திாிசரர

மீனா சிதர பிைளயவக

சாிதிர - பாக 1.1

உ.ேவ.
ேவ.சாமிநாைதய ஐய எதிய
mInATci cuntaram piLLai carittiram, part 1.1
by u.vE cAminAta aiyar
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned
image (PDF) version of this work for the etext preparation. The etext has been
prepared using Google OCR Online Tool and subsequent proof-reading.
proof reading.
We thank Ms. Karthika Mukunth for her help in proof-reading
proof
ding this etext.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.
© Project Madurai, 19981998-2018.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

திாிசரர

மீனா சிதர
சிதர பிைளயவக

சாிதிர - பாக 1.1

உ.ேவ.
ேவ.சாமிநாைதய ஐய எதிய
Source:

திவாவைற யாதீன மகாவிவா திாிசரர

 மீனாசிதர பிைளயவக சாிதிர.
தபாக

இ ேமப" பிைளயவக மாணா$க மகாமேகாபாதியாய

தா%ிணாய கலாநிதி டா$ட உ.ேவ.சாமிநாைதயரா* எ,த-ெப/,

ெசனபடண: ேகஸாி அ2$3டதி பதி-பி$க-ெபற.

க4 காதிைக மீ, 1933
© Copyright Registered.
--------------

(விைல 5பா 2-0-0.)

கணபதி ைண
க6ைர

உளடக

1. ேனா தைதயா

2. இளைம- பவ க*வி7

3. திாிசிரர வா8$ைக

4. பிரபத9க ெச:ய ெதாட$க

5. திவாவைற வத

6. தி-ைப;ஞீ= திாிபதாதி
த=யவைற இயறிய

7. ெசைன$> ெச/ வத*

8. க*வியாற? ெச*வ ேபாற?

9. அபலவாண னிவாிட பாட9ேகட*

10. ெபாியராண- பிரச9க பாட; ெசா*?த?

11. சில பிரபத9க4 தியாகராச @ைல7 இயற*
12. சிவதேமாதிர2 வ" ெபற வரலா/
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13. ப9கA யாதிைர

14. உைறB-ராண அர9ேகற
பல பிரபத9கைள இயற?

15. இல$கண விள$க பாட9ேகட

16. சில மாணவக வரலா/

17. இரCடாவைற ெசைன$>2 ெசற

18. சீகாழி$ேகாைவ இயறி அர9ேகற*

19. மாBர வாச

20. திவாவைறயாதீன விவா ஆகிய
21. பல F*க இயற*

22. ர9கசாமி பிைளைய திவாவைற மடதி> வர2ெச:த

23. >பேகாண நிக82சிக

24. ராண9க4 பிரபத9க4 இயற*

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

திதாCடக.

தி2சிறபல.

க ைர.
ைர.

''ஒமணிைய 7ல>$ேகா /தி தைன

உதயதி H2சிைய 7மா னாைன-

பமணிைய- பாேலாட; சா" னாைன-

பவிதிரைன- பபதிைய- பவள$ >ைற

திமணிைய திதி-ைப ேதன தாகி

தீ9கபி னிைவைய திக,; ேசாதி

அமணிைய யாவதC ைற7C ேமய

அரன"ேய ய"நாேய னைட: ேதேன.''

தி2சிறபல.

தமி8 F*கைள நறாக- பயி/ ேவ/ பாைஷகளி* உள Fக$கைள

அறி அவறிபா?ள பலவைக2 ைவகைள7 Jக பிற
JகரேவCெமH அவாவினா* பலவைக F*கைள7 உைர

த=யவைற7 இயறி7 பாட;ெசா*=7 ேபதவி ாித தமி8-லவக

பல ப*லாயிர வஷ9களாக இதமி8நா"* விள9கி வ த9க த9க கைழ
நிைலநா" இ$கிறன. ேதாலா நாவி ேமேலாராகிய அவக4ைடய
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ைகமாறி*லாத ேபதவியினா* தமி8ெமாழி அைடத ெபைம7 தமிழரசக4
தமி8நா"ன ெபற பயH அளவி* அட9>வனவ*ல.

பல ஒ9> 3"7 தனிதனிேய இ அரசகளா? பிர$களா?

ஆதாி$க-ப ெச*வதி சிற வ/ைமயி* வா"7 இபதி* இ
பதி* ைள தமிைழ மறவாம*, "இதமிேழ உனா* இேத

இைமேயா, விதமி8த ெமறா? ேவCேட” எற Kரட விள9கிய
லவகளி ெபயக பல ெதாிய வகிறன. இ$காலதி* பல ைறகளி?

உைழ ஆரா:2சி ெச: பயனைடேவாக4$ெக*லா அத-லவக இயறி
ைவள F*கேள $கிய சாதன9களாக உளன.

ஆயிH, அவக4ேள பல லவகளி உCைம வரலா/கைள நறாக

ெதாிெகாள "யவி*ைல. சிலைடய வரலாறி சிலசில ப>திக ம

ஒவா/ ெதாிகிறன. அவகைள மிக2 சிறதவகளாக எCணி- பாரா" வகி

ேறா. அவக4$>  இ விள9கி அவக4ைடய அறிைவ- பCபதிய

F*கைள இயறிய லவகளி நிைலக இH பல மட9> உயதனவாக
இ$க ேவCெமபைத நிைன$>ெபா, அவைறெய*லா அறிய
"யவி*ைலேய எற வத அ"$க" உCடாகிற.

தமி8-லவகளி வரலா/க தமிழகதி* ஒ வைரயைறயிறி வழ9>கிறன.
கணபரபைர2 ெச:திக ,வைத7 நப "யவி*ைல. எத-லவபா?

ெத:Kக அசைத ஏறி-க, ந நா"னாி* ஒ சாரா லவகைள-பறி$
3/ ெச:திகளி சில நடதனவாக ேதாறவி*ைல. அ9ஙன 3/பவக

அ-லவக4$> மி$க ெபைமைய உCடா$க ேவCெமபெதாறைன

ம ககிறாகேளய*லாம* நடத விஷய9கைள நடதப"ேய ெசா*?வைத

விவதி*ைல. கப த=ய சில லவகைள வரகவிகெள/ க*லாமேல

பா"விடனெர/ ஸரNவதிேதவியி திவளா* அ9ஙனமாயினெர/

3/வதா ெபைமெயன6, அவக பழபிற-பி ெச:த Cணியதா?

திவளா? கிைடத ந*லறிைவ ைண$ெகாC பல F*கைள- பயி/
ெசயைகயறி6 வா:$க-ெப/ F* த=யன இயறினாகெளப

சி/ைமெயன6 சில எCOகிறாக. மிக6 க8ெபற ஒ லவ

ெச:தனவாக ெதாிவிதா* அவறி> மதி-Cடா>ெம/ தாமாகேவ கதி
அவைடய தைலயி* பிைழம=த F*கைள7 உைரகைள7

தனி-பாட*கைள7 ஏறி விகிறன; சாிதிர9கைள7, அவறி> ஏப

அைமவிகிறன. ஒவைடய வரலா/ அவ ெச:த F* த=யன6
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ேவெறாவைடய வரலாறாக6 ேவெறாவ ெச:தனவாக6 வழ9>கிறன.
த9க த9க அபிமான காரணமாக லவகளி சாதி, மத, ெதாழி*, ஊ

த=யவைற மா/பாடாக$ 3றி அவறி> உாியவைற$ கபிதவக4

உC. ஆCபாலாைர- ெபCபாலாராக6 ெபCபாலாைர ஆCபாலாராக6

மய9கி$ 3/வ ஒகாலதி* இதவைர ேவெறா காலதவராக$ 3/வ
பிற6மாகிய தமாற9க லவ வரலா/களி* ம=தி$கிறன. மிக6

சமீபகாலதி* இத லவக4ைடய வரலா/களி3ட இதைகய ெச:திக
இ$கிறன.

பCைட$காலதி* ைறயாக- பாட;ெசா*=வத விவாக

Fலாசிாியக4ைடய வரலாைற மாணா$கக4$> த= ெசா*=வி

அ-பா* Fைல அறி6/தி வதன; அதனா*தா லவக4ைடய சாிதிரைத

எ,திைவ$> வழ$க இலதாயிெற/ ேதா/கிற. இ9ஙன

அQவரலா/க வழிவழிேய வழ9கிவதன. ைறயாக- பாட; ெசா*?த?
ேகட? தவறிய பிகாலதி* ஆசிாிய வரலா/க பலப"யாக வழ9க

தைல-படன. ஒ லவபா* பாட9ேகடவேரH பழகினவேரH அவைடய

பரபைரயினேரH அவர சாிதிரைத எ,திைவ-ப தமி8நா"*
இ*லாமேபாயி/. இஃ ஒ ெப9>ைறேய.

தமி8-லவ சாிதிர9க இ9ஙன இதைல எCணிய ெபா, ச9ககால

த* சமீபகால வைரயி* இ விள9கிய விவாகைள-பறி ஆரா:
ெதாிதவைற ெதா> எ,தேவCெமH அவா என$> உCடாயி/.
ஆத= F*கைள ஆரா7 ெபா,ெத*லா ஆசிாியக வரலாைற- பறி

ெதாியவதனவைறெய*லா >றி$ெகா4 வழ$கைத ேமெகாCேட.
ெவளிBக4$> யாதிைரயாக2 ெசறேபா கிைடத சிலைடய

வரலா/கைள7 >றிைவ$ ெகாCேட. த$க உதவி7 திவ4

இ$>மாயி அவைற ைறேய ெவளியி வி-ப உC. நிக.

என$> தமிைழ அறி6/தி அதபா?ள பலவைக நய9கைள7 எ$கா"
மேகாபகார ெச:த ஆசிாியராகிய திவாவைற யாதீன மகாவிவா

திாிசிரர  மீனாசிதர பிைளயவகைள- பறி நா கC ேக
அறிதைவகளி சிலவைற நCபகளிட ேபெபா, ேவ/ சில

கால9களி? ெசா*= வததறி, நா ஆரா:2சி ெச: பதி-பித சில F*களி
க6ைரகளி? ெதாடைடய சில சாிதிர-ப>திகைள எ,தியி-பC.

அவைறெய*லா அறித தமிழபக பல பிைளயவக4ைடய சாிதிர
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,வைத7 எ,தி ெவளியிட ேவCெம/ விபின; ேநாி பழகி-

பாட9ேக பிறபா* அறி F*கைள ஆரா: பிைளயவகைள-பறி
நா அறிதவைற எ,தினா* இ$கவிஞ ெபமாHைடய ஆறைல யாவ

ஒவா/ அறி ெகாவாகெள/ வ/தின. அதனா? பிைளயவக

திறதி* நா ெச:யத$க பணி இதனிH சிறதெதாறி*ைல ெயH

எCணதினா? சேறற$>ைறய 45 வஷ9க4$>  இத யசிைய2

ெச:ய ெதாட9கிேன.

'ெச:வன தித2ெச:' எப அத வா$காத= ெதாட9கிய யசிைய
இயறவைரயி* ஒ,9காக நிைறேவற ேவCெமH அவாவினா*, நா
அறிதனேபாக ேவ/ ெச:திக கிைட$கலாெமன எCணி, பிைளயவகேளா
பழகிய பலபா ெச/ ெச/ விசாாிேத; இவைடய க"த9க,
தனி-பாட*க, F*க த=யன கிைட$>ெம/ அறித இட9க4$ெக*லா
ெச/ ெச/ ேத"ேன; நா பாவத ேவைல$> Fலாரா:2சிக4$>
இைடB/ வாராம*, ஒழித கால9களிெல*லா பலவைகயாக ய/

ெச:திகைள ெதா> வேத. பிைளயவக பா* நா பாட9ேகட

காலதிேலH அத பி திவாவைற மடதி* நா இத காலதிேலH
இவைடய இளபிராய தெகாC பழகிய தியாகராச ெச"யா, ேசாடசாவ
தான -பராயெச"யா த=ய ெபாிேயாக இத காலதிேலH இத

யசிைய ேமெகாC"-ேபனாயி இH எQவளேவா அாிய ெச:திக4
ெச:7க த=யன6 கிைடதி$>.

இ$கவிஞ சிகாமணிேயா ெந9கி-பழகி இவைடய பல வைக ஆற*கைள7
ேநாிகC இறவக4 ஒவேரH இவைடய சாிதிரைத எ,த

யறதி*ைல. சீவக சிதாமணி- பதி-பி* தித$கேதவ வரலாைற நா

எ,தி2 ேசதைத$கCட ேசாடசாவதான -பராய ெச"யா, "ஐயா

அவக4ைடய சாிதிரைத எ,தினா* நலமாயி$>'' எ/ ெசானா.
இ-லவெபமாபா பாட9ேகடெபா, இவ Sலமாக6 ேவ/

வைகயாக6 நா அறித ெச:திகைள7 விசாாி ெதாி ெகாCடவைற7
ைண$ெகாC, ெதாட9கிய இயசிைய ஒவா/ நிைறேவறலாெமH

எCணதா* அQவ-ெபா, >றி-$கைள எ,தி ெதா> வேத. 1900- ஆ
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வஷ அ$ேடாப மாத 8-ஆ ேததி ெவளிவத ேதசமிதிரனி*,

இ2சாிதிரைத நா எ,த ெதாட9கியி-பைத7 தமி8நா"ன த9க

த9க4$> ெதாிதவைற அறிவி$க ேவCெமபைத7 >றி ஒ விாிவான
ேவCேகாைள ெவளியிேட. அதைன- பாதபி அபக பல

பலெச:திகைள அH-ப$3ெமன நா எதிபாதி சிலேர சில

ெச:திகைள ெதாிவிதன. பிைளயவக4ைடய மாணவ 2ேசாியி*

இதவமாகிய ெச. சவராய? நாயகெரபவ த விஷயமாக- பல பா"ய

சிற-$கவிக த=யவைற ெதா> அ2சிட தகெமாைற அH-பி ஒ
க"த எ,தின. அ வமா/:ைவ,

22-10-1900.
''ம-ள-ள- ேவ. சாமிநாத ஐய அவக சக$>.

''தா9க திாிசிரர மகாவிவா மீனாசிதர பிைள யவக சாிதிரைத

எ,த எதனிதி$கிறதாக இமாத 8-ஆ ேததி தி9ககிழைம ெவளி-பட 146ெநப ேதசமிதிர பதிாிைகயா* அறி நா ெமத6; சU"
யைடேத.

''தியாகராச ெச"யா எேபாி* பா"யி$> இரைட மணி மாைலயி* >
வண$கமாக$ 3றியி$> ெவCபாைவ அ-பதிாிைகயி* தா9க

எெத,தியி-பைத7 பா மகி8ேத. ஏற$>ைறய நாபைத

வஷதி>  நாH ேமப" தியாகராச ெச"யா ேவ/ சில அத

மகானிடதி* வாசிேதா. அவ$> எ ம"=த ப%ைத7 மதி-ைப7

தா9க அறி7ப"$> பல சமயதி* அவ ேமப" தியாகராச ெச"யா

வ*V ேதவராச பிைள த=யவக4 எ ேபாி* பா"யி$> பாட*கைள
தா9க காOப"$> நா 1869 - இ* அ2சி"$> பாடறிர எH ஓ
தகைத இ/ த9க4$> இனாமாக தபா* மா$கமாக அH-பியி$கிேற.
“இ- தகதி பபல இடதி* பிைளயவக ெபய இ-பதா* ஆ9கா9>$
>றி-பி"$கிேற. ஆைகயா* த* ஏ ெதாட9கி$ கைடசி ஏ வைரயி*

பாைவயிப" த9கைள$ ேகாகிேற. இதனா* அவைடய மாணா$ககளி*

அேநகைர தா9க ெதாி ெகாள6 3.
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''தா9க எ, அவ சாிதிரதி* நா அவ ேபாி* பா"யி$>

பாட*கைள7 பல சமயதி* அவ$> நா ெச:த ேதாதிர9கைள7 அவ எ
ேபாி* 3றியி$> தமி8மாைல த=ய பபல பாட*கைள7 நறாக எ$
காCபி$>ப" த9கைள நிரப6 பிராதி$கிேற.

''ேவதநாயக விபன சாிதிர எ/ அ2சிட-ப"$> ஓ சி/ தகதி*
பிைளயவக4ைடய ந*ல பாட*க4 அவ ேபாி* அேநக பாட*க4
இ$கிறன.

''மிக6; சிறத இத ஆசிாியாி சாிதிரைத தா9க எ,தி அ2சிடா*

த9கைள- பபல விவாக4 ேமேலாக4 ெந9கால வா8வாக
எபத>2 சேதகமி*ைல.

''நா னதாகேவ பிாியேதாேட எ வா8த*கைள த9க4$>$
3/கிேற.

''தா9க ஆரபித இ2 சிறத ேவைல இைடBறிறி நிைறேவ/ப" கட6ைள
ெமத6 பிராதி$கிேற.
இ9ஙன :

த9க அைப விகிற
- ெச. சவராய?.”

பி 1902- ஆ வஷதி* பல அபக விபியப" >பேகாண ேபாட
ட6 ஹா=* இரC நா4 >பேகாண காேலஜி* ஒநா4மாக S/ நா

ெதாட பிைளயவக4ைடய சாிதிரைத- பிரச9க ெச:ேத. அ-ெபா,

காேலZ பிாி[பாலாக இத அப மா ேஜ. எ. ெஹNம

த=யவக ேக மகி8 விைரவி* இவ சாிதிரைத எ,தி அ2சி
ெவளியிட ேவCெம/ வ/தினாக.

ேப பிைளயவக4ைடய F*க சிலவைற தியாகராச ெச"யா, -பராய

ெச"யா த=யவகளிடமி ேவ/ சிலாிடதி= ேசகாி
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ைவதிதC ; பி அவைற ய/ ேத" ெதா>ேத. அவைற
ெவளியிட ேவCெமH வி-ப என$> இத. ஆயிH,

F*கெள*லாவைற7 ெவளியிவதாயி மி$க ெபா ெசல6 உைழ-
ேவCமாத= பிைளயவக4ைடய பிரபத9கைளேயH ெதா>

ெவளியிடலாெமெறCணிேன. எQவளேவா ய/ பா இவைடய

[1]பிரபத9க44 சில கிைட$கவி*ைல. கிைடதவைற திவளி

ைணயா* 1910- ஆ வஷ ேம மாத [2]தைற ெவளியிேட.

அ-தகதி க6ைரயி*, “இவக ஒQெவா காலதி சமேயாசிதமாக-

பா"ய தனி2 ெச:7கைள இவக சாிதிர எ,ேபா சத-பைதல-பதி ெவளியிட$கதி இதி ேச$காம* ைவதி$கிேற '' எ/

இவைடய சாிதிரைத ெவளியி எCண இதைத- ல-பதியC.
தா இளைமயி* இயறிய ெச:7கைள7 F*கைள7 சிற-ைடயனவாக$
கதவி*ைலயாத= அவைற- பிைளயவக பாகா ைவ$கவி*ைல.
அத- பாட*கைள7 F*கைள7 பல இட9களி* மிக6 ய/
ேத"யெபா, கிைடதைவ சிலேவ.

இவைர- பறி நா ேகடறித வரலா/களி ெபா:யானைவ7 பல இதன.
அவைற உCைமய*லெவன- பலவைகயா* ெதாிெகாCேட:

ஒ சமய ெசைனயி* எைன2 சதித கனவாெனாவ, ''நீ9க அ2சி

ெவளி-பதி7ள மீனாசிதர பிைளயவக பிரபத திர"* அவக
இயறி7ள திட>" அசனாபிைக பதிகைத2 ேச$காம* விவி\கேள''
எ/ ெசானா. அ-ேபா நா, "என$>- பிரதி கிைடதிதா*

ேசதி-ேப; தா9க ெகாதா* அதைன அத பதி-பி* உபேயாகி-ேப''
எ/ ெசா*= ம/நா காைலயி* அவ K ெச/ அதைன$ ேகேட; அவ

அதைன$ ெகாதன. அைத- ப"- பாததி* அ ேவெறாவரா*

இயற-ெபறதாக ெதாியவத. அறி7 பிைளயவக4ைடய ெச:7

நைட$> அF ெச:7 நைட$> ேவ/பாக இதன. ஆனா* திட>"

Nவாமி விஷயமாக- பிைளயவகளா* ஒ பதிக இயற- ெபறC. அேவ

இமா/பாடான ெச:தி$>$ காரணமாக இ$கலா.

10

இ$கவிஞ பிரானிட நா ப"$க வவத>  இவைர-பறி- பல

வரலா/கைள$ ேகவி7றC. நா >ன (>ற) எH ஊாி*
இ$ைகயி* அ9ேக வத [3]அபா] நாடாெரH ஒ கனவா,

''பிைளயவக நாகப"ன ராண அர9ேகறியேபா நா ேபாயிேத.

அ-ெபா, ஒநா '>றி-பறி தீதேல ெகாைட' எபத> ஐப வைகயாக-

ெபா 3றி ‘இ H ெசா*லலா' எ/ "தாக'' எ/ ெசானா. நா

ப"$கவதபி இ$ கவிநாயகாிடேம அ2ெச:திைய$ 3றிேன. ேகட இவ

சிாிவி, “அெபா:; ஒ பா$>- பல ெபா ெசா*?த* ெபைமெயற
க ெசானவ$> இ$கலா'' எ/ ெசானா.
இ9ஙன நா ேகட ெபா: வரலா/க பல.
பிைளயவக4ைடய வா8$ைக வரலா/$>ாிய ெச:திகைள ெதா>த பிற>,
க"த9க, F சிற--பாயிர9க த=யவேறா ெபாதி$ காலைற

பிறழாதப" அைம-ப மிக6 கUடமாக இத. பல சாதன9கைள ைவ$

ெகாC ஒ/$ெகா/ ரCபடாதவா/ ெதாிதவைரயி* கால அைடைவ

வ>$ெகாCேட. எ,த எ,த அQவ-ெபா, நிைன6$> வதவைற7

ேச$கேவC"யித. ஒவைகயாக2 சாிதிரைத எ,தி- ^திெச:த பி,
தனி-பாட*க, க"த9க த=யன கிைட$கலாெமH எCணதா*

ெவளியிடாம* ைவதிேத. சில நCபக இ2சாிதிரைத விைரவி*

ெவளியிட ேவCெம/ அ"$க" வ/தினாக. அதனா*, தமி8

நா"ன$> மீC ேவCேகாெளாைற 30-12-31-இ* ேதசமிதிர

பதிாிைகயி* ெவளியிேட. அQேவCேகா4$> விேசஷமான விைட ஒ/
கிைட$கவி*ைல. இனி தாமதி-பதி பயனி*ைல ெய/ எCணி, தமி8

ெத:வதி திவைள7 எHைடய ஆசிாியர ேபரைப7
ைணயாக$ெகாC இ-ெபா, ெவளியிடலாேன.

இதைன எ,தி வைகயி? பதி-பி வைகயி? என$> உCடான

மகி82சி$> ஊ$க$> அளவி*ைல; இதைகய கவிஞபிராைன-பறி எ,

ேப/ கிைடதைத எCணி எCணி இ/கிேற.
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இவ 1815 த* 1876 வைரயி* 61-வஷ9க வா8திதன. அ$கால

,வ நிக8தவைறெய*லா ஒேர தகமாக ெவளியிடலாெமன எCணி-

பதி-பி$க ெதாட9கிேன. அ9ஙன ெச:வதா* தக மிக- ெபாிதா>ெம/

அறி பிைளயவகளிட நா பாட9ேகக ெதாட9கியத> ளவைற
த பாகமாக6, பிள நிக82சிகைள இரCடா பாகமாக6 அைம$
ெகாCேட. அவ/ இ தபாகமா>; இரCடா பாக இH சில
வார9களி* ெவளிவ.

இ2சாிதிரதி* சிலைடய ெபயக த=யைவ அைவ வழ9கியப"ேய

உபேயாகி$க- பளன. சமீப கால நிக82சிகளாத= சில வரலா/களி

சிலைடய ெபயகைள2 சில காரண பறி எ,தவி*ைல. பிைளயவகைள$

>றி-பிெபா, பலவிட9களி* ‘இவ’ எேற எ,தி வதி$கிேற.

இவைடய F*களி* ஏேதH ஒைற எ ஆரா: எ,வதானா*
அQவாரா:2சிேய மிக விாி7மாத=, F*கைள-பறிய ெச:திக வ

இட9களி* சிலவறி>2 சிறிய ஆரா:2சி எ,தி2 ேச

ெபபாலனவறி= சில ெச:7கைள ம எ$கா"7,

இறியைமயாதவறி>2 $கமாக$ >றி-ைர எ,தி7 இ$கிேற. இ2

சாிதிரதி 3ற-பட சிலைர-பறி என$> ெதாிதவ/ உாிய இட9களி

>றி-பிடைவ ேபாக எ;சியவைற2 $கமாக எ,தி- பிேன ‘சிற-- ெபய
த=யவறி அகராதி' எH ப>தியி* ேசதி$கிேற.
உாிய இட9களி எ,தாம* விபட ெச:திக, க"த9க, தனி- பாட*க

த=யன இரCடா பாகதி இ/தியி* அHபதமாக2
ேச$க-ப"$கிறன.

இ2சாிதிர தைலவ பலவைகயான சிற-ைப உைடயவ; ஆகவி த=ய
நா*வைக$ கவிஞராக6, Fலாசிாிய, உைரயாசிாிய, ேபாதகாசிாிய எH
Sவைக ஆசிாியராக6, விதியா Kரராக6 இதன. இத2 சாிதிரதா* இவ
பாட;ெசா*?தைலேய விரதமாக உைடயவெரப, மாணா$ககபா*
தாயிH அைடயவெரப, வடெமாழி விவாகளிடதி* மி$க
மதி-ைடயவெரப, யாவாிட எளியராக- பழ>
இய*ைடயவெரப, ெபாைள மதியாம* க*வி அறிைவேய மதி$>
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ெகாைக7ைடயவெரப, பேராபகார>ண மி>தியாக வா:தவெரப,
ெச:நறி மறவாதவெரப, திவாவைற, தமர, மைர, >ற$>",

தி-பனதா த=ய இட9களி?ள மட9களி* சிறத மதி--

ெபறவெரப, அ$காலதி* ஜன9க ப"தவகைள7 விவாகைள7

அவமதியாம* அவக பா* விேசஷ அைப7 ஆதரைவ7 ெச?தி

வதாகெளப, பிற6 ெவளி-ப. இவ காலதி>- பி இவைர-

ேபாறவகைள$ காOத* மிக அாிதாக இ$கிற.

இவ காலதி* பட எ$> கவிக இ இவேரா பழகியவக4
ஒவேரH இவைடய படைத எ ைவ$க யலாத வதைத

விைளவி$கிற. எHைடய மனதி* இவைடய வ"வ இ அQவ-ெபா,
ஊ$க அளி வகிற; ஆயிH பிற$> அதைன$ கா ஆற*

இ*லாைம$> எ ெச:ேவ! இ$கவி2 ச$கரவதியிHைடய ^தஉடபி பட

இ*ைலேய எH வத இதா? இவைடய க,டபி படமாக

F*க4 ெச:7க த=யன6 இ$கிறனெவெறCணி ஒ வைகயாக
ஆ/த* அைடகிேற.

திாிசிரர மைல$ேகாைடயி ெத> Kதியி* இவ$>2 ெசாதமாக இத K
இவ >பதி* உCடான ெபா -பா"னா* இவ$>- பிகாலதி*
இவைடய >மாரராகிய சிதபர பிைளயினா* விக-ப- ேபாயி/.

இ$கவிஞ ேகாமாHைடய ெபைமைய அறிள திாிசிரரவாசிக பல அத
இடைத மீ ெப/ இவ ெபயராேல ஒ Nதாபன அைம$கேவCெமன

எCணியி$கிறாக. உCைம தமிழபிமானிகளாகிய அவக4ைடய எCண

 தா7மானவ திவளா* நிைறேவ/ெம/ நகிேற.

இத வஷதி* இ2சாிதிரைத நா எ,திவ காலதி* திாிசிரரதி?
த;ைசயி? உள சில அபக இ-லவ சிகாமணியிHைடய பிறத

நாெகாCடாடமாகிய ெபம9கல விழாைவ2 சிற-பாக நடத ேவCெம/
சில மாத9க4$>  என$> ெதாிவிதாக. அவக ெதாிவிதப"

ெகாCடாட ேவC"ய பிறதநா வகிற ப9>னி மாததி* வவதா* அத>
னதாக இ2சாிதிர ெவளியிப" அைமதைத$ >றி மிக6
மகி82சி7/கிேற.
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''ந*லா >ண9க 4ைர-ப6 நேற'' எபைத எCணி இத

மகாவிவாHைடய வா8$ைக வரலாைற எ,தி7ேள. இதகC

காண-பவனவறி* மா/பா ேதாறினா?, இதி காண-படாத ெச:திக,

ெச:7க த=யன ெதாிதா? அவைற அபக ெதாிவி-பாகளாயி

அத பதி-பி* அைம$ ெகாவத> அJ3லமாக இ$>. இதபா?ள

>ைறகைள நீ$கி மறவைற$ ெகா4 வCண அறிஞகைள
ேவCகிேற.

இ2சாிதிரைத எ,திவ9காலதி?, பதி-பி வ9காலதி? ேவC"ய

உதவிக ாி வத ெசைன$ கிறிN"ய காேலZ தமி8-பC"த சிர;சீவி
விவா வி..-பிரமணிய ஐய$>, ெசைன, 'கைலமக' உதவி-

பதிாிகாசிாிய சிர;சீவி விவா கி.வா.ஜகநாத ஐய$> அவக4ைடய
ந*?ைழ-பி> ஏறப" தமி8ெத:வ த$க பயைன அளி$>ெம/
ககிேற.

எHைடய ேவணவா6 ஒறாகிய இத- பணிைய ஒவா/ நிைறேவறிய 

மீனாசிதேரச- ெபமா திவைள2 சிதி வதி$கிேற.
(ெவCபா)

''மH அறி6ைடேயா ைவ>மைவ$ கCெணைன7
Hவித மீனாசி தரமா - தைன

நிைனேயென னா நிைன-ேபென ேபேன*
எைனயா ாிகழாதா ாீC.''

(தியாகராச ெச"யா வா$>)
‘தியாகராஜ விலாஸ’
திேவ\வரேபைட,

12-12-1933.

இ9ஙன

ேவ. சாமிநாைதய.

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

[1] கிைடத பிரபத9க இனா இனாாிடமி கிைடதன ெவபைத-

பிைளயவக பிரபததிர த பதி-பி க6ைரயி* ெதாிவிதி$கிேற.
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[2] இத இரCடா பதி- 1926- ஆ வஷ ெவளியிட- ெபற. த பதி-பி*

இ*லாத பிரபத9க சில அதபா ேச$க-பளன.
[3] இQ] ெப=B தா?காவி?ள .

-------------------௳

கணபதி ைண.

திாிசிரர மகாவிவா
மகாவிவா

மீனா சிதர

பிைளயவக சாிதிர : த பாக.
பாக.
1.  ேனா தைதயா.
தைதயா.

மைரயி

ெபைம.
ெபைம.

“பாC" நாேட பழபதி”' எ/ திவாத]ர"களா சிற-பி$க-ெபற பாC"
நா, ^ேலாக சிவேலாக சிவராசதானி த=ய திநாம9கைள- ெப/
விள9>வ, ெசா*வ"வாகிய  மீனாசியைம தடாதைக- பிரா"யாராகி7

ெபா வ"வாகிய  ேசாமதர$ கட6 தர பாC"யராகி7 க$கட6
உ$கிர பாC"யராகி7 அரசாசி ெச:த ெபைம ேமவிய,  ேசாமதர$

கட6 அ/பநா> திவிைளயாட*கைள இயறியளிய ஏறைடய,
தமிைழ- பலவாறா? வள விள9கிய பாC"ய மனகளா ெச9ேகா*
ெச?த- ெபற, "உலகெமா ைலயா தாேனா ைலயா-, லவ

ல$ேகாலா மா$க - உலகெமலா, தாவாட வாடா தைகைமேத ெத

னவற, நாமாட$ 3ட னக '', ''அன? ன? மியலறி7'', "யாரறிவா
தமிழைம ெயகி ேறென னறிKன மேறா6 மைர S_, நீரறி7
ெந-பறி7'' எ/ ஆேறாகளா* கழ-பட,  ேசாமதர$கட6ைள
த ஒ லவராக-ெபற ச9க- லவக பல திய பா$கைள7 திய

உைரைய7 இயறி தமிழாரா:த சிற- வா:த, உ2சிேம லவெகா

ந2சினா$கினிய த=ய உைரயாசிாியக விள9கியத> இடமாக
உளமாகி திக8வ மைரயபதியா>.
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 ேனா நிைல.
நிைல.
அநகாிகC, இ-ேபா ஆதிநாராயண பிைள ெத ெவ/ வழ9க-ப

இடதி ைசவ ேவளாள ெந:த* வாயி?ைடயா ேகாதிரதினமாகிய ஒ
>பதின வா8 வதன. அவக  ேசாமதர$ கட6ளி தி$

ேகாயி?$>ாிய [1]திைர$ கண$கக4 மீனதிைர- பணி$>ாியவகளாக

இ விள9கினாக. அவக தமி8$ க*வி ேகவிகளி சிறதவகளாக6

இதாக . [2] ேகாயிலா வஷேதா/ ஒ தினதி* அ-பணி$>ாிய சிற-

ெபாைற அவக4$>2 ெச:வி-ப வழ$க.
தைதயா.
தைதயா.

அ$>பதி பிறத சிதபரபிைள ெயH ஒவ த மைனவியாராகிய
அனதா2சி எபவட இ*லற நடதி வதா. தேனாகைள-

ேபாலேவ அவ ேதவார திவாசக9களி* அ அறி6 ெபறவ;

ெபாியராண கபராமாயண கதராண திவிைளயாடராண த=ய

ெப9 கா-பிய9களி? பலவைகயான பிரபத9களி? இல$கண9களி? உைர
F*களி? ைறயான பயிசி7, கபவக4$> அட பாட; ெசா*?
திறைம7, விைரவாக2 ெச:7 ெச:7 ஆற? வா: விள9கின;
பரபைர$ ேகவி7 உைடயவ; ந>ண நெச:ைக அைமதவ; யாவாிட
அைடயவ; சிவப$தி2 ெச*வ வா:தவ; சிவன"யாைர2 சிவெனன- பாவி
வழிபபவ.

த ேனாக ேமெகாC வத தி$ேகாயி* திைர- பணிைய அவ
ஒ-$ெகாC ஒ,9காக- பா வதன.

அ-ப" இ வைகயி* என காரணதாேலா அ$காலதி=த

ேகாயிலதிகாாிக4$> அவ$> மனேவ/பா உCடாயி/. அதனா* அவ

அQேவைலைய ேவCடாெம/ வி வி த மைனவியாேரா மைரைய

நீ9கி வட திைசைய ேநா$கி2 ெச*பவரா:- பல ஊகைள79கட [3] எCெண:$

கிராம எH ஊைர அைடதா.
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அQ]ரா அவைடய நிைலைமைய7, க*விதிறைமைய7 அறி அவ

இ-பத>ாிய இடெமாைற$ ெகா உதவியதறி உணவி>ாிய பCட9க
பலவைற7 பிறவைற7 அளி ஆதாி வதன.

க*விமாகேளH எத வைகயிலாவ சிறதவகேளH ஏைழ ஜன9கேளH

தா இ$> ஊ$> வதா* வ= ெச/ பா விசாாி அவக4$>
ேவC"ய உதவிகைள$ ைகமா/ கதாம ெச: ெச:வி வத*
அ$காலதா இய*.

சிதபர பிைள அQ]ாிேலேய சில நா இ தபா* வ ேகபவக4$>பிரபத9கைள7 கா-பிய9கைள7 பாட; ெசா*= தமி82ைவயி* அவக
ஈபப" ெச: வதன. அவைடய லைமைய7 பா திறைமைய7

அவக அறி விய அவபா* ேமேம? அ ைவ-பாராயின. யாேரH

ெகா$> [4]சதிைய விைரவி ^தி ெச:த*, ெத:வ9கைள தித*,

தம$> உதவி ெச:த ஒவைடய >ண9கைள2 சிற-பி2 சத-பதிேகறப"
பாத*, இன ெபா அH-பேவCெம/ யாேரH ஒவ$>2

[5]சீ$கவி வித* எH ஆற*க அவபா* அைமதிதன.

அQ ]ரா அவைடய ெத:வ ப$தியி? கவிவ ச$தியி? மதி- அவபா
பயப$தி7 உைடயவகளாக இதன. அ$ காலதி* அ9ேக மைழ சிறி

ெப:யவி*ைல. அQ]ரா, ''மைழ ெப:7ப" ேதவாீ ஒ பாட* பா"யள
ேவC'' எ/ அவைர ேவC"$ ெகாCடன. அ-ெபா, அவ
சிவெபமாைன தியானி,
''ேசாக9க 4ற6யி [6]பகல ேவணியிைட
ேமக9க ைளதா9> விதகேன - ேபாக9க
பா= த4 பரமேன காமைழைய
ஆ=- ெப:ய அ”

எற ெவCபாைவ- பா"னா. அவ$கித ந*Vழினா* கா$ைகேயற-

பனபழ K8தெதப ேபால2 சில நாக4 ந*ல மைழ ெப:த. இ-ப"ேய

அQ]ாி? அயVகளி? அவரா* நிக8த நிக82சிக சில உCெடப.

அவறா* அQ ]ரா$> அவபா* இத மதி- ைனயிH மி>வதாயி/.
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அவைர தSாிேலேய நிைலதி$>ப" ெச: விடேவCெம/ எCணி

அQ]ரா பல 3", ''உ9க4ைடய வஷ2 ெசல6$> எQவள6 ெந* ேவC?''
எ/ அட ேகடன; அவ, "-பதா/ கல இதா ேபா'' எறா.

ேகட அவக அதைன தம$>ேள ெதா> அவபா ேச-பிதாக. அவ

அதைன- ெப/ உபேயாகி$ெகாC உவைக7ட விபியவக4$>பாட; ெசா*= வதா.

இ-ப"யி$ைகயி* அவைடய க8 ப$க ஊகளி? பர6வதாயி/.

அ-ெபா, அதவ_ெரH ஊாி?ளா அவாிட வ தைடய ஊாி*
வ சில கால இ தம$> தமி8 விதளி$கேவCெம/ அேபா

அைழதன. அவக ேவCேகா4$> இண9கி2 சிதபர பிைள எCெண:$
கிராமதாைடய உடபா ெப/ அதவ_ைர யைட அ9>ளா$> தமி8

F*கைள- பாட; ெசா*= வதா. வைகயி* தமி8 அறிவி தி2சிைய அறித

எ*ேலாரா? பாராட-ெப/ ேவC"ய உதவிக ெச:ய- ெப/

வதாராத= அவைடய மன மி$க ஊ$க ெபற; நிைலயான ெபா

வவா: இ*லாவி"H கவைலயிறி இ*வா8$ைகைய நடதலாெமற உ/தி
அ-ெபா, அவ$> உCடாயி/.

"யாதாH நாடாமா* ஊராமா* எெனாவ
சாைண79 க*லாத வா/''
எப ெபா:யா ெமாழியேறா?
சிதபரபிைள [7]கணகாயரான
7]கணகாயரான.
கணகாயரான.
அவ பாட; ெசா*? அைமைய7 அவரா* தா ெபற ஊதியைத7

நிைன அQ]ரா, 'இவைர$ெகாC நைடய பிைளகைள7 ப"-பிதா*

அவக தமி8- பயிசிைய7 ந*ெலா,$கைத7 அைட பிகாலதி* ந*ல

நிைலைமைய- ெப/ விள9>வாக' எ/ எCணின. எCணியவக4 சில

3" அவபா* வ, ''எ9க4$> தமி82 ைவைய- ல-பதிய ேபால$

கண$காயனாராக இ எ9க4ைடய பிைளக4$> உாிய தமி8-

பாட9கைள$ கபி$கேவC'' எ/ ேவC"$ெகாCடாக. அQவாேற அ9ேக
ஒ பளி$3ட ைவ அவ நடதலானா. அதனா* அவ ெபய

சிதபரவாதியாெர/ வழ9கி வத.
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பைழயகால பளி!ட"க.
பளி!ட"க.
பCைட$ காலதி* தமி8 நா"* ஊகேதா/ பளி$3ட9க இதன.

திCைண-பளி$3ட9கெளH ெபயரா* அைவ வழ9க- ெப/. அ9ேக தமி8

F*கைள- ப" இ/த>ாிய அறி6 ெப/வத>$ கவிகளாகிய நிகC,
நீதி F*க, பிரபத9க த=யன கபி$க-படன. கணித$>

அ"-பைடயான எCவ" த=யவைற7 கபிதன. அவறி உதவியா*

மிக2 சிறிய பின9கைள7 அைம$ கண$கி ஆற* மாணா$கக4$>

உCடா>. >ப$> ேவC"ய ைவதிய ைறக4, நா பாத*, சாதக
பாத* த=ய ேசாதிட F* வழிக4, ஆலய வழிபா ைற, >லாசார9க
த=யன6, ஞாபக ச$திைய வள-பத>ாிய பயிசிக4 கபி$க-படன.

உபாதியாயக மாணவக4 ஒQெவாவைர7 தனிதனிேய கவனி த$க
உண2சிையயைட7ப" ெச:தாக.

வா8$ைக$> இறியைமயாத பல விஷய9க அ திCைண- பளி$3ட9களி*
கபி$க-படன; ஆத= அவறி> ஒ தனி2சிற- இ வத. கபி$>
உபாதியாயக மற எ*ேலாரா? ந> மதி$க- ெபறன; "ம9கல மாகி
யிறியைமயா, யாவ மகி8 ேமெகாள ெம*கி-, ெபா,தி கமல
6ைடய ^ேவ'' எபைத-ேபால அவக இறியைமயாதவகளாக6 யாவ

மகி8 ேமெகா4 இய*பினகளாக6 இ வதாக. கண$காயக

சிறத தமி8- லைம7 ந>ண ந*ெலா,$க வா:தவகளாக இதைமேய

அதைகய நமதி-ைப அவக ெப/வத>$ காரணமாக இத. பCைட$

காலதி* மிக2 சிறத தமி8-லவகேள கண$காயகளாக இதனெர/
ெதாிகிற. ந$கீர தைதயாராகிய மைர$ கண$காயனா ெரபவ

கண$காய தத எH ச9க-லவ அதைகயவகேள. பிகாலதி? பல

லவக கண$காயகளாக இதன. எ*ல-ப நாவலெர/ வழ9க-ப

லவ ெபமாHைடய ெபய ஏ2 வ"யி* எ*ல-ப வாதியாெர/

காண-பவதா* அவ ஒ கண$காயராக இதித* ேவCெம/
ஊகி$க-பகிற.

சிதபர பிைள$> உயத மதி- இ வதத> த காரண அவ
கண$காயராக இ பாட; ெசா*= வதைமேய யா>. தா அறித

19

பலவைற7 மாணா$கக4$>2 ெசா*=- பயபட2ெச:7 கால வா:த
 மீனாசி தேரச ெப9கைணேயெயெறCணி அவ மகி8தன.

அ-ப"யி$ைகயி* ஒQேவா ஆC"? தவறாம* மைர$>2 ெச/ 

மீனாசியைமைய7  ேசாமதர$ கட6ைள7 தாிசி$ெகாC வத*
சிதபரபிைள$> நியமமாக இத. அவ திவிைளயாட ராணைத

அட ப" மன உ>வா; விேவா$>- ெபா4 ெசா*?வா.

இைவ அவ$>- ெபபாைமயான வழ$க9களாக இதன.
---------------

[1] இ திைரக ஐ வைகெய / S/ வைகெய/ 3ற-ப.

[2] இ2 ெச:திைய2 ெசானவக இ2சாிதிர தைலவகேள.

[3] இQ] திாிசிரரதி> ேமேக காவிாியி ெதபா?ள; எCெண:

மாகாணெம/ வழ9>.

[4] சமNைய. சமNையைய "- பாவதி ேப ெபறவக காளேமக- லவ

த=ேயா.

[5] இ பைழய F*களி* ஓைல _$>, ஓைல- பார, திக- பார என6
வழ9க-ெப/. இQ வைகயான கவிகைள இய/த= பிகாலதி க8

ெபறவ அதக$ கவி Kரராகவ த=யா த=ேயா.

[6] பக?ப" கா ெப:ய அெளன இைய$க.
[7] கண$காய - உபாதியாய.
------------------

2. இளைம பவ க%வி&
க%வி&.
%வி&.

பிைளயவக ஜனன.
ஜனன.
சிதபரபிைள இ9ஙன இ வைகயி*, தமி8நா ெச:த ெபதவதா*

பவ வஷ ப9>னி 26-ஆ ேததி (6-4-1815) அபரபச வாதசி7 ^ரடாதி

நசதிர >வார 3"ய பதினதி* இர6 இ-பேத $கா*

நாழிைகயளவி* மகரல$கினதி* அவ$> ஒ Cணிய >மார அவதாிதா.

இ$>ழைத பிறத ேவைளயி=த கிரக நிைலகைள அறி 'இத$ >மார

சிறத க*விமானாக விள9>வா' எ/, ' இவனா* தமி8நா">-

ெபபய விைள7' எ/ ேசாதிட F* வ*லவக உணத, மகி8
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சிதபரபிைள ‘ந >லெத:வமாகிய மீனாசி தேரசைடய
திவளினாேலேய இத2 ெச*வ-த*வைன- ெபேற' எெறCணி
அ$கட6ளி திநாமைதேய இவ$> இடன.
இவைடய [1]ஜாதக
1]ஜாதக வமா(:
வமா(:பவ வஷ, ப9>னி மாத 26-ஆ ேததி, >வார, அபரபச வாதசி, நாழிைக
-பெதடைரேய யைர$கா*, சதய நாபதிரCடைரேய யைர$கா?$>ேம*
^ரடாதி ந%திர, பநாம ேயாக ஐதைரேயயைர$கா*, க6லவகரண
ஆறைரேய அைர$கா*, ேசஷயா2சிய அைரேய அைர$கா*, அகN-பேதகா*:

இத2 பதினதி* இராதிாி இபேத $கா* நாழிைகயளவி* மகரல$கினதி*
ஜனன. >மகா தைச ஜனன காலதி* நிற 13 வஷ, 11 மாத, 7 நா.

சிதபர பிைள ேசாமரசேப)ைடயி% இத.
இத.
இ- த*வ பிறத சில மாத9க4$>-பி அதவ_$> அேக7ள
ேசாமரசேபைட ெயH ஊாி?ளவக சிதபர பிைளயா*

அதவ_ரா அQ]- பிைளக4 அைடவத ெபாிய நைமைய அறி
எQவாேறH அவைர த9கA$> அைழ$ெகாC வரேவCெம
ெறCணினாக. அவ சில அதவ_$> வ அவைர மிக6

ேவC"$ெகாC அQ]ாி?ளா$> த$க சமாதான 3றி த9கA$>
அைழ2 ெச/ அவ$> ேவC"ய ெபாகைள உதவி வவாராயின.

சிதபர பிைள வழ$கேபாலேவ விேவா$> தமி8- பாட
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ெசா*=யட அ9ேக ஒ பாடசாைலைய அைம- பல பிைளக4$>$ க*வி
கபிவதா. அ-ெபா, அவ$> ேவ/ ஓ ஆC >ழைத7 அ-பா* ஒ

ெபC >ழைத7 பிறதன. ஆC >ழைத$>2 [2]ெசா$க=9கெம/ ெபC

>ழைத$> மீனாசி ெய/ ெபய இடா. இதனா? சிதபர பிைள$>

மைர2 ேசாமதர$ கட6பா? மீனாசியைமயிபா? இத அ
விள9>.

க%வி பயில* ெதாட"க%.
ெதாட"க%.
[3]மீனாசிதர பிைள$> ஐ பிராயமான6ட சிதபர பிைள
விதியாரப; ெச:வி த பளி$3டதிேலேய க*வி பயிற

ெதாட9கினா. அ9ேக மற- பிைளக4ட அ$கால வழ$க-ப" ைறேய

ெந9கண$>, ஆதி a" த=ய நீதி F*க, எளிய நைடயி?ள அணகிாி
யதாதி த=ய அதாதிக, கலபக9க, மீனாசியைம பிைளதமி8
த=ய பிைள தமி8க, நிகC, கணித த=யவைற$ கறா.
பழபிற-பி ெச:த Cணிய விேசடதா?, பரபைரயி சிற-பா?

தைதயாாி பழ$கதா? இவ$>$ க*வியறி6 ேமேம? எளிதி

ெப>த?ற; ">லவிைத க*லாம பாகப'' எப ெபாியா வா$கேறா?
பாடசாைலயி?ள ஏைன- பிைளகைள$ கா"? எ*லாவறி? இவேர

சிற-/ விள9கினா. சில வட9க>-பி அத- பளி$3டதி* இவ
சடாபிைளயாக அமதி ைவ$க-படா.
க%வி க+ற ைற.
ைற.
யாவ பாராப" ஞாபகச$தி இவபா* ந> அைமதித. இவ

அ-ெபா,ேத ெச:7களி க$கைள$ 3 ஆரா7 அறிைவ-

ெபறிதா. த தைதயாைர அ"$க" வ வ பா- பா2 ெச*?
க*விமாக4 அவ தமி8 சபதமாக- ேபசி$ ெகா4வனவைற வ=

ெச/ ஊறி$ ேக> தைம7, ப"த ெச:7களி க$கைள அைம

இனிைமயாக- ேப திறைம7 இவபா காண-படன. இவைடய அறிவி

வள2சிைய அறித தைதயா மகி82சியைட மற- பிைளகேளா ப"$>

பாட9கைளயறி- பிரபத9கைள7 எளிய நைடயாக6ள சதக9க, மாைலக

த=யவைற7 K"* மன-பாட பCOவி- ெபா49 3றிவதா.
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அறி7 நb* த=ய இல$கண F*களி Sலபாட9கைள7 மன-பாட
பCOப" ெச:வி வதா.

ஓ:6 ேநர9களி* இல$கண$ க$கைள2 $கமாக6 ெதளிவாக6

அறி6/தின. இவ அQவா/ கற பி ப"த பிரபத9க த=யவறி>

ைநடத த=ய சி/ கா-பிய9க4$> ஏைனய F*க4$> மறவகேளா
ேச ெபா ேகபாராயின.

அ$காலதி* F*க ெபபா? அ2சி பதி-பி$க-படாைமயா ப"-பவக
அவைற- பிரதிெச: ப"த* இறியைமயாத வழ$கமாக இத; ஆதலா*

இவ தைதயா நறாக ஏ"* எ,த6 இவைர- பழ$>விதா. அதனா* இவ,
தா ப"$க- >த F*கைள, எ,தி எ,தி தனிேய ைவ$ெகாவா. அறி7

த தைதயா கடைளயிப" தா ப"$> F*களி?ள இனிய ெச:7கைள2
சமேயாசிதமாக- பிற$>2 ெசா*=$ காவத> ெதா> தனிேய எ,தி
ைவ$ெகாC மனன ெச:வ, தம$> மனனமான பாட*களி

அ"வைரயைறைய தனிேய >றி ைவ$ெகாவ உC. [4]இ9ஙன

ெச:வ அ$கால வழ$க. த தைதயா கபிதவைறெய*லா ேபரவா6ட

இவ க/ விைரவி* அF*களி சிறத பயிசிைய அைடதா.
ெச-& இய+ற பயி.த%.
பயி.த%.

தைதயாைடய பழ$கதா* வதமிறி2 ெச:7 ெச:7 திறைம இவபா*
வள2சி7ற. இவ தைதயாாிட ேமேம? இல$கண9கைள7 பல

கா-பிய9கைள7 க/ வதா. அறி7 இவ$>ள ெச:7 ெச:7

திறைமைய அறி சிதபர பிைள அ"$க" சதி ெகா2 ெச:7 இயற2
ெசா*=7, திாி யமக சிேலைடகைள அைம- பாட* ெச:7ப" ெசா*=7

வதா. அவைற இவ விைரவி* " விவைத7 அ2ெச:7க எளிய

நைடயி ெசபாகமாக அைமதிதைல7 ேத தைதயா மகி82சி7றா;

ேகட ஏைனேயா மகி8 பாரா"ன.

பா வழ$க தம$> இய*பாகேவ இதைமயி தினேதா/ள ஓ:6
ேநர9களி* இவ ஏதாவ ெபாைளயைம- தியனவாக- பாட*க

ெச:ெகாCேடயி-பா. எத FைலேயH தனி-பாடைலேயH ப"$>9

காலதி* அவைற-ேபால- பாடேவCெம/ அவறி?ள
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ெசாெறாடகைள7 க$கைள7 அ-பாட*களி* அைம$க ேவCெம/
இவ$> வி-ப இ வதைமயா* அQவாேற பா"7 வதா. இளைமயி*

விைரவாக- பாதிறைம இவ$> உCடாயிதைலயறி விய-/ேவா

பலெர/, அ9ஙன பா"ய பாட*க மிக- பலெவ/ ேகவி. அ$காலதி
தியனவாக- பாட* ெச:ேவா திாிசிரரதி? உைறBாி? பிறவிட9களி?

