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திாிசிரர  மீனாசிதர பிைளயவக சாி திர.
திர.
இரடா பாக,
பாக, பதி 1

கணபதி ைண. தி1சி-றபல.

)க.ைர

ேதவார – திஞான சபத Hதி நாயனா

ந.ைட யாைன தீயதி லாைன நைரெவேள

ெறா.ைட யாைன Dைமெயா பாக 3ைடயாைன1
ெசறைட யாத தி8ைட யாைன1 சிரா+பளி#

7.ைட யாைன# 2றெவ Cள< 7ளிேம.
உடைல வளத-7ாிய பலவைகயான ெபாகைள வழ<7 அற<களிK

உளதி உண8 வள1சி#7# காரணமான க(விைய வழ<7 வளைம
சிறததாக ஆேறாகளா( எ# கால மதி#க+பகிற. ஒைம#க

க-றக(வி எ*ைமD பய ததலா( அதைன வழ<7 ெபாிேயாக உலகி(

உயதவகளாக8 ேபபகாாிகளாக8 எண+பகிறன. அவக ெச>த

ேபரறதி பயனாகேவ கைலவள சிற விள<7கிற. ம#கBைடய மன

உணைவ+ பப அ+ெபாிேயாக ெச>த அMெசய(கB இய-றிய
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N(கB எ(ேலாராK ேபா-ற+ப வவ யாவ அறிதேதயா7.

காலேதச வதமான<க எ<ஙன மாறிC அதைகய லவகBைடய க;

7றாம( ஒேர நிைலைமயி( நிலவிவகிற. சிலைடய க; வள1சிD-.

வகிற.

இ<ஙன க;ெப-. தமி;நாE( விள<கியவகB திவாவைற ஆதீன
மகாவிவாC எCைடய தமிழாசிாியமாகிய  மீனாசிதர பிைள

யவகB ஒவராவ. இவக 19-ஆ N-றாE( 1815- ஆ வஷ 3த(

1876- ஆ வஷ வைரயி( இ விள<கியவக. இவகBைடய சாிதிரைத
எ*தி+ பதி+பி வததி( நா பாட<ேகக+ ேபா73 நிக;த வரலா.க
(1815 3த( 1870 வைரயி( உளைவ) சில மாத<கB#7 3 3த- பாகமாக

ெவளியிட+ெப-றன. ஏைனய வரலா.கேள இரடா பாகமாகிய இ+தகதி(
உளைவ.

தமி;+ லவக வரலா-றி நிைலைமைய+ப-றி நா ெசா(ல ேவEய

விஷய<கைளெய(லா 3த-பாகதி- ெசா(6 விடைமயா( அவ-ைற மீ
இ<ேக ெதாிவி#கவி(ைல.

பிரேஜா-பதி வஷ - சிதிைர மாத (1870 ஏ+ாி() இ+ லவபிரானிட நா
பாட<ேகக வ ேசேத. அ 3த( இவக சிவபதமைடதகால வைரயி(,
இைடேய சில மாத<க நீ<கலாக, இவகBடேன இ#7 ெப ேப.ெப-ேற.
இ1 சாிதிரைத எ*தி வெபா* எCைடய மன. பைழய காசிகைள

மீ க கனி ெகாேடயித. இ#கவிஞபிரா எபா( ைவதித

ேபர இவகBைடய ெசய( ஒPெவாைறD எ ெநMசி- பதிவிட.

அத நிைனேவ இ+பாகதி- காண+ப ெச>திகைள எ*வத-7 ைணயாக
இத. 3த-பாகதி 3க8ைரயி- 7றி+பிளபE பல இட<களி- ெச.

ெச. ேதEய 3ய-சியினா- கிைடத ெச>திகB சில இத+ பாகதி-7

உதவியாக இதன. இவக ெசா(ல1 ெசா(ல எைகயினாேல எ*திய தனி+

பாட(க அளவிறதன; அ#காலதி( அவ-ைற+ பாகா#க ேவெமC

ேநா#க இ(லாைமயா( அவ-ைற நா ெதா7 ைவ#கவி(ைல. எCைடய

நிைனவிKளைவகB ேவ.வைகயி- கிைடதைவகBமான ெச>Dக
இதக அைமளன. அவ-றி-7 இறியைமயாத இட<களி(

7றி+ைரகB எ*த+பE#கிறன.
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இத+ தகதா(, இ#கவிஞ ேகாமா திவாவைற யாதீன 
+பிரமணிய ேதசிகரா( ந7 மதி#க+ெப-. விள<கினைமD, தபா( வ
விபினவகB#71 ெச>D இய-றி#ெகா+ பயெப.பE ெச>தைமD,
யாாிட எளிதி- பழகி வதைமD, மாணா#ககளிடதி( அளவ-ற அ
காEவத, எத வைகயிK அவகைள ஆதாி+ பாடM ெசா(வ
இவகBைடய ெப ேநா#கமாக இதைமD, இவக ஒ+யவ-ற

7ண<கBட சிற+-. விள<கின, இவகBைடய கால+ேபா#7, பல

ெச(வக இவகைள அேபா ஆதாி+ ேபா-றிய திற3, பலவைகயான
உபகாாிகBைடய தைமகB, அ#காலதி( தமி; விவாகளிடதி( தமி;
ம#க ைவதித ேபர, வடெமாழி ெதெமாழி விவாக
ஒவேராெடாவ மன<கல பழகியைமD, தமி;நா இ+லவ சிகாமணியா(
இன இன வைகயி( பயC-றெதப, பிற8 விள<7.
 சிவஞான 3னிவ காMசி+ ராண அர<ேக-றிய வரலா., ஒ ேபா6+
லவைடய வரலா., ஆQ+ பபதி படார 3த6யவகB#7+ பாட( அளித

ெச>தி, 'உ#ைகD பைபD இ(லாததா 7ைற', +ைபயா படார

மாபழ வா<கிவத, Rாியனா ேகாயி( அபலவாண ேதசிக ெதாத வழ#7,
வடான 3சாமி ஐயர இய-ைக 3த6ய ெச>திகB, இவகBைடய
ெபாவிய(கB, லைமதிற3 அபகB#7 இபைத அளி#7ெம.

நகிேற.

இபெத கா+பிய<கB நா-பைத பிரபத<கB இவக
இய-றியனவாக இ+ெபா* ெதாிய வகிறன. இவக இய-றிய

தனி+பாட(கேளா அள8கடதன. இPவள8 மி7தியான N(கைள இய-றியவக

தமி;+லவகளி( ேவ. யாமி(ைல.

இ+ ெபாியாைடய சாிதிரதி( அ<க<ேக எ*த+படாம( விபட சில

வரலா.கB, இவக அPவ+ெபா* பாEய கட8 வண#க<க அபகைள+
பாராEய ெச>Dக 3த6ய தனி1 ெச>DகB, இவகB#7+ பிற வைர
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அC+பிய சில கEத<கB, சிலவ-றி ப7திகB, மாணா#கக 3த6யவக

இவகBைடய N(கB#7 அளித சிற++பாயிர<களி ப7திகB 3ைறேய
இ+தகதி அTபத<களாக1 ேச#க+ெப-.ளன.

இவகைள+ப-றிய ேவ. ெச>திக எவ-ைறேயC ெதாிதவக அ2
ெதாிவி+பி அவ-ைற அத பதி+பி( ேச#ெகாேவ.

"இமகாகவியிCைடய உவ+பட எ#க+படவி(ைல ெய பைத 3த-பாகதி
3க8ைரயிேலேய ெதாிவிதி#கிேற. கEத<களி( இவக ேபா

ைகெய*தி மாதிாிD இவக எ*திய ஏ1வEகB ஓ ஏE ஒ

ப#கதி பட3 அபக அறிெகாBமா. இதி( ேச#க+பE#கிறன.

இவகBைடய லைமைய அறி ஆதாிதவ இவகைள+ ேபாலேவ எனிட
அளவ-ற அ @டவ இத+ பாகதி( உள வரலா.களி- பல இட<களி(
2ற+பபவ திவாவைறயி( 16 - ஆ படதி( V-றிதவமாகிய
ேமலகர  +பிரமணிய ேதசிகரவகBைடய பட இ+தகதி 3த6(
ேச#க+ெப-.ள.

இத வரலா-ைற எ*வத-7# கEத<க, N(க, ஏ1வEக 3த6யவ-ைற

அளி தம#7 ெதாித ெச>திகைள1 ெசா(6D என#7 உதவிாித
அபகைள நா ஒ ேபா மறேவ.

இ1சாிதிர தைலவகளாகிய கவிஞ ேகாமாைன+ப-றி நிைன#7

ெபா*ெத(லா இவகBைடய தளத வEவ3, மாணா#க 2டதி-7
இைடயி( V-றி தமி;+பாடM ெசா(K< காசிD, தமி;1 ெச>Dகைள

எளிதி-ைனD ேதா-ற3 எ அகேத ேதா.கிறன. இனி அதைகய

காசிகைளD, இவகைள+ ேபால அ<7ண3 ெபலைமD

வா>தவைரD எ<ேக பா#க+ேபாகிேறாெமற ஆராைம மீWகிற.

‘இவகபா- க(விபயிற காலதிேலேய இC பல விஷய<கைள ெதாி
ெகாE#கலாேம!' எ. இர<7கிேற. காலதி ேபா#ைக ேநா#7ேபா
இவகBைடய ெபைம ேமேமK உய ேதாறி#ெகாேட இ#கிற.
ெப<கவிஞராகிய இவைடய லைமதிறைத நா அறி மகிழ
ேவெமறா( இவகBைடய N(கைள+ பE#க ேவ.
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பழலவகBைடய வரலா-ைற அறி, “அவக ெப< கவிஞக" எ.
பாரா அளவிேல நி.விடாம( அதைகயவகBைடய N(கைள+ பEதK,
பE+பிதKேம அவக திறதி-ெச>D ைகமாறா7. இவகBைடய N(களி-

பல அ1சிட+படவி(ைல. சில அ1சிட+ப இ+ேபா கிைட#கவி(ைல. ஆதலா(

அவ-ைறெய(லா ஒPெவாறாக அ1சி ெவளி வர1ெச>த( தமி;ம#களி
கடைமயா7.

தமி;ெமாழியறிவி வள1சிைய# 7றி+ பலேவ.வைகயி( த உட(, ெபா,
ஆவியைனைதD ஈபதி+ க*டட விள<7கிற இ#கவி1ச#கர-

வதியி திநாைள தMைசயி( சில அபக கரைத தமி;1 ச<கதி

ஆதரவி( 3த3தலாக இPவஷ ெகாடாட எணியி#கிறாகெள.

ெதாிகிற. அதிநாB#7 3ேப இPவிரடா பாக3 ெவளிவத ப-றி

மி#க மகி;1சியைடகிேற.

3த-பாகைத எ*ெபா* பதி+பி#7ெபா* உடனி எ*த(
3த6ய உதவிகைள+ ாித ெசைன, கிறிFEய காேலY தமி;+பEத

சிரMசீவி விவா வி. 3. +பிரமணிய ஐய, கைலமக ைணயாசிாிய

சிரMசீவி விவா கி.வா.ஜகநாைதய இத+ பாகதி-7 அ<ஙனேம உதவி
ாிதாக. அவகB#7 எ(லா நல<கைளD அளிதB வண தமி;

ெத>வைத+ பிராதி#கிேற.

எCைடய அய1சி மறதி 3த6யன காரணமாக இ+பதி+பி- காண+ப
பிைழகைள+ ெபா.#ெகாBபE அறிஞகைள ேவகிேற.

தமி;மகளி திவழைக1 காவிய<களாகிய ஓவிய<களி( அைம மகி;த

விதக, மாணா#கைடய அறிவாகிய நிலதி( அ நீ பா>1சி தமிழாகிய
விதி தமி;+ெப பயிைரவளத ெசா(ேலழவ, கால இட நிக;1சி
எபவ-றா( வ ப<களா( ேசா8றாமK த3ைடய மான3

ெபைமD 7ைறயாமK நிற 7ணமைலD ஆகிய பிைளயவகBைடய

ெப க*, அாிய N(கB தமி;ம#களா( ந7 உணர+ ெப-. ேமேமK

விள#க3-. வா;வனவாக!

ச<ககால 3த( தமி;ெமாழிைய வளபதிய லவ ெபம#களி வரலா.கைள
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3ைறயாக ெவளியிட ேவெமC எண ெந<காலமாக என#7.

இ1சாிதிரைத நிைறேவ-றி ைவத இைறவ திவ அPெவணைதD,
நிைற8ற1 ெச>Dெம. நகிேற.
'தியாகராஜ விலாச'

திேவ:வரேபைட, - 24-2-1934

இ<ஙன,

ேவ. சாமிநாைதய.

இ, பிைளயவக எ*திய ெதா(கா+பிய1 ெசா(லதிகார இள@ரண உைர

ஏ1 வEயிKள ஓேரE ஒ ப#கதி பட. இதி( கிளவியா#க 35-36ஆ
Rதிர<கB அவ-றி உைரD அட<கிDளன.
-------------

கணபதி ைண

1. எைன ஏ+01ெகாட .

என இளைம# க(வி.
எCைடய இளைம# காலெதாட<கி என#7 தமி; பE#க ேவெமற
வி+பேம மி7தியாக இ வத. எ தைதயாேர என#7 3த6(

தமிழாசிாியராக இ நிக, சதக 3த6ய கவி N(கைள# க-பி வதன.

பி அாியிZ1 சடேகாைபய<கா 3த6ய சில விவாகளிடதிக-.#ெகாள8M ெச>விதன. சில தமி;+ பிரபத<கைளD

இல#கண<கைளD நா அத விவாகபா( 3ைறேய க-.#ெகாேட.
பி ெச<கணெமC ஊாி6த விதாசல ெரEயாெரற கனவானிட
பாட<ேகக ெதாட<கிேன. அவ பல N(களி6 அேநக விஷய<கைள

அ+ெபா*த+ெபா* ெசா(6வதா. அதனா( நா தமி;N(களி பர+ைப

அறிெகாடதறி ேமK ேமK பல N(களி- பயிலேவெமC
வி+பைத அதிகமாக# ெகாேட. அதைன# கட அவ, "எனா-

ெசா(ல#2Eய N(கைளெய(லா நா ெசா(6விேட. இனி எனா-

பாடMெசா(ல இயலா; திவாவைற யாதீன விவானாக விள<கிவ

திாிசிரர மகாவிவா மீனாசிதர பிைளயவகளிட உ<க 7மாரைர
அைழ1 ெசறா( பல தமி; N(கைள நறாக# க-. விதியைடத-7

அC2லமா7" எ. எ தக+பனாாிட அE#கE ெசா(6 வதா. 3ேப

பிைளயவகைள+ப-றி+ பல வாயிலாக# ேகவிD-., 'அ+ லவபிரானிட
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பE#7<கால எ+ேபா கிேமா!' எ. எதிபா#ெகாEத எCைடய

வி+பைத 3-.வித-7 அவ ெசா(6ய வாைத மிக8 உபேயாகமாக

இத. எ பிதா8 அPவாேற ெச>வி#கேவெம. எணி அத-7ாிய

3ய-சிDடனிதா. அ+ேபா என#7+ பிராய 17.
நா பிைளயவகைள# கட.

இைறவ திவ 2Eனைமயா( எ தைதயாாி 3ய-சிD என

வி+ப3 பயெப. கால வ வா>த. பிரேஜா-பதி வஷ சிதிைர

மாத3த6( (1871 ஏ+ர6() எைன உடனைழ#ெகா தைதயா மா[ர

ெச. ந(ல நாெளாற பி-பக6( பிைளயவகBைடய VE-7+ ேபானா.
அ+ெபா* அPVE 3த- கE( 7-றால (திதி) தியாகராச
3த6யாெரபவ சிவசின தாித ேவெறாவ இதாக.

சிவசினதாி# ெகாEதவைரேய பிைளயவகளாக எ தைதயா
பாவி, "இவகதா மகாவிவா பிைளயவகேளா?" எ.

அ3த6யாைர ெம(ல வினாவினா. 3த6யா, "அ(ல; இவக திவாவைற
மகா6<க பிைளயவக" எறா. மகா6<கெமற ச+தைத# ேகட8ட

எ தைதயா மகி;1சிD-., 'நா வத காாிய நிைறேவ.வத-7ாிய

ந-ச7னமா7மி' எ. நிைனதன. அ+பா(, "மகாவிவா பிைளயவக
எ<ேக இ#கிறாக?" எ. 3த6யாைர# ேககேவ அவ, "இத VE

பிறதிKள ேதாடதி( ேவைல நட+பதா( அைத# கவனி#ெகா

அ<ேக இ#கிறாக" எ. விைடயளிதா. உடேன தைதயா மகா6<க
பிைளைய+ பா, "திவாவைற# கதசாமி# கவிராயைர உ<கB#7

ெதாிDமா? அவ ெசள#கியமாக இ#கிறாரா?" எ. ேகடன. "அவைர நா
நறாக அறிேவ... சில தின<கB#7 3தா அவ சிவபத அைடதா"

எ. அவ ெசானா. கவிராய த3ைடய நபராதலாK அவாிடமாவ

சிலகால எைன ைவ+ பE+பி#கேவெம. 3ன எணியிதைமயாK எ தைதயா#7 அவ இறத ெச>திைய# ேகடேபா மி#க

வத3டாயி-.. சிறி ேநர ெமௗனமாக இவி+ பி அவைடய

7ண விேசடைத+ப-றி+ பாராE இவ ேபசி#ெகாேட இதாக.
அ+ெபா* அ<ேக பிைளயவகBைடய தவசி+ பிைள ஒவ வரேவ

அவைர+பா எ தைதயா, "எ<கBைடய வரைவ+ பிைளயவகB#7
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ெதாிவிD<க" எ. ேக#ெகாடன. அவ ெச. ெதாிவித8ட
பிைளயவக நா<க இத இட#7 வதாக.

ெநநாளாக இ+ லவ ெபமாைன# காணேவெமற ஆவ( மி7தியாக

இ வதைமயா( இவைர# கட8ட எைனயறியாமேல ஒவைக

மகி;1சிD அண1சிD உடாயின. இவைடய ேதா-ற+ ெபா68

3கமல1சிD எCளைத# கவதன. 'இவைர+ பாத( 2ேமா 2டாேதா!'
எ. ஏ<கியித என#7 அத1 சமயதி( உடான இபதி-7

எ(ைலயி(ைல. இவ 3கைதேய பா#ெகாEேத. தைதயா

மகி;1சிD-றன.

வத லவபிரா நி.ெகாEத எ<கைளD பிறைரD இ#க1 ெச>

வி தா3 இ எ<கைள+ பா, "நீ<க யா? வத காாிய என?"

எ. அட விசாாிதன. எ பிதா, "நா<க இ+ப பாபநாசைத1 சாத
உதமதானரெமப; த<களிடதி( தா வேதா. இவ எCைடய 7மார;
எனிட 3த6( சில கால ஸ<கீதைத, அ+பியசி வதா. அ+பா( நிக,

சதக 3த6யவ-ைற# க-. வதா. தமி;+ பாைஷயிேலேய மி#க

பிாீதிDளவனாக இ#கிறா; சில N(கைள விவாக சிலாிடமி

3ைறேய பாட< ேகE#கிறா ; அத விவாகB#7 என#7

த<களிடதிேலேய இவைன1 ேச+பி+ பE+பி#க ேவெமற வி+ப

மி7தியாக இ#கிற. இவC#7 அ+பEேய இ வகிற. ஸFகித

இ<கி\] 3த6ய பாைஷகளி( இவC#71 சிறி மன ெச(லவி(ைல. ஆதலா(

இவCைடய வி+பைதD எCைடய ஆவைலD தைய ெச> தா<கேள

தணி#க ேவ. எ+ெபா* இவ த<க ஞாபகமாகேவ இ வகிறா.
த<களிட இவைன#ெகா வ ேச+பிதைலயறி நா ெச>ய#2Eய
ேவெறா. இ(ைல. த<க ச3கதி- ேச+பிதைமயா( இவ விஷயமாக

இத எCைடய கவைல அEேயா நீ<கிவிட. இ+பE ேநதத-7# காரண

[1] மீனாசி தேரசைடய திவேள. இவைன தைய ெச>

அ<கீகாி#7பE ேக#ெகாBகிேற" எறா.

இவ எ தைதயாைர+ பா, "உ<க ெபயெரன?" எ. ேகடா. அவ,

"ேவ<கடஸு+ப எ. ெசா(வாக" எறா. உடேன இவ

உடனி+பவகைள ேநா#கி, "இ+ெபய திேவ<கடமைலயி( 3க#கட8
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எ*தளியிதைலD அ 3க# கட8B#7ாிய Fதல<கB
ஒெறபைதD ல+பகிறதேறா? ஸு+பெனப

+பிரமணியெனபத ம5உதாேன" எ. ெசானா; அவகB "ஆ"

எறாக. நா, 'சாதாரணமாக+ ேபெபா*ேத இதைகய அைமயான

விஷய இவக வா#கி6 வகிறேத. இனி இவகளிடதி( நறாக+

பழகினா( எPவளேவா விஷய<கைள ெதாி ெகாளலாேம' எ. நிைனேத.
அ+பா( எைன+ பா, "3 யா யாாிடதி( என என N(கைள+

பாட< ேகE#கிறீ?" எ. ேகடா. "3த6( தைதயாாிட சிறிய

தக+பனாாிட ச<கீதைத 3ைறேய க-.வேத. அதேனா Rடாமணி

நிகE பனிர ெதா7திD, மணவாள நாராயண சதக3த6ய சில

சதக<கB, இரதின சபாபதிமாைல 3த6ய சில மாைலகB, ந_( Hல3

மனன ெச> நாேதா. 3ைறேய தைதயாாிட ஒ+பி வேத. அ+பா(

பாபநாச பிரதம பாடசாைலயி( உபாதியாயராக இத [2]இராகைவய
ெரபவாிட 3த6( மகா6<ைகய ாில#கண3 பி ந_-

காEைகDைரயி( 3த( இர இய(கB ேகேட; பி [3]அாியிZ

ஜமீ பரபைர விவானாகிய சடேகாப ஐய<காெரபவாிட

திேவ<கடமாைல 3த6ய சில பிரபத<கB#7+ ெபா ேகேட; அPQ#7

வடபாKள [4]7ற (7ன) எCHாிKள சிதபர பிைள

ெயபவாிட திவிைளயாட- ராணதிK ைநடததிK சிலசில

படல<கB#7+ ெபாB, அPQ#7 அ+பாலதாகிய [5]கா7EெயC

HாிKள கFWாி ஐய<காெரபவாிட ந_- காEைகDைரயி( எMசிய
பாக3, அPQாிKள ஸாமி ஐய<காாிட# கபராமாயணதி- தர

காடதி-7+ ெபாB ேகேட; ெப6[ைர1 சாத ெச<கணெமC

ஊாிKள சின+ பைணயாராகிய விதாசல ெரEயாெரபவாிட காாிைக
தEயல<கார<களி உைரD நவநீத+பாEய( 3த6ய ெபாத

இல#கண<கB ேவ. சில N(கB பாட<ேகட; ெரEயாராேலதா

என#7 தமிழி( வி+ப அதிகமாயி-.. அவாிட காாிைக+பாட மிக1

ெசPைவயாக நடத; இைடயிைடேய சதித விவாகளிட1 சில

பிரபத<களி- சில சில பாக<கB பல தனி+பாட(கB ெபாBட ேக1
சிதிதி#கிேற" எேற.

பிற7 இவ எ தக+பனாைர+ பா, "இைசயி( எத ம பயி-சி
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பணிைவதி#கிறீக?" எறா. அத-7 தைதயா, "3ைறயாகேவ இவ
க-றி#கிறா; அத அE+பைடக எ(லா ெசPைவயாக இவC#7

ஆகியி#கிறன; ஸரளி வாிைச, அல<கார, கீத<க, வண<க ஆகிய

இைவகளி( இவ ந(ல பயி-சியைடதி+பட கன கி]ைணய 3த6ய

ஸ<கீத விவாகளி- சிலாிய-றிய சில கீதன<கB இவC#7+ பாட3”
எறா. பி தைதயாைர ேநா#கி இவ, "நீ<க யாாிடேத இைசைய#
க-.#ெகா:க?" எ. விசாாிதா. அவ, "உைடயாபாைளய

ஸமFதானதி( ஸ<கீத விவானாக இத கன கி]ைணயெரபவ
எCைடய அமா பாடனா; பனிர வஷ பணிவிைட ெச>

ெகாேடயி அவாிட ஸ<கீதைத 3ைறேய க-.#ெகாடதறி அவ
பிற இய-றிய சில கீதன<கைளD பாட பணி# ெகாேட" எறா.

பி இவ, "இPQாிKள 3Eெகாடா ேகாபாலகி]ண பாரதியாைர

அறிVகளா?" எ. வினவேவ எ தைதயா, "அவ என#7 3#கியமான நப

" எறா.

எைன+ பாீசித.
அ+பா( இவ எைன+ பா, "ைநடததி( ஏேதC ஒ பாடைல இைசDட

ெசா(K" எறா. அPவா. ேகட8ட இவ 3 எPவா. ெசா(வ எ.

3த6( அMசிேன. பி ஒவா. ணி அN6Kள விநாயக கா+ைப#

க(யாணி ராகதி( ெம(ல1 ெசாேன. ெசா(6வி இவ நா ெசா(வைத

எPவா. ேககிறாெர. கவனிேத. இவைடய 3கதி( ெவ.+#

7றி+பி(லாைமயா( என#7# ெகாMச ைதாிய பிறத. அ+ெபா*

இ#கவிஞபிரா , "இC ஒ பாடைல இைசDட ெசா(K" எனேவ, நா

அN6 சிற++பாயிரமாகிய "நில8ெபாழி தனி#கவிைக" எC ெச>Dைள

ஸாேவாி ராகதி( மி#க விநயட ெசாேன. அத இர ெச>DகைளD

ம.3ைற ெசா(ல1 ெச>தட ெபா ெசா(KபED ெசானா.

ெசா(Kெபா* நா#7 த*த*த. அதைன யறி இவ, "அைதாிய
ேவடா; ைதாியமாக1 ெசா(லலாேம" எ. ெசா(6 வி, "நிக

3த6யவ-றி( உள ெச>Dகைள இ+ெபா* பாராம- ெசா(ல#2மா?" எ.
ேகடா. "2" எேற. ஒ ெபா ப(ெபய1 ெச>Dகளி- சிலவ-ைறD

பலெபாெளாெசா- பாட(களி- சிலவ-ைறD 7றி+பி# ேகடா. ெம(ல1
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ெசாேன. பி இவ, "நிக 3த6யைவ பாடமாக இ+ப ந(லேத.
இ#காலதி( அவ-ைற எ<ேக ெந+ ப`கிறாக? அத வழ#கேம

ேபா>விட. பE#7பE ெசானாK ேககிறாகளி(ைல" எறா.

இ<ஙன சிலேநர அளவளாவி# ெகாEத பி தைதயா, "எ+ேபா இவ
இ<ேக பாட<ேகக வரலா ?" எ. ேகடா. அத-7 இவ சிறி ேநர

வைரயி( யாெதா. ெசா(லாம- மா இதன; அ+பா(, "பE+பத-7

அE#கE சில வெகாேடயி#கிறாக. 3ைறேய பE வகிறாக.

7றி+பறி மி#க வண#கட நட#கிறாக. அவகB#7+ பாடMெசா(6

வவதி( என#7 தி+தியாகேவயி#கிற. ஆனாK சில மாத<க இ

சிலவ-ைற# ேகட பி அவகளி- சில தாேம தி+திD-. இ<ேக

இ+பவகைளD கைலவி தி:ெர. எCைடய அCமதியிறிேய

ேபா>விகிறாக. ேவ. சில, ‘ஊ ேபா>1 சில தின<களி( வகிேறா' எ.

ெசா(6வி+ேபா> அ+பா( வாராமேல இ விகிறாக. அ<ஙன

ேபாகிறவக, எனிட அேநக N(கைள+ பEததாக ெவளிேய

ெசா(6#ெகா அ<க<ேகயி வகிறாக. அதி( என#71 சிறி

தி+தியி(ைல. சில வஷ<கேளC இ 3ைறயாக+ பல N(கைள+

பாட<ேக ந(ல பயி-சிைய+ ெப-. அ+பா- ெசறா( அவகB#7 என#7
பயC. 7ைறத நிைலயிK ந(ல பயி-சிையயைடகிற காலதிK பிாி

விகிறாகேளெயற வத என#7 இைடவிடாம( இ வகிற.

Nதனமாக வபவகB#7 ஆரப+பாட 3த6யவ-ைற அE#கE

ெசா(6வவதனா( என#7 மி#க ப3டாகிறெதபைத நா ெசா(ல

ேவவதி(ைல; ஆதலா(, இவ சில வஷ<களாவ இ பEதா( என#7
தி+திகரமாக இ#7; இவ ந(ல பயைன அைடயலா. சமீப காலதி(

தமர மடதி6 வ சில மாத<க பE#ெகாE என#7 உவ+ைப
விைளவி வத ஆ.3க தபிராெனபவ ந(ல சமயதி( எனிட

ெசா(லாமேல ேபா>விடா. அ+பEேய பி இராகவாசாாி யாெரற 

ைவ]ணவ ஒவ சில வஷ பE#ெகாEவி ந(ல தணதி-

பிாி ேபா>விடா. திாிசிர ரதி6 நா இத+ ப#கதி-7 வதபி

சீகாழி 3த6ய இட<களி- சில கால பE#ெகாேடயி வி+ பிாி

ெசறவக பல. பிC சில வஷ இ பE1 ெசறா( அவக ந(ல

பயைன அைடயலாேம ெய. நா அவக ஞாபகமாகேவ இ வகிேற.

பE#கவபவகளா( அE#கE இ+பE+பட ப ேநதலா( Nதனமாக
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வபவகB#7+ பாட ெசா(Kவதி( என#7 ஊ#க உடாகிறதி(ைல.

வபவகைள ேயாசி தா அ<கீகாி#கேவEயி#கிற" எ. ெசானா.
இவ இPவா. ெசா(6 வைகயி( இவைடய ெசா-களி- காண+ப அபி

தைம, ‘நைம ஏ-.# ெகாவா' எற நபி#ைகைய என#7 உடா#கினாK

பிாி ேபான மாணவகைள+ப-றி1 ெசான வாைதக, 'நைம இவ ஏ-.#
ெகாவாேரா மாடாேரா' எற சேதகைத என#7 விைளவிதன.
எ தைதயார ேவேகா.

அ+ெபா* தைதயா, "எPவள8 கால தா<க பE+பிதாK ஜா#கிரைதயாக
இ பாட<ேகக இவ aதனாக இ#கிறா. த<கB#7 ேதா-.கிறபE

எPவள8 கால ேவமானாK ைவதி இவைன+ பE+பி#கலா.
அைழ1 ெச(லலாெம. தா<க ெசானபிேப இவைன அைழ1

ெச(ேவ. இதி- சிறி சேதக ெகாள ேவடா. இவைன த<க பா(
அைட#கல+ ெபாளாக ஒ+பி விேட, இவைன+ப-றி இனி ஒ.

ெசா(வத-7 என#7 உாிைமயி(ைல. இத-73 இவC#7+ பாட ெசா(6ய

ஆசிாியக எ(ேலா, 'பிைளயவகளிட ேச+பிதா( தா இவCைடய

7ைறD ஆைசD தீ; சீ#கிரதி( அவகளிட ெகாேபா> வி<க. இனி1
மா ைவதித( தமம.' எ. வ-.தி1 ெசானைமயா(தா இ<ேக

அைழ வேத. இP விஷயதி- சிறி ஆேலாசைன பணேவடா" எ.

ெசா(6+ பிC எைன அ<கீகாி#ெகாBபE பலவிதமாக# ேக#
ெகாடா. அவைர+ பிப-றி நாC விநயட இயறவைரயி(

ேவE#ெகாேட; எ<க கவைலைய அறி உடனிதவகB அ<கீகாி#க

ேவெம. ேக# ெகாடாக.

மீ: ஆகாராதிக விஷயதி( இவ#7 இPQாி( ஏேதC ெசளகாியமான
இட3டா ?

தைதயா: இ(ைல; அைதD தா<கேள கவனி# ெகாள ேவ. அ<ஙன
ெச>வித-7 என#7 இ+ெபா* ெசௗகாியமி(ைல.
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மீ : திவாவைற, ப:1ர 3த6ய இட<களிேல நா இ+பதாயிதா(

இவ#7 எனா( ெசௗகாிய ெச>வித( 2. இPQாி( ம அ<ஙன

ெச>வித-7 இயலா. நீ<கேள அத-7 ஏ-பா ெச>யேவ.

ைசவராயிதாK ேவ. வைகயினராக இதாK எCைடய VEேலேய
உணவளி#கலா. இவ விஷயதி( அ<ஙன ெச>வித-7

இயலவி(ைலேயெய. வதமைடகிேற.

தைதயா : இPQாி( இ#7 வைரயி( ஆகாராதிகBைடய ெசல8கB#7 நாேன

எ+பEயாவ 3ய. பண அC+பிவிகிேற. எ+ெபா* இவ இ<ேக

பாட<ேகக வரலா? ெதாிவி#க ேவகிேற.

மீ : ஒ ந(ல தின பா#ெகா வதா( ஆரபி#கலா.
இ<ஙன இவ 2றிய என#7 மி#க ஆ.தைல அளித.
-------------------

[1]. மீனாசி தேரசெரப எ தைதயாைடய @ைஜயி( எ*தளியி#7
சிவ6<க+ ெபமான திநாம.

[2]. இவ மைர# காேலஜி( தமி;+ பEதராக இ பி-காலதி( ஸனியாச
வா<கி#ெகாடா; ஆதிர.

[3],[4],[5]. இPQக தி1சிரா+பளி ஜி(லாவிKளன.

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

2. நா பாட%ேகக ெதாட%கிய .

ம.நா காைலயி( நா<க இவைர+ பா+பத-71 ெசேறா. அ+ெபா*

க(விமாக சில இவாிட வதிதாக. அவகளி( ஒவ  ஆ.3க

நாவலைடய மாணா#க. நாவல சிதபர வி யா;+பாண ெசறைதD

யா;+பாணள பிர#கB விவாகB நாவலைர வரேவ-.1 ெச>த

உபசார<க 3த6ய நிக;1சிகைளD அவ விாிவாக1 ெசானா. ம-றவக

த<க த<கB#7 ெதாித விவாகBைடய ெசள#கிய<கைளD அவக
ெச>வனவ-ைறD ெசா(ல இவ ேக மகி;தா. அ+ெபா* அேநக

ெச>திகைளயறிேத.

யா+பில#கணதி( எைன+ பாீசித.
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அ. பி-பக6- ெசறெபா* திநாைக#காேராண+ ராணைத வவி
அைத எபா( அளி அதி( நா+ படலதிKள 38 - ஆ ெச>Dளாகிய

"ைமசா(" எபைதD அத ெச>DைளD பE#க1 ெசா(6 அPவிரE-7

ெபா 2றி திப1 ெசா(ல1 ெசா(6# ேகடா. ஜா#கிரைதயாக1

ெசாேன. அவ-றிKள ெசா(3E ெபா3Eகைள# ேகடா; ேயாசி1

ெசாேன. பி, "ெவபா#கைள1 சீபிாி அல2E1 ெசா(Vரா?" எ.,
"ந(லாைர# காப8 நேற நலமி#க, ந(லாெசா- ேகப8 நேற -

ந(லா", "ெந(K# கிைறத நீவா># கா( வழிேயாE+ (K#7 மா<ேக

ெபாசிDமா" எற பாட(கைள இPவணேம 2றி அல2ட1 ெசானா. இவ
பிாி1 ெசானபE ெசானா( தைள ெகெமபைத யறி ஜா#கிரைதயாக+
பிாி# காEேன. அதைன# ேக என#7 யா+பில#கண க-பித

நாடாைர+ பாராEயட அவைர+ப-றி# ேகவிD-றி+பதாக8M
ெசானா.

பி ஒ தின எ தைதயா, "இவ இல#கண N- பாட சிறி சிலாிட#
ேகEதாK தி+திDடாகாைமயா( 3த6( தா<க ஏதாவ இல#கண
Nைல# க-பிதா( நலமாக இ#7. இவCைடய க இ" எ.

ெதாிவிதன. "பதினாயிர பாடK#7# 7ைறயாம- பாட< ேகட பிேப

இல#கணபாட ெதாட<7த( நல. இவ#7 இ+ேபா உள இல#கண அறிேவ
இல#கிய பாட< ேகட-7+ ேபாமான. அைத+ பி கவனி#

ெகாBகிேற" எ. இவ விைடயளிதா.
ந(ல தினதி- பாட<ேகக ஆரபித.

அ+பா( எ தைதயா 7றி+பி1 ெசானபE ஒ ந(லதினதி- ெசேற.

இவ ைநடதைத வவி அளி1 சில பாட(கைள+ பE#க1 ெச> அவ-றி-7
3ைறேய ெபாகைளD ெச>Dகளி( அ<க<ேகDள விேசட#

க#கைளD விள<க1 ெசானா. அவைரயிK அPவண

ேகளாதவனாைகயா( இவைடய ேபாதைன என#7 மி#க இபைத

விைளவித. பி வினவிய ெபா* இவ ெசா(6ய வணேம நா விைட

பகேத. அ+பா(, "சில தின<களி( விைரவாக இைத 3E விடலா. இ

3Eத8ட ேவ. திய Nெலாைற ஆரபி#கலா" எ. ெசா(6வி

என#7+ பாடMெசா(KபE அ<ேக வதித பைழய மாணவெராவ#7#
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கடைளயிடா. அPவணேம அவாிட அNைல நாேதா. ேக
வேத.

அ+ெபா* இ#கவிஞ தைலவாிட பE#ெகாEத மாணா#கக:

காைர#கா- சேவாிநாத பிைள, 2ைறநா# கனகசைப ஐய, அவைடய

சேகாதரராகிய சிவ+பிரகாைசய (இPவிவ Vரைசவக) எபவக.

திம<கல#7E ேசைஷய<கா, வ(ல கதசாமி பிைள, மா[ர 3சாமி
பிைள, நாகபாE1 சாமிநாத பிைள, HவZ1 சாமி+ பிைள, திைட1
ேசாமதர பிைள, சீயால சிதபர பிைள 3த6ய பைழய மாணா#கக

இவாிட அE#கE வ தம#7ள ஐய<கைள தீ#ெகா ேபாவாக.
எ தைதயா விைடெப-.1 ெசற.

மா[ரதி( இ+பத-71 ெசளகாிய+படாைமயா( தைதயா எCைடய உண81
ெசல8 3த6யவ-றி-7 ேவEயவ-ைற# ெகா ஏ-பா ெச>வி தா
ஊ#7+ ேபாவதாக நி1சயி ஒ நாகாைலயி- பிைளயவகளிட வ,

"நா விைடெப-.# ெகாகிேற. எCைடய @ைஜ 3த6யவ-றி-7 இPQ

ெசளகாிய+படவி(ைல. ஆதலா( இவைன+ பிாி ெச(லேவEயி#கிற.

தனிேய இ ேவEயவ-ைற1 ெச>ெகாBவதி( இவC#7 வழ#கமி(ைல.
நாC இவ தாD இவைரயி( இவைன+ பிாி இததி(ைல; தைய ெச>

இவைன ஜா#கிரைதயாக+ பா#ெகாள ேவெம. ெதாிவி#

ெகாBகிேற" எ. ெசானா; ெசா(Kெபா* அவ#7# கணீ

ெபகிய. அைத# கட இ+ லவ ேகாமா அவைடய அபி மி7திையD

பிாிவா-றாைமையD க மனமிர<கி, "ஐயா, இவைடய பாகா+ைப# 7றி

நீ<க சிறி கவைல+பட ேவடா. ைதாியமாக ஊ#7+ேபா> உ<கBைடய

@ைஜ 3த6யவ-ைற நடதி#ெகா கமாக இ<க. பா#க விபியெபா*

இவைர உ<கபா( அC+பி வவி# ெகாBேவ. அவகாச3ள கால<களி(

நீ<கB வ பாவி+ ேபாகலா" எ. அட விைடயளிதா. இவ
அ<ஙன 2றிய வாைதக என#7 அ3த ேபாறிதன. இவ ‘பாகா+'

எ. 2றிய ெசா( இC எ காதி( ஒ6#ெகாேடயி#கிற. அ+பா(

தைதயா ஊ#7+ ற+படா. ற+பவத-7 3 ஒநா எைன

மா[ரதி6த ேகாபாலகி]ண பாரதியாாிட அைழ1 ெச.

பிைளயவகளிட தமி; க-க எைன1 ேச+பிதிதைல1 ெசா(6 என#7
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ஸ<கீததிK பழ#கமி+பதா( அவகாச3ள கால<களி( ஸ<கீததி(

பயி(வி#க ேவெம. ேக#ெகாடா. அவ அத-7 உடபடா.
என#கித 7ைற.
என#7+ பாடMெசா(6 வதவ பி ைநடததி ேம-ப7திகைள1 ெசா(6

வதா. எCைடய ஆவைல நிைறேவ-. த7தி அவபா- காண+படவி(ைல.

ஆனாK நாேதா. ேவகமாக# ேக வேத. அவ விைரவாகேவ ெசா(6

வதா. நா அNைல 3னேம பாட<ேகடதறி+ பல3ைற பE ஆரா>

வதிதைமயா( அவ பாடM ெசா(Kவதி( விேசடெமாைறD காணவி(ைல.
அதனா(, 'இPவள8கால 3ய. பிைளயவகளிட வ ேச

அவகளிடதிேலேய பாட<ேக7 பா#கிய நம#7# கிைட#கவி(ைலேய!' எற

7ைற ேமேமK வள1சியைட வத. அ#7ைறைய நா ெதாிவி#கவாவ

இவேர ெதாி ெகாளவாவ த#க சமய வா>#கவி(ைல. எCைடய கைத

இவாிட ெவளி+பவத-7 அ1ச3-. இேத. எைன# கா`ெபா*

இவ, "பாட நடவகிறதா?" எ. ேகபா; "நட வகிற" எ. ம
ெசா(Kேவ. இவட அதிகமாக+ பழகி இவாிட பாட< ேகபத-7 ந(ல

கால எ+ெபா* வா>#7ேமாெவ. அதைன எதிபா#ெகாேட-

யிேத. அத விஷயதி( த#கவா. 3யKபE எ மன எைன WE#

ெகாேட வத; ந(Z* அத-7 ைண ெச>த.
தளிரா( தளித அ.

கவிஞகB#7+ @MேசாைலகளிK பிற இய-ைக# காசிகளிK ஈபா அதிக
எப பல அறிதேத. மர<க @1ெசEக 3த6யவ-ைற# க மகி*

வழ#க இவ#7 மி7தியாக உ. இவ திதாக தா வா<கிய VE

ேதாடதி( அPQ வழ#க+பEேய நாரைத 3த6யவ-றி ெபாிய ெசEகைளD
@ைஜ#7ாிய வி(வ 3த6யவ-றி ெபாிய ெசEகைளD ேவேரா ம

7ைலயாம( ேதாE ெய அமணி ேம( ைவ#ேகா-ாி -றி#
2ைறநாE6 வவி ஆ;த 7ழிகளி( ைவ+பி நீ வா+

பாகா வபE ெச>விதிதா. ேவைல#காரக அவ-ைற+ பாகா

வதாக. சில தின<க ெசறபி நாேதா. காைல மாைலகளி( இவ

ெச. ப+ ேபாகாம6#கிறனவாெவ. அவ-ைற# கவனி வவ.
இவ தனியாகேவC யாைரயாவ உடனைழ# ெகாேடC காைலயி-

ெச. எத1 ெசEயி( எத# கிைளயி( தளி உடாயி#கிறெத. பா,
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ேதாறிய தளிைர# க தி+தி அைடவா. இவ இ<ஙன ெச>வவைத1

சில நா கவனித நா, 'இவகBைடய அைப அதிகமாக+ ெப.வத-7

இதளிகைளேய ைணயாக# ெகாேவா' என எணிேன. அ 3த(

விEய-காைலயி( எ*தி இவ ெச(K 3ேப ேநராக ேதாடதி-71
ெச. ஒPெவா ெசEயிK ஏதாவ திய தளி உடாகியி#கிறதா எ.

கவனி அறிவ நி-ேப. இவ வேபா ெம(ல அகி( ேபா> நா

இவைர அைழ1 ெச., இன ெசEயி( இன கிைள தளிதி#கிற, இன

கிைளயி( இPவள8 தளிக உடாயி#கிறனெவ. காேவ. இவ

ஆவேலா எCட வ அவ-ைற ஊறி+ பா அ<க<ேக நா

ெதாிவிதபE தளிகளிதைல# க மகி;வா. இ+பE1 சில தின<க ெச>

வேத. இவ ஒPெவாநாB காைலயி( வ அ<ேக நிற எைன

3னி#ெகா ெச. தளிகைள+ பா மகி; வவாராயின.

த3ைடய மனதி-7 உவ+பான இ1 ெசயைல நா ேம-ெகாடைத இவ
அறி பிெனா நா எைன ேநா#கி, "இவ-ைற 3னதாக நீ பா

ைவ# ெகாட எதனா(?" எ. வினவினா. "[1]ஐயா அவகB#7 இதி(

மி#க வி+ப இ+பைத அறி இPவிட#7 (த<கB#7) அதிக1 சிரம

ெகா#க# 2டாெதெறணி 3த( நா பி-பக6K ம.நா காைலயிK

பா ைவ# ெகாேட" எேற. இவ, "யாேரC பா ைவ#7பE
ெசானாகளா?" எ. வினவேவ நா, "ஒவ ெசா(லவி(ைல.

இPவிடதி-7 உவ+பாக இ#7ெம. இP ேவைலைய நானாகேவ

ெச>வகிேற" எேற. இவ, "நாேதா. இ+பEேய நீ 3னதாகேவ

கவனி நா வேபா ெசானா( நலமாயி#7" எ. ெசானா.

அPவணேம நாேதா. ெச> வேத. இவ பா வதா. இ<ஙன

இவ பா1 ெசற பிேப ஒPெவா நாB மகி;1சிDட தத தி

3த6யவ-ைற1 ெச>ய1 ெச(ேவ. இவ அ+ெபா* பாடைத+ப-றிD
விசாாி#க ெதாட<கினா. இ<ஙன நாேடா. இவைர1 சதி+ ேபச

ேநதத-7 ஒ காரணமாக இத தளிகைள வா;திேன.
இவபா( நா ேநேர பாட< ேகட.

பி ஒநா நா பE#7 பாட<கைள+ப-றி இவ விசாாி#ைகயி(,

"இPவிடதிேலேய பாட< ேககேவெமC வி+ப என#7 மி7தியாக
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இ#கிற" எபைத அ1சட ெதாிவிேத. ேகட இவ, "அPவாேற
ெச>யலா; இ+ேபா நட#7 ைநடத+ பாட @தியாக" எ.

விைடயளிதா. அ சில தின<களி( ஒவா. 3Eத. அைத இவ#7

ெதாிவிேத. ம.நா காைலயி( எைன வ6தைழ, "இனிேம(

பிரபத<கைள+ பE#க ெதாட<கலா" எ. ெசா(6 தி#7டைத

திாிபதாதி1 வEைய வவி# ெகா+ பE#7பE ெசானா. அத+பEேய
நாC ம-றவகB வாசி+ ெபா ேக வேதா. அ N( இர

தினதி( 3-.+ ெப-ற. யமக திாிகளாகிய N(களி( ஐ ஆ. பாட(கB#7

ேம( ேகக 3Eயாம( அவைரயி( வதி#ெகாEத என#7 மிக#

கEனமாகிய அN( இர தின<களி( 3-.+ ெப-ற, பாட ெசா(Kைகயி(
இவ யாெதா வத3மிறி 3கமல1சிேயா மன3வ ெசா(6ய,

மாணா#ககB#7 விள<காதைவ இனைவெய. அறி அத+ பாக<கB#7
ம ெபா ெசா(6# கEனமான ெதாட ெமாழிகைள+ பிாி# காE
விள#கிய, இறியைமயாத சாிதிர<கைள விள#கமாக# 2றியட

இல#கண# 7றி+#கைள1 <க1 ெசா(6 ெதாிவித என#7 விய+ைபD

இபைதD உபணின. பாட 3-பக( பி-பக( இர ேவைளகளிK

நைடெப-ற. 3-2றிய சேவாிநாத பிைளD கனகசைப ஐய எேனா

பாட< ேக வதாக. அவக பழ#க என#7 மி#க உதவியாக இத.
அ+பா- பழமைல திாிபதாதி, தி+கZ திாிபதாதி, மW யமகவதாதி,
தி(ைல யமகவதாதி, திேவரக யமகவதாதி, ைறைச யமகவதாதி,
மைறைசயதாதி 3த6ய அதாதிகB, மீனாசியைம பிைளதமி;, 3#
7மாரசாமி பிைளதமி;, ெச<க*நீ விநாயக பிைள தமி;, அ3தாபிைக
பிைள தமி; 3த6ய சில பிைள தமி;கB, அ]ட+பிரபத சில

பிரபத<கB ேக 3Eேதா. மைறைச யதாதி ம ஒேர நாளி( 3-.+

ெப-ற.

இPவள8 N(களி( உள பாட(கB இ+ லவசிகாமணி#7 ஞாபகதிேலேய
இதன. அத-7# காரண இைடவிடாம- பாடM ெசா(6 வதைமேய. உாிய
இட<களி( இவ ெசா(6 வ பதசார<க இபைத விைளவி#7. ஓ>8

ேநர<களி( நா<க ேகட பாட<கைள மீ பE1 சிதைன ெச>

ைவ#ெகாேவா. பாட<ேக7 காலமறி1 சிதி#7 காலதிK இவைர

வி+பிாிவத-7 மனமி(லாம- ப#கதி6ேத ெம(ல+ பE வேவா.

தமிட வகிற த#கவகேளா இவ ேபசி#ெகாE#7ேபா பல
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அைமயான விஷய<கைள நா<க எளிதி( அறிெகாBேவா. நா<க பEத

N(களி6 ந(ல பாட(கைள வதவகB#71 ெசா(6#காE+ ெபா
ெசா(KபED ெச>வா. அ<ஙன ெச>வதைமயா( எ<கB#7

தமி;+பயி-சிD, ஊ#க3, 21சமிறி+ ேப வழ#க3, நாளைடவி(

அதிகாி வதன.

