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பண்டிெ பாத்கண்டே 1904-ஆம் வருேம் டேற்தகாண்ே தென்னிந்ெிய யாத்ெிரையின் 
நாட்குறிப்ரப ேைாத்ெியில், “ோஜா ெக்ஷிடேசா ப்ைவாஸ்” என்ற ெரைப்பில் எழுெியிருக்கிறார்.  
அது, 1986-ஆம் ஆண்டு இந்ெிைா கைா ஸங்கீெ விஸ்வ வித்யாையம், ரகைாகர் வாயிைாக, 
டபைா. ோ. அேடைஷ் சந்ெிை தசௌடப-யால் இந்ெி தோழியில் தோழி தபயர்த்து 
தவளியிேபட்ேது. இந்ெப் ெேிழ் தோழி தபயர்ப்பு, ரகைாைகர் இந்ெிப் பெிப்பின் அடிப்பரேயில் 
அரேந்ெது.  

இந்ெிைா கைா விஸ்வ வித்யாையத்ெின் தோழி தபயர்ப்பில் சிறிய அச்சுபிரழகள் அல்ைது 
புரிந்துக் தகாள்ள டவண்டிய கூடுெல் குறிப்புகள், விளக்கங்கள்  டபான்றரவ டெரவப்பட்ே  
இேங்களில், [ ] இந்ெ அரேப்பு குறிகளுக்குள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

   

 
 

வித்யா ஜயைாேன் 
vidyajay@gmail.com  
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யாத்திரரயின் டநாக்கம் 

நம்முரேய இந்து சங்கீெம் ேிகவும் பழரேயானது என்பொல் அெற்கு ேிகப் தபரிய 
சாஸ்ெிைம் இருக்கிறது என்று பைர் நிரனக்கிறார்கள். இப்படி எண்ணுவது ெவறு என்று நான் 
தசால்ை வைவில்ரை. அப்படிச் தசால்ைிவிடுவது அழகாகவும் இருக்காது. நம்ேிரேடய பை 
சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் தபயர்கள் பைவி இருக்கின்றன, அவற்றுள் சிை கிைந்ெங்கள், நேக்குப் 
படிக்கவும் கிரேக்கின்றன. ஆனாலும், நம்  ேனெில் ஒரு டகள்வி எழுகிறது - நம் 
கிைந்ெங்களில் தசால்ைப்படும் சாஸ்ெிைத்ெிற்கும் நாம் இன்று சங்கீெம் என்று அரழப்பெற்கும் 
ஏொவது சம்பந்ெம் இருக்கிறொ இல்ரையா? அப்படி இருந்ொல், அது எந்ெ அளவில் 
இருக்கிறது? எல்ைாப் பரழய கிைந்ெங்கரளயும் படித்து, அென் உண்ரேயான ெைத்ரெப் பற்றி 
அறிந்துக் தகாண்ோலும் கூே, அவ்வாறு அறிவென் மூைம் சங்கீெத்ெின் இன்ரறய நிரையுேன் 
சம்பந்ெப் படுத்ெமுடியாது டபானால், அொவது, அரவ இன்ரறய சங்கீெத்ெிற்கு முற்றிலும் 
டவறுபட்ேொக இருந்துவிட்ோல், இந்ெ கிைந்ெங்கரள மும்முைோகப் படிப்பெில் என்ன 
பிைடயாஜனம்? நான் இந்ெக் டகள்விரயப் பற்றி பை முரற டயாசித்ெிருக்கிடறன். இெற்கு 
சரியான விரே கிரேப்பது கடினம் என்பரெ ஒத்துக்தகாள்ளத் ொன் டவண்டும். ைத்னாகைம், 
ெ3ர்பேம். ைாகடபாெம், பாரிஜாெம், முெைிய கிைந்ெங்களில் விவரிக்கப்படும்  சங்கீெ 
நியேங்களின் படி நாம் இன்று பாடுகிடறாம் என்று நம்ோல் தசால்ை முடியுோ? புத்ெகங்களில் 
தசால்ைப்படும் ஸ்வைங்கள் இன்றும் புழக்கத்ெில் இருக்கின்றன, அவற்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 
ைாகத்ெின் தபயர்கள் ேட்டும் இன்றும் புழக்கத்ெில் இருக்கின்றன. இெனால் ேட்டுடே நாம் 
பரழய சங்கீெத்ரெ இன்றும் பாடுகிடறாம் என்று  எப்படிச் தசால்ை முடியும்? கிைந்ெங்களில் 
தசால்ைப்படும் ைாக வர்ேரனகரள, அந்ெந்ெ தபயர்களுக்குரிய இன்ரறய ைாகங்கடளாடு 
டசர்த்துப் பார்த்ொல் , அரவ சரியாக ஒத்து அரேவெில்ரை. சரி, கிைந்ெங்களில் 
வர்ேிக்கப்பட்டுள்ளபடி, நாம் ைாகத்ரெ அரேத்துப் பாேைாம் என்றாடைா, அரெ நம்ோல் 
ைசிக்க முடிவெில்ரை, ேற்றும் நேக்கு நவனீன் என்று  தபயர் சூட்டி விடுவார்கள். இப்படி 
இருக்ரகயில் கிைந்ெங்கரளப் படிப்பது எெற்காக , படித்ெவர்கரள சங்கீெம் தெரிந்ெவர் என்று 
தசால்வதும் எெற்காக? இன்ரறய சங்கீெத்ெின் பார்ரவயில் பண்டிெனின் நிரை ொன் என்ன? 
இந்ெக் டகள்வி உங்கள் ேனெில் டொன்றுகிறொ இல்ரையா? அப்படி எழுந்ொல் அெற்கு என்ன  
பெில் தசால்லுவரீ்கள்? ைத்னாகைத்ெில் பத்து வரகயான ைாகங்கள், அென் தபயர்கள் ேற்றும் 
ைக்ஷேங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அந்ெ புத்ெகத்ெில் தசான்ன முரறப்படி இவற்றில் 
ஐந்து ைாகங்கரளக் கூேப் பாடிக் காட்ேடவா அல்ைது இன்று புழக்கத்த்ெில் இருக்கும் 
ைாகங்களுேன் அென் தொேர்ரப விளக்கடவா கூடிய ஒரு வித்வானாவது இன்று 
கிரேப்பார்களா? இந்நிரையில் அந்ெ கிைந்ெங்கள் எெற்காக?  

இன்ரறய சங்கீெம் முற்றிலும் டவறானது என்று கருெி, புெிய கிைந்ெங்கரள தசய்து 
ரவத்ெடை சரி என்று தசால்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். இத்ெரகய விசாைங்கள் என் ேனத்ெில் 
அடிக்கடி டொன்றுகின்றன. நான் தசன்ரன தசன்று வந்ொல், இந்ெப் தபரும் டகள்விக்கு விரே 
ேற்றும் தெளிவு ஏற்பேக்கூடும் என்று என் நண்பர்களில் சிைரின் மூைம் ஆடைாசரன 
கிரேத்ெது. அங்டக புழக்கத்ெில் இருக்கும் சங்கீெம்  கிைந்ெங்களின் அடிப்பரேயில் இருக்கிறது. 
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கிைந்ெங்களில் தசால்ைப்பட்ே தபயர், ைாக ைக்ஷேம் முெைியரவ கிைந்ெத்ரெப் பிைோேோகக் 
தகாண்டு இருப்பொகத் தெரிகிறது. நண்பர்களின் இந்ெ ஆடைாசரனரய நான் பை நாட்களாக 
ேனத்ெில் தகாண்டு, சரியான சேயம் வரும் டபாது அங்டக டபாகைாம் என்று 
நிரனத்ெிருக்கிடறன். இரறவனின் கிருரபயால் இன்று அந்ெ ஸந்ெர்ப்பம் வந்ெது - அங்டக 
தசல்ைத் ெீர்ோனம் தசய்யப்பட்டிருக்கிறது, அங்டகயுள்ள எல்ைா முக்கியோன ஊர்களுக்கும் 
தசன்று , அங்டக எந்ெ கிைந்ெத்ெின் அடிப்பரேயில் சங்கீெம் அரேந்ெிருக்கிறது என்று ஆைாய 
டவண்டும், டேலும், அந்ெ கிைந்ெங்கரளப் தபற்றுக்தகாண்டு, ைத்னாகைம் முெைிய பரழய 
கிைந்ெங்களுக்கும் அவற்றுக்கும் என்ன தொேர்பு என்பரெயும் ஆைாய முயற்சிக்க டவண்டும். 
என்னால் அப்படிச் தசய்ய முடிந்ொல் ஒரு உபடயாகோன டவரை என்னால் ஆனது என்று 
நிரனத்துக் டகாள்டவன்.  

 

சென்ரையில் வருரக        சென்ரை  
          15 November 1904 

இன்ரறய டெெியில், காரை ஆறு ேேிக்கு இந்ெ ஊரின் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து 
டசர்ந்டென். என் மும்ரப நண்பர் ஸ்ரீ ைென் சீ லீைாொர், தேஸ்சர்ஸ் ோகுர் அண்ட் சன்ஸ் 
தபயரில் ஒரு சிபாரிசுக் கடிெம் தகாடுத்ெிருந்ொர். அெனால் நான் கிளம்புவெற்கு முன்னர், 
அவர்களுக்கு ெபால் மூைம் ஒரு கடிெம் அனுப்பிவிட்டேன், ஒரு ெந்ெியும் தகாடுத்து 
விட்டேன். ஸ்டேஷனில் இறங்கியவுேன் பார்த்ொல், ஸ்ரீ ைகுநாத் ொகூரின் ேருேகன் ஸ்ரீ 
சிவசங்கர் என்ரன எெிர்பார்த்துக்தகாண்டு நின்றிருந்ொர். வித்ெியாசோன உரேயில் 
இருந்ெொல் என்ரன அரேயாளம் கண்டு தகாண்ோர், ஊர்-டபர் பரிச்சயம் ஆன பின், 
என்னுரேய ஸாோனங்களுேன் வண்டியில் அேர்த்ெி சாவ்கார்டபட்ரேயில், 
ஏகாம்படைஸ்வைருக்கு அருகில் ஒரு தபரிய வடீ்டில் எனக்காக பார்த்து ரவக்கப்பட்ே இேத்ெில் 
தகாண்டு விட்ோர் - இேம் தபரிொக வசெியாக இருந்ெது. ஆரகயால் ஒரு தபரிய கவரை 
ெீர்ந்ெது, நான் என் தபாருட்கரள ஒழுங்கு படுத்ெி ரவத்டென் - ஒரு அரறயில் என் சங்கீெ 
கார்யாையத்ரெயும் அரேத்துக் தகாண்டேன். இந்ெ யாத்ெிரை ைாடேஸ்வைத்ெிைிருக்கும் 
இரறவனுக்கும் சங்கீெத்ெிற்கும் சேர்ப்பேம் , அெனால் உபடயாகேற்ற அறிமுகங்கள், 
உபசாைத்ெிற்காக சந்ெிப்புக்கள் என்று உட்கார்ந்ெிருக்கக் கூோது என்று வடீ்ரே விட்டுக் கிளம்பு 
முன்னடை முடிவு தசய்துவிட்டேன். அடெ டபாை டகார்ட், ெர்பார் இவற்ரறதயல்ைாம் பார்க்கப் 
டபாகக் கூோது, ஏதனன்றால் அப்படிப் டபாவொல் ஒரு ைாபமும் இன்றி வேீாக டநைம் 
விையம் ஆகும். இைண்ோவொக , இந்ெ யாத்ெிரையில் சாஸ்ெிைம் அறிந்ெ சங்கீெக்காைர்கரள 
(ஆண்கள்) எங்தகல்ைாம் இருக்கிறார்கடளா அங்தகல்ைாம் டபாக டவண்டும் என்று முடிவு 
தசய்டென். தபண்களின் சங்கீெத்ரெக் டகட்பெற்கு ெனிப்பட்ே அவசியம் இல்ரை, காைேம், 
அவர்களுக்கு சாஸ்ெிை ஞானம் இருக்கும் சாத்ெியம் ேிகக் குரறவு. சங்கீெப் பண்டிெர்களுள் 
நேத்தும் விவாெம் ேற்றும் உரையாேல் இவற்ரறக் டகள்வி - பெில் வடிவத்ெில் எழுெிவிே 
டவண்டும். உரையாேைில் ஒவ்தவாரு வார்த்ரெரயயும் நிரனவில் தகாண்டு எழுதுவதென்பது 
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முடியாது. அெனால் ஒவ்தவாரு வித்வானுேன் நேத்தும் விவாெத்ெின் படிவத்ரெ முெைில் 
எழுெி ரவத்துக் தகாண்டு கிரேக்கும் பெில்கரள குறிப்புக்களாக டநாட் தசய்துக் 
தகாள்ளடவண்டும்.  சங்கீெ சர்ச்ரசரயத் ெவிை டவதறான்றிலும் ஒரு நாரளக் கூே வேீாக்கக் 
கூோது. ஆகட்டும்  

 

ஸ்ரீ திருமலய்ய நாயுடு மற்றும் ஸ்ரீ ெிங்கராச்ொரியாரரத் டதடி  

சாப்பாடு முெைியவற்ரற முடித்துக் தகாண்டு, முெைில் ஸ்ரீ ெிருேைய்ய நாயுடுரவத் 
டெடி தவளியில் கிளம்பிடனன். நான் இவரை டநரில் சந்ெித்ெெில்ரை ஆனால் அவருேன் 
எனக்கு கடிெப் டபாக்குவைத்து உண்டு. இவர் ‘ஈஸ்ட் அண்ட் தவஸ்டில்’ [East and West] 
எழுதுவதுண்டு. இவர் ொன் எழுெிய “வித்யா சஞ்சீவனி” என்ற தபயரில் ஒரு சிறிய 
புத்ெகத்ரெ எனக்கு மும்ரபக்கு அனுப்பி இருந்ொர். இரெப் படித்ெ பின் சிை சந்டெகங்கரள 
நிவர்த்ெி தசய்துக் தகாள்ள விரும்பிடனன். இவர் அந்ெ சந்டெகங்கரள நிவர்த்ெி தசய்ய 
வில்ரை அெனால் டநரில் பார்த்து அரெத் தெளிவுபடுத்ெிக் தகாள்ளைாம் என்பது என் ஆவல். 
டகட்டுப் பார்த்ெடபாது இவர் ட்ரிப்ைிடகனில் இருக்கிறார் என்று தெரியவந்ெது. இந்ெ இேம் என் 
வடீ்டிைிருந்து சற்றுத் தொரைவில் இருந்ெொல் , வடீ்டிற்கு வந்து ெபால்காைர் மூைம் கடிெம் 
அனுப்பிடனன்.  

         26 நவம்பர் 1904 

இவரை நாரள காரை எட்டு ேேிக்கு சந்ெிக்க முடியும் என்று இைவில் 
ெபால்காைர் மூைம் டசெி வந்ெது. அவரை டநைாகப் பார்க்க முடியவில்ரையாம். அவர் 
வடீ்டிைிருப்பவர்கள் இப்படிச் தசான்னார்கள். அெனால் நாரள காரை ெபால்காைரை 
அனுப்பி இேம் ேற்றும் டநைத்ரெ நிச்சயம் தசய்துக் தகாள்ள டவண்டும். இன்று 
காரை அவர் ேீண்டும் கடிெத்துேன் ஸ்ரீ நாயுடுவின் வடீ்டிற்குச் தசன்றார். அவரைப் 
பார்த்ொர்.  அவர் என்ரன இன்று ோரை ஐந்து ேேிக்கு தேௌண்ட் டைாட்டில் உள்ள 
காஸ்டோபாைிேன் கிளப்பிற்கு வருோறு அரழத்ெிருக்கிறார். ஸ்ரீ நாயுடு ஊரில் 
இருக்கிறார் ேற்றும் இன்று அவர் வருவார் என்பரெயும் அறிந்ெது எனக்கு ேிகவும் 
ஆனந்ெம் அளித்ெது. இந்ெ கிருகஸ்ெர் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி பை 
பத்ெிரிரககளில் எழுதுகிறார் , நல்ை வித்வான் என்று டொன்றுகிறது. என் நண்பர் 
ஸ்ரீ ோகுர் சாகிப் கூே அவர் பி.ஏ (படித்ெிருக்கிறார்), ேற்றும் நகை பாைிரகயில் 
உறுப்பினர் என்று தசான்னார். இத்ெரன எல்ைாம் இருந்தும் கூே, அவைது இந்ெ 
அப்பியாசம் தொேர்கிறது என்பது ேிகப்தபரிய விஷயம் ொன். எனக்கு அவரிேேிருந்து 
இந்ெ கிைந்ெங்கரளப் பற்றிய பை விஷயங்கரள அறிய டவண்டும். இங்டக 
சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கள் படித்ெ தொழில்முரற இரசக் கரைஞர் யாரும் இல்ரை, 
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ஆர்வைர் பைர் இருக்கின்றனர் என்று எனக்கு அவர் எழுெி இருந்ொர். இவரைச் 
சந்ெித்து, இந்ெ விஷயத்ரெ பற்றி விவாெித்ொல் ைாபகைோக இருக்கும் என்று 
எனக்குத் டொன்றுகிறது. அெனால் இன்று ோரை எப்படி அரேகிறது என்று 
பார்ப்டபாம். 

காரல ெிங்கராச்ொரியாருேன் ெந்திப்பு 

இன்று காரை டவறு டவரை எதுவும் இல்ைாெொல் , மும்ரபயில் இருக்கும் டபாது, சிை 
ெினத்ெிற்கு முன்னர் தசன்ரனயில் உள்ள ஒரு சங்கீெ சாஸ்ெிரி சிங்கைாச்சார்யுலுவிேேிருந்து 
அவைது முரறயான சங்கீெப் புத்ெகம் கிரேத்ெடெ, அவரைத் டெேைாடே என்று டொன்றியது. 
அப்படிடய அவர் இங்டக இருந்ொல், அவரைச் சந்ெித்து, அவருேன் இது குறித்துப் டபசி, இந்ெ 
ஊரில், எங்டக என்ன ெகவல் கிரேக்கும் இரெப் பற்றியும் டகட்கைாம். சிங்கைாசாரியார் 
‘ஸ்வை ேஞ்சரி’, ‘காயன பாரிஜாெம்’, ‘கைாநிெி’ ஆகிய புத்ெகங்கரள எழுெி இருக்கிறார். எனக்கு 
என்னடவா இந்ெ ேனிெரிேம் சேஸ்கிருெ கிைந்ெமும் இருக்கும் என்று டொன்றுகிறது. 
ஏதனன்றால் இவடை ஒரு கிைந்ெகர்த்ொவும் கூே. இந்ெ காைேத்ொல், அங்டக தசல்வதென்று 
ெீர்ோனித்டென். தகாஞ்சம் முயற்சித்ெ பின் அவைது முகவரி கிரேத்ெது, அவரைப் பார்க்கும் 
ஆனந்ெமும் கிரேத்ெது. டகாவிந்ெ நாயக்கர் வெீியில் ஒரு சிறிய ைாேர் டகாவிைின் 
இைண்ோவது வெீியில் இவர் ஜாரக இருந்ெது. அவர் குடியிருக்கும் வடீு டவறிேத்ெில் 
இருந்ெது. ஆனால் இந்ெ டகாவிைில் உட்கார்ந்துக் தகாண்டு அவர் ென் சிஷ்யர்களுக்குக் 
காரையிலும் ோரையிலும் சங்கீெம் டபாெிக்கிறார். நான் டேடை டபாடனன் - அப்டபாது அவர் 
மூன்று ேெைாஸி சிஷ்யர்களுக்கு அங்டக ஸ்ரீ ைாகத்ெில் ென் புத்ெகத்ெிைிருந்து ஒரு பாட்டு 
தசால்ைிக் தகாடுத்துக் தகாண்டிருந்ொர். நேஸ்கரித்து விட்டு நான் அருகிைிருந்ெ சின்ன 
பாயின் ேீது உட்கார்ந்துக் தகாண்டேன். அரற (8 x 8) ேிகவும் சின்னொக இருந்ெது. அங்டக 
ஒரு பக்கத்ெில் ஓரிைண்டு ருத்ை வரீே, ஒரு ெம்பூைா, இைண்டு வயைின் ரவக்கப்பட்டிருந்ென. 
ஐந்து நிேிேங்களுக்குப் பிறகு அவர் ென் டவரைரய நிறுத்ெி விட்ோர், நான் டவற்று ேனிென், 
ஆக இருந்ெொல், என் பக்கம் பார்த்ொர். நான் யார் ேற்றும் எங்கிருந்து வருகிடறன் என்பது 
பற்றி விசாரித்ொர். என் தொழில், ேற்றும் ஆர்வம் இவற்ரறப் பற்றிச் தசான்னவுேன் சிறிது 
ஆச்சரியம் அரேந்ொர். ஸ்ரீ சிங்கைாச்சாரியார் சுோர் 50 வயொனவர், பாடுவரெடய 
தொழிைாகக் தகாண்ேவர். இவருக்கு ஒரு சடகாெைர் இருந்ொர் அவரும் ேிக்க புகழ் உரேயவர். 
இவர் நன்றாக வயைின் வாசிப்பார் என்பதும் தெரிய வந்ெது. இந்ெப் தபரிய ேனிெர் ேிகவும் 
எளிரேயாகப் பழகுபவைாக இருந்ொர். அவர் என்ரனப் பார்த்து டபசத் தொேங்கினார். 

 

 

சி: நீங்கள் மும்ரபரயச் டசர்ந்ெவர். அெனால் அண்ோ ொைபுடைரவ அறிந்ெிருப்பரீ்கள். அடெ 
டபாை, நாடேகரையும் பார்த்ெிருப்பரீ்கள் 
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நான்: ஆம். நான் இந்ெ  இைண்டு டபரையும் அறிடவன். இவர்களுள் அண்ோ ொைபுடை என் 
நண்பர்.  உங்களுக்கு அவரைத் தெரியுோ? அவரைப் பற்றி என்ன நிரனவு இருக்கிறது? 

சி: இங்டக எங்களுரேய காயன சோஜத்ெின் மூைம் அவரை அறிடவன். ஸ்ரீ 
ஸஹஸ்ைபுத்டெரவயும் தெரியும். வித்வத்ரெப் தபாறுத்ெவரை எனக்கு நாடேகரை விே 
அண்ோ சிறந்ெவர் என்று டொன்றுகிறது.  

நான்: அண்ோ ொைபூடையுேன் நீங்கள் சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ரெப் பற்றி விவாெம் 
தசய்ெிருக்கிறரீ்களா? 

சி: அவர் சாஸ்ெிைம் நன்கு அறிந்ெவர், அவரிேம் டபாய் நான் எப்படி விவாெம் தசய்ய 
முடியும்? ஆனாலும் அவர் நல்ை வித்வான் என்று அவைது டபச்சு, பாவரனயிைிருந்து புரிந்துக் 
தகாண்டேன். அவரிேம் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி எப்டபாதும் எதுவும் டபசவில்ரை. 
ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் குறித்து எனக்கு ஞானம் அெிகம் இல்ைாரேயால் அவரிேம் இந்ெ 
விஷயத்ரெப் பற்றி ஒன்றும் டபசவில்ரை.  

நான்: அவர் உண்ரேயில் சங்கீெ வித்ரயயில் டெர்ச்சி தபற்றவர். ேஹாைாஷ்ட்ைத்ெில் 
அவரைப் டபாை ஓரிைண்டு டபர் ொன் டெறுவார்கள் என்பது என் கருத்து.  

ஸ்ரீ சிங்கைாச்சாரியார் சிறிெளவு ஆங்கிைத்ெில் டபசினார், அவர் சிஷ்யர் ஒருவரும் 
ஆங்கிைத்ெில் டபசினார். அெனால் பாரஷயினால் இரேயூறு இருக்கவில்ரை. அவருேன் என் 
உரையாேல் பின் வருோறு:  

டகள்வி: சங்கீெத்ெில் ஹனுோன் ேெம், பிங்கை ேெம், சிவ ேெம், டபான்ற அடநக ேெங்கரளச 
தசால்லுகிடறாம். அெனால் உங்கள் ேெைாஸ் பகுெியில் குறிப்பாக எந்ெ ேெம் 
பின்பற்றப்படுகிறது என்று டகட்க விரும்புகிடறன்.  

ப: ஆம். இங்டக “நாைெ பைெ ேெம்” பின்பற்றப் படுகிறது, வேக்கில், “ஹனுேத் - பைெ” ேெம் 
பின்பற்றப் படுகிறது.  

டக: நாைெர், ேற்றும் பைெர் இைண்டு தவவ்டவறானவர்கள். தவவ்டவறு சேயத்ெில் 
வாழ்ந்ெவர்கள் என்பதும் தெளிவாகத் தெரிகிறது. அெனால் “நாைெ-பைெ” என்ற கூட்டுப் 
தபயைால் எப்படி ஒரு ேெம் இருக்கும்? 

ப: நான் இந்ெ ேெத்ரெ நாைெீய ேெம் என்று அரழக்கிடறன்.  

டக: இந்ெ நாைெீய ேெத்ெின் கிைந்ெம் சேஸ்கிருெம் அல்ைது டவறு ஏொவது தோழியில் 
இருந்ொல் அவற்ரற டநரில் பார்க்க டவண்டும் என்பது என் ஆரச. அெனால் அரவ 
உங்களிேம் இருந்ொல் ெயவு தசய்து எனக்குக் காட்டுங்கள்.  

ப: இத்ெரகய கிைந்ெம் எதுவும் என்னிேம் இல்ரை. 
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டக: (இப்டபாது இல்ரைதயன்றால் இெற்கு) முன்னால் இருந்ெிருக்கிறொ? அென் தபயர் என்ன? 

ப:  அரவ என்னிேம் எப்டபாதும் இருந்ெெில்ரை  

டக: நீங்கள் அவற்ரற டநரில் பார்த்ெடொ படித்ெடொ உண்ோ? 

ப: நான் பார்த்ெெில்ரை  

டக: இந்ெ ஊரிடைா அல்ைது டவறு ஊரிடைா எங்காவது கிரேக்குோ  என்று உங்களால் 
தசால்ை முடியுோ? நான் சங்கீெத்ெிற்காகப் தபயர் தபற்ற ஊர்களுக்தகல்ைாம் தசல்ை 
ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன்.  

ப: எனக்குச் சரியாகத் தெரியாது. இந்ெ கிைந்ெத்ெின் தபயர் ேட்டும் நான் 
டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். 

டக: சிங்கைாச்சாரியார் அவர்கடள! நீங்கள் நாரைந்து புத்ெகம் எழுெி இருக்கிறரீ்கள். நீங்கள் 
இவற்ரற எந்ெ கிைந்ெத்ெின் ஆெைத்துேன் எழுெி இருக்கிறரீ்கள்? 

ப: நான் கற்று வந்ெ பைம்பரைடய எங்களது நரேமுரற வழி. எங்கள் வழியில் எழுபத்ெிைண்டு 
டேளங்கள் ேற்றும் அென் குடும்பம் அொவது ஜன்ய ைாகம் இந்ெ நாைெீயத்ெின் ஆொைத்ெில் 
ொன் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு ொன் நாங்கள் ஒத்துக் டகாள்கிடறாம், இவ்வாடற 
டகள்விப்பட்டும் இருக்கிடறாம். 

டக: ஸ்ருெி, மூர்ச்சரன, கிைாேம் இந்ெ விஷயங்கரள சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களில் 
படிக்கிறரீ்கள். இது சம்பந்ெோக உங்கள் கருத்து என்ன, இரெ அறிந்துக் தகாள்ள ஆவைாக 
இருக்கிறது.  

ப: சரி. என்ன டவண்டுடோ டகளுங்கள். எனக்கு என்ன தெரிகிறடொ சந்டொஷத்துேன் 
தசால்கிடறன். 

டக: ஷட்ஜத்ெின் நான்கு ஸ்ருெிகள் தசால்ைப் பட்டிருக்கின்றன. அவற்ரற (வரீேரய 
டநாக்கி) இந்ெ வாத்ெியத்ெில் காட்டுங்கள். 

ப: ேிகவும் சரி. (அவர் வயைிரன எடுத்து ‘ஸா’ ஸ்வைத்ரெ ெந்ெியில் வாசித்துக் காட்டினார். 
பிறகு என்ரனக் டகட்கைானார் - இந்ெ ஸ்வைம் ‘ஸா’ என்று நீங்கள் தெரிந்துக் தகாண்டீர்களா? 
நான் ஆம் என்றவுேன், ஸா-விற்கு அடுத்து ‘ரி’ வரை, இருக்கும் பகுெிரயக் காட்டி, இது 
ஷட்ஜத்ெின் ேற்ற ஸ்ருெிக்கானது என்று தசால்ைிவிட்ோர்) 

டக: நீங்கள் தசால்வென் பிைகாைம், இங்டக ரிஷபம் (ஃப்ளாட்) கூே ஷட்ஜத்ெின் ஒரு ஸ்ருெி 
இல்ரையா? வாத்ெியத்ெில் ஒவ்தவாரு ஸ்வைத்ெின் ஸ்ருெியும் அென் கரேசி வரை வாசிக்க 
டவண்டும் இல்ரையா? 

ப: ஆம் , நானும் அப்படித் ொன் நிரனக்கிடறன். 
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டக: ைத்னாகைம், ெ3ர்பேம், முெைிய கிைந்ெங்கரள(பற்றி) நீங்கள் நிச்சயம் டகட்டிருப்பரீ்கள். 
அந்ெ கிைந்ெங்கரள இங்டக ஆொைோகக் கருதுகிறார்களா? 

ப: ஆம். இல்ரை என்று யார் ொன்  தசால்லுவார்கள்? எங்கள் சங்கீெம் அங்கிருந்து ொன் 
எடுக்கப்பட்ேது.  

டக: அப்படி இருந்ொல், அந்ெ கிைந்ெங்களின் படி , ஷட்ஜத்ெின் ஸ்ருெிகள், “நி-ஸா” ஸ்வை 
இரேதவளியில் இருக்கின்றன, ஏதனனில் “ஸா” ஸ்வைத்ெின் நாைாவது ஸ்ருெியில் இருந்ொல் 
இெில் எப்படி டசர்க்க (ஸ்ருெி) முடியும்? 

ப: அப்படி இருந்ொல் எனக்குத் தெரியாது.  

டக: மூர்ச்சரன என்பரெப் பற்றிய உங்கள் புரிெல் என்ன? 

ப: (ரபைவ் ொட்ரேப் பாடி) ஸா ரி கா ே ப ெ நீ ஸா | ஸா நீ ெ ப ே க ரி ஸா | இது 
மூர்ச்சரன  

டக: கிைந்ெங்களில் சுத்ெ ஸ்வைம் எரவ? அரெ நீங்கள் டகட்டிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை. அது எனக்குத் தெரியாது  

டக: மூர்ச்சரனயின் உபடயாகம் என்ன?  

ப: அரவ எங்கள் பாட்டில் ொனத்ெின் வடிவில் எப்டபாதும் வருகிறது. டேலும் அரவ 
பழக்கத்ெில் ொனத்ெின் வாயிைாகத் ொன்  புைப்படுகிறது.  

டக: அப்டபாது சுத்ெொனம் கூேொனம் என்று தசால்ைப்படுகிறடெ அது, டவறா? 

ப: என்னால் அரெப் புரிந்துக் தகாள்ள முடியவில்ரை. 

டக: காந்ொைக் கிைாேம் இந்ெ டைாகத்ெில் கிரேயாது என்று தசால்ைப்படுகிறது. இென் அர்த்ெம் 
என்ன? ஏன் அவ்வாறு தசால்ைப்படுகிறது? 

ப: இந்ெ டைாகத்ெின் ேனிெர்களின் சாரீைத்ெிற்கு அரெப்பாடும் டயாக்யரெ இல்ரை. அெனால் 
அது கந்ெர்வ டைாகத்துக்குச் தசன்று விட்ேது.  

டக: கந்ெர்வ டைாகத்ெில் இரெ எப்படிப் பாடுவார்கள் என்பரெ நாம் அறிய முடியாது. இந்ெ 
கிைாேம் எப்படி இருந்ெிருக்க டவண்டும், என்பரெப் பற்றி நீங்களாக ஏொவது அனுோனம் 
தசய்ெிருந்ொல், அரெச் தசால்ை முடியுோ? 

ப: ஆம் தசால்கிடறன். (வயைிரன எடுத்து ேந்ெை ஷட்ஜத்ரெ ெந்ெியில் வாசித்துக் தகாண்டு) 
இந்ெ ேந்ெை ஷட்ஜத்ரெக் கவனியுங்கள். இந்ெ ேந்ெை ஸப்ெகத்ெிற்கு டேல் ேத்ய ஸப்ெகம் 
இருக்கிறது. அெில் இந்ெ ஸ்வைம் இருக்கிறடெ (வாசித்துக் காட்டி), அெற்கு டேல் ொை 
ஸப்ெகம் இருக்கிறது. இப்டபாது ொை ஸப்ெகத்ெின் காந்ொைம் இருக்கிறடெ, அரெ ேந்ெை 
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ஸப்ெகத்ெின் ஷட்ஜோகக் தகாண்டு, அெற்கும் டேடை உள்ள மூன்று ஸப்ெகங்களில் 
ேனிெர்களால் பாே முடியுோ என்ன? இைண்ேரை ஸப்ெகம் சரியாகப் பாடுவதென்படெ 
அவர்களுக்குக் கஷ்ேம் இல்ரையா? (இந்ெ விளக்கத்ரெக் டகட்ே சிஷ்யனின் முகம் 
ேைர்ந்ெது) 

டக: ‘பியாடனா’-வில் ஏழு ஸப்ெகங்கள் இருக்கின்றன, அெில் காந்ொைக் கிைாேம், வாசிக்க 
முடியும். ஆனால் என்னடவா கிைந்ெகாைர்களின்  சேயத்ெில் ‘பியாடனா’ இருக்கவில்ரை 
என்பதும் சரி. இந்ெ கிைாேத்ரெப் பற்றிய உங்கள் ெர்க்கத்ெிற்கு என்ன ஆொைம்? 

ப: டபைாசிரியர். டசஷ சாஸ்ெிரி எனக்கு இவ்வாறு விளக்கினார். அவர் தசான்னது எனக்குச் 
சரியாகப்பட்ேது. உங்களுக்கு எப்படித் டொன்றுகிறது?  

டக: நீங்கள் தசான்ன விளக்கம் எனக்குப் புரிந்ெது. ஆனால், இந்ெ விளக்கம் சாஸ்ெிைத்ெின் 
அடிப்பரேயில் இல்ரை. கிைாேத்ெில் ‘பிட்ச்’ ஐக் கற்பிக்காேல் , ஸ்ருெியின் (பண்ரேய) 
அடிப்பரேயில் வகுத்ெிருக்கிறார்கள் என்பது சாஸ்ெிைத்ெின் மூைம் தெளிவாகிறது.  

ப: அப்படியும் இருக்கைாம். எனக்கு இது பற்றித் தெரியாது. நான் டகட்ேரெச்  தசான்டனன். 
இங்டக பை வித்வான்களும் இப்படித் ொன் எண்ேிக் தகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

டக: ஸ்வாேி! நீங்கள் எழுபத்ெிைண்டு ஜனக ைாகங்கள் அல்ைது டேள ைாகங்கரள ஒத்துக் 
தகாள்கிறரீ்கள் (அொவது முப்பத்ொறு சுத்ெ ேத்யேம், முப்பத்ொறு ப்ைெி ேத்யேம்). இெற்கு 
எந்ெ கிைந்ெம் ஆொைம்? 

ப: நான் ொன் தெளிவாகச் தசான்டனடன, நாைெீய ேெத்ெின் தசவிவழிச் தசய்ெி ேற்றும் எங்கள் 
பைம்பரையில் கற்ற கல்வி.  

டக: எனக்கு கிைந்ெம் எங்டக கிரேக்கும்? 

ப: இது டபான்ற புத்ெகங்கள் ெஞ்சாவூர் டபைஸ் ரைப்ைரியில் பார்க்கக் கிரேக்கும். நான் 
அவற்ரறப் பார்த்ெெில்ரை. 

டக: நான் ெஞ்சாவூருக்கு எப்படியும் டபாகப் டபாகிடறன். அவற்ரற அங்டக பார்க்கிடறன். சிறிது 
டநைத்ெிற்கு முன்பு உங்கள் சிஷ்யர்களுக்கு எங்கள் சாைங்ரகப் டபாைடவ டொன்றும் ைாகம் 
தசால்ைிக் தகாடுத்து தகாண்டிருந்ெீர்கடள, அது என்ன ைாகம்?  

ப: அரெ நாயகி என்று நாங்கள் அரழக்கிடறாம்.  

டக: இதுவும் ஒரு வரக கானோ இல்ரையா? இந்ெப் தபயர் பரழய தபயைா? 

ப: இது கானோ இல்ரை. ெர்பார் ைாகத்ரெப் டபாை தகாஞ்சம் இருக்கும். ஆனால் நாயகி 
முற்றிலும் டவறானது. 
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டக: ெர்பார், நவ்டைாஜ், ஹுடஸநி நாயகி ஆகியரவ இங்டக நீண்ே காைோக இருந்து வரும் 
சங்கீெத்டொடு டசர்த்ெியா? 

ப: அரவ இங்டக பழரேயானரவ என்டற  கருெப்படுகிறது. ேற்றும் அரவ  
ஜனைஞ்சகோனரவயும் கூே. 

டக: உங்கள் பக்கம் ‘நட்நாைாயண்’ எப்படி பாடுவார்கள்? அரெக் தகாஞ்சம் தசால்ை முடியுோ? 

ப: அது எனக்குச் சரியாக நிரனவு இல்ரை. புத்ெகத்ரெப் பார்த்து  வாசிக்கிடறன். (சிஷ்யன் 
அந்ெப் பக்கத்ரெத் டெடி எடுக்க, அெிைிருந்து ஆடைாஹே-அவடைாஹேத்ரெ வாசித்துவிட்டு) 
அது இவ்வாறு இருக்கும். அெிகம் பிைபைோன ைாகம் இல்ரை. ஹரிகாம்டபாஜி 
டேளத்ெிைிருந்து டொன்றியது. (சிஷ்யன் ேறுபடியும் ஆடைாஹே அவடைாஹேத்ரெப் 
படித்ொன், ேீண்டும் அரெ வயைினில் வாசித்ொர்) 

டக: உங்கள் புத்ெகத்ெில் பை ைாகங்களின் ஆடைாஹே அவடைாஹேத்ரெக் 
தகாடுத்ெிருக்கிறரீ்கள். ஒடை கெியில் டேடை டபாய், பிறகு அடெ கெியில் கீடழ இறங்கினால், 
ைாகத்ெில் இனிரே எப்படித் டொன்றும்? இனிரேயாக வாசிப்பது எப்படி சாத்ெியோகும்? 
இெற்கான வழிரயத் தெரிந்து தகாள்ள டவண்ோோ?  

ப: அது சுைபம். டேடை ஜனக ைாகம் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறடெ. அெனால் எந்ெ ஸ்டகல் 
என்பதும் நிச்சயம் புரிந்து விடும். அெிைிருந்து டொன்றும் ஜன்ய ைாகங்களுரேய ஆடைாஹே-
அவடைாஹேம் தெளிவாகக் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இைண்டு டவறு டவறு ‘கார்ட்ஸ்’-ஐப் 
தபாை. தசான்ன பிைகாைம் ேீண்டும் ேீண்டும் தேதுவாக வாசித்ொல், ஒருவாறு அென் டபாக்கு 
தெரியும். அந்ெ டபாக்ரக வழிகாட்டியாகக் தகாண்டு, சிறிது சிறிொய் வாசிக்க டவண்டும். ஒரு 
முரற இரெ எல்ைாம் டசர்த்து வாசித்ொல் உேடன தென்படும். ஒவ்தவாரு ைாகத்ெின் 
ஆடைாஹே-அவடைாஹேமும் தவவ்டவறானொல் ஒன்றில் இன்தனான்று கைக்கும் என்ற 
பயம் இல்ரை. வாசிக்க வாசிக்க ஒரு ோெிரி ைாகத்ெின் வடிவம் புரிபடும். அரெ ரவத்துக் 
தகாண்டு வாசித்துக் தகாண்டே டபாக டவண்டும். 

டக: கீெ டகாவிந்ெத்ெில் தசால்ைப்பட்ே ைாகம், ொளம் இவற்ரற இங்டக யாைாவது 
பாடுகிறார்களா?  

ப: இல்ரை. யாரும் அப்படிப் பாடி நான் டகட்ேெில்ரை. எனக்கும் அரவ தெரியாது. 
ெிருவாங்கூரைப் பற்றி எனக்குத் தெரியாது. ஆனால், அங்டகயும் இரவ பிைபைோக 
இருப்பொகத் தெரியவில்ரை. அது வேக்கில் ொன் பாேப்படுகிறது என்று ொன் 
டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன்.  

டக: உங்களுக்குத் ெிருேைய்யா நாயுடுரவத் தெரியுோ?  
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ப: ஆம். அவர் என் நண்பர். அவர் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றிக் கட்டுரைகள் எழுெி வருகிறார். 
அவர் ஒரு புத்ெகம் கூே எழுெி இருக்கிறார். அவர் ஒரு பி.ஏ, பட்ேொரி, இந்ெ விஷயத்ெில் 
நன்கு உரழத்ெிருக்கிறார். 

டக: அவர் சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கள் படித்ெவர் என்று தபயர் தபற்றவைா? 

ப: அது எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் அவர் சங்கீெ சாஸ்ெிைம் நன்றாகத் தெரிந்ெவர். 
சங்கீெத்ரெப் பற்றி சிந்ெரனக்குரிய உரை எழுெக் கூடியவர் என்று தசால்கிறார்கள். அவரை 
நீங்கள் நிச்சயம் சந்ெியுங்கள்.  
 
டக: ‘ஓரியண்ேல் ேியூஸிக்’ எழுெிய சின்னஸ்வாேி முெைியார் எம்.ஏ. எங்டக இருக்கிறார் 
என்று தசால்ை முடியுோ? அவர் ேீது எனக்கு ேிகவும் ேரியாரெ உண்டு. அவரைச் சந்ெிக்க 
ேிகவும் ஆவைாக இருக்கிடறன்.  

ப: அவர் காைோகி இைண்டு மூன்று வருேங்கள் ஆகிவிட்ேன. அவருக்கு ஒரு அச்சுக்கூேம் 
இருந்ெது. அெற்கு அவர் நிரறய தசைவழித்ொர். அெனால் தொழிைில் ேிகவும் நஷ்ேம் 
அரேந்ெ பின், இங்கிருந்து டவறிேத்ெிற்குச் தசன்று விட்ோர், பிறகு இறந்து விட்ோர். அவர் 
சடகாெைர் ‘புதுதபட்’-டில் இருப்பொக நான் டகள்விப்பட்டேன். அவர் உங்களுக்கு ஏொவது தசய்ெி 
தசால்ைக் கூடும். ஆனால் அவருக்கு சங்கீெ ஞானம் எதுவும் இல்ரை.  

டக: எனக்கு முெைியாருரேய புத்ெகத்ெின் ஒரு பிைெி டவண்டும். 

ப: அவர் சடகாெைர் தகாடுத்ொலும் தகாடுக்கைாம்.  

டக: நீங்கள் எனக்கு இந்ெ ஊரில் புத்ெகங்கள் படித்ெ சங்கீெ வித்வானின் தபயரைச் 
தசால்லுங்கடளன். நான் அவர்கரளச் தசன்று பார்ப்டபன். எனக்கு ஒரு தபயரும் நிரனவுக்கு 
வைவில்ரை. முக்கால்வாசிப்டபர் பைம்பரையாக சங்கீெம் கற்ற பிைாக்டிகல் பாேகர்களாகத் ொன் 
இருக்கிறார்கள். ஆனால் சாஸ்ெிைம் தெரிந்ெவர்கள் யாரையும் எனக்குத் தெரியாது. 

ப: அப்படியா. நான் உங்களுக்கு ேிகவும் சிைேம் தகாடுத்து விட்டேன். இது சம்பந்ெோக 
என்ரன ேன்னிக்க டவண்டுகிடறன். இப்டபாது டநைம் ஆகி விட்ேது, அெனால் விரே தபற்றுக் 
தகாள்கிடறன் (பிரிவுபசாைங்கள்) 

என் புைவைர் ெிரு.ோகுர் என்ரனப் பார்க்க வந்ெிருந்ொர். இங்டக ஓரியண்ேல் ரைப்ைரி என்று 
ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது . அங்டக பரழய  ஓரைச்சுவடிகள் கிரேக்கும் என்றார். அவர் 
தசான்ன ெகவைின் படி ஸ்ரீ துளஜாைாம் ோகூருேன் ஓரியண்ேல் ரைப்ைரிக்குச் தசன்டறன். அது 
நல்ை நிரையில் இருந்ெது. அங்டக ஒரு நூைகரும் அவைது இைண்டு உெவியாளர்களும் 
இருந்ெனர். ஒரு டேரஜயில் இைண்டு மூன்று எழுத்ொளார்கள் பிைெி எடுத்துக் 
தகாண்டிருந்ொர்கள்.  ஒரு டேரஜயின் டேல் ‘டகட்ேைாக்’[catalog] ரவக்கப்பட்டிருந்ெது. அரெப் 
பார்த்து நேக்கு எந்ெ நூல் டெரவடயா அென் தபயரை நூைகரிேம் விண்ேப்பப் படிவத்ெில் 
எழுெிக் தகாடுத்ொல்,  அவர் கேக்கிட்டுப் பார்த்து நம்ேிேம் ஒரு தொரக தசால்லுவார். நம் 
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முகவரிரய எழுெிக் தகாள்வார். பிறகு வி.பி. வழியாக கிைந்ெத்ரெ அனுப்பிக் தகாடுப்பார். 
அந்ெ டகட்ேைாக்கில் சங்கீெ  கிைந்ெங்களின் விவைம் பின்வருோறு: 

1. நிருத்ெொள புைாேம் 2. ைாக விடசஷம் 3. சங்கீெ ெ3ர்பேம் 4. சங்கீெ ைத்னாகைம் 
5. சங்கீெ ஸாை ஸங்க்ைஹம் - 6. ஸ்வை டேள கைாநிெி 

இவ்வாறு ஆறு கிைந்ெங்கள் இருந்ென. என்னிேம் ைத்னாகைமும் ெ3ர்பேமும் இருக்கின்றன. 
அெனால், ேற்ற நான்கு கிைந்ெங்கரளயும் டெவநாகரி ைிபியில் எழுெித் ெை ஒரு  விண்ேப்பம் 
தகாடுத்டென். தெலுகு ைிபியில் எழுெி இருந்ெது. 2000 அனுஷ்டுப் ஸுடைாகங்கரள எழுெிக் 
தகாடுக்க  ஐந்து ரூபாய் ஆகிறது. நான் இந்ெ தொரகக்கு ஒத்துக் தகாண்டு நாரள தேபாஸிட் 
தகாடுப்பொக உறுெி ெந்டென். இது ேிகவும் நல்ைது என்டற தசால்ைடவண்டும். ஐடைாப்பிய 
ேனிெர்களிேம் ஒரு விடசஷத்ரெ கவனிக்க டவண்டும்.  இது டபான்றவற்ரற ேரறத்து 
ரவக்க அவர்கள் விரும்புவெில்ரை. இந்ெ நூைகத்ெில் ஆயிைக்கேக்கான புத்ெகங்கள் 
இருக்கின்றன ஆனால் என்னுரேய துரறயில் ஆறு ொன் இருக்கிறது. 

 

ஸ்ரீ திருமலய்ய நாயுடு        மாரல 

சாயங்காைம் ஐந்து ேேிக்கு நூைகத்ெிைிருந்து கிளம்பி ேவுண்ட் டைாடுக்கு அருகில் இருக்கும் 
காஸ்டோபாைிேன் கிளப் தசன்டறன். அங்டக நாயுடுரவ சந்ெிப்பொக ஏற்பாடு. இன்று ஒரு 
கிைந்ெகர்த்ொ ,சங்கீெ வித்வான், க்ைாஜுடவட்டுேன் சங்கீெம் பற்றிப் டபச வந்ெிருக்கிடறாம், 
அெனால் தகாஞ்ச டநைத்ெில் நிரறய ெகவல் கிரேக்கப் டபாகிறது என்று என் ேனம் ேிக  
உல்ைாசோக இருந்ெது.  

ஸ்ரீ நாயுடு எங்கள் சந்ெிப்ரப எெிர்பார்த்து வைாந்ொவில் நேந்துக் தகாண்டிருந்ொர். நான் 
தசன்றவுேன் அவர் என்ரன வைடவற்றார், உபசாைங்களுக்குப் பிறகு என்ரன டேடை 
அரழத்துச் தசன்றார். அங்டக ஒரு பத்து பெிரனந்து டபர் இைண்டு-மூன்று  கூட்ேங்களில் 
அேர்ந்ெிருந்ெனர். என்ரன உபசாைத்ெிற்காக அவர்களுக்கு அறிமுகமும் தசய்ொர், பிறகு ஒரு 
கூட்ேதுேன் நானும் டசர்ந்து உட்கார்ந்து தகாண்டேன். எனக்கு சங்கீெ நண்பர்கரளத் ெவிை 
டவதறெற்கும் அவசியம் இல்ரை, ஏதனன்றால் வணீ் அைட்ரே அடித்துக் தகாண்டு 
உட்கார்ந்ொல் என் டநைம் வேீாகும். இந்ெ பயத்ெினால் நாம் ஏொவது காைியான டேரஜக்கு 
அருகில் டபாய் உட்காைைாம் என்று நாயுடுவிேம் தசான்டனன். என் டபச்ரசக் டகட்டு நாயுடு 
என்ரன ஒரு டேரஜக்கு அரழத்துச் தசன்றார். வானிரை பற்றிய உபசாைப் டபச்சிற்குப் பிறகு, 
என்னுரேய ஆர்வத்ரெப் பற்றிப் டபச இைண்டு மூன்று நிேிேம் அவகாசம் டகட்டேன், அவரும் 
சரி என்றார்.  நான் டகட்கும் படிவத்ரெ எழுெி ரவத்துக் தகாண்டு விட்டேன், அப்டபாது ொன் 
டகள்வி உேடன நிரனவுக்கு வரும், டநைமும் வேீாகாது. டபச்சு இவ்வாறு நேந்ெது. நான் 
டபசுவெற்கு இரே இரேயில் ேற்ற டபச்சுக்கள் நேந்ென என்று ேட்டும் தசான்னால் டபாதும். 
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அரவ எல்ைாவற்ரறயும் எழுத்ெில் எழுதுவதென்பது முடியாெ காரியம். ஆனால் 
முக்கியோனவற்ரற ேட்டும் விேக் கூோது.  

டக: ஸ்ரீ நாயுடு, உங்களுக்கு நிரனவிருக்கக் கூடும். நான் என் கடிெங்களில் பை வரகயான 
டகள்விகள் டகட்டிருந்டென், நீங்கள் அெற்தகல்ைாம் பெில் ெைவில்ரை, அெனால் ஒரு 
கடிெத்ெில் நான் இங்டக வரும் டபாது தெளிவாக விளக்கோக பெில் கிரேக்கும் என்று 
தசால்ைி இருந்ெீர்கள். உங்களின் இந்ெ டபச்ரச நிரனவில் தகாண்டு, டநைாக உங்கரளப் 
பார்க்க நிச்சயித்ெிருந்டென். என் பாக்கியம் அந்ெ சந்ெர்ப்பம் எனக்குக் கிரேத்ெது. நான் 
முெைில் டகட்க விரும்புவது - நீங்கள் சங்கீெ சம்பந்ெோக, எந்ெ சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ரெப் 
படித்ெிருக்கிறரீ்கள் என்பது. இரெ ெிறந்ெ ேனத்துேன் தசால்லுங்கடளன். நீங்கள் எரெப் 
படித்ெிருக்கிறரீ்கடளா அந்ெ கிைந்ெத்ரெப் பற்றி முெைில் டபசத் தொேங்கைாம்.  

ப: நான் சிற்சிை கிைந்ெங்களின் முக்கியப் பகுெிகரளப் படித்ெிருக்கிடறன்., ேற்றும் புரிந்து 
ரவத்ெிருக்கிடறன். கிைந்ெத்ரெ முரறயாகப் படிக்கவில்ரை. ைாக விடபாெத்ெின் முெல் 
அத்ெியாயம் என்னிேம் இருக்கிறது. அரெ நான் படித்ெிருக்கிடறன். ைத்னாகைத்ெின் 
ஆனந்ொஸ்ைேப் பெிப்பு இப்டபாது ொன் தவளிவந்ெிருக்கிறது. அது ேிகவும் நல்ை முரறயில் 
அச்சாகி இருக்கிறது. அந்ெ புத்ெகம் என்னிேம் இருக்கிறது. பாரிஜாெத்ெின் இைண்ோம் பகுெி 
இப்டபாது அச்சாகி இருக்கிறது என்று டகள்விப்பட்டேன். ஆனால் அது என்னிேம் இல்ரை.  

டக: இரெத் ெவிை டவறு ஏொவது கிைந்ெங்கள் படித்டொ அல்ைது பார்த்டொ இருக்கிறரீ்களா?  

ப: இல்ரை  

டக: என்ன படித்ெிருக்கிறரீ்கடளா அது நன்றாகப் புரிந்ெொ? புரிந்ெிருந்ொல் யார் தசால்ைிக் 
தகாடுத்ொர்கள்? 

ப: முழுப் புத்ெகமும் நான் பார்த்ெெில்ரை. முக்கியப் பகுெிகரள ேட்டும் படித்ெிருக்கிடறன், 
புரிந்துக் தகாண்டும் இருக்கிடறன்.  

டக: உொைேோக ைத்னாகைத்ரெ எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள். அெில் எரெ அெிக முக்கியத்துவம் 
இல்ைாெ பகுெி என்று கூறுவது? நான் உங்கரள டசாெிக்க வந்ெிருக்கிடறன் என்று ஒரு 
தபாழுதும் நிரனக்க டவண்ோம். நீங்கள் என் நண்பர். விசாைங்களில்  ஒருவருக்தகாருவர் 
உெவி தசய்வது நம் கேரே. எனக்குத் தெரிந்ெ, ஆனால் உங்களுக்குத் தெரியாெ சிை 
விஷயங்கள் இருக்கும். எனக்கு ஒன்றுடே தெரியாெ சிை விஷயங்களும் இருக்கும். நீங்கள் 
கிைந்ெத்ரெப் பார்த்ெிைாவிட்ோல் உங்கள் கருத்ரெ நிச்சயம் குரறவாக ேெிப்பிே ோட்டேன். 
அடெ டபால் நண்பர்களிரேடய நம்பிக்ரக இன்ரே இருக்கக் கூோது. அவ்வாறு இருந்ொல் 
ஒருங்கிரேந்து டவரை தசய்வது கடினம். நீங்கள் எரெப் படித்து ரவத்ெிருக்கிறரீ்கடளா, அது 
எனக்குத் தெரிய வந்ொல், நாம் இருவரும் ஒருவருக்தகாருவர் நல்ை முரறயில் உெவைாம். 
இது டபான்ற விவாெங்களில், ஒருவர் எரெப் படித்ெிருக்கிறார், எரெப் படிக்கவில்ரை என்று 
எனக்தகப்படித் தெரியும்? ஏதனன்றால் இரெப்பற்றி தெளிவரேய என்ரனக் டகட்ோல் நான் 
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எப்படி பெில் தசால்ை முடியும்? அெனால் நான் ெிறந்ெ ேனத்துேன் டகள்வி டகட்கிடறன். 
இெனால் நீங்கள் டகாபப்பே டவண்ோம். 

ப: இல்ரை. இந்ெ உண்ரேரய நானும் அறிடவன். இது டபான்ற டகள்விகரள நான் 
எப்டபாதும் ெவறாக நிரனக்கோட்டேன். ைத்னாகைத்ெின் முற்பகுெி அெிக ேகத்துவம் 
வாய்ந்ெெில்ரை என்று நான் எப்டபாதுடே தசான்னெில்ரை. 

டக: நீங்கள் சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் சுத்ெ ஸப்ெகத்ரெ எப்படி நிர்ேயம் தசய்ெீர்கள்? 

ப: என்னால் இந்ெக் டகள்விக்கு பெில் ெை இயைாது. ஆனாலும் என் கருத்து என்னதவன்றால் , 
டவெம் ேிகவும் பிைாசீனோன புத்ெகோகக் கருெப்படுகிறது. அெனால் டவெத்ரெப் டபான்று 
பாேப்படும் ஸ்வை ஸப்ெகம், எதுடவா அரெ பண்ரேய ஸ்வை ஸப்ெகோகக் 
தகாள்ளடவண்டும். ரவெிக ஸ்வை ஸப்ெகம் ேிகவும் புைாெனோனது என்று தகாள்வெற்கு 
இன்தனாரு காைேம், ேிகவும் பண்ரேய காைத்ெில் மூன்று-நான்கு ஸ்வைங்களுேன் ேட்டுடே 
கூடிய ஸப்ெகம் இருந்ெது என்றும் அதுடவ சிறிது சிறிொக வளர்ந்ெிருக்கும் என்பதும் ொன். 
இங்டக ரவெிகர்கள் மூன்று-நான்கு ஸ்வைத்ெில் ொன் டவெத்ரெ பாடுகிறார்கள் , அெனால் 
இது பழரேயான ஸ்வை ஸப்ெகம் என்று அறிய முடிகிறது. 

டக: எனக்தகன்னடவா என் டகள்விக்கு பெில் கிரேக்கவில்ரை என்டற டொன்றுகிறது. ேிகவும் 
பரழய காைத்ெில் , மூன்று-நான்கு ஸ்வைங்கள் ேட்டும் தகாண்ே ஸப்ெகம் இருந்ெிருக்கும், 
பிறகு அது ஐந்து ஸ்வைோக ஆனது, டபாகப் டபாக, ஏழு ஸ்வைோக ஆனது என்ற டேற்கத்ெிய 
சிந்ெரன சரி ொன். கார்ல் ஏஞ்சல்ஸ் ேற்றும் ோ.பர்ன், இவர்களின் புத்ெகங்களில், இந்ெ 
விஷயம் தசால்ைப்பட்டுத்ொன் இருக்கிறது. அரெ நான் படித்ெிருக்கிடறன். நீங்கள் அத்யயனம் 
தசய்ெ ைத்னாகைம், ைாகவிடபாெம் முெைிய கிைந்ெங்களில் ஏழு சுத்ெ ஸ்வைங்களுேன் கூடிய 
ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெ எப்படி நிர்ேயித்ெிருக்கிறார்கள் என்று உங்கரளக் டகட்டேன். 

ப: என்னால் கிைந்ெங்களின் ஸ்டகரை நிச்சயோகச் தசால்ை முடியாது.  

டக: கார் ல் ஏஞ்சல்ஸின் “ேியூசிக் ஆஃப் ஏன்சியண்ட் டநஷன்ஸ்”[Music of Ancient Nations] ேற்றும் 
ோ. பர்டன யின் “ஹிஸ்ேரி ஆஃப் ம்யூசிக்” [History of Music] - இந்ெ புத்ெகங்கரள நீங்கள் 
படித்ெதுண்ோ? 

ப: டேடைாட்ேோகப் படித்ெிருக்கிடறன். அவர்களும் இப்படித் ொன் தசால்கிறார்கள். 

டக: நீங்கள் ரவெிக ஸ்டகரைப் பற்றிய டபச்ரச எடுத்ெீர்கள். அெனால் இரெக் டகட்கிடறன். 
இந்ெ ஊரில் ரவெிகர்கள் டவெத்ரெ எந்ெ ஸ்வைத்ெில் ஓதுகிறார்கள்? 

ப: அவர்கள் ப, நி, ஸா, ரி - இப்படிபட்ே ஸ்டகரை எடுத்துக் தகாள்கிறார்கள். நாங்கள் எங்கள் 
பக்கத்ெில் ோயாோளவதகௌரளரய பிைாசீனோன ேற்றும் முக்கியோனொகக் கருதுகிடறாம். 
இெற்குப் பிறகு ேற்ற ஸப்ெகங்கள் டொன்றி இருக்கக் கூடும். 
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டக: இென் ஸ்டகல் எங்கள் ‘ரபைவ்’-வுக்குரியது. ஆனால் இரெ நீங்கள் “ஆெி ஸ்டகல்” என்று 
தகாள்வெற்கு என்ன ஆொைம் தசால்கிறரீ்கள்? 

உ: நான் எந்ெ ஆொைமும் தசால்ைவில்ரை. புத்ெகங்களில் இது ொன் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறொ 
இல்ரை டவறா என்பது பற்றி என்னால் தசால்ை இயைாது. ஆனால் நரேமுரறயில் இரெ 
இங்டக ஒத்துக் தகாள்கிறார்கள் என்பது உண்ரே. ஆனால் இது ஏன் என்பரெப் பற்றி எனக்குச் 
தசால்ைத் தெரியாது. 

டக: பரழய கிைந்ெங்கரள விடுங்கள். ஆனால் இந்ெ பக்கத்ெின் இன்ரறய புத்ெகங்களில் ஏதும் 
ஆொைம் ெை முடியுோ? 

ப: என்னால் எந்ெ கிைந்ெத்ெிைிருந்தும் ஆொைம் ெை முடியாது, இது என் கருத்து, அவ்வளவு 
ொன்.  

டக: சங்கைாபைேத்ெின் ஸ்டகல் எப்டபாது / எப்படி சுத்ெம் ஆனது? இது பற்றி நீங்கள் 
சிந்ெித்ெிருக்கிறரீ்களா? ஐடைாப்பியர்கள் இரெ ெங்களது டேஜர் டோட் [major mode] என்று 
தசால்கிறார்கள். 

ப: எங்கள் பக்கத்ெில் இது ேிகவும் பழரேயானது ேற்றும், பை ஸப்ெகங்களில் இதுவும் ஒன்று.  

டக: ோ.பர்டன ென்னுரேய புத்ெகத்ெில் “எல்ைா பிைாசீனோன சங்கீெமும் ரேனரில் ொன்” 
என்கிறார். இரெப் பற்றி நீங்கள் சிந்ெித்ெிருக்கிறரீ்களா?  

ப: எனக்கு இது பற்றித் தெரியாது. 

டக: புத்ெகத்ெில் தசால்ைப்பட்ே பண்ரேய ஸ்வைங்களுக்கு பண்ரேய ஸ்ருெிகள் 
இருக்கின்றன. ஆனால் கிைந்ெங்களில் அரவகளின் பயன்பாட்ரேப் பற்றிய விஷயத்ெில் 
தெளிவான விவைம் இல்ரை. உங்கள் ஊரில் ஸ்ருெி பற்றிய விவைம் தசால்ைக் கூடிய 
யாைாவது இருக்கிறார்களா? 

ப: இல்ரை. அப்படி ஒருவரும் இல்ரை. அென் உபடயாகம் ஜனைஞ்சகோன ‘கிடைஸஸ்’ [Graces] 
மூைம் அறியப்படுகிறது. 

டக: மூன்று கிைாேங்கரளப் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன? அப்படிப்பட்ே ஸ்டகல் இன்று 
உபடயாகேற்றொ? அந்ெ ைாகங்களின் பயன்பாட்ரே இன்று எென் மூைம் அரேயைாம்? இந்ெ 
முரற எப்படித் டொன்றியது ேற்றும் யார் டொற்றுவித்ொர்கள்? 

ப: எங்கள் பகுெியில் கிைாேங்கரளப் பற்றிய புரிெல் ேற்றும் அது குறித்ெ கருத்துக்கள் பைவ 
வில்ரை. அரவ எப்படி இருந்ெது என்பதும் யாருக்கும் தெரியாது. எனக்கும் இந்ெ 
விஷயத்ரெப் பற்றித் தெரியாது என்டற தசால்ைைாம். அரவ நரேமுரறயில் 
உபடயாகப்போெொல் அரெப் பற்றி யாரும் சிந்ெிப்பெில்ரை. 
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டக: நான் இன்று சிங்கைாச்சாரியார் என்ற இரச வல்லுனரைச் சந்ெிக்கச் தசன்டறன். அவர் ொை 
ஸப்ெகத்ெின் காந்ொைத்ரெ ேந்ெை ‘ஸ’ வாகக் தகாண்டு மூன்று ஸப்ெகங்கள் பாடினால் , 
காந்ொைக் கிைாேம் பாேைாம் என்றார். நீங்கள் இரெ ஒத்துக் தகாள்கிறரீ்களா, இங்டக 
இப்படித்ொன் கருதுகிறார்களா? 

ப: இங்டக இப்படிப்பட்ே கருத்து நிைவுவது உண்ரே ொன். ஆனால் எனக்கு இது ெவறாகப் 
படுகிறது. இங்டக சர்வ ஸ்ரீ டசஷ சாஸ்ெிரி , பிைசிேன்சி கல்லூரியின் டபைாசிரியர் இவ்வாறு 
விளக்கினார். இது அவைது தசாந்ெக் கருத்து என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது.  

டக: அவர் இந்ெக் கருத்ரெ எந்ெ ஆொைத்துேன் தசால்ைி இருப்பார்? 

ப: இங்டக ஆண்கள் “ஸா” இரெ ஸ்ருெியாகக் (ஆொை ஸ்வைம்) தகாண்டு, பாடுகிறார்கள். 
தபண்கள் “ோ” இரெ ஆொை ஸ்வைோகக் தகாண்டு பாடுகிறார்கள். இெற்கு முன்னர், “கா” வும் 
ஒரு ஆொை ஸ்வைோக இருந்ெிருக்கக் கூடும். இவ்வாறு அவர் டயாசித்ெிருக்கைாம். ஆனால் 
எப்படி ‘ஸ’ ஸ்வைத்ரெயும், ‘ே’ ஸ்வைத்ரெயும் (ஆொைோகக்) தகாண்டு பாே முடியுடோ, அடெ 
டபாை, ‘க’ ஸ்வைத்ரெயும் ஆொைோகக் தகாண்டு, பாே முடியாது என்று நிரூபிக்காெ வரை 
இருக்கைாம் அல்ைது இல்ைாேலும் இருக்கைாம் (அஸ்ெிநாஸ்ெி) என்ற யுக்ெியின் படி , 
நிரூபிக்க முடியாேல்  இருக்கைாம். இந்ெ காைேத்ொல் சாஸ்ெிரி அவர்கள், இப்படிதயாரு 
விளக்கம் தகாடுத்ெிருக்கைாம்.  

டக: நீங்கள் கிைாேங்கள் ஸ்ருெியின் படி அரேந்ெிருக்கின்றனவா அல்ைது ஸப்ெகத்ெின் படி 
அரேந்ெிருக்கின்றனவா என்பது பற்றி சிந்ெித்ெிருக்கிறரீ்களா?  

ப: இல்ரை. கிைாேம் என்ற இந்ெ விஷயம் எனக்குச் சுத்ெோகப் புரிந்ெடெ இல்ரை. 

டக: என் சேஸ்கிருெ புத்ெகங்கள் சிை என்னிேம் இருக்கின்றன. அவற்றில் இைண்டு மூன்ரற, 
நாரள கிளப்பில் உங்களிேம் தகாண்டுவந்து ெந்ொல் நன்றாக இருக்கும் இல்ரையா? 

ப: ஆஹா. ஆனந்ெோக இருக்கும். எங்கள் பக்கத்ெில் கிைந்ெங்கரள அத்யயனம் தசய்ெவர்கள் 
யாரும் கிரேப்பெில்ரை. நானும் என்னிேம் இருக்கும் இைண்டு-மூன்று புத்ெகங்கரள 
கிளப்பிற்கு தகாண்டு வந்ொல் நன்றாக இருக்கும். நான் இந்ெ கிளப்பிற்கு ெினமும் ோரை 
சுோர் ஐந்து அல்ைது ஆறு ேேியளவில் வருகிடறன், தவறுேடன தபாழுரெக் கழிக்கிடறன்.  

டக: மூர்ச்சரனரயப் பற்றி நீங்கள் என்ன நிரனக்கிறரீ்கள்? 

ப: உங்களின் இந்ெ மூர்ச்சரனரயப் பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நாங்கள் எங்கள் சங்கீெ 
பத்ெெியில் இந்ெ தசால்ரை டவறு விெோகப் பிைடயாகிக்கிடறாம். “ஸ ரி க ே ப ெ நி” - இரெ 
மூர்ச்சரன என்று அரழக்கிறார்கள் என்று நான் டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். ஆனால் உங்கள் 
ஹிந்துஸ்ொனி பத்ெெிக்கு ேட்டும் இவ்வாறு தசால்வது தபாருந்தும் என்று நான் 
நிரனக்கிடறன். இந்ெ பிைடெசத்ெில் அரெ விளக்குபவர்கள் உங்களுக்கு கிரேக்க ோட்ோர்கள் 
என்பரெ ேட்டும் தசால்ைைாம்.  
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டக: உங்கள் அனுேெியுேன் நான் அரெ உங்களுக்கு விளக்கைாோ? இந்ெ மூர்ச்சரனகளில் 
நாம் கிைந்ெங்களின் முக்கியோன பகுெிகள் அேங்கி இருக்கின்றன.  

ப: சரி. ேிகவும் நல்ைது.  

டக: மூர்ச்சரனகரள ைாகங்கள் டொன்றும் ஸ்டகல் என்று தசால்வார்கள். டவறு டவறு 
மூர்ச்சரனகளினால், தசேிடோன்ஸின்  [semitones] இேங்கள் ோறுகின்றன. எப்படி ரெவெ 
மூர்ச்சரனரய எடுத்துக் தகாண்ோல், இைண்ோவது ஸ்வைம், “சுத்ெ நி” என்ற தசேிடோன் 
ஆகிறது, டேலும் அென் தபயர் “டகாேள ரி” ஆகிறது , ேற்றும் “ரெவெம்” “ஸ” ஆகி விடுகிறது 
(பிறகு உொைேங்களுேன் விளக்கிடனன்). இப்டபாது மூர்ச்சரனகளின் உபடயாகம் 
தெளிவரேந்ெொ? 

ப: இது எனக்கு நன்றாகப் புரிந்ெது. இது டபான்ற தெளிவான புரிெல் எனக்கு ஏற்பட்ேடெ 
இல்ரை. இங்டக இந்ெ விஷயத்ரெ அறிந்ெவர்கள் யாரும் தென்படுவெில்ரை. (கிைந்ெகாைர்கள் 
ைாகத்ெின் ஸ்டகரை இவ்வாறு தசால்வார்கள் என்பது எனக்கு இப்டபாது ொன் புரிந்ெது) 

டக: நான் தசால்வது ெவறாகவும் இருக்கைாம். ஆனால் இந்ெ கருத்ெிற்கு  ஆொைம் ஐடைாப்பிய 
“டோட்ஸ்-இலும் [modes] உள்ளது. அவர்கள் பக்கத்ெிலும் பண்ரேய காைம் முெல் இது டபான்ற 
டோட்ஸ் ஆதெந்டிக் ேற்றும் பிடளகல் [authentic and plagal] டோட்ஸ் இருந்ென என்றும் அென் 
மூைம் ொன் இந்ெ ஸ்டகரைச் தசான்னார்கள். இைண்தோரு ஸப்ெகங்களில் இருக்கும் 
தசேிடோன்கரள , டபெம் தசய்து , டவறு டவறு ஸ்டகல்கரளக் காட்டும் வழி இருந்ெது. 
இன்ரறய ஸ்டகலும் பரழய ஸ்டகலும் ஒன்றல்ை ஆனாலும் மூர்ச்சரனயின் 
உபடயாகத்ரெச் தசான்டனன்.  

டக: ெிரு நாயுடு! ஸ்டகல் பற்றிய கற்பரன இன்ரே பற்றி இவ்வாறு தசான்டனாோனால், 
கிைந்ெங்களில் தசால்ைப்பட்ே ைாகங்கரளப் பற்றிய சிந்ெரனக்கும் வழி இல்ரை என்று விட்டு 
விேைாம் அல்ைவா? 

ப: ஆம். வழி ஒன்றும் இல்ரை. இடெ காைேத்துக்காக நான் கிைந்ெங்களில் தசால்ைப்பட்ே 
சங்கீெம் உபடயாகேற்றது ேற்றும் ேரறந்து விட்ேது என்று நிரனக்கிடறன். 

டக: உங்கள் பகுெியில் எழுபத்ெிைண்டு டேளகர்த்ொக்களின் பத்ெெி இருக்கிறது, அரெ நான் 
நான்கு புரிந்து தகாண்டிருக்கிடறன். ஆனால் இந்ெ பத்ெெிக்கு ஆொைோன சேஸ்கிருெ 
கிைந்ெங்கள் எரவ என்று எரெ எடுத்துக் தகாள்வது? 

ப: ஆொைப்பூர்வோன பிைாசீன கிைந்ெங்கள் பற்றி எனக்குத் தெரியாது. இருநூறு நானூறு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏொவதொரு கேிெம் ேற்றும் சங்கீெ சாஸ்ெிைம் அறிந்ெ வித்வான் 
யாைாவது இந்ெ அழகிய முரறரயச் தசய்ெிருப்பார்கள் என்பது என் கருத்து. இெில் கேிெ 
சாஸ்ெிைக்காைரின் ரக தென்படுகிறது. எனக்தகன்னடோ இது ேிகவும் பிைாசீனோனதென்று 
டொன்றவில்ரை. ஒரு கிைந்ெக்காைர் இன்றும் தசால்கிறார் இது அவர் தசய்ெது என்று. 
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டக: ெிரு நாயுடு! “கான வித்யா சஞ்சீவனி”யின் முன்னுரையில் நீங்கள்  
நிரறய பரழய சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரளப் படித்ெிருப்பொகவும், உங்கள் புத்ெகத்ெில் சிை 
எளிரேயான சேஸ்கிருெ ஸ்டைாகங்களின் விளக்கம் இருந்ெொலும், உங்களிேம் இவ்வளவு 
டகள்விகள் டகட்டேன். உங்கள் பக்கத்ெில் நிரறய சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர்கள் இருக்கிறார்கள், 
அவர்களிேம் புத்ெகங்களும் இருக்கக் கூடும். ஆனால் இந்ெ விஷயத்ெில் உங்கள் 
ஆர்வேின்ரே பற்றியும், உங்களுக்கு சிந்ெரனயில் ேட்டுடே ஆர்வம் இருப்பது பற்றியும் 
எனக்கு ஆச்சரியம் ஏற்படுகிறது.  

ப: இங்கிருப்பவர்களின் ஆர்வம் நரேமுரற சங்கீெத்ெில் ொன் இருக்கிறது. எழுபத்ெிைண்டு 
டேளகர்த்ொ ேற்றும் அென் ஜன்ய ைாகங்கள் அல்ைாது இங்டக யாரும் டவறு எரெப் பற்றியும் 
ஆைாய்வெில்ரை. கிைந்ெங்களில் அெிலும் குறிப்பாக சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரள ஒருவரும் 
கண்டுக் தகாள்வெில்ரை. உங்கள் பகுெியில் இந்ெ விஷயத்ெில் ஆர்வம் இருப்பவர்கள் அெிகம் 
இருக்கிறார்கள் என்று நான் டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். எங்கள் பகுெியின் நன்கு படித்ெவர்களும் 
அப்படிச் தசய்ொல் எவ்வளவு உபடயாகோக இருக்கும். நான் சாஸ்ெிைங்களின் ேீது ஆர்வம் 
வளை பை முயற்சிகள் தசய்டென், விளக்கம் தகாடுத்டென், ஆனால் எல்ைா முயற்சிகளும் 
வேீானனொக இருக்கிறது. இங்டக சங்கீெக்காைர்களின் பிைடயாகத்ெில் மூழ்கி விடும் 
வித்வான்கள் பைர் இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு வரீேயில் தகாஞ்சம் வாசிக்கத் தெரிந்ொல், 
அல்ைது சிை பாேல்கள் தெரிந்ொல் டபாதுோனது, சாஸ்ெிைத்ெின் பரிச்சயம் டெரவ 
இல்ைாேல் டபாகிறது. இந்ெ தசன்ரனயில் ஆழ்ந்ெ சாஸ்ெிை அபிோனி என்று எனக்குத் 
தெரிந்து ஒருவரும் இல்ரை. இங்டக எழுபத்ெிைண்டு டேளகர்த்ொக்களின் உபடயாகப்படும் 
ைாகங்களின் சர்ச்ரச நேந்துக் தகாண்டு ொன் இருக்கிறது. அந்ந்ெ ைாகத்ெின் வழி ெனியாக 
இருக்கிறது என்று தசால்வெினால் கற்றுக்தகாள்ள-கற்றுக்தகாடுக்க எளிரேயாகிறது. சிை 
டேளங்களும் ஜன்ய ைாகங்களும் ஜனைஞ்சகோகி விட்ேன. சிை ைாகங்கள் 
ஜனைஞ்சகோகாெொல் பிைசித்ெி அரேயவில்ரை.  இென் காைேத்ொல், முந்ரெய கிைந்ெங்கள் 
ேற்றும் கிைந்ெகாைர்கள் இருந்ொர்களா இல்ரையா என்பது பற்றி ேக்களுக்குக் கவரை 
இல்ரை. இந்ெ ஊரில் வித்வான் என்ற அளவில் நீங்கள் சந்ெித்ெ சிங்கைாச்சாரியார் 
இருக்கிறார், அவரைத் ெவிை “ெியாகய்யா” என்ற ஒரு வயொனவர் இருக்கிறார். இது ெவிை டபர் 
தசால்லும்படியாக ஒருவருடே இல்ரை. ேற்றபடி பிைபைோக, தகாஞ்சம் பிைடயாகரீெியாக 
பாே, வாசிக்கத் தெரிந்ெவர்கள் சிை டபர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் டகட்கத் 
ெகுந்ெவர்கள் என்று எனக்குத் டொன்றவில்ரை. இங்டக இருக்கும் ேக்களின் ஆர்வம் 
ெினத்துக்கு ெினம் குரறந்து வருகிறது. பல்ைவி (ஆைாபரன அஸ்ொயி) ஒரு ேேி டநைம் 
டகட்டு வேீாக அேர்ந்ெிருப்பார்கள். இப்படி சமூகத்ெில் ஒரு பிைகாசோன நிரை நேந்துக் 
தகாண்டிருக்கிறது! நான் இப்படி பாரெ ேயங்கிப் டபாவொல் நண்பர்கரள அரழத்து ஒரு 
வியாக்கியானம் தகாடுக்கைாம் என்று நிரனத்டென். பத்ெிரிரகயில் எழுெிடனன். இப்டபாது 
நான் தசால்லும் உண்ரே என்று சிைருக்கு விளங்கியது. அே, ைாகத்ெின் ஆைாபரன 
தசய்யுங்கள், ஆனால் நாள் முழுதும் இப்படிக் கத்ெிக் தகாண்டே இருந்ொல், ஜனங்களுக்கு 
நிஜோகடவ சைிப்பு ஏற்பேத் தொேங்கும். எெற்கும் ஒரு ேரியாரெ இருக்கிறது. இங்டக 
ொளத்ெின் கரெயும் அடெ ொன். வியாக்கியானத்ெில் எவ்வளவு முடியுடோ அவ்வளவு 
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ெிருத்ெிக் தகாண்டிருக்கிடறன். தவறும் ஸ்வைங்களால் அொவது பாேைின் வார்த்ரெகளின்றி, 
ேனிெனின் சரீைத்ெில் ஆனந்ெம், துக்கம், முெைிய பரிோேங்கள் எப்படி ஏற்படும் என்ற 
டகள்விரய உங்களிேம் டகட்க விரும்புகிடறன். என் கருத்து அது நிச்சயம் முடியாது என்படெ. 

நான்: நம்முரேய கிைந்ெங்களில் “சரீ- வடீை”1 இவ்வாதறல்ைாம் தசால்ைப்பட்டு இருக்கிறது. 
அெில் தசாற்கரளப் பற்றி டபசப்பேவில்ரை. தசாற்களின் (பாேல்) ேற்றும் ஸ்வைத்ெின் 
டசர்க்ரகயால் விரைவில் ோற்றம் நல்ைபடியாக ஆகும் என்று நீங்களும் தசால்கிறரீ்கள். 
ஆனால் என் வாெம் என்னதவன்றால், உங்களுக்குப் புரியாெ தோழியில் ஒருவடைா அல்ைது 
தசாற்கள் இல்ைாெ பாரஷயில் ேீண்டும் ேீண்டும் துக்கம் ஏற்படும் வரகயில் பாேரைக் 
குைைில் பாடினால் நீங்கள் அந்ெ பாேைின் ஸ்வைங்கரளக் டகட்ோல் உங்களுக்கும் துக்கம் 
ஏற்படுோ அல்ைது சுகம் ஏற்படுோ? 

அவர்: ேனெிற்குக் கஷ்ேோகத் ொன் இருக்கும் 

நான்:  இடெ டபால் துருக்கியிைிருந்து ஒருவர் வந்து ொளத்துேனும் ஸ்வைத்துேனும் (நேக்கு 
எப்படியும் அது தவறும் ஸ்வைம் ொன்) இனிரேயான ஸ்வை சமூகத்ரெக் குைைில் தகாண்டு 
வந்ொல் இன்போகத் ொடன இருக்கும்? இல்ரை துன்போக இருக்குோ? 

அவர்: துன்பம் ஏற்போது. நன்றாக இருப்பது டபாைத் ொன் டொன்றும். ஆனால் இந்ெ 
விஷயமும் விவாெத்ெிற்குரியது என்பது என் கருத்து. ஐடைாப்பிய டெசத்ெில் கூே இந்ெ 
விஷயம் விவாெிக்கப்படுகிறது.  

நான்: சிை ஸ்வைங்கரள டவறு டவறு விெோகப் பாடினால் சரீைத்ெில் டவறு டவறு 
ேடனாவிகாைங்கள் டொன்றும் என்பரெ நானும் ஒத்துக் தகாள்கிடறன். அந்ெிேக் கிரிரயயின் 
டபாது பாேப்படும் பாேல்கள் ஒரு வரகயான கம்பைீோகவும் விசித்ெிைோகவும் இருக்கின்றன. 
அெில் ஆே டவண்டும் என்ற உேர்வு ஏற்படுவெில்ரை. இனிரேயான ஸ்வைங்களால் , 
ேற்றும் சிறந்ெ அங்காபிநயத்ொல் ேட்டுடே ேனத்ரெ தொே முடியும்.ஸ, ே, ப - இந்ெ 
ஒவ்தவாரு (ெனிப்பட்ே) ஸ்வைங்களால் ேட்டுடே இந்ெ காரியம் நேக்காது. ஆனால் இெனால் 
என்ன அர்த்ெம் தசய்துக் தகாள்ளடவண்டும் என்றால், எந்ெ ைாகம் அல்ைது ஸ்வைக் 
கூட்ேங்களில், இெில் ஏொவது ஒரு ஸ்வைம் வாெியாகுடோ , அந்ெ ைாகம் அொவது அந்ெ 
ஸ்வைக் கூட்ேம், அந்ெ ைசத்ெிற்கு அனுகூைோக இருக்கும்.ெிரு நாயுடுவும் இந்ெ விஷயத்ரெப் 
பற்றிச் சிந்ெிப்பொகச் தசான்னார்.  

                                                           
1
 [சங்கீெ ைத்னாகைம் 1.3.59cd. இங்டக சரி வடீை என்றவிேத்ெில், நாட்டிய சாஸ்ெிைத்ெில், ஸ-ரவ 
அம்ஸோகக் தகாண்ே ஜாெிடயா, அல்ைது ரி-ரய அம்ஸோகக் தகாண்ே ஜாெிரய - உொைேத்ெிற்கு 
ஷாட்ஜி அல்ைது ஆர்ஷபி, வைீ ைசம் ேிகுந்ெ ஒரு சூழ்நிரையில் உபடயாகிக்க டவண்டும் என்று ொன் 
உேர்த்துகிறது. பிருஹத்டெசி ேற்றும் சங்கீெ ைத்னாகைம், டபான்ற கிைந்ெத்ெில் கூே, இவ்வாடற குறிப்பான 
தசாற்பிைடயாகங்களால் இது விளக்கப்படுகிறது.  ஒரு ஸ்வைடோ அல்ைது ைாகம் / அல்ைது ஜாெிடயா 
ொோக எந்ெ விெோன ைசத்ரெ உண்டு தசய்யும் என்ற அர்த்ெத்ெில் எந்ெ கிைந்ெத்ெிலும் டபசப்பேவில்ரை.] 
.  
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நம்முரேய பிைாசீன கிைந்ெக்காைர்கள் ேற்றும் சங்கீெ பண்டிெர்கள் மூர்க்கர்கள் ேற்றும் 
அவர்கள் கற்பரன அடிப்பரேயற்றது இவ்வாறு எண்ோேல் , அவர்கள் கற்றறிந்ெவர்கள் 
ேற்றும் வித்வான்கள், அவர்களின் எண்ேம் சிந்ெரனக்குரியது இவ்வாறு டயாசிக்க எவ்வளவு 
முடியுடோ அவ்வளவு முயற்சிக்க டவண்டும் என்படெ என் கருத்து என்று நான் ெிரு 
நாயுடுவிேம் டவண்டுடகாள் விடுத்டென். ஆம், பிைாசீன கிைந்ெங்களில் ேிரகப்படுத்ெிக் கூறல் 
இல்ரை என்று நான் நிச்சயோகச் தசால்ைத் ெயாைாக இல்ரை. ஆனால் ேிரகப்படுத்ெிக் 
கூறல் எல்ைா டெசங்களின் சங்கீெ வைைாற்றிலும் காேக் கிரேக்காேைா இருக்கிறது? அப்படி 
இருந்து டேற்கத்ெிய அறிஞர்கள், ெம் சங்கீெத்ெின் ேீது எத்ெரன அபிோனம் ரவக்கிறார்கள்! 
எவ்வளவுக்தகவ்வளவு முடியுடோ, அவ்வளவு ெம் பண்ரேய ேற்றும் நவனீ சங்கீெத்ெின் 
வைைாற்ரற எழுதுவெிலும் ஆைாய்வெிலும் எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். நாம் நம் 
முன்டனார்கரள அறிவிைிகள் என்று நிரனத்து, டநைாக எழுபத்ெிைண்டு டேளங்களிைிருந்து 
ஆைம்பித்ொல், இெில் நேக்கு என்ன தகௌைவம் இருக்கும்?  நம் வித்வான்கள் முெைில் 
பண்ரேய சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ரெப் புரிந்துக் தகாண்டு, ஆைாய்ந்து, பின்னர் அெிைிருந்து 
இன்ரறய சங்கீெம் எவ்வாறு உருவானது என்று நிர்ேயம் தசய்யடவண்டும். நீங்கடள 
உங்களது எழுபத்ெிைண்டு டேளங்கள் இருநூறு வருேத்ெிற்கு முன்னர் டொன்றியது என்று 
தசால்கிறரீ்கள். அப்டபாது அெற்கு முன்னர் ஏொவதொரு சங்கீெம் இருந்ெிருக்க டவண்டுடே. 
“டேளம்” என்ற தசால், கிைந்ெங்களிலும் வருகிறது. அெனால் அெற்கு முன்பும் டேளம் இருந்து 
ொன் இருக்கிறது. அரவ எத்ெரன, ேற்றும் எரவ என்பரெ ஆைாய்ந்து, அவற்றில் 
எழுபத்ெிைண்டு புெியரவ எரவ, எப்டபாது டொன்றின, டவெ காைத்ெில் எவ்வளவு ஸ்வைங்கள் 
இருந்ென, அரவ எரவ, அெற்குப் பின் ஏழு ஸ்வைங்கள் எவ்வரகயில் டொன்றின, எப்டபாது 
டொன்றின, ேற்றும் முெைில் எந்ெ டேளம் டொன்றியது, இரெதயல்ைாம் ஆைாய்ந்ொல், 
சங்கீெத்ெின் இெிகாசம் கிரேக்காேைா டபாய்விடும்? முெைில் கிைந்ெங்கரளச் டசர்த்து, பின்னர் 
அென் அடிப்பரேயில் முெல் டேளங்கரள நிச்சயம் தசய்யடவண்டும் என்று எனக்குத் 
டொன்றுகிறது. நான் இப்படிப்பட்ே விஷயங்கரள ேிக முக்கியோகக் கருதுகிடறன், அெனால் 
நீங்களும் இந்ெ விஷயத்ெில் கவனம் தசலுத்துங்கள் என்று டவண்டுடகாள் விடுக்கிடறன்.  

ப: இந்ெ விஷயத்ரெ இப்படி ஆய்ந்ெறிய டவண்டும் என்று எனக்கும் ஆரச ொன். ஆனால் 
நான் இங்டக ெனியாக இருக்கிடறன். எனக்கு இங்டக வித்வான்களின் உெவி இல்ரை. 
அவர்களுக்கு இெில் துளி கூே ஆர்வம் இல்ரை. இெில் அவர்களுக்குக் தகாஞ்சம் கூே 
ஈடுபாடு இல்ரை. கிைந்ெங்கரளப் படித்துப் புரிந்துக் தகாண்ேவர்கள் ஒருவர் கூே எனக்கு இது 
வரை தென்பேவில்ரை. நீங்கள் இந்ெ பகுெிரய டநைாகப் பார்க்கப் டபாகிறரீ்கள். எனக்கு 
ஏற்பட்ே அனுபவம் டபாைடவ உங்களுக்கும் ஏற்படும்.  

டக: ெிரு நாயுடு. ஸ்வைங்களுக்கு வண்ேம் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது, இெில் ஆழ்ந்ெ சாஸ்ெிை 
அடிப்பரே ஏதும் இருக்கிறொ? 

ப: அதெல்ைாம் உளறல். நம் கவிஞர்கள் கற்பரனயில் கரைகண்ேவர்கள் என்று உங்களுக்கு 
நன்றாகத் தெரியும். இது அெற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. எந்ெ புத்ெிசாைி ஸ்வைத்ெின் டெவரெ, 
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இேம் எல்ைாம் தசான்னாடைா அவடை அெற்கு வண்ேமும் தசால்ைி இருப்பார் என்று 
எனக்குப்படுகிறது.  

டக: நீங்கள் “19-ஆம் நூற்றாண்டு” , 1865, அக்டோபர் இெரழப் பார்த்ெிருக்கிறரீ்களா? அெில் 
“கைர் ேியூசிக்” (Colour Music) என்ற தபயரில் ஒரு கட்டுரை படிக்கத் ெகுந்ெது. ஐடைாப்பாவில் 
இது குறித்து தபரிய வாெ-விவாெம் நேக்கிறது என்று டபாட்டிருந்ெது. நாம் முன்டனார்களின் 
சிந்ெரனயும் இெில் தசன்றது என்று டொன்றுகிறது.  சரியான உபகைேங்கள் ஏதும் இல்ைாெ 
காைத்ெில் , ஏழு ஸ்வைங்கரள நிச்சயித்ெவர்கள், அவற்றின் இருபத்ெிைண்டு ஸூக்ஷ்ேோன 
ஸ்வைங்கரளக் கண்ேறிந்ெவர்கள் புத்ெி உரேயவர்களாக இருந்ெிருப்பார்கள் என்று இன்று 
எல்ைாரும் ஒத்துக் தகாள்கிறார்கள் 

ப: நான் இரெ எல்ைாம் அவர்கள் புரிந்து ொன் தசய்ெிருப்பார்கள் என்று ஒத்துக் தகாள்ளத் 
ெயாைாக இல்ரை. 

நான்: சரி. இது ேிகவும் துர்பாக்யோன நிரை என்று ொன் தசால்ை டவண்டும்.  

டக: உங்கள் எழுபத்ெிைண்டு ஜனக ேற்றும் ஆயிைக்கேக்கான ஜன்ய ைாகங்கள் கூே தவறும் 
கற்பரன ொனா? 

ப: ஆம். எப்படி உங்கள் ைத்னாகைத்ெில் ஆறு ைாகங்கள் ேற்றும் முப்பது ைாகினி கற்பரன 
தசய்யப்பட்ேடொ அப்படி.  

டக: ைத்னாகைத்ெில் இவ்வாறு தசால்ைப்பேவில்ரை. அெில் ைாகங்கள் பத்து விெம் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது - எப்படிதயன்றால் கிைாே ைாகம், உபைாகம், மூன்று பாஷா ேற்றும் 
நான்கு அங்கங்கள்.  

ப: ஓ! அப்படியா! அப்டபாது ைாக விடபாெத்ெில் அப்படி தசால்ைி இருக்கைாம்  

டக: ைாக விடபாெத்ெிலும் அப்படி இல்ரை. ைாக விடபாெத்ெிலும் உங்களரெப் டபாைத்ொன். 
டேளம் ேற்றும் ஜன்யம் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றின் தபயர், எண்ேிக்ரக, ஸ்வரூபம் 
ஆகியரவ டவறுபடுகிறது அவ்வளடவ! ைாகம்-ைாகினி-யின் தசய்ெி ெ3ர்பேத்ெில் இருக்கிறது.  

ப: அப்டபாது அங்டக ொன் அரெப் பார்த்ெிருப்டபன். 

டக: உங்களிேம் ெ3ர்பேம் இருக்கிறொ? நான் அரெக்தகாண்டு வந்ெிருக்கிடறன். 

ப: என்னிேம் புத்ெகம் இல்ரை 

டக: நீங்கள் ைாகவிடபாெத்ெின் முெல் அத்ெியாயத்ரெ படித்ெிருக்கிறரீ்கள் என்று தசான்னரீ்கள். 
அெில் டகாேள “ரிஷப ரெவெங்கள்” எப்படி எழுெப்பட்டிருக்கின்றன என்று நாரள இங்டக 
வந்ெடபாது காட்ேமுடியுோ? எனக்கு அரவ கிரேக்கவில்ரைடய. அெில் பெிரனந்து விக்ருெி 
ேற்றும் ஆறு சுத்ெ ஸ்வைத்ெின் தபயர் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இருபத்ெிைண்டு 
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ஸ்ருெி காகிெத்ெில் எழுெி ேற்றும் டசர்த்துப் பார்த்ொல் ரிஷப ரெவெத்ெின் டகாேள ஸ்ொனம் 
இல்ைாேல் இருக்கிறது. இென் காைேம் அல்ைது ைகசியத்ரெ புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். 

ப:என்னால் அந்ெ ஸ்வைத்ரெ உங்களுக்கு தசால்ை இயைாது, அந்ெ கிைந்ெமும் எனக்கு 
சரியாகப் புரியவில்ரை. 

டக: இன்று காரை சிங்கைாச்சாரியார், கும்படகாேம் கல்லூரியில் டபைாசிரியைாக இருக்கும் 
ஸ்ரீனிவாச ைாவ் இரெ நன்றாக அறிந்ெிருக்கிறார் என்று என்னிேம் தசான்னார். உங்களுக்கு 
அவரைத் தெரியுோ? நீங்கள் தசான்னால் நான் அவரைப் டபாய் சந்ெித்து விஷயத்ரெ 
தெரிந்துக் தகாள்டவன்.  

ப: அவர் என் நண்பர் ொன். அவர் சேஸ்கிருெ பாரஷயில் நல்ை வித்வான். அவர் இங்டக 
நிரறய நாள் இருந்ொர். எனக்கு அவரை நன்றாகத் தெரியும். அவர் ஆர்வத்துேன் புத்ெகங்கள் 
படிக்க ஆைம்பித்ொர், பிறகு புரியவில்ரை என்றதும் விட்டு விட்ோர். அவருக்கு சங்கீெத்துேன் 
எந்ெ சம்பந்ெமும் இல்ரை.  

நீங்கள் அங்டக டபாவெற்கு அவசியடே இல்ரை. சிங்கைாச்சாரியாரை விே எனக்கு அவரைப் 
பற்றி அெிகடே தெரியும். இத்ெரனப் டபச்சு வார்த்ரெயில் ேேி ஆறாகி விட்ேது. ஒரு ேேி 
டநைம் ஆனபின் நான் எழுந்டென்.ெிரு நாயுடு இங்டக இருக்கும் ஒரு பிைபைோன ஒரு 
அம்ோளின் (அவர் தபயர் வரீே ெனம்) பாேரை நான் டகட்க டவண்டும் என்று 
விரும்புவொகச் தசான்னார். பாட்ரேக் டகட்பெற்கு எனக்தகன்ன எெிர்ப்பு இருக்க முடியும். 
நான் அவரிேம் பாட்டு டகட்பெற்கு எந்ெ விெ எெிர்ப்பும் இல்ரை என்று தசான்டனன். அவர் 
அப்படி ஒரு நல்ை ெருேத்ெின் டபாது என்ரன அரழத்துச் தசல்வொகக் கூறினார். அவர் 
அந்ெ அம்ோளிேம் இந்ெ விஷயத்ெில் எப்படி பாே டவண்டும் என்று தசால்ைி இருக்கிடறன் 
என்றார். டேலும் அவர் பல்ைவி எவ்வளவு நல்ை முரறயில் பாடுகிறார் என்பரெப் பார்க்க 
டவண்டும் என்றார். நான் அவர் டபச்ரசக் டகட்டேன் , ேற்றும் முெல் சந்ெிப்பு முடிந்ெது. 
நாரள ஐந்து ேேிக்கு இைண்ோவது சந்ெிப்பு நிச்சயிக்கப்பட்ேது. ெிரு நாயுடுவிேம் உங்கள் 
பகுெியில் வாெி சம்வாெியின் நியேங்கள் என்ன என்று டகட்டேன். ஆனால் அவர் எங்கள் 
பக்கத்ெில் இது டபான்ற நியேங்கள் சுத்ெோகக் கிரேயாது என்றார். அென் அர்த்ெம் ேற்றும் 
உபடயாகம் உண்ரேயில் எனக்கும் தெரியாது.  

சுஸ்ரீ நாகரத்ைாம்மாவின் பாட்டில் கலந்துக் சகாள்ளுதல்: 26 நவம்பர் 1904 

அடுத்ெ நாள் முன்னர் நிச்சயித்ெவாறு சாயங்காைம் ெிரு நாயுடுரவச் சந்ெிப்பெற்குகக் 
கிளம்பிடனன். ரகடயாடு ஒரு ரபயில், ஐந்ொறு சேஸ்கிருெ புத்ெகங்கரளயும் எடுத்துக் 
தகாண்டேன். என்ன ொன், புத்ெகத்ெிைிருந்து கிரேக்கும் அறிவின் ஆரச இப்டபாது குரறந்து 
டபாயிருந்ொலும், ெிரு நாயுடு தெரிந்துக் தகாள்வெற்காக தகாடுக்க டவண்டியிருந்ெது. அவர் 
புத்ெிசாைி, நான் தகாடுத்ெ தசய்ெிகரள நிச்சயம் எப்படியாவது உபடயாகிப்பார் என்று எனக்குத் 
டொன்றியது. துைெிஷ்ேவசோக, ட்ைாம் சீக்கிைம் நிைம்பி விட்ேொல் தெருவில் நிற்க 
டவண்டியொயிற்று. இென் விரளவு காஸ்டோபாைிேன் கிளப்பிற்கு ஐந்ெரை ேேிக்குத் ொன் 
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தசன்றரேந்டென். அங்டக ெிரு நாயுடு என்ரன கிளப்பின் வாசைில் சந்ெித்து இன்று ஒரு 
கச்டசரிக்குச் தசல்வொகவும், அெனால் நாரள சந்ெிக்கைாம் என்றும் தசான்னார்.  

சிைேம் வேீாகப் டபானது, அெனால் தகாஞ்சம் சைிப்பு ஏற்பட்ேது. ஆனால் இந்ெ பேிரய 
டேற்தகாண்டு விட்ேொல் எவ்வளவு அரைச்சல் இருந்ொலும் பைவாயில்ரை என்று 
நிரனத்டென். வடீ்டுக்குத் ெிரும்பத் ொன் நிரனத்ெிருந்டென் அெற்குள் ெிரு ோகுரின் 
தசய்ெிக்டகற்ப, "ேெைாஸ் தேயிைில்" ஒரு பாட்டுக் கச்டசரிக்கான அறிவிப்பு நிரனவுக்கு 
வந்ெது. அந்ெ கச்டசரி இன்று ோரை 6.30 ேேிக்கு ைாேஸ்வாேி தெருவில், "கானேடனாஹரி 
அடசாசிடயஷன்" என்ற இேத்ெில் நேக்க இருக்கிறது. ைாேஸ்வாேி வெீி எனக்குத் தெரியாது. 
அெனால் அென் முகவரிரய ெிரு நாயுடுவிேம் டகட்டுத் தெரிந்துக் தகாண்டு அந்ெ தெருரவத் 
டெடிக் தகாண்டு டபாடனன். இது டபான்ற பார்ட்டியில் அரழப்பின்றிச் தசல்வது சரியில்ரை. 
ஆனால் எனக்குச் தசன்ரனயில் சிை நாட்கடள இருக்க முடியுோெைால், இது டபான்ற 
சந்ெர்ப்பம் ேறுபடி கிரேக்காது என்று அந்ெ கச்டசரி நேக்கும் இேத்துக்குச் தசன்டறன். டிக்கட் 
கிரேக்கும் பட்சத்ெில் டிக்கட் வாங்கிக்தகாள்ளைாம் என்றும் ெிட்ேேிட்டிருந்டென். அங்டக 
டபாய் வாசைில் நின்றவுேன், ஒருவர் டேடை ரகரயக் காட்டி ெேிழில் ஏடொ தசான்னார். 
நான் தசருப்ரபக் கழட்டிவிட்டு எங்டக ேற்றவர்கள் உட்கார்ந்ெிருந்ொர்கடளா அங்டக டபாய் 
உட்கார்ந்து விட்டேன்.  

யாரும் என்ரன அரேயாளம் கண்டுக்தகாள்ளவில்ரை, எந்ெக் டகள்வியும் டகட்கவில்ரை. 
நிகழ்ச்சி அடசாசிடயஷன் அங்கத்ெினர்களிோம் சந்ொ வசூைித்து நேத்ெப்பட்ேது என்று பிறகு 
தெரிந்ெது. நான் என்னடவா டேடை டபாய் உட்கார்ந்து விட்டேன். பாடும் தபண்ேேியின் தபயர் 
நாகைத்னா. பாட்டு நன்றாக இருந்ெது. நேது பை ைாகங்களின் சாரய அந்ெ ைாகங்களில் 
தெரிந்ெது. ஆனால் அது என்ன ைாகம் என்று தெரிந்துக் தகாள்ள முடியவில்ரை. தவறும் 
ஸ்வைங்களாய்க் டகட்ேன, நியேம் தெரியாெொல் அென் தபயரைச் தசால்ை முடியவில்ரை. 
என்ன ைாகம் என்று யாரையும் டகட்கவும் முடியவில்ரை - ஏதனன்றால் டபானடெ 
அரழப்பின்றித் ொன், அப்படி இருக்கும் டபாது இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுவது நன்றாகப் 
பேவில்ரை. இவ்வாறு டயாசித்து யாருக்கும் சிைேம் தகாடுக்க விரும்ப வில்ரை. எனக்குத் 
தெரிந்ெ ைாகங்களின் சாரய இவ்வாறு இருந்ெது :-  

முெல் ைாகம் “ஸாைங்ரகப்” டபாை இருந்ெது ஆனால் அெில் ரெவெம் இருந்ெது ேற்றும் 
ரிஷபம் வரும் டபாது “க”ரவத் தொட்டுக் தகாண்டு தசன்றது. ஒரு டவரள “நாயகி” அல்ைது 
ஸ்ரீயாக இருந்ெிருக்கக் கூடும். இங்டக நாயகி ேிகவும் பிைபைோக இருக்கிறது என்று 
தசால்கிறார்கள். சிங்கைாச்சாரியாரிேத்ெில் கூே அரெத் ொன் டகட்டேன். இங்டக கானோரவ 
சங்கைாபைேத்ெின் ொட்டில் பாடுகிறார்கள். அந்ெ பாட்டில் இன்தனாரு விடசஷம், 
என்னதவன்றால், “டஸாஹனி” வழியில், “ே ெ நீ சா நீ ெ ப - ரீ” என்று ெீர்க்கோன “ஸா ஸா  
ரீ க ரீ ஸ” இவ்வாறு சேத்காைோன ஸ்வை சமூகத்துேன் அந்ெப் தபண்ேேி எடுத்ெது 
டகட்பெற்கு நன்றாக இல்ைாேல் இல்ரை. ெீவிை ரிஷபமும், டகாேள ரெவெமும் அந்ெ 
ைாகத்ெில் இருந்ென. “ஸ ரி க ரி ஸா”, ேற்றும் “ே ெ நீ ஸா” இந்ெ பிைடயாகங்கள் ேீண்டும் 
ேீண்டும் எடுத்து விஸ்ொைம் தசய்யப்பட்ேது.  சிறிது டநைத்ெிற்குப் பிறகு அரெ அடுத்து, 
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அவடைாஹேத்ெில் “ரிஷபம்” தகாஞ்சம் குரறந்து ஒைித்ெது, ஆனால் ஆடைாஹேத்ெில் 
ரிஷபம் ஸ்பஷ்ேோக இருந்ெொல் டசாஹனியிைிருந்து டவறுபட்டுத் தெரிந்ெது. மூன்றாவது 
பாட்டில் “டஜாகியா”வின் ஸ்வரூபம் டொன்றியது.  இங்டக கனகாங்கி முெல் சக்ைத்ெின் ைாகம், 
அெனால் அது டஜாகியாரவப் டபாை இருந்ெது, ஏதனன்றால் அெில் இைண்டு ரிஷபங்களும் 
இைண்டு ரெவெங்களும் ( தவவ்டவறு தபயருேன்) பாடுவார்கள். அது அவருரேய பாட்டில் 
தெரிந்ெது. இந்ெ உருப்படியில் ஆடைாஹேத்ெில் ெீவிை நி , அவடைாஹேத்ெில் டகாேள நி 
வந்ெது. இந்ெ உருப்படியின் ொட் 'ரபைவ்' ரவப் டபான்டற இருந்ெது ஆனால் ரெவெத்ெில் 
அழுத்ெம் இருக்கவில்ரை. ஆனால் டஜாகியாரவப்டபால் , ேத்யேத்ரெ ெீர்க்கோகப் பிடித்து, 
ஸா-டவாடு டசர்ப்பது இருந்ெது. அந்ெ அம்ோளின் குைல் நன்றாக இருந்ெது. நடுநடுடவ 
"ோடுடைஷன்ஸ்" என்று கிரீச்சிட்டுப் பாடியரெ என்னால் ைசிக்க முடியவில்ரை ஆனால் 
அெற்குத்ொன் டகட்பவர்கள் 'படை படை' என்று தசால்ைிக்தகாண்டிருந்ொர்கள். பை முரற 
நிகழ்ச்சியில் நடுநடுதவ, தவறும் ஆைாபரனக்கான டவண்டுடகாள் அவரிேம் தகாடுக்கப்பட்ேது. 

அரவ கானோ, ரபைவ், பலீு இவற்ரறப்டபான்று ஒைித்ென. உேன் வாசிக்கும் வயைின்காைர் 
இனிரேயாக வாசித்துக் தகாண்டிருந்ொர். ெபைா (ம்ருெங்கம்) எப்படி நம் பாேகிகளுக்கு 
வாசிப்பார்கடளா அப்படி வாசித்துக் தகாண்ெிருந்ொர். பஞ்சாப ீடேகா அல்ைது த்ரிொளம் டபால் 
ேீண்டும் ேீண்டும் வாசித்துக் தகாண்டிருந்ொர்கள். எனக்கு என்னடவா நம் பக்கத்ெின் 
ெபைாக்கார்கள் இது டபான்ற ொளங்களில் அசத்ெிவிடுவார்கள் என்று டொன்றியது. 
தோத்ெத்ெில் எனக்கு நிகழ்ச்சி பிடித்ெிருந்ெது. இந்ெ அம்ோள் ரேசூர் ேஹாைாஜாவின் 
இேத்ெில் இருந்ொர் என்று அங்கிருந்ெவர்கள் தசான்னார்கள். ேஹாைாஜாவின் ேரறவுக்குப் 
பின்னர், இங்டக வந்து டசர்ந்ொர்களாம். பம்ரபயில் இருக்கும் சிை தபண்கரளப்டபால், 
இவருக்கு அருவருக்கத்ெக்கொன பாவரனகள் இருக்கவில்ரை. இது அவர் பாேல் 
பக்ெிப்பைோக இருப்பெனால் இருக்கைாம். பாட்ரேக்டகட்டு விட்டு கீடழ வந்டென். அங்டக 
இருந்ெ சிைருேன் டபசியெில், 'ெியாகய்யா' என்ற தபயர் தகாண்ே பிைசித்ெி தபற்ற பாேகர் 
அருகில் ொன் இருப்பொகத் தெரிந்ெது. அெனால் அவர் வடீ்டுக்குச் தசன்டறன். அவரைப் 
பார்க்கவும் முடிந்ெது. அவைால் அப்டபாது பாே முடியவில்ரை. அவர் தசன்ரனயில் 
சாஸ்ெிைத்ெில் எல்டைாரின் நன்ேெிப்ரபயும் தபற்றிருந்ொர். அவர் தெலுங்கு பாரஷயில் 
“ஸ்வைபல்ைவி” என்ற தபயருேன் ஒரு புத்ெகம் எழுெி இருந்ொர். நான் அரெ அவரிேம் 
விரைக்கு வாங்கிக்தகாண்டேன்.  எனக்கு அவருேனும் சங்கீெ சம்பந்ெோக விவாெிக்க 
டவண்டி இருந்ெது. அரெச் தசய்யும் டநாக்கத்டொடு, அவரிேம் டகட்டேன், அவர் உேடன 
ஒத்துக் தகாண்ோர்.  

 

திரு தியாகய்யாவுேன் உரரயாேல் -     27 நவம்பர் 1904 

இன்று காரை 7.30 ேேிக்கு, நான் “ெியாகய்யா”-வின் வடீ்டுக்குச் தசன்டறன். அவர் இைண்டு 
ரேல் தொரைவில் இருந்ொர், ேற்றும் எளிரேயானவைாக இருந்ொர்.அவருரேய இைண்டு 
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சடகாெைர்கள், பட்ேொரிகள் கூே, வடீ்டில் ொன் இருந்ொர்கள். அெனால் டபசுவெில் எந்ெ 
கஷ்ேமும் இருக்கவில்ரை. “ெியாகய்யா”-விற்கு ெேிழும் தெலுங்கும் ொன் தெரிந்ெிருந்ெது. 
டபச்சுவார்த்ரெ இவ்வாறு நேந்ெது:  

டக: ெிரு. ெியாகய்யா! நீங்கள் உங்கள் சங்கீெ அப்பியாசம் எந்ெ புத்ெகத்ெிைிருந்து தசய்ெீர்கள், 
அொவது எந்ெ புத்ெகத்ெின் அடிப்பரேயில் தசய்ெீர்கள்? 

ப: என் கருத்து ெனிப்பட்ேது, டேலும் அரெ நான் ஒரு புத்ெக வடிவில் எழுெி இருக்கிடறன். 
எந்ெ கிைந்ெத்ரெடயா அல்ைது ேெத்ரெடயா நான் ஏற்றுக் தகாள்வெில்ரை. என் புத்ெகத்ரெத் 
ொன் ேக்கள் ஆொைப் பூர்வோனொக ஒத்துக் தகாள்கிறார்கள். 

டக: நீங்கள் என் டகள்விரயப் புரிந்து தகாள்ளவில்ரை என்று நிரனக்கிடறன். உங்கள் புத்ெகம் 
பிைசுரித்து பன்னிைண்டு ோெங்கள் கூே ஆகவில்ரை. நான் டகட்பது என்னதவன்றால், நீங்கள் 
உங்கள் சிறுவயெில் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி ஏடெனும் கிைந்ெங்கரளப் படித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இங்டக ஆொைப்பூர்வோன கிைந்ெம் என்று எதுவும் இல்ரை  

டக: எழுபத்ெிைண்டு டேளகர்த்ொ பத்ெெியின் மூைகர்த்ொ யார், அவர் அரெ எப்டபாது தசய்ொர் 
என்பரெப் பற்றி நீங்கள் ஏடெனும் தசால்ை முடியுோ? 

ப: அரவ அநாெியானரவ. அரெ உண்டு பண்ேியவர் என்று யாரும் இல்ரை 

டக: (ஆஹா! என்னதவன்று தசால்வது!) ஏொவது சந்டொஷோனடபாடொ அல்ைது புல்ைரிக்கும் 
டபாடொ அல்ைது துக்கம் உண்ோகும் டபாடொ, இவ்வாறு பாடுவரெ அநாெி என்று 
தகாள்ளைாம். ஆனால் இந்ெ கேிெ ரீெியான சங்கீெ பத்ெெிரய எப்படி அநாெி என்பது? 
எனக்தகன்னடோ இந்ெ நியேங்கரள உண்ோக்கியவர் யாைாவது இருந்ெிருக்கக் கூடும் என்டற 
டொன்றுகிறது.  

ப: ஆம், அப்படிப் பார்த்ொல், இரெ டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் தசய்ொர் என்று தசால்ைப்படுகிறது. 
அவர் ரேசூரில் அைசரவயில் இருந்ொர்.  

டக: அவர் காைத்ெிற்கு முன்பு இந்ெ டேளங்கள் முெைியரவ இருந்ெிருக்கவில்ரை என்று 
கருதுகிறரீ்களா? 

ப: டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் - இவர் கீெ டகாவிந்ெம் இயற்றிய ஜயடெவரின் காைத்ெவர்2. அவர் 

ஜயடெவரின் சிஷ்யர், என்று ென்னுரேய ஒரு பிைபந்ெத்ெில் எழுெி இருக்கிறார்.  

                                                           
2
 [ஜயடெவர் பன்னிைண்ோம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுெியில் வாழ்ந்ொர் என்பது இெிகாச வழக்குகளாலும், 

ஸதுக்ெிகர்ோம்ருெம் டபான்ற தொக்குப்புக்களில் கிரேக்கும் ெகவல்கள் மூைோகவும் தெரிகிறது. [பார்பைா 
ஸ்டோைர் ேில்ைர். டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் காைம் பெினாறாம் நூற்றாண்டு] 
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டக: இது சுோர் ஆயிைம் வருஷோக இருந்ெிருக்கிறது. அந்ெ சேயத்ெில் ரேசூரில் டகாவிந்ெ 
ெீக்ஷிெர் இருந்ெிருப்பார் என்பது எனக்கு ஆச்சரியோக இருக்கிறது. ஜயடெவ கவிரய ேிகவும் 
பிைாசீனோன காைத்ெவைாகக் தகாள்கின்றனர்.  

ப: ஆம் அவரும் அவ்வளவு பிைாசீனோனவர், அங்டக ொன் அவர் காைோனார். ஜயடெவரின் 
அஷ்ேபெி என்னிேம் இருக்கின்றன.  

டக: அவற்றின் மூை ைாகம் ேற்றும் ொளத்ெில் அரேத்து உங்களால் பாே முடியுோ? 

ப: இல்ரை  

டக: டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் ஏடெனும் கிைந்ெம் எழுெி இருக்கிறாைா? அவ்வாறு எழுெி இருந்ொல், 
எனக்கு அது எங்டக கிரேக்கும்? 

ப: அவர் கிைந்ெம் எதுவும் எழுெவில்ரை. ஆனால் “பிைபந்ெம்” ேற்றும் “ோயம்” இயற்றி 
இருக்கிறார். அெில் எட்டு பத்து பிைபந்ெங்கள், அடெ எண்ேிக்ரகயில் கீெங்கள், ேற்றும் 
மூன்று நான்கு ோயங்கள் என்னிேம் தெலுங்கில் இருக்கின்றன, அவற்றில் ஒன்ரற என் 
புத்ெகத்ெிலும் தகாடுத்ெிருக்கிடறன். பக்கம் எட்டு (அரெப் பாடிக் காட்டினார் - “டபா ைகுவை” 
என்பரெப் டபாை இருந்ெது) 

டக: “ெியாகய்யா” ஐயர்வாரள உங்களுக்குத் தெரியுோ? 

ப: ஆம். அவர் இப்டபாது சிை காைத்ெிற்கு முன்னர் வரை இருந்ொர். என் அப்பா அவரிேம் 
சிஷ்யைாக இருந்ொர். அவர் ேிகவும் நல்ை பாேகர். டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் இந்ெ சங்கீெத்ெின் 
கர்த்ொ. அவர் ென்னுரேய உருப்படிகரள சேஸ்கிருெத்ெில் இயற்றி இருக்கிறார். “ெியாகய்யா” 
தெலுங்கு கவி, அவர் ஆயிைம் கவனங்கள் அல்ைது கீர்த்ெனங்கள் எழுெி இருக்கிறார். எங்கள் 
வடீ்டில் அெில் பை, ஓரைச்சுவடிகளில் எழுெப் பட்டிருக்கிறது. அவருரேய கீர்த்ெரனகள் 
ேிகவும் ைசப்பூர்வோக இருக்கும். அது எல்டைாருக்கும் புரியும் பாரஷயில் விரும்பும்படி 
இருப்பொல் பிைபைோகி விட்ேன. ெீக்ஷிெரின் பிைபந்ெங்கள் கடினோகவும் சேஸ்கிருெ 
பாரஷயில் இருந்ெொல் சாோன்யர்களுக்குப் அன்னியோகி விட்ேது. அரவ 
பிைபைேரேயவில்ரை. நீங்கள் எங்டக டபானாலும் அங்டக ேக்கள் “ெியாகய்யா”வின் 
கீர்த்ெரனகரளப் பாடுவரெக் காண்பரீ்கள். அவர் எங்கள் காைத்ெில் ேிகவும் பிைசித்ெோக 
இருந்ொர். என்னிேம் கூே நிரறய கீர்த்ெரனகள் உண்டு, ஆனால் அவற்ரறப் பிைசுரிப்பெற்கு 
ேிகவும் தசைவாகும்.  

டக: உங்கள் பக்கத்ெில், அொவது தென்னிந்ெியாவில் யாைாவது சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரள 
அத்யயனம் தசய்வதுண்ோ? நீங்களும் அவற்றில் ஏொவது படித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

ப: அவ்வாறு அத்யாயனம் தசய்ெவர் யாரையும் எனக்குத் தெரியாது. டேலும் எங்கள் பத்ெெி 
கிைந்ெத்ெின் அடிப்பரேயில் இல்ரை, அெனால் கிைந்ெத்ெின் அவசியமும் இல்ரை. 
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டக: ெியாகய்யா அவர்கடள! டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர், ஜயடெவரின் காைத்ெவைாக இருந்து அவர் 
டேளங்கரளச் தசய்ெது உண்ரேயானால், அவர் இந்ெ விஷயத்ரெப்பற்றி நிச்சயோக 
சேஸ்கிருெ கிைந்ெம் எழுெி இருப்பார். அவர் எழுெிய ‘கவனங்கள்’ சேஸ்கிருெத்ெில் ொன் 
இருக்கின்றன, என்று நீங்கடள தசால்கிறரீ்கள். உங்கள் வடீ்டில் தெலுங்கு ைிபியில் 
ஓரைச்சுவடிகள் கூே இருக்கின்றன என்றும் தசால்கிறரீ்கள். அெில் ஏடெனும் ஒரு சுவடி கூே 
பாரஷ சேஸ்கிருெத்ெிலும், ைிபி தெலுங்கிலும் ஆக இருக்காொ? அந்ெ ஓரைச்சுவடிரயக் 
தகாஞ்சம் தவளிச்சத்ெில் தகாண்டு வந்து காட்டுங்கடளன். அெில் ஏொவது இருக்கிறொ என்று 
டெே முயற்சிக்கைாம். (உேடன அவர் சிை ஓரைச்சுவடிகரள தவளியில் தகாண்டு வந்ொர்) 
அவற்றிைிருந்து ஒரு டநாட்டுப் புத்ெகத்ரெ எடுத்து படிக்க ஆைம்பித்டென். அெில் இவ்வாறு 
எழுெப்பட்டிருந்ெது. "ெஸ்ய ஜாெம் சுநாேகம்". நீங்கள் தசால்வரெப் டபாை இந்ெ 
ஸ்டைாகத்ெில் இருப்பொகத் தெரிகிறது. ஆனால் நான் படிக்க முயைவில்ரை. இந்ெ புத்ெகம் 
முற்றுப் தபறாெொகத் டொன்றுகிறது.  

டக: நான் இந்ெப் புத்ெகத்ரெ வடீ்டுக்கு எடுத்துக் தகாண்டு டபாகைாோ? எனக்கு 
உபடயாகோனால் அரெப் பார்ப்டபன், அெரன நகல் எடுத்துக் தகாள்டவன், அது முடிந்ெதும் 
புத்ெகத்ரெத் ெிருப்பித் ெந்து விடுகிடறன். இது டபான்ற டவறு புத்ெகங்கள் கிரேக்குோ? 

ப: நீங்கள் இரெ எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள். டவரை முடிந்ெதும் ெிருப்பிக் தகாடுங்கள். என் 
ோோ இங்டக சங்கீெம் கற்றுத் டெர்ந்து, பிறகு ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ரெக் காசியில் தசன்று 
படித்ொர். அவர் அங்குள்ள ைாகைாகினியின் ஆடைாஹே அவடைாஹேங்கரள இந்ெ காபியில் 
எழுெி ரவத்ெிருக்கிறார் (அரெக் காட்டி) இதுவும் உங்களுக்கு ஏொவது உபடயாகோக 
இருக்குோ என்று பாருங்கள். அவர் அவ்வாறு தசால்ைிவிட்டு அந்ெ இைண்டு புத்ெகங்கரளயும் 
எனக்குக் தகாடுத்ொர்.  டவரை முடிந்ெபின் ெிருப்பித் ெருவொக ஒப்புக்தகாண்டேன். 
ெியாகய்யா ேிகவும் எளிரேயாகவும் வினயோகவும் இருந்ொர். அவர் ெிறந்ெ ேனத்துேன் 
என்னுேன் டபசினார். தெற்கில் எட்ரேயாபுைம் என்னும் இேத்ெில் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் என்பவர் 
இருக்கிறார் என்றார். அவரின் புகழ் ேிகவும் அெிகம். நீங்கள் அவரைப் டபாய் சந்ெித்ொல் 
ேிகவும் ைாபகைோக இருக்கும் என்றும் தசான்னார். இெற்குப் பிறகு அவர் ென்னுரேய 
புத்ெகத்ெில் உள்ள சிை ைாகங்கரளப் பாடிக் காட்டினார். அந்ெ ைாகங்கரள அவர் சரியாகத் 
ொன் பாடினார். அவைது முதுரேயினால் என்னால் அெில் அெிக கவனம் தசலுத்ெ 
முடியவில்ரை.  

டக: உங்கள் தசன்ரனயில் சங்கீெ சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர் டவறு  யாைாவது இருக்கிறார்களா? 

ப: இல்ரை. ஆங்காங்டக சிற்சிை நரேமுரற சங்கீெம் அறிந்ெவர்கள் சிைர் இருக்கிறார்கள். 
ஆனால் அவர்களுக்கு அென் நியேம் பற்றி எல்ைாம் ஒன்றும் தெரியாது. நீங்கள் 
சிங்கைாச்சார்யாரையும் சந்ெித்ெீர்களா? 

டக: ஆம். அவரிேமும் நான் டபசிடனன். 
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அவர்: அப்டபாது இந்ெ ஊரில் டவறு யாரும் டகட்கத் ெகுந்ெவர்கள் இல்ரை. கரெ கீர்த்ெனம் 
தசய்பவர்கரளத் ெவிை தகாஞ்சம் பாேத் தெரிந்ெவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உங்களுக்குத் 
டெரவயானவற்ரறச் தசால்பவர்கள் இந்ெ நகைத்ெில் கிரேக்க ோட்ோர்கள். 

ஸ்ரீ நாயுடுரவ மீண்டும் ெந்திக்க முயற்ெி  

சாயங்காைம் ஐந்து ேேிக்கு காஸ்டோபாைிேன் கிளப்பில் ஸ்ரீ நாயுடுரவ ேீண்டும் சந்ெிக்க 
ஏற்பாடு தசய்டென். அவர் ெம் சேஸ்கிருெ புத்ெகங்கரளக் தகாண்டு வந்ொல் அரெப் பற்றிப் 
டபசைாம் என்றும் ெீர்ோனம் தசய்டொம். கிளப்பில் டபாய் ஒன்றரை ேேி டநைம் உட்கார்ந்துக் 
தகாண்டிருந்டென் ஆனால் நாயுடு வைவில்ரை. இது ேிகவும் கஷ்ேோக இருந்ெது. டபாக வை, 
என்று ஒரு முழு நாள் வேீாகி விட்ேது, அெனால் கஷ்ேோக இருந்ெது. ேனம் கஷ்ேப்பே 
இன்தனாரு காைேம், புறப்படும் அவசைத்ெில் டிைாேில் ஏறும் சேயம், நான் கீடழ விழுந்து அடி 
பட்டு விட்ேது. டொல் உரிந்ெெில், டவஷ்டியில் சிை இேங்களில் ைத்ெக்கரற பட்டு அசிங்கோக 
இருந்ெது. ஆனால் இன்ரறய ெினம் வேீாகிப் டபாகும், டேலும் காைில் வைி அெிகோனால் 
நிரறய நாள் வடீ்டிடைடய உட்கார்ந்துக் தகாண்டிருக்க டவண்டும், அெனால் டபச்சு 
வார்த்ரெக்கான சந்ெர்ப்பமும் டபாய்விடும், இந்ெ பயத்ொல் கிளப்பிற்குப் டபாடனன். ஸ்ரீ நாயுடு 
டெர்ெைின் சூட்டில் இருப்பொகக் டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். ஆனால் வருகிடறன் என்று 
தசால்ைிவிட்டு அந்ெ வார்த்ரெரயக் காப்பாற்ற அவைால் முடியவில்ரை என்பது நன்றாக 
இருக்கவில்ரை. இருக்கட்டும்.  

ஸ்ரீ நாயுடுவின் சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரளப் பற்றிய அறிவு தகாஞ்சம் ொன் இருந்ெது, டேலும் 
அவற்ரறப் பற்றிய அவைது ஞானமும் நன்கறிந்ெொக இல்ரை என்பது எனக்கு முெல் 
டபச்சுவார்த்ரெயின் டபாடெ தெரிந்ெது. இந்ெ காைேத்துக்காகடவ, இன்ரறய டபச்ரச 
தென்னிந்ெிய பத்ெெிரயப் பற்றி ேட்டும் ரவத்துக் தகாள்ளைாம் என்றும் அதுபற்றிய 
விஷயத்ரெ அறிந்துக் தகாள்ளைாம் என்றும் நிரனத்டென். ஆனால் அெற்கான டயாகம் 
இருக்கவில்ரை. அவருக்கு நான் கிைந்ெங்கரளப் பற்றிய விவாெத்ெில் அவருரேய 
பைவனீங்கரளச் சுட்டிக்காட்டுகிடறன் என்ற எண்ேம் வந்ெிருக்கைாடோ என்னடோ? ஆனால் 
அவ்வாறு தசய்யும் உத்டெசம் எனக்குக் என்றும் இருந்ெெில்ரை. காைேம் எதுவாக 
இருந்ொலும் அவர் இைண்டு நாட்களாக, இைண்டு விெோக ென்னுரேய டபச்ரச உரேத்து 
விட்ோர் என்பதும் உண்ரே. இப்டபாது முடிந்ொல் நாரள ெிங்கட்கிழரே ேீண்டும் ஒரு 
முரற சந்ெிக்க முயற்சி தசய்கிடறன், முடியவில்ரை என்றால் அவர் பின்டன தசல்வரெ 
விட்டு விடுடவன். பை முரற “தூைத்ெில் அடிக்கும் டோல் நன்றாக இருக்கும்” என்ற வழக்கு 
நிரனவுக்கு வருகிறது ேற்றும் சரியாகப் படுகிறது.  

தெற்கின் சங்கீெ பத்ெெிரய அறிந்துக் தகாள்ள நாயுடு ொன் டெரவ என்பதும் இல்ரை. என் 
ஆரச என்னதவன்றால், அவர் வித்வானாக இருந்ெொல், வைைாற்ரறப் பற்றி அறிந்ெிருப்பார், 
ேிரகப்படுத்ெல் ேற்றும் வாய்வழிச் தசய்ெிகரள அெில் டசர்க்க ோட்ோர் என்பது ொன். நான் 
நாயுடுவிற்காகக் காத்துக் தகாண்டிருந்ெ டபாது, அடெ சேயம் இங்கிருக்கும் ஜஸ்டிஸ் ஐயரின் 
புெல்வர்,  ஸ்ரீ நாைாயேஸ்வாேி ஐயர், கிளப்பிற்கு வந்ொர். அவர் டபச்சுவாக்கில் தசான்னார், 
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நீங்கள் எப்படியும் ைாடேஸ்வைம் டபாகிறரீ்கள், ஆரகயால், எட்ரேயாபுைம் தசன்று ெீக்ஷிெரைச் 
சந்ெியுங்கள். தெற்கில் அவரை ேிஞ்சி ஒருவரும் கிரேக்க ோட்ோர்கள். அவர் அங்கிருக்கும் 
ைாஜாவிேம் இருக்கிறார். இந்ெ ைாஜாவுக்கும் சங்கீெத்ெில் ேிகுந்ெ ஆர்வம் உண்டு.  இவர் 
இைண்டு மூன்று ோெத்ெிற்கு முன்னர், ஒரு புத்ெகம் பிைசுரித்ெிருக்கிறார். அது என்னிேம் 
இருக்கிறது, உங்களுக்குப் படிக்க டவண்டும் என்றால் இைண்டு மூன்று நாட்களுக்கு இைவல் 
ெருகிடறன். நீங்கள் ெிங்கட்கிழரே இங்டக வந்ொல் அரெக் தகாண்டு வருகிடறன். 5.30 ேேி 
வரை நாயுடுவின் வைரவ எெிர்பார்த்து விட்டு, கிளப்ரப விட்டு தவளியில் வந்டென், ஒரு 
ரிக்ஷாரவ ரவத்துக் தகாண்டு வடீு ெிரும்பிடனன், கால்களுக்கு பிளாஸ்ெிரி டபாட்டுக் 
தகாண்டேன். ஓரியண்ேல் ரைப்ைரி-யில் அட்வான்ஸ் 90 ரூபாய் அனுப்பி இருந்டென், ஆனால் 
அலுவைகம் நாலு ேேிக்கு மூடி விடுவொல் ரூபாய் டசைவில்ரை. இன்று ஞாயிற்றுக் கிழரே 
அந்ெ புத்ெக சாரை ெிறந்ெிருந்ெது.  

 

சதன்ைிந்திய கீர்த்தரைகரைப் பற்றி ெில குறிப்புகள்   ஞாயிற்றுக் 
கிழரம, 20 நவம்பர்  1904        காரல 10 மணி 

இன்று காரை என் நண்பர், தைவிந்யூ டிபார்ட்தேண்டில் டவரை தசய்யும் ஒருவரை என் 
வடீ்டுக்கு அரழத்து வந்து, இவர் ெியாகைாஜரின் கீர்த்ெரனகரள நன்றாகப் பாடுவார் என்றார். 
அவர் பாட்ரே நான் டகட்டேன். அவர் முெைில் ரீெிதகௌரள ைாகத்ெில் ஒரு கீர்த்ெரன 
பாடினார். அந்ெ ைாகம் நம் "பாடகஷ்வரி" (பலீு கைந்ெ) டபான்று இருந்ெது. கீர்த்ெரன ஒரு 
சிறந்ெ பாேல் படிவோகக் கருெப்படுகிறது. நம் பக்கத்ெில் க்யால் அல்ைது துருவபெம் 
இருப்பது டபால், இரெயும் கருதுகிறார்கள். இெில் பல்ைவி, அனுபல்ைவி, ேற்றும் சைேம் 
(ஸ்ொயி, அந்ெைா, ஆடபாக்) என்று இந்ெ க்ைேத்ெில் பிரிவுகள் வருகிறது. இந்ெ பிரிவுகளின் 
ஸ்வை அரேப்பு கூே தபாதுவாக, டேடை தசான்ன நம் பிரிவுகரளப் டபாை இருக்கும். 
ெியாகைாஜரின் தபயர் இங்டக வடீ்டுக்கு வடீு, வாய்க்கு வாய் இருக்கும். நம் பக்கத்ெில் 
ொன்தசன் எப்படிடயா இங்டக ெியாகைாஜர் அப்படி. அந்ெ தபரும் சங்கீெக்காைர்,  டகாவிந்ெ 
ெீக்ஷிெரை ேிஞ்சிய புகரழ உரேயவர். ஏதனன்றால் இவருக்கு பாரஷ மூைம் ஒரு நல்ை 
ைாபம் கிரேத்ெது. இந்ெ பாேல்கள் பிைாக்ருெ பாரஷயில் இருப்பொல் வடீு டொறும் நுரழய 
முடிந்ெது. “ெியாகைாஜரின்” சிை பாேல்கரள சிங்கைாச்சாரியா ென் புத்ெகத்ெில் 
தகாடுத்ெிருக்கிறார். இந்ெ ஊரில் சங்கீெ பத்ெெி தெளிவாகவும் டநரிரேயாகவும் இருக்கிறது. 
டேளகர்த்ொ அல்ைது ஜன்ய ைாகத்ரெ தெரிந்து தகாண்ேபின், ேிகச் சுைபம். அெற்காக எல்ைா 
டேளங்களும் தவகு பரிச்சயம் என்பெில்ரை. ஆனால் டேளங்கரளப் பற்றிய அறிவு நிரறய 
இருக்கிறது. “ஓரியண்ேல் ேியூசிக்” படித்து விட்டு இங்கு இருக்கும் சங்கீெ பத்ெெிரய புரிந்துக் 
தகாண்டு இங்டக வந்டென். அது நல்ைொகடவ ஆனது. இல்ரைதயன்றால் இந்ெ பத்ெெிரயப் 
புரிந்துக் தகாள்ள தகாஞ்ச காைம் ஆகி இருக்கும். இங்குள்ள ேக்களுக்கு நான் டேளங்களின் 
வரகப்பாடு பற்றியும் அவற்றின் வர்க்க ைாகங்கரளப் பற்றியும் அவர்களின் ஒரு ைாகம் கூே 
பாேத் தெரியாெ எனால் தெளிவாக விளக்க முடிகிறது என்பரெப் பார்த்து  ஆச்சரியம் 
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உண்ோகிறது. ஆனால் இந்ெப் தபருரே சின்னஸ்வாேி முெைியாருக்குரியது. அவருரேய சிறு 
புத்ெகம் விரை ேெிப்பற்றது. அடெ டபாை காப்ேன் டேயுரேய [Captain Day) புத்ெகத்ெில் கூே 
இந்ெ பகுெியின் சங்கீெத்ரெப் பற்றிய விவைம் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இங்டகயுள்ள 
சங்கீெத்ரெப் புரிந்துக் தகாள்ள ஒன்றிைண்டு பாேம் கூே டகட்கத் டெரவயில்ரை. நான் 
மும்ரபயில் இருந்ெ டபாது, எழுெிய “ஸ்ட்டை ொட்ஸ்” [Stray Thoughts] என்ற கட்டுரையில், 
இரெப்பற்றி எழுெிடனன். இந்ெ காைேத்ெினால், இங்டக நான் நேத்தும் டபச்சு வார்த்ரெகளில் 
அந்ெப்பகுெி (அொவது ஆைம்பப் பகுெி) இல்ரை. இெனால் ஆச்சரியப்பட்ே டவண்டியெில்ரை. 
எரெப் பற்றி புரிந்துக் தகாண்டுள்டளாடோ அரெப் பற்றிப் டபசுவெிலும், பிறைது சேயத்ரெ 
வேீடிப்பெிலும் பிைடயாஜனம் இல்ரை.  

இங்டகயுள்ள ‘பாரூட்3’ டபான்ற 72 டேளகர்த்ொக்கள், அவற்றின் தபயர், ேற்றும் “கேபயாெி” 
ஃபார்முடை[formulae], அவற்றின் “ைாரிரூ” “காகிகூ” சங்டகெங்கள், ேற்றும் அென் ஆறு சக்ைங்கள், 
ேற்றும் அவற்றின் தபயர்கள், இரவதயல்ைாம், “ஓரியண்ேல் ேியூசிக்”-இல் எவ்வாறு 
விளக்கப்பட்டிருக்கிறடொ அதுடபாை இங்டக வாய்வழிடய ஒருவைாலும் தசால்ை முடியாது. 
இந்ெ புத்ெகம் தசன்ற டிசம்பர் ோெம், ஷ்யாம் ைாவ் விட்ேல், ேெைாசிைிருந்து தகாண்டு வந்து 
ெந்ொர். அரெ நான் கவனோகப் படித்டென். அந்ெப் புத்ெகத்ரெ ஷ்யாம் ைாவ் விட்ேல் ஃபாெர் 
ரசெருக்குக் காட்டுவெற்காகக் தகாண்டுவந்ொர். அது ேிகவும் நன்றாகவும் உபடயாககைோகவும் 
எழுெப்பட்டிருக்கிறது என்பது என் கருத்து. ஸ்ரீ முெைியார் ேிகவும் புத்ெிசாைியான நல்ை 
ேனிெர். அவரைப் டபாை இருப்பவர்கள் ேிக அரிது.  

ஒருவிெத்ெில் தெற்கின் சங்கீெம் பத்ெெிரயச் சார்ந்ெது என்று தசால்வெில் ெவறு இல்ரை. 
ைாகம் ேற்றும் அென் ஸ்வைங்களின் கடுரேயான நியேங்களுக்குள் பாடுவது, அதுவும் 
அவற்றின் ஆடைாஹ அவடைாஹ பிைஸ்ொைத்ெிலும் டவறுபாடு இருக்கும் வரகயில் பாடுவது 
என்று,ஒரு பத்ெெிக்குள் கட்டுப்பட்டிருப்பது என்று தசால்வது நன்றாக இருக்கும். ஆனால் அது 
எவ்வளவுக்தகவ்வளவு பத்ெெிக்குட்பட்ேடொ அவ்வளவு கரையழகுரேயொ என்பரெயும் 
பார்க்க டவண்டும். சாொைே ஸ்வைஞானம் கூே சிை சேயம், ஸாேர்த்ெியோக இருக்கும், 
ேற்றும் அவர்களின் ஸ்வைஞானமும், ஸ்வை அரேப்பும் அழகாக இருக்கும். நம் பக்கத்ெில் 
இந்ெக் கட்டுக்டகாப்பு ேிகக் குரறந்ெ அளவில் ொன் இருக்கிறது என்பரெ ஒத்துக் 
தகாள்ளத்ொன் டவண்டும். நம் பக்கத்ெில் பை பாேகர்கள் ஸ்வைத்ரெப் தபாறுத்ெவரை 
அைட்சியோகத் ொன் இருக்கின்றனர். இங்டக அப்படி இல்ரை. இங்டக தபண்களின் 
சங்கீெத்ெில் கூே, ஸ்வைத்ெின் அழகான அரேப்பு தகாண்ே சிை பகுெிகள் (சரிகே வடிவில்) 
இருக்கிறது. அளந்து பார்த்டொோனால், இந்ெ பத்ெெி புதுரேயானொக இருக்கிறது என்று 
டொன்றுகிறது, ேற்றும் இங்டக சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் அறிவு பைவைாக இருக்கிறது என்று 
தசால்வது ெவறானொக இருக்கும். நான் இரெ ேற்ற இேங்களிலும் பார்க்கவில்ரை 
என்றாலும், சர்வ ஸ்ரீ நாயுடு, சிங்கைாச்சாரியா, ேற்றும் ெியாகய்யா எல்டைாரும் 
அனுபவசாைிகள்., அவர்களும் இவ்வாறு தசால்வொல், குரறந்ெ பட்சம் தசன்ரனரயப் 
தபாறுத்ெ வரையிைாவது அந்ெப் புத்ெகங்கரளப் புரிந்து தகாண்ேவர் யாரும் இல்ரை. 
                                                           
3
 [உருவக வடிவம் தகாண்ே ஒரு ேைாட்டி பாேல் வரக]  
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இன்தனாரு துைெிர்ஷ்ேவசோன விஷயம், இங்டகயுள்ள சங்கீெத்ெின் சாஸ்ெிைத்ரெத் 
தெரிந்ெவர்கள்,  டவறு யாரும் இங்டக கிரேயாது என்பது ொன். நம் நிரனவில் ரவத்துக் 
தகாள்ள டவண்டிய இன்தனாரு விஷயம், இங்குள்ள சங்கீெ பத்ெெியில் கிைந்ெங்களில் 
வர்ேிக்கப்பட்ே ைாகங்களின் தபயர்கள் பை, ஆனால் இந்ெ பத்ெெிரயச் தசய்ெவர்கள் அந்ெப் 
தபயர்கரள என் ரவத்ொர்கள் ேற்றும் அவற்றின் ஸ்வரூபங்கரள கிைந்ெங்களிைிருந்து எப்படி 
அர்த்ெம் தசய்துக்தகாண்டு இயற்றினார்கள் என்பரெ ஆைாய்ந்ொல் உபடயாகோக இருக்கும். 
ைத்னாகைத்ெின் ைாகங்களின் ஸ்வரூபம் இங்டகயுள்ள சிை சிை ைாகங்களின் ஸ்வரூபத்டொடு 
தபாருந்துோனால், தகாஞ்சத்துக்குக் தகாஞ்சம் ஆைாய இேம் இருக்கிறது என்று புரிந்துக் 
தகாள்ளா டவண்டும். இது பிைடயாக ரீெியான கரை என்பரெயும் ேறக்கக் கூோது. 
"ஓரியண்ேல் ேியூசிக்"-இல் ைாகங்களின் வர்ஜ்ய-அவர்ஜ்யம் படித்துவிட்ேொல், நேக்கு அந்ெ 
ைாகங்கள் வந்துவிட்ேன என்று எண்ேக் கூோது. இங்டகயுள்ளவர்கள் பாடும் டபாது அவற்றின் 
ஸ்வைத்ரெ எவ்வாறு உச்சரிக்கிறார்கள், இரெயும் ஏொவதொரு அளரவயினால் புரிந்துக் 
தகாள்ளடவண்டும். காொல் முெைில் டகட்டு விட்டு, பிறகு ஆடைாஹே அவடைாஹேத்ரெ 
எவ்வாறு படிக்கிறார்கள் ேற்றும் பாேத் தொேங்குகிறார்கள், இரெப் புரிந்து தகாண்ே பின் 
ொன், புத்ெகத்ெில் தகாடுக்கப்பட்ே வர்ேரன உபடயாகப்படும் என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது. 
ஹிந்துஸ்ொனி பாேகர்களுக்கு, தவறும் வர்ேரனரய ேட்டும் தசான்னால் , அவர்கள் 
பாடுவார்கள் ஆனால் டகட்காேல் அவர்களுக்கு எப்படி இந்ெ டெசத்ெின் "வாேி" எப்படி வரும்? 
"வாேியின்" ெத்துவத்ரெ புரிந்துக்தகாள்ளடவண்டும். ஸ்ரீ நாயுடுவின் தசாற்படி, இந்ெ பத்ெெி 
இருநூறு முன்னூறு வருேங்களாக இருக்கிறது. ைத்னாகைம் பன்னிைண்ோம் / பெின்மூன்றாம் 
நூற்றாண்ரேச் டசர்ந்ெது. இைண்டு பத்ெெியும் அருகில் ொன் இருக்கின்றன. அவற்றில் 
ைாகங்களின் வர்ேரனகரளப் பற்றிய தெளிவான அளரவ கிரேக்கிறது ஆனால் இந்ெ 
இைண்டு பத்ெெிகளிலும் ஏொவது ஒற்றுரே இருக்கிறொ என்ற டகள்வி எழுவது சகஜம் ொன். 
ஏொவது ஒரு அளரவயினால் இரெ நிரூபிக்க முடியுோனால், இந்ெ பத்ெெி ைத்னாகைத்ெின் 
பத்ெெிரய விே வளோனொ என்பரெ அறியைாம். இப்டபாது ைத்னாகைத்ெின் பத்ெெிக்குப் 
பிறகும் டெே டவண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இவ்விெத்ெில் சங்கீெ வைைாற்ரற ஆைாய்வது 
ேிகவும் ைாபகைோக இருக்கும் என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது. இது ேிகவும் கடினம் ேற்றும் 
நல்ை அறிவுேன் தசய்யடவண்டிய டவரை, டேலும் இெில் வித்வான்களின் உெவியும் டெரவ. 
ஆனால் என்தனன்ன தசய்ெிகள் கிரேக்கின்றனடவா அரெ எல்ைாம் டசர்த்து ரவக்கைாம் 
என்று நான் நிரனக்கிடறன். நல்ை சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர் எவடைனும் இங்டக கிரேத்ொல், 
அவரை நான் பம்பாய் அரழத்துச்தசல்ை முடிந்ொல், இப்படிப்பட்ே ஆைாய்ச்சிரயத் தொேங்க 
முயற்சிகளாவது தசய்ய முடியும் என்பது என் எண்ேம். அெற்குப் பிறகு இரறவனின் தசயல்.  

