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நல் ைரக்ேகாைவ - 
நான்காம் பாகம் (கட் ைரகள்) 

உ.ேவ. சாமிநாைதயர் எ திய . 
 
    ௨ 
    Source: 
    நல் ைரக்ேகாைவ (நான்காம் பாகம்) 
    மகாமேகாபாத்தியா தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி 
    டாக்டர் உ.ேவ. சாமிநாைதயரவர்கள் எ திய  
     தியாகராச விலாஸ் ெவளியீ  
    1952, Kabeer printing Works, Chennai. 
 
 

ெபா ளடக்கம் 
        க ைர   
        1. மந்திாியின் தந்திரம்  11. அ ர்வ தண்டைன 
        2. தாசில் அனந்தராைமயர்  12. வித் வான் தியாகராச ெசட் யார் 
        3. பண்ைடத் தமிழர்  13. ேவங்கடராம பாகவதர் 
        4. யாைனயின் கண்ணீர்  14. இரண்  லவர்கள் 
        5. உதிர்ந்த மலர்கள்  15. பிச்ைசப் பாட்  
        6. அவன் யார்?  16. பவ்ய ஜீவன் 
        7. ராமதாசர்  17. ெபாறாைமத் தீ 
        8. பாைலப் பழம்  18. படக்காட்சி 
        9. "சிவசிதம்பரம்"  19. கும்மாயம் 
        10. பைழய ேமைஜ  20. தி டைனப் பி த்த விேநாதம் 
 
    ௳ 
    கணபதி ைண 
 

க ைர 
 
    நல் ைரக்ேகாைவயின் நாலாம் பாகமாகிய இ  ன் ெவளியிடப்ெபற்றவற்ைறப் 
ேபாலேவ கட் ைரக ம் சி  வரலா க ம் அடங்கிய ெதாகுதியாகும். வசன 
நைடயி ள்ள த்தகங்கைளப் ப ப்பதில் தமிழ் நாட்டா க்குள்ள வி ப்பத்ைத அறிந்  
இவற்ைற ெவளியிடலாேனன். அவ்வப்ேபா  பல அன்பர்கள் இவ்ெவளியீ கைளப் 
பாராட் க் கூ ம் வார்த்ைதக ம் எ திவ ம் க தங்க ம் எனக்கு ஊக்கத்ைத 
விைளவிக்கின்றன. 
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    இத்ெதாகுதியி ள்ள பல விஷயங்கள் சிவசிதம்பரெமன்ப  ஒ  பாட த்தகத்தி ம் 
அ ர்வ தண்டைன ெயன்ப  தா ல் இஸ்லாம் ஆண்  மலாி ம் வித் வான் 
தியாகராச ெசட் யாெரன்ப  கரந்ைதக் கட் ைரயி ம் ெபாறாைமத் தீ ெயன்ப  
சுேதசமித்திரன் 1938-ஆம் வ ஷம் விஜயதசமி மலாி ம், கும்மாயெமன்ப  தினமணி 
(1937) வ ஷமலாி ம், தி டைனப்பி த்த விேநாதெமன்ப  ஆனந்த விகடன் (1938) 
தீபாவளி மலாி ம் ெவளிவந்தைவ. ஏைனய கைலமகளில் ெவளியானைவ. 
 
    வழக்கம்ேபாலேவ தமிழ் நாட்டார் இவ்ெவளியீட்ைட ஆதாித்  உத வார்க ெளன்  
நம் கிேறன். 
 
    'தியாகராஜவிலாஸம்', தி ேவட்டீசுவரன்ேபட்ைட         இங்ஙனம், 
    24-4-39                                                                           ேவ. சாமிநாைதயர் 
    --------------- 
 
    உ 
    கணபதி ைண 
 

நல் ைரக் ேகாைவ : நாலாம் பாகம் 
1. மந்திாியின் தந்திரம் 

 
    பைழயகாலத்தில் தமிழ்நாட் ல் சிறந்த நிைலயில் இ ந்த ஜமீன்க ள் 
ெசாக்கம்பட் ெயன்ப  ஒன் . வடகைரயாதிக்க ெமன் ம் அந்த ஜமீன் 
வழங்கப்ப ம். அங்ேக இ ந்த ஜமீன்தாரர்க ள் சின்னைணஞ்சாத் ேதவர் என்பவர் 

லவர் பா ம் க ைடயவராக வாழ்ந்  வந்தார். அவர் தி க்குற்றாலம், பாபநாசம், 
தி மைல த ய தலங்களில் பல வைகயான நிபந்தங்கைள அைமத்தனர். அவர் 
தண்டமிழ் வாணர்கைள மிக்க அன் டன் ஆதாித்  வந்  ெப ம் கழ் ெபற்றார். 
ேமலகரம் திாிகூடராசப்ப கவிராயர், ெசங்ேகாட்ைடக் கவிராச பண்டாரம், 
கி ஷ்ணா ரம் கவிராயர் த யவர்கள் அவ ைடய ஆதர  ெபற்றவர்கள். 
அக்காலத்தில் அவ ைடய ஆட்சிைய யாவ ம் ேபாற்றினர். ஒ  ெபாிய 
அரசாங்கத் க்கு உதாரணமாகச் ெசால்லக்கூ ய நிைலயில் அவ ைடய சம்ஸ்தானம் 
விளங்கிய . அவ்வள க்கும் காரணம் அந்த ஜமீன்தா ைடய ஸ்தானாதிபதியாக 
இ ந்த ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ெயன்பவர  அறிவாற்றேல யாகும். 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைள சிறந்த தமிழ்ப் லைம வாய்ந்தவர்; வாசுேதவநல் ர்ப் 

ராணத்ைத ம் ேவ பல தனிப் பாடல்கைள ம் இயற்றி ள்ளனர். அவர் வாசுேதவ 
நல் ாிற் பிறந்த ேவளாள குலதிலகர். ேபராற்ற ம் அரசியைல ஒ ங்குெபற நடத் ம் 
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மதி க ம் அவர்பாற் ெபா ந்தியி ந்தன. அவ ைடய நல்லறி ம் ஆட்சி ைற ம் 
கு க க்கும் சம்ஸ்தானாதிபதிக்கும் ஒ ங்ேக இன்பத்ைத உண்டாக்கின. 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைளயின் அறிவின் திறத்தில் ஈ பட்ட சம்ஸ்தானாதிபதியாகிய 
சின்னைணஞ்சாத் ேதவர் தம் அைமச்சராகிய அவர் யா  கூறி ம் அதன்ப ேய 
நடந்  வந்தார். அைமச்ச ைடய சா ாியமான ெமாழிக ம் தமிழ்ப் லைம ம் 
அரசியல் ேயாசைனக ம் யாவைர ம் வணங்கச் ெசய்தன. ேவ  சம்ஸ்தானத் 
தைலவர்கெளல்லாம், "இத்தைகய அைமச்சர் ஒ வர் நமக்கு இல்ைலேய!" என 
ஏங்கினர். 
 
    அக்காலத்தில் இ ந்த இராமநாத ரம் ேச பதி மன்னர் ெபான்னம்பலம் பிள்ைளைய 
ஒ  சமயம் வ வித்  அவ ைடய ெப ைமைய உணர்ந்  ேபாற்றினார். அவேரா  
ேபசுவதில் ேச பதிக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . அ க்க  அவ ைடய பழக்கம் 
இ க்க ேவண் ெமன்ப  அவ்வரசர் வி ப்பம். ஆயி ம் தம் ைடய 
ஜமீன்தாாிடத்தில் அன் ம் அந்தச் சம்ஸ்தான நிர்வாகத்தில் ேநாக்க ம் உைடய 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள அங்ஙனம் இ ப்ப  சாத்தியமாகுமா? பல ைற ேச பதி 
வி ம்பினால் ஒ ைற ெசன்  சிலநாள் இ ந்  வ வார். அப்ெபா  ேச பதி 
மன்னர் அவைர இராமநாத ரத்திேலேய இ த்திவி தற்குாிய தந்திரங்கள் பல 
ெசய் ம் அவர் இணங்கவில்ைல. 
 
    ஒ ைற ேச பதியரசாிடம் ெபான்னம்பலம் பிள்ைள வந்தி ந்தேபா  அவர் தம் 
ஜமீன்தா ைடய சிறந்த குணங்கைளப் பற்றி ம் தம்பால் அவ க்குள்ள 
அன்ைபப்பற்றி ம் எ த் க் கூறினார். 
 
    "உங்க ைடய அபிப்பிராயம் இல்லாமல் சம்ஸ்தானத்தில் ஒ  காாிய ம் 
நைடெபறாதாேம?" என்  ேகட்டார் ேச பதி. 
 
    "ஆம். ஆனால் அப்ப  இ ப்ப  அதிகாரத்தினால் அன் ; அன்பினாேலதான். 
எங்கள் எஜமா க்கு நான் ெசய்வதிற் குைறயிரா  எந்ற நம்பிக்ைக ண் . நா ம் 
கு க ம் நன்ைம அைடய ேவண் ெமன்பேத அவர்க ைடய ேநாக்கம்; தாேம ேநாில் 
அதிகாரம் ெச த்தேவண் ெமன்ற வி ப்பம் அவர்க க்கு இல்ைல. யா ைடய 
அதிகாரமாக இ ந்தால் என்ன? எல்லாம் அவர்க ைடய ெபயராேலேய 
நைடெப கின்றன." 
 
    " அப்ப யானால் உங்கள் ஜமீன்தார் உங்கள் ேயாசைனையக் ேகட் த்தான் 
எல்லாக் காாியங்கைள ம் ெசய்வாேரா?" 
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    " கூ ய வைரயில் அப்ப த்தான் ெசய்வ  வழக்கம். அவர்களிடம் நான் ெவ ம் 
சம்பளம் வாங்கும் மந்திாியாகமட் ம் நடந்  ெகாள்ளவில்ைல. அவர்கள் என்ைன 
ஆ யிர் நண்பனாகேவ க தி யி க்கிறார்கள். ஒ  சம்ஸ்தானாதிபதி, ஒ  காரண ம் 
இல்லாமல் என் க்கும் பற்றாத என்னிடத்தில் இவ்வள  அன்  ைவக்கும்ேபா , 
என் ைடய நன்ைமையக் காட் ம் அவர்க ைடய நன்ைம ையேய சிறந்ததாக 
நிைனப்ப  என் கடைமயல்லவா?" 
 
    " உங்க ைடய சம்ஸ்தானாதிபதிைய ஒ ைற பார்க்க வி ம் கிேறன்." 
 
    " நன்றாகப் பார்க்கலாம். பாிவாரங்க டன் ெசாக்கம்பட் க்கு விஜயம் ெசய்தால்" 
மகாராஜாைவ வரேவற்பைதக் காட் ம் சந்ேதாஷந்த ம் ெசயல் ேவெறான்  
இல்ைல." 
 
    " நான் அங்ேக வ வைதக் காட் ம், உங்கள் சம்ஸ்தானாதிபதி இங்ேக வந்தால 
நலம் அல்லவா?" 
 
    " அப்ப ம் ெசய்யலாம். ஆனால் அதற்கு இ  தக்க சமயமன் . மகாராஜா 
அவர்க க்கு ைறயாகத் தி கம் அ ப்பி மாியாைதேயா  வ விக்கேவண் ம். 
அப்ப ச் ெசய்தா ம் நான் அங்ேக ெசன்  அவர்கைள வரச்ெசான்னால் தான் 
அவர்கள் விஜயம் ெசய்வார்கள். என் ைடய வி ப்பம் இல்லாமல் வரமாட்டார்கள்." 
 
    " நீங்கள் அவைர வ ம்ப  எ திய ப்பலாேம?" 
 
    " அவ்வள  உாிைமைய நான் ேமற்ெகாள்ளலாமா? எங்கள் தைலவர் க ைண 
மிகுதியினால் எனக்குச் சில அதிகாரங்கைளக் ெகா த்தி க்கிறார்கள்; அவற்ைற நான் 
தவறாகச் ெச த்தலாமா? எனக்கு இணங்கி அவர்கள் நடந்தா ம் அவர்கேளா ஒ  
சம்ஸ்தானாதிபதி; நான்ஓர் ஊழியன். நான் என் ைடய வரம் கடந்  நடக்கக்கூடா . 
இங்ேக வ ம்ப  நான் எ வ  ைறயன் ." 
 
    " அப்ப யானால், நாேன ஒ  க தம் அ ப்பி வ விக்கின்ேறன்." 
 
    " மகாராஜாவின் தி கத்ைதக் கண்ட டன் அவர்கள் றப்படமாட்டார்கள். 
இவ்விஷயமாக என் அபிப்பிராயத்ைத அறிந்  ெகாண் தான் வ வார்கள்" 
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    " உங்க க்குத் ெதாியாமேல நான் அவைர இங்கு வ வித்  வி கிேறன்" என்றார் 
ேச பதி மன்னர். 
 
    இ வ க்கும் அப்ேபா  வாக்கு வாதம் நைடெபற்ற . ேச பதிேயா ெசாக்கம்பட்  
ஜமீன்தாைர வ வித் வி வதாக ரம் ேபசினார். அ  யாெதன்  
ெபான்னம்பலம்பிள்ைள கூறினார். 
 
    ம நாள் ேச பதி ேவந்தர் ெபான்னம்பலம் பிள்ைள அறியாதப  அவர் எ திய  
ேபால ஒ  க தம் எ தி ஆள் லம் ெசாக்கம்பட்  ஜமீன்தா க்கு அ ப்பினார். 
'உடேன றப்பட்  இவ்விடத்திற்கு விஜயம் ெசய்யேவண் ம்' என்  ெபான்னம்பலம் 
பிள்ைள எ தினதாக அக்க தம் அைமந்தி ந்த . 
 
    அ கண்ட சின்னைணஞ்சாத்ேதவர் அ வைர ேச பதியிடம் ெசன்  
வாராைமயால் சிறி  மயங்கினார். அக்காலத்தில் ேச பதிையப் ேபான்ற ெகௗரவம் 
சின்னைணஞ்சாத் ேதவ க்கும் இ ந்த . 'இங்ஙனம் நம் அைமச்சர் எ வதற்குக் 
காரணம் ெதாியவில்ைல. ஆயி ம் அவர் நம் நன்ைமையக் க திேய ஒவ்ெவா  
காாியத்ைத ம் ெசய்வார். இப்ப  அவர் ன்  ெசய்த  இல்ைல. எதற்கும் நாம் 
அங்ேக அதிக ஆடம்பரமின்றிச் ெசல்ேவாம்' என்ெறண்ணிச் சில ேவைலக்காரர்கைள 
மட் ம் அைழத் க்ெகாண்  றப்பட்டார். 
 
    ெசாக்கம்பட் யி ந்  ஜமீன்தா ைடய பல்லக்கு வ ெமன் ம், உடேன தமக்குத் 
ெதாிவிக்க ேவண் ெமன் ம், வந்தவ க்கு இடம் ெகா த்  உபசாிக்க 
ேவண் ெமன் ம் ேச பதி தம் அதிகார்க க்கு உத்தரவிட் ந்தார். அதிகாாிக ம் 
சின்னைணஞ்சாத் ேதவைர எதிர்பார்த்தி ந்தனர். ேதவர் வந்  தமக்ெகன 
அைமத்தி ந்த வி தியில் தங்கினார். ேச பதி ேவந்தைரத் தாேம ெசன்  பார்ப்ப  தம் 
ெகௗரவத்திற்குக் குைறவாதலா ம், தாம் தம் அைமச்ச ைடய வி ப்பத்தின்ப  
வந்தி ப்பதா ம் அவர் அங்ேகேய தங்கித் தம் அைமச்சர  வரைவ 
எதிர்பார்த்தி ந்தார். 
 
    அவர் வந்தி ப்ப  ெபான்னம்பலம் பிள்ைளக்குத் ெதாியா . பிள்ைளைய 
வியப்பைட மா  ெசய்யேவண் ெமன்  க திய ேச பதி அவைர ம் 
அைழத் க்ெகாண்  சின்னைணஞ்சாத் ேதவர் தங்கியி ந்த வி திக்கு வந்தார். 
ெந ந் ரத்தில் வ ம்ேபாேத தம் ைடய தைலவைரக் கண் ெகாண்ட 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ஏேதா சூ  நடந்தி க்குெமன்  ெதாிந்  ெகாண்டார். 
உட் குந்  சின்னைணஞ்சாத் ேதவர கிற் ெசல் ம்ேபா  அவர் 
தி க்கிட் ப்ேபாவாெரன்  ேச பதி நிைனத்தார். அவேரா அங்ேக ெசன்ற டன், " 
ஏனடா சின்னைணஞ்சாத்ேதவா! ஸ கத்தில் ெசௗக்கியமா?" என்  ேகட்டார். ஸ கம் 
என்ப  சம்ஸ்தானாதிபதிையக் குறிப்ப . தாேம ஸ கமாக இ க்கத் தம்ைம இப்ப  
ஒ ைமயில் அைழத் க் ேகட்ப பற்றி ஜமீன்தார் ேகாபம் அைடயவில்ைல. தாம் 
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ன்னேர சந்ேதகித்தப  ஏேதா சூழ்ச்சியினால் ேச பதி தம்ைம வ வித்தி க்கிறா 
ெரன் ம், தம் அைமச்சர் தக்க காரணங் ெகாண்ேட அப்ப ப் ேபசுகிறாெரன் ம் அவர் 
ஒ ெநா யில் ஊகித் க் ெகாண்டார். 
 
    " எஜமான்! ஸ கத்தில் ெஸௗக்கியேம. உங்கைளப் பிாிந்தி ப்ப தான் கஷ்டமாக 
இ க்கிறதாம்" என்  பணி டன் அவர் விைடயளித்தார். 
 
    " அப்ப யா! விைரவிேலேய றப்பட ேவண் ய தான்" என்  ெசால் விட் ப் 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ேமேல நடந்தார். 
 
    ேச பதி மன்ன க்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைல; அவர் அதற்கு ன் சின்னைணஞ்சாத் 
ேதவைரப் பார்த்தவரல்லர்; ஆத ன் அங்ேக வந்தவேர ஜமீன்தார் என்  அறிந்  
ெகாள்ள யவில்ைல. ' இவர் ஜமீன்தாராக இ ந்தால், நம  ன்னிைலயில் இந்த 
அைமச்சர் இப்ப ப் ேபசுவாரா? இவர் ஸம்ஸ்தானத்ைதச் ேசர்ந்த அதிகாாியாக 
இ க்கலாம். அைமச்சைர ஏமாற்ற எண்ணிய நாேம ஏமாந்  ேபாேனாம். ஜமீன்தார் 
இவைரக் காட் ம் அறிவாளிெயன்  ெதாிகிற . தாம் வராமல் தம் ெபய ள்ள ஓர் 
அதிகாாிைய அ ப்பிவிட்டார். இல்லாவிட்டால் இவ்வள  சிறந்தவராகிய 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைளக்கு அவாிடத்தில் அன்  இ ப்பதற்கு நியாயம் இல்ைலேய' 
என்  எண்ணினார். இ வ ம் அரண்மைனக்கு மீண்டார்கள். 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைள தனிேய வந்  தம் ஸம்ஸ்தானாதிபதிக் கண்  ெபாய்க் 
க தம் வந்த ம் பிற ம்ெதாிந்  ெகாண்டார்; " நான் ெசய்த அபசாரத்ைத மன்னிக்க 
ேவண் ம். ஸ கத்தின் ெகௗரவத்திற்கு இங்ெகல்லாம் இவ்வள  சுலபமாக வ தல் 
ஏற்றதன் . அதனால், நான் இந்தத் தந்திரம் ெசய்ேதன். ஸ கத்திற்கு அெகௗரவம் 
ஏற்பட்டா ம் நம் இ வ க்கு மட் ந் தாேன அ  ெதாி ம்? உாிைமபற்றி ம், ேவ  
வழியில்லாைமயா ம் இவ்வா ெசய்ேதன்.க்ஷமித்த ள ேவண் ம்" என்  
ேவண் னார்; தம் ைடய அ ைமத் தைலவைர அவ்வா  ேபசேநர்ந்தேத ெயன்பைத 
நிைனந்  நிைனந்  உ கினார். 
 