அ1+ தக<க அ#கால+ ெபபாK அக+படா; ஆதலா- பE#7
N(கைள ஏEேலேய எ*தி+ பE வேதா. அ+பE எ*வத-7 3

பைனேயாைலகைள வவி வாாி ைளயி1 ேச+ தகமா#கி

எ<களிட ெகா எ*த1 ெச>வா. ஓ>8 ேநர<களி( பைழய கவிஞகBைடய

சாிதிர<கைள விள<க1 ெசா(6 ஒPெவா சமயதி( அவக ெச>த இனிய

தனி+பாட(கைள+ ெபாBட 2றி எ<கைள எ*தி#ெகாBபE ெச>வா.
ஒ தவசி+ பிைள.
இவாிட தவசி+பிைளயாக உள பMசநத பிைளெயபவ இவாிட

ெந<காலமாக இ பணிவிைட ெச> வதவ. சிலவைகயி( இவைடய மன

ேபால அவ நட+பதி(ைல. அநாவசியமாக மாணவகைள#2E ைவ#ெகா

இவ க]ட+பகிறாெரப அவைடய எண. பEதவாிடதிலாவ பE#7

மாணா#காிடதிலாவ சிறி அேப இ(லாதவ. 3கதிாி ேநா#கK

கMெசா- ெசா(KதK அவாிட இ(லாத ேவைள ெபபாK இரா. நா<க

எ(ேலா அவைர+ பிப-றிதா ெச(லேவ. இ(லாவிE ஏதாவ ஒ

ேகாைள1 ெசா(6 இவ மனைத ேவ.பதிவிவா. திவாவைற மட

தவசி+பிைள யாதலாK பல வட<களாக இவபவராதலாK, அவைர
இவ கE ேபவதி(ைல. இவைடய நபகளிட அவ, "இவ

மாணா#ககளிட எத-காக இPவள8 க]ட+பகிறா? ெதாைட தணீ
வ-.பE கவதனா( என லாப? இத மாணா#ககளா( ஏதாவ
பயCடா? ஒ தபE#7#2ட+ பிரேயாசனமி(ைலேய. காலைத Vணாக+

ேபா#கி# ெகாேடயி#கிறா" எ. அE#கE ெசா(வ. அவகளா(

இவ ேகவிD-. ெமளனமாயி விவ வழ#க. அவ எ ெச>தாK

இவ ெபா.# ெகாேடயி+பா. நா<க இரவி( பE#7ெபா* அ<ேக

பE+பத-காக ைவ#க+ெப-.ள விள#ைக அவ விைரவாக வ சைமய-க#7
எ1 ெச.விவா. இவ, "எ#கேவடா; பE#கிறவகB#7 இைட[.

ெச>வ தவ." எ. ெமைமயாக1 ெசா(6 அவைடய ேவகைத தணி+பா.
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அவைர+ ேபாக1 ெச>வி+ பி தபா( உளவகளி( இனா

இனாாிட இன இனவா. பழக ேவெம., இன இன மாதிாி
ேபசேவெம., இ(ைலயாயி எ<கBைடய நிைலைமைய
அறிெகாளாம- சில .த( 2ெம., அ1ெசய( தம#7
எ<கB#7 அதிக வதைத Dப`ெம., ஆதலா( அவகB#7+

பிாீதிDடா7பE நடெகாள ேவெம. இவ எ<கB#7+ தி

கவா. பE#க+ேபான8ட தவசி+பிைளதாேனெய. எணி அவைர

ஒநா பMசநதெம. ஒைமயாக அைழேத. அதைன# ேகட இவ அவ

ேபான பி, "பMசநத பிைளெய. அைழD. அவைன அலசிய ெச>தா(

ஏதாவ விபாீதைத விைளவி விவா; பிறைர#ெகா .வா"
எ. அவாிட ஏைனேயாாிட நடெகாள ேவEய 3ைறைய
தனிேய என#71 ெசானா.
உள.
நா ேபா7<கால<களிெல(லா கட8ட, "ஆகார ஆயி-றா?" எ.,

"ெசளகாியமாக இ#கிறதா?" எ. விசாாி+பா. ஏேதC ேவEயிதா(

வவி#ெகா+பா. நா ஆகார பணி#ெகா வவத-7 ேநரமானா(

என காரணதா( வரவி(ைலேயா ெவ. கவைலD-. நா வ வழிையேய

ேநா#கி#ெகா ெததிைணயி( இதைத நா சில3ைற கE#கிேற.
தி#7-றால யமக அதாதி பEத.
இவரா- பா#க+படாத N(க எைவேயC கிைட#7மாயி அவ-ைற தாேம

ைவ#ெகா ந7 ஆரா> பE வவா. விள<காத விஷய<கைள யா

ெசானாK வி+பேதா ேக அறி ெகாவா; விஷய ெதாிய

ேவெமC ேநா#கைதயறி, இனாாிட ேககலா, இனாாிட

ேகக# 2டாெதC ேவ-.ைம இவபா( இ(ைல. அ+ெபா* இவ

Nதனமாக# கிைடத தி#7-றால யமகவதாதி1 வEைய தாேம ைகயி(

ைவ+ பE+ ெபாளாரா> வதா. தலசபதமாக அதிேல வள

சபக# க-பக விநாயக, இலMசி#7மார, ச<கVதி, ச<க# ேகாயி( 3த6ய

விஷய<கைள மா[ரதி-7 வ த<கியித இவைடய மாணா#கரான

திெந(ேவ61 சதிரேசகர பிைள ெயபவாிட வினவி அறி ெகாடா.
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அவ அட ெதளிவாக1 ெசா(6வதன. அத அதாதியி நைடைய#

7றி அE#கE இவ பாராவ.
எ ெபயைர மா-றிய.

எCைடய இய-ெபய ேவ<கடராமெனப; அேவ சமா நாம. இவாிட எ

தைதயா ெசா(6ய ேவ<கடராமெனபேத. அ+ெபயராேலேய எைன

அைழவத இவ சில தின<கB#7+பி ஒநா எைன ேநா#கி, "Vடா
உைம அைழ+ப இத+ெபயராேலயா? அறி உம#7 ேவ. ெபயேடா?"

எ. ேகடா. நா, "ேவ<கடராமெனப Hதாைதயி ெபயராத6 தா>

தைதயக அPவா. அைழயாம( சாமிநாதெனபத திாிபாகிய 'சாமா' எ.

அைழ+பாக" எேற. "சாமிநாதெனற ெபயேர நறாக யி#கிற. இனி
அ+ெபயராேலேய உைம அைழ#கிேற!” எ. 2றி அ.3த(

அ+ெபயராேலேய அைழ வவாராயின. இவைடய வி+பதிபE பிற
அ<ஙனேம ெச>வதா. அ+ெபயேர நிைலவிட.

எ இைச+பயி-சிைய நி.திய.
நா இவாிட பE#கெதாட<கிய நா 3த( எ தைதயாைடய

கடைளயிபEேய ஒPெவா தின ஓ>8 ேநரதி-ெச. அPQாி6த
3Eெகாடா ேகாபால கி]ண பாரதியாாிட ஸ<கீத க-.#ெகா

வேத. நா 3னேர பயி-சி பணியித கீதன<கைள மறவாம6த-7
இ<ஙன ெச>த( நலெம. எ பிதா எணின. பாரதியா அட

க-பிவதா. அவ இய-றிய சில கீதன<கB பிற ெபாிேயாக இய-றிய

சில பைழய உ+பEகB என#7 அ#காலதி- பாடமாயின. பிைளயவகB

அவ அதிக+ பழ#க3ைடயவகளாைகயா( எ+ெபா*ேதC சதி#7பE
ேநதா( இவ மன<கல சில ேநர ேபசி#ெகாE+ப வழ#க.
ஒநா காைலயி( இவ சதிதெபா* தமிட நா பE#க

வதி+பதாக8 பாட(கைள இைசDட பE+பதாக8 அ+பE+ பE+பைத

ஒநா வ ேககேவெம. இவ அவ#71 ெசா(லேவ அவ, "அத+
ைபயCைடய தக+பனா ஸ<கீத விவானாதலா( அவ#7 என#7 பல

நாளாக+பழ#க உ. அவC#7 ஸ<கீத+ பயி-சி ேமேமK ெப7பE

க-பி#க ேவெம. எனிட அவ ெசா(6வி+ ேபானா. அவ

அத+பEேய எனிட தினேதா. வ சிை% ெசா(6#ெகா ேபாகிறா.
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சில கீதன<க அவC#7+ பாடமாயி#கிறன. த<களிட பாட<ேக

வவதாக8 ெசானா" எ. ெசானதறி, "அத+ ைபயைன# கவனி+

பE+பி#க ேவெம. நாC உ<கைள# ேக#ெகாBகிேற" எறன.

அ+பா( இவ அவட அதிக ேபசாம( அவாிட விைடெப-. ேநேர விைரவாக
VE-7 வ அ<ேக பE# ெகாEத எைன+பா, "நீ ேகாபால

கி]ண பாரதியாாிட ெச. இைச+பயி-சி ெச> வவேடா?" எ.

ேகடா. ேகட 7றி+ைபயறி நா மிக8 அMசி, "எCைடய

தக+பனா#7 அவ#7 அதிக+ பழ#க உ. இPQாி6#ைகயி(

பாரதியாாிட ெச. ஸ<கீதைதD விதி பணி#ெகாBபE அவ

ெசானைமயா( இவைரயி- க-றவ-ைற மறவாம6த- ெபா1 ெச.

பயி. வகிேற" எ. விநயட ெசாேன. இவ, "நீ அ<ஙன ெச>
வவைத நா இவைரயி( ெதாி ெகாளவி(ைல. இைசயி( அதிக+ பழ#க

ைவ#ெகாடா( இல#கிய இல#கண N(களி( நறாக+ தி ெச(லா.

N(களி கைத நறாக ஆரா> பE+பைதD அ தவிேம" எ.

ெசானா. இவைடய ேநா#கைத அறி ம.நா 3த( அ 3ய-சிைய

அEேயாேட நி.தி#ெகாேட. பாரதியாாிட ேவெறா. ெசா(லாம(,

"இ<ேக வவத-7 என#7 ஓ>8 ேநர இ(ைல" எ. ெசா(6வி ேநத
கால<களி( அவாிட சாதாரணமாக+ பழகி வேத.
ஒ மாணா#க எெண> வா<கி வதைம.
ஒநா எ<கB#7# காைல+ பாடமான8ட இவ எெண> ேத>#

ெகாBத-71 ெச. ஒ பலைகயி( இதா. எ+ெபா* பாடM ெசா(Kவ

இவ#7 வழ#கமாதலா(, பாட< ேகபவக Fதக3 ைகDமாக அகி(

வதிதாக. எெண> ேத>#7 ேவைல#கார உேள ெச.

சைமய-காரைன# ேகடெபா* அவ எெண> இ(ைலெயறா. அய6(

நிற மாணா#க ஒவ அதைனயறி விஷய இவ#7 ெதாியாதபE
தமிடமித 5பாெயாைற எ#ெகா காவிாியா-றி

கைரேயாரதி6த கைடெதவி-7 ேவகமாக ஓE1 ெச. எெண> வா<கி
வ சைமய-காரனிட ேச+பிவி யா அறியாதவ ேபா( வ
இதன. எெண> ேத>#ெகாளெவணி, ஆசனதி( இ

உடனிதவகB#7 வழ#க ேபாலேவ பாடMெசா(6#ெகாEதைமயா(
எெண> வாராைமயி காரணைத இவ அறி ெகாளவி(ைல.
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H. சமFையக.
பி ஒநா மாைலயி( அC]டான ெச>வி வ VE ேம(ற

திைணயி( இவ இதா. கனகசைப ஐய, சேவாிநாத பிைள, நா ஆகிய

Hவ கீ;ற திைணயிகீேழ வாிைசயாக இவைர ேநா#கிய வணமாக

நிேறா. அ+ெபா* எ<கைள ேநா#கி இவ, "உ<கB#71 ெச>D ெச>D

பழ#க3டா?" எ. ேகடா. "உ" எேறா. "ெவபாவி ஈ-றEைய#
ெகாதா( ஏைன HறEகைளD பாE 3E+bகளா?" எ. வினாவினா.
"ஏேதா உைழ+பா#கிேறா" எ. ஒவைர ஒவ பா#ெகா

ெசாேனா. ெசான8ட, "ேதவா ெவன#கைள1 ெச>" எபைத1 சேவாிநாத
பிைள#7, "சிதா 7லதவிர1 ெச>" எபைத# கனகசைப ஐய#7, 'கதா

கடபா7 கா" எபைத என#7 ஈ-றEகளாக அளிதா. நா<க Hவ ஏைன

HறEகைளD 3E 3ைறேய ெதாிவிேதா. ேகட இவ, "இ+பEேய பாE+

பழ7வ ந(ல. பாட+பாட உ<கB#7 ந(ல வா#7 உடாகலா; 'ெசதமி*
நா+பழ#க' எப ஒளைவயா திவா#கேறா?" எ. 2றிவி எைன

ேநா#கி, "உம#7# ெகாத இ.தி அEைய ைவ நாC ஒ ெச>D ெச>
3Eதி#கிேற" எ.,
(ெவபா) {2.1}

[2]"பாட+ பE#க+ பயனா நின#க

2ட# கைண ெகாழிதவா> - ேதடவ
மதா னிலதவ* மா[ர மாநகவா;
கதா கடபா7 கா"

எற ெச>Dைள1 ெசானா. நா<க ெச>த H. பா#கB என#7 ஞாபக

இ(ைல. அ3த( நா<க ெச>D ெச>D 3ய-சிைய ேம-ெகா வேதா.
3#7மாரசாமி பிைள தமி;.
தமிழி( ந(ல அறி8டாகேவெம. கதி நாேதா. 3#7மாரசாமி

பிைளதமிைழ 3-. பாராயண ெச>வவ என#7 வழ#கமாக இத.
அதைன# கட இவ ஒநா, "இ+பEேய நாேதா. 3-. பாராயண
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ெச>வதா( உம#71 சிரமமாக இ#7. ம-றவகேளா ேச பE+பத-7

இயலா. 3க#கட8ைள வழிபத( தமி;+பயி-சி#7 மிக8 ந(லேத.

அ+பிைளதமிழி( வைக+ பவதி( இர பாட(கைள ம மனன

ெச>ெகா வதா- ேபா" எறா. அ ெதாட<கி அPவணேம ெச>
வேவனாயிேன.

ெபாியராண+ பாட.
சில மாத<கB#7+ பி இவபா( விைடெப-.#ெகா ெசாத ஊ#7+

ேபாேன. அ<ேக எ தக+பனா பிற இவபா( நா பாட ேகவ

3ைறகைளD இவைடய 7ணவிேசஷ<கைளD நா விவரமாக1 ெசா(ல#

ேக மிக8 மகி;தாக. அ<ேக சில தினமி திபிவேத. அத-7

மா[ர<ேகாயி- கடைள+பணிைய அ+ேபா நடதி வத  பால+பிரமணிய
தபிராெனபவ ேவ. சில இவாிட 3த66 ெபாிய ராணைத+
பாட<ேக வவாராயின. நா திபி வத தினதி( ெதாட<கிய பாட

எறிபத நாயனா ராண. எைன# கட8ட அவகBட ேச

அ+ராணைத# ேக வபE இவ ெசானா. அ<ஙனேம ெச> வேத.

எ த7தி#7 அN( எதைனேயா மட<7 ேம-படதாக இதாK, இவ

பாடM ெசா(K ப#7வதா( அN- ெச>Dக எளியனவாகேவ இதன.
அவ-றிKள நய<கB ல+படன.
கண+ப நாயனா ராண.
இPவா. பாட நட வைகயி( ஒநா திவாவைற மட# கா.பாறாக
இத கண+ப தபிராெனபவ அ<ேக வதா. த-ெசயலாக

அைற+பாட கண+ப நாயனா ராணமாக இதைமயா(, ெபயெரா-.ைம

ப-றி அதைன அவ 3னிைலயி( பE அைற தினேம @திெச>
விடேவெமற எண இவ#7 பிற#7 உடாயி-..

அ#7றி+ைபயறி விைரவாக+ பE நா<க ெபா ேக#ெகா

வேதா. கண+ப நாயனாைடய அபி மி7திையD அவபா( தம#7ள

அளி மி7திையD காளதிநாத சிவேகாசாியாைடய கனவி-

கடைளயி ப7தியாகிய ெச>Dக நா<க பE#7 அ1+ தக<கB
ஒறிேலC காண+படவி(ைல. உடேன இவ, "அ<ேக ஐ பாட(க
இ#கேவேம; அைவ நிரப நறாக இ#7. உ<க Fதகதி(

அ1ெச>Dகளி(லாைம விய+ைப உ ப`கிற" எ. ெசா(6
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த3ைடய தக+ ெபEயி திற8ேகாைல# ெகா அைத திற ெபாிய

ராண ஏ+ பிரதிைய எ#ெகா வபE எைன அC+பினா. உடேன
ெச. அைத எவேத. பிாி அத இடைத+ பா#ைகயி( மி#க

அைமயான ஐ பாட(க அ+பிரதியி- காண+படன. அைவ, "ெபா+பினி(",

"உகியவ", "இமைலவ", "ெவ>யகன(", "ம ெபமா" எற

3த-7றி+ைடயைவ. அவ-ைற+ பE+பி#க1 ெச> ேகபி எ(லா#7

மகி;வளிதா. ேகடவக இவைடய ஞாபக ச#திைய மிக8 பாராEனாக.
'இ. ெந> கிைடத.'
அ+ராணைத+ பE 3E#7ெபா* இர8 15 நாழிைக#7 ேமலாயி-..

மடதிேல ஆகார பணி#ெகாBபE தபிராமாக ெசானைமயா( இவ
அPவணேம ெச>தா. அவகளிட விைடெப-.# ெகா த VE-7 இவ

ெச(Kெபா* நாC உட ெசேற; இவ எைன+ பா, "மடதி(

ஆகார பணினைமயா(, இ. ெந> கிைடத" எறா; அத-7 3த H.

நாB ெந>யி(லாம( இவ உடைத நா அறிதவனாதலா( எனிடM

ெசானா. இவபா( அ மதி+3ளவக எதைனேயா ஆயிர ேப

இ இவைடய 7பநிைலைமைய ஒவ கவனி#கவி(ைலேய ெயற

எண அ+ெபா* உடாகி எைன மிக வதிய. அத வ.ைம நிைலைய

ஒகால இவ ல+பதினார(ல. சிறத க(விமாகB#7 வ.ைம

ப3ெடபைத,

(கடைள# க6ைற)

{2.2}

"ெகா#க1 சைடவ-ற 8ைனD பாE# 7லாம3ேபா>

இ#க பவ தழக(ல ேவெயைன cடழி#7

ந#கைத யா-ற+ படாக டாெயத நாB3ண
உ#க# 7ைறவ தாேத7- றால ைறபவேன"

எC அைம1 ெச>Dளாலறியலா7. உடனிதைமயா(, இைத+ேபாற

சத+ப<க பலவ-ைற நா அறிதி+ப.
சடேகாப ஐய<காைர+ பாராEய.
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ஒ தின நா உட பE+பவகேளா ேபசி#ெகாE#ைகயி(, அாியிZ1

சடேகாைபய<கா தமிட வேவாாிட1 சமேயாசிதமாக1 ெச>Dகைள# 2றி
அவ-றி-7+ ெபா ெசா(6 உபயaத( நயமாக இ#7ெம . அ#

ேகவியாK எ மன தமி;+பாைஷயி( ஈபடெட. ெசா(6#

ெகாEேத. அ+ெபா* அ<ேக வத இவ, "சடேகாைபய<காைர+ப-றி
என ேபசி# ெகாE#கிறீக?" எ. ேகக, உடனித ஒவ நிக;தைத1

ெசானா. அ+ெபா* இவ எைன+ பா, "அவ ெசா(6யவ-. ஏதாவ

ஒ ெச>Dைள1 ெசா(6 அத-7 அவ ெசா(6ய விேசஷ அதைதD
ெசா(K" எறா.
{2.3}

"வாரண ெபாத மா வைரயிைன எத ேதாB

நாரத 3னிவ- ேக-ப நயபட 8ைரத நா8

தாரணி ம86 ப ச<கர ெகாத வாB

Vர3< களேத ேபா ெவ.<ைகேயா Eல<ைக #கா "
(கப. 7பகண. 1)

எற பாடைல1 ெசா(6வி நா அத-7 அவ ெசா(6யபE 3த66ேத

ெபா ெசா(ல ெதாட<கிேன. இவ, மா 3த6யவ-ைற# களதி( அவ

ேபாடாம6#ைகயி( அவ-ைற அவ ேபாவிடதாக1 ெசா(6ய ப7திகB#7
ம ெபாைள விள#கி இனவ-ைற1 ெசானாெரபைத1 ெசானா-

ேபா" எறா. " இராவண மாபி( ைததித தி#7யாைனகளி ெகாக
அவ மாபி( அCமா 7திய ெபா* அவ 37வழிேய உதி-

ேபானைமயா( மாபி வைமையD, ேவலா( H1சி வி*த இல#7வைன
அவ W#கி#ெகா ெச(வத-7 மிக 3ய. எ#க 3Eயாம( ச6

நிறைமயா( ேதாவ6ையD, 'ஊ#7+ ேபா>+ பைடகைள ெதா7#ெகா Dத ப`த-7 நாைள வர எ`கிறைனயா? சீைதைய வி
வித-7 எ`கிறைனயா? உ க யா?' எ. இராம ேகட ெபா*
அவ ெமளனமாகேவ இவிடைமயி நாவிவைமையD, அவ

கிாீடைத இராமபாண V;திவிடைமயா( கிாீடைதD, 'ந(ல சமயதி(
நைம உபேயாகியாம( இ விடாேன; இனி இவனிடமி+பதி( யா
பயனி(ைல' எ. அவைன இக;, ஈச அளித ெகா-றவா அவைன நீ<கி
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அவாிடM ெச. விடைமயா( வாைளD இழதாென., மா, ேதா, நா
எபைவ ஆ7 ெபயகெள. அவ ெசானதாக என#7 ஞாபகமி#கிற"

எ. ெசாேன. அவ 2றிய ெபா ெபாதமாக இ#கிறெத. இவ

பாராEயேதா அவைர தா 3னேம அறிதி+பதாக8 ெசானா.
ஆனி# 7@ைஜ#7 திவாவைற ெச.வத.
இ<ஙன சில நாக ெசறன; திவாவைறயி( நட#7 [3]ஆனி#

7@ைஜ#7 வரேவெம.  +பிரமணிய ேதசிகரவகBைடய தி3க
இவ#7# கிைடதைமயா( மா[ரதி6த சில அபகBட இவ
திவாவைற#71 ெசறா. நா<க ம இவ ெசா(6யபE

மா[ரதி6ேத பைழய பாட<கைள1 சிதி#ெகாEேதா. சில தின

இவ திவாவைறயி( இவி மா[ர வ வழ#க+பEேய எ<கB#7+
பாடMெசா(6 வதா. ஒ நா பாடM ெசா(6வைகயி( அ<ேக வத ஒ

கனவானிட தா திவாவைற#7+ ேபான காலதி( நிக;த ெச>திகைள
இவ 2.பவராகி, 'ஸநிதான திவாவைறயிேலேய வதி பாடM
ெசா(KபE கடைளயிட; சீ#கிர வரேவெம. அ<ேகDள

7EகB வ-.திய. அ<ேக நா ேபானா( இத+ பிைளக பாட<

ேகபத-7 பிறவ-றி-7 மி7த ெசளகாியமாயி#7" எ. ெசானா.

அைத# ேகட எ<கB#7 மி#க ஆ.தKடாயி-.. என#7ம ‘7Eக'

எற ெசா(K#7+ ெபா சாியாக விள<காைமயா( சி. ெபகெள. அத
ெச>ெகா, 'றவிகளி#7 மடதி( ெப பாலாாி+பத-7

நியாயமி(ைலேய. இதாK அவகைள+ பE+பித-7 இயலாேத' எ.

எC நிைன ப#கதி6தவைர மதணமாக வினவ ெதாட<கிேன.
அ+ெபா* அதைன அறித இவ, "சிறிய தபிராகைள# 7Eகெள.

ெசா(Kவ மட வழ#க" எ. ெசானா.

ஆ.3கதா பிைள ப:1ர#7 அைழத.
ஒ நா ப:1ர ஆ.3கதாபிைள மா[ர வதா. இவைர அைழ1

ெச. த3ைடய VE( ைவதி உபசாி இவைடய உதவியா(

த3ைடய 7பதிKள சில 3+பாகைள+ ேபா#கி#ெகாள எணி
அவ வ அைழ+ப இவ அE#கE ப:1ர ெச. சில நா இ
வவ உ.
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இர தின ெசற பி ஆ.3கதா பிைள ப:1ர வ சில தின

இ#க ேவெம. இவைர# ேக# ெகாடா. அத-7 இவ இைச

மாணா#ககளி( எைனD தவசி+பிைள பMசநதபிைளையD

உடனைழ# ெகா அவேரா ற+படா; இைடயி( திவாவைறயி(

த<கி  +பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி விைடெப-.1 ெச(ல எணினா.
---------

[1]. பE+பவகB ஏைனேயா இவகைள, 'ஐயா அவக’ எ. ெசா(Kவ
வழ#க.

[2]. இ1ெச>Dைள அ+ெபா* ேக மகி; மனன ெச>தித நா என
காரணதாேலா மறவிேட. பல வட<கB#7+பி, திவாவைறயி6தவ இவ மாணா#க சிறத கவிஞமாகிய இராம6<க
தபிராெனC நபரா( அறி அ+பா( நாேதா. ெசா(6
வேவனாயிேன.

[3]. இஃ அத மடதி( 15 - ஆ படதி6 விள<கிய  அபலவாண
ேதசிக#7ாிய; 7@ைஜ நட#7 தின ஆனி மாத @ர நசதிர.
----------

3. தி,வாவ- ைற நிக34சிக.
நிக34சிக.

திவாவைற ெசற.
அ<ஙனேம இவ திவாவைற ேபாைகயி(  +பிரமணிய ேதசிகைடய

ெபைமையD வடெமாழி ெதெமாழிகளிK ைசவசிதாத சாFதிர<களிK
இைசயிK அவ#7ள பயி-சி மி7திையD அவ-றி- பாEதிய-

3ளவகைள அட ஆதாி#7 அைமையD பாராE# 2றி எைன

ேநா#கி, "உைம1 சில ெச>Dக ெசா(KபE ஸநிதான கடைளயிட# 2.
அ+ேபா இன இன N(களி6 இன இன வைகயான ெச>Dகைள
இைசDட ெசா(K. ெபாேகடா- ெபாைளD தவறிறி1 ெசா(K.

ெசா(6 உவ+பிதா( அவகBைடய ேபராதரைவ+ ெபறலா" எ.

ெசானதறி+ பிC நா அ<ேக உளவகளிட நட ெகாள

ேவEயைத+ப-றிD மனதி-பபE ேபாதி# ெகாேட ெசறா.

அ+ெபா* சாைலயி( எதிேர வபவகB அய6ட<களி( நி-பவகB
பிைளயவக ெச(Kகிறாகெள. த3 நமதி+ேபா
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ேபசி#ெகாBதைலD சில வ வ பா, "எ<கBைடய ஞாபகமி#க
ேவ" எ. விநயட ெசா(KதைலD பாத என#7+ பிC

இவாிட நமதி+ உடாயி-.. அ+பா( இவ திவாவைறைய யைட

மடதி-71 ெசறா. மட ஓவாகளி- சில இவைர#கட உடேன இவ

வரைவ  +பிரமணிய ேதசிகாிட விண+ப ெச>ய, இவைர அைழ-

வபE அவ ெசா(6 யC+பினா.

 +பிரமணிய ேதசிகரா- பாராட+ ெப-ற.
அைத#ேக இவ மிக விைர ெச. இர ைககைளD உ1சிேம- 7வி
அவைர+ பணிதா. அவ அ+ெபா* [1]ஒ#கதி வடறேத ெத3க

ேநா#கி யிதா. அகி( வடெமாழி ெதெமாழிகளிK ஸ<கீததிK வ(ல
விவாக இதாக. வண<கிய இவ திநீ. ெப.வத-7 எ*

ெச(Kெபா* ேதசிகைர+பா+பத-7 மி#க ஆவேலா இவ பிேன நிற
யாC ெசேற. ெந-றியி( திநீ. இ இவைர இ#க1ெச>வி

ேதசிக, "உ<கB#7+ பிேன வகிற இவேரா 3 வத ெபா*

பாட<ேகபதாக1 ெசா(6ய சாமிநாைதய ெரபவ?" எ. விசாாிதா.

அ+ெபா* [2]'Fவாமி' எ. இவ ெசா(லேவ என#7 உடான உவ+பி-7

எ(ைலேய இ(ைல. ஒ ெபாளாக எைன நிைன தா வதெபா* நா

பாட<ேக வவதாக இ+லவபிரா ெசா(6ய அைமையD அதைன

ஞாபக+பதி# ெகா விசாாித ேதசிகைடய ெபைமையD எணி எணி
இப அைட ெகாேட ெச. ேதசிக இ#7பE ெசா(ல இவ#7+
பிேன இேத.

அ+ெபா* ேதசிக இவைர+பா, " இ<ேக வதித  மகாைவதிய-

நாைதயரவக ேந-. மாைலயி(  ேசாமாசி மாறநாயனா சாிதிர கைத
பணினாக. அத-காக அைழ#க+ப திவிைடமWாி6 ராஜா

கனபாEக, தரசாFதிாிக, அணா வாஜேபய 3த6ய விவாகB,

திவால<காE6 விவபதி தீ%ித, அ+பா தீ%ித, ெபாியசாமி

சாFதிாிக, சினசாமி சாFதிாிக, ராஜு சாFதிாிக 3த6ய விவாகB,
தி#ேகாEகா, திவிைசந(Z 3த6ய ஊகளிKள பEதகB,

ெச(வவாகளி- பல வதிதாக. ஸதF மிக நறாகேவ இத.

மகாைவதியநாைதயரவக அத1 சாிதிரைத# கைத ப`ைகயி( தி
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Fமிதி இதிஹாஸ<களி6,  ஹரதத சிவாசாாியா அ+ைபய தீ%ித

3த6ய பரமசாபவகBைடய வா#கி6, ேதவார திவாசக<க

3த6யவ-றி6 அPவPவிடதி-ேக-ப ேம-ேகாக காE1 சைபைய
மகி;விதட உ<கBைடய வா#காகிய Rத ச<கிைதயி6 சில

Fதலராண<களி6 வாேபா#கி# கலபக 3த6யவ-றி6

உசிதமான ெச>Dகைள எ# காE உபயaதாக. எ(ேலா அளவ-ற

மகி;வைடதாக. அவ-. உ<கBைடய பாட(க அவகBைடய

சாாீரேதா ேச ெசய-ைகயழ7ெப-. எ(லாைடய மனைதD கவதன.

அவக ஒ விஷயைத எ1 ெசா(6வி, 'இத விஷயமாக+

பிைளயவக இ+பE1 ெசா(6யி#கிறாக' எ. ெசா(61 ெச(Kெபா*
ேகடவக உ<கBைடய அறிவி வைமையD ஸாஹியதி அழைகD

அறி வியதாக. அ ெதாட<கி உ<க ஞாபகமாகேவ இ வகிேறா.

ம-றவகB அ+பEேய இ#கிறாக" எ. ெசானா. 7ண# 7றாகிய இவ
மி#க பணி8ட, "அEேயC#7 யா ெசயKள? எ(லா ஸநிதானதி
திவேள" எ. விண+ப ெச>தன. அ<ேக உடனித ம-ற+

ெபாிேயாகB பிைளயவகBைடய வரவா( த<கB#7டான மன
மகி;1சிைய த<க 3க<களா- ல+பதினாக.
+பிரமணிய ேதசிக எைன+ பாீசித.
அ+பா( ேதசிக எைன 3ேன வர1ெச>, "பEத N(களி6 ஞாபக3ள
எத+பாட(கைளேயC ெசா(6+ ெபாB ெசா(K" எறா. நா ைறைச
யமகவதாதி, திதி(ைல யமகவதாதி, தி#7-றால யமகவதாதி, கZரதாதி
ெயபவ-. ஒPெவாறி6 சில சில பாட(கைள1 ெசா(6+ ெபாB

ெசாேன. ெபா ெசா(Kைகயி( அ1சதா( நா#7 த*த*த; அதனா(
-ேற. அதைனயறி ைதாியமாக1 ெசா(KபE பிைளயவக

WEனைமயா( பி அ1சமிறி1 ெசாேன.

அ+ேபா ேதசிக பிைளயவகைள+ பா, "சாாீர3 ச<கீத ஞான3

இவ#7ளன. த<களிட பE#ெகா வதா( 3C#7 வவாெர.

ேதா-.கிற. த<கைள அைடதவகB#7 யாெதா 7ைறDமிரா" எ.

ெசா(ல, இவ, "அEேயனா( ஆவ ஒ.மி(ைல; ஸநிதானதி திவேள
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எ(ேலாைரD பாகா வகிற; இனிேமK பாகாத-7ாிய அேவ;

இவ அPவிட+ பிாிய#7+ பாதிரேர" எ. விண+பM ெச>தா.

பி ேதசிக, "இ<ேக வழ<காத தி#7-றால யமகவதாதி இவ#7 எ+பE+

பாடமாயி-.?" எ. ேகக இவ, "அNைல இவைரயி( அEேய

பாததி(ைல; அEேய வவி# ெகா#க ேவெம. ெசானைமயா(

ேமலகர சபக# 7-றால# கவிராய அதைனD தி#7-றால+ராண ஏ+
பிரதிையD வவி# ெகாதா. அதாதிைய ஒ3ைற 3-. பE+

ெபா வைரயைற ெச>ெகா பாடM ெசாேன. அN( பலவைகயிK

சிற+-. விள<7கிற. ராணைதD பE+பி# ேகவகிேற; அ8

அழகாகேவ இ#கிற" எ. ெசானா. அ+பா( ெநேநர வைரயி( சில

அாிய விஷய<கைள+ ப-றிய ஸ(லாப நட ெகாேடயித. "ேநரமா>

விட; தா<க @ைஜைய 3E#ெகா இ<ேக [3]@ைஜயி தாிசனதி-7

வரேவ" எ. ேதசிக ெசா(லேவ இவ எ* மீ பணிய

ெதாட<கியெபா* இவ#71 சிரம ஏ-பட#2டாெத. நிைன, [4]"ஒ3ைற
வதன ெச>தேத ேபா; பி-பா ெச>யேவடாெம. 3னேம நா

ெசா(6யி#கிேறாேம? இனி அPவணேம நட#க ேவ" என

வ-.தினா.

திவாவைற# காசிக.
அ+பா( இவ FநானM ெச>த-7 ெத-7# [5]7ள+ைர#7 வதா.
வ<காலதி( ெபாிய தபிராக, 7Eதபிராக, மட# காாியFதக,

ஓவாக 3த6யவக ந(வர8 2றி இவைர+ பாராE ெதாட வ

அC+பினாக. இவ ேபாவத-7 3 7ள+ைரயி( ெவநீ ேபாட+பEத.
Fநான ெச>வி+ @ைஜ#71 ெசறா. அ<ேக வடபாKள @ைஜ மடதி(

தபிராகளி- சில நியமேதா @ைஜ ெச>தைலD சில @ைஜைய 3E#
ெகா ற+பதைலD @ைஜ ெச>வத-71 சில அ<ேக வதைலD

அவரவகB#7 த#கபE W>ைமேயா2Eய [6]தவசி+ பிைளக ேவEய

பணிவிைட ெச> ெகா நி-றைலD பEைறயி ேம(பாKள @ைஜ

மடதி( வாிைசயாக இ சில உைடயவ @ைஜ ெச> ெகாEதைலD
தவசி+பிைளக தனிதனிேய ம(6ைக 3(ைல 3த6ய ந.மண< கம* மல
வைககைளD வி(வ 3த6ய பதிரவைககைளD ேவ. ேவறாக
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ெவளிதட<களி( ெதா7 ைவ#ெகா ஒPெவாவ#7

உத8தைலD அ<ேக வ ெச(K அயலாக ப#திேயா, அவகB#7

அMச6ெச> ெகா ஒ<கி1 ெச(KதைலD தபிராகB ெபாியவகைள#
கா`மிட ஏைனேயா வதன ெச>விேடC அMச6 ெச>விேடC
ெச(KதைலD நிமா6ய<க கா(படாத இட<களி- 7விய( 7வியலாக1

ேச#க+பEதைலD க விமித3-. ஒ. ேதாறாம( நிேற.
பி அ<ேக வத ஒவைர# க, "இத# காசி ஆனதைத

விைளவி#கிற. இத மாதிாி எத இட இவைரயி- கடதி(ைல" எ.

ெசாேன. அத-7 அவ, "என ஆ1சாிய இ? ேம( ப#கள அபிேஷக#
கடைள மட, வட#7 மட, அத பிபாKள 7ள+ைர, மைறஞான ேதசிக
ேகாயி(, காவிாியி பEைற ஆகிய இட<கைள+ பாதா( உம#7 இC
ஆ1சாியமாக இ#7ேம" எ. ெசானா.

அ+பா( நா Fநான ெச>வி நியம<கைள 3E#ெகா ஆகார
ெச>யேவEய இடதி-71 ெசேற. ெச. பாதெபா* அ<ேக

ஸFகித விவாகளி- சில, ஸ<கீத விவாகளி- சில தனிதனிேய

இவ Hவராக இ ேலாக<கைள1 ெசா(6# ெகா கீதன<கைள+
பாE#ெகா இைடயிைடேய +பிரமணிய ேதசிகைடய அைமயான 7ண

விேசட<கைள+ பாராE# ெகா இதாக. ‘இ<ேக வதைமயா( இனி
நம#7 யாெதா கவைலD இரா' எ. நிைன நா அவகைளெய(லா
பா# ெகாேட நிேற. அ+ேபா அவகB ஒவ எைன அைழ,
"காைலயி( நீ பிைளயவகேளா ஸநிதானைத# காபத-7 வதேபா

நா<க அ<கிேதா. ஸநிதான உைம+ பாீசித காலதி( நீ உதர

ெசானைதெய(லா ேகேடா. மிக8 சேதாஷமாக இத.

பிைளயவகளிட நீ பாட<ேக#ெகா வவ ஸநிதானைத இ.
பாத உ3ைடய ெபபா#கியெமேற எ`கிேறா. அவக

ேநதிர<கB#7 நீ எ+ெபா* விஷயமானீேரா அ+ெபா*ேத பா#கியசா6யாக
ஆனீ. அவகBைடய அ#7 நா<க பாதிரமான காலெதாட<கி+ பரம

ெஸள#கியதிேலேய இ வகிேறா. இ+ெபா* யாெதா கவைலD

எ<கB#7 இ(ைல. பிறைடய ேயா#கியைதைய அறி ஸமானM ெச>த6(

அவகB#71 சமானமாக இ+ெபா* யாாி#கிறாக?" எ. ெசானா.
அவ-ைற ெய(லா கா 7ளிர#ேகேட. சில எைன1 சில பாட(க
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ெசா(6+ ெபா ெசா(ல1 ெசானாக. அ<ஙனேம ெசா(6 ஆகார
ெச>வி அவகBட ேபசி# ெகாEேத.
தபிராக சேதக< ேகட.
அ<ஙன இ#ைகயி( எைன அைழ+பத-7 மடதி6 ஒவ வதா.
உடேன விைர ெசேற. ெசறெபா* ஒ#கதி ெதபாKள

ேம(ெமைதயி( ேம-7 3கமாக  +பிரமணிய ேதசிக V-றிதா.

பிைளயவகேளா [7]7மாரசாமி தபிரா 3த6ய சில தபிராகB ேவ.
சில அய6( இதாக. அவக எ*தில#கண 3த6ய ஐதிைனD

+பிரமணிய ேதசிகாிட பாட<ேக 3Eதவக. ஆதலா(, அவ-றிKள
ேம-ேகா சிலவ-றி-7 இ+லவ சிகாமணிபா- ெபா வினாவி#

ெகாEதாக. அ+ெபா*த+ெபா* இன இன விஷயைத# ேகக

ேவெம. ேதசிக ெசா(ல அ+பEேய அைவ அவகளா( ேகக+படன.

அவக வினா8தK அத-7+ பிைளயவக யாெதா வத3மிறி

விைடயளிதK என#7 விய+ைப விைளவிதன. அ+பா( தEயல<காரள

அ]டநாகபத1 ெச>Dைள அட#7வத-7 நாக<கைள+ ேபா# காபE
7மாரசாமி தபிரா ேகடெபா* பிைளயவக எ*ேகாைலD

கEதைதD வவி+ ேபாடெதாட<73 நா ஒ கEததி( அத

நாக<கைள+ ேபா# காEேன. நா வ6 ெச>த ெச>ைக ெப தவறாக

இ அதைன+ ெபா.# ெகா, "நீ இைத எ<ேக க-.#ெகா:?"

எ. இவ ேகடா. "ெச<கண விதாசலெரEயாரவகளிட ெதாி
ெகாட. இC ரத பத 3த6யவ-ைறD ேபாேவ" எ.

ெசாேன.

+பிரமணிய ேதசிக என#7+ Fதக<க அளித.
அ+ெபா* இவ அ பாராEயைத#க +பிரமணிய ேதசிக எைன+
பா, "பிைளயவகளிட நீ நறாக+ பE#ெகாB. அவக இ<7

வெபா* உடவா. உம#7 ேவEய அC2ல<க கிைட#7. உம#7

ேவEய Fதக<கெள(லா ெகா+ேபா" எ. ெசா(6வி உடேன எ*
ெச. அ<ேக ேம(ப#கதி6த bேரா ஒைற திற+பி# கபரதாதி,
ைறைசயதாதி, அ3தாபிைக பிைளதமி;, ெச<க*நீ விநாயக
பிைளதமி;, கைலைச1 சிேலைட ெவபா 3த6ய பிரபத<கB
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ஒPெவாறிK நநா7 அ1+பிரதிகB#7# 7ைறயாம( என#7 அளி,
"இவ-றி( ஒPெவாைற நீ எ#ெகா ம-றவ-ைற உடபE#கிற

பிைளகB#7# ெகா" எறா. பி எைன1 சில பாட(கைள இைசDட
ெசா(ல1 ெச> ேகவி இ+லவதிலகைர ேநா#கி, "ேநத கால<களி(

ஸ<கீததிK இவைர+ பழ#க ேவ" எ. ெசானா. அவ அ<ஙன

பிாீதிைய+ ல+பதிய எபா( இய(பாகேவ அைவதித எ

ஆசிாிய#7 அதைன எதைனேயா மட<7 அதிகமா#கிவிட. அ# 7றி+ைப அத
நிமிஷதிேலேய அறி நா உள 7ளிேத.

திவாவைறயி6 பாடMெசா(KபE கடைளயிட.
பி ேதசிக இவைர ேநா#கி, "இ<ேக சில தபிராகB#7 ேவ. சில#7

பாட<ேகக ேவெமC ஆவ( அதிகமாக இ#கிற. பாடM ெசா(வத-7

நம#71 சிறி ேநரமி(ைல. விவாக பல பிர#க பல அE#கE

வத6னா( அவகைள 3ைறேய விசாாி அC+வத-7தா ெபா* சாியாக
இ#கிற. ஆதலா( வழ#க ேபாலேவ இ<கி அவகBைடய எணைத+

@தி பணேவ. அ நம#7 சேதாஷைத விைளவி#7. சிரமைத+

பாராட#2டா" எறா. உடேன இவ, "ஸநிதானதி தி8ள+பா<கிபEேய ெச>ய# காதி#கிேற" எ. ெசா(லேவ அ<ேக உட வதித

ஆ.3கதாபிைள தி:ெர. எ* அMச6 ெச> நி., "ஐயா அவகைள

அைழ#ெகா ெச. ப:1ரதி- சில கால ைவதி அEேயCைடய
7பதி( ஏ-பள சில 7ைறகைள தீ#ெகாள எணியி#கிேற.
அத ெபாதா மா[ர ெசேற. சில கால ப:1ரதி(

இவபE ஐயா அவகB#7# கடைளயிடள ேவ" எ.

வண#கட விண+ப ெச> ெகாடா. ேதசிக, "அ+பEேய ெச>யலா;

ப:1ர ேபா>1 சில காலமிவி இ<ேக வவிட ேவ" எ.

2றேவ, எ* பணி விைடெப-. வி@தி+பிரஸாத வா<கி#ெகா இவ
றேபா Vதி#7 வதா.

திவாவைறயி6 ற+பட.
அ+ெபா* அ<ேக பE#ெகாE#7 தபிராகB சில

இ#கவிஞெபமாைன1 R; ெகா [8]ேகாமா<7ள வைரயி( வ
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வழியC+பினாக. அவகளி( ஒவ எைனய`கி, நா பாட<ேகEத

N-ெபயகைள வினாவி அவ-றிKள சில கEனமான பாட(கB#7+ ெபா

ேகடா. ேகடவ-றி-7 ெதாித அள8 ெசா(6வி, ‘இத மகாைன அ1
சில மாத<களாக+ பாட< ேகடதனால(லேவா ஒ ெபாளாக நிைன இவ
நைம# ேககிறா! காைலயி- +பிரமணிய ேதசிகரவகைள+ பாேதா;

அவகBைடய பிாீதிையD ெப-ேறா' எெறணி மகி;ேத. இவாிட பல
வட<க இ பE# ெகாள ேவெம. என#7 இத எண

பிC உ.திD-ற. உட வதவக, "விைரவி( இ<ேக வரேவ" எ.
இவைர# ேக#ெகா விைடெப-. மீ ெசறாக.
----------

[1]. ஆதீனதைலவக ஏகாதமாக இ#7மிட.

[2]. Fவாமிெயபத-7 இத1 சமயதி( ஆெமப ெபா.

[3]. மடதி( நைடெப. சபாபதி @ைஜ 3த6யன.

[4]. வத8டC விைடெப-.#ெகா ேபா7ெபா* பணித( அEயாக

வழ#க.

[5]. 7ள#கைரயிKள ஒ கEட; ைர - V; இ மைலநா வழ#7.

[6]. தவசி+பிைளக - தபிராகB#7+ பணிவிைட ெச> ெகாE+பவக;
தவசி - றவி, "ஐய 2உ தவசி" (நாலE.) இ+ெபய பி-காலதி(

மைடெதாழி( ெச>பவக 3த6ேயா#7 வழ<கலாயி-..

[7]. இவ  ஆதி7மர7பரFவாமிக சாிதிரைத இய-.வித 

இராம6<க தபிரானவகளா( நியமி#க+ெப-. அவகB#7+ பி-காலதி(
தி+பனதா  காசிமட தைலவராக இ விள<கியவ.

[8]. திவாவைறயி ேம-ேகDளெதா ெபாிய தாமைர# 7ள.
---------------

4. ப54ர ேபா6 வத .

திவிைடமW ெசற.
வEயி( இவ ஏறிய8ட இவ உதரவிபE அதி( நா ஏற1ெச(Kைகயி(
பMசநத பிைள விைரவ எ ைகயி6த திய தக<கைளெய(லா
ெவ#ெக. பறிதா; "பE+பத-7 என#7 ேவடாமா?" எேற.
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"ஒPெவாறிதா( உம#7+ ேபா. ம-றைவகைள ைவ#ெகா

இ+ேபா நீ என ெச>ய+ேபாகிறீ?" எ. ெசா(6 எCைடய

வி+பதிபE ஒPெவாைற# ெகாவி ம-றைவகைள தா
ைவ#ெகாடா.

அ+பா( இவ திவிைடமW#71 ெசறா. ெசறெபா* வEயி( அேநக

விஷய<க இவைடய சபாஷைணயா( ெதாியவதன.

திவிைடமWாிKள ஓரப VE-71 ெச. அ<ேக இவ த<கினா.
அT]டான ெச>வி+ பி சயனி#ெகாடா. மிக8 தளத

சாீர3ைடயவராதலா(, மடதி6 பாடMெசா(K ெபா*த(லாத

சமய<களிெல(லா இவ ெபபாK சயனி#ெகாேட பாடM ெசா(Kத(
3த6யவ-ைற வழ#கமாக ைவ#ெகாEதா. நா இவ அகி(

இேத. அ+ெபா* சில N(களி( உள அாிய பாட(கைள1 சத+பட

2றி+ ெபாB ெசானதறி திவாவைற மடதி( 14 - ஆ

படதி6த ேவf  +பிரமணிய ேதசிகைடய இய(கைளD அவைர1

சா தா அைடத பயகைளD ெசானா; அவபா( தா ெதாி ெகாட

[1]சில ெச>Dகைள1 ெசா(6 எைன எ*தி#ெகாBபE ெச> அவ-றி
ெபாைளD எ மனதி-பபE அறி8.தினா. அ+பா(,
(ெவபா)

{4.1}

"[2]பைம#ேகா பா(ெகாத பபைன#ேகா :1சர#
கமய( ெகாடவறா க`-றா> - ஒெடாEயா>
வதிநிறா வதர#ேக மாைலெய<க மாதிC#7
ததிநிறா ததிெட. தா"

எபைத எ*தி#ெகாள1 ெச> அத-7+ ெபா ெசா(Kெமறா. அ1ெச>D

3Eதேபால 3Eயா நி-றைலயறி நா ெபா ெசா(Kத-7

தமாறிேன. இவ னைக ெகா அ1ெச>D7+ ெபா 2றி, "இ1
ெச>D ெகாைட[1 சிவ#ெகா* ேதசிகரா( இய-ற+ெப-ற; அவரா(

N-.#கண#கான தனி1ெச>Dக இைத+ேபாலேவ ெச>ய+பளன" எ.
அவைடய கவிவ ச#திையD வரலா-ைறD பாராE# 2றின.
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தியாகராச ெசEயாைர+ பாத.
திவிைடமWாி6 காைலயி- ற+ப1ெச(Kைகயி( நா, "தியாகராச

ெசEயாரவகைள+ பா#கேவெமற வி+ப என#7 அதிகமாக இ#கிற.
இ+ெபா* 7பேகாணதி வழியாகேவ ப:1ரதி-7 விஜய

ெச>ய#2ேமா?" எ. ேகேட. அத-7 இவ, "தியாகராைச 3ன
பாதி+படா?" எ. ேகடா. அவகைள+ பாததி(ைல;

7பேகாணதி-7 உதமதானர அகிKளதாத6 அவகBைடய க;

அத+ப#கதி( மிக+ பரவியித. தமிழி- சிறத பயி-சிDைடயவகெள.