நாரள என் வடீ்டிருக்கு "ெியாகைாஜரின்" கீர்த்ெரனகரளப் பாடுபவர் (டபர் தபற்றவர்) ஒருவரை 
அரழத்ெிருக்கிடறன். அவர் பாடுவெில் ெிறரே வாய்ந்ெவர் என்று தசால்கிறார்கள். அவர் 
எப்படிப் பாடுகிறார் என்று பார்க்க டவண்டும். பாட்டுக் டகட்பொல் ேட்டுடே பற்பை ைாகங்களின் 
ஸ்வரூபத்ரெ என் நிரனவாற்றைின் மூைம் பாம்பாய்க்கு தகாண்டு தசல்ை முடியும் 
என்பெில்ரை. ஆனால் பாேப்பட்ே ைாகம் எந்ெ ஹிந்துஸ்ொனி ைாகத்ெின் சாயைில் இருந்ெது 
என்பது நிரனவில் இருக்கும். இன்தனாரு விஷயம் என்னதவன்றால், இந்ெ பிைடெசத்ெின் 
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ஸ்வை உச்சாைே விெிகரள , அொவது "வாேி" ரய நிரனவில் தகாள்ள டவண்டும். அவர்கள் 
ெம் பாேைில் எந்ெ வரக அைங்காைம், ேற்றும் என்ன ஸ்வைத்ெிற்கு முக்கியத்துவம் 
தகாடுக்கிறார்கள் என்பது. பாட்டு ஆைம்போனவுேன், ஏன் அது ெிைாவிே [சங்கீெோகத்] 
டொன்றுகிறது? அந்ெ பிைடெசத்ெில் எந்ெ யுக்ெிகரள முக்கியோக பிைடயாகிக்கிறார்கள் 
என்பரெ நிரனவில் தகாள்ள டவண்டும். இரெத் தெரிந்துக் தகாண்ே பின், நம் பக்கத்து 
ைாகங்களில் இவற்ரறப் பிைடயாகித்ொல் கர்நாேகோகத் தொனிக்கிறொ இல்ரையா என்று 
பார்க்க டவண்டும். இப்படிச் தசய்ொல் இங்டகயிருக்கும் "வாேி" யின் சிை அம்சங்கரள 
அங்டக அறிமுகம் தசய்ய முடியும் - ஆனால் அவற்றில் எது நன்றாக இருக்கிறது, எது 
நன்றாக இல்ரை என்பரெயும் பார்க்க டவண்டும். நன்றாக இல்ைாெரெ விட்டு விே 
டவண்டும் நன்றாக இருப்பரெ ரவத்துக் தகாள்ள டவண்டும். 

 

பஞ்ொபாடகஷ்ே [பஞ்ொபாடகெ] ஐயருேன் விவாதம்  21 நவம்பர் 1904 
          காரல 8 மணி  

இன்று காரை "ெியாகைாஜரின்" பைம்பரையில் கற்ற, கீர்த்ெரன பாடுபவர் ஒருவர் வந்ொர். 
அவர் தபயர் பஞ்சாபாடகஷ்ே ஐயர். அவர் ெிலூஸ்ொன் [ெில்ரைஸ்ொனம்] கிைாேத்ெில் 
இருப்பவர். அவைது குரு ைாரேயா ஐயங்கார் ஒரு பிைசித்ெி தபற்ற பாேகர். இந்ெ ைாேய்யா, 
ெியாகைாஜரிேம் டநரில் பயின்றவர். அவர் ஆைம்பத்ெிடைடய ொன் தவறும் நரேமுரறப்பாேகர் 
என்று தசான்னார். நான் சாஸ்ெிைம் தெரிந்ெவன் அல்ை. என் பாேரை எவ்வளவு 
டவண்டுோனாலும் டகளுங்கள். டேளகர்த்ொ ைாகங்கள் எல்ைாம் எனக்கு தெரியும். ஆனால் 
சாஸ்ெிைத்ெில் ஆழோகச் தசல்ைவில்ரை. "ெியாகைாஜரின்" முன்னூறு நானூறு கீர்த்ெரனகள் 
எனக்குத் தெரியும். என்ரனப் டபால் இவ்வளவு [கீர்த்ெரனகள்] தெரிந்ெவர்கள் டவறு யாரும் 
இல்ரை என்பது என் கருத்து. என்ரனப் டபால் இவ்வளவு கீர்த்ெரனகரளப் பாடுபவர் 
தெற்கில் டவதறங்கும் உங்களுக்குக் கிரேக்க ோட்ோர்கள். 

அவற்ரறப் பாடுவெற்காக எனக்கு பைவிேங்களிைிருந்து அரழப்பு வருகிறது. இப்டபாது 
தசன்ரனயிடைடய கூப்பிட்ேபடியால் வந்ெிருக்கிடறன். நாலு நாட்களில் ஊருக்குத் ெிரும்ப 
டவண்டும். பாடித்ொன் என் பிரழப்ரப நேத்துகிடறன். ெியாகைாஜர் ென் கீர்த்ெரனகரளத் 
தெலுங்கில் பை ைாகங்களில் தசய்ெிருக்கிறார், அவற்ரற ேக்கள் வடீுடொறும் தெரிந்ெ அளவில் 
பாடுகின்றனர். சிைர் இைண்டு, சிைர் நான்கு என்று எல்டைாரும் அவற்ரறத் தெரிந்து 
ரவத்ெிருக்கிறார்கள். நான் அந்ெ கைானாவின் பிைெிநிெி. என் பாேல் உங்கள் நிரனவில் 
இருக்கும். இவ்வாறு தசால்ைிவிட்டு அவர் பாேத் தொேங்கினார். ஐந்டொ பத்டொ 
கீர்த்ெரனகரள ஆரச ெீைக் டகட்டேன். அரவ டவறு டவறு ைாகங்களில் இருந்ென, 
நன்றாகடவ பாடினார். பாட்டு முடிந்ெ பின் நான்கு டகள்விகள் டகட்டேன். நான் டகட்ேரவ 
பின்வருோறு: 
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டக: இன்று ெஞ்ரசயில் நன்றாகப் பாடுபவர்கள் அல்ைது சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர் யார் 
இருக்கிறார்கள்? 

நான் இங்கிருந்து அங்டக டபாகைாம் என்று நிரனக்கிடறன். அெனால் ொன் இரெக் 
டகட்கிடறன். 

ப: நான் முென்ரேயானவர் என்று யாரையும் தசால்ை ோட்டேன், நான் பாடுவரெப் டபாை 
பாே அங்டக யாரும் இல்ரை. ஏன் தெற்கிடைடய இல்ரை, என்று ொன் தசால்ைடவண்டும். 

டக: சரி பாடுபவர்கரள விடுங்கள். குரறந்ெ பட்சம் சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர்கள் யாைாவது அங்டக 
இருக்கிறார்களா? 

ப: ெர்ோ ெீக்ஷிெர் என்று ஒரு கிருஹஸ்ெர் இருக்கிறார் என்று தசால்கிறார்கள். அவர் 
சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர் என்றும் தசால்கிறார்கள். அவர் எங்டக இருக்கிறார் என்பது எனக்குத் 
தெரியாது. ஆனால் அவர் தெற்டக எங்டகடயா இருப்பொகச் தசால்கிறார்கள். அவர் தொண்ரே 
ேிகவும் டோசோக இருக்கும், ஆனால் சாஸ்ெிை அறிவு அவருக்கு உண்டு. ைாேநாெபுைத்ெில் 
சினுஸ்வாேி ஐயங்கார் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் பாேகர் கூே. ஆனால் நான் அவர் 
பாட்ரேக் டகட்ேெில்ரை. ஆனால் ேக்கள் அவரைப் புகழ்கிறார்கள்.  

டக: நீங்கள் எட்ரேயாபுைத்ெின் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் தபயரைக் டகட்டிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை. நான் எந்ெ ெீக்ஷிெரின் தபயரை தசான்டனடனா அவரைப்பற்றித் ொன் 
டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன், 

டக: ெியாகய்யா பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? 

ப: ெியாகய்யா ெஞ்சாவூருக்கு அருகில் உள்ள ெிரிவாடி [ெிருவடி - ெிருரவயாறின் இன்தனாரு 
தபயர் ] யில் அேைர் ஆனார். அவர் அங்டக ொன் இருந்ொர். பை அைசர்கள் பிைபுக்கள் 
ெம்ேிேத்ெில் ரவத்துக்தகாள்ள டவண்டு அவரைக் கூப்பிட்ேனுப்பினார்கள் ஆனால் அவர் 
எல்ைாவற்ரறயும் நிைாகரித்து விட்ோர். அவர் இரறவனின் தபரிய பக்ெர் ேற்றும் ேிகவும் 
சாது. அவர் டவரை குறித்ெ கவரை இல்ைாது, வடீ்டில் அேர்ந்துக் தகாண்டு ைாேரை 
வழிபட்டுக் தகாண்டிருந்ொர். அவர் கீர்த்ெனங்கள் ைாேரின் புகழ் பாடுவன. சிற்சிை, டவறு 
தெய்வங்கள் ேீதும் இருக்கின்றன ஆனால் அவைது இஷ்ே தெய்வம் ைாேன். அவர் 
கீர்த்ெரனகளில் பக்ெிைசம் ேிகுந்து இருக்கும், அரவ அழகான தெலுகு பாரஷயில் 
அரேந்ென. இத்ெரன பிைசித்ெி தபற்ற பாேகர், கேந்ெ இரு நூறு ஆண்டுகளாக இல்ரை 
எனைாம். அவர் இரறவனின் ெிருவவொைடே. ெியாகைாஜரின் குரு சுண்டி [தசாண்டி] 
வ்யங்கரேய்யா, ைாேய்யா ஆவார்கள்.அவர்களும் ெிருவடியில் ொன் இருந்ொர்கள். நீங்கள் 
ெிருவடிக்குச் தசன்றால் ெியாகைாஜரின் வடீ்ரேப் பார்க்கைாம். அது ேிக எளிரேயாக 
இருக்கும். இப்டபாது அவர் குடும்பத்ெில் பாட்டுத் தெரிந்ெவர்கள் யாரும் இல்ரை. அவருக்கு 
குழந்ரெகள் கிரேயாது.  
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டக: நீங்கள் ஹிந்துஸ்ொனி த்ருவபெம் டகட்டிருக்கிறரீ்களா? உங்கள் கீர்த்ெரனகள் 
அவற்ரறப்டபால் இருக்கிறது என்று தகாள்ளைாோ? 

ப: நான் த்ருவபெம் டகட்டிருக்கிடறன். த்ருவபெத்ெின் ையம் ேிகவும் விளம்பகாைோக 
இருக்கும். டேலும் அவற்றில் பை வரகயான வர்ேரனகளும் ைசமும் இருக்கும். 
கீர்த்ெரனகளில் ஒன்றுக்கு டேற்பட்ே சைேமும் இருக்கைாம். த்ருவபெத்ெில் அெிகோக 
ஆடபாக் காேப்படுவெில்ரை. த்ருவபெம் சுருக்கோக இருக்கும் ஆனால் கீர்த்ெரன தபரியது. 
கீர்த்ெனம் பக்ெி ோர்க்கத்ெில் ொன் இருக்கும்.  

டக: உங்கள் பகுெியில் பல்ைவி, அனுபல்ைவி முெைியவற்றின் ஸ்வை நியேங்கள் ேற்றும் 
ஸப்ெக நியேம் எப்படி இருக்கும்? 

ப: அது எனக்குத் தெரியாது. நியேம் என்று இருக்கத்ொன் தசய்யும். நான் பை 
கீர்த்ெரனகரளப் பாடுகிடறன். பல்ைவி, அனுபல்ைவி, சைேம் டவறு டவறு ஸ்வைங்களில் 
பாேப்படுவரெப் பார்க்கிடறன். பல்ைவிரய விே அனுபல்ைவி டேல் ஸ்வைங்களில் அரேத்துப் 
பாடுவரெக் டகட்டிருக்கிடறன்.  

டக: சைேம் டொறும் "ெியாகைாஜ" என்ற தபயர் வருோ? 

ப: ஆம் ஒவ்தவாரு கீர்த்ெரனயிலும் அது சைேத்ெில் வரும் இெற்குப் பிறகு இவர் ஒரு 
டபர்தபற்ற பாேகைாக இருப்பொல், அவருக்கு விரே தகாடுத்ெ பின் அவர் கிளம்பினார். 
இங்டகயுள்ள பல்ைவி, அனுபல்ைவி, சைேம் நம் பக்கத்து ஸ்ொயி அந்ெைா ஆடபாக், என்று 
தசான்னால் பைவாயில்ரை. பல்ைவி ேத்ெிய ஸப்ெகத்ெில், அனுபல்ைவி ொை ஸப்ெகத்ெில், 
ேற்றும் சைேத்ெில் இைண்ரேயும் டசர்த்துப் பாடுகிறார்கள் என்று டொன்றுகிறது. இென் 
நியேங்கள் எங்டகயாவது கிரேத்ெபின், இரெ ஆைாய டவண்டும். சின்னஸ்வாேி 
முெைியாருரேய "ஓரியண்ேல் ேியூசிக்" என்ற புத்ெகத்ரெ நான் வாங்க டவண்டும். அெனால் 
புதுப்தபட்டியாவில் [Pudupet] அவர் வடீ்ரேத் தெரிந்துக்தகாள்ளும் டநாக்கத்துேன் தைாம்ப 
டநைோக சுற்றிக் தகாண்டிருந்டென். ஆனால் வடீு கிரேக்கவில்ரை ேற்றும் ோரை டநைம் 
ஆகிவிட்ேொல் ெிரும்ப வந்து விட்டேன். 

 

மீண்டும் நாராயண ஸ்வாமி மற்றும் நாயுடு  

ெிரும்புவெற்கு முன் ஓரியண்ேல் ரைப்ைரிக்குப் டபாய், நகல் எடுக்கும் டவரை 
தொேங்கப்பட்ேொ இல்ரையா என்று பார்க்கப் டபாடனன். அது தொேங்கப்பட்டு விட்ேது என்று 
தெரிந்துக் தகாண்டேன். மூன்று வாைங்களுக்குப் பின் அரவ கிரேக்கும் என்பரெயும் 
தெரிந்துக் தகாண்டேன். அங்கிருந்து காஸ்டோபாைிேன் கிளப்பில் ெீக்ஷிெரின் புத்ெகத்ரெ 
நாைாயேஸ்வாேியிேம் தபற்றுக்தகாள்ளச் தசன்டறன்.  நாயுடுரவ சந்ெிக்க முடிந்ொல், 
தென்னிந்ெிய சங்கீெத்ரெப் பற்றி அவரிேம் டபசைாம் என்பது என் இைண்ோவது டநாக்கம். 
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எெிர்காைத்ெில் அது உபடயாகப்படும். சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் டபச்டசா முடிந்துவிட்ேது. 
அெனால், தென்னிந்ெியாவில் வித்வான்கள் யாதைல்ைாம் இருக்கின்றனர் என்று தெரிந்துக் 
தகாள்ளைாம். ஸ்ரீ அய்யர் வைவில்ரை அெனால் புத்ெகம் கிரேக்கவில்ரை. தெய்வாெீனோக 
ஸ்ரீ நாயுடு வந்ெிருந்ொர். அவர் சரியாக ஐந்து ேேிக்கு வந்ொர். அவர் வந்ெவுேடனடய ேனிப்பு 
முெைியன டகட்டுக் தகாண்டு, "ஹிந்து அலுவைகம்" தசல்ை டவண்டி இருந்ெொல் தசான்ன 
டநைத்துக்கு வை முடியாேல் டபானது என்றார். இெற்குப் பிறகு டேடை தசன்று நாற்காைிகரள 
வைாண்ோவில் ரவத்துக்தகாண்டு ெனிரேயில் டபசைாம் என்ற உத்டெசத்துேன் 
உட்கார்ந்டொம். ஒரு ேேி டநைம் வரை எங்கள் உரையாேல் இவ்வாறு நிகழ்ந்ெது : - 

டக: ஸ்ரீ  நாயுடு, நான் டநரிரேயாகப் டபசுபவன், ேற்றும் சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ெில் ஈடுபாடுள்ள 
ோேவன், அெனால் ொன் ெிறந்ெ ேனத்துேன் உங்களுேன் டபசிக்தகாண்டிருக்கிடறன். ஒருவர் 
எவ்வளவு தபரிய வித்வானாக இருப்பினும், அவர் ென்னம்பிக்ரகயுேன் வித்ரெயில் சிறிது 
ொன் முன்டனற முடியும். எனக்குப் புரியாெ சிை விஷயங்கரளப் புரிந்து தகாள்வெற்காக 
உங்களிேம் வந்டென். எனக்கு என்ன தெரிகிறடொ அரெ உங்களுக்குக் கபேேின்றி உங்களுேன் 
பகிர்ந்துக் தகாள்டவன். அது உங்களுக்கு உபடயாகோக இருந்ொல், அரெ நீங்கள் எடுத்துக் 
தகாள்ளுங்கள்.  

ப: இது டகட்டு நான் சோொனம் அரேந்டென்.  நாம் ஒருவருக்தகாருவர் உபடயாகோக 
இருந்ொல் அெனால் ேிகவும் ைாபகைோகும் என்று நான் நிரனக்கிடறன்.  

நான்: சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் சங்கீெத்ரெப் புரிந்துக்தகாள்ள என் டபைாவல் ெிேோக 
இருக்கிறது என்பரெ உங்களுக்குச் தசால்ை விரும்புகிடறன். அன்று நீங்கள் தசான்னரெப் 
பார்த்ொல் உங்களுக்கு அந்ெ கிைந்ெங்கரளப் படித்துச் தசால்ைித்ெை யாரும் கிரேக்கவில்ரை 
என்று டொன்றுகிறது. நீங்கள் அந்ெ கிைந்ெங்கரளச் சிறிது கூே ேெிக்கவில்ரை என்பதும் 
அெனால் ொன் என்று எனக்குத் டொன்றியது. ஸ்ருெி, மூர்ச்சரனரயப் பற்றி உங்களிேம் 
டகட்ேது எெற்கு என்றால் நீங்கள் கிைந்ெங்களில் ெைப்பட்டுள்ள ஸப்ெகத்ரெ (ஸ்டகல்) புரிந்துக் 
தகாண்டீர்களா என்று தெரிந்துக் தகாள்ளடவ. நீங்கள் அந்ெ விஷயத்ரெப் புரிந்துக் 
தகாள்ளவில்ரை என்று எனக்குத் டொன்றியது, அெனால் உங்களுக்டக அது தெரியவில்ரை 
என்றால் தெற்கின் ேற்ற கற்றறிந்ெவர்கள் அவற்ரறப் புரிந்துக்தகாண்டிருப்பது சாத்ெியம் 
இல்ரை. இெனால் எனக்குக் தகாஞ்சம் அலுப்பு ஏற்பட்ேது. இருக்கட்டும். நீங்கள் வித்வானாக 
இருப்பொல், அெனால் கிைந்ெங்கரளப்பற்றி என்னிேேிருந்து தெரிந்துக் தகாண்ோல் என்ரன 
விே அெிகம் நீங்கள் அரெ ஆைாய்ச்சி தசய்ய முடியும் என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது. 
ஆனால் அரெ நீங்கள் டகட்காேல் உங்கள் டேல் ெிேித்ொல் அது ஒரு வரக ேம்போக 
இருக்கும் என்று நிரனத்துக் தகாண்டு நான் சும்ோ இருந்து விட்டேன். நீங்களும் 
கிைந்ெங்கரளப் பற்றியும் இன்ரறய சங்கீெம் எவ்வாறு உருவானது என்பது பற்றியும் சிந்ெிக்க 
டவண்டும் என்பது என் ெீவிை ஆரச. 

ப: நீங்கள் எனக்கு அந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றிச் தசால்ைித் ெந்ொல், நான் உங்களுக்குக் 
கேரேப்பட்ேவனாடவன். கிைந்ெங்களின் தபருரேரய நான் அறியவில்ரை என்பது எனக்கு 
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அவற்றின் சாஸ்ெிைத்ரெச் தசால்ைித்ெை யாரும் கிரேக்கவில்ரை என்பதும் உண்ரே. 
உங்களிேேிருந்து தெரிந்துக்தகாண்டு நான் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி ேீண்டும் சிந்ெிக்கிடறன், 
ேற்றும் நரேமுரறயில் என் எண்ேங்கரளப் பகிர்ந்துக் தகாள்டவன். இெற்கு 
ஒருங்கிரேெல் அவசியம். என் கருத்து என்னதவன்றால் மூைகிைந்ெங்களின் ஸப்ெகம் 
சங்கைாபைேம். ஆனால் எங்கள் பக்கத்ெில் ேக்கள் முெல்முெைில் சங்கீெம் கற்றுக்தகாள்ள 
"ோயாோளவத்ரெ" டெர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள், 

நான்: இது ொன் ெவறு. மூை சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் ஸப்ெகம் "கைஹைப்பிரியா" ஆகும். 
(தசேிடோன்ஸ்ஐப் பாருங்கள்) அொவது 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2 இந்ெ ஸ்ருெி அளவில் இருக்கிறது. 
(எல்ைாவற்ரறயும் காகிெத்ெில் எழுெி நன்றாக தெளிவாகப் புரிய ரவத்டென்) 

ப: அே ஆோம்! ேிகச் சரி, எனக்கு இதெல்ைாம் தெரியாேல் இருந்ெது. இது புரிந்துக் தகாள்ள 
ேிகச் சுைபோக இருக்கிறது. இது சங்காைாபைேம் ஆக முடியாது. ஆனால் இெற்கு 
மூர்ச்சரனடயாடு என்ன சம்பந்ெம்?  

இெற்குப் பிறகு மூர்ச்சரன பற்றி விளக்கிடனன். "ஐடைாப்பாவின் டோட்ஸ்" -ஓடு அென் 
ஒற்றுரேரயக் காட்டிடனன். பண்ரேய காைத்ெில் கிழக்கிலும் டேற்கிலும் மூர்ச்சரன ஒடை 
டபாை உபடயாகிக்கப்பட்ேது, என்பரெ நன்றாக விளக்கிடனன். ஸ்ரீ நாயுடு இரவ 
எல்ைாவற்ரறயும் நன்றாகப் புரிந்துக் தகாண்ோர். அவர் டேலும் "பாெகண்டே அவர்கடள!" 
உங்கள் மூைோக தெரிந்துக் தகாண்ே விஷயங்கள் எனக்கு ேிகவும் பிடித்ெரவ. எனக்கு இது 
டபான்ற விஷயங்கள் கிைந்ெங்களில் இருக்கும் என்பது தெரியாது. நீங்கள் இந்ெ அறிவின் 
மூைம் என் சிந்ெரனயில் ஒரு புெிய கண்டோட்ேத்ரெக் தகாடுத்து விட்டீர்கள் என்பரெ 

நான் ெிறந்ெ ேனத்துேன் தசால்கிடறன். 

இப்டபாது என்னிேமுள்ள புத்ெகங்கரள இந்ெ கண்டோட்ேத்துேன் படிப்டபன் ேற்றும் என் 
முன்டனற்றத்ரெப் பற்றி உங்களுக்கு எழுதுடவன். எப்படியும் உங்களுேன் கடிெப் 
டபாக்குவைத்து இருக்கத் ொன் தசய்கிறது. நீங்கள் ைத்னாகைத்ெின் முக்கியப் பகுெிகளின் 
விளக்கத்ரெ அவ்வப்டபாது எழுெினால் டபருெவியாக இருக்கும். நாம் இருவரும் இது குறித்து 
சிந்ெிக்கைாம், டேலும் என்ன கண்டுபிடித்டொடோ அரெ பிைசுரித்து ேக்களுக்குத் 
தெரியப்படுத்ெைாம். என் ேனத்ெில் சங்கீெம் பற்றிய “சப்ெ டகாசம்” ெயாரிக்கைாம் என்ற ஆரச 
இருக்கிறது. அது சங்கீெம் பயிலும் ோேவர்களுக்குப் டபருெவியாக இருக்கும். அப்படிபட்ே 
சப்ெடகாசத்ரெ ெயாரிப்பெில் நீங்கள் எனக்கு உெவி தசய்ொல் ேிகவும் நன்றாக இருக்கும் 
(நான் தசய்கிடறன் என்று தசான்டனன்). பம்பாயின் வில்ஸன் காடைஜின்  
ஃபிைஞ்சு டபைாசிரியருேன் எனக்குக் கடிெப் டபாக்குவைத்து உண்டு. அவர் என்னிேம் சங்கீெ 
சம்பந்ெோக டகட்டுக் தகாண்டிருப்பார். நான் அவரிேம் உங்களுேன் நேந்ெ உரையாேரைப் 
பற்றிச் தகாள்கிடறன். ஏன் என்றால் நீங்கள் மும்ரபயிடைடய இருப்பவர், ேற்றும் இந்ெ 
விஷயத்ரெப் பற்றி என்ரன விே அெிகம் சிந்ெித்ெவர் அெனால் அவருக்கு உங்களிேேிருந்து 
அெிக ெகவல் கிரேக்கும். (நான் ஆகட்டும் என்டறன்) அவரிேேிருந்து என்ன எடுத்துக் தகாள்ள 
டவண்டும் நீங்கள் அரெ எடுத்துக் தகாள்ளைாம் (நான் ேிக நல்ைது என்டறன்) 
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டக: ஸ்ரீ நாயுடு! நான் உங்கள் "ெிைாவிே சங்கீெ" பத்ெெியின் சேஸ்கிருெ ஸ்டைாகங்கள் 
அேங்கிய புத்ெகம் ஏதும் கிரேக்குோ என்று டெடிக்தகாண்டிருக்கிடறன், கிரேத்ொல் 
தசால்லுங்கள். ஏதனன்றால், ைத்னாகைம் முெைிய கிைந்ெங்களின் சங்கீெத்டொடு அந்ெ 
ஸ்டைாகங்களால் ன் ஏொவது பிைோேடோ அல்ைது தொேர்டபா இருக்கிறொ என்று பார்க்க 
டவண்டும். நிச்சயம் அப்படி  இருக்கும் என்று நான் தசால்ைவில்ரை. அது தெளிவு. ஆனால் 
என் கருத்து என்னதவன்றால், இவ்வாறு நன்றாக ஒன்ரறச் தசய்ெ எழுத்ொளர், ெனக்கு 
முன்னர் இருந்ெ சங்கீெத்டொடு ஏொவது ஒரு தொேர்ரபயாவது ஸ்ொபித்ெிருப்பார். அவர் 
ேனத்ெில் ொன் இவ்வாறு தசய்யாெிருந்ொல், ேக்கள் ென்னால் தசய்யப்பட்ேரெ  நன்றாகப் 

புரிந்துக் தகாள்ளோட்ோர்கள் என்ற எண்ேம் நிச்சயம் டொன்றியிருக்கும். 

ப: எட்ரேயாபுைத்ெின் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் இப்படிப்பட்ே ஸ்டைாகங்கரளத் ென் புத்ெகத்ெில் 
தகாடுத்ெிருக்கிறார் என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது. அந்ெ புத்ெகம் இப்டபாது பிைபைோக 
இருக்கிறது ேற்றும் அென் விரை ஐந்து ரூபாய். உங்களுக்கு டவண்டுதேன்றால் அென் நகல் 
எடுத்து அனுப்புகிடறன்.  

நான்: ேிகவும் நல்ைது. நான் டெடும் இன்தனாரு புத்ெகம், சின்னஸ்வாேி முெைியாரின் 
"ஓரியண்ேல் ேியூஸிக்". அென் விரையும் ஐந்து ரூபாய் என்று டகள்விப்பட்டேன். 

ஸ்ரீ நாயுடு: : என்னிேம் ஒடை பிைெி ொன் இருக்கிறது. ஆனால் உங்கள் பம்பாயில் ஒரு வக்கீல் 
ஸ்ரீ ஷ்யாே ைாவ் விட்ேல் என் நண்பர் ஸ்ரீ நாைாயே ைாவின் மூைம் சிை ெினங்களுக்கு இைவல் 
வாங்கி இருக்கிறார். இப்டபாது அந்ெப் புத்ெகம் என்னிேம் இல்ரை. 

நான்: ஸ்ரீ ஷ்யாேைாவ், அந்ெப் புத்ெகத்ரெ உங்களிேம் நான் தசான்டனடன, அந்ெ 
ஃபாெர் சீெர், அவரிேம் தகாடுப்பெற்காக வாங்கிக் தகாண்டிருக்கிறார். அவர் முெைில் 
என்னிேம் வந்ொர், அப்டபாது அெில் சிை பாகங்கரளப் படித்டென். எனக்கு அது 
பிடித்ெது, ேற்றும் இப்படிப்பட்ே புத்ெகம் என் டசர்க்ரகயில் இருக்கடவண்டும் என்ற 
எண்ேமும் ஏற்பட்ேது.  

ஸ்ரீ நாயுடு: நான் உங்களுக்கு வாங்கி அனுப்பிக்கிடறன். ஸ்ரீ முெைியார் நல்ை 
வித்வான். டேலும் அவர் அரெ நன்றாக எழுெினார். அவர் புத்ெகத்ெிற்குச் டசை  
டவண்டிய புகழ் டசைவில்ரை. அவருக்கு யாரும் உெவ வில்ரை. அவருரேய 
புத்ெகத்ரெ வாங்க ஆளில்ரை. பிறகு அவைது பேம் எல்ைாம் ெீர்ந்ெபின், அவர் 
ென்னுரேய, ஏழ்ரேயின் காைேோக, எட்ரேயாபுைத்ெிற்குச் தசன்று ஏழ்ரே 
நிரையில் இருந்ொர். பிறகு அவர் ேரறந்தும் டபானார். அவர் புத்ெகங்கரள 
எரேக்கு வாங்கி, கரேக்காைர்கள் தபாட்ேைம் கட்ே எடுத்துக் தகாண்டு டபானார்கள் 
என்று தசால்கிறார்கள். எந்ெ வியாபாரி அரெ வாங்கிப்டபானார் என்று தெரிந்துக் 
தகாண்டு நான் ஒரு பிைெிரய வாங்கி அனுப்புகிடறன்.  
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சதைிந்த ெிந்தரை:  

இங்டக இைண்டு விெோன இரசரய நான் டகட்டேன். ஆனால் துைெிர்ஷ்ேவசோக, எனக்கு 
அென் ேீது ஆழ்ந்ெ ொக்கம் ஏற்பேவில்ரை என்று ொன் தசால்ைடவண்டும். எனக்கு 
ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெில் கிரேக்கும் ஆனந்ெம் இந்ெ இரசயில் கிரேக்கவில்ரை. 
இெற்குப் பை காைேங்கள் இருக்கைாம், ஆனால் என் அனுபவத்ரெ அளரவயாக ரவத்து 
எழுதுகிடறன். நான் இது வரை தகாஞ்சம் ொன் டகட்டிருக்கிடறன் என்பதும் உண்ரே. எனக்கு 
நல்ை விஷயம் தெரிந்ெவர்கள் கிரேத்ெிருக்காேலும் இருக்கைாம். எனக்கு இங்டக இருக்கும் 
பாரஷ தெரியாெதும் ஒரு காைேோக இருக்கைாம்.   

இங்டகயுள்ள சங்கீெத்ரெப் பற்றி ஒன்றிைண்டு விஷயங்கள் தெரிகின்றன  - அரவ 
என்னதவன்றால்,ஒவ்தவாரு பாேகரும் ையத்ெின் ோத்ெிரைக் கேக்கிற்டகற்ப விைல்கரள 
எண்ேிக்தகாண்டே "ஸ்வைம்" படுகிறார்கள். இந்ெ "ஸ்வைங்கரளப்" [ொன்] பாடுரகயில் 
சின்னச்சின்ன ைய விஷயங்களுக்கு அனாவசியோன முக்கியத்துவம் தகாடுக்கிறார்கள். 
ஒவ்தவாரு ொனிலும் சிறு சிறு ோற்றங்கரளச் தசய்து, கேகங்கள் முெைியவற்ரறப் பாடி  
ஏடொ தபரிய சாெரன தசய்வது டபாை ஆேம்பைம் காட்டுகிறார்கள் ஆெி ொளத்ெின் ையத்ெின் 
ஸ்வைத்ரெ எடுத்துக் தகாண்ோல், "யயயய" என்று இவ்வாறு சப்ெங்களால் ொளத்ரெ நிைப்பிப் 
பாடுகிறார்கள். நம் பக்கத்ெில் எப்படிப் பாேகர்கள் ெிறந்ெ குைலுேன் அனாயாசோக ஆயிைம் 
ஸ்வைங்கரளப் பாடுகிறார்கடளா அரெப் டபால் பாடுபவர் யாரையும் நான் இங்டக 
பார்க்கவில்ரை. இங்டக பாேப்படும் ஸ்வரூபம் எனக்கு தொேக்கத்ெில் ோேவர்களுக்கான 
எளிரேயான பாட்ரேப் டபாைத் டொன்றுகிறது. டேலும் இங்டக ேீண்டின் [கேகம்] அளவு ேிகக் 
குரறவு. ெந்ெி வாத்ெியக்காைர் (சிங்கைாச்சாரியா) அரெ உபடயாகித்ொலும், நம் பக்கத்ெில் 
ேீண்ரே எடுக்கும் டபாது இருக்கும் அழகு இங்டக தெரிவெில்ரை. இருக்கட்டும். இப்டபாது 
இன்னும் தகாஞ்ச நாள் இருக்க டவண்டும் அெனால் ெிறந்ெ ேனத்டொடு இருக்க டவண்டியடெ 
நியாயோனது. 

தென்னிந்ெியாவின் சங்கீெம் அெிக பத்ெெிரயச் சார்ந்ெொக எவ்வாறு இருக்கிறது 
என்ற டகள்விரய ேனத்ெில் தகாண்டு சிந்ெிப்டபன். இெற்கு 72 டேளகர்த்ொக்கள் 
முக்கியோகக் கருெப் படுகிறது அவற்றின் விவகாைம், தபயர் இரெதயல்ைாம் நான் 
டவறிேத்ெில் எழுெி ரவத்ெிருக்கிடறன். நாயுடுவின் "கான வித்யா சஞ்சீவனி" யில் , 
டகப்ேன் டே [Captain Day]-யின் டபர் தபற்ற புத்ெகத்ெில், சிங்கைாச்சாரியாவின் 
வரிரசப்படுத்ெப்பட்ே புத்ெகங்களில், ேற்றும், "காயக டைாசனம்" என்ற புத்ெகத்ெிலும் 
"ஜன்ய ைாகம்" எரவ என்று எழுெியிருப்பது தெரியவருகிறது. இங்டக பாடுபவர்களின் 
கவனம் எப்டபாதும் ஆடைாஹே-அவடைாஹேத்ெில் ொன் இருக்கிறது. எங்டகயாவது 
பாட்டு ஆைம்பித்ொல் டபாதும், எந்ெ டேளம், என்று டகட்கத் தொேங்கிவிடுகிறார்கள், 
ேற்றும் ஆடைாஹே-அவடைாஹேத்ரெ தநட்டுரு தசய்து பாடுகின்றனர். ஆடைாஹே-
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அவடைாஹேம் என்னும் யந்ெிைத்ெனோன அரேப்ரப (நான் கரையுேர்ச்சியற்றொக அரெக் 
கருதுகிடறன்) தசய்து ரவத்ெொல், ஒரு ைாகம் இன்தனாரு ைாகத்ரெச் சார்ந்டெ இருக்க 
டவண்டும். எங்டகயாவது ஒரு அரை ஸ்வைம் ோறினால் ோறுெல் ஏற்பட்டுவிடும். இவ்வாறு 
ஆடைாஹேம் அவடைாஹேம் எழுெி ரவத்ெிருக்கிறார்கள். சாஸ்ெிை ரீெியாகப் பாடுபவர்கள் 
அவற்றிைிருந்து சிறிது கூே வழுவுவெில்ரை. இரெ ரவத்துக் தகாண்டு (ேெைாசி வழியில் 
ஒரு ஆட்ேம் ேட்டும் ஒட்ேத்துேன் கேகங்களின் எண்ேிக்ரகப்படி)  பாடும் டபாது, ைாகத்ரெ 
காட்டியொக ஒத்துக் தகாள்கின்றனர்.  (ஆட்ேம்  / ஓட்ேம் என்ற பிைடயாகங்கள் தவறும் 
புதுரேக்காகச் தசான்டனன்) இங்டக ொளத்துேன் டசர்த்து ோத்ெிரைகரள விைல்களில் 
பிடித்துப் பாடுகின்றனர், அெனால் ஒரு வரகயான ஆட்ேம் ொனாக வந்து விடுகிறது. நம் 
பகுெியிைிருக்கும் ேக்களுக்கு இவ்விெோகப் பாடுவது பிடிப்பெில்ரை. நான் ஹிந்துஸ்ொனி 
சங்கீெத்ெிற்கு ேட்டுடே பக்ென் என்றும் தசால்வெற்கில்ரை. ஆடைாஹே - 
அவடைாஹேத்ரெத் தெளிவாகக் தகாடுப்பெினால், ைாகம் ெவறாகப் டபாகும் பயம் டபாய் 
விடுகிறது.அெில் பிறகு இங்டகயுள்ள கேகத்ரெப் பிைடயாகிப்பது ேட்டுடே ேிஞ்சுகிறது.  

ஸ்ரீ நாயுடு கூே வாெி-சம்வாெி எங்கள் பக்கத்ெில் இல்ரை என்றார். இெனால் ஒரு தபரிய 
பிைச்சரன ெீர்ந்து விடுகிறது. இெனால் என்ன ஆகிறது என்றால் ஒவ்தவாருவரும் ெத்ெம் 
அறிவுக்டகற்ப பிைடயாகங்கரள ைஞ்சகத்டொடு தசய்கின்றனர். வாெி சம்வாெி நியேங்கரளச் 
தசய்யவில்ரை, டேலும் அவ்வாறு சாஸ்ெிை ரீெியாக நியேங்கள் இருக்கிறொ இல்ரையா 
என்றும் தசால்வெில்ரை. ஆனால் இங்டக எல்டைாருரேய பாட்டிலும் தவவ்டவறு இேத்ெில் 
"பாதசஸ்" [pauses] (விஸ்ைாந்ெி) -யும் தெரிகிறது. எல்ைா பாேகர்களும் ஏடொதவாரு 
பிைோேத்ெின் மூைம், உரிய ைாகங்கரள உரிய ஸ்ொனங்களில் குரறத்டொ கூட்டிடயா 
நிறுத்துவரெயும் பார்க்கிடறாம். பிறகு இவற்ரறக் தகாண்டு நியேங்கரள ஏன் தசய்யவில்ரை 
என்று புரியவில்ரை. ைாகங்களுக்கு சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களில் ஆொைம் கிரேத்ொல்,  இந்ெ 
விஷயத்ெில் ஏொவது தசய்ய முடியும். குறிப்பிட்ே ைாகங்கள் குறிப்பிட்ே ஸ்வைங்களின் 
அழரக உண்டு தசய்கிறது என்ற ஹிந்துஸ்ொனி கற்பரன ேிகவும் கரையுேர்ச்சிடயாடு 
இருப்பொக எனக்குப் படுகிறது.  

அப்டபாது இப்படிப்பட்ே கற்பரன இங்டக ஏன் இல்ரை என்று ொன் புரியவில்ரை. இங்டக 
ஒவ்தவாரு பாேகரும் ஸ்வைஞானத்ரெக் காட்டுவெில்  ஈடுபடுகின்றனர். இவ்விெோகப் 
பார்த்ொல் தெற்கத்ெிய சங்கீெம் அெிகம் பத்ெெிரயச் சார்ந்ெொக இருக்கிறது என்று தசால்ை 
டவண்டும். ஆனால் ஒன்று ேட்டும் தெளிவாகத் தெரிகிறது - இங்டக சிறிெளடவ வித்ெியாசம் 
இருக்கும் பை ைாகங்கள் ைஞ்சகோக இருக்கும் சாத்ெியம் இல்ரை. தவறும் தபர்ம்யுடேஷன்ஸ் 
[permutations] இன் ஆொைத்ெின் படி, ைாகத்ரெ உண்ோக்கினால், ேனத்ரெப்டபான்ற யந்ெிைத்ரெ 
சந்டொஷப்படுத்தும் ைாகங்கடள டொன்றும், ேற்றரவ எல்ைாம் "கேிெ சங்கீெ ைாக 
ஸங்க்ைஹம்" ஆகக் கிேக்கும். நான் ெிரு. நாயுடுவிேம் உங்கள் பகுெியில் இருக்கும் 
ஆயிைக்கேக்கான ஜன்ய ைாகங்கள் எல்டைாரும் பிடித்ெரவயாக இருக்கின்றனவா என்று 
டகட்டேன். அவர் சிரித்ெவாறு தசான்னார், "சீ, அப்படி இருப்பது சாத்ெியடே இல்ரை. அவற்றில் 
சுோர் 50/ 74 ேட்டுடே டைாகப்பிரியோகி உள்ளன. ேற்றரவ எைாம் புத்ெகத்ெில் ேட்டுடே 
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இருக்கும் ைாகம் என்று ொன் தசால்ைடவண்டும். இது என்ன புரிந்துக் தகாள்ள கஷ்ேோன 
விஷயோ? எங்தகல்ைாம் ஸ்வைங்களின் தபரிய இரேதவளி உண்ோகின்றனடவா அங்டக 
இயற்ரகயாக, அரவ தவவ்டவறாகத் தெரிகின்றன, ேற்றும் நன்றாகவும் இருக்கின்றன என்பது 
இயற்ரக. டேலும் அரவ ேனத்ெில் சீக்கிைம் இேம் பிடிக்கின்றன. வாெி-சம்வாெியின் பைத்ெில் 
ைாகம் ோறுவது ேிகவும் அறிவுப்பூர்வோக ேற்றும் கரையுேர்ச்சிடயாடு ருசிகைோகவும் 
இருக்கின்றது. தெற்கில் ொளம் ைாகத்ெின் இனிரேரயக் குரறத்து விடுகிறது. பாடுபவர்கள் 
அவசியத்ெிற்கும் டேைாகத் ொளத்ெிற்கு அெிக முக்கியத்துவம் ெருகின்றனர் என்றும் 
தசால்ைைாம். ொளம் இல்ைாேல் பாடுங்கள் என்று நான் தசால்ை வைவில்ரை. ஆனால் 
எல்ைாப் பாேலும், ோத்ெிரையின் அடிப்பரேயில், எவ்வளவு ோத்ெிரை இருக்கிறது அவ்வளவு 
"யயயய" ஆட்ேத்துேன் பாடுவது அழகற்றது என்று நான் தசால்டவன். ொளத்ெில் இைண்டு 
ஆவர்த்ெனத்ெில் எவ்வளவு ோத்ெிரைகள் இருக்குடோ அவ்வளவு "யயயய" நீங்கள் தசால்ைத் 
தொேங்கி, டேலும் அங்டக ஒரு ஆட்ேம் தகாடுத்து இைண்ோவது ஆவர்த்ெனத்ெிற்காகக் 
காத்துக் தகாண்டிருந்து, அது வந்ெவுேடன பூரனப்டபால் அென் டேல் பாய்ந்ொல் அரெ நான் 
முெல் ெைோன சங்கீெம் என்று தசால்ை ோட்டேன். ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெில் (உரழப்ரப 
விட்டுவிட்ோல்) ேீண்ட், கேகம், ொன், நல்ை கெி ஆகியரவயுேன் பாடுகின்றனர், டேலும் 
அெில் ஸ்ொனத்ெிற்கு ஸ்ொனம் கரையுேர்ச்சிரயக் காட்டுகின்றனர். ஆனால் அங்டகயுள்ள 
பாேகர்கள் நியேங்கரள ைட்சியம் தசய்வெில்ரை. நீங்கள் நல்ைாவிெோகப் பாடினாலும், 
ஸ்வை நியேத்ெிற்குக் கட்டுப்பேத்ொன் டவண்டும். இல்ரைதயன்றால் ஒரு நல்ை முரறயான 
சங்கீெம் பாவமுள்ள சங்கீெோக எப்படி ஆகும்? அரெ எழுெி ரவப்பது எப்படி? நான்  
புரிந்துக்தகாண்ே இந்ெக் கருத்ரெக் டகட்டு சந்டொஷப்பேக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்ரை, 
டேலும் எந்ெ ெீய எண்ேமும் எனக்கு இல்ரை. ஆனால் என்ன தெரிகிறடொ அரெச் 
தசால்ைத் ொன் டவண்டும். அவர்கள் ெம் பாட்டு ேக்களுக்கு ேிகவும் பிடிக்கிறது, ேற்றும் 
அவர்கள் ேனத்ரெக் தகாள்ரள தகாள்கிறது எனவும் தசால்ைைாம். தசய்ொல் தசய்துவிட்டுப் 
டபாகட்டும், அெனால் ேட்டுடே அந்ெ சங்கீெம் உயர்ந்ெொகி விோது.  

இவ்வாறான ோற்றம் எனக்குப் பிடித்ெிருக்கிறது. ஆனால் இங்டகயிருக்கும் முரறயும் 
நியேமும் எனக்குப் பிடித்ெிருக்கின்றன. அரவ நல்ை விெோன ோற்றங்களுேன் இங்டகயுள்ள 
சங்கீெதுேன் டசைடவண்டும் என்பது என் கருத்து.  ஸ்ரீ நாயுடு , இங்டக ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் 
தவகு பைோக நுரழந்துக் தகாண்டிருக்கிறது, என்றும், பாேகர்கள் ொன், கேகம் 
முெைியவற்ரறக் ரகயாளும்  விெிகரள ோற்றிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தசான்னார். 
டேலும் அவர்கள் ஆடைாஹே அவடைாஹே விஷயத்ெில் தகாஞ்சம் சுெந்ெிைம் எடுத்துக் 
தகாள்ளத் தொேங்கி விட்ோர்கள். பாடும் தபண்களுக்டகா தகாஞ்சம் ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் 
வந்து ொன் ஆகடவண்டும் ேற்றும் கர்நாேக உருப்படிகளில் சந்டொஷத்ெிற்காக அந்ெப் பக்கத்து 
'ொன்'-கரள உபடயாகித்டெ ஆகடவண்டும்." எனக்தகன்னடோ இங்டகயுள்ள சங்கீெம் 
முன்டனற்றத்துக்கான சீரிய பாரெயில் புறப்படுகிறது என்று டொன்றுகிறது. இெனால் 
ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் முெல் ெைோக இருக்க டவண்டும். நம் ேஹாைாஷ்டிைத்ெில் படிக்காெ 
பாேை ேக்கள் வயைில் ைாவேி பாடுகிறார்கள், 
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சிந்த் பிைடெசத்ெில் காஃபி, குஜைாத்ெில் ோண்ட் டபான்ற ைாகங்கள் அல்ைது பாேல்கள், 
இரவதயல்ைாம் இப்டபாது கர்நாேக வடிவத்ெில் டகட்கக் கிரேக்கின்றன. இெனால் என்ன 
தெரிகிறதென்றால், இது முெல் படி. இெற்கு அடுத்ெொக, சங்கீெக்கரைரய 
பாடுபவர்களுரேயது. இவ்வாறு இரவ நல்ைமுரறயில் கிளம்பியொல், [அென் ொக்கம்] 
இங்டகயும் பைோகப் பைவிக் தகாண்டிருக்கிறது. இங்டகயுள்ள நியேமும் அங்டகயுள்ள 
கரையுேர்வும் டசர்ந்ொல் (ைசாயனச் டசர்க்ரக) என் ேனத்ெிற்குப் பிடித்ெோன விஷயம் 
நேந்து விட்ேது என்று நிரனத்துக் தகாள்டவன். அது அழகாகவும் இருக்கும். ஸ்ரீ நாயுடுவின் 
கருத்து என்னதவன்றால், இங்டகயுள்ள பத்ெெி இப்டபாது சைிப்டபற்படுத்துகிறது, ேற்றும் 
ேக்களுக்கு அென் சிக்கல்கள் தெரிகின்றன, அெனால் அவர்கள் கரையுேர்ச்சியின் பின் 
தசல்கின்றனர். இவ்வரகயான சீர்ெிருத்ெம் நல்ைது. நான் அவரிேம் என்ன தசான்டனன் 
என்றால், இது ோற்றத்ெின் காைம், அெனால் இெரனப் பயன்படுத்ெி, உங்கள் நல்ை 
எழுத்துக்கள் மூைோக இங்டகயுள்ள சங்கீெத்ெின் பத்ெெிடயாடு ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெின் 
நன்ரேகரளச் டசர்த்துக் தகாள்ளச் தசால்ை டவண்டும். அது இப்டபாது பிடிக்கிறடொ 
இல்ரைடயா எப்டபாொவது ென் அழரக தவளிப்படுத்தும். அரெ நியேப்படுத்ெவும் இது நல்ை 
சேயம். ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெமும் சிைவிெங்களில் கிைந்ெங்களின் அடிப்பரேயில் இருக்கிறது. 
கிைந்ெங்களில் வாெி-விவாெி தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் கருத்துக்களுக்கு சேஸ்கிருெ 
ஆொைம் எளிொகக் கிரேக்கும். அரவ கிரேத்ெபின் அெற்கு ேெிப்பும் கூடும். ெிடயட்ேர் 
இங்டக வந்து உங்கள் சங்கீெத்ரெ ஆங்கிை ேயோக்கிக் தகாண்டிருக்கிறது. அெற்கு பெில் அது 
ஹிந்துஸ்ொனியானால் அது எப்படித் ெவறாகும்? அெனால் நீங்கள் முன் வந்து சிை 
விஷயங்கரளத் தொேங்குங்கள் [என்டறன்].  நாயுடு இது ேிகவும் கடினோன டவரை. எனக்டக 
அங்டகயுள்ள சங்கீெம் அெிகம் தெரியாது. என்னால் ெனியாக இந்ெக் காரியம் எப்படி ஆகும்? 
ஆனால் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி கண்டிப்பாக டயாசிப்டபன் என்றார். 

ஸ்ரீ நாயுடுவின் இன்சைாரு டகள்வி: 

ஸ்ரீ நாயுடு டபச்சு முடிந்ெ பின் என்னிேம் , ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெில் புருஷ ைாகம், ஸ்த்ரீ 
ைாகத்ெின் கல்பரன எந்ெ ஆொைம் அல்ைது எந்ெ ெத்துவத்ெின் அடிப்பரேயில் 
தசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு டகள்வி டகட்ோர். இது முக்கியோன டகள்வி, ஆனால் 
இெற்கு ெிருப்ெியான விரே அளிப்பது கடினம். ைத்னாகை-த்ெின் காைத்ெில் இப்படிப்பட்ே 
கல்பரன எதுவும் இருப்பொகத் தெரியவில்ரை. ஏதனன்றால் அந்ெப் புத்த்ெகத்ெில் அது 
இல்ரை. அங்டக பத்து விெ ைாகங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன, ஜன்ய ஜனக ைாகங்கரளப் 
டபான்றரவ இருக்கின்றன. இரெ ஆொைோகக் தகாண்டு ஏொவதொரு பண்டிெர், (சிைர் பைெ 
முனி என்கிறார்கள்) இரெ தசய்ெிருப்பொகப் புரிந்துக் தகாள்ளைாம். பை ேெ 
வித்யாசங்களினால் இரெ ஆைாய்ந்து தசால்வது கடினோகி விட்ேது. ஏொவது ஒரு ேெம்  
என்று இருந்ெிருந்ொல், எந்ெ ஜன்யம் ஜனகத்ெிைிருந்து என்று ஒரு தெளிவான பகுெிரயத் 
டெே முடியும். ஆனால்  இந்ெ சித்ொந்ெத்ரெ ஏற்படுத்தும் சேயத்ெில், பைர் ெத்ெம் வழியில் 
ைாக ைாகினிகரள  நிச்சயித்து விட்ோர்கள். குறிப்பிட்ே ைாகங்களின் ைாகினிகள் ஏொவதொரு 
வரகயில் அந்ெ ைாகத்ரெ ஒத்ெிருக்கும் என்று சிைர் தசால்கிறார்கள். ேரனவி டவறு 



Page 42 of 268 
 

குடும்பத்ெவளாக இருப்பொல் அது முற்றிலும் டவறாக இருக்க டவண்டும். என்று ேற்றவர்கள் 
தசால்கிறார்கள்.  

இந்ெ விஷயத்ரெப் தபாறுத்ெவரை ைத்னாகைத்ெில் இருப்பது டபால், ஜன்ய ைாகங்கள் ஜனக 
ைாகங்கரள சிை அம்சங்களிைாவது ஒத்ெிருக்க டவண்டும். ஆனால் இந்ெ இைண்ோவது 
கல்பரன டவதறாரு ெனிப்பட்ேவரின் கருத்ொகப் படுகிறது. ைாகத்ெின் டேல் ென் புதுரேயான 
கருத்ரெ எப்படியாவது புகுத்ெ டவண்டும் என்ற எண்ேத்டொடு இரெ அவர் தசய்ெிருக்க 
டவண்டும். ஜன்ய-ஜனக ைாகத்ெின் சம்பந்ெம், ஜாெி பிைகைேத்ெின் கரேசியில் ைத்னாகைத்ெின் 
முெல் அத்ெியாயத்ெில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ைாகத்ரெப் பற்றிக் கூறும் டபாது "அெிைிருந்து 
டொன்றிய" என்று தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. ைாகாங்கம், உபாங்கம், பாஷாங்கம், கிரியாங்கம் 
இந்ெ தபயர்கள் ைத்னாகைத்ெில் உள்ளன. எல்ைா வற்ரறயும் விளக்கி அவர்கள் ைாகங்களின் 
மூைம் காட்ேவில்ரை, இெனால் தகாஞ்சம் குழப்பம் நிைவுகிறது. ேெடபெங்களும் இென் 
காைேோகத் டொன்றியிருக்கைாம். யாைாவது ஒரு பண்டிெர் இென் ெத்துவத்ரெத் டெடி, 
நன்றாகச் தசான்னால் பிைடயாஜனோக இருக்கும், நான் உயிடைாடு இருந்ொல் அப்படிச் 
தசய்யைாம் என்ற ஆரச இருக்கிறது. ஸ்ரீ  நாயுடுவும்  இரெப் பற்றி டயாசிப்பொக 
இருக்கிறார்,  

இங்கிருந்து இப்டபாது ெஞ்சாவூர் தசல்வொக நிச்சயித்ெிருக்கிடறன். அங்டக இப்டபாது 
டகட்பெற்கு ஒன்றும் இல்ரை என்று டொன்றுகிறது. ெஞ்சாவூரில் டபைஸ் ரைப்ைரி 
இருக்கிறது, அங்டக கிைந்ெங்கரளப் பார்க்க டவண்டும். இங்டக பிைடயாகத்ெிைிருக்கும் 
ொளங்கரளப் பற்றித் தெரிந்து தகாள்ள டவண்டும். ஸ்ரீ நாயுடு இங்டக இருப்பது டபாை நல்ை 
பாேகர்களும் சாஸ்ெிைக்காைகளும் டவறு எங்கும் இல்ரை என்றார்.  

"தியாகய்யா" வின் ெில கருத்துக்கள்: 

ேெைாசின் ெியாகய்யா என்ற பாேகருேன் நேந்ெ சந்ெிப்பின் டபாது ஒரு விஷயத்ரெ 
எழுெிரவக்கவில்ரை. அவர் என் டகள்விக்கு பிறகு, "ைாகாங்கம், பாஷாங்கம், கிரியாங்கம், 
உபாங்கம்4" - இவற்றின் விளக்கங்கரளக் கூறினார். அவருரேய டபைன், அரெ ஆங்கிைத்ெில் 
தோழி தபயர்த்துச் தசான்னார். அந்ெ தோழி தபயர்ப்பு இவ்வாறு இருந்ெது -  

1. ைாகாங்கம் - தசால்ைப்பட்ே டேளத்ெின் ஸ்வைங்களில் ோற்றம் தசய்வொல் கிரேக்கக் 
கூடிய ைாகம்.  

2. பாஷாங்கம் - ஒடை ைாகம் டவறு டவறு விெோக டவறு டவறு இேங்களில் ேக்களின் பழக்க 
வழக்கங்களுக்கும் ருசிக்கும் ஏற்ப பைவி இருப்பது.  

                                                           
4
 [இரவ ைாகங்க, உபாங்க, பாஷாங்க என்ற தசாற்களின் விளக்கங்களாகத் டொன்றவில்ரை. அெிலும் 
குறிப்பாக, உபாங்கத்ெின் விளக்கத்ரெ எடுத்துக் தகாண்ோல், அவற்றின் டொற்றம் , அரவ எவ்வாறு 
உருவாகி இருக்கைாம் என்பது குறித்ெ சிந்ெரனயாகத் டொன்றுகிறது ] 
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3. கிரியாங்கம் - ஒரு புெிய சாரய டொன்றும் வரகயில், ைாகத்ெில் ஒன்டறா இைண்டோ 
ஸ்வைத்ரெ பாடுவது (ஆனாலும் மூைத்ெின் ஸ்வரூபத்ரெ தகோது அப்படிடய ரவத்ெல்) 

4. உபாங்கம் - ஒரு ைாகம் ஏொவதொரு விஷயத்ெில் இன்தனாரு ைாகத்ரெ ஆொைோகக் 
தகாள்வது. ஒரு ைாகம் முெைில் டெர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அென் அடிப்பரேயில் இைண்ோவரெச் 
தசய்ெல். எப்படி ஆனந்ெ ரபைவி யின் அடிப்பரேயில் ஹுடசனி.  

இப்டபாது இந்ெ விளக்கங்கள் எவ்வளவு சரி என்பரெப் பார்க்க டவண்டும். டேற்தகாண்ே என் 
டெேைில் ேற்ற வித்வான்களிேம் இடெ டகள்விரயக் டகட்க டவண்டும். எல்டைாரும் 
தகாடுக்கும் பெில்கரள வடீ்டுக்குப் டபாய், புத்ெகத்ெில் டசர்த்து எழுதுடவன். பிறகு எந்ெ 
விளக்கம் எனக்கு அெிகம் சரியாகப் படுகிறடொ அரெ ஏற்றுக் தகாள்டவன். ஓரின்ேல் 
ேியூசிக்கிலும் சிை விளக்கங்கள் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. டேடை தசால்ைப்பட்ே 
கிரியாங்கத்ெின் விளக்கம் சரியாக இருந்ொல், அெிைிருந்து "வாெி சம்வாெி" யின் ெத்துவம் 
நிெர்சனோகும் என்று டொன்றுகிறது. நான் ெியாகய்யாவிேம் அரெ விளக்குோறு 
டவண்டிடனன். ஆனால் அவருக்கு அவ்வாறு விளக்கத் தெரியாது என்றார். சரி, பிறகு 
பார்த்துக்தகாள்கிடறன். என் ேனத்ெில் பிைபந்ெம் ேற்றும் ஸ்ொயா [ோயம்?] பற்றி சிை 
விஷயம் தெரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும் என்ற எண்ேம். "ெியாகய்யா" , அந்ெப் பாேரை 
பாேடவா விளக்கடவா ஆள் கிரேப்பது கடினம் என்று தசால்கிறார். அரவ பரழய பாேல் 
படிவங்கள் ேற்றும் சேஸ்கிருெத்ெில் இருக்கின்றன. அவற்ரறப் படிக்கத் தெரிந்ெவர்களுக்கு, 
அர்த்ெம் தசால்ைத் தெரியும் ஆனால் அவர்களுக்கு சங்கீெம் தெரியாது. பாடுபவர்களுக்கு 
ஒன்றுடே புரிவெில்ரை.  

நாயுடு கிளப்பில் ென் டபச்ரச முடிக்கும் டபாது, நீங்கள் என்னுரேய நண்பரின் வடீ்டிற்கு 
வாருங்கள். அங்டக முடிந்ொல் "வேீா ெனம்" என்ற தபயற்தகாண்ே பிைசித்ெோன ஒரு 
அம்ோரள அரழத்து , அவருரேய பாேரை உங்கரளக் டகட்க ஏற்பாடு தசய்கிடறன் என்று  
என்னிேம் தசான்னார். நான் சரி என்டறன். பிறகு சாவ்கார்டபட்டில் ஸ்ரீ நாயுடுவின் ஒரு நண்பர் 
வடீ்டிற்கு நாங்கள் இருவரும் தசன்டறாம். பிறகு அந்ெ பாேகிரய அரழத்து வை ஆள் 
அனுப்பிடனாம். அந்ெ பாேகி ைாஜமுந்த்ரிக்கு பாடுவெற்காகச் தசன்றிருக்கிறார் என்று தெரிய 
வந்ெது. அெனால் ஒன்றும் நேக்கவில்ரை. ஆனாலும் அவர் வடீ்டிைிருந்து இைண்டு தபண்கள் 
ஒரு "சுைடஸாோ" [ெம்புைா] எடுத்துக் தகாண்டு வந்ெனர். ஸ்ரீ நாயுடு பை வரகப்பட்ே 
ைாகங்கரளக் டகட்டுப் பாே ரவத்ொர். சிை ஹிந்துஸ்ொனி உருப்படிகரளக் கூே அவர்கள் 
பாடினார்கள். இருவரின் குைலும் நன்றாக இருந்ெது. பூர்வி, ஹரிகாம்டபாஜி. கல்யாேி, வசந்த், 
பைஜ் , நாெைாேக்ரியா, முெைியரவ எனக்கு நன்றாக இருந்ெது. அவர்கள் பாட்டு சாொைேோக 

இருந்ெது. இங்டகயுள்ளவர்கள் நம் ஹிந்துஸ்ொனி பாேகர்களின் உரழப்ரப அரேய 
முடிவெில்ரை என்பது தெளிவாகத் தெரிந்ெது. இன்னும் டபாகப் டபாக எனக்கு இன்னும் 
தெளிவு கிரேக்கைாம். இங்டக "வேீா ென"த்ெிற்கு நல்ை புகழ் இருக்கிறது என்று 
டொன்றுகிறது. அவர் தவவ்டவறு ைாகங்களில் ொடன "ஸ்வைம்" எழுதுகிறார்களாம், ேற்றும் 
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பாேல் கூே அரேக்கிறார்களாம் ,இவ்வாறு தசால்கிறார்கள்.  ஆனால் அரெக் டகட்கும் 
வாய்ப்பு வைவில்ரை. 

ஸ்ரீ திருமலய்யா நாயுடுவின் டநர்காணலின் முக்கிய அம்ெங்கள்:  

1. தெற்கத்ெிய சங்கீெ பத்ெெி ஏொவது சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ரெடயா அல்ைது டவறு 
ஏொவரெடயா அடிப்பரேயாகக் தகாண்டுள்ளொ? நீங்கள் அப்படிபட்ே புத்ெகம் அல்ைது 
புத்ெகங்கரளப் படித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

2. உங்கள் எழுபத்ெிைண்டு டேளகர்த்ொக்கரளப் பற்றிய விவைம் எங்டக இருக்கிறது? அது 
தவறும் கற்பிக்கப்பட்ே பத்ெெியா? அது ைத்னாகைத்ரெ விேப் பழரேயானொ?  இென் 
டொற்றம் ைத்னாகைத்ெிைிருந்து ொன் என்று தசால்ை முடியுோ? 

3. ரவெிக காைத்ெின் ஸப்ெகம் எது? அெிைிருந்து ஏழு ஸ்வைம் தகாண்ே ஸப்ெகத்ரெ யார் 
உருவாக்கினார்கள்? ஸ்வைங்களின் தபயர்கள் ேிருகங்களின் தபயர்கடளாடு ஏன் 
சம்பந்ெப்படுத்ெபட்டிருக்கின்றன? அென் வண்ேங்கள் எரவ? 

4. ஸ்ருெிகள் 22. உங்கள் பத்ெெியில் ஏன் பன்னிைண்டு ொன் இருக்கிறது? ேற்றரவகரள 
என்ன தசய்வது? அவற்றின் பிைடயாக நியேங்கள் எரவ? 

5. கிைாேம் ேற்றும் மூர்ச்சரனயின் உபடயாகத்ரெ விளக்க முடியுோ? 

6.சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கள் படித்ெ ஏொவது சிை பண்டிெர்களின் தபயர்கரளச் தசால்லுங்கடளன் 

7. பண்ரேய ஸ்வை ஸப்ெகத்ெிற்கும் ஆைம்பகாை ஐடைாப்பிய சர்ச் டோட்ஸ்-ற்கும் [ChurchModes] 
ஏொவது ஒற்றுரே இருக்கிறது என்று நீங்கள் நிரனக்கிறரீ்களா? 

8. ஆைாபரன, பல்ைவி இவற்ரற எல்ைாம் பாடும் நியேத்ரெ (தெளிவாக்க) முடியுோ? 

9. தபாதுவாக இங்டக என்தனன்ன பாேல்கள் பாேப்படுகின்றன? அவற்றின் விடசஷங்கள் 
என்ன? அவற்றின் நியேங்கரளக் குறித்து எந்ெ புத்ெகத்ெில் எழுெப் பட்டிருக்கிறது? 

10. நீங்கள் உங்கள் "கான சஞ்சீவனி"-க்காக எந்ெ சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கள் அல்ைது பிைடெச 
கிைந்ெங்கரள அத்யயனம் தசய்ெீர்கள்? 

11. 12 ஸ்வைங்கரள ேட்டும் தகாண்டு தசய்யப்பே இன்ரறய சங்கீெத்ெிரன எளிரேப் 
படுத்ெியெற்கு வரீே புழக்கெிற்கு வந்ெது ஒரு காைேோக இருக்குோ? 
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12. வாத்ெியங்களில் 22 வரீே வைிக்கட்டுக்கரளக் [frets] தகாண்டு அவற்ரற வாசிப்பது 
கடினோக இருந்ெது. ஒவ்தவாரு ஸப்ெகத்ெிலும் 12 ஐ ஸ்ொபித்து , ேற்றும் நடுவில் உள்ள 
இரேதவளிகரள வாத்ய சங்கீெத்ெின் மூைம் தவவ்டவறு கிரிரயகளால் ஒைிக்கப் பட்ேன5.  

அறிவிப்பு: இந்ெ அம்சங்கரள ஆொைோகக் தகாண்டு டகள்விகள் டகட்டு, ஸ்ரீ நாயுடு அவர்கள் 
தகாடுத்ெ ெகவல்கரள ஒன்று டசர்க்க முடிவு தசய்ெிருக்கிடறன். 

13. பண்ரேய ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெயும் ஹிந்துஸ்ொனிடயாடு ஒப்பு டநாக்குெல் 

14. தகாடுக்கப்பட்ே மூர்ச்சரனயின் உெவியால் ைத்னாகைத்ெின் குரறந்ெ பட்சம் ஒரு 
ைாகத்ெிற்கான முரறரய புரிந்துக் தகாள்ள முயற்சி தசய்வது 

15. ைத்னாகைத்ெின் காைத்ெில் எழுெப்பட்ேென் மூைம்  “கிைாே ைாக”-த்ெின் பிைசாைம் ஆகி 
இருக்கிறது என்று தசால்ை முடியுோ?  

16. நீங்கள் "மூர்ச்சனாப் பிைஸ்ொைம்" , "சுத்ெ ொனத்துேன்" சம்பந்ெப்பட்ேது என்று ஒத்துக் 
தகாள்கிறரீ்களா? 

17. ைத்னாகைத்ெின் ைாகங்கள் நாேகத்டொடு ஏன் சம்பந்ெப்பட்டுள்ளது? 

18. "ோர்க்க ொளம்" இன்றும் புழக்கத்ெில் இருக்கிறொ? இங்டக எத்ெரன ேற்றும் என்ன 
ொளங்கள் புழக்கத்ெில் இருக்கின்றன ? 

19. கேகத்ரெப் பற்றிய விளக்கங்களில், நீங்கள் ஸ்வைம், ேற்றும் காைத்ெின் சிறு பகுெிகரளக் 
காட்டுகிறரீ்கள், அது ஸ்ருெிரய சுட்டிக் காட்டுகிறொ? 

20. மூர்ச்சரனரய உங்கள் 72 டேளங்கள் ஒன்றுேனாவது தபாருத்ெிக் காட்ேக் கூடிய 
எழுத்ொளர் யாரையாவது அறிவரீ்களா? 

கிைம்புவதற்கு முன் ெிங்கராச்ொரியாருேன் மீண்டும் டபச்சு 24 நவம்பர் 1904 

டநற்று, ஸ்ரீ நாயுடு ோரை ஐந்ெரை ேேி வரை வைவில்ரை. அவர் ஐந்து ேேிக்கு 
வருவொகச் தசால்ைி இருந்ொர். இங்டக ேக்கள் தசான்ன டநைத்ெிற்கு, வருவரெப் தபரிொக 
எண்ணுவெில்ரை டபாை இருக்கிறது. நான் ஆறு ேேி வரை வாசரைப் பார்த்துக் 
தகாண்டிருந்டென் , பிறகு என்னுேன் வந்ெ சிைருக்கு பாஜார் டபட்ரேயில் ஊரைச் சுற்றிக் 
காட்ே கூட்டிக் தகாண்டு டபாடனன். வடீ்டுக்கு வந்ெதும் டவரையாள் ஸ்ரீ நாயுடுவின் கார்ரேக் 
[Card]  தகாடுத்ொன் - ஏழு ேேிக்கு வந்து பார்த்து விட்டுப் டபாய்விட்ோர் என்றும் தசான்னான். 
சரி. அவரைப் பார்க்க முடிந்ொல், டேளகர்த்ொவின் விடசஷங்கரளப் பற்றி சிை டகள்விகள் 
டகட்க டவண்டி இருந்ெது. இங்டகயுள்ள சிை டேளகர்த்ொக்களின் (கனகாங்கிரயப் டபால்) 

                                                           
5
 [ பண்டிெ பாத்கண்டே இங்டக ைத்னாகைத்ெிலும் நாட்டிய சாஸ்ெிைத்துக்குப் பிறகு வந்ெ பிற நூல்களிலும் 
தசால்ைப்பட்ே ஸ்ருெி வரீே டபான்றவற்ரறக் குறிக்கிறார்.]   
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ஸ்வைங்கள் - ரி ேற்றும் ரி, ெ ேற்றும் ெ - இவ்வாறும் இருக்கின்றன. இந்ெ ஸ்வை க்ைேத்ரெப் 
பாடினால் (கேிெ ரீெியாக ைாகம் டொன்றினாலும்) இனிரே என்ற கண்டோட்ேத்ெில் 
பார்த்ொல் நன்றாக இருக்காது என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது. ஒன்று ஆடைாஹேத்ெிலும் 
ேற்றது அவடைாஹேத்ெிலும் இருக்கைாம், ஆனால் ஒன்றுக்குபின் ஒன்று வந்ொல் நன்றாக 
இருக்காது. ஆனாலும் கனகாங்கி டேளகர்த்ொ ைாகம் ேற்றும் சம்பூர்ேம். அது சுத்ெம் அெனால் 
ஸ்வைங்கள் க்ைேோக வைத்ொன் டவண்டும். இது குறித்து ஸ்ரீ நாயுடு என்ன தசால்கிறார் என்று 
தெரிந்துக் தகாள்ள விரும்பிடனன். ஆனால் அவர் வைாெொல் அவரிேம் டகட்க முடியவில்ரை. 
இன்று காரை ஸ்ரீ சிங்கைாச்சாரியாரிேம் டபாய், நான் வாங்கி ரவத்ெிருக்கும் அவைது "காயக 
டைாசனம்" புத்ெகத்ெில் ஒன்றிைண்டு விஷயங்கரளத் தெரிந்துக் தகாள்ள டவண்டும். இப்டபாது 
அவருேன் ேற்ற எந்ெ டபச்சு வார்த்ரெயும் டவண்ோம். இந்ெ எண்ேத்துேன் சட்ரேரய 
ோட்டிக்தகாண்டு தவளியில் கிளம்பிடனன். தெய்வாெீனோக அவர் படி இறங்கிக் 
தகாண்டிருந்ொர் , அவரை சந்ெிக்க முடிந்ெது. நேஸ்கரித்து விட்டு, ஐயா, உங்களிேம் 
ஒன்றிைண்டு சந்டெகங்கரள நிவர்த்ெி தசய்துக் தகாள்ள வந்டென், ஆனால் நீங்கள் தவளியில் 
கிளம்பிக் தகாண்டிருக்கிறரீ்கள் டபாைிருக்கிறது என்டறன். பிறகு அவர் என்ரன வைாண்ோவில் 
தபன்ஞ்சில் உட்காை ரவத்து சந்டெகங்கரளக் டகட்க அனுேெித்ொர். நான் டேடை எழுெிய 

கனகாங்கிரயப் பற்றிய டகள்விரயத் ொன் டகட்டேன். அவர் இப்படிப்பட்ே ைாகங்கரள எங்கள் 
பக்கத்ெில் பாடுகிறார்கள். பிறகு அென் ஸப்ெகத்ரெக் தகாண்டு தகாஞ்சம் பாடிக் காட்டினார் 
(hum).  ெீவ்ை "ரி"ரய "க" என்று தசால்கிறார்கள், என்றார். அெனால் டொஷம் ஓைளவுக்கு 
குரறகிறது. ஆனால் இந்ெ டேளம் அெிகம் பிைசாைத்ெில் இல்ரை, ஜனைஞ்சகோனொகவும் 
இல்ரை. (எனக்கும் அப்படித்ொன் டொன்றியது அெனால் அந்ெ ஸந்டெஹம் நிவர்த்ெி ஆனது).  

சிங்கைாச்சாரியாரிேம் டேலும், நீங்கள் உங்கள் புத்ெகத்ெில் சுோர் 108 ொளங்கரள 

சங்டகெங்களுேன் தகாடுத்ெிருக்கிறரீ்கள். அரெ எப்படிப் புரிந்துக் தகாள்வது என்று டகட்டேன். 
ஏொவது ஒரு ொளத்ரெ எடுத்துக் தகாண்டு, ரகயில்,  ோத்ெிரைகரள எண்ேிப் டபாட்டுக் 
காட்டுங்கள். அவர் உேடன அரெக் காட்டினார். பக்கம் 120-இல் ‘நந்ென’ ொளம் இருக்கிறது, 
அது ||oos என்று எழுெப்பட்டிருக்கிறது. இெற்கு "ைகு, ைகு, த்ருெம் த்ருெம் ப்லுெம்” என்ற 
குறிகள் உண்டு,  இெில் ஐந்து பகுெிகள் என்று ரவத்துக் தகாள்ளுங்கள் அொவது - 4,4,2,2,12 
இந்ெ ோத்ெிரை அளவில் அரவ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. (எனக்கு அவ்வாடற டொன்றியது) 
ஆனால் அரெ நிச்சயித்துக் தகாள்ள டவண்டியிருந்ெது, தசய்ொகி விட்ேது. எவ்வாறு சிை 
ைாகங்கள் ஜனைஞ்சகோக இல்ைாேல் இருக்கிறடொ அடெ டபால் சிற்சிை ொளங்கள் கேிெ 
ரீெியாக உருவாக்கப்பட்ேரவ ஆனால் உபடயாகத்ெில் இல்ரை. பிறகு சிங்கைாச்சாரியார், ெம் 
புத்ெகத்ெில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்றிைண்டு ஸ்வைபிைஸ்ொைங்கரள விளக்கினார், அரெயும் 
ஓைளவு சரியாகத்ொன் புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். வடீ்டுக்குப் டபாய் அப்பியாஸம் தசய்து 
அரெ தெரிந்துக் தகாண்டு அரெ எழுெி ரவத்துக் தகாள்டவன். பிறகு சிங்கைாச்சாரியாருக்கு 
டநைோகி விட்ேொல், வடீ்டுக்குக் கிளம்பி விட்டேன். வழியில் தெலுங்கு தெரிந்ெவர்கள் 
கிரேப்பார்கள், அவர்கரள ரவத்துப் புத்ெகத்ரெப் படிக்கச் தசய்டவன் ேற்றும் விவைம் 
தெரிந்துக் தகாள்டவன். தெரிந்ெரெ இெில் எழுெி ரவப்டபன்.  
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ெங்கீத ஸ்தலம் தஞ்ொவூர்     சவள்ைிக்கிழரம 25   
        நவம்பர் 1904 

நான் டநற்று ோரை தசன்ரனயிைிருந்து புறப்பட்டு இன்று காரை சுோர் ஐந்து ேேிக்கு 
இங்டக வந்து டசர்ந்டென். இங்டக வைப்டபாகிடறன் என்ற எண்ேம் ேனெிற்கு ேகிழ்ச்சி 
அளித்ெது. ஏதனன்றால், பம்பாயில் இருக்கும் டபாது தெற்கில் சங்கீெத்ெின் பிறப்பிேம் 
ெஞ்சாவூர் ேற்றும் ரேசூர் என்று எப்டபாதும் டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். அந்ெ இைண்டு 
நகைங்களில் ஒன்றிற்கு வந்து டசர்ந்து விட்டேன். இரறவன் என்ன அனுபவத்ரெக் 
தகாடுக்கிறான் என்று பார்ப்டபாம். ஆரச நிரறய இருக்கிறது. தசன்ரனயில் கிரேத்ெ 
தசய்ெியின் படி, தெற்கில் உள்ள சங்கீெம் 72 டேளகர்த்ொக்களின் அடிப்பரேயில் உள்ள 
சங்கீெம் ொன் என்பது நிச்சயோகத் தெரிந்ெது. இப்டபாது எழும் ஒரு டகள்வி என்னதவன்றால் 
டேளகர்த்ொ பத்ெெி நம் ைத்னாகைத்ெிற்கு முந்ரெயொ, அெற்குப் பிறகு டொன்றியொ என்பது. 
இந்ெக் டகள்வியின் விரேயினால் பை விஷயங்கள் தெளிவரேயும். அெனால் இந்ெ ஊரில் 
இது பற்றி ெகவல் டசகரிக்கைாம் என்று எண்ேி இருக்கிடறன். என்னுரேய தசாந்ெ கருத்து 
என்னதவன்றால், இந்ெ பத்ெெி ைத்னாகைத்ெிற்கு முன்னர் என்று தசால்ை முடியாது டேலும் 
அெற்கு முன்னர் இது ைத்னாகை காைத்ெது என்று ஸ்ொபிக்கக் கூடிய பண்டிெர் இங்டக 
கிரேப்பது கடினம். எந்ெ விஷயம் இல்ரை என்று ஆகிறடொ, அது கூடிய சீக்கிைம் தெரியப் 
டபாகிறது. அந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி ேட்டும் விவாெித்துக் தகாண்டிருந்ொல், அவர்களிேம் 
இரெடய டகட்டுக் தகாண்டிருந்ொல் என்ன பிைடயாஜனம் என்று எனக்கு ஒன்றும் 
புரியவில்ரை. ஆனால், கிரேத்ெ ஒவ்தவாரு பண்டிெரிேமும் இரெ டகட்டுக் 
தகாண்டிருப்டபன், டேலும் எல்ைாருரேய பெிரையும் ெிைட்டி என் சித்ொந்ெத்ரெ நிச்சயம் 
தசய்துக் தகாள்டவன். ைத்னாகைத்ெின் சங்கீெமும் ேிகவும் பழரேயானொகத் தெரிகிறது. 
ஐடைாப்பிய சங்கீெத்ெின் வைைாற்ரறப் படிக்ரகயில், அென் பரழய சங்கீெத்ெின் ேீது நம் 
கவனம் எப்படிப் டபாகிறடொ, அடெ டபாைத் ொன், ைத்னாகைத்ெின் சங்கீெமும் தென்படுகிறது. 
இந்ெ டேளகர்த்ொவின் கேிெ சாஸ்ெிை ஆொைத்ரெக் தகாண்டு தசய்யப்பே அழகிய முரற, 
அென் ஸ்வை அரேப்ரபப் பார்க்ரகயில் ேிகவும் புைாெனோக இருப்பொகத் தெரியவில்ரை. 
எங்டகயாவது எப்படியாவது இந்ெ டேள பத்ெெியின் தோத்ெ சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் 
ஆொைம் கிரேத்து விட்ோல், கூே இது அநாெி காைோக இருந்து வருகிறது என்று தசால்வது  
கடினம். இது ொன் என்னுரேய கருத்து. ைத்னாகைத்ெின் ஸ்வை ஸப்ெகம், ேற்றும் ைாகம் 
ேிகவும் பழரேயானது ேற்றும் நீண்ே காைோக இருந்து வருவொகத் தெரிகிறது.அந்ெ 
விஷயம் இந்ெ டேளகர்த்ொப் பத்ெெியில் இல்ரை. ஆகட்டும்.  

வரவு: 

ஸ்டேஷனில் இறங்கிப் பார்த்ொல் என்ரன அரழத்துச் தசல்ை ஒருவரும் வை வில்ரை என்று 
தெரிந்ெது. ேெைாசில் என் டபாஷகர் ஸ்ரீ ைங்கநாெ ொகூர் ,ெஞ்சாவூரின் தவஸ்ட் தேயின் 
ஸ்ட்ரீட்டிலுள்ள சொசிவ ைாவ் ெடவ-யிற்கு கடிெம் எழுதுகிடறன், நீங்கள் அங்டக 
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தசன்றிறங்கியதும் உங்கரள நன்றாக கவனித்துக் தகாள்வார் என்று தசால்ைி இருந்ொர். 
அெனால் அவருரேய ஆள் யாைாவது ஸ்டேஷனுக்கு வந்ெிருப்பார்கள் என்று நிரனத்டென்.  
ெங்குவெில் பிைச்சிரன ஏற்படும் என்ற பயம் முெைில் ஏற்பட்ேது. ஆனால் பயேியர் 
பங்களாரவப் பற்றி ஆங்காங்டக விசாரித்துக் தகாண்டு அங்டக டபாய் விட்டேன். அங்டக 
வசெியாக இருந்ெது என்று தசால்வெற்கு அவசியடே இல்ரை. இப்படியாக சுோர் ஏழு ேேி 
ஆகிவிட்ேது. பிறகு டீ தயல்ைாம் குடித்து விட்டு பிறகு எனக்கு விருப்போன விஷயங்கரளத் 
டெடிப் புறப்பட்டேன். முெைாவொக சவுத் தேயின் ஸ்ட்ரீட் [South Main South] -டில் நுரழந்டென். 
தகாஞ்சம் முன்டன தசன்ற பின், ஒரு வடீ்டு வாசைில் ஒரு ஆசிரியர் இைண்டு மூன்று 
குழந்ரெகளுக்கு "சரிகே" பாேச் தசால்ைிக் தகாடுத்துக் தகாண்டிருந்ொர். அந்ெ வடீ்டின் முன் 
நின்றுக் தகாண்டு தகாஞ்ச டநைம் பாட்ரே டகட்கும் பாவரனயில் நின்டறன். இவ்வாறு 
நின்றுக் தகாண்டிருந்ெ என்ரனப் பார்த்து தெருவில் இைண்தோருவர், கூடினார்கள். அவர்கள் 
என்ரனப் பற்றி விசாரித்ெனர். டபச்சுக் தகாடுக்கும் இந்ெ சந்ெர்ப்பத்ரெ உபடயாகித்து, நான் 
விஷயம் தெரிந்துக் தகாள்ள முயற்சி தசய்டென். என்ரனப் பார்த்து டபச்சுக் தகாடுத்ெ 
ேனிெரின் தபயர் கிருஷ்ேஸ்வாேி பிள்ரள, கதைக்ேர் ஆபஸீில் டவரை தசய்கிறார் என்று 
தசான்னார். இந்ெ ேனிெர் எளிரேயாக ேற்றும் ேரியாரெப்பட்ேவைாக  இருந்ொர். என் 
டகள்விகளுக்கு ேிகவும் ேகிழ்ச்சிடயாடு பெில் தசான்னார். நான் அவரிேம் எனக்கு சங்கீெ 
சாஸ்ெிைத்ெில் ேிகவும் ஈடுபாடு உள்ளது என்றும் அரெப்பற்றிய ெகவல் ெிைட்டும் 
டநாக்கத்துேன் இந்ெ பிைடெசத்ெிற்கு பிையாேம் டேற்தகாண்டிருக்கிடறன். அெனால்   
சங்கீெத்ெில் பிைசித்ெி தபற்ற உங்கள் ஊரில், ேிகவும் பிைபைோன சங்கீெ சாஸ்ெிரியாகக் 
கருெப்படுபவர் யார்  என்று தசால்ை முடியுோ? என்று டகட்டேன். அவர், “துைெிர்ஷ்ேவசோக, 
இங்டக மூன்று நான்கு ோெங்களுக்கு முன்பு முக்கியோன சங்கீெக்காைைான ேற்றும் 
ேிருெங்கம் வாசிப்பெில் நிபுேைான ஸ்ரீ நாைாயேஸ்வாேி ேரறந்து விட்ோர். அவரை விே 
ெஞ்சாவூரில் தபரிய வித்வான் யாரும் இல்ரை என்று தசால்வெில் எந்ெத் ெவறும் இல்ரை. 
எனக்கு அெிகம் சங்கீெம் புரியாது ஆனால் ேக்களது கருத்ரெச் தசான்டனன். சரி அவர் 
இப்டபாது டபாய் டசர்ந்து விட்ோர். ஆனால் அவருக்குப் அடுத்ெபடியாக வித்வான் "டெவ 
டகாஸ்வாேி" இன்னும் உயிடைாடு ொன் இருக்கிறார்.  அவர் ேகாைாஷ்ட்ைத்து பிைாேேர், 
ேற்றும் ேைாட்டி டபசுவார். அவருக்கு சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ெில் நல்ை ஞானம் உண்டு. எந்ெ 
வாத்ெியத்ரெயும் அவர் நன்றாக வாசிப்பார் என்று தசால்கிறார்கள்” என்றார். நீங்கள் அவர் 
வடீ்ரேக் காட்டினரீ்கள் என்றால் ேிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்டறன். உேடன, 
கிருஷ்ேஸ்வாேி பிள்ரள பக்கத்ெிைிருந்ெ ஒரு வெீிக்கு அரழத்துச் தசன்று, அவரை நான் 
சந்ெிக்க ஏற்பாடு தசய்ொர். இந்ெ டெவ டகாஸ்வாேி நடுத்ெை வயதுள்ளவர் ேற்றும் ேிகவும் 
எளிரேயானவைாக இருந்ொர். நேஸ்காைங்கரளச் தசால்ைிவிட்டு ஒருவருக்தகாருவர் 
அறிமுகங்கள் தசய்துக்தகாண்டு, நான் என் யாத்ெிரையின் டநாக்கத்ரெ அவரிேம் தசான்டனன், 
ெயவு தசய்து இந்ெ விஷயத்ரெக் குறித்து  நீங்கள் அறிந்ெவற்ரறச் தசால்லுங்கள் என்டறன்.  
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நான் ேகாைாஷ்டிை டெசத்ரெச் டசர்ந்ெவன், அெிலும் ஒரு பிைாேேன் என்றவுேன் அவர் 
ேிகவும் ேகிழ்ந்ொர், டேலும், அவர் வடீ்டில் இன்று ைக்ன காரியம் இருக்கிறது - அது 
ஒன்றிைண்டு நாட்களில் முடிந்து விடும் என்றார், அது முடிந்ெ பின் ஞாயிற்றுக் கிழரே 
வாருங்கள் என்றார். எனக்குத் தெரிந்ெவற்ரற உங்களுக்குச் தசால்ைத் ெயாைாக இருக்கிடறன் 
என்றார். இெற்குப் பிறகு, அரெ ஏற்றுக்தகாண்டு ஞாயிற்றுக் கிழரே வை நிச்சயம் தசய்துக் 
தகாண்டு கிளம்பிடனன். இெற்கு நடுவில் ெிரு கிருஷ்ேஸ்வாேி என்னிேம் கிருஷ்ே ைாவ் 
நாயக் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். அவருக்கு சங்கீெத்ெில் ேிகவும் ஈடுபாடு டேலும் இவரைத் 
தெரிந்துக் தகாண்ோல், உங்களுக்கு  இந்ெ ஊரில் ஒவ்தவாரு வித்வாரனயும் தெரிந்துக் 
தகாள்ள வாய்ப்புக் கிரேக்கும் என்றார். அவர் இவ்வாறு தசான்னது எனக்கு சரியாகப் பட்ேது, 
ஏதனன்றால் நான் ெஞ்சாவூரில் ஒவ்தவாரு வித்வாரனயும், அவருக்கு என்தனன்ன தெரியும் 
என்று புரிந்துக்தகாள்ளாேல் ெிரும்பி டபாகக் கூோது என்று நிரனத்துக் தகாண்டிருந்டென். 
அவர் தசான்ன பிைகாைம், அந்ெ தபரியவர் நாயக்கின் வடீ்டிற்கு நான் டபாடனன். டபானவுேன், 
அவர் டநைம் கழித்துத் ொன் எழுந்துக் தகாள்வார், எழுந்ெவுேன் ெிருவடிக்குக் கிளம்புகிறார் 
என்று  தெரிந்ெது. இது தெரிந்ெவுேன் அவரைச் சந்ெிப்பது ஒன்றிைண்டு நாட்கள் ெள்ளிப் 
டபாேப்பட்ேது. வழியில் இன்தனாருவரைச் சந்ெித்டென். இங்டக வியங்கே ைாவ் என்ற தபயர் 
தகாண்ே பிைசித்ெி தபற்ற ஃபிடில் வாசிப்பவர் இருக்கிறார் என்று தெரிய வந்ெது. அவர் 
வடீ்டுக்குப் டபானவுேன் அவர் ஊரில் இல்ரை என்று தெரிய வந்ெது. கிருஷ்ே ைாவ் நாயக் 
நாரள வருவார் என்று தெரிந்துக் தகாண்ேபின் அவர் வடீ்டிருக்கு நாரள தசல்ைத் 
ெீர்ோனித்டென்.  

ெரஸ்வதி மஹால் நூலகம்  

ோரையில், இங்டக பிைசித்ெி தபற்ற சைஸ்வெி ேஹால் நூல்நிரையத்ெிற்குச் தசன்டறன். 
டகப்ேன் டே [Captain CR Day] ென் புத்ெகத்ெில் சங்கீெ கிைந்ெங்களின் தபயர்கள் ேற்றும் அரவ 
கிரேக்கும் இேங்கள் பற்றிய ெகவைில், ெஞ்சாவூர் நூல் நிரையத்ரெப் பற்றியும் எழுெி 
இருந்ொர். அெனால் அந்ெ கிைந்ெங்கள் எரவ, ேற்றும் என்ன என்பரெயும், டவறு ஏொவது 
கிைந்ெங்கள் இருக்கின்றனவா என்றும் பார்ப்பெற்கு அங்டக தசல்ை நிச்சயித்டென். அங்டக 
கிருஷ்ேய்யா என்ற நூைகர் இருந்ொர். அவர் ேிகவும் நல்ைவைாக இருந்ொர்.  

இவ்வாறு தவளியூர்க்காைர்கள் வந்ொல், அவர்களுக்குக் சுற்றிக் காட்டுவார், ேற்றும் 
உபடயாகோனவற்ரறச் தசால்வார், அவர் நூைகத்ெின் டகட்ேைாரக என் முன் ரவத்து, 
"சங்கீெ கிைந்ெம்" என்று எழுெப்பட்டிருந்ெரெ எனக்குக் காட்டினார். தோத்ெோகச் டசர்த்ொல், 
சுோர் 29 கிைந்ெங்கள் இருந்ென. இவற்றில் சிை கிைந்ெங்களின் பிைெிகள் நிரறய இருக்கின்றன. 
டகட்ேைாக் ேிகவும் நன்றாகச் தசய்யப்பட்டிருந்ெது. அரெ ோ. பர்டன [Dr. Burnell's Classifed 
Catalog] தசய்ெிருக்கிறார் என்றும் தெரிய வந்ெது. அவற்றில் கிைந்ெங்களின் தபயர், ேற்றும் 
அவற்றின் பிைெிகளின் எண்ேிக்ரக, அவற்றின் விஷய சுருக்கம், அந்ெ கிைந்ெத்ெின் நிரை 
(கிழிந்ெ, தபாடிப்தபாடியாக, முழுரேயற்ற, தோத்ெ சுவடிகளின் எண்ேிக்ரக, எந்ெ ைிபி, 
எவ்வரகச் சுவடி ) முெைியரவ எல்ைாம் குறிக்கப்பட்டிருந்ெது. இெனால் ஒருவரும் டகள்வி 
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டகட்கத் டெரவடய இல்ரை. ஸ்ரீ கிருஷ்ேய்யா, “இெற்கு முன் ெஞ்சாவூரில் ேைாட்டிய 
அைசர்கள் ஆட்சி தசய்ொர்கள். இப்டபாது அவர்கள் அப்புறப்படுத்ெப்பட்ே பின், இந்ெ நகைம் 
ஆங்கிடையர்களின் ஆட்சியில் இருக்கிறது. இந்ெ நூைகம் ைாஜாவின் தபாறுப்பில் இருக்கிறது. 
ைாஜா ைாேிகளுக்குள் நிர்வாகத்ரெப் பற்றிய சர்ச்ரச வந்ெொல் அது டகார்ட் வரை 
தசன்றொல், டகார்ட் ஸ்ரீ ஆைிவரை [Oliver] "ரிஸீவர் டு டபைஸ் எஸ்டேட்ஸ்" [Mr.Geo. T. Oliver, 
Receiver and Manager of the Tanjore Palace Estates] ஆக நியேித்ெது. இப்டபாது இந்ெ நூைகம், 
"ரிஸீவர்" என்ற தபாறுப்பில், அவர் டேற்பார்ரவயில் இருக்கிறது. யாருக்காவது இங்கிருந்து 
ஏடெனும் நகல் டவண்டும் என்றால், அவர் "ஸ்ரீ ஜி .டி. ஆைிவர், ரிஸீவர் அண்ட் டேடனஜர், 
டபைஸ் எஸ்டேட்ஸ்"-ற்கு ஒரு விண்ேப்பம் ெை டவண்டும். அப்படிச் தசய்ெ பின், அந்ெ 
விண்ேப்பத்ரெ என்னிேம் தகாடுத்து, "காபியிங்க் ஃபஸீ்" [Copying Fees]  ெயார் தசய்யச் 
தசால்லுவார்கள். நான் அரெத் ெயார் தசய்து ரிஸீவரிேம் அனுப்புடவன். அெற்குப் பிறகு 
எஸ்டிடேட் [estimate] -ற்கு ஏற்ப, பேம் வசூைிக்கப்படும் ேற்றும் அெற்கு ைசீது தகாடுக்கப்படும். 
அந்ெ கிைந்ெத்ரெ நான் அலுவைகத்ெிற்கு அனுப்புடவன். அங்டக உட்கார்ந்து எழுத்ெர்கள் 
அரெப் பிைெி எடுப்பார்கள், பிறகு டகட்ேவர்களுக்குத் ெபால் மூைம் அது அனுப்பப்படும்” 
என்றார்.  

இந்ெ ஏற்பாட்ரேக் கண்டு எனக்கு ேிகவும் சந்டொஷம் உண்ோனது. நம் பக்கத்ெில் 
அைசர்களின் அைண்ேரனயில் இவ்வாறு பூர்வகீ கிைந்ெங்கரள இவ்வாறு ஒன்று டசர்த்து 
நூைகத்ெில் பாதுகாத்து அவற்ரற ோேவர்களுக்கு அவர்கள் தசாந்ெ தசைவில், பிைெி தசய்து 
தகாடுத்ொல் எத்ெரன நன்றாக இருக்கும். இது டபான்ற பை உபடயாகமுள்ள கிைந்ெங்கள் 
டவடவறு கிைாேங்களில் தவவ்டவறு ேனிெர்களிேம் ேரறந்ெிருக்கின்றன. ைாஜா ென் தசாந்ெ 
தசைவில் அவற்ரற ஒன்று ெிைட்டி, பிைெி தசய்யக் டகட்கும் ஃபஸீின் மூைம் அந்ெ தசைரவ 
ேீட்க வழி தசய்ெிருப்பெில் தகடுெல் ஏதும் இல்ரை என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது. ஆகட்டும். 
புெிொக அறிமுகோன என் நண்பர் கிருஷ்ேஸ்வாேி பிள்ரள ஏழ்ரேயான நிரையில் 
இருந்ொலும் அவர் ேிகவும் குேவானானொல், அவருக்கு இந்ெ ஊரின் நான்கு தபரிய 
ேனிெர்களின் சிடநகிெம் இருந்ெது. அவர் ஊரின் சிை ேக்களிேம் என் ஆர்வத்ரெ பற்றிக் 
கூறினார். சங்கீெம் தெரிந்ெ சிை வித்வான்கள்  சிைரிேம் என் வடீ்டிற்கு வை ஒப்புெலும் 
வாங்கித் ெந்ொர்.  

மிருதங்காச்ொரியா தாஸஸ்வாமி   ெைிக்கிழரம 26, நவம்பர் 04 

இன்று காரை பத்து ேேிக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ேைாவ் இைண்டு ேனிெர்களுேன் பயேியர் 
பங்களாவிற்கு வந்ொர். நான் அவர்கரள வைடவற்டறன். இந்ெ ஊரிலுள்ள ைாேொஸ் ஸ்வாேி 
ேேத்ெில் அவர் ஒரு ேேத்ெின் அெிபெி என்று தெரிய வந்ெது. அவைது தபயர்கள், "ைாேண்ோ 
ஸ்வாேி" ேற்றும் " ொஸ ஸ்வாேி". ொஸ ஸ்வாேி ேிகவும் நன்றாக ேிருெங்கம் வாசிப்பவர், 
ைாேோ ஸ்வாேி ேிகவும் நன்றாக சடைாட் வாசிக்கக்கூடியவர். சிை ோெங்களுக்கு முன்பு 
பிைசித்ெி தபற்ற நாைாயே ஸ்வாேியின் ேரறவுக்குப் பிறகு ெஞ்சாவூரில் 
அவருக்கடுத்ெபடியாக ேிருெங்கம் வாசிக்கக் கூடியவர்கள், டசதுைாேன் ேற்றும் ொஸ ஸ்வாேி 
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என்று ேக்கள் தசால்கிறார்கள். அவர்களில் இவர் ொஸ ஸ்வாேி. ொஸஸ்வாேி ேிகவும் 
எளிரேயான உள்ளம் பரேத்ெவைாக இருந்ொர். அவருேன் என் உரையாேல் இவ்வாறாக 
நேந்ெது: 

டக: நீங்கள் ேிருெங்கம் வாசிக்கிறரீ்கள். அென் விஷயோக ஏடெனும் புத்ெகத்ெில் சாஸ்ெிைக் 
கல்வி கற்றரீ்களா? இல்ரை குருவிேம் நரேமுரறயில் எப்படி கற்றரீ்கடளா அப்படி வாசித்து 
அென் விஷயோக சாஸ்ெிரீய அறிரவப் தபற முயற்சி தசய்யவில்ரையா? 

ப: நான் சிறிது சாஸ்ெிரீயக் கல்விரயக் கற்றிருக்கிடறன். 

டக: ைத்னாகைத்ெின் ொள அத்ெியாயத்ரெ நீங்கள் படித்டொ டகட்டோ இருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை  

டக: ொளத்ெிற்கு ஆொைோக எந்ெ கிைந்ெத்ரெக் கருதுகிறரீ்கள்? உங்கள் குரு யார்?  

ப: "நந்ெீபைெம்" ேற்றும் "ொள ைக்ஷேம்" (ெ3ர்பேம் ?) இந்ெ கிைந்ெங்கரள நான் ஆொைோகக் 
தகாள்கிடறன், அெற்டகற்ப வாசிக்கிடறன். 

டக: இந்ெ கிைந்ெங்கள் உங்களிேம் உள்ளனவா? அப்படி அரவ இருந்ொல், எனக்குக் காட்டி, 
அரெ பிைெி எடுத்துக் தகாள்ள என்னிேம் ெை முடியுோ? 

ப: ஆம் இருக்கிறது. அெரன நீங்கள் பிைெி எடுத்துக் தகாள்ள விரும்பினால், எனக்கு எந்ெ 
ஆட்டசபரனயும் இல்ரை. உங்கரளப் டபான்றவர்களின் ரகயில் இந்ெ கிைந்ெங்கள் நன்றாக 
உபடயாகப்படும் என்பெில் எனக்கு எந்ெவிெ சந்டெகமும் இல்ரை.  

டக: நீங்கள் இந்ெ கிைந்ெங்களின் என்ன தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது என்று தசால்ை முடியுோ? 

ப: இவற்றில் 108 ொளங்களின் அங்கங்கள் ேற்றும் ைக்ஷேம் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. 

டக: உங்கள் ஊரில் சங்கீெ கிைந்ெம் படித்ெவர்கள் யாடைனும் இருக்கிறார்களா? 

ப: ஆம். இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு டநைம் எவ்வளவு இருக்கிறது?  

டக: நான் இங்டக எல்ைா சிறிய-தபறிய வித்வான்களுேனும் டபசாேல் ெிரும்பிப் டபாகக் 
கூோது என்று நிச்சயம் தசய்து விட்டேன். நீங்கள் அப்படிப்பட்ேவர்களுேன் எப்டபாது 
அறிமுகம் தசய்து ரவக்க முடியும் என்றால் தசால்லுங்கள். அவர்கள் என்ரனப்பார்க்க 
வருவார்கள் என்றால் அரழத்து வாருங்கள் இல்ரைடயல் என்னிேம் தசான்னால் அவர்கள் 
எங்டக இருக்கிறார்கடளா அங்டக தசல்ை நான் ெயார். 

ப: ேிகவும் நல்ைது, அவ்வாடற தசய்கிடறன். 

டக: உங்கள் ஊரில் டேளகர்த்ொ பத்ெெி ேட்டும் ொன் பிைசாைத்ெில் இருக்கிறொ? டேளகர்த்ொ 
பற்றிய தபாதுவான தசய்ெிகள் எந்ெ கிைந்ெத்ெில் கிரேக்கும் என்று தசால்ை முடியுோ? 
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ப: இந்ெ விஷயம் உங்களுக்கு "சங்கீெ சாைாம்ருெ" கிைந்ெத்ெில் கிரேக்கும். இந்ெப் புத்ெகம் 
சைஸ்வெி ேஹாைில் இருக்கிறது. ொள விஷயங்கரளப் பற்றிய தசய்ெிகள் நான் தசான்ன 
நந்ெீ பாைெம் ேற்றும் ொள ெ3ர்பேத்ெில் கிரேக்கும். அெரன நீங்கள் பிைெி தசய்துக்தகாள்ள 
நான் ஒப்புெல் ெந்துள்டளன். இரெத் ெவிை உங்களுக்கு எந்ெ புத்ெகத்த்ரெப் பற்றியும் அறிய 
அவசியடே இல்ரை. 

இெற்குள் அவர்கள் ெிரும்பிச் தசல்ை டவண்டிய சேயம் வந்து விட்ேது, அெனால் கிளம்பி 
விட்ோர்கள்.அவர்கள் பம்பாய் தசல்ை இருப்பொகவும் தசான்னார்கள். என்டனாடு அறிமுகம் 
ஆனது தசௌகரியோகி விட்ேது என்று தசான்னார்.பிறகு அவர்கள் "சாயங்காைம் ேீண்டும் 
சந்ெிக்கைாம்" என்று தசால்ைிவிட்டுக் கிளம்பிவிட்ோர்கள். 

"அறிவின் மூலம் அறிரவப் சபறுதல்" 

ெஞ்சாவூர் சங்கீெத்ெிற்குப் தபயர் தபற்ற ஊர். வேக்கில் க்வாைியர் எப்படிடயா இங்டக அப்படித் 
ெஞ்சாவூர். அெனால், இங்டக நான்கு நாட்கள் அெிகம் இருக்க டவண்டும் என்றால் இருக்கைாம் 
என்று நிச்சயம் தசய்துள்டளன். யாரையும் விட்டுவிட்டோம் என்று ஆக விே ோட்டேன். 
என்ரனப் டபான்ற நடுத்ெை வர்க்கத்து ேனிெனுக்கு இது டபான்ற யாத்ெிரைரய ேீண்டும் 
ேீண்டும் தசய்வது கடினம் என்று எண்ேி இவ்வாறு தசய்ய முடிவு தசய்ெிருக்கிடறன். 
தசன்ரனரய விே, இந்ெ ஊரில் ேக்களுக்கு சங்கீெத்ெில் ஆர்வம் அெிகம் இருக்கிறது என்று 
டொன்றுகிறது. இந்ெ காைேத்ெினால் என் ேனம் இவ்வாறு என்னிேம் 
டவண்டிக்தகாண்டிருக்கிறது. இெற்குக் காைேம் எனக்கு இந்ெ சங்கீெத்ரெப் பற்றிய ஞானம் 
குரறவு. இவர்களால் பாேப்படும் ைாக ைாகினிகளின் தபயர்கள் எனக்கு எதுவும் தசால்ை 
முடியாது .டேலும் கீழுோக அப்பிைசித்ெோன ொளங்கள் எனக்குத் தெரியாது. ஆனாலும் 
விவாெம் தசய்ய ேட்டும் நான் ெயாைாக இருக்கிடறன். விடனாெோக இருக்கிறது இல்ரையா? 
ஆகட்டும். ஆனாலும் எனக்கு என்ன தெரியவில்ரைடயா அரெத் தெரியாது என்று ஒத்துக் 
தகாண்டு அரெப் பற்றித் தெளிவாகத் தெரிந்துக் தகாள்டவன். இெில் சங்டகாசத்ெிற்டகா 
தவட்கத்ெிற்டகா இேம் இல்ரை. ொஸஸ்வாேியின் கூற்றுப்படி, இந்ெ பகுெியில் முக்கியோன 
ஏழு ொளங்கள் ேற்றும் அவற்றின் முப்பத்ரெந்து ஜாெிகள் பற்றிய அறிவு சர்வ சாொைேோகத் 
தெரிந்ெிருக்கிறது. அவர் பக்காவாஜ் வாசிப்பெில் ேற்றும் அென் சாகித்யத்ெில் நிஜோக 
நிபுேைாக இருப்பின், அவரிேேிருந்து இந்ெ விஷயத்ரெத் தெரிந்துக் தகாண்டு எழுெி 
ரவப்டபன்; அவரை ோரையில் எப்படியும் சந்ெிப்டபன் அெற்கு நிச்சயம் சந்ெர்ப்பம் 
கிரேக்கும். அவர் "நந்ெீ பாைெம்" ேற்றும் "ொள ெ3ர்பேம்" ஆகிய புத்ெகங்கரளக் தகாண்டு 
வைப் டபாகிறார். அரெப் படித்து எனக்குப் டபாதுோனவரை விஷயம் தெரிந்துக் தகாள்ளைாம். 
இந்ெ விஷயம் தெரிந்ொல், இரெப் பற்றி விவாெம் தசய்யத் ெயாைாகி விடுடவன்.  எப்டபாதும் 
நிரனவில் தகாள்ள டவண்டிய விஷயம் என்னதவன்றால், சேஸ்கிருெம் தெரியாெவர்கள் , 
எவ்வளவு டவண்டுோனாலும் சாஸ்ெிைம் தெரிந்ொலும், புத்ெகங்கரளப் பற்றி அவர்களால் 
விவாெம் தசய்ய அவர்களுக்கு ஒரு விே பயம் இருக்கும். அெனால் இங்டக பைவியுள்ள 
புகரழக் தகாண்டு பயந்து விேக் கூோது. "கற்றுக் தகாள் இல்ரைதயன்றால் கற்றுக் தகாடு" 
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என்பெற்டகற்ப நேப்பொக முடிதவடுத்ெிருக்கிடறன். இெனால் பேம் தசைவாகும் சாத்ெியம் 
சிறிெளவு ொன் இருக்கிறது. இங்டக இருக்கும் குேவான்களுக்குப் பேம் தகாடுத்து இரெ 
தசய்வெில் பயன் இல்ரை. "அறிவின் மூைம் அறிரவப் தபறுெல்"6 என்ற நியாயத்ெின் படி 
தசய்ய முடிதவடுத்ெிருக்கிடறன். 

ஓரலச்சுவடிகள்: 
 
"டபைஸ் ரைப்ைரி" [Palace Library]யில் சங்கீெ விஷயம் குறித்ெ புத்ெகங்கள் இருந்ென. அவற்றின் 
தபயர் பின்வருோறு: 
 
1.சங்கீெ சாைாம்ருெ 
2.சங்கீெ முக்ொவைி 
3. ைாக ைத்னாகைம் (தவறும் தபயரும் பேங்களும் தகாடுக்கப்பட்டிருந்ென) 
4. அபிநய ெ3ர்பேம் (தவறும் நிருத்ய) 
5. அஷ்டோத்ெைசெ-ொள-ைக்ஷேம் 
6. ொள பிைஸ்ொைம் 
7. ொள ைக்ஷேம் 
8. ொள ெீபிகா 
9. ைாக பிைஸ்ொை 
10.ொள ெசபிைாே ெீபிகா 
11. ைாக ைக்ஷேம் 
12. ெத்ெிை டகாஹலீயம் (என்னிேம் இருக்கிறது , நிருத்யம் பற்றியது) 
13. சங்கீெ ேகைந்ெம் (என்னிேம் இருக்கிறது, நிருத்யம் பற்றியது) 
14. சத்வாரிம்ஶத் செ ைாக நிரூபேம் (வர்ேரனகள் ேற்றும் பேங்கள், சேீபத்ெியது) 
15.  சங்கீெ ெ3ர்பேம் (என்னிேம் இருக்கிறது) 
16.  சங்கீெ ைத்னாகைம் (என்னிேம் இருக்கிறது) 
17. 
18.      என் உபடயாகத்ெிற்காகாது. இென் தபயர்கரள ேறந்து விட்டேன்.  
19. 
 
ஸ்ரீைிவாெ ொஸ்திரி 

இன்று ேெியம் என்ரனப் பார்க்க, ஸ்ரீனிவாச சாஸ்ெிரி பயேியர் பங்களாவிற்கு வந்ொர். 
இவரை எனக்குப் பரிச்சயம் இல்ரை. ஆனால் மும்ரபயிைிருந்து இவருேன் கடிெப் 
டபாக்குவைத்து இருந்ெது. இவர் வித்வான் என்றும் இவர் சங்கீெ கிைந்ெங்கரள பிைெி தசய்து 
                                                           
6
 [गुरु शुशू्रषया विद्या पुष्कलेन धनेन िा 
अथ िो विद्यया विद्या चतुथो न उपलभ्यत े] 
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எனக்குக் தகாடுப்பார் என்று இவரைப் பற்றி எனக்கு மும்ரபயில் டவொச்சாரியா ஸ்ரீெை 
சாஸ்ெிரி நாசிக்கார் தசால்ைி இருந்ொர். அெனால் அவருக்கு நான் எழுெி இருந்டென், அடெ 
டபால் அவரும் மூன்று கிைந்ெங்கரள எனக்கு அனுப்பிக் தகாடுத்ொர். அரவ 1.சங்கீெ ேகைந்ெம் 
2. சத்வாரிம்ஶத்ைாக நிரூபேம் 3. ெத்ெிை டகாஹலீயம் ஆகியரவ. இந்ெ நல்ை ேனிெருக்கு 
நான் தசன்ரனயிைிருந்டெ கடிெம் எழுெி இருந்டென். ஆனால் அவர் ஊரில் இல்ைாெொல், 
சற்று ொேெோக வந்ெிருக்கிறார். இருக்கட்டும். இவரை டநரில் பார்த்து பரிச்சயம் தசய்துக் 
தகாண்ேது நல்ைொகப் டபாய் விட்ேது. இவர், “ெஞ்சாவூரின் எடுடகஷனல் இன்ஸ்தபக்ேர் 
[educational inspector] , நாடகாஜி ைாவ் தபரிய ேனிெர். அவர் பி.ஏ. படித்ெிருகிக்கிறார் ேற்றும், 
சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ெில் ேிகவும் நிபுேர். அவர் இந்ெ சங்கீெத்ெிற்காக முயற்சிகள் பை 
டேற்தகாள்கிறார். அவரிேம் ஸ்ரீ டசாேநாெ ஐயர் என்று ஒரு பிைசித்ெி தபற்ற பாேகர் 
இருக்கிறார், ேற்றும் அவர்கள் முெல்நிரைப் பள்ளிகளில் சங்கீெம் தசால்ைிக் தகாடுக்க 
ஆைம்பித்ெிருக்கிறார். அந்ெ கண்டோட்ேத்துேன் ஒன்றிைண்டு எளிரேயான சுருக்கோன 
புத்ெகங்கரள எழுெி இருக்கிறார். தோத்ெத்ெில் இந்ெ ேனிெரைச் சந்ெிப்பது ேிகவும் நல்ைது 
ேற்றும் உபடயாகோகவும் இருக்கைாம்” என்றார். இரெச் தசான்னவுேடன நான் அவரைப் 
பார்ப்பெற்குத் ெயார் என்டறன், அவர் நாடகாஜைீாவிேம் தசால்ைக் கிளம்பிவிட்ோர். பிறகு ஒரு 
ேேி டநைத்ெிற்குள் ெிரும்பி வந்து,  ஸ்ரீ நாடகாஜி ைாவ் ொன் டவரைகரள முடித்துக் தகாண்டு 
மூன்றரை ேேிக்கு எனக்காக காத்துக் தகாண்டிருப்பார் என்று தசான்னார். 

ஸ்ரீ நாடகாஜி ராவுேன் ெந்திப்பு 

பிறகு மூன்றரை ேேிக்கு, ஸ்ரீனிவாச சாஸ்ெிரியுேன் நாடகாஜைீாரவச் சந்ெிக்க அவருரேய 
அலுவைகத்ெிற்குச் தசன்டறன். தசான்ன பிைகாைம் அவர் எல்ைா டவரைகரளயும் முடித்து 
விட்டு ரகக்கு அருகில் ஹார்டோனியப் தபட்டிரய ரவத்துக் தகாண்டு எனக்காகக் காத்துக் 
தகாண்டிருந்ொர். இரெத் ொன் உண்ரேயான நன்னேத்ரெ என்பது. இந்ெ ேனிெர் ஆயிைம் 
ரூபாய் சம்பாெிக்கும் அெிகாரியாக இருந்ொலும் ெனக்குப் பிடித்ெ விஷயத்ெில், சிறு 
பிள்ரளடபான்ற அவைது ஆர்வத்ரெப் பார்த்து எனக்குப் டபைானந்ெோனது. உபசாைத்ெிற்காகப் 
பரிச்சயம் தசய்துக்தகாண்ேபின், நாடகாஜி ைாவ் நான் எந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி ஆைாய இங்டக 
வந்டென் என்றும் அவர் அெற்கு எவ்வாறு உெவி தசய்ய முடியும் என்றும் டகட்ோர். இென் 
பிறகு எங்கள் சம்பாஷரே பின்வருோறு நேந்ெது:- 

நான்: ஸ்ரீ நாடகாஜைீாவ்! நீங்கள் இந்ெ விஷயத்ெிற்காக பை நாட்கள், ேிகவும் முயற்சிதயடுத்துக் 
தகாண்டிருக்கிறரீ்கள் என்றும் நீங்கள்  சங்கீெ விஷயம் பற்றி "ப்ரைேர்ஸ்" [primers] முெைிரவ 
எழுெி இரெப் பள்ளிகளிலும் பைப்பி இருக்கிறரீ்கள். இந்ெ விஷயம் வைைாற்றில் மூொைான 
ெஞ்சாவூரின் "ரிக்கார்ட்ஸில்" [records] எப்டபாதும் இருக்கும் என்று தசால்வெில் ெரே எதுவும் 
இல்ரை. எங்கள் பக்கத்ெில் இதுடபான்ற முயற்சிகளில் தவற்றி கிரேக்க இன்னும் நிரறய 
நாட்கள் ஆகும். ஏதனன்றால் அங்டக இருக்கும் பத்ெெிரயப் பற்றி இது டபான்ற நியேங்கரள 
எழுதுபவர்கள், ேற்றும் ஆர்வத்துேனும் உத்ஸாகத்துேனும் டவரை தசய்ய அெிகாரிகள் 
இன்னும் முன் வைவில்ரை. அந்ெ சங்கீெத்ெிற்காக, இது டபான்ற நல்ை பிரைேர்கள் யாரும் 
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எழுெக்கூே இல்ரை. எங்கள் பக்கத்ெில், டேளகர்த்ொக்கள் ேற்றும் அவற்றின் உரிய 
ஸ்வைங்கரளப் புத்ெகத்ரெ ரவத்து அந்ெ டேளங்களின் ஜன்ய ைாகங்கள், ேற்றும் 
ஆடைாஹேம் அவடைாஹேம் முெைியரவப் பைவைாக இல்ைாெெனால் இந்ெ வரகயில் 
முன்டனற்றம் ஆக சாத்ெியம் இல்ரை. இவ்வாறு நேப்பது நல்ைது, நேந்துக் தகாண்டு ொன் 
இருக்கும். அங்டகயுள்ள வித்வான்களுக்கு இங்டக இருப்பது டபான்ற ஆர்வம் வந்ொல் அென் 
பரிோேம் நன்றாகத் ொன் இருக்கும். அங்டக இருக்கும் ைாக-ைாகினிகளின் சரியான 
வரகப்படுத்ெல், ேற்றும் அவற்றின் வர்ஜ்யங்கள், ஆடைாஹே-அவடைாஹேம் முெைிய 
நியேங்கள் சரிவை அரேந்ொடை நல்ை பாரெ கிரேத்ெொகி விடும். சரி, நான் உங்களிேம் 
ஒன்று டகட்க விரும்புகிடறன் - நீங்கள் இந்ெ புத்ெகங்கரள எல்ைாம் எழுெியிருக்கிறரீ்கள், 
ேற்றும் ைாகத்ெின் நியேங்கரளக் காட்டியிருக்கிறரீ்கள், பைப்பி இருக்கிறரீ்கள், 
இவற்றுக்தகல்ைாம் ஆொைோக உள்ள கிைந்ெம் எது? அந்ெ கிைந்ெம் சேஸ்கிருெத்ெில் 
இருக்கிறொ அல்ைது டெசீ பாரஷயில் இருக்கிறொ? 

ப: நான் முெைில் இந்ெ விஷயத்ெிற்காக, பை சேஸ்கிருெ புத்ெகங்கரள ெரை கீழாகப் 
படித்டென். ஆனால், அெனால் எந்ெ விெ ைாபமும் இருக்கவில்ரை. நான் இன்ரறய 
சங்கீெத்ெிற்கும், பண்ரேய சங்கீெத்ெிற்கும் எந்ெ விே சம்பந்ெமும் இல்ரை என்ற ேெத்ரெச் 
சாைந்ெவனாகிவிட்டேன். இது அெிைிருந்து வந்ெொ இல்ரையா என்பது பற்றி எதுவும் 
தெரியாது. அது முற்றிலும் வேீான பாண்டித்யம். ஏொவதொரு பண்ரேய அறிஞரை, 
ேரியாரெடயாடு ஒரு கைாச்சாை ரீெியாகப் பார்ப்பெில் ஆர்வேிருந்ொல் அரெ ஆைாயைாம். 
ஆனால் சாஸ்ெிரீய ெிருஷ்டியில், அெற்கு ஒரு உபடயாகமும் இல்ரை என்று நான் தசால்ை 
முடியும்.அரெ எல்ைாம் ரவத்துப் பார்த்ொல் எங்கள் தெற்கத்ெிய வரகப்பாடு உத்ெேோனது 
என்று கருதுகிடறன். 

டக: அது உத்ெேோனது என்று நானும் தசால்டவன். ஆனால் அந்ெ சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரளப் 
பற்றிய பிைாசீன சங்கீெத்ரெப் பற்றியும் உங்களின் ேெிப்பின்ரே என்ரன சற்டற 
சங்கேப்படுத்துகிறது என்று தசால்ை உங்கள் அனுேெி டவண்டுகிடறன். நான் முடிவாக ஒரு 
டகள்வி டகட்கிடறன், நீங்கள் சங்கீெ ைத்னாகைம் படித்ெிருக்கிறரீ்களா? அெில் உள்ள 
ஸ்ருெிகளானால் ஆன ஸப்ெகங்கரள நீங்கள் புரிந்து தகாண்டிருக்கிறரீ்களா? 

ப: அவற்ரற எல்ைாம் நான் பார்த்ெிருக்கிடறன். ஆனால் யாரும் அந்ெ ஸ்ருெிகரள 
உபடயாகிப்பெில்ரை. எங்கள் 12 ஸ்வைங்களாைான  ஸப்ெகங்கடள எங்களுக்கு நன்றாக 
இருக்கிறது 

நான்: ஆனால் ஐடைாப்பியர்கள் உங்கள் ஸப்ெகங்களின் வடிவங்கரள எங்களிேேிருந்து ொன் 
எடுத்துக் தகாண்டிருக்கிறரீ்கள் என்று தசால்கிறார்கள் என்று ரவத்துக் தகாள்ளுங்கள். நாங்கள் 
இங்டக வந்ெ பின், எங்களரெப் பார்த்து உங்களவருள்  ஏொவதொரு பண்டிெர் இந்ெ 
வரகப்பாட்ரே தசய்ெிருக்கிறார் என்றால், இெற்கு நீங்கள் ஏடெனும் பெில் தகாடுக்க 
முடியுோ? அப்படி தகாடுக்க முடிந்ொல் அது எந்ெ கிைந்ெத்ெின் ஆொைத்ெில் இருக்கும்? 



Page 56 of 268 
 

ப: என்னால் இெற்கு சரியான பெில் தசால்வது இயைாது. 

டக: சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் சுத்ெ ஸ்வைங்களின் ஸப்ெகம் எது? அொவது அவற்ரற 
ரவத்துக் தகாண்டு நீங்கள் எந்ெ டேளத்ரெ அரேப்பரீ்கள் ? 

ப: அரெ என்னால் தசால்ை முடியாது. ஆனால் இங்டக "ோயாோளவ" த்ெிைிருந்து ொன் 
பயிற்சி தொேங்கப் படுகிறது. ஆனால் கிைந்ெங்களில் என்ன இருக்கிறது? ைத்னாகைத்ெில் என்ன 
இருக்கிறது?  

நான்: பாரிஜாெத்ெின் ஆொைத்ெின் படி, அது கைஹைப்ரியா என்று  முடிவாக தசால்ை முடியும். 
(இெற்குப் பிறகு, காகிெத்ெில் பேம் வரைந்து,  அரவ எப்படி இருந்ெது இந்ெ விஷயத்ரெ  
அவருக்கு விளக்கிடனன்). சரி மூர்ச்சரனரயப் பற்றி நீங்கள் ஏதும் அறிவரீ்களா? நீங்கள் 
அவற்றின்  உபடயாகத்ரெப் பற்றி டயாசித்ெீர்களா? 

ப: இல்ரை அது எனக்குத் தெரியாது. நான் காகிெத்ரெ எடுத்து, அரெயும் விளக்கிடனன். 
அெற்குப் பிறகு அவர் அெிசயித்து, ொன் இது வரை புத்ெகத்ரெ இந்ெ கண்டோட்ேத்துேன் 
படிக்க வில்ரை என்று ஒத்துக் தகாண்ோர்.  

அப்டபாது உங்களுக்கு அரவ முற்றிலும் உபடயாகேற்றரவ, தவறும் பாழரேந்ெ கட்டிேங்கள் 
டபான்றரவ  என்று  தசால்ை என்ன அெிகாைம் இருக்கிறது? இேம் ேற்றும் காைத்ெிற்டகற்ப, 
ைாகங்களில் ோற்றங்கள் வந்துள்ளன. ஆனால் அென் வளர்ச்சி எவ்வாதறல்ைாம் நேந்ெது, 
ேற்றும் முெைில் எந்ெப் பகுெி இருந்ெது, எது எவ்வளவு ோறியது, இரெப் பார்ப்பது 
உபடயாகேற்றது என்று என்னால் தசால்ை முடியாது. உங்கரளப் டபான்ற வித்வான்களும் 
அப்படிச்தசால்ைக்கூோது என்று நான் நிரனக்கிடறன். எல்ைா கிைந்ெங்களின் ஸப்ெகமும் 
"கைஹைப்ரியா" அல்ை. உண்ரே என்னதவன்றால் அது பாரிஜாெத்ெின் படி ேட்டும் ொன்.  

நாடகாஜி - நான் முெைில் ஒரு முரற இரெத்ொன் அனுோனம் தசய்டென் (ென்னுரேய 
எழுத்ெரிேம்) என்ன தகாஞ்ச நாட்கள் முன்னர் யாடைா டகட்ேடபாது நான் "கைஹைப்ரியா" என்று 
இந்ெ ஸப்ெகத்ெின் தபயரை நான் தசான்டனன், நிரனவிருக்கிறொ. (எழுத்ெர் - ஆம்) ஆனால் 
அது தவறும் அனுோனம் ேட்டுடே. இப்டபாது நீங்கள் ஆொைத்துேன் விளக்கியது நன்றாகப் 
டபாய் விட்ேது. இடெ டபால் கிைாேத்ரெப் பற்றியும் நான் அனுோனம் தசய்ெிருக்கிடறன். 
ஆனால் நீங்கடள அரெயும் விளக்குங்கள். அெனால் நான் டேலும் அரெப்பற்றி சிந்ெிக்க 
முடியும். 

டக: நீங்கள் சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரள சரிவை புரிந்துக் தகாள்ளவில்ரை என்று இப்டபாது 
டொன்றுகிறது. அெனால் ொன் அெரன உபடயாகப்படுத்ெ முடியவில்ரை. ஸப்ெகங்கரளப் 
புரிந்துக் தகாண்ோல், ைாகத்ெின் வர்ேரனகரளப் புரிந்துக் தகாண்ோல், ைாகத்ெின் 
ஸ்வரூபங்கரளப் பற்றிக் கற்பரன தசய்வது சாத்ெியோகும். ஆனால் அடெ தபயருள்ள அடநக 
ைாகங்கள் உங்களது ஜனக-ஜன்ய ைாகங்களில் உள்ளன என்றால் பண்ரேய ேட்டும் இன்ரறய 
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ைாகங்கரள ஒப்பாைாய்வது முடியாொ என்ன? இவ்வாறு தசய்வது ைாபகைோகத் ொன் ஆகும், 
குரறந்ெ பட்சம் சங்கீெத்ெிற்கு ஒரு நல்ைவிெோன வைைாறு கிரேக்கும் அளவா? 

ப: ஆம். அது உண்ரே. இந்ெத் டெேல் நல்ைது. நான் தசால்வது என்னதவன்றால், இன்று 
டேள பத்ெெி ேனத்ெிற்குப் பிடித்ெொகவும் பைவியும் இருக்கிறது. பிறகு பண்ரேய காைத்து 
விஷயங்கரளத் டெடிச்தசல்ை என்ன அவசியம்?  

நான்: சரி. இது குறித்து நான் டேலும் ஒன்றும் தசால்ைப்டபாவெில்ரை. இது அவைவர் 
இஷ்ேத்ரெப் தபாறுத்ெது. உங்கள் டேளங்கள் டெசத்ெில் அரனவருக்கும் பிடிக்கும் என்று 
உங்களுக்கு நம்பிக்ரக இருக்கிறொ? உங்கள் ஊரிடைடய இரவ எல்டைாருக்கும் 
பிடித்ெோனரவயா? 

ப: இல்ரை. எல்ைா டேளங்களும் ஒடை டபாை ஜனைஞ்சகோனரவ அல்ை. டேலும் அரவ 
ேக்களுக்குப் பிடித்ெரவயும் அல்ை. உொைேம் - கனகாங்கி ேற்றும் சிை ைாகங்கள் 
ேக்களுக்குப் பிடிப்பெில்ரை. இரெ நான் ேட்டும் தசால்ைவில்ரை, கிைந்ெக்காைர்கள் கூே 
அப்படித்ொன் தசால்கிறார்கள்.  

டக: எந்ெ கிைந்ெக்காைர்? 

ப: எட்ரேயாபுைத்ெில் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் என்ற தபயர் தகாண்ே, பிைசித்ெி தபற்ற வித்வான் 
இருக்கிறார். அவர் ெேது "சங்கீெ ஸம்ப்ைொய பிைெர்சினி" என்ற புத்ெகத்ெில் இவ்வாறு 
தெளிவாகக் தகாடுத்ெிருக்கிறார். இந்ெ பத்ெெிரய உண்ோக்கியவர் ொன் க்ைே எண்ேிக்ரக 
[permutations] யின் சுருங்கிய சித்ொந்ெத்ெின் படி, எவ்வளவு தசய்ய முடியுடோ அவ்வளவு 
தசய்ொர், ஆனால் ஜனைஞ்சகோக எரவ இருக்கக் கூடுடோ அரவ ேட்டுடே 
ஜனைஞ்சகோகின்றன. 

டக: உங்கள் பக்கத்ெில் எந்ெ டேளங்கள் ேற்றும் ஜன்ய ைாகங்கள் ேிகவும் 
டைாகப்பிரியோனரவ? 

ப: ஆம். அரெச் தசால்கிடறன்.  
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இந்ெ டேளங்களும் ஜன்யங்களும் எங்கள் தெற்கில் ஜனைஞ்சகோனரவ. இென் மூைம் 
இங்டகயுள்ளவர்களின் ருசிரய நீங்கள் புரிந்துக் தகாள்ள முடியும்.  

டக: டநற்று உங்கள் ஊரின் ைாேொஸ் ஸ்வாேி ேேத்ெின் அெிபெி என்ரனப் பார்க்க பயேியர் 
பங்களாவிற்கு வந்ெிருந்ொர். அவர் சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கள் படித்ெ ேற்றும் புரிந்ெ 
வித்வான்கள் பைர் ெஞ்சாவூரில் இருக்கிறார்கள் என்று தசான்னார். நீங்கள் அவரைச் சந்ெித்து 
இது குறித்து டபசியிருக்கிறரீ்களா? 

ப: எனக்குத் தெரிந்து,  இந்ெ ஊரில் அப்படி ஒருவரும் கிரேயாது . சிைர் அங்டக-இங்டக 
ஏொவது ஸ்டைாகங்கரள ஏொவதொரு புத்ெகத்ெிைிருந்து ேனனம் தசய்ெிருக்கைாம், அது 
பற்றி எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் இங்டக கிைந்ெங்கரளப் புரிந்துக் தகாண்ேவர்கரளப் 
பார்த்ெதும் இல்ரை, அவர்கரளப் பற்றிக் டகட்ேதும் இல்ரை. சங்கீெ கிைந்ெங்கரளப் பற்றிய 
விவாெம். உங்கள் ஊரில் நேப்பது டபாை, அங்டக இங்டக எதுவும் இல்ரை. எங்கள் தசய்ெ-

வரிரச 
எண் 

டேளத்ெின்  
தபயர் 

ஜன்ய ைாகம் 

8. டொடி 1. ஆசாவரீ 2. ென்யாஸ்ரீ 3. புன்னாகவைாளி  4.பூபாளம் 5.  கண்ோ (கேலீ 
ப்ரிய) 

15 ோயாோளவ 1.தகௌள 2. நாெைாேக்ரி 3. சாடவரி 4. பைஜ் 

16 சூர்யகாந்ெ  1.ைைித் 2. வசந்த் 3.தசௌைாஷ்ட்ை 

20 நேரபைவி 1.ஆனந்ெ ரபைவி 2.ரபைவி 3. முகாரி 4.ரீெிதகௌள 

22 கைஹைப்ரியா  1.கானோ 2. காஃபி 3. ஸ்ரீ 4. ெைபார் 5.நாயகி 6. ேத்யோவெீ 7. ஹுடசனி 

28 காம்டபாஜி 1.ஜிஞ்டஜாடி 2.கோஜ் 3.காடோெி 4. டகொைதகௌள  5. ஷஹானா 6. 
நாேகுறஞ்சி 7. பிஹாகோ 8. டோஹனம் 9. டஸாைடி 

29 சங்கைாபைேம் 1.சங்காைாபைேம் 2. அோ3ோ (அோோ) 3. ஆைபி  4. குறஞ்சி 5.டகொை 6. 
சாடவரி (சுத்ெ சாடவரி) 7.டெவகாந்ொரி 8. நவடைாஜ் 9. நீைாம்பரி 10. 
பிஹாக் 11. பிைஹரி 12. ஹம்ஸத்வனி 

51 காேவர்த்ெனி (நம்முரேய பூர்வ)ீ 

53 பூர்வகீல்யாேி 1. பூர்வ ீ(ோர்வா ொட்) 

65 டேசகல்யாேி 1. கல்யாண் 2. சாைங் 
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தசய்யப்பே டேளங்கள் , ஜன்ய ைாகங்கள் இவற்ரறத் ெவிை டவறு எதுவும் அறிவெில்ரை. 
இந்ெ ஊரில் இது ேட்டுடே பிைசாைத்ெில் இருக்கிறது. 

டக: உங்கள் ஊரின் ைாகங்களின் ஸ்வரூபங்களில் ேெடபெம் இருந்து வந்ெிருக்கிறொ? 

ப: ேெடபெங்கள் நிரறய இருந்ெிருக்கின்றன. தபயரில் ஒற்றுரே இல்ரை. ஆனால் ரூபத்ெில் 
அொவது வர்ஜ்ய அவர்ஜ்ய ஸ்வைங்களில் , ேற்றும் ஆடைாஹ, அவடைாஹேத்ெில் 
பாடுபவர்கள் ஜனைஞ்சகத்ெிற்காக சிற்சிை ோற்றங்கள் தசய்வதுண்டு, அரவ ேக்களுக்குப் 
பிடிக்கிறது.  

டக: பிறகு பாடுபவர்களுக்குள் ேெடபெம் வந்ொல், எந்ெ கிைந்ெத்ரெப் பிைோேோகக் தகாண்டு 
அரெ நிர்ேயிக்கிறார்கள்? அது சேஸ்கிருெத்ெில் இருக்கிறொ பிைாகிருெத்ெில் இருக்கிறொ?  

ப: யாரும் எந்ெ பிைோேக் கிைந்ெத்ரெயும் ரவத்துக் தகாண்ோொகத் தெரியவில்ரை. 
ஒவ்தவாருவரும் ென்னுரேய ேெத்ரெ முன் ரவக்கிறார்கள். ஆனால் நல்ைடவரளயாக, 
எட்ரேயாபுைத்ெின் ெீக்ஷிெர் ஒரு தபரிய கிைந்ெத்ரெ பிைபைப்படுத்ெி இருக்கிறார். இது டபான்ற 
விவாெங்கரள நிர்ேயிப்பெற்காக அந்ெ கிைந்ெம் தபரிய ஆொைோக இருக்கும் என்று 
டொன்றுகிறது, அெில் ெீக்ஷிெர் ஜன்ய ஜனக ைாகங்களின் ஸ்டைாகத்ரெக் தகாடுத்ெிருக்கிறார். 
கிைந்ெம் நன்றாகச் தசய்யப் பட்டிருக்கிறது. என்னுரேய ஆரச அது சீக்கிைம் ேக்களால் 
ஏற்கப்பேடவண்டும் என்பது ொன். 

டக: டேளகர்த்ொ பத்ெெி எவ்வளவு பழரேயானது என்பரெக் கூற முடியுோ? அரெக் 
தசய்ெவரைப் பற்றி தபாதுவான விஷயங்கள் எங்டக கிரேக்கும்? 

ப: என்னுரேய கருத்துப்படி, அது 15-16 ஆம் நூற்றாண்டில் தசய்யப்பட்ேது. நான் 
டகள்விப்பட்ேது என்னதவன்றால், டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெரின் ஸம்ப்ைொயத்ெில் வந்ெ டவங்கேேகி 
என்ற சிஷ்யர் ொன் இரெச் தசய்ொர். இது நல்ை முரற என்பெில் சந்டெகடே இல்ரை. 
உங்களுக்கு சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் புத்ெகத்ெில் இது பற்றிய ெகவல் கிரேக்கும். டகாவிந்ெ 
ெீக்ஷிெரும் ெஞ்சாவூரைச் டசர்ந்ெவர். சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் ென்னுரேய புத்ெகத்ெில் சேஸ்கிருெ 
ஸ்டைாகங்களுேன் ைாகத்ரெக் தகாடுத்ெிருக்கிறார். அந்ெ புத்ெகம் தெலுங்கு ைிபியில் 
இருக்கிறது.  

இந்ெ டபச்சு வார்த்ரெ முடிந்ெபின், என் முயற்சி டவறு ெிரசயில் இருப்பொலும், உங்கள் 
சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களில் ஈடுபாடின்ரேயின் காைேோகம், நேக்குள் டவறு எதுவும் 
விவாெிப்பெில் பயன் இல்ரை என்று தசான்டனன். நீங்கள் தசான்னபடி இந்ெ ஊரில் எனக்குத் 
டெரவயான விஷயம் கிரேக்கும் சாத்ெியம் ேிகவும் குரறவாகப் படுகிறது. ஆனால் என் 
ேனம் இந்ெ ஊரில் எல்ைா பிைசித்ெி தபற்ற சங்கீெ ஸ்ெைங்கரளயும் டநரில் தசன்று பார்த்து, 
என்ன கிரேக்கிறது என்று பார்க்க ஆவைாக இருக்கிறது.  

டேளகர்த்ொ நன்றாகடவ இருக்கிறது, அரெப் பற்றி ெகவல் கிரேப்பது எளிொக இருக்கிறது. 
சின்னஸ்வாேி முெைியார் ென் "ஓரியண்ேல் ேியூஸிக்" என்ற புத்ெகத்ெில் நன்றாகச் தசால்ைி 
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இருக்கிறார், டேலும் தசன்ரனயில் சிங்கைாச்சாரியார் ென் சிறு புத்ெகத்ெில் எழுெி இருக்கிறார். 
அந்ெ ைாகங்கள் டகட்பெற்கு எப்படி இருக்கிறது, ேற்றும் அென் கேகங்கள் எரவ ேற்றும் 
அவற்றின் தபயர்களில் வழங்கப்தபறுகிறது, அந்ெ ைாகங்கரளப் பாடும் டபாது எப்படி , 
எங்தகங்கு நிற்கிறார்கள், இவற்ரறதயல்ைாம் ேட்டும் அறிந்துக்தகாள்ள டவண்டும். உங்கள் 
பகுெியின் ஆயிைக்கேக்கான ைாகங்கள், அவற்றின் கிைந்ெங்களில் தகாடுக்கப்பட்ே 
தபயர்களிடைடய வழங்கினால், பிறகு கிைந்ெங்களில் தகாடுக்கப்பட்ே ைாகங்கள், ேற்றும் உங்கள் 
ைாகங்களின் ஸ்வரூபங்களில் என்ன ஒற்றுரே, என்ன டவற்றுரே என்பரெ ஆைாயந்து, அது 
எப்படி எவ்வாதறல்ைாம் என்பரெதயல்ைாம் இருக்கின்றன என்று டயாசிக்கடவண்டும் என்படெ 
என்னுரேய இந்ெ முயற்சியின் டநாக்கம். இன்ரறய ஸ்வரூபம் கிைந்ெங்களில் தகாடுக்கப்பட்ே 
ஸ்வரூபத்டொடு ஒத்துப் டபாகிறொ இல்ரையா என்பரெயும் பார்க்க டவண்டும். ஆனால் 
இப்டபாது இது பற்றிப் டபசுவது சாத்ெியம் இல்ரை. நாடகாஜிைாவ் ென்னுரேய ேனத்ெில் ஒரு 
தபரிய ஆைாய்ச்சி தசய்யும் ஆவல் இருக்கிறது என்றும் அரெ சுருக்கோக எனக்குச் 
தசான்னார். எங்களுரேய பத்ெெியில் ஒவ்தவாரு ைாகத்ெிற்கும் ஆடைாஹேம், அவடைாஹேம் 
தெளிவாகக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடைாஹே-அவடைாஹேங்கள் தகாடுக்கப் பட்டிருந்ொலும், 
தவறும் ஆடைாஹே-அவடைாஹேத்ெினால் ோத்ெிைம், ைாகத்ெின் ஸ்வரூபம் உங்கள் முன் 
நன்றாக டொன்றுவெில்ரை. அெில் ஆங்காங்டக நிற்க டவண்டியிருக்கிறது. சிை ஸ்வை 
ஸமூஹங்கள் ஒன்றுக்தகான்று ஓைளவு ஒடை டபால் இருக்கின்றன. இரெதயல்ைாம் 
கவனித்ெபின், இது டபான்றவற்றிற்கு சாஸ்ெிை ரீெியாக ஏடெனும் காைேம் இருக்கும் என்று 
நான் சிந்ெித்டென். இைண்டு சதுஷ்கங்கங்கரள (tetrachord) அவ்வப்டபாது ஒடை டபாைச் 
தசய்கிடறாம். அெனால் குறிப்பிட்ே ஸ்வைங்களுக்கு குறிப்பிட்ே ஸ்வைங்கடளாடு சம்வாொத்ேக 
சம்பந்ெம் இருக்கிறொ என்று ஆைாய டவண்டும். இவ்வாறு இன்று சிற்சிை ஸ்ொனங்களில் ஏன் 
நிற்கிறார்கள் என்று புரியும், ேற்றும் அென் நியேங்கரள வரையறுக்க முடியும்.  

இெற்கு முன்னரும், ஏடெனும் ஒரு சங்கீெம் பிைசாைத்ெில் இருந்ெிருக்கும் என்று ொன் நான் 
எப்டபாதும் ஒத்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். டேலும், "சர்ரவவல் ஆஃப் ெி ஃபிேஸ்ட்" [Survival Of the 
fittest] என்ற நியேத்ெிற்டகற்ப, எந்ெ ைாகம் பிைசாைத்ெில் இருக்க முடியுடோ அவற்ரற எந்ெப் 
பண்டிெைாவது - அவர் டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெடைா அல்ைது "ேகிடயா" (டவங்கே), இந்ெ அழகான 
முரறரய வரகப்படுத்ெியொல் அது இன்று வரை பாதுகாக்கப்பட்டு வந்ெிருக்கிறது. இது 
என்னுரேய ஊகம் (hypothesis). பின்னர் என்னுரேய கருத்து என்னதவன்றால் இவற்றின் 
ஆடைாஹே அவடைாஹேத்ெின் வடிவில் இவற்றிற்கு என்ன ரூபம் இருக்கிறது அரெ 
ஏொவதொரு சித்ொந்ெத்ெின் அடிப்பரேயில் நிச்சயித்ெிருக்க டவண்டும். இெற்குப் பிறகு 
ஸ்வைங்களின் அரேப்பு, சாதுர்யம் இெில் கவனம் தசலுத்ெி இருக்க டவண்டும். ஒவ்தவாரு 
ைாகத்ெிலும் டேடை தசல்லும் டபாதும், கீடழ வரும் டபாதும், எங்தகங்டக நிற்க டவண்டும், 
எந்ெ ஸ்வைத்ரெ நீண்ே டநைம் பிடிக்கைாம், எங்டக டவகோகப் பிடிக்கடவண்டும், இரெ 
முன்டனார்கள் நன்றாகக் கவனித்ெிருக்கிறார்கள். 

இவ்வாறு பார்த்ெபின், எந்ெ ஸ்வைங்களுக்குள் 8 அல்ைது 6 தசேிடோன்ஸ் [semitones] 
இரேதவளி இருக்கிறடொ அரவ பைஸ்பைம் சம்வாெியாகத் தெரிகிறது என்று எனக்குப் 
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புரிந்ெது. இரெ ஒரு உொைேத்ொல் புரிந்துக் தகாள்ளைாம். அது எவ்வாதறனில்: க ே க 
ேற்றும் ெ நி ெ - இரவ ஒடை டபாை இருக்கிறது, ஏதனனில் "ெ" என்பது "க" ரவ விே 6 
தசேிடோன்ஸ் ெள்ளி இருக்கிறது. நி என்பது ே வின் அடெ பிைோேத்ெில் இருக்கிறது. 
ேீண்டும் க என்ற ஸ்வைம் நி-யுேன் சம்வாெியாக இருக்கும், ஏதனனில் அவற்றின் இரேதவளி 
6 தசேிடோன்ஸ். எல்ைா ஆடைாஹே-அவடைாஹே ைாகங்கள் பாடும் டபாது அவற்றின் 
தவவ்டவறு ஸ்வை ஸமூஹங்கள் இந்ெ சித்ொந்ெத்ெின் அடிப்பரேயில் ஒன்றுக்தகான்று டவறு 
பட்டிருக்கிறது.  ஒன்றிைண்டு ைாகங்களில் இவ்வாறு ஸ்வை ஸமூஹங்கரளப் பார்த்து 
ஒடைடபாை, "ஸரிகே பெநிஸ" என்றவாறு ஒடை டவகத்ெில் ஸ்வைங்களில் டேடை தசன்றால் 
ைாகம் உண்ோகாது, அவற்றின் சிறுசிறு பகுெிகளாகச் தசய்து, குறிப்பிட்ே ஸ்ொனத்ெில் 
நின்றால், ைாகம் அரேயாளம் காணும் படி இருக்கும் என்று டயாசித்ெிருக்கிடறன். இென் 
ெத்துவம் என்ன? இரெத் டெேத் டெே, ஒரு முரற இவ்வாறு நின்றால், ஸ்வைஸமூஹத்ெின் 
அரேப்பு ஒடை ோெிரி, ேற்றும் கீடழயுள்ள ஸ்வை சமூகத்ெின் குறிப்பிட்ே அளரவயில் 
ஆகிவிடுகிறது என்று டொன்றியது. இந்ெ அளரவ 8 அல்ைது 6 தசேிடோன்ஸ்-ஆக 
இருக்கைாம் என்று டொன்றியது. இெனால் ைாகத்ரெத் டெடுவது சாத்ெியோகிறது என்று  
எனக்குப்பட்ேது. நான் இென் உெவியால் புழக்கத்ெில் இருக்கும் எல்ைா ைாகங்கரளப் பற்றியும் 
நன்றாக சிந்ெித்துப் பார்க்கைாம் என்றிருக்கிடறன். டேலும் ஒரு டநாட்புக்கில் என்னுரேய 
அனுபவத்ரெ எழுெப் டபாகிடறன். இது குறித்ெ என் எண்ேத்ரெ நான் ஸஹஸ்ைபுத்டெவிேம் 
கடிெம் மூைம் தெரிவித்டென். ஆனால் அவரிேேிருந்து பெில் வைவில்ரை. நீங்கள் சிந்ெித்து 
ரவத்ெடொடு சேஸ்கிருெ வாெி-சம்வாெி நியேத்ரெ ஒப்பிட்டுப் பார்த்ெீர்களா என்று டகட்டேன். 
ஏதனனில் நம் கிைந்ெங்களில் வாெி-சம்வாெியில் ஸ்வைங்களில் சம்பந்ெம் இடெ டபாைத் ொன் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. உங்கள் சித்ொந்ெத்டொடு அந்ெ நியேங்கரளயும் டசர்த்துக் 
தகாண்ோல் அெற்கு ஒரு புெிய பரிோேம் கிரேக்கும். அவர் அந்ெ வாெி-சம்வாெி என்ன 
என்று விளக்கும்படி டகட்ோர்.  

