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13. ப9கA� யா�திைர 
14. உைறB�-�ராண அர9ேக�ற��  
    பல பிரப�த9கைள இய�ற?� 
15. இல$கண விள$க� பாட9ேக�ட� 
16. சில மாணவ�க� வரலா/ 
17. இரCடாவ��ைற ெச�ைன$>2 ெச�ற� 
18. சீகாழி$ேகாைவ இய�றி அர9ேக�ற* 
19. மாBர வாச� 
20. தி�வாவ��ைறயாதீன வி��வா� ஆகிய� 
21. பல F*க� இய�ற* 
22. ர9கசாமி பி�ைளைய� தி�வாவ��ைற மட�தி�> வர2ெச:த� 
23. >�பேகாண நிக82சிக� 
24. �ராண9க4� பிரப�த9க4� இய�ற*  
------------ 

�க	ைர�க	ைர�க	ைர�க	ைர....    
தி��தாCடக�.      தி�2சி�ற�பல�.  

''ஒ�மணிைய 7ல>$ேகா �/தி த�ைன 
        உதய�தி H2சிைய 7�மா னாைன-  

ப�மணிைய- பாேலாட; சா" னாைன- 
      பவி�திரைன- ப�பதிைய- பவள$ >�ைற�  
தி�மணிைய� தி�தி-ைப� ேதன தாகி� 

     தீ9க��பி னி��ைவைய� திக,; ேசாதி  
அ�மணிைய யாவ�தC �ைற7C ேமய 

     அரன"ேய ய"நாேய னைட��:� ேதேன.'' 
தி�2சி�ற�பல�.  
 
தமி8 F*கைள ந�றாக- பயி�/� ேவ/ பாைஷகளி* உ�ள F�க���$கைள  
அறி��� அவ�றி�பா?�ள பலவைக2 �ைவகைள7� Jக��� பிற�� 
JகரேவC�ெம�H� அவாவினா* பலவைக F*கைள7� உைர 
�த=யவ�ைற7� இய�றி7� பாட;ெசா*=7� ேப�தவி �ாி�த தமி8-�லவ�க� 
பல� ப*லாயிர வ�ஷ9களாக இ�தமி8நா�"* விள9கி வ�� த9க� த9க� �கைழ 
நிைலநா�" இ�$கி�றன�. ேதாலா நாவி� ேமேலாராகிய அவ�க4ைடய 
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ைக�மாறி*லாத ேப�தவியினா* தமி8ெமாழி அைட�த ெப�ைம7� தமிழரச�க4� 
தமி8நா�"ன�� ெப�ற பயH� அளவி* அட9>வனவ*ல. 
 
பல� ஒ�9> 3"7� தனி�தனிேய இ���� அரச�களா?� பிர�$களா?� 
ஆதாி$க-ப��� ெச*வ�தி� சிற��� வ/ைமயி* வா"7� இ�ப�தி* இ���� 
��ப�தி* �ைள��� தமிைழ மறவாம*, "இ��தமிேழ உ�னா* இ��ேத� 
இைமேயா�, வி��தமி8த ெம�றா?� ேவCேட�” எ�ற Kர��ட� விள9கிய 
�லவ�களி� ெபய�க� பல ெதாிய வ�கி�றன. இ$கால�தி* பல �ைறகளி?� 
உைழ�� ஆரா:2சி ெச:� பயனைடேவா�க4$ெக*லா� அ�த-�லவ�க� இய�றி 
ைவ���ள F*கேள �$கிய சாதன9களாக உ�ளன. 
 
ஆயிH�, அவ�க4�ேள பல �லவ�களி� உCைம வரலா/கைள ந�றாக� 
ெதாி��ெகா�ள �"யவி*ைல. சில�ைடய வரலா�றி� சிலசில ப>திக� ம��� 
ஒ�வா/ ெதாிகி�றன. அவ�கைள மிக2 சிற�தவ�களாக எCணி- பாரா�" வ�கி� 
ேறா�. அவ�க4$> ��� இ��� விள9கி அவ�க4ைடய அறிைவ- பCப��திய 
F*கைள இய�றிய �லவ�களி� நிைலக� இ�H� பல மட9> உய��தனவாக 
இ�$க ேவC�ெம�பைத நிைன$>�ெபா,� அவ�ைறெய*லா� அறிய 
�"யவி*ைலேய எ�ற வ��த� அ"$க" உCடாகிற�. 
 
தமி8-�லவ�களி� வரலா/க� தமிழக�தி* ஒ� வைரயைறயி�றி வழ9>கி�றன. 
க�ணபர�பைர2 ெச:திக� �,வைத7� ந�ப �"யவி*ைல. எ�த-�லவ�பா?� 
ெத:Kக அ�ச�ைத ஏ�றி-�க,� ந� நா�"னாி* ஒ� சாரா� �லவ�கைள-ப�றி$ 
3/� ெச:திகளி� சில நட�தனவாக� ேதா�றவி*ைல. அ9ஙன� 3/பவ�க� 
அ-�லவ�க4$> மி$க ெப�ைமைய உCடா$க ேவC�ெம�பெதா�றைன 
ம��� க��கிறா�கேளய*லாம* நட�த விஷய9கைள நட�தப"ேய ெசா*?வைத 
வி���வதி*ைல. க�ப� �த=ய சில �லவ�கைள வரகவிகெள�/� க*லாமேல 
பா"வி�டனெர�/� ஸரNவதிேதவியி� தி�வ�ளா* அ9ஙனமாயினெர�/� 
3/வ�தா� ெப�ைமெயன6�, அவ�க� பழ�பிற-பி� ெச:த �Cணிய�தா?� 
தி�வ�ளா?� கிைட�த ந*லறிைவ� �ைண$ெகாC� பல F*கைள- பயி�/ 
ெசய�ைகயறி6� வா:$க-ெப�/ F* �த=யன இய�றினா�கெள�ப� 
சி/ைமெயன6� சில� எCOகி�றா�க�. மிக6� �க8ெப�ற ஒ� �லவ� 
ெச:தனவாக� ெதாிவி�தா* அவ�றி�> மதி-�Cடா>ெம�/ தாமாகேவ க�தி 
அவ�ைடய தைலயி* பிைழம=�த F*கைள7� உைரகைள7� 
தனி-பாட*கைள7� ஏ�றி வி�கி�றன�; சாி�திர9கைள7�, அவ�றி�> ஏ�ப 
அைம��வி�கி�றன�. ஒ�வ�ைடய வரலா/� அவ� ெச:த F* �த=யன6� 
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ேவெறா�வ�ைடய வரலாறாக6� ேவெறா�வ� ெச:தனவாக6� வழ9>கி�றன. 
த9க� த9க� அபிமான� காரணமாக �லவ�களி� சாதி, மத�, ெதாழி*, ஊ� 
�த=யவ�ைற மா/பாடாக$ 3றி அவ�றி�> உாியவ�ைற$ க�பி�தவ�க4� 
உC�. ஆCபாலாைர- ெபCபாலாராக6� ெபCபாலாைர ஆCபாலாராக6� 
மய9கி$ 3/வ�� ஒ�கால�தி* இ��தவைர ேவெறா� கால�தவராக$ 3/வ�� 
பிற6மாகிய த�மா�ற9க� �லவ� வரலா/களி* ம=�தி�$கி�றன. மிக6� 
சமீபகால�தி* இ��த �லவ�க4ைடய வரலா/களி�3ட இ�தைகய ெச:திக� 
இ�$கி�றன. 
 
பCைட$கால�தி* �ைறயாக- பாட;ெசா*=வ�த வி��வா�க� 
Fலாசிாிய�க4ைடய வரலா�ைற மாணா$க�க4$> �த=� ெசா*=வி�� 
அ-பா* Fைல அறி6/�தி வ�தன�; அதனா*தா� �லவ�க4ைடய சாி�திர�ைத 
எ,திைவ$>� வழ$க� இலதாயி�ெற�/ ேதா�/கி�ற�. இ9ஙன� 
அQவரலா/க� வழிவழிேய வழ9கிவ�தன. �ைறயாக- பாட; ெசா*?த?� 
ேக�ட?� தவறிய பி�கால�தி* ஆசிாிய� வரலா/க� பலப"யாக வழ9க� 
தைல-ப�டன. ஒ� �லவ�பா* பாட9ேக�டவேரH� பழகினவேரH� அவ�ைடய 
பர�பைரயினேரH� அவர� சாி�திர�ைத எ,திைவ-ப� தமி8நா�"* 
இ*லாம�ேபாயி�/. இஃ� ஒ� ெப�9>ைறேய. 
 
தமி8-�லவ� சாி�திர9க� இ9ஙன� இ��தைல எCணிய ெபா,� ச9ககால� 
�த* சமீபகால� வைரயி* இ��� விள9கிய வி��வா�கைள-ப�றி ஆரா:�� 
ெதாி�தவ�ைற� ெதா>�� எ,தேவC�ெம�H� அவா என$> உCடாயி�/. 
ஆத=� F*கைள ஆரா7� ெபா,ெத*லா� ஆசிாிய�க� வரலா�ைற- ப�றி� 
ெதாியவ�தனவ�ைறெய*லா� >றி��$ெகா�4� வழ$க�ைத ேம�ெகாCேட�. 
ெவளிB�க4$> யா�திைரயாக2 ெச�றேபா� கிைட�த சில�ைடய 
வரலா/கைள7� >றி��ைவ��$ ெகாCேட�. த$க உதவி7� தி�வ�4� 
இ�$>மாயி� அவ�ைற �ைறேய ெவளியி�� வி�-ப� உC�. நி�க. 
 
என$>� தமிைழ அறி6/�தி அத�பா?�ள பலவைக நய9கைள7� எ���$கா�" 
மேகாபகார� ெச:த ஆசிாியராகிய தி�வாவ��ைற யாதீன�� மகாவி��வா� 
திாிசிர�ர� � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�கைள- ப�றி நா� கC�� ேக��� 
அறி�தைவகளி� சிலவ�ைற நCப�களிட� ேப��ெபா,�� ேவ/ சில 
கால9களி?� ெசா*= வ�தத�றி, நா� ஆரா:2சி ெச:� பதி-பி�த சில F*களி� 
�க6ைரகளி?� ெதாட��ைடய சில சாி�திர-ப>திகைள எ,தியி�-ப�C�. 
அவ�ைறெய*லா� அறி�த தமிழ�ப�க� பல� பி�ைளயவ�க4ைடய சாி�திர� 
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�,வைத7� எ,தி ெவளியிட ேவC�ெம�/ வி��பின�; ேநாி� பழகி- 
பாட9ேக��� பிற�பா* அறி��� F*கைள ஆரா:��� பி�ைளயவ�கைள-ப�றி 
நா� அறி�தவ�ைற எ,தினா* இ$கவிஞ� ெப�மாHைடய ஆ�றைல யாவ�� 
ஒ�வா/ அறி�� ெகா�வா�கெள�/� வ��/�தின�. அதனா?� பி�ைளயவ�க� 
திற�தி* நா� ெச:ய�த$க பணி இதனிH� சிற�தெதா�றி*ைல ெய�H� 
எCண�தினா?� ச�ேறற$>ைறய 45 வ�ஷ9க4$> ��� இ�த �ய�சிைய2 
ெச:ய� ெதாட9கிேன�. 
 
'ெச:வன தி��த2ெச:' எ�ப� அ�த வா$காத=� ெதாட9கிய �ய�சிைய 
இய�றவைரயி* ஒ,9காக நிைறேவ�ற ேவC�ெம�H� அவாவினா*, நா� 
அறி�தனேபாக ேவ/ ெச:திக� கிைட$கலாெமன எCணி, பி�ைளயவ�கேளா� 
பழகிய பல�பா� ெச�/ ெச�/ விசாாி�ேத�; இவ�ைடய க"த9க�, 
தனி-பாட*க�, F*க� �த=யன கிைட$>ெம�/ அறி�த இட9க4$ெக*லா� 
ெச�/ ெச�/ ேத"ேன�; நா� பா���வ�த ேவைல$>� Fலாரா:2சிக4$>� 
இைடB/ வாராம*, ஒழி�த கால9களிெல*லா� பலவைகயாக �ய�/ 
ெச:திகைள� ெதா>�� வ�ேத�. பி�ைளயவ�க� பா* நா� பாட9ேக�ட 
கால�திேலH� அத� பி�� தி�வாவ��ைற மட�தி* நா� இ��த கால�திேலH� 
இவ�ைடய இள�பிராய �த�ெகாC� பழகிய தியாகராச ெச�"யா�, ேசாடசாவ 
தான� �-பராயெச�"யா� �த=ய ெபாிேயா�க� இ��த கால�திேலH� இ�த 
�ய�சிைய ேம�ெகாC"�-ேபனாயி� இ�H� எQவளேவா அாிய ெச:திக4� 
ெச:7�க� �த=யன6� கிைட�தி�$>�. 
 
இ$கவிஞ� சிகாமணிேயா� ெந�9கி-பழகி இவ�ைடய பல வைக ஆ�ற*கைள7� 
ேநாி�கC� இ���றவ�க4� ஒ�வேரH� இவ�ைடய சாி�திர�ைத எ,த 
�ய�றதி*ைல. சீவக சி�தாமணி- பதி-பி* தி��த$கேதவ� வரலா�ைற நா� 
எ,தி2 ேச��தைத$கCட ேசாடசாவதான� �-பராய ெச�"யா�, "ஐயா 
அவ�க4ைடய சாி�திர�ைத எ,தினா* நலமாயி�$>�'' எ�/ ெசா�னா�.  
 
இ-�லவ�ெப�மா�பா� பாட9ேக�டெபா,� இவ� Sலமாக6� ேவ/ 
வைகயாக6� நா� அறி�த ெச:திகைள7� விசாாி��� ெதாி�� ெகாCடவ�ைற7� 
�ைண$ெகாC�, ெதாட9கிய இ��ய�சிைய ஒ�வா/ நிைறேவ�றலாெம�H� 
எCண�தா* அQவ-ெபா,� >றி-�$கைள எ,தி� ெதா>�� வ�ேத�. 1900- ஆ� 



7 

 

வ�ஷ� அ$ேடாப� மாத� 8-ஆ� ேததி ெவளிவ�த �ேதசமி�திரனி*, 
இ2சாி�திர�ைத நா� எ,த� ெதாட9கியி�-பைத7� தமி8நா�"ன� த9க� 
த9க4$>� ெதாி�தவ�ைற அறிவி$க ேவC�ெம�பைத7� >றி�� ஒ� விாிவான 
ேவC�ேகாைள ெவளியி�ேட�. அதைன- பா��தபி� அ�ப�க� பல� 
பலெச:திகைள அH-ப$3�ெமன நா� எதி�பா��தி���� சிலேர சில 
ெச:திகைள� ெதாிவி�தன�. பி�ைளயவ�க4ைடய மாணவ�� ��2ேசாியி* 
இ��தவ�மாகிய ெச. சவராய? நாயகெர�பவ� த� விஷயமாக- பல� பா"ய 
சிற-�$கவிக� �த=யவ�ைற� ெதா>�� அ2சி�ட ��தகெமா�ைற அH-பி ஒ� 
க"த�� எ,தின�. அ� வ�மா/:- 
 
��ைவ, 
22-10-1900. 
 
''ம-ள-ள-� ேவ. சாமிநாத ஐய� அவ�க� ச�க��$>. 
''தா9க� திாிசிர�ர� மகாவி�வா� மீனா�சி��தர� பி�ைள யவ�க� சாி�திர�ைத 
எ,த எ�தனி�தி�$கிறதாக இ�மாத� 8-ஆ� ேததி தி9க�கிழைம ெவளி-ப�ட 146- 
ெந�ப� �ேதசமி�திர� ப�திாிைகயா* அறி�� நா� ெம�த6; ச��U" 
யைட�ேத�. 
 
''தியாகராச ெச�"யா� எ�ேபாி* பா"யி�$>� இர�ைட மணி மாைலயி* >� 
வண$கமாக$ 3றியி�$>� ெவCபாைவ அ-ப�திாிைகயி* தா9க� 
எ��ெத,தியி�-பைத7� பா��� மகி8�ேத�. ஏற$>ைறய நா�ப�ைத�� 
வ�ஷ�தி�> �� நாH� ேம�ப" தியாகராச ெச�"யா�� ேவ/ சில�� அ�த 
மகானிட�தி* வாசி�ேதா�. அவ�$> எ� ம�"=��த ப%�ைத7� மதி-ைப7� 
தா9க� அறி7�ப"$>� பல சமய�தி* அவ�� ேம�ப" தியாகராச ெச�"யா� 
வ*V�� ேதவராச பி�ைள �த=யவ�க4� எ� ேபாி* பா"யி�$>� பாட*கைள� 
தா9க� காO�ப"$>� நா� 1869 - இ* அ2சி�"�$>� பாட�றிர�� எ�H� ஓ� 
��தக�ைத இ�/ த9க4$> இனாமாக� தபா* மா�$கமாக அH-பியி�$கிேற�. 
 
“இ- ��தக�தி� ப�பல இட�தி* பி�ைளயவ�க� ெபய� இ�-பதா* ஆ9கா9>$ 
>றி-பி�"�$கிேற�. ஆைகயா* �த* ஏ� ெதாட9கி$ கைடசி ஏ� வைரயி* 
பா�ைவயி��ப" த9கைள$ ேகா�கிேற�. இதனா* அவ�ைடய மாணா$க�களி* 
அேநகைர� தா9க� ெதாி�� ெகா�ள6� 3��. 
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''தா9க� எ,�� அவ� சாி�திர�தி* நா� அவ� ேபாி* பா"யி�$>� 
பாட*கைள7� பல சமய�தி* அவ�$> நா� ெச:த ேதா�திர9கைள7� அவ� எ� 
ேபாி* 3றியி�$>� தமி8மாைல �த=ய ப�பல பாட*கைள7� ந�றாக எ���$ 
காCபி$>�ப" த9கைள நிர�ப6� பிரா��தி$கி�ேற�. 
 
''ேவதநாயக வி�ப�ன� சாி�திர� எ�/ அ2சிட-ப�"�$>� ஓ� சி/ ��தக�தி* 
பி�ைளயவ�க4ைடய ந*ல பாட*க4� அவ� ேபாி* அேநக� பாட*க4� 
இ�$கி�றன. 
 
''மிக6; சிற�த இ�த ஆசிாியாி� சாி�திர�ைத� தா9க� எ,தி அ2சி�டா* 
த9கைள- ப�பல வி��வா�க4� ேமேலா�க4� ெந�9கால� வா8��வா�க� 
எ�பத�>2 ச�ேதகமி*ைல. 
 
''நா� ��னதாகேவ பிாிய�ேதாேட எ� வா8��த*கைள� த9க4$>$ 
3/கி�ேற�. 
 
''தா9க� ஆர�பி�த இ2 சிற�த ேவைல இைடBறி�றி நிைறேவ/�ப" கட6ைள 
ெம�த6� பிரா��தி$கி�ேற�. 
 
இ9ஙன� :  

த9க� அ�ைப வி���கி�ற 
- ெச. சவராய?.” 

 
பி�� 1902- ஆ� வ�ஷ�தி* பல அ�ப�க� வி��பியப" >�பேகாண� ேபா��ட� 
ட6� ஹா=* இரC� நா4� >�பேகாண� காேலஜி* ஒ�நா4மாக S�/ நா� 
ெதாட��� பி�ைளயவ�க4ைடய சாி�திர�ைத- பிரச9க� ெச:ேத�. அ-ெபா,� 
காேலZ பிாி�[பாலாக இ��த அ�ப� �மா� ேஜ. எ�. ெஹ�Nம� 
�த=யவ�க� ேக�� மகி8�� விைரவி* இவ� சாி�திர�ைத எ,தி அ2சி�� 
ெவளியிட ேவC�ெம�/ வ��/�தினா�க�. 
 
��ேப பி�ைளயவ�க4ைடய F*க� சிலவ�ைற� தியாகராச ெச�"யா�, �-பராய 
ெச�"யா� �த=யவ�களிடமி���� ேவ/ சிலாிட�தி=���� ேசகாி�� 
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ைவ�தி��த�C� ; பி��� அவ�ைற �ய�/ ேத"� ெதா>�ேத�. அவ�ைற 
ெவளியிட ேவC�ெம�H� வி�-ப�� என$> இ��த�. ஆயிH�, 
F*கெள*லாவ�ைற7� ெவளியி�வதாயி� மி$க ெபா�� ெசல6� உைழ-�� 
ேவC�மாத=� பி�ைளயவ�க4ைடய பிரப�த9கைளேயH� ெதா>�� 
ெவளியிடலாெம�ெறCணிேன�. எQவளேவா �ய�/ பா���� இவ�ைடய 
[1]பிரப�த9க4�4� சில கிைட$கவி*ைல. கிைட�தவ�ைற� தி�வ�ளி� 
�ைணயா* 1910- ஆ� வ�ஷ� ேம மாத� [2]�த��ைற ெவளியி�ேட�. 
அ-��தக�தி� �க6ைரயி*, “இவ�க� ஒQெவா� கால�தி� சமேயாசிதமாக- 
பா"ய தனி2 ெச:7�கைள இவ�க� சாி�திர� எ,��ேபா� ச�த�-ப�ைத- 
�ல-ப��தி ெவளியிட$க�தி இதி� ேச�$காம* ைவ�தி�$கிேற� '' எ�/ 
இவ�ைடய சாி�திர�ைத ெவளியி�� எCண� இ��தைத- �ல-ப��திய�C�. 
 
தா� இளைமயி* இய�றிய ெச:7�கைள7� F*கைள7� சிற-�ைடயனவாக$ 
க�தவி*ைலயாத=� அவ�ைற- பி�ைளயவ�க� பா�கா�� ைவ$கவி*ைல. 
அ�த- பாட*கைள7� F*கைள7� பல இட9களி* மிக6� �ய�/ 
ேத"யெபா,� கிைட�தைவ சிலேவ. 
 
இவைர- ப�றி நா� ேக�டறி�த வரலா/களி� ெபா:யானைவ7� பல இ��தன. 
அவ�ைற உCைமய*லெவன- பலவைகயா* ெதாி��ெகாCேட�: 
 
ஒ� சமய� ெச�ைனயி* எ�ைன2 ச�தி�த கனவாெனா�வ�, ''நீ9க� அ2சி�� 
ெவளி-ப��தி7�ள மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த� திர�"* அவ�க� 
இய�றி7�ள தி�ட>" அசனா�பிைக பதிக�ைத2 ேச�$காம* வி��வி�\�கேள'' 
எ�/ ெசா�னா�. அ-ேபா� நா�, "என$>- பிரதி கிைட�தி��தா* 
ேச��தி�-ேப�; தா9க� ெகா��தா* அதைன அ��த பதி-பி* உபேயாகி-ேப�'' 
எ�/ ெசா*= ம/நா� காைலயி* அவ� K� ெச�/ அதைன$ ேக�ேட�; அவ� 
அதைன$ ெகா��தன�. அைத- ப"��- பா��ததி* அ� ேவெறா�வரா* 
இய�ற-ெப�றதாக� ெதாியவ�த�. அ�றி7� பி�ைளயவ�க4ைடய ெச:7� 
நைட$>� அ�F� ெச:7� நைட$>� ேவ/பா�க� இ��தன. ஆனா* தி�ட>" 
Nவாமி விஷயமாக- பி�ைளயவ�களா* ஒ� பதிக� இய�ற- ெப�ற�C�. அ�ேவ 
இ�மா/பாடான ெச:தி$>$ காரணமாக இ�$கலா�. 
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இ$கவிஞ� பிரானிட� நா� ப"$க வ�வத�> ���� இவைர-ப�றி- பல 
வரலா/கைள$ ேக�வி7�ற�C�. நா� >�ன� (>�ற�) எ�H� ஊாி* 
இ�$ைகயி* அ9ேக வ�த [3]அ��பா]� நா�டாெர�H� ஒ� கனவா�, 
''பி�ைளயவ�க� நாகப�"ன �ராண� அர9ேக�றியேபா� நா� ேபாயி��ேத�. 
அ-ெபா,� ஒ�நா� '>றி-பறி� தீதேல ெகாைட' எ�பத�> ஐ�ப� வைகயாக- 
ெபா�� 3றி ‘இ� H� ெசா*லலா�' எ�/ �"�தா�க�'' எ�/ ெசா�னா�. நா� 
ப"$கவ�தபி�� இ$ கவிநாயகாிடேம அ2ெச:திைய$ 3றிேன�. ேக�ட இவ� 
சிாி��வி��, “அ�ெபா:; ஒ� பா��$>- பல ெபா�� ெசா*?த* ெப�ைமெய�ற 
க��� ெசா�னவ�$> இ�$கலா�'' எ�/ ெசா�னா�. 
 
இ9ஙன� நா� ேக�ட ெபா: வரலா/க� பல.  
 
பி�ைளயவ�க4ைடய வா8$ைக வரலா�/$>ாிய ெச:திகைள� ெதா>�த பிற>, 
க"த9க�, F� சிற-�-பாயிர9க� �த=யவ�ேறா� ெபா��தி$ கால�ைற 
பிறழாதப" அைம-ப� மிக6� கUடமாக இ��த�. பல சாதன9கைள ைவ��$ 
ெகாC� ஒ�/$ெகா�/ �ரCபடாதவா/ ெதாி�தவைரயி* கால அைடைவ 
வ>��$ெகாCேட�. எ,த எ,த அQவ-ெபா,� நிைன6$> வ�தவ�ைற7� 
ேச�$கேவC"யி��த�. ஒ�வைகயாக2 சாி�திர�ைத எ,தி- ^��திெச:த பி���, 
தனி-பாட*க�, க"த9க� �த=யன கிைட$கலாெம�H� எCண�தா* 
ெவளியிடாம* ைவ�தி��ேத�. சில நCப�க� இ2சாி�திர�ைத விைரவி* 
ெவளியிட ேவC�ெம�/ அ"$க" வ��/�தினா�க�. அதனா*, தமி8 
நா�"ன�$> மீC�� ேவC�ேகாெளா�ைற 30-12-31-இ* �ேதசமி�திர� 
ப�திாிைகயி* ெவளியி�ேட�. அQேவC�ேகா4$> விேசஷமான விைட ஒ�/� 
கிைட$கவி*ைல. இனி� தாமதி-பதி� பயனி*ைல ெய�/ எCணி, தமி8� 
ெத:வ�தி� தி�வ�ைள7� எ�Hைடய ஆசிாியர� ேபர�ைப7� 
�ைணயாக$ெகாC� இ-ெபா,� ெவளியிடலாேன�. 
 
இதைன எ,தி வ�ைகயி?� பதி-பி�� வ�ைகயி?� என$> உCடான 
மகி82சி$>� ஊ$க��$>� அளவி*ைல; இ�தைகய கவிஞ�பிராைன-ப�றி எ,�� 
ேப/ கிைட�தைத எCணி எCணி இ��/கி�ேற�. 
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இவ� 1815 �த* 1876 வைரயி* 61-வ�ஷ9க� வா8�தி��தன�. அ$கால 
�,வ�� நிக8�தவ�ைறெய*லா� ஒேர ��தகமாக ெவளியிடலாெமன எCணி- 
பதி-பி$க� ெதாட9கிேன�. அ9ஙன� ெச:வதா* ��தக� மிக- ெபாிதா>ெம�/ 
அறி�� பி�ைளயவ�களிட� நா� பாட9ேக�க� ெதாட9கியத�> ����ளவ�ைற 
�த� பாகமாக6�, பி���ள நிக82சிகைள இரCடா� பாகமாக6� அைம��$ 
ெகாCேட�. அவ�/� இ� �த�பாகமா>�; இரCடா� பாக� இ�H� சில 
வார9களி* ெவளிவ��. 
 
இ2சாி�திர�தி* சில�ைடய ெபய�க� �த=யைவ அைவ வழ9கியப"ேய 
உபேயாகி$க- ப���ளன. சமீப கால�� நிக82சிகளாத=� சில வரலா/களி� 
சில�ைடய ெபய�கைள2 சில காரண� ப�றி எ,தவி*ைல. பி�ைளயவ�கைள$ 
>றி-பி��ெபா,� பலவிட9களி* ‘இவ�’ எ�ேற எ,தி வ�தி�$கிேற�. 
இவ�ைடய F*களி* ஏேதH� ஒ�ைற எ��� ஆரா:�� எ,�வதானா* 
அQவாரா:2சிேய மிக விாி7மாத=�, F*கைள-ப�றிய ெச:திக� வ�� 
இட9களி* சிலவ�றி�>2 சிறிய ஆரா:2சி எ,தி2 ேச���� 
ெப��பாலனவ�றி=��� சில ெச:7�கைள ம��� எ���$கா�"7�, 
இ�றியைமயாதவ�றி�>2 ��$கமாக$ >றி-�ைர எ,தி7� இ�$கிேற�. இ2 
சாி�திர�தி� 3ற-ப�ட சிலைர-ப�றி என$>� ெதாி�தவ�/� உாிய இட9களி� 
>றி-பி�டைவ ேபாக எ;சியவ�ைற2 ��$கமாக எ,தி- பி�ேன ‘சிற-�- ெபய� 
�த=யவ�றி� அகராதி' எ�H� ப>தியி* ேச��தி�$கிேற�. 
 
உாிய இட9களி எ,தாம* வி�ப�ட ெச:திக�, க"த9க�, தனி- பாட*க� 
�த=யன இரCடா� பாக�தி� இ/தியி* அHப�தமாக2 
ேச�$க-ப�"�$கி�றன. 
 
இ2சாி�திர� தைலவ� பலவைகயான சிற-ைப உைடயவ�; ஆ�கவி �த=ய 
நா*வைக$ கவிஞராக6�, Fலாசிாிய�, உைரயாசிாிய�, ேபாதகாசிாிய� எ�H� 
Sவைக ஆசிாியராக6�, வி�தியா Kரராக6� இ��தன�. இ�த2 சாி�திர�தா* இவ� 
பாட;ெசா*?தைலேய விரதமாக உைடயவெர�ப��, மாணா$க�க�பா* 
தாயிH� அ��ைடயவெர�ப��, வடெமாழி வி��வா�களிட�தி* மி$க 
மதி-�ைடயவெர�ப��, யாவாிட��� எளியராக- பழ>� 
இய*�ைடயவெர�ப��, ெபா�ைள மதியாம* க*வி அறிைவேய மதி$>� 
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ெகா�ைக7ைடயவெர�ப��, பேராபகார>ண� மி>தியாக வா:�தவெர�ப��, 
ெச:�ந�றி மறவாதவெர�ப��, தி�வாவ��ைற, த�ம�ர�, ம�ைர, >�ற$>", 
தி�-பன�தா� �த=ய இட9களி?�ள மட9களி* சிற�த மதி-�- 
ெப�றவெர�ப��, அ$கால�தி* ஜன9க� ப"�தவ�கைள7� வி��வா�கைள7� 
அவமதியாம* அவ�க� பா* விேசஷ அ�ைப7� ஆதரைவ7� ெச?�தி 
வ�தா�கெள�ப��, பிற6� ெவளி-ப��. இவ� கால�தி�>- பி�� இவைர- 
ேபா�றவ�கைள$ காOத* மிக அாிதாக இ�$கி�ற�. 
 
இவ� கால�தி* பட� எ�$>� க�விக� இ���� இவேரா� பழகியவ�க4� 
ஒ�வேரH� இவ�ைடய பட�ைத எ��� ைவ$க �யலாத� வ��த�ைத 
விைளவி$கிற�. எ�Hைடய மன�தி* இவ�ைடய வ"வ� இ��� அQவ-ெபா,� 
ஊ$க� அளி�� வ�கிற�; ஆயிH� பிற�$> அதைன$ கா��� ஆ�ற* 
இ*லாைம$> எ� ெச:ேவ�! இ$கவி2 ச$கரவ��தியிHைடய ^தஉட�பி� பட� 
இ*ைலேய எ�H� வ��த� இ��தா?� இவ�ைடய �க,ட�பி� படமாக 
F*க4� ெச:7�க� �த=யன6� இ�$கி�றனெவ�ெறCணி ஒ� வைகயாக 
ஆ/த* அைடகி�ேற�. 
 
திாிசிர�ர� மைல$ேகா�ைடயி� ெத�> Kதியி* இவ�$>2 ெசா�தமாக இ��த K� 
இவ� >��ப�தி* உCடான ெபா�� ���-பா�"னா* இவ�$>- பி�கால�தி* 
இவ�ைடய >மாரராகிய சித�பர� பி�ைளயினா* வி�க-ப��- ேபாயி�/. 
இ$கவிஞ� ேகாமாHைடய ெப�ைமைய அறி���ள திாிசிர�ரவாசிக� பல� அ�த 
இட�ைத மீ��� ெப�/ இவ� ெபயராேல ஒ� Nதாபன� அைம$கேவC�ெமன 
எCணியி�$கிறா�க�. உCைம� தமிழபிமானிகளாகிய அவ�க4ைடய எCண� 
� தா7மானவ� தி�வ�ளா* நிைறேவ/ெம�/ ந��கிேற�. 
 
இ�த வ�ஷ�தி* இ2சாி�திர�ைத நா� எ,திவ�� கால�தி* திாிசிர�ர�தி?� 
த;ைசயி?� உ�ள சில அ�ப�க� இ-�லவ� சிகாமணியிHைடய பிற�த 
நா�ெகாCடா�டமாகிய ெப�ம9கல விழாைவ2 சிற-பாக நட�த ேவC�ெம�/ 
சில மாத9க4$> ��� என$>� ெதாிவி�தா�க�. அவ�க� ெதாிவி�தப" 
ெகாCடாட ேவC"ய பிற�தநா� வ�கிற ப9>னி மாத�தி* வ�வதா* அத�> 
��னதாக இ2சாி�திர� ெவளியி��ப" அைம�தைத$ >றி�� மிக6� 
மகி82சி7/கி�ேற�. 
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''ந*லா� >ண9க 4ைர-ப�6� ந�ேற'' எ�பைத எCணி இ�த 
மகாவி��வாHைடய வா8$ைக வரலா�ைற எ,தி7�ேள�. இத�கC 
காண-ப�வனவ�றி* மா/பா� ேதா�றினா?�, இதி� காண-படாத ெச:திக�, 
ெச:7�க� �த=யன ெதாி�தா?� அவ�ைற அ�ப�க� ெதாிவி-பா�களாயி� 
அ��த பதி-பி* அைம��$ ெகா�வத�> அJ3லமாக இ�$>�. இத�பா?�ள 
>ைறகைள நீ$கி ம�றவ�ைற$ ெகா�4� வCண� அறிஞ�கைள 
ேவC�கி�ேற�. 
 
இ2சாி�திர�ைத எ,திவ�9கால�தி?�, பதி-பி�� வ�9கால�தி?� ேவC"ய 
உதவிக� �ாி�� வ�த ெச�ைன$ கிறிN"ய� காேலZ தமி8-பC"த� சிர;சீவி 
வி��வா� வி.�.�-பிரமணிய ஐய�$>�, ெச�ைன, 'கைலமக�' உதவி- 
ப�திாிகாசிாிய� சிர;சீவி வி��வா� கி.வா.ஜக�நாத ஐய�$>� அவ�க4ைடய 
ந*?ைழ-பி�> ஏ�றப" தமி8�ெத:வ� த$க பயைன அளி$>ெம�/ 
க��கி�ேற�. 
 
எ�Hைடய ேவணவா6� ஒ�றாகிய இ�த- பணிைய ஒ�வா/ நிைறேவ�றிய � 
மீனா�சி��தேரச- ெப�மா� தி�வ�ைள2 சி�தி�� வ�தி$கி�ேற�. 
 
(ெவCபா) 

''ம�H� அறி6ைடேயா� ைவ>மைவ$ கCெணைன7� 
��Hவி�த மீனா�சி ��தரமா� - த�ைன  
நிைனேயென� னா� நிைன-ேபென� ேபேன*  
எைனயா ாிகழாதா ாீC�.'' 
(தியாகராச ெச�"யா� வா$>) 

 
‘தியாகராஜ விலாஸ�’  இ9ஙன�   
தி�ேவ�\�வர�ேப�ைட, ேவ. சாமிநாைதய�. 
12-12-1933. 
--------------- 
[1] கிைட�த பிரப�த9க� இ�னா� இ�னாாிடமி��� கிைட�தன ெவ�பைத- 
பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர�� �த� பதி-பி� �க6ைரயி* ெதாிவி�தி�$கிேற�. 
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[2] இத� இரCடா� பதி-� 1926- ஆ� வ�ஷ� ெவளியிட- ெப�ற�. �த� பதி-பி* 
இ*லாத பிரப�த9க� சில அத�பா� ேச�$க-ப���ளன. 
[3] இQ]� ெப���=B�� தா?காவி?�ள �. 
--------------------   
 
௳ 
கணபதி �ைண.  
 

திாிசிர�ர� மகாதிாிசிர�ர� மகாதிாிசிர�ர� மகாதிாிசிர�ர� மகாவி��வா� 	 மீனாசி��தர�வி��வா� 	 மீனாசி��தர�வி��வா� 	 மீனாசி��தர�வி��வா� 	 மீனாசி��தர�    
பி�ைளயவ�க� சாி�திர� பி�ைளயவ�க� சாி�திர� பி�ைளயவ�க� சாி�திர� பி�ைளயவ�க� சாி�திர� : : : : �த  பாக��த  பாக��த  பாக��த  பாக�....    

1. 1. 1. 1. ��ேனா�� த�ைதயா����ேனா�� த�ைதயா����ேனா�� த�ைதயா����ேனா�� த�ைதயா��....    
 
ம�ைரயி� ெப�ைமம�ைரயி� ெப�ைமம�ைரயி� ெப�ைமம�ைரயி� ெப�ைம. . . .     
 
“பாC" நாேட பழ�பதி”' எ�/ தி�வாத]ர"களா� சிற-பி$க-ெப�ற பாC" 
நா���, ^ேலாக சிவேலாக� சிவராசதானி �த=ய தி�நாம9கைள- ெப�/ 
விள9>வ��, ெசா*வ"வாகிய � மீனா�சிய�ைம தடாதைக- பிரா�"யாராகி7� 
ெபா�� வ"வாகிய � ேசாம��தர$ கட6� ��தர பாC"யராகி7� ��க$கட6� 
உ$கிர பாC"யராகி7� அரசா�சி ெச:த ெப�ைம ேமவிய��, � ேசாம��தர$ 
கட6� அ/ப��நா�> தி�விைளயாட*கைள இய�றிய�ளிய ஏ�ற�ைடய��, 
தமிைழ- பலவா�றா?� வள��� விள9கிய பாC"ய ம�ன�களா� ெச9ேகா* 
ெச?�த- ெப�ற��, "உலகெமா� �ைலயா� தாேனா� �ைலயா-, �லவ� 
�ல$ேகாலா� மா$க - உலகெமலா�, தா�வாட வாடா� தைகைம�ேத ெத� 
னவ�ற�, நா�மாட$ 3ட னக� '', ''அன?� �ன? மியலறி7�'', "யாரறிவா� 
தமிழ�ைம ெய�கி� ேறென� னறிKன ம�ேறா6� ம�ைர S_�, நீரறி7� 
ெந�-பறி7�'' எ�/ ஆ�ேறா�களா* �கழ-ப�ட��, � ேசாம��தர$கட6ைள� 
த��� ஒ� �லவராக-ெப�ற ச9க- �லவ�க� பல� �திய பா$கைள7� �திய 
உைரைய7� இய�றி� தமிழாரா:�த சிற-� வா:�த��, உ2சிேம� �லவ�ெகா� 
ந2சினா�$கினிய� �த=ய உைரயாசிாிய�க� விள9கியத�> இடமாக 
உ�ள�மாகி� திக8வ� ம�ைரய�பதியா>�. 
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��ேனா� நிைல��ேனா� நிைல��ேனா� நிைல��ேனா� நிைல. . . .     
 
அ�நகாி�கC, இ-ேபா� ஆதிநாராயண பி�ைள ெத� ெவ�/ வழ9க-ப�� 
இட�தி� ைசவ ேவளாள�� ெந:த* வாயி?ைடயா� ேகா�திர�தின�மாகிய ஒ� 
>��ப�தின� வா8�� வ�தன�. அவ�க� � ேசாம��தர$ கட6ளி� தி�$ 
ேகாயி?$>ாிய [1]��திைர$ கண$க�க4� மீன��திைர- பணி$>ாியவ�களாக 
இ��� விள9கினா�க�. அவ�க� தமி8$ க*வி ேக�விகளி� சிற�தவ�களாக6� 
இ��தா�க� . [2] ேகாயிலா� வ�ஷ�ேதா/� ஒ� தின�தி* அ-பணி$>ாிய சிற- 
ெபா�ைற அவ�க4$>2 ெச:வி-ப� வழ$க�. 
 
த�ைதயா�த�ைதயா�த�ைதயா�த�ைதயா�. . . .     
 
அ$>��ப�தி� பிற�த சித�பர�பி�ைள ெய�H� ஒ�வ� த� மைனவியாராகிய 
அ�ன�தா2சி எ�பவ�ட� இ*லற� நட�தி வ�தா�. த���ேனா�கைள- 
ேபாலேவ அவ� ேதவார தி�வாசக9களி* அ��� அறி6� ெப�றவ�; 
ெபாிய�ராண� க�பராமாயண� க�த�ராண� தி�விைளயாட��ராண� �த=ய 
ெப�9 கா-பிய9களி?� பலவைகயான பிரப�த9களி?� இல$கண9களி?� உைர 
F*களி?� �ைறயான பயி�சி7�, க�பவ�க4$> அ��ட� பாட; ெசா*?� 
திறைம7�, விைரவாக2 ெச:7� ெச:7� ஆ�ற?� வா:�� விள9கின�; 
பர�பைர$ ேக�வி7� உைடயவ�; ந�>ண ந�ெச:ைக அைம�தவ�; யாவாிட��� 
அ��ைடயவ�; சிவப$தி2 ெச*வ� வா:�தவ�; சிவன"யாைர2 சிவெனன- பாவி�� 
வழிப�பவ�.  
 
த� ��ேனா�க� ேம�ெகாC� வ�த தி�$ேகாயி* ��திைர- பணிைய அவ� 
ஒ-�$ெகாC� ஒ,9காக- பா��� வ�தன�. 
 
அ-ப" இ��� வ�ைகயி* எ�ன காரண�தாேலா அ$கால�தி=��த 
ேகாயிலதிகாாிக4$>� அவ�$>� மனேவ/பா� உCடாயி�/. அதனா* அவ� 
அQேவைலைய ேவCடாெம�/ வி�� வி��� த� மைனவியாேரா� ம�ைரைய 
நீ9கி வட திைசைய ேநா$கி2 ெச*பவரா:- பல ஊ�கைள79கட�� [3] எCெண:$ 
கிராம� எ�H� ஊைர அைட�தா�. 
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அQ]ரா� அவ�ைடய நிைலைமைய7�, க*வி�திறைமைய7� அறி�� அவ� 
இ�-பத�>ாிய இடெமா�ைற$ ெகா��� உதவியத�றி உணவி�>ாிய பCட9க� 
பலவ�ைற7� பிறவ�ைற7� அளி�� ஆதாி�� வ�தன�.  
 
க*விமா�கேளH� எ�த வைகயிலாவ� சிற�தவ�கேளH� ஏைழ ஜன9கேளH� 
தா� இ�$>� ஊ�$> வ�தா* வ=�� ெச�/ பா���� விசாாி��� அவ�க4$> 
ேவC"ய உதவிகைள$ ைக�மா/ க�தாம� ெச:�� ெச:வி��� வ�த* 
அ$கால�தா� இய*�. 
 
சித�பர� பி�ைள அQ]ாிேலேய சில நா� இ��� த�பா* வ�� ேக�பவ�க4$>- 
பிரப�த9கைள7� கா-பிய9கைள7� பாட; ெசா*=� தமி82�ைவயி* அவ�க� 
ஈ�ப��ப" ெச:� வ�தன�. அவ�ைடய �லைமைய7� பா�� திறைமைய7� 
அவ�க� அறி�� விய�� அவ�பா* ேம�ேம?� அ�� ைவ-பாராயின�. யாேரH� 
ெகா�$>� [4]ச��திைய விைரவி� ^��தி ெச:த*, ெத:வ9கைள� �தி�த*, 
தம$> உதவி ெச:த ஒ�வ�ைடய >ண9கைள2 சிற-பி��2 ச�த�-ப�தி�ேக�றப" 
பா�த*, இ�ன ெபா�� அH-பேவC�ெம�/ யாேரH� ஒ�வ�$>2 
[5]சீ��$கவி வி��த* எ�H� ஆ�ற*க� அவ�பா* அைம�தி��தன. 
 
அQ ]ரா� அவ�ைடய ெத:வ ப$தியி?� கவி��வ ச$தியி?� மதி-�� அவ�பா� 
பயப$தி7� உைடயவ�களாக இ��தன�. அ$ கால�தி* அ9ேக மைழ சிறி�� 
ெப:யவி*ைல. அQ]ரா�, ''மைழ ெப:7�ப" ேதவாீ� ஒ� பாட* பா"ய�ள 
ேவC��'' எ�/ அவைர ேவC"$ ெகாCடன�. அ-ெபா,� அவ� 
சிவெப�மாைன� தியானி��, 
 

''ேசாக9க 4�ற6யி�� [6]��பகல ேவணியிைட 
ேமக9க ைள�தா9>� வி�தகேன - ேபாக9க�  
பா=� த�4� பரமேன கா�மைழைய 
ஆ=��- ெப:ய அ��”  
 

எ�ற ெவCபாைவ- பா"னா�. அவ�$கி��த ந*Vழினா* கா$ைகேயற- 
பன�பழ� K8�தெத�ப� ேபால2 சில நா�க4� ந*ல மைழ ெப:த�. இ-ப"ேய 
அQ]ாி?� அயV�களி?� அவரா* நிக8�த நிக82சிக� சில உCெட�ப�. 
அவ�றா* அQ ]ரா�$> அவ�பா* இ��த மதி-� ��ைனயிH� மி>வதாயி�/. 
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அவைர� த�Sாிேலேய நிைல�தி�$>�ப" ெச:� விடேவC�ெம�/ எCணி 
அQ]ரா� பல� 3", ''உ9க4ைடய வ�ஷ2 ெசல6$> எQவள6 ெந* ேவC��?'' 
எ�/ அ��ட� ேக�டன�; அவ�, "�-ப�தா/ கல� இ��தா� ேபா��'' எ�றா�. 
ேக�ட அவ�க� அதைன� தம$>�ேள ெதா>�� அவ�பா� ேச�-பி�தா�க�. அவ� 
அதைன- ெப�/ உபேயாகி��$ெகாC� உவைக7ட� வி��பியவ�க4$>- 
பாட; ெசா*= வ�தா�. 
 
இ-ப"யி�$ைகயி* அவ�ைடய �க8 ப$க�� ஊ�களி?� பர6வதாயி�/. 
அ-ெபா,� அதவ�_ெர�H� ஊாி?�ளா� அவாிட� வ�� த��ைடய ஊாி* 
வ�� சில கால� இ��� தம$>� தமி8 வி��தளி$கேவC�ெம�/ அ�ேபா� 
அைழ�தன�. அவ�க� ேவC�ேகா4$> இண9கி2 சித�பர� பி�ைள எCெண:$ 
கிராம�தா�ைடய உட�பா� ெப�/ அதவ�_ைர யைட�� அ9>�ளா�$>� தமி8 
F*கைள- பாட; ெசா*= வ�தா�. வ�ைகயி* தமி8 அறிவி� �தி�2சிைய அறி�த 
எ*ேலாரா?� பாரா�ட-ெப�/� ேவC"ய உதவிக� ெச:ய- ெப�/� 
வ�தாராத=� அவ�ைடய மன� மி$க ஊ$க� ெப�ற�; நிைலயான ெபா�� 
வ�வா: இ*லாவி"H� கவைலயி�றி இ*வா8$ைகைய நட�தலாெம�ற உ/தி 
அ-ெபா,� அவ�$> உCடாயி�/. 
 

"யாதாH� நாடாமா* ஊராமா* எ�ெனா�வ� 
சா��ைண79 க*லாத வா/''  
எ�ப� ெபா:யா ெமாழிய�ேறா? 

 
சித�பர�பி�ைள சித�பர�பி�ைள சித�பர�பி�ைள சித�பர�பி�ைள [[[[7]7]7]7]கண�காயரான�கண�காயரான�கண�காயரான�கண�காயரான�. . . .     
 
அவ� பாட; ெசா*?� அ�ைமைய7� அவரா* தா� ெப�ற ஊதிய�ைத7� 
நிைன�� அQ]ரா�, 'இவைர$ெகாC� ந��ைடய பி�ைளகைள7� ப"-பி�தா* 
அவ�க� தமி8- பயி�சிைய7� ந*ெலா,$க�ைத7� அைட�� பி�கால�தி* ந*ல 
நிைலைமைய- ெப�/ விள9>வா�க�' எ�/ எCணின�. எCணியவ�க4� சில� 
3" அவ�பா* வ��, ''எ9க4$>� தமி82 �ைவைய- �ல-ப��திய� ேபால$ 
கண$காயனாராக இ��� எ9க4ைடய பி�ைளக4$>� உாிய தமி8- 
பாட9கைள$ க�பி$கேவC��'' எ�/ ேவC"$ெகாCடா�க�. அQவாேற அ9ேக 
ஒ� ப�ளி$3ட� ைவ�� அவ� நட�தலானா�. அதனா* அவ� ெபய� 
சித�பரவா�தியாெர�/� வழ9கி வ�த�. 
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பைழயகால  ப�ளி�!ட"க�பைழயகால  ப�ளி�!ட"க�பைழயகால  ப�ளி�!ட"க�பைழயகால  ப�ளி�!ட"க�. . . .     
 
பCைட$ கால�தி* தமி8 நா�"* ஊ�க�ேதா/� ப�ளி$3ட9க� இ��தன. 
திCைண-ப�ளி$3ட9கெள�H� ெபயரா* அைவ வழ9க- ெப/�. அ9ேக தமி8 
F*கைள- ப"�� இ��/த�>ாிய அறி6 ெப/வத�>$ க�விகளாகிய நிகC�, 
நீதி F*க�, பிரப�த9க� �த=யன க�பி$க-ப�டன. கணித��$> 
அ"-பைடயான எC�வ" �த=யவ�ைற7� க�பி�தன�. அவ�றி� உதவியா* 
மிக2 சிறிய பி�ன9கைள7� அைம��$ கண$கி�� ஆ�ற* மாணா$க�க4$> 
உCடா>�. >��ப��$> ேவC"ய ைவ�திய �ைறக4�, நா� பா��த*, சாதக� 
பா��த* �த=ய ேசாதிட F* வழிக4�, ஆலய வழிபா�� �ைற, >லாசார9க� 
�த=யன6�, ஞாபக ச$திைய வள�-பத�>ாிய பயி�சிக4� க�பி$க-ப�டன. 
உபா�தியாய�க� மாணவ�க4� ஒQெவா�வைர7� தனி�தனிேய கவனி��� த$க 
உண�2சிையயைட7�ப" ெச:தா�க�. 
 
வா8$ைக$> இ�றியைமயாத பல விஷய9க� அ� திCைண- ப�ளி$3ட9களி* 
க�பி$க-ப�டன; ஆத=� அவ�றி�> ஒ� தனி2சிற-� இ��� வ�த�. க�பி$>� 
உபா�தியாய�க� ம�ற எ*ேலாரா?� ந�> மதி$க- ெப�றன�; "ம9கல மாகி 
யி�றியைமயா�, யாவ�� மகி8�� ேம�ெகாள ெம*கி-, ெபா,தி� �கமல� 
6ைடய� ^ேவ'' எ�பைத-ேபால அவ�க� இ�றியைமயாதவ�களாக6� யாவ�� 
மகி8�� ேம�ெகா�4� இய*பின�களாக6� இ��� வ�தா�க�. கண$காய�க� 
சிற�த தமி8- �லைம7� ந�>ண ந*ெலா,$க�� வா:�தவ�களாக இ��தைமேய 
அ�தைகய ந�மதி-ைப அவ�க� ெப/வத�>$ காரணமாக இ��த�. பCைட$ 
கால�தி* மிக2 சிற�த தமி8-�லவ�கேள கண$காய�களாக இ��தனெர�/ 
ெதாிகி�ற�. ந$கீர� த�ைதயாராகிய ம�ைர$ கண$காயனா ெர�பவ�� 
கண$காய� த�த� எ�H� ச9க-�லவ�� அ�தைகயவ�கேள. பி�கால�தி?� பல 
�லவ�க� கண$காய�களாக இ��தன�. எ*ல-ப நாவலெர�/ வழ9க-ப�� 
�லவ� ெப�மாHைடய ெபய� ஏ��2 �வ"யி* எ*ல-ப வா�தியாெர�/ 
காண-ப�வதா* அவ�� ஒ� கண$காயராக இ��தி��த* ேவC�ெம�/ 
ஊகி$க-ப�கி�ற�.  
 
சித�பர� பி�ைள$> உய��த மதி-� இ��� வ�தத�> �த� காரண� அவ� 
கண$காயராக இ��� பாட; ெசா*= வ�தைமேய யா>�. தா� அறி�த 



19 

 

பலவ�ைற7� மாணா$க�க4$>2 ெசா*=- பய�பட2ெச:7� கால� வா:�த� 
� மீனா�சி ��தேரச� ெப�9க�ைணேயெய�ெறCணி அவ� மகி8�தன�. 
 
அ-ப"யி�$ைகயி* ஒQேவா� ஆC"?� தவறாம* ம�ைர$>2 ெச�/ � 
மீனா�சிய�ைமைய7� � ேசாம��தர$ கட6ைள7� தாிசி��$ெகாC� வ�த* 
சித�பர�பி�ைள$> நியமமாக இ��த�. அவ� தி�விைளயாட� �ராண�ைத 
அ��ட� ப"�� மன� உ�>வா�; வி���ேவா�$>- ெபா�4� ெசா*?வா�. 
இைவ அவ�$>- ெப��பா�ைமயான வழ$க9களாக இ��தன. 
--------------- 
[1] இ� ��திைரக� ஐ�� வைகெய� /� S�/ வைகெய�/� 3ற-ப��. 
[2] இ2 ெச:திைய2 ெசா�னவ�க� இ2சாி�திர� தைலவ�கேள. 
[3] இQ]� திாிசிர�ர�தி�> ேம�ேக காவிாியி� ெத�பா?�ள�; எCெண: 
மாகாணெம�/� வழ9>�. 
[4] சமNைய. சமNையைய �"��- பா�வதி� ேப� ெப�றவ�க� காளேமக- �லவ� 
�த=ேயா�.  
[5] இ� பைழய F*களி* ஓைல� _$>, ஓைல- பா�ர�, தி��க- பா�ர� என6� 
வழ9க-ெப/�. இQ வைகயான கவிகைள இய�/த=� பி�கால�தி� �க8 
ெப�றவ� அ�தக$ கவி Kரராகவ �த=யா� �த=ேயா�. 
[6] ��பக?�ப" கா� ெப:ய அ�ெளன இைய$க. 
[7] கண$காய� - உபா�தியாய�. 
------------------   

2. 2. 2. 2. இளைம  ப�வ�� கஇளைம  ப�வ�� கஇளைம  ப�வ�� கஇளைம  ப�வ�� க%வி&�%வி&�%வி&�%வி&�....    
 
பி�ைளயவ�க� ஜனன�பி�ைளயவ�க� ஜனன�பி�ைளயவ�க� ஜனன�பி�ைளயவ�க� ஜனன�. . . .     
 
சித�பர�பி�ைள இ9ஙன� இ��� வ�ைகயி*, தமி8நா� ெச:த ெப��தவ�தா* 
பவ வ�ஷ� ப9>னி 26-ஆ� ேததி (6-4-1815) அபரப�ச� �வாதசி7� ^ர�டாதி 
ந�ச�திர�� >�வார�� 3"ய �பதின�தி* இர6 இ�-பேத �$கா* 
நாழிைகயளவி* மகரல$கின�தி* அவ�$> ஒ� �Cணிய >மார� அவதாி�தா�. 
இ$>ழ�ைத பிற�த ேவைளயி=��த கிரக நிைலகைள அறி�� 'இ�த$ >மார� 
சிற�த க*விமானாக விள9>வா�' எ�/�, ' இவனா* தமி8நா�"�>- 
ெப��பய� விைள7�' எ�/� ேசாதிட F* வ*லவ�க� உண��த, மகி8�� 
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சித�பர�பி�ைள ‘ந� >லெத:வமாகிய �மீனா�சி ��தேரச�ைடய 
தி�வ�ளினாேலேய இ�த2 ெச*வ-�த*வைன- ெப�ேற�' எ�ெறCணி 
அ$கட6ளி� தி�நாம�ைதேய இவ�$> இ�டன�.  
 
இவ�ைடய இவ�ைடய இவ�ைடய இவ�ைடய [[[[1]1]1]1]ஜாதக� வ�மா(ஜாதக� வ�மா(ஜாதக� வ�மா(ஜாதக� வ�மா(::::----        
 
பவ வ�ஷ�, ப9>னி மாத� 26-ஆ� ேததி, >�வார�, அபரப�ச� �வாதசி, நாழிைக 
�-ப�ெத�டைரேய யைர$கா*, சதய� நா�ப�திரCடைரேய யைர$கா?$>ேம* 
^ர�டாதி ந%�திர�, �பநாம ேயாக� ஐ�தைரேயயைர$கா*, க6லவகரண� 
ஆறைரேய அைர$கா*, ேசஷ�யா2சிய� அைரேய அைர$கா*, அகN�-பேதகா*: 
இ�த2 �பதின�தி* இரா�திாி இ�பேத �$கா* நாழிைகயளவி* மகரல$கின�தி* 
ஜனன�. >�மகா தைச ஜனன கால�தி* நி�ற� 13 வ�ஷ�, 11 மாத�, 7 நா�. 
 

 
 
சித�பர� பி�ைள ேசாமரச�ேப)ைடயி% இ��த�சித�பர� பி�ைள ேசாமரச�ேப)ைடயி% இ��த�சித�பர� பி�ைள ேசாமரச�ேப)ைடயி% இ��த�சித�பர� பி�ைள ேசாமரச�ேப)ைடயி% இ��த�. . . .     
 
இ- �த*வ� பிற�த சில மாத9க4$>-பி� அதவ�_�$> அ�ேக7�ள 
ேசாமரச�ேப�ைட ெய�H� ஊாி?�ளவ�க� சித�பர� பி�ைளயா* 
அதவ�_ரா�� அQ]�- பி�ைளக4� அைட��வ�த ெபாிய ந�ைமைய அறி�� 
எQவாேறH� அவைர� த9கA�$> அைழ��$ெகாC� வரேவC�ெம� 
ெறCணினா�க�. அவ�� சில� அதவ�_�$> வ�� அவைர மிக6� 
ேவC"$ெகாC� அQ]ாி?�ளா�$>� த$க சமாதான� 3றி� த9கA�$> 
அைழ��2 ெச�/ அவ�$> ேவC"ய ெபா��கைள உதவி வ�வாராயின�. 
சித�பர� பி�ைள வழ$க�ேபாலேவ வி���ேவா�$>� தமி8- பாட� 
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ெசா*=ய�ட� அ9ேக ஒ� பாடசாைலைய அைம��- பல பி�ைளக4$>$ க*வி 
க�பி��வ�தா�. அ-ெபா,� அவ�$> ேவ/ ஓ� ஆC >ழ�ைத7� அ-பா* ஒ� 
ெபC >ழ�ைத7� பிற�தன. ஆC >ழ�ைத$>2 [2]ெசா$க=9கெம�/� ெபC 
>ழ�ைத$> மீனா�சி ெய�/� ெபய� இ�டா�. இதனா?� சித�பர� பி�ைள$> 
ம�ைர2 ேசாம��தர$ கட6�பா?� மீனா�சிய�ைமயி�பா?� இ��த அ�� 
விள9>�. 
 
க%வி பயில* ெதாட"க%க%வி பயில* ெதாட"க%க%வி பயில* ெதாட"க%க%வி பயில* ெதாட"க%. . . .     
 
[3]மீனா�சி��தர� பி�ைள$> ஐ�� பிராயமான6ட� சித�பர� பி�ைள 
வி�தியார�ப; ெச:வி��� த� ப�ளி$3ட�திேலேய க*வி பயி�ற� 
ெதாட9கினா�. அ9ேக ம�ற- பி�ைளக4ட� அ$கால வழ$க-ப" �ைறேய 
ெந�9கண$>, ஆ�தி a" �த=ய நீதி F*க�, எளிய நைடயி?�ள அ�ணகிாி 
ய�தாதி �த=ய அ�தாதிக�, கல�பக9க�, மீனா�சிய�ைம பி�ைள�தமி8  
�த=ய பி�ைள� தமி8க�, நிகC�, கணித� �த=யவ�ைற$ க�றா�. 
பழ�பிற-பி� ெச:த �Cணிய விேசட�தா?�, பர�பைரயி� சிற-பா?� 
த�ைதயாாி� பழ$க�தா?� இவ�$>$ க*வியறி6 ேம�ேம?� எளிதி� 
ெப�>த?�ற�; ">லவி�ைத க*லாம� பாக�ப��'' எ�ப� ெபாியா� வா$க�ேறா? 
பாடசாைலயி?�ள ஏைன- பி�ைளகைள$ கா�"?� எ*லாவ�றி?� இவேர 
சிற-��/ விள9கினா�. சில வ�ட9க�>-பி�� அ�த- ப�ளி$3ட�தி* இவ� 
ச�டா�பி�ைளயாக அம��தி ைவ$க-ப�டா�. 
 
க%வி க+ற �ைறக%வி க+ற �ைறக%வி க+ற �ைறக%வி க+ற �ைற. . . .     
 
யாவ�� பாரா���ப" ஞாபகச$தி இவ�பா* ந�> அைம�தி��த�. இவ� 
அ-ெபா,ேத ெச:7�களி� க���$கைள$ 3��� ஆரா7� அறிைவ- 
ெப�றி��தா�. த� த�ைதயாைர அ"$க" வ�� வ�� பா���- பா���2 ெச*?� 
க*விமா�க4� அவ�� தமி8 ச�ப�தமாக- ேபசி$ ெகா�4வனவ�ைற வ=�� 
ெச�/ ஊ�றி$ ேக�>� த�ைம7�, ப"�த ெச:7�களி� க���$கைள அைம�� 
இனிைமயாக- ேப�� திறைம7� இவ�பா� காண-ப�டன. இவ�ைடய அறிவி� 
வள�2சிைய அறி�த த�ைதயா� மகி82சியைட�� ம�ற- பி�ைளகேளா� ப"$>� 
பாட9கைளய�றி- பிரப�த9கைள7� எளிய நைடயாக6�ள சதக9க�, மாைலக� 
�த=யவ�ைற7� K�"* மன-பாட� பCOவி��- ெபா�49 3றிவ�தா�. 
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அ�றி7� ந�b* �த=ய இல$கண F*களி� Sலபாட9கைள7� மன-பாட� 
பCO�ப" ெச:வி�� வ�தா�. 
 
ஓ:6 ேநர9களி* இல$கண$ க���$கைள2 ��$கமாக6� ெதளிவாக6� 
அறி6/�தின�. இவ� அQவா/ க�ற பி�� ப"�த பிரப�த9க� �த=யவ�றி�>� 
ைநடத� �த=ய சி/ கா-பிய9க4$>� ஏைனய F*க4$>� ம�றவ�கேளா� 
ேச��� ெபா�� ேக�பாராயின�. 
 
அ$கால�தி* F*க� ெப��பா?� அ2சி� பதி-பி$க-படாைமயா� ப"-பவ�க� 
அவ�ைற- பிரதிெச:� ப"�த* இ�றியைமயாத வழ$கமாக இ��த�; ஆதலா* 
இவ� த�ைதயா� ந�றாக ஏ�"* எ,த6� இவைர- பழ$>வி�தா�. அதனா* இவ�, 
தா� ப"$க- �>�த F*கைள, எ,தி எ,தி� தனிேய ைவ��$ெகா�வா�. அ�றி7� 
த� த�ைதயா� க�டைளயி�ப" தா� ப"$>� F*களி?�ள இனிய ெச:7�கைள2 
சமேயாசிதமாக- பிற�$>2 ெசா*=$ கா��வத�>� ெதா>��� தனிேய எ,தி 
ைவ��$ெகாC� மனன� ெச:வ��, தம$> மனனமான பாட*களி� 
அ"வைரயைறைய� தனிேய >றி�� ைவ��$ெகா�வ�� உC�. [4]இ9ஙன� 
ெச:வ� அ$கால வழ$க�. த� த�ைதயா� க�பி�தவ�ைறெய*லா� ேபரவா6ட� 
இவ� க�/ விைரவி* அ�F*களி� சிற�த பயி�சிைய அைட�தா�. 
 
ெச-&� இய+ற  பயி.த%ெச-&� இய+ற  பயி.த%ெச-&� இய+ற  பயி.த%ெச-&� இய+ற  பயி.த%. . . .     
 
த�ைதயா�ைடய பழ$க�தா* வ��தமி�றி2 ெச:7� ெச:7� திறைம இவ�பா* 
வள�2சி7�ற�. இவ� த�ைதயாாிட� ேம�ேம?� இல$கண9கைள7� பல 
கா-பிய9கைள7� க�/ வ�தா�. அ�றி7� இவ�$>�ள ெச:7� ெச:7� 
திறைமைய அறி�� சித�பர� பி�ைள அ"$க" ச��தி ெகா���2 ெச:7� இய�ற2 
ெசா*=7�, திாி� யமக� சிேலைடகைள அைம��- பாட* ெச:7�ப" ெசா*=7� 
வ�தா�. அவ�ைற இவ� விைரவி* �"�� வி�வைத7� அ2ெச:7�க� எளிய 
நைடயி� ெச�பாகமாக அைம�தி��தைல7� ேத��� த�ைதயா� மகி82சி7�றா�; 
ேக�ட ஏைனேயா�� மகி8�� பாரா�"ன�. 
 
பா�� வழ$க� தம$> இய*பாகேவ இ��தைமயி� தின�ேதா/��ள ஓ:6 
ேநர9களி* இவ� ஏதாவ� ெபா�ைளயைம��- �தியனவாக- பாட*க� 
ெச:�ெகாCேடயி�-பா�. எ�த FைலேயH� தனி-பாடைலேயH� ப"$>9 
கால�தி* அவ�ைற-ேபால- பாடேவC�ெம�/� அவ�றி?�ள 
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ெசா�ெறாட�கைள7� க���$கைள7� அ-பாட*களி* அைம$க ேவC�ெம�/� 
இவ�$> வி�-ப� இ��� வ�தைமயா* அQவாேற பா"7� வ�தா�. இளைமயி* 
விைரவாக- பா��திறைம இவ�$> உCடாயி��தைலயறி�� விய-�/ேவா� 
பலெர�/�, அ9ஙன� பா"ய பாட*க� மிக- பலெவ�/� ேக�வி. அ$கால�தி� 
�தியனவாக- பாட* ெச:ேவா� திாிசிர�ர�தி?� உைறBாி?� பிறவிட9களி?� 
சில� இ��தா�க�. அவ�கேளா� அ"$க" பழகிவ�த�� அவ�க� அளி�த ஊ$க�� 
ெச:7ளிய�/� ஆ�றைல இவ�பா* மிக2ெச:தன. 
 
க%வி வள�/சி�0� காரண�க%வி வள�/சி�0� காரண�க%வி வள�/சி�0� காரண�க%வி வள�/சி�0� காரண�. . . .     
 
சித�பர� பி�ைளயிட� ப"�த பி�ைளக� பிற ஊ�களி=��� ப"$>� 
பி�ைளகளி?� தமிழி� சிற�த அறி6�ளவ�களாக6� அவ�க4�ேள இவ� 
சிற�தவராக6� இ��தைல அயVரா� ேக�� மகி8வாராயின�. இவ�ைடய 
த�ைதயாைர� திாிசிர�ர� �த=ய ஊ�களி?�ள பிர�$க� த9கA�$> 
அைழ��2ெச�/ உபசாி�� அH-�வ�C�. அவ�� அவ�க4ைடய 
ேவC�ேகாளி�ப" ஓ:6நா�களி� ெச�றி��� மகி8வி��வ�வா�. சில 
சமய9களி* சித�பர�பி�ைள இவைர7� உடனைழ��$ெகாC� ெச�/ 
தம$>�ெதாி�த ெச*வ�களிட�தி* இவைர- பைழய பாட*கைள2 ெசா*?வி��� 
அவ�றி�>- ெபா�� ெசா*ல2 ெச:�� வ�தா�. அதனா* இவ�ைடய இய*ைப 
அவ�க� அறி�� விய�தா�க�. இ�தைகய ெசய*க4� இவர� க*வி வள�2சி$>$ 
காரணமாக இ��தன. இQவா/ இவ�ைடய க*வி வள�2சிைய-ப�றிய ெச:தி 
இவ� த�ைதயா�ைடய �க,டேன எ9>� பரவிய�. 
 
