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சின சகர கைத.
கைத.

தலாவ  யதியாய : பபவக ஒ வாைத
நம நா கைதகளிேல ெபபா அ ெதாடகி கதாநாயகைடய ஊ,
ெபய, ல, ேகாதிர, பிற!", வள!ெப$லா கிரமமாக% ெசா$' ெகா(
ேபாவ வழக.

ந*ன ஐேரா!பிய கைதகளிேல ெபபதி அ!பய$ல. அவக- நாடகைத!

ேபால கைதைய நட நவி$ ெதாடகிறாக-. பிற ேபாக! ேபாக

கதாநாயகைடய .வ விதா/தக- ெதாி/ ெகா(ேட ேபா.

எேக ஒ கா$ ஒ ளகைரயி$ ஒ தனி ேமைடயி$ இவ3 தன

காத'4ட3 இ!பா3. இ$லாவிடா$, யாேரெமா சிேநகிதட3 இ!பா3.

அ!ேபா கைதயி3 ஆரபகைள எ விாி!பா3. இ அவக6ைடய வழி.
நா3 இகைதயிேல ேம7ப இர( வழிகைள4 கல/ ேவைல ெச8ய!
ேபாகிேற3.

சி3ன சகர3 - ந9ைடய கதாநாயக3 - விதா/தகைள மாதிர

.வதி'/ கிரமமாகேவ ெசா$'வி, கைதயி$ வ ம7றவக-

விஷயதி$ ெகா;ச ஐேரா!பிய வழிைய த<விெகா( ெச$ல ககிேற3.
சவகலாநிதியாகிய சர=வதி ேதவி என >'$ கைடக( ைவதிக.
-----

இரடா அதியாய - பி"சிேல ப$த.
ப$த.

சி3ன சகர3 பி;சிேல ப< விடா3. ந9ைடய கதாநாயகைடய ெபய

அதைன நயமி$ைலெய3?, எவ கவைல4றலாகா. ேபாக!ேபாக இ/த!

ெபய மாறிெகா(ேட ேபா. கைடசியி$ ப!பவக- பய!பப அதைன

படாேடாபமாக 94ப ஏ7பா ெச8கிேற3.

சி3ன சகர3, சகர3, சகர8ய, சகர நாராயண 8ய, சகரநாராயண

பாரதியா இயாதி இயாதி. சி3ன சகர3 கB(டC இகிDE

ப-ளிFடதிேல G3றாவ வ!பி$ பகிறா3. அ/த காலதி$ இைத "மி$
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=F$" எ3பாக-. ைபய வய ப3னிர( அ$ல பதி3G3றி.

இத7- தமிழி$ "லவரா8 விடா3.

கB(டCாி$ ஜல ைறB; பண ைறB; ெந$ விைளB கிைடயா. வாைழ,
ெத3ைன, மா, பலா, இைவெய$லா ெவ லப; .க- மிகB ைறB;
"லவக6 மாதிர ைறவி$ைல. அ/த% சர ம'B.

தமிழி$ சகர3 பலபல I$க-, பலபல காவியக- ப 9தி/தா3. இைவ
ெபபா "சிகார" ரஸ மி/தி!பன. இ/த ஜாதி காவியக-தா3

சகர! பி

கB(டC! "லவக- எ$ேலா இ!பேயதா3. ம3மத விகாரைத!

"கK/ ேபசியி >$க6 தனி!பாட$க6 அLMாிேல ெவ சாதாரண.
சகர அைவ ெவ சாதராணமாயின.

"பாஷகளிேல தமிK சிற/த. தமிழி$ இள!ப நாயக3 காத$, ெச?Mேகாைவ,
பி%சி ேதவ3 உலா மட$ 9த'ய காவியக- நிகர7ற ெபைம4ைடயன.

இவ7றி-ள Oைவ உலகதி$ ேவெறதி இ$ைல" எ3ப சி3ன சகரைடய
ெகா-ைக. சகர3 ெகா;ச -ளனாக இ/தபயா$ ப-ளிFடதி$ ம7ற!

பி-ைளக- அவ% "சி3ன சகர3" எ3? ெபய ைவ விடாக-.

ெத3பா( நாேல, ெபாதிய மைல வடேக இப காத Pரதி$ .மி

ேதவி திலக (ைவ அ உல/ ேபாயி!ப) ேபால கB(ட"ர எ3ற

நகர திகK%சி ெப7ற. அைததா3 பாமர ஜனக- கB(டC எ3பாக-.

இ/நகரதி$ நம கைத ெதாட காலதிேல மகா கீதிமானாகிய ராமசாமி
கB(டரவக- அரO ெசதி வ/தன. ெவளிR! பாமர ஜனக- இவைர

"ஜமீ/தா" எ3பாக-. கB(ட"ரதிேல இவ "மகாராஜா" எ3? பட.

கB(டாி3 Gதாைதகளி3 மீ ப(ைட கால! "லவக- பாயி

"இ3ப வி=தார" 9த'ய >$கைள அLM! "லவக6, அவகைள! பி3ப7றி

ம7ற ஜனக6 ேவத ேபால ெகா(டாவாக-.

ராமசாமி கB(ட (இவைடய 9<! ெபயைர! படக- சகிதமாக! பி3"
ெசா$கிேற3) தமிழி$ அபிமான9ைடயவராதலா$, கவிைத பாட

ெதாி/தவக6 அLMாி$ மி/த மதி!"(. சி3ன% சகர! ப வய
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9தலாகேவ கவி பா ெதாழி'$ பழக உ(டா8 விட. எ!ேபா

'"லவ'க6டேனதா3 சகவாஸ. ஒத வய! பி-ைளக6ட3 இவ3 ேச/
விைளயாட! ேபாவதி$ைல.

எேக மதன >$க- வாசி! பல உகா/ ரசி ெகா(!பைத
க(டா$, இவ அேக ேபா8 உகா/ விவா3.

ப-ளிFட! பாடகெள$லா கிEணா!பண/தா3. .ேகாள சா=திர,
கண, Oகவழி 9த'ய எதைனேயா பாடக- கீK வ!"களிேல இவ

க7? ெகாக 9ய7சி ெச8தாக-. ஒ3றி இவ3 கைத% ெசதவி$ைல.
இவ எ!ேபா ஒேர சா=திர, ஒேர கண. ஒேர வழிதா(.
"சா7?வ காமகைல, சாதி!ப

ேபா7?வ காமன!ேபா"

கB(டC! '"லவ' Fடதிேல சகர3 ஒவனாகிவிடா3. Oக
அLவளBதா3. இவ3 பாகளி$ சில சில பிைழக- இ/த ேபாதி

இவைடய சி? வயைத கதி அ!பிைழகைள யா கவனி!பதி$ைல. Oைவ
மிதிைய கதி இவைன மிதமி;சி! "கKேவா பலராயின. ஒ பா$

எதைன ெகதைன அOதமான வாைதக- ேசகி3றனேவா,

அதைனகதைன Oைவ யதிகெம3ப கB(டC! "லவக6ைடய 9B.
எனேவ, ைபய3 நாB ைக4 சிறிேத Fசாம$ கா9கக6 ேவ(ய

பதகைள தாராளமாக! ெபாழி/ பாட$க- ெச8யலானா3. சகரைடய

ப/க6ெக$லா இ/த விஷயதி$ பரமான/த.

இவ G3? வயதிேலேய தா8 இற/ ேபா8விடா-. தக!பனா ெபய

O!பிரமணிய ஐய. அவ ராமசாமி கB(டைடய ஆ!தகளிேல ஒவ.

இகிDE ப! பைழய கால! பாீைS ஏேதா ேதறி சகா

உதிேயாக! ேபாகாம$ வியாபார; ெச8 சிறி பண ேத ைவ
விடா. இவ இர(டா/தார விவாகமா8 விட.

எனேவ இவன தாைய! ெப7ற பாடனா, பா4 சகரைன!

பிராணனாகேவ நிைன விடாக-. சகர3 விைளயாவத7 ேவ(ெம3?
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ேகடா$ தாதா தா .ைஜ ெச84 சிவ'கைத Fட ெகா விவா.

அதைன ெச$ல. ஆனா$ சிவ'கைத! ப7றி யாெதா விதமான பய

இடமி$ைல. ைபய3 தா3 விைளயா$ "தி ெச வழகமி$ைலேய!

ைபயைடய ைக4 கா வாைழத(ைட! ேபா'. பிராணசதி ெவ

ெசா7ப. ெந;O அைரேய மாகாணி அ அகல. க(க- வாகி ேநா8

பிதி க3னிகளி3 க(கைள! ேபா'. 9கிேல F3.

ஆணாயி, ெப(ணாயி ஏேத ஓ "திய 9கைத! பாதா$
F%ச!பவா3. த7காலதி$ நம ேதச! ப-ளி Fடகளிேலேய

பி-ைளகைள! ெப(களாகி வி திறைம உபாதிமாக6 அதிக9(.

அட3 'கவிைத4;' ேச/ விட -- கB(டC கவிைத. ைபய

ஜீவதா மிகB ைற/ ெபா8ைம நிைற/த சித சலனக- மிதி!ப
விடன.

இ/த விேனாதமான பி-ைளைய தாதாB பா4 ஏமறியாத ெவ?
ெபாைம ேபால! பாரானாக-. 'பா$ மண மாறாத ழ/ைத' எ3ப
அவக6ைடய க. அவெக3? தனியாக ஒ Oபாவ9, தனி

சம=காரக6 ஏ7படதாகேவ அவக6 நிைன!பி$ைல. அவைடய

"லைம ஈசனா$ ெகாக!பட வர எ3ெற(ணினாக-. ஏமறியாத ழ/ைத

இ!ப க$வி ஏ7பட ஆ%சாியதா$ அவக6 அளவிற/த மகிK%சி

4(டாயிேற ய$லா அவ3 'பா!பா' எ3ற எ(ண மாறவி$ைல. இர( G3?
தினக6ெகா 9ைற பா அவ% 'சா/தி' கழி!பா-. O(ணா"

ம;ச6 ெசலவதிக - சகர 'க(' பட கழி4 ெபாடாக.

தக!பனா இவைன! 'ைபய3' எ3? ேபOவா. இவ3 97றி!ேபான விஷய

அவ ெதாியா. இவைடய 'கீதி' "லவக6-ேள பரவி

கB(டரவக- ெசவி வைர எ! ேபாயி7?. இதி'/ O!பிரமணிய அ8ய

மி/த ச/ேதாஷ.