நறாக+ பாட ெசா(ல# 2Eயவகெள. எ(ேலா அவகைள+ப-றி

அE#கE ேபசி#ெகாBதைல நா ேகE#கிேற. த#கவகளிட பாட

ேககேவெமC ஆவKடனித நா அவகBைடய கீதிைய# ேக
அவகளிடேம ேபா>+ பாட<ேகக ேவெம. விபிேன. அத-7ாிய

ெசளகாிய<க என#7 வாயாைமயா( ேவ. சிலாிட பE# ெகாEேத.

அ+பா( நாளாக நாளாக அவகைளD அவகைள+ ேபாற பலைரD பE+பி
3C#7 வர1 ெச>தவக ஐயா அவகெள. இ<ேக பEதா( அைடD
பய அதிகமாக இ#7ெம. ெசEயாரவக மாணா#க பாபநாச

பளி#2ட உபாதியாயராக இதவமான இராகைவய 3த6யவக ெசா(ல#
ேகடதறி இPவிட+ கைழ அத பி பலாிட ேக நறாக

ெதாிெகாதா இ<ேக வேத" எ. ெசாேன. இவ, "தியாகரா
சிறத திமா; ந(ல பயி-சிD ெதளி8 ெசா(வைமD உளவ. இ.

அவைன+ பாவிதா நா ப:1ர ேபாக# 2. ஆதலா( நீ

அவைன+ பா#கலா" எ. ெசா(6#ெகாேட 7பேகாண ெச. 

ச#கரபாணி+ ெபமா ேகாயி6 ெத-7 VதியிKள அவைடய V

திைணயி( ஏைனயவகேளா இதா. விசாாித ெபா* VE( அவ

இ(ைலெய. ெதாியவத.

உடேன அவாிட பE#ெகாEத தி#ககாQ மாதவிவன

பிைளெயபவ ஓE+ேபா>1 ெசா(ல1 ெசEயா ேவகமாக வ, "ஏ இ<ேக
இ#கிறீக? உேள ேபா> இ#கேவடாமா?" எ. ெசா(6 வதன ெச>
வி எ* பMசநத பிைளைய+ பா, "சீ#கிர சைமயK#7 ஏ-பா

ெச>யேவ" எ. ெசானா. அ+ேபா இவ, "ப:1ரதி-7 இ.

அவசிய ேபாக ேவEயி#கிற. (எைன1 E) காைலயி( ஆகார ெச>

ெகாவ இவ#7 வழ#க; ஆதலா(, சீ#கிர ஆகார ப`விதா( நலமாக
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இ#7" எ. ெசானா. ெசEயா உடேன தம#7 ெதாித ஒ V#7

எைன அC+பி ஆகார ெச>விதா.

நா ஆகார ெச> ெகா வதபி ெசEயா எைன1 E+

பிைளயவகைள ேநா#கி, "இவ யா?" எறா. "இவ சில மாத<களாக

எனிட பE வகிறா. சில பிரபத<க பாட<ேகE#கிறா" எ.

ெசா(6வி உடேன இவ ற+படா. ெசEயா ேவ. சில உட

வவாராயின.

தியாகராச ெசEயாேரா சபாஷித.
ெசEயா எைன ேநா#கி, "என பாட<ேககிறீ?” எறன. இவ, "எ<ேகC
ஓாிடதி6 ேககலாேம" எறா. அ+பா- ேபா> 7ேபவர ேகாயி6(

ேம-7 வாயி-7 ேநேர உறள  +பிரமணியHதி ேகாயி6 3
மடபதி( இவ அமதா. ம-றவகB உட இதாக. தியாகராச

ெசEயா, "ஏேதC ஒ பாடைல1 ெசா(6 அத-7+ ெபாB ெசா(K" எ.,

- எைன# ேகடா. நா ைறைசயதாதியி6,
(கடைள# க6 ைற) {4.2}

[3]அணா மைலய தைனஞான# ேகா3தி யணைலயா

அணா மைலய தைனவிைன யாலய தாதமிைழ
அணா மைலய தைனயாட வாப( லமர#7

அணா மைலய தைனெயா+ப வாெவ றைறதிலேம"
எற பாடைல1 ெசா(6+ ெபாBM ெசாேன. அ+பா( அவைடய

வி+பதிபE, ேவ. N(களி6 சில பாட(கைள#2றி+ ெபாB
ெசாேன. ெசான பி ெசEயா, "ைறைச யதாதிைய+ பாடM

ெசா(KVரா?" எ. ேகடா. அவைடய க(வி+ ெபைமையD கைழD
த#கவக ெசா(ல நறாக# ேகடறிதவனாதலா(. தி:ெர. விைட

ெசா(Kவத-7 ஒ. ேதாறாம( மா இ விேட. அ+ேபா இ+லவ

ேகாமா, "நீ அத அதாதி#7+ ெபா ேகடதி(ைலேயா?" எ. ெசEயாைர#

ேகடா. அவ, "தி1சிரா+பளியி6 நா 7பேகாண வவைரயி(

நீ<க இய-றிய N(கB#7+ ெபா ேகE#கிேற. அ+பா( நீ<க ெச>த
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N(க சாதாரணமானைவகளாக இதா( நா ஒவா. ெதாி ெகாBேவ;
பாட3M ெசா(Kேவ. இத மாதிாியான யமக திாிகளாயிதா(

ெபபாைமயான பாக<க என#7 விள<கா. நீ<க திவாவைற

மட#71 ெச. பழ7வத-7 3 பாEய பாட(களி இய( ேவ.; அ+பாெச>த N(களி இய( ேவ.. அவ-. ஒPெவாறிK அாிய விஷய<கB,

[4]சாFதிர# க#கB நிரபிDளன. ஏேதC ஒ பிரபதைத

எ#ெகா வ யாேரC இத-7+ ெபா ெசா(K<கெள.

ேகடாK, சேதக நிவதி ெச>யேவெமறாK என#7 ஒ.
ாிவதி(ைல. ைறைச யதாதிைய+ ேபாற N(கைள+ பாட<ேகேட

தீரேவ. தி1சிரா+பளி [5]சதாசிவ பிைள சில மாத<கB#7 3 இைத

W#கி#ெகா எனிட வ பாடM ெசா(ல ேவெம. ெசானா.
பE+ பாேத; ஒ. ாியவி(ைல. ஐயா அவகளிடதிேலேய ேபா>#

ேக#ெகாெள. அC+பிேன. அவ வதி#க# 2ேம. அவைன+ ேபா(

இC யாராவ இைத W#கி#ெகா வ உபதிரவ ெச>தா( இவாிட
தளிவிடலாேம எ. எணிதா இ+ெபா* இவைர# ேகேட" எ.

ெசானா. அ+ேபா உடனித ஆ.3கதா பிைள, "ஐயா அவக 3னேம

ப:1ரதி-7 ஒ பதி-.+பததாதி ெச>தி#கிறாக. அத Nைல நீ<க

ேகடடா?" எறா. தியாகராச ெசEயா, "ேகடதி(ைல; அதி( ஒ
ெச>D ஞாபகமிதா( ெசா(லேவ" எ. ஆவKட ேககேவ
ஆ.3கதா பிைள,
(வித)

{4.3}

"வைரமா தி#7 ெமா2. ம*மா னணித தி#கர3

அைரேச ேவ<ைக யதBைடD அரவா பரண தகமா
விைரேச ெகாைற 3EDமைர ேம8 மED ெவளிேதா-றி

நைரேச விைடயா றி+பைழைச நகாி லள+ ெப-ேறேன"
எற ெச>Dைள1 ெசானா. ெசா(6யெபா* ெசEயா அவைரD

பிைளயவகைளD ஏற இற<க+ பாவி ஆ.3கதாபிைளைய ேநா#கி,

"இத+ Fதக உ<களிட இ#கிறதா? இதா( கிழி

[6]திமைலராயனா-றி- ேபாவி<க; இத+ பாடைலயாவ இதிKள ேவ.
பாடைலயாவ, பEத யாாிட ஐயா ெச>ததாக இனி1 ெசா(ல ேவடா;

42

ெசானா( ஐயா ெச>தேதயெற. ணிைய# கீேழ ேபா தாE+

பிரமாண ெச> விவாக. இ+ேபா ஐயாவவக ெச>கிற N(கேளா தனி+

பாட(கேளா 'த<க த<கமாக' இ#கிறன; அத]E அைமதனவாக8 கbர
நைடDளனவாக 8மி#கிறன, அைவகைள# ேகட கா#7 இத அதாதி1

ெச>Dக நறாகேவ இரா. இத1 சமயதிேலயா இத+ பாைட நீ<க

ெசா(Kகிற! இனி மறேத வி<க. ம.பED ெசா(Kகிேற; தகைத+
பாிகாிவி<க" எ. வ-.தி# 2றினா; பி பிைளயவகைள ேநா#கி,
" இ+பED ஒ N( நீ<க பாEனடா? எதெபா இைத1 ெச>தீக?

ெச>ததாக ஞாபக இ#கிறதா? ெசா(K<க" எ. ேகடா. "என+பா

ேமேல ேமேல ஓகிறா>? இத மாதிாியான Nைல நா ெச>தி#க#2டாதா?

3 [7]தபியி தைதயாராகிய நம1சிவாய பிைளயவக காலதி( நா

ெச> அர<ேக-றிய. சாதாரணமான ஜன<கB#7 இ+பE இதா( தாேன

ெதாியவ? கEனமாக இதா( அவக அறிவாகளா? மனதி-பமா?" எ.
ப#7வமாக விைடயளிதா. ெசEயா, "ஆனா( சாி. த<கB#7 அெகௗரவ

உடாக#2டாெத. ெசாேனேனயறி ேவெறா.மி(ைல. அ கிட#க.
ேநரமா>விட. ற+பட ேவ" எ. ெசானா.

இ<ஙன ெசா(6வி1 ெசEயா எ* எைன+ பா, "நீ நறாக+

பE#கேவEயவ-ைற+ பE# ெகாB. 2ட இ+பைதேய ெபபயனாக

நிைன சிலைர+ேபா( Vேண கால<கழிவிட# 2டா; சிலகால

இவி ெதாிவிடதாக பாவி#ெகா ெசா(லாம(

ஓE+ேபா>விட8 2டா. இ+பE+ பாட ெசா(Kபவக இ#காலதி( யா

இ(ைல. உ3ைடய [8]நைம#காகதா ெசா(Kகிேற" எ. ெசா(6
இவாிட விைடெப-. த V ெசறா,

ெசEயாைடய வாைதக என#7 அமித வஷ ேபாேலயிதைமயா(
அவ-ைற# கதி- பதி அ<ஙனேம நட வேவனாயிேன.
ப:1ர 3த6யவ-றி வரலா..
அ+பா( இவ ப:1ரதி-7+ ற+படா. ேபா7ெபா* இைடயிKள

தாராரெமC தலதி ெபைமையD [9]ேசாழ மாளிைகயி வரலா-ைறD
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சதி3-ற, ப:1ர 3த6ய தல<களி ெபைமகைளD ெசா(6#ெகாேட
ேபானா. ஊ ேசத8ட ஆ.3கதா பிைள த3ைடய VE-7

எ(ேலாைரD அைழ1 ெசறா.

ப:1ர 3த6யவ-றி ெபைம.
ப:1ர 3த6ய ஊகளி காசி எ கைண# கவத. ப:1ர3

தி1சதி3-ற3 ேசாழவரசகBைடய அரமைனயித இடதி ப#கதன.
ப:1ர, தி1சதி3-ற, வடதளி அ(ல வளலாேகாயி(, 3ைழ[,

பா-7ள, [10]ேகாபிநாத+ெபமாேகாயி(, திேம-றளி 3த6ய பல தல<கைள

தCேள அட#கி#ெகாE#கிற 'பைழயாைற' எC ஒ பைழய நகர
பைட# காலதி( இPவிடேத ந(ல நிைலைமயி( இத; அ

ேசாழவரசகBைடய பைழய இராசதானி. அ தனிேய கீைழ+பைழயாைறெயற

சிறியேதா ஊராக இ+ெபா* ெதபாKள; ெபாிய ராணதி(,
"பாாி னீEய ெபைமேச பதி [11]பைழ யாைற"

(அம நீதி. க.)

என#2றி யி+ப இதலேம. இத நகரதினிைடேய திமைல ராயெனC

ஓரா. ஓகிற.

அ நா_. வட<கB#7 3 திமைலராயபEனேதயி அரசாசி
ெச>த மாைல+பாE திமைலராயெனC அரசனா( ெவவி#க+-

படெதப. இதி- பழைமயான கEட<க இதைத ெதாிவி#7 பல

அைடயாள<கைள இ+ேபா காணலா. ப:1ரதி வட#7Vதிேய

தி1சதி3-றதி ெத-7Vதியாக8ள. மைரையயைட பாEய

அரசCைடய அைவ#களைத1 ேசர3Eயாம- சில தின காதி,

"நாரா> நாரா> ெச<கானாரா>" எற ெதாட#கைதDைடய ஓ அகவைல+பாE

அரசைன#க பாிகைள+ ெப-.வத சதி3-ற+ லவெரற சிறத தமி;#
கவிஞ மி#க ெச(வேதா இ விள<கிய இட இத1 சதி 3-றேம;

"எH1சதி3-ற வாவிDட<கி" என அ1ெச>Dளி- 7றி#க+பட வாவி
(தடாக) இ+ெபா* இPQ1 சிவாலயதி ெதறேத ந(ல
நிைலைமயிKள.

தMைசமா நகரதி6 3 அரசாட அ1த+ப நாய#கெரபவாிட

மதிாியாக இ பல கம<கைளD அவைர# ெகா நடவிததறி
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வடெமாழி ெதெமாழி+ லவகைளD ஸ<கீத விவாகைளD ஆதாிதவ
திைவயா. திநாேக1ரெமC Fதல<களி வட ெமாழி+ ராண<கைள
த#க கவிஞகைள#ெகா தமிழி- ெச>விதவமாகிய  ேகாவித

தீ%ிதெரC அதணெபமா வaத இட ப:1ர  ேதCேரச

ஆலயதி ெதபாKளதாகிய அ#கிரஹாரதி ேம(சிறகிKள Vகளி(

ஒ.. அவைடய @ைஜ மட திமைலராயனா-றி வடகைரயி( மிக+ ெபாிதாக

இ பி இE கிடத; இ+ேபா அ8 இத இட ெதாியாம-

ேபாயி-.; ேகாவித தீ%ிதைடய பிப3 அவைடய பதினியா பிப3
ைக7வி நி-7 வணமாக+ ப:1ரதி ேகாயி6( ேதவியி
ஸநிதானதி ெதறமாக உளன.

இ#கவிஞ ேகாமா ப:1ர ெசற தினதி மாைலயி( திமைலராய-

னா-றி-7 எைனயைழ1 ெசறா. இைடயிேல காண+ப இட<கைள

ெய(லா E#காE அவ-றி சாிதிர<கைள1 ெசா(6#ெகாேட ேபானா.
ேகாயி6(  ாிஷபேதவ ஸநிதியினி. 3-. விலகியிதைல# க
அத-7# காரண எனெவ. ேகேட. தி1சதி3-றதி6

3+பதாி கீேழ திஞானசபதHதி நாயனா ேகாரவாயி( வழிேய
எ*தB ேகாலைத தா பாத-7 விபி  ேதCேரச

விலகியி#7பE கடைளயிட அைத# ேக ாிஷபேதவ விலகியிதனெரப
பைழய வரலா." எ. இவ விைடயளிதா.
தமிழபிமானிக 3த6ேயா வேபாத(.
ப:1ரதி-7 இவ வதிதைலயறி அPQாிKள தமிழபிமானிகB

7பேகாணதிK அயZகளிK இத விவாகB பிர#கB அE#கE
வ இவேரா அளவளாவி இ.வதறி+ பEதவ-றி( தம#7ள

ஐய<கைள+ ேபா#கி#ெகா பல அாிய N-ெபாகைள அறி ெகா
ெச(வாக. தியாகராச ெசEயா த3ைடய மாணா#ககேளா வி3ைற

நாகளி( வ பாவி1 ெச(வா; பைழய மாணா#ககளாகிய தMைச

காேலY உபாதியாய ஐயாசாமி பிைள, இராமகி]ண பிைள 3த6யவகB
தர+ ெபமா ேகாயி( அணாஸாமி ஐய, கதிேவ-பிைள 3த6யவகB

வ ெதாிெகாள ேவEயவ-ைற ெதாிெகா ேபாவாக. யா

வதாK தமி; N(கைள+ ப-றிய சபாஷைணகேள நைடெப..
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3-2றிய ேசாழ மாளிைகெயC ஊாி( மி#க @FதிதிDளவரான இரதின
பிைள ெயC கனவா அ#காலதி( இவைடய ஓ>8 ேநர<களி( வ

திவிைளயாட- ராண 3த6ய சில கா+பிய<கைளD சில பிரபத<கைளD

பாட<ேக1 ெச(Kவா. சதி3-ற+ லவ மரைப1 சாத ஒவ அ+ெபா*

வ நாலEயா 3த6ய நீதி N(கைளD அ]ட+ பிரபத 3த6ய

பிரபத<கைளD நாேதா. 3ைறேய இவாிடதி- பாட< ேகவதா.
ஒ ேவைள இர ேவைள இ ெச(பவகB#7, சில தினமி

ெச(பவகB#7, Fதிரமாக உடனி+பவகB#7 ேவEய உண8, இடவசதி

3த6யவ-ைற ஆ.3கதாபிைள அைம நறாக# கவனி# ெகாவா.
நா ஆ.3கதா பிைளயி உதவியா( அPQ அ#கிரகாரதி( ஒ VE(
ஆகார ெச> ெகாEேத.
ஆ.3கதா பிைளயி அ.

திமைலராயனா-றி-7 ெதபாKளதாகிய [12]ேமைல+ பைழயாைறெயCH

ஆ.3கதா பிைள#ேக உாியதாக இத. அPQ ெத-கிK வட#கிK

இர நதிகைள எ(ைலயாக+ ெப-. விள<7வ. ஊாி நா-ப#க வாைழ+

தகளடத பைககB நவி( நெச> வய(கB இைடயிைடேய

ெதனேதா+#கB க3க ேதாட<கB மாேதா+#கB உ.

ெதைன பலா 3த6ய மர<களடள ஒ ேதாடதினிைடயி( மிக8

அழகியதான கEடெமா. இத. அதி( ஓ>8 ேநர<களிெல(லாMெச.

இவ அபகBட த<கியி+பா. அ<ேக பாட3 நைடெப.. ந(ல

கனிவ#க<கB இளநீகB இனிய பிறெபாகB ஆ.3கதா பிைளயா(
அE#கE வவி அ<ேக இவ#7 ம-றவகB#7 ெகா#க+ப.
நிலவளதா( அைவ ைவ 3திதனவா> உபவகB#7 இபைத
உப`.

எத#கால என#7+ பாட நட ெகாேடயி#7; பாட
ெசா(லாவிடா( இவ#7+ ெபா*ேபாகா. வகிறவக, தா ேகக

ேவEயவ-ைற# ேக 3Eத பி நா ேக7 பாட<கைளD ேக

மகி; ெச(வா க. ஒPெவாநாB பி-பக6( அயZரா வவாக.

அ+ெபா*த+ெபா* தா ேகவிD-ற பலெச>திகைள எ<கB#7 இவ
ெசா(வ.
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 சிவஞான 3னிவ காMசி+ராண அர<ேக-றிய வரலா..
ஒநா சிவஞான3னிவைர+ப-றி1 ெசா(Kைகயி( அவ காMசி+ ராண பாE
அர<ேக-றியெபா* நிக;த ஒ வரலா-ைற அEயி( வமா. 2றினா:

மணிய+ப 3த6யா 3த6ய ெச<7த1 ெச(வகBைடய உதவியினா( சிவஞான
3னிவ காMசீரதி( இவதா. தா இய-றி நிைறேவ-றிய காMசி+

ராணதி 3த-காடைத அ+ேபா அ3னிவ அர<ேக-ற ெதாட<கின.
க1சிய+ப 3னிவ ேவ. பல விவாகB ெச(வகB வதிதன.

சிவஞான 3னிவபா( அ*#கா. @ட சில, 'இவ ஒ Nைல+ பாவ,
அதைன அர<ேக-.வ அதைன நா பாதி+ப சாியா? இவர
ராணதி( ஏேதC 7ைறகைள#2றி இவ#7ள மதி+ைப# 7ைற#கேவ’
எ. நிைன ேகாயி( ஓவா ஒவைர அைழ ஊ#கிவி ஆேசபைன
ெச>DபE ஏவினாக. அவ க(வி+பயி-சி யி(லாதவ; ேதவார ம
ஓபவ; அவக ெசா(6யத-7 உடப ைதாியேதா சைபயி(

வதிதன.

அர<ேக-ற ஆரபி#க+பட. விநாயக வண#க<களாகிய 3த( இர

ெச>Dகைள+ பE+ ெபா 2றிய பி Hறாவ ெச>Dளாகிய 

நடராஜ+ெபமா திைய 3னிவ பE#க ஆரபிதா; "ச<ேக

மல#7ட<ைக+ ேதB" எ. அதைன# 2றி வி+ ெபா ெசானா.
ஓவா, "3த6( [13]ச<ைகயா ஆரபிதீக?" எ. இழி+ ெதானிேயா

ேகடா. உடேன சிவஞான 3னிவ, "பாட6( இ+ப ச<7 எC ெசா(தா.
உ3ைடய வா#கி(தா ச<ைக உடாயி-." எ. விைட ெசானா. ஓவா

மீ ஆேசபி#க ெதாட<கி, "3தி நகர<க ஏழிெலா. பிரசித

Fதல3மாகிய இத# காMசீரதி-7+ ராண பாடவத நீ<க எ+பE1

சிதபர நடராஜ#7 3த6( தி 2றலா?  ஏகாபரநாத திையய(லேவா
3த6( ெசா(லேவ? எ(லா தலராண<களிK3ள அைம+ைப+

பா<க" எறா. அ+ேபா சிவஞான 3னிவ  சபாபதியி ெபைம

3த6யவ-ைற# 2றி த#க காரண<கைள எைர, ஓவா அவ-ைற

அ<கீகாியாம( ேமேமK விதடாவாத ெச>தா.
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இவ-ைறெய(லா கவனி#ெகாேட அகி( இத க1சிய+ப 3னிவ

சிவஞான 3னிவைர ேநா#கி அMச6 ெச>, "இவைர அEேயபா( விவிட+

பிராதி#கிேற" எ. ெசா(6வி ஓவாைர+ பா, "இ<ேக ேநேர வ

இ; நீ யா ? பEதி#கிறீரா?" எ. ேகடா.

ஓவா : நா இதல ஓவாகB ஒவ; ஏேதா ஒவா. தமி;
க-றி#கிேற.

க1சி : உம#7 ேதவார ெதாிDமா ?
ஓவா : நறாக ெதாிD. எCைடய ேவைலேய ேதவார ஓவதாேன.
இைத#2ட# ேககேவமா?

க1சி : அ+பEயானா( இத தல ேதவாரைத1 ெசா(K பா#கலா.
ஓவா ஊ#கட ெசா(லெதாட<கி வழ#க ேபா( [14]‘தி1சி-றபல'

எறா. உடேன, க1சிய+ப 3னிவ கbரமாக, "நி.; உைம# காMசீர

ேதவார ெசா(ல1 ெசானா( திேவகபெம. ெசா(லாம(

தி1சி-றபலெமபைத ஏ ெசா(Kகிறீ?" எ. ேகடா.
ஓவா : எ(லா தல<க7 அ ெபாவான.
க1சி : இ<ேக 2ற+பட 3ைற#7# காரண3 அேவ. பல ைசவ N(கைள+
பEதிதா( இத மர உம#7 ெதாிதி#7.

உடேன ஓவா தைல கவி;, "அEேய ெச>த 7-றைத %மி#கேவ"

எ. வதி# ேக#ெகா ஒ#க வண#கட இ+பாராயின.
நா திநாைக# காேராண+ ராண பாட<ேகட.
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இ+பEயி#ைகயி(, நா ெகாேபான பிரபத N(க ேக 3-.+ெப-றன.

ேமேல ேகபத-7+ பாட+ தக எ ைகயி( இ(லாைமைய யறி ஒநா
ஆ.3கதா பிைளயிடமித திநாைக# காேராண+ ராணைத வா<கி#

ெகா+ பாடM ெசா(6 வதா. அ+பEேய ேக வைகயி( அN6(

தினேதா. 3த6( 50 - பாட(கB#7# 7ைறயாம( 100- ெச>D வைரயிK,

இர வார< கழித பி 100 - ெச>D 3த( 200 வைரயிK ேக வேத.

ேக7<காலதி( ஒPெவா ெச>DளிK3ள ெபா நய<கைளD ெசா3E

ெபா 3EகைளD, ேம-ேகாகைளD அ+ெபா* அ+ெபா* ெசா(6 எ

மனதி- பபE ெச>வதா. விைர நா பE1 ெச(Kேவனாயி

அPவா. பEதைல த ஒPெவா ெச>Dளி #கைதD ந(ல நைடயிெசா(KபE ெச> வவா; இ1ெச>Dளா( அறி மனதி( ைவ#ெகாள

ேவEயைவ இனைவெய. ெசா(Kவா. இ<ஙன இவ பழ#கிவதைம

கவனி+ைபD ஆரா>1சி 3ைறையD என#7 உபணிய. அத+

ராணதா( அறிெகாட கா+பிய1 ைவக பலவாத6, தமி;+ பாைஷயி

ெபைமையD அNைல இய-றிய இவைடய க(வி ேமபாைடD அறி

இ.ேவனாேன. அN( 3-.+ ெப-றபி இரடாவ 3ைறD அைத#
ேகக விபிேன. அ+பEேய பE#க1 ெச> அாிய ப7திகைள விள#கி#-

ெகாேட வதா. இரடா3ைற பாட<ேகடதி( பிC பல திய விஷய<க

ெதாியவதன. சிலதின<களி( அN( 3-.+ெப-ற.
மா[ர+ ராண பாட<ேகட.

அ+பா( ஆ.3கதாபிைளயிடமித மா[ர+ ராணைத வா<கி+ பாட<ேக
வேத. உதயகால ெதாட<கிேய பாட ஆரபி#க+ப. மணி எடானா(,

காைலயாகார ெச>ெகா வபE எைன இவ அC+பி விவா. காைல
ஆகாரமான8ட ப அ(ல பதிெனா மணிவைரயி- பாட நைடெப..

மாைலயி( திமைலராயனா. ெச. அC]டானM ெச>வி திைகயி(

ஆகாரM ெச>ெகா வபE அ#கிரகாரதிKள VEC எைன அC+பி
நா உ வவைரயி( அPV திைணயி( தனிேய இ+பா.

இவாிதைல V#கார ெதாிெகா தீப<ெகாண ைவதாK;
இ(லாவிடா( இEேலதா இவ தனிேயயி+பா. அ<ஙன அைமத

ேபரைப எனெவ. ெசா(Kேவ! இ+பE ஒவ இததாக# கைதயிK

ேகடதி(ைல. அ+பா( ஆ.3கதா பிைளயி V#7 எைன அைழ1

ெச. பாடMெசா(Kவா.
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மாைலயC]டானைத 3Eத பி, ஆ.3கதாபிைள கதராணைத+
பாராயணM ெச>வ வழ#க; அத-காக+ தக3< ைகDமாக அவ வத8ட

எ பாட நி.த+ப. 3த( நா விட இடதி6 அ+ராணைத அவ

பE#க ெதாட<7வா. இவ அதிKள கEனமான பாகதி-7 ம அவ

விெபா* ெபா ெசா(Kவா. அ 9 மணிவைரயி( நைடெப.. அ8
என#7+ ேபதவியாக இத. அத-7 ேமேல இவ#7 ஆ.3கதா பிைள

3த6யவகB#7 ேவ. ேவறிட<களி- ப#ைகக ேபாட+ப.

3#கியமானவக அ<க<ேக ெச. சயனி# ெகாவாக. அ+பEேய சயன

பணி#ெகாB பாவைனேயா இவ வ ப#ெகாவா. இவைடய
ப#கதி( ைவ#க+பE#7 விள#கி அகி( இ இவ#7 நிதிைர

வவைரயி( நா பாட< ேக#ெகாE+ேப. இவ நிதிைர ெச>ய

ெதாட<7வாராயி நாC அத1 சமய பா ெம(லெவ* W<க1

ெச(ேவ. அதபி 12அ(ல ஒ மணி#7ேம( ஆ.3கதா பிைள விழி
எ*வா. எ*த8ட VE ெவளி+றேத ெச. திைணைய+

பாவிவவா; திைணயி( யாேரC உபத-7 வதி#கிறாகளா

எ. பா யாேரC இதா( அவகைள அைழ1ெச. உபி+ப

பக-காலதிK இரவிK அவ#7 வழ#க. பி எ*+பி உ`த-7 இவைர

அைழ1ெச(வா. உபத-7 இவ அமத8ட யாவ அம

ேப1சிறிேய ஆகார ெச>வாக. எதைனேபக வதாK பதிேபாசன#7
உாியவகைள உடைவ#ெகா உபிதK றேதயி உ`த-7
உாியவகைள அ<க<ேக ைவ உபிதK அPV வழ#க.

ஆ.3கதாபிைள திவாவைற மடதி( உணவளி#7 3ைறைய+

பதியி6 நறாக அறிதவராதலா( அ<ேக நட 3ைற+பE எ(லா
விமாிைசயாக நைடெபற ேவெமப அவர க. அத+பEேய

தினேதா. நைடெப-.வ; "ேவளாள ெனபா விதி#க உணாதா"
எC 3ெமாழி+ ெபா ஆ.3கதா பிைளயிட நறாக அைமதித.

ஒPெவா தின இரவி( பிைளயவக ேபா> உபத-7 அமத8ட நா
தக3< ைகDமாக1 ெச. பிைளயவக ப#கதி6 பE#க

ேவEயவ-ைற+ பE+ ெபா ேகக ேவெமப ஆ.3கதா

பிைளயி க. எத# கால இவ தைடயிறி+ பாடM ெசா(Kவா.

எைற#ேகC W#கதா( அ<ஙன ெச>வத-7 தவறிவிடா( அ. ஆகார

ெச>ெகாட பிறகாவ ம.நா காைலயிலாவ ஆ.3கதா பிைள எைன#
ேகாபி#ெகாவா. "இவ#7 ஏ பாடMெசா(ல ேவ? பE+பி(
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சிறிேதC இவ#7 ஊ#க இ(ைலேய. சமய பா இவ ேககேவடாமா?

அஜா#கிரைதDட இ#கிறாேர. இ+பE+படவ#7 நீ<க பாடM

ெசா(Kவதி( என#7 இ]டமி(ைல. அ+பா( உ<கBைடய சித ேபாேல

ெச>யலா" எ. சில சமய<களி- பிைளயவகளிட ெசா(Kவா. அதேனா

நி(லாம( இவ 3னிைலயி( எைனD கE+பா. இ நிக;1சிகைள#

கா` இ# கவிஞ பிரா யாெதா. ெசா(லாமேல மா இவிவா.
இவ 7றி+ைப யறி நாC ெமௗனமாகேவ இ+ேப.

இ<ஙன எத#கால இவாிட தைடயிறி+ பாட< ேக வதைமயினாேல
தா எ அCபவைத,

"........................................... அ<

ைகதலவா மலகெமன மாணவக பல#7மின கால ெமனா

ெததைகய ெபNK ெமளிைர+ பயC. இைணயி லாேதா "
"அதிமி7 ெமைனயகி 6திய தமி;N(க ளைற"

(உைற[+ ராண1 சிற++ பாயிர1 ெச>Dக)
"அதி2 ெரைனய கிதிN( பலெசா-

ற(ல லக-றிய ந(6ைச+ லவC"
(மீ. பிரபததிர, உாிைமDைர)

எற பாட(களாக+ பி-கால<களி( ெவளியிடலாேன.
ஆ.3கதாபிைள எ தகைத ஒளி ைவத.
ஒநாளிரவி( இவ உ`ெபா* நிதிைரயி மி7தியாK ஒவ

எ*+பாைமயாK நா ெச. பாட< ேகக தவறிேன. வழ#க+பEேய

ம.நா விEய-கால ஐ மணி#7 எ*த பிைளயவகBட ஆ-றி-71
ெச. காைல# கடகைள 3E#ெகா வ பEத-7 மா[ர+

ராணைத+ பாேத. ைவத இடதி( அ காண+படவி(ைல.

ேவெறாைறயாவ எ வ பE#கலாெமெறணி1 ெச. எ

தக#கைட+ பாேத. அ8 ைவத இடதி- காண+படவி(ைல. மி#க

கவைலேயா அ1 ெச>திைய இவபா( ெதாிவிேத. உடேன இவ ேதE+

பா#7பE அ<கித ேவைல#காரகளிட ெசானா. அவக மிக 3ய.

ேதED கிைட#கவி(ைல. நா வதமைட, 'பாட< ேகக இயலவி(ைலேய'
எ. 3கவாடேதா நிேற. எCைடய நிைலைமைய அறித இவ
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வத3-றன. "இத1 ெச>திைய தபியிட (ஆ.3கதாபிைள)

ெசா(லலாேம" எறா.

அவேரா ஒPெவா தின காைலயி( எ மணி#7 ேம-பதா

யிKணவ வழ#க. உணதாK உடேன விழி எ*தி#கமாடா.

"ைரசாமி!" எ. த3ைடய பிைளைய அைழ+பா. அ1 சமய பா#

ெகாேட அய6( வ நி. 7மார ஏெனபா. அPெவா6ைய# ேகட

பிேப த3ைடய கைண திற அவ 3கைத+ பாவி எ*
றேத வவா. ஆதலா(, அத1 சமயதி- ெசறா( அவ என

ெசா(Kவாேராெவ. அMசி நா பிைளயவகBைடய அகிேலேய
இவிேட. இவ அ<ஙன ெச>த ந(லெத. ெசானா.

இ+பE யி#ைகயி( VECேள யி 7றி+பிட காலதி ெல*

ஆ.3கதாபிைள ெவளிேய வதா. நா பாட< ேகளாம- மா இதைல

அவ பா, "ஏ இவ மா இ#கிறா? த ேசாேபறி. இவ#7+ பாடM

ெசா(லேவடா" எ. கE ெசா(6வி அ+பா- ெச(ல ெதாட<கினா.

அ+ெபா* நா ஒ. ெசா(லவி(ைல. இ# கவிஞேகாமா, "இவ ைவத
இடதி- தக காண+படவி(ைலயா. அைத தபி வவி# ெகாதா(

ந(ல" எ. ெசானா. உடேன அவ ஹூ<கார ெச> வி, "பE#7
தகைத#2ட1 சாியாக ைவ# ெகாள ெதாியவி(ைலேய. நா

எணியபEேயதா இவ இ#கிறா. ஐயா அவக இவாிய(ைப அறி

ெகாளவி(ைல" எ. ெசா(6வி1ெசறா. அ+ேபா, "எ+பEயாவ

தகைத வவி# ெகா#க ேவ" எ. இவ அவைர வ-.தினா.

அ+பா( மீ வ நி. இவைர ேநா#கி அவ, "இPவள8 காலமாக1

சிரம+ப இர8 பகK இவ#7+ பாட ெசா(6 வகிறீகேள. இவ

பE+பவ ேபாலேவ பாவைன பணி#ெகாE#கிறாேர. ஏேதC இவ#7

தமிழி- பயி-சி ஏ-பE#கிறதா? பல N(கைள+ பாட<ேகE#கிறாேர; திதாக
ஏேதC ஒ ெச>D ெச>வாரா? அத+ பழ#க இவ#7 இ#7ெம. நா

நபவி(ைல. நா வவத-7 ஏேதC ஒ ெச>D ெச> 3E+பாராயி

தகைத எ+பEயாவ வவி# ெகா+ேப. அ கிைட#காவிE

விைல#காவ ேவெறா. வா<கி# ெகா+ேப" எ. ெசா(லேவ

பிைளயவக ஒ ெச>D இய-.பE கடைளயிடா. பிறதவியிறி1

ெச>D ெச>கிேறனா ெவபைத அறி ெகாவத-7# காவலாக ஒவைர
ைவவி ஆ.3கதா பிைள அ+பா- ெசறா.
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பி எைன அைழ#ெகா இ#கவிஞ பிரா ேவறிட ெச(Kெபா*

காவலாக இதவ உட வதா. நா ஆேலாசி ஒ ெவபாைவ 3E

அதைன இவ#71 ெசா(6# காட நிைன, "சீம8 மா.3க1 ெசமேல"

எ. ெதாட<கிேன. உடேன இவ எைன ேமேல ெசா(லாதபE

ைகயமதிவி, "@ைஜ#7 இட ப`பE தவசி+பிைள#71 ெசா(6

வா" எ. உடனிதவைர அC+பி எைன ேநா#கி, "நீ ெசா(6ய ெதாட

‘மா.3க1ெசமேல' எ. பிாி#க+பேம. அைத யறி தபி ேகாபி#
ெகாவாேர. ெவ.வாைய ெம(Kகிறவ#7 அவ( கிைடத ேபாலேவ

யா7மேறா இ? விபாீதமான அதமா7பE ஒெபா* பாடலாகா.

ஜா#கிரைதயாகேவ ெச>Dைள1 ெச> 3E#கேவ" எ. ெசா(6 நா

இய-றியதாகேவ தா ஒ ெவபாைவ விைரவி- பாE 3E அதைன என#71
ெசா(ல ெதாட<கின. ெதாட<கிய ெபா*, பாகா+பாள விைர வதைல

யறி ஒPெவா வாைதயாகேவ விைர ெசானா. அவ-ைற 3ைறேய

அறி அPெவபாைவ+ பாடMெச> ெகாேட. அ1ெச>D,
{4.4}

"ஆ.3க @பாலா வபிலா ேபாெலபா(

மா.3க< ெகாடா மதி+பவரா - 2 .தமி;

வாசி#க வதெவேம( வமெமன யாவேம
ேநசி#7 மாதையெச> நீ"
எப.
இத-7 ஆ.3கதாபிைளD வ விடா. உடேன நா ெச.

இ1ெச>Dைள அவாிட ப#7வமாக1 ெசா(6# காEேன. ேகட அவ

3த66த ேகாப தணிதவரா> எைன ேநா#கி, "நீ இனி நறாக+

பாட<ேகபட ெச>D ெச>வதிK பழ#க ைவ# ெகாB.

அஜா#கிரைதயாக இவிட ேவடா" எ. ெசா(6வைகயி( எCைடய
பாடதகைதD தக#கைடD அ<ேக ஒ ேவைல#கார ெகாண

ைவதா. அவ அத+ தக# கைட 3னித இடதி( ைவ#7பE ெசா(6
அவபா- ெகாதC+பிவி மா[ர+ ராணைத ம எனிட
ெகாதா.
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அதைன வா<கி#ெகா ெச. அத-7 அ<ேக வதித இவாிட

பாட<ேகக ெதாட<கிேன. ெதாட<7 3 நிக;தவ-ைற விவரமாக இவ

விசாாிதா; ெசாேன. அ+பா( ெச>D ெச>D 3ைறகைள1 சிறி ேநர
வைரயி( என#7 விள<க1 ெசா(6வி+ பாடMெசா(ல ெதாட<கினா.
அைற தின ெதாட<கி1 ெச>D ெச>D 3ைறகளி- சில என#7

ெதாியவதன. அவ-ைற# ெகா நாளைடவி( நா பல விஷய<கைள ஊகி

அறி ெகாேட.

ஒ ேபா6+ லவ வ ெசற.
பி இவைடய கடைளயிபE சேவாிநாதபிைளD மா[ரதி6

ப:1ர வ உடனி+பாராயின. அவேரா ேசேத மா[ர+ராணைத+

பாட<ேக வேத. ஒநா இரவி( 3ேவைளயி( அ+ராணதி( அகதிய

@ைச+படல ஆரபி#க+பட. அத+ பாகதிKள ெச>Dகைள 3ைறேய

பE வேதா. தமிழாசிாியராகிய அகதியைர+ப-றிய ெச>திகைள# 2.

ப7தியாத6 இவைடய லைமதிற அதி( நறாக அைமதித.

உடனிதவக ேக ஆனத பரவசரானாக.

அ1 சமயதி( வாயி-பE#7 ெவளிேய ஒவ வ நிறா. அவ தைலயி( ெபாிய

பாைகெயாைற ைவ# ெகாEதா. 3கதி( நீட VைசD [15]FதிD

அவ#7 இதன. ேதகதி( ெநMசைடம அணிெகா ைகயி(

நீட பிரெபாைற ைவதிதன. ராண< ேக# ெகாEதைமயா(

அ<ஙன நிறவைர ஒவ கவனி#கவி(ைல. அவைர+ ேபாறவக அE#கE

யாசகதி-காக வ அPVE றேத நி-ப. அ<ஙன வதவ தைம

ஒவ கவனி#கவி(ைல ெயபைத அறி கைனதா. அPெவா6ைய# ேகட

எ<க ஆசிாிய, "யா?" எ. ேககேவ அவ, "நா தMைசமா நகரதிKள
தமி; ‘விவாஷ'; எைன ஆதாித சிவாசி மகாராசா இற ேபா>

விடைமயா( எCைடய அைம அறி ஆதாி+பவ அ<ேக யாமி(ைல.

என ெச>கிற! 7பைத# கா+பா-றேவேம. அதனா( இத நாEKள
பல பிர#களிட ேபா> எCைடய சாமதியைத# காE அவகளா-

கிைட#7 ெபாைள#ெகா கால<கழி#கிேற. நா வரகவி. அறைவ+

பாகிற வழ#க3 என#7 உ. அ+பE+ பாE1 சில#7 தீ<7

விைளவிதி#கிேற. அதனாேல எைன# கடா( யா பய+பவாக.

இத நாEKள தனவாகB#ெக(லா எனிடதி( விேசஷமான மதி+"
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எறன. ேகட இவ 3.வ( ெச>ெகா, "அ+பEயானா( இ<ேக வ

இ" எ. ஓாிடைத1 E#காEன. அவ அ<ேக வ இதா.

அவைடய அறிவிைமைய# 7றி மதணமாக+ ேபசி#ெகாEத நா<க
பி அைத வி+ பE#க ெதாட<கிேனா. எ+பEயாவ த3ைடய

லைமைய ெவளி+பத-7 அ தா ந(ல சமயெம. அவ நிைனதா.
அேநக இட<களி- சில பிர#க பிறைர ஏதாவ பE#க1 ெசா(6 தா

சயனி#ெகாE ேகபைத+ பாதவராதலா( இPவிட3 அவ-ைற+
ேபாற ஓாிடெம. பிைளயவகேள அPV தைலவெர. அவ

எணி விடா. நா<க பE#ெகா ெச(K பாட(கB#7 இைடயிைடேய

ெபா ெசா(ல8 ெதாட<கினா. அ+ ெபா சிறி ெபாத3ளதாகேவ

இ(ைல. நா<க அைத+ப-றி ஒ. ெசா(லாம( ேமேல பE#ெகா

ெசேறா. அவ சிறிேதC அ1ச3 ச6+ இ(லாம( ெபாதமி(லாத

ெசா-கைள இைடயிைடேய ெபாழி ெகாேட இதா. அ+ேபா சேவாிநாத

பிைள அவைர ேநா#கி, "ஏ இைடயிைடேய 3ழ#கி#ெகாE#கிறீ? மா

இ" எ. ெசானா. வதவ எ<கைள ேநா#கி, "நீ<க ெபா ெசா(லாமபE#ெகாேட ேபாவ நறாகவி(ைல. அத ெசா(6#ெகா

ெசறால(லேவா எசமானவகB#7 தி+தியாகவி#7? இ+பE+

பE+பதனா( என பய? பிர#களிடதி- பழ7 3ைற ெதாியவி(ைலேய! அைத

உ<கB#7 ெதாிவி#க ேவெம. தா நீ<க பE#7 பாட(கB#7+
ெபா ெசா(ல 3வேத" எறா. சேவாிநாத பிைள, அவ வாைய

எ+பEயாவ அட#கிவிட ேவெம. நிைன, "இத+ பாடK#7+ ெபா
ெசா(K; பா+ேபா" எ. ஒ பாடைல+ பE#காEன. அவ சிறி

அMசாம(, "இத+ ‘ெபா]தகைத' என#7 இனாமாக# ெகா+bகளானா( நா

ெசா(ல தைடயி(ைல" எ. ெசா(6வி+ பிC தம திறைமைய# காட
ேவெம. நிைன ெவ-.ைரகைள வஷி#க ெதாட<கிவிடா.

எ<கB#7 அட#க 3Eயாத சிாி+ வத. இவ ெம(ல1 சிாி#ெகாேட

இதா.

அத1 சமயதி( த-ெசயலாக அ<ேக வத ஆ.3கதா பிைள இ நிக;1சிைய
யறி அவைர+ பா, "நீ யா ஐயா? இத இடதி( சத ேபா#

ெகாE#கிறீ! உைம உேள விடவ யா? இத நிமிஷேம ெவளிேய
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ேபா>வி. உம#7 மாியாைத ெதாியவி(ைலேய" எ. கE ெசானா.

பிைளயவகைளேய அத VE ெசாத#காரெர. எணியவராதலா(

ஆ.3கதாபிைளைய தைம+ேபாலேவ யாசக#7 வதி+பவெர.
த3 அவ நி1சயி# ெகா, "நீ யாகா` எைன ெவளிேய

ேபாக1ெசா(வத-7? உம#7 என ஐயா அதிகார இத இடதி(? V

எசமானவகளிடதி( நா 'பிரஷ<க' ெச> ெகாE#கிேற. அவகேளா

சேதாஷி#கிறாக. இத1 சமயதி( அைத# ெக+பத-7+ '@ைஷ' ேவைளயி-

கரEைய விேடாவ ேபா( நீ எ<கிைதயா வ 3ைளதீ? 3த6( நீ

ெவளியிேல ேபா>வி" எறா. அ+ேபா V எசமாென.

பிைளயவகைள1 ெசானதி( உவ+-ற ஆ.3கதா பிைள ேகாப<-

ெகாளாம( 3.வ( ெச> திப8, "நீ யா ஐயா?" எ. அவைர#

ேகடன. அவ, "நா தMைசமா நகர அரமைன தமி; விவாஷ" எ

றா. ஆ.3கதாபிைள, "நீரா தமி;விவா! நீ இவைரயி( இனாெர.
இவகைள அறி ெகாளவி(ைலேய. உைம தமி; விவாென. யா

மதி+பா?" எறா. நா< கெள(லா ெமளனமாக இேதா. பிைளயவகB

ஒ. ேபசவி(ைல. அதனா( Vதைலவ த சாபி( இ+பதாக

எணி#ெகா, வதவ, "நீ எCைடய பE+ைப அறி ெகா:ரா?
ெகாEதா( எைன ெவளியிேல ேபாக1 ெசா(KVரா? நீ எைன

அறிெகாளாதவ. நீேர ெவளியிேல ேபா" எ. மீ ெசானா.

அ+ெபா* ஆ.3கதாபிைள அ<ேக ெவளியி( நி. ெகாEத ஒ

ேவைல#காரைன+ பா# ேகாபி#ெகா, "ஏ இத மCஷைன உேள
விடா>? ெவளிேய அைழ#ெகா ேபா> வி" எறா. அவ உடேன வ
அதE# கீேழ இற<க1 ெசானா. அவ, "நீ யா எைன ெவளிேய

அைழ#ெகா ேபாக1 ெசா(Kவத-7?" எ. கE ெசானா. அத

ேவைல#கார அவ ைகைய+ பிE ெம(ல அைழ#ெகா ெவளிேய ேபா>
ஓாிடதி6#க1 ெச> உேள வராதபE பாகா#ெகாEதா.

அ+பா( எ<கB#7+ பாட நைடெப-ற. பாட @தியான8ட ப#க+ேபாக

ேவEயவக ேபா>விடாக. பி வழ#க ேபாலேவ எ(ேலா ஆகார

ெச> ெகாடாக. அ+பா( ஆ.3கதா பிைள, பிைளயவக

வி+ப+பE மனமிர<கி# காவ66த அ+லவைர வவி1 ெசPைவயாக
ஆகார ெச>வி1 ெசலவி-7 சிறி ெகா, " இனிேம( இ+பE+பட
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த+#காாிய<கைள1 ெச>ய ேவடா" எ. கE1 ெசா(6 அC+பினா.

அவ அத V திைணயிேலேய ப#ெகாEவி# காைலயி(
எ* எ(ேலாாிட ெசா(6#ெகா ஸேதாஷட 7பேகாண
ெசறா.

அகால ேபாஜன மாறிய.
இ<ஙன சில தின<க ெசறன. இரவி( அகாலதிK`தலா( மிகவதிய

சேவாிநாத பிைள ஒநா, "இ+பE ஆகார பணி#ெகாE#க

எனா6யலா. இ#க8 ேவEயி#கிற. பசிேயா ெபா.#க 3Eயவி(ைல.

விபாீதமான இத V வழ#கைத இவைரயி( நா எ<7 கEேல.

ம-றவக எ+பE+ ெபா.#ெகாE#கிறாகேளா ெதாியவி(ைல. எத

வழியாலாவ இத ப நீ<கினா( என#7 பிற#7 மிக8 ெசௗகாியமாக
இ#7" எ. ெசா(6வி1 சில தின<கB#7 3னேம தா ெச>

ைவதித பாெடாைற எ<களிட ெசா(6# ெகாEதா. அ+ெபா*

அ<ேக வத ஆ.3கதா பிைள சேவாிநாத பிைளயி ைவயான ேப1ைச

அE#கE ேகபவராதலா( அவ என ேபகிறாெரபைத அறிெகாள

எ<கைள ய`கினா; "என ேபசி#ெகாE#கிறீக?" எ. அவ ேகடா.
நா ஒ. ெசா(லாம( மா இ விேட; பிற அ+பEேய இ

விடாக.

சேவாிநாத பிைள : ேபவ உ<க ச<கதிதா. ேகாபி#ெகாளாம(

இதா- ெசா(Kேவ.

