7/
. அதிேல ஈ�பB� ஒ; +ைற இர)� 
+ைற 5�6 +ைற ப?�1� பா��ேப�. ச7க %�களாகிய �திய உலக�தி� 
காBசிக� பனி5?ய மைலேபால எ� க)@#/� ேதா8றலாயின. பனி�படல
 
பட��தி;�தாK
 மைலயி9ைடய உயர+
 ப;ைம.
 க)@#/� �ல�ப�த� 
ேபால� ெதளிவாக விள7காவிBடாK
 அ�த- ச7க %8 ெச .Bக� 
ெபா;ளைமதியா�, ‘நில�தி9
 ெபாியனவாக4
, வானிK
 உய��தனவாக4
, 
கட� நீாி9
 ஆழ+ைடயனவாக4
’ ேதா8றின. சி�தாமணி உைரயி�, ‘எ�றா� 
அக�திK
’ எ�6 +8ப/தியி� வ;கிற1. அ7ேக உ�ள ெச .Bப/தி 
அகநாb8றி� இ;�த1. 
 
இ�ப? ஆரா �த ேபா1 எ�லாவ8ைற.
 ஒ; வைகயாக� ெதாி�1 ெகா)ட பிறேக 
சி�தாமணிைய அ-சிட� ெதாட7க ேவ)�ெம�ற எ)ண
 உ)டாயி86. 
சி�தாமணிைய� பல +ைற தி;
ப� தி;
ப� ப?�ேத�; ம8ற %�கைள 
இைடயிைடேய ப?�1# /றி�ெப��ேத�. 
 
தMைச� பிரதி சி�தாமணி ஏB�� பிரதிக� ேவ6 கிைட#/மாெவ�6 என#/� 
ெதாி�தவ�கைளெய�லா
 விசாாி�1#ெகா)ேடயி;�ேத�. ச�ேதகமான இட7க� 
பல இ;�தைமயா� ந�ல பாட +�ள பிரதி கிைட�தா� பா��1� பய� 
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ெபறலாேமெய�ற க;�ேதா� பலாிட
 விசாாி�ேத�; பல;#/# க?த
 எLதிேன�. 
தMசாXாி� ெபாிய ெச�வராக இ;�த வி;ஷபதாச +தAயாெர�பவ� RB?8 பல 
பைழய ஏB�- �வ?க� உ�ளனெவ�6 ெதாிய வ�த1. �வ?க� ேத�
 
யா�திைரைய அ�ெபாL1 ெதாட7கிேன�; இ�9
 ஓயவி�ைல. தMசாX;#/- 
ெச�6 என#/� ெதாி�த கனவா�கைள உடனைழ�1# ெகா)� +தAயா� 
RB?8/- ெச�ேற�. அவ� ைஜன�. ைஜனமத# கிர�த7க� பல அவாிட
 
இ;�தன. சீவக சி�தாமணி� பிரதிைய.
 ைவ�1� Eஜி�1 வ�தா�. நா� ேபா # 
ேகBடேபா1 +தA� அைத� EைஜயிA;�1 எ�#க#Qடாெத�6 
ெசா�AவிBடா�. நா� மிக4
 பணிவாக ேவ)?# ெகா)ேட�. 
“ைஜன�கG#/�தா� ெகா��ேபேனய�றி ம8றவ�கG#/� தரமாBேட�; அ�ப?� 
த;வ1 எ7க� ச
பிரதாய�1#/ விேராத
; எ>வளேவா ரக�ய7க� ெபா;�திய 
சி�தாமணிைய ெவ/ �லபமாக நீ7க� ப?�1� பா�#க +?யா1. ஆசாாிய�க� 
5லமாக உபேதச
 ெப86 விஷய7கைள� ெதாி�1 ெகா�ள ேவ)�
. அ�னிய 
மத�தினராகிய உ7கG#/# ெகா��பதனா� எ7கG#/ பாவ
 ச
பவி#/
” 
எ�றா�. 
 
அவ;#/ எ�ன எ�னேவா சமாதான
 ெசா�A� பா��ேத�. தமிLலக +Lவ1
 
ப?�1 இ��6
 விஷய7க� சி�தாமணியி� இ;#க, “ஒ; மத�தி8ேக உாிய1, 
ம8றவ�க� க)ணி8 பட#Qடா1” எ�6 எ)ணி 5? ைவ�தி;#/
 இய�ைப 
உண��1 நா� வ;�திேன�. “இ�ப?- சமய ேவ6 பாBடா� மைற�தைமயா� 
உலக�1#/ ெவளி�படாத %�க� எ�தைன இற�1 ேபாயினேவா! தமிL#/� 
ெப;ைம உ)டா#க� ெபாியவ�க� %�க� இய8றி ைவ�தி;#க, அவ8ைற 
மைற�1� தம#/
 த
ைம- சா��தவ;#/
 சி6ைம உ)டா#கி# ெகா�G
 
இய�பின� மன
 தி;�1
 கால
 வ;மா?” எ�6 ஏ7கிேன�. 
 
எ�9ட� வ�தி;�த ஒ;வ� வி;ஷபதாச +தAயாாிட
, நா� /
பேகாண
 
காேலஜி� ேவைல பா��பவென�6
, தி;வாவ�1ைற மட�தி8/ மிக4
 
ேவ)?யவென�6
 ெசா�னா�. எ� நிைலைம ெதாி�1 ெகா)ட பிறகாவ1 
+தAயா� �வ?ைய# ெகா�#க# Q�ெம�ப1 ெசா�னவர1 அபி�பிராய
. 
ஆனா� அ1 ேந� விேராதமாக +?�த1. “அ�ப?யா! ைசவ மட�தி8 பழகினவ;#/ 
ைஜன கிர�த7களி� அ�� ஏ8ப�வத8/ நியாயேம இ�ைல. ைசவ� ைஜன�கைள� 
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1-சமாக எ)@பவ�க�. நா� ெகா�#கேவ மாBேட�” எ�6 அவ� 
ெசா�னேபா1, 
 
“ஏதடா விபாீதமாக� ேபா  விBட1!” எ�6 எ� ந)ப� த
ைம� தாேம ெநா�1 
ெகா)டா�. 
 
ம6ப?.
 வ;வதாக- ெசா�AவிB�� தMைசயி� யாைர# ெகா)� +ய�றா� 
+தAயாாி� பிரதிைய� ெபறலாெம�6 விசாாி�ேத�. கைடசியி� 1#காரா
 
ேஹா�கா� எ�9
 மகாராT?ர தனவானாகிய எ� ந)பைர அைழ�1# ெகா)� 
மீB�
 வி;ஷபதாச +தAயாைர அ@கிேன�. ந�ல ேவைளயாக அவ� மன
 
இளகிய1. த
மிடமி;�த பிரதிைய உதவினா�. இ>வள4 நய�1 வா7கிய அ�பிரதி 
சிற�த பிரதிய�6; விேசஷ உைரயி�லாத1. 
 
மய#க
 த�த விஷய7க� 
 
இ>வா6 பல வைகயி� +ய�6 ேத?யதி� சி�தாமணி� பிரதிக� 23 கிைட�தன. 
அவ8ைறெய�லா
 ைவ�1#ெகா)� பா�#கலாேன�. பா�#க� பா�#க� பல 
விஷய7க� ெதளிவாயின. ஆனா� பாடேபத# கடK#/# கைரகாணேவ 
+?யவி�ைல. மன
 ேபான ேபா#கிேல எLதிய கனவா�களா� விைள�த விபாீத
 
எ>வளேவா ஏB?� உ)�. 
 
இ1 ெகா
�, இ1 �ழி எ�6 ேவ6 பிாி�1 அறிய +?யா1 ெம ெயL�1#கG#/� 
��ளிேய யிரா1. ரகர�1#/
 காK#/
 ேவ86ைம ெதாியா1. சரப
 சாபமாக� 
ேதா86
, சாப
 சரபமாக� ேதா86
. ஓாிட�தி� சர� எ�6 வ�தி;�த 
வா��ைதைய நா� சா� எ�ேற பலகால
 எ)ணியி;�ேத�, தரென�பைத� 
தாென�6 நிைன�ேத�. ‘யாைன நாக�தி8ேறா86தA�’ எ�6 ஓாிட�தி� 
இ;�த1. ேயாசி�1 ேயாசி�1� பா��ேத�. யாைனகளி� வனசர
, நதிசர
 கிாிசர
 
எ�6 5�6 வைக.)ெட�6 ேகB?;#கிேற�. நாகெம�ப1 மைலயாக 
இ;#/ெம�6
 கிாிசரமாகிய யாைனைய# /றி�ததாக# ெகா�ளலாெம�6
 
ேதா8றிய1. ஒ; ந)ப�, “ைஜன ச
பிரதாய�தி� நாக�தி� வயி8றி� யாைன 
+தA� பிற�தெத�6 இ;#கலாேமா எ�னேவா!” எ�6 ஒ; ச�ேதக�ைத# 
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கிள�பினா�. “அ1 நாக�தி� பிற�தேதா, அ�ல1 நரக�தி8 பிற�தேதா, ஒ�6
 
விள7கவி�ைலேய!” எ�6 ெசா�A- சிாி�ேத�. 
 
“யாைன நரக�தி� ேதா86தA� அத8/ வண7/த� இய��” எ�6 
ந-சினா�#கினிய� எL1கிறா�. கா�த;வத�ைதேயா� இைச பா?� 
ேதா�வி.8றவ�கைள ேநா#கி,  
 
“இைசயினி AவB/� ேதா8றா
 யாைனயா� 
ேவ6 ெம�னி� இைசவெதா� ற�6 க)V�” 
 
எ�6 ஒ;வ� ெசா�னதாக வ;
 ச�த��ப�தி�, யாைனயா� ெவ�Kத� அாி1 
எ�பைத விள#/வத� ெபா;B� ந-சினா�#கினிய� அ�த வா#கிய�ைத 
எLதியி;#கிறா�. ஆகேவ அ7ேக இைசேயா� ச
ப�த+ைடய விஷய
 
இ;�தா�தா� ெபா;�தமாக இ;#/
. இவ8ைறெய�லா
 ேயாசி#ைகயி� “யாைன 
நாத�தி� ேதா86தA�” எ�6 இ;#க ேவ)�ெமன நி-சயி�ேத�. பல பிரதிகளி� 
ெதளிவாக “நாக�தி�” எ�ேற இ;�த1. ஒ; பிரதியி� மா�திர
 “நாத�தி�” எ�ற 
பாட
 காண�பBட1. 
 
இ�ப?ேய /;தி எ�பைத# /�திெய�ெற)ணி� த�மாறிேன�. ஓாிட�திேல, 
‘தி;�த7/மா�ப�, �னலாB?ேல உயி� ேபாகி�ற ஞமA#/� தா9
 வ;�தி� 
பMசாBசரமாகிய ம�திர�ைத# ெகா��தப?.
’ எ�6 இ;�த1. ‘இ1 ைஜன 
%லாயி8ேற; பMசாBசர ம�திர
 இ7ேக எ�ப?� �/�1ெகா)ட1?’ எ�ற 
ச�ேதக
 வ�த1. 5ல�தி� “ஞமA# கமி� தீ��தவா6
” எ�6 இ;#கிற1. ‘அமி�1’ 
எ�பத8/, ‘பMசாBசரமாகிய ம�திர
’ எ�ப1 உைரயாக இ;�த1. ‘ம�திர�ைத 
ெய�றி;�தி;#க ேவ)�
: யாேரா பிரதிைய� பா��1 எLதின ைசவ� பMசாBசர
 
எ�6 ேச��ெதLதி விBடா�’ எ�6 +தA� க;திேன�. பி�னாேல வாசி�1 
வ;ைகயி� “ஐ
பத வமி�த +)டா�” (946) எ�6 வ�த1. ேவறிட7களி� உ�ள 
உைரயா� பMச நம�கார ம�திரெம�6 ெதாி�த1. ைஜன ந)ப�கைள 
விசாாி�ேத�. அவ�க� மிக4
 எளிதி�, “அ;க�, ^�த�, ஆசாாிய�, உபா�தியாய�, 
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ஸா1#கெள�9
 பMச பரேமT?கைள வண7/த8/ாிய ஐ�1 ம�திர7கைள� 
பMச நம�காரெம�6 ெசா�வ1 ஸ
பிரதாய
” எ�6 ெதளி46�தினா�க�. 
 
இ�ப?� த�மாறி� த�மாறி- சிரம�ப�வதி� என#/ அK��� ேதா�றவி�ைல, 
ேமK
, ேமK
 உ�ஸாகேம உ)டாயி86. ஏேத9
 ஒ; ேம8ேகாேளா, ஒ; 
விஷயேமா, ஒ; பாடேமா ெதாியாம� மய7கி� தவி�1 நி�6 பிற/ விள7கினா� 
அத8/ +�� பBட சிரம7கெள�லா
 மற�1ேபா/
; பி�9
 பதி�மட7/ ஊ#க
 
ஏ8ப�
. 
 
இைடயின ரகர�1#/
 வ�Aன றகர�1#/
 ேபத�ெதாியாம� த�#கி நி�ற 
இட7க� பல. உைர இ1, 5ல
 இ1, ேம8ேகா� இ1 எ�ற ேவ6பா� ெதாியாம� 
+B��பBட ச�த��ப7க� பல. ந-சினா�#கினிய;ைடய அ�வய�திேல வ;
 
பாட8 ப/திகைள� ேத?# க)�பி?#க +?யாம� மய7கிய சமய7க� பல. ஓ� 
ஏB�#/
 ம8ேறா� ஏB�#/
 இைடேய உ�ள பாட ேபத7களா� அைட�த 
கல#க�திA;�1 மீள வழியி�றி மய7கிய நிக3-சிக� பல. உைர#/ 5ல+
 
5ல�1#/ உைர.
 கிைட#காம� பல+ைற இட��பBேட�. ேம8ேகா� எத8காக 
உைரயாசிாிய� காB�கிறாெர�ப1 விள7காம� பல தடைவ தய7கிேன�. ைஜன 
விஷய7களி� [@#கமான சில ெச திக� விள7காைமயா� ேமேல வாசி#க 
+?யாம� பலகால
 த�மாறி நி�ேற�. இல#கண- ெச திகைள 
அைம�1#ெகா�ள வைக ெதாியாம� பலவா6 ேயாசி�1� பல சமய7களி� 
/ழ
பிேன�. 
 
இ�ப?- சி�தாமணி ெய�9
 காவிய-ேசாைலயி� நா� சMசார
 ெச ைகயி� 
ேந��த கல#க7கG
 இட��பா�கG
 தைடகG
 மய#க7கG
 நாளைடவி� 
இைறவன;ளா� சிறி1 சிறிதாக� ெதளியலாயின. பதி�பி#கலாெம�ற என1 
ச7க8ப
 நிைறேவ6ெம�9
 ந
பி#ைக உ6தியாயி86. 
-----------  
 

93. 93. 93. 93. 9�: லாப;க�9�: லாப;க�9�: லாப;க�9�: லாப;க�    
 
/
பேகாண
 காேலஜி� உ�ள ஆசிாிய�கG
 மாணா#க�கG
 எ�பா� 
ைவ�தி;�த ேபர�பினா� எ� ேவைலைய- சிரமமி�றி நா� தி;�தி.ட� பா��1 
வ�ேத�. இைடயிைடேய தி;வாவ�1ைற#/- ெச�றைமயா� அ>வாதீன- 
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ச
ப�த+
 என#/ ஊ#க�ைத உ)டா#கி86. அ?#க? தியாகராச ெசB?யா�, 
ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� +தAய அ�ப�க� என#/# க?த
 எL1வா�க�. 
அவ�கGைடய க?த7க� ேநாி� பழகி� ேப�வைத� ேபா�ற இ�ப�ைத 
உ)டா#/
. 
 
மீBட நில
 
 
+�னேம ெதாிவி�தப? /�
ப விஷய�தி� என#/ எ>வைக# கவைல.மி�லாம� 
எ� த�ைதயாேர கவனி�1 வ�தா�. /�
ப� பா1கா�பி� அவைர� ேபா�ற 
க;�1
 ஒL7/
 உைடயவ�க� மிக- சிலேர. அவ� மிக4
 ெசBடாக- ெசல4 
ெச 1 ெபா;ைள- ேசமி�1- சீB�� ேபாBடா�. அவ;ைடய +ய8சியி� பயனாக 
1884-ஆ
 வ;ஷ ஆர
ப�தி�, எ7க� பர
பைர- ெசா�தாகிய நில�ைத 
ஒ8றியிA;�1 P. 770 ெசK�தி மீBேடா
. பல கால
 பர
பைரயாக# 
/�
ப�1#/- ெசா�தமாக வ�த நில
 பிற� ைகயி� உ�ளேதெய�ற வ;�த
 எ� 
த�ைதயா;#/ இ;�த1. ஆயி9
 அைத மீBக +?யாத நிைலயிA;�தா�. 
இைறவ� தி;வ;ளா� என#/ உ�திேயாக
 கிைட�த1
 க)@
 க;�1மாக- 
ேசமி�த பண�ைத# ெகா)�, +தA� அ�த நில�ைத மீBடா� �திய நிலெமா�6 
வா7கியி;�தா8Qட அவ;#/ அ>வள4 தி;�தி ஏ8பB?ரா1. 
 
ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� 
 
இ�த நிைலயி� என1 சி�தாமணி ஆரா -சி ந�றாக நட�1 வ�த1. இ�ன இ�ன 
ப/திகைள� ப?�ேதென�6 இராம�வாமி +தAயா;#/ எL1ேவ�. அவ� மி#க 
ச�ேதாஷ�ைத� ெதாிவி�1 விைட எL1வா�. 1880-
 � அ#ேடாப� மாத
 30-
  
எLதிய க?தெமா�றி� “,,,,சி�தாமணி +Lவ1
 ஒ; விைச தா7க� பா��ததாக4
 
அதி� சில ச�ேதக7க� இ;�பதாக4
 த7க� க?த�தா� ெதாிய வ;கிற1. ம6ப? 
ஒ; விைச பா�#/
 பY�தி� ச�ேதக7க� ஏற#/ைறய +Lவ1
 தீ��1 
வி�ெம�6 என#/� ேதா86கிற1. த7கGட� ம6ப?.
 அ�த� ��தக�ைத� 
ப?#க என#/ எ�ெபாL1 உத4ேமா கட4G#/� தா� ெதாி.
. ஆகிK
 
இ;வ;
 ஒ; விைச ப?�ேபாெம�ற ந
பி#ைக மா�திர
 இ;�1 
ெகா)ேடயி;#கிற1” எ�6 ெதாிவி�தி;�தா�. அதனா� அவ;#/- 
சி�தாமணியிK�ள வி;�ப+
 எ�பாK�ள அ��
 �ல�பBடன. ‘ெச�ைன#/- 
ெச�6 +தAயாேரா� சில கால
 இ;�1 வர ேவ)�
’ எ�ற ஆவ� என#/ 
உ)டாயி86. 
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இைடயி� தியாகராச ெசB?யாைர ஒ; +ைற ேபா � பா��1 வ�ேத�. 
சி�தாமணிைய� ப8றி அவாிட
 ெசா�Aய ேபா1 அவ� மி#க /Iகல�ேதா� 
எ�ைன� பாராB?னா�. விள7காத ேம8ேகா�களி� தி;#ேகாைவயாாிK�ள 
சிலவ8ைற அவ� ஞாபக�திA;�1 ெசா�னா�. அவ8ைற# /றி�1# ெகா)ேட�. 
ஒ; சமய
 அவ� Eவாe�� �ராண�ைத அ-சிBடா�. அவ� வி;
பியப? நா9
 
அைத� பா�ைவயிB�- சிற��� பாயிர
 ெகா��ேத�.  
 
மகாமக
 
 
தா;ண வ;ஷ
 மாசி மாத
 (1885 மா�-�) மகாமக
 வ�த1. அ�ேபா1 
/
பேகாண�தி� அளவ8ற ஜன7க� Q?ன�. தியாகராச ெசB?யா;
 வ�தி;�தா�. 
தி;வாவ�1ைறயிA;�1 D ��பிரமணியேதசிக� பாிவார�1ட� விஜய
 ெச 1 
/
பேகாண
 ேபBைட� ெத;விK�ள த7க� மட�தி� த7கியி;�தன�. பல 
கனவா�கG
 வி�1வா�கG
 வ�1 அவைர# க)� ேபசி இ��86- ெச�றன�. 
அ#கால�திெல�லா
 நா� ேதசிக;டேன இ;�1 வ�ேத�. அதனா� பல �திய 
மனித�கைள அறி�1 ெகா�G
 ச�த��ப
 என#/ வா �த1. 
 
மட�தி� ஆதரவி� வள��த என#/ எ� உ�திேயாக வ;வாயிA;�1 த#க 
சமய�தி� ஏேத9
 ஒ; த�ம
 மட�தி� நட�த ேவ)�ெம�6 ஓ� எ)ண
 
இ;�த1. அதைன மகாமக கால�தி� நிைறேவ8றிேன�. ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 
%6 Pபா  ெகா��1, “மட�தி� மேக�வர Eைஜயி� ஒ; பாக�1#/ 
ைவ�1#ெகா�ள ேவ)�
” எ�6 ெசா�ேன�. ேதசிக� மிக4
 மகி3�1. “மட�1� 
பி�ைளயாகிய நீ7க� இ�ப?- ெச ய ேவ)?ய1 அவசியமி�ைலேய” எ�றா�. 
நா� உசிதமாக விைட அளி�ேத�. மகாமக விழா +?�தபி� தி;வாவ�1ைற#/� 
தி;
�ைகயி� எ� த�ைதயா;#/
 என#/
 aதா
பர7கG
, எ� /மார� 
சிரMசீவி க�யாண��தர�தி8/- ச�திரஹாரெம�9
 ெபா�னாபரணெமா�6
 
அளி�தா�. 
 
ம�தியா�-�ன மா�மிய +ய8சி 
 
ஆதீன#கா6பா6
, தி;விைடம;I� D மகாA7க �வாமி ஆலய விசாரண# 
க;�த;மாகிய ��பிரமணிய� த
பிராென�பவ� அ�த �தல ச
ப�தமாக� தா
 
ெச 1 வ;
 ைக7காிய7கைள ஆதீன க��தாிட
 வி)ண�பி�1#ெகா�Gைகயி� 
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சில காலமாக அ>வாலய�தி� நி�6 ேபாயி;�த வஸ�ேதா�ஸவ�ைத மீB�
 
நட�த ேவ)�ெம�6 ெசா�னா�. ேதசிக� அ�ப?ேய உ�தர4 ெகா��தா�. அ�த 
உ�ஸவ
 நட�பத8/ாிய ஏ8பா�க� நைட ெபறலாயின த
பிரா� ேதசிக;ைடய 
+�னிைலயி� எ�ைன ேநா#கி, “தி;விைடம;I� �தல� ெப;ைமைய� 
ெப;
பாேலா� ந�றாக� ெதாி�1 ெகா�ளவி�ைல. பைழய �ராண7க� 
இ;�தாK
 அவ8ைற� ப?�1� ெபா;� ெதாி�1ெகா�பவ� மிக4
 சிலேர. 
ஆதA� தா7க� அ�த �தலமாகா�மிய�ைத- �;#கமாக வசன நைடயி� 
எLதினா� அ-சிB� யாவ;#/
 ெகா�#கலா
. அ-சி�
 ெசல4 +தAயவ8ைற 
நா� ஏ86# ெகா�கிேற�” எ�றா�. ேதசிக;
 அ>வா6 ெச வ1 நலெம�6 
/றி�பி�தா�. நா� எL1வதாக ஒ��#ெகா)ேட�. 
 
தி;விைடம;I;#/ ஞான#Q�தெர�பவாிய8றிய தமி3� �ராண
 ஒ�6
, 
ெகாBைட\� Dசிவ#ெகாL�1 ேதசிக� இய8றிய �ராண
 ஒ�6
 உ)�. 
சிவ#ெகாL�1 ேதசிக� இய8றிய �ராண�ைத� ப?�1# /றி�ெப��1# ெகா)� 
தி;விைட ம;I� �தலமகா�மிய�ைத எLதி +?�ேத�. அத8/ “Dம�தியா�-�ன 
மா�மிய
” எ�6 ெபயாிB�, 5��தி, தல
, தீ��த7களி� சிற��
, வழிபBேடா� 
வரலா6
 எLதி- ��பிரமணிய ேதசிகாிட�1
 ��பிரமணிய� த
பிரானிட�1
 
ப?�1# காB?ேன�. பிற/ த
பிரான1 வி;�ப�தி�ப? தி;விைடம;I� உ�ஸவ 
5��தியாகிய ஏகநாயக� விஷயமாக ஓ� ஊசK
 தாலாB�
 இய8றி- ேச��ேத�. 
 