நானும் அப்படிடய தசய்டென். அவர் நான் நம் கிைந்ெக்காைர்களின் கருத்ரெ நன்றாகடவ 
விளக்கிடனன், ஆனால், அவர் தசான்னது அவருரேய தசாந்ெக் கருத்து என்றார். (அறிவிப்பு  - 
நாடகாஜைீாவ் முன்னடை தசான்னார்,  அவர் சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரளப் பார்த்ெ பின் அரவ 
உபடயாகேற்றரவ என்று விட்டு விட்ோர்) துைெிஷ்ே வசோக, எங்கள் பக்கத்ெில் ஆடைாஹே-
அவடைாஹே சம்பந்ெோக ேிகவும் குழப்பங்கள் இருக்கின்றன, டேலும் இங்டக இருப்பது 
டபாை நன்றாக விளக்கப்பே, நல்ை முரறயில் வரகப்பாடு இல்ரை. அெனால் இந்ெ 
சித்ொந்ெம் எங்கள் பத்ெெிக்கு எவ்வளவு தூைம் உபடயாகப்படும் என்பரெ நான் டெடிப் 
பார்க்கிடறன் பிறகு உங்களுக்கு எழுெிச் தசால்கிடறன். அது வரை உங்களது இந்ெ 
எண்ேத்ெின் ேீது எந்ெ விே உரிரேயும் தகாண்ோே ோட்டேன் என்று நான் தசான்டனன். 

ஸ்ரீ நாடகாஜைீாவ்  - எனக்கு இந்ெ கருத்ரெச் தசான்னவன் என்ற உரிரே டவண்ோம். நான் 
ஒரு கருத்ெிற்டகற்றவாறு பேியாற்றிக் தகாண்டிருக்கிடறன். இங்டக முக்கால்வாசி கிைந்ெங்கள் 
படிக்கப்போேைிருப்பொல், எனக்கு அரெப்பற்றிய ெகவல் தசால்ைித்ெை யாரும் 
கிரேக்கவில்ரை. அப்படிக் கிரேத்ெிருந்ொல், என் கருத்ரெ வளர்த்ெியிருக்கைாம்.  
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உங்களுக்கு சிைேோக இருந்ொடைா முடியவில்ரை என்றாடைா நான் இந்ெ இன்றியரேயாெ 
கிைந்ெங்களின் பாகங்கரள விளக்குகிடறன். ஒரு முரற நீங்கள் புரிந்துக் தகாண்டுவிட்ோல் 
உங்கள் முயற்சிகடளாடு அரவ உங்களுக்கு உபடயாகோக இருக்கும் என்டறன்.  

நா- எனக்கு ேிகவும் ேகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நீங்கள் மூை ஸ்வைஸப்ெகோக எரெக் 
கருதுகிறரீ்கள்? 

நான் - "பாரிஜாெத்ெின்" ப்ைோேத்ெின் படி "கைஹைப்ரியா" என்டபன்.  

நா - இடொ பார் (ென்னுரேய எழுத்ொரிேம்) நான் அந்ெ ேனிெருக்கு என்ன தசான்டனடனா 
அது சரியாகடவ டபாய்விட்ேது. நான் கிைந்ெத்ரெப் படிக்காவிட்ோலும் ஒரு ஊகோகச் 
தசான்டனன். இரெக் காகிெத்ெில் விளக்கினால் நன்றாக இருக்கும். (நான் ஸ்ருெிகரள எழுெி 
அவருக்கு விளக்கிடனன்) இப்டபாது அது எனக்குப் புரிந்ெது. என் சித்ொந்ெத்ெிற்கு இது ேிகவும் 
உெவியாக இருக்கும் என்று டொன்றுகிறது. உங்கள் மூர்ச்சரனகரள எனக்கு விளக்குங்கள். 
(இரெயும் விளக்கிடனன் டேலும் ஐடைாப்பிய சங்கீெத்டொடு இென் தொேர்ரபயும் 
விளக்கிடனன். அென் சிறப்ரபயும் விளக்கிடனன்.) இந்ெ விஷயங்கள் எங்கள் பக்கத்ெில் 
யாருக்கும் தெரியாது. எங்கள் பக்கத்ெில் பிைடயாகரீெியாகத் தெரிந்ெவர்கள் இருக்கிறார்கள் - 
அவர்கள் பாடுவெில் நிபுேர்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு சாஸ்ெிைம் தெரியாது. ெம் 
டவரைரயச் தசய்யத் தெரியும். அவர்கரளப் பாேச் தசால்ைி உங்கரளக் டகட்க ரவக்கிடறன், 
அவர்களுள் ஒருவர் நாரள ேறுநாள் ெிங்கட்கிழரே (டெெி. 28 நவம்பர்) அன்று வைப்டபாகிறார். 
அவர் இந்ெ விஷயோக சேஸ்கிருெ புத்ெகமும் வாசித்ெிருக்கிறார் என்று தசால்கிறார்கள்.  

நான் : ேிகவும் நல்ைது. அவரைச் சந்ெித்துப் டபசும் பாக்கியம் எனக்கு கிரேத்ொல் 
உபடயாகோக இருக்கும். என்னுரேய கருத்து என்னதவன்றால் முன்னர் இருந்ெ 
கிைந்ெங்கரளப் படிக்காேல் அவற்ரற வணீ் என்று தசால்வரெ விே, படித்து விடுவது அெிக 
ைாபகைோக இருக்கும் என்பது ொன். கிைந்ெங்களின் சங்கீெம் இப்டபாது இல்ரை என்பரெ நாம் 
எல்டைாரும் அறிடவாம். இல்ைாவிட்ோலும், அரவ இப்படி இருந்ென, ேற்றும் இவ்வாறு 
இருக்கிறது என்று நிர்ேயிப்பது ெீயொ என்ன?  

நா: உங்கள் முயற்சி ேிகவும் டபாற்றத்ெக்கது. எனக்கு அவ்வளவு டநைம் கிரேயாது. உங்கள் 
ஹிந்துஸ்ொனி ைாகத்ெின் ஆடைாஹே-அவடைாஹேம் எனக்குக் கிரேத்ொல் அரெயும் என் 
சித்ொந்ெத்ெில் டசர்த்துக் தகாள்டவன்.  

நான்: நான் வடீ்டுக்குச் தசன்று, முரனந்து காகிெத்ெில் எழுெி அனுப்பிக்கிடறன், அெற்குப் 
பிறகு இந்ெ விஷயோக எது சரி, எது சரியல்ை என்பரெப் பற்றி எழுதுங்கள்.  

நா: உங்களுக்கு இங்டக எங்தகல்ைாம் உெவி டெரவடயா தசால்லுங்கள். நீங்கள் தசான்னால் 
உங்கள் இருப்பிேத்ெிற்கான ஏற்பாட்ரேக் கூேச் தசய்கிடறன். உங்கள் அடுத்ெ கட்ே 
பயேத்ெிற்கு என் நண்பர்களுக்குக் கடிெம் ெருகிடறன். நீங்கள் இங்டகயிருக்கும் வரை நாம் 
இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி டபசிக் தகாண்டிருக்கைாம். 
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நான்: நன்றி . எனக்கு எல்ைா ஏற்பாடும் இருக்கிறது. அப்புறம் டெரவ என்றால் கடிெம் 
எழுதுகிடறன்.  

        ஞாயிற்றுக்கிழரம 27-11-1904 

இன்று ேெியம் (26-11) ஒன்றரை ேேிக்கு இன்ஸ்தபக்ேர் நாடகாஜிைாவ் பயேியர் 
பங்களாவிற்கு வந்ொர். கேிெ ரீெியாக ஹிந்து ஸ்வை ஸப்ெகம் சரியாக இருக்கிறொ 
இல்ரையா என்று பார்க்கத் தொேங்கினார். இந்ெ ஆய்வு சாஸ்ெிரீய முரறயில் ொன் 
இருக்கிறது, ஆனாலும் புத்ெகங்களில் இவ்வாறு தசய்யப்பேவில்ரை. அெனால் அவரிேம்  
கேிெவியல் எண்ேிக்ரககளின் படி நான் ஸப்ெகங்களின் டயாக்கியரெ ேற்றும் நிரைரயப் 
பார்த்ெெில்ரை என்டறன். ஆனால் ெஞ்சாவூரில் ஐடைாப்பாவின் ஒரு வித்வான் எழுெிய 
புத்ெகத்ெில் அவ்வாறு எழுெப் பட்டிருக்கிறது. அந்ெப் புத்ெகத்ரெ நான் உங்களுக்கு 
அனுப்புகிடறன் என்டறன். அவ்வாடற தசய்யப்டபாகிடறன். 

வக்கீல் டகாபால ராவுேன் டபச்சுவார்த்ரத: 

இன்று ோரை வக்கீல் டகாபாைைாவின் ஒரு நண்பர் வடீ்டில் ஹரிகீர்த்ெனத்ெிற்குச் தசன்டறன். 
கீர்த்ென் முற்றிலும் நம் பக்கத்து வழக்கப்படி இருந்ெது. எப்படி நம் ஹரிொஸர்கள், "ஆதெௌ 
ேஹாைாஜ் பிைெோைம்பி" என்றவாறு குறிப்பிட்ே ஸ்வைங்களுேன் ஆைம்பிப்பார்கடளா, அடெ 
டபாை இங்டகயும் தசய்கிறார்கள். இது ேட்டுேல்ை ஆர்யா, ெிண்டி, பெம், அபங்க், கோவ், 
எல்ைாவற்ரறயும் நம் ைாகங்களில் பாடுகிறார்கள். இரெக்டகட்டு நான் டகாபாைைாவிேம்  - 
இந்ெ ைாகங்கள் உங்கள் பக்கத்ெில் முன்பிைிருந்டெ இருந்ெனவா என்று டகட்டேன். அவர் 
இவற்றில் சிற்சிை உங்கள் பகுெியிைிருந்து தகாண்டுவைப்பட்டு இங்டக சுோர் 10-15 
வருேங்களாக உபடயாகத்ெில் இருக்கின்றன என்றார். ஆனால் அரவ எங்கள் ைாகங்கரள விே 
சிைருக்கு அெிகம் பிடித்துப் டபானது. இரெக்டகட்ேதும் இனி இந்ெ இைண்டு சங்கீெமும் 
ஒன்றாகும் காைம் சேீபத்ெில் ொன் உள்ளது என்று ெிருப்ெி அரேந்டென். நம் சங்கீெத்ரெ 
அசாஸ்ெிரியோகவும், பிடிக்காெொகவும், குழந்ரெத்ெனோகவும் எண்ேிக்தகாண்டிருந்ெவர்கள், 
அரெ நன்றாக இருப்பொக ஏற்றுக்தகாண்டு ெம் சங்கீெத்ெில் ஒன்று டசர்க்கிறார்கள். ஆனாலும் 
நம்முரேய ேீண்ட் இது வரை இங்டக வைவில்ரை. டேலும் "ொன்" பாடும் முரறயும் 
வைடவண்டும். நான் இங்டக என் வடீ்டில் ெம்பூைாரவக் ரகயில் ரவத்துக் தகாண்டு, சிை 
ஹிந்துஸ்ொனி ைாகங்களின் ஸ்வரூபத்ரெப் பாடிக் காட்டி, ேற்றும் இங்டகயுள்ள பாேகர்கரள 
அென் தென்னாட்டுப் தபயர்கரளச் தசால்ைச்தசாைி, எந்ெப் பகுெி அவர்கள் ைாகத்ரெப் டபால் 
டொன்றுகிறடொ அரெ எனக்குச் தசால்லுோறு ஒரு முயற்சி டேற்தகாள்ளைாம் என்று 
இருக்கிடறன். பிறகு, புத்ெகத்ெில் ஆடைாஹே-அவடைாஹேத்ரெப் பார்க்கடவண்டும். இந்ெ 
ைாகத்ரெக் காட்டும் டபாது தவவ்டவறு "ஸ்ருெிகளின்" விவகாைங்கரளப் பாடிக் காட்டி, இங்டக 
தவவ்டவறு "ேீண்ட்" கேகத்ரெயும் காட்ே டவண்டும். இவற்றில் அவர்களுக்கு என்ன 
பிடிக்கிறது என்று பார்க்க டவண்டும். 

நாடகாஜரீாடவாடு செய்த விவாதத்தின் மூலம் சதரிந்துக் சகாண்ேரவ: 
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ஸ்ரீ நாடகாஜைீாவ் ேிகவும் புத்ெிோன் ேற்றும் தொழிைில் ஆழ்ந்ெவரும் ஆவார். நம் பக்கத்ெில் 
"ொைபூடை" எப்படிடயா அப்படி இங்டக இவர் என்று தசால்வெில் எனக்கு எந்ெவிெ ெயக்கமும் 
இல்ரை. அவர் ேிகவும் உயர்ந்ெ உத்டயாகத்ெில் இருக்கும் தபரிய ேனிெைாக இருப்பினும், ென் 
அைசு உத்டயாகத்ரெ கவனித்துக் தகாண்டே, ெனக்குப் பிடித்ெ விஷயங்கரளப் பற்றி 
சிந்ெிக்கிறார். அவர் ேிகவும் புத்ெிசாைித்ெனோக ஒன்றிைண்டு விஷயங்கரளச் தசான்னார். 
அவர் புத்ெகத்ெின் உெவியின்றிடய 8 அல்ைது ஆறு தசேிடோன்ஸ் இரேதவளியுள்ள 
ஸ்வைங்கள் ஒன்றுக்தகான்று தகாண்டுள்ள தொேர்ரப ஆைாய்ந்ெிருக்கிறார் என்று தசான்னார். 
இன்று ொன் அவரிேேிருந்து கடிெம் வந்ெது. அெில், நாம் பூர்வகீ கிைந்ெக்காைர்கள் வாெி 
சம்வாெிரய ரவத்து ைாகங்கரள நிறுவி அரெ எழுெி ரவத்ொர்கள். அரெ 
ஒத்துக்தகாள்கிடறன். ஆனால் வாெி சம்வாெி-ரயப்டபால் அனுவாெி ஸ்வைம் எந்ெ 
பிைோேத்ெில் தகாள்ள டவண்டும் என்பது தெளிவாகவில்ரை என்றார். அரெப் பற்றி அவர்கள் 
எரெயும் சிந்ெிக்கவில்ரை. ைாகத்ெிற்கு மூன்று வரக ஸ்வைங்கள் அவசியம் வரும் என்று 
நாம் அறிடவாம். ஆனால் வாெி, சம்வாெி யின் அளரவயும் அவற்றின் இரேதவளிரயச் 
தசால்ைி விட்டு, அனுவாெிரய ேட்டும் எப்படி டவண்டுோனாலும் வளர்த்ெினால், பாேல் 
நன்றாக இருக்கும், என்பது நிச்சயம் இல்ரை. அெனால் இது பற்றியும் ஏொவது நியேத்ரெக் 
தசய்வது அவசியம். அவர் தசால்வது என்னதவன்றால், அவருரேய சித்ொந்ெத்ெின் படி, 
இரெயும் தெளிவாக்க முடியும் என்பொல்  அவர் அது பற்றிய ஒரு புெிய சிந்ெரனரய 
ரவத்ெிருக்கிறார் என்படெ. எனக்கு இந்ெ சிந்ெரன டயாசிக்கத்ெக்கொகத் டொன்றுகிறது. நம் 
நியேத்ெின் படி, ைாகத்ெிற்கு 5 ஸ்வைங்கள் அவசியம். அெனால் இைண்டு ஸ்வைங்கரள ேட்டும் 
தசால்ைி நிறுத்துவது சரியல்ை என்று டொன்றுகிறது. ைத்னாகைத்ெில் அனுவாெி ஸ்வைத்ரெப் 
பற்றிய விளக்கம் முழுரேயாற்றொய் அென் சரியான நிரைரயப் புரிந்துக் தகாள்ள 
சாத்ெியேில்ைாேலும் இருக்கிறது. கிைந்ெக்காைர்கள் இரெப் பற்றிச் தசால்ைடவ இல்ரை என்று 
தசால்ை முடியாது. ஆனால், அென் நியேம் தெளிவாக எழுெப்பேவில்ரை என்பரெ ஒத்துக் 
தகாள்ளத்ொன் டவண்டும்.  

நாடகாஜைீாவ் , அனுவாெி ஸ்வைம் வாெியிைிருந்து மூன்றாவொக இருக்கும், டேலும் 
வாெிக்கும் அனுவாெிக்கும் இரேதவளி ஸ-விைிருந்து க அல்ைது ஸ-விைிருந்து க-வாக 
ேட்டுடே இருக்கும் என்கிறார். அவர், அவருரேய சாஸ்ெிைத்ெின் பிைோேத்ெினால் ஒவ்தவாரு 
ைாகத்ெிலும் ஆடைாஹேம்-அவடைாஹேம்  பாடும்டபாது, தவவ்டவறு இேங்களில் நிற்க 
டவண்டி இருக்கிறடெ அந்ெ ைகசியம் தெரிந்ெவுேடன அது தெளிவாகிவிடும் என்கிறார். அவர் 
தசால்வது என்னதவன்றால், ஐடைாப்பிய "ஹார்ேனி"-யின் சாஸ்ெிைத்துேன் அவருரேய 
சாஸ்ெிைம் ஒத்துப் டபாகிறது என்பது. இது அவருரேய ஒரு ெிேோன ஊகம் ேட்டுடே. நான் 
இதுவரை ஹார்ேனிரயக் கற்கவில்ரை என்பது வருந்ெத்ெக்கது. ஆனால் ஃபாெர் ஸீெரின் 
உெவிடயாடு நான் இந்ெ பகுெிரயப் பற்றி டயாசிக்கப்டபாகிடறன். 

இப்படிப்பட்ே நியேத்ரெ நிஜோகடவ தசய்ய முடிந்ொல், இது உபடயாகோக இருக்கும், டேலும் 
அென் படி, இன்ரறய சங்கீெத்ெில் டொன்றும் பை சந்டெகங்கள் ெீரும்  என்று எனக்குத் 
டொன்றுகிறது. உண்ரேயில் நம் பாட்டிற்கு  ஏொவதொரு பிைோேத்ெின் படி இப்படி ஒரு 
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நியேம் தசய்ய டவண்டும் என்று எனக்கும் விருப்பம். எப்படி ஏொவதொரு ைாகம் பாடும் டபாது, 
நம் ேக்கள் தவவ்டவறு ஆனால் குறிப்பிட்ே ஸ்ொனங்களில் விஸ்ைாந்ெி தகாடுக்கிறார்கள் 
(pause) ேற்றும் இந்ெ விஸ்ைாந்ெிகளினால் ஒரு ைாகத்வம் டொன்றச் தசய்கிறார்கள். அெனால் 
இந்ெ இேத்ெில் இந்ெ விஸ்ைாந்ெியின் நியேம் என்ன என்பது புரிபடும். அென் விளக்கம் 
ேட்டும் முழுரேயாக இல்ரை. நாடகாஜைீாவின் நியேத்ரெ அரேக்க முடியுோனால், 
அவற்ரற ஒவ்தவாரு ைாகத்ெிலும் தபாறுத்ெ முடியுோனால், நல்ை முரறயில் அது ஒரு புெிய 
ஆய்வாக்கும். எனக்கு அவரிேம் இது பற்றி இன்னும் நிரறய டபசி, விவாெித்து, ைாகங்களின் 
நியேத்ரெ டநைடியாக ரவத்துப் பார்த்ொல் சரியாக இருக்கும் என்று டொன்றுகிறது. அவர் 
28ஆம் டெெி காரை கூப்பிட்டிருக்கிறார், நான் டபாகப்டபாகிடறன். நம்முரேய ஹிந்துஸ்ொனி 
பாேகர்கள் ஆடைாஹே-அவடைாஹேத்ெில் எரெ இழந்ொர்கடளா அதுவும் தகாஞ்சம் 
முன்டனறும் என்று எண்ணுகிடறன். நாடகாஜைீாவ் நரேமுரறப் பாேகர் அல்ை. ஆனாலும் 
அவர் இவ்வளவு டயாசித்ெிருக்கிறார், ேற்றும் நிரறய புதுரேயாய்ச் தசய்ெிருக்கிறார் என்பது 
பாைாட்ேற்குரியது. நாடகாஜைீாவ் ஒவ்தவாரு ைாகத்ெிற்கும் ஒடைதயாரு அனுவாெி இருக்க 

டவண்டும் என்று புரிந்துக் தகாண்டிருக்கக்கூோது என்ற பயமும் இருக்கிறது.  

        24 நவம்பர் காரல 7 மணி 

நாடகாஜைீாரவச் சந்ெித்டென். அவர் ென்னுரேய பரழய ஸ்வை ஸப்ெகம் அொவது 
"ோயாோளவதகௌே" (ரபைவ்) என்று நிரூபிக்க எண்ேினார். டபானவுேன் ொன் உண்ரேரயக் 
கண்டுபிடித்துவிட்டேன் என்று ேிகவும் அவசைோகப், டபச ஆைம்பித்ொர். எங்கள் பிைாசீன ஸ்வை 
ஸப்ெகம் கிைந்ெத்ெில் இருப்பது ொன். அவர் ஒரு முரற "ோயாோளவதகௌே" யின் 22 
ஸ்ருெிகரளப் பேோக்கி விவாெம் தசய்ொர் பிறகு அது அப்படி இல்ரை என்று ஒத்துக் 
தகாண்ோர். அவர் ென்னிேம் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் தெலுகு புத்ெகத்ரெ ரவத்துக்தகாண்டு, 
அென் உெவிடயாடு, இந்ெ விஷயத்ரெ நிரூபித்துக் தகாண்டிருந்ொர். அரெ என்னிேம் 
காட்டினார். நான் பார்த்ெ டபாது, "ச்யுெ ஸ" அல்ைது "ச்யுெ ே" இந்ெ ஸ்ொனங்களில் "காகலீ நீ" 
ேற்றும் "அந்ெை க" காேப்பட்ேது. இரெப் பார்த்ெவுேன் நான்  இந்ெ ஸ்ொனங்கள் சங்கீெ 
ைத்னாகைத்துரேயது அல்ை என்டறன். பிறகு விவாெம் தொேர்ந்ெ டபாது சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் 
தகாடுத்ெ அந்ெ ஸ்ொனம் ெவறு என்பது தெரிய வந்ெது. குரறந்ெ பட்சம் அது ேிகவும் 
பழரேயான ஸ்வை ஸப்ெகம் அல்ை என்பது உண்ரே. விவாெம் தொேைந்ெது, "கைஹைப்ரியா" 
வின் டேல் டபச்சு வந்து நின்றது. அவர் விகிெக் கேக்குப் படி [ratio] ஆைாய்ந்து எனக்கு 
தசால்கிடறன் என்று  தசான்னார். நான் சரி. ஆனால் இந்ெ ஆய்ரவச் தசய்வெில் உங்கள் 
உத்டெசம் என்ன என்டறன். அவர் முந்ரெய ஸ்வை ஸப்ெகம் உபடயாகேற்றது என்று 
நீரூபிப்பது என்றார். ென்னுரேய கருத்துப் படி, அவர் கேக்குப் டபாட்டு, எனக்காக ேெியம் 
ஒரு காகிெத்ெில் ென் அபிப்ைாயத்ரெ எழுெினார் (கடிெம்  எண். 3). வடீ்டுக்குச் தசன்று இரெப் 
பற்றி டயாசித்து , ெத்ெம் ேெங்கரளப் பற்றிய கருத்துக்கரள கடிெம் மூைோக பரிோறிக் 
தகாள்ளைாம் என்று டொன்றியது.  

ஸ்ரீ ஜகன்ைாத பட்ே டகாஸ்வாமியுேன் விவாதம்  
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ஸ்ரீ டகாபாைைாவ் இந்ெ ஊரில் சாஸ்ெிைம் தெரிந்ெவர் என்று தபயர்தபற்ற ஜகன்னாெ பட்ே 
டகாஸ்வாேி ெிரும்பி விட்ோர் என்று தசான்னார். அவரை என்னிேம் சாயங்காைம் அனுப்பப் 
டபாகிறார். இென் படி, அவர் கடிெம் எழுெி இருந்ொர். அவர் தசான்ன பிைகாைம், அவருக்கு 
சாஸ்ெிைம் அொவது கிைந்ெங்கரளப் பற்றி ஒன்றும் தெரியாொம். ைத்னாகைம் முெைிய 
கிைந்ெங்கரள அவர் ஒரு டபாதும் பார்த்ெெில்ரையாம். டகள்வி-பெில் முன்னர் நேந்ெது 
டபாைடவ நேந்ெது. பிறகு அவர் நான் நரேமுரற சங்கீெக்காைன். இங்டகயுள்ள முரறப்படி  
வாத்ெியம் வாசித்து, உங்கள் முரறப்படி ஸ்வைங்கரள வாசிக்கிடறன், டேலும் தகாஞ்சம் 
ேீண்ட் வாசிப்பரெயும் தசய்கிடறன் (பனீ்கார்) , அரெ ேக்கள் ேிகவும் விரும்புகிறார்கள். ேீண்ட் 
வாசிக்கும் டபாது உங்கள் ஸ்வை நியேத்ெிற்டகற்ப வாசிக்கிறரீ்களா அல்ைது எங்களது ஸ்வை 
நியேங்களுக்டகற்ப வாசிக்கிறரீ்களா என்று டகட்டேன்.  

ப: எங்கள் நியேத்ெின் படி. நான் உங்கள் பக்கத்ரெ விே எங்கள் பக்கத்ெில் ைாக விஸ்ொைம் 
நன்றாக இருப்பொகக் கருதுகிடறன்,  

டக: இரெத் தெளிவாக்க முடியுோ? என் கண்டோட்ேத்ெில், உங்கள் பகுெியில் ரி ேற்றும் ெ , 
இந்ெ ஸ்வைங்கரள இழுத்து, ேற்றும் நடு-நடுடவ, "ப" ேற்றும் "ஸா" இவற்றின் ேீது ெீர்க்கோக 
விஸ்ைாந்ெி (நியாசம் தகாடுப்பது) அெிகம் காேப்படுகிறது. இவ்வரகப் பாட்ரே நான் 
உயர்ந்ெொகக் கருெ ோட்டேன். இது விரைவில் சைிப்பு ஏற்படுத்ெி விடும். எனக்கு 
ெம்பூைாரவக் தகாடுங்கள், நான் உங்களுக்கு எங்கள் முரறப்படி ைாக விஸ்ொைம் தசய்துக் 
காட்டுகிடறன். (பாடிக் காட்டிடனன்) அவருக்கு தவவ்டவறு விெோக "ெ" "ரி" "ே" "நி" இவற்ரற 
உபடயாகித்துக் காட்டியவுேன் அவர் ேிகவும் சந்டொஷம் அரேந்ொர். பிறகு, இது டபாை 
இங்டக யாருக்கும் தசய்ய முடிவெில்ரை என்றார். டேலும் இரெப் புரிந்துக்தகாண்டு தசய்ெ 
முெல் ஆள் நான் ொன். இது வாத்ெியத்ெில் முடியும், ஆனால் தொண்ரேயில் ேிகவும் 
கடினம்.  

ப: என் ேனத்ெில் உங்கள் முன் ொஊஸ் (பாை சைஸ்வெி) [ேயூை வரீே - ஒரு வரக 
வாத்ெியம்] வாசிக்க டவண்டும் என்று இருக்கிறது. வரீேயும் வாசிப்டபன். நாங்கள் 
ஒன்றிைண்டு ேேிடநைம் வாசிப்டபாம். நாரள வாருங்கள். நாரள ோரை டநைத்ரெ 
நிச்சயிக்கைாம். அவர்கள் தபட்டி, பனீ் ேற்றும் ொஊஸ் வாசிக்கப் டபாகிறார்கள். 

டக: உங்களிேம் டேளகர்த்ொ சம்பந்ெோக, சேஸ்கிருெ புத்ெகம் இருக்கிறொ? அல்ைது 
ேிருெங்க கல்வி அல்ைது ொள சம்பந்ெோக ஏொவது இருக்கிறொ? 

ப: ஆம். இருக்கிறது. நாரள அரெக் காட்டுகிடறன். நீங்கள் எழுெிக் தகாள்ளுங்கள். நான் 
உங்கரள டவற்று ேனிெனாக ஒரு டபாதும் நிரனக்க ோட்டேன். எனக்கு என்ன தெரிகிறடொ 
அரெ நீங்கள் எடுத்துக் தகாள்ளைாம். 

டக: எனக்கு இங்டகயுள்ள 7 X 5 = 35 ொளங்களின் நல்ை விவைம் டெரவ. உங்களால் ெை 
முடியுோ? 
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ப: நாரள எரெயும் ேரறக்காேல் விளக்குகிடறன். கவரைப் போெீர்கள். இரெத் ெவிை 108 
ொளங்கரளப் பற்றிய பரழய புத்ெகமும் என்னிேம் இருக்கிறது, அரெயும் காட்டி 
விளக்குகிடறன். உங்களிேம் அது இருந்ொல் (அது உபடயாகோகும்),ெேிழ் ேக்களுக்கு நான் 
ெிறந்ெ ேனத்துேன் எப்டபாதும் தசால்ைிக் தகாடுத்ெெில்ரை. ஏதனன்றால் இவர்கள் ேிகவும் 
சாேர்த்ெியசாைிகள். கற்றுக் தகாண்ே பின் நன்றிடயாடு இருக்க ோட்ோர்கள். என்னிேம் எந்ெ 
கிைந்ெம் இருக்கிறடொ அது உங்களுரேயதும் ொன்.  

நான் - சரி. நாரள அவற்ரறக் தகாண்டு வாருங்கள். டேலும் நான் நாரள என் டவரையாரள 
அனுப்பி உங்கள் வாத்ெியத்ரெக் தகாண்டு வைச் தசய்கிடறன். நீங்கள் வந்து அரெ 
வாசியுங்கள், அென் பிறகு ொளத்ரெப் பற்றி விளக்குங்கள். 

ப: நிச்சயம் வருகிடறன். எனக்கு சேஸ்கிருெத்ெில் சிை ைாகங்களின் டபாக்ரகக் கட்டுங்கடளன்?  

நான் பாரிஜாெத்ரெ முன்னால் ரவத்துக் தகாண்டு, அெில் உள்ள ெனாஸ்ரீ, தகௌரி 
முெைியவற்ரற பாடிக் காட்டிடனன். அவர் அரெப் பார்த்து சந்டொஷம் அரேந்து, இந்ெ 
ஸ்வரூபங்கள் அழகாகவும் நன்றாகவும் இருக்கின்றன என்றார். 

நான்: என் ேனத்ெில் தெற்கத்ெிய ேற்றும் வேக்கத்ெிய பத்ெெிகரள ஒன்று டசர்க்கும் ஆர்வம் 
இருக்கிறது. உங்கள் நியேத்ெின் படி ஆடைாஹே-அவடைாஹேத்ரெ முக்கியோகக் தகாண்டு, 
அெற்டகற்ப, ஹிந்துஸ்ொனி ைாகத்ரெப் பாடுவரெ அரேக்க டவண்டும். இப்படிச் தசய்ொல் 
இைண்டு பகுெியின் சங்கீெமும் எல்டைாருக்கும் பிடிக்கும், அெற்கு நல்ை சாஸ்ெிரிய 
அடிப்பரேயும் கிரேக்கும். 

ப: ேிகச் சரி. இவ்வாறு நேப்பது ேிகவும் நல்ை காரியம். நான் ொஊஸி-ல் இவ்வாறு தகாஞ்சம் 
முயற்சிகள் தசய்து பார்த்டென் அது இங்டக ேிகவும் பிடித்துப் டபானது.  

 

தாைம் பற்றிய சதைிவாை ெிந்தரை     தஞ்ொவூர்   
                30 நவம்பர் 1904, காரல  

 

காைத்ெின் இயக்கம் அனாெியானது என்று தசால்வது தபாருத்ெேற்றொக இருக்காது 
என்றாலும், காைத்ெின் அளரவரய நிச்சயம் தசய்வது ேற்றும் நம்முரேய 
அவசியத்ெிற்டகற்ப அெரன உபடயாகிப்பது ேனிெர்களின் தசயல். நாம் அென் டேல் கவனம் 
தசலுத்ெினாலும் தசலுத்ொவிட்ோலும் காைம் அது பாட்டுக்கு டபாய்க் தகாண்டே ொன் 
இருக்கும். நாம் நம் வசெிக்காக, "தேதுவாக", "டவகோக" என்று தசாற்கரளச் தசய்து 
ரவத்ெிருக்கிடறாம். இவற்ரற உபடயாகிப்பொல் நாம் காைத்ெிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ே 
இயக்கத்ரெக் தகாடுக்க முடிவெில்ரை. இவ்வாறு அென் இயக்கத்ெில் தசன்று 
தகாண்டிருக்கும் "காைப்டபாக்கிற்கு" சங்கீெத்ெின் கண்டோட்ேத்ெில் பிைத்யக்ஷோகப் பார்க்க 
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முடியாது , ேற்றும் அென் டபாக்ரகப் பற்றி சிந்ெிக்கவும் முடியாது. ஒவ்தவாரு ேனிெனும் 
ென் டபச்சிலும் பாட்டிலும் , நேப்பெிலும் ென்னுரேய ஒரு கெிரயக், காைத்ெிற்கு 
அளரவயாகக் தகாள்கிறான். அவன் ென்னுரேய தசாற்களாக "தேதுவாக" அல்ைது 
"விரைவாக" என்பவற்ரறச் தசால்கிறான். "தேதுவாக" "விரைவாக" இந்ெ தசாற்கள் 
சார்புரேயன. ஒரு முரற நாம் "டவகோன கெி" ரய நிச்சயம் தசய்து விட்ோல், அரெ 
ரவத்து "தேதுவான கெி” நிச்சயம் தசய்யப்படுகிறது. இரவ சார்பற்றரவ [absolute] அல்ை. 
ஒருவரின் "விரைவு" ேற்தறாருவரின் "தேதுவாக" ஆகிவிடுகிறது. இரு ேனிெர்கள் 
விரும்பினால், ஒடை கெியில் டபாக முடியும். சங்கீெத்ெில் இந்ெ "தசல்வது" அல்ைது 
"டபசுவரெ", "ையம்" என்று தசால்கின்றனர். ஆங்கிைத்ெில் இென் அர்த்ெம் "ஸ்படீ்" [Speed] 
ஆகும். ஆங்கிை சங்கீெத்ெிலும் இது "ஸ்படீ்" அல்ைது "மூவ்தேண்ட்" [Movement] ொன். 
ஏதனன்றால் இந்ெ "டவகோக", ேற்றும் "தேதுவாக" என்ற தசாற்கள் அங்டகயும் வரும். நாம் 
எரெயும் டபச ஆைம்பிக்ரகயில், அென் அக்ஷைம் ஒன்றுக்குப் பிறகு ஒன்று வந்து, டேலும் 
ஒவ்தவாரு அக்ஷைத்ெிற்கும் உச்சரிப்பெற்கு, ஏடெனும் ஒரு காைம் ஆகும். அந்ெ டபச்சில் 
தோத்ெோக ஒரு விெோன கெி இருக்கும். நாம் சிற்சிை அக்ஷைங்கரள டவகோக 
உச்சரிப்டபாம், சீக்கிைம் டபானால், சற்று தேதுவாக உச்சரிப்டபாம்.இவ்வாறு தசாற்கள் 
காைத்டொடு தொேர்பு தகாண்டுள்ளன.  காைத்ெின் கெியில் நம் டபச்சின் தசாற்கரள 
ஏடொதவாரு வரகயில், அளக்கும் வழி என்று எடுத்துக் தகாண்ோல் இது எளிெில் புரியும். 
காைத்ரெப் புரிந்துக் தகாள்வெற்கு இெற்கு டேலும் ஆழோகச் தசல்ை அவசியம் இல்ரை. 
இதெல்ைாம் நம் பாட்டிலும் வாத்ெியத்ெிலும் கூே இருக்கிறது. நாம் பாேைின் அக்ஷைம் 
அல்ைது நாெத்ரெ ஒரு வரகயான கெியில் பாடுகிடறாம். இது டவகோக அல்ைது தேதுவாக 
தசய்ய்ப்படுகிறது என்பது தபாதுவான அனுபவம்.இந்ெ கெிரய, ஒரு வரகயில் அளத்ெல் 
அல்ைது அளக்கும் முரறகள் தசய்யப்படுகின்றன. ஆங்கிை சங்கீெத்ெில்  "கிடைவர்" [quaver]  
முெைியரவ உபடயாகப் படுத்ெப்படுகின்றன. நம் சங்கீெத்ெிலும் இப்படிப்பட்ே முரற 
ஏற்கப்பட்டுள்ளது. அது பின்வருோறு:  

8 கே (க்ஷேம்) - 1 ைவம் 

8 ைவம்  - 1 காஷ்ேம் 

8 காஷ்ோ  - 1 நிேிஷம் 

8 நிேிஷம்   - 1 கரை 

4 கரை  - 1 அனுத்ருெம் 

2 அனுத்ருெம்  - 1 த்ருெம் 

2 த்ருெம்  - 1 ைகு 

2 ைகு    - 1 குரு 
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3 ைகு   - 1 ப்லுெம்  

4 ைகு    - 1 காகபெம் 

 

ஸ்ரீ முதலியாரின் ஓரியண்ேல் மியூெிக் கில் சகாடுக்கப்பட்ே காலக்கணக்கீட்டு குறியீடுகள்: 

அக்ஷைம் இந்ெியப் தபயர்   டேற்கத்ெிய குறியடீு ோத்ெிரை 

 

 

  
 

 
 
512 கேம் (க்ஷேம்) 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 
128 ைவம் 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
32 காஷ்ேம் 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
8 நிேிஷம் 
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2 கரை 

 

 

 

 
 

 

1 

 

அணுத்ருெம் 

 

 

 

 

 
 

 

2 

 

த்ருெம் 

 

 

 

 

 
 

 

3 

 

த்ருெவிைாேம்  

 

 

 
 

 
 

 

4 

 

ைகு 

 

 

 

1 
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5 

 

ைகுவிைாேம் 

 

 

 

 
 

 
 

 

6 

 

ைகுத்ருெம் 

 

 

 

 
 

 
 

 

7 

 

ைகுத்ருெ விைா [ேம்] 

 

 

 

 
 

 
 

 

8 

 

குரு 

 

 

 

2 

 

12 

 

ப்லுெம் 

  

3 
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16 

 

காகபெம் 

 

 

 

4 

 

அடிக்குறிப்பு:  

[ரகைாகர் இந்ெிைா விஸ்வ வித்யாையம் தவளியிட்டுள்ள புத்ெகத்ெில், டேற்கத்ெிய இரசக் 
குறியடீுகள் ஏ.எம்.சின்னஸ்வாேி முெைியாருரேய புத்ெகத்ெில் தகாடுக்கப்பட்ேவாறு இல்ரை. 
இது அச்சியந்ெிைத்ெில் அந்ெக் குறியடீுகள் கிரேக்காரேயால் இருக்கைாம். கீடழ ஓரியண்ேல் 
ேியூசிக்கில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள சரியான குறியடீுகள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.] 

காகபெம் -     ப்லுெம்  -  ைகுத்ருெம் -           

 

இந்ெ வரையரற ேிகச் சிறிொன அெித்ருெ பிைோேத்ெிைிருந்து அெி விளம்போன பிைோேம் 
வரை இருக்கிறது. நாம் டபசுவெில் அவசைோகப் டபசும் தசாற்கள் அெித்ருெோக இருந்ொல், 
அென் ஒவ்தவாரு அக்ஷைம் "கேம்" டபான்று டவகடவகோகப் டபச டவண்டியிருக்கும். "கே"-
த்ெின் முற்காை கற்பரன இவ்வாறு உருவகப்படுத்ெப் பட்டுள்ளது, 100 ொேரை இரைகரள 
ஒன்றன் டேடைான்றாக ரவத்து, அென் நடுடவ ஊசிரயக் டகார்ப்பெற்கு எவ்வளவு டநைம் 
ஆகுடோ அது "கேம்" ஆகும். இது ேிகவும் கற்பரன ேயோக உள்ளது என்பது உண்ரே. 
இவ்வளவு சூக்குேோன அளரவடயாடு பாடுவது, வாசிப்பது என்பது நேக்காது. ஆனால் இது 
காகிெத்ெில் அரேத்து எழுெப்பட்டிருக்கிறது. இன்று, நரேமுரறயில் உள்ள ஒரு அளரவரய 
எடுத்துக் தகாண்டு விரைவான கெி என்று தகாண்ோல், இைண்ோவது அளரவரய எடுத்துக் 
தகாண்டு, அக்ஷைங்கரள ேிகவும் டவகோக உச்சரித்ொல், அந்ெ குறிப்பிட்ே அக்ஷை காைத்ரெ 
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"அணுத்ருெம்" என்று அரழக்கின்றனர், அென் உெவியால் நாம் ேற்ற அளரவகரள 
உபடயாகிக்க முடிகிறது. அணுத்ருெத்ரெ விே குரறவான அளரவரய எடுக்காேல் டபானால் 
என்ன ஆகி விடும்? அெனால் டவகோன அக்ஷைகாைோக அணுத்ருெத்ரெடய தகாள்கின்றனர். 
இைண்டு அக்ஷைத்ரெ தசால்ை எவ்வளவு காைம் ஆகுடோ அது "த்ருெம்" ஆகும். பிைசாைத்ெில் 
இந்ெ தசாற்கள் ேட்டுடே உள்ளன. 

அணுத்ருெம் -  1 அக்ஷைம் ¼ ோத்ெிரை   
குறிப்பு:- ஒரு ோத்ெிரைக்கு இைண்டு அக்ஷைம், ஒரு அக்ஷைத்ெில்  அரை ோத்ெிரை  

த்ருெம் - 2 அக்ஷைம் ½ ோத்ெிரை  

ைகு - 4 அக்ஷைம் 1 ோத்ெிரை  

குரு - 8 அக்ஷைம் 2 ோத்ெிரை  

ப்லுெம் - 12 அக்ஷைம் 3 ோத்ெிரை  

காகபெம் - 16 அக்ஷைம் 4 ோத்ெிரை  

இந்ெ அரேப்ரபகக் காகிெத்ெில் படித்ெவுேடனடய படித்ெவர்களுக்கு இது புரிவெற்கு ேிகவும் 
கடினோனது என்ற பயம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஆனால் உண்ரேயில் அப்படி இல்ரை. 
டநைடியாகப் பார்த்ொல், ஒரு சிறு குழந்ரெக்குக் கூே ஒரு நிேிஷத்ெில் புரியக் கூடிய விஷயம் 
இது. "க" - இது சாொைேோன ெீர்க்க அக்ஷைம் முெைில் தசால்ைப்பேட்டும். இென் காைம் 
இைண்டு அக்ஷைோக, "கக" என்று தசால்ைைாம். பிறகு அடெ சேயத்ெில் "கககக" 4 அக்ஷைோகச் 
தசால்ைைாம். "க" அக்ஷைத்ரெ இைண்டு விநாடியாகக் தகாண்ோல் , அடெ சேயத்ெில் 4 
அக்ஷைத்ரெச் தசான்னால், ஒவ்தவாரு அக்ஷைமும் 1/4 வினாடி ஆகாொ என்ன? இப்டபாது ஒரு 
வினாடிரய ஒரு "ைகு" என்று தசான்னால், 1/2 வினாடியில் தசால்லும் அக்ஷை காைம், 
"த்ருெம்" ஆகும், டேலும் 1/4 வினாடியின் அக்ஷை காைம், "அணுத்ருெம்" ஆகும். இது சுைபோகப் 
புரியக் கூடியது. முக்கியோன, அளரவ (யூனிட்) [unit]  நிர்ேயிக்கப்பட்ோல், ேற்றரவ 
எல்ைாம் ொனாகடவ நிர்ேயம் தசய்துக் தகாள்ளப்படும். தெற்கில் முக்கியோன ொளங்கள் 7 
என்று தகாண்டு, இவற்றில் ஒவ்தவான்றிலும் 5 ஜாெிகள் தகாள்ளப்படும். இவ்வாறு, 7 X 5 = 35, 
முக்கியோன ொளங்கள் ஏற்றுக் தகாள்ளப்படுகின்றன. ஆனால் இந்ெ 7 ொளங்கள் இந்ெ 35-ற்கு 
அப்பாற்பட்ேரவ என்று ஒரு டபாதும் புரிந்துக் தகாள்ளாெீர்கள். முெைில் பார்க்கும் டபாது இந்ெ 
35 ொளங்கள் கடினோனரவ என்ற ெவறான அபிப்ைாயம் டொன்றக் கூடும். ஆனால் நன்றாகப் 
புரிந்துக் தகாண்ோல் அரவ எளிொகி விடும். ஒவ்தவாரு ொளத்ெிற்கும் ஒரு வரகயான 
அங்கம் உள்ளது. அங்கம் என்றால், அந்ெ ொளம் எத்ெரன ைகு-குரு வால் காட்ேப்படும் 
என்பது.  

இங்டக அங்கம் தவறும் சின்னங்களால் காட்ேப்படும். ைகு-குரு இவற்றின் சின்னங்கள் 
நிர்ேயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இெற்டகற்ப, ொளங்களின், அங்கத்ரெ எழுெி ரவக்கிறார்கள். 
அொவது |o|| , இது த்ருவ ொளத்ெின் சின்னம் (அங்கம்) , இெில் தசங்குத்ொன டகாடு ைகு, 
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சூனியம் - த்ருெம். இெில் த்ருவொளத்ெில் முெல் ைகு, பிறகு த்ருெம், பிறகு இைண்டு ைகு, 
இவ்வாறு நிைேயிக்கப்பட்டுள்ளது. ொளத்ெில் இந்ெக் குறியடீு எவ்வளவு இருக்கிறது 
அெற்டகற்ப அென் தபயர் ோறும், ஆனால் எத்ெரன குறியடீுகள் இருக்கின்றனடவா 
அெற்டகற்ப ொளத்ெில் அவ்வளவு ெட்டுக்கள் இருக்கும் என்று புரிந்துக் தகாள்ளுங்கள். எப்படி 
த்ருவ ொளத்ெில் நாலு குறியடீுகள் இருக்கின்றடவா அவ்வளவு ெட்டுக்கள் இருக்கும். இெற்குப் 
பிறகு இந்ெத் ொளம் எவ்வளவு ோத்ெிரை என்று பார்க்கடவண்டும். ொளங்களில் பைவிெ 
ஜாெிகள் ஏற்படுத்துவொல் பாடுவெில் புதுரே ஏற்படுகிறது என்பது புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டிய 
ஒன்று. ோத்ெிரை அளவு ஒடை டபாை இருந்ொலும், ெட்டு தவவ்டவறு ஸ்ொனத்ெில் விழும் 
ஸ்வைங்களின் அரேப்பு ேீண்டும் ேீண்டும் ஏற்பட்டு ஒரு வரகயான ஆனந்ெம் ஏற்படுகிறது 
என்பது சிறிது பாடிப் பார்த்ொல் புரியும்.  

ொளத்ெிற்கு 5 ஜாெிகள் என்று ஒரு வரக நியேத்ரெச் தசய்ெிருக்கிறார்கள் - இரெப் பற்றி 
பிறகு தசால்டவன். முக்கிய ொளங்களாக, 7 ஏற்றுக் தகாள்ளப்படுகின்றன. அரவ 
பின்வருோறு:  

1. த்ருவ ொளம் 2. ேட்ய 3. ரூபக 4. ஜம்ப 5. அே 6. ஏக ொளம் 7. ஆெி ொளம்  

ைகு-குருவின் உெவியுேன், குறியடீுகளால் ொளங்கள் எழுெப் படுகின்றன. இந்ெக் 
குறியடீுகரளத் ொன் ொளத்ெின் அங்கங்கள் என்று தசால்கிறார்கள். இந்ெக் குறியடீுகளில் 
ேிகவும் முக்கியோனது ைகு, ைகுவின் ோத்ெிரைகள் குறிப்பிட்ே ொளத்ெிற்டகற்ப ோறும். 
த்ருவத்ெின் அங்கம்  | o | |  இவாறு எழுெப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு 4 + 2 + 4 + 4 = 16 
ோத்ெிரைகள் ஆகும். அொவது, இவ்வரகயில் "ைகு" வின் கேக்கு 4 ோத்ெிரைகள் என்று 
தகாள்வொல், இந்ெ ொளம் "சதுஸ்ை ஜாெி த்ருவ ொளம்" என்று அரழக்கப்படும். ேீண்டும் 
ைகுவின் கேக்ரக 3 ோத்ெிரைகளாகக் தகாண்ோல் த்ருவொளம்  3 + 2 + 3 + 3 = 11 
ோத்ெிரைகள் ஆகும். இந்ெ ொளம் முற்றிலும் டவறாக இருக்கும். இப்டபாது ைகு மூன்று 
ோத்ெிரைகளாக இருப்பொல், இந்ெ ொளத்ரெ "ெிஸ்ை ஜாெி த்ருவம்" என்று அரழக்கின்றனர். 
ைகுவின் அளரவ 7 ோத்ெிரைகளாகக் தகாண்ோல், "ேிஸ்ை ஜாெி த்ருவம்" ஆகும். 5 
ோத்ெிரைகளாகக் தகாண்ோல் "கண்ே ஜாெி த்ருவம்" ஆகும். 9 ஆகக் தகாண்ோல் "சங்கீர்ே 
ஜாெி த்ருவம்" ஆகும். இவ்வாறு ஒரு த்ருவொளத்ெிற்கு 5 ஜாெிகள் ஏற்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.  

முக்கியோன 7 ொளங்கள் ேற்றும் ஒவ்தவான்றிற்கும் டேடை தசான்னவாறு ைகுவின் அளவு 
ோறுவொல் 5 ஜாெிகள் ேற்றும் அவற்றால் உண்ோகும் 35 ொளங்கள், அவற்றின் தபயர்கள் 
கீழ்க்கண்ேவாறு: 

தாைம் அங்கம்  ெதுஸ்ரம்  திஸ்ரம் மிஸ்ரம் கண்ேம் ஸங்கீர்ணம் 

ேட்யம்  |o| சே ொளம் 

ோத்ெிரை 10  

ஸாை 
8 
  

உெீர்ே 
16 

உெய 
12 
  

சப 
20 

ரூபகம் |o பத்ெி  
6 

சக்ைம்  
5 

குை  
9 

ைாஜ  
7 

பிது 
11 
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ஜம்ப |uo ேதுை 
7  

கெம்ப  
6 

சுை  
10 

ெே 
8  

கை 
12 

த்ரிபுே |oo ஆெி 
8  

சங்க  
7 

லீை  
11  

துஷ்கை  
9 

பாக 
13 

அே ||oo டைக  
12  

குப்ெ 
10 

டைாய 
8 

விக 
14  

ெீை 
22 

ஏக | 
 

பான 
4 

சுெ 
3 

ைாக 
7 
  

ைெி 
5 

வசு 
9 

 

ஜகன்ைாத பந்தின் டநாட்டுப் புத்தகம்    1 டிெம்பர் 1904 

தசான்னபடி இன்று ஜகன்னாெ பந்த் பட்ே டகாஸ்வாேி ென் சிறு டநாட்டுப்புத்ெகத்ரெ அனுப்பி 
இருந்ொர். அரெத் ெிறந்து பார்த்ெ டபாது தெரிய வந்ெது, அெில் தவவ்டவறு இேங்களில் 
டெர்ந்தெடுக்கப்பட்ே சிை சிறு சிறு உொைேங்கள் எழுெப்பட்டிருந்ென. ைத்னாகைத்ெின் "நாெ" 
ஸ்டைாகம், முெல் அத்ெியாயத்ெில் தசால்ைப்பட்ே ைாகம் முெைியவற்றின் விளக்கம் இது 
டபான்ற சிறுசிறு தசய்ெிகள் அப்படிடய எழுெப்பட்டிருந்ென. எழுெியவரின் டநாக்கம், சங்கீெ 
சாஸ்ெிைத்ரெ அத்யயனம் தசய்ெிருக்கிறார் என்று டொன்றும் படி இருக்கடவண்டும் என்பது 
டபாை இருந்ெது. அெில் பாட்டு, எப்டபாது, எப்படி பாே டவண்டும் இது குறித்ெ ஸ்டைாகங்கள் 
எனக்குப் பிடித்ெிருந்ென, அெனால் அரெ எழுெி ரவத்துக் தகாள்ளப் டபாகிடறன்.  72 
டேளங்களுரேய சேஸ்கிருெ ஸ்டைாகங்கள், ஆடைாஹேம், அவடைாஹேம், ஜன்ய 
ைாகங்களின் தபயர் ேற்றும் விளக்கம் அேங்கிய இந்ெ புத்ெகத்ெின் இைண்ோம் பாகம் 
உபடயாகோனொகத் தெரிந்ெது. இரெ எல்ைாம் எடுத்து எழுெி ரவத்ெிருக்கிடறன். இந்ெ 
டேளங்கள், "சதுர்ெண்டிப்ைகாசிரக" என்ற கிைந்ெத்ெின் அடிப்பரேயில் தசய்யப்பட்ேரவ என்று 
டகள்விப்பட்டேன். அந்ெ புத்ெகத்ெில் குரறந்ெ பட்சம் இதெல்ைாம் எழுெப்பட்டிருக்கின்றன 
என்று தசால்கிறார்கள். அது எட்ரேயாபுைம் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரிேம் இருக்கிறது என்று 
தசால்கிறார்கள். சிைர் அவர் இந்ெ ஊர் நூைகத்ெிைிருந்து அரெ எடுத்துச் தசன்று விட்ோர் 
என்றும் தசால்கிறார்கள்7. இந்ெ ஊரின் நூைகத்ெின் பரழய டகட்ேைாக்கில் அென் தபயர் 
இருக்கிறது ஆனால் புெிய டகட்ேைாக்கில் அது இல்ரை. நான் ெீக்ஷிெரை டநரில் தசன்று 
பார்க்கப் டபாகிடறன். பார்க்கைாம் என்ன நேக்கிறது என்று. இந்ெ ஸ்டைாகங்கரள ெீக்ஷிெர் 
ென்னுரேய புெிய தெலுங்கு புத்ெகத்ெில் கூே பெிப்பித்ெிருக்கிறார் என்று தசால்கிறார்கள். 
அந்ெ புத்ெகத்ரெ நான் வாங்க இருக்கிடறன்.  

தஞ்ொவூரில் வேக்கு-சதற்கின் டெர்க்ரக  

எனக்கு இந்ெ ஸ்டைாகங்கள் ேிகவும் உபடயாகோக இருக்கும் என்று டொன்றுகிறது. அெில் 
ைாகத்ெின் டேளங்கள்,வர்ஜ்யா வர்ஜ்யம் இரவ அரனத்ரெப் பற்றியும் ெகவல் இருக்கிறது. நம் 
ஹிந்துஸ்ொனி பாேகர்களிேம் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றிச் தசால்ைி, அவர்கள் மூைம் புெிய-
                                                           
7 [ சுப்பைாே ெீக்ஷிெரிேம் கிரேத்ெ இைண்டு சதுர்ெண்டிப் பிைெிகள் பற்றிய விவைம் ஓரியண்ேல் ேியூசிக்கில் 
அவர் சின்னஸ்வாேி முெைியாருக்கு எழுெிய கடிெங்களில் காண்க] 
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புெிய ைாகங்கரளத் ெயார் தசய்யப் டபாகிடறன். பாட்டில் ஹிந்துஸ்ொனி பத்ெெி ேற்றும் 
தெற்கத்ெிய நியேங்கள் ஒன்று டசர்ந்ொல் ஒரு புெிய சங்கீெம் டொன்றும். இந்ெ டேளம் 
இங்டக எல்டைாருக்கும் தெரிந்ெிருந்ொலும், அென் டேல் ஹிந்துஸ்ொனியின் அழரகக் 
கூட்டினால் ேிகவும் நன்றாக இருக்கும் , இங்டகயுள்ளவர்கள் தசால்வெற்டகற்ப அவர்களுக்கும் 
ேடனாைஞ்சகோக இருக்கும். என் அனுபவத்ெின் படி, இங்டகயுள்ளவர்களுக்கு ஹிந்துஸ்ொனி 
கேகம் ேற்றும் ஸ்வைம் ொன் ேிகவும் பிடித்ெிருக்கிறது. அெனால் இந்ெ இைண்டு 
சங்கீெங்களின் டசர்க்ரக சேத்காைோக இருக்கும். வேக்கில் பாேகர்களுக்குப் புெிய புெிய 
உருப்படிகள் தசய்ய உத்ஸாஹம் இருந்ொலும் அவர்களுக்கு மூை சாஸ்ெிை அடிப்பரே 
இல்ைாரேயால், புெிொக ஏடெனும் தசய்ொல் கூே அது புதுரே என்று தசால்ைிக் தகாள்வெற்கு 
ரெரியம் இல்ைாேல் இருக்கிறது. அவர்களுக்கு இந்ெ ஸ்டைாகங்களினால் ஏடெனும் 
நியேங்கள் கிரேத்ொல், அவர்கள் புெிய உருப்படிகரள ேிகவும் புத்ெிசாைித்ெனோகச் 
தசய்வார்கள் என்று டொன்றுகிறது. இங்டக வந்து இது டபான்ற பாட்ரே இங்டகயுள்ள 
ஆடைாஹே- அவடைாஹேத்ெின் படி பாடினால், இங்டகயுள்ளவர்களின் வாரயயும் 
அரேக்கைாம். முெைில் பாரஷ டவறு என்று தசால்வார்கள் ஆனால் அது பழகிய பின், அடெ 
அழகு இங்டகயும் வரும் என்பெில் சந்டெகேில்ரை. இெனால் சங்கீெத்ெிற்கு ேிகுந்ெ ைாபம். 
இரெ தசய்து பார்க்க டவண்டும் என்பது என் ஆரச. டேலும் அெிர்ஷ்ேவசோக, "காயன் 
உத்டெஜக் ேண்ேைி"யின் பாேகர்கள் நான் தசான்னபடி தசய்யப் டபாகிறார்கள். அவர்கரளக் 
தகாண்டு, தகாஞ்சம் தகாஞ்சோக, பாட்ரே எழுெ ரவத்து அவர்களின் சிஷ்யர்கள் மூைம் ஊரில் 
பிைசித்ெம் அரேயச் தசய்ய டவண்டும். நல்ை குைைில் பாடினால், அதுவும் குறிப்பாகப் 
தபண்களின் குைைில் பாடினால், ைாகம் சீக்கிைம் பிடித்து விடும். இங்டகயுள்ள ேக்களிேத்ெில் "ஸ 
ை க ே" வின் பத்ெெி அெிகோகக் காேப்படுவொல் இங்டக ைாகத்ரெ அென் ஆடைாஹே-
அவடைாஹே பிைோேம் இல்ைாேல் ஒத்துக் தகாள்ள ோட்ோர்கள் என்பது தெளிவு. 
இங்டகயுள்ள ஸ்வைம் பாடும் முரற டநைாக, எளிொக ேற்றும் ஒடையடியாக ோத்ெிரைகரள 
எண்ணுவொக இருக்கிறது. இெனால் பாேகர்களின் ெனி பாேி தெரிய வரும் என்பது உண்ரே. 
நான் தசன்ரனயில் நிைாரச அரேந்டென் ஆனால் ெஞ்சாவூரில் எனக்கு ேிகவும் சந்டொஷம் 
ஆனது என்று தசால்ை முடியும். இங்டக ேைாட்டி ேக்கள் நிரறய இருக்கிறார்கள். 
ேஹாைாஷ்ட்ை பிைாேேர்களின் வடீுகள் சுோர் முன்னூறு-நானூறு இருக்கின்றன என்று 
டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். நான் ேஹாைாஷ்ட்ை பிைாேேன் ஆனாொல் இங்டகயுள்ளவர்கள் 
ென்னுரேயவனாக எண்ேி எனக்காக அவர்களால் இயன்ற வசெிகள் தசய்து 
தகாடுத்ெிருக்கிறார்கள்.  

நான் ேஹாைாஷ்ட்ை டெசத்ெவனானொல், பைஸ்பைம் அன்பு பந்ெம் இருக்கிறது என்று அவர்கள் 
தசால்கிறார்கள். நான் சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ெில் ஆைாய்ச்சி தசய்பவன், ைசிகன் என்று 
தெரிந்ெவுேடன, அவர்கள் இங்டகயுள்ள சங்கீெத்ரெக் டகட்க ரவக்க பை விெ முயற்சிகள் 
தசய்ொர்கள். இென் காைேோக அவர்களுக்கு நான் கேரேப்பட்ேவனாடவன். ெஞ்சாவூரில் 
பிைசித்ெோன வக்கீல் ஸ்ரீ டகாபாைைாவ் ேிகவும் அன்பானவர் ேற்றும் உெவி தசய்யும் 
ேனப்பான்ரே உரேயவர். அவர் எனக்கு ஒரு நல்ை வசெியுள்ள வடீ்ரே , ென் வடீ்டிற்கு ேிக 
அருடக எனக்குத் ெந்து ெங்க ரவத்ெிருக்கிறார். அந்ெ வடீு ஊரின் நடுவில் இருப்பொல் அங்டக 
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நண்பர்கள் வந்து டசை ேிகவும் வசெியாகப் டபாய் விட்ேது. இந்ெ பயேம் ைாடேஸ்வைம் 
தசல்ை ேற்றும் சங்கீெ ஞானம் இரவ இைண்டிற்கு ேட்டுடே ஆனொல் இங்டகயுள்ள டகார்ட், 

ெர்பார் இவற்ரறப் பார்க்கும் முயற்சியில் நான் நிச்சயோக இறங்க ோட்டேன் என்று முடிவு 
தசய்ெிருக்கிடறன். நாள் முழுவதும் வருபவர்கள், பாடுபவர்களிேம் சங்கீெத்ெில் சங்கீெ 
விஷயத்ெில், விவாெம் தசய்வது ேற்றும் வடீ்டில் இருப்பவர்களுக்கு ஊரின் பார்க்க டவண்டிய 
இேங்கள், டகாவில்கள் இவற்ரறக் காட்டுவது என்று ேட்டுடே தசய்துக் தகாண்டிருக்கிடறன்.  

கிருஷ்ண ராவ் நாயக் -  

இந்ெ கிைாேத்ெில், கிருஷ்ே ைாவ் நாயக், என்ற ஒழுக்கோன நல்ை பிைாேேரை சிை 
நண்பர்கள் எனக்கு அறிமுகம் தசய்து ரவத்ொர்கள். அவர் வடீ்டிற்குப் டபான டபாது, சங்கீெ 
சம்பந்ெோகப் டபச்சு நேந்ெது, அெில் ஹிந்துஸ்ொனி ேற்றும் கர்நாேக சங்கீெத்ெின் டசர்க்ரக 
பற்றியரவ நன்றாக இருந்ெது. நீங்கள் விஷயம் தெரிந்ெ ேகாைாஷ்ட்ரிய ேக்கரள 
வாைத்ெிற்தகாரு முரற ஒன்று ெிைட்டி, ஹிந்துஸ்ொனி பாட்ரே ஏற்பாடு தசய்ெீர்களானால் 
அந்ெப் பாேல் இங்டகயுள்ள ெேிழ் பாட்டில் நுரழயாேல் இருக்காது என்று நான் அவர்களிேம் 
தசான்டனன். அவர் நான் இன்டற ஒரு ேைாட்ோ கிளப் [Maratha கிளப்] ஐ உருவாக்குகிடறன். 
என்றார். அெில் எல்ைா ேைாட்டி டபசுபவர்களுக்கு ேட்டும் வை அனுேெி உண்டு , டேலும் 
எவ்வளவு முடியுடோ அவ்வளவு, ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் பாேப் படும். இவ்வாறு தசய்வொல் 
சங்கீெத்ரெத் ெவிை ேற்ற விஷயங்கரளப் பற்றியும் டபச வசெியாக இருக்கும். 
இங்டகயுள்ளவர்களின் முன்டனார் ேஹாைாஷ்ட்ை டெசத்ரெ விட்டு இங்டக ேைாட்ோ 
ைாஜ்ஜியத்ெிற்கு வந்ெிருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது. அவர்களிேத்ெில் இருக்கும் பைஸ்பை 
அன்ரபப் பார்த்து எனக்கு ேிகவும் சந்டொஷம் ஆனது. ேைாட்டி பாரஷரய வாழ ரவப்பெில் 
இருக்கும் உத்ஸாஹத்ரெப் பார்த்து ேிகவும் ஆனந்ெம் அரேந்டென். அவைக்ள், நாங்கள் பை 
வருேங்களாக இங்டக இருப்பொல், எங்களுரேய உச்சரிப்பு ேற்றும் பாரஷயில் இங்டகயுள்ள 
ெேிழ் உச்சரிப்டபாடு டசர்ந்ெொல் ேைாட்டி பாரஷ காெில் டகட்பெற்கு எவ்வளவு நன்றாக 
இருக்க டவண்டுடோ அவ்வளவு நன்றாக இல்ரை என்று என்னிேம் ஒரு டவண்டுடகாள் 
விடுத்ொர்கள். அெனால் இந்ெ புெிொக ஸ்ொபிக்கப்பட்ே எங்களது கிளப்பில், நீங்கள் தகாஞ்சம் 
டபச டவண்டும் என்பது எங்கள் ஆரச. எங்களுக்கு ொய்நாட்டின் தசம்தோழிரயக் டகட்ோல் 
ொன் ெிருப்ெியாகும். நிஜோகடவ இரெக் டகட்டு நான் உேர்ச்சி வசப்பட்டு விட்டேன். ஆனால் 
டநைம் இல்ைாெொல், ேற்றும் இவர்கள் முன்னிரையில் எரெப் பற்றி டபசுவது என்று 
தெரியாெொல், என்னால் இயைாது என்று தசால்ை டவண்டியொயிற்று. இவர்களுக்கு 
ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெில் ேிகுந்ெ ஈடுபாடு இருக்கிறது என்பது இயற்ரகயின் அெிசயம். பை 
வருேங்களாகி விட்ே பின்னும் அவர்கள் ேனத்ெில் ொய்நாட்டின் பாரஷ குறித்ெ ேற்றும் 
சங்கீெம் பற்றிய ஈடுபாடு உள்ளது. அங்டகயுள்ள ெேிழர்களுக்கு ெேிழ் வழக்கப்படி ஸ்வைம் 
(ொன்) ேற்றும் ேிருெங்கத்ெின் தசாற்கடளாடும்  சங்கெிடயாடு ஒன்றிய ஸ்வைம்  ேிகவும் 
பிடிக்கிறது. அடெ காைேத்ொல், டெவ டகாஸ்வாேியின் ேேத்ெிற்கு க்வாைியாரிைிருந்து வந்ெ 
ஒரு ஹரிொசர் டநற்று முன் ெினம் நேத்ெிய கீர்த்ெனில் , இரெக் காே முடிந்ெது. 
ஹரிொஸர் ேிகவும் த்ருெ ையத்ெில் ஸ்வைங்கள் பாடிய டபாது ெேிழ் ேக்கள், "படை படை" 
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என்று தசால்ை ஆைம்பித்ெனர், ேற்றும் "ேீண்ட்" முெைியவற்ரறப்  பாடியடபாது 
ேஹாைாஷ்ட்ரிய ேக்களுக்கு ேிகவும் ஆனந்ெம் அரேந்ெனர்.  

 

பஞ்ொப டகஷி அய்யர்  

என் நண்பர்கள் எல்ைா விெோன சங்கீெ வித்வான்களிேமும் என்ரன அறிமுகப் 
படுத்ெிவிட்ேனர் என்று தசால்ைத் ொன் டவண்டும். இங்டகயுள்ள வாத்ெியம் அொவது ஃபிடில் , 

சாைங்கி, ொஊஸ், சடைாத், வரீே, ேிருெங்கம் இரவயாகும். டநற்றிைவு, இங்டக இருக்கும் பிைசித்ெி 
தபற்ற ஃபிடில் வாத்ெியக்காைர் , "பஞ்சாபடகஷி அய்யர்" என்ற தபயர் தகாண்ே ஒரு ெிைாவிே 
பிைாம்ேேரின் வாசிப்பு நேந்ெது. இவர் வாத்ெியத்ெில் ேிகவும் ெிறரேசாைி என்பரெ 
ஒத்துக்தகாள்ளத் ொன் டவண்டும். (இந்ெ ஊரில் ஸிொர் வாத்ெியம் இல்ைடவ இல்ரை) இது 
டபான்ற ஃபிடில் வாத்ெியக்காைர் நம் பகுெியில் இல்ைாரேயால், இந்ெ வாத்ெியத்ெில் 
இதெல்ைாம் தசய்ய முடியும் என்று எனக்குத் தெரிந்ெிருக்கவில்ரை. அவர் பை கர்நாேக 
ைாகங்கரள வாசித்ொர். அென் பிறகு பிஹாக், ெர்பாரி கானோ, டசாைே, டகொர், காபி முெைிய 
ைாகங்கரள ஹிந்துஸ்ொனி வழியில் வாசிக்க முயற்சி தசய்ொர். இந்ெ முயற்சி சுோைாகத் 
ொன் இருந்ெது. ஏதனன்றால் இந்ெ ைாகத்ரெப் பற்றிய விவைம் அெிகம் தெரியாேல் இருப்பது 
இயற்ரக ொன். டகட்டுக்டகட்டு என்ன தெரிந்ெடொ அென் படி வாசித்ொர். ஆனாலும் அவைது 
முயற்சிரயக் டகட்டு ஆனந்ெம் அரேந்டென். எனக்குக் கர்நாேக ைாகங்கள் பிடிக்காது 
என்றில்ரை. ஆனால் அவற்றின் முன்டனற்றம் ஹிந்துஸ்ொனி அம்சத்ெினால் ொன் ஏற்பே 

டவண்டும். இது என்னுரேய கருத்து. அன்தறாரு நாள் ஒரு இளவயது தெலுங்கு பிைாேே 
சிறுவன் கேம் வாசித்ொன், அரெக் டகட்டு அெிசயமும் ஆச்சரியமும் ஆனந்ெமும் 
அரேந்டென். கே வாத்ெியம் என்பது ஒரு தபரிய பாரனரய ேிருெங்கத்ெிற்டகற்ப வாசித்ெல். 
அெில் வரும் ஸ்வைங்கரள ெம்பூைா முெைியவற்றுேன் டசர்ந்ெிரசக்கிறது. இவர் பை எளிொன 
ேற்றும் கடினோன ொளங்கரள ேிகத் தெளிவாக வாசித்ொர், என்பொல் அரனவருக்கும்  
ஆச்சரியம் ஏற்பட்ேது. ேிருெங்கத்ெின் ஆயிைம் சிறு சிறு தசாற்கள் ேற்றும் கெிரய இவ்வளவு 
தெளிவாக வாசித்ெொல் அென் இேத்ெில் ேிருெங்கத்ெிற்கு அவசியடே ஒரு கேமும் 
ேனத்ெில் ஏற்பேவில்ரை. அவருரேய ஒவ்தவாரு ேயிர்க்காைிலும் ையம் ஊறி இருந்ெது. 
பாரனரய டேடை வசீி ொளத்ெிடைடய அரெப் பிடித்ொர். பக்கத்ெில் ரகயால் ெட்டிக் 
தகாண்டே சரியான இேத்ெில் ொளத்ெிற்குத் டேக்கா தகாடுத்தும் காட்டினார். எப்படி நிரனவில் 
இருந்ெது என்று அெிசயிக்கும் படியாக ஆச்சரியம் டொன்றும் படியாக எடுத்ெ ையத்ரெப் 
பிடித்ொர். நல்ை சாெகேின்றி , அென் ொளம் ேற்றும் ையத்ரெக் ரகயில் வாசிப்பது ேிகவும் 
கடினம். இெற்கு முன்னர் பார்த்ெிைாெ இந்ெ அெிசயத்ரெப் பார்த்து ேிகவும் ெிருப்ெியாக 
இருந்ெது, டேலும் இரெ மும்பாயிலுள்ள நண்பர்களும் பார்க்கடவண்டும் என்றிருந்ெது. என் 
இந்ெ ஆரசரய டகாபாை ைாவிேம் தசான்டனன். அவர் அடுத்ெ ோெம் விடுமுரறயின் டபாது 
மும்ரப தசல்கிறார்களாம். அந்ெ சேயம் அந்ெ சங்கீெ வித்வாரன மும்ரபக்கு அரழத்து 
வருவாைாம். அவர் மும்ரபக்கு வந்ொல் அங்டக எல்டைாரும் பிைேித்து விடுவார்கள் என்பெில் 
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சந்டெகடே இல்ரை. பாரனயில் இவ்வளவு கடினோக அவர் வாசித்தும் அது எப்படி 
உரேயாேல் இருக்கிறது என்பது ஆச்சரியம் ொன். அந்ெ ெட்டு ேிருெங்கத்ெின் டேல் எப்படி 
விழுகிறடொ அடெ டபாை இென் டேலும் விழுகிறது.  

இரெ தவறுேடன காகிெத்ெில் எழுெ முடியாது. இந்ெ பகுெியில், ேிருெங்கத்ெின் தவவ்டவறு 
ஃபைன்-கள் புழக்கத்ெில் இருக்கின்றன ேற்றும் ேக்கள் ேிருெங்க வாத்த்யத்ரெ நன்றாகப் 
புரிந்துக் தகாள்கிறார்கள். இங்டக ொளம் டபாதும் பத்ெெி நம் பக்கத்ரெ விே தகாஞ்சம் டவறு 
ோெிரியாக இருக்கிறது. ேற்றும் ொளத்ெின் தபயர் ேற்றும் ோத்ெிரையும் டவறாக இருக்கிறது. 
ஆனாலும் கூே அரெப் புரிந்துக் தகாள்வது கடினம் அல்ை. ொளம் டபாதும் டபாது யாைாவது 
பாடுகிறார்கள் ேற்றும் அவர் விைைால் ோத்ெிரைரய எண்ேிக் தகாண்டே இருக்கிறார்கள். 
இங்டக ொள வாத்ெியக்காைர்கள் பாேகர்களின் ேீது ெங்கள் ஆளுரேரயக் காட்டுகிறார்கள் 

என்படெ என் கருத்து. பாடுபவர் ென்னுரேய ஸ்வைங்கள் அல்ைது வாத்ெியக்காைர்கள் 
ென்னுரேய வாத்ெியம் எப்டபாதும் தபரும்பாலும் பக்காவாஜுரேய தோஹைா ேற்றும் ஃபைன் 
இவற்ரற வாசிக்கிறார்கள். இவ்வாறு வாசிப்பில் ஆனந்ெம் இருக்கிறடொ இல்ரைடயா எல்ைா 
வாசிப்பும் ஒடை ோெிரி ஆகி விடுவொல் சைிப்பு ஏற்பே சாத்ெியம் உள்ளது. அெனால் ொன் 
தசால்கிடறன் இெில் முன்டனற்றம் டெரவ. இங்டக ஸ்வை ஞானம் நிரறய இருக்கிறது. 
அங்டக நம் பாேகர்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்வை ஞானம் இருக்கிறடொ இங்டக சாொைே 
ேக்களுக்கு அவ்வளவு இருக்கிறது. இங்டகயுள்ள பாட்டில் , தவறும் 12 ஸ்வைங்கள் 
இருக்கின்றன எப்படிதயன்றால், "ஸ" ேற்றும் "ப" அசை [ஸ்வைங்களாகவும்]. ேற்றும் ேற்றரவ 
இைண்டிைண்ோகச் டசர்த்துப் பத்து , அொவது இங்டக டேற்கத்ெிய "க்டைாடேடிக் ஸ்டகல்" 
[Chromatic Scale] உள்ளது. நான் ரகயில் ெம்பூைாரவ ரவத்துக் தகாண்டு இரேயில் இருக்கும் 
ஸ்வைங்கரள நம் "கண்"8  ஐப் டபான்டறா அல்ைது முன் நிறுத்ெிடயா பாேப்படுகிறது என்று 
குைைில் பாடிக் காட்டிடனன், ேற்றும் [அப்ப்டிப் பாடுரகயில்] ைாகத்ெின் டபாக்கு எப்படிதயல்ைாம் 
ோறுகிறது என்பரெயும் காட்டிடனன். அரெக் டகட்டு அவர்கள் ேிகவும் ஆச்சரியம் 
அரேந்ொர்கள் ,உேடன ஸ் வைத்ரெ இப்படி யாரும் பாடிக் டகட்ேடெ இல்ரை என்றார்கள். 
இரவ வரீேயில் வாசிக்கைாம் ஆனால் குைைிலும் சாத்ெியம் என்பரெ அவர்கள் 
அறிந்ெெில்ரை. இவ்வாறு ஸ்வைங்கரளப் பாடுவொல் ைாகத்ெின் டபாக்கு ோறுகிறது என்பது 
தெளிவாகிறது ஆனால் இந்ெ முரற அவர்களிேத்ெில் இல்ரை. அவர்களின் எல்ைா 
டேளங்களும் 12 ஸ்வைங்களின் அடிப்பரேயில் தசய்யப்படுகின்றன,அெனால் இென் டெரவ 
பற்றி யாரும் கவனம் தசலுத்ெியெில்ரை. அவர்கள் பாட்டிலும் வந்ெ டபாெிலும் அென் 
ஸ்ொனங்களின் ோற்றங்கரளப் பார்ப்பென் அவசியத்ரெ யாரும் புரிந்துக் தகாண்ேெில்ரை. 
அந்ெ முயற்சிரய நாம் தசய்டவாம். நான் தசான்னபடி, இந்ெ விஷயம் நம் பக்கத்ெில் சர்வ 
சாொைேோனது. ஒவ்தவாரு ஸ்வைத்ெின் பரிோேமும் தவவ்டவறு என்ற ேர்ேத்ரெப் புரிந்துக் 
தகாண்ோல், இவ்வாறு ஸ்வைத்ெின் ஸ்ருெிகளும் தவவ்டவறு விெோக எடுக்கும் பரிோேமும் 
தவவ்டவறாக இருக்கும். முக்கிய ஸ்வைங்கள் பன்னிைண்டு கிடைாடேடிக்-காக எடுத்துக் 

                                                           
8
 [கண், ேீண்ட் முெைியரவ ஹிந்துஸ்ொனி கேக வரககள். கண் என்பது ஒரு ஸ்வைத்ரெ இன்தனாரு 
ஸ்வைத்ெின் சாரயயுேன் பாடுெல் ] 
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தகாண்ோல், நரேமுரறயில் அவற்றுக்கு நடுவில் இருக்கும் ஸ்ருெிகளும் உபடயாகிக்கப் 
பேடவண்டும், உபடயாகிக்கப்படுவரெயும்  காண்கிடறாம். நீங்கள் பாடும் டபாது கூே வாசிக்கும் 
ஹார்டோனியம் அடெ ஸ்வைத்ரெ உற்பத்ெி  தசய்ய முடியாவிட்ோல், உங்கள் குைைில் 
குறிப்பிட்ே ஸ்ருெிகளின் உச்சரிப்பு நேக்கிறது என்பது தெரிகிறது. அது கேகத்ெின் ரூபத்ெிடைா 
அல்ைது டவறு ஏொவது ரூபத்ெில் இருந்ொலும் சரி. அது அவ்வாறு ஒைிக்காவிடில் ைாகத்ெின் 
ஸ்வரூபம் கிரேத்ெது டபாை இருக்காது. நாமும் நம் பக்கத்ெில் முக்கியோன 12 ஸ்வைங்கரள 
ஒத்துக் தகாள்கிடறாம் ஆனால் இந்ெ அழரக உற்பத்ெி தசய்யும் டநாக்கத்துேன் குறிப்பிட்ே 
ைாகத்ெில் குறிப்பிட்ே ஸ்ருெிகரள நிர்ேயிக்கிடறாம். இது சங்கீெத்ெின் சிறப்டபயாகும்.  

இங்டகயுள்ள பாேல்/வாசிப்பில் இன்தனாரு விடசஷம் என்னதவன்றால், ைாகத்ெில் வாெி-
சம்வாெி ஸ்வைங்களுரேய விஷயங்கரளத் தெரிந்து தசய்ெது டபாை இல்ரை. அெற்காக 
அவர்களின் பாேைில் அது இல்ரை என்டறா பாேகர் தவவ்டவறு இேங்களில் குரறவாகடவா 
அெிகோகடவா நிற்பெில்ரை என்பெில்ரை. ஆனால் குறிப்பிட்ே ைாகத்ெில் குறிப்பிட்ே ஸ்வைம் 
அெிகம் புழங்குகிறது, அெற்குப் பிறகு ஸ்வை அளவில் ென் ேகத்துவத்ரெக் காட்டுகிறது என்று 
இவ்வாறு நம்பும்படியாக நியேம் எதுவும் தசய்யப்பேடவ இல்ரை. நாடகாஜி ைாவ் இெற்கு 
இவ்வளவு முயற்சி தசய்துக் தகாண்டிருக்கிறார்( ஆனாலும்) வாெி-சம்வாெியின் அரேப்பு 
அவருக்குப் புரிபே வில்ரை. நம் பக்கத்ெில் டகாபாை ைாவ் அனுப்பிய ஜகன்னாெ பந்த் 
டகாஸ்வாேி  - அவர் இங்டக சங்கீெத்ெின் தபரிய அெிகாரியாகப் டபாற்றப்படுகிறார். அவர் 
ெினமும் என்னிேம் வந்து இைண்டு-மூன்று ேேி டநைம் அேர்ந்துக் தகாண்டு டபசுவரெ 
வழக்கோகக் தகாண்டுள்ளார். அவர் இது குறித்து இந்ெ விஷயத்ரெ என்னிேேிருந்து கற்றுக் 
தகாண்ோர், நானும் அவருக்கு சந்டொஷோக அரெக் தகாடுத்டென். ஆனாலும் ஒரு நாள் 
ரெரியோக, "எங்கள் ெிைாவிே பிைாந்ெியத்ெில் வாெி-சம்வாெியின் டேல் யாரும் கவனம் 
தசலுத்துவெில்ரை என்று என்னிேம் தசான்னார். நான் பை இேங்களில் பார்த்ெிைருக்கிடறன், 
அெனால் இந்ெ விஷயம் எனக்குப் புரிந்ெது. நான் உங்கள் முன்னர் என் வாத்ெியம் அொவது, 

"பாைஸைஸ்வெி" அல்ைது (ஸ்வைவத்) சடைாத் தகாண்டு வந்து இந்ெ வாெி-சம்வாெி வாசித்துக் 
காட்டுகிடறன் - நீங்கடள பாருங்கள்" [என்றார்] 

 

ஜகன்ைாத பட்ே டகாஸ்வாமியின் வாெிப்பு  

டக: நீங்கள் எந்ெ விெியின் படி அரெக் காட்டுவரீ்கள்? 

ப: ஒரு ைாகத்ரெ ஆைம்பிக்கும் டபாது, அெில் ஒரு முரற "ரி"ரய வாெியாக்குகிடறன், அெற்குப் 
பிறகு "ே"ரவ வாெியாக்குகிடறன்,பிறகு ேற்தறான்ரற வாெியாக்குகிடறன். இென்படி ஒரு 
ைாகத்ெில் தவவ்டவறு ஸ்வைங்கரள வாெியாகி வண்ேம் தகாடுக்கிடறன். இரெக் டகட்டு 
உங்களுக்கு ேிகவும் சந்டொஷோகும்.  
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ேற்தறாரு நாள் , அவர் ென் வாத்ெியத்ரெக் தகாண்டு வந்து வாசித்ொர். "பாைசைஸ்வெி" 
அொவது ொஊஸ்9 ேற்றும் ஸ்வைவத் அொவது சடைாட். இந்ெ வாத்ெியம் தெற்கில் 
வாசிக்கப்படுவது டபால் இங்டக வாசிக்கப்படுவெில்ரை என்பரெ யார் டவண்டுோனாலும் 
ஒத்துக் தகாள்வார்கள். சடைாெில் பகாவாஜ்ஜின் தசாற்கரள வாசித்துக் தகாண்டே 
இருக்கிறார்கள். ஹிந்துஸ்ொனி சடைாட் வாசிக்கும் உயர்ெை கரைஞர்கள் இங்டக யாரையும் 
நான் பார்க்கவில்ரை, அெனால் அந்ெ விஷய்த்ெில் கருத்து தசால்ை முடியாது. இங்டகயுள்ள 
சடைாத் வாசிப்பவர்கரளப் பற்றிய நல்ை அபிப்ைாயம் என் ேனத்ெில் உருவாகவில்ரை என்று 
ேட்டும் தசால்ை முடியும். இைண்ோவது வாத்ெியம் ொஊஸ். இங்டக ெஞ்சாவூரில் 
ேட்டுேல்ைாது தெற்கில் முழுவதும் "ொஊஸ்" க்காைர் டகாஸ்வாேி ேட்டுடே என்று அவர் 
தசான்னார். ஒன்றிைண்டு உெைாேம் ென்ரனப்பற்றியொக அவர் தசான்னொவது:  

நான் ரேசூர் ேஹாைாஜாவிேம் தசன்டறன். அங்டக ஒரு வங்காள டெசத்ெவர் - ேிகவும் 
பிைசித்ெோன வாத்ெியக்காைர் இருந்ொர். வாசிக்கும் டநைம் வந்ெ டபாது, ொஊஸ் வாசிக்கும் 
டபாது ெேவி வாசிப்பென் மூைம் ேீண்ட் வாசிக்கும் முரற அவருக்குத் தெரிந்ெிருக்க வில்ரை. 
அவர் ெந்ெிரய இழுத்து ேீண்ட் வாசித்ொர், அெனால் ஒவ்தவாரு முரறயும் ெந்ெி [ஸ்ருெி] 
இறங்கியது அரெ டசர்த்துக் தகாள்வெற்காக வாசிப்பரெ நிறுத்ெிக் தகாண்டிருந்ொர். இெனால் 
ேக்கள் சைித்துப் டபாய் உட்கார்ந்துக் தகாண்டிருந்ெனர். என் முரற வந்ெ பின் , அவர் நான் 
ேீண்ட் இழுத்து வாசித்ெரெப் பார்த்ெடபாது டநைாக முன்டன வந்து தசால்ை ஆைம்பித்ொர், 

"ஆஹாஹா! இவ்வாறு வாசிப்பவர் ஒருவரைத் ொன் நான் பார்த்ெிருக்கிடறன். நான் இந்ெ 
முரறரய இவரிேம் கற்றுக் தகாண்டேன் டேலும் என் வாசிப்பிலும் அரெப் புகுத்ெி 
வாசிப்டபன்.  

டக: அவர் தொழில்முரறக் கரைஞைா அல்ைது குடும்பஸ்ெைா? 

ப: தபரிய தொழில்முரறக் கரைஞர். ெினம் மூன்று ரூபாய்க்கு வாசிப்பவர். 

டக: அங்டக டகட்பவர்கள் யார் இருந்ெனர்?  

ப: ரவேிகர் டசஷண்ோவும் இருந்ொர். அவரும் என் வாசிப்ரப புகழ்ந்ொர். அவர் தபரிய 
இரச வல்லுனர் ேற்றும் வித்வான். அவரைப் டபான்ற தபருரே வாய்ந்ெவர் இன்று தெற்கில் 
இல்ரை என்று தசால்வது ேிரகயாகாது. எனக்தகன்னடவா என்னுரேய டெர்ச்சிரய அவரும் 
ஏற்றுக் தகாண்ோர் , அெனால் அன்றிைிருந்து அவர் என்ரன ேிகவும் ேெிக்கத் தொேங்கினார். 
அவரை நான் ேீண்டும் தசன்ரனயில் சந்ெித்டென் (தசன்ரனயிைா இல்ரை டவதறங்காவொ 
என்பரெ ேறந்து விட்ோர்) . அப்டபாது  ரஹ டகார்ட் ஜட்ஜ் ேேி ஐயரின் வடீ்டில் ெிருேேம், 

அெில் அவருக்கு ஒரு கச்டசரிக்கு 200 ரூபாய் தகாடுத்து அரழக்கப்பட்டிருந்ொர். என்ரனப் 
பார்த்ெவுேன் அவருக்கு ேிகவும் சந்டொஷம் ஆனது , டேலும் எனக்கும் இந்ெ ேனிெருக்கும் 
எந்ெ வித்ெியாசமும் இல்ரை என்றும் தசால்ைத் தொேங்கினார். ஒன்று ொன் இருக்கிறது. 

                                                           
9
 [ொஊஸ் வே இந்ெியாரவச் டசர்ந்ெ வில்ைால் வாசிக்கப்படும்  ஒரு வரக  ெந்ெி வாத்ெியம், ேயில் 
டபான்ற உேலும் கழுத்தும் இருபது வைிக்கட்டுகளும் 28-30 ெந்ெிகளும் இருக்கும்]. 
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என்னிேம் ேீண்டும் ேீண்டும் வற்புறுத்ெி பாை சைஸ்வெி வாசிக்கச் தசான்னார். எல்டைாரும் 
அரெக் டகட்டு ேகிழ்ந்ெனர்.  

இந்ெ வாத்ெியத்ரெப் பூனாவின் பைவந்ெ ைாவ் ஸஹஸ்ைபுத்டெ எனக்கு அன்பளிப்பாகக் 
தகாடுத்ொர். தசன்ரனயின் பச்ரசயப்பா கல்லூரியில் ஒரு தபரிய விழா இருந்ெது. கர்னல் 
ஆல்கார் [Colonel Olcott] உரேய டபச்சு இருந்ெது. அந்ெ சேயத்ெில் யடெச்ரசயாக இந்ெ 
வாத்ெியத்ரெ வாசிக்க டவண்டினார்கள். நான் என் வாழ்க்ரகயில் இந்ெ வாத்ெியத்ரெக் 
ரகயில் எடுத்ெடெ இல்ரை என்டறன். ஆனால் சடைாத் ேற்றும் வரீே வாசித்ெவனாெைால் , 

பைவந்ெ ைாவ், விழாரவ இன்னும் சிறப்பாக ஆக்கவாவது நீங்கள் இந்ெ வாத்ெியத்ரெ வாசிக்க 
டவண்டும் என்றார். இரறவனின் தசயல் - நான் வாத்ெியத்ரெ ரகயிதைடுத்து வாசிக்க 
ஆைம்பித்டென். அென் இனிரேயான தொனி, டகட்பவர்கள் அரனவரையும் ேகிழ்ச்சியில் 
ஆற்றியது. பிறகு இந்ெ வாசிப்பிற்காக 200 ரூபாய் இனாம் கிரேத்ெது.  

டக: ொஊஸ் வாசித்ெெற்கா? 

ப: இல்ரை. சடைாத் வரீே முெைியவற்றிற்காக. இங்டக என்ரன விட்ோல் இந்ெ 
வாத்ெியத்ரெ வாசிக்க டவறு யாரும் இல்ரை.  

டக: வாத்ெியம் ேிகவும் விரை குரறந்ெொக இருக்கிறது, ேக்களுக்கும் இவ்வளவு 
பிடித்ெிருக்கிறது, பிறகு ஏன் இந்ெ நிரை வந்ெது?  

ப: இந்ெ வாத்ெியம் அவர்களுக்கு யார் தகாடுத்ொர்கள்? நான் எல்டைாருக்கும் வாசிப்பெில்ரை. 
இங்டக இது இெற்கு முன் பார்த்ெிைாெ ஒன்று. இந்ெ வாத்ெியத்ரெ எனக்கு பைவந்ெ ைாவ் 
அன்பளிப்பாகக் தகாடுத்ொர்.  

நம் பக்கத்ெில் அவர் வாசித்ெ வாசிப்பிற்கு மும்ரபயில் வாசிப்பவர்களுக்குள் அவருக்கு 
மூன்றாவது இேம் கூே கிரேக்காது. அவருரேய ேகன் அவருக்கு பகாவாஜ் வாசித்ொர். 
ரபயன் நன்றாக வாசித்ொன். இங்டக அவனுக்கு நல்ை ேெிப்பு கிரேக்கவில்ரை.  

டெதுராமின் பகாவஜ் மற்றும் டதவ டகாஸ்வாமியின் ெடராட்: 

அடுத்ெ நாள், என் வடீ்டில் இன்தனாரு பாேகரின் கச்டசரி நேந்ெது. அெில் இங்டக பை சிறந்ெ 
பாேகர்கள் ேற்றும் ஹிந்துஸ்ொனில் காற்று வந்ெவைான ஒரு வயொனவைான "பய்யா சாஹிப்" 
கூே இருந்ொர். க்வாைியாரின் டோர்காவ்கர் ஹரிொசரும் இருந்ொர். ெஞ்சாவூர்க்காைைான 
டசதுைாம் என்ற முெல் ெை பக்காவாஜ் வாத்ெியக்காைரும் இருந்ொர். இைண்டு ேேி டநைம் 
ஆனந்ெோக இருந்ெது. முெைில் இங்டகயுள்ள ைாேொஸ் ேேத்து அெிபெி, "டெவடகாஸ்வாேி" 
சடைாட் வாசித்ொர். அெற்குப் பிறகு ஹிந்துஸ்ொனி பாட்டு நேந்ெது. ஹரிொசர் வயெில் 
இருபது-முப்பொன இளரேயான குடும்பஸ்ெர். அவர் அங்டக க்யால் முெைியரவ 
கற்றிருந்ொர். அவர் பூரியாவில் ஒன்றிைண்டு க்யால் பாடினார். அெற்கப்புறம் கானோ பாடினார். 
அெில் ெிடீதைன ெீவ்ை ரெவெத்ரெ பிைடயாகித்து பாடகஸ்வரி ஆக்கி விட்டு அரெ ெர்பாரி 
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கானோ என்று தசான்னார். ரபய்யா சாஹிப் 80 வயொன முெியவர். அவர் ென் வயெிற்டகற்ப 
ெர்பாரியில் ஒரு க்யால் நன்றாகப் பாடினார். அெற்குப் பிறகு "ககரியா ஃடபாடி டை" என்று டுேரி 
பாடினார். தோத்ெத்ெில் அன்றிைவு சிை அம்சங்களில் சடைாட் ேற்றும் பகாவஜ் நன்றாக 
இருந்ெது. இைண்டு ேேி டநைம் ஆனந்ெோகக் கழிந்ெது. எல்டைாரிேத்ெிலும் நட்பு உருவானது. 
காரை டவரளகளில் இவர்களில் பைர் இது குறித்து விவாெம் தசய்வார்கள். ஒருவர் 
என்னிேம் வந்து தசான்னார் என் வருரகயால் , இந்ெ ஊரின் சங்கீெம் அறிந்ெவர்கள் ேத்ெியில் 
ஒரு உத்டவகம் கிளம்பி இருக்கிறது என்றார், டேலும் என் டகள்விகளுக்கு பெில் யாைாலும் 
தசால்ை முடிவெில்ரை என்ற எண்ேம்  உருவாகியிருக்கிறொம். இவ்வாறு விஷயம் புரிந்ெ 
ஒருவர் இங்கு இெற்கு முன் வந்ெடெ இல்ரை என்ற எண்ேமும் இருக்கிறொம். இரெக் 
டகட்ேதும், ேனிெ சுபாவத்ெிற்டகற்ப எனக்கு சிறிது தபருரேயாகவும் சந்டொஷோகவும் 
இருந்ெது.  

முத்ரதயா பாகவதர் மற்றும் தாஸஸ்வாமி  

ஒரு நாள் ெிருதநல்டவைியிைிருந்து முத்ரெயா பாகவெர் வந்ொர். அவரை அரழத்துக் 
தகாண்டு ொஸஸ்வாேி என்ற முெல் ெை பகாவஜ ீவந்ொர். நான் டபச்சுவாக்கில் சேம், அெீெம், 

அநாகெம் இவற்றின் முரறகரளப் பற்றி விளக்கச் தசால்ைிக் டகட்டேன். அப்டபாது ைாேநாெ 
ஸ்வாேி, ொசஸ்வாேி, பாகவெர் ேற்றும் ஜகன்னாெ பட் பனீ்கார், இவர்கள் அரனவரும் 
இருந்ெனர். ெேிழ் ேற்றும் ேைாட்டி பாரஷயில் நன்றாகப் டபச்சு நேந்ெது. ஜகன்னாெ பந்த் 
அெிகம் முயற்சி தசய்யாேல் டபசுவெில் ேிகவும் டெர்ந்ெவைாக இருந்ொர். அவர் ஒரு 
முன்சீப்ரபப் டபான்ற டொைரேடயாடு பாகவெரிேம் டபசினார். பாகவெர் ஒரு வரிரய 
எடுத்துக் தகாண்டு, ரகயில் த்ரிொளம்10  டபாட்டுக் தகாண்டு 'ஆடீ11' ையத்ரெக் காட்டினார். 
ொசஸ்வாேி நன்றாக பகாவஜ் வாசிக்கக் கூடியவர் ஆனால் அவருக்கு சாஸ்ெிை ஞானம் 
இல்ரை. விவாெம் முற்றுப் தபறாேல் தொேர்ந்துக் தகாண்டிருந்ெது. ஒருவருக்தகாருவர் 
கருத்து ஒற்றுரே ஏற்பேவில்ரை. பட்ேர் அவர்களுக்குத் ென் ேீடெ நம்பிக்ரக 
இருக்கவில்ரை. இந்ெ நிரைரேரயக் கண்டு, நான் தசான்டனன் "அய்யா இப்படிச் 
தசய்யாெீர்கள்". "ொ ொ3 ெின் ொ" என்ற "தசௌொல்12"  உங்கள் எல்டைாருக்கும் வரும் அெனால் 
அரெ எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள். இடொடு பாேல் வரிக்கு பெில் "ெக ெக ெக ெக" என்று தவறும் 
பன்னிைண்டு தசாற்கரளச் தசால்லுங்கள், ஒவ்தவாருவரும் ொளம் டபாதும் டபாது "ோஹ13" 

ையத்ெில் அெீெம், அநாகெம் இவற்ரற எடுத்துக் காட்டுங்கள். இெற்குப் பின் ொஸஸ்வாேி 

                                                           
10 [நான்கு நான்கு ோத்ெிரைகளாக வகுக்கப்பட்ே 16 ோத்ெிரைகள் தகாண்ே ஒரு ஹிந்துஸ்ொனி ொளம் 

ொ ெின் ெின் ொ | ொ ெின் ெின் ொ 
ொ ெின் ெின் ொ | ொ ெின் ெின் ொ ] 

11
 [1 ½  பங்கு கெி] 

12 [பன்னிைண்டு ோத்ெிரை தகாண்ே ொளம் ொ3 ொ3 | ெின் ொ | கிே ொ3 | ெின் ொ | ெி1ை கிே கெி3 கின] 

13
 [ஆொை ையம்] 
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ேற்றும் பட்ேஸ்வாேி ெங்களால் அவ்வாறு தசய்ய முடியாது என்று தசால்ைிக்தகாண்டு 
பின்டன நகர்ந்து விட்ோர்கள். பாகவெர் ேட்டும் முன்வந்து, பாேல் ொளத்ெின் பிைோேத்ெின் 
அடெ ையத்ெில் ரவத்துப் பாடினால் அது சேம், ேற்றும் அென் ையத்ெின் "ஆட்" ஸ்வரூபம்14 
விஷேம் ஆகும் என்று விளக்கினார். விஷே ையத்ெின் இைண்டு வரக - அெீெம் ேற்றும் 
அநாகெம் ஆகும். இரெச் தசய்து காட்ே ொளத்ரெப் டபாட்டு "ெக ெக" ரவ ஆைம்பித்து 12 
அக்ஷை ோத்ெிரைகடளாடு நிறுத்ெி ஆவர்த்ெனத்ரெ முடித்ொர். ேீண்டும் அடெ இேத்ெில் 
அொவது ொளத்ெின் முெல் ோத்ெிரையின் இேத்ெில் "ெ" வந்ெது. இென் தபயர் "அெீெ" கிைஹம் 
என்றார். அடெ கிைஹத்ரெ அநாகெோக்க,"ெ" என்ற அக்ஷைத்ரெ ொளத்ெிற்கு ோத்ெிரைக்கு 
முன்னர் ரவக்க டவண்டும். இரெக் டகட்டு ேற்ற ஸ்வாேிகள் இந்ெ விளக்கம் சரியாக 
இருக்கிறது என்றார்கள். அெனால் அரெ இங்டக எழுெி ரவக்க டவண்டும். பிறகு டவறு 
யாைாவது மூைோக இைண்ோவது விளக்கம் கிரேத்ொல்  அரெயும் குறித்துக் தகாள்டவன். 

       

         ஞாயிறு 3 டிெம்பர்  

இன்று ஒரு ரவேிகர் எங்கள் வடீ்டிற்கு வந்ொர். இங்டக வரீே என்றால் நாம் எரெ 
ருத்ைவரீே என்று தசால்கிடறாடோ அது. அந்ெ ரவேிகர், பல்டவறு கர்நாேக ைாகங்கள் 
வாசித்துக் காட்டினார். அவர் ரேசூரில் கற்றிருந்ொர். அவர் ரேசூரின் "சுப்போ" ேற்றும் 
"டசஷண்ோ" நன்கு சங்கீெம் அறிந்ெவர்கள் என்றார். அடெ டபால் கரிகிரிைாவ் என்ற சங்கீெ 
சாஸ்ெிரி தபரியடபட்ரே ரேசூரில் இருக்கிறாைாம். அவரைச் சந்ெிக்குோறு தசான்னார். நான் 
அவ்வாறு தசய்யத்ொன் டபாகிடறன். இன்று ோரை இங்குள்ள ஜகெீஸ்வைனின் தபரிய 
டகாவிரைப் பார்க்கச் தசன்டறன். டகாவில் ேிகவும் தபரிொக்கவும் பார்க்கத் ெகுந்ெொகவும் 
இருந்ெது. இந்ெியாவில் பார்க்கத் ெகுந்ெ டகாவில்களில் இதுவும் ஒன்று. இங்டக வந்து 
ஐடைாப்பியர்கள் ேீண்டும் ேீண்டும் புரகப்பேம் எடுத்துக் தகாண்டு தசல்கின்றனர்.  

கிரந்தங்கரைச் டெகரித்தல் 

இங்டக சைஸ்வெி ேஹாைில் சிை சங்கீெ புத்ெகங்கள் இருக்கின்றன என்று முன்னடை எழுெி 
இருந்டென். அவற்றில் "சங்கீெ சாைாம்ருெம்" (ஸ்வைாத்யாயம், ைாகாத்யாயம், ேற்றும் 
ொளாத்யாயம்) ேற்றும் "ைாகைக்ஷேம்" இந்ெ இைண்டு கிைந்ெங்கரள நான் டகட்டிருக்கிடறன். 
அவற்ரறப் பிைெி தசய்ய பன்னிைண்ேரை ரூபாய் தகாடுத்ெிருக்கிடறன். பிைெிதயடுக்கும் டவரை 
ஆைம்பிக்கப்பட்டு விட்ேது. "ைாக ைத்னாகைம்" முெைிய ேற்ற கிைந்ெங்கரளயும் பார்த்டென். 
ஆனால் அவற்றில் தவறும் ைாகம், அென் ேரனவி , ேகன் ஆகிய குடும்பம், அவற்றின் தபயர், 

வர்ேரனகரளத் ெவிை டவறு ஒரு விஷயமும் இருக்கவில்ரை. அெனால் இந்ெ ெேரவ 
இந்ெ கிைந்ெத்ரெ எடுத்துக் தகாள்ளவில்ரை. இது டபான்ற தபயரை ேட்டும் குறிப்பரவ 
என்னிேம் பை இருக்கின்றன. அவற்றால் எந்ெ பிைடயாஜனமும் இல்ரை. இந்ெ காைேத்ொல் 
இவற்ரற ேட்டும் தபற்றுக் தகாள்ளத் ெீர்ோனித்டென். இங்டக ொளத்ரெப் பற்றி, "நந்ெீபைெம்" 

                                                           
14 [தவவ்டவறு பங்கு டவகம்] 
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ேற்றும் "ொளெ3ர்பேம்" ஆகியரவ உள்ளன என்று ொசஸ்வாேி கூறுகிறார். இந்ெ கிைந்ெங்கள் 
"ெிருவாடி" கிைாேத்ெில் (இங்கிருந்து 8 ரேல் தொரைவில் உள்ள ஒரு கிைாேம்)   
இருக்கின்றன என்றும் தசான்னார் , ஆனாலும் அவற்ரற இது வரை பார்க்க முடியாெது 
வருந்ெத்ெக்கது. முடிந்ொல் நிச்சயம் அவற்ரறப் தபறுடவன். அவற்றில் ொளங்களும் 
அவற்றின் அங்கங்களும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

தாைம் பற்றிய விவரம் 

ஒவ்தவாரு கிைந்ெத்ெிலும் ெளத்ெிற்கு 10 "பிைாேங்கள்" ஒத்துக்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. "பிைாேம்" 
என்ற இந்ெப் தபயரின் ைகசியம் என்னதவன்றால் ஒவ்தவாரு ொளத்ெிற்கும் இந்ெ 10 
விஷயங்கள் இன்றியரேயாெொகக் கருெப்படுகின்றன. இந்ெ பத்து விஷயங்கரள ஒவ்தவாரு 
ஜாெியின் ொளத்ெிலும் தபாருத்ெிப் பார்க்கடவண்டும் ேற்றும் அந்ெ ொள சம்பந்ெோக அது 
புரிந்ொல், அந்ெ ொளம் நன்றாக அரேந்ெது என்று தசால்ை முடியும். எவ்வாறு "கீெம்", 
"வாத்யம்" ேற்றும் "நிருத்யம்" இவற்றில் "ோர்க்கம்" , "டெசி" என்று இைண்டு பாகுபாடுகள் 
தசய்யப்பட்ேனடவா அடெ டபால் ொளத்ெிற்கும் இைண்டு பாகுபாடுகள் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 
அொவது , 1) ோர்க்க ொளம் 2. டெசீ ொளம். இரெத் ெவிை இன்தனாரு வரகயான பாகுபாடும் 
உண்டு. 1. சுத்ெ 2. ஸாைக 3. ஸங்கீர்ே (ொளம்) ஆகியன. இந்ெ மூன்று பாகுபாடுகள் 
ைாகத்ெிற்கும் உண்டு, ேற்றும் அந்ெ தசாற்களின் அர்த்ெம் இைண்டிலும் ஒடை டபாைத் ொன் 
இருக்கின்றன. ேற்தறாரு இேத்ெில் "ோர்க்கம்" ேற்றும் "டெசி" பற்றி நான் எழுெி இருக்கிடறன். 
அரெ இன்தனாரு ெேரவ எழுெ டவண்ோம். "ோர்க்கம்" என்ற தசால்ைின் அர்த்ெம் இங்டக, 

முன்னர் இருந்ெ சாஸ்ெிரிய நியேங்களில் கட்டுப்பட்டு, அந்ெ நியேங்களிைிருந்து தகாஞ்சமும் 
வழுவாேல், இருக்கிறடொ அந்ெ சங்கீெம் ோர்க்கம் என்ற தபயருேன் வழங்கப்படுகிறது என்ற 
அர்த்ெத்ெில் எடுத்துக் தகாள்ளப்பேடவண்டும். இந்ெ நியேம் ொள விஷயத்ெிலும் உண்டு. எந்ெ 
ொளங்கள் பண்ரேய சாஸ்ெிைத்ெில் வர்ேிக்கப்பட்ே நியேங்களின் படி 
அரேக்கப்பட்டிருக்கிறடொ, அரெ "ோர்க்கொளம்" என்று புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். எங்டக 
நியேங்களிைிருந்து சுெந்ெிைம் எடுத்துக் தகாள்ளப்படுகிறடொ, டெசம், இேம் , ேற்றும் ருசிக்டகற்ப, 

ஜனைஞ்சகத்ெிற்காக எவற்றில் சிை ோறுெல்கள் தசய்ொல் ெவறில்ரைடயா அவற்ரற 
"டெசிொளம்" என்று புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். எவ்வாறு "டெசி கீெத்ெில் சாஸ்ெிைத்ெின் 
ஸ்ருெி மூர்ச்சரன கிைாேம் ஆகியவற்றின் நியேத்ெில் ோற்றங்கள் தசய்கின்றனடைா அடெ 
நிரை இந்ெ டெசி ொளங்களுக்கும் தபாருந்தும் என்பது சுைபோகப் புரிந்துக் தகாள்ளக்கூடிய  
ஒன்று. ொளத்ெிற்கு "ெசபிைாேம்" தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்ரற நன்றாகப் 
பார்த்டொோனால், இரவ ோர்க்க ொளங்களுக்கானரவ15. இடெ காைேத்ொல் டெசி 
ொளங்களின் தொகுத்து அந்ெத் ெரைப்பில் முெைில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. சங்கீெ ைத்னாகைம் 
முெைிய புத்ெகத்ரெக் ரகயில் ரவத்துக் தகாண்டு அென் ொளாத்யாயத்ரெப் படித்ொல்,  
முெற்கண் பயம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. இெில் "ஸஸப்ெ க்ரியா" ேற்றும் "நிஸப்ெ க்ரியா" 
ஆகியவற்றின் வர்ேரனகள் ேிகவும் குழப்பம் உண்டு பண்ேக் கூடியது. ஆனால் அந்ெ 
பகுெிரய நிொனோகப் படித்ொல் பை விஷயங்கள் தெளிவரேகின்றன. இந்ெ அத்ெியாயத்ெில் 
                                                           
15 [அடிக்குறிப்பு 16-ஐப் பார்க்கவும்] 
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முெல் குழப்பம் "ோர்க்கொள" விஷயத்ெில் ொன். "சச்சபுேம்", "சாசபுேம்",  முெைியரவ 
ோர்க்கொளங்களாகக் கேக்கிேப்படுகின்றன. இது தொேர்பாக பை கடினோன நியேங்கள் 
முெைியரவ தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. இந்ெ ொளங்கள் இப்டபாது புழக்கத்ெில் இல்ரை 
என்று தசால்ைைாம். பிைசாைத்ெில் என்ன ொளங்கள் இருக்கிறடொ, அதுவும் குரறந்ெ பட்சம் 
சார்ங்கடெவரின் சேயத்ெில் இருந்ெரவ, அவற்ரற டெசி ொளம் என்ற ெரைப்பில் ரவத்து, 

அவற்றின் அங்கம், சின்னத்டொடு, சுைபோக எழுெப்பட்டுள்ளது. இந்ெ அங்கங்கள் தெளிவான 
சின்னங்கடளாடு தகாடுக்கப்பட்ேொல், இந்ெ ொளங்கரளப் பார்த்ெவுேடன ரககளில் 
ோத்ெிரைகரள எண்ேிக்தகாண்டு ொளம் டபாட்டு, டநைடியாகப் புரிந்துக் தகாண்டு காட்ே 
முடியும். இந்ெ டெசி ொளங்களின் கழுத்ெில் "ெசப் பிைாேத்ெின்" கடினோன ைக்ஷேம் என்ற 
கயிறு அவசியம் இல்ரை. இவற்றில் சிை ொனாகடவ தெளிவாகி விடுகின்றன. அெற்காக 
எல்ைா நியேங்களின் படி, கடுரேயாக அரெப் பின் பற்ற டவண்டும் என்பெல்ை.  

சுத்ெ, சாைக, சங்கீர்ே -  இந்ெ தசாற்கள் ொளத்ரெக் குறித்தும் உபடயாகப்படுத்ெப்படுகின்றன. 
இென் விளக்கம் என்னதவன்றால், சுத்ெ ொளம் சுத்ெ ைாகத்ரெப் டபாை, ேற்ற ொளங்களின் 
உெவியின்றி ேகிழ்விக்கக் கூடியரவ. எவ்வாறு இைண்டு ைாகங்களின் டசர்க்ரகயினால் ஒரு 
ைாகம் உருவாகி சுகத்ரெ உண்டு பண்ணுகிறடொ அரெ நாம் சாைக ைாகம் என்று 
தசால்கிடறாம்., அடெ டபாை இைண்டு ொளங்கரளச் டசர்த்து, ஒரு புெிய ொளத்ரெ உருவாக்கி, 
புழக்கத்ெிற்குக் தகாண்டு வந்ொல் அரெ சாைகம் என்று தசால்வார்கள். இைண்டுக்கும் 
டேற்பட்ே ொளங்கள் டசர்ந்து ஒரு ொளம் உருவானால், அரெ சங்கீர்ே ஜாெி ொளம் என்று 
தசால்கிறார்கள். சுத்ெ, சாைக, சங்கீர்ே, இரவ புெிய ொளங்களின் டபர்கள் அல்ை பாகுபாடுகள் 
என்ற அளவில் புரிந்துக் தகாண்ோல் டபாதும். எப்படியும் டபர் டவறு இருக்கும். (ோர்க்க) 
ொளங்களிற்கு பத்து பிைாேங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன16, அரவ இவ்வாறு :- 

कालाोमार्गः क्रियाङ्गानि ग्रहाो जानि कला लयः 
यत्तः प्रस्िारकाश्चोनि िालो प्राणाः दशः स्मृिाः 

இவ்வாறு இந்ெ "ெசபிைாேங்கள்" தசால்ைப்பட்டு, இெற்குப் பிறகு கிைந்ெத்ெில் 
ஒவ்தவான்றுக்கும் ைக்ஷேம், ேற்றும் உபடயாகம் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. பிைாக்ருெ 
கிைந்ெக்காைர்களுள் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றிப் படிக்கக்கூடிய ெகவல், "சங்கீெகைாெை" என்ற 
குஜைாெி புத்ெகத்ரெ எழுெியவர் தகாடுத்ெிருக்கிறார். அவர் இந்ெ ொளப் பிைாேங்கரளப் 
பற்றிக் தகாடுத்துள்ளரவ படிக்கத் ெகுந்ெொக இருக்கிறது. ஆனால் அவர் ென்னுரேய ெகவல் 
எந்ெ சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ெின் அடிப்பரேயில் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பரெச் 
தசால்ைவில்ரை. இென் காைேம் தெளிவாகத் தெரிகிறது - ைத்னாகைத்ெின் ஐந்ொவது 
அத்ெியாயத்ெில் ொளத்ரெப் பற்றிய விவாெம் இருக்கிறது. அெில் ெசபிைாே ஸ்டைாகம் 
                                                           
16

 [ெசபிைாேம் என்ற தொேர் பெினாறாம் நூற்றாண்டுக்குப் பிற்பட்ேது. நாட்டிய சாஸ்ெிைத்ெில் கிரியா 
இல்ரை. கிரியா என்ற தொேரை நாட்டியசாஸ்ெிைத்துக்கு உரை எழுெிய அபிநவகுப்ெர் ொன் 
முென்முெைில் உபடயாகிக்கிறார்.பண்டிட் பாத்கண்டே ைத்னாகைத்ெில் ெசபிைாேம் தகாடுக்கப்பேவில்ரை 
என்றும் தசால்கிறார், அடெ சேயம் ோர்க்கொளங்களுக்கானரவ ெசபிைாேங்கள் என்றும் தசால்கிறார்.]  
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அப்படிடய தகாடுக்கப்பேவில்ரை. ஆனால் அங்டக இெில் பை விஷயங்கரளப் பற்றிய 
தசய்ெிகள் எழுெப்பட்டிருக்கின்றன. இந்ெ ஸ்டைாகம், ெ3ர்பேத்ெிைிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
நான் அரெ "சங்கீெ சாை ஸங்க்ைஹம்" என்ற டேடகாரின் [Tagore] புத்ெகத்ெிைிருந்து 
எடுத்துள்டளன். ைத்னாகைத்ெில் ொளாத்யாயத்ெின் இைண்டு பாகங்கள் உண்டு. 1. ோர்க்க ொளம் 2. 

டெசி ொளம்  

ோர்க்க ொளத்ரெப் பற்றி நாம் ஒன்றும் தசால்வெற்கில்ரை. ஏதனனில் அந்ெ ொளங்களின் 
டநரிரே உொைேம் நம் பார்ரவயில் வை முடியாது. அரவ ேிகவும் பண்ரேய காைத்ெரவ. 
நான் இவ்வாறு எழுதுவொல் எனக்கு முெல் பாகத்ெின் ெத்துவம் புரியாெொல் ொன் அென் 
முக்கியத்துவத்ரெக் குரறவாக ேெிப்பிடுகிடறன் என்ற எண்ேம் ஏற்பேக் கூடும். நான் 
அவற்றில் தசால்ைப்பட்ே பை கீெங்கள் - அொவது ோர்க்க ொளத்ெின் அடிப்பரேயில் 
எழுெப்பட்ேரவ, அவற்ரற என்னால் புரிந்துக் தகாள்ள முடியவில்ரை என்பரெத் 
ொழ்ரேயுேன் ஒத்துக் தகாள்கிடறன், இந்ெ கீெங்களின் தபயர்கள் கூே  இந்ெ கிைந்ெங்களில் 
முென்முெைில் பார்க்கிடறாம்.  

एिै प्रकरणाख्यानि िालैयागक्रिजर्ु बुधाः | 

िानि र्ीिानििक्ष्यामः िोषामाद्यम् िु मन्द्रकम् || 

अपरान्द्िकमुल्ाोप्यं प्रकयाोगिोणकं िथा | 

राोक्रिन्द्दकाोतरो सप्तर्ीिकाोनित्यिाददषुः || 

இந்ெ ஸ்டைாகங்களில் தசால்ைப்பட்ே ஏழு வரக கீெங்கரளயும் அவற்றின் 
வித்ெியாசங்கரளயும் இன்று யாருக்காவது தெரியுோ17? ோர்க்க ொளத்ரெடய யாரும் பாோெ 
டபாது, ொளாத்யாயத்ெின் முெல் பாெிரய (அொவது இவ்விவற்றின் உபடயாகத்ெின் வடிவம்) 
புரிந்துக் தகாள்ள கடினோக இருக்கிறது. இந்ெ ோர்க்க ொளம் அெில் தசால்ைப்பட்ே க்ரிரயகள் 
மூைம் தசய்ொல் பிடிக்கவும் பிடிக்காது. இெற்காக நான் அந்ெ பாகத்ரெ விட்டு விே 
டவண்டும் என்டறா அரெ அப்யாஸம் கூே தசய்ய டவண்ோம் என்டறா தசால்ைவில்ரை. 
அரெ நன்றாகப் படிக்க டவண்டும் ேற்றும் சாஸ்ெிைம் அறிந்ெ பண்டிெர்களின் உெவியுேன் 
அரெப் புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். நான் அப்படிச் தசய்யத்ொன் டபாகிடறன். இந்ெ எழுத்ெில் 
அென் ைக்ஷேம் முெைியவற்றின் முழுரேயான விவைம் ஆகியவற்ரறக் தகாடுக்க முடியாது 
என்று ேட்டுடே தசால்ை விரும்புகிடறன். இன்று வரை அந்ெ கீெம் ேற்றும் அென் ைக்ஷேம் 
பற்றிய முழு விவைம் எனக்குக் கிரேக்கவில்ரை. சிைர் அந்ெ ெகவல் எனக்கு 
ரவெிகர்களிேம் கிரேக்கும் என்று தசால்கிறார்கள். நான் தெற்கில் யார்யாரிேடோ இது 

                                                           
17

 [1950 க்குப் பிறகு அபிநவபாைெி டபான்ற கிைந்ெங்கள் தவளிவந்ெென் பிறகு இந்ெ கீெங்கள் பற்றிய சிை 
விவைங்கள், ேற்றும் ஆய்வுகள் நிகழ்ந்ெிருக்கின்றன] 
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குறித்துக் டகட்டுப் பார்த்டென் ஆனால், அங்டக சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரளப் பற்றிய விவாெம் 
இல்ைடவ இல்ரை. ைத்னாகைத்ரெத் ெவிை ேற்றரவகளின் தபயரைக் கூே ஒருவரும் 
தசால்வெில்ரை. ைத்னாகைத்ரெயும் தவறும் தபயர் ொன் டகள்விப்பட்டிருக்கின்றனர்.  

 

ஸமய ஸாரிணி - தாைங்கைில் காலம் பற்றிய அைவடீு 

ஆஞ்சடநய ேெத்ெிைிருந்து  

पद्मपत्र शिैकत्र छोदिातु क्षणः स्मृिः ।  
लिः क्षणरैष्टभिः स्याि् काष्टा स्यादष्टभिलगिैः ॥  
स्याभिमोषाोऽष्ट काष्टा भिनिगमोषैरष्टभिः कला  
कलंद्वयाच्चिुिागर्ः स एकः थु्रटि रुच्योिो ॥  
चिुिागदद्वयोिैि क्रिद्वरं्द्ध पररकीनिगिम् ।  
अणुद्वयाि् रिुं प्राोकं्त िद्वयाच्च लघुः स्मृिः ॥  
लघुद्वयातु ििः स्याि् िि् त्रयोण पु्लिाो मिः ।  
इनिकाल र्निः प्राोक्ता िालज्ैः पूिग सूररभिः ॥ 

இந்ெ ஸ்டைாகத்ெில், காைத்ெின் அளவடீு அட்ேவரே தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரெ முன் 
பக்கத்ெில் நான் தகாடுத்துள்டளன் அெனால் ேீண்டும் தசால்ைவில்ரை.  

மார்க்க தாை லக்ஷணம் -  

ோர்க்க ொளம் முக்கியோக ஐந்து, ஆனால் அென் டபெங்கள் பை.  

1. ச1ச்1ச1பு1ே1ம் 2. சா1ச1பு1ே1ம் 3. ஷ2ட்1பி1ொ1 பு1த்1ைக1: 4.ஸம்ப1ர்க்டகஷ்2ோ1க1: 

4. உத்3க4ட்1ே1: 

என்று ஐந்து. "ெ3ர்பேத்ெில்" இென் ைக்ஷேம், இவ்வாறு: - புைாேங்களில் இரவ 
முென்முெைில் ேஹாடெவனின் ஐந்து முகங்களிைிருந்து வந்ென என்று 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது.  

1.சச்சத்புே  
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िालो चच्चत्पुिोः ज्ोयं र्ुरूद्वोगद्वो लघुः प्लिःु ।  
सद्याोम्द्द्वः शुक्लिणगः चच्चत्पुिाोऽष्ट मात्रकः ॥ 

அர்த்ெம்: 

சச்சத்புே ொளத்ெில் இைண்டு குரு, ஒரு ைகு, ஒரு ப்லுெம் இவ்வாறு அங்கங்கள் அல்ைது 
ஸ்வரூபம் உள்ளது. இந்ெ ொளம் ேஹாடெவனின் "ஸத்3ய" முகத்ெிைிருந்து வந்ெது. அென் 
நிறம் தவண்ரே. ோத்ெிரை எட்டு. குரு - 2 ோத்ெிரை, ைகு- ஒரு ோத்ெிரை ப்லுெம் - 3 
ோத்ெிரை. கு கு ை ப்லு தோத்ெ எண்ேிக்ரக  - எட்டு ோத்ெிரை  

2. சாசபுேம்  

िालो चाचपुिो ज्ोयाो िर्णाो र्ुरूरोि च |  
िामदोि मुखाज्जािः षण्मात्रः पीििणगकः || 

(அர்த்ெம்) சாசபுேத்ெில் "பகேம்" , குரு. வாேடெவ முகத்ெிைிருந்து டொன்றியது. ஆறு 
ோத்ெிரை அளவானது. நிறம் ேஞ்சள் நிறோகச் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது 

3. ஷட்பிொபுத்ைகம் 

षट्पििापुत्रको  त्र्यस्त्र िोदो पाैर्ाै र्ुरूर्गलाै ।  
ईषािजाो रक्तिणाोग मात्रा द्वादशभियुगिः 

அர்த்ெம்: இெில் ஒரு ப்லுெம், மூன்று குரு, ஒரு ப்லுெம் என்பது கிைாேம். இெில் மூன்று 
வரக. ஈசான முகத்ெிைிருந்து டொன்றியது. ோத்ெிரை 12. நிறம் சிவப்பு.  

ப்லு கு கு கு ப்லு - 3 + 2 +2 + 2 + 3 = 12 

4. ஸம்பர்டகஷ்ேகம் 

संपककग षाकको  िोदाः षट्पििापुत्रकस्य च | 
िद्वद्यथाक्षरो कायगः पु्लिाद्यंिाक्षरस्िथा ||  
अघाोराख्य मुखाज्जािाो िीलिणाोगयमीररिः || 

இந்ெ ொள வரக ஷட்பிொபுத்ைகத்ரெப் டபான்றது. (சின்னத்ெின் படி இருந்ொலும், 
யொக்ஷைோகக் தகாள்ள டவண்டும் அொவது, அக்ஷைத்ெின் க்ைேத்ெின் படி (ெீர்க்கம் ஹ்ைஸ்வம் 
முெைியரவ) இருக்கிறது, அப்படிடய டபாே டவண்டும், ேற்றும் ஆைம்பத்ெிலும் முடிவிலும் 
ப்லுெ அக்ஷைங்கரள அரேக்க டவண்டும். அடகாை முகத்ெினின்று டொன்றியது. நீை நிறம்.  
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5.உத்கட்ேம் 

र्ुरूत्रय समायुक्तः उद्घिः संप्रकीनिगिः ।  
ित्पुरूषात्समुद्यूिाो बहुिणाोगयमीररिः || 

அர்த்ெம்: இந்ெ ொளத்ெில் மூன்று குரு தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. ெத்புருஷ முகத்ெிைிருந்து 
டொன்றியது. பை நிறங்களுரேயது.  

இவ்வாறு இந்ெ முக்கிய ஐந்து ொளங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. இரவகரள ஒன்று 
கைந்ொல் பை விெங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. நான் இந்ெ அம்சத்ரெ விளக்குகிடறன். 
அெனால் அது தெளிவாகப் புரியும்.  

अथ िालस्य दशप्राण निरूपणम ्

कालाोमार्गः क्रियाङ्गानि ग्रहाो जानिः कला लयः 
यनि प्रस्िार इत्योिो िालप्राणाः दशः स्मृिाः 

(1) காலம்  - பத்து விதம் . இவ்வாறு: 1 க்ஷேம் 2. ைவம் 3. காஷ்ோ 4. நிேிஷம் 5. கைா 

6. த்ருெம் 7. ைகு 8. குரு 9. ப்லுெம் 10. காகபெம் 

8 க்ஷேம் = 1 ைவம்   8 ைவம்=1 காஷ்ோ 

8 காஷ்ோ = 1 நிேிஷம்  8 நிேிஷம் = 1 கைா  

4 கைா = 1 அணுத்ருெம்  2 அணுத்ருெம் = 1 த்ருெம் 

2 த்ருெம் = 1 ைகு  2 ைகு = 1 குரு  

3 ைகு = 1  ப்லுெம்  4 ைகு = 1 காகபெம்  

 
(2)  மார்க்கம் ஏழு விதம் இவ்வாறு:  

1. ெக்ஷிே 2. வார்த்ெிக 3. சித்ை 4. சித்ைெை 5. சித்ைெே 6. அெிசித்ைெே 

 

இரவகளின் ோத்ெிரைகள் : 

ோத்ெிரை -  8 ஸ - 1 கைா அல்ைது 1 ெக்ஷிே 
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ோத்ெிரை -  4 ஸ - 1 வார்த்ெிக  

ோத்ெிரை -  2 ஸ - 1 சித்ை  

ோத்ெிரை -  1 ஸ - 1 சித்ைெை 

ோத்ெிரை -  1/2  ஸ - 1 சித்ைெே 

ோத்ெிரை -  1/4 ஸ - 1 அெிசித்ைெே 

 

(3) க்ரியா இைண்டு வரக . 1. ோர்க்க க்ரியா 2. டெசீ க்ரியா. 

तत्र मागगक्रिया द्विविधााः यथााः  

1. ஸஸப்ெ க்ரியா 2.  நிஸப்ெ க்ரியா நிஸப்ெ க்ரிரயயில் நான்கு விஷயம் உண்டு :-  

1. ஆவாப18: (விைல்கரள ேேக்குெல்) 
2. [விடக்ஷப]19 விைல்கரள நீட்ேல்  
3. பிைடவஸ20 (தெலுங்கு பாரஷயில் குடிவம் ககுதெச்சுே) 
4. நிஷ்க்ைாே21 (தெலுங்கு பாரஷயில் தபாேவுகா ஜூபூோ)  

ஸஸப்ெ க்ரிரயயில் நான்கு விஷயம் உண்டு :-  

1. த்ருவ (தசாடுக்குப் டபாடுெல்) 

2. ஷப்ப22 - இேது ரகயால் வைது ரக டேல் ெட்டுெல்23  

3. ொள - வைது ரகயால் இேது ரக டேல் ெட்டுெல்  

4. ஸன்னிபாெ: - இைண்டு ரககரளயும் டசர்த்துத் ெட்டுெல்  

तत्र देशीक्रिया अष्टविधााः यथा 

1.த்ருவகா 2. சற்பிேி 3. க்ருஷ்யா 4. பத்ேினி 5. விஸர்ஜிொ  

                                                           
18 [உள்ளங்ரகரய டேல்டநாக்கி ரவத்துக் ரகவிைல்கரள ேேக்குெல்] 

19  [உள்ளங்ரகரயக் கீழ் டநாக்கி ரவத்து ரகவிைல்கரள  மூடி வைது புறம் நகர்த்ெல் ] 
20 [உள்ளங்ரகரய கீழ் டநாக்கி ரவத்து ரகரயப் பின்டன நகர்த்ெல்] 
21

 [உள்ளங்ரகரயக் கீழ் டநாக்கி ரவத்து ரகவிைல்கரள  மூடுெல்] 
22

 [சம்ய] 
23

 [சம்ய ேற்றும் ொள ஸஸப்ெ க்ரிரயகள் இங்டக தெளிவாக இல்ரை ேற்றும் சற்டற ோறி உள்ளன]  
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6. விக்ஷிப்ொ 7. பொகா 8. பெிொ  

एतत ्शास्त्त्रणे ज्ञेय ं

(4) அங்க षड्विधानन यथा: (சின்னங்களுேன்) 

அணுத்ருெ  த்ருெ ைகு  குரு  ப்லுெ  காகபெ 
U o | s 3 + 

 

(5) க்ைஹ - चतुविगधा यथा :- 1.அெீெம் 2.அனாகெம் 3.சே 4. விஷே 

1.அெீெம் - அொவது பாேல் முடிந்ெ பின்னும் ொளம் தொேரும்.  
(பாேைின் சேத்ெிற்குப் பிறகு ொளத்ெின் சேத்ரெக் காட்டுெல்) 

2. அநாகெம் - அொவது ொளம் முடிந்ெ பின்னும் பாேல் இருக்கும்  

(ொளத்ெின் சேத்ெிற்குப் பிறகு பாேைின் சேம் தொேங்குெல்) 

3.சே - அொவது பாேலும் ொளமும் சேோக ஒன்றாய்ச் தசல்லுெல். (ொளம் ேற்றும் 
பாேைின் சேம் ஒன்று டசர்ெல்) 

4. விஷே - அொவது டேடை தசால்ைப்பட்ே மூன்றும் இல்ைாெது  

 

(6) ஜாெி ஐந்து வரக. இவ்வாறு:  

1. சதுைஸ்த்ை 2. த்ர்யஸ்த்ை 3. ேிஸ்ை 4. கண்ே 5. சங்கீர்ே  
  ப்ைாம்ேே  க்ஷத்ரிய     ரவஸ்ய  சூத்ை   ஸங்கீர்ே 

(7) கைா त्रत्रविधा, यथा 

1.ஏக கைா 2. த்விகைா 3. சதுஷ்கைா   
लघुाः          र्ुरूः         संयुक्ताद्य दीघग भमत्याददिा लघु र्ुरू क्रििोकः 

(8) ைய விளம்ப, ேத்ய , த்ருெ  

(9) யெி ஆறு வரக , இவ்வாறு:  

1. விஷே 2. ம்ருெங்க 3. சே 4. டவெேத்ய 5.டகாபுச்ச 6. ஸ்த்டைாடொவாஹ  

(10) ப்ைஸ்ொை  
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1.நஷ்ே 2.உத்ெிஷ்ே 3. பாொள 4. த்ருெ டேரு 5. ைகு டேரு 6. குரு டேரு 7. ப்லுெ டேரு 8. 
சம்டயாக டேரு 9. கண்ே பிைஸ்ொை 10. யெி பிைஸ்ொை  

முன்ைர் [இருந்த] கிருஷ்ணா பாகவதர் மூலமாக எைக்கு ஜகன்ைாத பட்ேர் 
அவர்கள் சகாடுத்த ெில விவரங்கள் 

உொைேத்துேன் தகாடுத்ெ இந்ெ அம்சங்கள் எனக்கு ஜகன்னாெ ஸ்வாேியின் புத்ெகத்ெிைிருந்து 
எடுக்கப்பட்ேரவ. இவற்றில் சிைவற்றின் விளக்கங்கரள நான் அவரிேம் டநைாகக் டகட்டேன். 
எவ்வாறு “ோர்க்கம்” நான்கு வரக என்று தசால்ைப்படுகிறது (த்ருெ, சித்ை, வார்த்ெிக, ெக்ஷிே) 
இது எவ்வாறு? க்ரியா “ஸஸப்ெ, நிசப்ெ க்ரியா வின் படி, “ஆவாப, நிஷ்க்ைாே, விடக்ஷப, 
ேற்றும் ப்ைடவஸ” எவ்வாறு? முெைியன. ஆனால் இது குறித்து அவைால் ஒன்றும் தசால்ை 
முடியவில்ரை. தெற்கில் இந்ெ விவைம் கிரேக்காது. இரவ ேிகவும் பண்ரேய காைத்ெரவ. 
நாம் பாடும்டபாது இந்ெ கிரிரயகள் உண்டு என்ற அளவில் தெரிந்துக் 
தகாண்டிருக்கிடறாம்.ஆனால் இந்ெ சின்னங்கள், டபர், ஊர் இவற்றின் விஷயங்கடளாடு 
தெரிந்துக் தகாள்ளும்டபாது ொன் ேனம் நிம்ேெி அரேகிறது. நாம் தசய்வெிதைல்ைாம் 
ொளத்ெின் எல்ைா பிைாேமும் வருகின்றன என்பது உண்ரே ொன். ஆனால் அரெப் புரிந்துக் 
தகாண்டு தசய்ொல் நன்றாக இருக்கிறது. சங்கீெ ெ3ர்பேக்காைர் , ைத்னாகைத்ெின் ோர்க்க 
ொளத்ெின் கடினோன அம்சங்களின் விவைங்கள் ேற்றும் பை கீெங்கரள அந்ெ ொளங்கடளாடு 
(ஸ்வைைிபியின்றி) காட்டியிருக்கிறார். ெ3ர்பேத்ெில் தசால்ைப்பட்ே அம்சங்கள் இங்டக 
விேப்பட்டுள்ளது. அவருரேய சேயத்ெில் இந்ெ விவைங்கள் புழக்கத்ெில் இல்ரை என்று 
டொன்றுகிறது. அவர் “ெச பிைாேத்ெின்” ைக்ஷேத்ரெ சுருக்கோக எளிரேயான முரறயில் 
தகாடுத்ெிருக்கிறார். அரெ நிரனவில் தகாண்ோல் நல்ைது.  

பட்ேர் அவர்கைின் ரகசயழுத்துப் பிரதியிலிருந்து 

ஸ்ரீ முரஜாக்ஷர மாலிகா 

ம்ருதங்கத்தில் விடெஷமாக வரும் சொற்கள் 

க வர்க்கத்ெில் - க1, க3, ஞ 
ச சர்க்கத்ெில் - நிருத்யத்ெில் ேட்டும் உபடயாகிக்கப்படும் 
ே வர்க்கத்ெில் - ே1 , ே3 , ே  
ெ வர்க்கத்ெில் - ெ1 ெ2 ெ3 ெ4 ன  
ப வர்க்கத்ெில் - ே  
யகாைம் முெல் க்ஷ வரை - ை, ை 
 

க1 க3 ஞ ே1 ே3 ே ெ1 ெ2 ெ3 ெ4 ன ே ை ை தோத்ெம் - 14 
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விடசஷக் குறிப்பு: இரெப் படித்து நான் சிை முடிவுகள் தசய்துள்டளன். அென் அர்த்ெத்ரெ 
டவறிேத்ெில் தசய்து ரவத்ெிருக்கிடறன்.  

த்ருவ ொளம் - ோற்றம் அரேந்ெ அே ொள  அக்ஷைம் - 14 ொளத்ெின் சின்னம்: | o | | , தசால் 
ெட்டுேன் [stroke, aaghaat]  1, 5, 7, 11 அல்ைது 1, 3, 7, 11  

தசால்ைின் ோத்ெிரை - தசால் ெட்டுேன்  

1  3   7   11  

ெி4  த்1ருக்  ெீ4னா  டொ1  ன்னா  க1  த்ொ1  ெீ4  ெீ4னா  ெீ4  ெீ4  னா 

X   |    2    3 

 

ேட்ே ொளம் - அக்ஷைம் 10, தசால் ெட்டு 1-5-7 அல்ைது 1-8-9 

கெி ோத்ெிரை - தசால் ெட்டுேன்  

1    5      

ொ4 ெி4ன் ெ1க்1 டெ4த்1 ெி4ன் ெ1க் கி1ட்1 ெ1க்  க3ெி3 க3ன் 

X    X  X 

 

த்ரிபுே - டெவ்ைா24 அக்ஷைம் 7, (இைண்ோம் பகுெியில் ரூபகம்) தசால் ெட்டு 1-4-6 அல்ைது 1-3-5 
அல்ைது 1-3 தசால்ைக்ஷை ோத்ெிரை தசால் ெட்டுேன்  

1  4  6 

ொ4 கி1ே1 ெி1டி1  க1ெ1 க3ெி3 க3ன 

ரூபக - அக்ஷைம் தசால் ெட்டு 6 , 1-3 

தசால் அக்ஷைம் : ெி4ம் ெி4ம் ெி4ம் ெி4ம் ெி4ம் ெ1 அல்ைது ெி1ம் ெி1ம் ெி1ம் ெி1ம் ெி1ம் ன 

ெதுரஸ்த்ர ஜாதி 

 கண  சொல்கட்டு ம்ருதங்க  விஷ்ணுநாமம்  ெிவ 

1 ோனஸ ொ3ெி3ே3 ெ1க்1கி1ே1  டகசவ  சங்கை 
                                                           
24

 [ஒரு பரழய பகாவாஜ் ொளம்] 
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2 ஜபா4ன  ெி3ோ3ெ3  ெி4நாெ1  உடபந்த்ை  ேடகச  

3.  ஸைக3 ெி3ே3ொ3 ெ1க1டொ2ம் முைஜித்   புைஜித்  

திஸ்த்ர ஜாதி  

4 ோொ1ைா ொ3ொ3ொ3 ெ1ெி4ந்ெ3டொ1 ஸ்ரீக்ருஷ்ே டஹசம்டபா 

5  நஸை  ெி3ே3ெ3  கி1ே3ெ1 ேென  கிரீஷ  

கண்ே-மத்வடர அ. 5 

கண  சொல்கட்டு  ம்ருதங்க  விஷ்ணுநாமம்   ெிவ 

6 ொ1ைாஜ  ொ3ெ3ே3 ெீ4ம்டொ1ன டகாவிந்ெ புடஜஷ 

7 ைாஜபா4  ொ3ெி3ோ3 ெீ4ெ1டனாம் ரெத்யஹன் காைஹன் 

8 யோொ1 உொ3ொ3 ெ1ெீ4ம்ெீ4ம்  சுகீர்த்ெி  பினாகின் 

 

மிஸ்ர ஜாதி அ. 7 

ெிஸ்ைத்துேன் சதுைஸ்த்ைத்ரெச் டசர்த்ொல் இந்ெ ஜாெி உண்ோகும்  

ஸங்கீர்ண 

சதுைஸ்த்ைத்டொடு கண்ேம் டசர்ந்ொல் இந்ெ ஜாெி உண்ோகும்  

ச. டெ1கெி4ன் ேி. ெ1கி1ே1 க2ம்  ெ1க ொ1கி1ே1 

ெி. ெ1கெி4ன் ெ1கிே3 ஸம். ெ1க1ெி4ன் ெ1க ெ1கி1ே1 

செௌதாலா 

டுகோ சேத்ெிைிருந்து ஆைம்பித்து 3 ஆவர்த்ெனத்ெிற்குப் பிறகு ேீண்டும் சேத்ெில்  

1. ெ1க ெ1ெீ3ம் கி3ேடொ1ம் கி1ே3 ெ1க1 க3னி க3ன ொ4  
x   o         2          0    3       4          x 
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2. த்1ரிகி1ே1 ெ1க்ொ1 க1த்1 த்1ருகி1ே1 ெ1க்ொ1 க1த்1 கி1ே1ெ1க்1 க3ெி3க3ன ொ4 
கி1த்1ொ1 (டகாைாபூர்) அனந்த் புவா  
x   0    2     0     0    3  4     x 
அவர்களின் முக்ோ | துக்ோ || டபைகாவில்  
 
1. (த்1ரிகி1ே3 ெ1க்1ொ1 ெி1ே1 கிெ க3ெி3க3ன ொ4) 3 ஆவர்த்ெனத்துக்கு 

வாசிக்க டவண்டும்  
2. (க்1ே3 டெ4த்1ொ1 கி1ே3 ெ1க1 க3ெி3க3ன  ொ4) 3 ஆவர்த்ெனத்துக்கு வாசிக்க 

டவண்டும்  
3. (கி1ே3னக1 ெி1ே1க1ெ1 ெி4னெ1க1  க3ெி3க3ன  ொ4) 3 ஆவர்த்ெனத்துக்கு 

வாசிக்க டவண்டும் 
       x  

4. க1ோ3ந்ொ4 க1ோ3ந்ொ4 க1ோ3ந்ொ4 3 ஆவர்த்ெனத்துக்கு வாசிக்க 
டவண்டும்  

5. (க3ெி3க3ன ெ1க1ெி4ரி கி1ே3ெ1க1 க3ெி3க3ன  ொ4) 3 ஆவர்த்ெனத்துக்கு 
வாசிக்க டவண்டும்  

6. (ொ4 கி1ே1ெ1க1 து4ே  கிேெக க3ெி3க3ன  ொ4) 3 ஆவர்த்ெனத்துக்கு 
வாசிக்க டவண்டும் 
 x      2                0        3      x 

7. க3ெி3க3ன  ொ4  (3) 
8. க3ெி3க3ன  ொ4 கி1ே1ொ4ன ொ4  (3) 
9. ெி1ைகி1ே3 ெ1க்1ொ1 ெி1டி1 கி1ெ1  க3ெி3க3ன  ொ4 ொ1) 3 ஆவர்த்ெனத்துக்கு 

வாசிக்க டவண்டும்  
10. க1ே3டெ4த்1ொ1 ெி4த்1ொ1 க1ே3ொ4ன ொ4) 3  
11. ெ4க3த்3ெி3க3ன ெ4க3த்3ெி3க3ன ொ4 3  
12. ெி4ே1ெி4ே ெ4கி3ெி1ே1 க1த்1ொ1 னக3ெ1ை க1த்1ொ1 க1ே3டெ4த்1ொ1 கி1ே1 

ெ4க3த்3ெி3க3ன  னக3 ெி1ே1க1ெ1 க3ெி3க3ன ெ4கி1ே1 ெ4கி1ே1 ொ1கி1ே1 
க1ே3 - டெ4த்1ொ1கி1ே1 ெ1க1 [க1ே3டெ4த்1ொ1னெி4த்1ொ1 க1ட்3 ொ4ன ொ4] 
3 

நான் ஜகன்னாெரிேம் ஏகொளத்ெின் விசித்ெிைத்ெின் காைேோக எங்கள், கிரளப்பின் 
பாேகர்களுக்காக,ெயார் தசய்யப்பே உருப்படி, “டஹ ஜகபாைா அெிசய சுந்ெை ொைா” என்றவாறு 
அக்ஷைத்ரெக் காட்டி, டேலும் இந்ெ ொளத்ெின் “டேகா” தசால்லுங்கள் என்டறன். அவர் 
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நன்றாகச் தசான்னார், ேற்றும் அடுத்ெ நாள் கீடழ எழுெப்பட்ேவாறு டேகா தசான்னார் :-  

   

ஜகபாை ொள ோத்ைா || அங்கம் | U o o o ) 

ஸ்ொயி - ொ4 ெி4னனக1 து2ங்கா3 | து4 ேகி1ே1 | ெி1ைகி1ே1 | க3ெி3க3ன | 
சந்ெைா - ொ4 ெ1க1 ெி4னெ1க1 ெி4ே1 | ெி4ே1 ொ4கி3 | ெி1ே1 டொ1ம் | க3ெி3க3ன 

  X -    -           2           3               4 

2 அந்ெைா:- ொ4 ொ4 | கி1ே1 ொ4 | கி1ே1 | க1த்1ெ1 க3ன க3ெ | க1ண்ோ1 க1ண்ோ1 
ெி4ம் 

     X       2            3  4 

 

இந்ெ டேகா-ரவ அவைது ரபயன் வாசித்துக் காட்டினான் - சரியாகடவ வாசித்ொன். 
இரெ தசய்யும் யுக்ெிரய எனக்கு அவர் தசால்ைிக் தகாடுத்ொர் ஆனால் ம்ருெங்கம் 
என் துரற இல்ைாெொல், என்னால் ம்ருெங்கத்ெிற்காக கெிகள் இயற்ற முடியும் 
என்று தசால்வது சரியாக இருக்காது.  