    சின்னைணஞ்சாத் ேதவேரா சிறி ம் மனம் வ ந்தாமல்," நீர் நம் ைடய மானத்ைதக் 
காப்பாற்றினீர். நாம் ெதாியாமல் ெசய்த பிைழைய உம் ைடய சா ாியத்தால் மாற்றி 
விட்டீர். நீர் உள்ள வைரயில் நமக்கு என்ன குைற!" எந்  கூறித் தம் அைமச்சைரத் 
ேதற்றினார். 
 
    அப்பால் ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ேச பதியிடம் தம் அரசர் தம்ைம வ ம்ப யாகச் 
ெசால்  ய ப்பி ள்ளாெரன்  கூறி விைடெபற் க்ெகாண் , சமஸ்தான 
அதிகாாியாக ந த்த சின்னைணஞ்சாச் ேதவ டன் ெசாக்கம்பட்  ேபாய்ச் ேசர்ந்தார். 
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    [ குறிப் : இவ்வரலாற்ைற, தி வாவ ைற யாதீன வித் வா ம் இப்ெபா  
அவ்வாதீனத்ைதச் சார்ந்த ம ைரக் கட்டைள விசாரைணத் தைலவராக 
இ ப்பவர்க மாகிய மத் சங்கர ங்கத் தம்பிரானவர்கள் ெதாிவித்தார்கள்.] 
    -------- 
 

2. தாசில் அனந்தராம ஐயர் 
 
    ஏறக்குைறய ஐம்ப  வ ஷங்க க்கு ன்  கும்பேகாணம், சீகாழி, நன்னிலம் 

த ய தா காக்களில் தாசில் உத்திேயாகத்தில் அனந்தராம ஐயெரன்ற ஒ  
ெபாியவர் இ ந்தார். அவர் பிராணணர்க ள் மழநாட் ப் பிரகசரண வகுப்பிற் 
பிறந்தவர்; ைவதிக ஒ க்க ைடயவர்; சிவபக்திச் ெசல்வர்; நாள் ேதா ம் வி யற் 
காைலயில் எ ந்  நீரா  நித்திய கர்மா ஷ்டானங்கைள ம் பஞ் சாட்சரஜபம் 

த யவற்ைற ம் த்  விட் ச் சிவ ைஜ ெசய்வார்;  த்திரம் ெசால்  
அபிேஷக ம், மகாைகலாஸ அஷ்ேடாத்திர மந்திரம் ெசால் ச் சிவார்ச்சைன ம் 
தவறாமற் ெசய்வார். 
 
    அவர் எப்ெபா ம் ைவதிகக் ேகாலத்ேதாேட இ ப்பார்; உத்திேயாக ேநரத்தில் 
மட் ம் சட்ைடைய அணிந் ெகாள்வார். அவர் ெநற்றியில் வி தி எப்ெபா ம் 
பிரகாசித் க் ெகாண் க்கும்; க த்தில் த்திராட்சவடம் விளங்கும். 
 
    அனந்தராம ஐய க்கு அக்காலத்தில் 'மாஜிஸ்திேரட்' அதிகார ம் இ ந்த . 
யா க்கும் ன்பம் உண்டாகாதப  அவர் உத்திேயாகம் பார்த்  வந்தார். தம்மிடம் 
வ ம் வழக்குகளில் சமாதானம் ெசய்யக்கூ ய வற்ைற யன்  
சமாதானம்ெசய்விப்பார். இதனால் கட்சிக்காரர்க க்கு ண்ெசல கள் ேநராமற் 
ேபாகும். ேமலதிகாாிக க்கும் கு க க்கும் தி ப்தி ண்டாகும்ப  அவர் தம் 
உத்திேயாகத்ைத வகித்  வந்தார். 
 
    அவர் தாம் உத்திேயாகம் பார்த்த இடங்களில் உள்ள ஆலயங்கைள ம் தர்ம 
ஸ்தாபனங்கைள ம் உாியவர்கைளக் ெகாண்  நன்றாக நடத்தி வ ம்ப  ஏர்பா  
ெசய்தார்; ஆலயங்களில் ைஜ த யன ஒ ங்காக ம் சிறப்பாக ம் 
நடக்கும்வண்ணம் ெசய்தார். அவ ைடய ெதய்வபக்தி ம், ய ஒ க்க ம் 
அவ ைடய உத்திேயாக மதிப்ைப அதிகப்ப த்தின. அவர்பால் உத்திேயாகம் 
பார்ப்பவர்க ம் அவைரப்ேபாலேவ இ க்க ேவண் ெமன்  யன்  வந்தார்கள். 
 
    கும்பேகாணத்தில் அவர் ேவைலபார்த்த ேபா  த ல் பக்த ாி அக்கிரகாரத்தில் 
ஒ  ட் ல் இ ந் வந்தார். அந்நக க்கு வந்த இரண்  ன்  நாட்க க்குப் பின் 
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அமாவாைச வந்த . அன்  அவர் வழக்கமேபாலக் காவிாியாற் க்குச் ெசன்  
ஊற்றில் ஸ்நானம் ெசய் விட்  ஆற்றின் ந வி ந்த பந்த ல் ஜபம் ெசய்  
ெகாண் ந்தார். அமாவாைசத் தர்ப்பணத் க்குாிய தர்ப்ைபகள், கூர்ச்சம், பவித்திரம் 

த யைவ அடங்கிய சி  கட்  ஒன் ம், ம வஸ்திரங்கைள ைவத் க்ெகாள் ம் 
ம சஞ்சி ம், தீர்த்தபாத்திர ம் அவர் பக்கத்தில் இ ந்தன. 
 
    அப்ெபா  'பட்டா' ெகா க்கேவண் ய காலமாத ன் ெவளி ர்களி ந்  
கணக்குப்பிள்ைளகள் பலர் வந்தி ந்தனர். அவர்க ள் அந்தணராகிய ஒ வர் ஸ்நானம் 
ெசய்  தர்ப்பணம் பண் வதற்காகக் காவிாிக்கு வந்தார்; ஸ்நானம் ெசய்தார். பின்  
தர்ப்பணம் ெசய்ய எண்ணி, மந்திரம் ெசால்வதற்கு யாேர ம் சாஸ்திாிகள் 
அகப்ப வாரா ெவன்  பார்த்தார். அங்கி ந்த ைவதிகர்க ள் ஒவ்ெவா வ ம் 
ஒவ்ெவா வ க்குத் தர்ப்பணம்பண்ணி ைவத் க்ெகாண் ந்தனர். 
 
    கணக்குப்பிள்ைள, ஜபம் பண்ணிக்ெகாண் ந்த தாசில்தாைரப் பார்த்தார். 

தனமாக வந்தவராத ன் அவர் தாசில்தாெரன்ப  கணக்குப்பிள்ைளக்குத் ெதாியா . 
ேதாற்றத்தினால், அவைர ஒ  நல்ல ைவதிகப் பிராமணெரன்  எண்ணினார். 
அவ க்க கில் தர்ப்ைப த யன ைவத்தி ப்பைதப் பார்த்தேபா  அவர் ேவ  
எவ்விதம் எண் வார்? 
 
    தாசில்தாாிடம் கணக்குப்பிள்ைள ெசன்றார்; "சாஸ்திாிகேள! தர்ப்பணம் பண்ணி 
ைவக்கிறீரா?" என்  ேகட்டார். அனந்தராம ஐயேரா சிறி ம் ேவ பா ன்றி 
அைமதியாக, " ஆஹா, பண்ணி ைவக்கிேறன்" என்றார். தாசில்தார் மந்திரங்கைள 
நி த்திச் ெசால்லக் கணக்குப்பிள்ைள தர்ப்பணம் ெசய்தார்; "சாஸ்திாிகேள! நீர் 
நன்றாகப் பண்ணி ைவக்கிறீர். எல்ேலா ம் மேனாேவகத்தில் மந்திரத்ைதச் 
ெசால்வார்கள். நீர் நிதானமாக ம் ஸ்பஷ்டமாக ம் ெசால் கிறீர்" என்  
கணக்குப்பிள்ைள பாராட் விட் , எப்ெபா ம் ெகா க்கும் தக்ஷிைணக்கு 
இரட்ைடப்ப யாக இரண்டணாைவக் ெகா த்தார். சாஸ்திாிகளாக இ ந்த தாசில்தார் 
அைத வாங்கிக்ெகாள்ளவில்ைல. "நீங்கேள ைவத் க்ெகாள் ங்கள்" என்  
ெசால் விட்டார். 'நம் ைடய ேதாற்றத்தி ந்  ஏைழெயன்  ெதாிந்  சாஸ்திாிகள் 
ேவண்டாெமன்கிறார் ேபா ம்' என்  நிைனத்தார் கணக்குப்பிள்ைள. 
 
    தர்ப்பணம் ந்தபிறகு கணக்குப் பிள்ைள தாசில்தாைர ேநாக்கி, " இன்  
அமாவாைசயாதலால் கண்ட இடத்தில் சாப்பிடக் கூடா . இந்தப் பக்கத்தில் யாராவ  
அன்னம் ேபா வார்களா?" என்  ேகட்டார். சாஸ்திாிக க்குப் ேபாஜனம் கிைடக்கும் 
இடங்கெளல்லாம் ெதாிந்தி க்கு ெமன்ப  கணக்குப்பிள்ைளயின் எண்ணம். 
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    அனந்தராம ஐயர், பக்த ாி அக்கிரகாரத்தில் இன்னவிடத்தி ள்ள ட் ல் 
ேபா கிறார்கெளன்  தம் ட்ைடேய குறிப்பிட்டார்; ஆனால் அ  தம் ெடன்பைத 
ெவளியிடவில்ைல. 
 
    கணக்குப்பிள்ைள அந்த ட் ற்குச் ெசன்  திண்ைணயில் இ ந்தார். ேவ  சில ம் 
சாப்பி ம்ெபா ட்  வந்  அங்ேக காத்தி ந்தனர். தாசில்தார் தர்ப்பண த யவற்ைற 

த் க்ெகாண்  ம சஞ்சி டன் தீர்த்தபாத்திரத்ைத ஏந்தியவராய் ட் க்கு வந்  
ைஜ ெசய்தார். கணக்குப்பிள்ைள அவர் அந்த ட் ற் ைஜெசய் ம் சாஸ்திாி 

கெளன்  தீர்மானம் ெசய் ெகாண்டார். அவ் ட் த் தைலவர் யாெரன்பைத அவர் 
ெதாிந்  ெகாள்ளவில்ைல; விசாாிக்க  மில்ைல. அவ ைடய ஞாபகம் வ ம் 
விைரவிேல ேபாஜனம் ெசய் விட் க் கச்ேசாிக்குப் ேபாக ேவண் ெமனபதில் 
அ ந்தியி ந்த . 
 
    ைஜயான டன் இைல ேபாட் விட்  ேவைலக்காரர்கள் 
திண்ைணயி ந்தவர்கைள ெயல்லாம் ேபாஜனத் க்கு அைழத்தார்கள். 
கணக்குப்பிள்ைள ம் ெசன்றார். சிறந்த வியஞ்சனங்க டன் ஆகாரம் 
அளிக்கப்பட்ட . சாப்பி ம்ேபா  தாசில்தார் அங்ேக பந்தி விசாரைணெசய்  
ெகாண் ந்தார். யாவ ம் ெமௗனமாகப் ேபாஜனம் ெசய்தனர். கணக்குப் பிள்ைள 
இைடயில் வியஞசனெமான்ைற வி ம்பினார். தாசில்தாைரப் பார்த் , " ஓய் 
சாஸ்திாிகேள! இந்தப் ெபாாித்த கூட்ைட இன் ம் ெகாஞ்சம் ெகாண் வரச்ெசால் ம்" 
என்றார். அவர் தமக்குப் பழக்கமானவெரன்ற நிைனவினால் சிறி  கம்பீரமாகேவ 
ேபசினார். " ஆஹா, அப்ப ேய" என்  தாசில்தார் உள்ேள ெசன்  அங்ஙனேம 
பாிமாறச் ெசய்தார். கணக்குப்பிள்ைளக்கு அ கில் அமர்ந்  சாப்பிட்டவர்கள் 
தாசில்தாைர அவர் " சாஸ்திாிகேள" என்  கூப்பிட்டைதக் ேகட் த் தி க்கிட்டனர். 
தாசில்தார் உள்ேள ெசன்றெபா  கணக்குப்பிள்ைளயிடம் ஒ வர், " ஓய் பிராம்மணா, 
என்ன ைபத்தியக்கார ம ஷ்யரா யி க்கிறீர்? தாசில்தாரவர்கைளச் சாஸ்திாிகேள 
ெயன்  கூப்பி கிறீேர! இல்லாத அதிகாரெமல்லாம் பண் கிறீேர!" என்றார். 
 
    கணக்குப்பிள்ைள பிரமித் ப்ேபானார்; அவ க்கு விஷயம் விளங்கிவிட்ட . 
தமக்குத் தர்ப்பணம் ெசய் ைவத்த சாஸ்திாி ம், ேபாஜனம் ெசய் ைவக்கும் 
அன்னதானப் பிர ம், கச்ேசாியில் பட்டாக்ெகா க்கப்ேபாகும் தாசில்தா ம் ஒ வேர 
என்பைத அப்ேபா தான் உணர்ந்தார். அவ ைடய மனம் குழம்பிய . உடம்ெபல்லாம் 
ேவர்த்த . அந்த அ ைமயான சாப்பாட்ைட சியறிந்  உண்  ெகாண் ந்த 
அவ ைடய உள்ளத்தில் அச்சம் குந் ெகாண்ட . உணவில் ஞாபகேம இல்லாமல் 
தைல குனிந் ெகாண்ேட ஒ  வைகயாகச் சாப்பிட்டார். 
 
    யாவ ம் உண்ட ம் தாம் லம் அளித்  நமஸ்காரம் ெசய்தபின்ேப தாசில்தார் 
உண்ப  வழக்கம். அப்ப ேய அவர் தாம் லம் ெகா த்தார். வந்தவர்கள் 
விைடெபற் க் ெகாண்  ெசன்றனர். கணக்குப் பிள்ைளேயா ேமல்வஸ்திரத்ைத 
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இைடயிேல கட் க்ெகாண்  பரவசராய்த் தாசில்தார் கா ேல வி ந்  வணங்கினார்; 
அவ ைடய கண்களில் நீர் த ம்பிய ; "நான் ெபாிய அபசாரம் ெசய் விட்ேடன். 
க்ஷமிக்கேவண் ம். தங்கைளத் ெதாிந்  ெகாள்ளாமல் இ ந்த  ெபாிய பிைழ" என்  
இரக்கம் ேதான்றக் கூறினார். 
 
    " நீர் ஒன் ம் குற்றம் ெசய்யவில்ைலேய. தர்ப்பணம் ெசய்வதில் உமக்கி ந்த 
சிரத்ைதைய நான் அறிந்  சந்ேதாஷித்ேதன். என்ைன ேவதவித் க்க ள் ஒ வனாக 
எண்ணிய  எனக்கு ஒ  ெபாிய பாக்கியந்தான். அப்ப  உம் ைடய மனத்தில் 
ப ம்ப  நான் இ ந்த  ெப ைமயாகத் ேதாற்றியேத யல்லாமல் சி ைமயாக 
எனக்குத் ேதாற்றவில்ைல. உம் ைடய ைவதிக சிரத்ைதைய நான் பாராட் கிேறன். 
இனி இந்த ஊ க்கு வந்தால் இங்ேகேய ஆகாரம் ெசய் ெகாள்ளலாம்" என்  
தாசில்தார் ெசால் க் கணக்குப்பிள்ைளக்கு விைட ெகா த்த ப்பினார். 
 
    தாசில்தா ைடய குணங்கைள நிைனந்  கணக்குப்பிள்ைள உ கிக்ெகாண்ேட 
ெசன்றார். 
 
    அனந்தராம ஐயர் அப்பால் சிலகாலம் கும்பேகாணம் ேமட் த்ெத வி ள்ள ஒ  

ட் ல் கு யி ந்தார். அவர் கு யி ந்த ட் ன் பக்கத் ட் க்ெகால்ைலயில் ஒ  
ங்ைக மரம் இ ந்த . அ  தாசில்தா ைடய ட் ப் பக்கம் சாய்ந்தி ந்த . 

தாசில்தா ைடய தாயார் அங்ஙனம்சாய்ந்தி ந்த பக்கத்தி ள்ள கிைளயி ந்  சில 
காய்கைளப் பறித் ச் சைமயல் ெசய்தனர். அதைன யறிந்த அயல் ட் க் காரர் 
அனந்தராமஐய ைடய ந நிைலைமையப் பாிேசாதிக்க எண்ணி அைதக் குறித்  ஒ  
பிரா  எ தி அ ப்பினார். 
 
    தம் தாயார் இங்ஙனம் ெசய்த  அனந்த ராம ஐய க்குத் ெதாியா . ஆத ன் இந்தப் 
பிராைதக் கண்ட டன் அவர் தி க்கிட்டார். உடேன விசாாித்  அந்தக் 
குற்றத்திற்காகக் கால் பாய் அபராதம் ேபாட்  உடேன தம் ைகயி ந்ேத ெச த்தி 
விட்டார். 
 
    பிரா  ெசய்தவர் தாம் இங்ஙனம் ெசய்த  குறித்  மிக ம் வ ந்தினார். அனந்தராம 
ஐயர் நியாயம் வழங்கும் சிறப்  இந்நிகழ்ச்சி யால் எங்கும் பரவிய . 
    --------------------- 
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3.  பண்ைடத் தமிழர் * 
 
* மன்னார்கு , ெகௗமார கு குலத்தின் ஆதரவிற் ெசய்யப்பட்ட பிரசங்கம். 
 
    ன் ைர 
 
    தமிழெரன்ப  தமிழ் என் ம் பகுதிய  யாகப் பிறந்த ெபயர்; தமிழ் என்ப  ஒ  
ெமாழியின் ெபயர். அம்ெமாழி வழங்கும் நா  தமிழ் நா . தமிழ்நாட் ல் 
வாழ்பவர்கைளத் தமிழர் என்றல் ெபா ந் ம். ேதசங்கள் ெமாழிேவற் ைமயாற் 
பிாிக்கப் பட் ந்தன ெவன்  ெதாிகிற . 
 
        " தமிழ் கூறம் நல் லகத் " (ெதால்காப்பியம், சிறப் ), 
        " இமிழ்கடல் ேவ த் தமிழகம்" (பதிற் ப்பத்  ) 
 
    பிறெமாழி வழங்கும் நா கைளக் குறிப்பி ைகயில் அவற்ைற, "ெமாழி ேவ பட்ட 
ேதசம்" என்  வழங்கி வந்தனர்: 
 
        "ெமாழிெபயர் ேதஎத்தர்" (கு ந்ெதாைக), 
        "தமிழ்ெக  வர் காக்கும் 
        ெமாழிெபயர் ேதத்த பன்மைல யிறந்ேத" (அகநா .) 
 
    பண்ைடக் காலத் த் தமிழர்கள் மக்கட் பிறவி எ த்ததற்கு ஏற்ற இயல் கைள 
உைடயவராக இ ந்தனர். ெமய்வாய் த ய ஐம்ெபாறி ணர்ச்சிேயா  
மன ணர்ச்சி ம் ெபற்றவர்கைள மாக்கெளன் ம் தமிழர் வழங்கி வந்தனர்: 
 
        " மக்கள் தாேம ஆறறி யிேர" (ெதால்காப்பியம்.) 
 
    மன உணர்ச்சியாவ , இ  ெசய்யத் தக்க , இ  ெசய்யத் தகாத  என் ம் 
பகுத்தறிவாகும்: 
 
        தக்க வின்ன தகாதன வின்னெவன் 
        ெறாக்க ன்னல ராயின் உயர்ந் ள 
        மக்க ம் விலங்ேக" (கம்பராமாயணம், வா வைதப்படலம்.) 
 