எ�லா
 +?�தபிற/ த
பிரா� அதைன எ7ேக அ-சிடலாெம�6 ேயாசைன 
ெச தா�. அத8/ +� /
பேகாண �ராண+
, Eவாe�� �ராண+
 ெச�ைனயி� 
அ-சிட�ெப8ற விஷய
 அவ;#/� ெதாி.
. ஆதA� அ7ேக அ9�பி அ-சிB� 
வ;வி#கலாெம�6 நா� ெசா�னேபா1 அவ�, “��தக
 இ�ேபா1 E��தியாகி 
இ;#கிற1. இ�த வஸ�ேதா�ஸவ
 ஸமீப�தி� வ;கிற1; அத8/� ��தக
 
அ-சாகி வ�தா� மிக4
 உபேயாகமாக இ;#/
. தபா� 5லமாக அ-�# காகித7க� 
வ;வ1
, தி;�1வ1மாக இ;�தா� /றி�த கால�தி� நிைறேவ6ெம�6 
ேதா8றவி�ைல. உ7கG#/ இ�ேபா1 `4 காலமாக இ;�பதா�, நீ7கேள 
சிரம�ைத� பாராம� ெச�னபBடண
 ெச�6 ேநாி� இ;�1 காாிய�ைத +?�1# 
ெகா)� வரலா
. ெசல4 சிறி1 அதிகமானாK
 காாிய
 மிக4
 உய��த1” 
எ�றா�. அவ� வா��ைத க;
� தி�ன# QA த;வதாக- ெசா�Kவ1 ேபால 
இ;�த1. அ1வைரயி� ெச�ைனையேய பா��திராத என#/ அ�த நகர�1#/� 
ேபா  ஆ7/�ள அறிவாளிகேளா� பழக ேவ)�ெம�ற வி;�ப
 இ;�த1. 
அ�றி.
 ேசல
 இராம�வாமி +தAயாைர# க)� சில கால
 உடனி;�1 
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சி�தாமணிைய� ப?�1# காBட ேவ)�ெம�ற ஆவK
 உ)�. இவ8ைற 
நிைறேவ8றி# ெகா�G
 ெபா;B� இ�த# காாிய
 ஏ8பBட1 நம1 
ந�லதி;Tடேம எ�6 நா� எ)ணி, அ>வாேற ெச�6 ��தக�ைத அ-சிB�# 
ெகா)� வ;வதாக ஒ��#ெகா)ேட�. 
 
ெச�ைன� பிரயாண
 
 
ஒ; ந�ல நாளி� �ற�பB� நா� எ�பா� பாட7 ேகB�# ெகா)?;�த சித
பர
 
சாமிநாைதய�, சித
பர
 ேசாம��தர +தAயா� எ�பவ�கGட� ெச�ைன#/- 
ெச�ேற�. என#/ உதவி ெச வத8/ ேவ6 ஒ; மனிதைர- ��பிரமணிய� 
த
பிரா� அ9�பினா�. இராம�வாமி +தAயா� ப7களாவி� த7கிேன�. 
 
ெச�ைனயி� ஜீவரYாமி�த அ-�#Qட�தி� நா� ெகா)� ேபான ��தக�ைத 
அ-�#/# ெகா��1 அைத#கவனி�1# ெகா�G
ப? உட� வ�த இ;வாிட+
 
ெசா�AவிB�� ெப;
பாK
 இராம�வாமி +தAயா;ட� இ;�1 ெபாL1ேபா#கி 
வ�ேத� சீவக சி�தாமணிைய� ப8றிய ெச திகைள நா� எ��1- ெசா�னேபா1 
அவ� ேகB� மிக4
 தி;�தி அைட�தா�. “எ�ப?யாவ1 அைத +?�1 
ெவளியி�7க�. இ7ேக வ�தி;�1 பதி�� ேவைலைய நிைறேவ8றலா
. 
எ�னாலான சகாயெம�லா
 ெச கிேற�” எ�றா�. “அைத ஆர
பி�பத8/ நீ7க� 
காரணமாக இ;�தீ�க�; E��தி ெச வத8/
 நீ7கேள உதவி ெச ய ேவ)�
” 
எ�6 நா� ெசா�ேன�. 
 
இராம�வாமி +தAயா� உதவி 
 
ெச�ைனயி� நா� இர)� வார7கG#/ ேம� த7கியி;�ேத�. ம�தியா�-�ன 
மா�மிய
 பதி�பி�பைத ஒ; காரணமாக ைவ�1# ெகா)� ெச�ைன#/ 
வ�தாK
, எ�9ைடய ேநா#க
 அ�நகர�ைத.
 அ7/�ள அறிஞ�கைள.
 
பா��1� ெதாி�1 ெகா�ளேவ)� ெம�பேத. இராம�வாமி +தAயா;ைடய 
ேப;தவியா� அ�ேநா#க
 மிக எளிதி� ைகQ?ய1. 
 
ஒ>ெவா; நாG
 +தAயா� பி8பகA� த
 ேகா-� வ)?யி� எ�ைன அைழ�1# 
ெகா)� �ற�ப�வா�. பிர^ெட�^ காேல], கா�ெமா பாAட� கிள� +தAய 
இட7கG#/� ேபா  அ7/�ளவ�கG
 வ;பவ�கGமாகிய கனவா�களி� 
ஒ>ெவா;வைர.
 என#/� பழ#க
 ப)ணி ைவ�பா�. அவ�க� ெகௗரவ�ைத 
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என#/ எ��1ைர�பேதா� எ�ைன� ப8றி.
 அவ�களிட
 ெசா�வா�. அவ;ைடய 
உதவியினா� நா� ஜB] +�1சாமி ஐய�, ஸ�. வி. பாTயைமய7கா�, Dநிவாச 
ராகைவய7கா�, ப
ம� விஜயர7க +தAயா�, ர/நாதராய� +தAய பல 
கனவா�கGைடய பழ#க�ைத� ெப8ேற�. பிர^ெட�^ காேலஜி8/- ெச�6 
E)? அர7கநாத +தAயாைர.
, ெதாLX� ேவலா.த +தAயாைர.
 பா��ேத�. 
அ>வி;வ;
 என#/ மிக4
 ெந;7கிய ந)ப�களானா�க�, வ�னா/ல� 
dபாி)ெட)ெட)� ேசஷகிாி சா�திாியாைர.
 தமி3� ப)?த� 
கி;Tணமாசாாியைர.
 க)� ேபசிேன�. �ரசபா#க
 அTடாவதான
 சபாபதி 
+தAயா�, ேசாடசாவதான
 ��பராய ெசB?யா�, கதி�ேவ8கவிராய�, காMசீ�ர
 
இராம�வாமிநா.�, ேகாமளீ�வர� ேபBைட இராசேகாபாலபி�ைள, dைள அ�ப� 
ெசB?யா�, dைள ேசாம��தர நாயக�, தி;மயிைல ச)+க
 பி�ைள +தAய 
வி�1வா�கைள� பா��1� ேபசி இ��8ேற�. அTடாவதான
 சபாபதி +தAயா� 
D மீனாBசி ��தர
 பி�ைளயவ�கGைடய சகபா?யாதA� அவ;ைடய 
�லைமைய� ப8றி� ேபசினா�. ேசாடசாவதான
 ��பராய ெசB?யா� தா
 
பி�ைளயவ�களிட
 பாட
 ேகBட விஷய�ைத.
 அ��லவ� பிரா9ைடய 
சிற��#கைள.
 எ��1- ெசா�னா�. நா� க)ட வி�1வா�க� பல பைழய 
பாட�கைள- ெசா�னா�க�. அவ8ைற# ேகB�# /றி�1# ெகா)ேட�. நா9
 
என#/� ெதாி�த ெச .Bகைள- ெசா�ேன�. 
 
ெச�ைன நகர�தி� பா�#க ேவ)?ய ெபா;BகாBசி- சாைல, கட8கைர, 
ேகாயி�க�, ��தகசாைலக�, ச�வகலாசாைல +தAயவ8ைற.
 பா��ேத�. 
வி�1வா�கைள.
 அறிஞ�கைள.
 பா��1� பழகிய1 கிைட�த8காிய ெபாிய 
லாபமாக� ேதா�றிய1. சிற�த உ�திேயாக பதவிைய வகி�த ெபாியவ�கெள�லா
 
அட#கமாக4
, அ�பாக4
 இ;�பைத# க)� நா� விய�ேத�. /
பேகாண�தி� 
பதிைன�1 அ�ல1 இ;ப1 Pபா  ச
பள
 ெப6
 /மா�தா ெச .
 
அBடகாஸ�ைத.
 ஆட
பர�ைத.
 க)ட என#/ அ�ெபாியவ�கGைடய நிைல 
மி#க ஆ-சாிய�ைத உ)டா#கிய1. 
 
ஆதீன�தி� �க3 
 
ஒ; நா� த7கசாைல RதியிK�ள காசி�பாB? ேஹாBடK#/� ெச�ேற�. உ�ேள 
�/�த1
 அ7கி;�த சில�, “வா;7க�, வா;7க�. எ7ேக இ>வள4 Iர
 வ�த1?” 
எ�6 எ�ைன வரேவ86 உபசாி�தன�. ‘இெத�ன இ�ப? வரேவ8கிறா�கேள; 
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ஏேத9
 ேமாச
 இ;#/ேமா! எ�6 +தA� நா� ச�ேதகமைட�ேத�. 
அவ�கGைடய சாிைக அ7கவ�திர+
 ச>வா1� ெபாB�
, ேப-�
 அவ�க� 
ச7கீத வி�வா�கெள�பைத� �ல�ப��தின. நா� அவ�கைள# கவனி�1# 
ெகா)?;�த ேபாேத ஒ;வ�, வ�தீ�க�? ப)டார ஸ�நிதிக� ெசௗ#கியமாக 
இ;#கிறா�களா?” எ�6 ேகBடா�. அ�த# ேக�வியிA;�1 அவ�க� எ�ைன� 
ப8றி� ெதாி�தவ�கேளெய�6 உண��ேத�. 
 
“உ7கைள இ�னாெர�6 ெதாியவி�ைலேய” எ�ேற� நா�. 
 
“எ7கG#/ உ7கைள ந�றாக� ெதாி.
; நீ7க� ��பிரமணிய ேதசிக;#/� 
ப#க�திேல இ;�a�கேள! ஆஹா! எ�ன சைப எ�ன ச7கீத
!” 
 
எ7ேகேயா இ;#/
 தி;வாவ�1ைறயி� �க3 ெச�ைனயி� அ�த இட�தி� 
Rசியத8/# காரண
 ��பிரமணிய ேதசிக;ைடய I ைம.
, வ�ள�ைம.
, 
க�வி- சிற��
, ெப;ைம.ேம எ�பைத உண��ேத�. அ�த வி�1வா�க� 
தி;வாவ�1ைறயி� நைடெப6
 /;Eைஜ- சிற�ைப.
 ��பிரமணிய ேதசிக� 
வி�1வா�கGைடய தரமறி�1 ச
மான
 ெச .
 அழைக.
 ம8ற 
விேசட7கைள.
 பாராB?னா�க�. அ;கிA;�த ம8றவ�கG#/� தி;வாவ�1ைற 
யாதீன�தி� ெப;ைமகைளெய�லா
 விாிவாக எ��1- ெசா�னா�க�. “அ�ப?யா? 
அ�ப?.
 ஓ� இட
 இ;#கிறதா? நீ7க� ெசா�வைத� பா��தா� அ�த மட
 ஒ; 
ெபாிய வி�தியாaடமாக வ�லேவா இ;#க ேவ)�
?” எ�6 ேகBடவ�க� வி
மித 
மைட�தா�க�. 
 
அ�த# QBட�தினிைடேய அவ�க� ேப-ைச# ேகB�# ெகா)?;�த ேபா1 நா� 
கைரய8ற இ�ப# கடA� ஆ3�தி;�ேத�. ��பிரமணிய ேதசிக� ெப;ைமைய- 
ெசா�Kவதி� நா9
 கல�1 ெகா)ேட�. 
 
/B?� த
பிரா� 
 
ஒ;நா� ��பிரமணிய ேதசிகாிடமி;�1 என#/ ஒ; தி;+க
 வ�த1. ‘ெச�ைனயி� 
நாB�� பி�ைளயா� ேகாவி� ெத; மட�திK�ள வி�1வா� 
ஆ6+க�த
பிரானிட
 ஒ; /B?�த
பிரா� ப?�1 வ;வதாக� ெதாிகிற1. நா
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மகாமக�1#/# /
பேகாண
 ேபாயி;�தேபா1 அ�த# /B?� த
பிராைன# 
/�ற# /? ம?�1# காாிய�த� அ�பா பி�ைள.
, ெத வ சிகாமணி ஐய;
 
அைழ�1 வ�1 காB?னா�க�. அவ;ைடய ேதா8ற� ெபாA4 க)ைண# கவ��த1 
ஸ
�கி;த�திK
 தமிழிK
 நா
 ேகBட ேக�விகG#/ அவ� Qறிய விைடக� 
தி;�திைய அளி�தன. அவ� கிைட�தா� இ7ேக சி�ன� பBட�தி8/ 
ஏ8ப��தலாெம�6 நிைன#கிேறா
. அவ;#/- ச
மதமி;�தா� அவேரா� கல�1 
ெகா)� அவைர இ>விட�தி8/ அ9�ப ேவ)�
” எ�6 அதி� எLதியி;�தா�. 
 
நா� ெச�ைன#/ வ�த நா� +த� அ�த# /B?� த
பிரா� அ?#க? எ�பா� 
வ�1 உபசார வா��ைதகைள� ேபசி# ெச�வா�. அ-�#Qட�தி8/
 அவ� இ;�த 
இட�தி8/
 சமீபமாதலா� அவ� வ�1 எ�ைன� பா��பத8/ அ9Qலமாக 
இ;�த1. அவாிட
 D ��பிரமணிய ேதசிக;ைடய உ�ள# /றி�ைப� ெதாிவி�த 
ேபா1 அவ� மகி3-சிேயா� ஒ��# ெகா)டா�. ��பிரமணிய ேதசிக;#/ 
இ>விஷய�ைத எLதி� ெதாிவி�ேத�. அவ� உடேன த
பிராைன� 
தி;வாவ�1ைற#/ அ9�பி ைவ#க ேவ)�ெம�6 எLதினா�. அத�ப?ேய 
எ�9ட� வ�தி;�த சித
பர
 சாமிநாைதயைர� 1ைணயாக- ேச��1 அ�த# 
/B?� த
பிராைன� தி;வாவ�1ைற#/ அைழ�1� ேபா/
ப? ெச ேத�. 
 
ம�தியா�-�ன மா�மிய
 அ-சாகி# ெகா)?;�த1. இைடேய திVெர�6 ஒ; நா� 
தியாகராச ெசB?யா� க) ைவ�திய
 ெச 1 ெகா�வத8காக� த
 
ம9Tய�கGட� ெச�ைன#/ வ�1, நா� இ;#/
 இராம�வாமி +தAயா� 
ப7களாவி� சில நா� த7கினா�. அ�பா� அவ� த
+ைடய சகபா?யாகிய ��பராய 
ெசB?யா� 5லமாக ேவ6 ஜாைக ஏ8ப��தி# ெகா)� அ7ேக ெச�6 இ;�1 
வ�தா�. நா� அவ;ட� இ;�1 ேபசி.
, பா�#க ேவ)?யவ�கைள� பா��1
 
அ-� ேவைலைய# கவனி�1
 வ�ேத�. 
 
ெச�ைனயிA;�1 தி;
பிய1 
 
��தக
 +?�த4ட� �ற�பB�� தி;விைடம;I;#/� தி;#க�யாண தின�த�6 
ெச�6 ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 ��தக� பிரதிகைள ஒ�பி�1 நிக3�த 
விஷய7கைள.
 ெசா�ேன�. எ�லாவ8ைற.
 ேகB� அவ� மிக4
 தி;�தி.86, 
“சாமிநாைதய� பBடண
 ேபா  வ�ததி� 5�6 லாப7க� உ)டாயின. ஒ�6 
அவைர- ேச��த1. ம8ற இர)�
 மட�1#/ இலாப
. பல ேப�கைள� பழ#க
 
ெச 1 ெகா)ட1 அவ;#/ ந�ைம. ம�தியா�-�ன மா�மிய
 ெவளி வ�த1
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/B?� த
பிராைன வர- ெச த1
 மட�1#/ உபேயாகமானைவ” எ�6 
பாராB?னா�. 
 
வஸ�ேதா�ஸவ
 மிக- சிற�பாக நட�த1. ம�தியா�-�ன மா�மிய
 அ-சமய�தி� 
யாவ;#/
 வழ7க�பBட1.  
--------- 
 

94. 94. 94. 94. இைடேய வ8த கல�க
இைடேய வ8த கல�க
இைடேய வ8த கல�க
இைடேய வ8த கல�க
    
 
அ?#க? ஆரா �1 வ�தைமயா�, எ� நிைன4 +Lவ1
 சி�தாமணி மயமாக 
இ;�த1. அதி� எ� மன
 ஆ3�1விBட1. காைலயி� நா� எL�த4ட� 
சி�தாமணி +க�தி�தா� விழி�ேப�. ப� ேத �1 அ9Tடான
 ெச த4ட� 
ஆகார
 ப)@ேவேனா இ�ைலேயா சி�தாமணிைய ஆரா ேவ�. காேலஜி8/� 
ேபாக ேநரமா வி�ேம ெய�6 க;தமாBேட�. காேலஜி� அ?#/
 +த� மணி எ� 
காதி� விL�1 சி�தாமணியிA;�1 எ� க;�ைத வAய� பி?�1 இL#/
. அவசர 
அவசரமாக- சா�பிB� விB�� �ற�ப�ேவ�. சில நாBகளி� சா�பிடாமேல 
ேபா வி�ேவ�. காேலஜி� பாட
 ெசா�Kைகயி� இைடேய எ�தைனேயா +ைற 
சி�தாமணிைய� ப8றி� பி�ைளகG#/- ெசா�Kேவ�. அவ�களி� பலைர எ� 
RB�#/ வர- ெசா�A� பாட ேபத
 பா�#க- ெச 1
 /றி��#கைள எLத- 
ெச 1
 சி�தாமணி� ெதா)?� ஈ�ப��1ேவ�. பி8பகA� காேலஜிA;�1 
RB�#/ வ�த4ட� சி�தாமணிைய எ��1#ெகா�ேவ�. எ7க� RB�� 
தி)ைணயி� சிறிய ைக ேமைஜயி�ேம� பிரதிைய ைவ�1# ெகா)� எ�தைனேயா 
இர4க� சி�தாமணி ஆரா -சியி� மனெமா�றியி;�ேப�. என#/- சி�தாமணி.
, 
சி�தாமணி#/ நா9
 1ைணயாக� ெபாL1 ேபாவேத ெதாியாம� ஆரா -சி 
நைடெப6
. 
 
காேல] ஆசிாிய�களி� ஒ;வ� ஓ� இர4 ப�னிர)� மணி வைரயி� ஒ; ந)ப� 
RB?� சீBடா? விB� எ7க� ெத; வழிேய த
 RB�#/- ெச�றா�. எ7/
 இ;� 
d3�த இரவி� ெவளி� தி)ைணயி� நா� உBகா��தி;�தைத# க)� விய��86, 
“எ�ைன இ1? இ�9
 உBகா��தி;#கிறீ�கேள? நா� ேபா/
 ேபா1
 இ�ப?ேய 
இ;�தீ�க�; இ�ேபா1
 உBகா��தி;#கிறீ�கேள?” எ�றா�. �;#கமாக விைட 
ெசா�A நா� அவைர அ9�பி விBேட�. 
 
சி�தாமணி� பிரபMச
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அ�த� தனிைமயிேல தி;�த#க ேதவ� எ�ைன எ7ெக�லாேமா அைழ�1- 
ெச�வா�. இராசமா�ர�1# காBசிகைள# காB�வா�. ச-ச�தனி� அ�த��ர�1#/ 
அைழ�1� ேபாவா�. கB?ய7கார9ைடய ெசய�கைள எ��1- ெசா�Kவா�.  
 
சீவக� ேப�வா�; விைளயா�வா�; Rர- ெசய� �ாிவா�; இ�ப விைளயாB?ேல 
ஈ�பB?;�பா�; கா�த;வத�ைத காBசி யளி�பா�; /ணமாைல ேதா�6வா�. 
 
இ>வள4 காBசிகளினிைடேய எ� உட
�தா� இரவி� தனியாக இ;#/ேமய�றி 
எ� மன
 சி�தாமணி� பிரபMச�திேல விாி�த இட7கைள.
 நீ)ட கால 
நிக3-சிகைள.
 அளவிB� இ��6
. இைடயிைடேய ஆரா -சி நிைன4 
உ)டா/
, சி#க�கG
 கல#க7கG
 ேதா�6
. அ�ேபா1 சீவகசி�தாமணி# 
காBசிக� மைற.
. ��தக+
 எL�1#கG
 +� நி8/
. பாட ேபத7க� வ�1 
ேபாாி�
. விஷய
 விள7காத /ழ�ப�தி� த�மா6ேவ�. திVெர�6 �திய ஒளி 
உ)டா/
. விஷய
 ெதளிவா/
. ம6ப? ��தக+
 எL�1
 இ�த உலக+
 
மைற�1 வி�
. 
 
தாேமாதர
 பி�ைளயி� பழ#க
 
 
இ�ப?யி;#ைகயி� ெச�ைனயிA;�த சி.ைவ. தாேமாதர
பி�ைள என#/ 
எLதியப?ேய /
பேகாண�ைத அைட�1 அ7ேக வ#கீலாக இ;�1 வ�தா�. அவ� 
+�னேம ஒ; ெபாிய உ�திேயாக�திA;�1 ெப�ஷ� ெப8றவ�. அவ� அ?#க? 
எ� RB�#/ வ�1 தமி3 %�க� விஷயமாக- ச�லாப
 ெச 1 பழகலானா�. 
/
பேகாண�1#/ அ;ேக.�ள க;�Eாி� ஜாைக ைவ�1# ெகா)?;�தா�. அவ� 
RB�#/ நா9
 அ?#க? ேபா  வ;வ1)� தா
 பல தமி3 %�கைள� பதி�பி#க 
எ)ணியி;�பதாக� ெதாிவி�தேதா� தி;வாவ�1ைற ெச�6 D ��பிரமணிய 
ேதசிகைர� தாிசி#க ேவ)�ெம�6 வி;
பினா�. அ7ஙனேம நா� அவைர 
அைழ�1- ெச�6 ேதசிக;#/� பழ#க
 ெச வி�ேத�. மட�தி� பல ஏB�- 
�வ?க� இ;#/ெம�6
 அவ8ைற� த
+ைடய பதி��#/ உபேயாகி�1# 
ெகா�ளலாெம�6
 அவ� க;தினா�. ேதசிக;ட� ெச த ச
பாஷைணயிA;�1 
அவ;ைடய க�வியறிைவ.
 ெப;�த�ைமைய.
 உண��1 ெகா)டா�. 
 
/
பேகாண�திK�ள கனவா�கைள.
 வ#கீ�கைள.
 தாேமாதர
 பி�ைள#/ 
அவ� வி;
பியப? பழ#க
 ெச வி�ேத�. நா7க� இ;வ;
 அ?#க? தமி3 
ச
ப�தமானவிஷய7கைள� ேப�ேவா
. அவ� பல விஷய7கைள# ேகBபா�; நா� 
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ெசா�Kேவ�. யா3�பாண�திK�ள பல வி�1வா�கGைடய ெச திக� அவ� 
5லமாக� ெதாிய வ�தன. அவ;ட� ஆரா -சி#/ உதவியாக, யா3�பாண�1 
ந�O� சி8. ைகலாச பி�ைள எ�ற ஒ;வ� இ;�தா�. அவ� ந�ல அறிவாளியாக� 
ேதா8றினா�; எ�பா� மி#க அ��ட� அவ� பழகினா�. 
 
ஒ; நா� ச
பாஷையயி� D மீனாBசி��தர
 பி�ைளயவ�க� க
பராமாயண�தி� 
மி#க வி;�ப+ைடயவ�கெள�6
 அவ�களிடமி;�1 பல தி;�தமான பாட7க� 
ெதாியவ�தனெவ�6
 தாேமாதர
 பி�ைளயிட
 ெசா�ேன�. அ�றி.
 
மட�திK�ள பிரதிகைள ைவ�1#ெகா)� இராமாயண
 +Lவ1
 ேசாதி�1 ந�ல 
பாட7கைள# ைக� பிரதியி� /றி�1#ெகா)ேட ெச திைய.
 ெதாிவி�ேத�. 
பி�� அவ� எ�னிட+�ள க
பராமாயண� பிரதிைய ஒ>ெவா; கா)டமாக வா7கி 
நா� ெச தி;�த தி;�த7கைளெய�லா
 த
 பிரதியி� ெச 1ெகா)� எ� 
பிரதிைய எ�னிட
 தி;�பி# ெகா��1 விBடா�. 
 
ஒ; பி8பகA� 
 
ஒ; நா� பி8பகA� தாேமார
 பி�ைள எ� RB�#/ வ�தா�. ெந�ேநர
 ேபசி# 
ெகா)?;�த பி��, “த7களிட
 சி�தாமணி விேசஷ உைர.�ள பிரதிெயா�6 
இ;#கிறெத�6
, அதைன ஆரா �1 ைவ�தி;#கிறீ�கெள�6
, அ1 ந�ல 
பிரதிெய�6
 ெச�ைனயி� நாவல� பதி�� %�கைள மீB�
 பதி�பி�1 வ�த 
சதாசிவ பி�ைள ெசா�னா�. சி�தாமணிைய� பதி�பி#கலாெம�6 நா� 
எ)ணியி;#கிேற�. ெகாL
பிA;#/
 ெபாிய பிர�வாகிய கன
 ராமநாதனவ�க� 
அத� பதி��#/ ேவ)?ய ெசல4 +Lவைத.
 தா
 ெகா��பதாக என#/ 
வா#களி�தி;#கிறா�. த7க� பிரதிைய# ெகா��தா� எ�னிட+�ள பிரதிேயா� 
ஒ�பிB�#ெகா)� பதி�பி�ேப�” எ�றா�. 
 