ஏழு முக்கிய ொளங்கள் இவ்வாறு தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன.  

| o | |    | o |   o|  | u o  | o o  | | o o  | 

1.த்ருவ         2.ேட்ய  3.ரூபகம் 4.ஜம்ப  5.த்ரிபுே  6.அே  7.ஏக 

   ஸ்ரீ 

35. தாைங்கைின் சபயர்கள் குறித்த ஸ்டலாகம்  

१. श्रीकरश्च समश्चैि पत्तमगधुर एिच । 
  अाददलोखाैच मािश्च सप्त संज्ा: प्रकीनिगिाः ॥ 
  एिो चिुस्त्र जािीयाः कभथिाश्च ध्रुिादयः ॥ 

२. माणणसाराैच चिश्च कदंब शंख एिं च । 
   र्ुप्त सािः सुधाो ज्ोयः सप्त संज्ाः प्रकीनिगिः ॥ 
   एिो िु निस्त्र जािीया इत्यादद ॥ 
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३. पूणाोगदीणाोग कुलश्चैि सुराोलील स्ििः परं । 
   लाोय रार्ाैटह क्रिख्यािाै सप्त संज्ाः प्रकीनिगिः ॥ 
   एिोज भमश्र जािीयाः इत्यादद ॥ 

४.  प्रमाण उदयाो राजस्चण्मों दशु्कर एिच । 
   क्रिदकश्च रिः श्चैि सप्त संज्ा प्रकीनिगिाः ॥ 
   एिोच खंडा जािीयाः इत्यादद ॥ 

५.  िंुििश्च ििाो रािः क्रबंदशु्चकर एिच । 
   िाोर्धी राैि सुह्श्श्चैि सप्त संज्ाः प्रकीनिगिाः ॥ 
    एिो संकीणं इत्यादद ॥ 

“முைஜாக்ஷை ோைா” விைிருந்து  

मृदङ्गस्य िणागि् क्रिजािी टह क्रिद्वि् । 
कर्ाै धसाैिश्च डणाै प्रससर्द्धाै ।  
ि िरर्श्य पूणगः म िणगश्च रोफः । 
हकार: क्क््िि कश्यिो र्ाि क्रिध्नः 
क्रिष्णुनिगिाद मुरजं िध्धदत्िं िाै ददिाैकसां सदसस । 
साैिीि पािगिीशं मृदंर् िादोि माधिः श्रुनिक्रिि् ॥ 

ெதுஸ்ர ஜாதியின் தாைம்:  

1. ஸ்ரீகை - | o | | - அக்ஷைம் 14 (4,2,4,4,)  
ொ4 க3க1 ெீ4 னா து2ம்கா3 க1த்1ொ1 ெீ4 ெீ4 னா ெீ4 ெீ4 நா  
X                  0       2               3 

2. சேொளம்  - | o | - அக்ஷைம் 10 (4,2,4)  
னா ெி4ம் ெி4ம் னா ெீ4 னா னா ெி1ம் ெி1ம் னா 
X     0        2 
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3. பத்ெி ொளம் o | அக்ஷைம் 5 (1,4) 25 
ொ4ெி1 ொ4 கீ3 தூ1 னா   அல்ைது  ொ4 ெ1க1 ெீ4 ெீ4 னா  
X       2      x   2 

திஸ்த்ர ஜாதியின் தாைம்  

1. ேேி    ou o ou ou அக்ஷைம் 11 - (3,2,3,3,)  
ொ ெி ே கிே ொகிே ெகிே  
x        0     2     3 
 

2. ோை    ou o ou அக்ஷை காைம் 8 [3,2,3]  
ொ4 கி1ே1 ெ1க1 தெௌ2ம்கி1ே1 
X    0   2 
 

3. சக்ை   o u |26   அ. 5 (1,4) 
ெீ4ே3 ொ4 கி1ே1 
S     2 

ேிஸ்ை ஜாெியின் ொளங்கள்  

1. பூர்ே   | o | | அ. 23 (7,2,7,7) 
ெீ4 ே3 ொ4 கி1 ே1 கி1 ே3 ெி4 ே1  
X      0 
ொ1 டெ4 ே3 டெ4 ே3 த்1ெ1 ே3 | ொ1 கி1 ே1 கி1 ே ொ ே  
2      3    3 
 

2. உெீர்ே  | o | அ. 16 (7,2,7) 
ொ4கி1ே1 கி1ே1 ெி4ன ெி1ை ொ1கி3ை ெ1க1ெி4ன 
x   0   2 
 
 

3. குை சம்ஞ o  அ. 9 (2,7)27 
ெீ4ம்ே3 ொ4 கி3ன ெி1ே1க1ெ1 
x 2   

                                                           
25

 [ ரகைாகர் தவளியடீ்டில் தகாடுக்கப்பட்ேவாறு இருந்ொல் 6 அக்ஷை காைம் ஆகிவிடும். இென் சரியான 
அங்கம் u | ] 
26

  [ ரகைாகர் தவளியடீ்டில் தகாடுக்கப்பட்ேவாறு இருந்ொல் 6 அக்ஷை காைம் ஆகிவிடும். இென் சரியான 
அங்கம் u | ] 
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கண்ே ஜாதியின் தாைங்கள்:- 

1. பிைோே ொளம்  | o | |  [அ.17]    (5,2,5,5) 
ெீ4ம் ொ4 கி1ே1 கி1ே3 ொ1கி3ே1 ெ1க1 ெீ4 நாகி3னா ெ1க1 
x   2 3       4       
 

2. உெய    | o | அ. 12   (5,2,5) 
ொ1 டெ4 S ெி4ெ3ே1 ெி4ே1 ொ1 ொ4 S ெி1ே1 அல்ைது ொ4கி1ே1 ெீ4 S ெ1க1 ொ1கி1ே1 
ெி4ம் S 
x      2     3                          X       2      3 
 

3. ைாஜ      [ 0 | ]  அ. 7 (2,5)    
ெீ4 - ெி4ே1 ொ4கி3ே1 
x     2  

ஸங்கீர்ே ஜாெி  

1. புவனொளம்   [ | 0 | | ]  அ. 29 (9,2,9,9) 
1       o          1      3     0   1     S 
ொ4 S ெி4ே1 ெி4ே1 ொ4 | கி3ே1 ெி4ன ரெ4 ெி4ே1 ெி4ெ1 
X           2       3 
 
              1 
ொ4 | கி1ே1 ரெ1 த்1ரிே1  த்1ரிே1 ொ1கி1ே1 
      4 
 
 

2. ைாவ.   | o |   அ. 20 (9,2,9) 
 
|          o   |   
ொ4 - கி3ே1 ெி4ே1 ொ4 ெி4ே1-டெ1-ொ1-ெி1ே1-த்1டெ4 ெி1த்1ரிே1     
X         2  3 
 

3. பிந்து   o |   அக்ஷை. 11 (2,9)  
 
0   |  

                                                                                                                                                                                           
27

 [ ரகைாகர் தவளியடீ்டில் சரியாகக் தகாடுக்கப்பேவில்ரை.. இென் சரியான அங்கம் o | ] 
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ொ4-ெி4ே1 ொ4கி3ே1 டக3 கி3ே1 
X   2    

 

முக்கிய ஏழு ொளங்கள் இவ்வாறு:  

ध्रुिाो मपठ् ाो रूप्श्च झंप नत्रपुि एिच । 
अििाल एक िालस्च सप्त िालाः प्रकीनिगिाः ॥ 

இந்ெக் காகிெத்ெில் தோத்ெ விவைமும் ஜகன்னாெ பட்ேரின் புத்ெகத்ெிைிருந்து கிரேத்ெது, 
என்பது ேிகவும் நல்ைொகப் டபாய்விட்ேது. என்னால் இப்டபாது இந்ெ ொளத்ரெ, நாம் பக்கத்து 
பாேகர்களுக்குச் தசால்ைிக் தகாடுக்க முடியும், இெனால் அவர்கள் ெம் ொளங்கரளப் 
பாடுவெிலும் வாசிப்பெிலும் ஏொவது அடிப்பரே கிரேக்கக்கூடும். எனக்கு அடிப்பரேடயாடு 
இருக்கும் பாட்டு-வாசிப்பில் ேிகவும் ேெிப்பு உண்டு. இவ்வாறு தசய்வொல் நம் பத்ெெிரய 
எப்டபாொவது, எவ்விெோவது ஒரு சாஸ்ெிரிய அடிப்பரேக்குள் தகாண்டு வைைாம். எனக்கு 
முெைிைிருந்டெ நாம் சங்கீெம் அென் வைைாற்றுக்  க்ைேத்ெிற்டகற்ப இருப்பது பிடிக்கும் என்று 
தசான்னால் சரியாகத் ொன் இருக்கும். பரழயனவற்ரற எல்ைாம் விட்டுவிட்டு, புெிொக  
சுெந்ெிைோகக் தசய்து ரவப்பது எனக்குப் பிடிப்பெில்ரை.  

 

 

 

பட்ே டகாஸ்வாமியின் புத்தகத்திலிருந்து  

िोदोिु - उदातािुदान्द्िस्िररिा इनि नत्रस्िराः । िोभ्यः षड्जादद सप्तस्िराः । ित्र उदताि् निर्ाै । अिुदाताि् 
ररधाै । स्िररिाि् समपा । । िस्माि् संर्ीिस्य िैददकित्िमुक्तम् ।  

दशक्रिध र्मकाः । 

अाराोहमिराोहंच ढालु स्फुररि कंक्रपिाः । 
अाहिः प्रत्याहिश्चैि नत्रपुच्चांदाोल मूछगिाः । 

1. ஆடைாஹ  - ஸரிகேபெநிஸா, ஸாரிக, ஸாரிகேப, முெைியரவ  
2. அவடைாஹ  - (சுைபம்) ஸாநிொ, ஸாநிெப, முெைியரவ  
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3. ோலு - ஸப, ஸே, ஸக, ேற்றும் ஸாெ, ஸாே முெைியரவ  
4. ஸ்ஃபுரிெம் - ஸாஸா, ரிரி, கக, ேே 
5. கம்பிெம் - பா ப் ப ப ப ப , ோ ம் ே ே ே ே  
6. ஆஹெம் - ஸாரி, ரிக, கே (முந்ரெய ஸ்வைத்துேன் தவவ்டவறு ஸ்வைத்ரெச் 

டசர்த்ெல்) 
7. ப்ைத்யாஹெம் - ஸாநி, நீெ, ெப (அவடைாஹேத்ெில் முந்ரெய ஸ்வைத்துேன் 

தவவ்டவறு ஸ்வைங்கரளச் டசர்த்ெல்) 
8. த்ரிபுச்ச - ஸாஸாஸா, ரீரீரீ, ககக, ேேே (த்ருெ ையத்ெில் பாடும் டபாது) 
9. ஆந்டொை - ஸாரீகேக, ஸாரீபப, முெைிய 
10. மூர்ச்சனா - ஸாரீகேபெநீ, ரீகேபெநீஸா, கேபெ, முெைியரவ | (இரவ டவகோக 

ேற்றும் நியேேின்றி பாடும் ஸ்வைங்கள் சாொைே அப்யாசத்ெில் டகட்கக்கூடியரவ)  

आलापक्रमः 

मध्यषड्जम् समारभ्य मण्रषड्जािध्धिमाि् । सभ्यर्ालापिं कृत्िा मध्य षड्ज समापयोि् । एषा क्रिदाररका 
प्राोक्तायडुपीय्िभिधीयिो । इनि क्रिदाः ? मंर मध्यषड्ज मध्यो रार्िधगिमारि्Eि् । र्त्िां िािंिराकान्द्िं 
मध्य षड्जो समापोयोि् ॥ मंर पंचमयोमध्यो अारिि्-िािमुतमं । मध्य षड्जो समापयोि् मुक्ता इत्युच्यिो बुधःै 
। अथ स्थायीिोदाः ॥ मन्द्र षड्ज मध्य षड्जं ऋषिं ऋषिाक्कन्द्िकं । र्ांधारचाोध्िं र्ांधार मध्यममण्ध्य मािध्ध 
॥ पंचमं पंचमांिंच धैििम्  धैििाक्कन्द्िक । निषादाोध्िग निषादातु षड्जं द[ष]ड्जांनिकं िमाि् ॥ 
एिमोिािराोहोिु षाोडषस्थायय संज्काः । अशोष कृत्िा ित्स्थाययंच प्रदशगयोि् ॥ एिं नत्रिारमालापुअ चिुथ्गE 
मंरिाकं । दशगयुत्िा मध्यषड्जो समापिंच कारयोि् ॥ एषािाम्नामकरणीत्युक्तन्द्िाि् िारदाो (िरिाो) मुनिः । 
यत्र काक्रप समारभ्य मध्यषड्जो समापयोि् ॥ स्िोच्छासंचारिाो िाम्ना संचारीनि प्रकीत्यगिो ॥ 

िालप्रकरणो िष्टाोदिष्ट प्रकारः 

नियगर्् रखात्रयंरूत्िा रोखाः काोश्िानि कारयोि् । 
अग्त्त्रश्रोणीमूध्िं काोष्टो संख्या श्रोणीमधाो भलखोि् ॥ 
अणुरिुािूध्िग काोष्टो िधगययत्िा क्रिलोखयोि् । 
चिुरर्ोचांर् श्रोण्यां रिुपूिगक्रििधगयोि् ॥ 
शरार्ंच निस्त्र भमश्र खण्ड संकीणग जानिषु । 
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अिुरिुं पुरस्कृत्य िधगयोि् पंच जानिषु ॥  
अंर् श्रोणी लोखि िमः 

 

अथ संख्या श्रोणी 

प्रस्िार पूिग संख्यांक िद्गहंृ िु क्रिसजगयोि् । िामस्थ ग्रहमारभ्यांत्याोपांिो चिुथगकम् ॥ षपसंख्यात्य ग्रह 
संख्या रिुकध्िंि मुच्यिो ॥ र्ुिगिंच पु्लिांिंच िष्टाोददष्टोषुयाोजयोि् । संख्या श्रोणी ॥ 

अथ शरांर्म् 

अंत्याोपांत्यो चिुथगच अष्ट द्वादश संज्कं । संख्या श्रोणी शरांर्ोिुप्रनिकाोष्टो क्रिलोखयोि् ॥ संख्या श्रोणी ॥ 

॥अथािुरिु रिुलघुर्ुरू पु्लन्द्िांिानि ॥ 

अंत्याोपांिो िृिीयंच बाणा ब्ांणा ब्हि् त्रयाोदश । अिुरिु रिु लघु र्ुरु पु्लि क्रिलाोमिः ॥ एिं होिनि 
क्रिज्ोयं िष्टाोदिष्ट प्रदशगिो ॥ इनि शरांर् ॥ 

॥ अथत्र्यश्रजानि ॥ 

अंत्याोपांिो नत्रषण्िाोभ्यां संख्या काोश्िो नियाोजयोि् । 

संख्या श्रोण्यां त्र्यश्रजात्यां संख्या पूनिग क्रिलोखयोि् ॥ संख्या िमः ॥ 

॥ अिुरिुाद्युच्यन्द्िो ॥ 

अंत्याोपांिो िृिीयंच चिुयर्गरर दशिमाि् । अिुरिु रिुलघु र्ुरुपु्लि क्रिलाोमिः ॥ एिं त्िोिानि क्रिज्ोयं 
िष्टाोदिष्ट प्रदशगिो ॥ 

॥ भमश्रजानि || 

अंत्याोपांिो सप्तमंच चिुथगश्चैक क्रिंशनिः । संख्या श्रोणी भमश्रजात्यां िमात्काोष्टो क्रिलोखयोि् ॥ 
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॥ अिुरिुाद्युच्यन्द्िो ॥ 

अंत्याोपांिो त्र्यष्टं पंचदश द्वाक्रिंशनि िमाि् । अिुरिु रिुलघुर्ुरुपु्लि क्रिलाोमि । एिानि इनि भमश्रजानि ॥ 

॥ खंडजानि ॥ 

अंत्याोपािंो बाणददशः पक्षसखं्यामिुिमाि् । संख्या श्रोणी खंड जात्यां प्रनि-काोष्टो क्रिलोखयोि् ॥ 

॥ अिुरिुादद ॥ 

अंत्याोपांिो नत्रषि् चैकादशषाोडशिमाि् । अिुरिु रिु लघुर्ुरूपु्लिमिुिमाि् ॥ एिं त्िोिानि ॥ 

॥ संकीणग ॥ 

अंत्याोपांिो ििंचैि अष्टादश सुयाोजयोि् । सप्तक्रिंशनि संख्या श्रोणीषु याोजयोि् ।  

॥ अिुरिुानि ॥ 

अंत्याोपांिो िृिीयं च दंशचैकाोि क्रिंशनि । अष्टक्रिंशनि संख्य च अिुरिु रिु िमाि् ॥ एिंत्िोिानि -सिग 
जानिषु िष्टाोदिष्ट प्रकरणं सांर् समभथगिम्   

 

 

॥ अगं शे्रणी ॥ 
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॥ सखं्या शे्रणी ॥ 

1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 624 1248 2496 4992 9984 19968 
 



Page 105 of 268 
 

॥ पाताल शे्रणी ॥ 

1 3 9 27 81 243 729  2187 
 

குறிப்பு:  

ைத்னாகைத்ெில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியல், ேற்றும் டபைா.சிங்கைாச்சார்யாரின் 
"காயகடைாசனத்ெில்" தகாடுக்கப்பட்ேரெயும் ஒப்பு டநாக்கடவண்டும். ைத்னாகைத்ெின் 
சேஸ்கிருெத்ரெப் புரிந்துக் தகாள்ள உெவி டெரவயாக இருக்கும் என்பெில் சந்டெகேில்ரை,  
ஆனாலும் அங்டக தகாடுக்கப்பட்ே எண்ேிக்ரககரள கூர்ந்து கவனித்ொல் புரிந்துக் 
தகாள்ளைாம். நம் வே இந்ெிய சங்கீெக் கரைஞர்களுக்கு இது பற்றிய புரிெல் இல்ரை, 
ஆனால் நீங்கள் ெஞ்சாவூர் அல்ைது ேதுரை டபான்று எந்ெ சங்கீெம் முக்கியோகக் காேப்படும் 
நகைத்ெிற்குச் தசன்றாலும், அங்டக இவ்விஷயம் தெரிந்ெவர், கிரேக்கைாம், அது உங்களுக்கு 
உேடன புரியைாம். நான் பிறகு ைத்னாகைத்ெின் ொளாத்யாயத்ரெ தோழி தபயர்த்து இந்ெ 
விஷயத்ரெக் குறித்துத் தெளிவாக விவாெிப்டபன். 

 

க்ருஷ்ண அய்யங்காருேன் டபச்சுவார்த்ரத    மதுரர, 5 டிெம்பர் 04 

நான் ெஞ்சாவூரை விட்டு காரை 10:20 வண்டியில் கிளம்பி ேதுரைக்கு ோரை 6-30 ேேிக்கு 
வந்டென். ஸ்ரீ கிருஷ்ேஸ்வாேியின் நண்பர் ைாேஸ்வாேி பிள்ரள, இன்கம் டேக்ஸ் 
இன்ஸ்தபக்ேர் [Income-Tax Inspector], 
அவருரேய சிப்பாரய ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி இருந்ொர். அவர் டேரியாட் ஸ்ட்ரீட்டில் 
டெவைாஜ முெைியார் வடீ்டில் இறங்க ஏற்பாடு தசய்ெிருந்ொர். வடீு சிறிொக இருந்ெது ஆனால் 
ெனியாக இருந்ெொல் வசெியின்றி இருக்கவில்ரை. இைவு டநைோகி, இருட்டி விட்ேொலும், 
பிையாேக் கரளப்பினாலும் வடீ்டிைிருந்து தவளிடய தசல்ைவில்ரை. காரை ஏழு ேேிக்கு 
தவளிடய கிளம்பிடனன், சங்கீெத்ரெப் பற்றிய விவைம் டகட்கத் தொேங்கிடனன். அெிைிருந்து 
இந்ெ ஊரில் கிருஷ்ோ ஐயங்கார் என்ற தபயரில் ஒரு நல்ை பாேகர் இருக்கிறார், ேற்றும் 
சுப்பிைேேிய ஐயர் என்ற வக்கீல் இந்ெ விஷயத்ெில் அத்யயனம் தசய்ெிருக்கிறார், அவர் 
எழுத்ொளரும் நல்ை ஆழ்ந்ெ வித்வானும் கூே  என்று தெரிய வந்ெது. அடெ டபால் 
“பஞ்சநெம்” என்ற தபயர் தகாண்ே ஒரு பிைசித்ெோன ேிருெங்கக்காைர் இருக்கிறார் என்று 
தெரிய வந்ெது. நான் இருக்கும் இேத்ெிற்குப் பக்கத்ெில் ஒரு நல்ை கிருஹஸ்ெர் இருக்கிறார். 
ஸ்ரீ ைாேஸ்வாேி அவர்களிேம் என்ரன அறிமுகம் தசய்து ரவத்ொர். அந்ெ நல்ை ேனிெர், 
கிருஷ்ோ ஐயங்காரை ோரையில் அரழத்து, அவைது பாேரைக் டகட்க ஏற்பாடு தசய்ொர்.  

சுப்ைேேிய ஐயர் எங்கள் வடீ்டிற்கு அருகில் ொன் இருக்கிறார். அவர் வடீ்டிற்கு நாரள 
தசல்ைத் ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன். ைாேஸ்வாேி வருவொகத் ொன் தசான்னார், ஆனால் அவைால் 
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வை இயைாவிட்ோல், நாடன டபாய் சந்ெிப்டபன், ஏதனன்றால் டநைம்  வேீாகி விடும். 
முரனந்து தசய்பவர்களிேம் இயல்பாகடவ ஒரு நட்பு இருக்கும், இென் படி அறிமுகப் 
படுத்துவது என்பது டெரவடய இல்ரை.உேவு எல்ைாவற்ரறயும் முடித்துக் தகாண்டு ஊரைப் 
பார்க்கப் டபாடனன். இந்ெ ஊர் ெஞ்சாவூரை விே நன்றாக இருந்ெது. நன்றாக 
அரேக்கப்பட்டிருந்ெது. டகாவிைின் நான்கு ெிரசகளிலும் வாயிைின் டேல் டகாபுைம் ேிகவும் 
உயைோக இருந்ெது, அெில் சிற்படவரைப்பாடு அருரேயாக தசய்யப்பட்டிருந்ெது. இந்ெ 
டகாவில் ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்ேப்பட்ேது என்று தசால்கிறார்கள். அெில் ேீனாக்ஷி 
என்ற தபயர் தகாண்ே டெவி குடிதகாண்டிருக்கிறாள். ைாடேஸ்வைத்ெிக்கு யாத்ெிரை தசல்லும் 
டபாது இங்டக தசன்று விட்டுத் ொன் டபாவது வழக்கம். கிருஷ்ோ ஐயங்காரின் பாேைின் 
காைேோக இைவு 7-30/8.00 க்கு அரழப்பு வந்ெொல் அங்டக தசன்டறன். இவர் சுோர் 45-50 
வயொன கிருஹஸ்ெர். குைல் ேிகவும் இனிரேயாக இருக்கவில்ரை. முெைில் "எனக்கு 
ஒன்றும் தெரியாது" என்று தசால்ைிவிட்டுப் பிறகு, "எனக்கு நிகைாக யாரும் இல்ரை" என்று 
தசால்பவைாக இருந்ொர். அவர் என்ரன தசன்ரனயில் சந்ெித்ெொகக் கூறினார். அப்டபாது 
காங்கிைஸில் தசாற்தபாழிவு இருந்ெொம்.  நான் அவரிேம் இந்ெ பிைடெசத்ெிற்கு இெற்கு முன் 
வந்ெடெ இல்ரை என்டறன். அப்டபாது அவர் தசான்னார், "அங்டக வந்ெவரின் தபயர் வக்கீல் 
நாைாயே ைாவ். அவர் தகாஞ்சம் ஹிந்துஸ்ொனி பாேல் பாேக் கூடியவைாம். அவர் 
தேைிடகோக [delegate] வந்ெிருந்ொர். நான் அவரை தசன்ரனயின் பிைசித்ெோன "வேீா ெனம்" 
என்ற தபயர் தகாண்ே பாேகி ேற்றும் வரீே வாெகிரயக் டகட்க அரழத்துச் தசன்டறன். 
அவைது கட்ரேயான ஆண் குைைாக இருந்ெொல் அவருக்கு அது பிடிக்கவில்ரை. அெனால் 
அவருக்கும் கஷ்ேோக ஆனொல், பாேல் பிடிக்காெொல் அவரிேம் பேம் வாங்க வில்ரை." 
எனக்கு நாைாயே ைாரவ நன்றாகத் தெரியாது என்டறன். ஒன்றிரு முரற பார்த்ெிருக்கிடறன், 
ஆனால் அவர் பாடுவார் என்பது தெரியாது. இருக்கட்டும். இெற்குப் பிறகு, கிருஷ்ோ ஐயங்கார் 
பாட்ரேத் தொேங்கினார். "ெியாகய்யா"வின் சிை கிருெிகரளப் பாடினார். பாட்டு ேிகவும் 
ருசிகைோக இருக்கவில்ரை. ேற்ற இேங்களில் டகட்ேது டபாைத்ொன் இங்டகயும் இருந்ெது. 
ஐந்து-பத்து முரற "வாஹ்-வாஹ்" என்றவுேன் அவர் வாய் ெிறந்ெது, டபச ஆைம்பித்ொர்,"நான் 
சாஸ்ெிைம் எல்ைாம் கற்கவில்ரை. சுயோகக் கற்றவன். ஆனால் நீங்கள் என் பாேரையும் 
பிறர் பாேரையும் டகட்ோல் நான் எவ்வளவு சுத்ெோகப் பாடுகிடறன் என்று தெரிந்துக் 
தகாள்வரீ்கள். நான் உங்களுக்கு சாஸ்ெிை ஞானம் இன்ரேயால் எப்படி சுத்ெம் அசுத்ெம் 
என்பரெ அறிவரீ்கள் என்று டகட்டேன். அவர் ைாகத்ெில் ஆடைாஹே- அவடைாஹேம் எப்படி 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறடொ அரெ அப்படிடய பாடுடவன் என்றார். இெற்குப் பிறகு விஷயம் 
தெரிந்துக் தகாள்வெற்காக, எங்கள் டகள்வி-பெில் இவ்வாறு நேந்ெது.  

டக: அய்யா, நீங்கள் டேளகர்த்ொ பத்ெெியின் படி ொன் பாடுகிறரீ்களா? 

ப: ஆம். இரெத் ெவிர்த்து எனக்குக் தகாஞ்சம் ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெமும் தெரியும். நான் 
ரேசூரில் உங்கள் பக்கத்து பாஸ்கை ைாவின் பாட்டு டகட்டிருக்கிடறன். அவைது கான்ஹோவின் 
சிை ஸ்வைங்கரள எடுத்துக் தகாண்டேன். அது இவ்வாறு. (சிறிது பாடிக் காட்டுகிடறன் )  
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டக: இெில் "ஸா நீ ெ ப" என்றவாறு அவடைாஹேத்ெில் சிை இேங்களில் பாடுகிறரீ்கள். 
இவ்வாறு தசய்யாெீர்கள். இவ்வாறு தசய்ொல் எங்கள் ஆஸாவரீ டகட்க ஆைம்பித்துவிடும். "நீ 
ப" இவ்வாறான ஸ்வை ஸமூஹத்ரெ எங்கள் கானோவில் பாடுடவாம். இரெத் ெவிை டவறு 
எந்தெந்ெ ஹிந்துஸ்ொனி ைாகங்கரள எடுத்துக் தகாண்டீர்கள்? 

ப: (பயந்துக் தகாண்டு) இல்ரை. அரவ எனக்குப் பாடும் அளவுக்கு வைாது.  

டக: எங்கள் பக்கத்ெில் த்ருவபெம், க்யால், டுேரீ, டபான்றரவ உள்ளன. உங்கள் பகுெியில் 
என்தனன்ன உருப்படிகள் இருக்கின்றன?  

ப: எங்கள் பக்கத்ெில் ெியாகய்யாவின் கிருெிகரள சிறந்ெ சங்கீெோகக் கருதுகின்றனர். பெம். 
கீெம் ேற்றும் நிரறய கீர்த்ெனம் இருக்கின்றன.  

டக: பல்ைவி அனுபல்ைவியின் ஸ்வை நியேங்கள் என்ன?  

ப: பல்ைவி ேத்ய ஸப்ெகத்ெில் தொேங்கும். டேலும் ேந்த்ை பஞ்சேத்ெின் கீடழ தசல்ைாேல், 
ேத்ய, ேற்றும் ேந்த்ை ஸப்ெகத்ெிடைடய பாேப்படும். அனுபல்ைவியில் ேத்ய ஸப்ெகத்ெின் 
நடுப்பகுெியில் ஆைம்பித்து, ொை பஞ்சேம் வரை விஸ்ொைம் தசய்வார்கள். சைேத்ெில் மூன்று 
ஸப்ெகமும்  உபடயாகிக்கப்படும்.  

டக: உங்கள் கீர்த்ெரனகளில் ஒடை சைேம் இருக்குோ? 

ப:  இது அென் விஷயத்ெிற்டகற்ப இருக்கும். விஷயம் அல்ைது கற்பரன அவ்வளவில் முடிவு 
தபறாவிட்ோல் ஓரிரு சைேங்கள் அெிகம் எடுத்துக் தகாள்வார்கள். ஆனால் அெில் ஸ்வை, 
அரேப்பு தவவ்டவறாகவும் புெிொகவும் இருக்கும்  

டக: இங்டக தபரிய வித்வான் என்று யாரைக் கருதுகிறார்கள்? 

ப: இரெ நான் என்னதவன்று தசால்வது? - “இந்ெ ஊரில் இந்ெ விவைம் உங்களுக்குக் 
கிரேக்காது, அெிகம் தசால்ைப்டபானால், இந்ெ பிைடெசத்ெில் இவ்வளவு சுத்ெோக ைாகம் 
பாடுபவர்கள் ஒருவர் ொன் இருப்பார்) 

டக: நீங்கள் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரை அறிவரீ்களா? 

ப: அவர் தபரிய வித்வான். அவரை நான் பார்த்ெெில்ரை. அவர் பாட்டு உங்களுக்குப் 
பிடிக்காது.  

டக: ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெில் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? என்ன பிடிக்காது? 

ப: அவர்கள் பாேைில் ஸ்வைம் தெளிவாக, ெிறந்ெவாறு பாே ோட்ோர்கள். டேலும் அவர்கள் 
பாேல் விளம்ப ையத்ெில் இருப்பொல் இந்ெ பிைடெசத்து ேக்களுக்குப் பிடிப்பெில்ரை. 
அவர்களுரேய ஸ்வைம் சுத்ெோக இல்ரை.  
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டக: ஒவ்தவாரு ஸ்வைத்ெின் பரிோேம் டவறாக இருக்குோ? 

ப: ஆம். அது ொன் உண்ரே.  

டக: சரி, ோயாோளவதகௌரளயின் ஸப்ெகத்ரெ எடுத்துக் தகாள்டவாம். இைண்டு விெோன 
டகாேள ரிஷபத்ரெ இைண்டு முரற தவவ்டவறாகப் பிடிப்பொல் ைாகம் ோறுோ இல்ரையா 
(பாருங்கள்) 

ப: (டயாசித்துக் தகாண்டு) ஆனால் எங்கள் பக்கத்ெில் அப்படிப் பாடுவதுல்ரை , அரெ ஏற்றுக் 
தகாள்வதும் இல்ரை. அவர்கள் ஸ்வைத்ெில் 12 ேட்டுடே ஏற்றுக் தகாள்கிறார்கள். ஆனால் 
இரெ நாங்கள் வரீேயில் வாசிக்கிடறாம், அல்ைது வாசிக்க முடியும். 

டக: அரெ எப்படி வாசிப்பார்கள், அல்ைது எந்ெ நியேத்ெின் படி வாசிப்பார்கள்? இந்ெ விஷயம் 
உங்கள் பக்கத்து புத்ெகம் எெிைாவது எழுெப்பட்டிருக்கிறொ?  

ப: எனக்கு அது தெரியாது. நாங்கள் தவறும் டகள்வி ஞானத்ொல் , ேற்றும் ருசிக்டகற்ப, 
பாடுகிடறாம். நியேத்ரெப் பார்த்து அல்ை.  

டக: ஆனால் இவ்வாறு பாடினால் ேக்களுக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கிறொ? டேலும் இவ்வாறு 
பாோவிட்ோல் ைாகம் பரிேளிக்காது என்று டொன்றுகிறொ? 

ப: ஆம் அது உண்ரே ஆனால் நீங்கள் குைைில் பாடிக் காட்டினரீ்கடள, அப்படித்ொன் உங்கள் 
பக்கத்ெில் நரேமுரறயில் அென் ரூபத்ரெப் பாடுகிறார்களா?  

நான்: ஆம். அரவ எங்கள் பக்கத்ெில் எப்டபாதும் அப்படித்ொன் பாேப்படுகின்றன. டேலும் இந்ெ 
ஸ்ருெி டவறுபாட்ோல், ைாகத்ரெ தவவ்டவறாகக் தகாள்கிறார்கள். ஆனால் அரெ குரறந்ெ 
ஸ்வைம் என்டறா ஸ்ருெி டவறுபாடு என்டறா தசால்ைைாம்.  

டக: ஹிந்துஸ்ொனி பாேகர்கள் ேிகவும் விளம்ப காைத்ெில் ேற்றும் அவர்கள் ேீண்ட் 
அெிகோகப் பாடுவொல் அது ஏன் உங்களுக்குப் பிடிப்பெில்ரை? 

ப: ஒரு ஸ்வைத்ரெப் டபாை அடுத்ெ ஸ்வைத்ரெ எடுத்து, ஸ்வைம் பாடும் டபாது, ஸ்வைம் 
சரியாக இருப்பெில்ரை (உொைேம் காட்டுகிறார்), இவ்வாறு தசய்வொல் “சரிகே” ஆவெில்ரை. 
அெனால் எங்கள் பாேல் ேத்ய ேற்றும் த்ருெ ையத்ெில் இருப்பொல் அது ேக்களுக்குப் 
பிடிக்கிறது 

டக: ஏன் விளம்ப காை சங்கீெம் பாே அெிக ஸாேர்த்ெியம் டவண்டுேல்ைவா? 

ப: அது இருக்கைாம். ஆனால் அது இங்டக பிடிப்பெில்ரை. ஐடைாப்பியர்களுக்கும் எங்கள் பாேல் 
ேிகவும் பிடிக்கிறது, அவர்கள் அரெ எழுெிச் தசல்கிறார்கள் ேற்றும் அரெப் புகழவும் 
தசய்கிறார்கள். 
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டக: நீங்கள் ஹிந்துஸ்ொனி த்ருெ பாேல்கரள  நன்றாகக் டகட்டிருக்கிறரீ்களா? அவர்கள் 
எவ்வளவு டவகோக “ொன்”கரளப் பாடுவார்கடளா அவ்வாறு உங்களவர்களால் தசய்யமுடியுோ 
முடியாது என்ற டகள்வியும் இருக்கிறது என்பது என் கருத்து.  

ப: நான் அரெக் தகாஞ்சம் ரேசூரில் டகட்டிருக்கிடறன், ஆனால் அந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி 
ஒன்றும் தசால்வெற்கில்ரை.  

டக: உங்கள் எல்ைா பாேல்களிலும் ரிஷபம் ேற்றும் ரெவெத்ெின் டேல் .இவ்வளவு இழுரவ  
ஏன் தசய்கிறார்கள் (பாட்டிக்காட்டி)  

ப: (சிரித்துவிட்டு) நீங்கள் தசால்கிறரீ்கடள அெில் உண்ரேயில் ஒரு அர்த்ெம் இருக்கத்ொன் 
தசய்கிறது, ஆனால் இவ்வாறு இங்டக பழகி விட்ேது டேலும் அது நன்றாக இருக்கிறது, 
எங்கள் பாேைில் நாங்கள் எவ்வாறு ஸ்வைம் பாடுகிடறாம் என்பரெ உங்கள் பக்கத்ெவர்கள் 
புரிந்துக் தகாள்வது கடினம்.  

டக: அரவ 12 ஸ்வைங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்ரை, அப்டபாது ஏன் அப்படி? 

ப: ஆனாலும் பாருங்கள் (தேதுவாகப் பாடி) 

நான்: சரிகே சரியாகடவ  இருக்கடவண்டும் என்ற எண்ேத்ெில் டேலும் கீழுோக நீட்டி 
இழுத்து பாே ஆைம்பித்ொர். 

டக: அய்யா, எனக்கு ஸ்வைம் தெரியும் என்று ெீர்ோனம் ஆன பின் , அரெக் குைைில் பாே 
முடியும், இவ்வாறு டேலும் கீழுோக, சீக்கிைம் சீக்கிைோகப் பாடி "ஹகாைம்" பாடி பிறகு அென் 
ஸ்வைம் டெடுவெில் என்ன ஆகர்ஷேம் இருக்கிறது? இப்டபாது இது ஒரு சின்ன 
ஹிந்துஸ்ொனி ஸ்வை ஸமூஹோக, "ேியா ேல்ஹார்" நான் பாடுகிடறன். உங்களால் அரெ 
ஸ்வைப்படுத்ெ முடியுோ? 

ப: தகாஞ்சம் தகாஞ்சோகப் பாடினால் முடியும் 

டக: ஆனால் தகாஞ்ச டநைத்துக்கு முன், நீங்கள் நடுவில் காைேேின்றி டவகோக ஏன் 
பாடினரீ்கள்? சரி அது கிேக்கட்டும். முெல் ஸப்ெகம் எது?  

ப: ோயாோளவதகௌள, ஏதனன்றால் அரெத் ொன் முெைில் கற்றுக் தகாடுப்பார்கள்.  

டக: உங்கள் பக்கத்ெில் பாடுபவர்கள் எல்டைாருடே டேளத்ெின் அடிப்பரேயில் ொன் 
பாடுவார்களா? 

ப: இல்ரை அரெ ருசிக்டகற்ப எப்டபாதும் நியேங்கரள நீக்கி, வர்ஜ்ய ஸ்வைங்கரளப் 
பாடுவார்கள். நான் சுத்ெோகப் பாடுடவன். 

டக: எனக்கு சிங்கைாச்சாரியாரின் புத்ெகத்ெில் தசால்ைப்பட்ே ைய ப்ைஸ்ொைத்ரெக் கற்றுக் 
தகாள்ள டவண்டும். உங்களுக்கு அது தெரியுோ? 
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ப: ஆம். எனக்கு எல்ைா ப்ைஸ்ொைமும் தெரியும். சிங்கைாச்சாரியாரிேம் நிரறய கல்வி இல்ரை. 
அவைது சடகாெைர் சிறந்ெவர். இந்ெ புத்ெகத்ரெ (காயகடைாசனம்) அவர் எழுெினார். 

டக: சரி அரெ விடுங்கள். ொளத்ெின் "ெசபிைாேம்" தசால்கிறார்கடள, அெில் "ோர்க்கம்" சித்ை, 
த்ருவ, ெக்ஷிே, என்று தசால்ைப்பட்டிருக்கிறடெ அரவ யாரவ என்று உங்களுக்குத் 
தெரியுோ? 

ப: ஆம் இருக்கிறது. நான் நாரள வந்து உங்களுக்கு இரெதயல்ைாம் விளக்குகிடறன். 
ொளத்ெின் 35 ஜாெிகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பரெச் தசால்கிடறன், 

டக: அெற்கு அவசியம் இல்ரை. ெஞ்சாவூரில் ஒரு பண்டிெர் அரெ விளக்கினார். எனக்கு 
"ோர்க்கம்", "யெி", "ப்ைஸ்ொைம்", "ைகுடேரு" குருடேரு - இவற்ரறப் புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும்.  

ப: சரி. நீங்கள் தசால்வரெடய விளக்குகிடறன். ஆனால் இரெதயல்ைாம் எெற்காக ஆய்வு 
தசய்கிறரீ்கள்? 

டக: என் ேனத்ெில் வேக்கு ேற்றும் தெற்கின் சங்கீெத்ரெ ஒன்று கைக்க டவண்டும் என்ற 
ஆரச உண்டு. இெற்குப் பிறகு என் எண்ேத்ரெ அவர் தகாஞ்சம் புரிந்துக் தகாண்ோர். பிறகு 
தகாஞ்சம் பாேல்கள் பாடிய பின் கச்டசரி முடிந்ெது.  

கருத்து: இந்ெ ேனிெர் ெஞ்சாவூரின் ஜகன்னாெ பட்ேரைப் டபான்றவைாக இருக்கிறார். 
தசய்வரெ விே தசால்வது அெிகோக இருக்கிறது. குைல் இனிரேயாக இல்ரை. பிறர் 
பாேைின் குரறகரள சுட்டிக் காட்டுபவைாக, நடுநடுடவ சாஸ்ெிரிய ஞானத்ரெக் குரற 
தசால்பவைாக இருக்கிறார். ஒரு சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ரெயும் பார்த்ெெில்ரை. டேளகர்த்ொ 

பற்றிய சேஸ்கிருெ ஸ்டைாகம் இருக்கிறொ இல்ரையா என்பரெக் கூே அறியவில்ரை.  

 

ஸ்ரீ சுப்ைேேிய அய்யருேன் சந்ெிப்பு    புென்கிழரே 4/12/04 

இன்று காரை எழுந்ெவுேன், ஸ்ரீ சுப்ைேேிய ஐயரின் வடீ்ரேத் டெடிக் கண்டு பிடித்டென், பிறகு 
அவரை சந்ெிப்பெற்காக நாடன அறிமுகம் தசய்துக் தகாண்டேன். டகள்வி-பெில் இவ்வாறு 
நேந்ெது:- 

நான்: நான் ஒரு சங்கீெ ோேவன், ைாடேஸ்வைம் தசன்றுக் தகாண்டிருக்கிடறன். எனக்கு 
சாஸ்ெிைத்ெில் அெிக ஈடுபாடு உண்டு. நீங்கள் இந்ெ விஷயத்ெில் உங்களுக்கு ஈடுபாடு உண்டு 
என்றும் நீங்கள் இது குறித்து சிை ோெங்களுக்கு முன்னார் தசய்ெித் ொள்களில் கட்டுரை 
எழுெினரீ்கள் என்றும் அரவ சிறப்பாக இருந்ென என்ர்ய்ம் டநற்று விசாரிக்ரகயில் 
தெரியவந்ெது. நான் இந்ெ ஊருக்குப் புெியவனாெைால் அந்ெ எழுத்துக்கரளப் படிக்கவில்ரை. 
ஆனால் உங்களுக்கு டெெி நிரனவிருந்ொல் அரெ பிடைஸ்ஸிைிருந்து தபற்று 
தசவ்வாய்க்கிழரே நிச்சயம் படிப்டபன். நான் கற்றவர் யாைாவது இந்ெ விஷயத்ெில் சாஸ்ெிை 
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ரீெியாக ஏொவது முயற்சி தசய்ெிருந்ொல், அவைக்ரள தசன்று சந்ெித்து அரெப் பற்றிக் 
கைந்துரையாடுவது என்று ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன். உங்களுக்கு காரை டவரளயில் டநைம் 
இருப்பது சாத்ெியம் இல்ரை என்று நன்றாகத் தெரியும். அொனால் உங்களிேம் ஒரு 
டநைத்ரெக் குறித்துக் தகாண்டு அந்ெ சேயத்ெிற்கு வருடவன், ேற்றும் உங்களிேேிருந்து 
ஒன்றிைண்டு விஷயங்கள் தெரிந்துக் தகாள்டவன்.  

ஐயர்: (நான் அனுப்பிய அறிமுகக் கடிெம் அவர் ரகயில் இருந்ெது , அரெப் பார்த்து விட்டு), 
எனக்கு உங்கரளப் டபான்றவர் இந்ெ விஷயத்ெில் ஈடுபாட்டு காட்டுகிறரீ்கள் என்பரெக் கண்டு 
ேிகவும் சந்டொஷம். (பைஸ்பை வாழ்த்துக்களுக்குப் பிறகு), இந்ெ விஷயத்ெிற்காக, நான் டநைம் 
நிரறய தசைவிட்டிருக்கிடறன், ேற்றும் நிரறய ஆைாய்ந்ெிருக்கிடறன். எனக்கு சேஸ்கிருெம் 
தெரிந்ெொல், ேற்றும் டவொந்ெத்ெில் ஆர்வம் இருந்ெொல் , சங்கீெத்ெின் ெத்துவத்ரெ 
ஆைாய்ந்ெிருக்கிடறன். நம் முன்டனார்கள் சங்கீெத்ரெ இல்ைற சுகத்துக்காகச் தசய்யவில்ரை, 
பைடேஸ்வைனுேன் ஆத்ோரவக் சங்கேிப்பெற்காக, சங்கீெத்ரெ உபடயாகித்ெிருக்கிறார்கள். 
இன்று இென் உபடயாகம் ெீய விஷயங்களுக்காகச் தசய்யப் படுகிறது என்பது 
துைெிர்ஷ்ேவசோனது.  

டக: உங்கள் பக்கம் டேளகர்த்ொ பத்ெெி பிைசாைத்ெில் இருக்கிறது என்று 
டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். அெற்கும் ைத்னாகைத்ெிற்கும் ஏொவது சம்பந்ெம் உண்ோ? அொவது 
புத்ெிசாைியானவர்களின் முயற்சியால், ைத்னாகைத்ெின் வழியில் ஒரு பின்னர் வந்ெ கிைந்ெோக 
டேளங்கரள உண்டு தசய்ெிருக்கிறார்கள் என்பரெ பிைோேோக எடுத்துக் தகாள்ளமுடியுோ?  

ப: நிச்சயோக. நான் ைத்னாகைம் படித்ெிருக்கிடறன், அது என்னிேம் இருக்கிறது (தகாண்டு வைச் 
தசால்ைி), டேளகர்த்ொ பத்ெெி ைத்னாகைத்ெிக்கு ஒப்பானது. நான் ஸ்வைங்களின் அரேப்ரப 
டவெ காைம் வரை ஆய்ந்ெிருக்கிடறன்.  

டக: ஆஹா! இது ேிகவும் சந்டொஷோன தசய்ெி. இந்ெ விஷயத்ெில் இவ்வாறு முயற்சி 
தசய்பவர்கள் ேிக அவசியம். நீங்கள் ேிகத் தொரைவில் இருப்பொல் உங்கள் எழுத்துக்கரளப் 
பற்றி எனக்குெித் தெரியவில்ரை. இது டபான்ற சாஸ்ெிரிய விஷயம் நம்ோல் பிைஸ்ஸில் 
பிைசித்ெப்படுத்ெப் பட்ோல் அது ைாபகைோக இருக்கும் என்பது என் விண்ேப்பம். நீங்கள் 72 
டேளங்களின் அரேப்பு ைத்னாகைத்ெில் இருக்கிறது என்று தசான்னரீ்கடள. என் டபான்ற 
ஆய்வாளர்களுக்கு ஒரு தபரிய டகள்வி, ஆெி  ஸ்வை ஸப்ெகம் எது என்பது. இந்ெ டகள்வி 
குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன என்று ெயவு தசய்து தசால்ை முடியுோ? 

ப: ஆம். ேிகவும் சந்டொஷோக. நாம் ரவெிக ஸ்வை ஸப்ெகம் சங்கைாபைேம் என்று நான் 
நிரூபித்ெிருக்கிடறன். நான் இந்ெ ஏழு ஸ்வைங்கரள ரவெிக ஸ்வைங்கள் வரை தகாண்டு 
தசல்கிடறன் ேற்றும் அரெச் சுைபோக விளக்குடவன். 

டக: இது டகட்பெற்கு நன்றாக இருக்கிறது. ஐடைாப்பியர்கள் தகாண்டுள்ள, இது அவர்களுரேய 
ஸப்ெகம் என்ற ெவறான எண்ேம் டபாய் என்று நிச்சயோகி விடும். டவெம் எவ்வளவு, 
என்தனன்ன ஸ்வைங்களால் பாேப்படும் என்பரெயும் டகட்க டவண்டும்.  



Page 112 of 268 
 

ப: முெைில் ஓம் ஸ்வைம் இருந்ெது. அெிைிருந்து உொத்ெம், அனுொத்ெம், ேற்றும் ஸ்வரிெம் 
ஆகிய ஸ்வைங்கள் டொன்றின என்பரெ நான் என்னுரேய எழுத்ெின் மூைோகக் காட்டி 
இருக்கிடறன். நான் ஐந்து கட்டுரைகள் எழுெி இருக்கிடறன், ேற்றும் ஆறாவரெத் ெயார் 
தசய்துக் தகாண்டிருக்கிடறன்.  

டக: ேிகவும் விரிவாக விளக்கும் சிைேத்ரெ உங்களுக்குக் தகாடுக்கக் கூோது என்று 
ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன். ஏதனன்றால், நீங்கள் பிலீேர் [pleader] ஆக இருப்பொல் உங்கள் 
டநைத்ெின் அருரே எனக்குத் தெரியும், டேலும் உங்கள் கால் வைிக்கும் பிைச்சிரன இருக்கிறது  
(அெனால் உங்களால் நீண்ே டநைம் அேர்ந்ெிருக்க முடியாது)  

ப: இல்ரை. இல்ரை. நான் உங்களுக்கு டேளகர்த்ொவின் 12 ஸ்வைங்கள், நம் பூர்வகீர்கள் 
எவ்வளாவு சுைபோகப் புரிந்து தகாண்டுள்ளார்கள் என்பரெக் காட்டுகிடறன். (வடீ்டில் 
வரீேரயக் தகாண்டு வைச் தசால்லு முன்டன ரவத்து). உங்கள் முன் இருக்கும் இந்ெ 
ஷட்ஜத்ெின் ெந்ெி யின் நீளம் 24 என்று ரவத்துக் தகாள்ளுங்கள், இரெ இைண்டு பாகோகச் 
தசய்ொல், நடுடவ டேடை ொை ஷட்ஜம் கிரேக்கும், அொவது டேருவின் டேல் இருக்கும் ஸா 
ேத்ய ஸப்ெகத்த்ட்டுரேயொக்கும். இெற்குப் பிறகு, நடுவில் இருக்கும் "ஸா" ொை 
ஸப்ெகத்துரேயது. டேருவிைிருந்து தகாஞ்சம் கீடழ அொவது 3/4 பகுெியில் டொன்றும் 
ஸ்வைம் "ேத்யேம்". ெந்ெியின் 2/3 பகுெியின் ஒைி "பஞ்சேம்" ஆகும். இந்ெ மூன்று 
ஸ்வைங்கரள நிர்ேயிக்கும் டவரை முடிந்ெது. 12 ஸ்வைங்கரளயும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக 
உேடன நிர்ேயிக்க முடிகிறது.  

 

 

உொைேம்:-  

 

 

 

 

 

  

 

நான்காம் ஸா 
ஸா 

மூன்றாம் ப  

இைண்ோம் ப 

முெல்    ஸா 

ே ப ஸா 

¾ ெந்ெி  2/3 ெந்ெி 

  

1/2 ெந்ெி 
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முெல் ஸா வின் ெந்ெி - இென் நடுவில் ொை “ஸா” 
2/3 ெந்ெியில் பஞ்சே ஸ்வைம் இருக்கிறது. 
¾ ெந்ெியில் ேத்யே ஸ்வைம் இருக்கிறது, 
பஞ்சே ஸ்வைத்ெில் நாம் இைண்ோவது ெந்ெிரயச் டசர்த்டொம் என்று ரவத்துக் தகாள்ளுங்கள்,  
அங்டக 2/3 இரேதவளிரயத் டெடி வாசித்ொல், கிரேக்கும் ஸ்வைம் ரிஷபம்  

முெல் ெந்ெியில் ரிஷப ஸ்வைத்ெிற்கும் 2/3 இரேதவளி ெள்ளித் டெடினால் ேீண்டும் பஞ்சேம் 
கிரேக்கும்.  

இவ்வாறு டபச்சுத் தொேர்ந்துக் தகாண்டே ேேி 10 ஆகி விட்ேது, அவருக்கு டகார்ட்டுக்குச் 
தசல்ை டநைோகி விட்ேது. அெனால் அடுத்ெ பகுெி நின்று விட்ேது. இந்ெப் டபச்சினால் 
உங்களுக்குத் தொந்ெைவு இல்ரைதயன்றால் உங்களுக்கு எப்டபாது டநைம் கிரேக்கிறடொ 
அப்டபாது வருகிடறன் என்டறன். அவர் ெனக்கு ேிகவும் பிடித்ெ விஷயோனொல், இந்ெப் 
டபச்சினால் ஒரு தொந்ெைவும் இல்ரை என்றார். சாயங்காைம் வைச்தசான்னார். ோரை ஏழு 
ேேிக்கு டேல் சந்ெிக்கத் ெீர்ோனோனது. 

வடீ்டுக்கு வந்ெ பின், அவர் தகாடுத்ெிருந்ெ  பத்ெிரிரகயில் பிைசுைம் தசய்ெ எழுத்துக்கரளப் 
படித்டென். அவர் மூன்று கட்டுரைகரளக் தகாடுத்ெிருந்ொர், அவற்றில் இைண்டு பாேைின் 
சிறப்ரபப் பற்றி இருந்ெது என்று தசால்ைைாம். ஒன்றில், இரச எெற்கு உத்பத்ெியானது 
ேற்றும் அென் உபடயாகங்கள் என்ன என்பது பற்றி இருந்ெது. இைண்ோவதும் இடெ டபால் 
உபரி ெகவல்கள் தகாடுத்ென. என் கருத்து என்னதவன்றால் இென் சிறப்ரபச் தசால்வொல் 
ேட்டும் சாஸ்ெிைத்ெின் ஆழம் தவளிப்படுவெில்ரை என்படெ. பக்ெிோர்க்கத்ெில் பாட்டின் 
உபடயாகம் ஸ்டொத்ெிை வடிவில் இருந்ெது. இரெச் தசால்வெற்கு ஐயர் டெரவ இல்ரை. 
எந்ெக் கட்டுரையில் தகாஞ்சம் சாஸ்ெிரிய ரீெியாகத் ெகவல் தசால்லும் முயற்சி இருந்ெடொ, 
அந்ெக் கட்டுரைரய கவனோகப் படித்டென். அெில் ஐயர் ைத்னாகைத்ரெ எவ்வளவு தூைம் 
புரிந்துக் தகாண்டிருந்ொர் என்பது விந்ரெயாக இருந்ெது. ஏதனன்றால், எந்ெ ஸ்வைத்துக்கு 
எவ்வளவு ஸ்ருெி என்பரெ அவர் புரிந்துக் தகாள்ளவில்ரை. அவர், "க நி" இந்ெ 
ஸ்வைங்களுக்கு 3, 3 ஸ்ருெி என்றும் "ரி ெ " ஆகியவற்றிற்கு 2, 2 ஸ்ருெி என்று ைத்னாகைத்ெில் 
இருக்கிறது என்கிறார். முெைில் ஓம் .ஸ்வைம் டொன்றியது, அெற்குப் பின்னர், அெிைிருந்து 
ஸ்வைம், ஸப்ெகம், உொத்ெம், அனுொத்ெம், ஸ்வரிெம், ப்ைசயம்,  இவ்வாறான ஸ்வைங்கள் 
டொன்றின. இவ்வாறு சிறிது "ஃபிைாஸஃபி" [philosophy] டபசி, ஸப்ெகத்ரெ டொற்றுவிக்கத் 
தொேங்கினார். இவ்வாறு "ஃபிைாஸஃபி" தசான்ன, நான் இெற்கு முன்னர் சந்ெித்ெ ஒரு 
பண்டிெர் தசான்னது நிரனவுக்கு வந்ெது. "ஓம்" என்ற தசால்ைில், "அ + உ + ம்" என்ற 
பேங்கள் இருக்கின்றன, அெில் அ = அனுொத்ெம், உ= உொத்ெம், ம் அொவது 
இெற்கிைண்டிற்கும் நடுவில் இருப்பது ஸ்வரிெ ஸ்வைம்.இென் கீடழயுள்ள ஸ்வைம் இெற்கு 
டேடையுள்ள ஸ்வைத்துேன் டசர்ந்து, ஆைம்பத்ெில் மூன்று விெோன ஸ்வைங்கள் டொன்றின. 
இெனால், ஸா, நி, ரி என்ற ஸ்வைங்கள் கிரேத்ென. அெில் ஒவ்தவான்றிற்கும் ஐந்ொம் 
ஸ்வைத்துேன் "ஹார்ேனி" [harmony] இருப்பொல், அரெ ரவத்துக் தகாண்டு "ஸா" விைிருந்து 
"பா", "ரி"யிைிருந்து ெ, ேற்றும் "நி"-யிைிருந்து "க" ஆகியரவ காேப்பட்ேன. இவ்வாறு ேத்யே 
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ஸ்வைத்ரெ நடுவில் ஆய்ந்ெறிந்ெொல் , இைண்டு தேட்ைா கார்ட்ஸ் [tetrachords] ஏற்பட்ேன. 
இெற்கு டேல் தசல்வது சாத்ெியேில்ரை ஏதனன்றால், டேடையுள்ள ஸ்வைம், கீடழயுள்ள 
ஸ்வைத்ெின் ஜாெி ொன் ஆனாலும் இைண்டு விெோக உத்பத்ெியாகின்றன. அது ஒன்று டபாை 
இருக்கிறது. அந்ெ பண்டிெர், இவ்வாறு ஸ்வடைாத்பத்ெிரய விளக்கினார். ஆனால் அவர் 
ரவெிக காைத்ெில் இந்ெ எல்ைா ஸப்ெஸ்வைமும் இன்ரறய பிைோேத்ெின் படி, இருந்ெொ 
என்பரெத் ெீர்ோனோகச் தசால்ைவில்ரை. இரெ ஸ்ரீ சுப்பிைேேிய ஐயர் ெீர்ோனோகச் 
தசால்கிறார்.அவர் ஐடைாப்பிய டேஜர் டோட் [major mode] ொன் நம் ஸ்வை ஸப்ெகம் என்றும், 
இதுடவ ரவெிக காைத்ெிலும் இருந்ெது என்று கருதுகிறார். இந்ெக் கட்டுரைரயப் படித்ெ பின் 
அய்யரின்  சாஸ்ெிைத்ெில் நிச்சயோகத் ெவறு இருக்கிறது என்று தெரிந்ெது. ஆனால் நான் 
அவருேன் இன்னும் சிறிது டபசி, டேலும் அவருக்கு ொன் சாஸ்ெிைத்ரெ நிரூபிக்க அவகாசம் 
தகாடுத்ெ பின், கரேசியில் இது குறித்ெ கருத்ரெப் பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வை 
ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன்.  

ேெியம் இந்ெ ஊரின் பிைசித்ெோன, ேிருெங்கக்காைர், பஞ்சநெத்ரெ ஸ்ரீ ைாேஸ்வாேி என் 
வடீ்டிற்கு அரழத்து வந்ொர் அவர் இைண்ோம் வரக ொளங்களுக்கு கெி, தோஹைா, ஃபைண் 
ஆகியவற்ரற வாயில் தசான்னார். அரவ ேிகவும் அழகாக இருந்ென. தசாற்கள் தவவ்டவறு 
ையத்ெில் ேிகவும் அழகாக அரேக்கப்பட்டிருந்ென. இந்ெ ஊரில் ேிகச் சாொைேோன 
பாேகர்கள், வாத்ெியக்காைர்கள் கூே, ேிருெங்கச் தசாற்கள் விஷயத்ெில் ஏொவது தெரிந்து 
ரவத்ெிருக்கிறார்கள் என்று முன்னடே தசான்டனன். இந்ெ பஞ்சநெத்ெின் "தசாற்கள்" எனக்குப் 
பிடித்ெிருந்ென. அவர் சேம், விஷேம், அெீெம், அநாகெம். இவற்றின் இைண்ோம் வரகரயச் 
தசால்ைி , ரகயில் ொளம் டபாட்டுக் காட்டினார். ெஞ்சாவூரில் முத்ரெயா பாகவெர் விஷேம் 
என்று ெனியாக ஒன்று இல்ரை, அெீெம் அநாகெம் ொன் விஷேம் என்று தசான்னார். ேற்றபடி 
அெீெ, அநாகெத்ெின் வரககரள பாகவெர் எப்படிச் தசய்ொடைா அப்படித் ொன் பஞ்சனெமும் 
காட்டினார், ஆனால் இவைால் தசால்ைப்பட்ே ொளத்ெில் அேர்த்ெப்பட்ே தசாற்கள் நன்றாக 
இருந்ென. நான் அவரிேம் உங்களது இந்ெ தசாற்கரள ேிருெங்காக்ஷைத்துேன் நான் எழுெிக் 
தகாள்கிடறன் என்று டகட்டுக் தகாண்டேன். அவர் எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள் என்றார். இெற்குப் 
பிறகு முக்கியோன 35 ொளங்கரளப் பற்றிய டபச்சு வந்ெது. அவர் ஒவ்தவாரு ொளத்ெின் 
கெிக்டகற்ப தசாற்கரள தசால்ை ஆைம்பித்ொர். நடுநடுடவ எனக்கு அவர் ொளத்ெின் அங்கத்ெின் 
சின்னத்ெிற்டகற்ப, உேடன ேிருெங்கத்ெின் அக்ஷைங்கரளத் ெயார் தசய்கிறார் என்று 
டொன்றியது. இரெப் பார்த்ெவுேன் நான் நீங்கள் ஜாெிக்டகற்ப தசாற்கரளச் தசால்கிறரீ்களா? 
என்று டகட்டேன். அவர் ஆம் என்றார். நான் ெினமும் வாசித்து வாசித்து, சதுஸ்ைம், ெிஸ்ைம் 
ஆகிய ஜாெிகளின் "டுக்ோ"க்கரள நிரனவில் ரவத்துக் தகாள்கிடறன்,அவற்ரறத் ொன் 
சின்னத்ெிற்டகற்ப உபடயாகிக்கிடறன். நான் அவரிேேிருந்து இந்ெ 35 ொளங்களுக்கான 
தவவ்டவறு கெிகளின் தசாற்கரள - விளம்ப, ேத்ய ேற்றும் த்ருெ ையத்ெில் டகட்டேன். அவர் 
நான் எழுெித் ெருகிடறன் என்றார். (இது ோெிரியானவர்களின் டேல் நம்பிக்ரக ரவப்பது 
சரியல்ை, ஏதனன்றால் இவர்கள் ேிகவும் ேரறக்கும் புத்ெியுரேயவர்கள், எப்டபாதும் அவர்கள் 
முயற்சி வித்ரெரய ேரறப்பெில் ொன் இருக்கும் ). ஜகன்னாத் புவா தகாடுத்ெ விவைங்கரள 
ரவத்துக் தகாண்டு, எங்கள் கிளப்பின் ெபைா வாத்ெியக்காைர்கரள ரவத்து, இவற்ரற 
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அரேக்க முடியும் என்று டொன்றுகிறது."பஞ்சநெம்" தசால்வது டபான்ற, சேத்காைோன 
"தசால்ைக்ஷைங்கள் நன்றாக இருக்கின்றன, ேிகவும் சாஸ்ெிரியோகவும் அழகாகவும் கூே 
இருக்கின்றன. ஆனால் அவர் தகாடுக்கவில்ரை என்றால் டவதறன்ன வழி இருக்கிறது? நான் 
இது டபான்ற இந்ெ விஷயத்ெில் உபடயாகப்படும் தசால் அக்ஷைங்கரளப் பற்றிய புத்ெகத்ரெத் 
டெடிக் தகாண்டிருக்கிடறன், ஸ்கந்ெஸ்வாேி என்ற இன்தனாருவர், ெேிழில் எழுெிய இன்தனாரு 
புத்ெகம் எனக்குத் தென்பட்ேது. அரெ நான் வாங்கி ரவத்துக் தகாள்டவன். பஞ்சநெம் 
"ஸிம்ஹநந்ெனம்" என்ற தபயர் தகாண்ே ொளத்ரெ வாயில் தசால்ைிக் காட்டினார். அது 
நீளோகவும் அென் அரேப்பு சேத்காைோகவும் இருந்ெது. அெில் நிரறய விெோன 
"அங்கங்கள்"/(அக்ஷைங்கள்?) எண்ேப்பட்ேது டபாை இருந்ெது. அந்ெ ொளம் ைத்னாகைத்ெில் 
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாயினால் ஜாெிகரளச் தசால்ைி, ரகயில் சிம்ேத்ெின் அரசரவப் 
டபாைச் ரசரக தசய்து, (காரை ஊன்றிப் பதுங்கிப் பாய்ந்து முெைியன தசய்து) ொளத்ரெ 
முடித்ொர், இதெல்ைாம் பார்ப்பெற்கு சுவாைஸ்யோக இருந்ெது. நான், ஐயா இந்ெ ொளத்ெிற்கு 
ஸிம்ஹநந்ெனம் என்ற தபயர் அர்த்ெத்டொடு ொன் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறொ என்று டகட்டேன். 
அவர் ஆம் என்றார். இந்ெ ொளத்ெின் டபாக்கு சிங்கம் நேப்பரெப் டபான்று இருக்க 
டவண்டுோம். இவ்வாறு ஆகிவிடுவது ொன் முரற. இெில் எத்ெரன உண்ரே என்பரெ யார் 
அறிவார்கள்? ொளத்ெின் தபயர்கள் யொர்த்ெோனரவ. ைாகத்ெின் தபயர்களும் அவ்வளடவ,பை 
[தபயர்கள்] ஒன்று டபாைத் ொன் இருக்கின்றன. ஸிம்ஹநந்ெனம் டபாடும் டபாது சிங்கத்ரெப் 
டபால் குறுக்கும் தநடுக்குோகக் ரகரய ஆட்டிக் காட்ே முடிந்ொல் கூே, ஒவ்தவாரு 
ொளத்ெிக்கும் அென் தபயருக்டகற்ப "ஆக்ஷன்" [action] தசய்வது பிடிக்கும் அல்ைது பிடிக்கிறது 
என்று தசால்வது சரியான படி இருக்காது, தோத்ெத்ெில் ஒரு ேேி டநைம் நன்றாகக் கழிந்ெது 
என்று தசால்ைைாம்.  

பஞ்சநெம் அவர் சடகாெைர் நன்றாக ஃபிடில் [fiddle] வாசிப்பார் என்றும் ொன் நன்றாக பகாவாஜ் 
வாசிப்டபன் என்றும் தசான்னார்.ென் சடகாெைரை நான் டகட்க டவண்டும் என்பது அவர் ஆரச, 
டேலும் அவர் "சங்" [கஞ்சீைாரவப் டபான்ற  உடைாகத்ெினாைான வாத்ெியம்] என்ற சிறிய 
உடைாகத்ெினாைான வாத்ெியத்ரெ எப்படி வாசிக்கிறார் என்று காட்ே டவண்டும் என்பது. அவர் 
அெில் சிறிய ைாகத்ெின் உருப்படிகள், ேற்றும் ேிருெங்கத்ெின் ஆயிைம் ஃபைண்கள் எவ்வாறு 
வாசிக்கிறார் என்பரெயும் பாருங்கள் என்றார். இது நிஜோகடவ ஆச்சரியோக இருந்ெது. நம் 
பக்கத்ெில் சிறு குழந்ரெகள் இது டபான்ற "சங்" -ஐ ஒரு ரபசா தகாடுத்து வாகி அெில் "தோண் 
தோண்" என்று வாசித்துக் தகாண்டிருப்பார்கள். ஆனால் அெில் இவ்வளவு டவரை தசய்ய 
முடியும் என்று நான் டகட்ேெில்ரை. டநற்று என் பக்கத்து வடீ்டில் ஒரு எட்டு வயதுச் 
சிறுவன், ேீண்டும் ேீண்டும் பாட்ரேப் டபான்ற சத்ெங்கள் நல்ை ையத்துேன் தசய்துக் 
தகாண்டிருந்ெரெப் பார்த்டென். ஆனால் டவண்டுதேன்டற அந்ெப் பக்கம் என் கவனம் 
தசலுத்ெவில்ரை. பஞ்சநெத்ெின் கச்டசரி நேந்ொல் இதெல்ைாம் பார்க்க டவண்டும் என்று 
இருக்கிறது.  
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கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்காருேன் விவாதம்  

இெற்குப் பிறகு டநற்று எனக்கு ையப்பிைஸ்ொைம் தசால்ைிக் தகாடுக்க ஒப்புக் தகாண்ே 
கிருஷ்ேஸ்வாேி ஐயங்காரை என் எெிர் வடீ்டில் இருக்கும் நண்பர், ஸ்ரீ டகாபாைஸ்வாேி 
நாயுடு என்னிேம் அனுப்பி ரவத்ெிருந்ொர்.அவர் முன் "காயகடைாசனம்" என்ற தபயர் தகாண்ே 
புத்ெகத்ரெ ரவத்து அவரிேம் இெில் எந்ெ அடிப்பரேயில் ையப்பிைஸ்ொைம் 
தசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று விளக்க டவண்டிடனன். இந்ெ புத்ெகம் தெலுங்கு பாரஷயில் 
எழுெப்பட்டிருந்ெது. இெில் பிைஸ்ொைம் எப்படிச் தசய்வது என்பது உொைேத்டொடு 
விளக்கப்பட்டிருந்ெது. சிங்கைாச்சாரியார் எனக்கு சிை விவைங்கள் தகாடுத்ெிருந்ொர். அென் 
உெவிடயாடும், ெஞ்சாவூரின் சுப்ைேேிய சாஸ்ெிரியின் உெவிடயாடு தகாஞ்சம் புரிந்துக் 
தகாண்டிருந்டென். கிருஷ்ோ ஐயங்காைால் புத்ெகத்ெிைிருந்து புரிந்துக் தகாள்ள இயைவில்ரை. 
அவருக்கு தெலுங்கு நன்றாகத் தெரியாெ காைேத்ொல், புத்ெகத்ெில்  எழுெி இருந்ெரெப் 
புரிந்துக் தகாள்ள முடியவில்ரை. அெனால் நான் எனக்குத் தெரிந்ெரெ முன்ரவத்து, 
புத்ெகத்ெின் இந்ெ பிைஸ்ொைம், ஸ்வைபிைஸ்ொைத்ெின் அடிப்பரேயில் ொன் 
தசய்யப்பட்டிருக்கிறொ என்று டகட்டேன். அரெப் பார்த்து விட்டு இெற்குப் தபயர் பிைஸ்ொைம் 
ொன், நீங்கள் புரிந்துக் தகாண்ேது சரி ொன் என்றார். இருக்கட்டும். அெற்குப் பிறகு இந்ெப் 
புத்ெகத்ெில் தவவ்டவறு டேரு பேம் டபாட்டிருந்ெரெ விளக்கச் தசான்டனன். இந்ெ டேருரவப் 
பற்றி இெற்கு முன் இவர் எதுவும் பார்த்ெடொ அல்ைது டகட்ேடொ இல்ரை என்பது டபாைத் 
டொன்றியது. அவர் ஒரு நரேமுரறப் பாேகர், இங்டக இது டபான்ற பாேகர்கள் 
இல்ைாெொலும், பிறரைக் டகள்வி டகட்டுவிட்டு அவர்கரள டகைி தசய்வொலும், ேக்கள் 
இவரைக் கண்டு பயப்படுகிறார்கள். ஆனால் நான் அவர் முன் புத்ெகத்ரெ ரவத்து, அவற்ரற 
விளக்கும் படி டகட்ேவுேன், அவர் இது சாஸ்ெிை விஷயோனொல், அவருக்குத் தெரியாது 
என்றார். இந்ெ டேருரவ நான் கற்றுக் தகாள்ளவில்ரை. இடொடு அது தொேர்பான டபச்சு 
முற்றுப் தபற்றது. அவர் இங்டக இரெதயல்ைாம் உங்களுக்கு விளக்க என்ரன விே டவறு 
யாரும் கிரேக்க ோட்ோர்கள் என்றும் தசான்னார். இப்டபாது எனக்டக இது புரியாெொல் 
உங்களுக்கும் புரியாது என்றார். நான் ேனம் ெிறந்து டபசுபவனாெைால் இங்டக இது குறித்து 
ஆைாய்பவர் யாரும் வந்ெடெ இல்ரை என்று ஒத்துக்தகாள்கிடறன் எங்கள் பக்கத்துப் பாேல் 
ேற்றும் ைாகம் முெைியவற்ரற உங்களுக்குப் பாடிக் காட்ேட்டுோ? எங்கள் பக்கத்ெில் 
ேிருெங்கம் எப்படி வாசிப்பார்கள் என்பரெயும் பாருங்கள். ஆனால் தெற்கில் உங்களுக்கு 
சாஸ்ெிைம் நன்கு அறிந்ெவர் கிரேப்பார்கள் என்று எனக்குத் டொன்றவில்ரை. தசன்ரனயில் 
சிை சாஸ்ெிைக்காைர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று தசால்கிறார்கள் - ெிருேைய்யா  டபான்றவர்கள். 
அவர் கட்டுரை எல்ைாம் எழுதுகிறார். அவருக்கு இது தெரிந்ெிருக்கக் கூடும்" என்றார். நான் ஸ்ரீ 
நாயுடு என் நண்பர் அவரிேம் டபசி முடித்ொகி விட்ேது என்டறன். ஆனால் துைெிர்ஷ்ே வசோக, 
அப்டபாது இந்ெ டேரு பற்றிய ெகவரைத் தெரிந்துக் தகாள்வெில் என் கவனம் 
இருக்கவில்ரை. அங்டக கிைந்ெகர்த்ொக்களும் இருந்ொர்கள். எவ்வாறு பிைஸ்ொைத்ரெப் 
பற்றிக்டகட்டுச் சிறிது தெரிந்துக் தகாண்டேடனா, அது டபாை, முன்னாடைடய தெரிந்துக் 
தகாண்டு இன்னும் ஓரிைண்டு நாட்கள் ெங்கியிருந்து இரெயும் தெரிந்துக் 
தகாண்டிருந்ெிருக்கைாம். சரி அது டபாகட்டும், இப்டபாது டவறு வழி எதுவும் இல்ரை. எனக்கு 
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இந்ெ டேருரவப் புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும், அரெ ேைாட்டியில் எழுெி ரவத்துக் 
தகாள்ளடவண்டும். முடிந்ொல் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரிேம் இரெப் பற்றிக் டகட்டுத் தெரிந்துக் 
தகாள்ளைாோ என்று பார்க்கிடறன். கிருஷ்ே ஐயங்கார் ெனக்கு சுப்பைாே ெீக்ஷிெரிேம்  நன்கு 
பரிச்சயம் உண்டு என்றார். ஆனால் அவைது தோழி உங்களுக்குப் புரியாது என்றார். சங்கீெம் 
தெரிந்ெ த்விபாஷி [தோழி தபயர்ப்பாளர்] கிரேப்பது கடினம். அவைம் பரழய சங்கீெக்காைர்கள் 
ேற்றும் ெீக்ஷிெ ஸம்ப்ைொயத்ெின் அபிோனி. அவர் ெியாகய்யாவிேம் துடவஷம் கற்பிப்பவர் 
என்று கூே தசால்டவன் என்றார். அவர் ென்னுரேய ேெம் ேிகவும் உயர்ந்ெது என்று 
கருதுகிறார். அவரை நீங்கள் நிச்சயம் தசன்று பாருங்கள், அவரைப் பற்றி உங்களுக்கு என்ன 
டொன்றுகிறது என்று எனக்குச் தசால்லுங்கள் என்றார். ஹிந்துஸ்ொனிக்காைர், எந்ெதவாரு 
விஷயத்ரெயும் எப்படி ஆைாய்கிறார்கள் என்பது இப்டபாது ொன் எனக்குப் புரிகிறது. நாங்களும் 
இனி இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி ஆைாய்கிடறாம். எங்கள் பக்கத்ெில் ஸ்ரீ சுப்ைேேிய ஐயர் என்ற 
தபரிய பண்டிெர் இருக்கிறார் அவரை நீங்கள் சந்ெியுங்கள். நான் இன்று காரை அவரைச் 
சந்ெித்து இது பற்றிக் தகாஞ்சம் டபசியும் ஆயிற்று என்று தசான்டனன். ஆனால் இன்று காரை 
ெனியாகப் டபசுவெற்கு ஸ்ரீ அய்யரிேம் டநைம் டகட்டிருந்டென். இப்டபாது எட்டு ேேிக்கு அங்டக 
டபாய் ஒவ்தவாரு விஷயத்ரெப் பற்றியும் விவாெம் தசய்யப் டபாகிடறன்,  

கிருஷ்ே அய்யங்கார்: நீங்கள் அங்டக டபாகிறரீ்கள் என்றால், நானும் உங்கடளாடு வந்து 
உங்கள் உரையாேல்/ விவாெத்ரெக் டகட்கைாோ? 

நான்: எனக்தகான்றும் ஆட்டசபரன இல்ரை. ஆனால் என்டனாடு நீங்கள் வந்ொல் அவருக்கு 
நான் ஏடொ டவண்டுதேன்டற டவடிக்ரகக்காட்ே அரழத்து வந்ெது டபால் இருக்கக் கூடும். 

கிருஷ்ே: அவர் எனக்கு ேிகவும் பரிச்சயோனவர். அவருக்கு நான் ொன் முெைில் டேளகர்த்ொ 
பற்றிச் தசால்ைிக்தகாடுத்டென். அெனால் அவர் ெப்பாக நிரனக்க ோட்ோர். ஆனாலும் நான் 
அங்டக 20-25 நிேிேத்ெிற்குப் பிறகு வருகிடறன். இவ்வாறு ெீர்ோனித்ெ பின் நான் தசான்ன 
டநைத்ெிற்கு அய்யரைப் பார்க்கப் டபாடனன். எனக்குப் பிறகு சிறிது டநைம் கழித்து ஸ்ரீ 
அய்யங்காரும் வந்ொர்.  

ஸ்ரீ அய்யர் வடீ்டில் இருக்கவில்ரை. அவர் சுோர் 8-30 ேேிக்கு வந்ொர். டநைம் ஆனெற்கு 
ேன்னிப்தபல்ைாம் டகட்ே பின், டபச்சு தொேங்கியது. எங்கள் இருவரையும் டசர்த்து அவரைச் 
சந்ெிக்க வந்ெவர்கள் தோத்ெோக 7-8 டபர் இருந்ொர்கள்.  

நான்: நான் உங்கள் மூன்று கட்டுரைகரளயும் நன்றாக கவனோகப் படித்து விட்டேன். அெில் 
சாஸ்ெிரிய விஷயோக ஒன்று ேட்டுடே இருந்ெது.  

அய்யர்: அரவ உங்களுக்குப் பிடித்ெிருந்ெொ? நான் இந்ெ விஷயத்ெின் முயற்சி தசய்துக் 
தகாண்டிருக்கிடறன். எனக்குத் தெரிந்ெ உபடயாகோனவற்ரற  எல்டைாருக்கும் 
தெரியப்படுத்துகிடறன்.  
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நான்: நாம் இருவரும் நண்பர்கள் ,என்ற காைேத்ொல் பயேின்றிப் டபச அனுேெி டகட்கிடறன். 
இைண்டு கட்டுரைகள் சங்கீெத்ெின் தபருரேரயப் பற்றி இருந்ெொல், எங்கள் பக்கத்ெவர்களுக்கு 
அது அெிக முக்கியோக இருக்காது. சங்கீெத்ெினால் நேக்கு டோக்ஷம் கிரேக்குோ அல்ைது 
கிரேக்காொ என்பது பற்றி நாம் விசாைம் தசய்யாவிட்ோலும் டபாகிறது. நம் இன்ரறய 
பண்டிெர்களுக்கு, அொவது இன்ரறய ோேவர்களுக்கு (இெில் ஆர்வம் இருப்பவர்களுக்கு 1. 
சங்கீெம் எப்படி இருந்ெது 2.எப்படி இருக்கிறது 3. எப்படி இருக்க டவண்டும் - இவ்வாறு மூன்று 
பகுெிகளாகப் பிரித்து தெரிந்ெ விஷயங்கரள முழுரேயான கட்டுரைகளாக எழுெ டவண்டும் 
என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது. கட்டுரைரயப் படித்து நாம் எரெதயல்ைாம் கற்றுக் தகாள்ள 
டவண்டும் என்ற ெகவல் கிரேக்க டவண்டும். அது கிரேத்ொல் படிப்பவர்களுக்கு சந்டொஷம் 
கிரேக்கும். 

அய்யர்  - விஷயத்ரெப் தபாறுத்ெ வரை என் கட்டுரைரயப் பற்றி உங்கள் கருத்து? 

நான் - நீங்கள் ைத்னாகைத்ரெ நன்றாகப் படித்ெிருக்கிடறன் என்று தசான்ன டபாெிலும், அரெப் 
புரிந்துக் தகாள்வெில் உங்களுக்கு ஏடொதவாரு ெவறு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று எனக்கு பயோக 
இருக்கிறது, ஏதனன்றால், அ + உ + ம் - இெிைிருந்து சங்கீெத்ெின் ஸ்வைங்கள் டொன்றின 
என்று ரவத்துக் டகாண்ோலும் ைத்னாகைத்ெின் ஸ்ருெி - ஸ்வை அரேப்ரப நீங்கள் சரியாகப் 
புரிந்துக் தகாள்ளவில்ரை என்று டொன்றுகிறது.  

அய்யர்: அப்படித் டொன்றுவெற்கு என்ன காைேம்? 

நான்: நீங்கள் ரி ெ இவற்றிற்கு 2, 2 ஸ்ருெி , க நி இவற்றிற்கு 3, 3 ஸ்ருெி என்று எழுெி 
இருக்கிறரீ்கள்.இது ைத்னாகைத்ெிற்கு முற்றிலும் ோறுபட்ேது. உொத்ெ, அனுொத்ெ, இவற்றின் 
ஸ்ொனங்கள் ேற்றும் இென் அர்த்ெத்ரெ நீங்கள் ெரைகீழாக எடுத்து தகாண்டிருக்கிறரீ்கள். 
ைத்னாகைத்ெில் க நி இைண்டு ஸ்ருெியளவில் உள்ள ஸ்வைங்கள், ேற்றும் ரி ெ மூன்று ஸ்ருெி 
அளவுள்ள ஸ்வைங்களாகச் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்வரிெத்ெிற்கு டேடை உொத்ெ,கீடழ 
அனுொத்ெ இவ்வாறு எல்ைா இேங்களிலும் புரிந்துக் தகாள்ளப்பட்டிருக்கிறது.  

அய்யர் : இருக்கைாம், ஸ்ருெி எண்ேிக்ரக விஷயத்ெில் நான் தசான்னது ெவறாக 
இருக்கைாம். ஆனால் அெனால் என்ன கஷ்ேம் உண்ோகிறது?  

நான்: நான் உங்களிேம் ஒரு டகள்வி டகட்க விரும்புகிடறன் - அொவது ஷட்ஜம், ேத்யேம், 
பஞ்சேம் - அவற்றின் 4/4 ஸ்ருெிகளின் அர்த்ெத்ரெ நீங்கள் எங்டக, எெிைிருந்து,  எவ்வாறு 
புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிறரீ்கள் என்று தசால்ை டவண்டும். கருத்ரெ ஒப்பிடுவெற்காகக் ேட்டும் 
ொன் இரெ நான் டகட்கிடறன் என்று தசால்ைடவண்டிய அவசியம் இல்ரை.  

அய்யர்: இவ்வாறு ைத்னாகைத்ெில் ேிகவும் நன்றாகச் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. அது தசால்கிறது, 
இைண்டு வரீேகரள "சத்ருடஷ கார்டய" அொவது ஒடை டபாை ஓரச தகாண்ேொகச் 
தசய்யுங்கள். ஒன்றில் இருபத்ெிைண்டு  ெந்ெிகரளச் அரேக்கவும். அெற்குப் பிறகு 1-2-3-4 என்று 
எண்ேி நாைாவது இேத்ெில் ஸ ஸ்வைம் உள்ளது. இென் அர்த்ெம் என்னதவன்றால், முெல் 
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நான்கு ெந்ெிகரள ஒன்று டபாை வாசித்து அென் ஒடை டபான்ற ஓரச இருக்கிறடெ, அது "ஸ" 
ஆகும். அொவது "ஸா" ஸ்வைத்ெில் முெல் மூன்று ஸ்ருெிகள் உள்ளேங்கி இருக்கும். இடெ 
டபாை, ரி-யின் இைண்டு ெந்ெிகள், ேற்றும் கா-வின் மூன்று என்று இந்ெ விஷயம் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. இது ேிகவும் ஆழோனது. இென் உள்ளேக்கத்ரெ நன்றாகப் புரிந்துக் 
தகாள்ளடவண்டும். 

நான்: ஸ்ரீ அய்யர்! யாடைா விஷயம் தெரியாெவர்கள் உங்களுக்குத் ெவறான விஷயத்ரெ 
தசால்ைி இருக்கிறார்கள் என்பது வருந்ெத்ெக்கொக இருக்கிறது. இந்ெ ஸ்ருெியின் அரேப்பில் 
எந்ெ குழப்பமும் இல்ரை. ஸப்ெகத்ரெ 22 துண்ோகச் தசய்து அெற்கு 22 டவறு தபயர்கள் 
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்ெ ெவறான புரிெைால் ொன் நீங்கள் சங்கைாபைேத்ரெ ஆெி 
ஸப்ெகம் என்று தகாண்டிருக்கிறரீ்கள். அது நிச்சயோக ஆெி ஸப்ெகடே இல்ரை. அெனால் 
ொன் உங்களிேம் நான் ைத்னாகைத்ெிைிருந்து ஒன்றிைண்டு ைாகங்கரள எடுத்துக் தகாண்டு அென் 
ஸப்ெகத்ரெக் டகட்க எண்ேி இருந்டென். நான் உங்கரள விஷயம்-புரியாெவர் என்று குரற 
கூறவில்ரை. நீங்கள் இந்ெ விஷயத்ெில் இவ்வளவு டநைம் தசைவிடுகிறரீ்கள் என்படெ 
ேிகவும் பாைாட்டுெற்குரியது. இவ்வாறு ெனியாக டவரை தசய்யும் டபாது ெவறுகள் 
நிகழக்கூடும்.. ஆைம்பத்ெில் எனக்கும் அடிக்கடி அப்படித் ொன் நேந்ெது. அரெ ேற்ற 
சிைர் ெிருத்ெினார்கள். உங்கள் அனுேெி இருந்ொல், சேஸ்கிருெ ஸப்ெகத்ரெ நான் 
ஒரு தநாடியில் விளக்க முடியும். டேலும் இது ேிகவும் சுைபோக எளிரேயாக 
இருக்கிறது என்று நீங்கடள தசால்ைடவண்டும் என்பது என் ஆரச. (காஃபி ொட்ரே- 
சாஸ்ெிைரீெியாக நிரூபிக்க டவண்டும் என்பெற்காக இவ்வாறு தசால்ைி விட்டேன்)  

அய்யர்: நான் நிச்சயம் ெவறாக எடுத்துக் தகாள்ள ோட்டேன். டேலும் நல்ை முரறயில் 
ெகவல் கிரேத்ொல் அது எனக்கும் உபடயாகோகத் ொன் இருக்கும். பிறகு நான் சிறிது 
டநைத்ெில், அென் அரேப்ரப விளக்கி, ைத்னாகைம் முெைிய கிைந்ெங்களின் ஸ்வை ஸப்ெகம், 
"கைஹைப்ரியா" டேளத்துரேயது ொன் என்று காட்டிடனன். அரெக் டகட்டுப் புரிந்துக் தகாண்டு, 
அவருக்கு ேிகவும் ேகிழ்ச்சி ஏற்பட்ேது, அவர் நிஜோகடவ நான் ைத்னாகைத்ரெ உங்கரளப் 
டபாைப் புரிந்துக் தகாள்ளவில்ரை. நீங்கள் தசான்ன விஷயம் ேிகவும் முக்கியோனது, டேலும் 
நான் அந்ெப் புத்ெகத்ரெ இந்ெ கண்டோட்ேத்டொடு ேீண்டும் கவனத்துேன் படிப்டபன். நான் 
உங்களுக்குக் கேரேப்பட்டிருக்கிடறன்.  

நான்: நீங்கள் சங்கைாபைேத்ெின் ஸப்ெகத்ரெ எவ்வாறு ஆெி ஸப்ெகோக நிர்ேயித்ெீர்கள் 
என்பரெத் தெரிந்துக் தகாள்ள ஆரசப்படுகிடறன். அவ்வாறு நிரைநிறுத்ெ முடிந்ொல், நம் 
டேற்கத்ெியர்களுக்கு ேிகவும் நல்ைொகி விடும்.  

அய்யர்: நம் ஸப்ெ ஸ்வைங்களின் அரேப்பு, "ஸா" ேற்றும் அென் ஐந்ொவது ஸ்வைத்ெின் 
ஆொைத்ெில் இருப்பொகக் கண்டேன். உங்களுக்கு 12 தசேிடோன் டெரவ. அரவ எல்ைாடே 
இவ்வாறு கிரேத்து விடுகின்றன. ஸா-விைிருந்து ஐந்ொவொக ப. பாரவ ஸா வாகக் 
தகாண்ோல், அெிைிருந்து ஐந்ொவது ரி - ரியின் ஐந்ொவது ெ முெைியன. இவ்வாறு தசய்துக் 
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தகாண்டே டபானால், ேற்றும் "ஸ - ே" இென் சம்பந்ெத்ெில் 12 தசேிடோன் கரள 
நிர்ேயித்டென், டேலும் உொத்ெம் முெைியரவ டவெத்ெில் இருப்பொல், "சங்கைாபைே என்ற 
இன்ரறய ஸ்வை ஸப்ெகம், நம் ரவெிக காைத்ெில் இருந்ெது என்று நிர்ேயித்டென். ஆனால் 
நீங்கள் தசால்வெில், நிரறய உண்ரே இருக்கிறது. நான் அரெப் பற்றிச் சிந்ெிக்கிடறன், பிறகு 
உங்களுக்கு எழுதுகிடறன். இவ்வாறு புரிெடைாடு நான் ைத்னாகைத்ரெப் படித்ெெில்ரை. அந்ெப் 
புத்ெகம் ேிகவும் கடினோக இருக்கிறது, எனக்கு சரியாகப் புரியவில்ரை என்று நான் தசால்ைத் 
ெயாைாக இருக்கிடறன். இந்ெ ஆய்வு ேிகவும் முக்கியோனது என்பரெயும் ஒத்துக் 
தகாள்கிடறன். இங்டக வித்வான்கள், இந்ெ விஷயத்ெின் சாஸ்ெிைத்ெின் டேல் கவனம் 
தசலுத்துவெில்ரை. இெனால் நிரறய ஆய்வுகள் நிகழ்வெில்ரை.இரவ அவர்களுக்கு ேிகவும் 
வறண்ே(விஷயோகப்) படுகிறது. 

நான்: உங்கரளப் டபான்ற 2 - 4 வித்வான்கள், இங்டக கிரேத்ொல் ேிகவும் ைாபகைோக 
இருக்கும், ஐடைாப்பியர்கள் இந்ெ விஷயத்ெின் டேல் கவனம் தசலுத்துகிறார்கள். அவர்கடளாடு 
இரெப் பற்றி நான் டபசியடபாது, எவ்வாறு நம் பக்கத்ெில் "கைஹைப்ரியா" ஆெி ஸ்வை 
ஸப்ெகோக இருக்கிறடொ, அடெ டபால் அவர்களின் முெல் ஸ்வை ஸப்ெகமும் (டோரியன் 
டோட்) [Dorian mode] என்பரெப் பார்த்து அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் உண்ோனது. நம் பகுெியில் 
உபடயாகத்ெிைிருக்கும் மூர்ச்சரனகள், அவர்கள் பக்கத்ெிலும்  அப்படித் ொன் இருந்ெது. 
(விளக்கிடனன்). அவர்கள் எல்டைாரும் நம் சங்கீெத்ெின் ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெ ேிகவும் 
புைாெனோனொக ஏற்றுக் தகாள்ளத் ெயாைாக இருக்கிறார்கள், ேற்றும் 
ஹிந்துஸ்ொனத்ெிைிருந்து, அங்டக தசன்றது என்று முழு ேனத்டொடு ஒத்துக் தகாள்கிறார்கள். 
ஆனாலும் இப்டபாதும் நாம் அரெ நிரூபிக்க டவண்டி இருக்கிறது. 

அய்யர்: எனக்கு உங்கடளாடு ைத்னாகைம் பற்றி ேற்றும் பரழய சங்கீெத்ரெப் பற்றியும் 
தபாதுவாக விவாெம் தசய்வது முடியாது என்று டொன்றுகிறது. ஏதனன்றால் என் ஆைம்ப 
அறிடவ ெவறுகள் நிரறந்ெது.  

நான்: நான் தசால்வது ெவறாகவும் இருக்கைாம். நீங்கள் உங்கள் புரிெலுக்டகற்ப ைத்னாகைத்ெின் 
ைாகங்கரளப் பற்றி டயாசித்ெீர்களா? அவற்றில் குரறந்ெ பட்சம் "கிைாேைாகம்" ஜாெி 
பிைகைேத்ெிைாவது டசர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. நீங்கள் ஜாெிகரளப் பற்றி சிந்ெித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

அய்யர்: நான் அவற்ரறப் படித்துப் பார்த்ெிருக்கிடறன், ஆனால் அரவ ேிகவும் கடினோக 
இருந்ெது என்று தசால்வெில் எந்ெவிெ ெயக்கமும் இல்ரை. எனக்கு அரவ ஒன்றுடே 
புரியவில்ரை. 

நான்: நீங்கள் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரைப் பார்த்ெிருக்கிறரீ்களா? 

அய்யர்: ஆம், ஆனால் அவருக்கு சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரளப் பற்றித் தெரியாது. அவைால் 
டேளகர்த்ொ விஷயத்ரெப் பற்றித் ெகவல் தசால்ை முடியும். 
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நான்: நீங்கள் டேளகர்த்ொ விஷயத்ரெப் பற்றி ஏடெனும் சேஸ்கிருெ புத்ெகம் 
படித்ெிருக்கிறரீ்களா? அது டபான்ற ஒரு புத்ெகம் ஒன்றாவது கிரேக்குோ என்று நான் டெடிக் 
தகாண்டிருக்கிடறன்.  

அய்யர்: இல்ரை. ஆனால் அது உங்களுக்கு எெற்கு? 

நான்: டேளகர்த்ொக்காைர் ென்னுரேய பத்ெெிரய எந்ெ கிைந்ெத்ெிைிருந்து தபற்றிருக்கிறார், 
ேற்றும் அவற்ரற ஏொவதொரு அளரவயில், ைத்னாகைத்துேன் ஒப்பிே முடியுோ இல்ரையா  
என்று பார்க்க விரும்புகிடறன். இந்ெ பத்ெெி ேிகவும் அருரேயாக, எளிரேயாக ேற்றும் 
சுைபோக இருப்பொல், ஏடொதவாரு தபரிய அறிஞர் இரெச் தசய்ெிருக்க டவண்டும். அவர் 
ைத்னாகைத்ரெ ஆெி கிைந்ெோகப் பார்த்ெிருக்கிறாைா, அல்ைது அென் அடிப்பரேயில், ஆனால் 
ென் தசாந்ெ வழியில், டேளங்கரள ஏற்படுத்தும் வழிரய எழுெி இருக்கிறாதைன்றால், அது 
சங்கீெ ைத்னாகைத்ெினின்று டொன்றியொல், இந்ெ தபரிய பைம்பரைக்கு ஒரு வைைாற்றுப் 
பூர்வோன அடிப்பரே கிரேத்து விடும். சிை ஐடைாப்பிய பண்டிெர்கள் அவர்களின் வருரகக்குப் 
பிறகு ொன், அவர்களின் சிறப்ரபப் பார்த்து, நம் கேிெத்ெின் உெவிடயாடு இது 
தசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று தசால்கிறார்கள். என் ேனத்ெில் இந்ெ ஆட்டசபரனரய விளக்க 

வழி தசய்ய டவண்டும் என்ற  எண்ேமும் உண்டு.  

அய்யர்: இந்ெ முயற்சி ேிகவும் பாைாட்டுெற்குரியது. எங்கள் பகுெியில் உங்கரளப் 
டபான்ற முயற்சிகள் தசய்ய யாடைனும் கிளம்பினால், ேிக்க சந்டொஷோக இருக்கும். 
இவ்வாறு நேந்ெ டபச்சிற்குப் பிறகு, உபசாைத்ெிற்காக வாழ்த்துக்கரளச் 
தசால்ைிவிட்டு எங்கள் டபச்சு முற்றுப்தபற்றது. அங்டக கிருஷ்ே அய்யங்காருக்கு 
ஸ்ரீ சுப்பிைேேிய அய்யரின் நிரைரேரயப் பார்த்து சந்டொஷோக இருந்ெது டபாைத் 
டொன்றியது. ஸ்ரீ அய்யர் ேிகவும் நல்ை கிருஹஸ்ெர். அவர் புத்ெிசாைியாகவும் 
இருப்படொடு பெவியிலும் இருப்பவர். எங்களுரேய இந்ெ விஷயத்ெில் 
விசாரிப்புகளுக்காகவும், உெவிக்காகவும் கடிெம்  முெைியவற்ரறக் தகாடுப்பொகக் கூறினார். 
நானும் ேிகவும் கேரேப்பட்ேவனாடவன் என்று தசான்டனன். அவர் என்ரனச் சந்ெிக்க 
வருவொவாகவும் தசான்னார். இவ்வாறு டபச்சுவார்த்ரெ முடிந்ெது.  

 

பஞ்ெநதத்துேன் தாைம் பற்றிய விவாதம்   வியாழன், காரல 10 மணி 

இன்று பஞ்சநெம் வந்ொர். அவருேன் த்விபாஷி வைாெொல், ஒன்றும் விவாெிக்க 
முடியவில்ரை. ஆனால் அவருரேய ொளங்களின் தசால்கட்டுக்கரள ரசரகயின் மூைம் 
எழுெிக்கண்டேன். அரவ இன்தனாரு காகிெத்ெில் இருக்கின்றன. இன்று ேெியம் அவருரேய 
ேற்றும் அவைது சடகாெைரின் பாட்டு-வாசிப்பு நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் வந்ொல் 
என்தனன்ன நம் முன் ரவக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கைாம். ேெியம் நிச்சயித்ெபடி, பஞ்சந்ெம் 
அவைது சடகாெைரை அரழத்துக் தகாண்டு வந்ொர், ேற்றும் வாத்ெியம்-பாேல் 
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தொேங்கப்பட்ேது. சடகாெைர் ஃபிடில் வாசித்ொர், பஞ்சநெம் ேிருெங்கம் வாசித்ொர். இந்ெ ஊரில் 
இவர்கள் சிறந்ெவர்கள் என்று ேெிக்கப்படுகிறார்கள், ஆனால் ெஞ்சாவூரின் பஞ்சாபடகசி ேற்றும் 
டசதுைாமுக்குச் சேோன வித்வான்கள் அல்ை என்று எனக்குத் டொன்றியது. ஃபிடிரை 
மூன்றாம் ெைோக ேெிப்பிடுடவன், பஞ்சநெம் பைவாயில்ரை. அவர் கடேச ொளம், 
பார்வெீடைாசனம், ேற்றும் ஆெி ொளம் வாசித்ொர். ஆனால் இந்ெ ொளங்கள் நிருத்யத்ெில் 
அெிகம்  உபடயாகப்படுபரவயாகத் டொன்றியது. இந்ெ ொளங்கள் கீெத்ெிற்கு ேிகவும் சிறப்பாக 
இருப்பெில்ரை. இரெப் தபாறுத்ெவரை, - ஏழு ொளங்களும் அவற்றின் முக்கிய 35 ஜாெிகளும் 
இங்டக பாேகர்களுக்கு உபடயாகோக உள்ளன ேற்றும் அவற்றில் பாேல்கள் எழுெப்படுகின்றன, 
ேற்ற ொளங்கள் (108 முெைியரவ), அவற்றின் நீண்ே அங்கங்கள், இரவதயல்ைாம் 
நிருத்யத்ெிற்கு உபடயாகப்படுபரவ என்றும் கூே ஒரு கருத்ரெ முன்ரவக்கைாம். 
பஞ்சநெம்,"கும்ப ொளம்”, “ஸிம்ஹநந்ென ொளம்”, இவற்றின் தசால்கட்டுக்கரளச் தசான்னார், 
இரவ தெரிந்துக் தகாள்வெற்காக உபடயாகப்படும். வேக்கில் சாஸ்ெிரிய நிருத்யம் , பின் ெங்கி 
விட்ே காைேத்ொல், இஸ்ைாேியர்கள் இந்ெத் ொளம் கிைந்ெெில் இருப்பது என்று தசால்ைத் 
தொேங்கினார்கள். இெில் பாேல் இயற்றைாம் ஆனால் அெில் தவறும் ஆவர்த்ெனத்ெிற்கு டேல் 
ஆவர்த்ெனம் தசால்ைடவண்டியிருக்கும். ேற்ற எல்ைாம் நின்று விடும், அொவது ொன் 
பாடுவது நின்றுவிடும் என்பது உண்ரேயாக இருக்கக் கூடும்.  

பஞ்ெநதத்தால் சொல்லபட்ே ெில தாைங்கைின் சொல்கட்டுக்கள்  

ஸ்ரீகண்ே 

விளம்ப - த்1க நக1  நக1 ஜ1க1 ேம் ெ1க1 ெ1ரீ ெ1க1 ே 

    o 

  த்1க  ெ1ரீ கி1ே1 ெ1க1 

ேொள - ொ1 கு2ெ4ோகு2 ஸிோகு2 ெ1டைகு2 ெ1கு1 ெ1க1 

 |   o  | 

பத்ெி  - ொ1 ெீ4 ொ1 க1 ெ1 ஜ2ம் ொ1டி1 

 o   -   1     2                3              4 

ேேி  - த்ருவ ெிஸ்ை ஜாெி | o | |  

ொ4ெீ4 ொ1 க1 ெ1 ஜ2ம் ெீ4 ொ1 க1 ெ1 ஜ2ம் க1த்1ெி1ெ1 ெ1ட்1டீ1க1ெ1  

ஸாை - | o |  ேட்ய ெிஸ்ை ஜாெி  

ொ1 ெீ4        ணு த்1ை ெி4   ேி    ொ1 க1 த்1ெ1 ஜ2ம் ெ1 ட்1டி1  

        1  முெல் 4               0    த்ருெ         2          3                     4 
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சக்ை  - o | - ரூபக ெிஸ்ை 

ெ1க1 நக1 ஜ2ம் ெ1ட்1டி1 ெ1 க1  

o த்ருெ 1 2 3  

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

     ைகு 

பூர்ே  - ேிஸ்ை த்ருவ | o |  |  

                  ொ1 க1 த்1ை ஜ2ம் ெ1  ட்1டீ1 ொ1 ொ1 ஜ2ம் ெ1 ெ1ட்1டீ1 கி1த்1ெ1 ெ1க1 ெ1த்1ைா க1த்1ெ1 

உெீர்ே  

 ொ4 ணு த்4ெ3 நம் ெ1ட்1டீ1 | ொ4 (அ) ணு  த்4ொ3னம் ெ1ட்1டீ1 |  (-) மூன்று முரற  

                  ெ1க்1கு1 ொ1கி1 கி1ே1 ெ1க்1 

குை - ரூப ேிஸ்ை o | அங்கம்  

 ொ1 த்1ெ1 டி4ங்கு3 ெ1 க1 ெ1 டி4ங்க்3கு3  ெ1 டி4ங்க்3கு3 ெ1க1  

கண்ே ஜாெி த்ருவ  | o | |  

ரி த்1ொ1 த்1ொ1 ரி த்1ொ1  ைத்1ொ1 டநா ணு த்1ொ1 ரி த்1ொ1 ெி4ம் ெ1க1 

உெய ொளம்    | o 1  கண்ே  

ெீ4 த்1ெ1 க1 ேம் ெ1ட்1டீ1 ொ1  - ெ1 க்1க1 ேம் ெ1ட்1டி1 ெ1க1 - க4டி1 கி1ெ1 ெ1க்1க1 

ைாஜ ொளம் o |    கண்ே 

ஜம் ெ1ட்1டீ1 த்1ைக1ேம் ெ1டி1 கி1ே1 ெ1க1  

த்ருவ ஸங்கீர்ே | o | |  

ொ4 ெீ4 ொ1 , க்1ை த்1ை ஜ2 ெ1டி1 க்1க1ேம் ெ1கி1ெ1 க1 ெ1க1 ெீ4 

கடேச விநாயக  

ொ1டி4 ேிெ1 டி4ம்sகு1 கு1 ொ1டி4ம்sகு1 ொ1sss | ெ1 டி4ம்sகு3 ெ ேம்s  ெ3 

|   o    o     |  o 

டக1 ெி4sெ1 ொ4sss | க3 ஜ மு க2 ொ1s ளம் s அ ந க3 ை  

|        o                                   o                           | 

க ை ப்லு ெ பு லு இ ெ டகா sஇன ஹாs ெம் sகீ sகி ட்  ெ க | ெீs க்கு த்ொ || 
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o                   |                   o                         |                 o                       
|         o 

பார்வெீடைாசன ொளம்  

ெி4 த்4ெி3 த்1த்1ரய த்1ரய யயம் த்1ெ1 ெி4 த்4ெி3 த்1ொ1 ொ1 ரெ2ம் த்1ரய ெ1 த்1ெ1 த்1ொ1 ெ1 க1 ொ1 
ெீ4ம்க3 ேம் த்1ொ1 

|      |            |                 |                         o         |                                                                                                    
|      |           o                 |  

ஷேச கச்சா பந்ெ (நீண்ே விஸ்ைாந்ெி) 

ொ4 ெீ4 ெ1 க1 ெீ4 ொ4 ெீ4 ந்ந ொ1 

|       o      |     |           |         |       -     o 

ஸிம்ஹனந்ென = 128 அக்ஷைம், 32 ோத்ெிரை 

கும்ப ொளம்  

ெி4 ெி4 ெி4 ெி4 த்1ரய (-) ெி4 த்1ரய ெி4 த்1டயம் த்1ரய யுெ1 த்1ெ1 த்1ெ1  

|      |       |      |       |                  |                                        |                
o 

ரெ2 ரெ2 து2 ெ1 த்1ெ1 த்1ெ1 ொ ரெ2 ரெ2ம்   மு ெ1 த்1ெ1 த்1ொ1 |  

|   டவகம்   o  டவகம்   நீண்ே                  நீண்ே         நீண்ே  

பஞ்சநெம் இந்ெ ொளத்ரெ வாயால் படித்து, ேற்றும் அழகான ஹஸ்ெ முத்ெிரைகடளாடு 
காட்டினார். இரெ தவறுேடன காகிெத்ெில் எழுதுவொல் டநரில் பார்த்ெ அனுபவம் டபால் 
அெிகம் இருக்காது அெனால் அவ்வாறு தசய்யவில்ரை. இந்ெ முத்ெிரைகளுக்கு அவசியமும் 
இல்ரை. எப்படிடயா ஒரு முரறயில் வடிவில், ரகயில் ொளம் டபாட்ோல் டவரை 
ஆகிவிடும். நன்றாகச் தசால்ைடவண்டுோனால் , பாேல் காொல் டகட்பெற்கு  நன்றாக 
இருக்கிறது என்றால், தநடில் - குறில் அக்ஷைங்கரளச் தசால்லும்டபாது கவனோகச் 
தசான்னால் அசுத்ெோக இருக்காது. இந்ெ ொளத்ரெ ைத்னாகைத்டொடு ஒப்பிட்டுப் 
பார்க்கவில்ரை. எவ்வாறு ைாக-ைாகினியில் வித்ெியாசம் இருக்கிறடொ, அடெ டபாை, 
ொளங்களிலும் இருக்கத் ொன் தசய்யும். இந்ெ வித்ெியாசத்ரெப் பிறகு டெடி எழுதுடவன்.  

காரை என் வடீ்டிற்குப் பஞ்சநெம் வந்ொர், அெனால் அவர் வருரகரய உபடயாகப்படுத்ெிக் 
தகாண்டு சிை தசால்கட்டுக்கரள எழுெி ரவத்துக் தகாண்டேன். அவரை ேீண்டும் சந்ெிக்க 
முடியாவிட்ோல் இது பிைடயாஜனப்படும் என்று டொன்றியது. தவவ்டவறு ொளங்களின் 
கெியின் டேக்காக்களின் தசால்கட்டுக்கரள வாசிக்க முடிந்து விடும் என்றில்ரை ஆனால் 
எங்கள் கிளப்பின் ொள வாத்ெியக்காைருக்கு அரவ உபடயாகோகுோனால் அவர்களுக்கு 
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அரெச் தசால்டவன். அவற்றில் சிறிய தபரிய ோற்றங்கள் எவ்விெோகச் தசய்யப்பே 
டவண்டும் என்பது நன்றாகப் புரிந்து விட்ேது. அெனால் அவற்ரற உபடயாகித்து நல்ை 
தசாற்கரளகட்டி, எழுெி ரவப்பொல் எப்டபாொவது யாருக்காவது உபடயாகப்படும். அொவது 
பஞ்சநெம் தசால்வது டபாை அழகாக என்னால் தசால்ை முடியாது. ஆனால் ஏொவதொரு 
புத்ெிசாைி ெபைா வாத்ெியக்காைரிேம் இது தசன்றரேந்ொல், அரெ அவர் தசய்வாைா 
இல்ரையா என்று பார்க்க டவண்டும்.  

தசாற்கள் 

ரெ3 ெ4 ே ெ3 ே ெ3 ே ெ3 ே ொ3 (அல்ைது) ொ4 

ெ1க1 ெ3ேத்1 ெ3ேத்1 ெ1ே ஜு2ணு ொ1 |  

ஜு2ணுெ1 ஜு2ணுெ1 ஜு2ணுெ1 ஜு2ணு ெி1ேிொ1 (அல்ைது) ொ4 |  

ெி3ேி ெி3ேிெ1 ெி3ேிெ1 ெி3ேிெ கிே1ெ1க1 

(டவகோக) கட் (ொ) ெம் ஜகேக   ஜகடேஸா | 

ஸ்ரீ ெஞ்சபூரீ ஜகெீஸா 

ே ஹா (க) பஞ் ச ந பஞ்சந ெீஸா 

ஜய பாண்ட்யைாஜ ஸந்டெஸா 

ேைை பஞ்ச நேன நேைாஜா 

சுங்க கண்ேேி அேயம் த்யாடகசா 

சிவ ைஞ்சிொ ஷ்ரவெ வநீ ஸா 

(ேதுரை - பஞ்சனெம் தசால்லும் டபாது இரெச் தசான்னார்) 

புத்ெகத்ெின் தபயர் - 'சவுத் இந்ெியன் தேடைாடீஸ் அண்ட் தெயர் டகதைக்ோதைஸ்டிக்ஸ்' [South 
Indian Melodies  

and their characteristics] ேஹாரவத்யநாெ ஸம்ப்ைொயத்ெில் ெேிழிைிருந்து, 

1. அேோ 

ஆ. ஸா ரி ே ப ெ நீ ஸாா் | அ. ஸாா் நி ஸாா் ெ ப ே க ரி ஸ 

                                    

ஸ க ப ெ  
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நி ஸா ரி ே ப ொ    போப ஸாா் நி.ஸா      நி ஸாா் .ரிம் .ரி .ஸ் நி ஸ் .ரி ஸாா் 
 

நி ஸ் ரிா் ஸாா் நிஸா ொ    ப ெ நி ொநிப  ேபகா   காரிஸா 

நிஸ ெநி ஸாரிஸ நிஸரிே    ப ொ ப ே ப்ஸொ     

ெநி ஸரிகாஸா நிரீஸா பொப ேபேகா     ரீஸா  

குறிப்பு: ெஞ்சாவூரின் ஜகன்னாெ பட்ேர் டபச்சு வாக்கில், "ஸ்ரீ நாடகாஜைீாவ் ேற்றும் ஸாேநாெ 
ஐயர்,  சங்கீெ பாரிஜாெத்ெின் ைாகங்களின் ஸ்வைங்கரள உபடயாகித்து ஒரு சிறு புத்ெகம் 
ெயார் தசய்ெிருக்கிறார்கள். அவர்கள் என்ரன உெவிக்காக அரழப்பார்கள், நான் அங்டக 
டபாவது வழக்கம், அெனால் ொன் அவர்களின் இந்ெ முயற்சிரய நான் பார்த்டென். என்றார். 
சரி இரெ நான் பாரிஜாெத்டொடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப் டபாகிடறன்.  

2. அஸாடவரி - ஸரிகபெ  

ஆ ஸாரிேபெஸ்  அ ஸ்நீ   துபேகரிஸ  
         

ஸ்வரூபம் ஸா ரிேபொ    பேபெ  ஸாா்  ரீா்காா்ரீஸாா்ரீ ஸாா் நிஸாா் 

பொப ேபெ  நீெப  ேெப ேபேகா   ரீஸா  நீஸாொ

ெ ஸரிகாரீஸேபகா    போ   பொபே ப ெ பேபாேகா     
.         .      .        .  
ரீஸ , நீஸரீஸா ரீநிஸா ேபெபாகேபேகா    ரீஸா | 
 
3. ஆனந்ெ ரபைவ ீ 

ஆ. ஸா க ரீ க ே ப நீ ஸ்   அ. ஸா நி ெ ப ே க ரீ ஸ 
                                             

 வி.  ஸ்வரூபம்  ஸா  நி ஸ காரி கே பா. ே ப ஸாா் நீஸாா்நி ஸாா் , 
                                                      
ரீா்ம் க்ரீா் காரீஸ், ஸாா்நிெநீா்ஸா நி ஸ் ரீஸா நிெபா பாநீபா ஸா 
                                                 
ே கா    க ே ப ெ ப ே க ரீ , காோ கேபகாநீஸா , ஸாா்ரீா் ஸாா்ரீா் 
                                               

ெ பா ே க ரி கா பா, பாேகாே , காோபோபகாரீநீ, காரீஸா, ஸாரி 
                                             

ஸநி     ஸநிொப, நிஸா , ஸாேகாரி , ஸரிகாரீ, காரீஸ, நி நி ஸா | 
             . .   . .                                      
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குறிப்பு: சின்னங்கரளப் பின்பற்றி இந்ெ ைாகம் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இெில் - இந்ெ சின்னம் 
டகாேள ஸ்வைங்களுக்கானது. இவற்ரற நான் இவ்வாறு - எழுதுகிடறன். ஸ் இது டபான்ற 
சின்னம் ொை ஸப்ெகத்ெிற்கானது.  

ஸ - இந்ெச் சின்னம் ேந்த்ை ஸப்ெகத்ெிற்கானது. ேத்ய ஸப்ெகத்ெிற்குச் சின்னம் இல்ரை. வி - 
ைாகத்ெின் விஸ்ொைம் இவ்வாறு தசய்ய்யப்படும். எங்டக தநடில் எழுத்து இருக்கிறடொ அங்டக 
நீண்ே டநைம் நிற்க டவண்டும், எங்டக ஸ்வைங்களுக்கு முன் - - - இவ்வாறு டகாடுகள் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளனடவா,அங்டக ஆ ஆ ஆ என்ற ஸ்வைங்கரள அகாைோகப் பாேடவண்டும். 
ஒரு முரற "ரி" ேற்றும் "ொ" வில் ஆந்டொளனம் எவ்வாறு தசய்கின்றனர் என்று கற்றுக் 
தகாண்ோல், ேற்றரவ எல்ைாம் எளிொகி விடும்.28 

ஸ்ரீ நாடகாஜைீாவ் இந்ெப் புத்ெகத்ரெப் பாேகர்களின் உெவிடயாடு எழுெி ரவத்ெிருக்கிறார், 
அவர் எனக்கு இரெ அன்பளிப்பாகக் தகாடுத்ொர். இெில் 100 கர்நாேக ைாகங்களின் ஸ்வரூபம் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு முரற "ஸரிகேபெநி" ெேிழ் தோழியில் படிக்கத் தெரிந்து 
விட்ோல், ேற்ற விவைங்களுக்கு எந்ெ அவசியமும் இல்ரை. அப்டபாது ைாகங்களின் 
ஸ்வரூபத்ரெ தேதுவாகப் படித்துப் படித்துப் பாடிவிேைாம். நான் இந்ெ ஏழு எழுத்துக்கரளக் 
கற்றுக் தகாண்டு விட்டேன், அெனால் இந்ெ நூறு ைாகங்கரள "நாகரி" எழுத்துகளில் 
விஸ்ொைோக எழுெ வில்ரை. டேலும் இவ்வாறு தசய்ய எனக்கு டநைம் இல்ரை. 
எெிர்காைத்ெில் என் உத்டெசம் என்னதவன்றால், இந்ெச் சிறு பகுெிகரள எடுத்துச் தசன்று 
ஹிந்துஸ்ொனி வழியில் சரி தசய்து, பாேகர்களின் மூைம் பாேரவத்து ஒப்புெரைப் தபற்றால் 
எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கடவண்டும். நன்றாக இருந்ொல்,அரெ அப்படிடய ரவத்துக் 
தகாண்டு ஒவ்தவாரு ைாகத்ெின் ஹிந்துஸ்ொனி ஸ்வரூபத்ரெயும் எழுெ டவண்டும், நாடகாஜ ீ
ைாரவப் டபாை, ஒரு சிறிய புத்ெகம் "ஃபசீர்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துஸ்ொனி தேைாடீஸ்" [Features of 
Hindustani Melodies] ெயார் தசய்ய டவண்டும். இரெப் பார்த்ெவுேன் இங்டக இருக்கும் ேக்களுக்கு 
அந்ெ சங்கீெத்ரெப் பற்றிப் புரியும். இைண்டு சங்கீெத்ரெயும் ஒன்று டசர்க்கும் டநாக்கத்துேன் 
முயற்சி தசய்ய டவண்டும். நான் இங்டகயுள்ள சங்கீெத்ரெக் டகட்டுக் தகாண்டு இருக்கிடறன். 
சிற்சிை விஷயங்கள் பிடிக்கின்றன, ஆனால் ஹிந்துஸ்ொனி வழி எளிொக இருக்கிறது. டநற்று 
ஸ்ரீ அய்யர் (ேதுரை) கூே, இங்டக ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் தபாது ஜனங்கரள ஈர்க்கிறது என்று 
தசான்னார். யார் கர்நாேக சங்கீெத்ெின் அெிகாரிகளாக இருக்கிறார்கடளா, அவர்களுக்கு இது 
பிடிப்பெில்ரை. நான் இந்ெ பிைடெசத்த்ெின் வழிரய என் கருத்டொடு டசர்த்துப் பார்க்கிடறன்.  

        

  

                                                           
28

 [ரகைாகர் பெிப்பில் இந்ெ இேத்ெில் சின்னங்கரளப் தபாறுத்ெவரை சிை அச்சுப் பிரழகள் இருக்கின்றன. 
அரவ இங்டக ெிருத்ெம் தசய்து பண்டிட். பாத்கண்டேவின் டநாடேஷனுக்டகற்ப தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன].  
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மதுரர. சவள்ைி 1 டிெம்பர் 04 
    ஒரு சதைிவாை ெிந்தரை  

நான் மும்ரபயில் இருக்கும் டபாது என் நண்பர்கள் நான் தெற்கு டநாக்கிச் தசன்றால், எனக்கு 
நம்முரேய பண்ரேய சங்கீெத்ெின் விவைங்கள் முழு வடிவில் கிரேக்கும் என்றார்கள். 
அங்டக எல்ைாடே சாஸ்ெிைத்ெின் படி அவர்கள் அரேத்து ரவத்ெிருக்கிறார்கள். இரெக் டகட்டு 
என் ேனம் ேிகவும் உற்சாகம் அரேந்ெது, நான் முடிந்ொல் எங்டக தசன்று ஆழ்ந்து ஆைாய்ந்து 
எனக்குக் கிரேக்கும் விஷயத்ரெ என் நண்பர்களிேம் தசால்ை முடியும் என்று எண்ேிடனன். 
இப்டபாது "தூைத்ெில் டகட்கும் டோல் இனிரேயாக இருக்கும்" என்றவாறு ஆகிவிட்ேது என் 
நிரைரே. இங்டக ேக்களுக்கு சேஸ்கிருெ சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ெின் வாசரன கூே இல்ரை. 
ஒவ்தவாருவரும் எழுபத்ெிைண்டு டேளகர்த்ொக்களுக்குப் பிறகு வந்ெவற்ரறத் ொன் 
டபசுகிறார்கள். இந்ெ டேளகர்த்ொக்களுக்கு சேஸ்கிருெ ஆொைம் இருக்கிறொ இல்ரையா 
என்பது கூே அவர்களுக்குத் தெரியாது. "ஸ்ருெி (அொவது கீடநாட் [keynote]  வரை, ேற்றும் 
மூர்ச்சரனயின் அர்த்ெம் ஸ்வைத்ெின் ஒரு வரகயான (வழி) முரற (ஆபடைஷன் [operation]) 
என்பது வரையில் அவர்களின் அஞானம் இருக்கிறது. கிைாேம் - சிைர் இந்ெ தசால்ரைக் 
டகட்ேது கூே இல்ரை. வாெி ஸம்வாெி - இென் உபடயாகத்ரெ விளக்குடவன். அடொடு, "ஜாெி 
பிைகைேம்" என்ற இந்ெ தசால் கூே எந்ெ புத்ெகத்ெில் இருக்கிறது என்று அறிவெில்ரை. 
எனக்கு ெஞ்சாவூரில் ெகவைின் தபாக்கிஷடே கிரேக்கும் என்று தசால்ைப்பட்ேது, ஆனால் 
அங்டக கூே இடெ நிரை ொன். இரெதயல்ைாம் பார்த்துவிட்டு ேனத்ெில் தபருத்ெ டசார்வு 
ஏற்படுகிறது என்பெில் சந்டெகேில்ரை. எல்டைாரும், ெிருதநல்டவைிக்கு அருகிலுள்ள 
எட்ரேயாபுைத்ெில் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் இருக்கிறார், அவரைச் சந்ெித்ொல், சங்கீெத்ெின் ேிகப் 
தபரிய சிகைத்ரெப் பாைத்ெது டபாைாகிவிடும் என்று தசால்கிறார்கள். அெனால் முடிந்ொல், 
அவசியம் ஏற்பட்ோல், அங்டகயும் ெிருவாங்கூருக்கும் டபாகைாம் என்று 
ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன். பைடேஸ்வைன் என்னதவல்ைாம் காட்ேப் டபாகிறான் என்று 
தெரியவில்ரை.  

சாஸ்ெிைரீெியான அறிரவ சிறிது தபறுவெற்கு இரெச் தசால்ைடவண்டியிருக்கிறது என்பது 
துைெிர்ஷ்ேவசோன நிரை. இங்டக வைைாற்று ேற்றும் சாஸ்ெிை ரீெியான கண்டோட்ேம் 
அைட்சியப் படுத்ெப் படுகிறது.  நல்ை நல்ை பாேகர்கள் கிைந்ெங்களின் தபயரைக் கூே 
டகள்விப்பட்ேெிரை. இங்டகயுள்ள அைட்சியப் பாேகர்களின் நரேமுரற சங்கீெத்ரெக் டகட்டுக் 
தகாண்டு உட்கார்ந்ெிருந்ொல், பம்பாயின் சங்கீெ நண்பர்களுக்கு நான் எந்ெ சாஸ்ெிைத்ரெக் 
தகாடுக்க முடியும்? டேளகர்த்ொ பத்ெெிரய பெிரனந்து நிேிேங்களில் நான்கு முரற 
விளக்கிவிேைாம், இெற்குப் பிறகு, உேடன ொளம் பற்றிய ெகவரையும் தசால்ைைாம். 
இப்டபாது ேிச்சம் இருக்கும் டவரை இங்டகயுள்ள பாேரை, வாசிப்ரப அங்டகயுள்ளவர்களின் 
பார்ரவக்குக் தகாண்டு வருவது, ஸ்ரீ டகாபாை ைாவ் இரெச் தசய்வொக ஒத்துக் 
தகாண்டிருக்கிறார், ஆனால் நான் இரெச் தசய்வொக வாக்குக் தகாடுக்கவில்ரை. அதுவும் 
தசய்ய முடியாவிட்ோல் என் குற்றம் இல்ரை. பூனாவில் அண்ோ ஸாஹிப் ொைபூடைவிேம் 
நான் சாஸ்ெிரிய டகள்விகள் டகட்டேன். அவர்கள், அெற்குப் பெில் தகாடுக்கவில்ரை. ஆனால் 
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அவர் அந்ெ டகள்விரயத் ென் நண்பர், ஸ்ரீ பனஹட்டிக்கு காட்டினார். அரெப் பார்த்து ஸ்ரீ 
பனஹட்டி தசான்னார், ெிரு பாத்கண்டே தெற்கின் சங்கீெத்ரெப் பார்த்ெடொ டகட்ேடொ 
இல்ரை, அவர் அங்டக டபாய்ப் பார்த்ொல், அப்டபாது உேடன அெில் கிைந்ெங்களுக்டகற்ப 
எவ்வளவு கரேபிடிக்கப்படுகிறது, ேற்றும் பரழய நியேங்களின் அழரக அவர்கள் எவ்வாறு 
பாதுகாத்து ரவத்ெிருக்கிறார்கள் என்பது புரிந்து விடும்.  

ஸ்ரீ பனஹட்டி தசான்னென் அர்த்ெம் , இந்ெ இருபொம் நூற்றாண்டில் பண்ரேய சங்கீெத்ரெத் 
டெடுவது ேேத்ெனம்,  ேற்றும் தெற்கின் சங்கீெத்ரெப் பார்த்து, இன்ரறய சங்கீெத்ெில் 
கிைந்ெங்களின் வாசரன கூே இல்ரை என்று  நான் முழுரேயாக சோொனம் ஆடவன் 
என்றால் அது முற்றிலும் உண்ரே ொன்! ஆனால், இெனால் என் டகள்விகளுக்கு சரியான 
பெில் என்று ஆகிவிோது. அண்ோ ொைபூடை என் டகள்விகளுக்குத் ென்னால் பெில் தசால்ை 
முடியவில்ரை என்றாவது தெளிவாகச் தசால்ைிவிட்ோர். நான் இது வரை சந்ெித்ெவர்களில், 
அண்ோ ொைபூடைரவ விே இது குறித்து அெிகம் டயாசித்ெவர்கள் கிரேயாது. ஆனால் 
இெனால் காரியம் நேக்காது. அவருக்கும் சிக்கல்கரளச் சோளிக்க டவண்டி இருந்ெது. 
அவ்வாறு இல்ரை. ைத்னாகைத்ெின் சிை ைாகங்கள் "ஜாெி பிைகைேத்துக்டகற்ப, தெளிவாக அடெ 
ஸப்ெகத்ெில் பாடி வாசித்துக் காட்ே முடியுோ? சரி ைத்னாகைத்ெிற்கு ஒப்பான, அல்ைது டவறு 
ஏடெனும் கிைந்ெத்ெின் படி, "ரி ெ" எங்டகயாவது இருக்கிறொ? அல்ைது ைாகவிடபாெத்ெின் 
மூர்ச்சரன அல்ைது ஜாெி பிைகைேத்ெில் ஏன் இல்ரை? டேலும், அெில் "ெீ" [ொ] யின் டகாேள 
விக்ருெியின் குறிப்பு ஏன் தசால்ைப்பட்ேது? இந்ெ சங்கீெம் தெற்கத்ெிய சங்கீெோ? 
ைாகவிடபாெத்ெின் சுத்ெ ஸப்ெகம் தெற்கத்ெியது என்று தசால்ைைாோ? மூை ஸப்ெகம் 
(ரவெிக) எவ்வளவு, எந்ெ ஸ்வைங்களால் ஆனது ேற்றும் அரவ எவ்வாறு வளர்கின்றன, 
இென் வைைாறு எங்டக கிரேக்கும்? கிைாேத்ெின் தவவ்டவறு வரககரளச் தசய்ெென் 
உத்டெசம் என்ன? அரவ எந்ெ சிக்கல்களால், பின் ெங்கு விட்ேன? அவற்றின் அவசியம் 
பிற்காைத்ெில் ஏன் இருக்கவில்ரை? முெைிய முெைிய. இவ்வாறான டகள்விகள், ேிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெரவ, இவற்றின் டேல் ோேவர்கள் கவனம் தசலுத்ெ டவண்டும். நம் 
முெல் முெல் "சர்ச் டோட்" [church mode] காஃபிடயா அல்ைது ரபைவிடயா, தெற்கத்ெிய 
கைஹைப்ரியாடவா டொடிடயா, இரவ எல்ைாம் டேற்கத்ெிய டோரியன் ஸ்டகல் [dorian scale]ொன் 
என்ற விஷயம் நம்ேிரேடய இருக்கிறது.   இரெ ரவத்துக் தகாண்டு நாம் கிடைக்க 
சங்கீெத்டொடு நாம் பண்ரேய கிைந்ெங்கரளப் பார்த்ொல், நாம் சேஸ்கிருெ சங்கீெத்ெின் சிை 
சிக்கல்களுக்கு விரே காே முடியும் என்று டொன்றுகிறது. இங்டக தெற்கில் இவ்வாறு ஒரு 
எளிொன வழி டெடிக் தகாண்டு, எங்கள் 72 டேளங்கள் அனாெியானரவ ேற்றும் எல்ைா 
இேங்களின் சங்கீெ சாஸ்ெிைமும் அெிைிருந்து சங்கீெ ெத்துவத்ரெ எடுத்துக் 
தகாண்டிருக்கின்றன என்று  தசால்கிறார்கள். இவ்வாறு தசால்வெில் சாேர்த்ெியடோ 
புத்ெிசாைித்ெனடோ இல்ரை என்பது சுைபோகப் புரிந்து விடும். பரழய ெத்துவங்களில் 
ேட்டுேன்றி, இன்று புழக்கத்ெிைிருக்கும் சங்கீெம் என்ன காைேத்ொல் வளர்ந்ெது, எந்ெ 
காைேத்ொல் இன்று இவ்வாறு இருக்கிறது என்பதும் அந்ெ சங்கீெத்ெின் பண்ரேய 

புத்ெகங்களிைிருந்து (கிைந்ெங்கள்) உண்ோகி இருக்கத்ொன் டவண்டும்.  
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டெசத்ெிற்கு வந்துள்ள தவளிநாட்டு அைசர்களின், தபருரே, சமூகத்ெில் நேவடிக்ரககள் ேற்றும் 
சிந்ெரனகளில் உண்ோன ோற்றங்கள், அவர்களால் சங்கீெத்ெில் ஏற்பட்ே ோற்றங்கள் 
இவற்றின் பரிோே வளர்ச்சி எவ்வாதறல்ைாம் நேந்ெது என்பரெ ஆைாய்ந்ொல், ஒரு தெளிந்ெ 
நல்ைவரகயான வைைாற்ரற எழுெ முடியும். அப்டபாது ொன், நேக்கு சங்கீெத்ரெப் பற்றிய 
சரியான அறிவு கிரேத்ெது என்று தசால்ை முடியும் என்பது என் கருத்து. இந்ெ ெிரசயில், 
டேற்கத்ெியர்கள் எவ்வளவு, முயற்சிகள் தசய்கிறார்கள் என்று பாருங்கள், அெற்கு ோறாக நம் 
ேக்கள் அைட்சியத்ெில் மூழ்கி, நம் சங்கீெம் ஏடொ ேரறவான ைகசியோன, விஷயம் என்று 
தசால்வடெ அழகு என்று நிரனக்கிறார்கள். டேற்கத்ெிய டபைாசிரியர்கள், நாம் நம் சங்கீெம் 
புைாெனோனது என்பது நிரூபிக்க டவண்டும் என்று டகள்வி டகட்கிறார்கள். நாம் அவர்களுக்கு 
எங்கள் சங்கீெம் பழரேயானது ஆனால் அது என்ன என்பரெ நீங்கள் உங்கள் முயற்சியால் 
டெடுங்கள் என்று இவ்வளவு ொன் பெில் தசால்ை முடிகிறது. நாங்கள் அவற்ரற வசீி விட்டு, 
உங்கள் சங்கீெத்ரெ ேட்டும் கற்று, உங்கள் புத்ெகத்ெின் அடிப்பரேயில் பண்டிெர்கள் ஆடவாம். 
தெற்கில் பை அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆயிைக்கேக்கான ோேவர்கள் இருக்கிறார்கள், 
இரசயார்வத்ெின் டபரில் ெியாகய்யாவின் பாேல்கள், கீர்த்ெரனகள் பாேப்பட்டோ அல்ைது, 
யாருக்தகைாம் சாரீைம் (குைல்) நன்றாக இல்ரைடயா அவர்கள், வரீேரய எடுத்து, அெில் 
ஐந்து- பத்து ைாகங்களின் ஸ்வைங்கரள வாசிப்பது என்பது ேட்டுடே இருக்கிறது. இங்டக 
சேஸ்கிருெ தோழியறிவு நிரறய டபருக்கு இருக்கிறது, ஆனால் ெஞ்சாவூர் டபான்ற 
பிைசித்ெோன இேங்களில் சங்கீெத்ெின் டபரில் எவ்வளவு புத்ெகங்கள் இருக்கின்றன என்று 
நான் ொன் தசால்ைடவண்டியிருக்கிறது. நான் டபைஸ் ரைப்ைரியில், ைத்னாகைத்ெின் 
ஹிந்துஸ்ொனி தோழிதபயர்ப்பு இருந்ெ ஒரு தபரிய கட்ரேப் பார்த்டென். அென் 
ஸ்வைாத்யாயம், ைாகாத்யாயம், ேற்றும் ொளாத்யாயம் இவற்ரற நான் டகட்கப் 
டபாகிடறன்.(பிைெி எடுத்துக் தகாள்ளப் டபாகிடறன்). அந்ெ புத்ெகம் ஹிந்ெியில் இருக்கிறது, 
டேலும் இங்டக யாருக்கும் ஹிந்துஸ்ொனி புரிவெில்ரை அெனால் அது உபடயாகேற்று 
இருக்கிறது. அந்ெ புத்ெகத்ெில், சேஸ்கிருெத்ெின் ஹிந்ெி தோழி தபயர்ப்பு இருந்ெது ஆனால் 
தெளிவாக எழுெப்பட்ே உரை பார்த்டென். இரெ நன்றாகப் படித்து விட்டு எழுதுகிடறன். 
தெற்கில் ேக்கள் அவர்களுரேய சங்கீெத்ெின் டேல் நிரறய அபிோனம் தகாண்டு, 
தசால்கிறார்கள், அய்யா உங்கள் வேக்கத்ெிய சங்கீெத்ெில் சாஸ்ெிை ரீெியான நியேங்கள், 
முரறகள் இரவ எல்ைாம் இல்ரை. அது நன்றாக இல்ரை என்று தசால்வெற்கு 
அவர்களுக்குத் துேிவு இருப்பெில்ரை. ஏதனன்றால் அவர்கடள ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் 
தபாது ஜனங்களுக்குப் பிடிப்பொல் இங்டக பாேகர்கள் சாஸ்ெிரிய சங்கீெத்ெில் விெவிெோன 
ோறுெல்கள் தசய்யத் தொேங்கியிருக்கிறார்கள் என்று தசால்ைிக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள்.  

ஐடைாப்பியர்கள் அவர்கள் வந்ெ பின், அவர்களது சங்கீெத்ரெக் டகட்டு, உங்களுரேய கேிெம் 
அறிந்ெ ஒருவர், இந்ெ டேள பத்ெெிரயச் தசய்ொர் என்று ஆட்டசபரன தெரிவித்ொல் நீங்கள் 
உங்கள் சங்கீெம் பண்ரேய சங்கீெத்ெின் அடிப்பரேயில் இருக்கிறது என்று எப்படி 
நிரூபிப்பரீ்கள் என்று டகட்டேன். ெியாகய்யாவின் கீர்த்ெரனகள் இங்டக சாஸ்ெிரிய சங்கீெம் 
ஆகிவிட்ேன, ெீக்ஷிெரைப் தபாறுத்ெவரையில், டபர் ேட்டுடே ேிஞ்சி இருக்கிறது.  அவர் என்ன 
பாடுவார், அவர் பாட்டு எப்படி இருந்ெது என்று அவர்களுக்டக தெரியவில்ரை. "ெியாகய்யா" 
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ேரறந்து 50 வருேங்கள் ொன் ஆகி இருக்கின்றன. இெற்குள் டேளகர்த்ொவின் சிறப்பு ேற்றும் 
புைாெனத்ரெப் புகழ இவர்களுக்கு அெிகாைம் எப்படி இருக்கிறது? இந்ெ புகழ்ச் சிக்கும் என்ன 
அளவுடகால்? டேளங்கரளச் தசய்ெவர் ேிகவும் புத்ெிசாைியாக இருந்ெிருக்கைாம் ஆனால், 
முெைில் இருந்ெரெ ஒதுக்கி, பண்ரேய கிைந்ெத்ெிைிருந்து புெியவற்ரறச் தசய்து, எப்படி 
உருவானது ,அல்ைது அெனுேன் என்ன தொேர்பு என்பரெ ேரறத்து ரவத்து டேள பத்ெெிரய 
நாடன தசய்து விட்டேன் என்று தசால்ைிக்தகாள்பவரின் புகரழப் பாடுவது நன்றாக இல்ரை. 
டவங்கேேகி இரெச் தசய்ொைாயின், அவர் எந்ெ கிைந்ெத்ெின் அடிப்பரேயில் தசய்ொர், ேற்றும் 
ைாகங்களுக்குப் பரழய தபயர்கரள ஏன் தகாடுத்ொர், இரெத் தெளிவுபடுத்ெ முடிந்ொல் 
அவரை ேிகவும் புகழைாம். இெனால் நான் டெடுவெற்குக் கிளம்பியிருக்கும் இந்ெ சங்கீெ 
யாத்ெிரை அது தசால்லும்படி தவற்றிகைோகவில்ரை என்று தெரியவரும். எங்டக டபானாலும், 
இரெத் ொன் டகட்கிடறன், "அேோ இங்டக எந்ெ தபரிய வித்வானும், சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர்கள் 
ேிஞ்சியவர்கள் யாரும் இல்ரை" என்று ொன் தசால்கிறார்கள்  (டேலும் சாஸ்ெிைத்ரெ 
ஸாஹித்யம் என்கிறார்கள்) முற்காைத்ெில் தபயர் தசால்ைக்கூடிய, எண்ேக்கூடியவர்கள் 
இருந்ொர்கள். இது டபான்றவற்றால் என்ன காரியம் நேக்கும்? ெஞ்சாவூரின் நாைாயே ஸ்வாேி 
அப்பா என்ற தபயருரேய ஒரு ேைாட்டி கிருஹஸ்ெர் ேற்றும் ேிருெங்க வாத்ெியக்காைரைப் 
டபான்று யாருேில்ரை என்ற புகழ்ச்சிரய டகள்விப்பட்டேன். ேஹாரவத்யநாென் என்ற 
தபயருரேய பாேகர் சிை வருேங்களுக்கு முன் ேரறந்ொர் ேற்றும் அவரைப் டபான்ற பாேகர் 
ெியாகய்யாவிற்குப் பின் யாரும் டொன்றடவயில்ரை. முடிந்ெ இந்ெ கரெரய நாம் டகட்டுக் 
தகாண்டிருக்க டவண்டும், ேற்றும் தெற்கில் ெியரிரய [theory] அறிந்ெவர்கள் இப்டபாது 
யாருேில்ரை என்று புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். அெிலும், தசன்ரனயிைிருந்து இங்குவரை 
சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் புகரழ ஒடை கக் டகட்டுக்தகாண்டு வந்ெிருக்கிடறன். இரறவனின் 
ெயவால் அவரைச் சந்ெித்து ஏொவது விஷயம் கிரேத்ொல் கிருெக்ஞனாடவன். ரேசூரில் 
டசஷண்ோ ேற்றும் சுப்பண்ோ என்ற தபயருரேய பிைசித்ெி தபற்ற, சங்கீெ அறிஞர்கள் 
இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தெற்கு வேக்கு இைண்டு சங்கீெமும் தெரியும் என்று 
தசால்கிறார்கள். இப்டபாது எனக்கு இன்ரறய புழக்கத்ெிைிருந்தும் எந்ெப் பத்ெெிரயயும் 
ைத்னாகைத்துேன் தொேர்பு படுத்ெ முடியாது என்று டபாகப் டபாகத் டொன்றுகிறது. ைத்னாகைடே 
டெசி சங்கீெத்ெின் புழக்கம் அெிகோனொல், ோர்க்கி சங்கீெம் (அொவது கடுரேயான 
சேஸ்க்ருெ நியேங்களுேன் கூடிய) வழக்தகாழிந்து டபாய் விட்ேது என்கிறது. அரெப் 
பாடுபவர்களும் யாரும் இல்ரை.  

டயஷாம் ஸ்ருெி ஜாத்யாடெை நியே: டெ டெசீ ைாக:  

ைத்னாகைத்ெின் காைத்ெில் கூே, ஸ்ருெி அல்ைது ஜாெிரயப் பற்றிய விஷயங்கள் பின் ெங்கி 
விட்ேன என்றால் இப்டபாது அரவ முழுவதும் அழிந்ெிருக்கத் ொன் தசய்யும், இது எளிொகப் 
புரிந்துக் தகாள்ளக் கூடியது. பின்னர் வந்ெவர்களுக்கு ேிகவும் கடினோன, நியேங்கள் 
பிடிக்காேல் டபானொல், பாஷா, விபாஷா, அந்ெைபாஷா டபான்ற நான்கு அங்கங்களுரேய 
ேக்களுக்குப் பிடித்ெோன பாேல்கள் பிைசாைத்ெில் வந்ெது. இெற்கும் பிறகு காவியத்ெில் 
ஆர்வமுள்ள ஏடெனும் ஒரு வித்வான், ைாகத்ெின் குடும்பங்கரள உருவாக்கி விட்ோர், பிறகு 
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"பைெ உவாச" முெைியவற்ரற டசர்த்து விட்ோர். இங்டக தெற்கில். டவங்கேேகியும் அவர்களில் 
ஒருவர். புைாேம் ேற்றும் கரெகள் பிடித்ெவர்களுக்கு அந்ெ குடும்ப விவகாைம், ேிகவும் 
ஆகர்ஷிக்கும்படியாகவும், ேனம் கவரும்படியாகவும் இருந்ெொல் ைத்னாகைம் பின் ெங்கி 
விட்ேது. ஆனாலும், முழுரேயான விவைங்கள் நிைம்பிய ஒரு தபரிய கிைந்ெத்ரெ, வசீி எறிந்து 
விே முடியாது. அெனால் பிற கிைந்ெக்காைர்கள், ஸ்வைாத்யாயத்ரெ அப்படிடய ெம் 
கிைந்ெங்களில் டசர்த்து பிறகு, "मनाः पूतं समाचरेत"्29 என்ற நியாயத்ெின் படி, புழக்கத்ெிைிருந்ெ 
ைாகத்ரெ எப்படி டவண்டுடோ ோற்றி விட்ோர்கள். இஸ்ைாேிய ைாகோன "ஹிஜாஜ்" 
முெைியவற்றின் நுரழவும் இந்ெ நியாயத்ெின் படி ொன் நேந்ெிருக்கிறது. இந்ெ ைாகங்களின் 
டேல் ஜாெி பிைகைேம் எப்படி தபாருத்ெப்பட்ேது என்று தெரிந்துக் தகாள்வது சாத்ெியோ? 
அெனால் ெங்கள் கிைந்ெங்களிைிருந்து அவற்ரற அப்படிடய எடுத்து விட்ோர்கள். கிைாேத்ெின் 
பிைபைம், ைத்னாகைத்ெிடை இல்ைாேல் தசய்யப்பட்டு விட்ேது, என்னும் டபாது அடெ 
நியாயத்ெின் படி, பிறகு வந்ெ கிைந்ெக்காைர்கள் ைத்னாகைரெ முன்ோெிரியாகக் தகாண்டு, 
டவரை தசய்ெனர், என்பெில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கப் டபாகிறது? இெனால் ேக்கள் 
வழக்தகாழிந்ெ சங்கீத்ரெ ஏன் ஆைாய டவண்டும் என்று டகட்கின்றனர், ஆனால் பெில் 
என்னதவன்றால், ேனிெர்களின் விரழவு முன்டனறி, ஏொவதொருவர், "சங்கீெத்ெின் 
வைைாற்ரற"க் ரகயிதைடுத்ொல், இந்ெ ஆய்தவல்ைாம் அவர்களுக்கு உபடயாகப்படும், 
என்பரெ எல்டைாரும் ஒத்துக் தகாள்வார்கள்.  

 

திேப்படுத்திக் சகாள்ைல்      டததி 20 டிெம்பர் 1904 

இந்ெ தவளிப்பாடு சாஸ்ெிை ஆைாய்ச்சியின் கண்டோட்ேத்ெின்படி நிைாரசயில் முடிந்ெொகத் 
டொன்றுகிறது. ஆனாலும் நல்ை காைோக, எட்ரேயாபுைத்ெின் ெீக்ஷிெருேனான உரையாேரைப் 
படித்ொல், இந்ெ விஷயத்ெில் ஆர்வம் இழக்காேல், ஆழோக விசாைம் தசய்ய டவண்டும் என்று 
டொன்றுகிறது. பரிோே வளர்ச்சியின் படி, பண்ரேய ேற்றும் இன்ரறய சங்கீெெின் 
அம்சங்களின் ோற்றம், அரேப்பு இவற்ரற நிர்ேயித்ொடை ஒரு தபரிய டவரை ஆகும். 
இப்டபாது நான் இரெ நிரறவு தசய்டவன் என்று டொன்றுகிறது. இன்ரறய ைாகங்களின் 
ஸ்வரூபம் வரை தபரிய ோற்றங்கள் நேந்துள்ளன என்பரெதயல்ைாம் ஒத்துக் தகாள்ளத் ொன் 
டவண்டும். 