    "மக்க ம் மாக்க ம் அறி  விேசடத்தால் ேவ பட் ந்தா ம் உ வத்தால் 
மாக்கள் 
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    மக்கைளப்ேபான்ேற இ ப்பர். இத்தைகய ஒப்ைப யாம் எங்கும் கண்டதில்ைல" 
என்  
    வியந்  தி வள் வர், 
 
        "மக்கேள ேபால்வர் கயவர் அவரன்ன 
        ஒப்பாாி* யாங்கண்ட தில்." 
 
    என்  கூறிய அழகு மிக ம் ேபாற்றத்தக்க . கல்வியறிவில்லா மக்கள் 
விளங்காக ம் க தப் பட்டனர்: 
    ----------- 
    * ஒப்பாாி-ஒப்  
 
        "விலங்ெகா  மக்க லைனயர் இலங்கு ல் 
        கற்றாேரா ேடைன யவர்" (குறள்.) 
 
    மக்க க்குாிய இயல் கேளா  பண்ைடத் தமிழர் வாழ்ந்  வந்தனர். 
 
    பண்ைடத் தமிழர் வாழ்க்ைக 
 
    மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகயில் இயற் ஞ் ெசயல்கள் பல. அவற்ைற ஒ வா  
உட க்கு ஆக்கந்த வன, உள்ளத்திற்கு ஆக்கந்த வன, உயி க்கு ஆக்கந்த வன 
என்  ன்  பிாிவாகக் ெகாள்ளலாம். 
 
    1. உடலாக்கம் 
 
    உட க்கு ஆக்கந்த வன உண , இ ப்பிடம் த யன. இவற் ள் தைல சிறந்த  
உணவாகும். உடல் பல ெதாழில்கைளச் ெசய்  வாழ்வதற்கு உண  
இன்றியைமயாத . ம த் வ ல்க ம் இக்க த்ைத வற் த்திக் கூ ம். அவ் ண  
உழவினாற் ெபறப்ப வ . உழ த் ெதாழி ல் தமிழர் ேமம்பட் ந்தனர். உழவிற் 
குாிய ஏர், ேமழி, ெகா , கலப்ைப, பல்  த ய க விகளின் ெபயர்க ம் உழைவப் 
பற்றிய ெசய்திக ம் தமிழ் ல்களிற் ெசால்லப்பட் ள்ளன. தி க்குறளில் 
உழைவப்பற்றிய அதிகாரம் ஒன்  உள்ள . அதில உழவின் சிறப் ம் அதற்குாிய 

ைறக ம் கூறப்பட் ள்ளன. உழைவ ம் உழவைர ம் சிறப்பித்  'ஏெர ப ' 
என் ம் ெலான்ைறக் கம்பர் இயற்றி ள்ளார். எல்லாவைகத் ெதாழில்க ம் உலகில் 
நைடெப தற்கு ஆதாரம் உழேவ என்பைதப் பண்ைடத் தமிழர் நன்கு அறிந்தி ந்தனர். 
இ , 
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        "சுழன் ேமர்ப் பின்ன லகம் அதனால் 
        உழந் ம் உழேவ தைல" (குறள்) 
 
    என்பதனால் அறியப்ப ம். 
 
    உ தைலச் ெசய் ம் ேவளாளர்கள் மிக்க மதிப்ேபா  பாராட்டப்பட்டனர். 
அவர்க ள் உ ண்பார் உ வித் ண்பாெரன்  இ வைகயினர் உண் . அரசர்கள் 
தம் கீ ள்ள கு கைளப் பா காக்கும் ைறயில் ேவளாளர்கைளப் பா காத்தல் 

தன்ைமயானெதன்  எண்ணினார். 
 
        "பக றந் த நர் பார ேமாம்பி" ( றநா , 35), 
        "கு றந் த நர் பார ேமாம்பி" (பதிற் ப்பத் , 13) 
 
    என்பவற்றில் இக்க த்  அைமந்தி த்தல் காண்க. 
 
    தம்பால் வந்தவர்க க்கு ேவண் யவற்ைற உதவிப் பா காத்த ம் அரச க்கு 
    உாிய வாிையச் ெச த்தி அதனால் அவன  காாியங்கைள நடப்பித்த மாகிய 
ெசயல்களால் அவ்ேவளாளர், 
 
        "இரப்ேபார் சுற்ற ம் ரப்ேபார் ெகாற்ற ம் 
        உழவிைட விைளப்ேபார்" (சிலப்பதிகாரம்) 
 
    என்  சிறப்பிக்கப்பட்டனர். அரசர்கள  ேபார்க்களத்ைதப்பா ய ெபா நர் 

த ேயார் உழவர்கள  ஏர்க்களத்ைத ம் பா வந்தனர். நிலங்க க்கு 
உாியவர்களாத ன் அவர்கள் 'காணியாளர்' என்  வழங்கப்பட்டனர். ேசாழ 
நாட் ந்த ேவளாளர்கள் ேவள், அரசு என் ம் பட்டங்கைளப் ெபற்றனர். அந் 
நாட்  ேவளாளர் அ பத்  நான்கு ேகாத்திரத்தினர்; நயினாெரன் ம் பட்டப் 
ெபய ைடயவர். பாண்  நாட்  ேவளாளர் காவிதி என் ம் பட்டம் ெபற்றார்கள். 
ேசாழன் காிகாலன் ெதாண்ைட நாட் ல் ேவளாளராகிய நாற்பத் ெதண்ணாயிரம் 
நற்கு கைள நி வினான் என் ம், அவர்கள் தற்கு களாத ன் தன்ைமயாெரன 
வழங்கப்பட்டனெரன் ம், அவர்கேள தளியாெரன் ம் ஒ  ெசய்  வழங்கி 
வ கிற . 
    -------------------------------------------------- 
    * இ  'நாயனார்' என்பதன் திாி  என்பர். 
 
    ேவளாளர் அரசர்க க்கு அைமச்சராக ம் இ ந்தனர். அரசர்க க்கு அவர்கள் தம் 
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    ெபண்கைள மணம் ெசய் ெகா த் ம் வந்தனர். காிகால ைடய தந்ைதயாகிய 
இளஞ்ேசட்ெசன்னி நாங்கூர் ேவளி ைடய மகைள மணந்  ெகாண்டான். 
 
    இவற்றால் பண்ைடத் தமிழ்மக்கள் உழவினிடத் க் காட்  வந்த ஊக்க ம் 
ேவளாளர்  ெபற்ற சிறப் ம் ெதாியவ ம். 
 
    *2. உள்ளத்  ஆக்கம் 
 
    உள்ளம அறி ைடயதாதல் ேவண் ம். அவ்வறிேவ மனிதைர மக்களாகச் ெசய்வ . 
அ  கல்வியினாற் ெபறப்ப வ . 
 
        "ெதாட்டைனத்  மணற்ேகணி மாந்தர்க்குக் 
        கற்றைனத்  மறி " (குறள்), 
 
    "தாம்கற்ற, லளேவ யாகுமாம் ண்ணறி " (ஔைவயார்) 
 
    என்பவற்றால் கல்விக்கும் அறி க்கும் உள்ள ெதாடர்  விளங்கும். பண்ைடத் 
தமிழர்கள  கல்வி நிைலையபற்றிக் கூ வேத அவர்கள் உள்ள நலத்ைதப் பற்றிக் 
கூ வதாகும். 
 
    அக்காலத்  மக்களிற் ெப ம்பாேலார் கல்வி யறி ைடயவர்களாயி ந்தனர். தன் 
மக க்குக் கல்வி கற்பிப்ப  தந்ைதயின  தற்கடைமயாக இ ந்த . அதனால்தான்  
இன்னார் இன்னார் மாணாக்கராதற்குாிேயாெரன்பைதக் கூறப் கும் இலக்கணச் 
சூத்திரெமான் , 
 
        " தன்மகன் ஆசான் மகேன மன்மகன்" 
 
    எனத் தன் மகைன த ற் கூ கின்ற . 
 
        " சான்ேறா னாக்குதல் தந்ைதக்குக் கடேன" ( றநா ) 
 
        " தந்ைத மகற்காற்  நன்றி அைவயத்  
        ந்தி இ ப்பச் ெசயல்" (குறள்) 
 
    என்பவற்றால் தந்ைதயின  கடைம இன்னெதன்  அறிந்  ெகாள்ளலாம். தம் 
மக்க க்குக் கல்வி கற்பிக்கும் கடைமையச் ெசய்ய இயலாத சிலர் அவர்கைளத் தக்க 



 16

ஆசிாியர்பால் ஒப்பித்தனர். எங்ஙனமாயி ம் மக்கள  கல்விையப்பற்றிய நாட்டம் 
தந்ைதமா க்கு இ ந்  வந்த . ஆைகயினாேலதான், 
 
        " தந்ைதெயா  கல்விேபாம்" 
 
    என்  லவர் ஒ வர் பா ள்ளார். 
 
    கல்விையப்பற்றிய நிைன  தமிழ்மக்க க்கு அதிகமாக இ ந்த . 

ற்பாயிரங்களில் ஆசிாியர் மாணவர் த ேயா ைடய இயல் க ம், 
பாடஞ்ெசால் ம் ைற பாடம் ேகட்கும் ைற என்பன ம் வைரயைறயாகக் 
கூறப்பட் த்தைல ஆராய்ந்தால் அக்காலத் க் கல்வி நிைலயின் அைமப்  நன்கு 
விளங்கும். கல்வியிேலேய பற் ைடயாராகி ஊக்கத்ேதா  மாணவர்கள் கற்  
வந்தனர். ஏைழகள் ெசல்வர்களிடம் ெபா ள் ெப ம்ேபா  பணிந்ெதா கிப்  
ெப தல்ேபாலக் கல்வி கற்றல் ேவண் ம் என்  தி வள் வர் விதிக்கின்றார்: 
 
        "உைடயார் ன் இல்லார்ேபால் ஏக்கற் ங் கற்றார் 
        கைடயேர கல்லா தவர்." (குறள்.) 
 
    ஆசிாிய ைடய மன வப்ப ஒ கி ம் அவ க்கு ஒ  ன்பம் வாின் உதவி ெசய் ம் 
ெபா ள் உபகாரம் ெசய் ம் அவ க்கு அடங்கி நிற்றளில் ெவ ப்பைடயாமல் கற்றல் 
ேவண் ெமன்  றநா  கூ கின்ற : 
 
        "உற் ழி தவி  ெபா ள் ெகா த் ம் 
        பிற்ைறநிைல னியா  கற்றல் நன்ேற." 
 
    கல்வி கற்றற்குாிய கல்விச் சாைலகள் ஊர்ேதா ம் இ ந்தன; 
 
        "கணக்காய ாில்லாத ஊ ம் ... 
        நன்ைம பயத்த வில" (திாிக கம்) 
 
    கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிாியர்கள் 'கணக்காயர்' எனக் கூறப்ப வர். கணக்கு என்பதற்கு 

ல் என்ப  ெபா ள். பல லவர்கள் கணக்காயர்களாக இ ந்தனர். நக்கீரர் 
தந்ைதயாராகிய ம ைரக் கணக்காயனா ம் கணக்காயன் தத்தனார் என் ம் லவ ம் 
கணக்காயர்கேள. 
 
    கல்வி ைற சிறப்பாக இ ந்ததற்குக் காரணம் ேகட்ட பாடங்கைளச் சிந்தித் த் 
    ெதளிந்  வந்தைமேய. 
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        " ... .. ெநஞ்சுகள னாகக் ேகட்டைவ ேகட்டைவ விடா ளத் தைமத் ." 
 
    ெசய் ட்கைள மனப்பாடஞ் ெசய் ம் வழக்கமான  ெதான் ெதாட்  வந்த . 
இப்பயிற்சிஉண்டாவதர்காகேவ ற் ெசய் ட்களில் அகராதி ைற ம் அந்தாதி 
என் ம் ைற ம் அைமக்கப் ெபற்றனெவன்  சில ெபாிேயார் கூ வார். 
பைழயகாலத்  மாணவர்க ம் கற்ேறார்க ம் தங்க க்குத் ெதாிந்த பாடல்கள் 
மறவாமல் இ ப்பதற்காக, வழி நடக்கும்ெபா ம் ேவ  ஏதாவ  ெசய் ம் ெபா ம் 
ஒ வர் ஒ  பாடைலக் கூற, அதன் ஈற்ற யி ள்ள ஈற் ச்சீைர தலாக உைடய ேவ  
ஏதாவ  ஒ  ெசய் ைளச் ெசால் ப் பழகுதல் வழக்கம. இத்தைகய கல்வி ைற 
அக்காலத்தில் இ ந்தைமயினாேலதான் அளவற்ற தமிழ் ல்கள் 300 ஆண் க க்கு 

ன் வைரயில் இறவாமல் இ ந்  வந்தன. 
 
    இளைமயிற் கல்விகற்கும் வழக்கம் மிக ம் சிறந்த . ஆத ன் இளைமப் ப வந் 
ெதாடங்கிப் பண்ைடத் தமிழர் எப்ெபா ம் ப த்  வந்தனர். 
 
        "என்ெனா வன், சாந் ைண ங் கல்லாத வா " (குறள்) 
 
    என்பதில் இறக்கும் வைரயில் கற்கேவண்  ெமன்  கூறப்பட் த்தல் காண்க. 
மணஞ் ெசய் ெகாண்ட பின்ன ம் கல்வி கற்றற் ெபா ட் த் தக்க ஆசிாியர்கைளத் 
ேத க் ெகாண்  மைனவியைரப் பிாிந்  பிறநாட் க்குச் ெசல் ம் வழக்கம் இ ந்த . 
ஒ  நாயகன் தன் மைனவிையப் பிாி ம் பிாி  வைககள் ஆ . அவற் ள் ஒதற்பிாி  
என்ப  ஒன் . ன்  வ ஷங்கள் அவ்வா  பிாிந்தி க்க லாம் என்ப  இலக்கணம்: 
 
        "ேவண் ய கல்வி யாண் ன் றிறவா " (ெதால்காப்பியம்.) 
 
    ஆைகயால், கல்வியில் அவர்கள் எவ்வள  க த் ைடயவர்களாக இ ந்தார்கள் 
என்பைத அறியலாம். 
 
    லவர்கள் தாங்கள் ப த் விட்ேடா ெமன்  அைமந்திராமல் ேமன்ேம ம் 

ல்கைளப் ப த்  ஆராய்ச்சி ெசய் ெகாண்ேட இ ந்தார்கள். பல சிற் ர்களில் 
இ ந்த லவர்கள் ஓ ாிற் கூ  லாராய்ச்சி ெசய்  வந்தனர். தத்தமக்ெகன 
ெவவ்ேவ  ெதாழில்க ைடயவர்களாக அவர்கள் இ ந்தா ம் லாராய்ந்  
வந்தனர். உைற ர் இளம் ெபான் வாணிகனார், உைற ர் ம த் வன் தாேமாதரனார், 
ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார், ம ைரக் கூலவாணிகன் சீத்தைலச் 
சாத்தனார், ெகால்லனழிசி, ம ைரப் ெப ங்ெகால்லனார் த ய லவர்களின் 
ெபயர்கள் அவர்க ைடய ெதாழிைல ம் உணர்த் கின்றன. 
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    லவர் கூ ய சைப சங்கம் எனப்ப ம். பண்ைடக் காலத்தில் ம ைரயிற் சங்கம் 
இ ந்த . அங்ேக பல லவர்கள் கூ  ல்கைள இயற்றி ம் ஆராய்ந் ம் வந்தனர். 
யாேர ம் தியதாக ல் ெசய்தால் அ  சங்கப் லவர்களின் ன்னிைலயிலாயி ம் 
அரசர அைவக்களத்தில் அறிஞர் ன்ேப ம் அரங்ேகற்றப்பட்  வந்த . எந்த ம் 
அரங் ேகற்றப்படாவிடத்  மதிப் ப் ெப வதில்ைல. இக்காலத் க் கிைடக்கும் தமிழ் 

ல்க ள் மிகப் பைழயதாகிய ெதால்காப்பியம் என் ம் இலக்கண ல் 
நிலந்த தி விற்பாண் யன் அைவக்களத்  அதங்ேகாட்டாசாெனன் ம் லவர் 

ன்  அரங்ேகற்றப்பட்டதாகும். 
 
    ம ைரயில் இ ந்த சங்கங்கைளப் ேபாலேவ பல இடங்களிற் சங்கங்கள் இ ந்தன. 
தமிழின் வைககளாகிய இயல் இைச நாடகம் என் ம் ன்றற்கும் தனித்தனிேய 
சங்கங்கள் இ ந்தன. ேசர நாட் ம் ெகாங்கு நாட் ம் பல சங்கங்கள் இ ந்தன. 
ஒவ்ேவார் அரசாிடத் ம் ஒவ்ெவா  ெசல்வாிடத் ம் சில சில ல வர்கள் இ ந்  
வந்தனர். அவர்கள் யாவ ம் ல்கைள ஆராய்ந் ம் பல திய ல்கைள இயற்றி ம் 
வந்தனர். அரசர்க ம் கல்வியறிவிற் சிறந்தவர்களாக இ ந்தனர். பண்ைடப் 

லவர்க ைடய வாிைசயிற் பல அரசர்கள் காணப்ப கின்றனர். 
 
    தமிழ்நாட் ற் கல்வி பரவியதற்குப் பல காரணங்கள் இ ந்தன. கிராமந்ேதா ம் 
கணக்காயர்கள் இ ந்  பாடஞ் ெசால்  வந்தைம அவற் ள் ஒன் . அன்றி, பல 
சிற் ர்களிற் லவர்கள் இ ந்தனர். பழம் லவர்க ட் பலர் சிற் ர்களிற் 
பிறந்தவராகேவ காணப்ப கின்றனர். க ய ர் உ த்திரங் கண்ணனார், நல் ர் 
நத்தத்தனார், மாங்கு  ம தனார், ேகா ர்கிழார் த ய லவர்க ைடய ெபயர்கேள 
அவர்கள் சிற் ாிற் பிரந்தைமைய விளக்கும். அவர்கள் தத்தம் ஊர்களிற் சிறந்த 
கல்விையப் பரப்பிவந்தனர். அவர்கள் பல ஊர்களிற் சஞ்சாரம் ெசய்  வந்தேபா ம் 
அவர்களாற் பல ஊர்களி ள்ளார் கல்விப் பயிற்சி ெபற்றனர். 
 
        "கற்றில னாயி ம் ேகட்க" (குறள்.) 
 
    கல்வி பர தற்கு மற்ெறா  சிறந்த வழி உண் . அ  ேகள்வி ஆகும். ஒவ்ெவா  
விஷயத்ைத ம் ஒவ்ேவாரதிகாரத்தில் அடக்கிக் கூறிய தி வள் வர் கல்விையப்பற்றி 
அவ்வா  கூ தல் இயலாெதன எண்ணி, 'கல்வி' என விதி கமாக ஓர் அதிகார ம், 
'கல்லாைம' என மைற கமாக ஒன் ம், கல்விேயா  ெதாடர் ைடய 'ேகள்வி' என் ம் 
அதிகாரம் ஒன் ம் கூறியி க்கின்றனர். பல நாள் கற்ற ல்கைள ஆராய்ந்  
அவற்றி ள்ள சாரங்கைள அறிதைலவிட அவ்வா  ஆராயந்ேதார்கள் சாரமாக 
எ த் க் கூ வைதக் ேகட்டல் சிறந்ததல்லவா? ெசவியில் இயல்பாகத் 
ெதாைளயி ப்பி ம் ேகள்வி ெயன்பதனால் ேம ம் ெதாைளக்கப்படாவி ன் 
அச்ெசவி ெசவிட் ச் ெசவிெயன்றார் தி வள் வர்: 
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        "ேகட்பி ங் ேகளாத் தைகயேவ ேகள்வியால் 
        ேதாட்கப் படாத ெசவி." 
 