ஆனா$ ப-ளிFட! பாடகைள ேநேர ப!பதி$ைல ெய3பதி$ ெகா;ச
வத9(. இவைன! ெபாிய பாீைSக- ேத?ப ெச8 சீைமக!பி

ஜி$லா கெலட ெவைல தயா ெச8ய ேவ(ெம3ப அவைடய ஆைச.
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அத7 இவ "லவகளிட சகவாஸ ெச8வதா3 ெபாிய தைட ெய3ப அவ
"தியி$ தடவி$ைல.

இவைடய மாமனாகிய க$யாணO/தர 9த'ய சில Eட! ைபய3க6ட3
ேச/ 'விைளயா' ெக! ேபாகிறாென3?, தா8 *டா ெகா

ெச$லதா$ தீ உ(டாகிறெத3?, இLவிர(ைட4 Fயவைர ைற

ெகா( வரேவ(ெம3? அவ தீமான; ெச8தா.

இனி, இவட3 ஒத வய-ள பி-ைளக- ஆரபதிேல சகரைன இகK%சியி$
ைவதி/தாக-. பிற, நாளைடவி$ சகர3 ஒ 'விவா3' ஆகிவிடைத

க(டBடேன அ/த! பி-ைளக6ெக$லா அவனிட ஒவிதமான பய9

விய!" உ(டாயின. 'இவ3 ேநா;ச! பய$; ஒ இழB உதவ மாடா3"
எ3? 93ேபால வா8 திற/ ெசா$வதி$ைல. மனதி7- அLெவ(ணைத

அடகி விடாக-.

ப-ளிFட! ேபானா$ சகரைன உபாதிமா, ""லவேர! பலைகயி3 ேம$

ஏறி நி$" எ3பாக-.

பாடக- ேநேர ெசா$லாத ப7றி நம சி3ன! "லவ பலைகயி3 ேம$ ஏறி
நி3?ெகா( மனதி7-ேள எைககளகி ெகா(!பா.

உபாதியாய கபலைக ேம$ கண! ேபா ெகா(!பா.
இவ3

""லவ3, அலவ3, வலவ3,

பலைக, அலைக, உலைக

நி$, ெந$, வி$, ப$, ெசா$, அ$, எ$, க$, ம$, ெவ$, வ$
கண, வண, இண"

எ3? தன-ேள க ெகா( ேபாவா3.
வாதியா 002853......

எ3? கண! ேபா 9B க ெகா(

ேபாைகயி$, சகரைன ேநாகி, "சகர3! "-ளிைய எ/த இலகதி3 ேம$
ேபாகிற? ெசா$ பா!ேபா" எ3பா.
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இவ3 ம?ெமாழி ெசா$லாம$ பி ெகா(டவ3 ேபா'!பா3. அவ,
"எ3னடா, விழிகிறா8?" எ3? ேக திய பிற அத ைபயனிட

வினBவா.

அதவ3 ஏ ெசா$கிறா3 எ3பைதFட கவனியாம$ இவ3 மனதி7விழி, இழி, கிழி, பிழி, வழி, கழி, அழி, பழி, ெமாழி, ஒழி

"-ளி, உ-ளி, ப-ளி, அ-ளி, க-ளி, ெத-ளி, ெவ-ளி

எ3? அகி ெகா(ேட ேபாவா3.

தமிK! பாட வேபா மாதிர ெகா;ச கவனி!பா3. அதி7Fட இலகண

தடB.

இவைடய தக!பனாாி3 மதி!ைப4 ராமசாமி கB(ட இவனிட தயB

பாராகிறா எ3பைத4 உேதசி உபாதிமா இவைன அதிகமாக அ
ெகா$வதி$ைல. "இவ3 கைடசிவைர உ!பட மாடா3" எ3ப அவக6ைடய
9B.

ஊாி-ள ெப( கெள$லா "சகர3 அ!பாவி" எ3? ெசா$. இLவா?

அவரவ ததம ஒதப நிைன ெகா(ைகயி$, சகர3 பிரேயகமாக

ஒ வைகயி$ 9தி/ வகிறா3. எ$லா விஷய9 இ!பேயதா3.

ஒவைடய உ-ளிய$ைப ம7ெறாவ3 9< அறி/ ெகா-6த$

எகாலதி சாதிய இ$ைல. அவனவைடய இய$" அவனவேக

ெதளிவாக ெதாியா. பிறெக!ப விள?

பி-ைளகைள4 ெப(கைள4 ப7றி தா8 தக!ப3மா ெகா( எ(ண
ெபபா த!பாகேவ யி. ழ/ைதகளி3 அறிB இய$" எLவளB

சீகிரதி$ மாறி% ெச$கி3றன ெவ3பைத! ெப7ேறா அறிவதி$ைல.

"பா!பா பா!பா" எ3? நிைன ெகா(ேடயிகிறாக-. பதினா?, பதிேன<
வயதாேபா, "அ! பா!பா" அ!ப!பா எ3கிறாக-.
-------
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%றா அதியாய - ராமசாமி க(ட திசைப.
திசைப.
மகாராஜ ராஜ.ஜித மகாராஜ ராஜV ராஜமாதா(ட ச(ட! பிரச(ட அ(ட

பகிர(ட கB(டாதி கB(ட கB(டCரதிப ராமசாமி கB(டரவக6 வய
Oமா ஐபதி. ந$ல கநிற. நைரபா8/த மீைச, கிதா, 93"ற ந3றாக!
பளிேபா$ ேத8க!ப, ந தைலயி$ தவ பா8/, பி3"ற ஒ சிறிய

9%O! ேபா விள 9கா$ நைரயான தைல. ெந/Pர ழி/த க(க-.

இைம! "றகளி$ 'காைககா$' அைடயாளக-. ெபாயினா$

அலகாிக!பட G. ெவ7றிைல காவியினா, "ைகயிைல% சா7றினா

அலகாிக!பட ப7க-. யிேரா கிட உத. ஆபரணக- ெபா/திய

ெசவிக-. .தாகாரமான உட$. பி-ைளயா வயி?. ஒவிதமான இம$. அைரயி$

ப ஜாிைக ேவE. விர$ நிைறய ேமாதிரக-. பகதிேல ெவ7றிைல

!"வத7 ஒ காளா;சி. ஒ அட!ைபகார3 - இதா3 ராமசாமி கB(ட.
இவ காைலயி$ எ</தா$ இரவி$ நிதிைர ேபா வைர ெச84 தினசாி
காாியக- பி3 வமா?.

காைல எ அ$ல எடைர மணி ேவைள எ</ ைககா$ Oதி ெச8

ெகா( ஒ3ப மணியானBட3 பைழய சா!பிட உகாவா. பைழயதி7

ெதாெகா-ள தம அர(மைனயி-ள கறிவைக ேபாதாெத3? ெவளிேய பல
*களி'/ பழகறிக- ெகா( வர% ெசா$' ெவ ரஸமாக உ(பா.

(அதாவ காைல 'ேலகிய' 9/த பிற.. இ/த அபினி ேலகிய உ! ேபா
ெகா-ளாம$ ஒ காாியFட ெதாடக மாடா. பா!பா எதத7ெக$லா
ஆசமன ெச8ய தவறாதி!ப ேபால) பைழய 9/தBட3 அ/த!"ரைத
வி ெவளிேயறி இவைடய சபா ம(டபதேக4-ள ஒ Fடதி$ சா8B

நா7கா'யி3 மீ வ/ ப ெகா-வா. ஒவ3 கா$களிர(ைட4 பி

ெகா(! பா3. இவ ெவ7றிைல! ேபா காளா;சியி$ !பியபயாக
இ!பா.

எதிேர அதாவ உதிேயாக=த, ேவைலயாக-, கB(டC! பிர"கஇவகளி$ ஒவ3 வ/ கைத, "ரளி, ேகா- வாைத, ஊவ", ராஜாக

விவகாரக- - ஏேத ேபசி ெகா(!பா3. சில நாகளிேல ெவளி 97றதி$
ேகாழி%ச(ைட நட.
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ெவளிRாி'/ யாேரெமா கB(ட3 ஒ ந$ல ேபா% ேசவ$ ெகா(
வவா3. அர(மைன% ேசவ அத7 ச(ைட வி! பா!பாக-.

அர(மைன% ேசவ$ எதிாிைய ந$ல அக- அேபா, ஜமீ3தாரவக-

நிEபSபாதமாக இபக ேகாழிகளி3 தா8, பா அகா-, தைக

எ$ேலாைர4 வா8 ளிர ைவ ச/ேதாஷ பாராவா. களதிேல ஆரவார9

Fர, நீச பாைஷ4 ெபா?க 9யாம'.

ெபபா ச(ைட 9விேல அர(மைன ேகாழிதா3 ேதா7?! ேபாவ
வழக. அஙன 94ேபா வ/த கB(ட3 தன ெவ7றி% ேசவைல

ராமசாமி கB(டரவக- திவயேக ைவ சாEடாகமாக வி</
பிவா3.

இவ அ%ேசவைல! ெப7? ெகா( அவ ந$ல பாைக, உதாீய, ேமாதிர,

ஏேத ச3மான ப(ணி அ!பி விவா. பிற பைழய அர(மைன%

ேசவைல த-ளிவி! "திதாக வ/த ேசவைல% 'சம=தான விவானாக'

ைவ!பாக-. அத ச(ைடயி$ ம7ெறா3? வ. எதைன *ர9-ள ேசவலாக

இ/தா கB(ட அர(மைன வ/ ஒ மாதமி/தா$ பிற
ச(ைட! பிரேயாஜன!படா. ஜமீ3 ேபாஷைணயிேலேய அ/த

நய9(டாகிற.

பக$ ஒ3றைர மணி =நான ெதாட.. ெவ/நீாிேலதா3 =நான ெச8வா.
ராமசாமி கB(ட =நான; ெச8வெத3றா$, அ சாதாரண காாியம3?.

ஜலைதெய ஊ7?வத7 இர( ேப; உட" ேத8க இர( ேப. தைல

வட ஒவ3. உட" ைடக ஒவ3. ேவ? ேவE ெகா( அைரயி$
உத ஒவ3. ேநபாள ராஜாவி3 பிேரத Fட இ/த உபசார
நடகா.