ஆ.3கதா பிைள : மா ெசா(K
சேவாிநாத பிைள : நா<க எPவள8 ஏைழகளாக இதாK சாியான காலதி-

2ைழயாவ உேபா. இ<ேக வவத-7 3 ஒநாளாவ அகாலதி(

உடதி(ைல. அத வழ#கதா( இராதிாியி( உ<க VE( அகாலதி(
உ` உண8 எPவள8 நறாக இதாK எ<கB#71 சிறிேதC

ெச(லவி(ைல; பிE#க8மி(ைல. அ<ஙன உ` காலதி-7 ெவ7ேநரதி-7
3ேப பசிD அEேயாேட 7EேயாE+ ேபா>விகிற. இத# க]டைத

நிைனயாதவ இ<ேக ஒவமி(ைல. உ<க ேகாபதி-7 அMசிேய யாவ இ

பைத ெவளி+பதாம( ப(ைல# கE# ெகா கால<கழி

வகிறாக. உ<களிடதி( எ+பEயாவ இத# க]டைத1 ெசா(6 இத
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வழ#கைத 3-றிK மா-ற ேவெம. வத நா 3த( எணி# க<கண
கE#ெகாEேத ; ஒ பாடைலDM ெச>ேத. ந(லேவைளயாக நீ<கேள

ேக:க. அதனா( உைமைய1 ெசா(6 விேட. அ+பா( உ<க இ]ட.

அத+பாட( இதா :

(கடைள# க6ைற) {4.5}

"ரமாய ெவற ேடC ேரச க.ைறD

திரமா பைழைசயி- காலதி Zணிறி தீயபசி

உரமா> வத வ. ேவெம .ணதறிவி(
மரமா+ பைடதில ேனபாவி யாய மலரயேன."

ஆ.3கதா பிைள : இ 7பேகாணதி6 பல இட<கB#71 ெச(K

வழியி( இ#7 ஊராத6, பல இPவழிேய ெச(வாக. இரவி( ெநேநர

கழி சில வவாக. அவகB#7 உணவளி உபசாி#7 வழ#க எ<க

3ேனாக காலதி6 நைடெப-. வகிற. 3ேப உவிடா(
பி வகிறவகB#71 சில சமய உண8 கிைட#காம- ேபா>வி.

கிைடதாK ஆறி+ பதனழி வி. ஆதலா( யாவ ேநர<கழிேத

உ`வதாயிதா( வபவக எ(ேலா தி+தியாக உபாகெளற
எணதினா( இPவா. ெபாிேயாக ெச>வதாக. அPவழ#கைத+

பிப-றிேய நாC நடதி வகிேற.

சேவாிநாதபிைள : அகாலதி( வபவகB#7 ேவEயவ-ைற ெயைவ

வி ம-றவக 3னா( உவிடலாேம. அதனா( என பிைழ? பி

வகிறவகB#காக 3ளவக பசிேயா ேசா W<கிய பின+ பசிD
ெக+ேபாகிற. W#கைதD ெக எ*+பி உபித6( அவகB#7

என ைவ ெதாிய+ேபாகிற? வயிறாரதா உபாகளா?

ஆ.3கதா பிைள இவ ெசா(6ய ப#7வதினா( அவ-ைற# ேக1 சிறி
சின<ெகாளாம(, "உ<கB#ெக(லா அெசௗகாியமாக இதா( அத

வழ#கைத ைவ#ெகாவதி( என#7+ பிாியமி(ைல; நீ<க ெசா(KகிறபEேய

ெச>கிேற" எ. ெசா(6வி அ. 3த( 10 - மணி#7ளாகேவ எ(ேலா

ஆகார ப`பE ஏ-பா ெச>விடா. பைழய வழ#க மாறிய

காரணைதயறித இ# கவிஞ பிரா சேவாிநாத பிைளயி ைதாியைதD
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சாாியைதD ப-றி மகி;ததறி அவ ெச>த ெச>DைளD ேக+
பாராEனா. ம-ற யாவ அவைர+ க; வா;தினாக.
சில பிராமணகளி அ.
அயZகளிKள மிராதாகளாகிய பிராமணக சிலாிட ஆ.3கதா பிைள

கடனாக+ ெபத ெதாைககைள வE#7 வா<கியிதா. அ+ெபா*த+ெபா*

ெகா#க+ படாைமயா( வEக அதிகாி விடன. பண<ெகாதவக

அE#கE வ ேகபாராயின. அ ெதாித ஆ.3கதா பிைள இ+லவ

சிகாமணிைய அைழ1 ெச. அவகேளா சில ேநர ேபசி#ெகாE#7பE
ெச>வி வEகளி- சில பாகைதயாவ 3*வைதDமாவ தளி#

ெகாதா( உபகாரமாக இ#7ெம. ேக#ெகாடன. 3தலாளிகளி- சில

ஆ.3கதா பிைள பிைளயவகBைடய அபெரபைத நிைன, இவ

த<க V#7 வத ெகளரவைத உெகா வEயி- சில சில பாகைத
தளி# ெகா+ பதிரதி( வர8 ைவ#ெகாள1 ெச>தாக.

ஊ-.#காெடCHாி6தவ வடெமாழியி- சிறத விவாCமாகிய

காளிராைமயெரபவ வE 3*வைதDேம தளி+ பதிரதி( வர8 ைவ#

ெகாள1 ெச>தா; அ<ஙன ெச>ததறி இவைர1 சிலதின த3ைடய VE(

ைவதி விதளி உபசாி அC+பினா.
NK#7 நீ#7 சிேலைட.

ஒநா பிைளயவகேளா ஆ.3கதா பிைளD நா<கB Fவாமிமைல

ெச. 3க+பிராைன தாிசனM ெச>வி திபிவைகயி( காவிாியி
கைரைய அைடேதா. அ+ெபா* ப1 சா6யகளி- சில ெந>த-7ாிய

N(கைள அநதியி( க*வி#ெகாEதாக. அைத#கட

ஆ.3கதாபிைள எைன+ பா, "இத NK#7 நீ#7மாக நீ ப

நிமிஷதி( ஒசிேலைட ெவபா+ பா பா+ேபா" எறா. "அPவள8

சீ#கிரதி- ெச>ய 3Eயாேத; ெச>யாவிடா( இவ என கEனமான

வாைதகைள1 ெசா(வாேரா" எ. நா ேயாசி#ெகா நிேற. இவ,

"இPவள8 கEனமான விஷயைத# ெகா1 சீ#கிரதி- பாE 3E#க1

ெசானா( இவரா( ஆ7மா?" எ. ெசா(6வி உடேன 3த6ரடEைய
தா பாE 3E+ பி இரடEகைள1 ெச>DபE என#71 ெசானா;
அPவாேற பாE 3Eேத. அ1ெச>D வமா.:
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(ெவபா)

"ெவைளநிற தா-ெசய-ைக ேமவிேய ேவ. நிற

ெகாBைகயா- ேறாய# 7றியினா( – உளவபி-

றா>ேநத வா.3க தாளாளா நீெமாழித

ஆ>NK நீநிக ரா."

(ேதா> அ#7றி - நீாி-ேறா>#7 அ1ெசய(, ேதாய ெமC ெபய.)

ற<2-றாள அட<கிய.
திவிைடமWலாைவ+ ப-றி1 சில [16]அ<க<ேக ெச. ெச. இைடயறாம2றிவ ற<2-.#கைள# ேக ஆ.3கதா பிைள மிக8 வத3-.
அ<ஙன 2.ேவாகைள அட#கேவெம. எணினா. அ<ஙன

எணியி#ைகயி( அவ ெச>த-7ாிய திதிெயா. வத. அதைன

வழ#கதி-7 அதிகமாக1 ெசல8 ெச> 3Eத-7 நி1சயி ேம-2றிய

ற<2-றாளகைளD ேவ. சில ெபாிேயாகைளD அைற தின உணவி-7
வவிதா. அவகB#7 தி+திDடா7பE ஆகாரM ெச>வி
த%ிைணகைளD அளிதா.

பி அவக எ(ேலாைரD பக( ஒ மணி#7 ஓாிடதி( வ 2Eயி#7பE
ெச> அவகைள ேநா#கி, "திவிைட மWலாைவ+ப-றி# 7-றM

ெசா(Kபவக இ+ேபா எ1 ெசா(லலா. அவ-றி-7 ஐயா அவக

சமாதான ெசா(Kவாக" எ. ெசா(6வி தா ஓாிடேத இதா;

அ+ெபா* தியாகராச ெசEயா 3த6ேயா உடனிதாக. அ1சைபயி(

அ+ெபா* வதிதவகBைடய ெதாைக ச-ேறற#7ைறய N.#7 ேமேல

இ#7. இத# கவிஞபிரா அP8லா எ*த+பள ஏ1வE ெயாைற

எனிட ெகா+ பE#க1 ெசானா. என#7 ஏ+ பிரதிைய+ பா+

பE#7 வழ#க அதிகமாக இ(லாைமயா- பE#7ெபா* சில சில இட<களி(

தமா-ற அைட வாசிேத. இவ, "இ+பE வாசிதா( அE+ேப" எறா.

உடேன அதிக ஜா#கிரைதயாக தவறிறி ெம(ல+ பE வேத. ற<2-றாள

தவெற. ெசா(6#ெகாEதனவாக தா ேகவிD-ற இட<கைள எ#
காE த#க சமாதான<கைள1 ெசா(6#ெகாேட வதா. அத N( இராதிாி

பனிர மணி#7 3-.+ ெப-ற.
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ஆதிDலா, ஏகாபர நாதலா, திவாைன#கா8லா, திவா5லா,

திெவ<ைகDலா 3த6யவ-றி6 அ+ெபா*த+ெபா* இட#7+

ெபாதமாக இவரா( ேம-ேகாக எ# காட+படன. அ+ெபா* ஆQ+

பபதி படார, Fவாமிமைல சபாபதி ேதசிக, 7பேகாண

ேபைடெதவிKள ைவதியநாத ேதசிக 3த6ய க(விமாக ேக மிக8
தி+தியைட, "இPவள8 அழகான உலாைவ நா<க இவைரயி(
அறிததி(ைல. பல Fதல சாிதிர<கB சிவராண# கைதகB

நாயமாகBைடய அைம வரலா.கB ேதவார திவாசக# க#கB

நிைற எ(லா உலா#கB#7 ேம-ப நிகாிறி இத உலா விள<7கிற.

இைற தின இத உலா3கமாக அைமயான விஷய<க பல வ-ைற அறி
ெகாேடா. இத N6( என 7-ற இ#கிற? ஒ.மி(ைலேய.
யாேரC இதி- 7-ற உெட. ெசா(6யிதா( அவகைள#

க(வியறிவி(லாதவகெள. ெசா(Kவத-7 நா<க பினிேடா. நீ<க இ#

காலதி( எ*தளியி+ப நா<கB தமி* ெச>த ெப ணியதி

பயெனேற ெசா(லதைடயி(ைல" எ. உலாைவD பிைளயவகைளD
மிக+ பாராEனாக; “அேராக திடகாதிரேதா சிரMசீவியாயி தமி;+

பாைஷைய+ பாிபாலன ெச>ெகா வரேவ" எ. இவைர வா;த8

ெச>தாக; 3 7ைற2றியவகB பாராE வா;தினாக.

அ+பா( ஆ.3கதாபிைள ற<2-றாளைர+ பா, "நீ<க இ+ெபா*
ெசான உைமதானா? இனி எ<ேகC உலாைவ+ப-றி Wஷணமான
வாைதக உ<க வா#கி6 ெவளி+பமானா( நா மா விடமாேட;

அறி ெகாB<க" எறா. அதபிற7 அP8லா சபதமான

ரளிவாைதகெள(லா எPவிட அட<கி விடன.

அP8லாவி( ஒPெவா கணிையD இர3ைற H. 3ைற பE#

ெகாேட வதைமயா( மி7த ேசாைவ அைடய ேவEயவனாக இ

இைடவிடாம- ேகவத பல அாிய விஷய<களா( அ3தைதDடவ ேபால+

பசி தாகதாKடா7 கைள+பிறியிேத. பி ஆகார ெச>DபE ைண

ேச எைன அC+பியெபா* இ+லவபிரா அகி( வ எைன

ேநா#கி, "ஏேதா ஒ வாைத ெசா(6விேட" எ. ெசா(ல ெதாட<கிய
காலதி( இவைடய 7றி+ைபயறி நா, "ெசானபEேய ெச>திதா(

என#71 சேதாஷமாக இதி#7. பEத-7ாிய பலாி#ைகயி( எைன+

பE#7பE ெசான எபாKள அபி மி7தியாேலேய எ. ெதாி
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இ-ேற" எ. ஒவா. ெதாிவி விைடெப-.#ெகா ஆகார ெச>ய1

ெசேற.

என#7 ைநடத அளித.
அ+பா( ஸரFவதி @ைஜய. ப:1ர#7 அகிKள எ ஊராகிய

உதமதானர ெசேற. @ைஜைய அ<ேக 3E#ெகா ம.நாளாகிய

விஜயதசமிய. ன+@ைஜைய1 ெச>வி+ பி-பக6( ற+ப+ ப:1ர
வ 4 மணி#7+ பிைளயவகைள# கேட. "ஏ இPவள8 அவசரமாக

வதீ?" எறா. "இ. விஜயதசமியாதலா( ஐயா அவக ைகயா( ஏதாவ

Fதக ஒைற+ ெப-.#ெகாளலாெமெறணி விைர வேத” எேற.

உடேன அத VE- @ைஜயி6த வEகB ஏதாவெதாைற#

ெகாவபE இவ ஒவைர அC+பின. ேபானவ ஓேர1வEைய

எ#ெகாண ெகாதா. அதைன எனிட அளித இவ, "என

Nெல. பிாி+ பா1 ெசா(K" எறா. அ<ஙனேம பிாி, "இ

ைநடததி Hல" எேற. ேகட இவ, "ைநடதைத+ பEதா- க6bைட
நீ<7ெம. ெசா(வாக. ஆதலா( இ+தகைத+ ெப-ற உம#7# க6

இேறா நீ<கிவிட. இனி ஒேபா அ`க மாடா" எறா. அ+ெபா*
நா, "இ<ேக பEத-7 எ+ெபா* வேதேனா அ+ெபா*ேத எைன1

சாதித அாி]டெம(லா நீ<கிவிடனெவேற ணிதி#கிேற.

அறிD, மா[ரதி( 3த3ைறயாக இ<ேக ெப-.#ெகாட, ைநடதேம.
அ+ெபா*ேத அPவா. எணிேன" எ. ெசாேன.
பாடMெசா(ல+ பயி-ற(.
திய மாணா#ககB#7+ பைழய மாணா#ககைள# ெகா பாடM
ெசா(Kவி+ப இவ#7 இய(. அத-7# காரண அவகB#7+

பாடMெசா(K ஆ-ற( உடாக ேவெமப தா. ஏேதC

பிைழயிதா( ெசானவைர தனிேய அைழ உைமைய ெதாிவி+பா.
ஒநா ப:1ரதி6 7பேகாணதி-7+ ேபா7ெபா* நா

ம-ெறாவ#7# 7டைத திாிபதாதி#7+ ெபா ெசா(6#ெகாேட
ெசேற. [17]நாடM சிவதைன (14) எC ெச>Dளி( 'சிவதைன
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ேநேதD.’ எபத-71 சிவமான தைன ஒேத அதலதி(

எ*தளியி#கிறெத. ெசாேன. ேகட இவ அPவிடதிேலேய

நி.ெகா எைன தனிேய அைழ ‘ேந' எபத-7, 'ெகா' எப
ெபாெள. இனி# கவனி1 ெசா(ல ேவெம. ெசா(6வி
3ேன ெச(வாராயின.

'தெபைம தானறியா தைமய'
7பேகாண ப:1ரதி-71 சமீபமாதலா( ஆ.3கதா பிைள#7ாிய சில
காாிய<கைள 3E# ெகாத-7, வரேவெம. விபிய

அபகBைடய ேவேகாைள நிைறேவ-.த-7 நிைன அE#கE எ<கைள
அைழ#ெகா இவ அ<ேக ெச. வவா.

ஒநா அத நக#71 ெச. ஓாிடதி( பல பிர#கேளா ேபசி#

ெகாEதா. அ+ெபா* அ<ேக இத எதிராஜபிைள ெயC

கனவாெனாவ சத+பதி-7 த#கபE ஓ இனிய ெச>Dைள# 2றினா.

அ<கித யாவ அதைன# ேக அத இனிைமைய+ பாராEன. இவ

அ1ெச>Dளி நயைத வியவி, "இ1 ெச>D எத N6Kள?" எ.

ேகடா. "தா<க இய-றிய 7பேகாண ராணதிKள" எறா அவ.

அதைன# ேகட யாவ ஆ1சாிய3-றன. அளவிறத ெச>Dகைள+

பாEயவராத6 அ தா இய-றிய ெச>Dெளபைத இவ அறிதில.
இைத+ேபாற நிக;1சிக சிலவ-ைற யா அறிதி+ப.
தியாகராச ெசEயா வாத ெச>த.
ம-ெறா நா ெச. 7பேகாணதி( நாேகவரFவாமி ேகாயி6 வட#7

Vதியி6த தபா( ஆbF V திைணயி( இவ த<கின. அPVE6த

ேபாFமாFட 3த+பிைள ெயபவ இவ வதிதைலயறி உடேன ஒ
தகேதா வ வதன ெச>வி இவைடய 7றி+பிபE அகி(

இதா. "ைகயிKள என தக?" எ. இவ ேகடன. அவ, "ஐயா

அவக ெச>த திநாைக#காேராண+ ராண. இதைன1 ெசEயாரவகளிட+

பாட< ேக வகிேற" எனேவ இவ, "அதி( ஒ ெச>Dைள+ பEதிக" எ.
ெசானா. அவ அதிKள ைநமிச+படலதி 3த- ெச>Dளாகிய,
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(க6 நிைலைற)

{4.7}

[18]" ெச<ைக யாEனா ர<ைகமா ேனதிய சிவனா

ப<ைக ேயாமக 7தவிய பரமனா பத#

ெகா<ைக யாதைன1 சாநைர D>தி 7ணதா-

க<ைக யா-ற கி+ப ைநமிச# கா”

எற பாடைல மாைல#காலமாதலா- க(யாணி ராகதி( நறாக+ பE#

காEன. ேக மிக8 இ-ற இவ எைன+ பாவி ேமேலDள

பாட(கைள+ பE#7பE அவ#71 ெசானா. இவ பE#கிற மாதிாி நா பE#க

ேவெம. 7றி+பிதாெரபைத அ+பாைவயா( அ+ெபா*
ெதாிெகாேட.

ேம- பாகைத அவ பE#ெகாேட வைகயி( இவ, "ெபா நறாக

ெதாிெகா வகிறீரா?" எ. ேகடன. அவ, "ெசEயாரவக ெபா

ெசா(6#ெகா வகிறாக. சில ெச>Dகளி ஒPெவா பாகதி-7+

ெபா அவகB#7 விள<கவி(ைல. ஆனாK ைதாியமாகேவ ஏேதC

ெசா(Kகிறாக. அதி( என#7 தி+தி பிற#கவி(ைல. ப:1ர வ ஐயா

அவகளா( அவ-ைற ெதாி ெகாளேவெம. எணிD ேவைல

மி7தியா( அ<ேக வர3Eயவி(ைல" எறா. இவ சேதக3ள இட<களி(

ஏதாவெதாைற# 7றி+பி1 ெசா(KபE ேகடா. அ+ெபா* 3த+பிைள,

வஜFதப வணைன
(ெகா1சக# க6+பா) {4.8}

[19] "ஊ.ெதாி தKதவிேதா டதளி D7

மா.தவி காேராண வளலா ெரதிநி.

ேவ.மல ாிைலைன ேவபல கB3தவி+

ேப.த8 சிவேமயா>+ பிற<கிவிைட ேம-ெகாBேம"

(திநகர+. 138)

எற ெச>Dைள+ பE#காEன. இ+லவபிரா, "தியாகரா இத-7 என

ெபா ெசானா?" எறன. 3த+பிைள, "அவக விள<கவி(ைலெய.
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3த6- ெசா(6வி1 சிறி ேநர ேயாசி+பா ஏேதா ெசானாக;

என#7 இ+ெபா* அ ஞாபகதி6(ைல" எறா. அவ அPவா. ெசா(6#

ெகாE#ைகயி( தியாகராச ெசEயா பாடM ெசா(Kத-7 வழ#க ேபாேல

அ<ேக வதா. வதவ 3த+பிைள நாைக#காேராண+ ராணைத# ைகயி(

ைவதி+பைதD இவ அவேரா ேபசி#ெகாEதைலD பாவி

ஆேலாசி#ெகா அகி( வ நி. இவ#7 அMச6 ெச>, "நீ<க
எ+ெபா* இ<ேக வதீக? V#7 வரலாகாதா? வவைத 3னதாக
என#7 ெதாிவி#க#2டாதா? ெதாிவிதிதா( 3திேய இ<7 வதி+ேபேன"

எறா. இவ, "இ#க; 'ஊ. ெதாிதK' எற ெச>DB#7 நீ இவ#71
ெசா(6ய அத என? ெசா(லேவ" எறா. தியாகராச ெசEயா,
"என#7 ஒ. ாியவி(ைல. இத ஒ பா#காக+ ப:1ர வ

ேகபெதறா( என#71 சாதிய+பமா? என#7ள ேவைலக அதிகெமப

உ<கB#7 ெதாிDேம. இC இைத+ேபாற பாட(க இN6- பல

இ#கிறன. அைவ என#7 மி#க ச<கடைத உப`கிறன.

இ+தகைத அ1சிவிதீகேள. கEனமான பாட(கB#7+ ெபா எ*தி+

பதி+பி#க1 ெச>திதா( எPவளேவா அC2லமாயி#7. ெபாெள*தாவிடா( இ ேபாற கEனமான பாட(க யா#7 விள<7? ஒசமய

உ<கB#ேக விள<காம- ேபானாK ேபா7ேம. நா உைமைய1

ெசா(Kகிேற. ேகாபி#க ேவடா" எ. ேமேமேல இேபாற
விஷய<கைள+ ேபச ெதாட<கிவிடா.

அ+பா( இவ, "நா சமீபதி6#7ெபா* யாைரேயC அC+பியாவ
ேக#ெகா வர1ெச> ெசா(லலாேம. அ ெச>ய 3Eயாவிடா(

ெதாியவி(ைல எறாவ ெசா(6விடலாேம" எறா. அ+ெபா* ெசEயா

சிறி பிவா<காம(, "இத N6( மம(ல; நீ<க ெச>த ேவ. N(களிK
இத மாதிாியான இட<க பல உளன. அவ-றி-7 என#7 பிற#7 ெபா
விள<கவி(ைல. அவ-றி( ஒைற ம இ+ெபா* ெசா(Kேவ: மா[ர+
ராணதி( திநா+ படலதி( 'அைமயா நீழ6(யா மமேவாெம
றெச>த, ெசைமயா V-றி#7 திதMைச" (54) எபதி( உள

அைமயா வரலா. என#71 தமாக ெதாியவி(ைல. பலைர# ேகேட.

ஒவ ெசா(லவி(ைல. பிC நாைக#காேராண+ ராணதிேல தலவிேசட+

படலதி(,
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(வித)

[20]"மெவா ெகா தா<7 மாைட நைம+@ சி+

ெபாகாி ெகாேபா நா7 ெபற+ெபா6 தல3 3டா("
[21]"பவ மடதா> @ேம- பவறி வாேம- ற<7

திவேதா பைவ# ெகா சிEெச> தல3 3டா("

[22]"ெகாைமெச> களி-ைற மாE# 7ல8நீ 3தி cற

வவ. களி. ேபா-றி வழிப தல3 3டா(" (32, 37, 39)

எ. பாEயி#கிறீகேள. இதல<களி ெபயைரD இதல<களி

சாிதிர<கைளD ெதாிெகாவ எ+பE? இவ-றி-ெக(லா 7றி+
எ*தியிதால(லேவா விள<7? பE+பவகB#7 விள<7பEய(லேவா
பாடேவ? அ<ஙன ெச>ய+படாத பாட(க பாட(க அ(லேவ; நீ<க

இ+ெபா* பா N(களி( இமாதிாியான பிரேயாக<கேள மி7தியாக#

காண+பகிறன. 3 நீ<க இ+பE+ பாEயதி(ைல. உ<க N(கைள+

பE+பவகெள(லா வ உ<கைளேய ேக ெதாிெகாள 3EDமா? நா
ெசானபE கEனமான பாக<கB#7# 7றி+ைர எ*தி+ பதி+பிதிதா(

எ(லா ெதாி ெகாவாகேள. இத ப உ<கB#7 ெதாியவி(ைலேய!

ேகாபி# ெகாள ேவடா; எ அCபவைத1 ெசா(Kகிேற" எ. ேமேல
ேமேல ேபவாராயின.

அகி( இத சில அபக, "ெசEயா என இ+பE+ ேபகிறாேர!" எ.

அMசின. 3ெனா 3ைற [23]ைறைசயதாதிைய# 7றி1 ெசEயா

ேபசியைத ேநாி( நா ேகடவனாதலா( இதி( என#7 ேவ.பா ேதா-றவி(ைல.

ஆனாK இ3ைற இPவிவைடய சபாஷைணD ச-.# கைமயாகேவ
இத. இ# கவிஞபிரா, "என+பா மி7த ேகாபேதாேட ேபகிறா>?

இ+பE+பட இட<களிKள அைமைய நீ பாராடாம- பழி+ப மிக உைழ
அைமதி#7 அைம+ைப மதியாம6+ப நறாக இ(ைலேய. இைவேபாற

பிரேயாக<க பைழய N(களி- பல உளனேவ. அ<ஙன பாEயவகெள(லா

ெதாியாதவகளா? அ+பE+ பாவ ஓரழகேறா? சிலவைக+ பாட(கைள1 சில
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வி+பதிபEேய பாடேவEயி#கிற; ேயாசி+ ேப" எறா. "ெபா
ெதாித பிப(லேவா ேகபவகB#7 அவ-றிKள அைம ல+ப?
அத-73 அவ-றி அைம+பா மதி+ எ+பE ெதாியவ? உ<கேளா

ெநநா பழகி#ெகாE#7 என#ேக உ<கBைடய பாட(கB#7+ ெபா
விள<காம( இ#7மானா- பிற என ெச>வாக? இ+பE நீ<க பாவதிசிறிேதC என#7 தி+தியி(ைல. இத மாதிாியான பாட(கைள இனி நீ<க

பாட# 2டா. நி+பததா- பாபE ஏ-படா( பதி+பி#7< காலதி( அத+

பாக<கB#7# 7றி+ைரெய*திேய பதி+பி#7பE ெச>யேவ. இC

3 7றி+ைர யி(லாம- பதி+பித தக<களிKள கEனமான பாக<கB#7
7றி+ைர எ*தி+ பதி+பி அவ-ேறா ேசவிட1 ெசா(லேவ.

இ(லாவிடா( உ<க உைழ++ பிரேயாசன+படா. எCைடய ஆசிாிய#7

ஒ பழி+ இ(லாம6#க ேவெமேற இ+ேபா இவ-ைற1

ெசா(லலாேன. நீ<க ேகாபி# ெகாள# 2டா. நீ<க ேவ. ேவ.

ஊகB#71 ெச. சிலகால அ<க<ேக இ வகிறீக. ெபா ெதாியாத

ஒPெவாவC வ வ 'அத-7+ ெபா ெசா(; இத-7+ ெபா ெசா('
எ. எ க*ைத ய.#கிறா. ஏதாவ நா ெசா(லதாேன

ேவEயி#கிற? ெசா(லாவிடா( வகிறவ விகிறானா? என#7 இேத

ேவைலயாக இ#கிற. இ+பEதாேன ஒPெவாவ க]ட+பத(2! N(

நறாயிதாK பிற#7# க]டைத உப`கிற த(லவா?

இைத+ப-றி+ பல நாளாக1 ெசா(லேவெம. எணியிேத. 3 சில

சமய<களி- 7றி+பாக8 ெசா(6 யி#கிேற. சத+ப வாயாைமயா(

இவைரயி( விFதாரமாக நா ெசா(லவி(ைல. பல தீ#7 ஒ 3*#7

எறபE இ+ெபா* எ(லாவ-ைறD ெசா(6விேட; அ+பா( உ<க

இ]ட" எறா.

இ+பEேய இவ ஓ>விறி+ ேபசி#ெகாE#ைகயி( இர8 மணி

எடா>விட. இவ மிக+ ெபாியவகளானைமயா( இைடயிேல ஒவ

ேபச3Eயவி(ைல. அ<ேக வதித ஆ.3கதாபிைளயி ஜப3

ப6#கவி(ைல; ெசEயாாிடதி( மி#க ேகாப<ெகாடவரா> இவைர+ பா,

"ேநர ஆ>விடபEயா( ஊ#7+ ற+பேவா” எறா. இ#கவிதிலக எ*

நி., "ேபா>வகிேற" எ. ெசா(6வி+ ற+படா. சாிெய. ெசா(61

ெசEயா விைடெப-.#ெகா த3ைடய VE-71 ெசறா; அவ

மனி+# ேக#ெகாளாம- ேபானாேர ெய. நா<க வதமைட
ேபசி#ெகாேட ெசேறா.
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இ<ஙன கE+பாக+ ேபவ ெசEயா#7 இய(பாதலா( அதைனயறித
பைழயவகB#7 இநிக;1சியி( ேவ.பா ேதா-றவி(ைல; ஏைனேயா#7

ம ஒ ெபM சைடயாக ேதா-றிய. பிைளயவகபா(

ெசEயா#7ள அபி மி7திதா இ<ஙன ேபவிதெத. சில
நிைனதாக.

மதவாரண+ பிைளயா தி.
ப:1ரதி( ஒநா காைலயி( தாிசனMெச>வத-7  ேதCேரசர

ஆலயMெச. Fதல விநாயகராகிய  மதவாரண+ பிைளயாெரC விநாயக
Hதிைய இவ தாிசி#ெகா நி-ைகயி( ஆ.3கதாபிைள, "மதவாரண

ெமC ெபயைர யமகதிலைம ஒ ெச>D ெச>D" எ. என#71

ெசானா. இ மிக# கEனமான காாியமாயி-ேறெய. கவைலD-., 'இ<ேக
யி+ப ெபபதி-7 இடமாக வி#கிறேத' எ. நிைன

3கவாடட நிேற.

அத# 7றி+ைபயறித இ#கவிஞ சிகாமணி, "தபி, இPவள8 கEனமான
விஷயைத இவ#7# ெகா#கலாமா? இனி இ+பE1 ெசா(Kவ தமம."

எ. ெசா(6 தாிசனM ெச>வி V ெச. அவ விபிய வண ஒ

விதமிய-றி அைத எ*த1ெச> அவாிட பE# காபE ெசானா. நா

அPவண ெச>ேத. அ,
{4.9}

[24] "நாமதவா ரண<7றித பEெகாதீ வளெமன நவிK த#க

நாமதவா ரண<7சிவ மிக+பிெனன 8<ெகாளா ந` மா-ற
ணாமதவா ரண<7மி. தட+ப:1 ர7 ந6ய1 ெச>தா
நாமதவா ரண<7ளி@ தாளள விபநல நணி ேனமா("

எப.
நா எ ெசாத ஊ ேபான.
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பி, "தீபாவளி#7 எ ெசாத ஊராகிய உதமதானர ேபாவத-7
எணியி#கிேற; விைடயளி#கேவ" எ. இவைர நா ேக#
ெகாேட. அ+பEேய ெச>யலாெம. ெசா(6+ ப#கைர

அ<கவFதிரமிரைட வவி தீபாவளியி( உபேயாகி#ெகாBபE இவ
ெகாதா. நா ற+பத-7 விைடெப.ெபா*, "தீபாவளி FநானM ெச>

வி மா[ரதி-ேக வவிடலா. அத-7 நாC அ<ேக ேபா>விேவ"

எறா. அ+பா( ஊ#71 ெசேற; ெசற 3த( Yவர ேநாயா( மிக8

bE#க+பேட; அதனா( 7றி+பிடபE மா[ரM ெச(Kத-7 3Eயவி(ைல.

பி இவ மா[ர ேபா>விடா. 7றி+பிடபE பி நா அ<ேக

வாராைமயா- கவைலD-. எைன+ பா வபE ஒ மனிதைர யC+பின.
"Yவரதா( வர3Eயவி(ைல; ெஸள#கியமான8ட வ விேவ" எ.

அவாிட ெசா(6 அC+பிேன. அE#கE யாைரேயC அC+பி எைன+
பாவர1 ெச> எ ேதக நிைலைய அறி ெகாேடயிதா; நாC

இவைடய ஞாபகமாகேவ யிேத. மாகழி மாததி இ.தியி( என#கித

Yவரேநா> நிற.
------------------

[1]. இ1ெச>DகைளD இவ-றி ெபாகைளD இ1சாிதிரதி

3த-பாகதி( 36-39-ஆ ப#க<களி- காணலா.

[2]. பா( – இட+பாகைத. ேகா:1சர - ெகாைட[. ெகா - ெகாேட.

க`-. - க. ஆ> ஒெடாEயா> - ஆராய+ பகிற ஒளிய

வைளயைலDைடய பா<கிேய. வதி - பணிவாயாக. நி. ஆவ தர ேக. மாைல மய#கைத. ததி - ததா>. நி தா ததி எ. ஆவ தர தாைர# ேக. இ1

ெச>D தைலவி 2-..

[3]. திவணாமைல#7 தைலவைன; ஞான#ேகா 3தி - திவாவைற. யா
அணா. அைல அதைன விைனயா( - அைலகைளDைடய கடைல+ ேபாற
அPவள8 விைனகளா(; தமிைழ அ நா மைலயதைன - அகதிய 3னிவைர;

மைலய - ெபாதியி மைல. அணா - தைலவேன. மைலய - ேபா ெச>த-7.
ஆதலா( யா எPவா. உ>ேவ ெமறபE.

[4]. சாFதிர - ைசவசிதாத சாFதிர<க.

[5]. இவ ேஜ.எ.ந(Kசாமி+ பிைளயி உறவினாி( ஒவ.
[6]. இ ப:1ரதி-7 ெதபா( ஓ ஒ நதி.
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[7]. தபிெயற ஆ.3கதா பிைளைய.

[8]. 7பேகாண காேலY ேவைலைய என#71 ெச>விதைதேய நைமயாக#
ககிேற.

[9]. ேசாழCைடய அரமைனயித இட இ+ெபா* ேசாழ மாளிைக எC
ஊராக இ#கிற; ப:1ர#7 வடெவ(ைலயாக8ள. அ<ேக இர

வக 2Eய Hைலெயா. 11 - நிைலDள ஒ ேகாரதி உயர3ைடயதாக

இதைத இளைமயி- பாதி#கிேற. அதைன அரமைன1 வெர.

யாவ ெசா(வாக. பி-காலதி( அதைன இE ஏல ேபாவிடாக.

[10]. இ+ெபா* ேகாண+ெபமா ேகாயிெல. வழ<7;

த%ிணவாரைகெய. ெசா(ல+ப.

[11]. இத நகரதி ெபைமையD இதபா( வா;த ேசாழ அரசக இனா
இனாெரபைதD அவக கைழD யா+ப<கல விதி,
Vரேசாழியெமபவ-றி உைரகளிKள ேம-ேகாகளாK
சிலாசாசன<களாK அறியலா7.

[12]. இ பைழயாைறெயC ஊ#7 ேம(பா( இதலா( இ+ெபய ெப-ற.
[13]. ச<ைக - ஐய.

[14]. ேதவார ெசா(Kேபா 3த6( ‘தி1சி-றபல' எ. ெசா(6வி
ஆரபிதேல 3ைற.

[15]. Vைசயி ேமKள 3க ேராம; ஹிFதானி1 ெசா(.
[16]. 3த-பாக, ப#க, 333.
[17].

{4.10}

"நாடM சிவதைன ெயெசய லாநம ேன7டைத#
ேகாடM சிவதைன ேநேத D.ம<7# 2Eமல+

@டM சிவதைன ெச>ேதா< கைண ாிததிைல

வாடM சிவதைன+ ெபாெசாாி தாK மதி#கலேம."

[18]. ெச<ைக - திவாதிைர நசதிர. பத உ>தி.

[19]. ஊ. ெதாிதK - Fபாிச உண1சிையD. ஓட ெபற மரைத.

ேவ.மல இைல ைன - தன#7ாியனவ(லாத ேவ. மலகைளD மாவிைல
3த6ய இைலகைளD RE. பல - ந-பய; பழெமப ேவ. ெபா.

வஜFதப பMச6<க ஒறாத6 'சிவ' என+பட. விைடேம-
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ெகாB - இடப#ெகாEைய ேம-ெகாB; இடபவாகனதி
ேமெல*தளியி#7 ெமப ேவ. ெபா.

[20]. ஒ ெகா - ஆதிவராகதி ெகா. காிெயற ஐராவதைத. தல -

திெவகா.

[21]. @ேம- ப ெவற பிரமைன. தல - கQ.

[22]. களி-ைற - கய3காரைன. களி. - விநாயக. தல - தி1ெச<காட<7E.
[23]. இத 38 - 39 - ஆ ப#க 3த6யவ-ைற+ பா#க.

[24]. பிைளயவக பிரபததிர, 3334. ஆரண< 7றிதபE நா அத8 ெகா
தீ வள என நவிK த#க நாம - ேவத 7றிதபE நா அதி#கைடைய#

ெகா யாகா#கினிைய வள+ேபா எ. ெசா(K த#கெனC ெபயைர
உைடயா>. சிவ இக+பி அண<7 தவா - சிவெபமாைன நீ#கி யாக

இய-றினா( வத நீ<கா; என8 - எ. ததீசி 3னிவ 3த6யவக

ெசா(ல8; ெகாளா ந` ஆ-. அணா - அP8ைரைய

ேம-ெகாளாம( அவ அைடத தீயவழியி- ேசரமாேடா. மதவாரண 7மி.

தட ப:1ர 7 - வ6ையDைடய ச<7க 3ழ<7 7ள<கைளDைடய

ப:1ரைத அைட. நா ந6ய1 ெச>தா - அ1சைத# ெகட1 ெச>ேதா.

மதவாரண 7ளி @தா அ - மதவாரண+ பிைளயா த 7ளித மல
ேபாற திவEகைள அளிதைமயா(. இப நல - ஆனதமாகிய பயைன.

நணிேன - அைடேதா.

அதெவற, அதி#கைடயா- ெச>ய+பட சி#71 சிவ 3த6யவ-ைற;

ஆ7ெபய.
-------------

5. தி,வாவ- ைற1 ,7ைஜ நிக34சிக.
நிக34சிக.

திவாவைறயி( நா இவைர+ பாத.
ைத மாததி( திவாவைறயி( நட#7  நம1சிவாய HதியிCைடய

7@ைஜ#7 இவ வர#2ெம. ெதாிதைமயா( நா இவைர+பாத-7

அ. அPQ ெசேற; அPQ# காசி எ மனைத# கவத. 2டதி
மி7தியா( 3-பக6( இவர இ+பிட ெதாி ெச. இவைர+ பா#க

3Eயவி(ைல. பி-பக6- ெச. ேதEயெபா* ெத-7 Vதியி( ஒ V

திைணயி( சிலேரா ேபசி#ெகா இவாிதைல# கேட. அ<ேக ெச.

ப#கதி( நிறெபா*, "எ+ெபா* வதீ? ேதகFதிதி ெஸள#கியமாக
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இ#கிறதா? ஆகாரM ெச>தாயி-றா?" எறா. "இ. காைலயி( வேத.
ேதகFதிதி ெசௗ#கியமாக இ#கிற. ஆகார ெச>தாயி-." எ. ெசாேன;

அ+பா( இ#க1 ெசானபE ஓாிடதி( இ இவ ேபவனவ-ைறெய(லா
ேக# ெகாேடயிேத.

உட இதவக ெசற பி இவ, "இனி+ பாட< ேகக வரலாேம" எ.

எனிட ெசானா; "ேக7< காலைத எதிபாேத ஒPெவா நிமிஷ3

காதி#கிேற" எ. ெசாேன; "மா[ர ேபானபி அ+பEேய ெச>யலா"

எ. ெசா(6வி+ பி-பக6( ஐ மணி#7ேம( மடதி-71 ெசறா. நாC

உட ெசேற.

தபிராக பாட<ேகட.
அ+ெபா* அ<ேகயித 7மாரசாமி தபிரா, பரமசிவ தபிரா 3த6ேயா

எ* நி. இவைர வரேவ-றாக. இவைர அ<ேக ஓாிடதி( இ#க1ெச>

அவகB இதாக. சில ேநர சபாஷி#ெகாேடயிவி அவக,

"ஏேதC ஒ Nைல நா<க இ+ேபா பாட< ேககலாேமா?" எறாக; இவ

ேககலாெம. ெசா(லேவ அவக காசி# கலபக ேககெதாட<கினாக;

"[1]காசி1சாமி (பரமசிவ தபிரா) இ#7ெபா* இ#கலபக நைடெப.வ
மிக8 ெபாத3ைடயேத" எ. ெசா(6 வி இவ பாடMெசானா; இர8
எ மணி#7 10 பாட(க பE#க+படன. அ+பா( அவரவக தத இடM
ெசறாக.

+பிரமணிய ேதசிக பாிசளித(.
ப மணி#7ேம(  +பிரமணிய ேதசிகைடய படண+ பிரேவச3 ெகாK

3த6யன8 நைடெப-றன. அைவ வதவகBைடய ககைளD மன<கைளD

கவதன.

7 @ைஜ#காக வதி+பவகB ம.நாB இ ெச(Kபவகைள மேம
ைவ#ெகா ஊ#71 ெச(ல விகிற ம-றவகைள வவி

அவரவகBைடய த7தி#7 அவக ைவத பாதகாணி#ைக ெதாைக#7
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ஏ-றபE மாியாைதகைள1 ெச> அC+வ ஆதீனகதைடய வழ#கமாதலா(
அ. அ<ஙனேம ெகாைட நைடெப-.வத. இ+லவபிரா தம#காக

அைம#க+பEத VE இைடகழியி( வ சயனி# ெகாடா. அ+ேபா

+பிரமணிய ேதசிகாிட விைடெப-.#ெகாட பிர#களி- சில

விவாகளி- சில இவாிட வ ேபசி#ெகாE வி விைடெப-.1
ெசறாக. அதனா( இவ நிதிைர ெச>யேவயி(ைல.
ஆQ+ பபதி படாரதி-7+ பாட( அளித.
அ+பEயி#ைகயி(, ஆQ+ பபதிபடார ெமபவ அ<ேக வ இவைர+

பா ெநேநர க; பாராE+ ேபசி#ெகாேடயிதா. இவ#7 மி7த

சிரமமி பழகியவராதலா( தம சிரமைத அவபா- சிறி

ல+பதவி(ைல. அ+பா( அவ, "நீ<க மி7த 1ரமமைடதி+பதாக
ெதாிகிறபEயா( நா இ+ேபா ேபவ ஸாிய(ல" எெற*, "ேபா>

வகிேற" எ றா; இவ “சாி” எறா. அE#7 ஒதர திபி+ பா, "ேபா>
வகிேற, ேபா> வகிேற" எ. ெசானா. கைடசியி( இவ அMச6

ெச>தா. அ+பா( அவ சிறி Wர ெச. ேயாசைன ெச>ெகாேட நி.

பி மீவ இவ சயனி# ெகாவிடைத ெதாி கைனதா.

உடேன இவ எ*, "என விேசட? வத காாியைத1 ெசா(லேவ"

எ. ேககேவ அவ, "இ+ேபா எ*தளியி#7 ஸநிதானதி-7+

பEதவகளிட மி7த பிாியமி+பதாக8 அவகB [2]ஸாஹிய ச#தி

உளவகளிடதி( அதிக மதி+ இ+பதாக8 ேகவிD-ேற. அத-7

தா<கேள ஸாசி. இத ஆதீனதி( H. படதி6தவகைள+

பாதி#கிேற. இவகைள+ேபாற விதரணசா6க யாமி(ைல. இ<ேக
7@ஜா காலதி( எமவகB#7 ஏ-பதியி#7 திட உ<கB#7

ெதாிதி#கலா. 7 @ைஜயி ம. நாகாைலயி( எ<கைளெய(லா தனிேய

ஓாிடதி( இ#க1ெச> எ<க ெபயைர+ பதி8 ெச>ெகா தைல#7 அைர
5பா> வி*#கா ெகா அC+வ வழ#க. எ<கBைடய அதி]ட

அத-7ேமேல ேபாவதி(ைல. நா ெகாMச பEதவனாக இ+பதா( என#7

அத# 2டதி- கலெகாள+ பிாியமி(ைல. மான ேபாராகிற. என

ெச>ேவ! இத வஷதி( தா<க இ<ேக விஜயMெச>தி+ப எCைடய
அதி]டதா. எCைடய விவதி திறைம உ<கB#7 ெவ7 காலமாக

ெதாிD. எைன+ேபாலேவ ெபாிய ராண, திவிைளயாட(, Fகாத 3த6ய

காPய<கB#7 பிரபத<க பலவ-றி-7 அதM ெசா(Kத6K
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ேதவார<கைள+ பேணா ஓத6K +ரஸ<கM ெச>வதிK எ<களவகளி(

இ#காலதி( யாைரயாவ நீ<க பாதி+படா? இ+பE+பட நா அத#
ேகா]Eயி- ேசரலாமா? ேசதா( எ விைத#7 என [னைத ஏ-ப?
தாரதயமறி ெகா#கிற இத இட#7தா என ெகளரவ?
பா#கிறவக என நிைன+பாக? எ(லாவ-ைறD ப-றி ேயாசி#7ெபா*

எCைடய ேயா#யைதைய நறாக ெதாிவி#7பE ஒ ெச>D ெச>ெகா
இ+ேபாேத தனிேய ெச. பா வி+ ேபாகலாெம. என#7

ேதா-.கிற. அத-7 ஆதீன மஹாவிவானாக விள<கி#ெகாE#கிற

த<கBைடய உடபா ேவ, அPவித ெச>யாவிடா( ேசாபி#கமாடா"

எறா.

அவ இன எண<ெகா ெசா(Kகிறாெளபைத நறாக அறி இவ,
"அ+பEேய ெச>யலா" எறா.

ப : அவசரதி( இ+ேபா ெச>வத-7 எனா( 3Eயா.
மீ : காைலயி( இ ஏதாவ பாட( ெச> ெகா பாவி1
ெச(லலாேம!

ப : நாைள தின எ சி]யெராவைடய கிரஹதி( ஒ விேசஷ

நட#க+ேபாகிற. அத-7 நாேன ேநாி- ேபா> தீர ேவ. ம-றவக

ேபானா( அத# கிரஹFத#7 அPவள8 தி+தியாக இரா. என பா<க!

எ<கBைடய நிைலைம இ+பE இ#கிற!

மீ : ஆனா( இ+ேபாேத ஒ பாட( ெச> ெகா ஸநிதானதினிட ேபா>
வரலாேம.

ப : என#7 ஸாஹியM ெச>வதி- ெகாMச<2ட அ+யாஸமி(ைல. இ#காலதிேல
கபராக விள<7கிறவகB எனிடதி( மி7த +ாீதிDளவகB

மேஹாபகாாிகBமாகிய தா<கேள ஒ ெச>D ெச> ெகாதா( என#7 அ
பரேமாபகாரமாக இ#7.
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மீ : அ+பEயி#ைகயி( ஸாஹிய விஷயதி( நீ<க ஏ 3யல ேவ?

ஸநிதான ேவ.பாடாக நிைன#க# 2ேம.

பபதிபடார, " இPவள8 2டதி( அவக இைத எ<ேக கவனி#க+
ேபாகிறாக? கவனி#கேவ மாடாக. அவசிய தா<க ஒ பாட( ெச>
ெகா#கதா ேவ; ெகாதா( ஒ ேஜாE வFதிர கிைட#7. பி

இத மடதி( ந(ல Fதானதி( பதி8 ஏ-ப. த<கேளா ெவ7நாளாக+

பழகி#ெகாேட வ என#7 அ மஹதான +ரேயாஜனமாக இ#7. த<கைள

நிைன ெகாேட அத வFதிரைத+ பலநா தாி#ெகாேவ. த<கைள

[3]3த3த( ப:1ரதி( நம1சிவாய பிைளயவக 3னிைலயி(

பிரகாச+பதியவ நாதாேன? நா ேபா7மிட<களிெல(லா த<கைள+

ெபைம+பதி+ ேபவ என#7 வழ#க" எ. மிக8 மறாE வ-.தி#

ேக# ெகாடா.

அேப ஓவமாக விள<7 இ#கவிநாயக ஒ ெச>Dைள இய-றி அதைன ஒ
சீE( எ*வி அவாிட ெகா, “இத+ பாடைல நறாக+ பாட

பணி#ெகா அ<ேக ெச. ெசா(K<க; ெபா ேகடா( ைதாியமாக#
2.<க; அைதாிய ேவடா" எ. ெசா(6யC+பினா.
பபதிபடார, "ஸ<கீததி( என#7 அதிகமான பயி-சியி+பதாK

ஸநிதானதி-7 அதி( +ாிய3ெட. ெதாிதலாK பாடைல ராகேதா
ெசா(6 ஸநிதானைத ஸேதாஷ+பதிவிேவ. அத விஷயதி(

த<கB#7# கவைலேய ேவடா" எ. ெசா(6 எ* ஊ#கேதா விைர
ெசறா.

இவ பாடலா- பபதிபடார பாி ெப-ற.
ெச(Kேபாேத பபதிபடார பாடைல நறாக மனன பணி#ெகா

ஒ#கதி வாயிைல யைடதா. அைழதவகளறி ம-ைறேயா ெச(ல#2டாத

சமய அ; ெசறா( வாயி( கா+ேபா உேள விடமாடா. ஆனாK
அவைடய 3ைமையD உஸாகைதD 3கமல1சிையD ேதா-ற+

ெபா6ைவD ைதாியமாக வதைலD பாதெபா*, 'இவ மிக+ பழகியவராக
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இ#கலா; ஏேதா 3#கியமான காாியமாக+ ேபாகிறா' எெறணி அவ

யாெதா தைடDM ெசா(லாம( உேள அவைர அC+பிவிடா. அவ உேள
ெச. நிறா.

அ+ேபா +பிரமணிய ேதசிக, “யா?" எறா.
ப : நா அபிஷி#தகைள1 சாதவ; தாிசனMெச> வி விைடெப-.#

ெகாவத-ேக வேத.