    குற்றமற்ற ேகள்விையக் ேகளாதவர்கள் காதி ள்ள ெதாைளகள் அம் களால் 
உண்டாக்கப்பட்ட ெதாைளக க்கு ஒப்பாெமன மற்ெறா வர் கூறி ள்ளார்: 
 
        எய்கைண வி த்ெதாைள யன்ேற ெசவித்ெதாைள 
        ைமய  ேகள்வி ேகளா ேதார்க்ேக" (இ ம்பல்காஞ்சி) 
 
    இத்தைகய கல்வி ேகள்விகளில் மகளி ம் சிறந்தி ந்தனர். கல்விக்குாிய ெதய்வமாக 
வணங்கப்ப ம் கைலமகள் ெபண்ணாக இ க்க, மகளிர்க்குக் கல்வி ாிைம 
இன்ெறன்  சிலர் கூ தல் ஒ  வியப்ேபயாகும். பண்ைடக் காலத்தில் லைம நிைறந்த 
மக்க ள் ெபண்பாலார் பலர் காணப்ப கின்றனர். ஔைவயார், ெவண்ணிக் 
குயத்தியார், ெப ங்ேகாப்ெபண் , பாாிமகளிர், ெபான் யார், காக்ைகபா னியார் 
நச்ெசள்ைளயார் என்பவர்கள் அவர்க ட் சிலர். அவர்க ைடய ெசய் ட்கள் பல 
எட் த்ெதாைக த ய ல்களில் உள்ளன. 
 
    தைலவ ம் தைலவி ம் அழகு த யவற்றால் ஒத்தி த்தல் ேவண் ெமன்ப  
இலக்கணம். அந்த ஒப்பின் வைக ள் 'உணர் ' என்ப  ஒன் . அ  
கல்வியாிேவயாகும்.ெபண் ர்க்குாிய இயல் கைளக் கூ ம் ஒ  சூத்திரத்தில், 
 
        "அறி  ம ைம ம் ெபண்பாலான" 
 
    என்  ெதால்காப்பியர் கூ தலால் ெபண்பாலார் கல்வியறிவிற் சிறந்தி ந்தன 
ெரன்பைத உணரலாம். சீவகசிந்தாமணியில் விசைய ெயன் ம் அரசமாேதவியின் 
கல்விச் சிறப் , 
 
        "வண் ெமாய்த் தரற் ம் பிண்  
        வாமனார்வ த்த ண் ல் 
        உண் ைவத் தைனய நீ ம்" (சீவகசிந்தாமணி, 237) 
 
    என்  ேபாற்றப்ப கிற . சிலப்பதிகாரத்திற் கூறப்ப ம் க ந்திய கள் என் ம் 
ஆாியாங்கைனயின் தறி ம், மணிேமகைலயிற் காணப்ப ம் மாதவி, சுதமதி, 
மணிேமகைல என்பவர்களின் இயல் க ம் மகளிாின் கல்விச் சிறப்பிற்குாிய 
உதாரணங்களாகும். அன்றி ம் ெபௗத்த சமண சமயவாத ல்கள் பல மகளிேர 
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வாதமிட்டனெரன்  கூ கின்றன. நீலேகசி த ய ல்களால் இதைன 
அறியலாகும். ெபௗத்தர்களில் ஸ்திாீகளின் சங்கங்க ம் உண் . 
 
iii. உயிராக்கம் 
 
    உயிர்க்கு உ தி பயப்பனவற்ைற அறம், ெபா ள், இன்பம்,  என நான்கு 
வைகயாகப் ெபாிேயார்கள் பிாித்தனர். 
 
    அறம் 
 
    அறம் பலேவ  வைகப்ப ம் ஈதைலேய தைலைம ைடயதாகக் ெகாண்டனர் 
ெபாிேயார் : 
 
        "ஈத லறம்" (ஔைவயார்.) 
 
    இந்த ஈைகயான  பண்ைடத் தமிழர்பால் மிகச் சிறந்தி ந்த இயல்  ஆகும். பிறர்க்கு 
ஈதேல வாழ்வின் பயன் என்பைத அவர்கள் உணர்தி ந்தனர்; ெபாறாைம, ஆைச  
ேகாபம், இன்னாச்ெசால் த யன இன்றி இனிய கத்ேதா  ஈந் வந்தனர். 
 
    அக்காலத்  அரசர்கெளல்லாம் ஈைகயிற் சிறந்தி ந்தார்கள். ெப மிதம் அல்ல  

ரத்திர்குாிய காரணங்க ள் ெகாைட ம் ஒன் . வைக ரசுக ள் ெகாைடக்குாிய 
ரசு ஒன் . ெகா த் ப் கழ்ெபற்ற ெப வள்ளள்களின் வரலா கள் பல பண்ைடத் 

தமிழ் ல்களில் விாிந்  கிடக்கின்றன. அவர்க ைடய ஈைகேய உலைக நிைல 
நி த்திப் லைமைய ம் ல்கைள ம் அழியா  காத்தெதன்ப  மிைகயாகா . ஒ  
மனித க்கு உளவாகுந் ன்பத் ள் இறத்தேல ெபாி  ஆகும். அந்தத் ன்பத்தி ம் 
ெபாிய ன்பம் ேவறில்ைல; ஈத லாத் ன்பம் அதனி ம் மிக்க ன்பம் என்ப  
பண்ைடத் தமிழர் ெகாள்ைக; 
 
        "சாத  னின்னாத தில்ைல இனித உம் 
        ஈத ையயாக் கைட" 
 
    என்  தி வள் வர் கூ தல் காண்க. தன் பால் வந்  இரந்தார்க்கு உாிய ெபா ள் 
உத தற்கு இயலாெதனின் உயிைர விட்  வி வாெனன்  ஒ  தைலவைனத் தைலவி 

கழ்வதாகக் கூ ம் பின்வ ம் பகுதி அறிதற்குாிய : 
 
        "இன்ைம உைரத்தார்க் க நிைறக்க லாற்றாக்கால் 
        தன்ெமய் றப்பான்." (க த்ெதாைக) 
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    நாட்ைட இழந்தி ந்த குமணெனன் ம் ஒ  வள்ளைல ஒ  லவர் ெசன்  இரந்த 
காலத் , நாட்ைட இழந்த ன்பத்தி ம் அவர் தன்பால் ஒன் ம் ெபறா  ேபாதல் 
மிக்க ன்பத்ைத அவ க்கு விைளவித்த ; அதனால், தன் தைலையக் ெகாண்  
ெசன்  ெகா த் த் தம்பிபாற் பாிசில் ெப ம்ப  அவன் தன் வாைள அப் லவாிடம் 
ெகா த்தாெனன்பர்; 
 
        "பா ெப  பாிசிலன் வா னன் ெபயர்தெலன் 
        நா ழந் ததனி ம் நனியின் னாெதன 
        வாடந்தனேன தைலெயமக் கீய" ( றநா ) 
 
    என இச் ெசய்திைய அப் லவேர கூறினர். 
 
    ஈ ங்காலத்  இதனால் இப்பயன் கிைடக்குெமனக் க தி அவர்கள் 
ெகா ப்பதில்ைல. அவ்வா  ெசய்தல் தர்மத்ைத விைலக்கு விற்கும் வியாபாரெமன 
அவர் க தினர். ஆய்  என் ம் ஒ  வள்ளைலப்பற்றி, 
 
        "இம்ைமச் ெசய்த  ம ைமக் காெம ம் 
        அறவிைல வாணிகன் ஆஅ யல்லன்" ( றநா ) 
 
    என்  ஒ வர் கூ தல் காண்க. ஒ  நாள் தம்பால் இரவலர் வாராவி ன் அந்த நாள் 
ெகட்ட நாெளன்  அவர்கள் க தினர். 
 
        "இரவலர் வாரா ைவகல் 
        பலவா குகயான் ெசல  தகேவ" (கு ந்ெதாைக) 
 
    " ரப்ேபார் ன்கண் கூர 
    இரப்ேபார்க் கீயா வின்ைமயா றேவ" ( றநா ) 
 
    என்  அரசர் கூ ம் சபதெமாழிகளால் ஈயா ைமைய எவ்வள  இழி ைடயதாக 
அவர்கள் க தி வந்தனர் என்ப  லப்ப ம். 
 
    அரசர்கள் எவ்வா  ஒ கி வந்தனேரா அவ்வாேற கு க ம் ஒ கினர். அக்கு கள் 
தம்பால் வந்தவர்க க்கு ேவண் யன ஈந்  பா காத்  வந்தனர். 
 
    ஈத ள் ம் பசிக்கு உண  ஈதல் தைல சிறந்த ேபரறெமன்  தமிழர் 
உணர்ந்தி ந்தனர். 
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        "உண்  ெகா த்ேதார் உயிர்ெகா த் ேதாேர" (மணிேமகைல) 
 
    என்பதனால் அன்னதானம் உயிைரக் ெகா த்தேலாெடாப்பக் கூறப்பட்ட  காண்க. 
பிறர் பசிையத் தீர்த்தவ க்குப் பசிப்பிணியின் ன்பம் இல்ைல என்ப  அவர்கள் 

ணி . 
 
        "காணார் ேகளார் கான் ட மாேனார் 
        ேப த ல்ேலார் பிணிந க் குற்ேறார் 
        மா*வ ம் வ கெவன் றிைசத் ட ட் " (மணிேமகைல) 
 
    என் ம் அ களால் அன்னதானத்திற் குாியவர்க ள் இன்னார் 
சிறந்தவர்கெளன்ப  விளங்கும். பண்ணெனன் ம் ஓ பகாாி அன்னமளித்தைதச் 
சிறப்பித் க் கூ ம் பாடெலான்  றநா ற்றில் உண் . அவ ைடய ட் ல் 
உண்பவர்கள  ேபெரா  ஆலமரத்திற் பலபறைவகள் கூ  ஒ த்தைல ஒத்தி ந்த : 
 
        "யாணர்ப் ப மரம் ள்ளிமிழ்ந் தன்ன 
        ஊெணா  யரவம்." 
 
    அவன், சி பிள்ைளக க்குக் காைலயில் தயிர்ச் ேசாற்ைறக் ெகா த்  வந்தான். 
அதைன அவர்கள் ைகயில் எ த் க்ெகாண்  வாிைசயாகத் தி ம்பிச் ெசன்றார்கள். 
அவ்வா  ெசல்வ  எ ம் கள் தம் ட்ைடகைளக் ெகாண்  வாிைசயாகச் ெசல் தல் 
ேபால உள்ளெதன்  கிள்ளிவளவெனன் ம் அரசன் கூ கின்றான்: 
 
        " ட்ைட ெகாண்  வற் லஞ் ேச ம் 
        சி ண் எ ம்பின் சில்ெலா க் ேகய்ப்பச் 
        ேசா ைடக் ைகயர்  றியங்கும் 
        இ ங்கிஉளச் சிறாஅர்." 
 
    அப்பண்ணன், "பசிப்பிணி ம த் வன்" என் ம் சிறப்பிக்கப் ப கின்றான். 
அன்னதானத்தின் ெப ைம மணிேமகைலயில் மிக ம் சிறப்பித் க் கூறப்ப கின்ற . 
ெப ம்பாணாற் ப்பைடயில் ேவடர், இைடயர், வைலஞர் த ேயார் தம்பால் வந்த 
பாணர் த யவர்க க்கு உண  அ த்தி உபசாித்த ெசய்தி மிக ம் அழகாக 
உைடக்கப்ப கிற . ட் ள்ள ெபண்கள் கணவர்கள் இல்ைலயாயின் தங்கள் 
பிள்ைளகைள அ ப்பி 'மாமன்' த ய ைறகைளச் ெசால்  வி ந்தினைர 
அைழத்  வரச்ெசய்  வி ந் ட்  அ ப் த ண் . 
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    ஈைகையயன்றிப் பிற அறங்கள் பல உண் . தி க்குறள், நால யார் த ய 
ல்கள் பலவைக அறங்கைள நன்கு விளக்கிக் கூ கின்றன. ஈைகக்குப் பின்வ வ  

ஒ க்கம். ஒ க்கம் உயிாி ம் சிறந்ததாகக் க தப்பட்ட . ெபாய்யாைம, 
ெசய்நன்றியறிதல் த ய பல அற இயல் கள் தமிழர் வாழ்க்ைகயிற் சிறந்தி ந்தன. 
பாவங்க ள் பிராயச்சித்தம் இல்லாத  ெசய்ந்நன்றி மறத்தல் என்பைத அவர்கள் 
உ தியாக நம்பினர்: 
 
        "நிலம் ைட ெபயர்வ தாயி ம் ஒ வன் 
        ெசய்தி ெகான்ேறார்க் குய்தி யில்ெலன 
        அறம்பா ற்ேற" ( றநா ) 
 
        "என்நன்றி ெகான்றார்க்கும் உய் ண்டா ய்வில்ைல 
        ெசய்ந்நன்றி ெகான்ற மகற்கு" (குறள்) 
 
    உள்ளைதக் ெகாண்  தி ப்தியைடதலாகிய ஒ  சிறந்த குணம் அவர்கள்பால் 
இ ந்த . அக்குணேம அவர்க ைடய இன்ப வாழ்விற்கு அ ப்பைடயாக இ ந்த : 
 
        "ஆன்றவிந் ெதாடங்கிய ெகாள்ைகச் 
        சான்ேறார் பலர்யான் வா  ேர" ( றநா ) 
 
    ெபா ள் 
 
    ெபா ள் வ வாய்க்கு உாிய வழி உழ ம் வாணிக ம் ஆம். ெபா ைள ஈட் க் 
காத்  வ வாய்க்குத் தக்கப  ெசலவியற் ம் தன்ைம அக்காலத்தார்பால் 
இ ந்தைமயின் அவர்கள  வாழ்க்ைக இன்ப ள்ளதாக இ ந்த . 
 
    ெபா ெளன் ம் பிாிவில் அரசியைலத் தி வள் வர் அைமந்தி க்கின்றார் 
அரசர்கள் தமக்குக்கிைடத்த அதிகாரம் பிற க்கு நன்ைமெசய் ம் ெபா ட்ேட என்பைத 
அறிந்தி ந்தார்கள். கு க ைடய நலத்ைதேய தம் நலமாகக் ெகாண் ந்தனர். 
காவலன் ேகால்ேகா ன்உலகு அழிந் வி ம் என்ப  அவர்கள் ெகாள்ைக. 
 
        "கு பழி ற் ங் ேகாேல னாகுக" ( றநா ) 
 
    என்  சபதங் கூ தலால், கு களால் ற்றப் ப தைல எவ்வள  அஞ்சினார் அரசர் 
என்ப  விளங்கும். அவர்கள் கு க க்கு இன்பந்த ம் ெசயல்கைள ஆராய்ந்  
ெசய்தனர்; உழவிற்குப் பயன்ப ம் நீர்நிைலகைள அைமத்தனர். 
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        "நிலெனளி ம ங்கி னீர்நிைல ெப கத் 
        தட்ேடா ரம்ம விவட்டட் ேடாேர" ( றநா ) 
 
    என்  ஒ  லவர் அரசெனா வ க்குக் கூ ம் அறி ைரயில் நீர்நிைலகைள 
அைமக்கும் கடைமைய எ த் க் காட் தைலக் காணலாம். காிகாற் ேசாழன் காவிாிக்கு 
கைர கட் னான். அவன் நாட் ப் லன்களின் விைளைவப்பற்றி, "பிற நா களில் ஏாி 
நீரா ம் ஏற்றத்தினால் இைறக்கும் நீரா ம் விைள ம் தானியங்கள் காவிாி சூழ்ந்த 
காிகாலன  ேசாழ நாட் ல் ெநல்ைல அாி ம் ெபா  சிந் கின்ற 
ெநல்லளேவயாகும்" என்  ஒ  லவர் கூ கின்றார்: 
 
        "எறி ம் ஏற்றத்தி னா ம் பிறநாட்  
        வாாி சுரக்கும் வளெனல்லாம்- ஓாின் 
        அாிகா ன் கீ கூஉம் அந்ெநல்ேல சா ம் 
        காிகாலன் காவிாிசூழ் நா ." 
 
    அரசர் ஆறிெலா  பங்கு வாிவாங்கி அவ்வறிப் ெபா ைளக் கு களின் நலத்திற்குச் 
ெசலவிட்  வந்தனர். மிதமானவாி வாங்க ேவண் ெமன்  ஓரரச க்கு ஒ  லவர் 
பின்வ மா  அறி த் கிறார்: "வய ேல உள்ள ெநல்ைல அ த் ச் சிறி  சிறி  
யாைனக்குக் கவளமாக இட்  வாின் ஒ மா அள ம் இல்லாத வய ன் ெநல் ம் 
பலநா க்கு ஆகும்.  வயலாக இ ந்தா ம் யாைன தனிேய உட் குந்  உண்டால் 
வாயிற் குவதி ம் அதன் காலால் அழிக்கப்ப வ  அதிகமாகும்." 
 
        "காய்ெநல் ல த் க் கவளங் ெகாளிேன 
        மாநிைற வில்ல ம் பன்னாட் காகும் 
        ெச  வாயி ந் தமித் ப் க் குணிேன 
        வாய் குவ தனி ம் கால்ெபாி  ெக க்கும்" ( றநா ) 
 
    அரசர்கள் தங்கள் ஆட்சிைய நடத் வதற்குத் ைணயாக அைமச்சர், பிரதானி, 
அறிவிற் சிறந்த சான்ேறார் த ேயாைர அைமத் க் ெகாண் ந்தார்கள். 
ஐம்ெப ங்கு , எண்ேபராயம் என் ம் இரண்  கு வினர் அவர்கள  அரசியல் நன்கு 
நைடெபற உதவி ாிந்  வந்தனர். ஐம்ெப ங்கு வில் மாசனம் ஒ வைகயார். 
 
    வழக்குக்கைளத் தீர்த்  நியாயம் வழங்குவதில் பண்ைடத் தமிழரசர்கள் 
ந நிைலைம வ வாமல் இ ந்  வந்தனர். அறங்கூறைவய ெமன் ம் 
த மாசனங்கைள நி வி அவற்றில் அறிவி ம் பிராயத்தி ம் திர்ந்த 
சான்ேறார்கைளக் கூட்  நியாயம் வழங்கச் ெசய்தார்கள். 
 
        "அறநிைல திாியா வன்பி னைவயத் த் 
        திறனில் ஒ வைன நாட்  ெம ேகால் 
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        ெசய்ேத னாகுக" ( றநா ) 
 
    என்  ஓரரசன் சபதஞ் ெசய்கின்றான். இத நாள் அரங்கூறைவயத்தில் தக்க 
சான்ேறார்கைள நாட் வதில் அக்காலத்  அரசர்க க்கு இ ந்த ஊக்க ம், 
சான்ேறாரல்லாதார் நாட்டப்ப ன் ேகால்ேகா ெமன்  எண்ணியி ந்த ெகாள்ைக ம் 

லப்ப கின்றன. 
 
        "பிணக்க க்கு த்ேதாைர யில்லா வைவக்கள ம்" (திாிக கம்) 
 
    என்ப  பிராயத்தில் திர்ந்த சான்ேறார்கள் அைவக்களத்தில் 
இ க்கேவண் ெமன்பைதப் லப்ப த் கின்ற . 
 
    இளைமயிேலேய அரச ாிைமையப் ெபற்ற ேசாழன் காிகாலனிடத்  நியாயம் ெபற 
ேவண் ெமன்  இ  வழக்காளர் வந்தனர். அவர்கள் காிகாலைனக் கண்ட டன், 
'இவன் மிக்க இைளஞனாக இ க்கின்றாேன; இவன் நன்றாக நியாயம் 
வழங்குவானா?" என்  ஐய ற்றார்கள். அதைனக் குறிப்பா லறிந்த காிகாலன் 
அரண்மைன ட் குந்  ஒ  திேயான்ேபால ேவடம் ைனந்  வந்  அவர்கள  
வழக்ைகத் தீர்த்தனன். இந்த வரலாற்றா ம் அைவயத்தார் திேயாரா யி த்தல் 
ேவண் ெமன்ப  விளங்குகின்ற . இத்தைகய அைவகள் உைற ர், ேமாகூர், ம ைர 

த ய நகரங்களில் இ ந்தனெவன்  ெதாிகின்ற . 
 