ர"கபி�ைள ெய�பவாி� �ய+சிர"கபி�ைள ெய�பவாி� �ய+சிர"கபி�ைள ெய�பவாி� �ய+சிர"கபி�ைள ெய�பவாி� �ய+சி. . . .     
 
K��$> ேவC"ய ெபா��கைள விைல$> வா9>த�> [5]வா6 நா�களி* 
த�ைதயாரா* அH-ப-ப�� உட�ப"$>� பி�ைளக4ட� திாிசிர�ர� 
கைட�ெத�வி�> இவ� ேபா: வா9கி வ�வ�C�. அ-ப"2 ெச*?9கா* அவ�க� 
தா9க� மன-பாட� பCணிய பாட*கைள2 ெசா*=$ெகாC��, ஒ�வ� ெசா*=ய 
பாட=� இ/தி2ெசா*ைல �தலாக6ைடய ேவ/ ஏேதHெமா� பாடைல 
ம�ெறா�வ� ெசா*ல இQவாேற ெதாட��� ெசா*=$ெகாC�� ெச*வா�க�. 
இ9ஙன� ெசா*=- பழ>வ� பைழயகால�தி* வடெமாழி ெத�ெமாழியாள� களி� 
வழ$க�. இவ�க� ேபா>� வழியி* இ��த �9க2 சாவ"யி* [6]ச6$கீதாராக 
ர9கபி�ைள ெய�பவ� ஒ�வ� இ��தா�. அவ� தமி8 F� பயி�சி7� 
ப"�தவ�கைள ஆதாி$>� த�ைம7� சித�பர� பி�ைளயி�பா* மி$க அ��� 
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உைடயவ�. இவ� பல பி�ைளக4ட� அQவழிேய ெச*?�ெபா,� அவ�க� 
சித�பர� பி�ைளயிட� ப"$கிறவ�கெள�பைத யறி�� அ�ேபா� அைழ�� 
“இ-ெபா,� எ�ன பாட� நட$கிற�?" எ�/ விசாாி-ப��, அவ�க� மன-பாட� 
பCணிய ெச:7�கைள2 ெசா*ல2ெசா*=$ ேக�ப��, அவ�றி�>- ெபா�� 
ேக�ப�� உC�. அQவா/ ேக�ைகயி* அவ�க4� இவ� நயமாக6� ெபா�� 
விள9க6� பாட* ெசா*வைத$ ேக�� மகி8வா�. 
 
ஒ�நா� பி�ைளகைள ேநா$கி, "உ9க� ஆசிாிய� உ9க4$>2 ெச:7� ெச:7� 
பழ$க� உCடா$கி யி�-பாேர. பி�ைளயா�ேம* ஒ� ெவCபாைவ2 ெச:79க�” 
எ�/ ெசா�ன ெபா,� மாணா$க�கெள*லா�� பா�த�> �ய�/ 
ெகாC"�$ைகயி* இவ�, 
 

"பாரத�ைத ேம�- ப�-பத�தி ேலெய,தி  
மாரத�ைத� த�ைதயிவ� வCண;ெச: - சீ�ைடேயா:  
ந�றமிைழ யா9க ணய��க�/� ேதறமன� 
��ற�ைள ெய9க� >த6''  

 
எ�H� ெவCபாைவ விைரவி� பா"�"�தா�. அைத$ேக�ட ர9கபி�ைள மிக 
விய�தன�. இQவாேற இவ� வ�; சமய9க�ேதா/� ச��தி (ஸமNைய) 
ெகா���- பாட2 ெச:� ேக�� மகி8�� இவைர விய�� பாடெலா�/$> 
ஒ�பண� (2 - அணா) வி,$கா� கண$>-பCணி$ ெகா�-ப� வழ$க�. 
ெகா��தைத மகி8�� ெப�/- ேபா: ேவC�வனவ�ைற$ >றி�த அளவி�> 
ேம�பட மளிைக$கைடயி* வா9கி$ெகாC� ெச�/ ெகா���� த�ைதயாைர 
மகி8வி-பா�. இவ� தமி8 F*கைள$ கவனி��- ப"-பத�>� ெபா�ைள$ ேக��2 
சி�தி-பத�>� ேம�ேம� பா"- பழ>வத�>� ர9கபி�ைளயி� இ�த �ய�சிக4� 
காரணமாக இ��தன. இவ� இளைமயி* இ9ஙன� பா"ய பாட*க� பலெவ�ப�. 
 
ெந%ைல ப+றி  பா1ய சிேலைடெந%ைல ப+றி  பா1ய சிேலைடெந%ைல ப+றி  பா1ய சிேலைடெந%ைல ப+றி  பா1ய சிேலைட. . . .     
 
இவாிட�தி* அ��ைடய திாிசிர�ர� மைலயாC"யாபி�ைள ெய�பவ� 
இவ�ைடய கவி��வ�ைத யறி�� இவ� ஆ�றைல எ*ேலா�� அறிய2 ெச:� 
ஏதாவ� உதவி ெச:வி$க நிைன�தா�. ஒ� நா� [7]��9ைக-ேப�ைடெய�H� 
ஊாி?�ள ஒ� மிரா�தாராிட� அைழ��2 ெச�/ இவ�ைடய திறைமைய 
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அவ�$>2 ெசா�னா�. ப$க�தி=��த ஒ�வ� இவைர ேநா$கி ஒ� பா�ைட$ 3றி, 
"அ-பா, இ-பா��$> அ��த; ெசா*'' எ�றா�. அQவாேற அத�> இவ� ெபா�� 
ெசா*=யபி� அ$ கனவா�, ''இ-பா��$ க��த; ெசா*' எ�பைதேய ஈ�ற"யாக 
ைவ�� ஒ� ெவCபா- பா�'' எ�/ 3றேவ இவ�, ெசா* எ�பத�> ெந* எ�H� 
ெபா�ைள யைம$க எCணி, ெவCபாவி� ஈ�ற"யாக ைவ�த�> அ�ெதாட� 
ெபா��தாைமயி� ‘_ய' எ�பைத ��ேன ேச���, "_யவி-பா��$ க��த; 
ெசா*'' எ�ற ஈ�ற"ைய அைம�� ெந*?$>�, திாிS��திக4$>� சிேலைடயாக, 
 

[8] ''ஒCகமல� வா8�த�ன மாகி 7ரலைண�� 
தCகயநீ�� _9கி� த>ேமc�� - ெதCகதிாி�  
ேமயவித� தா�Sவ ரா>� விள�பியெத� 
_யவி-பா��$க��த; ெசா*''  

 
எ�H� ெவCபாைவ- பா" �"�தா�. 
 
அதைன$ ேக�ட அ�த$ கனவா� மிக மகி8�� ஒ� வC" ெந* 
ெகா��தH-பினா�. [9]இQவாேற பலரா* அைழ$க-ப��2 ெச�/ விைரவி� 
பா"-பா" இவ� ெப�ற பாி�க� பல. இைவகெள*லா� த�ைதயா�$> மகி82சிைய 
விைளவி�� இவைர- ப"-பி$>� விஷய�தி* ஊ$கமளி�� வ�தன. 
 
த�ைதயா� பிாி	த�ைதயா� பிாி	த�ைதயா� பிாி	த�ைதயா� பிாி	. . . .     
 
இ9ஙன� க*வி ேக�விகளி?� ெச:7� ெச:த=?�, ேம�ேம?� வள�2சி7�/- 
பலரா?� மதி$க-ெப�/ வ�9 கால�தி* இவ�ைடய 15 - ஆவ� பிராயமாகிய 
விேராதி வ�ட�தி� ேசாமரச�ேப�ைடயி* இவ� த�ைதயா� சிவபதமைட�தா�. 
அ�ைம� த�ைதயா�ைடய பிாிவா* இவ�$> மி>�த வ��த�Cடாயி�/. 
அ-ெபா,� வ��தி இவ� ெச:த பாட*க4�, 
 

''��ைத யறிஞ� ெமாழிF* பலநவி�/� 
த�ைத ெயைன-பிாிய� தா�ெச:த - நி�ைதமி>�  
ஆCேட விேராதிெயH ம-ெபய�நி� ேகத>மா* 
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ஈCேட� ெச:யா யினி''  
 
எ�H� ெச:7� ம��� கிைட�த�. த�ைதயா�$> அபர$ கிாிையகைள2 ெச:� 
�"�தபி�� இவ� அ9>�ளா�ைடய ஆதரவா* அQ]ாிேலேய இ��� 
கால9கழி��வ�தா�. அQ]ரா� இவ�$> K��$கவைலயி*லாதப" 
ேவC"யவ�ைற$ ெகா��� உதவி வ�தா�க�. 
 
விவாக�விவாக�விவாக�விவாக�. . . .     
 
இய*பாகேவ இவ�$> ேவC"யவ�ைறயளி�� உதவி ெச:�வ�த பல 
நCப�க4� ேவ/ பல கனவா�க4� பிற> அதிக உதவிகைள2 ெச:� இவ�$>, 
காேவாியா2சி ெய�H� ெபCைண மிக6� சிற-பாக விவாக� ெச:வி�தன�. 
 
இவ� ஓ:6 ேநர9களி* அயV�க4$>2 ெச�/ அ9க9ேக7�ள க*விமா�கைள 
அைட�� விசாாி��$ கிைட$>� F*கைள- ெப�/$ ெகாண��� பிரதிெச:� 
ப"��- ெபா�� ெதாி�� ஆரா:�� வ�வா�. இ-ப"2 சிலவ�ட9க� ெச�றன. 
------ 
[1] இ�த ஜாதக� பி�ைளயவ�க� த�ைதயாராேலேய >றி��ைவ$க-ப�"��த�. 
அ�த- பிரதி பி�ைளயவ�க� >மாரராகிய சித�பர� பி�ைளயிடமி��� கிைட�த�. 
[2] பி�ைளயவ�க� சேகாதரைர ம��� தி�வாவ��ைறயி* ஒ� �ைற 
பா��தி�$கிேற� ; ம�றவைர-பா�$கவி*ைல. இவ�கைள- ப�றிய ேவ/ 
வரலாெறா�/� ெதாி�தில�.  
[3] பி�ைளயவ�கைள இQவா/ ெபய� >றி�ெத,�வத�> அ;�கி�ேற�. 
[4] ஞாபக��ள சிற�த பாட*கைள$ >றி�� ைவ$>� �வ"களி* �த=� 
ைகேயெட�ேறH� அவசர- பாடெல�ேறH� இ�ன F=� ெதாிெவ�ேறH� 
எ,த-ப�"�$>�. இ�தைகய �வ"கைள- பல �லவ�க� K�களி� 
கC"�$கிேற�. அவ�றி� �த� >றி-ைப� தனிேய எ,தி ைவ��$ெகாC� 
அ"$க" ஞாபக-ப��தி$ ெகா�வ�� F�ெச:7� �த� >றி-ைப� ெதாட�� 
ெபற2 ெச:7ளாக அைம�� ைவ��$ெகா�வ�� பCைடய வழ$க�. பி�னைவ 
�தனிைன-�2 ெச:7ெள�H� ெபய� �த=யவ�றா* வழ9>�. ெபாிய Fலாக 
இ�-பி� அகவலாக6� சிறிய Fலாக இ�-பி� ேவ/ வைக2 ெச:7ளாக6�, 
அ��த� >றி-�2 ெச:7�க� ெப��பா?� இ�$>�. அதைன அ"வர6, 
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அ"வைரயைற எ�/� 3/வ�. இ�தைகய ெச:7�க� யா-ப�9கல$ காாிைக 
�த=யவ�றி* F=� ப>தியாகேவ இ�-பைத$ காணலா�. 
[5] வா6: உவா ெவ�பத� சிைத6; வி��ைற நா�களி� ெபயராக வழ9>�. 
[6] �9க� வா9>� உ�திேயாகNத�. 
[7] இQ]� திாிசிர�ர��$> ேம�ேக உ�ள�. 
[8] 'ஒCகமல�....... ஆகி': இ� பிரமH$>� ெந*?$>� சிேலைட. கமல� - 
தாமைரயி*, நீாி*; அ�ன� - அ�ன-பறைவ, ேசா/. ' உர* ......... _9கி ': 
தி�மா?$>� ெந*?$>� சிேலைட. உர* அைண�� - உர=* யேசாைதயா� 
க�ட-ப��, >�ற-ப�வத�> உரைல அைட��; கய� நீ�� _9கி - ஆழமாகிய 
கட=* நி�திைர ெச:�, ஆழமாகிய நீாி* த9கி. ‘த>� ........ வித�தா*': 
சிவபிராH$>� ெந*?$>� சிேலைட. ஏ/ ஊ��� - இடபவாகன�தி* ஏறிய�ளி, 
S�ைடயாக$ ெகாC� ேபாக-ப�� ெபா,� எ��தி* ஏறி. (கடாவி�� ெபா,� 
ஏ�றா* ஊர-ெப�/ எ�ப�� ெபா����); கதிாி* - aாியனிட�ேத, தானிய$ 
ெகா�தி*. Sவ� - பிரம� �த=ய Sவ�. ெசா* - ெசா*ெல�Hேமவ*, ெந*. 
[9] இ2ெச:திைய7� ெச:7ைள7� ெசா�னவ� இவ� மாணா$க ராகிய � சி. 
தியாகராச ெச�"யாரவ�க�. 
------------ 

3. 3. 3. 3. திாிசிர2ர வா3�ைகதிாிசிர2ர வா3�ைகதிாிசிர2ர வா3�ைகதிாிசிர2ர வா3�ைக....    
 
ேசாமரச�ேப)ைடைய நீ"கிய�ேசாமரச�ேப)ைடைய நீ"கிய�ேசாமரச�ேப)ைடைய நீ"கிய�ேசாமரச�ேப)ைடைய நீ"கிய�. . . .     
 
தமி8-பயி�சிைய ேம�ேம?� அபிவி��தி பCணி$ ெகா�ள ேவC�ெம�ற 
வி�-ப� அதிகமாக உCடானைமயா?�, ேமேல ப"$க�த$க F*க� 
ேசாமரச�ேப�ைடயி* அக-படாைமயா?�, கிைட�த F*கைள- பாட9-
ேக�பத�>� உCடா>� ஐய9கைள உடHட� ேபா$கி$ெகா�4த�>� சிற�த 
ெபாிேயா�க� அ9ேக இ*லாைமயா?� திாிசிர�ர�திேலேய ெச�றி�$க நிைன�த 
இவ�, அ9ேக ெச�/ அ�நகாி?�ள அ�ப�களிட� தம� க��ைத� ெதாிவி�தா�. 
அவ�க�, ''நீ� இ9ேக வ�தி��த* எ9க4$> உவ-ைப� த�வதா>�; எ9களா* 
இய�ற அள6 உதவிெச:� வ�ேவா�'' எ�றா�க�. அதைன$ ேக��� 
திாிசிர�ர�தி�>-ேபா: இ�$கலாெம�/ நி2சயி��2 ேசாமரச�ேப�ைடயி* 
த�ைம ஆதாி�தவ�களிட�தி* த��ைடய க��ைத� ெதாிவி�� அாிதி� விைட 
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ெப�/� திாிசிர�ர� வ�� ேச��தன�. அ9ேக மைல$ேகா�ைட$ கீைழKதியி� 
ெத� ப$க���ள ஒ� பாைறேம� க�ட-ப�"��த சிறியதான ஓ��K� ஒ�றி* 
மாத� ஒ�/$>$ கா* 5பா: வாடைக ெகா��� இ�-பாராயின�. 
 
2லவ�க� பழ�க�2லவ�க� பழ�க�2லவ�க� பழ�க�2லவ�க� பழ�க�. . . .     
 
அ$கால�தி* திாிசிர�ர�தி?� அதைன2 a8���ள ஊ�களி?� 
தா9களறி�தவ�ைற மாணா$க�க4$>- பாட;ெசா* ?� தமி8-�லவ�க� சில� 
இ��� வ�தன�. ஒQெவா�வ�� சில F*கைளேய பாட;ெசா*?வா�. பல 
F*கைள ஒ�9ேக ஒ�வாிட�தி� பா�-ப�� பாட9ேக�ப�� அ�ைமயாக இ�� 
தன. இவ� அQ]ாி?� ப$க�_�களி?� இ��த தமி8$க*விமா�களிட�தி� 
ெச�/ ெச�/ அவ�க4$> இையய நட�� அவ�க4$>� ெதாி�த F*கைள- 
பாட9ேக��� அவ�களிட� உ�ள F*கைள- ெப�/வ�� பிரதிெச:�ெகாC� 
தி�-பி$ ெகா���� வ�தன�. இவ�ட� பழ>வதி?� இவ�ைடய ஆ�றைல 
அறி�� ெகா�வதி?� ேவC"ய F*கைள இவ�$>$ ெகா��� உத6வதி?� 
இவ� வி��பிய F*கைள- பாட; ெசா*வதி?� மகி82சி7�, இவைர-ேபா�ற 
அறிவாளிகைள- பா��த* அ�ைமயிH� அ�ைமெய�H� எCண�� 
அவ�க4$> உCடாயின. பழக- பழக அவ�களிட� ப"�� வ�த ஏைன 
மாணா$க�க4$>� இவ�பா* அ�� உCடாயி�/. [1]'ம�6$> வாசைன ேபா*’ 
வா:�த இவர� இய�ைக யறிைவ7� க*வி- பயி�சியா?Cடாகிய 
ெசய�ைகயறிைவ7� விைரவி� கவிபா�� திறைமைய7� அறி�� அவ�க� 
எ*ேலா�� இவாிட� அ��ட� பழகி வ�தா�க�. அ-ேபா� ஒழி�த கால9களி* 
தம$>� ெதாி�த F*கைள- பாட9 ேக�க வி���கிறவ�க4$>- ெபா�� ெசா*= 
வ�தா�. 
 
வி*�வா�க�வி*�வா�க�வி*�வா�க�வி*�வா�க�. . . .     
 
அ$கால�தி* திாிசிர�ர�தி?� அதைன2 a8�த ஊ�களி?� பி�ேன கா�"ய 
வி��வா�க� இ��� வ�தா�க�: 
1. உைறB� ���Kர வா�தியா�: 
இவ� திாிசிர�ர� வC"$கார� ெத�வி* இ��தவ�; சாதியி� ெகா*ல�; க�மாள 
வா�தியாெர�/� 3ற-ப�வா�; ���Kாியெம�H� இல$கண F* �த=யன 
இவரா� ெச:ய-ெப�/ வழ9>கி�றன. இவைர நா� பா��தி�-ப�C�, 
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2. திாிசிர�ர� ேசாம��தர �த=யா�: 
இவ� ெதாCைடமCடல ேவளாள�; திாிசிர�ர� மாணி$க �த=யா�ைடய K�� 
வி��வானாக இ��� விள9கியவ�; ைசவ F*களி* ந*ல பயி�சிைய உைடயவ�.  
 
3. Kமநாய$க� பாைளய� இ�ளாC" வா�தியா� : 
இவ�ைடய கா*க� பயன�றனவாக இ��தைமயா* எ��தி� ேமேலறி ஒ� 
மாணா$கைன உட� அைழ��$ெகாC� ெச*வவா�களிட� ெச�/ தம� 
பாC"�திய�ைத ெவளி-ப��தி- பாி� ெப�/வ�� இய*�ைடயவ�.  
 
4. பால$கைர Kரராகவ ெச�"யா�: 
இவ� ேசாடசாவதான� தி.�-பராய ெச�"யா�ைடய த�ைதயா�.  
 
5. ெகா�ட" ஆ/�க� பி�ைள:  
இவ� இ��த இட� திாிசிர�ர� க�ள�ெத�; தமி8 இல$கண இல$கிய 
F*களில�றி ைவ�திய F*களி?� பயி�சி மி$கவ�. பலவைகயான ம���கைள� 
ெதா>�� ஒ� ெகா�டைகயி* ைவ��$ெகாC� ேநாயாளிக4$>$ ெகா��� 
வ�தைமயா* இவ� ெபய�$> ��ன� 'ெகா�ட"' எ�H� அைடெமாழி 
ெகா�$க-ப�டெத�/ ெசா*வ�. ெச�ைன இராசதானி$ கலாசாைலயி* 
இ��தவ�� >ணாகரெம�H� F* �த=யவ�ைற இய�றியவ�மாகிய 
ேசைஷய9காெர�பவ� இவாிட� பாட9ேக�டவ�. இவ�� ேசைஷய9கா�� 
ஒ�வ�$ெகா�வ� ெதாிவி��$ ெகா�ளேவC"ய ெச:திகைள2 ெச:7�களாகேவ 
அ;ச� க"த9க� Sல� ெதாிவி��$ெகா�வ� வழ$க�; அ2ெச:7�களி� 
சிலவ�ைற நா� ேக�"�$கிேற�.  
 
6. க�>" ம�த���- பி�ைள: 
இவ� ேசாதிட�தி?� வ*லவ�. 
 
7. [2]தி�நய� அ-பாைவய�:  
இவ� தி�விைளயாட� கீ��தன� �த=யவ�ைற இய�றியவ�; பர�பைரயாக� 
தமி8-�லைம வா:�த >��ப�தின�; அ"$க" திாிசிர�ர� வ�� ெச*வா�. 
 
8. ம�தநாயக� பி�ைள: 



30 

 

இவ� இல$கிய இல$கண9களி?� ெம:கCட சா�திர�தி?� ந*ல 
பயி�சி7ைடயவ�; �த� �தலாக ெம:கCட சா�திர9கைள- பதி-பி�தவ� இவேர. 
 
பிர2�க�பிர2�க�பிர2�க�பிர2�க�. . . .     
 
அ-ெபா,� பி�ைளயவ�கைள ஆதாி�� வ�த பிர�$க� (1) பழனியாC"யா 
பி�ைள, (2)ல��மண பி�ைள, (3) ஆCடா� ெத� சித�பர�பி�ைள, (4) 
சிரNேததா� ெச*ல-ப �த=யா�, (5) வரகேனாி நாராயண பி�ைள, (6) ெசா$க=9க 
�த=யா�, (7) உைறB� அ�ணாசல �த=யா�, (8) உைறB�� தியாகராச �த=யா�, 
(9) உைறB�2 ச��=9க �த=யா� எ�பவ�க�. 
 
ேவலா&த �னிவ� �த5ேயாாிட� பாட"ேக)ட�ேவலா&த �னிவ� �த5ேயாாிட� பாட"ேக)ட�ேவலா&த �னிவ� �த5ேயாாிட� பாட"ேக)ட�ேவலா&த �னிவ� �த5ேயாாிட� பாட"ேக)ட�. . . .     
 
இவ� இ9ஙன� திாிசிர�ர�தி* இ��� வ�ைகயி* ேவலா7த �னிவெர�பவ� 
அ�நக�$> வ�தா�. அவ� தி�வாவ��ைறயாதீன மட�தி* �ைறயாக- பல 
F*கைள- ெபாிேயா�க�பா� க�/� ேத��தவ�. ஆதீன� தைலைம Nதான� ஒ� 
ேவைள தம$>$ கிைட$கலாெம�பைத எதி�பா���- பல நா� கா�தி��தா�. எ�ன 
காரண�தாேலா அவ� அQவா/ நியமி$க-படவி*ைல; அதனா� பிண$>�/ 
உசா��ைணவ�க4� _C�பவ�க4மாகிய சில நCப�க4ட� தா� ப"�த 
�வ"கைள ெய*லா� எ���$ெகாC�, ம�ைர� தி�ஞானச�ப�தS��தி 
ஆதீன�தி�காவ� >�ற$>"யி?�ள தி�வCணாமைல ஆதீன�தி�காவ� ெச�/ 
கா�தி��� தைலைம Nதான�ைத- ெபறலாெம�ெறCணி �ற-ப��� திாிசிர�ர� 
வ�� ஆC��ளா� ேவC�ேகாளி�ப" மைல$ேகா�ைடயி?�ள ெமளன 
Nவாமிக� மட�தி� சில மாத9க� அவ� த9கியி��தா�. 
 
அ9ஙன� இ�$ைகயி* திாிசிர�ர�தி=���� அயV�களி=���� வ�� அவாிட� 
ப"�ேதா� பல�. பி�ைளயவ�க� அவ�ைடய க*வியறிவி� ேம�பா�ைட யறி�� 
அவாிட� காைல மாைலகளி* தவறா� ெச�/ �ய�/ வழிப�� F*கைள 
�ைறேய ெப�/- பிரதிெச:�ெகாC� ப"��� பல நா�களாக� தா� ப"�த 
F*களி* உ�ள ஐய9கைள வினாவி� ெதளி��� வ�தன�. அ��னிவரா* 
இவ�$>- பல தமி8 F� ெபய�க4� ெதாிய வ�தன. அ$கால�தி* இவ�ட� 
திாிசிர�ர� வி��வா� � ேகாவி�தபி�ைள ெய�பவ�� அவாிட� 
பாட9ேக��வ�தன�. அவாிட� தா� ப"�தைம$> அறி>றியாக� தா� எ,�� 



31 

 

க"த9களி� தைல-பிேல, ேகாவி�தபி�ைள 'ேவலா7த �னிவ� பாதாரவி�தேம கதி' 
எ�/ எ,தி வ�தன�. அ��னிவாிட� ப"�த F*க� இ�ன இ�னெவ�/ 
ேகாவி�த பி�ைளேய பி�கால�தி* எ�னிட� ெசா*=ய�C�. 
 
பி��, இவ� க�பராமாயண� �த=ய F*கைள எ,தி- பல�ைற ப"��� தம$> 
உCடா>� ச�ேதக9கைள அ9க9ேக ெச�/ ெதாி�தவ�களிட� ேக�� 
நீ$கி$ெகாC� வ�தன�. 
 
எ,��, ெசா*, ெபா��, யா-� எ�H� நா�> இல$கண9கைள7� 
இQவCணேம இவ� இளைம ெதாட9கி� த$கவ�களிட� பாட9ேக��� 
ஆரா:��� வாசி�� �"�தா�. பி�� தC"யல9கார� ப"$க ேவC�ெம�/ 
வி��பினா�; அைத- பாட;ெசா*?பவ�க� கிைட$கவி*ைல. யாாிடமி��ேதH� 
அ�F* கிைட�தா* பிரதி ெச:� ெகாC� ப"$கலாெம�/ எCணி- பலவா/ 
�ய�றா�. அQ]ாி* ஒQெவா�நா4� K�ேதா/� ெச�/ அ�ன-பி�ைச 
ெய��� உC� கால9கழி�� வ�த பரேதசி ஒ�வ� தமி8 F*களி� பழ$க�� 
அவ�/� தC"யல9கார�தி* அதிக- பயி�சி7� உைடயவராயி��தா�. ஆனா?� 
அவ� பிறைர மதி-பதி*ைல; �ைறயாக ஒ�வ�$>� பாட� ெசா�ன�மி*ைல. 
அவ� தா� இ�$>� மட�தி� சில ஏ��- ��தக9கைள2 ேசமி�� ைவ�தி��தா�. 
அவ� தாமாக வி���வாராயி� ஏேதH� சில தமி8 F*களி?�ள க���$கைள 
வ�ேதா�$>2 ெசா*?வா�. ' தாேன தர$ெகாளி ன*ல� த�பா*, ேமவி$ 
ெகாள$ெகாடா விட�த� மட�பைன'' எ�H� உவைம$> அவைர இல$கியமாக2 
ெசா*லலாெம�ப�. 
 
அவ� ந�றாக- ப"�தவெர�பைத7� அவாிட� தC"யல9கார- 
பிரதியி�-பைத7� ேக�வி7�ற இவ�, எQவாேறH� அவாிட� 
தC"யல9கார�ைத- ெப�/- பாட9ேக�க ேவC�ெம�/ நி2சயி��$ெகாC� 
அவ� பி�ைசெய�$க வ�� காலமறி�� ெத��ேதா/� 3டேவ ெதாட��� ேபசி$ 
ெகாC� ெச�/�, அவ�$>- பிாியமான க;சாைவ வா9கி ைவ�தி��� உாிய 
கால�தி� ேச�-பி��� அவ� உவைகேயா� இ��த சமய�தி* த� க��ைத ெம*ல- 
�ல-ப��தி அவாிடமி��த ��தக�ைத- ெப�/ எ,தி$ெகாC� பாட�� ேக�டா�. 
இQவா/ பணி6ட� த�ேமா� ெதாட��� வ�� ேக�ட� அவ�$>� தி�-திேய. 
அதனா* இவ�$> அவாிட� இ��த ேவ/ சில F*க4� கிைட�தனவா�. 
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இQவா/ ஐ�தில$கண9கைள7� �ைறேய ெதாி�தவ�களிட� ெச�/ ெச�/ இவ� 
க�/$ெகாCடா�. தி�2சிரா-ப�ளி$> அ�கி?�ள க�>"யி* இ��த ஒ� 
ெபாியவாிட�தி* ெபா��த இல$கண�ைத7� அUடநாகப�த� �த=ய சி�திர 
கவிகளி� இல$கண�ைத7� அறி��ெகாCடா�. 
 
இவ� இ-ப" [3]அ9க9ேக கைலகைள� ேத"யறி7� �ய�சியி* ஈ�ப�"��த 
கால�தி* இவ�ட� ஒ�த பிராய�தின� சில� தமி8$க*வி க�/ வ�தன�. 
அவ�க4� இவ�� ஒ�வைரெயா�வ� வி;சேவC�ெம�/ நிைன�� ெகாC� 
மிக �ய�/ ப"�தா�க�. 
------ 
[1] ெவ9ைக$ ேகாைவ.  
[2] இ$கால�தி* இQ]�-ெபய� தி�நியெமன வழ9>�. தி�$கா��-ப�ளி$> 
அ�கி?�ள�. 
[3] ''அ9க9ேக கைலக ேட� மறிவ�ேபா =ய9>ம�ேற" தி�விைள. த�மி$>. 
----------  

4. 4. 4. 4. பிரப�த"க� ெச-ய* ெதாட"க%பிரப�த"க� ெச-ய* ெதாட"க%பிரப�த"க� ெச-ய* ெதாட"க%பிரப�த"க� ெச-ய* ெதாட"க%....    
 
பி�ைளயவ�க�, த� த�ைதயா�ைடய க�டைளயி�ப" தின�ேதா/� ேதவார 
தி�வாசக9கைள- பாராயண; ெச:த?� ெபா�� ெதாி�� ஈ�ப�� 
மன��>த?� வழ$க�. கிைட$>மிட�தி�>2 ெச�/ விசாாி��- பலவைக� 
தமி8- பிரப�த9கைள வா9கி ஆவேலா� ப"�� வ�வா�; பி�ைள- 
ெப�மாைளய9கா�ைடய அUட-பிரப�த�, சிவ-பிரகாச Nவாமிக� பிரப�த9க�, 
>மர>�பர Nவாமிக� பிரப�த9க� �த=யவ�ைற �ைறேய ப"�� அவ�றி� 
�ைவகைள அறி�� இ��/வா�; தமி8 Fலாக எ� கிைட�தா?� அைத வாசி�� 
நய� கC� மகி8வா�. அ�றி7�, �ற2சமய F*களாக இ��தா?� தமிழாயி� 
அவ�ைற- ப"��- ெபா�ளறிவதி* இவ�$> வி�-ப�C�. 
 
தி)ட01  பதிக�தி)ட01  பதிக�தி)ட01  பதிக�தி)ட01  பதிக�. . . .     
 
அQவாறி�$ைகயி* இவ� சில அ�ப�க4ட� [1]தி�ட>", ஊ�ற�_�, ^வாA�, 
தி��தவ��ைற (லா*>") �த=ய Nதல9க4$>2 ெச�/ சிவதாிசன� 
ெச:�வி�� வ�தா�. தி�ட>"$>2 ெச�றி��தெபா,� அ�த� தல�தி� ேகாயி* 



33 

 

ெகாCெட,�த�ளியி�$>� � வ[Uேட�வர� விஷயமாக அ$ேகாயி* 
த�மக��த� ேக��$ெகா�ள ஒ� பதிக� பா"னாெர�/� அ� ேகாயி�>2 ெச�/ 
தாிசி�த பி�� அ$ ேகாயி=ேலேய இ��� சில நாழிைகயி� ெச:ய-ப�டெத�/� 
ெசா*?வா�க�. அ� F* இ-ெபா,� கிைட$கவி*ைல. �த��தலாக- 
பிரப�த9க� பாட�ெதாட9கினவ� பதிக�, இர�ைட மணிமாைல �த=ய எளியன 
பலவ�ைற- பா"யி��த* 3��. 
 
தி�6ைற  பதி+தி�6ைற  பதி+தி�6ைற  பதி+தி�6ைற  பதி+( ப*த�தாதி( ப*த�தாதி( ப*த�தாதி( ப*த�தாதி. . . .     
 
ஒ� தல�தி�> நCப�க4ட� ெச�றா* அ�தல�தி?�ளா� இவர� கவி��வ�ைத 
அறி�� அ�தல விஷயமாக� தனி-பாட*கைளேயா பிரப�த9கைளேயா இய�/� 
வCண� ேக��$ெகா�வா�க�. ெச:7� இய�/வத�>ாிய சமய� 
வா:$>�ேபாெத*லா� அ�த ஆ�றைல வள�2சி7ற2 ெச:� ெகா�ள 
ேவC�ெம�H� அவா6ைடயவராக இ��தைமயா*, இவ� அவ�க4ைடய 
வி�-ப�தி�ப"ேய பாட*க� �த=யன இய�/வ�Cெட�ப�. ஒ��ைற 
[2]ஊ�ற�_�$>2 ெச�றி��தெபா,� பல அ�ப�க� வி��பியவCண� 
தி�]ைற- பதி�/-ப�த�தாதி ெய�ற ஒ� பிரப�த� இவரா� ெச:ய-ப�ட�. 
 
இவ� பி�கால�தி� பா"ய பிரப�த9க4$>� இளைமயி� பா"யவ�றி�>� 
ேவ/பா�க� பல உC�. பி�கால�� F*களி� க�பைன நய9க4� அணிக4� 
சிற�த க���$க4� அ9க9ேக அைம�தி�$>�; ைசவ சி�தா�த F�க���$க4� 
பைழய இல$கிய9களி?�ள ெசா�க4� ெபா��க4� காண-ப��. இளைமயி� 
பா"யைவ எளிய நைடயி* அைம�தைவ. சிவெப�மா�பா* இய*பி� எ,�த 
அ�பினா* ப$தி2�ைவம��� ம=�த ெச:7�க� அவ�றி� காண-ப��. ேதவார 
தி�வாசக9களி?�ள க���$க� அைம�த சில பாட*க4� தி� ஊைற-பதி�/- 
ப�த�தாதி �த=யவ�றி* உ�ளன. இQ வ�தாதி, 
 

"ெச:ய �கி=� ெம:யனய� ெறாிய வாிய ெபாியாென�  
ஐய� வள�ெத� றி�]ைற ய�தா திையய� பா?ைர$க  
ைநய� பைரவி� டகலாத நா*வா: �$க [3]ணிரC"ைணேயா�  
ைகய� மத�த னழகியந9 கயமா �க�த ன"ெதா,வா�"  

 
எ�H9 கா-�டH�, 
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"^மா தி�$> மணிமா�ப� �யநா =ைணய� ��3த�  
நாமா /றேவ வ,�_ைற நக�வா8 ந�பா நாறிதழி�  
தாமா நின� தா�>மல� சா�தி- பிறவி$ கடனீ�த  
ஆமா றி�ெவ� றறிேயைன யாCடா: காCட� காியாேன" 

 
எ�H� �த� ெச:74டH� ெதாட9க-ப���ள�. இ2 ெச:7ளி*, "பிறவி- 
ெப�9கட னீ��வ� நீ�தா�, இைறவ ன"ேசரா தா�" எ�ற >றளி� க��ைத 
அைம�தி�$கி�றன�.  
 

[4]"பணிகி� ேறனிைல நா�த,� �றநிைன- பலகவி யா�பாட� 
�ணிகி� ேறனிைல தீவிைன ெதாைல$கநி� ெறாCடாி� ெறாCடாக�  
தணிகி� ேறனிைல 7�ளெந$ >�கி7� றா�களி ன/�^$ெகாC  
டணிகி� ேறனிைல ெய9ஙன �:>ேவ னரதன �ர�தாேன" (11) 

 
[5]"இ*ைல7�க ழ�கண�றி ெய�>ேவறி �-�ட� 
க*ைலய� ெற���வி*ெல ன$>னி�த காவலா  
வ*ைலய�� ய-ெபா>�ைட ம�தக�ைத ெய�றிேய 
ெவ*ைலெகாCட ெகா9ைகப9க ேவத]ைற நாதேன" (33)  

 
[6] "ச�� ச9கர ]ைற2 சதாசிவ 
அ�� ப�� ெந�;சைட யாெயனா  
ெவ�� கி�றில� Kாி� டலறில� 
ந�� கி�றில� னாH:7 மாெற�ேன?" (66) 

 
"aட ேவC�நி� ன"க� ேபா�றியா�  

��ற ேவC�நி� bைற ேபா�றிவா:  
பாட ேவC�நி� சீ�க� ேபா�றிகC 

பா�$க ேவC�நி� வ"வ� ேபா�றியா�  
3ட ேவC�நி� ன"க� ேபா�றி7� 

ெகா�ள ேவC�நி� ன�� ேபா�றிமா*  
ேதட ேவCட�C ேமக� ேபா�றிJC 
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சி�றிைட$ >யி* பாக� ேபா�றிேய" (97)  
 
எ�H� ெச:7�களி* தி�வாசக$ க���$க4� ெசா�ெறாடரைம-�� 
இல9>வைத$ காணலா�. நீ�வள9கைள7� நிலவள9கைள7� �ைன�� மிக அாிய 
க�பைனகைள ேமக�ேபால- பி�கால��- ெபாழி�த இ-�லவ� ெப�மா� இ� 
F=� ெபயரளவி* நிலவளெம�H�ப"7�ள சிலவ�ைற$ 3றியி��த* 
அறித�>ாிய�. அவ�/� சில வ�மா/:-  
 

[8]"அளி$>� �/ப9 கய-ெபா>�" லளி�த ேதமா9 கனி7ைட�� 
�ளி$>� பிரச� ெப�கிவய ேறா/� பா:�� விைளெச�ெந*  
களி$>9 க�க மீ-பா:�� கா�� Sைற" (10)  
“......... …….. …….. ……… ேதமா 
�ள�தி� ம�திபா:� த$கனி பறி��விC 
ெடா>கழ9 ெகன ேவா2�  
வள�தி� வி;சிய ]ைற" (19)  

 
">�>ல�திய� கCணிழ� மீெனன$ 
ெகா��தC பைண2ெச�ெந*  
அ�> ெச�றன மைட7/ Sைற" (17)  

 
"ஆைலயி� கைழக 4ைட�தசா ேறா" 
யல�தைல யர�ைபைய2 சா:��2  
ேசாைலயி� �>�� க�கிைன மா:��� 
��Hெச� ெந*வய� பா:��  
ேவைலயி� ெப�> Sைற" (41)  

 
"ெகாCடறவ8 ெப�;ேசாைல- பலK�ற கனி7ைட�த ெகா,;சா ேறா"  
ெஞCடைம7 மிட�தலா- பைணகெடா/� �>Sைற." (75) 

 
பி�கால�தி* திாி� யமக-பாட*க� பலவ�ைற எளிதி� பா"ய இ-ெப�9கவிஞ� 
இ�த F=* அ�த ஆ�றைல2 சிறி� கா�"யி�$கி�றா�: 
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[9]"�ரம ட9க�� ெவ�றவ bைறவா8 
�Cணிய- ெப�;ெச*வ�  

சிரம ட9க?; ெச;சைட$ கா�"ன� 
றிரCட_C டனி�ேறா�/�  

நரம ட9கைல 7ட*வகி�� தாCடவ 
னாயிH9 கைடேயைன  

உரம ட9கைள� தாC�ெகாC டானிைத 
ெயா$>S தியெம�ேன?” (12) 

 
[10]“அக�திரா ெத�9ேகா ெண�ன=� கழி�த 

தா>மீ ெதன-பல� 3"2  
சக�திரா வ��� ெறாைல$>� ெமனேவ 

சா�/த� ��னெம� "ரC�  
�க�திரா வண�ெவ� ப"வி,� தலற 

��னநி� றட��தி� மல��தா�  
நக�திரா டரவ- பணியி5 ைறயிH� 

ந*ல" காணநி� ேறேன" (44) 
 

[11] "ெச:$>வைள நயனமர வி�த�க9 ேகா9க��� திரCட ெகா9ைக  
ைக$>வைள ெபா��த=�மி� ��றியயா8 க"தட9கா$ கண�^ ெவ�னா  
ெம:$>வைள 6/மள6 மடவா�பா� றிாி��ழ?� Kண னாேன�  
ஐ$>வைள2 ெசவிபாக� 3ைறய�ெக; ஞா�/ந*ல னாவ ென;ேச" (79) 

 
எ�பனவ�றி* திாிபி� �ைள ேதா�றியி��த* காCக. இைடயிேல 41 - ஆ� 
ெச:7� �த* 48 - ஆ� ெச:7� வைரயி* மரணகால��Cடா>� ��பினி�/� 
ேபா$கிய�ளேவC�ெம�H� க��� அைம���ள�. இ9ஙன� ஒேர க��ைத- 
பலவிதமாக அைம��2 சில ெச:7�கைள� ெதாட��� இவ� பா"யி��தைல 
இளைம$கால�தி� ெச:த பிரப�த9களி� காணலா�.  
 
தலச�ப�தமான ெச:திகைள இQவ�தாதியி�பா* உாிய இட9களி* 
அைம���ளா�; "அ�ன ]�திய� மா��த ேலா�$க� மரதன �ர�த�மா� ", 
"அைணயாி ைவையேம� a"யரதன �ர�� ளாேன", "ெவ��கி�றன னரதன 
�ர��ைற விமலா" (13, 29, 82) எ�Hமிட9களி* தல�தி� ேவ/ ெபயராகிய 
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அரதன�ரெம�பதைன7�, "ஊைற நக�ைற ேதவெவ��, மானவா", "ேவயேநக��ற 
ேதவெவ�ப bைற ய��த� " (23, 36) எ�/ அ�தல�தி?�ள ேதவகிாிைய7�, 
“இ�$> ேமா�த�காிய ந�தாநதி$ கிைறவா" (84) என அ�தல�� நதிைய7�, 
கா-பி* தல�� விநாயகைர7�, "ஊைற7� பதிவாைழயேன �:யமாமணிேய", 
"�:யமாமணிேய பர;ேசாதிேய" (50, 64) என அ�தல�� S��தியி� தி�நாமமாகிய 
��தர�திேன�வரெர�பத� பாியாய�ைத7� அைம���ளா�; “ம�� கட�தவ� 
a8த� Sைறவா8 மாசிலா மணிேய", "ஊைற$ ேகாதிலா மணிைய� தாேன” (18, 22) 
எ�/ அ�நாம� >றி-பா� �ல-ப��ப" ேச����, "சீரவாணி பாகேனக னாக� 
ேதவ� ேதவேன " (31) என அ�தல�� அ�பிைகயி� ெபயைர$ கா�"7� 
பாரா�"யி��த* காCக. ஈ�றி?�ள ப��-பாட*க4� ஒQெவா�/� ேபா�றி 
ேபா�றிெய�/ �"கி�ற�.  
 

"கா�� பிறவி$ கட*K8� தி�விைனயி� 
தீ�9 >ைற����தி ேச�$>ேம - ேபாத�  
அைடBைற ய�தாதி ைய$க�� வா�$ 
கிைடBைற நீ$>வத� றி "  

 
எ�H� பயHட� இ�F* நிைற6/கி�ற�. 
 
இ�F?$>- பல� சிற-�-பாயிர� ெகா��தி��த* 3��. ெச:தவ� ெபய� 
ெதாியாத ஒ� ெச:7� ம��� இ-ெபா,� கிைட$கி�ற�. அ� வ�மா/: 
 

"உ:ய மணிமா� பாியய�விC ேணா�� �க8�த தி�]ைற�  
�:ய மணிd ச�$க�� �ல9க� தாதி ெசா�/ய��தா�  
ெச:ய மணி2சீ�2 சித�பரம� ேசயா 6தி�ெத� மான�ைள-  
ெப:ய மணிமா$ கவிெசா?நா- ெப/மீ னா�சி ��தரேன." 

 
மயி%ராவண� சாி*திர�மயி%ராவண� சாி*திர�மயி%ராவண� சாி*திர�மயி%ராவண� சாி*திர�. . . .     
 
ஒ�சமய� இவ� ^வாA�$>2 ெச�றி��தா�. அ-ெபா,� அ9ேக உ�தமதான�ர� 
[12] =9க-ைபய� >மார�களாகிய ேசஷுைவய�, சாமிநாைதயெர�ற இ�வ� 
சீ�காழி அ�ணாசல கவிராய� இய�றிய இராமாயண$ கீ��தன�ைத7� [13] 
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ப�பர;��றி2 �-ைபயெர�பவ� இய�றிய மயி*ராவண� சாி�திர$ 
கீ��தன�ைத7� ப"��- ெபா�� ெசா*=$ காலே%ப� ெச:�ெகாC"��தன�. 
அவ�க4ைடய ேவC�ேகாளி�ப" இவ� மயி*ராவண� சாி�திர�ைத F/ 
பாடலாக2 சில நா�களி� ெச:��"�� அவ�க4$>$ ெகா��தா�. அQவி�வ�� 
அதைன- ெப�/� தா� ெச*?� பல இட9களி?� அ�ணாசலகவி ராமாயண�ைத2 
ெசா*?�ெபா,� இைடயிைடேய க�ப ராமாயண- பா��$கைள2 ெசா*வ� 
ேபா* மயி* ராவண� சாி�திர$ கீ��தன9கைள2 ெசா*?�ெபா,� இவ� ெச:த 
ெச:7�கைள2 ெசா*=- ெபா�� பயனைட�� வ�தன�. இ2 ெச:திைய 
அQவி�வ�� ஒ�வராகிய சாமிநாைதயேர 3ற$ ேக�"�-ப�ட� அ�F� 
ெச:7�களி� சிலவ�ைற7�, நா� இளைமயி� ேக�ட�C�. அவ�றி� நைட 
எளிதாக இ��த�. 
---------------------- 
[1] வதி�ட>"ெய�ப� தி�ட>" ெய�/ ஆயி�ெற�ப�. இ� வட ெவ�ளா�றி� 
கைரயி?�ள�; ஒ� ைவ-�Nதல�. 
[2] இஃ� ஊ�ட�_ெரன வழ9>�. இ� ைவ-�Nதல9க4� ஒ�/. இதைன� 
தைலநகராக$ ெகாCட நா� ஊைற நாெட�/� அ�நா�"* இ��த ஒ� 
ப>தியினராகிய ேவளாள� ஊ�ைற நா�டாெர�/� வழ9க-ப�வ�. 
[3] இரC� இைண - ேமா�த?ண�2சி7� பாிச உண�2சி7� ஆகிய இரC�� 
ெபா��திய.  
[4] ஒ-�: தி�2சதக�, 31.  
[5] ஒ: தி�2சதக�, 94. ெவ*ைல - ெவ*?தைல  
[6] ஒ: தி�2சதக�, 14.  
[7] ஒ: தி�2சதக�, 100.  
[8] அளி$ >�� - வC"� 3�ட�. 
[9]�ர� மட9க. சிர� அட9க?�. நரமட9கைல - நரசி9க�ைத. உர�ைத7ைடய 
மட�ைத$ கைள��; மட� - அறியாைம. 
[10]சக�� இரா வ�� ��. தா� நக�தி� - தி�வ"யி� நக�ைத 7ைடயவேர. 
[11]ஐ$> வ�ைள2ெசவி பாக�>; ஐ$> - தைலவH$>. 
[12]இவ� சாமிமைல$ >றவ;சி �த=ய பிரப�த9கைள2 ெச:� அர9ேக�றியவ�.  
[13] ப�பர;��றி ெய�ப� ஒ5�. 
-------------  
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5. 5. 5. 5. தி�வாவ7�ைற�0 வ�த�தி�வாவ7�ைற�0 வ�த�தி�வாவ7�ைற�0 வ�த�தி�வாவ7�ைற�0 வ�த�....    
 
சிவதீ)ைச&� 8ணிக5"க 9ைஜ&� ெப+ற�சிவதீ)ைச&� 8ணிக5"க 9ைஜ&� ெப+ற�சிவதீ)ைச&� 8ணிக5"க 9ைஜ&� ெப+ற�சிவதீ)ைச&� 8ணிக5"க 9ைஜ&� ெப+ற�....    
 
இவ� தல தாிசன9க� �த=யவ�றி* மி$க வி�-�ைடயவராக இ��தன�. 
அ�றி7� சிவெப�மாைன விதி-ப"ேய தின�ேதா/� ^சி�� வர ேவC�ெம�H� 
அவா இவ�$> உCடாகி வள��� வ�த�. அதனா* இவ� சிவ தீ�ைச 
ெச:�ெகா�ள வி��பினா�. அ-ெபா,� திாிசிர�ர� கீைழ2 சி�தாமணியி* இ��த 
ெச�" பCடார�ைதயா எ�H� அபிஷி$த� ஒ�வ� இவ�$>� தீ�ைச ெச:வி�� 
%ணிக=9க ^ைஜ7� எ,�த�ள2 ெச:வி�தா�. அ��த* இவ� ^ைஜைய 
அ�ேபா� நாேடா/� ெச:� வ�வாராயின�. 
 
க/சிய ப �னிவ� :%கைள  ப1*த�க/சிய ப �னிவ� :%கைள  ப1*த�க/சிய ப �னிவ� :%கைள  ப1*த�க/சிய ப �னிவ� :%கைள  ப1*த�. . . .     
 
இவ� ��தக9கைள� ேத�ைகயி* தி�வாைன$கா$ேகாயி* த�மக��தாவி� 
K�"*, தி�வாவ��ைற யாதீன�� வி��வானாகிய � க2சிய-ப �னிவரா� 
ெச:ய-ெப�ற F*க4� ஒ�றாகிய தி�வாைன$கா-�ராண� கிைட�த�. அைத 
�ைறேய ப"�� வ�ைகயி* கட6� வா8�தி� அழ>�, நா��2சிற-� �த=ய 
கா-பிய உ/-�$களி� அைமதி7�, அவ�றி� பைழய F� பிரேயாக9க4�, 
இல$கண அைமதிக4�, த�மா* அ� வைரயி* அறிய-படாத ைசவ சாNதிர$ 
க���$க4�, ைசவ பாிபாைஷக4�, �திய �திய க�பைனக4� நிைற�� �ைவ 
த��பி$ ெகாC"��தைலயறி�� இ���/- ப��ைற ப"�� ஆரா:2சி 
ெச:வாராயினா�. அைத- ப"$க- ப"$க அ�வைரயி� ப"�த பல F*களிH� 
ேவ/ தல�ராண9களிH� அ� மி$க �ைவ7ைடயெத�/ அறி��ெகாCடா�. 
பி�ன�, க2சிய-ப �னிவ� ெச:த ேவ/ F*க� எைவெய�/ ஆரா:�� ேத"ய 
ெபா,� விநாயக �ராண�தி* சில ப>திக4�, ^வாA�- �ராண��, 
கா;சி-�ராண�� கிைட�தன. அ�த F*கைள7� வாசி�� இ��/வாராயின�. 
இைடயிைடேய ஐய9க� சில நிக8�தன. அவ�ைற� தீ�-பவ�க� அ�த-ப$க�தி* 
இ*ைல. ஆத=� தம$> உ�ள ஐய9கைள� தி�வாவ��ைற யாதீன�தி�>2 
ெச�/ தீ���$ெகா�ள ேவC�ெம�ற எCண��, அQ வாதீன�தி� ெதாட�ைப 
எ�த வழியாகேவH� ெபற ேவC�ெம�H� வி�-ப�� இவ�$> உCடாயின. 
அ-ெபா,� இவ�ைடய பிராய� இ�ப�ெதா�/. 
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ப);/<ர� வ�த�ப);/<ர� வ�த�ப);/<ர� வ�த�ப);/<ர� வ�த�. . . .     
 
அ-பா* தி�வாவ��ைற ெச*ல நிைன�� அ���ள மாணா$கெரா�வைர உட� 
அைழ��$ெகாC� வழியி?�ள தல9கைள� தாிசன� ெச:பவரா: 
அ9க9ேக7�ள தமிழபிமானிகைள7� தமி8 வி��வா�கைள7� கC� 
அளவளாவி- ப�\2�ர� எ�H� தல�தி�> வ�தா�. அ9ேக, தி�2ச�தி��ற- 
�லவ� பர�பைரயினராகிய அ-பா-பி�ைள ெய�பவ�ைடய K��$>2 ெச�றா�. 
அவ� ப�\2�ரயமகவ�தாதி ெய�H� F* �த=யவ�ைற இய�றியவ�. இவ�� 
அவ�� தா� தா� இய�றிய ெச:7�கைள ஒ�வ�$ெகா�வ� 3றி� த��� 
மகி8�தன�. இளைமயி* இவ�$கி��த க*வி-ெப�ைமைய அறி�� அவ� 
பாரா��வாராயின�. அவ� இவைர அQ]ாி=��த ெபாிய ெச*வவாH� 
உபகாாி7மாகிய நம2சிவாயபி�ைள ெய�பவாிட� அைழ��2 ெச�றா�. 
 
அ�த நம2சிவாய பி�ைள அபிஷி$த மரபின�. வ�ேவாைர� த$கவCண� 
உபசாி��- ெபா�4தவி ெச:� அH-�� இய*பின�. வ�தவ�க4$ெக*லா� 
அ��ட� உண6 அளி-பவ�. தமிழறிஞ�பா* மி$க அ��ைடயவ�. இவ�க� 
இ�வ�� ஒ�வைர ெயா�வ� பாராதவ�களாக இ��தா?� ேக�வியினா* ஒ�வைர 
ெயா�வ� பா���- பழகேவC�ெம�ற வி�-ப� உைடயவ�களாகவி��தா�க�. 
ஆதலா*, நம2சிவாயபி�ைள த� K��$> வ�த இவைர உபசாி�� அளவளாவி$ 
ெகாC"��தா�. 
 
ப<பதிப=டார� பாீ)சி*த�ப<பதிப=டார� பாீ)சி*த�ப<பதிப=டார� பாீ)சி*த�ப<பதிப=டார� பாீ)சி*த�. . . .     
 
அ-ேபா� அ9ேக [1]ஆ]�- [2] ப�பதிபCடார ெம�பவ� வ�தி��தன�. 
அQவிட�தி* இ��தவ�க4� சில� அவைர$ ெகாC� இவ�ைடய ப"-ைப 
அள�தறிய எCணி நம2சிவாயா பி�ைளயிட� த9க� க��ைத$ >றி-பி�தா�க�. 
அதைனயறி�த நம2சிவாய பி�ைள7� பிற�� ப�பதி பCடார�ைத- பா���, 
"ஐயா! இவ�கைள- பாீ�சி$க ேவC�மானா* ஏதாவ� ேக�"�க" எ�றன�. 
இவ�ைடய அளைவயறியாத அவ�,  
 

[3]"ந�ெகா"2 சி$ைக ய��தாி ேச:$>�ற நாகவ*= 
ெம�ெகா"2 சி$ைக வி�$> மயிைல விமல�ெவ�பி*  
எ�ெகா"2 சி$ைக �ாி�தா: திைன7C "ைல7�$>�  
��ெகா"2 சி$ைகய நி�ேபா* பவ�$கி� ெபா�ப*லேவ" 
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(மயிைல ய�தாதி, 56)  
 

எ�H� ெச:7ைள2 ெசா*=, "இ-பா��$>- ெபா�� ெசா*?�" எ�றா�. 
த�ைம- பாீ�சி$க2 ெச:தவ�களிட�தாவ� ேக�வி ேக�டவாிட�தாவ� சிறிேதH� 
மனவ��த� அைடயாம* இவ�, அ2 ெச:7ைள இரCடா�ைற ெம*ல2 
ெசா*?�ப" ெச:� அ2ெச:7� அக�திைண��ைறக4� பா9கி >ல�ைற 
கிள�தெல�பத�> இல$கியமாக உ�ளெத�பைத �த=� 3றினா�; அ-பா� 
பத9கைள- பிாி��$கா�"- ெபா�4� ெசா�னத�றி அ2ெச:7ைள-ேபா�ற 
ேவ/ ெச:7�க� சிலவ�ைற7� ேம�ேகாளாக எ���$3றி விள9க2ெச:தன�. 
 
அ-ேபா� உடனி��� ேக��$ெகாC"��த வி��வா� [4]ேதவிப�டண� 
���சாமிபி�ைள, ெவ�ைளவாரண� பி�ைள, அ-பா-பி�ைள �த=ேயா� 
இவ�ைடய ஆரா:2சிைய7� பல F�பயி�சிைய7� இ�றியைமயாதவ�ைற 
விள9>�ப" ெசா*?தைல7� ெப�மிதமி�ைமைய7� அட$க�ைத7� பா���, 
"இவ�ைடய கா�சி எ�ேபா=ய�க4$>$ கிைட�த�காிய�!" எ�/ விய�� 
�க8�தன�. வினவிய ப�பதி பCடார� வி�மித��/2 சிறிேதH� ெப�மிதமி�றி 
இவாிட� மாியாைதேயா� ஒ,>வாராயின�. 
 
இ9ஙன� சில நா�க� அ9ேக ெச�றன. அQ]ாி* அ-ெபா,� இ��தவ�க4� 
இ2ெச:திைய$ ேக�ட பிற�� அ"$க" வ�� அளவளாவி மகி8�� 
ெச*வாராயின�. 
 
பழைசபழைசபழைசபழைச  பதி+( ப*த�தாதி  பதி+( ப*த�தாதி  பதி+( ப*த�தாதி  பதி+( ப*த�தாதி. . . .     
 
அ-ேபா� அQ]ரா� ேவC�ேகாளி�ப" ப�\2�ர� � ேதH�ேரச�மீ� ஒ� 
பதி�/-ப�த�தாதி இவரா* இய�றி அர9ேக�ற-ெப�ற�. அ� [5]பழைச- 
பதி�/-ப�த�தாதிெயன வழ9>�. 
 
இவ� அQவ�தாதியி* இைடயிைடேய தா� ப"�த தி�வாசக� �த=ய பிரப�த9க�, 
தி�விைளயாட* �த=ய கா-பிய9கெள�பவ�றி?�ள ெசா*ைல7� ெபா�ைள7� 
விரவ ைவ�தி�-பைத$ காணலா�. க�ைவ- பதி�/-ப�த�தாதி, அ�ைண$ 
கல�பக�, க�தரH^தி, சிவ-பிரகாச Nவாமிக� பிரப�த9க� �த=யவ�றி?�, 
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நளெவCபா, பிர�=9க @ைல, தி�விைளயாட� �ராண� �த=யவ�றி?��ள 
க���$க� சில அ�F=� காண-ப�கி�றன:  
 

"^வா: ெந�9ேகா� �/ப��ேத� ைககா� �ட9> ெபாறியி=த� 
நாவா ெயா,கி�ெறன "  

எ�ற பிர�=9க@ைலயி� அ"கைள, 
 

“........ ைககா� �ட9> மறிவி=வா:� 
தCேட ென�9ேகா� "��ெதா,>� 
த�ைம ெயன$கC �ள9களி-�$ ெகாCேட�" (9) 

என ேவ�/�வி* அைம�தி�-ப��, 
 

">ட9ைக நீ�� ப2சிைல7 மி�வா�$ கிைமயா$ >;சர�� 
பட9ெகா� பா7� ^வைண7� த�வா: ம�ைர- பரேம�\”  

எ�ற பர;ேசாதி �னிவ� வா$ைக, 
 

"நல��ைன >ட9ைக நீ� நறியப2 சிைல7 மி�ேடா�$ 
கல��பா� கட? ெம�^ வைண7நா� ேகா�� மா6�  
இல9கிட வளி-பா:" (42)  

என2 ெசா�ெபா� ெளா-�ைம யில9க அைம�தி�-ப��, 
 

"திணியான மேனாசிைல மீ�னதா�  
அணியாரர வி�த ம���மேதா "  

எ�H9 க�தரH^தி2 ெச:7� க��ைத,  
 

"தாவி� ெம*ல"� தாமைர வா,ேம, 
தீவி ைன2சிறி ேயH� சிைலயிேன" (65) 

என- ெபய��� ைவ�தி�-ப��, 
 

“காமைன �னி�� ெந�;சைட தாி��$  
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          கவி�றக* லாைடேம� �ைன��  
யாெமலா� வ,��� �றவியா யி��� ெமா��தித  

           னிள�ைல2 �வ� 
ேதா�ற$ ெகாCடா�"  

எ�ற கா;சி-�ராண2 ெச:7� க��தி� ெப��பாக�ைத, 
 

“ெச:யி�$>9 கைழ>ைழ$> ைம9கைண$கா  
            ைளையவிழியா� சின�� ��\�  
ஐயி�$>; சைடதாி�தீ� வி�க�;ெச9  
         க�ேறா:�த வாைட ெகாC\� 
ைமயி�$> மணிமிட�றீ� �றவிய�a8  
           பழைசநக� வா8K� நீவி�  
ெபா:யி�$> ம�9>லாC �ைல2�வ� ெகாCட 
          ெத�ைன �க? Kேர" (87) 
 

என ைவ��� இ��த* காCக. 
 
இராமனா� சிவெப�மா� அ�தல�தி� ^சி$க- ெப�ற��, தி�ஞானச�ப�தS��தி 
நாயனா� ���- ப�த� ெப�ற��, அவ�ைடய ேகால�ைத2 சிவெப�மா� 
காOத�ெபா��� அவ� க�டைளயி�ப" ந�திேதவ� விலகிய�மாகிய அ� 
தலவரலா/கைள இைட-ெப:� பா"7�ள ெச:7�க� சில அQவ�தாதியி* 
உC�. 
 

[6]"எ�னி� விைட7 நீK� றி��த�� ெபா�-�� ெவ�ளி  
ம�னிய கைல7� வி*? மாத9க மதிCS� ெற:ய-  
ெபா�னிற வாளி ெகாCட �ராதனா பழைச வாணா  
ெச�னியி =ர��C பா:ந� ெச:ைகநி� ெச:ைக தாேன” (45)  

 
எ�/ சிவெப�மாைன வினா6த* ேபா�ற ெச:7�க� சில அ�F=�கC 
நய�ெபற விள9>கி�றன. 
 

"........................ கைடேய னாகி� திாிேவைன� 
ெத�4 தமி8ந� ெறாைட- பாட* 
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ெச:� பணிய- பணி�தாCடா�" (5)  
என6�, 
 

"............ அைலேவைன$  
க�-ைப நீ$கி�த� றா�களி� ெச�தமி8$ 
கCணிa� "ட2 ெச:தா� " (13)  

என6�, 
 

"..............யா�ற�  
மண9கம8 மல��தா� பா" வழிபட வ�ளி னாேன"  

என6� காண-ப�� ப>திக� இவ� சிவெப�மாைன பாமாைலக� �ைன�� 
வழிப�� ேபரா�வ� ^C"��தனெர�ப��, அத�ேக�ற ெசQவிவா:��2 
ெச:7ளிய�றியதா* இவ��ள�ேத இ�ப� ஊறி-ெப�கியெத�ப�� 
�லனாகி�றன. 
 

"Sவாதாைன S�தாைன" (8)  
"ஆனம�9 ெகா"வல�தா னழகம�9 ெகா"யிட�தா�" (34)  

எ�H� �ரCக4�, 
 

"............ 3றாைன நீறாைன$ ெகா�ைற ேவ:�த  
ெபா�றிக8ெச; சைடயாைன விைடயாைன" (90)  

எ�H� வழிெய�ைக7� அ�F=� காண-ப�� சில நய9களா�. 
 
தி�வாவ7�ைறைய அைட�த�தி�வாவ7�ைறைய அைட�த�தி�வாவ7�ைறைய அைட�த�தி�வாவ7�ைறைய அைட�த�. . . .     
 
பழைச- பதி�/-ப�த�தாதிைய அர9ேக�றிய பி�ன� இ- �லவ� ேகாமா� தா� 
தி�வாவ��ைற$>2 ெச*லேவC�ெம�/ வ�தைத அQ]ராாிட� 3றி விைட 
ெப�/$ெகாCடா�. அவ�க�, "நீ9க� அ"$க" இQ]�$> வ�� எ9கைள 
உவ-பி$க ேவC��" எ�/ ேக��$ெகாCடா�க�; நம2சிவாய பி�ைள, "இ�த 
K�"ைன உ9க� ெசா�த இடமாகேவ எCணி அ"$க" வ�� எ9கைள மகி8வி$க 
ேவC��" எ�/ ேக��$ ெகாCடன�. அ-ப"ேய ெச:வதாக அவ�க4$> 
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வா$களி�� வி��- �ற-ப��� தி�வல;�ழி , Nவாமிமைல, >�பேகாண�, 
தி�விைடம�_� �த=ய தல9கைளயைட�� Nவாமி தாிசன� ெச:� ெகாC� 
அ9க9ேக7�ளவ�களா� பாரா�ட-ெப�/� தி�வாவ��ைறைய அைட�தா�; 
த$கவ�க4ைடய உதவிைய- ெப�/ அ9>�ள மட��$>2 ெச�றா�. 
 
அ�த மட� � நம2சிவாயS��தி கால�தி* Nதாபி$க- ெப�ற�. அ9ேக 
ெச�ற6ட� அ9>�ள கா�சிகைள$ கC� இவ� மி$க விய-ைப7� 
மனமகி82சிைய7� அைட�தா�. சிவ ேவட�� தவேவட�� உைடய பல �றவிக� 
காஷாய உைட அணி�தவ�களாகி� _:ைமேய உ�ெவ��தா� ேபா�ற ேதா�ற- 
ெபா=6ட� அ9ேக நிைற�தி�-பைத7�, அ"$க" பல ஊ�களி=��� 
அ"யா�க4� பிர�$க4� வி��வா�க4� வ�� வ�� ெச�/ 
ெகாC"�-பைத7� கCடா�. வி��வா�க� த9க� த9க� ஆ�றைல7� தா9க� 
ெப�ற பாி�கைள7� 3றி அ9க9ேகயி��� மகி8�� ெகாC"��தைல7� 
கவனி�தா�. மல�மாைலக4� சிவா�2சைன$>ாிய ப�திர �Uப9க4� பழ9க4� 
உாிய இட9களி* நிைற�தி��தைல ேநா$கினா�. அ9க9ேக பல ெதாC�கைள2 
ெச:பவ�க� த9க� கடைமகைள� தி��தமாக2 ெச:�ெகாC�"�தைல- 
பா��தா�. இவ�ைறெய*லா� பா��த இவ�, "இ�தைகய கா�சிைய இ�வைரயி* 
நா� கC"ேலாேம. எ9ேக பா��தா?� சிவமண�� தமி8 மண�� உ�ள இ�த 
இட�ைத-ேபா�ற ேவ/ ஓ� இட� உலக�தி* இ�$>ேமா! � சிவஞான �னிவ�, 
� க2சிய-ப �னிவ� �த=யவ�க� இ�தைகய இட�தி* இ�$க- ெப�றதனா* 
தாேன �ைவ மி>�த F*கைள இய�றினா�க�" எ�/ எCணி வி�மித��/ 
நி�றா�. பி�H� அ9>�ள பல கா�சிகைள7� தனி�தனிேய கC� மகி8�தா�. 
 
ேவ?� @ < பிரமணிய ேதசிக� இய%2ேவ?� @ < பிரமணிய ேதசிக� இய%2ேவ?� @ < பிரமணிய ேதசிக� இய%2ேவ?� @ < பிரமணிய ேதசிக� இய%2. . . .     
 
அ-ெபா,�, நம2சிவாய S��தி$>-பி� 14-ஆ� ப�ட�தி* ேவA� � 
�-பிரமணிய ேதசிகெர�பவ� ஆதீனக��தராக K�றி��தா�. அவ� வடெமாழி 
ெத�ெமாழி F*களி?� சிவாகம9களி?� ெம:கCட சாNதிர�, பCடார 
சாNதிர�, சி�த F*க� �த=யவ�றி?� பயி�சி மி$கவ�; பர�பைரேய 
பாட9ேக�டவ�; பாட; ெசா*?த=* மி$க ஆ�ற?ைடயவ�; பிரச9க ச$தி 
வா:�தவ�; வடெமாழி வி��வா�க� ெத�ெமாழி வாண� பல�ைடய இைடேய 
இ��� தின�ேதா/� அவ�க4ட� ச*லாப� ெச:� ெகாC� மகி82சிேயா� 
கால9 கழி-பவ�. அவ� அ-ெபா,த-ெபா,� சமேயாசிதமாக- ேபசிவ�த 
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வா��ைதக4�, சிேலைடயான ெமாழிக4�, வா$கிய9க4� இ�/� அ9க9ேக 
பலரா* மிக6� பாரா�" வழ9க-ப�கி�றன. அ�மட�தி* இ-ெபா,� 
பலவைகயாக எ,த-ப�� தி��க ஸ�பிரதாய9க4�, க"த வ$கைணக4�, உ�ள 
ச�ட தி�ட9க4� அவ� ��-பி�தனேவெய�ப�. தம$>- ப�டமாவத�> ��திய 
வ�ஷ�தி* � க2சிய-ப �னிவரா* ந�> ப"�� வ��ப" ெசவியறி6/�த- 
ெப�றவெர�/ ேக�வி. 
 