சில இதாக. அவகேளா அ"$க" பழகிவத அவக அளித ஊ$க

ெச:7ளிய/ ஆறைல இவபா* மிக2ெச:தன.
க%வி வள/சி0 காரண.
காரண.

சிதபர பிைளயிட ப"த பிைளக பிற ஊகளி= ப"$>

பிைளகளி? தமிழி சிறத அறி6ளவகளாக6 அவக4ேள இவ

சிறதவராக6 இதைல அயVரா ேக மகி8வாராயின. இவைடய
தைதயாைர திாிசிரர த=ய ஊகளி?ள பிர$க த9கA$>
அைழ2ெச/ உபசாி அH-வC. அவ அவக4ைடய

ேவCேகாளிப" ஓ:6நாகளி ெசறி மகி8விவவா. சில

சமய9களி* சிதபரபிைள இவைர7 உடனைழ$ெகாC ெச/

தம$>ெதாித ெச*வகளிடதி* இவைர- பைழய பாட*கைள2 ெசா*?வி
அவறி>- ெபா ெசா*ல2 ெச: வதா. அதனா* இவைடய இய*ைப

அவக அறி வியதாக. இதைகய ெசய*க4 இவர க*வி வள2சி$>$

காரணமாக இதன. இQவா/ இவைடய க*வி வள2சிைய-பறிய ெச:தி
இவ தைதயாைடய க,டேன எ9> பரவிய.
ர"கபிைள ெய பவாி

ய+சி.
ய+சி.

K$> ேவC"ய ெபாகைள விைல$> வா9>த> [5]வா6 நாகளி*

தைதயாரா* அH-ப-ப உடப"$> பிைளக4ட திாிசிரர

கைடெதவி> இவ ேபா: வா9கி வவC. அ-ப"2 ெச*?9கா* அவக

தா9க மன-பாட பCணிய பாட*கைள2 ெசா*=$ெகாC, ஒவ ெசா*=ய

பாட= இ/தி2ெசா*ைல தலாக6ைடய ேவ/ ஏேதHெமா பாடைல

மெறாவ ெசா*ல இQவாேற ெதாட ெசா*=$ெகாC ெச*வாக.

இ9ஙன ெசா*=- பழ>வ பைழயகாலதி* வடெமாழி ெதெமாழியாள களி
வழ$க. இவக ேபா> வழியி* இத 9க2 சாவ"யி* [6]ச6$கீதாராக

ர9கபிைள ெயபவ ஒவ இதா. அவ தமி8 F பயிசி7

ப"தவகைள ஆதாி$> தைம7 சிதபர பிைளயிபா* மி$க அ
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உைடயவ. இவ பல பிைளக4ட அQவழிேய ெச*?ெபா, அவக
சிதபர பிைளயிட ப"$கிறவகெளபைத யறி அேபா அைழ

“இ-ெபா, என பாட நட$கிற?" எ/ விசாாி-ப, அவக மன-பாட
பCணிய ெச:7கைள2 ெசா*ல2ெசா*=$ ேகப, அவறி>- ெபா

ேகப உC. அQவா/ ேகைகயி* அவக4 இவ நயமாக6 ெபா

விள9க6 பாட* ெசா*வைத$ ேக மகி8வா.

ஒநா பிைளகைள ேநா$கி, "உ9க ஆசிாிய உ9க4$>2 ெச:7 ெச:7
பழ$க உCடா$கி யி-பாேர. பிைளயாேம* ஒ ெவCபாைவ2 ெச:79க”

எ/ ெசான ெபா, மாணா$ககெள*லா பாத> ய/
ெகாC"$ைகயி* இவ,

"பாரதைத ேம- ப-பததி ேலெய,தி

மாரதைத தைதயிவ வCண;ெச: - சீைடேயா:
நறமிைழ யா9க ணயக/ ேதறமன
றைள ெய9க >த6''

எH ெவCபாைவ விைரவி பா""தா. அைத$ேகட ர9கபிைள மிக

வியதன. இQவாேற இவ வ; சமய9கேதா/ சதி (ஸமNைய)

ெகா- பாட2 ெச: ேக மகி8 இவைர விய பாடெலா/$>
ஒபண (2 - அணா) வி,$கா கண$>-பCணி$ ெகா-ப வழ$க.

ெகாதைத மகி8 ெப/- ேபா: ேவCவனவைற$ >றித அளவி>

ேமபட மளிைக$கைடயி* வா9கி$ெகாC ெச/ ெகா தைதயாைர

மகி8வி-பா. இவ தமி8 F*கைள$ கவனி- ப"-பத> ெபாைள$ ேக2
சிதி-பத> ேமேம பா"- பழ>வத> ர9கபிைளயி இத யசிக4
காரணமாக இதன. இவ இளைமயி* இ9ஙன பா"ய பாட*க பலெவப.
ெந%ைல ப+றி பா1ய சிேலைட.
சிேலைட.
இவாிடதி* அைடய திாிசிரர மைலயாC"யாபிைள ெயபவ

இவைடய கவிவைத யறி இவ ஆறைல எ*ேலா அறிய2 ெச:

ஏதாவ உதவி ெச:வி$க நிைனதா. ஒ நா [7]9ைக-ேபைடெயH

ஊாி?ள ஒ மிராதாராிட அைழ2 ெச/ இவைடய திறைமைய
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அவ$>2 ெசானா. ப$கதி=த ஒவ இவைர ேநா$கி ஒ பாைட$ 3றி,

"அ-பா, இ-பா$> அத; ெசா*'' எறா. அQவாேற அத> இவ ெபா

ெசா*=யபி அ$ கனவா, ''இ-பா$ கத; ெசா*' எபைதேய ஈற"யாக

ைவ ஒ ெவCபா- பா'' எ/ 3றேவ இவ, ெசா* எபத> ெந* எH
ெபாைள யைம$க எCணி, ெவCபாவி ஈற"யாக ைவத> அெதாட

ெபாதாைமயி ‘_ய' எபைத ேன ேச, "_யவி-பா$ கத;
ெசா*'' எற ஈற"ைய அைம ெந*?$>, திாிSதிக4$> சிேலைடயாக,
[8] ''ஒCகமல வா8தன மாகி 7ரலைண

தCகயநீ _9கி த>ேமc - ெதCகதிாி
ேமயவித தாSவ ரா> விளபியெத

_யவி-பா$கத; ெசா*''

எH ெவCபாைவ- பா" "தா.
அதைன$ ேகட அத$ கனவா மிக மகி8 ஒ வC" ெந*

ெகாதH-பினா. [9]இQவாேற பலரா* அைழ$க-ப2 ெச/ விைரவி

பா"-பா" இவ ெபற பாிக பல. இைவகெள*லா தைதயா$> மகி82சிைய

விைளவி இவைர- ப"-பி$> விஷயதி* ஊ$கமளி வதன.
தைதயா பிாி .

இ9ஙன க*வி ேகவிகளி? ெச:7 ெச:த=?, ேமேம? வள2சி7/-

பலரா? மதி$க-ெப/ வ9 காலதி* இவைடய 15 - ஆவ பிராயமாகிய

விேராதி வடதி ேசாமரசேபைடயி* இவ தைதயா சிவபதமைடதா.
அைம தைதயாைடய பிாிவா* இவ$> மி>த வதCடாயி/.
அ-ெபா, வதி இவ ெச:த பாட*க4,

''ைத யறிஞ ெமாழிF* பலநவி/

தைத ெயைன-பிாிய தாெச:த - நிைதமி>
ஆCேட விேராதிெயH ம-ெபயநி ேகத>மா*
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ஈCேட ெச:யா யினி''
எH ெச:7 ம கிைடத. தைதயா$> அபர$ கிாிையகைள2 ெச:

"தபி இவ அ9>ளாைடய ஆதரவா* அQ]ாிேலேய இ
கால9கழிவதா. அQ]ரா இவ$> K$கவைலயி*லாதப"

ேவC"யவைற$ ெகா உதவி வதாக.
விவாக.
விவாக.

இய*பாகேவ இவ$> ேவC"யவைறயளி உதவி ெச:வத பல

நCபக4 ேவ/ பல கனவாக4 பிற> அதிக உதவிகைள2 ெச: இவ$>,

காேவாியா2சி ெயH ெபCைண மிக6 சிற-பாக விவாக ெச:விதன.

இவ ஓ:6 ேநர9களி* அயVக4$>2 ெச/ அ9க9ேக7ள க*விமாகைள
அைட விசாாி$ கிைட$> F*கைள- ெப/$ ெகாண பிரதிெச:

ப"- ெபா ெதாி ஆரா: வவா. இ-ப"2 சிலவட9க ெசறன.

------

[1] இத ஜாதக பிைளயவக தைதயாராேலேய >றிைவ$க-ப"த.

அத- பிரதி பிைளயவக >மாரராகிய சிதபர பிைளயிடமி கிைடத.
[2] பிைளயவக சேகாதரைர ம திவாவைறயி* ஒ ைற

பாதி$கிேற ; மறவைர-பா$கவி*ைல. இவகைள- பறிய ேவ/

வரலாெறா/ ெதாிதில.

[3] பிைளயவகைள இQவா/ ெபய >றிெத,வத> அ;கிேற.

[4] ஞாபகள சிறத பாட*கைள$ >றி ைவ$> வ"களி* த=

ைகேயெடேறH அவசர- பாடெலேறH இன F= ெதாிெவேறH
எ,த-ப"$>. இதைகய வ"கைள- பல லவக Kகளி

கC"$கிேற. அவறி த >றி-ைப தனிேய எ,தி ைவ$ெகாC

அ"$க" ஞாபக-பதி$ ெகாவ Fெச:7 த >றி-ைப ெதாட

ெபற2 ெச:7ளாக அைம ைவ$ெகாவ பCைடய வழ$க. பினைவ

தனிைன-2 ெச:7ெளH ெபய த=யவறா* வழ9>. ெபாிய Fலாக

இ-பி அகவலாக6 சிறிய Fலாக இ-பி ேவ/ வைக2 ெச:7ளாக6,
அத >றி-2 ெச:7க ெபபா? இ$>. அதைன அ"வர6,
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அ"வைரயைற எ/ 3/வ. இதைகய ெச:7க யா-ப9கல$ காாிைக

த=யவறி* F= ப>தியாகேவ இ-பைத$ காணலா.

[5] வா6: உவா ெவபத சிைத6; விைற நாகளி ெபயராக வழ9>.

[6] 9க வா9> உதிேயாகNத.

[7] இQ] திாிசிரர$> ேமேக உள.

[8] 'ஒCகமல....... ஆகி': இ பிரமH$> ெந*?$> சிேலைட. கமல -

தாமைரயி*, நீாி*; அன - அன-பறைவ, ேசா/. ' உர* ......... _9கி ':

திமா?$> ெந*?$> சிேலைட. உர* அைண - உர=* யேசாைதயா

கட-ப, >ற-பவத> உரைல அைட; கய நீ _9கி - ஆழமாகிய
கட=* நிதிைர ெச:, ஆழமாகிய நீாி* த9கி. ‘த> ........ விததா*':

சிவபிராH$> ெந*?$> சிேலைட. ஏ/ ஊ - இடபவாகனதி* ஏறியளி,

Sைடயாக$ ெகாC ேபாக-ப ெபா, எதி* ஏறி. (கடாவி ெபா,
ஏறா* ஊர-ெப/ எப ெபா); கதிாி* - aாியனிடேத, தானிய$

ெகாதி*. Sவ - பிரம த=ய Sவ. ெசா* - ெசா*ெலHேமவ*, ெந*.

[9] இ2ெச:திைய7 ெச:7ைள7 ெசானவ இவ மாணா$க ராகிய  சி.
தியாகராச ெச"யாரவக.
------------

3. திாிசிர2ர வா3ைக.
வா3ைக.

ேசாமரசேப)ைடைய நீ"கிய.
கிய.
தமி8-பயிசிைய ேமேம? அபிவிதி பCணி$ ெகாள ேவCெமற
வி-ப அதிகமாக உCடானைமயா?, ேமேல ப"$கத$க F*க

ேசாமரசேபைடயி* அக-படாைமயா?, கிைடத F*கைள- பாட9-

ேகபத> உCடா> ஐய9கைள உடHட ேபா$கி$ெகா4த> சிறத

ெபாிேயாக அ9ேக இ*லாைமயா? திாிசிரரதிேலேய ெசறி$க நிைனத
இவ, அ9ேக ெச/ அநகாி?ள அபகளிட தம கைத ெதாிவிதா.
அவக, ''நீ இ9ேக வதித* எ9க4$> உவ-ைப தவதா>; எ9களா*

இயற அள6 உதவிெச: வேவா'' எறாக. அதைன$ ேக

திாிசிரரதி>-ேபா: இ$கலாெம/ நி2சயி2 ேசாமரசேபைடயி*

தைம ஆதாிதவகளிடதி* தைடய கைத ெதாிவி அாிதி விைட
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ெப/ திாிசிரர வ ேசதன. அ9ேக மைல$ேகாைட$ கீைழKதியி

ெத ப$கள ஒ பாைறேம கட-ப"த சிறியதான ஓK ஒறி*
மாத ஒ/$>$ கா* 5பா: வாடைக ெகா இ-பாராயின.
2லவக பழக.
பழக.
அ$காலதி* திாிசிரரதி? அதைன2 a8ள ஊகளி?

தா9களறிதவைற மாணா$கக4$>- பாட;ெசா* ? தமி8-லவக சில
இ வதன. ஒQெவாவ சில F*கைளேய பாட;ெசா*?வா. பல

F*கைள ஒ9ேக ஒவாிடதி பா-ப பாட9ேகப அைமயாக இ
தன. இவ அQ]ாி? ப$க_களி? இத தமி8$க*விமாகளிடதி

ெச/ ெச/ அவக4$> இையய நட அவக4$> ெதாித F*கைள-

பாட9ேக அவகளிட உள F*கைள- ெப/வ பிரதிெச:ெகாC
தி-பி$ ெகா வதன. இவட பழ>வதி? இவைடய ஆறைல

அறி ெகாவதி? ேவC"ய F*கைள இவ$>$ ெகா உத6வதி?

இவ விபிய F*கைள- பாட; ெசா*வதி? மகி82சி7, இவைர-ேபாற

அறிவாளிகைள- பாத* அைமயிH அைமெயH எCண

அவக4$> உCடாயின. பழக- பழக அவகளிட ப" வத ஏைன

மாணா$கக4$> இவபா* அ உCடாயி/. [1]'ம6$> வாசைன ேபா*’

வா:த இவர இயைக யறிைவ7 க*வி- பயிசியா?Cடாகிய

ெசயைகயறிைவ7 விைரவி கவிபா திறைமைய7 அறி அவக

எ*ேலா இவாிட அட பழகி வதாக. அ-ேபா ஒழித கால9களி*

தம$> ெதாித F*கைள- பாட9 ேகக விகிறவக4$>- ெபா ெசா*=
வதா.

வி*வா க.
க.
அ$காலதி* திாிசிரரதி? அதைன2 a8த ஊகளி? பிேன கா"ய
விவாக இ வதாக:
1. உைறB Kர வாதியா:

இவ திாிசிரர வC"$கார ெதவி* இதவ; சாதியி ெகா*ல; கமாள
வாதியாெர/ 3ற-பவா; KாியெமH இல$கண F* த=யன
இவரா ெச:ய-ெப/ வழ9>கிறன. இவைர நா பாதி-பC,
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2. திாிசிரர ேசாமதர த=யா:
இவ ெதாCைடமCடல ேவளாள; திாிசிரர மாணி$க த=யாைடய K
விவானாக இ விள9கியவ; ைசவ F*களி* ந*ல பயிசிைய உைடயவ.
3. Kமநாய$க பாைளய இளாC" வாதியா :

இவைடய கா*க பயனறனவாக இதைமயா* எதி ேமேலறி ஒ
மாணா$கைன உட அைழ$ெகாC ெச*வவாகளிட ெச/ தம
பாC"தியைத ெவளி-பதி- பாி ெப/வ இய*ைடயவ.
4. பால$கைர Kரராகவ ெச"யா:

இவ ேசாடசாவதான தி.-பராய ெச"யாைடய தைதயா.
5. ெகாட" ஆ/க பிைள:
இவ இத இட திாிசிரர களெத; தமி8 இல$கண இல$கிய

F*களிலறி ைவதிய F*களி? பயிசி மி$கவ. பலவைகயான மகைள
ெதா> ஒ ெகாடைகயி* ைவ$ெகாC ேநாயாளிக4$>$ ெகா
வதைமயா* இவ ெபய$> ன 'ெகாட"' எH அைடெமாழி

ெகா$க-படெத/ ெசா*வ. ெசைன இராசதானி$ கலாசாைலயி*

இதவ >ணாகரெமH F* த=யவைற இயறியவமாகிய

ேசைஷய9காெரபவ இவாிட பாட9ேகடவ. இவ ேசைஷய9கா

ஒவ$ெகாவ ெதாிவி$ ெகாளேவC"ய ெச:திகைள2 ெச:7களாகேவ
அ;ச க"த9க Sல ெதாிவி$ெகாவ வழ$க; அ2ெச:7களி

சிலவைற நா ேக"$கிேற.
6. க>" மத- பிைள:

இவ ேசாதிடதி? வ*லவ.
7. [2]திநய அ-பாைவய:

இவ திவிைளயாட கீதன த=யவைற இயறியவ; பரபைரயாக
தமி8-லைம வா:த >பதின; அ"$க" திாிசிரர வ ெச*வா.
8. மதநாயக பிைள:
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இவ இல$கிய இல$கண9களி? ெம:கCட சாதிரதி? ந*ல

பயிசி7ைடயவ; த தலாக ெம:கCட சாதிர9கைள- பதி-பிதவ இவேர.
பிர2க.
பிர2க.
அ-ெபா, பிைளயவகைள ஆதாி வத பிர$க (1) பழனியாC"யா

பிைள, (2)லமண பிைள, (3) ஆCடா ெத சிதபரபிைள, (4)

சிரNேததா ெச*ல-ப த=யா, (5) வரகேனாி நாராயண பிைள, (6) ெசா$க=9க
த=யா, (7) உைறB அணாசல த=யா, (8) உைறB தியாகராச த=யா,

(9) உைறB2 ச=9க த=யா எபவக.

ேவலா&த னிவ த5ேயாாிட பாட"ேக)ட.
பாட"ேக)ட.
இவ இ9ஙன திாிசிரரதி* இ வைகயி* ேவலா7த னிவெரபவ
அநக$> வதா. அவ திவாவைறயாதீன மடதி* ைறயாக- பல

F*கைள- ெபாிேயாகபா க/ ேததவ. ஆதீன தைலைம Nதான ஒ

ேவைள தம$>$ கிைட$கலாெமபைத எதிபா- பல நா காதிதா. என

காரணதாேலா அவ அQவா/ நியமி$க-படவி*ைல; அதனா பிண$>/

உசாைணவக4 _Cபவக4மாகிய சில நCபக4ட தா ப"த
வ"கைள ெய*லா எ$ெகாC, மைர திஞானசபதSதி

ஆதீனதிகாவ >ற$>"யி?ள திவCணாமைல ஆதீனதிகாவ ெச/
காதி தைலைம Nதானைத- ெபறலாெமெறCணி ற-ப திாிசிரர
வ ஆCளா ேவCேகாளிப" மைல$ேகாைடயி?ள ெமளன
Nவாமிக மடதி சில மாத9க அவ த9கியிதா.

அ9ஙன இ$ைகயி* திாிசிரரதி= அயVகளி= வ அவாிட
ப"ேதா பல. பிைளயவக அவைடய க*வியறிவி ேமபாைட யறி

அவாிட காைல மாைலகளி* தவறா ெச/ ய/ வழிப F*கைள

ைறேய ெப/- பிரதிெச:ெகாC ப" பல நாகளாக தா ப"த
F*களி* உள ஐய9கைள வினாவி ெதளி வதன. அனிவரா*

இவ$>- பல தமி8 F ெபயக4 ெதாிய வதன. அ$காலதி* இவட

திாிசிரர விவா  ேகாவிதபிைள ெயபவ அவாிட

பாட9ேகவதன. அவாிட தா ப"தைம$> அறி>றியாக தா எ,
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க"த9களி தைல-பிேல, ேகாவிதபிைள 'ேவலா7த னிவ பாதாரவிதேம கதி'

எ/ எ,தி வதன. அனிவாிட ப"த F*க இன இனெவ/

ேகாவித பிைளேய பிகாலதி* எனிட ெசா*=யC.

பி, இவ கபராமாயண த=ய F*கைள எ,தி- பலைற ப" தம$>

உCடா> சேதக9கைள அ9க9ேக ெச/ ெதாிதவகளிட ேக
நீ$கி$ெகாC வதன.

எ,, ெசா*, ெபா, யா- எH நா> இல$கண9கைள7

இQவCணேம இவ இளைம ெதாட9கி த$கவகளிட பாட9ேக

ஆரா: வாசி "தா. பி தC"யல9கார ப"$க ேவCெம/

விபினா; அைத- பாட;ெசா*?பவக கிைட$கவி*ைல. யாாிடமிேதH
அF* கிைடதா* பிரதி ெச: ெகாC ப"$கலாெம/ எCணி- பலவா/
யறா. அQ]ாி* ஒQெவாநா4 Kேதா/ ெச/ அன-பிைச

ெய உC கால9கழி வத பரேதசி ஒவ தமி8 F*களி பழ$க

அவ/ தC"யல9காரதி* அதிக- பயிசி7 உைடயவராயிதா. ஆனா?

அவ பிறைர மதி-பதி*ைல; ைறயாக ஒவ$> பாட ெசானமி*ைல.

அவ தா இ$> மடதி சில ஏ- தக9கைள2 ேசமி ைவதிதா.
அவ தாமாக விவாராயி ஏேதH சில தமி8 F*களி?ள க$கைள
வேதா$>2 ெசா*?வா. ' தாேன தர$ெகாளி ன*ல தபா*, ேமவி$

ெகாள$ெகாடா விடத மடபைன'' எH உவைம$> அவைர இல$கியமாக2
ெசா*லலாெமப.

அவ நறாக- ப"தவெரபைத7 அவாிட தC"யல9கார-

பிரதியி-பைத7 ேகவி7ற இவ, எQவாேறH அவாிட

தC"யல9காரைத- ெப/- பாட9ேகக ேவCெம/ நி2சயி$ெகாC
அவ பிைசெய$க வ காலமறி ெதேதா/ 3டேவ ெதாட ேபசி$
ெகாC ெச/, அவ$>- பிாியமான க;சாைவ வா9கி ைவதி உாிய

காலதி ேச-பி அவ உவைகேயா இத சமயதி* த கைத ெம*லல-பதி அவாிடமித தகைத- ெப/ எ,தி$ெகாC பாட ேகடா.
இQவா/ பணி6ட தேமா ெதாட வ ேகட அவ$> தி-திேய.
அதனா* இவ$> அவாிட இத ேவ/ சில F*க4 கிைடதனவா.
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இQவா/ ஐதில$கண9கைள7 ைறேய ெதாிதவகளிட ெச/ ெச/ இவ
க/$ெகாCடா. தி2சிரா-பளி$> அகி?ள க>"யி* இத ஒ

ெபாியவாிடதி* ெபாத இல$கணைத7 அUடநாகபத த=ய சிதிர
கவிகளி இல$கணைத7 அறிெகாCடா.

இவ இ-ப" [3]அ9க9ேக கைலகைள ேத"யறி7 யசியி* ஈப"த
காலதி* இவட ஒத பிராயதின சில தமி8$க*வி க/ வதன.

அவக4 இவ ஒவைரெயாவ வி;சேவCெம/ நிைன ெகாC
மிக ய/ ப"தாக.
------

[1] ெவ9ைக$ ேகாைவ.

[2] இ$காலதி* இQ]-ெபய திநியெமன வழ9>. தி$கா-பளி$>

அகி?ள.

[3] ''அ9க9ேக கைலக ேட மறிவேபா =ய9>மேற" திவிைள. தமி$>.
----------

4. பிரபத"க ெச-ய* ெதாட"க%.
ெதாட"க%.

பிைளயவக, த தைதயாைடய கடைளயிப" தினேதா/ ேதவார

திவாசக9கைள- பாராயண; ெச:த? ெபா ெதாி ஈப

மன>த? வழ$க. கிைட$>மிடதி>2 ெச/ விசாாி- பலவைக

தமி8- பிரபத9கைள வா9கி ஆவேலா ப" வவா; பிைள-

ெபமாைளய9காைடய அUட-பிரபத, சிவ-பிரகாச Nவாமிக பிரபத9க,

>மர>பர Nவாமிக பிரபத9க த=யவைற ைறேய ப" அவறி

ைவகைள அறி இ/வா; தமி8 Fலாக எ கிைடதா? அைத வாசி
நய கC மகி8வா. அறி7, ற2சமய F*களாக இதா? தமிழாயி

அவைற- ப"- ெபாளறிவதி* இவ$> வி-பC.
தி)ட01 பதிக.
பதிக.

அQவாறி$ைகயி* இவ சில அபக4ட [1]திட>", ஊற_, ^வாA,

திதவைற (லா*>") த=ய Nதல9க4$>2 ெச/ சிவதாிசன

ெச:வி வதா. திட>"$>2 ெசறிதெபா, அத தலதி ேகாயி*
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ெகாCெட,தளியி$>  வ[Uேடவர விஷயமாக அ$ேகாயி*

தமகத ேக$ெகாள ஒ பதிக பா"னாெர/ அ ேகாயி>2 ெச/

தாிசித பி அ$ ேகாயி=ேலேய இ சில நாழிைகயி ெச:ய-படெத/
ெசா*?வாக. அ F* இ-ெபா, கிைட$கவி*ைல. ததலாக-

பிரபத9க பாடெதாட9கினவ பதிக, இரைட மணிமாைல த=ய எளியன

பலவைற- பா"யித* 3.
தி6ைற பதி+(
பதி+( ப*ததாதி.
ப*ததாதி.

ஒ தலதி> நCபக4ட ெசறா* அதலதி?ளா இவர கவிவைத
அறி அதல விஷயமாக தனி-பாட*கைளேயா பிரபத9கைளேயா இய/
வCண ேக$ெகாவாக. ெச:7 இய/வத>ாிய சமய

வா:$>ேபாெத*லா அத ஆறைல வள2சி7ற2 ெச: ெகாள

ேவCெமH அவா6ைடயவராக இதைமயா*, இவ அவக4ைடய

வி-பதிப"ேய பாட*க த=யன இய/வCெடப. ஒைற

[2]ஊற_$>2 ெசறிதெபா, பல அபக விபியவCண

தி]ைற- பதி/-பததாதி ெயற ஒ பிரபத இவரா ெச:ய-பட.
இவ பிகாலதி பா"ய பிரபத9க4$> இளைமயி பா"யவறி>

ேவ/பாக பல உC. பிகால F*களி கபைன நய9க4 அணிக4

சிறத க$க4 அ9க9ேக அைமதி$>; ைசவ சிதாத Fக$க4

பைழய இல$கிய9களி?ள ெசாக4 ெபாக4 காண-ப. இளைமயி

பா"யைவ எளிய நைடயி* அைமதைவ. சிவெபமாபா* இய*பி எ,த

அபினா* ப$தி2ைவம ம=த ெச:7க அவறி காண-ப. ேதவார
திவாசக9களி?ள க$க அைமத சில பாட*க4 தி ஊைற-பதி/பததாதி த=யவறி* உளன. இQ வதாதி,

"ெச:ய கி= ெம:யனய ெறாிய வாிய ெபாியாென

ஐய வளெத றி]ைற யதா திையய பா?ைர$க

ைநய பைரவி டகலாத நா*வா: $க [3]ணிரC"ைணேயா

ைகய மதத னழகியந9 கயமா கத ன"ெதா,வா"
எH9 கா-டH,
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"^மா தி$> மணிமாப யநா =ைணய 3த

நாமா /றேவ வ,_ைற நகவா8 நபா நாறிதழி
தாமா நின தா>மல சாதி- பிறவி$ கடனீத

ஆமா றிெவ றறிேயைன யாCடா: காCட காியாேன"
எH த ெச:74டH ெதாட9க-பள. இ2 ெச:7ளி*, "பிறவிெப9கட னீவ நீதா, இைறவ ன"ேசரா தா" எற >றளி கைத
அைமதி$கிறன.

[4]"பணிகி ேறனிைல நாத, றநிைன- பலகவி யாபாட

ணிகி ேறனிைல தீவிைன ெதாைல$கநி ெறாCடாி ெறாCடாக
தணிகி ேறனிைல 7ளெந$ >கி7 றாகளி ன/^$ெகாC
டணிகி ேறனிைல ெய9ஙன :>ேவ னரதன ரதாேன" (11)

[5]"இ*ைல7க ழகணறி ெய>ேவறி -ட

க*ைலய ெறவி*ெல ன$>னித காவலா

வ*ைலய ய-ெபா>ைட மதகைத ெயறிேய

ெவ*ைலெகாCட ெகா9ைகப9க ேவத]ைற நாதேன" (33)
[6] "ச ச9கர ]ைற2 சதாசிவ

அ ப ெந;சைட யாெயனா
ெவ கிறில Kாி டலறில

ந கிறில னாH:7 மாெறேன?" (66)
"aட ேவCநி ன"க ேபாறியா

ற ேவCநி bைற ேபாறிவா:

பாட ேவCநி சீக ேபாறிகC

பா$க ேவCநி வ"வ ேபாறியா

3ட ேவCநி ன"க ேபாறி7

ெகாள ேவCநி ன ேபாறிமா*

ேதட ேவCடC ேமக ேபாறிJC
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சிறிைட$ >யி* பாக ேபாறிேய" (97)
எH ெச:7களி* திவாசக$ க$க4 ெசாெறாடரைம-

இல9>வைத$ காணலா. நீவள9கைள7 நிலவள9கைள7 ைன மிக அாிய

கபைனகைள ேமகேபால- பிகால- ெபாழித இ-லவ ெபமா இ
F= ெபயரளவி* நிலவளெமHப"7ள சிலவைற$ 3றியித*
அறித>ாிய. அவ/ சில வமா/:-

[8]"அளி$> /ப9 கய-ெபா>" லளித ேதமா9 கனி7ைட
ளி$> பிரச ெபகிவய ேறா/ பா: விைளெசெந*
களி$>9 கக மீ-பா: கா Sைற" (10)
“......... …….. …….. ……… ேதமா

ளதி மதிபா: த$கனி பறிவிC
ெடா>கழ9 ெகன ேவா2

வளதி வி;சிய ]ைற" (19)
">>லதிய கCணிழ மீெனன$

ெகாதC பைண2ெசெந*

அ> ெசறன மைட7/ Sைற" (17)
"ஆைலயி கைழக 4ைடதசா ேறா"
யலதைல யரைபைய2 சா:2

ேசாைலயி > ககிைன மா:
Hெச ெந*வய பா:

ேவைலயி ெப> Sைற" (41)
"ெகாCடறவ8 ெப;ேசாைல- பலKற கனி7ைடத ெகா,;சா ேறா"
ெஞCடைம7 மிடதலா- பைணகெடா/ >Sைற." (75)

பிகாலதி* திாி யமக-பாட*க பலவைற எளிதி பா"ய இ-ெப9கவிஞ
இத F=* அத ஆறைல2 சிறி கா"யி$கிறா:
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[9]"ரம ட9க ெவறவ bைறவா8
Cணிய- ெப;ெச*வ

சிரம ட9க?; ெச;சைட$ கா"ன
றிரCட_C டனிேறா/

நரம ட9கைல 7ட*வகி தாCடவ
னாயிH9 கைடேயைன

உரம ட9கைள தாCெகாC டானிைத
ெயா$>S தியெமேன?” (12)

[10]“அகதிரா ெத9ேகா ெணன= கழித
தா>மீ ெதன-பல 3"2

சகதிரா வ ெறாைல$> ெமனேவ
சா/த னெம "ரC

கதிரா வணெவ ப"வி, தலற

னநி றடதி மலதா

நகதிரா டரவ- பணியி5 ைறயிH

ந*ல" காணநி ேறேன" (44)

[11] "ெச:$>வைள நயனமர விதக9 ேகா9க திரCட ெகா9ைக

ைக$>வைள ெபாத=மி றியயா8 க"தட9கா$ கண^ ெவனா
ெம:$>வைள 6/மள6 மடவாபா றிாிழ? Kண னாேன

ஐ$>வைள2 ெசவிபாக 3ைறயெக; ஞா/ந*ல னாவ ென;ேச" (79)
எபனவறி* திாிபி ைள ேதாறியித* காCக. இைடயிேல 41 - ஆ

ெச:7 த* 48 - ஆ ெச:7 வைரயி* மரணகாலCடா> பினி/
ேபா$கியளேவCெமH க அைமள. இ9ஙன ஒேர கைத-

பலவிதமாக அைம2 சில ெச:7கைள ெதாட இவ பா"யிதைல
இளைம$காலதி ெச:த பிரபத9களி காணலா.

தலசபதமான ெச:திகைள இQவதாதியிபா* உாிய இட9களி*

அைமளா; "அன ]திய மாத ேலா$க மரதன ரதமா ",

"அைணயாி ைவையேம a"யரதன ர ளாேன", "ெவகிறன னரதன

ரைற விமலா" (13, 29, 82) எHமிட9களி* தலதி ேவ/ ெபயராகிய
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அரதனரெமபதைன7, "ஊைற நகைற ேதவெவ, மானவா", "ேவயேநகற

ேதவெவப bைற யத " (23, 36) எ/ அதலதி?ள ேதவகிாிைய7,

“இ$> ேமாதகாிய நதாநதி$ கிைறவா" (84) என அதல நதிைய7,

கா-பி* தல விநாயகைர7, "ஊைற7 பதிவாைழயேன :யமாமணிேய",

":யமாமணிேய பர;ேசாதிேய" (50, 64) என அதல Sதியி திநாமமாகிய

தரதிேனவரெரபத பாியாயைத7 அைமளா; “ம கடதவ

a8த Sைறவா8 மாசிலா மணிேய", "ஊைற$ ேகாதிலா மணிைய தாேன” (18, 22)

எ/ அநாம >றி-பா ல-பப" ேச, "சீரவாணி பாகேனக னாக
ேதவ ேதவேன " (31) என அதல அபிைகயி ெபயைர$ கா"7

பாரா"யித* காCக. ஈறி?ள ப-பாட*க4 ஒQெவா/ ேபாறி

ேபாறிெய/ "கிற.

"கா பிறவி$ கட*K8 திவிைனயி

தீ9 >ைறதி ேச$>ேம - ேபாத

அைடBைற யதாதி ைய$க வா$
கிைடBைற நீ$>வத றி "

எH பயHட இF* நிைற6/கிற.
இF?$>- பல சிற--பாயிர ெகாதித* 3. ெச:தவ ெபய

ெதாியாத ஒ ெச:7 ம இ-ெபா, கிைட$கிற. அ வமா/:
"உ:ய மணிமா பாியயவிC ேணா க8த தி]ைற

:ய மணிd ச$க ல9க தாதி ெசா/யதா

ெச:ய மணி2சீ2 சிதபரம ேசயா 6திெத மானைளெப:ய மணிமா$ கவிெசா?நா- ெப/மீ னாசி தரேன."
மயி%ராவண

சாி*திர.
சாி*திர.

ஒசமய இவ ^வாA$>2 ெசறிதா. அ-ெபா, அ9ேக உதமதானர
[12] =9க-ைபய >மாரகளாகிய ேசஷுைவய, சாமிநாைதயெரற இவ

சீகாழி அணாசல கவிராய இயறிய இராமாயண$ கீதனைத7 [13]
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பபர;றி2 -ைபயெரபவ இயறிய மயி*ராவண சாிதிர$

கீதனைத7 ப"- ெபா ெசா*=$ காலே%ப ெச:ெகாC"தன.
அவக4ைடய ேவCேகாளிப" இவ மயி*ராவண சாிதிரைத F/

பாடலாக2 சில நாகளி ெச:" அவக4$>$ ெகாதா. அQவிவ

அதைன- ெப/ தா ெச*? பல இட9களி? அணாசலகவி ராமாயணைத2
ெசா*?ெபா, இைடயிைடேய கப ராமாயண- பா$கைள2 ெசா*வ

ேபா* மயி* ராவண சாிதிர$ கீதன9கைள2 ெசா*?ெபா, இவ ெச:த
ெச:7கைள2 ெசா*=- ெபா பயனைட வதன. இ2 ெச:திைய

அQவிவ ஒவராகிய சாமிநாைதயேர 3ற$ ேக"-பட அF

ெச:7களி சிலவைற7, நா இளைமயி ேகடC. அவறி நைட
எளிதாக இத.
----------------------

[1] வதிட>"ெயப திட>" ெய/ ஆயிெறப. இ வட ெவளாறி
கைரயி?ள; ஒ ைவ-Nதல.

[2] இஃ ஊட_ெரன வழ9>. இ ைவ-Nதல9க4 ஒ/. இதைன

தைலநகராக$ ெகாCட நா ஊைற நாெட/ அநா"* இத ஒ
ப>தியினராகிய ேவளாள ஊைற நாடாெர/ வழ9க-பவ.

[3] இரC இைண - ேமாத?ண2சி7 பாிச உண2சி7 ஆகிய இரC
ெபாதிய.

[4] ஒ-: தி2சதக, 31.

[5] ஒ: தி2சதக, 94. ெவ*ைல - ெவ*?தைல

[6] ஒ: தி2சதக, 14.

[7] ஒ: தி2சதக, 100.

[8] அளி$ > - வC" 3ட.

[9]ர மட9க. சிர அட9க?. நரமட9கைல - நரசி9கைத. உரைத7ைடய
மடைத$ கைள; மட - அறியாைம.

[10]சக இரா வ . தா நகதி - திவ"யி நகைத 7ைடயவேர.
[11]ஐ$> வைள2ெசவி பாக>; ஐ$> - தைலவH$>.

[12]இவ சாமிமைல$ >றவ;சி த=ய பிரபத9கைள2 ெச: அர9ேகறியவ.

[13] பபர;றி ெயப ஒ5.

-------------
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5. திவாவ7ைற0 வத.
வத.
சிவதீ)ைச& 8ணிக5"க 9ைஜ& ெப+ற.
ெப+ற.
இவ தல தாிசன9க த=யவறி* மி$க வி-ைடயவராக இதன.

அறி7 சிவெபமாைன விதி-ப"ேய தினேதா/ ^சி வர ேவCெமH
அவா இவ$> உCடாகி வள வத. அதனா* இவ சிவ தீைச

ெச:ெகாள விபினா. அ-ெபா, திாிசிரர கீைழ2 சிதாமணியி* இத

ெச" பCடாரைதயா எH அபிஷி$த ஒவ இவ$> தீைச ெச:வி
%ணிக=9க ^ைஜ7 எ,தள2 ெச:விதா. அத* இவ ^ைஜைய

அேபா நாேடா/ ெச: வவாராயின.
க/சிய ப னிவ :%கைள ப1*த.
ப1*த.

இவ தக9கைள ேதைகயி* திவாைன$கா$ேகாயி* தமகதாவி

K"*, திவாவைற யாதீன விவானாகிய  க2சிய-ப னிவரா

ெச:ய-ெபற F*க4 ஒறாகிய திவாைன$கா-ராண கிைடத. அைத

ைறேய ப" வைகயி* கட6 வா8தி அழ>, நா2சிற- த=ய
கா-பிய உ/-$களி அைமதி7, அவறி பைழய F பிரேயாக9க4,
இல$கண அைமதிக4, தமா* அ வைரயி* அறிய-படாத ைசவ சாNதிர$

க$க4, ைசவ பாிபாைஷக4, திய திய கபைனக4 நிைற ைவ
தபி$ ெகாC"தைலயறி இ/- பைற ப" ஆரா:2சி

ெச:வாராயினா. அைத- ப"$க- ப"$க அவைரயி ப"த பல F*களிH

ேவ/ தலராண9களிH அ மி$க ைவ7ைடயெத/ அறிெகாCடா.

பின, க2சிய-ப னிவ ெச:த ேவ/ F*க எைவெய/ ஆரா: ேத"ய
ெபா, விநாயக ராணதி* சில ப>திக4, ^வாA- ராண,

கா;சி-ராண கிைடதன. அத F*கைள7 வாசி இ/வாராயின.

இைடயிைடேய ஐய9க சில நிக8தன. அவைற தீ-பவக அத-ப$கதி*

இ*ைல. ஆத= தம$> உள ஐய9கைள திவாவைற யாதீனதி>2

ெச/ தீ$ெகாள ேவCெமற எCண, அQ வாதீனதி ெதாடைப

எத வழியாகேவH ெபற ேவCெமH வி-ப இவ$> உCடாயின.
அ-ெபா, இவைடய பிராய இபெதா/.
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ப);/<ர வத.
வத.
அ-பா* திவாவைற ெச*ல நிைன அள மாணா$கெராவைர உட
அைழ$ெகாC வழியி?ள தல9கைள தாிசன ெச:பவரா:

அ9க9ேக7ள தமிழபிமானிகைள7 தமி8 விவாகைள7 கC

அளவளாவி- ப\2ர எH தலதி> வதா. அ9ேக, தி2சதிற-

லவ பரபைரயினராகிய அ-பா-பிைள ெயபவைடய K$>2 ெசறா.
அவ ப\2ரயமகவதாதி ெயH F* த=யவைற இயறியவ. இவ

அவ தா தா இயறிய ெச:7கைள ஒவ$ெகாவ 3றி த
மகி8தன. இளைமயி* இவ$கித க*வி-ெபைமைய அறி அவ

பாராவாராயின. அவ இவைர அQ]ாி=த ெபாிய ெச*வவாH

உபகாாி7மாகிய நம2சிவாயபிைள ெயபவாிட அைழ2 ெசறா.

அத நம2சிவாய பிைள அபிஷி$த மரபின. வேவாைர த$கவCண

உபசாி- ெபா4தவி ெச: அH- இய*பின. வதவக4$ெக*லா

அட உண6 அளி-பவ. தமிழறிஞபா* மி$க அைடயவ. இவக

இவ ஒவைர ெயாவ பாராதவகளாக இதா? ேகவியினா* ஒவைர
ெயாவ பா- பழகேவCெமற வி-ப உைடயவகளாகவிதாக.
ஆதலா*, நம2சிவாயபிைள த K$> வத இவைர உபசாி அளவளாவி$
ெகாC"தா.

ப<பதிப=டார பாீ)சி*த.
சி*த.
அ-ேபா அ9ேக [1]ஆ]- [2] பபதிபCடார ெமபவ வதிதன.

அQவிடதி* இதவக4 சில அவைர$ ெகாC இவைடய ப"-ைப

அளதறிய எCணி நம2சிவாயா பிைளயிட த9க கைத$ >றி-பிதாக.
அதைனயறித நம2சிவாய பிைள7 பிற பபதி பCடாரைத- பா,
"ஐயா! இவகைள- பாீசி$க ேவCமானா* ஏதாவ ேக"க" எறன.
இவைடய அளைவயறியாத அவ,
[3]"நெகா"2 சி$ைக யதாி ேச:$>ற நாகவ*=

ெமெகா"2 சி$ைக வி$> மயிைல விமலெவபி*

எெகா"2 சி$ைக ாிதா: திைன7C "ைல7$>

ெகா"2 சி$ைகய நிேபா* பவ$கி ெபாப*லேவ"
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(மயிைல யதாதி, 56)
எH ெச:7ைள2 ெசா*=, "இ-பா$>- ெபா ெசா*?" எறா.

தைம- பாீசி$க2 ெச:தவகளிடதாவ ேகவி ேகடவாிடதாவ சிறிேதH
மனவத அைடயாம* இவ, அ2 ெச:7ைள இரCடாைற ெம*ல2

ெசா*?ப" ெச: அ2ெச:7 அகதிைணைறக4 பா9கி >லைற

கிளதெலபத> இல$கியமாக உளெதபைத த= 3றினா; அ-பா

பத9கைள- பிாி$கா"- ெபா4 ெசானதறி அ2ெச:7ைள-ேபாற

ேவ/ ெச:7க சிலவைற7 ேமேகாளாக எ$3றி விள9க2ெச:தன.
அ-ேபா உடனி ேக$ெகாC"த விவா [4]ேதவிபடண
சாமிபிைள, ெவைளவாரண பிைள, அ-பா-பிைள த=ேயா

இவைடய ஆரா:2சிைய7 பல Fபயிசிைய7 இறியைமயாதவைற

விள9>ப" ெசா*?தைல7 ெபமிதமிைமைய7 அட$கைத7 பா,
"இவைடய காசி எேபா=யக4$>$ கிைடதகாிய!" எ/ விய

க8தன. வினவிய பபதி பCடார விமித/2 சிறிேதH ெபமிதமிறி

இவாிட மாியாைதேயா ஒ,>வாராயின.

இ9ஙன சில நாக அ9ேக ெசறன. அQ]ாி* அ-ெபா, இதவக4

இ2ெச:திைய$ ேகட பிற அ"$க" வ அளவளாவி மகி8
ெச*வாராயின.

பழைச பதி+( ப*ததாதி.
ப*ததாதி.
அ-ேபா அQ]ரா ேவCேகாளிப" ப\2ர  ேதHேரசமீ ஒ
பதி/-பததாதி இவரா* இயறி அர9ேகற-ெபற. அ [5]பழைச-

பதி/-பததாதிெயன வழ9>.

இவ அQவதாதியி* இைடயிைடேய தா ப"த திவாசக த=ய பிரபத9க,

திவிைளயாட* த=ய கா-பிய9கெளபவறி?ள ெசா*ைல7 ெபாைள7
விரவ ைவதி-பைத$ காணலா. கைவ- பதி/-பததாதி, அைண$

கலபக, கதரH^தி, சிவ-பிரகாச Nவாமிக பிரபத9க த=யவறி?,
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நளெவCபா, பிர=9க @ைல, திவிைளயாட ராண த=யவறி?ள

க$க சில அF= காண-பகிறன:

"^வா: ெந9ேகா /பேத ைககா ட9> ெபாறியி=த

நாவா ெயா,கிெறன "

எற பிர=9க@ைலயி அ"கைள,
“........ ைககா ட9> மறிவி=வா:
தCேட ென9ேகா "ெதா,>

தைம ெயன$கC ள9களி-$ ெகாCேட" (9)
என ேவ/வி* அைமதி-ப,
">ட9ைக நீ ப2சிைல7 மிவா$ கிைமயா$ >;சர
பட9ெகா பா7 ^வைண7 தவா: மைர- பரேம\”
எற பர;ேசாதி னிவ வா$ைக,
"நலைன >ட9ைக நீ நறியப2 சிைல7 மிேடா$

கலபா கட? ெம^ வைண7நா ேகா மா6
இல9கிட வளி-பா:" (42)

என2 ெசாெபா ெளா-ைம யில9க அைமதி-ப,
"திணியான மேனாசிைல மீனதா
அணியாரர வித மமேதா "

எH9 கதரH^தி2 ெச:7 கைத,
"தாவி ெம*ல" தாமைர வா,ேம,

தீவி ைன2சிறி ேயH சிைலயிேன" (65)
என- ெபய ைவதி-ப,
“காமைன னி ெந;சைட தாி$
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கவிறக* லாைடேம ைன

யாெமலா வ, றவியா யி ெமாதித
னிளைல2 வ

ேதாற$ ெகாCடா"

எற கா;சி-ராண2 ெச:7 கதி ெபபாகைத,
“ெச:யி$>9 கைழ>ைழ$> ைம9கைண$கா
ைளையவிழியா சின \

ஐயி$>; சைடதாிதீ விக;ெச9
கேறா:த வாைட ெகாC\

ைமயி$> மணிமிடறீ றவியa8
பழைசநக வா8K நீவி

ெபா:யி$> ம9>லாC ைல2வ ெகாCட
ெதைன க? Kேர" (87)

என ைவ இத* காCக.
இராமனா சிவெபமா அதலதி ^சி$க- ெபற, திஞானசபதSதி
நாயனா - பத ெபற, அவைடய ேகாலைத2 சிவெபமா

காOதெபா அவ கடைளயிப" நதிேதவ விலகியமாகிய அ

தலவரலா/கைள இைட-ெப: பா"7ள ெச:7க சில அQவதாதியி*
உC.

[6]"எனி விைட7 நீK றித ெபா- ெவளி
மனிய கைல7 வி*? மாத9க மதிCS ெற:யெபானிற வாளி ெகாCட ராதனா பழைச வாணா

ெசனியி =ரC பா:ந ெச:ைகநி ெச:ைக தாேன” (45)
எ/ சிவெபமாைன வினா6த* ேபாற ெச:7க சில அF=கC
நயெபற விள9>கிறன.

"........................ கைடேய னாகி திாிேவைன

ெத4 தமி8ந ெறாைட- பாட*
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ெச: பணிய- பணிதாCடா" (5)
என6,
"............ அைலேவைன$

க-ைப நீ$கித றாகளி ெசதமி8$
கCணிa "ட2 ெச:தா " (13)

என6,
"..............யாற

மண9கம8 மலதா பா" வழிபட வளி னாேன"

என6 காண-ப ப>திக இவ சிவெபமாைன பாமாைலக ைன
வழிப ேபராவ ^C"தனெரப, அதேகற ெசQவிவா:2

ெச:7ளியறியதா* இவளேத இப ஊறி-ெபகியெதப
லனாகிறன.

"Sவாதாைன Sதாைன" (8)

"ஆனம9 ெகா"வலதா னழகம9 ெகா"யிடதா" (34)
எH ரCக4,
"............ 3றாைன நீறாைன$ ெகாைற ேவ:த

ெபாறிக8ெச; சைடயாைன விைடயாைன" (90)

எH வழிெயைக7 அF= காண-ப சில நய9களா.
திவாவ7ைறைய அைடத.
அைடத.
பழைச- பதி/-பததாதிைய அர9ேகறிய பின இ- லவ ேகாமா தா

திவாவைற$>2 ெச*லேவCெம/ வதைத அQ]ராாிட 3றி விைட
ெப/$ெகாCடா. அவக, "நீ9க அ"$க" இQ]$> வ எ9கைள

உவ-பி$க ேவC" எ/ ேக$ெகாCடாக; நம2சிவாய பிைள, "இத

K"ைன உ9க ெசாத இடமாகேவ எCணி அ"$க" வ எ9கைள மகி8வி$க
ேவC" எ/ ேக$ ெகாCடன. அ-ப"ேய ெச:வதாக அவக4$>
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வா$களி வி- ற-ப திவல;ழி , Nவாமிமைல, >பேகாண,

திவிைடம_ த=ய தல9கைளயைட Nவாமி தாிசன ெச: ெகாC
அ9க9ேக7ளவகளா பாராட-ெப/ திவாவைறைய அைடதா;
த$கவக4ைடய உதவிைய- ெப/ அ9>ள மட$>2 ெசறா.

