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நல்

ைரக்ேகாைவ (கட் ைரகள்)

பாகம் - 3
உ.ேவ.சாமிநாைதயர் எ திய .
உ
கணபதி

ைண

Source:
நல் ைரக்ேகாைவ ( ன்றாம் பாகம்)
மகாமேகாபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி
டாக்டர் உ.ேவ. சாமிநாைதயரவர்கள் எ திய .
127,லாயிட்ஸ் ேராட், ெசன்ைன-5
உாிைமப்பதி ] 1952 [விைல

. 1-4-0

நான்காம் பதிப் 23-2-52
தியாகராச விலாஸ ெவளியீ
Kabeer Printing Works, Madras (1847)
----------குறிப்
இதன் தற் பதிப் 1938 - ம் ஆண் என் தந்ைதயாரவர்களால் ெவளி வந்த .
அவர்கள் எ தி ள்ள க ைரயால் இந் ைலப்பற்றிய விவரங்கள் நன்கு
ெதாியவ ம். ஸர்வகலாசாைல அதிகாாிக ம் ஆங்காங்குள்ள பாடசாைலத்
தைலவர்க ம் அபிமானிக ம் இப் த்தகத்ைதத் தங்கள் தங்க க்குத் ெதாிந்த
இடங்களில் வழக்கம்ேபாலேவ பரவச்ெசய் எனக்கு ஊக்கமளித் வ வார்கெளன்
நம் கிேறன்.
ெசன்ைன

இங்ஙனம்

15-1-47

S. க யாணசுந்தைரயர்.

------------உ
க ைர
நல்

ைரக் ேகாைவயின்

ன்றாம் பாகமாகிய இந்

ல்,

ன்னேர ெவளிவந்த

இரண் பாகங்கைளப் ேபாலேவ கைலகள், சாித்திரம், பைழய வரலா கள்
சம்பந்தமான பதிைனந் கட் ைரகள் விரவத் ெதாகுக்கப் பட் ள்ளன. அவற் ள்
திவான் ஸர். அ. ேசைஷயா சாஸ்திாியார், கச்சியப்பைன உைதத்தகால் என்

ம்
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இரண் ம் சுேதசமித்திரன் விஜய தசமி மலர்களி
ெவன்ப

ஜயபாரதி வாரப் பத்திாிைகயி

ேஜாதியி

ம், ெபண்கள் கடைமெயன்ப

குமரன் என்ப

ம்' என்ப

ப்பனார் ேதசத்

ராஜா

ம், அபசாரத்திற்கு உபசாரெமன்ப
சாரதா ஸ்திாீகள் சங்க மலாி

ஆனந்தவிகடன் தீபாவளி மலாி

இைச ம் இைசக் க விக

ம்,

ம், ஒ

ம் ெவளிவந்தைவ. 'பண்ைடத் தமிழர்

ேகாைடக்காலச்சங்கீதப் பள்ளிக்கூடத்தி

'இந்திய இலக்கியக் கழகம்' என்ப பாரதீய ஸாஹித்ய பாிஷத்தி
உபந்யாஸங்கள். ஏைனயைவ கைலமகளில் ெவளிவந்தைவ.

ம் ெசய்த

வசன ல்களி ம் பைழய வரலா களி ம் தமிழ் மக்க க்கு இப்ெபா
வி ப்பம் அதிகமாகிக் ெகாண் வ கின்ற . இதைன யறிந்த அன்பர்கள் சிலர்
வற்
த்தியப இத்தைகய வசனத் ெதாகுதிகள் ெவளியிடப்ப கின்றன. தமிழ்
நாட்டா ைடய ஆதர இவற்றிற்குக் கிைடக்குெமன்பேத என நம்பிக்ைக.
'தியாகராஜ விலாஸம்' இங்ஙனம்
தி ேவட்டீசுவரன் ேபட்ைட ேவ. சாமிநாைதயர்
1-4-38
----------ெபா ளடக்கம்
1. கூத்த ம் குேலாத் ங்க

ம்

2. அைழயா வி ந்
3. திவான் ஸர்.அ.ேசைஷயா சாஸ்திாியார்
4. மாணாக்கர் விைளயாட் க்கள்
5.

ப்பனார் ேதசத்

ராஜா

6. பண்ைடத் தமிழர் இைச ம் இைசக் க விக
7. அன்னம் பைடத்த வயல்
8. அைழத்த காரணம்
9. இந்திய இலக்கியக் கழகம்
10. இன்

ம் அறிேயன்!

11. கச்சியப்பைன உைதத்த கால்
12. தி மைலராயன் பட் னத்தில் ஏ
13. அபசாரத்திற்கு உபசாரம்
14. ெபண்கள் கடைம
15. ஒ

குமரன்

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

ேத ய

ம்

ம்
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நல்

ைரக்ேகாைவ :

ன்றாம் பாகம்

1. கூத்த ம் குேலாத் ங்க

ம்

ற்காலத்தி
ந்த ேசாழ அரசர்கள் தமிழ்ப் லவர்கைள ஆதாித் ப் ேபாற்றி
வ வைத ஒ
க்கியமான கடைமயாகக் ெகாண்
ந்தனர். அவர்க ள் விக்கிரம
ேசாழன் என்பவன் கவிச் சக்கரவர்த்தியாகிய ஒட்டக்கூத்தைரத் தன் அைவக்களப்
லவராக நியமித் உபசாித் வந்தான். கூத்தர் அம்மன்ன ைடய அன் க்கு
இ ப்பிடமாகி யாவரா ம் மதிக்கப்ெபற் வாழ்ந் வந்தார். விக்கிரம ேசாழன்
அத்தைகய கவிஞர் ஒ வர் தனக்கு வாய்த்தி ப்பைத ஒ ெப ம் ேபறாக எண்ணி
மகிழ்ந்தான். தான் அவராற் பயன் ெப வேதா தன் குமாரனாகிய குேலாத் ங்க ம்
இளைமக்கால தேல அப்ெபாியா ைடய நல் ைரகைளக் ேகட் ச் சிறந்த
அறி ைடயவனாகலாெமன்ப அவ ைடய க த் . அதன்ப ேய
ஒட்டக்கூத்தாிடத்தில் இளைமயிேலேய மாணாக்கனாக ஒப்பிக்கப் பட்டவன்
இரண்டாங் குேலாத் ங்க ேசாழன்.
அக் குேலாத் ங்கன்
ைனந் சக்கரவர்த்தியான பிறகும் கூத்த க்கு
மாணாக்கனாகேவ இ ந் வந்தான். பலகாலம் பழகி அவ ைடய சிறந்த
கவித் வத்ைத நன்கு உணர்ந்தவனாத ன் அவர மனம் ேகாணாமல் நடந்
வந்தான். தமிழ் ெமாழிப் பரப்ைபத் தம் அறிவினால் ஆண் வந்த அக்கவிச் சக்கர
வர்த்தியின் ெப ம் லைமைய ம் தமிழ்நிலப் பரப்ைபத் தன் ஆைணயால் ஆண் வந்த
விச் சக்கரவர்த்தியின் ேபரன்ைப ம் தமிழ்நாட்டார் உணர்ந் வியந்தனர்.
ஒட்டக்கூத்தர் குேலாத் ங்க

க்கு ஆசிாியராக ம் அவன் அைவக்களத் ப் ெப ம்

லவராக ம் விளங்கினார். ஆசிாியராக இ த்த ன் கூத்த க்குத் தைலைம ம்,
அரசனாக இ த்த ன் குேலாத் ங்க க்குத் தைலைம ம் இ ந்தன. இரண்
ைறயா ம் அவர்க க்குள் அன் ம் பற் ம் வளர்ந் வந்தனேவயன்றி ஒ சிறி ம்
குைறயவில்ைல.
கூத்தர் குேலாத் ங்க

க்கு ஞானத் தாயாக விளங்கினார்; அதனால் அவைன அவர்

பிள்ைளயாக ைவத் ஒ பிள்ைளத்தமிழ் பா னார்; உலாெவான்ைற ம் இயற்றினார்;
இவற்ைறயன்றி நாள்ேதா ம் ஒவ்ெவா ெசய் ள் கூறி அவைன வாழ்த்தி வந்தார்.
இங்ஙனம் தன்ைன அரசெனன்ற
பாராட்

ைறயிற் பல ப யாகக் கவிச்சக்கரவர்த்தி

வ தைல அறிந்த குேலாத் ங்கன், 'தமிழ் நயங்கைள ெவளியி ம்

இந் ல்களாற் கழப் ெப வ நம் பாக்கியம்' என் எண்ணினான். தன்ைன
அவ்வா
க ம் ஆசிாியைர வணங்கி ஒ பாட்ேட ம் இயற்றி அவர்பால்
தனக்குள்ள நன்றியறிைவப் பல ம் அறி ம்ப ெசய்யேவண் ெமன்ப அவன
உள்ளக் க த் . அதற்குாிய ெசவ்விைய எதிர்பார்த்தி ந்தான்.
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வழக்கம்ேபால் ஒ நாள் அரசைவ கூ யி ந்த . நியாய சைபயினராகிய
அறங்கூறைவயத்தின ம் மந்திாிக ம் பிற அதிகாாிக ம் தங்கள் தங்க க்குாிய
இ க்ைககளில் இ ந்தனர். லவர் பலர் ஒ வாிைசயில் களி
ம் ம் கங்கேளா
உட்கார்ந்தி ந்தனர். அவர்க க்குத் தைலவராகக் கூத்தர் அமர்ந்தி ந்தார்.
நாள்ேதா ம் ெசால்

ம் வழக்கப்ப

ஒ

திய கவிைய அன்

ஒட்டக்கூத்தர்

ெசால்லத் ெதாடங்கி,
"ஆ ங் கைடமணி நாவைச யாம லகிலெமல்லாம்
நீ ங் குைடயிற் றாித்த பிரான்"
என்

ெசால் ச் சிறி

சிங்காதனத்தி

நி த்தினார். உடேன ெதாடர்ந்தாற்ேபால

ந் ,

"...............என் நித்த*நவம்
பா ங் கவிப்ெப மான்"
என ஓர் ஒ ேகட்ட , எல்ேலா ம் நிமிர்ந் அங்ேக பார்த்தார்கள். என்ன வியப் !
ேசாழ மன்னன். தன் ஆசிாியர் பாட ன் பிற்பகுதிையப் பா கிறான் :
"...............என் நித்த*நவம்
பா ங் கவிப்ெப மாெனாட்டக்கூத்தன் பதாம் யத்ைதச்
சூ ங் குேலாத் ங்க ேசாழெனன் ேறெயைனச் ெசால் வாேர"
என்

த்

நி த்தினான். சைபேயார் யாவ க்கும் மயிர்க்கூச்ெசறிந்த .

----------------*நவம் பா தல் - திய ெசய் ைளப் பா தல்.
லவர்கள் தம் காைத ம் கண்ைண ம் நம்பேவயில்ைல. ஒட்டக்கூத்தர் தம்ைமேய
மறந் விட்டார். ேசாழவரசேனா ெந நாளாக எண்ணியி ந்த ஓர் அ ம்ெப ங்
கடைமைய நிைறேவற்றிய மகிழ்ச்சி கத்ேத ேதான்றக் கு நைக டன் ற்றி ந்தான்.
"உண்ைமயா இ ? அரசரா பாட் ச் ெசான்னார்? கூத்த ைடய பதாம் யத்ைதச்
சூ ம் குேலாத் ங்கெனன்றல்லேவா ெசால் கிறார்!" என் ஒவ்ெவா வ ம் தமக்குள்
வினாவிக்ெகாண்டனர்.
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ஒட்டக்கூத்தர் தம் ைடய உணர்

வரப்ெபற் , 'எதிர்பாராதப

இங்ஙனம் வாய் மலர்ந்த ளக் காரணம் என்ன?" என்

பணிேவா

மன்னர்பிரான்
ேகட்டார்.

"காரணமா? உலகம் அறிந்த தாேன? நான் தங்க ைடய மாணாக்கன். தங்களிடம்
நான் கற் க் ெகாண்டதன் பயைன ம் என நன்றியறிைவ ம் ஒ வா ெதாிவிக்க
எண்ணிேனன்" என்றான் ேவந்தன்.
"நான் ஒ

லவன்தாேன? என்ைன இப்ப ச் ெசால்லலாமா? நீங்கள்

மன்னரல்லவா?" என்றார் லவர்பிரான்.
"ஆனா ம் நான் தங்கள் மாணாக்கன்தாேன? என்ைனப் பலவா பாராட்
உலக ள்ள்ள ம் என் கழ் நிைலத்தி க்கும்ப ெசய் ம் ேதவாீ க்கு நான் என்ன
ைகம்மா

ெசய்ய

ம்? இந்த ஒ

பாராட் கிறீர்கேள! இதி

ெசய் ைளத் தாங்கள் ெபாிதாகப்

ம் தங்கள் அ ையப் பின்பற்றித்தாேன நான் பா ேனன்?

எனக்குத் தமிழ் விஷயத்தில் தனித் தைலைம ஏ ?" என் அரசன் கூறித் தன்
பணிைவ ம் நன்றியறிைவ ம் லப்ப த்தினான். ஒட்டக்கூத்தாிடத்தில்
அவ க்கி ந்த அன்ைப அ கா ம் ஓரள யாவ ம் அறிந்தி ப்பி ம் அன்
நன்றாக அறிந் ெகாண்டனர்.
பின் ஒ நாள் குேலாத் ங்கன் தன் அரண்மைனயில் உணவ ந்திக்
ெகாண்
ந்தான். அப்ெபா
அவன் வாயில் ஒ சி கல் அகப்படேவ அவ
க ங்ேகாபம் உண்டாயிற் . அரச

மிக ம்

க்குக்

க்கு ராஜஸகுணம் இயல்பல்லவா?

"இவ்வா கவனமில்லாமல் சைமத்த சைமயற்காரைன ேவைலயி
ந் தள்ளிவிட
ேவண் ம்" என் மன்னன் உத்தரவிட்டான். அவன கட்டைளப்ப ேய
அச்சைமயற்காரன் ேவைலயினின் ம் விலக்கப்பட்டான். பலகாலமாக அரச க்கு
ஊழியம் ாிந்த அவன் தன் குற்றத்ைத நிைனந் வ ந்தி அதிகாாிகளிடம் ெகஞ்சி ம்
அவர்கள் இரங்கவில்ைல. அரசன் ஆைணக்கு ேம
சைமயற்காரன், 'இனி என் ெசய்வ !' என்

ம் ஓர் ஆைண

கவைலேயா

ண்ேடா?

ேயாசித்தான்; 'அரசன

ஆைணக்கு ேமேல ஒ வர் வார்த்ைத ம் ெசல்லாேத!' என் எண்ணி வ ந்தினான்.
திடீெரன் ஒட்டக் கூத்த ைடய நிைன அவ க்கு வந்த . உடேன ஓ ச்ெசன்
கண்ணீர் ஆறாகப் ெப க ஒட்டக் கூத்தர மாளிைகயி ள்ேள குந் அவர்
கால யில் அவன் கதறிக்ெகாண்
ழ்ந்தான்; "உங்கைளத்தவிர எனக்கு ேவ
கதியில்ைல. இவ்வள காலம் சக்கரவர்த்திக்கு ஊழியம் ெசய் வந்ேதன். என்
தைலவிதி கு க்ேக நின்றதால் இன் என் ேவைல ேபாயிற் . நீங்கேள அ ேயைனக்
காப்பாற்றேவண் ம். சக்கரவர்த்தியின் ேகாபத்ைத உங்கைள யன்றி ேவ யாரா ம்
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தணிக்க

யா " என்

ைறயிட்டான். அவ

ைடய

ைறயீ

கூத்த ைடய

உள்ளத்ைத உ க்கிய . நடந்தவற்ைற அவன் வாயிலாக அவர் அறிந்தார்;
"அரச ைடய உணெவன்றால் கவனமாக இ க்க ேவண்டாமா? இவ்வள
கு க

க்கும் அவர் உயிரல்லவா?" என்

ேகட்டார் கூத்தர்.

"ெப மாேன, நான் ெசய்த பிைழ. அதற்கு என் தைலவிதிைய ெநாந் ெகாள்வைத
யன்றி ேவ வழியில்ைல. ெபாியவர்கள் இந்த ஏைழய ைமைய எப்ப யாவ
காப்பாற்றிவிட ேவண் ம்" என் மீண் ம் கதறினான் அவன்.
கூத்தர், "சாி; நீ ட் க்குப் ேபா. என்னால் ஏதாவ
என் ெசால் அவைன அ ப்பினார்.

மானால் ெசய்கிேறன்"

சில தினங்கள் ெசன்றன. ஒ நாள் மாைலயில் அரச ம் லவ ம் மகிழ்ச்சிேயா
தனிேய பல விஷயங்கைளப்பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்
ந்தனர். இைடேய
உணைவப்பற்றிய ேபச்சு வந்த . அ தான் சமயெமன்றறிந்த ஒட்டக்கூத்தர்,
"மகாராஜா ைடய மைடப்பள்ளியில் ஏேத ம் மா தல் உண்ேடா?" என்
விசாாித்தார். "வழக்கமாக இ ந்த ஒ சைமயற்காரன் ேவைலைய விட்
நீக்கப்பட்டான்" என்றான் அரசன்.
கூத்தர்: என்ன காரணேமா?
அரசன்: மைடயன்; ேசாற்றிற் கல்
கூத்தர்: அவன் ெதாழிலா

ம் மண்

ம் இ ப்பதாக் கவனியாம

ம் மைடயன்தாேன! மகாராஜா இந்த சி

ந்தான்.

குற்றத்ைதப்

ெபாிதாக எண்ணலாேமா? நாங்களாவ கல் ம் மண் ம் இ ந்தால்
கஷ்டப்ப ேவாம். மாகாராஜா க்கு அவற்ைறச் சாப்பிட்ட பழக்கம் உண்ேட!
அவர் ெசால்
அ

வதன் க த்

பழக்கம்?" என்

அரச

வியப்ேபா

க்கு விளங்கவில்ைல; "என்ன! எனக்கு எப்ப

அவன் ேகட்டான்.

"பாாிய மைலகைள ம் மண்ைண ம் வி ங்கிய பழக்கம் மாகாராஜா க்கு உண்ேட!
அ

மறந்

ேபாயிற்றா?" என்

கவிச்சக்கரவர்த்தி ெசால்

விட்

*"மீனகம் பற்றிய ேவைலைய மண்ைணய ெவற்படங்கப்
ேபானகம் பற்றிய மாலைல ேயாெபா ந் தாவரசர்
கானகம் பற்றக் கனவைர பற்றக் கலங்கள்பற்ற

உடேன,
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வானகம் பற்ற வ ேவல் வி த்த ம
என் ஒ
விட்ட .

ங்கேன"

ெசய் ைளப் பா னார். குேலாத் ங்க

க்கு அவர் க த்

விளங்கி

----* பைகயரசர்கள் உனக்கு அஞ்சிக் காட்ைட யைடய ம் ெபாிய மைலகைள
யைடய ம் கடல் கடந்
றநா க க்குச் ெசல் ம்ெபா ட் க் கப்பைல யைடய ம்
உயிர் நீங்கி ேம லகமைடய ம் கூர்ைமயான ேவைலவிட்ட குேலாத் ங்கேன!
மீன்கள் உள்ேள வா ம் ெபா ட் ப் பற்றிய ச த்திரத்ைத ம் மிைய ம் அந்த
மைலகள் யாவற்ைற ம் உணவாகப் பற்றிய தி மால் நீயல்லவா?
அரசர்கைளத் தி மா ன் அம்சமாக எண் வ ெபாிேயார் வழக்கம் அதைனப்
பின் பற்றித் தி மால் ெசய்த ெசயல்கைள ெயல்லாம் அம்மன்னர்கள் ெசய்தனவாகப்
பா வர் லவர். இந்தச் ெசய் ளி ம் ஒட்டக் கூத்தர் அங்ஙனம் பா யி க்கிறார். "நீ
ன் ச த்திரத்ைத ம் மண் லகத்ைத ம் மைலகைள ம் உணவாக உண்ட
தி மாலல்லவா?" என்ற க த் இப்பாட ல் அைமந் ள்ள ; 'இவ்வா மண்
பரப்ைப ம் மைலகைள ம் உணவாக உண்ட நீ இப்ெபா
மண் ம் சி கல்
உணவில் இ ந்தனெவன்
ெவளிப்ப கின்ற .

ம்

சினங்ெகாள்ளலாமா?' என்ற குறிப் ம்

ேசாழமன்னன் அந்தப் பாட் ன் நயத்தில் ஈ பட்டான். ஒட்டக்கூத்த ைடய
சா ர்யத்ைத உணர்ந் வியந்நான். அவ ைடய தி
ள்ளத்தில் மைடயன்பாற்
க ைண

ண்டாயி த்தல் லப்பட்ட . 'ஒட்டக்கூத்தன் பதாம் யத்ைதச் சூ ங்

குேலாத் ங்க ேசாழ'னாகிய தான் அப் லவர் பிரா
கடைமெயன்
ணிந்தான்.

ைடய குறிப்பறிந்

நடத்தல்

" தங்கள் உள்ளக் குறிப்ைப உணர்ந்ேதன். இன்றிரேவ அவன் நம் அரண்மைனயில்
மீட் ம் பணி ெசய்யத் ெதாடங்குவான். தாங்க ம் இன்றிர அரண்மைனயில்
வி ந் ண் மகிழேவண் ம்" என் அன்ேபா அரசன் கன்றான்.
ேவைலயினின் ம் விலக்கப்பட்ட சைமயற்காரன் அன்றிர
மன்ன
ெசால்ல

க்காகவா, அன்றிப் லவ க்காகவா என்பைத யாேர
மா?

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

சைமத்த தைமயல்
ம் வைரய த் ச்
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2. அைழயா வி ந்
இராமநாத ரம் அரசராக இ ந்

கழ்ெபற்ற

மான் பாஸ்கர ேச பதியவர்கைள

அறியாத தமிழர் இரார்; சற்ேறறக்குைறய 50 வ ஷங்க க்கு ன் ஒ
ைற அவர்
தி விைடம
்க்கு வந் ஒ மாதம் அத்தலத்தில் தங்கியி ந்தார். அக்காலத்தில்
தி வாவ
ைற யாதீனத்தில் தைலவராக விளங்கிய
அம்பலவாண ேதசிகர்
தி விைடம
ாிேலேய இ ந் வந்தனர்.
இராமநாத ரம் ஸமஸ்தானத்தி
ந் தி வாவ
ைற யாதீனத்திற்கு
மகைமக ம் ேவ வ ம்ப க ம் உண் . ஆத ன் இரண் இடங்க க்கும்
ெந ங்கிய ெதாடர் இ ந் வ கின்ற . அம்பலவாண ேதசிகர் அரசைர ம்
அவ ைடய பாிவாரங்கைள ம் மிக ம் ெசவ்ைவயாக உபசாித் வந்தார். அவ ைடய
உபசாரங்களி ம் தி விைடம
ாிற் ேகாயில் ெகாண்
க்கும்
மகா ங்க ர்த்தியின் தாிசனத்தி ம் ேச பதி மன்னர் ஈ பட் மகிழ்ந்தனர்.
அச்சமயம் ஒவ்ெவா நா ம் ஒ தி விழாவாக இ ந்த .
அரச க்கும், உடனி ந்த தானாதிகாாி தர்மாதிகாாி

த ய

உத்திேயாகஸ்தர்க க்கும், ஏைனயவர்க க்கும் தி விைடம
ாில் தனித்தனிேய
ஏற்ற வி திகள் அைமக்கப்பட்
ந்தன. ெவளி ர்களி
ந் ெசல்வவான்கள் பலர்
வந் ேதசிகைர ம் அரசைர ம் பார்த் ச் சில தினம் இ ந் ஸல்லாபம் ெசய்
மகிழ்ந் ெசன்றார்கள். தஞ்சா ர் மகாராஷ் ர அரச கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர் வந்
அரசைரப் பார்த் விட் ச் ெசன்றார்கள். சிறந்த அறிவாளியாகிய ேச பதி மன்னர்
தி விைடம
ாி ள்ள தி க்கல்யாண மண்டபத்தில் தமிழி ம் ஆங்கிலத்தி ம் சில
பிரசங்ககங்கள் ெசய்தனர். அப்ேபா கும்பேகாணம் த ய இடங்களி
ந் பலர்
வந் ேகட் இன் ற்றனர்.
அச்சமயம் மகாசிவராத்திாி ண்ணிய காலம் வந்த . இயல்பாகேவ மகா ங்க
ர்த்திக்கு அபிேஷகம் த யன நன்றாக நைடெப ம். அரசர் வந்தி ந்ததனால் அந்த
வ ஷம் பின் ம் மிகுதியான அளவில் அைவ நைடெபற்றன. பாஸ்கர ேச பதி
மன்னர் அன் மாைலயில் தம் ைடய ைஜைய
த் க்ெகாண் ஆலயம் ெசன்
சிவ தாிசனம் ெசய் வந்தார். அவ டன் இ வர் இ ந் அவர ஆத்மார்த்த
ைஜக்குாிய ெதாண் ெசய்வ வழக்கம். அவ்வி வ ம் ேதாற்றப் ெபா
ம் சீல ம்
உைடயவர்கள். அவர்க ள் ஒ வ க்குச் சிவராத்திாியன் மாைலயில் வாந்திேபதி
கண்ட . தக்க ைவத்தியர்கள் கவனித் ம் அந்ேநாய் நீங்காமல் ம நாட்காைலயில்
அவர் மரணெமய்தினார். அதைனயறிந்த பாஸ்கர ேச பதிக்கு மனவ த்தம் மிகுதியாக
உண்டாயிற் .
சிவராத்திாிக்கு ம நாள் அரசர் மா ரம் ெசன்

ஸ்வாமி தாிசனம் ெசய்ய

எண்ணியதால் அதற்குாிய ஏற்பா கள் மா ரத்தில் ெசய்யப்பட்
பாிவாரங்க

ந்தன,. அரசர் தம்

டன் மா ரத்திற்குப் பகல் 12 மணி வண் யிற் றப்பட்டார். அவ டன்
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தி வாவ
ைற மடத் அதிகாாிகள் சில ம் ெசன்றனர். தி விைடம
ாி ம்
தி ப்ெப ந் ைறயி ம் கட்டைள ேவைல பார்த் ப் பல தி ப்பணிகள் ெசய்தவ ம்
தி வாவ
ைறயில் ெபாிய கா பாறாக இ ந்தவ மாகிய
சுப்பிரமணியத்
தம்பிராெனன்பவ ம் எல்லாவற்ைற ம் கவனித் க் ெகாள் ம்ெபா ட் மா ரம்
ெசன்றனர்.
மா ரத்தில் தி வாவவ
ைற யாதீனத் க்குாிய கட்டைள மடெமான் உண் .
அங்ேக பரந்த இடங்கள் இ ந்தன. அவ்விடங்களில் அைமக்கப்பட்
ந்த வி திகளில்
அரச ம் பிற ம் தங்குவதற்குாிய வசதிகள் ெசய்யப்பட்
ந்தன.
ேச பதி ேவந்தர் மா ரம் ஸ்ேடஷனில் இரண் மணிக்கு வந் இறங்கினார். அேத
வண் யிற் கும்ப ேகாணத்தி
ந் ம் பலர் வந் இறங்கினர். அரச க்காக ம் உடன்
வந்தவர்க க்காக ம் பலவைகயான பல்லக்குக ம் வண் க ம் வந்தி ந்தன.
அவரவரகள் தங்கள் தங்க க்கு உகந்த வாகனங்களில் ஏறிச் ெசல் வதற்காக மடத்
அதிகாாிகள் அவற்ைறக் ெகாண் வந்தி ந்தார்கள்.
வந்தி ந்த வாகனங்க

ள் அழகிய ேமனாப் பல்லக்ெகான்றில் மன்ன ைடய

க த் ச் ெசன்ற ; அதில் அவர் ஏறிக்ெகாண் கட்டைள மடத் க்குப் றப்பட்டனர்.
உடன் வந்தவர்க ம் தங்கள் தஙக க்கு இையந்த வாகனங்களில் ஏறிச் ெசன்றனர்.
ேச ேவந்தர் எ வதற்ெகன் இரட்ைடக் குதிைர ட் ய அழகிய ெபாிய
வண் ெயான் வந்தி ந்த . அவர் அதில் ஏறாைமயால் அ தனிேய
நி த்தப்பட்
ந்த . அதில் ஏ ம் குறிப்ேபா அதற்க கில் ஒ கனவான் வந்
நின்றனர். எல்லாம்
சுப்பிரமணியத் தம்பிரா ைடய உத்தரவின்ப நைட
ெபற்றைமயால் வண் க்காரன் அத்தம்பிரான கட்டைளைய எதிர்பார்த்தி ந்தான்.
தம்பிரான் அவ்வண் யின் அ ேக வந்தார். அப்ேபா அங்ேக நின்றி ந்த கனவான்
அவைர ேநாக்கிக் கம்பீரமாக, " தாங்க ம் ஏறலாேம" என் ெசான்னார்.
அக்கனவான் உயர்ந்த சட்ைடெயான்ைற அணிந்தி ந்தார். காதில் ெவள்ைளக்
க க்கன்கள் ஒளிவிட்டன. ைகயில் ேமாதிரம் மின்னிய . நல்ல ேவைலப் பா ைடய
பிரம்ெபான்ைற அவர் ைகயில் ைவத்தி ந்தார். அ க்க மீைசைய
க்கிக்ெகாண்
நின்றார். ஒ ெபாிய ெசல்வராக யாவ ம் நிைனக்கும்ப அவ ைடய ேதாற்றம்
இ ந்த .
அக்கனவான் அரசைரச் ேசர்ந்தவர்க

ள் ஒ

தக்க அதிகாாிெயன்

தம்பிரான்

எண்ணினார். 'இல்லாவி ல் இவ்வள உாிைமேயா ேபசுவாரா?' என்ப அவர்
எண்ணம். ஆத ன் உடேன கனவாைனத் தம் டன் ஏற்றிக்ெகாண் கட்டைள
மடத்திற்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தனர். மா ரம் ெரயில்ேவ ஸ்ேடஷனி
ந் கட்டைள
மடம் ன் ைமல் ரம் இ க்கும். இ வ ம் வண் யில் ெமௗனமாகேவ ெசன்றனர்.
அரச க்கு நிகழ்ந்த உபசாரங்கள் அளவற்றன. உபசாரங்கள் ெசய்வதில்
அம்பலவாண ேதசிகைரப் ேபான்றவர்கள் உலகத்தில் சிலேர இ க்கக்கூ ம்.
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அவ ைடய கட்டைளயின்கீழ் ஓர் அரச க்கு நைடெப ம் உபசாரத்ைதப்பற்றி
எ

வ

எங்ஙனம் இய

ம்?

கட்டைள மடத்தில் அங்கங்ேக ேதாட்டங்களில் ெகாட்டைகக ம் பந்தல்க ம்
அைமக்கப் ெபற்றி ந்தன. நாற்கா க ம் ேஸாபாக்க ம் ேமைஜக ம்
ேபாடப்பட்
ந்தன. மடத்தின் பின் றத்தி ள்ள ெபாிய ெவளியினிைடேய இ ந்த
'ச கண் 'யில் அரசர் தங்கியி ந்தார். சுப்பிரமணியத் தம்பிரான் தம் டன் வந்த
கனவா க்கு அங்ேக ள்ள இடங்கைளக் காட் ச் ெசௗகாியமான இடத்தில்
இ க்கும்ப ெசால் விட் மற்றக் காாியங்கைளக் கவனித்தற்குச் ெசன்றனர்.
அக்கனவான் ஒ நல்ல இடத்தில் தங்கினார். அரச ள்ள இடத்திற்குச் ெசல்ேவா ம்
அங்கி ந் தி ம்பி வ ேவா ம் ெசல் ம் வழியின் இைடயில் அவ க்கு இடம்
அைமந்தி ந்த . அங்ேக நல்ல ேஸாபாக்க ம் வட்ட ேமைஜ ம் நார்கா க ம்
இ ந்தன.
பிற்பக ல் அரசர் வந் இறங்கினாராத ன் அவ க்கும் பிற க்கும் பலகாரங்கள்
பழவைககள் த யன அளிக்கப்பட்டன. அரச ள்ள இடத்திற்கு அவற்ைற மடத்
ேவைலக்காரர்கள் எ த் ச் ெசன்றார்கள். இைடேய தங்கியி ந்த கனவான், " என்ன
அ ?" என்

ேகட்டார். அவர்கள், "பலகாரங்கள்" என்றார்கள். " இங்ேக ெகாண்

வா ங்கள். என்ன என்ன ெகாண்
ெசய்தைவகளா?" என்
அவற்ைறக் ெகாண்

ேபாகிறீர்கள்? எல்லாம் சுத்தமான ெநய்யில்

அவர் ேகட்டார். ேவைலக்காரர்கள் அக்கனவானிடம்

ெசன்றார்கள்; அவர் ஒவ்ெவா

வைகயி

ம் சிறி

சிறி

எ த்

ைவக்கச் ெசய் உண் சுைவ பார்த்தார் ேபஷ்! நன்றாக இ க்கிற ; ெகாண்
ேபாங்கள்" என் அ மதி ெகா த்தார்.
ேவைலக்காரர்கள் அக்கனவா ைடய ேதாற்றத்தா ம் சற்ேற ம் அச்சமின்றி
அதிகாரத் ெதானிேயா ேபசும் ேபச்சா ம் அவர் அரச ைடய அதிகார்க ள்
க்கியமானவெரன் எண்ணினார்கள். அரச ைடய உணவில்
குற்றமில்லாதி ப்பைத அறிந் ெகாள்ள அரண்மைனயில் 'உண் காட் கள்' என்ற
ஒ வைகயினர் இ ப்ப ண் . அவர்கள் அரச க்குாிய உணைவ அவ க்கு ன்
உண் குற்றமற்றெதன் ெதாிவித்த பின்னேர அவ் ண அரச க்கு அளிக்கப்ப ம்.
அவர் அத்தைகயவர்களில் க்கியமானவராக இ க்கலாெமன் சிலர் எண்ணினர்.
கனவான் தி ப்திேயா அ மதி ெகா த்ததனால் ேவைலக்காரர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி
ெபற் ப் பலகாரம் த யவற்ைற அரச ள்ள இடத்திற்குக் ெகாண் ெசன்றார்கள்.
அப்பால் அவர்கள் எைதக் ெகாண் ேபானா ம் தாமாகேவ அக்கனவானிடம்
காட் விட் அ மதி ெபற் ச் ெசல்லத் தைலப் பட்டார்கள். கனவா ம்
ஒவ்ெவான்ைற ம் நாவாரச் சுைவத்

வயிறார உண்

வந்தனர். இைடயிைடேய, "
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இரண் ைககளா ம் எ த் ச் ெசல் ங்கள்", "அைத
க்ெகாண்
என்பன ேபான்ற சில கட்டைளகைள ம் இட் வந்தார்.
அரசாிடம் ெசல்ேவார்கைள இங்ஙனம் அதிகாரம் ெசய்தேதா
அரசாிடமி ந்

ேபாங்கள்"

நில்லாமல்

வ ம் அரண்மைன ேவைலக்காரர்களிட ம் அக்கனவான், " எல்லாம்

சாியாக நடக்கின்றனவா? அந்தப் பக்ஷணம் எப்ப ? இன்

ம் யா க்காவ

ஏதாவ

ேவண் மா?" என் சில ேகள்விகைள ம் ேகட்டார். மடத்ைதச் ேசர்ந்த அதிகாாியாக
அவர்கள் அவைர எண்ணி அவர் ேகட்ட ேகள்விக க்ெகல்லாம் மாியாைதயாக
விைடயளித் ச் ெசன்றார்கள். இங்ஙனம் இ சாராரா ம் மதிக்கப்பட்
வி ந் ணைவ த ல் சுைவத் க்ெகாண் சுகமாக அவர் இ ந் வந்தார்.
பாஸ்கர ேச பதியரசர் இரண்
ன் நாட்கள் மா ரத்திேலேய தங்கியி ந்
அய
ள்ள ஸ்தலங்கைளத் தாிசனம் ெசய் வந்தார். நான் அக்காலத்தில்
கும்பேகாணம் கலாசாைலயில் இ ந்ேதன். எனக்கு வி
ைற நாட்களாக
இ ந்தைமயின் நா ம் தி விைடம
ர் ெசன் அம்பலவாண ேதசிகர்
ேநாக்கத்தின்ப
ம் அரசர வி ப்பத்தின்ப
ம் அங்கி ந் மா ரம் ேபாய்
உடனி ந்ேதன்.
ன்றாம் நாள் இர

எட்

மணிக்குச் ேச பதி மன்ன க்குத்

தி விைடம
ாி
ந் ஒ தந்தி வந்த . அதில், அரச ைடய ஜா ைகங்காியம்
ெசய்பவர்களில் மற்ெறா வ ம் இறந் விட்டாெரன்ற ெசய்தி இ ந்த . த ல்
ஒ வர் இறந் ேபானதனால் உண்டான வ த்தேம அரச க்கு அதிகமாக இ ந்த .
அவர் தி விைடம
ாி
ந்
றப்ப ம் காலத்தில் மற்ெறா வ க்கும் சிறி
வாந்திேபதி கண்ட . அவ ம் இறந் விட்டாெரன்ற ெசய்திையயறிந்த அரச க்கு
ஒன் ம் ேதான்றவில்ைல. ேபசாமல் தைல குனிந்தப ேய யரத்தில் ழ்கியி ந்தார்.
அவ க்கு அ கிேல ெசன் ஆ தல் கூறேவா ேபசேவா யாவ ம் அஞ்சினர். அங்ேக
வந்தி ந்த பல்லவராயப்பட் அழகப்பப்பிள்ைள, வல்லம் பரம சிவம்பிள்ைள த ய
ெபாியெசல்வர்கள் பல ம் கூ எவ்வா அரசேரா ேபசி அவ ைடய மனைத
மாற்றேவண் ெமன்

ேயாசித்தார்கள்;

"யார் த ற் ேபாய்ப்ேபசுவ ?" என்ற ேகள்விக்கு விைட பகர்வார் ஒ வ ம்
இல்ைல. அப்பால் அவர்கள் சுப்பிரமணியத் தம்பிரானிடம் தம் க த்ைத
விண்ணப்பித் அவைரேய ேபாகும்ப ேவண் னர். அவ ம் அரசைர அ க
அஞ்சினர்.
இங்ஙனம் யாவ ம் ஒ ங்ேக கூ ஒ
வந்த என்னிடம் ெதாிவித்தனர். அவர்க

வழி ம் ெதாியாமல் கவைல ற் அங்ேக
ைடய கவாட்டத்தின் காரணத்ைத ம்

விஷயத்ைத ம் உணர்ந்ேதன்; " ஏேதா ஒ வா
ெசால் விட் யாவைர ம் அைழத் க்ெகாண்

யன் பார்க்கலாம்" என்
ேச பதியரசர் இ க்குமிடம்

13
ெசன்ேறன். அவேரா எங்கள் வரைவக் கவனிக்க மில்ைல; தைல நிமிர மில்ைல;
கற்சிைலையப்ேபால் இ ந்த இடத்திேலேய அமர்ந்தி ந்தார். அவர் அங்ஙனம்
இ ந்ததனாேலேய அவ ைடய மனத் ள் இ ந்த க்கத்ைத ஒ வா அளந்
உணர்ந்ேதன்.
"அவ்விடத் க்குத் ெதாியாததல்ல. நம் ைடய இஷ்டப்ப
ஈசுவர சங்கற்பத்ைதயார் மாற்றக் கூ ம்?" என்
அரசர் தைல நிமிரவில்ைல.

என்ன நடக்கிற ?

க்கம் விசாாிக்கத் ெதாடங்கிேனன்;

" வந்த இடத்தில் இப்ப ேநர்ந்த மனத் க்கு மிக்க வ த்தம் தரக்கூ ய தான்.
ஆனா ம் மகா ங்க ர்த்தியின் நிைனவாகேவ அவர்கள் காலமாகியி க்க
ேவண் ம். அந்த இரண் ஆத்மாக்க ம் நல்ல கதி யைட ெமன்பதில் சந்ேதகேம
இல்ைல. ஒ கால் ெபாிய வி ந்தில் அதிகமாகச் சாப்ப ட க்கலாம். அதனால்
உண்டான அஜீரணத்தினால் இப்ப ேநர்ந் விட்ட . ஒ வர் ேபானாெரன்றால்
மற்ெறா வ மா ேபாகேவண் ம்? இந்த இ வ ைடய கதிைய ம் பார்க்கும்ேபா
எனக்கு ேவெறா கவைல உண்டாகிவிட்ட . கவைலக்கிடமான ம ஷர் ஒ வர்
இவ்விடத்தி ம் இ க்கிறார். அவர் ெசய் ம் காாியங்கைளப் பார்க்ைகயில் அவ க்கு
எந்தச் சமயத்தில் என்ன ேந ேமாெவன்ற பயம் எல்ேலா க்கும் உண்டாகியி க்கிற "
என்ேறன்.
" என்ன!" என்

அரசர் தைல நிமிர்ந்

ேகட்டார்.

"இந்த விஷயத்ைத நிைனத்தால் ஒ பக்கத்தில் ஆச்சாிய ம் ஒ பக்கத்தில்
கவைல ம் உண்டாகின்றன. இவ்விடத்தில் ஒ கனவான் இ க்கிறார். அவர் இந்த
ன் நாட்களாக இவ்விடத் க்கு வ ம் ஆகாரங்கைளெயல்லாம் வாய்
ெகாண்டமட் ம் சாப்பிட் வ கிறார். அரண்மைனையச் ேசரந்தவர்கள் அவைர
மடத் அதிகாாியாக எண்ணிக் ெகாண்
க்கிறார்கள். மடத்ைதச் ேசரந்தவர்கேளா
மகாராஜாைவச் ேசர்ந்தவராக எண்ணிக்ெகாண்
க்கிறார்கள். அவேரா இரண்
பக்கத்தாைர ம் ஏமாற்றி அதிகாரம் ெசய் ெகாண் கிைடத்தவற்ைறெயல்லாம்
உண் வ கிறார். அவர் எப்ப ப்பட்டவராக இ ந்தா ம் குற்றமில்ைல பின்னால்
ஏதாவ விபாீத ண்டானால் என்ன ெசய்வெதன் தான் ேயாசிக்க
ேவண் யி க்கிற *. என்ன ெசய்வ ? சபலம் யாைரத்தான் வி கிற ?" என்
ெசால் அந்தக் கனவான் ெரயில் வண் யி
ந் இறங்கின
தல் யாெதா
சம்பந்த ம் இல்லாமல் உபசாரங்கைளப் ெபற் வ வைத விாிவாகக் கூறிேனன்.
அரச க்கு உடேன சிாிப் வந்

விட்ட ; "அெதன்ன சங்கதி?" எங்ேக இ க்கிறான்

அந்த ம ஷன்?" என் ெசால் க்ெகாண்ேட எ ந்தார். அைழயா வி ந்தினராகிய
அந்தப் ேபா க் கனவாைனப் பார்க்க யாவ ம் றப்பட்டனர். தம்பிராேனா மிக்க
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ேகாபத்ேதா

விைரவாக

த ற் ெசன்றனர். ஆரம்பத்தில் ேமாசம் ேபானவர்

அவரல்லவா? தம்பிரான் வ வைதக் கண்ட அக் கனவான், "வா ங்கள், வா ங்கள்"
என்றார். தம்பிராேனா ேகாபத்ேதா , " யாரடா நீ?" என்

ேகட்டார். "நானா? நான்

தஞ்சா ர் ராஜ வம்சத்ைதச் ேசரந்தவெனன்ப ெதாியாதா?" என்றார் கனவான்.
இ வ க்கும் சிறி வாக்கு வாதம் நிகழ்ந்த . அதற்குள் மற்றவர்க ம் வந்
விட்டார்கள். அக்கனவாைன ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா ேகள்வி ேகட்கத்
ெதாடங்கினர். ேவைலக்காரர் சிலர் அவைர ெவளியிேல அைழத் ச் ெசன்றனர்.
ேச பதி மன்ன ைடய யரம் இ ந்த இடம் ெதாியாமல் மைறந் விட்ட ; "என்ன
ைதாியம்!" என் ெசால் நைகத்தார். அவ ைடய யரம் மாறிய கண்
யாவ க்கும் ஆ தல் உண்டாயிற் . சுப்பிரமணியத் தம்பிரா ம் மற்றச் ெசல்வர்க ம்
என்ைன ேநாக்கி, " அந்த விஷயம் உங்க
ேகட்டார்கள்.