@ < பிரமணிய ேதசிகைர* தாிசி*த�@ < பிரமணிய ேதசிகைர* தாிசி*த�@ < பிரமணிய ேதசிகைர* தாிசி*த�@ < பிரமணிய ேதசிகைர* தாிசி*த�. . . .     
 
அவைர� தாிசி$கேவC�ெம�H� ேபரவா பி�ைளயவ�க4$> உCடாயி�/. 
தா� தாிசி�த�> ேவணவா6�றி��தைல ெம*ல அ9ேகயி��த த$காெரா�வாிட� 
ெதாிவி��$ ெகாCடா�. அவ� தைலவ�ைடய சமயமறி�� ெசா*= அHமதி ெப�/ 
வ�� அைழ-ப, இவ� ைக7ைறக4ட� ெச�/ அவைர ஸாUடா9கமாக வண9கி� 
தி�நீ/ ெப�/� தா� அவ� விஷயமாக இய�றி$ெகாC� வ�த சில ெச:7�கைள$ 
கCகளி* நீ�வார நா$>ழற விCண-பி��$ ெகாCடா�. அ2ெச:7�கைள இவ� 
ெசா*?ைகயி* அவ�றின� இனிய க��ைதயறி��� இவ�ைடய பயப$திைய$ 
கC�� � �-பிரமணிய ேதசிக� இவ� சிற�த க*விமாென�பைத உடேன ெதாி�� 
ெகாCடா�; மி$க அ�ேபா� இவ�ைடய வரலா�ைற விசாாி�தா�. இவ� 
��$கமான ெமாழிகளா* பணி6ட� ெம*ல அதைன$ 3றினா�. பி� தா� ப"�த 
F*கைள7� � க2சிய-ப �னிவ�ைடய F*களி* தம$> உ�ள ஈ�பா�ைட7� 
ெதாிவி��$ெகாCடன�. ேதசிக� இவேரா� அ��ட� ேபசி ஆதாி$க இவ� 
சிலதின� அ9ேகயி��� வ�வாராயின�. 
 
அ-ெபா,� அ9ேக ஆதீன வி��வா�களாக$ [7] க�தசாமி$ கவிராயெர�பவ�� 
[8]சரவண ஓ�வாெர�பவ�� ேவ/ சில�� இ��தா�க�. தமிழி� ைசவ ைவணவ 
சமய2சா�பான க�வி F* ப"-பவ�க4� க�த�ராண�, ெபாிய�ராண�, 
க�பராமாயண� �த=ய F*க�, தி��ைற �த=யைவக�, Nதல �ராண9க�, 
ைசவ சாNதிர9க� �த=யவ�ைற- ப"-பவ�க4� அ9ேக உC�. மட�தி* 
உணவி�>ாிய பCட9கைள- ெப�/� தி�வால9கா�, தி�$ேகா"கா, 
பாNகரராச�ர�, >�றால� �த=ய ஊ�களி?�ள வடெமாழி வி��வா�களிட� 
ெச�/ ப"��வ�த அ�தண மாணவ�க4� பல� இ��தன�. உ$கிராண�, 
கள;சிய�, ப�தி$க��, பCைண �த=ய எ*லா இட9களி� விசாரைண 
ேவைலகளி* த�பிரா�கேள அதிகாாிகளாக இ��� ப$தி சிர�ைதேயா�� 
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ந�பி$ைகேயா�� த9க4$>$ கிைட�த பணிையேய ெச:� ெகாC"��தா�க�; 
அவ�க4� பல� ப"�தவ�க�. அதனா* தைலவ� த��ைடய ேநர�தி� 
ெப��பா�ைமயான பாக�ைத- ப"-� ச�ப�தமாகேவ ெச?�தி இ���/ வ�தா�.  
 
இவ� ஆதீன க��தைர� தாிசி�த�>$ காைல மாைலகளி* ேபா>9கா* அ�ைம 
பாரா�" இவ�ைடய க*வியி� அளைவ ஆரா:வாரா:2 சிலசில பாட*கைள2 
ெசா*=, "இவ�றி�>- ெபா�� ெசா*?�" எ�/ அவ� ேக�ப�C�. இவ� அ2 
ெச:7�கைள மன�தி�ெகாC� ஒ��ைற இ��ைற ���ைற ஆேலாசி�� 
அவசர-படாம* விைட ெசா*?வ�. வினா69 கால��- ெபா�� �ல-படாதப" 
ேதசிக� ெச:7ைள$ 3/வ�; இ- �லவ�பிரா� மய$கமைடயாம* அ2ெச:7ைள 
ந�றாக ஆரா:�� ெசQவேன ெபா�� 3/வ�. அவ�/� இரC� ெச:7�க� 
வ�மா/:-  
 

[9]1. "இ�தவச� அ�தவச� த�மைலத� ேக�ெச7� 
ெநா�தவச ��றா�ேக ேநா$>9கா� - ைப�ெதா"யா:  
ஆCட>�� ெத�/ைறைச ய�பலவா ண��ய�தி�  
^Cடநிற2 ெச9க,நீ�- ^."  

 
2. "இ�ைத யைனய6� வி*லா� வி�மலேர 
ைவ�தகைர ேயாத�$க மா�டாேத - நி�தநி�த�  
அ9க�க9 கா��ைறைச ய�பலவா ண��ய�தி�  
ெச9க,நீ�� தாரைனேய ேத�." 

 
ெதாி�தவ�ைற ம��� விள9க2 ெசா*=வி��� ெதாியாதவ�றி�>- ெபா�� 
ேக��� ெதாி��ெகா�வ�. இவ�$> இ��த ச�ேதக9களி� பல அ$கால�தி* 
அவரா* தீ��தன. விநாயக�ராண�தி� பாயிர�தி* உ�ள, 
 

"மர��ைள�த கைணயாH; ேசாெவறி�த  
        திறலாH மதி$>� ேதா/� 
சிர��ள$க வைலகட?; ேசணிக�த  
          ெப�வைர7� திற�தி� >�ற$  
கர��ள$>9 >/�னி$>9 க��தி�மய*  
             ^�"யைக தவ;சா* ெவ�பி�  
உர��ைள�த ேசயிைலேவ* வலHய��த  
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       விைளயவைன 7ள��� ைவ-பா�”  
 
எ�H� ெச:7ளி?�ள, 'கர��ள$>9 >/�னி$>' எ�H� ப>தி$> இவ�$> 
ெந�நாளாக- ெபா�� விள9காம=��த�. பலாிட��� இைத-ப�றி 
வினவிய�C�. அவ�க� ெசா*=ய ெபா��களி* ஒ�ேறH� இவ�ைடய 
��தி$>- ெபா��தேவயி*ைல. அ2ெச:7ைள ஒ�ெபா,� ேதசிக�பா* இவ� 
விCண-ப� ெச:தன�. உடேன அவ� உ�ள9ைகையேய�தி மறி��$ கா�"$ 
கடைல உCட� ைகைய ஏ�தினைமயாெல�/� வி�த�ைத அ,�திய� ைகைய$ 
கவி�தைமயாெல�/� ெபா�� 3றேவ, உய��ேதா�களிட��2 சில ெபா,ேதH� 
பழ>தலா?Cடா>� ெப��பயைன இவ� அறி�� அவாிட� ஈ�ப��, "இ�த- 
ெபாியவ�கைள இ�கா/� தாிசியாம* பலாிட��� அைல�தைல�� Kேண 
கால9கழி�� வி�ேடாேம" எ�/ மன� வ��தின�. 'கர��ள$>�' எ�பத�> அவ� 
ெபா�� 3றிய அ�ைம-பா�ைட7� பிற நிக82சிகைள7� இவ� அ"$க" 
ெசா*வ�C�. இQவா/ காைல மாைலகளி� சமய� பா���2 ெச�/ அவ�பா� 
ேக��$ ேக�� இவ� தீ���$ெகாCட ஐய9க� பல. தம$> ெந�நாளாக- ெபா�� 
விள9காதி��த ஒ=ய*, க,வா:, ைசலாதி, வ5தினி, வாதராயணெர�H� 
ெசா�க4$> �ைறேய ஈேயா�" எ�H� வி��, பிராய2சி�த�, தி�ந�திேதவ�, 
ேசைன, வியாச� எ�/ ெபா�� ெதாி�� ெகாCட� அவாிட�ேத தா� எ�ப�. 
�*ைலய�தாதியி?�ள, 
 

[10]"க�ேடா� �தெலன$ காமாதி யா/9 காிச/�ேதா� 
உ�ேடா� �த6 திற�தி�ப K��$ >2சாி�ேதா�  
சி�ேடா� �த*விமC ேணா��தி க;ச� ெதளிவி���பி� 
வி�ேடா� �த?/ ந�ெள,� தா��*ைல ேமவ-ெப�ேற"  

எ�H� ெச:7ளி?�ள ந�ெவ,�தல9கார- ெபா�ைள7�,  
 

[11]"ெபா�தவி சாகர; ச�தி79 >�பH� ெபா�பழி$க 
வி�தவி சாகர� தாH� வ��� ெம: ய�ப��ள�  
ஒ�தவி சாகர� ெத��*ைல யா6ைட யார�ளா� 
இ�தவி சாகர ெந;ேசய* லா�ெசய =யா�ன$ேக", 

 
[12]“வைரேயற வி�ட�த; ேச�தனிட வ��திைனவ* =னெம� றா?� 
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உைரேயற வி�ட�த லா>ேமா ெவைன2சி�ெத� /ைர�தா ெல�னா�  
நைரேயற வி�ட�த னாளவனா$ ெகாC�வட �=ைச ேம6�  
கைரேயற வி�ட�த* வா6ைனய� றி7ெமன$ேகா� கதி7C டாேமா" 

 
எ�பன ேபா�ற ெச:7�களி� ெபா�ைள� ெதாி��ெகாCட�� அவாிட�ேததா�. 
அவ�ைடய தாிசன�தி� பி��தா� தமிழி� பர-�� ெப�ைம7� இவ�$> 
விள9கின; தமிழி* பல F*க4� அவ�றி* ஆ8�த க���$க� அைம�த 
ப>திக4��ளன ெவ�றறி�தன�. 'இ�த மட�தி� ச�ப�த�ைத- ெப�ற� ெப�� 
பா$கிய�' எ�/�, 'இ�ெதாட�ைப எ-ெபா,�� ெப�/:யேவC��' எ�/� இவ� 
எCணினா�. 
 
திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�. . . .     
 
அ-பா* அ"$க" வ�� தாிசி-பதாக விCண-பி��- பிாியா விைட ெப�/� 
திாிசிர�ர� வ�� ேச��தா�. பி�ன�, இைடயிைடேய தி�வாவ��ைற ெச�/ � 
�-பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி�� ேவC"யவ�ைற� ெதாி��ெகாC� 
வ�வ�C�. 
--------------------------- 
[1] ஆ]�: ப�\2�ர�தி� ெத�பா?�ள�� ேதவார� ெப�ற�மான ஒ� சிவNதல�. 
[2] அவ� ேதவார� �த=யவ�றி� பயி�சி7�/ அவ�ைற- பCேணா� ஓ�பவ�; 
ெபாிய�ராண�, தி�விைளயாட* �த=ய ைசவ F*களி?� பிரப�த9களி?� 
�ைறயான பயி�சி7� பிரச9க� ெச:7� வ�ைம7� ெப�றவ�; ��/- ப$க9களி* 
உ�ளவ�களா* தமி8 வி��வாென�/ மதி$க-ெப�றவ�. 
[3] ந�> ஒ"2� இ$ைக அ��� அாி; இ$> - க��� ; அாி - >ர9>. நாகவ*= 
ெம�ெகா" - ெவ�றிைல$ெகா". ெம�ெகா"யின� பிண$ைக. எ� ெகா� 
இ2சி$ைக �ாி�தா:; இ2சி$ைக - வி���த*. எ�ெகா� - எ�ன விேசட�ைத 
யறி��. ��ெகா"2சி$> இ2சி$ைக �ாி�தா:; ெகா"2சி$> - ெகா"2சி யி�பா*. 
[4] அவ� ப�\2�ர� நம2சிவாய பி�ைளயா* ஆதாி$க-ப�ட வி��வா�க4� 
ஒ�வ�; சிற�த தமி8$கவிஞெர�/ �க8ெப�றவ�; சிவNதல9கேடா/� ெச�/ 
ெச�/ Nவாமி தாிசன� ெச:� ஒQெவா� ேநாிைச ெவCபா இய�றி$ 
கால9கழி�தவ�. அQெவCபா$க� தல�தி� ெபயைரயாவ� Nவாமியி� 
ெபயைரயாவ� திாிபிேலH� யமக�திேலH� எ�ைகயி� ெப�/- ெபா�� 
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சிற-�ைடயனவா: விள9>�. அவ� அ9ஙன� ெச:த ெவCபா$க� F�/$ 
கண$கானைவெய�ப�. அவ�/� சில பாட*கேள கிைட$கி�றன. 
[5] ப�\2�ர� �த=ய பல தல9கைள� தன$>� அட$கி$ெகாC"�$கிற 
பைழயா/ எ�H� பைழய நகர�தி� ம5உவாகிய பழைச ெய�H� ெபய� 
ப�\2�ர�தி�>� தைலைம ப�றி வழ9>�. 
[6] ெவ�ளி - ெவ�ைள நிற�ைடய�, ெவ�ளிெய�H� உேலாக�. மாத9க� – 
யாைன�ேதா*, ெபாிய த9க� (ேம�.) ெபா�நிறவாளி - தி�மகைள மா�பிேல 
உைடய தி�மாலாகிய அ��, நிற�ைத7ைடய ெபா�னாலாகிய அ��. 
[7] இவ� உைடயா�பாைளய�தி* ஜமீ�தாராக இ��த க2சி$ 
க*யாணர9க�ைரெய�பவ� மீ� ஒ� ேகாைவ பா"- பாி�� ச�வ மானியமாக- 
ப��$காணி நில�� ெப�றவ�. 
[8] இவ� பி�கால�தி* ேகாய���_ைரயைட�� அ9ேக உ�ள பிர�$களா?� 
வி��வா�களா?� ஆதாி$க-ெப�/- பல�$>- பாட; ெசா*=- �க8 ெப�றவ�. 
[9] >றி-�: (1) இ�த அச� - இ�த ஆ�. வச�த� - ம�மத�. ைப�ெதா": விளி. 
ெச9க,நீ�- ^ைவ ஆ:வாயாக; ஆ:த*, ஈC��ேத"$ ெகாண�த*.  
(2) இ� ைதய* ைநய - இ-ெபC ெம=7�ப". மல� ஏைவ - மல�- பாண�ைத, தக� - 
ஆ�. அ�பலவாண�: இவ� இ�த ஆதீன�தி* 13 - ஆ� ப�ட�தி* தைலவராக 
K�றி��தவ�. அ�ைனேய ெச9க, நீ�� தாைர� ேத�. 
இ2ெச:7�க� இரC�� ெவறி வில$>. இைவ ெதா�"$ கைல2 �-பிரமணிய 
�னிவ� வா$>.  
[10] >றி-�: காமாதி ஆ/� க�ேடா�; க�ேடா� - கைள�ேதா�. உ� ேதா� காி� 
அ/�ேதா� - அக$ >�றமாகிய ஆணவ மல�ைத அ/�ேதா�. �த6 - கத6. சி� ஓ� 
உ2சாி�ேதா� - ஞானமயமா7�ள பிரணவ�ைத உ2சாி�ேதா�. �த*வி, மC, ஓ� 
உ�தி (ஆ/), க;ச�, ெதளி6 எ�பவ�றி� �தெல,�ைத7� ஈ�ெற,�ைத7� 
வி��- பா�கா$க-ெப�ற ந�ெவ,��$களா*; இ� ந�ெவ,�தல9கார�. 
இதனா� >றி-பி$க-ப�ட ெதாட� மாசிலாமணி எ�ப�; >மாாி (�த*வி), காசினி 
(மC), பாலா/ (ஓ� உ�தி), தாமைர (க;ச�), �ணி6 (ெதளி6) எ�H� ஐ�� 
ெசா�களி� ந�ெவ,��$க� ஐ��� ேச��தா* மாசிலாமணிெய�றாத* காCக. 
மாசிலாமணிெய�ப� வடதி��*ைலவாயி� சிவெப�மா� தி�நாம�. �*ைல - தி� 
�*ைலவாயி*. �*ைல ேமவ-ெப�/ மாசிலாமணியா* க�ேடா�, அ/�ேதா�, 
உ2சாி�ேதா� என இைய$க. இ� தி��*ைலவாயி ல�தாதியி?�ள 50 - ஆ� 
பா��. 
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[11] ெபா�த விசாக� அ� ச�தி7� >�பH� ெபா�� அழி$க; விசாக� - 
��க$கட64ைடய; ச�தி - ேவ*; >�ப� - அக�திய �னிவ�. வி�� அவி 
சாகர�தாH�; வி�� - ெவ�றி. சாகர� வ���� - அ�ப� உ�ள�ைத ஒ� 
தவிசாக6� ெத��*ைலைய ஆகரமாக6� உைடயவ�; ஆகர� - இ�-பிட�. இ�, 
தவி, சா, கர - இ��தா*தா� இ�, தவி�தா*தா� தவி, ெச�தா*தா� சா, 
ஒளி�தா*தா� ஒளி; இ9ஙன� ெச:வத�றி ேவ/ ெசய* உன$> எ�ன 
இ�$கி�ற�! அவ� அ�ளாைமயி� நீ எ�ன நிைல அைட�தா*தாென�னெவ�ற 
ப". இஃ� அQவ�தாதியி?�ள 33 - ஆ� பா��. இ� தைலவியி� 3�/. 
[12] வைரேய* - எ�ைன நீ$காேத. ேச�த� தவி�ட�த� இட அ��திைன; 
தவி�ட�த� - தவி�டாலா$கிய களிைய. உைரேய - ெசா*வாயாக. 'ற' இ 'ட' 
வ*=ன� எ�றா?� �தலா>ேமா - றகர�� இ�த டகர�� வ*=னமாக 
இ��தா?� ெமாழி$> �தலா>ேமா; ஆகா. உ�ைன-ேபால என$>2 சி�ெத�H� 
ெபய� வழ9கிH� நா� �த�ைம உ/ேவனா; அ"ைம� த�ைமையேய உைடேய� 
எ�றப". அவி�ட� �த* நாளவைன நைரேயறாக$ெகாC�; அவி�ட 
ந�ச�திர�தி�> �த* நாளாகிய தி�ேவாண�தி�>ாிய தி�மாைல இடப 
வாகனமாக$ ெகாC�. வட�=ைச - தி�-பாதிாி-�=B�. கைரேயறவி�டவெர�ப� 
அ�த� தல�திெல,�த�ளி7�ள இைறவ� தி�நாம�. 
----------- 
 

6. 6. 6. 6. தி� ைபAஞீ5* திாிப�தாதி �த5யவ+ைற இய+றிய�தி� ைபAஞீ5* திாிப�தாதி �த5யவ+ைற இய+றிய�தி� ைபAஞீ5* திாிப�தாதி �த5யவ+ைற இய+றிய�தி� ைபAஞீ5* திாிப�தாதி �த5யவ+ைற இய+றிய�....    
 
ல)<மணபி�ைள ெய�பவாி� இய%2ல)<மணபி�ைள ெய�பவாி� இய%2ல)<மணபி�ைள ெய�பவாி� இய%2ல)<மணபி�ைள ெய�பவாி� இய%2. . . .     
 
திாிசிர�ர�தி* இவைர ஆதாி�தவ�க4� ஒ�வராகிய ல��மண பி�ைள ெய�பவ� 
தமி8 F*களி* அபிமான� உைடயவ�; ெச:7� நய9கைள அறிபவ�; 
ப"�தவ�கைள� ேத"- ேபா: வ=�� உபசாி-பவ�. அவ� இ$ 
கவிஞ�ெப�மாHைடய சிற-ைப7�, இவ� பல இட9களி?�ளவ�களா?� 
ேபா�ற-ப�� வ�தைல7� அறி�� ஏைனேயா�கைள$ கா�"?� மி$க அ��ட� 
இவைர ஆதாி��வ�தா�. நாளைடவி* இவ�ைடய க*வி�திறைமயி* ஈ�ப�� 
இவ�$> ேவC"ய பலவைக அJ3ல9கைள7� ெச:� வ�தா�. 
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தி� ைபAஞீ5* திாிப�தாதிதி� ைபAஞீ5* திாிப�தாதிதி� ைபAஞீ5* திாிப�தாதிதி� ைபAஞீ5* திாிப�தாதி. . . .     
 
இQவா/ இ��� வ�ைகயி* பி�ைளயவ�க� தி�-ைப;ஞீ=$>2 சில 
அ�ப�க4ட� ஒ��ைற ெச�றி��தா�; அ-ெபா,� உட�ெச�றவ�க4� 
அ9ேக7�ளவ�க4� அ�த� தலச�ப�தமாக ஒ� பிரப�த� ெச:யேவC�ெம�/ 
ேக��$ ெகாCடா�க�. பல திாி� யமக அ�தாதிகைள வாசி�த பழ$க�தா?� 
ேவA�2 �-பிரமணிய ேதசிகாிட� பல திாி�யமக- பாட*களி� உைரைய7� 
அவ�றி� ேபா$ைக7� அறி�� ெகாCட வ�ைமயா?� திாி�யமக9கைள� தா�� 
பாடேவC�ெம�H� அவா6ைடயவராக இ���வ�தனராத=� அவ�க� 
வி�-ப�தி�கிண9கி அ� தல�தி�> ஒ� திாிப�தாதி சில தின�தி* இவரா� 
ெச:ய-ெப�ற�. 
 
அ� மிக எளிய நைடயி* அைம���ள�. இைடயிைடேய அக-ெபா���ைற-
க4�ள பாட*க� காண-ப��. அவ�/�, பா9கிவி� _�, அ�னவி� _�, 
கி�ைளவி� _�, வC�வி� _�, நாைரவி� _�, ேமகவி�_� �த=யைவ 
உ�ளன. தல�தி� ெபயராகிய கத=வனெம�பைத, 21-ஆ� பாட=* 
திாிபிலைம��- பா"யி��த* க�த�>ாிய�. சிவெப�மா� தி�நாம9களாகிய, 
'ச9கரேன' (29), 'சிவச��' (42) எ�பனவ�ைற� திாிபிலைம��- பா"7�ளா�. 
"விைன வா��த=�, உ��தா மைரப�ேவைன” (1),  
"அ�ம�த க*வி" (36),   "மதன- பய*” (62)  
எ�றவிட9களி* உலகவழ$>2 ெசா�க� அைம�� மி$க இ�ப�ைத2 ெச:கி�றன. 
உவமான ச9கிரக� �த=ய இல$கண F*களி* எ��ேதாத- ெப�றனவாகிய, 
3�த* �த=யவ�றி�>$ ெகா�ைற$கனி �த=ய உவைமகைள அ9க9ேக 
காணலா�. 
 

[1]"அ�த�தி ல9>ச பாச�� ளா�க� தைனவிைனேய� 
சி�த� தில9>� பரைன-ைப; ஞீ=யி� ெச�/ெதாழா�  
க�த� தில9>ைழ- பா�ேபா* யம�கச$ க�திாிப� 
��த� தில9> மிழி�தி9>� ேதா�றி 7ைலபவேர" (52)  

 
எ�ற ெச:7ளி* யமH$> எ�ளா��வாைர உவைம 3றியி��த* 
பாரா�ட�>ாிய�. ��ேனா� ெமாழி ெபா�ைள இட�தி�ேக�ப அ9க9ேக 
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எ��தாCடத�றி இ$கவிஞ�பிரா�, "இல9 கயிலாதர�" (தி�வர9க�த�தாதி) 
எ�பதி?�ள அயிலாதரென�ற ெசா*ைல, "எ*ைலயிலாதர�ற�தா:” (55) 
எ�றவிட���, "அ�தகா வ��பா� ச�ெற� ைக$ெக�டேவ" (க�தரல9கார�) எ�ற 
ெதாடைர "அ�தகா வ�� பாெரா� ைகயினிேய" (71) எ�றவிட���, “அவனிவென� 
ெறCணி யைலயா தி��தி" (அழக� கல�பக�, 2) எ�பைத, "அவனிவென� 
றைலயாம ென;ேச" (86) எ�றவிட��� அைம�� அவ�க� ெசா*ைல7� 
ெபா�ேன ேபா� ேபா�றினைம அறி�� இ��ற�>ாிய�. இ� F=?�ள சில 
�ைவ7�ள பாட*க� வ�மா/:-  
 

[2] 1."அ�தைன வா�பாி ேய�றைன நீ= வன�தம��த 
நி�தைன வாெவ�ெற� >�ேற வ?9ெகா ணி�மலைன$ 
க�தைன வா:மன ெம:யா� ெறாழா��� க�ம9கf* 
எ�தைன வாசி� தி�$கிH நீ9>வ ேததவ�$ேக." (19)  

 
[3] 2. "வ��தா ெரனமகி8� ேதனி�ைற ஞா�/ வைர7; ��மா 
இ��தா ரH-�த =�றிவC \ாி�/ ேபா:2ெசா?9ேகா�  
ெப��தா ரணி�க8� ேத���ைப; ஞீ=-ெப� மாH$>�ேத� 
தி��தா� �"7ைட யா�$>� ேதவ�த� ேதவ�$ேக." (60)  

 
[4] 3. "எCணா தவன� ெபா�நி� பத�ைதெய� றா?ெமைன  
உCணாத வ�ன;ச �Cட� ேபால 6வ�த��வா:  
விCணாத வ�கதி� ேதா�றா வர�ைப விய�வன �$ 
கCணா தவன� >ைடயா� மன��ைற காரணேன." (69) 

 
இ�:.�0ாிய சிற 2 பாயிர  பாட% இ�:.�0ாிய சிற 2 பாயிர  பாட% இ�:.�0ாிய சிற 2 பாயிர  பாட% இ�:.�0ாிய சிற 2 பாயிர  பாட%     
 

[5] மைறF /கைள யறேவா��� ளா� மகி8��பவ$ 
கைறF/ மா/ண�� �:�தி� மா/ கயிைலெயா-ப  
உைறF/ மாட9ெகா� ைப;ஞீ= நாத� >வ��க=� 
�ைறF/ ெசா�றன� மீனா�சி ��தர� _யவேன”  
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எ�ப�. இதைன இய�றினவ� இ�னாெர�/ ெதாியவி*ைல. 
 
தி�வாைன�கா* திாிப�தாதிதி�வாைன�கா* திாிப�தாதிதி�வாைன�கா* திாிப�தாதிதி�வாைன�கா* திாிப�தாதி    
 
பிரப�த� இய�/� ஆ�ற* இவ�பா* இQவா/ நாேடா/� ெப�கி வ�த�. 
ஒ�ற�பி� ஒ�றாக இய�ற-ெப�/ வ�த பிரப�த9க� பல வரவர2 �ைவகளி* 
வள�2சி7�/ வ�தி��தைல$ காணலா�. இ$ கவிஞ�ைடய இ�ப�தாறா� 
பிராய�திேல இைவ நிக8�தன. திாிப�தாதிெயா�/ தி�வாைன$காவி�>� இவரா* 
அ-ெபா,� இய�ற-ெப�றெத�ப�. அ� F* இ-ெபா,� கிைட$கவி*ைல. 
 
தி�/சிராமைல யமக அ�தாதிதி�/சிராமைல யமக அ�தாதிதி�/சிராமைல யமக அ�தாதிதி�/சிராமைல யமக அ�தாதி    
 
திாிப�தாதிக� சிலவ�ைற இய�றிய பி�ன� யமக அ�தாதி இய�ற� ெதாட9கினா�. 
�த=ேல தா� வா8��வ�� திாிசிர�ர விஷயமாகேவ ஒ�/ இய�றினா�. அ� 
திாிசிராமைல யமக அ�தாதிெயன வழ9>�. இவ� அ�த அ�தாதிைய ந�> ஆ:�� 
�ைவ ெபற2 ெச:யேவC�ெம�H� ேநா$க�ைடயவராக இ��தா�. 
இளைம-ப�வ��- பா"யதாத=� அ� F?$> �� ஆ�வமி>தியா*, விநாயக$ 
கட6�, � தா7மானவ�, � ம��வா�>ழல�ைம, � ெசQவ�தி விநாயக�, 
��க$கட6�, கைலமக�, தி�ந�திேதவ�, ைசவசமயாசாாிய� நா*வ�, சCேட�ர 
நாயனா�, ம�ைற� தி��ெதாCட�க�, ேச$கிழா� �த=ேயா�கைள வா8�தி- 
பதிெனா� ெச:7�கைள7� அைவயட$கமாக ஒ�ைற7� Fதன �ைறயாக- 
பா"7�ளா�. பிற அ�தாதிகளி* இ��ைற இ*ைல. 
 
"க9காதர" (8), "அ-பாசிராமைலயா:" (21), "க�தர�தா” (25), "ைகயிலாய ன�ப�" 
(44), "பகவக9காள" (99) என வ�� சிவெப�மா� தி�நாம9கைள7�, ">�தன; 
ச�தன�” (35) என வ�� வழிெய�ைகைய7�, "தர9க� தர9க�" (38) எ�ற 
மட$ைக7� யமக�தி� ெபா��தி- பா"யி�-ப� அறி�� மகி8த�>ாிய�. 
இைடயிைடேய தி�விைளயாட� �ராண2 ெச:திகைள7� நாய�மா�க� 
வரலா/கைள7� காணலா�. 
 
அ� F=?�ள சில ெச:7�க� வ�மா/:-  
 

[6] 1."கல$க� தரமட வா�மய* வாாி கல�தெவ���  
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கல$க� தரெவ; சம�வ�9 கால9 க�$ைகத-ப  
கல$க� தரநதி a�; சிராமைல யா:க�னிபா  
கல$க�தரநிைன ேவC"$ெகாCேட ெனைன$ கC�ெகா�ேள.” 

 
[7] 2. "ஆயாவ- பாலாி ய�பா சிராமைல ையயநி�ைன 
யாயாவ- பானி�>� ெவQவிைன- ப�டைல� ேதமன��C 
ணாயாவ- பா�சைட யா7ழ* ேவ�>ைவ ய2சிலைர 
யாயாவ- பாெவ� றினி-பிற� ேதாத லைத�தவிேர. " (60)  

 
[8] 3. "ஆவண9 கா�ட மதி$க2 �ம$கவ- ேபா�ெதாி 
யாவண9 கா�ட நாிையெய* லா�பாி யா$க�தி  
ராவண9 கா�டந� ைமய� சிராமைல யாைனைவ�த 
தாவண9 கா�ட�ைம யார�ப� ேறயி தறிமனேம." (89)  

 
அ�த F* யாவரா?� ந�> மதி$க-ெப�ற�. அத�> ��� இவ� ெச:த 
F*கெள*லாவ�றிH� சிற�தெத�H� ெப�ைம அத�> உCடாயி�/. 
அ$கால�தி* இவ�ைடய அறிவி� ஆ�ற* எ*ேலாரா?� அறி�� 
விய$க-ெப�ற�. இ2ெச:திக�, 
 

"^வா� ெபாழி�சிர ^தர� வா8�$க� �Cணியனா�  
ேதவாதி ேதவH$ க�தாதி மாைலைய2 ெச:தணி�தா�  
பாவா� தமிழி� றவ-பய னாவ� பC�ைடயா� 
நாவா� ெப���க8 மீனா�சி ��தர நாவலேன"  

 
"ேத�பிற�த க�$ைகயணி சைட-ெப�மா� றாயான ெச*வ மா:2ேச�  
வா�பிற�த தல-பHவ* பிறதலF* களிHெம�ேன வய9> ெம�னி�  
கா�பிற�த >வைளய�தா� மீனா�சி ��தரமா கவிஞ� ேகாமா�  
தா�பிற�த தலF�ம� ைறயதலF =H;சிற�த* சகச� தாேன?"  

 
எ�ற அ�F� சிற-�-பாயிர9களா* உ:��ணர-ப��. இவ�ைற 
இய�றியவ�களி� ெபய�க� இ-ெபா,� ெதாியவி*ைல.  
 
@ அகிலா=டநாயகி மாைல@ அகிலா=டநாயகி மாைல@ அகிலா=டநாயகி மாைல@ அகிலா=டநாயகி மாைல. . . .     
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இவ� சில அ�ப�க4ட� ஒ� தின� தி�வாைன$காவி�>2 ெச�/ �வாமி தாிசன� 
ெச:வத�காக- �ற-ப��$ காவிாியி� ெத�பா?�ள [9]ஓட�தி* ஏறியெபா,� 
உடனி��த சித�பர�பி�ைள ெய�H9 கனவா� இவைர ேநா$கி � 
அகிலாCேட�வாியி� மீ� ஒ� மாைல இய�றேவC�ெம�/ 
ேக��$ெகாCடன�; அ-ெபா,� உட� ெச�றவ�� ஒ�வ�, "��னேம 
தி�வCணாமைலைய வல� வர� ெதாட9கிய �ைறம9கல� சிவ-பிரகாச 
Nவாமிக� ஒ��ைற வ�வத�>� ேசாணைசலமாைலைய- பா"�"�த� ேபா* 
நீ9க� ச��நாதைர� தாிசன; ெச:� தி���வத�>� அ� மாைலைய2 ெச:வத�> 
இய?மா?" எ�/ ேக�டா�. இவ� ேந�மானா� ெச:யலாெம�/ ெசா*=- 
பாட�ெதாட9கி, எ,தி7� எ,�வி��$ெகாC�� ெச�/ ேகாயி?$>-ேபா:� 
தாிசன� ெச:த பி��, சில நாழிைக அ9ேக ஓாிட�தி* த9கி- பாட*கைள2 
ெச:�ெகாCேட இ���வி��� தி��பி K�வ�� ேச�வத�>� அ�Fைல 
�"�தனெர�/ ெசா*வா�க�. 
 
அ�மாைலயி� பலவிதமான க�பைன நய9க� அைம���ளன. சிவெப�மாH$> 
இட-பாக�தி* அ�பிைக K�றி�$>� ஒ� ெச:தியி=��� கிைள�த பலவைக$ 
க�பைனக4�, நாய�மா�கைள-ப�றி7� ம�ைர � ேசாம��தர$ கட6ளி� 
தி�விைளயாட*கைள-ப�றி7� உ�ள ெச:திக4� அதி* அ9க9ேக அைம6�/2 
�ைவ நிர�பி விள9>கி�றன. தல ச�ப�தமான ெச:திக4� த�>றி-ேப�றவணி7� 
அ�மாைலைய அழ> ெச:கி�றன. 
 

"ெப�வள னைம�த நீ�� வாய ெப��தைக" (17) 
"�Cணிய ெவ�ைள நாவேலா னார� 
^Cடவ ெனH� ெபய� �ைன�தா�" (64)  
"ஒளிமி> ச�� =9கநா யக�" (71)  

 
என அ�தல��2 சிவெப�மாைன-ப�றிய ெச:திகைள7�, 
 

"இைடயறா வ�� ெப�$கிநீ ^ைச யிய�றிட வினி�ள �வ��  
சைடயறா �"ேயா Hைறதர- ெப�ற தCணிழ னாவல� த�ேவா" (30)  
"சில�பி யிய�/F� ப�த� �வ�� �ணர�� �ாி�தா�" (60) 
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என� தலவரலா/கைள7�, -  
 

" நின� பிற9>ேப ராலய; a8�த 
ெபா�வினீ றி�டா� மதி*" (76)  

என� தி�நீறி�டா� மதிைல7� ப�றி அ9க9ேக 3றிய� இவ� தி�வாைன$கா- 
�ராண�ைத- ப"��- பல விஷய9கைளயறி�தைமைய- �ல-ப���கி�ற�.  
 
அ�F==��� ேவ/ சில பாட*க� வ�மா/:- 

"அளவ/ பிைழக� ெபா/�த� ணி�ைன  
       யணி7�- பாதியி* ைவ�தா�  
[10]தள�பிைழ S�ேற ெபா/-பவ ட�ைன2  
         சைட�" ைவ�தன னதனா�  
பிளவிய� மதிய; a"ய ெப�மா� பி�தென�  
            ெறா�ெபய� ெப�றா�  
களம�ெமா: கழனி a8தி� வாைன$  
          காவகி லாCட நாயகிேய." (7) 

 
"உலகிைட ய,த பி�ைளபா* >"$>  
        �Cைமெய� /ைர-பத� ேக�ப  
இல>சீ காழி மழவழ வளி�தா யி��ைல-  
            பாலழா வி"H�  
அலகற விர9கி யளி-பவ ாிைலேயா வ�த> 
          மழ6யா ன��வா:." (28)  

 
[11]"அ�பல� தாட ெவ��ததா �ைணெய�  
          றைறவேனா� கா�மைல யைரய�  
வ�பல� ��றி� றி�மண� த�மி ைவ�ததா  

                    �ைணெய�ப ேனா�கா�  
ெச�ெபா� �ணியா ென�ெறைன யிகேழ* ேத��ெதா�  
          வழிநி�ேற ன�ேன  
க�பல�� தட;a8 த�தி� வாைன$  
           காவகி லாCடநா யகிேய." (73) 
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அ�த F=� ஒQெவா� ெச:7ளி?� நய� அைம�தி�-பைத$ கCட யாவ�� 
இQவள6 விைரவி* இ��ைண2 �ைவ மி$க ெச:7�கைள- பா"ய இவ� 
இைறவ� தி�வ�� ெப�றவேரெயன எCணி விய�தன�. சித�பர� பி�ைள 
இவ�$>� த$க ஸ�மான� ெச:தா�. 
 
அகிலா=டநாயகி பி�ைள*தமி3அகிலா=டநாயகி பி�ைள*தமி3அகிலா=டநாயகி பி�ைள*தமி3அகிலா=டநாயகி பி�ைள*தமி3. . . .     
 
பி�� இவ� ல��மணபி�ைள ேக��$ெகா�ள அகிலாCடநாயகி பி�ைள�தமிைழ 
இய�றினா�. இவ� இய�றியவ�/� �த� பி�ைள�தமி8 அ�ேவ. பல �ைவக4� 
மி>�� அ� விள9>கி�ற�. "தா9க�ற Fலளேவ யா>மா� JCணறி6" 
எ�பத�கிண9க இவ� அ�கா/� க�ற F*களி?�ள பல க���$க4� 
க�பைனக4� அதிலைம���ளன. �திய �திய க�பைனக4� அதி* ம=�� 
விள9>�. 
 
�த� �தலாக- பி�ைள�தமிைழ இய�ற� ெதாட9கிய இ$கவிஞ�ெப�மா� த� 
�ய�சி$> இைடB/ ேநராம� கா$>� ெபா��� விநாயக�, பரமசிவ�, பராச�தி, 
விநாயக�, �-பிரமணிய$ கட6�, ந�திேதவ�, தி�ஞானச�ப�தS��தி நாயனா�, 
தி�நா6$கரச�, ��தரS��தி நாயனா�, மாணி$கவாசக Nவாமிக�, தC\ச 
நாயனா�, தி��ெதாCட�க� எ�பவ�க4$> வண$க9 3றி F?$>$ 
கா-பைம��$ ெகாCடா�. இ$கா-�2 ெச:7�க� ப�னிரC�� அைவயட$க2 
ெச:7� ஒ�/� ேச���- பாயிர உ/-ைப Fதனமாக அைம��$ெகாC� Fைல� 
ெதாட9>கி�றா�. ேவ/ பி�ைள�தமி8களி?� இவேர பி�கால�தி� ெச:த 
பி�ைள�தமி8களி?� இ��ைண விாிவான �திக� இ*ைல. 
 
இ9ஙன� அைம��$ெகாCட �திக4� �த=* உ�ள விநாயக வண$க�தி�கC, 
'ச��வனமம� ேதவிைய2 சகல வCட�மளி$>� பிரா�"ைய 7ைரெச: தCடமி8 
வள� ெப�க', 'ஒ�ேகா� "�பத� திாிகடா$ >;சர�ைத நிைனவா�' எ�/ 
வண9>கி�றா�. விநாயக�ைடய சி/விைளயா�� ஒ�/ இ2ெச:7ளி� 
3ற-ப�கி�ற�: “வான�தி* ச�திர� விள9>கி�ற�; ெவCேசா�/$ 
கவளெம�ெறCணி அதைன$ கவ�வத�> விநாயக� தம� �தி$ைகைய 
நீ��கி�றா�; அ�கC� இ�த2 ச�திர� இ�ேறாேட ெதாைல��வி��, இனி 
இதனா* வ�� ��ப9க� இனி இ*ைலயாெம�/ விரகதாப�ைடய மகளி� 
களி$கி�றன�. அேதசமய�தி*, ந��ைடய நாயகH$>� ��ப� வ�தேதெய�/ 
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ந�ச�திர$ 3�ட9க4�, நம� >ைடயாகிய ச�திரH$>� தீ9> 
வ��வி�டேதெய�/ ம�மதH� திைக$கி�றன�. இ9ஙன�, ஒ�சாரா�$>$ 
களி-�� ம�ெறா� சாரா�$>� �ய�� உCடாக விநாயக� த� பைனெயழி* 
கா��� ைகைய நீ��கி�றா�.” இ2ெச:திக� ��9கிய உ�வி*, 
 
"சீ�ல6 வனசமக� �ைர7மட வாாிக* தீ��ேதா ெமன$ களி-ப2  
ெசறி7�$ கண��வி* ��ேத "ைக-பவி� தீ9கவள ெம�/ததிேதா:  
கா�ல6 மாகந� வ�ெபா=7 மா�பல9 காத�மதி மீ-பைனெயழி*  
கா��9ைக நீ��ெமா� ேகா�"� பத�திாி கடா$>; சர�ைத நிைனவா� ” 
 
எ�/ காண-ப�கி�றன. விநாயக� ஒ�வேர வி$கின�ைத நீ$>வ�� 
ஆ$>வ�மாகிய ெசய*கைள7ைடயவெர�H9 >றி-�� இதனா� 
ெபற-ப�கி�ற�. இ9ஙன� �த=* விநாயக$ கட6ைள வண9கி- பி�ன� 
பரமசிவ வண$க�, பராச�தி வண$க� ெச:�, அவ�க4ைடய தி�$>மார� எ�H� 
�ைற ப�றி மீC�� ஒ��ைற விநாயக�$> வண$க� 3/கி�றா�:  
 

“ேகாேம6 மதிெலா�S� ெறாி$> ஞா�ெற9  
>னிமதிெச; சைட2ெச�>� ெப�மா ன�ப� 

நாேம6 தமி8$ெகா�^9 ெகா"பா� c� 
நட�தநா யக�விநா யகெவ� ேற�தி  

மாேம6 கதி�$கா�ேற� நட�� மா/ 
வ�ம"க "�வ"க� வண$க; ெச:வா�  

^ேம6 தி�$காைவ ேம6 ஞான- 
^9ேகாைத பாட*வள� ெபா=ய ெவ�ேற." (பாயிர�, 4)  

 
இவ� தி�வாைன$கா- �ராண�ைத- ப"�� இ���/ அத�கC 
ஈ�ப�டவராத=�, அ�F� கா-�2ெச:7ளி* விநாயக�, சிவெப�மா� த�ைம 
வழிப�� ேவCட அவர� ேதைர ஓ��ப"ய�ளிய விைளயாடைல அத� ஆசிாிய� 
எ��தாC"��தைல- ேபால இவ�� இ2ெச:7ளி* அதைன அைம�தி�$கி�றா�. 
 
அ���வ�� �-பிரமணிய$ கட6� வண$க�தி*, அவ� aரப�மைன அட$கி� 
ேதவ�க4$>- ெப�வா8வளி�தவ� எ�பைத, 
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“இரசத வில9க�மிைச ெயா,க�வி �ைரயK  
        ாி�ம�- பா�ப�மாறா  
திழி�$ கடா�ெபாழிய ெம�சிைன- ைப�த�  
            விள9கா� நற6ெபாழிய2  
�ரபிப* வள�ெபாழிய ேவம6ல கா4ெமா�  
            ேதா�ற�மைன யா�"கCட;  
a,ம9 கலநா ணா�ைற கழி��ேவ  
           ெறா�டவைன ய;ச=-பா�" (5) 

 
என மிக அழகாக$ >றி-பி�கி�றா�. அ2ெச:7ளி� சிவெப�மா� தி�ேமனியி* ஒ� 
பாக�ைத அகலாம* உமாேதவியா� K�றி�-பத�> ஒ� காரண�ைத$ க�பி$கிறா�: 
‘நாக�, சி9க�, �", மா� �த=யன த��ைடய அவயவ9களி* ஒQெவா�ைற$ 
கC� அ;சி2 சிவெப�மா� தி�$கர�ைத அைட7�ப" அவ�ைடய பாக�ைத 
அகலாதி�$>� உமாேதவியா�' எ�H� க��தைமய, 
 

"உரக�வல வில9>�" நQவி�த லமல�ேம ?ரறிவ� காைலயி�ற�  
ஒளிரவ யவ9களிெலாQ ெவா�/கC ெடாQெவா�  
ெறா�9கியவ� ைகயைடயவ-  
பரமாிட மகலா தி��த�ைண " (பாயிர�, 5)  

 
எ�கி�றா�. கா-�-ப�வ���, இ�திரைன-ப�றி2 ெசா*?� ெபா,�, அவ� த� 
மைனவியின� >ழ* �த=ய அவயவ9க4$>- பைகயானைவெய�/ ேமக� 
�த=யவ�ைற அட$கியா�கி�றாெனன$ க�பி$கி�றா�: 
 

"ேமாக�ைத யா9ெகாCட ேபாெதலா மி$கி�ப �னியா தளி�தி�2சி  
ெமா:>ழ H�-��ைல ெசா�பைகக ளிைவெயன �ராாிமகி8 ெவ:தேவறி 
ேமக�ைத ேயா�"� திசாதிைச திாி�தைலய மி�ைன� �ர�திேயா9>�  
ெவ�ைப� �ணி�த�ைத வா:-ெப:� த�நீழ* ேம6ெமா� கட6�கா$க."  

(கா-�-, 6)  
 
தி�மகைள-ப�றிய கா-�-ப�வ2 ெச:7� மி$க �ைவ7ைடய க�பைனேயா� 
திக8கி�ற�: ‘இைட2சிய�க� K�"* உ�ள பா* �,வைத7�, அவ�க� த9க� 
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K��$கதைவ� தாழி�� S"யி�-ப அதைன� திற�� உ��>�� உC� பி� 
அவ�க4ைடய ம�த"ைய- ெப�/ வ���� த� கணவராகிய தி�மாைல, 
உ��ைடய வி�-ப�தி�ப" பாைல உC�ெகாC� �கமாக� _9>கெவ�/, த� 
பிற�தகமாகிய பா�கட=* >"யி�$க2 ெச:தவ�' எ�H� க��தைமய, 
 

“��தநைக வி��க- ெபா�விய� கட-பா�  
          �,$கவ� றா8வ=��  
S�9 கவாட� த"��மைன �$>ண  
             �னி�தவ� பிணி�த"$>�  
ம�த" ெபா/��வ� �ைண�கிைல  
       7C�கC வள���ைறதி ெய�/த�ைன  
வயி/ைள� தீ�றெவா� பா�கட� >"யா$>  
          மடமாைன ய;ச=-பா�" (கா-�-, 7)  

 
எ�/ க�பி$கி�றா�. ச-பாணி- ப�வ�தி*, aாியைன,  
 

“கைலமண$ >9ெகா"$ ெகா�gட மானநா$ கட6ெளா� வாதம��த  
கமலg ட�மகில மகளிைட ெபாதி�த^9 கைலவயி /ைள��யி��த  

சிைலமண$ >;சி/ Jத*சின கர-^; ெச,9கபா ட��திற$>� 
திற6ேகா*” (ச-பாணி-, 3)  

 
எ�கி�றா�. அ-ப�வ�திேலேய அ�பிைகயி� தி�$கர�ைத, 
 

"...........வ,தி- ெபா�மைனயி� 
ைறயலா� ைம$கC �ைத$>9 ைக" (ச-. 1) 

 
"............. வைர$கைரய ெனH�� 
த�ைத தர ெவ�ைதயா� ெதா�டைக” (ச-. 2) 

 
“அ�மைற$ கிழவ��த ைலவ�$ >�ெதாழி*க  
ைள�ெதCண லளைவ ெச:ய ஐவிர* பைட�தைக " 
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"....... ��"ேனா டவ�$ க�ெதாழி* கா��ைக"  
"ப��ைல ம�-�ற வைள$>றி பட��கி� 
ப�டேகா \ர�"ெய� பரமைன� த,6ைக"  
"வளரற9க��- ப�திரC�� �ாிைக"  
">�மணி >யி�றிய வி�9க9 கண$ைக" 
'ெகா"ேயைனய;ச ெல�ற ேகால$ைக"  
"........ மட- ெபா:த� பிணா$கெளா� 
>ளி�பனி வைர2 ேசாைலதC  
த�நற6 ெகா��மல� ெகா:79ைக" (ச-. 4)  
"............. இைண$கெண, க�ைண ெவ�ள� 
எ9>� பர�த- பர�>மீ தி�ட"ய 
ாி�விைனைய வாாிேயாட$  
ேகாகனக மதி��ைள� தாெலன- ெபா=ைக” (ச-. 5)  
" ............ எ�மா னளவி* ேவ"ரC ெடனவர2 ெச:� ,  
............ கவி��" தாி�தாி யைண$கCைவ� தி�கய* 
களி$கேநா$ காெவா�கய*  
ெகா�ெளன வி��பி$ ெகா��தைக" (ச-. 6)  

 
என- பலபட- �ைனவ�. ��த-ப�வ�தி*,  
 

“சிர�ர2ச� ததிதைழ$க �ைலெகா��த தைலவி��த� த�கேவ 
தி�மக�>9 கைலமக�> ெமழி*சிற$> மிைறவி��த� த�கேவ  

தரணி��/� தனிதைழ$க நனி�ர$> மமைல��த� த�கேவ 
சைட�"��� பிையவி�-ப �டHயி��த விமைல��த� த�கேவ  

மரகத-ெபா� சிமயெவ�� நிக�தைழ$>� வ"வி��த� த�கேவ 
மைழ�கி�கC ெட,ப��த மடமயி�> நிகரC��த� த�கேவ  

உரகெபா�க9 கணாிட�� ம�6ச�தி க6ாி��த� த�கேவ 
உரல"$>; சரவன�� ெமன�ள�� �ைறவC��த� த�கேவ"  

(��த-. 10)  
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எ�H� ெச:7� ச�த�தி* அைம�தேதH� எளிதி� ெபா�� விள9க இ��த* 
அறி�� இ��ற�>ாிய�. அ�பிைகயி� தி�2ெசவியி* >ைழ�ேதா"ல9>வைத� 
த�>றி-ேப�ற அைமதிேயா�, 
 

"க�ப$ களி�/ாிய� க��டாி ல9கிைய$  
        ைக�தைலயி ��திமதிைய$  
க9ைக�" ைவ�த*ேபா* ைவயாைம கC�ெச9  
          கதி�நின� ெசவி�>�ேதா�  
>�ப�த ன;சைட யிைட$கர� தா�நின� ெகா,நெரன  
    ெமாழிதேல:-ப$ >ைழ�ேதா "ல9க” (வாராைன-. 1)  

 
என வ�ணி$கி�றா�. அ��=-ப�வ�தி* �ைறேய சாம ேபத தான தCட� 
ெபா��த2 ெச:7�கைள அைம$கி�றா�. ேபத�ைத2 ெசா*?�ெபா,� ச�திரைன 
இழி��, 
 

[12] "மாெல2சி ைல2��/ �னிெய2சி ேறா�றிெயா� 
மா�ண� ெத2சிலானா:” (அ��=-. 4)  

என2 ச��பட$ 3/கி�றா�. 
 
Nதல ச�ப�தமான விஷய9கைள இ-�லவ�ேகாமா� இ� F=� பலவைகயாக 
எ��தா�கி�றா�. காைவ, மதகாிவன�, அ�தியாரணிய�, தான-ெபா�-�வன�, 
உரல"வன�, மதமாத9கவன� எ�ற தல-ெபய�கைள7�, ச��நாத�, 
ச��=9க-ெப�மா�, ச��நாயக�, அ�த-ெப�மா� எ�ற சிவெப�மா� 
தி�நாம9கைள7� எ���- பாரா��கிறா�. 
 
"ெவCணாவெல� �Cணிய� ", "^ேம6 ெவCணாவ னீழலம� �$க� �ராதன� ", 
"ெவ�ைளநாவ ல"�ைள�த த� ேனாி=" எ�பைவ �த=ய இட9களி* 
தலவி��ச�ைத$ >றி-பி$கி�றா�; “ சில�தி பணி�த நக� " எ�பதி� சில�தி இ� 
தல�தி� ^சி�த��, "�ைற�>� வழ$கா றி,$கா� ேகாேலா2� ��கா�தி யபய� 
மகிழ �"யி*ெவ� ெள�ைபேய ெகா�தார மி�டவைர ��தார மி�டவதனா*" 
எ�பதி� சிவெப�மா� ஆர9ெகாCட��, "திைரெய�/ கமல�திர�டா:", "ச=ல� 
திர�"ய� விாியா�", "விாி�ன� ம=��ள ெவன2 ெச9 கர9ெகா� விய-பி� 
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றிர�"டாேம" எ�பவ�றி* அ�பிைக தீ��த�ைத� திர�"2 சிவ=9க� 
தி�6�வைம�த��, பிரம�, இ�திர�, தி�மா* எ�பவ�க4ைடய பாவ�ைத� 
தீ��த�மாகிய தலவரலா/கைள இைடயிைடேய அைம���ளா�. 
 
"எைன7மாளி�9 க�ைணயா�" என அ-பைர7�, "எைனயா� வாத]ர"க�" என 
மாணி$கவாசகைர7� 3/வதா* இவ�$>2 ைசவ சமயாசாாிய�க�பா* உ�ள 
ஈ�பா� �ல-ப�கி�ற�. 
 

"ஒ��தி ெபா�றா ள��திெகாC� ளி��திநி�பா�"  
"ைபயரா நCOல> மCOல>� விCOல>�”  
"ெகா��வைர ப��வன வ�பிைக வி��பிநி� ெகாQைவவா: ��தம�ேள"  
“��தி யளி�தி� ம�திவ ன�தவ� ��த மளி�த�ேள" 
"அ�திவன 6�தம ாிட�தம� ப��தெகா"” 
"நாவிாி பாவிாி ^விாி காவிாி ந�னீ ரா�கேவ" 

எ�பன �த=யைவகளி* உ�ள எ�ைக நய��, 
 

“அ���ைற7�வ� த���ைற யளவளா:” 
"பய�த� பய�தனாக"  

எ�பன ேபா�ற மட$>$க4�, 
 

“நி�ப� >ல��/ ெச�ேதேன” 
“ேவ�ப� >"$ேகா� ெச9க��ேப”  
“மதமா த9க வன��மட மாேன” 
“ேபாதக வன9>" �>�தெம� காம�பி"”  

எ�பன ேபா�ற �ரCவைகக4� பிற6� இ�F=* ம=�� �ைவ த�கி�றன. 
 

“இள ெம�சி/ ���ெத�ற* வ�த��ப 
எ9>ெமாளி� ெச�தழ ல���ேதமா”  
“�தி$>ம"யா >ள$ேகாயி� cCடா விள$ேக” 
“கபா:” 
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எ�பைவ மீனா�சிய�ைம பி�ைள�தமிழி=��� அைம��$ ெகாCடைவ. 
 

“ம�த ம�த2 ெச�/”  
எ�ப� க�பராமாயண�தி=��� எ���� ெதா��த ெதாட�. 

“ம�9கைண யாைடைக ெவ�நி� �ைதயா” 
எ�ப� தி�விைளயாட� �ராண� ப"�தைத$ கா��� அைடயாள�. 
 

“ப9கய மல��திவ� ெச9கதி� நிற�த6ட* பனிமதி நிற9ெகாளா�  
படராி மத��தகC >ழியா� நா"க� பச��நா றா�Jைனவா:  
ெகா9ைகக� கறா�ம� �ைவநா- ெபறாதக� >ைழயா �றாதின�ப*  
>றிபடா த�ைமெயா �யி��திமய மாேதவி >ளி��ன*ெபா� வைள>ளிறி�� 
அ9ைகயி ெல��தா�" நீறி�� ம�கா- பணி�ெதா,> தி��ைல-பா*  
ஆ�வெமா ட��த6C டயறவ8� ேதறிமைல யைரய� �ய�தவ� ெபா�  
ெச9ைகவிர* சிரமீ� ப�றிநி� றா�மயி* ெச9கீைர யா"ய�ேள  
ெத�காைவ ய�பதி ெசழி$கவ� ெம�ன�ைம ெச9கீைர யா"ய�ேள"  

(ெச9கீைர-, 1)  
எ�பதி* க*லாட�, தி�விைளயாட��ராண�, பிர�=9க@ைல எ�பவ�றி?�ள 
க��� அைம���ள�. 
 
இ$கவிஞ�பிரா� இத�கC உலகவழ$கி* வழ9>� >�� (3�ட�), ஒ�"யாண� 
எ�பன ேபா�ற ெசா�கைள அைம���ளா�. 
 
இ9ஙன�, பி�ைளயவ�க� த��ைடய பலவைகயா�ற*கைள7� ெவளி-ப��தி 
இ�Fைல இய�றியி��த* ஆரா:�� அறி�� இ��ற�>ாிய�. 
 
அகிலாCடநாயகி பி�ைள� தமிழினா* இவ�$> உCடாகிய �க8 அ�வைரயி* 
இய�றிய ேவ/ எ�Fலா?� உCடாகவி*ைலெய�ப� மிைகய�/. இவ�ைடய 
கவியா�ற* நாளைடவி* வள�2சி7�ற�. அதHட� இவ�ைடய �க,� வள��த�. 
திாிப�தாதிகளி* தளி���� திாிசிர�ர யமக அ�தாதியி* அ��பி அகிலாCடநாயகி 
மாைலயி� ேபாதாகிய இ-�லவ�சிகாமணியின� கவி�திறH� �க,� அகிலாCட 
நாயகி பி�ைள�தமிழி* மல��� நி�றன. இவாிH� சிற�த கவிஞெரா�வ� 
இலெர�ற ெப�மதி-�� மாியாைத7� அ-ப$க�தி* எ9>� பரவலாயின. 
இ�தைகய �ைவ-பிழ�பாகிய Fைல அ2சி�� ெவளி-ப��தினா* யாவ�� எளிதி� 
ெப�/- ப"�� இ��/வாெர�/ அ�ப�க� பல� பதி-பி$>�ப" ேவC"$ 
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ெகாCடன�; இவ�� அத�கிண9கி- பதி-பி$க எCணி7� த$க சாதன9க� 
இ�ைமயி� அ��ய�சி அ-ெபா,� நிைறேவறவி*ைல. 
------------ 
[1] அ�த�தி* – ைகயி*; உ�ளா�> - உ�ள விநாயக$ கட64$>. அ�தைன – 
த�ைதைய, சி�த�� இல9>�. க�த – கத/�ப"; தில9>ைழ-பா�ேபா* - 
எ�ளா��வா� ேபா*. திாிப��� த�தி*; த�� - ஆப��. 
[2] பாிேய�றைன - இடப�ைதேய >திைரயாக உைடயவைன. நீ=வன� - 
தி�-ைப;ஞீ=; நீ=2ெச" இ�தல��$>ாிய�. ெதாழாதவ�க4ைடய பைழய 
க�மமல9க�. ஏ�: இ*ைலெய�றப". 
[3] இ� வC�வி� _�. தா� (மாைல) வ�� என மகி8�ேத� . அH-�த=�றி2 
��மாயி��தா�. ேத� தி��� ஆ�; ஆ� - ஆ�தி மாைல.  
[4] யா� எCணாதவெனன ஒ� ெசா* வ�வி$க. வ* ந;ச�. எைன உவ�� 
அ��வா:. ஆதவ�கதி� - aாியகிரண9க�. அர�ைப வன� - வாைழவன�; வாைழ, 
இ�தல�தி�>ாிய வி��ச�. தவ� ந�> உைடயா�. 
[5] மைறF* �கைள அற ஓ���. 
[6] கல� க�தர� – ஆபரண�ைத- ^Cட க,�ைத உைடய. கல$க�தர - 
மன$>ழ-ப�ைத� த�வத�>. த-� அக* அ$> அ�தர நதி - >�றம�ற 
உ��திரா�ச�ைத7� க9ைகயா�ைற7�. க�னிபாக ல$க� தர� நிைனேவC"$ 
ெகாCேட�; ல$க�தர� - ல�ச�தர�, 
[7] ஆ: ஆவ-பா* அாி அ�பா - ஆராய-ப�கி�ற அ�பறா� _ணியிட�தி* 
தி�மாலாகிய அ�ைப உைடயா:. நி�ைன ஆயாம*. மன� �Cணா: ஆ அ-� ஆ� 
சைடயா:: ஆ - ஐேயா! ைவய2சிலைர- ^மியி?�ள சிலேபைர. ஆயா - தாேய. 
அ"ேயH$>- பிற-ைப நீ$க ேவC�ெம�ப� க���. 
[8] ஆவண� கா�ட� மதி$க �ம$க - கைடKதியி* விறைக விைல மதி$>�ப" 
�ம$க6�. கா�ட நாிைய ெதாியாவண� - கா�"ேல உ�ள நாிகைள பிற� 
அறியாவா/. �தி� ஆவண� - பைழய ஓைலைய. ைவ�த� ஆ வண9> ஆ� 
த�ைமயா� அ��; ஆ: விய-பி�க� >றி-�. �ம$க6� ஆ$க6� கா�ட6� 
ைவ�த� அ�ப�ேற என இைய$க. 
[9] அ$கால�தி� காவிாி$>- பால9க�ட-படவி*ைல. 
[10] தCணீ� S�/ பிைழ ெபா/$>ெம�ப� ஒ� பழெமாழி.  
[11] இரC� ெசய?� இட�தாளி� ெசயலாத=� இ9ஙன� 3றினா�. 



67 

 

[12] மாெல2சி ெல�ற� ^மிைய; அதைன2 ��/� �னி எ2சி ெல�ற� கட=ைன ; 
அக�திய �னிவரா* உCண-ப�டதாத=� இ9ஙன� 3றினா�. 
---------- 
 

7. 7. 7. 7. ெச�ைன�0  பிரயாண�ெச�ைன�0  பிரயாண�ெச�ைன�0  பிரயாண�ெச�ைன�0  பிரயாண�....    
 
ெச�ைன�0/ ெச%ல வி��பிய�ெச�ைன�0/ ெச%ல வி��பிய�ெச�ைன�0/ ெச%ல வி��பிய�ெச�ைன�0/ ெச%ல வி��பிய�. . . .     
 
இவ�ைடய அறி6 வரவர வள�2சி7/தைல-ேபால$ க�றவ�கேளா� 
பழகேவC�ெம�H� ஆ�வ�� இவ�பா* மி$> வ�த�. “நவிெறா/ 
Fனய�ேபா?� பயிெறா/�, பC�ைட யாள� ெதாட��" எ�H� 
ஆ�ேறார�தெமாழிைய அறி�த இவ� Fனய�ைத அறி�தேதாட�றி- 
பC�ைடயாள� ெதாட�ைப7� வி���த* இய*ப�ேறா? பி� எ�த எ�த ஊாி* 
தமி8 வி��வா�க� இ�$கிறா�கெள�/� அவ�க� எQெவ� F=� 
பயி�சி7ைடயவ�கெள�/� அறி�� ெகா�வாராயின�. அQவா/ விசாாி�� 
வ�ைகயி* ெச�ைனயி* தமி8- �லவ�க� பல� இ�-பதாக அறி�தன�. 
 
அ$கால�தி� ெச�ைனயி* �ைர�தன�தா�, [1]க*வி2ச9க ெமா�ைறயைம��- 
பல ஊ�களி=��த சிற�த தமி8 வி��வா�கைள வரவைழ��$ 3�" அவ�க� 
வாயிலாக மாணா$க�க4$>- பாட;ெசா*?த*, பிரச9க��ாிவி�த*, பைழய 
தமி8F*கைள ஆரா:2சி ெச:� பதி-பி�த*, ெச:7� வ"வமான F*கைள 
வசனமாக எ,�வி�த*, பாடசாைலக4$> உபேயாகமா>�ப" வசனநைடயி* 
இல$கண9கைள7� பாட9கைள7� இய�/வி�த*, வடெமாழி �த=ய ேவ/ 
ெமாழிகளி?�ள F*கைள� தமிழி* ெமாழிெபய�-பி�த* �த=யவ�ைற நட�தி 
வ�கிறா�கெள�பைதயறி��, அ9ேக ெச�/ அவ�க4ைடய பழ$க�தா* ந*ல 
பயி�சிைய அைடயலாெம�/� பல F*களி* தம$கி��த ஐய9கைள 
நீ$கி$ெகா�ளலாெம�/� இவெரCணினா�. ஆயிH� அ9> ெச�/ 
இ��த�கா>� ெசலவி�>ாிய ெபா�� இ*லாைமயா* அ9ஙன� ெச:ய 
�"யவி*ைலேய ெய�ற வ��த� இவ�$> இ���வ�த�. 
 
ெச�ைன ேச��த�ெச�ைன ேச��த�ெச�ைன ேச��த�ெச�ைன ேச��த�. . . .     
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இQவாறி�$ைகயி* இவைர ஆதாி�� வ�த ல��மண பி�ைள ெய�பவ� தம$>2 
ெச�ைன ைஹேகா��"=��த வழ$ெகா�ைற அ9ேக ெச�/ நட��வத�>� 
த$கவ� யாெர�/ ஆேலாசி�தன�. அ-ெபா,� எ*லா ந�>ண9க4� ஒ�9ேக 
அைம�த இவ�ைடய நிைன6 வ�த�. இவைர2 ெச�ைன$> அH-பினா* 
காாிய�ைத ஒ,9காக �"��$ெகாC� வ�வேதா� தம$>� மி$க ெகளரவ�ைத 
உC�பCOவாெர� ெறCணி இவைர- பா���, “எ�Hைடய 
>��பவழ$ெகா�ற� ச�ப�தமாக2 ெச�ைன$>- ேபா: வ�வத�> உ9க4$>2 
ெசௗகாிய-ப�மா? அ9ஙன� ேபா: வ�வதாகவி��தா* என$> அJ3லமாக 
இ�$>�” எ�/ ேக��$ெகாCடா�.  
 
அ-ெபா,�, 'ெச�ைன$> நா� எ-ெபா,� ெச*ேவா�? அ9>�ள ெபாிய பC" 
த�க4ட� அளவளாவி- பல ஐய9கைள எ-ெபா,� தீ���$ெகா�ேவா�; 
இ�வைரயி* நா� ெபறாதன6� ேக�விநிைலயி?�ளன6மாகிய F*கைள 
எ-ெபா,� ெப/ேவா�; ப"-ேபா�? அ-ப"-ப�ட ந*ல கால� நம$> வ�ேமா! 
அத�>ாிய ெபா�� இ*ைலேய!' எ�/ ஒQெவா� நா4� எCணி$ெகாCேட-
யி��த இவ�$>, ல��மண பி�ைளயி� வா��ைத மி$க பசி7�ளவ�க4$>$ 
கிைட�த அ�த�ைத-ேபால ஆன�த�ைத விைளவி�த�. அ�த மகி82சி$ >றி-ைப� 
தம� �க� �ல-ப��த அவைர- பா���, "எ�ைன2 ெச�ைன$> அH-பினா* 
உ9க4ைடய காாிய�ைத ஜா$கிரைதயாக- பா���வி�� வ�வ�ட� பலநாளாக 
உ�ள எ�Hைடய மன$>ைறைய7� எளிதி* தீ���$ெகாC� வ�ேவ�" எ�றா�. 
அவ�, "உ9க4ைடய மன$>ைறெய�ன?" எ�/ ேக�ப, "ெச�ைனயி?�ள தமி8 
வி��வா�கைள ெய*லா� பா���- பழகி அறி��ெகா�ள ேவC�வனவ�ைற 
அறி��ெகா�4த?� இ�கா/� என$>�ள பல ஐய9கைள� தீ���$ 
ெகா�4த?ேம" எ�றா�. அவ� தம� அ�கி=��தவ�கைள ேநா$கி, "இ�நகர�தி� 
�க8ெப�/ விள9>� இ$கவிஞ�ெப�மாH$>� க*வி விஷய�தி* மன$>ைற 
இ�$கி�றேத! அ$>ைறைய� தீ���$ெகா�ள ேவC�ெம�/ இவ�க4$>�ள 
ஆவைல- பா�9க�. பிறாிட��� ெதாி��ெகா�ள ேவC�வன பல உ�ளன 
ெவ�/ இ9ஙன� ெவளி-பைடயாக யாேரH� இ$கால�தி� ெசா*?வா�களா? 
அ�ப$ க*விைய 7ைடயவ�க4� த�ைம எ*லாமறி�தவ�களாக$ கா�"- பிறைர 
வ;சி��� தா�� ெக��� த�ைம2 சா��தவ�கைள79 ெக���வி�வா�கேள!" 
எ�/ இவ�ைடய >ண9கைள- பலவாறாக விய�� �க8�தன�. பிற> உடனி��� 
இவ�$> உதவி ெச:வத�> ேவைல$காரெனா�வைன நியமி�� இ�வ�ைடய 
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பிரயாண��$>�, சில மாத� ெச�ைனயி* இ��த�>� ேவC"ய ெபா�ைள உதவி 
�கம� 3றியH-பினா�. 
 