ஆனால், டவெ காைத்ெில் குறிப்பிட்ே ஸ்வைங்கள் இருந்ென, அென் உொத்ெ, அனுொத்ெ, 
ஸ்வரிெ ஸ்வைங்களின் பாகுபாடு குறித்ெ நியேங்கள், மூை ஸப்ெகம் எவ்வாறு உருவானது, 
எப்டபாது உருவானது, அெிைிருந்து 18 ஜாெி ேற்றும் ைாகம் அல்ைது டேளம் (?); டவங்கேேகி 
இந்ெ 18 ஜாெி அல்ைது ைாகங்களிைிருந்து (முக்கியோன) ென் 72 டேளத்ரெ எந்ெ 
அடிப்பரேயில் தசய்ொர்; இெிைிருந்து டொன்றிய 1000 ைாகங்கள்; இந்ெ வரிரசயில் 

                                                           
29
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ஆைாய்ந்ொல், அல்ைது விரே கண்ோல், வைைாற்றுக்கு என்ன குரறந்ெ ெிரசயா கிரேத்து 
விடும்? மும்பாய் டபான்ற ஊரில், "டநட்டிவ் தஜனைல்" ரைப்ைரியில் [Native General Library] 
இந்ெிய சங்கீெ விஷயோக டசர்க்கப்பட்ே கிைந்ெங்களின் பிைெிகரள ஒரு அைோரியில் 
யாைாவது ொனோகக் தகாடுத்ொல் இந்ெ டவரை ேிகவும் முக்கியோனொகிவிடும். 
தசன்ரனயில் ஓரியண்ேல் ரைப்ைரி, ெஞ்சாவூர் ேற்றும் ெிருவாங்கூரில் டபைஸ் ரைப்ைரிகள், 
ேற்றும் பிகாடனரின் டபைஸ் ரைப்ைரி ஆகிய இத்ெரன இேங்களில் கிைந்ெங்களின் 
ஸங்க்ைஹம் இருக்கிறது - அரெப் பற்றி நான் இந்ெ ரிடபார்ட்டில் தவவ்டவறு இேங்களில் 
தகாடுத்ெிருக்கிடறன். 

சதைிவாை ெிந்தரையில் மாற்றம்     ராடமஸ்வரம், ஞாயிறு  
         10 டிெம்பர் 

ெஞ்சாவூரின் ஸ்வைாவத் வாசிக்கும் ஸ்ரீ ஜகன்னாெ பட் ேற்றும் ேதுரையில் பகாவஜ் வாசிக்கும் 
ஸ்ரீ பஞ்சநெம், இவ்விருவரும் அவர்களுக்கு ேிருெங்கத்ெின் தவவ்டவறு ொளங்களின் 
தசாற்கரள எளிொகக் கட்ே வரும் என்று தசான்னார்கள். இெற்கு முன் எனக்கு ஆச்சரியோக 
இருந்ெது, ஆனால் அவ்வாறு இருக்கத் டெரவ இல்ரை. அவர்கரள என் முன் அேர்த்ெி அது 
டபான்ற தசாற்கரளத் ெயாரிக்கச் தசான்டனன், அப்படிடய அவர்கள் எப்படி இரெச் 
தசய்கிறார்கள் என்று கவனித்டென். ஜகன்னாெ பட் "முைஜாக்ஷை ோைிகா" என்ற 
புத்ெகத்ெிைிருந்து எடுக்கப்பே அக்ஷைங்களிைிருந்து எடுத்து விட்டு, ெம்ேிேம் இருக்கும் பை 
மூை அக்ஷைங்களிைிருந்து, குறிப்பிட்ே வர்க்கத்ெின்  (டவறு பக்கத்ெில் பார்க்கவும்), 
அக்ஷைங்கரள ேட்டும் ேிருெங்கத்ெில் வாசிக்கப்படும் என்று ஒரு ஸம்ப்ைொயம் இருக்கிறது 
என்று தசான்னார். நாம் கிைந்ெங்களில் ஒவ்தவாரு சாஸ்ெிைத்ரெயும் ஏடொதவாரு 
தெய்வத்டொடு டசர்த்ெல் வழக்கம். அெற்டகற்ப, சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ெின் மூைம் ேஹாடெவன் 
என்று தகாள்கிறார்கள். ேஹாடெவனின் ஐந்து முகங்கரளச் தசால்ைி, அவருரேய ஐந்து 
முகங்களில் முைஜாக்ஷைங்கள் பங்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இடெ விஷயத்ரெ நான் 
ைத்னாகைத்ெில் வாத்யாத்யாயத்ெில் பக்கம் xxஇல் சிறிது படித்ெிருக்கிடறன். அரெ நான் 
அவரிேம் காட்டிடனன், அரெ ஜகன்னாெ பட் (என் புத்ெகத்ெிைிருந்து) எழுெிக் தகாண்ோர்.  

இந்ெ விஷயத்ெினால் எனக்கு டநைடியாக எந்ெ பிைடயாஜனமும் கிரேயாது. முைஜத்ெின் 
அக்ஷைங்கள் நிர்ேயிக்கப்பட்ேரவ, டேலும் அரவ ஏறக்குரறய எல்ைா 
வாத்ெியக்காைர்களுக்கும் தெரிந்ெிருக்கிறது. இருக்கட்டும். க வர்க்கம், க வர்க்கம், ே வர்க்கம், 
முெைிய வர்க்கங்களில் ேிருெங்கத்ெின் அக்ஷைம் எது எப்படி இருக்கின்றன - இரெ ரவத்து 
முைஜாக்ஷைம் நிச்சயிக்கப்படுகிறது, ேற்றும் அந்ெ தசால்ரைக் கட்டினால் அந்ெந்ெ அக்ஷைங்கள் 
வருகின்றன. டேக்கா அல்ைது தசால் ெயார் தசய்யுங்கள் என்று நான் தசான்னவுேடன, அந்ெ 
ொளத்ெிற்கு என்ன அங்கம் என்று அவர்கள் டகட்ோர்கள். (அொவது த்ருவ ொளம் - |o||, ரூபகம்  
o|) , இவ்வாறு சின்னங்களுேன் அங்கத்ெின் எண்ேிக்ரககரள நான் முன்னடே எழுெி 
ரவத்ெிருக்கிடறன்), அது கிரேத்ெவுேன் ஜாெி என்ன (அொவது சதுஸ்ை, ெிஸ்ை, ேிஸ்ை, 
முெைியவற்றில் எது) என்று டகட்ோர். ஜாெி தெரிந்ெவுேடன, அக்ஷைத்ெின் எந்ெ அரேப்பு 
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அழகாக இருக்கிறது, என்பரெச் தசய்வெில் எண்ேம் தசன்றது. உொைேம் த்ருவ ொளத்ெின் 
அங்கம் | o | |  என்பது இருக்கடவ இருக்கிறது, ஆனால் சதுஸ்ை ஜாெி எடுத்துக் தகாண்ோல், 
ைகுவின் சின்னம் எதுடவா , அென் அளவு 6 ோத்ெிரை அல்ைது அக்ஷைம் ஆகும். இந்ெ 
சாவிரய ரவத்துக் தகாண்டு த்ருவ சதுஸ்ை ஜாெி என்று தசான்னொல், |o|| , அொவது, 4,2,4,4, 
இன் க்ைேத்ெில்  
1.2.3.4.   5-6 7-8-9-10  11-12-13-14 
---------    ----   ---------  ---------------- 
 4      030    4         4  

இவ்வாறு ோத்ெிரைகள் உண்ோனது.  முெல் ோத்ெிரையில் சேம் என்று ரவத்துக் 
தகாண்ோல், இவ்வாறு நாலு பகுெிகள் தகாண்ே எண்களால் தசய்ய டவண்டும். இப்டபாது 
தசாற்கரள அரேப்பெில் 4 ோத்ெிரைக்கு,  

ொ4 ெி4ன் நக்1 ெ1  அல்ைது  ொ  ெிரி கி ே  அல்ைது  

1       2           3     4    1       2       3   4  

ொ4 ொ4 ெி3ம் ொ1 ொ4 ெி4 த்3ெி4 டொ1ம்  ெி1ட்1 கி1த்1 கி1த்3 கி3ன்  இவ்வாறு பகுெிகரள 
அரேக்கைாம்.  

இைண்டு ோத்ெிரைக்காக,  

ெி4ம் ொ4 ொ4 ெி4ன் ெி1ட் ெி1ர் கி1ட்1 ெ1க்1 ெி4ன் நக்1 ொ1 கி1ட்1 

1       2      1        2        1         2         1         2          1         2      
1       2 

இவ்வாறு பகுெிகரள உபடயாகிக்கிறார்கள். தோத்ெத்ெில், யார் அெிக புத்ெிசாைிடயா 
அவர்களால் அெிக அழகான தசாற்கரள தசய்ய முடியும். இெில் தபரிய வித்ரெ இல்ரை. 
தசால் நேக்கு முன்னால் இருக்கிறது. ோத்ெிரை ஜாெி ஆகியவற்றிலும் இருக்கிறது. ென் 
யுக்ெியால், அரெ உபடயாகிப்பது ஒரு கரைஞனின் டவரை. இங்டக எல்ைா சிறிய தபரிய 
வாத்ெியக்காைர்களுக்கு ஜாெி ேற்றும் அங்கத்ரெப் பற்றிய விஷயம் தெரிந்ெிருக்கிறது. இங்டக 
புழக்கத்ெில் ரூபகம் த்ரிபுே, ஜம்ப, ஆெி ொளங்களின் உபடயாகம் அெிகம் இருக்கிறது. இந்ெ 
ரூபக ொளம் நேக்கு டேற்டகயுள்ள ரூபக ொளத்ெிைிருந்து டவறு பட்ேது. இது அென் 
அங்கோன "o |" இைிருந்து தெளிவாகும்.  

2.4  
----- 
1.2  

                                                           
30

 [2] ரகைாகர் பெிப்பில் இவ்விேம் அச்சுப் பிரழ  
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இவ்வாறு 6 ோத்ெிரை ேற்றும் இைண்டு ெட்டு ெட்டி இங்டக அெிகோகப் பாடுகிறார்கள். 
ெியாகய்யா பை ைாகங்களிலும் ொளங்களிலும் உருப்படிகள் தசய்ெிருக்கிறார். தெலுங்கு பாரஷ 
சங்கீெத்ெிற்கு ேிகவும் ஏற்றது என்ற கருத்து நிைவுகிறது. அெனால் இந்ெ தோழியில் ொன் 
சாஸ்ெிரிய சங்கீெம் இருக்கிறது என்று கூே தசால்ைைாம். ொளத்ெின் தசாற்கரளக் கட்டும் 
விெத்ரெ ஜகன்னாெ பட்ேர் காட்டினார். அரெடய பஞ்சநெமும் காட்டினார். இது எளிரேயாக 
இருந்ெொல் எளிெில் புரிந்துக் தகாள்ளக் கூடியது. இென் உெவிடயாடு நஜடை கான், ேற்றும் 
பாண்டூ என்ற ெபைா வாத்ெியக்காைர்கரளத் ெயார் தசய்யுோறு டகட்கைாம் என்று  
நிச்சயித்ெிருக்கிடறன். இந்ெ அறிவு அவர்களுக்கு அெிகம் உபடயாகப்படும். பாண்டூ ென் 
நரேமுரற ஞானத்ொல் நன்றாக தசாற்கரள அரேப்பார்.  
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சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் ஸ்வை ஸப்ெகத்டொடு கர்நாேக ஸ்வை ஸப்ெகத்டொடு ஒப்படீு  

 
  

சேஸ்கிருெம்   கர்நாேக 

1.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
2.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
3.  ……………………………………………………………………………………………………………………… காகலீ நீ 
4.  ……………………………………………………………………………………………………………………… ஸா ஸா 
5.  ……………………………………………………………………………………………………………………… சுத்ெ ரிஷபம் 
6.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
7.  ………………………………………………………………………………………………………………………ரீ சது: ஸ்ருெி ரீ 
8.  ……………………………………………………………………………………………………………………… ஷட் ஸ்ருெி “ரீ” 
9.  ……………………………………………………………………………………………………………………… [க] சாொைே காந்ொைம் 
10.  ………………………………………………………………………………………………………………………   
11.  ……………………………………………………………………………………………………………………… அந்ெை காந்ொைம்  
12.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
13.  ………………………………………………………………………………………………………………………[ே] சுத்ெ ேத்யேம்  
14.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
15.  ……………………………………………………………………………………………………………………… ப்ைெி ேத்யேம் 
16.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
17.  ……………………………………………………………………………………………………………………… ப சுத்ெ பஞ்சேம் 
18.  ……………………………………………………………………………………………………………………… சுத்ெ ரெவெம் 
19.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
20.  ……………………………………………………………………………………………………………………… ெ சது: ஸ்ருெி ரெவெம் 
21.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
22.  ……………………………………………………………………………………………………………………… நி ரகசிக நிஷாெம், ஷட்ஸ்ருெி 

ரெவெம் 
23.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
24.  ………………………………………………………………………………………………………………………  
25.  ……………………………………………………………………………………………………………………… காகலீ நி 
26.  ……………………………………………………………………………………………………………………… ஸ் ஸ் 

 

 

 

 

 

 



Page 138 of 268 
 

இருபத்ெிைண்டு ஸ்ருெிகளின் ஏழு ஸ்வைங்களுக்குள் பங்கீட்ரேக் காட்டும் ஸ்ருெி ேண்ேைம் :- 
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இந்ெ பேத்ெில் வைது பக்கம் பிைெட்சேோக., வந்ொல், 4,3,2,4,4,3,2 இந்ெ வரிரசயில் இந்ெ 
ஸ்ருெிகளின் இரேதவளியில் ஸ்வைங்கள் அரேந்ெிருப்பது தெளிவாகும். ஸ்ருெிகளின் 
அரேப்ரப சீக்கிைம் புரிந்துக் தகாள்வெற்காக, ேற்றும் ேனெில் பெிவெற்காக, இந்ெப்பேம் 
ைத்னாகைத்ெின் உரையில் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இெற்கும் சங்கீெத்ெிற்கும் எந்ெ சம்பந்ெமும் 
இல்ரை. கர்நாேக சங்கீெத்ெில் ஐடைாப்பிய க்டைாடேடிக் ஸப்ெகத்ரெ ரவத்துக் தகாண்டு 
எல்ைா ைாக ைாகினிகளும் அரேக்கப்பட்டுள்ளது, இது ொன் ஐடைாப்பிய தேம்பர்ட் ஸ் டகல் 
[tempered scale] 

இது ேிகவும் சேீபத்ெியொனொல், நாம் அவர்களின் ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெ எடுத்துக் தகாண்டு 
சங்கீெத்ரெச் தசய்ெிருப்பொக எண்ணுகிறார்கள். நம் சேஸ்கிருெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெ அவர்கள் 
என்ஹார்ோனிக் [enharmonic] என்று தசால்கிறார்கள். டேலும் ஐடைாப்பாவில் விஞ்ஞானத்ெின் 
வளர்ச்சி அெிகோக இருப்பொல், அங்டக "ரவப்டைஷன்ஸ்" [vibrations] இன் அடிப்பரேயில், 
ேற்றும் ஹார்ேனியின் அடிப்பரேயில் கிடைாடேடிக்-ஐ நிர்ேயித்ெிருக்கிறார்கள். கர்நாேக 
சங்கீெத்ெில் ஐடைாப்பிய சங்கீெத்ெின் பாெிப்பு சீக்கீைம் ஆகி விட்ேது என்று ஒத்துக் தகாள்ள 
டவண்டியிருக்கும், ஏதனனில், ஐடைாப்பிய டெசத்து ேக்கள் அங்டக முெைில் வந்து 
காைிகட்டிற்கு அருகில், வந்து டசர்ந்ெனர் என்று வைைாறு கூறுகிறது. இைண்ோவது விஷயம், 
நன்றாக இல்ைாெதொன்று, தெற்கில் பாட்டிற்கு உேன் வாசிப்பு வயைின் ொன் (ஐடைாப்பிய 
வாத்ெியோன) அங்டக சாைங்கிரயப் பார்க்க முடிவெில்ரை இெனால் ஐடைாப்பிய 
பண்டிெர்களுக்கு கர்நாேக சங்கீெத்ெின் புைாெனத்ரெப் பற்றி  ஒன்றும் விளக்க முடியாது. நான் 
இரெப் பண்ரேய சங்கீெத்டொடு தொேர்பு தசய்யாேல் இருந்ொல் இந்ெ அழகிய பத்ெெி, 
முற்றிலும் சேீபத்ெியொன, ேற்றும் ஐடைாப்பிய கிடைாோடிக் ஸ்டகைின் அடிப்பரேயில் 
அரேந்ெொகி விடும்.  

இந்ெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெ ஏற்பெற்கு முன்னர், இந்ெியாவில் சங்கீெம் இருந்ெது, இெனால் 
க்டைாடேடிக் ஸ்டகரை அனாெியாகக் தகாள்ள முடியாது. ஏதனனில் உைகத்ெின் வைைாற்ரறப் 
பார்க்ரகயில், இந்ெ ஸ்வை ஸப்ெகம் ேிகவும் சேீபத்ெியொகத் தெரிகிறது. ஐடைாப்பிய 
சங்கீெத்ெின் வைைாற்ரறப் படிக்ரகயில் இவ்வாறு தெரிகிறது.  
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பார்வதி டகாவிலில் ெங்கீதக்காரர் ஸ்ரீ எம். ஆர். சுந்தரம் அய்யரிேம் சபற்றுக் 
சகாண்ே தாைத்ரதப் டபாடும் விதி.         
ராடமஸ்வரம் 10. டிெம்பர் 1904 

ெஞ்சாவூரின் சங்கீெக்காைர்கள் தசான்னது டபாைத்ொன் ஏக ொளம் இருந்ெது.  

உண்டேெி ைாமுடு ஒக்கே உைக  சண்டீ டபாடக ேனஸா | பல்ைவி 
(அ) சண்ே ோர்த்ொண்ே, ேத்ய ேண்ேைமுன | அனுபல்ைவி (எண்ேிக்ரக ஆைம்பம்) 
ெேஸா ெிகுோ ைஹிதுண்டு ெர்ோத்முடு ஸ்வமுடுடக்ஷே கருண்டு ெியாகைாஜ சித்ெ 
ஹிதுடு ஜகமுனிண்டி (சைேம்) 

இன்று இந்ெ பாேகரை என்னிேம் (ஸ்ரீ டெவொர் -ஆசிரியைான இவர் வடீ்டில் நான் ெங்கி 
இருக்கிடறன்) அரழத்து வந்ொர். டெவெர் இவர் ஒருவர் ொன் இங்டக பாேகர் என்றார். அவைது 
டபச்சிைிருந்து அவர் சங்கீெத்ெின் தபரிய கிைந்ெோன, "காயக டைாசனமும்" தவங்கே 
சாஸ்ெிரியின் "ேியூஸிக் தசல்ஃப் இன்ஸ்ட்ைக்ேர் [music self instructor] ஆகிய தெலுங்கு 
புத்ெகத்ரெயும் பார்த்ெிருக்கிறார் என்று தெரிந்ெது. நரேமுரறயில் இங்டக இருப்பவர்கள் 
வழியில்  பாடுகிறார் என்பெில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்க முடியும். இங்டக இந்ெ விஷயத்ெில் 
உயர்ந்ெ ெைத்ெிரனக் கற்பிப்பவர்கள் யார்  இருக்கிறார்கள்? அவருக்கு 7 ரூபாய் ோெச் 
சம்பளம் கிரேக்கிறது. அவரிேம் தவங்கே சாஸ்ெிரியின் தெலுங்கு புத்ெகோன  "ேியூஸிக் 
தசல்ஃப் இன்ஸ்ட்ைக்ேர்" இருக்கிறது. இந்ெப் புத்ெகத்ரெ நாடகாஜி ைாவ் புகழ்ந்ொர். அெனால் 
நான் அரெ வாங்கி இருந்டென். அெில் பிைடயாஜனோன விஷயம் ஏதும் இல்ரை. 
ைாேநாெ[புைத்ெின்] சீனய்யா அய்யங்காரையும் அவர் புகழ்ந்ொர், டேலும் அவர் தேட்ரிகுடைஷன் 
வரை ஆங்கிைத்ெில் படித்ெவைாெைால், அவர் உங்களுக்கு ஆங்கிைத்ெில் விளக்குவார் என்றும் 
தசான்னார். டெவொர் சீனய்யா அய்யங்காருக்கு பாஸ்கர் பக்டள என்ற  ஒடை ஒரு பாேகரைத் 
ொன் பிடித்ெது என்றார். அவர் ஹிந்து வானொல் அவர் டேல் ேெிப்பு இருக்கிறது என்றார். 
முஸ்ைிம் பாேகர்களின் பாட்ரே அவர் அெிகம் விரும்புவெில்ரை. எப்டபாது விருப்பு 
தவறுப்பின் அடிப்பரேயில் புகழ் இருக்கிறடொ அங்டக விவாெம் தசய்வெில் அர்த்ெடே 
இல்ரை. இந்ெ தபரும் பாேகர் தவளியில் பிற சங்கீெத்ரெ அெிகம் டகட்ேெில்ரை என்றும் 
அவர் தசான்னார். இந்ெ காைேத்ொல் கிேற்றுத் ெவரள டபாை அவருரேய கண்டோட்ேம் 

சுருங்கியொக இருக்கிறது, இெில் அவைது ெவதறான்றும் இல்ரை. இவர் சுபாவத்ெில் 
ஏழ்ரேயுள்ளவர் டபாைவும், உேைில் ஆடைாக்கியோனவைாகவும் தெரிந்ொர் ேற்றும் ெிறந்ெ 
ேனத்டொடு டபசினார்.  
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ஸ்ரீைிவாெ ஐயங்காருேன் ெந்திப்பு மற்றும் விவாதம்  ராமநாதபுரம் , 24 டிெம்பர் 

இன்று ேெியம் 1 ேேிக்கு நாங்கள் ைாடேஸ்வைத்ெிைிருந்து கிளம்பி இங்டக வந்டொம். 
என்னிேம் இருந்ெ சிபாரிசுக் கடிெத்ரெ ைாேநாெபுைத்ெின் சப் டேஜிஸ்ட்டைட் ஸ்ரீ 
தவல்லூர்ஸ்வாேியின் டபரில் இருந்ெது, ஆனால் அது உபடயாகப்பேவில்ரை, ஏதனன்றால் 
அவர் டவரை விஷயோக தவளியில் தசன்றிருந்ொர் என்று ஸ்டேஷனில் தெரிய வந்ெது. 
ஸ்டேஷன் ோஸ்ேர் ேிகவும் கருரேயுள்ளவைாக இருந்ெொல், அவர் ென் சிப்பாரய 
என்னுேன் அனுப்பி ஊரில் அழகான ஒரு வடீ்டில் ெங்க ரவத்ொர். இப்டபாது நிம்ேெியாக 
இருக்கிடறன். அங்டக டபானவுேன் என்ரன பார்ப்பெற்காக வாசைிற்கு அருகில் சிைர் 
கூடினார்கள். அவர்களில் ஒரு கிருஹஸ்ெர் என்னிேம் நான் யார், எங்கிருந்து வந்டென் என்று 
டகட்க முன் வந்ொர். அவர்களிேம் நான் சங்கீெ வித்வான் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்காரைப் பற்றி 
விசாரித்டென். நல்ை காைோக அவர் ஊரில் ொன் இருக்கிறார் என்றும் எனக்கு அடுத்ெ 
தெருவில் இருக்கிறார் என்றும் தெரிய வந்ெது. இந்ெ சந்டொஷோன தசய்ெிக்காக 
இரறவனுக்குக் கேரேப்பட்ேவனாடவன். நான் அந்ெ ேனிெரிேம் ஸ்ரீ ஐய்யங்காரைச் சந்ெிப்பது 
என் டநாக்கம் என்டறன். அவருரேய புகரழ நான் தசன்ரனயிடைடய டகட்டிருக்கிடறன். 
அய்யங்கார் அந்ெ ேனிெருரேய நண்பர் என்று தெரிய வந்ெது அெனால் அவர் அரை ேேி 
டநைத்ெிற்குப் பிறகு சுோர் 4 ேேிக்கு ேீண்டும் வந்து அய்யங்கார் ொடன 5 ேேிக்கு என்ரன 

இங்டக வந்து பார்ப்பொகச் தசான்னார். இந்ெ  விஷயம் நல்ைொகப் டபானது.  

         மாரல 5 மணி  

ஸ்ரீ அய்யங்கார் நிஜோகடவ தசான்ன சேயத்ெிற்கு ஒரு சிஷ்யரனக் கூட்டிக் தகாண்டு 
என்னிேம் வந்ொர். உபசாை வார்த்ரெகளுக்குப் பிறகு அவர் என் வைரவப் பற்றி,  
ெஞ்சாவூரிைிருந்து அவருக்கு ைாேண்ோ ஸ்வாேியின் கடிெம் வந்ெது என்றும், என் வைரவ 
எெிர்பார்த்துக் தகாண்டிருந்ொர் என்றும் தசான்னார். இெற்குப் பிறகு அவர் ெனக்குத் 
தெரிந்ெவற்ரற எனக்குச் தசால்வொகவும், டவண்டுோனால் பாடியும் காட்ே முடியும் ஆனால் 
அவருக்குத் தொண்ரேயில் தகாஞ்சம் வைி இருப்பொல் ேருந்து வாங்கிக் தகாண்டிருந்ொல் 
அங்காங்டக தகாஞ்சம் பாடிக் காட்டுவார் என்றார். நான் எனக்குத் ெியரி [theory] பற்றிய 
விஷயம் அெிகம் டவண்டும் என்றார். நரேமுரற விஷயங்கள் தகாஞ்சம் அங்டக இங்டக 
முடிந்ெ அளவு காட்டினால் கூே டபாதும். சிறிது டபச்சு நேந்ெது, ஆனால் அது அெிகம் சங்கீெ 
சம்பந்ெோனொக இருக்கவில்ரை. நான் மும்ரப தசன்றவுேன், அவர் எனக்குக் கடிெம் 
எழுதுவொகவும் எனக்கு டவண்டிய ெகவரைக் தகாடுப்பொகவும் தசான்னார். இைவில் டவரை 
முடிந்ெ பின் டநைம் கிரேத்ெ டபாது ேீண்டும் வருவொகச் தசான்னார். வடீ்டில் நாங்கள் 
எல்டைாரும் ஊர் சுற்றிப் பார்க்க நேந்து தசன்டறாம். ஸ்ரீ அய்யங்கார் இைவில் வைவில்ரை. 
காரை அொவது வியாழன் ஏழு ேேிக்கு, நான் அவருக்கு டநைம் கிரேத்ொல் அவரைப் 
பார்க்க விரும்புவொக  அவர் வடீ்டுக்கு தசால்ைி அனுப்ப ஒரு ரபயரன அனுப்பிடனன். அவர் 
ொடன வருவொகச் தசால்ைி அனுப்பினார். அெற்டகற்ப, அவர் வந்ொர், எங்கள் டபச்சுவார்த்ரெ 
இவ்வாறு நேந்ெது:  
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டக: ஸ்ரீ அய்யங்கார்! நீங்கள் ைத்னாகைத்ரெடயா அல்ைது டவறு எந்ெ கிைந்ெத்ரெடயா 
படித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

ப: ஆம். எனக்கு சேஸ்கிருெம் தெரியாது, ஆனால் அரெ நான் டகட்டுப் புரிந்துக் 
தகாண்டிருக்கிடறன். அெில் ைாகம் ேற்றும் ொளப் பிைகைேம் எனக்கு உபடயாகோக 
இருப்பொல், அரெ நான் புரிந்து தகாண்டுள்டளன்.  

டக: அெில் எத்ெரன ைாகங்கள், எப்படி ேற்றும் எந்ெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ெின் ஆொைத்ெில் 
எழுெப்பட்டிருக்கிறது என்று தசால்ை முடியுோ? 

ப: அெில் 400-க்கும் டேற்பட்ே ைாகங்கள் தசால்ைப் பட்டிருக்கின்றன, அரவ ஸ்டைாகத்டொடு 
எளிரேயான முரறயில் விளக்கப் பட்டுள்ளன. இெில் ஸ்வைங்களுக்கான மூர்ச்சரனகள் 
ேிகவும் அழகாகச் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. அெிைிருந்து ைாகங்கள் தவவ்டவறாகக் 
காேப்படுகின்றன.  

டக: ஸ்வைங்களின் மூர்ச்சரனகள் எவ்வாறு தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது? 

ப: சங்கைாபைேத்ெின் ஸப்ெகத்ெில் டெவகாந்ொைோக எடுத்துக் தகாள்ளப் பட்டிருக்கிறது. அெில் 
ேத்யேத்ெிைிருந்து ரிஷபம் வரை தசல்லும் தபாது, ஸ்வைங்கள் (பாடிக் காட்டுகிறார்) இவ்வாறு 
கிரிரய தசய்ய டவண்டும். இந்ெ கிரிரய தவவ்டவறு விெோகச் தசய்ொல் தவவ்டவறு 
ைாகங்கள் கிரேக்கும். நான் மூர்ச்சரன என்றால் ஸ்வைங்களில் ஒரு விெோக கேகம் 
தகாடுப்பது என்று அர்த்ெம் தசய்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். அது டபாை இந்ெ விஷயங்கள் அந்ெ 
புத்ெகத்ெில் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது.  

டக: என்னிேம் உள்ள ைத்னாகைத்ெின் பிைெியில், அெில் 264 ைாகங்கள் ைாகினிகள் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன  என்று டொன்றுகிறது. 

ப: என் புத்ெகத்ெில் 400 க்கும் அெிகோக உள்ளது. நான் அரெ உங்களுக்குக் காட்டுகிடறன். 
அது தெலுங்கு ைிபியில், ஆனால் சேஸ்கிருெ தோழியில் இருக்கிறது. அெில் எல்ைா 
ைாகத்ரெப் பற்றிய விவைமும் ஸ்டைாகங்களாகக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

டக: உங்கள் குரு யார்? 

ப: என் குரு பட்ேேம் சுப்ைேேிய அய்யர். அவர் ெஞ்சாவூருக்கு அருகில் "ெிருவாடி" என்ற 
புண்ேிய டக்ஷத்ெிைத்ெில் இருந்ொர். ைாேநாெபுைத்ெின் முந்ரெய ைாஜா இைண்டு மூன்றாயிைம் 
தசைவு தசய்து, என்ரன சங்கீெ வித்ரயரயக் கற்றுக் தகாள்வெற்காக ெிருவாடிக்கு அனுப்பி 
ரவத்ொர். நான் அங்டக ொன் படித்டென். என்னிேம் ைாேதுர்க்கா-விைிருந்து ஒரு தெற்கத்ெியர் 
இங்டக சங்கீெம் கற்று நன்றாக ஸ்வைஞானம் தபற்று ெிரும்பப் டபானார். அவரிேம் நானும் 
ஹிந்துஸ்ொனி ைாகத்ரெப் பற்றித் தெரிந்துக் தகாண்டேன். அவர் க்வாைியரில் தபயர் தபற்ற 
சங்கை பண்டிட்.  

டக: இது பற்றிய சேஸ்கிருெ புத்ெகம் பார்த்ெிருக்கிறரீ்களா? 
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ப: ஆம், என்னிேம் சங்கீெ ைத்னாகைம் இருக்கிறது. அரெ டெவநாகரி ைிபியில் நகல் எடுத்து 
உங்களுக்குக் தகாடுக்கிடறன், இடெ டபாை ைாக ொள சூோேேி31 என்ற தபயரில் ஒரு அழகிய 
புத்ெகம் என்னிேம் உள்ளது. தெலுங்கு புத்ெகமும் இருக்கிறது. சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் புெிய 
புத்ெகமும் உள்ளது. 

டக: உங்கரளத் ெவிை, டவறு யார்  சாஸ்ெிைம்  அறிந்ெ வாழும் சங்கீெ வித்வான் என்று 
நிரனக்கிறரீ்கள்? 

ப: எட்ரேயாபுைத்ெின் ெீக்ஷிெர் தபரிய வித்வான். அவருக்கு நன்றாகப் பாே வைாது. ஆனால் 
அவர் நன்றாக ெியரி தெரிந்ெவர்.இரெத் ெவிை எனக்குத் தெரிந்ெ வரை டவறு யாரும் 
சாஸ்ெிைக்காைர் இல்ரை.  

டக: ெீக்ஷிெரின் புத்ெகத்ரெப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? 

ப: அது ேிகவும் நன்றாகச் தசய்யப்பட்டிருக்கிறது, நான் அரெ முழுவதுோகப் 
படித்ெிருக்கிடறாம். அெில் ெப்பு கண்டுபிடிக்க எதுவும் இல்ரை. அரெ நான் முழுவதும் ஒத்துக் 
தகாள்கிடறன். 

டக: இங்டக ெீக்ஷிெர் ேற்றும் ெியாகய்யா என்று இைண்டு ஸம்ப்ைொயத்ரெ ஒத்துக் 
தகாள்கிறார்கள். இெில் முக்கியோன வித்ெியாசம் என்ன? 

ப: ெீக்ஷிெரின் பரேப்புக்கள் சேஸ்கிருெத்ெில் இருக்கின்றன ேற்றும் அரவ நன்றாக 
இருக்கின்றன, ஆனால் தோழியின் காைேத்ொல் அரவ ேிகவும் பிைசித்ெோகவில்ரை. அவர் 
தபரிய வித்வான் ேற்றும் பண்டிெர். அவருரேய பாேல்கள் ஹிந்துஸ்ொனி சாஸ்ெிரிய 
த்ருவபெத்ரெப் டபாை விளம்ப காைத்ெில் ேிகவும் கடினோன நியேங்களுேன் 
தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அரவ எல்ைாம் பிைாசைத்ெில் வைாெொல் நிரறய அழிந்து விட்ேது. 
அெிலும் இருப்பரவ தகாஞ்சம் டபருக்கு ேட்டுடே தெரிந்ெிருக்கிறது. அென் கருத்து ேிகவும் 
கம்பைீோக இருக்கும்.  

டக: இங்டக கர்நாேக சங்கீெத்ரெப் பற்றி ேிகவும் பழரேயான புத்ெகம் என்று எரெக் 
கருதுகிறார்கள்? 

ப: நான் ைாகொள சிந்ொேேிரயத் ொன் அவ்வாறு கருதுகிடறன். அெில் 72 டேளங்கள் ேற்றும் 
அென் 1000 ைாகத்ெின் ஸ்டைாகத்டொடு அழகான முரறயில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்ெ 
புத்ெகத்ரெ நான் உங்களுக்குக் காட்டுடவன், ேற்றும் டெரவப்பட்ோல், அரெ உங்களுக்கு 
டெவநாகரி ைிபியில் நகல் தசய்து மும்பாய்க்கு அனுப்பித் ெருடவன். 

டக: நீங்கள் சதுர்ெண்டிபிைகாசிகா என்ற புத்ெகத்ரெப் பார்த்ெிருக்கிறரீ்களா? 
                                                           
31

 [ைாக ொள சிந்ொேேி தெலுங்குப் புத்ெகம்.  ஸ்ரீனிவாச அய்யங்காரின் சிஷ்யைான அரியக்குடி ைாோனுஜ 
அய்யங்கார் ெம் குருவிேம் ஸங்க்ைஹ சூோேேி இருந்ெது என்று எழுெி இருப்பது, இது ஸங்க்ைஹ 
சூோேேி என்று என்ன இேம் அளிக்கிறது. ஆயினும் ஸங்க்ைஹ சூோேேியில் ொளப் பகுெி இல்ரை.]  
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ப: இல்ரை  

டக: டேளகர்த்ொ எப்படி நம் க்டைாோடிக் ஸ்டகரை எந்ெ ஆொைத்ெின் படி 
நிர்ேயிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பரெப் பற்றிச் தசால்ை முடியுோ? 

ப: அவர்கள் 72 டேளங்கரள எவ்வாறு அரேத்ெிருக்கிறார்கள் என்பரெ அறிடவன். ஆனால் 
இந்ெ 12 ஸ்வைங்கரள எப்படி நிர்ேயம் தசய்ெிருக்கிறார்கள் என்பது எனக்குத் தெரியாது.  

டக: உங்கள் கருத்ெின் படி, ேிகவும் பழரேயான ஸ்வை ஸப்ெகம் எத்ெரன ஸ்வைங்களால் 
ஆனது ேற்றும் எது? 

ப: இரெ என்னால் தசால்ை முடியாது  

டக: உங்கள் பக்கத்ெில் ஸாேடவெம் பாடுபவர்கள் இருக்கிறார்களா? அவர்களிேம் அவர்கள் 
பாடும் டபாது எத்ெரன ேற்றும் எந்ெ ஸ்வைங்கரளப் உபடயாகிக்கிறார்கள் என்று 
டகட்டிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை, ஆனால் டகட்டுச் தசால்கிடறன்.  

டக: தெற்கில் உங்கரளத் ெவிை தபயர்தபற்ற பாேகர்கள்  டவறு யாதைல்ைாம் இருக்கிறார்கள்? 

ப: அனந்ெைாேன் ேற்றும் முத்ரெயா பாகவெர் இவர்கள் நன்றாகப் பாடுபவர்கள். ஆனால் 
அவர்கள் நரேமுரற சங்கீெம் அறிந்ெவர்கள். டேலும் ெிருதநல்டவைியில் இருக்கிறார்கள். 
டகட்கத் ெகுந்ெவர்கள். 

டக: நீங்கள் ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் டகட்டிருக்கிறரீ்கள் என்கிறரீ்கள், பிறகு அெில் என்ன 
குரறகள் இருப்பொக உங்களுக்குத் டொன்றியது? 

ப: நான் ஸ்ரீ பாஸ்கை ைாவ் பக்டள ேற்றும் என்னிேம் ைாேதுர்க்காவிைிருந்து வந்ெ ோேவரை 
ேட்டும் ொன் டகட்டிருக்கிடறன். இவர்களுக்கு நல்ை ஸ்வை ஞானம் இல்ரை. ேற்றும் அங்டக 
உள்ள பாேகர்களுக்கு நல்ை ஸ்வை ஞானம் இல்ரை என்று டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன்.  

டக: ஆனால் அவர்களின் பாட்டு உங்களுக்குப் பிடித்ெொ? 

ப: ேிகவும் பிடித்ெது. அரெக் கற்றுக் தகாள்ள நான் ஆவைாக இருக்கிடறன். சிற்சிை 
உருப்படிகரள நானும் கற்றிருக்கிடறன் (பாடிக் காட்டுகிறார்). அந்ெ சங்கீெம் 
இங்டகயுள்ளவர்களுக்கும் பிடிக்கிறது ஆனால் இப்டபாதும் அென் அரேப்பின் சிறப்ரப 
இங்டகயுள்ளவர்கள் நன்றாகப் புரிந்துக் தகாள்ளவில்ரை. அொவது அென் நியேங்கரள 
இவர்கள் அறிவெில்ரை (நான் புரிந்துக் தகாண்ேவர்கள் வேக்கிலும் எவ்வளவு டபர் 
இருக்கிறார்கள் என்பரெ யார் அறிவார்கள் என்று ேனத்ெிற்குள் தசால்ைிக்தகாண்டேன்). 
உங்கள் பகுெியின் பூரியா-வில் அரேந்ெ க்யால் "ப்யார் டெ" எனக்கு ேிகவும் பிடிக்கும். நான் 
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அரெப் பாடினால் ேக்கள் ேிகவும் விரும்புகிறார்கள். நீங்கள் எனக்கு சிை ஹிந்துஸ்ொனி 
உருப்படிகரளச் தசால்லுங்கள்.  

இவ்வளவு டபச்சுக்குப் பிறகு, ஸ்ரீநிவாச அய்யங்கார் அைசரவயில் உத்ெிடயாகத்ெிற்குச் தசல்ை 
டவண்டும் என்றார்.10 ேேிக்கு டேல் டநைம் கிரேக்கும். அப்டபாது உங்களிேம் வந்து என்ன 
விஷயம் டவண்டும் தசால்கிடறன்.நான்  ேிகவும் நல்ைது என்டறன். அவர் இங்டக என்தனன்ன 
டேளங்கள் பிைசாைத்ெில் இருக்கின்றன, ேற்றும் ஜனைஞ்சகோக இருக்கின்றன என்றும் 
தசான்னார். அவர் தசால்வென் படி, ேகாரவத்யநாெரின் புத்ெகத்ெில் நான் குறித்துக் 
தகாண்டேன். ஸ்ரீ அய்யங்கார் 11 ேேிக்கு வந்ொர், ேீண்டும் டபச்சு தொேர்ந்ெது - நடுநடுவில் 
குைைில் பாடிக் காட்டி விளக்கவும் தசய்ொர் ேற்றும் நான் டகட்ே டகள்விகளுக்கு நரேமுரற 

ரீெியாக ெகவலும் ெந்ொர். அது இவ்வாறு தொேர்ந்ெது : 

டக: நீங்கள் ைக்ஷே கீெம் என்ற சிை உருப்படிகரளப் பாடுகிறரீ்கள் என்று டகள்விப் 
பட்டிருக்கிடறன், அரெ எனக்குக் கிரேக்குோ? 

ப: ஆம். என்னிேம் அரவ ரகதயழுத்துப் பிைெியில் தெலுங்கு ைிபியில் உள்ளன. அென் 
நகல்கரள உங்களுக்குத் ெருகிடறன். அரெ நீங்கள் பிைசுரித்ொலும் எனக்கு எந்ெ 
ஆட்டசபரனயும் இல்ரை. ைக்ஷேகீெம் நிரறய இருக்கின்றன - ஏன் ஆயிைக் கேக்கில் 
இருக்கின்றன. நான் இந்ெ ைக்ஷேங்கள் நிரறந்ெ பாேல்கரள யார் தசய்ொர்கள் என்று 
தசால்ை முடியாது, ஏதனனில் அரவ ஓரைச் சுவடியில் எழுத்து வடிவத்ெில் ேட்டும் ொன் 
இருக்கின்றன. அரெச் தசய்ெவர் தபயர் விவைம் எல்ைாம் எழுெப் பேவில்ரை. என் கருத்துப் 
படி இந்ெ கீெங்கள் டேளகைத்ொவின் சே காைத்ெினொக இருக்கும். எந்ெ சேயத்ெில் 
டேளகர்த்ொ ேற்றும் அென் ஜன்ய ைாகங்கள் நிர்ேயம் ஆனடொ, அடெ சேயத்ெில் அென் 
நியேங்கரள தசால்ை டவண்டிய அவசியம் ஏற்பட்ேது, அெனால் ைக்ஷே கீெங்கரள எழுெி 
இருப்பார்கள் என்று எண்ணுகிடறன். சிை இந்ெ ைக்ஷே கீெங்கரள டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் 
தசய்ொர் என்கிறார். ஆனால் இரெ நான் ஒத்துக் தகாள்வெில்ரை, ஏதனன்றால் அவர் 
இெற்கும் முன்னர் இருந்ெிருப்பார். டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் சஞ்சாரி கீெம் எழுெி இருக்கிறார். இந்ெ 
சஞ்சாரி கீெத்ெில், இேம் காைம் விருப்பம், ோற்றம் இெற்டகற்ப, ஆடைாஹே 
அவடைாஹேத்ெில் ோற்றங்கள் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்ெ ோற்றங்கள் நல்ைது, ேற்றும் 
ேக்களுக்குப் பிடித்தும் இருக்கின்றன.  

டக: உங்கள் பகுெியில் "பல்ைவி" என்பரேப் பற்றி நிரறய டகள்விப் பட்டிருக்கிடறன். இந்ெ 
பல்ைவிரயப் பற்றி நீங்கள் ஏடெனும் தசால்ை முடியுோ? 

ப: அது ேிகவும் எளிரேயானது. சுருக்கோகச் தசால்ைப் டபானால் உங்கள் பக்கம் த்ருவபெம் 
ேற்றும் கியாைில் ஸ்ொயி எப்படிடயா அப்படி இங்டக பல்ைவி. பல்ைவியில் ைாகத்ெின் 
ஸ்வரூபம் வார்த்ரெகடளாடு (பாேைின் வார்த்ரெகடளாடு) ேற்றும் ஆைாபரன ேற்றும் 
ஸ்வைங்களால் தெளிவாகக் காட்ேப் படுகின்றன. ஆைாபரனயில் பல்ைவி ேட்டும் 
பாேப்படுகிறது, ஆனால் அெில் வார்த்ரெகள் இல்ரை. பாேைின் முெைில் பல்ைவி, அெற்குப் 
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பிறகு அனுபல்ைவி ேற்றும் பிறகு சைேம் என்ற முரற இருக்கிறது. இந்ெ முரற உங்கள் 
பக்கத்ெிலும் இருக்கிறது. அென் எழுெப்பட்ே நியேம் என்று என்னால் எதுவும் காட்ே முடியாது. 
ஆனால் பல்ைவியில் ொை ஸப்ெகத்ெின் ஸ்வைங்கள் உபடயாகிக்கப் படுவெில்ரை, டேலும் 
அென் விஸ்ொைம் ேந்ெை ேற்றும் ேத்ெிய ஸ்ொயியில் ேட்டும் தசய்யப்படுகிறது. 
அனுபல்ைவியில் முக்கியோக ொை ஸப்ெகத்ெின் ஸ்வைங்கள் ொன் இருக்கின்றன. சைேத்ெில் 
மூன்று ஸ்ொயிகளின் ஸ்வைங்கள் வந்ொலும் ெப்பில்ரை. ஆைாபரனயில் இது மூன்றும் 
கைந்து வரும். ைாகத்ெின் விஸ்ொைம் டேற்தசான்ன விெிகளின் படி ொன், ஆனால் "அ-
காைோக"ச் தசய்கின்றனர். ேத்ய ையத்ெில் ொனம் முெைியரவ பாடும் டபாது ஆொைோக, 
"அனந்ெ" டபான்ற பெங்கரள உபடயாகிக்கிறார்கள்.  

டக: உங்கள் பக்கத்ெில் பாட்டில் என்தனன்ன உருப்படிகள் பாடுகிறார்கள்? 

ப: கீெம், பிைபந்ெம், ஸ்வைஜெி, கீர்த்ெனம், பெம், ஜாவளி. பிைபந்ெங்கள் பாடுெல் இங்டக ேிகவும் 
குரறந்ெ அளவில் இருக்கிறது. அவற்றில் "ஜாெிப் பாேல்" நிரறந்ெிருக்கிறது. கீர்த்ெனத்ெில், 
அழகான வார்த்ரெகளுேன் அர்த்ெப் பூர்வோன வார்த்ரெகளாக அரேந்ெிருக்கின்றன. 
பிைபந்ெம், ஸ்வைஜாெி முெைியவற்றில் ஸ்வைங்களின் தபயர், ேிருெங்கத்ெின் தசால் ேற்றும் 
வார்த்ரெகள் இருக்கின்றன. உங்கள் பக்கத்ெில் எவ்வாறு "சதுைங்" இருக்கிறடொ அடெ டபால் 
இரெ ரவத்துக் தகாண்ோல் ெவதறான்றுேில்ரை. கீெத்ெில் "கபெே" என்ற குழப்பங்கள் 
இருக்காது. இந்ெ பாேல்கள், தவறும் பாட்டின் அழரகக் காட்ே ேற்றும் பாேகரின் சாதுர்யத்ரெ 
தவளிப்படுத்ெ இருக்கிறது, இது எளிெில் புரியும். இடெ டபாை உங்கள் பக்கத்ெில், "ஸர்கம்" 
முெைியரவயும்  எங்கள் பத்ெெியின்படி இருக்கிறது.  

டக: ைாகாங்கம் பாஷாங்கம் , கிரியாங்கம் உபாங்கம் இவற்ரற விளக்க முடியுோ?  

ப: இந்ெ பெங்கரள நான் இவ்வாறு புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன்.  

1. பாஷாங்கம் என்றால் எந்ெ ைாகம் சாஸ்ெிரிய அடிப்பரேயில் அெிகம் இல்ைாேல் இருப்பது. 
ஆனால் தவவ்டவறு இேங்களில் தவவ்டவறு வழிகரள ெனக்குள் எடுத்துக் 
தகாண்டுள்ளடொ, உொைேோக தசௌைாஷ்ட்ை ைாகம். இந்ெ ைாகம் எந்ெ சாஸ்ெிரிய 
ைாகத்ெின் அருகில் இருக்கிறடொ அென் பாஷாங்கோகக் தகாள்ளப்படும். இது டபான்ற 
ைாகங்கள், முக்கால்வாசி, அந்ெந்ெ பிைடெசத்ெின் தபயரைக் தகாண்டிருக்கும்.  

2. ைாகாங்கம்  

அொவது சுத்ெ சாஸ்ெிரிய ைாகம். எது சாஸ்ெிைத்ெில் தசால்ைப்பட்ே ஆடைாஹே-
அவடைாஹேத்ெின் படி பாேப்படுகிறடொ அது. இந்ெ ைாகங்கள் முெல் ெைோனொக ஏற்றுக் 
தகாள்ளப் படுகின்றன.  

3. க்ரியாங்கம் 
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அொவது சாஸ்ெிைத்ெில் தசால்ைப்பட்ே நியேங்கரள ரவத்துக் தகாண்டு, (அெிலும் 
அவடைாஹேத்ெில்) சிை வர்ஜ்ய ஸ்வைங்களின் பிைடயாகங்களின், பிைோேங்கள், சிற்சிை, 
வித்ெியாசங்கள், ஜனைஞ்சகத்ெிற்காகச் தசய்யப்படுகிறது. உண்ரேரயச் தசால்ைப்டபானால், 
இது ைாகத்ரெ ோற்றுவது. உங்கள் ஹிந்துஸ்ொனி ைாகத்ெில், எவ்வாறு, ைாகங்களில் 
முஸ்ைிம்கள் சாதுர்யத்ரெக் காட்டுகிறார்கடளா, அரெ அங்டக ேக்கள் அெிகம் 
விரும்புகிறார்கள் என்று நான் டகள்விப் பட்டிருக்கிடறன். நான் அவ்வாறு தசய்வது ெவறு 
என்று நிரனப்பெில்ரை. எல்ைா சங்கீெமும் ஆனந்ெத்ரெ தகாடுப்பெற்குத் ொன், அவ்வாறு 
தசய்வொல் சமூகத்ெிற்கு அெிக ஆனந்ெம் கிரேத்ொல், இவ்வாறு எந்ெ சாஸ்ெிரிய 
ைாகத்ெின் அடிப்பரேயில் நாம் இவ்வாறு தசய்வொல், அரெ கிரியாங்க ைாகம் என்று 
தசால்கிடறாம் என்றால் சரியாக இருக்கும். உொைேத்ெிற்காக, எங்கள் "ஸாைங்க்" ைாகம் 
சாஸ்ெிை ரீெியாக, "ஸ ரி க ே ப ெ நீ சா (பிைெி ேத்யேம்) இந்ெ ொட்டில் 
அரேந்ெிருக்கிறது. இெில் ஆடைாஹேம் ஸம்பூர்ேம். ஆனால், அவடைாஹேத்ெில் 
அல்போக சுத்ெ ேத்யேமும் வரும். அது ேக்களுக்கு இனிரேயாகவும் இருக்கிறது.  

[4.] உபாங்கம் - இங்டகயும் கிரியாங்கத்ரெப் டபாை ைாகத்ரெ ோற்ற டவண்டும். ஆனால் 
வித்ெியாசம் என்னதவன்றால்,  கிரியாங்கத்ெில், சுத்ெ ஸ்வரூபத்ரெ ரவத்துக் தகாண்டு, 
புெிய ஸ்வைத்ரெ நுரழக்க டவண்டும். உபாங்கத்ெில் சரியான ஸ்வைத்ரெ வர்ஜ்யப்படுத்ெி 
, தவறும் அழகுக்காக, வர்ஜித்ெ ஸ்வைத்ரெக் காட்ேைாம். உொைேோக,  ரபைவி ( நம் 
பக்கத்து) இந்ெ ைாகத்ெில் சுத்ெ ரெவெம், சரியான ஸ்வைோகக் தகாண்ோலும், சிைர் அந்ெ 
ஸ்ொனத்ெில், சதுஸ்ருெிக ரெவெம் (ெீவ்ை ெ) ரவத்துப் பாடுகிறார்கள். 

டக: ேஹாரவத்யநாெரின் புத்ெகோன "டேளைாகோைிகா" ரவ நீங்கள் பார்த்ெிருப்பரீ்கள் 
இல்ரையா? 

ப: ஆம். அரெ நான் பார்த்ெிருக்கிடறன். அவரும் ேிகவும் நல்ை சாஸ்ெிைக்காைர் ேற்றும் 
நரேமுரற இரசக் கரைஞர். அவர் "ஆரனய்யாகாரி" யின் சிஷ்யர். எங்கள் குரு 
அவருரேய கைானாரவச் டசர்ந்ெவர். ேஹாரவத்யநாெர் இப்டபாது ொன் ஐந்து-பத்து, 
வருேத்ெிற்கு முன் அேைைானார். அவரை நானும் டகட்டிருக்கிடறன். அவருக்குக் குைல் 
ேிகவும் நன்றாக இருக்கும். அெனால் அவருக்கு ேிகவும் புகழ் கிரேத்ெது. அவரும் 
ெிருவாடியில் இருந்ொர்.  

டக: அவருரேய புத்ெகத்ெில் (புத்ெகத்ரெக் ரகயிதைடுத்துக் தகாண்டு) எந்தெந்ெ 
விஷயத்ரெப் பற்றி எவ்வாதறல்ைாம் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது என்று எனக்குச் தசால்ை 
முடியுோ? 

ப: ஆம். (புத்ெகத்ரெக் ரகயிதைடுத்துக் தகாண்டு) முெைில் ஒவ்தவாரு டேளகர்த்ொரவ 
எடுத்ெிக் தகாண்டு ஒவ்தவான்றிலும் ஒரு சிறு பாேரைத் ெயார் தசய்ெிருக்கிறார். அெில் 
முெல் பகுெியில் ைாகத்ெின் தபயர் இருக்கிறது. அெற்குப் பிறகு, அெில் "ஸ்வைம்" ரவக்கப் 
பட்டுள்ளது. ஆனாலும் அெில் ைாகத்ெின் நியேங்கரளச் தசால்ைாேலும் அெில் வரும் 
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ஸ்வைங்கரளச் தசால்ைாேலும் பாே முடியாது, அெனால் பிறகு ஒரு அட்ேவரே 
வடிவோக,  டநாதேஷடனாடு அடெ பாேல் எழுெப் பட்டிருக்கிறது. பிறகு தவவ்டவறு 
விெோன பாேல்கள் டநாடேஷனுேன்  தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ொளம் ஆெிொளம் ேற்றும் 
அெற்டகற்ப எழுெப்பட்ே பாேரை அரேத்து எழுெி இருக்கிறார்கள். 

டக: உங்கள் பகுெியில் கேகம் எவ்வளவு ேற்றும் அரவ எவ்வாறு? அெற்கு சிறிது 
உொைேம் தகாடுக்க முடியுோ? 

ப: ஆம். எங்கள் கேகங்கள் பத்து வரக. அரவ இவ்வாறு - 1. ஆடைாஹ 2. அவடைாஹ 3. 
ோலூ 4. ஸ்ஃபுரிெம் 5. கம்பிெம் 6. ஆஹெம் 7. பிைத்யாஹெம் 8. ஆந்டொளம் 9. த்ரிபுச்சம் 
10. மூர்ச்சனா. இெில் ஆடைாஹ அவடைாஹ தெளிவாகப் புரிந்து விேக் கூடியது.  

இெில் ஆடைாஹ அவடைாஹ தெளிவாகப் புரிந்து விேக் கூடியது. ோலு - "ஸ் ப - ஸ் - க" - 
இவ்வாறு தசல்லும் டபாது, அரெப் பாடுவார்கள். (பல்ைக்குத் தூக்குபவர்கள் எப்படிப் 
கூவுகிறார்கடளா அப்படி) அெில் ேீண்ரேப் டபாை இழுத்துக் தகாண்டு டபாக ோட்ோர்கள் 
(பாடிக் காட்டினார்) ஸ்ஃபுரிெம் - இெில் இைண்டு ஸ்வைங்கரள ேட்டும் ஆடைாஹே 
கிைாேத்ெில் பாடுவார்கள். கம்பிெம் - ஒரு ஒரு ஸ்வைத்ரெயும் ஆட்டி ஆட்டிப் பாடுெல். 
இவ்வாறு தோத்ெம் 10 கேகங்கள் உள்ளன.  

குறிப்பு: ஜகன்னாெ பந்ெின் புத்ெகத்ெில் எவ்வாறு தகாடுக்கப்பட்டிருந்ெடொ அரெடய ொன் 
இவரும் தசான்னார். ஆனால் இந்ெ கேகங்களின் ெகவல் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் புத்ெகத்ெில் 
நன்றாகக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அரெ அவடை நன்றாக விளக்கி விடுவார்.  

டக: ொனம் ேற்றும் அைங்காைத்ெிற்கிரேடய நீங்கள் என்ன வித்ெியாசத்ரெ ஒத்துக் 
தகாள்கிறரீ்கள்? 

ப: ொனம் தவறும் "ஆ ஆ ஆ" என்று இவ்வாறு இஷ்ேப்படி பாடுவார்கள். அைங்காைத்ெில் 
ஸ்வைங்கள் குறித்ெ நியேத்ெில் கட்டுப்பட்டு இருக்கும், டேலும் அவற்ரற தவவ்டவறு 
தபயர்கடளாடு உச்சரிக்க டவண்டும். எங்கள் பக்கத்ெில் 35 ொளங்களில் தவவ்டவறு 
ஸ்வைாைங்காைங்கள் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன - அரெத் ொன் நாங்கள் பாடுகிடறாம்.  

டக: ைகு டேரு, குரு டேரு முெைியரவ தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது., அென் விவைத்ரெச் 
தசால்ை முடியுோ? 

ப: நான் தசால்ை முடியும் ஆனால் புத்ெகம் இங்டக இல்ரை. அெில் தபரிய கடினோன 
விஷயம் ஒன்றுேில்ரை. பிைஸ்ொைத்ெில், ஒவ்தவான்றிலும், எவ்வளவு வரக 
இருக்கின்றன என்று ஓரிேத்ெில் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. பிைஸ்ொைம் தசய்வது 
உங்களுக்குத் தெரிந்ெது ொன். அெனால் இந்ெ டேருவின் எண்கரளப் பார்த்ொல் உேடன 
தெளிவரேந்து விடும். அது தவறும் எண்ேிக்ரகக்காகத் ொன். கண்ே டேருவின் பேம் 
ேற்றும் அென் உபடயாகத்ரெ நீங்கள் பார்த்துத் ொன் இருக்கிறரீ்கள். அடெ டபால் இரெப் 
பற்றி நீங்கள் சிந்ெித்துப் பாருங்கள். ஆனாலும் நீங்கள் மும்ரப தசன்ற பின் எனக்கு 
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எழுெினால் நான் இரெ ஆங்கிைத்ெில் எழுது அனுப்பித் ெருகிடறன். இடொடு டபச்சு 
வார்த்ரெ முடிந்ெது.  

ஸ்ரீ அய்யங்கார் என்னிேம் இைண்டு புத்ெகங்கரள சுவடியில் எழுெி இருந்ெரெக் 
காட்டினார். அரவ 1. ைாக ொள சூோேேி 2. சங்கீெ ஸாை ஸங்க்ைஹம். இரவ நன்றாகத் 
தெளிவாக எழுெப்பட்டிருந்ென. இந்ெ புத்ெகங்கள் சேஸ்கிருெ தோழியில் இருந்ெொல், 
அென் நகல்கரள நான் நாகரி ைிபியில் எழுெித்ெருோறு டகட்டுக் தகாண்டிருக்கிடறன். 
டேலும் அய்யங்காரிேம் ொள சம்பந்ெோக ேற்றும் மூர்ச்சரன பிைஸ்ொைம் பற்றியும் சிறு 
சிறு புத்ெகங்கள் இருக்கின்றன. அென் நகல்கரளயும் அவர் தகாடுப்பொகச் தசான்னார். 
தோத்ெத்ெில் ஸ்ரீ அய்யங்கார் ஒரு நல்ை சுபாவமுள்ள ேனிெைாக இருந்ொர். அவர் உெவி 
தசய்யத் ெயாைாக இருந்ொர். ெிறந்ெ குைைில் பாடிக் காட்ோவிட்ோலும், ெிறந்ெ ேனத்டொடு 
டபசினார். தசான்னபடி அவர் நகதைடுத்து அனுப்பினால் ேிகவும் உபகாைோக இருக்கும். 
நகல்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பரெ அரவ  டநரில் ரகயில் வந்து அரெப் படித்ெ 
பிறகு ொன் புரியும். ேற்ற இேங்களில் இருக்கும் பாேகர்கரள விே ஸ்ரீனிவாச அய்யங்கார் 
புத்ெிசாைியாக இருந்ொர். அவருரேய ஸ்வைஞானம் நன்றாக இருந்ெது, இங்டக இருக்கும் 
கண்டோட்ேத்ெின் படி, தொண்ரேயும் நன்றாக இருந்ெது. அவரிேம் அவரைத் ெவிை 
இங்டக யார் இருக்கிறார்கள் என்று டகட்ேெற்கு, அவர் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர், அவரைத் ெவிை 
ெிருக்டகாடி ைாேகிருஷ்ேய்யா ேற்றும் ெிருவம்ஶல்லு நைசிம்ேய்யங்கார் என்றார். 
இவ்விைண்டு டபரும் கும்படகாேத்ெில் இருக்கிறார்களாம். ஆனால் அவர்கள் பாடுவெில் 
டெர்ந்ெவர்கள் என்று தசால்ை டவண்டும். ோயாவைத்ெில் வரீே ரவத்யநாெ அய்யர் 
என்ற கிருஹஸ்ெரும் தபயர் தபற்றவர். அவர் சாஸ்ெிைமும் அறிந்ெவர் என்கிறார்கள். 

எனக்கு ைாேநாெபுைத்ெில் ெங்க அெிக டநைம் இல்ைாெொல், தவள்ளிக்கிழரே (15-12-1904) 
ேெியம் ஒரு ேேி வண்டியில் கிளம்பிடனன். இங்டகயுள்ள சங்கீெ வித்வான்கள் 
சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கரள சிறிது கூேப் படித்ெெில்ரை. இவர்களின் டேளகர்த்ொவின் 
அடிப்பரேயில் பை சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கள் இருக்கின்றன, ஆனால் அவற்ரறப் பற்றியும் 
தபாதுவான அறிவில் கிரேப்பெில்ரை. அந்ெ புத்ெகங்கரள ரவத்ெிருப்பவர்களுக்கு 
சேஸ்கிருெ தோழி தெரியாெொல், அெரன உபடயாகிக்க முடிவெில்ரை. சங்கீெத்துக்கு 
இப்படி ஒரு நிரை இங்டக ஏற்பட்டிருக்கிறது. இங்டக தவறும் டேற்கத்ெிய க்டைாடேட்டிக் 
ஸ் டகல் பிைசாைத்ெில் உள்ளது, ேற்றும் அெில் ைாகங்கரள தவவ்டவறு ஆடைாஹ-
அவடைாஹேங்கரள அரேத்ெிருக்கிறார்கள். அெனால் தபாதுவாகப் பார்த்ொல், 
ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் எப்படி சாஸ்ெிைத்டொடு சம்பந்ெம் இருப்பது டபான்ற ோரய 
ேற்றும் குழப்பங்கள் இருக்கிறடொ அது இங்டக இல்ரை. வாெி சம்வாெி டபான்றரவ 
இங்டக தகாஞ்சம் கூே இல்ரை என்றாலும், ொளத்ெின் விஷயங்கள் அெிகம் இருந்ொலும், 
நல்ை ேிருெங்க வாத்ெியக்காைர்களும் கூே ேத்ய ேற்றும் த்ருெ ையத்ெில், வாசிக்கும் 
சாெகம் இருக்கிறது. நான் ஒன்றிைண்டு இேங்களில் விளம்ப காைத்ெில் தசௌொைில் 
அரேந்ெ ஒன்றிைண்டு த்ருவபெம் பாடி, அெற்கு வாசிக்கச் தசான்டனன். அப்டபாது 
வாசிப்பவரின் ரக ேிகவும் சாொைேோக இருந்ெது. நம் பக்கத்ெில் எப்படி ெபைா 



Page 150 of 268 
 

வாசிப்பவர்கள், எப்படி டவகோன ையத்ெில் விெவிெோக வாசிப்பார்கடளா அப்படி, இங்டக 
ேிருெங்கத்ெில் வாசிக்கிறார்கள். ஆனால் இங்டக ேக்கள் அெிகம் உரழக்கிறார்கள் என்று 
தசால்ைத் ொன் டவண்டும். ைாக ஆைாபரன ேட்டும் தசய்பவர்கள், நிரறய டபர் 
இருக்கிறார்கள். ஸ்வைம் டபாடும் டபாது, இவர்களின் ஒரு கம்பிெ ஸ்வைத்ரெ உச்சரிக்கும் 
விெி எல்ைா முெல்நிரைப் பாேகர்களுக்கும் தெரிந்ெிருக்கிறது. அவர்களிேம் 
ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெில் கரையழகு அெிகம் இருக்கிறது என்று தசான்னால் தபாதுவாக 
அவர்களுக்குக் டகாபம் வருகிறது.  

இவர்களுக்கு ஆடைாஹே அவடைாஹேத்ரெ ேனத்ெில் தகாண்டு, ஜாக்கிைரெயாக ஆட்டி 
ஆட்டி டவகோகப் பாடுவெில் ொன் அெிக சாேர்த்ெியம் இருப்பொகத் டொன்றுகிறது. 
இவர்களுக்கு இன்னும் ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெின் அழகு எங்டக, ஏன் என்பது 
புரிவெில்ரை. ஹிந்துஸ்ொனி பாேகர்கள், ஸ்வைத்ெின் "கபெப" என்ற ஸ்வைங்கள் 
குரறவாக, ஆனாலும் பாட்டில் அெிகோகக் காட்டுகிறார்கள். அெனால் இவர்கள் அென் 
தபருரேரய ேறந்து விடுகின்றனர்.  

ராமநாதபுரம்  ராஜ்மஹால் வித்வான் ஸ்ரீைிவாெ அய்யங்காரிேம் சபற்றுக் 
சகாள்ை டவண்டிய தகவல்கள்: 

1. நீங்கள் ைத்னாகைத்ரெடயா அென் பகுெிடயா படித்ெிருக்கிறரீ்களா அல்ைது புரிந்துக் 
தகாண்டிருக்கிறரீ்களா? 

2. நீங்கள் ஹிந்து சங்கீெத்ரெப் பற்றி டவறு ஏொவது சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ரெ மூைத்ெில் 
படித்ெிருக்கிறரீ்களா? ஆம் என்றால் அது எது?  

3. உங்கள் ஸம்ப்ைொயம் எது? உங்கள் குரு யார்? டேலும் படித்ெ புத்ெகங்களில் 
ஆொைோன கிைந்ெம் எது? 

4. நீங்கள் ஏடெனும் தெலுங்கு அல்ைது ெேிழ் கிைந்ெத்ரெச் சார்ந்ெிருக்கிறரீ்களா? எது?  

5. நீங்கள் இது குறித்து, எந்ெ சேஸ்கிருெ ேற்றும் தெலுங்கு கிைந்ெங்கரளச் டசகரித்து 
ரவத்ெிருக்கிறரீ்கள்? 

6. இங்டக இந்ெ பிதைஸிதேன்ஸியில், எந்ெ சிறந்ெ சாஸ்ெிரீயோன சங்கீெக்காைர் உயிடைாடு 
இருக்கிறார்?அவர்கரளப் பற்றிய உங்கள் அனுபவம் ேற்றும் கருத்து என்ன? 

7. ெீக்ஷிெைால் பிைசுரிக்கப்பட்ே, "சங்கீெ ஸம்ப்ைொய பிைெர்சினி" படித்ெிருக்கிறரீ்களா? 
அரெப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? 

8. ெியாகய்யா ேற்றும் ெீக்ஷிெரின் கிருெிகளில் அவ்வவற்றின் முக்கிய விடசஷம் என்ன?  

9. இந்ெ பகுெியில், ேிகவும் பழரேயான கிைந்ெம் என்று எரெக் கருதுகிறார்கள்? அொவது 
அொவது 72 டேளகர்த்ொவுக்கும் ஆொைோக இருப்பது.  
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10. கர்நாேக சங்கீெத்ெின் ஆொை கிைந்ெோகக் கருெப்படுே சதுர்ெண்டிபிைகாசிரகரய, 
நீங்கள் படித்ெிருக்கிறரீ்களா அல்ைது அரெப் பற்றிக் டகட்டிருக்கிறரீ்களா? 

11. இப்டபாது நவனீோக வந்ெ க்டைாடேடிக் ஸ்டகல் எப்படி கர்நாேக பத்ெெிக்கு ஆொைோக 
அரேந்ெது என்று உங்களுக்குத் தெரியுோ? 

12. உங்கள் கருத்துப்படி, நம் சங்கீெத்ெின், சுத்ெ ஸ்வை ஸப்ெகம் எது? நீங்கள் உங்கள் சுத்ெ 
ஸ்வை ஸப்ெகத்ெிைிருந்து, வந்ெ டேளத்ரெ அென் (ைத்னாகைத்ெின் சுத்ெ ஸ்வை 
ஸப்ெகத்ெில்) எப்படி அரேப்பரீ்கள்? 

13. நீங்கள் ஹிந்துஸ்ொனி பாேகர்கள் - வாத்ெியக்காைர்கரளக் டகட்டிருக்கிறரீ்களா? ஆம் 
என்றால் அந்ெ பத்ெெியில் என்ன ெவறு இருப்பொகத் தெரிந்ெது? எது பாைாட்ேக் கூடியது 
அல்ைது பிடித்ெது? 

14. ைக்ஷே கீெம் என்றால் என்ன? அவற்ரற எல்ைாம் எனக்குக் தகாடுக்க முடியுோ? 
சேஸ்கிருெத்ெில் இரெ யார் தசய்ொர்கள்? அென் உபடயாகத்ரெ விளக்க முடியுோ? 

15.பல்ைவி, அனுபல்ைவி ேற்றும் சைேத்ெின் சரியான நியேம் என்ன? அரவ ஏடெனும் 
சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ெின் அடிப்பரேயில் அரேந்ெிருக்கின்றனவா? இரெ எங்கள் ஸ்ொயி, 
ஆடபாக் முெைியவற்றுேன் ஒப்பிடுங்கள். 

16. ஆைாபரன பாடுவென் நியேங்கள் என்ன? அவற்ரற நீங்கள் எந்ெ கிைந்ெத்ெிைிருந்து 
எடுத்ெிருக்கிறரீ்கள்? 

17. இந்ெ பிைடெசத்ெில், பாேப்படும் எல்ைா பாேல் படிவங்களின் தபயரையும் தசால்லுங்கள். 
சுருக்கோக, அவற்றின் அரேப்பின் ைகசியத்ரெ விளக்குங்கள். அெற்குச் சேோன 
ஹிந்துஸ்ொனி பாேல் படிவங்கரளயும் தசால்லுங்கள்.  

18. ைாகாங்கம், பாஷாங்கம், கிரியாங்கம், உபாங்கம் ைாகங்கள் என்பன யாரவ? இெரனத் 
தெளிவாக விளக்கவும் 

19. ேஹாரவத்யநாெரின் "டேள ைாக ோைிகா" விைிருந்து சிை விளக்கங்கரளப் படியுங்கள் 
(நான் அரெக் தகாடுக்கிடறன்) 

20. இங்டக எத்ெரன கேகங்கரள ஏற்றுக் தகாள்கிறார்கள்? அென் விளக்கம் ேற்றும் 
ஆொைம், அென் பிைடயாக ரீெியான உொைேங்கரளச் தசால்லுங்கள். 

21. நீங்கள் சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் ஏொவது அைங்காைத்ரெப் படித்துப் பாே முடியுோ? 
இரெ "ொன"ோகவும் கேகோகவும்  ேீண்டும் பாடுங்கள். 

22. 35-இல் எந்ெ ொளம் ேக்கள் ேத்ெியில் அெிக டைாகப்ரியோக இல்ரை? 
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23. இந்ெ பிைடெசத்ெில் ொளபிைஸ்ொைம் சாொைேோக, எல்டைாருக்கும் தெரிந்ெிருக்கிறொ, 
ேற்றும் அென் நரேமுரற உபடயாகத்ெில் இருக்கிறொ? 

24. ஸ்வைப்பிைஸ்ொைத்ெின் அவசியம் என்ன? இரெ எந்ெ கிைந்ெம் விளக்குகிறது? 

25. ொளடேருவின் அக்ஷைம் ேற்றும் எண்ேிக்ரகரய விளக்குங்கள். ொளத்ெின் 10 
பிைாேங்களில் ோர்க்கம், யெி, க்ரியா ஆகியவற்ரற உொைேத்துேன் விளக்குங்கள்  

27. [26]. 35 ொளங்கள் அரனத்ெின் ேிருெங்கச் தசாற்கள் தகாடுக்கப்பட்டு, சேஸ்கிருெ 
ஸ்டைாகங்களும் காேப்படும் ஏடெனும் புத்ெகத்ரெ நீங்கள் படித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

28. [27] டெசீொளங்கள் என்ற ெரைப்பில் 108 அல்ைது 120 ொளங்கள் இருக்கின்றன என்று 
டகள்விப்படுகிடறாம். இங்டகயுள்ள சங்கீெக் காைர்களுக்கு இரவ எல்ைாம் தெரியுோ, 
அவற்ரற எல்ைாம் பாடுவார்களா? 

29. [28] எனக்கு ைாகங்களின் ஆடைாஹே அவடைாஹேம் காேப்படும் சிை தெலுங்கு 
புத்ெகங்கள் கிரேத்ென. [ைாகத்ெில்] இவ்வளவு ொன் இருக்கிறொ? இல்ரைதயன்றால் 
அரெப் பாடுவெற்கு டவறு என்தனன்ன அவசியம்? 

30. உொத்ெம் , அனுொத்ெம், ஸ்வரிெம் ஆகியவற்ரற விளக்குங்கள், ேற்றும் நம் 
ஸ்வைங்கடளாடு இவற்ரற உபடயாகியுங்கள்.நீங்கள் மூை 7 ஸ்வைங்கள் எப்படி 
நிர்ேயிக்கப்பட்ேன என்பரெ விளக்க முடியுோ? 

   31. இங்டக எந்ெ டேளம் ேிகவும் அெிகோக பிைசாைத்ெில் உள்ளது? 

 
   32. நீங்கள் மூர்ச்சரன, ேற்றும் கிைாேத்ரெ எப்படிப் புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிறரீ்கள்? 

   33. சேம், விஷேம், அெீெம், அநாகெம் ஆகியவற்ரற நீங்கள் எப்படிப் புரிந்துக் 
தகாண்டிருக்கிறரீ்கள்? 

விநாயக அல்லது கடணெ தாைம்  

र्र्र्ा ललपार्श्च ललपन्द्िु समक्कन्द्ििं ।   
सिग क्रिघ्ाोपशांत्यथग ििोतालाो क्रििायकः  ॥ 

34. நிருத்யம் ஒரு சாஸ்ெிைோக ஏற்றுக் தகாள்ளப்படுகிறொ? இெற்காக ஏடெனும் புத்ெகம் 
படிக்கப்படுகிறொ? 

35. சங்கீெத்ெில் பாேல்கரள அரேப்பெில் ஸாஹித்யத்ெின் முக்கியத்துவம் என்ன? 
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       ராமநாதபுரம், 26 டிெம்பர் 1904  

 

யெி  

டக: யெிரயப் பற்றிச் தசால்வரீ்களா? 

ப: ஆம்.   

8 | | 8 - பி ப ீைி கா யெி  
8 | o u  - டகாபுச்ச  
8 u | o 3  - விஷே 
| | | |  - ஸே 

இவ்வாறு காகிெத்ெில் எழுெி என்னிேம் தகாடுத்ொர். ஸ்ரீனிவாச ஐயங்காரின் யெி பற்றிய 
விளக்கம்: 

ஸ்ரீனிவாச அய்யங்கார், யெி என்றால் இெில்  ொளங்களின் சாொைேோன அரேப்பு 
எவ்வாறு இருக்கிறது என்று காட்டுவது. பிபைீிகா யெியில் முெைில் தபரிய பகுெி, நடுவில் 
சிறிய பகுெி, பிறகு தபரிய பகுெி இருக்கும். இவ்வாடற எந்ெ ொளத்ெில் முெல் 
ஸ்ொனத்ெில் குரு, நடுவில் ைகு, அல்ைது த்ருெம், இவற்ரறப் டபாட்டு, பிறகு குருரவ 
ரவத்ொல், இந்ெ அரேப்ரப [ொளத்ரெ] பிபைீிகா யெி என்று தசால்கிறார்கள். இெில் 
ஒன்றும் தபரிய சங்கீெ ைகசியம் இல்ரை. சங்கீெம் அறிந்ெ கவிஞரின் பறக்கும் கற்பரன 
ேட்டுடே. தவறும் ொளத்ெின் பார்க்கப்படும் ரூபத்ரெ தவளிப்படுத்தும். பாேல்களில், 
முெைில் ெீர்க்க அக்ஷைங்கரள ரவப்பென் அர்த்ெம் என்னதவன்றால், அக்ஷைங்களில் 
தபரிய இரேதவளி ரவக்க டவண்டும் என்பது. நடுவில் சிறிய பாகத்ெின் அர்த்ெம் 
என்னதவன்றால் தகாஞ்சம் விரைவாகச் தசால்லும் [பாடும்] பகுெி இங்டக வரும் , ேீண்டும் 
கரேசியில் தபரிய பாகம் வரும்.  

டகாபுச்ச யெி - ோட்டின் வாரைப் டபான்று ஒரு ொளத்ெின் டபாக்கில் அரேப்பு. அொவது 
முெைில் பருத்து, பிறகு தேது தேதுவாகக் குரறந்துக் தகாண்டு வருவது 

ஸே - எல்ைா அங்கமும் ஒடை டபாை  

விஷே - கைந்து வருெல் அொவது ைகு, குரு, த்ருெம், ைகு முெைிய முெைியரவ. ோர்க்க 
சங்கீெத்ெில் சித்ை, ெக்ஷிே , வார்த்ெிக, முெைியரவ தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. 
அக்ஷைங்களின் காைத்ரெ எண்ேிக்ரக ேற்றும் அந்ெ அக்ஷைங்கரள எவ்வாதறல்ைாம் 
எடுக்க டவண்டும் என்ற விஷயத்ரெப் பற்றிய விவைம் இெில் இருக்கிறது. நாம் 
ஏொவதொன்ரறப் பாடும்டபாடொ வாசிக்கும் டபாடொ, ஏொவதொரு வரகயில் ோர்க்கம் 
அல்ைது யெி டபான்ற எல்ைாப் பிைாேங்களும் வைத்ொன் தசய்கின்றன. அது இல்ைாேல் 
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பாடுவதென்பது முடியாது.  வித்வான்கள் இந்ெ தவவ்டவறு அரேப்புக்கரள அவற்றின் 
விடசஷோன தபயர்களால் அரேயாளம் கண்டு தகாள்வெற்காக, ேீண்டும் ேீண்டும் 
அவ்வாறு அரேப்புக்கரள ஏற்படுத்தும் டநாக்கத்டொடு இந்ெச் தசாற்கரள 
உபடயாகித்ெிருக்கிறார்கள். என்னிேம் 35 ொளங்களில் இவ்வாறு எல்ைா அைங்காைத்ரெயும் 
எழுெப்பட்டு அரேக்கப்பட்டிருக்கிறது. அென் நகரை உங்களுக்குக் தகாடுக்கிடறன். நீங்கள் 
மும்ரப தசன்றரேந்ெ பின் எனக்கு எழுதுங்கள். நீங்கள் என்னதவல்ைாம் டகட்கிறரீ்கடளா 
அரெதயல்ைாம் நாகரி ைிபியில் எழுெித் ெருகிடறன். அைங்காைம் முெைியவற்றால் 
பாட்டில் டவறுபாடுகள் டொன்றுகின்றன, ேற்றும் ஸ்வை ஞானம் ஏற்படுகிறது. ஒரு முரற 
ஸ்வை ஞானம் நன்றாக வந்து விட்ோல், பிறகு அைங்காைங்களின் டெரவ அெிகம் 
இருப்பெில்ரை. அந்ெ ேனிென் ொன் கற்பரனயினால் புெிய நல்ை அைங்காைங்கரளச் 
தசய்துக் தகாள்ள முடியும். பாேகர்களுக்கு டகட்பவர்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று 
நன்றாகத் தெரிந்ெிருக்கிறது, ேீண்டும் ேீண்டும் சாெகத்ெினால் முெைில் அைங்காைத்ரெ 
ெயார் தசய்துக் தகாள்வொல் ஸ்வை ஞானம் நன்றாக வரும், என்பது சாொைேோகப் 
புரிந்துக் தகாள்ளக் கூடிய விஷயம். அைங்காைத்ரெ ேனனம் தசய்து ரவத்துக் 
தகாள்வொல், நடுநடுடவ அரெ உபடயாகித்துக் தகாண்டிருக்கைாம். அரவடய ஸ்வைம் 
டபாடும்டபாது   பிைடயாஜனப்படுகிறது.  

டக: உங்கள் பகுெியில் 35 ொளங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன.இந்ெ எல்ைா ொளங்களும் 
பிைசாைத்ெில் இருக்கின்றனவா?  

ப: நன்றாகப் பாடுபவர்களுக்கு இந்ெ ொளங்கள் தெரியும். ஆனால் பிைசாைத்ெில் எல்ைா 
ொளங்களும் இல்ரை. முக்கியோக பிைசாைத்ெில் இருக்கும் ொளங்கள் என்றால் 1. சதுஸ்ை 
ெிரிபுே 2. சதுஸ்ை ரூபகம் 3. ேிஸ்ை ஜாெி ஜம்ப 4. கண்ே ஜாெி அே ொளம் 5. சதுைஸ்ை ஏக 
ொளம் இரவ ேட்டுடே. 

டக: உங்கள் பகுெியில் சேத்ரெ என்ன தசால்கிறார்கள்? டேலும் அது எந்ெ விைைில் 
வரும்? 

ப: அரெ "பெகர்ப்பம்" என்கிறார்கள், ேற்றபடி அது உங்களுரேயரெப் டபாைடவ ொன்  

டக: உங்கள் பக்கத்ெில் ொள பிைஸ்ொைத்ெிற்கு அெிக முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. இந்ெ 
பிைஸ்ொைத்ரெ உபடயாகித்து தபரும்பாபாைான பாேகர்கள் ொளத்ெின் தவவ்டவறு 
வரககரளச் தசய்கின்றனைா? அந்ெ பிைஸ்ொைத்ரெப் பற்றிய விஷயம் எல்ைாருக்கும் 
சாொைேோகத் தெரிந்து இருக்கிறொ? 

ப:  எல்ைா பாேகர்களாலும் இரெச் தசய்ய முடியாது. இரெச் தசய்வது கடினம். தகாஞ்சம் 
நிரறய எண்கள் இருக்கின்றன அெனால் தபயர் தபற்றவர்களால் ேட்டும் இரெச் தசய்ய 
முடியும். பிைஸ்ொைத்ரெப் பற்றிய அறிவு ேிகக் குரறந்ெவர்களுக்டக இருக்கிறது.  
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டக: புத்ெகங்களில் 108 அல்ைது 120 ொளங்கள் காேப்படுகின்றன. இரவ எல்ைாம் 
பாட்டுக்கான ொளங்கள் ேட்டுடே என்று நிரனக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை. அரவ எல்டைாருக்கும் தெரிந்தும் இருப்பெில்ரை, டேலும் இத்ெரன 
[ொளங்கரளப்] பாேவும் புடியாது. அவற்றில் சிற்சிை தவறும் புத்ெத்டொடு நிற்கின்றன. சிை 
தவறும் ேிருெங்கத்ெில் வித்ெியாசங்கரளக் காட்ேக் கூடியரவ. இவ்வாறு சிை நீண்ே, 
சிறிய ேற்றும் கடினோன ொளங்களில் சிைர் ெங்கள் சந்டொஷத்ெிற்காக, உருப்படிகரள 
அரேக்கிறார்கள்.  உொைேோக, ஸிம்ஹனந்ெனம் தபரிய நீண்ே ேற்றும் சேத்காைோன 
அங்கங்களுேன் கூடிய ொளம். அெில் எனக்கு ஒரு ெில்ைானா தெரியும் (பாடிக் 
காட்டுகிறார்), இவ்வாறான ொளங்களில் அரேந்ெ உருப்படிகரள சிைர் பாேவும் 
தசய்கிறார்கள். ஆனால் இெனால் இரவ சகஜோக பாட்டில் உபடயாகப் படும் ொளம் என்று 
தசால்ைி விே முடியாது. இவ்வாறு நீண்ே ேற்றும் சிறிய ொளத்ெில் ஸ்வைம் டபாடுவது 
என்பது நேக்காது. ஒன்று ோற்றி ஒன்று தவறும் தசாற்கரளச் தசால்ை டவண்டியிருக்கும். 
அரெ விட்டு ஸ்வைம் தகாஞ்சம் தவளியில் டபாய் விட்ோல், நேக்கு இேத்ெிற்கு வை 
கடினோகி விடும். சிை ொளங்கள் பூரஜ அர்ச்சரன தசய்வெற்காக , ேற்றும் 
ேிருெங்கத்ெில் வாசிப்பெற்காக இருக்கின்றன. 

டக: 35 ொளங்களின் வடிவங்களில் ஜாெியால் ஏற்படுத்ெி, 108 ொளங்கரள சுெந்ெிைோன 
வடிவத்ெில் எழுெி இருப்பென் ெத்துவ ரீெியான ைகசியம் என்ன? 

ப: 35 ொளங்களில் ைகுவின் தவவ்டவறு எண்ேிக்ரககரளக் தகாண்டு அரவ தசய்யப் 
பட்டிருக்கிறது. அொவது ைகு சதுஸ்ை ஜாெி என்றால் நாலு அக்ஷைங்கள் எெில் 
இருக்கிறடொ அந்ெ ொளம். இந்ெ நியேங்கள்108 ொளங்களுக்கு இல்ரை. அரவ ெனி.  

டக: இந்ெ ொளங்களின் ேிருெங்கத்ெிற்கான தசாற்கள் இருக்கும் ஏடெனும் ஒரு புத்ெகத்ெின் 
தபயரைச் தசால்ை முடியுோ? 

ப: எனக்கு நிரனவில்ரை, ஆனால் தெலுங்கு புத்ெகதோன்றில் எழுெி இருக்கிறது. அென் 
நகரைக் தகாடுக்கிடறன். சிை ொளங்கள் ெிரசகளின் பூரஜக்காக, - கும்பம். சேொளம், 
விஷே பூர்ேசந்ெிை முெைியரவ. இரவ பாட்டில் அெிகம் வைாது. 

டக: உொத்ெம், அனுொத்ெம்  டபான்ற தசாற்கரள நீங்கள் அறிவரீ்களா? 

ப: இல்ரை,அரவ ரவெிக விஷயம்.  

டக: நீங்கள் மூை ஸப்ெகம் எது என்பரெப் பற்றி சிந்ெித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை  

டக: ஸ்ருெி மூர்ச்சரன கிைாேம் முெைியவற்ரறப் புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிறரீ்களா? 
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ப: என்னிேம் மூர்ச்சனா பிைஸ்ொைம் என்ற தபயரில், தெலுங்கு ைிபியில் எழுெப்பட்டுள்ள 
ஒரு சிறு புத்ெகம் இருக்கிறது.நான் அென் நகரை அனுப்புகிடறன். நீங்கள் சந்டொஷோக 
அரெ எல்ைாம் பிைசுரித்துக் தகாள்ளைாம். இந்ெ விஷயங்கள் எல்ைாம் இப்டபாது 
தவளியில் வைத் ொன் டவண்டும். இெற்குள் டநைோனொல், ஸ்ரீ அய்யங்கார் ெிரும்பிப் 
டபாவெற்காக எழுந்து நின்றார். இன்தனாரு அரை நாள் ெங்குங்கள். நான் உங்களிேேிருந்து 
சிை ஹிந்துஸ்ொனி ைாகங்களின் ஸ்வரூபங்கரளக் கற்றுக் தகாள்ள டவண்டும் என்று 
தசால்ை ஆைம்பித்ொர். ஆனால், துைெிர்ஷ்ேவசோக, என்னால் ஒரு நாள் கூே ெங்க 
முடியாேல் டபானது. அெனால் இல்ரை என்று தசால்ை டவண்டியொயிற்று.  

ஸ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார் சிை கிரேத்ெற்கரிய ரகதயழுத்து பிைெியில், சிை கிைந்ெங்கள் 
இருக்கின்றன. அரவ:  
 
1. ைாக ொள சூோேேி 2. சங்கீெ ஸாை ஸங்க்ைஹம் 3. மூர்ச்சனா பிைஸ்ொைம் 4. 33 
ொளங்களின் ஸ்டைாகங்கள் ேற்றும் தசாற்கள் 5. ொள பிைஸ்ொைம் ேற்றும் ஸ்வை 
பிைஸ்ொைம் 6. மூர்ச்சனா பிைஸ்ொைம்  

ஸ்ரீ அய்யங்கார், இந்ெ கிைந்ெங்கரள டெவநாகரியில் பிைெி எழுெ ரவத்து அனுப்பித் 
ெருகிடறன் என்றார். இந்ெ கிைந்ெங்கள் எல்ைாம் தெலுங்கு ைிபியில் எழுெப் 
பட்டிருக்கின்றன, நான் இவற்ரற ேிகவும் முயற்சி தசய்து ெிைட்டி இருக்கிடறன். என் 
ேனத்ெில், உங்களுக்கு இந்ெ விஷயத்ெில் அெிக ஈடுபாடு இருப்பொல், உங்களுக்குக் 
தகாடுக்க டவண்டும் என்று டொன்றுகிறது. நீங்கள் மும்ரப தசன்றவுேன் எனக்கு 
எழுெினால், நான் இென் நகல்கரள உங்களுக்குத் ெருடவன். இெனால் அந்ெ கிைந்ெங்கள் 
ஏொவதொரு முரறயில் உபடயாகப்படும். ேக்களுக்கும் அது உபடயாகப்படும். நான் 
அவருக்கு ேிகவும் நன்றியுள்ளவனாடவன் என்டறன் ேற்றும் மும்ரப தசன்றவுேன் எழுெ 
ஒத்துக் தகாண்டேன். நகல் தசய்வெற்காக பேம் தகாடுக்க ஆைம்பித்டென் ஆனால் அவர் 
ஏற்றுக் தகாள்ளவில்ரை. அவர் ென்னிேம் ஒடை ஒரு ஓரைச்சுவடி - அொவது சங்கீெ 
சூோேேிரயக் தகாண்டு வந்ெிருந்ொர். அெிைிருந்து அவர் சிை ஸ்டைாகங்கள் 
டேளகர்த்ொரவப் பற்றி சேஸ்கிருெத்ெில் படித்துக் காட்டினார். நான் ெஞ்சாவூரில் 
ஜகன்னாெ டகாஸ்வாேியின் புத்ெகத்ெில், சிை ஸ்டைாகங்கரள எடுத்துக் தகாண்டேடன, 
அரெப் டபாை இருந்ென இந்ெ ஸ்டைாகங்கள். புத்ெகம் கிரேத்ெ பின், இெில் டவறு 
என்தனன்ன இருக்கிறது என்று பார்த்துக் தகாள்கிடறன்.  

இங்டக டெவநாகரி ைிபி ேிகவும் குரறவாக புழக்கத்ெில் இருக்கிறது என்பது 
தெளிவாகிறது. எல்ைா சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களும் தெலுங்கு ைிபியில் இருந்ென. தசன்ரன 
பகுெியில் முக்கிய தோழி ெேிழ், ஆனாலும் சங்கீெ கிைந்ெங்கள் தெலுங்கில் ஏன் 
இருக்கின்றன என்று நான் பைரிேம் டகட்டேன். அெற்கு அவர்கள் தெலுங்கு பாரஷ 
சங்கீெத்ெிற்கு ேிகவும் உசிெோனது என்று தசான்னார்கள். அது உச்சரிப்பெற்கு ேிகவும் 
ேிருதுவாகவும் இனிரேயாகவும் இருக்கிறது. ெேிரழப் டபாை இல்ரை. இைண்ோவது 
காைேம், இங்டக சங்கீெம் முெைில் தெலுங்கு நாட்டிைிருந்து வந்ெது. தெலுங்கு பகுெி 
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என்றால் வேக்குப் பகுெி என்று ரவத்துக் தகாள்ளுங்கள். அென் ைாஜொனி விஜயநகைோக 
இருந்ெது. அங்டக சங்கீெ வளர்ச்சியும் அெிகம் இருந்ெது. விஜயநகைத்ெின் ேஹாைாஜா 
இப்டபாது ொன் அேைைானார், அவர் சங்கீெத்ெின் டபரில் ேிகுந்ெ ஈடுபாடு தகாண்ேவர் என்ற 
அளவுக்கு அந்நாட்டின் புகழ் இருந்ெது. இங்டக இன்ரறய சங்கீெ கிைந்ெக்காைர்கள் கூே, ெம் 
சங்கீெ புத்ெகங்கரள தெலுங்கு தோழியில் எழுதுகின்றனர் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. 
ஸ்ரீ ெீக்ஷிெரின் "சங்கீெ பிைெர்சினி" என்ற தபரிய புத்ெகமும் தெலுங்கு தோழியில் ொன் 
இருக்கிறது. எனக்கு இப்டபாது தெலுங்கு தோழி தெரியாது, அெனால் அது சங்கீெத்ெிற்கு 
எவ்வளவு ஏற்றது இல்ரை என்று தசால்வது சாத்ெியம் இல்ரை. ஆனால் இப்டபாது ொன் 
தோழிரயக் கற்றுக் தகாள்ள ஆைம்பித்ெிருக்கிடறன், எப்படி இருக்கிறது என்று பிறகு 
எழுதுடவன். ஆனாலும் தபரிய தபரிய வித்வான்களும் இக்கருத்ரெ ரவத்ெிருப்பொல், 
அந்ெ தோழி இனிரேயாகத் ொன் இருக்க டவண்டும் - இரெச் சந்டெகிக்க அவசியம் 
இல்ரை.  

ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச ைாவ் [அய்யங்கார்?]  சுபாவத்ெில் இனிரேயானாவைாக இருந்ொர், டேலும் 
நான் தசான்னவுேன் அெிகம் பிகு தசய்யாேல் நகரைக் தகாடுக்கத் ெயாைாக இருந்ொர் 
என்பதும் சிந்ெிக்க டவண்டிய விஷயம். அெனால் இெில் உண்ரேயும் இருக்கக் கூடும். 
அவருக்கு மும்ரபயிைிருந்து எழுெினால் என்ன நேக்கிறது என்று பார்க்க டவண்டும். 
நகல்கள் கிரேத்ொல் நல்ை உபடயாகோக இருக்கும், இல்ரைதயன்றால் அவர் டேல் 
நேக்தகன்ன அெிகாைம் இருக்கிறது? 

சதைிவாை ெிந்தரை   8 மணி காரல, மதுரர ெத்திரம் திரும்பும் 
யாத்திரர  

ஒரு ெோஷான விஷயம் என்னதவன்றால் சிந்து நாட்டில் சாொைேோகப் பாேப்படும் 
காஃபி (உருப்படிக்கரள) நாம் பாடினால் இவர்களுக்கு அது கர்நாேக ைாகம் டபாைத் 
டொன்றுகிறது. இவ்வாடற, குஜைாத்ெின் "ோண்ட் ைாகம்" ஸ்வைங்கரள கம்பிெோக 
அரசத்துச் தசான்னால் இதுவும் அவர்களது ைாகோகத் டொன்றிவிடுகிறது. நம் பக்கத்ெில் 
பாேை ேக்கள் டஜாைாக ைாவேி பாடும் டபாது கூே, அெிலும் கம்பிெ ஸ்வைம் பாடினால், 
ெம்முரேயது என்ற பாவரனயில் இவர்கள் ஒத்துக் தகாள்ளத் ெயாைாகி விடுகிறார்கள். 
இெனால் என்ன தெரிகிறது என்றால் ஹிந்துஸ்ொனி பாட்டின் வழி என்பது ஒரு 
ெிருத்ெோன, எெிர்காைத்ரெ டநாக்கிய கரையழகுேன் கூடிய வழி என்படெ. அெிலும் சிை 
விஷயங்கரள நீக்கி விே டவண்டி இருக்கிறது. ஆனால் ஒட்டு தோத்ெோகப் பார்த்ொல், 
என் ேனம் அந்ெப் பாேரை உயர்ந்ெொகக் கருதுகிறது. அங்டகயுள்ள பாேகர்கள், ஸாெகம் 
தசய்து எந்ெ அளவுக்குத் ெங்கள் குைல்கரளத் ெயார் படுத்ெிக் தகாள்கிறார்கள், அந்ெ அளவு 
வரை இங்டக யாருடே வந்ெரெ பார்க்க முடியாது என்பரெ யாைாலும் தசால்ை முடியும். 
விளம்ப காைத்ெில் பாடுவது என்பது இங்டக யாருக்கும் முடிவெில்ரை, டேலும் அரெ 
விரும்புவதும் ேிகக் குரறவு. அவர்களுக்கு ஸ்வைத்ரெ அரசக்கும் பழக்கம் இருப்பொல், 
ேற்றும் விைல்களில் ைகு, குருவின் அக்ஷைங்கரள எண்ேிக் தகாண்டே பாடும் பழக்கம் 
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இருப்பொல் ேிகவும் சங்கேோன நிரைக்கு ஆளாகின்றனர். விளம்ப காைத்ெில் 
பாடுவதென்பது அெிக சாேர்த்ெியம் தகாண்ேொக, அெிக ெிறரே டவண்டிய ேற்றும் 
கடினோனதும் கூே. "த்ருெ ேத்ய விளம்ப பெ" என்ற க்ைேத்ெின் படி ொன் 
தசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று தசான்னாலும் தபாருந்தும். சாொைே ேக்களுக்கு த்ருெோகப் 
பாடுவது சீக்கிைம் பிடிக்கிறது என்பது அனுபவ ரீெியாக நாம் அறிந்ெது. நான் 
ஆய்யங்காரிேம் அெி விளம்ப காைத்ெில் ஏொவது பாேச் தசான்டனன், ஆனாலும் அவர் 
முயற்சி தசய்ொர், அப்டபாதும் ோண்ட் ைாகம் பாடும் தபாது, குஜைாத்ெி ேக்கள் எப்படி 
ஸ்வைங்கரள அரசக்கிறார்கடளா அப்படி அவரும் அரசத்துக் தகாண்டிருந்ொர். அவருக்கு 
அப்படிப் பாடிப் பழக்கம் இல்ரை. அவருக்டகா அல்ைது இங்டகயுள்ளவர்களுக்டகா அப்படிப் 
பாடுவது சாத்ெியேில்ரை என்று நான் தசால்ை வைவில்ரை. அவர்களின் பழக்கத்ரெ 
ரவத்து அவ்வாறு பாே முடிவெில்ரை. ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு தசய்யாேல், இது 
சுரவயாக இல்ரை, என்று ோற்றிச் தசால்வது அவர்களின் அஞானம் என்று நான் தசால்ை 
டவண்டியிருக்கிறது. ஹிந்துஸ்ொனி கேகம், ேீண்ட் ேற்றும் விளம்ப காைத்ெில் பாடுவது 
நிச்சயம் ஏற்றுக் தகாள்ளத் ெக்கது. இவர்கள் ஹிந்துஸ்ொனி இரசரய நிச்சயம் டகட்க 
டவண்டும்,அப்டபாது  அது ொனாக வரும். கர்நாேக சங்கீெம் குரறந்ெ காைத்ெில் வந்து 
விேக் கூடியது. எனக்கு இங்டகயுள்ள ஸ்வை ஞானத்ரெக் கண்டு ேிகவும் ெிருப்ெியாக 
இருக்கிறது. நான் இங்டகயுள்ள பாட்ரே நிந்ெிக்கிடறன் என்பெல்ை, எனக்கு அதுவும் 
பிடித்ெிருக்கிறது,  ஆனால் ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ரெ நான் வாழ்க்ரக முழுவதும் 
டகட்டுக் தகாண்டிருக்கிடறன், அெனால் அரெப் பற்றி அெிகம் தெரியும். இந்ெ காைேத்ொல் 
என் ேனம், சுபாவோக நடுநிரைரேடயாடு இருக்க முடியாது. இங்டகயுள்ளவர்கள் ஸ்வைம் 
பாடும் டபாது (மூர்ச்சரனயில் ரி ேற்றும் ொ) ஸ்வைம் பாே அவர்கள் விரும்பும் வழு, என் 
கருத்ெின் படி, தகாஞ்சம் நன்றாக இல்ைாேல் சிை சேயம் மூழ்கடித்து விடுகிறது. 
ஹிந்துஸ்ொனி ேீண்ட் , கேகம் ேற்றும் ஸ்வைம் முயற்சி இல்ைாேல் சாொைேோகப் பாே 
முடியாது, அெில் கரையம்சம் அெிகம் இருக்கிறது. இங்டக ஸ்வைத்ெில் ேற்றும் ைாகத்ெில் 
ையத்ரெ நாடுவது அெிகம். ஆனால் நான் இது என் கருத்ரெ ெிேப்படுத்தும் ஒரு விஷயம் 
என்று தசால்டவன். இந்ெ சங்கீெத்ெின் உெவியால் முன்னர் இருந்ெ எல்ைா சங்கீெத்ெின் 
சிற்சிை விஷயங்கள் தென்படுகின்றன என்பது விவாெத்ெிற்கு அப்பாற்பட்ேது.  

இருக்கட்டும். என்னுரேய இந்ெ கருத்து தெற்கில் பைம்பரையாகத் டெர்ந்து  
பாடுபவர்களுக்கு நன்றாக இருக்காது என்பரெ ஒத்துக் தகாள்கிடறன், டேலும் என் 
கருத்துக்களால் அவர்களுக்குக் டகாபம் வரும் என்பதும் உண்ரே. ஆனால் ஹிந்துஸ்ொனி 
ைாகத்ெின் ஒரு சிறு பகுெிரய எடுத்துக் தகாண்டு, ரீ ொ ரவ சேத்காைோக அவர்கள் 
காட்டினால், அப்டபாது அவர்களுக்டக சிரிப்பு வந்ெது, இது நிச்சயம் தெற்கின் ஒரு 
விசித்ெிைோன உண்ரே ொன் ஆனால், இவ்வளவு தசய்வொல் உங்கள் ஒட்டு தோத்ெ 
ைாகமும் சுத்ெோகி விோது என்று பிறகு தசால்ை ஆைம்பித்ொர்கள். நான் உங்களுக்கு 
சங்கீெத்ெிலுள்ள விடசஷத்ரெ ேட்டும் காட்டுகிடறன், சுத்ெத் ென்ரேரய அல்ை என்டறன். 
இது என்னுரேய ெனிப்பட்ே கருத்து. இைண்ோவது ஒரு விடசஷம் ேனத்ெில் ரவத்துக் 
தகாள்ளடவண்டும், என்னதவன்றால் இங்டக "ஆைெி" அொவது ெேிழ் தோழியில் 
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ஹரிகீர்த்ெரன தசய்பவர்கள், ேைாட்டி தசாற்கரள உபடயாகிக்கிறார்கள், அது 
டகட்பவர்களுக்குப் புரிகிறது. டகட்பவர்கள் ேனத்ெில், பாகவெர் ஒரு தபரிய சேஸ்கிருெ 
ஸ்டைாகத்ெிற்கு "ஆைெியில்" அர்த்ெம் தசால்கிறார் என்பது டபாை எண்ணுகிறார்கள். 
இவர்கள் ேைாட்டி ஸ்டைாகத்ரெ ேைாட்டி வழியிடைடய தசால்ை முயற்சிக்கிறார்கள், 
டேலும் அவர்கள் அறியாேடைடய, ேக்களுக்கு இைண்டு சங்கீெமும் ஒன்று டசர்க்கும் 
முயற்சி ஏற்பட்டு விடுகிறது.  

ஒரு ஹரிொஸர் என்னிேம் சிை ஸ்வயம்வைங்களின் கரெகரள அங்கிருந்து அனுப்புோறு 
டவண்டினார். இங்டக கீர்த்ென் ேக்களுக்கு ேிகவும் பிடிக்கிறது. அெில் ஹிந்துஸ்ொனி வழி 
இல்ைாவிடில் ேக்கள் சந்டொஷம் அரேவெில்ரை. அவற்ரற உபடயாகிப்பவர்கள் தபரிதும் 
ேெிக்கப்படுகிறார்கள். இெிைிருந்து இங்டக ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெம் ஒரு ொக்கத்ரெ 
ஏற்படுத்ெி இருக்கிறது என்று அறிகிடறாம். அது அெிகம் பிடித்துப் டபானால், அரெ அெிகம் 
கரையுேர்ச்சியுள்ளொக ஏற்றுக் தகாள்வெில் தபரிய ெவதறான்றும் கிரேயாது. 
அங்கிருந்து ேக்களின் வைவு இங்டக ஏற்பே ஏற்பட்ே, இந்ெ முன்டனற்றத்ெின் பரிோே 
வளர்ச்சியும் இங்டகயுள்ள சங்கீெத்ெின் டேல் ஏற்பட்டுக் தகாண்டிருக்கும் என்று நான் 
கருதுகிடறன்.  

 

சுப்பராம தீக்ஷிதரின் தரிெைம்   27 திெம்பர் 1904, எட்ரேயாபுரம்  

 

தெற்கின் பை நகைங்களின் நான் டகள்விப்பட்ேதென்னதவன்றால், இந்ெ விஷயத்ெின் 
எல்ைா முக்கிய விஷயங்களும்  எனக்கு எட்ரேயாபுைத்ெின் ெீக்ஷிெரிேம் கிரேக்கும். 
இந்ெப் பகுெி முழுவெிலும் அவரைப் டபான்ற தபரிய வித்வான் யாரும் உயிடைாடு 
இல்ரை. அவர் சங்கீெ சம்பிைொய பிைெர்சினி என்ற தபயரில் ஒரு தபரிய புத்ெகம் எழுெி 
இருக்கிறார். அவருக்கு எல்ைா சேஸ்கிருெ கிைந்ெமும் தெரியும், டேலும் அரவ எல்ைாம் 
அவரிேம் உள்ளன. அவர் ெீக்ஷிெ ஸம்ப்ைொயத்ெின் ேிகப் தபரிய அபிோனி. அவர் ேிகவும் 
வயொனவர், அவருக்கு அைசரின் ஆெைவு இருப்பொல் சுகோக இருக்கிறார். நீங்கள் அவரை 
நிச்சயம் தசன்று சந்ெியுங்கள், அப்டபாது ொன் உங்களது இந்ெ சங்கீெ யாத்ெிரை தவற்றி 
அரேந்ெது எனைாம், என்பது. இெனால் நான், இந்ெ ஊருக்கு விடசஷோகச் தசன்று 
ெீக்ஷிெரைப் பார்ப்டபன், ேற்றும் அவருேன் இவ்விஷயோக தகாஞ்சம் டபசுடவன். இந்ெத் 
ெீர்ோனத்ெிற்டகற்ப, இன்ரறய டெெி 27 டிசம்பர் அன்று இந்ெ ஊரில் ையில்வண்டியில் 
தசன்று, அங்கிருந்து, எட்ரேயாபுைம் வரை 8 ரேல், வரை குெிரை வண்டி ரவத்துக் 
தகாண்டு வந்டென். இந்ெ கிைாேத்ெின் ெிவான் ஸாஹிப்பிற்காக, அவருக்கு சிபாரிசுக் 
கடிெம், எனக்கு ெஞ்சாவூர் ேற்றும் ேதுரையில் கிரேத்ெிருந்ெது, அரெ நான் முன் ெினடே 
அனுப்பியிருந்டென். கிைாேத்ெிற்கு வந்ெவுேன், டநைாக ெிவான் ஸாஹிப்பின் பங்களாவிற்கு 
வந்டென். அவருேன் அறிமுகம் முெைியரவ, ஆன பின் அைசு பயேியர் விடுெியில் 
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எங்கரளத் ெங்க ரவத்ொர். வடீு அழகாக இருந்ெது. ஆனால் அங்டக டபானபின், அவர் 
வடீ்டு வைாந்ொவில் உட்கார்ந்து தகாண்டிருந்டென், அவர் ஸ்ரீ சுப்பைாே ெீக்ஷிெரை.அங்டகடய 
கூப்பிட்ேனுப்பி, அவரிேம், மும்ரபயிைிருந்து சங்கீெத்ரெக் டெடி ஒரு விருந்ொளி வைப் 
டபாகிறாடை, அவர் ொன் இவர்,அவருக்கு என்ன ெகவல் டவண்டுடோ அரெ நீங்கள் 
தகாடுங்கள் என்றார். அப்டபாது ேேி 5 ஆகிவிட்ேது, நானும் யாத்ெிரையின் சிைேத்ொல் 
கரளத்ெிருந்டென் அெனால் இைவு 8 ேேிக்குப் டபசைாம் என்று ெீர்ோனித்து நாங்கள் 
தகஸ்ட் ஹவுஸ் டபாய் விட்டோம்.  

ஸ்ரீ சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் வயெில் முெிர்ந்ெவைாக இருந்ொர், அவைது உருவம் முெிர்ந்ெ ஆனால் 
டெஜசுேன் கூடிய ஒரு ரிஷிரயப் டபாை இருந்ெது. அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் 
சங்கீெத்ெிற்காக ேிகவும் உரழத்ெிருக்கிறார் என்று தெரிந்ெது. ெஞ்சாவூரின் நாடகாஜ ீைாவ், 
ேற்றும் இங்டகயுள்ள ெீக்ஷிெருக்குேிரேயில் பைஸ்பைம், நல்ை ேரியாரெ இருந்ெது. 
ஒவ்தவாரு ஊரிலும் யாரைதயல்ைாம் சந்ெித்டெடனா, அவர்கள் எல்டைாரும் ெீக்ஷிெர் ேீது 
ேிகவும் ேெிப்பு ரவத்ெிருந்ொர்கள், அவரும் அப்படித் ொன் இருந்ொர் என்று தசால்ைைாம். 
அவர் ெேக்கு ஒரு உத்ெே சிஷ்யரின் வடிவில் ஸ்ரீ சின்னஸ்வாேி முெைியார் கிரேத்ொர். 
ஆனால் துைெிர்ஷ்ேவசோக, அவர் ேரறந்து விட்ோர், அென் காைேத்ொல் இந்ெ கரைக்கு 
தபருத்ெ நஷ்ேம் ஏற்பட்டு விட்ேது, என்று தசால்வெில் எந்ெவிெ ெயக்கமும் இல்ரை. ஸ்ரீ 
முெைியாருக்கு இந்ெ விஷயத்ெின் டேல் உண்ரேயான ஈடுபாடு இருந்ெது. அவர் ேிகவும் 
புத்ெிசாைி ேற்றும் வித்வான் ஆக இருந்ெ காைேத்ொல், அவர் இந்ெ கரைக்காக, 
தபருஞ்தசைவு தசய்து இரெப் பைப்ப ஆைம்பித்ொர். ஆனால் இப்டபாது அது எல்ைாம் நின்று 
டபாய் விட்ேது என்று தசான்னார். நானும் ஸ்ரீ முெைியாரின் புத்ெகத்ெின் நகரை என் 
நண்பர் காட்டினார், ேற்றும் அவைது வித்வத்ெின் டேல் எனக்கும் ேெிப்பு வந்ெது என்டறன். 
அவைது புத்ெகத்ெின் ஒரு நகரைப் தபற நான் முயற்சி தசய்துக் தகாண்டிருக்கிடறன் 
என்டறன். ஆனால் எனக்கு இது வரை கிரேக்கவில்ரை. இைவு சே சேதவன்று ேரழ 
தபய்ய ஆைம்பித்ெது, அந்ெ காைேத்ொல் ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் வைவில்ரை. அெனால் அந்ெ ெினம் 
வேீானது என்று தசால்ை டவண்டும். இருக்கட்டும்  

         ெிங்கட்கிழரே  

        டெெி 28 டிசம்பர் 1904 

காரை ேரழ வந்துக் தகாண்டு ொன் இருந்ெது, அெனால் இென் காைேோக, ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் 
எங்டக வைாேல் டபாய் விடுவாடைா என்று நாடன அவர் வடீ்டுக்குச் தசன்டறன். காரை 
சுோர் 8 ேேி இருந்ெது, ெீக்ஷிெர் வடீ்டில் ெனியாக அேர்ந்ெிருந்ொர். நேஸ்காைம், வைவு, 
நல்வைவு எல்ைாம் ஆனது. இெற்குப் பிறகு அவர் ேருேகன் தவங்கேைாவ், (இங்டக 
ஸ்கூைில் ஆசிரியைாக இருப்பவர்) வைவரழக்கப்பட்ோர். ஸ்ரீ ெீக்ஷிெருக்கு ேைாட்டி ேற்றும் 
ஆங்கிைம் சுத்ெோகத் தெரியாது. அெனால் தவங்கேைாவ் ெனக்குத் தெரிந்ெ ஆங்கிைத்ெில் 
தோழிதபயர்ப்பாளரின் டவரைரயச் தசய்ொர். எங்கள் உரையாேல் இவ்வாறு நேந்ெது:  
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நான்: ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் அவர்கடள! இந்ெப் பகுெி தோத்ெத்ெிலும் ஒவ்தவாருவரின் வாயிலும் 
உங்கள் தபயர் இருக்கிறது. உங்கள் புகரழ இெற்கு டேலும் டவறு அெிகோக புகழ்ச்சி 
தசய்ய அவசியேில்ரை என்பொல் இரெச் தசால்கிடறன். நான் சங்கீெத்ெின் ோேவன், 
ேற்றும் மும்ரபயிைிருந்து வந்து இந்ெ ஊரில் இது குறித்ெ விஷயங்கரளத் ெிைட்ே 
யாத்ெிரை தசய்து தகாண்டிருக்கிடறன்.  

ெீக்ஷிெர்: எனக்குத் தெரிந்ெதெல்ைாம் உங்களது ொன். 

நான்: உங்கள் டநைத்ரெத் டெரவக்கு அெிகோக வேீடிக்கக் கூோது என்று ெீர்ோனித்து, 
உங்களிேம் டகள்வி டகட்டு அெற்கு பெிரைச் சுருக்கோகக் டகட்கைாம் என்று நான் 
நிரனத்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். அெற்டகற்ப, டநற்றிைவு காகிெத்ெில் எழுெி ரவத்ெ சிை 
டகள்விகரளக் தகாண்டு வந்ெிருக்கிடறன்.  

ெீக்ஷிெர்: இந்ெ விஷயம் ேிகவும் விசாைோனது. இது குறித்து ெகவல் ெை பை நாட்கள் 
ஆகும். நீங்கள் சிை நாட்கள் இங்டக இருந்ொல் நான் உங்களுக்கு எல்ைா 
விஷயங்கரளயும் தசால்டவன்.  

நான்: எனக்கு இங்டக எப்படி நிரறய நாட்கள் இருக்க முடியும்? நான் காங்க்தைஸ் 
சேயத்ெில் வடீ்டிற்குப் டபாகத் ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன். பிறகு டகார்ட்டிற்குச் தசல்ை 
டவண்டியிருக்கும். ஆனால் நான் புெிொகப் பயிலும் ோேவனாக இல்ைாெ காைேத்ொல் 
தகாஞ்ச காைத்ெில் நிரறய கற்றுக் தகாள்டவன் என்பது ேட்டும் தசால்கிடறன். அெனால், 
அந்ெக் கவரை உங்களுக்கு டவண்ோம்.  

ெீக்ஷிெர்: சரி. டகளுங்கள்  

டக: ெீக்ஷிெர் குடும்பத்ெின் வைைாற்று ேற்றும் டெெிகள் எங்டக கிரேக்கும்? டகாவிந்ெ 
ெீக்ஷிெர், டவங்கேேகி  ெீக்ஷிெர் முெைியவர்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆக டவண்டும், 
ேற்றும் எப்படி என்பரெ அறிந்துக் தகாள்ள ஆவைாக இருக்கிடறன்.  

ெீக்ஷிெர்: இது குறித்ெ முழு விவைமும் நான் "சங்கீெ ஸம்ப்ைொய பிைெர்சினி" என்ற 
தபயரில் எழுெிய புத்ெகத்ெில் சுருக்கோக எழுெி இருக்கிடறன். (புத்ெகத்ரெக் தகாண்டு 
வந்து) இது என் புத்ெகத்ெின் ஐந்ொவது பக்கத்ெில் இருக்கிறது. இந்ெப் புத்ெகம் இைண்டு 
பாகங்களாக இருக்கிறது. அெில் முெல் பாகத்ெின் ஐந்ொவது பக்கத்ெில் இருக்கிறது. 
சுருக்கோகச் தசால்ை டவண்டுதேன்றால், எங்கள் முன்டனார் டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர், 
ெஞ்சாவூரின் முெைரேச்சைாக இருந்ொர். அந்ெ சேயம் "நாயக்க" ேன்னரின் ஆட்சி 
இருந்ெது. டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெரின் காைம் 1499-1530 என்று தசால்ைைாம்.  

(குறிப்பு - அொவது ைாஜா பான்32 இன் காைம்) 

                                                           
32 [ைாஜபுத் அைசர் இவர் காைம் சுோர் 1455 AD] 
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டவங்கேேகி அவைது ேகன். இந்ெ குடும்பம் சங்கீெ வித்ரயயில் ேிகவும் டெர்ச்சி 
தபற்றிருந்ெது. டவங்கேேகி இந்ெ 72 டேளகர்த்ொவின் கல்பரன ென்னுரேயது என்கிறார்.  

டக: நாம் டேளகர்த்ொரவச் தசய்ெது டவங்கேேகி என்பரெ ஒத்துக் தகாள்கிடறாம், 
ஆனால் அவைது ெந்ரெ டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் எந்ெ சங்கீெத்ரெப் பாடினார்? அப்டபாது 
ஏடெனும் ைாகம் இருந்ெொ, டேளம் இருந்ெொ அல்ைது ஏடெனும் பத்ெெி இருந்ெொ? 
இருந்ெிருந்ொல் அரெப் பற்றி டவங்கேேகி ஏதும் எழுெி இருக்கிறாைா? 

ப: இந்ெக் டகள்விக்கு பெில் தசால்வது கடினம். ஆனால் டவங்கேேகி ென் 
"சதுர்ெண்டிபிைகாசிரகயில்" ஒவ்டவாரிேத்ெில் "तल्लक्षणं तु संगीत सुधाननधौ प्रदृश्यते" என்று 
தசால்கிறார். இெனால் நாம் அவர் அந்ெ கிைந்ெத்ரெ ஆொைோகக் தகாண்டுள்ளார் என்பரெ 
அறியைாம் அல்ைவா? (குறிப்பு - சு. நி [சுொநிெி] ஒரு புெிய தபயைாக இருக்கிறது, இந்ெ 
தசால் "கைாநிெியாக" இருக்கைாம்.வயொனொல் ேறந்ெிருக்க சாத்ெியம் இருக்கிறது )  

டக: நீங்கள் "சங்கீெசுொநிெி" என்ற இந்ெ கிைந்ெத்ரெ எப்டபாொவது பார்த்ெிருக்கிறரீ்களா? 
அல்ைது அது எங்டகயாவது கிரேக்கும் என்று  
டகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்களா? ஆம் என்றால், அரெப் தபற எல்ைா முயற்சிகளும் தசய்டவன்.  

ப: இல்ரை. அது அழிந்து விட்ேது.  

டக: உங்களுக்கு சேஸ்கிருெம் தெரியுோ? 

ப: நன்றாகத் தெரியும் என்று தசால்ை முடியாது. எனக்கு அனுபவம் இருப்பொல் , ேற்றும் 
ஸ்டைாகங்கள் ேனனம் தசய்ெிருக்கிடறன். ஆனால் முரறப்படி சேஸ்கிருெ தோழிரயக் 
கற்றவன் என்று தசால்ை ோட்டேன்.  

டக: நீங்கள் ைத்னாகைத்ரெப் படித்ெதுண்ோ? அல்ைது அரெப் புரிந்துக் 
தகாண்டிருக்கிறரீ்களா? 

ப: நான் டநைாகப் படிக்கவில்ரை. ஆனால் அெில் விவரிக்கப்பட்ே விஷயங்கரளப் பற்றித் 
தெரிந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். என் புத்ெகத்ெில் ைத்னாகைத்ெிைிருந்து சிை வாக்கியத்ெின் 
அம்ஸங்கரளக் தகாடுத்ெிருக்கிடறன்.  

டக: (க்டைாடேட்டிக் ஸ் டகரைக் குைைில் பாடி) நான் உங்கள் சங்கீெ பத்ெெியின் ஆொைம் 
இந்ெ 12 ஸ்வைங்கள் என்று ொன் புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். இென் அடிப்பரேயில் ொன் 
72 டேளங்களும் அரேந்ெிருக்கின்றனவா? இரெத் ெவிை, டேளகர்த்ொவின் ஆொை 
ஸ்வரூபோக, டவறு நாெடோ அல்ைது ஸ்வைடோ இருக்கிறொ? 

ப: இரவ ொன் எங்கள் 12 ஸ்வைங்கள், இென்படி ொன் எங்கள் எல்ைா டேளங்களும் 
அரேந்ெிருக்கின்றன.  
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டக: டவங்கேேகி ெீக்ஷிெர் இரெச் தசய்ெிருப்பாைாயின், இந்ெ அரேப்பு ேற்றும் இவர் 
டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெரின் காைத்ெிருக்குப் பிறகு இருந்ெவர் ஆனொல் டேளகர்த்ொவின் காைம் 
ேிகவும் சேீபத்ெில் வந்து விடும். 

ப: அந்ெக் காைம் 1530-1562 ஆக இருக்கும். 

டக: அந்ெக் காைத்ெிற்கு முன் சங்கீெம் எப்படி, எவ்வாறு இருந்ெது என்பரெத் தெரிந்துக் 
தகாள்ள வழி என்ன?  

ப: எதுவுேில்ரை. ஆனால் ைத்னாகைம் முெைிய கிைந்ெங்களின் படி சங்கீெம் இருந்ெிருக்கக் 
கூடும் 

டக: நீங்கள் சங்கீெ வித்வான் என்ற முரறயில் பிைசித்ெி தபற்றவர். அெனால் உங்களுக்கு 
எந்ெ சங்கீெ சம்பிைொயத்ரெ ஆொைத் தூோக தகாள்ளைாம் என்பரீ்கள்? 

ப: டவங்கேேகியின் சம்பிைொயத்ரெ. "சதுர்ெண்டிபிைகாசிரக" கிைந்ெத்ெில் தசால்ைப்பட்ே 
பத்ெெிரய.  

டக: கிைந்ெகர்த்ொ சதுர்ெண்டிபிைகாசிரக என்ற இந்ெ புத்ெகத்ெில் தசால்ைப்பட்ே 
விஷயங்கரள ைத்னாகைத்துேன் தொேர்பு படுத்ெி ஸ்ொபித்ெிருக்கிறாைா? அொவது 
டவங்கேேகி ென் டேளங்கரளக் குறிப்பிட்ே விஷயங்களின் அடிப்பரேயில் அரேக்கிடறன்  
என்று எழுெி இருக்கிறாைா?  

ப: இல்ரை. இவ்வாறு தசய்யப்பட்ேொகத் தெரியவில்ரை. ஆனால் நான் டகள்விப்பட்ேது 
என்னதவன்றால், டவங்கேேகியின் காைத்ெில் 18 டேளங்கள் இருந்ென, ேற்றும் அவர் 
அரெ 18 X 4 = 72 உற்பத்ெி தசய்ொர். என்னிேம் தெலுங்கு தோழியில் சதுர்ெண்டி 
பிைகாசிரகயின் ேீது தசய்யப்பட்ே உரை இருக்கிறது. அெில் இவ்வாறு தெரிகிறது.  

டக: நீங்கள் இந்ெ 18 டேளங்கள் என்ன என்று தசால்ை முடியுோ?  

இந்ெ டகள்விரயக் டகட்ேபின் ெீக்ஷிெர் தசால்ைைாோ  டவண்ோோ என்று டயாசிப்பெில் 
மூழ்கியிருந்ெது டபாைத் தெரிந்ெது. தசான்னால், ஒரு தபரிய ைகசியோன விஷயம் டபாய் 
விடும். தசால்ைா விட்ோடைா, ஒரு வினயோன பிளேீர், ெிவான் ஸாஹிபின் சிபாரிசுேன் 
டபச, வந்ெவர், அவரிேம் தசால்ை ோட்டேன் என்றால் நன்றாக இருக்காது. அெனால் அவர் 
புத்ெகத்ரெப் பார்க்க டவண்டும். டநைாக பெில் தசால்வது கடினம், உங்களுக்கு டநைம் 
அெிகம் இல்ரை.  என்று ஏடொ சாக்குடபாக்கு தசால்ை ஆைம்பித்ொர். 

.நான் "அய்யா ெீக்ஷிெடை! நீங்கள் உங்கள் ேனத்ெில் என் விஷயத்ரெக் குறித்து சிறிதும் 
சந்டெகப் பே டவண்ோம். நான் சங்கீெத்ெின் உண்ரேயான டசவகன், உங்களிேம் கிரேத்ெ 
ெகவரை உங்கள் தபயரிடைடய, பிைசித்ெி தசய்டவன். இெனால் உங்களுக்குப் புகழ் கூடும். 
என்னிேம் சுயநைம் சிறிெளவும் இல்ரை. உங்களுக்கு எல்ைா டேளங்களும் நிரனவில் 
இல்ைாேல் டபானால் ஒன்றிைண்ரேச் தசான்னாலும் டபாதும். நிச்சயம் தசால்லுங்கள்.  



Page 164 of 268 
 

ப: இரெச் தசான்னவுேன், உள்டள டபாய், ரகயில் எழுெப்பட்ே ஒரு காபிரயக் தகாண்டு 
வந்து, ஒரு தபயர், "காந்ொடைாெீச்யவா", இன்தனான்று, "ஷட்ஜரகசிகி" என்றும் இருக்கிறது 
என்றார். இது டபான்று 18 டேளங்கள் முெைில் இருந்ென. அவற்ரறக் தகாண்டு அவற்றின் 
உெவியால், டவங்கேேகி, ென் எழுபத்ெிைண்டு டேளங்கரள அரேத்ொர்.  

இந்ெ பெிரைக் டகட்ேவுேடன எனக்குக் கிரேத்ெ ஆனந்ெத்ரெ விவரிக்க முடியாது. நான் 
பை நாட்களாக இரெ ஆைாய்ந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன் - இந்ெ தெற்கத்ெிய பத்ெெி 
பண்ரேய கிைந்ெங்கடளாடு சம்பந்ெப்படுத்ெ முடிந்ொல், எவ்வளவு ைாபகைோக இருக்கும். 
ெீக்ஷிெரின் பெில் பிைோே ரீெியாக எவ்வளவு உண்ரேடயா இல்ரைடயா, ஆனால் 
ஆைாய்ச்சியில் முன்டனற குரறந்ெ அளவு ஒரு ெிரசரயயாவது காட்டியது. டேடை 
தசால்ைப்பட்ே தபயர்கரளக் டகட்ேவுேன், ைத்னாகைத்ெின் பெிதனட்டு ஜாெி (ஷாட்ஜி முெல் 
நந்ெயந்ெி) வரை தசான்டனன். 

இந்ெ எல்ைா தபயர்கரளயும் டகட்ேவுேடன, ஸ்ரீ ெீக்ஷிெரின் முகம் பிைகாசம் அரேந்ெது. 
அவர் என்ரனப் டபாை ஒருவர், அவரிேம் ஒரு வருே காைம் இருந்ொல், அவருேன் 
ைத்னாகைம் படித்ொல், சிை முக்கிய ெகவல்கரளக் தகாடுத்ொல், அவைது அனுபவத்ரெ 
உபடயாகித்துக் தகாண்ோல், ஒரு தபரிய காரியம் நேந்து விடும். அவருக்கு சேஸ்கிருெ 
தோழியறிவு நன்றாக இல்ரை ஆனால் தவறும் சிந்ெரனயினால் நிரறய 
டயாசித்ெிருக்கிறார்.  

நான், "அய்யா ெீக்ஷிெடை! நீங்கள் ெிரசரயக் காட்டினால் அரெ ரவத்துக் தகாண்டே நான் 
நிரறய டயாசித்து விசாைம் தசய்டவன். இன்று நீங்கள் எனக்கு ேிகவும் ஒரு முக்கியோன 
ஒரு சாவிரயக் தகாடுத்ெிருக்கிறரீ்கள். அது உபடயாகப்பட்ோல் அவசியம் அரெச் 
தசய்டவன். இரெச் தசான்னவுேன் ெீக்ஷிெர் இது ேிகவும் ைகசியோன ஒரு விஷயம் 
ேற்றும் இரெ ென் உயிரைப் டபாைப் பாதுகாத்துக் தகாண்டு வந்ெிருக்கிறார் என்று 
தசான்னார்.  

டக: ைத்னாகைத்ெில் 22 ஸ்ருெிகள் தசால்ைப்பட்டிருகிக்கின்றன, ஆனால் அவற்றில் தவறும் 
12 ேட்டும் உங்கள் பக்கத்ெில் உபடயாகப்படுத்ெப் படுகின்றன என்று தெரிகிறது. நீங்கள் 
படித்ெ அல்ைது டகட்ேவற்றில் ேற்றவற்றின் உபடயாகம் என்ன எவ்வாறு எங்டக என்று 
தெரிகிறொ? "சதுர்ெண்டிபிைகாசிரக" யில் உங்கள் இந்ெ ஆொைப் பூர்வோன, கிைந்ெத்ெில் 
இந்ெ விஷயம் பற்றி ஏடெனும் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறொ?  

ப: இருபத்ெிைண்டில் தவறும் 12 ஸ்ருெி ொன் எங்கள் சங்கீெத்ெில் உபடயாகத்ெிற்கு என்று 
தகாள்ளப்படுகிறது என்பது உண்ரே. ேற்றவற்ரற என்ன தசய்வது என்பது பற்றி 
டவங்கேேகி எங்டகயும் தசான்ன ோெிரி எனக்குத் தெரியவில்ரை. 

நான்: எனக்கு உங்கள் "சதுர்ெண்டிபிைகாசிரக" யின் நகரைப் தபற டவண்டும் என்ற அவா 
இருக்கிறது. நீங்கள் ெயவு தசய்து அென் நகரை என் தசைவில் ெை முடியுோ? நீங்கள் 
உங்கள் சேஸ்கிருெம் ஸாொைேோனது என்று தசால்கிறரீ்கள். அெனால் என்ரனப் 
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டபான்றவரின் ரகயில் அது இருந்ொல் அரெ நன்றாக உபடயாகிக்க முடியும் என்று 
டொன்றுகிறது.  

என்னுரேய இந்ெ டவண்டுடகாள் அவருக்கு முெைில் நன்றாக இருக்கவில்ரை என்று 
டொன்றியது. அெனால் அவர், என் புத்ெகத்ெில் சிை பகுெிகள் நஷ்ேோகி விட்ேன என்று 
தசால்ைத் தொேங்கினார். சிை பக்கங்கள் கிழிந்து விட்ேன. நான் அவற்ரறப் படித்துக் 
காட்டுகிடறன். ஆனால் நகரைக் தகாடுப்பெற்காக நான் ேிகவும் வற்புறுத்த்ெியொல் 
அவைால் ஆம் இல்ரை என்று இைண்ரேயும் தசால்ை முடியவில்ரை.  

நான்: அய்யா ெீக்ஷிெடை, நீங்கள் பெில் தசால்ைச் சிறிது ெயங்குகிறரீ்கள் டபாை இருக்கிறது. 
இது குறித்து, நாம் பிறகு டபசைாம். ைத்னாகைத்ெின் ைாகப் பிைகைேத்ெில் ைாகங்கள்  பத்து 
விெோகச் தசால்ைப் பட்டிருக்கின்றன. அொவது - கிைாே ைாகம், உபைாகம், ைாகம், பாஷா, 
விபாஷா, முெைியரவ. ஆனால் உங்கள் பக்கத்ெில் தவறும் ைாகாங்கம், பாஷாங்கம், 
கிரியாங்கம் ேற்றும் உபாங்கம் என்ற நான்கு தசாற்கரள ேட்டுடே டகட்டிருக்கிடறன். ஏன் 
இப்படி?  

ெீக்ஷிெர்: டவங்கேேகி முெைில் இருந்ெ ஆறு வரககள் இல்ைாேல் டபானொல் அவற்ரற 
விட்டுவிட்ேொகக் கூறுகிறார்.  

டக: "ைாக விடவக" த்ெில் ஐந்து ரீெிகள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன (புத்ெகத்ரெ எடுத்து 
அெிைிருந்து படித்து, விளக்கி) அது குறித்து உங்களால் ஏதும் தசால்ை முடியுோ? 

ப: ஆச்சரியம் அரேந்ெது, இந்ெ தபயர்கரள நான் டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன், ஆனால் இந்ெ 
விஷயம் கடினோனது, ேற்றும் அரெப் பற்றிய விவைம் என்னிேம் இல்ரை.  

டக: ஜாெி ைக்ஷேங்கள் பெிமூன்று தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. (அவற்ரறப் படித்து) உங்கள் 
டவங்கேேகி அவற்றில் எவற்ரற உபடயாகிக்கிறார், ேற்றும் ேற்றவற்ரற ஏன் விட்டு 
விடுகிறார்? 

ப: நீங்கள் இந்ெ விஷயத்ெில் இவ்வளவு ஆழோகச் தசன்றிருக்கிறரீ்கள் என்பரெப் பார்த்து 
எனக்கு ேிகவும் ஆச்சரியமும் ஆனந்ெமும் உண்ோகிறது. இவ்வாறு என்னிேம் யாருடே 
இதுவரை டகள்விகள் டகட்ேெில்ரை. எனக்கு நீங்களும் நானும் தகாஞ்ச நாட்கள் 
டசர்ந்ெிருக்க டவண்டும் என்று ேிகவும் ஆரசயாக இருக்கிறது. நான் ஒரு வயது 
முெிர்ந்ெவன். எனக்குத்  டெரவகள் ேிகக் குரறவு. உங்களுேன் வந்து என்ரன இருக்க 
விடுங்கள். குரறந்ெ பட்சம் ஒரு வருஷம் இப்படிச் தசய்ொல், பிறகு நான் காசி யாத்ெிரை 
முடித்துக் தகாண்டு ேீண்டும் வடீு ெிரும்புடவன். ைத்னாகைத்ெிைிருந்து நீங்கள் படித்துச் 
தசான்ன அந்ெ ைகசியங்கள், அெில் சிைவற்ரற என் குருவின் மூைோகக் டகட்டிருக்கிடறன். 
சிை சந்டெகங்களுக்கு நானாக பெில் டெடிக் தகாண்டேன். ஆனால் இவ்வாறான ேரறந்ெ 
விஷயங்கரளப் பற்றி இது வரை யாரிேமும் டபசியது கூே இல்ரை. ஏதனன்றால், எங்கள் 
பகுெியில் சங்கீெ வித்வான்கள் என்னுரேய எல்ைா டபச்ரசயும் டகட்டுவிட்டு, என்னிேடே 
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டபச்ரச ோற்றி அவர்கள் குரு இந்ெ எல்ைா விஷயங்கரளயும் அவர்களுக்கு முெைிடைடய 
தசால்ைி இருந்ெொகக் கூறி விடுவார்கள். உங்களுரேய ஞானத்ரெப் பார்த்து எனக்கு 
ேிகவும் சந்டொஷம் உண்ோகிறது. நீங்கள் என் அனுபவத்ரெ சரியான முரறயில் 
உபடயாகம் தசய்வரீ்கள் என்று டொன்றுகிறது. எனக்குப் பை விஷயங்கள் பைம்பரை 
வழியாகத் தெரியும். ஆனால் அந்ெ ைகசியங்கரள தவளிப்படுத்ெ எனக்கு நல்ை 
டயாக்யோன பாத்ெிைம் கிரேக்கவில்ரை. நீங்கள் ைத்னாகைத்ெிைிருந்து ெகவல் 
தகாடுக்கிறரீ்கள். அந்ெ புத்ெக அறிடவாடு  அனுபவப்பூர்வோன அறிவு, என்னிேம் 
கிரேக்கும். எனக்குப் பேத்ெினால் எந்ெ விெ ைாபமும் இல்ரை. இப்டபாது என் ெீவிை 
ஆரச என்னதவன்றால் என் புகழ் டயாக்யோன ேனிெர்களின் மூைோகப் பைவ டவண்டும் 
என்பது. எனக்கு வயொகி விட்ேது. நான் இப்டபாது நரேமுரறயில் பாடுவடொ 
வாசிப்படொ எப்படிச் தசய்ய முடியும்? ஆனால் நான் சாஸ்ெிைம் பற்றி உங்களுக்குச் 
தசால்வது உங்களுக்கு டவதறங்கும் கிரேக்காது என்று டொன்றுகிறது. நான் உங்கரள 
என் புெல்வனுக்குச் சேோகக் கருெி, எல்ைாவற்ரறயும் தசால்டவன், பிறகு நான் இந்ெ 
உேரை விட்டு விேவும் ெயாைாகி விடுடவன்.  

இந்ெ வார்த்ரெரயக் டகட்டு எனக்கு நிஜோகடவ தொண்ரே அரேத்ெது. ெீக்ஷிெரின் அந்ெ 
பூஜிக்கத்ெக்க  உருவம் அப்படிடய ைாவ்ஜி புவாரவப் டபாை - வாயில் ஒரு பல்லும் 
இல்ரை, ெரை ேீது முடி எதுவும் இல்ரை, உேைில் குளிர்ச்சியான தேைிொன சட்ரே, 
காெில் குண்ேைம் இவற்ரறப் பார்த்து அப்படித் டொன்றியது. நட்பு, ஒன்றான அனுபவம், 
ேற்றும் ேெிப்பு இரவ கைந்ெ ஒரு பாவம் ேனத்ெில் டொன்றியது. இருக்கட்டும். அவர், 
உங்களிேம் இருந்து ைத்னாகைத்ரெக் டகட்கிடறன், டேலும் எங்தகங்டக எனக்கு என்னுரேய 
தசால்ைடவண்டிய விஷயங்கள் தெரிந்ொல் அங்டக உங்களுக்கு விளக்குகிடறன். 
என்னுரேய அறிவும் வளரும், நம் சந்டெகங்களுக்கு விரேயும் கிரேக்கும். நாம் 
இருவரும் டசர்ந்து இந்ெ ேகத்துவோன விஷயத்ரெப் பற்றி ஆைாயைாம்.  

நான்: அய்யா ெீக்ஷிெடை! உங்கரளப் பற்றி என் ேனெில் ேிகவும் பூஜிக்கத்ெக்க ேற்றும் 
அன்பான உேர்ச்சி எழுகிறது. என்னுேன் நீங்கள் இருப்பெில் எனக்கு எந்ெ ஆட்டசபரனயும் 
இல்ரை. ஐந்து வருேம் இருந்ொலும் எனக்குக் கவரை ஒன்றும் இல்ரை. எனக்கும் இப்படி 
ஆகடவண்டும் என்று ொன் இருக்கிறது. எனக்கும் சிை சந்டெகங்கள் இருக்கின்றன, அெற்கு 
விரே டெடித் ொன் நான் நான்கு ெிரசகளிலும் அரைந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். ஆனாலும் 
எனக்கு சாஸ்ெிைம் அறிந்ெ  விஞ்ஞானத்ெின் பக்ெர்கள் இப்டபாதும் யாரும் 
கிரேக்கவில்ரை. உங்கரளப் பார்த்ெவுேன் எனக்கு பைே சந்டொஷோயிற்று. வடீ்டுக்குப் 
டபாய், நான் உங்கரள அங்டக அரழத்துச் தசல்வரெப் பற்றி நிச்சயம் டயாசிக்கிடறன். 
ஒன்றிைண்டு பிைச்சரனகள் எனக்குத் டொன்றுகின்றன, அரவ : 1. நீங்கள் வயொனாவர், 
ேற்றும் உேல் நிரை நன்றாக இல்ைாெவர் 2. அங்டக முற்றிலும் ெனியாக 3. அங்டக 
சமூகம் டவறு ோெிரியானது 4. எனக்குத் தெலுங்கு தோழி தெரியாது ேற்றும் உங்களுக்கு 
டவறு தோழி தெரியாது  
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ெீக்ஷிெர்: நீங்கள் இந்ெக் கஷ்ேங்கரள ேனத்ெில் தகாள்ளாேல் என்ரன அரழத்துக் 
தகாள்ளுங்கள். நான் தகாஞ்சம் முயற்சி தசய்து எனக்குத் தெரிந்ெவற்ரறப் பிைசுரிக்க 
டவண்டும் என்பது எனக்குள் இப்டபாது இருக்கும் ஆரச. எனக்குச் சின்னஸ்வாேி 
முெைியார் கிரேத்ொர். அவரை நான் சத்பாத்ெிைோக, புத்ெிோனாகக் கருெி, சிைவற்ரறச் 
தசால்ை ஆைம்பித்டென், அெற்குள் அவர் ேரறந்து விட்ோர். இெனால் நான் நிைாரச 
அரேந்டென். ஆனால் தெய்வாெீனோக, அவரை விே புத்ெிசாைியான நண்பரை சந்ெிக்க 
டநர்ந்ெது என்று நிரனக்கிடறன். ஸ்ரீ முெைியார் கூே இவ்வளவு ஆழோக இெில் 
தசன்றிருக்கவில்ரை. என்னிேம் இருக்கும் கிைந்ெம் எல்ைாம் உங்களுரேயதும் ொன். 
என்னிேம் ஓரைச் சுவடியில் நிரறய புத்ெகங்கள் இருக்கின்றன. அரவ தெலுங்கில் 
இருக்கின்றன. அவற்ரறயும் நான் உங்களுக்குக் தகாடுத்து விளக்குகிடறன்.  

இருக்கட்டும். இவ்வாறு பைஸ்பைப் புகழ்ச்சிக்குப் பிறகு, நான் அவரை மும்ரப அரழத்துச் 
தசல்ை ஒத்துக் தகாண்டேன். சங்கீெ ஆைாய்ச்சிக்காக சிை வருேம் நான் வேக்கு டநாக்கிச் 
தசல்ைைாம் என்று நிரனத்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். அப்டபாது இவருரேய ெீர்த்ெ 
யாத்ெிரையும் ஆகி விடும். இவருக்கு பேத்ெினால் எந்ெ ைாபமும் இல்ரை. எனக்கு 
ஞானம் புகட்ே டவண்டும் என்ற இந்ெ நல்ை புத்ெி இவருக்குள் டொன்றியது இரறவனின் 
தசயல் என்பது ஆச்சரியம் ெருகிறது (டபச்சு வார்த்ரெ ேீண்டும் தொேர்கிறது) 

டக: அய்யா ெீக்ஷிெடை. நீங்கள் எனக்கு அெிமுக்கியோன , ேிகவும் நல்ை சிந்ரெயுள்ள, 
ேற்றும் உண்ரேரய அறியக்கூடிய தவளிவைாெ ஒரு சாவி டபான்றரெச் தசான்னரீ்கள். 
நான் இவ்வளவு முயற்சிகள் எடுத்து, கிரேத்ெிருக்க டவண்டும் ஆனாலும் கிரேக்க 
வில்ரை என்பரெ ஒத்துக் தகாள்ளத் ொன் டவண்டும். இப்டபாது அரெப் பற்றி நான் 
டயாசிக்கப் டபாகிடறன். இெனால் சரியான பரிோேம் கிரேத்ொல், நான் பாைெத்ெின் 
சங்கீெத்ெிற்கு வைைாற்றுப் பூர்வோன ேற்றும் ஒன்றிரேக்கக் கூடிய ஒரு தபரிய வழி 
கிரேத்ெதென்று ரவத்துக் தகாள்டவன். இென் முழுப் புகழும் உங்கரளச் சாரும் என்று 
நான் எண்ணுகிடறன்.  

ெீக்ஷிெர் - அப்படி என்ன தபரிய விஷயம் நான் தசால்ைி விட்டேன் என்கிறரீ்கள்?  

நான் - நீங்கள் டவங்கேேகி ெனக்கு முன் இருந்ெ பூர்வபிைசித்ெ 18 டேளங்களிைிருந்து ொன் 
டேளங்கரளச் தசய்ொர் ேற்றும் அந்ெ 18 டேளங்களின் தபயர், காந்ொடைாெீச்யவா 
ஷட்ஜேத்யோ, ஷாட்ஜ ீமுெைியரவ என்றரீ்கள். இன்று வரை ைத்னாகைத்ரெப் படித்து இந்ெ 
18 டேளங்கள் வரை நான் புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். ஆனால் ஜாெி “டேளத்ெின் ஒரு 
சாவி” ேற்றும் அெிைிருந்து டவங்கேேகி, ென் 72-ஐ டவறு ஏடொதவாரு யுக்ெியால் 
தசய்ொைா என்ற இைண்ோவது சாவி எனக்குக் கிரேக்கவில்ரைடய. இெற்கு டேல் 
தெளிவாக அந்ெ புத்ெகத்ெில் நான் பார்ப்டபன்.  