=நான 9/தBடேன .ைஜ. ஜமீ3தா .கைள வாாி வாாி 93ேன

ைவதி விகிரகதி3 ேம$ *Oவா. .ஜா காலதி$ =தல பாகவதக-

வ/ பாவாக-. சில சமயகளி$ சகீத விஷயமாக சபாஷைணக-

நட!ப(. ஜமீ3தா தா ‘கவன’ ெச8த கீதைனகைள! பாகவதகளிட

பா காவா. (சகீததி, சாஹியதி ராமசாமி கB(ட "'. அ/த%

சகதி ஞாபகமிக)

10

ஒ சமய சம=தான விவா3 – அ(ணாைர ஐய, ேதா நாராயண8யகா,

ப$லவி ேவதாசல க- 9த'ய விவா3களைனவ வ/ Fயி/தன.
அ(ணாைர அ8யைர ேநாகி ஜமீ3தா, “நா3 அடாணாவி$, “மாேன யேக
ேபானவைக எ3ன” எ3ற வண ெமேல பரமசிவ3 ேம$ ஒ சாஹிதிய

பாதிகிேற3. (ஒ கீதைன ெச8திகிேற3 எ3? அத). அைத நீக-

ேககவி$ைலேய” எ3றா.

“உதரவாக” எ3றா பாகவத. (ெசா$ ேகேபா எ3? அத)
உடேன ஜமீ3தா ஜலேதாஷ பித ப3னிெர( யி$க- ேச/ Oதி4,
லய9 ஒ3?படாம$ பாவ ேபா3ற தம திLவிய சாாீரைத எ! பி3
வ கிதைனைய! பாடலாயின. ஒ பாகவத த.ாி$ Oதி மீனா.

ஜமீ3தா அ/த% Oதிைய லZய ப(ணவி$ைல.
ராக: அடாணா

தாள: [பக.

(மாேன யேக ேபானவைக ெய3ன? எ3ற வண ெம)
ப$லவி

மாேன ைகயி$ தாேன தாிதாேன – ஒ

மாைத தாிதாேன ம<ைவ தாிதாேன

(மாேன)

(ப$லவியி$ 9த$ வாி பா 9!பத7-ளாகேவ அ(ணாைர பாகவத
“ேபஷான கீதன!” ேபஷான கீதன! சபாE சபாE! எ3றா.

“ ஒ வாி பா93ேன இ ந$ல கீதைனெய3? எ!ப ெதாி/த? எ3?
ஜமீ3தா ேகடா.

“ஒ பாைன ேசா7? ஒ பைக பத பாதா$ ேபாதாதா?” எ3றா பாகவத.
ஜமீ3தா இ/த நியாய க!ப% ச/ேதாஷ மி/தவரா8 ேமேல
பாடலாயின.)

ப$லவி

மாேன ைகயி$ தாேன தாிதாேன – ஒ
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மாைத தாிதாேன ம<ைவ தாிதாேன (மாேன)
அப$லவி

ேகாேன சிவேன ேவ யேவ ெம8;

ஞான பான ேமானமான நாதா தாமைர! பாதா (மாேன)

(“அப$லவியி$ இர(டா அயி$ ‘9’ ைவதிகிேற3 பாதீகளா”

எ3? ஜமீ3தா ேகக, பாகவதகெள$ேலா “ேபE, ேபE, ேபE” எ3றன.)
சரண

எ/தைன ேமாS கதியினி$ ேசதிட
இ3ன9 மாகாதா? உ3ைன%

ெசா/த ல ெத8வெம3? நி த/தி
ெசா3ன ேபாதாதா?

வி/ைத 4டனி வ/ெத3ைன யாளB

ெமத ெமத வாதா?

வ/தைன த/ைன! ேபா7றி ராமசா

மி கB(டராஜ – ேபாஜ க- ெச884 பாதா (மாேன)

“மிகB(டா ராஜேபாஜ

I க- ெச8 4பாதா!”
எ3? கைடசியைய இர(டா 9ைற தி!பி! பா ராமசாமி கB(ட மிகB
தி!தி4ட3, தியாைகய ‘நேமா9’ கீதனைத ஒ சிEயனிட 9த$ 9ைற
பா காய பிற "3சிாி!"% சிாி!ப ேபால நைகதளினா.
பாகவதகெள$ேலா சபாE ெசா$' ெகா விடாக-.
பிற அ(ணாைர பாகவத, “மகாராஜா இ/த கீதனைத எ<தி ெகாதா$,
நா3 *ேல ேபா8% சிைட =வரக- ேச! பாைட4 ந3றாக! பாட
ெச8 ெகா( வேவ3. இைத நிதிய .ஜா காலதி$ பாட ேவ(ெம3?

எ3ைடய அபி!பிராய” எ3றா.

“அெக3ன? ெச84க-!” எ3றா ஜமீ3தா.
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.ைஜ 9/தBடேன ேபாஜன. பைழய தி3ன ஊரா * கறிகெள$லா

தவித மனித3 பக7ேசா7? ஊைர% Oமா விவானா? கிEண8யகா

*'/ ‘உ!"%சா?’, ேகசவ8ய *'/ ‘அவிய$, மாரசாமி! பி-ைள
* கீைர% O(ட$, இ3 பல *'/ பலவித மாமிச! பவக-.

இLவளB ேகாலாகலட3 ஒ ம$ ேபாஜன 9B ெப?.

ராமசாமி கB(ட, பா!பா ெசா$வ ேபால, ந$ல “ேபாஜன! பிாிய3”.

ெம'/த சாீர9ைடய ஒ சிேநகித அவ பி3வமா? பிரசக ெச8ததாக%
சாிதிரக- ெசா$கி3றன.

”இேதா பா ரகா, நீேய3 ெம';O ெம';O ேபாேற (ேபாகிறா8) ெதாி4மா?

சாியா8% சா!பிடவி$ைல. சா!பா சாியானப ெச$ல ஒ வழி ெசா$கிேற3 ேக6!

ஒ ைக நிைறய% ேசாெறதா$ அதா3 ஒ கவள. அ!ப நீ எதைன கவள

தி3ேப? எ கவள. ெராப அதிசயமா8! ேபானா$ ஒ3ப கவள

ைவ%Oேகா, அLவளBதா3. சா=திர!ப 9!பதிர( கவள சா!பிட ேவ\.

அத7 நீ எ3ன ெச8ய ேவ( ெம3றா$ இ3ைற ஒ3ப கவள

சா!பிகிறாயா? நாைள! ப கவளமாக ேவ\. நாள3ைற!

பதிெனா3றாக ேவ\. நாலா நா- ப3னிர(. இ!ப நா-ேதா?

ஒLெவா3றாக அதிக!பதி ெகா(ேட ேபா8 9!பதிர(டாவேதா

நி?திவிட ேவ\. பிற ஒேபா 9!பதிர( கவளதி7 ைறயேவ
ெச8யலாகா.”

இ/த உபேதச, ெம'/த உட$ ெகா(ட ரக எLவளB பய3படேதா,
அதைன அறிய மாேடா. ஜமீ3தாரவக6 இ/த அIEடான சாி!ப

வ/த. அவ 9!பதிர( கவளதி7 ைறவாக ஒேபா

சா!பிவதி$ைல. ஒேபா ெம'வமி$ைல.

பக$ ேபாஜன 9/தBடேன ஜமீ3தா நிதிைர ெச8ய ெதாடவா.

அர(மைன ெவளிேயFட% சில சமயகளி$ சதேகபயாக றைட
வி Pவா. மாைல ஐ/ மணி விழி!பா. விழிதBட3 ஆறாவ

அ$ல ஏழாவ 9ைற “ஆசன”. ெகா;ச பலகார சா!பிவா.
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உடேன ஐேரா!பிய உைட தாி ெகா( க%ேசாி! ேபாவா. அேக பல
பலவிதமான வி(ண!பக- ெகா( ெகா!பாக-. அவ7ைறெய$லா

வாகி ெகா-வா. அதாவ பகதி$ நி7 மா=தா அவ7ைற வாகி

ைவேபா இவ பா ெகா(!பா.

வி(ண!பக- வாகி 9த பிற காகிதகளி$ ைகெய<! ேபா காாிய
ெதாட. பைழய மக-, திவா3 க%ேசாி கதக-, இவ7றி3 ேம$
தனதிEட!ப எ$லா உதரBகெள<தி ைவதி!பா3. அவ7றி3 கீK

வாிைசயாக ைகெய<! ேபா ெகா(ேட வரேவ(. இ3னி3ன
விவகாரகைள! ப7றிய காகிதகளி3 ேம$ இ3னி3ன உதரBக-

எ<த!பகி3றன எ3ற சமா%சாரேம ‘ேலகிய’ கB(ட ெதாியா.
ஒ சமய வழக!ப உதரBக- தயா ப(ணிெகா( வ மா=தா

ஊாி'$ைல. அவ3 இடதி7 ம7ெறாவ3 வ/தி/தா3. ஜமீ3தா தாேம

மதாக6 உதரB எ<வாெர3? அவ3 நிைன ம காகிதகைள

அ!பேய ேமைஜ ேம$ ைவ விடா3. ஜமீ3தா வி ெகாடாதப அ/த

மகைள ஒLெவா3றாக தி!பி! பா ேமேல உதரBக- எ<த
ெதாடகினா.

கB(ட"ர ேமேல இர( நாழிைக Pரதி-ள நகC

கிராமதி'/ வி$வபதி%ெச எ3ற ஒ கிழவ3 பி3வமா? ம
ெகாதி/தா3.

“பிதா, மகாராஜா காலதி$ நா3 மிகB ஊழிய ெச8திகிேற3. இ!ேபா
பலவித கEடகளா$ நா3 ஏைழயா8! ேபா8, மகைள4 சாக

ெகாவி த-ளாத காலதி$ ேசா7?% சிரம!ப ெகா(கிேற3.
மகாராஜா அவக- சGகதி$ கிைப ெச8 என ஜீவன ஏேத
மேனாவதி% ெசலவிேல ெகாப பிராதிகிேற3.”

இ/த மைவ ஜமீ3தா தம மா=தாவி3 உதவியினா$ வாசி 9வி!
பிற காகிததி3 "றதிேல அயி7 க(டப உதரெவ<தி விடா.
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“தாசி$தா மர! பி-ைள வி$வபதி% ெச ேப நில வி விடB”.