க்கு எப்ப த் ெதாிந்த ?" என்

" அந்த மனிதர் கும்பேகாணத்தில் ெபா க்கைட ைவத்தி க்கிறார்; மகாராஷ் ரர்.
சில சிப்பந்திகைள ைவத் க்ெகாண் ெகௗரவமாக இ க்கிறார். அவைர எனக்குத்
ெதாி ம்; என்ைன அவ க்குத் ெதாியா . அவைர நான் ஆரம்பத்தி
ந்ேத கவனித்
வந்ேதன். இைதப்பற்றி நான் ஏன் ெசால்ல ேவண் ெமன் விட் விட்ேடன். இந்தச்
சமயத்தில் ேவ வழியில்ைல. மகாராஜாவி ைடய க்கத்ைத மாற் வதற்கு அவர்
வரலா உபேயாகமாயிற் . பாவம்! என்னால் அவ ைடய ேவஷம் ெவளிப்பட்ட "
என்ேறன்.
அன்
வ ம் அரச ம் மற்றவர்க ம் கல்யாணங்களி ம் ேவ
விேசஷங்களி ம் அைழயா வி ந்தாக வந்
ைழந் ெகாண் ஆரவாரம்
ெசய்பவர்கைளப் பற்றிேய ேபசிப் ெபா
ேபாக்கினார்கள்.
-------------------3. திவான். ஸர். அ. ேசைஷயா சாஸ்திாியார்*
* சுேதசமித்திரன், விஜயதசமி மலர், 1936
அமராவதி ேசைஷயா சாஸ்திாியார் ெதன்னாட் ல் ேதான்றிய ஆச்சாிய
ஷர்க ள் ஒ வர். அவர் தி வனந்த ரம் ஸமஸ்தானத்தி ம்
க் ேகாட்ைட
ஸமஸ்தானத்தி ம் திவானாக இ ந்த காலத்தில் அவ்விடங்களில் ெசய்த தி த்தங்கள்
பல. அவர் சி பதவியி
ந் தம் ைடய விடா யற்சியினாேல உயர்ந்த நிைலக்கு
வந்தவர். ஆத ன் உலகியைல அவர் நன்கு உணர்ந்தி ந்தார்.
ெசயல்கள்
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பலவைகயான குைறபா கைள அைடந்தி ந்த
க்ேகாட்ைட ராஜ்யத்ைத அவர்
திவான் ாீெஜண்டாக இ ந் மீட் ம் நல்வளப்ப த்தினார். அவ ைடய நிர்வாகத்
திறைம ம், கு கைளப் பா காத்த ைற ம், ேவ சிறந்த குணங்க ம் அவ ைடய
ெப ம் க க்குக் காரணமாயின. கவர்னரவர்கேள தம் ைடய ட் க்கு வந் கண்
ேபசி இன்
ம் ெகௗரவம் அவ க்கு இ ந்த .
க்ேகாட்ைடயில் நல்ல தண்ணீர்
வசதிைய ம், அழகிய சாைலகைள ம், பிறநலங்கைள ம் அைமத் அழகுப த்தி
மற்ற இராசதானி நகரங்களி ள்ள சிறப் க்களில் ஒன் ம் குைறவின்றி யி க்கச்
ெசய்தார்.
க்குளெமன் இப்ெபா
வழங்குகின்ற குளத்ைத ெவட் அதி
ந் குழாய்
வழியாக நகாின் பல பாகங்க க்குப் ப கும் தண்ணீர் ெசல் ம்ப ெசய்தார்.
அங்ஙனம் ெசய்வதற்கு ன் தண்ணீாி ள்ள ெக தலால் அவ் ாிற் பல க்கு நரம் ச்
சிலந்திெயன்ற வியாதி வ வ வழக்கம். சாஸ்திாியா ைடய ஏற்பா களால்
அவ்வியாதி இ ந்த இடேம ெதாியாமல் மைறந் விட்ட .
ஸமஸ்தானத்தில் ெந ந் ரம் பிரயாணம் ெசய்வதற்கு வசதியாக இ ந்த
வண் கைள நன்றாக அைமக்கச் ெசய் ஒ ங்குப த்தினார். குதிைர வண் க்காரர்கள்
தம் குதிைரகைளப் பலவிடங்களில் அ த் ப் ண்ணாக்கி ஓட் வைத யறிந்
அவ்வா ெசய்பவர்க க்கு அபராதம் விதித் அவர்கைளத் தி த்தினார். இதனால்
வாயில்லாப் பிராணிகளாகிய அைவ தமக்கு உண்டாகும் ன்பத்தினின் ம்
காப்பாற்றப்பட்டன.
பல ெத க்கைளச் சாஸ்திாியார் ஒ ங்காக உண்டாக்கினார். அங்கங்ேக காய்
கறிகள் த யவற்ைற விற்பைத நீக்கி ஒேரயிடத்தில் விற்பதற்குாிய வசதிகைள
அைமத்தார். அங்கங்ேக தீப ஸ்தம்பங்கைள நி வினார்.
பின் ம் அவர் ெசய்த பல சா ாியமான் காாியங்கைள இன் ம்
க்ேகாட்ைடயி ம் அைதச் சார்ந்த இடங்களி ம் உள்ளவர்கள் கைத கைதயாகச்
ெசால் க் ெகாள்வார்கள். அவற்றில் சில வ மா :(1) த ெகாண்ட ஐயனார்
க்ேகாட்ைடயில் இப்ெபா
மார்த்தாண்ட ைபரவ ரெமன்ற ெபாிய ெத
ஒன் இ க்கிற . அ ேசைஷயா சாஸ்திாிகளால் உண்டாக்கப்பட்ட . அங்ேக
ன் ஓாிடத்தில் ஓர் ஆலமர ம் அதன் கீேழ ஐயனார் ேகாவிெலான் ம் இ ந்தன.
அவ்ைவயனா ைடய ெபயர் த ெகாண்ட ஐயனாெரன்ப . மார்த்தாண்ட
ைபரவ ரத்ைத உண்டாக்குவதற்கு ன் அங்ேக சாைலைய அைமக்க
ேவண் யி ந்த . அச்சாைலக்கு ற்கூறிய ஆலமர ம் ேகாயி ம் தைடயாக
இ ந்தன. ஆலமரத்ைத ெவட் விட் த் த ெகாண்ட ஐயனாைர ேவறிடத்திற்குக்
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ெகாண் ெசன் பிரதிஷ்ைட ெசய் விட்டால் தாம் உத்ேதசித்த காாியம் நன்றாக
நிைறேவ ெமன் சாஸ்திாியார் எண்ணினார். உடேன ேவேறாாிடத்தில் அழகிய
ேகாயிெலான்ைறக் கட் வித்தார். ஐயனாைர அங்ேக எ ந்த ளச் ெசய்விப்பதற்கு
ேவண் ய யற்சிகைளச் ெசய்தார். சிலர் அங்ஙனம் ெசய்தல் தகாெதன் த த்தனர்.
சாஸ்திாியார், "நான் நல்ல காாியத்ைத உத்ேதசித் த்தான் இைதச் ெசய்கிேறன்.
ஐயனாாிடத்தில் மற்றவர்க க்கு இ க்கும் பக்திக்கு என் பக்தி சிறிேத ம்
குைறந்ததன் . என் ைடய யற்சிைய ஐயனார் அங்கீகாித் த ள்வாெரன்ற உ தி
எனக்குண் " என் அவர்கைளப் பார்த் க் கூறினார். பிறகு ஐயனா க்கு ஒ
விண்ணப்பம் எ தி அவர் ன் ைவக்கச் ெசய் நமஸ்காரம் ெசய்தார். அதன் சாரம்
வ மா :
'க
கத்தில் கண்கண்ட ெதய்வமாகிய ஶ◌்ாீ ஐயனா ைடய பாதாரவிந்தங்களில்
அ ேயன் ேசஷயா சாஸ்திாி பலேகா நமஸ்காரங்கள் ெசய் சமர்ப்பிக்கும்
விண்ணப்பம்:
'நகரத்ைதப் பா காக்கும் ெபா ட் எ ந்த ளி யி க்கும் ேதவாீர் தி வ ளால்
இந்த நகரத்ைதப் பா காக்கும் கடைமைய வகிக்கும் அ ேயன் ேதவாீ ைடய
ஆஞ்ைஞைய எதிர் பார்த் ச் சில காாியங்கள் ெசய் வ கிேறன். இந்த இடத்தில் ஒ
ெத ைவ ம் சாைலைய ம் உண்டாக்க எண்ணி யி க்கிேறன். அந்தச் சாைல ேநராகச்
ெசல்வதற்கு இந்த ஆலமரம் தைடயாக இ க்கிற . ேதவாீ க்குத் தனியாக ஓர் அழகிய
ேகாயிைலக் கட்டச் ெசய்தி க்கிேறன். ெந ங் காலமாக இந்தப் பைழய ேகாயி ல்
மைழயால் நைனந் ம் ெவயிலால் உலர்ந் ம் எ ந்த ளி யி க்கும் சிரமம் நீங்கி
அக்ேகாயி ல் எ ந்த ள ேவண் ம். இந்த ஆலமரத்ைத ெவட் வைத ம்
அங்கீகாித்த ளி வழி விட ேவண் ம்.'
இந்த விண்ணப்பத்ைத ைவத்த பிறகு நல்ல நாெளான்றில் ஐயனாைர
அவ்விடம்விட் எ ந்த ளச் ெசய்
க்ேகாயி ல் பிரதிஷ்ைட ெசய்வித் ச்
சிறப்பாகக் கும்பாபிேஷக ம் நடத்திப் ைஜ த யன நன்கு நைடெபறச் ெசய்தார்.
அப்பால் ஆலமரத்ைத ெவட் வதற்குாிய யற்சிகைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்.
அதைன ெவட் னால் ஐயனா ைடய ேகாபம் ஏற்ப ெமன் பயந் கூ யாள் யா ம்
அதைன ெவட்டத் ணியவில்ைல. " ஐயனா ைடய அ ைள எதிர்பார்த் நான்
இைதச் ெசய்கிேறன். ஒ வ ம் ெவட்ட ன்வராவிட்டால் நாேன த ல் ெவட்ட
ஆரம்பிக்கிேறன்" என் ெசால் விட் ச் சாஸ்திாியார் தம் ைகயில் ேகாடாிைய
எ த் க் ெகாண்டார். அவர் மிகப் ப த்த ேதக ைடயவர். அவர் ெவட் ம்
காட்சிையப் பார்ப்பதற்காக அளவற்ற ஜனங்கள் வந் கூ நின்றனர்.
சாஸ்திாியார், " த ெகாண்ட ஐயனார் ைண" என் ெசால் க்ெகாண்
ேகாடாிைய ஓங்கினார். ஐயனாாிடத்தில் பய ள்ள பல ஜனங்க ம் சாஸ்திாி யா க்கு
ஏேத ம் அபாயம் ேநாி ெமன்ேற எண்ணினார்கள். சிலர், அவர் ஓங்கிய ேகாடாி
அவர் கா ேலேய ◌ி ந்
ன்பத்ைத விைளவிக்குெமன் நிைனத்தார்கள். ேவ
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சிலேரா ஆலமரத்தி
ந் குபீெரன் இரத்தம் சாஸ்திாிக ைடய கத்தில் பீாிட்
அ க்குெமன் க தினர். கூட்டத்தினர்கள் கண்கள் அத்தைன ம் சாஸ்திாியார்
ஓங்கிய ேகாடாியின்பால் இ ந்தன.
'ெசாத்'ெதன் பச்ைச ஆலமரத்தின் ேமல் ேகாடாி பாய்ந்த . அபாயமான நிகழ்ச்சி
ஒன் ம் ேநரவில்ைல. சாஸ்திாியா க்குப் பின் ம் உத்ஸாகம் உண்டாயிற்ேறயன்றிச்
சிறிேத ம் ேசார் உண்டாகவில்ைல. 'ெபாிய பக்திமா ம் குணவா மாகிய
சாஸ்திாிகளிடத்தில் ஐயனா க்குக் ேகாபம் வர நியாயம் இல்ைல. சாஸ்திாிகள் ெதய்வ
ஸம்மதமான காாியத்ைதேய ெசய்கிறார்' என் சிலர் தம் ள்ேள கூறிக் ெகாண்டனர். '
இவர் ெவட் விட்டார். ஐயனார் இவ க்கு உத்தர ெகா த்தி ப் பதனால்தான்
ேகாடாி மரத்தில் பாய்ந்த . இனிேமல் இந்த மரத்ைத ெவட்டத் ணியலாம்' என்
சிலர் கூறினர். உடேன அ கி
ந்த ேவைலயாட்கள் சிறி ம் அச்சமின்றி
ஆலமரத்ைத ெவட் ச் சாய்த்தனர்.
ஆலமரம் ெவட்டப்பட்ட . அதனால், உத்ேதசித்தி ந்த சாைல ஒ ங்காக
அைமந்த . மார்த்தாண்ட ைபரவ ர ம் அழகாக அைமக்கப் ெபற்ற . ஐயனார்
க்
ேகாயி ல் பின் ம் சிறப்பாக ற்றி க்கிறார். அவர் ன் இ ந்த இடத்தில் ஒ
பீடம் மட் ம் இ க்கிற . அைத ம் இப்ெபா
நகரவாசிகள் பயபக்திேயா
சித்
வ கிறார்கள்.
(ii) "லாந்தல் பத்திரம்"
சாஸ்திாியார் அரசாங்கத் க்கு வ ம் விண்ணப்பங்கைள ம் மற்றக் க தங்கைள ம்
ேநாில் கவனித் ச் சு க்கமாக ம் விேநாதமாக ம் உத்தர எ திய ப் வார். எந்தப்
பாைஷயில் விண்ணப்பம் உள்ளேதா அந்தப் பாைஷயிேலேய உத்தரெவ திக்
ைகெய த்தி வார்.
க்ேகாட்ைடயில் சில திகள் கூ கிற சந்தியில், ன் ஐந் லாந்தர்
கம்பெமான் ம் அைதச் சார்ந்த ேமைடெயான் ம் இ ந்தன. அவ் ாில் ஒ
' கம்மதியர் காலணா, அைரயணா விைல ள்ள பாட் ப் த்தகங்கைளப்
பா க்ெகாண்ேட விற்பைன ெசய் வந்தார். அவைரச் சுற்றிப் பலர் கூ ப் பாட் க்
ேகட்பார்கள்; அவர்களிற் சிலர் த்தகத்ைத ம் விைலக்கு வாங்கிக் ெகாள்வார்கள்.
நிைலயாக ஓர் இடத்தில் இ ந் விற்றால் அ கூலமாக இ க்குெமன்
அம் கமதியர் எண்ணினார். அதற்கு உாிய இடம் ற்கூறிய ஐந் லாந்தல் ேமைடேய
ெயன் அவ க்குத் ேதாற்றிய . அங்ேக யி ந் பாட் ப் பா க் ெகாண்
த்தக
விற்பைன ெசய்வதற்குத் *'தர்பார் ஆபி 'ன் அ மதி ேவண் யி ந்த . அதனால்,
அ மதி அளிக்க ேவண் ெமன் அவர் தர்பார் ஆபி ற்கு ஒ விண்ணப்பெம தி
அ ப்பியி ந்தார்.
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க்ேகாட்ைட, அரசாங்க ஆபீைஸத் தர்பார் ஆபீெஸன்

ெசால்வ

வழக்கம்.

ேசைஷயா சாஸ்திாியிடம் விண்ணப்பம் வந்த . அவர் உடேன அதன் ேமல் நீலப்
ெபன் லால், "சாயப் லாந்தல் பத்திரம்" என் எ தி அ ப்பிவிட்டார். த்தக
வியாபாாி அைதப் பார்த்தார். அவ க்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. "லாந்தலாவ !
பத்திரமாவ ! இந்த மனிதர் இப்ப யா உத்தர

ேபா வார்? லாந்த

பத்திரமா? இல்ைல ெயன்றால், நான் லாந்தைலத்

க்கு இ

க்கிக்ெகாண்

ேபாய்வி ேவெனன்ற பயமா?" என் ெசால் க் ெகாண்டார். அந்த லாந்தல்
ேமைடயி
ந் பாட் ப் பா அவர் த்தக வியாபாரஞ் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்.
ஒ நாள் அளவற்ற கூட்டம் அவைரச் சுற்றிக் ெகாண்ட . அவர் உத்ஸாகமாகப்
பா ம்ேபா கூட்டத்தில் இ ந்த சி ைபயன் ஒ வன் ேமைட மீேதறி லாந்தைலப்
பி த் த் ெதாங்கிக் ெகாண்ேட ேகட்டான். அைதப் த்தக வியாபாாி கவனித்தார்.
சிறி ேநரம் அவன் அப்ப ேய இ ந்தா ம், தினந்ேதா ம் அப்ப யாராவ
ெசய்தா ம் லாந்தல் உைடந் வி ெமன்பைத அவர் உணர்ந்தார். அப்ெபா
சாஸ்திாிக

ைடய உத்தர

தான்

அவ க்கு விளங்கிய ; "அச்சா எஜமான்!" என்

ெசால் க் ெகாண்ேட அந்தப் ைபயைனக் கீேழ வரச் ெசய்தார். 'நான் விற்கும்ேபா
இவ்வா கூட்டம் கூ ெமன்பைத ம், கூட்ட மிகுதியால் யாேர ம் இந்த ேமைட மீ
ஏறி லாந் தைல உைடத் வி வாெரன்பைத ம் ன் ேயாசைன ெசய் எ தின
எ த்ைத நாம் அவசரப்பட் அவமதித்ேதாேம!' என் தம்ைமத் தாேம ெநாந்
ெகாண்டார். அ
தல் அவ க்கு விற்பைனயில் ஒ கண் ம் லாந்த ல் ஒ
கண் ம் இ ந் வந்தன.
(iii) "அவர் ெசத்தாேலா?"
ஒ

கிராமத்தி

ந்த கணக்குப் பிள்ைள ெயா வர் சாியாகக் கணக்குகைள

ைவத் க்ெகாள்ளவில்ைல; ேவ சில குற்றங்கைள ம் ெசய்தார். அதனால்
சாஸ்திாியார் அவைர ேவெறா கிராமத் க்கு மாற்றி விட்டனர். பல வ ஷங்களாக
இ ந் வந்த கிராமத்ைத விட் ப் ேபாவதில் அந்தக் கணக்குப் பிள்ைளக்கு மனம்
இல்ைல. அதனாற் ெப

யற்சி ெசய் , அவைர மாற்றினால் தங்க

ெக தி விைள ெமன் ம், அவைரயல்லாமல் ேவ

யா ம் இ ந்

க்கு மிக்க
நிர்வகிக்க

யாெதன் ம், பணவசூல் ெசய்வதற்கு இயலாெதன் ம், அவர் மிக ம்
நல்லவெரன் ம் எ திய மகஜர் ஒன்றில் பல ற் க்கணக்கான ேபர்கைளக்
ைகெய த்திடச் ெசய் தர்பா க்கு அ ப் வித்தார். அைதச் ேசைஷயா சாஸ்திாியார்
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பார்த்தார்; அதன் ேமேல, "அவர் ெசத்தாேலா-?" என்
அவ் ரா க்ேக அைதத் தி ப்பி அ
(iv) "வ த்த ெகாள்

நீலப் ெபன்

லால் எ தி

ப்பிவிட்டார். அப்பால் ேபசுவதற்கு வாேய ?

ைளக்குேமா?"

ஒ சமயம் உத்திேயாகஸ்தர் ஒ வர் தாம் ெசய்த குற்றங்க க்காக ேவைலயி
ந்
நீக்கப் பட்டார். தமக்கு எப்ப ேய ம் மீண் ம் ேவைல தர ேவண் ெமன் அவர்
எவ்வளேவா

யன்றார்; பல கனவான்களிடமி ந்

சிபார்சுக் க தங்கைள வாங்கி

ய ப்பினார். தம் ைடய கு ம்ப நிைலைய ம், தம் ைடய தகுதிைய ம்,
பிறவற்ைற ம் மிக விாிவாக எ தி ஒ விண்ணப்பத்ைத அ ப்பினார். சாஸ்திாியார்
பார்த்தார். "வ த்த ெகாள் ைளக்குேமா? * பர்த் ப்பானபின் ேவைல கிைடக்குேமா?"
என் அந்த விண்ணப்பத்தின்ேமல் எ தி அ ப்பி விட்டார்.
--------* பர்த் ப் - ேவைலையவிட் த் தள்

தல்

(v) "பணம் இ ந்தால்"
சில கனவான்கள் கூ நகரத்திேல சில ெசௗகாியங்கைளச் ெசய் தர
ேவண் ெமன் எ தியி ந்தனர். இன்ன இன்ன காாியங்கைளச் ெசய்தால் இன்ன
இன்ன அ கூலங்கள் உண்டாகுெமன் அவர்கள் எ த் க் காட் யி ந்தார்கள்.
சாஸ்திாியார் அந்தக் காாியங்கள் ெசய்ய
ெமன்ேற ம்
யா ெவன்ேற ம்
ேநேர எ தாமல், "பணம் இ ந்தால் இ

ம் ெசய்யலாம்; இன்ன ம் ெசய்யலாம்.

பணமில்லாக் குைறக்கு யார் என்ன ெசய்யலாம்?" என்

மட் ம் எ தி ய

ப்பினார்.

(vi) எ ைக ேமாைன உத்தர கள்
சாஸ்திாியா ைடய உத்தர களிற் சில எ ைக ேமாைனேயா

கூ

இ க்கும்.

இராஜ கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர் ஒ வர் தம் ேசவக க்கு வில்ைல தாிக்கும் உாிைம
வழங்க ேவண் ெமன் விண்ணப்பஞ் ெசய் ெகாண்
ந்தார். அங்ஙனம் ெசய்ய
அ மதி அளித்தால் பலர் இங்ஙனேம விண்ணப்பம் எ தித் ெதால்ைல
அளிப்பார்கெளன்பைதச் சாஸ்திாிகள் அறிந்தவர். ஆத ன் அவ்விண்னப்பத்திற்கு
எ தி வி த்த விைட வ மா :
"ேகட்பேதா வில்ைல; ெகா ப்பேதா வில்ைல; ெகா த்தா

ம் ெதால்ைல."
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ேவெறா சமயம் வல்லநாட்ைடச் ேசர்ந்த 'ெரவின் இன்ஸ்ெபக்ட' ாிடமி ந்
விண்ணப்பம் வந்த . அவர் எப்ெபா
ம் கீேழ பட் ப்பா ம் கம்பளி ம் விாித்
அதற்கு ேமேல சிறிய கணக்குப் பிள்ைள ேமைஜ ெயான்ைற ைவத் க்ெகாண்
ேவைல பார்ப்பார். தம் ைடய உத்திேயாக நிைலக்கு அப்ப யி த்தல்

ஒ

குைறவானெதன் அவர் எண்ணினார். ஆத ன், தமக்கு ஒ ேமைஜ ம் நாற்கா
ம்
தர்பாாில் உத்தரவாக ேவண் ெமன் விண்ணப்பம் ெசய் ெகாண்டார். அதற்கு அவர்
ெபற்ற உத்தர , "வட்டேமா எட் , வல்ல நாட்

மாகாணம், பட் ப் பா ம் கம்பளி ம்

பற்றாேவா?" என்ப , எட்ேட வட்ட ைடய வல்லநாட் மாகாணத்தின் ெரவினி
இன்ஸ்ெபக்ட க்கு அவ்வள ஆடம்பரம் ேவண் யதில்ைல ெயன்பைத இதன் லம்
சாஸ்திாியார் ெதாிவித் விட்டார்.
---------

4. மாணாக்கர் விைளயாட் க்கள்

மாணாக்கர்கள் ெசய் ம் இத்தைகய விைளயாட் ச் ெசயல்களில் ஒவ்ெவான் ம்
விேநாதமாக இ க்கும். ஆசிாியர்களாக இ ந்தவர்கள் யாவ ம் இத்தைகய
ெசயல்கைளப்பற்றி அ பவத்தில் நன்கு அறிந்தி ப்பார்கள். இவற்ைற
விஷமெமன்ேறா, கு ம்ெபன்ேறா, அசட் ச் ெசயெலன்ேறா கூ வைதவிட
விைளயாட்ெடன் ெசால் வேத மிக ம் ெபா த்தமாக எனக்குத் ேதாற் கிற .
இத்தைகய மாணாக்கர் விைளயாட் க்களில் எனக்கு இப்ெபா
ஞாபகம்
வந்தவற் ள் சிலவற்ைற எ த வி ம் கின்ேறன்.
அண்ட லகம்
நான் கும்பேகாணம் காேலஜில் ேசர்ந்த டன், என்ைனத் தன் ைடய ஸ்தானத்தில்
ைவத் உபகாரம் ெசய்தவ ம் எனக்கு ன் அங்ேக தமிழாசிாியராக இ ந்தவ மாகிய
வித் வான்
தியாகராச ெசட் யார் மாணாக்கர்க க்குப் பாடஞ் ெசால் ம்
ைறைய எனக்குக் கற்பித்தார். அதற்கு ன் ஆங்கிலப் பள்ளிக்கூடத்திற்
பாடஞ்ெசால் ம் பழக்கம் எனக்கு ஒ சிறி ம் இல்ைல. மடத்திற் பாடஞ் ெசால் க்
ெகா ப்பதற்கும் காேலஜில் பாடஞ் ெசால் க் ெகா ப்பதற்கும் எவ்வளேவா
ேவற் ைம உண் .
பாடஞ் ெசால்

ம்ேபா

ெசய் ைளப் ப க்கச் ெசய்

அதி

ள்ள விஷயத்ைதச்

சு க்கமாக த ற் ெசால் வி ேவன்; அப்பால் க னமான பதங்க க்கு உைர
கூ ேவன். இயன்றவைரயிற் பிள்ைளகைள இைச டன் ப க்கச் ெசால்ேவன். இைசப்
பயிற்சி இல்லாதவர்கைள வற்
த்தமாட்ேடன். ப க்கும்ேபா ெசாற்கள் நன்றாக
விளங்குமா பிாித் த் தி த்தமாகப் ப க்கும்ப கற்பிப்ேபன். தல்நாள் நைடெபற்ற
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பாடத்தில், ம நாள் ேகள்வி ேகட்ட பிறேக
வழக்கம்.

ப் பாடத்ைதத் ெதாடங்குவ

என

ஒ
ைற எப்.ஏ. தல்வகுப்பில் ைநடதம் பாடஞ்ெசால் வந்ேதன். அதில் இந்திரப்
படலம் பாடமாக அைமந்தி ந்த . ஒ நாள் வழக்கம் ேபால் தல்நாள் நடந்த
பாடத்திற் ேகள்வி ேகட் க் ெகாண்

வந்ேதன். ஒ

"அண்ட லகத் திைறவ னவ் ழி யி ப்ப" என்பதி
ெபா ெளன்ன ெவன்

ஒ

ெசய் ட்பகுதியாகிய,
ள்ள அண்ட லக ெமன்பதன்

மாணாக்கைரக் ேகட்ேடன். அவர் சிறி ம் ேயாசியாமல்,

"நாக லகம்" என் ெசான்னார். அவர் ெசால் ம் விைட என் காதில் வி வதற்கு ன்
வகுப்பில் உள்ள பிள்ைளகள் யாவ ம் ெகால்ெலன் சிாித்தார்கள். சிலர் சிாிப் த்
தாங்க மாட்டாமல் வாையத் ணியால் ெபாத்திக் ெகாண்டனர். விைட கூறியவர்
பிைழயாகக் கூறினாெரன்ப

யாவ க்கும் ெதாி ம். 'ஆனால் அதற்காக இவ்வள

சிாிப் ஏன்?' என் நான் நிைனத்ேதன். விைட ெசான்ன மாணாக்க ம் ஒன் ம்
விளங்காதவைரப் ேபால் நின்றனர். நான் எல்ேலாைர ம் சும்மா இ க்கும்ப
குறிப்பித் விட் , "ஏனப்பா நாக லகம் என்றாய்?" என் ேகட்ேடன். அவர் மிக்க
மயக்கத்ைத உைடயவராகிப் பிள்ைளகைள ம் என்ைன ம் மாறி மாறிப் பார்த் ப்
பசபசெவன் விழித்தார். அவர் ஒன் ம் சமாதானம் கூறவில்ைல ெயன்பைத யறிந்த
ேவெறா

மாணாக்கர் எ ந் , " இங்கி ஷில் அண்டர் (Under) என்பதற்குக் கீெழன்

ெபா ள், அண்ட லகம் என்பைதக் கீ லகெமன்ெறண்ணி இப்ப க் கூறினாெரன்
ேதாற் கின்ற " என் ெசான்னார். பின் தான் எனக்கு விஷயம் விளங்கிய .
ஸம்ஸ்கி த ம் தமி ம் கலந்த ெதாடர்ெமாழிகேள தமிழில் வ வ ண்ெடன் ம்
இங்கி ஷ் கலந்த ெமாழிகள் வ வதற்கு நியாயமில்ைல ெயன் ம், இங்கி ஷ்
இந்நாட் க்கு வ வதற்கு ன் ைநடத ஆசிாிய க்கும் இங்கி ஷுக்கும் சம்பந்தேம
யில்ைல ெயன் ம் ஒ வா ெசால் அம்மாணாக்கைர உட்காரச் ெசய்ேதன்.
அப்பால், "பாடம் ப க்கும்ேபா வார்த்ைத கைள நன்றாக ஆராய்ந்
ப க்கேவண் ம். ஒவ்ெவா வார்த்ைத ம் எந்த உ வத்தி
ந் எப்ப மாறி
வந்தெதன் ெதாிந் ெகாள்வ நலம். எந்தச் ெசால் க்கும் மனம் ேபானப ெபா ள்
ெசய்யக் கூடா . வடெமாழிப் பதங்களாக இ ந்தால் அவற்றி ைடய லத்ைத
அறிந் ெகாள்ளேவண் ம்" என் மற்ற வகுப் ப் பிள்ைளக க்கும் ெசான்ேனன்.
வய

ள்ள

த் க்கள்

ைநடதம் நாட் ப்படலத்தில் உள்ள,
"அ மைறக் கிழவ

ள்ளத் தவர்க்ெகட வன்பி னல்கும்
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ெப நிதிக் குப்ைப ேயா ெபய் னல் ெப கி ேயா
வாிவைள யலறி யீன்ற மணியிள நில கா ம்
தி வநீள் கழனி ேதா ஞ் ெசந்ெநைல வளர்க்கு மாேதா"
என்ற பாடைல ஒ

ைற பாடஞ் ெசால்ல ேநர்ந்த .

"நிடத நாட்
ள்ள ெசல்வர்களின் ெப ங் ெகாைடைய ம் நாட் வளத்ைத ம்
கூ வ இச் ெசய் ள். அாிய ேவதத்ைத உணர்ந்த அந்தணர்க ைடய
உள்ளத்தி ள்ள ஆைச நீங்கும்ப அந்நாட்
ள்ேளார் அன்ேபா ெபாிய திரவியத்
ெதாகுதிகைளத் தானமாக அளிப்பார்கள். அங்ஙனம் தானஞ் ெசய் ம்ேபா தாைர
வார்க்கும் ஜலம் ஓ ச் ெசன் வயல்களிற் பாய்ந் அங்குள்ள ெசந்ெநற் பயிைர
நன்றாக வளரச் ெசய் ம். அவ்வயல்களில் சங்குகள் ழங்கிப் பல த் கைளப்
ெப ம். அம் த் க்களின் ஒளி இளநிலைவப் ேபால இ க்கும்" என் ெபா ள்
ெசால் அ ம்பதங்க க்குப் ெபா
ம் ேவ விேசடங்க ம் ெசான்ேனன்.
அவ்வா ெசால்
த்த டன் வகுப்பி
ந்த மாணாக்கர்கள் குறிப்ெப த் க்
ெகாண்டார்கள். அப்ெபா

ஒ

இ க்கும். "ஏன் நிற்கிறாய்?" என்
உண்டாயிற் " என்றார்.

மாணாக்கர் எ ந்

நின்றார். அவ க்கு 14 பிராயம்

ேகட்ேடன். "இந்தப் பாட் ல் ஒ

சந்ேதகம்

நான்: ெசால்லலாேம!
மாணாக்கர்: யாசகத் க்கு வ கிறவர்கள் வயல்கைள ெயல்லாம்
தாண் க்ெகாண் தாேன ஊ க்குள் வரேவண் ம்.! அப்ப வ ம்ேபா வயல்களில்
த் க்கள் நிரம்பியி ப்பைதப் பார்ப்பார்கேள. அவற்ைற எ த் த் தங்கள் ம யிேல
கட் க்ெகான் ேபாய் விற் ச் ெசல்வத்ைத அைடயலாேம! எதற்காக அவர்கள்
யாசிக்க ேவண் ம்?
இப்ப க் ேகட்டவர் உண்ைமயில் விளங்காைமயால் ேகட்டாெரன் எனக்குத்
ெதாி ம். நல்ல குண ைடயவராத ன் இயற்ைகயாகேவ அவர் சந்ேதகித் க்
ேகட்டாெரன் உணர்ந்ேதன். இத்தைகய வ ணைனகைள அவர் ன் ப த்தி க்க
மாட்டாெரன் ேதாற்றிய .
"இந்தப் பாட்
ைடய க த் நிடத நாட் ல் தர்மவான்கள் அதிகமாக
இ ந்தார்கெளன்ப தான். அைதச் சா ர்யமாக இவ்வாசிாியர் வ ணித்தி க்கிறார்.
இங்ஙனம் ெசால் வ கவிக ைடய இயல் . இைதக் கவிமதெமன்
ெசால் வார்கள். இந்த வ ணைன உயர் நவிற்சியணி ெயன் ம் இலக்கணத்தின்
பாற்ப ம். நாம் ேபசும்ேபா கூடச் சில சமயங்களில் இயற்ைகக்கு மாறான
விஷயங்கைளச் ெசால்
மணிக்கு

கிேறாம். ஒ

குதிைரையப்பற்றிப் பாராட் ம்ேபா

ைமல் ேபாகாதா! ' என்கிேறாம். ஒ வ

ைடய ஆற்றைலச்

'அ வா!
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ெசால்

ைகயில், 'இவன் அவைன எ த் ச் சாப்பிட்

வி வான்' என்

கூ கிேறாம்.

ஒ வ ைடய ைகராசிைய, 'நீ ெதாட்டெதல்லாம் ெபான்னாகுேம!' என்

கழ்கிேறாம்.

இத்தைகய வார்த்ைதக

க்கு உள்ளவாேற ெபா ள் ெகாள்ளக் கூடாதல்லவா?

உப்பில்லாமல் கலக்கஞ்சி கு ப்பவெனன்

ஒ வைனப் பாராட் னால், உடேன

கலக்கஞ்சிைய ன்ேன ைவத் , 'இைதக் கு ' என் ெசால் விடலாமா? மற்றவர்கள்
சிரமப்பட் ச் ெசய் ம் காாியத்ைத எளிதில்
ப்பவெனன் தாேன
ெகாள்ளேவண் ம்? இைவ ேபாலேவ கவிகள் தங்கள்
அைமத்தி க்கிறார்கள்.
ஒ

நகரத்தி

ைடய மதில் உயர்ந்

ல்களில் வ ணைனகைள

கற்பக மரத் க்கு ேவ யாக இ க்குெமன்

ெசால்வார்கள்; மதில் மிக உயர்ந்தெதன்ப தான் க த் . ஒ நகரத்ைத
வர்ணிக்கும்ேபா
தியின் இ பக்கங்களி
ள்ள ெதன்னமரங்கள் மிக ம் உயர்ந்
வளர்ந்தி த்தலால் சூாிய ைடய குதிைரகள் ேமேல ேபாகும்ேபா மிதிக்க
அம்மரங்களி ள்ள இளநீர்கள் உைடந் அவற்றி
ந் நீர் திகளில் ஓ ச்
ேசறாவதற்குக் காரணமாகுெமன் ெசால் யி ப்பார்கள். அந்தச் ேசற்றில் ெநல்
விைளக்கலாேம ெயன் ேகட்கலாமா? ெதன்ன மரங்கள் மிக்க ெசழிப் ைடயன
ெவன்ற க த்ைத மட் ம் ெதாிந் ெகாள்ளேவண் ம். இப்ப உள்ள வ ணைனகள்
நம் ேதச பாைஷகளி ள்ள பிற்கால ல்களில் மிக அதிகம்" என் ெசான்ேனன்.
அம்மாணாக்கர் ஒ வா சமாதானமைடந் உட்கார்ந்தார். ஆனா ம்
ச்
சமாதான ம் அைடந்தாராெவன்ப எனக்குச் சந்ேதகமாகேவ இ ந்த . மற்ற
வகுப்பி ள்ள பிள்ைளக க்கும் இத்தைகய சந்ேதகங்கள் ேநராம
க்குமா
இவ்வ ணைனகைள உள்ளப ேய ெபா ள் ெசய் ெகாண் அதன் ேமல் ஆராய்ச்சி
ெசய்வ விபாீதமாகுெமன் ம், கவியி
ேவண் ெமன் ம் ெசான்ேனன்.

ைடய க த்ைத யறிந்

சந்ேதாஷிக்க

'எங்கள் ஐயா'
தியாகராஜ ெசட் யார் காேலஜ் ேவைலயி
ந் விலகிய பின் ம் சில
மாதங்கள் கும்பேகாணத்திேல மகாதளம்ேபட்ைடத் ெத வில் இ ந் வந்தார்.
ஒவ்ெவா நா ம் காேலஜ் ேவைல
ந்த டன் பிற்பக ல் அவர் ட் க்குச் ெசன்
பார்த் ப் ேபசியி ந் விட் த் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் யவற்ைறத் ெதாிந் ெகாண்
வ ேவன்.
அக்காலத்தில் எப்.ஏ. பாீட்ைசக்கு ைநடதத்தில் ஒ பகுதி பாடமாக இ ந்த .
ெசட் யார் ேவைலயி
ந் நீங்கும்ேபா அதில் ஒ பாகத்ைதச் ெசால்
த்தி ந்தார். நான் ேவைலக்கு வந்தபிறகு எஞ்சியி ந்த பாகத்ைதப் பாடஞ்
ெசான்ேனன்.
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ஒ நாள் வழக்கம்ேபால் காேலஜ் ேவைல

ந்த டன் தியாகராச ெசட் யாைரப்

பார்க்கச் ெசன்ேறன். அங்ஙனம் ெசல் ம்ெபா
, என் டன் சில மாணாக்கர்க ம்
வந்தார்கள். மகாமகக் குளத்ைதச் சுற்றிக் கைரயில்
ேகாவிந்த தீக்ஷிதரால் மிக
அழகாகக் கட்டப்ெபற்ற பதினா சிவாலயங்கள் உண் . அவற் ள் ேமல் றமாக
இ க்கும் ஆலயம் ஒன் ஜபம் ெசய்வதற்கும் மாைல ேவைளயில் இ ந் ெபா
ேபாக்குவதற்கும் வசதியாக இ க்கும்.
அங்ேக தியாகராச ெசட் யார் இ ந்தார்; உடனி ந்த இராமகி ஷ்ணபிள்ைள
ெயன்ற ஒ மாணாக்க க்கு
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள் இயற்றிய
தி விைடக்கழி
கன் பிள்ைளத்தமிைழப் பாடஞ் ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்.
அப்ெபா
நாங்கள் ேபாய் உடன் அமர்ந் ேகட் க்ெகாண்
ந்ேதாம். பாடஞ்
ெசால் வந்த ெசட் யார் ஒ ெசய் ட் பகுதிைய விளக்கி அதற்கு அ கூலமாகக் கம்ப
ராமாயணத்தி
ந் ஒ ெசய் ைளச் ெசான்னார். ெசால் ம்ேபா அவர்
உள்ள

ம் கம்பர் வாக்கிற் பதிந்த ; மிக ம் உ கி அச்ெசய் ைளப் பாராட் னார்.

அப்ெபா
அங்ேக வந்தி ந்தவ ம், மகா மகக் குளத்தின் ேமல்கைரயில் வசிப்பவ ம்,
ெசட் யாாிடம் பாடங்ேகட்
தல் வ ஷத்தில் பீ.ஏ. பாீட்ைசயில் ேதறியவ மாகிய
பி. ேகாபாைலய ெரன்பவர், ெசட் யார் ெசான்ன கம்பராமாயணச் ெசய் ைள
அ த் ள்ள இரண்
ன் பாடல்கைளச் ெசட் யார் ெசால் கிற ஓைசயின்ப ேய
ெசால் விட் , "ஐயா அவர்கள் இந்தப் பாட் க்கைளப் பாடஞ் ெசால்
எவ்வள ஆனந்தமாக இ க்கும்!" என் மிக ம் பாராட் னார்.

ம்ேபா

ெசட் யார் உள்ளங் குளிர்ந் என்ைன ேநாக்கி, "இப்ப ப் பிள்ைளக ைடய
மனத்திற் ப ம்ப
ம் அவர்களாகச் ெசய் ட்களில் ஈ பட் மனப்பாடம்
ெசய் ம்ப

ம் நீங்கள் பாடஞ் ெசால்

ர்களா?" என்

ேகட்டார். "நான் என்ன

ெசால்ேவன்! உங்கைளப்ேபாேல ெசால்வதற்கு யாரால்
நாெனங்ேக? ஏேதா ஒ வா

உங்கைள நிைனத் க்ெகாண்

ம்? நீங்கெளங்ேக?
ெசால்

ேவன்.

உங்கைளப் ேபால், மாணாக்கர்கள் பாடம் பண்ணிக்ெகாள் ம்ப ெசால்ல இயலா "
என் பணிவாகச் ெசான்ேனன். ெசட் யா க்கு இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டதில்
உள்ளத் ள் சிறி தி ப்தி ண்டாயிற்ெறன்பைத அவர் கம் லப்ப த்திய .
அப்ெபா

என்

டன் வந்தவ ள் ஒ வ ம்,

ற்கூறிய ேகாபாைலய ைடய

ட் ற்கு அ த்த ட் ல் வசிப்பவ ம் எப்.ஏ. வகுப்பில் ப த் க் ெகாண்
ைதாியசா
மாகிய எம்.ராம சந்திைரய ெரன்பவர் கைனத் க்ெகாண்

ந்தவ ம்,

ெசட் யா ைடய கத்ைதப் பார்த்தார்; "என்ன ஐயா ெசான்னீர்கள்! என் கண் க்கு
ன் எங்கள் ஐயாைவ இப்ப க் ேகட்கிறீர்கேள. இந்தத் தர்ம சங் கடமான ேகள்விைய
நீங்கள் இவர்களிடம் ேகட்கலாமா? இவர்க ம் என்னால்
யாெதன் ெசால்
விட்டார்கள். எனக்கு மிக்க வ த்தமாக இ க்கிற . நீங்கேள இவர்கைள ேவைலயிற்
ேசர்க்கும்ேபா நல்ல ப ப்பாளி ெயன் ம் நன்றாகப் பாடஞ் ெசால் வாெரன் ம்
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ெசால் யி க்கிறீர்கேள; அப்ப ச் ெசால் விட் இப்ெபா
எங்க க்கு ன்ேன
இப்ப ச் ெசால் வ நன்றாக இல்ைலேய! இவர்கள் நன்றாகத்தான் பாடம்
ெசால்

கிறார்கள்; மனத்திற் ப ம்ப ேய கற்பிக்கிறார்கள்" என்றார்.

ெசட் யார்: அெதல்லாம் சாி; பாடமாகும்ப

ெசால்வாரா?

ராமசந்திைரயர்: ஏன் ெசால்ல மாட்டார்கள்? இவர்கள் ெசால்
ெசய் ட்கள் தாமாக எங்க க்குப் பாடமாகி வி கின்றன.

ம்ேபாேத

ெசட் யார்: அப்ப யானாற் சில ெசய் ட்கைளப் பாராமற் ெசால்
ராம: அதில் என்ன தைட? இேதா, ஒப்பிக்கிேறன்; ேக
இவ்வா
பிாி
இன்

ெசால்

படலத்தி

விட்
ந்

வாயா?

ங்கள்.

அந்த மாணாக்கர் தம் ைடய பாடமாகிய ைநடதம்,

சில பாடல்கைளச் ெசான்னார்; அப்பால், "ேபா மா?

ம் ெசால்லேவண் மா?" என்றார்.

ெசட் யாேரா அேதா விடாமல், "நீ என் மாணாக்கன்தாேன?" என்றார். அவர்
ெசட் யாாிடம் சிலகாலம் பாடங் ேகட்டவர்.
ராம: ஆமாம்; ஆனா

ம், இந்தப் பாடல்கெளல்லாம் இவர்கள் ெசால் க்

ெகா த்தைவ. நீங்கள் ெசான்ன பாடத்திற் சில மறந்தா ம் மறந்தி க்கும்; இவர்கள்
பாடத்தில் சிறிதள ம் மறதியில்ைல. உங்கள் பிாிவினால் எங்க க்கு
வ த்தமில்லாதப பாடஞ் ெசால் உங்கள் ஸ்தானத்தின் ெகௗரவத்ைத இவர்கள்
பா காத் வ கிறார்கள். அத்தைகய எங்கள் ஐயாைவப் பார்த் நீங்கள் இவ்வா
ேகட்கலாமா?
ெசட் யார்: உன்

ைடய பைழய உபாத்திய்யாயைரப் பார்த்

இவ்வள

ைதாியமாகப் ேபசலாமா?
ராம: எங்கள் திய உபாத்தியாயைரப் பார்த்

நீங்கள் மட் ம் இப்ப ச்

ெசால்லலாமா? உங்களிடம் ப த்த நான் இந்தத் ைதாியத்ைத உங்களிடேம கற் க்
ெகாண்ேடன்.
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ெசட் யார் சிாித்தார்; "நீ ெசால் ய சாிதான். நான் ெகாண் வந்
ைவத்தவைரப்பற்றி நீ இவ்வள
கழ்ந் ேபசுவ எனக்குத்தான் த ல்
சந்ேதாஷத்ைத அளிக்கிற " என் சா ாியமாகக் கூறி
த்தார்.
'ெசட் யார் பாடஞ் ெசான்ன இடத்தி

ந்

கற்பிக்க வந்தி க்கிேறாேம; நாம்

பாடஞ் ெசால்வதில் பிள்ைளக க்கு எத்தைகய அபிப்பிராயம் இ க்குேமா!' என்
எண்ணியி ந்த எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஆ தைல ம் ஊக்கத்ைத ம் அளித்த .
பாடஞ் ெசால்லாத பாட்
கும்பேகாணம் காேலஜில் நான் ேவைலைய ஒப் க்ெகாண்ட இரண்
வ ஷங்க க்குப் பின் பி.ஏ. பாீட்ைசக்குப் பிரேபாதசந்திேராதய ெமன் ம்
ந் ஒ பகுதி பாடமாக வந்த . அக ைகைய வி ம்பிய ேதாஷத்தால்
இந்திர ைடய * ேதகம்
வ ம் விகாரமைடந்தெதன்ற ஒ ெசய்தி அதில்
ெசால்லப்பட் ள்ள . இச்ெசய்தி ஏைனய ல்களிற் ெசால் யப இராமல் ேவ ஒ
விதமாக இ ந்த . அந்தச் ெசய் ள் மாணாக்கர்க க்குப் ெபா ைள விளக்கிப்
பாடஞ்ெசால்லத் தக்கதன் . நான் பாடஞ் ெசால் வ ைகயில் அச்ெசய்
க்கு
மட் ம் ெபா ள் ெசால்லாமல் மற்றச் ெசய் ட்க

க்குப் ெபா ள் ெசான்ேனன்;

அன்றி ம், "இந்தச் ெசய் ைள நீங்கள் கவனிக்க ேவண்டாம். இதில் அ வ ப்பான
ெசய்தி ெயான் ெசால்லப்பட்
க்கிற . இதிற் ேகள்வி வரா " என் ம்
ெசான்ேனன். பாடமாக ைவப்பதற்ேக தகுதியில்லாத அச்ெசய் ளில் யா ம் ேகள்வி
ேகளாெரன்ப என் எண்ணம்.
------------* பிரேபாத சந்திேராதயம், விேவகன் ஒற் க் ேகள்விச் ச க்கம், 12
அக்காலத்தில் பி.ஏ. பாீட்ைசயான ெசன்ைனயில் மட் ம் நடந் வந்த .
கும்பேகாணம் காேலஜ் பிள்ைளகள் அவ்வ ஷம் ெசன்ைனக்குச் ெசன் பாீட்ைசயில்
விைட எ திவிட் வந்தார்கள். அவர்க ள் ஒ வர் தமிழ்ப் பாீட்ைச
ந்த டன்
ெசன்ைனயி
ந்ேத தபால் லம் தமிழ் வினாப் பத்திரத்ைத எனக்கு அ ப்பினார்.
நான் அைதப் பார்த்ேதன். எந்தச் ெசய்
க்கு நான் ெபா ள் ெசால்லாமல்
விட் விட்ேடேனா அதற்கு ெபா ெள
ம்ப ஒ ேகள்வி ம் ேவ சில சி
ேகள்விக ம் அதில் இ ந்தன. அப்ேபா என் ைடய மனநிைல இன்னப
யி ந்தெதன்பைத இங்ேக எ
வ இயலா . நான் ேவைலக்கு வந் சில
வ ஷங்கேள ஆகியி ந்தன; 'நம்ைமப் பிள்ைளகெளல்லாம் நன்றாக
ைவத்தி ப்பார்கள்; நாம் ெசய்த
அறிந்தால் பிாின்
பயந்ேதன்.