ெீக்ஷிெர்: நான் விநயத்டொடு தசால்கிடறன், நீங்கள் என்ரன இத்ெரன உச்சாேியில் ஏற்றி 
ரவக்காெீர்கள். டவங்கேேகி தெளிவாக இவ்வாறு எங்டகயும் தசால்ைவில்ரை (எப்படி 
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ோற்றி விட்ோர் விஷயத்ரெ). அவர் 18 இைிருந்து 72 தசய்ொர் என்பது நான் தசான்னது. 
அென் தபயர் ேற்றும் ைக்ஷேங்கள் நான் தகாடுத்ெது ொன். அென் வர்ேரனகள் சங்கீெ 
ைத்னாகைத்ெின் ஜாெிகரளப் டபாை எனக்குத் டொன்றியொல், நான் அரவ ொன் இந்ெ 18 
டேளங்கள் என்று ெீர்ோனித்டென். இது குறித்து நான் எப்படி டயாசித்டென், அெில் எனக்கு 
என்தனன்ன சிைேங்கள் வந்ெது, ைத்னாகைத்ெின் ஜாெி பிைகைேத்ெின் உெவிரயத் டெே நான் 
உங்களுக்கு என்தனன்ன உெவி தசய்ய முடியுடோ அரெ தசய்து நாம் இருவரும் ஒன்றாய் 
இருந்ொல் அரெ நான் விளக்குகிடறன், ஆனால் டவங்கேேகிக்கு இருந்ெ அறிவு 
எனக்கில்ரை என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. ஆனால் நான் எப்டபாதுடே, பண்ரேய, 
ேற்றும் இன்ரறய சங்கீெத்ரெ எப்படியாவது எங்டகயாவது ஒன்று டசர்க்க டவண்டும் 
என்று வாெம் தசய்துக் தகாண்டு ொன் இருக்கிடறன். இன்று நீங்களும் இரெப் பற்றி 
ஆைாய புறப்பட்டிருக்கிறரீ்கள் என்பரெப் பார்த்ெதும், எனக்கு ஏடொ ஒரு ஆப்ெரைப் 
பார்த்ெது டபான்ற உேர்வு ஏற்படுகிறது.  

டக: உங்களிேம் “சதுர்ெண்டிபிைகாசிரக”யின் நகரை எெற்குக் டகட்கிடறன் என்பரெ 
உங்களுக்குச் தசால்கிடறன். டவங்கேேகி ென்னுரேய டேளங்களின் வைைாற்ரற எந்ெ 
சேஸ்கிருெ வார்த்ரெகளால் கூறிகிறார், ேற்றும் அரவ ைத்னாகைத்ெின் எந்ெப் பகுெிடயாடு 
தபாருந்துகிறது. உங்களுக்கு சேஸ்கிருெ தோழியறிவு சிறிெளடவ இருப்பொல், சிை 
விஷயங்கள் தெளிவாகத் தெரிந்ெிருக்க முடியாது. ைத்னாகைத்ெில் ஜாெி தகாடுக்கப்பட்டுத் 
ொன் இருக்கிறது, ஆனால் ஒவ்தவாரு ஜாெிக்கும் குறிப்பிட்ே ைாகமும் ஆங்காங்டக 
தெரிகிறது. இெனால் நான் டவங்கேேகி ெனக்கு ேின் இருந்ெ பண்ரேய 18 ைாகங்களாக 
எரெ எண்ணுகிறார், என்பரெப் பார்ப்பது ேிகவும் அவசியோகிறது.  

ெீக்ஷிெர்: இந்ெ விஷயம் சரி ொன். இரெ ஆைாய்வெற்காக நான் பை முயற்சிகள் எடுத்துக் 
தகாண்டிருக்கிடறன். அெனால் ொன் நாம் இருவரும் ஒன்று டசர்ந்து இரெப் பற்றி 
டயாசிக்கைாம் என்று நிரனக்கிடறன். ைத்னாகைத்ெின் “ஜாெி” பற்றிய தெளிவான 
ஸ்வரூபத்ரெ நானும் புரிந்துக் தகாள்ள டவண்டியிருக்கிறது. நீங்கள் இந்ெ முரற 
குரறந்ெ பட்சம் எட்டு நாட்கள் என்னுேன் இருக்க முடிந்ொல், நேக்கு பைஸ்பைம் 
டபருெவியாக இருக்கும். நான் என் புத்ெகத்ெில், நான் பைம்பரை வழியாகக் கற்ற ஜாெி 
ைக்ஷேத்ரெயும் அென் உபடயாகத்ரெயும் காட்டுவொகத் ொன் இருந்டென். ஆனால் 
உங்களுக்கு அவகாசம் இல்ரை என்பது துைெிர்ஷ்ே வசோனது. நீங்கள் 
“சதுர்ெண்டிபிைாகாசிரக” புத்ெகத்ரெ நல்ை முரறயில் உபடயாகிப்பரீ்கள் என்று இப்டபாது 
நம்பிக்ரக ஏற்படுகிறது. அெனால் அென் நகரை உங்களுக்குக் தகாடுக்கிடறன். ஆனால் 
நீங்கள் ெிவான் சாஹிப்பிேம் டகட்ோல், அவர் நாகரி ைிபியில் எழுெித்ெை யாரிேோவது 
தசால்ைி இந்ெ டவரைரயச் தசய்து முடிப்பார். ஆனாலும் இன்தனாரு விஷயம் இந்ெப் 
புத்ெகத்ெின் நகல் கிரேத்ொல் ேட்டும் டவரை ஆகாது. அெனுேன் டவங்கேேகியின் 
இன்தனாரு புத்ெகோன, “ைாகப்பிைகைேமும்” டவண்டும். ஒரு சிறு ரசரக டபாைத் 
தெரிவிக்க விரும்புவது என்னதவன்றால் , என் சங்கீெ சம்பிைொயப் புத்ெகத்ெில், 
“ைாகப்பிைகைே” ப்புத்ெகத்ெிைிருந்து நிரறய பகுெிகளின் ஸ்டைாகங்கரள ைக்ஷேங்களுேன் 
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தகாடுத்ெிருக்கிடறன், ஆனாலும் , “சதுர்ெண்டி” புத்ெகத்ெின் பகுெிகரளப் டபாேவில்ரை. 
இரெ சிறிது கபே பாவம் என்றும் நீங்கள் தசால்ைைாம். ஆனால் ெிவான் ஸாஹிப் 
புத்ெகத்ெிற்காக ேிகவும் அவசைப் படுத்ெினார், இந்ெ காைேத்ெிற்காக அவ்வாறு தசய்ய 
முடியவில்ரை, என்பதும் ஒரு காைேம் என்று தசால்ை முடியும். இந்ெ விஷயத்ரெ என் 
உண்ரேயான நண்பர் என்பொல் தசால்கிடறன்.  

நான்: எனக்குச் சதுர்ெண்டிப் பிைகாசிரகப் புத்ெகம் கிரேத்ெ பிறகு, உங்கள் 
புத்ெகத்ெிைிருந்து ஸ்டைாகங்களில் தகாடுக்கப்பட்ே விஷயங்கரளச் டசர்த்துக் தகாண்டு 
அது எப்படி இருக்கிறது என்பரெப் பார்க்கிடறன். ஆனால் “ைாகப்பிைகைேத்ெின்” ஆைம்ப 
அறிமுகப் பகுெிகளின் ஸ்டைாகங்கள் எனக்கு டவண்டும்.  

ெீக்ஷிெர்: நான் அரெ எழுெி அனுப்புகிடறன். “ைாகப்பிைகைேத்ெில்” ைாகாங்கம், பாஷாங்கம், 
முெைியவற்றின் ஸ்டைாகங்களும் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அவற்ரறயும் 
அனுப்புகிடறன். ஆனால் அவற்ரறப் படித்து அவற்ரற உபடயாகிக்கும் சேயம், நானும் 
அங்டக இருக்க விரும்புகிடறன், இது என்னுரேய ெீவிை ஆரச. 

நான்: ேிகவும் நல்ைது, இரறவனின் விருப்பம் அதுவானால் அதுவும் நேக்கும். வடீ்டுக்குப் 
டபாய் தெலுங்கு கற்றுக் தகாள்டவன், பிறகு ஒரு தோழிதபயர்ப்பாளர் கிரேத்ெ பின், 
உங்கரள அரழத்துக் தகாள்கிடறன், அப்டபாது நீங்கள் வாருங்கள். இெற்கு  இைண்டு 

மூன்று ோெத்ெில் ஆகும்.  

ெீக்ஷிெர்: என் அைசர் எனக்கு அனுேெி தகாடுத்ொலும் தகாடுக்காவிட்ோலும், நான் 
அப்படிடய வந்து விடுகிடறன். ஏதனன்றால் இது என்னுரேய ேிகப் தபரிய ெீவிைோன 
ஆரச, இவ்வாறான ேகத்துவோன விஷயத்ரெ தெளிவுபடுத்துவது என்னுரேய ரகயால் 
அல்ைது என்னுரேய உெவியால் ஆக டவண்டும்.  

டக: உங்கள் புத்ெகத்ெிைிருந்து ெஞ்சாவூரின் நாடகாஜைீாவ் ஸ்ருெி ஸப்ெக பேங்கரள 
எடுத்து எனக்குக் காட்டினார். அெில் ைத்னாகைத்ெின் ச்யுெ ேத்யேம், ேற்றும் ச்யுெ ஷட்ஜம் 
இந்ெ ஸ்வைங்களின் டேல் அந்ெை காகலீ எழுெப் பட்டிருக்கிறது. அரெப் பார்த்ெவுேன் 
இென் காைேத்ரெ உங்களிேம் டகட்க டவண்டும் என்று நான் குறித்து ரவத்துக் 

தகாண்டேன். 

ெீக்ஷிெர்: ஆம். அது உண்ரே. ஆனால் டவங்கேேகி இரெத் தெரிந்து ொன் 
தசய்ெிருக்கிறார் என்று டொன்றுகிறது. புழக்கத்ெில் இருக்கும் சங்கீெத்ெில், இவ்வாறு 
பிைடயாகம் இருந்ெொல் அவ்வாறு தசய்ெிருக்கக் கூடும். நான் என்னுரேய புத்ெகத்ெில் 
அவருரேய ஸ்டைாகத்ரெக் தகாடுத்ெிருக்கிடறன்:  

च्युि मद्यम र्ांधार च्युि निषाद काै  िमाि् अंिर काकलयांै  ..  
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ைாோோத்யரின் ஸ்வை டேள கைாநிெியிைிருந்து இந்ெ ஸ்டைாகத்ரெ “ேகி” எடுத்துக் 
தகாண்டிருக்கிறார்.33  

டக: ஸ்ரீ ேகி , ைாோோத்யரின் கிைந்ெோன “கைாநிெி” ரய ஆொைோகக் தகாள்கிறாைா? 

ப: இல்ரை. ஆங்காங்டக அரெக் கண்ேனம் தசய்கிறார்.  

நான்: இந்ெ கிைந்ெத்ரெ நான் தசன்ரனயின் ஓரியண்ேல் ரைப்ைரியிைிருந்து 
வைவரழத்டென், கூடிய சீக்கிைம் அது எனக்குக் கிரேக்கப் டபாகிறது. அது கிரேத்ொல், 
நான் இந்ெ இைண்டு புத்ெகங்களின் ேெத்த்ெின் ஒற்றுரே-டவற்றுரேகரள நிர்ேயிக்க 
முயற்சி தசய்டவன்.  

ெீக்ஷிெர்: கண்ேனத்ெின் ஓருொைேம், என்னதவன்றால் ைாோோத்யர் ென் காைத்ெிைிருந்ெ 
தோத்ெ, 25 டேளங்கரள ஒத்துக் தகாள்கிறார், அவற்றிைிருந்து எல்ைா ைாக-ைாகினிகரள 
உத்பத்ெி தசய்கிறார். ஸ்ரீ ேகி, இந்ெ 25-இல் 8 டேளங்கள் தகாடுக்கப்பட்ே ரூபத்ெிைிருந்து 
டவறல்ை என்று காட்ே விரும்புகிறார். அவர் 18க்குள்டளடய அேங்கும், அெனால் ொன் 18-ஐ 
ேட்டும் ஏற்றுக் தகாள்கிறார் (இது ேிகவும் முக்கியோன எண்ேிக்ரக)  

டக: சங்கீெ ைத்னாகைத்ெில், ஜாெி அல்ைது டேளத்ெின் தவவ்டவறு அம்சங்கள் தசால்ைப் 
பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்தவாரு ஜாெிக்கும் ஏழு அம்சங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. 
இவ்வாறு பை ஸ்வைங்கள் “அம்சம்” ஆகுோ? அெிலும் ஒடை ஜாெிக்கு? இெிைிருந்து என்ன 
புரிந்துக் தகாள்வது? 

ெீக்ஷிெர்: அம்சத்ரெ ஜவீ ஸ்வைோகக் தகாண்ோல், ஒடை டேளத்ெிற்கு நான்கு, ஒரு 
டேளத்ெிற்கு ஐந்து கூே இருப்பரெ எங்கள் பக்கத்ெில் ஏற்றுக் தகாள்கிடறாம். சிை சேயம் 
விஸ்ொைம் தசய்யும் டபாது ஒரு முக்கிய ஸ்வைத்ரெக் கற்பரன தசய்துக் தகாண்டு, அென் 
இேத்ெில் ேீண்டும் ேீண்டும் நின்று தவவ்டவறு ஸ்ொனங்களில் விஸ்ைாந்ெி தகாடுப்டபாம், 
அெனால் அந்ெ ஸ்வைத்துக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்கிடறாம். இவ்வாறு தசய்வெற்கு 
[உொைேோக] என் புத்ெகத்ெில் ரபைவி ைாகத்ெில் நீங்கள் பார்ப்பரீ்கள். ைத்னாகைத்ெில் 
ேரறந்ெிருக்கும் ைகசியம் எனக்குத் தெரியாது (இந்ெ விவாெம் ேிகவும் முக்கியோனது)  

டக: அவர் ென் ஸ்வைங்களின் தபயர்கரள எப்படி நிர்ேயித்ெிருக்கிறார் என்று டவங்கேேகி 
ென் புத்ெகத்ெில் எங்டகயாவது எழுெி இருக்கிறாைா? பாருங்கடளன். அவருரேய சுத்ெ 
ரிஷபம் அொவது டேற்கத்ெிய ஃப்டளட் [flat] ரி ஆனது, அடெ ொன் எங்கள் டகாேள ரி 
ஆகிறது. சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ெில் சுத்ெ ரிஷபம் அொவது உங்களுக்கு சது: ஸ்ருெிக 
ரிஷபம் ஆகிறது. (பாரிஜாெத்ரெப் பாருங்கள்) இது ஒரு குழப்பம் ஆகி விட்ேது. இரெ 

                                                           
33

 [ஸ்வைடேள கைாநிெி [வேீாபிைகைேம் 4. 70 

1906 வருேம் தவளிவந்ெ, ஸ்வைடேளகைாநிெி கும்படகாேம் பெிப்பி ல் , நாைாயேஸ்வாேி ஐயரின் 
குறிப்பின் படி, அவருக்குக் கிரேத்ெ மூன்று சுவடிகளில், சுப்பைாே ெீக்ஷிெரிேம் இருந்ெ  ஸ்வைடேள 
கைாநிெியின் சுவடியும்  ஒன்று. ேற்றும் அவர் மூைோக ஆசிரியருக்கு அனுப்பித் ெைப்பட்ேது.  
டேலும் ஸ.ஸ.பி, 1904 ைக்ஷே ஸங்க்ைஹம் - அந்ெை காந்ொை காகைி நிஷாெ நிரூபேம்] 
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அரேப்பது-ெகர்ப்பதென்பரெ அவர் எப்படிச் தசய்ொர் என்பரெப் புரிந்துக் தகாள்ள எனக்கு 
ஆவைாக இருக்கிறது. அல்ைது இந்ெ தபயர்கள் முற்றிலும் புெிொக / அல்ைது அவர் வழி 
என்று ஏற்றுக் தகாள்ள டவண்டுோ? (என் டபச்சு இங்டக சிறிது தெளிவற்றொக ஆகி 
விட்ேது)  

ப: இரெப் பற்றி எதுவும் தசால்வது கடினம். என்னால் இரெச் சரி வை புரிந்துக் தகாள்ள 
இயைவில்ரை. அெனால் அரெ அவர் வழி என்று ொன் தசால்ை டவண்டி இருக்கிறது. 
ஆனால் இென் ஆய்வில், கண்டுபிடிப்புகளில் உங்களுக்கு ஏடெனும் கிரேத்ொல், எனக்கும் 
தசால்லுங்கள். எனக்கு அது உபடயாகப்படும்.  

டக: கிைாேங்கரளப் பற்றி ஸ்ரீ ேகி என்ன தசால்கிறார்? 

ப: அவர் அப்டபாது ஷட்ஜ கிைாேம் ேட்டுடே இருப்பொக எழுதுகிறார். இந்ெ விஷயத்ரெ 
என் புத்ெகத்ெில் பக்கம் 12 இல் பார்க்கைாம்  

டக: நீங்கள் “ைாகவிடபாெம்” படித்ெிருக்கிறரீ்களா?  

ப: படித்ெெில்ரை. அது நல்ை கிைந்ெம் என்று டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். ஆனால் அது 
குறித்து நீங்கள் என் டகட்கிறரீ்கள்? 

ப: அெில் டேளங்கள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 23 பிைசித்ெோக இருப்பொல் ஏற்றுக் 
தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்ரீ ேகியின் இந்ெ கிைந்ெம் சேீபத்ெிய காைத்ெது. அெில் 170 
வரககளாக, 15 விக்ருெி ஸ்வைங்களிைிருந்து ேற்றும் 2 சுத்ெ ஸ்வைங்களிைிருந்து தசய்வது 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. உங்கள் பக்கத்ெில் கூே 170 ஜன்ய ைாகங்கள் முெைியரவ 
தசால்ைப்பட்டிருப்பது தெரிகிறது. இெனால் இடொடு தொேர்டபா அல்ைது 
தொேர்பின்ரேடயா ஸ்ொபிக்க முடியும் என்று ேனத்ெில் டொன்றியது.  

ெீக்ஷிெர்: அெில் இது டபான்ற விஷயங்கள் இருப்பது நிச்சயம் ஆய்வுக்குரியது. அந்ெக் 
கிைந்ெம் என் பார்ரவக்கு வந்ெது. ஆனால் இப்டபாது அரெப் புரிந்துக் தகாள்ளும் ஆரச 
நிரறய இருக்கிறது. அெில் உள்ள 23 டேளங்கள் எரவ? (நான் அவற்ரறதயல்ைாம் 
படித்துக் காட்டிடனன், அரெக் டகட்ே பின்), என் புரிெைின் படி இந்ெ கிைந்ெகாைர் 
ைாோோத்யரின் ஸ்வைடேளகைாநிெிக்டகற்ப ொன் ைாகங்கரள அரேத்ெிருக்க டவண்டும். 
இரவ டவங்கேேகியின் டேளங்கள் அல்ை. அவர் ஒத்துக் தகாள்ளும் 18 இரவ ொன்:  

1. முகாரி = சுத்ெ டேளம்  

2. ஸாேவைாள ீ= காகலீ நீ + சுத்ெ ஸ்வைம்  

3. பூபாளம் = ஸாொைே காந்ொைம் + டொடீ டேளம் 

4. ஹிடஜஜ = அந்ெை காந்ொைம் + ேற்றரவ சுத்ெம்  
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5. வஸந்ெரபைவ ீ= அந்ெை காந்ொைம் + ரகசிக நிஷாெம்  

6. தகௌரீ = அந்ெை காந்ொைம் + காகலீ நிஷாெம்  

7. ஆஹரீீ = பஞ்ச ஸ்ருெிக ரி + ரகசிக நிஷாெம்  

8. ஸ்ரீ = பஞ்ச ஸ்ருெிக ரி + ஸாொைே க + பஞ்ச ஸ்ருெிக ெ + ரகசிக நிஷாெம்  

9. காம்டபாஜ ீ= பஞ்ச ஸ்ருெிக ரி + அந்ெை க + பஞ்ச. ெ + ரகசிக நீ  

10. ஸாேந்ெ = பூர்வாங்கம் சங்கைாபைேம் + ெ ஷட் ஸ்ருெிக + காகலீ நி 

11. டெஷாக்ஷி = ஷட். ரி + அந்ெ. காந்ொைம் + பஞ்ச. ெ + காகலீ நிஷாெம் 

12. நாே = ஷட். ரி + அந்ெ. க + ஷட். ெ + காகலீ நி  

13. வைாள ீ= சு. ரி + சு. க + ச்யுெ ே அல்ைது பிைெி ே | சு. ெ + கா. நி 

14. பந்துவைாள ீ= சு. ரி + சாொ. க + சுத்ெ ரெவெம் + காக. நீ (ெவறுெைாக இப்டபாது 
அரவ அந்ெை காந்ொைோக இருக்கிறது) 

15. சுத்ெ ைாேக்ரியா = ோயாோளவ தகௌரளடயாடு சு.ரி  + அ.க + சு.ெ + கா. நீ  

16. ஸிம்ஹைவம் = (புெிய டேளம், இெரன அவடை தசய்ெொக அவர் கூறுகிறார்) 

    ஸாொ. க + வைாள ீே + பஞ்ச. ெ + ரக. நி 

17. கல்யாே ீ= சங்கைாபைே பஞ்ச. ரி +. ஸாொ. க + பிைெி ே.  

18. ரபைவ ீ- பஞ்ச ரி + ஸாொ. கா + சுத்ெ ரெ + ரக நி.  

இந்ெ பெிதனட்டு டேளங்கள் டவங்கேேகிக்கு முன்னரும் இருந்ென, அெனால் அவர் அந்ெ 
மூை டேளங்களிைிருந்து 18 X 6 = 72 தசய்ொர், டேலும் 20 டேளங்கரள நன்கறிந்ெ ஜன்ய 
ைாகங்களுக்காக எடுத்துக் தகாண்ோர். என் புரிெைின் படி அவர் அப்படித் ொன் தசால்கிறார். 
நீங்கள் அவர் புத்ெகத்ரெப் பார்க்கும் டபாது உங்களுக்கு இது தெரிய வரும்.  

நான்: நீங்கள் இந்ெ அரேப்ரப எனக்குச் தசான்னரீ்கள், அொனால் நான் இந்ெக் 
கண்டோட்ேத்துேன், இரெ ேீண்டும் பார்க்கிடறன். ஆனால் டேளங்களுக்கான இந்ெ 
ஸ்வைங்கள் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ேன? 

ப: டவங்கேேகியின் “ைாகப்பிைகைேப்” புத்ெகத்ெிைிருந்து. அெில், ைாகாங்கம், பாஷாங்கம், 
முெைியவற்றின் வர்ேரன நன்றாகக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, டேலும் அவற்றின் 
ஸ்டைாகமும் உள்ளன. அரெயும் நான் உங்களுக்குத் ெருகிடறன். 
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டக: நீங்கள் டசாேநாெைால் இயற்றப்பட்ே புத்ெகத்ரெடயா அல்ைது பாரிஜாெம் என்ற 
கிைந்ெத்ரெடயா பார்த்டொ அல்ைது டகட்டிருக்கிறரீ்களா?? 

ப: டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன், ஆனால் பார்த்ெெில்ரை. நான் ெீக்ஷிெ ஸம்ப்ைொயத்ெின் 
பிைெிநிெி. ேற்ற ேெங்கரள நான் ஏற்றுக் தகாள்வெில்ரை.  

டக: டவங்கேேகி ைாகத்ெின் பாகுபாட்ரே எந்ெ ஆொைத்ெின் படி தசய்ெிருக்கிறார்? 

ப: ைாகாங்கம், பாஷாங்கம், உபாங்கம் ஒரு பாகுபாடு. இைண்ோவது, கனைாகம், ைக்ெி ைாகம், 
டெசீ ைாகம். அென் தபயர் ேற்றும் எண்ேிக்ரக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
டவங்கேேகிரய நன்றாகப் புரிந்துக் தகாள்ள, சதுர்ெண்டி ேற்றும் ைாகப்பிைகைேம் - இந்ெ 
இைண்டு புத்ெகங்கரளயும் படித்து உபடயாகித்துக் தகாள்ள டவண்டும்.  

டக: உங்கள் தபரிய புத்ெகத்ெில் எப்படி எழுெியிருக்கிறரீ்கள் என்று விளக்குவரீ்களா? 

ப: ஆம். இடொ பாருங்கள். (புத்ெகத்ரெக் ரகயிதைடுத்துக் தகாண்டு), ஆைம்பத்ெில் இந்ெ 
ஆறு சக்ைங்களில், இது எந்ெ சக்ைம் என்பது தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது, அெற்குக் கீடழ, உள்ள 
பத்ெியில், டேளங்களின் எண் எரவ என்பரெ ஸம்யுக்ெ சப்ெங்களால் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. இெற்குப் பிறகு ைாகாங்கம், பாஷாங்கம் முெைிய ைாகங்கள் 
எப்படி எவ்வாறு உண்ோனது என்பது கூறப்பட்டிருக்கிறது. இரெயடுத்து, ைாகங்களின் 
தபயர், பிறகு ைாக பிைகைேத்ெிைிருந்து ைாகத்ெின் ஸ்டைாகம், அவற்றின் மூர்ச்சரன, 
ஆடைாஹேம். அவடைாஹேம், ெீவ்ை, டகாேளம் இவற்றின் ஸங்டகெங்கடளாடு 
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  

குறிப்பு: முக்கியோன டகள்வி என்னதவன்றால் அவர் எழுபத்ெிைண்ரே உற்பத்ெி 
தசய்வெற்காக எடுத்ெ அந்ெ 18 எரவ என்பது. ைத்னாகைத்ெின் 18 ஜாெிகள் ொன் அந்ெ 18 
டேளங்களா? எவ்வாறு? இங்டக நடுவில் ஏடொதவாரு முக்கியோன விஷயம் 
விடுபட்டிருக்கிறது. சுப்பைாேர் ென் அனுோனத்ெில் தசான்னது சரியா? (டபச்சு முன்டன 
தொேர்ந்ெது)  

இவற்ரற எல்ைாம் எழுெிய பின் டேற்தசான்ன, சுருக்கோன ஸங்டகெோன 
விஷயங்கரளத் தெளிவுபடுத்துவெற்காக நாடன எழுெி இருக்கிடறன். அவற்றின் தபயர், 
விவைம் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இெற்குப் பிறகு ெீக்ஷிெரின்34 பிைசித்ெி தபற்ற ைக்ஷே 
கீெம் டசர்க்கப்பட்டிருக்கிறது, இென் சைேம் இென் முெல் அக்ஷை ஸ்வைம் எது என்பரெக் 
குறிக்குோறு அரேக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வளவு ெகவல்களினால் ைாகம் நன்றாகப் புரிந்து 
விடுகிறது. நான் இெற்குப் பிறகு ொனம் ேற்றும் அென் விஸ்ொைம் எவ்வாறு தசய்வது 
என்பெற்காக “ொன வர்ேம்” டபாட்டுக் காட்டி இருக்கிடறன். இத்ெரன விஷயங்கள் 
ஒவ்தவாரு ைாகத்ெிற்கும் அவசியோகிறது என்று டொன்றுகிறது. ஸ்டைாகங்களின் 
உெவியால் குறிப்பாகச் தசால்ைப்பட்ேவற்ரற டநைடியாக ஸ்வைத்ெில் எழுெிக் 

                                                           
34

 [ குடும்பப் தபயர் - டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் / டவங்கேேகி ெீக்ஷிெர்] 
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குறிப்புகளுேன் தகாடுத்ெிருக்கிடறன். எல்ைா ஸ்வைங்களும் எவ்வாறு இருக்கும் என்பரெ 
ஒரு முரற புரிந்துக் தகாண்ேபின், நம் இஷ்ேத்ெிற்டகற்ப டவரை முடிந்து விடுகிறது. 
இெற்குப் பிறகு எங்கள் பைம்பரையின் தெலுங்கில் எழுெப்பட்ே அழகான கீர்த்ெரனகள் 
ஸ்வை ைிபியுேன் எழுெப்பட்டுள்ளன.  

டக: நீங்கள் தசன்ரனயில் உள்ள என் நண்பர் ஸ்ரீ ெிருேைய்ய நாயுடுரவ அறிவரீ்களா? 

ப: ஆம். அவரை எனக்குத் தெரியும். அவருக்கு இரெப் பற்றி அெிகம் ஒன்றும் தெரியாது. 
ஆனாலும் என் டநாக்கத்ரெப் புரிந்துக் தகாள்ளாேல், என்னிேம் ஏடெனும் தசால்ைத் 
ெயாைாக இருப்பார். அவைது ஞானம் டேடைாட்ேோனது.  

டக: உங்கள் பகுெியில் வாெி-சம்வாெி விெிகள் ஏடெனும் ஒத்துக் தகாள்ளப்பட்டிருக்கிறொ? 

ப: ஆம். உள்ளது. இது குறித்து டவங்கேேகி, ைத்னாகைத்ெில் தசால்ைப்பட்ேவற்றிைிருந்து 
டவறுபட்டு. சிை ோற்றங்கரளச் தசய்கிறார். அவர் ெம் சேயத்ெில் சங்கீெத்ெில் நேந்ெ 
ோற்றங்களுக்டகற்ப இரெச் தசய்ெிருப்பார். பாேகர்களுக்கு எப்டபாதும் புழக்கத்ெில் 
இருக்கும் உைக வழக்ரகப் பார்க்க டவண்டியிருக்கிறது எனபது அனுபவத்ெில் அறிவது. 
சங்கீெம் எவ்வளவு புைாெனோனொக இருப்பினும் சரி, டெசம், காைம், நிரைக்டகற்ப 
ோற்றங்கள் நேந்து தகாண்டு ொன் இருக்கின்றன. இடெ காைேத்ெிற்காக, டவங்கேேகி 
முற்றிலும் புெிொக பத்ெெிரய ஏற்றுக் தகாண்டு, புெிய வழியில் இரெதயல்ைாம் 
தசய்ெிருக்கிறார்.  

டக: இப்படி இருப்பது உண்ரேயானால், ஸ்ரீ ெீக்ஷிெடை, நீங்களும் உங்கள் ேெத்ெில் சிை 
ோற்றங்கள் தசய்ய என் ஒத்துக் தகாள்வெில்ரை? நீங்கள் தசய்வெிதைல்ைாம் கூே சிறிது 
ோற்றம் தசய்ய ஒத்துக் தகாள்ள டவண்டுேல்ைவா?  

ப: எங்கள் பத்ெெி முற்றிலும் உத்ெேோனது ேற்றும் முழுரேயானது, அெில் முன்டனற்றம் 
ஏதும் அவசியம் இல்ரை என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது.  

டக: உங்கள் தெற்கில் ேற்ற சங்கீெக்காைர்கள், உங்களின் எந்ெ கருத்துக்களிைிருந்து 
டவறுபடுகிறார்களா? அவர்கள் சதுர்ெண்டிரய ஒத்துக் தகாள்வெில்ரையா? அவர்கள் டவறு 
ஏொவதொரு கிைந்ெத்ரெ ஆொைோக ஏற்றுக் தகாள்கிறார்களா?  

ப: இப்டபாது கிைந்ெங்களின் ஆொைத்ெில் டபசக்கூடிய ஒன்றிரு டபர்கரளயாவது எனக்குக் 
காட்டுங்கள். தவறும் பைம்பரையில் கற்றவர்களான நரேமுரறக் கரைஞர்கள்  ேட்டுடே 
கிரேப்பார்கள். சதுர்ெண்டிரயப் பார்த்ெவர்கள் ஒருவரும் கிரேக்க ோட்ோர்கள். அெற்குப் 
பிறகு அவர்களுேன் ேெ டபெம் தசய்வொல் என்ன கிரேக்கும்? என் புத்ெகம் 
பிைசுைோனொல் குரறந்ெ பட்சம் ைாகப்பிைகைேோவது ேக்கள் முன்னிரையில் 
வந்ெிருக்கிறது. சதுர்ெண்டியின் ெரிசனம் கூே இன்னும் கிரேக்கவில்ரைடய. இப்டபாதும் 
என்னால் என் புத்ெகத்ெில் சரியான விவைம் தகாடுக்க முடியவில்ரை, ஏதனன்றால் 
ெிவான் ஸாஹிப் புத்ெகத்ரெ பிைசுரிக்க அவசைப்படுத்ெினார், அெனால் இந்ெ பாகம் 
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பிைசுரிக்க முடியாேல் டபானது. நான் இறந்து டபானால், இந்ெ விஷயத்ரெச் தசால்ைக் 
கூடியவர்கள் டவறு யாரும் இருக்க ோட்ோர்கள். அெனால் நீங்கள் உங்களுேன் என்ரனக் 
கூட்டிச் தசல்லுங்கள் என்று நான் தசால்கிடறன். உங்களிேம் நான் எரெயும் ேரறக்க 
விரும்பவில்ரை, டேலும் எந்ெ விே ைாபமுேின்றி, தவறும் தபயர்/புகழுக்காக உங்களுக்கு 
பக்ெி பாவத்துேனும் ஆத்ோர்த்ெோகவும் தசால்டவன்.  

நான்: நான் உங்களுக்கு ேிகவும் கேரேப்பட்ேவனாடவன். தெலுங்கு தோழிதபயர்ப்பாளர் 
கிரேத்ெவுேன் உங்கரள அரழத்துக் தகாள்டவன்.  

டக: நீங்கள் ஸ்வைடேளகைாநிெிக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்கிறரீ்களா? 

ப: எப்டபாது டவங்கேேகிடய அரெ ஏற்றுக் தகாள்கிறாடைா, பிறகு நான் அரெ ஏற்றுக் 
தகாள்ளத் ொன் டவண்டும். டேளங்கரளப் பற்றி அெிைிருந்து டவங்கேேகிக்கு கருத்து 
டவறுபாடு உண்டு. ஆனாை கிைந்ெகாைரின் அறிரவப் தபாறுத்ெவரை இல்ரை. அந்ெ 
கிைந்ெம் டவங்கேேகிக்கு முற்பட்ேது. அரெ நான் படித்ெெில்ரை. ஆனால் அரெப் புரிந்துக் 
தகாள்ள ஆரசப் படுகிடறன். அெிைிருந்து ஏடெனும் உபடயாகோன விஷயம் 
தவளிவைக்கூடும். அவர் ொன் 26 அல்ைது 25 டேளங்கரள ைத்னாகைத்துேன் எப்படி 
டசர்த்ெிருக்கிறார் என்பரெ நான் பார்க்க டவண்டும்.  

நான்: அந்ெ கிைந்ெம் தசன்ரன புத்ெகாையத்ெில் இருக்கிறது, ேற்றும் அென் நகல் எனக்கு 
சீக்கிைம் கிரேக்கப் டபாகிறது. அது கிரேத்ெபிறகு அெில் இரெப் பார்த்துவிட்டு 
உங்களுக்குச் தசால்கிடறன்.  

டக: கிரியாங்க ைாகம் - இந்ெப் தபயரை எெற்குக் தகாடுப்பரீ்கள்? 

ப: டவங்கேேகி “கிரியாங்க” ைாகத்ரெ ஒத்துக் தகாள்வடெ இல்ரை, மூன்ரறத் ொன் 
ஏற்றுக் தகாள்கிறார் - பாஷாங்கம், ைாகாங்கம், உபாங்கம்.  

டக: எனக்கு இந்ெச் தசாற்களுக்கு நீங்கள் தசால்லும் அர்த்ெம் டவண்டும்.  

ப: ைத்னாகைத்ெின் “ெசவிெ” ைாகங்களில், இந்ெ மூன்று ேட்டும் ொன் டவங்கேேகியின் 
காைத்ெில் புழக்கத்ெிைிருந்ென, என்று தெரிகிறது. முெல் ஆறான அொவது ைாகம், 
உபைாகம், கிைாே ைாகம் முெைியரவ பின் ெங்கி விட்ேன. 

ைாகாங்க ைாகம் - அொவது ேிகவும் சுத்ெோன, சாஸ்ெிைத்ெில் தசால்ைப்பட்ே, ஆடைாஹே 
அவடைாஹேத்துேன், எல்ைா நியேங்களுேன் கூடிய ைாகம், இரெத் ொய் ைாகம் என்றும் 
தசால்ைைாம். எழுபத்ெிைண்டு டேளகர்த்ொக்களின் மூை ைாகம் என்று தசால்வது ொன் ேிகச் 
சரியாக இருக்கும்.  

உபாங்கம் - டேற்தசான்னப்பட்ே ைாகங்களின் ஸந்ொனங்கள். ஸம்பூர்ேத்ென்ரேரய 
ரவத்துக் தகாண்டு, தகாஞ்சம் வக்ைோக ஆடைாஹேத்ரெடயா, அவடைாஹேத்ரெடயா 
பாடுவது, ஆனால் அடெ ஸ்வைங்கரள ரவத்துக் தகாள்வது.  
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பாஷாங்கம் - தவளியிைிருந்து வந்ெ ெத்துவங்கரளக் கைக்கி சுத்ெத்ரெ நஷ்ேப்படுத்துெல். 
இது ஜனங்களின் விருப்பத்ரெ ஆொைோக தகாள்கிறது.  

டக: ஸ்ரீ ெீக்ஷிெடை! நீங்கள் உங்கள் புத்ெகத்ெில் கேகங்கரளப் பற்றிய ெகவல் நன்றாகக் 
தகாடுத்ெிருக்கிறரீ்கள் என்று தசால்கிறார்கள். இது பற்றி நான் டவறு யாரிேமும் எதுவும் 
விசாரிக்கவில்ரை. ஏதனன்றால் உங்களுரேய புத்ெகம் என்னிேம் இருக்கவில்ரை. இது 
குறித்து தகாஞ்சம் எனக்குச் தசால்லுங்கள்.  

ப - எனது இந்ெப் (தபரிய) புத்ெகத்ெில் நான் எழுெி இருக்கிடறன், அரெ நீங்கள் பார்ப்பரீ்கள். 
அெிலும் நான் 162 ஆம் பக்கத்ெில் எழுெி இருக்கிடறடன, இந்ெ “ரபைவி” ைாகம், அரெடய 
எடுத்துக் தகாண்டு எல்ைா கேகங்கடளாடு உங்களுக்குப் பாடிக் காட்டுகிடறன், இெனால் 
“கேகம்” உங்களுக்குப் புரிந்து விடும். எவ்வளவு எழுெினாலும் கூே கேகத்ரெ 
எழுதுவதென்பது கடினம் என்று ொன் தசால்ைடவண்டும். அரெ நன்றாக அரேயாளம் 
காட்ேக் கூடிய ஸ்வை சின்னங்கள் இப்டபாது கூே பரிச்சயோகவில்ரை. பாட்டில் 
விடசஷத்ென்ரே தகாடுக்கக் கூடிய கேகங்கள் என்று தசான்னால் அரவ, ஸ்ஃபுரிெம் 
ேற்றும் உல்ைஸிெம் இரவ ொன். ஆடைாஹி , அவடைாஹி, மூர்ச்சனா35 ஆகியரவ 
இருக்கத் ொன் இருக்கிறது, ஆனால் அவற்ரறப் புரிந்துக் தகாள்வடொன்றும் கடினேில்ரை. 

பிறகு ெீக்ஷிெர் ஸ்ஃபுரிெம் ேற்றும் உல்ைஸிெ கேகங்கரள வாயில் பாடிக் காட்டினார். 
அரெ “ே ம்ோ” அொவது இைண்ோவெில் பைோக, ேற்றும் அழுத்ெம் தகாடுத்துப் பாடுவது, 
“பப்பா” இவ்வாறு (தகாஞ்சம் ஹகாைம் கைந்து) பாடிக் காட்டினார். ஸ்ஃபுரிெத்ெில் மூன்று 
வரக தசான்னார்.  

1. முெல் அக்ஷைத்ெிற்குப் பைம் தகாடுத்து 
2. இைண்ோவது அக்ஷைத்ெிற்குப் பைம் தகாடுத்து 
3. மும்மூன்று ஸ்வைங்கரள அழுத்ெம் தகாடுத்து  

 

உல்ைஸிெ கேகம் அொவது அவடைாஹேத்ெில் ொை ஷட்ஜத்ெிைிருந்து கீடழ, தகாஞ்சம் 
ேீண்ட் டபாை ேற்றும் அழுத்ெம் தகாடுத்து பாடிக் காட்டினார் - இவ்வாறு நான் புரிந்துக் 
தகாண்டேன் ேற்றும் டெரவப்பட்ோல் டநைடியாகக் தசய்து காட்ே முடியும். 
(ேறக்கவில்ரைதயன்றால்) இங்டக எழுெி விளக்குவது கடினம். “ப்ைத்யாஹெ” கேகம் 
வாத்ெியத்ெிற்கு உபடயாகப்படும். அவர் இது பாட்டில் வைாது என்றும் தசான்னார்.  

டக: உங்கள் பகுெியில் டேளம் ேற்றும் ஜன்யத்ெின் வர்ேரனகரள நான் பார்க்கும் 
ஸ்டைாகங்களில்,  அெில் பை ைாகங்களின் முன் (ஒன்றில் மூன்று பங்கு) “सन्यासं  सांशकं  ग्रहं” 
என்றவாறு ஒரு வாக்கியம் கிரேக்கிறது. ஏன் இப்படி? இந்ெ எல்ைா ைாகங்களுக்கும் ‘ஸ’ 
                                                           
35 ஸ.ஸ.பி-யில் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் தகாடுக்காெ அல்ைது தபயர் தசால்ைாெ, அவர் காைத்ெில் பிைபைோக 
வழங்கிய ெசவிெ கேகப் பட்டியைில் வரும் ஆடைாஹி, அவடைாஹி, ேற்றும் மூர்ச்சனா என்பரெப் பற்றி 
அறிந்ெிருப்பொக இெிைிருந்து  தெரிய வருகிறது.]  
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அம்சம். ‘ஸ’ கிைஹம், ‘ஸ’ நியாசம் என்று ஏன் இருக்கிறது? ஏன் எல்ைா ைாகங்களுக்கும் இந்ெ 
ஸ்வைங்கள் தவவ்டவறாக ஏற்றுக் தகாள்ளப்பேவில்ரை, ஆனாலும் அெிகப்படியான 
ைாகங்களுக்கு ஏன் இப்படி இருக்கிறது? 

ப: (விளக்கத்ரெ கவனியுங்கள்) ஆம் இது உண்ரே. ஆனால் ஷட்ஜ கிைாேம் ஒன்ரற ேட்டும் 
ஒத்துக் தகாள்வொல், அெில் ஷட்ஜம் எல்ைா ஸ்வைங்களுக்கும் முக்கியோனொகக் 
தகாள்ளப்படுகிறது. இடெ காைேத்ொல், அென் டேல் இந்ெ எல்ைாவிெோனவற்ரறயும் ஏற்றிச் 
தசால்வது ேக்களுக்கு நன்றாக இருந்ெது. ஆனாலும் ஆங்காங்டக, “க” கிைஹம், “ொ அம்ஶகம்” 
என்று இவ்வாறு அல்ைது டவறு ஏடெனும் ஸ்வைமும் தசால்ைப்பட்டிருப்பது காேக்கிரேக்கும். 
இவ்வாறு இருப்பென் பாவார்த்ெம் என்னதவன்றால், அந்ெ ஸ்வைத்ரெ ஆொை ஸ்வைோக (கீ 
டநாட்) [key note] என்று தகாள்ளடவண்டும். எவ்வாறு ெ கிைஹம் என்பென் அர்த்ெம் 
என்னதவன்றால், “ெ” ரவ ஸா வாகக் தகாண்டு பாேடவண்டும் என்பது. என் புத்ெகத்ெில் இது 
டபான்ற விளக்கங்கரள நான் சிற்சிை இேங்களில் எழுெி ரவத்ெிருக்கிடறன்.  

 

குறிப்பு:-     பக்கம் 162    சதலுங்குப் புத்தகம் 

ரீெிதகௌள - ொய் ைாகம் - ரபைவி பாஷாங்கம்  

டவெ ஸ்ரீ - மூர்ச்சரன - ஆடைாஹே அவடைாஹேம்  - பாேக்கூடிய ஸ்வைங்களுேன் 
 
ைக்ஷே விவைேம் - பாஷாங்க ைாகம்  

ஸம்பூர்ேம், ரெவெ கிைஹம், அொவது ரெவெ ஸ்வைத்ரெ ஸா-வாகக்  தகாண்டு பாே 
டவண்டும். ஸப்ெ ஸ்வை ஜவீம். இென் அர்த்ெம் என்னதவன்றால், எந்ெ ஸ்வைத்ரெயும் ஜவீா 
ஸ்வைோகக் தகாள்ளைாம். அடெ டபால் எந்ெ ஸ்வைத்ெிலும் நியாசம் தசய்யைாம்.  

இந்ெ ைாகத்ெில் “ரிகே” என்ற ஸ்வைம் ேிகவும் ஆனந்ெம் தகாடுக்கக் கூடியது. 
ஆடைாஹேத்ெில் ஒவ்தவாரு ஸ்வை ஸமூஹத்ெிலும் கரேசியில் ஜவீ ஸ்வைத்ரெ ரவப்பது 
அெிக அழரகக் தகாடுக்கும். இந்ெ ஸ்வை அரேப்ரப நான் புத்ெகத்ெில் உொைேோகக் காட்டி 
இருக்கிடறன். ஆைம்பத்ெில் சிை ஸ்வை ஸமூஹங்களில், ரி கரேசியில், பிறகு சிைவற்றில், க 
கரேசியில், பிறகு ே கரேசியில், என்று தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்ெ ைாகத்ெில் எல்ைா 
ஸ்வைங்களும் இவ்வாறு உபடயாகப்படுத்ெப் பட்டுள்ளது, அெனால் அது ேிகவும் புகழப் 
பட்டுள்ளது. இரெ ஸந்த்யா காைத்ெில் பாே டவண்டும்.  

டக: எங்கள் பக்கத்ெில் அரெக் காரையில் பாடுவார்கள்.  

ப: “ஸந்த்யாகாடை” என்பென் அர்த்ெம், இந்ெ ைாகம் எந்ெ சேயம் ஒளியும் இருளும் 
சந்ெிக்கிறடொ, அந்ெ சேயத்ெில் பாே டவண்டும் என்பது. அெனால் காரையிலும் பாே 
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முடியும். கேகங்களின்றி அல்ைது த்ருெ ையத்ெில் பாேவில்ரை என்றால் சிை ைாகங்கள் 
சுத்ெோக இருக்காது. ரபைவிரய ேிகவும் ேந்ெ கெியில் பாடினால், ைாகடே நஷ்ேோகி விடும்.  

டக: நீங்கள் ேதுரையில் கிருஷ்ோ அய்யங்காரைப் பார்த்ெிருக்கக் கூடும். அவர் என்னிேம் 
[உங்கரள] ஒரு டகள்வி டகட்கச் தசான்னார். அது என்னதவன்றால், “பிைக்ருெிைாகம் ேற்றும் 
விக்ருெி ைாகம்” - இவற்றில் என்ன வித்ெியாசம்?”. எனக்கு பிைக்ருெ ைாகம் என்றால் ஒன்றுடே 
புரியவில்ரை. 

ப: பிைக்ருெ ைாகம் விக்ருெ ைாகம் என்று ஒன்றும் தசால்ைப்பேவில்ரை. இந்ெ தசாற்கள் 
ஸ்வைங்களுக்கானரவ. அொவது பிைக்ருெ ஸ்வைம் ேற்றும் விக்ருெ ஸ்வைம். இென் அர்த்ெம் 
நீங்கள் அறிந்ெிருப்படெ. இப்டபாது பிைக்ருெ ைாகம் என்றால் எெில் சுத்ெ ஸ்வைம் இருக்கிறடொ 
அது, விக்ருெ ைாகம் என்றால் எெில் அெிகம் விக்ருெ ஸ்வைம் இருக்கிறடொ என்று ஒரு 
அர்த்ெம் எடுத்துவரும். ஆனால் இெில் ஒன்றும் தபரிய சாஸ்ெிை ைகசியம் இருப்பொக 
எனக்தகான்றும் தெரியவில்ரை. 

டக: உங்கள் பகுெியில் ஆெி ஸப்ெகோக தகாள்ளப்படுவது எது? 

ப: இரெ என்னால் தசால்ை முடியாது. ஆனால் அனுபவப் பூர்வோகச் தசால்ை 
டவண்டுோனால், இங்டக ோேவர்கள் முெைில் ோயாோளவதகௌரள கற்றுக் தகாள்கிறார்கள். 

டக: ோயாோளவதகௌரள இந்ெ 15 ஆவொக இருந்ொல் முெைில் இருக்கும் கனகாங்கிரய 
விட்டு க்ைேத்ெில் பின்னர் இருக்கும் டவதறான்ரற ஏன் பிைொன ஸப்ெகோகக் தகாள்கிறார்கள் 
என்பெற்கு ஏடெனும் காைேம் தசால்ை முடியுோ? 

ப: இெில் இன்தனாரு விஷயம் இருக்கிறது அரெயும் தசால்கிடறன், உங்களுக்கு ேட்டும் ொன் 
தசால்கிடறன். டவங்கேேகி எழுபத்ெிைண்டு டேளங்கரளச் தசய்ொர் என்று ஒத்துக் 
தகாள்கிடறாம், ேற்றும் இது ொன் அவர் எண்ேம் ேற்றும் சூளுரை. ஆனால் இது பற்றி நான் 
ஒரு அனுோனம் தசய்ெிருக்கிடறன். முெைில் 18 டேளங்கள் இருந்ென - அெிைிருந்து ொன் 
நான் எழுபத்ெிைண்டு டேளங்கரளச் தசய்டென் என்று ொன் அவரும் தசால்கிறார். இந்ெ 
பெிதனட்டு டேளங்களுக்கு தபயர் வரக எல்ைாம் நான் தகாடுத்ெிருக்கிடறன். டவங்கேேகிக்கு 
இந்ெ பெிதனட்டு பரழய டேளங்கரள ென் பத்ெெியில் ரவக்கத் ொன் டவண்டும். ஆனால் 
அவற்றின் “கேபயாெி” எண்ேிக்ரக அவற்றின் நியேத்ெிற்டகற்ற தபயர்களுேன் ஒத்துப் டபாக 
வில்ரை. அெனால் அந்ெ பரழய டேளங்களின் ஆைம்பத்ெில் அவர் ஒரு இரேச்தசால்ரைச் 
டசர்த்ொர் - அொவது : ோயா + ோளவ தகௌே; ஹரி + காம்டபாஜ;ீ சுப + பந்துவைாளி ; டேச + 
கல்யாேி;  
டகய + ஹிஜாஜ் ; வாரீ + வசந்ெ முெைியரவ.36 இப்படிப்பட்ே முன்னிரேச் தசாற்கள் எந்ெ 

                                                           
36

 இவ்விேத்ெில் கனகாம்பரி பட்டியைில் தசால்ைப்போெ , டேச கல்யாேி, ஹரிகாம்டபாஜி, கனகாங்கி 
பட்டியைில் உள்ள சிை தபயர்கள் இேம் தபற்றுள்ளன. கனகாங்கி பட்டியைின் தபயர்கரளப் பிற இேத்ெில் 
கண்ேனம்  தசய்துள்ள ெீக்ஷிெர் இவற்ரற உொைேோகக் தகாடுத்ெிருப்பது சாத்ெியேில்ரை. முெல் 
உொைேோன ோளவதகௌரளக்குப் பிறகு இது பண்டிட். பாத்கண்டேயின் குறிப்பாக இருக்கக் கூடும். 
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டேளங்களுக்கு முன் இருக்கிறடொ அரவ பூர்வப் பிைசித்ெ புைாெனோன டேளங்கள் என்பது 
என் அனுோனம். (?) இந்ெ முன்னிரேச் தசாற்கள் அவர் பத்ெெியின் பட்டியரைப் பூர்த்ெி 
தசய்ய அொவது கேபயாெி கேிெத்ெிற்காக. க்ைே எண்ேிக்ரக நியேப்படி, அவர் இந்ெ 72 
டேளங்கரளச் தசய்ொலும், “ைாரிரூ, காகிகூ” இந்ெ கிைேத்ெின் அழகிய வரிரச ேற்றும் 
சக்ைத்ெில் தபாருத்ெினாலும், இந்ெ வாெி-ஸம்வாெி நியேங்கள் இரறவன் தசய்ெொல் அரெ 
அெிைிருந்து எடுத்து விே முடியவில்ரை. கனகாங்கி டபான்ற சக்ைத்ெின் டேளம், முெைில் 
அெற்குப் பிறகும், விரும்பக்கூடியொகவும் ைஞ்சகமுள்ளொகவும் இருக்க முடிவெில்ரை. 
உண்ரேயில் அரவ ஆகவும் இல்ரை. ேக்களிரேடய ோளவதகௌே, பிரியோனொக ேற்றும் 
ஒன்றிரேந்து விட்ே ஸ்வை ஸப்ெகோனொல், அது அப்படிடய இருந்து விட்ேது. 
கேிெத்ெினால் “ைாரிரூ” காகிகு” என்ற தபயர்களால் அென் க்ைேம் 15-ஆனாலும், அது அென் 
பரழய எண்ேிக்ரக அல்ை. ஹார்ேனியின் நியேங்கள் பரழய நியேங்கடளாடு 
தபாருந்துகின்றன. அெற்கு விடைாெோக டவங்கேேகியால் எப்படிப் டபாக முடியும்? சுத்ெ ரீ 
ேற்றும் சுத்ெ க இந்ெ இைண்டும் ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்று வந்ொல் சுகோன சங்கீெப் பரிோேம் 
இல்ரை என்பது இயற்ரக நியேத்ொல் ெீர்ோனோகிறது. நீங்கள் அரெ டவண்டுோனால் சது: 
ஸ்ருெிக ரி என்று தசான்னாலும் அல்ைது சுத்ெ க என்று தசான்னாலும் அது ஒன்று ொன். 
அெனால் முெைிைிருந்து புழங்கி வந்ெ ோயாோளவதகௌரளடய முெைில் கற்றுக் தகாள்ள, 
கற்றுக் தகாடுப்பெற்காகச் தசய்யப்பட்டிருக்கிறது.  

குறிப்பு: சுப்பைாேரின் இந்ெ சிந்ெரன வழி சோொனம் அளிக்கக் கூடியொக இல்ரை. ஆனாலும் 
அவருரேய ெர்க்கத்ெின் படி டயாசிக்கத் ொன் டவண்டும். ஸ்ரீ நாயுடு இந்ெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ெின் 
மூைம் ரவெிக ஸப்ெகத்ெில் உள்ளது, அெில் ரி டகாேளம் என்று தசான்னார். இந்ெ 
டகள்விரய நன்றாக ஆழ்ந்து ஆைாய டவண்டும்.  

டக: அய்யா ஸ்ரீ ெீக்ஷிெடை! டகாேள ரி க்கு சுத்ெ ரி என்ற இந்ெப் தபயர் ஏன் ரவத்ொர்கள்? 
இென் சாஸ்ெிரிய காைேம், தெரிந்ொல் உபடயாகோகும். (ஸ்வைத்ெின் இனிரேயின் படி 
தபயர்களின் ெனித்ென்ரேரயக் காட்ேக்கூடியவாறு இருப்பொக முெைில் டொன்றுகிறது இது)  

ப: நம் ேனத்ெிருப்ெிக்காக, ஏொவது காைேம் டெே டவண்டுதேன்றால், சது: ஸ்ருெிக ரிஷபம் 
டவறு இேத்ெில் சுத்ெ காந்ொைத்ெின் ரூபத்ரெப் டபாை, இன்தனாரு தபயருேன் விளங்குகிறது 
என்று தசால்ைைாம் என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது.ஆனால் டகாேள ரிஷபத்ெின் 
உண்ரேயான தபயர் எப்டபாதும் விக்ருெி ஆகாது. அெனால் அரெ சுத்ெம் என்று 
தசால்ைைாம். ஆனால் தபயர்களின் காைேத்ொல் நேக்கு என்ன கஷ்ேம் ஏற்படும்? (சுத்ெ க 
ரவப் தபாறுத்ெவரை என்ன தசால்வரீ்கள்? அெற்கும் இைண்டு-இைண்டு தபயர்கள் 
இருக்கின்றன) 

டக: ஒரு பிைச்சரன என்னதவன்றால் இந்ெ ைாகவிடபாெ புத்ெகத்ெில், பிைக்ருெ ேற்றும் விக்ருெ 
ஸ்வைங்களின் தபயர்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அெில் தகாடுக்கப்பட்ே 
வர்ேரனகளின் படி ஸப்ெகத்ரெச் தசய்து பார்த்ொல், உங்கள் பக்கத்து சுத்ெ “ரி ெ” இவற்றின் 
ஸ்ொனத்ெில் (டகாேள ரி ெ) வின் இேம் காைியாக இருக்கிறது. அொவது அந்ெ ஸ்வைங்களில் 
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இது எப்டபாதும் உபடயாகப்படுவெில்ரை. அெிலும் 23 டேளங்கள் ேற்றும் அென் ஜன்யங்கள் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. டேளம் முெைியவற்றின் தபயர்கள், இங்டக உங்களுரேயரெப் 
டபாைத் ொன். ஜன்யங்களும் அடெ டபாைத் ொன். ஆனால் டேடை தசால்ைப்பட்ே இந்ெ 
இைண்டு ஸ்வைங்களிலும் குழப்பம் இருக்கிறது. சுத்ெ ரி ேற்றும் ெ, ரவ உங்கள் டகாேள ரி 
ேற்றும் ொ-வாக ரவத்துக் தகாண்ோல், முகாரி, ஸ்ரீ டபான்ற ைாகங்களில் சுத்ெ ரி ேற்றும் 
சுத்ெ ெ என்று தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. நீங்கள் டகாேள ரி ேற்றும் ொ வுேன் இந்ெ 
ைாகங்கரளப் பாடுவெில்ரை. அெனால் இந்ெ சுத்ெ ரி இந்ெ டகாேள ரி அல்ை என்பது 
அனுபவப்பூர்வோகத் தெரிகிறது. இடெ காைேத்ொல், இந்ெக்  டகள்வி முக்கியோனது என்று 
எனக்குத் டொன்றுகிறது. ஆனால் இெற்கு இன்று வரை எனக்கு பெில்  கிரேக்கவில்ரை.  
(உண்ரேயில் என்னுரேய இந்ெக் டகள்வி உசிெோனெல்ை, அவடை என்னிேம் “ைாக 
விடபாெத்ரெப் பார்த்ெெில்ரை” என்று தசான்னொல், சுப்பைாேர் இெற்கு பெில் தசால்வதென்பது 
முடியாது) 

ப: இந்ெக் டகள்விக்கு என்னால் பெில் தசால்ை முடியாது. அந்ெ கிைந்ெத்ரெ நான் 
பார்த்ெெில்ரை. (சரி ொன்).  

ைாகாங்கத்ெின் விளக்கத்ரெ தோழிதபயர்ப்பாளர் இவ்வாறு தகாடுத்ொர். “மூை ைாகத்ரெப் 
பின்பற்றி, அென் எல்ைா கடினோன நியேங்கரளயும் ரவத்துக் தகாண்டு, அது சம்பூர்ேோக 
இருக்கும் ஒரு ைாகம். நீங்கள் அென் ஸ்வைங்களில் வாெி-சம்வாெி-விவாெிரய 
அவசியத்ெிற்டகற்ப டசர்த்துக் தகாள்ளைாம். ஆனால் நீங்கள் ஏழு ஸ்வைங்கரளயும் 
உபடயாகிக்க டவண்டும். (அெனால் எனக்கு 72 டேளங்கரள அப்படிடய தசால்வது சாத்ெியம் 
இல்ரை என்று டொன்றுகிறது) 

உபாங்கம் - இந்ெ ைாகம், ொய் ைாகத்ெிைிருந்து டொன்றிய டபாெிலும், அெில் வக்ைத்வம், 
ைங்கேம் முெைிய சிை ோற்றங்கரளச் தசய்ய முடியும். உொைேோக ஸ்ரீைாகம் உபாங்க 
ைாகம்37. 

பாஷாங்கம்- ென் ொய் ஸ்வை ஸப்ெகத்ெின் ஸ்வைங்கடளாடு, விவாெி அல்ைது டவற்று 
ஸ்வைங்கரள ஆடைாஹேத்ெில் நுரழப்பது. பாேகர்கள் ேற்றும் டகட்பவர்களுக்கு ேனத்ரெக் 
கவர்வெற்காக, நியேித்ெ ஸ்வைங்கரளத் ெவிை, சிை ஸ்வைங்கரள டசர்த்துக் தகாள்வொல், 
இவ்வாறு பாஷாங்க ைாகம் டொன்றுகிறது.  

கிரியாங்கம் - டவங்கேேகி இெரனப் தபயைளவில் குறித்து முன்டன தசன்று விடுகிறார். அவர் 
இென் ோற்றேரேந்ெ ரூபத்ரெச் தசால்கிறார். ெ3ர்பேக்காைரின் பரிபாரஷயின் படி எனக்குத் 
தெரிந்ெ வரை, இென் உபடயாகம் யுத்ெ வர்ேரனகளில் ேற்றும் இரறவரன வழிபடுவெில், 
அல்ைது துக்கத்ரெ தவளிப்படுத்ெ தசய்யப்பட்டும்.  

                                                           
37

 [இது தோழிதபயர்ப்பாளரின் கருத்ொகடவா, அல்ைது பண்டிட். பாத்கண்டேயின் குறிப்பாகடவா இருக்கக் 
கூடும். ஸ.ஸ.பி, ேற்றும் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் ஸம்ப்ைொயத்ெின் படி ஸ்ரீைாகம் ைாகாங்க ைாகம், உபாங்கம் 
அன்று ] 
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டக: நீங்கள் ைத்னாகைத்ெின் சாைாம்சத்ரெ உங்கள் புத்ெகத்ெில் தகாடுத்ெிருக்கிறரீ்கள் என்று 
தசான்னரீ்கடள? 

ப: ஆம். அரவ 8 முெல் 25 ைாகம் வரையில் உள்ள பக்கத்ெில் இருக்கிறது. அரெ நீங்கள் 
படித்து, உங்கள் கருத்ரெ எனக்கும் தசால்லுங்கள் (எனக்குத் தெலுங்கு தெரியாது என்பெற்காக 
வருந்துகிடறன்) 

டக: டவங்கேேகி ைத்னாகைத்ெின் ைாகங்கரளப் பற்றி என்ன தசால்கிறார்? 

ப: ைத்னாகைத்ெின் எல்ைா 264 ைாகமும் பிைசாைத்ெில் இல்ரை. அவற்றில் நிரறய 
வழக்தகாழிந்து டபாய் விட்ேன, என்று தசால்கிறார்.  

டக: குறிப்பிட்ே ைாகங்களுக்குக் குறிப்பிட்ே ரூபம் ஆகிவிட்ேது என்று காட்ே அவர் 
முயற்சிக்கிறாைா? 

ப: அது எனக்குத் தெரியாது, ஆனால், அவ்வாறு தசய்ெொக நான் டகள்விப்பேவில்ரை. 

டக: ைத்னாகைத்ெின் ஜாெி - டேளத்ெிைிருந்து ொன் முெைில் வந்ெ ஆெி டேளங்களாக இருக்க 
டவண்டும் என்று உங்களுக்கு ஏன் டொன்றுகிறது?  

ப: காைேத்ரெக் குறிப்பிட்டுக் கூறுவது கடினம். ஆனால் ஒரு ெோஷான விஷயம் 
தசால்கிடறன். எங்கள் பக்கத்ெில் ஸ்ோர்த்ெ ேற்றும் ரவஷ்ேவ ேேங்கள் நீண்ே நாட்களாக 
இருந்து வருகின்றன. அவற்றின் டகாவில்களில் பூஜாரிகள் பைம்பரையிைிருந்து வழுவி, ஏடொ 
சிை ஸ்டைாகங்கரள அப்படி-இப்படிப் பாடுகிறார்கள். அெில் தவறும் பக்ெியும் ஸ்துெியும் ொன் 
இருக்கும். அந்ெப் பாேரை நீங்கள் டகட்ோல், உங்களுக்குக் தகாஞ்சம் கூே பிடிக்காது. ஆனால் 
அவர்களின் பத்ய ஸங்க்ைஹப் புத்ெகங்களில் (ஓரைச்சுவடிகளில்) ைாகங்களின் இேத்ெில் 
பார்த்ொடைா, "கந்ொடைாெீச்யவா" , "ஷட்ஜரகசிகீ", "காந்ொரீ" ஆகிய தபயர்கள் காேப்படும், 
டேலும் அரெ அவர்கள் அப்படிடய ொன் நிரனத்துக்தகாண்டு பாடுகிறார்கள். எனக்கு இது 
ேிகவும் ஆச்சரியோக இருந்ெது, அெனால் நான் இவற்ரறத்ொன் 18 மூை டேளங்களாக 
தகாள்கிறார்கள் என்று அனுோனித்டென். ஜாெியும் 18 இருக்கின்றன. இந்ெ பஜரனகளில் 
ைாகத்ெின் இேத்ெில் ஜாெியின் தபயர் டபாேப் பட்டுள்ளது. ேிகப் பழரேயான காைமுெல் 
நேந்துக் தகாண்டிருக்கிறபடியால், இவ்விைண்டிற்கும் ஏடொ ஒரு சம்பந்ெம் இருப்பது டபாைத் 
டொன்றியது. (இது முக்கியோன ஆைாய டவண்டிய விஷயம்)  

நான் - உங்கள் கருத்ரெ ெிேப்படுத்தும் டநாக்கத்டொடு தசால்கிடறன், ைத்னாகைத்ெின் ஒரு 
சிற்றுரையாசிரியரும், ஷாட்ஜி என்றால் ஸ்ரீ ைாக டேளம் என்று தசால்ைி இருக்கிறார். அொவது 
குறிப்பிட்ே ஜாெிக்கு டநைாக குறிப்பிட்ே ைாகத்ரெ உத்பத்ெி தசய்யும் டேளம் என்று அர்த்ெோகி 
விடுகிறது. இவ்வாறு ொன் சிைவற்றும் இருப்பொகத் டொன்றுகிறது. 
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குறிப்பு:  

இங்டக விசாரித்ெெில் எல்ைா சங்கீெ சாஸ்ெிரிகளும் ஒருேித்ெ கருத்ொக, தெற்கில் ஆைம்பிக்க 
சுபோக இருக்கும், எப்டபாதும் தசால்ைிக் தகாடுக்க ஏற்றவாறு உள்ள ஸ்வை ஸப்ெகம் 
ோயாோளவதகௌரள என்கிறார்கள் என்று  தெரிய வந்ெது. நான் எட்ரேயாபுைத்ெின் சுப்பைாே 
ெீக்ஷிெரிேம், ஏன் இந்ெ ஸ்வைஸப்ெகம் முென்ரேயானொகக் தகாள்ளப்படுகிறது என்று 
டகட்டேன். அவர் தகாடுத்ெ பெிரை நான் டேடை எழுெியும் இருக்கிடறன். இைண்ோவொக ஒரு 
வாெம் என் ேனத்ெில் டொன்றுகிறது - டவங்கேேகி ென் புத்ெகத்ெில் , ொன் 18 மூை 
டேளங்களிைிருந்து 72ஐ அரேத்ெொக எழுெி இருந்ொல், அவருரேய முெல் டேளம் எது 
என்பரெப் பார்ப்பது அவசியோகிறது. ெீக்ஷிெர் தசான்ன ஒரு குறிப்பு என்னதவன்றால், 
ைத்னாகைத்ெில் ஜாெி பிைகைேத்ெில் 18 ஜாெிகள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. அரவ ொன் இந்ெ 
18 டேளங்கள் - அெிைிருந்து டொன்றிய ைாகங்களின் தபயைால் அரவ பிைசித்ெி தபற்றிருக்கும். 
இந்ெ குறிப்பில் ஏடெனும் உண்ரே இருக்குோயின், ஷாட்ஜ ீஜாெியானது முெல் டேளத்ெின் 
வடிவில் ைத்னாகைத்ெில் தெரிகிறது. ஏதனன்றால், 18 ஜாெிகளில் அது முெைாவொகக் 
தகாள்ளப்படுகிறது. டேலும், ஷாட்ஜ ீஜாெிக்கு தகாடுக்கப்பட்ே விளக்கத்ெில், “ரெவெ 
மூர்ச்சரன” என்று எழுெப்பட்டிருக்கிறது. ரெவெ மூர்ச்சனா ஸப்ெகத்ெில் சரியாகக் டகாேள 
ரிஷபம் வருகிறது. இந்ெ ஜாெியில் காகலீ நிஷாெம் இருக்கிறது என்பதும் அறிந்ெடெ. அப்டபாது 
இந்ெ ஜாெி, அந்ெை காந்ொைத்ரெத் ெவிர்த்து ேற்ற ஸ்வைங்களில் ோயாோளவதகௌரளயின் 
ஸப்ெகம் ஆகும் என்று தசால்ைைாோ? ைாகங்களின் குடும்ப விவகாைத்ரெ ஏற்றுக் தகாள்ளும் 
கிைந்ெங்களில் (ஹனுேத்ேெம் முெைியன) கூே “ரபைவ ீைாகம்” முெல் ைாகோக ஏற்றுக் 
தகாள்ளப்படுகிறது. இந்ெ ைாகத்ெின் ஸ்வை ஸப்ெகமும் “ோயாோளவதகௌரள” ொன். இந்ெ 
விஷயம் முெைிடைடய நேக்குத் தென்பட்டுவிடுகிறது. நான் அரெப்பற்றி வடீ்டுக்குச் 
தசன்றபின் ஆழோக சிந்ெிக்கப் டபாகிடறன். இெனால் இங்டக டவங்கேேகி ஒரு 
அசாொைேோனவைாக, தபருரேயுேன் கூடியவைாகி விட்ோர். வேக்கில் ஹிந்துஸ்ொனத்ெில் 
ொன்டஸன் டபான்றவர்கள் இருந்ொர்கள். அவர்களுரேய கிருெிகள் (பாேல்கள்) பைம்பரையாக 
நேக்குக் கிரேத்ெிருக்கின்றன. அரவ உண்ரேயானாலும் கூே , ொன்டஸன் 
தவங்கேோகியின் வித்வத்ரெ அரேய முடியாது என்று தசால்ைைாம். ேனிெருரேய புகரழப் 
பாடுவரெத் ெவிை, ஆழ்ந்ெறிந்து ஒரு ேெத்ரெ உண்டு தசய்ெல் இன்னும் நன்றாக இருக்கிறது. 
ொன்டஸனால் தசய்யப்பட்ே ைாகங்கள் நன்றாகவும் இனிரேயாகவும் இருக்கைாம். அவர் 
அருரேயான பாேகைாகவும் இருக்கைாம். ஆனால் அவர் எப்படி இருந்ொர் என்பது பற்றி 
யாடைனும் நம்ரேக் டகட்ோல், நாம் என்ன பெில் தசால்ை முடியும்?  ொன்டசனின் தபயரில் 
வழங்கப்படும் பெங்களின் எண்ேிக்ரக ேிகக் குரறவாகத் ொன் இருக்கின்றன, அெனால் 
ொன்டசனுக்கு சேஸ்கிருெம் நன்றாக வரும் , அவர் கிைந்ெங்கரள நன்கு புரிந்துக் தகாண்ேவர், 
என்பரெ ஒத்துக் தகாள்ள அவருரேய கிருெிகளிைிருந்து ஆொைம் எங்டக, எப்படிக் 
கிரேக்கும்? இன்ரறய முஸ்ைிம் பாேகர் எவ்வளவு டெர்நாெவர்கடளா அடெ டபாைத் 
ொன்டஸனும் இருந்ொர். முடிந்ொல் அவர்கரள விே நூறு பங்கு அெிகம் சாெகம் தசய்ெவர் 
என்றும் புரிந்து தகாள்ளுங்கள். ஆனால் அவர் தபரிய வாக்டகயக்காைர் அல்ைது பண்டிெர் 
என்பெற்கான பிைோேம் எனக்கு மும்ரபயில் இன்று வரை கிரேக்கவில்ரைடய.  
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ொன்டஸன் என்ற, தசாந்ெப் தபயருரேய ஒரு பிைாேேன், இருந்ெொல், அவர் 
தகாஞ்சம் சேஸ்கிருெம் அறிந்ெவைாகவும் இருந்ெிருக்கைாம், ஆனால் இது டபான்ற 
அறிவினால் கிைந்ெம் எழுதுவது சாத்ெியம் இல்ரை. சங்கீெத்ெின் ெத்துவம் நிரறந்ெ 
சிை த்ருவபெங்கள் இருக்கைாம் என்று யார் டவண்டுோனாலும் தசால்ைைாம்,  
இருக்கின்றன என்றும் தசால்கிறார்கள். நான் படித்ெ, அல்ைது டகட்ே வரை இது 
வரை அப்படி ஒரு த்ருவபெமும் கிரேக்கவில்ரை. உத்ெே, ேத்யே, கனிஷ்ே, 
விவாெி, அனுவாெி, ஸம்வாெி, ஸ்ருெி, மூர்ச்சனா, கிைாேம், ஆகிய தசாற்கரள - 
புத்ெகங்களில் ஆைம்பத்ெில் தகாடுக்கப்படும் அருஞ்தசாற்தபாருரளப் டபாை, 
உருப்படிகளில் தவறுேடன நடுவில் டபாடுவொல் அரவ புரிந்து விட்ேது என்று 
நிரூபிக்க முடியாது, அப்படிப் டபாடுவொல் ஒருவர் தபரிய வித்வான் என்றும் 
ஆகிவிே ோட்ோர்கள். டவங்கேேகியின் விஷயம் அப்படி அல்ை. அவருரேய 
பத்யங்கள் ஒரு சங்கீெ பத்ெெிடய ஆகும். அவர் 18 டேளங்கரள கேிெ ரீெியாக 72-
ஆகச் தசய்ொர், "கேபயாெி" எண் வடிவத்ரெச் தசய்து ரவத்ொர். ஜன்ய ைாகங்கரள 
இவ்வாறு நன்றாக உருவாக்கினார்,38 இெனால் அரவ ஒன்டறாதோன்று டசை முடிந்ெது. 
ஸ்வைக் குறிப்புக்களால் அவர் நல்ை கீெங்கரள உருவாக்குெல் முெைியன, முெைியன. 
இப்படிப்பட்ே ேனிென், உைகப் புகழ் தபற டயாக்யரெ உள்ளவனாக இருப்பான் . தசன்ரன 
முழுவெிலும் இன்று கூே டவறு எந்ெ பத்ெெிரயயும் யாரும் அறியாவண்ேம் அவர் 
சங்கீெத்ரெ அப்படி ஒன்றிரேத்ெிருக்கிறார். இப்படிப்பட்ே ேனிெனின் தபருரேரய யார் ொன் 
டபச ோட்ோர்கள்? இந்ெப் பத்ெெியின் சரியான பிைெிநிெி சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் ேட்டுடே என்று 
நான் எழுெித்ொன் இருக்கிடறன். நான் வேக்கின் ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெின் அபிோனி, 
ேற்றும் அரெப் டபாற்றுபவன் என்பது உண்ரே. ஆனால் இைண்டு பத்ெெிகரள ஒன்று டசர்த்து 
டவங்கேேகிக்கு ஹிந்துஸ்ொனி உரே அேிவிக்கவும் எனக்கு ஆரச. சதுர்ெண்டிபிைகாசிரக 
ஒரு முக்கியோன கிைந்ெம் என்று நான் ஒத்துக் தகாள்ள ஆைம்பித்ெிருக்கிடறன். ெீக்ஷிெர் அரெ 
எனக்குக் தகாடுக்கப் டபாகிறார். அது கிரேத்ெபின் ேிகவும் ஆனந்ெம் அரேடவன் என்பெில் 
எனக்கு நம்பிக்ரக இருக்கிறது.  

நம் பக்கத்ெில் புழக்கத்ெிலுள்ள ஹிந்துஸ்ொனி ைாகங்களிலும் இப்படிப்பட்ே கீெங்கரள எழுெி 
அரேக்க டவண்டும் என்பது என் எண்ேம். ஆனால் நான் கவி அல்ை, அெனால் தசாற்களின் 
அரேப்பு எப்படி அரேயும் என்பது ஒரு பிைச்சிரன. ைாகங்களின் ொட், வர்ஜ்யம், அவர்ஜ்யம், 
வாெி, விவாெி முெைியரவ முடிந்ொல் டநரிரேயாக குறிப்பாக, குரறந்ெ பட்சம் 
இரவயாவது ஒவ்தவாரு கீெத்ெிலும் வைத் ொன் டவண்டும். இத்ெரகய கீெங்கள் ைாக 

                                                           
38

 [ சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் பைம்பரை வழிச்தசய்ெியாக, கேபயாெி ஸங்க்ரயக்டகற்பவுள்ள  டபர்கரள 
டவங்கேேகி ொன் தசய்ொர் என்று நம்புகிறார். அவர் காைத்ெில் இத்ெரகய நம்பிக்ரக இருந்ெது. பின்னர் 
வந்ெ அறிஞர்கள் டவங்கேேகியின் வழித் டொன்றைான முத்துடவங்கேேகி இந்ெப் தபயர்கரளயும், 
ைாகைக்ஷேம் என்று வழங்கப்படும் ைாகப்பிைகைேத்ரெயும் தசய்ெொகக் கருதுகிறார்கள். ] 
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ஸம்பந்ெோன எழுத்து-அரேப்பு ஆகியவற்ரறக் காட்ே அெிக உபடயாகோக இருக்கும், டேலும் 
இவற்ரறக் குழந்ரெகள் கூே ேகிழ்ச்சியாகக் கற்றுக் தகாள்ள முடியும்.  

 

சதைிந்த ெிந்தரை  - எட்ரேயாபுரம் 

தபயரைச் தசான்னவுேன் இந்ெப் பகுெியில் உள்ள ஒவ்தவாரு சங்கீெ வித்வானும் நேஸ்காைம் 
பண்ேக்கூடிய ஒரு ேனிெர் இங்டகயிருக்கும் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர். இவருரேய கீர்த்ெி எல்ைாப் 
தபரிய நகைங்களிலும் பைவியிருக்கிறது. அவருரேய தபயரை எல்ைாரும், அெிலும் குறிப்பாக 
சங்கீெத்ெில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள், எப்டபாதும் தபரிதும் ேெிக்கிறார்கள். நான் நேத்ெிய 
டபச்சுவார்த்ரெயின் மூைம் இந்ெ ேெிப்புக்கு அவர் பாத்ெிைோகத் ெகுெியானவர் ொன் என்று 
எனக்குத் டொன்றியது. இந்ெ ெீக்ஷிெர் என்னிேம் ெிறந்ெ ேனத்டொடு டபசினார், சங்கீெத்ெின் 
ஒளிவுேரறவுள்ள ைகசிய விஷயங்கரளப் பற்றிக் கூே டபசினார் என்பரெக் டகட்ேடபாது 
இங்டகயுள்ள ெீவான். ைா.அ. ஜகன்னாெ தசட்டி ேிகவும் ஆச்சரியம் அரேந்ொர். அவர் 
சின்னஸ்வாேி முெைியார் கூே ஆைம்ப காைத்ெில், ெீக்ஷிெரை ேிகவும் வற்புறுத்ெ 
டவண்டியிருந்ெது , ஏதனனில் அவர் [ெீக்ஷிெர்] ேிகவும் பரழய காைத்து எண்ேம் தகாண்ேவர், 
தவளிப்பரேயாகப் டபசவும் ோட்ோர் என்றார்.  பிறகு எப்படி இந்ெ ோற்றம் ஏற்பட்ேது என்று 
நான் தெளிவான ேனத்துேன் உட்கார்ந்து டயாசித்டென். எனக்கு ஓைளவு வரை சுப்பைாே 
ெீக்ஷிெரை ெிைாவிே சங்கீெத்ெின் ப்டைாஃபஸர் [professor] எனைாம் என்று டொன்றுகிறது. 
ஆனாலும் அவர் ைத்னாகைம் முெைிய கிைந்ெங்களின் ைகசியங்கரள நன்றாகப் புரிந்துக் 
தகாண்டு உபடயாகிக்கக் கூடியவர் அல்ை, ைத்னாகைம் முெைிய கிைந்ெங்கரள டநைாகப் 
படித்ெிருக்கிறார் என்றும் தசால்ை முடியாது, ஏதனனில் அவருக்கு சேஸ்கிருெம் நன்றாக 
வைாது. தவறும் பைம்பரையில் கற்ற ஸ்டைாகங்கரள ேனனம் தசய்ெிருக்கிறார், அென் 
அர்த்ெத்ரெப் பிறர் மூைம் புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிறார். ைத்னாகைத்ெில், புரிந்துக் தகாள்ளக் 
கடினோன அம்சங்கள் இவருக்கும் கடினோனொக இருக்கிறது. அவர் பயந்து பயந்து ஷாட்ஜ ீ
முெைிய ஜாெிகரள டேளங்களாக அறிவித்ெவுேன், நான் பெிதனட்டு ஜாெிகளின் தபயர்கரளப் 
புத்ெகத்ெிைிருந்து படித்துக் காட்டிடனன், ஆங்காங்டக அவற்றின் ைக்ஷேங்கரளயும் 
விளக்கிடனன். எனக்கு அவர் இந்ெ விஷயங்கரளக் டகள்விப்பட்ேடெ இல்ரை என்று 
டொன்றியது, ஏதனன்றால்,  நான் இரெச் தசான்னவுேன் ேிகவும் ஆச்சரியம் அரேந்ொர். 
டவங்கேேகியின் பூர்வப்பிைசித்ெ பெிதனட்டு டேளங்கள் உண்ரேயில் ஜாெிகளாகத் ொன் 
இருக்கைாம். இந்ெ அனுோனத்ரெ இடெ காைேத்ெிற்காகக் ொன் என்னிேம் தசான்னார். இந்ெ 
பெிதனட்டு டேளங்கடளாடு அந்ெ ஜாெிகரள எப்படி சம்பந்ெப் படுத்ெ டவண்டும் என்பது 
அவருக்கும் புரியவில்ரை. ஜாெிகளின் சரியான ஸ்வரூபத்ரெ தசால்வதும் அவருக்கு 
சாத்ெியோகாது. எனக்குத் தெலுங்கு பாரஷ புரியாது. அெனால் அவருரேய புத்ெகத்ெில் இந்ெ 
ஜாெிகரளப் பற்றி, டவறு என்தனன்ன எழுெப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்ப்பது சாத்ெியேில்ரை. 
ஆனால், எங்கள் டபச்சின் டபாது, இது குறித்து அவரிேம் ஏடெனும் விடசஷோன ோர்க்கம் 
இருப்பொகத் தெரியவில்ரை. எந்ெ இேம் வரை டபாய் அெற்குப் பின்னர், நல்ை ோேவர்கள் 
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டபாய் அகப்பட்டுக் தகாள்கிறார்கடளா, அடெ இேத்ெில் ஸ்ரீ ெீக்ஷிெரும் சிக்கிக் தகாண்டு, 
அெிைிருந்து விடுபே வழி டெடிக் தகாண்டிருக்கிறார் என்று டொன்றியது. பூனாவின் அண்ோ 
ொைபூடையும் இடெ இைக்ரக டநாக்கிப் பறந்ெிருந்ொர். படிப்பவர் என் கர்வத்ரெ ேனிப்பாைாயின், 
நான் தசால்ை விரும்புவது என்னதவன்றால், ஓைளவு சிை விெங்களில் இந்ெ விஷயத்ரெப் 
பற்றி நான் அெிகம் சிந்ெித்ெிருக்கிடறன், டேலும் எனக்கு இந்ெக் கஷ்ேங்களிைிருந்து தவளிவை 
வழியும் புைப்படுகிறது. ஆனால் சிை முக்கியோன குறிப்புகள் கிரேப்பெற்கு முன்னர், 
முழுதும் முடிவரேயாெ நிரையில் என் எண்ேங்கரள ேக்கள் முன்னிரையில் ரவத்து 
அவர்கள் சிரிப்பெற்கு இேேளிப்பது புத்ெிசாைித்ெனம் அல்ை என்று கருதுவொல், நான் 
டபசாேைிருக்கிடறன். ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் ஸ்ருெி ஸ்வைத்ெின் ரூபங்கரளத் ென் புத்ெகத்ெில், பேோகப் 
டபாட்டுக் காட்டி இருந்ொலும், எந்ெ சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ெின் படியும் அந்ெ “கைஹைபிரியாவின்” 
டேளத்ெின் அந்ெ சுத்ெ ஸ்வைத்ெின் ஸப்ெகோகத் டொன்றவில்ரை. அவருரேய பகுெியில் 
டவறுபட்ே சுத்ெ ஸ்வைங்கள் பிைசாைத்ெில் இருந்ெொல், அவருக்கு அந்ெ சுத்ெ ஸப்ெகம் 
புரியவில்ரை, அெனால் எது பண்ரேய ஸப்ெகம் (சுத்ெ ஸ்வைங்களினால் ஆனது) என்பது 
சரியாகத் தெரியவில்ரை, அவர் கிைந்ெங்களில் தகாடுக்கப்பட்ே ைாகங்களின் பின் 
தசல்ைவில்ரை என்பது தெளிவாகிறது. அந்ெ ைாகங்கரளப் தபாறுத்ெ வரை அவைது 
அஞ்ஞானம் தெளிவாகத் தெரிந்ெது. இருக்கட்டும். ெீக்ஷிெருக்கு என்னுேன் டபசுவது நன்றாக 
இருந்ெது. அவர் ென்னுரேய அனுபவம் ேற்றும் என்னுரேய கிைந்ெ அறிவு இைண்டும் 
டசர்ந்ொல் பை சந்டெகத்ெிற்குரிய , தபரும் விஷயங்கரள சரியாக நிர்ேயிக்க முடியும், புெிய 
விஷயங்கரளத் டெேவும் முடியும் என்று டயாசித்ொர். ெீக்ஷிெரின் புத்ெகத்ரெ நான் இன்னும் 
நன்றாகப் படிக்கவில்ரை. ஆனால், அெில் எந்தெந்ெ விஷயங்கரளப் பற்றிய ெகவல் 
இருக்கிறது என்பரெப் புரிந்துக் தகாண்டேன். நானும் ெீக்ஷிெரை என்னுேம் ஆறு ோெம் முெல் 
ஒரு வருேம் வரை ரவத்துக் தகாள்ளைாம் என்று டயாசிக்கிடறன். பாரஷ ொன் ஒரு 
பிைச்சரன என்பது உண்ரே. ெீக்ஷிெரின் டபச்சுக்களில் சிைவற்ரற எழுெ முடியாது என்பதும் 
உண்ரே. ஆனால் எவ்வளவு முடியுடோ, அவருேன் நேந்ெ டபச்சுவார்த்ரெரய டகள்வி-பெில் 

வடிவத்ெில் எழுெி ரவத்ெிருக்கிடறன். ெீக்ஷிெருக்கு என் டேல் எவ்வளவு அன்பு  இருந்ெது 
என்றால், என்னுேன் வருவெில் அவருக்கு உண்ோகும் எந்ெவிெ கஷ்ேங்கரளயும் அவர் 
ேனெில் தகாள்ளடவ இல்ரை. அவர் வயெில் 60-க்கும் டேற்பட்ேவர் என்று நான் தசால்ைி 
இருக்கிடறன். ஆனாலும் இரளஞரைப் டபால் புெிய விஷயங்கரளத் டெடுவெில் ஆர்வம் 
காட்டுகிறார். அவர் ென்னுரேய ைாஜா ஒத்துக் தகாள்ளாவிட்ோலும், நான் கூப்பிட்ோல் வைத் 
ெயங்க ோட்ோர் என்பதுவரை தெளிவாகச் தசால்ைி விட்ோர். நாம் இருவரும் ஆறு ோெம் 
முெல் ஒரு வருேம் வரை ஒன்றாக இருக்கத் ொன் டவண்டும். எனக்கு உங்கள் பேம் காசு 
பற்றி எந்ெவிெக் கவரையும் இல்ரை. இந்ெ வார்த்ரெரய ஒரு வயது முெிர்ந்ெவர் 
தசான்னார் யாருக்குத் ொன் தொண்ரேரய அரேக்காது? இரெத் ொன் கல்விடேல் பற்று 
என்று தசால்வார்கள். நான் ெீக்ஷிெரின் புத்ெகத்ரெப் புைட்டிக் தகாண்டிருக்ரகயில்,  அவர் 
ைத்னாகைத்ெிைிருந்து ஸ்ருெி, மூர்ச்சனா, கிைாேம் முெைிய தவவ்டவறு அம்சங்கரள அவற்றின் 
அர்த்ெத்டொடு தெளிவாக எழுெித் ொன் இருக்கிறார் என்பது தெரிந்ெது. ஆனால் அவற்ரறச் 
சரியாக டசர்த்து அவர் எழுெியொகத் தெரியவில்ரை. ஸ்ருெி பற்றிய பேம் டபாட்டுக் 
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காட்டியிருக்கிறார், ஆனால் ைத்னாகைத்ெின் மூை ஸப்ெகம் , சுத்ெ ஸ்வைங்கடளாடு கூடிய 
“கைஹைப்ரியா”வா அல்ைது டவதறான்றா என்பது அவருக்குப் புரிந்ெொகத் தெரியவில்ரை. 
அவருரேய பேங்களாலும் இது ொன் தெரிந்ெது. ஆனால் நான் டவண்டுதேன்டற அரெப் 
பற்றிக் டகள்விடகட்டேன். அவர் பாவம், “ைாரிரூ, காகிகூ” விடைடய சிக்கிக் தகாண்டிருந்ொர். 
இடெ காைேத்ெிற்காக அந்ெ பேம் ேற்றும் அென் அர்த்ெம் அருங்காட்சியகத்ெில் ரவக்கும் 
சித்ெிைம் டபாைத் டொன்றியது. “பிைாசீன பத்ெெி” என்ற ெரைப்பின் கீழ் அவர் இரெதயல்ைாம் 
எழுெி இருக்கிறார். அென் உபடயாகம் படிப்பவர்களுக்குத் ொன் தவளிச்சம். நான் அவரிேம் இது 
குறித்து டநைாக விவாெம் தசய்ய ஆைம்பித்ெ டபாது, அதுவும் அவர் புத்ெகத்ரெப் 
பார்க்காேடைடய, சங்கீெ ைத்னாகைத்ரெக் ரகயில் ரவத்ெவாறு டபசிய தபாது, அவருக்கு இது 
டபான்றவரிேம் ெிறந்ெ ேனத்துேன் டபச டவண்டியது அவசியம் என்று டொன்றியது. ஆனால் 
முக்கியோன விஷயங்கரளப் பற்றி ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் கூே சந்டெகத்ெில் ஆழ்ந்து ொன் இருக்கிறார் 
என்பரெயும் அறிந்டென்.  அவைால் டவங்கேேகி, ெனக்கு முன்னர் இருந்ெ  பெிதனட்டு 
டேளங்களிைிருந்து எப்படி , எந்ெ அடிப்பரேயில் ென்னுரேய கற்பரன ோளிரகரய 
நிர்ோேித்ொர் என்பரெச் தசால்ை முடியவில்ரை. அவர்  அந்ெ மூை, பெிதனட்டு 
டேளங்கரள எனக்கு எழுெிக் தகாடுத்ொர், ஆனால் பெிதனட்டு ஜாெிகளுேன் அவற்றின் 
தொேர்ரப எப்படி நிரைநிறுத்துவது என்பது ஒரு தபரிய ைகசியோக இருக்கிறது. இந்ெ 
விஷயம் பற்றித் தெளிவு தபற டவண்டியது அவசியோகிறது. அவருக்கு 
ஸ்வைடேளகைாநிெியில் தசால்ைப்பட்ே அந்ெ இருபத்ொறு டேளங்கள் எரவ என்பது சரியாகத் 
தெரியவில்ரை. நான் ெீக்ஷிெரிேம், அவர் சதுர்ெண்டிபிைகாசிரகப் புத்ெகத்ரெ எனக்குக் 
தகாடுத்ொல், அவருரேய அனுபவத்ெின் உெவியால் நான் டவங்கேேகியின் சிந்ெரனயின் 
வடிவத்ரெப் புரிந்துக் தகாள்டவன் என்று ஆர்வத்ரெத் தூண்டிடனன். அவர் இந்ெ 
உத்டெசத்டொடு அரெ எனக்குக் தகாடுக்க ஒத்துக் தகாண்ோர். தவவ்டவறு டேளங்களின் ஜாெி 
ைக்ஷேங்கரள அவர் புத்ெகத்ெில் சிை வித்ெியாசங்கடளாடு , அென் அர்த்ெத்ரெயும் தெலுங்கு 
தோழியில் தகாடுத்ெிருக்கிறார். ஆனால் அெற்குப் பிறகு இதெல்ைாம் என்ன ஆனது? அெற்குப் 
பிறகு பார்த்ொல் அடெ ெிைாவிே பத்ெெியின் வர்ேரன. அொவது இந்ெப் புத்ெகமும் நம் 
பக்கத்துப் புத்ெகங்கரளப் டபாைத் ொன் தகாள்ள டவண்டும். பரழய ஸ்டைாகங்கரள தோழி 
தபயர்த்துக் தகாண்டே இருக்க டவண்டியது, பிறகு கரேசியில் அந்ெ ஸ்டைாகங்களுக்கு 

சம்பந்ெடே இல்ைாெ சங்கீெத்ரெ எழுதுவொ?. ஆனாலும் இந்ெ வயது முெிர்ந்ெ ேனிெர் இந்ெ 
விஷயத்ரெப் பற்றி நிரறய டயாசித்ெிருக்கிறார். அந்ெ ஸ்டைாகங்களின் அர்த்ெத்ரெப் புரிந்துக் 
தகாண்டிருக்கிறார். ென் புத்ெகத்ெில் டசர்த்தும் ஜாெிப் பிைகைேத்ரெ ெிைாவிே பத்ெெியில் 
எவ்வாறு, எவ்வளவு உபடயாகிக்க டவண்டும் என்று தசால்ைி இருக்க டவண்டும். 
ைத்னாகைத்ெின் “ெசவிெ” ைாகங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன, ஆனாலும் அவற்றில் நான்கு 
ொன் இங்டக ேிஞ்சி இருக்கிறது. ஆனால் நல்ைடொ டகட்ேடொ, எப்படி இருக்கிறடொ பாட்டு 
பிடித்ெடொ அல்ைது பிடிக்கவில்ரைடயா, இந்ெப் பிைடெசத்ெில் குறிப்பிட்ே ஒரு வடிவத்ெில் 
ஒரு பத்ெெி இருக்கிறது, ேற்றும் அென் சாஸ்ெிைத்ெின் புத்ெகத்ரெ எழுெ முடிகிறது, அரெ 
ெீக்ஷிெர் எழுெியும் இருக்கிறார். மூர்ச்சரனகளின் உபடயாகம், கிைாேங்களின் உபடயாகம், 
முெைியவற்ரற ெீக்ஷிெர் நன்றாக விளக்கி இருப்பொகத் தெரியவில்ரை. இரெயும் ேனத்ெில் 
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ரவத்துக் தகாள்ள டவண்டும். இந்ெப் பிைடெசத்ெில் இவ்வளவு ஆழோக இந்ெ விஷயத்ெில் 
தசன்ற டவதறவரையும் நான் பார்க்கவில்ரை. சிைருக்கு இந்ெப் தபயர்கள் கூேத் 
தெரியவில்ரை. ெீக்ஷிெர் ென் புத்ெகத்ெில் இந்ெப் பரழய பத்ெெிரயப் பற்றி பைோக 
அைசியிருக்கிறார், அது இங்குள்ள வித்வான்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாெொல், அவர்கள் 
ஆச்சரியம் அரேந்து விட்ோர்கள். முடிவாக ெீக்ஷிெர் டவங்கேேகியின், “ைாரிரூ-காகிகூ” 
பத்ெெியில் வந்து ஒட்டிக் தகாண்டு விட்ோர், இெில் ென்னுரேய டகாட்ரேரயக் கட்டியும் 
இருக்கிறார். அவர் பண்ரேய பத்ெெிரய தகாஞ்சம் அத்யயனம் தசய்ெிருக்கிறார். ஆனால் 
இந்ெ காைேத்ரெ ேட்டும் ரவத்துக் தகாண்டு டவங்கேேகியின் பத்ெெியில் அவருக்கு  
ஆளுரே இருக்கத் ொன் தசய்கிறது என்று தசால்வது ெவறு. இவ்வாறு தசால்வது நல்ைதும் 
அல்ை. யாைாவது ஒருவர், அவர் ைத்னாகைத்ரெ அத்யயனம் தசய்ெிருக்கிறார், அெனால் 
ஹிந்துஸ்ொனியில் இன்ரறய சங்கீெத்ெின் எல்ைா நியேங்கரளயும் அவடை தசய்ய டவண்டும் 
என்று தசால்வது சரியாக இருக்காது. அது டபாைத் ொன் இதுவும். நான் எங்கள் உரையாேைின் 
டபாது, ேற்ற பாேகர்கள் பாடுவரெப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன என்று அவரிேம் டகட்டேன். 
அெற்கு அவர், அவர்கள் ைாகங்களின் ஆடைாஹே- அவடைாஹேத்ரெ சரியாகப் 
பாடுவெில்ரை என்றார். பாடுபவர்களுக்கு ெங்கள் இஷ்ேப்படி பாடுவது ேிகவும் பிடிக்கிறது.எந்ெ 
ஸ்வைத்ரெ சதுர்ெண்டியில் எப்படிப் பாே டவண்டும் என்று எழுெப்பட்டிருக்கிறடொ, அவர்கள் 
அப்படிப் பாடுவெில்ரை, அெனால் அவர்கரள ேெிப்பெில்ரை என்று தசான்னார். கேகங்கரளப் 
தபாறுத்ெ வரையிலும் நான் ெனித்ென்ரேரயக் காத்துக் தகாள்கிடறன் முெைிய முெைிய. 
நான் தசால்ை விரும்புவது என்னதவன்றால் எந்ெ விஷயங்களிலும் ோற்றங்கள் டெச காை 
நிரைகளுக்டகற்ப, நேந்துக் தகாண்டு ொன் இருக்கும் என்படெ. எந்ெ ைாகத்ரெ எந்ெ 
ஸ்வைங்களில் பாடினால் டவங்கேேகிக்குப் பிடித்து , சரியாக இருந்ெடொ, அடெ ஸ்வைங்களின் 
இன்று முன்னூறு வருேத்ெிற்குப் பிறகுள்ள சங்கீெப் பிரியர்களுக்கும் பிடித்ெிருக்கத் டவண்டும் 
என்று தசால்வது ேிகவும் ெவறாகும். ருசிக்டகற்றவாறு தோழியில் ோற்றங்கள் வந்ென, 
ஆகாைத்ெில் வந்ெது, சுகோக நம்ரே ரவக்கும் சாெனங்களில் வந்ென, அப்டபாது சங்கீெத்ெில் 
ஏன் ஏற்பேக் கூோது? நான் ெீக்ஷிெரிேம் அவர் புத்ெகத்ெில், "பிைாசீன பத்ெெி" என்ற ெரைப்பில் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தசய்ெிகள் இன்ரறய ெிைாவிேப் பத்ெெிக்கு எவ்வளவு உபடயாகப்படும் 
என்ற டகள்விரய எழுப்பிடனன். இெற்கு எளிரேயான பெில் எதுவும் அவைால் தகாடுக்க 
இயைவில்ரை. அதுவும் சரி ொன். அந்ெப் பத்ெெிகள் இன்ரறய சங்கீெத்ெில் இல்ைாெ டபாது, 
அந்ெப் பண்ரேய பத்ெெியின் நரேமுரற வடிவத்ரெப் பற்றி என்ன தசால்ை முடியும்? நான் , 
சங்கீெ ைத்னாகைத்ெில் குரறந்ெ பட்சம், ஐந்து கிைாே ைாகங்கரள, ஜாெி ைக்ஷேத்ெின் 
உெவியுேன், பாடிக் காட்டுங்கள் என்று அண்ோ ொைபூடையிேமும் டகட்டேன். ஆனால் 
அவைால் ஒன்ரறக் கூேப் பாே முடியவில்ரை. இந்ெ கண்டோட்ேத்ெில் பார்த்ொல், 
நாடகாஜைீாவ் தசான்னது டபாை, அென் அம்சங்கரளப் தபாறுத்ெவரை பண்ரேய சங்கீெம் 
தவறும் பாழரேந்ெ கட்டிேங்கரளப் டபாை நின்றுவிடுகின்றன. ஆனால் என் முயற்சி இது 
டபான்றெல்ை. நான் என்ன தசய்ய விரும்புகிடறன் என்பரெத் தெளிவாகடவ எழுெி 
இருக்கிடறன். அரெ இங்டக ேீண்டும் எழுெ ோட்டேன். சுப்பாைாே ெீக்ஷிெரின் புத்ெகத்ரெ நான் 
தவவ்டவறு இேங்களில் உள்ளவர்களிேம் அரெப் படித்து அென் பாரஷரய விளக்கும் படி 
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டகட்டேன். ஆனால் அரெ யாைாலும் தசய்ய முடியவில்ரை. தசன்ரனப் பகுெியில் தெலுங்கு 
தோழி ேக்களுக்கு ேிகவும் கடினோக இருக்கிறது, என்பது எனக்கு ஆச்சரியோக இருந்ெது. நம் 
பக்கத்ெிலும் ஏறக்குரறய இந்ெ நிரைரே ொன். ேக்களுக்கு கிைந்ெங்கரளப் பற்றிய எந்ெ 
கவரையும் இல்ரை. இெனால் பரழய சங்கீெ கிைந்ெங்கரள விட்டுவிட்டு, முன்டன நகர்ந்து 
விட்ேனர். அவற்றில் புெிய வழிகளில், புெிய சிந்ெரனகரள நுரழத்ெிருக்கிறார்கள். சுப்பைாே 
ெீக்ஷிெரை நான் இவ்வாறு உபடயாகிக்கைாம் என்று நான் நிரனக்கிடறன்: அவருக்குத் தெரிந்ெ 
ைக்ஷே கீெங்கள் ேற்றும் பாேல்கரள நான் கற்றுக் தகாள்டவன். அவருக்கு என்தனன்ன 
நிரனவிருக்கிறடொ, அவற்ரற அவர் வாயாடைடய பாேச்தசய்து அென் அர்த்ெங்களுேன் 
புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். எங்தகல்ைாம் அவருக்கு உெவி தசய்ய முடியுடோ அரெ நான் 
தசய்டவன், ேற்றும் புெிொக ஏடெனும் கிரேத்ொல் அரெ எல்ைாம் எழுெி ரவப்டபன். நான் 
இங்டக ஒவ்தவாரு நகைத்ெிலும் ஒரு சேயம் ஒன்டறா இைண்டோ நாட்கள் ொன் ெங்குடவன், 
அெனால் இங்டகயுள்ள விடசஷோன பாேல்கரளக் கற்று நன்றாக சாெகம் தசய்ய 

முடியவில்ரை. எனக்கு இங்டகயுள்ள சங்கீெத்ெின் அரேப்பின் ைகசியம் புரிந்து விட்ேது. 
இங்டகயுள்ள “பாேி”யின் விடஸஷம் புரிந்து விட்ேது. அெனால் அெிக எண்ேிக்ரகயில் 
உருப்படிகரளக் கற்றுக் தகாள்வென் தபருரே டபாய்விட்ேது. இரறவனின் அருளால், சுப்பைாே 
ெீக்ஷிெர் இங்கு வந்ொல், நன்றாக இருக்கும். இந்ெப் பாேல்கரள நான் அவரிேடே கற்று, 
ேக்களுக்குச் தசால்ைித் ெருோறு அவரிேடே தசால்டவன். சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் புத்ெகத்ரெப் 
பார்த்ொல், அெில் சாஸ்ெிரீய ரீெியான ெகவல்களின் முெற்பகுெி தகாஞ்சம் ொன் இருக்கிறது 
டபாைத் டொன்றுகிறது. புத்ெகத்ெில் இைண்டு பாகங்கள் இருந்ொலும், அெில் அெிகோன அளவு 
பாேல்கரள ஸ்வை ைிபியில் தகாடுத்ெிருக்கிறார். இந்ெப் பாேல்கள் நன்றாக இருக்கின்றன.  

சிை விேங்களில் ெிைாவிே பத்ெெியின் ைக்ஷேகீெங்களின் அரேப்ரபயும் காட்டுகிறார் 
ஆனால் சாஸ்ெிரிய விஷயங்ககரள முெல் பாகத்ெின் தொேக்கத்ெில் ேட்டும் 
தசால்ைியிருக்கிறார். அடெ பகுெியில், முெல் ஐம்பது பக்கங்களில் சங்கீெக்காைர்களின் 
வாழ்க்ரக வைைாற்ரறக் தகாடுத்ெிருக்கிறார். இந்ெப் பகுெி வைைாற்று ரீெியாக நன்றாக 
இருக்கிறது, நான் அரெ தோழிதபயர்த்து ரவக்கப் டபாகிடறன். இெற்குப் பிறகு சங்கீெத்ெின் 
பிைாசீன பத்ெெி பற்றி, 7-8 பக்கம் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அெில் சிை சேஸ்கிருெ 
ஸ்டைாகங்கரள எடுத்துக் தகாண்டு அென் அர்த்ெம் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அெிதைான்றும் 
விடசஷோக இல்ரை. மூன்றாம் பக்கத்ெில் பேம் வரைந்து டசாேநாெரின் (ைாகவிடபாெம்) 
ேற்றும் சார்ங்கடெவரின் ஸ்வை அரேப்பு காட்ேப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அெில் முக்கியோக - 
அெிலும் எனக்குத் தெளிவில்ைாெ பகுெி - சார்ங்கடெவரின் டகாேள ரி ெ க நீ" ஆகிவற்றின் 
தபயர் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறடெ ெவிை ென் புத்ெகத்ெில் இென் உபடயாகத்ரெ எவ்வாறு 
தசால்ைி இருக்கிறார்? இது குறித்து ெீக்ஷிெர் ஒன்றும் தசால்ைவில்ரை. நான் இது பற்றி 
அவரிேம் டகள்வியும் டகட்டேன் ஆனால் அவைால் பெில் தசால்ை இயைவில்ரை. ெீக்ஷிெரின் 
புத்ெகரெப் பற்றிய ேெிப்படீ்ரே ஹிந்து நாளிெழில் ஸ்ரீ சுந்ெைம் அய்யர் தசய்ெிருக்கிறார். 
அவரும் டசாேநாெர் ேற்றும் அவருரேய ஸ்வைங்கரளப் பற்றி சூசகோகச் தசால்ைி 
இருக்கிறார். ஆனால் இந்ெ விஷயம் பற்றி அவரும் எதுவும் எழுெவில்ரை. தவறுேடன 
டஸாேநாெரின் ஸ்வைங்களின் தபயர் ேட்டும் தகாடுத்ெிருக்கிறார். நான் வடீ்டுக்குச் தசன்ற 
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பின் இது குறித்து அவரிேம் டகட்கப் டபாகிடறன். முடிந்ொல் ெிருேைய்ய நாயுடுவின் 
உெவிடயாடு டகட்டபன், இெனால் அவர்கள் இருவருக்கும் இது பற்றிப் டபச ஸந்ெர்ப்பம் 
கிரேக்கும். இருக்கட்டும். எனக்கு ைத்னாகைம் ேற்றும் ைாகடபாெத்ெின் ஸ்வை பிைகைேத்ெில் 
என்ன தொேர்பு இருக்கிறது என்று பார்க்கடவண்டும். ) புத்ெகத்ெின் ஏழாவது பக்கத்ெில் 
வாக்டகயக்காைர்களின் ைக்ஷேங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன, அரவ ைத்னாகைத்ெின் 
பிைகீர்ே அத்ெியாயத்ெிைிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நான் ெீக்ஷிெரிேம், பிைகீர்ே 
அத்யாயத்ெில் தவவ்டவறு "ஸ்ொயா" முெைியரவ தசால்ைப்பட்டிருக்கிறடெ, அது பற்றி 
சிந்ெித்ெிருக்கிறரீ்களா? என்று டகட்டேன். அவர் இல்ரைதயன்றார். அடுத்ெ அத்ெியாயம், 
"சங்கீெ ைக்ஷே ஸங்க்ைஹ சங்கீெ பிைகைேம்". இெில் முக்கியோக ைத்னாகைத்ெில் ஸ்ருெி, 
மூர்ச்சரன, கிைாேம், அைங்காைம் இரவ குறித்ெ ஸ்டைாகங்கரள எடுத்து அென் அர்த்ெம் 
விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றின் நரேமுரற பிைடயாகம் பற்றி ெீக்ஷிெர் 
தேௌனோக இருந்து விடுகிறார். நான் இது டபான்ற புத்ெகத்ெில் சுட்டிக் காட்டும் ெவறு 
என்னதவன்றால், கிைந்ெக்காைர் நல்ை உபடயாகமுள்ள ெகவல் ெருவெிைிருந்து பின் வாங்கி 
விடுகிறார், ேற்றும் டநைடியாக ெனக்குத் தெரியாது என்றும் தசால்வெில்ரை. இன்ரறய 
சங்கீெத்ெிற்கு கிைாேம். மூர்ச்சரன ஆகியவற்டறாடு சம்பந்ெம் இல்ைாவிட்ோலும் , பிைாசீன 
சங்கீெத்ெில் அவற்றின் உபடயாகம் என்ன என்பரெயாவது விளக்குவது அவர்களின் கேரே 
அல்ைவா? தவறுேடன தோழிதபயர்த்துக் தகாண்டு உட்கார்ந்து விடும் கிைந்ெக்காைர்கரள நான் 
புகழ முடியாது. அந்ெ பண்ரேய காைத்ெில் சங்கீெத்ரெ எப்படிப் பாடுவார்கள், அவற்றின் 
நியேங்கள் எப்படி இருந்ென, இவற்ரறப் புத்ெகத்ெில் தெளிவாக்க டவண்டும். ஆனால் அந்ெ 
விஷயங்கள் ெீக்ஷிெருக்டக தெரியாெ டபாது பாவம், அவைால் கிைந்ெத்ெில் எப்படி எழுெ 
முடியும்? ஸ்டைாகங்களின் உெவியால் இருபத்ெிைண்டு ஸ்ருெிகள் எழுெப்பேைாம், அவற்றின் 
டேல் ஸ்வைத்ரெ நிர்ேயிக்க முடியும், ஆனால் இவ்வளவு டபாொது.  அந்ெ ஸ்வைங்களின் 
மூர்ச்சரனகள், கிைாேம், ைாகம், ஜாெிடயாடு சம்பந்ெத்ரெ நிர்ேயிக்க டவண்டும், பிறகு அடெ 
டேளங்களாக இன்ரறய சங்கீெத்ெில் எரவ, எப்படி, ஏன் என்பரெயும் காட்ே முயற்சி தசய்ய 
டவண்டும். அப்டபாது ொன் அவரை இந்ெ நூற்றாண்டின் உத்ெேோன கிைந்ெக்காைர் என்று 
தசால்வது அழகாக இருக்கும். இருக்கட்டும். ெீக்ஷிெைால் தகாடுக்கப்பட்ே அளவு விவைங்கள் 
கூே இன்று வரை ஒருவரும் தகாடுக்கவில்ரை. இந்ெ டகாேத்ெில் இந்ெப் புத்ெகத்ரெப் 
பார்த்ொல், ெீக்ஷிெரின் புகழின் உண்ரே விளங்கும். எனக்கு இப்டபாது கூே தெலுங்கு 
தெரியாது, புரிந்ெ பின், புத்ெகத்ரெப் பற்றி இன்னும் அெிகாைப் பூர்வோக எழுெ முடியும். என் 
நண்பர் ெிருேைய்ய நாயுடு ெீக்ஷிெர் கேகப் பிைகைேத்ரெ நன்றாகக் தகாடுத்ெிருக்கிறார் என்று 
தசான்னார். அவர் எனக்காக இந்ெப் பகுெிரய தோழிதபயர்த்துத் ெைப் டபாகிறார். அது 
கிரேத்ெபின் பார்ப்டபன். 

சதைிவாை ெிந்தரை :-    
ொர்ங்கடதவரின் வம்ொவைி - சதற்கு-வேக்கின் டெர்க்ரகயின் கைவு  

திருசநல்டவலி        செவ்வாய்க்கிழரம  
         டததி 20 டிெம்பர்  
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குறிப்பு: சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் ென்ரன டவங்கேேகியின் பைம்பரையாகப் பாவிக்கிறார், அது 
ேட்டுேன்று, ென்ரன அவர் வம்சத்ெில் வந்ெவர் என்றும் நிரனக்கிறார். டவங்கேேகியின் 
ேருேகன் அவருக்குச் தசால்ைிக் தகாடுத்ெொகச் தசால்கிறார். டவங்கேேகியின் ெந்ரெ 
டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் பிைசித்ெி தபற்ற ொனப்பாச்சார்யாரின் சிஷ்யர். ொனப்பாச்சாரியாரின் குரு 
சார்ங்கடெவர்., இவ்வாறு ென் பைம்பரைரய ெீக்ஷிெர் தசால்கிறார். இவ்வாறு இருக்கைாம் கூே. 
ஹிந்துஸ்ொன ீசங்கீெத்ரெ முன்டனற்றம் அரேயச் தசய்வெில் சதுர்ெண்டிப்பிைகாசிரகரய 
உபடயாகிக்க முடிந்ொல், நேக்கு ஒரு தபரிய தகௌைவோன பைம்பரை கிரேக்கக் கூடும். 
ஆனால் ைத்னாைத்டொடு சதுர்ெண்டியின் தொேர்ரப நல்ை விெோக காட்ே முடிய டவண்டும். 
இப்டபாதும் டெசம் முழுவதும் பிையாேம் தசய்து, தவவ்டவறு வித்வான்கரளச் சந்ெிக்க 
டவண்டும். என் மூைோக இன்னும் என்தனன்ன டசரவகரள இரறவன் வாங்கிக் தகாள்ளப் 
டபாகிறாடனா என்று எனக்தகன்ன தெரியும்? என் ரகயால் வேக்கத்ெிய சங்கீெத்ெின் 
நிரைரய ஏற்படுத்ெ டவண்டும் என்ற ஆழோன ஆரச இருக்கிறது, டெச முழுவெிலும் 
முக்கியோன பன்னிைண்டு ஸ்வைங்கள் ஒடை டபாை இருந்ொல், தெற்கின் சாஸ்ெிரிய 
சங்கீெத்ெின் சித்ொந்ெெத்ரெ குறிப்பாக டவங்கேேகியின் எண்ேத்ரெ நிச்சயம் 
உபடயாகிக்க முடியும். இங்டகயுள்ள ைாகங்கள் டவறாக இருந்ொலும், பாடும் ரீெி 
டவறாக இருப்பினும், எல்ைா இேங்களிலும் அடிப்பரே ெத்துவம் ஒன்றாக 
இருக்கிறது என்பரெ ஏற்றுக் தகாள்வெில் என்ன கஷ்ேம் இருக்க முடியும். வேக்கில் 
இரெ விே அெிக சாஸ்ெிைத்துவம் தெரிந்ொல் அரெப் பற்றியும் சிந்ெிப்டபன், ஆனால் 
அவ்வாறு இல்ரைதயன்றாலும் கூே, டவங்கேேகிரய என் குருவாகக் தகாள்வெில் 
எனக்கு எந்ெ சங்டகாசமும் இல்ரை. தோத்ெத்ெில், டெச முழுவெிலும் ஒரு 
பத்ெெிரய நிரைநிறுத்ெ அது ஒரு முயற்சிடய ஆகும். என் பேிக்கு முெைில் 
எெிர்ப்பும் இருக்கும். ஆனால் சிை காைம் தசன்ற பின்,  

என் மூைோக ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்ே இந்ெ வழி , எெிர்காைத்ெில் அெிலும் குறிப்பாக படித்ெ 
சமூகத்ெிற்கு ஏற்றொக இருக்கும், என்பது என் ஆரச. ைாஜா டேடகாரும் முயற்சி 
தசய்ெிருக்கிறார். ஆனால் அவர் வேக்கின் ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ெிற்கு நல்ை பத்ெெி 
தகாடுத்ெிருக்கிறார் என்று நான் ஏற்றுக் தகாள்ளவில்ரை. எனக்தகன்னடவா அவர் பண்ரேய 
சேஸ்கிருெ கிைந்ெக்காைர்களின் பத்ெெிரய ேீண்டும் நிரை நிறுத்ெ ேட்டும் முயன்றிருக்கிறார். 
என்னிேம் இப்டபாதும் டபாெிய கருவிகள் இல்ரை. ஆனால் என்தனன்ன விஷயங்கள் டெரவ 
என்பது குறித்ெ எண்ேம் எனக்குத் டொன்ற ஆைம்பித்ெிருக்கிறது. இரெ இரறவனருளால் 
நிரனவில் தகாண்டு, இந்ெப் பேிரயச் தசய்ய முடிந்ொல் இது தபரும் தபாறுப்பும் கூே. 
இரறவன் என்ரன ஸம்ஸாை பந்ெத்ெிைிருந்து விடுவித்ெிருக்கிறான், இதுவும் ஒரு விெத்ெில் 

அவனுரேய அருள் என்று டொன்றுகிறது. வங்காளம் ேற்றும் வே இந்ெியாவில் சாஸ்ெிை 
ரீெியாக என்தனன்ன கிரேக்கக்கூடும் என்பரெப் பார்க்காேல், எரெயும் ெீர்ோனிக்க முடியாது 
என்பதும் தெளிவாகிறது. எந்ெ இரறவன் என்ரன இங்டக அரழத்து வந்ெிருக்கிறாடனா 
அவனுக்கு ேீெியுள்ள ெிரசகளில் என்ரனக் கூட்டிச் தசல்ை என்ன ெரே இருக்கும்? 
எெிர்காைத்ெில் உள்ள பேிரய அவன் ரகயிடைடய ஒப்பரேப்பது ொன் சரி. ஆனால் 



Page 191 of 268 
 

தெற்கின் ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெ வேக்கிலுள்ள பத்ெெியில் டபாடுவது ேட்டும் உசிெோனொக 
இல்ரை. இங்டக எப்படி ோயாோளவம் ஆெி ஸப்ெகோக இருக்கிறடொ, அடெ டபாை, 
பிைாவல் நம் பக்கத்ெில் இருக்கிறது என்பரெ எப்டபாதும் ேறக்க்கக் கூோது. நம் பக்கத்துப் 
பத்ெெிரய அடெ சுத்ெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ெின் அடிப்பரேயில் நிரை நிறுத்ெ டவண்டும். 
முெைில், இங்டக ைாகங்களுக்கான நியேங்கரளத் ெீர்ோனம் தசய்ெிருக்கிறார்கடள, அது டபாை 
நம் பக்கத்ெிலும் தசய்வெற்கு முயற்சி தசய்யடவண்டும். அரெ நிர்ேயிக்க, வேக்கிலுள்ள 
அருரேயான ஸம்ப்ைொயப் பாேல்கரளச் டசர்த்து, அவற்ரறப் பற்றி சிந்ெித்து ேனனம் தசய்ய 
டவண்டும். இந்ெப் பாேல்கரள உரிய நபர்களிேம் தபற டவண்டும். இந்ெப் பாேல்களின் 
உெவியுேன், நியேங்கரள நிர்ேயித்து, பத்ெெிரயச் தசய்ய டவண்டும். அரவ பிைசுைோன 
பின், அவற்ரற ேக்கள் விரும்பும் வண்ேம் தசய்ய டவண்டும், டேலும் அரெ நிரை நிறுத்ெ 
டசர்த்து ரவத்ெ எல்ைா ஸம்ப்ைொயோன பாேல்கரளயும் பிைசுரிக்க டவண்டும். இவ்வாறு 
தசய்ெ பின்பத்ெெி ேற்றும் பிைசாைம் அொவது ைக்ஷ்யம் ேற்றும் ைக்ஷேம், இரவ 
ஒன்றிரேந்து அெற்கு ேெிப்பு கிரேக்கும். ைத்னாகைம் முெைிய பரழய கிைந்ெங்கடளாடு 
தொேர்ரப நிரைநிறுத்தும் முயற்சி, பைம்பரையின் உன்னெத்ரெத் ெீர்ோனிப்பெற்காகத் ொன். 
இவ்வாறு தொேர்ரபக் காட்டினால், ஆயிைம் வருேத்து வைைாறு ெயாைாகிவிடும். ஆர்ய 
ேற்றும் ெிைாவிே பத்ெெிகள் முற்றிலும் தவவ்டவறாக இருந்ெனவா? அவற்றில் ஒடை டபாை 
இருக்கும் பகுெிகள் எரவ ேற்றும் எப்படி இருந்ென? டெசமுழுவெிலும் பன்னிைண்டு ஸ்வைம் 
ஒடை டபாை எப்டபாது இருந்ெது, எப்படி ஆனது என்ற டகள்வியும் சிந்ெிக்க டவண்டிய ஒன்று. 
ெிைாவிே கைாச்சாைம் வேக்கிற்கும் வந்ெது என்பது நாம் அரனவரும் படித்ெது ொன். அென் 
மூைம் வேக்கின் பத்ெெியின் டேல் ஏடெனும் பரிோேம் ஆனொ இல்ரையா? எப்டபாது, 
எப்படி? இரெயும் பார்த்ொல் நன்றாக இருக்கும். 

திருசநல்டவலி       செவ்வாய்க்கிழரம  
        டததி 20 டிெம்பர் 

நாங்கள் எட்ரேயாபுைத்ெிைிருந்து கிளம்பி, இந்ெ இேத்ெிற்கு ோரை ஐந்து ேேிக்கு வந்து 
டசர்ந்டொம். ெங்குவெற்கான ஏற்பாடு எளிொக இருக்க, எட்ரேயாபுைத்ெின் ெீவான் ஸாஹிப் 
அொவது ஜகன்னாெ தசட்டி ெிருதநல்டவைியில் ென் பங்களாவின் குோஸ்ொவிற்குக் கடிெம் 
தகாடுத்ெிருக்கிறார். ேதுரையிலுள்ள என் நண்பர் ைாேஸ்வாேி பிள்ரள அவர்களும் ---- 
டவங்கே ஸ்வாேிக்குக் கடிெம் தகாடுத்ெிருக்கிறார். நாங்கள் எட்ரேயாபுைத்து பங்களாவில் 
ொன் ெங்கிடனாம். ோரை தகாஞ்ச டநைம் கழித்து ொேிைவர்ேி நெிரயப் பார்க்கச் தசன்டறாம். 
எட்ரேயாபுைத்ெின் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர், சதுர்ெண்டிபிைகாசிரகயின் நகரைப் தபற 
டவண்டுோனால் நீங்கள் ெிருதநல்டவைியின் கிருஷ்ேஸ்வாேி அய்யரைச் சந்ெியுங்கள் என்று 
தசால்ைி இருந்ொர். அவர் நாகரி ைிபியில் எழுெித் ெை ஆட்கரள அரழத்து பிைெி எடுத்துக் 
தகாடுத்து உங்களுக்கு அனுப்புவார். அவர் அறிவுரையின்  படி, இன்டற ஏ. கிருஷ்ேஸ்வாேி-
ரயக் கண்டுபிடிக்க ஆள் அனுப்பியிருக்கிடறன். இவர் ேிகவும் ொர்ேீகோனவர். ஐம்பது 
வருேத்ெிற்கும் டேற்பட்ே, புத்ெிசாைியான,  பிைசித்ெி தபற்ற  தபரிய வக்கீல். அவர் நாரள 
காரை எட்டு ேேிக்கு பங்களாவிற்கு வருவொக பெில் அனுப்பினார். ோரை ஒன்றும் தசய்ய 
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இயைவில்ரை. எனக்குக் கிரேத்ெ ெகவைின் படி, ெிருதநல்டவைியின் சங்கீெக்காைர்களில் 
முத்ரெயா பாகவெர் என்ற தபயருள்ள ஒருவர் இருக்கிறார் என்று தெரிந்ெது. அவர் 
இங்கிருந்து தகாஞ்சம் தொரைவிலுள்ள, ஒரு ஊரில் இருக்கிறார் என்று ஒருவர் தசான்னார். 
ஆனால் அவருரேய புகழ் சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர் என்பெில் இல்ரை. அங்டக டபாவெற்கு 
ையில் வசெி இல்ைாெொல், டபாகும் எண்ேத்ரெக் ரக விட்டு விட்டேன். நான் ெஞ்சாவூரில் 
இருந்ெ டபாது, அங்டக முத்ரெயா பாகவெர் என்ற தபயரில் இன்தனாருவரைச் சந்ெித்டென். 
அவர் எனக்குப் பாடிக் காட்டி, 'அெீெ அநாகெ; விஷயத்ெின் விளக்கமும் தகாடுத்ொர். அவரும் 
இந்ெ ஊரில் இருப்பொக என்னிேம் தசான்னார். அவர் எனக்குச் சின்னஸ்வாேி முெைியாரின் 
'ஓரியண்ேல் ம்யூஸிக்' புத்ெகத்ரெத் ெை ஒப்புக் தகாண்டிருந்ொர். அெனால் அவருரேய 
இேத்ெிற்கு நாரள டபாவொகத் ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன். 

புென்கிழரே  
டெெி 21 டிசம்பர்  

இன்று காரை ஸ்ரீ கிருஷ்ேஸ்வாேி அய்யர் வந்ொர். அவருேன் தபரிொகப் டபச்சு வார்த்ரெ 
நேந்ெது. நான் அவரிேம் என் உத்டெசம் முெைியவற்ரறச் தசான்டனன்., இந்ெ ேனிெர் ேிகவும் 
ேரியாரெப்பட்ேவைாக இருந்ொர். இவர் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரை ேிகவும் புகழ்பவர். இவர் தெலுங்கு 
தோழியில் கவிரெ முெைியவற்ரற எழுெியிருக்கிறார். அவருக்கு சங்கீெ ஞானம் 
இல்ைாெொல், அவருேனான டபச்சு வார்த்ரெயின் ஸாைத்ரெ இங்டக எழுெத் டெரவயில்ரை. 
அவர், “ெிருவனந்ெபுைம் நகைத்ெில் ைாேசாந்த்ை பாகவெர் ஒரு ேிகவும் பிைசித்ெி தபற்ற 
ரவேிகர், அவரை அவசியம் டகளுங்கள், அங்டக பரழய கிைந்ெங்களின் நூைகமும் 
இருக்கிறது, அெனால் அங்டக உங்களுக்கு உபடயாகோன சிை ஓரைச்சுவடிகள் கிரேக்கும் 
சாத்ெியம் இருக்கிறது” என்றார். அவர் ெிருவனந்ெபுைத்ெின் ெீவானுக்கும், ஸ்ரீ 
டகைளவர்ோவுக்கும் கேபெி சாஸ்ெிரிக்கும் அறிமுகக் கடிெமும் எழுெிக் தகாடுத்ெிருக்கிறார். 
நான் அரெ உபடயாகிக்கப் டபாகிடறன். ோரை நான் ெஞ்சாவூரில் சந்ெித்ெ முத்ரெயா 
பாகவெரின் வடீ்ரேக் கண்டுபிடித்டென். டேலும் அவரிேம் புத்ெகத்ரெப் பற்றிக் டகட்டேன். 
அவர் நாரள புத்ெகத்ரெ வைவரழத்து உங்களுக்கு ெிருவனந்ெபுைத்ெிற்கு அனுப்பித் 
ெருகிடறன். எனக்காகப் பாடுவெற்கு அேர்ந்ொர், ஆனால் எனக்கு டநைேில்ைாெ காைேத்ொல், 
ேறுத்து விட்டேன்.  

ஸரஸ்வதி மஹால் புத்தகாலயம் திருவைந்தபுரம் திருவாங்கூர் திருவைந்தபுரம், 
ராஜ ொத்திரம்  
         சவள்ைிக்கிழரம 23 டிெம்பர் 1904  

நாங்கள் பேகில் சவாரி தசய்து , தகால்ைம் டபாகும் பாரெயில் தசன்று இன்று காரை ஐந்து 
ேேிக்கு 40 ரேல் கேந்து, ெிருவனந்ெபுைம் வந்ெரேந்டொம். இங்டக வருவெற்கு முன், 
ெஞ்சாவூர் வக்கீல்  ஸ்ரீ டகாபாைைாவுரேய கடிெம் இங்டக தவங்கேைாவிேம் வந்ெிருந்ெது. 
அவர் எங்களுக்காக ைாஜா சத்ெிைத்ெில் நல்ை வடீ்ரே ஏற்பாடு தசய்து ரவத்ெிருந்ொர். 
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ெங்குவெற்கான ஏற்பாடு நன்றாக ஆனது. சாப்பாட்ரே முடித்துக் தகாண்டு இைண்டு ேேிக்கு 
இந்ெ ஊரின் ேஹாைாஜா டகைள வர்ோவின் முெல் ைாேியின் தசாந்ெக்காைைான ஒரு தபரிய 
வித்வானுேன் சந்ெிப்பு நேந்ெது. இவருக்கு ெிருதநல்டவைியின் ஸ்ரீ கிருஷ்ேஸ்வாேி 
அய்யங்கார் அறிமுகக் கடிெம் தகாடுத்ெிருந்ொர். கடிெம் ேற்றும் கார்ரே அனுப்பியவுேன், 
உேடன அரழப்பு வந்ெது. டபச்சுவார்த்ரெயின் டபாது, இங்டக சங்கீெக் கிைந்ெங்கரளச் 
டசர்க்கும் டநாக்கத்துேன் வந்ெொகத் தெரிவித்டென். நான் தசன்ரனயிலும் ெஞ்சாவூரிலும் 
இருந்ெடபாது, இங்டக டபைஸ் நூைகம், பிைசித்ெி தபற்றது,அங்டக சிை கிைந்ெங்கள் கிரேக்கும் 
என்று டகள்விப்பட்டேன். இைண்ோவது டநாக்கம் உங்களுரேய இந்ெ ஊரில் ைாேசந்த்ை ேற்றும் 
ேஹாடெவ பாகவெர் என்ற தபயடைாடு இைண்டு சங்கீெ வித்வான்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 
பாட்ரேக் டகட்டுவிட்டு, இது விஷயோக சிை ெகவல்கள் தபறுவது. அவர், ைாேசந்ெிை பாகவெர் 
கிைாேத்ெிற்குச் தசன்றிருக்கிறார் என்றார். அவரிேம் கேபெிசாஸ்ெிரி என்ற ஒரு தபரிய 
சேஸ்கிருெ வித்வான் இருக்கிறாைாம். ஆனால் விடுமுரற ஆனொல், இைடவ 
ெிருதநல்டவைிக்குச் தசன்று விட்ோைாம். அவர் இருந்ொல் டபைஸ் நூைகத்ெின் கிைந்ெங்கரளப் 
பற்றிய ெகவல் நன்றாகக் தகாடுக்க முடிந்ெிருக்கும். இருக்கட்டும். இெற்குப் பிறகு அவர் ென் 
எழுத்ெரை அரழத்து, டபைஸ் நூைகத்ெின் டகட்ேைாக்ரக வைவரழத்து, என்னிேம் தகாடுத்து, 
அெில் புத்ெகத்ரெப் பார்த்துக் குறித்துக் தகாள்ளுங்கள் என்றார். நானும் அெற்டகற்ப குறித்துக் 
தகாண்டேன், அரெ டநைாகச் தசன்று பார்ப்பெற்காக நாரள ேெியம் 2 ேேிக்குச் தசல்ைத் 
ெீர்ோனித்டென். இெற்குப் பிறகு அவரிேம் பிைெிகரளக் டகட்டபன். நகல்கரள என் தசைவில் 
சந்டொஷோகக் தகாடுப்பெற்கு அவர் ெயாைாக இருந்ொர். ஸ்ரீ டகைள வர்ோ தோழிகள் 
நன்கறிந்ெவைாக இருந்ெொல் ேிகவும் தபயர் தபற்றவைாக இருந்ொர். அவர் ேிகவும் 
அறிவுள்ளவர். ேக்கள் அவருக்கு வரீே வாசிக்கத் தெரியும் என்று தசால்கிறார்கள். ஆனால் 
அவர் எனக்கு வாசித்துக் காட்ேவில்ரை. அவருக்கு சங்கீெ சாஸ்ெிை ஞானம் ேிகக் 
குரறடவ என்று தசான்னார். இரெ அடுத்து அவர் சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் புத்ெகம் 
பிைசுைோனது பற்றிச் தசான்னார். அந்ெப் புத்ெகம் எனக்கு எட்ரேயாபுைம் ேஹாைாஜா 
மூைம் கிரேத்ெிருந்ெது, என்று நான் தசான்டனன். அந்ெப் புத்ெகத்ரெப் பற்றி அவர் 
கருத்து என்ன என்பரெ அறிய ெீக்ஷிெர் ஆரசப்படுகிறார் என்றும் தசான்டனன். ஸ்ரீ 
டகைள வர்ோ, நான் அந்ெப் புத்ெகத்ரெ யாரிேோவது காட்ே டவண்டும் என்றார். 
அெற்குப் பிறகு நான் அவருக்கு எழுதுகிடறன். புத்ெகம் ேிகவும் தபரிொக இருக்கிறது. 
இெற்குப் பிறகு ேற்ற நகைங்கள், ேற்றும் சீடொஷே நிரை பற்றிய டபச்டசாடு அந்ெப் 
டபச்சு வார்த்ரெ முடிந்ெது. அவர் தகாடுத்ெ டகட்ேைாக்கில், நான் கீழ்க்கண்ே 
புத்த்கங்கரளக் குறித்துக் தகாண்டேன்.  

1. சங்கீெ சூோேேி 2. சங்கீெ சிந்ொேேி 3. சங்கீெ ஸுொ 4. சங்கீெ சுொகை 5. 
ஸப்ெஸ்வை ைக்ஷேம் 6. ஸ்வைொளாெி ைக்ஷேம் 7. ஸ்வை சிந்ொேேி 8. சங்கீெ 
ஸர்வார்த்ெ ஸாை ஸங்க்ைஹம் 9. சபாைஞ்சனம் 
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ெைிக்கிழரம 3 மணிக்குப் பிறகு  

ெீர்ோனித்ெபடி, இன்று ஸைஸ்வெி ேஹால் நூைகத்ரெப் பார்க்கப் டபாடனன். அங்டக பார்த்ெ 
ஒரு விந்ரெயான  பழக்கம் இவ்வாறாக இருந்ெது. நூைகத்ெின் எழுத்ெர் ஹரிைாய் என்ற 
ேஹாைாஷ்டிை பிைாேேர் அரழக்கப்பட்டிருந்ொர். அவர் , நூைகத்ெில் சைஸ்வெி வாசிப்பொல், 
எவ்வளவு அவசியடோ அவ்வளவு ேட்டுடே துேி டபாட்டுக் தகாள்ளடவண்டும், காட்டிய 
டவட்டி ேற்றும் சரீைத்ரெ ேரறக்க ஒரு துண்டு என்ற இைண்டு வஸ்ெிைங்கரள ேட்டும் 
டபாட்டுக் தகாள்ளடவண்டும் - நீங்களும் அப்படிடய தசய்யுங்கள் என்றார். ைாஜாவின் 
அைண்ேரனயில் இவ்வாறு ெிறந்ெ உேம்புேன் தசல்வது சற்று விசித்ெிைோக இருந்ெது. 
ஆனால் டவறு வழியில்ரை. காைில் தசருப்பு டபாட்டுக் தகாள்ளவில்ரை. தவறும் இைண்டு 
வஸ்ெிைங்கடளாடு உள்டள தசன்டறன். அங்டக ஹிஸ் ரஹனஸ் டகைள வர்ோ ென் 
எழுத்ெர்கரள முெைிடைடய அனுப்பிக் தகாடுத்ெிருந்ொர், அவர் எனக்காக, சிை 
ஓரைச்சுவடிகரள முன்னொகடவ அனுப்பி டேரஜ டேல் ரவத்ெிருந்ொர், ெஞ்சாவூடைாடு 
ஒப்பிட்ோல் இந்ெ நூைகம், அவ்வளவு தபரிெல்ை என்பது விரைவிடைடய தெரிந்ெது. 
அங்டகயுள்ள புத்ெகங்களின் டகட்ேைாகும் என்னிேம் இருக்கிறது. இரெ விே ெஞ்சாவூர் 
நூைகம் இருபத்ரெந்து ேேங்கு தபரிது. சங்கீெத்ரெப் பற்றி நான் குறித்து ரவத்துக் தகாண்ே 
புத்ெகங்களுள், சங்கீெ சிந்ொேேி அெிகம் உபடயாகோக இருக்கவில்ரை. நிருத்யத்ெிற்கு 
அெிக முக்கியத்துவம் தகாடுக்கப்பட்டிருந்ெது.  

(2) சங்கீெ சூோேேி - இந்ெ சிறிய புத்ெகம் ொளபத்ெிைத்ெில்  இருந்ெது. இென் முழு 
பிைெிரயக் டகட்டிருக்கிடறன்  

(3) சங்கீெ சுொகை - இெில் இைண்ோவொன ொளாத்யாயம், ஜாெி ைக்ஷேம் ேற்றும் ைாக 
ைக்ஷேம் ஆகிய 10 பக்கங்கரளக் டகட்டிருக்கிடறன்.  

4. சங்கீெ சுொ - இந்ெ கிைந்ெத்ெிைிருந்து 66 முெல் 82 வரையான 16 பக்கங்கரளக் 
டகட்டிருக்கிடறன்.  

5. ஸ்வைொளாெிைக்ஷேம் - இெிைிருந்து சேஸ்கிருெ ஸ்டைாகங்கரள ேட்டும் 
டகட்டிருக்கிடறன். 

இரெத் ெவிை “சங்கீெ ஸர்வார்த்ெ ஸாை ஸங்க்ைஹம்” என்ற தபயருள்ள புத்ெகம், நூைகத்ெின் 
இைண்ோவது கட்டிேத்ெில் இருக்கிறது. அரெப் பார்க்க நாரள தசல்ை இருக்கிடறன். 
தோத்ெத்ெில், இவ்வளவு தெரிந்ெது. என்ன ொன் ெிருவாங்கூர், ேிகவும் பரழய 
சேஸ்ொனோக இருந்ொலும், இங்டக இது குறித்து சாஸ்ெிரிய விஷயம் கிரேக்கும் சாத்ெியம் 
இல்ரை. இங்டகயுள்ள பிைசித்ெி தபற்ற சங்கீெம் அறிந்ெ பாகவெர்கள் இருவரும் ஊரில் 
இல்ரை என்பது துைெிர்ஷ்ேவசோனது. அவர்கள் விரைவில் வருவார்கள் என்பது 
தெரியாெொல், அவர்கரளக் டகட்பது இப்டபாது சாத்ெியம் இல்ரை. இங்டக இது பற்றிப் 
டபசுபவர்கள், டவறு யாடைனும் கிரேத்ொல், நான் நிச்சயம் டபசுடவன். என்ன கிரேக்கிறது 
என்பரெப் பார்ப்டபாம்.  
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டேடை தசால்ைப்பட்ே புத்ெகங்கள் ேரையாளம் ைிபியில் எழுெப் பட்டிருந்ெொல், ேஹாைாஜா 
டகைள வர்ோ ென்னுரேய எழுத்ெரை அரெப் படிக்கச் தசால்ைி இருந்ொர். அவர் 
படித்ெெிைிருந்து, அெில் பை விஷயங்கள் அப்படிடய ைத்னாகைத்ெிைிருந்து எடுக்கப் பட்டிருந்ெது 
என்று தெரிந்ெது. ஆங்காங்டக அரேப்பும் சரியாக இருக்கவில்ரை. ஜாெி பிைகைேத்ெிற்குப் 
பிறகு கிைாே ைாகம் டபான்றரவ. பிைகீர்ேகாத்யாயம், ேற்றும் வாத்யாத்யாயத்ெில், தவவ்டவறு 
விெோக அடெ வரீேகளின் அடெ டபான்ற வர்ேரனகள். இென் மூைம் இந்ெ எல்ைா 
கிைந்ெங்களும் ைத்னாகைத்ெிற்குப் பின்னர் வந்ெது என்பது தெரிந்ெது. யார் கண்ோர்கள் அெற்கு 
முன்னரும் இருந்ெிருக்கைாம். ஆனால் ைத்னாகைத்ரெப் டபான்ற விஷயங்கள் அவற்றில் 
இல்ரை, அெனால் அப்படிச் தசான்டனன். நிருத்யாத்யாயம் ேற்றும் வாத்யாத்யாயம் எனக்கு 
இப்டபாது டெரவ இல்ரை. வாத்யாத்யாயம் ேற்றும் நிருத்யாத்யாயம் இல்ரை அெனால் 
அந்ெப் பகுெிகரளப் படிக்கடவ இல்ரை.. ஸ்வைம்,ைாகம் , ேற்றும்  ொளத்ெின் பகுெிகள் 
ஆங்காங்டக பிடித்ெிருந்ென. இங்டக தெளிவாக எளிொக எழுதுபவர்கள் அெிகம் இல்ரை. 
நூைகத்ெின் எழுத்ெர் ஹரிபந்த்-ெிற்கு சேஸ்கிருெம் நன்றாக வருவெில்ரை, இந்ெ 
துைெிர்ஷ்ேவசோன நிரையால், ரகயில் என்தனன்ன கிரேக்கிறது என்பரெப் பார்க்க 
டவண்டும். நம் பக்கத்ெில் ைத்னாகைம் பிைசித்ெி தபற்றொக இருப்பொல் இந்ெ ேற்ற 
கிைந்ெங்களுக்கு தபரிொக முக்கியத்துவம் இல்ரை. ஒரு கிைந்ெத்ெில் முக்கியோன பெிரனந்து 
டேளங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன என்பரெப் பார்த்ெது ஒரு ைாபகைோன விஷயம். அந்ெ 
கிைந்ெம் சங்கீெ ஸுொ. அெில் ைாகப் பிைகைேம், ஜாெிப் பிைகைேம், முெைியரவ இருக்கிறது 
ேற்றும் 18 டேளங்கள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன, அவற்றின் தபயர்கள் பின்வருோறு: - 

1. வைாடீ 2. குர்ஜரீ 3. வைாள ீ4. ஸ்ரீ 5. ரபைவ ீ6. சங்கைாபைேம் 7. ஹரிகாம்டபாஜி  
8.  வசந்ெரபைவி 9. சாேந்ெ 10. காம்டபாெி 11. முகாரீ 12. சுத்ெைாேக்ரியா 13. 

டகொை தகௌள 14. ஹிடஜஜ் 15. டெசாக்ஷீ  
 
ைத்னாகைத்ெில் இது டபான்ற அரேப்பு இல்ைாெொல், இந்ெ கிைந்ெம் அெற்குப் பின்னர் 
வந்ெது என்று தகாள்ளைாம் என்று தசால்கிடறன். டேளப் பிைகைேம் ேிக முக்கியோனது, 
ஏதனனில் நேக்கு டவங்கேேகிடயாடு தொேர்ரப நிரூபிக்க டவண்டும். டவங்கேரின் 
அரேப்பு புெியது என்பதும் விவாெத்ெிற்கப்பாற்பட்ேது.. ஸ்ரீ சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் ென் 
புத்ெகத்ெில் ஆறாம் பக்கத்ெில் அவருரேய சரித்ெிைத்ரெ எழுெி ரவத்ெிருக்கிறார். ஜாெி 
ேற்றும் டேளத்ெின் பைஸ்பைத் தொேர்ரப நிரைநிறுத்ெ டவண்டியது ேிக உபடயாகோன 
ஒன்று. ஜாெியிைிருந்து டேளங்கள் டொன்றின என்று நாம் எெிர்காைத்ெில் டவங்கேேகிரய 
ஏற்டபாம், ஏதனனில் அந்ெ பத்ெெி, உயிடைாடு , ேற்றும் முழுரேயானொக இருக்கிறது. உொத்ெம், 
அனுொத்ெம் ஆகியவற்றின் விவைம் எங்தகங்டக இருக்கிறது , எவ்வாறு இருக்கிறது என்பரெ ஆைாய 
டவண்டிய ெிக்கு இப்டபாது எனக்கு நன்றாகத் தெரிந்து விட்ேது. ஆனால் இரறவனருளால், "சங்கீெ 
சிந்ொேேி என்ற கிைந்ெத்ெின், ஏறக்குரறய 100 ஓரைகரளப் பார்க்க முடிந்ெது. உொத்ெம், 
அனுொத்ெம், ஸ்வரிெம் இந்ெச் தசாற்களின் பிைடயாகத்ரெப் பற்றிய ஒரு முழுரேயான கிைந்ெம் 
பார்க்க முடிந்ெது. குறிப்பிட்ே ேனிெர், ஆரேயிட்ோல், ஸ்வைம் டேடை தசால்ைப்படுவொல், 
குறிப்பிட்ே ஸ்வைம் ஆகிவிடுகிறது; குறிப்பிட்ே ேனிெர் தேதுவாகப் டபசுவொல், குறிப்பிட்ே ஸ்வைம் 
தவளிவருகிறது, இவ்வாறு இந்ெ விஷயம் அெில் இருக்கிறது. எனக்கு அது பிடிெிருந்ெது. ஆனால் 
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நகைின் தசைவு கூடி விடுடோ என்பொல் அரெ இன்டற அரெக் டகட்கவில்ரை. பின்னர் ஒரு நாள் 
அரெ வாங்கிக் தகாள்ள டவண்டியது ொன். அங்டக ஒரு சேஸ்கிருெ சாஸ்ெிரி அேர்ந்ெிருந்ொர், அவர் 
இந்ெப் புத்ெகத்ெின் இந்ெ அம்சம், ரவயாகாைேிகளுரேயது, உங்கள் பக்கத்ெிலும் கிரேக்கும் என்றார். 
எப்படிடயா, அரெ நான் வாங்கிக் தகாள்ளவில்ரை, புத்ெகத்ெின் தபயர் "சங்கீெ சிந்ொேேி" 
என்றிருக்கிறது, அரெ அங்டக பைெ கிைந்ெம் என்ற ெரைப்பின் கீழ் ரவத்ெிருக்கிறார்கள் என்பது 
சிந்ெரனக்குரியது. .ஒரு டவரள உொத்ெம், அனுொத்ெத்ெின் விளக்கத்ெினால், நம்முரேய 
ஸப்ெஸ்வைத்ெின் ஸப்ெகம் எவ்வாறு உண்ோனது என்பரெ அெிைிருந்து தவளிக்தகாேை முடியும்.  
 