இைத எ<தி நீளமாக ராமசாமி கB(ட எ3? ைகெய<! ேபா தீ
விடா.

இ!ப! பலவிதமான உதரBக- பிற!பி ஜமீ3தா தம க%ேசாிைய 9
விடா. ம?நா- இ/த வி$வபதி% ெசயி3 ம திவா3 க%ேசாி வ/

ேச/த. கB(டைடய உதரைவ திவா3 ப! பாதா. தாசி$தா மர!
பி-ைளயி3 அதிகாரபட .மியி$ ேம7ப ெச ஜீவனாச

நில விட ேவ(ெம3? கB(டரவக6ைடய திB-ள ஏ7ப!பதாக
ெதாி/ ெகா(டா.

ஆனா$, எLவளB நில, எ/தவிதமான நில, எ3ன நிப/தைனக- – 9த'ய

விவரகெளா3? ெதாியவி$ைல. உதரைவ அ வி திவா3 ேவ? மாதிாி

எ<தி ெகா( வ/ ரகசியமாக கB(டாி3 ைகெய< வாகி ெகா(
ேபா8விடா. கைடசியி$ வி$வபதி% ெச ஒ3? ெகாகவி$ைல.

உதரவி$ உ-ள பிைழகைள திவா3 எ காயேபா ஜமீ3தா 7ற
9<வைத4 மா=தாவி3 தைலயிேல Pகி! ேபா விடா.

“நா3 மைவ வாசி! பாகேவயி$ைல. ேவேற ெபாிய விவகாரெமா3றிேல

"திைய% ெசதி ெகா(/ேத3. இ/த ம எ3ன விஷய எ3?

மா=தாைவ ேகேட3. ‘ெச மிகB ஏைழ; அவ உதவி ெச8ய
ேவ(யதா3’ எ3? மா=தா ெசா3னா3. தக6ைடய அபி!பிராய/
ெதாி/தா3 ெசா$கிறா3 எ3? நிைன உதரB எ<தி விேட3.

மேனாவதியிேல பணதா3 தி(டாேத! இதிேல இ/த இழைவ4

ெகா( ேபா8% ேச!பெத!ப? இைத ேயாசைன ெச8தா3 மர!பி-ைள

இலாகாவி$ நில வி ெகாப எ<திேன3. என அ/த வி$வபதி%

ெசைய! ேபாமானப ெதாி4. அவ Oத அேயாகிய! பய$. பனி கிட/

ெசதா$ சாகேம! நமெக3ன!” (எ3? ெசா$'விடா).

சாயகால க%ேசாி 9/தBட3 கB(டரவக- திைர வ(யி$ ஏறி
ஊைர% O7றி% சவாாி ெச8 ெகா( வவா. கB(டநகர சாிதிர!

ெபைம4, ேSதிர மகாமிய9 வா8/த ஊராயி, அளவி$ மிகB சிறிய.

ஐ/ நிமிஷ- திைர வ( இைத% O7றி வ/ வி. இத7!

ப3னிர(டதி$ “வாகா” ஊவாக-. இ/த ‘வாகா’ எ3ப பிதைளயி$
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ஒவித ஊ வாதிய. பைறய இதைன ஊதிெகா( ஜமீ3தாரவகளி3

வ( உடேன ட$ ெதறிக ஓவாக-.

சில தினகளி$ ப$ல% சவாாி நட இ3 சில சமயகளி$

ஜமீ3தாரவக- ஆ வ(யிேல ேபாவ(. ‘ஆ வ(” சவாாி

உதBமா எ3? ப!பவகளிேல சில விய!பைடய F. இர( ஆகைள!

பழக!பதி, அவ7? கிணக ஒ சி? வ(யிேல ., வ(, ஆக-

இவ7ைற% ேச நி?தா$, அவ7ைற கா ைற/த பS நா மட

அதிக நிைற ெகா(ட ஜமீ3தா ஏறிெகா( தாேம பயமி$லாம$ ஓவா.

திைரக- Eட ஜ/க-. ஒ சமயமி$லா விடா ஒ சமய கவாளைத

மீறி ஓ எேக *Kதி த-ளிவி. ஆகளி3 விஷயதி$ அ/த%

ச/ேதகமி$ைல ய$லவா? இ3 சில சமயகளி$ ஜமீ3தா ஏ? திைர சவாாி

ெச8வா. இவெக3? தனியாக ஒ சி3ன திைர மட – ஆைட கா
ெகா;ச ெபாி – தயா ெச8 ெகா( வவாக-. அத3ேம$ இவ ஏறி

இகா/தBடேன அத7 9கா$ வாசி G%O நி3? ேபா. பிரகிைன

ெகா;சதா3 மி;சியி.

எனி இவ! பய/ ெதளியா. இவைடய பயைத உேதசி,

திைரைய எ!பயாவ நகதி ெகா( ேபாக ேவ(ெம3பைத

உேதசி 93 பி3 பககளிமாக ஏெழ மறவ நி3? அைத

த-ளிெகா( ேபாவாக-. ஜமீ3தா கவாளைத ஒ ைகயி, பிராணைன

ம7ெறா ைகயி பி ெகா( பவனி வவா. வாகா% சத

ைறவிரா. இ/த விவகார ஒ நா- நட/தா$, பிற G3? நா3
வஷக6 இைத நிைனக மாடா. அத7க!பா$ மஷ3
Sதிாியன$லவா? பய/ ெதளி/ பி3ெனா 9ைற நட.

இவ இ!ப ேகாைழயாக இ!பைத கதி யா நைககலாகா.

அஜூன, *ம, அபிம34B ேதா3றிய ச/திர வசதி$ ேநேர பிற/ததாக

இதிகாசகளிேல ேகாஷிக!பகி3ற கB(டC ராஜ லதி$ இவ
ேச/தி/, இLவா? ெகா;ச அைதாிய! பவத7% சில ஆ/த

காரணக6(. இவ! "திர பாகிய இ$ைல. அத7காக! பலவித
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ேஹாமக-, .ைஜக-, கிரக சா/திக-, தீத யாதிைரக-, ய/திர =தாபனக-

9த'யன ெச8 ெகா( வகிறா. இ/த அவசரதிேல திைரயி$ இ/ தவறி

வி</ உயி ேபா8விமானா$ பிற இவைடய சராதிபய ஒ மக3
பிறக இடேம இ$லாம$ ேபா8 விம$லவா?

எதைன ேப திைரயி'/ வி</ ெசதிகிறாக-. அைத4 கவனிக

ேவ(டாமா? சில மாதக6 93"Fட ஷியா ேதசதி$ ஒ திைர!

ப/தயதி$ ஒவ3 ேவ' தா( வி</ உயி ேபா8விடதாக% “Oேதசமிதிர3”
பதிாிைகயி$ எ<தியி/த விஷயைத இவாிட யாேரா வ/ ெசா$ல வி$ைலயா?
நா காாியைத4 ேயாசைன ெச8தாேன நடக ேவ(. ஒ தர ேபான

உயி திபி வமா?

சாயகால% சவாாி 9/தBடேன கB(டரவக- அர(மைன- வவா.

நாைல/ ேபராக இ/ இவைடய ஐேரா!பிய உ!"கைள கழ7றி ெயறி/

வி ேவE உவாக-. உதாீயைத தாமாகேவ வாகி ேமேல ேபா

ெகா-வா. மஷ3 ேவைல ம பி3வாக மாடா. அ ஒ ண

இவாிடதி$. பிற ைககா$ Oதி ெச8 ெகா( ேலகிய சா!பிட பிற சா8B

நா7கா' வ/ விவா. அ!பா$ ெவ7றிைல, "ைகயிைல, ஊவ", கைத

9த'யன.

இரB Oமா ப மணியாேபா, ஜமீ3தா ஒவா? "ைகயிைல% சா?
ேலகிய ெவறி4மா% ேச/ தைலைய மயகி% சா8/தப, கைத ேககFட

9யாதவா? ெச8வி. வ" ேபO ‘காாிய=தக6’ நி3? காேலா8/

ேபா8வி. எனேவ கB(ட எ</ ைககா$ Oதி ெச8வி ெகா(

ஸ/தியாவ/தன ெச8 9, ேலகிய தி3? வி அ/த!"ரதிேல ேபா8%

சா8/தப 9!பதிர( கவள சா!பி உடேன நிதிைர! ேபா8விவா.
ஜமீ3தாரவக6 ஐ/ மைனவிக6(. ஆனா$ ஜமீ3தாரவகேளா

அஜுன நிகரானவ – விராட நகரதி$ இ/த அஜுன – அதாவ,

மகாராஜ ராஜ .ஜித மகாராஜ ராஜV மகாராஜ மாதா(ட ச(ட பிரச(ட அ(ட
பகிர(ட கB(டாதி கB(ட கB(ட நகராதிப ராமசாமி கB(டரவகபாி.ரண ந"ஸகென3? தாபாிய.
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இவைடய தினசாி காாிய ஒவா? ெசா$' 9ேதா. இ3 எLவளேவா

ெசா$ல ேவ(யிகிற. ச/த!ப வா8மிட அ!ேபாத!ேபா

ெசா$கிேறா.

இLவதியாயதி3 மடதிேல றி!பிடப இவைடய சைபைய! ப7றி

மாதிர ெகா;ச விவாி% ெசா$ல! ேபாகிேறா. ந9ைடய கதாநாயகனாகிய

சகர3 இ/த% சைபைய% ேசர ேவ(யவனாக இகிற பயா$, ராமசாமி
கB(ட தமிழி சகீததி, விவாென3? 93னேமேய

ெசா$'யிகிேறா. அவைடய சைபயி-ள ப(தக6ைடய ெபய, இய$,
சிற!" 9த'யவ7ைற% சிறி வி=தாிகி3ேறா.

விவா3 அ(ணாைர ஐய, தகாலகார சவ சா=திர சாகர உபய ேவதா/த
பிரவதன, நிவதன, சவதன காாிய ெப3ற கிடாபியாசா3
ஆேராதனா சாய, 9தமிK% சிக  9 க!பண பாவல, ேதா
நாராயண8யகா, 9 ப$லவி ேவதாசல க-, கபராமாயண! பிரசக,
ஆ?9க கB(ட, ேவல கB(ட, Gகில?!" ராம%ச/திர பாகவத, அ?ப
நாலSர! பி%சா( பாகவத, பரமபத Pஷண=மத .ஷண சவமத பாஷான

.ண பரமசிவனவக-, ெதா$கா!பிய இள!ப! பி-ைள, காமரஸ ம;சாி

O/தர8ய இவகேள 9கிய விவா3க-. இனி% சி$லைற விவா3க-

பல(.