அத மட  நம2சிவாயSதி காலதி* Nதாபி$க- ெபற. அ9ேக

ெசற6ட அ9>ள காசிகைள$ கC இவ மி$க விய-ைப7

மனமகி82சிைய7 அைடதா. சிவ ேவட தவேவட உைடய பல றவிக

காஷாய உைட அணிதவகளாகி _:ைமேய உெவதா ேபாற ேதாறெபா=6ட அ9ேக நிைறதி-பைத7, அ"$க" பல ஊகளி=

அ"யாக4 பிர$க4 விவாக4 வ வ ெச/

ெகாC"-பைத7 கCடா. விவாக த9க த9க ஆறைல7 தா9க
ெபற பாிகைள7 3றி அ9க9ேகயி மகி8 ெகாC"தைல7

கவனிதா. மலமாைலக4 சிவா2சைன$>ாிய பதிர Uப9க4 பழ9க4
உாிய இட9களி* நிைறதிதைல ேநா$கினா. அ9க9ேக பல ெதாCகைள2

ெச:பவக த9க கடைமகைள திதமாக2 ெச:ெகாC"தைல-

பாதா. இவைறெய*லா பாத இவ, "இதைகய காசிைய இவைரயி*
நா கC"ேலாேம. எ9ேக பாதா? சிவமண தமி8 மண உள இத

இடைத-ேபாற ேவ/ ஓ இட உலகதி* இ$>ேமா!  சிவஞான னிவ,

 க2சிய-ப னிவ த=யவக இதைகய இடதி* இ$க- ெபறதனா*

தாேன ைவ மி>த F*கைள இயறினாக" எ/ எCணி விமித/

நிறா. பிH அ9>ள பல காசிகைள7 தனிதனிேய கC மகி8தா.
ேவ? @ < பிரமணிய ேதசிக இய%2.
இய%2.
அ-ெபா,, நம2சிவாய Sதி$>-பி 14-ஆ படதி* ேவA 

-பிரமணிய ேதசிகெரபவ ஆதீனகதராக Kறிதா. அவ வடெமாழி

ெதெமாழி F*களி? சிவாகம9களி? ெம:கCட சாNதிர, பCடார
சாNதிர, சித F*க த=யவறி? பயிசி மி$கவ; பரபைரேய

பாட9ேகடவ; பாட; ெசா*?த=* மி$க ஆற?ைடயவ; பிரச9க ச$தி
வா:தவ; வடெமாழி விவாக ெதெமாழி வாண பலைடய இைடேய
இ தினேதா/ அவக4ட ச*லாப ெச: ெகாC மகி82சிேயா
கால9 கழி-பவ. அவ அ-ெபா,த-ெபா, சமேயாசிதமாக- ேபசிவத
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வாைதக4, சிேலைடயான ெமாழிக4, வா$கிய9க4 இ/ அ9க9ேக

பலரா* மிக6 பாரா" வழ9க-பகிறன. அமடதி* இ-ெபா,

பலவைகயாக எ,த-ப திக ஸபிரதாய9க4, க"த வ$கைணக4, உள
சட திட9க4 அவ -பிதனேவெயப. தம$>- படமாவத> திய

வஷதி*  க2சிய-ப னிவரா* ந> ப" வப" ெசவியறி6/தெபறவெர/ ேகவி.

@ < பிரமணிய ேதசிகைர* தாிசி*த.
தாிசி*த.
அவைர தாிசி$கேவCெமH ேபரவா பிைளயவக4$> உCடாயி/.

தா தாிசித> ேவணவா6றிதைல ெம*ல அ9ேகயித த$காெராவாிட

ெதாிவி$ ெகாCடா. அவ தைலவைடய சமயமறி ெசா*= அHமதி ெப/

வ அைழ-ப, இவ ைக7ைறக4ட ெச/ அவைர ஸாUடா9கமாக வண9கி
திநீ/ ெப/ தா அவ விஷயமாக இயறி$ெகாC வத சில ெச:7கைள$

கCகளி* நீவார நா$>ழற விCண-பி$ ெகாCடா. அ2ெச:7கைள இவ

ெசா*?ைகயி* அவறின இனிய கைதயறி இவைடய பயப$திைய$

கC  -பிரமணிய ேதசிக இவ சிறத க*விமாெனபைத உடேன ெதாி
ெகாCடா; மி$க அேபா இவைடய வரலாைற விசாாிதா. இவ

$கமான ெமாழிகளா* பணி6ட ெம*ல அதைன$ 3றினா. பி தா ப"த

F*கைள7  க2சிய-ப னிவைடய F*களி* தம$> உள ஈபாைட7
ெதாிவி$ெகாCடன. ேதசிக இவேரா அட ேபசி ஆதாி$க இவ

சிலதின அ9ேகயி வவாராயின.

அ-ெபா, அ9ேக ஆதீன விவாகளாக$ [7] கதசாமி$ கவிராயெரபவ

[8]சரவண ஓவாெரபவ ேவ/ சில இதாக. தமிழி ைசவ ைவணவ

சமய2சாபான கவி F* ப"-பவக4 கதராண, ெபாியராண,

கபராமாயண த=ய F*க, திைற த=யைவக, Nதல ராண9க,

ைசவ சாNதிர9க த=யவைற- ப"-பவக4 அ9ேக உC. மடதி*

உணவி>ாிய பCட9கைள- ெப/ திவால9கா, தி$ேகா"கா,

பாNகரராசர, >றால த=ய ஊகளி?ள வடெமாழி விவாகளிட
ெச/ ப"வத அதண மாணவக4 பல இதன. உ$கிராண,
கள;சிய, பதி$க, பCைண த=ய எ*லா இட9களி விசாரைண

ேவைலகளி* தபிராகேள அதிகாாிகளாக இ ப$தி சிரைதேயா
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நபி$ைகேயா த9க4$>$ கிைடத பணிையேய ெச: ெகாC"தாக;

அவக4 பல ப"தவக. அதனா* தைலவ தைடய ேநரதி

ெபபாைமயான பாகைத- ப"- சபதமாகேவ ெச?தி இ/ வதா.
இவ ஆதீன கதைர தாிசித>$ காைல மாைலகளி* ேபா>9கா* அைம
பாரா" இவைடய க*வியி அளைவ ஆரா:வாரா:2 சிலசில பாட*கைள2

ெசா*=, "இவறி>- ெபா ெசா*?" எ/ அவ ேகபC. இவ அ2

ெச:7கைள மனதிெகாC ஒைற இைற ைற ஆேலாசி

அவசர-படாம* விைட ெசா*?வ. வினா69 கால- ெபா ல-படாதப"

ேதசிக ெச:7ைள$ 3/வ; இ- லவபிரா மய$கமைடயாம* அ2ெச:7ைள

நறாக ஆரா: ெசQவேன ெபா 3/வ. அவ/ இரC ெச:7க

வமா/:-

[9]1. "இதவச அதவச தமைலத ேகெச7

ெநாதவச றாேக ேநா$>9கா - ைபெதா"யா:
ஆCட> ெத/ைறைச யபலவா ணயதி
^Cடநிற2 ெச9க,நீ- ^."

2. "இைத யைனய6 வி*லா விமலேர

ைவதகைர ேயாத$க மாடாேத - நிதநித

அ9கக9 காைறைச யபலவா ணயதி
ெச9க,நீ தாரைனேய ேத."

ெதாிதவைற ம விள9க2 ெசா*=வி ெதாியாதவறி>- ெபா

ேக ெதாிெகாவ. இவ$> இத சேதக9களி பல அ$காலதி*

அவரா* தீதன. விநாயகராணதி பாயிரதி* உள,
"மரைளத கைணயாH; ேசாெவறித
திறலாH மதி$> ேதா/

சிரள$க வைலகட?; ேசணிகத
ெபவைர7 திறதி >ற$

கரள$>9 >/னி$>9 கதிமய*
^"யைக தவ;சா* ெவபி

உரைளத ேசயிைலேவ* வலHயத

48

விைளயவைன 7ள ைவ-பா”
எH ெச:7ளி?ள, 'கரள$>9 >/னி$>' எH ப>தி$> இவ$>
ெநநாளாக- ெபா விள9காம=த. பலாிட இைத-பறி

வினவியC. அவக ெசா*=ய ெபாகளி* ஒேறH இவைடய

தி$>- ெபாதேவயி*ைல. அ2ெச:7ைள ஒெபா, ேதசிகபா* இவ

விCண-ப ெச:தன. உடேன அவ உள9ைகையேயதி மறி$ கா"$

கடைல உCட ைகைய ஏதினைமயாெல/ விதைத அ,திய ைகைய$

கவிதைமயாெல/ ெபா 3றேவ, உயேதாகளிட2 சில ெபா,ேதH

பழ>தலா?Cடா> ெபபயைன இவ அறி அவாிட ஈப, "இத-

ெபாியவகைள இகா/ தாிசியாம* பலாிட அைலதைல Kேண

கால9கழி விேடாேம" எ/ மன வதின. 'கரள$>' எபத> அவ
ெபா 3றிய அைம-பாைட7 பிற நிக82சிகைள7 இவ அ"$க"

ெசா*வC. இQவா/ காைல மாைலகளி சமய பா2 ெச/ அவபா

ேக$ ேக இவ தீ$ெகாCட ஐய9க பல. தம$> ெநநாளாக- ெபா

விள9காதித ஒ=ய*, க,வா:, ைசலாதி, வ5தினி, வாதராயணெரH

ெசாக4$> ைறேய ஈேயா" எH வி, பிராய2சித, திநதிேதவ,

ேசைன, வியாச எ/ ெபா ெதாி ெகாCட அவாிடேத தா எப.
*ைலயதாதியி?ள,
[10]"கேடா தெலன$ காமாதி யா/9 காிச/ேதா
உேடா த6 திறதிப K$ >2சாிேதா

சிேடா த*விமC ேணாதி க;ச ெதளிவிபி
விேடா த?/ நெள, தா*ைல ேமவ-ெபேற"

எH ெச:7ளி?ள நெவ,தல9கார- ெபாைள7,

[11]"ெபாதவி சாகர; சதி79 >பH ெபாபழி$க
விதவி சாகர தாH வ ெம: யபள
ஒதவி சாகர ெத*ைல யா6ைட யாரளா

இதவி சாகர ெந;ேசய* லாெசய =யான$ேக",
[12]“வைரேயற விடத; ேசதனிட வதிைனவ* =னெம றா?
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உைரேயற விடத லா>ேமா ெவைன2சிெத /ைரதா ெலனா
நைரேயற விடத னாளவனா$ ெகாCவட =ைச ேம6

கைரேயற விடத* வா6ைனய றி7ெமன$ேகா கதி7C டாேமா"
எபன ேபாற ெச:7களி ெபாைள ெதாிெகாCட அவாிடேததா.
அவைடய தாிசனதி பிதா தமிழி பர- ெபைம7 இவ$>
விள9கின; தமிழி* பல F*க4 அவறி* ஆ8த க$க அைமத

ப>திக4ளன ெவறறிதன. 'இத மடதி சபதைத- ெபற ெப

பா$கிய' எ/, 'இெதாடைப எ-ெபா, ெப/:யேவC' எ/ இவ
எCணினா.

திாிசிர2ர மீ=ட.
ட.
அ-பா* அ"$க" வ தாிசி-பதாக விCண-பி- பிாியா விைட ெப/

திாிசிரர வ ேசதா. பின, இைடயிைடேய திவாவைற ெச/ 
-பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி ேவC"யவைற ெதாிெகாC
வவC.

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

[1] ஆ]: ப\2ரதி ெதபா?ள ேதவார ெபறமான ஒ சிவNதல.
[2] அவ ேதவார த=யவறி பயிசி7/ அவைற- பCேணா ஓபவ;
ெபாியராண, திவிைளயாட* த=ய ைசவ F*களி? பிரபத9களி?
ைறயான பயிசி7 பிரச9க ெச:7 வைம7 ெபறவ; /- ப$க9களி*

உளவகளா* தமி8 விவாென/ மதி$க-ெபறவ.

[3] ந> ஒ"2 இ$ைக அ அாி; இ$> - க ; அாி - >ர9>. நாகவ*=

ெமெகா" - ெவறிைல$ெகா". ெமெகா"யின பிண$ைக. எ ெகா

இ2சி$ைக ாிதா:; இ2சி$ைக - வித*. எெகா - என விேசடைத

யறி. ெகா"2சி$> இ2சி$ைக ாிதா:; ெகா"2சி$> - ெகா"2சி யிபா*.
[4] அவ ப\2ர நம2சிவாய பிைளயா* ஆதாி$க-பட விவாக4

ஒவ; சிறத தமி8$கவிஞெர/ க8ெபறவ; சிவNதல9கேடா/ ெச/
ெச/ Nவாமி தாிசன ெச: ஒQெவா ேநாிைச ெவCபா இயறி$

கால9கழிதவ. அQெவCபா$க தலதி ெபயைரயாவ Nவாமியி

ெபயைரயாவ திாிபிேலH யமகதிேலH எைகயி ெப/- ெபா
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சிற-ைடயனவா: விள9>. அவ அ9ஙன ெச:த ெவCபா$க F/$

கண$கானைவெயப. அவ/ சில பாட*கேள கிைட$கிறன.

[5] ப\2ர த=ய பல தல9கைள தன$> அட$கி$ெகாC"$கிற

பைழயா/ எH பைழய நகரதி ம5உவாகிய பழைச ெயH ெபய
ப\2ரதி> தைலைம பறி வழ9>.

[6] ெவளி - ெவைள நிறைடய, ெவளிெயH உேலாக. மாத9க –

யாைனேதா*, ெபாிய த9க (ேம.) ெபாநிறவாளி - திமகைள மாபிேல
உைடய திமாலாகிய அ, நிறைத7ைடய ெபானாலாகிய அ.

[7] இவ உைடயாபாைளயதி* ஜமீதாராக இத க2சி$

க*யாணர9கைரெயபவ மீ ஒ ேகாைவ பா"- பாி சவ மானியமாகப$காணி நில ெபறவ.

[8] இவ பிகாலதி* ேகாய_ைரயைட அ9ேக உள பிர$களா?

விவாகளா? ஆதாி$க-ெப/- பல$>- பாட; ெசா*=- க8 ெபறவ.
[9] >றி-: (1) இத அச - இத ஆ. வசத - மமத. ைபெதா": விளி.
ெச9க,நீ- ^ைவ ஆ:வாயாக; ஆ:த*, ஈCேத"$ ெகாணத*.

(2) இ ைதய* ைநய - இ-ெபC ெம=7ப". மல ஏைவ - மல- பாணைத, தக ஆ. அபலவாண: இவ இத ஆதீனதி* 13 - ஆ படதி* தைலவராக
Kறிதவ. அைனேய ெச9க, நீ தாைர ேத.

இ2ெச:7க இரC ெவறி வில$>. இைவ ெதா"$ கைல2 -பிரமணிய

னிவ வா$>.

[10] >றி-: காமாதி ஆ/ கேடா; கேடா - கைளேதா. உ ேதா காி

அ/ேதா - அக$ >றமாகிய ஆணவ மலைத அ/ேதா. த6 - கத6. சி ஓ

உ2சாிேதா - ஞானமயமா7ள பிரணவைத உ2சாிேதா. த*வி, மC, ஓ

உதி (ஆ/), க;ச, ெதளி6 எபவறி தெல,ைத7 ஈெற,ைத7
வி- பாகா$க-ெபற நெவ,$களா*; இ நெவ,தல9கார.

இதனா >றி-பி$க-பட ெதாட மாசிலாமணி எப; >மாாி (த*வி), காசினி
(மC), பாலா/ (ஓ உதி), தாமைர (க;ச), ணி6 (ெதளி6) எH ஐ

ெசாகளி நெவ,$க ஐ ேசதா* மாசிலாமணிெயறாத* காCக.

மாசிலாமணிெயப வடதி*ைலவாயி சிவெபமா திநாம. *ைல - தி
*ைலவாயி*. *ைல ேமவ-ெப/ மாசிலாமணியா* கேடா, அ/ேதா,
உ2சாிேதா என இைய$க. இ தி*ைலவாயி லதாதியி?ள 50 - ஆ
பா.
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[11] ெபாத விசாக அ சதி7 >பH ெபா அழி$க; விசாக -

க$கட64ைடய; சதி - ேவ*; >ப - அகதிய னிவ. வி அவி
சாகரதாH; வி - ெவறி. சாகர வ - அப உளைத ஒ

தவிசாக6 ெத*ைலைய ஆகரமாக6 உைடயவ; ஆகர - இ-பிட. இ,

தவி, சா, கர - இதா*தா இ, தவிதா*தா தவி, ெசதா*தா சா,
ஒளிதா*தா ஒளி; இ9ஙன ெச:வதறி ேவ/ ெசய* உன$> என

இ$கிற! அவ அளாைமயி நீ என நிைல அைடதா*தாெனனெவற

ப". இஃ அQவதாதியி?ள 33 - ஆ பா. இ தைலவியி 3/.

[12] வைரேய* - எைன நீ$காேத. ேசத தவிடத இட அதிைன;

தவிடத - தவிடாலா$கிய களிைய. உைரேய - ெசா*வாயாக. 'ற' இ 'ட'

வ*=ன எறா? தலா>ேமா - றகர இத டகர வ*=னமாக

இதா? ெமாழி$> தலா>ேமா; ஆகா. உைன-ேபால என$>2 சிெதH
ெபய வழ9கிH நா தைம உ/ேவனா; அ"ைம தைமையேய உைடேய
எறப". அவிட த* நாளவைன நைரேயறாக$ெகாC; அவிட

நசதிரதி> த* நாளாகிய திேவாணதி>ாிய திமாைல இடப

வாகனமாக$ ெகாC. வட=ைச - தி-பாதிாி-=B. கைரேயறவிடவெரப

அத தலதிெல,தளி7ள இைறவ திநாம.
-----------

6. தி ைபAஞீ5* திாிபதாதி த5யவ+ைற இய+றிய.
இய+றிய.
ல)<மணபிைள ெய பவாி

இய%2.
இய%2.

திாிசிரரதி* இவைர ஆதாிதவக4 ஒவராகிய லமண பிைள ெயபவ
தமி8 F*களி* அபிமான உைடயவ; ெச:7 நய9கைள அறிபவ;
ப"தவகைள ேத"- ேபா: வ= உபசாி-பவ. அவ இ$

கவிஞெபமாHைடய சிற-ைப7, இவ பல இட9களி?ளவகளா?

ேபாற-ப வதைல7 அறி ஏைனேயாகைள$ கா"? மி$க அட
இவைர ஆதாிவதா. நாளைடவி* இவைடய க*விதிறைமயி* ஈப

இவ$> ேவC"ய பலவைக அJ3ல9கைள7 ெச: வதா.
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தி ைபAஞீ5* திாிபதாதி.
திாிபதாதி.
இQவா/ இ வைகயி* பிைளயவக தி-ைப;ஞீ=$>2 சில

அபக4ட ஒைற ெசறிதா; அ-ெபா, உடெசறவக4

அ9ேக7ளவக4 அத தலசபதமாக ஒ பிரபத ெச:யேவCெம/
ேக$ ெகாCடாக. பல திாி யமக அதாதிகைள வாசித பழ$கதா?

ேவA2 -பிரமணிய ேதசிகாிட பல திாியமக- பாட*களி உைரைய7

அவறி ேபா$ைக7 அறி ெகாCட வைமயா? திாியமக9கைள தா
பாடேவCெமH அவா6ைடயவராக இவதனராத= அவக
வி-பதிகிண9கி அ தலதி> ஒ திாிபதாதி சில தினதி* இவரா
ெச:ய-ெபற.

அ மிக எளிய நைடயி* அைமள. இைடயிைடேய அக-ெபாைறக4ள பாட*க காண-ப. அவ/, பா9கிவி _, அனவி _,
கிைளவி _, வCவி _, நாைரவி _, ேமகவி_ த=யைவ

உளன. தலதி ெபயராகிய கத=வனெமபைத, 21-ஆ பாட=*

திாிபிலைம- பா"யித* கத>ாிய. சிவெபமா திநாம9களாகிய,

'ச9கரேன' (29), 'சிவச' (42) எபனவைற திாிபிலைம- பா"7ளா.

"விைன வாத=, உதா மைரபேவைன” (1),
"அமத க*வி" (36), "மதன- பய*” (62)

எறவிட9களி* உலகவழ$>2 ெசாக அைம மி$க இபைத2 ெச:கிறன.
உவமான ச9கிரக த=ய இல$கண F*களி* எேதாத- ெபறனவாகிய,
3த* த=யவறி>$ ெகாைற$கனி த=ய உவைமகைள அ9க9ேக
காணலா.

[1]"அததி ல9>ச பாச ளாக தைனவிைனேய

சித தில9> பரைன-ைப; ஞீ=யி ெச/ெதாழா
கத தில9>ைழ- பாேபா* யமகச$ கதிாிப

த தில9> மிழிதி9> ேதாறி 7ைலபவேர" (52)
எற ெச:7ளி* யமH$> எளாவாைர உவைம 3றியித*

பாராட>ாிய. ேனா ெமாழி ெபாைள இடதிேகப அ9க9ேக
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எதாCடதறி இ$கவிஞபிரா, "இல9 கயிலாதர" (திவர9கததாதி)

எபதி?ள அயிலாதரெனற ெசா*ைல, "எ*ைலயிலாதரறதா:” (55)

எறவிட, "அதகா வபா செற ைக$ெகடேவ" (கதரல9கார) எற

ெதாடைர "அதகா வ பாெரா ைகயினிேய" (71) எறவிட, “அவனிவென

ெறCணி யைலயா திதி" (அழக கலபக, 2) எபைத, "அவனிவென
றைலயாம ென;ேச" (86) எறவிட அைம அவக ெசா*ைல7

ெபாேன ேபா ேபாறினைம அறி இற>ாிய. இ F=?ள சில

ைவ7ள பாட*க வமா/:-

[2] 1."அதைன வாபாி ேயறைன நீ= வனதமத

நிதைன வாெவெற >ேற வ?9ெகா ணிமலைன$
கதைன வா:மன ெம:யா ெறாழா கம9கf*
எதைன வாசி தி$கிH நீ9>வ ேததவ$ேக." (19)

[3] 2. "வதா ெரனமகி8 ேதனிைற ஞா/ வைர7; மா
இதா ரH-த =றிவC \ாி/ ேபா:2ெசா?9ேகா

ெபதா ரணிக8 ேதைப; ஞீ=-ெப மாH$>ேத
திதா "7ைட யா$> ேதவத ேதவ$ேக." (60)

[4] 3. "எCணா தவன ெபாநி பதைதெய றா?ெமைன
உCணாத வன;ச Cட ேபால 6வதவா:

விCணாத வகதி ேதாறா வரைப வியவன $

கCணா தவன >ைடயா மனைற காரணேன." (69)
இ:.0ாிய சிற 2 பாயிர பாட%
[5] மைறF /கைள யறேவா ளா மகி8பவ$

கைறF/ மா/ண :தி மா/ கயிைலெயா-ப

உைறF/ மாட9ெகா ைப;ஞீ= நாத >வக=
ைறF/ ெசாறன மீனாசி தர _யவேன”
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எப. இதைன இயறினவ இனாெர/ ெதாியவி*ைல.
திவாைனகா* திாிபதாதி
பிரபத இய/ ஆற* இவபா* இQவா/ நாேடா/ ெபகி வத.

ஒறபி ஒறாக இயற-ெப/ வத பிரபத9க பல வரவர2 ைவகளி*
வள2சி7/ வதிதைல$ காணலா. இ$ கவிஞைடய இபதாறா

பிராயதிேல இைவ நிக8தன. திாிபதாதிெயா/ திவாைன$காவி> இவரா*

அ-ெபா, இயற-ெபறெதப. அ F* இ-ெபா, கிைட$கவி*ைல.
தி/சிராமைல யமக அதாதி

திாிபதாதிக சிலவைற இயறிய பின யமக அதாதி இயற ெதாட9கினா.
த=ேல தா வா8வ திாிசிரர விஷயமாகேவ ஒ/ இயறினா. அ

திாிசிராமைல யமக அதாதிெயன வழ9>. இவ அத அதாதிைய ந> ஆ:
ைவ ெபற2 ெச:யேவCெமH ேநா$கைடயவராக இதா.

இளைம-பவ- பா"யதாத= அ F?$>  ஆவமி>தியா*, விநாயக$
கட6,  தா7மானவ,  மவா>ழலைம,  ெசQவதி விநாயக,
க$கட6, கைலமக, திநதிேதவ, ைசவசமயாசாாிய நா*வ, சCேடர
நாயனா, மைற திெதாCடக, ேச$கிழா த=ேயாகைள வா8திபதிெனா ெச:7கைள7 அைவயட$கமாக ஒைற7 Fதன ைறயாகபா"7ளா. பிற அதாதிகளி* இைற இ*ைல.

"க9காதர" (8), "அ-பாசிராமைலயா:" (21), "கதரதா” (25), "ைகயிலாய னப"
(44), "பகவக9காள" (99) என வ சிவெபமா திநாம9கைள7, ">தன;

சதன” (35) என வ வழிெயைகைய7, "தர9க தர9க" (38) எற

மட$ைக7 யமகதி ெபாதி- பா"யி-ப அறி மகி8த>ாிய.
இைடயிைடேய திவிைளயாட ராண2 ெச:திகைள7 நாயமாக
வரலா/கைள7 காணலா.

அ F=?ள சில ெச:7க வமா/:[6] 1."கல$க தரமட வாமய* வாாி கலதெவ
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கல$க தரெவ; சமவ9 கால9 க$ைகத-ப
கல$க தரநதி a; சிராமைல யா:கனிபா

கல$கதரநிைன ேவC"$ெகாCேட ெனைன$ கCெகாேள.”
[7] 2. "ஆயாவ- பாலாி யபா சிராமைல ையயநிைன

யாயாவ- பானி> ெவQவிைன- படைல ேதமனC
ணாயாவ- பாசைட யா7ழ* ேவ>ைவ ய2சிலைர

யாயாவ- பாெவ றினி-பிற ேதாத லைததவிேர. " (60)
[8] 3. "ஆவண9 காட மதி$க2 ம$கவ- ேபாெதாி
யாவண9 காட நாிையெய* லாபாி யா$கதி

ராவண9 காடந ைமய சிராமைல யாைனைவத

தாவண9 காடைம யாரப ேறயி தறிமனேம." (89)
அத F* யாவரா? ந> மதி$க-ெபற. அத>  இவ ெச:த

F*கெள*லாவறிH சிறதெதH ெபைம அத> உCடாயி/.
அ$காலதி* இவைடய அறிவி ஆற* எ*ேலாரா? அறி
விய$க-ெபற. இ2ெச:திக,

"^வா ெபாழிசிர ^தர வா8$க Cணியனா

ேதவாதி ேதவH$ கதாதி மாைலைய2 ெச:தணிதா
பாவா தமிழி றவ-பய னாவ பCைடயா
நாவா ெபக8 மீனாசி தர நாவலேன"

"ேதபிறத க$ைகயணி சைட-ெபமா றாயான ெச*வ மா:2ேச

வாபிறத தல-பHவ* பிறதலF* களிHெமேன வய9> ெமனி
காபிறத >வைளயதா மீனாசி தரமா கவிஞ ேகாமா

தாபிறத தலFம ைறயதலF =H;சிறத* சகச தாேன?"
எற அF சிற--பாயிர9களா* உ:ணர-ப. இவைற

இயறியவகளி ெபயக இ-ெபா, ெதாியவி*ைல.
@ அகிலா=டநாயகி மாைல.
மாைல.
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இவ சில அபக4ட ஒ தின திவாைன$காவி>2 ெச/ வாமி தாிசன
ெச:வதகாக- ற-ப$ காவிாியி ெதபா?ள [9]ஓடதி* ஏறியெபா,

உடனித சிதபரபிைள ெயH9 கனவா இவைர ேநா$கி 
அகிலாCேடவாியி மீ ஒ மாைல இயறேவCெம/

ேக$ெகாCடன; அ-ெபா, உட ெசறவ ஒவ, "னேம
திவCணாமைலைய வல வர ெதாட9கிய ைறம9கல சிவ-பிரகாச

Nவாமிக ஒைற வவத> ேசாணைசலமாைலைய- பா""த ேபா*

நீ9க சநாதைர தாிசன; ெச: திவத> அ மாைலைய2 ெச:வத>
இய?மா?" எ/ ேகடா. இவ ேநமானா ெச:யலாெம/ ெசா*=-

பாடெதாட9கி, எ,தி7 எ,வி$ெகாC ெச/ ேகாயி?$>-ேபா:
தாிசன ெச:த பி, சில நாழிைக அ9ேக ஓாிடதி* த9கி- பாட*கைள2

ெச:ெகாCேட இவி திபி Kவ ேசவத> அFைல
"தனெர/ ெசா*வாக.

அமாைலயி பலவிதமான கபைன நய9க அைமளன. சிவெபமாH$>

இட-பாகதி* அபிைக Kறி$> ஒ ெச:தியி= கிைளத பலவைக$
கபைனக4, நாயமாகைள-பறி7 மைர  ேசாமதர$ கட6ளி

திவிைளயாட*கைள-பறி7 உள ெச:திக4 அதி* அ9க9ேக அைம6/2

ைவ நிரபி விள9>கிறன. தல சபதமான ெச:திக4 த>றி-ேபறவணி7
அமாைலைய அழ> ெச:கிறன.

"ெபவள னைமத நீ வாய ெபதைக" (17)
"Cணிய ெவைள நாவேலா னார

^Cடவ ெனH ெபய ைனதா" (64)
"ஒளிமி> ச =9கநா யக" (71)

என அதல2 சிவெபமாைன-பறிய ெச:திகைள7,
"இைடயறா வ ெப$கிநீ ^ைச யியறிட வினிள வ

சைடயறா "ேயா Hைறதர- ெபற தCணிழ னாவல தேவா" (30)
"சிலபி யிய/F பத வ ணர ாிதா" (60)
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என தலவரலா/கைள7, " நின பிற9>ேப ராலய; a8த
ெபாவினீ றிடா மதி*" (76)

என திநீறிடா மதிைல7 பறி அ9க9ேக 3றிய இவ திவாைன$காராணைத- ப"- பல விஷய9கைளயறிதைமைய- ல-பகிற.
அF== ேவ/ சில பாட*க வமா/:-

"அளவ/ பிைழக ெபா/த ணிைன
யணி7- பாதியி* ைவதா

[10]தளபிைழ Sேற ெபா/-பவ டைன2
சைட" ைவதன னதனா

பிளவிய மதிய; a"ய ெபமா பிதென
ெறாெபய ெபறா

களமெமா: கழனி a8தி வாைன$
காவகி லாCட நாயகிேய." (7)

"உலகிைட ய,த பிைளபா* >"$>

Cைமெய /ைர-பத ேகப

இல>சீ காழி மழவழ வளிதா யிைலபாலழா வி"H

அலகற விர9கி யளி-பவ ாிைலேயா வத>
மழ6யா னவா:." (28)

[11]"அபல தாட ெவததா ைணெய
றைறவேனா காமைல யைரய

வபல றி றிமண தமி ைவததா
ைணெயப ேனாகா

ெசெபா ணியா ெனெறைன யிகேழ* ேதெதா
வழிநிேற னேன

கபல தட;a8 ததி வாைன$

காவகி லாCடநா யகிேய." (73)
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அத F= ஒQெவா ெச:7ளி? நய அைமதி-பைத$ கCட யாவ
இQவள6 விைரவி* இைண2 ைவ மி$க ெச:7கைள- பா"ய இவ

இைறவ திவ ெபறவேரெயன எCணி வியதன. சிதபர பிைள

இவ$> த$க ஸமான ெச:தா.
அகிலா=டநாயகி பிைள*தமி3.
பிைள*தமி3.

பி இவ லமணபிைள ேக$ெகாள அகிலாCடநாயகி பிைளதமிைழ
இயறினா. இவ இயறியவ/ த பிைளதமி8 அேவ. பல ைவக4

மி> அ விள9>கிற. "தா9கற Fலளேவ யா>மா JCணறி6"

எபதகிண9க இவ அகா/ கற F*களி?ள பல க$க4

கபைனக4 அதிலைமளன. திய திய கபைனக4 அதி* ம=

விள9>.

த தலாக- பிைளதமிைழ இயற ெதாட9கிய இ$கவிஞெபமா த

யசி$> இைடB/ ேநராம கா$> ெபா விநாயக, பரமசிவ, பராசதி,
விநாயக, -பிரமணிய$ கட6, நதிேதவ, திஞானசபதSதி நாயனா,
திநா6$கரச, தரSதி நாயனா, மாணி$கவாசக Nவாமிக, தC\ச
நாயனா, திெதாCடக எபவக4$> வண$க9 3றி F?$>$

கா-பைம$ ெகாCடா. இ$கா-2 ெச:7க பனிரC அைவயட$க2

ெச:7 ஒ/ ேச- பாயிர உ/-ைப Fதனமாக அைம$ெகாC Fைல
ெதாட9>கிறா. ேவ/ பிைளதமி8களி? இவேர பிகாலதி ெச:த
பிைளதமி8களி? இைண விாிவான திக இ*ைல.

இ9ஙன அைம$ெகாCட திக4 த=* உள விநாயக வண$கதிகC,
'சவனமம ேதவிைய2 சகல வCடமளி$> பிரா"ைய 7ைரெச: தCடமி8
வள ெபக', 'ஒேகா "பத திாிகடா$ >;சரைத நிைனவா' எ/
வண9>கிறா. விநாயகைடய சி/விைளயா ஒ/ இ2ெச:7ளி

3ற-பகிற: “வானதி* சதிர விள9>கிற; ெவCேசா/$

கவளெமெறCணி அதைன$ கவவத> விநாயக தம தி$ைகைய

நீகிறா; அகC இத2 சதிர இேறாேட ெதாைலவி, இனி

இதனா* வ ப9க இனி இ*ைலயாெம/ விரகதாபைடய மகளி

களி$கிறன. அேதசமயதி*, நைடய நாயகH$> ப வதேதெய/
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நசதிர$ 3ட9க4, நம >ைடயாகிய சதிரH$> தீ9>
வவிடேதெய/ மமதH திைக$கிறன. இ9ஙன, ஒசாரா$>$

களி- மெறா சாரா$> ய உCடாக விநாயக த பைனெயழி*

கா ைகைய நீகிறா.” இ2ெச:திக 9கிய உவி*,
"சீல6 வனசமக ைர7மட வாாிக* தீேதா ெமன$ களி-ப2

ெசறி7$ கணவி* ேத "ைக-பவி தீ9கவள ெம/ததிேதா:
கால6 மாகந வெபா=7 மாபல9 காதமதி மீ-பைனெயழி*

கா9ைக நீெமா ேகா" பததிாி கடா$>; சரைத நிைனவா ”
எ/ காண-பகிறன. விநாயக ஒவேர வி$கினைத நீ$>வ

ஆ$>வமாகிய ெசய*கைள7ைடயவெரH9 >றி- இதனா

ெபற-பகிற. இ9ஙன த=* விநாயக$ கட6ைள வண9கி- பின

பரமசிவ வண$க, பராசதி வண$க ெச:, அவக4ைடய தி$>மார எH
ைற பறி மீC ஒைற விநாயக$> வண$க 3/கிறா:
“ேகாேம6 மதிெலாS ெறாி$> ஞாெற9

>னிமதிெச; சைட2ெச> ெபமா னப

நாேம6 தமி8$ெகா^9 ெகா"பா c

நடதநா யகவிநா யகெவ ேறதி

மாேம6 கதி$காேற நட மா/

வம"க "வ"க வண$க; ெச:வா

^ேம6 தி$காைவ ேம6 ஞான-

^9ேகாைத பாட*வள ெபா=ய ெவேற." (பாயிர, 4)

இவ திவாைன$கா- ராணைத- ப" இ/ அதகC

ஈபடவராத=, அF கா-2ெச:7ளி* விநாயக, சிவெபமா தைம

வழிப ேவCட அவர ேதைர ஓப"யளிய விைளயாடைல அத ஆசிாிய

எதாC"தைல- ேபால இவ இ2ெச:7ளி* அதைன அைமதி$கிறா.
அவ -பிரமணிய$ கட6 வண$கதி*, அவ aரபமைன அட$கி
ேதவக4$>- ெபவா8வளிதவ எபைத,
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“இரசத வில9கமிைச ெயா,கவி ைரயK
ாிம- பாபமாறா

திழி$ கடாெபாழிய ெமசிைன- ைபத
விள9கா நற6ெபாழிய2

ரபிப* வளெபாழிய ேவம6ல கா4ெமா
ேதாறமைன யா"கCட;

a,ம9 கலநா ணாைற கழிேவ

ெறாடவைன ய;ச=-பா" (5)

என மிக அழகாக$ >றி-பிகிறா. அ2ெச:7ளி சிவெபமா திேமனியி* ஒ

பாகைத அகலாம* உமாேதவியா Kறி-பத> ஒ காரணைத$ கபி$கிறா:
‘நாக, சி9க, ", மா த=யன தைடய அவயவ9களி* ஒQெவாைற$

கC அ;சி2 சிவெபமா தி$கரைத அைட7ப" அவைடய பாகைத
அகலாதி$> உமாேதவியா' எH கதைமய,

"உரகவல வில9>" நQவித லமலேம ?ரறிவ காைலயிற
ஒளிரவ யவ9களிெலாQ ெவா/கC ெடாQெவா
ெறா9கியவ ைகயைடயவ-

பரமாிட மகலா திதைண " (பாயிர, 5)
எகிறா. கா--பவ, இதிரைன-பறி2 ெசா*? ெபா,, அவ த

மைனவியின >ழ* த=ய அவயவ9க4$>- பைகயானைவெய/ ேமக
த=யவைற அட$கியாகிறாெனன$ கபி$கிறா:

"ேமாகைத யா9ெகாCட ேபாெதலா மி$கிப னியா தளிதி2சி

ெமா:>ழ H-ைல ெசாபைகக ளிைவெயன ராாிமகி8 ெவ:தேவறி
ேமகைத ேயா" திசாதிைச திாிதைலய மிைன ரதிேயா9>

ெவைப ணிதைத வா:-ெப: தநீழ* ேம6ெமா கட6கா$க."
(கா--, 6)

திமகைள-பறிய கா--பவ2 ெச:7 மி$க ைவ7ைடய கபைனேயா

திக8கிற: ‘இைட2சியக K"* உள பா* ,வைத7, அவக த9க
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K$கதைவ தாழி S"யி-ப அதைன திற உ> உC பி
அவக4ைடய மத"ைய- ெப/ வ த கணவராகிய திமாைல,

உைடய வி-பதிப" பாைல உCெகாC கமாக _9>கெவ/, த
பிறதகமாகிய பாகட=* >"யி$க2 ெச:தவ' எH கதைமய,
“தநைக விக- ெபாவிய கட-பா
,$கவ றா8வ=

S9 கவாட த"மைன $>ண
னிதவ பிணித"$>

மத" ெபா/வ ைணகிைல

7CகC வளைறதி ெய/தைன

வயி/ைள தீறெவா பாகட >"யா$>
மடமாைன ய;ச=-பா" (கா--, 7)

எ/ கபி$கிறா. ச-பாணி- பவதி*, aாியைன,
“கைலமண$ >9ெகா"$ ெகாgட மானநா$ கட6ெளா வாதமத

கமலg டமகில மகளிைட ெபாதித^9 கைலவயி /ைளயித

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

எகிறா. அ-பவதிேலேய அபிைகயி தி$கரைத,
"...........வ,தி- ெபாமைனயி

ைறயலா ைம$கC ைத$>9 ைக" (ச-. 1)

"............. வைர$கைரய ெனH
தைத தர ெவைதயா ெதாடைக”

(ச-. 2)

“அமைற$ கிழவத ைலவ$ >ெதாழி*க

ைளெதCண லளைவ ெச:ய ஐவிர* பைடதைக "
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"....... "ேனா டவ$ கெதாழி* காைக"
"பைல ம-ற வைள$>றி படகி

படேகா \ர"ெய பரமைன த,6ைக"
"வளரற9க- பதிரC ாிைக"

">மணி >யிறிய வி9க9 கண$ைக"

'ெகா"ேயைனய;ச ெலற ேகால$ைக"

"........ மட- ெபா:த பிணா$கெளா
>ளிபனி வைர2 ேசாைலதC

தநற6 ெகாமல ெகா:79ைக"

(ச-. 4)

"............. இைண$கெண, கைண ெவள
எ9> பரத- பர>மீ திட"ய
ாிவிைனைய வாாிேயாட$

ேகாகனக மதிைள தாெலன- ெபா=ைக” (ச-. 5)

" ............ எமா னளவி* ேவ"ரC ெடனவர2 ெச: ,

............ கவி" தாிதாி யைண$கCைவ திகய*

களி$கேநா$ காெவாகய*

ெகாெளன விபி$ ெகாதைக"

(ச-. 6)

என- பலபட- ைனவ. த-பவதி*,
“சிரர2ச ததிதைழ$க ைலெகாத தைலவித தகேவ

திமக>9 கைலமக> ெமழி*சிற$> மிைறவித தகேவ

தரணி/ தனிதைழ$க நனிர$> மமைலத தகேவ

சைட" பிையவி-ப டHயித விமைலத தகேவ

மரகத-ெபா சிமயெவ நிகதைழ$> வ"வித தகேவ

மைழகிகC ெட,பத மடமயி> நிகரCத தகேவ

உரகெபாக9 கணாிட ம6சதி க6ாித தகேவ

உரல"$>; சரவன ெமனள ைறவCத தகேவ"
(த-. 10)
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எH ெச:7 சததி* அைமதேதH எளிதி ெபா விள9க இத*

அறி இற>ாிய. அபிைகயி தி2ெசவியி* >ைழேதா"ல9>வைத

த>றி-ேபற அைமதிேயா,

"கப$ களி/ாிய கடாி ல9கிைய$
ைகதைலயி திமதிைய$

க9ைக" ைவத*ேபா* ைவயாைம கCெச9
கதிநின ெசவி>ேதா

>பத ன;சைட யிைட$கர தாநின ெகா,நெரன

ெமாழிதேல:-ப$ >ைழேதா "ல9க” (வாராைன-. 1)

என வணி$கிறா. அ=-பவதி* ைறேய சாம ேபத தான தCட

ெபாத2 ெச:7கைள அைம$கிறா. ேபதைத2 ெசா*?ெபா, சதிரைன

இழி,

[12] "மாெல2சி ைல2/ னிெய2சி ேறாறிெயா

மாண ெத2சிலானா:” (அ=-. 4)

என2 சபட$ 3/கிறா.

Nதல சபதமான விஷய9கைள இ-லவேகாமா இ F= பலவைகயாக

எதாகிறா. காைவ, மதகாிவன, அதியாரணிய, தான-ெபா-வன,
உரல"வன, மதமாத9கவன எற தல-ெபயகைள7, சநாத,
ச=9க-ெபமா, சநாயக, அத-ெபமா எற சிவெபமா

திநாம9கைள7 எ- பாராகிறா.

"ெவCணாவெல Cணிய ", "^ேம6 ெவCணாவ னீழலம $க ராதன ",

"ெவைளநாவ ல"ைளத த ேனாி=" எபைவ த=ய இட9களி*

தலவிசைத$ >றி-பி$கிறா; “ சிலதி பணித நக " எபதி சிலதி இ

தலதி ^சித, "ைற> வழ$கா றி,$கா ேகாேலா2 காதி யபய
மகிழ "யி*ெவ ெளைபேய ெகாதார மிடவைர தார மிடவதனா*"

எபதி சிவெபமா ஆர9ெகாCட, "திைரெய/ கமலதிரடா:", "ச=ல
திர"ய விாியா", "விாின ம=ள ெவன2 ெச9 கர9ெகா விய-பி
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றிர"டாேம" எபவறி* அபிைக தீதைத திர"2 சிவ=9க

தி6வைமத, பிரம, இதிர, திமா* எபவக4ைடய பாவைத
தீதமாகிய தலவரலா/கைள இைடயிைடேய அைமளா.

"எைன7மாளி9 கைணயா" என அ-பைர7, "எைனயா வாத]ர"க" என
மாணி$கவாசகைர7 3/வதா* இவ$>2 ைசவ சமயாசாாியகபா* உள
ஈபா ல-பகிற.

"ஒதி ெபாறா ளதிெகாC ளிதிநிபா"

"ைபயரா நCOல> மCOல> விCOல>”

"ெகாவைர பவன வபிைக விபிநி ெகாQைவவா: தமேள"

“தி யளிதி மதிவ னதவ த மளிதேள"
"அதிவன 6தம ாிடதம பதெகா"”

"நாவிாி பாவிாி ^விாி காவிாி நனீ ராகேவ"
எபன த=யைவகளி* உள எைக நய,
“அைற7வ தைற யளவளா:”
"பயத பயதனாக"

எபன ேபாற மட$>$க4,
“நிப >ல/ ெசேதேன”

“ேவப >"$ேகா ெச9கேப”

“மதமா த9க வனமட மாேன”

“ேபாதக வன9>" >தெம காமபி"”

எபன ேபாற ரCவைகக4 பிற6 இF=* ம= ைவ தகிறன.
“இள ெமசி/ ெதற* வதப
எ9>ெமாளி ெசதழ லேதமா”

“தி$>ம"யா >ள$ேகாயி cCடா விள$ேக”

“கபா:”
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எபைவ மீனாசியைம பிைளதமிழி= அைம$ ெகாCடைவ.
“மத மத2 ெச/”

எப கபராமாயணதி= எ ெதாத ெதாட.
“ம9கைண யாைடைக ெவநி ைதயா”

எப திவிைளயாட ராண ப"தைத$ கா அைடயாள.
“ப9கய மலதிவ ெச9கதி நிறத6ட* பனிமதி நிற9ெகாளா
படராி மததகC >ழியா நா"க பசநா றாJைனவா:

ெகா9ைகக கறாம ைவநா- ெபறாதக >ைழயா றாதினப*

>றிபடா தைமெயா யிதிமய மாேதவி >ளின*ெபா வைள>ளிறி
அ9ைகயி ெலதா" நீறி மகா- பணிெதா,> திைல-பா*

ஆவெமா டத6C டயறவ8 ேதறிமைல யைரய யதவ ெபா
ெச9ைகவிர* சிரமீ பறிநி றாமயி* ெச9கீைர யா"யேள

ெதகாைவ யபதி ெசழி$கவ ெமனைம ெச9கீைர யா"யேள"
(ெச9கீைர-, 1)

எபதி* க*லாட, திவிைளயாடராண, பிர=9க@ைல எபவறி?ள

க அைமள.

இ$கவிஞபிரா இதகC உலகவழ$கி* வழ9> > (3ட), ஒ"யாண

எபன ேபாற ெசாகைள அைமளா.

இ9ஙன, பிைளயவக தைடய பலவைகயாற*கைள7 ெவளி-பதி

இFைல இயறியித* ஆரா: அறி இற>ாிய.

அகிலாCடநாயகி பிைள தமிழினா* இவ$> உCடாகிய க8 அவைரயி*

இயறிய ேவ/ எFலா? உCடாகவி*ைலெயப மிைகய/. இவைடய

கவியாற* நாளைடவி* வள2சி7ற. அதHட இவைடய க, வளத.

திாிபதாதிகளி* தளி திாிசிரர யமக அதாதியி* அபி அகிலாCடநாயகி
மாைலயி ேபாதாகிய இ-லவசிகாமணியின கவிதிறH க, அகிலாCட
நாயகி பிைளதமிழி* மல நிறன. இவாிH சிறத கவிஞெராவ

இலெரற ெபமதி- மாியாைத7 அ-ப$கதி* எ9> பரவலாயின.

இதைகய ைவ-பிழபாகிய Fைல அ2சி ெவளி-பதினா* யாவ எளிதி
ெப/- ப" இ/வாெர/ அபக பல பதி-பி$>ப" ேவC"$
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ெகாCடன; இவ அதகிண9கி- பதி-பி$க எCணி7 த$க சாதன9க
இைமயி அயசி அ-ெபா, நிைறேவறவி*ைல.
------------

[1] அததி* – ைகயி*; உளா> - உள விநாயக$ கட64$>. அதைன –
தைதைய, சித இல9>. கத – கத/ப"; தில9>ைழ-பாேபா* -

எளாவா ேபா*. திாிப ததி*; த - ஆப.

[2] பாிேயறைன - இடபைதேய >திைரயாக உைடயவைன. நீ=வன -

தி-ைப;ஞீ=; நீ=2ெச" இதல$>ாிய. ெதாழாதவக4ைடய பைழய

கமமல9க. ஏ: இ*ைலெயறப".

[3] இ வCவி _. தா (மாைல) வ என மகி8ேத . அH-த=றி2
மாயிதா. ேத தி ஆ; ஆ - ஆதி மாைல.

[4] யா எCணாதவெனன ஒ ெசா* வவி$க. வ* ந;ச. எைன உவ

அவா:. ஆதவகதி - aாியகிரண9க. அரைப வன - வாைழவன; வாைழ,
இதலதி>ாிய விச. தவ ந> உைடயா.
[5] மைறF* கைள அற ஓ.

[6] கல கதர – ஆபரணைத- ^Cட க,ைத உைடய. கல$கதர மன$>ழ-பைத தவத>. த- அக* அ$> அதர நதி - >றமற

உதிராசைத7 க9ைகயாைற7. கனிபாக ல$க தர நிைனேவC"$

ெகாCேட; ல$கதர - லசதர,

[7] ஆ: ஆவ-பா* அாி அபா - ஆராய-பகிற அபறா _ணியிடதி*

திமாலாகிய அைப உைடயா:. நிைன ஆயாம*. மன Cணா: ஆ அ- ஆ
சைடயா:: ஆ - ஐேயா! ைவய2சிலைர- ^மியி?ள சிலேபைர. ஆயா - தாேய.

அ"ேயH$>- பிற-ைப நீ$க ேவCெமப க.

[8] ஆவண காட மதி$க ம$க - கைடKதியி* விறைக விைல மதி$>ப"

ம$க6. காட நாிைய ெதாியாவண - கா"ேல உள நாிகைள பிற

அறியாவா/. தி ஆவண - பைழய ஓைலைய. ைவத ஆ வண9> ஆ
தைமயா அ; ஆ: விய-பிக >றி-. ம$க6 ஆ$க6 காட6

ைவத அபேற என இைய$க.

[9] அ$காலதி காவிாி$>- பால9கட-படவி*ைல.

[10] தCணீ S/ பிைழ ெபா/$>ெமப ஒ பழெமாழி.

[11] இரC ெசய? இடதாளி ெசயலாத= இ9ஙன 3றினா.
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[12] மாெல2சி ெலற ^மிைய; அதைன2 / னி எ2சி ெலற கட=ைன ;

அகதிய னிவரா* உCண-படதாத= இ9ஙன 3றினா.
----------

7. ெச ைன0 பிரயாண.
பிரயாண.
ெச ைன0/ ெச%ல விபிய.
விபிய.
இவைடய அறி6 வரவர வள2சி7/தைல-ேபால$ கறவகேளா
பழகேவCெமH ஆவ இவபா* மி$> வத. “நவிெறா/
Fனயேபா? பயிெறா/, பCைட யாள ெதாட" எH

ஆேறாரதெமாழிைய அறித இவ Fனயைத அறிதேதாடறி-

பCைடயாள ெதாடைப7 வித* இய*பேறா? பி எத எத ஊாி*
தமி8 விவாக இ$கிறாகெள/ அவக எQெவ F=

பயிசி7ைடயவகெள/ அறி ெகாவாராயின. அQவா/ விசாாி

வைகயி* ெசைனயி* தமி8- லவக பல இ-பதாக அறிதன.

அ$காலதி ெசைனயி* ைரதனதா, [1]க*வி2ச9க ெமாைறயைம-

பல ஊகளி=த சிறத தமி8 விவாகைள வரவைழ$ 3" அவக
வாயிலாக மாணா$கக4$>- பாட;ெசா*?த*, பிரச9காிவித*, பைழய
தமி8F*கைள ஆரா:2சி ெச: பதி-பித*, ெச:7 வ"வமான F*கைள
வசனமாக எ,வித*, பாடசாைலக4$> உபேயாகமா>ப" வசனநைடயி*
இல$கண9கைள7 பாட9கைள7 இய/வித*, வடெமாழி த=ய ேவ/

ெமாழிகளி?ள F*கைள தமிழி* ெமாழிெபய-பித* த=யவைற நடதி
வகிறாகெளபைதயறி, அ9ேக ெச/ அவக4ைடய பழ$கதா* ந*ல

பயிசிைய அைடயலாெம/ பல F*களி* தம$கித ஐய9கைள

நீ$கி$ெகாளலாெம/ இவெரCணினா. ஆயிH அ9> ெச/

இதகா> ெசலவி>ாிய ெபா இ*லாைமயா* அ9ஙன ெச:ய
"யவி*ைலேய ெயற வத இவ$> இவத.
ெச ைன ேசத.
ேசத.
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இQவாறி$ைகயி* இவைர ஆதாி வத லமண பிைள ெயபவ தம$>2
ெசைன ைஹேகா"=த வழ$ெகாைற அ9ேக ெச/ நடவத>

த$கவ யாெர/ ஆேலாசிதன. அ-ெபா, எ*லா ந>ண9க4 ஒ9ேக

அைமத இவைடய நிைன6 வத. இவைர2 ெசைன$> அH-பினா*

காாியைத ஒ,9காக "$ெகாC வவேதா தம$> மி$க ெகளரவைத
உCபCOவாெர ெறCணி இவைர- பா, “எHைடய

>பவழ$ெகாற சபதமாக2 ெசைன$>- ேபா: வவத> உ9க4$>2
ெசௗகாிய-பமா? அ9ஙன ேபா: வவதாகவிதா* என$> அJ3லமாக

இ$>” எ/ ேக$ெகாCடா.
அ-ெபா,, 'ெசைன$> நா எ-ெபா, ெச*ேவா? அ9>ள ெபாிய பC"
தக4ட அளவளாவி- பல ஐய9கைள எ-ெபா, தீ$ெகாேவா;

இவைரயி* நா ெபறாதன6 ேகவிநிைலயி?ளன6மாகிய F*கைள

எ-ெபா, ெப/ேவா; ப"-ேபா? அ-ப"-பட ந*ல கால நம$> வேமா!
அத>ாிய ெபா இ*ைலேய!' எ/ ஒQெவா நா4 எCணி$ெகாCேடயித இவ$>, லமண பிைளயி வாைத மி$க பசி7ளவக4$>$

கிைடத அதைத-ேபால ஆனதைத விைளவித. அத மகி82சி$ >றி-ைப

தம க ல-பத அவைர- பா, "எைன2 ெசைன$> அH-பினா*

உ9க4ைடய காாியைத ஜா$கிரைதயாக- பாவி வவட பலநாளாக

உள எHைடய மன$>ைறைய7 எளிதி* தீ$ெகாC வேவ" எறா.
அவ, "உ9க4ைடய மன$>ைறெயன?" எ/ ேகப, "ெசைனயி?ள தமி8

விவாகைள ெய*லா பா- பழகி அறிெகாள ேவCவனவைற

அறிெகா4த? இகா/ என$>ள பல ஐய9கைள தீ$

ெகா4த?ேம" எறா. அவ தம அகி=தவகைள ேநா$கி, "இநகரதி
க8ெப/ விள9> இ$கவிஞெபமாH$> க*வி விஷயதி* மன$>ைற

இ$கிறேத! அ$>ைறைய தீ$ெகாள ேவCெம/ இவக4$>ள

ஆவைல- பா9க. பிறாிட ெதாிெகாள ேவCவன பல உளன

ெவ/ இ9ஙன ெவளி-பைடயாக யாேரH இ$காலதி ெசா*?வாகளா?