ைத்னாகைத்ெின் ஜாெி பிைகைேத்ெில், முெல் எட்டு ஜாெிகரள விளக்கும் டபாது, "िराटी दृश्यते" 
என்று எழுெப்பட்டிருக்கிறது, இெனால் அந்ெ சேயத்ெில் என்தனன்ன ைாகங்கள் இருந்ென 
என்று தெரிகிறது. (சங்கீெ சுொ கிைந்ெத்ெில் முெல் டேளம் வைாடீ) ஆனால் இரெ ேட்டும் 
ரவத்து ெிருப்ெி அரேய முடியாது. சுப்பைாே ெீக்ஷிெரின் தசாற்படி, டவங்கேேகி ெனக்கு 
முன் இருந்ெ பூர்வப்பிைசித்ெ டேளங்களின் தெளிவான தபயர்கரள எழுெி அரெத் ென் 
பத்ெெியில் காட்டியிருக்கிறார். இப்டபாது கூே ஜாெிக்குப் பிறகு "கபாை" த்ெின் அரேப்பு 
ஏன் தசய்யப்பட்ேது என்ற விஷயத்ரெப் பற்றிய விளக்கம் தசால்ைக் கூடிய வித்வான் 
யாரும் இங்டக கிரேக்க ோட்ோர்கள். இங்டக ைத்னாகைத்ரெப் பார்த்ெவர்கடள கிரேக்காெ 
தபாது, இது பற்றிய அறிவு எங்கிருந்து வரும்? எனக்கு ைாோோத்யர் ேற்றும் 
டவங்கேேகியின் புத்ெகங்களின் உெவியால் பெிதனட்டு ஜாெிகளிைிருந்து முக்கிய 
டேளங்கரள எடுக்க டவண்டும் என்ற ஆரச உண்டு. அவ்வாறு தசய்ய முடிந்ொல், 
என்னால் ஒரு தபரிய டவரை ஆனது என்று நிரனத்துக் தகாள்டவன். "வைாடீ" என்ற 
தபயர் இங்டக டகட்கிடறாம். ைாம்புர் நவாப் வந்ெ தபாது, அவருரேய பாேகர் அப்துல்ைா 
கான் எனக்கு, ோரையில் பாடும் பூர்வ ீடேளத்ெிைிருந்து வந்ெ  "பைாடீ" பாடிக் காட்டினார். 
சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் பண்ரேய பெிதனட்டு டேளங்களின் தபயர்கரளக் தகாடுத்ெிருக்கிறார். 
அரெ நான் டேடை எழுெியும் இருக்கிடறன். ஆனால் அவற்றின் ஸ்வைங்கள் எந்ெ 
ஆொைத்ரெ ரவத்து எழுெப்பட்டிருக்கின்றன என்பரெ சதுர்ெண்டிப் பிைகாசிரகரயப் 
பார்த்ொல் ொன் புரியும். ைத்னாகைத்ெின் டேளங்கள் ேற்றும் ைாகங்களிைிருந்து பை 
தபயர்கள் இங்டக பிைசாைத்ெில் இருக்கின்றன. இங்டக கிைந்ெங்களும் கிரேக்கின்றன. 
டேலும் அரெ எப்படி ஆைாய டவண்டும் என்பது பற்றியும் எனக்குப் புரிந்து விட்ேது. 
அெனால் வடீு ெிரும்பிய பின், இந்ெ டவரைரயச் தசய்டவன்.  

 
இங்டக கிருஸ்துேஸ்-ற்கு முன் ெினம் ோரை வந்ெொல் இங்டகயுள்ள தபயர் தபற்ற 
இைண்டு மூன்று பாேகர்கள், ஊரில் இல்ரை. சங்கீெத்ெில் டெர்ச்சி தபற்ற பாகவெர் ேற்றும் 
வக்கீல் கிருஷ்ேஸ்வாேி அய்யர் இருவரும் தவளியில் தசன்றிருக்கிறார்கள். இெனால் 
இவர்கரளச் சந்ெிக்க முடியவில்ரை. அப்படியும் என் நண்பர், நூைக எழுத்ெர் ஹரிைாவ்ஜ,ீ 
ேற்றும் டகாபாை ைாவ் (ெஞ்சாவூரிலுள்ள ோோ)விேேிருந்து ைாஜ்ேகாைின் சங்கீெக் 
கரைஞர்களுள் மூன்றாேவைான ைாேஸ்வாேி பாகவெர் ஊரில் இருக்கிறார், இவரை இங்டக 
தபரிய சங்கீெக் கரளஞர் என்று கருதுகிறார்கள் என்று ேெியம் ெகவல் வந்ெது. அறிமுகம் 
முெைியரவ முடிந்ெ பின், அவர் ென் ேகனின் இனிரேயான குைைினால் இங்டகயுள்ள பை 
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ைாகங்கரளப் பாடிக் காட்டினார். அவர் பகவாஜ்டஜாடு நன்றாகப் பாடினார். கர்நாேக 
வழியில் ொன் பாடினார். ஆனால் ஒரு ஸ்வாைஸ்யோன விஷயம் என்னதவன்றால் இந்ெப் 
ரபயனின் பாட்டில், நடுநடுடவ ஹிந்துஸ்ொனி டுேரி யின் ொன்-கள் வந்துக் 
தகாண்டிருந்ென. நான் பாகவெரிேம் உங்கள் டெசத்துப் பாேைில் இந்ெப் பகுெி இங்டக சிை 
வருேத்ெிற்கு முன் ொன் வந்ெிருக்குோ என்று டகட்டேன். அவர் இந்ெப் ரபயன் 
ஹரிொசரின் டவரைரயக் கற்றுக் தகாண்டிருக்கிறான் என்று விளக்கினார். அெனால் 
அவற்றில் ெிண்டி, சாகீ, முெைிய உருப்படிகரளக் தகாஞ்சம் அப்பியாசம் தசய்ெிருக்கிறான். 
நான் தசான்னவுேன், அவன் பாடிக் காட்டினான். அவற்றில் கர்நாேக வழி வந்துக் 
தகாண்டிருந்ெது. நான் அவரன வற்புறுத்ெி, ஹிந்துஸ்ொனி வழிரயக் காட்டிடனன். 
அவனுக்கு அது பிடித்ெிருந்ெது. பிறகு அவரிேம் எனக்கு சாஸ்ெிைம் பற்றிப் டபச டவண்டும் 
என்று தசான்டனன். அவர் ஒத்துக் தகாண்ே பின், அவருேன் டபச்சு வார்த்ரெ இவ்வாறு 
ஆைம்போனது. 
 

ராமஸ்வாமி பாகவதருேன் உரரயாேல்  

டக: சிஷ்யர்களுக்கு முெல் முெைில் எந்ெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெக் கற்றுக் தகாடுக்கிறரீ்கள்? 

ப: ோயாோளவ-த்ரெ  

டக: இது பெிரனந்ொவது அல்ைவா, முெல் பெினான்ரக விட்டு விே என்ன காைேம்? 

ப: சரியான காைேத்ரெ என்னால் தசால்ை இயைாது. ஆனால் அந்ெ கனகாங்கி 
குழந்ரெகளுக்குப் பாடுவெற்குக் கடினம். என்பது எல்டைாருரேய அனுபவோக இருக்கிறது. 
ோயாோளவத்ெில் ஆைம்பித்ொல் ொன் சரியாக அரேகிறது, அது பிடித்தும் இருக்கிறது, 
என்பெிலும் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது 

டக: டேளங்கரளச் தசய்ெது யார்? எப்டபாது தசய்யப்பட்ேது?  

ப: தெரியாது  

டக: நீங்கள் உங்கள் சங்கீெத்ெிற்கு ஏடெனும் ஆொைப் பூர்வோன கிைந்ெோக ஏற்கிறரீ்களா? 
அெற்டகற்பப் பாடுகிறரீ்களா?  

ப: ைத்னாகைத்ரெ ஆொை கிைந்ெோகச் தசால்கிறார்கள். ஆனால், நான் அரெப் பார்த்ெெில்ரை. 
தபயர் ேட்டும் டகட்டிருக்கிடறன்.  

டக: பிறகு ஸ்ருெி, மூர்ச்சரன, கிைாேம் , அைங்காைம் முெைிய தசாற்கரளயும் நீங்கள் 
அறிந்ெெில்ரை இல்ரையா ? 

ப: இல்ரை. நான் இந்ெ விஷயங்கரளப் பற்றி தெரிந்து ொன் படிக்கவில்ரை. இெனால் 
வேீான டோெல் ஏற்படும், ேற்றும் இது டபான்றரவகளால் நன்றாக வாயால் பாடுவது கூே 
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முடியாேல் டபாய் விடுகிறது.  
 
நான்: இந்ெப் டபச்சுகளுக்கும் பாட்டுக்கும் டநைடியான சம்பந்ெடே இல்ரை. பாட்டிற்கு 
அப்பியாசம் தசய்ொல் டபாதும், அது பாட்டுக்கு வந்து விடும். இைண்டும் தசய்ய முடியும். நான் 
பாடுபவன் அல்ை, ஆனால் எனக்கு பாட்டு வரும். நீங்கள் ஏடெனும் ைாகத்ரெப் பாடிக் 
காட்டினால், நான் அரெ அப்படிடய பாே முடியும். (ரபயனின் ரகயிைிருந்து ெம்பூைாரவ 
வாங்கிக் தகாண்டு நான் ெனாஸ்ரீ, முல்ொனி , பூர்வ ீமுெைியவற்ரறக் தகாஞ்சம் பாடிக் 
காட்டிடனன்). ைாகத்ெின் சாஸ்ெிைத்ெில் நீங்கள் வணீ் விவாெம் என்று தசால்கிறரீ்கடள 
அரெயும் நான் தசய்டவன்.  

பாகவெர்: நீங்கள் பாடிய ைாகங்கள் எங்கள் பக்கெிலும் இருக்கிறது, அரெ நீங்கள் சரியாகடவ 
பாடினரீ்கள். நான் ஏடொ தகாஞ்சம் பாடி என் பிரழப்ரப நேத்துகிடறன். அைசிேேிருந்து 
ஊெியம் வாங்குகிடறன், அெனால் என் பிரழப்பு நேக்கிறது. எனக்கு யார் சாஸ்ெிைம் தசால்ைிக் 
தகாடுப்பார்கள்?  

நான் : இங்டக ேஹாடெவ பாகவெர் ேற்றும் ைாேசந்ெிை பாகவெர் பிைசித்ெோனவர் என்று 
டகள்விப்படுகிடறன். 

பாகவெர்: ஆம். ைாேசந்ெிை பாகவெர் நன்றாக வரீே வாசிப்பார், அவருரேய வாசிப்பு 
இங்டகயுள்ள பாேியின் படி இருக்கும். நீங்கள் தசால்லும் சாஸ்ெிைம் அவருக்கு வரும் என்று 
என்னால் தசால்ை முடியாது. இப்டபாது அவர் இங்டக இல்ரை. இல்ரைதயன்றால் 
உங்களுக்கு அவரை டநரில் டகட்கும் அனுபவம் கிரேக்கும். அவர் விடுமுரறக்காக 
பாைக்காட்டுக்குப் டபாயிருக்கிறார். இங்டக இருந்ொல் அவர் உங்கள் டகள்விகளுக்கு 
என்தனன்ன பெில் தசால்ைி இருப்பார் என்பரெ நானும் பார்த்ெிருப்டபன்.  

பாகவெர் ஹரிைாவின் மூைம் டபசிக் தகாண்டிருந்ொர். அவருக்குக் கிைந்ெங்கரளப் 
பற்றிதயல்ைாம் தெரியாவிட்ோலும் இங்கிருந்து 40 ரேல் தொரைவில் பத்ேநாபபுைத்ெிலுள்ள 
அவர் வடீ்டில் ஓரைச் சுவடியில் எழுெப் பட்டிருக்கும் சிை கிைந்ெங்கள் இருக்கின்றன. நான் 
தசான்னென் டபரில், அவர் அந்ெ கிைந்ெங்கரள இங்டக தகாண்டு வைப்டபாகிறார், ஹரிைாவ் 
அரெ நாகரி ைிபியில் எழுெி என்னிேம் அனுப்பப் டபாகிறார். அெில் என்ன எழுெி இருக்கிறது 
என்று பார்ப்டபாம்.  

டக: சதுர்ெண்டி அல்ைது டவங்கேேகி என்ற தபயரைக் டகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை  

டக: சுத்ெ, சாயாைக,ஸங்கீர்ே ைாகங்களின் அர்த்ெம் என்ன? 

ப: தெரியாது  

டக: கனைாகம் என்றால் என்ன? 
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ப: தெரியாது  

டக: கீெ ைக்ஷேம் அல்ைது ைக்ஷே கீெம் உங்களுக்குத் தெரியுோ? 

ப: எனக்குத் தெரியாது. சிைர் அரெக் தகாஞ்சம் பாடுவார்கள்  

டக: இங்டக நீங்கள் யாைாவது டகாவிந்ெரின் அஷ்ேபெிகரளப் பாேக் டகட்டிருக்கீர்களா? 

ப: பரழய வழியில் யாருக்கும் பாேத் தெரியாது. தவறுேடன அவர்கடள கற்பரன மூைோக 
அங்டக இங்டக இைண்டு நாலு டபர்கள் பாடுவார்கள்.  

டக: உங்களுக்குத் ொளத்ெின் ைக்ஷே ஸ்டைாகங்கள் தெரியுோ? 

ப: இல்ரை  

டக: இங்டக டவறு என்ன ொளங்கள் ேிகவும் பிைபைோக இருக்கின்றன? 

ப: ஆெி, ஜம்ப, ரூபகம், த்ரிபுரே 

டக: இென் ேற்ற ஜாெிகள் இருக்கின்றனடவ, அரவ?  

ப: பாேைில் ேிக அெிகோக வருவெில்ரை. ஆனால் பாேகர்கள் அவற்றில் சிற்சிைவற்ரற 
அரேக்கிறார்கள். 

டக: ஆைாபரனக்கு என்ன நியேம்? 

ப: அரெ என்னால் தசால்ை முடியாது  

டக: ைகு குரு டேரு ஆகியவற்ரறக் டகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்களா? 

 

திருவந்தைந்தபுரம், திருவாங்கூர்    செவ்வாய்க்கிழரம  
        டததி 26 டிெம்பர் 04  

மஹாராஜா டகரை வர்மாவின் ெங்கீத ஈடுபாடு 

இன்று காரை ஹிஸ் ரஹனஸ் டகைள வர்ோவிற்கு ஆள் மூைம் கடிெம் அனுப்பி, எனக்கு 
டவண்டிய கிைந்ெங்கரளக் டகட்டிருக்கிடறன். டகைள வர்ோ ஹரிைாவ் வக்கீைிேம் நகரை 
சீக்கிைம் ெயார் தசய்யும்படியும் அது முடிந்ெவுேன் எனக்கு அனுப்பித் ெரும்படியும் 
உத்ெைவிட்டிருக்கிறார் என்று டகள்விப்பட்டேன். டகைள வர்ோவின் முக்கிய எழுத்ெர் 
கூபஸ்வாேி அய்யங்கார் என்ரனத் டெடி வந்ொர். அவர் இரெ என்னிேம் தசான்னார். 
ஹரிைாவும் வந்து அவருரேய முெைாளி நகதைடுக்கும் டவரைரய விரைவில் முடிக்க 
உத்ெைவிட்டுள்ளொகக் கூறினார். இது ேிகவும் நல்ைொக அரேந்து விட்ேது. ஸ்ரீ வக்கீல் 
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கிருஷ்ேஸ்வாேியின் உெவிரயயும் தசால்ை டவண்டும். அவரும் இது பற்றிக் கடிெம் எழுெி 
இருக்கிறார். ெீவான் ஸ்ரீ ோெவைாவும் ேிகவும் பேிவான ேனிெர். அவரும் தசாந்ெோக அச்சுக் 
கூட்ேம் ரவத்ெிருப்பொகச் தசான்னார். அெனால் உங்களுக்கு முக்கியோகத் டொன்றும் 
ஓரைச்சுவடிகரள எழுெித் ெந்ொல் அவற்ரற முெைில் அச்சிே அவர் உத்ெைவு 
தகாடுப்பார்.உங்கள் முயற்சி ேிகவும் நல்ைது. இவ்வாறு முயற்சிகள் தசய்யடவண்டும், டேலும் 
உங்கள் பேி புகழ் தபற டவண்டும் என்பது என் எண்ேம் என்றார். இரெக் டகட்டு எனக்கு 
சந்டொஷம் உண்ோனது. கிைந்ெங்கரள ஒரு முரற படித்ெபின், அவற்ரறப் பற்றி அவரிேம் 
தசால்ைப் டபாகிடறன். நல்ை நிரையில் இல்ைாெ ஓரைச் சுவடிகரள அைசு அச்சுக் 
கூட்ேத்ெில் அச்சிட்டுப் பிைசுரிக்க, அவர் முெைிடைடய ெீர்ோனம் தசய்ெிருக்கிறார். அெற்டகற்ப 
"பக்ெிேஞ்சரி" என்ற புத்ெகத்ரெ பிைசுரித்துத் ெயார் தசய்ெிருப்பரெ நான் நூைகத்ெில் 
பார்த்டென். எனக்கு சின்னஸ்வாேி முெைியாரின் "ஓரியண்ேல் ம்யூஸிக்" புத்ெகத்ெின் ஒரு 
பிைெி டவண்டும், அது இன்னும் கிரேக்கவில்ரை. ோெவைாவிேம் இரெச் தசான்னவுேன் 
அவர் ஒரு எழுத்ெரிேம் விசாரித்து, அரெ எனக்குக் தகாடுக்குோறு தசான்னார். அவருக்கு 
இந்ெ விஷயத்ெில் ஆர்வம் இருக்கிறது. அவர் வடீ்டில் தசாந்ெோக ஃடபாடநாக்ைாஃப் [phonograph] 
ரவத்ெிருக்கிறார். ேற்றும் டி. ைாேசந்ெிை ைாவ் அண்ட் கம்பனியிேேிருந்து வாங்கிய , அெில் 
வரும் சிை ஹிந்துஸ்ொனி பாேல்கரள எனக்குப் டபாட்டுக் காட்டினார். அரவ இப்டபாது 
அவ்வளவு தெளிவாக இல்ரை. இந்ெப் பாேல்கரளச் டசர்ப்பரெ வடீ்டிடைடய ரவத்துக் 
தகாண்டிருப்பொல், ெீவான் ஸாஹிப்புக்கு ஹிந்துஸ்ொனி பாேல்கள் அெிகம் பிடித்ெிருக்கிறது. 

காரியஸ்ெரும் இவ்வாடற தசான்னார். நான் என் ஃடபாடநாக்ைாஃரப தகாண்டு வைாெது 
ெவறாகப் டபானது. இங்டக பாேல்களின் வடிவங்கரள டநைடியாகக் தகாண்டு டபாயிருக்கைாம். 
இருக்கட்டும். சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் ேற்றும் ஸ்ரீ நிவாச அய்யங்கார் அங்டக வை இருக்கிறார்கள், 
அப்டபாது இந்ெ பேிரயச் தசய்கிடறன். ஸ்ரீ ஹரிைாவ், டகைள வர்ோ என் பற்றி இன்னும் 
நிரறய விசாரித்ொர் ேற்றும் பாகவெருேன் நேந்ெ டபச்சு வார்த்ரெரயப் பற்றி ஹரிைாவ் 
அவரிேம் தசான்ன தபாது, அவர் ேஹாடெவ ேற்றும் ைாேசந்ெிை பாகவெரும் சாஸ்ெிை 
விஷயத்ெில் ைாேஸ்வாேிரயப் டபாைத் ொன் ஆவார் என்றார் என்று ொழ்ந்ெ குைைில் 
என்னிேம் தசான்னார். ஆனால் அவர்கள் பாடுவெில் நன்கு  டெர்ச்சி தபற்றவர்கள் என்பது 
அவர் கருத்து. பாைக்காடு (பாகவெர் டபாயிருக்கும் ஊர்) ஈடைாடு தகாச்சி ையில் ரைனில் 
இருக்கிறது. எனக்கு ரேசூர் தசல்ை டவண்டும். முடிந்ொல் தகாச்சி வழியாகக் தசன்று 
பாகவெரைப் பார்த்து விட்டு பிறகு ரேசூர் தசல்டவன். ஆனால் அரெ இன்டற ெீர்ோனிக்க 
முடியாது 

சகால்லம்         புதன்கிழரம 28  

இன்று இங்டக வந்து டசர்ந்டென். விசாரித்ெெில் இங்டக நன்றாக விஷயம் தெரிந்ெ 
சங்கீெக்காைர்கள் யாரும் இல்ரை என்று தெரிய வந்ெது. இந்ெ ஊரில் இருப்பவர்களுள் 
இஸ்ைாேியர்களும், ேெம் ோறிய கிறிஸ்ெவர்களும் அெிகம் இருக்கிறார்கள். நன்றாகப் படித்ெ 
உயர்ெை ேக்களின் அளவு குரறவாக இருக்கிறது. சங்கீெம் பற்றிய விவைம் தெரிந்ெவர்கள் 
ேிகக் குரறவு. சிை புெிொகக் கற்றவர்கள் நன்றாகப் பாடுகிறார்கள் ஆனால் தசால்லும் படியாக 
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ஒன்றும் தெரிவெில்ரை. கிடைானின் சங்கீெம் பற்றிய புகரழ நான் எங்கும் டகட்கவும் 
இல்ரை என்பதும் உண்ரே ொன். எங்கள் சங்கீெத்ெில் விருப்பமுள்ள குழுவில் சிைர் 
பிையாேத்ெின் அசெியால் தகாஞ்சம் உேல்நிரை சரியில்ைாது டபாயிருக்கிறார்கள். அெனால் 
தகாச்சின் வழியாகச் தசல்வரெ விட்டு விட்டு ெிருச்சிைாப்பள்ளி தசல்ைத் ெீர்ோனம் 
தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. பாகவெரும் பாைக்காட்டில் இல்ைாேல் சிறிது தொரைவில் ஒரு 
நகைத்ெில் இருக்கிறார் என்று தெரிய வந்ெது. அங்டக தசல்ை ையிலும் இல்ரை. அெனால் 
அவ்வாறு ெீர்ோனம் தசய்யப்பட்ேது. பாகவெரை டநைடியான சந்ெிக்க முடியவில்ரை என்று 
ேனம் ெளர்ச்சியரேந்ெது ஆனால் அெற்கு டவதறான்றும் வழியில்ரை. 

பீமாச்ொரியா - ஒரு ெிறு டபச்சுவார்த்ரத   திருச்ெிராப்பள்ைி, 
சவள்ைிக்கிழரம       29 டிெம்பர் 04  

இன்று ோரை, நாங்கள் இங்டக வந்து டசர்ந்டொம். இங்டக வருவெற்கு இைண்டு டநாக்கங்கள். 
முெைாவது என்னதவன்றால், உேன் வந்ெவர்கள் சிைருக்கு இங்டக ஸ்ரீ ைங்கம் என்ற ெீர்த்ெரெ 
ெரிசிப்பது, இைண்ோவது இங்டக சங்கீெ வித்வான்கரளச் சந்ெித்து அவர்களிேேிருந்து ெகவல் 
தபறுவது. ெஞ்சாவூரில் இருக்கும்தபாது நண்பர்கள் இங்டக "டகாவிந்ெஸ்வாேி" என்ற ஃபிடில் 
கரைஞர் டகட்கக் கூடியவர், நன்றாக வாசிப்பவர் என்று தசான்னார்கள். இைண்ோவொக 
பேீாச்சாரியா என்ற தபயருள்ள ஒரு வயது முெிர்ந்ெ பாேகர் இருக்கிறார். ஸ்ரீ வக்கீல் 
டகாபாைைாவ் இங்டக வக்கீல் ஸஞ்ஜவீ ைாவிற்குக் கடிெம் தகாடுத்ெிருந்ொர். ஆனால் இங்டக 
வந்ெ பிறகு, ஸஞ்ஜவீ ைாவ் விடுமுரறரய  கழிக்கத், ெிருப்பெிக்குச் தசன்றிருக்கிறார் என்று 
தெரிந்ெது. அெனால் ஸ்ரீ ைங்கத்ெில் சத்ெிைத்ெில் (யாத்ரீகள் ெங்குேிேம்) ெங்கிடனாம்.  

       ெைிக்கிழரம டததி 30-12-04 

நான் இைவு 9 ேேிக்கு வந்டென். 30ஆம்  டெெி எழுந்ெவுேன் ஃபிடில் டகாவிந்ெ ஸ்வாேிரயத் 
டெேக் கிளம்பிய டபாது, அவர் தசன்ரனக்குச் தசன்றிருக்கிறார் என்று தெரிய வந்ெது. இெற்குப் 
பிறகு பேீாச்சாரியாரவத் டெடிக் கண்டு பிடித்டென். இந்ெ பேீாச்சாரியா பிைாேே புடைாஹிெர். 
வயது 75 இருக்கும். அவர் ேகன் எங்கள் புடைாஹிெர் ஆகி விட்ோன். அவர் ென் ெந்ரெக்கு 
"சிங்கிங்க் அடசாசிடயஷன் தபங்களூர் [Singing Association Bangalore] மூைோகக் தகாடுத்ெ, ஃப்டைம் 
தசய்யப்பட்ே ஒரு பிைோே பத்ெிைத்ரெக் காட்டினார். அெனால் அவரிேம் ஏடெனும் முக்கியத் 
ெகவல் கிரேக்குடோ என்ற ஆரச இருந்ெது. ஆனால் அந்ெ ஆரசயும் வேீானது. 
பேீாச்சாரியா கூப்பிட்ேவுேன் வந்ொர். அவருேன் இவ்வாறு டபச்சு வார்த்ரெ நேந்ெது. 

டக: உங்களுக்கு எத்ெரன வருேங்களாக சங்கீெ சாஸ்ெிைத்ெில் அனுபவம் உண்டு?  

ப: 60 வருேங்களாக  

டக: உங்கள் குரு யார்? 
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ப: எனக்குக் குறிப்பாக குரு என்று யாரும் இல்ரை. நாடன நிரறய டபருக்குக் குரு. ஆனால் 
சுப்பாைாவ் என்ற தபயர் தகாண்ே ஒரு பாேகர் இருந்ொர் அவரை குருவாக எண்ேிக் 
தகாண்டேன். அவர் இங்டக தகாஞ்ச நாள் இருந்ொர். எனக்குப் தபரிய தபரிய நகைங்களிைிருந்து 
(தபங்களூர், ரேசூர் முெைியரவ) பெக்கங்கள் கிரேத்ென 

டக: நீங்கள் நரேமுரற சங்கீெத்ெில் டெர்ச்சி தபற்றவைா அல்ைது சங்கீெ வித்வானா? 

ப: நான் எல்ைாமும் ொன் , எல்ைாமும் ொன் தெரியும்  

இெற்குள் அவருரேய புெல்வன் முன்டன வந்து , இன்று என் ெந்ரெரயப் டபாைப் 
பாடுபவடைா அல்ைது இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றிப் டபசும் அருகரெ உள்ளவடைா டவறு யாரும் 
இருக்க சாத்ெியடே இல்ரை என்றார். 

டக: பேீாச்சாரியா! எனக்கு உங்களிேேிருந்து சிை ெகவல்கள் டவண்டும் 

ப: உனக்குக் தகாடுப்பெற்காக இந்ெத் டெங்காரயக் தகாண்டு வந்ெிருக்கிடறன், இரெ எடுத்துக் 
தகாள். குருவின் உண்ரேயான அனுக்ைஹம் இன்று கல்வி வைாது. அப்படி வந்ொலும் அது 
பைன் ெைாது, இரெ எப்டபாதும் நிரனவில் ரவத்துக் தகாள்ளடவண்டும். நான் உன்ரனப் 
பார்த்து சந்டொஷேரேந்து உனக்கு இந்ெ பிைசாெத்ரெத் ெருகிடறன், சங்கீெ உபடெசமும் 
தசய்கிடறன்.   

இந்ெ வார்த்ரெரயக் டகட்ேவுேன் எனக்கு எப்படி இருந்ெது என்பரெக் கற்பரன தசய்து 
பார்க்கடவ முடியாது. நான் டெங்காரயக் ரகயிதைடுத்துக் தகாண்டு நேஸ்காைம் தசய்து 
விட்டு, அரெ ஒரு பக்கோக ரவத்து விட்டேன். இரெயடுத்து அவர் இரறவரனத் துெி 
தசய்து ஒன்றிைண்டு ஸ்டைாகங்கரளப் படித்ொர். நான் அது வரை வாரய மூடிக் தகாண்டு 
அேர்ந்ெிருந்டென். இெற்குப் பிறகு டகள்விகள் டகட்டேன்.  

டக: இப்டபாது உங்கள் தசன்ரன டக்ஷத்ெிைத்ெில் நீங்கள் டகள்விப்பட்ேவரை பிைசித்ெி தபற்ற 
சங்கீெ வித்வான் யார்? 

ப: என்ரனத் ெவிை யாரும் இல்ரை. இங்டக ெஞ்சாவூரை விே அெிகோக சங்கீெம் பிைசித்ெி 
தபற்ற டவறு நகைடே இல்ரை. அங்டக இப்டபாது யாருேில்ரை. ெியாகய்யா இருந்ொர். 
அவருக்குப் பிறகு எல்ைாம் முடிந்து விட்ேது.  

டக: நீங்கள் ஏடெனும் சங்கீெ கிைந்ெத்ெின் தபயரைச் தசால்ை முடியுோ? 

ப: எல்ைா சங்கீெத்ெின் ஆொைப் பூர்வோன கிைந்ெம் "சங்கீெ சர்வார்த்ெ சாைம்" 

டக: நீங்கள் அரெப் பார்த்ெிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை, தபயர் ேட்டும் டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன்.  

டக: நீங்கள் டவறு ஏடெனும் கிைந்ெத்ெின் தபயரைப் படித்டொ டகட்டோ இருக்கிறார்களா? 
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ப: இல்ரை. நான் கிைந்ெங்கரள முற்றிலும் ஏற்பெில்ரை.  

டக: கேபயாெி சங்க்யா என்ற தசால்ரைக் டகள்விப்பட்ேதுண்ோ? 

ப: இல்ரை  

டக: உங்கள் பக்கத்ெில் சங்கீெத்ெின் ஆெிகர்த்ொ யார்? 

ப: ெியாகய்யா. அவர் ஆயிைக்கேக்கான ைாகங்கரளத் டொற்றுவித்ொர். எல்ைா ைாகங்கரளயும் 
அவர் ொன் டொற்றுவித்ொர்.  

டக: அவருக்கு முன்னர் சங்கீெத்ெின் நிரை எப்படி இருந்ெது? 

ப: அவருக்கு முன்னர் ைாகம் ஆகியரவ இருக்கவில்ரை. ெியாகய்யா இரறவனின் அவொைம். 
அவருக்குக் கனவில் [இரறவன்] டொன்றி அவர் அெற்டகற்ப ஒவ்தவாரு ைாகத்ரெயும் 
தசய்ொர். 

டக: ைாகங்களின் நியேங்கள் ஏடெனும் நீங்கள் அறிவரீ்களா? 

ப: அந்ெ டவரைதயல்ைாம் நான் ரவத்துக் தகாள்வெில்ரை  

டக: ஸ்வை பிைஸ்ொைம், ொளப் பிைஸ்ொைம் இது குறித்து எதுவும்? 

ப: நான் இரெ எல்ைாம் ஏற்றுக் தகாள்வெில்ரை. நான் இந்ெக் கிளிப்பிள்ரள 
விரளயாட்டுக்களிதைல்ைாம் ஈடுபடுவெில்ரை என்று ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன். நான் பாட்ரேப் 
படித்டென். அெில் முெைிேம் என்னுரேயது. நான் கீர்த்ெரனகரளப் பாடுகிடறன், அரெக் 
டகள். ேற்ற உளறல்கரள எல்ைாம் தசய்து டகள்விதயல்ைாம் டகட்காடெ.  

இவ்வாறு தசால்ைிவிட்டு, டநைாகக் கீர்த்ெரனகரளப் பாேத் தொேங்கினார். பாட்டு டகட்க 
நன்றாகடவ இருக்கவில்ரை. குைல் வயொனொல் நடுங்கிக் தகாண்டு கைகைதவன்று இருந்ெது. 
விைல்களில் நடுநடுடவ தொரேகளில் பைோகத் ெட்டி ோத்ெிரைகரள எண்ேிக் தகாண்டு, 
ொளத்ெில் இேத்ெில் ெபாதைன்று ெட்டினார்.  

டக: தகாஞ்சம் டகளுங்கள் பேீாச்சாரியார் அவர்கடள! பல்ைவி, அனுபல்ைவி, ேற்றும் 
சைேத்ெின் ஸ்வை நியேம் எப்படி இருக்க டவண்டும்  

ப: இெிதைல்ைாம் ஸ்வைங்கள் ஒடை ோெிரி ொன் இருக்க டவண்டும், இல்ைா விட்ோல் ைாகம் 
எப்படி இருக்கும்?  

டக: ஆனால் பல்ைவி, அனுபல்ைவி - இரெ ஸ்வைங்களால் எப்படி அரேயாளம் கண்டுக் 
தகாள்வது ? 

ப: புத்ெியால் (அங்டக உட்கார்ந்ெிருந்ெ ஒருவர் நடுவில் ஸ்வைங்கள் டேடைடயா கீடழடயா 
இருப்பொல் என்று தசான்னார்) ஆம் இது ொன் சரி  
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டக: ொளம் ேற்றும் அென் ஜாெிகள் பற்றித் தெரியுோ ? 

ப: ஏழு ொளங்கள் உள்ளன. அரவடய உண்ரேயானரவ. ொளத்ெின் ஜாெியின் அரேப்பு 
வேீானவற்ரற வளர்த்ெ யாடைா தசய்து ரவத்ெிருக்கிறார்கள். நான் அெற்குள் 
நுரழயவில்ரை.  

அெனால் , இப்படிப்பட்ே ேனிெருக்கு டேலும் கஷ்ேம் தகாடுப்பது நல்ைென்று என்தறண்ேி, 
அவரைப் பாே விட்டுவிட்டு, டபச்ரச அத்துேன் நிறுத்ெிக் தகாண்டேன். இந்ெ ஊரில் சங்கீெம் 
பற்றிய விவாெம் குரறவாக இருப்பது டபாைத் டொன்றுகிறது, டகாவிந்ெஸ்வாேி பற்றி 
பேீாச்சாரியா அவரும் ஃபிடில் வாசிப்பார் என்றார். நான் எவ்வளவு பாடுடவடனா அவ்வளவு 
ொன் அவரும் ஃபிடில் வாசிப்பார். அவருக்கும் சாஸ்ெிைம் அெிகம் தெரியாது. ஆனால் 
ெஞ்சாவூர்க்காைர்கள் புகழ்வொல் அவர் நன்றாக வாசிப்பவைாக இருக்கடவண்டும் என்று 
புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். 

ஜாதிப் பிரகரணம்  (ஒரு சதைிந்த ெிந்தரை) திருச்ெிராப்பள்ைி டததி 31-12-1904 

பை டபச்சுக்களில் ஜாெிப் பிைகைேம் முக்கியோனது என்று தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. 
இெிைிருந்து ொன் டேளங்கரள உண்டு பண்ேினார்கள், ேற்றும் டேளங்களின் தவவ்டவறு 
ைாகங்களும் டொன்றுகின்றன. ைத்னாகைத்ெில் கிைாே ைாகங்கரள விளக்கும் தபாது, ஒவ்தவாரு 
விளக்கத்ெிலும் ஜாெிரயப் பற்றிச் தசால்ைப்பட்டிருப்பரெப் பார்க்கிடறன் - அொவது 
பிைடயாகத்ெில் டேளங்களிைிருந்து இந்ெ ைாகங்கரளத் டொற்றுவிக்க டவண்டும் என்று 
தசால்ைப்பட்ேது டபாை. உண்ரேயில் மூர்ச்சரன வழியாக ஸ்வை ஸப்ெகம் 
விளக்கப்பட்டிருக்கிறது, இந்ெ ஸ்வைங்கரளக் தகாண்டு ஜாெியின் ஸ்வைங்கள் 
அரேக்கப்படுகிறது. கிைாேம் மூைோக , மூை ஸப்ெ ஸ்வைங்களின் "ஸ்ருெி" அரேப்பு தெரிய 
வருகிறது. ஜாெிக்காக/ஜாெிகளுக்கு பெிமூன்று ைக்ஷேங்கரள கவனிக்க டவண்டியிருக்கிறது. 
மூர்ச்சரனயிைிருந்து ஸ்வை ஸப்ெகம் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றின் ஸ்வைங்களில் 
ஏடெனும் விடசஷோக ோற்றம் தசய்ய டவண்டுதேன்றால், ஜாெியின் விளக்கத்ெில் அரவ 
தசால்ைப்படுகின்றன - எப்படி காகைி, காந்ொைம் அந்ெைம் முெைியரவ. அடெ டபாை வாெீ, 
சம்வாெீ, சங்கீெம், ொளம், முெைிய விஷயங்கரளயும் ஜாெி தசால்கிறது. இெனால் ஸ்ருெி, 
ஸ்வைம், கிைாேம், மூர்ச்சரன ேற்றும் ஜாெியின் அழகான டகாட்பாடு அரேகிறது. இந்ெ 
ஜாெிகளின் வரககள் இவ்வாறு தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. முக்கியோன வரக இைண்டு 
அொவது 1. சுத்ெ 2. விக்ருெ இந்ெ வரககள் ஒவ்தவான்றும் இவ்வாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

शदु्ााः स्त्यजुागतयाः सप्ताः 

ஏழு சுத்ெ ஜாெிகள் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டிருகிக்கின்றன. அவற்றின் தபயர்கள், ஏழு சுத்ெ 
ஸ்வைங்களால் நிர்ேயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஷாட்ஜ,ீ ஆர்ஷபி, காந்ொரீ, ேத்யோ, பஞ்சேீ, 
ரெவெீ , ரநஷாெீ என்றவாறு.இவ்வாறு தபயரிேக் காைேம் என்னதவன்றால் இந்ெ சுத்ெ 
ஜாெிகளில் "நாே ஸ்வைம்" (எந்ெ ஸ்வைத்ெின் டேல் அந்ெ ஜாெி அரேந்ெடொ அது) அதுடவ 
நியாஸம். அபநியாசம், கிைஹம், அம்சம் ஆகிய நான்கு ஸ்ொனங்களிலும் இருக்கிறது.(இந்ெச் 
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தசாற்கள் எல்ைாம் பின்னால் விளக்கப்படும்) , டேலும் அவற்றில் (ஜாெிகளில்) நியாஸம் 
ொைஸப்ெகத்ெின் ஸ்வைத்ெின் டேல் இருப்பெில்ரை.  

குறிப்பு: 

तार न्यास विहीना என்ற இந்ெ நியேம் சரியாக இருப்பொகத் டொன்றுகிறது, ஏதனனில் அந்ெ 

உயர்ந்ெ இேத்ெில் குைரைக் தகாண்டு டபாய் அங்டக பாட்ரே நிறுத்துவது நன்றாக 
இருப்பெில்ரை. அெனால் சுத்ெ ஜாெிகரளப் தபாறுத்ெவரை நாம் ஐந்து ைக்ஷேங்கரள 
ேனெில் தகாள்ளடவண்டும்.  

1. கிைஹம் - நாே ஸ்வைம் 2. அம்சம் = நாே ஸ்வைம் 3. நியாஸம் = நாே ஸ்வைம் 4. 
அபநியாசம் = நாே ஸ்வைம் 5. சம்பூர்ேத்வம் = ஒவ்தவாரு ஜாெியும் ஏழு 
ஸ்வைங்களுேன் சம்பூர்ேோக உள்ளன. 6. நியாசம் ொை ஸ்ொயியில் தசய்யக் கூோது. 
இந்ெ ைக்ஷேங்களில் தகாஞ்சம் ோறுெல் தசய்ொலும் விக்ருெ ஜாெி உண்ோகிறது. 
அரவ சுத்ெ ரூபங்களிைிருந்து ொன் டொன்றுகின்றன, அெனால் அவற்றுக்கும் 
அரவடய தபயர் தகாடுக்கின்றன. விக்ருெ ஷாட்ஜ ீடபான்றரவ. ைத்னாகைத்ெின் 
பெிதனட்டு ஜாெிகள் தசால்ைப்பட்டிருப்பொகத் தெரிகிறது. இவற்றில் இந்ெ விக்ருெ 
ஜாெிகள் காேப்பேவில்ரை. அரவ சுத்ெ ஜாெிகளுக்குள்டளடய வருகின்றன, இந்ெ 
பெிதநட்டில் ஏழு சுத்ெ ஜாெிகள் உொைேோக - ஷாட்ஜ,ீ ஆர்ஷப,ீ ரநஷாெி 
முெைியரவ. ேிச்சமுள்ள பெிதனான்றில், அரவ டேடை தசால்ைப்பட்ே சுத்ெ ஜாெிகளுள் 
இைண்டு அல்ைது மூன்று நான்கு ஜாெிகரளச் டசர்த்து தசய்யப்பட்ேன, அரவ வரும் 
பத்ெிகளில் தகாடுக்கப்படும். சுத்ெ ஜாெிகரள விக்ருெோகச் தசய்யும் முரற இவ்வாறு 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. டேடை தசான்ன ஐந்து ைக்ஷேங்கள் இருக்கின்றன (அொவது 
நியாஸம். அபநியாஸம், கிைஹம், அம்சம் ேற்றும் ஸம்பூர்ேம்) இவற்றில் முெல் 
ைக்ஷேத்ரெ அப்படிடய ரவத்துக் தகாள்ளுங்கள், ேற்றும் ேிச்ச நான்கு 
ைக்ஷேங்கரள விட்டுவிடுங்கள். இவ்வாறு தசய்வொல் அது விக்ருெோகிவிடும். 
எப்படிதயன்றால் - நியேத்ெில் தசால்வதென்னதவன்றால், நாேஸ்வைம் கிைஹோகும். 
இந்ெ நியேத்ரெ விட்டு விட்டு, டவறு ஏடெனும் ஒரு ஸ்வைத்ரெ கிைஹோக்கினால் 
விக்ருெ ஜாெியாகி விடும். தவறும் நியாசத்ெின் ைக்ஷேத்ரெ ேட்டும் ோற்றக் கூோது. 
இெற்கு இைண்டு காைேங்கள் - ஒன்று ொை ஸ்ொனத்ெில் முடிந்ொல் நன்றாக 
இருக்காது, இைண்ோவது அந்ெ ைக்ஷேத்ரெ அப்படிடய ரவத்துக் தகாள்வொல் ொன் 
சுத்ெ ஜாெிடயாடு தபாருந்தும். இது எெனுரேய விக்ருெ வடிவம் என்று தெரிவெற்கு 

இது ஒரு வழியாக இருக்கிறது.  
 
கிைந்ெக்காைர் இவ்வாறு ேற்ற நான்கு ைக்ஷேங்கரள ோற்றி எவ்வளவு விக்ருெ 
வரககரளச் தசய்ய முடியும் என்று தசால்கிறார்.  
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संपूणगत्ि ग्रहांशापन्द्यासोष्िोकैक िजगिाि् | 
ििंनि िोदाश्चत्िाराो  िूयाोस्त्यार्ो िु षण्मिाः || 4 ||  
त्यार्ो त्रयाणां चत्िार एकस्त्यक्तो  चिुष्टयो  
िोदाः पंचदशैिंिो षाड्ज् ाः सत्ि निरूक्रपिाः || 5 ||  

[स.र . जानिप्रकारण ] 

அது தசால்வொவது - உொைேோக, ஷாட்ஜ ீஜாெிரய எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள். இென் நாலு 
ைக்ஷேங்களில் (அொவது கிைஹம், அம்சம். அபநியாசம், சம்பூர்ேத்வம்) ஆகியவற்ரற 
ஒவ்தவான்றாக ஒன்ரற ேட்டும் விட்டு விட்ோல் நாலு விெோகும்.  

ஒரு லக்ஷணத்தின் மாற்றம்:  

1. ஸம்பூர்ேத்வத்ரெத் ெவிர்த்து, ேற்ற மூன்ரற அப்படிடய ரவத்துக் தகாண்ோல் - 
முெல் வரக  

2. கிைஹ நாே ஸ்வைத்ரெத் ெவிர்த்து, ேற்ற மூன்ரற அப்படிடய ரவத்துக் தகாண்ோல் - 
இைண்ோம் வரக  

3. அம்ச நாே ஸ்வைத்ரெத் ெவிர்த்து, ேற்ற மூன்ரற அப்படிடய ரவத்துக் தகாண்ோல் - 
மூன்றாம் வரக  

4. அபநியாச நாே ஸ்வைத்ரெத் ெவிர்த்து, ேற்ற மூன்ரற அப்படிடய ரவத்துக் 
தகாண்ோல் - நான்காம் வரக  

தோத்ெம் நான்கு வரக  

ஒவ்தவாரு முரறயும் இைண்டு ைக்ஷேங்கரள ோற்றினால் 6 வரக டொன்றும். அரவ 
இவ்வாறு :-  

இரண்டு லக்ஷணங்கைின் மாற்றம்:-  

 
1. சம்பூர்ேத்வம் ேற்றும் கிைஹத்ெில்  ோற்றம் - ேற்ற இைண்ரேயும் அப்படிடய 

ரவத்ெல் - முெல்  வரக  
2. சம்பூர்ேத்வம் ேற்றும் அம்ஸத்ெில் ோற்றம் - ேற்ற இைண்ரேயும் அப்படிடய 

ரவத்ெல் - இைண்ோம் வரக  
3. சம்பூர்ேத்வம் ேற்றும் அபநியாசத்ெில் ோற்றம் - ேற்ற இைண்ரேயும் அப்படிடய 

ரவத்ெல் - மூன்றாம் வரக  
4. கிைஹம்  ேற்றும் அம்ஸத்ெில் ோற்றம் - ேற்ற இைண்ரேயும் அப்படிடய ரவத்ெல் 

- நான்காம் வரக  
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5. கிைஹம்  ேற்றும் அபநியாசத்ெில் ோற்றம் - ேற்ற இைண்ரேயும் அப்படிடய 
ரவத்ெல் - ஐந்ொம் வரக  

6. அம்சம் ேற்றும் அபநியாசத்ெில் ோற்றம் - ேற்ற இைண்ரேயும் அப்படிடய ரவத்ெல் 
- ஆறாம் வரக  
 
இவ்வாறு இைண்டு ைக்ஷேங்கரள ோற்றுவொல் 6 வரககள் உண்ோகின்றன. 3 
ைக்ஷேங்கரள ஒவ்தவாரு முரறயும் ோற்றுவொல் 4 வரககள் ஆகும்  

மூன்று லக்ஷணங்கைின் மாற்றம்:-  

1. சம்பூர்ேத்வம் கிைஹம் ேற்றும் அம்ஸத்ெில் ோற்றம் - அபநியாசத்ரெ 
அப்படிடய ரவத்ெல் - முெல்  வரக  

2. சம்பூர்ேத்வம், கிைஹம் ேற்றும் அபநியாசத்ெில் ோற்றம் - அம்சத்ரெ 
அப்படிடய ரவத்ெல் - மூன்றாம் வரக  

3. சம்பூர்ேத்வம் அம்சம் ேற்றும் அபநியாசத்ெில்  ோற்றம் - கிைஹத்ரெ 
அப்படிடய ரவத்ெல் - இைண்ோம் வரக  

4. கிைஹம், அம்சம் ேற்றும் அபநியாசத்ெில் ோற்றம் - சம்பூர்ேத்ரெ அப்படிடய 
ரவத்ெல் - நான்காம் வரக  

தோத்ெம் நான்கு வரக. 

நான்கு ைக்ஷேங்கரள ோற்றுவொல் ஒடை ஒரு வரக ொன் கிரேக்கும்.  

1. சம்பூர்ேத்துவம், கிைஹம், அம்சம். ேற்றும் அபநியாசத்ரெ ோற்றுெல் - 
ேற்றரவ அப்படிடய - ஒடை ஒரு வரக  
 
( தோத்ெம் = 4 + 6 + 4 + 1 = 15 வரககள் ஆனது ) 

அெனால் ஒரு சுத்ெ ஷாட்ஜ ீஜாெியிைிருந்து டேடை தசால்ைப்பட்ே 15 தவவ்டவறு 
வரககரளச் தசய்யைாம். ஆனால் ஒவ்தவான்றிலும் “ொை நியாச விஹநீத்வம்” என்ற 
நியேத்ரெ ரவத்துக் தகாள்ள டவண்டும். இெனால் இது சுத்ெ ஜாெியிைிருந்து டொன்றியது 
என்று தெரிந்து விடும்.  

டேடை தசால்ைப்பட்ே பெிரனந்து வரககரள நன்றாக ஆைாய்ந்து பார்த்ொல் 
எவற்றிதைல்ைாம் சம்பூர்ேத்ரெ விட்டு எட்டு வரககள் கிரேக்கின்றன. ேற்ற ஏழு 
வரககளில் ேற்ற ைக்ஷேங்களில் ோற்றம் தசய்யப்படுகிறது, என்பது எளிொகப் புரியக் 
கூடியது. சம்பூர்ேத்ரெ ோற்றுவது என்பென் அர்த்ெம் ஒன்று அல்ைது இைண்டு 
ஸ்வைங்கரளக் குரறத்ெல் என்பது நேக்குத் தெரிந்ெது ொன். (சங்கீெ சாஸ்ெிைம் அறிந்ெவர்கள் 
இைண்டுக்கும் டேற்பட்ே ஸ்வைங்கரளக் குரறப்பரெ ஏற்றுக் தகாள்ள ோட்ோர்கள் - காைேம் 
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ஔடுவம், ஷாேவம் ேற்றும் சம்பூர்ேம் என்று மூன்று வரக ைாகங்கள் ொம் ஒத்துக் 
தகாள்ளப் பட்டுள்ளன). டவறு விெோகச் தசால்ைடவண்டுோனால், சுத்ெ ஜாெியின் 
சம்பூர்ேத்ரெ ோற்றுவது என்பென் அர்த்ெம் அரெ ஔடுவம் அல்ைது ஷாேவோகச் 
தசய்ெல். இவ்வாறு ஒரு ஜாெியிைிருந்து எட்டு வரககள் டொன்றும். அெனால், ஒரு முரற 
ஔடுவம் ேற்றும் ஒரு முரற ஷாேவத்ெினால் அந்ெ எட்டு, பெினாறு வரக ஆகிறது. இந்ெ 
கேிெத்ெினால் ஒரு ஷாட்ஜியிைிருந்து 23 வரக ஆகும் என்று புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். 
இடெ கேக்கு, ேற்ற ஆறு ஜாெிகளில், 23 X 7 = 161 வரக ஆகும். ஆனால் ஷாட்ஜ ீஜாெிரய 
தவறும் ஷாேவோகத் ொன் தசய்ய டவண்டும் ஔடுவோகச் தசய்யக் கூோது என்பரெ 
நிரனவில் ரவத்துக் தகாள்ளடவண்டும். அெனால் அென் ஔடுவ வரககரள இவ்வாறு 
டேடை தசால்ைப்பட்ே எண்ேிக்ரகயிைிருந்து எடுத்து விே டவண்டும்.  

ஆர்ஷபி - 23 (ஔேவ - ஷாேவ 16 + 7 பிற ) 

காந்ொரி - 23 (   “ “            “ ) 

ேத்யோ - 23 (   “ “            “ ) 

பஞ்சேீ - 23 (   “ “            “ ) 

ரெவெீ - 23 (   “ “            “ ) 

ரநஷாெீ -  23/138  (   “ “            “ ) 

ஷாட்ஜ ீ- 15/153 (ஷாேவா 8 + 7 பிற, ஔடுவத்ரெத் ெவிர்க்க டவண்டும்) 

ைத்னாகைத்ெின் ஏழு முக்கிய ஜாெி ேற்றும் ேற்ற பெிடனாறு ஜாெிகள் என்று தோத்ெம் 
பெிதனட்டு தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் கரேசி, பெிதனான்ரற எப்டபாதும் 
விக்ருெோகச் தசால்கிறார்கள். டேடை தசால்ைப்பட்ே 165 வரககளில், அரவ முெல் ஏழு 
ஜாெிகளுரேயரவ ொன். எப்டபாதும் விக்ருெோன ஜாெிகள் கைப்பினால் உண்ோகின்றன. 
எப்டபாதும் விக்ருெோன ஜாெிகள் எப்படி உண்ோகின்றன என்பரெக் கூறுகிடறன்.  

1. ஷாட்ஜ ீ+ காந்ொரீ = ஷட்ஜரகசிகீ  
2. ஷாட்ஜ ீ+ ேத்யோ = ஷட்ஜ்ேத்யோ  
3. காந்ொரீ + பஞ்சேீ = காந்ொைபஞ்சேீ  
4. காந்ொரீ + ஆர்ஷப ீ= ஆந்த்ரீ  
5. ஷாட்ஜ ீ+ காந்ொரீ + ரெவெீ  = ஷட்டஜாெீச்யவா  
6. ரநஷாெீ + பஞ்சேீ + ஆர்ஷப ீ= கார்ோைவ ீ
7. காந்ொரீ + பஞ்சேீ + ஆர்ஷப ீ= நந்ெயந்ெீ  
8. காந்ொரீ + ரெவெீ + ஷாட்ஜ ீ= காந்ொடைாெீச்யவா 
9. காந்ொரீ + ரெவெீ + ேத்யோ + பஞ்சேீ = ேத்யடோெீச்யவா 
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10. காந்ொரீ + ரநஷாெீ + ேத்யோ + பஞ்சேீ = ைக்ெகாந்ொரீ 
11. ஷாட்ஜ ீ+ காந்ொரீ + ேத்யோ + பஞ்சேீ = ரநஷாெீ + ரகசிகீ 

இந்ெ பெிதனட்டு ஜாெிகளுள், ஷட்ஜரகசிகீ, ஷட்ஜேத்யோ, ஷட்டஜாெீச்யவா, ஷாட்ஜ,ீ ஆர்ஷப,ீ 
ரநஷாெீ ேற்றும் ரெவெீ இந்ெ எழும் ஷட்ஜ கிைாேத்ரெச் டசர்ந்ெது. அொவது அந்ெக் 
கிைாேத்ெின் கைஹைப்ரியா = காஃபி அல்ைது முகாரி = கனகாங்கி ொட்டின் ஸ்வை மூைத்ெில் 
ஸ்ொபிக்க டவண்டும். (இந்ெ ஸ்வைங்கள் உண்ரேயில் என்ன என்பரெ முெைில் முடிவு 
தசய்ய டவண்டும்). ேற்ற பெிடனாரு ஜாெிகளுக்கு மூை ொட்ோக ேத்யே கிைாேத்ரெக் 
தகாள்ள டவண்டும். (நான் இந்ெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெ ஆைாய்ந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். இங்டக 
பிைடயாக ரீெியாக எழுெி ரவக்கப் டபாவெில்ரை. அது விவாெேின்றி தெளிவாக 
நிரூபித்ெவுேன் எழுதுடவன்.) 

பெிதனட்டு ஜாெிகளுக்கு, “பூர்ேத்வ-அபூர்ேத்வ” நியேங்கள் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 
கார்ோைவ.ீ காந்ொைபஞ்சேி, ஷட்ஜரகசிகீ, ேற்றும் ேத்யடோெீச்யவா - இரவ எப்டபாதுடே 
சம்பூர்ேோகத் ொன் இருக்கும். இவற்ரற ஷாேவ-ஔடுவோகச் தசய்யக் கூோது. ேற்ற-10 
ற்கு மூன்று வரககள் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன.  

இெற்கு முன்பு, இருந்ெ ஸாொைே பிைகைேத்ெில் இைண்டு வரக ஸாொைேம் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. 1. ஸ்வை ஸாொைேம் 2. ஜாெி ஸாொைேம். ஸ்வை ஸாொைேம் 
நான்கு வரககளாகச் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. 1. காகலீ ஸாொைேம் 2. அந்ெை ஸாொைேம் 3. 
ஷட்ஜ ஸாொைேம் 4. ேத்யே ஸாொைேம்  

காகலீ ஸாொைேம் = காகலீ நிஷாெடே ஆகும் ,  
அந்ெை ஸாொைேம் = அந்ெை காந்ொைம் ஆகும்  
ஷட்ஜ ஸாொைேம் = ரகஷிகீ நிஷாெம் ேற்றும்  
ேத்யே ஸாொைேம் = ஸாொைே காந்ொைம்  
पंचमी मध्यमा षड्ज मध्यमाख्यासु जानिषु  
स्िर साधारणं प्राोक्त मुनिभििगरिाददभि  

(स.र. प्र. अ 7 प्र ) 
 
பஞ்சேீேத்யோ, ஷட்ஜேத்யோ இந்ெ ஜாெிகளின் அரேப்பில் ஸ்வை ஸாொைேம் தசய்ய 
டவண்டும், ேற்றும் அவற்ரறச் தசய்யுோறு பைெர் முெைிய முனிவர்களால் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது.  
 
अंशोषु समपोषु एिद्यथा स्िनियमा रिोि्  
एिदलप निर्ास्िाहुः कंबलाश्चिरादयः  
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अलपटद्वश्रुनिको  रार्िाषा दाि क्रपिन्द्मििं   
(सं र प्र अ 6 प्र 22) 
 

ஸ, ே, ப இவற்றில் ஏடெனும் ஒன்று அம்ச ஸ்வைோக இருந்ொல், அப்டபாது ஸ்வை 
ஸாொைேம் தசய்ய டவண்டும், அொவது அந்ெந்ெ ஸ்வைங்களிற்குப் பெில் அரெச் தசய்ய 
டவண்டும். ஸ அம்ச ஸ்வைோக இருக்கும் டபாது, “ஷட்ஜ ஸாொைேம்” தசய்ய டவண்டும். 
ேத்யேம் அல்ைது பஞ்சேத்ரெ, “ஷட்ஜ ஸாொைேம் , ேத்யே ஸாொைேம் தசய்ய டவண்டும். 
எந்ெ ஜாெியில் காந்ொைம் ேற்றும் நிஷாெம் அல்போகச் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறடொ, 
அவற்ரறயும் ஸாொைேம் தசய்ய டவண்டும் என்று “கம்பைர்” ேற்றும் “அஸ்வெைர்” 
தசால்கிறார்கள். 
 

निर्याोः अंशयाोः षड्जमध्यमायां ि िििोि्  
क्रिकृिा एि ित्राक्रप स्िर षाधारणाश्रयाः  
 
(सं र प्र अ  7 प्र 23 ) 
 

ஆனால் ஷட்ஜேத்யோ ஜாெிகளில் நீ ேற்றும் க அம்ச ஸ்வைோக இருந்ொல், அப்டபாது 
ஸ்வைத்ரெ சாொைேோகச் தசய்யக் கூோது. தபரும்பாலும் விக்ருெ வரககளில், ஸ்வை 
ஸாொைேம் முெைில் உண்டு என்பது நியேம். (அம்சங்களின் எண்ேிக்ரக தோத்ெம் 
அறுபத்து மூன்று  என்று தகாள்ளப்பட்டிருக்கிறது, டேலும் அரவ இவ்வாறு 
பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (அொவது பெிதனட்டு ஜாெிகளுள்)  
 
நந்ெயந்ெீ, ேத்யடோெீச்யவா, காந்ொைபஞ்சேீ யில் (ஒவ்தவான்றிலும்) 1 அம்சம் = 3 
ரெவெீ, காந்ொடைாெீச்யவா, பஞ்சேீ, இவற்றில் (ஒவ்தவான்றிலும்) 2 அம்சம் =   6 
ரநஷாெீ, ஆர்ஷப,ீ ஷட்ஜரகசிகீ இவற்றில் (ஒவ்தவான்றிலும்) 3 அம்சம் =   9 
ஆந்த்ரீ, கார்ோைவ,ீ ஷட்டஜாெீச்யவா இவற்றில் (ஒவ்தவான்றிலும்) 4 அம்சம் =   12  
ைக்ெகாந்ொரீ, காந்ொரீ, ேத்யோ, ஷாட்ஜ ீ(ஒவ்தவான்றிலும்) 5 அம்சம் =          20 
ரகசிகியில்                6 அம்சம் =          6  
 
 
தோத்ெம் டசர்த்து           63 
 
ஒடை சேயத்ெில் இவற்ரற அம்சோகக் தகாள்ளக் கூோது. அெில் தகாடுக்கப்பட்ே அம்ச 
ஸ்வைங்களுள், எது டவண்டுோனாலும் அம்ச ஸ்வைோகைாம் என்று புரிந்துக் 
தகாள்ளடவண்டும். இந்ெ அறுபத்து மூன்று அம்ச எண்ேிக்ரக சம்பூர்ே ஜாெிக்காக. ஷாேவ 
ஜாெிக்காக, நாற்பத்டெழு அம்ச எண்ேிக்ரக இருக்கிறது, அது இவ்வாறு. 
 
எப்டபாதும் சம்பூர்ேோக இருக்கும் ஜாெி - அொவது கார்ோைவ,ீ காந்ொை பஞ்சேீ, ஷட்ஜரகசிகீ, 
ேத்யடோெீச்யவா முெைியவற்றுக்கு ஒன்பது அம்சங்கள். இவ்வாறு ஒடை ோெிரி எண்ேினால் 
நாற்பத்டெழு, அம்சம் ேற்றும் ஔேவ ஜாெிக்கு முப்பது அம்சம் வரும்.   
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ஜாெி எது என்பரெ அரேயாளம் காட்டுவெற்காக, 13 வரக ஜாெி ைக்ஷேங்கள் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன. நேக்கு முன்னாைிருப்பவற்றில் இந்ெ 13 விஷயங்கரளப் 
தபாருத்ெிப் பார்க்க டவண்டும், பிறகு அவற்றின் உெவியால் அெற்குப் தபயர் தகாடுக்க 
டவண்டும். இந்ெ ைக்ஷேம் இவ்வாறு: 
 
ग्रहांशिारमंराश्च न्द्यासापन्द्यासकाै िथा  
अक्रप संन्द्यासक्रिन्द्यासाै बहुत्िं चालपिा ििः  || 28 ||  
एिान्द्यंस्िर मार्ोगण सह लक्ष्माणण जानिषु  
षाडिाैडु क्रििो िकापीत्योिमाहुष्रयाोदशः || 29 || 
 
(सं र प्र अ 7 प्र ) 
 

அர்த்ெம்: 1. கிைஹம், 2. அம்சம் 3. ொைம் 4. ேந்த்ைம் 5. நியாசம் 6. அபநியாசம் 7. ஸந்யாஸம் 8. 
வின்யாசம் 9. பஹுத்வம் 10. அல்பத்வம் 11. அந்ெைோர்க்கம்  (12. ஷாேவத்வம் 13. 
ஔடுவத்வம் சிை ஜாெிகளில்). இவ்வளவு விஷயங்கரளயும் ஒவ்தவாரு ஜாெியிலும் 
தபாருத்ெிப் பார்க்கடவண்டும் , அெற்குப் பிறகு ஜாெி ைக்ஷேங்கள் உொைேத்டொடு 
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இெனால் ஜாெி, பெிதனட்டு ஜாெிகளில் எது என்று ெீர்ோனம் 
தசய்யைாம். 12 ேட்டும் 12 சிை ஜாெிகளுக்காக தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன, இென் காைேம் 
என்னதவன்றால், கார்ோைவி முெைிய 4 ஜாெிகள் எப்டபாதும் சம்பூர்ேோக இருக்கும். 
அவற்றுக்கு, இந்ெ ைக்ஷேங்கள் தபாருந்ொது. கிைந்ெக்காைர் டேடை தசால்ைப்பட்ே 13 
விஷயங்களில் ஒவ்தவான்ரறயும் இவ்வாறு விளக்கியிருக்கிறார்.  
 

ग्रह 
 
र्ीिाददनिटहिस्ित्र स्िराोग्रह इिीररिः 
ित्रांशग्रहयाोरन्द्यि राोक्ताषुियग्रहः  || 30 || 
 
 

அர்த்ெம்: எந்ெ ஸ்வைம் ஜாெியின்39 ஆைம்பத்ெில் பாேப்படுகிறடொ அரெ கிைஹ ஸ்வைம் என்று 
தசால்ை டவண்டும். சங்கீெத்ெின் தபாதுவான நியேம் என்னதவன்றால். எந்ெ ஸ்வைம் 
அம்ஸடோ (வாெி) ஆகுடோ அடெ கிைஹோகவும் ஆகி விடுகிறது, அெனால் ஒன்ரறப் பற்றிச் 
தசான்னால் ேற்தறான்ரறச் தசால்ை அவசியேில்ரை. அப்டபாது அவற்றுக்கு என்ன 
வித்ெியாசம் என்று யாடைனும் சந்டெகம் எழுப்பைாம், அெனால் தசால்கிடறன்.  

 

                                                           
39

 [ அொவது ஜாெி கீெத்ெின் ஆைம்பத்ெில் ] 
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अंशाो िाद्योि परं , ग्रहस्िु िाद्याददिोदभििश्चिुक्रिगधडः  
अंशाश्च रार्जिकत्िात्प्रधाि ंग्रहस्ििप्रधािम्  इनि ियाोिोगदः  
 

(பாருங்கள் ஸிம்ஹபூபாைரின் டீகா ச.ை. பிை.அ 7 ப்ை , ேெங்கரிேேிருந்து) 

அம்ச ஸ்வைம் எப்டபாதும் வாெியாகத் ொன் இருக்கிறது. கிைஹத்ரெப் தபாறுத்ெ வரை அப்படி 
இல்ரை. கிைஹஸ்வைம், வாெீ, சம்வாெீ, அனுவாெீ, விவாெீ இந்ெ நாலுள் எதுவாகவும் 

இருக்கைாம்.  

குறிப்பு: (‘விவாெியாகவும் இருக்கைாம்’ இந்ெ ைக்ஷேத்ொல், ைாகத்ெில் விவாெீ ஸ்வைத்ெின் 
அவசியம் அழரக உண்டு தசய்வெற்கு என்று தெரியவில்ரையா? அம்சம் ைாகத்ரெத் 
டொற்றுவிக்கக் காைேோனது, இந்ெப் தபருரே கிைஹ ஸ்வைத்ெிற்கு இல்ரை ) 

2. அம்ெ லக்ஷணம் 

 याो रभक्तव्यंजकाों र्ोयो यत्संिाद्यिुिाददिाै  
क्रिदायाग बहुलांै यस्मातारमंरव्यि स्स्थनिः  

यः स्ियं यस्य संिाददिािुिादी स्िराोपरः | 
न्द्यासापन्द्यास क्रिन्द्यास सन्द्यास ग्रहिां र्िः  | 
प्रयाोर्ो बहुलः यः स्याद्वाद्यशंाो याोग्त्यिािशाि् || 32 

(सं र , प्र अ  7 प्र ) 
 
அர்த்ெம்: ஒவ்தவாரு கீெத்ெிலும், எந்ெ ஸ்வைம் உண்ரேயான ைக்ெி ஏற்படுத்துகிறடொ அது 
எந்ெ ஸ்வைத்ெிற்கு சம்வாெி ேற்றும் அனுவாெியாக  இருக்கிறது, ஒவ்தவாரு விொரியிலும் 
எது ஆங்காங்டக உபடயாகப்படுத்ெப்படுகிறடொ, (விொரி இைண்டு வரக 1. கீெ - விொரீ 2. பெ 
விொரீ  
 
கீெத்ெின் பகுெிகள் அல்ைது பாகங்கள் அல்ைது சைேங்கள், எந்ெ ஸ்வைத்ெின் உெவியால் 
ேந்த்ை ேற்றும் ொை ஸ்வைங்களின் இேம் நிர்ேயிக்கப் படுகிறடொ (ொை ஸப்ெகத்ெில், 
குறிப்பிட்ே ஸ்வைம் வரை டேடை தசல்லுெல் ேற்றும் ேந்த்ைத்ெில் குறிப்பிட்ே ஸ்வைம் வரை 
ேட்டுடே இறங்குெல், என்ற நியேம் ரவப்பது சாத்ெியோகிறது), என்ற ஸ்வைம் ொனாகடவா 
அல்ைது அென் சம்வாெி அல்ைது அனுவாெி ஸ்வைம், நியாசாபன்யாச , சன்யாச , வின்யாச, 
முெைிய ஸ்ொனங்களிலும் நின்று ஒைிக்கிறடொ, எது ஜாெி முெைிய பிைடயாகங்களில் 
அளவுக்கு அெிகோக இருக்கிறடொ (ஷாட்ஜ ீஜாெியில் உொைேம் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது) , 
அந்ெ ஸ்வைம் அென் முக்கியோன ென்ரேயினால் அம்சம் என்று அரழக்கப்படுகிறது.  
 



Page 213 of 268 
 

சந்டெகம்- அம்சம் என்ற இந்ெ தசால்ைின் அர்த்ெம், பிைடயாகத்ெில் பகுெி, பாகம் என்று 
இருக்கிறது. அப்டபாது ஏன் இந்ெ முக்கிய ஸ்வைத்ெிற்கு அம்சம் என்று தபயர் வந்ெது? 
 
பெில் - அதுவும் உண்ரே ொன். இந்ெ ஸ்வைம் ொன் ஜாெி ைாகம் முெைியவற்ரறப் 
பிரிக்கிறது, வரகப் படுத்துகிறது, அெனால் அரெ அம்சம் என்று தசால்வது உசிெோகும்.  
 
3 ொை ைக்ஷேம் 
 
मध्यमो सप्त कों ऽशः स्यातस्मातारा स्स्थित्पराि्  
स्िरांश्चिुर् अाराोहोदोष िारािध्धः पर  || 34 ||  
अिागक् िु कामाचारः स्यातारो लुपिाोऽक्रप र्ण्यिो || 35 || 
 
[सं र , प्र अ , 7 प्र ] 
 

அர்த்ெம் - ேத்ய ஸப்ெகத்ெில், அம்ச ஸ்வைங்கரளப் பாருங்கள். அரெடய ொை ஸப்ெகத்ெில் 
எடுத்துக் தகாண்டு, அெற்கு முன் இருக்கும் நாலு ஸ்வைங்கரள எண்ேினால், ொை நியேம் 
கிரேக்கிறது. அெற்கு டேல் பாேக் கூோது. (அது ஆனந்ெம் ெைாது) அந்ெ நியேத்ெிற்குக் கீடழ 
எப்படி டவண்டுோனாலும் கஷ்ேேில்ைாேல் பாேைாம். இந்ெ நாலு ஸ்வைங்கரள 
எண்ணுரகயில் எந்ெ ஸ்வைம் விேப்படுகிறடொ, அரெயும் எண்ே டவண்டும். [ஏதனன்றால் 
வர்ஜ்ய ஸ்வைத்ரெ எண்ோேல் இருந்ொல் குைரை ேிகவும் டேடை எடுத்துச் தசல்ை 
டவண்டியிருக்கும்.  

 

குறிப்பு: பைொச்சாரியார் தசால்ைி இருக்கிறார், "चतथुगपचंमसप्त मस्त्िरपयतंतंारगनतरुक्ता" 
நாைாவது, ஐந்ொவது அல்ைது ஏழாவது ஸ்வைம் வரை இந்ெ ொை நியேம் உண்டு, ஆனால் 
“आतारषड्जमारोहो नदंयन्त्यां प्रकीनत गताः” 
 

அர்த்ெம் - நந்ெயந்ெீ ஜாெியின் அரேப்பு எப்படிதயன்றால், அெில் ொை ஷட்ஜம் வரை ொன் 
ஆடைாஹேம் தசய்ய டவண்டும். பின்னால் ஜாெிகளின் உொைேம் ேற்றும் விளக்கம் 
இருக்கிறது, அரெயும் பார்க்கைாம். 
 

4 ேந்த்ை அவெி 
 

मध्यस्थािस्स्थिादंशादामंरस्थांश माब्जोि्  
अामंरान्द्यासमथिा िदध स्थाररधािाक्रप  
एषा मन्द्रर्िोः सीमा ििाोिांक् कामचाररिा  
 
 

அர்த்ெம் - ேத்ய ஸப்ெகத்ெில் அம்ச ஸ்வைத்ெிைிருந்து ேந்த்ை ஸ்வைம் வரை அவடைாஹே 
நிரைரயப் புரிந்துக் தகாள்ள டவண்டும் அல்ைது "ஆேந்த்ை நியாசம்" ஆடைாஹே நிரை "ே 
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நி" ஸ்வைங்கள் வரை அல்ைது அெற்குக் கீடழ "ரி ெ" வரை (கிைேத்ெில்) ஏற்றுக் 
தகாள்ளப்படுகிறது. இரெ ேந்த்ைஸ்ொனத்ெில் தசல்ை டவண்டிய முரறயாக ஏற்றுக் 
தகாள்ளப்படுகிறது. இெற்குப் பிறகு அவைவர் ருசி ேற்றும் சக்ெி(?)க்டகற்ப 

 
 

5. நியாஸம் 

 
र्ीिो समानप्त कृन्न्यास एकक्रिंशनिधा च सः   
 
 

यस्त्त ुगीत समाष्प्तकाः | எந்ெ ஸ்வைத்ெில் கீெம் முடிக்கப் படுகிறடொ, அரெ நியாசம் என்று 
தசால்கிறார்கள். நியாசம் 21 வரகப் படும்.  
 
என்னால் டேடை எழுெப்பட்ேரவ மும்ரபயிைிருக்கும் டபாது ஜாெி பிைகைேத்ரெப் பற்றி 
ைத்னாகைத்ெின் ஸ்டைாகங்களின் அடிப்பரேயில் தகாஞ்சம் தகாஞ்சோக எழுெி ரவத்ெரவ 
ொன். இந்ெப் பிைகைேம் கடினோனதும் கூே. அெனால், இென் நரேமுரற உபடயாகத்ரெத் 
ெனியாக ஒருவைால் புரிந்துக் தகாள்வது கடினம். இன்று டநைேிருந்ெொல், ேற்றும் டவறு 
யாரும் இல்ைாெொல், ைத்னாகைப் புத்ெகத்ரெக் ரகயிதைடுத்துக் தகாண்டு உட்கார்ந்டென், 
அெில் ஜாெிகளின் வர்ேரனகரளப் படித்துக் தகாண்டிருந்டென். அவற்றில் 153 ஜாெிகளின் 
வரககள் தசால்ைப் பட்டிருக்கின்றன. அவற்ரறக் காகிெத்ெில் எழுெி ரவத்டென் , அரவ 
நன்றாகவும் அரேந்ெிருந்ென. முன்டன எழுெி ரவத்ெெில் எழுெ முடியாேல் டபாயிருந்ொல், 
இங்டக எழுெி ரவத்ெிருக்கிடறன். முெைிலும் எழுெி ரவத்ெிருந்ொல், புனருக்ெி 
[தசான்னரெடய தசான்னொகி] விடும். ஆனாலும் இெனால் தகடுெல் ஒன்றும் இல்ரை. 
ஜாெிகளுக்கு ைக்ஷேம் பெிமூன்று தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. அந்ெப் பகுெி புரிந்துக் தகாள்ள 
எளிொனது. பிறகு, ஸ்வைைிபியில் சின்னங்கள் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அரெ எழுெ 
அவசியம் இல்ரை. பஹுைத்வத்ரெப் புரிந்துக் தகாள்ளும் டபாது, ஷாட்ஜியில் எத்ெரன 
முரற “ஸா” வந்ெிருக்கிறது என்பரெப் பார்த்து பஹுைத்வம் நிர்ேயிக்கப்பட்டிருக்கிறது 
என்பது டயாசிக்க டவண்டியது. இவ்வரக முரறயில் பஹுைத்வத்ரெப் பார்த்து தகாஞ்சம் 
ஆச்சரியம் உண்ோனது.  

 

திருச்ெி        1 ஜைவரி 1904  

இன்று ஒரு ேேி வண்டியில் நாங்கள் தபங்களூருக்குக் கிளம்புடவாம், டநற்று ஸ்ரீ 
பேீாச்சாரியா, ரேசூரின் வரீே வாத்ெியக்காைைான சுப்பண்ோ, ெஞ்சாவூர் தசன்றிருக்கிறார் 
என்றார். அவர் சம்பாத்ெியத்ெிற்காக, வருேத்ெிற்தகாரு முரற இவ்வாறு யாத்ெிரை தசய்வார், 
நான் அவரைக் காே ரேசூர் தசல்ைைாம் என்று இருக்கிடறன். ஆனால் அெற்கு டயாகம் 
இல்ரை என்று இப்டபாது டொன்றுகிறது. இருக்கட்டும். அங்டக தசன்றவுேன் டபைஸ் 
நூைகத்ரெப் பார்ப்டபன், ேற்றும் டசஷண்ோ - சுப்பண்ோரவச் சந்ெிப்டபன்.  

சபங்களூர்       2 ஜைவரி 1904  
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நாங்கள் இன்று காரை சுோர் 6-30 ேேிக்குச் வந்து டசர்ந்டொம். ெிருச்சிைாப்பள்ளியிைிருந்து 
இந்ெ ஊரின் தைவின்யூ கேிஷனர் ஸ்ரீ டீ ஆனந்ெைாவிற்கு ஒரு அறிமுகக் கடிெம் முெைிடைடய 
அனுப்பி இருந்டென், அது அவருக்கு சேயத்ெில் தசன்று டசைவில்ரை என்று டொன்றுகிறது. 
ஏதனனில், அவருரேய ஆள் யாரும் ஸ்டேஷனுக்கு வைவில்ரை. நாங்கள் ஸ்டேஷனுக்குப் 
பக்கத்ெிடைடய “டொேப்பா சத்ெிைம்” என்ற ெங்குேிேத்ெில் தசன்று ெங்கிடனாம். ேெியம் சுோர் 
மூன்று ேேிக்கு ஸ்ரீ டீ.வ ீஆனந்ெ ைாவின் தசாந்ெக்காைர், டகாவிந்ெைாவ் சத்ெிைத்ெிற்கு வந்து 
எங்கள் கடிெம் ேெியம் ெபாைில் வந்ெது என்றார், ேற்றும் என்ரன இன்னும் வசெியுள்ள 
இேத்ெிற்கு அரழத்துச் தசல்ைத் ெயாைாக இருக்கிறார் என்றார். எனக்கு அங்டக எந்ெப் 
பிைச்சரனயும் இல்ைாெொல் நன்றி ேட்டும் தசால்ைி டவண்ோம் என்று ெடுத்து விட்டேன். 
பிறகு அவருேன் ஆனந்ெைாவும் வந்ொர், டபச்சுக்கு நடுடவ, என் பயேத்ெின் டநாக்கத்ரெத் 
தெரிவித்டென். அவர் சந்டொசேரேந்ொர், டேலும் ரேசூரில் அவருரேய வடீு இருக்கிறது 
என்றார். அங்டக ெங்க ஏற்பாடுகள் தசய்யப்படும், என்றும் ென் எழுத்ெரின் தபயரில் கடிெமும் 
தகாடுக்கப் டபாகிறார். அவர் எங்களுக்கு எல்ைா வரகயிலும் உெவி தசய்வார். ரேசூர் 
புத்ெகாையத்த்ரெ நல்ை முரறயில் பார்க்க ஒரு கடிெமும் சந்டொஷோகக் தகாடுப்பொகச் 
தசான்னார். அெனால் நான் அங்டக தசல்லும் டநாக்கம் தவற்றியரேயும். நான் அவரிேம் 
டசஷண்ோ ேற்றும் சுப்பண்ோரவப் பற்றிக் தகாஞ்சம் ெகவல் தபற டவண்டும் என்றும் 
தசான்டனன். அவர் ரேசூர் ேஹாைாஜா இப்டபாது தபங்களூரில் இருக்கிறார். அவருேன் 
சங்கீெக்காைர்கள் வந்ெிருக்கிறார்களா இல்ரையா என்பரெ இன்றிைவு விசாரித்துச் 
தசால்கிடறன். அெற்குப் பிறகு அப்படி இப்படிப் டபசிவிட்டு, அவருக்கு நன்றி தசால்ைி, 
அவரிேேிருந்து விரே தபற்டறன். டவறு ஒரு பிைச்சரனயும் இல்ரைதயன்றால் நாரள 
ரேசூர் தசல்ைைாம் என்று ெீர்ோனித்ெிருக்கிடறன். டேடை என்ன ஆகிறது என்று பார்க்கைாம். 
சரியாக விஷயம் கிரேக்கும் என்ற ஆரச இருக்கிறது , ஏதனன்றால் ரேசூர், ேற்றும் 
ெஞ்சாவூர் இைண்டுடே சங்கீெத்ரெப் தபாறுத்ெ வரை பிைசித்ெி தபற்ற நகைங்கள். 
படித்ெவர்களில் டசஷண்ோவுக்கு முெல் இேம் தகாடுக்கப்படுகிறது, டேலும் அவருக்கு தசன்ற 
வருேம் ரேசூர் ேஹாைாஜா "வேீா நாயக சிடைாேேி" என்ற பட்ேத்ரெக் தகாடுத்ொர். 

ரமசூர் 
3 ஜைவரி 1904  

நான் டநற்றிைவு 10.45 ேேி வண்டியில் கிளம்பி இங்டக காரை 6.30 ேேிக்கு வந்து டசர்ந்டென். 
ஸ்ரீ டீ. ஆனந்ெைாவ் , தைவின்யூ கேிஷனருரேய பங்களாவில் ெங்க, நல்ை வசெியான 
ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டிருந்ென. இங்டக வந்து டசர்ந்ெபின், ஆனந்ெைாவின் குோஸ்ொவிேம் 
நான் இங்டக வந்ெென் டநாக்கத்ரெச் தசான்டனன். அவர் ஆனந்ெைாவ் ெனக்குக் கடிெத்ெிலும், 
உங்கரள இங்டகயுள்ள இைண்டு பிைசித்ெி தபற்ற புத்ெகாையங்களுக்குக் கூட்டிச் தசல்ை 
டவண்டும், டசஷண்ோ, சுப்பண்ோ என்ற தபயர் தகாண்ே இைண்டு பிைசித்ெி தபற்ற 
வித்வான்கரளச் சந்ெிக்க ஏற்பாடு தசய்ய டவண்டும் என்று எழுெி இருக்கிறார் என்றார். நான் 
ஆம் எனக்கு அரெத் ொன் பார்க்க டவண்டும் என்டறன். நான் ெஞ்சாவூரில் இருந்ெ தபாது, 



Page 216 of 268 
 

கைவைீ ைாவ்40 என்ற தபயர் தகாண்ேவர் சங்கீெத்ெில் பிைசித்ெி தபற்றவர் என்று 
டகள்விப்பட்டேன். அெனால் அவரிேம் டகட்டேன், அவரும் ஆம் அவர் இங்டக பிைசித்ெி 
தபற்றவர் என்றார். அவர் சாஸ்ெிைம் தெரிந்ெவர். பிைடயாகத்ெில் ேிகவும் டெர்ச்சி தபற்றவர் 
அல்ை. எனக்கும் இப்படிப்பட்ே ேனிெர் ொன் டெரவயாக இருந்ெது. அெனால் தபட்டி-
படுக்ரகரய அங்டக விட்டு விட்டு, உரே ோற்றிக் தகாள்ளாேல், அந்ெ குோஸ்ொவின் 
சடகாெைருேன் (அவருக்கும் சங்கீெத்ெில் தகாஞ்சம் ஆர்வம் உண்டு) கைவைீ ைாரவச் சந்ெிக்கக் 
கிளம்பி விட்டேன்.வழியில் கிருஷ்ேைாவ் (அவருரேய சடகாெைரின் தபயர்), கைவைீ ைாவுக்கு 
ென் சாஸ்ெிை ஞானம் பற்றி ேிகவும் அஹங்காைம் உண்டு, டேலும் அவர் டசஷண்ோ-
சுப்பண்ோரவ தபரிொக எண்ணுவெில்ரை என்றார். ைாஜா அவரிேம் டவரைரயப் பற்றிப் 
டபசும்டபாது அவர் சிை விடனாெோன நிபந்ெரனகரள ரவத்ொர். சங்கீெத்ெில் படித்ெ 
எல்டைாரும் அவரைக் கண்டு பயப்படுகிறார்கள். இரெதயல்ைாம் டகட்டு, நான் இங்டக நிரறய 
விஷயம் கிரேக்கப் டபாகிறது என்ற ஆரச எழுந்ெொல் ேிகவும் உற்சாகம் அரேந்டென். 
ஆனால் உண்ரேயில் அது நிைாரசடய ஆனது. நேந்ெ டபச்சு வார்த்ரெகளிைிருந்து இரவ 
எல்ைாம் புரியும்.  

நாங்கள் இருவரும் சுோர் எட்டு ேேிக்கு அவர் வடீ்ரே அரேந்டொம். அவர் வடீ்டில் டேரஜ 
நாற்காைி டபான்ற போடோபங்கள் இருந்ெொல் அவர் நவனீோனவர் என்று டொன்றியது. அவர் 
தவளியில் தசன்றிருந்ொர். அெனால் நாங்கள் அவருக்காகக் காத்துக் தகாண்டிருக்கத் 
ெீர்ோனித்டொம். அவர் வடீ்டில் பார்ரவயற்ற ஏரழச் சிறுவர்களுக்குச் சங்கீெம் கற்பிக்க ஒரு 
அரற இருந்ெது. அவர்களுக்குப் பார்ரவயுள்ள ஒரு சிறுவன், பாட்டுச் தசால்ைிக் தகாடுத்துக் 
தகாண்டிருந்ொன். அந்ெ ைாகம் ெர்பார் என்று அந்ெப் ரபயன் தசான்னான். அது தகாஞ்சம் நம் 
சாைங்ரகப் டபாை இருந்ெது, அெில் டகாேள "க" ேற்றும் ெீவ்ை "ெ" இருந்ென. தோத்ெோகப் 
பார்த்ொல் சைன் சாைங்க் வர்க்கத்ரெப் டபாைத் ொன் டொன்றியது. இங்டக இது டபான்ற 
ைாகங்கள் அெிகம் விரும்பப் படுபவனவாகத் டொன்றின. சிறிது டநைத்ெில் ஸ்ரீ கைவைீ ைாவ் 
வடீ்டுக்கு வந்ொர், கிருஷ்ேஸ்வாேி அவரிேம் என்ரன அறிமுகப் படுத்ெினார், அரெத் 
தொேர்ந்து வைவு, நல்வைவுப் டபச்சுக்கள் நேந்ென. நான் இங்டக வந்ெென் டநாக்கத்ரெச் 
தசான்டனன். அவர் ேிகச் சந்டொஷேரேந்து எனக்கு என்ன டவண்டுடோ அரெப் பற்றிப் டபச 
ஒப்புக் தகாண்ோர். எங்கள் டபச்சு இவ்வாறு நேந்ெது.  

டக: ஸ்ரீ கைவைீ ைாவ், உங்களுக்கு சேஸ்கிருெம் தெரியுோ? 

ப: தபாதுவாக டவரை தசய்யும் அளவுக்கு வரும்  

டக: ரேசூரில் தபரிய தபரிய சங்கீெ வித்வான்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிறார்கள். இங்டக எந்ெ 
கிைந்ெத்ரெ ஆொைப் பூர்வோனொகக் தகாள்கிறார்கள்? 

                                                           
40 [இது ரேசூர் சொசிவ ைாவின் சிஷ்யைான ரேசூர் கரிகிரி ைாரவக் (1853 - 1927) குறிக்கைாம். ரகைாகர் 
பெிப்பில் கைவைீ ைாவ் என்டற குறிப்பிேப்பட்டிருக்கிறது]  
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ப: சங்கீெ ைத்னாகைம் (இவ்வாறு தசால்ைிவிட்டு, பூனாவில் பிைசுைோன புத்ெகத்ெின் 
இைண்ோவது பாகத்ரெக் தகாண்டு வந்து டேரஜ டேல் ரவத்ொர்) என் ரபயிலும் ஒரு பிைெி 
இருந்ெது.  

டக: இந்ெ ைத்னாகைத்ரெ நீங்கள் படித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

ப: ஆம்  

குறிப்பு: இந்ெ ேனிெரைப் பார்த்து, ேக்கள் ஏன் பயப்படுகிறார்கள் என்றால், அவர் ைத்னாகைத்ெின் 
ஸ்டைாகங்கள் பைவற்ரற ேனனம் தசய்ெிருக்கிறார், டேலும் அரெ அவ்வப்டபாது  
ஒப்பிக்கிறார். உொைேோக, ஸ்ருெிகளின் டபச்ரச எடுத்ெவுேன், இருபத்ெிைண்டு ஸ்ருெிகளின் 
தபயர்கரள கேகேதவன்று ஒப்பித்ொர். இவ்வாடற மூர்ச்சனா ேற்றும் கிைாேத்ெில் 
ஸ்டைாகத்ரெயும் தசான்னார். ஆனால் இெனால் ேட்டுடே பயப்பட்ோல் டவரை நேக்காது.  

டக: ஸ்ரீ கைவைீ ைாவ். ைத்னாகைம் 22 ஸ்ருெிகள் இருக்கின்றன என்று தசால்கிறது. (இரெச் 
தசான்னவுேன் ெீவ்ைா, குமுத்வெி, ேந்ொ முெைிய ஸ்டைாகங்கரள ஒப்பிக்க ஆைம்பித்து 
விட்ோர். முழு ஸ்டைாகங்கள் தெரியவில்ரை) 

நான் - அது இருக்கட்டும், தபயர் உங்களுக்குத் தெரிந்ெிருக்கும். என் டகள்வி இதுவன்று. நான் 
டகட்பது என்னதவன்றால், உங்கள் ெிைாவிேப் பிைடெசத்ெில் இவற்ரற எல்ைாம் 
உபடயாகிக்கிறார்களா? 

ப: நிச்சயம் உபடயாகிக்கிறார்கள்.  

டக: உங்களுரேயது எந்ெப் பத்ெெி?  

ப: ைத்னாகைத்துரேயது. அென் புத்ெகம் உங்கள் முன் இருக்கிறது. (இரெப் பார்த்ெதும் என் 
டேல் ஏதும் ொக்கம் ஏற்போெொல்) இந்ெப் புத்ெகம் ைத்ன பண்ோைம் என்று நான் 
எண்ணுகிடறன்.  

நான் : புரிந்ெவர்களுக்கு!  

டக: உங்கள் பக்கத்ெில், ைாகம் முெைியவற்றின் அரேப்பு எந்ெ ெத்துவத்ெின் அடிப்பரேயில் 
ேற்றும் எத்ெரன என்று ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன? 

ப: சுத்ெ ேத்யேத்ெின் முப்பத்ொறு ேற்றும் பிைெி ேத்யேத்ெின் முப்பொறு.  

டக: ைத்னாகைத்ெில் அரவ எங்டக தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன?  

ப: (புத்ெகத்ரெத் ெிறந்து மூடி) அது இந்ெப் பகுெியில் இல்ரை. 
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(நான் என் ரபயில் ரவத்ெிருந்ெ ைாகாத்யாயத்ரெ எடுத்து முன்டன ரவத்ெவுேன், அவர் 
டசார்ந்து டபாய், அரெப் பார்த்ொல் அெில் உங்களுக்குக் கிரேக்கும் என்று தசால்ை 
ஆைம்பித்ொர்) 

நான்: நீங்கள் தசால்வது இந்ெப் புத்ெகத்ெின் அரேப்பில் இல்ரை என்டறன். அெனால் அெில் 
நிச்சயோகக் கிரேக்காது.  

டக: இப்டபாது ைாகாத்யாயம் உங்கள் முன் இருக்கிறது. இெற்குப் பிறகும் நீங்கள் சுத்ெ 
ேத்யேம், ேற்றும் பிைெி ேத்யேத்ெின் வரககள் ைத்னாகைத்ெிைிருந்து என்று தசால்கிறரீ்களா?  

ப: இல்ரை. ஆனால் அவற்ரற நான் ஏற்றுக் தகாள்கிடறன். டேலும் அது எங்கள் பத்ெெி.  

நான்: அொவது எழுபத்ெிைண்டு ஜனக ைாகங்கள் அல்ைது டேளகர்த்ொ பத்ெெி ொன் உங்கள் 
பக்கத்ெில் இருக்கிறது, அரெத் ொன் நீங்கள் பாடுகிறரீ்களா?  

ப: ஆம். ஆனால் அது ைத்னாகைத்ெிைிருந்து ொன் வந்ெிருக்க டவண்டும். என்னிேம் 
ைத்னாகைத்ெின் பிைெி ஓரைச் சுவடியில் இருக்கிறது. அெில் அது இருக்கிறது.  

டக: அந்ெப் பிைெிரயக் தகாண்டு வாருங்கள். அெில் அது எங்டக இருக்கிறது என்று பார்ப்டபாம் 
கைவைீ ைாவ் வடீ்டிைிருந்து ரகயில் எழுெப்பட்ே ஒரு கட்ரே எடுத்துக் தகாண்டு வந்து 
என்னிேம் தசான்னார், என்னிேம் நிரறய வித்வான்கள் விவாெிக்க வந்துக் தகாண்டு 
இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு நான் இந்ெப் புத்ெகத்ரெக் காட்டுவெில்ரை. முெைில் 
என்னிேம் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி ஒருவரும் டபசுவெில்ரை, இப்டபாது நீங்கள் 
டகட்டிருக்கிறரீ்கள், அெனால் காட்டுகிடறன். இவ்வாறு தசால்ைிவிட்டு டேளப்தபயர்களின் 
ஸ்டைாகங்கரளப் படித்துக் காட்டினார். 

அவற்றின் அர்த்ெம் இவ்வாறு:  

கால்வ ரிஷியுரேயது - கனகாங்கி டேளம்  

டெவபக்ெனுரேயது - ைத்னாங்கி  

பாே ரிஷியுரேயது - கானமூர்த்ெி  

நித்யானந்ெம் உரேயது - வனஸ்பெி 

டயாகானந்ெம் உரேயது - ோனவெி 

டபாகானந்ெம் உரேயது - ொனரூபி  

முெைிய   முெைிய  

இவ்வாறு இருப்பரெக் கண்டு, இது எப்படி ைத்னாகைத்ெில் தசால்ைப்பட்டிருக்க முடியும் என்று 
நான் ஆச்சரியம் அரேந்டென். இந்ெ ஒவ்தவாரு டேளத்ெிற்கும் ஸ்வைம் சுத்ெரிஷபம், 
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சதுஸ்ருெி ஆகியரவ கர்நாேக பத்ெெியில் இருந்தும் எப்படி ஆசிரியர் கண்ேில் ஏன் 
தென்பேவில்ரை? ஆனால் இன்னும் டேடை தசன்றபின் இன்தனாரு விஷயம் தெரிந்ெது. இந்ெ 
டேளங்களின் ெரைப்பில் ஏடொ எழுெப்பட்டிருந்ெது. அரெப் படிக்கச் தசான்னடபாது, "நாைெ 
ஸூத்ைம்" என்று தெரிந்ெது. இரெப் பற்றி.... 

டக: ஏன் அய்யா! இெில் "நாைெ ஸூத்ைம்" என்று ஏன் எழுெப்பட்டிருக்கிறது? 

ப: இந்ெ உொைேங்கள் அங்கிருந்து வந்ென.  

நான் - ைத்னாகைத்ெிைிருந்து இல்ரையா ? 

ப: இல்ரை. அது அந்ெ சூத்ெிைத்ெிைிருந்து வந்ெொகத் தெரிகிறது 

டக: எனக்கு நாைெ சூத்ெிைம் என்ற கிைந்ெத்ரெக் காட்டுவரீ்களா? 

ப: என்னிேம் இல்ரை. இந்ெப் பக்கத்ெில் இந்ெ பெிதனட்டு டேளங்கள் இவ்வாறு ஸ்வைங்கள் 
ேற்றும் ரிஷிக்களின் தபயடைாடு எழுெப்பட்டிருக்கிறது. அந்ெ கிைந்ெத்ரெ நான் டபைஸ் 
புத்ெகாையத்ெில் பார்த்ெொக நிரனவிருக்கிறது. ஆனால் அது எரிந்து டபாய் விட்ேது. இது 
நேந்ெடபாது, டபைஸ் எரிந்து டபாயிருந்ெது.  

டக: அப்டபாது, பிறகு ெிைாவிே அல்ைது கர்நாேக பத்ெெி, நாைெ சூத்ெிைத்ெின் அடிப்பரேயில் 
தசய்யப்பட்ேொ?  

ப: ஆம். இரெப் பார்த்ொல் அப்படித் ொன் டொன்றுகிறது.  

டக: எழுபத்ெிைண்டு டேளங்கள் இருக்கும் டபாது, உங்களிேம், பெிதனட்டு ேட்டும் ஏன்? 

ப: எனக்கு இந்ெ எழுபத்ெிைண்டு பெிதனட்டிைிருந்து ொன் டொன்றியிருக்க டவண்டும் என்று 
டொன்றுகிறது. ஏதனனில் பெிதனட்ோவெில் காகலீ நிஷாெம் முெைியரவ 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. அெனால் இெற்குப் பிறகு டவறு எதுவும் தொேர்பு படுத்ெ 
முடியவில்ரை. (இரெப் பற்றி டயாசிக்க டவண்டும்) 

டக: ஆனால் கனகாங்கி முெல் ஐந்ொறு டபர்கள் க்ைேத்ெில் வருகின்றனடவ. நடுநடுவில் 
இருந்ொல், நீங்கள் தசால்வது டபாை டயாசிக்க டவண்டியிருக்கும்.  

ப: இருந்ெரெ நான் காகிெத்ெில் எழுெி ரவத்ெிருக்கிடறன். இெற்குப் பிறகு ஏடெனும் இருந்ெொ 
என்பது எனக்குத் தெரியாது.  

நான்: இந்ெ இைண்டு பக்கங்களின் நகரை எனக்குக் தகாடுப்பரீ்களா? நான் ேற்ற இேங்களிலும் 
டெடுகிடறன். அெிக பக்கங்கள் கிரேத்ெ பிறகு உங்களுக்கு எழுெி அனுப்புகிடறன்.  

ப: ஆம் ஆனால் நீங்கள் ரேசூர் ேஹாைாஜாரவச் சந்ெித்து அவரிேம் ஒப்புெல் வாங்கிக் 
தகாண்ோல் நான் அரெத் ெை முடியும்.  
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டக: இது எனக்குப் புரியவில்ரை. நீங்கள் ஒரு ெனிப்பட்ே சுெந்ெிை ேனிெர். ேஹாைாஜாவின் 
பேியாளர் அல்ை. இந்ெப் பக்கங்கள் உங்கள் தசாத்து, ேகாைாஜாவிற்கு இது பற்றி ஒன்றும் 
தெரியாது. அப்டபாது ேஹாைாஜாவின் உத்ெைவு எெற்கு என்று எனக்குப் புரியவில்ரை. நீங்கள் 
ேஹாைாஜாவின் கிைந்ெத்ரெ எடுத்துக் தகாண்டு உங்களிேம் ரவத்துக் தகாண்டிருக்கிறரீ்களா?  

ப: இல்ரை இல்ரை! எனக்கு இெனால் என் புகழ் ேஹாைாஜா வரை டபாகும் என்று 
டொன்றியது, அெனால் தசான்டனன்.  

நான்: எனக்கு இப்படிச் தசய்வது நன்றாக இருக்காது. நான் ேகாைாஜாவிேம் தசன்று ஒரு 
சுெந்ெிை ேனிெரின் ஒரு புத்ெகத்ெின் இைண்டு பக்கங்கரள எனக்குக் தகாடுங்கள் என்று எப்படிக் 
டகட்டபன்? புகழ் ேட்டும் டவண்டுதேன்றால், நான் இங்டக டபைஸ் அெிகாரி ஸ்ரீ 
ைாேகிருஷ்ேரனப் பார்க்கப் டபாகிடறன். அப்டபாது அவரிேம் உங்கரளப் பற்றிப் டபசுகிடறன்.  

கைவைீ ைாவ் - இல்ரை , அது டபாகட்டும். நீங்கள் இந்ெக் காகிெங்கரள டவண்டுோனால் 
நகதைடுத்துக் தகாள்ளைாம்.  

டக: உங்கள் பத்ெெியில் பன்னிைண்டு ஸ்ருெிகரள பிைடயாகத்ெில் தகாண்டு வந்து, 
ேற்றவற்ரற உபடயாகம் தசய்வது பற்றி என்ன தசால்ைி இருக்கிறது? 

ப; அரவ அவற்றுக்குள்டளடய அேங்கி விடும். ஸா வின் ெீவிைம் முெைியன ஸாவிடைடய 
அேங்கி இருக்கிறது. அெனால் ஸா பாடும் டபாது நீ-ரயத் தொட்டுக் தகாண்டு ொன் டபாகிறது. 
அரவ ேரறந்து நிற்கும் ஸ்ருெி. (ஸ்டைாகம் - श्रुत्यन्तर  भािी,अधराधर तीव्रा, द्िेिीणे  सदृशेकाये  
முெைியவற்ரற தசால்ை ஆைம்பித்ொர்). இவ்வாறு சம்பந்ெேில்ைாேல் டபசியரெப் பார்த்து 
எனக்கு சிரிப்பு வந்ெது. ஆனால் அவர் ஸ்டைாகத்ரெ தசால்ைிக் தகாண்டே டபானார். நடு 
நடுடவ அனுொத்ெ, உொத்ெ, டபான்ற தசாற்கரளயும் டபாட்ோர். "அக்னிேீடே புடைாஹிெம்" - 
இது கூே வந்ெது.  

நான்: கைவைீ ைாவ்! நீங்கள் டபசுவெற்காக ேிகவும் சிைேம் எடுத்துக் தகாள்கிறரீ்கள். 
ைத்னாகைத்ெின் முெைாவொன, ஸ்வைாத்யாயம் - இரெப் பாருங்கள். (எடுத்துக் காட்டி) இெில் 
நீங்கள் தசால்லும் எல்ைா ஸ்டைாகங்களும் இருக்கின்றன, அரெ நான் புரிந்து 
தகாண்டிருக்கிடறன். உங்கள் புரிெைில் தகாஞ்சம் ெவறு இருக்கிறது என்று எனக்குப் படுகிறது.  

டக: ைத்னாகைத்ெின் ஏழு சுத்ெ ஸ்வைங்கள் எரவ?  

ப: சுத்ெ ரி (டகாேள), சுத்ெ க (நம் சுத்ெ ரி) முெைியரவ  

நான்: இந்ெ முரற ெவறு, உங்கள் முன் ைத்னாகைம் இருக்கிறது. உறுெி தசய்துக் 
தகாள்ளுங்கள். உங்கள் சுத்ெ ஸ்வைத்ரெப் பார்க்கட்டுோ? (நான் இது அவருக்குப் புரிய 
டவண்டும் என்பெற்காக இவ்வாறான அணுகுமுரற எடுத்துக் தகாண்டேன்) 

ப: ைத்னாகைத்ெில் எங்கள் ஸ்வைம் இருக்கிறது. (கரேசிப் பக்கத்ரெக் காட்டி)  
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நான்: இது ைத்னாகைத்ெின் மூைத்ெில் இல்ரை. இது ஸ்வைத்ெின் ஒப்படீ்டுப் பட்டியல் ேட்டுடே. 
இரெ ஆசிரியர் ென் அறிவினால், ெயார் தசய்ெிருக்கிறார்.  

டக: மூர்ச்சரன என்றால் என்ன? 

உ: (ஸா ரவ எடுத்துக் தகாண்டு ேீண்ட் தசய்து)  ஒவ்தவாரு ஸ்வைத்ெிற்கும் உொத்ெம், 
அனுொத்ெம், ேற்றும் ஸ்வரிெம் என்ற இம்மூன்று அெனால் 7 X 3 = 21 ஆனது. ஆனால் நான் 
தோத்ெம் 23 ஐ ஏற்றுக் தகாள்கிடறன். இது என்னிேம் உள்ள ஒரு ஸ்டைாகத்ெிலும் 
தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. (படித்து) "आरोहश्चािरोहणंत्र   िमात्स्त्िराणाम"्. 

நான்: நான் நீங்கள் ஸ்டைாகத்ரெ உேனுக்குேன் தசால்ைி அென் அர்த்ெத்ரெ டவறு 
ோெிரியாக எடுத்துக் தகாண்டிருக்கீர்கள் என்பரெப் பார்த்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். "िमात्स्त्िराणाम"् 
இந்ெ ஸ்டைாகத்ரெச் தசால்ைிவிட்டு, "உொத்ெ அனுொத்ெம்" என்று புரிந்துக் 
தகாண்டிருக்கிறரீ்கடள. இந்ெ ஸ்டைாகத்ெின் அர்த்ெத்ரெ எந்ெ கிைந்ெத்ெிைிருந்து எடுத்ெீர்கள்? 

ப: சரியாகத் ொன் இருக்கிறது. ஏழு ஸ்வைங்களிைிருந்து ஒவ்தவாரு கிைாேத்ெில் ஒரு முரற 
ஆடைாஹேம் தசய்ொல் "உொத்ெம்", பிறகு அவடைாஹேம் அொவது இைண்ோவது 
அனுொத்ெம் , ேற்றும் ஒன்றும் தசய்யாேைிருந்ொல் "ஸ்வரிெம்" என்ற வரகயில் 21 ஆகிறது.  

நான்: அந்ெ ஸ்டைாகத்ெின் அர்த்ெம் இதுவல்ை. "ஸாரிகேபெநீ" நீபெே[க]ரிஸ இது ஒரு 
சம்பூர்ே மூர்ச்சரன ஆகும், என்று அங்டக தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது.  

ப: தசால்ைி இருக்கைாம், ஆனால் நான் இப்படி அர்த்ெம் கற்றிருக்கிடறன்.  

டக: கிைாேங்கள் பற்றி நீங்கள் என்ன புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிறரீ்கள்? 

ப: (சிரித்து விட்டு) நீங்கள் இரெத் ொன் டகட்பரீ்கள் என்று எனக்குத் டொன்றியது. """सतु  नास्त्तीह 
भूतले" முெைிய இைண்டு- நாலு ஸ்டைாகங்கரளச் தசால்ைி விட்டு, காந்ொை கிைாேம் உைகில் 
இல்ரை என்பரெத் ொன் நாைெரும் தசால்கிறார். ஆனால் இதெல்ைாம் ெவறு. நான் தசால்வது 
என்னதவன்றால், இரவ எல்ைாம் இருக்கின்றன. என்னிேம் ஒரு ஸ்டைாகம் இருக்கிறது, அது 
"ஷட்ஜ, ேத்யே, காந்ொைம் இந்ெ மூன்று கிைாேங்களும் ஒடை ஸப்ெகத்ெில் இருக்கின்றன" 
என்று सरी मन्रे  முெைிய ஸ்டைாகங்கள் தசால்கின்றன. ஸாரீ (1) -  கேப  (2) - ெநீ (3) 
இவ்வாறு மூன்று கிைாேங்கரள நான் ஏற்றுக் தகாள்கிடறன். இைண்ோவது அர்த்ெம் 
என்னதவன்றால், "ே" ரவ "ஸ"வாக ரவத்துப் பாடினால், "ேத்யேகிைாேம்" ஆகிறது. 
"ேபெநீஸா-ஸாரீகேப" என்பது ேத்யே கிைாேம் ஆனது. கேபெநீ - ஸாரீகேப இது 
காந்ொைக்கிைாேம் ஆனது.  

டக: இந்ெ அர்த்ெம் எங்டக தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது? 

ப: என்னிேம் கிைந்ெங்களிைிருந்து உொைேம் இருக்கிறது.  
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நான் இந்ெ ேனிெருக்கு, அங்டக இங்டக என்று சேஸ்கிருெ ஸ்டைாகங்கரளச் தசால்லும் 
வழக்கம் இருக்கிறது என்பரெப் பார்த்டென். அெனால் அவரைக் தகாஞ்சம் சிக்க ரவக்கும் 
எண்ேத்துேன் நடுவிடை இவ்வாறு ஒரு டகள்வி டகட்டேன்.  

டக: ஸ்ரீ கைவரீ், ைத்னாகைத்ெில் "கபாைம்" தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. அென் அர்த்ெம் ேற்றும் 
டநாக்கம் என்ன? 

ப: எங்டக அது? (ரகயில் புத்ெகத்ரெ எடுத்துக் தகாண்டு) (அவர் அதுவரை 
டபாயிருக்கவில்ரை என்பது தெளிவாகத் தெரிந்ெது). அவர் படிக்கத் தொேங்கினார். "शुद् जानत 
समुद्भतू तानन कपालानन ब्रुिे". கபாைம் ேற்றும் ப்ருடவ என்ற தசாற்கரளப் பைோக உச்சரித்து விட்டு 
ெரைரய அரசத்து விட்டு, புருவத்ெில்  ரக ரவத்து, "ஆம் ஆம் ப்ருடவ" ேிகச் சரி. 
கபாைத்ெிற்கும் புருவத்ெிற்கும் உவரே தகாடுத்ெிருப்பொகப் படுகிறது. இரெப் பார்த்ெவுேன் 
எனக்கு நிஜோகடவ சிரிப்பு வந்ெது. ஸ்டைாகங்களின் எல்ைா கைாட்ோவும் நின்று விட்ேது, 
பிறகு டயாசித்த்துச் தசால்கிடறன் என்றார். இெற்கு அர்த்ெம் தெரிந்துக் தகாள்ளத் ொன் 
டவண்டும். நான் தசான்டனன், அர்த்ெம் தசால்ை டவண்ோம், ேற்ற டகள்விகரளயும் டகட்டு 
விடுகிடறன், டவரை முடிந்து விடும்.  

டக: ஜாெி பிைகைேத்ெில் பெிமூன்று ைக்ஷேங்கள் தசால்ைப் பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் 
அந்ெைோர்க்கத்ெின் அர்த்ெம் என்ன?  

ப: எனக்குத் தெரியாது.  

டக: ஜாெியின் உபடயாகம் என்ன? 

ப: எனக்குத் தெரியாது.  

டக: அம்சம், ேற்றும் கிைஹம் - இென் அர்த்ெம் ேற்றும் நியேங்கள் என்தனன்ன? 

ப: இரெப் பற்றி ஒன்றும் தசால்ை முடியாது.  

டக: 35 ொளங்களின் ஸ்டைாகம் ேற்றும் அென் அங்கங்கள் எங்டக கிரேக்கும்  

ப: தெரியாது.  

இவர் சேஸ்கிருெ ஸ்டைாகம் படிக்கிறார், அரெ ேனனம் தசய்கிறார் என்று தகாஞ்சம் 
தகாஞ்சோகத் தெரிந்ெது. ஆனால் இவருக்கு சேஸ்கிருெம் தெரியாது அெனால் இந்ெ 
ஸ்டைாகங்களின் சரியான அர்த்ெம் புரியவில்ரை.  

 

டக: ைாகங்களின் சிை ஸ்டைாகங்கரளச் தசால்லுங்கள் பார்க்கைாம்  

ப: தெரியாது. அவசியம் ஆனால் கனகாங்கி முெைிய டேளங்கரளப் பற்றிக் கிரேக்கும்  
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டக: ைாகடபாெம் , பாரிஜாெம் , ெ3ர்பேம் முெைியவற்றில் ஏடெனும் பார்த்ெிருக்கிறரீ்களா? 

ப: ( உள்டள டபாய்க் தகாண்டு வந்து ) ஆம். இரவ காயகடைாசனம் ேற்றும் பைெகல்பைொ  

நான்: அரவ தெலுங்கில் இருக்கின்றன, இப்டபாது ொன் பிைசுரிக்கப்பட்ேரவ. பரழய 
சேஸ்கிருெ புத்ெகங்கரளப் பற்றிக் டகட்டேன்.  

ப: இல்ரை என்னிேம் எதுவும் இல்ரை.  

டக: பாஷா, அந்ெை பாஷா, விபாஷாவின் அர்த்ெம் என்ன? 

இந்ெக் டகள்விரயக் டகட்டு விட்டு, நீங்கள் டகள்விகரளக் காகிெத்ெில் எழுதுக் தகாடுங்கள். 
நான் டயாசித்து விட்டுப் பின்னர் பெில் எழுதுகிடறன் என்றார்.  

நான்: சரி. (பன்னிைண்டு டகள்விகள்) ோரை வருகிடறன்  

ப: அப்படி இல்ரை. நான் கிைந்ெத்ரெப் பார்த்து பெில் எழுெி ெபாைில் உங்களுக்கு 
அனுப்புகிடறன்.  

டக: எந்ெக் கிைந்ெம்? அவற்ரற எங்டக பார்ப்பைீகள்? 

ப: ஸைஸ்வெி ேஹாைில் இருந்ொல் பார்ப்டபன்  

டக: ெசவிெ கேகங்களுக்கு உொைேம் தகாடுக்க முடியுோ? 

ப: என்னால் தகாடுக்க இயைாது   

டக: ைாகாங்கம் ேற்றும் ைாகம், பாஷாங்கம் ேற்றும் பாஷா, ைாகம் ேற்றும் உபைாகம், 
க்ரியாங்கம் ேற்றும் உபாங்கம் இவர்கரளத் ெனித் ெனிடய விளக்க முடியுோ? 

ப: என்னால் முடியாது. இந்ெ விஷயங்கரள யாரும் எப்டபாதும் டகட்ேடெ இல்ரை , அெனால் 
அரெப் பற்றி நான் டயாசித்ெடெ இல்ரை. ஆனால் ஸ்ருெி ேற்றும் மூர்ச்சரனயின் இந்ெச் 
சக்கைத்ரெப் பாருங்கள் (காட்டிவிட்டு) அவற்ரற எடுத்துக் கண்ேக்கிட்டு ரவத்ெிருக்கிடறன்.  

நான்: இெற்கு என்ன ஆொைம்? 

ப: ஆொைம் எல்ைாம் தசால்ை முடியாது. ஆனால் நாைெ சூத்ெிைம் என்று டவண்டுோனால் 
தசால்ைைாம்.  

நான்: கைவைீ ைாவ், உங்களுக்கு ைத்னாகைத்ெின் ைாகப் பிைகைேம் புரியாது என்று டொன்றுகிறது. 
ஏதனனில் உங்களுக்கு ஜாெி பிைகைேம் தெரியவில்ரை,ேற்றும் சேஸ்கிருெ ஸ்வை ஸப்ெகம் 
தெரியவில்ரை. ைாகத்ெின் விளக்கத்ெில் மூர்ச்சரனயின் அர்த்ெமும் புெிய முரறயில் 
தசால்கிறரீ்கள். நீங்கள் ரெவெத்துக்குப் பிறகுள்ள மூர்ச்சரனகரள எப்படி அர்த்ெம் 
பண்ணுவரீ்கள்? 
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ப: ரெவெ ஸ்வைத்ரெ எடுத்துக் தகாண்டு அரெ "உொத்ெம், அனுொத்ெம்" தசய்டவன். ஆனால் 
இென் அர்த்ெம் “ெ” ஸ்வைத்ெிைிருந்து ஆைம்பித்து, டேடை தசன்று (பாடிக் காட்டி) நிஸா என்று 
இவ்வாறு பாே டவண்டும். ஆனால் அது ரெவொெிகம் என்று தசால்ைப்பட்டிருப்பொல், 
ரெவெத்ெிற்குக் கீடழ தசல்ைக் கூோது என்று நிரனக்கிடறன்.  

பிறகு வடீ்டிற்குச் தசன்று (கன்னேத்ெில் எழுெப்பட்ே) காகிெக் கட்ரே என்  முன் ரவத்து, 
இரெப் பாருங்கள் என்னிேம் ஒரு புத்ெகம் அச்சிேத் ெயாைாக  உள்ளது. ஆனால் என்ரன 
ஒருவரும் கண்டுக் தகாள்வெில்ரை. இெற்கு முன் இருந்ெ ைாஜாவிேம் நான் என் புத்ெகத்ரெ 
அச்சிடுங்கள் என்று தசான்டனன், அெற்குள் யாடைா நடுவில் அரெக் தகடுத்து விட்ோர்கள், என் 
புத்ெகம் அச்சிேப்பட்ே வில்ரை.  

டக: சங்கீெ சாஸ்ெிைம் அறிந்ெ பிைசித்ெி தபற்றவர்கள் டவறு யாடைனும் இருக்கிறார்களா? 

ப: இல்ரை. ைத்னாகைம் முெைிய கிைந்ெங்கரள யாரும் பார்த்ெது கூே இல்ரை.  

டக: டவங்கேேகி, ேற்றும் சதுர்ெண்டி பிைகாசிரக இந்ெப் தபயர்கரளக் டகள்விப் 
பட்டிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை  

டக: ோயாோளவதகௌளம் அநாெி காைமுெல் இருந்து வரும் முெல் ஸ்வை ஸப்ெகோகக் 
கருெப் படுகிறொ?  

ப: ஆம். 

டக: டேளகர்த்ொவில் அது பெிரனந்ொவது. அெனால் இந்ெப் பத்ெெி பிறகு வந்ெவர் யாடைனும் 
தசய்ெிருக்க டவண்டும், அெில் இது பெிரனந்ொவொகி இருக்கும். ஆனால் ேைரப ஏற்று 
ோயாோளவதகௌரளரய அப்படிடய ரவத்துக் தகாள்ளப்பட்ேது என்று உங்களுக்குத் 
டொன்றவில்ரையா? 

ப: இரெச் தசால்ை என்னால் இயைாது  

டக: உங்கள் டேளபத்ெெியின் சங்கீெ நியேங்கள் எந்ெப் புத்ெகத்ெில் (பரழய) உள்ளது? 

ப: காயகடைாசனம் ேற்றும் பைெகல்பைொ ேஞ்சரி யில்  

நான்: இரவ இப்டபாது தவளி வந்ெ புத்ெகங்கள். நான் பண்ரேய ேற்றும் சம்ஸ்கிருெத்ரெப் 
பற்றிக் டகட்டுக்தகாண்டிருக்கிடறன்.  

ப: அது எனக்குத் தெரியாது  

டக: இந்ெ “காயகடைாசனத்ெில்” ைகு, குரு வின் டேரு எழுெப்பட்டிருக்கிறது. அெில் 
தகாடுக்கப்பட்ே எண்கள் எப்படி வந்ென என்பரெ எனக்கு விளக்க முடியுோ? 



Page 225 of 268 
 

ப: எனக்கு அரெச் தசால்ை இயைாது.  

ொளத்ரெப் பற்றிய ொளத்ரெப் பற்றி டபச்தசடுத்ெவுேன் தெரிந்ெது அவர் விவாெத்ெில் அெிக 
உற்சாகம் காட்ே வில்ரை, டேலும் டகள்வி டகட்பெில் அவருக்கு ஆர்வமும் இருக்கவில்ரை 
என்று தெரிந்ெது. எங்கள் முன் இைண்தோருவர் உட்கார்ந்ெிருந்ெனர். அெனால் அவருரேய 
தகௌைவத்ெிற்கு  குரறவு ஏற்படுத்தும் வரகயில் என் டகள்விகள் இருந்ொல் அவருக்கு 
நன்றாக இருக்காது என்று எண்ேி, என் டகள்விகளில் அெிக பைம் தகாடுக்கவில்ரை. நல்ை 
விஷயம் என்னதவன்றால் குறிப்பிட்ே கிைந்ெத்ரெ நீங்கள் பார்த்ெிருக்கிறரீ்களா என்ற 
டகள்விக்கு அவர் தெளிவான தசாற்களில் பெில் அளிக்க ெயங்கத் தொேங்கினார்.  

டக: நந்ெீ பைெம் படித்ெிருக்கிறரீ்களா?  

ப: ஆம்  

டகள் அெில் ொளம் பற்றிய தசய்ெிகள் எப்படிக் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? அொவது அந்ெப் 
புத்ெகத்ெின் அரேப்பு அப்படி இருக்கிறது?  

ப: நிரனவில்ரை. படித்து நிரறய வருேங்களாகி விட்ேன. 

இெற்கு டேல் டவதறான்றும் டகட்கக் கூடியொக எனக்குத் டொன்றவில்ரை என்றும் 
தசால்ைைாம், ஒன்றும் தவளிவைவில்ரை. இங்டக கைவைீ ைாவும் தகாஞ்சம் கரளத்துப் 
டபானவைாகத் டொன்றினார், அெனால் டபச்ரச இத்டொடு நிறுத்துக் தகாண்டு விட்டேன். 
எழுந்துக் தகாள்ளும் தபாது நான் சங்கீெ ஞானத்ரெத் டெடி வந்ெிருக்கிடறன் என்று 
தசான்டனன். சாயங்காைம் ேீண்டும் உட்காை விருப்பம் இருந்ொல் ேீண்டும் வருகிடறன், 
இன்னும் சிை பிைடயாக விஷயங்கரளப் பற்றிப் டபசைாம் என்டறன்.  

அவர் இந்ெ விஷயங்கரளப் பற்றிப் டபசத் ெயாைாக இல்ரை. இரெப் படித்துத் ெயார் தசய்ய 
டவண்டும் ேற்றும் அவருக்கு பெில் தசால்ை அவ்வளவு டநைம் இல்ரை.உங்கள் டகள்விகரள 
நான் எழுெி ரவத்துக் தகாண்டிருக்கிடறன். அெற்கு பெில் உங்களுக்குத் ெபாைில் 
அனுப்புகிடறன் என்றார் (ஆனால் முகவரிரயக் டகட்கவில்ரை) இவ்வாறு கச்டசரி முடிந்ெது.  

என்ன ஆச்சரியம் பாருங்கள். தெரியாெ விஷயத்ரெ தெரியவில்ரை என்று தெளிவாக ஒத்துக் 
தகாள்ள ேனிெனுக்கு எவ்வளவு கடினோக இருக்கிறது. இந்ெ ேனிெரின் புகழ் தவறும் சங்கீெ 
சாஸ்ெிைத்ெில்? கிருஷ்ே ஸ்வாேிக்கும் கூே ஆச்சரியம் ஆனது. இவர் எல்டைாரையும் 
பயப்படுத்ெிக் தகாண்டிருந்ொர். வண்டியாக ஸ்டைாகங்கள் தசால்ைிக் தகாண்டே டபாகிறார். 
அவரிேம் சந்டெகம் டகட்கப் டபானால் கூே சந்டெகத்ரெத் ெீர்க்க இவருரேய முரற டேடை 
தசான்ன பிைகாைம் ொன் இருக்கும். இெில் என்ன சந்டெகம் ெீரும்? அெனால் இவரைப் பார்த்து 
ஆச்சரியம் அரேந்து இவர் ஏடொ தபரிய நிபுேர் என்று டொன்றும். நரேமுரறப் 
பாேகர்களானவர்கள் தபரும்பாலும் அவித்வான்களானொல், புத்ெகத்ெின் வழியில் ெரை 
ரவத்ெிருக்க ோட்ோர்கள். இெனால் இவர் ென்னுரேய வண்ேத்ெில் ெிரளப்பவைாகத் 
தெரிகிறார். இவருேன் நான் டபசிய டபச்சு தோழிதபயர்ப்பாளர் மூைம் ஆனது என்பது 
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உண்ரே, ஆனாலும், என் தோழி தபயர்ப்பாளர் ஸ்ரீ கிருஷ்ோ ைாவ் ஆங்கிைம் நன்றாக 
அறிந்ெவர், டேலும் அவருக்கு சங்கீெத்ெில் ஆர்வமும் இருக்கிறது, சிைவற்ரறப் புரிந்தும் 
ரவத்ெிருக்கிறார். அெனால் அவருக்கு ஏதும் அநியாயம் நிகழ்ந்ெொகத் டொன்றவில்ரை. 
இரெப் பற்றி அவருரேய பெில்கரளப் பார்த்ெதும் எனக்கு இந்ெ ேனிெரின் சாஸ்ெிரிய 
அறிரவ அெிகம் ேெிக்கத் ெக்கது அல்ை என்று டொன்றியது. 

அவரும், ேற்றவர்களும் அவர் பிைடயாக சங்கீெத்ரெப் தபாறுத்ெ வரை, புகழத் 
ெகுெியானவரும் இல்ரை என்று தசால்கிறார்கள். அவர் மும்ரபயில் பார்ரவயற்டறாரின் 
பாேசாரையில் ஏன் சங்கீெத்ரெப் பாேோக ஏன் ரவப்பெில்ரை என்று டகட்ோர், நான் நல்ை 
ெைத்ெில் பாேப் புத்ெகங்கள் கிரேத்ொல், அரெப் பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்கள் கிரேத்ொல் 
அதுவும் நேக்கும் என்டறன். ஆனால் அெற்கு இன்னும் சிை காைம் ஆகும். பிறகு 
பெிதனான்றரை ேேிக்கு வடீு ெிரும்பிடனன். சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு இைண்ேரை ேேிக்கு 
இங்டகயுள்ள ஓரியண்ேல் புத்ெகாையத்ெிற்கு கிைந்ெம் பார்ப்பெற்குச் தசன்டறன். அங்டக 
நிரைரே தசன்ரனயில் இருந்ெ ஓரியண்ேல் ரைப்ைரிரயப் டபாைத் ொன் இருந்ெது. ஒரு 
கியூடைட்ேர் ேற்றும் ஐந்ொறு எழுத்ெர்கள் இருந்ெனர். கிைந்ெங்களின் அழகான ஒரு டகட்ேைாக். 
கன்னேம், ஆங்கிைம் ேற்றும் சேஸ்கிருெத்ெில் மூன்று தவவ்டவறு டகட்ேைாக் உள்ளன. 
ேற்றும் பிைசுைோன கிைந்ெங்கள் ேற்றும் சுவடிகளுக்தகன்று ெனித்ெனி டகட்ேைாக் 
இருக்கின்றன. நான் டபானவுேன் பிைசுைோன புத்ெகத்ெின் டகட்ேைாக்ரகப் பார்த்டென். 
அவற்றில் தவங்கடேச சாஸ்ெிரியின் புத்ெகம் ேற்றும் டவறு சிை தெலுங்கு புத்ெகங்கள் 
இருந்ென. சுவடிகளின் டகட்ேைாக்ரகப் பார்ப்பது என் விடசஷோன டநாக்கோனொல் அரெப் 
பார்த்து, சங்கீெ கிைந்ெங்களின் விவைத்ரெ இவ்வாறு எழுெி ரவத்துக் தகாண்டேன். 

கிரந்தப் பட்டியல், அரசு ஓரியண்ேல் ரலப்ரரி, ரமசூர் 

பரத  கிரந்தங்கள் 

1. அபிநவபைெஸாைஸங்க்ைஹம் - மும்ேடிசிக்க பூபர் தசய்ெது. கன்னே ைிபியில் 21/2 
சுவடிகளில் இருக்கிறது  

2. ஆெி பைெம் - பைொசார்யர் தசய்ெது, முழுரேயரேயாெது, கிைந்ெ ைிபி ஆந்ெிைம், 85 
பாத்ெிைங்களில், 83 பத்ெிைங்கள், முழுரேயற்றவற்றில் ொளாெிைக்ஷேம் 

3. பைெஸாைஸங்க்ைஹம் - சந்ெிைடசகைார் தசய்ெது (கர்நாேக) 77 பத்ெிைம் (கர்நாே 45)  

4. சங்கீெ சூோேேி - ஹரிபாை ேஹபீெி தசய்ெது (ஆந்ெிைம்) 57 பத்ெிைம் கர்ோோந்ெிை டீகா 

5. சங்கீெேகைந்ெம்   

6. சங்கீெைக்ஷே ெீபிகா - டகாைோர்யர் தசய்ெது (நாகரி) 11 பத்ெிைம்  

7. சங்கீெைக்ஷேம் [ஆந்ெிைம்] - 26 பத்ெிைம்  
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8. சங்கீெ ஸேய ஸாை ஸங்க்ைஹம் - பார்ஷ்வடெவர் தசய்ெது (கர்ோேம்) 
93 பத்ெிைம்  

9. ஸ்வைபிைஸ்ொைம் (கர்ோேம்) 12 பத்ெிைம்  

10. ஸ்வைடேளகைாநிெி - ைாோோத்ெியர் தசய்ெது, 7 பத்ெிைம், உடபாத்காெ பிைகைேம்  

இவ்வளவு புத்ெகங்கள் இந்ெ நூைகத்ெில் இருக்கின்றன. இவற்றின் ஒன்ரறக் கூே நான் 
டகட்கவில்ரை. அென் காைேம் என்னதவன்றால், 

1. அபிநவபைெ - இந்ெப் புத்ெகம் முெைில் வாத்யாத்யாயத்ெிைிருந்து தொேங்கிப், பிறகு 
அென் இைண்ோம் பகுெியில் ஸ்வைம் ேற்றும்  
ைாகத்ரெப் பற்றி எழுெப் பட்டிருக்கிறது. இந்ெ ஸ்டைாகங்கரள எழுத்ெரை ரவத்துப் 
படித்துக் தகாண்டேன். இது முற்றிலும் ைத்னாகைத்ெின் பிைெி டபாைடவ டொன்றியது, 
ஆனால், ைத்னாகைத்ெில் இரெ விே விரிவாக இருக்கிறது. ைத்னாகைம் இென் நகைா 
என்பது ொன் டகள்வி. ஆனால் தெளிவாக இெில் “அபிநவபைெம்” என்றிருக்கிறது, 
ேற்றும் இென் முழு வடிவமும் ைத்னாகைத்துரேயது ொன். இென் பிைசுைோன புத்ெகம் 
என்னிேம் இருக்கிறது. 

2. ஆெிபைெம் - இந்ெப் புத்ெகம் மும்ரபயில் நிர்ேயஸாகர் அச்சிட்டுப் பிைசித்ெி தபற்றது, 
அதுவும் என்னிேம் இருக்கிறது. 

3. பைெ ஸாைஸங்க்ைஹம் - இந்ெ கிைந்ெம் நிருத்ய கரைரயப் பற்றியது, அது என் துரற 

இல்ரை.  
4. சங்கீெ சூோேேி  - இந்ெக் கிைந்ெத்ெின் நகரைத் ெிருவனந்ெபுைம் 

நூல்நிரையத்ெிைிருந்து வாங்கிக் தகாள்ள நான் விண்ேப்பக் கடிெம் 
தகாடுத்ெிருக்கிடறன், அது எனக்கு எப்படியும் கிரேக்கப் டபாகிறது  

5. சங்கீெ ேகைந்ெம் - இந்ெ கிைந்ெம் நிருத்யத்ரெப் பற்றியது, டேலும் இென் நகல் 
எனக்குத் ெஞ்சாவூர் நூல் நிையத்ெிைிருந்து கிரேத்ெது. இரெ நான் ெவறுெைாகப் 
தபற்றுக் தகாண்டு விட்டேன். இென் தபயரைப் பார்த்து நான் இரெ வாங்கிடனன், 
ஆனால் அது எனக்கு உபடயாகேற்றொகப் டபாய் விட்ேது. 

6. சங்கீெ ைக்ஷே ெீபிகா - இங்டக தவறும் பெிதனாரு பக்கங்கள் ொன் இருக்கின்றன. 
எழுத்ொைால் நன்றாகப் படிக்க முடியவில்ரை. ஆனால் படிக்கப்பட்ே ஒன்றிைண்டு 
பக்கங்களில், ஸ்வைம், ைாகம், இவற்றின்  விஷயம் பற்றி ஒன்றும் இருக்கவில்ரை. 
அெனால் இந்ெ விஷயம் பற்றி ஏொவது இருக்கடவண்டும் என்று டொன்றியது.  

7. சங்கீெ ைக்ஷேம் - இந்ெ கிைந்ெம் நூைகத்ெில் இல்ரை. எழுத்ெர் யாைாவது படிக்க 
எடுத்துக் தகாண்டு டபாயிருக்கைாம் என்றார், ஆனால் அப்படிப்பட்ே குறிப்பு எதுவும் 
இல்ரை.  

8. சங்கீெஸாைஸங்க்ைஹம் - இந்ெ கிைந்ெத்ரெப் தபற நான் தசன்ரன ஓரியண்ேல் 
ரைப்ைரியில் விண்ேப்பித்து பேமும் கட்டியிருக்கிடறன். அது அங்கிருந்து கிரேக்கப் 
டபாகிறது. 
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9. ஸ்வைபிைஸ்ொைம் -    இரவ இைண்டும் தொரைந்து டபாயிருப்பொல்    
    இப்டபாது கிேக்கவில்ரை. யாருக்காவது படிக்கக்  
    தகாடுக்கப் பட்டிருக்கிறொ என்பது தெரியவில்ரை 

10. ஸ்வைடேளகைாநிெி -  

 
தோத்ெத்ெில் இப்படி ஆனது. இெனால் சுோர் நாலு ேேிக்கு அங்கிருந்து கிளம்பிடனன். 
தபங்களூரிைிருந்து ஸ்ரீ ஆனந்ெ ைாவ் இங்டகயுள்ள கண்ட்டைாைர் ஆஃப் டபைஸ் 
இஸ்தேப்ைிஷ்தேண்ட் [Controller of Palace Establishment] ஸ்ரீ ைாேகிருஷ்ே ைாவின் தபயரில் 
ஒரு அறிமுகக் கடிெம் தகாடுத்ெிருந்ொர், அெில், என் டநாக்கம் நூைகத்ெில் சங்கீெ 
கிைந்ெங்கள் பார்ப்பது ேற்றும் சங்கீெத்ரெப் பற்றி அறிவியல் ேற்றும் வைைாற்றுப் 
பூர்வோன ெகவல் தபறுவது என்பரெயும் விடசஷோகக் குறிப்பிட்டிருந்ொர். அந்ெக் 
கடிெத்ரெ எடுத்துக் தகாண்டு நான் ஸ்ரீ ைாேகிருஷ்ே ைாரவச் சந்ெித்துக் தகாடுத்து 
அவரிேமும் டகட்க நிரனத்ெிருந்டென். அெனால் ஓரியண்ேல் நூைகத்ெிைிருந்து டநைாக 
ஃடபார்ட்டில் அவைது அலுவைகத்ெிற்குச் தசன்டறன். நல்ைகாைோக அவரைச் சந்ெிக்க 
முடிந்ெது. இந்ெ ேனிெர் ேிகவும் எளிரேயாகவும் உெவி தசய்யும் 
ேனப்பான்ரேயுள்ளவைாகவும் இருந்ொர். அவர் நல்ை முரறயில் என்ரன வைடவற்றார், 
ேற்றும் எல்ைா உெவியும் தசய்வொகச் தசான்னார். எல்ைா விசாரிப்புகரளயும் 

தசய்ொர். அவரைச் சந்ெித்ெது ேிகவும் சந்டொஷோக இருந்ெது. ஆனந்ெ ைாரவப் 
பார்த்ெதும் அவ்வாடற இருந்ெது. ஸ்ரீ ைாேகிருஷ்ே ைாவ் டபைஸின் முக்கிய 
அெிகாரியாக இருந்ெொல், எல்ைா சங்கீெத்துரறகளும் அவர் டேற்பார்ரவயில் 
இருந்ென. அவர் ேஹாைாஜா தவளியூர் யாத்ெிரைக்குச் தசன்றிருப்பொல் இந்ெ 
சேயத்ரெ உபடயாகிப்பெற்காக சங்கீெக்காைர்கள் ேற்ற ஊர்களுக்குச் தசல்ை ஒத்துக் 
தகாண்டிருக்கிறார்கள் என்றார். அெனால் சிைர் தவளியூர் தசன்றிருக்கைாம். ஆனாலும் 
யார் ஊரில் இருக்கிறார்கடளா அவர்களுக்கு, இன்றிைவு உங்கள் பங்களாவுக்கு வந்து 
உங்களுக்குத் டெரவயான ெகவரைத் ெந்து ெம் கரைரயக் காட்ே உத்ெைவு 
அனுப்புகிடறன். நான் அங்டக டபானவுேன், அவர் விசாரிக்க அனுப்பிய ஆள் வந்து 
டசஷண்ோ தவளியூர் தசன்றிருப்பொகச் தசான்னார்,ஆனால் சுப்பண்ோ ஊரில் ொன் 
இருக்கிறாைாம். அடெ டபாை, வேீா சுப்பாைாவ், ேற்றும் ரவேிகர் டசதுைாவ், ேற்றும் 
ரவேிகர் சாேண்ோவும் ஊரில் ொன் இருக்கிறார்கள். இவ்வாறு ஸ்ரீ ைாேகிருஷ்ே 

ைாவ் ஒரு உத்ெைவு அனுப்பினார், ெயவுேன் எனக்கு ஒரு டநாட் எழுெிக் தகாடுத்ொர், 
அது இவ்வாறு இருந்ெது: 

 
டபைஸ்-இன் சங்கீெக் கரளஞர்கள் ேற்றும் பாேகர்கள் பண்டிெர் சுப்பண்ோ ேற்றும் 
டசதுைாஜ், ஸ்ரீ வ.ீ என். பாத்கண்டே-ரவச் கண்டிக்க இன்று ோரை ஸ்ரீ.டீ. ஆனந்ெைாவின் 
வடீ்டிருக்கு தசல்ை டவண்டும். பண்டிட் கிருஷ்ோ அய்யங்காரிேம் நாரள காரை 8 
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ேேிக்கு ஜகடோஹன் டபைஸின் சைஸ்வெீ பண்ோைத்ெில் இருந்து, பண்ோைத்ெின் 
சம்பந்ெப்பட்ே ஓரைச்சுவடிகரள இவருக்குக் காட்டுோறு தெரிவிக்கப் படுகிறது.  
 
3-1-1905      ரகதயழுத்து ப.ீைாேகிருஷ்ே ைாவ்  
      டபைஸ் அெிகாரி, ரேசூர்  
 

இந்ெ டநாட்ரே வாங்கிக் தகாண்டு, நன்றி தசால்ைிவிட்டு, ஐந்து ேேிக்குப் பிறகு 
வடீ்டுக்குப் டபாடனன். ஊரையும் சுற்றிப் பார்த்டென். அது ேிகவும் அழகாக இருந்ெது, 
சாரைகள் எல்ைாம் சுத்ெோக இருந்ென. அைசு கட்டிேம் பார்க்கத் ெக்கவாறு இருந்ெது. 
இருக்கட்டும். ோரை ஏழரை-எட்டு ேேிக்கு ஸ்ரீ வேீா சுப்பைாவ், டசதுைாவ் ெத்ெம் 
வரீேயுேன் வந்ெனர். அவர்கள் ேிகவும் அழகாக வாசித்துக் காட்டினார்கள். ஆனால் 
சுப்பண்ோ வைவில்ரை. அவர் பெவியுரேயவர் அெனால் சுகோக இருப்பவர். ஒரு 
ேேி டநைம் வரை வாத்ெியம் வாசித்ெெற்குப் பிறகு, நான் சாஸ்ெிை சம்பந்ெோக, 
இங்டகயுள்ள கர்நாேக பத்ெெியின் சங்கீெ சித்ொந்ெங்கள் பற்றிக் டகட்டேன். இருவரும் 
ெிறந்ெ ேனத்துேன், அவர்கள் பைம்பரையில் கற்றவர்கள் என்று தசான்னார்கள். அைசரின் 
உெவியால் சாப்பிட்டுக்தகாண்டு சுகோக வாழ்கின்றனர். அவர்கள் தவறும் பிைடயாகிகத் 
டெர்ச்சி தபற்றவர்கள்.  ஏடொ நல்ைடொ டகட்ேடொ வாசித்ெரெ நீங்கள் டகட்டீர்கள். 
கிைந்ெம் ேற்றும் சாஸ்ெிைத்ரெத் டெடும் டவரைரய நாங்கள் ரவத்துக் 
தகாள்ளவில்ரை. இது ேிகவும் உபடயாகோன விஷயம், சந்டொஷம் தகாடுக்கக் 
கூடியது, எங்கரளப் டபான்றவர்களுக்கு இது தெரிந்ெிருக்க டவண்டும் என்பதென்னடோ 
உண்ரே. ஆனால் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றித் தெரிந்ெவர்கள் இந்ெ ஊரில் யாரும் 
இல்ரை, எங்களுக்கு இது பற்றி யாரும் தசால்ைிக் தகாடுத்ெதும் இல்ரை. அவர்கள் 
ஸ்ஃபுரிெம், பிைத்யாஹெம், ோலூ, டோட்[ேீட்டு?], விவர், முெைிய இங்டக 
புழக்கத்ெிைிருக்கும் கேக வரககரள வரீேயில் காட்டினார்கள். வரீே நன்றாக 
வாசித்ொர்கள். நான் அரெக் டகட்டு ஆனந்ெம் அரேந்டென். அவர்கள் 
இங்டகயுள்ளவர்கள் எல்டைாரும் பிைடயாகிக சங்கீெத்ெில் ேட்டும் டெர்ச்சி தபற்றவர்கள் 
என்றார்கள். டசஷண்ோ ேற்றும் சுப்பண்ோவும் அப்படித் ொன். டசஷண்ோ வுரேய 
வாசிப்பு எங்களுரேயரெ விே அெிக டெர்ச்சியுரேயொக இருக்கைாம் ஆனால் வழி 
இடெ ொன். சுப்பண்ோ ென் வாசிப்பில் தகாஞ்சம் ஹிந்துஸ்ொனி வழிரயக் 
தகாண்டுவருவார், அெனால் அவருக்குக் தகாஞ்சம் புகழ் அெிகம். அவர் ேிகவும் 
புத்ெிசாைி. டசஷண்ோ அெிகம் டெர்ச்சி தபற்றவர். சுப்பண்ோவிற்கு அெிகம் தெரியும் 
என்று தசால்ைப்படுகிறது. அது என்னடவா. சாஸ்ெிைம் ேற்றும் கிைந்ெம் அவருக்கும் 
தெரியாது. எங்கள் ஊரில் கரிகிரி ைாவ் இந்ெ விஷயத்ரெப் பற்றி ஏடொ தசால்ைிக் 
தகாண்டிருப்பார். அவர் உங்களுக்கு எதுவும் தசான்னாைா இல்ரையா என்பது தெரியாது. 
சாேண்ோ என்ற ரவேிகர் இருக்கிறார், ஆனால் அவரும் எங்கரளப் டபாைத் ொன். 
ெஞ்சாவூர் ேற்றும் தெற்கில் இந்ெ விஷயம் பற்றி விவாெங்கள் அெிகம் நேக்கும் என்று 
டகள்விப்பட்டிருக்கிடறாம். உங்கள் மும்ரப ேக்கள் ஆய்வில் சிறந்ெவர்கள் என்று 
தசால்கிறார்கள். அெனால் எங்கரளப் டபான்ற நரேமுரறக் கரைஞர்களிேம் 
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உங்களுக்கு சாஸ்ெிரிய விஷயோகத் ெகவல் கிரேக்கும் என்று எங்களுக்குத் 
டொன்றவில்ரை. எனக்கு அவர்களின் அளவான டபச்சு ேிகவும் சந்டொஷத்ரெக் 
தகாடுத்ெது. இந்ெப் டபச்சு வார்த்ரெ நேந்துக் தகாண்டிருந்ெ டபாது, சிடி டேஜிஸ்ட்டைட். 
ஸ்ரீ என். தவங்கேைாவும் அங்டக இருந்ொர். அந்ெ ரவேிகர்கள் அவர் 
முன்னிரையிடைடய இரெதயல்ைாம் தசான்னார்கள். ஸ்ரீ தவங்கேைாவ் இது பற்றிய 
என் உற்சாகத்ரெப் பார்த்து ஆச்சரியம் அரேந்ொர். அவர் ேிகவும் பேிவான, நட்புள்ள 
ேனிெைாக இருந்ொர். இந்ெ ஊரில் டநைம் கிரேத்ொல் டகாவிந்ொசாரியார் என்ற ஒரு 
தபரியவர் இருக்கிறார். அவர் உங்கரளப் டபாைடவ இந்ெ சாஸ்ெிைத்ெில் உரழத்ெவர். 
நான் அவரிேம் உங்கரள நாரள கூட்டிச் தசல்கிடறன். என்றார். நான் அவரிேம் நன்றி 
தசால்ைி நாரள அவருேன் அங்டக தசல்ைைாம் என்று எண்ேிடனன். இருக்கட்டும் 
இன்று ேிகவும் ஆனந்ெோக நாள் கழிந்ெது. எழுெி ரவத்துக் தகாள்ளக்கூடிய விஷயம் 
ஒன்றும் கிரேக்கவில்ரை. ஆனால் தநஞ்சம் நிரறந்ெது. 

ரமசூர் 
வியாழக்கிழரம 4 ஜைவரி 1904  

ெீர்ோனித்ெபடி இன்று காரை, எட்டு ேேிக்கு எழுந்து ஸைஸ்வெி பண்ோைத்ெில் 
ஓரைச்சுவடிகரளப் பார்க்கச் தசன்டறன். ஆனால் அங்டக என்னடவா ஏோற்றம் ொன் 
அரேந்டென். அங்டக இைண்டே இைண்டு கிைந்ெங்கள் ொம் இருந்ென. 1. அபிநய ெ3ர்பேம் 2. 
சங்கீெ ைத்னாகைம் இவற்றுள் முெைாவது எனக்குத் டெரவ இல்ரை, இைண்ோவது என்னிேம் 
இருக்கிறது தோத்ெத்ெில் அங்கிருந்து பெிரனந்து நிேிேத்ெில் ெிரும்பி வந்டென். இன்று 
காரைடய தபங்களூர் தசல்ைக் கிளம்பிடனன் ஆனால் ஸ்ரீ தவங்கேைாவுேன் 
டகாவிந்ொச்சார்யாவின் வடீ்டிற்குச் தசல்ை டவண்டியிருந்ெது, டேலும் சுப்பண்ோ ேற்றும் 
சாேண்ோரவச் சந்ெிக்க முடியைாம் என்ற ஆரசயினால் ெங்கி விட்டேன். இைவு கிளம்ப 
இருக்கிடறன். உேன் வந்ெ எல்டைாரும் தபங்களூரில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ெனியாக 
இருக்கிறார்கள். 