ெப ம்பிைழ' என்

எண்ணித் தவித்ேதன்; 'இைத

பாலாகிய ராயரவர்கள் என்ன எண்

வார்கேளா!' என் ம்
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பாீைஷயானபின், மாணாக்கர்கள் கும்பேகாணம் வந் ேசர்ந்தனர். வந்த தினத்திேல
அவர்க ள் பத் ப்ேபர்கள் ேசர்ந் என்னிடம் வந்தார்கள். அவர்கள் வ தைல
ேநாக்கிய நான், 'இவர்கள் நம்மிடம் சண்ைட ேபாடத்தான் வ கிறார்கள்' என்
நிச்சயம் ெசய்
மாற் வ !

ெகாண்ேடன். ெசய்த

ெசய்தாகி விட்ட ; அப்பால் அைத எப்ப

அவர்கள் அ கில் வந்த டன் நான் மிக்க வ த்தத்ேதா , "நான் உங்கள்
விஷயத்தில் ேராகம் ெசய் விட்ேடன். அந்தச் ெசய் ள் அ வ ப்பான
க த்ைத ைடயதாக இ ந்தா ம் ெபா ள் ெசால் யி க்கேவண் ய என் கடைம.
என் ைடய ெபால்லாத ேவைளயினால் இப்ப வந் ேசர்ந்த " என்ேறன்.
அம் மாணாக்கர்கள் கமலர்ச்சிேயா , "நீங்கள் சிறி ம் கவைலப்படேவண்டாம்.
வினாப்பத்திரத்ைத நீங்கள் கண்ட டன் வ த்தத்ைத அைடந் கவைல
ேயா
ப்பீர்கெளன்- ெறண்ணிேனாம்; உங்கள் கவைலையப் ேபாக்குவதற்காகேவ
நாங்கள் இவ்வள அவசரமாக உங்களிடம் வந்ேதாம். அந்தச் ெசய் ைள நீங்கள்
பாடஞ் ெசால்லவில்ைல ெயன்ற குைறேய எங்க க்கு இல்ைல. மற்றக் ேகள்விகைளக்
காட்
ம் இந்தக் ேகள்விக்ேக நாங்கள் நன்றாக விைடெய தி யி க்கிேறாம்"
என்றார்கள்.
நான், "உங்க க்கு அந்தச் ெசய் ளின் ெபா ள் எவ்வா
ஆச்சாியத் டன் ேகட்ேடன்.

ெதாிந்த ?" என்

மாணாக்கர்கள்: நீங்கள் அந்தப் பாட் ற்கு அர்த்தம் ெசால்லாமல் விட்டைமயால்,
அதில் ஏேதா விேசஷம் இ க்குெமன் எங்க க்குத் ேதான்றி விட்ட . நாங்கள்
எல்ேலா ம் ஒ ங்கு ேசர்ந்ேதாம். அகராதிகைள ெயல்லாம் ரட் ப் ரட்
வார்த்ைதக க்கு அர்த்தம் ெதாிந் ெகாண்ேடாம். வடெமாழி வித் வான்கைளக்
ேகட் அதி ள்ள வரலாற்ைறத் ெதளிவாக உணர்ந் ெகாண்ேடாம். சிறிேத ம்
சந்ேதகேம இல்ைல. இந்தக் ேகள்விக்கு எங்கைளப் ேபால ஒ வ ம் ெசவ்ைவயாக
விைட எ தவில்ைல.
நான்: அப்ப யா! ஆனா

ம் நான் ெசால்லாம

ந்த

பிைழதாேன?

மாணாக்கர்கள்: நீங்கள் ெசால்லாமல் இ ந்ததனாேலதான் அதில் எங்க க்கு அதிக
ஞாபக ம் கவன ம் உண்டாயின. பிைழ ெசய்ததாக நீங்கள் எண்ணேவண்டாம்.
*இந்த மட் ல் நம்ைமக் கட ள் காப்பாற்றினாேர!' என்
ஆ தலைடந்ேதன்.

எண்ணி
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ஆஜா

பாகு

கம்பராமாயணப்பகுதி ஒன்ைற ஒ

சமயம் பாடஞ்ெசால்

வந்ேதன். அதி

ள்ள ஒ

ெசய் ளில் இராமபிரான், ' ழங்காலள ம் நீண்ட ைககைள உைடயவன்" என்
கூறப்பட் ள்ளார். அப் ெபா
, "சிறந்த
ஷ லக்ஷணங்க ள் ஒன் இ .
இராமைரப் ேபாலேவ ேவ சிலாிடத்தி ம் இந்த லக்ஷணம் அைமந்தி ந்ததாகச்
ெசால்வார்கள். இங்ஙனம் ழங்காலள ம் நீண்ட ைககைள ைடய வைர
ஆஜா

பாகு ெவன்

வடெமாழியிற் ெசால்வ

வழக்கம். அவர்கள் கல்வி,

ரம்,

ெசல்வம் த யவற்றிற் சிறந்தவர்களாக இ ப்பார்கள்; எளிதிற் பிறர் மனத்ைதக்
கவ ம் சக்தி அவர்க க்கு இ க்கும்" என் ெசால் ேவ சில ெசய் ட்களி
ந்
ஆதாரங்கைள எ த் க் காட் ேனன்.
பாடத்தில் விேசஷமான ெசய்திகைள நான் ெசால் ம்ேபா மாணாக்கர்கள்
அவற்ைற ெயல்லாம் குறித் க் ெகாள் கிறார்களா ெவன் கவனிப்ப என் வழக்கம்.
ேமற் கூறிய விஷயத்ைதச் ெசால் விட் , அவ்வா வகுப்
வ ம் பார்த்ேதன்.
ெந க்கமாகப் பிள்ைளகள் உட்கார்ந்தி ந்த வாிைசயில் ஒ ேகா யி ள்ள ஒ வர்
ெமல்ல எ ந் நின் தம் ைகையக் கீேழ நீட் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந்தார். நான்
ெசான்ன லக்ஷணம் தம்மிடம் அைமந் ள்ளதா ெவன் பார்த் த் ெதாிந் ெகாள்ள
ேவண் ெமன்ப

அவர

ஆைச. அைதக் கவனித்த நான், "சாியாக இ க்கிறதா,

அப்பா?" என் ேகட்ேடன். அவர் ெவட்க ற் அப்ப ேய உட்கார்ந் விட்டார்.
பிள்ைளகள் யாவ ம் சிாித்தார்கள். அ
தல் அந்த மாணாக்கைர யாவ ம்
ஆஜா பாகு ெவன்ேற அைழக்கலாயினர்.
ேத

சுவாஸ ரம்

ஒவ்ெவா

வ ஷ ம்

தனமாக வந்

ேச ம் மாணாக்கர்க

ைடய ஊர்,

அவ் ாி
ந்த ெபாியவர்கள், ேகாயில், அவ் ர் சம்பந்தமான சாித்திரம் த ய
விஷயங்கைள அவர்களிடம் நான் விசாாித் த் ெதாிந் ெகாள்ேவன்.
பிள்ைளக க்கும் தங்கள் ஊர்ப் ெப ைமகைளப் பற்றி ெசால் க் ெகாள்வதில்
வி ப்பம் இ க்கும். அவ்வா வினாவித் ெதாிந் ெகாண்டவற்றிற் பல ெசய்திகள்
மிக ம் அ ைம யானைவ.
ஒ
ைற ஒ மாணாக்கைரப் பார்த் , "உன் ஊர் எ ?" என் ேகட்ேடன். "அவர்,
ேத சுவாஸ ரம்" என்றார். அ கா ம் அத்தைகய ஊெரான்ைற நான்
ேகட் ராைமயால், "அந்த ஊர் எங்ேக இ க்கிற ?" என்
"கும்பேகாணம் தா காவில் தான்" என்றார் அவர்.

வினவிேனன்.
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கும்பேகாணம் தா காவி ள்ள ஊர்களிற் ெப ம்பாலன எனக்குத் ெதாிந்தைவ.
ஆனால் ேத சுவாஸ ரத்ைதப்பற்றி அ வைர நான் ேகள்விப் பட்ட கூட இல்ைல.
ஆைகயால் ம ப
அ கில் இ க்கிற
"ஆ

ம், "அப்ப யா! எனக்குத் ெதாியவில்ைலேய; எந்த ஊ க்கு
அ ?" என்

க்கு அ கில்" என்

ேகட்ேடன்.

கூறினார் அவர்.

"ஆ
க்கு அ கிலா? ஆ
க்கு அ கில் இப்ப ஓ ர் இ ப்ப இ வைரயில்
எனக்குத் ெதாியவில்ைலேய! ஆ
ம் அதற்கு அ கி ள்ள ஊர்க ம் எனக்கு
நன்றாகத் ெதாி ேம" என்ேறன்.
அவர், "ஊற் க்கா தான் அ " என்றார்.
ஏேதா திய ஊெரன்

நிைனக்கும்ப

அம்மாணாக்கர் ெசான்னைமயால் நான்

மயங்கிேனன்; "ஊற் க்காடா? அதற்கு அந்தப் ேபர் எப்ப
விசாாித்ேதன்.
"அ கில் உள்ள ஆ ாில் காமேத
ெசய் விட்

சிவெப

எங்கள் ஊ க்கு வ ம்ேபா

மாைனப்

வந்த ?" என்

ைச ெசய்த ;

ச்சு விட்ட ; அதனால் இதற்குத்

ேத சுவாஸ ரெமன்ற ேபர் வந்த ; அ தமிழில் ச்சுக்காெடன் வழங்கிப் பிறகு
ஊற் க்காெடன் ஆயிற் " என் அவர் வியாக்கியானம் ெசய்தார்.
வகுப்பி ள்ள பிள்ைளகள் சிாித்தார்கள்; ேத
ேகட் ெவ ப்ேபா அவர்கைளப் பார்த்தார்.

சுவாஸ ரவாசி அவர்கள் சிாிப்பைதக்

"சந்ேதாஷம்! உங்கள் ஊர் மகாத்மியம் எனக்கு இன் ெதாிந்த . நீ த ல்
ஊற் க்காெடன் ெசால் யி ந்தால் இவ்வள சிரத்ைதயாக விசாாித்தி க்க
மாட்ேடன். ஏேதா திய ஊெரன் ேதாற் ம்ப நீ ெசால் மயங்கச் ெசய்தாய்;
அதனால் இவ்வள விவரங்கள் ெதாியவந்தன. ஆனா ம் நீ த ேல
ஊற் க்காெடன் ெசால் யி ந்தால் நான் மயங்காமல் இ ந்தி ப்ேபன். வழங்கும்
ெபயைர விட் ப் ராணப் ெபயைரச் ெசால் வியாக்யானம் ெசய்தாய்; இப்ப ச்
ெசான்னதில் உன் நண்பர்க க்கு ஒ கால் வி ப்பமில்லாமல் இ க்கலாம்" என்ேறன்.
நண்பர்கெளன்ற மற்ற மாணாக்கர்கைளேய. அவர்கள் மீண் ம் ஒ
ைற
சிாித்தார்கள். அ
தல் அம் மாணாக்க க்குத் ேத சுவாஸ ர ெமன்ற ைனெபயர்
வழங்கலாயிற் .
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'உைரயாசிாியர் எ தியி க்கிறார்'
நால யார் பாடஞ்ெசால் வந்ேதன்; தல்நாட் பாடத்தில் வழக்கம்ேபாேல ேகள்வி
ேகட்கும்ேபா ஒ மாணாக்கர் ஒ ெதாட க்குச் சிறிேத ம் ெபா த்தமில்லாத
ெபா ெளான்ைறச் ெசான்னார். அைத நான் ேகட் , "ெபா த்தமில்லாதப
ெசால்

கிறாேய; நான் ெசான்னைதக் கவனித் ப் ப த்

அவர், "நீங்கள் ேநற் ச் ெசான்ன

அர்த்தம்

வரலாகாதா?" என்ேறன்.

எனக்கு ஞாபகம் இல்ைல; அதனால் உைரையப்

ப த்ேதன்; உைரயாசிாியர் இப்ப த்தான் எ தியி க்கிறார்" என்றார்.
'உைரயாசிாியர் இப்ப த்தான் எ தி யி க்கிறார்' என்றேபா
த்தகத்ைத ேவகமாக சுட் க்ெகாண்ேட உத்ஸாகத்ேதா
'உைரயாசிாியேர எ தியி க்கிறேபா நீங்கள் எவ்வா
என்ற க த்ைத ெவளியி வ ேபால இ ந்த .
நான், "இப்ப

ைகயினால் அவர்

ேபசினார்; அந்த அபிநயம்,
பிைழெயன்

ெசால்லலாம்?'

யா ம் எ த நியாயமில்ைல. எ தியி ந்தால் அைதக் கிழித்ெதறிய

ேவண் ய தான். எங்ேக, அந்த உைரையக் ெகாண் வா, பார்க்கலாம்" என்ேறன்.
அவர் ைகயில் ஒ
த்தகத்ைத எ த் க் ெகாண் கம்பீரமாக ம் ேவகமாக ம் என்
ேமைஜ வைரயில் நடந் வந்தார். வகுப்பில் இ ந்த பிள்ைளக ம் உைரயாசிாியர்
யாெரன்பைத அறிய ேவண் ெமன்ற வி ப்பத்ேதா
ந்தனர்.
என் ேமைஜவைரயில் மிக ம் ேவகமாக வந்த அந்த மாணாக்கேரா ேமைஜக்கு
வந்த டன் ெமல்லக் குனிந்தார்; அவர்

கத்திேல கம்பீரம் இல்ைல; ஏேதா ஒ

குற்றம்

ெசய்தவன் மன்னிப்ைப ேவண் ம்ேபா

இ க்கும் ேதாற்றம் அதில் உண்டாயிற் ;

"நான் ப க்கவில்ைல; ெதாியாமல் ெசான்ேனன். மன்னிக்க ேவண் ம். உைரயாசிாியர்
எ தியி க்கிறாெரன்றால் நீங்கள் பயந் வி
ர்கெளன் எண்ணி அவ்வள
கம்பீரமாகச் ெசான்ேனன். இனிேமல் இப்ப ச் ெசய்ய மாட்ேடன்" என் பணிவாகக்
கூறினார். "இனியாவ கவனமாகப் ப " என் நான் உைரத்ேதன். அப்பால் கம்
கவிழ்ந் ெகாண்ேட தம் இடத்திற் ேபாய் அவர் உட்கார்ந்தார்.
ேதர்வலான்
கம்பராமாயணம், அேயாத்தியா காண்டத்தி

ள்ள ஒ

ெசய் ளில்

சுமந்திரைனப்பற்றி, 'ேதர்வலானிைனய கூற' என்ற ெதாடர் வ கிற . அதற்குப்
ெபா ள் ெசால் ம்ேபா "ேதர்வலான் என்பதற்குத் ேதைரச் ெச த் த ல் வல்ல
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சுமந்திரெனன்ப ெபா ள். சுமந்திரன் மந்திராேலாசைன ெசய்வதற்குாிய மந்திாிக
சிறந்தவனாத ன் ஆராய்ச்சியில் வல்லவெனன்ப ம் இங்ேக ெபா த்தமாக
இ க்கிற . ேதர் என்ப ேதர்தல் என் ம் ெபா ைளத் தந்
தனிைலத் ெதாழிற்
ெபயராக நின்ற " என்ேறன்.
இந்தப் ெபா ைள மாணாக்கர் யாவ ம் ேகட்
அகமகிழ்ச்சிைய

மகிழ்ந்தார்கள். அவர்க

கமலர்ச்சி ெதாிவித்த ; அவர்க

ட்

ைடய

ள், ேகாவிந்த ராவ் என்ற ஒ வர்

அந்தப் ெபா ள் மிக ம் ெபா த்தமாக இ ப்பைத ெயண்ணி இன் ற்றார்; தாம்
அைடந்த சந்ேதாஷ மிகுதியால், "ஐயா, இந்த அர்த்தம் மிக ம் நன்றாக இ க்கிற !"
என் ெசால் ப் பாராட் னார். அவ்வார்த்ைதகள் அவ ைடய மனங்கனிந்
வந்தனவாத ன் எனக்குத் தி ப்திைய விைளவித்தன; "இவ்வள கவனித் நீ
ேகட்டைதப்பற்றி எனக்கு மிக்க சந்ேதாஷம் உண்டாகிற . நீ நல்ல நிைலக்கு
வ வாய்" என் ெசான்ேனன்.
இ நடந் சற்ேறறக்குைறய 15 வ ஷங்கள் ெசன்ற பின், தஞ்சா ாில் வந்தி ந்த
க்ேகாட்ைட ஜாகீர்தாராகிய ஶ◌்ாீமான் ராமசந்திரத் ெதாண்ைடமானவர்கள்
பங்களா க்கு அவைரப் பார்க்கும்ெபா ட் நா ம் அந்நகாிற் பிரபல வக்கீலாக
இ ந்த ேக. கல்யாணசுந்தைரயரவர்க ம் ெசன்ேறாம். நாங்கள் வந்தி ப்ப
ெதாிந்த டன் ெதாண்ைடமான் எங்கைள ேநாக்கி வந்

வரேவற்றார்; அவேரா

ேவெறா வ ம் வந் அமர்ந்தார். தியவர் என்ைன ேநாக்கி, "நமஸ்காரம்" என்
ெசான்னார். அவ ைடய ேதாற்றப் ெபா ைவ ம் உயர்ந்த உைடகைள ம் காதில்
இ ந்த க க்கன் த யவற்ைற ம் கண்டேபா அவர் யாேரா மகாராஷ் ர அரச
பரம்பைரயினராக இ க்கலா ெமன் எண்ணிேனன். அவர் யாெரன் என் டன்
வந்த கனவாைன விசாாித்ேதன். "இவர் ஜாகீர் தாரவர்களின் அந்தரங்கக் காாியதாிசி"
என்றார் அவர். நான் ேகட்பைத அறிந் அக்காாியதாிசிேய, "நான் தங்கள்
மாணாக்கன்" என்றார். அப்ேபாதி ந்த அவ ைடய ேதாற்றப் ெபா வினால் அவைர
இன்னாெரன் ெதாிந் ெகாள்ள என்னால் இயலவில்ைல.
நான்: ேபர் என்ன?
அவர்: ேகாவிந்த ராவ்.
நான்: ேதர்வலாேனா?
அவர்: ஆமாம்!
எனக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . அ கி
சம்பாஷைண விளங்கவில்ைல. அப்ேபா

ந்த மற்ற இ வ க்கும் எங்கள்

நான் 15 வ ஷங்க

க்கு

ன் காேலஜில்
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நடந்தைதச் ெசான்ேனன்; "அ க்க

எனக்கு இவ ைடய ஞாபகம் வ ம்;

அப்ெபா ேத இவர் நல்ல த்திசா என் ம், நல்ல நிைலக்கு வரக்கூ யவெரன் ம்
நான் கண் ெகாண்ேடன். ப த்த ெபா
இ ந்த உ வத்ைதேய நான்
மனக்கண்ணால் பார்ப்ப வனாத ன், இந்தத்ேதாற்றம் எனக்குப் திதாக இ ந்த .
அதனால் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. சுமந்திரன் ேதர்ச்சியில் வல்லவனாக இ ந்த
ேபாலேவ இவ ம் ஜாகீர்தாரவர்க க்கு ஆேலாசைன கூ வதில் வல்லவராக
இ ப்பதனால் இவைர ம் ேதர்வலாெனன் ெசால்லலாம்" என்ேறன்.
ேகாவிந்த ராவ், "தாங்கள் என்ைன நிைனத் க் ெகாண்
உங்கைள நிைனத் க் ெகாண்ேட இ க்கிேறன். அன்

ப்ப ேபால நா

ம்

தாங்கள் 'நீ நல்ல நிைலைமக்கு

வ வாய்' என் ஆசிர்வாதம் ெசய்ததன் பலேன இந்த ஸ்திதியில் நான் இ ப்ப "
என் பைழய விசுவாசத்ேதாேட ேபசியேபா என் மனம் சந்ேதாஷக் கட ல்
கிய .
'எங்கள் ஊர், ஐயா!'
வில் ப் த் ரார் பாரதப் பகுதிெயான்ைற எப். ஏ. வகுப் க்கு ஒ வ ஷம் பாடம்
ெசால் வ ைகயில் தி க்ேகாவ ைரப்பற்றிச் ெசால் ம் சந்தர்ப்பம் ேநர்ந்த . அ
றநா ற்ைற நான் பதிப்பித் வந்த காலம்; ஆத ன் அந்
ந் அவ் ைரப்
பற்றித் ெதாிந்த விஷயங்கைள ம் ேவ சில ெசய்திகைள ம் ெசால்லத்
ெதாடங்கிேனன்: "தி க்ேகாவ ர் மிக ம் பைழய ஊர். சங்க காலத்தில் மைலயமான்
தி
க்காாி ெயன்ற சிற்றரசன் ஒ வன் அங்ேக இ ந் வந்தான். அவன் கைடெய
வள்ளல்க ள் ஒ வன். மகா ரன். ேபாாில் ேசர ேசாழ பாண் யர்க ள் யா க்கு
அவன் பைடத் ைணயாகச் ெசல்வாேனா அவ்வரச க்ேக ெவற்றி உண்டாகும். தி க்
ேகாவ
க்கு அ கில் ள் ர்க்கானெமன்ற காெடான் இ ந்த . அைதப்பற்றிப்
பைழய தமிழ் ல்கள் மிக ம் சிறப்பாகச் ெசால் கின்றன. சங்கப் லவர்க ட்
சிறந்தவராகிய கபிலெரன்பவர் தம் ைடய இ திக் காலத்தில் தி க்ேகாவ
க்கு
வந் தங்கி யி ந்தார். அன்றி ம் அவ் ர் ஒ ெபாிய ஸ்தலம். சிவெப மா க்குாிய
அட்ட ரட்டங்க ள் ஒன் . தி மால் தி ப்பதிகளில் ஒன்றாக ம் அ
விளங்குகின்ற . தலாழ்வார்கள் வ ம் அங்ேக ஒ சமயத்தில் ஒ ங்கி ந்
தி மாைல வழிபட்டார்கள்" என் அவ் ர்ப் ெப ைமைய ஒ வா கூறி
நி த்திேனன்.
நி த்தின டன் இந்தச் ெசய்திகைளக் கா
மாணாக்கர் ஒ வர் எ ந் நின்றார். ஏதாவ

குளிரக் ேகட் க்ெகாண்
ந்த
சந்ேதகம் இ க்கக் கூ ெமன் நான்

எண்ணிேனன்; "ஏன் நிற்கிறாய்?" என்ேறன். அவர் மிக ம் பணிவாக, "அந்த ஊர்
எங்கள் ஊர், ஐயா!" என் ெசால் விட் உட்கார்ந்தார். அவ ைடய கத்தில் ஒ
பிரகாசம் அப்ெபா
காணப்பட்ட . ஞானிக க்ேக தங்கள் தங்கள் ஊாினிடத்தில்
அபிமானம் இ க்கும்ேபா அம்மாணாக்க க்கு இ ந்ததில் அதிசயம் ஒன் மில்ைல.
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நான் தி க்ேகாவ

ர்ப் ெப ைமையச் ெசால்லச் ெசால்லத் தாம் அந்த

ஊர்க்காரெரன்பைத ெவளியிட ேவண் ெமன்ற ஆவல் சிறி சிறிதாகப் ெப கி, நான்
ெசால் நி த்திய ம கணத்திேலேய அதைன ெவளியிட ைவத்தெதன்பைத
உணர்ந்ேதன்; "அப்ப யா! மிக்க சந்ேதாஷம்! அந்த ஊ க்கு ஏற்றப நீ நல்ல கைழ
அைடயேவண் ம்" என் அம்மாணாக்காிடம் ெசால் விட் மற்றவர்கைள ம்
பார்த் எல்ேலா க்கும் இப்ப ேய தங்கள் தங்கள் ஊாினிடத் அபிமானம்
இ க்கேவண் ம்" என் கூறி ேமேல பாடத்ைத நடத்தலாேனன்.
"ேகள்வி

ைற இல்ைலயா?"

விேநாத ரஸமஞ்சாியில் ஒ பகுதி பாடமாக வந்தி ந்த . அதில் ஓாிடத்தில்
கம்மதிய அரசெரா வைரப் பற்றிக் க ைமயான வரலா ஒன் எ தப்பட்

ந்த .

அவர் ேகாவில்கைள இ த்தாெரன் ம், கு கைளத் ன்
த்தினாெரன் ம், ேவ
சில தீைமகைளப் ாிந்தாெரன் ம் அதில் கூறப் பட்
ந்த . வகுப்பில் அந்தப் பகுதி
நடக்கும்ேபா

மாணாக்கர்க

ள் ஒ

கம்மதியர் திடீெரன்

"இதற்ெகான் ம் ேகள்வி ைறயில்ைலயா? இவ்வள
பற்றி எ தியி க்கிறார்கேள!" என்றார்.

அவ

எ ந்

நின் ,

றாக அவ்வரசைரப்

அவர் மிக்க பணிவாக் ம் அடக்கமாக ம் இ ப்பவர். ஆயி ம் தம் ைடய
மதத்தினைரப் பற்றிக் குைறகூறி யி ப்பைதக்காண அவர் உள்ளம் ெபா க்கவில்ைல.
அவ க்கு உண்டான உணர்ச்சியின் மிகுதி அ வகுப்ெபன் ம், பல பிள்ைளக ம்
உபாத்தியாய ம் இ க்குமிடெமன் ம் நிைனயாமல் இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால்லச்
ெசய்த . அபாண்டமான பழி சுமத்தப்பட்ட ஒ வன் ெப ங் கூட்டத்தின் ந வில்
ைறயி வைதப்ேபால இ ந்த . அவர் ேபச்சின் ெதானி. நான் அவைர ேநாக்கி,
"இத்தைகய பாடங்கள் உங்கைளப் ேபான்றவர்க

க்கு ஏற்றனவல்ல. எவ்வளேவா

ெபா விஷயங்கள் இ க்ைகயில், ஒ வகுப்பார் மனத்ைதப் ண்ப த் ம்ப யான
விஷயங்கைளப் பாடமாக ைவப்ப ெப ம்பிைழ. இந்த விஷயம் சாித்திர
சம்பந்தமான . ஆதலால் இதிற் கூறப்பட்ட வரலா உண்ைமயாெவன்பைத
ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் ேதர்ந்
ணியேவண் ம். நீ இைதக் குறித் வ ந்தேவண்டாம்.
உன்னிடத்தில் யாவ ம் பிாியமாக இ க்கும்ப நடந் ெகாள். உண்ைமயில் ஒ வன்
குற்றம் ெசய்தவனாக இ ந்தால் அவைன யாவ ம் குைறகூ வ இயல்ேப.
அத்தைகய குற்றவாளி நம் சாதியினன், நம் சமயத்தாெனன்பதற்காக அவைனக் குைற
கூ வைதப் பிைழயாகக் க தக்கூடா . குற்ற ள்ளவைன உலகேம ெவ க்கும். நம்
ட் ெந ப்ெபன் நம வஸ்திரத் க்குள் ைவத் க் ெகாள்ளலாமா?" என்
ஒ வா ஆ தல் கூறிேனன்.
கணபதி சுப்பிரமணியர்
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சமயம் பி.ஏ. வகுப்பில் கணபதி ஐயர், சுப்பிரமணிய ஐயெரன்ற இ வர் ப த்

வந்தனர். இ வ ம் சிறந்த த்திமான்கள்; ஒ வ க்ெகா வர் ெந ங்கிய
நட் ைடயவர். ஆயி ம், வகுப்பில் ஒ வ க்ெகா வர் மா பா ைடயவர்ேபால
நடந் வ வர். நாள்ேதா ம் ஒ வர்மீ மற்ெறா வர் ஏேத ம்
குைறகூறிக்ெகாண்ேட யி ப்பர். பாடத்தில் ேகட்கும் ேகள்விக்கு ஒ வர் விைட
ெசான்னால், அ பிைழெயன் மற்ெறா வர் ெசால் வாதிப்பார். இங்ஙனம்
நடந் வந்தைத எவ்வாேற ம் குைறக்க ேவண் ெமன் எண்ணிேனன்.
ஒ நாள் ஏேதா ஒ சந்தர்ப்பத்தில் ைறமங்கலம்
சிவப்பிரகாச
ஸ்வாமிகைளப்பற்றிப் ேபச ேநர்ந்த . அவர் கற்பைனக் களஞ்சியெமன்
சிறப்பிக்கப்ப வாெரன் ம், சா ாியமான ெசய் ட்கைளப் பா ம்
வன்ைமைய ைடயவெரன் ம் ெசால் விட் அவர் இயற்றிய ெசய் ெளான்ைறச்
ெசால் க்காட்ட எண்ணி, அதி
ெசால்லலாேனன்:"ஒ சமயம், சிவெப மா

ள்ள விஷயத்ைத

த

ம் அப்பாற் ெசய் ைள ம்

ம் உமாேதவியா ம் ைகலாசத்தில்

ற்றி க்ைகயில்

அவர்களிடம் கணபதி அ

ெகாண்ேட வந்தார்; வந் , தம் ைடய

காைதத் தடவித் தடவிச் சி

ங்கினார். அவைரக் கண்ட சிவபிரான், 'ஏனப்பா

அ கிறாய்?' என்
விட்டான்!' என்
என்

ேகட்டார். அவர், 'சுப்பிரமணியன் என் காதில் அ த்திக் கிள்ளி
ெசால்

சிவெப மான்

விட்

ேம

ம் ேம

ம் அழத் ெதாடங்கினார். உடேன

கக் கட ைள ேவகமாக அைழத் , 'நீ ஏன் இப்ப ச் ெசய்தாய்!'

ேகட்டார்.

கக் கட ள், 'அவன் மட் ம் என்

இ க்கின்றனெவன்

எண்ணலாேமா?' என்

விநாயகைரப் பார்த் , 'ஏன் அப்பா இப்ப
அவர், என்

திக் ைகயால்

திக்ைகையப் பி த்தி த்

கத்தில் எத்தைன கண்கள்

ேகாபத் டன் கூறினார். தந்ைதயார்

'ேவ க்ைக பண்ணிைன?' என்

ேகட்டார்.

ழம்ேபாட் , அளந்தால் நான் சும்மா

இ ப்ேபனா? என் ெசான்னார்.
கக் கட ள் அைதக் ேகட் ச் சிாித் க்ெகாண்
நின்றார். இந்தப் பிள்ைளகளின் விைளயாட்ைட விசாாிக்கத் ெதாடங்கினால்
அதற்ெகா

ேவ இரா ெதன்

சிவபிரான் எண்ணி உமாேதவியாைரப் பார்த் ,

'உன் பிள்ைளகளின் லக்ஷணத்ைதப் பார்!' என்

ெசான்னார். உடேன அத்ேதவியார்

அ

ைகத் தடவிக்ெகா த் , அவன்

ெகாண்

ந்த கணபதிைய அைழத்

கிடக்கிறான் விஷமக்காரன்; நீ அழாேதயப்பா!' என்
விஷயேம,
'அரனவ னிடத்திேல ையங்கரன் வந் தான்
ஐயெவன் ெசவிைய மிக ம்

ஆ தல் கூறினார். இந்த
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அ

கன் கிள்ளினா ெனன்ேற சி ங்கிட ம்
அத்தன்ேவ லவைன ேநாக்கி
விைர டன் வினவேவ யண்ணெனன் ெசன்னியில்
விளங்குகண் ெணண்னி னெனன
ெவம்பி ம் பிள்ைளையப் பார்த் நீ யப்ப
விகடேமன் ெசய்தாெயன
ம
ெமன் ைகந்நீள ழமளந் தாெனன்ன
மயிலவ னைகத் நிற்க
மைலயைரய தவவ
ைமயவைள ேநாக்கிநின்
ைமந்தைரப் பாராெயனக்
க தாிய கடலாைட லகுபல வண்டங்
க ப்பமாய்ப் ெபற்ற கன்னி
கணபதிைய ய கைழத் தகமகிழ் ெகாண்டனள்
களிப் ட

ைமக்காக்கேவ'

என்ற பாட் ல் அைமந்தி க்கிற . கணபதி சுப்பிர மணியர்க க்கிைடயில் விஷமம்
நடப்ப இயல்ெபன் ேதான் கிற . இந்த வகுப்பி ள்ள இந்த இரண் ேபேர
அதற்குச் சாக்ஷி" என் ெசால் க் ெகாண்ேட ற்கூறிய இ வைர ம் சுட் க்
காட் ேனன். பிள்ைளகெளல்லாம் ெகால்ெலன் சிாித்தார்கள். அ
தல்
அவ்வி வ ம் ஒ வர்ேமல் ஒ வர் குைற கூ வைத நி த்திவிட்டனர்.
'இ

கும்பேகாணமல்ல'

ெசன்ைன இராசதானிக் கல்

ாியில் நான் 1903-ஆம் வ ஷம்

சம்பர்

தல்

ேவைலபார்க்கத் ெதாடங்கிேனன். இங்ேக வ வதற்கு ன் பலர், "அ ெபாிய நகரம்;
பிள்ைளகள் அடங்க மாட்டார்கள்" என் கும்பேகாணத்தில் பய
த்தினார்கள்.
கட ேள ைண ெயன் நான் வந் ேசர்ந்ேதன். வந்த சில காலத்தில் அவர்கள்
கூறிய உண்ைம என்பைத உணர்ந்ேதன். நாகாிகம் அதிகமாக ள்ள ெசன்ைனயில்
மாணாக்கர்கள் சுதந்தர த்தி மிக்கவர்களாகேவ இ ந்தார்கள். உபாத்தியாயைரப்
பாடஞ் ெசால் க் ெகா க்கும் யந்திரமாகேவ அவர்கள் க தினார்கெளன்
ேதாற்றிய . ஆசிாியர்களிடம் மாியாைதயாக நடக்கேவண் ெமன்ற விஷயேம
அவர்க க்குத் ெதாியவில்ைல. 'பிாின் பால்' த ய அதிகார ள்ள ெபாிய
ஆசிாியர்களிடத்தில் மாத்திரம் பயத்தில் அடங்குவ ம் மற்றவர்களிடம் மனம்
ேபானவா நடப்ப மாக இ ந்தார்கள்.
ஒ சமயம் பல மாணாக்கர்கள் ஒ வகுப் ப் பாீட்ைசக்காக வந்
அமர்ந்தி ந்தார்கள். ேதச பாஷா பண் தர்க க்குத் தைலவராக இ ந்த
மான்
ராவ்பக ர் ம. ரங்காசாாியவர்கள் வந் வினாப்பத்திரங்கைளக் ெகா ப்ப வழக்கம்.
அவர் வ ம் வைரயில் பண் தர்க ம் மாணாக்கர்க ம் காத்தி ந்தார்கள்.
அப்ெபா
பிள்ைளகள் கூச்ச ட் க் ெகாண் ம் சிாித் க்ெகாண் ம் கால்களால்
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ெபஞ்சுகைள ஓைச ண்டாகும்ப இ த் க்ெகாண் ம் இ ந்தார்கள். பின் வாிைசயில்
இ ந்த சில மாணாக்கர் தம் ெதாப்பிைய ேமேல சினர். அைத தல் வாிைசயில்
இ ப்பவர் தைலயால் ஏந்தினர். காகிதம், ஸ்தகம், ெபன் ல்கள் த யன ஒ வர்
ைகயி
ந் மற்ெறா வர் ைகக்கு ஆகாய மார்க்கமாகப் பிரயாணம் ெசய்தன.
இந்தக் குழப்பத்ைத நான் பார்த்ேதன்; 'ெசன்ன பட்டணத் க்ேக உாியதாகச்
சிறப்பித் ச் ெசால்லப்ப ம் காட்சி இ தான் ேபா

க்கிற !' என்ெறண்ணிேனன்.

ெமல்ல ஒ மாணாக்காிடம் ெசன் , "ேபசாமல் இ ம்; ஏன் சத்தம் ேபா கிறீர்?" என்
கூறிேனன். அவர் என் ேபச்ைசக் க கள கூட லக்ஷியம் ெசய்யவில்ைல. "நீங்கள்
ேபசாமல் ேபாங்கள்! இங்ேக இப்ப த்தான் நடக்கும். இ கும்பேகாண மல்ல" என்
கம்பீரமாக விைடகூறினார். நான் ேமேல ேபசுவதனாற் பயெனான் மில்ைல என்
அறிந்ேதன். 'இைத ம் கும்பேகாணம்ேபால் ஒ காலத்தில் ஆக்கிவிடலாம்' என்
நம்பியி ந்ேதன். ெதய்வா கூலத்தால் விைரவில் மாணாக்கர்கள் பின் அடங்கி
நடப்பாராயினர். கும்பேகாணத்ைதப் ேபாலேவ ெசன்ைன ம் எனக்குத் தி ப்திையத்
தந்த . கும்பேகாணத்ைதக் காட்
ம் இந்நகாில் அதிகப் பிள்ைளக க்குப் பாடஞ்
ெசால் வந்தைமயால் என் ைடய சந்ேதாஷம் மிக்க .
சமயத்திற்கு உபகாரம்
ன் எ திய நிகழ்ச்சி நடந்த ம நாள் வகுப்பில் பாடஞ்ெசால்லத் ெதாடங்கிேனன்.
தல் வாிைசயில் இ ந்த மாணாக்கர் ஒ வர் வல காைலத் க்கி இட
ைடேமற்
ேபாட் அவ்வல
ழங்காைல இரண் ைககளா ம் கட் ேமேல உயர்த்திக்
ெகாண் ம், இைடயிைடேய காைல அைசத் க் ெகாண் ம் உட்கார்ந்தி ந்தனர்;
எைனயாவ பாடத்ைதயாவ அவர் சிறி ம் கவனிக்கேவயில்ைல. நான் அவைரக்
கவனித்ேதன். அவர் ேவ ஊாில் ப த் விட் இந்தக் காேலஜில் வந் ேசர்ந்தவர்.
இங்ேக உள்ள சிறந்த கட் டங்கைள ம் வசதியான இடங்கைள ம் ேபான்ற
அைமப் க்கைள அவர்

ன்ப த்த ஊாில் காணாதவர். அவ ைடய இ ப் ,'இவ்வள

அழகான இடத்தி

ப க்கும் பாக்கியம் நமக்கு ஏற்பட்

ந்

காற் ம், கட் ட ம் நம்ேமா

கீழ் வகுப் க்களில் ப த்த எல்ேலா க்கும்

கிைடக்குமா? நமக்கல்லவா கிைடத்தி க்கிற !' என்
ெகாண்
ந்தாெரன் காட் ய .
அப்ெபா

க்கிற ; இந்தக் கடற்

நடந்த பாடம் கம்பராமாயனம். அ

எண்ணமிட் க்

மாைனப் பற்றிச் ெசால்

சஃதர்ப்பம் தற் ெசயலாக, ேநர்ந்த . "அ மான் மகா தீரர். அவர் இராண
சைபக்குச் ெசன்றார். இராவணன் உயர்ந்த சிங்காதனத்தில் ராஜஸத்ேதா

ம்
ைடய

ற்றி ந்தான்.வந்த அ மா க்கு ஆசனம் ெகா க்க
மில்ைல; அவைர உட்காரச்
ெசால்ல மில்ைல. அ மான் பார்த்தார். அவைன அவமானப்ப த்த ேவன் ெமன்ப
அவ ைடய எண்ணம். மிக விைரவாக இராவண ைடய சிங்காதனத்தின் அ கில் தம்
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வாைலச் சுற்றிச் சுற்றி அச்சிங்காதனத்ைதவிட உயரமாக ஓர் ஆசனத்ைத உண்டாக்கி
அதன்ேமல் தாவினார். கால்ேமல் காைலப் ேபாட்
ழங்காைல உயர்த்திக் ைககளாற்
கட் க்ெகாண் ேபச ஆரம்பித்தார். அவர் உட்கார்ந்தி ந்த நிைலைய எப்ப நான்
ெதளிவாகச் ெசால்ல
ம்? இேதா இவர் உட்கார்ந்தி க்கிறாேர, இப்ப த்தான்!"
என் அந்த மாணாக் கைரச் சுட் க் காட் ேனன். பிள்ைளக ைடய சிாிப் க் ேகாஷம்
அடங்கச் சிறி ேநரம் ஆயிற் . எல்லாைர ம்ேபால அைதக் ேகட் க் ெகாண்
ந்த
அந்த மாணாக்கர் அந்தக் கைத தம்மிடத்தில் வந்
ந்த டன் தி க்கிட்டார். அவர்
ைககள் கட்ட விழ்ந்தன; காைல ெமல்ல ந வ விட்டார்; சாியானப
ைவத் க்ெகாண்டார்.
பாடம்
ந்த பிறகு பிள்ைளகள் ேவ வகுப் க்குச் ெசன்றார்கள். ன்ேன
குறிப்பிட்ட மாணாக்கர் என்னிடம் தனிேய வந் "என்ைன இப்ப அவமானம்
பண்ணலாமா?" என்

ேகட்டார். "உன்

ைடய ேதாற்ற ம் நீ உட்கார்ந்தி ந்த

நிைல ம் நன்றாக இ ந்தன. நான்மட் ம் பார்த் ச் சந்ேதாஷிப்பதில் என்ன பயன்?
எல்ேலா ம் பார்க்க ேவண் ெமன் தான் காட் ேனன். அன்றி ம், நீ அப்ப யி ந்த
சமயத்திற்கு நல்ல உபகாரம் ெசய்த . இல்லாவிட்டால் நான் உதாரணம் ெசால்ல
யாமல் விழித்தி ப்ேபன்" என்ேறன்.
அவர் ேபசாமல் ெசன்றார். 'அவர் உட்கார்ந்தி ந்த ேகாலத்திற்குக் கைத
உதாரணமாக வந்ததா? கைதக்கு உதாரணமாக அக்ேகாலம் ஆயிற்றா? என்ற சந்ேதகம்
யா க்கும் இராெதன் க
கின்ேறன்.
ஒ

கிழவியின் வாழ்த் .