ேமேல ெசா$ல!பட விவா3கெள$ேலா "ைட _K/திக வான!
"லவக6 நேவ இ/திர3 ேபாலB (வான மீ3க6 நேவ ஆைம
(ச/திர3) ேபாலB இ3 எைதெய$லாேமா ேபாலB கB(ட ெகா

*7றி/தா.

அ!ேபா அட!ைப P ெதாழிைடயவ ஆனா$9தமிK!

"லவக6-ேள, மிக% சிற/த வ!பி$ ைவ எ(ணதகவமாகிய

9திள கB(ட3 வ/ பி3 வமா? வி(ண!ப; ெச8 ெகா-ளலானா3.
“"தி” எ3றா3 9திள3.
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(ஜமீ3தாரவகளிட ேவைலயாக- ேபO ேபாேத ‘"தி’ எ3? ெதாடவ

வழக. இ/த% ெசா$ைல இேத இடதி$ இ/த அததி$ வழவத7-ள

விேசஷ காரணைத க(பி% ெசா$ப தமிK நா$ ம'/ கிட
பாஷா பாிேசாதைன! ப(தகளிட பிராதைன ெச8 ெகா-6கிேற3. நா3

ேயாசைன ெச8 பாததி$ என ஒ3?ேம விளகவி$ைல. சி7சில காரணக-

ேதா3?கி3றன; ஆனா$ ஒ ேவைள சாியாக இேமா இராேதா எ3ற
அ%சதா$ இ ெவளியிட மன வரவி$ைல.)
“"தி” எ3றா3 9திள3.

“எ3ன 9தி6 உ3 9கைத! பாதா$ ஏேதா ந$ல சமா%சார ெகா(
வ/திகிற ேபா$ ேதா3?கிற, எ3ன, நா3 நிைனத சாியா, த!பிதமா?”

எ3? ஜமீ3தா ேகடா.

“ஐேயா! அLவிட ஊகதிேல ஒ வாைத ெசா$ற அ த!பி4 ேபாகிறதா?
இ எேகயாவ நடகிற சகதியா? மEயா6ைடய ெந;O -ளிகிற
ரக=ய எ$லா மகாராஜாBைடய "தி உ-ளைக ெந$'கனி ேபாலB,

க(ணிேல வி</தி .ைவ! ேபாலB ந3றாக ெதாி/ ேபாேம! அேய3

மனசி'கிற ெதாியாதா? எ3றா3 9திள3.

ெகா;ச ெதளிB ைற/த, தக சா=திர விதிக6 இைசயாதமான இ/த
=திைய ேக கB(டரவக- மிகB ச/ேதாஷமைட/, 9!பதிர(
ப7களி$ வி</த ேபாக ம7?-ள காவி .த ப7கெள$லா, ெபாியB,
சிறியBமாகிய மாளகனி விைதகைள! ேபாலB, ேவ? பல உவைம!
ெபா-கைள! ேபாலB, ெவளிேய ேதா3?ப பலமான ம/தஹாச "ாி/தா.
9திள3 மீ ெபாவாக எ!ேபாேம ஜமீ3தாரவக6 அ3" அதிக. அவ3

ெந நாைளய ேவைலகார3; பல த/திரக- ெதாி/தவ3 தவிரB பா'யதி$

ஜமீ3தாரவக- ெகா;ச சி$லைற விைளயாக- விைளயாயேபா
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உட/ைதயாக இ/ பலவித உதவிக- ெச8தவ3. இ3, இ3 காரணக-

உ(. ஆனா$ பிர"களி3 தயவாகிய நதியி3 Gலைத விசாாிகலாகா.
“9தி6, ம7றவக6ைடய கவி4 சாி, உ3ைடய வாைத4 சாி,

அவக6ைடய கவி ேகபதி-ள Oக உ3 ேப%சிேலயிகிற” எ3? ஜமீ3தா
தன ேவைலகாரைன ெம%சினா. அவ3 தைம! "கK/ ேபசியத7

ெவமதியாக% சைபயி'/த "லவக6ெக$லா அவயி7றிேல எாி%ச$

உ(டாயி7?. இ 9திள கB(ட ெதாி4. ஜமீ3தாFட

ஒேவைள ெதாி/திகலா. அ!பயி/ அவகெள$ேலா தம எாி%சைல

உ-ேள அடகிெகா( ெவளி!பைடயாக ஜமீ3தாைடய கைத
ஆேமாதி! ேபசினாக-.

உபய ேவதா/த ஆ……...சாாிய, “ஆமா, மகாராஜா! ஸ=கிததிேல
பாணகவிைய! ேபால ந9ைடய 9திள கB(ட3, அவ தம காதபாிைய

வசன நைடயிேல தா3 எ<தியிகிறா. அ!பயி/ பாடாக%

ெச8ய!ப எதைனேயா காவியகைள கா அைத! ெபாிேயாகேமலானதாக% ெசா$'யிகிறாக-. ஆனா$ பாணகவி உகா/ "=தகமாக
எ<தினா. நம 9திள கB(ட3 சிரமமி$லாமேல ேபOகிற பாவைனயி$

அதைன ெபாிய திறைம காகிறா3. இவைன வசன நைடயி$ ஆOகவி எ3?

ெசா$லலா” எ3? திவா8 ெமாழி/தளினா.

உடேன 9திள3 அவைர விரஸட3 ேநாகி, “ெச846 நம! பாட

ெதாி4, சாமீ!” ஏேதா வாயினா$ Oமா உளறி ெகா(!பா3, பா! பாட

ெதாியாதவ3 எ3? நிைனவிட ேவ(டா.” எ3றா3. தன கவி பாட

ெதாி4ெம3பைத4 அவ அெதாழி$ ெதாியாத ப7றி தன அவாிட
மிகB அவமதி!"-ள ெத3பைத4, அவ றி!பி கா

ெபாடாக.. ஆ……...சாாியா தம உ-ளதிேல எ</த ேகாபைத அ%சதினா$

ந3றாக அடகி ைவ ெகா(, “பாணகவி ெச84- பாவதி$

இைளதவெர3? நிைனதாேயா? ஆஹா, 9திள கB(டா! நீ ஸ=கித

பதிக ேவ(. பதி/தா$ நீ பாணகவி நிகரானவ3 எ3ப உனேக

ந3றாக ெதாி/தி.” எ3? திவா8 ெமாழி/தளினா.
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(சாதாரணமாக ஆ……..சாாியாைர! ேபா3? மகா3க- ேபOவைத, ‘திவா8
மல/தளினா’ எ3? ெசா$வ வழக. அ!பயிக, நா ‘திவா8

ெமாழி/தளினா’ எ3? "திதாக% ெசா$வத7 இர( காரணக- உ(.

அவ தமிK பாைஷயி$ அதிக பழகமி$லாத ேபாதி திவா8ெமாழி!

பிரப/த 9<வைத4 பாராம$  உவாக% ெசா$ல Fயவெர3பைத, நா
ஒவா? றி!பிட வி"த$ சாமா3ய காரண; சாியான காரண இ3 சில

வாிக6க!பா$ தாேன விள..) பிற 9திள கB(ட3 தன

ஸ=கித ெதாியாெத3பைத ஆ……..சாாியா ேக' ப(\கிறா எ3?

நிைன தைலைய ேநேர Pகி ெகா( அவன மீைச கிதாக- க!
பி3வமா? உப/நியாச ெச8யலானா3.

“சாமி, அ8யகாவாேள! சாமிகேள; அ!பயா வ/ ேச/தீக-. (சைபேயா
நைககிறாக-) இ/த கைதயா? இெத$லா 9திளனிட ைவ ெகா-ள
ேவ(டா. ெச3ன! படணதி$ சி.ைவ.தாேமாதர3 பி-ைள எ3? ஒ மகா

விவா3 இ/தாேர ேக-வி!பட(டா? அ _ளாமணி எ3 காவியைத
அ%சிட ேபா அத7ெக<திய 9கBைரைய யாைர ெகா(ேட பக%

ெசா$'யாவ ேகட(டா? திவன/த"ர ெபாிய கலாசாைலயி$ தமிK!

ப(தராகி அ3னிய பாைஷக- ஆயிர க7? நிகாி$ "லவ சிகரமாக விளகிய
O/தர பி-ைளயவக- எ<திய >$க- ஏேத ஒ3ைற எ!ேபாதாவ

தைலயைணயாக ைவ! பதி/த(டா? அ$ல அவ "தககைவதி/த அலமாாிைய ேமா/ பாத உ(டா? அ!ப ேமா/

பாதவகைளேய ேமா/ பாத உ(டா? (இ/த அ7"தமான

வாைதைய ேக சைப கDெர3? நைககிற. ஆ……..சாாியா

ேபOவத7காக திவா8 மல/தளினா. ஆனா$ மல/த திவா8

ெமாழிவத7-ளாகேவ 9திள3 அவைர! ேபசெவாடாதப கஜைன
"ாியலானா3. )

“சாமி, சாமிகேள! அ8யகாவாேள! பிற ேபOேபா நவிேல, ?ேக பாய
Fடாெத3? உக- ஸ=கித சா=திரகளிேல ெசா3ன கிைடயாேதா?
அ$ல ஒேவைள ெசா$' இ/தா$ அைத நீக- பத கிைடயாேதா?

சாமிகேள, ேமேல நா3 ெசா$'ய "லவக6, இ3 ஆயிரகணகான விவ
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சிேராமணிக6 பதினாயிரகணகான லS கணகான ேகாகணகான

பதிராசிாியக6 வடெமாழிைய கா தமிேழ உய/த பாைஷெய3பைத
உ-ளைக ெந$'கனி ேபால விளகி! பOமரதாணி ேபால நாயிகிறாக-. நீவி அதைன4ணரா 3? 9ய ாீஇ! (வி) ேபால
இட!பகி3றீ.

“ெதா(ட நாதைன Pதிைட வி 9தைல

உ(ட பாலைன யைழத …........…..,
த(டமிK% ெசாேலா ம?"ல% ெசா7கேளா?
சா7றீ?”