இவ� திாிசிர�ர�தி?� அதைன2 சா��த ஊ�களி?��ள த��ைடய 
மாணா$க�கைள7� உCைமய�ப�கைள7� பா���� த��ைடய 
பிரயாண2ெச:திைய அவ�க4$>� ெதாிவி�� ஒ� ந*ல தின�தி� �ற-ப�டன�. 
அ-ெபா,� ந*ல நிமி�த9க� பல உCடாயின. வழியH-�வத�> வ�த 
�தியவ�க� அ�நிமி�த9கைள அறி��, "ஐயா! நீ9க� ந*ல பலைன யைட�� 
ெப�;சிற-ேபா� தி��பிவ�K�க�" எ�/ உள9கனி�� அH-பினா�க�. உட� 
பழகியவ�க� இவ�ைடய பிாிைவ ஆ�றாதவ�களாகி, "இவ�ட� நா�� 
ெச�ைன$>2 ெச*ல$ 3டவி*ைலேய!" என வ��தினா�க�. பி�� எ*ேலாாிட�� 
விைடெப�/- ப�\2�ர�, மாBர�, சித�பர� �த=ய ே%�திர9கைள� தாிசன� 
ெச:��, ஆ9கா9>�ள தமி8வி��வா�கேளா� பழகி அளவளாவியி���� 
>றி-பி�ட கால�தி� ெச�ைன வ�� ேச��தன�. 
 
தா� வ�த காாிய�ைத ஆC��ள வ$கீ* ஒ�வாிட� ெசா*=, அவரா*, சில மாத� 
தா� அ�நகாி* இ�$கேவC"யி�$>ெம�பைத யறி�� ெகாCடா�; அதைன 
ல��மணபி�ைள$>$ க"தSலமாக� ெதாிவி�தன�. பி�� அ�நகாி?�ள தமி8 
வி��வா�களிட� ெச�/ ெச�/ அறிய ேவC�வனவ�ைற அறிய நி2சயி�தன�. 
 
ெச�ைன வி*�வா�களி� பழ�க�ெச�ைன வி*�வா�களி� பழ�க�ெச�ைன வி*�வா�களி� பழ�க�ெச�ைன வி*�வா�களி� பழ�க�. . . .     
 
அ-ெபா,� ெச�ைனயி* இ��த வி��வா�க�: தி�வாவ��ைற ஆதீன 
வி��வா� [2]� தாCடவராய� த�பிரா�, கா;சீ�ர� மகாவி��வா� சபாபதி 
�த=யா�, எ,�^�� தி�ேவ9கடாசல �த=யா�, தி��தணிைக விசாக- 
ெப�மாைளய�, தி�வ�பல�தி�ன�த�பி�ைள, [3]ேபா5� வா�தியா�, 
அUடாவதான� Kராசாமி ெச�"யா�, �ரைச அUடாவதான� சபாபதி �த=யா� 
�த=யவ�க�. 
 
இவ�, க�த�ராண�, ெபாிய�ராண�, தி�விைளயாட� �ராண�, கா;சி-�ராண� 
�த=ய ைசவ F*களி?� ைசவ- பிரப�த9க� பலவ�றி?� தி�வா5�� 
தல�ராண� �த=யவ�றி?� உ�ள ஐய9கைள$ கா;சீ�ர� சபாபதி 
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�த=யாாிட���, க*லாட�, தி�வாசக�, தி�2சி�ற�பல$ ேகாைவயா�, தி�$>ற� 
- பாிேமலழக�ைர �த=யவ�றி?�ள ஐய9கைள� தி�வ�பல�தி�ன�த� 
பி�ைளயிட��� ேக��� ெதளி�தன�. 
 
எ,�^�� தி�ேவ9கடாசல �த=யா� க�பராமாயண� �த=ய ெபாிய 
கா-பிய9களி?� ெசQைவ2 a�வா� பாகவத�தி?� திQய-பிரப�த 
வியா$கியான9களி?� �ைறேய பாட9 ேக�� ந*ல பயி�சி உைடயவெர�பைத� 
ெதாி�� அவ�றி?�ள ஐய9கைள அவாிட�� வினாவி� ெதளி�தன�. 
இ�Sவ�களிட�� இ��த அாிய F*கைள- ெப�/- பிரதிெச:� ெகாC� 
பாட9ேக���, பி�H� ெச�ைனயி* ஆ9கா9>�ள க�/�ேத��த 
ெபாிேயாாிட�� ஒழி�த கால9களி� ெச�/ அவ�க4$> எ�ன எ�ன F*களி� 
பயி�சி உCேடா அவ�ைற ��னதாக அறி�� ெகாC� அ� F*கைள$ ேக��� 
ெதளி��� மனமகி82சிேயா� கால9கழி-பாராயின�. ஒQெவா� தின��� பக=� 
��பாக�தி� கா;சீ�ர� சபாபதி �த=யாாிட��� பி�பக=* எ,�^�� 
தி�ேவ9கடாசல �த=யாாிட��� அNதமன�தி�>- பி�� மயிலா-^ாி* உ�ள 
தி�வCணாமைல மட�தி* இ��த தி�வ�பல�தி�ன�த� பி�ைளயினிட��� 
ெச�/ அவரவ�க4$> ஆக ேவC"ய எ,�த* ஒ-�ேநா$>த* �த=ய 
காாிய9கைள ��னேர அறி�� ஒ,9காக2 ெச:� அவ�க� அ�ேபா� பாட� 
ெசா*?தைல$ ேக��வ�த* இவ�$கிய*பாக இ��த�. அ� Sவ�க4� 
யா�$ேகH� பாட;ெசா*?த�> சமயமி*ைலயாயி� அதைன ��ேப ெதாி�� 
ெகாC� அ$கால�தி* ம�ற- ெபாிேயா�களிட��2 ெச�/ ேவC"யவ�ைற� 
ெதாி�� ெகா�வா�. கால�தி� அ�ைமைய அறி�தவராத=� அாிதி� வா:�த 
இ2ச�த�-ப�ைத$ கணேமH� KC ேபா$க$ 3டாெத�H� எCண� மிக 
உைடயாராயினா�. 
 
பி�கால�தி*, தா� இQவா/ ப"��வ�த ெச:திைய இவ� எ9க4$>2 
ெசா*?ைகயி*, "தி�வ�பல�தி�ன�த� பி�ைள K�"�>2 ெச*?�ெபா,� 
�கபா@�வர� ேகாயி=� வாயி=� வழிேயதா� ெச*ேவ�. அ-ெபா,� உ�ேள 
ெச�/ Nவாமிைய� தாிசி��$ெகாC� ேபாகேவC�ெம�H� வி�-ப� 
இ�-பிH� ேநரமா:வி�ேமெய�H� கவைலயா* ச�நிதியி* நி�ேற அ;ச= 
ெச:�வி��2 ெச*ேவ�" எ�/ ெசா�ன�C�. 
 
இைடயிைடேய ஓ:6கால� ேந�மானா* த�மிட� பாட9 ேக�க 
வி��பினவ�க4$> அவ�க� வி��பிய F*கைள- பாட;ெசா*= வ�வா�. 
அ-ெபா,� ப"�தவ�க� [4]�ரச பா$க� ெபா�ன�பல�த=யா�, காிவரத-பி�ைள 
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�த=யவ�க�. கா;சீ�ர� சபாபதி �த=யாாிட� ப"$>� கால�தி* உட� 
ப"�தவ�க� ேம�>றி�த தாCடவராய� த�பிராH� அUடாவதான� சபாபதி 
�த=யா��. தாCடவராய� த�பிராH� இவ�� பல�ைற ச�தி��� த��� 
அளவளா6வ�C�. அதனா* அவ�$> இவ�பா* அ�� மி>தி7�ற�. இவ�ைடய 
அறிவி� வ�ைம7� ந�>ண�� அவைர வய-ப��தி$ ெகாCடன. 
 
கா;சீ�ர� சபாபதி �த=யாாிட�� இவ� ப"$>� ெபா,� இவெர,தி$ெகாCட 
க2சி ஆன�த ��திேரச� வC�வி�_தி� பைழய க"த-பிரதி ெப�[லா* 
அ9க9ேக >றி�த சில அ��பத$ >றி-�ட� இ��தைத நா� பா��தி�$கிேற�. 
 
சபாபதி �த=யா�, தி�ேவ9கடாசல �த=யா�, தி�வ�பல�தி�ன�த� பி�ைள 
ெய�H� Sவ�� ஒ�வ�ைடய K�"�> ஒ�வ� ேபா: Fலாரா:2சியி� 
விஷயமாக ஒ�வேராெடா�வ� அளவளாவி இ��/வ� வழ$க�. 
அ$கால9களிெல*லா� அவ�க� பி�ைளயவ�க4$>� தமி8 F*களி?�ள 
ேவ�ைக- ெப�$க�ைத7� இய�ைகயறிவிைன7� ��னேர இவ�$> 
அைம�தி�$>� அக�ற Fலாரா:2சி- ெப�ைமைய7� ஞாபக ச$திைய7� 
அட$க�ைத7� த�$கி�ைமைய7� ந��ைடைம �த=யவ�ைற7� >றி�� 
விய�தா�க�. இவ� ச�ேதகெம�/ வின6கி�ற வினா$களி* ெப��பாலன 
அவ�க4$>- �திய விஷய9கைள அ�த2 சமய9களி* ேதா�ற2ெச:7�; 
விைடதரேவC" ேம�ேம?� பல F*கைள ஆரா7�ப" அவ�கைள அைவ 
_C��. இவ�ைடய பாட*கைள7� அவ�றி?�ள நய9கைள7� அவ�களறி�� 
இவ�ைடய ஆ�றைல- பாரா�"னா�க�. இளைமயிேல இQவள6 ந*லா�ற* 
வா:�தைம யா�$>�தா� விய-ைப$ெகாடா�? 
 
மழைவ மகா5"ைகயைர/ ச�தி*த�மழைவ மகா5"ைகயைர/ ச�தி*த�மழைவ மகா5"ைகயைர/ ச�தி*த�மழைவ மகா5"ைகயைர/ ச�தி*த�. . . .     
 
அவ�க� Sவ�� இவைர மகா=9ைகய�$>$ கா�" அவைர மகி8வி$க 
ேவC�ெம�/ தீ�மான� ெச:தா�க�. அ�த வி�-ப� இவ�$>� ெந�நாளாக 
இ���வ�த�. ஓ� ஆதிவார�தி* ேம�3றிய Sவ�க4� ேவ/ சில�� இவைர 
அைழ��$ெகாC� மழைவ மகா=9ைகய�ைடய K�"�>- ேபானா�க�. 
 
மழைவ மகா=9ைகயைர அறியாதவ� யாவ�? ம�ைர$>$ கிழ$ேக7�ள 
மழவராயேன�தெல�ப� அவ� ஊ�. அத� ெபயாி� ம5உேவ மழைவெய�ப�. 
மகா=9ைகய�, தி��தணிைக விசாக-ெப�மாைளயாிட��� அவ� சேகாதர� 
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சரவண-ெப�மாைளயாிட��� தமி8 F*கைள �ைறேய பாட9ேக�டவ�; 
ேக�டவ�ைற ஆரா:�� ெதளி�தவ�; க�பராமாயண�, தி��தணிைக-�ராண� 
�த=ய ெப�9 கா-பிய9களி* ந*ல பயி�சி உ�ளவ�. இல$கண அறிைவ 
விேசஷமாக- ெப�றவ�; அ;சா ெந;சின�; விைர�� ெச:7� ெச:7� 
ஆ�ற?ைடயவ�; ஸ9கீத ேலால�; சிேநக வா�ஸ*ய சீல�; ஆதிைசவ >ல திலக�; 
தாCடவராய� த�பிராH$> உயி��ேதாழ�. பி�கால�தி* [5] ஆ/�கநாவல� 
ெச�ைன$> வ�தி��தெபா,� பல�ைடய ேவC�ேகா�கிண9கி அவெர,திய 
ைபபி� தமி8 வசன ��தக�ைத- பாிேசாதி�த�>� ேத��ெத�$க-ெப�றவ�.  
 
விசாக-ெப�மாைளய�, சரவண-ெப�மாைளயெர�H மி�வ�ைடய ஆசிாியராகிய 
இராமாJச கவிராய� அQவி�வைர7� பிற வி��வா�கைள7� இழி6ப��தி- 
ேப�வ�� த�ைமேய �க8�� ெகா�வ�� கC� வ��திய அறிஞ� பல� அவ�ைடய 
இ�த2 ெசயைல நீ$க ேவC�ெம�/ மகா=9ைகயாிட� வ��/�தி$ 3றினா�க�. 
அவ� அத�> இண9கி இராமாJச கவிராயைர எ�தவிட�தி* எQவள6 3�ட��$> 
இைடயி� கCடா?� தமி8 F*களி?�ள வி��த�காிய பல ேக�விகைள$ ேக�� 
அவைர விைடயளி$கெவாCணாதப" ெச:�வ�தா�. இதனா* மகா=9ைகய�$>- 
ெப�மதி-��, >�ற�ைத- ப�சபாதமி�றி$ கC"$>� இய*�ைடயவெர�H� 
ெபய�� உCடாயின. 
 
சபாபதி �த=யா� �த=யவ�க� பி�ைளயவ�கைள அைழ��$ெகாC� அவ� 
K�"�>2 ெச�றெபா,� அவ� அவ�கைள மகி86ட� வரேவ�/� த$க 
இட9களி* இ�$க2ெச:� தா�� இ��தா�. பி�ைளயவ�க� வண$க�ேதா� 
ஒ�ப$க�தி* இ��தன�. மகா=9ைகய� இவைர2 ��", "இவ� யா� ?" எ�றா�. 
சபாபதி �த=யா�, "இவ� இ�-ப� திாிசிர�ர�; மீனா�சி��தர� பி�ைள ெய�ப� 
இவ�ைடய ெபய�. இ�த ஊ�$>2 சில காாியமாக வ�தி�$கிறா�. உ9கைள- 
பா�$க ேவC�ெம�/ வி��பினா�; தமி8 பயி�றவ�; ெச:7�கைள இய�/� 
பயி�சி7�ைடயவ�" என விைட 3றினா�. தமி8 பயி�றவ� எ�றைத$ ேக�ட 
மகா=9ைகய� இவைர ேநா$கி, ”நீ� எ�த எ�த F*க� வாசி�தி�$கிறீ�?" எ�றா�. 
இவ� தா� ப"�த F*களி� ெபய�க� சிலவ�ைற2 ெசா�னா�. பி�ன� அவ�, 
"ஏதாவ� ஒ� பாட* ெசா*?�" எ�றா�. உடேன இவ�, 
 

”இரசத வைரயம� பவள வில9க =ட�பட� ைப9ெகா"ேய  
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இைமயவ� மகி8ெவா� �க,; சிமய� திமய� வ��ப"ேய  
சரணிைன பவ�� "மிர; சிதற2 சா� மிள9கதிேர  

ச�மைற யா? மள-பாி தான தய9> ெபாலாமணிேய  
மரகத வைரயிள கியெவழி ெலனெவழி* வா:�த ெச,;�டேர  

ம�ாித நவரச ெமா,க$ கனி7� வள�த ந/9கனிேய  
தரணி மிைச-ெபா= த�ம$ >யிேல தாேலா தாேலேலா  

தைழ7� த�தி வன�தம� மயிேல தாேலா தாேலேலா” (தால-. 6) 
 
எ�H� பாடைல- ெபா�� விள9>�ப" ெம*ல2 ெசா�னா�. இவ� ெச:7ைள 
அQவா/ ெசா*?� �ைறயினாேல அவ� இவ� ந*ல அறி6ைடயராகவி�$க 
ேவC�ெம�ெறCணினா�. ‘இ- பாட* ஒ� பி�ைள�தமிழி?�ள� 
ேபா=�$கிற�. ெசா�க4� ெபா�4� நய�ெபற இதி* அைம���ளன. 
அ-பி�ைள� தமி8 எ�த$ கவிசிகாமணியி� வா$ேகா! இ�த F* அ�த� திாிசிர�ர 
�த=ய இட9களி* ம��� வழ9>கி�ற� ேபா?�! இத� ெபயைரயாவ� 
இQ]ாி* ஒ�வ�� ந�மிட��2 ெசா�னாாி*ைலேய!’ எ�/ பலவாறாக நிைன�� 
இவைர ேநா$கி, "இ2ெச:7� எ�த F=?�ள�?" எ�/ ேக�டா�. இவ� 
வண$க�ேதா�, "அ"ேய� இய�றிய அகிலாCடநாயகி பி�ைள�தமிழி* உ�ள�" 
எ�றா�. உடேன அவ� மிக6� விய-��/, 'இQவள6 அ�ைமயான Fைல2 ெச:த 
இவ� அட9கியி�-ப� எ�ன ஆ2சாிய�ைத உC�பCOகிற�! இவ� எQவளேவா 
F*கைள- ப"�தி�$கேவC�ேம! எQவளேவா ெச:7�க� ெச:� 
பழகியி�$கேவC�ேம! அளவ�ற பாட*கைள2 ெச:தி��தா*தாேன இ9ஙன� 
ெச:7� ெச:ய வ��! இவ�ைடய அட$கேம அட$க�! இவைர- ேபா�றவ�கைள 
இ�கா/� யா� கC"ேலேம! இ9ஙன� இ�-பத�ேறா க*வி$கழ>!' எ�/ த��� 
பலவாறாக நிைன�� இவைர ேநா$கி, "தைய ெச:� இ2ெச:7ைள இ�H� 
ஒ��ைற ெசா*?9க�" எ�/ ெசா*= இரC� S�/ �ைற ெசா*வி��$ 
ேக�டா�. பி�H� அ�F==��� சில ெச:7�கைள2 ெசா*?�ப" ெச:� ேக�� 
அவ�றி� ெபா���ைவகைள Jக��� இ���றா�. பி�� சிறி� ேநர� ேயாசி��, 
"நாH� ஒ� பாட* ெசா*?ேவ�; ேக�கேவC��" எ�/ 3றி, 
 

"த�ைமவள� >மர>� �னிவ� க*வி  
சா� [6]பகழி$ 3�தெனன� தரணி ேயா�ெசா*  

இ�வ�ேம ந�>பி�ைள� தமிைழ2 ெச:த� 
ேக�றவெர� றி��ைரெவ� நி�டத�மா  
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அ�ைமெப/ [7]காைவயகி லாCட வ*= 
ய�ைமேம� ேம�ப"ந� றமிைழ யா:��  

��திெநறி தவறாத >ண�மீ னா�சி 
��தரமா ல�பிெனா� ெசா*?� ேபாேத"  

 
எ�H� ெச:7ைள2 ெசா*=$ கா�"ன�. அ-பா*, சபாபதி �த=யா� 
�த=யவ�கைள ேநா$கி, "இQவள6 ப"��- பாட� ெதாி��� இவ�க� எQவள6 
அட$கமாயி�$கிறா�க�! எ�ன ஆ2சாிய�!" எ�/ விய�� பாரா�"ன�. ேக�ட 
சபாபதி �த=யா�, "அைத�தா� நா9க� அறிவி$க வ�ேதா�" எ�றா�. 
மகா=9ைகய� இவ�ைடய வரலா�ைற விசாாி�� விய�� �க8��வி��, பி�� 
இவைர-பா���, "இ�F* அ2சி� பதி-பி$க-ெப�றேதா? இ*ைலயாயி� விைர�� 
பதி-பி��விட ேவC��. ப"�தவ�க4$> இ� ந*ல இனிய வி��தாக விள9>�" 
எ�/ அ��ட� ெசா�னேதா�, "நீ9க� இ�நகாி* எQவள6 நா� இ��த�> 
எCணியி�$கிறீ�க�? ேவ/ எQவள6 காாிய9க� இ�-பிH� எ�ேனா� 
3டவி��ேத ெப��பா?� ெபா,�ேபா$கேவC��. உ9க4$> ஆகேவC"ய 
காாிய� எ�னவி��தா?� அதைன2 ெசQவேன ெச:��"�த�>2 
சி�தனாகவி�$கிேற�; ேயாசி$க ேவCடா�" எ�/ மிக6� வ��/�தினா�.  
 
அ9ஙன� ெச:வி$கேவC�ெம�/ சபாபதி �த=யா� �த=ேயாைர7� 
ேக��$ெகாCடன�. இவ� அவ�க4ைடய >றி-ைபயறி�� அ9ஙன� 
ெச:வதாகேவ உட�ப�டன�. அ-பா* எ*ேலா�� மகா=9ைகயாிட� விைட 
ெப�/$ெகாC� த�த� உைறவிட� ெச�றா�க�. 
 
பி�ைளயவ�க� அ$கால�ெதாட9கி மகா=9ைகயேரா� பழ>தைல மி>தியாக 
ைவ��$ெகாC� அவாிட� ந�b* வி��தி7ைர, காாிைக7ைர, 
தC"யல9கார6ைர, நா�கவிராச ந�பியக-ெபா�4ைர �த=யவ�றி?� 
பிறவ�றி?� தம$கி��த ஐய9கைள$ ேக��� ெதளி�� அ�வைர தம$> 
அக-படாம* இ��ததாகிய இல$கண$ெகா��ைரைய7� அவ�பா� 
பாட9ேக�டன�. இல$கண$ ெகா��ைரைய மகா=9ைகய� இவாிட� 
ெகா��தெபா,�, "இ�த Fைல- ெபறேவC�ெம� H� ஆ�வ�தினா* பல 
இட9களி* ேத"ேன�; தி�வாவ��ைற மட�தி?� ெச�/ மிக �ய�ேற�; 
கிைட$கவி*ைல. பி�� நCப� தாCடவராய� த�பிரானவ�களிட�ேத ெப�ேற�. 
இதைன மிக6� சா$கிரைதயாக ைவ��$ெகா�ளேவC��" எ�றா�. இவ� 
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அதைன- ெப�/- பிரதிெச:�ெகாCடா�. அவ� எQெவQவிட9க4$>- 
ேபாவதாக இ��தா?� இ- �லவ� ெப�மாைன� த��ைடய வC"யிேலேய 
ைவ��$ெகாC� ெச�/ மீ4வ��, அ$கால9களி* இல$கணச�ப�தமான 
ஸ*லாபேம இவ�ைடய வி�-ப�தி�ப" இவாிட� மி>தியாக2 ெச:வ��, தம$>� 
ேதா�றாதவ�ைற இவ�பா* ெதாி�� ெகா�வ�� அவ�$> வழ$கமாக இ��தன. 
 
ஒ�நா� பல இட9க4$>-ேபாத�> இ�வ�� வC"ெயா�றி* ஏறி- 
�ற-ப�டெபா,� பி�ைளயவ�க� மகா=9ைகயைர- பா���, "நீ9க� காேலஜி* 
இல$கண$ேக�விகைள எQவா/ ேக�ப� வழ$க�?" எ�/ ேக�டா�. அவ� ஒ� 
பாடைல2 ெசா*ல2 ெசா*= அ�த-பாட=* அைம���ள ெசா��"� 
ெபா�C�"�கைள7� �ண�2சி விதிகைள7� பிற இல$கண9கைள7� 
ேக��$ெகாCேட வ�தன�. அQவா/ ேக�� வ�ைகயி* ந�b=?�ள 
ெப��பா�ைமயான இல$கண விதிக4� பிற இல$கண F* விதிக4� அQெவா� 
பாட=* அைம�தவ�ைற$ெகாCேட ேக�� வி�டன�. பா�$க ேவC"ய 
இட9க4$ெக*லா� ேபா:-பா��� K� தி���� வைரயி* அQெவா� 
பா�"?�ள இல$கண அைமதிகைளேய பல வைகயாக$ ேக�பதி?� 
விைடயளி-பதி?� ெபா,� ெச�ற�. அதனா� பல விஷய9க� இவ�$>- 
�தியனவாக� ெதாியவ�தன. [8] இQவா/ இ�வ�� அளவளாவி- பல விஷய9கைள 
அறி��� அறிவி��� வ�தன�. "க�றாைர$ க�றாேர கா�/வ�" அ�ேறா? 
 
அகிலா=ட நாயகி பி�ைள*தமி3 அ/சிட ப)ட�அகிலா=ட நாயகி பி�ைள*தமி3 அ/சிட ப)ட�அகிலா=ட நாயகி பி�ைள*தமி3 அ/சிட ப)ட�அகிலா=ட நாயகி பி�ைள*தமி3 அ/சிட ப)ட�. . . .     
 
மகா=9ைகய� ��னேர வ��/�தியப" அகிலாCட நாயகி பி�ைள� தமி8 
திாிசிர�ர� ல��மண பி�ைளயி� ெபா�4தவியா* �ரச-பா$க� ெபா�ன�பல 
�த=யாரா* மகா=9ைகய� �த=ய பல� வழ9கிய சிற-�-பாயிர9கேளா� அ2சி� 
பதி-பி$க-ெப�/ நிைறேவறிய�. அ� ெவளிவ�த வ�ஷ� 1842 (பிலவ வ�ஷ�, 
ப9>னி மாத�); அத�>2 சிற-�-பாயிர� ெகா��தவ�க�: (1) மழைவ 
மகா=9ைகய�, (2) தாCடவரா:� த�பிரா�, (3) கா;சீ�ர� சபாபதி �த=யா�, (4) 
தி�வ�பல�தி�ன�த� பி�ைள, (5) அUடாவதான� சபாபதி �த=யா�, (6) 
இராமநாத�ர� அUடாவதான� ேவலா7த$ கவிராய�, (7) ெபா�ன�பல Nவாமிக�, 
(8) காைர$கா* ���2சாமி$ கவிராய�, (9) காயா/ சி�ைனயா உபா�தியாய�, (10) 
திாிசிர�ர� ேசாம��தர�த=யா�, (11) உைறB� ���Kர உபா�தியாய� (12) 
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திாிசிர�ர� Kரராகவ ெச�"யா�, (13) �ரச-பா$க� ெபா�ன�பல �த=யா�, (14) 
ெப�ெனV� நாராயணசாமி நாயக�, (15) திாிசிர�ர� நாராயண பி�ைள. 
 
அ�F* ல��மண பி�ைளயி� வி�-ப�தா� ெச:ய-ப�ட ெத�ப�, 
 

"… … … …. …. சிரா-ப�ளிவா8  
ம�வள� ^9>வ ைள�தாம ல�� மண�வி��ப�  
த�வள� ச�� வனவ*= பி�ைள� தமிழிய�றி 
உ�வள� மீனா�சி ��தர� ற�தா Hண�பவ�$ேக"  

எ�H� ெபா�ன�பல �த=யா� ெச:7ளா?� ெவளியாகி�ற�. 
 

“சி�பர�ேச� சிரகிாிெய� மீனா�சி ��தரமா; சீரா� ெகாCS  
க�பைனவC கடைல�க� � .... ...  
ப�பல�� �க8பி�ைள$ கவிமைழைய- ெபாழி�தெத�ப� பாவ ேலாேர"  

எ�/ தாCடவராய� த�பிராH�, 
 

"கைல�, �ண��த கவிஞ� >ழா��� 
தைலைம நடா��; ைசவ சிகாமணி  
நா2�ைவ ய�திH S9>நனி சிற$>�  
பா2�ைவ ய�ைத- ப�பக ேறா/�  
ெப�வா னா��- �லவ�� ெப��ற� 
த�மீ னா�சி�� தரநா வலேன "  

எ�/ தி�வ�பல�தி�ன�த� பி�ைள7� த�த� சிற-�- பாயிர9களி* 
இ-�லவ�ேகாமாைன- பாரா�"யி��தலா* அ$கால�ேத இவ�$> இ��த 
ெப�ைம விள9>�. இராமநாத�ர� அUடாவதான� ேவலா7த$ கவிராய� பா"ய,  
 

"க�தேவ ேளாவல� கைலமகேளா விQ6�$ெகாC டா:காO�ைன  
அ�தநா� டவமி��� �லேவா�$ கர�ெசய வ�பா� ெப�ற  
த�ைதேய த�ைத7ைன� தா�ப"$க ைவ�தவேன தமி,$ காசா�  
��தரமா மதிவதனா மீனா�சி ��தரேன �ல9> மாேல” 

எ�ற ெச:74�, உைறB� ���Kர உபா�தியாய� பா"ய, 
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"தCண/�C டக-ேபாதி =���லக மா$கியேவ தாேவ யி�த$  
கCணக�ற �வியினி�ற� H�மா�றி ம$க4�$ கவின� தா9கி  
வCண�/ மீனா�சி ��தரெம� ெறா�நாம� வய9க வி�ப�  
விCணவ�� ெபற�த�தி வன-பி�ைள� தமிழினிதா விள�பி னாேன" 
 

எ�ற ெச:74� இவ�பா* அவ�க4$கி��த ந�மதி-ைப- �ல-ப���கி�றன. 
 
திாிசிராமைல யமகவ�தாதி �த=ய F*கைள7� இவ� பதி-பி$க எCணியி���� 
ெபா�C���-பா�டா* அQவா/ ெச:ய இவ�$> இயலவி*ைல. 
 
இைடயிைடேய வ$கீ=ட� ெச�/ ைஹ$ேகா��"?�ள வழ$கி� நிைலைமைய� 
ெதாி�� ல��மண பி�ைள$> அ2 ெச:திைய எ,தி அH-பியேதா� தம$>2 
ெச�ைனயி* ேம�ேம?9 கிைட��வ�கிற க*வி- பயைன7� F*கைள7� 
அவ�$> ந�றியறிேவா� ெதாிவி��$ ெகாC� வ�தா�. சபாபதி �த=யா� �த=ய 
ெபாிேயா�க� இவைர ஒ� மாணா$கராக நிைனயாம* த�ைம ஒ�தவராகேவ 
பாவி�� மாியாைதேயா� நட�திவ�தா�க�. �திய F* இய�/பவ�க� சபாபதி 
�த=யா� �த=யவ�களிட�தி� சிற-�- பாயிர� வா9>� ெபா,� அவ�க� 
Sலமாக- பழ$க; ெச:�ெகாC� இவ�ைடய சிற-�- பாயிர9கைள7� ெப�/ 
மகி8�� பதி-பி�� வ�தா�க� , 
 
””””நீ"க�நீ"க�நீ"க�நீ"க�” ” ” ” எ�பத+0  பிரேயாக� கா)1ய�எ�பத+0  பிரேயாக� கா)1ய�எ�பத+0  பிரேயாக� கா)1ய�எ�பத+0  பிரேயாக� கா)1ய�....    
 
ஒ�நா� எ,S� தி�ேவ9கடாசல �த=யா� K�"�> இவ� ேபான ெபா,� 
அவரா� பதி-பி$க-ெப�/ ைவ�தி��த க�பராமாயண� அேயா�தியா காCட�ைத 
எ���- பா�$ைகயி* >க-படல�தி*, "ைநKர@�" எ�ற 67 - ஆ� ெச:7ளி* 
‘நீ9கைளK��' எ�ற ெதாட� [9]'நீ�கைளK��' எ�/ பதி-பி$க-ப�"��தைத 
ேநா$கி �த=யாரவ�கைள- பா���, "ஐயா, நீ9கெள�பேத பாடம�ேறா? இதி* 
நீ�கெள�/ இ�$கிறேத" எ�/ வினாவினா�. 
 
அவ�, "நீ9கெள�பத�>- பிரேயாக� இ*ைலேய. க�வி>திேய�ற நிைலெமாழி 
இ�னெத�/ ெதாியவி*ைலேய" எ�றா�. உடேன இவ�, "இ�த- பிரேயாக� 
பைழய F*களி� காண-ப�கி�றேத. 

'ஆ9க� ெதாி�� ேவதா 
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வாவிக� விைன$கீ ட�றி  
நீ9களிQ வா/ ெச:ைக 
ெநறியத� ெற�ன ேலா��' (க�த. உ��திர�. 40)  
 

எ�பதி* எ�ைகயிேலேய நீ9கெள�ப� வ�தி�$கி�றேத" எ�றா�. அதைன$ 
ேக�ட �த=யாரவ�க�, "த�பி! உ9க4$> ஞாபக��ள� என$> ஞாபக�தி�> 
வரவி*ைலேய. ஒ� ெசா*=� உ�வ�ைத- �ல-ப���வத�>ாிய ேம�ேகா�கைள 
நீ9க� ஞாபக�தி* ைவ�தி�-ப� விய$க�த$கேத!" எ�/ பாரா�"னா�. 
 
திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�. . . .     
 
இQவா/ ச�ேறற$>ைறய ஒ�வ�டகால� இவ� ெச�ைனயி* இ��தா�. பி�� 
ல��மணபி�ைளயிHைடய வழ$> �"வைட�தைமயினா?� தா� வ�� பல 
நா�களானைமயினா?� இவ� திாிசிர�ர�தி�>- �ற-ப��2 ெச*ல எCணினா�. 
ெச�ைனயி?�ள பல பC"த�கைள- பிாிவ� இவ�$>� தா9ெகாணா வ��த�ைத 
உCடா$கிய�. சபாபதி �த=யா� �த=யவ�க4$>� இவாிட� பாட9ேக�ட 
மாணவ�க4$>� இவ� பிாி6 அQவாேற இ��த�.  
 

"உவ-ப� தைல$3" 7�ள- பிாித* 
அைன�ேத �லவ� ெதாழி*”  

எ�ப� உCைமய�ேறா? அ-பா* எ*ேலாாிட�� விைடெப�/$ெகாC� அாிதி� 
ெச�ைனைய வி��- �ற-ப�டா�. சபாபதி �த=யா� இவைர- பா���, 
"உ9க4ைடய பிாிைவ நிைன�தா* மன� கல9>கி�ற�. உ9க4ைடய அ�ைம 
பழக- பழக அதிகமாக விள9கிய�. உ9களா* தமி,லக� ெப�� ேபறைடய- 
ேபாகி�றெத�பைத நிைன�� எ� ெந;ச� அளவ�ற மகி82சிைய அைடகி�ற�. 
இைறவ� உ9க4$>� தீ�$கா7ைள7� அேராக திடகா�திர�ைத7� அளி�த�ள 
ேவC��. அ"$க" க"த� எ,தேவC��" எ�/ ெசா*= விைட 
ெகா��தH-பினா�. 
--------- 
[1] ெச�ைன$ க*வி2 ச9க�தி� தைலவ� ேபா�� �ைரெய�பவ�. அ2ச9க�தி� 
பல� தமி8-�லைம நடா�தினதாக அ$கால�� அ2சி�ட F*களா* 
ெதாியவ�கி�ற�. அ-ெபா,� இ��த �லவ�களி� சில�ைடய வரலா/� 
பதி-பி�த F*க4� வ�மா/: 
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தாCடவராய �த=யா�: இவ� க*வி2 ச9க��� தைலைம- �லைமைய 1839 - ஆ� 
வ�ட� வைரயி* நட�தியவ�. பி�� ேவ/ உ�திேயாக�தி* நியமி$க-ப�� 
விசாக-ப�டண� ெச�றா�. இல$கண வினாவிைடெய�H� Fெலா�/ இவரா* 
இய�ற-ப��, 1826 – ஆ� வ�ட� பதி-பி$க-ெப�ற�. இவ� நால"யாைர7� 
திவாகர� �த* எ��� ெதா>திகைள7� ஆரா:�� பதி-பி�த�>2 சி�த� ெச:தா�. 
இ2ெச:தி கீ8வ�� அவ� க"த�தா* விள9>�: 
 
ம-ள-ள- � ெகா�றம9கல� இராமசாமி-பி�ைளயவ�க4$> விZஞாபன�: 
நா� அ2சி� பதி-பி$க�ெதாட9கிய ேச�த�றிவாகர�தி ெலா�பா�ெறா>தி 
ெதாட9>வத�> என$> வா:�த ேவ/ ேதய�தி�$ைகயா?�, பிறி� க�ம�ைத$ 
க��தினா?� தீCடெவாCணா$ க�ம� தைல-படலா?�, நா� க�தியவா/ 
��/வி�த�கியலாத ம�ைற� ெதா>திகைள7 ெமா�வா/ ��$>வி��2 ேச���- 
��தக�ைத, நிைற�� ெவளி-ப���Kராகெவ�ற, எ� ேவC�ேகாைள 
ேம�ெகாC� அவ�றி=ரCடாயிH; ேச��தைம$> அகமகி86றாநி�ேற�. 
மறவியா* வி�ப�ட சில ெபா��க4; ெசா�க4� பி�ன�2 ேச�-பி�த�ெபா��� 
நா� �� >றி�தி��த >றி-ேப ெடன$>$ காண-ப�டா� கால� தா8$காம� 
பய�ப���ேவ�. 
 
விசாக-ப�டண�    இ9ஙன�, 
ஆகN� மாத� 7ஆ�   ேததி தாCடவராய �த=யா�.  
1839 ஆ� வ�ட� 
 
இவாிட� 22 மாணா$க�க� பாட9 ேக�� வ�தா�கெள�/� அவ�களி* தா�� 
ஒ�வெர�/� �ரைச அUடாவதான� சபாபதி �த=யா� எ�னிட� 
ெசா*=ய�C�. 
 
ம�ைர$ க�தசாமி-�லவ�: க*வி2 ச9க�தி=��தவ�; Nமி�தி ச�திாிைக 
�த=யவ�ைற� தமிழி* இய�றியவ�. அ�F* 1825 - ஆ� வ�ஷ� 
பதி-பி$க-ெப�ற�. 
�. நயன-ப �த=யா�: இவ� அ�த2 ச9க�� வி��வானாக இ��தவ�; தாCடவராய 
�த=யா�ைடய அJமதி-ப" திவாகர� 9, 10 - ஆ� ெதா>திகைள- 
பாிேசாதி�தளி�தவ�. 
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இராமசாமி- பி�ைள: க*வி2 ச9க��- ��தக பாிபாலக� (Librarian) ஆக இ��தவ�; 
தாCடவராய �த=யாரா� பாிேசாதி$க-ப�ட திவாகர�ைத 1839 - ஆ� வ�ஷ�தி� 
பதி-பி�தவ�. இவ� ஊ� ெகா�றம9கல�. 
இய�றமிழாசிாிய� இராமாJச கவிராய�: இவ� வி�Nேலா அகராதி 
பதி-பி$>�ெபா,� உடனி��� சகாய;ெச:தவ�க4� ஒ�வ�. இவ� 
பாிேசாதி��� உைரெய,தி7� பதி-பி�த F*களி� சில: 
தி�$>ற� பாிேமலழக�ைர - பதி-பி�த வ�ட� 1840  
ந�b* வி��தி7ைர - பதி-பி�த வ�ட� 1845  
ெகா�ைற ேவ�த� - பதி-பி�த வ�ட� 1847  
இல$கண2 ��$க� - பதி-பி�த வ�ட� 1848  
ஆ�திa", ெவ�றிேவ�ைக 
இய�றமிழாசிாிய� விசாக- ெப�மாைளய�: க*வி2 ச9க��� தமிழாசிாிய�; 
இல$கண� விசாக- ெப�மா� கவிராயெரன6� வழ9க-ப�வ�. 
மழைவ மகா=9ைகய�: ெதா*கா-பிய� எ,�ததிகார�, ந2சினா�$கினிய�ைரைய- 
பதி-பி�தவ� - வ�ஷ� 1847. 
[2] இவ� ெச�ைனயி* ேகாவி�த-ப� நாய$க� ெத�வி?�ள தி�வாவ��ைற 
மட�தி* இ��� விள9கியவ�. 
[3] இவ� க2சிய-ப �னிவ� ெச�ைனயி=��� விநாயக �ராண�ைத அர9ேக�றிய 
ெபா,� சிற-�-பாயிர� அளி�த ெபாியா�க4� ஒ�வ�. 
[4] இவ� >�பேகாண� காேலஜி* தமிழாசிாியராக இ��� பி�� ெச�ைன 
இராசதானி$ கலாசாைலயி?� அQேவைலயி* இ��தவ�. 
[5] "ெச�னப�டண� ேபா:2ேச��த6ட� ைபபி* அ2சி�வத�காக- பா�சிவ* 
வ�தாெர�/ ேக�வி-ப�� அ9>�ள மிசிேயானாாிமா� (Missionaries) 
அவாிட�திேல வ��, யா8-பாண�திேல தமி8$க*வி >ைறவாதலாH�, ெச�தமி8 
ேப�ேவா� அாியராதலாH� யா8-பாண��� தமி8- பC"தரா* தி��த-ப�ட 
ைபபி* இ9>�ள பC"த� ��னிைலயி* வாசி$க-ப�� அவ�க� பிைழ இ*ைல 
எ�/� வசன நைட ந�றாயி�$கி�றெத�/� ெசா*வா�களாயி� அ2சி� 
பதி-பி$கலாெம�/�, அ-ப"2 ெச:யா� அ2சி� பதி-பி$கி� நா9க� அதைன 
அ9கீகாி$க மா�ேடா� எ�/� ெசா*=- ேபாயின�. 
 
“இைவகைள$ ேக�ட மா�திர�ேத பா�சிவ* மன� ைதாியKன-ப��� தம� 
பC"தைர (ஆ/�கநாவல�) ேநா$கி 'நா9க� அ2சி� பதி-பி��$ ெகாC� சீ$கிர� 
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ேபா:விடலாெம�/ வர இ9ேக தைட7C�ப�"�$கி�றேத. நா9க� அவ�க� 
ெசா*?$>2 ச�மதி�� இ9>�ள பC"த� ��னிைலயி* வாசி�தா* அவ�க� 
பிைழெய�/ ெசா*?கிறா�கேளா சாிெய�/ ெசா*?கிறா�கேளா 
ெதாியவி*ைலேய, பிைழெய�றாவ� வசன நைட ந�றாயி*ைலெய�றாவ� 
ெசா*வா�களாயி�, நம$ெக*லா� அவமான� ேநாி�ேம' எ�/ ெசா*=ன�. 
பC"த� அத�> உ�தரமாக, 'நா9க� தி��திய ைபபி=* ஒ� பிைழ7மி*ைல; வசன 
நைட7� ந�றாயி�$கி�ற�. அ-ப"யி�$க அவ�க� >�றேம�/வா�களாயி� 
அதிேல ஒ� >�ற�மி*ைலெய�/ பல பிரமாண9ெகாC� தாபி�� எ9களாேல 
தி��த-ப�டப"ேய அ2சி�வி-ேபா�. ஆதலா* அவ�க� க���$கிைச�� 
யா8-பாண�தி?� ெச�தமி8 உCெடன� தாபி�தேல த>தி' எ�/ ெசா�னா�. 
அவ�க� ேக�வி$> இவ�க� உட�ப�டேபா� அவ�க� அதைன- 
பா�ைவயி��ப" அ$கால�திேல ெச�னப�டண�தி* சிற�த வி��வானாயி��த 
மகா=9ைகயைர ஏ�ப��தினா�க�. மகா=9ைகய� ைபபி* ��/� வாசி�� 
அதிேல பிைழயி*ைலெய�/�, வசன நைட ந�றாயி�$கிறெத�/�, இ�த- 
பிரகார� அ2சி�தேல த>திெய�/�, அவ�க4$>2 ெசா*= யா8-பாண��� 
தமிைழ7� ந�> பாரா�", விய�தன�" - கனகர�தின உபா�தியாய� எ,திய ஆ/�க 
நாவல� சாி�திர�, 1882; ப. 14-6. 
[6] இவ� இய�றிய F* தி�2ெச�_�- பி�ைள�தமி8. 
[7] காைவ – தி�வாைன$கா. 
[8] இ2ெச:தி, நா� >�பேகாண� காேலஜி* ேவைலைய ஏ�/$ ெகாCட தின�தி* 
� தியாகராச ெச�"யாரவ�க� தம$>- பி�ைள யவ�கேள ெசா*=யதாக$ 
3றிய�. 
[9] அவ� பதி-பி?� அதைன- பி�ப�றி அ2சிட-ெப�ற பி�பதி-�$க� 
சிலவ�றி?� ‘நீ�க�' எ�ேறயி��தைல இ�/� காணலா�. 
--------- 
 

8. 8. 8. 8. க%வியா+றா.� ெச%வ� ேபா+க%வியா+றா.� ெச%வ� ேபா+க%வியா+றா.� ெச%வ� ேபா+க%வியா+றா.� ெச%வ� ேபா+ற.�ற.�ற.�ற.�....    
 
அ-பா* திாிசிர�ர�தி* இ��� வழ$க�ேபாலேவ இ$கவிஞ�பிரா� தா� 
ெச:யேவC"யவ�ைற ஒ,9காக2 ெச:�� பிறைர$ெகாC� ெச:வி��� 
வ�வாராயின�. ெச�ைனயி* இ��தேபா� பழகிய அறிஞ�க4� 
ஒQெவா�வாிட��� இ�னஇ�னவிதமான திறைமக� உ�ளனெவ�/ கவனி�� 
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அவ�ைற� தா�� பயிலேவC�ெம�/ பயி�/வ�தா�. அதனா*, 
ெச:7�க4$>- ெபா�� 3/த*, இல$கண விஷய9கைள எ��தாள*, பத2சர� 
ெசா*?த*, F*கைள ஆரா:த* �த=ய பலவைகயான பயி�சிக� இவ�பா* 
��ைனயி?� சிற�� விள9கின. பலவைக மாணா$க�க� வ�� வ�� தா� 
ேக�ட�>ாிய பாட9கைள$ ேக�� வ�தன�. அ$கால��- ப"��வ�த 
மாணா$க�க4� �$கியமானவ� தி.�-பராய ெச�"யா�. 
 
ெப��பா?� இவ� ஆCடா� ெத�வி=��த [1]சித�பர� பி�ைள ெய�பவர� 
K�� ெம�ைதயி?� கீைழ2 சி�தாமணியி?�ள ெசா�$க�ர� மட�தி?� இ��� 
கால9கழி�� வ�தன�; ஆகார��$காக ம��� த� K��$>- ேபா: வ�வா�. 
ஏதாவ� விஷய9கைள$ ெகா��� மாணவ�கைள- பா��ப" பழ$>வி-பா�; 
அவ�க� ெச:ய�"யாம* வ���ைகயி* தா� அவ�ைற �"��$ கா��வா�. 
அ$கால�தி* இவ�$> யாெதா� கவைல7மி*லாதப" உடனி��� பணிெச:� 
பா�கா�� வ�தவ� [2]அகிலாCட�பி�ைளெய�பவ�. 
 
ப"-பவ�க� த� இட; ெச�றபி�, தின�ேதா/� இரவி* ஓ:6 ேநர9களி* 
�தியனவாக$ கிைட�த F*கைள இவ� பைனேய�"� பிரதிெச:த?� 
தனிேயயி��� ெவ>ேநர� ப"��$ெகாC"��த?� வழ$க�. இரவி* இவ� 
_9>9கால� மிக$ >ைறேவயா>�. இவ�ைடய பலவைகயான ஆ�றைல7� 
அறி�� உடனி��� ஊ$கமளி�� வ�தவ�க� வி��வா� ேசாம��தர �த=யா�, 
Kரராகவ ெச�"யா� �த=ய �திேயா�க�. 
 
இவ�ைடய �க8 தமி8நாெட9>� பரவி எ*ேலா�ைடய உ�ள�தி?� >"ெகாC� 
விள9கி�/. அ$கால�தி* தா� இய�றிய F*கைள இவ�$>$ கா�"� 
தி��தி$ெகா�வத�>�, அவ�றி�>2 சிற-�-பாயிர� ெப/வத�>�, அவ�ைற 
அர9ேக�/� கால�தி* உட� இ�-பத�கா$ அைழ-பத�>�, த�ைம2 
சா��தவ�கைள- ப"-பி�த�>$ ெகாC�வ��வி�த�>�, ப"�த F*களி* 
தம$>�ள ஐய9கைள� தீ���$ ெகா�வத�>� ப�பல� வ�� ேபாவாராயின�. 
 
2த%வ� ஜனன�2த%வ� ஜனன�2த%வ� ஜனன�2த%வ� ஜனன�....    
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இ9ஙன� இ���வ�ைகயி* இவர� இ�ப�ெதா�பதாவ� பிராயமாகிய 
ேசாபகி�� வ�ஷ� ஆ" மாத� 14-ஆ� ேததி ெவ�ளி$கிழைம இரவி* இவ�$> ஒ� 
�த*வ� பிற�தன�. அ$>மார�$> இவ� த��ைடய த�ைதயாாி� ெபயராகிய 
சித�பர� எ�ற நாம�ைதேய ைவ�� அைழ-பாராயின�. 
 
ப);/<ர�ேபா- மீ=ட�ப);/<ர�ேபா- மீ=ட�ப);/<ர�ேபா- மீ=ட�ப);/<ர�ேபா- மீ=ட�....    
 
சில மாத9க� ெச�றபி� ப�\2�ர� நம2சிவாய பி�ைள �த=ேயா�க� 
வி�-ப�தி�ப" இவ� சில அ�ப�க4ட� ெச�/ ப�\2�ர�தி* அவ�களா* 
ஆதாி$க-ெப�/2 சிலநா� த9கியி��தா�. இவ� அ9கி�-பைத� ெதாி�� 
ப�\2�ர�ைத2 சா��த [3]�ைழBாி* தனவ�தராகவி��த ைவயா�ாி பி�ைள 
ெய�பவ� இவைர உபசார��ட� அைழ��2ெச�/ ஆைற வடதளி அ*ல� 
வ�ளலா� ேகாயிெல�H� தல�தி?�ளதான �ைறB� Kரைசவ ஆதீன�தி� 
Sல��ஷ� �சிவ-பிரகாச ேதசிக�ைடய மட�தி* இவைர இ�$>�ப" ெச:வி�� 
அ��ட� ஆதாி�� வ�தத�றி� தா�� த��ைடய அ�ப�க4� ேக�கேவC"ய 
F*கைள- பாட9ேக��வ�தன�. இ9ஙன� சில மாத9க� ெச�றன. அ-ெபா,� 
அ�த மட�தி=��த பல ஏ��2�வ"கைள இவ� பா��தன�; சிலவ�ைற வா9கி$ 
ெகாCடன�. இ9ஙனேம அயV�களி=��த ேவளாள- பிர�$க4� ேவ/ சில�� 
த�த� இட9க4$> இவைர அைழ��2 ெச�/ உபசாி��2 சில நா�க� 
ைவ�தி��� அH-பிய�C�. அ-பா* திாிசிர�ர� வ�� ேம�3றிய 
சித�பர�பி�ைளயி� K�� ெம�ைதயிேலேய இ��� கால9 கழி-பாராயின�. 
 
2*தக*ைத வாசி*தா% அDைக வ�ேமா2*தக*ைத வாசி*தா% அDைக வ�ேமா2*தக*ைத வாசி*தா% அDைக வ�ேமா2*தக*ைத வாசி*தா% அDைக வ�ேமா????    
 
இவைர- பா��த�காக ஒ�நா� அயVாி=��� �$கிய நCபராகிய ஒ� ேவளாள- 
பிர� வ�தா�. அவ� இவைர$ கC� பாரா�"வி�� உCட பி�� சித�பர� பி�ைள 
K�"� ேம*மாட�தி* ஒ�ப$க�தி� சயனி��$ ெகாCடா�; ெசா*ல ேவC"ய 
பாட9க� �"�த6ட� மாணா$க�கைள அH-பிவி�� ேவ/ ஒ��ற�திேல இவ� 
�யி�றா�. �யி�றவ� வழ$க�ேபாலேவ பதிைன��நாழிைக$>ேம* 
விழி��$ெகாC� கா;சி-�ராண�தி� இரCடா9 காCட���ள ஒ� ப>திைய- 
ப"�� அத�பா?�ள ெசா��ைவ ெபா���ைவகைள Jக��� இ���/$ கவிஞ� 
ெப�மானாகிய க2சிய-ப �னிவர� அ�ைம ெப�ைமகைள நிைன�� மன��கி$ 
கCணீ� K8�தி7� ஆைடயா* கCகைள� �ைட��� ப"��$ ெகாCேட 
இ��தன�. இ-ப" யி�$ைகயி* அ9ேக அய=ட�ேத �யி�ற �திய பிர� 
விழி�ெத,�� ஜ�ன* வழியாக ெவளி2ச� ெதாி�தைமயா* இவைர- பா��தன�. 



84 

 

இவ� அ"$க" கCகைள� �ைட��$ ெகா�4தைல7� ப"-பைத7� கவனி�தா�. 
சிற�த F*களி� �ைவ7�ள பாக9கைள- ப"$>�ெபா,� க*விமா�க4$> 
அ"$க" மன� உ�>ெம�ப�� கCணீ� ெப�>ெம�ப�� அவ� அறியாதவ�; 
ஆதலா*, ‘ஏேதா இவ� அ,கிறா�’ எ�/ எCணி$ெகாCடா�. தி\ெர�/ எ,�� 
பரபர-�ட� வ�� இவ� ைகயி=��த ��தக�ைத ெவ�$ெக�/ பி�9கி$ கீேழ 
எறி��வி�� இவைர ேநா$கி, “ஐயா நீ9க� வாசி�த� ேபா��; நி/��9க�. இ�த 
அகால�தி* நீ9க� _9காம* வ��� அ,வத�>$ காரண� எ�ன? ஏேதH� 
>��ப$கவைல உCேடா? உ9க4$> ேவC"யவ�ைறெய*லா� >றி-பறி�� 
ெச:வத�>2 சித�பர� பி�ைள �த=யவ�க� இ�$>�ெபா,� எத�காக இ-ப" 
வ��தமைடயேவC��? மன�தி=�$>� வ��த�ைத ெவளியிடாம� ��தக� 
வாசி-பதாக- பாவைன ெச:�ெகாC� ஏ� இ-ப" அ,�ெகாC"�$கிறீ�க�? 
உ9க� மன�தி* உ�ளைத2 ெசா*?9க�. ஏதாயி��தா?� நா� 
�"��வி�ேவ�. நீ9க� வ��த-ப�வ� எ�Hைடய மன�ைத வ���கி�ற�” 
எ�றா�. இவ� அவ�ைடய ேப2ைச$ேக�� நைக�தன�. அவ�, “இ�தமாதிாி 
சிாி��வி�டா* நா� ஏமா��ேபாேவென�/ நிைன$கேவCடா�. எ�னதா� 
சிாி�தா?� உ9க� வ��த� எ9ேக ேபா>�? உCைமயாக$ ேக�கிேற�; உ9க� 
மனவ��த� இ�னெத�/ ெசா*லேவC��” எ�றா�. 
 
பி�ைளயவ�க�: “ஒ�/� இ*ைல; ஐயா! இ�Fைல நா� ப"�� வ��ேபா� ஒ� 
பாக� எ� மன�ைத உ�$கிவி�ட�. அதனா* எ�ைனயறியாம* கCணீ� வ�த�.” 
 
அவ�: “��தக�ைத வாசி�தா* அ,ைக வ�ேமா? அ,ைக நீ9கிவி�ேம! என$காக2 
ெசா*லேவCடா�. உ�ளைத2 ெசா*?9க�” எ�/ மிக6� வ��/�தி- பி�H� 
ேவC"னா�. அவைர2 சமாதான-ப��தி� தம$> வ��தமி*ைலெய�பைத� 
ெதாிவி�த�> இவ� ெப�� பிரய�தன� ெச:தா�. ஆனா?� அவ�$> இவ�ைடய 
வா��ைதகளி* �, ந�பி$ைக உCடாகவி*ைல. ம/நா�காைலயி* அவேர 
சித�பர� பி�ைளயிட��� அ9>வ�த ஏைனேயாாிட��� �த* நா� இரவி* 
நட�தவ�ைற2 ெசா*=, “பி�ைளயவ�கைள ந�றாக$ 
கவனி��$ெகா�ளேவC��” எ�/ 3றிவி��2 ெச�றன�. எ*ேலா�� அதைன$ 
ேக��, “இ-ப"7� ஒ� மனித�Cடா!” எ�/ வி�மித��/� த��� அ"$க" 
ெசா*=$ெகாC� மகி8வாராயின�. பி�ைளயவ�கைள$ கC� அவ�க� 
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ேக�டெபா,� அவ�$>� த�பா?�ள அ�ேப அ2ெசய?$>$ காரணெம�/ 
விைட பக��தா�. 
 
< பராய ெச)1யாைர/ ேசாடசாவதானியா�கிய�< பராய ெச)1யாைர/ ேசாடசாவதானியா�கிய�< பராய ெச)1யாைர/ ேசாடசாவதானியா�கிய�< பராய ெச)1யாைர/ ேசாடசாவதானியா�கிய�....    
 
ேச� யா�திைர ெச�/ திாிசிர�ர�தி�> வ�த �ரைச அUடாவதான� சபாபதி 
�த=யா� த��ைடய நCபராகிய பி�ைளயவ�கைள$ கCடா�. இவ� சிலதின� 
இ��� ெச*ல ேவC�ெம�/ ேக��$ெகாCடா�; அத�> அவாிைச�� 
அQவாேற இ�-பாராயின�. அ-ெபா,� அவ�ைடய க*வி- ெப�ைமைய7� 
அவதான விேசட�ைத7� இவரா* ெதாி�� ெகாCட பல பிர�$க4� 
வி��வா�க4� அவ� அUடாவதான� ெச:வைத� தா� பா�$க ேவC�ெம�/ 
பி�ைளயவ�கைள$ ேக��$ ெகாCடா�க�. அத�கிைச�� இவ� ஒ� ெபாிய சைப 
3�"2 சபாபதி �த=யாைர$ ெகாC� அUடாவதான; ெச:வி�தெபா,� 
யாவ�9 கC� களி�� உபசாி�தன�. அ-ெபா,� அ9> வ�தி��த ெச*ல-பா 
�த=யாெர�ற பிர� இவைர ேநா$கி, “இவ�க� அUடாவதான� ெச:த� மிக6� 
ஆ2சாியகரமாக இ�$கிற�. இ9ஙன� ெச:7�ப" உ9க4ைடய மாணா$க�க4� 
யாைரேயH� பழ$க �"7மா?” எ�/ ேக�டன�. இவ� அ-ெபா,� ஒ�/� 
விைடபகராம* இ���வி��2 சபாபதி �த=யா� ஊ�ெச�ற பி�ன�, த��ைடய 
மாணா$க�� ஒ�வ�� மி$க ஞாபகச$தி 7�ளவ�மாகிய �-பராய ெச�"யாைர- 
பதினா/ அவதான� ெச:7�ப" சில மாத9களி� பயி�/வி�� ஒ� மகாசைப3�", 
அத�> ேம�3றிய ெச*ல-பா �த=யா� �த=யவ�கைள அைழ-பி�� அவ�க� 
��னிைலயி* பதினா/ அவதான�� ெச:ய2ெச:� அவ�$>2 ேசாடசாவதானி 
ெய�ற சிற-�- ெபயைர அளி��� த$க ச�மான9கைள7� வழ9>வி�தா�. 
அ��த* அவ� ெபய� ேசாடசாவதான� �-பராயெச�"யா ெர�/ ெகௗரவ- 
ப�ட��ட� வழ9>வதாயி�/. 
 
பிர2�க� பாடபிர2�க� பாடபிர2�க� பாடபிர2�க� பாட" ேக)ட%" ேக)ட%" ேக)ட%" ேக)ட%....    
 
அ-பா* இவ�ைடய ெப�ைமைய அறி�� வரகேனாியி?�ள நாராயணசாமி 
பி�ைள ெய�H� ெச*வ� ஒ�வ� சில F*கைள இவ�பா� பாட9ேக�க நிைன�� 
தாேம வ=��வ�� இவைர அைழ��2 ெச�/ மைல$ேகா�ைட வாயி?$> எதிேர 
7�ள�� தம$>2 ெசா�தமான�மாகிய ெபாியெதா� K�"* இ�$க22 ெச:� 
இவ�$>� உடனி�-பவ�க4$>� ஆகாராதி க4$>ாிய ெசௗகாிய9கைள 
அைம-பி�� ஓ:6கால9களி* வ�� தா� அறி��ெகா�ள ேவC"ய F*கைள- 
பாட9 ேக�டா�; வி��பிய பலைர7� ேக�>�ப" ெச:� ஆதாி��� வ�தா�. 
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பி��, உைறBாி?�ள அ�ணாசல �த=யாெர�பவ� ஒ� சமய� இவைர 
மாணா$க� �த=யவ�கேளா� அைழ��2 ெச�/ த��ைடய K�"ேலேய 
உபசார��ட� பலமாத9க� ைவ�தி��தா�. அ-ெபா,� அவ� தா� ��� 
ப"�தி��த F*களி?�ள ஐய9கைள- ேபா$கி$ ெகாCடத�றி� 
தி�$ேகாைவயா� �த=யவ�றி�>� ெபா��ேக��� ெதளி�தன�. அவ� ெச*வ�� 
ஈைக7� வாிைசயறித?� உைடயவராத=� எQவைகயி?� இவ� பிறைர 
எதி�பாராதப" த$க உதவி ெச:� வ�வாராயின�. அ$கால�திேல 
பி�ைளயவ�க4$>- பிராய� 30. இவ�பா� பாட9ேக�டவ�க4� ஒ�வராகிய 
�-பராய �த=யாெர�பவ� இவ�ட� இைடவிடாம* இ��� ெச:ய 
ேவC"யவ�ைற$ >றி-பறி�� ெச:� ெச*?மிட9க4$>� ஊ�க4$>� உட� 
ெச�/ க�/�ேதறின�. 
---------- 
[1]. இவ� உ-� வியாபார�தா* மி$க ெச*வ� ெப�/� த�ம சி�ைத7�ளவரா:- 
பேராபகார;ெச:� கால9கழி�� வ�தவ�. 
[2]. இவரா* இ2சாி�திர2 ெச:திகளி� சில ெதாி�தன. 
[3]. இ� ேதவார ைவ-��தல9க4� ஒ�/. 
--------- 
 

9. 9. 9. 9. அ�பலவாண �னிவாிட� பாட"ேக)ட%அ�பலவாண �னிவாிட� பாட"ேக)ட%அ�பலவாண �னிவாிட� பாட"ேக)ட%அ�பலவாண �னிவாிட� பாட"ேக)ட%....    
 
தி�வாவ7�ைற ெச�ற�தி�வாவ7�ைற ெச�ற�தி�வாவ7�ைற ெச�ற�தி�வாவ7�ைற ெச�ற�....    
 
இ-ப" இவ� தி�2சிரா-ப�ளியி* இ��� வ�ைகயி*, தி�வாவ��ைற யாதீன� 
தைலவராகிய ேவA�2 �-பிரமணிய ேதசிகைர� தாிசி��$ெகாC� 
வரேவC�ெம�H� வி�-ப� இவ�$> உCடாயி�/; ஒ�நா� அ9ஙனேம 
�ற-ப��� தி�வாவ��ைற$> வ��ேச��தா�. வ�தகால�தி* அவ� சில 
தின��$>��� [1]பாி^ரண தைசையயைட�� வி�டதாக� ெதாி�தைமயா*, “இனி 
அறியேவC"ய அாிய விஷய9கைள எQவCண� ெதாி��ெகா�ேவா�? யா� 
ெசா*வா�க�? எ*லா�டேன ெகாCேடகிைனேய” எ�/ அவைர-ப�றி வ��தி� 
த��ைடய வ��த�ைத2 சில ெச:7�களாேல �ல-ப��தின�. அ-பா* அ9ேக 
பதிைன�தா� ப�ட�தி* ஆதீன� தைலவராக விள9கிய � அ�பலவாண 
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ேதசிகைர2 சில ெபாிேயா�க� �கமாக� தாிசி��- பழ$க;ெச:�ெகாCடா�. அவ� 
தி�ம�திர� �த=ய F*க�, ைசவசி�தா�த சாNதிர9க�, சி�த F*க� 
�த=யவ�ைற� த$கவ�கைள ைவ��$ ெகாC� ஆரா:2சி ெச:� வ�தைமயி� 
அவாிட� ேவC"யவ�ைற எளிதி* ெதாி��ெகா�ள �"யவி*ைல. அ�த 
ஆதீன�தி� பர�பைர$ ேக�விைய7ைடய ெபாிேயா�களிட� Fதனமாக 
அாியF*கைள- பாட9ேக�க எCணி அத�> ஏ�ற ெபாியா� யாெர�/ இவ� 
விசாாி�த ெபா,� அ9ேக7�ளவ�க� அ�பலவாண �னிவெர�ற ெபாியாேர 
அத�>� த$கவெர�/ ெசா�னா�க�. 
 
அ�பலவாண �னிஅ�பலவாண �னிஅ�பலவாண �னிஅ�பலவாண �னிவ� இய%2வ� இய%2வ� இய%2வ� இய%2....    
 
அவ� வடெமாழி ெத�ெமாழியிரC"?� �ைறயான பயி�சி7ைடயவ�. பல 
சிவ�ராண9களி?� பல பிரப�த9களி?� ைசவ சாNதிர9களி?� அவ�$> ந*ல 
ஆரா:2சி உC�. சிற�த ஒ,$க�ைடயவ�. இைடவிடாம� ப"�த=ேலேய 
கால�ைத- ேபா$>பவ�. மட�தி� பல தமி8F*க� கிைட$>மாயிH� 
ஒQெவா�ைற7� ஒேர அள6�ள �வ"களி* எ,தி ைவ��$ ெகா�வதி* 
அவ�$>� தி�-தியதிக�. அQவா/ அவ� எ,திய �வ"க� மிக- பல. அவ� க*வி 
ேக�விகளி� சிற�தவராக வி��தா?� உலக-பயி�சிேய இ*லாதவ�. யா�$ேகH� 
பாட;ெசா*?த=* அவ� பழகவி*ைல. அவ� 96 பிராய�தி�> ேம�ப�� 
வா8�தி��தவ�. � aாியனா� ேகாயி=?�ள � சிவா$கிரேயாகிக� 
மட���தைலவராக அ�பலவாண ேதசிகரா� பி�� நியமி$க-ெப�றவ�. 
 
அ�பலவாண �னிவாிட� பாட"ேக)ட�அ�பலவாண �னிவாிட� பாட"ேக)ட�அ�பலவாண �னிவாிட� பாட"ேக)ட�அ�பலவாண �னிவாிட� பாட"ேக)ட�....    
 
பி�ைளயவ�க� ஏைனேயா�களா* _Cட-ெப�/ அவாிட� சமய�பா���2 
ெச�/ வ�தன;ெச:� த��ைடய மன$>ைறைய� ெதாிவி��$ெகாCடா�. அவ�, 
“ம�ெறா� சமய� வா��; ேயாசி��2 ெசா*?ேவா�” எ�றா�. அ-ப"ேய 
ம/நா�காைலயி* இவ�ேபா: வ�தன; ெச:�வி�� அவ�ைடய க�டைளைய 
எதி�பா���$ெகாC� நி�றா�. “ந*ல�; இ��” எ�/ அவ� ெசா*ல இவ� 
இ��தா�. “நீ� எ�ன எ�ன ப"�தி�$கிறீ�?” எ�/ அவ� ேக�டா�. இவ� தா� 
ப"�தவ�/� சில F*களி� ெபய�கைள2 ெசா�னா�. “அவ�ைற2 சிற�த 
க*விமா�களிட� �ைறயாக- பாட9ேக�"�$கிறீரா?” எ�/ அவ� வினவினா�. 
இவ�, “இQவிடமி��� தி�2சிரா-ப�ளி$> எ,�த�ளி2 சில மாத9களி��த 
�ேவலா7த சாமியிட��� ேவ/ சிலாிட��� ஏேதா ஒ�வா/ சிலசில F*கைள$ 
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ேக�ட�C�. என$>�ள ச�ேதக9க� பல. அவ�ைறெய*லா� சாமிகேள 
தீ��த�ளேவC��” எ�/ விநய�ேதா� ெதாிவி�தா�. ேவ/ பலாிட� இவ� 
பாட9ேக�"��தனராயிH�, அ�த மட�தி� ெதாட��ைடயாைர2 ெசா�னா* 
�னிவ�$>- பிாீதி உCடா>ெம�/ எCணிேய இ9ஙன� 3றினா�. அவ�, “இ�த 
ஆதீன��2 சிUய�க4$ேக நா� பாட; ெசா*?ேவாேமய*லாம* ம�றவ�க4$>2 
ெசா*?வதி*ைல; அ� �ைற7ம�/” எ�/ கC"-பாக2 ெசா�னா�. இவ�, 
“அ"ேய� சாமிக4ைடய சிUயபர�பைரைய2 சா��தவ�தாேன? இ-ெபா,� 
அ"ேய� ேக�க-ேபாவ�� சாதாரணமான F*களி?�ள சிலவ�றி� 
க���$கேளய*லாம* ைசவசாNதிர9கள*ல” எ�/ பல�ைற ம�றாட6�, அவ� 
சிறி�� இண9கவி*ைல. “ஒQெவா� Fைல7� எQவளேவா சிரம-ப�� 
நா9கெள*ேலா�� க�/$ெகாC� வ�ேதா�. அவ�ைற மிக6� எளிதி� 
க�/$ெகாC� ேபாகலாெம�/ வ�தி�$கிறீேரா?” எ�/ ெசா�னா�. ெசா*=7� 
இவ� விடாம� ெச�/ ெச�/ பாட9ேக�டத�> �ய�/ெகாCேட வ�தா�; சில 
தின9க� இ9ஙன; ெச�றன. விடாம* அைல�தைல�� இவ� 
ேக��$ெகா�வைத� ெதாி�� ஒ�நா� மனமிர9கி அவ�, “இ9ேக நீ� �த=� 
ப"$கேவC"ய F* எ�ன?” எ�/ ேக�டன�. “இ-ெபா,� க�பர�தாதிேய” 
எ�றா� இவ�. �னிவ�, “ந*ல�, ஒ� ந*ல நா� பா���$ெகாC�வா��” எ�றா�. 
 