வில்
த் ரார் பாரதம் பாடம் நடக்ைகயில் தி மா க்குாிய நாமங்க ள்
பன்னிரண் ஒ வைக ெயன் ம் அைவ ேகசவாதிகெளன் ம் ெசால்ல ேநர்ந்த .
அப்ெபா

ஒ

பிராமண மாணாக்கைரப் பார்த் , "ேகசவாதி நாமங்கள்

பன்னிரண் ம் ஸந்தியாவந்தனத்தில் வ வ ண்ேட; ெதாி மா? ெதாிந்தால் ெசால்"
என்ேறன்.
"எனக்குத் ெதாியா " என்றார் அவர்.
"ஆசமன மந்திரம் ெதாி மா?" என்ேறன்.
"ெதாியா " என்றார்.
பின் ேவ

சில மந்திரங்கைளக் ேகட்ேடன். அவர் ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல.
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அப்பால், "ஒவ்ெவா வ க்கும் தம் தம் குலாசாரங்கைளக் கைடப்பி த்
அ ஷ்டானம் ெசய் வரேவண் ம். ெதய்வப் பிரார்த்தைனைய மனிதராகப் பிறந்த
ஒவ்ெவா வ ம் உாியகாலத்திற் ெசய்ய ேவண் ய அவசியம். உலகத்தி ள்ள
ஒவ்ெவா மதத்தின க்கும் ஒவ்ெவா ஜாதியின க்கும் உாிய பிரார்த்தைனகள்
ெபாிேயார்களால் அைமக்கப் பட்
க்கின்றன. அவற்ைறச் ெசய் வந்தால் நமக்குக்
கட ள் அ ளால் நன்ைம உண்டாகும். சந்தியா வந்தன ம் ஒ வைகயான ெதய்வப்
பிரார்த்தைனேய. அதைன ஒ ங்காகச் ெசய் வந்தால் ஞாபகசக்தி ம் கூாிய அறி ம்
உண்டாகும்" என் ெசால் விட் ேமேல பாடத்ைத நடத்தலாேனன்.
சிலநாட்கள் ெசன்றன. ஒ நாள் காேலஜ் ேவைல
ந்த டன், நான் யாைரச்
சந்தியாவந்தன மந்திரங்கைளப் பற்றிக் ேகட்ேடேனா அந்த மாணாக்கர் என்னிடம்
வந் , "பல நாளாக என் தகப்பனார் தங்கைளப் பார்க்க ேவண் ெமன் வி ம் கிறார்.
இன் எங்கள் ட் க்கு வந் ேபாகேவண் ம்" என்றார். அவர்
காேலஜி
ந்
என் ட் க்குப் ேபாகும் வழியி ள்ள ெத வில் இ ந்தைமயால் நான்
உடன்பட்ேடன். அங்ேக ெசன்ற ம் அவர் தந்ைதயார் மிக ம் உபசாித் ச்
சிற் ண் கள் ெகா த் ப் பிாியமாகப் ேபசிக்ெகாண்
ந்தார். அவர் என்னிடம்
கும்பேகாணத்திற் ப த்தவர்.
அப்ெபா

சைமயலைறயி

ந்

ஒ

கிழவியின் தைல மட் ம் ெவளியிேல

ெதாிந்த . அைதக் கண்ட டன் அவர், "இவர்தான்" என்
என்ைன அந்தக் கிழவிக்குச் சுட் க் காட் னார்.

விைரவாகச் ெசால்

என் மனம் தி க்கிட்ட . என்ைன யா க்கு எதற்காகச் சுட் க் காட் னாெரன்
விளங்கவில்ைல. ஏேத ம் அவர்க க்கு ெவ ப்பான காாியத்ைத நான் ெசய்
விட்ேடேனாெவன் பயந்ேதன்.
என்

ைடய பார்ைவயினால் நான் விஷயமறியாமல் மயங்குகிேறெனன்பைத

ணர்ந்த அம்மாணாக்காின் தந்ைதயார், "அவள் என் ைடய தமக்ைக. சில காலமாக
என் ைடய பிள்ைள ஒ ங்காகச் சந்தியாவந்தனம் ெசய் வ கிறான். தனிேய பஞ்ச
பாத்திரம், உத்தரணி, வி திப்ைப ஆகியவற்ைற வாங்கியி க்கிறான். ேவைள
தவறாமல் சந்தியா வந்தனம் ெசய்கிறான். என் ைடய தமக்ைக ன் எத்தைனேயா
ைற அைத விடக்கூடாெதன் ம், ெசய்யேவண் ெமன் ம் ெசால் வந் ம் இவன்
கவனிக்கேவயில்ைல. அதனால் அவ க்கு வ த்தமாக இ ந்த . திடீெரன் இவன்
ஒ நாள் சாஸ்திாிகைள அைழத் வந் அவாிடம் மந்திரங்கைள நன்றாகக்
கற் க்ெகாண்

சந்தியாவந்தனம் ெசய்யத் ெதாடங்கினான்; ஒ ங்காகச்

ெசய்யலானான். எங்க
இவ்வள

க்கு உண்டான ஆச்சாியத் க்கு அளவில்ைல. 'ஏதப்பா

ரம் உனக்குப் த்தி வந்த ?' என்

விசாாித்ேதாம். இவன், 'எங்க

க்கு
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திய தமிழ் வாத்தியார் வந்தி க்கிறார். அவர் சந்தியா வந்தன மந்திரம் ேகட்கிறார்;

ேவ

மந்திரங்கைள ம் ேகட்கிறார்; சந்தியாவந்தனம் பண்ணாமல் இ க்கக்

கூடாெதன் ம் ெசால்கிறார்' என்றான். அ

தல் ஒவ்ெவா நா

ம் என் தமக்ைக

தங்கைள வாழ்த்திக் ெகாண்ேட இ க்கிறாள். 'இந்தப் திய நாகாிகத்தில் இப்ப

ம்

ெசால் கிறவர் ஒ வர் இ க்கிறாரா! அவைர ஒ
ைற பார்க்கேவண் ம்' என்
அவள் தினந்ேதா ம் ெசால் வந்தாள். அதனால்தான் இன் அைழத் வரச்
ெசான்ேனன்" என்றார்.
"தாயார் தகப்பனாைர விட் ப் பல பிள்ைளகள் இங்ேக வந் ப க்கிறார்கள். தங்கள்
பிள்ைளகள் ஒ ங்காக நடந் வ வார்கெளன் அவர்கள் எண்ணிக்
ெகாண்
ப்பார்கள். இங்ேக பிள்ைளகைளப் பற்றிக் கவைல ெகாள் ேவார் யா ம்
இல்ைல. உபாத்தியாயர்கேள கவனிக்கேவண் ம். இந்தக் காலத்திற் சில க்கு நான்
ெசய்வ சாியாகத் ேதாற்றா . ஆனா ம் நான் பிள்ைளகளின் நன்ைமைய
உத்ேதசித்ேத ெசய்வதனால் அவர்கள் அபிப்பிராயத்ைத நான் ெபா ட்ப த் வதில்ைல. உங்கைளப் ேபான்ற சிலராவ என் ெசயைல நல்ல ெதன்
ஆேமாதிக்கிறார்கெளன் ெதாிந்ததில் எனக்கு உண்டாகும் தி ப்தி
ெசால்வதற்காிய " என் நான் என் சந்ேதாஷத்ைதத் ெதாிவித் க் ெகாண்ேடன்.
உள்ேள யி ந்த கிழவி தட் நிைறயப் பழ ம் தாம் ல ம் ைவத்
குழந்ைதயின் லம் அ ப்பினாள்.

ஒ

ேபச்சுக்குத் தைட
ஒ நாள் பாடஞ் ெசால் க்ெகாண்
க்ைகயில் வகுப்பில் இைடவாிைசயி
ந்த
இரண் பிள்ைளகள் பாடத்ைதக் கவனியாமல் ேபசிக்ெகாண்ேடயி ந்தனர். நான்
சில ைற கவனித்ேதன். அவர்கள் என்ைனக் கவனிக்கவில்ைல. உடேன நான் பாடம்
ெசால் வைத நி த்திவிட் ப் ேபசாம
ந்ேதன். நி த்தினதற்குக் காரணத்ைத
மாணாக்கர்கள் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. தல் வாிைசயில் இ ந்த மாணாக்கர்
ஒ வர் எ ந்தி ந் , "ேமேல ெசால்ல ேவண் ம்" என்றார்.
"ெசால்லலாம். அந்த இரண் ேபர்க ம் மிக அ ைமயாக ஏேதா சம்பாஷித் க்
ெகாண்
க்கிறார்கள். அவர்கள் ேபச்சுக்குத் தைடயாக நான் பாடஞ் ெசால்வ
உசிதமாக இராெதன் எண் கிேறன். இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர் ெந ந் ரத்தில்
வசித் வ பவர்களாக இ க்கலாம். அவசியமான விஷயங்கைளப்
ேபசேவண் ெமன்றால் அவ்வள
ரம் வந் ேபச
யாதல்லவா? இந்தச்
சமயத்ைதப் ேபாலக் கடற்காற்
சும்ேபா சந்ேதாஷமாகப் ேபசுவதற்கு ேவ
அவகாசம் கிைடப்ப அ ைம. அதனால் அவர்கள் ேபசுகிறார்கள். நான் அதற்கு
அ கூலமாக இராவிட்டா ம் பிரதிகூலமாவ ெசய்யாமல் இ க்கலாேம. அதனால்
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தான் பாடத்ைத நி த்திேனன்" என்

நான் ெசால் விட்

அவ்வி வர்கைள ம்

பார்த் , "ஏன், இன் ம் சிறி ேநரம் ஆகலாமா?" என் ேகட்ேடன். மலர்ந்த
தாமைரக க்கு ந வில் இரண் வா ய தாமைரகைளப்ேபால் அவ்வி வர்
கங்க ம் மாறியைதக்கண் ேமேல பாடஞ் ெசால்லத் ெதாடங்கிேனன்.
ைரராஜா நாற்கா
க்ேகாட்ைட மன்ன ைடய இைளய சேகாதரர்களில் ஒ வரான

சுப்பிரமணிய

ைரராஜா என்பவர் காேலஜில் ப த் வந்தார். 'பிாின் பா' ைடய உத்தரவின்ப
அவ க்கு மட் ம் தனி நாற்கா ெயான் வகுப்பில் ேபாடப்பட்
ந்த . அதில் அவர்
இ ந் பாடங் ேகட் வந்தார்.
ஒ சமயம் அவர் சிலநாட்கள் கலாசாைலக்கு வரவில்ைல. அவர்
வரமாட்டாெரன்பைத ஒ மாணாக்கர் அறிந் ெகாண்டார். வகுப்பிற்கு வந்த டன்
அவ ைடய் நாற்கா வறிேத இ ப்பைத யறிந் அதிற்ேபாய்
உட்கார்ந் ெகாண்டார். மாணாக்கர்க ம் நா ம் அைதக் கவனித்ேதாம்.
மாணாக்கர்கள் அவைர அ க்க பார்த் ந ெமா த்தார்கள்.
ம நாள் அந்த மாணாக்கர் உயர்ந்த ைறயிற் கூ யவைரயில் ைரராஜாைவப்
ேபால உைடயணிந் ெகாண் வந்தார். நாற்கா க்கு ஏற்றப தம் உைட
இ க்கேவண் ெமன்ப அவர் நிைன . ெந நாட்களாக அந்த நாற்கா யில் உட்கார
ேவண் ெமன்ற அவா அவ க்கு இ ந்தி க்கலாெமன் ேதாற்றிய . அவர் ெவகு
ேவகமாக நாற்கா க் குாிய இடத்திற்கு வந்தார். அங்ேக அ காணப்பட வில்ைல.
ஏமாந் ேபாய் நின்றார். அப்பால் ேவ எங்ேக ம் இ க்கிறதாெவன் ஆராய்ந்தார்.
வகுப்பில் இ ந்த நான் "ஏனப்பா? ஏதாவ
என் ேகட்ேடன்.
அவர் விைடயளிப்பதற்குள் வகுப்பி

வி ந்

விட்டதா? எைதத் ேத கிறாய்?

ந்த நாராயணசாமி ஐயெரன்பவர்,

"நாற்கா ையத் ேத கிறார்!" என்றார். எனக்கு விஷயம் ெதாி மாயி
ெதாியாதவைனப் ேபாலேவ இ ந்ேதன்.

ம்

"நாற்கா யா? எந்த நாற்கா ?"
" ைரராஜா நாற்கா . ேநற்
எண்ணித் ேத கிறார்."
"அப்ப யா? எங்ேக அ ?"

உட்கார்ந்த

ேபால இன்ைறக்கும் உட்கார
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"அ

பத்திரமாக இ க்கிற ;

தங்கள் ஆசனத்தில் இ க்கும்ேபா

ைரராஜா வ ம்ேபா

வ ம். இவ்வள

இவ க்குமட் ம் நாற்கா

நாற்கா யில் உட்கா வதனால் தி ப்தியைடவ

ேபர் தங்கள்

என்ன? பிற ைடய

நியாயமாகுமா?"

"வாஸ்தவந்தான். ைரராஜா க்குப் பிாின்
பாலவர்கேள நாற்கா யி
க்க
உத்தர ெகா த்தி க்கிறார்கள். அவர் ராஜ வம்சத்தினர். எல்ேலா ம் நாற்கா யில்
இ ப்ப
வ வ

சாத்தியமாகுமா? அன்றி, இங்ேக நாற்கா யில் உட்காரவா வ கிறீர்கள்?
பாடம் ேகட்பதற்கல்லவா? நாற்கா யில் உட்கார்ந்தால்தான் பாடம் ேகட்க

ேமா? இன்ைறக்கு இவர் அந்த நாற்கா யில் உட்கா வதற்குத் தக்கப உைட
யணிந் வந்தி க்கிறார். ஆனா ம் பாதகமில்ைல. பைழய இடத்திற்கூட
உட்காரலாம்" என்ேறன். அம்மாணாக்கர் ேபசாமல் ஓாிடத்திற் ேபாய் அமர்ந்தார்.
நாமம் இட் க்ெகாண்

வந்த மாணவர்

ஒ நாள் ெநற்றியில் வி தி த யன தாிப்பைதப் பற்றிய ெசய்தி பாடத்தில்
வந்த . இந் க்கள் சூன்யமான ெநற்றி டன் இ க்கலாகாெதன் ெசான்ேனன்.
ம நாள் அந்த வகுப்பில் பாடஞ் ெசால்லத் ெதாடங்குைகயில் மாணாக்கர் ெபயர்கள்
வாசிக்கப் பட்டன. ஒ ஸ்மார்த்த மாணாக்காின் ெபயைரக் கூப்பி ைகயில்,
விைடயளித்தவர் ேவெறா வராக எனக்குத் ேதாற்றினார். அவைரப் பார்த்ேதன்.
கத்தில் மிக ம் பிரகாசமாக் அவர் தி மண் இட் க் ெகாண்
ந்தார்.
"அவ

க்காக நீ ஏன் விைடயளிக்கிறாய்?" என்

அவைரக் ேகட்ேடன்.

"நான் தான் அவன்" என்றார் அவர்.
நான் அவைர உற் க் கவனித்ேதன்; "அடடா? நாமமல்லவா உன்ைன
மைறத் விட்ட ! இைத ஏன் இட் க்ெகாண்டாய்?" என்

ேகட்ேடன்.

"ேநற் நீங்கள், எல்ேலா ம் ெநற்றிக்கு இட் க் ெகாண்
ெசான்னீர்கேள!"
"இைத நீயாக இட் க்ெகாண்டாயா? ேவ

யாராவ

வரேவண் ெமன்

இட்டார்களா?"
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"இவேன எனக்கு நாமம் ேபாட்டான்" என்
எல்ேலா ம் சிாித்தார்கள்.

அவர் ஒ வைரச் சுட் க்காட் னார்.

"நீ ெசய்த சாியன் . அவரவர்கள் எந்த எந்தச் சின்னங்கைளத் தாித் க்ெகாள்ள
ேவண் ேமா அவற்ைறத்தான் தாிக்க ேவண் ம். உங்கள் ன்ேனார்கள் எப்ப
ெநற்றிக்கு ைவத் க் ெகாண்டார்கேளா அப்ப ேய நீங்க ம் ெசய்யேவண் ம்.
உனக்குப் பதிலாக ஐயங்கார் யாேரா வந்தி க்கிறாேர என் நான் மயங்கிேனன். நீ
இன்

ெசய்த

ஒ வைகயில் நல்ல தான்; ெநற்றிக்கு ைவத் க் ெகாள்ள

ேவண் ெமன்ற எண்ணம் ேதான்றியேத; அ ேவ ேபா ம்!"
அ

தல் அவர் சாியாக ெநற்றிக்கு இட் க் ெகாண்

'ரஸத்ைதச் ெசால்

வரலானார்.

ங்கள்'

ஒ நாள், பாரதத்தில் ேராணாச்சாாியார் இறந்த ேபா அசுவத்தாமன்
வ ந் வதாக உள்ள ெசய் ட்கைளப் பாடஞ்ெசான்ேனன். ெசால்வதற்கு ன் வில்
த்

ராழ்வார

ெப ைமைய ம் கல்வியாற்றைல ம் எ த் ச் ெசால் விட் ,

"இந்தப்பகுதி மிக ம் ரஸ ள்ள பாகம்" என்

கூறிேனன். பாடஞ் ெசால்

த்த

பிறகும், "பார்த்தீர்களா? இந்தச் ெசய் ட்கள் எவ்வள ரஸ ள்ளனவாக
இ க்கின்றன! இப்ப ேய தமிழில் ஆயிரக் கணக்கான ெசய் ட்கள் உண் . தமிழ்ச்
சுைவைய அ பவிப்பைதக் காட்
ம் சிறந்த இன்பம் ேவெறான் இ ப்பதாக
எனக்குத் ேதான்றவில்ைல" என்ேறன்.
பாடம்
ந்த டன் பிள்ைளகள் ெவளிேய ெசன்றார்கள். ஒ வர் மாத்திரம் தனிேய
உட்கார்ந்தி ந்தார். அவர் தம் ைகயில் ெபன்
ம் குறிப் ப் த்தக ம் ைவத் க்
ெகாண் என்ைனப் பார்த்த வண்ணம் எைதேயா எ தத் ெதாடங்குபவைரப்ேபால
இ ந்தார்.
"ஏன் நீமட் ம் இ க்கிறாய்?" என்

ேகட்ேடன்.

"ஒன் ம் இல்ைல. நீங்கள் அந்தச் ெசய் ளில் ரஸம் இ க்கிறெதன்
ெசான்னீர்கேள. அந்த ரஸத்ைதச் ெசான்னால் எ திக் ெகாள்ளலாெமன்
காத்தி க்கிேறன்" என்றார்.
எனக்கு வந்த சிாிப்ைப அடக்கிக்ெகாண்ேடன். ெசய் ளின் ரஸம் எ

மிச்சம்பழ

ரஸமா? இன்ன விைட கூ வெதன் எனக்குத் ேதாற்றவில்ைல; பிறகு, "ரஸத்ைத
நம் ைடய அறிவினால் அறிந் ெகாண் சந்ேதாஷிக்க
ேமயன்றி எ த ம்
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ெசால்ல ம்
யா . தமிழில் அன் ம் பழக்க ம் அதிகமாக ஆக அந்த ரஸம்
உனக்ேக லப்ப ம்" என் ெசால் அ ப்பிேனன்.
தாம் எதிர்பார்த்தப எ திக்ெகாள்ள
யவில்ைலேய ெயன்ற வ த்தம் அவ க்கு
இ ந்தி க்கக் கூ ம். அதற்கு நான் என்ன ெசய்ேவன்!
மாப்பிள்ைளகள்
காேலஜில் ப க்கும் தங்கள் மாப்பிள்ைளகைளப் பற்றிப் பலர் என்னிடம் குைற
கூ வ ண் . அவர்கைள நான் தி த்தக்கூ ெமன்ப அவர்கள் எண்ணம்.
மாப்பிள்ைளகளால் ேந ம் ெசல , மன வ த்தம்
நன்றாக நான் அறிந்ேதன்.
பாடஞ் ெசால்

ம்ேபா

த யவற்ைற அவர்கள்

லம்

மாப்பிள்ைளகைளப் பற்றிப் ேபசும் சந்தர்ப்பம் ஒன்

வாய்த்த ; "இந்தக் காலத் மாப்பிள்ைளகள் சிலைர நிைனத்தால் வ த்தமைடய
ேவண் யி க்கிற . காேலஜில் ப க்கிற மாப்பிள்ைளகள் தம் தகப்பனாாிடமி ந்
வ கிறபணம் ேபாதாைமயால், மாமனா க்கும் எ திப் பணம் ெபற் ப் பலவைகயான
ண் ெசல

ெசய்கிறார்கள்; மாமனா க்கு அதிகாரத் ெதானிேயா

பய
த் கிறார்கள். நீங்கள் அப்ப ச் ெசய்யமாட்டீர்கள். ஆனா
இயல்ைபச் ெசால்ல வந்ேதன்" என்ேறன்.
அப்ெபா

எ தி அவைரப்
ம், உலகி

பின்வாிைசயில் இ ந்த இ வர் ஏேதா ேபசிக்ெகாண்

"நீங்கள் இன்ன விஷயத்ைதப்பற்றிப் ேபசிக் ெகாண்
க்கிறீர்கெளன்
ெதாி ம். இந்த உபாத்தியாய க்கு மாப்பிள்ைளகளால் ெதாந்தர
உண்டாயி கிறெதன்
"ஆமாம்" என்

ேபசுகிறீர்களல்லவா?" என்

ள்ள

ந்தனர்.
எனக்குத்

அவர்கைளக் ேகட்ேடன்.

அவர்கள் ஒப் க்ெகாண்டார்கள்.

"நீங்கள் நிைனத்த தவ . எனக்குப் ெபண்கேள இல்ைல. ஆனா ம் பல
மாமனார்கேளா பழகுவதனால் இந்த விஷயங்கள் ெதாியவந்தன. உங்க க்குச்
ெசான்னால் இந்த அபக்கியாதிக்கு நீங்கள் பாத்திரராகாமல் இ ப்பீர்கெளன்
ெசால்லலாேனன்" என்ேறன்.
பல்லவி ராகம்
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வகுப்பில் பாடஞ் ெசால் ம்ேபா ெசய் ட்கைள இைசேயா ப க்க
ேவண் ெமன்பைத நான் அ க்க வற்
த் வ ண் . இனிய
சாாீர ைடயவர்கைளப் ப க்கச் ெசய் யாவ க்கும் ஊக்கம் உண்டாக்குேவன்.
நா ம் பல ராகங்களிற் ப த் க் காட் ேவன்.
ெசய் ட்கைள இைச டன் ப ப்பேத ைறெயன் பிள்ைளக க்கு நான்
ெசால் ம்ேபா சிலர் "இவன் ெசய் ட்கைள நன்றாகப் பா வான்" என்
யாைரேய ம் சுட் க் காட் க் கூ வர். "கீர்த்தனங்கைளப் பா வ ம் ராகங்கைளப்
பா வ ம் ஆகிய இைவகைளேய பா தெலன் ெசால்லேவண் ம். சங்கீத
வித் வான்கள் அங்ஙனம் பா வார்கள். இந்தச் ெசய் ட்கைள இைச டன் ப த்த
மாத்திரத்தாேல அ பா வதாகா ; அப்ப ப் ப த்தவன் சங்கீத வித் வானாக
ஆகமாட்டான். இைசேயா ப க்கத் தக்க ைறயிேல தமிழ்ச் ெசய் ட்கள்
அைமந்தி க்கின்றன. அவற்ைறப் ப க்கும்ேபா இைசேயா ப த்தால்தான்
அச்ெசய் ட்களின் ஓைச நயம் லப்ப ம். ெசய் ளிலக்கணத்திற் ெசால்லப்ப ம் சீர்
என்ப தாளத்ைதக் குறிக்கும் ெபயர். இைசையப்ேபால ஓைசைய வைரய த்
அைமத்த ெசய்
ப்பிற்குச் சீர் என்ற ெபயைர ஏற்ப த்தி யி க்கிறார்கள்.
எல்ேலா ம் ெசய் ட்கைளச் சிறிதளவாவ இைசேயா ப த் ப் பழக ேவண் ம்"
என் நான் ெசால் அவர்கைள அங்ஙனம் கூறாதவா ெசய்ேவன்.
ஒ நாள் சில வி த்தங்கைளப் பலவைக ராகத்திற் ப த் க் காட் ேனன்.
மாணாக்கர்கைளப்ப் பார்த் , "உங்க க்குத் ெதாிந்த ராகங்கைளச் ெசால் ங்கள்.
அவற்றிற் ப த் க் காட் ேவன்" என் ெசான்ேனன். ஒவ்ெவா வ ம் தாம் தாம்
ேகட்டறிந்தராகப் ெபயர்கைளக் கூறினர். நான் ப த் க் காட் க் ெகாண்ேட வந்ேதன்.
அப்ெபா
ஒ மாணாக்கர் திடீெரன் , "பல்லவி ராகம்" என்றார்.
சங்கீதத்ைதப்பற்றிச் சிறிதள ெதாிந்த மாணாக்கர்க ம் ெகால்ெலன்
நா

சிாித்தனர்.

ம் சிாித்ேதன். அவர் ஒன் ம் விளங்காமல் மயங்கி நின்றார். 'மற்றவர்கள் ெசான்ன

ராகத்திேல இவர் ப த்தார். நாம் ெசான்ன ராகத்தில் மட் ம் ப க்காமல் சிாிக்கிறாேர'
என் அவர் நிைனத்தி ப்பார்.
"ஏன் எல்ேலா ம் சிாிக்கிறார்கள் என்
நான் வினாவிேனன்.

உனக்குத் ெதாி ேமா?" என்

அவைர

"ெதாியவில்ைலேய!" என்றார் அவர்.
"பல்லவி என்ப ஒ ராகத்தின் ெபயரன் . கீர்த்தனங்களில் த ல் உள்ள
உ ப் க்குப் பல்லவி என் ெபயர். எல்லாக் கீர்த்தனங்க க்கும் பல்லவி உண் "
என்ேறன்.
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"பல்லவி பா கிற

என்

ெசால்

கிறார்கேள" என்

அவர் ேகட்டார்.

"அந்தப் பல்லவிையப் பலவைகயாக மாற்றி மாற்றிப் பலவைகயான சங்கதிகைள
அைமத் விாித் ப் பா வைதப் பல்லவி பா வ என் ெசால்வார்கள். சில
வித் வான்கள் அவ்வா பா வதிற் கழ் ெபற்றவர்கள்.பல்லவி ேகாபாைலயர்
த ேயார் அத்தைகயவர்கேள. ஆதலால் பல்லவி என்ப ராகமன் . நீ இ
ெதாியாமல் அைத ம் ராகமாக எண்ணிக் ேகட்டதனால் யாவ ம் சிாித்தார்கள்" என்
ெசான்ேனன்.
---------------

5. '

ப்பனார் ேதசத்

ராஜா'

இ சரேபாஜி அரச ைடய காதிற் பட்ட . 'நாம் ஓர் அரசராக இ க்கும்ேபா ,
நம்ைம ேநேர அறிந் ெகாள்ளாமல் நம் கு க ள் ஒ வராகிய ப்பனார் லமாக
அறிந்த இந்த ஜனங்க க்கும் அந்த ப்பனா க்கும் என்ன சம்பந்தம் என்
ேயாசித்தார். தம் டன் வந்தவர்கைள விசாாித்தார். அவர்கள் அந்தப் ைபராகிகைளேய
விசாாிக்கத் ெதாடங்கினார்கள்.
" ப்பனார் ேதசமாவ !இவர் தஞ்சா ர் ராஜாவல்லவா?"என்
அவர்கள் ேகட்டனர்.
"ஆமாம்.
"எந்த

சில ைபராகிகைள

ப்பனா ம் அதற்குப் பக்கத்தில் .....?"

ப்பனார்?"

"கபிஸ்தலம்

ப்பனார்!"

"அவர் ெபயர் என்ன?"
"அவைரப் பற்றி உங்க

க்குத் ெதாியாதா?பல ேதசங்கைள ம் கடந்

அவ ைடய

கழ் சும் ெபா
அ கி ள்ள உங்க க்குத் ெதாியாமலா இ க்கும்?ராம பத்திர
ப்பனாெரன் அவர் ெபயைரச் சிலர் ெசால்லக் ேகட்
க்கிேறாம்."
விசாாித்த அதிகாாிக க்கு ப்பனாைரப்பற்றி நன்றாகத் ெதாி ம்.ஆனா ம்
ைபராகிகளின் க த்ைத விளக்கமாகத் ெதாிந் ெகாள்ள எண்ணிக் ேகட்டார்கள்.
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"அவர் என்ன ெசய்

விட்டார்?"

"அவர் என்ன ெசய்யவில்ைல?இப்ப

நீங்கள் ேகட்கிறீர்கேள; நீங்கள்

அவர்க ைடய விேராதிகேளா? என்ன அன்னதானம்!என்ன உபசாரம்! அங்ேக
சாப்பிட்ட சாப்பா இன்ன ம் மணக்கிற . ப்பனார் ேதசத் க் காய்கறிக க்கு
எத்தைன சி!"
ைபராகிகள் ேம ம் ேம
ெகாப்பளித் விட்ட .
"சாப்பா

ம் வ ணிக்கத் ெதாடங்கினார்கள்.அதிகாாிக

க்குக் கா

மட் மா? சனி, தன் கிழைமகளில் எண்ெணய் கூடக் ெகா க்கிறார்.எந்த

மகாராஜன் அப்ப அன்னம் ேபாடப் ேபாகிறான்?அந்தத் ேதசத்ைத விட் வர எங்கள்
மனம் இடம் த வதில்ைல. ராேமசுவரத் க்குப் ேபாகும்ேபா ம் தி ம்பி வ ம்ேபா ம்
ப்பனார் ஊ க்குப் ேபாகாமல் இ க்க மாட்ேடாம்.எங்க க்குத் தமிழ் ெதாியா ;
அவர் பிாியமாகப் ேபசுவைத அறிய
வதில்ைல. ஆனா ம் அவ ைடய
கவிலாஸம் எங்கைள அவாிடம் இ க்கும்.எங்கள் பாைஷயிற் ேபசி உபசாரம்
ெசய்வதற்குச் சிலர் நியமிக்கப்பட்
க்கிறார்கள்.நீங்கள் அந்தச் சாப்பாட்ைடச்
சாப்பிட்டதில்ைலேயா?"*
அதிகாாிகள் பல்ைலக் க த் க் ெகாண்டார்கள். 'நம்ைம ம் பரேதசிப் பயல்களாக
எண்ணிப் ேபசுகிறார்கள்'என்ற ேகாபத்தினால் அவர்க

க்கு மீைச *

த்த .

சரேபாஜியரசர் இந்த விஷயங்கைள ெயல்லாம் அறிந்தார். அவர் நல்ல
அறிவாளியாத ன் ப்பனார்பாற் ெபாறாைம ெகாள்ளவில்ைல. அவர்
குணங்கைளேய நா பவர். 'சரேபாஜி ேதசத்
ேவண் யி ப்ப, '
அம்

ப்பனார் ேதசத்

ராஜா'என்

ப்பனார்' என்

யாவ ம் ெசால்ல

மாறிச் ெசால்லைவத்த .

ப்பனா ைடய அன்னதானேம என்பைத ஆரய்ந்தறிதார்; தாம் அங்ஙனம்

ெசய்யாத ெப ங்குைற ெயன்பைத ம் உணர்ந்தார்; வட ேதசத் யாத்திைரயால்
உண்டான ெப ம் பயன்களில் இந்த உணர் வந்த ம் ஒன்ெறன்ேற க தினார்.
அரசர் மனம் ைவத்தால் பின் ெசால்ல ேவண் மா?அவர் ஊ க்கு மீண்டபின் பல
அன்ன சத்திரங்கைள ஏற்ப த்தினார்; எல்லாச் சாதியின ைடய பசிைய ம்
ேபாக்கினார்.ஆயி ம் அவர் வடேதசத் ப் ைபராகிக க்கு ப்பனார் ேதசத்
ராஜாவாகேவ இ ந் வந்தார்.*
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* ஜயபாரதி-வாரப்பதிப் -- 11-4-37
----------6. பண்ைடத் தமிழாின் இைச ம் இைசக் க விக

ம்

இைசயின் ெப ைம
† இைசயி ைடய ெப ைமைய ஓர்ந்ேத தமிழர், த்தமி ள் இைசத்தமிைழ
ந நாயகமாக ைவத்தி க்கின்றனர்.இயற்றமிழாகிய இலக்கிய ல்கள் ெசய் ட்களால்
இயன்றன.அைவ இைச டேனேய பயிலப்படேவண் ம்.நாடகத்திற்கு இைச
இன்றியைமயாதெதன்பைத யாவ ம் அறிவர்.தமிழ் இலக்கிய இலக்கணப் பயிற்சி ம்,
ஆங்கிலம் ெத ங்கு த ய பாைஷகளின் பயிற்சி ம் உைடயவர்களால் அவ்வக்
கைலகளில் அறி ைடயாைரேய இன்
த்த
ம்.ஆனால் இைசேயா
கற்றார்,கல்லார், விலங்கினங்கள், பைறைவகள் த ய எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம்
நல்கும்.பண்ைடத் தமிழ் இலக்கியங்களில் இ திைண உயிர்க ம் இைசயின்
வயப்பட் நின்றனெவன் பல இடங்களிற் கூறப்பட் ள்ள .
-----------† 1929-ஆம் வ ஷம் ேம மாதம் 16-ஆம் ேததி ெசன்ைன ஒய்.எம்.சி.ஏ. மண்டபத்தில்
ேகாைடக்கால வாத்திய சங்கீதப் பள்ளிக்கூடத்தின் ஆதரவில் ெசய்த பிரசங்கம்.
காட்

ள்ள ஷ்பங்கள் மல ம் ப வத்தில் வண் கள் ெசன்

அவற்றி

ந்

ஊ ம். மல ம் ப வத்தி
க்கும் ேபர ம் 'ேபா 'என் தமிழிற் கூறப்ப ம்.
காட்
ள்ள னிவர்க ம் பிற ம் சிற்சில ேபா கள் மலர்வதாற் காலத்ைத அறிந்
வந்தனர். நள்ளி ள் நாறி என்ெறா மலர் உண் . அ ந யாமத்திேலதான் மல ம்.
சூாியன் மைறந் தி ப்பி ம்,மலர்தலா ம் குவிதலா ம் ேபாதிைனப் லப்ப த்த ன்
ேபாெதன் அப் ேபர ம் கள் ெபயர் ெபற்றன.அப்ேபா களில் வண் கள் இைச பாட
அைவ மல ம்; " த

ம், வாிவண்

பாம் இைசக்கு அடங்கும் என்

த வாய்ெநகிழ்ந்தனேவ" என்ப
கூ வர். மதம் பி த்

இைசயால் அடங்கிவி ம்; பாிக்ேகால்,குத் க்ேகால்
யாத யாைன

த

அைல ம் யாைனக
ய ஆ தங்களா

க

ம்

ம் அடக்க

ணயின் இைசக்கு அடங்கி வி மாம்; இச்ெசய்திேய உவமானமாக,

"காழ்வைர நில்லா க ங்களிற் ெறா த்தல்
யாழ்வைரத் தங்கி யாங்கு"
என்

கு ந்ெதாைக.

த்ெதாைக ெயன்ற சங்க

ற் கூறப்பட் ள்ள .
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"அணியிைழ மகளி ம் யாைன ம் வணக்கும்
மணிெயா
ைண ம்"
என்

ெப ங்கைத ம்,

"மகரயாழ் வல்ல ைமந்தன்
ஒ வைனக் கண்ட மத்தப்
கர் கக் களிற்றின்"
என்

ேம மந்தர ராண ம் கூ கின்றன.

குறிஞ்சி நிலத்தில் திைனக்ெகால்ைலையக் காக்கும் ஒ ெபண் ெதள்ளிய சுைனயில்
நீரா ப் பரணின்ேமல் நின் இனிய காற்றில் தன்கூந்தைல ஆற்றிக் ெகாண் ம்
மிகுந்த களிப் டன் அந்நிலத் க்குாிய குறிஞ்சிப் பண்ைணப் பா க்ெகாண் ம்
நிற்ைகயில், திைனக்கதிைர உண்பதற்காக அங்ேக வந்த யாைன ெயான் அந்தப்
ெபண்ணின் இைசயிேல மயங்கிக் கதிைர உண்ணாமல் தான் ெகாண்ட
ெப ம்பசிைய ம் மறந் மயங்கி நின்றதாக ஒ ெசய்தி அகநா
என் ம்
ல்
காணப்ப கின்ற . இந்தக் காட்சிையேய,
"ஒ யல் வார்மயி ளாினன் ெகா ச்சி
ெப வைர ம ங்கிற் குறிஞ்சி பாடக்
குர ங் ெகாள்ளா நிைலயி ம் ெபயரா
படாஅப் ைபங்கண் பா ெபற் ெறாய்ெயன
மறம் கன் மழகளி றங்கு நாடன்"
என்ற அ கள் ெதாிவிக்கின்றன.
ெப ங்கைதயில், உதயணன் நளகிாி ெயன்ற மதம் பி த்த யாைனைய ைண
வாசித் அடக்கி அதன்ேமல் ஏறி ஆ தங்கைள எ த் த்தர அதைனேய ஏவி
ஊர்ந்தாெனன் ஒ ெசய்தி காணப்ப கிற . இைசயினால் வணக்கப்பட்ட அந்த
யாைன உதயண

க்கு அடங்கி நின்றைத ஆசிாியர் கூ ைகயில்,

'கு வினிடத் ப் மிகுந்த பக்தி ள்ள ஒ
ப ந்த 'என்

ம் ெபா ள் பட,

" ைண ெயழீஇ தீயி னடப்ப
ஆைன யாசாற் க
ைற ெசய் ம்

சிஷ்யைனப் ேபால யாைன
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மாணி ேபால மதக்களி
என்

பா

ப ய"

ள்ளார்.

பசுக்கள் இைசயின் வயப்ப கின்றன என்பைதக் கண்ணன் கைத
விளக்கும்.பசுக்கைளப் பல இடங்களி ம் ேமயவிட் விைளயா க் ெகாண்
ந்த
கண்ணபிரான் மாைலக் காலத்தில் அவற்ைற ஊ க்கு ஓட் ப் ேபாக ேவ ஒன் ம்
ெசய்வதில்ைல.குழைல ெய த் ஊ வான்; உடேன பல இடங்களி ம் ேமய்ந்
ெகாண்
ந்த பசுக்கெளல்லாம் ஒ ங்ேக திரண் கண்ணன்பால்வந்
ேச ம்.இதைனேய,
"ஆக்குவித் தார்குழ லாலரங் ேகசர்",
என் திவ்ய கவி ஒ வர் சு க்கமாக விளக்குகின்றார். ெபாிய ராணத்திற்
கூறப்ப ம் நாயன்மார்க ள் ஆனாய நாயனா ைடய ராணத் ம் இத்தைகய
ெசய்திகள் காணப்ப கின்றன.
அசுணமா என்ெறா

விலங்கு உண் .அதைனப் பறைவ ெயன்பா ம்

உளர்.இைசைய அறிவதிற் சிறந்த
இன்னாத இைசையக் ேகட்பின்

அ . இனிய இைசையக் ேகட் க் களிக்கும்;
ர்ச்ைச ற்

வி ந்

வி ம்.அதன் தன்ைமைய,

"இ ஞ்சிைறத் ெதா தி யார்ப்பயாழ் ெசத்
இ ங்கல் டரைள யசுண ேமார்க்கும்"
என்ற அகநா

ற்ற களா

ம்,

"இன்ன ளிக்குரல் ேகட்ட வசுணமா
அன்ன ளாய்மகிழ் ெவய் வித் தாள்"
என்ற சீவக சிந்தாமணிப் பாட்டா
. யாழ்
நைறய
பைறய

ம்,

த்த வசுணநன் மாச்ெசவிப்
த்த ேபா ம்"

என்ற கம்பர் வாக்கா ம் அறியலாகும்.அதைனப் பி க்க எண்ணியவர்கள்
மைறவி
ந் யாழ் வாசிப்பார்கெளன் ம் அதன் இைசையக் ேகட் அ குற்
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அசுணம் களிக்கு ெமன் ம் அப்ெபா
அதைனப் பி த் க் ெகாள்வார்க ெளன் ம்
ெதாிகிற . அவர்கள் ைக த ல் யாழின் இைசயால் அசுணத்திற்கு இன்பத்ைத
விைளவித் ப் பின் அதன் உயி க்ேக அழி சூழ்வைத நற்றிைணயில் உவைமயாக
எ த்தாண் ,
"அசுணங் ெகால்பவர் ைகேபா னன் ம்
இன்ப ந் ன்ப
ைடத்ேத"
என் ஒ நல்
இத்தைகயேத.
வண்

ைசப் லவர் பா யி க்கின்றார். கின்னரப் பறைவ ம்

மா ,ஏற்றக் காைளகள்

த யவற்ைற இயக்கும்ெபா

ெதம்மாங்கு,ஏற்றப் பாட்
த ய பாடல்கைளப் பா வைத ம்,அைவகைளக் ேகட்
அவ்விலங்குகள் தம் ேவைலைய வ த்தமின்றி அைமதியாகச் ெசய் வ வைத ம்
இன் ம் காண்கிேறாம். அந்தத் ெதம்மாங்கு ேதன் பாங்குேபா ம்! குழந்ைதகள்
அன்ைனயின் இனிய தாலாட் ைசையக் ேகட் அ ைக ஓய்ந் உறங்குவைத
எவர்தாம் அறியார்?
வன்மனக் கள்வ ம் தம் ெகா ஞ் ெசயைல மறந் இைச வயத்தாராவர். ஒ
ல் இத்தைகய ெசய்தி காணப்ப கிற . பாைல நிலத்தில் ஆறைலகள்வர்

பைழய

வழிவ ேவார் ெபா ைள ம் உயிைர ம் கவர்வார்; ெபா ளில்ைலெயனி ம் வாளால்
ெவட்டப்பட்ட உடம்
ள் வைதப் பார்த்ேத ம் களிக்கும் ெபா ட் க் ெகாைல
ெசய்வர். அவர் ன் ெபா நர்கள் பாைலப்பண்ைணப் பா னால், அக்கள்வர் தம்
ைகயி ள்ள ஆ தங்கைள ந வவிட் த் தங்கள் வன்ெறாழிைல மறந் அன் ற்
இைசக்கு உ குவார்களாம். இதைனேய,
"ஆறைல கள்வர் பைடவிட அ ளின்
மா தைல ெபயர்க்கு ம ளின் பாைல"
என்ற அ கள் உணர்த் கின்றன.
சீவக சிந்தாமணியின் கதாநாயகனான சீவகன், ஆண்கைளப் பார்ப்ப கூட
இல்ைலெயன்ற விரதத் டன் இ ந்த சுரமஞ்சாிெயன்ற ெபண்ணின்பால் ஒ ப த்த
கிழவன் ேவடங் ெகாண் ெசன் இைச பா அவைள வசப்ப த்தினான். அவன
இைசையக் ேகட்ட ெபண்கள் யாவ ம் ேவடன் பறைவேபாற்கத் ம் ஓைசையக்
ேகட் மயங்கி ஒேர கூட்டமாக ஓ வ ம் மயி னங்கைளப்ேபால விைரந்
வந்தனெரன் கவி அவ்விடத்தில் வ ணிக்கிறார்.
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"கள்ள ப்பி னந்தனன்
கனிந்த கீத விதிேய
வள்ளி ெவன்ற ண்ணிைட
மைழம லர்த்த டங்கணார்
ள் வம்ம திமகன்
ணர்த்த ேவாைச ேமற் கன்
ள்ளம் ைவத்த மாமயிற்
குழாத்தி ேனா*...."
என்ப

அந்தப் பாட் .