அப$ க*விைய 7ைடயவக4 தைம எ*லாமறிதவகளாக$ கா"- பிறைர
வ;சி தா ெக தைம2 சாதவகைள79 ெகவிவாகேள!"

எ/ இவைடய >ண9கைள- பலவாறாக விய க8தன. பிற> உடனி

இவ$> உதவி ெச:வத> ேவைல$காரெனாவைன நியமி இவைடய
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பிரயாண$>, சில மாத ெசைனயி* இத> ேவC"ய ெபாைள உதவி
கம 3றியH-பினா.

இவ திாிசிரரதி? அதைன2 சாத ஊகளி?ள தைடய
மாணா$ககைள7 உCைமயபகைள7 பா தைடய

பிரயாண2ெச:திைய அவக4$> ெதாிவி ஒ ந*ல தினதி ற-படன.

அ-ெபா, ந*ல நிமித9க பல உCடாயின. வழியH-வத> வத

தியவக அநிமித9கைள அறி, "ஐயா! நீ9க ந*ல பலைன யைட

ெப;சிற-ேபா திபிவKக" எ/ உள9கனி அH-பினாக. உட

பழகியவக இவைடய பிாிைவ ஆறாதவகளாகி, "இவட நா

ெசைன$>2 ெச*ல$ 3டவி*ைலேய!" என வதினாக. பி எ*ேலாாிட

விைடெப/- ப\2ர, மாBர, சிதபர த=ய ே%திர9கைள தாிசன
ெச:, ஆ9கா9>ள தமி8விவாகேளா பழகி அளவளாவியி

>றி-பிட காலதி ெசைன வ ேசதன.

தா வத காாியைத ஆCள வ$கீ* ஒவாிட ெசா*=, அவரா*, சில மாத

தா அநகாி* இ$கேவC"யி$>ெமபைத யறி ெகாCடா; அதைன

லமணபிைள$>$ க"தSலமாக ெதாிவிதன. பி அநகாி?ள தமி8

விவாகளிட ெச/ ெச/ அறிய ேவCவனவைற அறிய நி2சயிதன.
ெச ைன வி*வா களி

பழக.
பழக.

அ-ெபா, ெசைனயி* இத விவாக: திவாவைற ஆதீன

விவா [2] தாCடவராய தபிரா, கா;சீர மகாவிவா சபாபதி
த=யா, எ,^ திேவ9கடாசல த=யா, திதணிைக விசாகெபமாைளய, திவபலதினதபிைள, [3]ேபா5 வாதியா,

அUடாவதான Kராசாமி ெச"யா, ரைச அUடாவதான சபாபதி த=யா
த=யவக.

இவ, கதராண, ெபாியராண, திவிைளயாட ராண, கா;சி-ராண

த=ய ைசவ F*களி? ைசவ- பிரபத9க பலவறி? திவா5
தலராண த=யவறி? உள ஐய9கைள$ கா;சீர சபாபதி
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த=யாாிட, க*லாட, திவாசக, தி2சிறபல$ ேகாைவயா, தி$>ற
- பாிேமலழகைர த=யவறி?ள ஐய9கைள திவபலதினத
பிைளயிட ேக ெதளிதன.

எ,^ திேவ9கடாசல த=யா கபராமாயண த=ய ெபாிய
கா-பிய9களி? ெசQைவ2 aவா பாகவததி? திQய-பிரபத

வியா$கியான9களி? ைறேய பாட9 ேக ந*ல பயிசி உைடயவெரபைத
ெதாி அவறி?ள ஐய9கைள அவாிட வினாவி ெதளிதன.

இSவகளிட இத அாிய F*கைள- ெப/- பிரதிெச: ெகாC
பாட9ேக, பிH ெசைனயி* ஆ9கா9>ள க/ேதத

ெபாிேயாாிட ஒழித கால9களி ெச/ அவக4$> என என F*களி

பயிசி உCேடா அவைற னதாக அறி ெகாC அ F*கைள$ ேக
ெதளி மனமகி82சிேயா கால9கழி-பாராயின. ஒQெவா தின பக=

பாகதி கா;சீர சபாபதி த=யாாிட பிபக=* எ,^

திேவ9கடாசல த=யாாிட அNதமனதி>- பி மயிலா-^ாி* உள
திவCணாமைல மடதி* இத திவபலதினத பிைளயினிட
ெச/ அவரவக4$> ஆக ேவC"ய எ,த* ஒ-ேநா$>த* த=ய

காாிய9கைள னேர அறி ஒ,9காக2 ெச: அவக அேபா பாட
ெசா*?தைல$ ேகவத* இவ$கிய*பாக இத. அ Sவக4

யா$ேகH பாட;ெசா*?த> சமயமி*ைலயாயி அதைன ேப ெதாி
ெகாC அ$காலதி* மற- ெபாிேயாகளிட2 ெச/ ேவC"யவைற
ெதாி ெகாவா. காலதி அைமைய அறிதவராத= அாிதி வா:த

இ2சத-பைத$ கணேமH KC ேபா$க$ 3டாெதH எCண மிக
உைடயாராயினா.

பிகாலதி*, தா இQவா/ ப"வத ெச:திைய இவ எ9க4$>2

ெசா*?ைகயி*, "திவபலதினத பிைள K">2 ெச*?ெபா,

கபா@வர ேகாயி= வாயி= வழிேயதா ெச*ேவ. அ-ெபா, உேள

ெச/ Nவாமிைய தாிசி$ெகாC ேபாகேவCெமH வி-ப

இ-பிH ேநரமா:விேமெயH கவைலயா* சநிதியி* நிேற அ;ச=
ெச:வி2 ெச*ேவ" எ/ ெசானC.

இைடயிைடேய ஓ:6கால ேநமானா* தமிட பாட9 ேகக

விபினவக4$> அவக விபிய F*கைள- பாட;ெசா*= வவா.

அ-ெபா, ப"தவக [4]ரச பா$க ெபானபலத=யா, காிவரத-பிைள
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த=யவக. கா;சீர சபாபதி த=யாாிட ப"$> காலதி* உட

ப"தவக ேம>றித தாCடவராய தபிராH அUடாவதான சபாபதி
த=யா. தாCடவராய தபிராH இவ பலைற சதி த

அளவளா6வC. அதனா* அவ$> இவபா* அ மி>தி7ற. இவைடய

அறிவி வைம7 ந>ண அவைர வய-பதி$ ெகாCடன.

கா;சீர சபாபதி த=யாாிட இவ ப"$> ெபா, இவெர,தி$ெகாCட
க2சி ஆனத திேரச வCவி_தி பைழய க"த-பிரதி ெப[லா*

அ9க9ேக >றித சில அபத$ >றி-ட இதைத நா பாதி$கிேற.
சபாபதி த=யா, திேவ9கடாசல த=யா, திவபலதினத பிைள

ெயH Sவ ஒவைடய K"> ஒவ ேபா: Fலாரா:2சியி
விஷயமாக ஒவேராெடாவ அளவளாவி இ/வ வழ$க.

அ$கால9களிெல*லா அவக பிைளயவக4$> தமி8 F*களி?ள
ேவைக- ெப$கைத7 இயைகயறிவிைன7 னேர இவ$>

அைமதி$> அகற Fலாரா:2சி- ெபைமைய7 ஞாபக ச$திைய7

அட$கைத7 த$கிைமைய7 நைடைம த=யவைற7 >றி
வியதாக. இவ சேதகெம/ வின6கிற வினா$களி* ெபபாலன

அவக4$>- திய விஷய9கைள அத2 சமய9களி* ேதாற2ெச:7;

விைடதரேவC" ேமேம? பல F*கைள ஆரா7ப" அவகைள அைவ

_C. இவைடய பாட*கைள7 அவறி?ள நய9கைள7 அவகளறி
இவைடய ஆறைல- பாரா"னாக. இளைமயிேல இQவள6 ந*லாற*

வா:தைம யா$>தா விய-ைப$ெகாடா?
மழைவ மகா5"ைகயைர/ சதி*த.
சதி*த.

அவக Sவ இவைர மகா=9ைகய$>$ கா" அவைர மகி8வி$க

ேவCெம/ தீமான ெச:தாக. அத வி-ப இவ$> ெநநாளாக

இவத. ஓ ஆதிவாரதி* ேம3றிய Sவக4 ேவ/ சில இவைர
அைழ$ெகாC மழைவ மகா=9ைகயைடய K">- ேபானாக.
மழைவ மகா=9ைகயைர அறியாதவ யாவ? மைர$>$ கிழ$ேக7ள

மழவராயேனதெலப அவ ஊ. அத ெபயாி ம5உேவ மழைவெயப.

மகா=9ைகய, திதணிைக விசாக-ெபமாைளயாிட அவ சேகாதர

72

சரவண-ெபமாைளயாிட தமி8 F*கைள ைறேய பாட9ேகடவ;
ேகடவைற ஆரா: ெதளிதவ; கபராமாயண, திதணிைக-ராண
த=ய ெப9 கா-பிய9களி* ந*ல பயிசி உளவ. இல$கண அறிைவ

விேசஷமாக- ெபறவ; அ;சா ெந;சின; விைர ெச:7 ெச:7

ஆற?ைடயவ; ஸ9கீத ேலால; சிேநக வாஸ*ய சீல; ஆதிைசவ >ல திலக;
தாCடவராய தபிராH$> உயிேதாழ. பிகாலதி* [5] ஆ/கநாவல

ெசைன$> வதிதெபா, பலைடய ேவCேகாகிண9கி அவெர,திய
ைபபி தமி8 வசன தகைத- பாிேசாதித> ேதெத$க-ெபறவ.

விசாக-ெபமாைளய, சரவண-ெபமாைளயெரH மிவைடய ஆசிாியராகிய

இராமாJச கவிராய அQவிவைர7 பிற விவாகைள7 இழி6பதி-

ேபவ தைமேய க8 ெகாவ கC வதிய அறிஞ பல அவைடய
இத2 ெசயைல நீ$க ேவCெம/ மகா=9ைகயாிட வ/தி$ 3றினாக.

அவ அத> இண9கி இராமாJச கவிராயைர எதவிடதி* எQவள6 3ட$>
இைடயி கCடா? தமி8 F*களி?ள விதகாிய பல ேகவிகைள$ ேக

அவைர விைடயளி$கெவாCணாதப" ெச:வதா. இதனா* மகா=9ைகய$>-

ெபமதி-, >றைத- பசபாதமிறி$ கC"$> இய*ைடயவெரH
ெபய உCடாயின.

சபாபதி த=யா த=யவக பிைளயவகைள அைழ$ெகாC அவ
K">2 ெசறெபா, அவ அவகைள மகி86ட வரேவ/ த$க

இட9களி* இ$க2ெச: தா இதா. பிைளயவக வண$கேதா

ஒப$கதி* இதன. மகா=9ைகய இவைர2 ", "இவ யா ?" எறா.

சபாபதி த=யா, "இவ இ-ப திாிசிரர; மீனாசிதர பிைள ெயப

இவைடய ெபய. இத ஊ$>2 சில காாியமாக வதி$கிறா. உ9கைள-

பா$க ேவCெம/ விபினா; தமி8 பயிறவ; ெச:7கைள இய/
பயிசி7ைடயவ" என விைட 3றினா. தமி8 பயிறவ எறைத$ ேகட

மகா=9ைகய இவைர ேநா$கி, ”நீ எத எத F*க வாசிதி$கிறீ?" எறா.
இவ தா ப"த F*களி ெபயக சிலவைற2 ெசானா. பின அவ,
"ஏதாவ ஒ பாட* ெசா*?" எறா. உடேன இவ,

”இரசத வைரயம பவள வில9க =டபட ைப9ெகா"ேய
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இைமயவ மகி8ெவா க,; சிமய திமய வப"ேய

சரணிைன பவ "மிர; சிதற2 சா மிள9கதிேர

சமைற யா? மள-பாி தான தய9> ெபாலாமணிேய

மரகத வைரயிள கியெவழி ெலனெவழி* வா:த ெச,;டேர
மாித நவரச ெமா,க$ கனி7 வளத ந/9கனிேய

தரணி மிைச-ெபா= தம$ >யிேல தாேலா தாேலேலா

தைழ7 ததி வனதம மயிேல தாேலா தாேலேலா” (தால-. 6)

எH பாடைல- ெபா விள9>ப" ெம*ல2 ெசானா. இவ ெச:7ைள

அQவா/ ெசா*? ைறயினாேல அவ இவ ந*ல அறி6ைடயராகவி$க
ேவCெமெறCணினா. ‘இ- பாட* ஒ பிைளதமிழி?ள

ேபா=$கிற. ெசாக4 ெபா4 நயெபற இதி* அைமளன.

அ-பிைள தமி8 எத$ கவிசிகாமணியி வா$ேகா! இத F* அத திாிசிரர

த=ய இட9களி* ம வழ9>கிற ேபா?! இத ெபயைரயாவ

இQ]ாி* ஒவ நமிட2 ெசானாாி*ைலேய!’ எ/ பலவாறாக நிைன
இவைர ேநா$கி, "இ2ெச:7 எத F=?ள?" எ/ ேகடா. இவ

வண$கேதா, "அ"ேய இயறிய அகிலாCடநாயகி பிைளதமிழி* உள"

எறா. உடேன அவ மிக6 விய-/, 'இQவள6 அைமயான Fைல2 ெச:த

இவ அட9கியி-ப என ஆ2சாியைத உCபCOகிற! இவ எQவளேவா

F*கைள- ப"தி$கேவCேம! எQவளேவா ெச:7க ெச:

பழகியி$கேவCேம! அளவற பாட*கைள2 ெச:திதா*தாேன இ9ஙன

ெச:7 ெச:ய வ! இவைடய அட$கேம அட$க! இவைர- ேபாறவகைள

இகா/ யா கC"ேலேம! இ9ஙன இ-பதேறா க*வி$கழ>!' எ/ த
பலவாறாக நிைன இவைர ேநா$கி, "தைய ெச: இ2ெச:7ைள இH

ஒைற ெசா*?9க" எ/ ெசா*= இரC S/ ைற ெசா*வி$

ேகடா. பிH அF== சில ெச:7கைள2 ெசா*?ப" ெச: ேக

அவறி ெபாைவகைள Jக இறா. பி சிறி ேநர ேயாசி,

"நாH ஒ பாட* ெசா*?ேவ; ேககேவC" எ/ 3றி,
"தைமவள >மர> னிவ க*வி

சா [6]பகழி$ 3தெனன தரணி ேயாெசா*

இவேம ந>பிைள தமிைழ2 ெச:த

ேகறவெர றிைரெவ நிடதமா
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அைமெப/ [7]காைவயகி லாCட வ*=

யைமேம ேமப"ந றமிைழ யா:

திெநறி தவறாத >ணமீ னாசி

தரமா லபிெனா ெசா*? ேபாேத"

எH ெச:7ைள2 ெசா*=$ கா"ன. அ-பா*, சபாபதி த=யா

த=யவகைள ேநா$கி, "இQவள6 ப"- பாட ெதாி இவக எQவள6

அட$கமாயி$கிறாக! என ஆ2சாிய!" எ/ விய பாரா"ன. ேகட

சபாபதி த=யா, "அைததா நா9க அறிவி$க வேதா" எறா.

மகா=9ைகய இவைடய வரலாைற விசாாி விய க8வி, பி

இவைர-பா, "இF* அ2சி பதி-பி$க-ெபறேதா? இ*ைலயாயி விைர

பதி-பிவிட ேவC. ப"தவக4$> இ ந*ல இனிய விதாக விள9>"

எ/ அட ெசானேதா, "நீ9க இநகாி* எQவள6 நா இத>
எCணியி$கிறீக? ேவ/ எQவள6 காாிய9க இ-பிH எேனா

3டவிேத ெபபா? ெபா,ேபா$கேவC. உ9க4$> ஆகேவC"ய

காாிய எனவிதா? அதைன2 ெசQவேன ெச:"த>2

சிதனாகவி$கிேற; ேயாசி$க ேவCடா" எ/ மிக6 வ/தினா.
அ9ஙன ெச:வி$கேவCெம/ சபாபதி த=யா த=ேயாைர7
ேக$ெகாCடன. இவ அவக4ைடய >றி-ைபயறி அ9ஙன

ெச:வதாகேவ உடபடன. அ-பா* எ*ேலா மகா=9ைகயாிட விைட

ெப/$ெகாC தத உைறவிட ெசறாக.

பிைளயவக அ$காலெதாட9கி மகா=9ைகயேரா பழ>தைல மி>தியாக
ைவ$ெகாC அவாிட நb* விதி7ைர, காாிைக7ைர,

தC"யல9கார6ைர, நாகவிராச நபியக-ெபா4ைர த=யவறி?

பிறவறி? தம$கித ஐய9கைள$ ேக ெதளி அவைர தம$>
அக-படாம* இததாகிய இல$கண$ெகாைரைய7 அவபா

பாட9ேகடன. இல$கண$ ெகாைரைய மகா=9ைகய இவாிட

ெகாதெபா,, "இத Fைல- ெபறேவCெம H ஆவதினா* பல

இட9களி* ேத"ேன; திவாவைற மடதி? ெச/ மிக யேற;

கிைட$கவி*ைல. பி நCப தாCடவராய தபிரானவகளிடேத ெபேற.

இதைன மிக6 சா$கிரைதயாக ைவ$ெகாளேவC" எறா. இவ
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அதைன- ெப/- பிரதிெச:ெகாCடா. அவ எQெவQவிட9க4$>-

ேபாவதாக இதா? இ- லவ ெபமாைன தைடய வC"யிேலேய

ைவ$ெகாC ெச/ மீ4வ, அ$கால9களி* இல$கணசபதமான
ஸ*லாபேம இவைடய வி-பதிப" இவாிட மி>தியாக2 ெச:வ, தம$>

ேதாறாதவைற இவபா* ெதாி ெகாவ அவ$> வழ$கமாக இதன.
ஒநா பல இட9க4$>-ேபாத> இவ வC"ெயாறி* ஏறி-

ற-படெபா, பிைளயவக மகா=9ைகயைர- பா, "நீ9க காேலஜி*
இல$கண$ேகவிகைள எQவா/ ேகப வழ$க?" எ/ ேகடா. அவ ஒ

பாடைல2 ெசா*ல2 ெசா*= அத-பாட=* அைமள ெசா"

ெபாC"கைள7 ண2சி விதிகைள7 பிற இல$கண9கைள7

ேக$ெகாCேட வதன. அQவா/ ேக வைகயி* நb=?ள

ெபபாைமயான இல$கண விதிக4 பிற இல$கண F* விதிக4 அQெவா
பாட=* அைமதவைற$ெகாCேட ேக விடன. பா$க ேவC"ய

இட9க4$ெக*லா ேபா:-பா K தி வைரயி* அQெவா
பா"?ள இல$கண அைமதிகைளேய பல வைகயாக$ ேகபதி?

விைடயளி-பதி? ெபா, ெசற. அதனா பல விஷய9க இவ$>-

தியனவாக ெதாியவதன. [8] இQவா/ இவ அளவளாவி- பல விஷய9கைள

அறி அறிவி வதன. "கறாைர$ கறாேர கா/வ" அேறா?
அகிலா=ட நாயகி பிைள*தமி3 அ/சிட ப)ட.
ப)ட.

மகா=9ைகய னேர வ/தியப" அகிலாCட நாயகி பிைள தமி8

திாிசிரர லமண பிைளயி ெபா4தவியா* ரச-பா$க ெபானபல

த=யாரா* மகா=9ைகய த=ய பல வழ9கிய சிற--பாயிர9கேளா அ2சி

பதி-பி$க-ெப/ நிைறேவறிய. அ ெவளிவத வஷ 1842 (பிலவ வஷ,
ப9>னி மாத); அத>2 சிற--பாயிர ெகாதவக: (1) மழைவ

மகா=9ைகய, (2) தாCடவரா: தபிரா, (3) கா;சீர சபாபதி த=யா, (4)

திவபலதினத பிைள, (5) அUடாவதான சபாபதி த=யா, (6)

இராமநாதர அUடாவதான ேவலா7த$ கவிராய, (7) ெபானபல Nவாமிக,

(8) காைர$கா* 2சாமி$ கவிராய, (9) காயா/ சிைனயா உபாதியாய, (10)

திாிசிரர ேசாமதரத=யா, (11) உைறB Kர உபாதியாய (12)
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திாிசிரர Kரராகவ ெச"யா, (13) ரச-பா$க ெபானபல த=யா, (14)
ெபெனV நாராயணசாமி நாயக, (15) திாிசிரர நாராயண பிைள.
அF* லமண பிைளயி வி-பதா ெச:ய-பட ெதப,
"… … … …. …. சிரா-பளிவா8

மவள ^9>வ ைளதாம ல மணவிப

தவள ச வனவ*= பிைள தமிழியறி

உவள மீனாசி தர றதா Hணபவ$ேக"

எH ெபானபல த=யா ெச:7ளா? ெவளியாகிற.
“சிபரேச சிரகிாிெய மீனாசி தரமா; சீரா ெகாCS
கபைனவC கடைலக  .... ...

பபல க8பிைள$ கவிமைழைய- ெபாழிதெதப பாவ ேலாேர"

எ/ தாCடவராய தபிராH,

"கைல, ணத கவிஞ >ழா

தைலைம நடா; ைசவ சிகாமணி

நா2ைவ யதிH S9>நனி சிற$>
பா2ைவ யைத- பபக ேறா/

ெபவா னா- லவ ெபற
தமீ னாசி தரநா வலேன "

எ/ திவபலதினத பிைள7 தத சிற-- பாயிர9களி*

இ-லவேகாமாைன- பாரா"யிதலா* அ$காலேத இவ$> இத

ெபைம விள9>. இராமநாதர அUடாவதான ேவலா7த$ கவிராய பா"ய,
"கதேவ ேளாவல கைலமகேளா விQ6$ெகாC டா:காOைன
அதநா டவமி லேவா$ கரெசய வபா ெபற

தைதேய தைத7ைன தாப"$க ைவதவேன தமி,$ காசா
தரமா மதிவதனா மீனாசி தரேன ல9> மாேல”
எற ெச:74, உைறB Kர உபாதியாய பா"ய,
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"தCண/C டக-ேபாதி =லக மா$கியேவ தாேவ யித$

கCணகற வியினிற Hமாறி ம$க4$ கவின தா9கி
வCண/ மீனாசி தரெம ெறாநாம வய9க விப

விCணவ ெபறததி வன-பிைள தமிழினிதா விளபி னாேன"
எற ெச:74 இவபா* அவக4$கித நமதி-ைப- ல-பகிறன.
திாிசிராமைல யமகவதாதி த=ய F*கைள7 இவ பதி-பி$க எCணியி
ெபாC-பாடா* அQவா/ ெச:ய இவ$> இயலவி*ைல.

இைடயிைடேய வ$கீ=ட ெச/ ைஹ$ேகா"?ள வழ$கி நிைலைமைய
ெதாி லமண பிைள$> அ2 ெச:திைய எ,தி அH-பியேதா தம$>2

ெசைனயி* ேமேம?9 கிைடவகிற க*வி- பயைன7 F*கைள7

அவ$> நறியறிேவா ெதாிவி$ ெகாC வதா. சபாபதி த=யா த=ய

ெபாிேயாக இவைர ஒ மாணா$கராக நிைனயாம* தைம ஒதவராகேவ

பாவி மாியாைதேயா நடதிவதாக. திய F* இய/பவக சபாபதி

த=யா த=யவகளிடதி சிற-- பாயிர வா9> ெபா, அவக

Sலமாக- பழ$க; ெச:ெகாC இவைடய சிற-- பாயிர9கைள7 ெப/
மகி8 பதி-பி வதாக ,

”நீ"க”
க” எ பத+0 பிரேயாக கா)1ய.
கா)1ய.
ஒநா எ,S திேவ9கடாசல த=யா K"> இவ ேபான ெபா,

அவரா பதி-பி$க-ெப/ ைவதித கபராமாயண அேயாதியா காCடைத
எ- பா$ைகயி* >க-படலதி*, "ைநKர@" எற 67 - ஆ ெச:7ளி*

‘நீ9கைளK' எற ெதாட [9]'நீகைளK' எ/ பதி-பி$க-ப"தைத

ேநா$கி த=யாரவகைள- பா, "ஐயா, நீ9கெளபேத பாடமேறா? இதி*

நீகெள/ இ$கிறேத" எ/ வினாவினா.

அவ, "நீ9கெளபத>- பிரேயாக இ*ைலேய. கவி>திேயற நிைலெமாழி
இனெத/ ெதாியவி*ைலேய" எறா. உடேன இவ, "இத- பிரேயாக

பைழய F*களி காண-பகிறேத.
'ஆ9க ெதாி ேவதா
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வாவிக விைன$கீ டறி
நீ9களிQ வா/ ெச:ைக

ெநறியத ெறன ேலா' (கத. உதிர. 40)
எபதி* எைகயிேலேய நீ9கெளப வதி$கிறேத" எறா. அதைன$

ேகட த=யாரவக, "தபி! உ9க4$> ஞாபகள என$> ஞாபகதி>

வரவி*ைலேய. ஒ ெசா*= உவைத- ல-பவத>ாிய ேமேகாகைள

நீ9க ஞாபகதி* ைவதி-ப விய$கத$கேத!" எ/ பாரா"னா.
திாிசிர2ர மீ=ட.
ட.

இQவா/ சேறற$>ைறய ஒவடகால இவ ெசைனயி* இதா. பி

லமணபிைளயிHைடய வழ$> "வைடதைமயினா? தா வ பல

நாகளானைமயினா? இவ திாிசிரரதி>- ற-ப2 ெச*ல எCணினா.

ெசைனயி?ள பல பC"தகைள- பிாிவ இவ$> தா9ெகாணா வதைத
உCடா$கிய. சபாபதி த=யா த=யவக4$> இவாிட பாட9ேகட
மாணவக4$> இவ பிாி6 அQவாேற இத.
"உவ-ப தைல$3" 7ள- பிாித*
அைனேத லவ ெதாழி*”
எப உCைமயேறா? அ-பா* எ*ேலாாிட விைடெப/$ெகாC அாிதி
ெசைனைய வி- ற-படா. சபாபதி த=யா இவைர- பா,

"உ9க4ைடய பிாிைவ நிைனதா* மன கல9>கிற. உ9க4ைடய அைம
பழக- பழக அதிகமாக விள9கிய. உ9களா* தமி,லக ெப ேபறைடய-

ேபாகிறெதபைத நிைன எ ெந;ச அளவற மகி82சிைய அைடகிற.

இைறவ உ9க4$> தீ$கா7ைள7 அேராக திடகாதிரைத7 அளிதள
ேவC. அ"$க" க"த எ,தேவC" எ/ ெசா*= விைட

ெகாதH-பினா.
---------

[1] ெசைன$ க*வி2 ச9கதி தைலவ ேபா ைரெயபவ. அ2ச9கதி

பல தமி8-லைம நடாதினதாக அ$கால அ2சிட F*களா*

ெதாியவகிற. அ-ெபா, இத லவகளி சிலைடய வரலா/
பதி-பித F*க4 வமா/:
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தாCடவராய த=யா: இவ க*வி2 ச9க தைலைம- லைமைய 1839 - ஆ

வட வைரயி* நடதியவ. பி ேவ/ உதிேயாகதி* நியமி$க-ப

விசாக-படண ெசறா. இல$கண வினாவிைடெயH Fெலா/ இவரா*

இயற-ப, 1826 – ஆ வட பதி-பி$க-ெபற. இவ நால"யாைர7

திவாகர த* எ ெதா>திகைள7 ஆரா: பதி-பித>2 சித ெச:தா.
இ2ெச:தி கீ8வ அவ க"ததா* விள9>:

ம-ள-ள-  ெகாறம9கல இராமசாமி-பிைளயவக4$> விZஞாபன:

நா அ2சி பதி-பி$கெதாட9கிய ேசதறிவாகரதி ெலாபாெறா>தி

ெதாட9>வத> என$> வா:த ேவ/ ேதயதி$ைகயா?, பிறி கமைத$
கதினா? தீCடெவாCணா$ கம தைல-படலா?, நா கதியவா/

/விதகியலாத மைற ெதா>திகைள7 ெமாவா/ $>வி2 ேசதகைத, நிைற ெவளி-பKராகெவற, எ ேவCேகாைள

ேமெகாC அவறி=ரCடாயிH; ேசதைம$> அகமகி86றாநிேற.

மறவியா* விபட சில ெபாக4; ெசாக4 பின2 ேச-பிதெபா
நா  >றிதித >றி-ேப ெடன$>$ காண-படா கால தா8$காம
பயபேவ.
விசாக-படண

ஆகN மாத 7ஆ
1839 ஆ வட

இ9ஙன,

ேததி தாCடவராய த=யா.

இவாிட 22 மாணா$கக பாட9 ேக வதாகெள/ அவகளி* தா
ஒவெர/ ரைச அUடாவதான சபாபதி த=யா எனிட
ெசா*=யC.

மைர$ கதசாமி-லவ: க*வி2 ச9கதி=தவ; Nமிதி சதிாிைக

த=யவைற தமிழி* இயறியவ. அF* 1825 - ஆ வஷ

பதி-பி$க-ெபற.

. நயன-ப த=யா: இவ அத2 ச9க விவானாக இதவ; தாCடவராய

த=யாைடய அJமதி-ப" திவாகர 9, 10 - ஆ ெதா>திகைளபாிேசாதிதளிதவ.
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இராமசாமி- பிைள: க*வி2 ச9க- தக பாிபாலக (Librarian) ஆக இதவ;
தாCடவராய த=யாரா பாிேசாதி$க-பட திவாகரைத 1839 - ஆ வஷதி

பதி-பிதவ. இவ ஊ ெகாறம9கல.

இயறமிழாசிாிய இராமாJச கவிராய: இவ விNேலா அகராதி

பதி-பி$>ெபா, உடனி சகாய;ெச:தவக4 ஒவ. இவ

பாிேசாதி உைரெய,தி7 பதி-பித F*களி சில:
தி$>ற பாிேமலழகைர - பதி-பித வட
நb* விதி7ைர

- பதி-பித வட 1845

இல$கண2 $க

- பதி-பித வட 1848

1840

ெகாைற ேவத - பதி-பித வட 1847
ஆதிa", ெவறிேவைக

இயறமிழாசிாிய விசாக- ெபமாைளய: க*வி2 ச9க தமிழாசிாிய;

இல$கண விசாக- ெபமா கவிராயெரன6 வழ9க-பவ.

மழைவ மகா=9ைகய: ெதா*கா-பிய எ,ததிகார, ந2சினா$கினியைரைய-

பதி-பிதவ - வஷ 1847.

[2] இவ ெசைனயி* ேகாவித-ப நாய$க ெதவி?ள திவாவைற
மடதி* இ விள9கியவ.

[3] இவ க2சிய-ப னிவ ெசைனயி= விநாயக ராணைத அர9ேகறிய
ெபா, சிற--பாயிர அளித ெபாியாக4 ஒவ.

[4] இவ >பேகாண காேலஜி* தமிழாசிாியராக இ பி ெசைன
இராசதானி$ கலாசாைலயி? அQேவைலயி* இதவ.

[5] "ெசனபடண ேபா:2ேசத6ட ைபபி* அ2சிவதகாக- பாசிவ*
வதாெர/ ேகவி-ப அ9>ள மிசிேயானாாிமா (Missionaries)

அவாிடதிேல வ, யா8-பாணதிேல தமி8$க*வி >ைறவாதலாH, ெசதமி8

ேபேவா அாியராதலாH யா8-பாண தமி8- பC"தரா* தித-பட

ைபபி* இ9>ள பC"த னிைலயி* வாசி$க-ப அவக பிைழ இ*ைல
எ/ வசன நைட நறாயி$கிறெத/ ெசா*வாகளாயி அ2சி

பதி-பி$கலாெம/, அ-ப"2 ெச:யா அ2சி பதி-பி$கி நா9க அதைன

அ9கீகாி$க மாேடா எ/ ெசா*=- ேபாயின.

“இைவகைள$ ேகட மாதிரேத பாசிவ* மன ைதாியKன-ப தம

பC"தைர (ஆ/கநாவல) ேநா$கி 'நா9க அ2சி பதி-பி$ ெகாC சீ$கிர

81

ேபா:விடலாெம/ வர இ9ேக தைட7Cப"$கிறேத. நா9க அவக

ெசா*?$>2 சமதி இ9>ள பC"த னிைலயி* வாசிதா* அவக
பிைழெய/ ெசா*?கிறாகேளா சாிெய/ ெசா*?கிறாகேளா

ெதாியவி*ைலேய, பிைழெயறாவ வசன நைட நறாயி*ைலெயறாவ
ெசா*வாகளாயி, நம$ெக*லா அவமான ேநாிேம' எ/ ெசா*=ன.

பC"த அத> உதரமாக, 'நா9க திதிய ைபபி=* ஒ பிைழ7மி*ைல; வசன

நைட7 நறாயி$கிற. அ-ப"யி$க அவக >றேம/வாகளாயி

அதிேல ஒ >றமி*ைலெய/ பல பிரமாண9ெகாC தாபி எ9களாேல
தித-படப"ேய அ2சிவி-ேபா. ஆதலா* அவக க$கிைச

யா8-பாணதி? ெசதமி8 உCெடன தாபிதேல த>தி' எ/ ெசானா.
அவக ேகவி$> இவக உடபடேபா அவக அதைன-

பாைவயிப" அ$காலதிேல ெசனபடணதி* சிறத விவானாயித
மகா=9ைகயைர ஏபதினாக. மகா=9ைகய ைபபி* / வாசி

அதிேல பிைழயி*ைலெய/, வசன நைட நறாயி$கிறெத/, இத-

பிரகார அ2சிதேல த>திெய/, அவக4$>2 ெசா*= யா8-பாண

தமிைழ7 ந> பாரா", வியதன" - கனகரதின உபாதியாய எ,திய ஆ/க
நாவல சாிதிர, 1882; ப. 14-6.

[6] இவ இயறிய F* தி2ெச_- பிைளதமி8.

[7] காைவ – திவாைன$கா.

[8] இ2ெச:தி, நா >பேகாண காேலஜி* ேவைலைய ஏ/$ ெகாCட தினதி*
 தியாகராச ெச"யாரவக தம$>- பிைள யவகேள ெசா*=யதாக$
3றிய.

[9] அவ பதி-பி? அதைன- பிபறி அ2சிட-ெபற பிபதி-$க
சிலவறி? ‘நீக' எேறயிதைல இ/ காணலா.

---------

8. க%வியா+றா. ெச%வ ேபா+ற.
ேபா+ற..
ற..
அ-பா* திாிசிரரதி* இ வழ$கேபாலேவ இ$கவிஞபிரா தா

ெச:யேவC"யவைற ஒ,9காக2 ெச: பிறைர$ெகாC ெச:வி
வவாராயின. ெசைனயி* இதேபா பழகிய அறிஞக4

ஒQெவாவாிட இனஇனவிதமான திறைமக உளனெவ/ கவனி
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அவைற தா பயிலேவCெம/ பயி/வதா. அதனா*,
ெச:7க4$>- ெபா 3/த*, இல$கண விஷய9கைள எதாள*, பத2சர
ெசா*?த*, F*கைள ஆரா:த* த=ய பலவைகயான பயிசிக இவபா*
ைனயி? சிற விள9கின. பலவைக மாணா$கக வ வ தா

ேகட>ாிய பாட9கைள$ ேக வதன. அ$கால- ப"வத

மாணா$கக4 $கியமானவ தி.-பராய ெச"யா.

ெபபா? இவ ஆCடா ெதவி=த [1]சிதபர பிைள ெயபவர

K ெமைதயி? கீைழ2 சிதாமணியி?ள ெசா$கர மடதி? இ
கால9கழி வதன; ஆகார$காக ம த K$>- ேபா: வவா.
ஏதாவ விஷய9கைள$ ெகா மாணவகைள- பாப" பழ$>வி-பா;

அவக ெச:ய"யாம* வைகயி* தா அவைற "$ காவா.

அ$காலதி* இவ$> யாெதா கவைல7மி*லாதப" உடனி பணிெச:
பாகா வதவ [2]அகிலாCடபிைளெயபவ.

ப"-பவக த இட; ெசறபி, தினேதா/ இரவி* ஓ:6 ேநர9களி*

தியனவாக$ கிைடத F*கைள இவ பைனேய" பிரதிெச:த?

தனிேயயி ெவ>ேநர ப"$ெகாC"த? வழ$க. இரவி* இவ

_9>9கால மிக$ >ைறேவயா>. இவைடய பலவைகயான ஆறைல7

அறி உடனி ஊ$கமளி வதவக விவா ேசாமதர த=யா,
Kரராகவ ெச"யா த=ய திேயாக.

இவைடய க8 தமி8நாெட9> பரவி எ*ேலாைடய உளதி? >"ெகாC
விள9கி/. அ$காலதி* தா இயறிய F*கைள இவ$>$ கா"

திதி$ெகாவத>, அவறி>2 சிற--பாயிர ெப/வத>, அவைற
அர9ேக/ காலதி* உட இ-பதகா$ அைழ-பத>, தைம2
சாதவகைள- ப"-பித>$ ெகாCவவித>, ப"த F*களி*

தம$>ள ஐய9கைள தீ$ ெகாவத> பபல வ ேபாவாராயின.
2த%வ ஜனன.
ஜனன.
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இ9ஙன இவைகயி* இவர இபெதாபதாவ பிராயமாகிய

ேசாபகி வஷ ஆ" மாத 14-ஆ ேததி ெவளி$கிழைம இரவி* இவ$> ஒ
த*வ பிறதன. அ$>மார$> இவ தைடய தைதயாாி ெபயராகிய

சிதபர எற நாமைதேய ைவ அைழ-பாராயின.
ப);/<ரேபா- மீ=ட.
ட.

சில மாத9க ெசறபி ப\2ர நம2சிவாய பிைள த=ேயாக

வி-பதிப" இவ சில அபக4ட ெச/ ப\2ரதி* அவகளா*
ஆதாி$க-ெப/2 சிலநா த9கியிதா. இவ அ9கி-பைத ெதாி

ப\2ரைத2 சாத [3]ைழBாி* தனவதராகவித ைவயாாி பிைள

ெயபவ இவைர உபசாரட அைழ2ெச/ ஆைற வடதளி அ*ல

வளலா ேகாயிெலH தலதி?ளதான ைறB Kரைசவ ஆதீனதி

Sலஷ சிவ-பிரகாச ேதசிகைடய மடதி* இவைர இ$>ப" ெச:வி
அட ஆதாி வததறி தா தைடய அபக4 ேககேவC"ய

F*கைள- பாட9ேகவதன. இ9ஙன சில மாத9க ெசறன. அ-ெபா,

அத மடதி=த பல ஏ2வ"கைள இவ பாதன; சிலவைற வா9கி$

ெகாCடன. இ9ஙனேம அயVகளி=த ேவளாள- பிர$க4 ேவ/ சில

தத இட9க4$> இவைர அைழ2 ெச/ உபசாி2 சில நாக
ைவதி அH-பியC. அ-பா* திாிசிரர வ ேம3றிய

சிதபரபிைளயி K ெமைதயிேலேய இ கால9 கழி-பாராயின.
2*தக*ைத வாசி*தா% அDைக வேமா?
வேமா?
இவைர- பாதகாக ஒநா அயVாி= $கிய நCபராகிய ஒ ேவளாள-

பிர வதா. அவ இவைர$ கC பாரா"வி உCட பி சிதபர பிைள
K" ேம*மாடதி* ஒப$கதி சயனி$ ெகாCடா; ெசா*ல ேவC"ய

பாட9க "த6ட மாணா$ககைள அH-பிவி ேவ/ ஒறதிேல இவ
யிறா. யிறவ வழ$கேபாலேவ பதிைனநாழிைக$>ேம*

விழி$ெகாC கா;சி-ராணதி இரCடா9 காCடள ஒ ப>திைய-

ப" அதபா?ள ெசாைவ ெபாைவகைள Jக இ/$ கவிஞ
ெபமானாகிய க2சிய-ப னிவர அைம ெபைமகைள நிைன மனகி$
கCணீ K8தி7 ஆைடயா* கCகைள ைட ப"$ ெகாCேட
இதன. இ-ப" யி$ைகயி* அ9ேக அய=டேத யிற திய பிர

விழிெத, ஜன* வழியாக ெவளி2ச ெதாிதைமயா* இவைர- பாதன.
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இவ அ"$க" கCகைள ைட$ ெகா4தைல7 ப"-பைத7 கவனிதா.
சிறத F*களி ைவ7ள பாக9கைள- ப"$>ெபா, க*விமாக4$>

அ"$க" மன உ>ெமப கCணீ ெப>ெமப அவ அறியாதவ;

ஆதலா*, ‘ஏேதா இவ அ,கிறா’ எ/ எCணி$ெகாCடா. தி\ெர/ எ,
பரபர-ட வ இவ ைகயி=த தகைத ெவ$ெக/ பி9கி$ கீேழ

எறிவி இவைர ேநா$கி, “ஐயா நீ9க வாசித ேபா; நி/9க. இத
அகாலதி* நீ9க _9காம* வ அ,வத>$ காரண என? ஏேதH
>ப$கவைல உCேடா? உ9க4$> ேவC"யவைறெய*லா >றி-பறி

ெச:வத>2 சிதபர பிைள த=யவக இ$>ெபா, எதகாக இ-ப"
வதமைடயேவC? மனதி=$> வதைத ெவளியிடாம தக

வாசி-பதாக- பாவைன ெச:ெகாC ஏ இ-ப" அ,ெகாC"$கிறீக?
உ9க மனதி* உளைத2 ெசா*?9க. ஏதாயிதா? நா

"விேவ. நீ9க வத-பவ எHைடய மனைத வகிற”

எறா. இவ அவைடய ேப2ைச$ேக நைகதன. அவ, “இதமாதிாி

சிாிவிடா* நா ஏமாேபாேவென/ நிைன$கேவCடா. எனதா

சிாிதா? உ9க வத எ9ேக ேபா>? உCைமயாக$ ேககிேற; உ9க
மனவத இனெத/ ெசா*லேவC” எறா.
பிைளயவக: “ஒ/ இ*ைல; ஐயா! இFைல நா ப" வேபா ஒ
பாக எ மனைத உ$கிவிட. அதனா* எைனயறியாம* கCணீ வத.”
அவ: “தகைத வாசிதா* அ,ைக வேமா? அ,ைக நீ9கிவிேம! என$காக2
ெசா*லேவCடா. உளைத2 ெசா*?9க” எ/ மிக6 வ/தி- பிH
ேவC"னா. அவைர2 சமாதான-பதி தம$> வதமி*ைலெயபைத

ெதாிவித> இவ ெப பிரயதன ெச:தா. ஆனா? அவ$> இவைடய

வாைதகளி* , நபி$ைக உCடாகவி*ைல. ம/நாகாைலயி* அவேர

சிதபர பிைளயிட அ9>வத ஏைனேயாாிட த* நா இரவி*
நடதவைற2 ெசா*=, “பிைளயவகைள நறாக$

கவனி$ெகாளேவC” எ/ 3றிவி2 ெசறன. எ*ேலா அதைன$
ேக, “இ-ப"7 ஒ மனிதCடா!” எ/ விமித/ த அ"$க"

ெசா*=$ெகாC மகி8வாராயின. பிைளயவகைள$ கC அவக
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ேகடெபா, அவ$> தபா?ள அேப அ2ெசய?$>$ காரணெம/
விைட பகதா.

< பராய ெச)1யாைர/ ேசாடசாவதானியாகிய.
ேசாடசாவதானியாகிய.
ேச யாதிைர ெச/ திாிசிரரதி> வத ரைச அUடாவதான சபாபதி

த=யா தைடய நCபராகிய பிைளயவகைள$ கCடா. இவ சிலதின

இ ெச*ல ேவCெம/ ேக$ெகாCடா; அத> அவாிைச

அQவாேற இ-பாராயின. அ-ெபா, அவைடய க*வி- ெபைமைய7

அவதான விேசடைத7 இவரா* ெதாி ெகாCட பல பிர$க4

விவாக4 அவ அUடாவதான ெச:வைத தா பா$க ேவCெம/

பிைளயவகைள$ ேக$ ெகாCடாக. அதகிைச இவ ஒ ெபாிய சைப

3"2 சபாபதி த=யாைர$ ெகாC அUடாவதான; ெச:விதெபா,

யாவ9 கC களி உபசாிதன. அ-ெபா, அ9> வதித ெச*ல-பா

த=யாெரற பிர இவைர ேநா$கி, “இவக அUடாவதான ெச:த மிக6

ஆ2சாியகரமாக இ$கிற. இ9ஙன ெச:7ப" உ9க4ைடய மாணா$கக4

யாைரேயH பழ$க "7மா?” எ/ ேகடன. இவ அ-ெபா, ஒ/

விைடபகராம* இவி2 சபாபதி த=யா ஊெசற பின, தைடய

மாணா$க ஒவ மி$க ஞாபகச$தி 7ளவமாகிய -பராய ெச"யாைர-

பதினா/ அவதான ெச:7ப" சில மாத9களி பயி/வி ஒ மகாசைப3",
அத> ேம3றிய ெச*ல-பா த=யா த=யவகைள அைழ-பி அவக
னிைலயி* பதினா/ அவதான ெச:ய2ெச: அவ$>2 ேசாடசாவதானி
ெயற சிற-- ெபயைர அளி த$க சமான9கைள7 வழ9>விதா.

அத* அவ ெபய ேசாடசாவதான -பராயெச"யா ெர/ ெகௗரவபடட வழ9>வதாயி/.
பிர2க பாட"
பாட" ேக)ட%.
ேக)ட%.
அ-பா* இவைடய ெபைமைய அறி வரகேனாியி?ள நாராயணசாமி

பிைள ெயH ெச*வ ஒவ சில F*கைள இவபா பாட9ேகக நிைன
தாேம வ=வ இவைர அைழ2 ெச/ மைல$ேகாைட வாயி?$> எதிேர
7ள தம$>2 ெசாதமானமாகிய ெபாியெதா K"* இ$க22 ெச:

இவ$> உடனி-பவக4$> ஆகாராதி க4$>ாிய ெசௗகாிய9கைள

அைம-பி ஓ:6கால9களி* வ தா அறிெகாள ேவC"ய F*கைளபாட9 ேகடா; விபிய பலைர7 ேக>ப" ெச: ஆதாி வதா.
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பி, உைறBாி?ள அணாசல த=யாெரபவ ஒ சமய இவைர

மாணா$க த=யவகேளா அைழ2 ெச/ தைடய K"ேலேய

உபசாரட பலமாத9க ைவதிதா. அ-ெபா, அவ தா 

ப"தித F*களி?ள ஐய9கைள- ேபா$கி$ ெகாCடதறி

தி$ேகாைவயா த=யவறி> ெபாேக ெதளிதன. அவ ெச*வ

ஈைக7 வாிைசயறித? உைடயவராத= எQவைகயி? இவ பிறைர
எதிபாராதப" த$க உதவி ெச: வவாராயின. அ$காலதிேல

பிைளயவக4$>- பிராய 30. இவபா பாட9ேகடவக4 ஒவராகிய

-பராய த=யாெரபவ இவட இைடவிடாம* இ ெச:ய

ேவC"யவைற$ >றி-பறி ெச: ெச*?மிட9க4$> ஊக4$> உட
ெச/ க/ேதறின.
----------

[1]. இவ உ- வியாபாரதா* மி$க ெச*வ ெப/ தம சிைத7ளவரா:பேராபகார;ெச: கால9கழி வதவ.

[2]. இவரா* இ2சாிதிர2 ெச:திகளி சில ெதாிதன.

[3]. இ ேதவார ைவ-தல9க4 ஒ/.

---------

9. அபலவாண னிவாிட பாட"ேக)ட%.
பாட"ேக)ட%.
திவாவ7ைற ெச ற.
ற.
இ-ப" இவ தி2சிரா-பளியி* இ வைகயி*, திவாவைற யாதீன

தைலவராகிய ேவA2 -பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி$ெகாC

வரேவCெமH வி-ப இவ$> உCடாயி/; ஒநா அ9ஙனேம

ற-ப திவாவைற$> வேசதா. வதகாலதி* அவ சில

தின$> [1]பாி^ரண தைசையயைட விடதாக ெதாிதைமயா*, “இனி
அறியேவC"ய அாிய விஷய9கைள எQவCண ெதாிெகாேவா? யா
ெசா*வாக? எ*லாடேன ெகாCேடகிைனேய” எ/ அவைர-பறி வதி
தைடய வதைத2 சில ெச:7களாேல ல-பதின. அ-பா* அ9ேக

பதிைனதா படதி* ஆதீன தைலவராக விள9கிய  அபலவாண
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ேதசிகைர2 சில ெபாிேயாக கமாக தாிசி- பழ$க;ெச:ெகாCடா. அவ

திமதிர த=ய F*க, ைசவசிதாத சாNதிர9க, சித F*க

த=யவைற த$கவகைள ைவ$ ெகாC ஆரா:2சி ெச: வதைமயி
அவாிட ேவC"யவைற எளிதி* ெதாிெகாள "யவி*ைல. அத

ஆதீனதி பரபைர$ ேகவிைய7ைடய ெபாிேயாகளிட Fதனமாக

அாியF*கைள- பாட9ேகக எCணி அத> ஏற ெபாியா யாெர/ இவ
விசாாித ெபா, அ9ேக7ளவக அபலவாண னிவெரற ெபாியாேர
அத> த$கவெர/ ெசானாக.
அபலவாண னிவ
னிவ இய%2.
இய%2.
அவ வடெமாழி ெதெமாழியிரC"? ைறயான பயிசி7ைடயவ. பல

சிவராண9களி? பல பிரபத9களி? ைசவ சாNதிர9களி? அவ$> ந*ல
ஆரா:2சி உC. சிறத ஒ,$கைடயவ. இைடவிடாம ப"த=ேலேய

காலைத- ேபா$>பவ. மடதி பல தமி8F*க கிைட$>மாயிH

ஒQெவாைற7 ஒேர அள6ள வ"களி* எ,தி ைவ$ ெகாவதி*

அவ$> தி-தியதிக. அQவா/ அவ எ,திய வ"க மிக- பல. அவ க*வி

ேகவிகளி சிறதவராக விதா? உலக-பயிசிேய இ*லாதவ. யா$ேகH

பாட;ெசா*?த=* அவ பழகவி*ைல. அவ 96 பிராயதி> ேமப

வா8திதவ.  aாியனா ேகாயி=?ள  சிவா$கிரேயாகிக

மடதைலவராக அபலவாண ேதசிகரா பி நியமி$க-ெபறவ.
அபலவாண னிவாிட பாட"ேக)ட.
பாட"ேக)ட.
பிைளயவக ஏைனேயாகளா* _Cட-ெப/ அவாிட சமயபா2

ெச/ வதன;ெச: தைடய மன$>ைறைய ெதாிவி$ெகாCடா. அவ,

“மெறா சமய வா; ேயாசி2 ெசா*?ேவா” எறா. அ-ப"ேய

ம/நாகாைலயி* இவேபா: வதன; ெச:வி அவைடய கடைளைய
எதிபா$ெகாC நிறா. “ந*ல; இ” எ/ அவ ெசா*ல இவ

இதா. “நீ என என ப"தி$கிறீ?” எ/ அவ ேகடா. இவ தா
ப"தவ/ சில F*களி ெபயகைள2 ெசானா. “அவைற2 சிறத

க*விமாகளிட ைறயாக- பாட9ேக"$கிறீரா?” எ/ அவ வினவினா.
இவ, “இQவிடமி தி2சிரா-பளி$> எ,தளி2 சில மாத9களித

ேவலா7த சாமியிட ேவ/ சிலாிட ஏேதா ஒவா/ சிலசில F*கைள$
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ேகடC. என$>ள சேதக9க பல. அவைறெய*லா சாமிகேள

தீதளேவC” எ/ விநயேதா ெதாிவிதா. ேவ/ பலாிட இவ
பாட9ேக"தனராயிH, அத மடதி ெதாடைடயாைர2 ெசானா*

னிவ$>- பிாீதி உCடா>ெம/ எCணிேய இ9ஙன 3றினா. அவ, “இத

ஆதீன2 சிUயக4$ேக நா பாட; ெசா*?ேவாேமய*லாம* மறவக4$>2
ெசா*?வதி*ைல; அ ைற7ம/” எ/ கC"-பாக2 ெசானா. இவ,

“அ"ேய சாமிக4ைடய சிUயபரபைரைய2 சாதவதாேன? இ-ெபா,
அ"ேய ேகக-ேபாவ சாதாரணமான F*களி?ள சிலவறி

க$கேளய*லாம* ைசவசாNதிர9கள*ல” எ/ பலைற மறாட6, அவ

சிறி இண9கவி*ைல. “ஒQெவா Fைல7 எQவளேவா சிரம-ப

நா9கெள*ேலா க/$ெகாC வேதா. அவைற மிக6 எளிதி

க/$ெகாC ேபாகலாெம/ வதி$கிறீேரா?” எ/ ெசானா. ெசா*=7

இவ விடாம ெச/ ெச/ பாட9ேகடத> ய/ெகாCேட வதா; சில
தின9க இ9ஙன; ெசறன. விடாம* அைலதைல இவ

ேக$ெகாவைத ெதாி ஒநா மனமிர9கி அவ, “இ9ேக நீ த=

ப"$கேவC"ய F* என?” எ/ ேகடன. “இ-ெபா, கபரதாதிேய”

எறா இவ. னிவ, “ந*ல, ஒ ந*ல நா பா$ெகாCவா” எறா.