“மிக4
 சிரம�பB�� பல வ;ஷ7களாக- ேசாதி�1 ைவ�தி;#கிேற�. நாேன 
அதைன அ-சிட எ)ணியி;#கிேற�. ஆதலா� ெகா�#க மன
 வரவி�ைல” எ�6 
ெசா�A நா� ம6�ேத�. 
 
தாேமா:- இ�த விஷய�தி� நா� மி#க அ9பவ+�ளவ�. சீவகசி�தாமணிைய� 
பதி�பி#க +தA� அதிக� பண
 ேவ)�
. ெச�னபBடண�தி� அ-சிடேவ)�
. 
நீ7க� இ7ேக இ;�1 ெகா)� ெச�ைனயி� அ-சி�வெத�றா� எளிதி� 
+?யா1. நா� ெதாட7கிேனனானா� இ�9
 5�6 நா�/ மாத7கG� 
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��தக�ைத நிைறேவ8றி வி�ேவ�. உ7க� ைகயி� ெபா7கK#/� +�%6 
பிரதிக� த;ேவ�.  
 
நா� :- இத8/ +�� ெச�ைனயி� /
பேகாண �ராண
 +தAய சில %�கைள 
அ-சிBட1)�. ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� ேவ)?ய உபகார7கைள- 
ெச வதாக வா#களி�தி;#கிறா�. 
 
தாேமா:- அவ� எ�ன உபகார
 ெச வா�? பண
 ேவ)�மனா� சிறி1 ெகா��பா�. 
‘�P�’ பா��பாரா? பதி��#/ ேவ)?ய அைம��#கைள- ெசா�A� த;வாரா? 
நீ7க� +�னேம பதி�பி�த /
பேகாண �ராண
 ேபா�றத�6 இ�த %�. இைத� 
பதி�பி#க ேவ)?ய +ைறேய ேவ6. ெச�ைன#ேக ேபா  அ7ேக ேநாி� இ;�1 
காாிய�ைத +?#க ேவ)�
. அ7/�ள �காB?T அ-�#Qட� தைலவ� என#/ 
மிக ேவ)?யவ�. நா� எ1 ெசா�னாK
 நிைறேவ8றி� த;வா�. இ�த விஷய�தி� 
காேல] ேவைல ேவ6 உ7கG#/ ஒ; தைடயாக இ;#/
. 
 
நா�:- காேல] ேவைல என#/ ஒ; தைடயாயிரா1. ஒழி�த ேநர�தி�தாேன நா� 
இ�த ேவைலைய# கவனி�ேப�? அவசியமானா� `4 வா7கி# ெகா�Gகிேற�. 
நா� எL�ெதL�தாக ஆரா �1 ைவ�தி;#/
 %ைல உ7களிட
 வி�வதானா� 
எ� உைழ�� Rணாக அ�ேறா ேபா  வி�
? 
 
தாேமா:- ஏ� Rணா/
? அ>வள4 ந�றாக உபேயாக�ப�ேம! நீ7க� ஆரா �1 
க)ட விஷய7கைள எ� பதி�பி� ேச��1# ெகா�Gகிேற�. உ7க� ெபயைர.
 
ெவளி�ப��1கிேற�. நீ7க� பதி�பி�பதாக இ;�தா� உ7க� உைழ�ைப� ப8றி 
நீ7கேள பாராB?# ெகா�ள +?யா1. நா� பதி�பி�தா� உ7கைள- சிற�பி�1 
ந�றாக எL1ேவ�. 
 
�க3 ேவ)டா
 
 
நா�:- என#/� �க3 ேவ)� ெம�6
 பிற� எ�ைன� பாராBட ேவ)�ெம�6
 
நா� எதி� பா�#கவி�ைல. நா� பதி�பி�பதாக- ெச 1 ெகா)ட ச7க8ப+
, 
அத� ெபா;B� ேம8ெகா)ட சிரம7கG
 Rணாகி வி�ேமெய�6 
ேயாசி#கிேற�. 
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தாேமா:- இ1வைரயி� நீ7க� பBட சிரம
 ெபாித�6. இைத� பதி�பி�பதிேலதா� 
உ)ைமயான சிரம
 இ;#கிற1. அ�த- சிரம
 உ7கG#/ ஏ8பட ேவ)டாேம 
ெய�6தா� ெசா�Kகிேற�. நா� அ�த� 1ைறயி� உைழ#க ேவ)�ெம�6 
தீ�மானி�1- சில %�கைள ெவளியிB?;#கிேற�. ஆைகயா� எ�ைன� தமிLல/ 
ந�றாக அறி.
. சி�தாமணி எ� பதி�பாக ெவளிவ�தா� அத8/ ஏ8ப�
 
ெகௗரவேம ேவ6. அதேனா� உ7க� ெபய;
 ெவளி�ப�
. 
 
நா�:- நீ7கG
 ஆர
ப�தி� எ�ைன� ேபால�தாேன இ;�தி;�a�க�? நா� 
பதி�பி�1 ெவளியிBட பிற/தாேன உலக
 அைத மதி�ப1
 மதியாத1
 ெதாிய 
வ;
? 
 
‘இராமாயண
 பதி�பி#கலா
’ 
 
தாேமா:- ஏதாவ1 %ைல� பதி�பி#க ேவ)�ெம�ற வி;�ப
 உ7கG#கி;�தா� 
க
பராமாயண�ைத ெவளியிடலாேம! நீ7க� பல வ;ஷ7களாக ஆரா �1 
ைவ�தி;#கிறீ�க�. அ;ைமயான தி;�த7கைள உ7க� பிரதியி8 க)ேட�. 
இராமாயண�1#/ எ�லா %�கைள.
 விட மதி�� அதிக
. பதி�பி�தா� 
�)ணிய+
 உ)�. 
 
நா�:- அதிK
 ெபா;B ெசல4 இ�ைலயா? 
 
தாேமா:- இ;�தா� எ�ன! இராமாயண
 பதி�பி�பதாக இ;�தா� பிர�#க� நா� 
நாென�6 ெபா;Gதவி ெச ய +�வ;வா�க�. ஒ>ெவா; கா)டமாக� 
பதி�பி.7க�. நாேன ஒ>ெவா; கா)ட�1#/
 ஒ>ெவா; கனவாைன உதவி 
ெச ய ஏ8பா� ெச கிேற�. சி�தாமணி� பதி�ைப என#/ விB� வி�7க�. 
 
எ� மன நிைல 
 
அ-சமய
 என#/ ஒ�6
 ேதா�றவி�ைல. மன
 சMசலமைட�த1. 
சி�தாமணிைய� பதி�பி#/
 விஷய�தி� தமிழிK
 ைஜன %�களிK
 இ�9
 
ேத��த அறி4 இ;�தா� ந�றாக இ;#/ெம�6 ஒ; சமய
 நா� எ)ணிய1)�. 
அ�ேபா1 இ�த� ெபாிய காாிய�ைத நிைறேவ8ற நம#/- ச#தி.)டா எ�ற 
அபி�பிராய
 மன�ேத எL
. ஆனாK
 ஒ�றிK
 தளராம� எ�ப?யாவ1 
பதி�ைப� ெதாட7கிவி�வ1 எ�ற உ6திேயா� இ;�ேத�. ‘ேசல
 இராம�வாமி 
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+தAயா� இ�%ைல� பதி�பி#/
 விஷய�தி� ேவ)?ய உதவி ெச வதாக 
வா#களி�தி;#கிறா�. அைத ஆரா �1 பதி�பி�பதாக ஒ��#ெகா)� அத8/ 
ேவ)?யவ8ைற- ெச 1 வ�தி;#கிேறா
. இ�ேபா1 இவேரா இ�ப?- ெசா�A 
ந
 பிரதிைய வி;
�கிறாேர! 
 
நா
 பி� வா7கலாமா? ந
 ைக� ��தக�தி� ேபாB?;#/
 ஒ>ெவா; ேகா�
 
��ளி.
 ஒ>ெவா; /றி��
 எ>வள4 உபேயாகமானைவ! ம8றவ�க� க)கG#/ 
ஒ; சிறிய ேகாடாக� ேதா�றலா
. ஆனா� அ�த# ேகாB?� ச7ேகத�தா� 
நம#/�ேதா86
 விஷய7க� ேவ6. அ�த# /றி��#கைள இவ� எ�ப? உணர 
+?.
? நா
 இBட ஒ>ேவா� அைடயாள+
 எ>வள4 விஷய7கைள 
உ�ளட#கிய1? அவ8ைற ம8றவ� எ�ப?� ெதாி�1 ெகா�ள +?.
? எ>வள4 
ைஜன %�க� ப?�1 விஷய7க� ெதாி�1 ெகா)ேடா
! எ>வள4 ைஜன�களிட
 
ெச�6 சமய மறி�1 நய�1
 பய�1
 ெகMசி.
 ச�ேதக7கைள� ெதளி�1 
ெகா)ேடா
! எ�லாவ8ைற.
 Rணா#கி வி�வதா’ எ�6 இ>வா6 சிறி1ேநர
 
அவேரா� ஒ�6
 ேபசாம� சி�தைன ெச ேத�. 
 
அவ� மீB�
 மீB�
 பல விஷய7கைள- ெசா�A எ� சி�தாமணி� பிரதிைய 
வி;
பினா�. அ�ேபா1 நா�, “எ� த�ைதயாரவ�க� ெவளிேய ேபாயி;#கிறா�க�. 
அவ�க� வ�த பி�� ேகB�# ெகா)�, நாைள# காைலயி� த7களிட
 வ�1 பதி�� 
விஷய�ைத� ப8றி எ� க;�ைத� ெதாிவி#கிேற�” எ�6 ெசா�ேன�. அவ�, 
“அ�ப?ேய ெச .7க�; இ�ேபா1 ��தக�ைத# ெகா�7க�; நா� ஒ; +ைற 
பா��1 ைவ#கிேற�. பிற/ உ7க� தீ�மான�ப?ேய ெச யலா
. ெப;
பாK
 
என#/ அ9Qலமாகேவ +?.ெம�6 எதி�பா�#கிேற�” எ�6 ேகB�# 
ெகா)டா�. 
 
பிரதி ெகா��ேத� 
 
உ�ேள ெச�ேற�. நா� ஆரா �1 தி;�தி இர)� பாக7களாக எLதி ைவ�தி;�த 
சி�தாமணி# ைகெயL�1� பிரதிைய எ��1 வ�1 அவ� ைகயி� ெகா��ேத�. 
உடேன அவ� +க�தி� ஒ; பிரகாச
 உ)டாயி86. அவ� ெச த ��+6வAேல 
ச�ேதாஷ
 ெபா7கிய1. “சாி. நா� ேபா  வ;கிேற�. நா� ெசா�னவ8ைற.
 எ� 
ேவ)�ேகாைள.
 த7க� த�ைதயாரவ�களிட
 ெதாிவி�1 நாைள# காைலயி� 
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வ�1 த7க� ச
மத�ைத� தரேவ)�
” எ�6 ெசா�A எ�னிட
 விைடெப86� 
��தக�1ட� த
 வ)?யிேலறி� த
 RB�#/- ெச�றா�. 
 
�திய உண�-சி 
 
அ1 வைரயி� சாவதானமாக� ேபசி# ெகா)?;�த தாேமாதர
 பி�ைள ��தக
 
ைக#/ வ�த4ட� திVெர�6 �ற�பBட1 எ� மன�தி� ஒ; �திய உண�-சிைய 
உ)டா#கி86 பி�9
 சிறி1 ேநர
 அவ� ேபசியி;�தா� ஒ;கா� அ�த உண�-சி 
உ)டாயி;#/ேமா இராேதா அறிேய�. அவ� ேபான பி� என#/ ஒ; மய#க
 
உ)டாயி86 ஒ�றிK
 ��தி ெச�லவி�ைல. அவ� ைக#/- ெச�ற பிரதி மீB�
 
வ;ேமாெவ�6 எ)ணி# கல7கிேன�. ெவ/ேநர
 வைரயி� பலவைகயான 
சி�தைனகGட� ஒ; ெப;7கவைலயி� ஆ3�தி;�ேத�. ெவளிேய ேபாயி;�த எ� 
த�ைதயா� அ�ேபா1 வ�தா�. எ�ைன# கவனி�1, “எ�ன! வழ#க
ேபா� இராம� 
ஒ; மாதிாியாக இ;#கிறாேய? எ�ன விேசஷ
?” எ�6 ேகBடா�. உடேன நா� 
+தA� “ஒ�6மி�ைல” எ�6 ெசா�AவிB�, தாேமாதர
பி�ைள வ�தி;�தைத.
, 
சி�தாமணி� பதி�� விஷயமாக நட�த ச
பாஷைணைய.
, நான எ�னிடமி;�த 
ைக�பிரதிைய# ெகா��தைத.
 ம8ற விவர7கைள.
 ெசா�ேன�. அவ�, 
“அவசர�பB�� பிரதிைய# ெகா��தி;#க ேவ)?யதி�ைல. ஆனாK
 கவைல�பட 
ேவ)டா
. சி�தாமணிைய நீேய பதி�பி�பதாக� பலாிட
 ெதாிவி�தி;#கிறா . 
இர4
 பகK
 அேத ேவைலயாக இ;�1 வ;கிறா . நீதா� பதி�பி#க ேவ)�
. 
ஒ; கவைல.
 இ�லாம� D மீனாBசி ��தேர�வர� கா�பா86வா�. நாைள# 
காைலயி� அவாிட
 ேபா  நா� ெசா�னைத- ெசா�A# ைகெயL�1� பிரதிைய 
வா7கி வ�1 ேமேல கவனி#க ேவ)?யைத# கவனி” எ�6 ைதாியமாக- 
ெசா�னா�. “நாேன பதி�பி�ப1தா� +ைறயா/
’ எ�ற +?4#/ வ�ேத�. 
 
ஆகார
 ெச 1 விB�� ப��ேத�. I#க
 வரவி�ைல. தாேமாதர
 பி�ைளயிட
 
எ�ன சமாதான
 ெசா�A� பிரதிைய� தி;
பி வா7கி வ;வ1 எ�6 ேயாசி�ேத�. 
ஒ�6
 ேதா�றவி�ைல. ெபாL1 எ�ேபா1 வி?.ெம�6 கா�தி;�ேத�. 
ெபாL1வி?�த4ட� அ9Tடான
 +தAயவ8ைற +?�1# ெகா)� எ� த
பி 
சிரMசீவி ��தேரச9ட� தாேமாதர
 பி�ைளயி� RB�#/- ெச�ேற�. அவ� 
RB�� தி)ைணயி� நா� இ;�1, அவ� வ;வைத எதி�பா��1# 
ெகா)ேடயி;�ேத�. நா� வ�தைத# ேகB� அவ� ெவளிேய வ�தா�. வ�தவ� எ� 
பிரதிைய எ� ைகயி8 ெகா��1- சில ச�ேதக7க� ேகBக� ெதாட7கினா�. 
அ�ேபா1 யா3�பாண
 அ
பிைக பாக உபா�தியாய� எ�பவ;
 உட� இ;�தா�. 
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+த8 பாக�ைத� பா�#ைகயி� 20 ப#க7க� வைரயி� அவ� ேகா?B� ‘�ேப�’ 
அைடயாள
 ெச தி;�ப1 ெதாி�த1. அவ�, ‘மீேன6ய��த’ எ�9
 ெச .ளி� 
உைரயி� உ�ள ’ஏ8ைற ேம
ப��தின’ எ�ப1 எ�ன? பவ� 1ைர அ-சிB��ள 
��தக�தி� ‘ேம
ப��தின’ எ�6 இ;#கிற1. இைத விள7க- ெச ய ேவ)�
” 
எ�6 ேகBடா�. விள#கிேன�. “ெவ�றி# களி8ைற விாிதாரவ� ெவ�றவா6
’ 
எ�பத8/, ’பிறைர +�� ெவ�ற ெவ8றிைய.ைடய களி6’ எ�6 உைர 
எLதியி;#கிறேத. எ�ன விஷய
?” எ�6 ேகBடா�: அைத.
 விள#கமாக- 
ெசா�ேன�. 
 
அ�பா� இவ8ைற� ேபா�ற ேவ6 சில ஐய7கைள வினாவினா�. விள#கமாக- 
ெசா�ேன�. எ�லாவ8ைற.
 அ
பிைக பாக உபா�தியாய� கவனி�1 வ�தா�. 
அ�பா� நா� தாேமாதர
 பி�ைளைய� பா��1, “நீ7க� இ�ேபா1 ேகBட 
ேக�விக� மிக4
 சாதாரணமானைவ. க?னமான பாக7க� இ�%A� எ>வளேவா 
உ)�. அைவ விள7/வத8/ ஏ8ற ெசௗகாிய
 உ7கG#கி�ைல. ஆதலா� 
இ
+ய8சிைய நீ7க� நி6�திவி�7க�. நாேன பதி�பி�தைல ேம8ெகா�ேவ�. 
ெபா;� விள7காம� நீ7க� எ7ஙன
 பதி�பி#க +?.
?” எ�ேற�. அவ�, “%� 
இறவாம� இ;#கேவ)�ெம�ப1 எ� க;�1. ெபா;Gதவி கிைட#/
ேபா1 
%ைல� பதி�பி�1 விBடா� ப?�பவ�க� ெபா;� ெச 1 ெகா�வா�க�” எ�6 
ெசா�னா�. “விஷய
 ெதாியாம� ெவளியிBடா� ப?�பவ�க� எ>வா6 ெதாி�1 
ெகா�வா�க�? நா� ஒ; வைகயாக வைரயைற ெச 1 ைவ�தி;#கிேற�. ஆதலா� 
இ�த# காாிய�ைத நாேன ெச ேவ�. நீ7க� பதி�பி�தாK
 பதி�பி#கலா
. 
ஆனாK
 எ� +ய8சிைய நா� விட� ேபாவதி�ைல” எ�6 ெசா�A, எ� 
ைகயிA;�த எ� பிரதி இர)� பாக7கைள.
, அவாிட
 ெதாிவி�1விB�, எ� 
த
பி வச
 ெகா��1, “இவ8ைற ஜா#கிரைதயாக RB?8/ எ��1�ேபா  
ைவ�தி;. அ�பாவிட+
 ெசா�K. நா� பி�னா� வ;கிேற�” எ�6 ெசா�A 
ய9�பி விB� அவாிட
 சிறி1 ேநர
 ேபசிேன�. எ7க� ச
பாஷைணகைள# 
கவனி�த அ
பிைகபாக உபா�தியாய� அவைர ேநா#கி, “ஐயா, இ�த ஐய� பல+ைற 
ஆரா �1 ஆ3�1 ப?�தவெர�6
 நீ7க� ஒ; +ைறேய9
 இ�%ைல� ப?�1� 
பா�#கவி�ைல ெய�6
 நீ7க� இ;வ;
 ேபசி# ெகா)?;�த 
ச
பாஷைணயிA;�1 நா� அறி�ேத�. ஆதலா� இ�த %8பதி�� ேவைலைய 
இவாிடேம விB� வி�7க�. நீ7க� ேம8ெகா�ள ேவ)டா
” எ�6 க)?�பாக- 
ெசா�னா�. பி�ைள ஒ�6
 ெசா�லாம� ெமௗனமாக இ;�தா�. அ�பா� 
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அ>வி;வாிட+
 விைடெப86 R� வ�1 ேச��ேத�. மி#க கவைலேயா?;�த எ� 
த�ைதயா� சி�தாமணி� பிரதிைய� பா��1 ஆ6தK8றா�. “ெவ�றி# களி8ைற” 
எ�ற ெதாடைர.
, அ
பிைகபாக உபா�தியாயைர.
 நிைன�1# 
ெகா)ேடயி;#கிேற�. 
----------- 
 

95. 95. 95. 95. சி8தாமணி  பதி $ ஆர
ப
சி8தாமணி  பதி $ ஆர
ப
சி8தாமணி  பதி $ ஆர
ப
சி8தாமணி  பதி $ ஆர
ப
    
 
சீவகசி�தாமணிைய விைரவி� அ-சிட ஆர
பி#க ேவ)�ெம�ற ேவக
 என#/ 
உ)டாயி86. ந�றாக ஆரா �1 அதைன ெவளியிட ேவ)�மானா� பல 
வ;ஷ7க� ெச�K
. ஆனா� ஒ>ெவா; விஷய�ைத.
 ச�ேதகமற� ெதளி�1 
தி;�தியான பிற/ தா� ெவளியி�வ1 எ�ப1 எளித�6. எ�9ைடய ந)ப�களி8 
சில�, “இ�ப? ஆரா �1 ெகா)ேட இ;�தா� வா3வா� +Lவ1
 இதிேலேய 
ெசலவாகிவி�
. நீ7க� நிதானி�1� பதி�பி�பத8/� ேவ6 யாராவ1 ெவளியிB� 
வி�வா�க�. இ1வைரயி� ெதாி�த விஷய7கைள ஒ;வா6 அைம�1#ெகா)� 
ஆர
பி�1வி�7க�. அ��த பதி�பி� ேவ)?ய தி;�த7கைள- 
ெச 1ெகா�ளலா
. பதி��#க� வர வர விஷய+
 தி;�1
” எ�6 ைதாிய
 
ெசா�னா�க�. அ�ேபா1 பதி�பி#கலாெம�6 நி-சய
 ெச 1 ெகா)ேட�. 
 
ைகெயா�ப
 வா7கிய1 
 
’பதி�பி#க� பண
 ேவ)�ேம; அத8/ எ�ன ெச வ1!’ எ�ற கவைல 
உ)டாயி86; சில ந)ப�க� அத8/ உபாய
 ெசா�னா�க�. “தமிழ��ைடய த#க 
கனவா�களிட�தி� ெச�6 சி�தாமணிைய� பதி�பி#/
 ெச திைய# Qறி# 
ைகெயா�ப
 ெப86 +�பண
 வா7கி#ெகா)� பதி�பி#க� ெதாட7கலா
” 
எ�றா�க�. அ1 ந�ல உபாயெம�ேற ேதா8றிய1. அத� ெபா;B� ஒ; விள
பர
 
அ-சிB� அ�ப�கG#/ அ9�பிேன�. 
 
தி;வாவ�1ைற#/- ெச�6 ப)டார ஸ�நிதிகளிட
 எ� க;�ைத� 
ெதாிவி�தேபா1 அவ� மி#க மகி3-சி.ட� +த8 ைகெயா�ப�ைத� தாேம 
இ�வதாக- ெசா�A- சில பிரதிகG#/# ைகெயL�திB�� பண+
 அளி�தா�. 
/
ேகாண�தி� ச8ேறற#/ைறய எLப1 அ�ப�களிட
 ைகெயா�ப
 வா7கிேன�. 
தMைச#/
 தி;-சிரா�ப�ளி#/
 ெச�6 அ�ப�க� பல;ைடய உதவிைய� 
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ெப8ேற�. தி;-சிரா�ப�ளியி� தியாகராச ெசB?யா;ைடய சகாய�தா� இ;ப1 
இ;ப�ைத�1 ேப�க� ைகெயா�ப
 ெச தா�க�. 
 
இராச�வாமி +தAயா� வா��ைத 
 
தி;-சிரா�ப�ளியி� இ;#/
ெபாL1 உைடயா�பாைளய
 வழ#/ ஒ�6#காக 
வ#கால�1 வா7கி# ெகா)� ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� அ7ேக வ�தி;�தா�. 
அவ;ைடய வரைவ அறி�1 ெச�6 பா��ேத�. சி�தாமணி� பதி��#காக# 
ைகெயா�ப
 வா7/வைத� ெதாிவி�ேத�. +�ென�லா
 நா� பதி�பி#க 
ேவ)�ெம�6 ெசா�ன அவ� அ�ெபாL1, “நீ7க� இ�த� பதி�� ேவைலைய� 
ெதாட7கினா� மி#க சிரமமாக இ;#/ேம. அதிக� ெபா;G
 உைழ��
 கால+
 
ெசலவா/ேம. தாேமார
 பி�ைள எ�பவ� சி�தாமணிைய� பதி�பி�பதி� 
ஊ#க+�ளவராக இ;#கிறாெர�6 ேக�வி.8ேற�. த#கவ�கGைடய சகாய
 
அவ;#/# கிைட#/
. பண+
 ெச�வா#/
 உைடயவராக இ;#கிறா�. ஆதலா� 
இ�த ேவைலைய அவேர ெச .
ப? விB� விB� நீ7க� கவைலயி�றி 
இ;#கலாேம” எ�றா�. 
 