பிறைர இைச தன்வயப்ப த் ம் என் ம்ேபா என் ைடய இளைமக் காலத்தில்
நடந்த ஒ விஷயம் ஞாபகத் க்கு வ கிற . என் ைடய தமிழாசிாியாகிய
திாிசிர ரம் மகாவித் வான்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களிடத் ச்
சிறப் ப்பாயிரம் ெபறப் பல லவர்கள் யற்சி ெசய்வ ண் . சிறந்த சங்கீத
வித் வா ம் மிக்க சிவபக்த ம் ஆகிய ேகாபாலகி ஷ்ணபாரதி யவர்கள் தாம்
இயற்றிய நந்தன் சாித்திரக் கீர்த்தனத்திற்குச் சிறப் ப்பாயிரம் ேவண் யேபா
பிள்ைளயவர்கள் த வதற்கு ம த் விட்டார்கள். ம த்தா ம் பாரதியார் யன்ேற
வந்தார். ஒ நாள், பிள்ைளயவர்கள் உள்ேள ப த்தி க்கும்ேபா அவர்கள் ட் ற்கு
வந்த பாரதியார் பிள்ைளயவர்கள் நித்திைர ெசய்கிறார்கெளன்பைத அறிந் எ ப் தல்
கூடாெதன்

எண்ணி ெவளிேயயி ந்

தம

நந்தன் சாித்திரக் கீர்த்தைனயி

ள்ள,

"கனக சபாபதி தாிசனம் ஒ நாள் கண்டாற் க தீ ம்" என்ற கீர்த்தைனைய
இனிைமயாக ெமல்லப் பா க் ெகாண்
ந்தார். பிள்ைளயவர்கள் விழித் க்ெகாண்
எ ந் கீர்த்தைன
வைத ம் பா ம் வைரயில் இ ந் ேகட் மனம்
உ கி,'இதற்குச் சிறப் ப் பாயிரம் ெகாடாமல் இ ப்ப
வந் சிறப் ப் பாயிரெமான்ைற வழங்கினார்கள்.*

ைறயன் ' என்

-------*இவ்வரலாற்றின் விாிைவ ேகாபாலாகி ஷ்ண பாரதியார் சாித்திரத்திற்
காணலாகும்.
பரமசிவேன இைசயின் வ வமாய் இ ப்பவெனன் ம் இைசயிற் பிாியம்
உைடயவெனன் ம் ெபாிேயார்கள் ெசால் யி க்கிறார்கள்.
"ஏழிைசயா யிைசப்பயனாய்"
"இயலவன் இைசயவன்"
"இய ைசப் ெபா ள்க ளாகி"
"ஏழிைசைய"

உடேன
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என வ ம் ேதவாரப் பகுதிகள் சிவெப மான் இைச
வின ெனன்பைத நன்கு
ெதாிவிக்கின்றன.இைசயி ள்ள வி ப்பத்தினால் அனவரத ம் இைசையக் ேகட்
ஆனந்திக்கும் ெபா ட் க் கம்பளர் அசுவதரர் என்ற இைசயில் வல்ல இரண்
கந்த வர்கைளச் சிவ ெப மான் காதிற் குைழயாக ைவத்த ளியி க்கின்றனெனன்
ல்கள் கூ ம்.
"இைசவி ம் ங் கூத்தனார்" என்ப ம் இைறவ ைடய இைச வி ப்பத்ைத
ெவளியி ம். ஈசுவரன் தி க்கரத்தில் ைணைய ைவத் வாசித் இன்
வதாகப்
ெபாிேயார் கூ வர்; "எம்மிைற நல்
ர்த்தி ' ணா தட்சிணா

ைண வாசிக்குேம" என்ப

ர்த்தி' என்

ேதவாரம். இத்தைகய

வழங்கப் ப வர். கண்ணன் ேவய்ங் குழேலா

விளங்கி இைச பரப்பியைத அறியாதார் யார்? கட ளாேலேய வி ம்பப்ப வ
இைசெயன்பைத அறிந் பல ெதாண்டர்கள் இைசயாேலேய இைறவைன
வழிபட்

க்கின்றார்கள். நாயன்மார்க

ள் ஆனாய நாயனார், தி நாைளப் ேபாவார்,

தி நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், பரமைனேய பா வார் த யவர்கள் இைசயால்
வழிபட் ப் ேப ெபற்றவர்கள். ஆனாய நாயனார்
பஞ்சாக்ஷரத்ைதக் குழ ல்
இைசத் ஊதி வழிபட்டார். ம ைரயில் பாணபத்திரர் என் ம் அ யார் யாழ்
வாசித் ச் சிவெப மாைன வணங்கி வந்தார். அவ க்காகச் ேசாமசுந்தரக் கட ள்
விறகு சுமந் இைசபா அவ ைடய எதிாிையப் பயந் ஓடச் ெசய்தார்.
தி மால யார்க ள் ம் தி ப்பாணாழ்வார், நம் பா வான் த ேயார் இைசபா த்
தி மாைல வழிபட்டார்கள். இத்தைகயவர் இன் ம் பல ளர்.
கட ைளத்
விளங்குதல் கட

திக்கும் ேதாத்திரங்கெளல்லாம் இைசப்பாட்டாக அைமந்
க்கு இைசயி

ள்ள வி ப்பத்ைத ெவளியி மன்ேறா? ேதவாரம்

தி வாசகம் த ய தி
ைறக ம், திவ்யப்பிரபந்த ம்,தி ப் க ம்,தத் வராயர்
பா
ைற த யன ம் இைசப்பாட் க்களாலாகிய ல்கேள. ேதவாரங்களின்
பண்கள் ற்கூறப்பட்ட தி நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் பரம்பைரயில் வந்த ஒ வரால்
அைமக்கப்பட்டன.அ ங்ஙனேம திவ்யப் பிரபந்தத்திற்கும் பண்கள் அைமக்கப்
பட்
க்க ேவண் ம். இவற்ைறத் ெதாிவிக்கும் ைலத் ேதவகானெமன்பர்.எ
ல்ேலா ம் அ சந்திக்க இய மா ஒ வித இைச டன் இப்ேபா பயிலப்பட்
வாி ம், திவ்யப் பிரபந்தத்தில் ஒவ்ெவா பதிகத்திற்கும் உாிய பண்கள் ன்
அைமந்தி ந்தனவாதல் ேவண் ம். இப்ெபா
பதிப்பிக்கப்பட் ள்ள திவ்யப்
பிரபந்தப் த்தகங்களிற் பலவித ராகங்கைளப் ெபா த்தமின்றி
அைமத்தி க்கின்றார்கள். ஒேர பதிகத்தில் ஒவ்ெவா பாட் ற்கும் தனித்தனி ராகங்கள்
குறிக்கப்பட்
க்கின்றன. அவ்வா இ ப்ப
ைறயன் .
இ கா ங் கூறியைவ இைசயின் ெப ைமையப் லப்ப த் ம். இனி, தமிழர்
இைசைய வளர்த்த ைறைய ஆராய்ேவாம்.
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தமிழர் இைச
பைழய தமிழ்ச் சங்கங்களில் ன் தமிைழ ம் ஆராய்ந் வந்தார்கள். இைசத்
தமிழாராய்ச்சி ம் இைசப் பயிற்சி ம் அப்ெபா
ஏைனய இயல் நாடகங்கள் ேபால
மிக ம் சிறந் விளங்கின.
இைசத் தமிழ்ச் சங்கங்கேள தனிேய அைமக்கப் பட் ப் பல இைசவல்லார்கள்
இைசத் தமிைழ வளர்த் வ வதற்கு நிைலக்களனாக இ ந்தனெவன் ெதாிய
வ கிற .
"ஏழிைசச் சூழல் க்ேகா"
என் வ ம் தி ச்சிற்றம்பலக் ேகாைவயாரால் இைசச் சங்கங்க ம்
இ ந்தனெவன்பைத அறியலாம். கைடச்சங்கப் லவர்க ள் ம் இைசையேய
சிறப்பாகப் பயின் ஆராய்ந்
ல்கள் இயற்றியவர்க ம் இ ந்தார்கள். அவர்கள்
கண்ணகனார், கண்ணனாசனார், ேகசவனார், நந்நாகனார், நல்லச் சுதனார்,
நன்னாகனார், நாகனார், பித்தாமத்தர், ெபட்டகனார், ம த் வன் நல்லச்சுதனார்
த ேயார். இவர்கைளயன்றி ெந ம்பல் யத்தனார் என் ஒ வர் இ ந்தார். அவர்
பல வாத்தியங்களி ம் பயிற்சி ைடயவராதல் பற்றி அப்ெபயர் ெபற்றார் ேபா ம்.
அவர் பாட் ற் பல வாத்தியங்களின் ெபயர்கள் ெசால்லப்பட்
க்கினறன.
க்ேகாட்ைடத் தச வாத்தியம் கி ஷ்ைணயர் என்ற ஒ சங்கீத வித் வா ைடய
ஞாபகம் இங்ேக வ கிற . அவர் பத் வாத்தியங்கைள வாசிப்பதில் வல்லவர்.
கூடாரம்ேபால ஓர் இடம் அைமத் அதில் இ ந் ெகாண் சுற்றி ம் பல
வாத்தியங்கைள ைவத் அவர் வாசிப்பார்.
கைடச்சங்க காலத்தில் இ ந்த இைசத்தமிழ் இலக்கண இலக்கிய ல்கள் பல.
இப்ெபா
சிலப்பதிகார உைரகேள அந்த ல்களின் ெபயர்கைள ம் அவற்றிற்
சிலவற்றி
ந் சில பகுதிகைள ம் ெதாிவிக்கன்றனேவ யன்றி அந் ல்கள்
அகப்படவில்ைல. அந்தச் சிலப்பதிகார உைரகளால் ெதாிந்த தமிழ் இலக்கண ல்கள்
ெப நாைர, ெப ங்கு கு, பஞ்சபாரதீயம், இைச

க்கம், பஞ்சமர , தாள ச த்திரம்,

கச்ச ட ெவண்பா, இந்திரகாளியம், பதினா படலம், தாளவைகேயாத் ,
இைசத்தமிழ்ச் ெசய் ட் ைறக் ேகாைவ த யன. பிற்காலத்தில் எ ந்த
சுத்தானந்தப்பிரகாசம் த ய சில ல்க ம் இைசயிலக்கணத்ைதக் கூ வனேவ.
பைழய இைசத்தமிழ் இலக்கியங்கள் சிலப்பதிகாரம், பாிபாடல்

த யனவாம்.

சிலப்பதிகாரம், இலக் கணங்கைள ம் கூ ம். சீவகசிந்தாமணி, சூளா மணி, கல்லாடம்,
தி வால வா ைடயார் தி

விைளயாடற் ராணம், பரஞ்ேசாதி

னிவர் தி

விைளயாடல், அதி ரராம பாண் யர் இயற்றிய ல்கள் த ய பிற்கால
ல்களி ம் இைசத் தமிழ் இலக்கணங்கள் காணப்ப கின்றன.
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குறவஞ்சி, பள்
ேசர்ந்தனேவ.

, சிந்

த ய பிற்காலப் பிரபந்தங்க

ம் இைசையச்

இைசத் தமிழ் இலக்கண ல்கள் பல இ ந்தன ெவன்பதால் அக்காலத்தில் இ ந்த
இைசயைமப்பின் விாி உணரப்ப ம். சிலப்பதிகாரம் த ய ல்களால் இைசையப்
பற்றித் ெதாிந்தவற்றிற் சில கூ ேவன்.
இைசவைக
இைசயில் பண்கெளன் ம் திறங்கெளன் ம் இ வைக உண் . பண்கள் ஏ
நரம் க ம் ெகாண்டன. நரம் என்ப இங்ேக ஸ்வரம். ஏ ஸ்வர ங் ெகாண்டைவ
ஸம் ர்ண ராகம். அ ேவ பண்ணாம். வடெமாழியில் ேமளகர்த்தாெவன்
கூறப்ப வ ம் அ ேவ. ஏ

ஸ்வரங்கள் வடெமாழியில் ஸட்ஜம், ாிஷபம், காந்தாரம்,

மத்யமம், பஞ்சமம், ைதவதம், நிஷாதம் என்

கூறப்ப ம்; அவற்ைறேய தமிழில் குரல்,

த்தம், ைகக்கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தாரம் என வழங்குவர். யாவ க்கும்
இயல்பான குரல் ஸட்ஜம் ஆகும். அதைனக் குரெலன்ேற வழங்கிய ெபயரைமதி
வியக்கற் பால . ஏ

ஸ்வரங்க

க்கும் ஸ, ாி, க, ம, ப, த, நி என்

இப்ேபா

பயிலப்ப ம் எ த் க்கைளப் ேபாலேவ தமிழ் ைறயில் ஆ,ஈ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஔ என்ற
ஏ ெந ைல ம் ஸ்வரங்க க்கு எ த் க்களாகக் ெகாண் பயின்றனர். இந்த ஏ
நரம் க ம் நிைறந்த ராகம் பண்ெணன்
ன்னேர ெசான்ேனன்.
ஜனகராகெமன்ப ம் அ ேவ. அப்பண்களி
ந் திறங்கள் பிறக்கும். அைவ
இக்காலத்தில் ஜன்ய ராகங்கெளன் வழங்கப்ப ம்.
"நிைறநரம் பிற்ேற பண்ெணன லாகும்
குைற நரம்பிற்ேற திறெமனப் ப ேம"
என்ற திவாகரச் சூத்திரத்தால் பண்கள், திறங்கள் என்பவற்றின் இலக்கணம்
விளங்கும். பண்க க்கு இனமாகத் திறங்கள் கூறப்ப ம். யாப்ப ங்கல வி த்தி
ைரயில் காணப்ப ம் ேமற்ேகாட் ெசய் ளாகிய,
"பண் ந் திற ம்ேபாற் பா மின மாய்
வண்ண விகற்ப வைகைமயாற் பண்ணின்
நிறம்விளாிக் கில்ல ேபாற் ெசப்ப லகவல்
இைசம ட்கு மில்ைல யினம்"
என்பதில் இ

விளக்கப்பட்

த்தைலக் காணலாம்.
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இப்ப ப் பிறக்கும் பண்
ெதாகுக்கப்பட்

ம் திற மாம் இைச வைககள் ஒ

11,991 என்

வழியில்

கூறப்ப கின்றன.

பண்கள் பல வைகப்ப ம். குறிஞ்சி, பாைல, ல்ைல, ம தம், ெநய்தல்
எனப்ெப ம்பண்கள் ஐந் . இவற்றின் வைகயாகும் பண்கள் பல. இவற் ள் பகற்
பண்கள் த யன ம், அவ்வப்ெபா திற்கு அைமந்த பண்க ம்,
யாமங்க க்குாியன ம் எனப் பலவைக ண் . றநீர்ைம த ய பன்னிரண்
பண்கள் பகற்பண்கெளனப்ப ம். தக்க ராக த ய ஒன்ப பண்கள் இராப்
பண்கெளனப்ப ம். ெசவ்வழி தல் ன் ெபா ப் பண்களாம். காைலக்குாிய பண்
ம தம். மாைலக்குாிய ெசவ்வழி என்பா ம் உளர். இந்தப் பண்களால் இைச
வல்ேலார்கள் சில குறிப்பிைன அறிவிப்ப ண் . ஒ வர் தம் நண்பைன மாைலயில்
வரேவண் மாைலப்பண்ைணப் பா னாெரன் ஓாிடத்தில்
ெதாிவிக்கப்பட்
க்கிற .
இரங்கற் பண் விளாி. அைதப் பா ப் பிறர்பால் இரக்கம் உண்டாக்கினார்கள்.
சிவெப மானால் ைகைலயின் கீழ் அமிழ்த்தப்பட்ட இராவணன் அவ க்கு இரக்கம்
உண்டாக விளாிையப் பா னான் என்ற ெபா ள்பட,
"விராய்மலர்ப் ங் குழ பங்கன் மகிழ்வி ேனாங்கும்
ெவள்ளிமைலக் கீழ்க்கிடந்

விளாிபா ம், இராவணனார்"

என் ஒ கவிஞர் பா
ள்ளார். இச் ெசய் ட்பகுதி விளாி இரங்கற்பண் என்பைத
நன்கு ெதாிவிப்ப காண்க.
இத்தைகய பண்கைள அைமத் ப் பாட் க்கள் இயற்றப்ெப ம். ெபா ட்கு
ஏற்றன ம், சுைவக்கு ஏற்றன மாகிய பண்கைள யைமத் இைசப் பாட் க்கைளப்
லவர் பா னர். பண் ம் பாட் ம் இையந்தி த்தல் ேவண் ம்.
"பண்ெணன்னாம் பாடற் கிையபின்ேறல்"
என்ற குறள் இதைன வ
த் ம். பண்ணைமந்த இைசப்பாட் க்கள் உ க்கள்,
வாிகள் எனக் கூறப்ப ம். இக்காலத்தில் கீர்த்தனங்கைளக் குறிக்க வழங்கும்
உ ப்ப கள் என்ற ெசால் உ என்ற பைழய வழக்கி
ந்ேத வந்தி க்க
ேவண் ெமன் எண் கிேறன். அவ்
க்கள் பத் வைக ெயன் ஒ சாரார்
பகர்வர். அைவ ெசந் ைற, ெவண் ைற, ெப ந்ேதவபாணி, சி ேதவபாணி,
ெப

வண்ணம், ஆற் வாி. கானல்வாி, விாி ரண், தைல ேபாகு மண் லம்

த்தகம்,

56
என்பனவாம். தாளக்கிாிைய டன் ெபா ந் ம் பாட் க்கள் ஒன்பெதன்பர்;
அைவ,சிந் , திாிபைத, சவைல, சமபாத வி த்தம், ெசந் ைற, ெவண் ைற,
ெப ந்ேதவபாணி, சி

ேதவபாணி, வண்ணம் என்பனவாம்.

இைவகைள யன்றி இைசப்பகுதியில் கந்தர்வ மார்க்க ெமன்பெதான் உண் .
இைட மடக்காகப் பா வதாகும் அ . காந்தர்வ சாஸ்திர ெமன்ப சங்கீத
சாஸ்திரத் க்கு ஒ ெபயர்.
பா ங்கால் இன்னவைக யிலக்கணங்கேளா

பாடேவண் ம் என்ற விஷயங்கைள

மிக விாிவாக இைச ல்கள் கூ ம். குற்றம் சிலவைகப்ப ம்; இன்ன குற்றங்கள் இைச
பா ேவார்பால் இ த்தல் கூடாெவன விலக்கி ம் ல்கள் கூ ம்.
"வயிற குழிய வாங்கல்
அ
கங் காட்டல் வாங்கும்
ெசயிர
வ ேமறல்
சிரந க் குறல்கண் ணாடல்
பயிர மிட
ங்கல்
ைபெயன வாயங் காத்தல்
எயிற காட்ட ன்ன
உடற்ெறாழிற் குற்ற ெமன்ப"
என்

தி விைளயாடற் ராணம் ெதாிவிக்கின்ற .

ெபாிய வித் வான்கள் சிலாிடத் ம் இத்தைகய குற்றங்கள் காணப்ப ம்: காரணம்
அவர்கள் தம்ைமத் தி த்திக்ெகாள்ளாைமேய.
இனி, இைசக் க விகைளப் பற்றிப் ேபசுேவன்.
இைசக் க விகள்
இைசக்க விகள் கீதாங்கம், நி த்தாங்கம், உபயாங்கம் என வைகப்ப ம்.
பா ம்ெபா
மட் ம் ெகாள் தற்குாியன கீதாங்க வாத்தியங்கள். நி த்தரங்கம்
நாடகத்திற்குாியன. இரண்
ம் பயன் ப வன உபயாங்கமாம். எல்லா
வாத்தியங்க ள் ம் குழைலேய ன்னதாகக் கூறியி க்கிறார்கள். ஏெனனில்,
இயற்ைகைய அ சாித் அ ெசய்யப்பட்ட . காட் ல் வளர்ந்தி க்கும்
ங்கில்களில் வண் கள் ைளத்த ைளகளின்வழிேய காற்
சும்ெபா
இனிய
ஓைச எ ம். அைதக் ேகட்ேட குழைல அைமத்தார்கள். இயற்ைகயில் ஙகி ல் எ ந்த
அந்த இனிய ஓைசையப்பற்றி அகநா ற்றிற் காணப்ப ம்
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" ஆடைமக் குயின்ற வவிர் ைள ம ங்கிற்
ேகாைட யவ்வளி குழ ைச யாகப்
பா ன் ன விப் பனிநீ ாின்னிைசத்
ேதாட ன் ழவின் ைதகுர லாக"
என்ற அ கள் விளக்குகின்றன. ல்லாங்குழெலன் ம் ெபயர் அ
ங்கிலால்
ெசய்யப்பட்டைமயால் ஏற்பட்ட . சி வர்கள் விைளயா ம் கிட் ப் ள் ேபான்
இ ப்பதால் ள்ளாங்குழல் என்ற ெபயர் அதற்கு அைமந்த
ெபா ந்தா .

என்பர் சிலர்; அ

" றக்கா ெழல்லாம் ல்ெலனப்ப ேம"
என்ற சூத்திரத்தின்ப
றத்ேத வயிர ைடய ங்கில் த யன ல்ெலனப்ப ம்.
எனேவ ங்கிலாற் ெசய்யப்பட்டைம காரணமாகப் ல்லாங்குழெலன் ம் ெபயர்
ஏற்பட்டெதன்பேத ெபா த்தமாகும். வங்கியம் என் ம் குழ க்கு ஒ ெபயர்
ெசால்லப்ப ம். அ வம்செமன்பதன் திாி ; வம்ச ெமன்ப
வடெமாழிப் ெபயர்.
இயற்ைக லமாக அறிந்
க வியாயிற் .

அைமத்த

பற்றிக் குழேல

ங்கிைலக் குறிக்கும்

தல் இைசக்

"குழல்வழி நின்றதி யாேழ யாழ்வழித்
தண் ைம நின்ற தகேவ தண் ைமப்
பின்வழி நின்ற
ழேவ ழெவா
கூ நின் றிைசந்த தாமந் திாிைக"
என்ற சிலப்பதிகார அ களில் இைசக்க விகள்

ைறயாகக் கூறப்பட்

க்கின்றன.

"குழ னிதி யாழினி ெதன்ப"
என்

ம் குறளில் குழல்

ன் ைவக்கப்பட்

த்தல் காண்க.

குழ ல் பலவைக உண் . ெகான்ைறயங்குழல், ஆம்பலந் தீங்குழல்,
ல்ைலயங்குழல் த யன பல இலக்கியங்களிற் ெசால்லப்ப கின்றன. குழ ன்
இலக்கணங்கைள விாிவாக ல்களிற் காணலாம்.

58
இப்ப ேய யாழ்வைகக ம் பல உண் . யாழ் ேவ ; ைண ேவ . ேபாியாழ்
என்பெதான் ண் . அஃ இ பத்ெதா நரம் கைள உையயெதன்பர். பத்ெதான்ப
நரம் கைள ைடய மகரயாழ் என்பெதான் ம், பதினான்கு நரம் ைளைடய சேகாட
யாழ் என்பெதான் ம் இைச ல்களிற் கூறப்பட் ள்ளன.
ெசங்ேகாட் யாெழன்பெதான் ஏ நரம் கைள உைடயதாம். ஆயிரம் நரம்
ெகாண்ட ம் ஆதியாழ் என் ம் ெப ங்கலெமன் ம் ெபயர் ெகாண்ட மாகிய ஒன்
இ ந்தெதன்பர்.
நரம் களின் குணங்கள் குற்றங்கள்
கூறப்பட் ள்ளன.
தண்

ைம வைகக

த யன ம் இலக்கணங்களில்

ம் பல. ேபாிைக, பாடகம், இடக்ைக, உ க்ைக, மத்தளம்,

சல் ைக, கர ைக, திமிைல, குட ழா, தக்ைக, கணப்பைற, தம கம், தண்
தடாாி, அந்தாி, ழ , சந்திரவைளயம், ெமாந்ைத, ரசு,கண்வி

ைம,

ம் ,நிசாளம்,

ைம, சி பைற, அடக்கம், தகுணிச்சம்,விரேல , பாகம், உபாங்கம், நாழிைகப்பைற
த ய ேதாற்க விகளின் ெபயர்கள் ல்களிற் காணப்ப கின்றன. மத்ெதன்ற
ஓைசைய எ ப் த ன் ஒ வாத்தியம் மத்தளம் எனப்ப ம். கர யின் ழக்கம்
ேபான் சப்திப்பதால் ஒன் கர ைக எனப்பட்ட . இப்ப ேய வாத்தியங்களில்
ெபயர்க்குக் காரணங்கள் அைமந்தி க்கின்றன.
இ கா ம் கூறிவந்த இைசக்க விகைள யன்றி ேவ

பல க விக

ம் ஆங்காங்ேக

கூறப்ப கின்றன. அைவ ஆகுளி, பாண் ல், ேகா , ெந வங்கியம், கு ந்
தட்ைடப்பைற, பதைல

ம் ,

த ய பல.

இந்த இைசக் க விகேளா ம், இைசையப் பரம்பைரயாகேவ பயின் அரசர்கள்
பிர க்கள் த யவர்களிடம் ெசன் தம் ைடய இைச வன்ைமையக் காட் ப்
பாிசுெபற் வந்த வகுப்பினர் சிலர் இ ந்கனர். ெப ம்பாணர், சி பாணர், ெபா நர்,
கூத்தர் த ேயார் அத்தைகயவர்கேள. மைலப கடாம் என்ற
ல் அவர்கள் பல
வாத்தியங்கைள ம் பலா மரத்திற் காய்கள் ெதாங்குவ ேபால் ேதான் ம்ப பின் ம்
ன் ம் சுமந் ெகாண் ெசன்றதாகச் ெசால்லப் பட்
கின்ற .
பாணர் என்பார் பாட் ப்பா ஜீவனம் ெசய் வந்தவர்கள். அவர்கள் ெபாிய
அரசர்களிடத் ம் கு நில மன்னர்களிடத் ம் தம் ைடய இைச வன்ைமையக் காட் ப்
பாிசு ெபற்றார்கள். ெபான்னாற் ெசய்யப்ெபற்ற தாமைரப் ைவ அவர்கள் பாிசாகப்
ெப தல் வழக்கெமன் ெதாியவ கின்ற . இக் காலத்தில் நல்ல வன்ைமைய ைடய
சங்கீத வித் வான்கள் தங்கப் பதக்கங்கைளப் ெப வைதப்ேபான்ற ெசயலாகேவ
அைத நாம் க தேவண் ம்.
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பாணர்க ள் சிறிய யாைழ வாசிப்பவர்கள் சி பாணெரன் ம், ேபாியாைழ
ைடயவர்கள் ெப ம்பாணெரன் ம் ெசால்லப்ப வர். ெபாியநகரங்களில்
அவர்கள் வாழ்ந் வந்த திகள் தனிேய இ ந் வந்தன.
---------------7. அன்னம் பைடத்த வயல் *
நான் அவ் ர் அக்கிரகாரத்திற்குச் ெசன்ேறன். அங்ேக ஓர் ஓட் வில்ைல
இ ந்த . அவ்விடம் ெசன் ெவளியில் நின்றப ேய உள்ேள இ ப்பவர்கைளப்
பார்த்ேதன். ஸப்த ஸதான உத்ஸவத்தின் ெபா ட் வ ேவார் ேபாேவார்க க்கு
உபசாரம் ெசய் உணவளிக்கும் காாியத்தில் அவர்கள் ஈ பட்
ந்தார்கள்.
"யார் ஐயா உள்ேள? " என்

நான் கூப்பிட்ேடன். யாேரா ஒ வர் வந்தார்.

வ ம்ேபாேத, "தீர்த்தம் ேவ
நான் ேகட்ேபெனன்

மா?" என்

ேகட் க்ெகாண்

அவர் நிைன . நான், "அ

அவர் தீர்த்தம் ெகாணர்ந்
ேகட்டார்.

வந்தார். அைதத்தான்

ந்தான் ேவ

ெகா த் விட் , "ேவ

என்ன ேவ

ம்" என்ேறன்.
ம்?" என்

" ஒன் ம் இல்ைல. இந்த ஸதலத்ைதப் பற்றிச் சில சமாசாரங்கள் ெதாியேவண் ம்.
இங்ேக அம்பிைக ஒ சமயம் எல்ேலா க்கும் அன்னம் அளித் ண்டாம். அைதப்பற்றி
ஏதாவ ெதாிந்தால் ெசால்ல ேவண் ம்" என்ேறன்.
" அ தான், நீங்கேள ெசால்

கிறீர்கேள; நான் ேவ

"அ சம்பந்தமான அைடயாளம் ஏதாவ
அ கூலமாக இ க்கும்"

என்ன ெசால்லேவண் ம்?"

இந்த ஊாில் இ க்கிறதா? ெதாிந்தால்

"அெதல்லாம் எனக்குத் ெதாியா " என் ெசால் விட்
ேவைலையக் கவனிக்க உள்ேள ெசன்றார்.

அவர் தம் ைடய

அப்ெபா
, "யாைரயா அ ?" என் எங்கி ந்ேதா ஒ குரல் ேகட்ட .
ெவயி ேல வந்த கைளப்பினால் என் கண்கள் சாியானப பார்க்கும் சக்திைய
இழந்தி ந்தன. சற் நிதானித்ேதன்.
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"என்ன ஐயா ெதாிந் ெகாள்ளேவ ம்?" என் ம ப
ம் ஒ ேகள்வி வந்த .
தி ம்பிப் பார்த்ேதன். எனக்கு அ கில் இ ந்த நீளமான திண்ைணயின் ஒ ேகா யில்
ஒ கிழவி காைல நீட் க் ெகாண் உட்கார்ந்தி ந்தாள். அந்தக் கிழவிதான் என்ைனக்
ேகட்டாெளன்பைத உணர்ந்ேதன்.
"என்ைனத்தான் ேகட்கிறீர்களா?" என்
திண்ைணயின் ேகா க்குச் ெசன்ேறன்.

ெசால் க்ெகாண்ேட அந்தத்

"ஆமாம்" என்றாள் கிழவி.
அவ

ைடய பிராயம் எண்ப க்குேமல் இ க்கும். கண் ஒளி இல்ைல; ஒ

த க்கம்ைப அ கிேல ைவத் க் ெகாண்

சில கந்ைதத்

ணிகள், ஒ

ெகாட்டாங்கச்சியில் ஜபம் ெசய்வதற்கான கூழாங் கற்கள், ஓர் அ க்கைடந்த ெசம் ,
ஏேதா தின்பண்டத்ைத
ைவத்தி ந்த சிறிய தகரப் பாத்திரம் ஒன் ஆகிய
இவற்ேறா அக்கிழவி அங்ேக ற்றி ந்தாள். அவ க்குத் திைரயிட்ட ேபால ஒ
நிைரச்சல் இ ந்த . அதன்ேமல் ெவள்ைள அ க்குப் ைடைவ ெயான்
காய்வதற்காகக் கட்டப்பட்
ந்த . கிழவி எைதேயா ெமன் ெகாண்ேட
கூழாங்கற்கைள ஒவ்ெவான்றாக எ த் எண்ணி ஜபம் ெசய் ெகாண்
ந்தாள்.
நான் அ கில் நின்ேறன்.
"என்னேவா உள்ேள ேகட்டீேர; என்ன ேகட்டீர்?" என்
அறிந் கிழவி வினவினாள்.

என் கால

ேயாைசைய

"இந்த ஊைரப்பற்றித்தான் ேகட்ேடன். ேகாவிைலப்பற்றி விசாாித்ேதன்" என்ேறன்.
"இப்ப

உட்கா ம். அெதல்லாம் அவர்க

க்குத் ெதாியா ; அவர்க

க்குத் தைல

பின்னிக் ெகாள்ளத் ெதாி ம்; ைவத் க் ெகாள்ளத் ெதாி ம். ேகாவிலாவ !
குளமாவ ! அெதல்லாம் எனக்குத் தான் ெதாி ம். உங்க க்கு அவர்கள் பதில்
ெசான்னார்களா?"
"ெதாியாெதன்
"அவர்க

ெசால் விட்டார்கள்."

க்குத்தான் ெதாியாெதன்

ெசால்கிேறேன. நீர் அவர்கைளப் ேபாய்க்

ேகட்கப்ேபானீேர! என்ைன யார் லக்ஷியம் பண்

கிறார்கள்? ஏேதா பசித்த
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ேவைளக்குச் ேசா

ேபா வேதா

சாி. என்ைனக் ேகட்

என்ன காாியம் நடக்கிற ?

பைழய காலமா?"
பாட் சிறி ேநரம் ேபசவில்ைல. அவ ைடய மேனாரதம் பைழய காலத்தில்
சஞ்சாரம் ெசய்வதாகத் ெதாிந்த . ம ப
ம் பாட் நிகழ்காலத் க்கு வந்தாள்.
"குழந்ைதக்கு ஜ்வரம் வரட் ம்; அப்ெபா
பச்சிைல ெசால்ல ேவ

ம். சாி, அ

பாட்

ேவ

ம்; ம ந் , மாத்திைர,

கிடக்கட் ம். உமக்கு எந்த ஊர்?"

"நான் உத்தமதான ரம்."
"உத்தமதான ரமா? அங்ேக எங்க

க்குக்கூடச் ெசாந்தக்காரர்கள் இ க்கிறார்கேள.

நீர் என்ன ?"
"நான் அஷ்டஸஹஸ்ரம்."
"அேட! எங்கள் ஜாதிதான். நீர் யார் பிள்ைள?"
நான் ெசான்ேனன். விைரவிேல ஸ்தல வரலா கைளக் ேகட் க்ெகாண்
தி ைவயா ேபாகலாெமன்ெறண்ணிய நான் அந்தக் கிழவியின் ேபச்சுக்கும்
ேகள்விக க்கும் ஈ ெகா க்க ேவண் யதாயிற் . என்ன ெசய்வ !
"எங்கள் தகப்பனா ைடய பாட் யின் மாமியார் இந்த ஊாிேல பிறந்தவள்" என்
நான் ெசான்ேனன்.
"சாிதான். எல்லாம் பந் க்களாகத் தான் இ க்கும். கிட்
ெசாந்தமாய்வி ம். இந்தக் காலத்தில் உற , ஒட்
கவனிக்கிறார்கள்? பைழய காலமா? இப்ெபா

ட் ப் பார்த்தால்

இெதல்லாம் யார்
ரயில் ேபாட் விட்டான்

ெவள்ைளக்காரன். பம்பாயாம், கல்கத்தாவாம், அங்ெகல்லாம் சம்பந்தம் ெசய்கிறார்கள்.
பக்கத்தில் இ க்கிற பந் க்கைள யார் ஐயா கவனிக்கிறார்கள்?"
பாட் க்கு உத்ஸாகம் உண்டாகிவிட்ட . அவேளா யா ம் ேபசுவதில்ைல!
எத்தைனேயா நாட்களாகக் கட் க் கிைடயாக மனத் க்குள் ைதத் ைவத்தி ந்த
அபிப்பிராயங்கைள ெயல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக எ த் விட ஆரம்பித்தாள்.
ெபா ைமேயா ேகட்பதற்கு நான் ஒ வன் அகப்பட் க் ெகாண்ேடன்.
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ேபசாமல் எ ந் ேபாய் விடலாம். அப்ப ச் ெசய்ய என் மனம்

ணியவில்ைல. 'கல

உமி தின்றால் ஓர் அவலாவ கிைடக்காதா?' என் எதிர்பார்ப்பவன் நான்;
தியவர்களிடத்திேல ெபா ைமேயா விசாாித்தால் பல ெசய்திகைள
அறியலாெமன்ப என் அ பவம். ஆதலால் நான் அந்தக் கிழவியின்
ேகள்விக க்ெகல்லாம் தக்கப பதில் ெசால் வந்ேதன்.
ஊர், சாதி, குலம், ேகாத்திரம், ேவைல, சம்பளம், குழந்ைத, கல்யாணம், கு ம்ப
சமாசாரம் த ய பல விஷயங்கைள அந்தக் கிழவியிடம் நான் ெசால்ல ேவண்
யி ந்த .
இப்ப ேய ேபாய்க் ெகாண்

ந்தால் இந்தக் கிழவியின் ேகள்விக

க்கும்

பிரசங்கத் க்கும் ஒ
இராெதன் ெறண்ணி, "பாட்டீ, இந்த ஊைரப் பற்றி
உங்க க்குத் ெதாிந்தைதச் ெசால்லேவண் ம்" என் ஞாபகப் ப த்திேனன்.
"ஆமாம். ஞாபகம் இ க்கிற . ெசால் கிேறன்: இங்ேக அம்பிைக ஒ பஞ்ச
காலத்திேல ஏைழக க்ெகல்லாம் ெபாிய வயல் ஒன்றில் அன்னம் ேபாட்டாளாம். அந்த
வயல்கூட இ க்கிற . அதற்கு அன்னம் பைடத்த வயல் என் ேபர்."
நான் எதிர்பார்த்த விஷயம் ெவளிவந்த டன் எனக்கு, 'இவ்வள
ேபச்சிேல கழிந்தேத?' என்றி ந்த வ த்தம் மைறந்
"அப்ப யா! அந்த வயல் எங்ேக இ க்கிற ?" என்

ேநரம்

ணாகப்

விட்ட .
ஆவ

டன் ேகட்ேடன்.

"எனக்குக் கண் ெதாிந்தால் நான் அைழத் க் ெகாண் ேபாய்க் காட் வி ேவன்"
என் ெசால் விட் அந்த வயல் உள்ள இடத்திற்குாிய அைடயாளங்கைளமட் ம்
அந்தக் கிழவி ெசான்னாள்.
"இந்த ஊாில் ேசா ைடயான் வாய்க்காெலன் ெதற்ேக ஒன் இ க்கிற .
ேசா ைடயான் என்ப இந்த ஊர் ஸ்வாமி ெபயர்" என் மற்ெறா ெசய்திைய
ெவளியிட்டாள் கிழவி. இப்ப அந்தக் கண்ணில்லாத தியாள் ஒவ்ெவான்றாகச்
ெசால்லச் ெசால்ல நான் ேகட் என் மனத் ள் ெதாகுத் க் ெகாண்ேடன்.
இைடயிைடேய எனக்கு ேவண்டாத சமாசாரங்க ம் பாட் யால் விாிவாகச் ெசால்லப்
பட்டன. அவற்ைற அந்த நிமிஷத்திேலேய மறந் விட்ேடன்.
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"இந்தக்காலத்தில் இப்ப ப்பட்ட கர்நாடக சமாசார ெமல்லாம் யார் ேகட்கிறார்கள்?
ேகட்டா ம் யார் ெசால்லப்ேபாகிறார்கள்? ஏதாவ ப த்த கட்ைடயா யி ந்தால்
உளறிக் ெகாண்
க்கும்" என் கிழவி ெப
ச்சு விட் க்ெகாண் ெசான்னாள்.
அவ ைடய ேபச்சிேல இரக்கத்ெதானி இ ந்த . அந்தப் 'ப த்த கட்ைட' உளறிய
ெசய்திகைள நான் அப்பால் குறித் ைவத் க் ெகாண்ேடன். அவற்ைற ேவ
வைகயால் அறிதல் இயலாத காாியம்.
பிறகு அந்தப்பாட் , "இன்

ம் ஏதாவ

ெதாிய ேவ

மா?" என்

ேகட்டாள்.

அவ க்குச் ச ப்பில்ைல. எனக்ேகா தி ைவயாற் ஞாபகம் வந் விட்ட . "நான்
ேபாய் வ கிேறன்" என் விைட ெபற் க் ெகாண்ேடன். அப்ெபா
என்ைன
அறியாமேல எனக்கு அந்தக் கிழவியிடத்தில் ஓர் அன் ம், காரணந்ெதாியாத
உண்டாயின. அவைளப் ேபான்ற 'ப த்த கட்ைடகள்' எவ்வள
விஷயங்கைளக் ேகட்பார் இல்லாமல் மனத் க்குள்ேள ைதத்
மைறந்தார்கேளா!
[குறிப் :- இத்தலத்தில் இப்ெபா

க்க ம்

ேபர், எத்தைன
ைவத்

வழங்கும் ெசய்திகைளக் குறித்

எ திக்

ேகட்டேபா , தி ைவயாற் ராஜா காேலஜில் தமிழாசிாியராக ள்ள
மான்
வித் வான் .ஜி. ேசாமசுந்தர ேதசிகரவர்கள் ெதாிவித்த விஷயங்கள் வ மா :தி ைவையற் ப் ராணத்தில் இத்தலத்ைதப் பற்றிச் ெசால்லப்பட்

க்கின்ற .

அன்னாவதாரஸ்தலம் என்ப ம் இதன் ெபயர். இங்ேக ெகௗதமர் தவம் ாிந்தனர்;
பன்னிரண் வ ஷம் பஞ்சம் உண்டான காலத்தில் சிவெப மாைனப் பிரார்த்தித்
இத்தலத்திற் சில வயல்களில் அாிசியாகேவ விைளய அவர் ேவண் னார். அங்ஙனேம
இைறவன் வரம ள, ெகௗதமர் அவ்வா விைளந்த அாிசியினால் அன்னதானம்
ெசய் வந்தார். ேகாயி க்குத் ெதன்ேமற்கி ள்ள அல் க்குளத்தின் கைரயில்
இ க்கும் வயெலான்ைற அாிசி விைளந்த வயலாகக் கூ கின்றனர். ேசா ைடயான்
வாய்க்காெலன்ப ேசாடறான் வாய்க்காெலன் இப்ேபா வழங்குகின்ற ]
------------------8. அைழத்த காரணம்*
*கைலமகள்.
தி வாவ
ைற மடத்தில் இ ந்த 16-ஆம் பட்டத்தில் ஆதீனகர்த்தராக இ ந்த
ேமலகரம் சுப்பிரமணிய ேதசிகரவர்கைளப்பற்றிய பல விஷயங்கைள நான்
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இதற்கு ன் ெவவ்ேவ இடங்களில் எ தியி ப்பைத அன்பர்கள்
அறிந்தி க்கலாம். என் ைடய தமிழ் ஆசிாியர்களில் அவ ம் ஒ வர். திாிசிர ரம் மகா
வித் வான்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள் காலத்திற்குப் பின்
சுப்பிரமணிய ேதசிகாிடத்திேல சில ல்கைள நான் பாடங்ேகட் ம், மடத்தி
சில க்குத் தமிழ்ப்பாடஞ் ெசால்
ம் வந்ேதன்.

ந்த

வித் வான்க ைடய மனத்திற்கு உவந்த ெசயல்கைள அறிந் ெசய்வதில்
சுப்பிரமணிய ேதசிகர் மிக ம் ேதர்ந்தவர். கல்வி ேகள்வி மிக்கவராகிய அவர்
வித் வான்க ைடய லைமைய அளந் அறிந் இன்
பவர். அவ ைடய
ஆதரவினால் இளம் லவர்கள் ஊக்கம்ெகாண் ேமன்ேம ம் அறிவாற்றல்கைளப்
ெபற் ப் ெப ம் லவர்கள் ஆவார்கள்.
தம்மிடம் வந்தவைர உபசாித் அவரவர்க க்கும் ெதாிந்த வித்ைதையப்பற்றி
உசாவி அறிந் ஏற்ற வண்ணம் ஸம்மானம் ெசய் அ ப் வார். ஒ வ க்ேக ம்
இல்ைலெயன்ப அவர்பால் இல்ைல. அவாிடம் ெப ம் பாிசுகள் சிறிதளவாக
இ ப்பி ம், தங்கள் தங்க ைடய கல்வியின் ஆழத்ைத அறிந் உவந்
அளிக்கப்ப த ன் அவற்ைற மிக ம் ெபாியனவாகேவ வித் வான்கள் எண்ணி
மகிழ்வார்கள். ஒ வ ஷம் வந்தவர் சுப்பிரமணிய ேதசிக ைடய ஆதரவான
இன்ெமாழிகளில் ஈ பட் ம வ ஷம் வ ம்ேபா
திதாக ஒன்ைறக்
கற் க்ெகாண் வ வார். இதனால் அவாிடம் வந்தவர்க ைடய கல்வியறி வரவர
வளர்ச்சி ெபற் விளங்கும்.
கல்வியறி ள்ளவர்கைளத் தாேம உபசாித் ப் பாிசளிப்பேதா தம்ைமச்
ேசர்ந்தவர்க ம் அவர்களிடம் மதிப் ைவத் ஒ க ேவண் ெமன் அவர்
வி ம் வார்; தம்மிடம் பாடங் ேகட்கும் மாணாக்கர்களிடம் தாையப் ேபான்ற
அன் ைடயவராக அவர் விளங்கினார்.
இற்ைறக்கு 62 வ ஷங்க

க்கு

ன் நிகழ்ந்த ெசய்திெயான்

இன்

ம் என்

மனத்தில் மங்கா தங்கியி க்கின்ற . அப்ெபா
எனக்கு 22 பிராயம். ஒ நாள்
மாைலயில் மடத்தி ள்ள பன்னீர்க்கட் என் மிடத்தில் சங்கீத ேகசாியாகிய
மகா
ைவத்தியநாைதயரவர்கள பாட் நைடெபற்ற . அவர் வந்தி ப்பைதயறிந்
ெவளி ாி
ந் பலர் வந்தி ந்தார்கள். அத்தைகய சமயங்களில் ேதசிகேர
அய

ர்க

க்குச் ெசய்தி ெசால்

ய

ப் வ

வழக்கம். 'தாம் இன்

உலகின் றக் கண் கா
பவர்' ஆைகயால் பலேரா ம் ேசர்ந்
ேவண் ெமன்ப அவ ைடய எண்ணம்.
தி வாலங்கா , சாத்த

ர் என்

ம் ஊர்களி

ந்

வ
இைசவி ந்

பல வித் வான்க

கர

ம், ேவ

பல ஊர்களி
ந் பல அறிஞர்க ம், ெசல்வர்க ம் வந்தி ந்தனர். சற்ேறறக்குைறய
ஆயிரம் ஜனங்கள் வைரயில் கூ யி ந்தனர். மடத்ைதச் சார்ந்த தம்பிரான்க ம்
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உத்திேயாகஸ்தர்க ம் பிற பணியாளர்க ம் தங்கள் தங்கள் நிைலைமக்கு ஏற்றப
அங்கங்ேக இ ந் ம் நின் ம் சங்கீதத்ைதக் ேகட் மகிழ்ந்தி ந்தனர்.
அக்கூட்டத்தினிைடேய சுப்பிரமணிய ேதசிகர் ன்
வல் த்த
அமர்ந்தி ந்தார். அவ க்க கில் ெபாிய தம்பிரான்க ம் ெசல்வர்க
பாட்

நடந்த . நான் ஏேதா சில காாியங்கைள

ன்னிட்

கத்ேதா
ம் இ ந்தனர்.