அ-ப"ேய ந*லநா� பா���$ெகாC� இவ� ெச�றா�. அ-ேபா� அவ� ��தக9 
ெகாண��தீராெவ�/ ேக�டா�. இவ� இ*ைலெய�றா�. அவ� ெச�/ த��ைடய 
��தக�ைதெய��� வ�� ெகா��தா�. இவ� இ��தப"ேய அைத வா9கி$ெகா�ள 
ஆர�பி�தெபா,� அவ�, “எ�னகாO�, உம$>2 ச�பிரதாய� ெதாியவி*ைல! நீ� 
�ைறயாக- பாட9 ேக�டவர*லெர�ப� மிக6� ந�றாக� ெதாிகி�ற�. 
இத�காக�தா� நா� பாட; ெசா*லமா�ேடாெம�/ ��னேம ெசா�ேனா�. 
நம$>$ >�றமி*ைல. இ-ப"-ப�டவ�க4$>- பாட;ெசா�னா* இட�தி� 
ெகௗரவ� ேபா:வி�ேம” எ�/ சின$>றி-�ட� சில வா��ைதக� ெசா�னா�. 
இவ�, ‘ெவCெண: திரC� வ�ைகயி* தாழி7ைட�த�ேபால நா� ந*ல 
பயைனயைடய$3"ய இ2சமய�தி* ேகாப� வ��வி�டேத! எ�ன விபாீத�? 
இத�>$ காரண� ெதாியவி*ைலேய!’ எ�/ மன� வ��தி, “சாமீ, அ"ேய� 
��தி^�வமாக யாெதா� தவ/� ெச:யவி*ைலேய; அ-ப" ஏேதH� அ"ேய� 
ெச:தி��தா*, அதைன இ�னெத�/ க�டைளயி�டா* நீ$கி$ ெகா�4ேவ�. 
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அ"ேய� நட$கேவC"ய ந*வழிகைள7� க�பி�த�ள* ேவC��” எ�/ 
பல�ைற பிரா��தி�தா�. அவ�, “நா� ெகா��த ��தக�ைத நீ� இ-ப"யா 
வா9>கிற�?” எ�றா�. இவ�, “எ-ப" வா9>கிற�? க�டைளயி�ட�ள ேவC��” 
என, அவ�, “இ9ேக த�பிரா�களிட�தி� ப"��$ெகாC"�$>� >�"� 
த�பிரா�க� ெச:வைத- பா���$ க�/$ெகாC� வ��, ேபா�” எ�றா�. இவ�, 
“அ9>�திேய அ�த ஸ�பிரதாய�ைத விள9க2 ெசா*லேவC��” எ�/ பல�ைற 
வ��/�தி$ேக��$ெகாCடா�. அவ�, “Fதனமாக- ப"$க� ெதாட9>�ெபா,� 
ஆசிாிய�கைள- ப�திர �Uப9களா* �த=* அ�2சி�� வ�தன9க� ெச:� 
�Nதக�ைத- ெபறேவC��; அ-பா* ெசா*ெலன2 ெசா*ல* ேவC��” எ�/ 
ெசா�னா�. உடேன இவ� ப�திர�Uப9கைள$ ெகாண��� அ�2சி�� வ�தன9க� 
ெச:� நி�றா�. அவ� �Nதக�ைத$ ெகா��தன�. அைத- ெப�/$ெகாC� 
ம/�ைற வ�தன;ெச:� �Nதக$கயி�ைற அவி8��- ப"$க� 
ெதாட9கியெபா,� அவ�, “நி*?�; ^ைச$> ேநரமாகிவி�ட�; நாைள$காைலயி* 
வா��” எ�றா�. இவ�, “ந*ல ேவைளயி* ெதாட9கிவிட ேவCடாேமா?” எ�றா�. 
“நா� ந*ல ேவைளயி� ��தக�ைத$ ெகா���வி�ேடா�. அ�ேவ ேபாதிய�” எ�/ 
ெசா*= உடேன அவ� எ,�� ேபா:வி�டன�. 
 
அத�பி� இவ� அ9ேக ப"��$ ெகாC"�$>� மாணா$க ெராQெவா�வ�� 
இ9ஙனேம வழிபா�ேடா� த�த� ெபாிேயாாிட�தி� க�/$ெகாC� 
வ�தைலயறி�� தா�� இ9ஙனேம ெச:யேவC�வ�தா� �ைறெய�/ 
நி2சயி��$ெகாCடா�. பி�� த��ைடய உைறவிட;ெச�/ ஆகாராதிகைள 
�"��$ெகாC� க�பர�தாதியி� �தைல�ப� பாட*கைள ஒ� �வ"யி� 
ெபய��ெத,தி$ெகாCடா�. ம/நா�காைலயி* அவாிட� ெச�/ 
��3றியவCண� அ�2சி�� வ�தன9க� ெச:� அ-பா* அவ�$> 
விசிறி-பணிவிைட ெச:�ெகாC� நி�றா�. அதனா* மி$க மகி82சி7�ற அவ�, 
“ந*ல�; இ��� ப"7�” எ�ன, இவ� இ��� �த�ெச:7ைள- ப"�தா�. இவ� 
பாட9ேக�க� ெதாட9கினா?� ெதாி��ெகா�ளேவC"ய பாக� மிக2 சிலவாகேவ 
யி�$>ெம�பைத அவ� ெதாி��ெகா�ளாம* அ2ெச:7ைள- பத�பதமாக- பிாி�� 
விாிவாக அ��த;ெசா*= ெந�ேநர� ேபா$கின�. இ�த �ைறயி* அ�F* சில 
தின9களி* ��/- ெப�ற�. அதைன$ ேக��வ�ைகயி* ைசவசா�திர$ 
க���$கைள JOகி இவ� வினா6வாராயி� �னிவ�, “இ-ெபா,� இதைன2 
ெசா*ல$3டா�; பி�� பா���$ெகா�ளலா�” எ�ப�. பலநாளி���� அ�த ஒ� 
F?$>ேம* அ-ெபா,� ஒ�/� ேக�க இயலவி*ைல. 
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அ-பா* இவ� அ�த F* ��/-ெப�றைத7� அதி?�ள அாியவிஷய9கைள� 
ெதாி��ெகாCடைத7ேம ேப5தியமாக நிைன�� மகி8�தன�; ‘இ�த ஆதீன 
ச�ப�த��ள இQவ�பலவாண �னிவ� நம$> வி�தியா>�வாக$ கிைட�தேத 
ெப��பய�’ எ�/ ஆ/த?�றன�. பி�� அவ�பா* விைடெப�/$ெகாC� 
திாிசிர�ர� வ�� ேச��தா�.  அவாிட� பாட9ேக�டைத மறவாம*, பி�� இவ� 
ெச:த தியாகராச @ைலயி* அ��னிவைர� �தி���ளா�. அ2ெச:7�, 
 

“மி�Hமா� ம,6� ெவQவழ* விழி7� மிளி�கைற$ கCட� மைற��-  
ப�Hமா னிடமா: வ�ெதைன மைற�த பழமல வ=�, ெதாழி�� 
ம�Hமா ன�த� �ண��தியா� க�ைண வ�ளலா வ��ைற- ெப�மா� 
��Hமா தவ�ெசா ல�பல வாண �னிவர னிைணய" ேபா�றி” 

 
எ�ப�. அ$கால�தி* ஆதீன�தி=��த ஞானாசிாியைர� �தி-பதாகவி��தா* 
அ�பலவாண ேதசிக� எ�/ அைம�தி�-பா�; �னிவெர�ற* ஆதீன 
ஸ�பிரதாயம�/. 
 
திாிசிர�ர� வ�தபி�� இவ� தி�வாவ��ைற$> அ"$க" ெச�/ அ9ேக க*வி 
ேக�விகளி� சிற�தி��த த�பிரா�கேளா� பழகி� தம$>�ள ஐய9கைள வினாவி� 
ெதளி��ெகா�வா�. அவாிட��� அ9ேக உ�ள த�பிரா�களி���� ைசவ 
சாNதிர9கைள உைரக4ட� �ைறேய பாட9ேக��� ெதளி�தன�. அ9ஙன� 
ெதளி�தைத இவ� பி�� இய�றிய பிரப�த9களி?� கா-பிய9களி?� அைம���ள 
ைசவ சா�திர$ க���$க� �ல-ப����. 
--------- 
[1]. பாி^�ண தைசைய அைட�த� >ேராதி வ�ஷ� கா��திைக மாத� கா��திைக 
ந�ச�திர�. 
-------------- 
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10. 10. 10. 10. ெபாிய2ராண  பிரச"க�� பாடAெசா%.த.�ெபாிய2ராண  பிரச"க�� பாடAெசா%.த.�ெபாிய2ராண  பிரச"க�� பாடAெசா%.த.�ெபாிய2ராண  பிரச"க�� பாடAெசா%.த.�....    
 
மாணா�க�களிட*� அ�2� பாமாணா�க�களிட*� அ�2� பாமாணா�க�களிட*� அ�2� பாமாணா�க�களிட*� அ�2� பாடAெசா%.த5% வி� ப��டAெசா%.த5% வி� ப��டAெசா%.த5% வி� ப��டAெசா%.த5% வி� ப��....    
 
பலாிட��� ெச�/ ெச�/ அவ�க4$> ேவC"யவ�ைற2 ெச:� பல�ைற 
அைல�� ஒQெவா� Fைல7� சிறி� சிறிதாக$ க�/$ெகாC� வ�தவராத=�, 
யாெதா� வ��த�மி�றி மாணா$க�கைள- பா�கா�� அவ�கைள 
அைல$கழியாம* அவ�க4$> ேவC"யவ�ைற உடHட� க�பி��வர 
ேவC�ெம�ற எCண� இவ�$> இ���வ�த�. அதனா*, பாட9ேக�க வ�� 
ெச*வ�க4$>� ஏைனேயா�$>� வி��பிய F*கைள� தைடயி�றி- 
பாட;ெசா*= ஆதாி$>� இய*� அ$கால�ெதாட9கி இவ�$> ��ைனயிH� 
அதிகமாக ஏ�ப�ட�. சில ஏைழ- பி�ைளக4$> ஆகாராதிக4$>� உதவிெச:� 
வ�வாராயின�. த� நல�ைத2 சிறி�� க�தாம* மாணா$க�க4ைடய ந�ைமையேய 
ெபாிதாக$ க��� இய*� இ-�லவ�ெப�மானிட�� நாளைடவி* வள�2சி7�/ 
வ�த�.  
 
மாணா$க�களிட�� இவ� கா�"வ�த அ�பி�> எ*ைலேய இ*ைல. தம$> 
ஏேதH� தீ9> ெச:தா?� ெபா/��$ெகா�வா�; மாணா$க�க4$> யாேரH� 
தீ9> ெச:�வி�டா* இவ�ைடய மன� அைத2 சிறி�� ெபாறா�. அ� தீ9> 
ெச:தவ�கைள இவ� பைகவைர-ேபாலேவ நிைன�� க"�ெதா,>வா�. 
 
பாட; ெசா*வதி* இய*பாகேவ இவ�$> வி�-ப� அதிக�. இவ�ைடய க*வி 
வள�2சி$>� கவி��வ�தி�>� காரண� இ9ஙன� பாட;ெசா*= வ�தேதெய�/ 
சில ெபாிேயா�க� ெசா*=யி�$கிறா�க�. தி�வாவ��ைற யாதீன�தி* ேமலகர� 
� �-பிரமணிய ேதசிக� கால�தி� சி�ன-ப�ட�தி* இ��தவ�� இவ�ைடய 
மாணா$க�� இைடவிடாம� பாட; ெசா*?தைலேய த��ைடய 
கட-பாடாக$ெகாC� ஒ,கியவ�மாகிய � நம2சிவாய ேதசிக�, “ஒ��ைற 
பாட;ெசா*வ� ஆயிர�தர� ப"-பத�>2 சமான�” எ�/ ெசா*?வ�C�. 
ஒ�கால�தி* � சி. தியாகராச ெச�"யா� இவேரா� ேபசி$ெகாC"�$ைகயி* 
இவைர ேநா$கி, “நீ9க� இைடவிடாம� பாட;ெசா*?வதாக- 
ேப�ைவ��$ெகாC� ந�றாக- ப"��வ�கிறீ�க�” எ�/ ெசா�னைத நா� 
உடனி��� ேக�"�$கிேற�. 
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“ஆசா Hைர�த தைமவர$ ெகாளிH�  
கா�3 ற*ல� ப�றல னா>�” 
“அQவிைன யாளெரா� பயி*வைக ெயா�கா� 
ெசQவிதி Hைர-ப வQவி� கா?� 
ைமய/ �லைம மாC�ைட� தா>�” 

 
எ�பன இ$க��ைத விள$>�. 
 
ெபாிய2ராண  பிரச"க�ெபாிய2ராண  பிரச"க�ெபாிய2ராண  பிரச"க�ெபாிய2ராண  பிரச"க�....    
 
இ9ஙன� இ��� வ�ைகயி* சில� இவாிட� ெபாிய �ராண�தி�>- ெபா�� 
ேக�பாராயின�. பாட9ேக�பவ�கேளய�றி ேவ/ சில�� வ�� உடனி��� 
ேக��2 ெச*?வ� வழ$க�. அ9ஙன� ெச*பவ�க� பல�� ேக�>�ப" 
ெபாியேதா� இட�தி* இவைர$ெகாC� ெபாிய �ராண- பிரச9க� ெச:வி�தா* 
தமி82�ைவைய7� ப$திரச�ைத7� பலரறி�� உ:த* 3�ேம-
ெய�ெறCணினா�க�. அ$கால�தி* இ�தைகய காாிய9கைள2 ெச:வி�த=* 
ஊ$க�ைடயவரா: அ9ேகயி��த ஒ� ெச*வாிட� அவ�க� ெச�/ த9க� 
க��ைத� ெதாிவி�தா�க�. அவ�க� ெசா*=யத�> அவ� இண9கி� த��ைடய 
K�"* F�/$கண$கானவ� இ�$க$3"ய இடெமா�றி* நா�ேதா/� பிரச9க� 
ெச:7�ப" இவைர$ ேக��$ெகாCடன�. அQவாேற பிரச9க� நைடெப�ற�. 
ேம�3றிய அ�ப�க4� ேவ/ பல�� நாேடா/� வ�� ேக�� மகி8வாராயின�. 
இவ� உாிய இட9களி* ெசா*?� பதசார9க4� அ-ெபா,த-ெபா,� 
எ���$கா��� ேதவார� �த=ய ேம�ேகா�க4� ைசவ சாNதிர$ க���$க4� 
எ*லா�ைடய உ�ள�ைத7� கனிவி�தன. அயV�களி=���� பல� நாேடா/� 
ேக�பத�காக வர�ெதாட9கின�. இவ�ைடய �க8 ��ைனயிH� பலமட9> 
எ9>� பரவிய�. இ� ெதாி�த அ$ கனவா� இவ�$> மாத�ேதா/� த$க 
ெபா�4தவி ெச:� வ�வாராயின�.  
 
இ�த நிைலைமைய$கC� ெபாறாைம7�ற ேவ/ மத�தின� ஒ�வ� எ-ப"யாவ� 
இ�த- பிரச9க�ைத நைடெபறாம� ெச:� விட ேவC�ெம�/ நி2சயி��$ 
ெகாC� ேம�3றிய கனவானிட� வ�தா�. இ�த- பிரச9க�ைத2 ெச:வி�தலா* 
தம$> மி>�த ெகளரவ� உCடாயி�ெற�/ எCணி$ெகாC"��த அ�த- பிர� 
வ�தவைர ேநா$கி, ''இ9ேக நட$>� ெபாிய �ராண- பிரச9க� எQவள6 சிற-பாக 
நட$கிற� பா��தீ�களா?'' எ�/ த��ைடய ந*ல எCண�ைத ெவளியி�டா�. 



93 

 

ேக�ட அவ�, "அைத-ப�றி2 சில வா��ைதக� ேபசேவC�ெம�ப� எ� க���. 
அத�காக�தா� இ9ேக வ�ேத�; ேக�டா� ெசா*?ேவ�'' எ�றா�. தனவா� 
ெசா*லேவC�ெம�/ 3ற, வ�தவ� எ�த வழியாக2 ெசா�னா* அ�த- பிர�வி�> 
ெவ/-� ேதா�/ேமா அைத� ேத��� அவைர ேநா$கி மிக6� ைதாியமாக, 
''அ-�ராண� மி$க �ைவ7�ள ெத�பதி* யாெதா� ச�ேதக�� இ*ைல. ஆனா?� 
ஒQெவா� �ராண�தி?� ஒQெவா�வ� இற�தாெர�ற �"ேவ அைம�தி�$கி�ற�. 
அ� ம9களகரமாகவி*ைல. அைத ஒ� K�"* ைவ�� நட��வ� �பகரமானத�-
ெற�/ சில� ெசா*?கிறா�க�. ேகாயி* �த=ய இட9க4� ஒ�றி* ைவ�� 
நட�த2 ெச:தா* உ�தமமாக இ�$>�. தா9க� ெபாிய >��பியாதலா?� என$> 
அ�பராதலா?� இ�த உCைமைய� த9களிட� ெசா*லாம=�$க எ� மன� 
�ணியவி*ைல, த9க� ே%ம�ைத உ�ேதசி�� இதைன இ�/ ெவளியி�ேட�. 
இ� த9க� மன�திேலேய இ�$கேவC��. நா� ெசா*லேவC"யைத2 
ெசா*=வி�ேட�. அ-பா* த9க� சி�த� ேபால- பா���$ெகா�49க�'' எ�/ 
ெசா*= விைடெப�/� த�மிட� ெச�றா�. 
 
அவ�ைடய ேப2ைச$ ேக�ட அ$கனவாH$> மன� ேபதி��வி�ட�. அவ� 
தமி8-பயி�சி7� நாய�மா�களிட�தி� ப$தி7� இ*லாதவ�; ஆயிH� எ*ேலா�� 
வி���� காாிய�ைத2 ெச:வி�தா* தம$> மதி-�Cடா>ெம� ெறCணியவ�; பிற� 
3/வைத அQவாேற ந�பிவி�� த�ைம7ைடயவ�; ஆதலா* ெபாிய�ராண- 
பிரச9க�ைத-ப�றிய ஐய� அவ� மன�தி� >"ெகாC� வி�ட�. அ�தர9கமாக2 
சிலைர அைழ�� அைத-ப�றி விசாாி$கலானா�. ேக�ட அவ�க�, “ஈ� எ�ன 
விபாீத உண�2சியாக இ�$கிற�. யாேரா ஒ�வ� விஷம� பCணிவி�டா� 
ேபா=�$கி�ற�. இ�த- ைப�திய$கார மHUய�� இைத உCைமெய�/ 
ந�பிவி�டாேர! இைத மா�/வ� மிக6� அசா�தியமாயி�ேற!'' எ�/ நிைன�� 
அதைன- பி�ைளயவ�களிட� ெதாிவி�தன�. 
 
இவ� அதைன$ ேக��- ��னைக ெகாC� அவ�கைள அH-பிவி�� அ�த- 
பிர�விட� வ��, ''உ9க4$>$ கவைல7Cடாயி�-ப� என$>� ெதாி�த�. 
�ராண�ைத இ�ேறாேட நி/�தி$ெகா�ேவ�. அதனா� >�றமி*ைல'' எ�/ 
ெசா*= அ�/ அ9ேக வ�� ெசா*லேவC"ய ப>திைய2 ெசா*= �"வி*, 
"நாைள �த* இ9ேக பிரச9க� நைடெபறா�; இ9ேக நீ9க� வ�� அைலய 
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ேவCடா�'' எ�/ ேக�பவ�க4$>2 ெசா*=வி�� உாியவாிட� விைடெப�/$ 
ெகாC� த�மிட� ெச�றன�. 
 
ெபாிய�ராண- பிரச9க� நி�/ வி�டைதயறி�த அQ]ாி?�ள ேவெறா� கனவா� 
தாேம அதைன ேம�ெகாC� நட�த எCணினா�. எCணியவ� தின�ேதா/� 
பிரச9க�ைத மிக2 சிற-பாக நட��வி-பதாக6�, நிைறேவறிய6ட� 
பி�ைளயவ�க4$>� த$க ச�மான� ெச:வி-பதாக6� சில��கமாக இவ�$>2 
ெசா*=யH-பினா�. அ�த$ கனவாH� ��னவைர- ேபா�றவேர. 
 
அ�த- �திய கனவான� ேவC�ேகாைள2 சில� இவாிட� வ�� ெசா�னா�க�. 
ேக�ட இ�த$ க*வி2 ெச*வ�, ''தமி8- பாஷா ஞான�� அதி* உ�ள��மி�றி 
ெவ/9 ெகௗரவ�ைத ம��� உ�ேதசி��� ெதாட9>� ெச*வ�கைள ந�ப$ 
3டா�. த��ைடய ெச*வ இ/மா-பினா* எ*ேலா�� தம$>$ கீ8- ப"�� த� 
இUட�ேபா* நட$கேவC�ெம�/ க��வா�க�. அவ�க4ைடய ெதாட�ேப 
ேவCடா�. ஏைழகளாயிH� பாைஷயி* அ��ைடயவ�க�பா� ெப/� ஆதர6தா� 
சிற�த�'' எ�/ ெசா*= அ9ஙன� ெச:ய உட�படவி*ைல. 
 
பி�� பல அ�ப�க� பி�ைளயவ�களிட� வ�� ெபாிய�ராண�தி* எ;சிய 
பாக�ைத7� பிரச9க� ெச:� ^��திெச:ய ேவC�ெம�/ ேக��$ெகாCடன�. 
அ-ப"ேய ேவ/ ஓ� இட�தி* ஆர�பி$க-ப�� அ� ^��தியாயி�/. அ�த 
நகர�தா� ஒ�9>3"� த$க ச�மான�ெச:� பி�ைளயவ�கைள ஆதாி�தா�க�. 
அத� பி�� அQ]ாின� எ*லா�� ெபாிய �ராண�தி* ஈ�ப�� அைத- ப"��� 
ப"-பி��� ெபா�� ேக��- ெபா,� ேபா$>வராயின�. 
 
இவ� தமி8 F*கைள ந�> பாட;ெசா*= வ�தைல அறி�� சில மாணவ�க� பிற 
ஊ�களி=���� இவாிட� வ�� உதவி ெப�/$ கவைலயி�றி- பாட9 
ேக�பாராயின�. 
 
தியாகராச ெச)1யா�தியாகராச ெச)1யா�தியாகராச ெச)1யா�தியாகராச ெச)1யா�....    
 
தியாகராச ெச�"யாெர�பவ� ^வாAாி=��� வ�� இவாிட� பாட9ேக�டவ�. 
அவ� ேக�கவ�த கால� >ேராதி வ�ஷெம�/ ெதாிகி�ற�. ^வாAாி* 
வியாபார�தி?� பயி�� ெதாழி=?� �க8ெப�/ விள9கிய ஒ� >��ப�தி* அவ� 
பிற�தவ�. அவ�ைடய த�ைதயாாி� ெபய� சித�பர;ெச�"யாெர�ப�. 
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^Nதிதி7� இ��தைமயா* தியாகராச ெச�"யா� ேவளாCைமைய7� 
வியாபார�ைத7� கவனி��வ�தா�. இளைம ெதாட9கி- ^வாAாி?� 
அயV�களி?� உ�ள அறிஞ�க� பா* தமி8$க�வி F*கைள- பாட9ேக�� 
வ�தன�. இய�ைகயாகேவ ந*லறி6வா:�தவராத=� க�றவ�ைற2 சி�தி��� 
ெதளி�� பய�ப��தி$ ெகா�வதி� சிற�தவரானா�. ''மதிJ�ப� Fேலா �ைடயா�$ 
கதிJ�ப�, யா6ள ��னி� பைவ.'' 
 
அவ� வ�� பி�ைளயவ�களிட� �த=� பாட9ேக�ட� தி�2சி�ற�பல$-
ேகாைவயாெர�/� ம�ற F*க� யா6� அ-பா� ேக�க-ப�டன-ெவ�/� அவேர 
ெசா*=யி�$கிறா�. ேக�>� F�க���$கைள அவ� ஊ�றி$ ேக��- பயி*வ�� 
சி�தி-ப�� ெதளிவ�� இவ�$> அவ�பா* அதிக அ�ைப உCடா$கின. 
�தியனவாக2 ெச:7� ெச:7� வ�ைம7� அ$கால�தி* அவ�$> இய*பாக 
அைம�தி��த�. அதனா?� இ$கவிஞ� தைலவ�$> அவ�பா?�ள அ�� 
வள�2சி7�ற�. இவ�பா� ப"$கவ�த கால�ெதாட9கி Fதனமாக- பாட9ேக�க 
வ�பவ�க4$>- பாட;ெசா*?த?� இவ� Fதனமாக2 ெச:7� F*கைளேயா 
தனி2 ெச:7�கைளேயா பைனேய�"* அ-ெபா,� அ-ெபா,� எ,�த?மாகிய 
இ-பணிகைள அவ� பிற�$>$ ெகா���விடாம* தாேம வகி��$ ெகாCடன�; ஒ� 
நிமிஷேமH� இவைர வி��- பிாி�திரா�; �திய ெச:7�கைள இவ� ெசா*ல� தா� 
எ,��ெபா,� அவ�றி� ெசா*=�ப� ெபா�ளி�ப9கைளயறி�� மன��கி$ 
கCணீ� K8��வா�; அவ�றி� நய9கைள- பிற�$> எ���2 ெசா*?வா�. 
இைவகேள அவ�$> உCடாகிய க*வி �தி�2சி$>� ம�ற மாணா$க�கைள$ 
கா�"?� ேம�ப�� விள9கியத�>� காரணமாக இ��தன. பி�ைளயவ�க� 
ெச�"யாாிட� ைவ�தி��த அ�� ஒ-ப�ற�; 
 

“ெந;�ற வ�9கைலக� க�>மவ� த�மளவி* 
ேநயநிக ழாதவ�க� யா�?'' 

 
வி. பா. >�>ல2 ெச�"யா� பாட* ெசா*?த?� ெபா�� ெசா*?த?� ெச:7� 
ெச:த?� அவர� >ர?� பி�ைளயவ�க� பாட* ெசா*?த* �த=யவ�றி�>- 
ப"ெய��தா� ேபாலேவயி�$>�. பி�ைளயவ�க4$> எQவள6 �க,Cேடா 
அ�த- �க,$> அ��தப"யான �கைழ� தமி8நா�"� ெப�/ விள9கினவ� அவேர. 
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அவ� தி�2சி�ற�பல$ ேகாைவயா�$>- பி�� தமி8- பிரப�த9க� பலவ�ைற- 
பாட9 ேக�� வ�தா�. அ$கால�தி* நாேடா/� ஒQெவா� ெச:7ளாக- 
பி�ைளயவ�க� மீ� அவ� ெச:�வ�த ஓர�தாதி அ^��தியாக இ�$கி�ற�.  
 
அ�F� பாட*க4� சில வ�மா/:- 
 

“உ�ைனெயா- பாாி9 ெகவ� மிைலெயா- �ைர�தி"னீ  
நி�ைனெயா- பாய�C மீனா�சி ��தர நி�மலெவ�  
க�ைனெயா- பா:பி�H ம�தெனா- பா:நி� ன�ைள-ெப�ற  
எ�ைனெயா- பா��C ேடாகட* a, மி���வி$ேக”. (2) 

 
“ெப�றா� ணி�ைன-ெப� றா�ேபா�ெப� றா�க4� ேபCபிற-ைப 
உ�றா� ணி�றைன- ேபால6� றா�க4 ��ன�ைள  
ந�றார ணி7ெளைன- ேபா�ெப� றா�க4 நா�றிH 
ம�றா��� ேறா�த� மீனா�சி ��தர மாமணிேய.” (10)  

 
“த$கா� தகவில ெர�ப தவரவ� த�ெம2ச�தா* 
மி$கா ரறிய- ப�ெமன னி�ைன வி��பி-ெப�ேறா�  
த$கா ெரனநி�ற� னா?ண�� த�/ெகா றCடமி8ேத�  
மி$கா� �க8த� மீனா�சி ��தர ெம:�ைமயேன.” (17) 

 
“உ�4� பவெமா� ேகா" 7றிH �/கவ�த 
வி�4� பவ�ெதா/ மீனா�சி ��தர ெம:�ைமயநீ  
எ�4; ெசய=� �>�தாெத� பானி�>� ேறவைலேய  
ெகா�4� ப"ெதாCட னா$ெகா�ைவ ேய=$ >வலய�ேத.” (47) 

 
[1] [1] [1] [1] அர�வாயி% ேவ"கட< 2  பி�ைளஅர�வாயி% ேவ"கட< 2  பி�ைளஅர�வாயி% ேவ"கட< 2  பி�ைளஅர�வாயி% ேவ"கட< 2  பி�ைள....    
 
அ-பா* இவாிட� அர�வாயி* ேவ9கட�-�-பி�ைள எ�ற ஒ�வ� ப"$க வ�தா�. 
அவ� இவ�பா* வ�� ஆதாி$க-ெப�/ �ைறயாக- பாட9ேக�� ந*ல தமி8- 
பயி�சிைய7� ெச:7� ெச:7� ஆ�றைல7� அைட�� ெச�/ �க8ெப�/ 
விள9கினா�. அவ� பி�ைளயவ�களிட� பாட9ேக�ட ெச:தி ேவதநாயக� 
பி�ைள$> ஒ��ைற அவ� எ,திய கீ8$கCட பாடலா* விள9>�: 
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“மீனா�சி ��தரனா ேமேலா� சிரகிாியி* 
தானா�சி யாவா8 த�ண�ேத – ேதனா�சி2 
ெச�தமி8 வ�பா� சிறி�ண��ேத� ம�னவி�தா�  
ப�தெமன$ >Cேட7� பா*.” 

 
தி�Eழிமிழைல/ சாமிநாதி�Eழிமிழைல/ சாமிநாதி�Eழிமிழைல/ சாமிநாதி�Eழிமிழைல/ சாமிநாத கவிராய�த கவிராய�த கவிராய�த கவிராய�....    
 
தி�Kழிமிழைல2 சாமிநாத கவிராயெர�பவ� அ�தல�தி?�ள க*விமா�க� சில� 
சிலாிட� க�வி F*கைள7� தி�விைளயாட� �ராண� �த=ய கா-பிய9கைள7� 
�ைறேய பாட9 ேக��� ெதளி�தன�. பி�� க�பராமாயண�, ெபாிய �ராண� 
�த=யவ�ைற வாசி$கேவC�ெம�H� வி�-ப�ைடயவரா:$ >ேராதி 
வ�ஷ�தி* திாிசிர�ர� வ�� இவ�பா* �த=* க�பராமாயண�ைத- 
பாட9ேக�டா�. அவ�ைடய JCணறிைவ7� இனிய சாாீர�ைத7� அறி�த 
பி�ைளயவ�க� பிாிய��ட� பாட; ெசா�னா�. [2] தாேம எ,திைவ�த 
க�பராமாயண ஏ��2�வ"ெயா�ைற அவ�$>$ ெகா��தா�. அவ� இவ�ைடய 
ேபர�பினா* அ�F=* ந*ல பயி�சிையயைட�தா�; அதி=�$>� க��ைத- 
பிற�$>2 �ைவபட2ெசா*= மகி8வி$>� ஆ�றைல7� ெப�றா�; அ"$க" 
பிற�ைடய �ய�சியினா* இவ�$>� ெதாியாம* தனிேய ேவறிட; ெச�/ 
க�பராமாயண- பிரச9க� ெச:� வ�தா�. அத�>$ காரண� இவ�பா?�ள 
அ2ச�� நாண�ேம. 
 
அQவா/ அவ� இ��தைல யறி�� ஒ� நா� இவ� அவ� பிரச9க� ெச:7மிட; 
ெச�/ மைறவாக இ��� ேக�� விய-��/ அவைர- பி�H� பிரகாச-ப��த 
ேவC�� எ�/ நிைன�தா�. சில கால��$>- பி�� ஒ� சைப 3�"$ க�ப 
ராமாயண�தி?�ள சில �ைவயான பாக9கைள எ���- பிரச9கி$க2 ெச:� 
‘க�பராமாயண- பிரச9கவி��வா�’ எ�ற ப�ட�ைத அளி�தத�றி2 சா*ைவ 
ெயா�ைற7� தம� ைகயாேலேய வழ9கின�. அ��த* அவ�$>� தமி8நா�"� 
க�பராமாயண- பிரச9க விஷய�தி* மி$க ெகளரவ� உCடாயி�/. வா8நா� 
�,வ�� க�பராமாயண� �த=யவ�ைற- பிரச9க� ெச:� கால9கழி��வ�தா�. 
த�ைம ந�னிைல$>$ ெகாC�வ�த பி�ைளயவ�கைள மறவாம* எ�த இட�தி� 
பிரச9க� ெச:தா?� இQவாசிாிய�ைடய �தியாக ஒ� பாடைல2 
ெசா*=வி���தா� பி�� பிரச9கி$க� ெதாட9>வா�. இ9ஙன� அவ� �தியாக2 
ெச:த பாட*க� பல. 
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------------- 
[1] அர�வாயிெல�ப� ெதாCைட நா�"?�ளேதா5�. 
[2] க�பராமாயண�ைத இவ� ஒ�ற�பி� ஒ�றாக S�/ பிரதிக� எ,தி 
ைவ�தி��தன�; அவ�/� ஒ�ைற2 சாமிநாத கவிராய�$>�, ேவெறா�ைற- 
ப�\2�ர� ஆ/�க�தா பி�ைள$>� ெகா��தன�; ம�ெறா�ைற� தாேம 
ைவ��$ெகாC"��தன�. 
----------------- 
 

11. 11. 11. 11. சில பிரப�த"கF� தியாகராச Gைல&� இய+ற%சில பிரப�த"கF� தியாகராச Gைல&� இய+ற%சில பிரப�த"கF� தியாகராச Gைல&� இய+ற%சில பிரப�த"கF� தியாகராச Gைல&� இய+ற%....    
 
9வா?�  பதி+( ப*த�தாதி9வா?�  பதி+( ப*த�தாதி9வா?�  பதி+( ப*த�தாதி9வா?�  பதி+( ப*த�தாதி....    
 
ஒ� சமய�தி* தியாகராச ெச�"யா� �த=ேயா�க� ேக��$ெகா�ள இவ� ^வாA� 
ெச�றி��தா�. அ-ெபா,� சில� வி��பியப" ^வாA�- 
பதி�/-ப�த�தாதிெய�ற பிரப�த� இவரா* இய�றி அர9ேக�ற-ெப�ற�. ைசவ 
சாNதிர9கைள$ க�றபி�ன�- பாட-ப�டதாத=� அ-பிரப�த�தி* அவ�றி� 
க���$க� அைம�தி��தைல$ காணலா�: 
 

“பாவிய க�ம மி�றிேய ப�6� 
பதி7�பா ச�ெமன 6ைர$>�  
நாவினா� மதேம ெகாC�ழ லாம 
னாயிேன� ெக�ற�� �ாிவா:”  

 
“அவனவ ள�ெவ� /ைர�தி�� �வன 
மாகி7 மத�>ேவ றானா:  
நவவ" 6ைடயா: [1]காம�^� பதியா: 
நாயிH9 கைட-ப� ேவ�>� 
தவல/ Sல மல2ெச�$ ெகாழி�� 
ச�திநி பாதெம� //ேம.”  

 
“ெபா���ச� மா�$க ெந�;சக மா�$க� 
��திர மா�$க� மி*ேல�  
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தி��திய தாத மா�$க� மி*ேல� 
தீவிைன மா�$கேம 7ைடேய�.”  
“காைல$ கதிரா:2 சி*?யி�$>$ 

 
கவிH மதியா:2 சி*?யி�$>  
மாைல யி�ளா:2 சி*?யி�$>  
ைவ>� ெபா�ணீ ெய�றறிேய�.” 

 
இவ�ைறய�றி� தி�வாசக �த=யவ�றி?�ள க���$கைள� த���ெகாCட சில 
ெச:7�க4� இதி* உC� :- 
 

''ஆ?�விட ம�தா$>9 காம�பதி� தி�Sல� வமல னா�$>2  
சா?மணி$ >ைழெயா�பா� ேறாெடா�பா� ��ெதா�பா� ச�-ப ேமா�பா*  
ஏ?ந�>9 >மெமா�பா னீெறா�பா� ப�ெடா�பா =ையேதா ேலா�பா*  
ஓ=�ெபா� சில� ெபா�பா� கழெலா�பா� ப�னா4 ெமாளி� ம�ேற”  

 
எனவ�� அ��த நாாீ�வரS��தியி� ெச:தி [2]தி�வாசக�ைத� த,வியைம�த�. 
 
“�ைலய�� வி��பா- ���லா� �ைம” எ�ப� அாி2ச�திர �ராண�ைத� த,விய�. 
 

“ஏல$ >ழ=ேயா� பாக� ேபா�றி 
    என$> ெவளி-ப�� பாத� ேபா�றி  

மாைல- பிைற�" ேவணி ேபா�றி 
    மா�ம, ைவ�த கர9க� ேபா�றி 

காைல$ கதி��தி� ேமனி ேபா�றி 
    காமைன$ கா:�தகC ேபா�றி ெய�ேற  

ஓ=� ட�மைற ேத�� ^வா " 
      Aரைர யா�ெசா*= 7:வ ெத�ேற”  
 
எனவ�� ெச:7�களி� ச�த� [3]ேதவார2 ச�த�ைத- பி�ப�றிய�. 
அ�F* ��/� இ-ெபா,� கிைட$கவி*ைல; [4]கா-�� 24 பாட*க4ேம 
கிைட$கி�றன. 
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ெப��தி�  பிரா)1யா� பி�ைள*தமி3ெப��தி�  பிரா)1யா� பி�ைள*தமி3ெப��தி�  பிரா)1யா� பி�ைள*தமி3ெப��தி�  பிரா)1யா� பி�ைள*தமி3. . . .     
 
இவ� ஒ� �ைற தி��தவ��ைற (லா?>") ெச�றி��தெபா,� அ9ேக இ��த 
அ�ப�களி� வி�-ப-ப" அQ]ாி* எ,�த�ளி7�ள ெப��தி�-பிரா�"யா� 
(�மதி) மீ� ஒ� பி�ைள�தமி8 இய�றினா�. 
 
அ�த- பி�ைள� தமிழி?� இ$கவிஞ� �த=* விநாயக� �த=யவ�க4$> 
வண$க� 3/கி�றன�. ஆயிH� அகிலாCட நாயகி பி�ைள�தமிழி?�ள� ேபா* 
அைவயட$க� இதி* இ*ைல. அகிலாCட நாயகி பி�ைள�தமிைழ$ கா�"?� 
இ�F* எளிதி� ெபா�� விள9>� ெசா�கைள7� சிற�த க���$கைள7� 
உைடயதாக இ�$கி�ற�. இவ�ைடய க�பைன� திறH� பிற6� இத�கC 
உய�6 ெப�/ விள9>கி�றன. 
 
ம�த�திைண7� தாமைர மல� நிைற�தி�-பைத நிைன��, ‘பிரமேதவ� த��ைடய 
த�ைதயாகிய தி�மா?$>$ >ைடயாக உதவிய மைலயி� சிற>கைள இ�திர� 
அாி�த பைகைமைய எCணி அவH$>ாிய ம�த�திைணயி* அவ� த9>வத�> 
இடமி*லாதப" தம$>�, த� தாயாகிய தி�மக4$>�, த� மைனவியாகிய 
கைலமக4$>� இ�-பிட9களாக6�, த� த�பியாகிய ம�மதH$> ஆ7த 
சாைலயாக6�, த��ைடய வாகனமாகிய அ�ன��$> இ�-பிடமாக6� பல 
தாமைரகைள எ9>� உCடா$கி மகி8கி�றா�’ எ�H� க��தைமய, 
 

[5] “தCண� �ழா:-படைல �ய*வ� தட��ய�  
    தாைத$> நீழ*ெச:ய�  

த�தவைர யி�பைற யாி�தபைக கCடாி 
    த9>த� கிடமிலாம*  

எCO� தன$>மைன யா:$>மைன யி�>மைன  
    யிளவ?$ ேகதி7ைற7�  

எகிHைற7 ளாகம� த�திைணயி லா$கிமகி  
    ெழCைக- பிரா��ர$க '' (கா-�-. 5)  

 
எ�/ ஒ� க�பைனைய அைம$கி�றா�. 
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‘த� கணவ� ெச:வைத-ேபா�ேற தாH� ெச:யேவC�ெம�ெறCணிய 
கைலமக�, அவ� த� நிறமைம�த ெபா�றாமைரயி* K�றி�-பைத-ேபால� தாH� 
தன� நிற� ெபா��திய ெவCடாமைரயி* K�றி�$கி�றா�’ எ�ற 
க��ைதயைம��, 
 

“ேதனா /வ�ெடழ- பா:த� ம�$கித8 
    ெசறி�தெச� ெபா�றாமைர2  

ெச,மலாி� ேம�றன� ெபா�ேமனி ெயா-�ைம 
    ெதாி��ைற7 மகி8நேன:-ப$  

கானா/ ெவCடா மைர-ேபாதி� ேம�றன� 
    கவி�ேமனி ெயா-�ைமெதாீஇ$  

காத= னம��த�� ெகாழி$>மைற �தலளவி* 
      கைலஞான வ*=கா$க” (கா-�-. 8)  
 
எ�கி�றா�. உமாேதவியா�, சிவெப�மா� தி�ேமனியி� பாதி ெகாCடத�>$ 
காரண�ைத, ‘சிவெப�மா� திாி�ரச9கார� ெச:ைகயி*, வி*ைல ம��� 
வைள�தாேரய�றி அ�ைப- பய�ப��தி$ெகா�ளவி*ைல. அதைனயறி��, அ�த 
அ�பாக வ�தி��த தி�மா* இனி இவ�$>- பய�படேவC�ெம�/ க�தி 
இடபவாகனமானா�. அவ� த��ைடய தைமயனாராத=�, அவ� மீ� தா� தனிேய 
ஒ� வ"வ�ேதா� இ��த�> உமாேதவியா� நாணினா�; ஆத=� சிவபிரா� 
தி�ேமனிேயா� கல�� ஒ� வ"வாயினா�’ எ�H� க���� ேதா�ற, 
 

“ஒ�னா�த ��மதி ெலா�9கவிய வா9>ெபா� 
    ேனா9க*வி� பழைமயறிவா�  

உ�றதைன ய�றிேய� ெதாழிைலெய; ஞா�/ 
    �ஞ�றவ* லாைமகC�  

ெகா�னா� வைள$ைக7ல >Cட�� ேனானிமி� 
    ெகா*ேலற தாயதா�ேம�  

ெகா�ெபா,� ேவ/ைறய நாணிேயா �ட*ெச:த 
    ெகா�ைகேபா ல�மகி8நனா�  

ெபா�னா� ேமனியி� பாதிெகாC டா4�  
    ெபா�-பைரய னீ�றபி"ேய” (ெச9கீைர-. 3)  
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என$ >றி-பி$கி�றா�. இ�தைகய க�பைனக� பலவ�ைற இ�F=�கCேண 
காணலா�. 
 
க2சிய-ப �னிவ� F*களி* அதிகமாக ஈ�ப�ட இவ� தி�வாைன$கா- �ராண$ 
க���$கைள, 
 

“அளவி*பல வ=7ைடய வாணவ மக�றவா 
    லறிவ�றி 7�வ மி*லா ஐய�” (பாயிர�, 3)  

 
“........................................................ பரமனா�  

    சில6யி�$ கினனாகி7� 
பக�சில 6யி�$>�� மதியாகி 7;சில 

    ப"�/S8 கிய6யி�$>-  
பா7மி� ளாகி7� ெபா=வ� ெதாி-ப” (ெபா�bச�. 5)  

 
எ�பன ேபா�ற இட9களி?�, விநாயக�ராண$ க��ைத, 
 

“S�தைம� த�பா லளி�தவ� கா�வெமH 
S�ைர வழ$>ைடைமயா�” (பாயிர�, 4)  

 
எ�ற இட�தி?�, தணிைக- �ராண2 ெசா�ெறாடரா�சிைய, 
 

“�ஃெறா=2 aர� பைட$ைக- பிரா�” (பாயிர�, 6) 
“ந�தாத கஃெறா=$ கானி� சாி�த” (வாராைன-. 5 ) 

 
எ�ற இட9களி?� எ��தாC"�$கி�றா�. 
 

“>�வா� �கி�2சைட திைசதட வர$க9ைக 
    >ழமதியி ேனா���ள$  

>ைழயைச தர�தி�- ��வ�ாி தரெவ,9 
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      >/Sர னிலெவறி-ப  
ம�வா� க�$ைகெவC டைலயர6 திCேடா� 

    வயி�/ய* வர$கதி��� 
மணிF �ர9>� றிட-பைட- ேப�ற�" 

      வா:�ததிதி யபயமா:�த*  
உ�வா� ெகா,�தழ றிேராதS� றியதா 

    4வ-ப� ெள��ததாளி*  
ஓ9க� ெதாி��ம� றிைடெய�/ நி�றாட 

    ெவா�வ�தைம யா��மயிேல  
தி�வா� தவ��ைற$ க�ைண- பிரா�"நீ 

    ெச9கீைர யா"ய�ேள  
ேதமல�$ கCணி�ைன ேகாமள- ெபCண�� . 

      ெச9கீைர யா"ய�ேள” (ெச9கீைர-. 2)  
 

“ஒ�S வைகயா ெயCணிலவா 7ண��த  
6ண�சி� றறிவினவா: 

    உCைம யினவா:2 சதச�தா  
7/கC ணிய*பா 7ழ*ப�$க�  

அ�மா தவச� மா�$கெநறி யைட�த னாதி யாயளவி* 
    ஆ�ற ?ைட�தா:2 ெச��/மா  

சான Sல மலநீ9கி  
உ�ேவா ட�வ9 >ண9>றிய� ெறாளியா:  

நிைற�த பதிைய7ண� 
    6ண�வா Hண�� ெபா�ெளாழியா  
ெதாழி�� கதி�மீ� ேபா�கல��  

தி�வாாி�ப �றவ��வா:'' (��த-. 1)  
 
எ�பன ேபா�ற இட9களி� ைசவசி�தா�த க���$கைள அைம�தி�$கி�றன�. 
 

“ந�றவ��ைற வள� ெப��தி�-ெபC”  
“அளைக- ெப��தி�வ�ைம”  
“அளகா�ாி$ க�னி”  
“தடநிர���வயி ரயிவன9>"ெகா ட>  
ெப>�தி�ந� ம9ைகைய$ கா$கேவ”  
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“எைமயா ட��ப;ச �Cணிய� தலெமன 
விய�� நா�மைற”  

 
எ�பவ�றி* இ�தல- ெபய�களாகிய தி��தவ��ைற, அளைக, அளகா�ாி, வயிரவி 
வன�, [6]ப;ச �Cணிய�தல� எ�பவ�ைற எ��� ஆ�கி�றா�. 
 

“மி�னிய ெப���க8$ ெகா�ளிட� தி�நதியி� 
ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள”  
“மைறயா யிர�� ெதாட�வ�� ெபC 
    [7]வடகா விாிநீ ரா�கேவ”  

எ�பவ�றி� ெகா�ளிட நதி7�, 
 

“ம$க� �ேராகித� மைன$க� பழி��மழ 
    வ�ெப�ற ெவC>�டேநா:  
மா�ற6ல ெக9>� திாி�தி� தல��வர 
    மா�றி2 சிற-��தவி2  
ெச$க�2 சடாம>ட� தாCமல�$ க��� 
    தி��த$ ெகா��ததீ��த�” (அ��=-. 9)  

எ�பதி* அ�தல�தி?�ள சிவக9ைக� தீ��த�� இதி� 3ற-ப�கி�றன. கா-�- 
ப�வ�தி* இ�தல�� விநாயகராகிய தி�வாள- பி�ைளயா�$>ாிய 
ெச:7ெளா�/�ள�. இ� தல��2 சிவெப�மா� தி�நாம� அைழ�� வா8வி�த 
ெப�மாென�ப�. அ�தி�நாம�ைத2 ச�த�தி* அைம��$ கா-�- ப�வ�தி* ஒ� 
ெச:7� 3ற-ப�"�$கிற�. “அைழ�� வா8வி�தவ� தி�-�க, ெம;ஞா�/� 
வாழ” என- ெபா�bச� ப�வ�தி/தி2 ெச:7ளி?� அ� தி�நாம� 3ற-ப�கிற�. 
 

“�னிவர� >,விய வளைகயி* வள�பவ� ��தமளி� த�ேள” (��த-. 9) 
“ெச:தவ� த��னிவ� ெமா:தவ� �ைறயி*வள� 
ெத:வத$ ெகா"வ�கேவ” (வாராைன-. 1)  

எ�பவ�றி* இ�தல�தி*, எ,�னிவ� ^சி�தைம >றி-பாக- 
�ல-ப��த-ப�"�$கி�ற�. அ��=- ப�வ�தி* வ�� 
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“இைமயாத பவள2 சேரா�க$ கCணH�  
    இ�நிதி$ >ாியேகா6�  

இ�"ய�க ெள,வ�� வயிரவி7 ந��க  
    ழில$>மி7 மி�Hமளவி*  

கைமயா� தவ�தின� மாகம- ப"^ைச 
    கட6ைள யிய�றி7�ள�  

க�த�� ேபெறCணி யா9>ற- ெப�றவி$ 
    காிச�� ெத:வ�தல�”  

 
எ�H� ெச:7ளி* தி�மா*, >ேபர�, எ,�னிவ�, வயிரவி, இல$>மி எ�பவ�க� 
^சி�த வரலா/ 3ற-ப�"�$கி�ற�. இ-பி�ைள� தமிழி� ஈ�/2 ெச:7ளி* இ$ 
கவிநாயக�, வா8�ைத உட�ப��ண��தி, 
 

“மைற�த� பலகைலக� வாழவ� தண� வாழ மாமக� தழ?�வாழ  
       ம�Hமா னிைரவா8 மைழெபாழி7 �கி*வாழ ம�/ெமQ 6யி�� வாழ  
நிைறத� ெப���க8 விள9>ைச வ��வாழ நீ�ைவ திக��வாழ 
       ெந$>�கி நி�ன�ப� �திெச:த ெசா�ெபா� ணிலா6பா மாைலவாழ  
இைறயவ ரைழ��வா8 வி�தவ� தி�-�க, ெம;ஞா�/ ந�>வாழ  
       யா�$>மினி தா�ெப�� தி�ெவ�/ நி�ெபய ாில9கிநனி வாழ6லகி�  
ெபாைறய� டவ�தான� வாழெவ� ெப�மா�" ெபா�bச லா"ய�ேள  
      ெபா�னகர நிகரான ெத�னளைக நக�மா� ெபா�bச லா"ய�ேள”  

 
என அைம$கி�றா�. இ��ைற அ�தா�பிைக பி�ைள� தமி8 �த=ய F*கைள- 
பி�ப�றிய�. அகிலாCடநாயகி பி�ைள� தமிழி* இ�தைகய அைம-� இ*ைல. 
இதி?�ள �ைவமி$க சில பாட*க� வ�மா/: 
 

''பவ��ய� பாற ெவன$க� ைள2ெச ய��பாவா: 
       பனி$>ல மா*வைர ெப�/ வள��த �ைவ-பாேக  
சிவ�தி� வாள னிட�தி =�$> மிய�ேறாகா: 
       தி�-ெபணி லா6 கைல-ெப ணிவ�$கிர ச�ேதேன  
நவ�தளி� ேவ�மல� ெமா:�தவி� ைம�த >ழ�றாேய 
       நய-ப ெவணாலற ��/� வள��த கர�தாேல  
தவ��ய� வா�க 4ள�தவ� ெகா��க ச-பாணி  
       தவ��ைற வா, மட-பி" ெகா��க ச-பாணி” (ச-பாணி-. 9) 
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ேபத�. 
“ஏ�றநி� வாயினில வ�த; சேகாரெமH மி�கா�� 4C�மகி,�  
       இவ�வாயி னிலவ�த நரமட9 கைலெவ�ற ெவCகா�� 4C�மகி,�  
ேபா�றநீ மாலவ ெனன2ெசா*? ெமா��க- �லவைன- ெப�ெற��தா:  
       �லவ�$> ேமலவ ெனன2ெசா*? ம/�க- �லவைன- ெப�றாளிவ�  
ேத�றமீ� மாதாி� பாென,வ �ைளநீ சிற$>மிவ ேளா9>க*வி  
       ெச*வமீ� மாத��த லளவிலா மாத�பணி ெச:ய6� ளாளாதலா*  
ஆ�ற6 நின$கதிக ெம�ெறவ� மறிவ�கா ண��@ யாடவாேவ  

         அமரா வதி$>நிக ரளகா �ாி-ெபOட ன��@ யாடவாேவ.'' (அ��=-. 3)  
 
[8] [8] [8] [8] தியாராசGைல இய+ற* ெதாட"கிய�தியாராசGைல இய+ற* ெதாட"கிய�தியாராசGைல இய+ற* ெதாட"கிய�தியாராசGைல இய+ற* ெதாட"கிய�....    
 
தியாகராச ெச�"யா�ைடய >��ப�தி�> வழிப� ெத:வமாகிய தி�வா5�� 
தியாகராச-ெப�மாைன� தாிசி-பத�காக அவ�ைடய சிறிய த�ைதயா� 
�த=யவ�க� அ"$க" தி�வா5� ெச*வ�C�. ெச*?�ெபா,� இவைர7� 
உட� அைழ��- ேபாவா�க�; தாேம தனி��� இவ� சில �ைற ெச�/ வ�வா�. 
அ-ப"2 ெச*?9கால9களி* அ�தல�தி� சில நா�க� த9கி அQ]ாி=��த 
வி��வா�க4ட� ஸ*லாப� ெச:� மகி8��� மகி8வி��� வ�வா�. த$கவ�க� 
இவ�ைடய க*வி ேம�பா�ைட7� இவ�ைடய ெச:7ளி� �ைவைய7� அறி�� 
இவ�பா* ந�மதி-� ைவ��- பாரா�" வ�வாராயினா�. 
 
இவ� த��ைடய 30-ஆ� பிராயமாகிய >ேராதிவ�ஷ� ப9>னி மாத� 
தி�விழாவி�>� தி�வா5� ெச�றி��தா�. ஒ�நா� ஆயிர$கா* மCடப�தி* 
இ��� ஆC��ள அ�ப�க4ட� ேபசி$ெகாC"�$ைகயி* இவ�ைடய அாிய 
ச�பாஷைணைய7� இவாிய�றிய ெச:7�கைள7� ேக�� மகி8�த சில 
ெபாிேயா�களாகிய தி�$3�ட�தா� பல� இவைர$ெகாC� தியாகராச@ைலைய2 
ெச:7� நைடயி� ெச:வி$க ேவC�ெம�/ ெந�நாளாக� தம$கி��த 
வி�-ப�ைத ெவளி-பட2 ெசா*=, ெச:ய� ெதாட9>�ப" வ��/�தினா�க�. 
இவ� அவ�க4ைடய வி�-ப�தி�> இண9கி அQவாேற தியாகராச @ைலைய- 
பாட� ெதாட9கினா�. இQவரலா/ அ�F=* வ��, 
 

“காெரலா� தவ,; ெச�னி$ கதி�மணி மாட� ேதா/�  
        நீெரலா மைம�தா� ேம6� நிைறெச*வ� தி�வா 5ாி�  
பாெரலா� �க8�� ேபா�/� ப9>னி� தி�வி ழாவி�  



107 

 

         சீெரலா� தி��� ேதவா சிரயனா9 காவ ண�தி*” 
  “தCணிய >ண�த� ��த ைசவசி� தா�த ராய 
       �Cணிய� பல�9 3"- �க8மி> தியாக ராச�  
பCணிய வாட� ��/� பா�க தமிழா ெல�/  
      மCணிய மணிேய ேந�� வா:மல�� த�ளி னாரா*”  
“ெபா�/ண ாிதழி ேவ:�த ��றிட9 ெகாCட ெப�மா� 

          ந�/ண� மல�ெம� றாேள நா�ம� �ைடய ராய 
��/ண� ெப�ைம சா�ேறா� ெமாழி�தெசா� றைலேம� ெகாC�  
       சி�/ண� 6ைடய யாH; ெச-பிட ?�ேற� மாேதா”  

    எ�H� ெச:7�களா* விள9>�.  
 
இத� வட Fைல- ெப/வத�> இவ� �ய�ற கால�தி* �த=� பதி�S�/ 
ப>திக4� பதினா�காவ� ப>தியி� பாதி7ேம கிைட�தைமயா* அவ�ைற� தமி8 
வசன நைடயாக- ெபய��� எ,�வி�� அவ�ைற ஆதாரமாக$ ெகாC� அ$ 
கா-பிய�ைத இய�ற� ெதாட9கினா�. அ-பா* எ�தைனேயா வைகயாக- பலைர$ 
ெகாC� �ய�/� அ�F=� ம�ைற- பாக� கிைட$கேவயி*ைல. ஆதலா* 
ேம�ப�ட ப>தி ெச:ய-படவி*ைல. 
 
இத� தி�வி��த�ெதாைக 699. @ைலக� ��F�ற/பெத�/ ேக�வி-
7�றைமயா* அவ�றி�>� த$கப" கா-பிய உ/-�$க� விாிவாக 
இ�$கேவC�ெம�/ நிைன�� கட6� வா8�� �த=யன மிக விாிவாக6� 
அல9காரமாக6� அ�ப�க� வி��பியப" ெச:ய-ெப�றன. ‘ேம�ப���ள பாக� 
கிைட$கவி*ைலேய; இ� Fைல- ^��தி ெச:7� பா$கிய� நம$கி*ைலேய’ எ�ற 
வ��த� இ$கவிஞ�ேகாமாH$> ஆ7� பாிய�த� இ���வ�த�C�. இ�Fைல- 
^��திெச:ய ேவC�ெம�/ யாேரH� ெசா�னா* அ-ெபா,�, “� தியாகராச- 
ெப�மா� தி�வ�� இ� விஷய�தி* என$> இQவள6தா�!” எ�/ ெசா*?வா�. 
 
இ-�லவ� சிகாமணி இய�றிய ெப�9கா-பிய9க� பலவ�/� தியாகராச@ைலேய 
�த=� ெச:ய� ெதாட9கியதாதலா* இவேர பாட*கைள ெந�ேநர� ேயாசி��� 
தனி�தனியான ஏ�களிெல,தி2 சில�ைற பா���� தி��திவ�தா�. அQ ெவா�ைற 
ேய�"=��த பாட*கைள ேவ/ பிரதியி� ெசQவேன எ,திவ�தத�றி இவ� 
அQவ-ெபா,� ெசா*=வ�த அ� F� பாட*கைள- பி�� எ,திவ�தவ� 
சி.தியாகராச ெச�"யாேர. அ9ஙன� இவ� எ,தி� தி��திய ஒ�ைறேய�க� 
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திாிசிர�ர�ைத2 சா��த வரகேனாியி=��தவ��, இவ�ைடய மாணா$க�க4� 
ஒ�வ��, ெச*வ��, இவைர அ��ட� ஆதாி�தவ�மாகிய சவாி��தா பி�ைள 
ெய�பவாிடமி��� பல வ�ட9க4$> �� என$>$ கிைட�தன. 
 
சில ெச-&)க� இய+ற ப)ட வரலா(க�சில ெச-&)க� இய+ற ப)ட வரலா(க�சில ெச-&)க� இய+ற ப)ட வரலா(க�சில ெச-&)க� இய+ற ப)ட வரலா(க�....    
 
தியாகராச ெச�"யா�� நாH� ச�ேறற$>ைறய 50 வ�ஷ�தி�> �� 
^வாA�$>- ேபாயி��தெபா,� அ9ேக ஊாி� ப$க�தி* ஓ�� ப9>னியா�றி� 
ெத�பா?�ள ப"� �ைறெயா�றி* ெபாிதாயி��த க�9க� பாைறெயா�ைற$ 
கா�"2 ெச�"யா�, “இQவா�றி* Nநான� ெச:�வி�� இ- பாைறயி� பா��திவ 
^ைச ெச:வத�> ஐயா அவ�க� இ��தெபா,� ப�திர�Uப� ெகாண��� 
ேச�-பி��வி�� நா� ேவேறாாிட�தி* இ��ேத�. அவ�க� ெந�ேநர� தியானி�த 
வCணமாக- ^ைசயி* இ��தா�க�. அவ�க� அQவா/ இ��த* 
வழ$கம�றாதலா* நா� அ�கி�ெச�/, ‘ஐயா! ேநரமாயி�ேற’ எ�ேற�. உடேன 
அவ�க�, கCைண� திற�� எ�ைன- பா���, ‘தியாகரா�, ஏ�ைட$ ெகாC�வா’ 
எ�றா�க�. அ-ப"ேய நா� ெகாC�வ�� நி�ேற�. உடேன அவ�க�, 
 

“இ��தவ ழி�தளிேம ெவ9க"யா க-ெபா�ைள  
வ��வழி படல�றி வானவ�கா� கவரமன� 
���விேர ?ட��றிய ���வெம� /ைறவனேபா*  
ந���ய� மணிமதி�ேம ன�>ைற7� விைடக�பல’  

(தி�நகர- படல�, 159)  
 
எ�/ தி�மதி* ேம?�ள ந�திகைள- ப�றிய க�பைன- பாடைல2 ெசா�னா�க�; 
நா� எ,திேன�” எ�/ ெசா*= இவ�ைடய கவி��வ�த=ய உய�>ண9கைள 
எ���- பாரா�"னா�. அ-ெபா,� அவ�ைடய கCகளி=��� நீ� 
ெப�கி$ெகாCேடயி��த�. அ�நிைல இ�த நிமிஷ�தி* நிைன�தா?� மன�ைத 
உ�$>கி�ற�. த�பா* வ�தவ�களிட��� பாட9ேக�பவ�களிட��� 
ஸமேயாசிதமாக இ� F= ?�ள பாட*கைள2 ெசா*= ஊ$க��ட� பிரச9கி-பேத 
ெச�"யா�$>- ெப�வழ$கமாக இ��த�. இ�F* �,வ�� அவ�$> 
மன-பாட�.  
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பி�ைளயவ�க4ைடய சாி�திர ச�ப�தமான ெச:திக� பலவ�ைற2 ெசா�னவ�� 
இவ�ைடய மாணா$க�க4� ஒ�வ�மாகிய உைறBைர2 சா��த 
தி��தா�ேதா�றியி=��த ம�ைரநாயக �த=யாெர�பவைர- பல வ�ட9க4$> 
��� நா� கC� ேக�டெபா,� இ�த @ைலயி� ச�ப�தமாக அவ� 
 
அ��ட� ெசா*=ய ெச:தி வ�மா/:-  
 
''தியாகராச@ைல ெச:� ெகாC"�$>� நா�க4� ஒ� நா� aாிேயாதய�தி* 
திாிசிர�ர�தி=��� உைறB�$>2 சில�ட� ெச�ற பி�ைளயவ�க� 
இைடேய7�ள ஒ� வா:$கா=� கைரயி=��� ப�ெகா�பினா* த�த��தி ெச:ய� 
ெதாட9கினா�க�. அ-ெபா,� அவ�க4ைடய தைலயி� க�" யி��த வNதிர�தி� 
பல ஒ�ைறேய�க4� எ,�தாணி7� ெச�க-ப�"��தன. அ�த இட� பல� 
ெச�/வர$ 3"ய சாைலயி� ப$க�தி?�ளதாதலா* அேநக� அவ�கைள- 
பா���$ ெகாCேட ேபானா�க�. பக* ப�� நாழிைக$> ேம�ப��� த��ைடய 
சாீர�தி* ெவயி* மி>தியாக� தா$கி7� அவ�க� அQவிட� வி�� எழேவயி*ைல; 
ேவ/ ப$க� தி��ப6மி*ைல; த�த ��தி ெச:த?� நி�கவி*ைல. காைலயி* 
அவ�கைள அ9ேக பா���வி�� உைறB� ெச�/ வ�தவ�களி� சில� மீ��� 
அவ�கைள அேத நிைலயி�கC�, ‘இ�/ காைல ெதாட9கி இ�ேநர� வைரயி* 
இவ�க� த�த ��தி ெச:�ெகாCேடயி�-பத�>$ காரணெம�ன?’ எ�/ 
நிைன�� கவைல7�/� த9க4� ெம*ல- ேபசி$ெகாCேட அ�கி* வ��, 
‘உதயகால �த* இQவிட�திேலேயயி��� ப* விள$கி$ ெகாC"�-பத�>$ 
காரண� எ�ன?’ எ�/ ேக�டெபா,� பி�ைளயவ�க� தி\ெர�ெற,�� 
ைகைய7� வாைய7� ��திெச:� ெகாC� தைல வNதிர�தி=��த ஏ� 
எ,�தாணிகைள ெய��� அ�ேநர� வைரயி* ேயாசி�� �"�� ைவ�தி��த சில 
ெச:7�கைள �"�த வCணேம எ,தி$ெகாC� அவ�கேளா� திாிசிர�ர� 
வ��வி�டா�க�. அ2 ெச:7�க� ைநமிச-படல�தி* உ�ளைவ.” 
 
இ2ெச:திைய- பலரா� ேக�வி7�ேற இ�த @ைலயி� ஒ�ைறேய�கைள� தா� 
வா9கிைவ�தி��ததாக வரகேனாி2 சவாி��தா பி�ைள7� ெசா�னா�.  
 
இவ�றா* இ�Fைல இய�/9கால��- பி�ைளயவ�க4$> மனெவா�ைமயி��� 
வ�தெத�ப��, மிக ஆரா:�ேத ஒQெவா� பாடைல7� ெச:தாெர�ப�� 
ெவளியாகி�றன, 



110 

 

 
இவ� நா��- படல�ைத- பா"$ெகாC� வ�ைகயி� சில ெச:7�க� பா" �"�த 
பி�� சில அ�ப�க4� �லவ�க4� இ�$>�ெபா,� அவ�ைற- 
ப"��$கா�"னா�. ேசாழ வள நா�ைட- பலவிதமாக2 சிற-பி�� இவ� 
பா"யி��தைல$ ேக�ட அ$3�ட�தி=��த பாC"நா�டாெரா�வ�, “நீ9க� 
ேசாழவள நா�ைட எQவா/ சிற-பி�தா?� பாC"வள நா�"� ெப�ைம 
ேசாழநா�"�> வாரா�” எ�/ ெசா*=- பல நியாய9கைள$ 3றி2 ேச� 
�ராண�தி* தி�நா��2 சிற-பி?�ள, 
 

“ப�Hசீ�$ கி�ளி நா�� ைப�தமி8 நாட ேதH�  
இ�னிைச� தமிழி னாசா னி�-ப� மலய ெவ�பி� 
ெபா�னிேபா� ெபா�ைந தாH� ^�பைண வள9க ளீH�  
க�னிநா� "�ேபா� ��த9 காவிாி கா�றி டாேத” (107)  

 
எ�ற ெச:7ைள எ���2 ெசா�னா�. 
 