அவ� ேப-ைச# ேகB� நா� தி�#கிBேட�. “இ�த- சி�தாமணிைய ஆரா வத8/
 
அ-சிட ேவ)�ெம�6 1ணிவத8/
 5லகாரணமாக இ;�த ேசல
 இராம�வாமி 
+தAயாரா இ�ப?- ெசா�கிறவ�?” எ�6 நிைன�1 ஆ-சாியமைட�ேத�. அவ� 
அ�ப?- ெசா�வாெர�6 நா� கனவிK
 எ)ணவி�ைல. அவ;#/ எ�9ைடய 
ஆரா -சி.
 த/தி.
 நா� பBட சிரம+
 ந�றாக� ெதாி.
. அ�ப?யி;�1
 
அவ� எ� ச7க8ப�ைத மா8றி#ெகா�ள ேவ)�ெம�6 ெசா�னதி� என#/- 
சிறி1 வ;�த+)டாயி86. ஆயி9
 அவ� Qறியைத நா� ஏ86# 
ெகா�ளேவயி�ைல. 
 
“சில வ;ஷ7க� இரா� பகலாக உைழ�1 ஆரா �1 ைவ�தி;#கிேற�. 
இ
+ய8சிைய# ைகவிட என#/ மனமி�ைல. தாேமாதர
 பி�ைள பதி�பி�தா� 
பதி�பி#கB�
. அைத நா� த�#கவி�ைல. அத8காக எ�ைன நி6�த- ெசா�Kவ1 
நியாயமா/மா? நா� எ>வளேவா ஆவலாக இ�த# காாிய�ைத� 
ெதாட7கியி;#கிேறேன” எ�6 1ணி4 ேதா8ற- ெசா�ேன�. 
 
அவ� உ)ைமயி� எ�பா� உ�ள��ைடயவராதA� என#/- சி�தாமணி� 
பதி�பிK�ள தீவிரமான சிர�ைதைய உண��1ெகா)டா�. 
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“உ7கGைடய +ய8சிைய மா8றேவ)�ெம�6 நா� ெசா�லவி�ைல. அவ� 
பலசாAயாக இ;#கிறாேர எ�ற எ)ண�தா� ெசா�ேன�. உ7க� த/தி என#/� 
ெதாியாதா? இத8/ாிய 1ணி4 உ7களிட�தி� இ;#/
ேபா1 இ1 ந�றாக 
நிைறேவ6ெம�ேற நா� ந
�கிேற�. எ�னாலான உதவிைய- ெச ய எ�ேபா1
 
கா�தி;#கிேற�” எ�6 அவ� Qறியேபா1 தா� பைழைய இராம�வாமி +தAயாேர 
இவெர�6 நா� எ�ெபாL1
 சி�தாமணியி� ஞாபகமாகேவ நா� இ;�1 
வ�ேத�. அ�பதி�� ந�/ நிைறேவற ேவ)�ெம�6 எ�லா�ெத வ7கைள.
 
ேவ)?ேன�. 1886-ஆ
 வ;ஷ
 காேல] ேகாைட வி�+ைறயி� ெச�ைன#/- 
ெச�6 சி�தாமணி� பதி�ைப ஆர
பி�1 விடேவ)�ெம�6 நி-சய
 ெச ேத�. 
ஆதலா� அத8ேக8றப? ைக� பிரதிைய ^�த
 ெச ேத�. 
 
ெச�ைன� பிரயாண
 
 
இைறவ� தி;வ;ைள- சி�தி�1# ெகா)� ெச�ைன#/� �ற�பBேட�. 
இராம�வாமி +தAயா� அ�ெபாL1 ெச�ைனயி� இ�லாைமயா� அவ;ைடய 
ப7களா4#/- ெச�லாம� ேசாடசாவதான
 ��பராய ெசB?யா� RB?8/- ெச�6 
த7கிேன�. நா� ெகா)� ெச�ற ைகெயL�1� பிரதிகைள.
 ஆரா -சி#/ 
ேவ)?ய க;விகைள.
 ேவ6சாமா�கைள.
 அ7ேக ைவ�1#ெகா)� 
�ரசபா#க�திK�ள ஒ; ேபாஜன வி�தியி� ஆகார
 ெச 1வ�ேத�. எ� 
ெபB?யி� E��தி.
 அE��தி.மான சி�தாமணி ஏB�� பிரதிக� 24 இ;�தன. 
��பராய ெசB?யா� பல காலமாக %8பதி�� விஷய�தி� ஈ�பBடவராதலா� அவ� 
5லமாகேவ அ-�#Qட�ைத� திBட
 ெச 1 பதி�பி#கலாெம�6 க;திேன�. 
 
ராஜேகாபாலா-சாாிய� 
 
நா� ெச�ைன ெச�ற ம6நாB காைலயி� DைவTணவெரா;வ� ��பராய 
ெசB?யா� RB?� எ� வரைவ எதி� பா��தி;�தா�. எ�ைன# க)� அவ� 
பரா+கமாகேவ இ;�தா�. ெசB?யாைர ேநா#கி, “இவ�க� யா�?” எ�6 ேகBேட�. 
“இவ� எ�.பி.^.ேக. அ-�#Qட�தி� இ7கி`T ப/தியி� ேம� விசாரைண#கார�. 
தமிழிK
 ந�ல பயி8சி.�ளவ�. பல பாைஷக� இவ;#/ வ;
. அ-சி�
 
விஷய�தி� ஆதிேயாட�தமாக எ�லாவ8ைற.
 ந�றாக அறி�தவ�. உ7கைள� 
பா�#க�தா� வ�தி;#கிறா�” எ�றா�. 
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என#/ அளவ8ற மகி3-சி.)டாயி86. பதி�� விஷய�தி� அவ;ைடய 1ைண 
கிைட#/ெம�ற ந
பி#ைகயினா�. “�வாமி உ7கைள� ெதாி�1 ெகா)ட1 பரம 
ச�ேதாஷ
. உ7கGைடய பழ#க+
 ஆசீ�வாத+
 உதவி.
 என#/ ேவ)�
. 
அ-சி�
 ேவைலயி� என#/ அதிக� பழ#கமி�ைல. ஆதலா� உடனி;�1 
பா��1#ெகா�ளேவ)�
” எ�6 ேகB�# ெகா)ேட�. அவ� ஊ� 
ேதரL�Iெர�6
 அவ;ைடய ெபய� ச#கரவ��தி ராஜேகாபாலா-சாாியெர�6
 
அறி�ேத�.  
 
“நீ7க� சி�தாமணி� பிரதிக� ெகா)� வ�தி;#கிறீ�கெள�6 ேக�வி.8ேற�. 
அ�த� ��தக7கைள.
 உ7கைள.
 பா�#க�தா� இ�ேபா1 வ�ேத�” எ�றா� 
அவ�. 
 
உடேன ெபB?ைய� திற�1 பிரதிகைள எ��1#காB?ேன�. “நீ7க� ெவ/ 
சிரம�பB� இவ8ைற- ேசகாி�1 ஆரா �1 ைவ�தி;#கிறீ�கெள�6 ெதாிகிற1” 
எ�6 அவ� அவ8ைற� பா��1விB�- ெசா�னா�. 
 
“இ�த� பிரதிகைளெய�லா
 ைவ�1#ெகா)� ஒ�பிBV�களா?” பாட ேபத7கைள# 
/றி�தி;#கிறீ�களா?” எ�6 அவ� ேகBடா�. 
 
“எ�லா
 ஒ;வா6, ெச தி;#கிேற�. சில பிரதிக� +86
 ஒ�� ேநா#க�பBடன. 
சிலவ8ைற, ச�ேதக+�ள இட7களி� மB�
 பா��1� தி;�த7கைள� ெதாி�1 
ெகா)ேட�.அ�ப?- ெச வைத� தவிர ேவ6 எ�ன ெச ய ேவ)�ெம�6 
ெதாியவி�ைல. ஏேதா நா� சிரம�பB� உைழ�1� ெதா/�1 வ�தி;#கிேற�. 
அைத ந�ல +ைறயி� அ-சிB� அழ/ ப��தி�த;வ1 உ7க� கடைம” எ�6 
பணிவாக- ெசா�ேன�. பிற/ எ�த எ�த வைகயி� பதி�� அைமய 
ேவ)�ெம�பைத�ப8றி ேயாசைன ெச யலாேனா
. 
 
“பாB�, ெபாழி��ைர, விேசட4ைர எ�லா
 ஒ�றாக இ;#கி�றனேவ! நா� எ�ன 
ெச கிற1?” எ�6 ேகBேட�. அ�ப? 5�6
 கல�தி;�பைத� ெதளிவாக ேவ6 
பிாி�1 அறிவ1
, அறி.
ப? ெச வ1
 மிக4
 க?னமான ெசய�கெள�6 
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அ#கால�தி� நா� எ)ணியி;�ேத�. அ�ெபாL1 அவ� ெசா�ன பதி� என#/ 
மி#க ஆ-சாிய�ைத விைளவி�த1. 
 
“அவ8ைற மிக4
 �லபமாக� தனி�தனிேய அைம�1 விடலா
. 5ல�ைத� ெபாிய 
எL�திK
 உைரகைள- சிறிய எL�திK
 அ-சிடேவ)�
. ெமாழி��ைரைய.
 
விேசட உைரைய.
 தனி�தனிேய பாரா பாராவாக அைம�1விBடா� அைவ ேவ6 
ேவ6 எ�6 ெதாியவ;
. ஏB�� பிரதியிK�ள /ழ�ப7கைள ெய�லா
 அ-சி� 
மா8றி விடலா
. அைத�ப8றி நீ7க� சிறி1
 கவைலயைடய ேவ)டா
” எ�6 
அவ� ெசா�னா�. 
 
‘இ�ப? யா� ெசா�ல�ேபாகிறா�க�! இ14
 ெத வ�தி� தி;வ;ேள!’ எ�6 
எ)ணி நா� ேப;வைக.8ேற�.  
 
“எ�த அ-�#Qட�தி� பதி�பி#கலா
?” எ�6 ஆேலாசி#ைகயி� அவ�, “dைள 
அவதான
 பா�ைபய� Rதியி� திராவிட ர�னாகர
 எ�ற ெபய;�ள 
அ-�#Qடெமா�6 இ;#கிற1. அத� ெசா�த#காரராகிய D த. ேகாவி�த 
ஆசாாியா� எ�பவ� எ� ந)ப�. மிக4
 ேயா#கியமானவ�. ெசB?யாரவ�கG#/
 
ெதாி�தவ�” எ�றா�. “நீ7க� ெசா�வ1 என#/ ந�ல ச/னமாக� ேதா86கிற1; 
தமி3# கட� எ�9
 அ��த�ைத� த;
 திராவிட ர�னாகர அ-�#Qட�தி� 
சி�தாமணிைய� பதி�பி�ப1 மிக4
 ெபா;�தேம. சி�தாமணி ஒ; கடA� தாேன 
ேதா�றிய1? தமி3- சி�தாமணி தமி3# கடAA;�1 ெவளிவ;1 ந�ைமேய” எ�6 
எ� ச�ேதாஷ�ைத.
 உட�பாBைட.
 ெதாிவி�1#ெகா)ேட�. 
 
ந�ல ச/ன
 
 
ேசல
 இராம�வாமி +தAயா;ைடய த�ைதயாராகிய ேகாபாலசாமி 
+தAயாெர�பவ� அ�ெபாL1 ேசல�திA;�1 ெச�ைன#/ வ�தி;�தா�. அவ�, 
நா� ��பராய ெசB?யா� RB?� த7கியி;�தைல அறி�1 த
+ைடய 
ப7களாவிேலேய ஜாைக ைவ�1#ெகா�ளலாெம�6 என#/- ெசா�Aய9�பினா�. 
அவ� ெசா�னப?ேய நா� அ7ேக ெச�6 ெவளியைறெயா�றி� த7கியி;�ேத�. 
 
சி�தாமணிைய அ-�#/# ெகா�#க ஒ; ந�ல நா� பா��1 ந�ல ேவைளயாகிய 
அ�6 பி8பக� 5�6 மணி#/ அ-�#/# ெகா�#கேவ)?ய பாக�ைத# 
ைகயிெல��1# ெகா)� நா9
 ��பராய ெசB?யா;
 ேசல
 இராம�வாமி 
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+தAயா� ப7களாவிA;�1 �ற�பBேடா
. ேகாபால�வாமி +தAயா� எ7கைள 
அ9��
 ெபா;B� உட� வ�1 ப7களா வாசA� நி�றா�. அ�ேபா1 சி6 I8ற� 
Iறி#ெகா)?;�த1. “I6கிற1 ேபாA;#கிறேத” எ�6 ��பராய ெசB?யா� 
சிறி1 தய7கி நி�றா�. நா�, “சி6 Iற� ந�ல1தா�; /8றமி�ைல; �ற�படலா
” 
எ�6 ெசா�லேவ �ற�பBேடா
. 
 
ெச�Kைகயி� ப7களாவி� �றவாயிAA;�1 ஒ; மனித� த� ைகயி� 
வ�திர�தா� 5?ய ஒ; ெபாிய ெவ�ளி� தா
பாள�ைத எ��1#ெகா)� 
ப7களாைவ ேநா#கி வ�தா�. நா7க� ெந;7க ெந;7க, அவ� அத� ேமேல 
இ;�த வ�திர�ைத எ��1 விBடா�. அ�த� தா
பாள�தி� கி-சிA +தAய 
பழ7க� இ;�தன. அவ8றி�ேம� எ� பா�ைவ விL�தேதா இ�ைலேயா என#/� 
�ளகா7கிதம
 உ)டாயி86. அேத சமய�தி� பி�ேன நி�6 எ7கைள# கவனி�த 
ேகாபால�வாமி +தAயா�, “ந�ல ச/னமாகிற1. உ�ேதசி�த காாிய
 ந�றாக 
நிைறேவ6
. பழ
 வ;கிற1. உ7க� +ய8சி பலைன� ெப6
. கவைலயி�றி� 
ேபா  வா;7க�” எ�6 ெசா�AவிB� அ�த மனிதைன� பா��1, “அேட, அதி� 
இர)� பழ7க� அவ�களிட
 ெகா�” எ�6 உ�தர4 ெச தா�. ைகயி� பழ
 
கிைட�தேபா1 நா� எ�ைனேய மற�ேத�. ‘கட4� தி;வ;�’ எ�6 எ)ணி- 
ெச�ேறா
. 
 
பதி�� ஆர
ப
 
 
அ-�#Qட�தி8/- ெச�6 வி#கிேன�வர Eைஜ ெச 1 விB�� தைலவாிட
 நா� 
ெகா)� ெச�ற ைகெயL�1� பிரதிைய# ெகா��ேத�. அைத உடேன அவ� 
அ�#/வத8/# ெகா��1 விBடா�. ராய� எB�� ப#க அளவி� ஐ�%6 பிரதிக� 
அ-சி�வெத�6
, ஒ; பார�1#/ 3? Pபா  அ-�#QAெய�6
 ேபசி ஏ8பா� 
ெச 1 ெகா)ேடா
. 
 
அ-� ேவைல ெதாட7கிய1. த#க பழ#கமி�லாத என#/- ��பராய ெசB?யா;
, 
ராஜேகாபாலா-சாாிய;
 உதவி �ாி�1 வ�தன�. %8ெபய�, இல
பக� ெபய�, 
தைல��, 5ல
, உைர எ�பவ8ைற ெவ>ேவ6 எL�1#களி� அைம#/
ப? ராஜ 
ேகாபாலா-சாாிய� திBட
 ெச தா�. +த8 பாB?8/ாிய உைரயி� ேம8ேகா�க� 
பல இ;�தன. அவ8ைற அ?# /றி�பிேல எ>வா6 ெதாிவி�பெத�6 நா� 
மய7கிேன�. அவ� உ�#/றி +தAய அைடயாள7கைள +ைறேய ேபாB� 
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அவ8றி� ெபயைர என#/� ெதாிவி�தா�. சில /றி��க� ேபாதாம� 
இ;�தைமயா� %தனமாக வா��பி#க ஏ8பா� ெச 1 உபேயாக�ப��தி# 
ெகா)ேட�. 
 
ெச�ைன#/ வ�த1 +த� சி�தாமணி� பதி��#/ உாிய அ9Qல7க� கிைட�1 
வ;வைத- ��பிரமணிய ேதசிக;#/
 எ� த�ைதயா;#/
 ெதாிவி�ேத�. பதி�� 
ேவகமாக நைடெப86 வ�த1. 
-----------  
 

96. 96. 96. 96. சி8தாமணி  பதி $ நிக%/சிக�சி8தாமணி  பதி $ நிக%/சிக�சி8தாமணி  பதி $ நிக%/சிக�சி8தாமணி  பதி $ நிக%/சிக�    
 
சீவகசி�தாமணி அ-சாதி வ�தேபா1 நா� ெச�ைனயிK�ள வி�1வா�கைள 
இைடயிைடேய க)� ேபசி� பழ/ேவ�. �ரச பா#க�திA;�த அTடாவதான
 
சபாபதி +தAயாாிட
 ஒ; நா� ெச�ேற�. +�ேப பா��1� பழகிய வராதA� 
தி;வாவ�1ைற மட�ைத� ப8றி.
, /
பேகாண
 காேலைஜ�ப8றி.
 அவ� 
விசாாி�தா�. “சீவகசி�தாமணிைய உைர.ட� பதி�பி�பத8காக வ�தி;#கிேற�” 
எ�6 நா� ெசா�ேன�. அைத# ேகB� அவ� தி�#கிBடா�. “எ�ன ஐயா? 
சி�தாமணி உைரையயாவ1, நீ7க� பதி�பி#கிறதாவ1? அ1 �லபமான காாியமா? 
நீ7க� பா�ய�. சி�தாமணி %K#/
 உைர#/
 உ�ள ெப;ைம எ�ன? அைத 
+?�ப1 மிக4
 கTடமாக இ;#/ேம! அ�த +ய8சிைய நி6�தி# ெகா�Gத� 
மிக4
 ந�ல1. ஆழ� ெதாியாம� காைல விட#Qடா1” எ�6 க)?�பாக- 
ெசா�னா�. அ�ப? அவ� ெசா�னைத# ேகB� நா9
 ஆ-சாியமைட�ேத�. 
 
பைழய +ய8சிக� 
 
“நா� ஏ� பதி�பி#க#Qடா1? அ�த %ைல.
 உைரைய.
 பல+ைற ப?�1 
ஆரா �தி;#கிேற�. அத8/ ேவ)?ய க;வி %�கைள.
 ப?�தி;#கிேற�. 
நிைறேவ8றி விடலாெம�ற 1ணி4 என#/ இ;#கிற1” எ�6 ைதாியமாக- 
ெசா�ேன�. /
பேகாண�தி� சீவகசி�தாமணிைய ஆரா �1 வ�தேபா1 இ�ப? 
யாராவ1 ெசா�Aயி;�தா� நா� சிறி1 அ-சமைட�தி;�ேப�. அTடாவதான
 
சபாபதி +தAயாேரா� ச
பாஷி�த அ�த- சமய�திேலா நா� சி�தாமணியி� 
ஞாபகமாகேவ இ;�ேத�. யா� வ�1 த��தாK
 எ� +ய8சிைய நி6�தி# 
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ெகா�ளாத உ6தி எ�னிட
 இ;�த1. 
 
 
“நா� ஆர
பி�தி;#/
 இ�த ந�ல காாிய
 ந�றாக நிைற ேவற ேவ)�ெம�6 
வா3�1வைத விB� இ�ப? அைதாிய
 உ)டா#/கிறீ�கேள!” 
 
“ஆர
பி�தா� எ�ன? இத8/ +� இ�த %ைல� பதி�பி#க� பல� ஆர
பி�1 அ�த 
ஆர
ப�ேதாேட அ1 நி�6விBட1. நா9
 எ� ஆசிாியராகிய காMசீ�ர
 சபாபதி 
+தAயா;
 இைத� பதி�பி#க ேவ)�ெம�6 எ)ணி� ப?#க� ெதாட7கிேனா
; 
கTடெம�6 ேதா8றினைமயா� நி6�திவிBேடா
. x பல வ;ஷ7கG#/+�, BP 
எ�9
 பாதிாியா� (The Rev. W. H. Drew) ஒ;வ� சி�தாமணிைய� பதி�பி�பதாக 
ஒ; திBட
 வ/�1 அ�த +ைறைய விள#கி ஒ; விள
பர
 ெவளியிBடா�. அவ� 
அைத நிைறேவ8ற +?யவி�ைல. ேபா� 1ைர பிற/ +ய�றா�. அவராK
 
இயலவி�ைல. யா3�பாண�1 ந�O� ஆ6+க நாவல;#/# Qட- சி�தாமணிைய� 
பதி�பி#/
 எ)ண
 இ;�த1. தி;-சி8ற
பல# ேகாைவயாாி� +த8பதி�பி� 
‘இனி ெவளிவ;
 %�க�’ எ�ற விள
பர�தி� சி�தாமணியி� ெபய� 
காண�ப�கிற1. எ�ன காரண�தாேலா அவ� பதி�பி#க +8படவி�ைல. உ7க� 
ஆசிாியராகிய மகாவி�1வா� மீனாBசி ��தர
பி�ைளயவ�கG
 ேசாடசாவதான
 
��பராய ெசB?யா;
 ேச��1 சி�தாமணிைய� பதி�பி#கலாெம�6 
ஆேலாசி�தா�களா
. பிற/ அ1 ெபாிய ெதா�ைல எ�6 நி6�தி விBடா�களா
. 
இ�ப? யா� ெதாBடாK
 நிைறேவறாத இ�த %ைல நீ7க� பதி�பி#க� 
1ணி�தீ�கேளெய�6 அM�கிேற�” எ�6 அ�த# கிழவ� ெசா�னா�. 
-------- 
X The Printing of Chintamani was more than once projected. About 20 years ago, the 
late Rev. W. H. Drew published a prospectus with a specimen of the work; but his 
premature death put an end to the great undertaking. -H. Bower in his Preface to the 
edition of ‘Namagal Ilambakam’  
 
ஆனா�, அவ;ைடய வா��ைதகளா� நா� சிறி1
 அைதாிய
 அைடயவி�ைல. 
“+�� அவ�க� நிைறேவ8றவி�ைல எ�ற காரண�1#காக நா
 நம1 +ய8சிைய 
நி6�தி#ெகா�வதா? அவ�கெள�லா
 +ய�றா�கெள�ற ெச தியினாேல இ�த 
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%� எ�ப?யாவ1 அ-� வ?வ�தி� ெவளியாக ேவ)�ெம�ற ஆவ� அவ�கG#/ 
இ;�தெத�6 ெதாியவி�ைலயா? அ�த வி;�ப�ைத நிைறேவ8ற +ய�வ1 
ம8றவ�கGைடய கடைமதாேன? எ� +ய8சி தைட�ப?9
 
/ைறெவா�6மி�ைல. இைறவ� தி;வ;ளா� இ1 பA�தா� தமிழ�ப�கG#/- 
ச�ேதாஷ+)டாகாதா? ஏேதா எ� சி8றறி4#/ எB?ய வைரயி� ஆரா �1 
பதி�பி�1 வ;கிேற�, /ைறபா�க� இ;�ப1 இய�ேப. அறி4ைடயவ�க� 
நாளைடவி� அவ8ைற� ேபா#கி வி�வா�க�” எ�6 உ�ஸாக�ேதா� Qறிேன�. 
 
“நா� ெசா�Kவைத- ெசா�A விBேட�. அ�பா� உ7க� பிாிய
” எ�6 அவ� 
அதி;�திேயாேட ச
பாஷைணைய +?�தா�. நா9
 விைட ெப86 வ�ேத�. 
 
‘ஏ#கL�த
’ 
 
நாமகளில
பக
 58-ஆ
 ெச .ளி�, “ஏ�த; மயி8/ழா மி;�த ேபா�றேவ” எ�9
 
அ?#/, ‘ேம� ேநா#/தைல� த;கி�ற மயி8றிர� ெபாA�தி;�தனவ8ைற ெயா�த 
ெவ�க’ எ�6 ந-சினா�#கினிய� உைர ெயLதிவிB�, ‘ஏ#கL�த
 எ�றா� பிற;
’ 
எ�6 ேம8ேகா� காB�கிறா�. அ�த- ெச .G
 உைர.
 அ-சா/
ேபா1 
‘ஏ#கL�த
’ எ�ற ெசா� எ7ேக வ�1�ளெத�6 எ� ஞாபக�1#/ வரவி�ைல. 
அைத எ� ைக# /றி��� ��தக�தி� எLதி ைவ�1# ெகா)ேட�. திVெர�6 
ஒ;நா� சி6பMச 5ல�தி� ஒ; பாட� ஞாபக�1#/ வ�த1. 
 