அ-ப"ேய ந*லநா பா$ெகாC இவ ெசறா. அ-ேபா அவ தக9

ெகாணதீராெவ/ ேகடா. இவ இ*ைலெயறா. அவ ெச/ தைடய

தகைதெய வ ெகாதா. இவ இதப"ேய அைத வா9கி$ெகாள

ஆரபிதெபா, அவ, “எனகாO, உம$>2 சபிரதாய ெதாியவி*ைல! நீ
ைறயாக- பாட9 ேகடவர*லெரப மிக6 நறாக ெதாிகிற.

இதகாகதா நா பாட; ெசா*லமாேடாெம/ னேம ெசாேனா.
நம$>$ >றமி*ைல. இ-ப"-படவக4$>- பாட;ெசானா* இடதி

ெகௗரவ ேபா:விேம” எ/ சின$>றி-ட சில வாைதக ெசானா.
இவ, ‘ெவCெண: திரC வைகயி* தாழி7ைடதேபால நா ந*ல

பயைனயைடய$3"ய இ2சமயதி* ேகாப வவிடேத! என விபாீத?
இத>$ காரண ெதாியவி*ைலேய!’ எ/ மன வதி, “சாமீ, அ"ேய

தி^வமாக யாெதா தவ/ ெச:யவி*ைலேய; அ-ப" ஏேதH அ"ேய
ெச:திதா*, அதைன இனெத/ கடைளயிடா* நீ$கி$ ெகா4ேவ.
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அ"ேய நட$கேவC"ய ந*வழிகைள7 கபிதள* ேவC” எ/
பலைற பிராதிதா. அவ, “நா ெகாத தகைத நீ இ-ப"யா

வா9>கிற?” எறா. இவ, “எ-ப" வா9>கிற? கடைளயிடள ேவC”

என, அவ, “இ9ேக தபிராகளிடதி ப"$ெகாC"$> >"

தபிராக ெச:வைத- பா$ க/$ெகாC வ, ேபா” எறா. இவ,

“அ9>திேய அத ஸபிரதாயைத விள9க2 ெசா*லேவC” எ/ பலைற
வ/தி$ேக$ெகாCடா. அவ, “Fதனமாக- ப"$க ெதாட9>ெபா,
ஆசிாியகைள- பதிர Uப9களா* த=* அ2சி வதன9க ெச:

Nதகைத- ெபறேவC; அ-பா* ெசா*ெலன2 ெசா*ல* ேவC” எ/

ெசானா. உடேன இவ பதிரUப9கைள$ ெகாண அ2சி வதன9க

ெச: நிறா. அவ Nதகைத$ ெகாதன. அைத- ெப/$ெகாC

ம/ைற வதன;ெச: Nதக$கயிைற அவி8- ப"$க

ெதாட9கியெபா, அவ, “நி*?; ^ைச$> ேநரமாகிவிட; நாைள$காைலயி*

வா” எறா. இவ, “ந*ல ேவைளயி* ெதாட9கிவிட ேவCடாேமா?” எறா.

“நா ந*ல ேவைளயி தகைத$ ெகாவிேடா. அேவ ேபாதிய” எ/
ெசா*= உடேன அவ எ, ேபா:விடன.

அதபி இவ அ9ேக ப"$ ெகாC"$> மாணா$க ெராQெவாவ
இ9ஙனேம வழிபாேடா தத ெபாிேயாாிடதி க/$ெகாC

வதைலயறி தா இ9ஙனேம ெச:யேவCவதா ைறெய/

நி2சயி$ெகாCடா. பி தைடய உைறவிட;ெச/ ஆகாராதிகைள

"$ெகாC கபரதாதியி தைலப பாட*கைள ஒ வ"யி
ெபயெத,தி$ெகாCடா. ம/நாகாைலயி* அவாிட ெச/

3றியவCண அ2சி வதன9க ெச: அ-பா* அவ$>

விசிறி-பணிவிைட ெச:ெகாC நிறா. அதனா* மி$க மகி82சி7ற அவ,

“ந*ல; இ ப"7” என, இவ இ தெச:7ைள- ப"தா. இவ

பாட9ேகக ெதாட9கினா? ெதாிெகாளேவC"ய பாக மிக2 சிலவாகேவ

யி$>ெமபைத அவ ெதாிெகாளாம* அ2ெச:7ைள- பதபதமாக- பிாி
விாிவாக அத;ெசா*= ெநேநர ேபா$கின. இத ைறயி* அF* சில

தின9களி* /- ெபற. அதைன$ ேகவைகயி* ைசவசாதிர$

க$கைள JOகி இவ வினா6வாராயி னிவ, “இ-ெபா, இதைன2
ெசா*ல$3டா; பி பா$ெகாளலா” எப. பலநாளி அத ஒ
F?$>ேம* அ-ெபா, ஒ/ ேகக இயலவி*ைல.
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அ-பா* இவ அத F* /-ெபறைத7 அதி?ள அாியவிஷய9கைள
ெதாிெகாCடைத7ேம ேப5தியமாக நிைன மகி8தன; ‘இத ஆதீன

சபதள இQவபலவாண னிவ நம$> விதியா>வாக$ கிைடதேத
ெபபய’ எ/ ஆ/த?றன. பி அவபா* விைடெப/$ெகாC

திாிசிரர வ ேசதா. அவாிட பாட9ேகடைத மறவாம*, பி இவ
ெச:த தியாகராச @ைலயி* அனிவைர திளா. அ2ெச:7,
“மிHமா ம,6 ெவQவழ* விழி7 மிளிகைற$ கCட மைற-

பHமா னிடமா: வெதைன மைறத பழமல வ=, ெதாழி

மHமா னத ணதியா கைண வளலா வைற- ெபமா
Hமா தவெசா லபல வாண னிவர னிைணய" ேபாறி”

எப. அ$காலதி* ஆதீனதி=த ஞானாசிாியைர தி-பதாகவிதா*

அபலவாண ேதசிக எ/ அைமதி-பா; னிவெரற* ஆதீன
ஸபிரதாயம/.

திாிசிரர வதபி இவ திவாவைற$> அ"$க" ெச/ அ9ேக க*வி

ேகவிகளி சிறதித தபிராகேளா பழகி தம$>ள ஐய9கைள வினாவி
ெதளிெகாவா. அவாிட அ9ேக உள தபிராகளி ைசவ

சாNதிர9கைள உைரக4ட ைறேய பாட9ேக ெதளிதன. அ9ஙன

ெதளிதைத இவ பி இயறிய பிரபத9களி? கா-பிய9களி? அைமள
ைசவ சாதிர$ க$க ல-ப.
---------

[1]. பாி^ண தைசைய அைடத >ேராதி வஷ காதிைக மாத காதிைக
நசதிர.
--------------
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10. ெபாிய2ராண பிரச"க பாடAெசா%.த..
பாடAெசா%.த..
மாணாககளிட* அ 2 பாடAெசா%.த5%
பாடAெசா%.த5% வி ப.
ப.
பலாிட ெச/ ெச/ அவக4$> ேவC"யவைற2 ெச: பலைற

அைல ஒQெவா Fைல7 சிறி சிறிதாக$ க/$ெகாC வதவராத=,
யாெதா வதமிறி மாணா$ககைள- பாகா அவகைள

அைல$கழியாம* அவக4$> ேவC"யவைற உடHட கபிவர

ேவCெமற எCண இவ$> இவத. அதனா*, பாட9ேகக வ
ெச*வக4$> ஏைனேயா$> விபிய F*கைள தைடயிறி-

பாட;ெசா*= ஆதாி$> இய* அ$காலெதாட9கி இவ$> ைனயிH

அதிகமாக ஏபட. சில ஏைழ- பிைளக4$> ஆகாராதிக4$> உதவிெச:

வவாராயின. த நலைத2 சிறி கதாம* மாணா$கக4ைடய நைமையேய
ெபாிதாக$ க இய* இ-லவெபமானிட நாளைடவி* வள2சி7/
வத.

மாணா$ககளிட இவ கா"வத அபி> எ*ைலேய இ*ைல. தம$>

ஏேதH தீ9> ெச:தா? ெபா/$ெகாவா; மாணா$கக4$> யாேரH

தீ9> ெச:விடா* இவைடய மன அைத2 சிறி ெபாறா. அ தீ9>

ெச:தவகைள இவ பைகவைர-ேபாலேவ நிைன க"ெதா,>வா.

பாட; ெசா*வதி* இய*பாகேவ இவ$> வி-ப அதிக. இவைடய க*வி

வள2சி$> கவிவதி> காரண இ9ஙன பாட;ெசா*= வதேதெய/
சில ெபாிேயாக ெசா*=யி$கிறாக. திவாவைற யாதீனதி* ேமலகர

 -பிரமணிய ேதசிக காலதி சின-படதி* இதவ இவைடய
மாணா$க இைடவிடாம பாட; ெசா*?தைலேய தைடய

கட-பாடாக$ெகாC ஒ,கியவமாகிய  நம2சிவாய ேதசிக, “ஒைற
பாட;ெசா*வ ஆயிரதர ப"-பத>2 சமான” எ/ ெசா*?வC.

ஒகாலதி*  சி. தியாகராச ெச"யா இவேரா ேபசி$ெகாC"$ைகயி*

இவைர ேநா$கி, “நீ9க இைடவிடாம பாட;ெசா*?வதாக-

ேபைவ$ெகாC நறாக- ப"வகிறீக” எ/ ெசானைத நா
உடனி ேக"$கிேற.
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“ஆசா Hைரத தைமவர$ ெகாளிH
கா3 ற*ல பறல னா>”

“அQவிைன யாளெரா பயி*வைக ெயாகா
ெசQவிதி Hைர-ப வQவி கா?

ைமய/ லைம மாCைட தா>”
எபன இ$கைத விள$>.
ெபாிய2ராண பிரச"க.
பிரச"க.
இ9ஙன இ வைகயி* சில இவாிட ெபாிய ராணதி>- ெபா
ேகபாராயின. பாட9ேகபவகேளயறி ேவ/ சில வ உடனி

ேக2 ெச*?வ வழ$க. அ9ஙன ெச*பவக பல ேக>ப"

ெபாியேதா இடதி* இவைர$ெகாC ெபாிய ராண- பிரச9க ெச:விதா*
தமி82ைவைய7 ப$திரசைத7 பலரறி உ:த* 3ேம-

ெயெறCணினாக. அ$காலதி* இதைகய காாிய9கைள2 ெச:வித=*

ஊ$கைடயவரா: அ9ேகயித ஒ ெச*வாிட அவக ெச/ த9க

கைத ெதாிவிதாக. அவக ெசா*=யத> அவ இண9கி தைடய

K"* F/$கண$கானவ இ$க$3"ய இடெமாறி* நாேதா/ பிரச9க
ெச:7ப" இவைர$ ேக$ெகாCடன. அQவாேற பிரச9க நைடெபற.

ேம3றிய அபக4 ேவ/ பல நாேடா/ வ ேக மகி8வாராயின.
இவ உாிய இட9களி* ெசா*? பதசார9க4 அ-ெபா,த-ெபா,

எ$கா ேதவார த=ய ேமேகாக4 ைசவ சாNதிர$ க$க4
எ*லாைடய உளைத7 கனிவிதன. அயVகளி= பல நாேடா/

ேகபதகாக வரெதாட9கின. இவைடய க8 ைனயிH பலமட9>

எ9> பரவிய. இ ெதாித அ$ கனவா இவ$> மாதேதா/ த$க

ெபா4தவி ெச: வவாராயின.

இத நிைலைமைய$கC ெபாறாைம7ற ேவ/ மததின ஒவ எ-ப"யாவ
இத- பிரச9கைத நைடெபறாம ெச: விட ேவCெம/ நி2சயி$

ெகாC ேம3றிய கனவானிட வதா. இத- பிரச9கைத2 ெச:விதலா*

தம$> மி>த ெகளரவ உCடாயிெற/ எCணி$ெகாC"த அத- பிர

வதவைர ேநா$கி, ''இ9ேக நட$> ெபாிய ராண- பிரச9க எQவள6 சிற-பாக
நட$கிற பாதீகளா?'' எ/ தைடய ந*ல எCணைத ெவளியிடா.

93

ேகட அவ, "அைத-பறி2 சில வாைதக ேபசேவCெமப எ க.
அதகாகதா இ9ேக வேத; ேகடா ெசா*?ேவ'' எறா. தனவா
ெசா*லேவCெம/ 3ற, வதவ எத வழியாக2 ெசானா* அத- பிரவி>
ெவ/- ேதா/ேமா அைத ேத அவைர ேநா$கி மிக6 ைதாியமாக,

''அ-ராண மி$க ைவ7ள ெதபதி* யாெதா சேதக இ*ைல. ஆனா?

ஒQெவா ராணதி? ஒQெவாவ இறதாெரற "ேவ அைமதி$கிற.
அ ம9களகரமாகவி*ைல. அைத ஒ K"* ைவ நடவ பகரமானதெற/ சில ெசா*?கிறாக. ேகாயி* த=ய இட9க4 ஒறி* ைவ

நடத2 ெச:தா* உதமமாக இ$>. தா9க ெபாிய >பியாதலா? என$>

அபராதலா? இத உCைமைய த9களிட ெசா*லாம=$க எ மன

ணியவி*ைல, த9க ே%மைத உேதசி இதைன இ/ ெவளியிேட.

இ த9க மனதிேலேய இ$கேவC. நா ெசா*லேவC"யைத2

ெசா*=விேட. அ-பா* த9க சித ேபால- பா$ெகா49க'' எ/

ெசா*= விைடெப/ தமிட ெசறா.

அவைடய ேப2ைச$ ேகட அ$கனவாH$> மன ேபதிவிட. அவ

தமி8-பயிசி7 நாயமாகளிடதி ப$தி7 இ*லாதவ; ஆயிH எ*ேலா
வி காாியைத2 ெச:விதா* தம$> மதி-Cடா>ெம ெறCணியவ; பிற
3/வைத அQவாேற நபிவி தைம7ைடயவ; ஆதலா* ெபாியராண-

பிரச9கைத-பறிய ஐய அவ மனதி >"ெகாC விட. அதர9கமாக2

சிலைர அைழ அைத-பறி விசாாி$கலானா. ேகட அவக, “ஈ என
விபாீத உண2சியாக இ$கிற. யாேரா ஒவ விஷம பCணிவிடா

ேபா=$கிற. இத- ைபதிய$கார மHUய இைத உCைமெய/

நபிவிடாேர! இைத மா/வ மிக6 அசாதியமாயிேற!'' எ/ நிைன

அதைன- பிைளயவகளிட ெதாிவிதன.

இவ அதைன$ ேக- னைக ெகாC அவகைள அH-பிவி அதபிரவிட வ, ''உ9க4$>$ கவைல7Cடாயி-ப என$> ெதாித.

ராணைத இேறாேட நி/தி$ெகாேவ. அதனா >றமி*ைல'' எ/
ெசா*= அ/ அ9ேக வ ெசா*லேவC"ய ப>திைய2 ெசா*= "வி*,
"நாைள த* இ9ேக பிரச9க நைடெபறா; இ9ேக நீ9க வ அைலய
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ேவCடா'' எ/ ேகபவக4$>2 ெசா*=வி உாியவாிட விைடெப/$
ெகாC தமிட ெசறன.

ெபாியராண- பிரச9க நி/ விடைதயறித அQ]ாி?ள ேவெறா கனவா
தாேம அதைன ேமெகாC நடத எCணினா. எCணியவ தினேதா/

பிரச9கைத மிக2 சிற-பாக நடவி-பதாக6, நிைறேவறிய6ட

பிைளயவக4$> த$க சமான ெச:வி-பதாக6 சிலகமாக இவ$>2
ெசா*=யH-பினா. அத$ கனவாH னவைர- ேபாறவேர.

அத- திய கனவான ேவCேகாைள2 சில இவாிட வ ெசானாக.
ேகட இத$ க*வி2 ெச*வ, ''தமி8- பாஷா ஞான அதி* உளமிறி

ெவ/9 ெகௗரவைத ம உேதசி ெதாட9> ெச*வகைள நப$

3டா. தைடய ெச*வ இ/மா-பினா* எ*ேலா தம$>$ கீ8- ப" த
இUடேபா* நட$கேவCெம/ கவாக. அவக4ைடய ெதாடேப

ேவCடா. ஏைழகளாயிH பாைஷயி* அைடயவகபா ெப/ ஆதர6தா
சிறத'' எ/ ெசா*= அ9ஙன ெச:ய உடபடவி*ைல.

பி பல அபக பிைளயவகளிட வ ெபாியராணதி* எ;சிய

பாகைத7 பிரச9க ெச: ^திெச:ய ேவCெம/ ேக$ெகாCடன.
அ-ப"ேய ேவ/ ஓ இடதி* ஆரபி$க-ப அ ^தியாயி/. அத

நகரதா ஒ9>3" த$க சமானெச: பிைளயவகைள ஆதாிதாக.

அத பி அQ]ாின எ*லா ெபாிய ராணதி* ஈப அைத- ப"
ப"-பி ெபா ேக- ெபா, ேபா$>வராயின.

இவ தமி8 F*கைள ந> பாட;ெசா*= வதைல அறி சில மாணவக பிற
ஊகளி= இவாிட வ உதவி ெப/$ கவைலயிறி- பாட9
ேகபாராயின.

தியாகராச ெச)1யா.
ெச)1யா.
தியாகராச ெச"யாெரபவ ^வாAாி= வ இவாிட பாட9ேகடவ.
அவ ேககவத கால >ேராதி வஷெம/ ெதாிகிற. ^வாAாி*

வியாபாரதி? பயி ெதாழி=? க8ெப/ விள9கிய ஒ >பதி* அவ
பிறதவ. அவைடய தைதயாாி ெபய சிதபர;ெச"யாெரப.
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^Nதிதி7 இதைமயா* தியாகராச ெச"யா ேவளாCைமைய7
வியாபாரைத7 கவனிவதா. இளைம ெதாட9கி- ^வாAாி?

அயVகளி? உள அறிஞக பா* தமி8$கவி F*கைள- பாட9ேக

வதன. இயைகயாகேவ ந*லறி6வா:தவராத= கறவைற2 சிதி

ெதளி பயபதி$ ெகாவதி சிறதவரானா. ''மதிJப Fேலா ைடயா$
கதிJப, யா6ள னி பைவ.''
அவ வ பிைளயவகளிட த= பாட9ேகட தி2சிறபல$-

ேகாைவயாெர/ மற F*க யா6 அ-பா ேகக-படன-ெவ/ அவேர
ெசா*=யி$கிறா. ேக> Fக$கைள அவ ஊறி$ ேக- பயி*வ

சிதி-ப ெதளிவ இவ$> அவபா* அதிக அைப உCடா$கின.

தியனவாக2 ெச:7 ெச:7 வைம7 அ$காலதி* அவ$> இய*பாக
அைமதித. அதனா? இ$கவிஞ தைலவ$> அவபா?ள அ

வள2சி7ற. இவபா ப"$கவத காலெதாட9கி Fதனமாக- பாட9ேகக

வபவக4$>- பாட;ெசா*?த? இவ Fதனமாக2 ெச:7 F*கைளேயா

தனி2 ெச:7கைளேயா பைனேய"* அ-ெபா, அ-ெபா, எ,த?மாகிய

இ-பணிகைள அவ பிற$>$ ெகாவிடாம* தாேம வகி$ ெகாCடன; ஒ
நிமிஷேமH இவைர வி- பிாிதிரா; திய ெச:7கைள இவ ெசா*ல தா

எ,ெபா, அவறி ெசா*=ப ெபாளிப9கைளயறி மனகி$
கCணீ K8வா; அவறி நய9கைள- பிற$> எ2 ெசா*?வா.

இைவகேள அவ$> உCடாகிய க*வி தி2சி$> மற மாணா$ககைள$
கா"? ேமப விள9கியத> காரணமாக இதன. பிைளயவக

ெச"யாாிட ைவதித அ ஒ-பற;

“ெந;ற வ9கைலக க>மவ தமளவி*
ேநயநிக ழாதவக யா?''
வி. பா. >>ல2 ெச"யா பாட* ெசா*?த? ெபா ெசா*?த? ெச:7
ெச:த? அவர >ர? பிைளயவக பாட* ெசா*?த* த=யவறி>-

ப"ெயதா ேபாலேவயி$>. பிைளயவக4$> எQவள6 க,Cேடா

அத- க,$> அதப"யான கைழ தமி8நா" ெப/ விள9கினவ அவேர.
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அவ தி2சிறபல$ ேகாைவயா$>- பி தமி8- பிரபத9க பலவைறபாட9 ேக வதா. அ$காலதி* நாேடா/ ஒQெவா ெச:7ளாக-

பிைளயவக மீ அவ ெச:வத ஓரதாதி அ^தியாக இ$கிற.
அF பாட*க4 சில வமா/:“உைனெயா- பாாி9 ெகவ மிைலெயா- ைரதி"னீ
நிைனெயா- பாயC மீனாசி தர நிமலெவ

கைனெயா- பா:பிH மதெனா- பா:நி னைள-ெபற
எைனெயா- பாC ேடாகட* a, மிவி$ேக”. (2)

“ெபறா ணிைன-ெப றாேபாெப றாக4 ேபCபிற-ைப
உறா ணிறைன- ேபால6 றாக4 னைள
நறார ணி7ெளைன- ேபாெப றாக4 நாறிH

மறா ேறாத மீனாசி தர மாமணிேய.” (10)
“த$கா தகவில ெரப தவரவ தெம2சதா*

மி$கா ரறிய- பெமன னிைன விபி-ெபேறா

த$கா ெரனநிற னா?ண த/ெகா றCடமி8ேத
மி$கா க8த மீனாசி தர ெம:ைமயேன.” (17)
“உ4 பவெமா ேகா" 7றிH /கவத

வி4 பவெதா/ மீனாசி தர ெம:ைமயநீ

எ4; ெசய= >தாெத பானி> ேறவைலேய

ெகா4 ப"ெதாCட னா$ெகாைவ ேய=$ >வலயேத.” (47)
[1] அர வாயி% ேவ"கட< 2 பிைள.
பிைள.
அ-பா* இவாிட அரவாயி* ேவ9கட--பிைள எற ஒவ ப"$க வதா.
அவ இவபா* வ ஆதாி$க-ெப/ ைறயாக- பாட9ேக ந*ல தமி8பயிசிைய7 ெச:7 ெச:7 ஆறைல7 அைட ெச/ க8ெப/
விள9கினா. அவ பிைளயவகளிட பாட9ேகட ெச:தி ேவதநாயக

பிைள$> ஒைற அவ எ,திய கீ8$கCட பாடலா* விள9>:
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“மீனாசி தரனா ேமேலா சிரகிாியி*

தானாசி யாவா8 தணேத – ேதனாசி2

ெசதமி8 வபா சிறிணேத மனவிதா
பதெமன$ >Cேட7 பா*.”

திEழிமிழைல/ சாமிநாத
சாமிநாத கவிராய.
கவிராய.
திKழிமிழைல2 சாமிநாத கவிராயெரபவ அதலதி?ள க*விமாக சில

சிலாிட கவி F*கைள7 திவிைளயாட ராண த=ய கா-பிய9கைள7
ைறேய பாட9 ேக ெதளிதன. பி கபராமாயண, ெபாிய ராண
த=யவைற வாசி$கேவCெமH வி-பைடயவரா:$ >ேராதி
வஷதி* திாிசிரர வ இவபா* த=* கபராமாயணைத-

பாட9ேகடா. அவைடய JCணறிைவ7 இனிய சாாீரைத7 அறித

பிைளயவக பிாியட பாட; ெசானா. [2] தாேம எ,திைவத

கபராமாயண ஏ2வ"ெயாைற அவ$>$ ெகாதா. அவ இவைடய

ேபரபினா* அF=* ந*ல பயிசிையயைடதா; அதி=$> கைதபிற$>2 ைவபட2ெசா*= மகி8வி$> ஆறைல7 ெபறா; அ"$க"

பிறைடய யசியினா* இவ$> ெதாியாம* தனிேய ேவறிட; ெச/
கபராமாயண- பிரச9க ெச: வதா. அத>$ காரண இவபா?ள
அ2ச நாணேம.

அQவா/ அவ இதைல யறி ஒ நா இவ அவ பிரச9க ெச:7மிட;
ெச/ மைறவாக இ ேக விய-/ அவைர- பிH பிரகாச-பத
ேவC எ/ நிைனதா. சில கால$>- பி ஒ சைப 3"$ கப

ராமாயணதி?ள சில ைவயான பாக9கைள எ- பிரச9கி$க2 ெச:

‘கபராமாயண- பிரச9கவிவா’ எற படைத அளிததறி2 சா*ைவ

ெயாைற7 தம ைகயாேலேய வழ9கின. அத* அவ$> தமி8நா"

கபராமாயண- பிரச9க விஷயதி* மி$க ெகளரவ உCடாயி/. வா8நா

,வ கபராமாயண த=யவைற- பிரச9க ெச: கால9கழிவதா.
தைம நனிைல$>$ ெகாCவத பிைளயவகைள மறவாம* எத இடதி
பிரச9க ெச:தா? இQவாசிாியைடய தியாக ஒ பாடைல2

ெசா*=விதா பி பிரச9கி$க ெதாட9>வா. இ9ஙன அவ தியாக2

ெச:த பாட*க பல.
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[1] அரவாயிெலப ெதாCைட நா"?ளேதா5.

[2] கபராமாயணைத இவ ஒறபி ஒறாக S/ பிரதிக எ,தி
ைவதிதன; அவ/ ஒைற2 சாமிநாத கவிராய$>, ேவெறாைறப\2ர ஆ/கதா பிைள$> ெகாதன; மெறாைற தாேம

ைவ$ெகாC"தன.
-----------------

11. சில பிரபத"கF தியாகராச Gைல& இய+ற%.
இய+ற%.
9வா? பதி+( ப*ததாதி.
ப*ததாதி.
ஒ சமயதி* தியாகராச ெச"யா த=ேயாக ேக$ெகாள இவ ^வாA
ெசறிதா. அ-ெபா, சில விபியப" ^வாA-

பதி/-பததாதிெயற பிரபத இவரா* இயறி அர9ேகற-ெபற. ைசவ
சாNதிர9கைள$ கறபின- பாட-படதாத= அ-பிரபததி* அவறி
க$க அைமதிதைல$ காணலா:
“பாவிய கம மிறிேய ப6
பதி7பா செமன 6ைர$>

நாவினா மதேம ெகாCழ லாம
னாயிேன ெகற ாிவா:”

“அவனவ ளெவ /ைரதி வன
மாகி7 மத>ேவ றானா:

நவவ" 6ைடயா: [1]காம^ பதியா:
நாயிH9 கைட-ப ேவ>

தவல/ Sல மல2ெச$ ெகாழி

சதிநி பாதெம //ேம.”

“ெபாச மா$க ெந;சக மா$க

திர மா$க மி*ேல
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திதிய தாத மா$க மி*ேல
தீவிைன மா$கேம 7ைடேய.”

“காைல$ கதிரா:2 சி*?யி$>$
கவிH மதியா:2 சி*?யி$>

மாைல யிளா:2 சி*?யி$>

ைவ> ெபாணீ ெயறறிேய.”

இவைறயறி திவாசக த=யவறி?ள க$கைள தெகாCட சில
ெச:7க4 இதி* உC :-

''ஆ?விட மதா$>9 காமபதி திSல வமல னா$>2

சா?மணி$ >ைழெயாபா ேறாெடாபா ெதாபா ச-ப ேமாபா*
ஏ?ந>9 >மெமாபா னீெறாபா பெடாபா =ையேதா ேலாபா*
ஓ=ெபா சில ெபாபா கழெலாபா பனா4 ெமாளி மேற”

எனவ அத நாாீவரSதியி ெச:தி [2]திவாசகைத த,வியைமத.
“ைலய விபா- லா ைம” எப அாி2சதிர ராணைத த,விய.
“ஏல$ >ழ=ேயா பாக ேபாறி

என$> ெவளி-ப பாத ேபாறி

மாைல- பிைற" ேவணி ேபாறி

மாம, ைவத கர9க ேபாறி

காைல$ கதிதி ேமனி ேபாறி

காமைன$ கா:தகC ேபாறி ெயேற

ஓ= டமைற ேத ^வா "

Aரைர யாெசா*= 7:வ ெதேற”

எனவ ெச:7களி சத [3]ேதவார2 சதைத- பிபறிய.

அF* / இ-ெபா, கிைட$கவி*ைல; [4]கா- 24 பாட*க4ேம

கிைட$கிறன.

100

ெபதி பிரா)1யா பிைள*தமி3.
பிைள*தமி3.
இவ ஒ ைற திதவைற (லா?>") ெசறிதெபா, அ9ேக இத
அபகளி வி-ப-ப" அQ]ாி* எ,தளி7ள ெபதி-பிரா"யா
(மதி) மீ ஒ பிைளதமி8 இயறினா.

அத- பிைள தமிழி? இ$கவிஞ த=* விநாயக த=யவக4$>

வண$க 3/கிறன. ஆயிH அகிலாCட நாயகி பிைளதமிழி?ள ேபா*

அைவயட$க இதி* இ*ைல. அகிலாCட நாயகி பிைளதமிைழ$ கா"?

இF* எளிதி ெபா விள9> ெசாகைள7 சிறத க$கைள7

உைடயதாக இ$கிற. இவைடய கபைன திறH பிற6 இதகC

உய6 ெப/ விள9>கிறன.

மததிைண7 தாமைர மல நிைறதி-பைத நிைன, ‘பிரமேதவ தைடய

தைதயாகிய திமா?$>$ >ைடயாக உதவிய மைலயி சிற>கைள இதிர

அாித பைகைமைய எCணி அவH$>ாிய மததிைணயி* அவ த9>வத>
இடமி*லாதப" தம$>, த தாயாகிய திமக4$>, த மைனவியாகிய

கைலமக4$> இ-பிட9களாக6, த தபியாகிய மமதH$> ஆ7த
சாைலயாக6, தைடய வாகனமாகிய அன$> இ-பிடமாக6 பல
தாமைரகைள எ9> உCடா$கி மகி8கிறா’ எH கதைமய,
[5] “தCண ழா:-படைல ய*வ தடய
தாைத$> நீழ*ெச:ய

ததவைர யிபைற யாிதபைக கCடாி
த9>த கிடமிலாம*

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

எகிHைற7 ளாகம ததிைணயி லா$கிமகி

ெழCைக- பிரார$க '' (கா--. 5)

எ/ ஒ கபைனைய அைம$கிறா.
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‘த கணவ ெச:வைத-ேபாேற தாH ெச:யேவCெமெறCணிய
கைலமக, அவ த நிறமைமத ெபாறாமைரயி* Kறி-பைத-ேபால தாH
தன நிற ெபாதிய ெவCடாமைரயி* Kறி$கிறா’ எற
கைதயைம,
“ேதனா /வெடழ- பா:த ம$கித8
ெசறிதெச ெபாறாமைர2

ெச,மலாி ேமறன ெபாேமனி ெயா-ைம
ெதாிைற7 மகி8நேன:-ப$

கானா/ ெவCடா மைர-ேபாதி ேமறன
கவிேமனி ெயா-ைமெதாீஇ$

காத= னமத ெகாழி$>மைற தலளவி*
கைலஞான வ*=கா$க” (கா--. 8)

எகிறா. உமாேதவியா, சிவெபமா திேமனியி பாதி ெகாCடத>$

காரணைத, ‘சிவெபமா திாிரச9கார ெச:ைகயி*, வி*ைல ம

வைளதாேரயறி அைப- பயபதி$ெகாளவி*ைல. அதைனயறி, அத
அபாக வதித திமா* இனி இவ$>- பயபடேவCெம/ கதி

இடபவாகனமானா. அவ தைடய தைமயனாராத=, அவ மீ தா தனிேய
ஒ வ"வேதா இத> உமாேதவியா நாணினா; ஆத= சிவபிரா
திேமனிேயா கல ஒ வ"வாயினா’ எH க ேதாற,
“ஒனாத மதி ெலா9கவிய வா9>ெபா
ேனா9க*வி பழைமயறிவா

உறதைன யறிேய ெதாழிைலெய; ஞா/
ஞறவ* லாைமகC

ெகானா வைள$ைக7ல >Cட ேனானிமி
ெகா*ேலற தாயதாேம

ெகாெபா, ேவ/ைறய நாணிேயா ட*ெச:த
ெகாைகேபா லமகி8நனா

ெபானா ேமனியி பாதிெகாC டா4

ெபா-பைரய னீறபி"ேய” (ெச9கீைர-. 3)
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என$ >றி-பி$கிறா. இதைகய கபைனக பலவைற இF=கCேண

காணலா.

க2சிய-ப னிவ F*களி* அதிகமாக ஈபட இவ திவாைன$கா- ராண$
க$கைள,

“அளவி*பல வ=7ைடய வாணவ மகறவா

லறிவறி 7வ மி*லா ஐய” (பாயிர, 3)

“........................................................ பரமனா
சில6யி$ கினனாகி7

பகசில 6யி$> மதியாகி 7;சில
ப"/S8 கிய6யி$>-

பா7மி ளாகி7 ெபா=வ ெதாி-ப” (ெபாbச. 5)
எபன ேபாற இட9களி?, விநாயகராண$ கைத,
“Sதைம தபா லளிதவ காவெமH
Sைர வழ$>ைடைமயா” (பாயிர, 4)

எற இடதி?, தணிைக- ராண2 ெசாெறாடராசிைய,
“ஃெறா=2 aர பைட$ைக- பிரா” (பாயிர, 6)

“நதாத கஃெறா=$ கானி சாித” (வாராைன-. 5 )

எற இட9களி? எதாC"$கிறா.
“>வா கி2சைட திைசதட வர$க9ைக
>ழமதியி ேனாள$

>ைழயைச தரதி- வாி தரெவ,9
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>/Sர னிலெவறி-ப

மவா க$ைகெவC டைலயர6 திCேடா
வயி/ய* வர$கதி

மணிF ர9> றிட-பைட- ேபற"
வா:ததிதி யபயமா:த*

உவா ெகா,தழ றிேராதS றியதா
4வ-ப ெளததாளி*

ஓ9க ெதாிம றிைடெய/ நிறாட
ெவாவதைம யாமயிேல

திவா தவைற$ கைண- பிரா"நீ
ெச9கீைர யா"யேள

ேதமல$ கCணிைன ேகாமள- ெபCண .
ெச9கீைர யா"யேள” (ெச9கீைர-. 2)

“ஒS வைகயா ெயCணிலவா 7ணத
6ணசி றறிவினவா:

உCைம யினவா:2 சதசதா

7/கC ணிய*பா 7ழ*ப$க

அமா தவச மா$கெநறி யைடத னாதி யாயளவி*
ஆற ?ைடதா:2 ெச/மா

சான Sல மலநீ9கி

உேவா டவ9 >ண9>றிய ெறாளியா:

நிைறத பதிைய7ண

6ணவா Hண ெபாெளாழியா

ெதாழி கதிமீ ேபாகல

திவாாிப றவவா:'' (த-. 1)

எபன ேபாற இட9களி ைசவசிதாத க$கைள அைமதி$கிறன.
“நறவைற வள ெபதி-ெபC”

“அளைக- ெபதிவைம”

“அளகாாி$ கனி”

“தடநிரவயி ரயிவன9>"ெகா ட>

ெப>திந ம9ைகைய$ கா$கேவ”
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“எைமயா டப;ச Cணிய தலெமன
விய நாமைற”
எபவறி* இதல- ெபயகளாகிய திதவைற, அளைக, அளகாாி, வயிரவி
வன, [6]ப;ச Cணியதல எபவைற எ ஆகிறா.
“மினிய ெபக8$ ெகாளிட திநதியி
ெவளநீ ரா"யேள”

“மைறயா யிர ெதாடவ ெபC
[7]வடகா விாிநீ ராகேவ”

எபவறி ெகாளிட நதி7,
“ம$க ேராகித மைன$க பழிமழ
வெபற ெவC>டேநா:

மாற6ல ெக9> திாிதி தலவர
மாறி2 சிற-தவி2

ெச$க2 சடாம>ட தாCமல$ க

தித$ ெகாததீத” (அ=-. 9)

எபதி* அதலதி?ள சிவக9ைக தீத இதி 3ற-பகிறன. கா--

பவதி* இதல விநாயகராகிய திவாள- பிைளயா$>ாிய

ெச:7ெளா/ள. இ தல2 சிவெபமா திநாம அைழ வா8வித

ெபமாெனப. அதிநாமைத2 சததி* அைம$ கா-- பவதி* ஒ

ெச:7 3ற-ப"$கிற. “அைழ வா8விதவ தி-க, ெம;ஞா/

வாழ” என- ெபாbச பவதி/தி2 ெச:7ளி? அ திநாம 3ற-பகிற.
“னிவர >,விய வளைகயி* வளபவ தமளி தேள” (த-. 9)

“ெச:தவ தனிவ ெமா:தவ ைறயி*வள

ெத:வத$ ெகா"வகேவ” (வாராைன-. 1)

எபவறி* இதலதி*, எ,னிவ ^சிதைம >றி-பாக-

ல-பத-ப"$கிற. அ=- பவதி* வ
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“இைமயாத பவள2 சேராக$ கCணH
இநிதி$ >ாியேகா6

இ"யக ெள,வ வயிரவி7 நக
ழில$>மி7 மிHமளவி*

கைமயா தவதின மாகம- ப"^ைச
கட6ைள யியறி7ள

கத ேபெறCணி யா9>ற- ெபறவி$
காிச ெத:வதல”

எH ெச:7ளி* திமா*, >ேபர, எ,னிவ, வயிரவி, இல$>மி எபவக

^சித வரலா/ 3ற-ப"$கிற. இ-பிைள தமிழி ஈ/2 ெச:7ளி* இ$

கவிநாயக, வா8ைத உடபணதி,

“மைறத பலகைலக வாழவ தண வாழ மாமக தழ?வாழ

மHமா னிைரவா8 மைழெபாழி7 கி*வாழ ம/ெமQ 6யி வாழ

நிைறத ெபக8 விள9>ைச வவாழ நீைவ திகவாழ

ெந$>கி நினப திெச:த ெசாெபா ணிலா6பா மாைலவாழ

இைறயவ ரைழவா8 விதவ தி-க, ெம;ஞா/ ந>வாழ

யா$>மினி தாெப திெவ/ நிெபய ாில9கிநனி வாழ6லகி

ெபாைறய டவதான வாழெவ ெபமா" ெபாbச லா"யேள

ெபானகர நிகரான ெதனளைக நகமா ெபாbச லா"யேள”

என அைம$கிறா. இைற அதாபிைக பிைள தமி8 த=ய F*கைள-

பிபறிய. அகிலாCடநாயகி பிைள தமிழி* இதைகய அைம- இ*ைல.

இதி?ள ைவமி$க சில பாட*க வமா/:

''பவய பாற ெவன$க ைள2ெச யபாவா:

பனி$>ல மா*வைர ெப/ வளத ைவ-பாேக

சிவதி வாள னிடதி =$> மியேறாகா:

தி-ெபணி லா6 கைல-ெப ணிவ$கிர சேதேன

நவதளி ேவமல ெமா:தவி ைமத >ழறாேய
நய-ப ெவணாலற / வளத கரதாேல

தவய வாக 4ளதவ ெகாக ச-பாணி

தவைற வா, மட-பி" ெகாக ச-பாணி” (ச-பாணி-. 9)
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ேபத.

“ஏறநி வாயினில வத; சேகாரெமH மிகா 4Cமகி,

இவவாயி னிலவத நரமட9 கைலெவற ெவCகா 4Cமகி,

ேபாறநீ மாலவ ெனன2ெசா*? ெமாக- லவைன- ெபெறதா:

லவ$> ேமலவ ெனன2ெசா*? ம/க- லவைன- ெபறாளிவ

ேதறமீ மாதாி பாென,வ ைளநீ சிற$>மிவ ேளா9>க*வி

ெச*வமீ மாதத லளவிலா மாதபணி ெச:ய6 ளாளாதலா*

ஆற6 நின$கதிக ெமெறவ மறிவகா ண@ யாடவாேவ

அமரா வதி$>நிக ரளகா ாி-ெபOட ன@ யாடவாேவ.'' (அ=-. 3)
[8] தியாராசGைல இய+ற* ெதாட"கிய.
ெதாட"கிய.
தியாகராச ெச"யாைடய >பதி> வழிப ெத:வமாகிய திவா5
தியாகராச-ெபமாைன தாிசி-பதகாக அவைடய சிறிய தைதயா

த=யவக அ"$க" திவா5 ெச*வC. ெச*?ெபா, இவைர7

உட அைழ- ேபாவாக; தாேம தனி இவ சில ைற ெச/ வவா.

அ-ப"2 ெச*?9கால9களி* அதலதி சில நாக த9கி அQ]ாி=த

விவாக4ட ஸ*லாப ெச: மகி8 மகி8வி வவா. த$கவக

இவைடய க*வி ேமபாைட7 இவைடய ெச:7ளி ைவைய7 அறி
இவபா* நமதி- ைவ- பாரா" வவாராயினா.

இவ தைடய 30-ஆ பிராயமாகிய >ேராதிவஷ ப9>னி மாத

திவிழாவி> திவா5 ெசறிதா. ஒநா ஆயிர$கா* மCடபதி*

இ ஆCள அபக4ட ேபசி$ெகாC"$ைகயி* இவைடய அாிய
சபாஷைணைய7 இவாியறிய ெச:7கைள7 ேக மகி8த சில

ெபாிேயாகளாகிய தி$3டதா பல இவைர$ெகாC தியாகராச@ைலைய2
ெச:7 நைடயி ெச:வி$க ேவCெம/ ெநநாளாக தம$கித

வி-பைத ெவளி-பட2 ெசா*=, ெச:ய ெதாட9>ப" வ/தினாக.

இவ அவக4ைடய வி-பதி> இண9கி அQவாேற தியாகராச @ைலையபாட ெதாட9கினா. இQவரலா/ அF=* வ,

“காெரலா தவ,; ெசனி$ கதிமணி மாட ேதா/

நீெரலா மைமதா ேம6 நிைறெச*வ திவா 5ாி

பாெரலா க8 ேபா/ ப9>னி திவி ழாவி
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சீெரலா தி ேதவா சிரயனா9 காவ ணதி*”

“தCணிய >ணத த ைசவசி தாத ராய

Cணிய பல9 3"- க8மி> தியாக ராச

பCணிய வாட / பாக தமிழா ெல/

மCணிய மணிேய ேந வா:மல தளி னாரா*”

“ெபா/ண ாிதழி ேவ:த றிட9 ெகாCட ெபமா
ந/ண மலெம றாேள நாம ைடய ராய

/ண ெபைம சாேறா ெமாழிதெசா றைலேம ெகாC
சி/ண 6ைடய யாH; ெச-பிட ?ேற மாேதா”

எH ெச:7களா* விள9>.

இத வட Fைல- ெப/வத> இவ யற காலதி* த= பதிS/

ப>திக4 பதினாகாவ ப>தியி பாதி7ேம கிைடதைமயா* அவைற தமி8
வசன நைடயாக- ெபய எ,வி அவைற ஆதாரமாக$ ெகாC அ$

கா-பியைத இயற ெதாட9கினா. அ-பா* எதைனேயா வைகயாக- பலைர$

ெகாC ய/ அF= மைற- பாக கிைட$கேவயி*ைல. ஆதலா*

ேமபட ப>தி ெச:ய-படவி*ைல.

இத திவிதெதாைக 699. @ைலக Fற/பெத/ ேகவி-

7றைமயா* அவறி> த$கப" கா-பிய உ/-$க விாிவாக

இ$கேவCெம/ நிைன கட6 வா8 த=யன மிக விாிவாக6

அல9காரமாக6 அபக விபியப" ெச:ய-ெபறன. ‘ேமபள பாக
கிைட$கவி*ைலேய; இ Fைல- ^தி ெச:7 பா$கிய நம$கி*ைலேய’ எற

வத இ$கவிஞேகாமாH$> ஆ7 பாியத இவதC. இFைல-

^திெச:ய ேவCெம/ யாேரH ெசானா* அ-ெபா,, “ தியாகராசெபமா திவ இ விஷயதி* என$> இQவள6தா!” எ/ ெசா*?வா.
இ-லவ சிகாமணி இயறிய ெப9கா-பிய9க பலவ/ தியாகராச@ைலேய
த= ெச:ய ெதாட9கியதாதலா* இவேர பாட*கைள ெநேநர ேயாசி

தனிதனியான ஏகளிெல,தி2 சிலைற பா திதிவதா. அQ ெவாைற

ேய"=த பாட*கைள ேவ/ பிரதியி ெசQவேன எ,திவததறி இவ
அQவ-ெபா, ெசா*=வத அ F பாட*கைள- பி எ,திவதவ

சி.தியாகராச ெச"யாேர. அ9ஙன இவ எ,தி திதிய ஒைறேயக
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திாிசிரரைத2 சாத வரகேனாியி=தவ, இவைடய மாணா$கக4
ஒவ, ெச*வ, இவைர அட ஆதாிதவமாகிய சவாிதா பிைள

ெயபவாிடமி பல வட9க4$>  என$>$ கிைடதன.
சில ெச-&)க இய+ற ப)ட வரலா(க.
வரலா(க.

தியாகராச ெச"யா நாH சேறற$>ைறய 50 வஷதி> 

^வாA$>- ேபாயிதெபா, அ9ேக ஊாி ப$கதி* ஓ ப9>னியாறி
ெதபா?ள ப" ைறெயாறி* ெபாிதாயித க9க பாைறெயாைற$

கா"2 ெச"யா, “இQவாறி* Nநான ெச:வி இ- பாைறயி பாதிவ

^ைச ெச:வத> ஐயா அவக இதெபா, பதிரUப ெகாண

ேச-பிவி நா ேவேறாாிடதி* இேத. அவக ெநேநர தியானித

வCணமாக- ^ைசயி* இதாக. அவக அQவா/ இத*

வழ$கமறாதலா* நா அகிெச/, ‘ஐயா! ேநரமாயிேற’ எேற. உடேன

அவக, கCைண திற எைன- பா, ‘தியாகரா, ஏைட$ ெகாCவா’
எறாக. அ-ப"ேய நா ெகாCவ நிேற. உடேன அவக,
“இதவ ழிதளிேம ெவ9க"யா க-ெபாைள

வவழி படலறி வானவகா கவரமன

விேர ?டறிய வெம /ைறவனேபா*
நய மணிமதிேம ன>ைற7 விைடகபல’
(திநகர- படல, 159)

எ/ திமதி* ேம?ள நதிகைள- பறிய கபைன- பாடைல2 ெசானாக;
நா எ,திேன” எ/ ெசா*= இவைடய கவிவத=ய உய>ண9கைள
எ- பாரா"னா. அ-ெபா, அவைடய கCகளி= நீ

ெபகி$ெகாCேடயித. அநிைல இத நிமிஷதி* நிைனதா? மனைத

உ$>கிற. தபா* வதவகளிட பாட9ேகபவகளிட

ஸமேயாசிதமாக இ F= ?ள பாட*கைள2 ெசா*= ஊ$கட பிரச9கி-பேத
ெச"யா$>- ெபவழ$கமாக இத. இF* ,வ அவ$>

மன-பாட.
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பிைளயவக4ைடய சாிதிர சபதமான ெச:திக பலவைற2 ெசானவ
இவைடய மாணா$கக4 ஒவமாகிய உைறBைர2 சாத

திதாேதாறியி=த மைரநாயக த=யாெரபவைர- பல வட9க4$>
 நா கC ேகடெபா, இத @ைலயி சபதமாக அவ
அட ெசா*=ய ெச:தி வமா/:''தியாகராச@ைல ெச: ெகாC"$> நாக4 ஒ நா aாிேயாதயதி*
திாிசிரரதி= உைறB$>2 சிலட ெசற பிைளயவக

இைடேய7ள ஒ வா:$கா= கைரயி= பெகாபினா* தததி ெச:ய

ெதாட9கினாக. அ-ெபா, அவக4ைடய தைலயி க" யித வNதிரதி
பல ஒைறேயக4 எ,தாணி7 ெசக-ப"தன. அத இட பல

ெச/வர$ 3"ய சாைலயி ப$கதி?ளதாதலா* அேநக அவகைள-

பா$ ெகாCேட ேபானாக. பக* ப நாழிைக$> ேமப தைடய

சாீரதி* ெவயி* மி>தியாக தா$கி7 அவக அQவிட வி எழேவயி*ைல;
ேவ/ ப$க திப6மி*ைல; தத தி ெச:த? நிகவி*ைல. காைலயி*

அவகைள அ9ேக பாவி உைறB ெச/ வதவகளி சில மீ

அவகைள அேத நிைலயிகC, ‘இ/ காைல ெதாட9கி இேநர வைரயி*
இவக தத தி ெச:ெகாCேடயி-பத>$ காரணெமன?’ எ/
நிைன கவைல7/ த9க4 ெம*ல- ேபசி$ெகாCேட அகி* வ,

‘உதயகால த* இQவிடதிேலேயயி ப* விள$கி$ ெகாC"-பத>$
காரண என?’ எ/ ேகடெபா, பிைளயவக தி\ெரெற,

ைகைய7 வாைய7 திெச: ெகாC தைல வNதிரதி=த ஏ

எ,தாணிகைள ெய அேநர வைரயி* ேயாசி " ைவதித சில
ெச:7கைள "த வCணேம எ,தி$ெகாC அவகேளா திாிசிரர
வவிடாக. அ2 ெச:7க ைநமிச-படலதி* உளைவ.”

இ2ெச:திைய- பலரா ேகவி7ேற இத @ைலயி ஒைறேயகைள தா
வா9கிைவதிததாக வரகேனாி2 சவாிதா பிைள7 ெசானா.