எ3ற பாைட ேகட(டா?
இ/த! பாேல சில வாைதக- 9திள சமயதி$ ஞாபக வரவி$ைல
யாதலா$ வி! பிைழயாக! பாைட% ெசா$' 9தா3.
சைபயி$ பல இ/த! பா ந3றாக ஞாபக9(. ஆயி அவைன

தித! ேபானா$ தக- மீ பா8/ விவாென3? பய/ "லவக- வா8G

மBனமாக இ/ விடாக-. அவக- திதாம' பயாகேவ 9திள3

அவகைள% O7றி ேநாகி மிகB பயகரமானேதா பாைவ பா வி ேமேல
கஜைன ெச8கிறா3.

“இனி வடெமாழியி$தா3 ேவத உளெத3? நீ ஒேவைள ெசா$லலா. அஃ
எக- ேதவார திவாசகக6 நிகராமா? இ/த! பாட நா3 இ!ேபா
ெபா- ெசா$ல மாேட3. உம ெதாியாவிடா$, *ேல ேபாயி/

ெகா( ப!" ெதாி/த வா'ப! பி-ைள எவைனேய அைழ அவனிட
ெபா- ேக ெகா-6.

(சைப கDெர3? நைககிற. ஆ…….சாாிய 9 சா8/ விடா) “ஆகா\,
தமிK! பாைஷ ேநரானேதா பாைஷ இ$ைல. அதி, வடெமாழி நம தமிK

ெமாழி% சிறிேத நிகராக மாடா. தமிK க7ேறா அைன க7ேறா.

அறி4, அறி4, அறி4. இனி விவா3க6ைடய சைபயிேல ஊதவா8 திறக
ேவ(டா.”
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“வாயிேல Iைரப 9திள3 இLவாகிய ெசா$' 9 ேமேல ேபச
G%சி$லாம$ ெகா;ச நி3றா3.

அ!ேபா ஆ…...சாாிய மிகB ஹீன=வரதிேல “9திளா, எ3ன இ!ப
ேகாபி ெகா-கிறாேய, நா3 பாணகவி நிகெர3? உ3ைன =ேதாதிரமாகதாேன ெசா3ேன3. விஷயைத கவனியாமேல *( ேகாப ெச8கிறாேய”

எ3? திவா8 ெமாழி/தளினா.
--------------

நாகா அதியாய - சகர யமக பா அரேக*றிய

ேமேல Fற!பட ேபாராட 9/, ஒவா? கB(ட சைப கைல/த.
"லவகெள$லா ேபானபி3, தனியாக இேபா கB(ட 9திளைன

ேநாகி, “ஏேதா ஒ ந$ல சமா%சார ெகா( வ/தாேய, அ ெசா$' 94

93பாக, அ/த இழB பா!பா3 ச(ைட ெதாடகி விடா3. நீ ந$ல ேபா
ேபாடா8. அ/த! பா!பா ேவ\. அ ேபா, ெசா$ல வ/த சகதிைய%
ெசா$” எ3றா.
“நம O!பிரமணிய அ8ய மக3 சகர3 சGகதி3 ேமேல ஒ யமக

பாயிகிறா3. ந$ல பா; அேயனா$ Fட அLவளB ‘ேஷா’கான பா!

பாட 9யா. அைத% சGகதிேல அரேக7ற ேவ\. மகாராஜா! ைபய3

சி?வனாக இ/த ேபாதி "தி ெராப Fைம. அர(மைன இதைன

"லவக- வகிறாகேள, அவகெள$லாைர4 வி அேயனிடதிேல

வ/தா$தா3 இ/த காாிய சாயெம3? ெதாி/ ெகா(டா3. அவ3

வயெதLவளB? நம மகாராஜாவிைடய கிைப இ3னா3 ேமேல பாி.ணமாக

வி</திகிறெத3? ஊகி ெகா-வெத3றா$ அெத3ன சாமா3யமாக% சி?

பி-ைளக6 ஏ7படFய விஷயமா? மகாராஜா கா இ/த 9தி6தா3
சாியான நா8; இவனிடதிேல ெசா3னா$தா3 நம கவி அரேக?ெம3?
க(பி விடா3.
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”"திசா'. அ/த! பாைட ஒ நா- சைபயிேல அரேக7?ப உதரவானா$,
அ!ேபா இ/த அ8யகாக-, "லவக- இவக6ைடய சாமதியகெள$லா
ெவளி!ப! ேபா. அேய3 ஒவனாேலதா3 அ/த கவி! ெபா-

ெசா$ல 94. ம7றவகளாேல கரண ேபாடா$Fட நடகா.

அேயFட அ/த! பாைட ேகடBடேன இர( நிமிஷ

திைக!"(டா8 விட. பிறதா3 அேய மகாராஜா கடாS9 சர=வதி

கடாS9 ெகா;ச இேத – ெகா;ச நிதானி! பாேத3. அத
ெதளிவாக ெதாி/த” எ3? 9தி6 ெசா3னா3.

ஜமீ3தா, “அ!பயா! யமகமா பாகிறா3! உனFட அத க(பிக
திைகதெத3றா$ ெவ ேநதியான பாடாயிேம, பா!ேபா, பா!ேபா
நம "லவக6ைடய சாயெம$லா நாைள ெவ6! ேபா. நாைள%

சாயகாலேம ைவ ெகா-6ேவா. "லவக6ெக$லா ெசா$'ய!பி

வி. ஒவ3 Fட தவறFடா. எ$ேலா வ/ ேசரேவ\ெம3?.”

இ/த ஆகிைனைய ேக 9தி6 ச/ேதாஷ9ைடயவனா8 வணகி%

ெச3றா3. மகாராஜாB தம நிதிய அIEடானக6! "ற!ப விடா.

‘நிதிய கமாEடானக-’ எ3? எ<த உேதசிேத3. ஆனா$ கB(ட

அவக6 “கம” எ3?ேம கிைடயா. அைவதிக- ெசா$ நிண

பிரமதி3 ஜாதிைய% ேச/த ஆசாமி.

யமக பாய காலதி$ சி3ன சகர வய மிகB ெகா;ச. இவைடய

தக!பனா O!பிரமணிய அ8ய சம=தான விவா3 9திள

கB(ட மி/த சிேநக9(. அவ3 அக வ/ O!பிரமணிய

அ8யாிட பண வாகி ெகா( ேபாவ(. கடென3? ெசா$'தா3

வாவா3.

ஆனா$ 9திள3 தயவி வைரயிேலதா3 ஜமீ3தாைடய தயB

இெம3பைத ந3றாக அறி/த O!பிரமணிய அ8ய அவனிட பணைத

தி!பி ேக வழகமி$ைல. அவ ராஜாக விவகாரகளிேல "திைய

அதிகமாக உைழ!பவனாதலா$, மிக மறதி ண உைடயவ3. பண வாவ

அவ ெகா;சேம ஞாயகமி!பதி$ைல.
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சி3ன சகர3 விஷயதி$ 9திள விேசஷ அ3" ஏ7பவத7 ேவெறா
காரண9 உ(. 9திள3 தக!ப3 எ(ப வய-ள ேசாைலயழ

கB(ட3 எ3பவ3 க(ணிழ/ *ேல உகா/ ெகா(/தா3.
இ/த% ேசாைலயழ தமிK காவியகளிேல சாSா ந%சினாகினிய%
சமமானவ3 எ3ப அ/தM கB(டைடய எ(ண. ேசாைலயழ

கB(டனிடதி$ சகர3 தின ப-ளிFட விடBடேன ேபா8! பைழய

"லவகளி3 சாிதிரக6, பைழய கனமான விகவிக6! ெபா6,

கைதக6 ேக ெகா(!பா3. ஊாி-ள ெபாிய மEயகளிேல

ஒவராகிய O!பிரமணிய அ8யாி3 பி-ைள த3னிட வ/ பாட ேக

ெகா-வைத! ப7றி திதராEர கB(ட அளவ7ற .ாி!" ஏ7ப/த.

அ/த ப 9<தி7ேம சகர3 ேம$ ‘ஆைச’ அதிக.

மாைல ஐ/ மணி அத ப-ளிFடதி'/ ேநேர சகர3 ஜமீ3தாைடய
சைப வ/ விடா3. ேமேல ெசா$ல!பட விவா3 கெள$லா வ/

சைபயி$ Fயி/தன. திவா3 9க!ப 9த'யா தாசி$ மாாி9! பி-ைள,
இ3 சில கB(ட! பிர"க-, உதிேயாக=த எ$ேலா வ/தி/தன.
ஜமீ3தா சகரைன ேநாகி, “எேக, தபி உ3 பாைட வாசி, ேகேபா!”
எ3றா.

சகர3 சைட! ைபயி'/ ஒ காகிதைத ெவளிேய உவி! பக
ெதாடகினா3.

ைபய வா8 ழ?கிற, உடெப$லா வியகிற.
சர=வதி லaைஜ அதிக. லZமிைய! ேபால நாணம7றவள3?. சகர3

ேபா3றவகளிட விள ேபா' – சர=வதிFட ஆரபகளி$ ெகா;ச

லaைஜ உ(டா. நாளாக, நாளாகதா3 லaைஜ, நாண எ$லா ெக!

ேபா8 ெதேவசிகளி3 இய$"(டாகி வி.

சகர3 ப அவ=ைதைய க( 9திள கB(ட3 அவைன

உ7சாக!ப ெபாடாக! “பய!படாேத, சாமி! ைதாியமா8 வாசி. உய/த
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கவியா%Oேத! இதிெல3ன ெவக? ேம நம மகாராஜாவி3 93னிைலயி$
ந9ைடய ப!ைப காடாம$ யாாிட காவ? இதி$ F%ச!படலாமா?

எ3றா3.

மகாராஜ ராஜV, ராஜலதீப ராமசாமி கB(ட மீ

சகர8ய பாய யமக அ?சீகழி ெநலாசிாிய வித.
கB(டB(ட ெதனமார3 கைணெபாழிய மிக% ேசா/ க(ணீரா7றி7

கB(டB(ட மாபினளா8 மக63ைன நிைன/ மன கைரயா நி3றாகB(டB(ட சீைதயிைன மாைலயிட ெபமாேன கB(டCாி7
கB(டB(ட ராமசாமி ைரேய விைரவினி7 கலவிெச8ேய”

இ/த யமக வித பா 9/தBடேன 9திள கB(ட3 சைபேயாைர% O7றி
திபி காேல தனி%சிக விழி!ப ேபால ஆடபரமாக விழிதா3.