இங்கும் அங்கும்

ேபாய்க்ெகாண்
ந்ேதன். அப்ெபா
, "சாமிநாைதயர்!" என் கம் பீரமான
ெதானிேயா ேதசிகர் என்ைன அைழத்தார். அவ்வள ெப ங் கூட்டத்தினிைடேய
ேதசிகர் என்ைன அைழத்த அவ ைடய அன் ைடைமையக் காட் னா ம் எனக்கு
சிறி அச்சத்ைத விைளவித்த . அவர கிேல ெசன்ேறன். "இப்ப இ ம்!" என்
தமக்க கிேல உட்கா ம்ப அவர் குறிப்பித்தனர். அவ க்க கில் நான் உட்கா தல்
சிறி ம் தகாத ெசயெலன்பைத எண்ணி நான் மயங்கிேனன். "சும்மா உட்கா ம்!"
என் அன் கனிந்த குர ல் அவர் மீண் ம் கூறியேபா என்னால் ம க்க
யாைமயால் உட்கார்ந்ேதன். எனக்குப் பின் றம் பல ெபாிய மனிதர்கள்
இ ப்பைதக் கண்ேடன். அவர்கைளக் கண்டேபா ஒ ங்கி உட்கார ேவண் ெமன்
எண்ணிேனன். ஒ ங்குவதற்ேகா இடமில்ைல. என்ைனச் சுற்றி ம் மதிப் வாய்ந்த
பலர் இ ந்தனர். ணாக ஒ ங்குவதற்கு யன் உடம்ைப அைசத்தைதத் தவிர
ேவ ஒன் ம் என்னாற் ெசய்ய
யவில்ைல. அங்ேக உட்கா வதற்கு என் மனம்
இடங் ெகா க்கவில்ைல. பயந் ெகாண்ேட இ ந்ேதன். சங்கீதத்திற் கூட என் மனம்
ரணமாகச் ெசல்லவில்ைல. ஒன் ம் ெதாியாதவைனத் திடீெரன் சிங்காதனத்தில்
க்கி ைவத்தால் அவன் யா ம் விளங்காமல் விழிப்ப ேபான்ற நிைலயில் நான்
இ ந்ேதன்.
ஒ வா

பாட்

ந்த . மற்ற நாட்களிெலல்லாம் மகா ைவத்திய

நாைதயரவர்க ைடய இன்னிைச அ தத்ைத ஆவேலா
நீண்ட ேநரம் பா க்ெகாண்ேட இ க்க மாட்டாரா!" என்

ப கிப் ப கி, 'இன்
எண் ம் யான்

ம்

அன்ைறக்ேகா, 'இவர் விைரவிேல நி த்தமாட்டாரா?' என் எண்ணிேனன். ஆதலால்
அவர் பாடத் ெதாடங்கிய சமயத்ைதவிட நி த்திய சமயத்தில் எனக்கு மிக்க இன்பம்
உண்டாயிற் . நான் ஒ சங்கடமான நிைலயினின் ம் வி தைல ெபற்ேறன்.
வந்த கனவான்கள் தாம் லம் ெபற் க்ெகாண் தங்கள் தங்கள் இ ப்பிடம்
ெசன்றார்கள். மடத் ப் பணியாளர்கள் தங்கள் தங்கள் ேவைலைய கவனிக்கச்
ெசன்றனர்.
அன் இரவில் ஆகாரம் ெசய்த பிறகு நான் வழக்கம்ேபாலேவ சண்பகக் குற்றாலக்
கவிராயெரன் ம் அன்பேரா
சுப்பிரமணிய ேதசிகாிடம் பாடங் ேகட்கச்
ெசன்ேறன். அப்ெபா
தி க்குறள் பாிேமலழக ைரைய நாங்கள் பாடங் ேகட்
வந்ேதாம்.
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நாங்கள் ேதசிகைர அ

கிேனாம். அவர் என்னக் கண்ட டன் ன்னைகய ம்பி,

"என்ன? சாமிநாைதயர்! சாயங்காலம் பாட் க் கச்ேசாி நடக்கும் ேபா
அைழத்ேதாேம; அதற்குக் காரணம் ெதாி மா?" என்

உம்ைம

ேகட்டார்.

நான்: எனக்கு ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. என்ைனக் கூப்பிட்ட டன் நான்
திைகத் ப்ேபாேனன். அவ்விடத் உத்தர க்கு அஞ்சி நான் இ ந்ேதன்.
அவ்விடத் க்கு அ கில் ணிச்சலாக ம் அவ்வள ெபாிய ம ஷர்க க்கு
மாியாைதயின்றி ம் மற்றச் சமயங்களிேல உட்கார நான் ணிய மாட்ேடன்.

ன்னால்

ேதசிகர்: நீர் இந்த மடத்தில் இ க்கிறீர். உம்ைமப் பற்றி நமக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.
உமக்கு ேவண் யைத அவ்வப்ேபா ெசய் வ ேவாம். ஆனால் மடத்தில் ஒவ்ெவா
காாியத்திற்கும் தனித் தனிேய ஒவ்ேவார் அதிகாாி இ க்கிறார். அவர்களிடம் உமக்கு
ஏதாவ ேவண் ெமன்றால் அவர்க க்கும் உம் ைடய அ ைம ெதாிந்தால்தாேன
அைதப் ெபறலாம்? ஒவ்ெவா வ க்கும் தனித்தனிேய ெசால்வெதன்ப

இயலாத

காாியம்; அ சிதமாக ம் இ க்கும். நமக்குப் பிாியமானவர் நீர் என்பைத மடத்தி ள்ள
யாவ ம் அறிந் ெகாள்வதற்காகேவ நாம் அப்ப அைழத் அ கிேல இ க்கச்
ெசய்ேதாம். இப்ெபா

மடத்தி

ள்ள தம்பிரான்கள், காாியஸ்தர்கள்,

கணக்குப்பிள்ைளகள், ேசவகர்கள், வண் க்காரர்கள் எல்ேலா க்கும் உம்ைமப் பற்றித்
ெதாிந்தி க்கும். இனிேமல் யாெதா தைட மின்றி அவர்க ைடய உதவிைய நீர்
ெபறலாம். இ தான் நாம் உம்ைம அைழத்ததன் காரணம். நீர் ேவ விதமாக
நிைனக்கக் கூ ெமன்ேற இைத இப்ேபா ெதாிவித்ேதாம்.
அைதக் ேகட்ட எனக்கு வியப் ம் நன்றியறி ம் மாறி மாறி உண்டாயின.
"அவ்விடத் அன் எனக்குப் பலவைகயி ம் ெதாிந்தி ப்பி ம் என்ைன அைழத்த
என் நன்ைமையக் க திேயெயன்ப அப்ேபா ெதாியவில்ைல; இப்ெபா
தான்
ெதாிந்த " என்ேறன். இயல்பாகேவ மடத்தி
ந்த யாவ ம் என்னிடம் அன்
பாராட் னா

ம், அன்

ேவண் யவர்' என்

தல் 'பண்டார ஸந்நிதியவர்க

எண்ணிப் பின்

க்கு இவர் மிக

ம் அதிகமாக என்ைன ஆதாிக்கத் ெதாடங்கினர்.

------------9. இந்திய இலக்கியக் கழகம் *
* பாரதீய ஸாஹித்ய பாிஷத்தின்
3-37.
ன்

ைர

தலாவ

மகாநாட்

வரேவற் ப் பிரசங்கம் - 27-
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ண்ணிய மியாகிய பாரதவர்ஷத்தி ள்ள பல ேவ நா களினின் ம் இலக்கிய
ஆராய்ச்சியின் ெபா ட் இங்ேக வந் கூ யி க்கும் உங்க ைடய காட்சி என்
உள்ளத்தில் ஆனந்தத்ைத உண்டாக்குகிற . ெதன்னிந்தியர் சார்பாக உங்கைள நான்
சந்ேதாஷத்ேதா வரேவற்கிேறன். ேம ம், சிறியதாயி ம் என் மனம் விசுவ பத்ைத
அைடந் இந்திய நா
வைத ம் இப்ெபா
த விக் களிக்கின்ற . எல்லாச்
சைபகளி ம் அறி விளக்கத்ைதத் த ம் சைபகேள சிறப் ைடயனவாகும். அறிவின்
ெப க்கத்ைத ம் இலக்கிய ஒற் ைமைய ம் குறித் நாம் கூ யி க்கின்ேறாெமன்
எண் ம்ெபா
என் ஞாபகம் பைழய காலத் க் காட்சிகளிற் ேபாய்ப் பதிகின்ற .
தமிழரசர்க ைடய ராஜதானிகளி ம் வடநாட் நகரங்களாகிய உஜ்ஜயினி த ய
இடங்களி ம் பல பாைஷகைளப் ேபசும் அறிஞர்கள் தமக்குள் மனங் கலந் பழகிய
ெசய்திகள் என் அகக்கண் ன் ேதான் கின்றன; இக்கழகத்தினால் உண்டாகும் அாிய
பயைன நிைனந் இன்ப சாகரத்தில் உள்ளம் ஆழ்ந் வி கிற .
இந்த ஸாஹித்ய பாிஷத் அறிெவாளிையத் த ம் மைலேமல் விளக்காகத்
திகழ்கின்ற . இந்த விளக்ைக ஏற்றிைவத்த ெபாியார் இன் தைலவராக ற்றி த்தல்
இதன் விேசஷ வளர்ச்சிக்கு நல்ல அறிகுறியாகும். உலகத் ப் ேபரறிஞர்களாற் கழப்
ெபற்றவ ம், "தமக்ெகன வாழாப் பிறர்க்குாியாள ம்" ஆகிய மகாத்மா காந்திய களின்
அன்பினால் உண்டான இந்த மகாசைபயில் நா ம் கலந் ெகாள்ள ேநர்ந்த இந்த
நாைள என் வாழ்க்ைகயிற் சிறந்த நாளாக எண் கிேறன்.
திராவிட பாஷா ஸ கத்தின் தாயிடமாக விளங்கும் இச்ெசன்ைனயில் நைடெப ம்
இந்தப் பாிஷத்தில் உங்கைள வரேவற்கும் தகுதி வாய்ந்த ெபாிேயார்கள் பலர்
இ க்கின்றார்கள். திராவிட பாைஷக ள் பழைமயான தமிழில் பல வ ஷங்களாக
ஈ பட் க் கைறயாேனா ம் ராமபாணப் ச்சிகேளா ம் ேபாரா ஏட் ச் சுவ களின்
தியால் மங்கிய கண்கேளா
ைமப் ப வ ம் ன்
த்த, உங்கள் ன்வந்
நிற்கும் என்பால் உள்ள குைறபா கள் பல. ஆனா ம் தியவெனன்ற ஞாபகத்தினால்
இந்த நாட் னர் உங்கைள வரேவற்கும்ெபா ட் த் தங்க ைடய பிரதி நிதியாக
என்ைன ன்ேன நி த்தியி க்கிறர்கள். உங்கள் வர நல்வரவாகுக!
எனக்குத் தமிைழயன்றி ேவ பாைஷகளிற் பயிற்சியில்ைல; ஆதலால் தமிழ்
ல்களால் அறிந்த சில விஷயங்கைள மட் ம் உங்க க்கு இப்ேபா
ெதாிவிக்கிேறன்.
தமிழ் வித் வான்களின் தைலைம
தமிழ் நாட் ல் எந்தக் காலத்தி ம் வித் வான்க க்ேக தைலைம இ ந் வந்த .
அவர்க அறிைவப் பரப் வதற்குச் ெசய் வந்த ெதாண் கள் சிறந்தனவாக
யாவரா ம் க தப்பட்டன. அரசர்கள் லவர்க க்கு உயர்ந்த மதிப்ைப அளித்தனர்;
அவர்க ைடய அறி ைரையப் ெபான்ேனேபாற் ேபாற்றி வந்தனர். சில சமயங்களில்
லவர்கள் அரசர்க ைடய குற்றங்கைள எ த் க் காட் க் கண் த்த ம் உண் . சில

68
லவர்கள் மந்திாிகளாக ம் ேவ பல சிறந்த உத்திேயாகஸ்தர்களாக ம் இ ந்
அரசாங்கம் நல்வழியில் நைடெப வதற்குக் காரணமாக விளங்கினர்.
லவர்களின் ஒற் ைம
லவர்களிடத்ேத காணப்பட்ட ஒற் ைம வியக்கத்தக்கதாக இ ந்த ;
" லவர்கேளா ேசர்ந் பழகும் இன்பத்ைதக் காட்
ம் ேதவேலாக இன்பம்
சிறந்ததாக இ க்குமாயின் ஒ
ைற பார்த் வரலாம்" என் பல ற்றாண் க க்கு
ன் இயற்றப்பட்ட நால யாாி ள்ள ஒ ெசய் ள் ெசால் கிற . சுவர்க்க
இன்பத்ைதவிட அறி ைடேயார்கள் ஒ வேரா ஒ வர் பழகும் இன்பேம சிறந்ததாக
அவர்கள் க தினார்கள்.
பைழய காலத் ப் லவர்களிடத்தில் பைகைமெயன்ப
"எல்லா நா க

ம ந் க்கும் இல்ைல;

ம் எங்கள் நாேட; எல்லாம் எங்கள் ஊேர; யாவ ம் எங்கள்

சுற்றத்தாேர; பைகவர் யா ம் இல்ைல" என்
றநா ற்றில் ஒ
லவர்
ெசால் யி க்கிறார். ஒ வ க்ெகா வர் விேராதம் பாராட் ய அரசர்களிடம்
வித் வான்கள் ெசன் மகிழ்வித் ப் பாிசுகைளப் ெபற் வந்தனர்; பின்
அப்பைகயரசர்கைளச் சமாதானப்ப த்தி ஒற் ைமயாக வாழச் ெசய்தார்கள்.
ஒற் ைம ம் சமரஸ பாவ ம் வித் வான்க ைடய சிறந்த இயல் கள். அவர்க
எல்ேலா ைடய
க ம் திறந்தி ந்தன.
பிறநாட் னேரா

க்கு

பழக்கம்

தமிழ்நா
வ ம் ெசன் பழகியேதா பிற நா க க்கும் அவர்கள் ெசன்
அங்கங்ேக ள்ள அறிஞர்க ைடய பழக்கத்ைத அைடந்தனர். அப்ப ேய பிற
நாட்
ள்ள வித் வான்க ம் தமிழ் நாட் ற்கு வந் பழகிப் பாராட்டப்ெபற் ச்
ெசன்றார்கள்.
சிலப்பதிகார ெமன் ம் பைழய தமிழ் ல் இற்ைறக்குச் சற்ேறறக்குைறயப்
பதிேன
ற்றாண் க க்கு ன் இயற்றப்பட்ட . காவிாிப் ம் பட் னத்தில் பல
பாைஷகைளப் ேபசும் பல நாட் மனிதர்கள் மனங் கலந் இனி வாழ்ந்
வந்தனெரன் அ ெதாிவிக்கின்ற . ம ைர த ய நகரங்களி ம் அப்ப ேய
இ ந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் தங்கள் பாைஷகளின் நயங்கைள ஒ வ க் ெகா வர்
ெசால் இன் ற்றனெரன்ப ெசால்லாமேல விளங்கும்.
இப்ெபா

கிைடக்கும் தமிழ்

ல்களில் மிக ம் பைழய ம் பல ஆயிர

வ ஷங்க க்கு ன் இயற்றப் ெபற்ற மாகிய ெதால்காப்பியத்தில், கல்யாணம்
ெசய் ெகாண் இல்லறம் நடத் ம் தைலவன் ப ப்பதற்காக ேவற் நாட் ற்குப்
ேபாவைதப் பற்றிய விஷயம் ெசால்லப்பட்
க்கிற . மற்ற நாட்டாேரா வியாபாரம்
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ெசய்தவர்கள் றத்ேத ள்ள அவ்வந்நாட் ப் பாைஷகளில் வல் நராக
இ ந்தார்கெளன்பைத மணிேமகைல த ய ல்கள் ெசால் கின்றன. காவிாிப் ம்
பட் னத்தில் வாழ்ந்தி ந்த வியாபாாி ஒ வன் நாக சாதியினர் வா ம் தீவிற் சிக்கிக்
ெகாண்டான். அச்சாதியினர் நரமாமிச பக்ஷணிகள். அவைன அவர்கள் ெகால்ல
வந்தேபா , அவன் அவர்க ைடய பாைஷைய அறிந்தி ந்தானாத ன் அதிேலேய
ேபசினான். உடேன அவர்கள் மகிழ்ந் தம் தைலவனிடம் அவைன அைழத் ச்
ெசன் பல பாிசுகைள அளித் அ ப்பினார்கள். இ மணிேமகைலயிற் கண்ட
வரலா .
கூர்ஜரம், வங்கம், ேநபாளம், இலங்ைக த ய இடங்களி ள்ள சிற்பிக ம்
ெதாழிலாளிக ம் தமிழ் நாட் ேவைலக்காரேரா கலந் உைழத் க் கட் டங்கைள
அழகுப த்தினர்; தங்கள் கைலத்திறைனப் பல வைகயில் அைமத்

விளக்கினர்.

பதிெனண் பாைஷ
ற்காலத்தில் இந்திய பாைஷகளில் க்கியமானைவ பதிெனட் என்ற ெகாள்ைக
இ ந்த .பதிெனட் ப் பாைஷகளி ம் வல்லவர்கள் தமிழ்நாட் ல் அங்கங்ேக
இ ந்தார்கள்; மகளி ம் ேவ

பாைஷகளில் அறி

ெபற்

இ ந்தனர்.

ஆாியர்
தமிழ்

ல்கைள ஆராய்ந்தால்,வடநாட் னைரத் தமிழர் ஆாியெரன்

குறித்

வந்ததாகத் ெதாிகின்ற . சிலர் க
வ ேபால ஆாியெரன்ப ஒ சாதியினைரேயா,
ஒ குலத்தினைரேயா குறிப்பதாகத் ேதாற்றவில்ைல. வடநாட் க் கூத்தைர ஆாியக்
கூத்தெரன் ம், வடநாட் அரசர்கைள ஆாிய அரசர்கெளன் ம், பல சாதியின ம்
கலந்த வட நாட் ப் பைடைய ஆாியப்பைட ெயன் ம் கூ ம் தமிழ் ல்
வழக்கங்களால் இ விளங்கும்.
வடநாட் அரசர்க ள் ஒ வனாகிய ஆாிய அரசன் பிரகத்தெனன்பவன்
ெதன்னாட் ப் லவர் ெப மானாகிய கபிலாிடம் தமிழ் கற்றான். தமிழின் நயங்கைள
அவ க்குப் லப்ப த்த அவர் 'குறிஞ்சிப் பாட் 'என்ற ஒ
ைல இயற்றினார். அ
தமி க்குச் சிறப்பாக அைமந் ள்ள ெதய்விகக் காதைலப் பற்றிச் ெசால் வ . பல
அாிய மலர்களின் ெபயர்கள் அதில் வந் ள்ளன; அைதக் ேகட்ட அரசன், த மிழர்
எத்தைகய உயர்ந்த ல
யங்கைள உைடயவர்கள்! அவர்கள் இயற்ைகைய எவ்வள
நன்றாக உணர்ந்தி க்கிறார்கள்! எத்தைன மலர்கள்! எத்தைன மரங்கள்! என்
ஆச்சாியப்பட்
ப்பாெனன்பதில் ஐயமில்ைல.
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மற்ேறார் ஆாிய அரசனாகிய பிரமதத்தெனன்பவன் ம ைரத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் ஒ
லவனாக இ ந் தமிழ்ச் ெசய் ட்கைள இயற்றியி க்கின்றான். அவன் இந்நாட்
இலக்கியங்கைளப் பயின்றைதயன்றி இந்நாட் க்ேக உாிய இைசைய ம் பயின்
தமிழ் நாட் இைசக் க வியாகிய யாழில் வல்லவனானான். இதனால் அவர் ஆாிய
வரசன் யாழ்ப் பிரமதத்தன் என் வழங்கப் பட்டான்.
ேகாசர்
தமிழரசர்க ைடய நியாய சைபயில் வட ேதசத் அறிஞர்கள் இ ந்தனர்.
அங்ஙனமி ந்த ேகாசெரன்ற ஒ வைகயார் வடநாட் ல் இ ந்த சத்திய த்திரர்கைளச்
ேசர்ந்தவர்கெளன் சில ஆராய்ச்சியாளர் க
கின்றனர்.
இ கா ம் கூறிய விஷயங்களால் பண்ைடக் காலத்தில் இந்திய பாைஷகைளக்
கற்ற வித் வான்க ள் ம் மற்றவர்க ள் ம் ஒற் ைமயி ந்த ெதன்ப ம் தமிழர்
பிற பாைஷகைளக் கற்றதன்றிப் பிற நாட் ன க்குத் தமிைழக் கற்பித்
வந்தனெரன்ப ம் லனாகும்.
பிற நாட் ற் பாிசு ெபற்ற லவர்
பிற்காலத்தில், இற்ைறக்குச் சற்ேறறக்குைறய ஆயிரம் வ ஷங்க க்கு ன் இ ந்த
கம்பர் ெத ங்கு நா ெசன் தம் தமிழறிைவ ெவளிப்ப த்திப் பிரதாப த்திரெனன்ற
அரசனால் சம்மானம் ெபற்றார். ந்
வ ஷங்க க்கு ன் இ ந்த குமரகு பர
னிவெரன்பவர் ஹிந் ஸ்தானி பாைஷைய நன்றாகக் கற்
ல் பா ஷாவிடம்
சம்மானங்கள் ெபற் க் காசியில் மடங் கட் க் ெகாண் வாழ்ந்தார். அங்ேக அவர்
கம்பராமாயணப் பிரசங்கம் ெசய்வ ண்ெடன் ம், அக்காலத்தில் அம்

னிவேரா

பழகிய
ளசிதாசர் 'தம் இராமாயணத்தில் கம்பர் க த் க்கைள
அைமத்தி க்கின்றனெரன் ம் சிலர் கூ வர். அ ணகிாிநாதர் த ேயா ம்
அங்ஙனேம வட நாட் னராற் ேபாற்றப் பட்டனெரன்பதற்குாிய குறிப் கள்
கிைடக்கின்றன.
தமிழ் நாட் ச் சங்கீத வித் வான்கள், மகாராஷ் ரம், ஹிந் ஸ்தானி, ெத

ங்கு

த ய பாைஷகைள ம் அறிந் உபேயாகப்ப த்தினர்; அந்த அந்த நாட் ற்குச்
ெசன்
கழ்ெபற்றனர். இைவ பைழய வரலா கள்.
இக்காலத்

நிைல

இப்ெபா
அரசியல் சம்பந்தமான விஷயங்களா ம் சாதி சமய
ேவ பாட் ணர்ச்சியா ம் பாைஷ விஷயத்தி ம் ேவ பாடான சில ெகாள்ைககள்
உண்டாகி யி க்கின்றன. ஆயி ம் தமிழன்பர்க ைடய யற்சிகளால்
வைகயில்
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தமிழ் ல்கள் இயற்றப்பட் வ கின்றன; கைல, கைத, ஆராய்ச்சி
விஷயங்களில் உபேயாக ள்ள அபிவி த்தி ஏற்பட் வ கின்ற .
இந்தப் பாரதீய ஸாஹித்ய பாிஷத்தின் ேநாக்கம் எவ்வள
யற்சிகளால், கு கிய ேநாக்கங்க

ம் சி

ேவ பா க

த ய

உயர்ந்த ! இதன்

ம் ஒழிந்

தமிழர்க

ள்

ஒற் ைம, திராவிடபாஷா ஸ கத்தா ள் ஒற் ைம, பாரதீய பாஷா ஸ கத்தா ள்
ஒற் ைம ஆகிய ன் ம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உண்டாகுெமன் நம் கிேறன்.
இந்தியாவின் ெபா ெமாழி
இந்தப் பாிஷத்தின் க்கிய ேநாக்கங்க ள் ஒன் ஒ பாைஷயி ள்ள அாிய
விஷயங்கைள எல்லாப் பாைஷக க்கும் ெபா வாக்கிக் ெகாள் தலாகும். நம் ைடய
ெபா ப் பாைஷயாக ஹிந்திைய ஏற் க்ெகாண்
க்கின்ேறாம். இந்தியாவி ள்ள பல
பாைஷகளி ம் இ ெபா வாக இந்தியாவிற்ேக உாியெதன்பைத இதன்
ெபயரைமதிேய குறிக்கின்ற . பைழய காலத்தில் ஸ்ம்ஸ்கி தம் இந்தியாவின் ெபா
ெமாழியாக இ ந்தெதன் சில பைழய ல்களால் ெதாியவ கின்ற .
சில காலமாகத் தமிழ் நாட் இலக்கியப் பகுதிகளிற் சில 'ஹம்ஸ்' த ய
பத்திாிைககளில் ெவளிவந்தி க்கின்றன. தமிழின் விாிந்த ற்பரப்ைபப்
பார்த்தால் அ பல அாிய விஷயங்கைள உலகத்திற்ேக உத ம் ெப ைம
வாய்ந்தெதன்பைத அறியலாம்.
தமிழின் பழைம
இப்ெபா
இந்திய நாட் ல் வழங்கும் பாைஷக ள் வடெமாழிைய யல்லாமல்
இலக்கிய வளம் பைடத்தவற் ள் மிக்க பழைமயான தமிழ். இதன் இலக்கணத்ைத
நாட் ம் ெதால்காப்பியம் இன்ன காலத்தெதன் வைரய க்கப்படாத நிைலயில்
உள்ள ; வாயிர வ ஷங்க
தைடயில்ைல.

க்கு ேமற்பட்ட பழைம ைடய ெதன்பதில்

சங்க ல்கெளன் ெசால்லப்ப ம் ல்கள் 2000 வ ஷங்க க்கு ன்
இயற்றப்பட்டைவ. அவற் ள் அழிந்தன ேபாக இப்ெபா
கிைடக்கும் ல்கள்
பத் ப் பாட் , எட் த் ெதாைக, பதிெனண்கீழ்க்கணக்ெகன்
ன் பிாிவாக
வகுக்கப்பட் ள்ளன. தமி க்ேக சிறப்பாக அைமந்த இைச ல்க ம் நாடக ல்க ம்
பிற கைலகைளப் பற்றிய ல்க ம் அழிந்தன. ெப ங் கடைலப்ேபாலப் பரந்தி ந்த
அக் கைலகளிற் சில ளிகேள இப்ெபா
கிைடக்கின்றன.
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இலக்கியத்தி ம் பல ல்கள் இறந் விட்டனவாயி ம்
ல்கள் இப்ெபா
த்தக உ வத்தில் ெவளிவந் ள்ளன.

ற்கூறிய

ப்பத்தா

தமிழின் சிறப்
தமிழ் ெமாழியில் மற்றப் பாைஷகளில் வைரய த் ச் ெசால்லப்படாத
ெபா ளிலக்கணெமன்ற பகுதிெயான் சிறப்பாக இ க்கிற . அகப்ெபா ள்,
றப்ெபா ள் என் இரண் வைகப்ப வ அ . அகப்ெபா ள் காதல் வாழ்ைவப்
பற்றிய ; றப் ெபா ள் பல வைகயாக அைமந்தா ம் அதிற் ெப ம் பகுதி ர
வாழ்ைவப் பற்றிய . இலக்கியத் க்கு உயிைர ஊட் ம் காத ம் ர ேம தமிழர்
ெபா ளிலக்கணத்தால் வரம் ெசய்யப்பட்
க்கின்றன. சங்க ல்களில் இந்த
இரண் வைகயி ம் உள்ள ெசய் ட்கள் பல.
பண்ைடத் தமிழ்

ல்களில் இயற்ைகயழகின் வ ணைன அதிகம்.

ஸ்வபாேவாக்தியாகிய தன்ைம நவிற்சியணிேய எங்கும் காணப்ப ம்; அதிசேயாத்தி
ெப ம்பா ம் இல்ைலெயன்ேற ெசால்லேவண் ம்.
பண்ைடத் தமிழ்க் கவிைத
அக்காலத் ப் லவர்களின் கவிைத இயற்ைகத் தாயின் ம யில் தவழ்ந் ,
ெதய்விகக் காத

ம் அறந்திறம்பா

ரத்தி

ம் விைளயா , சமரச நிைலயில்

ற்றி க்கின்ற . கவிஞர்கள் சி ஷ் களில், அ விகள் இைடயறாத சங்கீதத்ேதா
ழ்வ ம், அதில் மகளிர்
பாைறயிேல குவித்

ைளந்

விைளயா

இன் ற்

மலர்கைளப் பறித் ப்

அழகு பார்ப்ப ம், நாயகன் ஒ வன் ேவட்ைடயா க்ெகாண்

வ வ ம், அவன் அம் மகளிர் கூட்டத்தி ள்ள நாயகி-ெயா த்திையக் காண்ப ம்,
இ வர் கண்களாகிய மைட வழியாகப் பாய்ந்த அன் ெவள்ளத்தில் இ வ ள்ள ம்
கலந் கைரவ மாகிய நிகழ்ச்சிகைளப் பார்க்கிேறாம்.
ஏைழ இைடயன்

ட் ல் பந்தற்கா ல் கட் யி க்கும் தைழைய ஆட் க்குட்

உண்ப ம், கடற்கைரயி

ள்ள வைலஞர் ெத க்களில்

த் க்கைளக் கிளிஞ்சி

க்குள்

இட் க் குரங்குகள் குழந்ைதகேளா கி கி ப்ைப விைளயா வ ம், இைடயன்
மாைலக் காலத்தில் தன் ல்லாங்குழற் கீதத்தினால் பசுக்கைள ெயல்லாம் ஒன் கூட்
ட் க்கு வ ைகயில் வழியிேல மலர்ந் ள்ள ல்ைலப் க்கைளக் ெகாத்ேதா
பறித் த் தைலயிற் ெச கிக் களிப்ப மாகிய காட்சிகைளக் காண்கிேறாம். அரசர்கள்
வித் வான்கேளா

கூ ப் ெபா

ேபாக்குவ ம், காலவைரயைறப்ப

காாியங்கைளச் ெசய்வ ம், கு க ைடய வழக்ைக ந நிைலைம பிறழா
விழாக் ெகாண்டா வ மாகிய காட்சிகைள ம் பார்க்கிேறாம்.

அரசியற்
தீர்ப்ப ம்,
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ெந நாட்களாகத் தீ

ட்டப் படாைமயால் காளான்

கூைர ம் உள்ள வ ைம நிைல ம் ஒ

ைளத்த அ ப் ம் ஓட்ைடக்

பக்கம் சித்திாிக்கப் ப கின்ற ; பல

பண்டங்கைள விற்கும் இடங்களில், பக ற் ெகா களா ம் இரவில் விளக்குகளா
பாைஷ அறியாதவர்க ம் அறிந் ெகாள் ம்ப இன்ன இன்ன பண்டங்கள்
விற்கப்ப ெமன்பைதக் குறிப்பிக்கும் கைட திகளி ம், அரண்மைனகளி
நடனம் ாி ம் ேகாலம் ஒ
றம் சித்திாிக்கப்ப கின்ற .

ம்

ம் தி மகள்

ரம், காதல், க ைண, ேசாகம் த ய ரஸபாவங்கள் அங்கங்ேக அைமந்
விளங்குகின்றன. இவற்றிெலல்லாம் தமிழர் காட் ய நைடைய மற்றவர்க ம்
அறிந் ெகாள்ள ேவண் ய

அவசியமன்ேறா?

"ஆற் வார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசிைய
மாற் வார் ஆற்ற ற் பின்"
[ ன்பத்ைதப் ெபா த் விரதமி ப்பவர்கள் ஆற் வ பசிைய; அவர்கள் ெசய் ம்
தவம் அப்பசிைய அன்ன தானத்தால் மாற் பவர்க ைடய தவத்திற்குப்
பிற்பட்டேதயாகும்]
"சாத ன் இன்னாத தில்ைல இனித
ஈதல் இையயாக் கைட"

உம்

[மரணத்ைதக் காட்
ம் ன்பந் த வ ேவெறான் மில்ைல; ஆயி
யாதேபா அம்மரண ம் இனிதாகும்]
என்பைவ ேபான்ற பல நீதிகள் அடங்கிய தி க்குற

ம் ெகா க்க

ம்,

"....நட்ேடார் ெகா ப்பின்
நஞ்சு ண்பர் நனிநா காிகர்"
[தம் ைடய உண்ைம யன்பர்கள் ெகா ப்பாராயின் நஞ்சிைன ம் நாகாிகர்
உண்பார்கள்],
"ெசஞ்சாந் ெதறியி ம் ெசத்தி ம் ேபாழி
ெநஞ்ேசார்ந் ேதாடா நிைலைம"
[உடம்பின் ேமல் சந்தனத்ைத எறிந்தா
மனத்தில் ேவ பா ண்டாகாத சமநிைல],

ம்

ம் உடம்ைபச் ெச க்கினா

ம் பிளந்தா

ம்
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"ெசய்தி ெகான்ேறார்க் குய்தியில்"
[நன்றி மறந்தவர்க

க்குப் பிராயச்சித்தேம இல்ைல]

என்பன ேபான்ற நீதிகைளச் ெசால்

ம் ேவ

பல

தமிழ ைடய ெபாக்கிஷத்ைத யாவ ம் வாாிக்ெகாண்

ல்க

ம் அடங்கிய

பயன்ப த்த ேவண்டாமா?

பைகவ க்குப் பயந் காட்
ந்தேபா தன்பால் பாிசுெபற வந்த லவ க்குத்
தன் ைக வாைள நீட் த் தன் தைலைய அாிந் ெசன் பைகவனிடம் ெகா த் ப்
ெபா ள் ெப ம்ப ெசான்ன குமண வள்ளல வள்ளன்ைமைய ம், தம் நண்பராகிய
லவர் இன்ன நாளில் வ வாெரன் கூறித்தான் உயிர் நீங்கும்ெபா
அவ க்கும்
இடெமாழிக்கச் ெசய்த ேகாப்ெப ஞ் ேசாழெனன் ம் அரச ைடய
நட் ணர்ச்சிைய ம், பசுவின் கன் இறத்தற்குக் காரணமாகிய குற்றத்ைத அறியாமற்
ெசய்த தன் மகைனத் ேதர்க்கா ன் கீழ் இட் க் ெகால்லத் ணிந்த ேசாழன நீதி
நிைலைமைய ம் தம்ைமக் குத்திய பைகவ க்குத் தீங்கு ேநராவண்ணம் ெசய் பின்
உயிர் விட்ட ெமய்ப்ெபா ள் நாயனா ைடய மன வ ைய ம் மற்றப் பாைஷகைளப்
ேபசுேவார் ப த் அறிந் பாராட் னால் அப்ெபா தாவ தமிழ க்கு ஓர் ஊக்கம்
உண்டாகாதா?
சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, ெப ங்கைத, சிந்தாமணி, கம்பராமாயணம், ெபாிய
ராணம் த ய காவிய ரத்னங்கைள இந்தியர் யாவ ம் ஆராய்ந் ஆனந்தமைட ம்
நாள் வந்தால் எவ்வள நன்றாக இ க்கும்!
நிலப் பகுப்
தமிழர் நிலங்கைளப் பகுத்த பகுப் ம், காவிய கதிைய வைரய க்கும்
இலக்கணங்க ம் மற்றப் பாைஷக க்குப் தியைவ. தமிழ் நாட்டார் நிலத்ைத ஐந்
பகுதிகளாகப் பிாித்தார்கள். மைல ம் மைலையச் சார்ந்த இட ம் குறிஞ்சி; கா ம்
காட்ைடச் சார்ந்த இட ம்

ல்ைல; ேவனிலால் நீரற் ப் ேபான மைல ம் கா ம்

ேசர்ந்த இடம் பாைல; வய

ம் வயைலச் சார்ந்த இட ம் ம தம்; கட

சார்ந்த இட ம் ெநய்தல். இவ்ைவந்

நிலங்க

ம் கடைலச்

க்கும் தனித்தனிேய ெதய்வம், மக்கள்,

விலங்கு, பறைவ, மரம், மலர், நீர் நிைல, ெதாழில்

த ய வைரயைறகள் உண் .

மி

சாஸ்திரம், தாவர சாஸ்திரம், பிராணி சாஸ்திரம், மேனாதத் வம் த ய பல
சாஸ்திரங்களால் அறியப்ப ம் உண்ைமக க்கு இைவ ெபா த்தமாக இ க்கின்றன.
ெசன்ைன ைஹேகார்ட் ல் நீதிபதியாக இ ந் விளங்கிய டாக்டர் ஸர். எஸ்.
சுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள் ம ைர நகரசைபத் தைலவராக இ ந்த காலத்தில்
அந்நகைரச் சார்ந்த சில இடங்களில் சில மரங்கைள ைவத் வளர்க்கச் ெசய்தனர்.
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த ல் ைவத்த மரங்கள் பட் ப்ேபாயின. தமிழ் ல்கைள அறிந்தவராத ன் அவர்
அப்ெபா
தமிழ் அகப்ெபா ள் ல்கைளப் ப க்கச் ெசய் அந்த அந்த
இடத்திற்ேகற்ற மரங்கள் இன்னைவ ெயன்பைத யறிந் அவற்ைற ைவக்கச்
ெசய்தேபா அைவ நன்றாக வளர்ந்தனவாம். இச்ெசய்திைய அவர்கேள என்னிடம்
ெசால் யி க்கிறார்கள். இதனால் தமிழ் இலக்கியத்தி ள்ள ெசய்திகள்
இயற்ைகேயா ெபா ந்தியி த்தைல அறியலாம்.
அரசியல்

த யன

நாட்ைட ஆ ம் ைற, நகரத்தின் அைமப் , பா காப் , ஒ க்கங்கள், ெதய்வ
வழிபா
த யைவகைளப் பற்றித் தமிழ் ல்களில் உள்ள ெசய்திகைளப் பாரத்தால்
தமிழர் நாகாிக வாழ்வின் நிைல நிைனக்குந்ேதா ம் வியப்ைப உண்டாக்குகிற .
அரசன் கு கேளா கலந் நாட் நன்ைமகைளச் ெசய்வ ம், அறிஞர்க ைடய
சைபையக் கூட் நன்றாக ஆராய்ந் காாியங்கைளச் ெசய்வ ம் ஆகிய ெசயல்கள்
தமிழர் அரசாட்சிையச் சிறந்த நிைலயில் ைவத்தன. கு க க்கு எந்த வைகயி ம்
ன்பமில்லாத அரசியல் ஏற்பட்
ந்தைமயால் தமிழர் வாழ் இன்ப வாழ்வாக
இ ந்த ; அதனால் அரசைனத் ெதய்வமாகக் க திவந்தனர்.
ைவஷ்ணவ பக்தர்க ள் ஒ வராகிய நம்மாழ்வார், "அரசைனக் கண்டால்
தி மாைலக் கண்டவன் ேபாலாகின்ேறன்" என் ஒ தைலவி ெசால்வதாக
அைமக்கின்றார். அங்கங்ேக நகரங்களி ம் ஊர்களி ம் இ ந்த் அதிகாாிகள் உலகேம
பிறழ்ந்தா ம் தம் கடைமையக் குைறவின்றி நிைறேவற்றி வந்தனர். அரசன் கு களின்
ேசவகனாக வாழ்ந்தான். லவர்க

க்குள் ஒ

லவனாக ம்,

ரர்க

க்குள் ஒ

ரனாக ம், ர கர்க க்குள் ஒ ர கனாக ம், ஏைழ ஜனங்க க்குள் ஓர் ஏைழ
மனிதனாக ம் இ ந் கு க க்கு உயிைரப்ேபால் விளங்கினான். இத்தைகய
அரசியைலப்பற்றித் தமிழ் ல்களிற் கா ம் அாிய ெசய்திகள் நம்ைம ஒ
கன லகத்திற்கு இ த் ச் ெசல் கின்றன.
கைலகள்
தமிழ் ைவத்திய ல்கள் அ ைமயான விஷயங்களடங்கியைவ. சித்த ைவத்திய
ல்கெளன் அைவ வழங்கப்ப ம். சிற்பம் த ய கைலகளின் திறத்தில் தமிழ்
ல்களின் உதவியால் பல ெசய்திகைள அறிந் ெகாள்ளலாம். பிற்காலத்தில் ஸ்தல
சம்பந்தமான இலக்கியங்க ம் பிரபந்தங்க ம் ஆயிரக்கணக்காக உண்டாகி
யி க்கின்றன.
லவர்களின் ஒற் ைமயால் உண்டாகும் பயன்
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பைழய தமிழ் ல்களி ள்ள அாிய சாித்திர விஷயங்களிற் பல இன் ம்
விளங்காமல் இ க்கின்றன. பரந் வளர்ந்த இந்திய நாகாிகம் ஒன் பட் நின்ற
காலத்தில் இயற்றப்பட்ட அந் ல்கைளப் பரந்த அறிேவா பார்த்தால் பல
உண்ைமகள் ெவளியாகலாம். ஜாவா, கம்ேபா யா, ைஸயாம் த ய இடங்களி ள்ள
சிற்பங்களா ம் அங்ேக வழங்கும் வரலா களா ம் இ கா ம் விளங்காத தமிழ் ற்
ெசய்திகள் பல விளங்குகின்றன. இந்திய பாஷா பண் தர்க ள் ஒற் ைம
உண்டாகுமாயின் அவர்கள் இந் ல்கைளப் ப த்ேதா ெமாழிெபயர்க்கச் ெசய்ேதா
அறிந் ெகாண் ஆராய்ந் பல விஷயங்கைள விளங்கச் ெசய்யலாம். இனி, நாம்
இயற்றப் கும் இலக்கியங்களில் இந்த ஒற் ைமையப் பயன்ப த்திக் ெகாள் வ
நலமாகும்.
நம் கடைம
பிற்காலத்

ல்களில் வரவர உயர்

நவிற்சி ம், ஸ்வபாவ விேராதமாகிய

வ ணைனக ம், அள க்கு ேமற்பட்ட சி ங்கார ம், விேராத ணர்ச்சிைய
உண்டாக்கும் மத விஷயங்க ம் குந் ஒற் ைமக்குப் பங்கம் விைளவித்தன. இனி
ல் ெசய்யப் குவார் அவற்ைற நீக்கேவண் ம்; பைழய ல்களில் இ ந்தால்
அவற்ைற இன்பத் க்காகப் பா காத் க் கற்றல் ேவண் ம்.
இலக்கியங்கள் இயற் வதற்கு எவ்வளேவா ைறகள் இ க்கின்றன. பல
பாைஷகளி ள்ள விஷயங்கைள அறிவதனால் இத் ைறகள் விாிவைட ம்.
நாளைடவில் மனிதர்க

ைடய வாழ்க்ைகநிைல மா ப கின்ற ; அதற்ேகற்ப

ெகாள்ைகக ம் மா ப கின்றன; அக்ெகாள்ைகக
நல்வழியில் மாற ேவண் ய இயல்ேபயாகும்.

க்கு ஏற்றப

இலக்கியங்க

ம்

தங்கள் தங்கள் நாட் னாின் உள்ளத்ைத வசீகாிக்கும் இலக்கிய ஆசிாியர்களாகிய
நீங்கள் இங்ேக கூ யி க்கிறீர்கள். உங்கள் ேபரறிவின் ைணயினால் ெபா வாகத்
ெதன்னாட்டா ம் சிறப்பாகத் தமிழ்நாட்டா ம் அறியேவண் ய பல விஷயங்கள்
உள்ளன. உங்கள் ேதச பாைஷகளாகிய ஆ கள் ஞானமாகிய சாகரத்தில் ஒன்
ேசர்ந் விளங்குகின்றன. இந்தப் பாரதீய ஸாஹித்ய பாிஷத்தின் லம் உங்க ைடய
ஞானச் ெசல்வம் இந்நாட் ன க்குப் பயன்பட் நம்மிைடேய பரந்த
பாஷாபிமானத்ைத ம் அன்ைப ம் வி த்தி ெசய்வதாகுக! இைறவன் நமக்குத்
ேதான்றாத் ைணயாக இ ந் நல்ல ள் பா ப்பானாக!
-------------
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10. இன்

ம் அறிேயன்!

தமிழ் ஆராய்ச்சியில் நான் ஈ பட்ட பிறகு தமிழ் ஏட் ச் சுவ கைளத் ேத வ

என்

வாழ்க்ைகயில் ஒ
க்கியமான ேவைலயாகி விட்ட . அச்சிட்ட த்தகேமா,
அச்சிடாதேதா எ வானா ம் சுவ யின் உ வத்திேல கா ம்ெபா
ஏேதா ஒ
ெதய்வத்தின் உ வத்ைதக் காண்ப ேபாலேவ நான் எண் வ வழக்கம்.
சுவ கைளத் ேத அைவ இ க்குமிடம் ெசன்
ைல
க்குகளிற் கிடக்கும்
அவற்ைறத் ெதாகுத் ஆராய்வதில் என் உள்ளம் ஒ தனி இன்பத்ைத அைட ம். என்
உட ல்
ைமப் ப வத்தின் தளர்ச்சி ஏறிக்ெகாண்ேட வந்தா ம் என் உள்ளத்தில்
மட் ம் ஏட் ச் சுவ களி ள்ள பற் இறங்கேவ இல்ைல.
சில வ ஷங்க க்கு ன் வைரயில், ஒவ்ெவா வ ஷ ம் எங்ேக ம் ெசன்
ஏட் ச் சுவ கள் ேத வ வைத ைறயாகேவ ெசய் வந்ேதன். எனக்கு அ ேவ
தீர்த்த யாத்திைரயாக ம் தலயாத்திைரயாக ம் உள்ள .
தமிழ்நாட் ல் ஏட் ச்சுவ கள் இ க்கும் இடங் கள் ெப ம்பாலனவற்றிற்குச் ெசன்
பார்த்தி க்கிேறன். நான் இப்ப ஏ ேத ம் யற்சிைய ேமற் ெகாண்
ப்பைதத்
தமிழ் நாட் னர் பல ம் அறிவர். அதனால் எனக்கு சில அபவாதங்கள் கூட
ேநர்ந்த ண் ; நான் ேபாகாத இடங்களில் உள்ளவர் சிலர் தம்மிட ள்ள சுவ கைள
நான் ெகாண் ேபாய் விட்ேடெனன் ெசால்வதாகக் ேகள்வி ற்றி க்கின்ேறன்.
கும்பேகாணம் காேலஜில் நான் ேவைலயில் இ ந்தேபா , மாணாக்கர்களிடம் சில
சமயங்களில் அவர்க ைடய ஊர்களில் யார் யார் தமிழ் வித் வான்கள்
இ ந்தார்கெளன் ம், யார் ட் ேல ம் ஏட் ச் சுவ கள் உள்ளனவாெவன் ம்
ேகட் அறிேவன். சிலர் கூறிய ெசய்திகைளக் ெகாண் நான் பயனைடந்த ம்
உண் .
1900-ஆம் வ ஷம் ேம மாதம் இரண்டாம்ேததி பிற்பகல் ன் மணிக்கு நான் பி.ஏ.
வகுப்பில் வழக்கம்ேபாலப் பாடஞ் ெசால்லத் ெதாடங்கிேனன். அப்ெபா
*ஒ
மாணாக்கர் எ ந் நின்றார். ஏேத ம் ஒ ேவைலயாகப் ேபாகேவண் அவர்
என்னிடம் அ மதி ேகட்க நிற்பதாக எண்ணி, "எங்ேகயாவ
ேபாய் வரலாேம" என்ேறன்.

ேபாக ேவண் மானால்

--------* இப்ேபா

மா ரத்தில் அட்ெவாேகட்டாக ள்ள

"இல்ைல; உங்களிடம் ஒ
நான்: ெசால்லலாேம.

மான் சாம்பசிவ ெசட் யார்.