இவறா* இFைல இய/9கால- பிைளயவக4$> மனெவாைமயி
வதெதப, மிக ஆரா:ேத ஒQெவா பாடைல7 ெச:தாெரப
ெவளியாகிறன,
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இவ நா- படலைத- பா"$ெகாC வைகயி சில ெச:7க பா" "த
பி சில அபக4 லவக4 இ$>ெபா, அவைற-

ப"$கா"னா. ேசாழ வள நாைட- பலவிதமாக2 சிற-பி இவ

பா"யிதைல$ ேகட அ$3டதி=த பாC"நாடாெராவ, “நீ9க

ேசாழவள நாைட எQவா/ சிற-பிதா? பாC"வள நா" ெபைம
ேசாழநா"> வாரா” எ/ ெசா*=- பல நியாய9கைள$ 3றி2 ேச
ராணதி* திநா2 சிற-பி?ள,
“பHசீ$ கிளி நா ைபதமி8 நாட ேதH

இனிைச தமிழி னாசா னி-ப மலய ெவபி

ெபானிேபா ெபாைந தாH ^பைண வள9க ளீH
கனிநா "ேபா த9 காவிாி காறி டாேத” (107)
எற ெச:7ைள எ2 ெசானா.
அவைற$ ேகட இ-லவபிரா அவ 3றியவைற த$க

ஆதார9கைள$ெகாC ம/$ 3றினா. அத நிக82சியி நிைனேவா ேமேல

நா- படலைத ெதாட பாைகயி*,

“ப,தி லபய றிநா பர6 ெபானி 7ைடயெதன

வ,தி நா ெபாைந7ைட ெதனினQ வ,தி வளநா
ெச,நீ நாட றிேபால2 ெச/ ெச/ பலநதியா:

ஒ,கா வள9க பலவா$> உய6 ளேதா வத>ணK”
(திநா-. 84)

எH ெச:7ெளாைற அைமதா.
பிகாலதி* இவ ேச ராணைத எ9க4$>- பாட; ெசா*= வைகயி*
ேமகா"ய ெச:74$>- ெபா ெசா*?ெபா, இQவரலாைற7

3றினா.
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தியாகராசGைலயி

அைம 2.
2.

Nதல ராண9க வடெமாழியி* சாிதிரைத ம ல-பதி$

ெகாC"$>ேமயறி அவறி கபைனக அைமதிரா. அவைற

வடெமாழியி* உளவாேற பCைட$ காலதி பல தமிழி* ெமாழிெபய
வதாக. பி சில சில ேவ/பாகைள அைமதாக. சில ெசா*லணி
ெபாளணி த=யவைற ம அைம- பா"வதாக. பி சில

தமி8$கவிஞ [9]Nதல ராண9கைள, “ெப9கா-பிய நிைல” எH

தC"யல9கார2 aதிரதிப" காவிய இல$கண9கைள அைம- பா"னாக.
ெபாியராண, கத ராண த=யவைற- பிபறி நாநகர2 சிற-$க4ட

விாிவாக- பைழய F க$கைள7 சாNதிர$ க$கைள7 அைம-

பல ெச:ய ஆரபிதன. அQவா/ ெச:தவக அதக$கவி Kரராகவ த=யா,
எ*ல-ப நாவல, ேமலகர திாி3டராச-ப$ கவிராய, பர;ேசாதி னிவ,
ைறம9கல சிவ-பிரகாச Nவாமிக, திவாவைறயாதீன விவா
சிவஞான Nவாமிக, க2சிய-ப Nவாமிக, தி$>ைக- ெபமா கவிராய

த=ேயா. அ-லவ ெபம$க இயறிய F*கைள- பிபறி- ெப9கா-பிய
இல$கண அைமதிகேளா தியாகராச@ைலைய2 ெச:ய ெதாட9கின

பிைளயவக4$>$ கா-பிய தைலவராக ‘ேதவிசிறத கிCகிணி தா
சி9காதன சிதாமணி’ ஆகிய தியாகராச- ெபமாH, நாவள 3/த>2
ேசாழவளநா, நகரவள 3/த> நிைறெச*வ திவா5 கிைடதைமயி
இவ தம நாK/ ,வைத7 இத கா-பியதிேல கா"7ளா.

இ F=* இ$கவியரச தா அ9க9ேக கC ேக க/ ெதா>த
பலவைக2 ெச:திகைள- பலவைக யைம-$களி* இைண
அழ>பதியி$கிறா. -

“கதிH$ >ாிய வ9க ,ைம7 மிலாத ெவாைற
தகதி கெம றாவா தைழகவி$ >ாிய வ9க

மகவ ஞான வா:ைம மவிலா2 சிறிேய பாட*

அகதிைல ெயனிH ந*ல பாடெல ெறதா வாரா*”
எப ேபா/ள அைவயட$க2 ெச:7களிேலேய இவ தம கபைனைய$
காட ெதாட9>கிறா. [10] ‘உலகி ெகடைத- ெபகிெற/
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3/வைத-ேபால எHைடய கவிக நயமி*லாதனவாயிH நயளன
வா>ெமப ெபாியா’ என [11]அைவ$> அட9கி$ 3றிய இவ,
“ஞானமா தெத னா5 நாயக னாட* வாாி

மானமா ரதைன நா வளதெவ பாட மாாி

தானமா ண2சி மி$க தைமயா மயி*க ணா4

ஈனமா ெபாறாைம மி$க யாவ9 >யி*கC மாேதா”

என அைவைய அட$கி7 பாகிறா. ‘ஈன மா ெபாறாைம மி$க’ பல ெசய*களா*

வத பைத அJபவித இவ அ2ெசய*கைள நிைனேத இ2ெச:7ைள
இயறினா ேபா?!

[12]இF? ஒ ெசா*ேல பலைற பிவர- பா"ய பாட*க4, ஒ ெபா
ெபய$> இய*பாக உள காரணேதா ேவ/ பல காரண9கைள7 3/

கவிக4, ஒ நிக82சி$> உாிய காரணைத$ 3றாம* ேவெறா காரணைத$
கபிதைமத பாட*க4, த>றி-ேபற அணிக அைமத கவிக4,

ைவள கெதாைற ேவ/ ஒ கைத- பிைவ "$> ேவ/ெபாைவ-பைமதி7ள ெச:7க4 பல; அவறி சிேலைட-ெபாைள

யைமத பாட*க பல:

“தைலவ ைரதண திர9>/ தா8>ழ மடவா
அைல ய$ெகதி ரா/றா தர/த மான

நல ைட$கட* ெபழ$ க;ெச7 [13]நாவா:

பலப ைடதி" ெபழ$ க;ெசய- படாேதா.” (திநா-, 143)

அக-ெபா ெச:திகைள$ >றி$> கவிக4 இல$கண விஷ ய9கைளபலவைகயி* எதைமத ெச:7க4 பலவைக உவைமக4 இதி

காண-ப. நாயமாக4ைடய அைம2 ெசய*கைள உவைம 3/ ெச:7க

பல :

“இழிதக விைற2சி ெய2சி ெலபிரா HCண ந*கி

அழிவி*ேப ாிப :த வபகC ண-ப ேரேபா*
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இழிதக 6வநீ ெர2சி ெலழி=க 4Cண ந*கி

அழிவி= ைவய நனீ ரதிய தாழி மாேதா.” (திநா-, 28)

இயைக- ெபாகைள உவைம 3/வ உC:

“ெசறி ேகாகனக மலநவ ணறனி/ ளி K8த

ப9கய*ைப த$கிைளயி >ெக தாதகல- படநீ ேதா:த*

இைதெசறி யழனவ ணிையதவிர சத$க" யிைன-ெபா ெகா*ல
திதியைக$ >றெட ெவ-பமற நீேதா:$> திறேம மாH.”
(திநா-. 75)

ைசவ சிதாத சாNதிர$ க$கைள உவைமயாக எதாCட பாட*க பல :
பலா, மா.

“சிறத தீ;ைள யகற; சிறவா2

ெசறி ெகாCடபா ககனி நா4

சிறத சவ மகற; சிறவா

திறத தாமத ைடயேத நிக

சிறத தீ;ைவ றமக; ைவெகா

சிற- றாதவி ைடயமா9 கனிக

சிறத சவ றமக; சிறவா

திறத தாமத ைடயமா னிக.” (ைநமிச-. 4)

மட$>வைகக4, திாி, எைக நய9க4, உலக வழ$>$க4, பழெமாழிக4

அைமள ெச:7க பல இட9களி காண-ப.

அ9க9ேக7ள சிவNதிக, சிறத க$க த பா* அைமய-ெப/
விள9>:

“வானா ெவ/ெந மCணா >">த வளா* ேபாறி

ேதனா ெச9க,நீ ேதமாைல ெசறிதய ேதவா ேபாறி
ஆனா ெகா"7யத வமாேன கபி$கா தழகா ேபாறி

பானா ^9ேகாயி =டேமய கிCகிணி-ெபா பாதா ேபாறி.”
(தலாவ, 36)
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திநா- படலதி* ஐதிைணகைள வணி$> ப>தி7, திைண மய$க
3/ ப>தி7, திநகர- படலதி ெபா வணைன7, றநக இைடநக
அகநக என- பிாி- ைன 3/வ, ஒQெவா சாதியா$>ாிய
Kதிகைள$ 3/ைகயி* அவரவ இய*$ேகறப" ைனவ, பிற6 ைவ

நிரபி விள9>.

“ப,தி மாணவ$ கில$கண ணந பலரா*”
“படாத கா-பிய- பாட;ெசா* வாக4 பலரா*”
“பாய சாதிர பாடேமா நக4 பலரா*”

“ஆகம; சா/ந பலரா*” (திநகர-. 141-4)

“சைடய நீெறாளி ேமனிய கCமணி தைதத

ெதாைடய ைரெத, த,தி மனதின _ய
நைடய வா:ைமய நறவ ந>ந/9 காவி

உைடய வா8தி மட9க4 பபல 6ளவா*” (திநகர-.146)
எபன த=ய ெச:7க பிைளயவக திவாவைற யாதீனதி கC
இற காசிகைள நிைன பாட-ெபறனவாக ேதா/கிறன.

தி$ேகாயிைல வணி$> ப>தி பலவைக$ கபைனகேளா விள9>கிற.
பலவைக மர9கைள-பறிய உவைம த=யன6, னிவரகள இய*,

aதனிவ ெபைம7, அவபா* னிவக பணி ேக> பC ைநமிச-

படலதி காண-ப.

பி @ைலக ெதாட9க-பகிறன. அவறி* நரசி9க2 ேசாழெனபவ

ேவைடேம ேசற?, ச9கரேசவக2 ேசாழ சிவெபமாைன- பணி வர
ெப/த?, தியாகராச- ெபமா அரச தி$ேகால9 ெகா4த?, அவேரா

வத ேசைனகளி சிற-, அவ மதிாிக4$> இ கடைள வைகக4, பல
நதி$கைரயி?ள மைறேயாகளி ெபைம7, பல நா மனக சீ,
அவக நா வள9க4, பிற6 இனிய ெசாெபாளைமதி7ட

3ற-பகிறன.
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அQவ$காலதி பிைளயவக த உளதி* ஆரா: ெதா> ைவதித
அாிய க$க4 இனிய கபைனக4 நிைற விள9> இதியாகராச@ைல
ேதனீ$க பல மலகளி* உள ேதைன- பலநா ெதா> அைமத

ேதனிறாைல-ேபால உள . இவரா ெச:ய-ெபற த கா-பியமாத= இதி*
ஒ தனியான அழ> அைமதி$கிற. அ$காலதிேல இவேரா பழகிய பல

இ தியாகராச@ைல- பாட*கைள அ"$க" அ9க9ேக எெத- பாரா"
மகி8வC.

பிகாலதி பிைளயவக திவாவைறயாதீன விவானாக விள9கிய
ெபா, ேமலகர  -பிரமணிய ேதசிகரவக பல விவாக4

ெச*வக4 நிைறத சைபயி* இF ெச:7கைள2 ெசா*ல2 ெச: ேக
ேகபி இ/ வவC. ஒைற அ9ஙன பல 3"7ள சைபயி*

ஸNகித விவாக பல பல காவிய9களி?ள நயமான ப>திகைள
எ$3றி- பிரச9க; ெச:தாக. அ-ெபா, தமிழி? அதைகய

ைவ7ள கவிக உCெடபைத அறிவி$க$ கதிய ேதசிகரவக அ9கித
பிைளயவகைள- பா, “தியாகராச@ைலயி* ைநமிச-படலதி* விளாமர
த=யவைற-பறி தா9க ெசா*=யி-பைத2 ெசா*லேவC” எ/
கடைளயிட, இவ பிவ S/ பாட*கைள2 ெசா*=$ கா"னா:
விளாமர.

“த"சி னதெம சாநீ ைமய$>

தன மாயிH பயபடா சின

ெகா"/ ைடதி 3ைகய ெகாைள

ெகாள 6ளன ெவலா9ெகா- பாேபா

ப"யி ெமபற ைவ$கO தைன7

பயப டா மத$ெகா9 களி/

க"த ைலதிட$ >ைல>ைல ள

கனிெய லா> திவிள- பலவா*.”

அேசாக மர.

“அக னா$>ந னிழ*ாி தெவ

றைறத* ேபா$கேவா வணியிைழ மடவா

ெபக வைத திடறவி திடேவா
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ெபற தெபய- ெபா>மா றாக

ஒக யபதா ைகயகர9 ெகாCேட

உலகி H$கஞ /தறீ திடேவா

க ேசாகம றவறா2 ைசவ

னிவ வாழிட9 >"> தல.”

தராமர, ஏழிைல-பாைல.

“Kர மாதவி நீவிவா ழிடயா

ேமவி நீவாி விழிமட மாத

ஆர வவ தைண-ப தவிேத

அாிய Jைமெயா தனெமன நி>

ஈர மா>ர வ9க4 மவந

பிாித தைமயா Hைமம றியா

சார ெவாதன மாெலன நி>

தைழத ேவழிைல- பாைல7 பலவா*.”

இவைற$ ேக அ9>ள விவாக4 பிற மிக மகி8தன. அவக4

 காளஹNதி ஸமNதானதி= வதிதவ சதாவதான ெச:7
ஆற?ைடயவ  ைவUணவமாகிய வடெமாழி விவாெனாவ

பிைளயவகள கவிதிறைமயி* ஈப மனகி உடேன இவைர- க8
ெபாெபா=ைவ7ைடய ஐ ேலாக9கைள இயறி2 ெசானா.
--------------

[1]காம^பதி - ^வாA.

[2] “ேதா? கி?9 >ைழ7; ேடா, பா*ெவைள நீ/ ப;சா
ைப9கிளி7;, aல ெதா$க வைள7 ைடெதாைம$, ேகாலேம ேநா$கி$
>ளி_தா: ேகாபி” திவா.

[3] “ைமம ^9>ழ* '' எH தி-பதிக த=யவைற- பா$க.

[4]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபததிர, 2645-69.

[5] வைர - ேகாவதனகிாி. பைற - சிற>. அாி - இதிர. யா:$> - திமக4$>.

இ> - மைனவி$>; கைலமக4$>. இளவ* - மமத. ஏதி - ஆ7த. எகி அன.
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[6] ப;ச Cணிய தலமாவ நதி, வன, ர, Uகாிணி, ே%திரெமH
ஐ அைமத; திதவ ைற- ராண, ப;ச Cணிய.
[7] வடகாவிாி - ெகாளிட.

[8] இF* >றி-ைர7ட எனா பதி-பி$க-ெப/ள.

[9] Nதல ராண9க4 கா-பியமாக அைம$க-படனெவப “தனிக ய2சி
யி*லா கா-பிய தைலவ னாக, னவ ெமாழித ேதேனா தம$ெகலா கம
னேறா, அன தனேத யா> மCணேல பாC" ேவதா:, இநக$ கரச னாவா
னி$கவி$ கிைறவ னாவா” (திவிைள. நகர-. 108) எபதனா ல-ப.

[10] தியாகராச@ைல, அைவயட$க, 4.

[11] அைவயட$க அைவ$> அட9>தெல/, அைவைய அட$>தெல/

இவைக-ப.

[12] பி எ$ காட-ெப/ நய9க4 விாிவ;சி2 சிலவறிேக
உதாரண9க காட-ெப/ளன.

[13] நாவா: - க-ப*, நா6 வா7; சிேலைட.

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

12. சிவதேமா*திர/<வ1 ெப+ற வரலா(.
வரலா(.
<தரபிைளயி

இய%2.
இய%2.

பிைளயவகளிட அ$கால- ப"த மாணவக4 தர பிைளெயற
ஒவ இவாிடதி* மி$க ப$தி உளவராக இதன. இவ$> ஏேதH

>ைறயி$கிறெதபைத அறிவாராயி எQவாேறH ய/ அதைன- ேபா$க
பவா. இவைர யாேரH ச/$ >ைறவாக- ேபவைத$ ேகடா* அவேரா

எதி-ேபசி அட$கி அவைர தா ெச:தத> இர9>மா/ ெச:விவா. உலக
அHபவ மிக உைடயவ. சாயமாக- ேபசவ*லவ. இன காாியைத

இனவா/ ெச:ய ேவCெம/ ேயாசி நட Bகி. அவ$>- பல

நCபக உC. அவைடய ந*ல >ண9க அநCபகைள அவ ெசாப"

எத$ காாியைத7 இய/மா/ ெச:வி$>.
சிவதேமா*திர/<வ1 ெபற ய ற.
ற.
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பிைளயவக ஒசமய ெசைனயி?ள கா;சீர சபாபதி

த=யாாிடமி திதணிைக- ராணைத வவி தாேம பிரதி ெச:
ெகாC ெபாளாரா: ப" வவாராயின. அ-ராணதி* அகதிய

அெப/ படலதி சில பாகதி>2 ெசQவேன ெபா ல-படவி*ைல.
அைத-பறி இயறவைரயி பலாிட2 ெச/ ெச/ வினாவினா;

விள9கவி*ைல. பி, சிவதேமாதரெமH F= உதவியா* அ-ப>தியி
ெபா விள9>ெம/ ஒவரா* அறிதா. உடேன அ F* எ9ேக

கிைட$>ெம/ விசாாி$க ெதாட9கினா; இனவிடதி?ளெதப3ட

ல9கவி*ைல.

பி பலவைகயாக ய/ வைகயி* அ திாிசிரரதி?ள ஓ

அபிேஷகNதாிட இ-பதாக ெதாியவத. அவாிட ெச/ தமிட அதைன$

ெகாதா பா$ ெகாC சில தின9களி* தி-பி$ ெகாவிவதாக இவ
பலைற ேவC"7 அவ ெகா$கவி*ைல. ேவ/ த$கவகைள$ ெகாC

ேகக2 ெச:தா. அயசி7 பயபடவி*ைல; ேக>ேதா/ ஏேதH

காரண9கைள$ 3றி$ ெகாCேட வதா: அ ^ைசயி=$கிறெத/, அதைன

அ-ெபா, எ$க$3டாெத/, அதHைடய ெபைம மறவக4$>
ெதாியாெத/, அதிேல7ள இரகசிய$ க$க எளிதி ல-படாெவ/

பலப"யாக2 ெசா*=விடா. பலைற ேகக$ ேகக அவைடய பி"வாத

பல-பவத. ெபா தவதாக2 ெசானா ெகா$க$ 3ெம/ நிைனத

இவ த$க ெதாைக தவதாக6 தகைத2 சில தினதி* தி-பி$
ெகா-பதகாக த$க பிைண ெகா-பதாக6 ெசா*=-பாதா.

எதவைகயி? அவ இண9கவி*ைல. இவ த யசி சிறி பயபடாைம

கC மிக6 வதறா. ‘தக எ9ேகயாவ இ$>ேமா ெவ/

ேத"யைல வத அைடேதா. இத ஊாிேலேய இ-பதாக ெதாி

ைக$ெக"ய வா:$ெகடாம=$கிறேத! அத- பி"வாத$காரைடய ெந;ச

இளகாதா?’ என எCணி எCணி ைநதா.

ஒநா அQெவCணதினா* கவாடறவராகி இத இவைர-பாத

ேம3றிய தரபிைள இவரகி ெச/ வண$கேதா நி/, “இQவள6
கவைல$>$ காரண என?” எறன. இவ, தா திதணிைக- ராண

ப"$ெகாC வவ அதி?ள அகதிய அெப/ படலதி>-

ெபா ல-படாம=-ப சிவதேமாதிர இதா* அத- பாகதி

ெபாைள எளிதி* அறி ெகாளலாெம/ ேகவி7ற அநகாி* உள
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அபிேஷகNத ஒவாிட அF* இ-பதாக அறித பல வைகயாக ய/
அதைன அவ ெகா$க ம/விட ெசானா. தரபிைள, “அ-பிரதி
அவாிடதி* இ-ப உCைமயாக இதா* எ-ப"7 3"ய விைரவி*

அதைன- ெப/$ெகாளலா. ஐயா அவக4$>2 சிறி கவைல ேவCடா”

எ/ ெசா*=- ேபாயின. தா பலவா/ ய/ கிைடயாத அ-தக தர
பிைள$> ம எQவா/ கிைட$>ெமH ெமCணட இவ
இ-பாராயின.

<தரபிைள ெச-த ததிர.
ததிர.
இவ இ-ப"யி$ைகயி* ஒநா, ேம3றிய ேதசிகைடய K"> எதிேர த$க

பிர ஒவ இரைட$ >திைரக ^"ய வC"ெயாறி* வ இற9கினா.

ன ஒேசவக ஓ"வ ேதசிகைடய K" இைடகழியி* நி/, இத

K இனாைடய Kதாேனாெவ/ ெம*ல விசாாிதா. உேள இத

ஒவ, “ஆ; நீ யா? ஏ அவைர ேதகிறீ? வத காாிய யா?” எறா.
அவ, இன ெபயள ஐயா அவக உேள இ$கிறாகளா, அவகேளா

தா வத காாியைத2 ெசா*ல ேவCெமறா. அவ விைரவாக அவைன

அOகி, “அ-ெபயளவ நாேன. ெசா*லேவC"யைத2 ெசா*லலா” எறா.
இவகளிவ இ9ஙன ேபசி$ெகாC"$ைகயி*, ேவெறா ேசவக உயத

விாி-ெபாைற$ ெகாண அQ K திCைணயிேம* விாிதா.

மெறாவ திCைட$ ெகாண வாி சாதினா.  3றிய பிர

திCைணயிேம* விாி$க-பட விாி-பி* அம திC" சா:த வCணமாக-

ெபமிதமான ேதாறட இதா. திCைணயி கீேழ உயத ஆைடைய7

உ-$கைள7 தாி அவறிேகப தைல2சாதணித ேவைல$காரக
சில வாிைசயாக$ ைகக" வா:ெபாதி அத-பிரவி கைத

ேநா$கி$ெகாCேட வண$கட நிறாக. அவகைள$ கCட6ட உேள

நி/ ேபசி$ெகாC"த ேசவக சேரெல/ ெவளிேய வவிடா.
இ நிக82சிைய வ இைடகழியி* நி/ கCட ேதசிக வாயிப"யி

உறதினி/ ெத-ப$கைத- பாதன. பா, ‘யாேரா த$கவெராவ
பாிவார9க4ட வத நைம- பா-பதேகா? ேவ/ யாைர- பாதேகா?
ெதாியவி*ைல; எ*லா சீ$கிர ெதாிய வ. இ-ேபா இத- பிரவினிட
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தி\ெர/ நா ேபாவ நம$>$ ெகளரவம/; அைழதா ேபாேவா’

எெறCணி உேள ெச/ ஓாிடதி பலைகெயாறி* அம ஏேதா ஒ
தகைத எ- ப"$ெகாCேடயிதன.

அவ அ-ப"யி$ைகயி*  அவேரா ேபசி$ெகாC"த ேசவக மீ

ெம*ல உேள ெசறா. ேதசிக உேள ேபாயி-பைதயறி அைழ$கலாேமா,

ஆகாேதாெவH அ2ச$ >றி-ைப- ல-பதி2 ச/ ேநர அ" ஓைச-படாம*
நிறா; பிற> கைனதா. அ-ெபா, அவ, “ஏ நிகிறீ?” எ/ வினவ,
அவ, “எசமானவக உ9க4ைடய சமயைத- பாவர2 ெசானாக”

எறா. அவ மி$க பரபர-ட எ, நி/, “உேள அைழ வரலாேம”

எறா. அவ, “அவக இ-ேபா ஆெசௗசளவகளாக இதலா* உேள
வர$ 3டவி*ைல; திCைணயிேலேய இ$கிறாக” எ/ ெம*ல2 ெசானா.
உடேன அவ, “நாேன வ பா$கிேற; வவதனா >றமி*ைல” எ/

ெசா*=வி$ கC" த=யவைற அணிெகாC ெவளிேய வ பிரைவபாதன. அவ அ;ச= ெச: இ$>ப" >றி-பிதன. ேதசிக அ-ப"ேய

இ பிரவி கைத- பா$ெகாCேட இதன. அ-ெபா, பிர6ட

வத ஒவ ப$கதி* வ நிறா. அவைர- பா இரகசியமாக ேதசிக,

“இவக யா? எ9ேக வதாக?” எ/ ெம*ல$ ேகடா. அவ,

“எஜமானவக ெதனா"* ஒ ஜமீ பரபைரைய2 ேசதவக. தாயா
த=யவகேளா சிதபர தாிசனதிகாக வ இQ]ாி* இற9கி

ஜநாதைர7 தா7மானவைர7 ர9கநாதைர7 தாிசன பCணி$ெகாC
S/ நாைள$>$ >ைறயாம* இ9ேக த9க ேவCெம/

கCேடாெமC"?ள ப9களா ஒறி* இதாக. அ-ப"யி$>ேபா

தாயாரவக4$>2 ர9கCட. எQவளேவா ெசலவி ைவதியகைள$ெகாC

த$க ைவதிய ெச:தாக; ஒறா?9 >ண-படவி*ைல. ேந/ அவக

சிவபத அைடவிடாக. உடேன தகன த=யவைற நடதினாக.

தைடய ஊாி* அவக இறதிதா* இH எQவளேவா ேமலாக$
காாிய9கைள நடதியி-பாக. என ெச:கிற! எ*லா ெத:வ2

ெசயல*லேவா? நைடய ெசய=* என இ$கிற! இ/ காைலயி

ச;சயன நடத. சில விவர9கைள விசாாி-பத> நிைன த$கவக

யாெர/ ேகடெபா, சில உ9கைள- பறி2 ெசானாக. அதனாேல தா

ேநேர இ9> விஜய ெச:தாக. ேவC"ய பதாத விைல ெகாதா?
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அQவிடைத- ேபால இ9ேக அக-படமாடா. பCணிைவ$க$3"ய

த$கவக4 அQவிடைத- ேபால$ கிைட$க மாடாகெள/ ேதா/கிற.
எ*லா ேந/- பாவிேடா. அதனாேல இ/ இராதிாி ற-ப

ஊ$>- ேபா: ேமகாாிய9கைளெய*லா நடத இவக ககிறாக”

எறா.

ேகட ேதசிக, “இத ஊாி* எ*லா- ெபாக4 கிைட$>; பண ம
இதா* எதா அக-படா? இQ]ாி?ள த2ச, தடா, பாதிர$
கைட$கார த=ய எQவைகயாைர7 நா அறிேவ; அபர$கிாிைய ெச:த>

த$க இட இ$கிற. எ ைகயி பணம இ*ைலேயயறி2 ெசானா*

எ6 இத ஊாி* என$> நட$>. ஒ விதமான ேயாசைன7

பCணேவCடா. இQவிடதிேலேய ெச: விவதாக நி2சயிவிட2

ெசா*?9க” எ/ மிக6 வ/தி$ 3றின. ேகட அவ, “ெசலைவ- பறி

எஜமா சிறி ேயாசைன பCணவி*ைல. பதாத9கைள வா9கி வவத>
ேவC"ய ேபக இ$கிறாக. ஸகதி> ஓ எCணமி$கிற.

சிவதேமாதிரெம/ ஒ Nதக இ$கிறதா; இத ஸமய அைத- ப"$

ெகாCேட ெபா,ேபா$க ேவCெமபதா அவக க.  பிதா

எஜமா அவக சிவபதமைடத ெபா, 3ட2 சில ெபாிேயாக ெசா*ல
ெதாி எ9கிேதா வவி அத Fைலதா பாராயண பCணி$

ெகாC"தாகளா. அ கிரதமாக இதா* உதவாதா; தமிழாகேவ
இ$கேவCமா; இதகாகேவ அ9ேக ேபாகேவCமா” எ/

ெசா*=$ெகாCேட வதவ பி ெம*ல, “இ9ேகேய இ "$ெகாC
ேபாகலாேம ெய/ சில எQவளேவா ெசா*=7 காதிேலறவி*ைல. இத-

Nதகைத- ப"$காமேபானா* என?” எ/ இரகசியமாக2 ெசானா.
அ-ேபா ேதசிக அத- பிரைவ ேநா$கி, “சிவதேமாதிர எனிட

தமிழிேலேய உள. ேவCமானா* உபேயாகி$ெகாளலா. உ9கைள-

ேபாற பிர$க4$க*லாம* பிேன ேவ/ யா$>தா ெகா$கேபாகிேற?” எறன.

நிறவ உடேன பிரவி ேநா$கைத அறி வ அபர$கிாிைய$>ாிய

எ*லாவறி> ஒ >றி- எ,தி தப" அவைர$ ேகடன. ேதசிக உேள

இ ஏ எ,தாணிகைள$ ெகாண விாிவாக ஒ >றி- எ,தி$
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ெகாதன. “ஊாி ெச:தா* இH அதிக2 ெசலவா>” எ/ பிரைவ2

ேசதவ ெசா*ல, “இQவள6 ெசல6 ெச:பவகேள இத-ப$கதி*

யாாி$கிறாக?” எ/ ேதசிக ெசானா. ேகட பிர, “நீ9கேள இ
எ*லாவைற7 நடவி-பதறி வா9கேவC"யவைற7 உடனி

வா9கி தர ேவC” எ/ ெசா*= அ;ச= ெச: உடேன எ, ெச/

வC"யி* ஏறின. ப$கதி* நிறவ, “நா எ-ெபா, வரேவC?” எ/
ேககேவ, ேதசிக, "கமாதியி ஒ வாரதி> வதா ேபா;

பாிUகாரமாக எ*லாவைற7 வா9கிவிடலா” எ/ ெசா*= ேவகமாக2 ெச/

பிரைவ ேநா$கி, “%ண தாம[$கேவC” எ/ ெசா*=$ெகாCேட உேள
ேபா:2 சிவதேமாதிர ஏ- பிரதிைய எ வ அவ ைகயி ெகா,
“இத- Nதகைத னேம ெகாடாததகாக %மி$கேவC; த9கைள-

ேபாறவக4ைடய பழ$க என$>- ெபாிேதய*லாம* இத- Nதக

ெபாித/. >றி-பறி உபகாி$> மகா-ரவாகிய த9க4$> எேபா=யக

ெதாிவி$கேவC"ய என இ$கிற?” எ/ வC"ைய- பி"$ெகாCேட
நி/ ெசா*ல அத- பிர, ''எ*லா ெதாிெகாCேடா; அதிகமாக ஒ/

ெசா*ல ேவC"யதி*ைல” எ/ ெசா*= ஐ 5பாைய அவாிட ேச-பிதா.
வC" அதிக ேவகமாக2 ெசற. நிறவக வC"யி H பிHமாக

ஓ"னாக. இ$ காசிகைள ெய*லா பாத ேதசிக மி$க மகி82சி7ைடயவராகி

K$>ேள ெசறன.

ஒநா தரபிைள பிைளயவகளிட வ, “இ சிவதேமாதிர” எ/
ெசா*=- தகைத$ ெகாதன. இவ, “இ-தக எ9ேக கிைடதத-பா?”
எ/ மி$க ேவகமாக அதைன- பிாி- பாவி அவைர ேநா$கி,

“உHைடய K"* என விேசஷ? Kைசைய ஏ எவிடா:? உன$>
ேநத $க என$> ெதாியா ேபாயிேற ! ஏ என$>2

ெசா*=யH-பவி*ைல?” எ/ வினவின. தரபிைள, “அத விஷயைத-

பி ெசா*?ேவ. இத- Nதக ,வைத7 ஒ வாரதி>

பிரதிெச:ெகாC எனிட ெகா விட$3மானா* மிக6

நலமாயி$>; பிரதி ெச:வ ஒவ$> ெதாியேவCடா” எறா. இவ
அ-ப"ேய ெச:வதாக ஒ-$ெகாC தமிட அ-ெபா, ப"வத

மாணா$ககளிட நCபகளிட ப-ப ஏடாக$ ெகா ஒ
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வார எ,திதர ேவCெம/ ெசா*=, எ;சிய ஏகைள தா

ைக$ெகாC எ,வாராயின. ஏ, தின Nதக எ,தி "த. எடாவ

தினதி* ஒ-பி$ெகாC வ"ைய2 தர பிைள$> அH-பி விடா.

அ-பா சிவதேமாதிரைத- ப" தணிைக- ராண- ப>தியி?ள அாிய
விஷய9கைள இவ அறி ெதளிதன.

 ேசவகேவட ^Cடவராகிய ஒ நCபாிட தரபிைள சிவதேமாதிரபிரதிைய7 ஒ ப6ைன7 ெகா அவைற அேதசிகாிட

ேச-பிவப" ெசா*=யH-பின. அவ ெச/ ேதசிகைர$ காணேவ அவ

மகி86/, “வரேவC, வரேவC!” எ/ 3றி வரேவறன. ேசவக ேவட

^Cடவ ப6ைன7 வ"ைய7, அவ ைகயி ெகாவி, “ஊாிேலேய

ேபா:தா கமாதி ெச:ய ேவCெம/ உடனித ப$க வ/தின.
அதனா* எ*லாேரா ற-ப எசமானவக ஊ$>- ேபா:விடாக.
உ9களிட ெசா*=வி- ேபாக$ 3டவி*ைலேயெய/ அவக

வதறாக. சீ$கிரதி* உ9கைள அQவிட$> வவி-பாகெள/

என$> ேதா/கிற” எ/ ெசா*= அ;ச= ெச: ேபா:விடா. ேதசிக

அதைன$ ேக த=* வதறாராயிH ப6 கிைடதைத நிைன சிறி
சமாதானமைடதா.

பிைளயவக அ-பா* ேவெறாவரா* நிக8தவைற ெய*லா அறி
விய-/2 தரபிைளயி அைடைமைய எCணி மகி8தா.
தா ெச:த இத ததிரைத$>றி- பிைளயவக என

ெசா*வாகேளாெவ/ அ;சி2 தரபிைள சில தின9க வாராமேல இ

விடா. அ ெதாித இவ வர ேவCெம/ வ/தி2 ெசா*=யH-பினா.
அ-பா* தரபிைள வதா. இவ அவைர ேநா$கி, “என அ-பா! இ-ப"2
ெச:யலாமா?” எ/ ேகடெபா, அவ, “ ‘ெபா:ைம7 வா:ைம யிடத

ைரதீத நைம பய$> ெமனி ' எH தி$>றைள அHசாி அ"ேய

நடேத. இதனா* யா$> ஒவிதமான ப இ*ைலேய. ஏேதா ெச:ேத.

அ2ெசய* ஐயா6$>$ >றமாக ேதாறினா ெபா/$ெகாள ேவC”
எ/ 3றின.

<தரபிைளயி பா% இவகித அ 2.
2.
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இதனா* மாணா$கக4$> இவபா* உள உCைமயான அ ல-ப.
பிைளயவக தைடய 58-ஆவ பிராயமாகிய ஆ9கிரஸ வஷதி

>பேகாணதி* ஒ சைபயி* நாகப"ன ராணதி?ள சில பாட*க4$>ெபா 3றி வைகயி* அவறி?ள சில விஷய9கைள-பறி தியாகராச
ெச"யா ஆேசபிதா; சேற கைமயாக6 ேபசினா. ேபசிவி அவ

ேபானெபா, அகி* இதவகளிட பிைளயவக, “தரபிைள

உயிேரா"தா* தியாகரா இQவள6 கைமயாக எைன ேநா$கி- ேபவானா?
அவ மா விவிவானா?” எ/ ெசானா. இவைடய மாணா$கக4

ஒ-யவற அபினெர/ எ*ேலாரா? கத-ெபறி$> தியாகராச

ெச"யாைரேய தா8தி2 தரபிைளைய உயதி2 ெசானாெரறா* அத2

தர பிைளயிHைடய >ப$தி யாரா ெசா*? தரத? அவைடய ஞாபக

இவ$> அ"$க" உCடா>. அவைர- பறி- பிகாலதி பலைற

ெசா*=யி$கிறன. அவ$> இத விேசட அைமதி ஆ7ளி >ைற

ேநதைத-பறி7 எ*ேலா பா$க$3டாம ேபானைத- பறி7 பிகால
மாணா$கக4$ெக*லா உCடான வத அதிகேம.
------------------

13. ப"க? யா*திைர.
யா*திைர.

அணாசல த5யா E7 வா"கியளி*த.
வா"கியளி*த.
இவ$>2 ெசாத K இ*லாைமைய7 >"$3= ெகா2 சிறியெதா

K"* இதைல7 அறித அணாசலத=யாெரபவ இவைடய 33-ஆ
பிராயமாகிய பிலவ9க வஷதி* மைல$ேகாைட ெத> Kதியி

ைசவெதவி* ெதசிறகி=த ெமைத Kெடாைற தம ெசாத- ெபா
ெகா இவ ெபய$> வா9கி இவைர அதி* இ$க2 ெச: இ*வா8$ைக

நைடெப/த>ாிய பCட வைகக4 ெபா4 பிற6 ேவ/ேவறாக

அ-ெபா,த-ெபா, உதவி ெச: ஆதாிவதா. திாிசிரர மீனாசி

தரபிைளயவகெள/ உலகெம*லா ெகாCடா வCண ெச:த
இத அணாசல த=யாைடய ேபதவிேய.

அத K"* இவ இ வழ$கேபா பாட; ெசா*?த* த=யவைற2
ெச: வவாராயின. தம$> இதைகய ெசளகாிய9க அைமத திவ

ெசயேலெயன நிைன மகி8தா. மாணவகைள- பிறைடய வி-பைத
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எதிபாராம* த9கியி$க2 ெச:வத> அQவிட த$கதாயித பறி
இவ$>Cடான களி-பி> அளவி*ைல.

ஆயிH ர9க த=ய அயVகளி= அ"$க" நட வ காலதி*

உணவி*லாம? ந*ல உைடயி*லாம? விவாகமி*லாம? K"*லாம? பல
மாணவக வதியிதைமயா*, அவக4$> ந*ல ெசௗகாிய9க அைமய
ேவCெமற எCண இவ$> உCடாயி/. அ >றி

ெத:வ-பிராதைன ெச:வ உC.

அ$காலதி* இவாிட பாட9ேகட மாணவகளி பல இவ ெச:7 ெச:79

காலதி* அவைற ஏ"* எ,வாக. அவக4 $கியமானவக வயV

வாதியாராகிய தர பிைள7 ேசாமரச ேபைட சாமி த=யாமாவ.
கள*H ேவதகிாி த5யா.
த5யா.
கள_ ேவதகிாி த=யா எற விவா ஒவ ெசைனயி= ஒ

சமய திாிசிரரதி> வதா. அவ இயறமிழாசிாிய இராமாJசகவிராயைடய

மாணா$க; அ$காலதி பல தமி8 F*கைள அ2சிடவ. அவ வதெபா,
திாிசிரரதா அவைர மிக6 பாரா"னாக. பிைளயவகளிடதி*

அ,$கா/ற சில, “இவைர$ கCடா* பிைளயவக அட9கிவிவாக”
எ/ நிைன அவைர இவாிட அைழ வதாக. அவேரா

ெசைனயி= வதவக சில இவைடய ஆறைல அறி ெகாளாம*
அய== அவைர மிக2 சிற-பி-பாரா:, “த=யா இல$கண இல$கியதி*
அதிக-பயிசி7ளவ. இல$கண2 aதிர9களி* ஐபதினாயிர இவ$>

மன-பாடமாக இ$கிறன” எறாக. த=யா அQவள6$>

உடபடவேபா/ நைக$ெகாC"தா. உடேன இவ, “அ-ப"யா!”

எ/ விய த ப$கதி=த தியாகராச ெச"யாைர ேநா$கி, “த=யாரவக
ப"த F*களி?ள aதிர9களி எCகைள F*களி விவரணட ேக

எ,தி$ 3"2 ெசா*லேவC” எறா. அவ அ-ப"ேய ேகவர த=யா
மிக ய/ ெசா*=7 சில ஆயிர9க4$> ேம aதிர9களி ெதாைக
ெச*லேவயி*ைல. த=யாைர- க8தவக ஒ/ ேமேல ெசா*ல

இயலாதவகளாகி விழிதாக. அ-ேபா ஊரா உCைமைய நறாக அறி

ெகாCடவகளா:- படாேடாபதினா ? பிற 3/ க82சியினா?

ஒவைடய க*விைய அளவிவ பிைழெயபைத உண ெகாCடாக.
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இவேரா ஒ/ ெசா*லாம* ெமளனமாக இவிடா. அ-ற இவாிட2

சிலேநர ேபசியிவி த=யா தமிட ெசறன.
உைறI
உைறI 2ராண இய+ற* ெதாட"கிய.
ெதாட"கிய.

இவ இQவா/ திாிசிரரதி* இ வைகயி* உைறBாி?ள நCபக4

பிர$க4மாகிய சில இவாிட, “தா9க உைறB- ராணைத தமிழி ெச:7
நைடயி ெச: தரேவC” எ/ விபினாக. “தியாகராச@ைலைய- ேபால

நா நகர2 சிற-$க4ட கபைனக பலவைற அைம- பாடேவC.
அத தியாகராச@ைல /-ெபறவி*ைல. இ-ராண ,ைம7

வடெமாழியி* இ-பதா* தா9க இதைன- பா" "$கேவC” எறா சில.
அQவா/ ெச:வத>2 சமய எ-ெபா, ேநர-ேபாகிறெத/ காதித

இவ$> அவக ேவCேகா ஊ$கைத அளித. வடெமாழியி?ள

ராணைத வடெமாழி- பயிசி7ள த$க விவாக சிலைடய உதவியா*
தமி8 வசன நைடயாக ெமாழிெபய ைவ$ெகாC ந*ல நா பாபாட ெதாட9கினா.

ப"க?* ேதவராசபிைள பாட"ேக)க விபிய.
விபிய.
அ$காலதி* இவைடய கீதி ெந_ர பரவலாயி/. ப9கAாி=த

ேதவராசபிைளெயH கனவா சில நCபகளா* இவைடய க*வி

மி>திைய7 பாட; ெசா*? திறைமைய7 ேகவி7றா. அவ இதவிட

ப9கA தC. அவ மி>த ெச*வைடயவ. அவைடய தைதயா

கெபனியா$> ைமஸூ ராஜா9கதா$> ெபாவான ஒ பாU

ேவைலயி* இதவ. ேதவராச பிைள$>- ப9கAாி சில ெபாிய Kக4

ேதாட9க4 இதன . அவ மி$க ெபா வவாேயா ெகளரவ

வா:தவ.

அவ தமிழி சில F*கைள ஆ9>ள க*விமாகளிட ைறேய கறவ;

ேம? பல F*கைள$ கறறிய விபினா. பிைளயவகளிட ப"தா*

விைரவி* விேசஷ ஞானைத அைடயலாெமப அவ$> ெதாியவத.

இவபா* தா பாட9ேககேவCெமற ஆைசயா* தம$>- பழ$கள
த$கவகைள இவாிட அH-பி தம கைத ெதாிவிதன. வதவக

இவைர$ கC ேதவராச பிைளயிHைடய ெச*வ மி>திைய7 >ண

விேசட9கைள7 ப"தவகைள ஆதாி$> இய*ைப7 ஓ:6 ேநர9களி*
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த$கவபா* தமி8 F*கைள அட பாட9ேக வதைல7 ெதாிவிதட,
“உ9களிட, தா னேம கற F*கைள ஒைற மீ9 ேக ெதளி
ெகாC பி ேகளாதவைற ைறேய பாட9 ேக தமா=யற

ெசளகாிய9கைள உ9க4$>2 ெச:வி$க ேவCெமற எCண அவ$>

மி>தியாக உC. அவ$>- ப9கAாி?ள ெலௗகிக ேவைலகளி மி>தியா*

இ9ேக வ ப"த> இயலவி*ைல. நீ9க ப9கA$> வதா*, தா

ஜா$கிரைதயாக நட ெகாவத> தைடயிராெத/ ெசா*= உ9க4ைடய
கைத அறி வரேவCெம/ எ9கைள அH-பின” எறன. இவ,

“இ9ேக ப"$ெகாC உடனி-பவகைள அைழ வரலாேமா?” எ/ ேகக,

வதவக, “எQவள6 ேபகைள ேவCமானா? அைழ வரலா” எறாக.
வி-பேதா பாட9 ேகபவக4$>- பாட; ெசா*?தைலேய விரதமாக$

ெகாCடவராதலா*, இவ சிறி ேயாசி, “அ9> வேத ெசா*?வத> யாெதா
தைட7மி*ைல” எ/ விைடயளிதன. வதவக இைத$ேக மனமகி8

ப9கA ெச/ ேதவராச பிைளயிட ெதாிவி$கேவ அவ மிக6 ஆனதைத
அைடதா.

ப"க? ெச ற.
ற.
உடேன ேதவராசபிைள, “இ9ேக எ,தளி- ப"-பி எைன உ:வி$க
ேவC” எ/ பிைளயவக4$> ஒ க"த Sலமாக விCண-ப
ெச:ெகாCடன; பி பிரயாணதி> ேவC"ய ெசளகாிய9கைள2 ெச:

ெகா ஜா$கிரைதயாக இவைர- ப9கA$> அH-ப ேவCெம/

திாிசிரரதி?ள தைடய நCபக4$> எ,தின. அவக அQவCணேம

ெச:தைமயா* இவ ெசளகாியமாக$ >படH, உட வவதாக$ 3றிய

-பராய ெச"யா த=ய மாணா$கக4டH ப9கA$>2 ெசறன.
ெச*?ைகயி* அநக$> அகி* உள  மடவாளீவரெமH

சிவNதலதி* இவ த9கினா. சீேதாUண நிைலயி ேவ/பாடா* இவ$>

அ9ேக ரேநா: கCட. இவ வதிதைல7 ரதா* வதைல7

ேதவராசபிைள அறி அ9ேக ெச/ எ*ேலாைர7 ப9கA$> அைழ
வ த$க ைவதியகைள$ ெகாC ம ெகா-பிதன. சிலநாளி*

இவ$கித ரேநா: நீ9கிய.
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ேதவராசபிைள இவ$> தனிேய ஒ Kைட அைம2 ெசானவைற$

கவனி2 ெச:த>ாிய ேவைல$காரகைள நியமி உட வதவக4$>

இவ$> ேவC"ய எ*லாவித ெசௗகாிய9கைள7 ெச:விதன. அவைடய

அைடைமைய7 வளைமைய7 கCட பிைளயவக4$> உCடான

மகி82சி$> எ*ைலயி*ைல. ப9கA$> இவ வத கால இவைடய 35-ஆ

பிராயமாகிய ெஸளமியவஷ.

ேதவராசபிைள பாட"ேக)ட.
பாட"ேக)ட.
ேதவராசபிைள ந*லதின பா- பாட9ேகக ஆரபிதா. ேப தா

ப"தித F*களி?ள ஐய9கைள வினாவி த=* ெதளி ெகாCடா. பி

திவிைளயாட* த=ய கா-பிய9கைள7 நb* த=ய இல$கண9கைள7

ைறேய க/2 சிதி வவாராயின. இைறயி* ஐதில$கண9கைள7 பல

கா-பிய9கைள7 கறன. ஐதில$கண9கைள7 அவ கறைமைய அவ

இயறிய,

“சிவபர; டாி னிைணய" மலைர திாிகர ணதிH வழா

பவமற தின வழிப >ணாள பகதிாி சிரர தைலவ

சிவ/ ெதெசா ைலதில$ கணதி ெறளி6ற2 சிறியேன க4
நவ/ க8மீ னாசி தரேவ ணாCமல ர"" ைனவா”
எH தி2ெச:7ளா? உணரலா.
சிவஞான னிவைடய தவசி பிைளைய க=ட
க=ட.
ட.
பிைளயவக வ இதைலயறி அ-ப$கதி* தமி8பயி*ேவாக சில,
‘நா ைறேய க/$ெகாவத> இதா சமய’ எெறCணி தா

க/$ெகாள ேவC"ய F*கைள இவ$>ள ஓ:6ேநர9களி* வ பாட9

ேகபாராயின. தமி8-பC"தக4 அ-ப"ேய அ"$க" வ ச*லாப;ெச:

த9க சேதக9கைள$ ேக ெதளி ெகாC ெசறன. அவகேளா

ேபசி$ெகாC"$ைகயி* இவ, “இQ]ாி* தமி8 ப"தவக யா யா

இதாக?” எ/ விசாாித ெபா, அவக சிலைர$ >றி-பிடதறி,
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“திவாவைற யாதீன விவா சிவஞான னிவாிட தவசி- பிைளயாக
இதவ இ-ேபா தியவராக இ9ேக இ$கிறா” எ/ ெதாிவிதாக.
உடேன இவ ைக7ைறக4ட ெச/ அவைர-பா, சிவஞான னிவைடய
உவ அைம-, அவைடய இயைகக, அவ$> உவ-பான உண6க,
அவைடய ெபா,ேபா$>, உடனிதவகளி வரலா/, க2சிய-பனிவ
வரலா/, பிற சாிதிர9க த=யவைற-பறிய ெச:திகைள ெதாி

ெகாCடா. தா அQ]ாி* இதவைரயி* அவ$> ேவC"ய ெபாகைள
அH-பிவதா. இவ பிகாலதி*, அவைர2 சதிதைத-பறி2

ெசா*=யெபா, தா அறிெகாCடனவாக அறிவித ெச:திக வமா/:
“சிவஞான னிவ கா;சீரதி ஒபா?ள திவாவைற மடதி*

இவதா. அத மடதி* ெம:கCட சிவாசாாியைடய ேகாயி* இத.

அQ]ாி=த ெச9>தக தினதி> ஒ Kடாக ைறைவ$ெகாC

உண6- பCட9க ெகா அவைர ஆதாி வதாக. அ9ேக இ$ைகயி*

கா;சி- ராண, சிவஞானேபாத பாஷிய த=யவைற இயறினா. தைம

ஆதாி வத ெச9>தக4$>- ப;சாசர உபேதச தீைச7 ெச:வி-

^ைச7 எ,த4விதா. ஒைற ெசைன$>2 ெசறித ெபா, அ9ேக

உள கனவாகளி பல அவைர ஆதாி உபசாிதன. சில காரண பறி அவ

ேவ/ ஒ/ உCணாம*, இ-ெபா, ஒ மCடல விரத அJU"$க

ேவC"யவனாக இ$கிேற' எ/ ெசா*=- பா? பழேம உC வதா.”
இத2 ெச:திகைள தம$>2 ெசான தவசி-பிைள$> அ-ேபா பிராய 90
இ$>ெம/ பிைளயவக 3றியC.
உைறI 2ராண பா1வத.
பா1வத.
இவ ப9கA$> வைகயி* உைறB- ராண தமி8 வசனைத$ ைகயி*
எ வதிதன. ஓ:6 ேநர9களி* ெம*ல ெம*ல ேயாசி அதைன2

ெச:7ளாக- பா"வதன. யாெதா கவைல7 இ*லாத காலதி* அ-ராண

பாட- ெபறைமயா* அத> பிகாலதிேல பா"யவறி> ேவ/பாக
காண-ப.
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பிகாலதி* ஒ சமய இவ இயறிய அப- ரா ணதி சில ப>திகைள$

ேக வத தியாகராச ெச"யா, “பா=யதி ெச:த உைறB- ராணைதேபால இ-ராண ேயாசி2 ெச:ய-படவி*ைல. அமாதிாி ெச:தா* மிக

நறாகவி$>” எறெபா, இவ, “அQவா/ அF* அைமதத>$ காரண
வ*V ேதவராச பிைளயி ேபபகாரதா. அQவா/ யாேரH எைன$

கவைலயி*லாம* ஆதாி ைவதிதா* இH எQவளேவா ெச:ேவேன!”
எ/ விைடயளிதா.

0ேசேலாபாகியான இய+றிய.
இய+றிய.
இவாிட பாட ேகவத ேதவராசபிைள இவ உைறB- ராண2

ெச:7கைள- பா"வ சில சமய9களி* உடனி-பC. யா-பில$கணைத-

ப"ததனா? இவ பா"வவைத$ கCடதனா? அவ$> தா

பாடேவCெமH அவ உCடாயி/. சில தனி-பாட*கைள- பா" இவாிட

கா" திதி$ெகாCடா. பி ெத?9> பாைஷயி* வழ9கிவத

>ேசேலாபா$கியானைத ெமாழிெபய2 ெச:7 நைடயி*

இயறேவCெம/ நிைனதா. அதைன ெத?9கி= தமி8 வசன

நைடயி ெபய ைவ$ெகாC ஆரபிதா. Fெலாைற ெதாட

பா"$ெகாC ேபா> ஆற* அவ$> அ-ேபா இ*லாைமயா* சில

பாட*கைள- பாவத> அவைடய ஊ$க தளவிட; ேதக ெம=

விட.