"லவக6ெக$லா அவயி? ழ!பமாயி7?. ஒLெவாவ இ/த!

பா த3னிட ெபா- ேக விவாகேளா எ3ற பய9(டாயி7?.

யா வாைய திறகவி$ைல. கைடசியாக உபய ேவதா/த ேராதனா%சாாியா

திவா8 மல/ “9திள கB(டா! இ/த! பா நீதா3 அத ெசா$ல
ேவ(” எ3றா.
9திள கB(ட3 பி3 ஒ 9ைற ஒ O7?% O7றி விழி வி%

சகரனிடமி/ காகிதைத ைகயி$ வாகி! பா ெகா( ஒ 9ைற
கைனதத3 பி3" பி3வமா? வியாயான ெச8யலானா3.

“இ ந7றாயிரக$ எ3 ைற. (அதாவ, த3 மக- காத$ 3பதா$

வ/வைத க(ட தாெயாதி மன ெபா?காம$ ெசா$வ)

“கB(டB(ட ெதனராம3 கைணெபாழிய மிக% ேசா/ க(ணீரா7றி7;
கB(டB(ட மாபினளா8 மக63ைன நிைன/ மனகைரயா நி3றா-;
கB(டB(ட சீைதயிைன மாைலயிட ெபமாேன கB(டCாி7
கB(டB(ட ராமசாமி ைரேய விைரவினி7 கலவி ெச8ேய”
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“கB(டB(டெதன” – கB( தாB(டெதன; கB( க7க- தாவி வவ ேபால,
இ “கB(டாB(ட” எ3றிக ேவ(ய, ?க$ விகாரதா$
‘கB(டB(ட’ எ3றாயி7?.

“மார3” – ம3மத3, காமேவ-, “கைணெபாழிய” – அ"கைள! ெப8ய, அதாவ
பகழிகைள Pவ, அதனா$ “மிக% ேசா/த” – மிகB ேசாB எ8தி, சாலB
கெம8தியவளா8, “க(ணீரா7றி$”- க(ணிேல உதி நீாினாலாகிய

நதியினா$.

“கB(டB(ட மாபினளா8” – கLB(டB(ட மாபினளா8, அதாவ
கLவ!பட உ(ைட மாபிைன உைடயவளா8, க(ணீ ெவ-ளதாேல

வி<க!பட பேயாதரதினளா8. இ ‘உ(ட’ எ3பதி$ கர ெகட.

ெதா$கா!பியதி$ ெகதியதிகார விதி!ப ெய3க.
“மக-” எ3ப "த$வி.

‘உ3ைன நிைன/ மனகைரயா நி3றா-’ – இத3 ெபா- ெவளி!பைட.

‘கB(டB(ட சீைதயிைன’ – இதைன, கா உ(, அL உ(, அ சீைதயிைன

எ3? பிாி! ெபா- ெகா-6க. இலைகயிேல ஒ கா (அேசாகவன) உ(!

அL – அLவிடதி$; உ( – இ/தா-; ஆ – அ/த; சீைதயிைன – சீதா ேதவிைய;

“காB(” எ3ப ‘கB(’ என ?கிய, ‘அ%சீைத’ ெய3பதி$ ெம8

ெகட ெதா$கா!பிய விதி!பேய ெய3க. ‘அL’ எ3பத3 பிற இடதி$
எ3 ெசா$ வவி ெகா-ள!பட.

“மாைலயிட ெபமாேன” – (சீதா ேதவியி3) நாயகனாகிய Vராமபிரா
நிகரானவேன; இராம3 _ய லதவனாகB நம மகாராஜா ச/திர ல

திலகமாகB இ!பி ெபயெரா7?ைம கதி4, *ாிய 9த'ய ண!

ெபைமகளி3 ஒ!ைப கதி4 கவி இஙன எ<தியிகிறா. ேம அரச3

மகாவிE\வி3 அவதார எ3? ‘ேவதக-’ 9ழதலறிக. இராம
மகாவிE\வி3 அவதாரெம3ேற கத!பதணக.
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‘கB(டCாி$’ – கB(டமா நகரதி3 க(ேண; நீவள, நிலவள, பவள
9த'யன ெபா/தியதா8, அEடலZமிக6 தா8 *டா8 அமராபதி ேபால

விள நம ராஜதானியிேல.

‘கB(டB(ட ராமசாமி ைரேய’ - ஏ! கB(டா!! (கB(ட வமிசதி$ உதித

ம3னா) உ(ட (அ?வைக% Oைவக6 ெபா/திய இனிய உணைவ எ!ேபா

சா!பிகிற) ராமசாமி ைரேய! எ$லா உ(பேரயாயி நம மகாராஜாB

மாதிர ‘உ(ட’ எ3 அைடெமாழி ெகாதேதேனா எ3றா$, எ$லா
உ(ப ேபால3?. இவ ேதவகைள! ேபால அாிய உணBகைள உ(\
பாகியவா3 எ3பைத றி!பி ெபாேட ெய3க.

சி3ன சகர3 யமக பா அரேக7றிய "கK, கB(ட ராaய 9<வதி பரவி

ததளி! ேபா8விட. கB(ட சைபயி$ வ/த ேவைககைள எ$லா ேம$

அதியாயதி$ நா3 வி=தாரமாக எ<தவி$ைல. கB(ட சைபயி3 வணைன

எனேக ச'!பைட/ ேபா8 விட. ப!பவக6 அ!பதாேன

இ? அைத உேதசி அைதேய மாகாணி ேவைலதா3 ெச8ேத3.
இ!ேபா சி3ன சகரைடய ‘காத$’ விஷய ெசா$ல! ேபாகிேற3.

சிரைத4ட3 பக ேவ(. ேதசமாகிய உட விவாேன உயி. ஒ

ஜாதியாகிற ககார “சா=திர” ேத/தவேன ‘வி$’. நாகாிகமாகிய ககா
நதி ‘கவி’யி3 உ-ளேம Gல ஊ7?. ஆகேவ கவியி3 ‘காத$’ உலகமறிய

தக. சி3ன சகர3 தமிK ேதசதிேல ஒ ‘கவி’. இப 9!ப வஷக6

93 இ/த நா$ கவிகெள$ேலா சி3ன சகர3 மாதிாியாகதா3

இ/தாக-. இ!ேபாதா3 ஓாிர( ேப தமிழி$ ெகா;ச சாியான பாகஎ<த தைல!ப!பதாக ேக-வி. அவக6ைடய ெபயFட என

ெதாியா. நா3 தமிK ேதச! பழகைத வி ெநநாளாகி விட. (இ!ேபா
வட ஆ!பிாிகாவி'கிேற3).

ஆனா$ 9!ப வஷக6 93 நா3 தமிK நா$ இ/தேபா அேக
சி3ன சகர ேமேல உய/த வ!ைப% ேச/த ‘கவி’ நா3 பாத
கிைடயா. ேதசேமா உலக-ேள ஏைழ ேதசமா%Oதா? பதினாயிர
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[பாயி/தா$ அவ3 தமிK நாேல ேகாbOவர3. ப ேவ' நிலமி/தா$

அவ3 ராஜாதி ராஜ ராஜமாதா(ட3. ஒ ஜமீனி/விடா$ அவ3

‘ச/திரவச’, ‘_ாியவச’, ‘சனீOர வச’, ‘மகாவிE\வி3 அவதார’, ‘பைழய
ப3றி அவதார! பகதிேல ேசக ேவ(ய.

இ/த ேதசதி$ 9!ப 9ேகா ேதவகெளன கண% ெசா$கிறாக-. நா3

நாைல/ ேபைரFட பாத கிைடயா. அ எ!ப ேவ(ெம3றா

ேபாக. ஆனா$ இ/த 9!ப 9ேகா ேதவகளிேல என ெதாி/தவைர
ந9ைடய மகாவிE\Bதா3 சிரம அதிக. ப3றி விE\வி3 அவதார.

ஆைம விE(வி3 அவதார. கB(டC ஜமீ3தா விE\ அவதார.

அனிெபஸ( வளகிற (நாராயண8ய இடெகாடாத) கிEணGதி! ைபய3

அேத அவதார.

ெமாததி$ மகாவிE\B கEட அதிக. இ!ப ெதவிேல

க(டவகைளெய$லா G3? காOகாக! "கK/ பாவ, ெப(க6ைடய
Gைக! பாதா$ உைளகிழைக! ேபா'கிற; ேமாவா8கைடைய!
பாதா$ மாள பழைத! ேபா'கிற; கிழவி4ைடய ெமாைட தைலைய!

பாதா$ தி!பா7கடைல! ேபா$ இகிற எ3? திப திப கா

"ளி! ேபாகிற வைரயி$ வணி!ப; யமக, திாி", பOGர ப/த, நாக ப/த,
ரத ப/த, தீ!ப/த 9த'ய யா அதமாகாத நி!ப/தக- க அவ7ைற
Gடகளிட கா சமதென3? மேனாராaய ெச8 ெகா-வ – இைவதா3

அ/த காலதிேல கவிராயக- ெச8த ெதாழி$.

கB(டC ஜமீ3தாரவகளி3 அைட!ைபகார3, ம/திாி, ந(ப3, =தல

விவா3 9த'யனவாகிய 9திள கB(ட ஒ ெப( உ(. வய

பதினா?. (இ!ேபாத$ல, சகர3 கைதயிேல அவ- வ/ "/த காலதி$)

நிற க?!"; ேநதியான ைம க?!". ெபாிய க(க-, ெவகி3ற "வ.
அதிக =Pல9மி$லாம$, ெம'/ ஏணி ேபாலBமி$லாம$, இேலசாக உ(,

நதரமான உயரட3 ஒ<காக அைம/தி/த சாீர. படபட!பான ேப%O.

எத வாைதெக$லா கDெர3? சிாி சிாி!". மைர% சீ% ேசைல,

ேடாாியா ரவிைக, நீல ம! ெபா, காதிேல வயிர ேதா, க<திேல வயிர
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அைக, ைகயிேல வயிர கா!", நைகெய$லா வயிரதிேல, மாணிக

ஒ3?Fட கிைடயா. ேமனி 9<ேம நீலமணி. தைலைய% ‘ெசா! ேபா
அதி$ ஜாதி ம$'ைக!. ைவ ெகா-வதிேலேய பிாிய9ைடயவ-. ெகா;ச

கி கி நட!பா-. கா'ேல ெமக- ‘டணீ’ ‘டணீ’ எ3ற.