அவ�ைற$ ேக�ட இ-�லவ�பிரா� அவ� 3றியவ�ைற� த$க 
ஆதார9கைள$ெகாC� ம/��$ 3றினா�. அ�த நிக82சியி� நிைனேவா� ேமேல 
நா��- படல�ைத� ெதாட��� பா�ைகயி*,  
 

“ப,தி லபய� றி�நா� பர6 ெபா�னி 7ைடயெதன 
வ,தி நா�� ெபா�ைந7ைட� ெதனினQ வ,தி வளநா�  
ெச,நீ� நாட� றி�ேபால2 ெச�/ ெச�/ பலநதியா:  
ஒ,கா வள9க� பலவா$>� உய�6 �ளேதா வத�>ண�K�” 

(தி�நா��-. 84)  
 
எ�H� ெச:7ெளா�ைற அைம�தா�. 
 
பி�கால�தி* இவ� ேச� �ராண�ைத எ9க4$>- பாட; ெசா*= வ�ைகயி* 
ேம�கா�"ய ெச:74$>- ெபா�� ெசா*?�ெபா,� இQவரலா�ைற7� 
3றினா�. 
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தியாகராசGைலயி� அைம 2தியாகராசGைலயி� அைம 2தியாகராசGைலயி� அைம 2தியாகராசGைலயி� அைம 2....    
 
Nதல �ராண9க� வடெமாழியி* சாி�திர�ைத ம��� �ல-ப��தி$ 
ெகாC"�$>ேமய�றி அவ�றி� க�பைனக� அைம�திரா. அவ�ைற 
வடெமாழியி* உ�ளவாேற பCைட$ கால�தி� பல� தமிழி* ெமாழிெபய��� 
வ�தா�க�. பி�� சில� சில ேவ/பா�கைள அைம�தா�க�. சில� ெசா*லணி 
ெபா�ளணி �த=யவ�ைற ம��� அைம��- பா"வ�தா�க�. பி�� சில 
தமி8$கவிஞ� [9]Nதல �ராண9கைள, “ெப�9கா-பிய நிைல” எ�H� 
தC"யல9கார2 a�திர�தி�ப" காவிய இல$கண9கைள அைம��- பா"னா�க�. 
ெபாிய�ராண�, க�த �ராண� �த=யவ�ைற- பி�ப�றி நா�நகர2 சிற-�$க4ட� 
விாிவாக- பைழய F� க���$கைள7� சாNதிர$ க���$கைள7� அைம��- 
பல� ெச:ய ஆர�பி�தன�. அQவா/ ெச:தவ�க� அ�தக$கவி Kரராகவ �த=யா�, 
எ*ல-ப நாவல�, ேமலகர� திாி3டராச-ப$ கவிராய�, பர;ேசாதி �னிவ�, 
�ைறம9கல� சிவ-பிரகாச Nவாமிக�, தி�வாவ��ைறயாதீன வி��வா� 
சிவஞான Nவாமிக�, க2சிய-ப Nவாமிக�, தி�$>�ைக- ெப�மா� கவிராய� 
�த=ேயா�. அ-�லவ� ெப�ம$க� இய�றிய F*கைள- பி�ப�றி- ெப�9கா-பிய 
இல$கண அைமதிகேளா� தியாகராச@ைலைய2 ெச:ய� ெதாட9கின 
பி�ைளயவ�க4$>$ கா-பிய� தைலவராக� ‘ேதவி�சிற�த கிCகிணி� தா� 
சி9காதன சி�தாமணி’ ஆகிய தியாகராச- ெப�மாH�, நா��வள� 3/த�>2 
ேசாழவளநா��, நகரவள� 3/த�> நிைறெச*வ� தி�வா5�� கிைட�தைமயி� 
இவ� தம� நாK/ �,வைத7� இ��த� கா-பிய�திேல கா�"7�ளா�. 
 
இ� F=* இ$கவியரச� தா� அ9க9ேக கC�� ேக��� க�/� ெதா>�த 
பலவைக2 ெச:திகைள- பலவைக யைம-�$களி* இைண�� 
அழ>ப��தியி�$கி�றா�. - 
 

“�க�திH$ >ாிய வ9க �,ைம7 மிலாத ெவா�ைற� 
தக�தி� �கெம� றா�வா� தைழகவி$ >ாிய வ9க  
மக��வ ஞான வா:ைம ம�விலா2 சிறிேய� பாட* 
அக�திைல ெயனிH ந*ல பாடெல� ெற��தா� வாரா*”  

 
எ�ப� ேபா�/�ள அைவயட$க2 ெச:7�களிேலேய இவ� தம� க�பைனைய$ 
கா�ட� ெதாட9>கி�றா�. [10] ‘உலகி� ெக�டைத- ெப�கி�ெற�/ 
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3/வைத-ேபால எ�Hைடய கவிக� நயமி*லாதனவாயிH� நய��ளன 
வா>ெம�ப� ெபாியா�’ என [11]அைவ$> அட9கி$ 3றிய இவ�, 
 

“ஞானமா� த�ெத� னா5� நாயக னாட* வாாி 
மானமா ரதைன நா�� வள�தெவ� பாட� மாாி  
தானமா �ண�2சி மி$க த�ைமயா� மயி*க ணா4� 
ஈனமா� ெபாறாைம மி$க யாவ�9 >யி*கC மாேதா”  

 
என அைவைய அட$கி7� பா�கிறா�. ‘ஈன மா� ெபாறாைம மி$க’ பல� ெசய*களா* 
வ�த ��ப�ைத அJபவி�த இவ� அ2ெசய*கைள நிைன�ேத இ2ெச:7ைள 
இய�றினா� ேபா?�! 
 
[12]இ�F?� ஒ� ெசா*ேல பல�ைற பி�வர- பா"ய பாட*க4�, ஒ� ெபா�� 
ெபய�$> இய*பாக உ�ள காரண�ேதா� ேவ/ பல காரண9கைள7� 3/� 
கவிக4�, ஒ� நிக82சி$> உாிய காரண�ைத$ 3றாம* ேவெறா� காரண�ைத$ 
க�பி�தைம�த பாட*க4�, த�>றி-ேப�ற அணிக� அைம�த கவிக4�, 
��ைவ���ள க��ெதா�ைற ேவ/ ஒ� க��ைத- பி�ைவ�� �"$>� ேவ�/- 
ெபா��ைவ-பைமதி7�ள ெச:7�க4� பல; அவ�றி� சிேலைட-ெபா�ைள 
யைம�த பாட*க� பல: 
 

“தைலவ ைர�தண� திர9>/ தா8>ழ� மடவா� 
அைல� ய�$ெகதி ரா�/றா தர�/த� மான  
நல� ைட$கட* ெப��ழ$ க;ெச7 [13]நாவா: 
பலப ைட�தி"� ெப��ழ$ க;ெசய- படாேதா.” (தி�நா��-, 143)  

 
அக-ெபா�� ெச:திகைள$ >றி$>� கவிக4� இல$கண விஷ ய9கைள- 
பலவைகயி* எ��தைம�த ெச:7�க4� பலவைக உவைமக4� இதி� 
காண-ப��. நாய�மா�க4ைடய அ�ைம2 ெசய*கைள உவைம 3/� ெச:7�க� 
பல :  
 

“இழிதக விைற2சி ெய2சி ெல�பிரா HCண ந*கி 
அழிவி*ேப ாி�ப� �:�த வ�ப�கC ண-ப ேரேபா*  
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இழிதக 6வ�நீ ெர2சி ெலழி=க 4Cண ந*கி  
அழிவி=� �ைவய ந�னீ ர��திய தாழி மாேதா.” (தி�நா��-, 28) 

இய�ைக- ெபா��கைள உவைம 3/வ�� உC�:  
 
“����ெசறி ேகாகனக மல�ந�வ ணறனி�/� ��ளி K8�த 
ப�9கய*ைப� த�$கிைளயி� >�ெக���� தாதகல- பட�நீ� ேதா:�த* 
இ��ைதெசறி யழன�வ ணிைய�தவிர சத$க�" யிைன-ெபா� ெகா*ல�  
தி��தியைக$ >ற�ெட��� ெவ-பமற நீ�ேதா:$>� திறேம மாH�.”  
  (தி�நா��-. 75)  

ைசவ சி�தா�த சாNதிர$ க���$கைள உவைமயாக எ��தாCட பாட*க� பல : 
 
பலா, மா. 

“சிற�த தீ;�ைள யக��ற; சிறவா2 
ெசறி�� ெகாCடபா க�கனி நா4�  

சிற�த ச��வ மக��ற; சிறவா� 
திற�த தாமத �ைடயேத நிக��  

சிற�த தீ;�ைவ �றமக; �ைவெகா� 
சிற-� றாதவி� �ைடயமா9 கனிக�  

சிற�த ச��வ� �றமக; சிறவா� 
திற�த தாமத �ைடயமா னிக��.” (ைநமிச-. 4)  

 
மட$>வைகக4�, திாி��, எ�ைக நய9க4�, உலக வழ$>$க4�, பழெமாழிக4� 
அைம���ள ெச:7�க� பல இட9களி� காண-ப��. 
 
அ9க9ேக7�ள சிவN�திக�, சிற�த க���$க� த� பா* அைமய-ெப�/ 
விள9>�:  
 

“வானா� ெவ/��ெந� மCணா� >"�>�த வ�ளா* ேபா�றி  
ேதனா� ெச9க,நீ�� ேதமாைல ெசறி�த�ய� ேதவா ேபா�றி  
ஆனா� ெகா"7ய��த வ�மாேன க�பி$கா தழகா ேபா�றி  
பானா� ^9ேகாயி =டேமய கிCகிணி-ெபா� பாதா ேபா�றி.”  

(�தலாவ�, 36)  
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தி�நா��- படல�தி* ஐ�திைணகைள வ�ணி$>� ப>தி7�, திைண மய$க� 
3/� ப>தி7�, தி�நகர- படல�தி� ெபா� வ�ணைன7�, �றநக� இைடநக� 
அகநக� என- பிாி��- �ைன�� 3/வ��, ஒQெவா� சாதியா�$>�ாிய 
Kதிகைள$ 3/ைகயி* அவரவ� இய*�$ேக�றப" �ைனவ��, பிற6� �ைவ 
நிர�பி விள9>�. 
 

“ப,தி� மாணவ�$ கில$கண �ண���ந� பலரா*”  
“படாத கா-பிய- பாட;ெசா* வா�க4� பலரா*”  
“பாய சா�திர பாடேமா �ந�க4� பலரா*”  
“ஆகம; சா�/ந� பலரா*” (தி�நகர-. 141-4)  

 
“சைடய� நீ�ெறாளி ேமனிய� கCமணி தைத�த 
ெதாைடய ைர�ெத,� த,�தி� மன�தின� _ய  
நைடய� வா:ைமய� ந�றவ� ந>ந/9 காவி  
உைடய� வா8தி� மட9க4� ப�பல 6ளவா*” (தி�நகர-.146) 

 
எ�பன �த=ய ெச:7�க� பி�ைளயவ�க� தி�வாவ��ைற யாதீன�தி� கC� 
இ���ற கா�சிகைள நிைன�� பாட-ெப�றனவாக� ேதா�/கி�றன. 
தி�$ேகாயிைல வ�ணி$>� ப>தி பலவைக$ க�பைனகேளா� விள9>கி�ற�. 
பலவைக மர9கைள-ப�றிய உவைம �த=யன6�, �னிவர�கள� இய*��, 
aத�னிவ� ெப�ைம7�, அவ�பா* �னிவ�க� பணி�� ேக�>� பC�� ைநமிச- 
படல�தி� காண-ப��. 
 
பி�� @ைலக� ெதாட9க-ப�கி�றன. அவ�றி* நரசி9க2 ேசாழென�பவ� 
ேவ�ைடேம� ேசற?�, ச9கரேசவக2 ேசாழ� சிவெப�மாைன- பணி�� வர� 
ெப/த?�, தியாகராச- ெப�மா� அரச� தி�$ேகால9 ெகா�4த?�, அவேரா� 
வ�த ேசைனகளி� சிற-��, அவ� ம�திாிக4$> இ�� க�டைள வைகக4�, பல 
நதி$கைரயி?�ள மைறேயா�களி� ெப�ைம7�, பல நா�� ம�ன�க� சீ��, 
அவ�க� நா�� வள9க4�, பிற6� இனிய ெசா�ெபா�ளைமதி7ட� 
3ற-ப�கி�றன. 
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அQவ$கால�தி� பி�ைளயவ�க� த� உ�ள�தி* ஆரா:�� ெதா>�� ைவ�தி��த 
அாிய க���$க4� இனிய க�பைனக4� நிைற�� விள9>� இ�தியாகராச@ைல 
ேதனீ$க� பல மல�களி* உ�ள ேதைன- பலநா� ெதா>�� அைம�த 
ேதனிறாைல-ேபால உ�ள �. இவரா� ெச:ய-ெப�ற �த� கா-பியமாத=� இதி* 
ஒ� தனியான அழ> அைம�தி�$கி�ற�. அ$கால�திேல இவேரா� பழகிய பல� 
இ� தியாகராச@ைல- பாட*கைள அ"$க" அ9க9ேக எ��ெத���- பாரா�" 
மகி8வ�C�. 
 
பி�கால�தி� பி�ைளயவ�க� தி�வாவ��ைறயாதீன�� வி��வானாக விள9கிய 
ெபா,� ேமலகர� � �-பிரமணிய ேதசிகரவ�க� பல வி��வா�க4� 
ெச*வ�க4� நிைற�த சைபயி* இ�F� ெச:7�கைள2 ெசா*ல2 ெச:� ேக��� 
ேக�பி��� இ���/ வ�வ�C�. ஒ��ைற அ9ஙன� பல� 3"7�ள சைபயி* 
ஸ�Nகி�த வி��வா�க� பல� பல காவிய9களி?�ள நயமான ப>திகைள 
எ���$3றி- பிரச9க; ெச:தா�க�. அ-ெபா,� தமிழி?� அ�தைகய 
�ைவ7�ள கவிக� உCெட�பைத அறிவி$க$ க�திய ேதசிகரவ�க� அ9கி��த 
பி�ைளயவ�கைள- பா���, “தியாகராச@ைலயி* ைநமிச-படல�தி* விளாமர� 
�த=யவ�ைற-ப�றி� தா9க� ெசா*=யி�-பைத2 ெசா*லேவC��” எ�/ 
க�டைளயிட, இவ� பி�வ�� S�/ பாட*கைள2 ெசா*=$ கா�"னா�: 
 
விளாமர�. 

“த"சி ன�தெம� சா�நீ� ைமய�$>� 
த�ன மாயிH� பய�படா� சின��  

ெகா"/ ைட�தி� 3�ைகய� ெகா�ைள 
ெகா�ள 6�ளன ெவலா9ெகா�- பா�ேபா�  

ப"யி� ெம�பற ைவ$கO� தைன7� 
பய�ப டா��� மத$ெகா�9 களி/  

க"த ைல�திட$ >ைல>ைல� ��ள 
கனிெய லா�>� தி��விள- பலவா*.” 

 
அேசாக மர�. 

“அ�க னா�$>ந� னிழ*�ாி த�ெவ� 
றைறத* ேபா$கேவா வணியிைழ மடவா�  

ெப�க வ��ைத� திடறவி�� திடேவா 
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ெப�ற த�ெபய�- ெபா��>மா றாக  
ஒ�க ய�பதா ைகய�கர9 ெகாCேட  

உலகி H$கஞ �/�தறீ�� திடேவா 
��க ேசாகம� றவ�றா2 ைசவ 

�னிவ� வாழிட9 >"�>� தல��.” 
 
தராமர�, ஏழிைல-பாைல. 

“Kர மாதவி� நீவி�வா ழிட�யா� 
ேமவி நீ�வாி விழிமட மாத�  

ஆர வ��வ� தைண-ப� தவி��ேத� 
அாிய J�ைமெயா� தனெமன நி�>�  

ஈர மா�>ர வ9க4 மவ�ந� 
பிாி�த த�ைமயா H�ைமம� றியா��  

சார ெவா�தன மாெலன நி�>� 
தைழ�த ேவழிைல- பாைல7� பலவா*.”  

 
இவ�ைற$ ேக�� அ9>�ள வி��வா�க4� பிற�� மிக மகி8�தன�. அவ�க4� 
� காளஹNதி ஸமNதான�தி=��� வ�தி��தவ�� சதாவதான� ெச:7� 
ஆ�ற?ைடயவ�� � ைவUணவ�மாகிய வடெமாழி வி��வாெனா�வ� 
பி�ைளயவ�கள� கவி�திறைமயி* ஈ�ப�� மன��கி உடேன இவைர- �க8�� 
ெபா��ெபா=ைவ7ைடய ஐ�� �ேலாக9கைள இய�றி2 ெசா�னா�. 
-------------- 
[1]காம�^�பதி - ^வாA�. 
[2] “ேதா?� �கி?9 >ைழ7; ��ேடா��, பா*ெவ�ைள நீ/� ப�;சா��� 
ைப9கிளி7;, aல�� ெதா$க வைள7 �ைட�ெதா�ைம$, ேகாலேம ேநா$கி$ 
>ளி��_தா: ேகா���பி” தி�வா. 
[3] “ைம�ம� ^9>ழ* '' எ�H� தி�-பதிக� �த=யவ�ைற- பா�$க. 
[4] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 2645-69. 
[5] வைர - ேகாவ��தனகிாி. பைற - சிற>. அாி - இ�திர�. யா:$> - தி�மக4$>. 
இ�> - மைனவி$>; கைலமக4$>. இளவ* - ம�மத�. ஏதி - ஆ7த�. எகி� - 
அ�ன�. 
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[6] ப;ச �Cணிய� தலமாவ� நதி, வன�, �ர�, �Uகாிணி, ே%�திரெம�H� 
ஐ��� அைம�த�; தி��தவ� �ைற- �ராண�, ப;ச �Cணிய�. 
[7] வடகாவிாி - ெகா�ளிட�. 
[8] இ�F* >றி-�ைர7ட� எ�னா� பதி-பி$க-ெப�/�ள�. 
[9] Nதல �ராண9க4� கா-பியமாக அைம$க-ப�டனெவ�ப� “த�னிக �ய�2சி 
யி*லா� கா-பிய� தைலவ னாக, ��னவ� ெமாழி�த ேதேனா� தம$ெகலா �கம 
ன�ேறா, அ�ன� தனேத யா> மCணேல பாC" ேவ�தா:, இ�நக�$ கரச னாவா 
னி$கவி$ கிைறவ னாவா�” (தி�விைள. நகர-. 108) எ�பதனா� �ல-ப��. 
[10] தியாகராச@ைல, அைவயட$க�, 4. 
[11] அைவயட$க� அைவ$> அட9>தெல�/�, அைவைய அட$>தெல�/� 
இ�வைக-ப��. 
[12] பி� எ���$ கா�ட-ெப/� நய9க4� விாிவ;சி2 சிலவ�றி�ேக 
உதாரண9க� கா�ட-ெப�/�ளன. 
[13] நாவா: - க-ப*, நா6� வா7�; சிேலைட. 
------------------- 
 

12. 12. 12. 12. சிவத�ேமா*திர/<வ1 ெப+ற வரலா(சிவத�ேமா*திர/<வ1 ெப+ற வரலா(சிவத�ேமா*திர/<வ1 ெப+ற வரலா(சிவத�ேமா*திர/<வ1 ெப+ற வரலா(....    
 
<�தர�பி�ைளயி� இய%2<�தர�பி�ைளயி� இய%2<�தர�பி�ைளயி� இய%2<�தர�பி�ைளயி� இய%2....    
 
பி�ைளயவ�களிட� அ$கால��- ப"�த மாணவ�க4� ��தர� பி�ைளெய�ற 
ஒ�வ� இவாிட�தி* மி$க ப$தி உ�ளவராக இ��தன�. இவ�$> ஏேதH� 
>ைறயி�$கி�றெத�பைத அறிவாராயி� எQவாேறH� �ய�/ அதைன- ேபா$க 
��ப�வா�. இவைர யாேரH� ச�/$ >ைறவாக- ேப�வைத$ ேக�டா* அவேரா� 
எதி���-ேபசி அட$கி அவைர� தா� ெச:தத�> இர9>மா/ ெச:�வி�வா�. உலக 
அHபவ� மிக உைடயவ�. சா��யமாக- ேபசவ*லவ�. இ�ன காாிய�ைத 
இ�னவா/ ெச:ய ேவC�ெம�/ ேயாசி�� நட��� Bகி. அவ�$>- பல 
நCப�க� உC�. அவ�ைடய ந*ல >ண9க� அ�நCப�கைள அவ� ெசா�ப" 
எ�த$ காாிய�ைத7� இய�/மா/ ெச:வி$>�. 
 
சிவத�ேமா*திர/<வ1 ெபற �ய�ற�சிவத�ேமா*திர/<வ1 ெபற �ய�ற�சிவத�ேமா*திர/<வ1 ெபற �ய�ற�சிவத�ேமா*திர/<வ1 ெபற �ய�ற�....    
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பி�ைளயவ�க� ஒ�சமய� ெச�ைனயி?�ள கா;சீ�ர� சபாபதி 
�த=யாாிடமி��� தி��தணிைக- �ராண�ைத வ�வி��� தாேம பிரதி ெச:� 
ெகாC� ெபா�ளாரா:�� ப"�� வ�வாராயின�. அ-�ராண�தி* அக�திய� 
அ��ெப/ படல�தி� சில பாக�தி�>2 ெசQவேன ெபா�� �ல-படவி*ைல. 
அைத-ப�றி இய�றவைரயி� பலாிட��2 ெச�/ ெச�/ வினாவினா�; 
விள9கவி*ைல. பி��, சிவத�ேமா�தரெம�H� F=� உதவியா* அ-ப>தியி� 
ெபா�� விள9>ெம�/ ஒ�வரா* அறி�தா�. உடேன அ� F* எ9ேக 
கிைட$>ெம�/ விசாாி$க� ெதாட9கினா�; இ�னவிட�தி?�ளெத�ப�3ட� 
�ல9கவி*ைல. 
 
பி� பலவைகயாக �ய�/ வ�ைகயி* அ� திாிசிர�ர�தி?�ள ஓ� 
அபிேஷகNதாிட� இ�-பதாக� ெதாியவ�த�. அவாிட� ெச�/ த�மிட� அதைன$ 
ெகா��தா� பா���$ ெகாC� சில தின9களி* தி�-பி$ ெகா���வி�வதாக இவ� 
பல�ைற ேவC"7� அவ� ெகா�$கவி*ைல. ேவ/ த$கவ�கைள$ ெகாC�� 
ேக�க2 ெச:தா�. அ��ய�சி7� பய�படவி*ைல; ேக�>�ேதா/� ஏேதH� 
காரண9கைள$ 3றி$ ெகாCேட வ�தா�: அ� ^ைசயி=�$கிறெத�/�, அதைன 
அ-ெபா,� எ�$க$3டாெத�/�, அதHைடய ெப�ைம ம�றவ�க4$>� 
ெதாியாெத�/�, அதிேல7�ள இரகசிய$ க���$க� எளிதி� �ல-படாெவ�/� 
பலப"யாக2 ெசா*=வி�டா�. பல�ைற ேக�க$ ேக�க அவ�ைடய பி"வாத� 
பல-ப��வ�த�. ெபா�� த�வதாக2 ெசா�னா� ெகா�$க$ 3�ெம�/ நிைன�த 
இவ� த$க ெதாைக த�வதாக6� ��தக�ைத2 சில தின�தி* தி�-பி$ 
ெகா�-பத�காக� த$க பிைண ெகா�-பதாக6� ெசா*=-பா��தா�. 
எ�தவைகயி?� அவ� இண9கவி*ைல. இவ� த� �ய�சி சிறி�� பய�படாைம 
கC� மிக6� வ��த��றா�. ‘��தக� எ9ேகயாவ� இ�$>ேமா ெவ�/ 
ேத"யைல�� வ��த� அைட�ேதா�. இ�த ஊாிேலேய இ�-பதாக� ெதாி��� 
ைக$ெக�"ய� வா:$ெக�டாம=�$கிறேத! அ�த- பி"வாத$கார�ைடய ெந;ச� 
இளகாதா?’ என எCணி எCணி ைந�தா�. 
 
ஒ�நா� அQெவCண�தினா* �கவா�ட��றவராகி இ��த இவைர-பா��த 
ேம�3றிய ��தர�பி�ைள இவர�கி� ெச�/ வண$க�ேதா� நி�/, “இQவள6 
கவைல$>$ காரண� எ�ன?” எ�றன�. இவ�, தா� தி��தணிைக- �ராண� 
ப"��$ெகாC� வ�வ�� அதி?�ள அக�திய� அ��ெப/ படல�தி�>- 
ெபா�� �ல-படாம=�-ப�� சிவத�ேமா�திர� இ��தா* அ�த- பாக�தி� 
ெபா�ைள எளிதி* அறி�� ெகா�ளலாெம�/ ேக�வி7�ற�� அ�நகாி* உ�ள 
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அபிேஷகNத� ஒ�வாிட� அ�F* இ�-பதாக அறி�த�� பல வைகயாக �ய�/� 
அதைன அவ� ெகா�$க ம/��வி�ட�� ெசா�னா�. ��தர�பி�ைள, “அ-பிரதி 
அவாிட�தி* இ�-ப� உCைமயாக இ��தா* எ-ப"7� 3"ய விைரவி* 
அதைன- ெப�/$ெகா�ளலா�. ஐயா அவ�க4$>2 சிறி�� கவைல ேவCடா�” 
எ�/ ெசா*=- ேபாயின�. தா� பலவா/ �ய�/� கிைடயாத அ-��தக� ��தர� 
பி�ைள$> ம��� எQவா/ கிைட$>ெம�H ெமCண��ட� இவ� 
இ�-பாராயின�. 
 
<�தர�பி�ைள ெச-த த�திர�<�தர�பி�ைள ெச-த த�திர�<�தர�பி�ைள ெச-த த�திர�<�தர�பி�ைள ெச-த த�திர�....    
 
இவ� இ-ப"யி�$ைகயி* ஒ�நா�, ேம�3றிய ேதசிக�ைடய K�"�> எதிேர த$க 
பிர� ஒ�வ� இர�ைட$ >திைரக� ^�"ய வC"ெயா�றி* வ�� இற9கினா�. 
��ன� ஒ�ேசவக� ஓ"வ�� ேதசிக�ைடய K�"� இைடகழியி* நி�/, இ�த 
K� இ�னா�ைடய K�தாேனாெவ�/ ெம*ல விசாாி�தா�. உ�ேள இ��த 
ஒ�வ�, “ஆ�; நீ� யா�? ஏ� அவைர� ேத�கிறீ�? வ�த காாிய� யா�?” எ�றா�. 
அவ�, இ�ன ெபய��ள ஐயா அவ�க� உ�ேள இ�$கிறா�களா, அவ�கேளா� 
தா� வ�த காாிய�ைத2 ெசா*ல ேவC�ெம�றா�. அவ� விைரவாக அவைன 
அOகி, “அ-ெபய��ளவ� நாேன. ெசா*லேவC"யைத2 ெசா*லலா�” எ�றா�. 
 
இவ�களி�வ�� இ9ஙன� ேபசி$ெகாC"�$ைகயி*, ேவெறா� ேசவக� உய��த 
விாி-ெபா�ைற$ ெகாண��� அQ K��� திCைணயி�ேம* விாி�தா�. 
ம�ெறா�வ� திCைட$ ெகாண��� �வாி� சா��தினா�. �� 3றிய பிர� 
திCைணயி�ேம* விாி$க-ப�ட விாி-பி* அம��� திC"� சா:�த வCணமாக- 
ெப�மிதமான ேதா�ற��ட� இ��தா�. திCைணயி� கீேழ உய��த ஆைடைய7� 
உ�-�$கைள7� தாி�� அவ�றி�ேக�ப� தைல2சா�தணி�த ேவைல$கார�க� 
சில� வாிைசயாக$ ைகக�" வா:ெபா�தி அ�த-பிர�வி� �க�ைத 
ேநா$கி$ெகாCேட வண$க��ட� நி�றா�க�. அவ�கைள$ கCட6ட� உ�ேள 
நி�/ ேபசி$ெகாC"��த ேசவக� சேரெல�/ ெவளிேய வ��வி�டா�. 
 
இ� நிக82சிைய வ�� இைடகழியி* நி�/ கCட ேதசிக� வாயி�ப"யி� 
உ��ற�தினி�/ ெத�-ப$க�ைத- பா��தன�. பா���, ‘யாேரா த$கவெரா�வ� 
பாிவார9க4ட� வ�த� ந�ைம- பா�-பத�ேகா? ேவ/ யாைர- பா��த�ேகா? 
ெதாியவி*ைல; எ*லா� சீ$கிர� ெதாிய வ��. இ-ேபா� இ�த- பிர�வினிட� 
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தி\ெர�/ நா� ேபாவ� நம$>$ ெகளரவம�/; அைழ�தா� ேபாேவா�’ 
எ�ெறCணி உ�ேள ெச�/ ஓாிட�தி� பலைகெயா�றி* அம��� ஏேதா ஒ� 
��தக�ைத எ���- ப"��$ெகாCேடயி��தன�. 
 
அவ� அ-ப"யி�$ைகயி* ��� அவேரா� ேபசி$ெகாC"��த ேசவக� மீ��� 
ெம*ல உ�ேள ெச�றா�. ேதசிக� உ�ேள ேபாயி�-பைதயறி�� அைழ$கலாேமா, 
ஆகாேதாெவ�H� அ2ச$ >றி-ைப- �ல-ப��தி2 ச�/ ேநர� அ" ஓைச-படாம* 
நி�றா�; பிற> கைன�தா�. அ-ெபா,� அவ�, “ஏ� நி�கிறீ�?” எ�/ வினவ, 
அவ�, “எசமானவ�க� உ9க4ைடய சமய�ைத- பா���வர2 ெசா�னா�க�” 
எ�றா�. அவ� மி$க பரபர-�ட� எ,�� நி�/, “உ�ேள அைழ�� வரலாேம” 
எ�றா�. அவ�, “அவ�க� இ-ேபா� ஆெசௗச��ளவ�களாக இ��தலா* உ�ேள 
வர$ 3டவி*ைல; திCைணயிேலேய இ�$கிறா�க�” எ�/ ெம*ல2 ெசா�னா�. 
 
உடேன அவ�, “நாேன வ�� பா�$கிேற�; வ�வதனா� >�றமி*ைல” எ�/ 
ெசா*=வி��$ கC" �த=யவ�ைற அணி��ெகாC� ெவளிேய வ�� பிர�ைவ- 
பா��தன�. அவ� அ;ச= ெச:� இ�$>�ப" >றி-பி�தன�. ேதசிக� அ-ப"ேய 
இ��� பிர�வி� �க�ைத- பா���$ெகாCேட இ��தன�. அ-ெபா,� பிர�6ட� 
வ�த ஒ�வ� ப$க�தி* வ�� நி�றா�. அவைர- பா��� இரகசியமாக� ேதசிக�, 
“இவ�க� யா�? எ9ேக வ�தா�க�?” எ�/ ெம*ல$ ேக�டா�. அவ�, 
“எஜமானவ�க� ெத�னா�"* ஒ� ஜமீ� பர�பைரைய2 ேச��தவ�க�. தாயா� 
�த=யவ�கேளா� சித�பர தாிசன�தி�காக வ�� இQ]ாி* இற9கி 
ஜ��நாதைர7� தா7மானவைர7� ர9கநாதைர7� தாிசன� பCணி$ெகாC� 
S�/ நாைள$>$ >ைறயாம* இ9ேக த9க ேவC�ெம�/ 
கCேடா�ெமC"?�ள ப9களா ஒ�றி* இ��தா�க�. அ-ப"யி�$>�ேபா� 
தாயாரவ�க4$>2 �ர9கCட�. எQவளேவா ெசலவி�� ைவ�திய�கைள$ெகாC� 
த$க ைவ�திய� ெச:தா�க�; ஒ�றா?9 >ண-படவி*ைல. ேந�/ அவ�க� 
சிவபத� அைட��வி�டா�க�. உடேன தகன� �த=யவ�ைற நட�தினா�க�. 
த��ைடய ஊாி* அவ�க� இற�தி��தா* இ�H� எQவளேவா ேமலாக$ 
காாிய9கைள நட�தியி�-பா�க�. எ�ன ெச:கிற�! எ*லா� ெத:வ2 
ெசயல*லேவா? ந��ைடய ெசய=* எ�ன இ�$கிற�! இ�/ காைலயி� 
ச;சயன�� நட�த�. சில விவர9கைள விசாாி-பத�> நிைன�� த$கவ�க� 
யாெர�/ ேக�டெபா,� சில� உ9கைள- ப�றி2 ெசா�னா�க�. அதனாேல தா� 
ேநேர இ9> விஜய� ெச:தா�க�. ேவC"ய பதா��த� விைல ெகா��தா?� 



121 

 

அQவிட�ைத- ேபால இ9ேக அக-படமா�டா�. பCணிைவ$க$3"ய 
த$கவ�க4� அQவிட�ைத- ேபால$ கிைட$க மா�டா�கெள�/� ேதா�/கிற�. 
எ*லா� ேந�/- பா���வி�ேடா�. அதனாேல இ�/ இரா�திாி �ற-ப�� 
ஊ�$>- ேபா: ேம�காாிய9கைளெய*லா� நட�த இவ�க� க��கிறா�க�” 
எ�றா�. 
 
ேக�ட ேதசிக�, “இ�த ஊாி* எ*லா- ெபா��க4� கிைட$>�; பண� ம��� 
இ��தா* எ�தா� அக-படா�? இQ]ாி?�ள த2ச�, த�டா�, பா�திர$ 
கைட$கார� �த=ய எQவைகயாைர7� நா� அறிேவ�; அபர$கிாிைய ெச:த�>� 
த$க இட� இ�$கிற�. எ� ைகயி� பணம��� இ*ைலேயய�றி2 ெசா�னா* 
எ�6� இ�த ஊாி* என$> நட$>�. ஒ� விதமான ேயாசைன7� 
பCணேவCடா�. இQவிட�திேலேய ெச:� வி�வதாக நி2சயி��விட2 
ெசா*?9க�” எ�/ மிக6� வ��/�தி$ 3றின�. ேக�ட அவ�, “ெசலைவ- ப�றி 
எஜமா� சிறி�� ேயாசைன பCணவி*ைல. பதா��த9கைள வா9கி வ�வத�>� 
ேவC"ய ேப�க� இ�$கிறா�க�. ஸ�க�தி�> ஓ� எCணமி�$கிற�. 
சிவத�ேமா�திரெம�/ ஒ� �Nதக� இ�$கிறதா�; இ�த ஸமய� அைத- ப"��$ 
ெகாCேட ெபா,�ேபா$க ேவC�ெம�ப�தா� அவ�க� க���. ��� பிதா 
எஜமா� அவ�க� சிவபதமைட�த ெபா,� 3ட2 சில ெபாிேயா�க� ெசா*ல� 
ெதாி�� எ9கி��ேதா வ�வி�� அ�த Fைல�தா� பாராயண� பCணி$ 
ெகாC"��தா�களா�. அ� கிர�தமாக இ��தா* உதவாதா�; தமிழாகேவ 
இ�$கேவC�மா�; இத�காகேவ அ9ேக ேபாகேவC�மா�” எ�/ 
ெசா*=$ெகாCேட வ�தவ� பி�� ெம*ல, “இ9ேகேய இ��� �"��$ெகாC� 
ேபாகலாேம ெய�/ சில� எQவளேவா ெசா*=7� காதிேலறவி*ைல. இ�த- 
�Nதக�ைத- ப"$காம�ேபானா* எ�ன?” எ�/ இரகசியமாக2 ெசா�னா�. 
 
அ-ேபா� ேதசிக� அ�த- பிர�ைவ ேநா$கி, “சிவத�ேமா�திர� எ�னிட� 
தமிழிேலேய உ�ள�. ேவC�மானா* உபேயாகி��$ெகா�ளலா�. உ9கைள- 
ேபா�ற பிர�$க4$க*லாம* பி�ேன ேவ/ யா�$>�தா� ெகா�$க- 
ேபாகிேற�?” எ�றன�. 
 
நி�றவ� உடேன பிர�வி� ேநா$க�ைத அறி�� வ�� அபர$கிாிைய$>ாிய 
எ*லாவ�றி�>� ஒ� >றி-� எ,தி� த��ப" அவைர$ ேக�டன�. ேதசிக� உ�ேள 
இ��� ஏ� எ,�தாணிகைள$ ெகாண��� விாிவாக ஒ� >றி-� எ,தி$ 
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ெகா��தன�. “ஊாி� ெச:தா* இ�H� அதிக2 ெசலவா>�” எ�/ பிர�ைவ2 
ேச��தவ� ெசா*ல, “இQவள6 ெசல6 ெச:பவ�கேள இ�த-ப$க�தி* 
யாாி�$கிறா�க�?” எ�/ ேதசிக� ெசா�னா�. ேக�ட பிர�, “நீ9கேள இ��� 
எ*லாவ�ைற7� நட��வி-பத�றி வா9கேவC"யவ�ைற7� உடனி��� 
வா9கி� தர ேவC��” எ�/ ெசா*= அ;ச= ெச:� உடேன எ,�� ெச�/ 
வC"யி* ஏறின�. ப$க�தி* நி�றவ�, “நா� எ-ெபா,� வரேவC��?” எ�/ 
ேக�கேவ, ேதசிக�, "க�மாதியி� ஒ� வார�தி�>�� வ�தா� ேபா��; 
பாிUகாரமாக எ*லாவ�ைற7� வா9கிவிடலா�” எ�/ ெசா*= ேவகமாக2 ெச�/ 
பிர�ைவ ேநா$கி, “%ண� தாம[$கேவC��” எ�/ ெசா*=$ெகாCேட உ�ேள 
ேபா:2 சிவத�ேமா�திர ஏ��- பிரதிைய எ��� வ�� அவ� ைகயி� ெகா���, 
“இ�த- �Nதக�ைத ��னேம ெகாடாதத�காக %மி$கேவC��; த9கைள- 
ேபா�றவ�க4ைடய பழ$க� என$>- ெபாிேதய*லாம* இ�த- �Nதக� 
ெபாித�/. >றி-பறி�� உபகாி$>� மகா-ர�வாகிய த9க4$> எ�ேபா=ய�க� 
ெதாிவி$கேவC"ய� எ�ன இ�$கிற�?” எ�/ வC"ைய- பி"��$ெகாCேட 
நி�/ ெசா*ல அ�த- பிர�, ''எ*லா� ெதாி��ெகாCேடா�; அதிகமாக ஒ�/� 
ெசா*ல ேவC"யதி*ைல” எ�/ ெசா*= ஐ�� 5பாைய அவாிட� ேச�-பி�தா�. 
வC" அதிக ேவகமாக2 ெச�ற�. நி�றவ�க� வC"யி� ��H� பி�Hமாக 
ஓ"னா�க�. இ$ கா�சிகைள ெய*லா� பா��த ேதசிக� மி$க மகி82சி7ைடயவராகி 
K��$>�ேள ெச�றன�. 
 
ஒ�நா� ��தர�பி�ைள பி�ைளயவ�களிட� வ��, “இ� சிவத�ேமா�திர�” எ�/ 
ெசா*=- ��தக�ைத$ ெகா��தன�. இவ�, “இ-��தக� எ9ேக கிைட�தத-பா?” 
எ�/ மி$க ேவகமாக அதைன- பிாி��- பா���வி�� அவைர ேநா$கி, 
“உ�Hைடய K�"* எ�ன விேசஷ�? Kைசைய ஏ� எ���வி�டா:? உன$> 
ேந��த �$க� என$>� ெதாியா� ேபாயி�ேற ! ஏ� என$>2 
ெசா*=யH-பவி*ைல?” எ�/ வினவின�. ��தர�பி�ைள, “அ�த விஷய�ைத- 
பி�� ெசா*?ேவ�. இ�த- �Nதக �,வைத7� ஒ� வார�தி�>� 
பிரதிெச:�ெகாC� எ�னிட� ெகா��� விட$3�மானா* மிக6� 
நலமாயி�$>�; பிரதி ெச:வ� ஒ�வ�$>� ெதாியேவCடா�” எ�றா�. இவ� 
அ-ப"ேய ெச:வதாக ஒ-�$ெகாC� த�மிட� அ-ெபா,� ப"��வ�த 
மாணா$க�களிட��� நCப�களிட��� ப��-ப�� ஏடாக$ ெகா��� ஒ� 
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வார��� எ,தி�தர ேவC�ெம�/ ெசா*=, எ;சிய ஏ�கைள� தா� 
ைக$ெகாC� எ,�வாராயின�. ஏ, தின��� �Nதக� எ,தி �"�த�. எ�டாவ� 
தின�தி* ஒ-பி��$ெகாC� �வ"ைய2 ��தர� பி�ைள$> அH-பி வி�டா�. 
அ-பா� சிவத�ேமா�திர�ைத- ப"��� தணிைக- �ராண- ப>தியி?�ள அாிய 
விஷய9கைள இவ� அறி�� ெதளி�தன�.  
 
��� ேசவகேவட� ^Cடவராகிய ஒ� நCபாிட� ��தர�பி�ைள சிவத�ேமா�திர- 
பிரதிைய7� ஒ� ப6ைன7� ெகா��� அவ�ைற அ�ேதசிகாிட� 
ேச�-பி��வ��ப" ெசா*=யH-பின�. அவ� ெச�/ ேதசிகைர$ காணேவ அவ� 
மகி86�/, “வரேவC��, வரேவC��!” எ�/ 3றி வரேவ�றன�. ேசவக ேவட� 
^Cடவ� ப6ைன7� �வ"ைய7�, அவ� ைகயி� ெகா���வி��, “ஊாிேலேய 
ேபா:�தா� க�மாதி ெச:ய ேவC�ெம�/ உடனி��த ப��$க� வ��/�தின�. 
அதனா* எ*லாேரா�� �ற-ப�� எசமானவ�க� ஊ�$>- ேபா:வி�டா�க�. 
உ9களிட� ெசா*=வி��- ேபாக$ 3டவி*ைலேயெய�/ அவ�க� 
வ��த��றா�க�. சீ$கிர�தி* உ9கைள அQவிட��$> வ�வி-பா�கெள�/ 
என$>� ேதா�/கிற�” எ�/ ெசா*= அ;ச= ெச:� ேபா:வி�டா�. ேதசிக� 
அதைன$ ேக�� �த=* வ��த��றாராயிH� ப6� கிைட�தைத நிைன�� சிறி� 
சமாதானமைட�தா�. 
 
பி�ைளயவ�க� அ-பா* ேவெறா�வரா* நிக8�தவ�ைற ெய*லா� அறி�� 
விய-��/2 ��தர�பி�ைளயி� அ��ைடைமைய எCணி மகி8�தா�. 
 
தா� ெச:த இ�த� த�திர�ைத$>றி��- பி�ைளயவ�க� எ�ன 
ெசா*வா�கேளாெவ�/ அ;சி2 ��தர�பி�ைள சில தின9க� வாராமேல இ��� 
வி�டா�. அ� ெதாி�த இவ� வர ேவC�ெம�/ வ��/�தி2 ெசா*=யH-பினா�. 
அ-பா* ��தர�பி�ைள வ�தா�. இவ� அவைர ேநா$கி, “எ�ன அ-பா! இ-ப"2 
ெச:யலாமா?” எ�/ ேக�டெபா,� அவ�, “ ‘ெபா:�ைம7� வா:ைம யிட�த 
�ைரதீ��த ந�ைம பய$> ெமனி� ' எ�H� தி�$>றைள அHசாி�� அ"ேய� 
நட�ேத�. இதனா* யா�$>� ஒ�விதமான ��ப�� இ*ைலேய. ஏேதா ெச:ேத�. 
அ2ெசய* ஐயா6$>$ >�றமாக� ேதா�றினா� ெபா/��$ெகா�ள ேவC��” 
எ�/ 3றின�. 
 
<�தர�பி�ைளயி�பா% இவ��கி��த அ�2<�தர�பி�ைளயி�பா% இவ��கி��த அ�2<�தர�பி�ைளயி�பா% இவ��கி��த அ�2<�தர�பி�ைளயி�பா% இவ��கி��த அ�2....    
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இதனா* மாணா$க�க4$> இவ�பா* உ�ள உCைமயான அ�� �ல-ப��. 
பி�ைளயவ�க� த��ைடய 58-ஆவ� பிராயமாகிய ஆ9கிரஸ வ�ஷ�தி� 
>�பேகாண�தி* ஒ� சைபயி* நாகப�"ன �ராண�தி?�ள சில பாட*க4$>- 
ெபா�� 3றி வ�ைகயி* அவ�றி?�ள சில விஷய9கைள-ப�றி� தியாகராச 
ெச�"யா� ஆ�ேசபி�தா�; ச�ேற க�ைமயாக6� ேபசினா�. ேபசிவி�� அவ� 
ேபானெபா,� அ�கி* இ��தவ�களிட� பி�ைளயவ�க�, “��தர�பி�ைள 
உயிேரா"��தா* தியாகரா� இQவள6 க�ைமயாக எ�ைன ேநா$கி- ேப�வானா? 
அவ� ��மா வி��வி�வானா?” எ�/ ெசா�னா�. இவ�ைடய மாணா$க�க4� 
ஒ-�ய�வ�ற அ�பினெர�/ எ*ேலாரா?� க�த-ெப�றி�$>� தியாகராச 
ெச�"யாைரேய தா8�தி2 ��தர�பி�ைளைய உய��தி2 ெசா�னாெர�றா* அ�த2 
��தர� பி�ைளயிHைடய >�ப$தி யாரா� ெசா*?� தர�த�? அவ�ைடய ஞாபக� 
இவ�$> அ"$க" உCடா>�. அவைர- ப�றி- பி�கால�தி� பல�ைற 
ெசா*=யி�$கி�றன�. அவ�$> இ�த விேசட� அைம�தி���� ஆ7ளி� >ைற 
ேந��தைத-ப�றி7� எ*ேலா�� பா�$க$3டாம� ேபானைத- ப�றி7� பி�கால�� 
மாணா$க�க4$ெக*லா� உCடான வ��த� அதிகேம. 
------------------  

13. 13. 13. 13. ப"க?� யா*திைரப"க?� யா*திைரப"க?� யா*திைரப"க?� யா*திைர....    
 
அ�ணாசல �த5யா� E7 வா"கியளி*த�அ�ணாசல �த5யா� E7 வா"கியளி*த�அ�ணாசல �த5யா� E7 வா"கியளி*த�அ�ணாசல �த5யா� E7 வா"கியளி*த�....    
 
இவ�$>2 ெசா�த K� இ*லாைமைய7� >"$3= ெகா���2 சிறியெதா� 
K�"* இ��தைல7� அறி�த அ�ணாசல�த=யாெர�பவ� இவ�ைடய 33-ஆ� 
பிராயமாகிய பிலவ9க வ�ஷ�தி* மைல$ேகா�ைட� ெத�> Kதியி� 
ைசவ�ெத�வி* ெத�சிறகி=��த ெம�ைத Kெடா�ைற� தம� ெசா�த- ெபா�� 
ெகா��� இவ� ெபய�$> வா9கி இவைர அதி* இ�$க2 ெச:� இ*வா8$ைக 
நைடெப/த�>ாிய பCட வைகக4� ெபா�4� பிற6� ேவ/ேவறாக 
அ-ெபா,த-ெபா,� உதவி ெச:� ஆதாி��வ�தா�. திாிசிர�ர� மீனா�சி 
��தர�பி�ைளயவ�கெள�/ உலகெம*லா� ெகாCடா�� வCண� ெச:த� 
இ�த அ�ணாசல �த=யா�ைடய ேப�தவிேய. 
 
அ�த K�"* இவ� இ��� வழ$க�ேபா� பாட; ெசா*?த* �த=யவ�ைற2 
ெச:� வ�வாராயின�. தம$> இ�தைகய ெசளகாிய9க� அைம�த� தி�வ�� 
ெசயேலெயன நிைன�� மகி8�தா�. மாணவ�கைள- பிற�ைடய வி�-ப�ைத 
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எதி�பாராம* த9கியி�$க2 ெச:வத�> அQவிட� த$கதாயி��த� ப�றி 
இவ�$>Cடான களி-பி�> அளவி*ைல. 
 
ஆயிH� �ர9க� �த=ய அயV�களி=��� அ"$க" நட�� வ��� கால�தி* 
உணவி*லாம?� ந*ல உைடயி*லாம?� விவாகமி*லாம?� K"*லாம?� பல 
மாணவ�க� வ��தியி��தைமயா*, அவ�க4$> ந*ல ெசௗகாிய9க� அைமய 
ேவC�ெம�ற எCண� இவ�$> உCடாயி�/. அ� >றி��� 
ெத:வ-பிரா��தைன ெச:வ�� உC�. 
 
அ$கால�தி* இவாிட� பாட9ேக�ட மாணவ�களி� பல� இவ� ெச:7� ெச:79 
கால�தி* அவ�ைற ஏ�"* எ,�வா�க�. அவ�க4� �$கியமானவ�க� வயV� 
வா�தியாராகிய ��தர� பி�ைள7� ேசாமரச� ேப�ைட ���சாமி �த=யா�மாவ�. 
 
கள*H� ேவதகிாி �த5யா�கள*H� ேவதகிாி �த5யா�கள*H� ேவதகிாி �த5யா�கள*H� ேவதகிாி �த5யா�....    
 
கள�_� ேவதகிாி �த=யா� எ�ற வி��வா� ஒ�வ� ெச�ைனயி=��� ஒ� 
சமய� திாிசிர�ர�தி�> வ�தா�. அவ� இய�றமிழாசிாிய� இராமாJசகவிராய�ைடய 
மாணா$க�; அ$கால�தி� பல தமி8 F*கைள அ2சி�டவ�. அவ� வ�தெபா,� 
திாிசிர�ர�தா� அவைர மிக6� பாரா�"னா�க�. பி�ைளயவ�களிட�தி* 
அ,$கா/�ற சில�, “இவைர$ கCடா* பி�ைளயவ�க� அட9கிவி�வா�க�” 
எ�/ நிைன�� அவைர இவாிட� அைழ�� வ�தா�க�. அவேரா� 
ெச�ைனயி=��� வ�தவ�க� சில� இவ�ைடய ஆ�றைல அறி�� ெகா�ளாம* 
அய==��� அவைர மிக2 சிற-பி-பாரா:, “�த=யா� இல$கண இல$கிய�தி* 
அதிக-பயி�சி7�ளவ�. இல$கண2 a�திர9களி* ஐ�பதினாயிர� இவ�$> 
மன-பாடமாக இ�$கி�றன” எ�றா�க�. �த=யா� அQவள6$>� 
உட�ப�டவ�ேபா�/ நைக��$ெகாC"��தா�. உடேன இவ�, “அ-ப"யா!” 
எ�/ விய�� த� ப$க�தி=��த தியாகராச ெச�"யாைர ேநா$கி, “�த=யாரவ�க� 
ப"�த F*களி?�ள a�திர9களி� எCகைள F*களி� விவரண��ட� ேக�� 
எ,தி$ 3�"2 ெசா*லேவC��” எ�றா�. அவ�� அ-ப"ேய ேக��வர �த=யா� 
மிக �ய�/ ெசா*=7� சில ஆயிர9க4$> ேம� a�திர9களி� ெதாைக 
ெச*லேவயி*ைல. �த=யாைர- �க8�தவ�க� ஒ�/� ேமேல ெசா*ல 
இயலாதவ�களாகி விழி�தா�க�. அ-ேபா� ஊரா� உCைமைய ந�றாக அறி�� 
ெகாCடவ�களா:- படாேடாப�தினா ?� பிற� 3/� �க82சியினா?� 
ஒ�வ�ைடய க*விைய அளவி�வ� பிைழெய�பைத உண��� ெகாCடா�க�. 
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இவேரா ஒ�/� ெசா*லாம* ெமளனமாக இ���வி�டா�. அ-�ற� இவாிட��2 
சிலேநர� ேபசியி���வி�� �த=யா� த�மிட� ெச�றன�. 
 
உைறஉைறஉைறஉைறI�  2ராண� இய+ற* ெதாட"கிய�I�  2ராண� இய+ற* ெதாட"கிய�I�  2ராண� இய+ற* ெதாட"கிய�I�  2ராண� இய+ற* ெதாட"கிய�....    
 
இவ� இQவா/ திாிசிர�ர�தி* இ��� வ�ைகயி* உைறBாி?�ள நCப�க4� 
பிர�$க4மாகிய சில� இவாிட�, “தா9க� உைறB�- �ராண�ைத� தமிழி� ெச:7� 
நைடயி� ெச:� தரேவC��” எ�/ வி��பினா�க�. “தியாகராச@ைலைய- ேபால 
நா� நகர2 சிற-�$க4ட� க�பைனக� பலவ�ைற அைம��- பாடேவC��. 
அ�த� தியாகராச@ைல ��/-ெபறவி*ைல. இ-�ராண� �,ைம7� 
வடெமாழியி* இ�-பதா* தா9க� இதைன- பா" �"$கேவC��” எ�றா� சில�. 
அQவா/ ெச:வத�>2 சமய� எ-ெபா,� ேநர-ேபாகிறெத�/ கா�தி��த 
இவ�$> அவ�க� ேவC�ேகா� ஊ$க�ைத அளி�த�. வடெமாழியி?�ள 
�ராண�ைத வடெமாழி- பயி�சி7�ள த$க வி��வா�க� சில�ைடய உதவியா* 
தமி8 வசன நைடயாக ெமாழிெபய��� ைவ��$ெகாC� ந*ல நா� பா���- 
பாட� ெதாட9கினா�. 
 
ப"க?�* ேதவராசபி�ைளப"க?�* ேதவராசபி�ைளப"க?�* ேதவராசபி�ைளப"க?�* ேதவராசபி�ைள    பாட"ேக)க வி��பிய�பாட"ேக)க வி��பிய�பாட"ேக)க வி��பிய�பாட"ேக)க வி��பிய�....    
 
அ$கால�தி* இவ�ைடய கீ��தி ெந��_ர� பரவலாயி�/. ப9கAாி=��த 
ேதவராசபி�ைளெய�H� கனவா� சில நCப�களா* இவ�ைடய க*வி 
மி>திைய7� பாட; ெசா*?� திறைமைய7� ேக�வி7�றா�. அவ� இ��தவிட� 
ப9கA�� தC�. அவ� மி>�த ெச*வ�ைடயவ�. அவ�ைடய த�ைதயா� 
க�ெபனியா�$>� ைமஸூ� ராஜா9க�தா�$>� ெபா�வான ஒ� �பாU 
ேவைலயி* இ��தவ�. ேதவராச பி�ைள$>- ப9கAாி� சில ெபாிய K�க4� 
ேதா�ட9க4� இ��தன . அவ� மி$க ெபா�� வ�வாேயா� ெகளரவ�� 
வா:�தவ�. 
 
அவ� தமிழி� சில F*கைள ஆ9>�ள க*விமா�களிட�� �ைறேய க�றவ�; 
ேம?� பல F*கைள$ க�றறிய வி��பினா�. பி�ைளயவ�களிட� ப"�தா* 
விைரவி* விேசஷ ஞான�ைத அைடயலாெம�ப� அவ�$>� ெதாியவ�த�. 
இவ�பா* தா�� பாட9ேக�கேவC�ெம�ற ஆைசயா* தம$>- பழ$க��ள 
த$கவ�கைள இவாிட� அH-பி� தம� க��ைத� ெதாிவி�தன�. வ�தவ�க� 
இவைர$ கC� ேதவராச பி�ைளயிHைடய ெச*வ மி>திைய7� >ண 
விேசட9கைள7� ப"�தவ�கைள ஆதாி$>� இய*ைப7� ஓ:6 ேநர9களி* 
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த$கவ�பா* தமி8 F*கைள அ��ட� பாட9ேக�� வ�தைல7� ெதாிவி�த�ட�, 
“உ9களிட�, தா� ��னேம க�ற F*கைள ஒ��ைற மீ��9 ேக��� ெதளி�� 
ெகாC� பி�� ேகளாதவ�ைற �ைறேய பாட9 ேக��� த�மா=ய�ற 
ெசளகாிய9கைள உ9க4$>2 ெச:வி$க ேவC�ெம�ற எCண� அவ�$> 
மி>தியாக உC�. அவ�$>- ப9கAாி?�ள ெலௗகிக ேவைலகளி� மி>தியா* 
இ9ேக வ�� ப"�த�> இயலவி*ைல. நீ9க� ப9கA�$> வ�தா*, தா� 
ஜா$கிரைதயாக நட�� ெகா�வத�>� தைடயிராெத�/ ெசா*= உ9க4ைடய 
க��ைத அறி�� வரேவC�ெம�/ எ9கைள அH-பின�” எ�றன�. இவ�, 
“இ9ேக ப"��$ெகாC� உடனி�-பவ�கைள அைழ�� வரலாேமா?” எ�/ ேக�க, 
வ�தவ�க�, “எQவள6 ேப�கைள ேவC�மானா?� அைழ�� வரலா�” எ�றா�க�. 
வி�-ப�ேதா� பாட9 ேக�பவ�க4$>- பாட; ெசா*?தைலேய விரதமாக$ 
ெகாCடவராதலா*, இவ� சிறி� ேயாசி��, “அ9> வ�ேத ெசா*?வத�> யாெதா� 
தைட7மி*ைல” எ�/ விைடயளி�தன�. வ�தவ�க� இைத$ேக�� மனமகி8�� 
ப9கA� ெச�/ ேதவராச பி�ைளயிட� ெதாிவி$கேவ அவ� மிக6� ஆன�த�ைத 
அைட�தா�. 
 
ப"க?� ெச�ற�ப"க?� ெச�ற�ப"க?� ெச�ற�ப"க?� ெச�ற�....    
 
உடேன ேதவராசபி�ைள, “இ9ேக எ,�த�ளி- ப"-பி�� எ�ைன உ:வி$க 
ேவC��” எ�/ பி�ைளயவ�க4$> ஒ� க"த� Sலமாக விCண-ப� 
ெச:�ெகாCடன�; பி�� பிரயாண�தி�> ேவC"ய ெசளகாிய9கைள2 ெச:� 
ெகா��� ஜா$கிரைதயாக இவைர- ப9கA�$> அH-ப ேவC�ெம�/ 
திாிசிர�ர�தி?�ள த��ைடய நCப�க4$>� எ,தின�. அவ�க� அQவCணேம 
ெச:தைமயா* இவ� ெசளகாியமாக$ >��ப��டH�, உட� வ�வதாக$ 3றிய 
�-பராய ெச�"யா� �த=ய மாணா$க�க4டH� ப9கA�$>2 ெச�றன�. 
ெச*?ைகயி* அ�நக�$> அ�கி* உ�ள � மடவாளீ�வரெம�H� 
சிவNதல�தி* இவ� த9கினா�. சீேதாUண நிைலயி� ேவ/பா�டா* இவ�$> 
அ9ேக �ரேநா: கCட�. இவ� வ�தி��தைல7� �ர�தா* வ���தைல7� 
ேதவராசபி�ைள அறி�� அ9ேக ெச�/ எ*ேலாைர7� ப9கA�$> அைழ�� 
வ�� த$க ைவ�திய�கைள$ ெகாC� ம��� ெகா�-பி�தன�. சிலநாளி* 
இவ�$கி��த �ரேநா: நீ9கிய�. 
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ேதவராசபி�ைள இவ�$>� தனிேய ஒ� K�ைட அைம��2 ெசா�னவ�ைற$ 
கவனி��2 ெச:த�>ாிய ேவைல$கார�கைள நியமி�� உட� வ�தவ�க4$>� 
இவ�$>� ேவC"ய எ*லாவித ெசௗகாிய9கைள7� ெச:வி�தன�. அவ�ைடய 
அ��ைடைமைய7� வ�ள�ைமைய7� கCட பி�ைளயவ�க4$> உCடான 
மகி82சி$> எ*ைலயி*ைல. ப9கA�$> இவ� வ�த கால� இவ�ைடய 35-ஆ� 
பிராயமாகிய ெஸளமியவ�ஷ�. 
 
ேதவராசபி�ைள பாட"ேக)ட�ேதவராசபி�ைள பாட"ேக)ட�ேதவராசபி�ைள பாட"ேக)ட�ேதவராசபி�ைள பாட"ேக)ட�....    
 
ேதவராசபி�ைள ந*லதின� பா���- பாட9ேக�க ஆர�பி�தா�. ��ேப தா� 
ப"�தி��த F*களி?�ள ஐய9கைள வினாவி �த=* ெதளி�� ெகாCடா�. பி�� 
தி�விைளயாட* �த=ய கா-பிய9கைள7� ந�b* �த=ய இல$கண9கைள7� 
�ைறேய க�/2 சி�தி�� வ�வாராயின�. இ��ைறயி* ஐ�தில$கண9கைள7� பல 
கா-பிய9கைள7� க�றன�. ஐ�தில$கண9கைள7� அவ� க�றைமைய அவ� 
இய�றிய, 
 

“சிவபர; �டாி னிைணய" மலைர� திாிகர ண�திH� வழா�  
பவமற� தின�� வழிப� >ணாள� பக�திாி சிர�ர� தைலவ�  
சிவ�/ ெத�ெசா ைல�தில$ கண�தி� ெறளி6ற2 சிறியேன� க�4� 
நவ�/ �க8மீ னா�சி�� தரேவ ணாCமல ர"�" �ைனவா�”  

 
எ�H� �தி2ெச:7ளா?� உணரலா�. 
 
சிவஞான �னிவ�ைடய தவசி  பி�ைளைய� க=சிவஞான �னிவ�ைடய தவசி  பி�ைளைய� க=சிவஞான �னிவ�ைடய தவசி  பி�ைளைய� க=சிவஞான �னிவ�ைடய தவசி  பி�ைளைய� க=ட�ட�ட�ட�....    
 
பி�ைளயவ�க� வ�� இ��தைலயறி�� அ-ப$க�தி* தமி8பயி*ேவா�க� சில�, 
‘நா� �ைறேய க�/$ெகா�வத�> இ�தா� சமய�’ எ�ெறCணி� தா� 
க�/$ெகா�ள ேவC"ய F*கைள இவ�$>�ள ஓ:6ேநர9களி* வ�� பாட9 
ேக�பாராயின�. தமி8-பC"த�க4� அ-ப"ேய அ"$க" வ�� ச*லாப;ெச:� 
த9க� ச�ேதக9கைள$ ேக��� ெதளி�� ெகாC� ெச�றன�. அவ�கேளா� 
ேபசி$ெகாC"�$ைகயி* இவ�, “இQ]ாி* தமி8 ப"�தவ�க� யா� யா� 
இ��தா�க�?” எ�/ விசாாி�த ெபா,� அவ�க� சிலைர$ >றி-பி�டத�றி, 
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“தி�வாவ��ைற யாதீன வி��வா� சிவஞான �னிவாிட� தவசி- பி�ைளயாக 
இ��தவ� இ-ேபா� �தியவராக இ9ேக இ�$கிறா�” எ�/ ெதாிவி�தா�க�.  
 
உடேன இவ� ைக7ைறக4ட� ெச�/ அவைர-பா���, சிவஞான �னிவ�ைடய 
உ�வ அைம-�, அவ�ைடய இய�ைகக�, அவ�$> உவ-பான உண6க�, 
அவ�ைடய ெபா,�ேபா$>, உடனி��தவ�களி� வரலா/, க2சிய-ப�னிவ� 
வரலா/, பிற சாி�திர9க� �த=யவ�ைற-ப�றிய ெச:திகைள� ெதாி�� 
ெகாCடா�. தா� அQ]ாி* இ��தவைரயி* அவ�$> ேவC"ய ெபா��கைள 
அH-பிவ�தா�. இவ� பி�கால�தி*, அவைர2 ச�தி�தைத-ப�றி2 
ெசா*=யெபா,� தா� அறி��ெகாCடனவாக அறிவி�த ெச:திக� வ�மா/: 
 
“சிவஞான �னிவ� கா;சீ�ர�தி� ஒ�பா?�ள தி�வாவ��ைற மட�தி* 
இ���வ�தா�. அ�த மட�தி* ெம:கCட சிவாசாாிய�ைடய ேகாயி* இ��த�. 
அQ]ாி=��த ெச9>�த�க� தின�தி�> ஒ� Kடாக �ைறைவ��$ெகாC� 
உண6- பCட9க� ெகா��� அவைர ஆதாி�� வ�தா�க�. அ9ேக இ�$ைகயி* 
கா;சி- �ராண�, சிவஞானேபாத பாஷிய� �த=யவ�ைற இய�றினா�. த�ைம 
ஆதாி�� வ�த ெச9>�த�க4$>- ப;சா�சர உபேதச�� தீ�ைச7� ெச:வி��- 
^ைச7� எ,�த�4வி�தா�. ஒ��ைற ெச�ைன$>2 ெச�றி��த ெபா,� அ9ேக 
உ�ள கனவா�களி� பல� அவைர ஆதாி�� உபசாி�தன�. சில காரண� ப�றி அவ� 
ேவ/ ஒ�/� உCணாம*, இ-ெபா,� ஒ� மCடல� விரத� அJU"$க 
ேவC"யவனாக இ�$கிேற�' எ�/ ெசா*=- பா?� பழ�ேம உC� வ�தா�.” 
 
இ�த2 ெச:திகைள� தம$>2 ெசா�ன தவசி-பி�ைள$> அ-ேபா� பிராய� 90 
இ�$>ெம�/ பி�ைளயவ�க� 3றிய�C�. 
 
உைறI�  2ராண� பா1வ�த�உைறI�  2ராண� பா1வ�த�உைறI�  2ராண� பா1வ�த�உைறI�  2ராண� பா1வ�த�....    
 
இவ� ப9கA�$> வ�ைகயி* உைறB�- �ராண� தமி8 வசன�ைத$ ைகயி* 
எ��� வ�தி��தன�. ஓ:6 ேநர9களி* ெம*ல ெம*ல ேயாசி�� அதைன2 
ெச:7ளாக- பா"வ�தன�. யாெதா� கவைல7� இ*லாத கால�தி* அ-�ராண� 
பாட- ெப�றைமயா* அத�>� பி�கால�திேல பா"யவ�றி�>� ேவ/பா�க� 
காண-ப��. 
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பி�கால�தி* ஒ� சமய� இவ� இய�றிய அ�ப�- �ரா ண�தி� சில ப>திகைள$ 
ேக�� வ�த தியாகராச ெச�"யா�, “பா=ய�தி� ெச:த உைறB�- �ராண�ைத- 
ேபால இ-�ராண� ேயாசி��2 ெச:ய-படவி*ைல. அ�மாதிாி ெச:தா* மிக 
ந�றாகவி�$>�” எ�றெபா,� இவ�, “அQவா/ அ�F* அைம�தத�>$ காரண� 
வ*V�� ேதவராச பி�ைளயி� ேப�பகார�தா�. அQவா/ யாேரH� எ�ைன$ 
கவைலயி*லாம* ஆதாி�� ைவ�தி��தா* இ�H� எQவளேவா ெச:ேவேன!” 
எ�/ விைடயளி�தா�. 
 
0ேசேலாபா�கியான� இய+றிய�0ேசேலாபா�கியான� இய+றிய�0ேசேலாபா�கியான� இய+றிய�0ேசேலாபா�கியான� இய+றிய�....    
 
இவாிட� பாட� ேக��வ�த ேதவராசபி�ைள இவ� உைறB�- �ராண2 
ெச:7�கைள- பா"வ�� சில சமய9களி* உடனி�-ப�C�. யா-பில$கண�ைத- 
ப"�ததனா?� இவ� பா"வ�வைத$ கCடதனா?� அவ�$>� தா�� 
பாடேவC�ெம�H� அவ� உCடாயி�/. சில தனி-பாட*கைள- பா" இவாிட� 
கா�"� தி��தி$ெகாCடா�. பி�� ெத?9> பாைஷயி* வழ9கிவ�த 
>ேசேலாபா$கியான�ைத ெமாழிெபய���2 ெச:7� நைடயி* 
இய�றேவC�ெம�/ நிைன�தா�. அதைன� ெத?9கி=��� தமி8 வசன 
நைடயி� ெபய��� ைவ��$ெகாC� ஆர�பி�தா�. Fெலா�ைற� ெதாட��� 
பா"$ெகாC� ேபா>� ஆ�ற* அவ�$> அ-ேபா� இ*லாைமயா* சில 
பாட*கைள- பா�வத�>� அவ�ைடய ஊ$க� தள���வி�ட�; ேதக�� ெம=�� 
வி�ட�. 
 
அவ� அQவா/ >ேசேலாபா$கியான�ைத- பா" வ�வைத7� அதைன2 
ெச:வதனா* வ���வைத7� சிலராலறி�த பி�ைளயவ�க� அவைர$ 
கCடெபா,�, “உ9க4$>$ >ேசேலாபா$கியான�ைத2 ெச:74�வ�தி� பா�$க 
எCணமி��தா* ஓ:6 ேநர9களி� பா" �"�� வி�கிேற�. ந�றாக- பா�த�>- 
பழகி$ெகாC� பி�� ஏேதH� F* இய�றலா�. இ-ேபா� இதைன 
இ�ம�ேடாேட நி/�திவி��$ கவைலயி�றி இ�9க�” எ�/ ெசா�னா�. 
ஆசிாிய�ைடய வா��ைதைய ம/�த�க;சி அவ� அ� �ய�சிைய நி/�தி வி�டா�. 
 