அவ அQவா/ >ேசேலாபா$கியானைத- பா" வவைத7 அதைன2
ெச:வதனா* வவைத7 சிலராலறித பிைளயவக அவைர$

கCடெபா,, “உ9க4$>$ >ேசேலாபா$கியானைத2 ெச:74வதி பா$க
எCணமிதா* ஓ:6 ேநர9களி பா" " விகிேற. நறாக- பாத>-

பழகி$ெகாC பி ஏேதH F* இயறலா. இ-ேபா இதைன

இமேடாேட நி/திவி$ கவைலயிறி இ9க” எ/ ெசானா.

ஆசிாியைடய வாைதைய ம/தக;சி அவ அ யசிைய நி/தி விடா.
ஆனா? அத F* ெச:ய-படவி*ைலேயெயற >ைற அவ$கிதைத$

>றி-பாலறித இ$ கவிஞ ேகாமா அவ பா"யித ெச:7கைள திதி

அவ$>$ கா"வி ேமேல உள பாகைத அவ பாகேவ நாெளா/$>
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ஐப ெச:7க4$>$ >ைறயாம பா"$ ெகாCேட வ சில தின9களி*
"தன. இவ பா9 காலதி* யாெதா வதமிறி- பாவைத7

வதவகேளா இைடயிைடேய ேபசி$ெகாC"-பைத7 அதனா பாத?$>2
சிறி இைடBறி*லாைமைய7 ேநேர அறித ேதவராச பிைள மிக6

விய-ைடயவராகி, “ஐயா! நீ9க ெத:வ- பிற-ேபா ! சாதாரண மனிதராக

உ9கைள நிைன$கவி*ைல. சில பாட*க ெச:வத>ேள நா படபா

ெத:வதி> என$>ேம ெதாி7. இனிேம* நா உ9களிடதி* விேசஷ

மாியாைதேயா நட-ேப. இ-ெபா, தா உ9க4ைடய ெபைம என$>

ெதாியவத. ஒ பாைடயாவ நீ9க திப தித2 ெசா*லவி*ைலேய.
நீ9க இQவளைவ7 மனதிேல ேயாசி "$ெகாகிறீகேள! ஒ

பாெட,வத> நா கிழித காகித9க எQவளேவா இ$>!” எ/
ெசா*=2 ெசா*= ஆனத/வாராயின.

>ேசேலாபா$கியான எளிய நைடயி* அைம$க-பள. மற F*களி*

உளவைற- ேபால நா2 சிற- நகர2சிற- த=யன இதகC விாிவாக

இ*ைல. சபாஷைணகளாக உள ப>திக மி$க விாிவாக6 வாசி-பவக4$>

ேமேம? ப"$கேவCெமH உண2சிைய உCபCOவனவாக6

இ$கிறன. >ேசலர இ*வா8$ைக தைம7, அவைடய வ/ைம நிைல7,
அவைடய ம$க ப பசிப, ெபா4ைடயா இய*, யசியி
ெபைம7, >ேசல மிக வதி வாரைக ெச/ ேசவ, அ9ேக

கCணபிரான அரCமைனயி வாயி* காவல அவைர$ கC இக8

3/வ, வாரபாலக ஒவ உCைம ஞானியர தைமைய$ 3/த?,
>ேசல உேள ெசற6ட கCணபிரா அவைர உபசாித?, அவ
ெகாணதித அவைல உCட?, அவைல ஒ பி"$>ேம* உCணாம*
உ$>மிணி-பிரா" தத, >ேசல ெவ/9ைகேயா அH-ப-படேபா

பல மகளி பலவிதமாக$ 3/த?, கCண ெபாெளா/9ெகாடாம* வறிேத
தைம அH-பிய நைமேய எ/ >ேசல எCணி தி-தி7ற?, அவ த
ஊவ ேச கCண திவளா* உCடாகிய ெச*வமி>திைய$ காCட?,
பிற6 இனிய நைடயி* அைம$க-பளன. உலகிய*க பல அ9க9ேக

விள$க-ப"$கிறன. நைக2ைவைய7ைடய ெச:7க பல இதகC

உC. இ/தியி >ேசல திமாைல ேதாதிர ெச:வதாக உள ப>தியி* ப

அவதாரSதிக4ைடய ெபைமக4 3ற-பளன. அவ/

இராமாவதார, கிUணாவதார ெமபவைற-பறிய சாிதிர9க சில
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ெச:7களி $கமாக2 ெசா*ல-பகிறன. இ F=?ள சில ெச:7க

வமா/ :
இர*த5

இழி .

“ப*ெலலா ெதாிய$ கா"- பவர கதி 3"2

ெசா*ெலலா; ெசா*= நா" ைண$கர விாி நீ"
ம*ெலலா மகல ேவா" மானெம பதைன K"

இ*ெலலா மிரத லேதா விழிவிழி ெவத ஞா/.”
>ேசலைடய ம$க உண6 த=யவைற விபி- பபா தாயி யர.
“ஒமக6$ களிதிேபா ெதாமக6 ைக நீ தி ேம*K8
திமக69 ைகநீ மக69 ைகநீ ெமெச: வாளா

ெபாமிெயா மகவ,9கC பிைசத,ம ெறா மக6 ரC Kழா-

ெபநிலதி கிடத,ம ெறாமகெவ9 ஙன;சகி-பா ெபாி பாவ.”
“அேதாெவ வயிெற,த பசியட9கி றி*ைலெயன அ,மா ேலாேச:
சிதாத க;சிவா$ கிைலெயன$க னாெயன-ெபா: ெச- ேமாேச:

தாவ ெதாேச:மி ைசய->ேபா தினிெலாேச: கி d-ப
நதாம ற2ேச7 ெமதிாீ-ப2 சித> நய$> ேமாேச:.”

“அதமைன2 சிறாெனாவ னி/Jம தக9கறிெய னடா ெர/

ெதாவினா யினனால2 ெசாெபாயா ததாென2 ைவத னா:நீ
எைரெய றிமழ6$ >ைர-பின ெச:ெயனிெல ெச:வா ெம/
மதவஃ தறிதிேல ெனனமெறா /ைரததைன மற$க2 ெச:வா.”

“>Cடலேமா திர9கடக; "யய மைனயாத9
>ழவி$ கிடா

Cடாிக$ கCணேன ெயன$>நீ யிடாதி$>
ெபாறாைம ெயேன

கCெடதி- ேபாதிெடன$ கைரமதைல$ கி*லாதா
கடற தாH$
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ெகCடப2ெசா* வாைதெயன நாைள$> நாைள$ெக
றியபி2 ேசாவா.”

ெச%வ*தி

இழி .

“ேகா"ெபா னளி-ப னிேற ேகா"ேரா மாதி ைர$>

ஊ"ய கிைள$ேகா வாைத 7ைரதைட >வென றா?
ேத"ய கால _த சிமி8த*வி ெடாழிவ ேரெகா*

வா"ய ம9> ன9கா: மாCெபா பயகC டாேயா.”

வாயி* காவல >ேசலைர அவமதி$ 3ற*.
“வ>தப* ?ல> ேபாற மாறல 3c ேமவ2
ெச>தர சா49 கCண2 ெசமெல9 ேகநீ ெய9ேக

இ>தப* வார$ கைத ேயைழ-பா- பாேன ச/

ப>தறி திடல றா:ெகா* பயனிS- பைடதா: ேபா?.”
“சிவிைக bதி ேவC; ெச,ெபா ெசல6 ேவC
>விைகேய வல ேவC9 ேகாலமா தி$க ேவC
கவிைகதா9 >ந ேவC9 ைக7ைற சிற-ப ேவC
அவிைகயி* விள$க ேவC மரசைவ >/> வா$ேக.”
அ-ேபா >ேசல எCOத*.
“மிெச:த மதாணி யா தாரமா விள9> படா

ெபாெச:த ]தி யாமி- ேபாதியா ெப/வ ெத9ேக
நெசய னS தாைத நாளிH9 ேகட திறா*

எெச:வா ெமCணா ெதாைற யிய/த ெல/ தீேத.”
க=ணபிரா

அவைல உ=ட%.
உ=ட%.

“HமிQ வவெலா ேறH ைனறி த6 மி/
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பH ைட7மி றா> படவ9 ைக7ம ண$>

ெகாHவா: ெசறி-பி னம >ள ேவC வதி ெறனா
உHப* ?ல> Cேடா ெனாபி" யவறி றாேன.”
மகளி !+(.
!+(.
“எளிேயா பாவ மிதைன _ர ேமவதா
அளியா ேதேன பாேல ெயனவினி தா-ேபசி$

களியா நிேறா கா மீயா கழிெகறா

ெதளியா ந*ேலா ாிவHைர ெயறா சிலமாத.”
Jத ச"கிைத இய+றிய.
இய+றிய.
ேதவராசபிைளயிHைடய ஆவைலயறித பிைளயவக அQவ-ெபா,

ெச:7 ெச:7 ைறகைள7 கைத அைம$> வழிகைள7 அவ$>$
கபி வதன. அQவா/ இவ கபிதைமயா* ேதவராச பிைள$>

ஊ$கCடாயி/. நCபக சிலைடய _Cத=னா* aதச9கிைதைய

தமிழி* வசன நைடயாக ெமாழிெபய ைவ$ெகாC ெச:7 நைடயாக

இயற ெதாட9கின. அ6 >ேசேலாபா$கியானதி ெச:தியாகேவ "த.
அதனா*, ெபாிய Fலாகிய அதைன நிைறேவ/வ அசாதியெம/ நிைன

அவைரயி* தா இயறியித பாட*கைள$ கிழிெதறிவிடா. ஆனா?

ெச:ய$ 3டவி*ைலேய எற >ைற அவட ேபாரா"$ ெகாC"த.

அதைன$ ேகவி7ற பிைளயவக அவாிட வ= ெச/, “நீ9க இ

விஷயதி சிரம ைவ$ ெகாள ேவCடா. இத அைமயான ேவைலைய

எனிட ஒ-பிவி9க. உ9க னிைலயிேலேய ெச: "- பி

திாிசிரர ெச*?ேவ” எ/ ெசா*= அவாிட இத ெமாழிெபய-

வசனைத தா வா9கி ைவ$ெகாC பாட ஆரபி2 சில மாத9களி
ெச: "தா.

aதச9கிைதெயப Nகாத ராணதி?ள ஆ/ ச9கிைதகளி* ஒ/.

சிவமாமிய காCட, ஞானேயாக காCட, $தி காCட, எ$கியைவபவ
காCடெமH நா> பிாி6கைள உைடய; சிவெபமாHைடய பலவைக-

ெபைமகைள7, பல தலவரலா/கைள7, தீத வரலா/கைள7, பல
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உபநிஷ$களி கைத7 விள$கி$ 3/வ. சிவபிரா கைழ- பா"-பா"2

ைவகCட பிைளயவக4ைடய அ- ெப$>, aதச9கிைதயி* ந>
ெவளி-ப. தலவரலா/கைள$ 3/வதி?, அவைற- பலவைகயாக2

ெச:7களி ெபாதி அணி ெச:வதி? இவ$> வி-ப அதிக. ஆத=

இF=* தலவரலா/க 3ற-ப இட9களி* அதல- ெபயகைள

திாிபிலைமத*, அதலவிேசட9கைள2 $கி ஒ ெச:7ளி 3ற*, அ

தல-ெபய$> ஏற சதைத எதாள* த=யன காண-ப. வ;சி ைற

ேபாற சிறிய பா$களி* வரலா/கைள விைரவாக$ 3றி$ெகாC ேபா>
இட9க சில இதி* உC. இF== சில பாட*க வமா/:
மா"கனிைய 0ர"0 உதி*த%.
உதி*த%.
“ஒைறமா9 கனிெம: ய"யவ$ >தவி 7ப$> மாியந கதிைய

உறசீ ரைம யாெதாழி னெற /வெதன- ப$ கைலக
ெசாறவQ வனதி ெசறேத மாவி _9கிய ேத9கனி பல6

நறவ2 ைசவ ெபாியவ ெகாள நாெடா/ நாெடா/ தி$>.”
(ராண வரலா/, 7.)

நாக9க.

“ெபாறிய ட$க ேபா>கா =ைம7 ெபாதி
ெநறியி 1வதேத 7Cக தரெதா/ நில6

>றிெகா ேயாகிய தநிக தாெரன$ >றி2

ெசறி7 மாமணி- றவிள$ கி;ெச, பணிக.”

(ஞானேயாகைத 7ணதவா /ைரத , 20.)

வாரணவாசி (காசி)

"சீரணவா சிாியன வழிநி/ ெசறிெசம

காரணவா சிாியவிாி தCேம69 கதினனா:
ேதாரணவா சிைகம=7; டKதி ெநமாட

வாரணவா சிையயைட மாCக9ைக ைறS8கி.”
மட$>.
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“Sவ$> மிைளயாறீ யசியிH மிைளயாெவ

பாவவிைன திறெமாழியா ப"/>" ெகா4ெமாழியா
ஓவிமைற ெயா,$ெகாவி 7/ெபாகC மி$கீ"

ேயவிக$> ெந9கCவிைல ேயைழயாி* லகதி/-பா.”

(அ"யா ^சாவிதி7 மவைர- ேபாறிேனா ேப/ ைரத, 19, 27.)

தி.

“Sவா தேல "யா "ேவ $கCணா

ேதவா ேதவ$ கிைறேய கைறேய: சீகCடா
ேகாவா மணிேய ேத யத >ண$>ேற

ஆவா வ"ேய னாேற Hைடயா யளாேயா.”

(ஞானி பணிவிைட- ேப/ ெசாற, 33.)

ப9கAாி* இதெபா, இவ, தட வதித த மாணவராகிய

ேசாடசாவதான -பராய ெச"யாைர$ ெகாC தமிழைமயறித சில

பிர$களி னிைலயி* சில ைற அவதான ெச:வி த$க ெபா4தவி
ெபற2 ெச:விதன.
திாிசிர2ர மீ=ட.
ட.
அ-பா* பிைளயவக திாிசிரரதி> வரேவC"ய இறியைமயாத காாிய

இதைமயா* ஊ ெச*ல ேவCெம/ ேதவராச பிைள$>$ >றி-பிதன.

அ விஷயதி சிறி உடபா"*லாத அவ பிற> ஒவா/ உடப 5பா:

ஐயாயிர உயத gதாபர த=யைவக4 இவ ேன ைவ2

சாUடா9கமாக வதன ெச:, “இவைற அ9கீகாி$ ெகாள ேவC.
எ-ெபா, ஐயா அவக விஷயதி* கட-பாைடேய; நா அQவிடதி>
அ"ைம” எ/ தைடய பணிைவ- ல-பதி மிக6 ேவC"ன.

அவைரயி* அதைகய ெதாைகைய$ காணாதவராதலா* அதைன மி>திெய/
இவ எCணி அைடத விய-பி> அளவி*ைல. ேதவராச பிைளயிHைடய

அைடைமைய ேநா$கிய ெபா, ைகமா/ கதாம பாட;ெசா* ?

இய*பினராகிய பிைளயவக4$>, ‘இவ$> நா யா ெச:ேவா?’ எற

எCண உCடானைமயா* அவைர ேநா$கி, “உ9க4ைடய அபி> நா ேவ/
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என ெச:ய- ேபாகிேற? இ9ேக நா வதபி உ9க உபகாரதா*
/-ெபற >ேசேலாபா$கியான, aதச9கிைத ெயH இரCைட7

உ9களிட ெகாவிகிேற. உ9க ெபயராேலேய இவைற அ2சி

பதி-பி ெவளியி$ ெகா49க. அ9ஙன ெச:தா* தா என$>

தி-தியாகவி$>. தமி8, ஸNகித, ெத?9> த=ய பாைஷகளி கவிக
தா ெச:த F*கைள இQவா/ த9கைள ஆதாித பிர$களி ெபயராேல
ெவளியிவ பைழய வழ$கதா. இைத-பறி தா9க சிறி

ேயாசி$கேவCடா. இ*ைலயாயி நா மி$க >ைற7ைடயவனாேவ.

எHைடய இUடைத- ^திெச:யேவC” எ/ இரC தக9கைள7
அவ ைகயி ெகாதா. அவ ஒ/ விைட ெசா*ல ெதாியாம* பிரமி

நிறா. அவ$> அவைற தா ெப/$ெகாவதி* வி-ப இ*ைல;

அ;சினா. ப$கதி* இதவக இவைடய >றி-ைபயறி அைத வா9கி$
ெகா4ப" வ/தி- பி அவ ெபா தா9கேள வா9கி ைவ$
ெகாCடன.

ற-பைகயி* ேவ/ சில பிர$க4 இவ$>- ெபா4தவி ெச:தன. அ-பா*

பிரயாணதி> ேவC"ய ெசளகாிய9கெள*லா ேதவராச பிைளயா

ெச:வி$க- ெபறன. இவ மாணா$கக4ட ெஸள$கியமாக திாிசிரர வ

ேசதன.

பி [2]அF*க ேதவராச பிைளைய2 சாதவகளா* அ2சிட- ெபறன.
அ2சிவத>  அ2ெச:தி சிலரா* இவ$> ெதாிய வத. இவ தாேம

சிற-- பாயிர பா"$ ெகாததறி த மாணவகைள7 நCபகைள7
பா"$ ெகா$க2 ெச:தன. அF*களிரC அ2சிட-ெப/ ேதவராச

பிைளயி ெபயராேலேய உலாவி வரலாயின.

ேதவராச பிைள அ"$க" பிைளயவக4$>$ க"த எ,தி வவா. ஒQெவா

க"ததி தைல-பி? >Nதியாக ஒ ெச:7 எ,வC. அQவா/

எ,தியவ/ இரC >வண$கமாக2 aதச9கிைதயி ேச$க-படன. அவ

பி ெச:7 ெச:7 பயிசிைய விதி ெச: ெகாC பல பிரபத9கைள
இயறினா. அவைற அ-ெபா,த-ெபா, இவ$> அH-வா. இவ

அவைற2ெச-ப; ெச: சிற--பாயிர பா" அH-வா. அைவ அ2-

பிரதிகளி காண-ப.
-----------
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[1] வதேத - காைறேய, கிைடதைதேய; சிேலைட.

[2] >ேசேலாபா$யான பதி-பி$க-பட கால சாதாரண வஷ சிதிைர மாத;

aதச9கிைத பதி-பி$க-பட கால இரா%ஸ வஷ காதிைக மாத.
-------------

14. உைறI 2ராண அர"ேக+ற பல பிரபத"கைள இய+ற..
இய+ற..
ப9கAாி* மி>த ெகளரவமைட வத ெச:திைய$ ேக திாிசிரரவாசிகளி
சில இவாிட வ, “உ9க4ைடய க*வி- ெபைமைய7 மைற-

ெபைமகைள7 நா9க அறி ெகாளாம ேபா:விேடா. அ"$க"

ப9கAாி=  வபவகளா* உ9க4$> அ9ேக நடத சிற-$கைளெய*லா
அறி மிக6 சேதாஷமைடேதா. உ9களா* எ9க4$> இத நகரதி>

உCடான ெகளரவ அதிகேம. ஆனா* னேம நா9க உ9க4ைடய

ெபைமைய உளப" அறி ெகாC நா9க ெச:யேவC"ய கடைமகைள
நறாக2 ெச:யாம= விேடா. இனிேம* நா9க தவறமாேடா”

எறாக. “எ*லாவறி> தாயான ெச*வதி திவ4 உ9க4ைடய
அைடைம7ேம காரண; ேவேற என$> என ேயா$கியைத இ$கிற?” எ/
பணி6ட இவ விைட 3றினா. இ9ஙனேம சேதாஷ விசாாி-பவ-

க4$ெக*லா விைட 3றிவதா.

அ-பா* திாிசிராமைல திவாைன$கா த=ய Nதல9களி?ள Sதிக4$>

அபிேஷக அ2சைனக ெச:வி னேம தா வா9கியித கடகைள

தீ மாணா$ககளி* ஏைழகளாக உளவ$> நெகாைடயளி விவாக
ஆகாதவக4$> விவாக ெச:வி தமிட இ*லாத ஏ2 வ"கைள

விைல$> வா9கி7 ப9கAாி= தா ெகாணத திரவியைத ெம*ல ெம*ல
நாளைடவி ெசல6 ெச: விடன.
உைறI 2ராண அர"ேக+ற.
அர"ேக+ற.
ப9கAாி பா" "த உைறB-ராணைத அர9ேகறேவC எ/

யாவ ேக$ெகாCடாக. அQவாேற அத>ாிய ஏபாக ெச:ய-படன.

ேகாயிைல2 சாத இடெமா/ மி$க அல9கார9களைமத பதடH

ேமக"க4டH அைம$க-ெபற. பல விவாக4 தமிழைமயறித
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கனவாக4 ைசவ2 ெச*வக4 3"யித 3டதி நேவ இ

பிைளயவக ராணைத அர9ேகற ஆரபிதன. அதி* உள நா2

சிற-ைப$ ேக மகி8ேதா சில; நகர2 சிற-ைப$ ேக மகி8ேதா சில;

நகர-படலதி?ள சாதி வணைனைய$ ேக2 சேதாஷேதா சில. அதி*

ஓாிடதி 3ற-பள நரக வணைனைய$ ேக$ெகாCேட வத
அ$ேகாயி* தமகத கCணீ வி$ெகாCேட ேகடனெரப.
அ-பா* அ-ராண ெசQவேன அர9ேகற- ெப/ நிைறேவறிய.

எ*ேலா93"2 சிறத ^ஷண9க4 ெபானாைடக4 ெபா4
பிைளயவக4$> ஸமான ெச:தாக.
[1] உைறI 2ராண அைம 2.
2.
கா-பிய உ/-$கெள*லா அைமய- பாடேவCெமெறCணி ெதாட9கிய
தியாகராச @ைலயான /-ெபறாம ேபாகேவ இ$ கவிஞ ேகாமா

மன$>ைற7ளவராகேவ இதா. அ$>ைற உைறB- ராண பா"யதா*

தீ விட. மைல, நா, நக, ஆ/ த=யன ந> ைன

3ற-பளதறி இ-ராணதி* aாிேயாதய, aாியாNதமன, சதிேராதய,

மண த=ய பலவைகயான கா-பிய உ/-$க அைமளன. சிவெபமா

ேதாதிர9க பல வைகயி* இைடயிைடேய அைம அைப- ெபக2
ெச:கிறன.

அைவயட$க மிக அழகாக அைமள. Fபாயிர உ/-பி*, F=H வ
ெச:திகைள- பலவைகயி* எதா4த* சிறத கவிஞகளி மர; அதைனபிபறி இ$ கவிஞ அைவயட$க2 ெச:7க4 ஒறி*,
[2] “உய>ண நிறதி ேனா மைறய >ண9க >ள

ெபயவ/ நிற9க 4த ேமனியி ெகாCட ெபமா

உய6/ ெபாிேயா ெசாற ெவாCைவ- பாட ேலா

ெபயவ/ சிறிேய ெசாற பாட? ெபாி ெகாவா”
என இதலதி சிவெபமா ப;சவண ெகாCட வரலாைற எ$
3/கிறா.
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ேசாழ நாைட2 சிற-பி$ைகயி* அ ேதவேலாகதிH சிறதெதH கல-பட,

“அறவிைன- ேபாக S" யைமதநா ெளாழித ஞாேற

திறமிற$ கீேழ த4 ெத:வநா "ைன-ேபா லா
ெபறல/ த S"- பிற9>த சா ேளாைர
நிறம 6றேம ேல/ நிைலய ேசாழ நா”

எ/ 3/வதி* இவைடய ேதசாபிமான ல-பகிற.
ஐதிைண வள9கைள7 ஒ-யவிறி2 சிற-பி2 ெசா*? இ- ெப9கவிஞ
ெந:த* வள ெசா*?ெபா,, அநில வா8வா த ெத:வமாகிய
வணைன வழிப ைறெயாைற அறிவிளா:
“நீ தவைல வளெபா= தரநிக8 றவ$

ேகா நா பரதவ ெதா,ெதா/9 >ைறதீ

தா சீ-ன =ைறயவ னாசிெகாC டம
பா ெபற கான*a8 பர-ைட ெந:த*.”

இதி 3ற-பட ெச:தி பCைட F*களி காண-பவ.
திநகர- படலதி*,

"ெசதமி ழைம ந> ெதாிபவ ெதாித ேகப

திந ெபா^ ணாைட கமேனா தவ வ*லா

அதமி* க8ேவ ளாள ரணிம/ கிய*ெப ெசாறா” (85)
எற ெச:7 இவைடய தமிழைமைய நகறி பாரா" ஆதாித உைறB2
ெச*வகைள நிைன பாட- ெபறித* ேவC. த9கைள ஆதாி-

ேபாறியவ ெபயகைள- லவக தா ெச:த F*களி* ந*ல இடதி*
ைவ- பாரா மர பCைட$ கால தேல இ வவதேறா ?
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ராணதி 3ற-ப வரலா/க அத அத இட9க4$ேகற மன உண2சிைய
எ,-ப த$க ெசாெபாளைமதி7ட விள9>கிறன. தி-பரா:ைற

ெயH தலதி* சிவெபமா தி$ேகாயி=* தாிசன ெச:யவத சிலட
ஒ வணிகH வ நிறா. அ$ேகாயி=?ள ஆதிைசவ வழ$கேபா*

யாவ$> திநீ/ வழ9கினா. அதைன- பிற ப$தி7ட ெப/ அணி

ெகாCடன. வணிக கீேழ சிதிவிடா. அதைன$ கCட ஆதிைசவ அ;சி2

சின 3/வதாக உள ஒ ப>தி சிவேராகதி பயைன ந>
அறிவி$கிற.

"நீைற2 சிதிைன ய*ைலயி நிக8பவ தைட7

ேபைற2 சிதிைன யறவிைன 7ளெனன- ேப

3ைற2 சிதிைன யிவணைட /க9 >ல6

ஆைற2 சிதிைன சிதிைன நிறி வைன” (வி*வாரணிய-. 12)
எ/ ஆதிைசவ ெசா*?வதாக அைமத ெச:7 அவ உளெத,த
சினைத7 இர$கைத7 ஒ9ேக ெதாிவி$கிற.

உத9கனிவெரபவ உைறBைர ேநா$கி வெபா, பல தல9கைள தாிசி
வததாக2 ெசா*ல-ப ப>தி அதல9களி வரலாைற2 $கமாக6
அழகாக6 ல-பகிற:

“அைனேபா? ந*லாைன யைடயாாி *லாைன

விைனயா6 மி*லாைன விள9>மைற2 ெசா*லாைனைனேம வி*லாைன- ாிசைடயி ெச*லாைன

எைனயாள வ*லாைன ெயழிகா;சி யிைட-பணிதா”
“அ=ேதா ?ைடயாைன யைனல> ைடயாைன

வவி*கள9 காியாைன மாலயH$ காியாைன

பனமா சைடயாைன- பவெமHமா சைடயாைன

ெநமணி- /ைறவாைன நிைறவாைன- ^சிதா.”

(உத9கனி ெபா=வைடத படல, 82, 102.)

ப;சவண- படலதி* உைறB2 சிவெபமா உத9க னிவ$> ஐ
வணைடய தி$ேகாலைத ஐ சாம9களி கா"யளிய ெச:தி
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ெசா*ல-பகிற. இ-ப>தியி* சிவெபமா தம$>$ கா"யளிய ஒQெவா
தி$ேகாலைத7 தாிசி இற உத9க னிவ அQவ$ேகாலைத2
சிவெபமா ெகாCடத>- பலவைக$ காரண9கைள$ 3/வதாக இத
விதாரகவி அைமளன.

ப1க உவ*ைத க=7 உத"க னிவ !(த%.
!(த%.
“ெவளிய மா*வைர ெவளிய மா*விைட ெவCைப
ெவளிய வாமதி ெவளிய வான* ெவCணீ/

ெவளிய வா>ைழ ெகாC விள9>/ தேகப

ெவளிய மாப" க வாயிைன ேமேலாேய.” (ப;சவண- படல, 65.)
aரவாதித எHமரச உைறBைர தைலநகராக ஆ$கிய, ேவைட ேம

ெச/ காதிமதி ெயH நாக கனிைகைய$ கC காத* 3

மண;ெச:த, பிற6 aரவாதித- படலதி ெசா*ல-பகிறன.

காதிமதியி ேகசாதிபாத வணைன சிறத உவைம த=ய அணிக4ட
காண-ப. சதிேராதய, சதிேராபாலபன த=யன இ- படலதி*
வளன.

சதிேராதய.

“வாத ]ர தி*ைலநக மவி- பிடக வா:Sட$

காத ெலாெபC வா:திற-ப$ கட6 ளளா ெச:தெதன2
சீத மதிய வாமவி2 ெச,தா மைரக வா:Sட

தாத வாப* வா:திற-ப தCண9 கதிரா ெச:தேத.”
சதிேராபாலபன.

“ஒபா தல வதெவழி காதி மதிெய H>

ெபாபா ைமயாி வம ேபாதா ெத/ மீதல

வபா னிறத ெச,9காதி மதிேய ெவளிநீ வைவயா*
இபா லஞரா ?4ற6 ெவளிேய க6ெம Hயிர;.”
(aரவாதித. 153, 161.)

பைகவ ேபா+ற%.
ேபா+ற%.
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பிைளயவக ப9கA ெச/வதைத அேநக பாரா" வதா? இவ$>

அ9ேக கிைடத ஸமான அதிகெம/, 'ஆைலயி*லா ஊ$> இ?-ைப-^2
ச$கைர' எப ேபால$ கனட ேதசதி ெச/ இவ பாராட- ெபற ஒ

ெகளரவமாகாெத/ சில ெபாறாைம$காரக அ9க9ேக ெசா*= திாிதன.

அவக இவ இQ6ைறB- ராணைத அர9ேகறிய ெபா, பதசார9க

ெசா*வைத7 விஷய9கைள த$க ேமேகாகைள$ கா" விள$>வைத7

இவ$>ள Fலாரா:2சியி விாிைவ7 அ-ராணதி* இவ அைமள
நய9கைள7 ேக ஆனதமைட த9க எCண9கைளெய*லா மாறி,

“ப9கAாி ெபற பாிசி> இவ பாதிரேர. இH எQவள6 ேவCமாயிH
ெகா$கலா. இவைடய லைம அக/ அறிவாிதா7 விள9>கிற” எ/

விய த9க ெபாறாைம$ >ணைத- ேபா$கி$ெகாCடன.
வி*வாென K ப)ட ெப+ற.
ெப+ற.

இவைடய சிறத க*வியாறைலயறித பல விவாக4 பிர$க4

இவ$> ஏேதH ஒ பட அளி$க ேவCெம/ தேள நி2சயிதாக.

ஒQெவாவ ததம$> அத அபி-பிராய ெநநாளாக இததாக6

யாேரH ஒவ ெதாட9கினா* தா அ$கைத ஆதாி$க ேவCெம/

எCணியதாக6 3றி தைடய உடபாைட ெதாிவிதன. பி ந*ல

நாெளாறி* ஒ மகாசைப 3" இவைடய க*வி திறைமைய- பறி- ேபசி
இவ$> விவாெனற படைத அளி அத> அறி>றியாக2 சா*ைவ
த=ய மாியாைதகைள7 ெச:தாக. அத* இவைர விவா

பிைளயவகெளேற >றி-பி வரலானாக. அத பி பதி-பி$க-ெபற

>ேசேலாபா$கியானதி* இவ ெபய$>  'விவா' எப காண-ப.
[3] காதிமதியைம பிைள*தமி3.
பிைள*தமி3.
திவாைன$கா அகிலாCட நாயகி பிைளதமி8 எ*ேலாரா? ந>

மதி$க-ெப/ உலாவிவவைத7 இவ திதவைற- ெப தி-பிரா"
பிைளதமி8 இயறியி-பைத7 அறித அபக உைறB 

காதிமதியைம மீ ஒ பிைளதமி8 இயறேவCெம/ ேக$ெகாள,
அQவாேற வழ$க-ப" ெச: "  காதிமதியைமயி சநிதியி*

அர9ேகறின. அ9ேக வதித விவாக அFைல மிக6 பாரா"2
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சிற-- பாயிர9களா* த9க நமதி-ைப- ல-பதினாக. அத2

ெச:7க4,

“_ேம6 திS$கீ2 சர-ப;ச வேனச2 ேசாதி பா*வா8

ஏேம6 தி$காதி மதிபிைள தமிழமி8த ெமம$கீ தானா*

நாேம6 தமி8-லைம$ ேகாெர*ைல யா7ைறத ந*ேலா வ*ேலா
மாேம6 சிரகிாிவா8 மீனாசி தரநா வலவ ேரேற”

எH ெச:7 ம கிைடத. அFைல அர9ேகறி வைகயி

ெபாறாைமயா* ராேசப; ெச: >ழ-பி விகிறெத/ நிைன சில
வர-ேபாவதாக$ ேகவி7ற சிரNெததா ெச*ல-பா த=யாெரபவ

த$கவகைள$ ெகாC த=* அ9ஙன நைடெபறாம ெச:ததறி- பிH
அேனா ஒவ வாராம* த$க பாகா-ைப7 ெச:விதன.

அதைன அர9ேகறிய பி பல கன தனவாகளா* இவ$> த$க

ஸமான9க அளி$க-படன. ஒவ விைல7யத க$கH ேமாதிர

வழ9கினா. அF* விேராதிகி வட (1852) ைவகாசி மாத அ2சி

பதி-பி$க-ெபற.
க+01மாைல.
க+01மாைல.

சிலைடய ேவCேகா4$கிண9கி எ/g2சர ெவCபா வதாதி,
திாிசிரரள கீைழ2 சிதாமணி தCடபாணி பதி/-பததாதி,

தி$க>"மாைல த=யன ெச:ய-ப அ9க9ேக உாியவக னிைலயி*
அர9ேகற-படன. அவ/ எ/g2சர ெவCபாவதாதியி* ஒ ெச:7ளி
ப>தியாகிய, “3ட*வைள, விறாைன ேமமைல வி*லாைன” எப ம

ஞாபகதி* இ$கிற.

[4]க>"மாைல எளிய நைடயி* அைமத. இF?, தி$>ற பா$களி

க 9, 65, 91-ஆ ெச:7களி?, தி6தியா தி$களி/-

ப"யாெரபவறி க$க 10,11-ஆ ெச:7களி?, திவாசகதி

க$க 87, 98-ஆ பாட*களி?, ெபாிய ராணதி க 89-ஆ
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ெச:7ளி?, பழெமாழிக 4, 19-ஆ ெச:7களி?, திவிைளயாட

ராணதி க 16-ஆ ெச:7ளி?, நாயமாக4ைடய அ;ெசய*க 17,

27, 34-5, 47, 72-3, 84ஆ; ெச:7களி?, யா-ப9கல$ காாிைகயி க

77ஆ பாட=?, சிேலைட 12, 44-ஆ ெச:7களி?, அக- ெபாளில$கண2

ெச:தி 43-ஆ பாட=?, ஒவைக$ கபைன நய9க 21-2- ஆ பாட*களி?,

உேலாபிக4ைடய ெசய* 94-ஆ பாட=?, பிராதைனக 23, 80-ஆ

பாட*களி? மிக அழகாக அைமளன. இதி?ள சில பாட*க வமா/:"Cணிய வ"வா ேவடத பிரானா ெபான" தாமைர2 ெச-

மCணிைட ேதாய ேவட;ெச: நாளQ வழி-லா:$ கிட-பிH :ேவ
எCOவ தினியா திைமயவ லக மி/திநா ளழிவ ேநா$கி$

கCணக >மி மதியினா னைக$>9 க>" மாமைல- பரேன.”
“மைறயவ திைவ ைவதிக ைணைய வபர சமயேகா ளாிைய$

>ைறவிலா வைத$ காழி7C ஞான$ ெகா,திைன தி$>மா றவா:
நைறகம ழல9க க-பர ைபயக ண>ைம திலகதீ த>$

கைறத ைனக ளா"யி ெபா=79 க>" மாமைல- பரேன.” (6, 48.)
[5] வா)ேபாகி கலபக.
கலபக.
இவ ஒைற இரதினகிாிெயன வழ9> வாேபா$கி ெயH தலதி>2
ெச/ Nவாமி தாிசன ெச:தா. அ-ெபா, அத தலதி

அ"யவகளாக6ள பனிரCடா; ெச"மாகளி பல விப, அத

தலவிஷயமாக ஒ கலபக இவரா பாட-ெபற. அ ‘வாேபா$கி$ கலபக’
என வழ9>. அ தலதி ெபயகளாகிய வாேபா$கி, அரதனாசல,
சிவாயெமபைவக4, Nவாமியி திநாம9களாகிய வாேபா$கி, "த,ப,
இராச=9க, மைல$ெகா,ெதபைவக4, அபிைகயி திநாமமாகிய
பா>ழ= ெயப, சத கனிய வழிப இைறவ கடைளயா*
இ9ேக த9கியி-ப, வயிர-ெபமாெளH ெத:வ இதலைதபாகா$ெகாC"த?, இ" ^ைச ெச:த, ஆாியவரச
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ெவ"னைமயா?Cடான வாளி த, இைறவ தி"யி=த?,

ஓாிைடய அபிேஷகதிகாக$ ெகாCவத பா>டைத$ கவி8த காக
எாி$க- ெபற, ஆாிய திம;சன ெகாCவத?, கா$ைகயி

ெச:திைய- ல-பத அத வ"வ அ$ >ட9களி* அைம$க- ெபறித?,
சிவேநச2 ெச*வக4 தைடய ெபா வவா7 பனிரC ப9கி*
ஒப9ைக இைறவH$> அளிவபவக4மாகிய பனிரCடா;

ெச"மாகளி அைம2 ெசய? உாிய இட9களி ெசQவேன இF?
அைம$க- ெப/ளன.

கலபகதி>ாிய உ/-$க எQவள6 ெசQைவயாக அைமயேவCேமா
அ9ஙனேம இதி* அைம விள9>கிறன. இதி?ள 3தரா/-

பைடயகவ=*, இதலைதயைட வழிப- ெப;ெச*வமைட தனிட
ெச*? ஒ 3த, வ/ைமயா* / தைன யாசித மெறா 3தைன
ேநா$கி, இதலைத யைட7 ன தா அைடதித வ/ைம பைத$
3/ ப>தி ப"-பவக4ைடய மனைத7க2 ெச:7. இF=?ள,
“த,6ைமயா H தமிழிைறயா பிH
ெதா,மிைறயா ேம?; வ - ெக,வகீ8

இறா ெலH9>ைறேபா ெமமன;ேச வாேபா$கி
அறா லமதா ய"” (7)

எற ெச:7ளி*, ெதா, இைறயா* ேம? வ ெக,மியதாக2 ெசா*=ய

இதலவரலாறா>. 'உைமயினா* H, பாC"ய அரசனா பிH, ஆாிய
அரசனா* ேம? வக உCடாயின; கீேழ ம வ இ*ைல; எHைடய
க*ைல- ேபாற ெந;சி* ேதவாீைடய திவ"கைள2 ேச-பி அ$ >ைற
நீ9>' எப இ2 ெச:7ளி ெபா.

இ F=?ள ேவ/ சில நயள பாட*க:
“>ைறயிமா ணி$கமைல ெவளிமைல நா49

>ல6ேசா /ைறபா /ைறெந:தா னநீ

உைறயி*கர2 சிைலயெபா வைரெநமா தேலா$
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>/ேபாக9 ெகா-பJ திவபா ?ைறவா

கைறயிலற பலவள-பா ெளாேதாழ னிதி$ேகா
கைரயி*ெபா ப9களி-பா கனவணிக ளநீ
ைறயிெல? பாதியணி ைதயேம /ழ*K

"த,g ாித>ேமா ெமாழிமின" ேயேக.” (15)
வ=7 வி7 H.
H.
“இ/ ைப9கிளிைய ேயவி னைமைக இ$> ேமாகிளிெயா ைரெச7
எகின ேந"யறி யாத ேத" எ9ங னி/ெசவி ய>/

ஒ/ ம9>ல >றிவ ைளதிைவெயா /தி ெய/சைட சிைறெச7
உ/க 9>யிெலா ெசவி= படைத உணத ேதெசல6 ள;சி

/ ெதறெலதி ெசறி "க" ேதாெகா ^ணிைரெய ன$ெகா4
2சி ல*லெவன வC வா8ெசவி ைன ேசவ= யா$>ள

த/ ெதாெடன ெகாCைட வா,வாி வC" காCமய லட9க6
அரத னாசல ாிட ைரதவ அணித மாைலெகாண மிகேள.” (26)

பிைளயவக இயறிய கலபக9களி* இ தலாவதா>. இவக ெசா*ல

இ Fைல அ-ெபா,த-ெபா, எ,திவதவ சி. தியாகராச ெச"யா.

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

[1] இF* தியாகராச ெச"யாரா* விஷு வஷ ஆனி மாத பதி-பி$க-பட.

[2] உய>ணெமற சவைத; அத நிற ெவCைம.

[3]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபததிர, 276-387.

[4]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபததிர, 2810 - 2914. மற

இரC F*க4 கிைட$கவி*ைல.

[5]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபத திர, 947-1048.

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

15. இலகண விளக பாட"ேக)ட.
பாட"ேக)ட.
இலகண விளக ேக)க விபிய.
விபிய.
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பிைளயவக பல மாணா$கக4$>- பாட; ெசா*=7 பல F*கைள
இயறி7 வத காலதி?93ட தா அறியாத விஷய9கைள யாேரH

ெசா*வாகளாயி அட ேகப வழ$க. இல$கண இல$கிய F*க

பலவைற இைடவிடாம பயி/ வதா? ஒQெவா Fைல7 உைரைய7
பரபைர$ ேகவியினாலறிெகாCடவகளிட அவக வி-ப-ப"

ஒ,கிேயH ெபா4தவி ெச:ேதH ேககேவC"யவைற$ ேக ெதளி
ெகாவா. ஐதில$கண9க4 ஒ9ேகயைமத >" ெதா*கா-பியெமன
வழ9க-பவ ைசவ விவானா* இயற-ெபறமாகிய இல$கண

விள$கைத உைர7ட ெப/ அதைன ஆரா: பலைற ப"தா. ப"

அதி சிலசில இடள க விள9கவி*ைல. பல ேமேகா ெச:7க4$>-

ெபா ெதாிய வி*ைல. ஆதலா* அதைன ைறேய பாட9ேக
ெதளியேவCெமH எCண இவ$> உCடாயி/.
கீ3ேவ?/ < பிரமணிய ேதசிகாிட பாட ேக)ட%.
ேக)ட%.

உCடாகேவ அதைன- பாட; ெசா*? திறைம7ைடயவ, அ Fலாசிாியராகிய

திவா5 ைவதியநாத ேதசிகாிட க/ேதத மாணா$க பரபைரைய2

ேசதவரான கீ8 ேவA2 [1]-பிரமணிய ேதசிகெர/ விசாாிதறிதா. பி,
மிகய/ அவைர$ ைக7ைறக4ட ேபா: தாிசி தைடய >றி-ைப
ெதாிவிதா. அ-பா* அவட இ$> ஒவைர தனிேய அைழ, “பாட9

ேகேபனாயி இவக4$> நா என ெச:யேவC?” எ/ ேகடா. அவ,

“ஐயா அவகைள ஆ/ மாததி>$ >ைறயாம* ைவதி மாத ஒ/$>

இப 5பாயாவ அவக ெசல6$>$ ெகா$கேவC. பாட ேகடா?

ேகளாவிடா? ெசானப" ெகா விடேவC. ஆ/ மாததி>- பி

ஏதாவ த$க ஸமான ெச:யேவC. அவக4ைடய ைக$>றி--

தகள மாணா$ககளி ெபய வாிைசயி* உ9க4ைடய ெபயைர

மாணா$கெரப ல-பட உ9க ைகயினாேலேய எ,திவிடேவC. S/

மாததி ெதாைகைய னதாக$ ெகா விடேவC. பாட9 ேக>ேபா

ஆஸன- பலைகயி* அவகைள இ$க2ெச: மாியாைதயாக$ ேககேவC”
எ/ ெசானா. இவ அ9ஙனேம ெச:வதாக அவாிட; ெசா*=- பிரயாண2
ெசலவி>- பண ெகா வி, “திாிசிரர எ,தளேவC ” எ/

ேதசிகாிட ெசா*= தா ன வவிடா. பிற> >பட ேதசிக

இத> ஒ தனி விதிைய அைம, வரேவCெம/ அவ$> விCண-ப-
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பதிாிைகெயாைற யH-பிவி அவ வரைவ இவ எதிபாதிதன.

>றி-பிட காலதி* -பிரமணிய ேதசிக வேச அQ விதியி* த9கினா.
அ-ெபா,  வா$>தத ெச:தப" அவ$> மாதேவதன ெகா-பத>$
ைகயி ெபாளி*லாைமயா*, காதிமதியைம பிைளதமிைழ அர9ேகறிய

காலதி* தம$>$ கிைடத க$க ேஜா"ைய$ கழறி வி/ ஆ/ மாத

ெதாைகைய7 னதாக$ ெகாதன. அவைர உயத ஆஸனதி* இ$க2

ெச: தா கீேழயி அவ ெகாத ைக-தகதி?ள மாணா$க ெபய
வாிைசயி* தைடய ெபயைர7 வைர ெகாவி- பாட9ேகக

ெதாட9கினா. அதிேககேவC"ய பாக9கைளெய*லா சில மாத9களி ேக

"வி அ-பா* தி$>ற பாிேமலழகைர, யா-ப9கல$காாிைக உைர,

நb* விதி7ைர இைவகளி?ள உதாரண2ெச:7க4$>- ெபா4

பிற6 ேக ெதளிதா; ‘இQவள6 ெதளித பயிசி7ள ெபாியவாிடேத
பாட9ேக>ப" ேநத நைடய பா$கிய’ என எCணி மகி8தா.
இல$கண விள$கSலமான பைழய இல$கண F*களாகிய ெதா*கா-பிய,
நb*, நபியக- ெபா, ற-ெபா ெவCபாமாைல, யா-ப9கல விதி,
தC"யல9கார, வ2சணதிமாைல த=ய பா"ய*க ஆகிய இவறி Sல

அைம-ைப7, அத உைரயான அவறி உைரகைள7 த,வி, ‘பிேனா
ேவC விகப93றி’ எH வழி F* விதி$ேகப2 சிறி சிறி ேவ/பதி

இயற-படைவ. உைரயி?ள உதாரண9க4 ெபபாலன பைழய உைரகளி*

உளனேவ. ஆத= அத Fைல நறாக- பாட9ேகடைமயா* னேம

ப"தித ேம3றிய F*களி?, அவறி உைரகளி?, அவறி

காட-ப"$> உதாரண9களி?ள ஐய9க இவ$> அ"ேயாேட
நீ9கிவிடன. அதனா* இவ$>Cடான ெதளி6 தி-தி7 அதிக;

‘பலாிடதி? ெச/ ெச/ பலவடதி* அறியேவC"ய பல அாிய
விஷய9கைள2 சில மாத9களி* இவகளா ெபேறா' என எCணி இவ
இறா.

திாிசிரரதி*, தா ப"தேத ேபாெம/ நிைன தம$>ேள
தி-தியைடதித சில, இவ கீ8ேவA2 -பிரமணிய ேதசிகாிட

பாட9ேகடைலயறி , “சிறத விவானான இவ பாட9ேககிறாேர!
இவ பாட9ேகக ேவCவ உCேடா? என ேககிறா?” எ/ நிைன
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இவ பாட9ேகக ெதாட9கியபி வவ அகி* இ ேகபாராயின.
இவ மறவகைள-ேபால F* / ேகளாம*, வாசி$ ெகாCேட ேபா:

இைடயிைடேய ஐய9கைள ம ேகபைத7 அவைற அவ விள$கி2
ெச*வைத7 ேகட அவக4$>- ெபாெடாட இன விஷய

ேகக-பகிறெதப ல-படாம* இதைமயா* மீC வவைத

நி/தி$ெகாCடாக. F*கைள ைறேய ப"திதால*லேவா சேதக9க

உCடா>? சேதக9கைள நீ$>த>ாிய விைடக4 விள9>?

இQவா/ பல ஐய9கைள தீ$ெகாC அாிய விஷய9கைள ெதாி
ெகாC வைகயி* ஆ/ மாத9க ஆயின. பி இவ ேதசிக$> த$க

மாியாைதக ெச: பிறைர$ ெகாC ெச:வி மனமகி,மா/ ெச: அவைர
ஊ$> அH-பின. இவ$>- பாட;ெசா*= வைகயி* இவைடய இல$கிய

இல$கண-பயிசி, JCணறி6, பணி6 த=ய >ண9கைளயறி அவ இவைர
ந> மதி-பாராயின. இவ$>- பாட;ெசா*ல வா:த தம$> ஒ

ெபைமெயபைத7 அவ உணதா. அவ ஊ ெசற பின இவ அ"$க"

ெச/ அவைர-பா2 ச*லாப ெச:வவா. அவைடய

ேகவிவைமைய7 ஞாபக ச$திைய7 பாட9 ேக"த ைறைய7 பறி
இவ பிகாலதி பலைற விய ேபசியC.

க*வி- ெபைம மி$>ைடய இவ கீ8ேவA2 -பிரமணிய ேதசிகாிட பணி6ட

பாட9ேகடைத நிைன$>ெபா,, ைறம9கல சிவ-பிரகாச Nவாமிக,
சிறத க*விமாென/ ெபய ெபற பி, திெந*ேவ=யி

சி^ைறயி=த தைம ெவளியபல தபிரானவகபா*
ெதா*கா-பிய பாட9ேகட ெச:தி ஞாபகதி> வகிற.
சி"கவன < 2பாரதியா த5ேயா.
த5ேயா.
பிைளயவக4$>- பாட; ெசானைமயா*, கீ8ேவA2 -பிரமணிய

ேதசிகாிடதி* பல$> மதி-Cடாயி/. பிைளயவகேள ெச/

பாட9ேக> த>தி இதலா பல F*கைள அவபா*

அறிெகாளலாெம/ சில அவாிட ெச/ ப" வரலாயின. அவக4
சி9கவன - பாரதியா எபவ, கிUணார -பிரமணிய பாரதியா

எபவ $கியமானவக. சி9கவன - பாரதி அவாிட இல$கண விள$க
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த=யவைற$ ேகடா; பி அவைடய ஏவ=ேம* திாிசிரர வ

பிைளயவகளிட சில F*கைள- பாட9ேக வரலாயின.
ெசLவதி 2ராண பதி பி*த.
பி*த.

இவ இயறிய உைறB-ராணதி நயைத7, அதைன யாவ வாசி
இ/வைத7 அறித திாிசிரரதி=த தமிழபிமானிக4, ெச*வக4

திாிசிரரதி> வடெமாழியி* 64 - அதியாய9க4ட இத ராணைத

தமிழி ெச:7ளாக ெமாழிெபய$க ேவCெம/ ேக$ ெகாCடாக. இவ,

“னேம இதலதி> எ*ல-பா நாவலரா ெச:ய- ெபற ராண ஒ/
உC; அ ந*ல நைட7ள” எ/ ெசா*= அதி?ள சில ப>திகைளப"$ கா"ன. ேகட திாிசிரரவாசிக, "அைதேயH அ2சி

ெவளி-பதேவC” எ/ இவைர ேவC"$ெகாள, அQவாேற இவ அதைன
எ,ேவாரா* ேநத பிைழகளற- பாிேசாதி விேராதிகி வஷதி* (1851)
அ2சி ெவளியிடா. அ-பதி-பி* இவ ெபய$>  விவாெனH

அைடெமாழி இதைல$ காணலா.
தம2ர ஆதீன பழக.
பழக.

இைடயிைடேய இவ திவாவைற மடதி>2 ெச/, ப"த

தபிராமாகேளா ச*லாப ெச:வி வவா. அ-பா* அைழ$க-ெப/

ஒைற தமர ஆதீனதி>2 ெச/ அ-ெபா, ஆதீன தைலவராக இத
 ச2சிதானத ேதசிகைர தாிசி அவைடய ேபர4$>- பாதிரராயினா;
அவரா* வழ9க-ெபற பல மாியாைதகைள7 ஏ/$ெகாCடா. இவைடய

க*வி திறைதயறித ேதசிக அ"$க" வ ேபாகேவCெம/ கடைளயிட
அQவாேற இவ ெச:வதா.
------------------

[1] இவ -ைபயா பCடாரெமன6 வழ9க-ெப/வ.

--------------
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16. சில மாணவக வரலா(.
வரலா(.
மாணவ வைக.
வைக.
இவ தபா* யா வ ேகபிH அவக4$>- பாட; ெசா*வா. இவாிட

ப"தவகளி பல சாதியின பல சமயதின உC: பிராமணகளி*

Nமாதக, ைவUணவக, மாவக எH வ>-பின, ேவளாளாி பல
வ>-பின, பிறசாதியின, கிறிNதவக4, மகமதியக4 இவபா
பாட9ேகடC.