+ : உ<க இனதவகB#ெக(லா காைலயி- பண< ெகா#7பE ஏ-பா

ெச>தி#கிற. ஆதலா( இ+ேபா ேபா>வி நாைள#காைலயி4பனீ#கE-7 வா<க.

ப : விவானாதலா( அத# 2டதி- ேசர என#7+ பிாியமி(ைல.
+ : நீ<க விவாெனபைத நா இவைரயி( அறி ெகாளவி(ைலேய.
ப : அத-7 ஸத+ப வா>#கவி(ைல. எனிடதி( அைவ1

ெசா(ல#2Eயவ யா இ(லாைமயா( ஸநிதானதி ஸ(லாப என#7
இவைரயி( ேநாி- கிைட#காம- ேபாயி-.. பாீை% ெச> பாதா( எ

ேயா#யைத நறாக ெதாியவ.

+ : உ<க க(விைய அளதறிவத-7 இ ஸமயம.. அவகாசதி( வதா(

அத-7 அC2லமாக இ#7. ெசா(6#ெகா ேபாவத-காக+ பல கா#

ெகாE+பைத+ பா<க.

ப : இPவிட ஆMைஞைய+ ெப-.#ெகா இ+ேபாேத ற+பட

ேவEயவனாக இ#கிேற. காைலயி( எ சி]யெராவ VE( 3#கியமான

காாியெமாறி#கிற. அத அவஸரதாேலதா இ+ேபா வேத. நா

ெச>தி#7 பாடைல# ேகடள ேவ. ெசா(KபE கடைளயிடா-

ெசா(Kகிேற. எ+பEயாவ ஸநிதானதி தி1ெசவிகB#7 எ பாட(

விஷயமாக ேவெமபதா என பிராதைன. பிரேயாஜனைத#2ட நா

எதிபா#கவி(ைல.
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+ : அ+பEயானா( சீ#கிரதி( அதைன1 ெசா(லலா. பபதி படார,
(வித) {5.1}

[5]"எநா க;ைறைச வ7+ பிரமணிய எமா ேன3

இனாத 6யதைள Dதியி திெபா*தி( ஏதி ேனா#7+
ெபானாைட கைளயளிதா> ெபானாைட
ைனதவித+ ெபா*த ைடதா(

எனாைச தீதிடேவ ெயPவாைட யளி+ைபெகாெல றி<7- ேறனா("
எற பாடைல இைசDட மிக நறாக1 ெசா(6# காEன.
அ1ெச>Dைள#ேக இ-.+ 3.வ( ெச> +பிரமணியேதசிக, "ஐயா,
இ1ெச>Dைள இC ஒ3ைற ெசா(ல ேவ” எ. கடைளயிடேவ பபதி
படார அPவாேற, பாடைல1 ெசா(6 அதைன விாிவாக உபயa#7பE

உதரவிடாK ெச>வதாக# 2றின.

+பிரமணிய ேதசிக, "ேவடா. நீ<க அத ெசா(லாமேல பாட( த

ெபாைளD தைனD நறாக விள#7கிற" எ. ெசா(6வி உயத

வFதிர<கைள# ெகாவர1 ெச> தா@லட வழ<கி அவைர ேநா#கி,
"இத1 ெச>Dதா உ<கB#7 இத மாியாைதைய1 ெச>வித" எ.

ெசானா. அைத+ ெப-. அ<ேகேய அத ஆைடகைள+ பிாி+பா

மி7தியான ஸேதாஷைத யைட அவ ஆதீனகதரவகைள எ(ைலயிறி
Fேதாதிர ெச>ய ஆரபிதன.

அ+ேபா +பிரமணிய ேதசிக, "ஐயா, ெவளியி( அேநக காதி#கிறாக;
அC+பேவ. விைடெப-.# ெகாக" எறா.

உடேன அவ எ* 'ஜன(’ வழிேய நிக;தவ-ைற# கவனி#ெகாேட

யி அகி( வத தமவ யாைரD மதியாம( மி#க ேவகமாக+
பிைளயவக விதி#7 வதா.
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இ#கவிஞ ேகாமா நிதிைர ெச>வைத# க அவ எ*+ப

ெதாட<கியெபா* ப#கதி( நிறவக, "எ*+ப ேவடா" எ.

ெசானாக. அவ கைனதா. ேபான அவைடய நிைல எPவாறாயி-ேறா

ெவற கவைலDட கைண HE#ெகா ம இத இவ விழிெத*,
"ஐயா, வக; ஏதாவ நீ<க நிைனதபE கிைடததா?" எ. ேகடா.

பபதிபடார, "ஸநிதானதி விேவகைத நா எனெவ. ெசா(ேவ!

விவாகBைடய தாரதயைத அறிவதி( அவகைள+ேபா( ஒவைரD

இவைரயி( நா பாததி(ைல. இைற#7தா எCைடய ேயா#யைதைய
அவக அறி ெகாடாக. ஓ>8ள ேநரதி- ேபசி#ெகாEதா(

இC அதிகமாக# கிைட#க#2. எCைடய ரதி]ட அத-7 இட

ெகா#கவி(ைல. இPவள8 அT2ல<க உடான த<களாேலதா" எ.
ெசா(6வி அ<ேக கிைடத வFதிரைத எ நீE, "இைத த<க
அைம தி#ைகயினாேல ெகா#க ேவ" எறா.

மீ : (அைத வா<கி+ பாவி மகி;) நீ<க பாட( ெசானீகளா?
ஸநிதான ேகடளியதா?
ப : அத+ பாடைல1 ெசானதனாேலதா இவ-ைற நா ெப-ேற.

இ(லாவிடா( இத1 சமயதி( அ<ேக தைல நீட 3EDமா?
மீ : ஸநிதான இC ஏதாவ கடைளயிடதா?

பபதிபடார, "ெகா#7ெபா*, 'இத1 ெச>D தா உ<கB#7 இத
மாியாைதைய1 ெச>வித' எ. ஸநிதான கடைளயிட" எ.

ெசா(6வி1 சிரMசீவிகளாக இ#க ேவெம. இவைர வா;தி அத

வFதிரைத வா<கி விைடெப-.#ெகா சேதாஷட ஊ#71 ெசறா.
பல இவ பாடலா- பாி ெப-ற.
அவ ெசறபி அத நிமிஷதி( அவைடய -றதா 3தியவமாகிய
ஒவ இவாிட வதா. 'எத-காக வதாேரா' எெறணி அவைர இவ
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விசாாிதா. வதவ, “பபதி படார#7# ெகாத ேபாலேவ என#7 ஒ
ெச>Dளிய-றி தரேவ. ததா( மிக8 உபகாரமாயி#7" எ.

மறாEனா. இவ பலவைகயாக ம. அவ ேககவி(ைல. பி அவ

இவாிட ஒ ெச>D ெப-. ேதசிகாிட ெச. வFதிரஸமான அைட
ெசறா. இ+பEேய உதயகால வைரயி( ஒவ பினாக ஒவ வ வ
3ய. இவ இய-றி# ெகாத பாட(கைள+ ெப-. ேதசிகாிட ெச.
ெச. அவ-ைற1 ெசா(6#காE வFதிர ஸமான ெப-. வதாக.

ஒPெவாவ#7 மாியாைத ெச>Dெபா* ேதசிக, "இத+பாடேல உம#7

த#க ஸமானைத அளி#கிற" எ. ெசா(61 ெசா(6# ெகாவிதா.
வFதிர<களி மதி+ பாட(களி நயதா( ஒற-7 ஒ. அதிகமாகேவ
இவத. பிைளயவகளாேலதா அத+பாட(க ெச>ய+ெப-றன

ெவபைத ேதசிக அவ-றி நைடயா( ெதாி ெகாடாெர. நா இ<ேக
எ*வ மிைக. பாி ெப-ற ஒPெவாவ வ வ இ+லவ சிகாமணிைய

வா;திவிேட ெச(வாராயின.

பிறைடய நைம#காக இ+லவதிலக ெச>Dகைள1 ெச> ெகா+ப
அவ-ைற+ ெப-றவக அைவ தமா- ெச>ய+படனெவேற ெசா(6

ேதசிகாிட ஸமான ெப-.1 ெச(வ அ#காலதி( வழ#கமாகேவ இ

வதன. இதனா( பிைளயவகளிடேத இய(பாக அைமள ஜீவகாய3
ேதசிக#7 இவபா6த நமதி+ யாவ#7 லனா7.

இ+பE அறிரவி( பாட( ெப-.1 ெச. பாி ெப-றவக பல. அவக

2றியனவாக அைமத ெச>Dகளி( இ+ெபா* ெதாிதைவ வமா.:
(வித) {5.2}

1. "ேதம6 ைறைச1 +பிர மணிய ேதசிேகா தம3ன ெமாவகாம6 சீ1 தாிசன மளிதா> அஃெதவ #7மி றளி#7

Wம6 நின வளைம ெயைன WEட வி.வ தைடேத
பாம6 நின கழிைன மதி+ பாேவ ெனைன+ர தேள."

(தாிசன - ச#கர, ந(ல தாிசன. ஒவ-7 - திமாK#7 )
{5.3}

2. "7வ#க தனிKய+ பிரமணிய ேதசிகசீ# 7ண#7 ேறமா
மவ#ைக கத6ெசறி ெபாழி(Vழி மிழைலயிேலா வ-க டதி(
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இவ#7+ பE#காச றளியநீ யபல#கி றீத( ேதேத

அவ#7 மிEெயைனவி டற+பE#கா டனாைட அளி+பா> மேனா."

(இவெரற திஞான சபதHதி நாயனாைரD திநா8#கர
நாயனாைரD.)

{5.4} (கடைள# க6ைற)

3. ெதனாM சீ1+ பிரமணி ய+ெபய ேதசிகவ

ெதானா ேவப+ பிரச<க தாெபாழி ேயா3கிேல
ெபானா Vதி நவேகாE சித ர3ைடயா>
எனாைச தீர நவேகாE யிறிர :தேள."

(பிரச<க - உபயாஸ, ேதனாகிய தணீ; க - நீ. நவேகாE
சிதர - திவாவைற. நவேகாE - திய ஆைட.)

{5.5} (ெவபா)

4. ஒறளிதா- ேகாEெயன 8Cேவ- 7#ேகாE

இறளிதா ெலனெவன ெவ`வேனா - ந.ணவா>
வணமா டைறைச வா;+ பிரமணிய
அணேல யிேன ய."

(ேகாE - N. லச, திய ஆைட.)
{5.6}

5. ஆைசயிலா# ேகெயா றளி+பா ெயனெதாி

ஆைசDைட யாெய றறிவேத - ஆைசDைட
எ<கெகா றீ+ பிரமணிய ெவமாேன
ெவ<க க6நீ<க ேவ."

[ஒ. - 3தி. ஆைசDைடயா> - ெபானாைடைய Dைடயா>. ஆைசDைட ஒ. -

ெபானாைட ஒைற.)
{5.7}

6. "ஒறளி+பா ெய.ண ேமாாிர ேகாEதைம

இறளி+பா ெயெறணி யாவேத - நறிமி7

திதா ரணி3* ெம+ பிரமணிய
அதா வவ-ைற ய."
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(ஒ. - 3தி.)
{5.8}

7. "இ(ேலென றா மியப வி+ேபைன

வ(ேல Dைடேயனா வா;வ - ந(ேலாக

ேப க;1+ பிரமணிய ேதசிகநhMெச ெபாCமளி ."

(இ(ேல - VE6+ேப, வறிேய. உைடேய – உைடைய Dைடேய,
ெச(வ3ைடேய. W - ஆைட.)

இPவா. 3ைறேய க(வி+ ெபா, ெச(வ+ெபாளாகியவ-ைற தான ெச>D

இ ெபவள(கBைடய வளைமைய+ ல+பதி ஏைழயகBைடய இர8
அத நனாளின இர8 விEதன.
+பிரமணிய ேதசிக பாராEய.
இ# கவிஞபிராC#7 அத இரா3* நிதிைரேய இ(ைல. ‘இநிக;1சியா(
ஸநிதானதி தி8ளதி( ஏேதC ேவ.பாடான எண நைம+ப-றி
உடாயி#7ேமா' எற கவைலைய அைட அPவா. இ#7மானா(

எ+பEயாவ அைத தீ#ெகாள ேவெம. நிைன காைலயி(

அT]டான ெச>ெகா ேதசிகைர தாிசித-71 ெச. வழ#கேபாலேவ

அவைர வதன ெச>ெத*தா. அ+ெபா* ேதசிக னைக ெகா, "என
பிைளயவக! இராதிாி ெவ7 ேவE#ைகக பணிவி:கேள; மிக8

சிரமமாக இதி#7ெம. W#க ெகE#7ெம. எ`கிேறா"
எ. பாராE# 2றி அைழ ெந-றியி( திநீறி+ ப#கதி6#7பE
ெச>தா. பி அ<ேகயித பிர#கைளD விவாகைளD ேநா#கி,

"இவக இ+ப ஆதீனதி-7 மிக8 ெகளரவமாகேவ இ#கிற. என

பா#கியமிதாK இத-7 ஈடாகா. 7ைறத க(விDைடேயாைரD ெகளரவி#க

ேவெம. எணியி#கிற இவக 7ண யா#7 வ ! ஆதீனதி

அதி]டெமேற ெசா(லேவ" எ. 3த(நா நிக;தவ-ைற1 ெசா(6
எ(ேலாைரD மகி;விதன. அ+ெபா* இவ,

81

{5.9}

"கE+பி7 க3ரச< காதேதா ேகப

இE 3ழ<கியேதா ேயாசைனேயா ேகப
அ#கிய H8ல7< ேக7ேம சாேறா
ெகாதா ெரன+பM ெசா("

(நாலEயா, 100)

{5.10}

"ஆதசைப N-ெறாவ ராயிரெதாறா லவ

வாைத பதினா யிரெதாவ - @தமல

தடா மைரதிேவ தாதாேகா E#ெகாவ
உடாயி Cெட ற."

(ஒளைவயா பாட()

எற ெச>Dகைள# 2றி, "எ(லாவ-றிK ெகாைட சிறதெதப யாவ#7

ெதாிதேத. அதனாேலதா விைதகB ஸாஹிய<கB ேமேமK

ெபகிவகிறன. அ#ெகாைட இ(ைலயாயி யா இ(ைலயா> வி;
{5.11}

‘ெபய-பா மைழெப>யா# க` 3லக

ெசய-பால ெச>யா விEC - கய-லா(
ைன கED ெபாகட- றேச+ப
எைன Dல7>D மா.'

(நாலEயா, 97)

எC ஆேறா வா#7 இத-7+ பிரமாணமேறா? எ(லா ஸநிதானதி

வைமயாKடா7 விேசஷ<கேளயறி அEேய ேபா(பவரா( உடாவ
யா?" எ. மி#க விநயட ெசானா.

காசி# கலபக 3த6யன பாடM ெசான.
பி இவ விைடெப-.# ெகா உடேன ெகாKமடபதி-7 விைர வ
அ<ேக நிற மட# காாியFதெராவைர யைழ எைன1 E, "இவ#7#

காைலயாகாரப`வி அC+பேவ" எறா. அவ அைழ1 ெச.
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அ+பEேய ெச>வி அC+பினா. ஆகாரM ெச>ெகாடபி விைரவி- ெச.

இவைர+ பாேத. அ+ெபா* காசி#கலபகதி எMசிய பாகதி பாட
அ<ேக நைடெப-. வத. அதைன# ேக#ெகாேட இததி( அாிய

விஷய<க பல என#7 ெதாியவதன. அ. பதிெனா மணி#7 அத N(

3-.+ெப-ற.

பி-பக6( ெநWரதி6 வத ஒவ ேசாழமடல சதக ஏ+பிரதி

ெயாைற இவாிட ெகாதா. ெப-. அைத+பE#7பE ெசானா. நா

அ+பEேய ெச>ேத. ேக அாிய விஷய<க சிலவ-ைற என#7+ ல+பதி#
ெகாேட வதா.

"சீ#கிரதி( வ இPவிடதிேலேய இெகா எ<கB#7+ பாடM ெசா(ல
ேவ" எ. தபிராகளி- சில ேமலகர சபக# 7-றால# கவிராய
3த6ய சில இவைர# ேக#ெகாடாக. இவ அ+பEேய ெச>வதாக

அவகB#7 வா#களிவி எைன+பா, "நீ ஊ ேபா> ேவEய

தக<கைள எ#ெகா ேநேர மா[ர வ பE#ெகாE; நா

இ<ேக வெபா* உடவரலா" எ. விைடெகா அC+பினா.
மா[ரதி- பாடM ெசான.

நா ஊ ெச. சிலதின அ<ேக இவி அ+பா( எ Fதக<கைள

ெய(லா எ#ெகா மா[ரM ெசேற. அத-7 இவ அ<ேக வ

மாணா#ககB#7+ பாடM ெசா(6#ெகாEதா. அ<ேக நிக;த பாட

ைறம<கல  சிவ+பிரகாச Fவாமிக பிரபத திரE( நா(வ

நாமணிமாைல 3த6யன; நாC உடனி ேக#ெகாEேத.
நா தி அப+ராண ேகட.
இர தினMெசற பி அத-7 3னேம பாட ெதாட<கி 3-.+

ெபறாம6த தி அப+ராண1 வEைய எ வபE என#71 ெசானா.
எ1 ெசேற. அைத 3த66ேத பE#க1 ெசா(6+ ெபாBM ெசா(6

வதா. சில தினதி( அதிெல*தியித பாக 3-.+ெப-ற. அ Nைல
இைடயிைடேய தித1 ெசானபE திதி#ெகாேட பEேத;

"எ*கிறவகளி( நா ெசானபEேய எ*ேவா3; ேவ.பட திதி
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த மன ேபானவாேற அ<க<ேக எ*பவ3. இ+தகைத இவைரயி(

எ*தி வதவ இரடா வைகைய1 ேசதவராதலா(, ஐய3-.+ பE+பி

இ+ெபா* திபE ெச>ேத" எ. திவிதத-7 இவ காரணM

ெசானா.

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

[1]. இவ காசியி( பல வட<க இதவ; அ<ஙன இ வத றவிகைள#

காசி1சாமி ெய. அைழ+ப வழ#க.

[2]. இவ ேப1சி( ஸFகித1 ெசா-க விரவி வ.

[3]. இத 3த-பாக, 29 - ஆ ப#க பா#க.
[4]. இ மடதி ஒ பாக.

[5]. '3' எற சிவமாக இத காலைத ெயப; ஆசிாியைர1 சிவமாக+

பாவி#க ேவெமற 3ைறப-றி இ1ெச>D இய-ற+ ெப-ற. இேத க

பி உள பாட(களிK காண+ப; 7@ைஜயி( படண+ பிரேவசகால
3த6யவ-றி( ஆதீன தைலவக bதாபர தாி+ப மர.
--------------

6. தி,வாவ- ைற வாஸ.
வாஸ.

அப+ராண.
அ+பா( இவ 3 தா வா#களிதிதபE திவாவைற ெச(ல நி1சயி+
ற+படா. அப+ராணைத எ#ெகா உடவபE

ெசானைமயா( அதைனD எ Fதக<கைளD எ#ெகா

உடெசேற. மா[ரதி ேம(பாKள 2ைறநா ெச(K வைரயி(

ெபாவாக+ பாடவைககைள+ப-றி+ ேபசி#ெகாேட இவி

அப+ராண1 வEைய எ#ெகாBபE ெசா(6 ஆன பாகதி( இ.தி+
பாடைல+ பE#க1 ெச> ேகடா. பி ேமேல ெதாட1சியாக1 ெச>Dகைள

இய-றி1 ெசா(6#ெகாேட ேபானா. இவ பாடெதாட<கிய அ+ராணதி(

நதவழிபபடலதி( 54 - ஆவ பாட(. திவாவைற ெத-7 Vதி
ெச(Kவைரயி( ேம-பாகைத1 ெசா(6# ெகாேட ெசறா; நா

எ*தி#ெகாேட ேபாேன. அத+ ப7தி நதெனC அரச தன நகாி6

ற+ப இைடயிேலDள சிவFதல<கேடா. ெச. ெச. தாிசன

ெச>ெகா திவபைர அைடதாெனப. அதிKள ெச>Dகளி(
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தல+ெபயகைள எைகயிலைமதிதK வழிெயைககB Fதல<களி

சாிதிர<கB இபைத உபணின. இவ விைரவாக1 ெச>D ெச>D

ஆ-றைலDைடயவெர. பல க; ெசா(Kதைல#ேக அத

நிைலைமைய எ+ெபா*தாவ பா#7பE ேநமாெவ. ஆவேலா பலநாளாக
எதிபாதித என#7 இவ பாட(கைள1 ெசா(ல அவ-ைற எ* பா#கிய
அ. கிைடதைத# 7றி ெமத1 சேதாஷ அைடேத. 'இனி யாேரC
இவைர+ேபால+ பாட+ ேபாகிறாகளா?' எற எண3 என#7 அ+ேபா

உடாயி-.. ஏேதC ஒ பாடைல1 ெச>வி அைத+ பிறைர# ெகா

திவி தாேம ைகயி( எ#ெகா, "இ1ெச>D எ+பEயி#கிற

பா<க. நா ெவ7 சீ#கிரதி- ெச>ேத. இைத+ேபாலேவ யாராவ

பாவாகளா?" எ. சில ெபைம பாராE# ெகாEதைல+ பலவிடதிகE#கிேற. இவேரா சிறிேதC ெபமிதமிறிD த3ைடய கவிைய+

பாராடாமK ேவ. ேப1சிறிD ேமேல ேமேல ெச>D ெச>ெகா
ேபாதைல+ பாத என#7 விமித3டாயி-..

கவிஞகBைடய ேபரா-ற( இதைகயெதபைத1 சாிதிர<களி Hலமாக
அறிதவேனயறி அ. ேபால நா ேநாி-பாததி(ைல. ஆத6 ஒ

மகாகவியி வா#கி6 ஆ-ெறா*#ைக+ ேபால# கவிதா+பிரவாக

ெபகி#ெகாE+ப அதைன# காதினா-ேக ைகயினாெல*திD
மனதினாலறி இ-ற என நிைல இ<ேக எ*த-காிய.

வEயி- ெச(Kெபா* உடான அைசவா( ஏகளி( நா எ*திய பாட(க
வாிேகாணிD எ*#க நிைல7ைல இதைல அத1 வEயி( இ.
காணலா.

அத+ ப7தியிKள சில ெச>Dக வமா.:
(வித)

{6.1}

"ெவ-றி[ ெராH றட விமலைன# கமல ளா
ப-றி[ கKழ+ ளா பறதிட திC<கா ணாைன1
-றி[ ேகாவ ைளத மதிநிக ேசாைல R;த

ஒ-றி[ 7 ேபா-றி Dவணி. ெம*தா னேற."
{6.2}
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"எயிைலய றட Hதி ெய(லாமா மட Hதி

அயிைலய< ைகயி- ெகாடா ைன<ைகயா றைத ேமய
கயிைலெய ெற+ ேப ைனய< கான( R*
மயிைலய பதிD #7 வளைல வண<கி+ ேபா-றி "

{6.3}

"[1]ஒக* 7ப ேரகி Dழ.<கா ணாியா பாத

இக* ெக.< காiஉ விைறMெசா வைரD ேபா-றி
அமய மகலா தாக வழமய மாயி னாெச

ெபாமய மவேன ெயன+ ெபா6தி வைரD ேபா-றி."
திவாவைறயி- பாட ஆரபித
திவாவைறயி ெத-7 Vதி ெசற8ட இவ த3ைடய விதி#71 ெச.

அT]டான ெச> ெகாடா. பி ஞானாசிாியைர தாிசித-காக மடதி-71

ெசறெபா* இவைடய வரைவ எதிபா#ெகாேட இத 7மாரசாமி
தபிரா 3த6ேயா 3கமல1சிேயா வரேவ-. ஒ#கதி-7 அைழ1
ெசறாக. இவ ேதசிகைர வழ#கேபாலேவ தாிசி அவைடய

கடைளயிபE அகி6தா. இவைடய ந(வரைவ# 7றி ேதசிக

பாராEயதறி, "பE+பத-7 தபிராகB பிற மி#க ஆவேலாE#-

கிறாக. நாைள# காைலயிேலேய பாட ெதாட<கி விடலா. பாட<கைள இர
வைகயாக+ பிாி#ெகாள ேவ. 7மாரசாமி தபிரா ந(ல

பயி-சிDளவராதலா( அவ#7 ஒ பாட3 ம-றவகB#7 ஒ பாட3

ைவ#ெகாடா( த<கB#7 அதிக சிரம இரா. ஒைற# காைலயிK

ம-ெறாைற+ பி-பக6K ைவ#ெகாளலா” எ. ெசானா.

ம.நா காைலயி( இவ அT]டான ெச>வி ஒ#கதி-71 ெசறா.
தபிராகB பிற அT]டானாதிகைள 3E#ெகா அ<ேக வ
aதமாயிதாக. 'என பாட இ+ேபா ஆரபி#கேவ?' எ.
ேயாசிதெபா* +பிரமணிய ேதசிக, "7மாரசாமி தபிராC#7

திவாைன#கா+ ராண3 ஏைனேயா#71 சீகாளதி+ ராண3 ெதாட<கலா"
எ. ெசானா. இPவா. அவக 2.வைத# ேகட நா, "நைம ஒவ

கவனி#கவி(ைலேய" எெறணி1 ச-. 3கவாடேதா இேத.

இ+லவபிரா எைன ேநா#கினா. பாத 7றி+ைப அறித ேதசிக, "இவைர
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எத வைகயி( ேச#கலா?" எற காலதி( இவ எைன+ பாதா. ஆவ(
மி7தியா(, "நா இர பாட<கைளD ேகக aதமாயி#கிேற" எ.
ெசாேன . "தக<க உளனவா?" எ. ேதசிக எைன விசாாிதா.

இ(ைலெயேற. உடேன மட+ தகசாைலயி6த திவாைன#கா+

ராணைதD, சீகாளதி+ ராணைதD வவி என#7 அளிதா. "இத

இர பாட3 நட#7ெபா* ெச>Dகைள நீேர பE வா" எ. ேதசிக
2றினைமயா( நா அPவாேற பE வேவனாயிேன.

3த6( திவாைன#கா+ ராணதி(  விநாயக தி பE#க+பட. அத-7+

ெபா ெசா(6 3Eத8ட ம-ற வைகயா#71 சீகாளதி+ ராண+பாட
ஆரபி#க+பட. அதி( விநாயக தி 3Eத8ட இவைர+ பா,

"நாேதா. பி-பக6- சீகாளதி+ராண+ பாடைத ைவ#ெகாB<க.

3-பக6( திவாைன#கா+ ராண ந 3ேன நட#க" எ. ேதசிக
ெசா(லேவ இவ அ<ஙனேம ெச>வதாக1 ெசா(6வி1 ெசறா.
என#7 ஆகார ப`வித.
அ+பா( ம.நா காைலயி( திவாைன#கா+ ராணதி ேம-பாகைத1

+பிரமணிய ேதசிக 3 பE#கெதாட<கிேனா. இ# கவிநாயக என#7 ம

ெதாிDபE, "ஆகார பணிவி:ரா?" எ. ேகடா. "இ(ைல" எேற.

அைத# கட ேதசிக, "ஐயா, என ெசானீக?" என, பிைளயவக,

"காைலயி( ஆகார பணி யாயி-றாெவேற" எ. ெசா(6வி ேமேல
பாடM ெசா(ல ெதாட<73, ேதசிக அ<ேக நிற பிராமண

காாியFதெராவைர யைழ, "ஒPெவா நாB காைலயி( இவ#7 ஆகார
ப`வி அC+பேவ. ம-ற# கால<களிK ஆகார விஷயதி( நீேர

இவைர# கவனி#ெகாள ேவ" எ. உதர8 ெச> எைன+

ேபா>வபE ெசானா.

நா ேபா>வ வைரயி- பாட நி.திைவ#க+பEத. சீ#கிரதி-ெச.

வ பE#கெதாட<கிேன. ேதசிக கவனி#ெகாேட யி+பவராகி

இைடயிைடேய ேதா-றிய அாிய க#கைள விள<க1 ெசானா. மணி
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பதான8ட, "நீ<க ேபா>+ @ைஜைய 3E#ெகா இ<ேக @ைஜயி
தாிசன#7 வரேவ" எ. ேதசிக கடைளயிட அ<ஙனேம இவ

ெசறா.

நா பEத 3ைற.
பE#7ெபா* ஒPெவா பாடைலD 3த6( ஒ 3ைறD, ெபா
ெசா(Kெபா* சி.சி. பாகமாக ஒ 3ைறD, பி ஒ3ைறD நா

பE+ப வழ#க. பாட< ேக7 கால<களிெல(லா இPவிதேம நைடெப..

திவாைன#கா+ராண மிக8 கEனமான Nலாதலா( இவ எPவள8

ெதளிவாக1 ெசா(6D 3த6( நாெளா.#7 ஐப பாட(கB#7ேம(
நைடெபறவி(ைல.

உைடயவ @ைஜெப-ற.
இ+பE நைடெப.ைகயி( ஒ வாரதி-ெக(லா மகா சிவராதிாி ணிய கால
வத. அைற தின பனிர மணிவைரயி- காைல+ பாட நைடெப-ற.

எ(ேலா உபவாஸமி#7 தினமாதலா( பி-பக6- பாட நைடெபறவி(ைல.
அ. உைடயவ @ைஜ இவ#7 ேதசிகரா( எ*தBவி#க+பட.

அ+ெபா* அைத#7றி ேதசிகமீ இவ பிCள பாடைல இய-றி
விண+பM ெச> ெகாடன:
(கடைள# க6ைற)

{6.4}

[2]"ெப< கவக; ேகா3தி வா;+ பிரமணிய

அ< கவபத யாெறாழ ெவைக ய7றிெயா
றி< கைரய ெவதளி தானைத ேயத(ெச>ேவ
க< கனிD ெமனவ சா< கதிD3ேட"

அ ெதாட<கி இவ அபிேஷக அ1சைன ைநேவதிய 3த6யவ-றி-7ாிய
ெபாகைள மி7தியாக வவி நாேதா. ெநேநர @ைஜ ெச>

வவாராயின. இளநீ வ*#ைக , பMசாமித, நிேவதன<க 3த6யைவ

அ<ேகDளவகB#7 விநிேயாக ெச>ய+ப.
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திவாைன#கா+ ராண உபேதச+படல+ பாட நைடெப.ெபா*

பிைளயவகB அ<ேக வதித ைசவ சாFதிரதி( ந(ல பயி-சிDள

ெபாிேயாகB ேக இ.பE அ+படலதிKள சாFதிர# க#கைள1
+பிரமணிய ேதசிக நறாக விள#கி1 ெசானா. அத அைமைய+

பிைளயவகB ஏைனேயா பி அE#கE பாராE# ெகாேட வதாக.
நா ம(6ைகமாைல ெப-ற.
பாட நைடெப.ைகயி( ஒநா காைலயி( திவிைடமW# ேகாயி66
வஸேதாஸவ விேசஷைத 3னதாக ெதாிவி+பத-7 வத ஆதிைசவ

3த6ேயாகளா( திநீ-.+பிரஸாத 3த6யன ேதசிகாிட ேச+பி#க+ெப-றன.
அவ-. ஒ தாபாளதி( ம(6ைக மாைலக மி7தியாக இதன. அவ-ைற+

பாவி இ+லவ தைலவ எைனD பாதா. அ# 7றி+ைப யறித

ேதசிக அPவள8 மாைலகைளD எ நா வா<கி#ெகாBபE Vசினா.

அவ-ைற# ைகயிேலதி ைவ#ெகா பாட(கைள+ பE#க ெதாட<கிேன.
இவ மீ எைன+ பா "இ மாைலகைள# 7மியி- -றி#ெகாB"
எ. 7றி+பிதா. 7றி+பி ேதசிக#7 3 அ<ஙன ெச>வத-7

அMசிேன. அதைன அறித அவ, "இமாைலகைள# 7மியி- -றி# ெகாேட

பED" எறா. அவ வாைதைய ம.த-7 அMசி அPவா. ெச>ேத. அ

ெதாட<கி நானி#7 ெபா* சிவ+பிரஸாத<கேளா மாைலக வதா(

அவ-ைற ேதசிக என#7 அளி விவ. அவைடய பாி@ண தைச

வைரயி( அPவழ#க நிக; வத.
 அ+பா தீசித ஆேசபித.

காைல+ பாடதி( திவாைன#கா+ராண 3Eத பி திநாைக#காேராண+

ராண ெதாட<க+ ெப-ற. அதைன+ பE#ெகா வைகயி( தலவிேசட+

படலதி- பிரளய கால வணைன+ ப7தி நைடெப.ேபா திவால<கா
அ+பாதீசித ெரபவ வதா. அவ  அ+ைபய தீசித பரபைரயின;

வியாகரணதிK ைசவ சாFதிர<களிK ந(ல பயி-சிDைடயவ. அவாிடதி(
எதைனேயா சி]யக மடதி உதவியா- பE+ ெபாிய விவாகளாக
ஆன. அ+ெபா* சில பE#ெகாEதாக.

வ அ<ேகயித தீசித நா<க பE#7 ப7திைய# கவனி#

ேகபாராயின. அ<ஙன ேக வைகயி( அவ ஒPெவா பாட6K3ள
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விஷயைத என காரணதாேலா [3]ஆே%பி#ெகாேட வதா.

பிைளயவக #கமாக விைட 2றிD சமாதான ெசா(6D அதைன+
பாராடாம( அவ மீ மீ ஆேசப ெச> வதன. அதனா(
இ+லவெபமாC#7 அதி+தி உடாயி-.. அதைனD பாட

தைட+பதைலD அறித +பிரமணிய ேதசிக அவ வத காாியைத விசாாி
3E8ெச> விைடெகா விைரவி( அவைர ஊ#7 அC+பிவி, "பாட

நட#கலா" எறன. வழ#கேபாலேவ பாட நைடெப-ற. இ# கவிஞபிரா,
"திவால<கா [4]தியாகராஜ சாFதிாிகளிதா( இத+ பாகைத# ேக

மி#க மகி;1சியைடவாக. இ<ேக இ+ேபா அவக இ(லாத ஒ 7ைறேய"

எ. எ<களிட ெசா(6# ெகாேட த3ைடய V ெசறா.
'தமஸ<கடமான விஷய.'

ம.நா பாட நைடெப-றெபா* ேம-2றிய தியாகராஜ சாFதிாிக

#ேகாைடயி6 திவால<கா#7+ ேபா>வி உடேன ஆதீன

கதைர+ பா+பத-காக மடதி-7 த சி]யகBட த-ெசயலாக வதா.
அவ உேள வத8ட +பிரமணிய ேதசிக மகி;1சிDட அவைர வரேவ-.1

சில ேநர ேபசி#ெகாEதா. இ#கவிஞ தைலவ சாFதிாிகேளா சில ேநர

ஸபாஷிதன. அ+பா(, "ேந-. நடத பாகைத1 சாFதிாிகளவகB#7+

பE+ ெபா ெசா(ல ேவ" எ. ேதசிக ெசானா. அPவணேம

நாைல ெச>Dக ஆயின. ஒPெவா பாட6 ெபாைளD< ேக7ேபா

சாFதிாிக ஆனதமைட, "உ<கைள+ேபா( பாகிறவக யா

இ#கிறாக? இPவள8 அழகாக# க-பைன அைம#7 ச#தி உ<கB#7

தானி#கிற. தமிழிேல பாிசயமி(லாத என#ேக இத+ பாட(களி ெபாக

நறாக விள<7கிறன. ஸாஹிய ெமப இதா. @வஜமதி( நீ<க

கபராக இ#கேவ" எ. இ# கவிநாயகைர+ பாராE# ெகாEதா.
+ : இத+ பாட(களி( ஏேதC 7-ற காண+பகிறதா ?
தியாக : இத+பாட(க ஸMசாி#கிற இட<களி- 2ட# 7-ற இராேத.
அ+பEயானா( இவ-றி( எ+பEயி#7? நிேதாஷமான வா#7.
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+ : இவ-றி( ஏதாவ 7-றமி#கிறெத. யாராவ ெசானா( நீ<க என

ெசா(Vக?

தியாக : அவைன மஹா அேயா#யென. ]டென. H#கென. மஹா
அஹ<காாிெய. ெசா(ேவ. அ+பE1 ெசானவ யா?
+ : உ<கBைடய 7ேவ!
தியாகராஜ சாFதிாிக, "அ+பEயா!" எ. நந<கி உடேன எ* இர

ைககைளD தைலேம- 7வி#ெகா [5]வடதிைசைய ேநா#கி# கைண

HE#ெகா, "ஹரஹர மஹா ேதவா! சிவ சிவா! எCைடய பதடமான

வாைதகைள %மி#கேவ. ஆசாய Hேத!" எ. ெசா(6# ெகா
கணி- கவிழிகைள ேமேல ெசKதி தியானி# ெகா நிறா.

+ : (3.வ( ெகா) சாFதிாிகேள ! இ#க ேவ. இPவள8 Wர

நீ<க மனைத1 ெசKVகெளப நம#7 ெதாியா. ஏேதா நடதைத1

ெசா(ல ேவEயிதைமயா( ெசா(KபE ேநத. ெபா.#ெகாள

ேவ. பிைளயவகளிடதி( தா<க மி7த அபிமான3ைடயவகளாதலா(
த<களிடதி- பE# காE த<கBைடய ஸேதாஷைத+

ெபறேவெமபேத நம கதாதலா( இ<ஙன ெச>யலாயி-..
தியாகராஜ சாFதிாிக, "ஸநிதான இ+பE+பட தமஸ<கடமான விஷயதி-

ெகாவ விடேத! என#7 ஒ. ாியவி(ைலேய! இனிேம( இ+பE+பட

ஸ<கடதி( எைன இ*விட# 2டா" எ.

ெசா(6#ெகாேடயி#ைகயி( ேநரமா>விடபEயா( எ(ேலா விைடெப-.
எ* ெசறாக. 3த( நா மி7த வதமைட ெகாேடயித

எ<கB#ெக(லா இத நிக;1சி ெபாியேதா ஆ.தைல விைளவித.

எ(ேலா#7 விைட ெகா வி ேதசிக Fநான#71 ெசறன.
ஒபாட6 சாியான பாட.
ஒ சமய பல அபகளிட ைறம<கல சிவ+பிரகாச FவாமிகBைடய
லைமதிறைத+ பாராE#ெகாE#ைகயி( அவ பிடாாிெயC
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ெத>வதி-7 ஒ சீ# கவி எ*தி விததாக1 ெசா(6வி இவ எைன+
பாதா. அ#7றி+ைப அறி நா,
(வித) {6.5}

"திதமி ழில#கணைவ திைண#ேகாைவ விதகிாி1
ெச(வ# ேகா

ெபதைகைம Dைடயயா விேமாைல ெவ<க_+
பிடாாி காக

இவியி ெலா3<ைக# ெகாெபாEயா ம-காதி<
கி#7 நீ

3<ைகதைன ேவேரா< கைளவெதறா \ன#7
3ைறந றாேமா"

என அத1 ெச>Dைள1 ெசாேன. இவ, "விதகிாி1 ெச(வெரப

பாடம.; திெவ<ைக1ெச(வ ெரபேத பாட" எறா. ‘இவ 2.வ
பிைழயாயி#7மா? இவைடய பாடமேறா ெகாள-பால?' எபைத

அ1சமயதி( உணராம( நா ம., "தனி+பாட-றிரE அ1+ பிரதியி(
அ+பEதா இ#கிற" எேற. நா அ<ஙன 2றியைத# ேக

அகி6தவக எைன+ பாதாக. அவக பாைவயினா(தா நா

ம.1 ெசான பிைழெயப ல+பட. நா ெச>த 7-றெமனிC

இவ அதைன# காE#ெகாளாம(, "அ1சி6+பதா( சாியான ெத. நிைன#க#

2டா. பாைஷயி- பயி-சியி(லாதவக ணி எைதD அ1சி விவாக.
விஷய ெதாிதவக அ1சிடா( சாியாக இ#7" எ. ெசானா.

பி-காலதி(, இவ ெசானேத சாிெய. எ அCபவதிK ெதாியவத.
மகா ைவதியநாைதய ெபைமைய நா அறித.
பிைளயவக ேவ. காாிய<கைள# கவனி#ெகாE#ைகயி( நாC சில
மாணவகB அவகBைடய ேநா#கதிபEேய இரவி( ஆதீன கதாிடM

ெச. சில சமய<களி- ேபசி#ெகாE வி வவ. அ#கால<களி(
"இைற#7 என பாட நடத? பாட<களி( என என விேசட<கைள

அறிதீக?" எ. அவ ேகபா. ேகடவ-றி-7 ஜா#கிரைதயாக விைட
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ெசா(6வி வேவா. நா<க ெசா(Kவதி( ஏேதC 7-றமிதா( அவ

அைத திவா.

நா<க ெச(K<கால<களி( [6]அவ#7 3 தி#7ற - பாிேமலழகைர,
தி#ேகாைவயாைர, இல#கண விள#க 3த6யவ-. ஏேதC ஒ பாட

நைடெப-.#ெகாE#7. அ8 எ<கB#7+ ேப5தியேம.

மாணா#ககேளா பழ7வதி( அவ#7 மி7த தி+திD; "ஏேதC ஆக
ேவEயடா?" எ. எ<கைள# ேக நா<க ெசா(Kவனவ-ைற

அ+ெபா* அ+ெபா* 3E# ெகா+பா.

ஒநா ேதசிக எைன ேநா#கி, "ஸ<கீத+ பழ#கைத விதி ெச> ெகாடா(

நலமாக இ#7; அதேனா ேச தமி;#க(விD மிக+பயப; மகா
ைவதிய நாைதயரவக ஸ<கீத+ பயி-சிேயா தமிழிK ந(ல

பாEய3ளவகளாக இ+பதா( அவகBைடய விைத உலகதி( நறாக
விள<7கிற" எ. ெசானா; அறிD, தா க(6ைட#7றி1சியி(
இ#7ெபா* அவ த தைமயனாட அ<ேக வத அவைடய

ஒ+யவ-ற கானைத# ேக ம-ற ஸ<கீத விவாகைள# காEK

அவ#7 அதபா( மி#க ஆ-ற( இதைலயறி ஒ மகா சைப 2E அவ#7
மகா ைவதியநாைதய ெரற படைத தாமளித பிற8மாகிய வரலா.கைள
ெய(லா ெசானா. ெசா(6#ெகா வெபா*, "அவகைள தாிசி#க
ேவெமகிற வி+ப என#7 ெநநாளாக உ; அத-7ாிய ந-கால

இவைரயி( என#7# கிடவி(ைல. இனி# கிைட#7ெம. நிைன#கிேற"

எ. விநயட ெசா(6 வி வேத.

இ+பE1 ெச. வதைமயா(, ஒPெவா நாளிK நா<க ெதாிெகாட அாிய

விஷய<க பலவா7. நிக;தவ-ைற உடCட பிைளயவகளிட ெதாிவி

விேவா.

 தரFவாமிக வத.
சில தின<கB#7+ பி ஒநா காைலயி(, ேகாடக ந(Z  தரFவாமிக

திைவயா. 3த6ய Fதல<க ஏழC#7 திமழபாE#7 தி+பணி ெச>வி
ஒேர தினதி( அத எடC#7 7பாபிேஷக ெச>வி#க நிைன அத1
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ெசலவி-காக+ பலாிடM ெச. ெபா ேசகாி#ெகா அத ெபாேட
திவாவைற#7 வ ஓாிடதி( த<கினா. மகா ைவதியநாைதய 3த6ய

பல சாபவகB திெந(ேவ6 ஐயாஸாமிபிைளயவக 3த6ய ேவ. பல

அEயாகB ெசறித 2ட அவட வதித. அவைடய வரைவ# ேகட

இ#கவிஞேகாமா அவைர தாிசி#க விபி வதா. பிைளயவகைள#

கட8ட Fவாமிக எ* நி-க இவ வதனM ெச>தா. அ+ெபா*

Fவாமிக, "நீ<க சிவப#த சிேராமணிக. உ<க வதன#7 நா

உாியவன(ேல. ஆத6 அதைன ஈவரC#7 அ+பணM ெச> விேட"

எ. ெசா(6# ைகைய+ பிE W#கிவி அய66#க1 ெச>தா; அ+பா(
இவமி ேபசி#ெகாEதாக.

அ<ஙனமி#ைகயி(, Fவாமிக எ+ெபா* பா#க வரலாெம. ஸமயெதாி
வபE ஆதீனகதாிட ஓரபைர அC+பினா; அ ெதாித ேதசிக உடேன

அைழ#ெகா வபE த#கவ சிலைர அC+பினா. Fவாமிக மடதி-71

ெசறா; 3ேன ெச. மகா ைவதியநாைதய Fவாமிகளி வரைவ# 2றேவ
ேதசிக ஒ#க வாயி-றேத வ வரேவ-. உேள அைழ1 ெச.
FவாமிகBட இ#க ம-றவகB இதாக. 7பாபிேஷக விஷயமாக

ஸ(லாப நைடெப-ற.

மகா ைவதியநாைதயைடய இைச+ பா.
அத பி ஆதீனகத மகா ைவதியநாைதயைர ேநா#கி, "உ<கைள
தாிசி#கேவ; உ<கBைடய இனிய கானைத# ேகக ேவெம. இ<ேக
பE#ெகாE#7 சில விகிறாக; ஆதலா( பிைளயவகளிய-றிய

N(களி6 சில பாட(கைள1 ெசா(6+ ெபாB ெசா(ல ேவ" எறா.

அவ Rதச<கிைதயி6, கயிைலய<கிாியி- சிவெபமா எ*தளியி#7

திேவால#க# காசிைய+ப-றிய சில பாட(கைள இைசேயா ெசா(6+

ெபாB 2றி வெபா* ேகேடாெர(லா#7 உடான ஆனததி-7
எ(ைலயி(ைல. எ+ெபா* யாவ#7 இபைத விைளவி#7

பிைளயவகBைடய பாட(க அவைடய திPய ஸ<கீதேதா கல

ெவளி+பெபா* தைமதாேம ெவ. விடன. அைத நிைன#7 ெபா*,
(வித)

{6.6}
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"ெதற( நாட றிமகைள ேதவ ெபமா மணாிய
மற லழகா ெலாநகெரா+ பதிக மிறி மைரநக

அ. தாேன தன#ெகா+ப தா7 வண மணியைமதா

இ. தாேன தன#கதிக ெமC வண ெமழிலைமதா"
(திவிைள. உ#கிர7மாரC#7. 12)

எC பாட- ெபா ஞாபகதி-7 வத.
இ+ லவதிலகைடய பாட(கைள# ேகடவகளி ககளி6 ஆனத
பா]ப ெபகி-.. இவைடய ககளி6 அ ெபகிவத. பி

ேதசிக, [7]ெபாிய ராண# கீதனதி-7+ பிைளயவக ெகாத [8]சிற++

பாயிர+பாட(கைள1 ெசா(KபE ெசானா. அவ ெசா(6# காEயெபா*

அவ-றி இ.தி+பாட6( ஆதீன ஸபிரதாயைத அைமதித அைம

எ(ேலா#7 மி#க விய+ைப உபணி-.. அ+பா( ெபாிய ராண# கீதன

அ1+ தக<கைள ேதசிக#7 இ#கவிஞபிராC#7 மகாைவதியநாைதய
ேச+பிதா. அ+ெபா* அதி6 சில கீதன<கைள+ பாE# காபE

ேதசிக விப அ+பEேய சில மகாைவதியநாைதயரா- பாE#காட+படன.

அைவ ெபபாK ெபாியராண# கைதD ெசா-ெறாடகைளDேம த*வி
இய-ற+ ெப-றனவாத6 ேகட எ(ேலா மகி;1சிD-றாக.

அ+பா( அபலவாண ேதசிக கலபகதி6 அபலவாண ேதசிக

பிைளதமிழி6 சில பாட(கB அவ-றி-7+ ெபாB அவரா-

ெசா(ல+படன. +பிரமணிய ேதசிக பி மகாைவதியநாைதயைர+ பா,
"த<க தைமயனா இய-றியவ-றி6 ேவ. ஏதாவ ெசா(லேவ"

எறா. உடேன அவ த தைமயனா இய-றிய திைவயா-.

திாிபதாதியி6 ம[ரகிாி இரைடமணி மாைலயி6 சில ெச>Dகைள1
ெசா(6# காEனா. ேதC பாK கலதா-ேபால இயK இைசD< கல

ெவளி+பட அத1ைவ ெசா(ல-பாலத.. வத காாியைத ஒவா. 3E#

ெகா தர FவாமிகB ம-றவகB விைடெப-. திைவயா.

ெசறாக.

ப:1ர+ ராண.
ப:1ரதி-7 ஆ.3கதாபிைளயி ேவேகாளிபE 3னேம ஒ
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ராண இவரா- ெச>யெதாட<க+ெப-. நா+ படலதி- சில பாக வைரயி(
ஆகியித. அத+ தக எ+பEேயா ைகதவறி+ ேபா>விட. மீ

3த66 ராணைத1 ெச>யேவெம. அவ ேக#ெகாடைமயா(
இவ ந(லேவைளயி( ஆரபி1 ெச> வவாராயின. அ+ேபா

அதலள மதவாரண+ பிைளயா மீ ஒ திகவி ெச>ய ெதாட<கி,

'மதவாரண+ பிைளயா தி' எற தைல+ைப எ*வி+ பாட6ய-ற ேயாசித
ெபா* அதைனயறி, "3னேம அ+பிைளயா மீ யமகமாக ஐயாவவக

[9]ஒ பாட( ெச>தி+ப" எேற; உடேன அைத1 ெசா(ல1 ெசானா;
நா ெசான8ட அதைனேய எ*தி#ெகாBபE ெசா(6வி அத
பாடைல1 ெச>யெதாட<கி விடா.
எபா( உடான ேகாப.
யாேரா ஒவைடய ேகாளினா( ஒ தின இவ எ மீ ேகாப<ெகா

எCட ேபசாமேல இவிடா. யா மீ ேகாப வதாK சிலதின

அவேரா ேபசாமேல இ விவ இவ#7 இய(; எத1 சமய யாைரD

கE ேபவேதயி(ைல.