    அரசர்கள் எப்ெபா ம் நல்ல அறிஞ க்கு இைடேய அரசியைல நடத்தி 
வந்தார்கள். அவர்கள் அரசர்பா ந்த நற்குணங்கைள எ த் ப் பாராட்  
ேமன்ேம ம் அைவ ெப குமா  ெசய்  வந்தார்கள். சி  பாணாற் ப்பைட, 
பாட் ைடத் தைலவ ைடய சுற்றத்தார்க ள் அறிஞர்கள் அவன  ெசய்ந்நன்றி 
யறிதல் த ய நற்குணங்கைளப் கழ ம், ரர்கள் அஞ்சிேனாைரக் ெகால்லாமல் 
விடல் த ய ரச்ெசயல்கைளப் கழ ம், பாிசில்ெபற வந்தவர்கள் அறி ைடைம 

த யவற்ைறப் கழ ம் அவன் ற்றி ந்தாெனன்ற ெசய்தி ெயான்ைறக் 
கூ கின்ற . அதனால் இன்னார் இன்னார் இன்ன இன்ன ெசயல்கைளப் 

கழேவண்  ெமன் ம் ைற உண்ெடன்  ெதாிகின்ற . அரசன்பால் ஒ  காாியங் 
க தி வந்தவர்கள் அதைன ெவளியிட் க் கூற அஞ்சினராயி ம் அவைனச் 
சூழ்ந் ள்ளவர்கள், தாேம அறிந்  அவனிடம் அவர்க ைடய குைறகைளக் கூறி 
ஆவன ெசய்விக்கும் இயல் ைடயவர்களாக இ ந்தனர்: 
 
        "நல்ேலார் குழீஇய நாநவி லைவயத்  
        வல்லா ராயி ம் றமைறத் ச் ெசன்ேறாைரச் 
        ெசால் க் காட் ச் ேசார்வின்றி விளக்கி 
        நல் தின் விளக்குமவன் சுற்றத் ெதா க்க ம்" (மைலப காடாம், 77-80) 
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    இவ்வா  அரசியல் எல்ேலா க்கும் நன்ைமைய விைளத்  ஒ ங்காக நிகழ்ந்த . 
 
    இன்பம் 
 
    "காத வர் க த்ெதா மித் தாதர  பட்டேத இன்பம்" என்ப  ஔைவயார் வாக்கு. 
தைலவ ம் தைலவி ம் ஒன் பட்ட ெகாள்ைகேயா  இல்லறம் நடத்தி வ தேல 
இன்பெமன்ப  பண்ைடத் தமிழர் ெகாள்ைக. 
 
        "அன் ம் அற ம் உைடத்தாயின் இல்வாழ்க்ைக 
        பண் ம் பய ம் அ " (குறள்) 
 
    இந்த இல்வாழ்க்ைகயில் வி ந்ேதாம் தல் தைல சிறந்த அறமாக 
ைவக்கப்பட் ள்ள . தைலவி, தைலவனிடத்ேத ஊ னெபா  அதற்கு அஞ்சய 
தைலவன் ஒ  வி ந்தினேனா  இல் ற் குவாேனல் அவள் ஊடைல மறந்  
வி ந்தினைர உபசாிக்கத் ெதாடங்குவாள். தைலவ ம் தைலவி ம் இ தைலப் 

ள்ளின் ஓ யிர் ேபால அன்பாற் ெபா ந்தி இன்பம் கர்ந் வந்தனர். 
அகப்ெபா ளிலக்கணம் தமிழிற் சிறந்தி த்தேல தமிழர  இன்ப ஒ க்கத்தின் 
ெப ைமைய ம் வைரயைறைய ம் லப்ப த் ம் அைடயாளமாகும். 
 
    தைலவ க்கும் தைலவிக்கும் இைடேய உள்ள அன்பின் திறத்ைதப் பண்ைடத் தமிழ் 
இலக்கிய இலக்கண ல்கள் பலபடப் பாராட் ப் ேபசுகின்றன. அந்த அன் ைடய 
வாழ்க்ைகையப் ெபா ளாகக் ெகாண்  பாடப்பட்ட ெசய் ட்கள் மிக்க 
நய ைடயனவாக உள்ளன. தைலவிக்குத் தைலவன்பா ள்ள அன்ைப விளக்கும் பின் 
வ ம் ெசய் ட்கள் இங்ேக அறிதற்குாியன: 
 
        "அன்னாய் வாழிேவண் டன்ைனநம் படப்ைபத் 
        ேதன்மயங்கு பா  மினிய வவர்நாட் வ ைலக் கூவற் கீழ 
        மா ண் ெடஞ்சய க ழி நீேர" (ஐங்கு , 203) 
 
    ேதாழீ, நீ வாழ்வாயாக. நம் ைடய இடத்தில் ேதேனா  கலந்த பா ம் என் 
தைலவர  நாட் ல் தைழக்குவியேலா  கூ ய பள்ளத்தின் கீ ள்ள ம் மான்கள் 
உண்  எஞ்சிய மாகிய நீர் இனியதாயி க்கின்ற " என்ப  இதன் ெபா ள். 
 
        "ெகாண்ட ெகா நன் கு வற ற்ெறனக் 
        ெகா த்த தந்ைத ெகா ஞ்ேசா ள்ளாள் 
        ஒ குநீர் ணங்கறல் ெபாலப் 
        ெபா ம த் ண் ஞ் சி ம  ைகயேள." 
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    "தன் கணவ ைடய கு  வ ைம உற்றதாக, தன்ைன ஈன்ற தந்ைத ட் ள்ள 
வளம் ெபா ந்திய உணைவ வி ம்பாதவளாகிப் ெபா  இைடவிட்  உண் கின்ற 
சிறிய வன்ைமைய ைடயவள்" என்ப  இதன் ெபா ள். இச்ெசய் ளில் தைலவி 
தைலவேனா  தா ம் வ ைமத் ன்பத்ைதப் ெபா ந்தியி ந்த அன்பின் திறன் 

லப்ப தைலக் காணலாம். 
 
        "ஏன  சுைவப்பி ம் நீைக ெதாட்ட  வாேனா ர தம் ைர மா ெலமக்ெகன" 
 
    என்ப  ெதால்காப்பியச் சூத்திரம். தைலவன் தைலவியினால் ெதாடப்பட்ட உண  
எத்தைகயதாயி ப்பி ம் அ தம் ேபான்றெதனக் கூ வான். இதில் தைலவன  
அன்  லப்ப கின்ற . 
 
     
 
    தமிழர்க க்கு கட ள்பால் அன்  மிக்கி ந்த . எல்லாவற்றிற்கும் தைலவன் 
இைறவேன என் ம் ெகாள்ைகைய உைடயவர்கள் அவர்கள். நிலத்ைதக் குறிஞ்சி, 
பாைல, ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் என் ஐந்  பிாி களாகப் பிாித்  ஒவ்ெவான்றிற்கும் 
ஒவ்ெவா  ெதய்வத்ைதத் தைலைம ைடயதாக ைவத் வழிபா  ெசய்  வந்தனர். 
குறிஞ்சிக் கட ளாகிய கைன ெவறியாட் ெட த்  வழிபட்டனர். 
தி காற் ப்பைட ெயன் ம் ல் கன  வழிபாட்  ைறக ம் அவன் 
இ க்கும் இடங்க ம் கூறப்ப கின்றன. பாைல நிலத்தார் ெப ம்பா ம் ர்க்ைகைய 
வழிபட்டனர். ல்ைல நிலத்தார் குரைவயாடல் த யவற்றால் தி மாைல 
வழிபட்டனர். ம த நிலத்தினர் இந்திரைன வழிபட்டனர். ெநய்தல் நிலத்தினர் 
சுற க்ேகா  நட்  வ ணைன வணங்கினர். இத் ெதய்வங்கைளயன்றி ேவ  பல 
ெதய்வங்கைள ம் அவர்கள் வழிபட்  வந்தனர். ஊர்களிற் பல ேகாயில்கள் இ ந்தன. 
"ஊராேனார் ேதவகுலம்" என் ம் இலக்கண ேமற்ேகாளினால் ஊர்ேதா ம் ேகாயில் 
இ ந்தைமைய யறியலாகும். 
 
        "பணியிய ரத்ைதநின் குைடேய னிவர் 
        க்கட் ெசல்வர் நகர்வலஞ் ெசயற்ேக" 
 
    என்பதில் சிவெப மான் தி க்ேகாயிைல ஓரரசன் வலம் வ ம் ெசய்தி கூறப் 
ப கின்ற . சிலப்பதிகாரத்தால் காவிாிப் ம்பட் னத்தில் பல சமயத் 
ெதய்வங்க க்குாிய ேகாயில்கள் இ ந்தனெவன்  ெதாிகின்ற . ெதய்வங்கைளயன்றி 
அவர்கள் ஆ தங்கைள வழிப ம் ைற ம் இ ந்  வந்த . இந்திரன  வச்சிரா தம், 

கன  ேவல், சிவபிரான  சூலம் என்பவற்ைற அவர்கள் வழிபட்டனர். பல 
ெதய்வங்க க்கு விழாக்கள் நடந்தன. காவிாிப் ம்பட் னத்தில் இந்திரவிழா மிக ம் 
சிறப்பாக நைடெபற்ற . சிவெப மா க்குாிய பங்குனி உத்திர விழா உைற ாில் 
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நிகழ்ந்த . தி மா க்குாிய ஓணவிழாைவப் பற்றி ம ைரக்காஞ்சி ெயன் ம் ல் 
கூ கின்ற . ம ைரயில் ஏ  நாளில் ஒ  விழா நடந்த . ஆவணியவிட்ட விழா, 
க ர் உள்ளி விழா என்பன ேவ  சில விழாக்கள். 
 
    ைவதிகவாழ் ம் தமிழ் நாட் ல் இ ந்த . அந்தணர்கைளப் பற்றிக் கூ ம் 
இடங்களில் அச்ெசய்திகைளக் காணலாம். க்ேகாலந்தணர் என் ம் ஒ  பிாிவினர் 
இலக்கியங்களிற் காணப்ப கின்றனர். அந்தணர்கள் காைலயிெல ந்  
ேவதேமா வதற்குப் வில் வந்  ஊ தைல உவைமயாக ம ைரக் காஞ்சி 
கூ கின்ற . வி யற்காைலயில் அவர் கள் ேவதம் ஓ வதனால் வி ந்தைமைய 
யறிந்  ம ைரயி ள்ள மக்கள் யிெல வார்களாம்: 
 
        "நான்மைறக் ேகள்வி நவில்குர ெல ப்ப 
        ஏம வின் யி ெல த லல்லைத 
        வாழிய வஞ்சி ங் ேகாழி ம் ேபாலக் 
        ேகாழியி ெனழாெதம் ேப ர் யிேல" (பாிபாடல்) 
 
    உலகம் நிைலயா ெதன்பதைன ம் நிைலத்த இன்பத்ைதப் ெப தற்கு ெமய் ணர்தல் 
இன்றியைமயாத ெதன்பைத ம் அதற்குத் தவம் க விஎன்பதைன ம் தவத்தி ம் 
சிறந்த ெதான்றில்ைல என்பதைன ம் பண்ைடத் தமிழர் நன்கு அறிந்தி ந்தனர். 
உலகம் நிைலயாைமைய உணர்ந்  பற்றற் த் தவ ய ம் தன்ைம சிறந்ததாக 
மதிக்கப்ெபற்ற . 
 
        "ைவய ந் தவ ந் க்கின் தவத்திற்கு 
        ஐயவி யைனத்  மாற்றா " ( றநா ) 
 
    என்பதனால் தவத்தின் ெப ைம லப்ப கின்ற . பலவைக மதத்தின ம் தவத்ைதப் 
ேபாற்றினர். பலவைக மதத்தினர  தவச்சாைலகள் ம ைர த ய இடங்களில் 
இ ந்தன. றவியர்கள் பலர் தமிழ் நாட் ல் இ ந்தனர். தாபதர்கெளன்  அவர்கள் 
வழங்கப்பட்டனர். கட ைள ம் வாைன ம் வாழ்த்திய தி வள் வர் றந்தார் 
ெப ைமையப் பின்  எ த் க் கூறியதனாேலேய அவர்கள்பால் அக்காலத் த் 
தமிழர்க க்கு இ ந்த நன்மதிப்  ெவளியாகும். 
 
        "நா  வழக்கிற் றாபதப் பக்கம்" (ெதால்காப்பியம்) 
 
    என் ம் சூத்திரம் றவியர  எண்வைக ஒ க்கங்கைளக் கூ கின்ற . 
 
    உலகநிைலயாைமையக் கூ ம் ெசய் ட்கள் பல தமிழ் ல்களில் உண் . அச் 
ெசய் ட்கள் றப்ெபா ளில் காஞ்சித்திைணயின் பாற்ப ம். அப்ப  ஒ  திைண 
வகுத் க் ெகாண்டதனாேலேய தமிழர்கள் ெமய் ணர்ைவயைடயேவண் ெமன்  



 29

ெசய்  வந்த யற்சியிேன அறியலாம். அறிவிற் சிறந்த ஆன்ேறார்கள் பலர் ரத்தி ம் 
ெகாைட த யவற்றி ம் சிறந்த அரசர்க க்கு உலக நிைலயாைமைய எ த் க்கூறி 
ெமய் ணர்  ெபறேவண் ெமன்  அறி த்தியி க்கின்றார்கள். 
 
        "ெபா ளல்ல வற்ைறப் ெபா ெளன் ண ம் 
        ம ளானா மாணாப் பிறப் " 
 
    என்றெகாள்ைக பண்ைடத் தமிழர் வாழ்வில் சிறந்தி ந்தைமயின் அவர்கள் பற்றற்ற 
நிைலையப் ெப தற்குாிய யற்சிகைளச் ெசய்  வந்தனர். கந்தழி என்  
ேபாற்றப்ப ம் ஒன்றிைனப் ெபற அவர்கள் யன்றனர். கந்தழி ெயன்ப  சார்பானாற் 
ேறான்றா  பற்றற்  நிற்கும் வர் ெபா ள். அ ேவ ட் ன்பமாம். 
 
    பண்ைடத் தமிழர் நாகாிகம் 
 
    நாகாிகம் என்தபற்குக் கண்ேணாட்டெமன்ேற ெபா ள் ெகாண்டனர் பண்ைடத் 
தமிழர். 
 
        " ந்ைத யி ந்  நட்ேடார் ெகா ப்பின் 
        நஞ்சு ண்பர் நனிநா காிகர்" (நற்றிைண) 
 
    எனி ம் இக்காலத்தில் அச்ெசால் நகர சம்பந்தமான  என் ம் ெபா ளில் 
வழங்குகின்ற . அந்த நாகாிகவாழ்க்ைகயி ம் பண்ைடத் தமிழர் சிறந்தி ந்தனர் 
என்பதற்குப் பல ஆதாரங்கள் உண் . 
 
    ஒ  நா  நாகாிகத்திற் சிறந்தி ந்தைமைய அந்நாட்  நகரங்களின் சிறப் , 
வியாபாரம், பலவைகக் கைலஞானம், ரம், லைமத்திறம் த யவற்றால் 
அறியலாம். 
 
    நகர அைமப்  
 
    தமிழ் நாட் ல் அக்காலத்தில் நகரங்கள் பல இ ந்தன. அைவகள் உயர்ந்த நாகாிக 
அைமப் க்கேளா  விளங்கின. ஒ ங்கான திக ம் க்குத் ெத க்க ம், ச்சந்தி 
நாற்சந்தி ஐஞ்சந்தி என் ம் சந்திக ம், அம்பலம் ெபாதியில் மன்றம் த ய ெபா  
இடங்க ம், அகழ் மதில் த ய அரண்க ம் இ ந்தன. நகரத்தில் வ ம் சாக்கைடநீர் 
ெத வினிைடேய மிக்கு அ யில் ஓ மா  ெசய்யப்பட்ட . அதற்குக் கரந் பைட 
என்  ெபயர். ேவண் யேபா  நீைரக் ெகாணர்ந் ம் ேவண்டாதேபா  ேபாக்கி ம் 
வி ம் எந்திரங்க ம் கரப்  நீர்க் ேகணிக ம் மாைலக்காலத்தில் நகரமாந்தர்கள் 
உலாவி வ வதற்குாிய ேசாைலக ம் இ ந்தன. பலவைகக் ேகாயில்கள் இ ந்தன. 



 30

காவிாிப் ம்பட் னம், உைற ர், ம ைர, வஞ்சி, காஞ்சி த ய நகரங்கைளப் பற்றிப் 
பைழய தமிழ் ல்களாற் பலவைகச் ெசய்திகைள நன்கு அறியலாம். 
 
    ஊர்களில் இ ந்த கள் பலவைகக் கட் க்க டன் நன்றாக அைமந்தி ந்தன. 
இன்னார் இன்னார்க்கு இன்ன இன்ன ைறயில் கள் அைமக்கேவண் ம் என் ம் 
நியதி இ ந்த . கத நிைலகள் சித்திரங்களால் அழகு ெபற்றி ந்தன. நிைலயில் 
ெதய்வங்களின் ப மங்கைள அைமத் ப் சித்  வந்தனர். சுவர்களில் சித்திரங்கள் 
எ தப்பட்டன. 
 
    வியாபாரம் 
 
    அக்காலத்தில் உள்நாட்  வியாபார ம் ெவளிநாட்  வியாபார ம் நன்றாக 
நைடெபற்றன. கப்பல் வியாபாரம் சிறந்தி ந்த . கார், ெதாண் , சிாி, ெகாற்ைக 

த ய பல ைற கப் பட் னங்கள் இ ந்தன. அப்பட் னங்களில் இைடயறா  
ஏற் மதி, இறக்குமதி நிகழ்ந்  ெகாண் ந்தன. காவிாிப் ம் பட் னத் த் 

ைற கத்ைதப்பற்றிய ெசய்தி பட் னப்பாைல ெயன் ம் ற் கூறப்பட் ள்ள . 
அங்ேக கடற்ைகயி ள்ள ெத க்களிற் ெபாிய பண்டக சாைலகள் இ ந்தன. கப்ப ல் 
இ ந்  இறங்கிய பண்டங்கள் மைலேபால் குவிந்தி ந்தன. கப்பல்க க்கு ஊர் 
சமீபத்தில் இ ப்பைதக் காட் ம் விளக்கு உண் . கலங்கைர விளக்கெமன்ப  அதன் 
ெபயர்.கடற்கைரயில் இ ந்த களி ள்ள விளக்குகைள மரக்கலத்தி ள்ளார் 
அறிந்  ைற கத்திற்கு வ த ம் உண் . பண்டகசாைலகளி ள்ள பண்டங்கைளக் 
காக்கும் காவலாளர்கள் தங்கள் கடைமையச் ெசவ்வேன ஆற்றி வந்தனர். இறக்குமதி 
ெசய் ம் ெபா ள்க க்கும் ஏற் மதி ெசய் ம் பண்டப் ெபாதிக க்கும் ேசாழ ைடய 

ப்ெபாறியாகிய த்திைரைய இட்டனர். அப்பண்டங்க க்குச் சுங்கம் வாங்கி 
வந்தனர். 
 
        "ெபான்ம ந்த வி ப்பண்டம் 
        நாடார நன் கிழித ம் 
        ஆ யற் ெப நாவாய்" (ம ைரக்காஞ்சி) 
 
    என்பதில் விைல யர்ந்த பண்டங்கைளக் கப்பல் ெகாண ம் ெசய்தி 
கூறப்பட் ள்ள . 
 
    கப்பல்களில் யாைன குதிைர த யன பிற நாட் ந்  வந்தன. 
 
        "நனந்தைலத் ேதத்த நன்கல ய்ம்மார் 
        ணர்ந் டன் ெகாணர்ந்த ரவிெயா டைனத் ம்" 
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    என்பதிற் குதிைரகள் கப்ப ல்வந்தைம கூறப்ப தல் காண்க. யவனம், ஈழம் த ய 
பிற நாட்ேடா  தமிழ்மக்கள் வியாபாரம் ெசய்  வந்தனர். 
 