நா3ாி க8ெப/ விள9கிய >லாகாத நாவலெரH மகமதிய ஒவ
இவபா* வ சீறா-ராண த=யவைற- பாட9ேகடன.
சவராய. நாயக.
நாயக.
2ேசாியி* இயறவைரயி* தமி8-பாட9கைள$ க/- பாட- ப"$க-

பிரச9கி$க ஒவா/ பயிசி7றித ெச. சவராய? நாயகெரH கிறிNதவ

இவ ப"-பி$> நலைத$ ேகவி7/ திாிசிரர வ தியாகராச ெச"யா
த=ேயா கமாக$ ைக7ைறக4ட இவைர$ கC, Kரமானிவ ெரH
ைன ெபய ெகாCட டா$ட ெபNகியா ெச:ய- ெபற ேதபாவணி,

தி$காவV$ கலபக த=யனவாய த9க சமய F*கைள- பாட;

ெசா*லேவCெம/ ேவC"$ ெகாCடன. அதகிைசத இவ அவைர-

பாீசி அவைடய தமி8$ க*வியி நிைலைய அறி சில கவி F*கைள
த= பாட; ெசா*=வி- பி அவ விபிய வCண ேதபாவணி

த=யவறி>- ெபா 3றி தமிழி* ந*ல பயிசிைய உCடா$கி அH-பின.

அத பி சவராய? நாயக$>$ கிறிNதவ >ழா9களி* உCடான மதி-
ெபைம7 அதிக. பிைளயவக ேதகவிேயாக அைட7 வைர7

இவாிட இவ மாணா$ககளிட அவ கா" வத அ ெச:த

உதவிக4 மிக உC. இவாிடதி* தா பாட9 ேகடைத மறவாம* தைடய

க*வி உய2சி$>$ காரண இவேரெயH எCண அவபா* எ/ இ

வத. இவ விஷயமாக அவ பல ெச:7க இயறியி$கிறா; அவறி சில
வமா/ :

“ஓத கF =யாைவ7 ணத 6ணவின றிாிசிர கிாியா
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ேமத> பதியி ெலாளித ஞான விள$கமா ய"யவ ளதி
றீ/ மவி2ைச யாமி சீ திக,ெம ேதசிக னாய

ேகாதிமீ னாசி தர னளா 3/ மிஃள ணிேத.”
இ2 ெச:7 அவ பிரச9க ெச:ய ெதாட9>வத> ெசா*ல-பவ.
“விள9>/ெவC க8வைனத மீனாசி தர-ேப$
கள9கமி*ேத சிகெனபா கைணநனி ாிததனா

/ள9>/ேத பாவணி$>2 ெசாலணிேத Hைரவிாி
வள9ெக,மQ வளிைலேய* வ>தலாி தாிதாிேத.”

இ2ெச:7ளா* அவ ேதபாவணி$> உைரெசா*=- பிரச9க ாி7

வைமைய- ெபற பிைளயவகளாேலெயப ெவளியாகிற.
“தி$> விதா ாிமன$ கா/தலா

எதி$ கிHெபாைள dவவா - தகைல
ஓ கைணமி> தமெவ ச>நி
ேகெச:> வைகமா றி/.”

“கற ெகளியனவா$ கா"ய பாடெல*லா

பற2ெச: ந>ணெவ பCணவனா - உதமநீ
ஞான- ெபாவழ9கி நறம; ெச:வேபா
றானCேடா விQ6லகி றா.”

என வ ெச:7களா* அவைடய >ப$தி விள9>கிற.

தC, அ.சதிர- பிைள ெயபவ மீ அவ பா"ய ெச:7க4,
“வCெதாட ரலரணி79 >ழலன ெமHமைனவி வா8த ேவா9>
தCசதி ர-பிைள யா9>ேலா 9கைனயி2 சைபயி ேலெவC
ெபCைற7 நாவினன மீனாசி தரந ெபமா H$ேக

ெதாCாி மாணா$க ாிசிறிேய கவிகளினா /தி$கி ேறேன”
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எH ெச:7ளா* இவாிட அவ பாட9ேகடைம ெவளியாகிற.
பிகாலதி* பிைளயவக பா"ய திமயிைல2 சிதிர2 சதிர- க82சி

மாைல$> அவ ெகாத சிற--பாயிர9க44 இவைர த ஆசாென/
>றி-பிளா :

“பாக, விநாயகேவ "மயிைல2
சதிரமா பாதி ரதி*

ஏ>"ெகாC ேடா9கிவள மீனாசி
தர-ேப ெர9க ளாசா

நாநனிெகாC டைமைவத நபாவா;
ெசவி7ணைவ நயேத விCேணா

சீதெத: வத6ணைவ யவியவிெய
ேறெவ/2 ெச- வாரா*.”

“இல$கண வில$கிய மினிற ெவவ$>

கல$க மற-க* காிசி* >ணாள

தனிைட$ கபவ மனைவ$ கள
எைன7 ெமாவனா Hவி தளி

ெம:ய ரத மீனாசி தர ந*லா சிாிய.”
சவராய? நாயகைர- பா"ய பல அவ பிைளயவக4ைடய

மாணா$கெரபைத த ெச:7களி ல-பதியி$கிறன:
ேவதநாயக பிைள.

“சாதிநா யகனான சவராய ?தமேன சவாி யாெர

ேசாதிநா யகனாம நீதாிதா: மீனாசி த ர-ேப

நீதிநா யகனேறா நின$காசா Hலகெமலா நியமி தா4
ஆதிநா யகனைனேம னீபா" Hகவிைய யாெம2 சாேர.”
சிதி=9கமட, தி. அ. சிவாநத Nவாமிக.

“ேதேம6 ெசQவதி யலசிர கிாி$கCவ

சிவன"ய ாி சிற
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திக,மீ னாசி தரேதசி கவயி
ெசதமிெழ லாண”

ெபாைமயபாைளய பால சிதானத.

“மீனாசி தர-ேப ேம6 தமி8$கட=

றானாசி யாமமித தாHC - வானா

ரதரைன மீ/சவ ராய?ெபா பாமா*

ரத4 ெமHைர7 ^C.”

சவராய? நாயக பிைளயவகளிட தா ெச/ ப"த>ாிய உதவிைய2

ெச:யேவCெம/ தைம ஆதாித தாசி*தா அ.ச;சீவி நாயக$ெக,திய

ெச:7ளி* ஒப>தி வமா/ :

[1] “ஆெகாக8 ேசசிரா- பளியி மகவ
அகதிய ெனனேதாறிவ

தவதாி திடமீ னாசி தர>ைவ
அC"ந றமிைழேயாத

காயவழி காட6ைன யறிேவ றிைலெய
றள மிர9>ெமற

அHபவ மறிெதன$ காதரைண ெச:யநின
தக9களி திட*ேவCேம.”

சவராய? நாயக$> இவ தா  ப" ைவதித பழ$கதா*

ேதபாவணி த=ய F*கைள ெதளிவாக2 ெசா*=வதன. இவபா*

அ,$கா/ற சில ைசவக, “இவ ைசவராக இ ற2சமய F*கைள-

ப"த? பாட;ெசா*?த? ற2சமயதாட அளவளாவி மாணா$கராக$
ெகா4த? த>திய*ல” எ/ >ைற 3ற தைல-படன. அதைன அறித

இவ, அ9ஙன >ைற 3றி வத சில த நCபக சில ஒ9கி$>-

ெபா,, த நCபகைள- பா$ 3/வாரா:, “நா ேதபாவணிைய- பாட;
ெசா*?த? கிறிNதவ த=ய பிறமத மாணா$கக எபா பாட9ேகட?
3டாத ெசய*கெள/ சில ெசா*= வவதாக ெதாிகிற. மாணா$கராக யா

வதா? அேபா பாட; ெசா*?தைலேய என தகடைமயாக
எCணியி$கிேற. எ*லா தானதி? விதியா தானேம சிறத.
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அனமித>- பசி7ளவேர பாதிர; அேபால- பாட;ெசா*?த>, ப"-பி*

ஆவைடய யாவ பாதிரகேள. அறி7 தமி8 F* யாதாயி-பிH

அதி?ள ெசாெபா நய9கைள உணத* பிைழயாகாேத! கிறிNதவ மதைத-

பிரசார;ெச:ய ேவCெமப எHைடய கத/. தமி8 F* எH

ைறயி* யா வில$க-பவ அ/” எ/ த கைத- ல-பதினா.

>ைற 3றியவக இவைடய உCைம$கைத அறி அட9கிவிடன.
ேவதநாயகபிைள பாட"ேக)ட.
பாட"ேக)ட.

j- ேவதநாயக பிைளயி ெபைமைய தமி8நாடா யாவ அறிவா.
அவ இ9கி@U- பாைஷயி? தமி8-பாைஷயி? ந*ல ேத2சிெப/

தி2சிரா-பளி ஜி*லா$ ேகா"* "ராNேலட ேவைல பாவதா. ஓ:6

ேநர9களி* தமி8 F*கைள- ப" இ/வ ப"ேதாகைள$ கCடா*

ந*ல ெச:7கைள$ 3றி அவறி?ள நய9கைள எ$ காவ அவக
3/வனவைற தா ேக மகி8வ அவ$> இய*பாக இதன.

தைடய இளைம- பிராயெதாட9கி- பிைளயவகைள7 இவைடய தமி8$
க*வியி வள2சிைய7 ெச:7 ெச:7 வைமைய7 அறி பிற
Sலமாக$ ேக இவைடய பழ$கைத2 ெச:ெகா4த* தம$>

இறியைமயாத-ெதெறCணி வ=வ மிக- பழ>வாராயின; பல நாளாக
தா ப"த F*களி=த ஐய9கைள நீ$கி$ ெகாC தியனவாக2 சில

F*கைள- பாட9ேகடன. ேக> ெபா, இவாிடதி* மி$க அ அவ$>

உCடாயி/. எதைன விதமாக தைடய அைப இவபா ல-பத

ேவCேமா அதைன வைகயா? ல-பதி நட-பாராயின. இ-லவ

பிராH$> அவபா* மி$க பிாிய மதி- உCடாயின. அவ$>2 ெச:7

ெச:7 பழ$க நறாக அைமதித. ஆதலா* அவ தா ெச:7

ெச:7கைள இவாிட ேநாி ெசா*=7 பிறைர$ெகாC ெசா*வி
வவC. ேகட இவ அவறி விஷயமாக தம$> ேதாறிய

க$கைள ெதாிவி வவா. ஒநா அவ, தா இயறிய கீதன9கைள2

ெசா*=$காப" ஒவைர அH-பியெபா, அ$கீதன9கைள$ ேக
இவ மகி8,

“கைலக? பதமி*லா$ கட6ெகாள தைமயைடேதா களி-ப நா4
ெதாைலவி*ைவ- பதத6 ேவதநா யகவள* a _ய
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விைலயி*பல பதெளா பதெளா பதணத ெம:ைம ேயார
தைலைமயவ னிபதேம ெப/வரவ ெர-பத தரவ* லாேர”
எH பாடைல2 ெசானா.
ேவதநாயகபிைள ெச-த உதவி.
உதவி.
அ-ெபா, கால விேசஷதா* மைல$ேகாைட தா7மானவ ேகாயி*

விசாரைண$காக தமர ஆதீனகதரா* நியமி$க-ப"த கடைள

தபிராெனாவ வியவகாரதி? வவாயி? வி-பைடய சிலைடய
_Cத=னா* அ$ ேகாயி* நிவாக9களி* தமர ஆதீன தைலவ$>

அட9காம* விேராதமாக நட$க ஆரபிதா. அதைனயறித ஆதீனதைலவ

அவேம* வழ$> ெதாதா. அQவழ$கி கடைள தபிராH$> ேம3றிய
சில உதவிாிய வதாக. இநிைலயி* ஆதீன தைலவ தைடய

உாிைமைய இ9கி@ஷி* எ விள$கி ஒ விCண-பைத விைரவி*

ேகாடாாிட ெகா$கேவC"யிதைமயா* அQவிஷயைத$ கவனி

"$>ப" அவ பிைளயவக4$> த$கவகைளயH-பி ெதாிவிதா. இவ

அதைன ந> எ,தி தபவ ேவதநாயக பிைளேயயறி ேவ/ யா
இ*ைலெயன நிைன அவாிடேம இதைன ெதாிவி$க எCணினா.

இQவாறி$க, எதி$கசியா தம$>ாிய ஆதார9கைள$ கா" ஒ விCண-ப

ேவதநாயக பிைளைய$ ெகாC எ,வி$க நிைன அவ$> மி>த

ெபா4 ெகா-பெத/ நி2சயி$ ெகாC ெசறாக. அ2 சமயதிேல

பிைளயவக4 ெசறன. ெச/ எதி$கசியாக 3"யி-பைதயறி

ேவறிடதி* வ இ,

“ைமேய/9 கCணி ெயாபாக காாிய மறிதா

ெபா:ேய யலகி ேகைக மா/ ெபாைறயிெனா
ெம:ேய 7$ெகா க8ேவத நாயக விதகற

ைகேய 7ைன-க8 ேவக* ேவறிைல கCெகாேள”
எH ெச:7ைள எ,தியH-பி$ >றி-பாக தைடய கைத ஓரப

Sலமாக ெதாிவிதன. அவ அத2 ெச:7ைள- பா மனகி உடேன

எதி$கசி$காரைடய ேவCேகாைள ம/ அவகைள அH-பிவி
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இவைர-பா, "தா9க இQவள6 _ர சிரம-படலாமா? ெச:7 எ,தி
ெதாிவி$கேவCமா? ஒ வாைத ெசா*=யH-பினா* நா கவனி$க
மாேடனா?” எ/ ெசா*= தைடய ஓ:6 ேநர9களி* ,$கைத7
அதிேலேய ெச?தி மிகெதளிவாக விCண-பைத இ9கி@ஷி* எ,தி$

ெகாதன. அ ேகா"* ெகா$க-பட. அதைன- பாத ேகாடா
உCைமைய அறி வழ$ைக நியாய-ப" ஆதீன தைலவ சாபாக
"6ெச:தாக.

பல த$க கனவாக 3" மி$க ெபா ெகா-பதாக வ

அவக4$கிண9காம* இவைடய வி-பதிப" ெச:த இவபா*

அவ$கித இைணயிலா அைப- ல-பகிறதேறா? இ2ெசயலா*

ேவதநாயக பிைளயிட அதிக நமதி- நறியறி6 இவ$>
உCடாயின.

[2] 0ள*H ேகாைவ.
ேகாைவ.
அ-பா* ேவதநாயக பிைளயிHைடய அைம ெபைமகைள7 அவ
ெச:7ைவைய நறாக அHபவிதைல7 பாரா" அவமீ

ஐதிைண$ேகாைவ ெயாைற இவ இயறின. அ$ேகாைவ இயற-பட கால
பாிதாபி வட (1853.) இல$கண விள$க பாட9ேகடத>2 சமீபகாலமானதா*

அ சிறத ைவ7ைடயதாயைமதி$கிற. அத ெச:7ெடாைக, 438.
அ$ேகாைவ2 ெச:7களி சில வமா/:ெத:வதிற ேபச*.

“எறி79 க=த றைலசா: திடதமி ழினைம
அறி7 ட மணிேவத நாயக வCண*ெவபி

ெசறி7 ப"ந மிேப ைர7மி/ ேசதெத:வ

றி7 ப"யிைட ேயெச:7 ேமாச/ னைலேய.” (24)
கறறிபா9க கழற*.

“ெசாற நா ைரேவத நாயக 9கெவபி*

உற ெசாறெத கா_ டழ*$ >லாவெலாத
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திற ெவனிைட$ கிQவா/ வாைவ ேயகைலக

கற9 ேகட ந/ந றாெல9க காவலேன.” (44)
ெத-வநாயக பிைள.
பிைள.
பிைளயவக திாிசிரரதி* இ$ைகயி* வ ப"தவக4 ெத:வநாயக
பிைள ெயபவ ஒவ. அவ பிைளயவகளிட ப" மி$க

க8ெபறவ. அவபா* தியாகராச ெச"யா$> அதப"யான மதி-

யாவ$> இவத. ஆ/க நாவல பதி-பித தி$>ற

த=யவறி>2 சிற--பாயிர ெகாதவக4 அவ ஒவ. அவ தா

பிைளயவகளிட க*விகறைமைய$ >றி ஓாிடதி பி வமா/
3றி7ளா :

[3] “ாிசிரா தில9> திாிசிரா- பளியி
கடம9 >த தடெந டவியி*
உறF* யா69 கறவ ென/
ேதாலா நாவி ேமேலா வ>
தத பலபிர பத ெமபன

எ*லா; ெசா*ல வ*ேலா ென/

உமி8ைவ யாாிய றப* ராண

தமிழி ெமாழி ெபய$க த$ேகா ென/

தைனயைட தவைர நிைனத தைன-ேபா*
வ*லவ ரா$க ந*லத னியைகயா
ெம=யா வபி ச=யா ென/

மறவ பிறைர2 ெசாறன ேபாலா
ற >ண9கC ற 6ண

ெச-ப ேளாபல$ ெகா-பயா Hளன

நிைனைர ெச:வ ைனைர யெறன$
காசியி விள$கி மாசியி னமேவா
கறவ >,மி 7றேப ரைவயி

கன$>JC ணறிவிலா ெவன$>ேமா ெரா$கிட
ததமீ னாசி தர- ெபாிேயா.”

ஆாிய"காவ+பிைள.
ஆாிய"காவ+பிைள.
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பிெனா காலதி* திெந*ேவ=- ப$கதி= ஆாிய9காவ பிைள

ெயற ைசவ மாணவெராவ இவாிட- பாட9ேகக வதன. வதவகைள-

பாீசி அவக4ைடய த>தி$ேகப$ கபி-ப இவ$> வழ$கமாத=

அவைர அQவா/ பாீசி$கெதாட9கி ஒ பாட* ெசா*?ப" வினாவினா.
அவ,

“நீநா நீ9கி7ேம நீ9கா தைனெதாட”
எற ெதாட$கைத7ைடய தி$>றால- ராணள மத மாத2 ச$க2

ெச:7ெளாைற$ 3றின. அதைன$ ேக>. ெபா,ேத இவைடய ெசவி7

உள >ளிதன. அதைன ம/ைற ெசா*?ப" ெச: ேகடபி, “இ2
ெச:7 எத F=?ள?” எ/ ேகடா. அவ, “தி$>றால-

ராணதி?ள” எறா. பி அ2ெச:7ளி சத-பைத7 வரலாைற7

அவராலறி ெகாC அ2 ெச:7ைள திப திப2 ெசா*ல2 ெச:தா. அ

F== ேவ/ சில ெச:7கைள7 ெசா*ல2 ெசா*=$ ேக அவறி

ெசா*=னிைம ெபாளினிைமகளி* ஈப இறா. பி, “அFலாசிாிய

யா?” எறெபா, அவ, “ேமலகர திாி3டராச-ப$ கவிராய” எறன. அ
ெதாட9கி அ-ராணைத- ெப/- ப"- பா$க ேவCெமற ஆவ*
இவ$> உCடாயி/.

ஆாிய9காவபிைள தினேதா/ இவாிட பாட9ேக வதா.

ஒQெவாைற7 அ,தி$ ேகப ெச:7 ெச:7 பயிசி7 அவபா*

இதைலயறி இவ அவாிட மி$க அ பாரா" வவாராயினா. மற

மாணா$கக4 அவபா பிாியைடயவகளாகேவ இதாக. அயVாி=
வதவராத= அவ இவட இைடவிடாம* இ வதா.

ஒநா இரவி* அவ$>- பாட;ெசான பி வழ$க ேபாலேவ ெத
திCைணயி* அவைர- ப$க2 ெசா*=வி இைடகழி(ேரழி)யி* இவ

சயனி$ெகாCடா. அ-ெபா, நில6 நறாக எறித. சிலேநரமான பி
வழ$க ேபாலேவ இவ விழி$ெகாCடா. அ-ெபா, அ மாணா$க

ப$ெகாளாம* _ணிேல சா:ெகாC இதைல2 சன* வழியாக$

கCடன. பிற> சில ேநர _9கிவி திப விழி$ெகாCட கால அவ

நிதிைர பCணாம* அQவாேற இதைமையயறி, "ஏ இவ இ-ப"
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இ$கிறா?” எ/ நிைன அவ ேநா$கைத அறிவத>- பதப"ேய

விழிதவரா:$ கவனி$ ெகாCேட இதா. அ-ெபா, அத மாணா$க

வா$கி=,

[4] “விடவாைள ெவற விழியாைள- ^மியி ேமலதிர

நடவாைள- ெபCகத நாயக மாெமா 5நாயகைத

மடவாைள ெயH வதிவாைள யிப வ"ைவெயெசா

கடவாைள யாெற:வ ேமெய/ ேபாயினி$ காCபேவ”
எH ெச:7 எ,த. அவ அதைன மீ ெம*ல2 ெசா*= மன

உகி$ெகாC"தா. அதைன$ேகட இவ அவ$> உள கவைல

இனெதபைத யறி தா அ/ ெதாி ெகாCடவைற ெவளியிடாமேல

இவி2 சில நாைள$>- பி அவாிட இய*பாக- ேப9கால9களி*

அவைடய ஊைர ஒதின, தா: தைதய வரலாைற ஒதின, விவாக

நைடெபறதா இ*ைலயாெவபைத ஒதின ெம*ல ெம*ல விசாாி
அறி ெகாCடன. அQவா/ விசாாிததனா* அவைடய தைதயா

இ-பிட, அவ$> விவாகமாகி2 சில மாத9கேளயாயின ெவப

ெதாியவதன. பி அவைடய தைதயா$>, “உ9க4ைடய >மார இ9ேக
ெசௗ$கியமாக- ப"$ெகாC வகிறா. சிறத திமானாக6

காண-பகிறா. அவைடய ந>ண நெச:ைகக மிக6 தி-திைய

உCபCOகிறன. ஆனா? ஆகார ெச: ெகாவத> வசதியான இட

இ*லாைமயினா* அவைடய ேதக வரவர ெம= வகிற. ஆதலா*

அவைடய தாயாைர7 மைனவிைய7 அைழ$ெகாC நீ9க இ9> வ
சில மாத9க இ அவ$> ஆகாராதி ெசௗகாிய9கைள2 ெச:விவதா*
அவ ெசள$கியமாகவி-பதறி நறாக- ப" ேத2சி ெப/வா. இ9ேக

வ கால9கழி$க ேவC"யைத-பறி நீ9க சிறி கவைல7றேவCடா.

இ9ேக எ*லா வசதிக4 அைம$க-ப. உ9க4ைடய வரைவ எதிபா$கிேற.

நீ9க வவைத-பறி னதாக என$> ெதாிவி$க விகிேற'' எ/
அமாணா$கரறியாமேல ஒ க"த எ,தியH-பிவி இவ வழ$கேபா*
அவ$>- பாட; ெசா*= வதா.

சில தின9க4$>- பி ஒநா பக=* 15 - நாழிைக$> ேம* அவ$> ேவ/
சில$> பாட; ெசா*=$ெகாC தைடய K திCைணயி* இவ

இ$ைகயி* ேமேல >றி-பிட அவைடய தைதயா தாயா மைனவியாகிய
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Sவ இவைடய Kைட விசாாி$ெகாC வதன. அவக இரC

S/ K"> அ-பா* வேபாேத ஆாிய9காவபிைள கC தி\ெர/
கீேழ >தி2 ெச/ அவகைள$ கC, "எ-ெபா, இ9ேக வதீக?

எதகாக வதீக? நா எ,தாம=$ைகயி* நீ9க எ-ப" வரலா?” எ/
ேகாப/$ ேக$ெகாC"தெபா,, இவ அவக இனாராக

இ$கலாெம/ ஊகிதறி ெகாC எ, ெச/ அ மாணவைர$
ைகயமதி, "தபி! ஏ ேகாபி$ெகாள ேவC? உைடய

ேபாஷைண$காகதா நா எ,தி இவகைள வர2 ெச:ேத. மா இ” எ/

ெசானா. அவக வர$3ெம/ எதிபா னேர அைமதித ஒ
விதி$> அவகைள அH-பி ஆகார த=யன ெச:வி$>மா/

ெசா*=யH-பினா. அ-பா* தா ெச/ அவக4$> ேவC"யவைற$

>ைறவிறி அைம$ ெகா தைதயாைர தனிேயயைழ, “உ9க4ைடய
>மார உ9கைள$ ேகாபி$ெகாCடா? நீ9க அதைன- ெபாபதாம

ப$>வமாக2 சமாதான ெசா*= வி9க. அவ மி$க திசா=; விதி$>

வர$3"யவ. அவ இ நகரதி* தனியாக இதைல விட$ >பேதா

இதா* நைம உCடா>ெம/ என$> ெதாிததனா* தா உ9கைள
வவிேத” எ/ ம ெசானா. அவ இவைடய ேபரைப-

பாரா"ன. த >மார ப"$>வைரயி* தா: தைதய த=ேயா உடனி

வதாக. அவசியமான த காலதி* அமாணவைடய தைதயா ம

தS$>2 ெச/ வவா. இQவா/ சில மாத9க அ9கி ேகக ேவC"ய

பாட9கைள$ ேக$ெகாC தமிழி* த$க பயிசி ெப/ ஆாிய9காவபிைள
த >பட ஊ ேபா:2 ேசதன. பி அ"$க" வ இவாிட

ேவC"யவைற ெதாிெகாC ெச*வா.

இQவா/, தைடய மாணவக4$> எத எத வைகயி >ைறக உளனேவா
அவைறெய*லா தாேம அறி ஆரா: தீ$> அாிய தைம இ$கவிஞ
ேகாமாபா* இ வத.
அழகிாி ராஜு.
ராஜு.
இவாிட சில வட9க இ பாட9 ேக2ெசறவக4 இராமநாதர
அழகிாி ராஜு எபவ ஒவ. அவ தமி8 விவாக நிரபி7ள

இராமநாதரதவராதலா*, இயற வைரயி* ந*ல தமி8-பயிசி7ளவராக
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இதா. ஒநா அவ, பயிக4$> ஜல பா:2வத> ஒ கிணறி=

ஏற இைற$ெகாC"$ைகயி* சாியாக அவ அQேவைலைய2 ெச:யாத
கC உட இத அவைடய உறவின ஒவ மிக6 ேகாப9ெகாC, “நீ

என த டாளாக இ$கிறாேய!” எறா. அதைன$ ேக அவ, “இQவா/

உ9கேளா இததனாேலேய நா டாளாக ஆேன. தமி8$ க*விைய இனி

ந> பயி/ ேத2சி7/ இ9> வேவேனயறி அத>  வவதி*ைல”
எ/ சதிய; ெச:வி அQ]ாி=த ேவலா7த$ கவிராய வாயிலாக-

பிைளயவக ெபைமகைள7 மாணவக4$> அட தைடயிறி இவ

பாட;ெசா*=வதைல7 அத> ேப அறிதவராதலா* உடேன ற-ப
திாிசிரர வ இவாிட பாட9ேகவதன. ப"$கேவCெமற

ஊ$களவராக இததனா பல F*கைள$ க/ விைரவி* ந*ல

பயிசிைய7 பாட;ெசா*? திறைமைய7 அைடதா. சில காலதி>- பி

தS$>2 ெச/, “இனிேம க*வியினாேலேய பிைழ$கேவC” எற விரத

^C சில$>- பாட; ெசா*= வவாராயின. அ9ஙன ெசா*= வைகயி*

அவைடய திறைமயா* பாலவனத ஜமீதாராகிய மா பாC"ைரஸாமி
ேதவரவக4$> இைளைமயி* தமி8 ஆசிாியராக அமத-ெபறா. இ-ேபாள

மைர தமி82ச9க Nதாபக, அ9கைல விேநாதமாகிய மா

பாC"ைர ேதவரவக, “இ-ெபா, தமி8நா"* உள தமி8-

பC"தகளி ெபபாேலா பிைளயவக4ைடய மாணா$கக4 மாணா$க

பரபைரைய2 சாதவக4ேம. என$> தமிழாசிாியகளாக இத நா*வகளி*,
பிைளயவக4ைடய மாணா$கக Sவ; அSவ அழகிாி ராஜு6 மைர

இராமசாமி- பிைள (திஞான சபத பிைள)7 திவாவைறயாதீன

விவானாகிய பழனி$>மார தபிரானவக4 ஆவ. அவக4 அழகிாி ராஜு

எபவ பாட9 கபி$> அழ> தமி8நயைத2 ைவபட- ல-ப வித
அைடைம7 ெசா*=யட9>வன அ*ல; என$> தமிழி பிாீதி7Cடான 

அவராேலேய. பிைளயவக4ைடய >ண விேசட9கைள7 பாட* நய9கைள7

அ"$க" ெசா*=$ெகாCேட யி-பா” எ/ எனிடதி? ேவ/ பலாிடதி?
பிகாலதி பாரா"$ 3றியி$கிறாக.

இ9ஙன அQவ-ேபா வவ சிலநா இ பாட9ேக- பயெப/2
ெசறவ பல.
------------
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[1] இ2 ெச:7 ப>தி7 இத> கா"ய ெச:7க4 ெச:7 ப>திக4
‘ைவ மகாவிவா ெச. சவாராய? நாயக$>2 சபதமான பாடறிர’

(1905ஆ வட) எH தகதி= அறிய-படன.

[2]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபத திர, 4611 - 5048.

[3] மீ. பிரபததிர, 2809.

[4] இதைன- ேபாற ேவ/ 2-பாட*க உC; அைவ இ-ெபா,

கிைட$கவி*ைல.

[5] நாயகெமப அவ மைனவியி ெபய.

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

17. இர=டாவ ைற ெச ைன0/
ைன0/ ெச ற.
ற.
ெச ைன0/ ெச ற.
ற.
ெசைனயி=த கா. சபாபதி த=யா த=யவக இவைடய க*வி

வள2சிைய$ ேகவி7/ இவைர- பா$கேவCெமH

வி-பைடயவகளா: இவ$> எ, க"த9களி* த9க கைத$
>றி-பிவதாக. இவ$> அQவாேற அவகைள$கC மீC

அளவளாவ ேவC எH ஆவ* இத. அதனா* ெசைன$>- ற-ப

இைடயிேல7ள ப\வர, திவாவைற, தமர, சிதபர,

தி-பாதிாி-=B த=ய Nதல9கைள தாிசி$ெகாC சில வார9களி*

ெசைன வ ேசதா. அ9ேக சபாபதி த=யா த=ேயாகளா* வரேவக-

ெபறன. தாCடவராய தபிரானவகைள$ கC ஸ*லாப ெச: ெகாC
மற விவாகேளா பழகி இ/ வதன. திாிசிரர ெசற பி இவ

இயறிய கா-பிய9களி? பிரபத9களி? உள ெச:7கைள அவக
ேக$ ேக மகி8தன.

[1] சி*திர/ ச*திர 2க3/சிமாைல.
2க3/சிமாைல.
அ-ெபா, திமயிைல தி$>ளதி ெதகைரயி?ள இ-ெபா,

சிதிர2 சதிரெம/ வழ9க- ெப/வமாகிய சதிரைத$ கவி அத>-

பலவைகயான வவா:கைள7 ஏபதி- க8ெப/ விள9கிய வியாஸபா"
விநாயகத=யா மீ கா. சபாபதி த=யா த=யவக பல ெச:7க
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இயறி- பாரா"ன. இவைர7 பாப" ேக$ெகாCடன. அவக

வி-பதிப" இவ அ2 சதிரதி ெபைமைய2 சிற-பி 100-

வித9களட9கிய மாைலெயா/ இயறி- பல லவக4$> இைடேயயி

அர9ேகறின. அமாைல சிதிர2சதிர- க82சி மாைல ெய/ ெபய ெப/.

அ Fைல- பாரா", சபாபதி த=யா த=யவக ெகாத சா$கவிக

பல அ F= ெபைமைய- ல-ப. அதி?ள ெச:7க4சில வமா/:
“ெதெபறா வியாசநக விநாயகமா
லதேகப2 ெசயிதீ மி$க

ெபாெபறா னதேகப மயிைலயிச
திர9க"- க8சா* ெபமா

அெபறா னிவனறி- ெபாெப/
அற;ெச:யா அவனி 7ளா

மெபறா சி/ைமெபறா ாிHெமெப
றாெரனி வைசெப றாேர.”

“கதாிய க8மயிைல$ காபா= தீதெந9 கைரேயா நா>

ெபாவகீ8 கைரகபா @2சரதா ேல$க,த ^C ேம6

அைமெகாெத கைரவிநா யககி*ச திரதாலஃ தைட7 மைற

இகைர7 ெமெச:வா ெமெச:வா ெமேற9கி யி$> மாேலா.”
“நைனயமல- ெபாழிமயிைல விநாயகமா*
சதிரதி* நல;சா ேலாவ

விைனயற வா:தைமத வவHவபடெமாபா ேமவி ைவ>

அைனயவபா ேபசவ மைறயவரபடதிைன$கC டாசி 3றி

திைனயள6 விடாெமாழிய வவனேக
யிநைக ெச:வ மாேதா.”

விநாயக த=யா அத- பிரபததி>- பாிசிலாக F/வராக இவ$>

ஸமான; ெச:தன. அெதாைக இவ ெசைனயி= கால9 கழி-பத>

அH3லமாக இத. அத- பிரபத பி நள வட சிதிைர மாத (1856)
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பதி-பி$க-ெபற. பி விநாயக த=யா மீ இவ சில தனி2 ெச:7க4

இயறின.

[2] வியாைச ேகாைவ.
ேகாைவ.
இ-ப"யி வைகயி* இவ ெச:த பல ெச:7கைள$ ேகவத கா. சபாபதி

த=யா பிற ஒசமய ேவதநாயக பிைளயி மீ இவ இயறிய

>ள_$ ேகாைவயி சில ெச:7கைள$ ேக இ/ விநாயக த=யா

மீ ஐதிைண$ ேகாைவ ெயா/ ெச:ய ேவCெம/ வ/தினாக.
அவக4ைடய வி-பதிகிண9கி அQவCணேம ெச:யெதாட9கி F/

ெச:7க ெச: "தன. அவைற$ேகட விநாயக த=யா ெபாி

மகி8 விைரவி* நிைறேவறி தப" 3றி 5பா: நாb/ பாிசிலளிதன.
பி அ$ேகாைவைய திாிசிரர ேபா: "தH-வதாக$ 3றினா.

இவைடய கடைளயிப" அ$ேகாைவயி எ;சிய ப>தி சி. தியாகராச

ெச"யாரா* இயற-ெபற. அ$ேகாைவ சபதமான ஒ ெச:திைய இ9ேக

>றி-பிகிேற:

தியாகராச ெச"யா உபகார2சபள ெப/$ெகாC உைறBாி*

இதெபா, அவைர- பா-பத> நா ெசறிேத. அ-ேபா ஒநா,

“ஐயா அவக4 நீ9க4 இயறிய வியாைச$ேகாைவைய நா பாததி*ைல.

இவைரயி* அ கிைட$கவி*ைல. த9களிட உCேடா?” எேற. “ஓ

அ2-பிரதிேய எனிட இ$கிற. அதைன$ ெகா-பத> எ மன

ணியவி*ைல” எறா ெச"யா. நா, “ப"வி தவிேவ”

எேற. அவ அ-பா* அதைன$ ெகாCவ ெகாதா. அவ

னிைலயி* ஒநா காைல ெதாட9கி அதைன- ப"- ெபா

ேகவேத. அவ க"னமான இட9க4$>- ெபா ெசா*=$

ெகாCவதா. F/ பாட*க ஆன6ட தி\ெர/ அவ, “இனிேம*
வாசி$கேவCடா; நி/தி விடேவC” எறா. அவ அQவா/ 3றியத>$

காரண விள9கவி*ைல; “'ஏ நி/த2 ெசா*?கிறீக? ேநரமாகவி*ைலேய.
இH சில பாட*க ப"$கலாேம. ந*ல இடமாக இ$கிறேத” எேற.

“இ*ைல. உ9க4$> எனிட எ பா"னிட மி$க மதி-C. இனி,

ேமேல வாசிதா* அத மதி-$ >ைற வி” எறா. “என காரண?” என

வினவிேன. “இகா/ உள பாட*க ஐயா அவக பா"யைவ; இத>
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ேம?ளைவ அவக4ைடய கடைளயிப" நா ெச:தைவ. அவக4ைடய

இனிய ெச:7கைள வாசித பி ெதாட எ பா$கைள7 வாசிதா* எ
ேயா$கியைத ெவடெவளியா:வி. அமிதைத7Cடவ பிCணா$ைக

உCட ேபா=$>” எ/ ெசா*=வதினா; அ-ெபா, அவ

கCகளி= நீ ெபகி/. பிைளயவகள கவி2ைவைய ந> அறி

அதி* ஈபடவக4 ெச"யா த*வெரப அ F= சிற-
இதனா? ெவளியாயின.

அ$ேகாைவ- பாட*களி சில வமா/:
தைலவ தைலவிைய- க8த*.

“ரேவா கவிஞைவ- பாேனா விநாயக ^பெனH
உரேவா வைரயிவ தவாC கெதாழி ?சிறிதா
தரேவா னிர ெகாளதிாி தைமயி றானலேவா

இரேவா ெனHெபய ெபறா Hபதி ெயபவேன.”
தைலமக ம/த*.

“நீேவ டைடதிர ேதாைர- பிரம> ேநடாிய

ஆேவட ேவணி- ன*ெகாCC பாெய றைறதெலா$>
பாேவட சீதி விநாயக மா*வைர- பாெமாழியா:

தாேவட ம9ைகைய நீவைர ெத:ெத/ சாறியேத.”
திமயிைல 2ராண ெச-ய* ெதாட"கிய.
ெதாட"கிய.
விநாயக த=யா இவ ெச:த தியாகராச@ைல, உைறB- ராண

த=யவைற$ ேக விய, “திமயிைல$> நீ9க ஒ ராண

ெச:யேவC” எ/ வ/தி$ 3றி அதலதி வடெமாழி- ராணைத7
ெகாதன. அ$காலதி* திமயிைல$ ைக$ேகாள ெதவி* இத சாமி

த=யாெரH அப ஒவ, “இ-ராணைத2 ெச: "தா* விநாயக
த=யா த$க ஸமான ெச:வா; அறி7 நா9க4 எ9களா=யறைத2
ெச:ேவா” எ/ F/ 5பா: ெசல6$>$ ெகாதா. அவக4ைடய
ேவCேகாளிப" பாயிர நா-படல நகர-படல9க ம
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ெச:ய-படன. அ-ப>தி இ-ெபா, கிைட$கவி*ைல. அதி?ள சில

அைமயான பாட*கைள நா ேக"$கிேற.

இ2ெச:தி நைடெபற இவர 39-ஆ பிராயதிலா>.
0ள*H த5ய இட"கF0/ ெச ற.
ற.
இவ இ9ஙன ெசைனயி* இவைகயி*, சிவஞான னிவ, க2சிய-ப
னிவ, ெதா"$கைல2 -பிரமணிய னிவ ஆகியவக ெபபா? த9கி
தமிைழ அபிவிதி ெச: பல$>- பாட;ெசா*=7 தமி8 F*கைள

இயறி7 விள9கிய இட9கைள- பா$கேவCெமH வி-ப இவ$>
உCடாயி/. உCடாகேவ விநாயகராண அர9ேகற-பட இடமாகிய

ெசைன ஐயா-பிைள ெதவி ேகாயி* ெகாCெட,தளிய  பிரஸந

விநாயகைர தாிசிதா; விநாயக ராண ெச:வித சிதபர த=யாெரபவாி
பரபைரயினராகிய ஒவரா* அைழ$க-ெப/$ >ள_ ெசறா. அ9ேக

ேகாயி*ெகாCெட,தளிய  ேசாேமசைர7  அதாபிைகைய7

தாிசன ெச:தா. அவக இவத மடதிற9கினா. அவக4ைடய

ெபைமைய ஆCளா$ெக*லா எைரதா. “சிவஞான னிவ,

ேசாேமச ெமாழி ெவCபா6 அதாபிைக பிைள தமி, >ளைத-

பதி/-பததாதி7 இய/வத>  க2சிய-ப னிவ விநாயக ராண
ெச:வத> அவ ெபபா? வாச ெச:வத> இடமாகவித இQ]

என Cணிய ெச:தேதா? இத- ெபைமைய- ெபாிய நகர ெபறிலேத!”
எ/ மனகின; சில நா அ9கிதன.
அ-பா* ெதா"$கைல$ ேகசவ த=யா பரபைரயினராகிய கிUணசாமி
த=யாரா* அைழ$க-ெப/ ெதா"$கைல ெசறா. அ9ேக 3றிய

சிவஞான னிவ த=ய Sவ இத மடைத7 அQ]ாி

ேகாயி*ெகாCெட,தளியி$>  ெச9க,நீ விநாயகைர7, 
சிதபேரவரைர7,  சிவகாமி அைமைய7,  ஆதிேகசவ- ெபமாைள7

தாிசன ெச:தா. [3] சிவாலயதி  மCடபதி சிலா5பமாக

எ,தளியி$> சிவஞான னிவைர7 தாிசிதா. சிலதின அ9ேக

அவகளா* உபசாி$க-ப த9கியிதா.
[4]சிதபேரச
[4]சிதபேரச மாைல.
மாைல.
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அ9ேக இ$>ெபா, சிவஞான னிவராேல இயற-பட ெச9க,நீ

விநாயக பிைளதமி8, கைலைச- பதி/- பததாதி, -பிரமணிய னிவ
இயறிய கைலைச2 சிேலைட ெவCபா, கைலைச$ேகாைவ த=யவறி

நய9கைள அபக4$>2 ெசா*=$ெகாC"தா. அ-ெபா, கிUணசாமி

த=யா, “இத Nதல2 சிதபேரவர மீ ஒ சநிதிைற -பிரமணிய

னிவரா ெச:ய ெதாட9க-ப /-ெபறாம* நி/விடைமயா* தா9க
அைத- ^தி ெச:யேவC” எ/ ேவC"னா. அQவCணேம இவ ெச:ய
ெதாட9கி2 சிதபேரச மாைலெயாைறம அ9ேக ெச: "தன. பி
திாிசிரர ேபா: எ;சியவைற2 ெச:தH-வதாக2 ெசா*= விைடெப/
திபினா. பி அ2சநிதிைற /-ெபறவி*ைல. சிதபேரச

மாைலயி?ள சில ெச:7களி ப>திக வமா/:
“வடநாC மலேம கட6ெள றைலேம*
வற$ கடைவெய ெற,தி

இட தீ ெய, நீெர, தாத

ெகதவ; ெச:ேள ன"ேய" (33)

“எ/ைம யாைற ேம6ெம மனநி

இைணயிைல யாைறேம வா

ெச/ய தி*ைல தாிசித தி*ைல” (72)
“மைறவன9 ெகா"ய பாவிேய விழி$>
மைறவன மாயின தா5

அைறய ெப/வா >தயா னா5
ராெறனி ன;வ S8க” (73)

“>திதநீ$ ேகால$ கா6ேற Kேண

ேகால$கா ேதா/ /ழ*ேவ” (75)
“அபிய மலநீ வா;சிய ெமாநா
ளாயிH வா;சிய”

(76)
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“உடபர9 >ற நிபர9 >ற
ெறா காெறாேழ க]

விடக மாைச ெகாCெடேழ க]
விடக மாைசமி$ >ைடேய” (77)
“ெநப பழன பபல ேவC"
நிறன னீயினி தி$>

மப பழன வா;சிேய ெகா"ய

வ;சக ன*லேனா கைடேய” (85)
திாிசிர2ர மீ=ட.
ட.
இ-ப"ேய அனிவக இத இட9கைளெய*லா இைடயிைடேய
பா$ெகாC ெசைன வ ேச சிலநா த9கி அ9கித

விவாகேளா பழகி$ கிைடத F*கைள2 ேசகாி$ெகாC பி
எ*லாாிட பிாியா விைட ெப/2 ெசைனைய வி- ற-படா.
இைடயிேல உள பல Nதல9கைள7 தாிசி$ெகாC வைகயி*

தி-பாதிாி-=Bாி* சில நா த9கினா. அ-ெபா, இவ$>த$க

உபசார9கைள2 ெச: ஆதாிதவ இவ மாணா$கராகிய சிவசிதபர

த=யாெரபவ. பி அQவிடதினி/ நீ9கி திாிசிரர வ ேசதா.

வ வழ$க ேபாலேவ பாட; ெசா*?த* த=யவைற2 ெச:
வவாராயின.

தா=டவராய* தபிரானவகபா%
தபிரானவகபா% ேபN 2ராண ெப+ற.
ெப+ற.
ஆனத வஷதி*, ெசைனயி=த தாCடவராய தபிரானவக

க*=ைட$>றி2சி ெச*வத>- பயணமாகி திாிசிரர வ ெமளனNவாமிக

மடதி* சிலநா த9கின. அவ வரைவயறித இவ, மாணா$கக4ட ெச/
தாிசி2 சபாஷி$ ெகாC"தா. அ-ேபா இவ,  க2சிய-ப னிவ

இயறிய ேப5- ராண தபா=*ைல ெய/ அதைன- ப" இற
ேவCெமH வி-ப தம$> உளெத/ அதைன வவி தர

ேவCெம/ ேக$ெகாCடா. அவ, “இ-ெபா, எ ைகயி* அ
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வள. ஆனா* க*=ைட$>றி2சி$> அதைன$ ெகாC

ேபாகேவC"யவனாகவி$கிேற” எறா.

மீ: அைத- ப"- பா$கேவCெமற வி-ப அ"ேயH$> மி>தியாக

இதலா* [5]அ9>தி ெகாத4மாயி விைரவி* பிரதி ெச:ெகாC

ெகாவிேவ.

தாCடவ: நா இH சில தின9கேள இ9> இ-ேப. அத> நீ9க

எ-ப"- பிரதி ெச: ெகாள "7? ஒ மாதமாவ அத> ேவCடாமா?
மீ: ேவCடா. அ9>தி >றி-பி காலதி>ளாகேவ பிரதி ெச:

ெகாவிேவ. அைத-பறி அ9>தி$>2 சிறிேதH கவைல ேவCடா.
தாCடவராய தபிரானவக, “நா பாட; ெசா*வத> ைவதி$>
பிரதியாதலா* அவசிய ெகாC ேபாக ேவC” எ/ ெசா*= அதைன$

ெகாதன. உடேன அதைன இவ வா9கி2 ெச/ தைடய மாணா$கக4
பைனேயாைலயி* எ,த$3"யவக சிலைர ேத அைழ,

அ-தகதி?ள ஏகைள- பிாி அவகளிட ெகா ஒ பாகைத தா

ைவ$ெகாC எ,வி எ,தி7 சில தின9க4 " உடHட ஒ-
ேநா$கிவி தபிரானவக ற-பவத> பிரதிைய2 ேச-பி விடா.
இைடயிைடேய மாணா$கக4ட ேபா: தாCடவராய தபிரானவகைள
தாிசி வவC. அ$காலதி* மாணா$கக4 ஒQெவாவைர7 அவ

பாீசி அவக பாட9ேகட ைறைய ெதாி சில கால- பல F*கைள
மாணா$கக ஒ,9காக- பாட9ேக"தைல7 இவ வதமிறி

இைடவிடாம பாட;ெசா*=ய அைமைய7 பறி மிக6 விய-/வாராயின.
அவ ஒQெவாைற7 சிரம-ப ஆசிாியாிட கறவராைகயா* அவ$>

இவைடய அைம ந> ல-பட. ‘இவ திவாவைற ஆதீனதி* இ
பாட; ெசா*வாராயி இவைடய க*வி பல$>- பயபட$3; ஆதர6
ஊ$க இவ$> வள2சியைட7' எ/ அவ எCணினா.
ேமலகர @ < பிரமணிய ேதசிக இவைர ப+றி அறித%.
அறித%.
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சில தின9க4$>- பி தபிரானவக க*=ைட$>றி2சி$>2 ெசறா.

திவாவைற யாதீனதி* அ-ேபா சின-படதி* எ,தளியித
ேமலகர -பிரமணிய ேதசிக அ9ேக இதா. அவ தாCடவராய

தபிரானவகளிட பல தமி8 F*கைள- பாட9ேகடவ. அவைர$ெகாCேட

மாணா$கக4$> பாட ெசா*ல2 ெச:யலாெம/ ேதசிக எCணி அ$கைத
அவாிட ெவளியிடன. தாCடவராய தபிரானவக, “எHைடய ேதகநிைல
அQவா/ ெச:ய இடதரா; வழ$க இ*ைல. திாிசிரரதி* மீனாசி

தரபிைள ெய/ ஒ விவா இ$கிறா. அவ இரCைற

ெசைன$> வதிதா. அ$ காலதி* அவட ெந9கி-பழ> சத-ப

வா:த. பி திாிசிரரதி? பழகிேன. அ-ெபா, அவைடய அைம

ந> விள9கி/. பாட; ெசா*வதி? ெச:7 ெச:வதி? அவ$>

இைணயாக இ$காலதி* யா இ*ைலெயேற ெசா*லலா; இைடவிடாம

பாட; ெசா*வதி சிறிேதH ச=-பி*லாதவ; நிைறத க*விமா. இத ஆதீன
விவானாக அவ நியமி$க-பவாராயி ஆதீனதி க8 எ9> பர6.

அவைர$ ெகாC பல மாணா$ககைள- ப"-பி$கலா” எ/ விCண-பி$

ெகாCடன. அ$காலத* -பிரமணிய ேதசிக இவைர ஆதீனதி*

இ$க2ெச:ய ேவCெமH எCண உைடயவராகி த$க காலைத
எதிபாதிதா. நிக.

தாCடவராய தபிரானவக பிரதிைய- பாெத,திய ேப5- ராண பி
ப"-பவகளா பல பிரதிக ெச:ய-பட. அ-பா* இ2ெச:திைய அறித

பிைளயவக4ைடய மாணா$க பரபைரயின ஒQெவாவ அ-பிரதிைய-

பா$ெகாCேட ைகவழி- ேபா$கியதி* இவைடய மாணா$க ஒவ
அ9கைல விேநாத வரகேனாி- படாதாமாகிய சவாிதாபிைளயிட
வ த9கி/. அவ அதைன- ெபாேனேபா ேபாறி2 ேசமதி* ைவபாகா வதன. அ ெதாித நா பிகால அவாிட ெச/ ேக

அதைன அாிதி ெப/ வ எ பா* ைவ, பிைளயவகைள-

பா-பேபா* பா வகிேற.
தா=டவராய* தபிரானவகளி

க1த.
க1த.

தாCடவராய தபிரானவக க*=ைட$>றி2சியி= மீC ெசைன$>ற-ப2 ெச*ைகயி* கதி* ஒ ப உCடாகி வதினைமயா*

தி2சிரா-பளியி* ஐ தின9க த9கினா. பிைளயவக ெச/

ஸபாஷி வத அ-ெபா, அ9ேக இத அ$காலதி* இவேரா பழகி
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இற ேமலகர -பிரமணிய ேதசிக$> அவ எ,திய விCண-பதி?ள
அ"யிகCட வா$கியதா* விள9>.

“அ"ேய திாிசிரரதி* ெமளனNவாமிக மடதி* த9கி- [6] பவரலா
பவர?/ விவா  மீனாசி தர பிைளயவக4ைடய

சபாஷைணயினா* [7] அ; தின9கைள7 அ;தின9களாக$ கழிேத.”
------------

[1]  மீனாசி தரபிைளயவக பிரபததிர, 3954 - 4083.

[2] மீ. பிரபததிர, 4160-4609.

[3] “ஓதாிய வா:ைம2 சிவாகம9 கெகலா றேப ராகரமதா:

ஓ9>தி வாவ ைற-பதியி லத ெதாவ"6 ெகாCடளிேய
ேபத/ சமயவாதி க4ள மய$ைக- ெபய$>ரச >ளிைகயாகி-

பிாியட ேனவ ததவ$ கிப- ெப9கைண ேமவாகி
ஆதாி த"ேய9க 4Cண ெதவிடாத வமிதசா கரமாகிேய

அழ>ெபா= கைலைச2 சிதபேர ரர"$ கதிமர கவிைதமாாி

மாதவ வ,த- ெபாழிதளி ெய/மவ மணிவள சநிதியிேலா

மணிவிள$ ெகனவள சிவஞான மாதவ மல-பாத வண9>வாேம.”
[4]  மீனாசிதர பிைளயவக பிரபததிர, 2915 - 3015.

[5] தா9க எH ெபா4ைடய இ2 ெசா*ைல தபிராமாகேளா
ேபெபா, 3/த* சபிரதாய.

[6] பவர* - ப (ஒவைக2 சிர9>) வத*; ப.

[7] அ; தின - ஐ தின9க; அ  தின - அழகிய ந*ல தின.
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