அ. மாைல அT]டானM ெச>வி வ த V திைணயி( இவ
சயனி# ெகாடா. ஏகBட ெச. இவர தைல+ப#கதி6த

தீபFதபதி அகி( வழ#க+பEேய காதிேத. சில ேநர ெசற பி

[10]"இறவி த தைலDணத" எப இவ வா#கினி. எ*த. உடேன

அதைன எ*திவி அ1ெச>Dளி ேம-பாகைதD இவ ெசா(ல1 ெசா(ல எ*தி
3Eேத. வழ#க ேபாலேவ பE# காEேன. அ+பா(, 'சாி' எ. ஒ ச+த
இவ வா#கி6 உடாகேவ அ1ெசா(K#7 ஆகார பணி#ெகா
வரலாெமப ெபாெளறறி ெச. ேபாஜன ெச> வ வழ#க
ேபாலேவயி வேத.

பாட நட#7ேபா ெச. பE+ப ெசா(Kவனவ-ைற எ*வேம

அ#கால எனா( ெச>ய+ெப-. வதன. அத நிைல எ மன#7 மி7த

ச<கடைத உ பணி#ெகாேடயித; அைத+ப-றி யாாிட நாC
ெசா(லவி(ைல; இவ ெசா(லவி(ைல.
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ேகாபமாறிய.
இ<ஙன சில தின<க ெசறன. அ+பா( மா[ர வஸேதாஸவ தாிசனதி

ெபா1 +பிரமணிய ேதசிக பாிவார<கBட மா[ரதி-7 விஜய ெச>தா.
அவைடய கடைளயிபE இவ ெசறா; நாC ம-ற மாணா#ககB

இவட ெசேறா. ெச(Kெபா* இவ  சிவஞான 3னிவ 

க1சிய+ப 3னிவ காMசி+ ராணமிய-றிய வரலா-ைறD இைடயிைடேய

நிக;த ெச>திகைளD அத N6 சிற+பிய(கைளD உட ெசேறாாிட
ெசா(6# ெகாேட ெசறா. ஒைறD விடாம( நா ேக#ெகாேட

ெசேற.

மா[ர ெசற ஆதீனகத Fவாமி தாிசனM ெச>வி அEயாகேளா

மடதி-7 திபி1 ெச(Kைகயி( ஒ காாியFதைர யைழ என#7 ஆகார

ப`வி அC+பE உதரவிடன; அ+பEேய அவ ெச>விதC+பின.

நா ெச. பிைளயவக V திைணயி( ஒ றதி6ேத.

ஆதீனகத மடதி-71 ெசறபி [11]அதாள நைடெப-ற. அ, "பைட++
பல பைட+ பலேரா `, உைட+ெபM ெச(வ" எறபE

N-.#கண#கானவக அ.ைவDள நா(வைக Dண8கைளD
3ைறேயயி ெம(ல உ` ெபைம வா>த.

[12]அ<ேக இ(லறதாைடய வாிைசயி( 3த( Fதான பிைளயவகB#7ாிய
இட. அ<ேக ெச. இத இவ உண ெதாட<7வத-7 3 தி:ெர.
எ* றேத ெச(K< 7றி+ேபா சிறி Wர வவிடா. யா பதியி(

அ<ஙன ெச>வதி(ைல; ெச>ய8 2டா; வழ#கேம கிைடயாெதப. அதைன#

கட ேதசிக, 'ஏேதா கவைல#கிடமான ெச>தி இவகB#7# கிைடத ேபாK'
எ. நிைன# ேகபிதெபா*, "சாமிநாைதயைர ெவளிேய விவி

வேத. அவ ஆகார ெச>தாேரா இ(ைலேயா ெதாியவி(ைல. விசாாிவர+
ேபாகிேற " எறா. ேதசிக, "அவ#7 ஆகார ெச>வி#7பE 3ேப

ஒவாிட ெசா(6யா> விட. அவ இத-7 ஆகாரM ெச>வி

வதி#கலா. நீ<க கவைல+படேவடா. இ<ேகயி ெம(ல ஆகார

பணி#ெகா ெச(லலா" எ. வ-.தி1 ெசா(லேவ இவ திபி+ ேபா>

அம ஏேதா ஆகார ப`பவ ேபாலேவ பாவைன பணிவி எ(லா
எ*வத-7 3னேர எ* ைகையDM திெச>யாம( ேவகமாக அ மடதி
ேம(பாKள த3ைடய விதி#7 வதா. இவ வவைத# க எ*
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நிேற. நா நிற இட தீப இ(லாத இட; ஆைகயா( எ சமீபதி( வ
3கைத உ-. ேநா#கி, நி-பவ நாென. ெதாி ெகா, "ஆகார

ெச>தாயி-றா?" எ. ேகடா. "ஆயி-." எ. ெசாேன. உடேன இவ
ைகைய1 திெச> ெகா, தீபைத#ெகாண ைவ#7பE ெசா(6

எேனா அட 3ேபாலேவ ேபசெதாட<கினா. [13] “3னிவிC

3ைள#7 அபின" ஆகிய இவைடய இய(ைப அறி, 3திய நிமிஷதிகவைல# கட6( அ*தி#கிடத நா அத நிமிஷதி( மி7த ஆனத
அைடேத.

அ+ெபா* மடதி6 சில வ எைன+பா, "உ<களிடதி(

ஐயாவவகB#7 இ#கிற பிாிய இ. பதயி( நறாக ெவளி+பவிட.
இPவள8 பிாியைத யாாிட இவக ைவதிததாக நா<க

அறிெகாடதி(ைல. மடதி( இ+ேபா ஸநிதான இைத+ப-றி1 ெசா(6#

ெகாேடயி#கிற" எறாக.

அத1 சமயதி- பிைளயவகைள ேநா#கி,

[14]"எளிய ெர<7ளா ெர. ேதேத
தளிைய யாவ னளி வணேம"

எபைத1 ெசா(6வி ஒ. ேபசாம6ேத. அ 3த( பிற ேகா

ெசா(Kவத-7 இடமி(லாதபE 2Eய அள8 ஜா#கிரைதயாக நட
வேவனாயிேன. அ+பா( இவக பிாீதிD அதிகாிவிட.
{6.7}

"தீயெனC பா ெசவியிெலா வ-கPவ

மாDேம ம-ைறய வ"

எப ெபாிேயா கதாக இ#க8 ஒவைடய ேகா என#7 அC2லைத+
பி விைளவிதைமயா(,
(வித)

{6.8}

"[15]ெபானகரா காலதா; ைனய1சி தய1சிேயா
ேபான வா.
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எெனனயா வினவிய வலாாியிைற ெகாதமP
விைற#7 ேநயா

பிைனவினா யமவெசா( வழிDைன1 ேசாதித
ெப-றி தாC

3னவேன Dனளா ெலபிணி#7 மதாகி
3Eத வாேற "

எC அைம1 ெச>D அ+ெபா* ஞாபகதி-7 வத.
7மார#7 விவாக நைடெப-ற.
அ+பா( இவ திவாவைற ெச. ெச>யேவEயவ-ைற1 ெச>M

ெச>வி வதா. அ+பEயி#ைகயி( இவைடய 7மார சிதபர பிைள#7

விவாகM ெச>வி#கேவெமற 3ய-சி நைடெப-ற. சீகாழியி6தவ

சிறத க(விமாCமாகிய [16]7சாமி பிைள ெயபவைடய 7மாாி

மீனாசியைமைய அவ#7 மணM ெச>வி#க இவ நி1சயிதா. அதைன

ஆதீனகதாிட விண+பM ெச>தா. +பிரமணிய ேதசிக இ1ெச>திைய1

ெசா(6# 7சாமி பிைளைய அைழ வபE சில 3திேயாைர அC+பினா.
அவக ெச. ெசா(ல மன3வ 7சாமி பிைள வ இவைர#

கடெபா* இவ சபத ெச> ெகாBதைல# 7றி ெநேநர
ஸபாஷைண ெச> களி+-றாக. பி அவ தாிசனM ெச>ய+

ேபானெபா* ேதசிக பலவா-றாK அவ#7 மகி;8டா7பE ெச>ததறி

அவைர ேநா#கி, "ஐயா நீ<கB 7ஸாமி; நா3 7ஸாமிேய" எ. ெசானா;

சிறத க(விமானாதலா( அத அைமயான வாைத அவ#7 மகி;1சிைய
உபணிய. 32த ைவவி அவ சீகாழி ெசறா.
ேதசிக அத விவாக1 ெசலவி-7 5பா> ஆயிர அளிதத(லாம(,

க(6ைட#7றி1சியி( சின+படதி6த  நம1சிவாய ேதசிக#7

ஆதீனைத1 சாத ெபாியகா.பா.தபிரா 3த6ேயாகB#7 க6யாண1

ெச>திைய ெதாிவி#7பED கடைளயிடா. அ+பEேய எ(ேலா#7 இவ

விண+பM ெச> ெகாடா. அ<ஙனM ெச>ெகாட கEத<களி( வழ#க

ேபாலேவ 3த6( அவரவக த7தி#7 ஏ-ப+ பாட(க வைரய+ெப-றன.

அவ-. ஏைனேயா விஷயமாக1 ெச>த பாட(க இ+ேபா கிைட#கவி(ைல ;
 நம1சிவாய ேதசிக#7 எ*திய ஐ பாட(க ம எ ைகவசமிதன.
அைவ வமா.:
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(வித) {6.9}

1. "சீ@த கயிலாய பரபைரயி( உமாபதிேத சிக+பி ராற

ஏ@த கமணியி- சிவ+பிரகா ச+ெபாிேயா எபா- 7-ற
பா@த கமணியி- .ைறைசயி-+ பிரமணிய பரம- 7-ற

வா@த கமணியா< 7நம1சி வாயைனெய மனMசா தேற."

(ஏ@த கமணி - அணம1சிவாய ேதசிக. சிவ+பிரகாச+ ெபாிேயா - சித
சிவ+பிரகாச. பா@த கமணி - திவாவைற ஆதீனFதாபகராகிய
நம1சிவாயHதி.]
{6.10}

2. "அம6நி ெபயேரநி C8வ அ8வ அவ ெமன+

ெபாம6H றாமவ தைடதாத தரேநா#கி+ கற வாேற

இம6ெப> தாதவித விாிணதி யவ-றட#கி எ(லா மிப

ெதம6ய1 ெசDைறைச# 7நம1சி வாயாநி- ேச ேளாேம."
{6.11}

3. "தி1சமய டெனைமD விள#கியநி றி+ெபயேர சிைத Dெகா

ட1சைனெச> யிCMெசபித( ெச>யிCMெசா- றிடவளி அளவி லாத
க1சாிய விபநிைல காநின# கிய-.ெமா ைகமா .ேடா

71சைமD க;ைறைச வளநம1சி வாயாெம># 7ரவ ேரேற."
{6.12}

4. "தைதெபய ெர+பானி ைமதெனன ெவாவைனம
சா-ற( ெபா>ேய

நிைதயிலா தைதெபய ேதா-.ேபா ேதெயேதா
நீேய நீேய

அைதயிலா நிைன+ேபா(வா நிைன+பணிD ெமைம+ேபா(வா
அகில தியாேர

சிைதகளி+ றதிவா வைறவா; 7நம1சி
வாய ேதேவ."
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(இ<ேக ெபாிய படதி( இ+பவகB#7ாிய ெபா+ ெபயராகிய ‘நம1சிவாய’

எபைத ற8 @ட8ட இவ தீசா நாமமாகேவ ெப-றைமயி, 'தைத
ெபய ேதா-.ேபாேத எேதா நீேய” எறா. அைத - அகைத.)
{6.13}

5. "ஒ.ைடேயா நீேயம- றிரைடேயா யாெனனிC
உயேதா னீேய

எ.நின# கEைமயா த6னிர மசிெதன+ப
Eட6 ெனாைற

ந.ெபற விபிநிைன+ ணத6னி+ ெபாகிடநி
நாம மேறா

7.ைர மாட#ேகா 3திநம1 சிவாயாெம># 7ரவ ேரேற."

(ஒ. - வகார; அத-7+ ெபா அ. இர - நகார மகார; அவ-றி-7+

ெபா 3ைறேய திேராதாயிD ஆணவ3. அசி - சட.)

இவைடய விண+பைத+ ெப-ற நம1சிவாய ேதசிக மகி;1சியைட

விைடயC+பினா. அதி(, " நீ<க ஐபததா( ஆ#கிய ஐ பாட(கைளD
பா மகி;1சி யைடேதா" எற வா#கிய வைரய+ெப-றித.

ஏைனேயாக த<க த<களா( இயற உதவிகைள1 ெச>தாக. ேசாழ நா+

பிர#கB அய(நா+ பிர#கB வ த<க த<களா6யற

ெபாBதவிைய1 ெச> உடனி விவாகைத நடதி1 சிற+பிதாக.
க6யாண சிற+ட ஆ<கிரஸ ஆ (1872) ஆனி மாத 7 - ஆ ேததி

தகிழைம மா[ரதி( நைடெப-ற.

உf# கனவாகB அயZரா பல வ வ விசாாி1 ெசறாக.
அவரவகB#7 த#கபE 3கமக மாணா#ககளாK திவாவைற
மடதி6 வத காாியFதகளாK நடத+ெப-றன. சிறத ஸ<கீத

விவாகBைடய இைச+பா நாகர#காரகBைடய கான3 ஒPெவா
நாB நடதன.

விகடகவிD ேவதநாயக பிைளD.
ந(ல திறைமDள விகடகவிெயாவ அ+ெபா* பல வைக+பட ஹாFய+

ேப1#கைள+ ேபசி யாவைரD சிாி#7பE ெச> ெகாEதா. அ1சமயதி(
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அ<ேக வதித ேவதநாயக பிைள இ+லவேகாமாைன ேநா#கி,

"விகடகவிக விவாகB#7 ேந விேராதிக; விவாக இழிதவ-ைறD
உயதனவாக# 2.பவக; விகடகவிக உயதவ-ைற இழிதனவாக

நிைன#7பE ேபபவக" எறா. திமாக ேப எத+ ேப1 நயமாக
இ#7ெமபைத அவைடய வாைத ல+பதிய.
[17] சவராயK நாயக மாைல.
எ(ேலா#7 க6யாணபதிாிைக அC+பிய ேபால இவ, த மாணவராகிய

ைவ1 சவராயK நாயக#7 அC+பியிதா. அவ இவாிடதி( அளவ-ற

அைடயவ. ைவயி( ந(ல நிைலயி( இதைமயா( அவ த#க

ெதாைகெயாைற இவ#7 அC+பினா. தா விபாம6 வ6ய அவ

ெச>த அத+ ெபாBதவிைய நிைன மன<கனி த ெச>நறியறிவி-7
அறி7றியாக அவ மீ இவ ஒ மாைல இய-றி அC+பினா. அ பி

அவராேலேய பதி+பி#க+ ெப-ற.

சமாசார+ பதிாிைகயி( வத ெச>தி.
க6யாணதி-7+ பி சிலதின இவ மா[ரதி( இதா. அ#காலதி(

ஒநா இவ ேவதநாயக பிைளைய+ பா#க1 ெசறா; நாC உட

ெசேற. அவ ஏேதா ஒ சமாசார பதிாிைகைய+ பE#ெகாEதா.

இவைர#கட8ட அவ, "இ+பதிாிைகயி( இ+ேபா பE#ெகாE+ப

உ<க விஷயதா; 'இ#காலதி( தமி;நாE-7 இர ககளாக

விள<7கிறவ இவ. அவ ஒவ வசன எ*வதி( ஆ-றKைடயவ;

ம-ெறாவ ெச>Dளிய-.வதி( ஆ-றKைடயவ. வசன எ*பவ ஆ.3க

நாவல; ெச>D ெச>பவ மீனாசிதர பிைள. நாவல சிதபரதி(

பாடசாைல ைவ தமிைழ+ பாிபா6 வகிறா; ம-ெறாவ தாேம நைடயா

தக சாைலயாக இ த3ைடய ெசலவிேலேய பிைளகைள+ பE+பி

வகிறா' எப இதிKள விஷய" எறா. ேகட நா ஆனதமைடேத.
தமி; ம.
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அ+ேபா தMைசவாண ேகாைவைய+ பாட< ேக வேத. ஒநா 10 –

மணி#7 ேமேல இவ @ைஜ ெச>வத-71 ெசறா. @ைஜ ெச>

ெகாE#ைகயி- கைமயான Yவர வவிடைமயா( விைரவி( அதைன
3E#ெகா ஆகார பணாமேல வ சா>8 நா-கா6யி(

சா>ெகாடா; எைன+ பா, "ைகயிKள என தக?" எறா;

"தMைசவாண ேகாைவ" எேற. பE#7பE ெசானா; பE#ெகா
வேத; மி7த அய1சி உளவராக இ#கிறாெர. நா நிைன
நி.தினா( இவ கைண திற பா+ பE#க1 ெசா(வா.

இவ இ+பE யி#7ேபா பி-பக6( ஐ மணி ஆயி-.. இவைர+ பா#கவத

அபகளி- சில எைன# ேகாபேதா ேநா#கி, " இ+ேபா 2டவா
பாட<ேக இவகB#7 பைத உபண ேவ?
நி.தி#ெகாள#2டாதா? பாட எ<ேக ஓE+ேபாகிற? இதைன நீ

ெதாிெகாளவி(ைலேய" எ. கைமயாக1 ெசானாக. ேகட இவ,

"நி.த1 ெசா(லேவடா; அதா இ+ெபா* என#7 மதாக இ#கிற;
ரேநாயி பைத மற எ மன அN6ேலேய ஈபவிட" எ.

ெசா(6வி அத Nலாசிாியைடய ெபைமையD வா#7 விேசடைதD
அவ 3க#கட8 அ ெப-றவெரபைதD எ# 2றினா.

தமி;1ெச>Dளி( இவ#7 இத ஈபா அதைன இவ ேநா>#7 மதாக
எணிய இய( எ மனைத உ#கின.

பலபடைட1 ெசா#கநாத+லவைடய ெச>Dகைள+ பாராEய.
ம-ெறா நா இவ ஆகார ெச>வி வதெபா* நா

தனி+பாட-றிரைட+ பE#ெகாEேத. "ைகயிKள  என தக?"

எ. ேகக, "தனி+பாட-றிர " எேற; "அதி( இ+ேபா பE#7 பாட யா

வா#7?" எ. வினவினா. "பலபடைட1 ெசா#கநாத+ லவாிய-றிய பாட(க "

எேற. "அவ-ைற+ பED" எனேவ நா,
(கடைள# க6ைற)

{6.14}

[18] "வாபணி தாலத எேப Dைர#7 மலாிலய
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தாபணி தாலவ றறைல ேயெசாK தாரணிD
பாபணி தாலவ கேண பாி பாிைர#7

நாபணி தாெலன# காெசா(K வாெசா#க நாயக#ேக"
{6.15}

"ெம>#ேக யணிD பணிேயெய ேப3E ேம-கிடத

ெகா#ேகெவ 2பிைற ேயயைர ேசத ெகா6ேய
அ#ேக Dம#7# கிைடத 8பாய<க ளாெவன#7

ெசா#ேகச பாதைத# கி 3பாயைத1 ெசா(K<கேள"
எபவ-ைற+ பE# காEேன. ேகட இவ, "ெச>Dெளபைவ இைவேய;
ப#திரஸ இவ-றி( தகிற" எ. பாராE மன3கினா. தா

மகாகவியாக இ பிறகவிஞைடய வா#ைக# ேக அவ-றி நைடைய
அறி ஸேதாஷி#7 அாிய7ண இவபா( அைமதிதைம இதனா(
ெவளியாயி-..

எைன திவாவைற#7 அC+பிய.
ஒ தின நா<க பாட<ேக 3Eத ெபா* இரவி( மணி 9 - ஆயி-.. இவ

எ<கைள ஆகார ெச>ெகா வபE அC+பிவி தா உண1
ெசறா; அ+ேபா மைழ வ விடைமயாK மிக8 சிரமமாக

இதைமயாK நா ப அய நிதிைர ெச>ேத. உட பEதவக

தத இட<கB#71 ெசறாக.

ஆகார ெச>வி வத இவ எ(ேலா ஆகார ெச>ெகா

வவிடாகளாெவ. கவனி#ைகயி( நா W<7வைத# கடா. இவ

W<க1 ெச(K வைரயி( நா W<க1 ெச(வ வழ#கமி(ைல. அதனா( ஏேதா

அெஸள#கிய ஏ-பE#கலாெம. எணி எைன எ*+ப1 ெசானா; நா

எ*த8ட "ஆகார பணிவி:ரா?" எ. இவ ேகடா; இ(ைலெய.

நா ெசா(லேவ ஆகார பணிவி வபE எைன யC+பினா. ேபா>+

பாதெபா* வழ#கமாக நா உ`மிடதிK பிற இட<களிK கத8க
Hட+பவிடன; மா திபிவேத. அவைரயி( விழி#ெகாேட

இத இவ நா உணாைமைய அறி அதிக வதமைட பாK பழ3

104

வவி# ெகா உண1 ெச>தன. ம.நா காைலயி(,

"திவாவைற#7+ ேபா> ம-றவகBட பைழய பாட<கைள+
பE#ெகாE; சீ#கிரதி( நா வ விேவ" எ. ெசா(6 எைன
அC+பிவிடா. அ+பEேய திவாவைற ெச. பE வேத.

தி+ெபைற+ ராண இய-.பE +பிரமணிய தபிரானவக
விபிய.

சில தின<க ெசற பி ஒநா +பிரமணிய ேதசிக எைன வவி,
"நாைள# காைலயி( நீ மா[ர ேபா>வர ேவ. தி+ெபைற#7+
ராண இய-ற ேவEயைத+ப-றி அதல# கடைள1 +பிரமணிய
தபிரா ஒ விண+ப அC+பியி#கிறா. அதி( அவரா(,

'தி+ெபைற+ ராணைத1 ெச>D நைடயாக நாவணைன

நகரவணைன 3த6ய கா+பிய உ.+#கைள1 சிற+பாக அைம+ ராண

ெச>ய ேவெம. பிைளயவகB#7# கடைளயிபE பிராதி#கிேற.
அ+ராணைத அ<ஙன பாE+ @திெச> அர<ேக-றி 3Eதா(

அவகB#7 த#க ெசளகாிய ெச>வி#கலா. அ<ஙன இய-.வி#7பE

இ<ேக உள அபக பல Wகிறாக. இதலதி வடெமாழி+

ராணதி6 ெமாழிெபயத தமி; வசன நைட+ பிரதிையD இதலதி-7
3னேம ெச>ய+பEத பைழய தமி;+ ராண<களிரைடD

அC+பியி#கிேற. இவ-ைற த*வி+ ராண ெச>விடா( இத வஷ

மாகழி திவிழாவி( அ+ராணைத அர<ேக-ற ெதாட<கலா. இ<ேக

அவக இ#7 வைரயி( அவகBைடய ெசலைவ அEேயேன

ஒ+#ெகாBகிேற. ராண அர<ேக-ற+பட8ட 5. 2,000 அEேயCைடய

சபளதி6 அவகB#71 ேச+பி#கிேற. ராண ெச>வத-7

ெதாட<7பE ஸநிதான கடைளயிடேவ' எ. வைரய+ெப-.ள.

இத விவர<கைள+ பிைளயவகளிட ெசா(6 இ+தக<கைளD ெகா

உடபட1 ெச> அவகBைடய உடபாைட விைரவி( வ நம#71 ெசா(ல
ேவ" எ. ெசா(6 அ+தக<கைளD ெகா எைன அC+பினா.
ஒ ெச>Dளி ஈ-றE.
நா ம.நா காைலயி( மா[ர ேபா>+ பிைளயவகைள# க

இ1ெச>திகைள ெதாிவி+ தக<கைளD ேச+பிேத. அ+ெபா* இவ
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சேதாஷமைட ராணைத இய-ற ஒ+#ெகா தி+ெபைறயி
Fதலவிநாயகராகிய ெவயிKவத பிைளயாைர தியானி, "நில8வத

3Eயிெனா ெவயிKவத மழகளி-ைற நிைன வா;வா" எற அEைய1
ெசானா. அதைன உடனித 7பேகாண ேபைட ெத தமி;

விவானாகிய  ைவதியநாத ேதசிக ெரபவ ேக விய+-றா.
திவாவைற ெசற.
அ+பா( இ#கவிஞ சிகாமணி Hறாவ தினதி காைலயி(

திவாவைற#7+ ற+படா. நாC உட ெசேற. மா[ரதி6

ேவ. ஒ கனவாC வதா. நா 3னேம ேகட திேவ<கட ெவபாைவ+

பE1 சிதைன ெச>வத-7# ைகயி( ைவதிேத. "இ+தக என?"

எ. இவ ேகக, "திேவ<கடமாைல" எேற; இவ கடைள+பEேய நா
அதைன+ பE#ெகாேட வைகயி( சிேலைடயி ேவ.பாகB,

அவைரயி( அறிெகாளாத ெபா விேசட<கB என#7 அைற தின
இவரா( ெதாிய வதன. திவாவைற ேபாவத-7 அ 3Eத. அ#

காலதி-7 3ேப அாியிZ1 சடேகாைபய<காாிட அ Nைல நா
ேகEேத. ஆனாK இவ பாடM ெசான ெபா*தா அத

உைமயான ெபைமD ைவD ல+படன. திவாவைற ேபான

வழ#கேபால+ ெபாியவைகயி( காத, உபேதச காட, பிரேமாதர காட,
காசி காட 3த6யன8 சின வ7+பி( திவிைளயாட(, தி நாைக#
காேராண+ ராண, மா[ர+ ராண 3த6யன8 3ைறேய பாட<ேகக+ெப-.

வதன.

இர வைக+ பாட<கB நடவாத சமய<களி( இவ ெசா(K N(கைள

ஏE( எ*வ, நபகB#7 அC+ப ேவEய கEத<கைள இவ ெசா(ல
எ*தி 3E# ைகெயா+ப வா<கி தபா6( அC+வ, 3 ேகEராத எத
NK#காவ ெபா ேக வவ, Nதனமாக வத மாணா#ககB#7

இவைடய கடைளயிபE பாட ெசா(Kவ என#7 அ#காலதி( அைமத
ேவைலக.

+பிரமணிய ேதசிக#7 இவபாKள ேபர.
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காைல+பாட நட 3Eவத-7 பதிெனா மணி ஆகி வி; சில சமய 12 -

மணி ஆகிவிவ உ. இவ @ைஜைய 3E#ெகா வவத-7

ேநரமானா(, பதி#7 வர#2Eய தி#2டதா அைனவேரா ேதசிக

காதி+பா. அ1 ெச>தி தம காதி-7 எEய8ட த நியம<கைள விைரவி(

3E#ெகா இவ ெச(Kவா.

பதி#கE ேம(ப#கதிKள வாயி6 நிைல 7றியதாயிதைமயி அ<ேக

இவேபா7ெபா* சிரமேதா 7னி விைர ெச(Kதைல# கட ேதசிக
அத+ பாக தி+பணி நட#7ெபா* இவ ெசளகாியமாக1 ெச(Kத-7

த#க உயர3ளதாக அத நிைலைய அைம#கேவெம. கடைளயிடா ;
அ<ஙனேம அைம#க+ெப-ற. அைத# கவனித பல இவாிட ேதசிக#7ள

ேபரைள மிக8 பாராEன.
ஒ ெமாழிெபய++ பாட(.

ஒநா திவால<கா தியாகராஜ சாFதிாிகளிட இவ ேபசி#ெகாEத
ெபா* அவ ஒ ேலாக ெசா(6+ ெபாB ெசானா. இவ அதைன

உடேன ெச>Dளாக எ*வி+ பE#க1 ெச>தன. அவ ேக விைரவி(

ெபா விள<7பE இவ ெமாழிெபயதைத அறி வியதா. அ1 ெச>D

வமா.:

(வித) {6.16}

"ெந-றியி னீ. ைனதிட+ பராக

நிமிெதழ+ ப(ெசவி ேதா.

-றிய வரா#க அைடெவாழி திவா

திேபா H1சிைன ெயறிய+

ப-றிய Tத-றீ ெயழமதி Dகி+

பாய3 7திட+ -ேறா(

ெவ-றியா யிெப- ெறழவிைட ேயாட

ெவணைக ாிபிரா ர#க."

(சிவபிரா தம திெந-றியி( திநீ. ைனதன; அ+ெபா* அத நீ. அவ
தி1ெசவியி( 7டலமாக அணிதித நாக<களி ககளி( வி*த; அைத

நீ#7வத-7 அைவ ெபH1 விடன; அ#கா-றா( ெந-றி#க ெந+ எாித.
அத Yவாைலயினா( தி3Eயி6த பிைற உகி அ3தைத உ7த;
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அPவ3த ளிபட உைடயாகிய 6ேதா( உயிெப-ெற*த; அ க
இடபவாகன அMசி ஓEய; இ#காசிைய# க அவ நைகதா; அதைகய

சிவபிரா காதக.)

இPவண அ+ெபா*த+ெபா* ெச>த ெமாழிெபய++ பாட(க
ப-பலெவ. ேகவி.

தி+ெபைற+ ராண பாடெதாட<கிய.
இ+பE இ#ைகயி( ஒ தினதி( +பிரமணிய ேதசிகைடய கடைள+பE

ந(லேவைளயி( இவ தி+ெபைற+ ராணைத இய-ற ெதாட<கினா.
ெதாட<கிய8ட எ*தாணி ைகயி( இ(லாைமைய யறி மட#

காாியFதெராவைர யைழ ஓ [19] எ*தாணிையD ஏகைளD ெகாண

எனிட ெகா#7பE ெசானா. அவ அ+பEேய ெச>தன. ேயாசி

ைவதித ஒ விநாயக கா+1 ெச>Dைள வழ#க+பEேய ெபாவாக 3த6ெசா(6 எ*விதா.

அ+பா( Fதல விநாயகராகிய ெவயிKவத விநாயகர Fதிைய+ பாவத-7

இவ ேயாசி+பைத அறி, "3னேம நா மா[ரதி-7 வ ெமாழிெபய++

தக 3த6யவ-ைற# ெகாத8ட, 'நில8வத 3Eயிெனா ெவயிKவத
மழகளி-ைற நிைன வா;வா' எ. ஐயா அவக ெசான ஓரE என#7
ஞாபகதி6#கிற" எ. 7றி+பிேத ; "அ+பEயா? அ

நறாகவி#கிற" எ. ச-. ேநர ேயாசி 3த( HறEையD சிறத
க-பைனDட 3E ஈ-றEைய இ.தியிேல எ*பE ெசா(6 ேமேல

பாட(கைள1 ெசா(6 எ*வி#ெகா ேபானா. அ1ெச>D வமா. :
(வித) {6.17}

"[20]இல8வத ெசPவாெய ெபமாE பாைவெயா
இ#7 3_(

ெசால8வத நெபமா பாைவDேம- றமசிற+
ேதா-றி யா<7+

பல8வத ெபாழி(வளMசா( 7ைறD ெபைறயிப 2
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நில8வத 3Eயிெனா ெவயிKவத மழகளி-ைற
நிைன வா;வா."

இநிக;1சிைய# கட அகி6த அறிஞகB#7 விய+ டாயி-.;

"ம-றவகளாக இதா( தைம எPவள8 க; ெகாவாக? நைமD

நி+பதி+ கழ1 ெசா(வாகேள!" எ. அவக த3

ேபசி#ெகாடாக.

'சிறவாதவ-ைறD சிற+பி#க வ(லவ.'
தி+ெபைற+ ராணதி( நா+படல @தியாயி-.. நடத பாக<கைள1

+பிரமணிய ேதசிகாிட பE# காட இவ விபின; தியாகராச ெசEயா

உடனிதா( மிக8 நலமாயி#7ெம. நிைன ஒநா அவ#7

எைன#ெகா ஒ கEத எ*விதன; "வகிற சனி#கிழைமயி பி-பக6(

தி+ெபைற+ ராணதி( நடத பாகைத ல மகா ஸநிதானதி
தி1ெசவி சாத எணியி#கிேற. அ#காலதி( நீD உடனிதா(

தி+தியாக இ#7. ஆதலா( சனி#கிழைம Rாிேயாதய காலதி(

ேகாமா<7ள#கைரயி( நா பா#7பE நீ வவிடேவ.

சிறவாதவ-ைறD சிற+பி#கவ(லவ நீய(லவா?" எப அ#கEததி- கட
விஷய. சனி#கிழைம காைலயி( எ+பED அவ வர#2ெம. நிைன

காைலயி( அT]டானைத 3E#ெகா ேகாமா<7ள வடகைரயி
கீைழ#ேகாEயி( அவைடய வரைவ+ பா#ெகாேட இவ நிறா.
கEதைத# கட ெசEயா ெவளி#கிழைம இரா+ ேபாசனைத

3E#ெகா உடேன 7பேகாணதி6 வEயி( ஏறி1 Rாிேயாதய

காலதி- ேகாமா<7ளதி வடகைரயி ேமைல#ேகாEயி( வைகயி( இவ
கிழ#ேக நி-பைத# க வEைய வி இற<கி ஆவேலா விைர

வவாராயின. அ<ஙன வத ெசEயா இவ#7 அMச6 ெச> வி உடேன
ேகாப#7றி+ட எனிட வ, "ஐயா எ*த1 ெசானாK நீ எ*தலாமா?
சிறவாதவ-ைறD சிற+பி#கவ(லவ நானா? ஐயா அவக அவசரமாக1
ெசானாK ேயாசித(லேவா நீ எ*தேவ?" எ. ேமேல ேமேல

கE+பாராயின. இ#கவியரச அவைர+ பா, "ஏன+பா அவைர#

கE#கிறா>? நாேன அ+பE எ*த1 ெசாேன. நீ இடமறி சேதாஷி+பைத
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ேநேர பல3ைற பாதி#கிேறேன, நீ இதா( ஸநிதானதி-7
தி+தியாயி#7மேறா?" எ. ெசானா.
ெசEயா, "ைவ நிரபிய உ<கBைடய N(களி- சிறவாத பாக ஏேதC

இதாலேறா நா சிற+பி#கேவவ? அ கிைடயாேத. ' நீ வ ேக
மகி;1சியைடய ேவ' எ. எ*தியிதா( என#7 தி+தியாக இ#7.
ேபான ேபாக. இனிேம( இ+பE எ*த1 ெசா(ல# 2டா" எ.
ேக#ெகா பிைளயவகBட V வ ேசதன.

பி-பக6( +பிரமணிய ேதசிக#7 3ேன ராண பE# காட+பட.
கட8 வா;தி- சிலசில பாட(களி- ராணதிKள சாிதிர<க

அைம#க+பEதன. அவ-ைற+ ப-றி1 ெசா(Kெபா* இவ, "[21] NCத(

ெபாைள தனகதட#கி எC பாயிர இல#கண அைமய இPவா.
பாட+ெப-ற. இ<ஙனேம காMசி+ ராண 3த6யவ-றி கட8

வா;#களி- காண+ப. அவ-ைற+ பிப-றிதா அEேய இ<ஙன

ெச>ேத" எறா.

உடனித தியாகராச ெசEயா 3த6யவகB வடெமாழி விவாகB

பிற ேக மகி;1சியைடதாக. ேதசிக மிக8 பாராEயட, "இNைல

விைரவி( 3Eதா( அர<ேக-.த-7ாிய ஏ-பா ெச>ய+ப" எ. 2றினா.

அ<ஙனேம இவ ஓ>8 ேநர<களி- ராண1 ெச>Dகைள இய-றி எ*வி
வதா. ெசEயா விைடெப-. அத தி<ககிழைம காைலயி- ற+ப#

7பேகாண ெசறா.
பா#க வபவக.

பல ெச(வகB விவாக பல +பிரமணிய ேதசிகைர தாிசி1

சிலதினமி ஸ(லாபM ெச>த- ெபா திவாவைற#7 வவாக.

சிலைடய வி+பதிபE அவக ெச>தனவாக+ பிற#7 ேதா-.வண

திய ெச>Dகைள1 ெச> ெகா, சில ஏேதC திய Nெலாைற1 ெச>
ெகாணதா( அைத திதி# ெகா1 சிற++பாயிரமளி, தா பEத
N(களி( உடான ஐய<கைள யாேரC வ வினாவினா( அவ-ைற தீ,
இC அவகB#7 ஆகேவEயவ-ைற# கவனி அC+வ இவ#7
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அ+ேபா வழ#கமாக இத. பிC நகர+ பளி#2ட<களிK

காேலYகளிK 3ள தமி;+ பEதக தா<க ெசா(லேவEய பாட<களிகEனமானவ-றி-7+ ெபா ெதாி ெகா ேபாவத-7 வி3ைற நாகளி(
வ வ ேகவி தி+திD-.1 ெச(வாக. அ+பEேய கிராம+

பளி#2ட<களிKள உபாதியாயகB வ தம#7 ேவEய N(கB#7+
ெபா ேக ெதாிெகா ெச(வாக. பிைளயவகB#7

ஓ>வி(ைலெய. ெதாிதா( +பிரமணிய ேதசிக பE#கேவEயவகைள

தமிட வர1ெச> தாேம பாடM ெசா(6 ெதளிவி அவகைள அC+வா.
வபவக பலவைகயாராக இத( 2. அவகளி- பதிேபாஜன#7

உாியவகைள+ பதியி( ைவ உபிதK ஏைனேயாைர அவரவைடய
பிாி8#7 த#கபE ேவ. ேவறிட<களி( தனிதனிேய ைவ+பி ஆகாரM

ெச>விதK இடமளிதK பிற8 ஆதீனகதைடய ஆM ைஞயா( ஒ*<காக
நைடெப.. அத அC2லைத உேதசிேத சில பாட<ேகபத-7
வவேபா( வ சில தின இ ெச(வாக.

தHகளி- பாடMெசா(Kேவா இ(லாைமயாK திரவிய ெசளகாிய

இ(லாைமயாK இவ பாடM ெசா(Kதைல# ேகவிD-. அE#கE வ பE#க
வேவா சில. சில மாத<களி ேவEயவ-ைற# ேக#ெகா விைட

ெப-.+ ேபாேவா சில.

வெறாடர ஞாபக ச#தி.
கதராண+பாட நட வைகயி( அதிKள கய3கC-பதி+ படலதி( 70ஆவ ெச>Dளாகிய, "மாடவPவ6யகல" எற ெச>DB#7+ ெபா
விள<காைமயா( இவ ெநேநர ேயாசைன ெச>வி, "வெறாட

இNைல 3 பாட<ேகட. அவ சிதி ைவதி+பா. அவ

வெபா* ேகடா( விள<7" எறா. அPவாேற அவ பி ஒசமய

வதெபா*, "கதராணதி- கய3கC-பதி+ படலதி( ஒ சேதக” எ.
ெசா(6வி+ பாட6 3தைல இவ ெசா(ல ெதாட<73ேப, "இன

ெச>Dேளா?" எ. அ1ெச>Dளி 3*+பாகைதD ெசா(6 தா 3

ேகEதபE ெபாைளD அவ 2றிவிடன. மாணா#ககெள(லா

அவைடய ஞாபக ச#திையD பாட ேபா-றைலD ெதாி வியதாக.
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எ தைதயா#7 எ*திய கEத.
அ+ராணைத நா<க பாட ேக வத காலதி( [22]கா7E எC ஊாி(
இத எ தைதயா 3ட#7 Yவரதா( மிக8 ப உ-றா;

"பிைளயவகளிட பE# ெகாEத ஒ பிராமண அவகைள வி+
பிாிேபானா" எ. யாேரா ஒவ 2றியைத அவ ேகவிD-. நாதா

அ<ஙன பிாி விேடேனாெவ. ஐய3-றா. உடேன வ எைன+

பா#கேவெமற வி+ப அதிகமாக இ ேதக அெசௗகாியதா(

அவ#7 வர# 2டவி(ைல. கவைலயினா( அெசௗகாிய அதிகாிவிட.

அதனா( உதமதானரதி( இத எ சிறிய தைதயா#7 த3ைடய ேதக
அெசள#கியைத ெதாிவிதேதா எCைடய நிைலைய+ ப-றி நறாக

விசாாி உடேன எ*தேவெம. ஒ கEத எ*தினா, அவ அ# கEதைத

ஓ ஆ வச திவாவைற#7# ெகாதC+பினா. அைத# கட8ட

தக+பனாைர+ பா#க ேவெமற ஆவK கவைலD என#7 மி7தியாக

உடாயின. அவைடய ேதக அெசள#கியைத நிைன வதிேன;

எPவாேறC ேபா>+ பா#கேவ ெமெறணி+ பிைளயவகைள உதர8
ேகேட.

எCைடய வி+பைத யறித இவ ைணயிறி எைன அC+ப ணியாம(
என#7 த#க ஆ.த( 2றி எ தைதயா#7 ஒ கEத எ*விதா. அ

வமா.:
உ

சிவமய.

"சா 7ேலாதம சாபவகளாகிய ஐயரவகB#7 அேநக தட.
" இPவிட யாவ ே%ம. சாமிநாத ஐய ே%மமாக இ#கிறா. தா<கB

7ழைத 3த6யவகB ே%மமாக இ#கிற ெச>தி#7# கEத வைரதC+ப
ேவ.

"தா<க சாீர ெசள#கிய இ(லாம6 தைல#7 ஜல ேபா#

ெகாடதாக8 அன ெச(லாம6#கிறெத . [23]சினசாமி
ஐயரவகB#7 எ*திய கEத இPவிட வ ேசத; பாைவயிேடா.
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சாமிநாத ஐய மிக8 கிேலச+ப, ‘இ+ேபாேத ேபா> நா பா#ெகா
வேவ' எ. தீவிரமாக+ பிரயாண+படா. அ+ேபா நீ நிழK இ(லாத
கா ராYயதி( நிராதாரமாக+ ேபாவ 2டாெத. நா ததி#கிேற.
அ+பE ததி அவ நீ<க என சிரம+பகிறீகேளாெவ. சதா

கவைலDளவராகேவ இ#கிறா. ஆைகயா( இத# கEத கட8டேன உ<க
ேதக ெசள#கியைத# 7றி ஒ கEத அC+வதறிD அPவிட#
காாிய<கைள+ பா# ெகா 3 கEததி( எ*தியபEேய வ
ேசரேவ.

"உ<க ேதக ெசள#கியைத# 7றி1 சீ#கிர கEத அC+பிவிடா( நீ<க
ப நா தாமதி வதாK வரலா. 'சாமிநாத ெசள#கிய ெதாிதா(தா
என#7 ெஸள#கியமா7' எ. எ*தியி#கிறீகேள. அவ நிரப8

ெசள#கியமாக இ#கிறா. அவைர# 7றி யாெதா கவைலD ேவடா. நா

இ+ெபா* திவாவைறயிேலேய இ#கிேற. காகித3 திவாவைற#ேக

அC+ப ேவவ. [24]............. ..............

இ#கEத சாமிநாைதய ைகெய*. ஆைகயா( சீ#கிர பதிலC+பேவ.
இ<ஙன

ஆ<கிரச ஆ ஆவணி மாத 32.

மீனாசிதர."

இ# கEதைத+ பாத8ட எ தைதயா, "உ<கBைடய அைமயான கEத
வ என#7 மி#க ஆ.தைல விைளவித. என#7ள அெஸள#கிய இதனா(

சீ#கிர நீ<கிவிெம. எ`கிேற. ெஸள#கியமான8ட வ

பா#கிேற" எ. இவ#7 ஒ பதி( எ*திவி1 ெசளகாிய+பதி#ெகா

சில வார<கB#7+ பி திவாவைற#7 வதா; எCட சில தின

இ பிைளயவகேளா சபாஷைண ெச>வி மன3வ மீ
ேம-2றிய கா7E#71 ெசறா.

'உலெகலா' எC ெச>Dளி உைர.
ஆ<கிரஸ வஷ காதிைக மாததி- ெபாிய ராண+ பாட ஆரபி#க+பட.

தியாகராச ெசEயா வ ேக இ-றன. இய(பாகேவ மகா

ைவதியநாைதய அவ தைமயனா இராமசாமி ஐய மடதி-7
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வதிதைமயா( அவகB சிலதின உடனி ேக வவாராயின.
அ+ராணைத நடத ெதாட<கிய ெபா* Hல ம3ள சில அ1+
தக<கB சில பாகதி-7 ம உைர எ*த+பட தக ஒ.

வதிதன. "உலெகலா" எற ெச>DB#7 அத உைரயாசிாிய எ<ஙன

ெபா ெச>தி#கிறாெரபைத அறிவத-7 அதCைரைய+ பE+பி இவ
ேகடா. அ1ெச>Dளி நயைத அP8ைர ந7 ல+பதவி(ைல. 'மல

சிலபE' எபத-7 இல#கண+ பிைழயாக மல ேபாற சிலபEெய. ெபா
எ*த+பEத. அதைன யறி இவ மனவதமைட, "மல சிலபE

ெயற விைனெதாைக; அத-7 மலத சிலபE ெயபதா ெபா.
மலேபாற சிலபEெய. ெபா ெகாள ேவமானா(, மல1சிலபE
ெய றித( ேவ. அ+பEயித( இ<ேக ெபாதா" எறா;

உலெகலா மல சிலபEெயன இைய#க ேவெம. இ+ெபாB#7

ேம-ேகா திவாசகதிKள, "தி(ைல HW ராEய ேசவE, ப(Kயி ெர(லா
பயிறன னாக" எபெத. எ<கB#71 ெசானா. அத உைரைய1

+பிரமணிய ேதசிகாிட பE# காட1 ெசா(லேவ ேக அவ

அதி+திD-றா. அத வத மனதி( இேத வத; அத ெபாைள
யாவ எளிதி( அறி ெகாள1 ெச>யேவெமன எணிேய, ேச#கிழா

பிைள தமிைழ இவ இய-.ைகயி( [25] "மாேம8" எC< கா+1 ெச>Dளி(
விள#கின; அ1ெச>DளிKள நா காமE 3த6யவ-றா( இ விள<7.
ெபாிய ராண+ பாடைத நி.திய.
ெபாிய ராணதி- கண+பநாயனா ராணைத+ பாட< ேக வைகயி- சில
தினதி-7+ பி என#7 3த6- கைமயான Yவர கட. பி ெபாியைம

(பைனேயறியைம) @E விடைமயா( ைதமாத 3த6( எ அமாCைடய

ஊராகிய Rாிய Hைல#7 நா ெச(KபE ஏ-பட. நா ெசறதனா(

மனவத3-றித பிைளயவகBைடய ேநா#கைத அறித ஆதீனகத,
"சாமிநாைதய ெசள#கியமைட வத பிேப ெபாிய ராணதி( எMசிய
பாகைத+ பE#கலா" எறா. அதனா( அ+பாட சில கால வைரயி(

நைடெபறவி(ைல.

பல ஊகB#71 ெசற.
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அத-7ேம( இவ த3ைடய மாணா#ககBட ற+ப திவா5,

கீ;ேவf, நாகபEன, ஆவராணி, காைர#கா(, தி1சிரா+பளி 3த6ய

இட<கB#71 ெசறா. ைத மாததி( இவ திவாவைற#7 திைகயி(

நீடாம<கல#7 வெபா* இவ#7 3ட#7 Yவர க விட. அதனா(

ப உடானைமயா( அPQாிK அயZகளிK3ள சில கனவாகளி
உதவியினா( அ நீ<7வைரயி( அ<ேக த<கியிதா.
ஒ பாE-7+ ெபா 2றிய.
தமிழி( ந(ல பயி-சி இ(லாம( N(கB அ<க<ேக ஐயதி-கிடமான சில

ெச>Dகைள ம மனன ெச> ெகா பEத யாைரேயC கடா(
அத+ பாட(கைள1 ெசா(6+ ெபா ேகப சிலைடய வழ#கெமப

அறிஞகB#7 ெதாிதித( 2. அதைகய ெச>Dகளி ெபாைள

ெதாிைவ# ெகாடதனாேலேய எ(லா விவாகளிK தா

ேம-படவகெளற த#7 அேனா#7 உடாகிவி. அதனா( த3ைடய

சில வினா#கB#7 விைட அளியாதவக தமி;விவாகள(லெர. தாேம
தீமானி விவாக. அ<ஙன அவக ெசா(ல# 2Eய ெச>Dக :

[26]"வெததிேர ெதா*தாைன', "நMச மனவைர", ஆயமா நாக " , [27]"மாலராகி

வத " எபன 3த6யைவ.

அத வைகைய1 சாத ஒவ இவைடய வரைவ அறி இவபா( வ ேகவி
ேககெதாட<கினா. இவ 3கமாக எPவளேவா பல அாிய விஷய<கைள# ேக

அறி ெகாளலா ெமற எண அவ#7 உடாகேவயி(ைல. ஏேதC

இய-ைகயாகேவ பEதிதால(லேவா அத எண உடா7? அவ ேகட
ஒPெவா வினாவி-7 இவ எளிதி( விைடயளி வதா. வதவ த3ைடய

சர#7#கைள ஒPெவாறாக எவிடா. பலெச>DகB#7 இவ ெபா

2றி வவைத# ேகட அவ, அ கா. மி#க ஐயதி-கிடமாயித அவராெபா அறிைவ#க+படாதமாகிய,
(கடைள# க6ைற)

{6.18}

"[28]காணிD< காணிD< காணிD< காணிD< காணிD<காகாணிD< காணிD< காணிD< காணிD< காணி3#காகாணிD< காணிD< காணிD< காணிD< காணிDநா-
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காணிD< காணிD< காணிD< கா< க*#7றேம "

எC ஒ ெச>Dைள#2றி+ ெபா வினாவினா.

இவ அதிேல உள காணிகைள# 2E, "காைல# கா ெமப இத ெபா.
க*#7றைத யைடதா( அ தல சிவெபமா திவEைய# காண1

ெச>Dெமப இத க. இ,

{6.19} 'பிண#கிலாத ெபைற+ெப பிதேன
............... எ விைன ெயாதபி,

கண#கிலாதி# ேகாலநீ வ காEனா>க*# 7றிேல'
எபைத நிைன பாட+ ெப-ற" எ. விைடயளிதா. ேகட அவ விய,
"இவைரயிK யா இத-71 சாியாக+ ெபா ெசா(லவி(ைல. கEனமான

ெச>Dைளேய ெபா.#கி எ(ேலாைரD ேக# கல<க1 ெச> ெகா வ

நாேன ெதாிெகாளவி(ைல. யாெதா கவைலDமிறி இத-7+ ெபா 2றிய

தா<க ெத>வ+ பிறவிேய" எ. பாராE# 2றி மகி; ெசறா.