ஆனா?� அ�த F* ெச:ய-படவி*ைலேயெய�ற >ைற அவ�$கி��தைத$ 
>றி-பாலறி�த இ$ கவிஞ� ேகாமா� அவ� பா"யி��த ெச:7�கைள� தி��தி 
அவ�$>$ கா�"வி�� ேமேல உ�ள பாக�ைத அவ� ��பாகேவ நாெளா�/$> 
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ஐ�ப� ெச:7�க4$>$ >ைறயாம� பா"$ ெகாCேட வ�� சில தின9களி* 
�"�தன�. இவ� பா�9 கால�தி* யாெதா� வ��த�மி�றி- பா�வைத7� 
வ�தவ�கேளா� இைடயிைடேய ேபசி$ெகாC"�-பைத7� அதனா� பா�த?$>2 
சிறி�� இைடBறி*லாைமைய7� ேநேர அறி�த ேதவராச பி�ைள மிக6� 
விய-�ைடயவராகி, “ஐயா! நீ9க� ெத:வ- பிற-ேபா ! சாதாரண மனிதராக 
உ9கைள நிைன$கவி*ைல. சில பாட*க� ெச:வத�>�ேள நா� ப�டபா� 
ெத:வ�தி�>� என$>ேம ெதாி7�. இனிேம* நா� உ9களிட�தி* விேசஷ 
மாியாைதேயா� நட-ேப�. இ-ெபா,� தா� உ9க4ைடய ெப�ைம என$>� 
ெதாியவ�த�. ஒ� பா�ைடயாவ� நீ9க� தி��ப� தி��த2 ெசா*லவி*ைலேய. 
நீ9க� இQவளைவ7� மன�திேல ேயாசி�� �"��$ெகா�கிறீ�கேள! ஒ� 
பா�ெட,�வத�>� நா� கிழி�த காகித9க� எQவளேவா இ�$>�!” எ�/ 
ெசா*=2 ெசா*= ஆன�த�/வாராயின�. 
 
>ேசேலாபா$கியான� எளிய நைடயி* அைம$க-ப���ள�. ம�ற F*களி* 
உ�ளவ�ைற- ேபால நா��2 சிற-� நகர2சிற-� �த=யன இத�கC விாிவாக 
இ*ைல. ச�பாஷைணகளாக உ�ள ப>திக� மி$க விாிவாக6� வாசி-பவ�க4$> 
ேம�ேம?� ப"$கேவC�ெம�H� உண�2சிைய உC�பCOவனவாக6� 
இ�$கி�றன. >ேசலர� இ*வா8$ைக� த�ைம7�, அவ�ைடய வ/ைம நிைல7�, 
அவ�ைடய ம$க� ப�� பசி���ப��, ெபா�4ைடயா� இய*��, �ய�சியி� 
ெப�ைம7�, >ேசல� மிக வ��தி� �வாரைக ெச�/ ேச�வ��, அ9ேக 
கCணபிரான� அரCமைனயி� வாயி* காவல� அவைர$ கC� இக8�� 
3/வ��, �வாரபாலக�� ஒ�வ� உCைம ஞானியர� த�ைமைய$ 3/த?�, 
>ேசல� உ�ேள ெச�ற6ட� கCணபிரா� அவைர உபசாி�த?�, அவ� 
ெகாண��தி��த அவைல உCட?�, அவைல ஒ� பி"$>ேம* உCணாம* 
உ�$>மிணி-பிரா�" த��த��, >ேசல� ெவ/9ைகேயா� அH-ப-ப�டேபா� 
பல மகளி� பலவிதமாக$ 3/த?�, கCண� ெபா�ெளா�/9ெகாடாம* வறிேத 
த�ைம அH-பிய� ந�ைமேய எ�/ >ேசல� எCணி� தி�-தி7ற?�, அவ� த� 
ஊ�வ�� ேச��� கCண� தி�வ�ளா* உCடாகிய ெச*வமி>திைய$ காCட?�, 
பிற6� இனிய நைடயி* அைம$க-ப���ளன. உலகிய*�க� பல அ9க9ேக 
விள$க-ப�"�$கி�றன. நைக2�ைவைய7ைடய ெச:7�க� பல இத�கC 
உC�. இ/தியி� >ேசல� தி�மாைல� ேதா�திர� ெச:வதாக உ�ள ப>தியி* ப�� 
அவதாரS��திக4ைடய ெப�ைமக4� 3ற-ப���ளன. அவ�/� 
இராமாவதார�, கி�Uணாவதார ெம�பவ�ைற-ப�றிய சாி�திர9க� சில 
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ெச:7�களி� ��$கமாக2 ெசா*ல-ப�கி�றன. இ� F=?�ள சில ெச:7�க� 
வ�மா/ : 
 
இர*த5� இழி	இர*த5� இழி	இர*த5� இழி	இர*த5� இழி	....    
 

“ப*ெலலா� ெதாிய$ கா�"- ப�வர� �க�தி� 3�"2 
ெசா*ெலலா; ெசா*= நா�"� �ைண$கர� விாி�� நீ�"  
ம*ெலலா மகல ேவா�" மானெம� பதைன K�"  
இ*ெலலா மிர�த ல�ேதா விழிவிழி ெவ�த ஞா�/�.” 

 
>ேசல�ைடய ம$க� உண6 �த=யவ�ைற வி��பி- ப��பா�� தாயி� �யர��. 
 

“ஒ�மக6$ களி�தி��ேபா ெதா�மக6 ைக நீ�� ��தி ேம*K8� 
தி�மக69 ைகநீ�� ��மக69 ைகநீ�� ெம�ெச: வாளா�  
ெபா�மிெயா� மகவ,9கC பிைச�த,ம� ெறா� மக6 �ரC� Kழா-  
ெப�நில�தி� கிட�த,ம� ெறா�மகெவ9 ஙன;சகி-பா� ெபாி�� பாவ�.”  

 
“அ�ேதாெவ� வயி�ெற,�த பசியட9கி� றி*ைலெயன அ,மா ேலா�ேச:  
சி�தாத க;சிவா$ கிைலெயன$க� னாெயன-ெபா: ெச-� ேமா�ேச:  
��தா�வ� ெதா�ேச:மி ைசய-�>�ேபா தினிெலா�ேச: ��கி d�-ப  
ந�தாம� ற2ேச7 ெமதிாீ�-ப2 சி��த�> நய$> ேமா�ேச:.” 

 
“அ��தமைன2 சிறாெனா�வ னி�/Jம தக9கறிெய� ன�டா ெர�/  
ெதா���வினா யினனால2 ெசா�ெபா��யா த�தாென2 �ைவ�த� னா:நீ  
எ���ைரெய� றி�மழ6$ >ைர-பின� ெச:ெயனிெல� ெச:வா ெம�/  
ம��தவஃ தறி�திேல ெனனம�ெறா� /ைர�ததைன மற$க2 ெச:வா�.”  

 
“>Cடலேமா திர9கடக; ��"யய� மைனயா�த9  
           >ழவி$ கி�டா�  
�Cடாிக$ கCண�ேன ெயன$>நீ யிடாதி�$>�  
          ெபாறாைம ெய�ேன  
கCெட��தி- ேபாதிெடன$ கைரமதைல$ கி*லாதா�  
          கட�ற� தாH$  
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ெகCடப2ெசா* வா��ைதெயன நாைள$> நாைள$ெக�  
          றிய�பி2 ேசா�வா�.” 

 
ெச%வ*தி� இழி	ெச%வ*தி� இழி	ெச%வ*தி� இழி	ெச%வ*தி� இழி	....    
 

“ேகா"ெபா� னளி-ப னி�ேற ேகா"ேரா� மா�தி ைர$>�  
ஊ"ய கிைள$ேகா� வா��ைத 7ைர�தைட >வென� றா?�  
ேத"ய கால _த� சிமி8�த*வி� ெடாழிவ ேரெகா*  
வா"ய ம�9> ன9கா: மாCெபா�� பய�கC டாேயா.” 

 
வாயி* காவல� >ேசலைர அவமதி��$ 3ற*. 
 

“வ>�தப* ?ல>� ேபா�ற மா�றல� 3�c� ேமவ2  
ெச>�தர சா49 கCண2 ெச�மெல9 ேகநீ ெய9ேக  
இ>�தப* �வார$ க�ைத ேயைழ-பா�- பாேன ச�/�  
ப>�தறி� திடல� றா:ெகா* பயனி�S- பைட�தா: ேபா?�.”  

 
“சிவிைக�� b�தி ேவC�; ெச,�ெபா�� ெசல6 ேவC�� 
>விைகேய வல�� ேவC�9 ேகாலமா�� தி�$க ேவC��  
கவிைகதா9 >ந�� ேவC�9 ைக7ைற சிற-ப ேவC��  
அவிைகயி* விள$க� ேவC� மரசைவ >/> வா�$ேக.” 

 
அ-ேபா� >ேசல� எCOத*. 
 

“மி�ெச:த மதாணி யா�� தாரமா� விள9> ப�டா� 
ெபா�ெச:த ]�தி யாமி- ேபாதியா� ெப/வ ெத9ேக  
ந�ெசய ன�S தாைத நாளிH9 ேக�ட தி�றா*  
எ�ெச:வா ெமCணா ெதா�ைற யிய�/த ெல�/� தீேத.” 

 
கககக=ணபிரா� அவைல உ=ட%=ணபிரா� அவைல உ=ட%=ணபிரா� அவைல உ=ட%=ணபிரா� அவைல உ=ட%....    
 

“��HமிQ வவெலா� ேறH �ைன�றி� த�6 மி�/  
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ப�H�� ைட7மி� றா>� ப�டவ9 ைக7ம ண$>�  
ெகா�H�வா: ெசறி-பி ன�ம >ள�� ேவC �வதி� ெற�னா  
உ�Hப* ?ல> �Cேடா ெனா�பி" யவறி� றாேன.” 

 
மகளி� !+(மகளி� !+(மகளி� !+(மகளி� !+(....    
 

“எளிேயா� பாவ மி�தைன _ர ேம�வ�தா� 
அளியா� ேதேன பாேல ெயனவினி தா-ேபசி$  
களியா நி�ேறா� கா�� மீயா� கழிெக�றா� 
ெதளியா� ந*ேலா ாிவHைர ெய�றா� சிலமாத�.” 

 
Jத ச"கிைத இய+றிய�Jத ச"கிைத இய+றிய�Jத ச"கிைத இய+றிய�Jத ச"கிைத இய+றிய�....    
 
ேதவராசபி�ைளயிHைடய ஆவைலயறி�த பி�ைளயவ�க� அQவ-ெபா,� 
ெச:7� ெச:7� �ைறகைள7� க��ைத அைம$>� வழிகைள7� அவ�$>$ 
க�பி�� வ�தன�. அQவா/ இவ� க�பி�தைமயா* ேதவராச பி�ைள$> 
ஊ$க�Cடாயி�/. நCப�க� சில�ைடய _C�த=னா* aதச9கிைதைய� 
தமிழி* வசன நைடயாக ெமாழிெபய��� ைவ��$ெகாC� ெச:7� நைடயாக 
இய�ற� ெதாட9கின�. அ�6� >ேசேலாபா$கியான�தி� ெச:தியாகேவ �"�த�. 
அதனா*, ெபாிய Fலாகிய அதைன நிைறேவ�/வ� அசா�தியெம�/ நிைன�� 
அ�வைரயி* தா� இய�றியி��த பாட*கைள$ கிழி�ெதறி��வி�டா�. ஆனா?� 
ெச:ய$ 3டவி*ைலேய எ�ற >ைற அவ�ட� ேபாரா"$ ெகாC"��த�. 
அதைன$ ேக�வி7�ற பி�ைளயவ�க� அவாிட� வ=�� ெச�/, “நீ9க� இ� 
விஷய�தி� சிரம� ைவ��$ ெகா�ள ேவCடா�. இ�த அ�ைமயான ேவைலைய 
எ�னிட� ஒ-பி��வி�9க�. உ9க� ��னிைலயிேலேய ெச:� �"��- பி�� 
திாிசிர�ர� ெச*?ேவ�” எ�/ ெசா*= அவாிட� இ��த ெமாழிெபய�-� 
வசன�ைத� தா� வா9கி ைவ��$ெகாC� பாட ஆர�பி��2 சில மாத9களி� 
ெச:� �"�தா�. 
 
aதச9கிைதெய�ப� Nகா�த �ராண�தி?�ள ஆ/ ச9கிைதகளி* ஒ�/. 
சிவமா�மிய காCட�, ஞானேயாக காCட�, �$தி காCட�, எ$கியைவபவ 
காCடெம�H� நா�> பிாி6கைள உைடய�; சிவெப�மாHைடய பலவைக- 
ெப�ைமகைள7�, பல தலவரலா/கைள7�, தீ��த வரலா/கைள7�, பல 
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உபநிஷ��$களி� க��ைத7� விள$கி$ 3/வ�. சிவபிரா� �கைழ- பா"-பா"2 
�ைவகCட பி�ைளயவ�க4ைடய அ��- ெப�$>, aதச9கிைதயி* ந�> 
ெவளி-ப��. தலவரலா/கைள$ 3/வதி?�, அவ�ைற- பலவைகயாக2 
ெச:7�களி� ெபா��தி அணி ெச:வதி?� இவ�$> வி�-ப� அதிக�. ஆத=� 
இ�F=* தலவரலா/க� 3ற-ப�� இட9களி* அ�தல- ெபய�கைள� 
திாிபிலைம�த*, அ�தலவிேசட9கைள2 ��$கி ஒ� ெச:7ளி� 3ற*, அ� 
தல-ெபய�$> ஏ�ற ச�த�ைத எ��தாள* �த=யன காண-ப��. வ;சி� �ைற 
ேபா�ற சிறிய பா��$களி* வரலா/கைள விைரவாக$ 3றி$ெகாC� ேபா>� 
இட9க� சில இதி* உC�. இ�F==��� சில பாட*க� வ�மா/: 
 
மா"கனிைய� 0ர"0 உதி�*த%மா"கனிைய� 0ர"0 உதி�*த%மா"கனிைய� 0ர"0 உதி�*த%மா"கனிைய� 0ர"0 உதி�*த%....    
 

“ஒ�ைறமா9 கனிெம: ய"யவ�$ >தவி 7�ப�$> மாியந� கதிைய  
உ�றசீ ர�ைம யா�ெதாழி ன�ெற� /வ�ெதன- ப���$ கைலக� 
ெசா�றவQ வன�தி� ெச�றேத மாவி� _9கிய ேத9கனி பல6�  
ந�றவ2 ைசவ� ெபாியவ� ெகா�ள நாெடா/ நாெடா/ �தி�$>�.” 

(�ராண வரலா/, 7.) 
 
நாக9க�. 

“ெபாறிய ட$க�� ேபா>கா =�ைம7� ெபா��தி  
ெநறியி� 1வ�தேத 7C�க� தர�ெதா/ நில6�  
>றிெகா� ேயாகிய� த�நிக�� தாெரன$ >றி��2  
ெசறி7 மாமணி- �றவிள$ கி�;ெச,� பணிக�.” 

(ஞானேயாக�ைத 7ண��தவா /ைர�த �, 20.) 
 
வாரணவாசி (காசி) 

"சீரணவா சிாியன�� வழிநி�/ ெசறிெச�ம 
காரணவா சிாியவிாி� த�Cேம69 க��தினனா:�  
ேதாரணவா சிைகம=7; �ட�Kதி ெந�மாட  
வாரணவா சிையயைட�� மாCக9ைக� �ைறS8கி.” 

 
மட$>. 
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“Sவ�$> மிைளயா�றீ �ய�சியிH மிைளயா�ெவ� 
பாவவிைன� திறெமாழியா� ப"/>" ெகா4ெமாழியா�  
ஓவி�மைற ெயா,$ெகா�வி 7/ெபா��கC மி$கீ�"  
ேயவிக$> ெந�9கCவிைல ேயைழயாி* லக�தி/-பா�.” 

(அ"யா� ^சாவிதி7 மவைர- ேபா�றிேனா� ேப/ �ைர�த�, 19, 27.) 
 
�தி. 

“Sவா �தேல �"யா �"ேவ �$கCணா 
ேதவா ேதவ�$ கிைறேய கைறேய: சீகCடா  
ேகாவா மணிேய ��ேத ய�த >ண$>�ேற  
ஆவா வ"ேய னா�ேற Hைடயா ய�ளாேயா.” 

(ஞானி பணிவிைட- ேப/ ெசா�ற�, 33.) 
 
ப9கAாி* இ��தெபா,� இவ�, த��ட� வ�தி��த த� மாணவராகிய 
ேசாடசாவதான� �-பராய ெச�"யாைர$ ெகாC� தமிழ�ைமயறி�த சில 
பிர�$களி� ��னிைலயி* சில �ைற அவதான� ெச:வி��� த$க ெபா�4தவி 
ெபற2 ெச:வி�தன�. 
 
திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�....    
 
அ-பா* பி�ைளயவ�க� திாிசிர�ர�தி�> வரேவC"ய இ�றியைமயாத காாிய� 
இ��தைமயா* ஊ� ெச*ல ேவC�ெம�/ ேதவராச பி�ைள$>$ >றி-பி�தன�. 
அ� விஷய�தி� சிறி�� உட�பா"*லாத அவ� பிற> ஒ�வா/ உட�ப�� 5பா: 
ஐயாயிர�� உய��த gதா�பர� �த=யைவக4� இவ� ��ேன ைவ��2 
சாUடா9கமாக வ�தன� ெச:�, “இவ�ைற அ9கீகாி��$ ெகா�ள ேவC��. 
எ-ெபா,�� ஐயா அவ�க� விஷய�தி* கட-பா�ைடேய�; நா� அQவிட�தி�> 
அ"ைம” எ�/ த��ைடய பணிைவ- �ல-ப��தி மிக6� ேவC"ன�. 
அ�வைரயி* அ�தைகய ெதாைகைய$ காணாதவராதலா* அதைன மி>திெய�/ 
இவ� எCணி அைட�த விய-பி�> அளவி*ைல. ேதவராச பி�ைளயிHைடய 
அ��ைடைமைய ேநா$கிய ெபா,� ைக�மா/ க�தாம� பாட;ெசா* ?� 
இய*பினராகிய பி�ைளயவ�க4$>, ‘இவ�$> நா� யா� ெச:ேவா�?’ எ�ற 
எCண� உCடானைமயா* அவைர ேநா$கி, “உ9க4ைடய அ�பி�> நா� ேவ/ 
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எ�ன ெச:ய- ேபாகிேற�? இ9ேக நா� வ�தபி�� உ9க� உபகார�தா* 
��/-ெப�ற >ேசேலாபா$கியான�, aதச9கிைத ெய�H� இரCைட7� 
உ9களிட� ெகா���வி�கிேற�. உ9க� ெபயராேலேய இவ�ைற அ2சி� 
பதி-பி�� ெவளியி��$ ெகா�49க�. அ9ஙன� ெச:தா* தா� என$>� 
தி�-தியாகவி�$>�. தமி8, ஸ�Nகி�த�, ெத?9> �த=ய பாைஷகளி� கவிக� 
தா� ெச:த F*கைள இQவா/ த9கைள ஆதாி�த பிர�$களி� ெபயராேல 
ெவளியி�வ� பைழய வழ$க�தா�. இைத-ப�றி� தா9க� சிறி�� 
ேயாசி$கேவCடா�. இ*ைலயாயி� நா� மி$க >ைற7ைடயவனாேவ�. 
எ�Hைடய இUட�ைத- ^��திெச:யேவC��” எ�/ இரC� ��தக9கைள7� 
அவ� ைகயி� ெகா��தா�. அவ� ஒ�/� விைட ெசா*ல� ெதாியாம* பிரமி�� 
நி�றா�. அவ�$> அவ�ைற� தா� ெப�/$ெகா�வதி* வி�-ப� இ*ைல; 
அ;சினா�. ப$க�தி* இ��தவ�க� இவ�ைடய >றி-ைபயறி�� அைத வா9கி$ 
ெகா�4�ப" வ��/�தி- பி�� அவ� ெபா���� தா9கேள வா9கி ைவ��$ 
ெகாCடன�. 
 
�ற-ப�ைகயி* ேவ/ சில பிர�$க4� இவ�$>- ெபா�4தவி ெச:தன�. அ-பா* 
பிரயாண�தி�> ேவC"ய ெசளகாிய9கெள*லா� ேதவராச பி�ைளயா� 
ெச:வி$க- ெப�றன. இவ� மாணா$க�க4ட� ெஸள$கியமாக� திாிசிர�ர� வ�� 
ேச��தன�. 
 
பி�� [2]அ�F*க� ேதவராச பி�ைளைய2 சா��தவ�களா* அ2சிட- ெப�றன. 
அ2சி�வத�> �� அ2ெச:தி சிலரா* இவ�$>� ெதாிய வ�த�. இவ� தாேம 
சிற-�- பாயிர� பா"$ ெகா��தத�றி� த� மாணவ�கைள7� நCப�கைள7� 
பா"$ ெகா�$க2 ெச:தன�. அ�F*களிரC�� அ2சிட-ெப�/� ேதவராச 
பி�ைளயி� ெபயராேலேய உலாவி வரலாயின. 
 
ேதவராச பி�ைள அ"$க" பி�ைளயவ�க4$>$ க"த� எ,தி வ�வா�. ஒQெவா� 
க"த�தி� தைல-பி?� >�N�தியாக ஒ� ெச:7� எ,�வ�C�. அQவா/ 
எ,தியவ�/� இரC� >�வண$கமாக2 aதச9கிைதயி� ேச�$க-ப�டன. அவ� 
பி�� ெச:7� ெச:7� பயி�சிைய வி��தி ெச:� ெகாC� பல பிரப�த9கைள 
இய�றினா�. அவ�ைற அ-ெபா,த-ெபா,� இவ�$> அH-�வா�. இவ� 
அவ�ைற2ெச-ப; ெச:� சிற-�-பாயிர� பா" அH-�வா�. அைவ அ2�- 
பிரதிகளி� காண-ப��. 
----------- 



138 

 

[1] வ�தேத - கா�ைறேய, கிைட�தைதேய; சிேலைட. 
[2] >ேசேலாபா$யான� பதி-பி$க-ப�ட கால� சாதாரண வ�ஷ� சி�திைர மாத�; 
aதச9கிைத பதி-பி$க-ப�ட கால� இரா%ஸ வ�ஷ� கா��திைக மாத�. 
-------------  
 

14. 14. 14. 14. உைறI�  2ராண அர"ேக+ற�� பல பிரப�த"கைள இய+ற.�உைறI�  2ராண அர"ேக+ற�� பல பிரப�த"கைள இய+ற.�உைறI�  2ராண அர"ேக+ற�� பல பிரப�த"கைள இய+ற.�உைறI�  2ராண அர"ேக+ற�� பல பிரப�த"கைள இய+ற.�....    
 
ப9கAாி* மி>�த ெகளரவமைட�� வ�த ெச:திைய$ ேக��� திாிசிர�ரவாசிகளி� 
சில� இவாிட� வ��, “உ9க4ைடய க*வி- ெப�ைமைய7� ம�ைற- 
ெப�ைமகைள7� நா9க� அறி�� ெகா�ளாம� ேபா:வி�ேடா�. அ"$க" 
ப9கAாி=�� � வ�பவ�களா* உ9க4$> அ9ேக நட�த சிற-�$கைளெய*லா� 
அறி�� மிக6� ச�ேதாஷமைட�ேதா�. உ9களா* எ9க4$>� இ�த நகர�தி�>� 
உCடான ெகளரவ� அதிகேம. ஆனா* ��னேம நா9க� உ9க4ைடய 
ெப�ைமைய உ�ளப" அறி�� ெகாC� நா9க� ெச:யேவC"ய கடைமகைள 
ந�றாக2 ெச:யாம=��� வி�ேடா�. இனிேம* நா9க� தவறமா�ேடா�” 
எ�றா�க�. “எ*லாவ�றி�>� தாயான ெச*வ�தி� தி�வ�4� உ9க4ைடய 
அ��ைடைம7ேம காரண�; ேவேற என$> எ�ன ேயா$கியைத இ�$கிற�?” எ�/ 
பணி6ட� இவ� விைட 3றினா�. இ9ஙனேம ச�ேதாஷ� விசாாி-பவ�-
க4$ெக*லா� விைட 3றிவ�தா�. 
 
அ-பா* திாிசிராமைல தி�வாைன$கா �த=ய Nதல9களி?�ள S��திக4$> 
அபிேஷக அ�2சைனக� ெச:வி��� ��னேம தா� வா9கியி��த கட�கைள� 
தீ���� மாணா$க�களி* ஏைழகளாக உ�ளவ�$> ந�ெகாைடயளி��� விவாக� 
ஆகாதவ�க4$> விவாக� ெச:வி��� த�மிட� இ*லாத ஏ��2 �வ"கைள 
விைல$> வா9கி7� ப9கAாி=��� தா� ெகாண��த திரவிய�ைத ெம*ல ெம*ல 
நாளைடவி� ெசல6 ெச:� வி�டன�. 
 
உைறI�  2ராண அர"ேக+ற�உைறI�  2ராண அர"ேக+ற�உைறI�  2ராண அர"ேக+ற�உைறI�  2ராண அர"ேக+ற�....    
 
ப9கAாி� பா" �"�த உைறB�-�ராண�ைத அர9ேக�றேவC�� எ�/ 
யாவ�� ேக��$ெகாCடா�க�. அQவாேற அத�>ாிய ஏ�பா�க� ெச:ய-ப�டன. 
ேகாயிைல2 சா��த இடெமா�/ மி$க அல9கார9களைம�த ப�த�டH� 
ேம�க�"க4டH� அைம$க-ெப�ற�. பல வி��வா�க4� தமிழ�ைமயறி�த 
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கனவா�க4� ைசவ2 ெச*வ�க4� 3"யி��த 3�ட�தி� ந�ேவ இ��� 
பி�ைளயவ�க� �ராண�ைத அர9ேக�ற ஆர�பி�தன�. அதி* உ�ள நா��2 
சிற-ைப$ ேக�� மகி8�ேதா� சில�; நகர2 சிற-ைப$ ேக�� மகி8�ேதா� சில�; 
நகர-படல�தி?�ள சாதி வ�ணைனைய$ ேக��2 ச�ேதாஷ�ேதா� சில�. அதி* 
ஓாிட�தி� 3ற-ப���ள நரக வ�ணைனைய$ ேக��$ெகாCேட வ�த 
அ$ேகாயி* த�மக��த� கCணீ� வி��$ெகாCேட ேக�டனெர�ப�. 
 
அ-பா* அ-�ராண� ெசQவேன அர9ேக�ற- ெப�/ நிைறேவறிய�. 
எ*ேலா�93"2 சிற�த ^ஷண9க4� ெபா�னாைடக4� ெபா�4� 
பி�ைளயவ�க4$> ஸ�மான� ெச:தா�க�. 
 
[1] [1] [1] [1] உைறI�  2ராண அைம 2உைறI�  2ராண அைம 2உைறI�  2ராண அைம 2உைறI�  2ராண அைம 2....    
 
கா-பிய உ/-�$கெள*லா� அைமய- பாடேவC�ெம�ெறCணி� ெதாட9கிய 
தியாகராச @ைலயான� ��/-ெபறாம� ேபாகேவ இ$ கவிஞ� ேகாமா� 
மன$>ைற7�ளவராகேவ இ��தா�. அ$>ைற உைறB�- �ராண� பா"யதா* 
தீ��� வி�ட�. மைல, நா�, நக�, ஆ/ �த=யன ந�> �ைன�� 
3ற-ப���ளத�றி இ-�ராண�தி* aாிேயாதய�, aாியாNதமன�, ச�திேராதய�, 
மண� �த=ய பலவைகயான கா-பிய உ/-�$க� அைம���ளன. சிவெப�மா� 
ேதா�திர9க� பல வைகயி* இைடயிைடேய அைம�� அ�ைப- ெப�க2 
ெச:கி�றன. 
 
அைவயட$க� மிக அழகாக அைம���ள�. F�பாயிர உ/-பி*, F=H� வ�� 
ெச:திகைள- பலவைகயி* எ��தா4த* சிற�த கவிஞ�களி� மர�; அதைன- 
பி�ப�றி இ$ கவிஞ�� அைவயட$க2 ெச:7�க4� ஒ�றி*, 
 

[2] “உய�>ண நிற�தி ேனா� ம�ைறய >ண9க� >�ள 
ெபய�வ/ நிற9க 4�த� ேமனியி� ெகாCட ெப�மா�  
உய�6/ ெபாிேயா� ெசா�ற ெவாC�ைவ- பாட ேலா�  
ெபய�வ/ சிறிேய� ெசா�ற பாட?� ெபாி� ெகா�வா�”  

 
என இ�தல�தி� சிவெப�மா� ப;சவ�ண� ெகாCட வரலா�ைற எ���$ 
3/கி�றா�. 
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ேசாழ நா�ைட2 சிற-பி$ைகயி* அ� ேதவேலாக�திH� சிற�தெத�H� க���- 
�ல-பட, 
 

“அறவிைன- ேபாக S�" யைம�தநா ெளாழி�த ஞா�ேற 
திறமிற$ கீேழ த�4� ெத:வநா� "ைன-ேபா லா�  
ெபறல/� த�� S�"- பிற9>த� சா��� ேளாைர 
நிறம� 6றேம ேல�/ நிைலய� ேசாழ நா�”  

 
எ�/ 3/வதி* இவ�ைடய ேதசாபிமான� �ல-ப�கி�ற�. 
 
ஐ�திைண வள9கைள7� ஒ-�ய�வி�றி2 சிற-பி��2 ெசா*?� இ- ெப�9கவிஞ� 
ெந:த* வள� ெசா*?�ெபா,�, அ�நில�� வா8வா� த� ெத:வமாகிய 
வ�ணைன வழிப�� �ைறெயா�ைற அறிவி���ளா�: 
 

“நீ� த�வைல வள�ெபா= தரநிக8 �றவ$ 
ேகா� நா��� பரதவ� ெதா,�ெதா/9 >ைறதீ��  
தா� சீ�-�ன =ைறயவ னா�சிெகாC டம�� 
பா� ெப�ற� கான*a8 பர-�ைட ெந:த*.”  

 
இதி� 3ற-ப�ட ெச:தி பCைட F*களி� காண-ப�வ�. 
தி�நகர- படல�தி*,  
 

"ெச�தமி ழ�ைம ந�> ெதாிபவ� ெதாித� ேக�ப 
��திந� ெபா�^ ணாைட �கமேனா �தவ வ*லா� 
அ�தமி* �க8ேவ ளாள ரணிம/ கிய*ெப� ெசா�றா�” (85)  

 
எ�ற ெச:7� இவ�ைடய தமிழ�ைமைய ந�கறி�� பாரா�" ஆதாி�த உைறB�2 
ெச*வ�கைள நிைன�� பாட- ெப�றி��த* ேவC��. த9கைள ஆதாி��- 
ேபா�றியவ� ெபய�கைள- �லவ�க� தா� ெச:த F*களி* ந*ல இட�தி* 
ைவ��- பாரா��� மர� பCைட$ கால� �தேல இ��� வ�வத�ேறா ? 
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�ராண�தி� 3ற-ப�� வரலா/க� அ�த அ�த இட9க4$ேக�ற மன உண�2சிைய 
எ,-ப� த$க ெசா�ெபா�ளைமதி7ட� விள9>கி�றன. தி�-பரா:��ைற 
ெய�H� தல�தி* சிவெப�மா� தி�$ேகாயி=* தாிசன� ெச:யவ�த சில�ட� 
ஒ� வணிகH� வ�� நி�றா�. அ$ேகாயி=?�ள ஆதிைசவ� வழ$க�ேபா* 
யாவ�$>� தி�நீ/ வழ9கினா�. அதைன- பிற� ப$தி7ட� ெப�/ அணி�� 
ெகாCடன�. வணிக� கீேழ சி�திவி�டா�. அதைன$ கCட ஆதிைசவ� அ;சி2 
சின�� 3/வதாக உ�ள ஒ� ப>தி சிவ��ேராக�தி� பயைன ந�> 
அறிவி$கி�ற�. 
 

"நீ�ைற2 சி�திைன ய*ைலயி� நிக8பவ� தைட7�  
ேப�ைற2 சி�திைன யறவிைன 7ளெனன- ேப��  
3�ைற2 சி�திைன யிவணைட� �/�க9 >ல6�  
ஆ�ைற2 சி�திைன சி�திைன நி�றி� வைன���” (வி*வாரணிய-. 12)  

 
எ�/ ஆதிைசவ� ெசா*?வதாக அைம�த ெச:7� அவ� உ�ள�ெத,�த 
சின�ைத7� இர$க�ைத7� ஒ�9ேக ெதாிவி$கி�ற�. 
 
உத9க�னிவெர�பவ� உைறBைர ேநா$கி வ��ெபா,� பல தல9கைள� தாிசி�� 
வ�ததாக2 ெசா*ல-ப�� ப>தி அ�தல9களி� வரலா�ைற2 ��$கமாக6� 
அழகாக6� �ல-ப���கி�ற�: 
 

“அைனேபா? ந*லாைன யைடயாாி� �*லாைன 
விைனயா6 மி*லாைன விள9>மைற2 ெசா*லாைன-  
�ைனேம� வி*லாைன- �ாிசைடயி� ெச*லாைன  
எைனயாள வ*லாைன ெயழி�கா;சி யிைட-பணி�தா�” 

 
“அ��=�ேதா ?ைடயாைன யைன��ல> �ைடயாைன 
வ�வி*கள9 காியாைன மாலயH$ காியாைன  
ப��ன�மா சைடயாைன- பவெமHமா சைடயாைன  
ெந�மணி-�� /ைறவாைன நிைறவாைன- ^சி�தா�.” 

(உத9க�னி ெபா=வைட�த படல�, 82, 102.) 
 
ப;சவ�ண- படல�தி* உைறB�2 சிவெப�மா� உத9க �னிவ�$> ஐ�� 
வ�ண�ைடய தி�$ேகால�ைத ஐ�� சாம9களி� கா�"ய�ளிய ெச:தி 
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ெசா*ல-ப�கிற�. இ-ப>தியி* சிவெப�மா� தம$>$ கா�"ய�ளிய ஒQெவா� 
தி�$ேகால�ைத7� தாிசி�� இ���ற உத9க �னிவ� அQவ$ேகால�ைத2 
சிவெப�மா� ெகாCடத�>- பலவைக$ காரண9கைள$ 3/வதாக இ�த 
வி�தாரகவி அைம���ளன�. 
 
ப1க உ�வ*ைத� க=7 உத"க �னிவ� !(த%ப1க உ�வ*ைத� க=7 உத"க �னிவ� !(த%ப1க உ�வ*ைத� க=7 உத"க �னிவ� !(த%ப1க உ�வ*ைத� க=7 உத"க �னிவ� !(த%....    
 

“ெவ�ளிய மா*வைர ெவ�ளிய மா*விைட ெவC��ைப  
ெவ�ளிய வா�மதி ெவ�ளிய வா��ன* ெவCணீ/  
ெவ�ளிய வா�>ைழ ெகாC� விள9>/ த�ேக�ப  
ெவ�ளிய மாப" க��� வாயிைன ேமேலாேய.” (ப;சவ�ண- படல�, 65.) 

 
aரவாதி�த� எ�Hமரச� உைறBைர� தைலநகராக ஆ$கிய��, ேவ�ைட ேம� 
ெச�/ கா�திமதி ெய�H� நாக க�னிைகைய$ கC� காத* 3��� 
மண;ெச:த��, பிற6� aரவாதி�த- படல�தி� ெசா*ல-ப�கி�றன. 
கா�திமதியி� ேகசாதிபாத வ�ணைன சிற�த உவைம �த=ய அணிக4ட� 
காண-ப��. ச�திேராதய�, ச�திேராபால�பன� �த=யன இ- படல�தி* 
வ���ளன. 
 
ச�திேராதய�. 

“வாத ]ர� தி*ைலநக� ம�வி- பிடக� வா:Sட$ 
காத ெலா�ெபC வா:திற-ப$ கட6 ள�ளா� ெச:தெதன2  
சீத மதிய� வா�ம�வி2 ெச,�தா மைரக� வா:Sட�  
தாத வா�ப* வா:திற-ப� தCண9 கதிரா� ெச:தேத.” 

 
ச�திேராபால�பன�. 

“ஒ�பா தல�� வ�தெவழி� கா�தி மதிெய� H��>�� 
ெபா�பா� ைமயாி� வ���ம� ேபாதா ெத�/ மீதல��  
வ�பா னிற�த ெச,9கா�தி மதிேய ெவளிநீ வ���ைவயா*  
இ�பா லஞரா ?�4ற6� ெவளிேய க6ெம� Hயிர;��.”  

(aரவாதி�த. 153, 161.)  
 
பைகவ�� ேபா+ற%பைகவ�� ேபா+ற%பைகவ�� ேபா+ற%பைகவ�� ேபா+ற%....    
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பி�ைளயவ�க� ப9கA� ெச�/வ�தைத அேநக� பாரா�" வ�தா?� இவ�$> 
அ9ேக கிைட�த ஸ�மான� அதிகெம�/�, 'ஆைலயி*லா ஊ�$> இ?-ைப-^2 
ச�$கைர' எ�ப� ேபால$ க�னட ேதச�தி� ெச�/ இவ� பாரா�ட- ெப�ற� ஒ� 
ெகளரவமாகாெத�/� சில ெபாறாைம$கார�க� அ9க9ேக ெசா*=� திாி�தன�. 
அவ�க� இவ� இQ6ைறB�- �ராண�ைத அர9ேக�றிய ெபா,� பதசார9க� 
ெசா*வைத7� விஷய9கைள� த$க ேம�ேகா�கைள$ கா�" விள$>வைத7� 
இவ�$>�ள Fலாரா:2சியி� விாிைவ7� அ-�ராண�தி* இவ� அைம���ள 
நய9கைள7� ேக�� ஆன�தமைட�� த9க� எCண9கைளெய*லா� மா�றி, 
“ப9கAாி� ெப�ற பாிசி�> இவ� பா�திரேர. இ�H� எQவள6 ேவC�மாயிH� 
ெகா�$கலா�. இவ�ைடய �லைம அக�/� அறிவாிதா7� விள9>கி�ற�” எ�/ 
விய�� த9க� ெபாறாைம$ >ண�ைத- ேபா$கி$ெகாCடன�. 
 
வி*�வாென�K� ப)ட� ெப+ற�வி*�வாென�K� ப)ட� ெப+ற�வி*�வாென�K� ப)ட� ெப+ற�வி*�வாென�K� ப)ட� ெப+ற�. . . .     
 
இவ�ைடய சிற�த க*வியா�றைலயறி�த பல வி��வா�க4� பிர�$க4� 
இவ�$> ஏேதH� ஒ� ப�ட� அளி$க ேவC�ெம�/ த���ேள நி2சயி�தா�க�. 
ஒQெவா�வ�� த�தம$> அ�த அபி-பிராய� ெந�நாளாக இ��ததாக6� 
யாேரH� ஒ�வ� ெதாட9கினா* தா�� அ$க��ைத ஆதாி$க ேவC�ெம�/ 
எCணியதாக6� 3றி� த��ைடய உட�பா�ைட� ெதாிவி�தன�. பி�� ந*ல 
நாெளா�றி* ஒ� மகாசைப 3�" இவ�ைடய க*வி� திறைமைய- ப�றி- ேபசி 
இவ�$> வி��வாென�ற ப�ட�ைத அளி�� அத�> அறி>றியாக2 சா*ைவ 
�த=ய மாியாைதகைள7� ெச:தா�க�. அ��த* இவைர வி��வா� 
பி�ைளயவ�கெள�ேற >றி-பி�� வரலானா�க�. அத� பி�� பதி-பி$க-ெப�ற 
>ேசேலாபா$கியான�தி* இவ� ெபய�$> ��� 'வி��வா�' எ�ப� காண-ப��. 
 
[3] [3] [3] [3] கா�திமதிய�ைம பி�ைள*தமி3கா�திமதிய�ைம பி�ைள*தமி3கா�திமதிய�ைம பி�ைள*தமி3கா�திமதிய�ைம பி�ைள*தமி3....    
 
தி�வாைன$கா அகிலாCட நாயகி பி�ைள�தமி8 எ*ேலாரா?� ந�> 
மதி$க-ெப�/ உலாவிவ�வைத7� இவ� தி��தவ��ைற- ெப�� தி�-பிரா�" 
பி�ைள�தமி8 இய�றியி�-பைத7� அறி�த அ�ப�க� உைறB� � 
கா�திமதிய�ைம மீ� ஒ� பி�ைள�தமி8 இய�றேவC�ெம�/ ேக��$ெகா�ள, 
அQவாேற வழ$க-ப" ெச:� �"�� � கா�திமதிய�ைமயி� ச�நிதியி* 
அர9ேக�றின�. அ9ேக வ�தி��த வி��வா�க� அ�Fைல மிக6� பாரா�"2 
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சிற-�- பாயிர9களா* த9க� ந�மதி-ைப- �ல-ப��தினா�க�. அ�த2 
ெச:7�க4�, 
 

“_ேம6 தி�S$கீ2 சர-ப;ச வ�ேனச2 ேசாதி பா*வா8  
ஏேம6 தி�$கா�தி மதிபி�ைள� தமிழமி8த ெமம$கீ� தானா*  
நாேம6 தமி8-�லைம$ ேகாெர*ைல யா7ைற�த ந*ேலா� வ*ேலா�  
மாேம6 சிரகிாிவா8 மீனா�சி ��தரநா வலவ ேரேற”  

 
எ�H� ெச:7� ம��� கிைட�த�. அ�Fைல அர9ேக�றி வ�ைகயி� 
ெபாறாைமயா* �ரா�ேசப; ெச:� >ழ-பி வி�கிறெத�/ நிைன�� சில� 
வர-ேபாவதாக$ ேக�வி7�ற சிரNெததா� ெச*ல-பா �த=யாெர�பவ� 
த$கவ�கைள$ ெகாC� �த=* அ9ஙன� நைடெபறாம� ெச:தத�றி- பி�H� 
அ�ேனா� ஒ�வ�� வாராம* த$க பா�கா-ைப7� ெச:வி�தன�. 
 
அதைன அர9ேக�றிய பி�� பல கன தனவா�களா* இவ�$>� த$க 
ஸ�மான9க� அளி$க-ப�டன. ஒ�வ� விைல7ய��த க�$கH� ேமாதிர�� 
வழ9கினா�.  அ�F* விேராதிகி�� வ�ட� (1852) ைவகாசி மாத� அ2சி� 
பதி-பி$க-ெப�ற�. 
 
க+01மாைலக+01மாைலக+01மாைலக+01மாைல....    
 
சில�ைடய ேவC�ேகா4$கிண9கி எ/�g2சர� ெவCபா வ�தாதி, 
திாிசிர�ர���ள கீைழ2 சி�தாமணி தCடபாணி பதி�/-ப�த�தாதி, 
தி�$க�>"மாைல �த=யன ெச:ய-ப�� அ9க9ேக உாியவ�க� ��னிைலயி* 
அர9ேக�ற-ப�டன. அவ�/� எ/�g2சர� ெவCபாவ�தாதியி* ஒ� ெச:7ளி� 
ப>தியாகிய, “3ட*வைள, வி�றாைன ேம�மைல வி*லாைன” எ�ப� ம��� 
ஞாபக�தி* இ�$கி�ற�. 
 
[4]க�>"மாைல எளிய நைடயி* அைம�த�. இ�F?�, தி�$>ற� பா$களி� 
க��� 9, 65, 91-ஆ� ெச:7�களி?�, தி�6�தியா� தி�$களி�/- 
ப"யாெர�பவ�றி� க���$க� 10,11-ஆ� ெச:7�களி?�, தி�வாசக�தி� 
க���$க� 87, 98-ஆ� பாட*களி?�, ெபாிய �ராண�தி� க��� 89-ஆ� 
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ெச:7ளி?�, பழெமாழிக� 4, 19-ஆ� ெச:7�களி?�, தி�விைளயாட� 
�ராண�தி� க��� 16-ஆ� ெச:7ளி?�, நாய�மா�க4ைடய அ�;ெசய*க� 17, 
27, 34-5, 47, 72-3, 84ஆ; ெச:7�களி?�, யா-ப�9கல$ காாிைகயி� க��� 
77ஆ� பாட=?�, சிேலைட 12, 44-ஆ� ெச:7�களி?�, அக- ெபா�ளில$கண2 
ெச:தி 43-ஆ� பாட=?�, ஒ�வைக$ க�பைன நய9க� 21-2- ஆ� பாட*களி?�, 
உேலாபிக4ைடய ெசய* 94-ஆ� பாட=?�, பிரா��தைனக� 23, 80-ஆ� 
பாட*களி?� மிக அழகாக அைம���ளன. இதி?�ள சில பாட*க� வ�மா/:- 
 
"�Cணிய வ"வா� ேவட�த� பிரானா� ெபா�ன"� தாமைர2 ெச�-�  
மCணிைட� ேதாய ேவ�ட;ெச: நாளQ வழி-�லா:$ கிட-பிH �:ேவ�  
எCOவ தினியா திைமயவ �லக மி/திநா ளழிவ� ேநா$கி$  
கCணக� >�மி மதியினா னைக$>9 க�>" மாமைல- பரேன.”  
 
“மைறயவ� தி�ைவ ைவதிக� �ைணைய வ�பர சமயேகா ளாிைய$  
>ைறவிலா வ�ைத$ காழி7C ஞான$ ெகா,�திைன� �தி$>மா ற��வா:  
நைறகம ழல9க� க�-பர� ைபய�க ண�>ைம� திலக�தீ� �த�>$  
கைறத� �ைனக ளா"யி� ெபா=79 க�>" மாமைல- பரேன.” (6, 48.)  
 
[5] [5] [5] [5] வா)ேபா�கி� கல�பக�வா)ேபா�கி� கல�பக�வா)ேபா�கி� கல�பக�வா)ேபா�கி� கல�பக�....    
 
இவ� ஒ��ைற இர�தினகிாிெயன வழ9>� வா�ேபா$கி ெய�H� தல�தி�>2 
ெச�/ Nவாமி தாிசன� ெச:தா�. அ-ெபா,� அ�த� தல�தி� 
அ"யவ�களாக6�ள ப�னிரCடா; ெச�"மா�களி� பல� வி��ப, அ�த� 
தலவிஷயமாக ஒ� கல�பக� இவரா� பாட-ெப�ற�. அ� ‘வா�ேபா$கி$ கல�பக�’ 
என வழ9>�. அ� தல�தி� ெபய�களாகிய வா�ேபா$கி, அரதனாசல�, 
சிவாயெம�பைவக4�, Nவாமியி� தி�நாம9களாகிய வா�ேபா$கி, �"�த,�ப�, 
இராச=9க�, மைல$ெகா,�ெத�பைவக4�, அ�பிைகயி� தி�நாமமாகிய 
���பா�>ழ= ெய�ப��, ச�த க�னிய� வழிப�� இைறவ� க�டைளயா* 
இ9ேக த9கியி�-ப��, வயிர-ெப�மாெள�H� ெத:வ� இ�தல�ைத- 
பா�கா��$ெகாC"��த?�, இ" ^ைச ெச:த��, ஆாியவரச� 
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ெவ�"னைமயா?Cடான வாளி� த,�� இைறவ� தி��"யி=��த?�, 
ஓாிைடய� அபிேஷக�தி�காக$ ெகாC�வ�த பா�>ட�ைத$ கவி8�த காக� 
எாி$க- ெப�ற��, ஆாிய� தி�ம;சன� ெகாC�வ�த?�, கா$ைகயி� 
ெச:திைய- �ல-ப��த அத� வ"வ� அ$ >ட9களி* அைம$க- ெப�றி��த?�, 
சிவேநச2 ெச*வ�க4� த��ைடய ெபா�� வ�வா7� ப�னிரC� ப9கி* 
ஒ�ப9ைக இைறவH$> அளி��வ�பவ�க4மாகிய ப�னிரCடா; 
ெச�"மா�களி� அ�ைம2 ெசய?� உாிய இட9களி� ெசQவேன இ�F?� 
அைம$க- ெப�/�ளன. 
 
கல�பக�தி�>ாிய உ/-�$க� எQவள6 ெசQைவயாக அைமயேவC�ேமா 
அ9ஙனேம இதி* அைம�� விள9>கி�றன. இதி?�ள 3�தரா�/- 
பைடயகவ=*, இ�தல�ைதயைட�� வழிப��- ெப�;ெச*வமைட�� த�னிட� 
ெச*?� ஒ� 3�த�, வ/ைமயா* ����/� த�ைன யாசி�த ம�ெறா� 3�தைன 
ேநா$கி, இ�தல�ைத யைட7� ��ன� தா� அைட�தி��த வ/ைம� ��ப�ைத$ 
3/� ப>தி ப"-பவ�க4ைடய மன�ைத7�க2 ெச:7�. இ�F=?�ள, 
 

“த,6ைமயா� ��H� தமிழிைறயா� பி�H�  
ெதா,மிைறயா� ேம?; �வ� - ெக,�வகீ8  
இ�றா ெலH9>ைறேபா ெம�மன;ேச� வா�ேபா$கி  
அ�றா லம��தா ய"” (7)  

 
எ�ற ெச:7ளி*, ெதா,� இைறயா* ேம?� �வ� ெக,மியதாக2 ெசா*=ய� 
இ�தலவரலாறா>�. 'உைமயினா* ��H�, பாC"ய அரசனா� பி�H�, ஆாிய 
அரசனா* ேம?� �வ�க� உCடாயின; கீேழ ம��� �வ� இ*ைல; எ�Hைடய 
க*ைல- ேபா�ற ெந;சி* ேதவாீ�ைடய தி�வ"கைள2 ேச�-பி� அ$ >ைற 
நீ9>�' எ�ப� இ2 ெச:7ளி� ெபா��. 
 
இ� F=?�ள ேவ/ சில நய��ள பாட*க�:  
 

“>ைறயி�மா ணி$கமைல ெவ�ளிமைல நா49  
>ல6ேசா� /��ைறபா� /ைறெந:�தா ன�நீ�  
உைறயி*கர2 சிைலய�ெபா� வைரெந�மா� �தேலா�$ 
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>/ேபாக9 ெகா�-ப�J� தி�வ��பா ?ைறவா�  
கைறயிலற� பலவள�-பா ெளா�ேதாழ னிதி$ேகா� 
கைரயி*ெபா�� ப9களி-பா� கனவணிக �ள�நீ�  
�ைறயிெல?� பாதியணி� ைதயேம� /ழ*K� 
�"�த,�g ாி�த>ேமா ெமாழிமின" ேய�ேக.” (15) 

 
வ=7 வி7 H�வ=7 வி7 H�வ=7 வி7 H�வ=7 வி7 H�....    
 
“இ�/ ைப9கிளிைய ேயவி ன�ைமைக இ�$> ேமா�கிளிெயா �ைரெச7�  
எகின ேந"யறி யாத ேத�"�� எ9ங னி�/ெசவி ய�>/�  
ஒ�/ ம9>ல� >றி�வ ைள�திைவெயா �/தி ெய�/சைட சிைறெச7�  
உ/க �9>யிெலா� ெசவி= ப�டைத உண��த ேதெசல6 ள;சி��  
��/ ெத�றெலதி� ெச�றி "�க"� ேதா�ெகா� ^ணிைரெய ன$ெகா4� 
�2சி ல*லெவன வC� வா8ெசவி �ைன�� ேச��வ= யா�$>ள  
த�/ ெதா�ெடன� ெகாCைட வா,�வாி வC"� காCமய லட9க6�  
அரத னாசல ாிட�� ைர�தவ� அணி�த மாைலெகாண� மி�கேள.” (26)  
 
பி�ைளயவ�க� இய�றிய கல�பக9களி* இ� �தலாவதா>�. இவ�க� ெசா*ல 
இ� Fைல அ-ெபா,த-ெபா,� எ,திவ�தவ� சி. தியாகராச ெச�"யா�. 
------------- 
[1] இ�F* தியாகராச ெச�"யாரா* விஷு வ�ஷ� ஆனி மாத� பதி-பி$க-ப�ட�.  
[2] உய�>ணெம�ற� ச��வ�ைத; அத� நிற� ெவCைம. 
[3] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 276-387. 
[4] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 2810 - 2914. ம�ற 
இரC� F*க4� கிைட$கவி*ைல. 
[5] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த� திர��, 947-1048. 
------------ 
 

15. 15. 15. 15. இல�கண விள�க� பாட"ேக)ட�இல�கண விள�க� பாட"ேக)ட�இல�கண விள�க� பாட"ேக)ட�இல�கண விள�க� பாட"ேக)ட�....    
 
இல�கண விள�க� ேக)க வி��பிய�இல�கண விள�க� ேக)க வி��பிய�இல�கண விள�க� ேக)க வி��பிய�இல�கண விள�க� ேக)க வி��பிய�....    
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பி�ைளயவ�க� பல மாணா$க�க4$>- பாட; ெசா*=7� பல F*கைள 
இய�றி7� வ�த கால�தி?93ட� தா� அறியாத விஷய9கைள யாேரH� 
ெசா*வா�களாயி� அ��ட� ேக�ப� வழ$க�. இல$கண இல$கிய F*க� 
பலவ�ைற இைடவிடாம� பயி�/ வ�தா?� ஒQெவா� Fைல7� உைரைய7� 
பர�பைர$ ேக�வியினாலறி��ெகாCடவ�களிட�� அவ�க� வி�-ப-ப" 
ஒ,கிேயH� ெபா�4தவி ெச:ேதH� ேக�கேவC"யவ�ைற$ ேக��� ெதளி�� 
ெகா�வா�. ஐ�தில$கண9க4� ஒ�9ேகயைம�த�� >�"� ெதா*கா-பியெமன 
வழ9க-ப�வ�� ைசவ வி��வானா* இய�ற-ெப�ற�மாகிய இல$கண 
விள$க�ைத உைர7ட� ெப�/ அதைன ஆரா:�� பல�ைற ப"�தா�. ப"��� 
அதி� சிலசில இட���ள க��� விள9கவி*ைல. பல ேம�ேகா� ெச:7�க4$>- 
ெபா�� ெதாிய வி*ைல. ஆதலா* அதைன �ைறேய பாட9ேக��� 
ெதளியேவC�ெம�H� எCண� இவ�$> உCடாயி�/. 
 
கீ3ேவ?�/ < பிரமணிய ேதசிகாிட� பாட� ேக)ட%கீ3ேவ?�/ < பிரமணிய ேதசிகாிட� பாட� ேக)ட%கீ3ேவ?�/ < பிரமணிய ேதசிகாிட� பாட� ேக)ட%கீ3ேவ?�/ < பிரமணிய ேதசிகாிட� பாட� ேக)ட%....    
 
உCடாகேவ அதைன- பாட; ெசா*?� திறைம7ைடயவ�, அ� Fலாசிாியராகிய 
தி�வா5� ைவ�தியநாத ேதசிகாிட� க�/�ேத��த மாணா$க� பர�பைரைய2 
ேச��தவரான கீ8 ேவA�2 [1]�-பிரமணிய ேதசிகெர�/ விசாாி�தறி�தா�. பி��, 
மிக�ய�/ அவைர$ ைக7ைறக4ட� ேபா:� தாிசி��� த��ைடய >றி-ைப� 
ெதாிவி�தா�. அ-பா* அவ�ட� இ�$>� ஒ�வைர� தனிேய அைழ��, “பாட9 
ேக�ேபனாயி� இவ�க4$> நா� எ�ன ெச:யேவC��?” எ�/ ேக�டா�. அவ�, 
“ஐயா அவ�கைள ஆ/ மாத�தி�>$ >ைறயாம* ைவ�தி��� மாத� ஒ�/$> 
இ�ப� 5பாயாவ� அவ�க� ெசல6$>$ ெகா�$கேவC��. பாட� ேக�டா?� 
ேகளாவி�டா?� ெசா�னப" ெகா��� விடேவC��. ஆ/ மாத�தி�>- பி� 
ஏதாவ� த$க ஸ�மான� ெச:யேவC��. அவ�க4ைடய ைக$>றி-�- 
��தக���ள மாணா$க�களி� ெபய� வாிைசயி* உ9க4ைடய ெபயைர 
மாணா$கெர�ப� �ல-பட உ9க� ைகயினாேலேய எ,திவிடேவC��. S�/ 
மாத�தி� ெதாைகைய ��னதாக$ ெகா��� விடேவC��. பாட9 ேக�>�ேபா� 
ஆஸன- பலைகயி* அவ�கைள இ�$க2ெச:� மாியாைதயாக$ ேக�கேவC��” 
எ�/ ெசா�னா�. இவ� அ9ஙனேம ெச:வதாக அவாிட; ெசா*=- பிரயாண2 
ெசலவி�>- பண� ெகா��� வி��, “திாிசிர�ர� எ,�த�ளேவC ��” எ�/ 
ேதசிகாிட� ெசா*=� தா� ��ன� வ��வி�டா�. பிற> >��ப��ட� ேதசிக� 
இ��த�> ஒ� தனி வி�திைய அைம��, வரேவC�ெம�/ அவ�$> விCண-ப- 
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ப�திாிைகெயா�ைற யH-பிவி�� அவ� வரைவ இவ� எதி�பா��தி��தன�. 
>றி-பி�ட கால�தி* �-பிரமணிய ேதசிக� வ��ேச��� அQ வி�தியி* த9கினா�. 
 
அ-ெபா,� �� வா$>�த�த� ெச:தப" அவ�$> மாதேவதன� ெகா�-பத�>$ 
ைகயி� ெபா�ளி*லாைமயா*, கா�திமதிய�ைம பி�ைள�தமிைழ அர9ேக�றிய 
கால�தி* தம$>$ கிைட�த க�$க� ேஜா"ைய$ கழ�றி வி�/ ஆ/ மாத� 
ெதாைகைய7� ��னதாக$ ெகா��தன�. அவைர உய��த ஆஸன�தி* இ�$க2 
ெச:� தா� கீேழயி��� அவ� ெகா��த ைக-��தக�தி?�ள மாணா$க� ெபய� 
வாிைசயி* த��ைடய ெபயைர7� வைர�� ெகா���வி��- பாட9ேக�க� 
ெதாட9கினா�. அதி�ேக�கேவC"ய பாக9கைளெய*லா� சில மாத9களி� ேக�� 
�"��வி�� அ-பா* தி�$>ற� பாிேமலழக�ைர, யா-ப�9கல$காாிைக உைர, 
ந�b* வி��தி7ைர இைவகளி?�ள உதாரண2ெச:7�க4$>- ெபா�4� 
பிற6� ேக��� ெதளி�தா�; ‘இQவள6 ெதளி�த பயி�சி7�ள ெபாியவாிட�ேத 
பாட9ேக�>�ப" ேந��த� ந��ைடய பா$கிய�’ என எCணி மகி8�தா�. 
இல$கண விள$கSலமான� பைழய இல$கண F*களாகிய ெதா*கா-பிய�, 
ந�b*, ந�பியக- ெபா��, �ற-ெபா�� ெவCபாமாைல, யா-ப�9கல வி��தி, 
தC"யல9கார�, வ2சண�திமாைல �த=ய பா�"ய*க� ஆகிய இவ�றி� Sல 
அைம-ைப7�, அத� உைரயான� அவ�றி� உைரகைள7� த,வி, ‘பி�ேனா� 
ேவC�� விக�ப93றி’ எ�H� வழி F* விதி$ேக�ப2 சிறி� சிறி� ேவ/ப��தி 
இய�ற-ப�டைவ. உைரயி?�ள உதாரண9க4� ெப��பாலன பைழய உைரகளி* 
உ�ளனேவ. ஆத=� அ�த Fைல ந�றாக- பாட9ேக�டைமயா* ��னேம 
ப"�தி��த ேம�3றிய F*களி?�, அவ�றி� உைரகளி?�, அவ�றி� 
கா�ட-ப�"�$>� உதாரண9களி?��ள ஐய9க� இவ�$> அ"ேயாேட 
நீ9கிவி�டன. அதனா* இவ�$>Cடான ெதளி6� தி�-தி7� அதிக�; 
‘பலாிட�தி?� ெச�/ ெச�/ பலவ�ட�தி* அறியேவC"ய பல அாிய 
விஷய9கைள2 சில மாத9களி* இவ�களா� ெப�ேறா�' என எCணி இவ� 
இ���றா�. 
 
திாிசிர�ர�தி*, தா� ப"�தேத ேபா�ெம�/ நிைன�� தம$>�ேள 
தி�-தியைட�தி��த சில�, இவ� கீ8ேவA�2 �-பிரமணிய ேதசிகாிட� 
பாட9ேக�டைலயறி� �, “சிற�த வி��வானான இவ�� பாட9ேக�கி�றாேர! 
இவ� பாட9ேக�க ேவC�வ�� உCேடா? எ�ன ேக�கி�றா�?” எ�/ நிைன�� 
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இவ� பாட9ேக�க� ெதாட9கியபி� வ��வ�� அ�கி* இ��� ேக�பாராயின�. 
இவ� ம�றவ�கைள-ேபால F* ��/� ேகளாம*, வாசி��$ ெகாCேட ேபா: 
இைடயிைடேய ஐய9கைள ம��� ேக�பைத7� அவ�ைற அவ� விள$கி2 
ெச*வைத7� ேக�ட அவ�க4$>- ெபா��ெடாட��� இ�ன விஷய� 
ேக�க-ப�கி�றெத�ப�� �ல-படாம* இ��தைமயா* மீC�� வ�வைத 
நி/�தி$ெகாCடா�க�. F*கைள �ைறேய ப"�தி��தால*லேவா ச�ேதக9க� 
உCடா>�? ச�ேதக9கைள நீ$>த�>ாிய விைடக4� விள9>�? 
 
இQவா/ பல ஐய9கைள� தீ���$ெகாC�� அாிய விஷய9கைள� ெதாி�� 
ெகாC�� வ�ைகயி* ஆ/ மாத9க� ஆயின. பி� இவ� ேதசிக�$>� த$க 
மாியாைதக� ெச:�� பிறைர$ ெகாC� ெச:வி��� மனமகி,மா/ ெச:� அவைர 
ஊ�$> அH-பின�. இவ�$>- பாட;ெசா*= வ�ைகயி* இவ�ைடய இல$கிய 
இல$கண-பயி�சி, JCணறி6, பணி6 �த=ய >ண9கைளயறி�� அவ� இவைர 
ந�> மதி-பாராயின�. இவ�$>- பாட;ெசா*ல வா:�த� தம$> ஒ� 
ெப�ைமெய�பைத7� அவ� உண��தா�. அவ� ஊ� ெச�ற பி�ன� இவ� அ"$க" 
ெச�/ அவைர-பா���2 ச*லாப� ெச:�வ�வா�. அவ�ைடய 
ேக�விவ�ைமைய7� ஞாபக ச$திைய7� பாட9 ேக�"��த �ைறைய7� ப�றி 
இவ� பி�கால�தி� பல�ைற விய�� ேபசிய�C�. 
 
க*வி- ெப�ைம மி$>ைடய இவ� கீ8ேவA�2 �-பிரமணிய ேதசிகாிட� பணி6ட� 
பாட9ேக�டைத நிைன$>�ெபா,�, �ைறம9கல� சிவ-பிரகாச Nவாமிக�, 
சிற�த க*விமாென�/ ெபய� ெப�ற பி��, தி�ெந*ேவ=யி� 
சி��^��ைறயி=��த த�ைம ெவ�ளிய�பல� த�பிரானவ�க�பா* 
ெதா*கா-பிய� பாட9ேக�ட ெச:தி ஞாபக�தி�> வ�கி�ற�. 
 
சி"கவன� < 2பாரதியா� �த5ேயா�சி"கவன� < 2பாரதியா� �த5ேயா�சி"கவன� < 2பாரதியா� �த5ேயா�சி"கவன� < 2பாரதியா� �த5ேயா�....    
 
பி�ைளயவ�க4$>- பாட; ெசா�னைமயா*, கீ8ேவA�2 �-பிரமணிய 
ேதசிகாிட�தி* பல�$> மதி-�Cடாயி�/. பி�ைளயவ�கேள ெச�/ 
பாட9ேக�>� த>தி இ��தலா� பல F*கைள அவ�பா* 
அறி��ெகா�ளலாெம�/ சில� அவாிட� ெச�/ ப"�� வரலாயின�. அவ�க4� 
சி9கவன� �-� பாரதியா� எ�பவ��, கி�Uணா�ர� �-பிரமணிய பாரதியா� 
எ�பவ�� �$கியமானவ�க�. சி9கவன� �-� பாரதி அவாிட� இல$கண விள$க� 
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�த=யவ�ைற$ ேக�டா�; பி�� அவ�ைடய ஏவ=�ேம* திாிசிர�ர� வ�� 
பி�ைளயவ�களிட� சில F*கைள- பாட9ேக�� வரலாயின�. 
 
ெசLவ�தி 2ராண� பதி பி*த�ெசLவ�தி 2ராண� பதி பி*த�ெசLவ�தி 2ராண� பதி பி*த�ெசLவ�தி 2ராண� பதி பி*த�....    
 
இவ� இய�றிய உைறB�-�ராண�தி� நய�ைத7�, அதைன யாவ�� வாசி�� 
இ��/வைத7� அறி�த திாிசிர�ர�தி=��த தமிழபிமானிக4�, ெச*வ�க4� 
திாிசிர�ர�தி�> வடெமாழியி* 64 - அ�தியாய9க4ட� இ��த �ராண�ைத� 
தமிழி� ெச:7ளாக ெமாழிெபய�$க ேவC�ெம�/ ேக��$ ெகாCடா�க�. இவ�, 
“��னேம இ�தல�தி�> எ*ல-பா நாவலரா� ெச:ய- ெப�ற �ராண� ஒ�/ 
உC�; அ� ந*ல நைட7�ள�” எ�/ ெசா*= அதி?�ள சில ப>திகைள- 
ப"��$ கா�"ன�. ேக�ட திாிசிர�ரவாசிக�, "அைதேயH� அ2சி�� 
ெவளி-ப��தேவC��” எ�/ இவைர ேவC"$ெகா�ள, அQவாேற இவ� அதைன 
எ,�ேவாரா* ேந��த பிைழகளற- பாிேசாதி�� விேராதிகி�� வ�ஷ�தி* (1851) 
அ2சி�� ெவளியி�டா�. அ-பதி-பி* இவ� ெபய�$> �� வி��வாென�H� 
அைடெமாழி இ��தைல$ காணலா�. 
 
த�ம2ர ஆதீன பழ�க�த�ம2ர ஆதீன பழ�க�த�ம2ர ஆதீன பழ�க�த�ம2ர ஆதீன பழ�க�....    
 
இைடயிைடேய இவ� தி�வாவ��ைற மட�தி�>2 ெச�/, ப"�த 
த�பிரா�மா�கேளா� ச*லாப� ெச:�வி�� வ�வா�. அ-பா* அைழ$க-ெப�/ 
ஒ��ைற த�ம�ர ஆதீன�தி�>2 ெச�/ அ-ெபா,� ஆதீன� தைலவராக இ��த 
� ச2சிதான�த ேதசிகைர� தாிசி�� அவ�ைடய ேபர�4$>- பா�திரராயினா�; 
அவரா* வழ9க-ெப�ற பல மாியாைதகைள7� ஏ�/$ெகாCடா�. இவ�ைடய 
க*வி� திற�ைதயறி�த ேதசிக� அ"$க" வ�� ேபாகேவC�ெம�/ க�டைளயிட 
அQவாேற இவ� ெச:�வ�தா�. 
------------------ 
[1] இவ� �-ைபயா பCடாரெமன6� வழ9க-ெப/வ�. 
-------------- 
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16. 16. 16. 16. சில மாணவ�க� வரலா(சில மாணவ�க� வரலா(சில மாணவ�க� வரலா(சில மாணவ�க� வரலா(....    
 
மாணவ� வைகமாணவ� வைகமாணவ� வைகமாணவ� வைக. . . .     
 
இவ� த�பா* யா� வ�� ேக�பிH� அவ�க4$>- பாட; ெசா*வா�. இவாிட� 
ப"�தவ�களி� பல சாதியின�� பல சமய�தின�� உC�: பிராமண�களி* 
Nமா��த�க�, ைவUணவ�க�, மா�வ�க� எ�H� வ>-பின��, ேவளாளாி� பல 
வ>-பின��, பிறசாதியின��, கிறிNதவ�க4�, மக�மதிய�க4� இவ�பா� 
பாட9ேக�ட�C�. 
 
நா3ாி� �க8ெப�/ விள9கிய >லா�காத� நாவலெர�H� மக�மதிய� ஒ�வ� 
இவ�பா* வ�� சீறா-�ராண� �த=யவ�ைற- பாட9ேக�டன�. 
 
சவராய. நாயக�சவராய. நாயக�சவராய. நாயக�சவராய. நாயக�. . . .     
 