சமாசாரம் ெசால்ல ேவண் ம்" என்றார் அம்மாணாக்கர்.

78

அவர்: நான் சாப்பி ம் வி தியில் ஒ வர் வந்தி க்கிறார். அவர் மிக்க ெசல்வராக
இ ந்தவராம்; ெபாிய கு ம்பத்திற் பிறந்தவராம்; நல்ல நிைலயில் இ ந்தவராம்.
அவைரப் பார்க்கும்ேபாேத அவர் ெபாிய மனிதெரன் ேதாற் கிற . இப்ெபா
தம் ைடய ெசல்வத்ைதெயல்லாம் இழந் விட் க் கடன்காரர்க க்குப் பயந்
தைலமைறவாக இ க்கிறாராம். அவர் தம் ைடய ட் ற் பல தைல ைறயாக உள்ள
ஏட் ச் சுவ கைள ெயல்லாம் ெகாண் வந்தி க்கிறார்.
அ வைரயில் அம்மாணாக்கர் கூறிய சத்தில்லாத சமாசாரமாக இ ந்த ; சற் ப்
பரா கமாகேவ ேகட் வந்ேதன். ஏட் ச் சுவ கெளன்ற வார்த்ைத என் காதில் விழேவ
கவனமாகக் ேகட்கத் ெதாடங்கிேனன்.
"என்ன? ஏட் ச்சுவ களா ெகாண் வந்தி க்கிறார்?" என்
வினவிேனன்.
"ஆமாம்;
அவ ைடய

சுவ க க்கு ேமேல ெகாண்
ன்ேனார்கள்

ஆவேலா

வந்தி க்கிறார். அைவகைள

பா காத் ைவத்தி ந்தார்களாம். அவர் ட் ல் இ ந்த பலவைகப்
ெபா ள்கைள ம் கடன்காரர்கள் ஏலம் ேபாட் விட்டார்களாம். இந்தச் சுவ கைள ம்
அவர்கள் ைகயில் விட் விட்டால் என்ன கதியாகுேமாெவன் பயந்தாராம்;
அவற்ைறப் பா காத் ைவத் உபேயாகப்ப த்தி ெகாள்பவர்களிடம் ெகா க்க
ேவண் ெமன் எண்ணினாராம். தங்களிடம் ஒப்பித்தால் நல்லெதன்றறிந்
அவற்ைறக் ெகாண் வந்தி க்கிறார்."
தங்கப் ைதய க்கு வழி ெசால் ம் மந்திரவாதிையப்ேபால் அம்மாணாக்கர்
ெசால்லச் ெசால்ல என் மனம் ஊக்கமிகுதியால் நிைல ெகாள்ளாமல் தவித்த .
"அந்தச் சுவ கைள என்னிடம் விற் விடலாெமன் தாேன வந்தி க்கிறார்?" என்
நான் ேகட்ேடன்.
"இல்ைல, இல்ைல; எனக்கும் அந்தச் சந்ேதகம் வந்த ; 'இவ்வள
விைலக்கு வாங்கிக் ெகாள்ள எங்கள் தமிழாசிாியரால்

யாேத' என்

ெசான்ேனன். 'பணம் ேவண்டாம்; இைவகைள வாங்கிக்ெகாண்

சுவ கைள ம்
அவாிடம்

பா காக்க

ேவண் ெமன்ப தான் என் வி ப்பம்; என் ைடய கஷ்டகாலம் இைவகைளத்
த ம்ப யாயிற் ! அ ைம ெதாியாத வர்கள் ைகயில் அகப்பட்
ணாவைதவிடத்
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தக்கவர்களிடம் இ ந்தால் நல்லெதன்
ெசான்னார்."

எண்ணிக்ெகாண்

வந்ேதன்' என்

"அப்ப யானால் வா; அவைரப்ேபாய்ப் பார்க்கலாம்" என்

அவர்

றப்படத்

ெதாடங்கிேனன்; காேலஜ் தைலவாிடம் அ மதி ெபற் க்ெகாண்

ேபாகலாெமன்ப

என் க த் . அதைன உணர்ந்த மாணாக்கர் என்ைனத் த த் , "இப்ெபா
ேபாகேவண் ய அவசியமில்ைல. அந்தக் கனவான் சாயங்காலம் வைரயில்
காத்தி ப்பதாகச் ெசான்னார். காேலஜில் ேவைல
ந்த டன் ேபாகலாம்" என்றார்.
அதன்பின் என் உடல்தான் காேலஜில் இ ந்த ; என் உள்ளம் நான் ெபறப்ேபாகும்
சுவ த் ெதாகுதிைய நிைனந் ஊசலா க்ெகாண்
ந்த . ஒ நிமிஷம் ஒ
கம்ேபாலத் ேதான்றிய . 'எப்ெபா
கைடசிமணியாகும்!' என்
எதிர்பார்த்தி ந்ேதன். மணி ம் அ த்த ! ஒேர ஓட்டமாக ஓ அந்தக் கனவான்
நிற்கேவண் ெமன்ப என் ஆைச!
அந்த மாணாக்கர் வந்தார். நான் அவ டன் றப்படலாேனன்; அப்ெபா

ன்

அவர்,

"நீங்கள் ட் ற்குப் ேபாங்கள். அவர் சாப்பாட் வி தியில் இ க்கிறாரா என்
பார்த் வ கிேறன். தம்ைம யாராவ பார்ப்பதாக இ ந்தால் அவர் மிக ம்
லஜ்ைஜப்ப கிறார்" என்றார்.
நான் என்
ெசன்ேறன். என் ட்
ந் அவ்வி தி மிக ம் சமீபமாகேவ
இ ந்த . நான் ட் க்குப் ேபான சிறி ேநரத்தில் அம் மாணாக்கர் தம்மால்
க்கக்கூ ய சுவ கைள அள்ளிக் ெகாணர்ந் என் ட் ற்கு வந் என் ன்
ேபாட்டார்.
"ஏன் அப்பா! நான் வ கிேறேன; அவர் இ க்கிறாரா?" என்
"அவர் தங்கைளப் பார்க்க மிக ம் நா

ேகட்ேடன்.

கிறார். தம் ஊர் ெபயர் இைவகளில்

எைத ம் ெதாிவிக்க ம க்கிறார். இன் ம் சுவ கள் உள்ளன; ெகாண் வ கிேறன்"
என் ெசால் விட் அவர் மீண் ம் ெசன்றார். அவர் ஊக்க ம் ேதகவன்ைம ம்
உைடயவர். அப்பால் நாைலந்
ைற ன் ெகாணர்ந்தப ேய சுவ கைள எ த்
வந்தார்.
சுவ ேத ங் காலங்களில் நான் பலவிதமான ன்பங்கைள அைடந்தவன்,
பலவிடங்களில் சுவ க் குாியவர்கைளத் ேத ச் ெசன் அைலந் கால்கள்
ேதய்ந் ேபாயின. சிலர் ட் ல் இ ந் ெகாண்ேட இல்ைலெயன் ெசால்
ய ப்பிவி வார்கள். சிலர் பல ைற வரச்ெசால் அைலக்கழிப்பார்கள். சிலாிடம்

80
எவ்வளேவா நயந் ெகஞ்சிப் பிைணெகா த் ச் சுவ கைளப் ெபறேவண் யி க்கும்.
சிலாிடம் அவ மதிப் க்கூட அைடந்தி க்கின்ேறன். குழந்ைதையப் ெப ம் ெபா
ப ந் ன்பெமல்லாம் அக் குழந்ைதையக் கண்ட காலத்திேல மைறந் விட, தாய்
ேபாின்பத்ைத அைடகிறாள். அ ேபாலேவ சுவ க க்காகப் ப ம் சிரமங்கெளல்லாம்
அவற்ைறப் ெபற்ற டன் மாறிவி கின்றன; என் உள்ளம் ெப
அைடகின்ற .

மகிழ்ச்சிைய

பலவைகயில் ன்பங்கைள அைடந் ேதடாமல் சுவ கள் வ ய வந் எனக்கு ன்
குவிந்தன ெவன்றால் எனக்கு உண்டான மகிழ்ச்சிக்கு ேவ எைதயாவ ஒப்பிட
மா? 'இவற்ைற வழங்கிய உபகாாிையப் பாராமல் இ ப்ப
எண்ணிேனன்.

பிைழ' என்

"சுவ களின் அ ைம எனக்குத் ெதாியா . இவற்ைறத் தந்த அந்தக் கனவாைன
நான் பாராமல் இ ப்ப
ெசான்ேனன்.

பாவம்! வா; பார்க்கலாம்" என்

நான் அம்மாணாக்காிடம்

"நான் என்ன ெசய்ேவன்! அவர் கண் ப்பாகத் தம்ைமப் பார்க்கேவண்டா ெமன்
ெசால் கிறார்" என் பின் ம் அவர் ெசான்னார்.
"அவர் அப்ப ச் ெசான்னா ம் அவைரப் பாராமற் ேபானால் எனக்குத் தி ப்தியாக
இரா " என்
றப்பட்ேடன். மாணாக்கர் என்ைனத் ெதாடர்ந் வந்தார்.
ேபாகும்ேபாேத என் மனத்தில் அக்கனவா

ைடய நிைலையப்பற்றிய எண்ணங்கள்

எ ந்தன. 'நல்ல கு ம்பத்திற் பிறந்தவராக இ க்கலாம்; பாவம்! தமிழ்ச்சுவ கைளப்
பிறாிடம் ெகா ப்ப ெபாிய அெகௗரவெமன் ம் பஞ்சகாலத்தில் பிள்ைளையக்
ெகா த் வி வ ேபான்றெதன் ம் எண்ணினார் ேபா ம்! இவ்வள கஷ்டத்தில்
இைவகைள நம்மிடத்தில் ஒப்பிக்கேவண் ெமன்ற க த் வந்த நம் ைடய
நல்லகாலந்தான். அக் கனவான் ஓர் அ ர்வப் பிறவிைய
மகிழ்ந்

சல்லாபம் ெசய்ய ேவண் ம்' என்

ைடயவர்; அவைரப் பார்த்

வி ம்பிேனன்; வ ைமயின்

ெகா ைமையப்பற்றி நிைனத்ேதன்; சுவ கள் கிைடத்த பற்றிச் சந்ேதாஷ ம்
அக்கனவான நிைலைமபற்றி வ த்த ம் மாறி மாறி என் மனத்ேத உண்டாயின.
என் ைடய நன்றியறிைவ அவ க்கு நன்றாக ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன்
க திேனன்; ஆயி ம் என் உள்ளி ந்த
ெவளியிட
ெமன் தயங்கிேனன்.

உணர்ச்சிைய ம் வார்த்ைதகளால் எப்ப

இங்ஙனம் பலவா எண்ணமிட் க்ெகாண்ேட சாப்பாட்
மாணாக்கர் என்ைன உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றார்.

வி திக்குள்

ைழந்ேதன்.
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நான் யாைரப் பார்க்கேவண் ெமன் அவ்வள ஆவேலா ெசன்ேறேனா அந்தக்
கனவான் தம் ைடய சுவ கெளல்லாவற்ைற ம் அம்மாணாக்கர் என்னிடம்
ேசர்ப்பித் விட்டனெரன்பைத அறிந்த டன் ஒ வாிட ம் ெசால்லாமற்
ேபாய்விட்டார். நான் அவைர அங்ேக காணவில்ைல.
"அப்ெபா ேத அவர் ெசான்னார்: தம்ைம யா ம் பார்க்க ேவண்டாெமன் ம், தம்
ஊர் ேபர் ஒன் ம் ெசால்ல வி ப்பமில்ைல ெயன் ம் வற்
த்தினார். சுவ கைளத்
தங்களிடம் ேசர்ப்பித்ேதாெமன்ற தி ப்திேயா ேபாய்விட்டார் ேபா ம்!" என்
மாணாக்கர் கூறினார்.
என் ைடய நன்றியறிைவ எதிர்பாராமேல அவ் பகாாி ெசன் விட்டார்.
உபசாரத்ைத அவர் வி ம்ப வில்ைல. சுவ க க்கு அைடக்கல ஸ்தானம் ஒன்
ேவண் ெமன்

அவர் க தினார்; தக்க இடம் அகப்படாமற் கஷ்டப்பட்டார்; அப்பால்

ஓாிடம் ெதாிந்த ; அவ்விடத்தில் ேசர்ப்பித்தார்; அந்தக் கடைமையச் ெசய் விட்
அவர் ேபாய்விட்டார்.
நான் அவைர காணாைமயால், சிறி

ேநரம் அங்ேக ஸ்தம்பித்

காட் க் ெகாள்ளாமல் மேகாபகாரம் ெசய்த அவைரப் பார்க்க

நின்ேறன். 'தம்ைமக்
யவில்ைலேய!' என்

வ ந்திேனன். 'ஒ சி காாியம் ெசய்தா ம் ஊரறிய விளம்பரம் ெசய் ெகாள் ம்
இந்தக் காலத்தில் இப்ப ெமௗனமாகப் பிறர் அறியாவா உபகாரம் ெசய்பவர்க ம்
இ க்கிறார்கள்' ஏன்ன்பைத நிைனக்கும்ேபா என் உள்ளம் 'வலக்ைக ெசய் ம்
உபகாரம் இடக்ைகக்குத் ெதாியாமற் ெசய்க" என் ைபபிளில் இ ப்பதாகச்
ெசால்வார்கள். இவ்வாக்கியத்திற்கு இலக்கியமாகிய ேப பகாாியினிடம் உபகாரம்
ெபற் ம் நான் அவைர அறியக்கூட வில்ைல.
எனக்குக் கிைடத்த சுவ கைள அப்பால் ஆராய்ந்ேதன். அவற்றிற் ெப ம்பாலன
அச்சிட்ட ல்களாகேவ இ ந்தன. ஒ பழஞ்சுவ யின் ஈற்றில் * 'தமிழ்வி
'
என் ம் பிரபந்தம் இ ந்த . அைதப் ப த் வந்ேதன். என் வாழ்க்ைகயின் லக்ஷியம்
அந்த

ல் இரண்ட களிேல ெசால்லப் பட்

ப்பைதக் கண்ேடன்;

"இ ந்தமிேழ உன்னால் இ ந்ேதன்; இைமேயார்
வி ந்தமிழ்தம் என்றா ம் ேவண்ேடன்"
என் ம் கண்ணியிேல என் உள்ளம் சிக்கிக்ெகாண்ட . அப்ெபா
, ெபயர்
ெதாிவியாமல் அதைன ம் மற்றச் சுவ கைள ம் உதவிய ெப ந்தைகயாளைர
மீட் ம் நிைனந் நிைனந் பாராட் வாழ்த்திேனன். அவர் யாேரா! இன் ம்
அறிேயன்!
-----------------
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11. கச்சியப்பைன
* இந்

ைதத்த கால்

ல் என்னால் 1930-ஆம் வ ஷம் அச்சிடப்பட்ட .

ெதாண்ைட நாட்
ள்ள வல்லப்பாக்கெமன் ம் ஊாில் சில ற்றாண் க
ன் காளத்தி த யாெரன் ம் ேவளாளப் பிர ஒ வர் இ ந்தார். அவர்

க்கு

ெப ஞ்ெசல்வர்; தமிழ்ப் லவர்களிடத்தில் அன் ம் ஏைழ மக்களிடத்தில் இரக்க ம்
உைடயவர். அவைரப் பாராட் வித் வான்கள் பா ய ெசய் ட்கள் சில இப்ெபா
ம்
தமிழகத்தில் வழங்கி வ கின்றன.
காளத்தி த யா க்குக் கச்சியப்ப த யாெரன்ற குமாரர் ஒ வர் இ ந்தார்.
அவ ம் கற்பகத்தின்கீழ்க் கன்ேறேபாற் லவர்கைள ஆதாித் ப் ெபயர்ெபற்றார்.
பரம்பைரயாகக் கவிஞர்க க்கு எய்ப்பில் ைவப்பாக விளங்கிய அவ ைடய ட் ேல
எப்ெபா
ம் தண்டமிழ்ப் லவர்கள் கூ த் தமிழ் நயங்கைள எ த் உைரத் ம் திய
ெசய் ட்கைளக் கூறி மகிழ்ந் ம் அளவளா வார்கள். கச்சியப்ப த யா க்குத் தமிழ்
நயத்ைதக் ேகட்பதி ம் தமிழ் வித் வான்கேளா சம்பாஷிப்பதி ம் அளவிறந்த
ஆவல்உண் . லவர்கேளா பழகும்ேபா அவர்க ைடய கற்பனா சக்திைய ம்
அறிவாற்றைல ம் உணர்ந் உணர்ந் இன்
வார். இன்ன இன்னப விஷயத்ைத
அைமத் க் கவிபாட ேவண் ெமன் அவர் வி ம் வார். அப்ப ேய லவர்கள்
பா வார்கள். அவற்ைறக் ேகட் அப் பாட் க்களின் நயத்திேல த யார் ஈ பட்
மகிழ்வார்.
ஒ நாள் லவர் சிலேரா ம் நண்பர்கள் சிலேரா ம் த யார்
ேபசிக்ெகாண்
ந்தார். அப்ெபா
லவர்கள் தங்கள் தங்கள் ெசய் ட்கைள
எ த் ச் ெசான்னார்கள். ேகட் வந்த த யார் ஒ ெசய்திையச் ெசால்லத்
ெதாடங்கினார்:
"ேநற்

இர

ஒ

உைதத்தான். அவ

ஷ்டப்பயல் சிறி ம் பயப்படாமல் என் மார்பிேல காலால்
க்கு என்ன தண்டைன விதிக்கலாம்?" என்

கூட்டத்தில் இ ந்த ஒ வர்,"என்ன!யார் அந்தப் பயல்?" என்
வினவினார். மற்றவர்க ம் தி க்கிட்டார்கள்.

அவர் ேகட்டார்.
ஆத்திரத்ேதா

"இந்த மகாப் பிர ைவ உைதக்கவாவ ! இ ெபாிய அக்கிரமமல்லவா? சாியானப
தண் க்கத்தான் ேவண் ம்" என் ேவெறா வர் கூறினார்.
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அ கில் இ ந்த த யா ைடய நண்பர் ஒ வர் "அவைனத் ேத ப்பி த்
அவ ைடய காைல ெவட் விட் ம காாியம் பார்க்க ேவண் ம்" என் மிக ம்
க ைமயாகச் ெசான்னார்; அப்ெபா
மற்ெறா வர்,"இவ்வள

அவர் மீைச

நிதானமாகச் ெசால்

த்த .

கிறீர்கேள; அந்தப் பாவிைய

உடேன அந்த இடத்திேலேய சிக்ஷித்தி க்க ேவண்டாமா?" என்
த யார் எல்லாவற்ைற ம் ேகட்

ேகட்டார்.

வந்தார்; விைடெயான் ம் ெசால்லவில்ைல.

அங்ேக யி ந்த லவர்க ள் ர கவிராயெரன்பவர் ஒ வர். அவர் இனிய
கவிகைளப் பா ம் ஆற்ற ம் கூாிய அறி ம் உைடயவர். அவாிடத்திேல
த யா க்கு அந்தரங்க அபிமானம் உண் .
ஒவ்ெவா வ ம் தத்தமக்குத் ேதாற்றிய அபிப் பிராயங்கைளச் ெசால் வந்தெபா
ர கவிராயர் மட் ம் ஒன் ம் ேபசவில்ைல. மற்றவர்கள் ெசான்னவற்ைற ெயல்லாம்
ேகட் க் ெகாண்ேடயி ந்த அவர
கத்தில் ன்னைக அ ம்பிய . ேகாப ம்
ஆச்சாிய ம் இரக்க மாகிய உணர்ச்சிகைள ைடய அக்கூட்டத்தின ள் அவர்
மாத்திரம் ன்னைகேயா
ற்றி த்தைல த யார் கவனித்தார்.
"உங்கள் க த்

என்ன?" என்

கவிராயைர

த யார் ேகட்டார்.

"இராத்திாி உங்கள் சயன அைறயிேல தாேன அவன் உங்கைள உைதத்தான்?"
என் கவிஞர் வினவினார்.
"ஆமாம்" என்றார்

த

யார்.

"எங்ேக இ ந்தால் என்ன? அவைனச் சிக்ஷிக்காமல் இவ்வள
ெபாிய தவ " என் இைடமறித் ஒ வர் ெசான்னார்.
கவிஞேரா சிாித் க் ெகாண்ேட, "அப்ப உைதத்த கா
ெகா சும் பண்ணிப் ேபாடேவண் ம்" என்
கன்றார்.

ேநரம் இ ப்ப

க்குத் தண்ைட ம்

த யா ம் ன்னைக ெகாண் , "நீங்கள் மகா ேமதாவி; மனத்தி
அற் தசக்தி வாய்ந்தவர்கள்!" என்றார்.
மற்றவர்க

க்கு விஷயம் யா ம் விளங்கவில்ைல.

ள்ளைத அறி ம்
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"உங்கைள உைதத்த கால் கண்ணிேல எ த்

ஒற்றிக்ெகாள்ளக் கூ யதாயிற்ேற!

அதில் மண் படலாமா? ெவயி ேல அந்தக் கால் வாடலாமா? அந்தக் காைல
அறி னர்கள் கண்டால் தி ஷ் ேதாஷம் வந் வி ேம! அதற்குத் தண்ைட ம்
சங்கி
ம் அணிந் அழகு பார்ப்பேத சாியான தண்டைன" என் கவிஞர்
உைரத் விட் ப் பின்வ ம் ெசய் ைள ம் கூறினார்:
(ேநாிைச ெவண்பா)
"மண் ப ேமா ெவய்யி ேல வா ேமா ல்லாி
கண் ப ேமா எப்ேபா ம் கற்றவர்க்குப் - பண் டேன
ெமச்சியப்பா ங்ெகா க்கும் ளீ வல்ைலக் காளத்திக்
கச்சியப்ப ைன ைதத்த கால்"
பாட்ைடக் ேகட்

உவைகயில்

ழ்கினார்

த யார். அதைனப் பா ய கவிஞர்

உடனி ந்தவர்கைளப் பார்த் , "தர்மப் பிர வாகிய
எ ம் க க்குக் கூட ெவ ப் உண்டாகா . அப்ப
ஒ வன் ேகாபித்

உைதப்பெதன்றால்

த யாரவர்களிடத்தில் ஈ
இ க்ைகயில் இவர்கைள

மா? பராக்கிரமசா களாகிய இவர்கள்,

அப்ப உைதக்கும் வைரயிற் ேபசாமல் இ ப்பார்களா? அல்லாம ம் சயன
அைறயிேல இரவில் ஒ வன் வந் உைதக்க ேவண் ெமன்றால் அ
சாத்தியமாகுமா? அப்ப

உைதத்தா

ம் அைத

த

யாரவர்கள் இவ்வள

ெவளிப்பைடயாகச் ெசால் க் ெகாள்வார்களா? இவற்ைற ெயல்லாம் ேயாசித்தால்,
இவர்கைள உைதத்தவன் இவர்க ைடய அன் க்குப் பாத்திரனாக
இ க்கேவண் ெமன்ேற ேதாற் கிற . த யாரவர்க ைடய குழந்ைதைய
யல்லாமல் ேவ யா க்கு அப்ப ச் ெசய் ம் உாிைம உண் ? அப்ப உைதத்த அந்த
இைளய மலர்க்கா க்கு அணி அணிந் அழகு பார்ப்பைதத் தவிரத் தகுதியான
தண்டைன ஏ ?" என்

தம் க த்ைத ெவளியிட்டார்.

யாவ ம் உண்ைமைய உணர்ந்
பாராட் னர்; 'அவசரப்பட்
'கச்சியப்பைன

வியந்தனர்; லவ ைடய கூாிய அறிைவ ம்

வாய்க்கு வந்தைதக் கூறிேனாேம!' என்

ைதத்த காைல'ப் பா

இரங்கினர்.

அக்கவிராயர் தக்க பாிசு ெபற்றார். *

----------* இவ் வரலா
உண் .

நான் ேகட்டப

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

எ தப்பட்ட ; ேவ வைகயாக வழங்குவ ம்
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12. தி மைலராயன் பட் னத்தில் ஏ

ேத ய

கும்பேகாணத்தில் நான் இ ந்த காலத்தி ம் ெசன்ைனக்கு வந்த பிறகும் வி
ைற
நாட்களில் ெவளி ர்க க்குச் ெசன் ஏட் ச் சுவ கைளத் ேத வ வ வழக்கம்.
கிராமங்களி ம் நகரங்களி ம் உள்ள
க க்குச் ெசன் பல நாட்களாகப்
தி ம்
ைக ம் ப ந்த பல ஏட் ச் சுவ கைளப் பார்த்தி க்கிேறன். அக்காலங்களில் சில
ைற தனிேய ெசல்ேவன்; சில சமயங்களில், என் உடனி ந் ஒப் ேநாக்குதல்
த ய உதவிகைளச் ெசய் வ பவர்கைள ம் அைழத் ச் ெசல்ேவன். ஏ கைளப்
பார்க்கேவண் ெமன்ற ஒேர ேநாக்கத்ேதா ெசல்ேவனாத ன், ேபாகுமிடங்களில்
உண்டாகும் அெசௗகாியங்கைள ம் அவமதிப்ைப ம் க த் திற் ெகாள்வதில்ைல.
என் ைடய ெசௗகாியத்ைத ம் ெப ைமைய ம் பாராட் க் ெகாண்
ப்பின்
எவ்வளேவா அாிய ல்கைளப் ெபறாமல் இழந்தி ப்ேபன்; தமிழ்த்தாயின்
ெப ைமைய நிைலநி த் ம் ற்ெசல்வங்கைளப் பார்த்தி க்க
யா .
ஏறக்குைறய நாற்ப வ ஷங்க க்கு ன் தி வா ர்ப் பக்கத்தி ள்ள ஊர்க க்கு
ஒ
ைற ெசன்றி ந்ேதன். அக்காலத்தில் எ
தல் ஒப்பி தல் த ய உதவிகைள
எனக்குச் ெசய் வந்த பின்னத் ர் அ. நாராயணசாமி ஐயெரன்பவர் என்ேனா
வந்தார். அம் ைற தி வா ர், கீழ்ேவ
ஊர்க க்குப் ேபாய் வந்ேதன்.

ர், ேத ர், நாகபட் னம், நாகூர்

த ய

நாகபட் னம் ேபாயி ந்த ேபா அதற்கு வடக்ேக கடற்கைரயில் தி மைலராயன்
பட் னம் இ ப்பைத அறிந்ேதன். சிறந்த கவிராயராகிய காள ேமகத்தின் ெப ைமைய
உலகுக்கு விளக்கிய அந் நகரத்ைதப் பற்றித் தமிழ்ச் ெசய் ட்களால் ஒ வா
அறிந்தி ந்ேதன். காளேமகம் வைசக்கவி பாட அந் நகரம் மண்மாாியால்
அழிந்தெதன் ெசால்வார்கள். இந்தச் ெசய்திகைள அறிந்த எனக்கு அவ்விடம் ெசன்
பார்த் வரேவண் ெமன்ற ஆவல் மிகுதியாக இ ந்த ; மண்மாாியால் அழிந்த
பட் னத் க் க கில் ஊெரான் உள்ள . அங்ேக யாேர ம் லவர்
பரம்பைரயினராக இ ப்பாராயின் அவர
ட்
ள்ள ஏ கைள ம்
பார்க்கலாெமன்ப என் அவா.
காைலயில் நாகபட் னத்தி
ந் ஒ குதிைர வண் யில் ஏறித் தி மைலராயன்
பட் னம் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். அங்ேக பைழய பட் னம் அழிந்த பிறகு உண்டாகிய
திய பட் னம் அதன் கீழ்ப் றத்தில் அப்ெபயேராேட இ க்கிற . அப்பட் னத்தில்
பலவைகச் சாதியின ம் ெதாழிலாளிக ம் தனித்தனிேய கு யி ந்த
கைள ைடய
பரந்த திக ம் ேவ பலவைக அைமப் க்க ம் சிவ விஷ்
ஆலயங்க ம் பல
குளங்க ம் காணப்பட்டன. நகரத்ைதச் சார்ந் தி மைலராயெனன் ம் ஆ
ஓ கின்ற . அ பைழயகாலத்தில் அப்ெபயைர ைடய அரசனால்
காவிாியாற்றி
ந் ஒ பிாிவாக ெவட்டப்ெபற்ற . அந்நதி அப்பட் னத்திற்குக்
கிழக்ேக ெசன் கடேலா கலக்கிற .
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அங்ேக நாயன்மார்களிடத்தில் பக்தி ள்ள சிலர் ேசர்ந்
காலங்கழிக்கும் மடெமான்
"இந்த ஊாில் யாேர

இ ந்த . அத

பஜைன ெசய்

ள்ேள ெசன்

ம் தமிழ் ப த்தவர் இ க்கிறாரா?" என்

அங்கி ந்தவர்களிடம்,
ேகட்ேடன். அவர்கள்,

"இந்த ஊர்ப் பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர் இராமசாமி பிள்ைளெயன்பவர் ப த்தவர்.
ெசங்குந்தராகிய குமாரசாமி
ப த்தவர்" என்றார்கள்.

த யாெரன்

ஒ வர் இ க்கிறார்; அவ ம் நன்றாகப்

பள்ளிக்கூடத் உபாத்தியாயர், அதிக வியாபக ைடயவராக இ ப்பாராதலால்
அவைரக் ெகாண் என் வி ப்பத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளலாெமன்ெறண்ணி ேநேர
பள்ளிக்கூடம் இ க்கும் இடத்ைத விசாாித் க்ெகாண் ெசன்ேறன்.
அந்தப் பள்ளிக்கூடம் மிக ம் பைழய ேகாலத் ேதா விளங்கிய . ேமேல கீற்
ேவயப்பட்
ந் த . எவ்வள வ ஷங்க க்கு ன் கீற் ேவய்ந்ேதாெமன்ப அதில்
இ ப்பவர்க க்ேக மறந் ேபாயி க்கும். கூைரயி
ந்த இைடெவளிகளின்
லமாகச் சூாிய ைடய கிரணங்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்குள் ைழந் ெகாண்
ந்தன.
தளவாிைச, குற கெளல்லாம் ெசங்கல் ெபயர்ந் ம் குழிந் ம் இ ந்தன.
அங்ேக கீேழ மணல் பரப்பப்பட்
ந்த . பிள்ைளகள் மிக்க பயபக்திேயா
தைரயில் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். சிலர் ைகயில் பைனேயாைலச் சுவ க ம் சிலர்
ைகயில் அச்சுப் த்தகங்க ம் இ ந்தன. சிலர் இைசேயா பாடத்திற்குாிய
பாடல்கைளப் ப த் க் ெகாண்
ந்தனர்.
பழம்ெபா ள்களினிைடேய ந நாயகமாக ஒ

சாய்

நாற்கா

ேபாடப்பட்
ந்த . அதில் உள்ள பிரம் பலவிடங்களில் பிய்ந்தி ந்த ;
மரச்சட்டங்கள் ெபா வழிந் காணப்பட்டன. அதன்ேமல் ஒ வர் சாய்ந்த வண்ணமாக
இ ந் அ க்க பிள்ைளகைள அதட் க்ெகாண்
ந்தார். ஒ சிங்காதனத்தில்
ற்றி க்கும் அரச ைடய அதிகாரத்ெதானி அவ ைடய அதட்ட ல் இ ந்த .
பள்ளிக்கூடத்தின் அைமப்ைப ம் பிள்ைளகளின் காட்சிைய ம் உபாத்தியாயாின்
நிைலைய ம் பார்த் க் ெகாண் நா ம் என் டன் வந்த நாராயணசாமி ஐய ம்
சிறி ேநரம் நின்ேறாம். உபாத்தியாயர் எங்கைளக் கவனிக்கவில்ைல. நாங்கள்
வந்தி ப்பைத உணர்த் வதற்காகக் கைனத்ேதாம்; அப்ெபா
கவனிக்கவில்ைல. நாராயணசாமி ஐய க்குச் சிறி
நமக்கு என்ன ேவைல? மாியாைத ெதாியாத ம

ம் அவர் எங்கைளக்

ேகாபம் உண்டாயிற் ; "இங்ேக

ஷனிடம் என்ன இ க்கப்ேபாகிற ?"

என் என்ைன ேநாக்கி ெமல்லக் கூறினார். நான், "இ க்கட் ம்; நாம் மாியாைதக்காக
இங்கு வரவில்ைலேய. அவசரப்படக் கூடா " என் ைகயமர்த்திவிட் ச் சாய்
நாற்கா ைய அ கிேனன். நாற்கா யில் ற்றி ந்த ஆசிாியர் அைசயேவ யில்ைல.
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"ேபா ம்! ேபா ம்! ேபாகலாம்" என்

த்தார் நாராயணசாமி ஐயர். "எந்தப்

ற்றில் எந்தப் பாம் இ க்குேமா? யாரறிவார்? இப்ப
ள்ளவர்களிட மி ந்
எவ்வளேவா லாபம் அைடந்தி க்கிேறன். இங்ேகதான் பண்டம் இ க்கும்" என்
ெசால் விட்

அந்த உபாத்தியாயைரப் பார்த் , ெமல்ல "இந்தப் பள்ளிக் கூடத் த்

தைலவர் யாேரா?" என்

ேகட்ேடன். அந்த மனிதர் சாய்ந்தப ேய, "நான் தான்"

என்றார். நாராயணசாமி ஐயர் கண்கள் சிவந்தன; ைகையத் தட் ப் ேபாகலாெமன்
குறிப்பித்தார்.
நான் உபாத்தியாயைரப் பார்த் , "இராமசாமி பிள்ைளயவர்கள் தாங்கேளா?"
என்ேறன்.
"ஆமாம்" என்
"உங்கேளா

ெசால் த் தம்

கத்ைத நிமிர்த்

எங்கைளப் பார்த்தார் அவர்.

சில சமாசாரம் ேபசேவண் ம்" என்ேறன்.

"இப்ெபா
ஒன் ம்
யா . இரண்
ெகாள்ளலாம்" என் அவர் ெசான்னார்.

மணிக்குேமல் வா ங்கள்; பார்த் க்

சற் த் ரத்தில் நின் ெகாண்
ந்த நாராயணசாமிஐயர், "அட கிரகசாரேம!"
என் தைலயில் அ த் க்ெகாண்டார்.
"உங்கைளப் பற்றி இவ் ராெரல்லாம் ெசால் கிறார்கள். அதனால் பார்த் விட் ப்
ேபாக வந்ேதாம்" என் நான் பணிவாகக் கூறிேனன்.
உபாத்தியாயர் என்ைன நன்றாக நிமிர்ந் பார்த்தார்; "நீங்கள் யார்?" என்
ேகட்டார். அவர்தி
ள்ளத்தில் அப்ெபா
தான் கி ைப உதயமாயிற்ெறன்பைதக்
கண் ெகாண்ேடன்.
"நான் இ ப்ப கும்பேகாணம் பக்கம். இவ் ைரப் பார்த் ப் ேபாக வந்ேதன்.
இங்ேக தமிழ் ப த்தவர்கள் யார் இ க்கிறார்கெளன் விசாாித்ததில் எல்ேலா ம்
உங்கைளச் ெசான்னார்கள்" என்ேறன்.
"அப்ப யா?" என்

அவர் நிமிர்ந்

உட்கார்ந்தார்; அவர்

அ ம்பிய . "அேட, 'ெபஞ்ைச' க் ெகாண்

வாடா" என்

கத்தில் ன்னைக

தம் மாணாக்கர்

ஒ வ க்குக் கட்டைளயிட்டார். ஓர் உைடசற் 'ெபஞ்சு' வந்த . "நிற்கிறீர்கேள;
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உட்கா ங்கள்" என்

என்ைன ம் நாராயணசாமி ஐயைர ம் பார்த் ச் ெசான்னார்.

உட்கா வதற்கு எங்களால் என்ன தைட?
"யாைரக் ேகட்டீர்கள்? என்ன ெசான்னார்கள்?" என் ேகட்டார் இராமசாமிப்
பிள்ைள. தம் ைடய கைழப் பின் ம் விாிவாக என் வாயால் ேகட்பைத அவர்
வி ம்பினாெரன்பைத அறிந்ேதன். இ மனித இயல் தாேன!
"பஜைன மடத்தில் விசாாித்ேதன்; ேவ சிலைர ம் விசாாித்ேதன். தாங்க ம்
குமாரசாமி த யாெரன்ற ஒ வ ம் நன்றாகப் ப த்தவர்கெளன் எல்ேலா ம்
ெசால் கிறார்கள்."
"ஆமாம், அவைர ம் ெசால்வார்கள். இரண்

ேபைர ம் ஒ விதமாகேவ

ெசான்னார்கேளா?"
"இல்ைல, இல்ைல; த யார் சா வாம். சிவ ைஜ ெசய் ெகாண் ம் சாந்தமாகப்
ப த் க் ெகாண் ம் ட் ல் இ ப்பாராம். உங்கைளப்ேபால அவ க்கு வியாபகம்
இல்ைலயாம். எல்ேலா ம் உங்கைள ஒ ப உயர்வாகேவ ெசால் கிறார்கள்."
"ெசால்வார்கள்" என்

ன்

வல் ெசய்தார் உபாத்தியாயர்.

"இந்த ஊாில் உங்க க்குத் ெதாிந்தவர்
களில் இ க்கும் ஏட் ச் சுவ கைளப்
பார்க்க ேவண் ம். அதற்குத்தான் உங்கள் உதவிைய நா வந்ேதன்" என்ேறன்.
"தான் ேபதிம ந் சாப்பிட்
க்கிேறன். இரண் மணிக்கு ேமல் வந்தால்
பார்க்கலாம். இப்ேபா
யா " என் அவர் ெசான்னார். நாங்கள் விைட
ெபற் க்ெகாண் ெசன்ேறாம்.
அவ் ாில் உண ெகாள்வதற்கு ஏற்ற இடமில்லாைமயால் ெப மாள் ேகாயி
ெசன் பிரசாதத்திற்கு ஏற்பா ெசய் விட் க் குமாரசாமி த யாைர ம்

க்குச்

பார்க்கலாெமன் ெசன்ேறாம். அவர் ட் ல் இல்ைல; ஸ்நானம் ெசய்யப்
ேபாயி ந்தார். அவ்விடத்திற்ேக ேபாகலாெமன்
றப்பட்ேடாம். அவர் நீரா விட் க்
ைகயில் தீர்த்த பாத்திரத்ேதா ம் ஈர ஆைடேயா ம் எதிேர வந் ெகாண்
ந்தார்.
அவர் மகாவித் வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ைளயவர்க ைடய மாணாக்கராகிய
சாமிநாத கவிராயாிடம் பாடங் ேகட்டவெரன் ம் நல்ல ப ப்பாளி ெயன் ம்
ேகள்வி ற்றி ந்ேதன். ஆத ன் அவைரக் கண்ட டன், "உங்கைளப்பற்றி நான்
ன்ேப ேகள்விப்பட்
க்கிேறன்" என்ேறன். அவர் உடேன, "நீங்கள் யார்?" என்
என்ைன விசாாித்தார். நான் இன்னாெனன்பைத அறிந் மிக்க சந்ேதாஷத்ேதா
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ட் ற்கு அைழத் வந்தார். நான் ஏ ேதட வந்தி ப்பைத அறிந்
அப்ெபா ேத ஈர ஆைடேயா தம் ட் ப் பரணின்ேமல் ஏறி அங்கி ந்த சுவ கைள
ெயல்லாம் எ த்ெத த் என்னிடம் ெகா த்தார். ஒவ்ெவான்றாகப் பார்த்ேதன்.
அவற்றிற் ெப ம்பாலன அச்சி ள்ள த்தகங்களாகேவ இ ந்தன; எனக்கு
ேவண் யதாக ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைல. *"ேதவர் குற ம் என வ ம் பாட் ற்
ெசால்லப்பட் ள்ள ' னிெமாழி' என்ற ெபயைர ைடய பைழய சுவ
*(sentence incomplete) அதிகமான பழக்கமில்லாதவர்களிடமி ந்

ஒன்
ஏட் ச்

சுவ கைளக் ேகட்டால் அவர்கள் ெகா க்க ேயாசிப்பார்கள்; ஆதலால் நான் எைத ம்
எ த் க் ெகாள்ளவில்ைல.
----------------------------------------*"ேதவர் குற

ந் தி நான் மைற

தி வா சக ந் தி

லர் ெசால்

ம்,

வர் தமி

ம், ஒ வா சகெமன்

னிெமாழிெயன்ப ஒ
ெலன்
ெலன் சில ம் கூறி வந்தனர்.

னிெமாழி ம்-ேகாைவ,
ணர்" (

ைர.)

ெதாியாமல் 'பிரம்ம சூத்திரம்'என்

சில ம் ேவ

அப்பால் குமாரசாமி த யார்,"ஐயா க்குச் சாப்பாட் க்கு ஏற்பா ெசய்கிேறன்.
ஆலயத்திற் பிரசாதம் சித்தம்ெசய்யச் ெசால் கிேறன்" என் ேபரன்ேபா கூறினார்.
நான் ன்னேம ஏற்பா ெசய் வந்தைதச் ெசால் விட் ப் ெப மாள் ேகாயில்
ெசன் நாரயணசாமி ஐய டன் ேபாசனம் ெசய் ெகாண்ேடன்.
பிற்பகல் இரண்

மணிக்கு ராமசாமி பிள்ைளயிடம்

ெசன்ேறாம்.அவைர,"உங்களிடம் ஏேத

ம் ஏ

இ க்கிறதா?"என்

ேகட்ேடன்.

"என்னிடம் ஒன் ம் இல்ைல. எனக்கு ேவண் ம்ேபா , 'யாாிடமாவ
ப த் த் தி ப்பிக் ெகா த் வி வ வழக்கம்" என்றார் அவர்.
நான், "தாங்கள் யாாிடம் பாடம் ேகட்டீர்கள்?" என்

வினவிேனன்.

"மகாவித் வான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்கெளன்ற ஒ
நீங்கள் ேகட்

க்கிறீர்களா?" என்

வாங்கிப்

ெபாிய கவிஞைர

அவர் ேகட்டார்.

நான் இன்னாெனன்பைத அவர் அறிந் ெகாள்ள யலவில்ைல. நா ம்
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம்பவில்ைல. ஆத ன் நான் பிள்ைளயவர்களிடம் பாடம்
ேகட்டைத அவர் அறிய வழியில்ைல யல்லவா?
"ேகட்

க்கிேறன்" என்ேறன்.
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"அவர்களிடம் ப த்தவர்க ள் சேவாிநாத பிள்ைள ெயன்ற ஒ வர் காைரக்கா ல்
இ ந்தார். அவர் பிள்ைளயவர்கேளா ஒ கண ம் இைட விடாமல் இ ந்
பலகாலம் ப த்தவர். அவாிடம் நான் பாடங்ேகட்ேடன்" என்றார் அவர்.
சேவாிநாத பிள்ைள என் ைடய நண்பர். அவைரப் பற்றி நான் அறிந்த அள
இராமசாமி பிள்ைள அறிந்தி க்க
யா . ஆயி ம் ஒன் ம் எதிர் ேபசாமல் அவர்
ெசான்னைத மட் ம் ெமௗனமாகக் ேகட் வந்ேதன். நாராயணசாமி ஐய க்ேகா
சிாிப் ம் ேகாப ம் மாறி மாறி வந்தன.
நாங்கள் த ல் பைழய பட் னத்ைதப் பார்க்கப் றப்பட்ேடாம். அதற்குள்
குமாரசாமி த யார் லமாக என்ைனப் பற்றிப் பலர் அறிந் ெகாண்டனர். பல
நாட்களாக என்ைனக் காண ேவண் ெமன்ற ஆவேலா சிலர் இ ந்தனர். நாங்கள்
ேபாகும் வழியில் ஒ வர்பின் ஒ வராகச் சற்ேறறக்குைறய ஐம்ப ேபர்கள் வந்
கூ விட்டார்கள். எல்லாேரா ம் ெசன் பைழய பட் னம்
வைத ம் பார்த்ேதன்.
பல விஷயங்கைள அறிந் குறிப் க்கள் எ த் க் ெகாண்ேடன்.
உடன்வந்த இராமசாமி பிள்ைள என்ைனப்பற்றி ெமல்ல அறிந் ெகாண்டார்.
பைழய

க்குத் தளர்ந்த ; பணி

ெசய் விட்ேடாேம!' என்ற அவர

உண்டாயிற் . அவ ைடய

கம், 'தவ

எண்ணத்ைதப் லப்ப த்திய .