அவ ெசறபி இவ, "இ+பE ஒ 2டதின தமி;நாE( இ#கிறாக.

இதைகய பாட(கB#7+ ெபா 2.வதா உைமயான லைம ெயற
அபி+பிராயைத அவக எ+ெபா* விடமாடாக" எறா. உடனித

அPQராாி- சில, "இத ]ட எத தமி; விவா வதாK இ+பEேய

ேகவி ேகப வழ#க. சாவான சில இவCைடய படாேடாபதி( மய<கி

அட<கி விவாக. அதனா( இவCைடய ெகா*+ மி7 வத. இைற#7

த<க 3 இவCைடய கவ அட<கி-.. எ<கB#7 அ

சேதாஷமாகவி#கிற" எறாக .
திவாவைற#7 ம.பE வத.

அ<ேகDளவைடய வி+பதிபE இவ ேமனா+ப(ல#ைக

உபேயாகி#ெகா திவாவைற#7 வவாராயின. உட ெசற

மாணா#ககB தவசி+பிைளகB இவைர மிக8 ஜா#கிரைதயாக#

கவனி#ெகா வதாக. இவ#7 Yவர வதைத# ேகவிD-.
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திவாவைறயி6 ெசறவகBட இவ மாணா#கராகிய சாமிநாத
படார ெமபவ வழியி- ெச. பாதன.
எைன+ப-றிய கவைல.
அவைர+ பாத8ட இவ, "சாமிநாதா, சாமிநாைதய#7+ ெபாியைம எத
மE6#கிற? தைல#7 ஜல வி டாயி-றா? ெசள#கியமாக இ#கிறாரா?"

எ. ேகடன. படார, "நா பா#கவி(ைல; அதனா( அவைர+ப-றி என#7

ஒ. ெதாியா" எ. 2றேவ இவ, "அE#கE ெச. அவைர+ பா

வபE ெசா(6 அத-காகதாேன உைன திவாவைறயி( ைவ வி
வேத? நீ கவனியாம6த என#71 சிறி தி+தியாக இ(ைல" எ.
ெசா(6வி திவாவைற#7 வதா; வத8டேன ேம-2றிய

சாமிநாதபடாரேதா ேவெறாவைரDM ேச எCைடய நிைலைய அறி
வபE RாியHைல#7 அC+பின. அவக வ எைன# க கவைல

தீ, "உ<கBைடய ேதகதி நிைலைமைய நறாக அறி ெகா விைரவி(
வ ெதாிவி#7பE ெசானதறி ஏதாவ உ<கB#7 ஆகேவEயிதா(

அைதD ெதாி வ ெசா(ல ேவெம. ஐயா அவக ெசானாக.
அவக உ<க விஷயமான கவைலேயாேடேய யி#கிறாக. சீ#கிரதி(

நா<க ெச. ெசா(லேவ" எ. ெசானாக. உடேன நா, "இ<ேக

யாெதா 7ைற8மி(ைல. எCைடய அமானவக எைன நறாக# கவனி

வகிறாக. 2Eய சீ#கிரதி( எ ேதகநிைலைம நறாக1 ெசள#கியமாகி வி.

ஆன8ட வ அவகைள+ பா என#7 உள வி+பைத+ @தி

ெச>ெகாள எணியி#கிேற. இைத ெதாிவி+பேதா என#7 உள

இைடவிடாத ஞாபகைதD ெதாிவிD<க" எ. ெசாேன. அ+பா( மிக8

அவசரமாக அவக ெச>தி ெசா(Kத-7 திவாவைற#7+ ேபா>விடாக.
அவகளா( எCைடய நிைலைய ெதாிெகாட இ+லவ ெபமா சில

தின<கB#7 ஒ3ைற எைன+பா வபE யாைரேயC அC+பி வதா.
என#7 அ மிக8 ஆ.தலாக இத.
மகாமக.
அ+பா( ஆ<கிரஸ வஷ (1872) மாசி மாத 7பேகாணதி(  மகாமக

ணிய காலமானதா( Fநானதி ெபா தி#2டேதா ம-ற+
பாிவார<கேளா +பிரமணிய ேதசிக அநக#7 விஜயMெச> அ<ேக
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ேபைட ெதவிKள ஆதீன மடதி( த<கினா. த3ைடய மாணா#க

பலேரா இ#கவிஞேகாமாC உட ெச. அ<ேக சில தின இ

சிற+பிதா. தமி;நாE பல பாக<களிKள ஜமீதாகB மிடாதாகB

பிர#கB சி]ய ேகாEகB அ<7 வ ேதசிகைர தாிசி மகி;வைட-

தாக; அத நகாிKள ைசவ+ பிர#களி- பல மேகவர @ைஜD, படண+

பிரேவச3 மிக1 சிற+பாக நடதி ைவதாக. +பிரமணிய ேதசிக ஒ ெபாிய

சைப 2E விவாகB#ெக(லா ஏ-றபE ஸமான ெச>தன. வதவகளி(

தமி;+ பாைஷயி( அபிமான3ள ெபபாேலா இவைர+ பா இவைடய

வா#கி ெபைமையD அைமையD பாராE த<கBைடய இடதி-7 வ
சிற+பி#கேவெம. இவைர# ேக#ெகா ெசறன. சில தின<க

ெசறபி ேதசிக பாிவார<கBட திவாவைற#7 விஜய ெச>தைமயா(
இவ உட வ அ<ேக த<7வாராயின.
சிற++பாயிர<க.
7பேகாண#7 வத பிர#களி- சில, விவாகளி- சில உட வ

திவாவைறயி( த<கி1 +பிரமணிய ேதசிகைர நாேதா. தாிசி+பட

பிைளயவகேளா சபாஷைண ெச> வதன. அ+ேபா இதிறதா#7

உடான மகி;1சி#7 எ(ைலேய இ(ைல. அவகளி( மைர இராமசாமி

பிைளெயபவ ெச>D நைடயாக தா இய-றிய 'சிவாலய தாிசன விதி'

எC NைலD வடெமாழியிKள பஹாி சதக<களி ெமாழிெபய+பான
N(கைளD பE#காE1 ெச+ப ெச>ெகா சிற++ பாயிர<கB

ெப-றன. திெந(ேவ6ைய1 சாத ேபைடயிKள [29]+பிரமணியபிைள
ெயபவ த வழிபகட8ளாகிய ச#கைர விநாயகமீ தா இய-றிய ஒ

பதிகைதD ேவ. சில N(கைளD பE#காE திதி#ெகா சிற++
பாயிர<கB ெப-றன. அவ-. என#7#கிைடத ச#கைர விநாயக பதிக1

சிற++பாயிர வமா. :(வித)

{6.20}

"@ேம8 ந<ைகவள ம<ைகநக ைர<ைகDைட+ ேத ேமனி+

பாேம8 ம#கைரேந ச#கைரவி நாயக-ேகா பதிகM ெசா-றா

மாேம8 ெசா#க6<க வள3ேறா றிடேதாறி வத ெசம(
நாேம8 ெபக;சா கைலDண+ பிரமணிய நாவ ேலாேன."

118

இ<ஙன தா<களிய-றிய N(கைள இவாிட பE# காE1 சிற++ பாயிர
ெப-.1 ெசேறா ேவ. சில உ.
ேச-h ஜமீதா.
+பிரமணிய ேதசிக பிைளயவகB#7+ ெபாBதவி ெச>ய விபிD,

அPவா. ெச>தா( மடதிKளவக மட+ பணைத வைரயைறயிறி
இவ#7 தா ெகா1 ெசலவிவதாக தைம# 7ைற2ற#

2ெமெறணினா. அதனா( இவ#7 ேவ. வைகயான ஆதரைவ

உடா#க# கதி, யாேரC பிர#க வதா( இவைர+ பா#க1 ெச>

அவகைள#ெகா இவ#7 உதவி ெச>வி வதா. அPவ+ெபா* அத+
பிர#களா( இவ#7+ ெபாBதவி கிைட வத.

தமிழி( ந(ல பயி-சிDளவரான ேச-றா ஜமீதாராகிய 31சாமி

பாEயரவக ஒ சமய அ<ேக வ சில தினமிதன. இவேரா

பழகேவெமC வி+ப அவ#7 இதைமயி அவைர1 சதி1
சபாஷைண ெச> வதா( தம#7 தி+தியாக இ#7ெம. இவ#71

+பிரமணியேதசிக ெசா(6யC+பினா. அ+பEேய இவ அத ஜமீதாைர#

க ெநேநர சபாஷி அவைடய ந-7ண<களி( ஈப,
(வித) {6.21}

"திவியKM [30]ேசைறநக ாிராசதா னிதலமா தி<க ேபால

உவியK< கவிைக31 சாமிபா EயCயிக உவ+ப ேமவி
மவிய[31] தரமகா 6<கேவ ளைம1சிய-ற வழிந டா

ெபாவியலா வராிைம# ெகா+பெதென றியாவகB கK வாேர"
எC பாட( ஒைற இய-றி+ பE#காபE ெச>தா.
ஜமீதா ேக இ-. இவ#7 த#க ஸமான ெச> பாராEனா;
ேச-h#7 வ சில தின<களி தைமD ம-றவகைளD மகி;வி#க
ேவெம. வ-.தி# ேக#ெகாடா. அ<ஙன ெச>வதாக

வா#களி இவ த3ைடய விதி#7 வ விடா.
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திவாவைற#7 நா திபிவத.
RாியHைல#71 ெசறித நா மாசி மாத 17-ஆ ேததி தகிழைம (26-2-

1873) மாைலயி( எ தைதயாேரா ைறைச ெச. மடதி- பல

அறிஞகளிைடேய ஸ(லாப ெச>ெகா விள<கிய இவைர# கேட.

உடபி அைம வ#க இவ க`#7+ ல+படாதபE அதிகமாக வி@திைய
Wளன ெச>ெகாEேத; எைன# கட அேக யைழ

இ#க1ெச> இவ, "அைம வ#க ல+படாதபE வி@தி# கவச

தாிதி#கிறீேபாK; அைடயாள ெதாியவி(ைலேய, உ3ைடய ஞாபகமாகேவ

யிேத. நீ இ(லாைமயினா( ெபாிய ராண+ பாடைத நி.திைவ#7பE

ஸநிதான கடைளயிட. அதனா( அ நைடெபறவி(ைல. இனிதா

நைடெபற ேவ" எறன. பி அ<ேக வதி+பவகB

ஒPெவாவைரD என#7+ பழ#க ெச>விதா. நா பலநாளாக#

ேகவிD-றித அவகைள அ. ெதாிெகாேட.

அதபி ெபாிய ராணதி( எMசிய பாக3 ந_( விதிDைர

3த6யன8 3ைறேய எ<களா- பாட< ேகக+ப வதன. ம-ெறா

வைகயா#7 ந_- காEைகDைர 3த6யன இவரா- பாடM ெசா(ல+ப
வதன.

+பிரமணிய ேதசிக விதி அைம# ெகாத.
பிைளயவகB#7 பE#கிறவகB#7 வசதியான இட<களி(ைலெயபைத
அறித +பிரமணிய ேதசிக திவாவைற ெத-7 Vதியி ெதசிறகி-

தியனவாக H. Vக கவி அவ-றி( நVைட இவ#காக அைம
இவ வதமி(லாதபE ெச. வவத-காக 3 வாயி6 நிைலைய உயரமாக
ைவ#7பE கடைளயிடா. அ+பEேய அஃ அைம#க+ெப-ற. இ+ேபா

அத V பிைளயவக Vெடேற வழ<கி வகிற.
அநதகி]ண கவிராய.

வி#கிரமசி<கர  நம1சிவாய கவிராயைடய வழிேதாறK

சின+படதி6த  நம1சிவாய ேதசிகாிட அேநக N(கைள+

பாட<ேகடவமாகிய அநதகி]ண கவிராயெரபவ. மகாமகதி-காக#
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7பேகாண வதி அ+பா( திவாவைற#7 வ இவாிடதி-

பாட<ேக வவாராயின. அவைடய பரபைர+ ெபைமையD தி

TபைதD அறி அவபா( இவ அதிக அ ெசKதி வதன. ஒ ந(ல

தினதி( அவ +பிரமணிய ேதசிகாிட தீைச ெப-.#ெகாடைமயா(

'அபலவாண' எC தீசாநாம ேதசிகரா( அ+ெபா* அவ#7

அளி#க+பட. அ+ெபய அவ#7 அைமதைத+ பாராEய இவ அவமீ,
(கடைள#க6ைற) {6.22}

"நபல மா7 திவா வைற நணிவள

பல ேபா-.பM சா#கர ேதவ CைரதபE

[32]கபல வாகண ெனேற தின3< கைரவதிC
அபல வாண ெனCெபய ேரந கைமதேவ''
எC ெச>Dைள இய-றின.
அ+பா( 3க வஷதி( தாபிரபரணி நதி#கைரயிKளதாகிய

பாபநாசெமC Fதலதி( நைடெப. க6யாண தேரவர Hதியி

திவிழாவி-7 ஒPெவா தின3 வாகனகவிக ெசா(Kவ அவ#7+ பரபைர
வழ#கமாதலா( அத-7+ ேபாகேவெம. விைடெப-.# ெகாBத-7 அவ
3யறன. அ+ேபா இவ, ''ேபாக ேவடா; இ<ேக இ+ப என#7

தி+திகரமாயி#கிற'' எ. ெசானட, "அ<ேக ேபா>1 ெசா(ல ேவEய
பாட(கைள நாேன ெச> தேவ. அவ-ைற யC+பி யாைர# ெகாேடC

அ<ேக பE#க1 ெச>க” எ. ச-ேறற#7ைறய இப#7# 7ைறயாத [33] வாகன

கவிகைள இய-றி அவாிட ெகா ஊ#7 அC+ப1 ெச>தன. அ+பEேய

அC+பிவி அவ திவாவைறயி6ேத பாட<ேக வதன.
 நம1சிவாய கவிராயைடய பாைட+ பாராEய.
இவ#7# க1சிய+ப Fவாமிகளிடதி( மி#க ப#திDெடப [34]
3த-பாகதா( அபகB#7+ ல+பE#7;

121

எ<கB#7+ பாடM ெசா(6 வைகயி( இைடயிைடேய அவைடய க(வி+
ெபைமைய இவ எ# 2றிவவ3. ேம-2றிய அநத கி]ண

கவிராயைர1 சதி#7 கால<களி( அவ 3ேனாகளாகிய நம1சிவாய கவிராய

3த6ேயாகளிய-றிய பிரபத<களிKள பாட(கைள1 ெசா(ல1 ெசா(6# ேக
இவ இ-. வதா. ஒ சமயதி- சில பாட(கைள1 ெசா(6 அ+பா(,
(சத வித) {6.23}

''வா;த ெதனவி சாலத ல<கைள
ஆட ெதன+ர தாபமி 7தி.

மாத ெதனP தாவி த<ெகா

தைலகீழா>

V;த ெதனைவ ேயாபிற க<கவ

மாட ெதனெபா ேயாெவன வி<கினி
ேவE ெயன+ர ேயாசன நிபத

அைடேவேனா

R; பனி காதம ண<கம;

ேதக விமியி றா(ககி ழிதிைட
W<7 ெதமல யாசல நிறE

யவேபால

தா; சனிதி [ 7தைல

ேமா தமல மாாிெபா ழிதி
தா+ர பனிம காநதி நிறெவ

உலகாேள"

எற ெச>Dைள அவ ெசானா; இவ ேக ெம>மற ஆனத பரவசராகி,

''இ+பE+ பாவத-7# க1சிய+பFவாமிகளாK 3Eயா'' எ. 2றினா.

அேக இத நா<க ஒவைரெயாவ பா, "கவிஞெர(லாாிC க1சிய+ப
Fவாமிகளிட இவ#7 உள நமதி+ ெவளியாகிற'' எ. மதணமாக+

ேபசி#ெகாேடா

அ`சாமி 3த6யா.
திெந(ேவ6யி( நீதிபதியாக இத 1ேசாி அ`சாமி 3த6யாெரபவ த
ஊ#7+ ேபா7ெபா* திவாவைறயி( இற<கி1 +பிரமணிய ேதசிகைர
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தாிசி வி1 ெச(வ வழ#க. ஒ3ைற அவ வதித ெபா* அவைடய

7ண விேசடைதD +பிரமணிய ேதசிகபா( அவ#7ள அபி மி7திையD
அறி பிைளயவக ெசா(6ய பாட( வமா. :(வித) {6.24}

''சீ@த க(விDத# ேகாவிைழD ெமா*#க3வ சீதி தாC
ஆ@த நநிைலD< கைலஞகB நிபா(வ தண லாேன

ேப@த ைவயண ேலய` சாமிெயC ேபெப- றாயா(
நீ@த பர<கைண# கட8ள ளா(வாழி நீ மாேதா."
7-றால1 சிேலைட ெவபா.
பிற7 வெறாட1 ெசEயா வ சில தின<க இ ஓ>8 ேநர<களி(
தம#7ள சில ஐய<கைள தீ#ெகாடதறி தி1சி-றபல#

ேகாைவயாைர 3ைறேய பாட< ேக#ெகா வதன 7-றால1 சிேலைட

ெவபா, சி<ைக1 சிேலைட ெவபா எபவ-றி ைகெய*+ பிரதிகைள அவ
ெகாணதிதா. அவ-ைற நறாக ஆரா> பதி+பி#க ேவெமC

ேநா#க அவ#7 இத. அதனா( மடதி6த பிரதிகைளD வா<கி

ைவ+ பE+பி இ# கவிஞபிரா 3னிைலயி- ெபா வைரயைற ெச>
ெகாேட வதா. இவைடய ம-ற மாணவகB பிற உடனி

ேக#ெகா இவைடய கதிபE தம#7 ேதா-றியவ-ைற

அ+ெபா*த+ெபா* ெசா(6# ெகா இதாக. 7-றால1 சிேலைட

ெவபாைவ வாசி வைகயி(,

"வாEய ெம>தவ வாாி மணிதிரB,

ேகாE வரபைட#7< 7-றால"

எC ெச>Dளி( "ேகாE வரபைட#7< 7-றால'' எற அE#7# ேகாE
வர<கைள அளி#7 7-றாலெமற ஒ ெபா ம விள<கி-.; ம-ெறா.

விள<கவி(ைல. அைத+ப-றி யாவ ேயாசி#ெகாE#ைகயி( அ<கித

மாணவகளி( ஒவ தி:ெர., "ேகா இவ அ அைட#7 எ.

ெசா(லலாேமா?'' எ. அ1சேதா அறிவிதன. இ#கவிநாயக ம-றவகB
சேதாஷி அவ 2றியைத அ<கீகாிதாக. வெறாட1 ெசEயா ம

சிறி வியவாம(, "ம.'' எ. ெசா(6 ேமேல பE#7மா. 7றி+பிதன.

அ+பா( சில பா#க பE#க+படன. தா ெசான ெபாைள1 ெசEயா

சிறி பாராடவி(ைலேயெயற வத ேம-ெசான மாணவ#7 இத.
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எ* ெச(Kைகயி( அமாணவைர ேநா#கி இவ, "ெசEயா

மதி#கவி(ைலெயற வத உம#7 இ+பதாக ெதாிகிற. உைம+

ெபாB#7 எ+ெபா* மதி+. அவ மதியாவிடா( அத-7

இழிெவா.மி(ைல. பிறைடய மதி+ைபD அவமதி+ைபD கவனி#க# 2டா''
எ. ஆ.த( 2றினா. இ#ெகாைக பிற#7# 2ற+பவ மம.. பிற

மதிதாK மதியாவிடாK அைத# கவனியாதவராகி உைம+ ெபாைள
ெவளியிடைலேய இவ தம வா;வி பயனாக#ெகாEதா.
Vரபதிர பிைள

+பிரமணிய ேதசிக க(6ைட# 7றி1சியி6தெபா* மி#க உபகாாிD சிறத
க(விமாCமாயித சிரFேததா Vரபதிர பிைள ெயபவைர

திவாவைற#7 வவி1 சிலநா ைவதி உபசாி ஸ(லாப

ெச>யேவெமெறணி அவ வரைவ எதிபாத. வவத-7+

பிாியமி தள1சி மி7தியா( Vரபதிர பிைள#7 ைறைச#7 வர

இயலவி(ைல. த3ைடய அபகளிடதி- பிாியைத1 ெசKவதி- சிறத

ேதசிக#7 அவைர+ பா#கேவெமC ஆவ( மி7தியாக இத; அைத

ெதாி இவ அதைன+ ல+பதி# க-பைனDள [35] 12-பாட(கைள இய-றி
அவ#7 அC+பினா. அவ அயZ#71 ெச(Kவதி(ைலெயC

உ.திDைடயவராக இ அ+பாட(கைள+ பா அவ-றி( ஈப உடேன
ற+ப தபா(வE வழிேய திவாவைற வ ேதசிகைர தாிசி

இவேரா ஸ(லாப ெச>ெகா சிலதின இ மகி; விைடெப-.
தH ெசறா.

தி#7-றால+ராண பEத.
ஒசமய தி#7-றால+ராண அ1+பிரதி கிைடத. அதனிட

ெந<காலமாக இத பிாீதியா( இவ அதைன பE+பி# ேக 3த66
ெபா வைரயைற பணி#ெகாேட ெசறா. அ+ெபா* மகாைவதிய

நாைதய, ேமலகர [36] சபக# 7-றால# கவிராய 3த6ேயா உடனிதாக.
அ+பE# கவனி வைகயி(  சEேகவர Fதியாகிய,
(வித) {6.25}

''தா பிறத தைதையD இனி+பிற#7 நிைதையD
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தE ேசெய

றாபிற<7 மழவிைடேம ெலாவரைழ திடவிவ
அயி+ப ேவகி#

காெபா6தா ராிபிரமா திய#7ெம>தா இ#ைகெய>தி#
கட8 ேசட

வாலவ ெபறா+ேப. ெப-றவைன ந-றவைன
வ*த( ெச>வா"

எCM ெச>Dளி(, 'ேசெய. ஒவரைழதிட இவ அயி+பேவகி' எற
ப7தியி( இவெரபத-7+ ெபா விள<காைமயா( இவ ேயாசி#

ெகாEதா. அ+ெபா* மகாைவதியநாைதய, ''இவெரபத-7 விநாயக
+பிரமணியெர. ெசா(லலாேமா?" எ. ெம(ல1 ெசானா. அ+ெபா

மிக8 ெபாத3ளதாக இத; ேகட இ#கவிஞ ேகாமா, ''ஐயா, நிரப

நறாயி#கிற. உ<கBைடய ஈவர ப#திேய இPவா. ேதா-ற1 ெச>கிற''

எ. மன3கி# ெகாடாEனா.

இர ற<2-றாள பாட<ேகட.
இவ இய-றிய திவிைடமWலாைவ+ப-றி+ ெபாறாைமயா- பலவைகயான
ரளிகைள அ<க<ேக Dடா#கி இவ#7 இவைடய மாணா#க

3த6யவகB#7 மனவதைத Dபணி அதனா- பலராK அவமதி+ைப
அைடதவகளி( 3#கியமானவ இவ. அவக எ+பEயாவ த 7ைறைவ

தீ#ெகாள ேவெமெறணி, அத-7 உபாய இ#கவியரசைடய

அைப+ ெப.வதாென. அதைன+ ெப.வத-7 உபாய பாட<ேகபதாக
இவபா- ெச(வதாென. த3 நி1சயி#ெகா ஒ நா காைலயிைகDைறDட இவபா( வதன. சாதHதியாகிய இவ வதவகBைடய

இய(ைப நறாக அறிதி விசாாி அவகBைடய ேநா#கைதயறி

சிறி வதைத+ ல+பதாம( அ<கீகாி ம-ற மாணா#ககேளா ேச
அவகB#7+ பாடMெசா(6 வதா; அ+ேபா மாணவகளி- சில அPவிவ

3 ெச>ள தீ<7கைளெய(லா நிைன நிைன மன ெபாறாதவகளாகி

அவகைள# கE+பத-7# க<கண கE# ெகா சமயைத எதிபாதிதவகளாதலா(, இைடயிைடேய ேகவிகைள# ேக அPவிவைரD

விழி#க1ெச> அE#கE வவாராயின. இ#கவியரச மா இ#7பE

7றி+பி அவக ேககவி(ைல.
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அதைன#கட இவ ஒநா தி:ெர. தனிேய +பிரமணிய ேதசிகாிட ெச.
அதைன விண+பிதன. அவ உடேன பைழய மாணா#ககைள ம

அைழ+பி நறாக விசாாி, "ஒவ தம#7+ பரம விேராதியாக இதாK
தபா( வவானாயி அவைன ஏ-.#ெகா 3ைனயிK ந7 மதி+

பாராடேவெமப ெபாிேயாைடய ெகாைக. அதைன அறியாம( நீ<க

வ*வி ஒ*7Vகளாயி உ<கைள மமறி உ<க ஆசிாியைரD உலக

அவமதி#7; நீ<க பE#ெகாE#7 மடதி-7 அெகௗரவ உடா7;
'இணெராி ேதா>வன வினா ெசயிC, ணாி ெவ7ளாைம ந.' எC

தி#7றைள யறிcகேளா? அத-71 ச<கர நம1சிவாயெர*திய அைமயான
உைரைய ேநா#7<க'' எ. பல நியாய<கைள எ ெமாழிதன. அறிD
உடேன விதிDைரயி( உள [37] அத+ ப7திைய+ பE+பி#க1 ெச>

இைடயிைடேய ேவEயவ-ைறD ெசா(6 அறி8.தினா. மாணா#கக அவ

3கமதியினி. ேதாறிய வசனாமிதைதD சாத3-.1 ெச.

அPவிவேரா ந-. மன<கல பழ7வாராயின. அPவிவ பி

தி1சி-றபல# ேகாைவயா, க(லாட, திநாைக#காேராண+ ராண 3த6ய

சில N(கைள+ பாட ேக த<க எணைத 3E#ெகா
விைடெப-.1 ெசறாக.
ேவKஸாமி பிைள.

பிைளயவகேளா 2ட+ பEத ஒ சாைல மாணா#கராகிய ெசைன

அ]டாவதான சபாபதி 3த6யா தமிட பE#ெகாEதவ,

தி(ைலவிட<க மாாி3தாபிைளயி பரபைரயினமாகிய ேவKஸாமி
பிைள ெயபவைர ேமK நறாக+ பE+பி#க நிைன தம#7

பிைளயவகB#7 உள சிேநகபாவைத+ ல+பதி, 'இவைர+ பE+பி
3C#7வர1 ெச>யேவ' எ. ஒ கEதெம*தி# ெகாதC+பினா.

அவ வ இவைர வண<கி அ# கEதைத# ெகாதன. அைத+ பாவி

இவ அவைர அ<கீகாி அ+பEேய பாடMெசானா. நாளைடவி( அவைடய

க(வி மிக+ ெபகிய. இவாிடதி- பEதைமயா- கவிவ ச#திD நறாக

அவ#7 உடாயி-.. ெபபாK ெவபாேவ பாவா. பாவதி-

க]டெம. ெசா(ல+ப அத+ பாைவ விைரவாக+ பாவைத ெதாி உட
பE#7 மாணா#கக 'ெவபா+6' எ. அவைர அைழ+பாராயின. அேவ
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பி அவ#7ாிய பட+ ெபயராக அைம வழ<கலாயி-.. அவ பி-காலதி-

காMசீர ைஹF26( தமி;+ பEதராக இதன.
. சபாபதி 3த6யா#71 சிற++பாயிர அளித.

ெசைனைய1சாத ேகாமளீ1வர ேபைடயிKள திவாதQரEக ப#தஜன
சைபயி தைலவராகிய நாராயணசாமி 3த6யாெரபவ ேச#கிழா

ராணதி-7 தி3ைறகட ராணதி-7 உைர ெச> தபE ரச+பா#க
விவா அ]டாவதான சபாபதி 3த6யாைர# ேக# ெகாடன. அவ
அ+பEேய இரE-7 உைரெச> 3Eவி அவ-றி-71 சிற++பாயிர
அC+பேவெம. பிைளயவகB#7# கEத எ*தின. ேவைலகளி

மி7தியா( இவரா( அ ெச>ய+படவி(ைல. திப8 சீ#கிர பாட(க ெச>

அC+பினா( தம#7 அT2லமாயி#7ெம. அவ ஞாபக+பதி# கEத

எ*தின. ஒநா பி-பக6- பாட 3Eத8ட அதைன நிைன8.திேன.

அT]டான ெச> ெகா வ சயனி# ெகாட ெபா* எைன ேநா#கி

எ*பE ஐ பாட(கைள இைடcEறி1 ெசா(6#ெகா வதா. அவ-ைற

நா எ*திய8ட ேவெறா கEத எ*வி ம.நா சபாபதி 3த6யா#7
அC+பிவிடா; அ+பாட(க வமா.:(வித) {6.26}
(1)

"ெசா(லா ன-ெப#கா பாலா. வளMர#7
ெதாைட நாE(

எ(லா க;ெசைன# ேகாமளீ1 ரேபைட
எCேமா ேததி(

ந(லா பேபா-.M சிவாCபவ1 ெச(வரா>
நனிவி ள<7

த(லா திவாத QரEக பதசன
சைப#7 மாேதா."

(2)

{6.27}

''தைலவரா> ந(ெலா*#க ெநறிநிற ெப<7ணMசா(
த#ேகா ராய

நிைலைமசா( க;நாரா யணசாமி மா3தலா
நிகாி லாதா

கைலவலா 3E#ெகாBநM [38]ேச#கிழா ராணெமா
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கதி- ெக.

மைலவிலா 3ைறகட ராண3யா வ3ண
மதி#7 மா.''

{6.28}

(3) "த<கக திைடமதி யாவைர#ெகா ைரெச>தா(
த#க ெதேற

தி<க3E யவனEயா 3த6யய வமதித(
ெச>வா ெர.

ெபா<களவி லாரா>1சி ெகாேதேத யிவCைரத(
ெபா ெமேற

அ<களவி மகி;1சியிநீ உைரயிய-றி தகெவன
அேம- ெகா"

{6.29}

(4) "பாட3த லாசிாிய வசனமீ றாக8ள பல8 மா<கா<

2டைமய ெவ*3த Hறதிகா ரமிய( உளேவா ைர
ேதட3ய லாதபE காணிடெம லாவிள<க திக;யா ேவா

நாட8ைர யாசிாிய 3த6ேயா ாிC3ைரந னயமா1 ெச>தா''
{6.30}

(5) ''நில@த நக#ெக(லா மரைசD. ரைசநக நீ வா;ேவா

7ல@த பிற+ெபா*#க< க(வியறி விய-ைகநல 2ட+ ெப-ேறா
நல@த ெவா+ர8 3த6யந- 7ண<கெளலா ந7 வா>ேதா
வல@த வடாவ தான1ச பாபதிநா வலவ ேரேற.''

இைடcEறி1 ெசானைமயா(, பாடM ெசா(6யத-7+ பி எ*த1

ெசா(Kவத-7 3 நறாக# சிதி+ பாE அவ-ைற ஒ*<7பதி மனதி(
ைவ# ெகாEதாெர. அ+ெபா* எணிேன.
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[34] ப#க, 27, 73, 225

[35] அ+ பாட(க இ+ெபா* கிைட#கவி(ைல.

[36] இவ திவாவைற யாதீன கதராக விள<கிய ேமலகர  +பிரமணிய
ேதசிக#7+ @வா1சிரமதி( தபியாவா.
[37] ந_(, 300-ஆ Rதிர8ைர

[38] இ N(க இர இ1 சிற++பாயிரட 3க ஆ சிதிைர மாத
பதி+பி#க+படன.
--------------

7. ப54ர நிக34சிக.
நிக34சிக.

ப:1ர ெசற
இ<ஙன திவாவைறயி6த காலதி( "தி+ெபைற+ ராணைத+

பாத-7 ஓ>8 ேநரமி(லாைமயா( அதைன அர<ேக-ற1 ெச(Kத-7 இவ#7
இயலவி(ைல. அ+ெபா* அ+ெபா* இவ#7 உடான ெசல8க அதிக.
அவ-றா( கட அதிகாி#ெகாேட வத. ேவறிடதி- ெச. வா<கி#

ெகா+பத-7 இயலவி(ைல. மி7தியான ெசல8ளவராதலா( அE#கE

பலவிட<களி- கட வா<கி1 ெசலவழி+ப ஏேதC N( அர<ேக-றிய பி
கிைட#7 ஊதியதி( எMசியைத#ெகா அவ-ைற தீ+ப இவைடய
வழ#க.
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அதனா( இவ, "5பா> ஐN. ெகாதா( தி+ெபைற+ ராண

அர<ேக-றிய8ட 3தைலD வEையD ேச+பிவிேவ; அவசியமாக

ேவEயி#கிற" எ. 7மாரசாமி தபிரா 3கமாக அ+ெபா* மடதி
கா.பாறாக இத ஒவாிட ெதாிவிதா. பிைளயவகBைடய அைமைய

அவ சிறி அறியாம(, "எைத நபி இவ#7+ பண ெகா#கிற?" எ.

7மாரசாமி தபிரானிட மதணமாக1 ெசானட, "இ+ெபா*

ெகா+பத-71 ெசளகாியமி(ைல எ. ெசா(6விக" எ. ெசா(6

யC+பிவிடா. அைடயவராதலா( 7மாரசாமி தபிரா அதைன அ+பEேய

இவாிட வ ெசானா. அதைன# ேகட இவைடய மன மிக+

*<கிவிட. அPவதைத மனதிேலேய ைவ#ெகா சிலகால

அ<ேகயிதா. பி ேவறிடMெச. சிலதினமி அP வதைத

ஆ-றி#ெகா வரலாெம. எணி+ ப:1ர ேபா>வவதாக1 +பிரமணிய

ேதசிகாிட விண+பி# ெகா ற+படா. மாணா#ககெள(லா

பிாிவா-றாம( வதினாக. நா ம உட ெசேற. இன காரணதா(

இவ ப:1ர#7+ ற+படாெரப ேதசிக#7 ெதாியா.
தி+ெபைற+ ராண பாEவத

ெசறவ ஐ+பசி மாததி இ.திவைரயி( ப:1ரதிேலேய இதா.

அ+ெபா* தினேதா. தி+ெபைற+ ராணதி ெச>Dக 3ைறேய
பாட+ெப-. வதன. பைழய தி+ெபைற+ ராண<கB ஒறி(

படலேதா. திவாதQரEக ேதாதிர ஒPெவா. இத. அதைன# கட

நா, நா+படலM ெச>ய இவ ெதாட<7ைகயி( படல<கேதா. 3த6(

திவாதQரEக ேதாதிர இதா( நலமாயி#7ெம. ெதாிவி#

ெகாேட. அPவாேற இவ பாE அைமவதா. 3த3ைற பாட(கைள

எ*தி+ பE#காE ஏேதC திதM ெச>ய ேவEயிதா( இவ ெசா(ல
அ<ஙன ெச>வி ஆன பாக<கைள தினேதா. ேவ. பிரதியி(

எ*தி#ெகாேட வவ அ# காலதி( என#7 வழ#கமாக இத. அதனா(

பாட< ேகபத-7 ேநரமி(ைல. அத+ ராணைத எ*தி அ+ெபா*த+ெபா*

ெபா ேக வதேத எCைடய பயி-சி#7 அC2லமாக இத.
ஆ.3கதா பிைள எ*தாணிைய ஒளிைவத.
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அ+ராணைத ேமைல+பைழயா-றி6 எ*தி#ெகாவ< காலதி(
ஒநாகாைலயி( ஆகாரM ெச>வி வபE இவ ெசானைமயா(

அத-காக ஏைடD எ*தாணிையD இவ 3ேன ைவ+ ேபா> ஆகாரM
ெச> வி விைரவாக வேத. வத8ட இவ பாட( ெசா(ல

ெதாட<கினா. நா ஏைட எ ைவ#ெகா எ*தாணிைய+

பா#ைகயி( ைவதித இடதி( அ காண+படவி(ைல. "யாேரC எ1

ெசறி#கலா; விசாாி வா<கி# ெகா வேவ" எ. இவாிட

ெசா(6வி அத ப#கதி6த கண#7+ பிைளயி எ*தாணிைய

இரவலாக வா<கி வதாவ எ*தலாெம. எணி#ெகா ேபா> அவைர#

ேகேட. அவ, "இ. எ* ேவைல ஒ. இ(லாைமயா( எ*தாணிைய
VE( ைவவி வேத" எறா. ஒ வைகயான எ* கவிD

கிைட#கவி(ைல. அதைன அசைட ெச>விடதாக இவ எ`வாேர ெய.

அMசி அ<7 இ<7 ெச. ேதE அைல பா இவாிட ெதாிவிேத.

அ+ெபா* அ<ேக வத ஆ.3கதா பிைள எ காதி- பபE, "ஏ இவ
அைலகிறா?" எ. பிைளயவகைள# ேகடா.
மீ : எ*தாணி ைவத இடதி- காண+படவி(ைலயா; ப#கதிKளவாிட

இ(ைலயா. அதனா( தா அைல ேதE#ெகாE#கிறா.

ஆ. : இத மC]ய மிக8 அஜா#கிரைத#கார. இவைடய ேசாைவ+

பல3ைற நா அறிதி#கிேற. ஐயா அவகளிட3 ெசா(6யி#கிேற.

இவைர ைவ#ெகா பாடM ெசா(KவதிK எ*த1 ெசா(KவதிK யா
பயனி(ைல.

மீ: தபி! சிரம+ பதேவடா. எ<கிதாவ எ*தாணிைய வவி#

ெகா விடேவ. கவைலைய உடா#க# 2டா. அவ எ*தாணிைய

இ<ேக எ 3ேன தா ைவவி+ ேபானா; நா பாடைல+ப-றி ேயாசைன
பணி#ெகாேடயிதைமயா(, அைத# கவனியாம- ேபாேன.
தபியிCைடய ஆBைக#7பட இத இடதி( எவ வ எ+ ேபாவா?
ஆ. : இவ சா+பிட+ ேபா7ேபா ைகயி-ெகா ேபா> ஜா#கிரைதயாக

ைவதி ெகாவவைதவிட இவ#7 என ேவைல? சா+பாE6#கிற
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பிாியதி- சிறி 2ட ஐயா அவகBைடய காாியதி( இ(ைலெயப என#7

ெதாிD. அதனாேலதா ெசா(Kகிேற. இP விஷயதி( ஐயா அவக ஒ.
சமாதான ெசா(ல#2டா.

மீ : ஆகார ெச>ெகா வபE நா வ-.தி1 ெசான பிறேகதா இவ
ேபானா. இவராக+ ேபாகவி(ைல.

ஆ. : எதைனேயா N-.#கண#கான பாட(கைள ஐயா அவக ெசா(ல இவ
எ*தி#ெகா வகிறாேர. 3னேம நா ெசா(6யபE ெச>Dளிய-.த6(

இவ பழகி வவதாக ெதாியவி(ைலேய. இைத+ப-றி 3ன பல3ைற இவாிட

ெசாேனன(லவா? இC இவ கவனியாம6தா( இவைர யா மதி+பா?
ஐயா அவகBைடய ேப#7 அ 7ைறவ(லவா? இ+ேபா எ*தாணி

ேவெம. ஒ பாட( ெச>வாராயி நா அதைன வவி# ெகா+ேப.
அ கிைட#காவிடா( ந(லதாக ேவேறா எ*தாணிையயாவ விைல#7
வா<கி# ெகா+ேப.

மீ : ெச>D ெச>வத-7 என தைடயி#கிற? இத அவசரதி( ஏ கவைல+
பத ேவ? அவகாச< ெகாதா- ெச>வா.
ஆ. : அவகாசெமன? இ+ெபா*ேத ெச> காEனா(தா இவ அதிபயி-சிDளவ ெரபைத நா நேவ.

உடேன இ#கவிஞ ேகாமா எைன ேநா#கி, "நீ அ#கைதயைம ஏேதC

ஒ ெச>D ெச>D" எற8ட நா ெச>ய நிைன ேயாசி#க

ெதாட<கிேன. ஆ.3கதா பிைள எைன# கவனிதபEேய அத

ேதாடதிKள ெகாE ெசEகைள+ பா#ெகா -றிவர1 ெசறா. என

ேயாசி மன#கல#கதா( என#7 ஒ. ேதா-றவி(ைல. 'இத# க]டதி(
வ அக+ப# ெகாேடாேம' எ. மி#க கவைலேயாேட இேத. எ

3கவாடைதயறித இPவாசிாிய ஆ.3கதா பிைளD பிற அறி
ெகாளாதபE எ காதி( ம ப வண ெம(ல, "எ*தாணி

ஒெறன#கி றீ" எ. ெசானா. அ ெவபா ஒற ஈ-றEயாக8 நா
எத-காக தமாறி# ெகாE#கிேறேனா அ#க அைமளதாக8

இதைத யறி ஆ.தலைட கவனி# ேகேட. பி, "அ*தாணி+
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ெபானா( அைமத8 வி-றா" எ. 2றினா. அ+பா( "ெம*கி(" என8,

"வ*வி( ராண வைரய" என8, "த*8க; ஆ.3க தாளாளா எ." என8

தனிதனியாக1 ெசா(6வதா. மிக8 ஜா#கிரைதயாக# ேகவத நா அைவ

3ைறேய ஒ ெவபாவி HறாமE , தனி1ெசா(, இரடாமE, 3தலE

எபைவகளாக இதைல யறி ஒ*<காக+ ெபாதி+ பாேத. அைவ,
{7.1}

"த*8க ழா.3க தாளாளா ெவ.
வ*வி( ராண வைரய - ெம*கி(

அ*தாணி+ ெபானா லைமத8 வி-றா

எ*தாணி ெயாெறன#கி றீ"

எC அழகிய ெவபாவாக அைமதன. இைத மனன பணி அ<ேகவத

ஆ.3கதா பிைளயிட ெசாேன. உடேன அவ எ<ேகேயா ேபாகிறவ

ேபாலேவ ேபா> அத எ*தாணிைய# ெகாண ெகாவி, "இனிேம(
இ+பE அஜா#கிரைதயாக இ#க#2டா" எ. கE+பாக1 ெசா(6+

ேபாயின. பி ராண1 ெச>Dக [1] பல இட<களிேல பாட+ப வதன.

பால தர 3த6யா.
ஒநா 3-பக6( 7பேகாண நாேகவர Fவாமி ேகாயி( வட#7 Vதியி( ஒ

காாியமாக இவ ெச(Kெபா*, இவ ேமேல ெவயி( பட. அ+ேபா பிேன
வத கனவா ஒவ தா பிEதித 7ைடைய இவரறியாம( இவ#7+ பிE
வவாராயின. ச-. ேநரதி பி அதைன இவ அறி திபி+ பாதா;
"என தபி! இ+பED ெச>யலாமா? இ+ேபா எ<ேக இ#கிறீக?" எ.

ேககேவ அவ, "தி1சிரா+பளி ஜி(லாவி( ேவைலயா யி#கிேற. த<கைள
தாிசித இைற தினைத+ ணிய தினமாக# ெகாடாேவ. எ ைக

இைற#7தா ந(ல பயைன அைடத" எ. ெசா(61 சில ேநர ேபசி#
ெகாேட வதா. அ+பா( அMச6 ெச> வி த பாிவார<கBட

விைடெப-.1 ெசறா. அவைர இனாெர. ெதாிெகாள நா<க

விபிேனா. அதைனயறித இ#கவிஞ பிரா, "இவ பாலதர 3த6யாெரபவ; எMஜினீய ேவைல பா வகிறா; தமி;+பாைஷயி- பிாீதிD ந(ல
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பயி-சிD உளவ; தமி]ட; ஏைழகபா( இர#க3ைடயவ; ெகாளிட#7
வடபா( ெபானியா. எற ஓ ஆ. இவரா( தியதாக ெவட+பள.

இவைடய ெபைமைய நிைன பாலதரரெம. ஒ5ைர இவ ெபயரா(
அைம1 சில அதி( வசி வகிறாக" எறா.
இவைடய ெகளரவ.
இேபாலேவ த#கவக சதித கால<களி( இவ#7 வ6 ெச>த 3கமக
பலவ-ைற நா<க அPவ+ெபா* பாதி#கிேறா. ெபா வவா>

இ(ைலெயற 7ைற8 ஒேறயறி ேவ. யாெதாவிதமான 7ைற8 இவ#7

இ(ைல. தமி;#க(விமாகB ச#கரவதி ேபாலேவ இவ விள<கினா. ெபாிய

ெச(வவாகB பிர#கB விவாகB த<கைள#காEK

எPவைகயிK உயதவகB#71 ெச>D மாியாைதகைள இவ#71

ெச>வதாக. நிைனதா( லச#கண#கான திரவிய இவ#7 எளிதிகிைட வி. ஆனா( அைத+ப-றி 3ய-சிெச>ய இவ அதிகமாக

நிைனதவர(ல.
{7.2}

"ேவடாைம யன வி*1ெச(வ மீE(ைல

யா மஃெதா+ப தி("

எற அைம தி#7றB#7 இல#கியமாக இவ எ(லா1 ெச(வகB#7
ேமலாகேவ இ விள<கினா. தமி;ெமாழியி- பிாிய3 மதி+ அ

உளவகேளா மேம பழ7வா. ெபாிய சைபயி- ெச(வாராயி அ<ேக உள

எ(ேலா எ* நி-பாக. சில 3ேன வ அைழ1 ெச(வாக.

அவக 3த( Fதானைத# ெகா+பதறி 3த( மாியாைதையD இவ#ேக
ெச>வாக.

7பேகாண, தMசாQ, தி1சிரா+பளி 3த6ய ஊகளிKள

ைஹF2(களிK காேலYகளிK பE#7 தமி; மாணா#கக த<க த<க
ஆசிாியகளா( இவைடய ெபைமைய# ேகவிD-றி+பாக. எத

ஊாிேலC வழியி( இவைர1 சதிதா( அ1ச3-. த<கBைடய வண#கைத+
ல+பதி ஒ<7வதறி இவைடய ெபைமைய+ ப-றி த3 அவக

ேபசி#ெகாேட ெச(Kவாக. இைள+பா.வத-7 ஏேதC ஓாிடதி( இவ

இ+பாராயி தம#7 இவ#7 பழ#கமி(லாம6 அPவிடதி-7
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உாியவபா( நா<க இவைர இனாெர. ெசான8ட தி#கி எ*
அவக ெபாிய தட<களி- பழ க-க ெவ-றிைல பா#7 3த6யவ-ைற#
ெகா வ ேநேர ைவ 3கம ெமாழிகைள# 2றி உபசாி+பாக.
ெந<கி+ பழ7கிறவகB#7 ம இவ ெச(வமி(லாதவெர.

ெதாிDேமயறி ேவ. யா#7 இவைடய உைம நிைல ெதாியா.

பழகாதவகB இவைடய இய(ைபD ேதா-ற+ ெபா6ைவD< க இவைர+
ெபMெச(வவானாகேவ மதி+பாக.

வர3ைறயாக தமி;#க(வியி ெபைமைய அறிதவகB

அட#க3ைடயவகB அ#காலதி( அதிகமாக இதைமயா( எத இட

யாவராK மதி#க+ ெப-. இவ விள<கினா. பEதவகB ஏைனேயாகB

இவைர# கவிடா( கா`த-காிய ஒ ெத>வைத# கடா-ேபால எணி
வரேவ-. உபசாி+பாக. அ<ஙன பிற நிைனத-7ாிய ஓ ஆ1சாியச#தி

இவபா( அைமதித.
‘அ# ெகவி.’

ஒ சமயதி( ஆ.3கதாபிைள, த3ைடய 7ப சபதமாக#

7பேகாணதி( ஒவ#7+ பதிரெமா. எ*தி# ெகா#7பE ேநத.

அதி- ைகெய*+ேபாட ெதாட<7ைகயி( அவ, "ஆ.3க பிைள ெய.

ேபாடவா? ஆ.3கதா பிைள ெய. ேபாடவா?" எ. ேகடன. இவ,

"ஆ.3க பிைள ெயறா( [2] அ# ெகவிேம; ஆ.3கதா பிைள
ெயேற ேபாடலா" எறன. ேகடவக மகி;தாக.

‘Hறாவ ெத’
அத+ பதிரதி( ஸாசிேபாடவத ஒவைடய இ+பிட 7பேகாண

ணா#கார ெத. அைத நீ-.#கார ெதெவ. வழ<7வாக. ”இத
இரE( எத+ ெபயைர எ ெபய#7 3ேன ேச#கலா?" எ. அவ ேகட
ெபா* இவ, "இர ேவடா; [3]Hறாவ ெத எ. ேபாவி"

எ. ெசானா. அத சமகாரைத அறி யாவ விய+-றாக.

அ+ேபா காேலஜி( பE#ெகாEத (தMைச வ#கீ() ேக.எF.னிவாஸ
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பிைள ெயபவ அ<ேக தியாகராச ெசEயாட வதிதைமயி இவ-ைற#
ேக இ-றதறி தா தMைசயி6#7ெபா* தமிடதி(

வபவகளிட இ1ெச>திகைள அE#கE ெசா(6+ பாராE இ.வா.
 பிரமவிதியா நாயகி பிைளதமி;.
கபிFதலைத1 சாத இராமாCசரெமC ஊாிKள சிவ+பிரகாச பிைள
ெயC க(விமாெனாவ ப:1ர வதி இவாிட பாட<ேக#
ெகா தா 3னேம ெச> ைவதித திவாQ திாிபதாதிைய

திதMெச> ெகா இதன; அவ அத+ப#க ஊகளி( வியாபகராக
இ+பவ; தா 3னேம ெச> ைவ அர<ேக-ற+படாம6த

[4]பிரமவிதியாநாயகி பிைள தமிைழ இவ மா[ரதி6 வவி

அவ#7# காE, "இதைன யாாிடேமC ெசா(6 அர<ேக-.வி#க ேவ.

என#7 5பா> ஐப இ+ெபா* அவசரமாக ேவE யி#கிற.

யாாிடேதC ெசா(6 3E8 ெச> பணைத வா<கி# ெகா வா. [5]

தபி#7ம இ ெதாிய ேவடா" எ. ெசா(6 அ+தகைத அவாிட

ெகாதன. அவ தம#7 ெதாித சிலாிட ெசா(6+பாதன. அவர 3ய-சி

பயபடவி(ைல.