    உள்நாட்  வியாபாரத்திற்கும் சுங்கவாி உண் . வியாபாாிகள் தங்கள் 
பண்டங்கேளா  ெசல் ம் வழிகளில் அவர்கைளப் பா காத்தற்குாிய காவலாளர்கள் 
இ ந்தனர். சுங்கம், 'உல்கு' என் ம் ெபயரால் வழங்கப் ெப ம். அரசி க்கு வ ம் 
ெபா ள் வைகயில் உல்கும் ஒன் . 
 
    நகரங்களில் ெபாிய அங்கா கள் இரந்தன். காைலக் கைடயாகிய நாளங்கா ம் 
மாைலக் கைடயாகிய அல்லங்கா ம் இ ந்தன. இன்ன இன்ன ெபா ள்கள் இன்ன 
இன்ன இடத்தில் விற்கப்ப ம் என்பைதக் குறிப்பித்தற்கு அவ்வவ் விடத்தில் 
அைடயாள ள்ள ெகா கள் இ ந்தன. இராக்காலத்தில் விளக்குகள் 
ைவக்கப்பட் ந்தன. கைடகளி ம், தட் க்களி ம் ெபா ள்கைள விற்பவர்க ம் 
ெபா ள்கைள ைவத் க்ெகாண்  ட்  நிழ ந்  விற்பவர்க ம் உண் . 
 
    இத்ைகய நிைலயில் வியாபாரம் இ ந்த . அதைன நடத் ம் வாணிகர் சிறந்த 
நிைலயில் இ ந்தனர். அவர்களில் இப்பர், கவிப்பர், ெப ங்கு  வாணிகெரன் ம் 

ன் வைகயினர் உண் . அவர்கள் லாபத்ைத ெவளிப் பைடயாகச் ெசால்  
விற்றனர். அரசர்களாற் ெபாி ம் மதிக்கப்ெபற்றனர். அன்றி, அவர்களால் எட்  
என் ம் பட்டத்ைத ம் அதற் குாிய ெபாற் ைவ ம் அைடந்தனர். 
 
    கைலகள் 
 
    பண்ைடத் தமிழர் வழ்க்ைகையச் சிறப்பித்த கைலகள் பல. சிற்பம், ஓவியம், ெநய் 
தற்ெறாழில், ெபான்ேவைல, மண்ணினாற் பாைவ த யன ெசய்தல் ேபான்ற 
பலவற்றில் அவர்க ைடய யற்சி சிறந்  விளங்கிற் . மண்ணி ம் மரத்தி ம் 
கல் ம் பலவைகச் சிற்பங்கள் அைமக்கப்பட்டன. சுவாி ம் ணிகளி ம் பல 
ஓவியங்கள் எ தப் பட்டன. ெமல் ய ஆைடகள் ெநய்யப்பட்டன. அைவ பாம்பின் 
ேதாைலப் ேபால ம் ங்கி ன் உள்ளிடத்ைத உாித்தால் வ ம் ேதாைலப் ேபால ம் 
மிக்க ெமல் யனவாக இ ந்தன. ெதாட்டாலன்றிக் கண்ணிக்குத் ெதாியாத ஆைடகள் 
இ ந்தன. பட் னா ம் மயிாினா ம் பல ஆைடகள் ெசய்யப்பட்டன. ெபான் ெவள்ளி 
மணி த யவற்றாற் பலவைக அணிகள் ெசய்யப்பட்டன. மணிகளின் 
இலக்கணங்கைள அவர்கள் நன்கு அறிந்தி ந்தனர். 
 
    ரம் 
 
    தமிழ்ப் ெபா ளிலக்கணத் ள் ஒ  பகுதி நாகிய றப்ெபா ள் ெப ம்பா ம் ரச் 
ெசயல்கைளப் பற்றிேய அைமந்த . அதனால் அவர்கள  ரச் சிறப்  நன்கு 
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லப்ப கின்ற . அரசர், மறவர் த ேயாாின் ரத்ைதப் பற்றிய பல வரலா கள் 
பைழய ல்களிற் ெசால்லப்பட் ள்ளன. பைகவர்கைள எதிர்த்  கத்தி ம் 
மார்பி ம் ெப ம் ண்ைண வி ப் ண் என்பவர். (வி ப் ண் – சிறப்ைப ைடய 

ண்.) அந்த வி ப் ண் படாத நாட்கைளக் ெகட்ட நாளாக ரர் க தினர். 
ேபாெரன்றால் ரர்க க்கு மிக்க இன்பம் உண்டாகும்: 
 
        "ேபாெரனிற் க ம் ைனகழன் மறவர்" ( றநா .) 
 
    மறக்கு யில் பிறந்த ெபண்மக்கள் தங்கள் பிள்ைளகள் மிக்க ரராக இ த்தைல ஒ   
ெப ைமயாக்க் க தினர். 
 
        "களிெறறிந்  ெபயர்தல் காைளக்குக் கடேன" ( றநா ) 
 
    என்ப  ஒ  ரத்தாயின் கூற் . மகளிர  ரக்க த்ைதப் லப்ப த் ம் 
பல ைறகள்  றத்திைணயில் உள்ளன. 
 
    ரர்கள் மிக்கி ந்த பலபைடகைள அரசன் உைடயவனாக இ ந்தனன். அரசர்கள் 
ேபா க்குச் ெசன்ற பிறகு பைகவ ைடய நாட் ேல பாசைற அைமத் க்ெகாண்  
தங்குவார்கள். ல்ைலப் பாட்  என் ம் ல் இத்தைகய பாசைற ஒன்றின் 
அைமப்  மிக ம் விாிவாகச் ெசால்லப்பட் ள்ள . பைடகள் பலவிதமாக இ ந்தன. 
பிறநாட் ந்  வந்த ரர்க ம் தமிழர்பைடக்கு உதவி ெசய்தனர். பல ேவ  
பாைஷகைளப் ேபசும் பைடகைளத் தமிழரசர்கள் உைடயவர்களாக இ ந்தனர். 
தமிழ்நாட் ப் பைடக ம் பிறநாட்  அரசர்க க்கு உதவி ெசய் வந்தன. 
 
    பைடத்தைலவர்கைள அரசர்கள் மாியாைதேயா  நடத்திவந்தனர். அவர்க க்குப் 
பட்டங்க ம் நிலங்க ம் வழங்கப் ெபற்றன. 'ஏனாதி' என்ப  அப்பட்டங்க ள் 
ஒன் ; அப்பட்டத்திற்குாிய ேமாதிரம் ஒன்  உண் . அதைன ஏனாதி ேமாதிரம் 
என்பர். 
 
    ரர்களிடத்தில் அரசர்க க்கும் மக்க க்கும் நன்மதிப்  இ ந்த .பாசைறயில் 
இ ந்த அரசன் ஒ வன் நள்ளிரவில், தல் நாளில் த்தம் ெசய்  ண்பட்ட 

ரர்கைளப் பார்த்  ஆ தல் கூ தற்காக ெவளிவந்  வாைடக்காற் ம் 
மைழத் ளி ம் சுதைலப் ெபா ட்ப த்தா  ஒவ்ெவா  ரைன ம் கா ம் 
ெசய்திெயான்  பின்வ ம் அ களில் கூறப்பட் க்கின்ற : 
 
        "களி களம் ப த்த ெப ஞ்ெசய் யாடவர் 
        ஒளி வாள் வி ப் ண் காணிய றம்ேபாந்  
        ைட  ழந் கி டவயிற் றழீஇ 
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        நள்ெளன் யாமத் ம் பள்ளி ெகாள்ளான் 
        சிலெரா  திாித ம் ேவந்தன்" (ெந நல்வாைட) 
 
    ேபாாிற் ெபா  இறந்த ரர்களின் ஞாபகக் குறியாக ரக்கல் நாட்  அதில் 
அவ் ரர்க ைடய ெபயர்கைள ம் ெசயல்கைள ம் எ தி வழிபட்  வந்தனர். 
 
    ேபார் ைறகள் பல உண் . கப்பற்ேபா ம் நடந் வந்த . ெந ஞ்ேசரலாத ம் 
அவன் மகன் ெசங்குட் வ ம் பைகவேரா  கப்பற் ேபார் ெசய்தனர். 
 
    லவர் நிைல 
 
    ஒ  நாட் ன் சிறப்பிைனப் பிற்காலத்தவர்கள் அறி ம்ப  ெசய் ைவக்கும் 
உபகாாிகள் லவர்கேள. அவர்கைள ஒ நா  எவ்வள  உயர்வாகப் ேபாற்றி 
வந்தேதா அவ்வள  அந்நாட் ன் நாகாிகம் சிறந்தி ந்த  என்  கூறலாம். பண்ைடத் 
தமிழ்ப் லவர்கள் அரசர்கைளவிடச் சிறந்தவர்களாக மதிக் கப்ெபற்றனர். அரசர்கள் 
அவர்கைள ஆசிாியர்களாகக்ெகாண்  வழிபட் வந்தனர். அரசர்கள் 
தகுதியல்லாதவற்ைறச் ெசய்தகாைலயில் அவர்கைள இ த்  அறி ைர கூ ம் 
ேபராற்றல் லவர்க க்கு உண் . அவர்கள் தைடயின்றி எங்குஞ் ெசல்லலாம். 
பைகயரசர் நட்பரசர் என் ம் ேவ பா  அவர்க க்கு இல்ைல. அரசர்கள் 

லவர்கைளப் ேபாற்றி வந்த பல வரலா கள் உண் . லவர்களாற் பாடப் 
ெப தைலப் ெப ம்பாக்கியமாக அக் காலத்  அரசர்கள் எண்ணினர். அந்தப் கழ் 
ேபாின்பத்ைத ஈ ெமன்ப  அவர்கள் ெகாள்ைக. 
 
    இ  ெப ேவந்தர் ேபார் ாிைகயில் அவர்க க்கு இைடேய நின்  லவர்கள் 
சமாதானம் ெசய்வித்தனர். ேவந்தர்க க்குத் தாகச் ெசன்  நன்ைம ாிவித்தனர். 
ேபகெனன் ம் சிற்றரசன் ஒ வன் தன் மைனவியாகிய கண்ணகி என்பவைளத் 

றந்தி ந்த ெபா  பல லவர்கள் அவ க்கு அறி ைர கூறி மீண் ம் அவைள 
ஏற்குமா  ெசய்தார்கள். 
 
    அவ்வள  உயர்நிைலயிற் லவர்கள் இ ந் தைமக்குக் காரணம் அவர்கள்பால் 
இ ந்த ெப ந்தன்ைமேய. அவர்கள் யாைர ம் மதியாமல் அறவழிேய நடந்தனர். 
'நல் ைசப் லவர்கள்' என் ம் 'சான்ேறார்' என் ம் அவர்கள் வழங்கப்பட்டனர். 
அரசர்கள் தீய ெநறியில் நடந்தால் அவர்கைளக் கண் க்க அஞ்சார்கள். தங்கைளக் 
காத் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் எண்ணம் அவர்க க்கு இல்ைல. பிற க்கு 
நன்ைம ெசய்யேவண்  ெமன் ம் தம்ைமச் சாரந்தவர்கைளக் காப்பாற்ற 
ேவண் ெமன் ம் அவர்கள் எண்ணினர். ெபாய்யாைம ம் ெசய்ந்நன்றியறி ம் 
குண ம் அவர்கள்பால் மிகச் சிறந்தி ந்தன. உலகியைல அவர்கள் நன்றாக 
அறிந்தி ந்தனர். கட ள் பைடப்பிலைமந்த பலவைகப் ெபா ள்கைளக் கண்  
அவற்றின் அழகி ம் ெசயல்களி ம் ஈ பட்டனர். அவர்க ைடய ெசய் ட்களில் 
உவைமயாக்க் காணப்ப வன இயல்பாக அைமந்த ெபா ள்களாக இ க்கும். 
உள்ளைத உள்ளவாேற கூ ம் அழகு அவர்க ைடய ெசய் ட்கள்ேதா ம் 
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விளங்குகின்ற . சிறந்த குணங்க ம் உயர்ந்த லைமத்திற ம் அவர்கள்பால் 
இ ந்தைமேய அவர்க க்கு நன் மதிப்ைப உண்டாக்கிய . 
 
    பின் ைர 
 
    இ கா ம் கூறியவற்றால் பண்ைடத்தமிழர் மக்க க்குாிய இயல் கைள 
உைடயராகி இ ந்தனர், உடனலத்திற்குாிய உணைவத் த ம் உழ யற்சியிற் 
சிறந்தி ந்தனர், உழவர்கள் நல்ல நிைலயில் இ ந்தனர், உளநலத்ைதத் த ம் 
கல்விநிைல மிகச் சிறந்தி ந்த , உயிர்க்கு உ தித ம் அறம் ெபா ள் இன்பம் 

க ள் ஈதல் த ய அறங்ேகஐச் ெசவ்வேன ெசய்தார்கள், ெபா ள் 
வ வாய்க்குாிய ெஞயல்கல் பல ெசய்தனர், அரசர்கள் கு கள் நலத்ைத ஓம்பிச் 
ெசங்ேகால் ெச த்தி வந்தனர், தைலவன் தைலவியாிைடேய அன்  இ ந்தைமயால் 
இல்வாழ்க்ைக இன்பம் ெசறிந்ததாக இ ந்த , ட் ெநறிக்குாிய பல காாியங்கைள 
அவர்கள் இயற்றி வந்தனர், ெதய்வபக்தி, ெமய் ணர்  த யன அவர்களிடத் 
தி ந்தன, றவியர்கள் இ ந்தனர், அவர்க ைடய நாகாிக வாழ்க்ைகயில் நகர 
அைமப்  வியாபார நிைல என்பன உயர்  ெபற்றி ந்தன, பலகைலகளில் அவர்கள் 
வல் நராயி ந்தனர், ரத்தில் அவர்க  சிறந்தி ந்தனர், ரர்கைளப் 
ேபாற்றிவந்தனர், லவர்கள் நன்கு மதிக்கப்ெபற்றனர் என்பன ஒ வா  விளங்கும். 
    ----------------- 
 

4. யாைனயின் கண்ணீர் * 
 
    * அய்ெமன், ஷண் கானந்த சங்கத்தார் ெவளியிட்ட திங்கள் மலர், 1937. 
 
    க்ேகாட்ைட ஸம்ஸ்தானத்தில் திவான் ாீஜண்டாக இ ந்  பல அாிய 
ெசயல்கைளச்  ெசய்த ெபாியாராகிய மான் அமராவதி ேசைஷயா சாஸ்திாிகள் 
தமிழ்நாட் க்குப் கழ் உண்டாக்கியவர்க ள் ஒ வர். க்ேகாட்ைடவாசிகள் 
இப்ெபா  பல விதமான நன்ைமகைளப் ெபற்றி ப்பதற்கு க்கியமான காரணம் 
அப்ெபாியா ைடய அ ம்ெப ஞ் ெசயல்கேளெயன்  ெசால்ல ேவண் ம். 
சாஸ்திாியா ைடய ேபராற்றைல ேமல்நாட்டா ம் பலப யாகப் பாராட்  
யி க்கிறாரகள். ஒ  தமிழரைச உலகம் வ ம் மதிக்கும்ப  ெசய்த அவ ைடய 
வரலா கள் பலரால் எ தப் பட் க்கின்றன. 
 
    சாஸ்திாிக ைடய சமேயாசித த்தி ம், நிர்வாகத் திறைம ம், ஊக்க ம் 
ஒப் யர்வற்றன. ஜனங்க ைடய இயல் கைள நன்றாக அறிந்  அவர்க ைடய 
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குைறகைளத் தீர்ப்பதில் அவ க்கு இ ந்த ஊக்கம் அதிகம்; வாயில்லாப் 
பிராணிக ைடய இயல் கைள ணர்ந்  அவற்றின் னபங்கைள நீக்குவதில் 
    பின் ம் மிக்க கவன ைடயவராக அவர் இ ந்தார். 
 
    அவர் க்ேகாட்ைடயில் உத்திேயாகம் பார்த்தபின்  கும்பேகாணத்தில் சுக 
ஜீவியாக இ ந்  காலங் கழிக்கலானார். அக்காலத்தில் நான் அவைர அ க்க  
பார்த் ப் ேபசி மகிழ்வ ண் . தாம் க்ேகாட்ைடயில் இ ந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த 
நிகழ்ச்சிகைள உத்ஸாகத்ேதா  அவர் கூ வார். அவ ைடய வாய் ெமாழியால் அறிந்த 
பல வரலா கள் அவ ைடய ேபராற்றைல எனக்கு விளக்கின. அவர் மிக ம் 
ஸ் லமான சாீர ைடயவர். ஆத ன் ெப ம்பா ம் றத்ேத ெசல்லாமல் இ ந்த 
இடத்திேலேய யி ந்  தம் ைடய அதிகாரத்ைதச் ெச த்திவந்த  வியத்தற்குாிய . 
அரசாங்கத்தில் நைடெப ம் ஒவ்ெவா  விஷயத்ைத ம் அவர் நன்றாக 
அறிந்தி ந்தார். 
 
    அவைரப் பார்த்தால் யாைனெயான்  உட்கார்ந்தி ப்ப ேபாலேவ ேதான் ம். 
உண்ைமயில், அவர் க்ேகாட்ைட அரசாங்கத்தில் மிக்க கம்பீரமான வாழ்க்ைகைய 
நடத்தி யாைனையப் ேபாலேவ விளங்கினார். அந்த யாைன ெசான்னவற் ள் 

க்ேகாட்ைட யரசர்க்குாிய பட்டத்  யாைனையப் பற்றிய ெசய்தி ஒன் . அவர் 
கூறியப ேய அதைன எ கிேறன்:- 
 
    (  ேசைஷயா சாஸ்திாியார் : *இந்தப் பக்கத்தில்  ேசைஷயா சாஸ்திாிகள் படம் 
உள்ள *) 
 
    "ஒ சமயம் பட்டத் யாைனக்கு மதம் பி த்ததாகச் சிலர் என்னிடம் ெசான்னார்கள்; 
சிலகாலமாக அ  தனக்குக் ெகா க்கும் ஆகாரத்ைத உண்பதில்ைல ெயன் ம், 
ஏதாவ  ெகா த்தால் அைத எறிந்  வி கிறெதன் ம், கா ல் ேபாட்  மிதித்  
வி கிற ெதன் ம், அதன ேக ஒ வ ம் ெந ங்க யவில்ைலெயன் ம் 
ெசான்னார்கள். யாைன அ க்க  பிாிறிக் ெகாண்ேட யி ந்த . ஆகாரம் இல்லாமல் 
எவ்வள  நாள்தான் இ க்க ம்? 
 
    "உடேன அந்த யாைனயின் பாகைனக் கூப்பிட்ட ப்பி விசாாித்ேதன். அவன் 
மிக ம் பயத்ேதா  என்னிடம் வந்தான். பைழய பாகன் சில நாட்க க்கு ன்  
இறந்  விட்டதாக ம் தன்ைன அந்த யாைனக்குப் பாகனாக அதிகாாிகள் 
நியமித்தி ப்பதாக ம் ெசான்னான்; 'நான் என்ன ெசய்ேவன்! என்னால் ஆன 
தந்திரங்கைள ெயல்லாம் ெசய்  பார்த்ேதன். அ  வழிக்கு வரவில்ைல. 
இப்ெபா தான் மதம் பி க்க ஆரம்பம். இப்படாய்ேய இ ந்தால் மிஞ்சிவி ம். 
என் ைடய ரதிர்ஷ்டம் இப்ப  வந்  ேசர்ந்த !' என்றான். நான், 'இப்ெபா  
எங்ேக இ க்கிற  அ ?' என்  ேகட்ேடன். அவன் இடத்ைதக் கூறி விட் ,'அதன் 
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நிைல பயங்கரமாக இ ந்தைமயால் நான்கு கால்களி ம் சங்கி யிட்  
ஜாக்கிரைதயாகக் கட் யி க்கிேறன்' என்றான். 
 