“க�லாதா� றா�கா@ [Bப+7 காதிர)�
 
இ�லாதா ென#கL�தM ெச தK
” 
 
எ�ப1 அத� +த8ப/தி. அதி� வ;
 எ#கL�தெம�ற ெசா�K#/� ெதளிவாக� 
ெபா;� விள7கவி�ைல. சி�தாமணி உைரயி� வ;
 ேம8ேகா�க� அ>வள4
 
எ� ஞாபக�தி� இ;�தன. இ�த- சி6 பMச5ல- ெச .Bப/தி நிைன4#/ வ�த 
ேபா1 +�ேன /றி�பி�த ‘ஏ#கL�த
’ எ�ற ேம8ேகாG
 ஞாபக�1#/ வ�த1. 
“கா1 இர)�
 இ�லாதவ� தைல ெய��1� பா��தK
” எ�6 சி6பMச 
5ல�1#/� ெபா;� ெச யலாேமா ெவ�ற எ)ண
 உ)டாயி86. உடேன 
சி6பMச 5ல�ைத எ��1 ைவ�1# ெகா)ேட�. ந�லா�க� ேகBபி� நைகைய 
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உ)டா#/
 ெச திகைள� ெதா/�1# Qறவ�த சி6பMச 5ல ஆசிாிய�, +தA� 
க�வியி�லாதவ� ஆரா -சி ெச 1 கா@
 [Bப�ைத# QறிவிB� அ��ததாக, 
“காதிர)�
 இ�லாதா ேன#கL�தM ெச தK
” எ�பைத# Q6கிறா�. 
ந-சினா�#கினிய�, ‘ஏ#கL�த
’ எ�9
 ெதாடாி� ஏ எ�பத8/ ேம� ேநா#/த� 
எ�6 ெபா;� ெச தி;#க ேவ)�ெம�6 ேதா�றிய1. ஏ#கL�தெம�பத8/# 
கL�ைத ேமேல உய��1த� எ�6 ெபா;� ெச தா� சி6பMச5ல�1#/� 
ெபா;� விள#கமா/
. 
 
ஒ; ச7கீத வினிைகைய# ேகBபத8/ ஆடவ;
 ெப)?;
 ேபாயி;�தா�க�. 
அ�த# QBட�தி� ஒ;வ� ெசவி�. ச7கீத வினிைக நைடெப6ைகயி� அவ� 
தைலைய� I#கி அைச#கிறா�. அவ� ெசவிெட�6 ெதாி�தவ�க� ச7கீத 
இனிைமைய மிக ந�றாக அ9பவி�பதாக அவ� காB?#ெகா�வைத� பா��1- 
சிாி#க மாBடா�களா? இ�த# க;�ைத, “காதிர)�மி�லாதா ேன#கL�த
 
ெச தK
” எ�ற அ? உண��1கிறெத�6 க)� ெகா)ேட�. சி6 பMச5ல� 
பதி�பி� எ#கL�தெம�ற பாடேம காண�பBட1. 
 
நீதிெநறி விள#க�தி�, “ஏ#கL�த மி#/ைடய மாெகா�, பைக +க�த ெவ�ேவலா� 
பா�ைவயி� தீB�
, நைக +க�த ந�/ மதி��” (39) எ�6 Rர- சிற��ைடய ஓ� 
அரசன1 பா�ைவைய# /றி#கிறா� /மர/;பர�. அ�த- ெச .ளிK
 
எ#கL�தெம�ேற பதி�பி#க� ெப8றி;�த1. 
---------------- 
இ�லாதாெள�6
 பாட
  
 
பிற/ சி�தாமணியி� கா�த;வத�ைதயாாில
பக�ைத ஆரா �1 வ;ைகயி� 
நாலாவ1 பாB?� “ஏ#கL�த
” எ�ற ெசா�ேல வ�த1. அ7ேக ந-சினா�#கினிய� 
ெதளிவாக, ‘ஏ#கL�த
-தைலெய���’ எ�6 உைர எLதியி;#கிறா�. அத8/ ேம� 
ேவ6 எ�ன ஆதார
 ேவ)�
? சி6பMச5ல- ெச .ைள.
 நீதிெநறி விள#க- 
ெச .ைள.
 தி;�தி# ெகா)ேட�. அ�ேபா1 ச�ேதாஷ�தா� என#/# Qட- 
சிறி1 ‘ஏ#கL�த
’ உ)டாயி86. 
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இ�த- ச�ேதாஷ
 தா7க +?யாம�, “இ�ைற#/ ஒ; பத�தி� உ)ைமயான 
உ;வ�ைத# க)� பி?�ேத�. ந-சினா�#கினிய� மேகாபகாாிெய�6 என#/ 
வரவர� ெதாிகிற1” எ�6 ச#கரவ��தி ராஜேகாபாலாசாாியாிட
 ெசா�ேன�. 
 
“எ�ன, அ�ப? ஒ; �திய ேதச�ைத# க)� பி?�1 விBV�க�?” எ�றா� அவ�. 
 
“�திய ேதச�ைத# க)�பி?�தா8Qட இ>வள4 ச�ேதாஷமிரா1” எ�6 ெசா�A 
ஏ#கL�த�ைத� ப8றிய கைதைய- ெசா�ேன�. அவ� இ�த� தி;�த�ைத� த
 
ந)ப�களாகிய dைள அ�ப� ெசB?யா� +தAயவ�களிட
 ெதாிவி�தா�. 
ேகBடவ�க� யாவ;
 மிக மகி3�1 எ�பா� வ�1 எ�ைன� பாராB?னா�க�. 
இ�ப?ேய உைரயி� வ;
 ெச திகைள அறி�1 ெதளி�1 பதி�பி#/
ேபா1
 
ேம8ேகா�களினா� அறி�த ெச திகைள ெவளியி�
ேபா1
 வி�1வா�கெள�லா
 
த7க� த7க� ச�ேதாஷ�ைத� �ல�ப��1வா�க�. அTடாவதான
 சபாபதி 
+தAயா� Qறிய வா��ைதகளா� அைதாிய
 அைடயாம� இ;�த என#/ இ�த� 
பாராB�#க� ைதாிய�ைத அளி�தன. “சி�தாமணிைய� ெதளிவாக விள7/
ப? 
பதி�பி#க� ேபாகிேறாேமா இ�ைலேயா; பல காலமாக விள7காத விஷய7க� 
இ
மாதிாி சில விள7கினாK
 ேபா1
. அைதேய ெபாிய லாபமாக எ)@ேவாேம” 
எ�ற தி;�திைய� ெப8ேற�. 
 
பவ� 1ைரயி� பிரதி 
 
கிறி�?ய� காேல] தமி3� ப)?த;
, அTடாவதான
 சபாபதி +தAயா� 
மாணா#க;மாகிய சி�னசாமி பி�ைளெய�பவாிட
 சி�தாமணி உைர� 
பிரதிெயா�6 உ�ளெத�6
, இ;ப1 பிரதிகைள� பா��1- ேசாதி�1 
எLத�பBடெத�6
 அ1 சி�தாமணி நாமகளில
பக
 அ-சிBட பவ� 
1ைரயி9ைடயெத�6
 dைள அ�ப� ெசB?யா� எ�னிட
 ஒ;நா� ெதாிவி�தா�. 
எ� அ�ப;
 சி�னசாமி பி�ைளயி� உறவின;மாகிய தி�ைலவிட7க� 
ெவ)பா��A ேவKசாமி பி�ைள.ட� ெச�6 அ�த� தமி3� ப)?தைர� 
பா��ேத�. அவாிட+�ள சி�தாமணி� பிரதிைய� பா��1 விB�� த;வதாக- 
ெசா�ேன�. 
 
அவ� உ�ேள ெச�6 ஒ; ெபாிய காகித� பிரதிைய எ��1# ெகா)� வ�தா�. 
உ;வ�தி� அ1 மிக� ெபாியதாக4
 அழகாக4
 இ;�த1. சி�னசாமிபி�ைள, 
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“இ�த� பிரதி பவ� 1ைரயா� ேசாதி�1 எL1வி#க�பBட1. அவ� என#/� 
பழ#கமானவ�. ஊ;#/� ேபா/
ேபா1 த
+ைடய ஞாபக
 இ;�பத� ெபா;B� 
இைத எ�னிட
 ெகா��1விB�� ேபானா�” எ�6 ெசா�A எ� ைகயி� அதைன# 
ெகா��தா�. ‘இ;ப1 பிரதிகைள� பா��1- ேசாதி#க�பBடதானா� எ>வளேவா 
தி;�தமாக இ;#/
. நம#/ மிக4
 உபகாரமா/
’ எ�ற ஆவேலா� அைத வா7கி# 
ெகா)� ஜாைக#/ வ�ேத�. 
 
உடேன அைத மி#க ேவகமாக� �ரB?� பா��ேத�. அதி� பிைழகேள மி/தியாக 
இ;�தன. தி;�தமி�லாத பிரதிகளி� காண�ப�
 பிைழக� அ>வள4
 அதி� 
காண�பBடன. தி;�தமி�லாத பிைழக� ஆயிர
 கிைட�தாK
 தி;�தமான பிரதி 
ஒ�6#/ ஈடாகா எ�பைத நா� உண��தவ�. பிைழ.�ள பிரதிக� 
எ>வள4#ெக>வள4 அதிகமாக# கிைட#கி�றனேவா அ>வள4# க>வள4 
உபேயாகமி�லாத பாட ேபத7க� அதிகமாகி# /ழ�ப+
 மி/தியா/
. அளவ8ற 
பாட ேபத7கைள# காB?, ‘இ>வள4 பிரதிகைள� பா��ேதா
’ எ�பைத� �ல� 
ப��தலாேமய�றி விஷய�ைத விள#கமாக� ெதாி�1 ெகா�வ1 மிக4
 க?ன
. 
அ�த# க?த� பிரதி என#/- சிறி1
 பய�ப?வி�ைல. 
 
தனிைமயி� ெச த ேவைல 
 
ஒ>ெவா; நாG
 அ-�#Qட�திA;�1 அ-�� பிரதிகைள� தி;�தி# ெகா��ேப�. 
என#/� 1ைணயாக ஒழி4�ள ேநர7களி� வ�1 ேசாடசாவதான
 ��பராய 
ெசB?யா;
, ராஜ ேகாபாலசாாிய;
, ேவKசாமி பி�ைள.
 ைகெயL�1� 
பிரதிைய� ப?�ப1 +தAய உதவிகைள� �ாி�1 வ;வா�க�. மாைலயான4ட� 
அ-�#Qட�திA;�1 ‘�P�’கைள எ��1# ெகா)� இராம�வாமி +தAயா� 
ப7களா4#/- ெச�ேவ�.  
 
அ7ேக என#காக விட�பBட அைறயி� ேவ)?ய சாமா�கைள ைவ�தி;�ேத�. 
�ற�ேத உ�ள தா3வார�தி� ஒ; வி��பலைக இ;#/
. அதி�தா� ஒ>ெவா; 
நாG
 ப��1# ெகா�ேவ�. அ>விட�தி8/ ேந� ேமேல ஒ; க)ணா? விள#/ 
ேபாட� பB?;#/
. இர4 ேநர�தி� அ�த விள#/ ெவளி-ச�தி� அ-�# 
க?த7கைள� தி;�1ேவ� தனியாக இ;�1 ைகெயL�1� பிரதிைய.
 ‘காA 
�P�’ +தAயவ8ைற.
 நாேன ஒ�� ேநா#/ேவ�. பிற/ ஒ; +ைற Q��1 
ப?�1� தி;�த7க� ெச ேவ�. பா�#கிற வைரயி� பா��1 விB� அய�-சி 
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ஏ8பBடா� அ�ப?ேய ப��1# ெகா�ேவ�. இர)� மணி#/� திVெர�6 
விழி�1# ெகா)� ம6ப?.
 வி?.
 வைரயி� ‘�P�’ பா��ேப�. 
 
அ�த� தனிைமயி� என#/� 1ைண ெச வா� ஒ;வ;
 இ�ைல. ச86� 
Iர�1#க�பா� ப7களா4#/# காவலாக ஒ; நா  கBட�பB?;#/
. இர)� 
Q�#க- சி�பா க� I7காம� காவ� �ாிவா�க�. அவ�களா� என#/ எ�ன உதவி 
ெச ய +?.
? ‘இ�த இரவி� இ�ப? உBகா��1 ெகா)� பா�#கிறாேர’ எ�6 
அவ�க� ஆ-சாிய�பB?;#க# Q�
. 
 
E)? அர7கநாத +தAயா� 
 
இ�ப? இ;#ைகயி� ெவளி\� ெச�றி;�த ேசல
 இராம�வாமி +தAயா� தி;
பி 
வ�தா�. சி�தாமணியி� பதி�பி�தி;�த ப/திகைள# க)� அவ� அைட�த 
மகி3-சி#/ எ�ைலயி�ைல. அவ� எ�ைன அைழ�1- ெச�6 சில 
கனவா�கGைடய பழ#க�ைத- ெச வி�தா�, ஒ; நா� கா�ெமாபாAட� 
கிள��#/� ேபாேனா
. அ�ேபா1 அ7ேக E)? அர7கநாத +தAயா� 
‘பி�Aய�B�’ விைளயா?# ெகா)?;�தா�. விைளயா?யப?ேய அவ� எ�ேனா� 
ேபசினா�. நா� ெசா�Aய தமி3� பாட�கைள# ேகB� உவ�தா�. அவ;
 சில 
பாட�கைள- ெசா�னா�. ம8ெறா; நா� சி�தாமணி#/ அவாிட
 ைகெயா�ப
 
வா7கலாெம�ற எ)ண�ேதா� அவ� RB?8/- ெச�ேற�. அ�ேபா1 
 
கBடைள# கA�1ைற 
“ந�தாத வா�ெபா ;ைள��ல ேவா�#/ நய�தளி#/
 
சி�தா மணிைய� பல; ெமளி1ற- ெச தி�வா  
ம�தார� ேதாெடழி8 ச�தான
 ேபாA; வா�ெபா;ைள 
வ�தா�# களி�தி� மா�ர7க நாத மகிபதிேய”  
 
எ�ற பாடைல- ெசா�A# ைகெயா�ப� ��தக�ைத# ெகா��ேத�. உடேன அவ� 
%6 Pபா  த;வதாக- ெசா�A# ைகெயா�ப
 இBடா�. பிற/, “இ�த� ��தக
 
சில நா� எ�னிட�தி� இ;#கB�
. ேவ6 சிலாிட
 ெசா�A# ைகெயா�பமிட- 
ெச கிேற�” எ�றா� அ�ப?ேய ப
ம� விஜயர7க +தAயா�, ராஜா ஸ� சவைல 
ராமசாமி +தAயா�. dைள சி7கார +தAயா� +தAய கனவா�களி� 
ைகெயா�ப7கைள அவ� வா7கி� த�தா�.  
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/
பேகாண
 வ�த1 
 
1886-ஆ
 வ;ஷ
 ேகாைட வி�+ைற +?4 ெப8ற1. சி�தாமணியி� பதிெனB� 
பார7க� (144 ப#க7க�) அ-சாகியி;�தன. /
பேகாண
 �ற�பட 
ேவ)?யவனாதA� பதி�� ேமேல ெதாட�-சியாக நைடெப86 வ;வத8/ாிய 
ஏ8பாBைட- ெச ேத�. “காA �Pைப இ7ேக நீ7கேள பா��1விடலா
; ேமேல 
ேப] �Pைப.
 பார
 �Pைப.
 /
பேகாண�1#/ அ9��7க�” எ�6 ��பராய 
ெசB?யாாிட�திK
 ராஜ ேகாபாலா-சாாியாிட�திK
 ெதாிவி�1# ெகா)ேட� 
அ>வி;வ�கG#/
 உசிதமாக� ெபா;Gதவி ெச த1)�. அவ�க� எ� 
வி;�ப�தி�ப?ேய ெச வதாக- ெசா�லேவ நா� விைட ெப86# ெகா)ேட�. 
சி�தாமணி�பதி�� நிைறேவ6
 வைரயி� உடனி;�1 E��தி ெச ய 
ேவ)�ெம�ற வி;�ப
 என#/ இ;�பி9
 காேல] ேவைலைய� பா��ப1 எ� 
வா34#/ ஆதாரமான கடைமயாக இ;�தைமயி� எ� மன
 +Lவைத.
 
ெச�ைனயிேல ைவ�1விB�� �ைகவ)?யிேலறி# /
பேகாண
 வ�1 
ேச��ேத�. 
-----------  
 

97. 97. 97. 97. பலவைக� கவைலக�பலவைக� கவைலக�பலவைக� கவைலக�பலவைக� கவைலக�    
 
ெச�ைனயிA;�1 /
பேகாண�தி8/ நா� வ�1 ேச��த4ட� எ�9ைடய 
அ�ப�கெள�லா
 வ�1 சீவகசி�தாமணி� பதி�ைப ஆர
பி�த ச�ேதாஷ
 ப8றி 
விசாாி�தன�. அ-சிBட சில பார7கைள நா� ைகயி� ெகா)� வ�தி;�ேத�. 
அவ8ைற� பா��த காேல] உபா�தியாய�க� ந�றாயி;�பதாக- ெசா�னா�க�. 
அ�ேபா1 காேல] பிாி�^பாலாக இ;�த மி�ட� பி�ட� ெப# 1ைர 5�6 
பிரதிக� வா7கி# ெகா�வதாக# ைகெயா�ப
 ெச தா�. அவ;#/� தமி3 
ெதாியாவிBடாK
 ந�ல காாிய�தி8/� த
மா� இய�ற உபகார�ைத- ெச ய 
ேவ)�ெம�பேத அவ� க;�1. அவாிட
 நா� அ-சிBட பார7கைள# காB?ேன�. 
பதி�� +ைற அழகாக உ�ளெத�6 Qறி. “சீ#கிர�தி� இைத +?�1 வி�7க�” 
எ�6 ஆதரேவா� ெசா�னா�. 
 
ேதசிக� வா��ைதக� 
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அ�த வார
 சனி#கிழைம தி;வாவ�1ைற ெச�6 ��பிரமணிய ேதசிகைர# 
க)ேட�. அவ;#/ எ>வள4 மகி3-சி உ)டாயி8ேறா அைத அளவிB�- ெசா�ல 
+?யா1 நா� ைகயி� ெகா)� ெச�ற பார7கைள வா7கி� தி;�பி� தி;�பி� 
பா��தா�. அத� அைம�� +ைறைய நா� எ��1- ெசா�ேன�. அ�ேபா1 அ;கி� 
இ;�த சிலைர� பா��1� ேதசிக�, “சாமிநாைதய� மட�திேலேய இ;�தா� இ�த 
மாதிாியான சிற�த காாிய7கைள- ெச ய இட+)டா? ந�ல வ�1#க� த#க 
இட�தி� இ;�தா� ந�றாக� பிரகாசி#/
” எ�றா�. நா� இைடமறி�1, “இ1 
மB�
 த#க இடம�றா? பி�ைளயவ�கG
 அவ�கG#/ +� சிவஞான +னிவ� 
+தAயவ�கG
 இ�த ஆதீன�தி� இ;�1 தாேன மி#க �கைழ� ெப8றன�?” எ�6 
விநயமாக- ெசா�ேன�. 
 
“அ1 ேவ6 விஷய
; இ�த ஆதீன ச
ப�த
 உ7கG#/ விB�� ேபாகவி�ைலேய! 
அேதா� ேவ6 ஒ; சிற��
 உ)டாயி86. இ�ேபா1 ெச�ைன#/� ேபா  உ7க� 
காாிய�ைத� தி;�தமாக- ெச ய� ெதாட7கி விBV�க�” எ�6 அவ� ெசா�னா�. 
 
/
பேகாண�தி8/ அ?#க? ‘�P�’ க� ெச�ைனயிA;�1 வ;
. நா� காேல] 
விBட4ட� RB?� உBகா��1 ப?�1� தி;�த
 ெச ேவ�. /
பேகாண�தி8/ 
ெமயி� வ)? பாதிரா�திாி ேநர�தி� வ;
. அத8/� தி;�தி� �Pைப# கB?, 
நாேன ெரயி�ேவ �ேடஷ9#/- ெச�6 தபாA8 ேபாB� வ;ேவ�. 
 
சகாய
 ெச ேதா� 
 
ப#த�ாி அ#கிரகார�தி� இ;�த எ�9ைடய R� மிக4
 சிறியதானைமயா� 
பிரதிகைள ைவ�1#ெகா)� பல;ட� ஒ�பி�வத8/ விசாலமான ஓ� இட�ைத� 
திBட
 ெச ேத�. எ� RB?A;�1 இர)� RB�#/ அ�பா� இ;�த மா? அ1. 
மாத
 இர)டைர Pபா  வாடைக. அ7ேக இ;�1 பிரதிகைள� பா��1 
ஒ�பி�வ1
, �P� பா��ப1மாகிய காாிய7கைள- ெச 1 வ�ேத�. காேல] 
பி�ைளகG
 ேவ6 சில;
 வ�1 உதவி �ாி�தன�. இ�ேபா1 ப7கeாி� இ;#/
 
Dமா� திவா� பகI� ராஜஸபாEஷண ேக. ஆ�. Dநிவாைசய7கா� (நி�வாக 
சைபயி� +த� அ7க�தினராக விள7கியவ�) அ#கால�தி� காேலஜி� ப?�1 
வ�தா�. அவ� மி#க அ�ேபா� வ�1 சி�தாமணி �Pைப� தி;�1
ெபாL1 1ைண 
ெச வா�. மிக4
 ந�றாக� ப?�பா�. இ�ப? எ�பா� அ�� E)� உதவிய 
காேல] மாணா#க� பல�. என#/- சகாய
 ெச வத8/ மட�தி8 ப?#/
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மாணா#க�களி8 சிலைர அ9�ப ேவ)�ெம�6 D ��பிரமணிய ேதசிகைர 
ேவ)?ேன�. அவ� ேவ
ப�I�- ��தேரச பாரதிைய.
 *ந�ல /8றால
 
பி�ைளெய�பவைர.
 அ9�பினா�. அவ�க� ஏ� பா��1 ஒ�� ேநா#/த� 
+தAய உதவிகைள- ெச 1 வ�தா�க�. /
பேகாண�தி8/ அ;கிK�ள 
ெகாBைட\ாிA;�1 Dநிவாைசய7கா� எ�பவ;
 எ�னிட
 பாட7 ேகB� 
வ�த1ட� பதி�பி8/ ேவ)?ய உதவிைய.
 ெச தா�.  
ேகா�பா  சபாபதிபி�ைள 
 
ஒ; சமய
 வழ#க
ேபா� நா� தி;வாவ�1ைற ெச�6 சி�தாமணி �Pைப.
 
அ?�த பார7கைள.
 ��பிரமணிய ேதசிகாிட
 காB?ேன�. அ�ேபா1 
ேகா�பாெய�9
 ஊாினராகிய xசபாபதிபி�ைளெய�பவ� அ7ேக வ�தி;�தா�. 
அவ� தமி3%�களி� ந�ல பயி8சி.�ளவ� நா� சி�தாமணி �P�கைள# 
காB�
ேபா1 அவ;
 கவனி�தா�. என#/ அவ� பழ#க
 +�ேப உ)� பிற/ 
அவ�, “நா9
 இ�த� ��தக�தி� �Pைப� பா��1� தி;�தி� த;கிேற�. அ9மதி 
ெச ய ேவ)�
” எ�றா�. அ�ேபா1 நா� ஒ�6
 ெசா�லாம� ெமௗனமாக 
இ;�1 விBேட�. பிற/ தனிேய இ;#/
ேபா1 ��பிரமணிய ேதசிக� எ�ைன 
ேநா#கி, “க)டேபாிட
 இைத# ெகா�#க# Qடா1. நீ7க� மிக4
 சிரம�பB�- 
ெச த தி;�த7 கைளெய�லா
 தாேம ெச தனவாக- ெசா�A#ெகா�வத8/ 
இடேம8ப�
. சபாபதிபி�ைள வி;�ப�தி8/ இண7க ேவ)டா
” எ�6 
ெசா�னா�. நா� அவ� க;�தி�ப?ேய இ;�ேத�. 
------------------ 
இவ� ேவ
ப�I� ஆ� கவி சிேலைட��A பி-�ைவயாி� இைளய சேகாதர�. இவ� 
காலமைட�1 சில வ;ஷ7களாயின. * இவ� ஆதி /மர/;பர �வாமிக� மரபின� 
சபாபதி நாவலெர�6
 வழ7க� ெப6வ�.  
 
ஹி�1வி� வ�த க?த
 
 
�ேதசமி�திர� ப�திாிைகைய� ெதாட7கி நட�தி வ�த ஹி�1 ஆசிாிய� D ஜி. 
��பிரமணிய ஐய;ைடய பழ#க
 ெச�ைனயி� என#/ உ)டாயி86. அவ� நா� 
சி�தாமணிைய� பதி�பி�1 வ;வைத யறி�1 அ�த %ைல�ப8றி.
 நா� 
பதி�பி�பைத� ப8றி.
 ஒ; /றி�ெபLதி� தர-ெசா�A அதைன� த
 
ப�திாிைகயி� ெவளியிBடா�. அ�றி.
 அ>வ�ேபா1 இ�ன இ�ன ப/தி 
வைரயி� அ-சாகி.�ளெத�ற ெச திைய.
 தமி3� ப�திாிைகயி� நா� 
ெவளியிB� வ�ேத�. ஹி�1 ப�திாிைகயிK
 அ�த- ெச தி ெவளிவ;
. அவ8ைற# 
க)� என#/# க?த
 எLதி� பல அ�ப�க� பதி�ைப� ப8றி விசாாி#க� 
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ெதாட7கின�. தமி3 %�களி� அ��ைடயவ�களிைடேய இ�த- ெச தி ஒ; 
மகி3-சிைய உ)டா#கி8ெற�ேற ேதா8றிய1. என#/� பழ#கமி�லாதவ�க� பல� 
த7க� த7க� ச�ேதாஷ�ைத� ெதாிவி�1
 எ�ைன� பாராB?.
 எLதினா�க�. 
சில� அ�த� பதி�பி� ேச��1# ெகா�G
ப? சிற��� பாயிர7Qட எLதி அ9�பி 
விBடா�க�. 
 