மீண்டும் ராமகிருஷ்ணராவ்  

இன்று சுோர் 10 ேேிக்கு, ஸ்ரீ ைாேகிருஷ்ே ைாவ் என் வடீ்டிற்கு வந்ொர், டேலும் அவர் 
ேகாைாஜாவின் வடீ்டு ேஹாைில் ரகயால் எழுெப்பட்ே இைண்டு ஓரைச்சுவடிகரளப் 
பார்த்ெொகவும் அவற்ரற எனக்குக் காட்ேக் தகாண்டு வந்ெிருப்பொகவும் தசான்னார். இரவ 
உபடயாகப்படுோனால் அவற்ரற நகதைடுத்து எனக்கு அனுப்புவார். படிக்க ஒரு எழுத்ெரையும் 
உேன் அரழத்து வந்ெிருந்ொர். அவர் முெைில் படித்ெ ஸ்டைாகம், "கங்காெைஸ்ெிைக" 
ரபைவ்வுரேயது. பிறகு ரபைவியுரேயரெப் படித்ொர், அது, "ஸ்படிகைசிெ படீே ரகைாச 
ச்ருங்டக" என்றிருந்ெது. இரெக் டகட்ேவுேன் எனக்கு இந்ெப் பகுெி சங்கீெெ3ர்பேத்ெிைிருந்து 
எடுக்கப்பட்ேது என்று தெரிந்ெது. நான் ெ3ர்பேத்ரெத் ெிறந்து அெற்கு டேடையுள்ள 
ஸ்டைாகத்ரெப் படித்துக் காட்டிடனன். அெற்கு அந்ெ எழுத்ெர் அந்ெ ரகதயழுத்துப் பிைெியில் 
அப்படிடய ொன் இருந்ெது என்றார். அெனால் அந்ெப் புத்ெகம் டெரவப் பேவில்ரை. அந்ெப் 
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புத்ெகத்ெில் ஒவ்தவாரு ைாக-ைாகினிக்குக் கீடழ பேம் வரையப்பட்டிருந்ெது. பாெிப் புத்ெகம் 
"நாயக-நாயிகா" வின் ைக்ஷேங்களால் நிைப்பட்டிருந்ெது. அெிலும் பேங்களும் உொைேங்களும் 
தகாடுக்கப்பட்டிருந்ென. சிை பேங்கள் அருவருப்பாகவும் இருந்ென. இருக்கட்டும். இைண்ோவது 
புத்ெகம், இங்டகயுள்ள எழுபத்ெிைண்டு டேளங்கரளப் பற்றியது. அவற்றில் டேளங்களின் 
ஆடைாஹேம் ேற்றும் அவடைாஹேம் எழுெப் பட்டிருந்ெது. சிை ஜன்ய ைாகங்களின் 
ஆடைாஹாவடைாஹேமும் இருந்ென. இந்ெப் புத்ெகத்ெின் தபயர் "சங்கீெைத்னோைா" 
என்றிருந்ெது. இந்ெ ஆடைாஹே-அவடைாஹேம் என்னிேம் இருந்ெது, அெனால் அந்ெப் 
புத்ெகமும் எனக்கு உபடயாகோகவில்ரை. அப்படி இப்படியாக அைட்ரேக்குப் பின் ஸ்ரீ 
ைாேகிருஷ்ே ைாவ் தசன்றார்.  

டகாவிந்தாச்ொரியாருேன் ெின்ைஸ்வாமியின் - கரத  

தசான்னபடி ேெியம் சிடி டேஜிஸ்ட்டைட்  ஸ்ரீ தவங்கேைாவ் வடீ்டிற்குச் தசன்டறன், அங்கிருந்து 
ஏ. டகாவிந்ொச்சார்யா ரேசூரின் முன்னாள் காரியபாைன ேந்ெிரி வடீ்டிற்குச் தசன்டறன். இந்ெ 
ேனிெர் சிை வருேங்களுக்கு முன்னர் சங்கீெத்ெில் ஆர்வம் காட்டினார். பிறகு அந்ெ ஆர்வம் 
ோறி அவருக்கு ெிடயாசஃபி [theosophy] பக்கம் ெிரும்பி, அவர் ெிடயாடசாஃபிஸ் ட் கூே. நல்ை 
வித்வான். என் டவரைரய பாைாட்டினார் ேற்றும் ஆைாய்ந்துக் தகாண்டே இருக்குோறு 
தசான்னார். அவர் வடீ்டில் இருந்ெ சங்கீெப் புத்ெகங்கரள என் முன் ரவத்ொர், அவற்றில் 
டேடகார் எழுெிய "சங்கீெ ஸாை ஸங்க்ைஹம்" ேட்டும் என்னிேம் இருக்கவில்ரை. 
நல்ைகாைோக அவரிேம் இைண்டு பிைெிகள் இருந்ென, அவற்றில் ஒன்ரற எனக்குக் 
தகாடுத்ொர். அவரிேன் நீங்கள் என்தனன்ன சங்கீெ கிைந்ெங்கள் படித்ெிருக்கிறரீ்கள் என்று 
டகட்டேன், அவர் ெனக்கு எந்ெ கிைந்ெமும் நன்றாகப் புரிந்ெெில்ரை என்றார். குறித்ெ 
சேயத்ெில் உெவி கிரேக்காெொல் அந்ெ ஆர்வம் குன்றிப் டபாய் விட்ேது, அதுவும் பை 
வருேங்களாகி விட்ேது. சின்னஸ்வாேி என் நண்பர். அப்டபாது ஸ்ோஃப் டநாடேஷனில் நம்  
சங்கீெத்ரெ எப்படி அரேக்க டவண்டும், எரெ ரவத்து அரேக்க டவண்டும் என்பது குறித்து 
அவர் ேிகவும் உரழத்ெிருக்கிறார். பிறகு அவருரேய பே நிரைரே குரறந்துக் தகாண்டே 
டபானொல் எல்ைாம் பின்நின்று விட்ேது. சின்னசாேி பற்றி அவர் இன்தனாரு விஷயம் 
தசான்னார். அது என்னதவன்றால், டகாவிந்ெைாவ் (ஆசார்ய) விெம் ஓரியண்ேல் ம்யூசிக்கின் 
சிை பிைெிகள் விற்பரனக்காக ரவக்கப்பட்ேன. ஆனால் அவற்ரற யாரும் வாங்க வில்ரை. 
ேக்களுக்கு சாஸ்ெிைத்ெில் ஆர்வம் இருக்கவில்ரை. முடிவில் சின்னஸ்வாேி 
டகாவிந்ெைாவிேம், அந்ெப் புத்ெகங்கரள சிை நல்ை ேனிெர்களுக்டகா அல்ைது நூைகத்ெிற்டகா 
ொனம் தகாடுத்து விேச் தசான்னார். டகாவிந்ெ ைாவ் அரெத் ென் வடீ்டில் அப்படிடய 
ரவத்ெிருந்ொர். ஒரு நாள் சின்னஸ்வாேியின் கடிெம் நிரனவுக்கு வைடவ அவர் எழுத்ெருேன் 
தவவ்டவறு இேங்களுக்குப் பார்சல் கட்ே உட்கார்ந்ெிருந்ொர். இெற்குள் ஆச்சரியோக 
சின்னஸ்வாேி ொடன வந்து, டகாவிந்ெ ைாவின் வாசைில் வந்து நின்றார், ென் புத்ெகங்கள் 
ெயார் தசய்யப்பட்டுக் தகாண்டிருந்ெரெப் பார்த்ொர். அவர் டகாவிந்ெ ைாவிேம் ரக கூப்பி 
இந்ெப் புத்ெகங்கரள அனுப்பாெீர்கள் என்றார். அவற்றின் விற்பரனயால் என் வாழ்க்ரக 
தகாஞ்ச நாள் ஓடும் என்றார். தோத்ெத்ெில் புத்ெகங்கள் எந்ெ விரைக்குப் டபாக முடியுடோ 
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தகாஞ்சம் தகாஞ்சோக விற்றன, அென் மூைம் வந்ெ இருநூறு ரூபாரய எடுத்துக் தகாண்டு 
சின்னஸ்வாேி தசன்றார். சின்னஸ்வாேி எம்.ஏ, ேற்றும் ேிக புத்ெிசாைியும் கூே. அவர் 
ென்னுரேய அரனத்ரெயும் இந்ெ அச்சு- அச்சிடுவெில் டபாட்டு விட்ோர். ஆனால் அவருக்குப் 
புகழ் கிரேக்கவில்ரைடய , டேலும் நிைாரசயான நிரையில் அவர் ேரறந்து விட்ோர்.  

ஸாமகாைத்ரதத் டதடி  

இரெக் டகட்டு எங்களுக்கு ேிகவும் சங்கேோக இருந்ெது. அெற்குப் பிறகு டவெம் ேற்றும் 
ரவெிக சங்கீெத்ெின் டபச்சு எழுந்ெது. அவர் இந்ெ ஊரில் கிருஷ்ோ அய்யங்கார் என்ற ஒரு 
பிைாேேர் சாேடவெத்ரெ நன்றாகப் பாடுவார், இந்ெ ஊரில் அவருக்குப் புகழ் அெிகம் என்றார். 
நான் அவரைக் டகட்க விரும்புகிடறன் என்டறன். நாங்கள் மூவரும் (அொவது டகாவிந்ெைாவ், 
ேற்றும் ஒரு ப்டைாஃதபஸர் - அவர் தபயர் எழுெி இருந்ெ காகிெம் தொரைந்து விட்ேது) அந்ெ 
அய்யங்கார் வடீ்டிற்குச் தசன்டறாம். வழியில் ப்டைாஃதபஸர், இந்ெ ஊரில் சுந்ெை சாஸ்ெிரி 
என்ற சங்கீெ வாத்ெியார் கன்யா சாரையில் இருக்கிறார் என்றார். அவரும் சங்கீெ கிைந்ெங்கள் 
படித்ெவர் என்று தசால்கிறார்கள். நல்ை காைோக அவர் வடீ்டிருக்குச் தசல்லும் தபாது அந்ெ 
சாஸ்ெிரிஜரீய  வழியிடைடய சந்ெித்டொம். நாங்கள் அவரை எங்களுேன் அரழத்துக் 
தகாண்டு ஸ்ரீ அய்யங்கார் வடீ்டிற்குச் தசன்டறாம். ஆனால் நாங்கள் தசன்ற தபாது அவர் 
தவளிடய டபாயிருந்ொர், அவரை அரழத்டொம். அவருக்காகக் காத்துக் தகாண்டிருந்ெ தபாது 

சுந்ெை சாஸ்ெிரியுேனான டகள்வி-பெில் இவ்வாறு தசன்றது :  

சுந்தர ொஸ்திரியுேன் ெந்திப்பு  

டக: அய்யா, நீங்கள் சேஸ்கிருெ கிைந்ெம் படித்ெிருக்கிறரீ்கள் என்று டகள்விப்படுகிடறன். 
எவற்ரறப் படித்ெிருக்கிறரீ்கள்?  

ப: "ைத்னாகைம்" படிெிருக்கிடறன். ைாகடபாெத்ெின் சிை அம்சங்கள் ேற்றும் தகாஞ்சம் 
பாரிஜாெத்ெின் அம்ஸங்களும் பார்த்ெிருக்கிடறன். 

டக: ைத்னாகைத்ெின் ைாகாத்யாயத்ெின் ஒரு ைாகத்ரெ உங்கள் முன் ரவத்ொல் நீங்கள் அரெப் 
பாே முடியுோ? 

ப: ஆம் 

நான்: (ரபயிைிருந்து புத்ெகத்ரெ எடுத்து முன்டன ரவத்து விட்டுச் தசான்டனன்) இடொ 
முெல் ைாகம் “சுத்ெ சாொரிெ” இரெப் பாடுங்கள் பார்க்கைாம். நான் புத்ெகத்ரெ முன்னால் 
ரவத்ெவுேன், முணுமுணுத்துக் தகாண்டு ேீண்டும் ேீண்டும் ஸ்டைாகத்ரெப் படிக்க 
ஆைம்பித்ொர். ஆனால் பாட்டு வைவில்ரை. அய்யா சாஸ்ெிரி, இெில் ஷட்ஜாெி மூர்ச்சரன 
என்று தசால்ைப் பட்டிருக்கிறது. இென் உபடயாகம் என்ன , எப்படி, இரெ முெைில் பாடிக் 
காட்டுங்கள்.  

ப: “க்ைோத்ஸ்வைாோம்” இவ்வாறு மூர்ச்சரன தசால்ைப் பட்டிருக்கிறது  
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நான்: சரி. அப்டபாது ைத்னாகைத்ெின் ஏழு சுத்ெ ஸ்வைங்கள் என்ன என்று தசால்லுங்கள். பிறகு 
விளக்கத்ெின் இைண்ோவது அம்ஸத்ரெப் பார்க்கைாம்.  

ப: "சதுஸ்சதுஸ்சதுஸ்ரசவ" முெைியன தசால்ைி இருப்பொல் இவற்ரற எல்ைாம் வரீேயில் 
காட்ே முடியும்  

நான்: உங்களுக்குத் தொண்ரேயில் பாே முடியும். நீங்கள் சங்கீெ ஆசிரியர், எனக்கு 
ஸ்வைங்கள் புரியும், உங்கள் கர்நாேக தபயர்களும் தெரியும். உங்கள் பக்கத்ெில் இந்ெ 
க்டைாடேடிக் ஸ்டகல் இருக்கிறது. (பன்னிைண்டு ஸ்வைங்களின் ஆடைாஹே-
அவடைாஹேத்ரெப் பாடிக் காட்டி) இப்டபாது தசால்லுங்கள், ஷட்ஜாெி மூர்ச்சனா-விற்கு எந்ெ 
ஸ்வைங்கரள எடுத்துக் தகாள்ளைாம். ைத்னாகைத்ெின் ஸ்வைப் தபயர்கரள விடுங்கள், ஆனால் 
உங்கள் பத்ெெியின் தபயர்களால் தசான்னால் கூே நான் புரிந்துக் தகாள்டவன். (கைஹைப்ரியா, 
சங்கைாபைேம், ோயாோளவத்ெின் ஸ்வை ஸப்ெகங்கரளப் பாடிக் காட்டி) ைத்னாகைத்ெின் சுத்ெ 
ஸ்வை ஸப்ெகம் இவற்றில் ஒன்றில் இருக்கிறொ? அல்ைது இெற்கு அருகிைாவது இருக்கிறொ? 

ப: இரெ என்னால் தசால்ை இயைாது  

டக: அப்டபாது ேற்ற மூர்ச்சரனகள், உொைேோக, “ரெவொெி மூர்ச்சரன” முெைியரவ 
எெற்காகச் தசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன என்பரெயும் உங்களால் தசால்ை முடியாொ?  

ப: இல்ரை  

நான்: உங்களால் ைத்னாகைத்ெின் சுத்ெ ஸ்வைம் எரவ என்று தசால்ை முடியாெ தபாது 
அெிைிருந்து எப்படிப் பாே முடியும் என்பது எனக்குப் புரியவில்ரை?  

ப: என்னால் பாே முடியாது என்று ஒத்துக்தகாள்கிடறன்.  

டக: ஸ்ருெியின் அரேப்பு எப்படி, ஏன் தசய்ய டவண்டும் என்பரெயும் உங்களால் தசால்ை 
முடியாது 

ப: ஸ்டைாகத்ரெப் புரிந்துக் தகாண்டிருக்கிடறன், ஆனால் அென் உபடயாகம் தெரியாது.  

டக: ைாகடபாெத்ெின் ஸ்வைங்களின் உங்களுக்குக் டகாேள ரி , ெ தெரிந்ெொ? 

ப: இல்ரை. இது ஒரு தபரிய பிைச்சரன. இடெ காைேத்ெினால் ைத்னாகைத்ெிலும் சிக்கிக் 
தகாண்டேன். பை ஸ்வைங்கள் கிரேக்கவில்ரைடய  

டக: காந்ொை கிைாேம் இந்ெ பூேியில் ஏன் இல்ரை? 

ப: அந்ெ ஸ்ருெி அரேப்ரபச் தசய்து டொன்றும் ைாகங்கள் பாேக் கடினோனரவ ேற்றும் 
டகட்க இனிரேயாக இருக்காது என்பொல் இருக்கடவண்டும் என்று டொன்றுகிறது  
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டக: நீங்கள் கர்நாேக பத்ெெிக்காக ஏடெனும் சேஸ்கிருெ கிைந்ெத்ரெ அறிவரீ்களா? நீங்கள் 
அரெப் படித்ெிருக்கிறரீ்களா? 

ப: இல்ரை எனக்குத் தெரியாது, ஆடினால் நான் அரெப் படித்ெதும் இல்ரை  

டக: ைாகாங்கம், பாஷாங்கம் முெைியவற்ரறப் பற்றிய ெகவல் தசால்ை முடியுோ? 

ப: இல்ரை  

டக: “ஜாெி பிைகைேம்” தெரியுோ (அவசியோ?) ? 

ப: இல்ரை  

டக: உங்கள் சங்கீெம் எந்ெ அடிப்பரேயில் பாேப்படுகிறது ? 

ப: பைம்பரையில் கற்று, ேற்றும் தெலுங்கு புத்ெகங்களில் தகாடுக்கப்பட்ே ெகவல்களுக்டகற்ப.  

ஸ்ரீ கிருஷ்ண அய்யங்காருேன் ொமடவதம் பற்றிய டபச்சு  

இத்ெரனப் டபச்சுக்குப் பின், ஸ்ரீ கிருஷ்ோ அய்யங்கார் வந்ொர் , பிறகு சாே டவெம் பற்றிய 
டபச்சு தொேங்கியது. தோழிதபயர்ப்பாளரின் உெவிரய நாடியவாறு இருந்டென். 

நான்: நான் நாைெி சிக்ஷா வில் டவெம் எப்படிப் பாே டவண்டும் முெைிய விஷயங்கள் 
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். இது உண்ரேயா?  

ஸ்ரீ அய்யங்கார் - ஆம். இது உண்ரே  

டக: நீங்கள் அப்படித் ொன் பாடுகிறரீ்களா? 

ப: ஆம்  

இெற்குப் பிறகு, அவர் நாைெீ சிக்ஷாவிைிருந்து ஸ்டைாகம், தசால்ை ஆைம்பித்ொர், பிறகு 
ரகரய எப்படி ரவத்துக் தகாள்ளடவண்டும், விைல்கரள எப்படி ரவத்துக் தகாள்ள டவண்டும் 
என்பது விளக்கத் தொேங்கினார். நாைெி சிக்ஷா-ரவ ேீண்டும் நான் தோழி தபயர்த்து ரவக்கப் 
டபாவெில்ரை. ஆனால் அெில் முக்கியோன ஸ்டைாகங்களில் ஸப்ெ ஸ்வைங்களின் தபயர் 
ேற்றும் அடொடு தபாருந்தும் ரவேிகர்களின் ஸ்வைங்கள் என்ன என்பது ொன் இருந்ெது. 
எப்படிப் பாடினால் என்ன பைன் என்பது முக்கியோனரவ அல்ை.  

இெற்குப் பிறகு "ஸாேத்ரெ"ப் பாடினார். ரகயினால் ஸங்டகெங்கள் தசய்துக் தகாண்டிருந்ொர். 
பாட்டில் டஸாஹினி-யின் இைண்ோம் பாெி சதுஷ்கத்ெின் ஸ்வைம் இருந்ெது. ஒரு ஆச்சரியம் 
என்னதவன்றால், ஏறக்குரறய ஆறு ோெத்ெிற்கு முன்னர், எங்கள் க்ளப்பில் "கடியாபாட்" 
அல்ைது "சித்ெபுை" என்ற இேத்ெில் ஒரு ஸாேடவெி பிைாம்ேேரை நான் டகட்டேன். இடெ 
டபாை. இன்தனாரு ஸாேடவெி (இேம் நிரனவில்ரை) ரயயும் டகட்டேன். இவர்கள் 
எல்ைாருரேய பாட்டிலும் டஸாஹினியின் இந்ெ ஸ்வைங்கள் இருந்ென. "ஸா நீ ெ ே ெ நீ 
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ஸா" இவ்வாறு இருந்ெது. இவ்வாறு ஏன் இருக்கிறது என்பரெப் பற்றி சிந்ெிக்க டவண்டும். 
அய்யங்கார் டெசமுழுவெிலும் ஸாேத்ரெ இடெ ஸ்வைங்களால் பாடுகின்றனர் என்றார். 
உயர்ந்ெ குைைில் பாடிக்தகாண்டிருந்ொலும், தவறும் உயர்ந்ெ ஸ்ொனத்ெில், ஆொை ஸ்வைத்ரெ 
ரவத்துக் தகாண்டு, ஸப்ெகத்ெில் அடெ ஸ்வைத்ரெ உபடயாகிக்கிறார்கள், ேற்றும் அெில் 
“தஹௌ தஹௌ” முெைிய சப்ெங்கரள உபடயாகிக்கின்றனர். அவற்றில் தவவ்டவறு 
டெவரெகளுக்கு தவவ்டவறு அக்ஷைங்கள் உள்ளன. தஹௌ என்பது வாயு டெவரெக்கானது. 
“அனுொத்ெ”, “உொத்ெ” முெைிய, தபயர்கள் ஏழு ஸ்வைங்களின் பரழய தபயர்கள் அல்ை, 
ஆனால் அரவ தபாது வழக்கு. அொவது எந்ெ விெோன, “உயர்ந்ெ ஸ்வைத்ரெயும் உொத்ெ 
ஸ்வைம்” என்பார்கள். ொழ்ந்ெ ஸ்வைத்ரெ “அனுொத்ெ” என்பர். ேற்றும் சேோன ஸ்வைத்ரெ 
“ஸ்வரிெம்” என்பர். இவ்வாறு ஸாேகானம் டகட்டு இைவு எட்டு ேேிக்கு வடீு ெிரும்பிடனன். 
வடீ்டுக்கு வந்து பார்த்ொல், அைண்ேரனப் பாேகர்கள் சுப்பண்ோ, வரீே சுப்பாைாவ் (பழக்காைர் 
அல்ை), என். டவங்கேைாவ், ேற்றும் இன்னும் இைண்டு மூன்று டபர் அேர்ந்ெிருந்ெனர். 
சுப்பண்ோவிற்கு ைாேகிருஷ்ே ைாவ் உத்ெைவு டபாட்டிருந்ொர். அெனால் நீண்ே டநைோக வந்து 
அேர்ந்ெிருந்ொர். வரீேரயக் தகாண்டு வந்ெொகத் தெரியவில்ரை. எனக்குச் சிறிது டநைம் 
ொன் இருந்ெது, ஏதனன்றால் நான் 1.30 ேேி வண்டியில் கிளம்ப இருந்டென். சுப்பண்ோவின் 
வரீேரயக் டகட்கவில்ரை. அவருக்கு சாஸ்ெிைம் தெரியாது என்று டசது ைாவ் தசால்ைி 
இருந்ொர். அெனால் அவரிேம் அெிகம் ஒன்றும் டகட்கவில்ரை, டநைமும் இருக்கவில்ரை. 
டகள்வி-பெில் இவ்வாறு நேந்ெது :-  

டக: உங்களிேம் கிைந்ெங்கள் இருக்கிறது என்கிறார்கடள? 

ப: ஆம், வண்டி நிரறய இருக்கிறது.  

டக: ஒன்றிைண்டின் தபயரைச் தசால்லுங்கள்.  

ப: அரெ நான் எப்படிச் தசால்வது? நான் ஒன்டறா இைண்டோ தகாண்டு வந்ெிருக்கிடறன். 
அரவ தெலுங்கில் பைெகல்பைொேஞ்சரி ேற்றும் சிங்கைாச்சாரியாரின் வரிரசக் கிைேோன 
புத்ெகங்கள்.  

நான்: எனக்கு இது டபான்ற புத்ெகத்ெினால் ெிருப்ெி இருக்காது. என் ஆய்வு டவறு வழி 
டநாக்கியுள்ளது. எனக்கு சேஸ்கிருெ அல்ைது ேிகவும் பழரேயான தெலுங்கு கிைந்ெங்கடளா 
இருந்ொல் பார்க்க டவண்டும்.  

ப: வடீ்டில் என் ெந்ரெயாரின் ஸங்க்ைஹத்ெில் இருக்கிறது. அரெ நான் இன்று இங்டக 
தகாண்டு வைவில்ரை. (இந்ெ பெில் எனக்கு உண்ரேயானொகத் டொன்றவில்ரை, ஏதனனில் 
உேன் இருந்ெ, ைாேகிருஷ்ே ைாவின் ஆள் அவரிேம், நான் சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்கள் பார்க்க 
விரும்புகிடறன் என்று தசால்ைி இருந்ொர்.  
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நான்: தகாண்டுவைவில்ரை என்றால் சரி. உங்களிேம் என்ன சேஸ்கிருெ கிைந்ெம் 
இருக்கிறடொ, அவற்றின் தபயர்கரள ேட்டும் தசால்லுங்கள். அவற்றில் எது உபடயாகோகும் 
என்று நான் பார்க்கிடறன்.  

ப: இப்படி உேடன வாயில் தசால்வது சாத்ெியேில்ரை. வடீ்டில் ரவக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 
நான் அவற்ரறக் கவனோகப் பார்க்கவில்ரை.  

நான்: உங்களுக்கு டநைேில்ரை, இெற்கு வழியில்ரை.  

இரெக் டகட்டு, எங்கள் எளிரேயான ஸ்ரீனிவாச ைாவ், என்னிேம் நீங்கள் இன்றிைவு ெங்குங்கள் 
என்று தசால்ைத் தொேங்கினார். நாரள காரை சுப்பண்ோ உங்களுக்குக் கிைந்ெம் காட்டுவார் 
ேற்றும் ெகவல் ெருவார். எனக்கு இதெல்ைாம் சாக்காகத் டொன்றியது. அெனால் நான் 
அவரிேம் நீங்கள் நான் இன்றிைவு ெங்கினால், நாரள காரை கிைந்ெங்கரளக் காட்டுவாைா  
என்று சுப்பண்ோவிேம் டகளுங்கள் என்டறன். அவரும் அெற்டகற்பக் டகட்ோர், சுப்பண்ோ 
அப்படிச் தசய்வது கடினம் என்றார். அவர் வடீ்டில் ப்டளக்கினால்  ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்து 
விட்ேொல், கிைந்ெங்கரளத் டெே டவண்டியிருக்கும். நன்றாகத் டெடுவது சாத்ெியேில்ரை. 
அென் மூைம் நாங்கள் இருவரும் சாக்கு தவளிப்படுத்ெப்பட்டு விட்ேது என்று புரிந்துக் 
தகாண்டோம். பிறகு ஸ்ரீனிவாசைாவும் கிருஷ்ேைாவும் இவருரேய நம்பிக்ரகரயத் ெகர்ப்பெில் 
எந்ெ ைாபமுேில்ரை என்றார்கள். சுப்பண்ோ என்னிேம், நீங்கள் என்ன தசால்கிறரீ்கடளா 
அரெ எனக்கு எழுெிக் தகாடுத்து விடுங்கள் நான் உங்களுக்குப் பெில் எழுெி அனுப்புகிடறன் 
என்றார். (எனக்கு இதுவும் தபாய்யாகப் பட்ேது) ஆனால் டபருக்கு ஒன்றிைண்டு டகள்விகள் 
டகட்டேன், அரவ இவ்வாறு: -  

 

டக: உங்கள் 72 டேளங்கள் எந்ெ கிைந்ெத்ெில் தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது? இன்ரறய தெலுங்கு 
புத்ெகங்களின் தபயர் டவண்ோம், சேஸ்கிருெ கிைந்ெங்களின் தபயர் தசால்லுங்கள்.  

ப: அரெச் தசால்ை இயைாது  

டக: ைத்னாகைத்ெில் டேளம் இருக்கிறொ? அரவ யாரவ, எவ்வளவு டேளங்கள் இருக்கின்றன? 

ப: நிரனவில்ரை  

டக: டவங்கேேகி அல்ைது சதுர்ெண்டிபிைகாசிகா என்ற தபயர்கரளக் 
டகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்களா? 

ப: முெைாவது இல்ரை. இைண்ோவது டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன்.  

டக: இைண்ோவது எந்ெ சந்ெர்ப்பத்ெில் டகள்விப்பட்டீர்கள்? சதுர்ெண்டியின் அர்த்ெம் என்ன?  

ப: நிரனவில்ரை  
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டக: ஜாெி தெரியுோ? 

ப: இல்ரை  

டக: பாஷாங்கம் ேற்றும் உபாங்கத்ெின் அர்த்ெம் என்ன? அரவ எவ்வாறு இருக்கும்? 

ப: ைக்ஷேம் நிரனவில்ரை.  

டக: உங்கள் டேளம் ைத்னாகைத்துேன் தபாருந்துகிறொ? 

ப: நிரனவில்ரை.  

அவருக்குக் கிைந்ெங்கள் பற்றித் தெரியாது. அவரிேம் டகள்வி டகட்டுக் தகாண்டே இருப்பது 
அழகல்ை, அெனால் நிறுத்ெி விட்டேன். அவர் நீங்கள் உங்கள் டகள்விகரள எழுெிக் 
தகாடுங்கள், அப்டபாது எனக்கு அவற்ரறப் பற்றி சிந்ெிக்க முடியும் என்றார். நான் மும்ரப 
தசன்று எழுெி அனுப்புகிடறன் என்று தசால்ைி விட்டேன். ஆனால் இெில் பிைடயாஜனம் 
இல்ரை. அவருக்கு சாஸ்ெிை அறிவில்ரை. இவர் பிைடயாகிகத் டெர்ச்சி தபற்ற ரவேிகர். 
விவகாை வழக்கங்களில் நிபுேர், நன்றாக கிருெிரய விரிவாக வாசிப்பது இவருக்குத் தெரியும். 
ேஹாைாஜாவுேன் பிையாேம் தசய்ெொல், இவர் வேக்கத்ெிய வழி முரறகரளத் தெரிந்து 
ரவத்ெிருக்கிறார். ஹிந்துஸ்ொனி ைாகங்கள் பாடி வாசிக்கிறார் என்று டகள்விப்பட்டேன். 
அவரிேம் ெிைங்க் ைாகம் பாடிக் காட்டி அெில் ரெவெத்ரெச் டசர்த்து அசுத்ெோக்கி விட்ோர்கள் 
என்டறன். அவர் பாடிக் காட்டியெிைிருந்து பாட்டு நான்காம் ெைோகத் ொன் இருந்ெெது. நான் 
அவருக்குப் பாடிக் காட்டி, கோஜ் எங்டக எப்படி இருக்கும் என்று காட்டிடனன். 
கூடியிருந்ெவர்களுக்கு என்னுரேயது ொன் பிடித்ெிருந்ெது. சுப்பண்ோ ஹிந்துஸ்ொனி 
பாேகர்களுக்கு எெிைாகப் டபச ஆைம்பித்ொர், அெற்குள் அவரிேம் நான் தெளிவான 
வார்த்ரெகளால், நான் ஹிந்துஸ்ொனி சங்கீெத்ரெப் புகழ்பவன் என்டறன். அந்ெ சங்கீெம் 
இங்டகயுள்ள சங்கீெத்ரெ விே உயர்ந்ெது. அெில் டெர்ச்சி, அழகுேர்ச்சி கரையுேர்வு, 
இனிரே ேற்றும் உள்தநஞ்சில் ொக்கம் ஆகியவற்ரற உண்டு தசய்யும் ென்ரே அெிகம் 
இருக்கிறது. உங்கள் ஆடைாஹே-அவடைாஹே அரேப்பு நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் பாடும் 
முரற, விைைால் ோத்ெிைகரள என்னும் முரற, ேற்றும் அவற்றின் சங்டகெங்களில்  
எப்டபாதும் ஆழ்ந்ெிருந்து அென் ரசரககளின் மூைம் தசல்லும் முரறயில் எதுவும் 
விடசஷோன அழகு இல்ரை என்டறன். இந்ெ விஷயங்கரளக் காைேங்கடளாடு விளக்கிக் 
காட்டிடனன். இங்டகயுள்ள பாேகர்கள் ெிறந்ெ ேனத்துேன் ஹிந்துஸ்ொனி ஸ்வை 
அைங்காைங்கரள ஏற்றுக் தகாள்ள டவண்டும், பிறகு அெில் உங்கள் நியேங்கரள ரவக்க 
டவண்டும். பிறகு சுப்பண்ோ அது நல்ைது ொன் என்றார். எங்கள் பக்கத்ெில் எந்ெ பாேகர்கள் 
வந்ொலும் அவர்களுரேய பாட்ரே நாங்கள் டகட்டபாம். எங்களுக்கு அது நன்றாக இருக்கிறது. 
அவற்றின் விடசஷ அம்சங்கரள ஏற்றுக் தகாள்கிடறாம். 

சுப்பண்ோ ென் வடீ்டிலுள்ள புத்ெகங்களின் டகட்ேைாக் தசய்து எனக்கு அனுப்புவொக ஒப்புக் 
தகாண்ோர். அது என்னிேம் வந்ெ பிறகு என் டகள்விகரள அவருக்கு எழுெி அனுப்புடவன். 
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இல்ரைதயன்றால் அண்ோ ொைபூடை ஸாஹிப்புரேய டகள்விகரளப் டபாை ஆகி விடும். 
எனக்கு எந்ெ டகட்ேைாக்கின் டெரவ அெிகம் இல்ரை. அெனால் அவரிேம் நான் என் 
பிையாேத்ெில் சந்ெித்ெ அத்யயனம் தசய்ெ ஒடை பண்டிெர் சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் என்டறன் அவர் 
ேிகவும் உத்ெேோன ேனிெர். சுப்பண்ோ அவருரேய முகவரிரய எழுெிக் தகாண்ோர். நான் 
அவரிேம் முடிந்ொல் சதுர்ெண்டிப்பிைகாசிரக கிைந்ெத்ரெப் தபற்றுக் தகாள்ளுங்கள் என்டறன். 
இெற்குப் பிறகு ஒருவரைதயாருவர் சந்ெிக்கும் டகள்விடயாடு ரேசூர் பிையாேம் முடிந்ெது. 
இைவு 6.30 ேேி வண்டியில் வடீ்டுக்குத் ெிரும்பும் டநாக்கத்டொடு கிளம்பிடனன். வழியில் 
பூனாவில் இறங்கி பனஹட்டிரயச் சந்ெித்டென். இந்ெ ேனிெர் சங்கீெ விஷயத்ெில் ேிக 
ஆர்வோய் இருக்கிறார், என்று டகள்விப்பட்டிருக்கிடறன். நான் மூர்ச்சரன பற்றி சிை 
டகள்விகள் டகட்க இருந்டென். ஆனால் முெல் டபச்சு வார்த்ரெ தொேங்கினவுேன் இவரிேம் 
எந்ெ உபடயாகோன ெகவலும் கிரேக்க சாத்ெியம் இல்ரை என்று டொன்றியது, அெனால் 
அவரிேம் விரே தபற்று, நண்பர்கள் அரனவருேனும் பத்ெிைோக மும்ரபயில் வடீு டபாய் 
டசர்ந்டென்.  

எழுத்துக் குறிப்பு - டதடுபவர்கைின் உதவிக்காக  

இந்ெப் பிையாேத்ெினால் நான் ேிகவும் சந்டொஷேரேந்டென் என்பரெ ேீண்டும் எழுெ 
அவசியம் இல்ரை. டேடை தசால்ைப்பட்ே சம்பவங்கரள எழுெி ரவப்பென் டநாக்கம் 
என்ரனப் டபான்ற டவறு சங்கீெத்ெில் ஆர்வம் இருக்கும் ோேவர்கள் தெற்கு டநாக்கி ெகவல் 
டசகரிக்கப் டபானால் அவர்களுக்கு இது என்னால் ஆன உபடயாகோக இருக்கும் என்படெ. 
புெிய ேனிெர்கள் புெிய இேத்ெிற்குச் தசன்று ெகவல் டெே ேிகவும் டநைோகும். அெனால் இந்ெ 
எழுத்துக்கரளப் படிப்பென் மூைம் அவர்களுக்கு சிறிது டநைம் ேிச்சேக்கும். இந்ெ 
எண்ேத்டொடு இரெ எழுெி ரவக்க நான் விரும்பிடனன். என் நண்பர் ைென்ஸீ, அங்டக 
டபாகைாம் என்று நிரனத்துக் தகாண்டிருக்கிறார். அப்டபாது அவருக்கும் இந்ெ விஷயம் 
உபடயாகோகும், என்று நிரனத்துக் தகாண்டு இரெ எழுெி ரவக்க ஆைம்பித்டென். என் ேற்ற 
நண்பர்களுக்கு இது உபடயாகோனால் ேிகவும் சந்டொஷேரேடவன், எழுெியது ஸார்த்ெகம் 

என்று நிரனத்துக் தகாள்டவன்.  

ஒரு குறிப்பு:  

ைத்னாகைத்ெின் சாைத்ரெப் பற்றிய ஒருேித்ெ கருத்து எப்படிடயா, என் பிையாேத்ெின் சாைத்ரெ 
இவ்வாறு தசால்ை முடியும், இப்டபாதும் தெற்கில் இது பற்றிய விவாெங்கள் இருக்கிறது, 
அவற்ரற ஓைளவுக்கு கிைந்ெத்டொடு ஒன்று டசர்க்க முடியும். பத்ெெியும் பின்பற்றப்பேக் 
கூடியது ொன். அங்டக பாடும் பாேல் இங்டகயுள்ளவர்களுக்கு அப்படிடய ருகிகைோக 
இருக்காது. பழக்கேில்ைாெொலும் இப்படி இருக்கைாம். நான் டெடுவது என்னதவன்றால், 
ைத்னாகைத்ெில் நாம் படிக்கும் சங்கீெ பத்ெெிடயாடு தெற்கின் இன்ரறய கிைந்ெங்களில் உள்ள 
ொட், ஸ்வைம் முெைியன விவைோகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன, ைாகங்களின் இன்ரறய 
தபயர்கள், எரவ பரழயவற்டறாடு ஒத்துப் டபாகிறது, ஆனால் வர்ேரனகள் டவறு 
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பரிபாரஷயில் இருக்கிறடொ, அவற்ரற எப்படி ஒன்று படுத்ெ முடியும் என்படெ. 
ைத்னாகைத்ெின் மூர்ச்சரன, ஜாெி ேற்றும் அவற்றுேன் தொேர்புரேய ொட், 
க்ைஹஅம்ஶநியாஸத்ெின் எல்ைா விஷயங்களும் எந்ெ முரறயில் நிர்ேயம் 
தசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒரு சிந்ெரன. இந்ெக் டகள்விக்கு சோொனம் கிரேக்கும் 
வரகயில் டெடினால் என் ஜன்ே ஸாபல்யம் அரேந்து விடுேளவுக்கு ஆனந்ெம் உண்ோகும், 
இது குறித்து ைத்னாகைத்ெின் சுத்ெ ஸ்வைங்களாகக் தகாள்ளப் படுபரவடய என்று எனக்குத் 
டொன்ற ஆைம்பித்ெிருக்கிறது. சிை கிைந்ெங்களிடைா இவ்வாறு தெளிவாக எழுெப்பட்டும் 
இருக்கிறது - கைாநிெி, ஸாைாம்ருெம் முெைியரவ. இது பற்றிய சோொனம் கிரேக்கும் 
ஆய்வு என்னால் தசய்யப்பே முடியாெிருந்ொல், என் நண்பர்கள் அல்ைது சிஷ்யர்கள் இரெச் 
தசய்வார்கள் என்பது என் அவா. தெற்கின் ேற்ற கிைந்ெங்களுக்கிரேடய பைஸ்பைம் சம்பந்ெம் 
இருக்கத் ொன் தசய்கிறது. தவறும் ைத்னாகைத்டொடு அவற்ரறத் தொேர்பு படுத்ெ, 
துைெிர்ஷ்ேகைோக கிைந்ெம் படித்ெவர்கள் காேக் கிரேப்பெில்ரை, கிைந்ெக்காைர்களும் இந்ெ 
விஷயம் பற்றி தேௌனோக இருந்து விடுகின்றனர். இருக்கட்டும், இப்டபாது டெச முழுதும் 
தசன்று இன்னும் ஆைாய டவண்டும், எப்டபாொவது எங்டகயாவது நாம் விரும்பும் ெகவல் 
கிரேக்கும். 

சதைிவாை ெிந்தரை மும்ரப  

ெங்கீதத்தின் திராவிே பத்ததி 

தசன்ரன டக்ஷத்ெிைத்ெில் ெிைாவிே சங்கீெ பத்ெெி புழக்கத்ெில் இருக்கிறது என்று 
தசால்ைைாம். இந்ெ ஊரில் சங்கீெம் பற்றி  நிரனவில் தகாள்ள டவண்டிய ஒரு விஷயம், 
நீங்கள் எங்டக தசன்றாலும் அங்டகயுள்ள சங்கீெ பத்ெெி, அெிலுள்ள ைாக-ைாகினிகடளாடு, எந்ெ 
வித்ெியாசமும் இன்றி ஒத்துக் தகாள்ளப்படுகிறது. அெிலும் குறிப்பாக எழுபத்ெிைண்டு ைாகங்கள், 
அவற்றின் ஸ்வை வின்யாஸம், அடெ ஜன்ய ைாகங்கள், ேற்றும் அவற்றின் அடெ ஆடைாஹ 
அவடைாஹேங்கள், அடெ ொளங்களின் டவறுபாடுகள் எல்டைாைாலும் ஏற்றுக் 
தகாள்ளப்படுகிறது. இது ேிகவும் முக்கியோனது , ஏதனன்றால், இவ்வாறு ஒன்றுபட்ே 
பத்ெெியாக இருந்ொல், அது விஞ்ஞான ரீெியாக இருப்பொல்  அென் வைைாற்ரறயும் அென் 
ஸ்வை ைிபி முெைியவற்ரற எழுதுவது ேிகவும் சுைபோகி விடுகிறது. உண்ரேயில் எந்ெ 
பண்டிென் இவ்வாறான அரேப்ரபச் தசய்து அரெ ேக்கள் விரும்பும்படி தசய்ொடைா அவர் 
ேிகவும் தபரியவைாக இருந்ெிருக்க டவண்டும். இப்படிப்பட்ே ஒரு பத்ெெிரய, வேக்கின் 
சங்கீெத்ெில் இட்டிருந்ொல், நாம் அவருக்கு எவ்வளவு கேரேப்பட்டிருப்டபாம். நம் பக்கத்ெில் 
இங்டக பத்து இருபது ைாகங்கள் ேிகவும் தபாதுவாகக் காேப்பட்டு இருக்கின்றன, அவற்றின் 
ஸ்வை நியேங்களின் டபச்ரச விட்டு விேைாம் ஆனால் ேற்ற பை ைாகங்களின் ஸ்வைங்கரளப் 
பற்றி எவ்வளவு டவறுபாடுகள், வணீ் வாெங்கள் காேப்படுகின்றன? எனக்தகன்னடவா 
வேக்கின் ைாக ைாகினிகளுக்கு இவ்வாறான ஒரு பத்ெெிரய ஏற்படுத்ெ முடிந்ொல் அது ேிகவும் 
தபரிய காரியோகி விடும். இந்ெ டவரை கடினோனது, அெிலும் இஸ்ைாேியப் பாேகர்கள் 
ரகயில் சங்கீெம் இருப்பொல் இன்னும் கடினோகி விடுகிறது. அவர்கள் படித்ெவர்களாக 



Page 240 of 268 
 

இல்ைாெொலும், பிடிவாெமுள்ளவர்களாக இருப்பொலும், புெிய நியேங்கரள 
ஏற்படுத்துவெிடைா, ஏற்படுத்ெினால் ஏற்றுக் தகாள்வெிடைா சந்டொஷேரேய ோட்ோர்கள் 
என்பது அனுபவப் பூர்வோன விஷயம். நான் தெற்கு டநாக்கிப் டபான டபாது, என் கவனம் 
முெைில் இென் ேீது ொன் டபானது. இவ்வாறு ேக்கள் விரும்பும் பத்ெெிரயப் பற்றிய 
விஷயங்கரள எங்கள் ஊரிலுள்ள நண்பர்களுக்கு என்னால் முடிந்ெவரை தகாடுப்பெற்காக 
இவ்வளவு பக்ககங்களில் எழுெி ரவத்ெிருக்கிடறன். இந்ெ எழுத்துக்களால் என் நண்பர்களுக்கு 
இந்ெப் பத்ெெிரயப் பற்றிய அறிவு கிரேக்க டவண்டும் என்பது என் ஆரச. வே இந்ெியாவில், 
ஆறு ைாகங்கள் முக்கியோனொகக் கருெப்பட்டு ஒவ்தவான்றுக்கும் ேரனவி, ேகன், ேருேகள் 
ஆகியவற்ரறச் டசர்த்து குடும்பத்ரெ ஏற்படுத்ெி ரவத்ெிருப்பொகத் தெரிகிறது. இவ்வாறான 
அரேப்பு தெற்கில் இல்ரை. ஜன்ய ஜனக ைாகங்கள் என்ற தபயர்கள் அங்டக நிச்சயோக 
இருக்கிறது ஆனால் ஆறு ைாகம் ேற்றும் முப்பது நாற்பது ைாகினி என்றவாறான அரேப்பு 
இல்ரை. சங்கீெ ைத்னாகைத்ெில் ஜன்ய ஜனக ைாகங்களின் படி சிை அம்சங்கள் இருக்கின்றன 
ஆனால் ஆறு ைாகங்களின் அரேப்பு அெில் இல்ரை. வேக்கில் இப்படிப்பட்ே குடும்பங்கள் 
தவறும் தபயைளவில் ொன், ஆனால் இன்று அெில் யொர்த்ெம் ஏதும் இருப்பொகத் 
தெரியவில்ரை. தெற்கில் ஜனக-ஜன்ய ைாகங்களுக்கிரேடய அழகான தொேர்பு இருக்கிறது 
ேற்றும் அரவ தெளிவாகப் புரியக் கூடியொக இருக்கிறது. ஆறு ைாகங்கரளச் தசய்ெவர்களின் 
காைத்ெில், ைாக-ைாகினிகளுக்கிரேடய அடெ டபாை சம்பந்ெம் இருந்ெிருக்கைாம் ஆனால் இன்று 
எந்ெ வடிவத்ெில் நம் முன் இருக்கிறடொ. அரவ இது டபாை எந்ெ சம்பந்ெமும் இருப்பொகத் 
தெரிவெில்ரை. குறிப்பிட்ே ைாகங்களுக்குக் குறிப்பிட்ே ைாகினிகள் எவ்வாறு ஆனது, அொவது 
அவற்றில் என்ன தபாருத்ெம், முெைிய டகள்விகரள நாம் யாரிேோவது டகட்ோல் அெற்கு 
சரியான பெில் கிரேக்காது. தவவ்டவறு விெோக வரகப்படுத்ெி இருக்கிறார்கள். ஆனால் எந்ெ 
அடிப்பரேயில் அரெச் தசய்ெிருக்கிறார்கள் என்பரெத் தெளிவாக அவர்கள் எழுெி 
ரவக்கவில்ரை. இருக்கட்டும் இந்ெ எழுத்ெில் இது பற்றி அெிக ஆழோகப் டபாக ோட்டேன். 
ஏதனன்றால் ெிைாவிே சங்கீெ பத்ெெிரயப் விளக்கும் முயற்சிக்காக இரெ எழுெ இருக்கிடறன்.  

முழுப் பிைடெசத்ெிலும் இந்ெ பத்ெெி வழங்கி வருகிறது என்று நான் டேடை தசான்டனன். 
ஒவ்தவாரு பத்ெெியும் ஸ்ருெிகள் ஸ்வைங்களால் அரேந்ெது. நான் ெிைாவிே ஆசிரியர்களிேம் 
டகட்டேன் நீங்கள் ஒரு ஸப்ெகத்ெில் இருபத்ெிைண்டு கூறுகரள ஏற்றுக் தகாள்கிறரீ்களா. 
ைத்னாகைம் முெைிய கிைந்ெங்களில் ஒரு ஸா-விைிருந்து இன்தனாரு ஸா வரை இப்படி 
இருபத்ெிைண்டு கூறுகரள அரேயாளம் கண்டுக் தகாள்ளக்கூடிய சங்கீெ வடிவான நாெோக 
ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டு அரவ ஸ்ருெி எனப்படுகிறது. உங்கள் பத்ெெியில் ஸ்ருெிகள் இடெ 
டபாைவா இவ்வளடவ ொனா? அந்ெக் டகள்விக்குப் பெிைளிக்கும் தபாது அந்ெ வித்வான்கள் 
எங்கள் பக்கத்ெிலும் ேக்கள் தபயைளவில் ைத்னாகைத்ரெ ஆொைப் பூர்வோக ஏற்றுக் 
தகாள்கின்றனர். அொவது அடெ ைத்னாகைத்ெிைிருந்து எந்ெக் பத்ெெி டொன்றியது என்று 
எண்ணுகிடறாம், ஆனால் ைத்னாகைத்ெின் பத்ெெி அவர்களுக்குப் புரிவெில்ரை. ஸா முெல் ஸா 
வரை ஒரு ஸப்ெகத்ெில் ஸ்ருெி எவ்வளவு என்று டகட்ோல் ஸ்ருெி இருபத்ெிைண்டு என்று 
பெிைளிக்கிறார்கள். ஆனால் இந்ெ ஸ்ருெிக்கு என்ன அர்த்ெம் ேற்றும் அரவ எங்டக எப்படி 
என்பது ேிகச் சிைருக்டக தெரிந்ெிருக்கிறது., அவர்களின் இந்ெ பெிரைக் டகட்டு எனக்கு 
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ஆச்சரியம் உண்ோக வில்ரை, ஏதனன்றால் நம் பக்கத்ெிலும் இடெ நிரை. ஸ்ருெி 
இருபத்ெிைண்டு எப்படி எரவ என்பரெச் தசால்ை இங்டகயும் ேக்களால் முடியாது. அரவ 
எரவ எப்படி என்பது பற்றி நான் முன்னடை எழுெி ரவத்து விட்டேன், அடெ விஷயத்ரெ  
ெிைாவிேப் பத்ெெிக்கும் ேனத்ெில் ரவத்துக் தகாண்ோலும் சரியாக இருக்கும். எப்படி நம் 
சங்கீெம் ஏழு முக்கிய ஸ்வைங்களின் டேல் நிற்கிறடொ அடெ டபாை தெற்கத்ெிய சங்கீெமும் 
இருக்கிறது. அொவது "ஸா ரீ க ே ப ெ நீ" என்ற ஏழு ஸ்வைங்கரளத் ொன் அங்டகயும் 
ஏற்றுக் தகாள்கிறார்கள். அவற்ரற பிைகிருெி அல்ைது சுத்ெ ஸ்வைம் என்று தசால்கிறார்கள். 
இவற்றின் விக்ருெம் நம் பக்கத்ெில் ஐந்ொகக் தகாள்ளப்படுகிறடொ, (எல்ைா பிைடயாக 
ரீெியாகவும்) அப்படிடய அங்டகயும் ஏற்றுக் தகாள்ளப்படுகிறது. ஒரு ஸப்ெகத்ெில் ஸா ரவயும் 
பாரவயும் அசைோகக் தகாண்டு, ேற்ற ஐந்து சுத்ெ விக்ருெோக நாம் ஏற்றுக் தகாள்கிடறாம், 
டேலும் பிைகிருெ விக்ருெ ஸ்வைங்களின் எண்ேிக்ரக பன்னிைண்ோக 
நிர்ேயித்ெிருக்கிடறாடோ, அடெ டபாை தெற்கத்ெிய சங்கீெத்ெின் ஸ்வைங்களின் நிரையும் 
இருக்கிறது. அவர்களும் ஒரு ஸப்ெகத்ெில் பன்னிைண்டு தசேிடோன் ஏற்றுக் தகாள்கின்றனர். 
தோத்ெத்ெில் ஐடைாப்பிய க்டைாதேடிக் ஸப்ெகம் ொன் அங்டகயுள்ள ைாக ைாகினிக்கு அடிப்பரே 
என்று புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும், நம் பக்கத்ெிலும் அப்படித் ொன், ஆனால் இங்டக சிை 
வருேங்களாகத் டெர்ச்சி தபற்றவர்கள் அெிடகாேளம் ஆகிய ஸ்வைங்கரள ஏற்றுக் தகாண்டு 
ைாகங்களில் ேிக ஸூக்ஷ்ேோன வித்ெியாசங்கள் தகாடுக்கின்றனர்.  

இெில் தபரிய ெத்துவம் ஒன்றும் இல்ரை என்பெில்ரை,ஆனால் இந்ெப் பகுெி இப்டபாதும் 
ஓைளவுக்கு முழுரேயரேயாேல் பிைடயாகத்ெில் ேட்டும் இருக்கிறது எனைாம். எந்ெ 
ஹார்டோனியத்ெின் ஸப்ெகத்ெின் ஸ்வைத்ரெப் பார்த்ொலும் அதுவும் க்டைாடேடிக் ஸ்டகைின் 
தசேிடோன்சாகத் ொன் தெரியும். தெற்கத்ெிய பத்ெெியின் எல்ைா ஜனக ஜன்ய ைாகங்களும் 
இந்ெ பன்னிைண்டு க்டைாடேடிக் ஸ்வைங்களில் அரேக்கப்பட்ேரவ ொன் என்பரெ ேறக்கக் 
கூோது. ஸ்ருெியின் தொேர்ரப ேனத்ெில் தகாள்ளாெிருந்ொலும் டவரை ஆகும். இங்டகயுள்ள 
பாட்டு ஸ்ருெி அரேப்பின் பக்கத்ெில் கூேச் தசல்வெில்ரை. சுத்ெ ேற்றும் விக்ருத்ரெச் 
டசர்த்து பன்னிைண்டு ஸ்வைங்கள் உள்ளன என்பரெ ஏற்றுக் தகாண்டு இெற்குப் பிறகு அவர்கள் 
ைாகத்ரெ டநாக்கிச் தசன்று விடுகின்றனர். அவர்களுக்கு ஸ்ருெிரயப் பற்றிய அறிவு எவ்வளவு 
தூைம் இருக்கிறது, அென் உபடயாகத்ரெப் புரிந்துக் தகாள்கிறார்களா இல்ரையா என்று பார்க்க, 
நான் இைண்டு விெோன டகாேள ரிஷபத்ரெப் பாடிக் காட்டி இவ்வாறு டவறாக உபடயாகிப்பது 
சாத்ெியோ என்று டகட்டேன். அவர்களால் இெற்கு பெில் அளிக்க முடியவில்ரை. முெைில், 
இவ்வாறான ஸ்வைங்கரள குைைில் ைாகத்ெில் பாடுகிறார்கள் என்பரெக்  குறித்டெ 
அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் ஆனடபாது . அவற்றின் உபடயாகத்ரெப் பற்றிய விஷயம் தவகு 
தூைம் தசன்று விட்ேது. இருக்கட்டும். நம் விஷயத்ரெ டநாக்கி முன்டன தசல்ைைாம். 
தெற்கிலும் க்டைாடேடிக் ஸ்டகல் முக்கியோனொகக் தகாள்ளப்பட்ோலும், நேக்கும் 
அவர்களுக்கும் ஒடை டபான்ற பன்னிைண்டு தசேிடோன்ஸ் இருந்ொலும், அவர்களின் 
ஸ்வைங்களின் தபயர்கள் நம் ஸ்வைங்களின் தபயர்களிைிருந்து டவறுபடுகிறது என்று நான் 
முன்னடை எழுெி இருக்கிடறன். ஆனால் இந்ெ சந்ெர்ப்பத்ெிலும் இங்டக ேீண்டும் எழுதுகிடறன். 
நம் தபயர்கள் இவ்வாறு இருக்கின்றன: 
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1. ஸா   (எல்ைா இேங்களிலும் ஒன்டற)  
2. டகாேள ரி    (ரபைவ்வில் பாடுவது) 
3. சுத்ெ ரி   (கல்யாணுரேயது) 
4. டகாேள க   (காஃபி யினது) 
5. ெீவ்ை க   (கல்யாணுரேயது) 
6. சுத்ெ, டகாேள ே  (பிஹாகுரேயது) 
7. ெீவ்ை ே   (டொடியுரேயது) 
8. சுத்ெ ப    (எல்ைா இேங்களிலும் ஒன்டற)  
9. டகாேள ெ   (ரபைவ்வில் பாடுவது) 
10. சுத்ெ, ெீவ்ை ெ   (கல்யாணுரேயது) 
11. டகாேள நீ   (காஃபி யினது) 
12. சுத்ெ ெீவ்ை நீ   (கல்யாணுரேயது) 
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தெற்கில் இந்ெ பன்னிைண்டு ஸ்வைங்களுக்கு பெினாறு தபயர்கள் இருக்கின்றன, அரவ தகாஞ்சம் ஆச்சரியத்ரெ 
ஏற்படுத்தும். இந்ெ தபயர்கள் தவறும் கற்பரனடய. இரெ அங்டக சிை கிைந்ெக்காைர்கள் ெம் எழுத்துக்களில் புரிய 
ரவப்பெற்காகக் தகாண்டு வந்ெிருக்கிறார்கள் என்பது பிறகு புரியும். எப்படி ஜியாதேட்ரியில்[Geometry]  யூக்ளிட்[Euclid] 
கற்றுக் தகாள்ளும் தபாது அவைது விளக்கத்ரெ ஏற்று , அென் மூைம் முழுப் புத்ெகத்ரெயும் புரிந்துக் தகாள்கிடறாடோ, 
அடெ டபாை இதுவும். நம் முன்டன ஸ்வைங்கள் பன்னிைண்டு ொன் இருக்கின்றன, அெற்கு தபயர்கள் என்ன 
டவண்டுோனாலும் தகாடுக்கைாம். அவர்களின் தபயரை ஏற்றுக் தகாண்ோல் அவர்களின் புத்ெகமும் புரியும், ைாக 
ஸ்வரூபமும் உேடன விளங்கி விடும். இப்டபாது அவர்களுரேயது அல்ைது நம் தபயர்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன 
என்பரெப் பேம் மூைோக விரைவில் புரிந்துக் தகாள்ள முடியும். அெனால் டேடை உள்ள பக்கங்களில் இப்படிப்பட்ே 
இைண்டு பேங்கரள வரைந்துக் காட்டுகிடறன்.  

நம் பக்கத்ெில் ஒரு ஸப்ெகத்ெில் 12 ஸ்வைம் இவ்வாறு உள்ளன. ஏடெனும் சீொரில் அசை ொட்ரே வாசிக்க 
டவண்டுோனால் நாம் இவ்வாறு ஸ்வைங்கரள டசர்ப்டபாம் 

ஹிந்துஸ்தாைி ெங்கீதத்தின் ஸ்வரப்சபயர்கள்  

க்ைேஎண்ேிக்ரக    ஸ்வைப்தபயர்  

1  ஸா 

2  டகாேள ரி  

3  சுத்ெ அல்ைது ெீவ்ை ரீ  

4  டகாேள க  

5  சுத்ெ அல்ைது ெீவ்ை க  

6  சுத்ெ அல்ைது டகாேள ே  

7  ெீவ்ை அல்ைது ே  

8  ப  

9  டகாேள ெ  

10  சுத்ெ அல்ைது ெீவ்ை ெ  

11  டகாேள நீ 

12  சுத்ெ அல்ைது ெீவ்ை நீ 

13  ஸா ொை ஸப்ெகத்ெின் 
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இவற்றின் தபயர்கள் கிைந்ெத்ெில் தகாடுக்கப்பட்ேரவ என்று புரிந்துக் தகாள்ளக் கூோது. அவற்ரற தவறும் புழக்கத்ெில் 
பாேகர்கள் உபடயாக்கிக்கிறார்கள். சிற்சிை கிைந்ெங்களில் இரவ இப்படித் ொன் இருக்கின்றன, ஆனால் எல்ைாவற்றிலும் 
இப்படி இல்ரை. ெிைாவிே பத்ெெியில் இடெ அசை ொட்.-டில் பன்னிைண்டு ஸ்வைங்களின் தபயர்கள் கீடழ எழுெப்பட்ேவாறு 
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, வைது பக்கம் நான்கு தபயர்கள் அெிகோக இருக்கின்றன. அரவ கற்பரனயாக அபிைாக்ருெோக 
இருப்பொல் ஒரு விடசஷ கிைந்ெகர்த்ொ ென் குறிப்பிட்ே அரேப்பிற்காகக் தகாடுத்ெிருக்கிறார். 

பன்னிைண்டு ஸ்வைங்களுக்குத் ெிைாவிேப் தபயர்கள்  

1  ஸா 

2  சுத்ெ ரி (கவனோகப் பாருங்கள்) 

சுத்ெ காந்ொைம் 3  சதுஸ்ருெி  ரீ (டவறு 
ோெங்களில் பஞ்சஸ்ருெி ரீ) 

4 ஷட்ஸ்ருெி ரீ   ஸாொைே  காந்ொைம்  

5  அந்ெை காந்ொைம்  

6  சுத்ெ ேத்யேம் 

7  ப்ைெி ேத்யேம்   

8  பஞ்சேம்  

9  சுத்ெ ரெவெம் (கவனியுங்கள்)  

10 சுத்ெ நிஷாெம்   சதுஸ்ருெி ரெவெம்  

11 ஷட்ஸ்ருெி ரெவெம்   ரகசிக நிஷாெம்  

12  காகலீ நிஷாெம்  

13  ஸா ொை ஸப்ெகத்ெின் 
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இந்ெ ெிைாவிே ஸ்வை வரைபேத்ெின் மூைம் ஸ்வைங்கள் பன்னிைண்டு ேட்டுடே இருந்ொலும் அவற்றின் 
தபயர்கள் தோத்ெோக பெினாறு என்பது தெரியும், இந்ெ பெினாறு என்ன காைேத்ெிற்காகக் தகாடுக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன என்பரெப் பிறகு பார்க்கைாம். ஆனால் இப்டபாது நம் ஸ்வைங்கள் ேற்றும் அவர்களின் 
ஸ்வைங்களின் தபயர்கரள ஒப்பிட்டு அவற்றில்  

என்ன டவறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்பரெ புரிந்துக் தகாள்ள டவண்டும். தெற்கில் பை தபயர்கள் 
கிைந்ெதுேன் தபாருந்துகின்றன. (ஆனால் அவர்களின் ஸ்வை ஸ்ொனமும் கிைந்ெெிற்டகற்ப இருக்கிறது 
என்று புரிந்துக் தகாள்ளக் கூோது. ைத்னாகைம், ெ3ர்பேம், ைாகடபாெம் ஆகிய கிைந்ெங்களில் இந்ெ ஸ்வைப் 
தபயர்கள் உள்ளன, ஆனால் ஸ்ொனம் தவவ்டவறாக இருக்கும். ஆனால் இந்ெப் தபயர்கரளயும் இந்ெ 
ஸ்ொனங்கரளயும் இவர்கள் எங்கிருந்து தகாண்டு வந்ொர்கள் என்ற டகள்வி எழுகிறது.எப்படி நம் 
பக்கத்துப் பாேகர்கள் கற்பெில் (கிைந்ெங்கரளப் கற்பெில்) குரறந்ெ டெர்ச்சியுள்ளவர்களாக 
இருக்கிறார்கடளா,  தெற்கிலும் ஓைளவு இடெ நிரைரே ொன். அங்டகயும் சேஸ்கிருெம் படித்ெ வித்வான் 
இன்று ஒன்றிைண்டு டபர் கூே கிரேக்க ோட்ோர்கள். எல்டைாரும் டகள்வி ஞானத்ெில் டவரைரய 
நேத்துபவர்கள் ொன். டகாேள ரி (நம்முரேய ) ரய சுத்ெ ரி என்று நீங்கள் எந்ெ ஆொைத்ரெ ரவத்துச் 
தசால்கிறரீ்கள்? இந்ெ விஷயம் எந்ெ கிைந்ெத்ெில் கிரேக்கும்? இவ்வாறு நான் டகள்வி டகட்டேன். அவர்கள் 
இந்ெக் டகள்விரயக் டகட்ேவுேன், ேிகவும் ஆச்சரியம் அரேந்ொர்கள். ஆனால் பெில் என்னதவன்றால் 
ஒன்றுேில்ரை. நாங்கள் இப்படித் ொன் ஏற்றுக் தகாண்டுள்டளாம், அவ்வளடவ. இடெ டபாை, நான் 
சதுஸ்ருெி ரிஷபம் என்ற இந்ெப் தபயரை நீங்கள் எங்கிருந்து பிடித்ெீர்கள் என்று டகட்டேன். இவ்வாறு 
நீங்கள் எண்ேக் கூடிய ஸ்ருெிகள் எரவ? சாஸ்ெிைத்ெில் ரிஷபம் மூன்று ஸ்ருெி அளரவத் ொன்  
தகாண்ேது, அப்டபாது சதுஸ்ருெி ரிஷபம் எவ்வாறு ஆனது , ஏன் அப்படி ஆனது? இெற்கும் பெில் 
கிரேக்கவில்ரைடய. அெனால் இந்ெப் தபயர்கள் தவறும் கற்பரனயானரவ என்று தகாள்ள டவண்டும். 
அவர்களும் இவ்வாடற ஒப்புக் தகாள்கின்றனர். ஏடொ ஒரு கிைந்ெக்காைர் ென்  பத்ெெிரய இந்ெப் 
தபயர்களின் ஆொைத்ெில் எழுெியொல், இந்ெப் தபயர்கள் புழக்கத்ெில் வந்ென. கிைந்ெங்களில் தசால்ைப்பட்ே 
அர்த்ெத்ெிற்டகற்ப அவர்கள் எழுெவில்ரை என்பது தெளிவாகிறது. கிைந்ெங்களில் தசால்ைப்பட்ே 
ஸ்வைங்கரள இங்டக பேோகக் தகாடுத்ொல் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்று எனக்குத் டொன்றுகிறது. 
ஏதனன்றால் அப்டபாது படிப்பவர்ளுக்கு ெிைாவிே பத்ெெியின் பன்னிைண்டு ஸ்வைங்கள் பண்ரேய 
கிைந்ெங்களிற்டகற்ப இல்ரை என்பது உேடன புரிந்து விடும். ைத்னாகைத்ெிற்குப் பிறகு வந்ெ தெற்கத்ெிய 
கிைந்ெக்காைர்களின் அரேப்பு இது. ைத்னாகைம் ேற்றும் ெ3ர்பேத்ெின் அரேப்பு ஒடை டபாைத் ொன் 
இருக்கிறது, இெனால் ெனித் ெனிடய எழுெவில்ரை.  

ைத்னாகைம் ேற்றும் ெ3ர்பேத்ெில் பிைகிருெ விக்ருெ ஸ்வைம் - ஏதனன்றால் அப்டபாது நம் க்டைாடேடிக் 
ஸ்டகல் இருக்கவில்ரை, அவர்கள் இருபத்ெிைண்டு ஸ்ருெிகளின் டேல் எப்படி நிர்ேயித்ெிருக்கிறார்கள், 
இரெக் காட்டுவெற்கு இருபத்ெிைண்டு ஸ்ருெிகள் எடுத்துக் காட்ேப்பட்டிருக்கின்றன. பேம் முற்றிலும் 
சரியாக இல்ரை. ரகயில் எப்படி வரைய முடியுடோ அப்படி வரைந்ெிருக்கிடறன், ஸ்வைப் தபயர்கரள 
ேட்டும் கவனிக்கவும்.  
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ைத்னாகைம் ேற்றும் ெ3ர்பேத்ெின் சுத்ெ ஸ்வைங்களின் ஸ்ொனங்கள்  

ஸ்ருெிப் தபயர்  ஸ்ருெி 
க்ைேம்  

ஸப்ெகத்ெில் இேம் 
  

ஸ்வைப் தபயர் - க்ைேம் 

சந்டொவெீ 4 --------------------------------------- ஸா (சுத்ெம்) 1 
ெயாவெீ  5   
ைஞ்சன ீ 6   
சக்ெிகா 7 --------------------------------------- சுத்ெ ரீ      2 
தைௌத்ரீ 8   
க்டைாொ 9 --------------------------------------- சுத்ெ க  3 
வஜ்ரிகா 10   
ப்ைஸாரிே ீ 11   
ப்ரீெி 12   
ோர்ஜன ீ 13 --------------------------------------- சுத்ெ ே 4 
க்ஷிெீ 14   
ைக்ொ  15   
ஸந்ெீபின ீ 16   
ஆைாபின ீ 17 --------------------------------------- (சுத்ெ) ப 5 
ேெந்ெீ 18   
டைாஹிே ீ 19   
ைம்யா 20 --------------------------------------- சுத்ெ ெ 6 
உக்ைா 21   
டக்ஷாபிே ீ 22  சுத்ெ நி 7 
ெீவ்ைா 1 ---------------------------------------  
குமுத்வெீ 2   
ேந்ொ 3   
சந்டொவெீ 4 --------------------------------------- சுத்ெ ஸா (ொை) 8 
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ரத்ைாகரம் (த3ர்பணம்) விக்ருத ஸ்வரங்கைின் சபயர்  

ஸ்ருெி 
க்ைேம்  

ஸப்ெகத்ெில் இேம் 
  

விக்ருெ ஸ்வைப் தபயர் 

4 --------------------------------------- ஸா (சுத்ெம்) ;  

5   

6   

7 --------------------------------------- ரீ )சுத்ெ(  டபச்சுக்காக விக்ருெ ரீ       

8   

9 --------------------------------------- க )சுத்ெ(  

10 --------------------------------------- ஸாொைே காந்ொைம்  

11 --------------------------------------- அந்ெை காந்ொைம்  

12 --------------------------------------- ச்யுெ ேத்யேம்  

13 --------------------------------------- அச்யுெ ேத்யேம் - (சுத்ெ) ேத்யேம் 

14   

15   

16 --------------------------------------- ச்யுெ பஞ்சேம் - விக்ருெ  

17 --------------------------------------- (சுத்ெ) பஞ்சேம் 

18   

19   

20 --------------------------------------- (சுத்ெ)  ரெவெம் - டபச்சுக்காக விக்ருெ ெ  

21   

22 --------------------------------------- (சுத்ெ) நிஷாெம்  

1 --------------------------------------- ரகசிகி நிஷாெம்  

2 --------------------------------------- காகலீ நிஷாெம்  

3 --------------------------------------- ச்யுெ ஸா 

4 --------------------------------------- அச்யுெ ஸா, (சுத்ெ) ொை ஸா  
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டேடை தசால்ைப்பட்ே அட்ேவரே, ைத்னாகைத்ெில் தகாடுக்கப்பட்ே ஆொைத்ெின் படி தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது 
சூசகோக இன்னும் நிர்ேயிக்க டவண்டியிருக்கிறது, என்று படிப்பவர்கள் புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும். ைாக விடபாெ 
கிைந்ெத்ெின் எல்ைா ஸ்வைங்களும் இன்று ெிைாவிே பத்ெெியில் இல்ரை.  

ராக விடபாத (டொமநாதரின்) சுத்த விக்ருத ஸ்வரம்  

 

ஸ்ருெி 
க்ைேம்  

ஸப்ெகத்ெில் இேம் 
  

சுத்ெ ஸ்வைப் தபயர்  விக்ருெ ஸ்வைப் தபயர் 

1 ---------------------------------------   

2 --------------------------------------   

3 -------------------------------------- -------------------------------------- ம்ருது ஸா  

4 --------------------------------------- சுத்ெ ஸா   

5   சு .ஸ முெல் சு -ரி எந்ெ ஸ்வைமும் இல்ரை 

6 ---------------------------------------   

7 --------------------------------------- சுத்ெ ரீ   

8 ---------------------------------------  ெீவ்ை ரீ  

9 --------------------------------------- சுத்ெ க   

10 --------------------------------------- -----------------------------------  ஸாொைே க  

11 --------------------------------------- -----------------------------------  அந்ெை க  

12 --------------------------------------- -----------------------------------  ம்ருது ே  

13 --------------------------------------- சுத்ெ ே   

14    

15 --------------------------------------- --------------------------------------- ெீவ்ைெே ே 

16  --------------------------------------- ம்ருது ப 

17 --------------------------------------- சுத்ெ ப   

18 --------------------------------------- --------------------------------------- சு, ப முெல் சு ெ வரை எந்ெ ஸ்வைமும் 
இல்ரை  

19  ---------------------------------------  
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20 --------------------------------------- சுத்ெ ெ   

21 --------------------------------------- --------------------------------------- ெீவ்ை ெ  

22 --------------------------------------- சுத்ெ நி   

1 --------------------------------------- --------------------------------------- ரகசிகீ நி 

2 --------------------------------------- --------------------------------------- காகலீ நி 
3 --------------------------------------- --------------------------------------- ம்ருது ஸா (ேீண்டும்) 
4 --------------------------------------- ொை ஸா  (ேீண்டும்) 
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டேடை தகாடுக்கப்பட்ே பேத்ெிைிருந்து, ெிைாவிே பத்ெெியின் பன்னிைண்டு ஸ்வைங்களின் இன்ரறய 
தபயர்கள் டேடை எழுெப்பட்ே கிைந்ெங்களில் உள்ளது இல்ரை என்பது  தெளிவாக தெரியும். 
பாரிஜாெத்ெிடைா டகாேள ெீவ்ை முெைிய நவனீ தசாற்கரள உபடயாகித்து, இருபத்தொன்பது தபயர்கள் 
பிைக்ருெ விக்ருெ ஸ்வைங்களுக்குக் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அெனால் பாரிஜாெத்ெின் பேம் 
டெரவயில்ரை என்பொல் நான் இங்டக தகாடுக்கவில்ரை. நான் டவறு ஒரு கட்டுரையில் அரெப் 
பேத்டொடு தகாடுத்துத் ொன் இருக்கிடறன். அெனால் நாம் ெிைாவிே பத்ெெிக்கு ஆொைப் பூர்வோன 
கிைந்ெங்கள் டேடை தசால்ைப்பட்ே கிைந்ெங்கரளத் ெவிை டவறு ஏடொ இருக்க டவண்டும் என்பரெ ஏற்றுக் 
தகாண்டு முன்டன தசல்டவாம். அது அப்படித் ொன் இருக்கிறது. சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் என்னிேம் 
சதுர்ெண்டிப்பிைகாசிகா முெைிய கிைந்ெங்களில் இப்படிப்பட்ே தபயர்கரள உபடயாகித்ெிருக்கிறார்கள், அென் 
உபடயாகமும் அந்ெ அர்த்ெெில் தசய்ெிருக்கிறார்கள் என்று தசான்னார். அவர் எனக்கு கிைந்ெத்ெின் பிைெிரய 
தகாடுக்கப் டபாகிறார், அது கிரேத்ெ வுேன் அரெ தோழி தபயர்க்கப் டபாகிடறன் . இருக்கட்டும், டேடை 
தசல்கிடறன்.  

ெிைாவிே சங்கீெ பத்ெெியின் பன்னிைண்டு ஸ்வைங்கள் அவற்றின் தபயடைாடு நீங்கள் கற்றுக் தகாண்டு 
விட்டீர்கள். டேடை எழுெப்பட்ே விவைங்களினால் ெிைாவிே சுத்ெ ஸ்வைங்களின் ஸப்ெகம் கீழ்க்கண்ேவாறு 
இருக்கிறது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. :-  

ெிைாவிே சுத்ெ ஸ்வைங்களுக்கு சேோன ஹிந்துஸ்ொனி ஸ்வைம்  

வேீா ெண்ேம்   ெிைாவிே சுத்ெ ஸப்ெகம் சேோன ஹிந்துஸ்ொனி ஸ்வைம் 
 1 ஸா  (சுத்ெம்)  ஸா 
 2  ரி      (சுத்ெம்)  டை       டகாேளம் 
 3 க  (சுத்ெம்)  டை  சுத்ெம் 
 4 ே (சுத்ெம்)  ே  டகாேளம் 
 5 ப  ப 
 6 ெ       (சுத்ெம்)  ெ      டகாேளம் 
 7 நி      (சுத்ெம்) ெ        சுத்ெம்  
 8 ஸ்     (ொை) ஸ்     (ொை) 
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டேடை தசால்ைப்பட்ேவற்ரறப் பாத்து உங்களுக்கு ஆச்சரியம் உண்ோவது இயற்ரக. ஆனால் தபயர்களின் 
டவறுபாட்ோல்  எந்ெ வித்ெியாசமும் ஏற்போது. நான் அங்டக இருப்பவர்களிேம் உங்கள் முன்டனார்கள் 
ஒரு ஸப்ெகத்ெில் இருபத்ெிைண்டு நாெத்ரெ ஏற்றுக் தகாண்டு அெற்குப் தபயரும் தகாடுத்ெிருக்கிறார்கள். 
நீங்கள் அவற்றிைிருந்து பன்னிைண்டு நாெங்கரளத் டெர்ந்தெடுத்து (க்டைாடேடிக் ஸப்ெகத்ெின் ஸ்வைம்) 
அவற்றுக்குப் தபயர் தகாடுக்கிறரீ்கள். ேற்ற பத்து ஸ்ருெிகளின் நிரை என்ன? அரவ உபடயாகத்ெில் 
இல்ரையா? உபடயாகத்ெில் வந்ொல், அரவ எப்படி, எங்டக என்தனன்ன தபயர்கடளாடும் நியேங்கடளாடும் 
வழங்கப்பே டவண்டும்? என்று டகட்டேன். இந்ெக் டகள்விக்கு பெிைாக அவர்கள் எங்கள் பக்கத்ெில் 
அவற்ரற ேீண்டும் ஸ்வைோக ஏற்றுக் தகாள்வெில்ரை என்று தசால்ைி விட்ோர்கள். அவற்ரற இங்டக 
நன்றாகப் புரிந்துக் தகாண்டு தொண்ரேயில் பாடுவெில்ரை. நாம் பாட்டிற்கு நடுநடுடவ ேீண்ட், கேகம் 
முெைியவற்ரறப் பாடுகிடறாடே, அரவ அவற்றில் வைைாம். ஆனால் அவற்றின் நியேம் என்ன, என்பரெ 
நம்ோல் தசால்ை முடிவெில்ரை. இருக்கட்டும். அவர்களின் பத்ெெி எப்படி இருக்கிறது என்பரெ நாம் 
பார்க்க டவண்டும். அரெப் பற்றி அைச டவண்ோம். அெனால் நாம் அரெ புரிந்துக் தகாண்ோல் ேட்டும் 
டபாதும். ெிைாவிே பத்ெெிரயப் பற்றிய விவைம் காைம் தசன்ற சின்னஸ்வாேி முெைியார் ொன் 
ஓரியண்ேல் ம்யூசிக் என்ற தபயர் தகாண்ே ோொந்ெை புத்ெகத்ெில் ேிகவும் நல்ை முரறயில் தெளிவாகக் 
தகாடுத்ெிருக்கிறார். இவர் ேிகப் தபரிய வித்வான், ேற்றும் ென்னிேம் இருந்ெ எல்ைாவற்ரறயும் 
சங்கீெத்ெிற்காக அர்ப்பேம் தசய்ெவர் என்று தசான்னாலும் சரியாக இருக்கும். அவருரேய புத்ெகத்ரெ 
சிறிது காைத்ெிற்காக வாங்கி ரவத்ெிருக்கிடறன், அெிைிருந்து சிை விஷயங்கரள நான் இங்டக தகாடுக்கப் 
டபாகிடறன். இந்ெ ோொந்ெை புத்ெகம் பை நாட்களாக தவளிவை வில்ரை டேலும் கிைாந்ெகர்த்ொவின் 
ஏழ்ரே நிரைரய அரேந்து விட்ோர்.  அவர் உயிடைாடு இருந்ெடபாது அவருக்டகா அவைது 
புத்ெகத்ெிற்டகா யாரும் உெவ வில்ரை. ஆனால் இப்டபாது அது ஒவ்தவாரு நகைத்ெிலும் அவரைப் பற்றி 
ேிகவும் உயர்ந்ெ கருத்து நிைவுகிறது ேற்றும் சங்கீெ விஷயத்ரெப் தபாறுத்ெவரை அது விரைேெிப்பற்ற 
ைத்ெினம் என்று எல்டைாைாலும் எல்ைா இேங்களிலும் கருெப் படுகிறது என்று டகள்விப்படுகிடறன். 
ேனிெனுக்கு புகழ் ேரறவுக்குப் பின் வரும் என்பெற்கு அவர் ஒரு உொைேம் என்று தசால்ைைாம். டேடை 
நான் ஏழு ஸ்வைங்கள் உள்ள ஸப்ெகத்ரெச் தசான்டனன், என்பொல் இந்ெ ஸப்ெகம் சிறுவர்களுக்டகா 
அல்ைது புெிொக கற்றுக் தகாள்பவர்களுக்டகா கற்றுத் ெைப் படுகிறது என்று எண்ேக் கூோது. நம் 
பக்கத்ெில் ோேவர்களுக்குஆைம்பத்ெில் சுத்ெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெப் பாேச் தசால்ைிக் தகாடுத்து பிறகு 
தேதுவாக விக்ருெ ஸ்வைங்கரளக் கற்றுக் தகாடுக்க டவண்டும். தெற்கில் இவ்வாறு இல்ரை, டேலும் 
அப்படிச் தசய்வது சாத்ெியேில்ரை, ஏதனன்றால், அவர்களின் சுத்ெ ஸ்வை ஸப்ெகம் நன்றாக டெர்ச்சியுேன் 
பாடுபவர்களுக்குக் கூே எளிொகப் பாடுவது சாத்ெியேில்ரை, ேற்றும் அது காதுக்கு இனிரேயாகவும் 
இருப்பெில்ரை. .உண்ரேயில் உங்களுக்கு ஸா ரி (டகாேள) ரீ (ெீவ்ை) ஒன்றன் பின் ஒன்றாகக் 
ஆடைாஹேம் அல்ைது அவடைாஹேத்ெில் பாடுவது கடினோக இருக்கும் , இனிரேயாகவும் இருக்காது. 
இடெ டபாைத் ொன் தெற்கின் சுத்ெ ஸ்வை ஸப்ெகத்ெில் இருக்கிறது. இைண்டு வரக ரி, ேற்றும் ெ ஒன்றன் 
பின் ஒன்றாக வருகிறது, அெனால் சிறுவர்களுக்கு இரெக் கற்றுக் தகாள்ள முடியாது, அெனால் இது 
கற்றுத் ெைப் படுவெில்ரை. அெனால் நாம் இந்ெ ஸ்வை ஸப்ெகம் உண்ோக்கப்பட்ே, கற்பரனயான ஒன்று 
என்று தசால்ைைாம். அங்டக சிறுவர்களுக்கு எப்டபாதும் முெைில் தசால்ைிக் தகாடுக்கும் ஸப்ெகம் நம் 
"ரபைவ்" ைாகத்ெின் ஸப்ெகம், அொவது அவற்றின் ஸ்வைம் நம் பக்கத்ெில் இவ்வாறு உள்ளன :- 1. ஸா 2. 
டகாேள ரி 3. ெீவ்ை க 4. சுத்ெ டகாேள ே 5. ப 6. டகாேள ெ 7. ெீவ்ை நீ இவ்வாறான ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெ 
ோயாோளவம் என்கிறார்கள். ோயாோளவம் என்ற தபயரில் அங்டக ஒரு முக்கிய ைாகம் இருக்கிறது, 
அரெ இவ்வாறான ஸ்வை ஸப்ெகத்ெின் ஸ்வைத்டொடு பாடுகிறார்கள், அெனால் அந்ெ ஸப்ெகத்ெிற்கும் 
அடெ தபயரைத் ெருகிறார்கள். என் அனுபவத்ெில், பத்ெெி ஏதுவாக இருப்பினும் அரெ எப்படி கற்றுக் 
தகாள்ள ஆைம்பிக்கிறார்கள், அரெ யார் தசய்ொர்கள், எப்டபாது தசய்ொர்கள், ேற்றும் அெற்கு 
ஆொைப்பூர்வோன கிைந்ெங்கள் எரவ என்பரெ அறிய எந்ெதவாரு கற்றறிந்ெ ேனிெனின் ேனெிலும் 
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ஆர்வம் ஏற்படும். அெற்டகற்ப அந்ெ ெகவரைப் தபறும் டநாக்கத்டொடு நான் பல்டவறு இேங்களுக்குச் 
தசன்று இவ்வாறு டகள்விகள் டகட்டேன், கிரேத்ெ பெில்கரள டவறிேத்ெில் தகாடுத்தும் இருக்கிடறன். 
அந்ெ விஷயத்ெின் சாைாம்சத்ரெ நாம் இவ்வாறு ஏற்றுக் தகாள்ளைாம் , அொவது இன்று அங்டக 
இருக்கும் இந்ெ அழகான அரேப்ரப டவங்கேேகி என்ற தபயர் தகாண்ே ஒரு தபரிய வித்வான் 
தசய்ெிருக்கிறார். இந்ெ பண்டிெர் பிைசித்ெி தபற்ற டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெரின் புெல்வர். டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் 
ொனப்பாச்சாரியாரின் சிஷ்யர் ேற்றும் இந்ெ ொனப்பாச்சாரியார் டநர் பைம்பரை வழியாக சார்ங்கடெவரின் 
சிஷ்யர். இெனால் இந்ெ டவங்கேேகி ென் பைம்பரை மூைோக, சார்ங்கடெவரைப் டபாை ஒரு பண்டிெைாகி 
விட்ோர். இந்ெத் ெகவலுக்கு ஆொைம் ஸ்ரீ சுப்பைாே ெீக்ஷிெர் என்ற தபயர் தகாண்ே இன்ரறய தசன்ரன 
பிைடெசத்ெில் எட்ரேயாபபுைம் என்ற கிைாேத்ெில் இருக்கும் ஒரு சங்கீெ பண்டிெர். டவங்கேேகி 
சதுர்ெண்டிப்பிைகாசிரக என்ற தபயர் தகாண்ே ஒரு கிைந்ெத்ரெ எழுெி இருக்கிறார். அெில் அவர் டேடை 
தசான்னவாறு எழுெியும் இருக்கிறார் என்று ெீக்ஷிெர் தசால்கிறார். அந்ெ கிைந்ெம் கிரேத்ெவுேன், அந்ெ 
வைைாற்ரறப் பற்றி இன்னும் எழுெிடவன். அந்ெ கிைந்ெம் ஓரைச் சுவடியில் ஸ்ரீ ெீக்ஷிெரிேம் இருக்கிறது, 
ஆனால் அது தெலுங்கு ைிபியில் உள்ளது. அவர் அந்ெ கிைந்ெத்ெின் ஒரு பிைெிரய, ெிைாவிே ைிபியில் 
எழுெ ரவத்து  எனக்கு அனுப்பப் டபாகிறார். அது கிரேத்ெ பிறகு எல்ைாம் தெளிவாகத் தெரியும். 
டவங்கேேகி உண்ரேயில் பண்டிெ சார்ங்கடெவரின் பைம்பரையில் வந்ெிருந்ொல், ைத்னாகைம் ேற்றும் இந்ெ 
தெற்கத்ெிய பத்ெெிக்கிரேடய தொேர்ரப நிரூபிக்க முடியும். ைத்னாகைத்ெின் ஜனக ைாகங்கரள எடுத்துக் 
தகாண்டு டவங்கேேகி இந்ெ அரேப்ரபச் தசய்ெிருக்கிறார் என்று ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் தசால்கிறார். ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் 
சேஸ்கிருெ பண்டிெர் அல்ை அெனால் அவைால் இரெ ஒப்பு டநாக்க முடியவில்ரை. ஆனால் 
சதுர்ெண்டிப்பிைகாசிரக கிைந்ெம் எனக்குக் கிரேத்ொல் நான் நிச்சயம் முயற்சி தசய்டவன். ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் 
என்னுேன் இந்ெ டவரளயில் ஒத்துரழக்க ேிகவும் ஆவைாக இருக்கிறார். இெனால் அவரை ஆறு ோெ 
காைம் என்னுேன் ரவத்ெிருந்து இந்ெ டவரைரயத் தொேங்கப் டபாகிடறன். ஆனால், ெீக்ஷிெர் தெலுங்கு 
ேற்றும் ெேிழ் ேட்டுடே டபசுகிறார், அரவ எனக்கு வைாது. (கற்றுக் தகாள்ள ஆைம்பித்ெிருக்கிடறன்) . நல்ை 
காைோக எனக்கு தோழிதபயர்ப்பாளர் யாடைனும் கிரேத்ொல் உேடன ஸ்ரீ ெீக்ஷிெரை அரழத்துக் 
தகாள்டவன். அவர் ேிகவும் வயொனவர் (அறுபத்ொறுக்கு டேல்). அெனால் காைத்ரெ வேீடிக்கக் கூோது 
என்பது எனக்குத் தெரியும். இருக்கட்டும் இரறவனின் எண்ேம். டவங்கேேகி என்ற இந்ெ பண்டிெர் 16ஆம் 
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ொர். டகாவிந்ெ ெீக்ஷிெர் 1530 ஆம் ஆண்டு ெஞ்சாவூரில் ெிவானாக இருந்ொர். இவர் 
குடும்பத்ரெப் பற்றி சுருக்கோக  சிை தசய்ெிகரள, ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் ென் “சங்கீெ ஸம்ப்ைொய பிைெர்சினி” என்ற 
தெலுங்கு புத்ெகத்ெில் தகாடுத்ெிருக்கிறார். டவங்கேேகி “ைாகப் பிைகைேம்” என்ற தபயரில் இன்தனாரு 
புத்ெகம் எழுெி இருக்கிறார், அதுவும் ைாகங்கரளப் பற்றிய விவைங்களுக்கு ஆொைப் பூர்வோக இருக்கிறது. 
இன்ரறய ெினத்ெில் தசன்ரன பிைடெசத்ெில் ஸ்ரீ சுப்பைாே ெீக்ஷிெருக்கு இரேயாக ெிைாவிே சங்கீெத்ெில் 
டவறு பண்டிெர்கள் யாரும் இல்ரை. டேலும் அவர் காைோனால், அவடைாடு சங்கீெத்ெின் ஒரு 
தபாக்கிஷமும் ேரறந்து விடும். எட்ரேயாபுைத்ெின் ஜேீன்ொர் சங்கீெ ஸம்ப்ைொய பிைெர்சினி புத்ெகத்ரெ 
அச்சிட்டு பை விஷயங்கரள பிைசித்ெோக்கி இருக்கிறார். குரறந்ெ பட்சம் அரெயாவது காப்பாற்றினார் 
என்பது உண்ரே. ஆனால் இப்டபாது கூே சாஸ்ெிரிய அறிவு பின் ெங்கி இருக்கிறது என்று எனக்குத் 
டொன்றுகிறது. ஸ்ரீ ெீக்ஷிெரின் கருத்தும் இதுடவ. இந்ெ விஷயமும் அவருரேய ேெிப்பு என்ன என்பதூம் 
அந்ெ ைாஜாவுக்கு புரியாது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. இடெ காைேத்ெிற்காக, ஸ்ரீ ெீக்ஷிெர் என் மூைம்,  
அரெ எழுெி ரவக்க விருப்பம் தெரிவித்ொர். ஆனால் ென்னுரேய புகழ் ேற்றும் தெரிந்ெவற்ரற ெனக்குப் 
பிறகு நிரைத்ெிருக்க டவண்டும் என்ற நல்தைண்ேம் அவருக்குள் எழுந்ெிருக்கிறது. இரறவனின் 
கிருரபயால் தெலுங்கு தோழி தபயர்ப்பாளர் கிரேத்ொல் என்னால் அந்ெ விஷயங்கரள எழுெி ரவக்க 
முடிய டவண்டும், என்று நான் இரறவனிேம் விண்ேப்பிக்கிடறன். டவங்கேேகி சிை அம்ஸங்களில் 
கேிெ ரீெியான ோற்றங்களால், க்டைாடேடிக் ஸப்ெகத்ெின் பன்னிைண்டு ஸ்வைங்கரள எடுத்துக் தகாண்டு 
அெற்கு பெினாறு தபயர்கள் தகாடுத்ெிருக்கிறார், அரவ டவறு வரக அக்ஷைங்களால் எழுெப்படுகின்றன. 
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இவ்வாறான பேத்ெினால் பிறகு காட்டுகிடறன். இவ்வாறு தசய்வென் காைேம், ஸ்வைைிபி பத்ெெி எளிொக 
இருக்க டவண்டும் என்படெ. ஸ்வைங்களின் தபயரை ேட்டும் படிப்பொல் அென் ஜாெி (பிைக்ருெ அல்ைது 
விக்ருெ) உேடன புரிந்து விடும். ஒரு ஸப்ெகத்ெில் “ஸா” முெல் “ஸா” வரை (ொை ஸா வுேன்) எட்டு 
ஸ்வைங்கள் உள்ளன. முெைில் அந்ெ ஸப்ெகத்ரெ இைண்டு பாகங்களாக்கைாம். அொவது - ஸா ரி க ே 
ேற்றும் ப ெ நி ஸா . ைத்னாகைத்ெின் ஸ்ருெி நியேங்களில் கூே இப்படி சேோன இைண்டு பாகங்கள் 
உள்ளன. இந்ெ இைண்டு பாகங்களுள் 4 ஸ்ருெியின் இரேதவளி  இருக்கும். ஸா ரி க ே இந்ெ பாகத்ரெ 
நாம் பூர்வ ஸ்வை சதுஷ்ேகம், “டைாவர் தேட்ைா கார்ட் [lower tetrachord] என்றும் “ப ெ நீ ஸா” இந்ெ பாகத்ரெ 
உத்ெை ஸ்வை சதுஷ்ேகம் அப்பர் தேட்ைா கார்ட் [upper tetrachord] என்று தசால்டவாம். தேட்ைாகார்ட் என்றால் 
நாலு ஸ்வைங்களின் டசர்க்ரக. டவறு தபரிய அர்த்ெம் எதுவும் இல்ரை. “ஸா ரி க ே” இந்ெ முெல் 
தேட்ைாகார்ரே எடுத்துக் தகாண்டு அெில் விக்ருெோகும் ஸ்வைங்கரளப் பார்க்கைாம். “ஸா” விற்கு 
விக்ருெி இல்ரை (ெிைாவிே பத்ெெிக்டகற்ப , ைத்னாகைத்ெிற்டகற்ப அல்ை) , ே வின் விக்ருெிரயயும் 
கேக்கில் டசர்க்காேல் தசல்ைைாம் (பிைெி அல்ைது ெீவ்ை ே வின் விக்ருெி யின் டவறுபாடுகள் டவறு 
விெோக உபடயாகப் படுத்துடவாம், அெனால் நாம் இெற்டகற்ப, ரி ேற்றும் க இந்ெ இைண்டு ஸ்வைங்கரள 
ேட்டும் விக்ருெோக்க டவண்டும், என்று ரவத்துக் தகாண்டு விட்டோம். இடெ நியேம் அப்பர் 
தேட்ைாகார்டுக்கு ரவத்ொல், பா ேற்றும் ஸா விக்ருெோகாது, ொ ேற்றும் நீ இந்ெ இைண்டு ஸ்வைங்கள் 
ேட்டுடே விக்ருெோகும்.  

இப்டபாது பின்டன தசால்ைப்பட்ே ெிைாவிே பிைக்ருெ- விக்ருெ ஸ்வைங்கரள ேிகவும் கவனோகப் 
பார்த்ொல், நேக்கு ரி யின் மூன்று ரூபங்கள் (பிைக்ருெ ேற்றும் விக்ருெ) உள்ளன, ேற்றும் கவிற்கும் 
அப்படிடய மூன்று ரூபங்கள் இருக்கின்றான் என்பது தெரிய வரும். அரவ இவ்வாறு:- ரி யின் மூன்று 
ரூபங்கள் 1. சுத்ெ ரி (டகாேளம்) 2. சதுஸ்ருெி ரி (பிைக்ருெ) 3. ஷட்ஸ்ருெி ரி (டகாேள க). க வின் மூன்று 
ரூபம் 1. சுத்ெ க (பிைக்ருெ ரி) 2. ஸாொைே க 3. அந்ெை க  

இவ்வாறு இந்ெ இைண்டு ஸ்வைங்களுக்கு மூன்று தவவ்டவறு தபயர்கள் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நேது 
பண்ரேய ரிஷிகள் முனிகள் எப்டபாதும் சுருக்கோக ேற்றும் கவியழடகாடு நம் சாஸ்ெிை சித்ொந்ெங்கரள 
எழுெினார்கள் என்பது தெரிந்ெது ொன். அெனால் இந்ெ ஸ்வைங்களின் இந்ெ நீளோன தபயர்கரளத் ென் 
கவிரெயில் டபாே முடியாது என்தறண்ேி டவங்கேேகி டவறு விெோக விளக்கும் எண்ேத்டொடு தசய்ெ 
யுக்ெி இவ்வாறு:  

ரிஷபத்ெில் மூன்று வரக (அொவது மூன்று ஸ்வரூபங்கரள) , “ைா ரீ ரு” என்று இவ்வாறு எழுெ 
டவண்டும். அொவது:  

ைா = சுத்ெ ரீ (டகாேள ரீ) 

ரீ = சதுஸ்ருெி ரீ (ெீவ்ை ரீ) 

ரு = ஷட்ஸ்ருெி ரீ (டகாேள க) 

இடெ டபாை காந்ொைத்ெின் ரூபங்களுக்கும் “கா கீ கு” தபயர் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

கா = சுத்ெ காந்ொைம் (ெீவ்ை ரீ) 

கீ  = ஸாொைே காந்ொைம் (டகாேள க)  

கு = அந்ெை காந்ொைம் (ெீவ்ை க) 
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இடெ நியாயத்ெின் படி உத்ெைாங்கத்ெின் சதுஷ்ேகத்ெிலும் இது டபான்ற ரூபம் கிரேக்கும் :-  

ொ = சுத்ெ ரெவெம் (டகாேள ெ ) 

ெீ = சதுஸ்ருெி ரெவெம் (ெீவ்ை ெ ) 

து = ஷட்ஸ்ருெி ரெவெம் (டகாேள நீ) 

நா = சுத்ெ நிஷாெம் (ெீவ்ை ெ) 

நீ = ரகசிகீ நிஷாெம் (டகாேள நிஷாெம்) 

நு = காகலீ நிஷாெம் (ெீவ்ை நிஷாெம்) 

டவங்கேேகி ென் புத்ெகத்ெில் இந்ெ அரேப்ரபத் ொடன தசய்ெிருப்பொகக் கூறுகிறார். இந்ெ யுக்ெி ேிகவும் 
சுைபோகவும் உபடயாகோனதும் கூே என்று தசால்வெில் எந்ெ ெயக்கமும் இல்ரை. இங்டக இப்படிப்பட்ே 
ஏற்படுத்ெப்பட்ே தபயர்களான “ைா ரீ ரூ கா கீ கு” என்று தகாடுப்பொல் என்ன ைாபம் என்று யாடைனும் 
டகட்கக் கூடும். ஸ்வைடோ அடெ ொன். அவற்றின் நீளோன தபயர்கள் சரி ொன் ஆனால் அவற்றின் 
சாஸ்ெிரிய ஸ்வைப் தபயரும் ொடன? பிறகு இந்ெப் தபயர்களில் அப்படி என்ன விடசஷம்? அென் 
உபடயாகம் ொன் என்ன? டகள்வி சரி, டேலும் இெற்கு பெில் ொடன பிறகு வை இருக்கும் பக்கங்களில் 
கிரேத்து விடும்.  

இப்டபாது இந்ெ புெிய தபயர்களின் உெவிடயாடு நாம் க்டைாடேடிக் ஸ்டகரை எழுெி பிறகு ைாகத்ரெ எந்ெ 
ெத்துவத்ெின் அடிப்பரேயில் தசய்ெிருக்கிறார்கள் என்பரெப் பற்றி டயாசிக்கைாம். நான் டேடை ஒரு 
ஸப்ெகத்ெின் இைண்டு பகுெிகள் (அொவது பூர்வாங்கம், உத்ெைாங்கம்)  இருக்கின்றன என்று டேடை 
தசால்ைி இருக்கிடறன். பிைெி ேத்யேம் அல்ைது ெீவ்ை ேத்யேம்  எெற்காக உபடயாகப் படுகிறது என்பரெ 
இப்டபாது தசால்ைவில்ரை. இப்டபாரெக்கு நாம் அந்ெ ஸ்வைத்ரெப் பற்றி டயாசிப்பரெ நிறுத்ெி 
ரவக்கைாம்.டேலும் ஸாரிகே, பெநிஸா இந்ெ இைண்டு சதுஷ்கங்களின் உெவிடயாடு ைாகத்ரெ 
அரேக்கைாம். டேடை தசால்ைப்பட்ே பெினாறு தபயர்களின் உெவிடயாடு நாம் கீடழ தகாடுக்கப்பட்ே 
பேத்ரெ வரையைாம். 
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விரரவில் புரிவதற்காக க்டராடமடிக் ஸப்தகத்தின் ஸ்வரங்கள் சதற்கத்திய ஸங்டகதப் சபயர்கைில் 

 

 

 

 

 

 

  

ஸா 

ைா 

ரீ 

ரு 

1 

கா 

கீ 

கு 

5 

6 

7 

2 
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4 

அசைம் 

ஒரு தபயர்       சு.ரி 

ோ 

.இைண்டு தபயர்கள் பஞ். ரி , சு.க 

 

.இைண்டு தபயர்கள் .ஷட்.ரி,  ஸா.க 

ஒடை தபயர்       அ.க 

ேீ 

8 

9 

ப 

ொ 

சுத்ெ ே  

வேக்கின் ெீவ்ை ே , ப்ைெி ே  

10 

11 

அசைம்  

ெீ 

து 

12 

13 

நா 

நி 

நு 

ஸா 

14 

15 

16 

ஒடை தபயர் சுத்ெ ெ 

இைண்டு தபயர்கள் பஞ் ெ , சு. நி 

இைண்டு தபயர்கள் ஷட். ெ , ரக.நி 

ஒடை தபயர் கா.நி 

ொை ஸப்ெகத்ெில் ேீண்டும் 
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இந்ெ அட்ேவரேயில், பெிடனழு தபயர்கள் எழுெப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் பெிடனழாவரெ எழுெ 
அவசியம் இல்ரை ஏதனன்றால் ேீண்டும் ஸா ஸ்வைம் எழுெப்பட்டிருக்கிறது. ேீெியுள்ள 16 ஸ்வைங்களில் 
பூர்வாங்கத்ெின் சதுஷ்கத்ெில் இைண்டு தபயர்கள் அெிகப்படியாக இருக்கின்றன, அடெ டபாை 
உத்ெைாங்கத்ெின் சதுஷ்கத்ெிலும் இைண்டு தபயர்கள் அெிகப்படியாக உள்ளன என்பரெக் காேைாம். . 
உொைேோக, “சதுஸ்ருெி ரீ” ேற்றும் “சுத்ெ காந்ொைம்” தவவ்டவறு ஸ்வைங்கள் அல்ை, ஷட்ஸ்ருெி ரீ 
ேற்றும் சாொைே காந்ொைம் தவவ்டவறு ஸ்வைங்கள் இல்ரை. அொவது ஒடை ஸ்வைங்களுக்கு சிை 
காைேங்களுக்காக, இைண்டு தபயர்கள் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இடெ விஷயம் உத்ெைாங்கத்ெின் 
சதுஷ்கத்ெிலும் காேப்படும். அங்டக:-  

சதுஸ்ருெி ரெவெம் = சுத்ெ நிஷாெம் ேற்றும்  

ஷட்ஸ்ருெி ரெவெம் = ரகசிகீ நிஷாெம் 

இந்ெ இைண்ோவது தபயரை ஒரு புறம் ரவத்து விட்ோல், பன்னிைண்டு ஸ்வைங்கள் இருக்கின்றன என்று 
தெளிவாகத் தெரியும். நீங்கள் இங்டக இருபத்ெிைண்டு நாெங்களின் ஸப்ெகம் பன்னிைண்டு நாெம் உள்ள 
க்டைாடேட்டிக் ஸப்ெகோக ஆனது என் என்று டகள்வி எழுப்பைாம். ஐடைாப்பாவின் என்ஹார்டோனிக் 
(ஸ்ருெி) ஸப்ெகத்ெிைிருந்து க்டைாடேட்டிக் ஸ்டகல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது டொன்றக் 
காைேோனெற்கு எது உெவியாக இருந்ெடொ அது ொன் இங்டகயும் இருந்ெிருக்கும் என்று தசால்ைி இந்ெ 
விஷயத்ரெ விட்டு விேைாம். ஐடைாப்பிய டநச்சுைல் [natural] ஸ்டகைின் ஸ்வைம் ெிைாவிே சுத்ெ 
ஸ்வைங்களின் ஸப்ெகத்ெில் டசைாது. ஐடைாப்பிய சுத்ெ ஸ்வைத்ெின் ஸப்ெகத்ரெ நம் கல்யாண் ைாகத்ெின் 
ொட் என்று தசால்ைைாம். ேத்யேத்ரெ டகாேளோகப் பிடிக்க டவண்டும் அவ்வளடவ.  

தெற்கின் பத்ெெியில் முக்கிய ஜனக ைாகோன எழுபத்ெிைண்ரே டேளகர்த்ொ ைாகம் என்று தசால்கிறார்கள். 
இந்ெப் பகுெியில் டேளகர்த்ொ என்ற தசால் ேிகவும் தபாதுவாக வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்தவாரு 
பாேகருக்கும் அது புரிந்ெிருக்கிறது. டேளகர்த்ொ ைாகம் டேடை எழுெப்பட்ே பன்னிைண்டு ஸ்வைங்களினால் 
உருவாகிறது, அவற்ரறப் பற்றிச்  தசால்லும் தபாது சிை நியேங்கரள கவனிக்க டவண்டியிருக்கும். 
அரவயாவன:- 

1. ஒவ்தவாரு ஜனக அல்ைது டேளகர்த்ொ ைாகமும்  டேடை எழுெப்பட்ே சதுஷ்கங்களிைிருந்து, 
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக டசர்த்து எட்டு ஸ்வைங்களின் உெவிடயாடு தசய்யப்படுகிறது.  

2. இைண்டு சதுஷ்கங்கரள டசர்க்கும் டபாது ஒவ்தவாரு சதுஷ்கத்ெின் இைண்டு பக்கமும் உள்ள 
ஸ்வைோன ஸ,  ேற்றும் ே , ப இரவ ோற்றேரேயாது என்று புரிந்துக் தகாள்ள டவண்டும். 

3. அந்ெ சதுஷ்கங்களின் இரேடய ேிச்சமுள்ள இைண்டு இைண்டு ஸ்வைங்கரள க்ைேோக, ஒன்றன் 
பின் ஒன்றாக எடுத்து ஒவ்தவாரு ைாகத்ரெயும் உருவாக்க டவண்டும்.  

4. ஒவ்தவாரு ைாகமும் ஸம்பூர்ேம் அொவது ஏழு தவவ்டவறு ஸ்வைங்களால் உண்ோகும்  
5. ஒரு சதுஷ்கத்ெில் ஒடை ஸ்வைத்ெின் இைண்டு விக்ருெி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்ொல், அந்ெ 

சேயம் அந்ெ ஸ்வைத்ெின் தபயர் ோறி , அடெ நிரையில் உள்ள அடுத்ெ ஸ்வைத்ெின் தபயரை 
தகாடுக்க டவண்டும். ஒவ்தவாரு டேளத்ெிலும் ஸப்ெகத்ெின் ஏழு ஸ்வைங்களுக்கும் பிைெிநிெி 
இருக்கடவண்டும் என்பரெ ேறக்கக் கூோது.  
 
ேீண்டும்:- இந்ெ நியேம் தவறும் தசாற்களால் புரியாது. அெனால் உொைேம் தகாடுத்து 
விளக்குகிடறன். எப்படி, ைா ரி ேற்றும் நி நு இவற்ரற ஒடை டேள ைாகத்ெில் இவ்வாறு உச்சரிக்கக் 
கூோது. நேக்கு ரியின் இைண்ோவது தபயர் கா (சுத்ெ காந்ொைம்) என்றும், அடெ டபாை நி-யின்  
அர்த்ெம் து ஆகும் என்று தெரியும், அெனால், இந்ெ டேளத்ெின் ஸ்வைம், “ஸ ைா கா ோ ப து நு” 
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இவ்வாறு தசால்ை டவண்டும். இவ்வாறு தசய்வெற்காக, பெினாறு ஸ்வைங்களுக்கு பெினாறு 
தபயர்கள் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  
 
இடெ டபாை, இைண்டு சதுஷ்கண்கரைன் எல்ைா ஸ்வைங்களின் உெவிடயாடு முப்பத்ொறு 
தவவ்டவறு “ஜனக ைாகங்கள்” அல்ைது “டேளகர்த்ொக்கள்” உருவாகும். இெில் நாம் ே அரவ 
ோற்றம் அற்றொக ரவத்துக் தகாண்டோம், என்று நிரனவில் இருக்கும். ேத்யேத்ெின் இைண்டு 
வரக உண்டு, அொவது 1 சுத்ெ 2 ப்ைெி ேத்யேம். எவ்வாறு சுத்ெ ேத்யேத்ரெ ோற்றம் அற்றொகக் 
தகாண்டு நாம் முப்பத்ொறு ைாகங்கள் தசய்டொடே, அடெ டபாை அந்ெ ேத்யேத்ெின் இேத்ெில் ப்ைெி 
ேத்யேத்ரெ ஏற்று, அடுத்ெ முப்பத்ொரற உருவாக்க டவண்டும். ேத்யேம் ேிகவும் ேகத்துவம் 
வாய்ந்ெ விடசஷோன ஸ்வைம் என்பெில் சந்டெகேில்ரை. உொைேோக, நம் காரை ைாகோன 
ரபைவ் ைாகத்ரெப் பார்ப்டபாம். இென் ஸ்வைம், “ஸா ரி கா ே ப ெ நி ஸா” என்று தகாள்ளைாம். 
அெில் ஒரு சுத்ெ ேத்யேத்ரெ எடுத்து, “ப்ைெி ேத்யேத்ரெ” ரவத்ொல் உேடன அெில் ஸந்த்யா 
காைத்ெின் சாரய வந்து விடும். ேற்ற ஸ்வைங்கரள ேற்ற அவசியம் இல்ரை. ெீக்ஷிெர்41 
ேத்யேத்ெின் இந்ெ ேகத்துவத்ரெப் புரிந்துக் தகாண்டு எல்ைா ைாக அரேப்ரபயும் அென் 
உெவிடயாடு தசய்து விட்ோர். அெனால் சுத்ெ ேத்யேத்துேன் முப்பத்ொறு ைாகம், ேற்றும் ப்ைெி 
ேத்யேத்டொடு முப்பத்ொறு ைாகம் என்று தசால்கிறார்கள். 
 
சுத்ெ ேத்யேத்ெின் முப்பத்ொறு ைாகம் எவ்வாறு அரேக்கப் படுகிறது என்பது புரிந்ொல் ப்ைெி 
ேத்யேத்ெின் முப்பத்ொறு ைாகம் புரிந்து விடும். ஏதனன்றால் இைண்டிலும் ேத்யேத்ரெத் ெவிை 
டவறுபாடு எதுவும் இல்ரை. ஸ்ரீ சின்னஸ்வாேி முெைியார் இந்ெ அரேப்ரப ேிக அழகாக விளக்கி 
இருக்கிறார். (ஓரியண்ேல் ம்யூசிக்ரகப் பாருங்கள்) 
 

 உத்ெைாங்கத்ெின் ஆறு சதுஷ்கங்கம் டேடை தசால்ைப்பட்ே தபயர்களின் உெவிடயாடு இவ்வாறு 
 தசய்யைாம். 

1. ப ொ நா ஸா 
2. ப ொ நி ஸா  
3. ப ொ நு ஸா  
4. ப ொ நீ ஸா  
5. ப ெீ நு ஸா  
6. ப து நு ஸா  

 
இெில் நாைாவது வரிரசயில் “ப ெ நீ ஸா” என்று தசால்ைப்பட்டிருக்கிறது. சாொைேோகப் 
பார்த்ொல், இது ப ெீ நா ஸா என்றவாறு இருக்க டவண்டும் என்று டொன்றும். ஆனால் இவ்வாறு 
இருக்க சாத்ெியம் இல்ரை. ஏதனன்றால் ெீ ேற்றும் நா இந்ெ இைண்டும் ஒடை ஸ்வைத்ெின் தபயர், 
டேலும் அவற்ரற எடுத்துக் தகாண்ோல், நம் ைாகத்ெிற்கு ஏழு  ஸ்வைமும் கிரேக்காது.  
 
இந்ெ உத்ெைாங்க சதுஷிகத்ெில் “ேத்யே” ஸ்வைம் இல்ைாெொல், அெில் தவறும் ஆறு விெங்கள் 
ொன் இருக்கைாம். பூர்வாங்கத்ெின் சதுஷ்கத்ெில் பன்னிைண்டு விெம் ஆகும், ஏதனன்றால் ஆறு 

                                                           
41

 [அொவது டவங்கேேகி ெீக்ஷிெர்] 
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சுத்ெ ேத்யே, ேற்றும் ஆறு ப்ைெி ேத்யேத்ரெ ரவத்துச் தசய்ய டவண்டும். இவ்வாறு இந்ெ 
பன்னிைண்டு சதுஷ்கங்கரள இப்படி எழுெைாம்.  
 

சுத்த மத்யமத்தின் ஆறு பூர்வாங்க ெதுஷ்கம்  

அ 1 ஸ ைா கா ோ (சுத்ெ ேத்ெியேத்ரெ ‘ோ’ என்று குறிப்டபாம்) 

அ 2 ஸ ைா கீ ோ  

அ 3 ஸ ைா கு ோ  

அ 4 ஸ ரீ கீ ோ  

அ 5 ஸ ரீ கு ோ  

அ 6 ஸ ரூ கு ோ  

 

ப்ரதி மத்யமத்தின் ஆறு பூர்வாங்க ெதுஷ்கம் 

ப 1 ஸ ைா கா ேீ (ப்ைெி ேத்யேத்ரெ ‘ேீ’ என்று குறிப்டபாம்) 

ப 2 ஸ ைா கீ ேீ  

ப 3 ஸ ைா கு ேீ  

ப 4 ஸ ரீ கீ ேீ  

ப 5 ஸ ரீ கு ேீ  

ப 6 ஸ ரூ கு ேீ  

இப்டபாது கீடழ ேற்றும் டேடையுள்ள சதுஷ்கம் நம்ேிேம் ெயாைாக இருப்பொல், சுத்ெ ேத்யேத்ெின் 36 
ைாகங்கரள உருவாக்குவது ேிகவும் எளிது. அரெ எப்படிச் தசய்ய டவண்டும் என்பரெச் தசால்கிடறன்.  
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எந்ெ சதுஷ்கத்டொடு எந்ெ சதுஷ்கத்ரெச் டசர்க்க டவண்டும் என்பென் அட்ேவரே:- 

 

டேள    பூர்வாங்க சதுஷ்கத்ெின் + உத்ொைங்க  
ைாக     க்ைே ஸங்டகெம்          சதுஷ்கத்ெின் 
எண்                              க்ைே 
ஸங்டகெம்                   

டேள    பூர்வாங்க சதுஷ்கத்ெின்  +உத்ொைங்க  
ைாக     க்ைே ஸங்டகெம்          சதுஷ்கத்ெின் 
எண்                              க்ைே ஸங்டகெம்                   

முெல் வரக  
 
1 1 அ + முெல் உத்ெைாங்கம் 
2 1 அ + இைண்ோவது உத்ெைாங்கம் 
3 1 அ + மூன்றாவது உத்ொைாங்கம்  
4 1 அ + நான்காவது உத்ெைாங்கம்  
5 1 அ + ஐந்ொவது உத்ெைாங்கம்  
6 1 அ + ஆறாவது உத்ெைாங்கம்  
 

நான்காம் வரக  
 
19 4 அ + முெல் உத்ெைாங்கம் 
20 4 அ + இைண்ோவது உத்ெைாங்கம் 
21 4 அ + மூன்றாவது உத்ொைாங்கம்  
22 4 அ + நான்காவது உத்ெைாங்கம்  
23 4 அ + ஐந்ொவது உத்ெைாங்கம்  
24 4 அ + ஆறாவது உத்ெைாங்கம்  
 

இைண்ோம் வரக  
 
7  2 அ + முெல் உத்ெைாங்கம் 
8  2 அ + இைண்ோவது உத்ெைாங்கம் 
9  2 அ + மூன்றாவது உத்ொைாங்கம்  
10 2 அ + நான்காவது உத்ெைாங்கம்  
11 2 அ + ஐந்ொவது உத்ெைாங்கம்  
12 2 அ + ஆறாவது உத்ெைாங்கம்  
 
 
 

ஐந்ொவது வரக  
 
25 5 அ + முெல் உத்ெைாங்கம் 
26 5 அ + இைண்ோவது உத்ெைாங்கம் 
27 5 அ + மூன்றாவது உத்ொைாங்கம்  
28 5 அ + நான்காவது உத்ெைாங்கம்  
29 5 அ + ஐந்ொவது உத்ெைாங்கம்  
30 5 அ + ஆறாவது உத்ெைாங்கம்  
 

மூன்றாம் வரக  
 
13  3 அ + முெல் உத்ெைாங்கம் 
14  3 அ + இைண்ோவது உத்ெைாங்கம் 
15  3 அ + மூன்றாவது உத்ொைாங்கம்  
16 3 அ + நான்காவது உத்ெைாங்கம்  
17 3 அ + ஐந்ொவது உத்ெைாங்கம்  
18 3 அ + ஆறாவது உத்ெைாங்கம்  
 
 
 

ஆறாவது வரக  
 
31 6 அ + முெல் உத்ெைாங்கம் 
32 6 அ + இைண்ோவது உத்ெைாங்கம் 
33 6 அ + மூன்றாவது உத்ொைாங்கம்  
34 6 அ + நான்காவது உத்ெைாங்கம்  
35 6 அ + ஐந்ொவது உத்ெைாங்கம்  
36 6 அ + ஆறாவது உத்ெைாங்கம்  
 

 

  



Page 260 of 268 
 

இவ்வாறு பூர்வாங்கம் ேற்றும் உத்ொைாங்கத்ெின் இைண்டு சதுஷ்கங்கரளச் டசர்த்து ஏழு ஸ்வைங்களால் 
ஆன முப்பத்ொறு ைாகங்கள் உருவாகும். இவற்றில் ேத்யேம் சுத்ெ ேத்யேம். அடெ ஸ்ொனத்ெில் ப்ைெி 
ேத்யேத்ரெச் டசர்த்ொல் அடுத்ெ முப்பத்ொறு ைாகங்கள் உருவாகும். ஒவ்தவாரு ைாகத்ெின் ஸ்வரூபம் 
ெனியாக ேற்றும் தவவ்டவறாக உள்ளது என்பது தெளிவாகும். ஒவ்தவாரு ஜனக ைாகம் அல்ைது 
டேளகர்த்ொவுக்கும் தவவ்டவறு தபயர் உண்டு, அந்ெ எழுபத்ெிைண்டு தபயர்கள் இவ்வாறு:- 

1.  கனகாங்கி ஸ ைா கா ோ ப ொ நா ஸ 
2.  ைத்னாங்கி  ஸ ைா கா ோ ப ொ நீ ஸ 

3.  கானமூர்த்ெி  ஸ ைா கா ோ ப ொ நு ஸ 

4.  வனஸ்பெி ஸ ைா கா ோ ப ெீ நீ ஸ 

5.  ோனவெீ ஸ ைா கா ோ ப ெீ நு ஸ 

6.  ொனரூப ீ ஸ ைா கா ோ ப து நு ஸ 

7.  டசனாபெீ ஸ ைா கீ ோ ப ொ நா ஸ 

8.  ஹனுேடொடீ ஸ ைா கீ ோ ப ொ நீ ஸ 

9.  டெனுக ஸ ைா கீ ோ ப ொ நு ஸ 

10.  நாேகப்ரியா ஸ ைா கீ ோ ப ெீ நீ ஸ 

11.  டகாகிலீப்ரியா ஸ ைா கீ ோ ப ெீ நு ஸ 

12.  ரூபாவெி ஸ ைா கீ ோ ப து நு ஸ 

13.  காயகப்ரியா ஸ ைா கு ோ ப ொ நா ஸ 

14.  வகுளாபைே ஸ ைா கு ோ ப ொ நீ ஸ 

15.  ோயாோளவதகௌே ஸ ைா கு ோ ப ொ நு ஸ 

16.  சக்ைவாக ஸ ைா கு ோ ப ெீ நீ ஸ 

17.  சூர்யகாந்ெ ஸ ைா கு ோ ப ெீ நு ஸ 

18.  ஹாேகம்பரீ ஸ ைா கு ோ ப து நு ஸ 

19.  ஜங்காைத்வனி ஸ ரீ கீ ோ ப ொ நா ஸ 

20.  நேரபைவ ீ ஸ ரீ கீ ோ ப ொ நீ ஸ 

21.  கீைவாே ீ ஸ ரீ கீ ோ ப ெீ நு ஸ 

22.  கைஹைப்ரியா ஸ ரீ கீ ோ ப ெீ நீ ஸ 

23.  தகௌரீேடனாஹரீ ஸ ரீ கீ ோ ப து நு ஸ 

24.  வருேப்ரியா ஸ ரீ கீ ோ ப ொ நு ஸ 

25.  ோைஞ்சன ீ ஸ ரீ கு ோ ப ொ நா ஸ 

26.  சாருடகசீ ஸ ரீ கு ோ ப ெீ நீ ஸ 

27.  ஸைஸாங்கீ ஸ ரீ கு ோ ப ெீ நு ஸ 

28.  ஹரிகாம்டபாெி ஸ ரீ கு ோ ப ெீ நீ ஸ 

29.  ெீைசங்கைாபைேம் ஸ ரீ கு ோ ப து நு ஸ 

30.  நாகாநந்ெினி ஸ ரீ கு ோ ப து நு ஸ 

31.  யாகப்ரியா ஸ ரூ கு ோ ப ொ நா ஸ 

32.  ைாகவர்த்ெனி ஸ ரூ கு ோ ப ொ நீ ஸ 

33.  காங்டகயபூஷேி ஸ ரூ கு ோ ப ொ நு ஸ 

34.  வாகெீஸ்வரி ஸ ரூ கு ோ ப ெீ நீ ஸ 

35.  சூைினி ஸ ரூ கு ோ ப ெீ நு ஸ 

36.  சைநாே ஸ ரூ கு ோ ப து நு ஸ 
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ப்ைெிேத்யே (சங்டகொக்ஷைம் ோ) வால் உண்ோகும் 36 ஜனக ைாகம் அல்ைது டேளகர்த்ொ:- 

 

37. சாைக       55. ஸ்யாேைாங்கி 
38. ஜைார்ேவ      56. ஷண்முகப்ரியா 
39. ஸாைவைாளி      57. சிம்டஹந்ெிைேத்யே 
40. நவநீெ       58. டஹேவெீ 
41. பாவன ீ       59. ெர்ேவெீ 
42. ைகுப்ரியா      60. நீெிேெீ 
43. கவாம்டபாெீ      61. காந்ொேே ீ
44. பவப்ரியா      62. ரிஷபப்ரியா 
45. சுபபந்துவைாளி      63. ைொங்கி 
46. ஷட்விெோர்க்கிே ீ     64. வாசஸ்பெி 
47. சுவர்ோங்கி      65. டேச கல்யாே ீ
48. ெிவ்யேேி      66. சித்ைாம்பரீ 
49. ெவளாம்பரி      67. சுசரிொ 
50. நாேநாைாயேி      68. ஜ்டயாெிஸ்வரூபிே ீ
51. காேவர்த்ெின ீ      69. ொதுவர்த்ெனி 
52. ைாேப்ரியா      70. நாஸிகாபூஷேி 
53. கேனாஸ்ைோ      71. டகாசை 
54. விஸ்வம்பரீ      72. ைஸிகப்ரியா 

குறிப்பு: 

முந்ரெய பக்கத்ெில் முெல் 36 டேளங்களுக்கு எெிைாக அவற்றின் ஆடைாஹ-அவடைாஹேங்கள் உள்ளன. 
அரவடய இந்ெ இைண்ோவது 36 க்கும். தவறும் சுத்ெ ேத்யேத்ரெ விடுத்து ப்ைெி ேத்யே ஸ்வைத்ரெ இந்ெ 
36-இல் எடுத்துக் தகாள்ளடவண்டும். அெனால் அவற்ரறதயல்ைாம் இங்டக எழுெவில்ரை. எனக்கு இது 
எளிொக ேற்றும் ேடனாைஞ்சகோக உள்ளது என்று டொன்றுகிறது.  

டேடை எழுெப்பட்ே சதுஷ்கங்கரள நன்றாக கவனித்து ரவத்ொல் குறிப்பிட்ே க்ைே எண்ேிக்ரக உள்ள 
டேளகர்த்ொ ைாகத்ெின் ஸ்வைம் எப்படி இருக்கின்றன, என்பரெ உேடன தசால்ை முடியாேல் டபாகுோ? 
ஆறு ஆறு ைாகங்களின் ஒரு சமூகோக அரேக்கப்பட்டிருக்கிறது. அென் அடிப்பரேயில் எந்ெ இைண்டு 
சதுஷ்கங்கரளச் டசர்க்க டவண்டும் என்று தசால்ைி விடுவது எளிொகிறது. இப்டபாது ைாகத்ெின் தபயரைக் 
டகட்ோல், அென் க்ைே வரிரச ேற்றும் அென் ஸ்வைங்கரளப் புரிந்து தகாள்வது ேட்டும் ொன் 
எஞ்சியிருக்கிறது. தெற்கில் பண்டிெர்கள் இரெயும் தசய்து ரவத்ெிருக்கிறார்கள். இெனால் இந்ெ 
அரேப்ரபப் பார்த்ொல் ஆச்சரியம் ஏற்படுகிறது. இந்ெ யுக்ெிரய “கேபயாெி” ஃபார்முைா என்று 
தசால்டவன். அென் விளக்கத்ரெ  சுருக்கோக இவ்வாறு தகாடுக்கிடறன். ‘கேபய்’ - இந்ெ நாைில் 
ஒவ்தவாரு அக்ஷைமும் ொன் மூை அக்ஷைத்ெின் வர்க்கத்ரெக் குறிக்கிறது. க = க + ஆெி + நவம் = 
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காெிநவ, ே = ே + ஆெி + நவம் = ோெிநவம், ப = ப + ஆெி + பஞ்ச = பாெிபஞ்ச , ய = ய + ஆெி + 
அஷ்ேம் = யாத்யஷ்ேம் அொவது, க முெல் ஒன்பது, ே முெல் ஒன்பது, ப முெல் ஐந்து, யா முெல் எட்டு, 
இவ்வாறு அக்ஷைங்களால் ஆன அட்ேவரேரய எழுெிக் தகாள்ளடவண்டும். எப்படி என்றால்: 

 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 0 
க  க2  க3  க4 ச1  ச2 ஜ1 ஜ2  ஞ ங 
ே1 ே2 ே3 ே4 ே ெ1  ெ2 ெ3 ெ4 ந 
ப ப2  ப3 ப4 ே      
ய ை ை  வ ஷ ஷ ஸ  ஹ   
 

ந = இெற்கு பூஜ்யம் என்று புரிந்துக் தகாள்ளடவண்டும் 

டேடை தசால்ை எழுபத்ெிைண்டு டேளைாகங்களில் எந்ெ ைாகத்ெின் எண் டெரவடயா அரெ 
இந்ெ டகாஷ்ேத்ெில் டெேைாம். க்ைே எண்ேிக்ரகரயத் டெே தபயரின் முெல் இைண்டு 
அக்ஷைங்கரள ேட்டும் எடுத்துக் தகாள்ளடவண்டும், ேற்றும் அென் வரிரச எண்ேிக்ரகயின் 
எண்கரளத் ெிருப்பி எழுெினால் ைாகத்ெின் க்ைே வரிரச கிரேத்து விடும். (அங்கானாம் 
வாேடொ கெி: ) 

உொைேம்:  

டக: ரூபவெி டேளத்ெின் க்ைே வரிரச எண் என்ன? 

ப: இங்டக ரூ, ப இந்ெ இைண்டு அக்ஷைங்கரள ேட்டும் எடுத்துக் தகாள்ளடவண்டும். 

ரூ - இது ய வர்க்கத்ெில் இைண்ோவது  

ப - இது ப வர்க்கத்ெில் முெல். அெனால் ரூப=21 இவ்வாறு ஆனது. இரெத் ெிருப்பி 
எழுெினால் இென் எண் 12 ஆகும். இது டேளத்ெின் சரியான எண். அொவது இது இைண்ோவது 
சக்ைத்ெின் கரேசி டேளம். ஆறு- ஆறு டேளங்களாக இவ்வாறு தோத்ெம் பன்னிைண்டு சக்ைம் 
உள்ளன. அெனால் ‘ ஸ ைா கீ ோ ப து நு ஸா = [ஸா நு து ப ோ கீ ைா ஸ]42 இவ்வாறு இந்ெ 
பன்னிைண்ோவது டேளத்ெின் ஸ்வைம் ஆனது.  

மீண்டும் தஞ்ொவூர் - அடுத்த பக்கங்கள்  
ஸ்ரீ நாடகாஜரீாவின் கருத்துக்கள்   டததி 2/12/1904   தஞ்ொவூர்  

அன்புள்ள அய்யா, 

                                                           
42

 ரகைாகர் பெிப்பில் அவடைாஹேம் ஸா ரீ ரீ ே ப நி நீ ஸா என்று ெவறாகக் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது  
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இங்டக நான் ஸ்ருெி சம்பந்ெோக இன்னும் அெிகோக நிர்ேயம் தசய்து, இன்னும் சரியாக 
இருக்கும்படியான விஷயத்ரெ தசால்கிடறன். நான் இங்டக தசன்ரனயிைிருந்து டகப்ேன் டே 
யின் புத்ெகத்ரெக் தகாண்டு வந்ெிருக்கிடறன். இரெ நீங்கள் பார்த்ெிைா விட்ோல் இரெ 
உங்களுக்கு நாரள காட்டுகிடறன். உங்கள் வாச காைத்ரெ  இங்டக சந்டொஷோகக் கழித்துக் 
தகாண்டிருக்கிறரீ்கள் என்று எண்ணுகிடறன்.  

நட்புேன் 
ரகதயாப்பம் 
சி.நாடகாஜைீாவ் 

ஸா-விற்கு நான்கு ஸ்ருெிகள் என்பரெப் பார்த்ெவுேன், ஸா-வுக்கும், ரிக்கும் நடுவில் மூன்று 
ஸ்ருெிகள் உள்ளன என்பது தெரிந்ெது. (இல்ரை என்று சிைர் தசால்கிறார்கள்), 

இந்ெ ஸ்ருெி ஸப்ெகம் சங்கைாபைே ஸப்ெகம் ஆகைாம். ஷட்ஜ கிைாேம்:- 

சீ -   டீ - ஈ +  எஃப் - ஜ ீ

ஸா - ரீ - க + ே - ப 

ப - ெ - நீ - ஸா 

G - A - B - C 

ஒரு புத்ெகத்ெில் தகாடுத்ெெற்டகற்ப ஸ்வை இரேதவளிகரள எடுத்துக் தகாண்ோல் ேத்யே 
கிைாேம் இவ்வாறு இருக்கும்:- 

க - ே - ப -  ெ - நி 

நி ஸா - ரி - க  

எங்டக ெ 17 ஆவது ஸ்ருெியில் இருக்கிறடொ அப்டபாது ேற்ற ஸ்வைங்கள் ஷட்ஜ 
கிைாேத்துரேயது. ெ இன்ரறய ப்ைக்ருெ அல்ைது விக்ருெ ஸ்வைங்கரளப் டபாை அல்ை. 
டேலும் இந்ெ ஸ்வைம் இன்று பிைசாைத்ெில் இல்ைாேல் இருக்கைாம். இடெ டபாை காந்ொை 
கிைாேம் இவ்வாறு இருக்கும். 

ஸா - ரி - க - ே  

ே   - ப - ெ - நீ 

எங்டக ரீ நாைாவது ஸ்ருெியில், ொ 17 -இல் , க ஏழாவெில் ேற்றும் நீ 20-ஆவெில். இெில் 
எதுவும் நம்முரேய இன்ரறய ப்ைக்ருெ - விக்ருெம் அல்ை. டேலும் இடெ காைேத்ெினால் 
இந்ெ கிைாேம் ேத்யே கிைாேத்ெிற்கு தவகு நாள் முன்னடை உபடயாகேற்றொகப் 
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டபாயிருக்கைாம். மூர்ச்சரன ோற்றத்ெினால் நேக்கு கல்யாேி, கைஹைப்ரியா, காம்டபாெி 
ேற்றும் நேரபைவி டேளங்கள் (ொட்) கிரேக்கின்றன.  

  



Page 265 of 268 
 

ஸா    முெல்  ஸ்ருெி -- 1  

[ரி1]43    இைண்ோவது ஸ்ருெி -- 1.032 அொவது 22/2 [25/24] இரெ க என்டபாம்  

சுத்ெ ரி [ரி2 சு.ரி]  மூன்றாவது ஸ்ருெி  -- 1.065 அல்ைது 16/15 ஏறக்குரறய 

[ரி3]    4-ஆவது    -- 1.099 [10/9] ஏறக்குரறய 

சுத்ெ கா /  ரீ2 [ரி4 ச.ரி]  5-ஆவது   -- 1.134 அல்ைது 9/8 ஏறக்குரறய 

சாொைே கா / ரீ3 [க1] 6-ஆவது  -- 1.180 அல்ைது 7/6 ஏறக்குரறய [32/27] 

  [க2 ஸா.க] 7-ஆவது   -- 1.208 அல்ைது 6/5 ஏறக்குரறய 

அந்ெை கா   [க3]  8-ஆவது   -- 1.247 - 5/4  ஏறக்குரறய 

  [க4]  9-ஆவது   -- 1.287  ஏறக்குரறய [32/25] 

சுத்ெ ே  [ே1]  10-ஆவது  -- 1.328  4/3 ஏறக்குரறய 

  [ே2]  11 -ஆவது   -- 1.371 [27/20] 

ப்ைெி ே  [ே3]  12-ஆவது   -- 1.415 [45/32] 

  [ே4]  13-ஆவது   -- 1.430 [36/25] 

ப     14-ஆவது   -- 1.506  = (இரெ ‘அ’ எனைாம்) அல்ைது 3/2  

  [ெ1 சு.ெ] 15-ஆவது   -- அ X க [25/16] 

சுத்ெ ெ  [ெ2]  16-ஆவது   -- அ X க 2 - 8/5 

  [ெ3 ச.ெ] 17-ஆவது   -- அ X க 3  [5/3] 

ெ   [ெ4]  18-ஆவது   -- அ X க 4 - [27/16] 

சு. நி.   [நி1]  19-ஆவது   -- அ X க 5  [16/9] 

  [ரக நி2] 20-ஆவது   --- அ X க 6  [9/5] 

கா. நி   [நி3]  21-ஆவது   --- அ X க 7  [15/8] 

  [நி4]  22-ஆவது   --- அ X க 8  [48/25] 
                                                           
43

 [ ] ரகைாகர் பெிப்பில் இந்ெ எண்களில் சிை அச்சுப்பிரழகள் இருப்பொல், அரேப்புக் 
குறிக்குள் டக.வ.ீஸ்ரீனிவாச அய்யங்காரின் கான பாஸ்கைத்ெில் ைாவ் பஹாதூர் நாடகாஜி ைாவின் 
எண்கள் தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன] 
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ஸா     23-ஆவது   --- அ X க 9 அல்ைது க22 --- 2  

(ஸ்ருெிகள் சே இரேதவளியில் உள்ளன என்று ரவத்துக் தகாள்க) 

எந்ெ ைாகத்ெிலும் வாெீ ஸ்வைம் ேிகவும் ேகத்துவம் வாய்ந்ெது டேலும் ேீண்டும் 
உபடயாகப்படுகிறது. ஸம்வாெி 9 அல்ைது 13 ஸ்ருெி இரேதவளியில் இருக்கிறது ேற்றும் 
வாெிக்கு பிறகு அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெ ஸ்வைம். வாெி ைாஜாவுேன் ஒப்பிேப்படுகிறது, 
ஸம்வாெி ேந்ெிரியுேன் ஒப்பிேப்படுகிறது. இது வரை சரி. முன்டனார்களுக்கு இந்ெ விஷயம் 
நிச்சயம் தெரிந்ெிருக்கும். ஆனால் நீங்கள் எந்ெ ைாகத்ெின் வாெீ சம்வாெி தெரிந்து 
ரவத்ெிருந்ொலும் ைாகத்ரெப் பற்றி எல்ைாம் தெரிந்து தகாண்டீர்கள் என்று தசால்ை முடியாது. 
நான் புரிந்துக் தகாண்ேெில், முன்டனார்கள் எரெப் புரிந்துக் தகாள்ளவில்ரை என்றால் 
ஒவ்தவாரு குறிப்பிட்ே ைாகத்ெிலும் 2 அல்ைது மூன்று ேற்ற ஸ்வைத்டொடு (ஸம்வாெிக்டகற்ப 
எது 9 அல்ைது 13 இல் இருக்கிறடொ) வாெிரயப் டபாைடவ  ஸம்பந்ெப்பட்டிருக்கிறடொ அது. 
எப்படி ஸம்வாெி வாெியிைிருந்து நான்காவது அல்ைது ஐந்ொவொகிறடொ, அடெ டபாை 
வாெியிைிருந்து அணுவாெி மூன்றாவொகிறது. வாெி ேற்றும் அநுவாெிக்கிரேடய யுள்ள 
இரேதவளி ஸா அல்ைது, கா அல்ைது ஸா அல்ைது டகாேள கா ரவப் டபாை இருக்கும் 
என்பரெப் பற்றி கிைந்ெக்காைர்கள் தெளிவாக அல்ைது ெீர்ோனோக இல்ரை. அவர்கள் எந்ெ 
ைாகத்ெின் டபாக்கிலும், விஸ்ைாந்ெியிலும்  வாெி, ஸம்வாெி ேற்றும் அணுவாெி எப்படி 
ெீர்ோனிக்கப்படுகிறது என்பரெச் தசால்ைவில்ரை. நான் தசய்ெ சாஸ்ெிைத்ெில் இது 
இருக்கிறது. என் சாஸ்ெிைத்ெின் மூைோக எளிெில் தெரிந்துக் தகாள்ளைாம். ஒரு ைாகத்ரெப் 
பற்றி தகாஞ்சம் தெரிந்ொல் என் சித்ொந்ெத்ரெ உபடயாகித்து ைாகத்ெின் டபாக்ரகப் பற்றிய 
எல்ைா விவைமும் தெரிந்துக் தகாள்ளைாம். டவறு எந்ெ விெியினாலும் இது சாத்ெியோகாது. 

இென் பிைோேம் என்னதவன்றால், ைாகங்களில் தபரும்பாைானவற்றின் டபாக்கு அல்ைது 
ஒவ்தவாரு ைாகத்ெின் டபாக்ரகப் புரிந்துக் தகாள்ள முடிகிறது. இந்ெ சித்ொந்ெத்ெின் படி, 
ைாகத்ெின் அனுவாெி ஸ்வைம் எதுதவன்றால், எது டேஜர் அல்ைது ரேனர் கார்ட்-இல்  [major 
minor chord] ஸ்வை ஸம்வாெத்ரெத் டொற்றுவிப்பது. ஸா - க - ப ஸா - டேஜர், ஸா - க - ப - 
ஸா ரேனர். (இெற்டகற்ப, டஸாஹனி அல்ைது பிஹாக் அல்ைது சாைாங்க் என்று எண்ேிக் 
தகாள்கிடறன்). குறிப்பு:  இந்ெ புெிய சித்ொந்ெம் டயாசிக்க டவண்டிய ஒன்று. என் ைாக 
சித்ொந்ெம் ஸ்வை ஸம்வாெத்ெின் (ஹார்ேனி) அடிப்பரேயில் உள்ளது.  

பூப் :- ஸா - க - ப ஸா சம்வாெி  

  ரி - ெ - ரீா் - சம்வாெி  

 

சைன்:- ஸாரி - கரி - கபெ - ஸாா் 

 ஸாா்ரிா் - கரிா் - க்ரிா்ஸாா் - ெப  
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 ெபக - ரிக - ரி ஸா  

டோஹனம் - ெ ஸா  க ெ - சம்வாெி  
  ரி ப ரிா் - சம்வாெி 

சைன்: ரிகப - கபே - ஸா - ரிா்க் - ரிா்ஸாா்  

 ெப - கரி - ஸாரி - கப கரி ஸா  

டஸாஹனி:- நிஸாா் -க், ே, க்ரிா் ஸாா்நீெ 
ஸா ேற்றும் நி , க ேற்றும் நீ , ொ ேற்றும் ரீ சம்வாெி 

ஸா - க ே, ெ ே, ொநீஸாா், நீ,  நீெ , ே - க, ே க ரீ ஸா ,  

ஸாக - ே ெ நீ - ஸாா், ெ நீ ஸாா்ரிக, ோ , க், ரீ ஸாா் நீெ,  

நீ, நீெே, க, ஸாா், ஸாா்நீெநீ, நீெ ே க , ேெநீஸாா் 

க், ரீ, ஸாா்ஸாா், நீரீஸாா், நீஸா, ெநீஸா, ரீ, நிஸா, ெநீஸாே ரீ, ஸாா் 

பிஹாக் :- ஸா, ே சம்வாெி. நீ, - க -ப சம்வாெி  

ெ ேற்றும் ரீ யும் சம்வாெி ஆனால் முக்கியேில்ரை  

நிஸா, கே, - பே - கரிஸா - நீெப, நீஸா, கேப 

இடெ பகுெி ொை ஸப்ெகத்ெில் ேீண்டும் வரும்.  

நிஸாா், க்ரீஸா, நிரீஸாா் , - நீெபேக, கேப - கரீ ஸாநிஸா 

ஸாைங்க் :- ரீ - ஸாா்நி  - பே 

     ேப - நீ - ஸாா்ரீ - ஸாா் - நீ, பே, ரீ, ஸாநீ, ப,  நீ - ஸா  

 

வடீு திரும்பிய பின் (ஸ்ரீ நாடகாஜ ீராவின் கருத்துக்கள் இங்டக முடிவு 
சபறுகின்றை) 

குறிப்பு:  

ெவறான புரிெல்கள் நிச்சயோக ெவறான முடிவுகளில் தகாண்டு விடும். கிைந்ெங்களின் 
அடிப்பரேயில் இல்ைாெ விஷயங்கள் சோொனம் அளிக்கும்படி இருக்க முடியாது.  
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இன்ரறய தெற்கத்ெிய பத்ெெியின் சுத்ெ ரி ேற்றும் சுத்ெ ெ உைதகங்கிலும் ஃப்டளட் D ேற்றும் 
ஃப்டளட் A (டகாேள ரி ேற்றும் டகாேள ெ) வுக்கு சேோக ஏற்றுக் தகாள்ளப்படுகின்றன. 
நாடகாஜ ீைாவ் அவற்ரற தசேிடோன் என்கிறார். சேஸ்கிருெ கிைந்ெக்காைர்கள் இந்ெ ஸ்வைங்கள் 
ஒவ்தவான்றிற்கும் மூன்று ஸ்ருெிகரளக் தகாடுக்கிறார்கள். அப்டபாது ஒரு தசேிடோன் 
மூன்று ஸ்ருெியளவு உரேயொ என்கிற டகள்வி எழுகிறது. நாடகாஜ,ீ “இல்ரை” அவைால்  
சுத்ெ ெ ேற்றும் சுத்ெ ரி யின் இேத்ெில் இைண்டு ஸ்ருெிகளின் தசேிடோன் என்று நிர்ேயிக்க 
முடியவில்ரை” என்று தசால்கிறார். ஸா ேற்றும் ரி, ப ேற்றும் ெ, வின் நடுவில் தெற்கத்ெிய 
பத்ெெிடயா , ேற்றும் தெற்கின் சேஸ்கிருெ பண்டிெர்கடளா எந்ெ நடுவில் உள்ள 
இரேதவளிரயயும் ஸ்ொபிக்க வில்ரை. அெனால் தெற்கின் சுத்ெ ரி ேற்றும் டகாேள 
ஸ்வைோன சுத்ெ ெ இைண்டு ஸ்ருெிகளின் ெனி தசேிடோனாக அொவது டகாேள ஸ்வைம், 
ஃப்டளட் ஆக எப்டபாது எப்படி ஆனது? இந்ெக் டகள்விக்கு எப்டபாதுடே பெிைைளிக்க 
முடியாேல் நின்று டபாகிறது. இந்ெ நிரையில் இன்று தெற்கின் ஸ்வை ஸப்ெகத்ரெப் பற்றிய 
சிந்ெரனயின் மூைம் தேர்ம்பர்ட் ஸ்டகல் [tempered scale] என்று தசால்வது சாத்ெியோகும். 
ஆனால் இது டேற்கத்ெிய தேம்பர்ட் ஸப்ெகமும் இல்ரை. எனக்கு இந்ெ டகள்விக்கு 
விரேரய ஏடெனும் ஒரு தெற்கத்ெிய பண்டிெரிேம் என்றாவது தெரிந்துக் தகாள்ளத் ொன் 
டவண்டும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