சாமிநாத ேதசிக ெச>த உதவி.
அ+பா( திவனதர காேலஜி( தமி;+பEதராக இத  சாமிநாத

ேதசிக#7 அ+தகைத அC+பி ேமேல கட விஷயைத# 7றி+பி ஒ
கEத3 எ*தின. வழ#கேபா( அ#கEததி தைல+பி( எ*திய பாட(
வமா.:

(வித)

{7.3}

“அளிவள 7ணC ேமேம ல வள மனC ேமாவா#
களிவள ெசயK ேம8< [6] கவள ேநா#7 தீரா

ஒளிவள க* வா>+- .வள சிற+பா மி#7
ெதளிவள சாமி நாத ேதசிக னினி காக."
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அத# கEதைதD தகைதD பாத அவ 5பா> ஐபைத தபா( Hல

உடேன அC+பின. பணைதD கE தைதD ெப-ற இவ அ+ேபா அைடத
மகி;வி-7 எ(ைல இ(ைல. இவ மிக+ பாராE அ#கEததி-7

விைடயC+பினா.

எCைடய தைதயா @ைஜ ெச> வத சிவ6<க+ ெபமாC#7

அபிேஷகதி ெபா எ<க வி+பதி-7 இண<கி அத1 சாமிநாத

ேதசிக#7 அத பி இவ எ*தி ஒ கேவசி<க வவி# ெகாதா. ஒ

சமய ஆ.3கதா பிைள 3த6ேயா அேசாக தளிைர+ பா#க விபினாக;
அ ெதாி இவ கEத எ*த அதளிக உடேன அவரா( அத தபா6(
அC+ப+படன.

என#7+ பாலேபாத இல#கண வா<கிதத.
நா பாட<ேக#ெகா வத தக 3E விடைமயா(, பாலேபாத
இல#கணைத+ பE#கேவெம. ெதாிவி#ெகாேட.

7பேகாணதி-71 ெசறித காலதி(, அ+தகைத என#7 இரவலாக#

ெகா#7பE தியாகராச ெசEயா#7 இவ ெசானா. அவ, "நா 3த6(
வாசித தக அதா. அதனாேலதா என#7 இல#கணதி( ந(ல

பயி-சிDடாயி-.. அதைன+ ெபாேபா- ெபாதி ைவதி#கிேற.

ஆதலா( அைத இரவலாக# ெகா+பத-7 எ மன ணியவி(ைல" எ. ம.

விடா. இவ அைத அ+பEேய மனதி( ைவதி ம.நா விEய ஐ

நாழிைகயளவி( என#7 ெதாியாம( ெம(ல எ* 7பேகாண காேலஜி(
இரடா தமி;+ பEதராக இத நாராயணசாமி பிைள எபவைடய
[7]VE-7 தனிேய ெச. அவைர ெய*+பி அவாிடமித பாலேபாத
இல#கணைத வா<கி# ைகயி( ைவ#ெகா ெச>ய ேவEய

அT]டான<கைள விEய-காலதி( அாிசிலா-றி- ெச>3Eவி அவட
ெசEயா V திைணயி( வதிதன.

W<கி#ெகாEத நா வழ#க ேபாலேவ எ* பா#7ெபா*

ப#ைகயி( இவ காண+படவி(ைல. "3னேர தனிேய எ* ெச.

விடாகேள! நா W<கிவிேடாேம !" எ. ெநMெசா ெசா(6#ெகா

அMசி வாயி-ப#க வேத. அ+ேபா அ<ேக யித இவ எைன அைழ,

"இ பாலேபாத இல#கண; ைவ#ெகா பED" எ. ெகாதா. நா
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தி#கி அதைன வா<கி#ெகாேட. இவ அT]டான ெச>திதைலD

நாராயணசாமி பிைள உட இதைலD அறி அவைடய VE-7 இவ
ெச. அவைடய தகைத வா<கி வதி#கிறாெரபைத அறி

இPவாசிாிய+ ெபமாCைடய ேபரைப நிைன உகி ஸதியாவதனM

ெச> ெகா வ உடேன அைத+ பாட<ேகக ெதாட<கிேன; சில நாளி(
அைத இர 3ைற பாட<ேக 3Eேத. அவைரயி( அPவில#கணைத

இவ பாராதவராதலா( அத ெபைமையD விசாக+ெபமாைளயைடய
ஞானைதD பாராEனா.

தி ஆQ திாிபதாதியி அர<ேக-ற.
3 2றிய சிவ+பிரகாச பிைள ெயபவ தா இய-றிய ஆQ திாிபதாதி

3*வ பிைளயவகளா( தித+பட பி அதைன அர<ேக-ற நி1சயிதா.
அதைன அ<கீகாித ஆQ#ேகாயி( தமகதா 3த6ேயாக வ,

“உடவபவகைளD அைழ#ெகா வ அர<ேக-.தைல1 சிற+பி#க
ேவ" எ. இ+லவ சிகாமணிைய# ேக# ெகாடாக. அத-7

இைச இவ ஆ.3கதா பிைள, ேசாழ மாளிைக இரதின பிைள 3த6ய

கனவாகேளா மாணா#ககேளா அPவிட ெசறிதா. இவ வவ

ெதாி ேவ. பல அ<ேக வதிதாக. அர<ேக-.வத-7 3

ேகாயிலாைர#ெகா சிவசநிதியி( சிவ+பிரகாச பிைள#7+ ப#கத(
3த6ய மாியாைதகைள இவ ெச>விதா. அ+பா( அர<ேக-.த( ெதாட<க+

ெப-ற; ெதாட<கிய தினத. சில பாட(க பE#க+ப இவ மாணா#க

ஒவரா( ெபா 2றி உபநியாஸ ெச>ய+ெப-ற. எMசிய பாக பEதைல

ம.நா 3த( ைவ#ெகாளலாெம. நி1சயி அ<ேக ஆகாராதிகைள

3E# ெகா எ(ேலா ம.நா காைலயிேல ப:1ர வவிடாக.
சிவ+பிரகாச பிைளD உடவதா.
ஆ.3கதா பிைளயி ேகாப.
வதபி த<கBைடய ெகளரவ#7 த#கபE வஸதியான இடைதD ஆகார

ெஸளகாிய<கைளD 3னதாகேவ கவனி அைம#கவி(ைலெய.
சிவ+பிரகாச பிைளமீ ஆ.3கதா பிைள#7 மி7தியான ேகாப

உடாயி-.; அவேரா ேபசவி(ைல; அவைர அ<கீகாி#க# 2டாெத.
எ(ேலாாிட3 ெசா(6 வதன.
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"அர<ேக-.வத-7 இ. மாைலயி( ஆQ#7 யா ேபாகேவடா;

ஐயாவவகைள மதியாம( நடதின அவ பழ#கைத இனி யா

ைவ#ெகாள# 2டா" எ. எ(லா#7 ஆ.3கதா பிைள வ-.தி1

ெசா(6விடன. அதைன யறித சிவ+பிரகாச பிைள பல 3ைற நய

ேக#ெகா அவ 3க<ெகா#கவி(ைல. எ+பEயாவ அவைடய

ேகாபைத தீ#ெகாள ேவெம. எணிய சிவ+பிரகாச பிைள,
(வித)

{7.4}

"அனபED தட+ப:1 ரமதனி( வவா# கனைத யி#

கனபED கழா. 3க+னித றைன+ேபால# காேண ென.
மன பE வதெவைன யறியா வதபிைழ வழியா( வத

சினபEயி- பEயி(லா+ பE#கிைணநீ ெயன+பEத( திண மாேம"
எற பாடைல1 ெசா(6, "எ 7-றைத+ ெபா.தள ேவ. உ<கBைடய
ேகாபதி-7 நா பாதிரன(ல; எனா( அ தா<க3Eயா" எ. பல3ைற
மறாE# ேக# ெகாடா; ெகா அவ சிறி தணியாம- ேகாப#

7றி+ேபாேட 3க<ெகாடாம( இ விடா.

ஆ.3கதா பிைள எைத+ ெபா.தாK பிைளயவகB#7 யாேரC
அபசாரM ெச>தா( அைத+ ெபாறா. அ தா அவைடய ேகாபதி-7#

காரண. அ+பா( இன ெச>வெத. ெதாியாதவராகி1 சிவ+பிரகாச பிைள
ஆகார பணாம( மிக8 வதி#ெகாE#7 நிைலைமைய இவ
ேகவிD-றன; உடேன அவைர வவி,
(வித) {7.5}

“பரபைரேய தமிழைம யறி7லதி( வதித பபா ந

நிரபறிஞ 7ழாத*வ+ ெபா6ேதா<7 7ணதயா நிதிேய வா>ைம
வரநம1 சிவாய3கி ைமதாந( லா.3க மகிபா ெவேம(
திரெப.ெவM சின<ெகாேள( ெகாBவ
தமெமபா ெசகதி( யாேர"
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எC ெச>Dைள+ பாE அவ ைகயி- ெகா, "நீ இைத தபி#7+ பE#
கா" எ. ெசானா; சிவ+பிரகாச பிைள அ<ஙனேம ெச>தன.

ஆ.3கதா பிைள ேக நைடயா- ெச>D இனார எபைத ெதாி
ெகா ேகாப தணிதன; பிற7 சிவ+பிரகாச பிைள#7 ஆகாரM

ெச>விதன.

ஆQ திாிபதாதி1 சிற++பாயிர.
அ+பா( இவாிட ஆ.3கதா பிைள வ, "ஐயா வவக ம ஆQ#7
எ*தள ேவடா; ம-றவக ேபா>வரலா" எறன. அதனா( சிவ+பிரகாச

பிைளDட நா<கB ேவ. சில ஒPெவா தினதிK மாைலயி( ெச.
அர<ேக-றி வி வேதா. அ 3த- ப நா வைரயி( அர<ேக-.த(

நடத; கைடசிநாள. சிவ+பிரகாச பிைளயி வி+பதிபE இவ அத
N( விஷயமாக,
(கடைள# க6ைற) {7.6}

“ேத மாியய- ெகடா திMசி- றபலேத

ஆ மழகெத னாQ+ பரம ரE#கண

b பைடத சிவ+பிர காச+ ெபய#கவிஞ

நா< க6ைற யதாதி N. நவிறனேன"
எற ஒ பாடைல இய-றி#ெகா எ(ேலாைரD அC+பின. 3Eவி( அ

பE#க+ெப-ற. மாணா#ககB அ NK#71 சிற++பாயிர<கைள இய-றி

அளிதன.

’இC சில வஷ பE#கேம.’
7ப ெஸளகாியைத உேதசி, "என#7 ஏதாவ ஒ ேவைல ெச>வி#க

ேவ" எ. ஒநா சதிதெபா* தியாகராச ெசEயாைர நா ேக#
ெகாEேத. அ+பா( ஒ சமய ப:1ர#7 அவ வத ேபா,

"7பேகாணதி( என#7 ேவEய அபகளாகிய Hவ ேநEP

ைஹF2ெல. திதாக ஒ கலாசாைலைய ஏ-பத+ ேபாகிறாக; அதி(
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தமி;+பEத ேவைல#7 ஒ த#கவைர# 7றி+பி1 ெசா(லேவெம.
எனிட ெதாிவிதாக, பிாியமிதா( நீ அதைன ஒ+#ெகாளலா.

இ+ெபா* சபள 5. 15 - கிைட#7; ெச>வி#கிேற" எறா. அ1ெச>திைய
இவாிட ெதாிவிேத. அகி( நிற ெசEயாைர+ பா இ+ ெபதைகயா,

"தியாகரா, சாமிநாைதய இC சில வஷ பE#கேம; ஏ அவசர+

பகிறா>? பினாேல 2மானா( இவைர# கவனி#ெகா" எறா. அதனா(

அ3ய-சி நிற. பி-காலதி( என#7 த ேவைலைய1 ெச>வி#க

ேவெமற எண ெசEயா#7 உடானத-7# காரண இவ ெசா(6ய
இத வாைததாெனெற`கிேற.

ைரசாமி பிைள#காக1 ெச>த ெச>Dக.
ஆ.3கதா பிைளயி 7மாரராகிய ைரசாமி பிைளைய யாேரC, 'நீ யா?"

எ. ேகடா( அவ, "தி#ைகலாய பரபைர திவாவைற யாதீன

மஹாவிவா திாிசிரர  மீனாசிதர பிைளயவகBைடய ேபரனாகிய
ைரஸாமி பிைள" எபா. அ<ஙன ெசா(KபE ஆ.3கதா பிைள

பழ#கியிதன.

அவைர இவ ப:1ரதி6 ஒ3ைற +பிரமணிய ேதசிகாிட அைழ1
ெசறா. அ+ெபா* ேதசிக அவைர, "நீ யா அ+பா?" எ. ேகக, அவ

ேம-2றியவாேற விைட பகதா. சில தின< கழி ம.3ைற அவைரD

உடனைழ#ெகா ெசறேபா,
{7.7}

"கணா மதைன# கEதத-ேக- ப+ர+பா(

ெபணா Bறா1+ பிரமணிய - அணா
திவா வைறயா> சி-றEேய னிப
மவா வமாற ைவ"

எC ெவபா ெவாைற இய-றி அதைன அவ ெசா(KபE இவ

ெச>விதன; அ<ஙனேம அவ அதைன திதமாக1 ெசா(லேவ ேதசிக ேக
ெம1சினா.

143

ம-ெறா3ைற இவ ஒ பாட6ய-றி+ பாட ப`வி அவைர அைழ1

ெசறேபா, "இ+ேபா ஏேதC பாடKேடா ?" எ. ேதசிக ேகக அவ,
(வித)

{7.8}

"மாேம8 க;திவா வைற1+ பிரமணிய வள லாய

Wேம8 7ரவேப ெசா-ற8ட ெனபிற+ ெதாைலத தமா

பாேம8 மிக பிற+ெபாழி+பா னிவென. பலM ெசா(வா
ேதேம8 நலெதாிெய னாவிைனேய கழாத ெச>ைக ெயேன"
எற பாடைல1 ெசா(6 மகி;விதா.
தC#ேகாE 3த6யா#7# கEதெம*திய.
இவபா( அைடயவரான [8] தC#ேகாE 3த6யாெரபவ, "என#71

சபளதி( 20 5பா> உயதி#கிற. அ த<கBைடய திவேள" எ.

எ*திய கEதெமா. ஒ தின இவ#7 வத. இவ சேதாஷ+ ெப#கினா(

அவ#7 உடேன,
{7.9}

"ஊணி நீநிைற த-ேற Dலகவா
ேபரறி வாள றி"

எறத-ேக-ப உ<கB#7# கிைடத ெச(வ ஏைனேயா#7 உாிய தேறா?"
எற ஒ விைட#கEத எ*வி அC+பின.

’உ#ைகD பைபD இ(லாத தா 7ைற.'
பிற ேப<காலதி( ஏேதC 7-ற காண+பE அவக

ஒ+#ெகாபவகளாக இதா( இவ ெம(ல1 ெசா(6 திவ. அ(லராயி

அவக எ ெசானாK, "சாி, சாி ; ஆ, ஆ" எ. ெசா(6#
ெகாேடயி+பா.
{7.10}
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"காணாதா- காவா றாகாணா காணாதா

கடானா தாகட வா." (தி#7ற, 215)

எப இவைடய ெபபாைமயான ெகாைக. தா த1 ெசா(வதனா(

யாெதா பயCமி(ைல ெயப இவைடய க.

ஒ சமய 7பேகாணதி- ெபாிய உதிேயாகFதராக இத ஒ க(விமாC#7
இவ#7 மி#க பழ#க3டாயி-.. அவ பல3ைற வ-.தி அைழதைமயா(

இவ ஒ நா பி-பக6( அவைடய VE-71 ெசறன. அ+ேபா தியாகராச

ெசEயா, ஆ.3கதா பிைள 3த6ேயாகB உட ெசறாக. அத
உதிேயாகFத மகாவிவானாகிய இவராேல ப-பல அாிய விஷய<கைள

அறி ெகாளலாெம. நிைனயாம( தா பலநாளாக1 ேசகாி ைவதித
வடெமாழி ெதெமாழியிKள N(கB#7 வர 3ைறயாகவறி Nதன

3ைறயாக+ ெபா ெச>ெகா, "இராமாயணதி-7 அத இPவா.
ெசா(ல ேவ; பாரததி-7 அத இதா. அவ-றி-7 இவைரயி(

எ(ேலா ெசா(6 வபைவ பிைழயான ெபாக" எ. விபாீதமாகேவ

ெசா(6 வதா. ேக# ெகாEத இவ அவைடய நிைலைமைய அறி

யாேதா ஆேசப3 ெச>யாம( சில சமயதி(, "ஆ, ஆ" எ. சில சமயதி(,

"சாி, சாி" எ. ெமாழி வதா.

இரவி( மணி பனிர#7 ேமலாயி-.. உடனித தியாகராச ெசEயா#7

அத உதிேயாகFதேம( ேகாப உடானதறி அகால ஆ>விடபEயா(
அ+பா- ெச. இதைன ேபகB#7 எ+பE ஆகார ெச>வி+பெதற

கவைலD ஏ-பட. நி.த ேவெம. ெசா(வத-7 அMசினவராகி#

ககத 3கேதா ஒ. ெசா(லாமேல இதா. அத உதிேயாகFத

தமிட வபவேரா இPவாேற ெநேநர ேபசி#ெகாEவி

அகாலதி( அC+பி விவ வழ#க. அவ ஒேவைள இவகBைடய

ஆகாரதி-7 ஏ-பா ெச>தி#கலாேமா எற சேதக உடெசற எ<கB#7
இத.

பி அத உதிேயாகFத வழ#கேபா(, ”சாி; ேநரமா>விட; உ<கB#71

சிரமமாக இ#7" எ. ெசானா. அ#7றி+ைப யறி இவ ற+ப அத

VE ெவளிேய வத8ட ெசEயா இவைர ேநா#கி, "உ<களிவ ைகயிK
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[9]உ#ைகD பைபD இ(லாததா ஒ 7ைற" எ. ெசானா. இவ

ப#கதி( யாேரC அயலாளேராெவ. கவனிவி, "என+பா

உபதிரவM ெச>கிறா>? அPவா. ெசா(லாம( நா ேவ. என ெச>கிற?
அவ#ேக ெதாியேவம(லவா? சில சமய<களி( இத மாதிாியான
மC]யகளிட3 ேபா7பE ேநாிகிற; எ(லா கால விேசஷேம; பE+ைப யா
கவனி#கிறாக? த<க ெகௗரவைதD த<க பE+ைபDேம ெபாி
பாராகிறாக; அைத ஒE தா நா3 ேபாகேவEயி#கிற; என
ெச>யலா?" எ. ெசEயாாிட ெசானா.
+ைபயா படார மாபழ வா<கிவத.
பிைளயவகேளா உடனி+பவகளி- +ைபயா ப டாரெமபவ ஒவ ;
அவைடய ஊ திவிைடமW, ஆ.3கதா பிைள#7 ைமன. தமிழி-

சிறி பயிறவ. தமி;+ பாட(களி- பி-காலதனவாகிய சிலவ-ைற மனனM
ெச> ைவதி+பவ. அ+பயி-சிையேய ஆதாரமாக# ெகா த3ைடய

வ.ைம பைத மா-றி# ெகாBத-7+ பல ஜமீதாக 3த6ேயாகளிட
ேபா> அவக ேநா#க ேபாலேவ நட அவகBைடய நிைலைமைய அறி

பைழய பாட(கைள அவக ெபய#7 மா-றி1ெசா(6ேயா ேவ. பாட(கைள1
ெசா(6ேயா அவகைள மகி;வி+ பாி ெப-.# கால<கழி#7 இய(பின.
ேதா-ற+ ெபா68ளவ; பிைளயவகைளயறி ேவ. யாைரD மதியா;

ைதாியசா6. இவைடய காாிய<கைள# கவனி#ெகா வபவ. பாட
ேக7 வழ#க மமி(ைல; அதி- பிாிய3மி(ைல.

ஒநா பக-ேபாசனதி-7+பி பிைளயவகBட எ(ேலா ேபசி#
ெகாE#7ெபா* ேம-2றிய +ைபய படாரைத ேநா#கி

ைமனெரற 3ைறைமயா( ஆ.3கதா பிைள, "+ைபயா, நீ அேநகாிடM

ெச. Nதனமான பாட(கைள+ பாE+ பாிக ெப-. வவதாக1

ெசா(Kகிறாேய; அதைன நா<க ெதாி ெகாBபE இ. 7பேகாண
ேபா> தியாகராச ெசEயா மீ ஏதாவ ஒ பாட6ய-றி+ பாி ெப-.

ஐயாவவகB#7+ பிாியமான மாபழ<கைள விைல#7 வா<கிவர3EDமா?"

எறன. அதைன# ேகட இ+லவபிரா ஆ.3கதா பிைள#7

ெதாியாதபE, 3EDெம. ெசா(K வண 7றி+பா( அவைர WEனா.
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ெவ. வாைய ெம(KபவகB#7 அவ( கிைடதா- ெசா(லேவமா? உடேன
அவ ஆ.3கதா பிைளைய ேநா#கி, "அவசிய ேபா>+ பாட( ெச> ெசா(6#
காE மகி;வி1 ெசEயாாிட பாி ெப-. மாபழ வா<கி#ெகா வ
விேவ" எறா.

ஆ. : ஒநாB 3Eயா.
+ : ஏ 3Eயா ?
ஆ. : உன#7+ பE+பி(ைலேய!
+: என#7+ பE+பி(ைல ெயபைத நீ க:ரா? எPவளேவா
இட<கB#7+ேபா> திரவிய3த6யவ-ைற+ ெப-. வகிேறேன;
பE+பி(லாவிடா( 3EDமா ?

ஆ. : பE+பி(லாத இடமாக+ பாதா நீ ேபா> வகிறா>. என#7
பிற#7 அ நறாகெதாிDேம.

+ : ேதாட+ ப1சிைல#7 Vாிய ம எபேபா( எ பE+ைப நீ
மதி#கவி(ைல.

ஆ. : ெசEயாாிட ேபானா( உCைடய பE+ நறாக ெவளியா7!
+ : அவ என ெச>வா?
ஆ. : உ நரைப எவிவா; ெவளி#கிளப ெவாடா.
+ : நா தா அவ நரைப எ விேவ. அவாிடதி( என#7#

ெகாMசேமC அ1ச இ(ைல.

ஆ. : ஏ அ1சமி#7? சிறிேதC பE+பிதால(லேவா பEதவகளிடதி(
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அ1ச3டா7; மகா Hடனாக இ#கிற உன#7 மகாபEதராகிய அவாிடதி(
எ+பE அ1ச3டா7? நீ மாதிர அவாிட ேபா> ஒ பாடைல1
ெசா(Kவாயாயி உ சர#7 ெவளியா7.

+ : நீ இ+பE1 ெசா(வ எCைடய ெகளரவதி-7# 7ைறவாக இ#கிற.
ஆ. : உன#7 என ெகளரவமி#கிற? இதால(லேவா அ 7ைறDெம. நீ
கவைல+படேவ?
+ : இ#க. நீ என ெச>ய1 ெசா(Kகிறீ?
ஆ. : ெசEயா மீ ஒபாட(ெச> பாி ெப-. மாபழ வா<கி#ெகா

இ. மாைல#7 வரேவ. அ+பE1 ெச>யாவிடா( நீ மC]யேனய(ல.
+ : நீெரன ெசா(Kகிற? அ+பE1 ெச>யாவிடா( நா
மC]யன(லெவ. நாேன ெசா(Kகிேற.

இPவா. ெசா(6வி அவ ற+பத-7 ெதாட<கினா.
அதைன# கட ஆ.3கதா பிைள வழ#கேபாலேவ சயன#7+

ேபா>விடா. அவ நறாக W<கிவிடாரா ெவபைத அறிவர1 ெச>

இ#கவியரச தியாகராச ெசEயா மீ திதாக ஒ பாடைல இய-றி எ*வி

எ*திய ஏைட1 +ைபயா படாரதினிட ெகாதன. "இ+பாடைல நறாக+

பாட பணி#ெகா ெச. தியாகராசினிட நீ ெச>ததாகேவ ெசா(6#
காE+ பண ெப-. மாபழ வா<கி#ெகா இ. மாைல#7ேள

வவி. அவ என ெசானாK பய+படாம( எதிெமாழி ெகா; இத

ெபாைள நறாக ெதாி ெகாேபா" எ. ெசா(6 வி அ<ேக நிற
மாணா#கராகிய சரவணபடார ெமபவைர அவட ேபா> வபE

அC+பினா. அத+ பாட6 ெபாைள நறாக அவ#7+ ேபாதிதC+

வண என#7# கடைளயிடா. பி தா வழ#க ேபாலேவ சிரம பாிகாரM
ெச> ெகாள ெதாட<கினா.

+ைபயா படார இவ ெசானபE எனிட அ1 ெச>Dளி ெபாைள

148

நறாக ெதாி ெகா சைட 3த6யன தாிதவராகி# ைகயி- ேகாெலாைற
எ#ெகா அத+ பாடைல ெந+பணி# ெகா ெபாைள1

சிதி# ெகா சரவணபடாரட ைதாிய3ைடயவராகி ஊ#க3-.#
7பேகாணதி-71 ெச. தியாகராக ெசEயாைடய Vைடயைட

விசாாிதா. ெசEயா இ(ைல ெயபைத அறி +ைபயா படார அத

V ெவளி திைணயிேல இதா.

ெசEயா 4 - மணி#7# காேலஜி6 வதன. வதவ திைணயி6த
அவைர# க பரபர+ட, "ஐயாவவக வதி#கிறாகளா?" எ.

வினவேவ, +ைபயா படார, "வரவி(ைல; நா ம இ<ேக ஒ காாியமாக

வதி#கிேற" எறா. ெசEயா ேவக தணி, "ஆனா( இ<ேக இ;

வவிேவ" எ. ெசா(6 உேள ெச. உதிேயாக உைடகைள#

கைளவி ேவ. மட ெயாைற தைடயாக உதி#ெகா விசிறிD
ைகDமாக+ றேத வ இதன; பி, "நீ இPவள8 படாேடாபமாக வத
காாியெமன? ேவ. யாைரேயC பா#க வதீரா? ஐயாவவக ஏதாவ
சமாசார ெசானடா?" எ. ேகடா.
+ : இ(ைல; நா உ<கைளதா பா#க வதி#கிேற. வத ஒ காாியைத
உேதசி; உ<க மீ ஒ பாட K ெச> ெகா வேத. தனிேய

எ<காவ ெசறா( இத ேவஷேதாதா நா ேபாவ வழ#க;
ஐயாவவகBட வதா( சாதாரணமாக வேவ.

தியாக : பாட( ெச>ெகா வதி#கிேறென. ெசா(Kகிறீேர! உம#7+
பாட( ெச>கிற வழ#க3ேடா ?

+ : ஏ இ(ைல? நா ெச>D ெச>ேவெனப உ<கB#7 ம ெதாியா.
பல இட<கB#7+ ேபா>+ ேபா>+ பாE+ பாE+ பாி ெப-. வவ என#7

வழ#க; எCைடய காலே%பதி-7 அதாேன வழி. இ பல#7 ெதாிDேம.
தியாக : நீ ெவளியிடM ெச. யாசக ெச>ெகா காலே%ப

ெச>வெடப ம ெதாிD. பாட( ெச> ெகாேபா>1 சபாதி

வவ இவைரயி( என#7 ெதாியா. பாவெதறா- பEதி#கேவேம!
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+ : ஏ பE#கவி(ைல? பEதி#கிேறென. சிலைர+ ேபால நா

பைறயைற ெகா திாிகிறதி(ைல.

தியாக: பEதவகெள(லா பEதி#கிேறாெம. ெசா(6#ெகா தா
திாிகிறாகளா? நீ ெசா(வ நறாக இ(ைலேய. பEதிதா( எ+பED

பிற#7 ெதாிDம(லவா? உமிடதி- Fதக இதைல நா ஒெபா*

கடதி(ைலேய. பE+பி-7ாிய அைடயாளைதD உமிட இவைரயி( நா

காணவி(ைல. பிைளயவகேளா வ ஆகார பணி+ ேபாவைத ம நா
பாதி#கிேற. அத மதி+தா உம#7 ஏ-பள. ம-றவகைள+

ேபாலேவ நீ பE# ெகாEதைதயாவ பாட< ேகடைதயாவ நா

இவைரயி( பாதமி(ைல; ேகடமி(ைல. அத விஷய இ#க. நீ
ெச>ெகா வததாக1 ெசான பாடைல1 ெசா(K; ேககிேற.
+ :

{7.11}

ணியெம( லாதிரட வEெவேகா 7.3னிவ ெபாதிய நீதி<
கணியேதா வEெவேகா தமிழிKள பலகைலக அைன< 2E

நணியேதா வEெவேகா பிCெமத வEவெமன நா ேகாயா
மணியமா மணியைனய தியாகரா ச+லவ வEவ தாேன.

தியாக : (னைகெகா) : இதைன இC ஒ3ைற ெசா(K.
+ : ந(ல அ+பEேய. (பாடைல ம.பED ெசானா.) எ+பEயாவ எ

பாடைல உ<க காதி- ேபா நமதி+ைப+ ெப-.1 ெச(ல ேவெமேற
இ<7 வேத.

தியாக : இ#க; இத+ பாடைல நீேர ெச>தீரா? ேவ. யாேரC ெச>
ெகாதாகளா? உம#7 இ+பE+ பாட வமா?
+ : ஏ வாரா? நாேன ெச>ேத.
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தியாக : இதைன ஐயா அவகளிய-றிய பாடெலேற நி1சயி#கிேற. எத-காக
இைத உமிட பாE# ெகாதாக?

+ : நீ<க இ+பE1 ெசா(வ என#7 மிக8 மான# 7ைறவாக இ#கிற.
தியாக : நீ ெச>த தானா ? உைமைய1 ெசா(K.
+ : அதி( என சேதக ?
தியாக : ெபா ெசா(KVரா?
+ : திPயமா1 ெசா(Kேவ.
தியாக : 3*வத-7 ெசா(லேவடா. இதிKள 'எேகா' எபத-7 ம
ெபா ெசானா( ேபா. ெசா(K; ேககிேற.
+ : அத-7, எேபேனா ெவப ெபா.
தியாக: ‘எேகா' எC ெசா- பிரேயாகைத ேவ. எத N6( எத இடதிகE#கிறீ? ெசா(K.
+ : இட ஞாபகமி(ைல.
தியாக : இட ெதாியாதேபா நீ இத1 ெசா(ைல அறித எ+பE? என#71
சேதகமாக தா இ#கிற.

+ : நீ<க ெச>D ெச>Dகளி( பிரேயாகி#கிற ெசா-கBள இட<கெள(லா

உ<கBைடய ஞாபகதி6#7மா? பழ#கதினாேல வவிம(லவா?

தியாக : V ேப1ைச இ+ெபா* நீ ேபச ேவடா. இத+ பாடைல எத-காக
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அவக ெச>தC+பினாக? ெசா(K.
+ : திப திப1 ெசா(Kகிறீகேள. நா தா பாE வேத. வத

காாியைத# ேக 3E அC+ப# 2மானா( அC+<க. இ(ைலயானா(

3Eயாெத. ெசா(6 வி<க.

தியாக : சாி. இதி( ' எேகா' எபதி( ஓகாரைத ஏ-ற ெமாழி எ? ஓகார என
ெபாளி( வத? ெசா(K.
+ : நீ<க பாEய பாட(களிKள ெசா-கB#ெக(லா இல#கண

ெசா(KVகளா?

தியாக : Vணான ைதாிய+ ேப1சினா( ஒ பயC இ(ைல கா`! இத1 ெச>D

நீ பாEய அெறபைத நறாக ெதாி ெகாவிேட. நீ என

ெசானாK நேப. இத மாதிாி பாகிறெதறா( எPவள8 பEதி#க

ேவ?

+ : பE#காமேல கப காளிதாஸ 3த6ேயா பாடவி(ைலேயா?
தியாக : அவக பE#கவி(ைல ெயபைத நீ க:ரா?
+ : வரகவிெய. சில இ+ெபா* இ+ப உ<கB#7 ெதாியாதா?
அவகெள(லா பEதானா பாகிறாக? அைமயான வாைதகெள(லா
அவக வா#கி- காண+படவி(ைலயா?
தியாக : இPவள8 வாைதகB நீ பE#கவி(ைல ெயபைத நறாக#

காகிறன. இ#க. இத+ பாைட நீேர ெச>ததாக1 சதிய ெச>Vரா?
+ : இேதா ெச>கிேற; எத மாதிாியாக1 ெச>யேவ.
தியாக : ணிைய+ ேபா தாடேவ. அ ெச>Vரா?
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+ைபயா படார, ”இேதா தாகிேற" எ. ெசா(6 தம

அ<கவFதிரைத# கீேழ 7.#ேக ேபா விடா. தியாகராச ெசEயா

நந<கி அவ ைகைய+பிE# ெகா, "நீ சதியMெச>தாK இ+பாடைல

நீ ெச>ததாக நா நிைனேய. ணிைய தாட ேவடா. நீ வத காாிய

இனெத. ெசா(6வி. உம#7 ேவEயவ-ைற# ெகா#கிேற; Vணாக

ஏ ெபா>ெசா(Kகிறீ?" எ. நயமாக# ேககேவ அவ நிக;தவ-ைறெய(லா

உளபEேய ெசா(6 விடா.

ெசEயா உடேன பழ#கைட ெச. மிக8 உயதனவாக 50-மாபழ<கைள
விைல#7 வா<கி இர ெதன< 7டைலகளி( அட#கி ஒ 7டைலைய

அவட வத சரவண படாரதினிட ம-ெறாைற ஒ 26யாளிட

ெகா உட ெச(KபE ெசா(61 +ைபயா படாரைத அC+பி விடா.
அத இவ தம#7+ பிேன வர1 +ைபயா படார அவகB#7 3ேன
விைரவாக+ ப:1ர வவாராயின.

ப:1ரதி( இ+லவபிரா நிதிைர கைல எ*, "படார
7பேகாணM ெசறாரா?" எ. விசாாி வி+ பாடMெசா(ல ெதாட<கின;
ெதாட<கினாK பாடM ெசா(Kவதி( மன ெச(லவி(ைல; +ைபயா

படாரதி விஷயதி( இவ#7# கவைலDடாயி-.; "தியாகரா

+ைபயாைவ என ெச>கிறாேனா? என ேகவிக ேககிறாேனா? மா விட

மாடாேன! +ைபயா விழி#க# 2ேம!" எ. எ<களிட ெசா(6#ெகாேட
யிதா. RாியாFதமனதி-7 3னதாகேவ ற+ப வழ#க+பE அPQாி

ெத-ேகDள திமைலராயனா-ற<கைர#71 ெச(லாம- 7பேகாணதி-71

ெச(K வழிைய ேநா#கி வட#ேக ெச. அ<7ள ஒ 7ள#கைரயி( +ைபயா
படாரதி வரைவ எதிபா வடதிைசைய ேநா#கி# ெகாேட நிறா.
நாC உட ெச. அகி( நிேற. +ைபயா படார வரவி(ைல.

இவ#7# கவைல அதிகமாயி-.; "யாராவ வகிறதாக ெதாிகிறதா? பா"

எறா. பா நா, ”ஒ. ெதாியவி(ைல" எேற. "பா# ெகாேட

நி. யாராவ க`#7 ேதா-றினா( உடேன ெசா(K" எறா. அ<ஙனேம

நா வடதிைசைய ேநா#கி நி-ைகயி( H. உவ<க 3த6( க`#7
ேதா-றின.
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நா : H. உவ<க ேதா-.கிறன.
மீ : அவகளாக இ#7ேமா? சரவண படார மிக8 உயர3ளவனாதலா(

அைத#ெகா கபிE#கலாேம.

நா : Hவாி( ஒவைடய உவ ம உயரமாகேவ ெதாிகிற; அவ சரவண
படாரமாகேவ இ#கலா.

மீ : பிC நறாக# கவனிD. தைலயி( ஏேதC இ+பதாக ெதாிகிறதா?
நா (அவக ெந<க ெந<க) : ஒவ தைலயி( ஏேதா ஒ 7டைல ெதாிகிற.

ேவெறாவ தைலயிK ஒ 7டைல காண+பகிற.
மீ : +ைபயா படார வகிறாரா ?
நா : வகிறா.

அவ வவைத ேநா#கி அவேரா ேபசேவெமற ஆவKட இவ நி-ைகயி(
அவ ேவகமாக அகி( வ இவைர ேநா#கி, "என ஐயா ? உ<கைள நா

பரமஸா ெவ. எணியிேத. ெபாிய ஆபதிேல ெகாவ வி:க.

எைன அவமான#7ளா#கிவி ேவE#ைக பா#கிறீகேள, நீ<க

இPவள8 ெச>Vகெள. இவைரயி( நா நிைன#கவி(ைல. அத மC]ய

6ேபாேல எைன உறவிடாேர" எறா.
மீ : என? என?

+ : எனவா? நீ<க பாட( ெச> ெகாதீகேள! அத+பாடைல எCைடய
ச#தி#7 ஏ-றபE ெச> தர ேவடாமா? அதி( நீ<க ெச>ததாக நிைன#7பE
ஏேதா அைடயாள ைவ+ பாEவி:கேள. நா பாE#காெபா*,

'எேகா எபத-7 என அத? இத+ பிரேயாக எத N6( வள?
இல#கணெமன?' எ. பல ேகவிகைள# ேக அத மC]ய உபதிரவ
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ெச> எ பிராணைன வா<கிவிடா. நா சதிய பணி# ெகா+பதாக1

ெசா(6D அவ நபவி(ைல.

மீ : அ+பா( நீ எ+பE அவனிட த+பி மாபழ வா<கி வதீ?
+: பி-பா ெசா(Kகிேற. இ+ெபா* அைத1 ெசா(ல என#7 இ]டமி(ைல
இPவா. ெசா(Kைகயி( அவ 3க ேகாப#7றி+ைப மிக8 ல+பதிய.
இவ அநிைலைய உண, "சாி; V#7+ேபா" எறா.

+ைபயா படார தம#7+ பிேன வத இவடC VE-71 ெசறா.
திைணயி6த ஆ.3கதா பிைள அவைர# க, "என +ைபயா!

ேபா>வதாயா? என 7டைலக ? மாபழ#7டைலகளா? ெசEயாைர+

பாதாயா? திய பாட( ெசான டா? அவ பழ வா<கி#ெகாதாரா?
ெகௗரவதி-காக நீேய ெசாத+ பணைத# ெகா வா<கிவதாயா?
உைமைய1 ெசா(" எறா.

+ : ஒ பாட( ெச> ெசா(6#காE1 ெசEயாைர மகி;விேத. அவேர

பழ#கைட#7 வ பழ<க வா<கி# ெகாதா. அவ அC+பிய ஆேள இவ.

ஆ. : உCைடய பாடK#காக அவ பழ வா<கி# ெகாதிதா(

அவைர+ேபால ெதாியாதவக இ(ைலெய. நா உ.தியாக1 ெசா(ேவ.
பிC இ+பEேய இவ ேமேமK வா#7வாத ெச> ெகாE#ைகயி(
இ#கவிஞசிேராமணி அ<ேக வ, "தபி, இவைர வி வி<க; ேகாபேதா

இ#கிறா" எ. ெசா(ல அவ எ* ேவறிட ெசறா. எ(லா தத

இட ெசறாக. பி அத மாபழ<கைள எ(லா வா<கி D

தி+திD-.1 +ைபயா படாரைத வா;தினாக.

ம.நா ெசEயா பாட( ெப-ற ஸேதாஷதா- ப:1ர#7 வ
பிைளயவகைள ேநா#கி, "என ? ேந-.+ ெபாிய ேவE#ைக ெச>
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வி:கேள!" எ. ெசா(6வி எ(லா விஷய<கைளD விவரமாக1 ெசானா;
ேக யாவ நைகதாக .
தி1சிரா+பளி ெசற.
ப:1ரதி( இ வைகயி(, ஆ.3கதா பிைளயி 7ப#காாியமாக

இவ பாிவார<கBட ஒநா தி1சிரா+பளி#7+ ற+படா. நீடாம<கல

வைரயி( சாைல வழிேய வEயி- ெசறா. ந(ல மர1ெசறி8ள சாைலைய#

கடா( வEயி- ெச(லாம( நடேத ெச(Kவ பாட ெசா(Kத(

N6ய-.த( 3த6யவ-ைற அ+ெபா* ேம-ெகாBதK இவ#7 இய(.

அ+ெபா* இவ ெச>D காாிய எ8 நறாக நைடெப.. அ<ஙன

அ1சாைலயி( ெச(Kெபா* தா தி+ெபைற+ ராணள

ெபைற+ படலதி( 31- ஆவதி6 40-ஆவ வைரயிKள பாட(க
இய-ற+படன. அவ-ைற எ*தி#ெகா நாC உட ெசேற.

அ+பா( நீடாம<கலதி( ரயி( வEயிேலறி திாிசிரர ெச. கீைழ1

சிதாமணியிKள ெசா#கரமடதி( இவ த<கினா. அத நகரதி( ப
நாக இதா. இவ அ<ேக வதி+பைத# ேகவிD-ற பைழய

மாணா#ககB 3#கியமான பிர#கB காைல மாைலகளி( வவ

அளவளாவி ஆனதி தா பEவத N(களி( தம#7ள ஐய<கைள

தீ#ெகா ெசறன. பல தி+ெபைற+ ராணள பாட(கைள#

ேக மகி;தன. கா+பிய இல#கண<கைள1 ைவ தப அைம+பா

3ைற இவ ராண<களி( மி7தியாக# காண+பமாதலா( இவ இய(ைப அறித
பல, 'நா1 சிற+ைப# ேகக விகிேறா; நகர1 சிற+ைப# ேகக

விகிேறா' எ. தனி தனிேய தத ஆவைல ெவளியி அ<ஙனேம

அPவ+ ப7திகைள# ேக மகி;தன.

சில இைடயிேல இவரா- ெச>ய+பட ேவ. ராண<களிK

பிரபத<களிK3ள பாட(கைள# ேக அவ-றி( அைமதி#7 க-பைன
நய<கைள+ பாராEன. சில தா இய-றிய N(கைள+ பE# காE

திதி#ெகா சிற++பாயிர ெப-றன. அ#கால<களி- சில பாட(கB#7+

ெபா ெசா(6வி இவ பதசார ெசா(Kத( மிக8 ஆ1சாியகரமாக
இத.
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சதாசிவபிைள பாட(.
அ<ஙன வ ெச(K பைழய மாணா#ககளி- சில அபி பி7தியா( இவ

மீ Nதனமாக+ பாட(க இய-றி+ பE# காE1 ெச(வ. அ+பாட(க

அைமயாக இ#7. அவ-.ேள [10] சதாசிவ பிைள ெயபவ இய-றிய
திகவிகளி(,
(வித) {7.12}

"எனகதி லவி1ைசெகட ெம>Mஞான# கதிV
இளெபா றைன

தனக1 சாதாைர தானா#7 ேமைவயி
தரணி தா<7

பனகதி மமைத ெகட+ பாவிEைய த3கிைல+
பஞா ன<க

மனக மீனாசி தரநா வலனEைய
வண#கM ெச>வா"

[ெபா – Rாிய]

எற பாட( ம ஞாபகதி( இ#கிற. இ1ெச>D இவாிடதி(

மாணா#கக ெகாட அளவ-ற அைப+ ல+பகிற. அத+ ப
நாB ஆனதைத விைளவிதன.
கால+ேபா#7.
ஒPெவாநாB ஏேதC அகிKள ஒPெவா ேகாயிK#71 ெச. இவ

Fவாமி தாிசனM ெச>வி வவா; அ1சமயதி( அத தலசாிதிர, அத
சபதமான ேதவார, N(க, தனி+பாட( 3த6யைவ இனைவ ெய.
எ<கB#7 எைர+பா; அ<ேக உளவகைள# ெகா எ<கB#7

அவ-ைற1 ெசா(ல1 ெச>வா. இைடேய சதி+பவகளி(, "நீ<க

இPQைரவி+ ேபான பி இத-7ள ேசாைப ேபா>விட" எேபா சில;
"உ<களா( இத ஊ மி#க கீதிைய நாB#7நா அைட வகிற" என+
பாராேவா சில; "உ<கBைடய அைமயான N(கைள அE#கE ேக

157

இற இயலவி(ைலேய எ. வகிேறா" எபவ சில; "இனி இத

ஊ#7 வ வி<க" எபவ சில. சில த<க த<க VகB#7 அைழ1
ெச. வி ெச>வி உபசாி அC+பின.

உபேதசியா ஆேசபித.
ஒநா வரகேனாி1 சவாி3தாபிைள ெயCM ெச(வ இவைர அைழ1

ெச. அPQ அ#கிரகாரதிKள ஒ VE( வி ெச>வி உபசாரட
த3ைடய VE-7 அைழ+ேபானா. அவ ெபாியராணதி( அதிபத

நாயனா ராணதி-7+ ெபா ெசா(லேவெம. இவைர# ேக#
ெகாடன. இவ ெசா(6வைகயி( தமி;# க(விமானாகிய கிறிFதவமத

உபேதசியாெராவ அ<ேக வதா. இைடயிைடேய மன ெபாறாம( அவ

ராேசப ெச>ெகாேடயிதன; அ+ெபா* அ+ெபா* இவ

சமாதானM ெசா(6வ ேமேமேல அவ இவைடய ெபைமைய அறியாம(
ேகவிேக வதன. அவ ேநா#கைத யறி, இவபாKள அபி

மி7தியாK மதி+பாK சவாி3தாபிைள ேபசாம6#7பE அP

8பேதசியா#7 3த6- 2றின. அ+பED அவ அட<காைமயா( அவைர

எ* ேபா7பE கE1 ெசா(6விடா. அவ திபி+பாராம(

விைரவாக+ ேபாயின. இவ அP 8பேதசியாைர அட அைழ, "ஐயா,
ஞாபகமி#க; மறவாதீக" எறா. எ<கB#7 அ மிக8 விய+பாக
இத; இவைடய ெபா.ைமைய+ பாராEேனா.
தMசாQ ெசற.
காாியைத 3E#ெகா இவ தி1சிரா+பளியி6 ற+ப+

ப:1ர வவிடா. அ<ேக சில தின இவி ஆ.3கதா பிைளயி

7ப# காாிய ஒற நிமித தMசாQ#7+ ரடாசி மாத 3த6ெசறா. கரைதயிKள திவாவைற மடதி( இவ ஒமாத கால

த<கியிதன. இவ மாணா#க மாஷ( காேலY தமி;+பEதமான

ஐயாசாமி பிைள ெயபவ இல#கண இராமசாமி பிைள ெயபவ ேகா.
இராமகி]ண பிைள ெயபவ ேவ. சில அE#கE வவ பா+

பா தா<க அறிெகாள ேவEயவ-ைற அறி ெகா இவ#7

ஆகேவEயவ-ைற# கவனி வி ெசறன. அ+ெபா* ஐயாசாமி பிைள

க(லாட 3*வைதD பாட<ேக 3Eதன. இவ விஷயதி( அவ
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காEவத அைடைமD கவனி+ அதிக. திைவயா-றி6த 3சாமி

பாரதியாெரபவ அE#கE வ தம#7ள சேதக<கைள# ேக+ ேபா#கி#
ெகாடன. இ+பEேய வ ெசறவக பல.
சினதபியா பிைள
தMசாQைர அத ெரEபாைளயெமC ஊாிKள ெபாிய மிராதாராகிய

சின தபியாபிைள ெயபவ தMைச#7 இவ வதி+பைத# ேகவிD-.

தாேம வ பா அளவளாவி இவைடய ெச>D நய<கைள ெதாி ெபாி
இ-. 3Eவி( த#க திரவிய ஸஹாய 3த6யவ-ைற1 ெச>வி1 ெசறா.
அ+பா( இவ அவைடய அைடைமயி( ஈப,
(வித) {7.13}

"மைழெபாழிD 3கிெலேகா வாCயக- பகெமேகா
மகி;ெதM ஞா.

தைழDமி நிதிெயேகா தசிதா மணிெயேகா
தாவா ேமைம

விைழDெமா ரபிெயேகா ணியெம
ேகாவரறீ விழிேந ராகா#

கைழமதேவ நிகசின தபிமகி பாலாநி
ைகைய தாேன"

என பாடைல 3த6( அைம ஒ கEத எ*தியC+பின.
3#7மார பதைர+ பாராEய.
அத#காலதி( தMசாQாி( இதவ பிதைளயி( Tபமான சி-ப

ேவைலெச>வதி( அதிக திறைமDைடயவ தமி; Nலறிவி- சிறதவ

சிவப#தி1 ெச(வமாகிய 3#7மார பதெரபவ இவைடய @ைஜ#7

உபேயாகமாக# க-@ர+ பMசஹாரதி தீபெமா. ஊவதி1ெசE ெயா.
அாிய ேவைல+பாளனவாக1 ெச> அவ-ைற+ பல அபகBட

ேபசி#ெகாEத இவாிட ேச+பிதன. இவ அவ-ைற ஏ-. மகி; அவர

அைடைமையD அவ-றி ேவைல+பாைடD பாராEவி,
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(ெவபா)

{7.14}

"ெமா>ேவைல R*லகி( 3#7 மாரபத

ைகேவைல ேபாலநா கடதி(ைல - அPேவைல
ெச>D மவ-7 திற(வி1 வகம
ைகD ெபாழிDெபா கா "

எற ெச>Dைள இய-றி அளிதன. இவைடய மனதி( எ*த சேதாஷேம
விைரவி( அ+பாடலாக வதைத உண அ<கிதவக மகி;தாக.
பிராமைல ஓவா.
பி ஒநா பிராமைலயி6 ஓவா ஒவ மி#க ஆவேலா இவைர+

பா#க வதா. அவ ேதவார<கைள1 சார<கி ெயC வாதியதி( அைம+

பேணா ஓத6( வ(லவ; பல விவாகBைடய கீதன<க அவ#7+

பாட3; 7ணவா. அவைடய ஞானைதD வி+பைதD ப#திையD

அறி த3ைடய @ஜா காலதி( ஒPெவா நாB ேதவாரேமாவட ந(ல

கீதன<கைளD பாபE இவ நியமி மாதேவதன< ெகா வதா. அவ

அதைன ஏ-.#ெகா அ+பணிைய நாேடா. ெச> வவாராயின.

தி+ெபைற+ ராணைத அர<ேக-றி மீB வைரயி( உடனி வி
அ+பா( விைடெப-. அவ தH ெசறா.
----------------
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