1886-ஆ
 வ;ஷ
 ஜூைல மாத�தி� ஹி�1 ப�திாிைகயி� ஒ; க?த
 ெவளி 
வ�த1. அதி� ‘சாமிநாைதய� சி�தாமணிைய உைர.ட� பதி�பி�பதாக� ெதாிகிற1. 
அ1 ந-சினா�#கினியர1 உைரயாக இ;�தா� தா� தமி3 நாB?னரா� ஏ86# 
ெகா�ள�ப�
. சாமிநாைதய� உைரயாக இ;�தா� பய�படா1!’ எ�ற க;�1 
இ;�த1. எLதினவ� த
 ெபயைர ெவளியிடாம� �ைனெபய� E)?;�தா�. அ1 
வைரயி� பாராB�#கைளேய ேகB� வ�த என#/ அ#க?த
 சிறி1 வ;�த�ைத 
உ)டா#கி86. ‘ந-சினா�#கினியர1 உைரேயா� ெவளியி�வதாக� தனி� 
பிர�ர�தா� ெதாிவி�தி;�பேதா� அ>வ�ேபா1 ப�திாிைககளிK
 அறிவி�1 
வ;கிேறா
. அ�ப?யி;#க ஒ�6
 ெதாியாதவ�ேபா� இ�ப? எLதி விBடவ� 
ஏேதா ெகBட ேநா#க+ைடயவராக� தா� இ;#கேவ)�
’ எ�6 ஊகி�1# 
ெகா)ேட�. எ� ஊக
 சாிேய எ�6 பிற/ ெதாிய வ�த1. 
 
அ�த# க?த�தி8/� பதி� எL1வ1 அவசியெம�6 ந)ப�க� வ8�6�தினா�க�. 
நாேன எL1வைதவிட ேவ6 த#க ஒ;வைர# ெகா)� எL1வி�த� நலெம�6 
ேதா8றியப?யா� உடேன ெச�ைனயிA;�த இராம�வாமி +தAயா;#/ ஒ; 
க?த
 எLதி� ெதாிவி�ேத�. அவ� சிறி1
 தாமதமி�றி, “சீவகசி�தாமணி மிக� 
பைழய காவிய
. அைத� பல பிரதிகைள# ெகா)� ேசாதி�1 உைழ�1 ஆரா �1 
ந-சினா�#கினிய� உைர.டேன தா� சாமிநாைதய� பதி�பி�1 வ;கிறா�. அ�த %� 
ெவளிவ�தா� தமி3 நாB�#/ மி#க உபகாரமாக இ;#/
” எ�9
 க;�1 
அைமய� த
 ைகெயL�திB� ஒ; க?த
 எLதி அைத ஹி�1 ப�திாிைகயி� 5-8-
1886 ஆ
 ேததியி� ெவளிவர- ெச தா�. 
 
தாேமாதர
 பி�ைள 
 
/
பேகாண�தி� இ;�1 வ�த சி.ைவ. தாேமாதர
 பி�ைள பிற/ 
�1#ேகாBைடயி� ஜB] உ�திேயாக
 ெப86 அ7ேக ெச�றா�. அ7கி;�தப?ேய 
இல#கண விள#க
, கA�ெதாைக எ�9
 இர)ைட.
 பதி�பி�1 வ�தா�. 
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சீவகசி�தாமணி� பிரதிைய நா� வா7கி# ெகா)டதிA;�1 அவ;#/ மன�1� 
சிறி1 வ;�த
 இ;�தெத�6 /றி�பாக� ெதாி�த1. தா+
 சி�தாமணிைய� 
பதி�பி#க� ேபாவதாக- சிலாிட
 அவ� ெசா�A# ெகா)?;�தாெர�6
 
ெதாி�த1. ‘யா� எ�ன ெச தாK
 சாி; நா� ேம8ெகா)ட காாிய�ைத இைடயி� 
நி6�த� ேபாவதி�ைல!’ எ�ற 1ணிேவா� சி�தாமணி� பதி�ைப நட�தி வ�ேத�. 
அதி� ஈ�பட ஈ�பட- சிலரா� ேந;
 இைட\6கைள அறேவ மற�1வி�
 நிைல 
என#/ ஏ8பBட1. 
 
அ>வ�ேபா1 சில அ�ப�க� இ�தைன பிரதிக� எ��1# ெகா�கிேறாெம�6
, 
இ�தைன Pபா  அ9��கிேறாெம�6
 ெதாிவி�1 ஊ#கமளி�தன�. ஊ86 மைல 
ஜமீ�தாராகிய D ஹி;தயாலய ம;த�ப� ேதவ� தா
 %6 Pபாய9��வதாக 
வா#களி�தா�. 
 
ெச�ைன� பிரயாண
 
 
ேகாைட வி�+ைற#/� பி� /
பேகாண�தி8/ வ�த நா� அ7கி;�தப?ேய 
பதி�ைப நட�தி# ெகா)?;�தாK
 எதி�பா��தப? ேவைல ேவகமாக 
நைடெபறவி�ைல. அ?#க? இராம�வாமி +தAயா� க?த
 எL1வா�. “நீ7க� 
இ7ேக வ�தி;�1 நட�தினா� ேவைல 1ாிதமாக நைடெப6
” எ�6 அவ� 
ஒ;சமய
 எLதினா�. ஆைகயா� கிறி�1ம� வி�+ைறயி� மீ)�
 
ெச�ைன#/- ெச�ல ஏ8பா� ெச ேத�.  
 
ேக�வி.8ற ெச தி 
 
?ச
ப� மாத இ6தியி� நா� ெச�ைன#/� �ற�பB�- ெச�ேற�. அ7ேக 
ேபான4ட� யா3�பாண�திA;�1 ெவளிவ;
 ப�திாிைக ஒ�றி�, யாேரா ஒ;வ� 
சி�தாமணிைய� பதி�பி�1 வ;கிறாெர�6 ஒ; விள
பர
 வ�ததாக# 
ேக�வி.8ேற�. த7கசாைல� ெத;வி� உ�ள D ஆ6+க நாவலர1 
வி�தியா[பாலன அ-சிய�திர சாைலயி� நாவல� பதி��#கைள# கவனி�1 வ�த 
யா3�பாண
 சதாசிவ பி�ைள எ�பாிட
 ேபா  விசாாி�ேத�. அவ�, 
“நாவலைரயாவி� ம;கராகிய ெபா�ன
பல
 பி�ைள.
 சீவகசி�தாமணிைய� 
பதி�பி�1 வ;கிறாரா
. இ;ப1 பார
 பதி�பி�தாயினவா
. இேதா பா;7க�: 
இ�த� ப�திாிைகயி� அறிவி��” எ�6 அ�த� ப�திாிைகைய.
 காB?, “ஒேர 
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%ைல இ;வ� பதி�பி�பதி� எ�ன லாப
!” எ�6
 ெசா�னா�. “அதனா� எ�ன?” 
எ�6 ெசா�A நா� வ�1 விBேட�. அ1 +த� சி�தாமணி� பதி�ைப� பி�9
 
ெச>ைவயாக நட�த ேவ)�ெம�6 எ)ணி உைழ�1 வ�ேத�. கிறி�?ய� 
காேலஜி� தமி3� ப)?தராக இ;�1 வ�த ��பராயK நாயகெர�ப� �P� பா��1 
என#/ உதவி ெச 1 வ�தா�. 
 
/
பேகாண
 காேலஜி� இ;�த D ஆ�.வி.Dனிவாைசய� ெச�ைன ெரவி�\ 
ேபா�� ஆa^� த#க உ�திேயாக
 ெப86 அ�ேபா1 ெச�ைனயி� இ;�தா�. 
நா� அவ� RB�#/- ெச�6 சில நா� த7/ேவ�. அவ� எ� பதி�� +ய8சிகைள# 
ேக�வி.86 மகி3�1 ஊ#க 5B�வா�. E)? அர7கநாத +தAயாைர.
 பா��1 
வ;ேவ�. ேசல
 இராம�வாமி +தAயாைர ஒ>ெவா; நாG
 க)� ச�லாப
 
ெச 1 மகி3ேவ�. 
 
கிராமவாசியி� தமிழ�� 
 
ஒ;நா� அ-�#Qட�தி� �P� பா��1#ெகா)?;�ேத�. ஒ;வ;
 வராைமயா� 
நாேன தனிேய இ;�1 வா  விB�� ப?�1 வ�ேத�. கிறி�1ம� சமயமாதலா� 
ெச�ைன#/ ெவளி\ாிA;�1 பல� ேவ?#ைக பா�#க வ�த ஜன7க� QBட
 
QBடமா � ெத;வி� ேபா # ெகா)?;�தன�. நா� ெத;ைவ ேநா#கியி;�த 
ஜ�னK#க;ேக உBகா��1 ப?�1# ெகா)?;�ேத�. அ�ேபா1 யாேரா ெம�ல 
ஜ�னல)ைட வ�1 ஓரமாக நி�றா�. நா� அவைர# கவனி#கவி�ைல. நா� 
ப?#க� ப?#க அவ� நி�6 ேகB�# ெகா)?;�தா�. அவைர நிமி��1 பா��ேத�. 
அவ;ைடய சாதாரணமான ேதா8ற�திA;�1 அவைர ஒ; கிராமவாசி எ�6 
ெதாி�1 ெகா)ேட�. கிறி�1ம� ேவ?#ைக பா�#க வ�த அவ� நா� ப?�தைத# 
ேகBடா�. அ�த� தமி3 அவைர இL�த1. அதனாேல தா� அ7ேக வ�1 நி�6 
கவனி�தா�. அவ� ேபசாம� நி�6 ெகா)?;�தைத� பா��1 நா�, “எ7ேக 
வ�தீ�க�?” எ�6 ேகBேட�. 
 
“எ�னேவா ப?#கிறீ�கேள! ேகBக வ�ேத�” எ�றா� அவ� “அ7ேக ஏ� 
நி8கிறீ�க�? உ�ேள வா;7க�” எ�ேற�. அவ� வ�தா�. “ப?#க வ;மா?” எ�6 
நா� வினவ, அவ� ‘ப?�ேப�” எ�6 ெசா�னா�. 
 
உடேன நா� ைகெயL�1� பிரதிைய அவாிட
 ெகா��1� ப?#க- ெசா�ேன�. 
�Pைப நா� பா��1� தி;�தி வ�ேத�. அவ� ப?#ைகயி� அதி� மன�ைத- 
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ெசK�தி� ப?�தா�. கிராம7களி� தமி3 வள
 நிர
பியி;�பைத அவ� 5லமாக 
அறி�1 மகி3-சி அைட�ேத�. 
 
ஒ; சமய
 எ� ந)பராகிய தMைச வ#கீ� ேக. எ�, Dனிவாச பி�ைள 
ெச�ைன#/# கிறி�1ம� ேவ?#ைக பா�#க வ�த ஒ;வ� +கமாக என#/, “நீ7க� 
பதி�பி�1 வ;கிற சி�தாமணி அ-�� பார7கைள எ�ப?யாவ1 +ய�6 தம#/ 
அ9�பி வர ேவ)�ெம�6
, அ-�#Qட�தா;#/� ெப;�த ெதாைக 
ெகா��பதாக4
, ஒ;வ� d3-சி ெச கிறாரா
. இைத நாைக நீலேலாசனி 
ப�திராதிபராகிய சதாசிவ
 பி�ைள ெதாிவி�தா�. நீ7க� ஜா#கிரைதயாக இ;#க 
ேவ)�
” எ�6 ெசா�A அ9�பினா�. அைத# ேகBட4� என#/ மி#க கவைல 
உ)டாயி86. அ-�#Qட� தைலவராகிய ேகாவி�தாசாாியாாிட
 ெசா�ேன�. 
அவ� மி#க ந�லவ�. “நீ7க� இ1ப8றி- சிறி1
 கவைல�பட ேவ)டா
. யாேரா 
ேவ)�ெம�6 ெச .
 �ரளி இ1. இ7/�ள ேவைல#கார�க� மிக4
 
ந
பி#ைகயானவ�க�. இ7ேக அ-சி�
 விஷய7கைள இரகசியமாகேவ 
ைவ�தி;�பா�க�” எ�6 அவ� ைதாிய
 ெசா�னா�.  
‘ந�ல காாிய�தி8/ எ�தைன வி#கின7க�?’ எ�6 எ)ணி இைத இைறவ� 
தி;வ;ைள� 1ைணயாக- சி�தி�1# ெகா)� பதி�� ேவைலைய# 
கவனி#கலாேன�. 
 
a�பி�� பா�#கி� தீ 
 
ஒ; நா� மாைல ஆறைர மணி#/ அ-�#Qட�தி� நா� �P� பா��1# 
ெகா)?;�தேபா1 ேகாவி�தாசாாியா� மிக4
 கல#கமைட�த +க�ேதா� 
எ�னிட
 வ�தா�. “எ�னா7க! சமாசார
 ேக�வி�பBV7களா?“ எ�6 ேகBடா�. 
“எ�ன?” எ�6 நா� ேவகமாக விசாாி�ேத�. 
 
“தீ�பி?�1 விB�17களா
” எ�6 ெசா�A ேமேல ேபசாம� நி6�தினா�. என#/� 
பகீெர�ற1. எ�ேபா1
 சி�தாமணி ைய� ப8றிய விசார�திேல 53கியி;�த என#/, 
“சி�தாமணியி� அ-சிBட பார7கG#/�தா� அபாய
 வ�1 விBடேதா” எ�6 
பய�1, “எ7ேக? எ7ேக?” எ�6 பரபர�ேபா� விசாாி�ேத�. 
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“ஐேயா! பா�#/ ேவ?#ைக#/� ேபாB?;�த ெபாிய ெகாBடைகயி� தீ� பி?�1# 
ெகா)டதா
. பல ேப� ேசத
. தீைய அைண#க +?யவி�ைல. /ழ�ைதகG
, 
ெப)கG
, சி6வ�கG
, கிழவ�கG
 தீயி� அக�பB�� தீ �1 
ேபா விBடா�க�” எ�6 ெசா�A# க)ணீ� விBடா�. உடேன �P�கைள 
அ�ப?ேய ைவ�1 விB� அவ;ட� அ7ேக ேபா � பா��ேத�. எ�ன பாிதாபமான 
காBசி! க)ணா8 பா�#க- சகி#கவி�ைல. உட� +Lவ1
 ெவ�1
 உயி� 
ேபாகாம� 1?�1# ெகா)�
 ைக ெவ�1
 கா� தீ �1
 ேபான பல ஜன7கைள� 
பா��ேத�. ெவளி\�களிA;�1 ஆயிர#கண#கான ஜன7க� வ�தி;�தன�. 
அவ�களி8 பல� இ�த விப�தி8 சி#கி உயிைர இழ�தன�. 
 
எ� ெப8ேறா�களி� கவைல 
 
இ�த- ெச தி ப�திாிைக வாயிலாக ெவளி\�களி� எ7/
 பரவேவ 
அ7க7ேக.�ளவ�க� த7க� த7கைள- ேச��தவ�க� எ�ன ஆயினேரா எ�6 
தி�#கிB� விசாாி#க� ெதாட7கின�. த�திக� பற�தன. க?த7க� /வி�தன. இ�த 
விஷய
 ெதாி�தா� எ� தா  த�ைதய�க� மிக4
 கவைல�ப�வா�கெள�6 நா� 
எ)ணி ம6நா� காைலயிேலேய ஒ; கா�� எLதி எ� தக�பனா;#/ 
அ9�பிேன�. அதி� விேசஷ ெமா�6மி�ைல. “. . . . ஊB� ம6�1�ேபான 
ப�மாBைட ஊ;#/ அ9�பின1 ந�ல1தா�. நா� பா�# ேவ?#ைக பா�#க� 
ேபாகவி�ைல. பதி�� ேவைலைய# கவனி�1#ெகா)� ெசௗ#கியமாக இ;�1 
வ;கிேற�” எ�6 எLதிேன�. எ� ெசௗ#கிய�ைத� ப8றி� ெதாிவி�த1தா� 
+#கிய
. 
 
அத8/� எ� ெப8ேறா�க� மி#க கவைலயி� ஆ3�1 ஒ�6
 ெதாியாம� 
திைக�தி;�தா�க�. அவ�கGைடய 1யர�ைத அறி�த சா1 ேசைஷய� அவ�கைள� 
ேத8றினா�. /
பேகாண�1#/ இரவி� வ;
 தபா�கைள வி?�த பிற/தா� 
உைட�1� பா��1� பிாி�1 எB�மணியள4#/ எ�ேலா;#/
 ெகா��பா�க�. 
அ1வைரயி� கா�தி;#க- ேசைஷயரா� +?யவி�ைல. ெமயி� வ�த4ட� அவ� 
தபா� நிைலய�1#/� ேபா � ேபா�� மா�டாிட
, “உடேன தபா� கBைட� 
பிாி�1� பா;7க�” எ�றா�. அவ� வழ#க�1#/ விேராதமாக- ெச ய# 
Qடாெத�6 ெசா�லேவ ேசைஷய;#/ மி#க ேகாப
 வ�1 விBட1. “எ�ன ஐயா 
வழ#க
! ஆப�1# கால7களி� விதி வில#/ இ�ைலயா? எ�ேலா;
 எ�ேபா1 
தபா� வ;ெம�6 கவைலேயா� ரா�திாி +Lவ1
 I7காம� கா�தி;#கிறா�க�. 
நீ� P� ேப�கிறீேர! நீ� இ�ேபா1 இ�த# கBைட உைட�1# க?த7கைள 
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அவரவ�கG#/# ெகாடாவிBடா� நா� ேமலதிகாாி#/ எL1ேவ�” எ�6 
க)?�பாக- ெசா�னா�. மி#க ெச�வா#/�ள அவ� ெசா�லேவ, ேபா�� மா�ட� 
தபா8 கBைட� பிாி�தா�. எ� தக�பனா� விலாச�1#/ வ�த கா�ைட வா7கி 
உடனி;�த எ� தக�பனா;#/# காB?னா�. ேவ6 பல;
 த7கG#/ வ�த 
க?த7கைள� ெப86- ெச�றன�. எ� கா�ைட� பா��த பிறேக எ� த�ைதயா;#/ 
உயி� வ�த1. 
------------  
 

98. 98. 98. 98. $திய ஊ�க
$திய ஊ�க
$திய ஊ�க
$திய ஊ�க
    
 
கிறி�1ம� வி�+ைறயி� ெச�ைன#/- ெச�6 சி�தாமணி� பதி�ைப நட�தி 
வ�தேபா1 ஒ;நா� தனிேய ‘�P�’ பா��1 விB� மாைலயி� அ-�#Qட�தி� 
ெவளி��ற�தி� உ�ள /றB?� மி#க தள�-சிேயா� உலாவி# ெகா)?;�ேத�. 
 
‘கி;Tண தாிசன
’ 
 
அ�ேபா1 க;ட�வனி ேகBட1. ேமேல பா��ேத�. ஒ; க;ட� பறைவ வBடமிB�# 
ெகா)?;�த1. அைத� தாிசன
 ெச 1 எ� பா�ைவைய# கீேழ ெசK�திேன�. 
எதிேர தி;மாb� அ.கி;Tைணய� வ�1 நி�றா�. நா� ஆ-சாிய�தா� ஒ�6� 
ேதா�றாம� நி�ேற�. “ஐயா, ஆகாய�திK
 கி;Tணதாிசன
, EமியிK
 கி;Tண 
தாிசன
” எ�6 மகி3-சி.ட� ெசா�AவிB�, “எ�ன விேசஷ
? வி�+ைற +?.
 
கால�தி� இ7ேக வ�தீ�கேள!” எ�6 வினாவிேன�. 
 
“ேவO� மஹ�1 ப�ளி#Qட ேவைலயிA;�1 இ�ேபா1 நீ7கி விBேட�. தா7க� 
இ>X;#/ வ�தி;�ப1 ெதாி�த1. அதனா� இ7/ வ�ேத�: த7கைள# க)� 
இனி நா� ெச ய ேவ)?ய1 இ�னெத�6 ெதாி�1 அ�த�ப? நட#கலாெம�6 
வ�தி;#கிேற�” எ�றா�.  
 
அ�த வா��ைதகைள# ேகBடேபா1 எதி�பாராத ெபாிய லாப
 கிைட�த1 ேபால 
என#/� ேதா8றிய1. “ேவைலைய விBடைத� ப8றி# கவைல ேவ)டா
. இ�ேபா1 
நட�1 வ;
 சி�தாமணி� பதி�பி8/ உ7கைள� ேபா�ற அ�ப� ஒ;வ;ைடய 
உதவி இ�றியைமயாத1. ஆைகயா� நீ7க� இ7ேகேய இ;�1 இைத# கவனி�1# 
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ெகா�ளலா
. ��தக7கைள.
 ைகெயL�1� பிரதிகைள.
 ஜா#கிரைதயாக 
நீ7க� பா��1# ெகா�ள ேவ)�
” எ�6, ெசா�லேவ அவ� மி#க மகி3-சி.ட� 
உட�பBடா�. சி�தாமணி ச
ப�தமான சில ேவைலகைள அவாிட
 ஒ�பி�1விB�# 
கவைல இ�லாம� நா� /
பேகாண
 வ�1 ேச��ேத�. 
 
ெப8ேறா� அைட�த ஆ6த� 
 
எ� க?த�தா� ஆ6த� உ8றி;�தாK
 எ�ைன ேநேர க)ட பிற/தா� எ� 
ெப8ேறா� +L ஆ6தைல அைட�தா�க�. “ெசௗ#கியமாக வ�தாயா?” எ�6 
ஆவேலா� எ� தாயா� எ�ைன எதி�ெகா)டேபா1 அவ;ைடய ெதானியாேல 
எ>வள4 Iர
 அவ� கவைல.8றி;#க# Q�
 எ�பைத உண��ேத�. “��தக
 
E��தியாக இ�9
 நாளா/
 ேபாA;#கிற1” எ�6 எ� த�ைதயாாிட
 
ெசா�ேன�. “எ>வள4 நாளானாK
 ஆகB�
. பாதகமி�ைல. நீ ஜா#கிரைதயாக� 
தி;
பி வ�தாேய அ1ேவ ேபா1
” எ�6 ெசா�A� தம#கி;�த கவைலைய# 
/றி�பா� ெதாிவி�தா�. 
 
ேவ6 பதி�� 
 
தி;வாவ�1ைறயிA;�1 ��பிரமணிய ேதசிக� ஒ;நா� என#/, 
“யா3�பாண�திK�ள ெபா�ைனயா எ�பவ� சி�தாமணிைய 
ந-சினா�#கினிய;ைரேயா� பதி�பி�1 வ;வதாக4
, அ1 +?�த4ட� 
அ9��வதாக4
 ெதாிவி�தி;#கிறா�. சி.ைவ.தாேமாதர
 பி�ைள மட�திA;#/
 
சி�தாமணி� பிரதி ேவ)�ெம�6 ேகB�# ெகா)டைமயா� க�Aைட# 
/8-சியிA;�த சி�ன� ப)டார�தி� பிரதிைய வ;வி�1 அ9�பியி;#கிேறா
” 
எ�6 ஒ;வ� +கமாக- ெசா�A அ9�பினா�. 
 
எ� உ6தி 
 
சி�தாமணி� பதி�பி� என#/ இ;�த ப86 வரவர வ�ைம.8ற1. எ�ப?யா1 
பதி�ைப நிைறேவ8றி வி�வெத�6 உ6தி ெகா)ேட�. நீ)ட வி�+ைறகளி� 
ெச�ைன#/- ெச�K
 வழ#க�ைத ேம8ெகா)?;�த நா�, அ1 +த� ஒ; வார
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ஓ 4 கிைட�தாK
 அ�ெபாL1 அ�நக;#/- ெச�6 கவனி#க ேவ)?யவ8ைற# 
கவனி�1 வ;ேவ�. 
 
1887-ஆ
 வ;ஷ
 ஏ�ர� மாத
 ேகாைட வி�+ைற#/- ெச�ைன ெச�ேற�. 
தி;மாb�# கி;Tைணய� மிக4
 ந
பி#ைகயாக4
, ஒL7காக4
 த
 
கடைமைய- ெச 1 வ�தா�. அவ;#/ மாத
 பதிைன�1 Pபா  Rதேம நா� 
ெகா��ேத�. அைத ைவ�1#ெகா)� ெச�ைனயி� அவ� ஜா#கிரைதயாக# 
/�
ப�ேதா� இ;�1 காலேYப
 ெச 1 வ�தா�. சமய சMசீவியாக வ�1 
எ�9ட� இ;�1 அவ� ெச த உதவிகைள நா� எ�6
 மற#க இயலா1. 
 