��2ேசாியி* இய�றவைரயி* தமி8-பாட9கைள$ க�/- பாட- ப"$க- 
பிரச9கி$க ஒ�வா/ பயி�சி7�றி��த ெச. சவராய? நாயகெர�H� கிறிNதவ� 
இவ� ப"-பி$>� நல�ைத$ ேக�வி7�/� திாிசிர�ர� வ�� தியாகராச ெச�"யா� 
�த=ேயா� �கமாக$ ைக7ைறக4ட� இவைர$ கC�, Kரமா�னிவ ெர�H� 
�ைன ெபய� ெகாCட டா$ட� ெபNகியா� ெச:ய- ெப�ற ேத�பாவணி, 
தி�$காவV�$ கல�பக� �த=யனவாய த9க� சமய F*கைள- பாட; 
ெசா*லேவC�ெம�/ ேவC"$ ெகாCடன�. அத�கிைச�த இவ� அவைர- 
பாீ�சி�� அவ�ைடய தமி8$ க*வியி� நிைலைய அறி�� சில க�வி F*கைள 
�த=� பாட; ெசா*=வி��- பி�� அவ� வி��பிய வCண� ேத�பாவணி 
�த=யவ�றி�>- ெபா�� 3றி� தமிழி* ந*ல பயி�சிைய உCடா$கி அH-பின�. 
அத� பி�� சவராய? நாயக�$>$ கிறிNதவ� >ழா9களி* உCடான மதி-�� 
ெப�ைம7� அதிக�. பி�ைளயவ�க� ேதகவிேயாக� அைட7� வைர7� 
இவாிட��� இவ� மாணா$க�களிட��� அவ� கா�" வ�த அ��� ெச:த 
உதவிக4� மிக உC�. இவாிட�தி* தா� பாட9 ேக�டைத மறவாம* த��ைடய 
க*வி உய�2சி$>$ காரண� இவேரெய�H� எCண� அவ�பா* எ�/� இ��� 
வ�த�. இவ� விஷயமாக அவ� பல ெச:7�க� இய�றியி�$கி�றா�; அவ�றி� சில 
வ�மா/ :  
 

“ஓ�த� க�F =யாைவ7 �ண��த 6ண�வின� றிாிசிர கிாியா�  
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ேமத> பதியி ெலாளி�த� ஞான விள$கமா ய"யவ �ள�தி�  
றீ�/ மவி2ைச யாமி�� சீ��� திக,ெம� ேதசிக னாய  
ேகாதி�மீ னா�சி ��தர ன�ளா� 3/� மிஃ�ள� �ணி�ேத.”  

 
இ2 ெச:7� அவ� பிரச9க� ெச:ய� ெதாட9>வத�>�� ெசா*ல-ப�வ�. 
 

“விள9>/ெவC �க8வைன�த மீனா�சி ��தர-ேப�$  
கள9கமி*ேத சிகென�பா� க�ைணநனி �ாி�ததனா�  
/ள9>/ேத� பாவணி$>2 ெசால��ணி�ேத Hைரவிாி�� 
வள9ெக,மQ வ�ளிைலேய* வ>�தலாி தாிதாிேத.”  

 
இ2ெச:7ளா* அவ� ேத�பாவணி$> உைரெசா*=- பிரச9க� �ாி7� 
வ�ைமைய- ெப�ற� பி�ைளயவ�களாேலெய�ப� ெவளியாகி�ற�. 
 

“��தி$> வி�தா �ாிமன��$ கா/தலா� 
எ�தி$ கிH�ெபா�ைள dவ�வா� - ��தகைல 
ஓ� க�ைணமி> ��தமெவ� ச�>�நி�  
ேக�ெச:> வ�ைக�மா றி�/.”  

 
“க�ற� ெகளியனவா$ கா�"ய�� பாடெல*லா�  
ப�ற2ெச: ந�>ணெவ� பCணவனா� - உ�தமநீ  
ஞான- ெபா��வழ9கி ந�ற�ம; ெச:வ�ேபா� 
றான�Cேடா விQ6லகி� றா�.”  

 
என வ�� ெச:7�களா* அவ�ைடய >�ப$தி விள9>கி�ற�. 
தC�, அ.ச�திர- பி�ைள ெய�பவ� மீ� அவ� பா"ய ெச:7�க4�, 
 

“வC�ெதாட ரலரணி79 >ழல�ன ெமHமைனவி வா8�த ேவா9>�  
தC�ச�தி ர-பி�ைள யா9>ேலா� �9கைனயி2 சைபயி ேலெவC  
ெபC�ைற7� நாவினன� மீனா�சி ��தரந� ெப�மா H$ேக  
ெதாC��ாி மாணா$க ாி�சிறிேய� கவிகளினா� /தி$கி� ேறேன”  
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எ�H� ெச:7ளா* இவாிட� அவ� பாட9ேக�டைம ெவளியாகி�ற�. 
 
பி�கால�தி* பி�ைளயவ�க� பா"ய தி�மயிைல2 சி�திர2 ச�திர- �க82சி 
மாைல$> அவ� ெகா��த சிற-�-பாயிர9க4�4� இவைர� த� ஆசாென�/ 
>றி-பி���ளா� : 
 

“பா��க,� விநாயகேவ "�மயிைல2  
        ச�திரமா� பா�தி ர�தி*  
ஏ�>"ெகாC ேடா9கிவள� மீனா�சி  
           ��தர-ேப ெர9க ளாசா�  
நா�நனிெகாC டைம��ைவ�த ந�பாவா;  
         ெசவி7ணைவ நய�ேத விCேணா�  
சீ�த�ெத: வத6ணைவ யவியவிெய�  
          ேறெவ/��2 ெச-� வாரா*.”  

 
“இல$கண வில$கிய மினி�ற ெவவ�$>� 
கல$க மற-�க* காிசி* >ணாள�  
த�னிைட$ க�பவ� ம�னைவ$ கள��� 
எ�ைன7 ெமா�வனா� ��Hவி� த�ளி  
ெம:ய�� �ர�த மீனா�சி ��தர  ந*லா சிாிய�.”  

 
சவராய? நாயகைர- பா"ய பல� அவ� பி�ைளயவ�க4ைடய 
மாணா$கெர�பைத� த� ெச:7�களி� �ல-ப��தியி�$கி�றன�: 
 
ேவதநாயக� பி�ைள.  

“சாதிநா யகனான சவராய ?�தமேன சவாி யாெர�  
ேசாதிநா யகனாம நீதாி�தா: மீனா�சி ��த ர-ேப�  
நீதிநா யகன�ேறா நின$காசா Hலகெமலா நியமி� தா4�  
ஆதிநா யகனைனேம னீபா" H�கவிைய யா�ெம2 சாேர.” 

 
சி�தி=9கமட�, தி. அ. சிவாந�த Nவாமிக�. 

“ேதேம6 ெசQவ�தி யல�சிர கிாி$கCவ� 
சிவன"ய ாி� சிற��  
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திக,மீ னா�சி�� தரேதசி க�வயி� 
ெச�தமிெழ லா�ண���” 

 
ெபா�ைமயபாைளய� பால சி�தான�த�. 

“மீனா�சி ��தர-ேப� ேம6 தமி8$கட=�  
றானா�சி யாமமி�த� தாHC� - வானா�  
�ர�தரைன மீ/சவ ராய?ெபா� பா�மா*  
�ர�த�4 ெம�Hைர7� ^C�.” 

 
சவராய? நாயக� பி�ைளயவ�களிட� தா� ெச�/ ப"�த�>ாிய உதவிைய2 
ெச:யேவC�ெம�/ த�ைம ஆதாி�த தாசி*தா� அ.ச;சீவி நாயக�$ெக,திய 
ெச:7ளி* ஒ�ப>தி வ�மா/ : 
 

[1] “ஆ�ெகா��க8 ேச�சிரா- ப�ளியி� மக��வ 
அக�திய ெனன�ேதா�றிவ�  

தவதாி� தி�டமீ னா�சி�� தர>�ைவ  
அC"ந� றமிைழேயா�த� 

காயவழி கா�ட6ைன ய�றிேவ றிைலெய� 
ற���ள மிர9>ெம�ற�  

அHபவ மறி�ெதன$ காதரைண ெச:யநின 
தக9களி� திட*ேவC�ேம.” 

 
சவராய? நாயக�$> இவ� தா� ��� ப"�� ைவ�தி��த பழ$க�தா* 
ேத�பாவணி �த=ய F*கைள� ெதளிவாக2 ெசா*=வ�தன�. இவ�பா* 
அ,$கா/�ற சில ைசவ�க�, “இவ� ைசவராக இ���� �ற2சமய F*கைள- 
ப"�த?� பாட;ெசா*?த?� �ற2சமய�தா�ட� அளவளாவி மாணா$கராக$ 
ெகா�4த?� த>திய*ல” எ�/ >ைற 3ற� தைல-ப�டன�. அதைன அறி�த 
இவ�, அ9ஙன� >ைற 3றி வ�த சில�� த� நCப�க� சில�� ஒ�9கி�$>�-
ெபா,�, த� நCப�கைள- பா���$ 3/வாரா:, “நா� ேத�பாவணிைய- பாட; 
ெசா*?த?� கிறிNதவ� �த=ய பிறமத மாணா$க�க� எ�பா� பாட9ேக�ட?� 
3டாத ெசய*கெள�/ சில� ெசா*= வ�வதாக� ெதாிகிற�. மாணா$கராக யா� 
வ�தா?� அ�ேபா� பாட; ெசா*?தைலேய என� �த�கடைமயாக 
எCணியி�$கிேற�. எ*லா� தான�தி?� வி�தியா தானேம சிற�த�. 
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அ�னமி�த�>- பசி7�ளவேர பா�திர�; அ�ேபால- பாட;ெசா*?த�>, ப"-பி* 
ஆ�வ�ைடய யாவ�� பா�திர�கேள. அ�றி7� தமி8 F* யாதாயி�-பிH� 
அதி?�ள ெசா�ெபா�� நய9கைள உண�த* பிைழயாகாேத! கிறிNதவ மத�ைத- 
பிரசார;ெச:ய ேவC�ெம�ப� எ�Hைடய க��த�/. தமி8 F* எ�H� 
�ைறயி* யா�� வில$க-ப�வ� அ�/” எ�/ த� க��ைத- �ல-ப��தினா�. 
>ைற 3றியவ�க� இவ�ைடய உCைம$க��ைத அறி�� அட9கிவி�டன�. 
 
ேவதநாயக�பி�ைள பாட"ேக)ட�ேவதநாயக�பி�ைள பாட"ேக)ட�ேவதநாயக�பி�ைள பாட"ேக)ட�ேவதநாயக�பி�ைள பாட"ேக)ட�. . . .     
 
��j- ேவதநாயக� பி�ைளயி� ெப�ைமைய� தமி8நா�டா� யாவ�� அறிவா�. 
அவ� இ9கி@U- பாைஷயி?� தமி8-பாைஷயி?� ந*ல ேத�2சிெப�/� 
தி�2சிரா-ப�ளி ஜி*லா$ ேகா��"* "ரா�Nேலட� ேவைல பா���வ�தா�. ஓ:6 
ேநர9களி* தமி8 F*கைள- ப"�� இ��/வ�� ப"�ேதா�கைள$ கCடா* 
ந*ல ெச:7�கைள$ 3றி அவ�றி?�ள நய9கைள எ���$ கா��வ�� அவ�க� 
3/வனவ�ைற� தா� ேக�� மகி8வ�� அவ�$> இய*பாக இ��தன. 
 
த��ைடய இளைம- பிராய�ெதாட9கி- பி�ைளயவ�கைள7� இவ�ைடய தமி8$ 
க*வியி� வள�2சிைய7� ெச:7� ெச:7� வ�ைமைய7� அறி��� பிற� 
Sலமாக$ ேக��� இவ�ைடய பழ$க�ைத2 ெச:�ெகா�4த* தம$> 
இ�றியைமயாத-ெத�ெறCணி வ=��வ�� மிக- பழ>வாராயின�; பல நாளாக� 
தா� ப"�த F*களி=��த ஐய9கைள நீ$கி$ ெகாC� �தியனவாக2 சில 
F*கைள- பாட9ேக�டன�. ேக�>� ெபா,� இவாிட�தி* மி$க அ�� அவ�$> 
உCடாயி�/. எ�தைன விதமாக� த��ைடய அ�ைப இவ�பா� �ல-ப��த 
ேவC�ேமா அ�தைன வைகயா?� �ல-ப��தி நட-பாராயின�. இ-�லவ� 
பிராH$>� அவ�பா* மி$க பிாிய�� மதி-�� உCடாயின. அவ�$>2 ெச:7� 
ெச:7� பழ$க�� ந�றாக அைம�தி��த�. ஆதலா* அவ� தா� ெச:7� 
ெச:7�கைள இவாிட� ேநாி� ெசா*=7� பிறைர$ெகாC� ெசா*வி��� 
வ�வ�C�. ேக�ட இவ� அவ�றி� விஷயமாக� தம$>� ேதா�றிய 
க���$கைள� ெதாிவி�� வ�வா�. ஒ�நா� அவ�, தா� இய�றிய கீ��தன9கைள2 
ெசா*=$கா���ப" ஒ�வைர அH-பியெபா,� அ$கீ��தன9கைள$ ேக�� 
இவ� மகி8��, 
 

“கைல�க?� பதமி*லா$ கட6�ெகாள� தைமயைட�ேதா� களி-ப நா4�  
ெதாைலவி*�ைவ- பத�த6 ேவதநா யகவ�ள* a��� _ய  
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விைலயி*பல பத��ெளா� பத��ெளா� பத�ண��த ெம:�ைம ேயார�  
தைலைமயவ னி�பதேம ெப/வரவ ெர-பத�� தரவ* லாேர”  

 
எ�H� பாடைல2 ெசா�னா�. 
 
ேவதநாயக�பி�ைள ெச-த உதவிேவதநாயக�பி�ைள ெச-த உதவிேவதநாயக�பி�ைள ெச-த உதவிேவதநாயக�பி�ைள ெச-த உதவி. . . .     
 
அ-ெபா,� கால விேசஷ�தா* மைல$ேகா�ைட� தா7மானவ� ேகாயி* 
விசாரைண$காக� த�ம�ர ஆதீனக��தரா* நியமி$க-ப�"��த க�டைள� 
த�பிராெனா�வ� வியவகார�தி?� வ�வாயி?� வி�-ப�ைடய சில�ைடய 
_C�த=னா* அ$ ேகாயி* நி�வாக9களி* த�ம�ர ஆதீன� தைலவ�$> 
அட9காம* விேராதமாக நட$க ஆர�பி�தா�. அதைனயறி�த ஆதீன�தைலவ� 
அவ�ேம* வழ$>� ெதா��தா�. அQவழ$கி� க�டைள� த�பிராH$> ேம�3றிய 
சில� உதவி�ாிய ��வ�தா�க�. இ�நிைலயி* ஆதீன� தைலவ� த��ைடய 
உாிைமைய இ9கி@ஷி* எ��� விள$கி ஒ� விCண-ப�ைத விைரவி* 
ேகா��டாாிட� ெகா�$கேவC"யி��தைமயா* அQவிஷய�ைத$ கவனி�� 
�"$>�ப" அவ� பி�ைளயவ�க4$>� த$கவ�கைளயH-பி� ெதாிவி�தா�. இவ� 
அதைன ந�> எ,தி� த�பவ� ேவதநாயக� பி�ைளேயய�றி ேவ/ யா�� 
இ*ைலெயன நிைன�� அவாிடேம இதைன� ெதாிவி$க எCணினா�. 
 
இQவாறி�$க, எதி�$க�சியா�� தம$>ாிய ஆதார9கைள$ கா�" ஒ� விCண-ப� 
ேவதநாயக� பி�ைளைய$ ெகாC� எ,�வி$க நிைன�� அவ�$> மி>�த 
ெபா�4� ெகா�-பெத�/ நி2சயி��$ ெகாC� ெச�றா�க�. அ2 சமய�திேல 
பி�ைளயவ�க4� ெச�றன�. ெச�/ எதி�$க�சியா�க� 3"யி�-பைதயறி�� 
ேவறிட�தி* வ�� இ���, 
 

“ைமேய/9 கCணி ெயா�பாக� காாிய ம�றி�தா�  
ெபா:ேய யல�கி� ேக�ைக� மா/ ெபாைறயிெனா�  
ெம:ேய 7�$ெகா� �க8ேவத நாயக வி�தக�ற� 
ைகேய 7ைன-�க8 ேவ��க* ேவறிைல கC�ெகா�ேள”  

 
எ�H� ெச:7ைள எ,தியH-பி$ >றி-பாக� த��ைடய க��ைத ஓர�ப� 
Sலமாக� ெதாிவி�தன�. அவ� அ�த2 ெச:7ைள- பா��� மன��கி உடேன 
எதி�$க�சி$கார�ைடய ேவC�ேகாைள ம/�� அவ�கைள அH-பிவி�� 
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இவைர-பா���, "தா9க� இQவள6 _ர� சிரம-படலாமா? ெச:7� எ,தி� 
ெதாிவி$கேவC�மா? ஒ� வா��ைத ெசா*=யH-பினா* நா� கவனி$க 
மா�ேடனா?” எ�/ ெசா*=� த��ைடய ஓ:6 ேநர9களி* �,$க��ைத7� 
அதிேலேய ெச?�தி மிக�ெதளிவாக விCண-ப�ைத இ9கி@ஷி* எ,தி$ 
ெகா��தன�. அ� ேகா��"* ெகா�$க-ப�ட�. அதைன- பா��த ேகா��டா� 
உCைமைய அறி�� வழ$ைக நியாய-ப" ஆதீன� தைலவ� சா�பாக 
�"6ெச:தா�க�.  
 
பல த$க கனவா�க� 3" மி$க ெபா�� ெகா�-பதாக ��வ��� 
அவ�க4$கிண9காம* இவ�ைடய வி�-ப�தி�ப" ெச:த� இவ�பா* 
அவ�$கி��த இைணயிலா அ�ைப- �ல-ப���கி�றத�ேறா? இ2ெசயலா* 
ேவதநாயக� பி�ைளயிட�� அதிக ந�மதி-�� ந�றியறி6� இவ�$> 
உCடாயின. 
 
[2] [2] [2] [2] 0ள*H�� ேகாைவ0ள*H�� ேகாைவ0ள*H�� ேகாைவ0ள*H�� ேகாைவ. . . .     
 
அ-பா* ேவதநாயக� பி�ைளயிHைடய அ�ைம ெப�ைமகைள7� அவ� 
ெச:7��ைவைய ந�றாக அHபவி�தைல7� பாரா�" அவ�மீ� 
ஐ�திைண$ேகாைவ ெயா�ைற இவ� இய�றின�. அ$ேகாைவ இய�ற-ப�ட கால� 
பாிதாபி வ�ட� (1853.) இல$கண விள$க� பாட9ேக�டத�>2 சமீபகாலமானதா* 
அ� சிற�த �ைவ7ைடயதாயைம�தி�$கி�ற�. அத� ெச:7�ெடாைக, 438. 
 
அ$ேகாைவ2 ெச:7�களி� சில வ�மா/:- 
 
ெத:வ�திற� ேபச*. 

“எறி79 க=த� றைலசா:� திட�தமி ழி�ன�ைம  
அறி7� ��ட மணிேவத நாயக வCண*ெவ�பி�  
ெசறி7� ப"ந� மி�ேப ைர7மி�/ ேச��தெத:வ�  
�றி7� ப"யிைட ேயெச:7 ேமாச�/ ��னைலேய.” (24) 

 
க�றறிபா9க� கழற*. 

“ெசா�ற� நா��� �ைரேவத நாயக �9க�ெவ�பி*  
உ�ற� ெசா�றெத� கா_ டழ*�$ >லாவெலா�த  
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தி�ற� ெவ�னிைட$ கிQவா/ வா�ைவ ேய�கைலக�  
க�ற�9 ேக�ட� ந�/ந� றாெல9க� காவலேன.” (44) 

 
ெத-வநாயக� பி�ைளெத-வநாயக� பி�ைளெத-வநாயக� பி�ைளெத-வநாயக� பி�ைள. . . .     
 
பி�ைளயவ�க� திாிசிர�ர�தி* இ�$ைகயி* வ�� ப"�தவ�க4� ெத:வநாயக� 
பி�ைள ெய�பவ�� ஒ�வ�. அவ� பி�ைளயவ�களிட� ப"�� மி$க 
�க8ெப�றவ�. அவ�பா* தியாகராச ெச�"யா�$> அ��தப"யான மதி-� 
யாவ�$>� இ���வ�த�. ஆ/�க நாவல� பதி-பி�த தி�$>ற� 
�த=யவ�றி�>2 சிற-�-பாயிர� ெகா��தவ�க4� அவ�� ஒ�வ�. அவ� தா� 
பி�ைளயவ�களிட� க*விக�றைமைய$ >றி�� ஓாிட�தி� பி� வ�மா/ 
3றி7�ளா� : 
 

[3] “�ாிசிரா தில9>� திாிசிரா- ப�ளியி�  
கட�ம�9 >��த தடெந�� �டவியி*  
உ�றF* யா69 க�றவ ென�/�  
ேதாலா நாவி� ேமேலா� வ>���  
த�த�� பலபிர ப�த ெம�பன  
எ*லா; ெசா*ல வ*ேலா ென�/�  
உமி8�ைவ யாாிய� ��றப* �ராண��  
தமிழி� ெமாழி ெபய�$க� த$ேகா ென�/�  
தைனயைட� தவைர நிைனத� தைன-ேபா*  
வ*லவ ரா$க ந*லத� னிய�ைகயா�  
ெம=யா வ�பி� ச=யா ென�/�  
ம�றவ� பிறைர2 ெசா�றன ேபாலா  
��ற >ண9கC ��ற 6ண���  
ெச-ப�� ேளா�பல�$ ெகா-பயா H�ளன  
நிைன��ைர ெச:வ� �ைன��ைர ய�ெறன$  
கா�சியி� விள$கி மா�சியி னம�ேவா�  
க�றவ� >,மி 7�றேப ரைவயி�  
கன$>JC ணறிவிலா ெவன$>ேமா ெரா�$கிட�  
த�தமீ னா�சி ��தர- ெபாிேயா�.” 

 
 
ஆாிய"காவ+பி�ைளஆாிய"காவ+பி�ைளஆாிய"காவ+பி�ைளஆாிய"காவ+பி�ைள. . . .     
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பி�ெனா� கால�தி* தி�ெந*ேவ=- ப$க�தி=��� ஆாிய9காவ� பி�ைள 
ெய�ற ைசவ மாணவெரா�வ� இவாிட��- பாட9ேக�க வ�தன�. வ�தவ�கைள- 
பாீ�சி�� அவ�க4ைடய த>தி$ேக�ப$ க�பி-ப� இவ�$> வழ$கமாத=� 
அவைர அQவா/ பாீ�சி$க�ெதாட9கி ஒ� பாட* ெசா*?�ப" வினாவினா�. 
அவ�, 
 

“நீ�நா� நீ9கி7ேம நீ9கா� தைன�ெதாட��”  
 
எ�ற ெதாட$க�ைத7ைடய தி�$>�றால- �ராண���ள ம�த மா�த2 ச�$க2 
ெச:7ெளா�ைற$ 3றின�. அதைன$ ேக�>�. ெபா,ேத இவ�ைடய ெசவி7� 
உ�ள�� >ளி��தன. அதைன ம/�ைற ெசா*?�ப" ெச:� ேக�டபி��, “இ2 
ெச:7� எ�த F=?�ள�?” எ�/ ேக�டா�. அவ�, “தி�$>�றால- 
�ராண�தி?�ள�” எ�றா�. பி�� அ2ெச:7ளி� ச�த�-ப�ைத7� வரலா�ைற7� 
அவராலறி�� ெகாC� அ2 ெச:7ைள� தி��ப� தி��ப2 ெசா*ல2 ெச:தா�. அ� 
F==��� ேவ/ சில ெச:7�கைள7� ெசா*ல2 ெசா*=$ ேக�� அவ�றி� 
ெசா*=னிைம ெபா�ளினிைமகளி* ஈ�ப�� இ���றா�. பி��, “அ�Fலாசிாிய� 
யா�?” எ�றெபா,� அவ�, “ேமலகர� திாி3டராச-ப$ கவிராய�” எ�றன�. அ� 
ெதாட9கி அ-�ராண�ைத- ெப�/- ப"��- பா�$க ேவC�ெம�ற ஆவ* 
இவ�$> உCடாயி�/. 
 
ஆாிய9காவ�பி�ைள தின�ேதா/� இவாிட� பாட9ேக�� வ�தா�. 
ஒQெவா�ைற7� அ,�தி$ ேக�ப�� ெச:7� ெச:7� பயி�சி7� அவ�பா* 
இ��தைலயறி�� இவ� அவாிட�� மி$க அ�� பாரா�" வ�வாராயினா�. ம�ற 
மாணா$க�க4� அவ�பா� பிாிய�ைடயவ�களாகேவ இ��தா�க�. அயVாி=��� 
வ�தவராத=� அவ� இவ�ட� இைடவிடாம* இ��� வ�தா�. 
 
ஒ�நா� இரவி* அவ�$>- பாட;ெசா�ன பி�� வழ$க� ேபாலேவ ெத�� 
திCைணயி* அவைர- ப�$க2 ெசா*=வி�� இைடகழி(ேரழி)யி* இவ� 
சயனி��$ெகாCடா�. அ-ெபா,� நில6 ந�றாக எறி�த�. சிலேநரமான பி� 
வழ$க� ேபாலேவ இவ� விழி��$ெகாCடா�. அ-ெபா,� அ� மாணா$க� 
ப���$ெகா�ளாம* _ணிேல சா:��ெகாC� இ��தைல2 ச�ன* வழியாக$ 
கCடன�. பிற> சில ேநர� _9கிவி��� தி��ப விழி��$ெகாCட கால��� அவ� 
நி�திைர பCணாம* அQவாேற இ��தைமையயறி��, "ஏ� இவ� இ-ப" 
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இ�$கிறா�?” எ�/ நிைன�� அவ� ேநா$க�ைத அறிவத�>- ப��தப"ேய 
விழி�தவரா:$ கவனி��$ ெகாCேட இ��தா�. அ-ெபா,� அ�த மாணா$க� 
வா$கி=���, 
 

[4] “விடவாைள ெவ�ற விழியாைள- ^மியி� ேமலதிர 
நடவாைள- ெபCக�த� நாயக மாெமா� 5நாயக�ைத  
மடவாைள ெய�H� வதிவாைள யி�ப வ"ைவெய�ெசா�  
கடவாைள யா�ெற:வ ேமெய�/ ேபாயினி$ காCப�ேவ”  

 
எ�H� ெச:7� எ,�த�. அவ� அதைன மீ��� ெம*ல2 ெசா*= மன� 
உ�கி$ெகாC"��தா�. அதைன$ேக�ட இவ� அவ�$> உ�ள கவைல 
இ�னெத�பைத யறி�� தா� அ�/ ெதாி�� ெகாCடவ�ைற ெவளியிடாமேல 
இ���வி��2 சில நாைள$>- பி�� அவாிட�� இய*பாக- ேப�9கால9களி* 
அவ�ைடய ஊைர ஒ�தின���, தா: த�ைதய� வரலா�ைற ஒ�தின���, விவாக� 
நைடெப�றதா இ*ைலயாெவ�பைத ஒ�தின��� ெம*ல ெம*ல விசாாி�� 
அறி�� ெகாCடன�. அQவா/ விசாாி�ததனா* அவ�ைடய த�ைதயா� 
இ�-பிட��, அவ�$> விவாகமாகி2 சில மாத9கேளயாயின ெவ�ப�� 
ெதாியவ�தன. பி�� அவ�ைடய த�ைதயா�$>, “உ9க4ைடய >மார� இ9ேக 
ெசௗ$கியமாக- ப"��$ெகாC� வ�கிறா�. சிற�த ��திமானாக6� 
காண-ப�கிறா�. அவ�ைடய ந�>ண ந�ெச:ைகக� மிக6� தி�-திைய 
உC�பCOகி�றன. ஆனா?� ஆகார� ெச:� ெகா�வத�> வசதியான இட� 
இ*லாைமயினா* அவ�ைடய ேதக� வரவர ெம=�� வ�கிற�. ஆதலா* 
அவ�ைடய தாயாைர7� மைனவிைய7� அைழ��$ெகாC� நீ9க� இ9> வ�� 
சில மாத9க� இ��� அவ�$> ஆகாராதி ெசௗகாிய9கைள2 ெச:வி��வ�தா* 
அவ� ெசள$கியமாகவி�-பத�றி ந�றாக- ப"��� ேத�2சி ெப/வா�. இ9ேக 
வ�� கால9கழி$க ேவC"யைத-ப�றி நீ9க� சிறி�� கவைல7றேவCடா�. 
இ9ேக எ*லா வசதிக4� அைம$க-ப��. உ9க4ைடய வரைவ எதி�பா�$கிேற�. 
நீ9க� வ�வைத-ப�றி ��னதாக என$>� ெதாிவி$க வி���கிேற�'' எ�/ 
அ�மாணா$கரறியாமேல ஒ� க"த� எ,தியH-பிவி�� இவ� வழ$க�ேபா* 
அவ�$>- பாட; ெசா*= வ�தா�. 
 
சில தின9க4$>- பி�� ஒ�நா� பக=* 15 - நாழிைக$> ேம* அவ�$>� ேவ/ 
சில�$>� பாட; ெசா*=$ெகாC� த��ைடய K��� திCைணயி* இவ� 
இ�$ைகயி* ேமேல >றி-பி�ட அவ�ைடய த�ைதயா� தாயா� மைனவியாகிய 
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Sவ�� இவ�ைடய K�ைட விசாாி��$ெகாC� வ�தன�. அவ�க� இரC� 
S�/ K�"�> அ-பா* வ��ேபாேத ஆாிய9காவ�பி�ைள கC� தி\ெர�/ 
கீேழ >தி��2 ெச�/ அவ�கைள$ கC�, "எ-ெபா,� இ9ேக வ�தீ�க�? 
எத�காக வ�தீ�க�? நா� எ,தாம=�$ைகயி* நீ9க� எ-ப" வரலா�?” எ�/ 
ேகாப��/$ ேக��$ெகாC"��தெபா,�, இவ� அவ�க� இ�னாராக 
இ�$கலாெம�/ ஊகி�தறி�� ெகாC� எ,�� ெச�/ அ� மாணவைர$ 
ைகயம��தி, "த�பி! ஏ� ேகாபி��$ெகா�ள ேவC��? உ��ைடய 
ேபாஷைண$காக�தா� நா� எ,தி இவ�கைள வர2 ெச:ேத�. ��மா இ��” எ�/ 
ெசா�னா�. அவ�க� வர$3�ெம�/ எதி�பா��� ��னேர அைம�தி��த ஒ� 
வி�தி$> அவ�கைள அH-பி ஆகார� �த=யன ெச:வி$>மா/ 
ெசா*=யH-பினா�. அ-பா* தா� ெச�/ அவ�க4$> ேவC"யவ�ைற$ 
>ைறவி�றி அைம��$ ெகா���� த�ைதயாைர� தனிேயயைழ��, “உ9க4ைடய 
>மார� உ9கைள$ ேகாபி��$ெகாCடா?� நீ9க� அதைன- ெபா��ப��தாம� 
ப$>வமாக2 சமாதான� ெசா*= வி�9க�. அவ� மி$க ��திசா=; வி��தி$> 
வர$3"யவ�. அவ� இ� நகர�தி* தனியாக இ��தைல விட$ >��ப�ேதா� 
இ��தா* ந�ைம உCடா>ெம�/ என$>� ெதாி�ததனா* தா� உ9கைள 
வ�வி�ேத�” எ�/ ம��� ெசா�னா�. அவ�� இவ�ைடய ேபர�ைப- 
பாரா�"ன�. த� >மார� ப"$>�வைரயி* தா: த�ைதய� �த=ேயா� உடனி��� 
வ�தா�க�. அவசியமான த கால�தி* அ�மாணவ�ைடய த�ைதயா� ம��� 
த�S�$>2 ெச�/ வ�வா�. இQவா/ சில மாத9க� அ9கி��� ேக�க ேவC"ய 
பாட9கைள$ ேக��$ெகாC� தமிழி* த$க பயி�சி ெப�/ ஆாிய9காவ�பி�ைள 
த� >��ப��ட� ஊ� ேபா:2 ேச��தன�. பி�� அ"$க" வ�� இவாிட� 
ேவC"யவ�ைற� ெதாி��ெகாC� ெச*வா�. 
 
இQவா/, த��ைடய மாணவ�க4$> எ�த எ�த வைகயி� >ைறக� உ�ளனேவா 
அவ�ைறெய*லா� தாேம அறி�� ஆரா:�� தீ�$>� அாிய த�ைம இ$கவிஞ� 
ேகாமா�பா* இ��� வ�த�. 
 
அழகிாி ராஜுஅழகிாி ராஜுஅழகிாி ராஜுஅழகிாி ராஜு. . . .     
 
இவாிட� சில வ�ட9க� இ��� பாட9 ேக��2ெச�றவ�க4� இராமநாத�ர� 
அழகிாி ராஜு எ�பவ�� ஒ�வ�. அவ� தமி8 வி��வா�க� நிர�பி7�ள 
இராமநாத�ர�தவராதலா*, இய�ற வைரயி* ந*ல தமி8-பயி�சி7�ளவராக 
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இ��தா�. ஒ�நா� அவ�, பயி�க4$> ஜல� பா:2�வத�> ஒ� கிண�றி=��� 
ஏ�ற� இைற��$ெகாC"�$ைகயி* சாியாக அவ� அQேவைலைய2 ெச:யாத� 
கC� உட� இ��த அவ�ைடய உறவின� ஒ�வ� மிக6� ேகாப9ெகாC�, “நீ 
எ�ன ��த ��டாளாக இ�$கிறாேய!” எ�றா�. அதைன$ ேக�� அவ�, “இQவா/ 
உ9கேளா� இ��ததனாேலேய நா� ��டாளாக ஆேன�. தமி8$ க*விைய இனி 
ந�> பயி�/ ேத�2சி7�/ இ9> வ�ேவேனய�றி அத�> ��� வ�வதி*ைல” 
எ�/ ச�திய; ெச:�வி�� அQ]ாி=��த ேவலா7த$ கவிராய� வாயிலாக- 
பி�ைளயவ�க� ெப�ைமகைள7� மாணவ�க4$> அ��ட� தைடயி�றி இவ� 
பாட;ெசா*=வ�தைல7� அத�> ��ேப அறி�தவராதலா* உடேன �ற-ப��� 
திாிசிர�ர� வ�� இவாிட� பாட9ேக��வ�தன�. ப"$கேவC�ெம�ற 
ஊ$க��ளவராக இ��ததனா� பல F*கைள$ க�/ விைரவி* ந*ல 
பயி�சிைய7� பாட;ெசா*?� திறைமைய7� அைட�தா�. சில கால�தி�>- பி� 
த�S�$>2 ெச�/, “இனிேம� க*வியினாேலேய பிைழ$கேவC��” எ�ற விரத� 
^C� சில�$>- பாட; ெசா*= வ�வாராயின�. அ9ஙன� ெசா*= வ�ைகயி* 
அவ�ைடய திறைமயா* பாலவன�த� ஜமீ�தாராகிய �மா� பாC"��ைரஸாமி� 
ேதவரவ�க4$> இைளைமயி* தமி8 ஆசிாியராக அம��த-ெப�றா�. இ-ேபா��ள 
ம�ைர� தமி82ச9க�� Nதாபக��, அ�9கைல விேநாத�மாகிய �மா� 
பாC"��ைர� ேதவரவ�க�, “இ-ெபா,� தமி8நா�"* உ�ள தமி8- 
பC"த�களி� ெப��பாேலா� பி�ைளயவ�க4ைடய மாணா$க�க4� மாணா$க� 
பர�பைரைய2 சா��தவ�க4ேம. என$>� தமிழாசிாிய�களாக இ��த நா*வ�களி*, 
பி�ைளயவ�க4ைடய மாணா$க�க� Sவ�; அ�Sவ� அழகிாி ராஜு6� ம�ைர 
இராமசாமி- பி�ைள (தி�ஞான ச�ப�த பி�ைள)7� தி�வாவ��ைறயாதீன 
வி��வானாகிய பழனி$>மார� த�பிரானவ�க4� ஆவ�. அவ�க4� அழகிாி ராஜு 
எ�பவ� பாட9 க�பி$>� அழ>� தமி8நய�ைத2 �ைவபட- �ல-ப���� வித�� 
அ��ைடைம7� ெசா*=யட9>வன அ*ல; என$>� தமிழி� பிாீதி7Cடான � 
அவராேலேய. பி�ைளயவ�க4ைடய >ண விேசட9கைள7� பாட* நய9கைள7� 
அ"$க" ெசா*=$ெகாCேட யி�-பா�” எ�/ எ�னிட�தி?� ேவ/ பலாிட�தி?� 
பி�கால�தி� பாரா�"$ 3றியி�$கிறா�க�. 
 
இ9ஙன� அQவ-ேபா� வ��வ�� சிலநா� இ��� பாட9ேக��- பய�ெப�/2 
ெச�றவ� பல�. 
------------ 
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[1] இ2 ெச:7� ப>தி7� இத�>�� கா�"ய ெச:7�க4� ெச:7� ப>திக4� 
‘��ைவ மகாவி��வா� ெச. சவாராய? நாயக�$>2 ச�ப�தமான பாட�றிர��’ 
(1905ஆ� வ�ட�) எ�H� ��தக�தி=��� அறிய-ப�டன. 
[2] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த� திர��, 4611 - 5048. 
[3] மீ. பிரப�த�திர��, 2809. 
[4] இதைன- ேபா�ற ேவ/ 2-பாட*க� உC�; அைவ இ-ெபா,� 
கிைட$கவி*ைல.  
[5] நாயகெம�ப� அவ� மைனவியி� ெபய�. 
---------------- 
 

17. 17. 17. 17. இர=டாவ� �ைற ெச�ைன�0இர=டாவ� �ைற ெச�ைன�0இர=டாவ� �ைற ெச�ைன�0இர=டாவ� �ைற ெச�ைன�0/ ெச�ற�/ ெச�ற�/ ெச�ற�/ ெச�ற�....    
 
ெச�ைன�0/ ெச�ற�ெச�ைன�0/ ெச�ற�ெச�ைன�0/ ெச�ற�ெச�ைன�0/ ெச�ற�....    
 
ெச�ைனயி=��த கா. சபாபதி �த=யா� �த=யவ�க� இவ�ைடய க*வி 
வள�2சிைய$ ேக�வி7�/ இவைர- பா�$கேவC�ெம�H� 
வி�-ப�ைடயவ�களா: இவ�$> எ,�� க"த9களி* த9க� க��ைத$ 
>றி-பி��வ�தா�க�. இவ�$>� அQவாேற அவ�கைள$கC� மீC�� 
அளவளாவ ேவC�� எ�H� ஆவ* இ��த�. அதனா* ெச�ைன$>- �ற-ப�� 
இைடயிேல7�ள ப�\�வர�, தி�வாவ��ைற, த�ம�ர�, சித�பர�, 
தி�-பாதிாி-�=B� �த=ய Nதல9கைள� தாிசி��$ெகாC� சில வார9களி* 
ெச�ைன வ�� ேச��தா�. அ9ேக சபாபதி �த=யா� �த=ேயா�களா* வரேவ�க- 
ெப�றன�. தாCடவராய� த�பிரானவ�கைள$ கC� ஸ*லாப� ெச:� ெகாC�� 
ம�ற வி��வா�கேளா� பழகி இ���/� வ�தன�. திாிசிர�ர� ெச�ற பி�� இவ� 
இய�றிய கா-பிய9களி?� பிரப�த9களி?� உ�ள ெச:7�கைள அவ�க� 
ேக��$ ேக�� மகி8�தன�. 
 
[1] [1] [1] [1] சி*திர/ ச*திர  2க3/சிமாைலசி*திர/ ச*திர  2க3/சிமாைலசி*திர/ ச*திர  2க3/சிமாைலசி*திர/ ச*திர  2க3/சிமாைல....    
 
அ-ெபா,� தி�மயிைல� தி�$>ள�தி� ெத�கைரயி?�ள�� இ-ெபா,� 
சி�திர2 ச�திரெம�/ வழ9க- ெப/வ�மாகிய ச�திர�ைத$ க��வி�� அத�>- 
பலவைகயான வ�வா:கைள7� ஏ�ப��தி- �க8ெப�/ விள9கிய வியாஸ�பா" 
விநாயக�த=யா� மீ� கா. சபாபதி �த=யா� �த=யவ�க� பல ெச:7�க� 
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இய�றி- பாரா�"ன�. இவைர7� பா��ப" ேக��$ெகாCடன�. அவ�க� 
வி�-ப�தி�ப" இவ� அ2 ச�திர�தி� ெப�ைமைய2 சிற-பி�� 100-
வி��த9களட9கிய மாைலெயா�/ இய�றி- பல �லவ�க4$> இைடேயயி��� 
அர9ேக�றின�. அ�மாைல சி�திர2ச�திர- �க82சி மாைல ெய�/ ெபய� ெப/�. 
அ� Fைல- பாரா�", சபாபதி �த=யா� �த=யவ�க� ெகா��த சா��$கவிக� 
பல அ� F=� ெப�ைமைய- �ல-ப����. அதி?�ள ெச:7�க4�சில வ�மா/: 
 

“ெத��ெப�றா� வியாசநக� விநாயகமா  
           லத�ேக�ப2 ெசயி�தீ� மி$க  
ெபா��ெப�றா னத�ேக�ப மயிைலயி�ச�  
           திர9க�"- �க8சா* ெப�மா�  
அ��ெப�றா னிவன�றி- ெபா��ெப�/�  
          அற;ெச:யா அவனி 7�ளா�  
ம��ெப�றா� சி/ைமெப�றா ாி�Hெம�ெப�  
           றாெர�னி� வைசெப� றாேர.”  

 
“க�தாிய �க8மயிைல$ காபா= தீ��தெந�9 கைரேயா� நா�>�  
ெபா�வ�கீ8 கைரகபா @2சர�தா ேல$க,�த� ^C� ேம6�  
அ�ைமெகா�ெத� கைரவிநா யக�கி*ச� திர�தாலஃ தைட7 ம�ைற  
இ�கைர7 ெம�ெச:வா ெம�ெச:வா ெம�ேற9கி யி�$> மாேலா.”  

 
“நைனயமல�- ெபாழி�மயிைல விநாயகமா*  
           ச�திர�தி* நல;சா ேலாவ�  
விைனய�ற வா:�தைம�த வவH�வ-  
            படெமா�பா� ேமவி ைவ>�  
அைனயவ�பா� ேபசவ� மைறயவர-  
           பட�திைன$கC டாசி 3றி�  
திைனயள6� விடா�ெமாழிய வவன�ேக  
          யி���நைக ெச:வ� மாேதா.”  

 
விநாயக �த=யா� அ�த- பிரப�த�தி�>- பாிசிலாக F/வராக� இவ�$> 
ஸ�மான; ெச:தன�. அ�ெதாைக இவ� ெச�ைனயி=��� கால9 கழி-பத�> 
அH3லமாக இ��த�. அ�த- பிரப�த� பி�� நள வ�ட� சி�திைர மாத� (1856) 
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பதி-பி$க-ெப�ற�. பி� விநாயக �த=யா� மீ� இவ� சில தனி2 ெச:7�க4� 
இய�றின�. 
 
[2] [2] [2] [2] வியாைச� ேகாைவவியாைச� ேகாைவவியாைச� ேகாைவவியாைச� ேகாைவ....    
 
இ-ப"யி��� வ�ைகயி* இவ� ெச:த பல ெச:7�கைள$ ேக��வ�த கா. சபாபதி 
�த=யா�� பிற�� ஒ�சமய� ேவதநாயக� பி�ைளயி� மீ� இவ� இய�றிய 
>ள�_�$ ேகாைவயி� சில ெச:7�கைள$ ேக�� இ���/ விநாயக �த=யா� 
மீ�� ஐ�திைண$ ேகாைவ ெயா�/ ெச:ய ேவC�ெம�/ வ��/�தினா�க�. 
அவ�க4ைடய வி�-ப�தி�கிண9கி அQவCணேம ெச:ய�ெதாட9கி F/ 
ெச:7�க� ெச:� �"�தன�. அவ�ைற$ேக�ட விநாயக �த=யா� ெபாி�� 
மகி8�� விைரவி* நிைறேவ�றி� த��ப" 3றி 5பா: நாb/ பாிசிலளி�தன�. 
பி�� அ$ேகாைவைய� திாிசிர�ர� ேபா: �"�தH-�வதாக$ 3றினா�. 
இவ�ைடய க�டைளயி�ப" அ$ேகாைவயி� எ;சிய ப>தி சி. தியாகராச 
ெச�"யாரா* இய�ற-ெப�ற�. அ$ேகாைவ ச�ப�தமான ஒ� ெச:திைய இ9ேக 
>றி-பி�கிேற�: 
 
தியாகராச ெச�"யா� உபகார2ச�பள� ெப�/$ெகாC� உைறBாி* 
இ��தெபா,� அவைர- பா�-பத�> நா� ெச�றி��ேத�. அ-ேபா� ஒ�நா�, 
“ஐயா அவ�க4� நீ9க4� இய�றிய வியாைச$ேகாைவைய நா� பா��ததி*ைல. 
இ�வைரயி* அ� கிைட$கவி*ைல. த9களிட� உCேடா?” எ�ேற�. “ஓ� 
அ2�-பிரதிேய எ�னிட� இ�$கிற�. அதைன$ ெகா�-பத�> எ� மன� 
�ணியவி*ைல” எ�றா� ெச�"யா�. நா�, “ப"��வி��� த��வி�ேவ�” 
எ�ேற�. அவ� அ-பா* அதைன$ ெகாC�வ�� ெகா��தா�. அவ� 
��னிைலயி* ஒ�நா� காைல ெதாட9கி அதைன- ப"��- ெபா�� 
ேக��வ�ேத�. அவ� க"னமான இட9க4$>- ெபா�� ெசா*=$ 
ெகாC�வ�தா�. F/ பாட*க� ஆன6ட� தி\ெர�/ அவ�, “இனிேம* 
வாசி$கேவCடா�; நி/�தி விடேவC��” எ�றா�. அவ� அQவா/ 3றியத�>$ 
காரண� விள9கவி*ைல; “'ஏ� நி/�த2 ெசா*?கிறீ�க�? ேநரமாகவி*ைலேய. 
இ�H� சில பாட*க� ப"$கலாேம. ந*ல இடமாக இ�$கிறேத” எ�ேற�. 
“இ*ைல. உ9க4$> எ�னிட��� எ� பா�"னிட��� மி$க மதி-�C�. இனி, 
ேமேல வாசி�தா* அ�த மதி-�$ >ைற�� வி��” எ�றா�. “எ�ன காரண�?” என 
வினவிேன�. “இ�கா/� உ�ள பாட*க� ஐயா அவ�க� பா"யைவ; இத�> 
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ேம?�ளைவ அவ�க4ைடய க�டைளயி�ப" நா� ெச:தைவ. அவ�க4ைடய 
இனிய ெச:7�கைள வாசி�த பி� ெதாட��� எ� பா��$கைள7� வாசி�தா* எ� 
ேயா$கியைத ெவ�டெவளியா:வி��. அமி�த�ைத7Cடவ� பிCணா$ைக 
உCட� ேபா=�$>�” எ�/ ெசா*=வ��தினா�; அ-ெபா,� அவ� 
கCகளி=��� நீ� ெப�கி�/. பி�ைளயவ�கள� கவி2�ைவைய ந�> அறி�� 
அதி* ஈ�ப�டவ�க4� ெச�"யா� �த*வெர�ப�� அ� F=� சிற-�� 
இதனா?� ெவளியாயின. 
 
அ$ேகாைவ- பாட*களி� சில வ�மா/: 
 
தைலவ� தைலவிைய- �க8த*. 

“�ரேவா� கவிஞ�ைவ- பாேனா� விநாயக ^பெனH�  
உரேவா� வைரயிவ� த�வாC �க�ெதாழி ?�சிறிதா  
தரேவா னிர�� ெகாள�திாி த�ைமயி� றானலேவா  
இரேவா ெனH�ெபய� ெப�றா H�பதி ெய�பவேன.” 

 
தைலமக� ம/�த*. 

“நீ�ேவ� டைட�திர� ேதாைர- பிரம�> ேநடாிய 
ஆ�ேவ�ட ேவணி- �ன*ெகாC�C பாெய� றைறதெலா$>�  
பா�ேவ�ட சீ��தி விநாயக மா*வைர- பா�ெமாழியா:  
தா�ேவ�ட ம9ைகைய நீவைர� ெத:ெத�/ சா�றியேத.” 

 
தி�மயிைல 2ராண� ெச-ய* ெதாட"கிய�தி�மயிைல 2ராண� ெச-ய* ெதாட"கிய�தி�மயிைல 2ராண� ெச-ய* ெதாட"கிய�தி�மயிைல 2ராண� ெச-ய* ெதாட"கிய�....    
 
விநாயக �த=யா� இவ� ெச:த தியாகராச@ைல, உைறB�- �ராண� 
�த=யவ�ைற$ ேக�� விய��, “தி�மயிைல$> நீ9க� ஒ� �ராண� 
ெச:யேவC��” எ�/ வ��/�தி$ 3றி அ�தல�தி� வடெமாழி- �ராண�ைத7� 
ெகா��தன�. அ$கால�தி* தி�மயிைல$ ைக$ேகாள� ெத�வி* இ��த சாமி 
�த=யாெர�H� அ�ப� ஒ�வ�, “இ-�ராண�ைத2 ெச:� �"�தா* விநாயக 
�த=யா� த$க ஸ�மான� ெச:வா�; அ�றி7� நா9க4� எ9களா=ய�றைத2 
ெச:ேவா�” எ�/ F/ 5பா: ெசல6$>$ ெகா��தா�. அவ�க4ைடய 
ேவC�ேகாளி�ப" பாயிர�� நா��-படல� நகர-படல9க� ம��� 
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ெச:ய-ப�டன. அ-ப>தி இ-ெபா,� கிைட$கவி*ைல. அதி?�ள சில 
அ�ைமயான பாட*கைள நா� ேக�"�$கிேற�. 
இ2ெச:தி நைடெப�ற� இவர� 39-ஆ� பிராய�திலா>�. 
 
0ள*H� �த5ய இட"கF�0/ ெச�ற�0ள*H� �த5ய இட"கF�0/ ெச�ற�0ள*H� �த5ய இட"கF�0/ ெச�ற�0ள*H� �த5ய இட"கF�0/ ெச�ற�....    
 
இவ� இ9ஙன� ெச�ைனயி* இ���வ�ைகயி*, சிவஞான �னிவ�, க2சிய-ப 
�னிவ�, ெதா�"$கைல2 �-பிரமணிய �னிவ� ஆகியவ�க� ெப��பா?� த9கி� 
தமிைழ அபிவி��தி ெச:�� பல�$>- பாட;ெசா*=7� தமி8 F*கைள 
இய�றி7� விள9கிய இட9கைள- பா�$கேவC�ெம�H� வி�-ப� இவ�$> 
உCடாயி�/. உCடாகேவ விநாயக�ராண� அர9ேக�ற-ப�ட இடமாகிய 
ெச�ைன ஐயா-பி�ைள ெத�வி� ேகாயி* ெகாCெட,�த�ளிய � பிரஸ�ந 
விநாயகைர� தாிசி�தா�; விநாயக �ராண� ெச:வி�த சித�பர �த=யாெர�பவாி� 
பர�பைரயினராகிய ஒ�வரா* அைழ$க-ெப�/$ >ள�_� ெச�றா�. அ9ேக 
ேகாயி*ெகாCெட,�த�ளிய � ேசாேமசைர7� � அ�தா�பிைகைய7� 
தாிசன� ெச:தா�. அவ�க� இ���வ�த மட�தி�ற9கினா�. அவ�க4ைடய 
ெப�ைமைய ஆC��ளா�$ெக*லா� எ���ைர�தா�. “சிவஞான �னிவ�, 
ேசாேமச� ��ெமாழி ெவCபா6� அ�தா�பிைக பி�ைள� தமி,� >ள�ைத- 
பதி�/-ப�த�தாதி7� இய�/வத�>� � க2சிய-ப �னிவ� விநாயக �ராண� 
ெச:வத�>� அவ� ெப��பா?� வாச� ெச:வத�>� இடமாகவி��த இQ]� 
எ�ன �Cணிய� ெச:தேதா? இ�த- ெப�ைமைய- ெபாிய நகர�� ெப�றிலேத!” 
எ�/ மன��கின�; சில நா� அ9கி��தன�. 
 
அ-பா* ெதா�"$கைல$ ேகசவ �த=யா� பர�பைரயினராகிய கி�Uணசாமி 
�த=யாரா* அைழ$க-ெப�/� ெதா�"$கைல ெச�றா�. அ9ேக ��3றிய 
சிவஞான �னிவ� �த=ய Sவ�� இ��த மட�ைத7� அQ]ாி� 
ேகாயி*ெகாCெட,�த�ளியி�$>� � ெச9க,நீ� விநாயகைர7�, � 
சித�பேர�வரைர7�, � சிவகாமி அ�ைமைய7�, � ஆதிேகசவ- ெப�மாைள7� 
தாிசன� ெச:தா�. [3] சிவாலய�தி� �� மCடப�தி� சிலா5பமாக 
எ,�த�ளியி�$>� சிவஞான �னிவைர7� தாிசி�தா�. சிலதின� அ9ேக 
அவ�களா* உபசாி$க-ப��� த9கியி��தா�. 
 
[4][4][4][4]சித�பேரச� மாைலசித�பேரச� மாைலசித�பேரச� மாைலசித�பேரச� மாைல....    
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அ9ேக இ�$>�ெபா,� சிவஞான �னிவராேல இய�ற-ப�ட ெச9க,நீ� 
விநாயக� பி�ைள�தமி8, கைலைச- பதி�/- ப�த�தாதி, �-பிரமணிய �னிவ� 
இய�றிய கைலைச2 சிேலைட ெவCபா, கைலைச$ேகாைவ �த=யவ�றி� 
நய9கைள அ�ப�க4$>2 ெசா*=$ெகாC"��தா�. அ-ெபா,� கி�Uணசாமி 
�த=யா�, “இ�த Nதல��2 சித�பேர�வர� மீ� ஒ� ச�நிதி�ைற �-பிரமணிய 
�னிவரா� ெச:ய� ெதாட9க-ப�� ��/-ெபறாம* நி�/வி�டைமயா* தா9க� 
அைத- ^��தி ெச:யேவC��” எ�/ ேவC"னா�. அQவCணேம இவ� ெச:ய� 
ெதாட9கி2 சித�பேரச� மாைலெயா�ைறம��� அ9ேக ெச:� �"�தன�. பி�� 
திாிசிர�ர� ேபா: எ;சியவ�ைற2 ெச:தH-�வதாக2 ெசா*= விைடெப�/� 
தி��பினா�. பி�� அ2ச�நிதி�ைற ��/-ெபறவி*ைல. சித�பேரச� 
மாைலயி?�ள சில ெச:7�களி� ப>திக� வ�மா/: 
 

“வ�டநாC மல�ேம� கட6ெள� றைலேம* 
வ���ற$ கடைவெய� ெற,தி  
இ�ட தீ ெய,�� நீெர,� தாத� 
ெக�தவ; ெச:�ேள ன"ேய�" (33) 

 
“எ�/ைம யா�ைற ேம6ெம� மனநி� 
இைணயிைல யா�ைறேம வா�  
ெச�/ய� தி*ைல தாிசி�த தி*ைல” (72) 

 
“மைறவன9 ெகா"ய பாவிேய� விழி$> 
மைறவன மாயின தா5�  
அைறய�� ெப/வா� �>தயா னா5 
ராெறனி ன;�வ� S8க” (73) 

 
“>தி�தநீ�$ ேகால$ கா6ேற� Kேண 
ேகால$கா� ேதா/�� /ழ*ேவ�” (75)  

 
“அ��பிய மல�நீ� வா;சிய ெமா�நா 
ளாயிH� வா;சிய�” (76)  
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“உட�பர9 >�ற நி�பர9 >�ற 
��ெறா� கா�ெறாேழ� க�]�  
விட�க� மாைச ெகாCெடேழ� க�]� 
விட�க� மாைசமி$ >ைடேய�” (77) 

 
“ெந�ப� பழன� ப�பல ேவC" 
நி�றன னீயினி தி�$>�  
ம�ப� பழன� வா;சிேய� ெகா"ய  
வ;சக ன*லேனா கைடேய�” (85) 

 
திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�திாிசிர2ர� மீ=ட�....    
 
இ-ப"ேய அ��னிவ�க� இ��த இட9கைளெய*லா� இைடயிைடேய 
பா���$ெகாC� ெச�ைன வ�� ேச��� சிலநா� த9கி அ9கி��த 
வி��வா�கேளா� பழகி$ கிைட�த F*கைள2 ேசகாி��$ெகாC� பி�� 
எ*லாாிட�� பிாியா விைட ெப�/2 ெச�ைனைய வி��- �ற-ப�டா�. 
இைடயிேல உ�ள பல Nதல9கைள7� தாிசி��$ெகாC� வ�ைகயி* 
தி�-பாதிாி-�=Bாி* சில நா� த9கினா�. அ-ெபா,� இவ�$>�த$க 
உபசார9கைள2 ெச:� ஆதாி�தவ� இவ� மாணா$கராகிய சிவசித�பர 
�த=யாெர�பவ�. பி�� அQவிட�தினி�/� நீ9கி� திாிசிர�ர� வ�� ேச��தா�. 
வ�� வழ$க� ேபாலேவ பாட; ெசா*?த* �த=யவ�ைற2 ெச:� 
வ�வாராயின�. 
 
தா=டவராய* த�பிதா=டவராய* த�பிதா=டவராய* த�பிதா=டவராய* த�பிரானவ�க�பா% ேபN�  2ராண� ெப+ற�ரானவ�க�பா% ேபN�  2ராண� ெப+ற�ரானவ�க�பா% ேபN�  2ராண� ெப+ற�ரானவ�க�பா% ேபN�  2ராண� ெப+ற�. . . .     
 
ஆன�த வ�ஷ�தி*, ெச�ைனயி=��த தாCடவராய� த�பிரானவ�க� 
க*=ைட$>றி2சி ெச*வத�>- பயணமாகி� திாிசிர�ர� வ�� ெமளனNவாமிக� 
மட�தி* சிலநா� த9கின�. அவ� வரைவயறி�த இவ�, மாணா$க�க4ட� ெச�/ 
தாிசி��2 ச�பாஷி��$ ெகாC"��தா�. அ-ேபா� இவ�, � க2சிய-ப �னிவ� 
இய�றிய ேப5�- �ராண� த�பா=*ைல ெய�/� அதைன- ப"�� இ��ற 
ேவC�ெம�H� வி�-ப� தம$> உ�ளெத�/� அதைன வ�வி��� தர 
ேவC�ெம�/� ேக��$ெகாCடா�. அவ�, “இ-ெபா,� எ� ைகயி* அ� 
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வ���ள�. ஆனா* க*=ைட$>றி2சி$> அதைன$ ெகாC� 
ேபாகேவC"யவனாகவி�$கிேற�” எ�றா�. 
 
மீ: அைத- ப"��- பா�$கேவC�ெம�ற வி�-ப� அ"ேயH$> மி>தியாக 
இ��தலா* [5]அ9>�தி ெகா��த�4மாயி� விைரவி* பிரதி ெச:�ெகாC� 
ெகா���வி�ேவ�. 
 
தாCடவ: நா� இ�H� சில தின9கேள இ9> இ�-ேப�. அத�>� நீ9க� 
எ-ப"- பிரதி ெச:� ெகா�ள �"7�? ஒ� மாதமாவ� அத�> ேவCடாமா? 
 
மீ: ேவCடா�. அ9>�தி >றி-பி�� கால�தி�>�ளாகேவ பிரதி ெச:� 
ெகா���வி�ேவ�. அைத-ப�றி அ9>�தி$>2 சிறிேதH� கவைல ேவCடா�. 
 
தாCடவராய� த�பிரானவ�க�, “நா� பாட; ெசா*வத�> ைவ�தி�$>� 
பிரதியாதலா* அவசிய� ெகாC� ேபாக ேவC��” எ�/ ெசா*= அதைன$ 
ெகா��தன�. உடேன அதைன இவ� வா9கி2 ெச�/ த��ைடய மாணா$க�க4� 
பைனேயாைலயி* எ,த$3"யவ�க� சிலைர� ேத��� அைழ��, 
அ-��தக�தி?�ள ஏ�கைள- பிாி�� அவ�களிட� ெகா��� ஒ� பாக�ைத� தா� 
ைவ��$ெகாC� எ,�வி��� எ,தி7� சில தின9க4� �"�� உடHட� ஒ-� 
ேநா$கிவி��� த�பிரானவ�க� �ற-ப�வத�>� பிரதிைய2 ேச�-பி�� வி�டா�. 
 
இைடயிைடேய மாணா$க�க4ட� ேபா:� தாCடவராய� த�பிரானவ�கைள� 
தாிசி�� வ�வ�C�. அ$கால�தி* மாணா$க�க4� ஒQெவா�வைர7� அவ� 
பாீ�சி�� அவ�க� பாட9ேக�ட �ைறைய� ெதாி�� சில கால��- பல F*கைள 
மாணா$க�க� ஒ,9காக- பாட9ேக�"��தைல7� இவ� வ��தமி�றி 
இைடவிடாம� பாட;ெசா*=ய அ�ைமைய7� ப�றி மிக6� விய-�/வாராயின�. 
அவ� ஒQெவா�ைற7� சிரம-ப�� ஆசிாியாிட� க�றவராைகயா* அவ�$> 
இவ�ைடய அ�ைம ந�> �ல-ப�ட�. ‘இவ� தி�வாவ��ைற ஆதீன�தி* இ��� 
பாட; ெசா*வாராயி� இவ�ைடய க*வி பல�$>- பய�பட$3��; ஆதர6� 
ஊ$க�� இவ�$>� வள�2சியைட7�' எ�/ அவ� எCணினா�. 
 
ேமலகர� @ < பிரமணிய ேதசிக� இவைர ப+றி அறித%ேமலகர� @ < பிரமணிய ேதசிக� இவைர ப+றி அறித%ேமலகர� @ < பிரமணிய ேதசிக� இவைர ப+றி அறித%ேமலகர� @ < பிரமணிய ேதசிக� இவைர ப+றி அறித%....    
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சில தின9க4$>- பி�� த�பிரானவ�க� க*=ைட$>றி2சி$>2 ெச�றா�. 
தி�வாவ��ைற யாதீன�தி* அ-ேபா� சி�ன-ப�ட�தி* எ,�த�ளியி��த 
ேமலகர� �-பிரமணிய ேதசிக� அ9ேக இ��தா�. அவ� தாCடவராய� 
த�பிரானவ�களிட� பல தமி8 F*கைள- பாட9ேக�டவ�. அவைர$ெகாCேட 
மாணா$க�க4$>� பாட� ெசா*ல2 ெச:யலாெம�/ ேதசிக� எCணி அ$க��ைத 
அவாிட� ெவளியி�டன�. தாCடவராய� த�பிரானவ�க�, “எ�Hைடய ேதகநிைல 
அQவா/ ெச:ய இட�தரா�; வழ$க�� இ*ைல. திாிசிர�ர�தி* மீனா�சி 
��தர�பி�ைள ெய�/ ஒ� வி��வா� இ�$கிறா�. அவ� இரC��ைற 
ெச�ைன$> வ�தி��தா�. அ$ கால�தி* அவ�ட� ெந�9கி-பழ>� ச�த�-ப� 
வா:�த�. பி�� திாிசிர�ர�தி?� பழகிேன�. அ-ெபா,� அவ�ைடய அ�ைம 
ந�> விள9கி�/. பாட; ெசா*வதி?� ெச:7� ெச:வதி?� அவ�$> 
இைணயாக இ$கால�தி* யா�� இ*ைலெய�ேற ெசா*லலா�; இைடவிடாம� 
பாட; ெசா*வதி� சிறிேதH� ச=-பி*லாதவ�; நிைற�த க*விமா�. இ�த ஆதீன 
வி��வானாக அவ� நியமி$க-ப�வாராயி� ஆதீன�தி� �க8 எ9>� பர6�. 
அவைர$ ெகாC� பல மாணா$க�கைள- ப"-பி$கலா�” எ�/ விCண-பி��$ 
ெகாCடன�. அ$கால�த* �-பிரமணிய ேதசிக� இவைர ஆதீன�தி* 
இ�$க2ெச:ய ேவC�ெம�H� எCண� உைடயவராகி� த$க கால�ைத 
எதி�பா��தி��தா�. நி�க. 
 
தாCடவராய� த�பிரானவ�க� பிரதிைய- பா��ெத,திய ேப5�- �ராண� பி�� 
ப"-பவ�களா� பல பிரதிக� ெச:ய-ப�ட�. அ-பா* இ2ெச:திைய அறி�த 
பி�ைளயவ�க4ைடய மாணா$க பர�பைரயின� ஒQெவா�வ�� அ-பிரதிைய- 
பா���$ெகாCேட ைகவழி- ேபா$கியதி* இவ�ைடய மாணா$க�� ஒ�வ�� 
அ�9கைல விேநாத�� வரகேனாி- ப�டாதா�மாகிய சவாி��தாபி�ைளயிட� 
வ�� த9கி�/. அவ� அதைன- ெபா�ேனேபா� ேபா�றி2 ேசம�தி* ைவ��- 
பா�கா�� வ�தன�. அ� ெதாி�த நா� பி�கால�� அவாிட� ெச�/ ேக�� 
அதைன அாிதி� ெப�/ வ�� எ� பா* ைவ��, பி�ைளயவ�கைள- 
பா�-ப�ேபா* பா��� வ�கிேற�. 
 
தா=டவராய* த�பிரானவ�களி� க1த�தா=டவராய* த�பிரானவ�களி� க1த�தா=டவராய* த�பிரானவ�களி� க1த�தா=டவராய* த�பிரானவ�களி� க1த�....    
 
தாCடவராய� த�பிரானவ�க� க*=ைட$>றி2சியி=��� மீC�� ெச�ைன$>- 
�ற-ப��2 ெச*ைகயி* �க�தி* ஒ� ப� உCடாகி வ��தினைமயா* 
தி�2சிரா-ப�ளியி* ஐ�� தின9க� த9கினா�. பி�ைளயவ�க� ெச�/ 
ஸ�பாஷி�� வ�த�� அ-ெபா,� அ9ேக இ��த�� அ$கால�தி* இவேரா� பழகி 
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இ���ற�� ேமலகர� �-பிரமணிய ேதசிக�$> அவ� எ,திய விCண-ப�தி?�ள 
அ"யி�கCட வா$கிய�தா* விள9>�. 
 
“அ"ேய� திாிசிர�ர�தி* ெமளனNவாமிக� மட�தி* த9கி- [6] ப�வரலா� 
ப�வர?�/ வி��வா� � மீனா�சி ��தர� பி�ைளயவ�க4ைடய 
ச�பாஷைணயினா* [7] அ;� தின9கைள7� அ;�தின9களாக$ கழி�ேத�.” 
 
------------ 
[1] � மீனா�சி ��தர�பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 3954 - 4083. 
[2] மீ. பிரப�த�திர��, 4160-4609. 
[3] “ஓதாிய வா:ைம2 சிவாகம9 க�ெகலா ��றேப ராகரமதா:  
ஓ9>தி� வாவ� �ைற-பதியி ல��த� ெதா�வ"6 ெகாCட�ளிேய  
ேபத�/ சமயவாதி க4ள மய$ைக- ெபய�$>�ரச >ளிைகயாகி-  
பிாிய�ட ேனவ� த��தவ�$ கி�ப- ெப�9க�ைண ேம�வாகி  
ஆதாி� த"ேய9க 4Cண� ெதவி�டாத வமி�தசா கரமாகிேய  
அழ>ெபா= கைலைச2 சித�பேர �ரர"$ கதிம�ர கவிைதமாாி  
மாதவ� வ,�த- ெபாழி�த�ளி ெய�/மவ� மணிவள� ச�நிதியிேலா�  
மணிவிள$ ெக�னவள� சிவஞான மாதவ� மல�-பாத� வண9>வாேம.” 
[4] � மீனா�சி��தர� பி�ைளயவ�க� பிரப�த�திர��, 2915 - 3015. 
[5] தா9க� எ�H� ெபா�4ைடய இ2 ெசா*ைல� த�பிரா�மா�கேளா� 
ேப��ெபா,� 3/த* ச�பிரதாய�. 
[6] ப�வர* - ப� (ஒ�வைக2 சிர9>) வ�த*; ��ப�.  
[7] அ;� தின� - ஐ�� தின9க�; அ� � தின� - அழகிய ந*ல தின�. 
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