பைழய பட் னத்ைதப் பார்த்த பிறகு பல
க க்குச் ெசன் ஏ கள் பார்த்ேதன்.
ஒ குளக்கைரயி
ந்த நந்தவனத்தினிைடேய ெசங்குந்தர் மடெமான் இ ந்த .
அதில் இ ந்த தியவர் ஒ வர் தம்மிட ள்ள ஏட் ச் சுவ கைளெயல்லாம்
காட் னார். அங்கும் னி ெமாழிெயன்ற ல் இ ந்த . நான் ஒன் ம்
ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. அங்ேக ஒட்டக்கூத்தைரப் பற்றிய ேபச்சு வந்த ; "அவர்
அம்பர் நாட்
த யார்" என் ஒ வர் கூறினார். ெசங்குந்தர்களில் ஒவ்ெவா
வைகயா ம் ஒவ்ெவா நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர். ஒட்டக்கூத்தர் அம்பர்
நாட் னெரன்பைத அன் அவரால் அறிந் ெகாண்ேடன்.
அன்றிர

தி மைலராயன் பட் னத்தில் தங்கியி ந்ேதாம். ஊாி

ள்ள அன்பர்கள்

எங்கைள ஆலயங்க க்கு அைழத் ச் ெசன் ஸ்வாமி தாிசனம் ெசய்வித்தார்கள்;
பிரசாதங்க ம் கிைடத்தன. ம நாட் காைலயில் அவர்க ைடய யற்சியால்
எங்க க்காக இரண் மரக்கால் பால் வந்த . அவர்கள் அன்பால் அளித்த அவ்வினிய
ஆன்பாைல நாங்கள் இயன்றள உண் மகிழ்ந்ேதாம்.
பிறகு ஜட்காவில் ஏறிக்ெகாண் நாகபட் னத்திற்குப் பிரயாணமாேனாம்.
அன்பர்கள் பலர் வண் ையத் ெதாடர்ந் வழிய ப்பினார்கள். இராமசாமிபிள்ைள
அவர்கள் நின்ற பிறகும் ெதாடர்ந்

வந்தார்; பல ைற நிற்கச்ெசால்

ம்
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ரம் வந்தபின் , "நான் தங்கைள

த ல் ெதாிந்

ெகாள்ளாமல் அபசாரம் ெசய் விட்ேடன்; பிறகு ெதாிந் ெகாண்ேடன்; நான் ெசய்த
குற்றங்கைளப் ெபா த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்" என் நயந்த குரேலா கூறினார்.
"நீங்கள் ஒ
ேபர்க

குற்ற ம் ெசய்யவில்ைலேய. உங்களால்தாேன எனக்கு இவ்வள

ம் பழக்கமானார்கள்? நீங்கள் நிற்க ேவண் ம்" என்ேறன்.

"ஐயா, என் ேபைதைமைய மறந் விட ேவண் ம்; எளிேயைன மறக்கக் கூடா "
என் பணிேவா ெசால் அவர் விைட ெபற் க்ெகாண்டார்.
அவர் ெசன்ற பிறகு நாராயணசாமி ஐயைரப் பார்த் , "பார்த்தீர்களா? ேநற்
அவாிடம் இ ந்த
க்கு என்ன? இன் இ க்கும் பணி என்ன? நாமாக நம்ைமப்
பிறாிடம் ெதாிவித் க்ெகாள்வைத விட அவர்கள் தாமாக அறிந் ெகாண்டால்தான்
அதிக அன் உண்டாகும். நாம் த ேலேய ெசால் யி ந்தால் பயந் ெகாண்
நம்ேமா வந்தி க்கமாட்டார். ெதாியாமல் இ ந்ததனால்தான் க ைரயில்
மயங்கிப்ேபாய் நமக்கு உதவி ாிய வந்தார். நல்ல மனிதர். ஆனா ம்
உபாத்தியாயெரன்ற நிைனவினால் அவாிடம் சிறி அதிகாரேதாரைண இ ந்த "
என்ேறன்.
இந்த நிகழ்ச்சி 40 வ ஷங்க க்கு ன் நடந்த . 1936-ஆம் ௵ தி ப்பனந்தாட் காசி
மடத்தில் நைடெபற்ற
ஆதி குமரகு பர சுவாமிகள் தினவிேசஷத் க்கு நான்
ெசன்றி ந்ேதன். ெவளி ர்களி
ந் பல வித் வான்க ம் ைசவர்க ம்
வந்தி ந்தனர். வந்தி ந்தவர்களிற் ெப ம்பாேலார் எனக்குப் பழக்கமானவர்கள்.
ஆத ன் அவர்கள் வந் என்ேனா ேபசிச் ெசன்றார்கள். அவர்க ள் ஒ வர் வி தி
த்திராக்ஷ தாரணம் ெசய் ெகாண்
ந்தார். பற்கெளல்லாம் வி ந்தி ந்தன. அவர்
என்ைனப்பார்த் அஞ்ச ெசய்தார். அவைர இன்னாெரன் ெதாிந்
ெகாள்ளாைமயால். " நீங்கள் எந்த ஊர்?" என் விசாாித்ேதன். " தி மைலராயன்
பட் னம்" என்றார். அவர். " அங்ேக பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர் இராமசாமிப்
பிள்ைளெயன்பவர் எனக்குத் ெதாிந்தவர். அவர் ெசௗக்கியமாக இ க்கிறாரா?" என்
ேகட்ேடன். "நான்தான்" என் ெசால் அவர் சிாித்தார். உடேன பைழய ஞாபகங்கள்
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக என் மனத்தில் ேதான்றின.
"அந்தச் சாய் நாற்கா யில் சாய்ந் ெகாண்
அவைரக் ேகட்ேடன்.
"ஆமாம்" என்

சிாித்தார் அவர்.

ேபசினவர்கள் நீங்களா?" என்
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" அந்தப் பைழய
க்ெகவல்லாம் இப்ெபா
காேணாேம; இப்ப
ஆகிவிட்டீர்கேள!" என்ேறன். அவ ைடய பைழய கைதைய அங்ேக
உடனி ந்தவர்க க்குச் ெசான்ேனன். அவ ம் அைத ஒப் க் ெகாண்டார்.
அப்பால்சிறி ேநரம் ேபசிக் ெகாண்
ந்ேதாம். தாம் இயற்றிய சில தமிழ்ச்
ெசய் ட்கைள அவர் ெசால் க்காட் அப்பால் விைடெபற் ச் ெசன்றார்.
-----------13. அபசாரத்திற்கு உபசாரம் *
* ேஜாதி, ெசப்டம்பர், 1937.
ேமாசிகீரனாெரன்பவர் கைடச் சங்க காலத்தில் இ ந்த லவர்க ள் ஒ வர்.
அவ க்குப் பல அரசர்க ம் சிற்றரசர்க ம் பழக்கமானார்கள். ஒ நாள் அவர் ேசர
அரசனாகிய ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைறையப் பார்த் பாிசில் ெபற் வரச் ெசன்றார்.
அப்ேபா வழி
வ ம் ெவயி ல் நடந் ேபாக ேவண் யி ந்த . ேசரமான
அரண்மைனைய அ கிய டன் அவ க்கு மிக்க கைளப் உண்டாயிற் . எங்ேக ம்
ப த் உறங்கிக் கைளப் ஆற்றிக் ெகாண் அப்பால் அரசைனப் பார்க்கலாெமன்
எண்ணி அரண்மைனயிற் குந்தார். அங்ேக ஓர் அழகிய ெபாிய கட் ல் அவர்
கண்ணிற்பட்ட . அதில் ெமத்ெதன்ற அைணக ம் எண்ெணய் ைரையப்ேபான்ற
ெமல் ய விாிப் க ம் மலர்க ம் இ ந்தன. வந்த கைளப்பின் மிகுதியினால் அவர்
அதன்ேமல் ஏறிப் ப த் க்ெகாண்டார். அவ க்கு இ ந்த அயர்ச்சி ம் அந்த
அைணகளின் ெமன்ைம ம் இனிய
ஆனந்தமாக அவர் ங்கலானார்.
அந்தக் கட் ல் ேசரமான
கட் ெலன்

க்கத்ைத அவ க்கு உண்டாக்கின; ெமய்ம்மறந்

ரைச ைவத்

வழிப வதற்குாிய . அதைன

கூ வர்; ேபார் ெசய்யத் ெதாடங்குவதற்கு

ரசு

ன் அம் ரசத்ைத

ழக்குவர்; அதைன மலராற் சித் ப் ப ெகா த் வழிப வர்; அதில் ெதய்வம்
உைறவ தாகக் க தித் ெதய்வ விக்கிரகத் க்கு எவ்வள சிறப் க்கள் ெசய்யப்ப ேமா
அவ்வள சிறப் க்கைள ம் அதற்குச் ெசய்வ பைழய வழக்கம்.
அன் பைகவன மதிைலக் ைகப்பற் வதற்காக ேசரமான் அம் ரசிற்குப் ைஜ
ெசய்ய எண்ணியி ந்தான். அதற்கு அபிேஷகம் ெசய் வ ம் ெபா ட் ஏவலாளர்கள்
அதைன எ த் ச் ெசன்றி ந்தனர். ஆத ன் அக்கட்
ன ேக ஒ வ ம் அப்ெபா
இல்ைல. லவர் அதைன ரசு கட் ெலன் அறியாமல் அதிற் ப த் உறங்கி
விட்டார்.
அப்ெபா

அவ்வழிேய ேசரமான் வந்தான். அவ

ைடய கண்கள்

ரசு கட்

ேமல் வி ந்தன; தான் கண்டைத அவன் நம்பவில்ைல. 'என்ன! மனிதனா

ன்
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ப த்தி க்கிறான்!' என் தி க்குற் ப் பார்த்தான். 'ஆம்! மனிதன் தான். சந்ேதகேம
யில்ைல. சுகமாகத் ங்குகிறான். என்ன ணி ! என்ன ைதாியம்! கட
க்குாிய
பீடத்தில் மனிதனா ப த் றங்குவ !' என்

அவன் எண்ணினான். அவன் கண்கள்

சிவந்தன; மீைச
த்த ; அவைன அறியாமேல அவன் ைக உைறயினின் ம் வாைள
உ விய . ஒேர ச்சில் இரண்
ண்டாக ெவட் வி வைதயன்றி ேவ தண்டைன
இவ க்கில்ைலெயன் கட் ைல அ கினான். லவேரா தம் ன் நிக ம் இந்தப்
பயங்கரமான ெசய்ைக ெயான்ைற ம் அறியாமல் யின்றனர்.
லவ க்கு அ கில் வந்த ம் அரசன் ைகைய ஓங்கினான். அவன் கண்கள் அவர
கத்ைத ேநாக்கின; 'ஆ!' என்

அவன் கூவினான்; அவன் ைக ேசார்ந்த ! வாள்

உைறக்குள்ேள ெசன்ற ; "என்ன பாதகம் ெசய்ய இ ந்ேதாம்?
ேமாசிகீரனாைரயல்லவா ெகால்லத் ணிந்ேதாம்? நல்ல காலம்! கட ள் நம்ைமக்
காப்பாற்றினார்!" என் வாய் விட் ச் ெசால் ம்ேபா அவன் உடல் பதறிய . "ஆ!
ஆ! என்ன அயர்ச்சிேயா
ங்குகிறார்! எங்கி ந்ேதா பசிேயா வந்தி க்கிறார்
ேபா ம்! இவைரக் ெகான் விட் ஏேழ பிறப்பி ம் அழியாத பாதகம்
ெசய்யவல்லவா இ ந்ேதாம்! இவர் க்கத்ைதக் கைலப்ப கூடப் ெப ம் பாவம்!"
என் அவன் நிைனத்தான்.
தன்ைனச் சுற்றி அங்குமிங்கும் அரசன் பார்த்தான். அங்ேக ஒ கவாிையக் கண்ட ம்
அவன் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி ண்டாகிய . அதைன எ த் ெமல்ல அவன் லவ க்கு
சிக்ெகாண் நின்றான். லவ ைடய
பின் ம் சுகமாகத் ங்கினார்.

க்கம் எளிதில் அகல்வதற்கு வழிேய ?

சில ேநரம் ெசன்ற . ேமாசிகீரனார் ஒ வா

யி ன் கைரையக் கண்டார்.

யி ணர்ந் விழித் ப் பார்த்தார்; அ கிேல ேசரர்பிரான் சாமைர சிக்ெகாண்
நின்றான்! "கன காண்கின்ேறாேமா!" என்ெறண்ணி எ ந் கண்ைணத் ைடத் ப்
பார்த்தார். ரசு கட்
ல் அவ்வள ேநரம் யின்ற ம் ெதளிவாயிற் . திடீெரன்
கீேழ குதித்தார்; "என்ன அன் ! என்ன தமிழன் !" என்

கூவினார். அவ க்கு ேமேல

ேபச நா எழவில்ைல. 'என்ன ஆச்சாியம்! நான் பண்ணிய குற்றத்திற்கு இ வா
தண்டைன? வாைள ெய த்
சேவண் ய இக்ைக கவாிைய யல்லவா சுகிற !
அபசாரத்திற்கு உபசாரமா தண்டைன! என்ைன ெவட் த் தண் க்காமல் இ ந்த
ெபா ைமெயான்ேற இவர தமிழன்ைப ெவளியிடப் ேபா ேம!
அதற்குேமல், அபராதியாகிய எனக்கு உபசாரம் ேவ ெசய் ம் இவ க்கு
இம்ைமயில் உண்டாகும் க க்கு அளேவ ? இப்பிறவிக்குப் பின் சுவர்க்க நிைல
உண்ெடன்பதிேல சிறி ம் ஐயம் உண்ேடா? இவ க்கு எப்ெபா

ம் ெவற்றிேய

உண்டாகுக!' என்

ெகாண்ேட

அப் லவர்பிரான் தம் உள்ளத்திற்குள் வியந்
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இ ந்தார். அக் க த் க்கெளல்லாம் அப்பால் ஒ
அச்ெசய் ள் வ மா :-

ெசய் ளாக ெவளிப்பட்டன;

"மாசற விசித்த வார்
வள்பின்
ைமப ம ங்குல் ெபா ய மஞ்ைஞ
ஒ ெந ம் பீ ெயாண்ெபாறி மணித்தார்
ெபாலங்குைழ ழிைஞெயா ெபா யச் சூட் க்
கு தி ேவட்ைக
ெக
ரசம்
மண்ணி வாரா வளைவ ெயண்ெணய்
ைர கந் தன்ன ெமன் ஞ் ேசக்ைக
அறியா ேதறிய ெவன்ைனத் ெத வர
இ பாற் ப க்குநின் வாள்வா ெயாழித்தைத
அ உஞ் சா நற் றமிழ்
தறிதல்
அதெனா மைகயா த க வந் நின்
மத ைட ழ த்ேதா ேளாச்சித் தண்ெணன
சி ேயாேய விய டங் கமழ
இவணிைச ைடேயார்க் கல்ல தவண
யர்நிைல லகத் ைற ளின்ைம
விளங்கக் ேகட்ட மா ெகால்
வலம்ப கு சினி யீங்கி ெசயேல."
( றநா

, 50)

------------14. ெபண்கள் கடைம *
*
சாரதா ஸ்திாீகள் சங்கம், மயிைல (Sri Sarada Ladies Union, Mylapore)
ெவள்ளி ஜூபி ெவளியீ .
நான்கு நிைல
ெபண்க

ைடய வாழ்க்ைகநிைல காலேதச வர்த்தமானங்க

க்ேகற்ப

மா ப வனவாக இ ப்பி ம், அவர்கள் எக்காலத்தி ம் ெசய்யேவண் ய கடைமகள்
சில உண் . அவற்ைற எல்லாப் ெபண்க ம் தவறின்றிச் ெசய்ய ேவண் ய
இன்றியைமயாத .
ஒ

ெபண்ணின் வாழ்க்ைகைய

ற்காலத்தார் ேபைத, ெப ம்ைப, மங்ைக, மடந்ைத,

அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிளம்ெபண் என ஏ
இப்ெபா

அவர்க

ப வங்களாகப் பிாித்தார்கள்.

ைடய கடைமகைள நான்கு வைகயாகப் பிாிக்கலாம்; அைவ
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மகள், சேகாதாி, மைனவி, தாய் என்
யாகும். ெபண்கள் வாழ்வில் இைவ

ம் நான்கு நிைலகளில் ெசய் ம் கடைமகேள
க்கியமானைவ. இவற்ைறக் குமரகு பர

னிவர்,

"அனக நாட கற்ெகம் மன்ைன
மைனவிதாய் தங்ைக மகள்."
என் ஒ ெசய் ளில் லப்ப த்தி யி க்கின்றார்; இந்நான்கு நிைலகளி ம்
ெபண்கள் ஆற்ற ேவண் ய கடைமகளிற் சில எக்காலத்திற்கும் எவ்வைகயா க்கும்
ெபா வானைவ.
மகள்
இப்ப வத்ைத பயிற்சி நிைலெயன் ெசால்லலாம். தாய் தந்ைதயாரா ம் மற்றப்
ெபாிேயாரா ம் கற்பிக்கப்ப ம் ஒ க்கங்கள் மனத்திற் பதிந் பிற்காலத்தில்
வாழ்க்ைகைய உ ப்ப த் வதற்குாிய அ ப்பைட யாகின்றன. ஆண்பாலா க்கும்
ெபண் பாலா க்கும் இப்ப வத்தில் அதிக ேவற் ைம இல்ைல. கல்வி யறி , நற்குண
நல்ெலா க்கங்கள், உலகஞானம்

த யைவ இப்ப வத்தில் உண்டாக ேவண் ம்.

இக்காலத்தில், இந்நிைலயிற் கல்விப் பயிற்சி மிக ம் இன்றியைமயாத . ந ன
நாகாிக வாழ்க்ைகயில் அள க்குமீறிப் காம
ப்பதற்குாிய மன
தி இந்நிைலயில்
உண்டாக ேவண் ம். அ நாளைடவில் வன்ைமெபற் நற்பயைன அைடயச்
ெசய் ம்.
சேகாதாி
பிறேரா பழகும் காலத்தில் ஒ ெபண் அறிந் ெகாள்ள ேவண் ய விஷயங்கள்
பல உண் . சேகாதர உணர்ச்சிேயா பழகினால் மன ெவாற் ைம வளர்ச்சி
ம்.
பைழய காலத்தில் ெபண்களால் சண்ைட விைள ெமன்ற ெகாள்ைக சிலாிடத்தில்
இ ந்த . பிறேரா மனங்கலந் பழகுவதனால் ஒ வைரெயா வர் குைறகூ ம்
இயல் குைறந் மனெவாற் ைம உண்டாகும்; ேமற்குறிய அவ
ேநரா .
பிற ைடய குற்றங்கைளக் குறித் வம் ேபசும் பழக்கத்ைத அறேவ ஒழிக்கேவண் ம்.
உபேயாகமான ேவைலகைளக் கவனித் ப் ெபா
ேபாக்குவதற்குப் பழகேவண் ம்.
காலத்ைத ணாக்குவதனால் உண்டாகும் நஷ்டங்கள் பல. தக்க ைணயின்றி ஒ
காாியத்ைத ேமற்ேபாட் க் ெகாள்வ ம் ஓாிடத்திற்குச் ெசல்வ ம் ன்பத்ைத
உண்டாக்கும். இவற்றில் மிக்க க த்ேதா நடந் ெகாண்டால் ெபண்க ைடய நிைல
உயர்வைட ம். பிற ைடய இன்ப ன்பங்கைள உணர்ந் நடக்கும் சிறந்த பழக்கம்
சேகாதாிெயன்ற நிைலயில் அைமயேவண் ம்.
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மைனவி
ெபண்க ைடய கடைமகளிற் சிறந்த பகுதி மைனவியாக இ ந் ெசய்வதாம். எந்த
நாட் ல் இந்தக் கடைமயிற் குைற ேந ேமா அந்த நாட் ன் நன்ைம குன்
ெமன்பதில் தைடயில்ைல. அடக்கம், நாயகைன ம் தன்ைன ம் பா காத்தல்,
நாயக க்கும் தனக்கும் உள்ள அன்ைப வி த்தி ெசய்தல் த ய இயல் கள்
இப்ப வத்திற் சிறப்பாக அைமய ேவண் வன. இந்த நிைலயிற் ெபண்களிடம் அன்
தைல சிறந் நிற்கின்ற .
இல்லறம் ஒ ங்காக நைடெபறேவண் மைனவி ம் கணவ ம் அன்பாற்
பிைணக்கப்ப கிறார்கள். மைனவி ம் கணவ ம் க த் ஒ மித் இல்லறத்ைத
நடத்த ேவண் ம். கணவ க்குத் ெதாியாமல் ஒ காாியத்ைத ம் மைனவி ெசய்தல்
கூடா ; அவ ைடய மனத்திற்குப் ெபா ந்தாத ெசயல்களில் பிரேவசிக்கக் கூடா .
ெபண்கள் இயல்பாகேவ ேமன்ைம ைடயவர்கள். அவர்கள் தம் ைடய
ஒ க்கத்ைத ம் கற்ைப ம் காத் க்ெகாள்வதில் கண்ணாக இ க்க ேவண் ம். அைவ
பிறழ்வதற்குாிய சந்தர்ப்பத்ைத உண்டாக்கும் யற்சி எவ்வள சிறப் ைடயதாயி ம்
அதில் ஈ ப தல் ெப ம் பிைழயாகும்.
கு ம்பத்தின் நிர்வாகம் மைனவிக்கு உாிய . வ வாய்க்ேகற்ற ெசல ,
வி ந்தினைர உபசாித்தல் த ய ெசயல்களில் மைனவிேய அதிகமாகக் கவனத்ைதச்
ெச த்த ேவண் ம். அவள் ெசல கைளச் சு க்கேவண் ம். ஆடம்பரமான
விஷயங்களில் ெபா ைள அழித்தல் கு ம்ப நன்ைமக்குக் ேக விைளவிக்கும். தான்
உயர்ந்த நிைலயில் இ ப்பதனால் மனம் ேபானப ெசலவழிக்கலாெமன் எண்ணக்
கூடா . அங்ஙனம் உயர்ந்த ெசல்வநிைல இ க்குமாயின் பிற க்கு உதவி ெசய்வதிற்
ெபா ைளச் ெசலவிடலாம். கல்யாணம் த யவற்றில் ணாகப் ெபா ைளச்
ெசலவிட் அைட ம் மதிப்ைபக் காட்
ம் வறியவர்க க்கு உதவிெசய் ெப ம்
மதிப்ேப சிறந்த ; அதனால் கு ம்பத்திற்கு நற் க ம் உண்டாகும்.
கணவ
அவன

ைடய இயல்ைப அறிந்

அவ

க்கு உாிய உபசாரங்கைளச் ெசய்

உடல் நலத்ைதப் பா காத் ம், அவன் கவைலப்ப ம் காலங்களில்

இன்ெமாழி கூறித் ேதற்றி ம், தளர்ந்த காலங்களில் அன் டன் ஆவன ெசய் ம்
வாழ்வ மைனவியின் கடைம. அவள் தன் ைடய அன்பினால் ட் க்கு ஒ
விளக்ைகப்ேபால விளங்குகின்றாள். "மைனக்கு விளக்கமடவாள்" என்ப ஒ
பழந்தமிழ்ச் ெசய் ள். அவ ைடய யற்சிகள் பல ைறகளி ம் நன்ைமைய
உண்டாக்கி அவைள ஒ ெதய்வ மாக எண்ணச் ெசய்கின்றன. அதனால் கு ம்பத்தின்
நல்வாழ் க்கு அவேள காரணெமன்ற நிைன யாவ க்கும் உண்டாகின்றன.
"ஏர் பி த்தவன் என்ன ெசய்வான்? பாைன பி த்தவள் பாக்கியம்" என்ற
இக்க த்ைதேய விளக்குகின்ற .

ெமாழி
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தாய்
ெபண்களால் உலகத் க்கு உண்டாகும் பயன்களிற் ெப ம்பாலன இப்ப வத்திற்
ெசய்யப்ப வனவாம். இல்லறம் நடத் வ நல்ல சந்ததிகைள
உண்டாக்குவதற்ெகன் உபநிஷத் க்கள் ெசால்கின்றன. ஒ ெபண் அன் ைடய
மைனவியாக இ ந் இல்லறம் நடத்தினாலன்றி நல்ல தாயாக விளங்க
யா .
ஆத ன் நன்மைனவியாக இ ந் அன்ைப வளர்த் ப் பின் அ ைள வளர்க்கின்றாள்.
அன்பின் திர்ச்சி அவள்பால் அ ைள உண்டாக்குகின்ற . "தாயிற் சிறந்த தயாவான
தத் வேன" என் மாணிக்கவாசக்ர கூ கின்றார். இதனால் தாயினிடத்தி ள்ள
குணங்களிற் சிறந்த தையெயன்ப அறியப்ப ம்; "அன்ைன தைய ம்" என்
ேவெறா பழம்பாடல் ெதாிவிக்கின்ற . தையேய அ ளாகும்.தாய்த்தன்ைம
இவ்வ ளாேல சிறப்பைட ம். இக்காரணத்தினாேலதான் இைறவன அ ைளேய
ைசவர்கள் தாயாக ைவத் வணங்குகிறார்கள்.
"அ ள
என்ப

சத்தி *யாகு மரன்ற

க்கு"

சிவஞான சித்தியார்.

தான் மகளாக இ ந் கற்ற கல்விைய ம் ஒ க்கங்கைள ம் தன் குழந்ைதக க்குத்
தாய் பயிற்ற ேவண் ம். வ ங்கால மக்களாகிய அவர்கைள நல்லவர்களாக ம்
அறி ைடயவர்களாக ம் பழக்க ேவண் ய அன்ைனயின் கடைம. நல்ல
சேகாதாியாக இ ந் ெபற்ற மன ஒற் ைம அவ ைடய கு ம்பத்தில் மகைள ம்
ம மகைள ம் ஒற் ைமயாக இ க்கும் வண்ணம் ெசய்ய உத ம்.
பிறாிடத் ம் ஒற் ைமைய வளர்ப்பதற்கு அவள் ஒ
ண் ேகாலாக விளங்குவாள்.
மைனவியாக இ ந் வளர்த்த அன்பினால் அவள் கு ம்பத்தினர்
அைனவ ள்ளத்ைத ம் கவர்ந் நன்ைமகைள உண்டாக்குவாள். அ
ணர்ச்சி
மிகுந்தால் ஆவள் தன் கு ம்பத்ைதச் சீர்ப்ப த் வாள்; தன் ஊ க்கும் நாட் க்கும்
ெப ைமைய உண்டாக்குவாள்.
ெபா
இவற்றால் ஒ

ெபண், மகளாக இ ந்

சேகாதாியாக இ ந்

பல சிறந்த பயிற்சிகைளப் ெபற் ,

மனெவாற் ைமைய வளர்த் , மைனவியாக இ ந்

அன்பினால் இன்பம் உண்டாக்கி, அன்ைனயாக இ ந் அ ளினால் உலகத்திற்கு
நன்ைமைய விைளவிக்கின்றா ெளன்ப ெதாியவ ம். இந்நான்கு நிைலகளில்
ஒன்றைனவிட ஒன் சிறந்த்தாக ம் விாிந்த பயைன ைடயதாக ம் விளங்குகின்ற .
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ஆண்டாள் நன்மகளாக இ ந்

தி மாைலேய நாயகனாக அைட ம் ேப

ெபற்றாள்; திலகவதியார் நல்ல சேகாதாியாக இ ந்
நல்வழிப்ப த்தி உயர் ெபற்றார்; தி

வள்

த ேயார் நன் மைனவியராக இ ந்

தி நா க்கரசு நாயனாைர

வர் மைனவியாராகிய வாசுகி

உலகுள்ளள ம் அழியாப் கழ்ெபற்றனர்;

ேகாசைல, சுமித்திைர த ேயார் நற்றாயராக இ ந் நன்மக்கைளப் ெபற்
அ ட் றம் ண் உலைக உய்வித்தனர். நம் நாட் ப் ெபண் மணிகள் அவர்க
சாிைதகைள அறிந் தம் வாழ்க்ைகயிற் பயன்ப த்திக் ெகாள்வார்களானால்
நாட் ற்ேக விளக்கங்களாகத் திக ம் நிைலைய அைடயலாம்.

ைடய

-----------------15. ஒ

குமரன்*

*ஆனந்தவிகடன், தீபாவளி மலர், 1937.
ெசன்ற ற்றாண் ன் ற்பகுதியில் ெதாண்ைட நாட்
ள்ள மண ெயன் ம்
ஊாில் சின்ைனயா த யாெரன்ற ேவளாள கனவான் ஒ வர் வாழ்ந் வந்தார். அவர்
'கிழக்கிந்தியா கம்ெபனி' (East India Company) யாாிடம் உத்திேயாகம் பார்த்தவர்;
ெபாிய ெசல்வர்; தமிழ்நாட் ற் பலவிடங்களில் அவ க்கு நிலங்கள் இ ந்தன. ஒ
சிற்றரசைரப் ேபாலேவ அவர் வாழ்ந் வந்தார்.
தமிழ்ப் பாைஷயில் அவ க்கு ேபரபிமானம் இ ந்த . அவர் பல தமிழ்ப்
லவர்கைள ஆதாித் வந்தார். அப் லவர்கள் த யாைரப் பாராட் இயற்றிய
பாமாைலகள் பல; தனிப்பாடல்க ம் கீர்த்னங்க ம் பல உண் ; இராம நாடகக்
கீர்த்தனத்ைத இயற்றிய சீகாழி அ ணாசலக்கவிராயர் அவ ைடய ஆதரைவப்
ெபற்றவர்.
த யார் ெதய்வபக்தி மிக்கவர். தானதர்மங்கள் ெசய்வதில் ஊக்க ள்ளவர். சிவ
விஷ்
ஸ்தலங்கள் பலவற்றில் அவர் பலவைகயான தர்மங்கள் நைடெபற ஏற்பா
ெசய்தார்; பல இடங்களில் அன்னசத்திரங்கைள அைமத்தார். வைட பாயஸம்
த யவற்ேறா அங்ேக உணவளிக்கப்பட் வந்த . ஸ்தல யாத்திைர
ெசய்பவர்க ம் ேதசாந்திாிக ம் எவ்வள நாட்கள் இ ந்தா ம் குைறவற உண்
இடங்களாக அைவ விளங்கின.
த யார் ஆண் ேதா ம் ஸ்தல யாத்திைர ெசய் வ வ ண் .அவ க்குப் பல
மைனவியர் இ ந்தனர். சில சமயங்களில் அவர்கைள ம் உடனைழத் ச் ெசல்வர்.
அவர்கள் 'ேகாஷா' ஸ்திாீகள்; ஆடவர்க

ள்ள இடத்திற்கு வாராதவர்கள்.

ம்
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ஒ
ைற சின்ைனயா த யார் தம் ைடய மைனவியாேரா ம் மற்றப்
பாிவாரங்கேளா ம் தலயாத்திைர ெசய்யப் றப்பட் ச் ேசாழநாட்
ள்ள சிதம்பரம்
த ய ேக்ஷத்திரங்கைளத் தாிசித்தார். ெசல்வம் உைடயவர்க க்கு எல்லா இட ம்
ெசாந்த இடம்ேபாலேவ இ க்குமல்லவா? அவர் அங்கங்ேக உள்ளவர்க ைடய
உபசாரங்கைளப் ெபற்றார். அவ க்கு ன் அவ ைடய தான தர்ம்ப் கழ் எங்கும்
பரவி யி ந்த் . அவர் தி வைடம
க்கு வந்
மகா ங்க ர்த்திையத்
தாிசித் க் ெகாண் அதற்க கி ள்ள தி வாவ
ைறக்குச் ெசன்றார்.
தி வாவ

ைற யாதீனத்தில் அக்காலத்தில் ேவ

ர்

சுப்பிரமணிய

ேதசிகெரன் ம் ெபாியார் தைலவராக விளங்கினார். அவர் அவ்வாதீனத்தின் 14-ஆம்
பட்டத்தில் விளங்கியவர்.
சுப்பிரமணிய ேதசிகர் எண்ப பிராயம் வாழ்ந்தவர்.
அதனால் அவ க்கு "எண்ப தி நக்ஷத்திரப் பண்டார ஸந்நிதி" என்ற ெபயர் வழங்கி
வ கின்ற .
அவர் கல்வி ேகள்வி மிக்கவர். வடெமாழி ெதன்ெமாழி ல்கைள நன்றாக
ஆராய்ந் ப த்தவர். ஆகம சாஸ்திர அறி ைடயவர். தம் ைடய ஆதீனம்
ெசவ்ைவயாக ம் ஒ ங்காக ம் நைட ெப தற்குாிய சட்டதிட்டங்கைள வகுத் த்
தம் ைடய தவ அரசியைல நடத்தி வந்தார். அவர் அைமத்த வைரயைறகள் அவ்வாதீன
மடத்தில் * இப்ெபா
ம் இ ந் வ கின்றன.
தியவராக ம் அறி

ேமம்பா ைடயவராக ம் விளங்கிய அவைரத் தமிழ்

நாட்
ந்த ஜமீன்தார்க ம், ெப ஞ் ெசல்வர்க ம், ைசவ அ யார்க ம் அ க்க
வந் தாிசித் ச் ெசல்வார்கள். அவ ைடய ெதய்வ பக்திைய ம் ேபச்சுச்
சா ாியத்ைத ம் அறிந் வ ேவார் அவைரப் ேபாற்றிப் ேபாவார்கள். அவர்
க்க்
கட ளிடத்திேல மிக்க பக்தி ைடயவர். அவ ைடய உ வம் தி வாவ
ைறயாலயத்தில்
கக்கட ள ஸந்நிதியில் ஒ
ணில் ெச க்கப்பட் ள்ள .
இத்தைகய சிறப் வாய்ந்த அப்ெபாியாைரத் தாிசிக்க ேவண் ெமன்ற ஆவல் மண
சின்ைனயா த யா க்கு ெந நாளாகேவ இ ந் வந்த . தல யாத்திைரயில், அந்த
வி ப்பத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளலாெமன் அவர் எண்ணினார். தி வாவ
ைறக்கு வந்த டன் அவர் தம் மைனவியேரா தங்குதற்குாிய உடவசதி த யன
மடத் அதிகாாிகளாற் ெசய் ெகா க்கப்பட்டன. தைலவ ைடய கட்டைளக்கடங்கி
எல்லாக் காாியங்க ம் ைறயாக நைடெபற் வ வைத ம் சிவபக்தி ம் கல்வி
மண ம் அத்தலத்தில் நிைறந்

இ ப்பைத ம் அறிந்த

த யார், 'இ கா ம்

இத்தைகய அாிய இடத்திற்கு வந்திலேம!' என் இரங்கினார். விைரவிேல ஆதீனத்
தைலவராகிய ெபாியாைரத் தாிசிக்கேவண் ெமன்ற ஆவல் அவ க்கு ஓங்கி நின்ற .
"எப்ெபா

தைலவர்கைளத் தாிசிக்கலாம்?" என்

விசாாித்த ெபா

, "இப்ெபா
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ஜா காலம். இப்ேபாேத தாிசிக்கலாம். அல்ல பின்னால் எந்த ேநரத்தில்
ேவண் மானா ம் பார்க்கலாம்" என் அவர் ேகள்வி ற்றார்.
த யார் ஜா காலத்தில் தாம் மட் ம் ெசன் காணிக்ைகேயா தாிசனம்
ெசய் ெகாண்டார். அப்பால் மாைலயில் தம் ைடய மைனவியேரா வ வதாக ம்
அதற்குாிய ஏற்பா ெசய் ம்ப
ம் மடத் அதிகாாிகளிடம் ெதாிவித்தனர்.
"மாைலயில் ஸந்நிதானம் தனியாக இ ந்தால் நலமாக இ க்கும். ேவ ஆடவர்கள்
ஒ வ ம் உடன் இ க்க ேவண்டாம். ஆடவர்கள் உள்ள இடத்திற்கு என் டன்
வந்தி க்கும் ஸ்திாீகள் வ வதில்ைல. இைதமட் ம் உசிதம்ேபால் ஸந்நிதானத்தினிடம்
விண்ணப்பம் ெசய்ய ேவண் ம்" என் ேவண் னார். இவ் விஷயம்
சுப்பிரமணிய
ேதசிகாிடம் ெதாிவிக்கப் பட்ட . "அப்ப ேய ெசய்யலாம். ஆனா ம் நம்ேமா ஒ
குமரன் மாத்திரம் இ ப்பான்" என் அவர் ெசால் அ ப்பினார்.
ேகட்ட த யா க்கு ஒன் ம் ேதாற்றவில்ைல; 'ஒ வ ம் இ க்கக் கூடாெதன்
நாம் விண்ணப்பம் ெசய் ெகாண்
க்க இவர்கள் இப்ப ச் ெசால் ய ப்பி
இ க்கிறார்கேள; மடாதிபதியவர்க க்கு ெலௗகிகம் ெதாியா ேபால் இ க்கிற .
இவர்கள் எவ்வளேவா சிறந்த அறி ைடயவர்கெளன் ேகள்வி ற்றி ந்ேதாம். இப்ப
விைடய ப்பி யி க்கிறார்கேள. இனி என்ன ெசய்யலாம்?' என் ேயாசித்தார்.'சாி,
இராத்திாி ம் நாம் மாத்திரம் தாிசனம் ெசய் ெகாண் வ ேவாம். நாைளக்கு இந்த
ஊைர விட்ேட றப்பட் ப் ேபாய்வி ேவாம்' என்

அ த்தப

நிைனத்தார்.

'இவ்வள
ரம் வந் விட் இப்ெபாியா ைடய தாிசனம் கிைடயாமற் ேபானால்
அவர்கள் வ ந் வார்கள். நா ம் அவர்கேளா வ வதாகச் ெசால் ய ப்பி
விட்ேடாம். ெதய்வ ஸந்நிதானத்தி

ம் ஆசாாிய ஸந்நி தானத்தி

ம் மாியாைத,

உபசாரம், சம்பிரதாயம் த யவற்ைறப் பார்க்கக்கூடா . இந்த ைற
வந் விட்ேடாம். தாிசனம் ெசய் ெகாண் ேபாேவாம். அப்பால் வ வைத நி த்திக்
ெகாள்ேவாம்' என்

ஒ வைகயாக நிச்சயம் ெசய்

ெகாண்டார்.

மாைலயில் விளக்கு ைவத்தபிறகு த யார் தம் ைடய மைனவியர்கைள
அைழத் க்ெகாண் பல வைகயான காணிக்ைகப் ெபா ள்கேளா ேதசிகைரத்
தாிசிக்கச்ெசன்றார். அவர்கள் ெசல் ம்ேபா யா ம் வழியிேல இராதப அதிகாாிகள்
ஏற்பா ெசய்தி ந்தார்கள்.
ஆதீனத் தைலவர் ஒ க்கத்தில் இ ப்பைதயறிந் அங்ேக த யார் ெசன்றார்.
ஒ க்கெமன்ப மடாலயத் த் தைலவர்கள் தனிேய இ க்கும் இடம். அங்ேக
ெசன்ற ம் த யார் குறிப்பிட்ட அந்த 'ஒ குமரன்' எங்ேக உள்ளான்
என்பைதத்தான் த ேல கவனித்தார். ப த்த பழம்ேபால
சுப்பிரமணிய ேதசிகர்
ற்றி ந்தாேரெயாழிய ேவ யாைர ம் காணவில்ைல. த யா க்குச் சிறி
சந்ேதாஷம் உண்டாயிற் ; 'நம் ைடய விண்ணப்பத்ைத இவர்கள் அங்கீகாித் க்

101
ெகாண்டார்கள்' என் க தினார். அப்பால் அவர் ேதசிக க்கு வந்தனம் ெசய்தார்;
அவ க்குப்பின் அவ ைடய மைனவியர் ஒ வர்பின் இ வராக வணங்கினர்.
வணங்கும்ேபா தத்தம் ைகயிற் ெகாணர்ந்தி ந்த பாய்கைள ம் ெபான்னாலாகிய
பல பண்டங்கைள ம் காணிக்ைகயாக ைவத்தனர்.
ேதசிகர்

கக் கட ளிடத்தில் ேபரன் ைடயவெரன்பைத

த

யார்

அறிந்தவராத ன் 'ஒ குமரன் மாத்திரம் இ ப்பான்' என்பைதத் தமக்கு
எப்ேபா ம் ைணயாக இ ப்பாெரன்ற க த்ேதா ெசால் யி க்கக்
கூ ெமன்ெறண்ணி மகிழ்ந்தார். அப்பால், சிறி
"இவர்கைள விட் விட் வ கிேறன்" என்
விைடெபற் க்ெகாள்ள ஆரம்பித்தார்.

கக் கட ள்

ேநரம் சல்லாபம் ெசய்தி ந்

ேதசிகாிடம்

த

பின் ,

யார்

மடத்திற்கு வ ம் ைசவச் ெசல்வர்களில் ஆண்பாலா க்கு வி திப்ைப பீதாம்பரம்
தாம் லம் த யன ம் ெபண்மணிக க்கு மஞ்சள் குங்குமம் தாம் லெமன்பன ம்
அளிப்ப
"சிறி

வழக்கம்.

த யார் விைடெபற் க்ெகாள்ளத் ெதாடங்கியேபா

ேநரம் இ க்கேவண் ம்" என்

கூறி விட் , "அேட குமரா!" என்

த யா க்கு உடேன தி க்கிட்ட . "ஒ
அ கில் இ ந்த ஓர் அைறயி

அைழத்தார்.

வ ம் இங்ேக இல்ைலெயன்றல்லவா

நிைனத்ேதாம்? இவர்கள் யாைரேயா கூப்பி கிறார்கேள?" என்
அப்ேபா

ேதசிகர்,

ந்

மயங்கினார்.

'அ ேயன்' என்ற சப்தம் வந்த .

"சீக்கிரம் வா" என் ஆதீனத்தைலவர் கட்டைள யிட்டார். 'அ ேயன், அ ேயன்' என்ற
சப்தம் மீட் ம் ேகட்ட .
இவர்கைள யாைரேயா கூப்பி கிறார்கள்; நம் ைடய விஷயந்ெதாிந்த அவன்
வ வதற்கு ேயாசிக்கிறான். இவர்கள் எதற்காக ம ப
ம் வற்
த்திக்
கூப்பிடேவண் ம்?' என்
த யார் மனத் க்குள் எண்ணினார். ஒ க்கத்தி
ந்
அந்த அைறக்குள் ேபாவதற்கு ஒ கத நிைல இ ந்த . அவ்வைறயி
ந் ஓர்
உ வம் ெமல்ல ேவளிப்பட்ட . அவ்
வத்ைத அவர் கூர்ந் கவனித்தார். வந்தவன்
ஒ தள்ளாத கிழவன்; ெதாண்
பிராயத் க்கு ேமற்பட்டவன். அவன் உள்ளி ந்
ைகயிேல எைதேயா எ த் வந்தான். தள்ளா த் தள்ளா ச் சுவைரப்
பி த் க்ெகாண் அவன் வ வதற்கு ெந ேநரமாயிற் . தான் வ வைதப்
லப்ப த்தேவ, "அ ேயன், அ ேயன்" என்
அவன் ஒ

காைலத்

அவன் கூறினான்.

க்கி நிைலையத் தாண்ட

யன்றேபா

' எங்ேக கீேழ

வி ந் வி வாேனா' என்ற பயம் த யா க்கு வந் விட்ட . அந்தக் கிழவன்
நிைலையத் தாண் வ வைதவிடத் தன் ைகயி ள்ள ெபா ள்கைளக் கீேழ
ைவத் வி வேத நல்லெதன்ெறண்ணி உள்ளி ந்தப ேய ைகயிேல ெகாண் வந்த
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தாம் லக் ெகாப்பைரைய நிைலக்கு ெவளியிேல ைவத்தான். அவைன
இறங்கப் பார்த்தார்.

த யார் ஏற

அவ க்கு உண்டான ஆ◌்சாியம் அளவிறந்த . அவ க்கு இ ந்த கவைலெயல்லாம்
அ ேயா நீங்கி விட்ட . " அ ேயேன எ த் வ கிேறன்" என் ெசால்
த யார்
எ ந் ேபாய் நிைலக்கு ெவளியில் ைவக்கப்பட்ட பாத்திரத்ைத எ த் வந் தைலவர்
ன் ைவத்தார்.
" தாங்கள் சிரமப்படேவண்டாம். அவேன ெகாண் வ வான்" என் ேதசிகர்
ெசான்னார். அவன் பின் ம் சில பாத்திரங்கைளக் ெகாண் வந்தான். அவ ைடய
ேபாக்கிேல விட் விட்டால் அவன் கத நிைலையத்தாண் வ வதற்குள் ெபா
வி ந் வி ெமன்ெறண்ணிய த யார் அவற்ைறத் தாேம எ த் வந்
தைலவர் ன் ைவத் விட்டார்.
அப்பால் த யா க்கு வி திப்ைப ம் உயர்ந்த பீதாம்பரங்க ம் தாம் ல ம்
அவ ைடய மைனவிமார்க க்குத் தாம் லம் மஞ்சள் குங்குமம் த யன ம்
ேதசிகரால் வழங்கப்பட்டன.
த யார்," ஸந்நிதானத்தில் ஒ
இந்தக் கிழவைனத்தானா?" என்

குமரன் உடனி ப்பாெனன்
ஆச்சாியத்ேதா

உத்தரவான

ேகட்டார்.

ேதசிகர், "ஆமாம், இவன் ெபயர் குமரெனன்ப . இவன் நம்ைமக்காட்
ம்
ைம ைடயவன். நாம் இவைனத்தான் உடன் ைவத் க்ெகாள்வ வழக்கம்.
யாேர ம் தங்கைளப்ேபால் வந் விட்டால் ெசய்ய ேவண் யைத விைரவாகச்
ெசய்ய
யா . ஆனா ம் மிக ம் அ கூலமானவன். இவன் ெமல்லச் ெசய்யச்
ெசய்ய நாம் வந்தவர்கேளா சல்லாபம் ெசய்ய அதிக ேநரம் வாய்க்கின்ற " என்
கூறிப் ன்னைக ாிந்தார்.
" அ ேயன் ேவ யாேர ம் ஆடவன் இ ப்பாெனன்ெறண்ணிக் கவைல ற்ேறன்.
அப்ப க் கவைல யைடந்த அபசாரெமன் இப்ெபா
ேதான்றி
விட்ட . ஸநிநிதானத்தின் பாி ர்ணமான கி ைபைய எப்ெபா
ம் எதிர்பார்த்
நிற்கிேறன்" என்
த யார் ெசால் மன
கிப் பாராட் விட் விைடெபற் ச்
ெசன்றார்.
அந்தக் குமரனாகிய கிழவன் அவர்கள் ேபசிய வார்த்ைதகளில் அைர ங்
குைற மான சில காதில் விழக் ேகட் " நம்ைமப் பற்றி ம் இவர்கள் ேபசுகிறார்கள்!"
என் சந்ேதாஷ மைடந்தான்.
-----------------------------------------------------------