‘�ைதய�க�’ 
 
சி�தாமணியி� ஆறாவ1 இல
பகமாகிய ேகமசாியாாில
பக
 வைரயி� 
அ-சாகியி;�த1. ேம8ெகா)� நட#க ேவ)?ய ப/திகைள எ�ன எ�ன 
வித7களி� ெச>ைவ�ப��தலாெம�பைதேய ேயாசி�1# ெகா)?;�ேத�. 
ந-சினா�#கினிய� உைரயி� வ;
 ேம8ேகா�கG#/ாிய ஆகர7கைள 
அ?#/றி�பி� எ��1# காB? வ�ேத�. ஆனா� எ�லா ேம8ேகா�கG#/
 இட
 
அக�படவி�ைல. இ�9
 +ய�6 பா��தா� பலவ8றி� ஆகர7கைள# க)� 
பி?#கலாெம�ற நிைனவினா� எ�பாK�ள பழM �வ?கைள� பா�#க� 
ெதாட7கிேன�. 
 
ஒ;நா� இர4 எ�னிடமி;�த ஏ�களி� ஒ�ைற எ��1� ப?�ேத� +தK
 ஈ6
 
இ�லாத1 அ1. ெபா;நரா86�பைட எ�ற ெபய� +தேலB?A;�த1. 
பி�ைளயவ�க� பிரதியாகிய அைத� ப?�1 வ;ைகயி� சி�தாமணி உைரயி� 
வ�தி;�த ேம8ேகா�க� காண�பBடன. “அடடா! இைத இ1கா6
 ஊ�றி# 
கவனி#கவி�ைலேய!” எ�6 வ;�தி ேமK
 ப?�1 வ�ேத�. ெபா;நரா86� 
பைட#/� பி� சி6பாணா86�பைட இ;�த1. பிற/ ெப;
பாணா86� பைட.
, 
+�ைல� பாB�
, ம1ைர# காMசி.
 இ;�தன. உைர.ட� உ�ள அ�த� 
பிரதிைய� ப?�1 வ;ைகயி�, “+;/ ெபா;நா6” எ�ற தனி�பாB� ஒ�6 
நிைன4#/ வ�த1. அ1கா6
 அ�த- �வ? ப�1� பாBெட�6 ெதாியா1. ஊ�றி# 
கவனியாததா� வ�த /ைற அ1. அ1 ப�1�பாBெட�பைத அ�ேபா1தா� 
உண��1 ெகா)ேட�. ப?#க� ப?#க- சி�தாமணி உைரயி� வ;
 ேம8ேகா�க� 
பல அக�பBடன. நா� ப?#/
ேபா1 எ� மன
 அ�த�பாB�#களி� ெபா;ளிேல 
+86
 ெச�லவி�ைல. சி�தாமணி உைரயி� வ;
 ேம8ேகா�க� அ>வள4
 எ� 
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ஞாபக�தி� இ;�தன. ஆதA� எ7ேகயாவ1 எ�த ேம8ேகாளாவ1 
கிைட#/ேமாெவ�6 நா?� ப?�ேத�. எ� உைழ�� R) ேபாகவி�ைல. 
அ-�#Qட�தி� தனி அைறயிA;�1 அ�த� பைழய ஏB�-�வ?ைய� பா�#க� 
ெதாட7கியேபா1 இர4 மணி எB� இ;#/
. அ�ேபா1 எ�9ட� 
கி;Tைணய;
 இ;�தா�. ஒ�ப1 மணியான4ட� அவ� ப��1� I7கி விBடா�. 
ெபா;நரா86� பைடைய.
, சி6பாணா86�பைடைய.
, +�ைல� பாBைட.
 
காண#காண என#/� �திய ஊ#க
 உ)டாயி86. ேநர
 ேபானேத ெதாியவி�ைல. 
ம1ைர# காMசிவைரயி� தா� பிரதியி� இ;�த1. அைத +?�1விB�� பா��ேத�. 
வி?ய8காைல, மணி ஐ�1#/ ேமலாகியி;�த1! பிற/
 என#/� I#க
 
வரவி�ைல. அ�ேபா1 நா� க)� பி?�த விஷய7கைள நிைன�1 நிைன�1 
மகி3�ேத�. 
 
கி;Tைணய� விழி�1#ெகா)டா�. “எ�ன இ1! இரா�திாி +Lவ1
 
I7கவி�ைலயா எ�ன?” எ�6 ேகBடா�. “I7/வதா? இ�த ஓ� இரவி� என#/ 
எ�தைன �ைதய�க� கிைட�தன ெதாி.மா?” எ�6 ெப;மித�ேதா� ெசா�ேன�. 
அவ;#/ விஷய
 விள7கவி�ைல. “நா� ப�1� பாBைட# க)� பி?�ேத�. 
அத8/ ேம� சி�தாமணியி� உைரயி�வ;
 உதாரண7க� பலவ8ைற# க)� 
பி?�ேத�” எ�6 ெசா�ேன�. “எ�லா
 சிவகி;ைப!” எ�றா� அவ�. 
 
�றநாb6 
 
அ�6 +த� எ�னிடமி;�த எB�� ெதாைக- �வ?கைளெய�லா
 ஏ� ஏடாக வாி 
வாியாக எL�ெதL�தாக ஆராயலாேன�. ஆதி.
 அ�த+
 இ�லாத ம8ெறா; 
%ைல எ��ேத�. பிாி�1� பா��ேத�. “ெகா86ைற# /8றில” எ�9
 ப/தி 
க)ணி8பBட1. உடேன விய��8ேற�. அேத ெதாடைர ந-சினா�#கினிய� 
சி�தாமணி உைரயி� ேம8ேகா� காB?யி;#கிறா�. ஆனா� அவ� த
 வழ#க�ைத 
விடாம�, ‘எ�றா� பிற;
’ எ�ேற எLதியி;#கிறா�. பைழய %ெல�6 
ெதாி�தேதெயாழிய இ�ன %ெல�6 ெதளிவாகவி�ைல. அ�த� பிரதி 5ல+
 
உைர.மாக இ;�த1. அ�த� பாடA� இ6தியி� 95 எ�ற எ) காண�பBட1. எ� 
ைகயி� ந8றிைண +தAயவ8றி� 5ல
 மB�
 அட7கிய ைகெயL�1� பிரதி 
ேவ6 இ;�தைமயா� அைத 9 எ��1 ஒ>ெவா; %AK
 95 எ�ற எ)@�ள 
பாடைல எ��1� பா��ேத�. அ�ப?� பா��தேபா1 நா� பா��த �வ? 
�றநாb86 உைர� பிரதிெய�6 ெதாியவ�த1. ஆகேவ அ�த- �வ?யிA;�1 
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கிைட�தவ8ைறெய�லா
 �றநாbெற�ற தைல�பிB� எLதி# ெகா)ேட�. ம8ற 
ஏ�கைள.
 ப?�ேத�. ெதாட��1 தி;#ேகாைவயாைர.
, பதிென) கீ3# 
கண#ைக.
 அL�தமாக வாசி�1� பல ேம8ேகா�கைள� ெதாி�1 ெகா)ேட�. 
ேகமசாியா� இல
பக�1#/ ேம� பதி�பி�த ப/திகளி� அ?# /றி�பி� அ�த 
ேம8ேகா�கைள� �ல�ப��திேன�. ந-சினா�#கினிய� ேம8ேகா� காB�
 பைழய 
%8ப/திகைள இ�ன%AK�ளன ெவ�6 காB�வேதா� அவ� காB?ய ப/தி#/ 
+�9
 பி�9
 சில அ?கைள.
 ேச��1� பதி�பி�ேத�. ெவ6
 %8 ெபயைர 
மா�திர
 காB�வைதவிட இ�ப?# காB?னா� அ�%�களி� ெப;ைம.
 
அவ8றி� நைட.
 ந�றாக ெவளி�ப�ெம�ப1 எ� க;�1. சில இட7களி� 
�றநாb86� பாட� +Lவைத.ேம அ?# /றி�பி� அைம�ேத�. ேச�#க +?யாத 
ேம8ேகா�கைள� ��தக�தி8/� பி�� ேச��1 அ-சிடலாெம�ற எ)ண�ேதா� 
தனிேய எLதி ைவ�1# ெகா)ேட�. 
 
வி�+ைற +?�த4ட� எ�6
 இ�லாத ஊ#க�ேதா� /
பேகாண
 வ�ேத�. 
�திய விஷய7கைள# க)� பி?�தைத� ப8றி ந)ப�களிடெம�லா
 ெசா�A எ� 
ச�ேதாஷ�ைத� �ல�ப��தி# ெகா)ேட�. அ�ேபா1 /
பேகாண
 ேந?> 
ைஹ�QA� தமி3� ப)?தராக இ;�த /டவாயி� ஐ.ச)+க
பி�ைள எ�பவ� 
எ�னிட
 சில %�கைள� பாட7 ேகB� வ�தா�; சிற�த ��திமா�; அL�தமான 
ஞான+�ளவ�. அவ� இ�த விஷய7கைள எ�லா
 ேகB� மிக4
 இ��8றா�. 
 
சி�தாமணிைய விைரவி� +?#க ேவ)�ெம�6 இர4
 பகKமாக உைழ�1 
வ�ேத�. அத� இ6தி� ப/தியாகிய +�தியில
பக�தி� ைஜன மத ச
ப�தமான பல 
ெச திக� உ�ளன. அவ8ைற அ�ெபாLத�ெபாL1 RZ� அ�பாசாமி 
நயினாாிட�1
 /
பேகாண
 ச�திரநாத ெசB?யாாிட�1
 ேகB�� ெதாி�1 
/றி�ெப��1# ெகா)ேட�. சி�தாமணி� பதி�பி� அ?#/றி�பாக என#/� 
ெதாி�த அ�த விஷய7கைள விள#கிேன�. 
 
த
பியி� கAயாண
 
 
சி�தாமணி +86�ெப6
 நிைலயி� இ;�த1. ஸ�வஜி�1 வ;ஷ
 ஆனி மாத
 எ� 
த
பியாகிய சிரMசீவி ��தேரைசய;# /
 /
பேகாண
 ப#த�ாி அ#கிரகார�தி� 
வ#கீலாக இ;�த எ�.ேவ7கடராைமய;ைடய /மாாி.
, ரா>பகI� ேக. வி. 
கி;Tணசாமி ஐய;ைடய தம#ைக.மான D ம7களா
பிைக#/
 க�யாண
 
நைடெப8ற1. என#/� பழ#க+�ள ைஜன ந)ப�க�, “சி�தாமணிைய ‘மண %�’ 
எ�6 ெசா�Kவ1 வழ#க
. அதைன நீ7க� பதி�பி�1 வ;கிறீ�க�. அத9ைடய 
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பயனாக உ7க� /�
ப�தி� ஒ; தி;மண
 நிக3�த1” எ�6 ெசா�A� த
 
தி;�திைய ெவளியிBடன�. 
--------------- 
 

99. 99. 99. 99. மகி%/சி3
 வ.�த*
மகி%/சி3
 வ.�த*
மகி%/சி3
 வ.�த*
மகி%/சி3
 வ.�த*
    
 
சீவகசி�தாமணி அ-சி� இ;�தாK
 ேவ6 ஏB�-�வ?க� கிைட�தா� ஒ�பிB�� 
பா�#கலாெம�ற எ)ண
 என#/ இ;�த1. D ��பிரமணிய ேதசிக;ைடய 
உதவியா� என#/# கிைட�த ஏ�கG� தி;ெந�ேவA� ப#க�1� பிரதிக� 
தி;�தமாக இ;�தன. அவ� தி;ெந�ேவAயி� யா�திைர ெச த கால�தி� 
அ7க7ேக உ�ள பர
பைர� தமி3� �லவ�க� பல� அவைர� தாிசி#க வ�தைத நா� 
கவனி�தி;#கிேற�. அவ�கGைடய பழ#க+
 என#/ உ)டாயி86. அவ�களிட
 
%86#கண#கான தமி3 %8�வ?க� உ�ளனெவ�6
 அவ�க� அைவகைள 
ந�றாக� பா1கா�1 ைவ�1�ளா�கெள�6
 நா� ேக�வி.8றி;�ேத�. 
அ>விட7கG#/ ேநாி8 ெச�6 ஏB�- �வ?கைள# கவனி�1� பா��தா� 
சீவகசி�தாமணி� பிரதிக� கிைட#கலாெம�ற ந
பி#ைக என#/ இ;�த1. ஆகேவ 
ஒ; சமய
 ஏ� ேத�
 யா�திைரைய ேம8ெகா)ேட�. 
 
தி;ெந�ேவA� பிரயாண
 
 
ஒ; ந�ல நாளி8 �ற�பB� ேநேர தி;ெந�ேவA ெச�ேற�. அ7ேக சிலைர� 
பா��1 விB�� தி;#/8றால�1#/� ேபா/
 வழியிK�ள ேமலகர�1#/� 
ேபாேன�. ��பிரமணிய ேதசிக� உதி�த1 அ>Xேர. அ7ேக அவ;ைடய இைளய 
சேகாதரராகிய திாிQட ராச�ப# கவிராய� இ;�தா�. அவ;ைடய RB?K�ள 
பைழய ஏ�கைள� பா��ததி� சி�தாமணி� பிரதிெயா�6
 கிைட#கவி�ைல. 
அ7கி;�1 தி;#/8றால
 ெச�6 திாிQடா சலபதிைய� தாிசி�1#ெகா)� ெச7 
ேகாBைட#/� ேபாேன�. அ>Xாி� கவிராச ப)டார
 எ�ற �லவ� 
ெப;மா9ைடய பர
பைரயின� வா3�1 வ�தன� அவ;ைடய RB�#/- ெச�6 
அவைர� பழ#க
 ெச 1 ெகா)�, அ>RB?K�ள ஏ�கைள� ேத?� பா��ேத� 
எ>வளேவா பிரப�த7கG
 �ராண7கG
 இ;�தன. சி�தாமணியி� சில ப/திக� 
மB�
 கிைட�தன. பிற/ அத� அ;கிK�ள கி;Tணா�ர
, கைடயந�O� 
எ�9
 ஊ�கG#/- ெச�6 அ7கி;�த கவிராய�க� R�களி� ஏ�கைள# 
கவனி�தேபா1 அ7/
 சி�தாமணியி� சில ப/திகேள கிைட�தன. அ-சமய
 
ேச8j�- ��பிரமணிய# கவிராய�, தி;ெந�ேவA கா�Bெவ� காேலஜி� தமி3� 
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ப)?தராக இ;�த /மாரசாமி பி�ைளயி9ைடய சி�தாமணி# ைகெயL�1� 
பிரதிைய வா7கி# ெகா��தா�. +86
 இ;�த1 அ1 I�1#/? Rரபா)?ய 
கவிராயெர�பவர1 பிரதிைய� பா��1 எLதிய1; தி;�தமாக இ;�தைமயா� 
என#/ மிக4
 பய�பBட1. 
 
ெச7ேகாBைட# கனவா� 
 
ெச7ேகாBைடயி� சி�தாமணி#காக +�னேம ைகெயா�ப
 ெச தி;�த ஒ; 
கனவா� இ;�தா�. எ�9ட� வ�தவ� ைகெயா�ப� பண�ைத அவாிட
 ேகBக� 
ேபான ேபா1 அவ�, “இவ� பதி�� என#/ ேவ)டா
. இவ� பிைழயாகவ�லவா 
பதி�பி#கிறா�? நா� ேவ6 ஒ;வ� பதி�பி#/
 ��த� பதி�ைபேய வா7கி# 
ெகா�ள� ேபாகிேற�” எ�றாரா
. இ>விஷய
 என#/� ெதாி�தேபா1 எ� 
பதி��#/ விேராதமான �ரளிக� ெச7ேகாBைடயிK
 பரவியி;�தைல உண��1 
வ;�திேன�. “ஏ� ேத?ய1 ேபா1
; இனி விைரவி� ��தக� பதி�ைப நிைறேவ8ற 
ேவ)�
” எ�6 உடேன �ற�பB�# /
பேகாண
 வ�1 ேச��ேத�. 
 
அTடாவதான
 சபாபதி +தAயா� பாராB� 
 
அ�த எ)ண�தா� அ1 +த� காேலஜி� இர)� நாBக� ேச��தா8ேபா� ஓ 4 
கிைட�தாK
 ெச�ைன#/- ெச�6 சி�தாமணி� பதி�� ேவைலைய# கவனி�1 
விB�வ;
 வழ#க�ைத ேம8ெகா)ேட�. அ>வா6 ேபாயி;#ைகயி� ஒ; +ைற 
அTடாவதான
 சபாபதி +தAயாாிட
 ெச�ேற�. சி�தாமணிைய� பதி�பி�த� 
மிக4
 க?னமான காாியெம�6 +�னேம அவ� அ-�6�தியி;�தாK
 அவ� ந�ல 
அறிவாளியாதலா� அவைர� பா��தA� என#/ வி;�ப+)� பல %�களி� அவ� 
பழ#க+�ளவ�; மிக4
 ரசமாக� ேப�வா�. அ�6 அவேரா� ெந� ேநர
 ேபசி# 
ெகா)?;�ேத�. எ7க� ச
பாஷைண பல �லவ�கைள.
, தமி3 %�கைள� 
ப8றி.
 நிக3�த1. நா� இைடயிைடேய பல பைழய பாட�கைள எ��ெத��1- 
ெசா�ேன�. பி�ைளயவ�களிட
 பாட7 ேகBட பிரப�த7களிK
 
�ராண7களிKமி;�1 த7/ தைடயி�றி� பல ெச .Bகைள- ெசா�A வ�ேத�. 
திVெர�6 +தAயா� எைதேயா நிைன�1# ெகா)டவ� ேபால, “ஐயா, நீஙக� 
சி�தாமணிைய� பதி�பி#க� த/தி.ைடயவ�கேள” எ�6 ெசா�னா�. நா7க� ேபசி 
வ�த விஷய�1#/
 அத8/
 ச
ப�தேமயி�ைல. ஆனாK
 எ�ேனா� 
ேபசியேபா1 +தAயா� தமி3 %�களி� என#/�ள பயி8சிைய� தனிேய ேநா#கி# 
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கவனி�தா� ேபாK
. +�� தா
 Qறிய க;�ைத மா8றி#ெகா�ள ேவ)�ெம�6 
அ�ேபா1 அவ;#/� ேதா8றியி;#கலா
. என#/ மி#க விய��
 ச�ேதாஷ+
 
உ)டாயின. “எ�ன, திVெர�6 இ�ேபா1 இ�ப?- ெசா�னீ�கேள!” எ�6 
அவைர# ேகBேட�.  
 
“+�� ஒ; நா� சி�தாமணி� பதி�ைப நீ7க� ைகவிB�விட ேவ)�ெம�6 நா� 
ெசா�ேனன�லவா? அைத ஏ� ெசா�ேனாெம�6 இ�ேபா1 ேதா8றிய1. 
உ7கGைடய பர�த தமிழறிைவ இ�ேபா1தா� ந�றாக அறி�1 ெகா)ேட�” 
எ�6 ெசா�A� பி�9
 பாராB?னா�. 
 
அ�6 +Lவ1
 அ�த மகி3-சியி� மித�1 ெகா)?;�ேத�. ஆனா� நிைலயான 
மகி3-சி என#/ உ)டாகாதப? ம8ெறா; விஷய
 எ� காதி8 பBட1.  
சில விஷமிகளி� ெசய� 
 
ம8ெறா; நா� நா� E)? அர7கநாத +தAயாைர� பா�#க� ேபாயி;�ேத�. 
அவ� சி�தாமணியி� எ1வைர நிைறேவறி.�ளெத�6 வழ#க
 ேபா� அ��ட� 
விசாாி�தா�. நா� விவர�ைத- ெசா�ேன�. பிற/ அவ�, “இராமநாத�ர
 
அரசராகிய பா�கர ேஸ1பதி அவ�கைள நா� ச�தி�ேத�. அவ� தமிழி� மி#க 
அ��ைடயவ�. த7க� சி�தாமணி� பதி�ைப� ப8றிய ேப-� வ�த1. தம#/
 அ1 
+�னேம ெதாி.ெம�6 ெசா�னேதா�, மிக4
 ந�ல %லாகிய சி�தாமணிைய� 
பதி�பி#க� த7கG#/� த/தியி�ைலெய�6 த
மிட
 யாேரா Qறியதாக4
 
ெசா�னா�, ந�ல காாிய�1#/ இைட\6 விைளவி#க எ�தைனேயா விஷமிக� 
கா�தி;#கிறா�க�” எ�6 சிறி1 வ;�த�ேதா� ெசா�னா�. அைத# ேகBட4ட� 
என#/ +�� உ)டான மகி3-சி இ;�த இட
 ெதாியாம8 ேபா  விBட1. 
 
எ� வாBட�ைத அறி�த அர7கநாத +தAயா�, “இைத� ேபா�ற விஷய7கைள 
நீ7க� காதிேலேய வா7கி# ெகா�ள# Qடா1. எ��த காாிய�ைத� பி� வா7காம� 
நிைறேவ8றி விடேவ)�
. உ7க� திறைம என#/� ெதாியாதா? ைதாியமாக 
இ;�1 ேவைலைய# கவனி.7க�. நீ7க� ெகா��த ைகெயா�ப� ��தக�தி� எ� 
ந)ப�க� சில� ைகெயL�திB?;#கிறா�க�. சவைல ராம�வாமி +தAயா�, ப
ம� 
விஜயர7க +தAயா� +தAயவ�க� மி#க வி;�ப�ேதா� ைகெயா�ப
 ெச தா�க�” 
எ�6 ெசா�A என#/ மி#க உ�ஸாக�ைத உ)டா#கினா�.  
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இராசேகாபால பி�ைள 
 
ம8ெறா; சமய
 ேகாமளீ�வர� ேபBைட இராச ேகாபால பி�ைளைய� பா��ேத�. 
அவ� ெச�ைன இராசதானி# க�Oாியி� தமிழாசிாியராக இ;�தவ�. நா� அவைர� 
பா�#க� ேபானேபா1 அவ;ட� காMசீ�ர
 இராமசாமி நா.� எ�9
 
வி�1வா9
 இ;�தா�. பல %�கG#/ உைர எLதியவ;
 பி8கால�தி� 
இராமான�த ேயாகிெயன வழ7க� ெப8றவ;
 அ�த நா.�ேவ. 
 
பாகவத
 +Lவைத.
 இராசேகாபால பி�ைள அ-சிB?;�தா�. அதி8 சில ப/திக� 
ஒ; வ;ஷ
 பி. ஏ. பாீBைச#/� பாடமாக இ;�தன. மீனாBசி ��தர
 
பி�ைளயவ�களிட
 நா� ப?#க வ;வத8/ +�பி;�ேத பாகவத�தி� என#/� 
பழ#க
 இ;�த1. பாகவத ஏB�- �வ?க� பலவ8ைற நா� பா��தி;#கிேற�. 
இராசேகாபால பி�ைளயி� பதி�பி� %லாசிாியாி� ெபய� “ஆாிய�ப� �லவ�” 
எ�6 இ;�த1. “சி�தக�1# கீழம��த” எ�ற சடேகாப� வண#க- ெச .ெளா�6
 
இ;�த1. இ>விர) ைட.
 ஏB�� பிரதிகளி� நா� க)டதி�ைல. அதனா�, 
இராச ேகாபால பி�ைளயிட
, “நா� பா��த பிரதிகளிெள�லா
 ஆசிாிய� ெபயேர 
காண�படவி�ைல. இ�த- ெச .G
 இ�ைலேய இவ8ைற நீ7க� எ7ேக க)� 
பி?�தீ�க�?” எ�6 ேகBேட�. அவ�, “அ�த %ைல நா� பதி�பி#கவி�ைல. சில 
பாக
 மா�திர
 பா��த 1)�. எ� ெபயைர� ேபாB� யாேரா அ-சிB� 
விBடா�க�. ஆதலா� இ�த விஷய�1#/ நா� ெபா6�பாளி ய�ல” எ�6 
ெசா�லேவ நா� விய�ேத�. பி8கால�தி� பாகவத�தி� ஆசிாிய� ேவ
ப�I�� 
�லவ�கG� ஒ;வரான ெச>ைவ- d�வா ெர�ப1
, “சி�தக�1” எ�9
 
+தைல.ைடய ெச .� அ-சிBடவ�களா� ேச�#க�பBடெத�ப1
 என#/� 
ெதாிய வ�தன.  
 