இLவளB ‘ேஷா’கான ! ெபய அதைன நயமாக ைவகவி$ைல.
‘இளாயி’ எ3? ெபய ைவதி/தாக-.

இவ- ேமேல சகர காத$ பிற/ விட. சகரைன இத7 93 சாியாக
வணிதிகிேறேனா, இ$ைலேயா! ேநேர ஞாபகமி$ைல. எனி இ!ேபா

அவைடய காத$ கைத ெசா$ல ெதாடேபா ம7ெறா 9ைற வணைன
எ<தியாக ேவ(யிகிற.

க?!" நிற, -ள வவ, G3? விர$ அகல ெந7றி. F கன ெந;O,
ழி/த க(க-, இரதம7ற இதKக-, ெநாி/த ெதா(ைட, பி3கிற கா$க-,
அைரயிேல அ< ம$ேவE, ேமேல ஒ அ<கான பகைர (.

இLவளைவ4 மீறி ெகா;ச "தி Fைம4ைடயவ3 ேபா$ ேதா7?வி
9க.

இLவிவ-ேள ‘காத$’ எ!ப ஏ7படெத3பதி3 Gலக- என
ெதாியா. ாிஷி Gல, நதி Gல விசாாிக!படா எ3பாக-; அதாவ சி3ன

ஆரபகளி'/ ெபாிய விைளBக- ஏ7ப எ3? அத. காத$

சமா%சார9 அ!பதா3. ஒ பாைவ, ஒ த, ஒேர பாைவ, ஒேர தடாக

9/வி. ஒ ேப%O, ஒ சிாி!" மரண பாிய/த நீகாத ப/தேம7பதிவி.

ஆனா$ இளாயி% சகர3 விஷயதி$ அ!ப நிைலத காத$ இ/தெத3?
நி%சயமாக% ெசா$வத7கி$ைல.

சகர மாதிர அவளிட பாி.ரண ேமாக ஏ7பகிற. அ

மரணதிேல ேபா8 நி7கவி$ைல. ஏறைறய மரணதிேல ெகா( விவிட

ெதாி/த.

9திள கB(டைடய தக!ப3 ஒ ெதா( கிழவ3. க( இ$லாம$

*ேலேய உகா/தி/தா3. அவைன மனித விவகாரகளி$லாத ஒ தனி
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தீவா/திரதிேல ெகா( வி இர( காணி நில மாதிர ெகா!

பயிாி ெகா-6ப ெசா3னா$ அதாவ, க(கைள4 தி!பி ெகாத

பிற – அ/த இர( காணிகளி$ 9கா$ காணிைய ெவ7றிைல

ேதாடமாவா3. ஒ 9< காணியிேல "ைகயிைல ேதாட ேபா

விவா3. மி;சின கா$ காணியிேலதா3 ெந$ விைத!பா3 – பா மர ைவத
ேபாக, கா8கறிக- Fட அவசியமி$ைல. அ/த இர( காணி ஒ சி3ன ள

ெகாக மாடாகளா? அதி$ மீ3க-, ந( அக!படாதா? ஒ பாைவ பா

ெகா-வா3.

கிழ ‘திதராEர’ கB(ட! "ைகயிைலயிேல எLவளB பிாியேமா அLவளB
பிாிய கபராமாயணதிேல 49(.

யாேர வ/ கப ராமாயணதிேல ஒ பா வாசி அத ெசா$ப
ேகடா$ சாியாக% ெசா$வா3. அவ கB(டC தமிK! "லவகளிேல

ஒவ3.

ஆனா$ சகர3 கால! "லவகைள கா அவ3 விேசஷ/தா3.

அவ ெவெறா3?மி$லாவிடா ஒ ெபாிய காவிய! ெபா-

சாியாக% ெசா$ல ெதாி4. பி3னிட "லவக6 ஒ3?ேம ெதாியா. பா

கடதா3 ெதாி4.

9திள கB(டைடய ந"% சகர சி ெகாக

ெதாடகியதி'/, கிழ கB(டனிட கபராமாயண ேகக ஆரபிதா3.

மாைலேதா? ப-ளிFட விடBடேனேய 9திள கB(ட3 *!

ேபா8!பாட$ ேகக தவ?வதி$ைல. இரB எ மணிதா3 திபி வவா3.

‘தாதனிட அத ேகக வ அ8ய *! பி-ைள’ எ3? இளாயி%
சகரனிட ெகா;ச பிாியேம7பட.

அ/த! பிாிய நா6நா- பலவிதகளி$ பவமைடயலாயி7?. ராமாயண

பாட! ேபான இடதிேல சகர3 ‘ம3மத கைல’ பக ெதாடகினா3.

கிழவ  விழிFட விவகார ெகா;ச ெகா;சமா8! பிரகாசமா8
விட.
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ராமாயண கைத ைறகிற. சிாி!" ேவைக கைத4 அதிக!பகிற;
கிழவ அதமாகாதா? *$ அ/த! ெப(ைண தவிர ேவ? =திாீேய
கிைடயா. 9திள கB(ட3 மைனவி, கிழவ3 மைனவி, இவ ெச

ெநகாலமா8 விட.

இளாயி4 சகர சிேநகமாக இ!பதி$ கிழவ அதி!திேய கிைடயா.
“அ8ய *! பி-ைள! ஐேயா பாவ! அ எ3ன _ ெதாி4மா? வா

ெதாி4மா? ழ/ைதக-தாேன, விைளயா ெகா(க. அதிேல த!பித
வரா” எ3? கிழவ3 தனதாேன மனதறி/த ெபா8 ெசா$' ெகா( Oமா
இ/ விவா3. ‘த!பித’ நட/தா  9<கி! ேபா8விடா எ3ப

‘திதராEர’ கB(டைடய தாபய.

இளாயி! பதினா? வய எ3? ெசா3ேனா. அ!ேபா சகர வய

பதிேன<. ‘ேஜா’ சாியாகேவ இரா.

ஆனா$ ஐேரா!பிய ெசா$வ ேபால, ம3மத3  ெத8வ

(க(ணி$லாம$, றி பா அ"க- ேபாவ கEட. ஆனா$ ெத8வ
எB ெபாிதி$ைலய$லவா? ேம கவிக6 "ராண காரக6 Fட!
ெபபா க( விஷய அ/த ம3மதைன! ேபாலேவதா3)

எ!பேயா அவகளிைடேய காத$ ெச ெபாிதாக வள/ .!. கா8
கா8! பழ ப<க ெதாடகிவிட.

பழகெள3றா$ யா த!ெப(ண ெகா( விட ேவ(டா. இவக6ைடய

காத$ ெசயிேல ஏராளமாக! ப< ெதாகிய பழக$ சகர3 ெச8த

கவிகைள தவிர ேவெறா3?மி$ைல. இளாயி விஷயமாக% சகர3 Oமா 2000
கவிக- வைர பா தீ விடா3.

இ!பயிைகயி$ இLவிவாி3 Oக இைடRறா3 ஒ ெச8தி வ/
விட. இவக6ைடய காதலாகிய மரதிேல இேபா$ வி</த ெச8தி.

-------
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பபவக சில ெச,திக97?! ெபறாம$ நம கிைடத பாரதியி3 கைத! ெபாகிஷக6- சி3ன%
சகர3 கைத4 அட.

இ/த கைத ெதாட தியாகசீல O!பிரமணிய சிவ நடதிய ஞானபாI மாத!

பதிாிைகயிேல 1913 ேம மாத இதழி$ 9த3 9தலாக ெவளி!பட; 1914 மா%

மாத இத<ட3 கைத ெதாட பிரOரமாகவி$ைல . அதாவ, நா3
அதியாயகேள பிரOரமாகி உ-ளன.

இ/த கைதைய! பாரதி தம ெசா/த! ெபயாி$ எ<தாம$, சாவிதிாி எ3ற

"ைனெபயாி$ எ<தினா.

கைதயி3 ெதாட%சிைய! பாரதி எ<த திடமி/தா எ3ப அவ எ<திய
றி!ெபா3றா$ ெதாி/ ெகா-ள 9கி3ற.

1953ஆ ஆ( மைர பாரதி அ3ப தி. வி.ஜி. சீனிவாச3 அவகளி3
9ய7சியா$ >$ வவ ெப7ற.

"%ேசாியி$ பாரதிேயா பழகியவ, Gத எ<தாளமான தி. வ.ரா. அவக-

தா எ<திய மகாகவி பாரதியா >'$ சி3ன% சகர3 கைதைய! ப7றி!
பி3வமா? எ<கிறா:

", . , பல வைககளி அமளி ேந/ ெகா(/த சமயதி$, மகதான நEட

ஒ3? பாரதியா ஏ7பட. அ தமிK நா3 நEட எ3? ெசா$லB

ேவ(ேமா? “சி3ன% சகர3 கைத' எ3? பாரதியா ஒ "தக எ<தி

அேனகமாக 9 ைவதி/தா. இபெதா3ப அதியாயக- ெகா(ட >$

அ எ3ப எ3 ஞாபக, அைமயான "தக!

அ எைத!ப7றிய >$ எ3? ேககிறீகளா? அ நாவ$ அ$ல; பாரதியாாி3 Oய
சாித9 அ$ல; விகட நிைற/த. ஆனா$, ேவைக கைத அ$ல; "ராண ம$ல;
உபேதச உபநிஷத9 அ$ல; நாடக அ$ல; 9<வ கி(ட ம$ல.
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எ3றா, நா3 ேமேல றி!பிட எ$லா அசக6 அ/த! "தகதி$

இ/தன. அைதேய, அகால தமிழகளி3 வாKைக வரலா? எ3?Fட%

ெசா$லலா. , ேசாக ரஸதி$ எ<த!பட >$ அ$ல; நைக% Oைவ4 கி(ட
மிழி வி ெகா/தளி "தக.

'சி3ன% சகர3 கைத' யி3 ைகெய<! பிரதி எ!ப மாயமா8 மைற/
ேபா8விட எ3? ெதாியவி$ைல."

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