    "நாேன ஒ ைற அந்த யாைனையப் பார்க்க வி ம்பிேனன். ஒ  நாள் அந்த 
யாைன இ ந்த இடத் க்குப் ேபாேனன். க ம் , அாிசி, அச்சுெவல்லம் 

த யைவகைள ஆட்களிடம் ெசால்  எ த் வரச் ெசய்ேதன். க ம்ைப அதனிடம் 
ேபாடச் ெசான்ேனன். அதைன யாைன எ த்  ம ப ம் கீேழ ேபாட் விட்ட ; 
அப்பால் பயங்கரமான குரேலா  அ  ழங்கிய . அத ைடய கண்களி ந்  நீர் 
தாைர தாைரயாக ெப கி வழிந்த . 
 
    "இந்த நிைலயில், அந்த யாைனையச் சுற்றி ேவ க்ைக பார்க்க அங்ேக வந்  சிலர் 
கூ னார்கள். சில நிமிஷங்கள் ெசன்றன. யாைனகூட்டத்ைதப் பார்த்த . திடீெரன்  
எைதேயா திதாகக் கண்ட  ேபாலக் கூட்டத்தின் ஒ  பக்கமாக ேநாக்கித் தன் 

திக்ைகைய நீட்  நீட் க் கத்தத் ெதாடங்கிற் . 
 
    "அ  தன் திக்ைகைய நீட் ய பக்கத்தில் ஒ  மா  நின்  ெகாண் ந்தாள்; 
அவள் விம்மி விம்மி அ தாள். அவ ைடய கண்ணீ க்குக் காரணம் லப்படவில்ைல. 
யாைனயின் கண்ணீ க்கும் அவ ைடய கண்ணீ க்கும் ஏேதா சம்பந்தம் இ க்க 
ேவண் ெமன்  நான் ஊகித்ேதன்.உடேன அவைள அைழத் , 'நீ யார்? எதற்காக 
அ கிறாய்?'என்  ேகட்ேடன். 
 
    "அவள், சாமீ! இந்த யாைனக்குப் பாகராயி ந்தவர் என் ஷர். அவர் இரண்  
வாரத் க்கு ன் இறந் ேபானார். இந்த யாைனைய அவர் ெசாந்தப் பிள்ைளையப் 
ேபாலேவ காப்பாற்றி வந்தார். அவர் இறந்  ேபான க்கத்தால் நான் ெவளியிேல 
வரவில்ைல. இதற்கு மதம் பி த்தி க்கிறெதன்  சில ேபர் ெசான்னார்கள். எங்கள் 

ட் ப் பிள்ைளையப் ேபால வளர்ந்த இைதப் பார்த் விட் ப் ேபாகலாெமன்  
வந்ேதன். எத்தைன தடைவ என் ைகயால் இதற்குத் தீனி ெகா த்தி க்கிேறன்! இைதப் 
பார்க்கிறேபா  என் ஷ ைடய ஞாபகம் வந்த ; அதனால் க்கம் தாங்க 

யவில்ைல. அவர் இ ந்தால் இந்த யாைனக்கு இப்ப த் ன்பம்வரப் 
பார்த் க்ெகாண் ப்பாரா?' என்  ெசால்  விட்  மீண் ம் அ தாள். 
 
    "நான் அவைளச் சமாதானப்ப த்தி, 'நீ வ த்தப்பட ேவண்டாம். இந்த யாைனக்கு 
உன் ைகயால் ஏதாவ  ெகா ; வாங்கிக் ெகாள்கிறதா பார்ப்ேபாம்' என்ேறன். 
 
    "அவள் ஒ  க ம்ைப ெய த்  யாைனயி ைடய திக்ைக எட் ந் ரத்திற்குச் 
ெசன்  பயந்  ெகாண்ேட அைத நீட் னாள். யாைன மிக்க ஆவேலா  அைத 
வாங்கிக் ெகாண்ட . அதனால் ேமெலல்லாம் தடவிக் ெகாண்ட . பிறகு தன் 
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வாய்க்குள் ைவத் க்ெகாண்  தின்ன ஆரம்பித்த . அங்கி ந்த யாவ ம் 
ஆச்சாியமைடந்  சந்ேதாஷத்தால் ஆரவாரம் ெசய்தார்கள். 
 
    அவள் பின் ம் சில க ம் கைள யாைனக்குக் ெகா த்தாள். எல்லாவற்ைற ம் அ  
தின்ற . அதற்குத் தன் பைழய பாகனிடத்தில் இ ந்த அன்பின் உ தி இதனால் 
ெதாிந்த . அவ ைடய மரணேம அந்த யாைனக்கும் அவன் மைனவிக்கும் கண்ணீைர 
உண்டாக்கக் காரணமாயிற் ெறன்பைத நான் உணர்ந்த ேபா  என் கண்ணி ம் 
நீர்த் ளி உண்டாயிற் . 
 
    "விஷயம் எனக்கு நன்றாக விளங்கிய . யாைனயின் ேநாய்க்குப் பாிகார ம் 
ெதாிந்த . ேநாில் பார்க்காமல் விஷயத்ைதக் ேகள்வி ற்  யாைனயின் மதநீைரப் 
பார்க்க எண்ணிச் ெசன்ேறன். அ  கண்ணீரால் தன் க்கத்ைதத் ெதாிவித்த . 
அன் தல் அந்த யாைனக்குப் பைழய பாகன் மைனவிேய கவளம் ஊட் வந்தாள். 
அவள் ட் ப் பிள்ைளையப் ேபால வளர்ந்த அதற்கு அவள் உணவளித்தல் தாேன 
நியாயமாகும்? திய பாக ம் நாளைடவில் அவள் லமாக யாைனயின் பழக்கத்ைதப் 
ெபற்றான். அந்த யாைனயால், தன் கணவன் இறந்தபின் ம் அவ க்கு 
ஸம்ஸ்தானத்தின் உதவி கிைடத்த . ஷ க்குப் பின்  பிள்ைள தாையக் 
காப்பாற் ம் ைறக்கு இ  ெபா த்தமாக இ ந்த ." 
    --------- 
 

5. உதிர்ந்த மலர்கள் * 
 
    *1889-ஆம் வ ஷம். 
 
    பத் ப் பாட்ைட நான் ஆராய்ந்  பதிப்பிக்கத் ெதாடங்கியேபா  எனக்கு த ல் 

ல ள்ள பிரதி கிைடக்கவில்ைல. பத ைர மட் ம் அடங்கிய பிரதிகேள கிைடத்தன. 
அதன் தற் பதிப்பில் உைரயி ந்  ெதாகுத்த லத்ைதேய ெவளியிட்ேடன். 
அக்காலத்தில் லப்பிரதி எங்ேக ம் கிைடக்குேமாெவன்  சிரமப்பட் த் ேத ம் 
பயனில்ைல. 
 
    உைரயில் நச்சினார்க்கினியர் ெகா த் ள்ள லப்பகுதிகைள இைணத்  எ ைக, 
ேமாைன,ெபா ட்ெடாடர்  த யவற்ைற ஆராய்ந்  ஒ வைகயாக அைமத் க் 
ெகாண்ேடன். அந்த நிைலயி ம் ஓர் இைட  உண்டயிற் . 
 
    பத் ப்பாட் ல் எட்டாவ  பாட்டாக இ ப்ப  குறிஞ்சிப்பாட்ெடன்ப . அ  
சங்கப் லவர்களில் தைல சிறந்தவராகிய கபிலரால் ஆாிய அரசனாகிய பிர கத்தன் 
என்பவ க்குத் தமிழின் நயத்ைதத் ெதாிவிக்கும் ெபா ட் ப் பாடப் 
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ெபற்ற .அதன்கண் ஒ  தைலவி ஒ  தைலவைனக் கண்  கா ற்  அள வளாவிய 
ெசய்தியாகிய களெவா க்கம் மிக அழகாகச் ெசால்லப்ப கின்ற : 
 
    மைலவாணர் மகளாகிய ஒ  தைலவிைய அவ ைடய 
தாய்,"திைனக்ெகால்ைலையக் காத்  வ வாயாக"என்  கூறித் ேதாழி டன் 
அ ப்பினாள். தைலவி ம் ேதாழி ம் திைனக்ெகால்ைலக்குச் ெசன்  
ப ரண்ேம ந்  கிளி த யவற்ைற ஓட் க் ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    பிறகு அ வியிேல விைளயா  மகிழ்ந் ம், பாட் க்கைளப் பா ம், பலவைகயான  
அழகிய மலர்கைளப் பறித் ப் பாைறயிேல குவித் ம், தைழகைளெயல்லாம் 
ஆைடேபாலக் கட்  உ த் ம், மாைலெதா த்  அணிந் ம், இைடயிைடேய 
கிளிகைள ஓட் ம் ெபா  ேபாக்கினார்கள். 
 
    அப்ெபா  அங்ேக ஒ  தைலவன் வந்தான். அவன் அழகும் ர ம் உைடயவன். 
அவன் தன் தைலமயிாில் எண்ெண ம் மயிர்ச் சாந் ம் சியி ந்தான். 
அகிற் ைகயினால் அதைன உலர்த்தினைமயின் அதில் வாசைன கமழ்ந்த . 
அவ்வாசைனபற்றி வண் கள் அவன் கு மியிேல ெமாய்த்தன. பல மலர்கைள அவன் 
தன் தைலயில் அணிந்  பிச்சி மலரால் ெதா த்த ஒற்ைறவடத்ைதச் சுற்றிக் 
ெகாண் ந்தான். ஒ  காதில் அேசாகந்தளிைரச் ெச கியி ந்தான். மாைல ம் 
ஆபரண ம் அவன் மார்பிேல விளங்கின. ைகயில் வில்ைல ம் அம் கைள ம் 
ஏந்தியி ந்தான். இைடயிேல கச்ைச ம் கா ேல ரக்கழ ம் திகழ்ந்தன. 
 
    அவேனா  சில நாய்கள் வந்தன. அைவ குைரத் த் தைலவிைய ம் ேதாழிைய ம் 
வைளத் க்ெகாண்டன. அவர்கள் அஞ்சி ேவறிடத்திற்குச் ெசல்ல யன்றார்கள். 
அப்ெபா  அவ் ரன் அவர்கைள ேநாக்கி இனிய ெசாற்கைளக் கூறி அவர்கள் 
அழைகப் பாராட் னான். 
 
    எப்ப ேய ம் அவர்கேளா  ேபச ேவண் ெமன்ப  அவன் வி ப்பம். அதனால் 
ெபாய்யாக, "நான் ேவட்ைடயா  வந்ேதன். யாைன த ய சில மி கங்கள் எனக்குத் 
தப்பி இங்ேக வந்தன. அவற்ைற நீங்கள் கண்டீர்கேளா?" என்  வினாவினான்.மகளிர் 
இ வ ம் நாணமிகுதியால் ஒன் ம் விைட பகரவில்ைல. 
 
    ேம ம் அவன், "என் வினாவிற்கு ஏற்ற விைட தாராவி ம் என்ேனா  ஒ  
வார்த்ைதயாவ  ேபசக்கூடாதா?" என்  ெசால் விட்  ஒ  ங்ெகாம்ைப எ த் க் 
குைரத் க் ெகாண் ந்த தன் நாய்கைள அ த்  அடக்கினான். தைலவியின் 
வாயி ந்  ஒ  ெசால்ேல ம் வ ேமாெவன்  எதிர்பார்த்  நின்றான் அவன். 
ஒன் ம் வரவில்ைல. 
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    அப்ெபா , ேவடன் ஒ வனால் திைனப் னத்தி ந்  ரத்தப்பட்ட ஒ  
யாைனயான  மதமிகுந்  மரங்கைள றித் க் ெகாண்  அவ்வழிேய வந்த . 
அைதக்கண்ட அம்மகளிர் இ வ ம் அஞ்சி ந ங்கினர். அவர்க ைடய நாணம் இ ந்த 
இடம் ெதாியாமல் மைறந்த . உயி க்ேக ஆபத்  வந்த ேபா  நாணம் என்ெசய் ம்! 
உடேன அவ் ரன கிேல ஓ ச் ெசன்  ந ங்கி நின்றார்கள். 
 
    நிைனத்த ெபா ள் ைகவந்தவைனப்ேபால  அவன் மகிழ்ந்  மிக ம் எளிதாக ஓர் 
அம்ைபத் ெதா த்  யாைனயின் கத்தில் எய்தான். அ  ெவ வி ஓ  விட்ட . 
மகளிர் அச்சம் நீங்கினர். 
 
    தைலவ க்கும் தைலவிக்கும் இைடேய ஒ வைக அன்  உண்டாயிற் . பிறகு 
மகளிர் இ வ ம் மைலய வியிேல குதித்  விைளயா ைகயில் கால் நிைலயாமல் 
நீரால் இ த் ச் ெசல்லப் பட்டனர். அப்ெபா  தைலவன் ெசன்  அவர்கைளக் 
காப்பாற்றினான். தைலவிையத் த விக் ெகாண்  அன்  ெசய்தான். அ தல் 
அவ்வி வ ம் காதலராயினர். தினந்ேதா ம் ெசன்  தைலவன் தைலவிையக் கண்  
அளவளாவி வந்தான். தைலவி காைலயிேல திைனப் னஞ் ெசல்வ ம் கிளிைய 
ஓட் வ ம் தைலவைனக் கண்  ேபசி அளவளாவி மகிழ்வ ம் மாைலயிேல தன்  
தி ம் வ மாக இ ந் வந்தாள். 
 
    பின்  திைனக்கதிர் விைளந்த டன் தைலவிக்குத் திைனப் னங்காக்கும் ேவைல 
ஒழிந்த . இதனால் அவள் தன் ட் ேலேய இ ந்தாள். அக்காலத்தில் தைலவன் 
இராப்ெபா தில் அவைள நா  ட் ற்கு வந்  ெசன்  ெகாண் ந்தான். 
 
    அவன் வ ம்ேபா  இராக்காலமாத ன் இைடவழியிேல அவ க்கு ேநரக்கூ ம் 
அபாயங்க க்கும் தன் ஊாி ம் ட் ம் உள்ள காவல்க க்கும் பயந்  தைலவி 
வ ந்தினாள். அந்த வ த்த மிகுதியினால் அவள் உடல் ெம ற்ற . அம்ெம ைவக் 
கண்ட தாய் த ேயார் அதற்குக் காரணம் யாெதன்  ஆராயத் ெதாடங்கினர். 
 
    தைலவிக்கு உண்டான ேநாய், ம ந்தால் தீர்வதன்ெறன்பைத அவர்கள் அறிந்திலர். 

தியவர்கைள ம் ெதாிந்தவர்கைள ம் ேகட்டார்கள்; கட க்குப் ைச ேபாட்டனர்; 
அவர்களால் ேநாயின் காரணத்ைத அறிய யவில்ைல. உண்ைம ய றியாமல் 
அவர்கள் வ ந் வைத ம் தான் தைலவைன மணம்ெசய்  ெகாள்வதற்கு வழியின்றித் 

ன் வைத ம் தைலவி உணர்ந்  ேயாசித்தாள். 'நம் ைடய காதைல 
ெவளிப்ப த்தாவி ன் அதைன ய றியாத இவர்கள் ஏேத ம் ெசய்யத் ணிவார்கள். 
அதனால் ந ம் ைடய காத க்கும் கற் க்கும் குைற ேந ம். ஆபரணங்கள் 
உைடந் விட்டால் ம ப  தி த்தி அைமத் க்ெகாள்ளலாம். ஒ க்க ம் கற் ம் 
வ வினால் ம ப ம் அைமத் க்ெகாள்ள மா? எப்ப ேய ம் நம் நிைலையத் 
தாய்க்குத் ெதாிவிப்ப தான் பாிகாரம்' என்  ணிந்தாள்; ணிந்  தன் 
உயிர்த்ேதாழிக்கு அதைன அறிவித்தாள். அத்ேதாழி அதைனக் ேகட்  அவள் 
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வி ப்பத்தின்ப ேய ெசவி த்தாய்க்குத் தைலவியின் காதல் வரலாற்ைறச் 
ெசால் கின்றாள். 
 
    அப்ப ச் ெசால் ம் ைறயிேல குறிஞ்சிப் பாட்  அைமந்தி க்கின்ற . அதில் 
உள்ள வ ணைனக ம், பைழய வழக்கங்க ம், பிற ம் என் மனத்ைதக் கவர்ந்தன. 
தைலவி ம் ேதாழி ம் பல மலர்கைளப் பறித் ப் பாைறயிேல குவித்த ெசய்தி 
கூறப்ப மிடத்தில் 99 மலர்களின் ெபயர்கள் வ கின்றன. 'இவ்வள  க்களின் 
ெபயர்கைள எதற்காக அ க்கி இங்ேக ெசால்ல ேவண் ம்?' என்  ேயாசித்ேதன். 
ஆாிய அரச க்குத் தமிழச் சிறப்ைப அறி த்த வந்த கபிலர், "தமிழர்கள் 
இயற்ைகயின் எழிைல நன்கு உணர்ந்தவர்கள் நிலப் பாகுபா கைள ம் மரஞ் ெச  
ெகா களின் இயல் கைள ம் ெதளிவாக ஆராய்ந்தவர்கள். அவர்க க்கு வார்த்ைதப் 
பஞ்சமில்ைல" என்பைத அவ்வரசன் ெதாிந் ெகாள்வதற்காக இப்ப ப் பா யி க்க 
ேவண் ெமன்  க திேனன். 
 
    மாைலக் காலத்ைத எவ்வள  அழகாக அவர் அதில் வ ணித்தி க்கின்றார்! 
 
    சூாியன் அத்தகிாியிேல மைறகின்றான். மான்கணங்கள் மரத்த யிேல வந்  
கூ கின்றன. பசுக் கூட்டங்கள் வயிறார ேமய்ந்  விட் த் தம் ைடய கன் கைள 
நிைனந்  விளித் க் ெகாண்ேட மந்ைதகளிற் குகின்றன. அன்றிற் பறைவ 
பைனமரத்தில் இ ந்  ைணைய அைழக்கின்ற . பாம்  இைரேத ம் ெபா ட்  
மணிைய உமிழ்கின்ற . 
 
    இைடயர்கெளல்லாம் தம் ைடய ல்லாங் குழ ல் ஆம்பற்பண்ைண 
வாசிக்கின்றனர்.ஆம்பல ம் கள் இதழ் விாிகின்றன. ' களிெலல்லாம் சுமங்க கள் 
விளக்ேகற் கின்றனர். அந்த ணர் அந்திக்கடைனச் ெசய்கின்றனர்.' 
 
    'இைலகளின் ேமல் அைமத்த பரண்களில் ேவடர்கள் ெகா ய மி கங்கைள 
அச்சு த்தக் ெகாள்ளிக் கட்ைடயால் தீ உண்டாக்குகின்றனர். ேமகங்கள் மைலையச் 
சூழ்கின்றன; எங்கும் இ ள்கின்ற . காட் ேல கல்ெலன்ற ஒ  உண்டாகின்ற . 

ள்ளினங்கள் தம்தம் கூ களில் வந்  ஒ க்கின்றன. இப்ப  மாைல வந்த .' 
 
    இவற்ைறப்ப க்கப்ப க்க இக்காட்சிகள் என் மனக்கண் ன் ேதான்றலாயின.ஒ  

ைற ப த்ேதன். இ ைற ப த்ேதன். பல ைற ம் ப த்ேதன். 
 