நிைன�த1
 நட�த1
 
 
சி�தாமணி� பதி�� நட#ைகயி� என#/ எ>வைகயிேல9
 உதவி ெச ய 
ேவ)�ெம�ற எ)ண�தினா� E)? அர7கநாத +தAயா� +ய�6 
நாமகளில
பக�ைத, பி. ஏ. பாீைY#/� பாடமாக ைவ#க- ெச தா�. அைத� 
தனிேய நா� அ-சிB� ெவளியிBடா� பல பிரதிக� ெசலவா/ெம�6
, அதனா� 
என#/ ஓரள4 ெபா;� வ;வா  ஏ8ப�ெம�6
 அவ� எ)ணினா�. நா� 
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/
பேகாண�தி� இ;�தைமயா� இ�த- ெச தி உடேன என#/� ெதாியவி�ைல 
காேல] பாட ��தக7கG#/
 ைஹ�Q� பாட ��தக7கG#/
 உைரெயLதி� 
பதி�பி�1 வி86வ;
 +ய8சியி� ேசாடசாவதான
 ��பராய ெசB?யா� 
ஈ�பB?;�தா�. அ7க7ேக உ�ள ந)ப�க� 5லமாக� ப�ளி# Qட� பி�ைளகைள 
வா7/
ப? ெச 1 பிரதிகைள வி86 வ�தா�. இ�த விஷயமாக அவ� தியாகராச 
ெசB?யா;#/
 பிற/ என#/
 க?த7க� எL1வா�. நாேன ��தக7கைள 
வ;வி�1� பல ப�ளி#Qட7களி8 ெசா�A மாணா#க�கைள வா7க-ெச ேவ�. 
சி�தாமணி� பதி��#/ அவ� ‘�P�’ பா��1 உதவி ெச 1 வ�தா�. அ#கால�தி� 
நாமக� இல
பக�ைத \னிவ�^?யா� பாடமாக ைவ�த1 ெதாி�த1
 அவ� 
அதைன� தனிேய அ-சிB� என#/� ெதாிவியாமேல ெவளி�ப��தி விBடா� இ�ப? 
அவ� ெச ததி� என#/ மி/தியான வ;�த
 உ)டாயி86. அர7க நாத 
+தAயா;#/ இ1 ெதாி�தேபா1, “நா� ஒ�6 நிைன#க இ1 ேவ6 விதமாக 
+?�தேத” எ�6 அவ� வ;�தினா�. அ1 +த� ��பராய ெசB?யாைர� ‘�P�’ 
பா�#க ேவ)டாெம�6 ெசா�A விBேட�. 
 
சி�தாமணி� பதி�ைப� ப8றி அ>வ�ேபா1 �ேதசமி�திரனி� எ� ந)ப;
 
விேவகசி�தாமணி� ப�திாிைகயி� ஆசிாிய;மான சி. வி. சாமிநாைதய;
, 
யா3�பாண
 வி�வநாத பி�ைளெய�பவ;
 இ�ன இ�ன பாக7க� 
நட#கி�றனெவ�6 எLதி வ;வா�க�. ப�திாிைகயி� 5லமாக உண��த பல 
அபிமானிக� அ?#க? என#/# க?த
 எLதி விசாாி�1 வ�தன�. +�னேம 
ைகெயா�ப
 ெச த ஊ86மைல ஜமீ�தாராகிய ஹி;தயாலய ம;த�ப� ேதவ� %6 
Pபா  அ9�பினா�. பாைல# காB?� நகரசைப� தைலவராக இ;�த ரா>பகI� 
பா. ஐ. சி�னசாமி பி�ைள எ�பவ� அ?#க?, “இ�ேபா1 எ1 வைரயி� 
ஆகியி;#கிற1?” எ�6 எL1வா�. 
 
தாேமாதர
 பி�ைளயி� க?த7க� 
 
�1#ேகாBைடயிA;�த சி. ைவ. தாேமாதர
 பி�ைள.
 பல +ைற க?த7க� 
எLதினா�. அவ� அ�ேபா1 கA�ெதாைகைய உைர.ட� பதி�பி�1 வ�தா�. அைத 
+86
 ‘�P�’ பா��1� தர ேவ)�ெம�6 என#/ எLதினா�. 
 
“சி�தாமணி� பதி�� ேவைலயி� எ� கவன
 +86
 இ;�பதா� ம8றவ8ைற 
இ�ேபா1 கவனி#க இயலவி�ைல” எ�6 அவ;#/� பதி� எLதிேன�. ஆனாK
 
அவ� விடாம� க?த
 எLதி# ெகா)�
 கA�ெதாைகயி� �P�கைள அ9�பி# 



157 

 

ெகா)�
 வ�தா�. தள�-சி யி�லாம� அவ� ெச த +ய8சிகளா� நா� ஈ�பB� 
அ>வ�ேபா1 சில சில ப/திகைள மB�
 பா��1 என#/� ேதா8றிய தி;�த7கைள 
எLதிய9�பிேன�. அவ8ைற அவ� மகி3-சிேயா� ஏ86#ெகா)டா� அ�த# 
கA�ெதாைக� பதி�பிA;�1 சி�தாமணியி� வ�1�ள ேம8ேகா�க� சிலவ8ைற� 
ெதாி�1 ெகா)ேட�. அவ� பதி�பி�1 வ�த இல#கண விள#க�ைத� ப8றி.
, 
ெதா�கா�பிய�ைத� ப8றி.
 அ>வ�ேபா1 எL1வா�. அதனா� பைழய தமி3 
%�க� ெவளிவர ேவ)�ெம�பதி� அவ;#கி;�த ேபP#க�ைத நா� உண��1 
ெகா)ேட�. சி�தாமணியி� இ�ன இ�ன பாக
 நட#கிறெத�6
 நா� எ� 
விைட# க?த7களி� ெதாிவி�ேப�. 
 
கட� வா7கிய1 
 
சி�தாமணி� பதி�பி� அ-�#QA, காகித விைல +தAயவ8றி8/ என#/� ேபாதிய 
பண
 கிைட#கவி�ைல. பல� +� பண
 ெகா��பதாக# ைகெயா�பமிB?;�தாK
 
சிலேர பண
 அ9�பின�. இ�த நிைலயி� அ-�# QA#/
, காகித விைல#/
 
பண
 அ9�ப ேவ)�ெம�6 ெச�ைனயிA;�1 க?த
 வ;
 ேபா1 அதைன� 
ெதா/�1 அ9��வதி� மி#க கTட�ைத அைட�ேத�. %6
 ஐ
ப1மாக அ9�பி 
வ;ேவ�. ைகெயா�பமிBட கனவா�கG#/ நா� க?த
 எLதிேன�. சில� உடேன 
பணம9�பி உதவினா�க�. 
 
ஒ; சமய
 சில பார7க� அ-சி�வத8/# காகித
 ேதைவயாக இ;�த1. அ-�#Qட� 
தைலவ� காகித�1#/� பண
 அ9�ப ேவ)�ெம�6 எLதிவிBடா�. ைகயிேலா 
பணமி�ைல, இ�ன1 ெச வெத�6 ெதாியவி�ைல. நா� சிரம�ப�வைத அறி�1 
தாேமாதர
 பி�ைள தம#/� ெதாி�த காகித# கைட#கார� ஷ)+கM ெசB?யா� 
எ�பவாிட
 காகித
 வா7கி# ெகா�ளலாெம�6
 சில மாத7க� ெபா6�1� பண
 
ெகா�#கலாெம�6
 என#/ எLதியேதா� ெச�ைனயிA;�த 
அ#கைட#கார;#/
 எLதி என#/ ேவ)?ய காகித�ைத# ெகா�#/
ப? ெச தா�. 
காகித�தி� விைல %8ைற
ப1 Pபா . /றி�பிBட கால�1#/� எ�னிட
 பண
 
ேசராைமயா�, காேல] ஆசிாிய� சிலாிட
 கட� வா7கி அ�த� ெதாைகைய 
அ9�பிவிBேட�. அ?#க? இ�த மாதிாியான +B��பா�க� ேந;
. அ�ேபா1, 
“எ�ேபா1 இ�த- சி�தாமணி +?.
! இ�த- சிரம7கG#ெக�லா
 +?4 கால
 
எ�ேபா1 வ;
?” எ�ற எ)ண
 என#/ உ)டா/
. 
----------- 
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100. 100. 100. 100. சி8தாமணி ெவளியான4சி8தாமணி ெவளியான4சி8தாமணி ெவளியான4சி8தாமணி ெவளியான4    
 
சீவக சி�தாமணியி� 5ல+
 உைர.
 ெப;
பாK
 அ-சாகி விBடன. 
அ#கால�தி� அ-சிட�ெப8ற தமி3� ��தக7க� பலவ8றி� +க4ைர +தAயன 
காண�படவி�ைல. அைவ இ;�தா� ப?�பவ�கG#/ மி#க உபேயாகமாக 
இ;#/ெம�பைத உண��த நா� சி�தாமணி#/ அ7கமாக அவ8ைற எLதி- 
ேச��1� பதி�பி#கலாெம�6 எ)ணிேன�. எ�ன எ�ன விஷய7கைள 
+க4ைரயி� எLதேவ)�ெம�பைத� ப8றி ஆேலாசி�ேத�. %ைல� 
ப?�பத8/+� அதிK�ள +#கியமான விஷய7கைள.
 %A� ெப;ைமைய.
 
உைரயி� த�ைம +தAயவ8ைற.
 ப?�பவ�க� ெதாி�1 ெகா�Gவ1 
நலெம�ப1 என1 க;�1. +தA� ெச .Bகளி� +த8 /றி��#கைள எLதி 
ஒ;வைகயான அகராதி ெச 1 ைவ�1# ெகா)ேட�. 
 
ேம8ேகா�க� 
 
%ைல� பதி�பி�1 வ;ைகயி� அ7க7ேக உ�ள ேம8ேகா�களி� 
விள7கியவ8றி8/ாிய ஆகர7கைள அ?# /றி�பி8 �ல�ப��தியி;�ேத�. பிற/ 
விள7கிய ேம8ேகா�கைள.
 விள7காத ேம8ேகா�கைள.
 தனி� தனிேய 
ெதா/�1 எLதி ைவ�1# ெகா)ேட�. இவ8ைறெய�லா
 %K#/� பி�� 
அைம#கலாெம�6 நி-சய
 ெச ேத�. +க4ைர#/ அ��தப? %லாசிாிய� 
வரலா6, உைரயாசிாிய� வரலா6 எ�பவ8ைற எLத நி-சயி�ேத�. 
 
சாி�திர- �;#க
 
 
சீவக சி�தாமணி தமி3 நாB?� பழ#கமி�லாத %லாதலா� அதிK�ள கைதைய 
வசன நைடயி� எLதினா� %ைல� ப?�பவ�கG#/ உதவியாக இ;#/
. 
5வாயிர�தி8/ ேம8பBட பாட�கைள.ைடய சி�தாமணி#/ வசன ெமLத� 
ெதாட7கினா�, அ1 சீ#கிர�தி� +?ய#Q?ய காாிய
 அ�6 எ�ெற)ணி, சீவக� 
சாி�திர�ைத- �;#கமாக எLதி அைம�1 விடலாெம�ற +?வி8/ வ�1 
கைத�ேபா#/ விB�� ேபாகாம� ஒ;வைகயாக அைத எLதி +?�ேத�. அைத 
எ�9ட� பழ/
 காேல] ஆசிாிய�களிட+
 ைஜன ந)ப�களிட+
 ப?�1# 
காB?ேன�. அவ�க� அைத# ேகB� அ7கீகாி�தேதா� சில ேயாசைனகைள.
 
ெசா�னா�க�. அவ86� உசிதமானவ8ைற ஏ86# ெகா)ேட�.  
%லாசிாிய� வரலா6 +தAயன 
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பிற/ %லாசிாியராகிய தி;�த#கேதவ� வரலா8ைற எLத ஒ; /றி��
 
கிைட#கவி�ைல. ைஜன�க� தம#/�ேள க�ண பர
பைரயாக- ெசா�A வ�த 
ெச திகைள அவ�க� வாயிலாக அறி�1 அவ8ைற# ேகாைவ� ப��தி அதைன.
 
ஒ; வைகயாக எLதிேன�. 
 
ந-சினா�#கினிய� வரலா8ைற எL1வத8/� 1ைணயாக அவ� உைரைய� 
பாராB�
 சிற��� பாயிர� பாட�க� இர)� இ;�தன அவ8ைற ஆதாரமாக 
ைவ�1- ெகா)� அ
மேகாபகாாியி� வரலா8ைற எLதிேன�. அதி� அவ� உைர 
எLதிய ேவ6 %�க� இ�னெவ�6 /றி�பிBேட�. ப�1� பாB�#/ அவ� உைர 
எLதியைத� ெதாிவி#/
ேபா1, ப�1� பாB�#களி� ெபய�கG
 அவ8ைற� 
பா?ேனா�, பாட� ெப8ேறா� ெபய�கG
 இ�ன ெவ�பைத- ேச��1 எLதிேன�. 
தமி3 நாB?ன;#/ அ1 �திய ெச தியாக இ;#/ெம�பேத எ� க;�1. 
 
பிற/ சீவக� சாி�திர�தி� வ;
 சிற��� ெபய�கைள� தனிேய எ��1 அகராதியாக 
அைம�1 அவ8ைற விள#கி எLதி, “அபிதான விள#க
” எ�ற தைல�பி�கீ3� 
�ல�ப��திேன�.  
 
+க4ைர 
 
+க4ைரைய எLத� ெதாட7கி, %A� சிற�ைப.
 அ�%லா� இ�ன ெச திக� 
ெதாிய வ;கி�றன ெவ�பைத.
 +தA� எLதலாேன�:  
‘ெச�தமி3 ெமாழியி8 சிற�1 விள7/
 கா�பிய
 ஐ�த9� +�தியதாகிய இ�த- 
சீவகசி�தாமணி ெய�ப1 தி;�த#க ேதவெர�9
 ைஜன +னிவரா� 
இய8ற�பBட1. இ1 பைழய இல#கிய உைரகளிK
 இல#கண உைரகளிK
 
உைரயாசிாிய�களா� ேம8ேகாளாக எ��1# காBட�பBட பிரமாண %�கG� 
ஒ�6; +8 கால�1 +த�, இைட, கைட எ�9
 +-ச7க�1
 எL�த;ளியி;�1 
தமிழாரா �த ெத வ� �லவ�க� அ;ளி- ெச த இல#கிய7க� ேபா�6 ெச�தமி3 
நைடயி8 சிற�1�ள1; வடெமாழியி� வா�மீக
 ேபா�, எ�லா வ;ணைனகG
 
த�பா� அைமய� ெப8றி;�தA� மகா காவியெம�6 Qற�பB?;�தல�றி, 
பி8கால�1 அதி ம1ரமான கா�பிய7க� இய8றிய மகா கவிக� பல�#/
 இ�ன 
இ�னவ8ைற இ�ன இ�னவா6 வ;ணி�1� பா�கெவன அ>வா�மீக
 ேபால 
வழி காB?ய1
 இ�%ேல எ�ப�.’ 
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இ>வா6 எLதி விB�� பல+ைற தி;�பி� தி;�பி� ப?�ேத�. +த� +தலாக 
இ�த� 1ைறயிேல �/�த என#/, ‘ந�ல ெபய� வா7க ேவ)�ேம’ எ�ற கவைல 
மி/தியாக இ;�த1. அதேனா� ‘பிைழெய�6 ேதா86
ப? விஷய7கைள 
எLத#Qடா1’ எ�ற நிைன4
 இ;�த1. ஆதA� நா� எLதியைத� பல+ைற 
பா��1� பா��1 அ?�1
 தி;�தி.
 ஒL7/ ப��தி# ெகா)ேட�. பழ#க 
மி�லாைமயா� ஒ>ெவா; வா#கிய�ைத.
 எLதி +?#/
ேபா1 ச�ேதக+
 
பய+
 உ)டாயின. ‘வா�மீக�ைத இதேனா� ஒ�பி�வ1 சாிேயா? பிைழேயா? 
ஸ
�கி;த வி�1வா�க� ஏதாவ1 ெசா�னா� எ�ன ெச வ1? எ�6
, ‘பி8கால 
%�கG#/ வழிகாB? எ�6 ெசா�Kகிேறாேம; ைஜன %லாகிய இைத அ�ப?- 
ெசா�K வதா� ைசவ�கG#/
 ைவTணவ�கG#/
 ந
ேம� சின
 
உ)டா/ேமா?’ எ�6
 கல7கிேன�. ‘ந
 மன�தி8/- சாிெய�6 ேதா8றியைத 
எLதி வி�ேவா
; பிற/ தவெற�6 ெதாி�தா� மா8றி# ெகா�ேவா
’ எ�6 
1ணி�1 எLதலாேன�. %ைல� ப8றிய ெச திகைள எLதிவிB� அதைன 
ஆரா �1 பதி�பி�த1 ச
ப�தமான ெச திகைள.
, என1 அ�பி8 சிற�த D 
ேசல
 இராமசாமி +தAயா� சி�தாமணி பதி�பி#/
ப? எ�ைன� I)?யைத.
, 
பிரதி அளி�தைத.
, ேவற பல பிரதிக� கிைட�தைத.
 /றி�பி�ேத�. 
 
பBட கTட7க� 
 
அ�பிரதிகைள ஆரா �த ேபா1 நா� பBட கTட7கைள- �;#கமாக அதி� 
ெதாிவி�ேத�: 
 
எL�1
 ெசா�K
 மி/�1
 /ைற�1
 பிற3�1
 திாி�1
 பலவா6 ேவ6பB�# 
கில+8றி;�த இ�%Kைர� பைழய பிரதிக� பலவ8ைற.
 பலகா� ஒ��ேநா#கி 
இைடயறா1 பாிேசாதைன ெச 1 வ�த ெபாL1, கவிகளி� ��த வ?வ�ைத.
 
உைரயி� ��த வ?வ�ைத.
 க)� பி?�தத8/
, உைரயி9� விேசட4ைர 
இ�ன1 ெபாழி��ைர இ�ன1 எ�6 பிாி�தறித8/
, ேம8ேகா�களி� 
+தA6திகைள� ெதாி�1 ேகாட8/
, ெபாழி��ைரைய 5ல�ேதா� இைய�1� 
பா��த8/
, பிைழைய� பிைழெய�6 நி-சயி�1� பாிகாி�த8/
, ெபா;� 
ேகாட8/
 எ��1#ெகா)ட +ய8சி.
, அைட�த வ;�த+
 பல. அ�ப? 
அைட�1
 சில விட�1�ள இைச� தமி3 நாடக� தமிழி� பா/பா�கG
, ம86M 
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சில பாக+
 ந�றாக விள7கவி�ைல. அத8/# காரண
 அ>விைச� தமி3 நாடக� 
தமி3 %� +தAயைவக� இ# கால�1# கிைடயாைமேய!” . 
 
எ� ெகா�ைக 
 
ஏB�- �வ?களி8 க)ட பாட7களி� ேவ6பாBைட# க)� க)� எ� மன
 
�)ணாகியி;�த1. இ�னப? இ;�தா� ெபா;� சிற#/ெம�6 என#/� 
ேதா8றின இட7களிK
 பிரதியி� உ�ளைதேய பதி�பி�ேத�. எ�9ைடய 
க;�ைதேயா, தி;�த�ைதேயா சி�தாமணியி� ஏ8றாம� மிக4
 ஜா#கிரைதயாக# 
கவனி�1� பதி�பி�ேத�. பதி�பி#க� ெதாட7கிய %� என#/ ஒ; ெத வ 
வி#கிரக
ேபால இ;�த1. அத� அL#ைக� 1ல#கி# கவசமிB�� தாிசி#க 
ேவ)�ெம�பேத எ� ஆைச; ‘ைக ேகாணி இ;#கிற1, ேவ6விதமாக 
அைம#கலா
; நக�ைத மா�திர
 சிறி1 தி;�தலா
’ எ�ற எ)ண
 என#/ 
உ)டாகவி�ைல. அத� ஒ>ேவார@விK
 ெத விக அ
ச
 இ;#கிறெத�ேற 
ந
பிேன�. அL#ைக நீ#கி விள#/வத8/
, அ7க�ைதேய ேவ6ப��1வத8/
 
உ�ள வி�தியாச�ைத ந�றாக அறி�தி;�ேத�. இ#க;�ைத, ‘�ராதனமான தமி3 
%�கG
 உைரகG
 ப)ைடவ?வ
 /�றாதி;�த� ேவ)�ெம�பேத என1 
ேநா#கமாதA� பிரதிகளி� இ�லாதவ8ைற# QB?.
. உ�ளவ8ைற மா8றி.
, 
/ைற�1
 மன
 ேபானவாேற அMசா1 பதி�பி�ேதன�ேல�. ஒ; வைகயாக� 
ெபா;� ெகா)� பிரதிகளி� இ;�தவாேற பதி�பி�ேத�. யானாக ஒ�6M 
ெச திேல�’ எ�6 �ல�ப��திேன�. 
 
இ�த விரத�ைத நா� அ�6 +த� இ�6வைர மற�தவன�ல�. பல 
%8றா)�களாக� தமி3 நாB?� வழ7கி வ�1 இைடயிேல மற#க� ெப8ற 
%�களி� உ�ள ெபா;�கைள உ�ளப?ேய அறிய ேவ)�மானா� அ�%�க� 
இய8ற� ெப8ற கால�1 நிைலைய.
, இல#கிய மரைப.
 ந�றாக உண��1 
ெகா�ள ேவ)�
. அ�ப? +8ற உண��1 ெகா�வ1 இ>வள4 கால�தி8/� பி� 
வ�த ந
மா� இயலாத1. ஆதA� விள7காதைவ பிற/ விள7/ெம�6 
கா�தி;�தK
, மா6பாடாக ஒ; சமய
 ேதா86வனவ8ைற மா6பாெட�6 உடேன 
1ணியாம� அவ8றி8/- சமாதான
 இ;#க# Q�ெம�6 எ)ணி� 
ெபா6�தி;�தK
 எ� இய��களாயின. இ�த� தாமத�தா� எ�ேனா� 
பழகினவ�கG#/ எ�பா� சிறி1 ெவ6�� ஏ8பBட1
 உ)�. ஆயி9
 நா� எ� 
ெகா�ைகைய# ைகவிடவி�ைல.  
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உதவி ெச ேதா� 
 
ஏB�� பிரதிகளி� அைம�ைப� ப8றி எLதிய பி�ன� என#/� ெபா;Gதவி 
ெச தவ�கைள� ப8றி.
, பதி�பி#/7 கால�தி� உடனி;�1 உைழ�தவ�களி� 
+#கியமானவ�கைள� ப8றி.
 எLதிேன�. அ�பா� கிைட�த ஏB�� பிரதிகளி� 
விவர�ைத எLதி +க4ைரைய +?�1 விBேட�. அ�ெபாLேத சீவகசி�தாமணி� 
பதி�� நிைறேவறிய1 ேபா�ற ஆ6தK
 ஆன�த+
 உ)டாயின. 
எ�லாவ8ைற.
 ைக#ெகா)� ெச�ைனைய அைட�ேத�.  
 
ப�1�பாB�� பிரதி 
 
இ6தி� ப/திகைள ெய�லா
 +?�1 +க4ைர +தAயவ8ைற.
 அ-சி8 ெகா��1 
ஒ; +ைற �P� தி;�த
 ெச 1 ெகா��த4ட� ‘ஈச� தி;வ;ளா� காாிய
 இனி1 
நிைறேவறிய1’ எ�ற மகி3-சி மீI��த1. உட
பி� அ�ேபா1 ஒ; ேசா�4 
உ)டாயி86. இர4 பகA�றி உைழ�த கால7களிெல�லா
 வாராத ேசா�4, 
+?�1விBேடா
 எ�ற அளவி� கா�1 நி�6 பா வ1ேபால எ�ைன 
அமி3�திய1. அ-�#Qட�தி� ஓாிட�தி� ப��1 நி�திைர ெச யலாேன�; �கமாக� 
I#க
 வ�த1.  
 
I7கி விழி�தேபா1 +�ேப வ�1 கா�தி;�த ஒ;வ�, “இ�தா;7க�, ப�1�பாB�” 
எ�6 ெசா�A ஓ� ஏB�- �வ?ைய எ� ைகயி� அளி�தா�. ெகா��தவைர நிமி��1 
பா��ேத�. ேவOாிK�ள Rரைசவராகிய /மாரசாமி ஐயெர�பேர அைத 
அளி�தவெர�6 அறி�ேத�. அவ� இய8றமிழாசிாியராகிய விசாக� 
ெப;மாைளய;ைடய ம;க�. அவ� பைழய வி�1வா�களி� R�களி� ஆதரவ86# 
கிட#/
 ஏB�-�வ?கைள இலவசமாகவாவ1, சி6 ெபா;� ெகா��தாவ1 
அ>RB�� ெப)பாலா� +தAயவ�களிட
 வா7கி வி;
பியவ�கG#/# ெகா��1 
ஊதிய
 ெப86# காலேYப
 ெச பவ�. அவாிட
 +�னேம நா� ‘ப�1� பாB� 
+தAய ச7க-ெச .�கிைட�தா� ெகாண��1 ெகா�#க ேவ)�
; த#க 
ெபா;Gதவி ெச கிேற�’ எ�6 ெசா�Aயி;�ேத�. 
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அவ� ப�1� பாB�� பிரதிைய அ�த- சமய�தி� ெகா)� வ�1 ெகா��த1 என#/ 
ந�ல ச/னமாக� ேதா�றிய1. ‘தமிழ�ைனேய இவ� 5ல
 ேமK
 தமி3� 
ெதா)��ாிய ேவ)�ெம�6 கBடைளயி�கிறா�’ எ�6 க;திேன�. உடேன 
அவ� வி;
பியப? அவ� ைகயி� ஐ
ப1 Pபாைய எ��1# ெகா��1 
அ9�பிேன�. 
 
“தாேய, நீ சி�தாமணிைய இ�த ஏைழ +கமாக மீB�
 அணி�1ெகா)டா . பிற 
ஆபரண7கைள.
 அ?ேய� ைக�ப�
ப? ெச 1 அவ8ைற� 1ல#/
 
ைக7காிய�திேல தி;வ;ைள� 1ைணயாக ைவ�1� பா1கா#க ேவ)�
” எ�6 
மன�E�வமாக� தமி3�தாைய ேவ)?# ெகா)ேட�. 
-------------------- 
 