    ல அ கைள நன்றாக வைரயைற ெசய்  வ ம்ேபா , மலர்கைள வாிைசயாகச் 
ெசால் ம் பகுதியின் இைடேய சில அ கள் விட் ப்ேபாயினெவன்  ெதாிந்த . 
அங்ேக ஏட் ல் இடம் விடப்பட் ந்த . அழகாகத் ெதா த்த அம்மலர் வாிைசயிேல 
சில மலர்கள் காணப்படவில்ைல. அவ்வாிைசயின் அழகு அதனால் சிறி  சிைத ற்ற . 
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எவ்வள ேவா இடங்களில் ேத ம் லம் கிைடக்கவில்ைலேய என்ற வ த்தத்தால் 
ைநந்தி ந்த நான், உைரயின் உதவி ெகாண்  ஒ வா  லத்ைதச் ெசப்பஞ் 
ெசய்யலா ெமன்ற ைதாியத்ைத அைடந்தி ந்ேதன்; லவைரயைற ம் ஒ வா  
அைமந்  வந்தைமயால் தி ப்தி ற்ேறன். இைடயிேல இம்மலர் வாிைச அற்றி ந்த . 
நான் என் ெசய்ேவன்! அங்ேக ெசங்காந்தட்  தல் ெசம்  வைரயிற் பல மலர்கள் 
ெசால்லப்ப கின்றன. ெசங்ெகா ேவாி என் ம் க்கும் கூவிளம் க்கும் 
இைடயிேல சிைத  காணப்பட்ட . ஏட் ச் சுவ களில் அ வைரயைறேயா, 
அ களின் எண்ேணா இரா . எத்தைன அ கள் அங்ேக இல்ைலெயன்  
விளங்கவில்ைல. 'எத்தைன மலர்கள் உதிர்ந்  விட்டனேவா! அவற்ைற எங்ேக ேத  
எ த் க் ேகாத் க் குைறைய நிரப் ேவாம்!' என்  நான் ஏங்கிேனன். ஏ கள் ேதடாத 
இடம் ஏதாவ  இ க்கிறதாெவன்  ேயாசித்ேதன். தமிழ் வாணர்கைளப் பா காத் ம் 
ைசவத்ைத வளர்த் ம் வ ம் த ம ர ஆதீன மடத்தில் நான் அ கா ம் ஏ கைளத் 
ேதடாத  என் ஞாபகத் க்கு வந்த . 
 
    அக்காலத்தில் தி வாவ  ைறயாதீனத்திற்கும் த ம ர ஆதீனத்திற்கும் சில 
வழக்கு கள் நடந்தன.அதனால் இரண்  மடத்தினர்க க்குள் ம் ஒற் ைம இல்ைல. 
த ம ரமடத்தின் பழம் ெப ைமைய ம், தி வாவ ைற மடத்ைதப் ேபாலேவ 
அம்மடத்தி ம் தமிழ் வளர்த்த ெபாியார்கள் பலர் இ ந்தைமைய ம் நான் அறிேவன். 
ஆயி ம் தி வாவ  ைற மடத்தின் சார்  ெபற்றவனாத ன் நான் த ம ரத்திற்குச் 
ெசல்லத் ணியவில்ைல. பழங்காலத்தில் இவ்விரண்  மடங்க ம் ஒற் ைமேயா  
இ ந்தன. த ம ரத்ைதக் கீைழ ெடன் ம் தி வாவ ைறைய ேமைல ெடன் ம் 
ெசால்வார்கள். 
 
    ஆதினங்களின் இைடேய பிணக்கு ேநர்ந்தேபா  ஓர் ஆதினத்திற்குாியவர்கள் மற்ற  
ஆதினத்திற்குாியவர்கேளா  பழகாமல் இ ப்ப  வழக்கம். அதனால் 'த ம ரம் 
ெசல்வ ைதத் தி வாவ ைற மடத்தினர் வி ம்பாமல் இ த்தல் கூ ம்; த ம ரத்தினர் 
உள்ளன்ேபா  என்வரைவ ஏற் க்ெகாள்ளாமல் இ த்த ம் கூ ம்' என்ற 
எண்ணத்தினாேலேய, பல இடங்களில் ெசன்  ெசன்  ஏ கைளத் ேத வந்த நான் 
த ம ரம் ெசல்லாமேல இ ந்ேதன். 
 
    இப்ெபா  அவற்ைறெயல்லாம் எண்ணிக்ெகாண் ந்தால் காாியம் நிறேவ வ  
எப்ப ? தமிழ்ப் பணியில் இந்த ஸம்பிரதாயங்கைளப் பார்ப்ப  அவசியமன் . நமக்கு 
அெகௗரவம் ேநர்ந்தா ம் ெபாிதன் ; நம் காாியம் நிைறேவறினால் அ ேவ ெபாிய 
ெகௗரவம்' என்  நிைனத் த் த ம ரத்திற்குச் ெசல்லத் ணிந்ேதன். 
 
    கும்பேகாணத்தில் நான் ேவைலயி ந்த காலம் அ . அக்காலத்தில் 
தி வாவ ைறயில்  அம்பலவாண ேதசிகர் 17-ஆம் பட்டத்  ஆதீனகர்த்தராக 
விளங்கினார். அவாிடம் ெசன்  என் க த்ைதத் ெதாிவித்ேதன். அவர் என்பால் 



 42

ேபரன்  உைடயவராத ன் மடங்களின் இைடயிேல ள்ள பைகைமையப் 
பாராட்டாமல், "அப்ப ேய ெசய்யலாம்" என்  ெசால்  விைட ெகா த்தேதா  
மடத்தின் க்கியக் காாியஸ்தராகிய  ெபான் சாமி ெசட் யாெரன்பவைர ம் 
உடன் அ ப்பி வண்  த யவற்ைற ம் உதவினார். 
 
    அன்  சனிக்கிழைம. காைலயில் ஏ  மணிக்கு நான் ெபான் சாமி ெசட் யா டன் 
த ம ரம் ெசன்ேறன். அந்த ஊைர அதற்கு ன் பாராதவன் ஆத ன் அைத தன் 

த ல் பார்த்தேபா  எனக்குச் சிற ந்த இன்பம் உண்டாயிற் . காவிாிக்கைரயில் 
உள்ள அவ் ாின் இய ற்ைகயழைகக் கா ம்ேபா  ேசாழ நாட் ன் ெப ைமையப் 

லவர்கள் வ ணித்தி க்கும் பகுதிகள் நிைன க்கு வந்தன. 
 
    மடத்திற்குச் ெசன்ேறன். அங்ேக நிலவிய ஒ ங்கான அைமப் ம் தவக்ேகாலம் 

ண் ந்த தம்பிரான்களின் கூட்ட ம் என் உள்ளத்ைதக் கவர்ந்தன. தி வாவ ைற 
மடத்தில் அத்தைகய காட்சிகைளக் கண்  ஈ பட்டவனாத ன் த ம ரத்தி ம் 
அவற்ைறக் கண்டேபா  எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . 'இ கா ம் இங்கு 
வராத  ஒ  குைறேய' என்  கூட நான் எண்ணலாேனன். 
 
    என் வரைவச் ெசால் ய ப்பிவிட்  மடத்தி ட் ெசன்ேறன். 
 
    அங்ேக ஆதீனத் தைலவர்களாகிய  மாணிக்கவாசக ேதசிகர் ஒ  சாய்  
நாற்கா யிேல சாய்ந் ெகாண் ந்தனர். நான் அவர் அ கிேல ேபாய்க் 
ைக ைறயாகக் ெகாண்  வந்தி ந்த கற்கண் ப் ெபாட்டலத்ைத அவ க்கு ன் 
ைவத் விட்  நின்ேறன். என்ைனக் கண் ம் அவர் ஒன் ம் ேபசவில்ைல. ெவ ப்பின் 
அறிகுறியாக இ க்கலாெமன்ெறண்ணிேனன்; 'தி வாவ ைற மடத்திற்கு 
ேவண் யவர் இங்ேக வரலாமா? எதற்காக வந்தீர்' என்  க ைமயாகக் 
ேகட் விட்டால் என் ெசய்வ  என்ற அச்சம் ேவ  என் உள்ளத்தில் இ ந்த . 
ேபசாமல் அைரமணி ேநரம் அப்ப ேய நின்ேறன். ேதசிகர் ஒன் ம் ேபசவில்ைல. நான் 
ெமல்லப் ேபசத் ெதாடங்கிேனன்; "நான் குமபேகாணம் காேலஜில் தமிழ்ப்பண் தனாக 
இ ந்  வ கிேறன். தமிழ் ல்கைள ஆராய்ந்  பதிப்பிக்கத் ெதாடங்கி யி க்கிேறன். 
இப்ெபா  பதிப்பித்தற்காகப் பத் ப்பாட்  என் ம் சங்க ெலான்ைற த்தம் 
ெசய்  ெகாண் க்கிேறன். அதில் இைடயிேல ஒ  பாகம் சிைதவாக இ க்கிற . பல 
இடங்களில் ேத த் ெதாகுத்த சுவ களில் அந்தப் பாகம் காணப்படவில்ைல. இந்த 
ஆதீனத்தின் ெப ைமைய நான் நன்றாக அறிந்தவன். பல ெபாிேயார்கள் இங்ேக 
இ ந்தார்க ெளன்பைத ம் உணர்ந்தவன். இந்த ஆதீன வித் வானாக இ ந்த 
சம்பந்தசரணாலயர் இயற்றிய கந்த ராணச் சு க்கத்ைதப் பணித்  
இன் ற்றி க்கிேறன். கவிதா சார்வெபௗமராகிய ைறமங்கலம்  சிவப்பிரகாச 
சுவாமிக ைடய ஆசிாியர் இந்தமடத்தில் இ ந்த ெவள்ளியம்பலவாண 

னிவெரன்பவேர. இன் ம் பல வித் வான்கள் மடத்தின் ஆதர  ெபற் ச் சிறந்த 
நிைலயில் இ ந்தி க்கிறார்கள்; பல ல்கைள இயற்றியி க்கின்றார்கள். ஆதலால் 
இங்ேக பழங்காலந் ெதாடங்கிப் பல அ ைமயான ஏட் ச் சுவ கள் இ க்கும். 
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அவற்ைறப் பார்க்கேவண் ெமன்ற அவா எனக்கு ெந  நாட்களாக இ ந்த . இந்த 
இடத்திற்கு வந்தால் சிைதந்த பாகம் கிைடக்குெமன்ெறண்ணி வந்ேதன். ஸந்நிதானம் 
கட்டைளயிட்டால் நான் வந்த காாியத்ைதக் கவனித் க்ெகாண்  ெசல்ேவன். மடத் க் 
காாியஸ்தர்கள் சில ம் உடன் இ ந்தால் நான் விைரவில் ஏட் ச் சுவ கைளப் பார்க்க 
அ கூலமாக இ க்கும். அந்த உபகாரத்தினால் தமி க்குப் ெபாிய சிறப்  ஏற்ப ம். 
ஸந்நிதானத்தின் நன்றிைய என் ம் மறவாமல் இ ப்ேபன்" என்  ெசான்ேனன். 
 
    இவ்வளைவ ம் ேகட்டபிறகு அவர் தைல நிமிர்ந்தார். 'என்ன ெசால் வாேரா?' 
என்  அப்ெபா ம் என் ெநஞ்சம் படபடத்த . தைல நிமிர்ந்தப ேய அவர் சிறி  
ேநரம் இ ந்தார். ஏேதா ேயாசிப்பவர்ேபாலக் காணப்பட்டார். பிறகு, "நாைள 
வரலாேம" என்  அவர் வாக்கி ந்  வந்த . 'பிைழத்ேதன்' என்  நான் 
எண்ணிக்ெகாண்ேடன்; 'இந்த மட் ம் அ மதி கிைடத்தேத' என்  மகிழ்ந்ேதன். 
"உத்தர ப்ப ேய ெசய்கிேறன்" என்  ெசால்  ம நாள் வ வதாக விைட 
ெபற் க்ெகாண்  ெபான் சாமி ெசட் யா டன் மா ரம் ெசன்ேறன். த ம ரம் 
மா ரத்திற்கு அ கில்தான் இ க்கிற . 
 
    மா ரத்தில் அக்காலத்தில், சிறந்த தமிழ் வித் வா ம்  மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ைள 
யவர்க ைடய மாணாக்க ம் ன் ப் ேவைலயில் இ ந்  உபகாரச் சம்பளம் 
ெபற்றவ மாகிய ேவதநாயகம்பிள்ைள இ ந்தார். அவர் ட் ற்குப் ேபாேனன். அவர் 
ேநாய்வாய்ப்பட்  மிக ம் ெம ந்தி ந்தார். அவைரப் பார்த் , அவர  உடல்நிைல 
கண்  வ ந்திேனன். அவர், "நான் இப்ெபா  வியாதிேயா  சண்ைட ேபா கிேறன்; 
என்ேனா  அ  சண்ைடேபா கிற . நார் ஜயிக்கிறார்கேளா, ெதாியவில்ைல" என்  
ெசான்னார். வியாதிேய ஜயித்ததனால் அதன்பின் சில மாதங்களில்அவர் 
இவ் லகவாழ்ைவ நீத்தார். 
 
    அன்  ேவதநாயகம் பிள்ைளேயா  ேபசிப் ெபா  ேபாக்கிேனன். இராத்திாி 

வ ம் எனக்குச் சாியாகத் க்கேம வரவில்ைல. என் மனம் த ம ரத்திேல 
இ ந்த . ஏ கைளக் குவியல் குவியலாக் என் ன் ெகாண் வரச்ெசய்  
பார்ப்பதாக ம் எவ்வளேவா அாிய ல்கள் இ ப்பதாக ம் மனத்திேல பாவைன 
ெசய் ெகாண்ேடன். அந்த ஓர் இர  ஒ  கமாக இ ந்த் . எப்ெபா  
வி ெமன்  காத்தி ந்ேதன். 
 
    வி ந்த . உடேன ெபான் சாமி ெசட் யா டன் றப்பட்  ஏ  மணிக்குத் 
த ம ரம் ேபாைனன். அன் ம்  மாணிக்க வாசக ேதசிகர் தல் நாள் இ ந்த 
ேகாலத்திேலேய இ ந்தார். அேத சாய்  நாற்கா ; அேத ெமௗனமான நிைல. நா ம் 

தல் நாைளப் ேபாலேவ அ கிேல ேபாய் நின்ேறன். 
 
    சிறி  ேநரத்திற்குப் பின் அந்த மடத்திற் கா பாறாக இ ந்த  சாமிநாதத் தம் 
பிராெனன்பவர் அவ்வழிேய வந்தார். அவேரா  எனக்குப் பழக்கம் இல்லாவி ம் 
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என்ைனப்பற்றி அவர் நன்றாக அறிந்தி ந்தார். நான் தமிழ் ல்கள் விஷயத்தில் 
ேமற்ெகாண்ட உைழப்ைப ம் தி வாவ ைற யாதீனத்திற்கு 
ேவண் யவெனன்பைத ம் அவர் ேதசிக க்கு எ த் ச் ெசான்னார். ேகட்ட ேதசிகர் 
ெமல்ல, "சாி; ஆகேவண் ய காாியத்ைதக் கவனிக்கலாேம" என்  உத்தரவிட்டார். 
 
    சில ஓ வார்கைள ம் கணக்குப் பிள்ைளகைள ம் எனக்கு உதவி ெசய் ம்ப  
ேதசிகர் கட்டைளயிட்டார். அவ்வாதீனத் ப் ஸ்தக சாைலக்கு அவர்கள் என்ைன 
அைழத் ச் ெசன்றார்கள். அங்ேக பல ஏட் ச்சுவ கள் இ ந்தன. எல்லாவற்ைற ம் 
எ த்  ஓாிடத்தில் ெதாகுத்  ைவத்தார்கள்; ஆயிரக்கணக்கான ஏட் ச் சுவ கள் 
இ ந்தன. அவற்ைறக் கண்ட டேன எனக்கு வியப்  உண்டாயிற் . எல்லாம் பைழய 
ஏ கேள; திதாக எ தப் பட்ட ஏ  ஒன்ேற ம் அதிற் காணப்படவில்ைல. பல 
காலமாகப் ேபாற்றிப் பா காக்கப்பட்ட அவ் ேவ கைள ஒவ்ெவான்றாகச் ேசாதிக்கத் 
ெதாடங்கிேனன். 
 
    உடனி ந்தவர்களில் ஒ  சாரார் சுவ களின் கட்ைட அவிழ்த் க் ெகா த்தார்கள். 
நான் ஒவ்ெவான்றாகப் பார்த்ேதன். பார்த்த டன் அவற்ைற மீண் ம் ஒ  சாரார் 
நன்றாகக் கட் ைவத்தார்கள். சுவ கைளப் பார்ப்ப ம் ஒ ங்காகக் கட் வ மாகிய 
காாியங்களில் அவர்க க்கு நல்ல பழக்கம் இ ந்த . 
 
    சுவ கைளப் பார்த் க்ெகாண்ேட வந்ேதன். ஸ்தல ராணங்கள், மகா ராணங்கள், 
பிரபந்தங்கள், ைசவசாஸ்திரங்கள் த ய பல வைககள் இ ந்தன. ெதால்காப்பியம் 

த ய இலக்கண ல்கள் உைரக டன் இ ந்தன. சில ல்களிற் பல பிரதிகைளக் 
கண்ேடன். சிவத ேமாத்திரத்தில் மட் ம் ற் க்கு ேமற்பட்ட பிரதிகள் இ ந்தன. 
அங்ஙனம் இ ப்பதற்குக் காரணம் என்னேவன்  நான் விசாாித்ேதன். "இங்ேக ற  

ண்பவர்களில் ஒவ்ெவா வ க்கும் காஷாயம் ெகா ப்பவர்கள் இந்த ன் பிரதி 
ஒன்ைறக் ெகா ப்ப  இவ்வாதீனத்தின் வழக்கம். அதனால் இவ்வள  பிரதிகள் 
ேசமித்  ைவக்கப்பட் க்கின்றன" என்  உடனி ந்தவர்கள் ெசான்னார்கள். 
என் ைடய தமிழாசிாியராகிய  மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ைள ஒ ைற சிவத  
ேமாத்தரச் சுவ  எங்கும் கிைடக்காமல் அதைனப் ெப வதற்கு எவ்வளேவா 
சிரமப்பட் க் கைடசியில் ஒ  மாணாக்கர் ெசய்த தந்திரத்தால் மிக ம் அாிதாகச் 
சிலநாள் மட் ம் ைவத் க்ெகாள் ம்ப  ஒ  பிரதிையப் ெபற்றார்கள். * அவ்வரலா  
அப்ெபா  எனக்கு ஞாபகத் க்கு வந்த . 
    --------------- 
    *  மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள் சாித்திரம், பாகம் 1, பக்கம், 108-16. 
 
    ஏட் ச்சுவ கைளச் ேசாதித்  வ ம்ேபா  நான் பல அ ைமயான ல்கைளப் 
பார்த்ேதன். அவற்ைறப் ெப வதில் எனக்கு வி ப்பம் இ ப்பி ம் அதிகப் 
பழக்கமில்லாத அவ்விடத்தி ள்ளவர்கள் த வார்கேளா மாட்டார்கேளா என்  அஞ்சி 
வாளாவி ந்ேதன். அன்றி ம் என் ைடய நாட்டம் வ ம் பத் ப்பாட் ேல தான் 
பதிந்தி ந்த் . மிக விைரவாகச் சுவ கைளப் பார்த்  வந்ேதன். பகல் பன்னிரண்  
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மணி வைரயி ம் பத் ப் பாட்  அகப்படவில்ைல. பல  சுவ கைளப் பார்த்ேதன்; 
பயனில்ைல. இைடயிேல சிறி  ேநரம் உண் வதிற் ேபாயிற் ; மற்றக்கால 

வ ம் சுவ கைளப் பார்த் க்ெகாண்ேடயி ந்ேதன். 
 
    நாழிைக ஆகிக்ெகாண் ந்த ; பல சுவ கள் ேசாதிக்கப் பட்டன; பத் ப்பாட்  
மட் ம் அகப்படவில்ைல. 
 
    சூாியன் மைறந்தான். அன்  சூாிேயாதய காலத்தில் என்மனம் த ம் ர மடத்  
ஏட் ச் சுவ கைளக் காண்பதில் ஊக்க ம் நாம் ேத ய  கிைடத் வி ம் என்ற 
நம்பிக்ைக ம் உைடயதாக இ ந்த . சூாிய அஸ்த மன காலத்திேலா என் நம்பிக்ைக 
தளர்ந்த . குறிஞ்சிப் பாட் ன் குைற நிரம்பாமேல ேபாய் வி ேமா என்ற ஏக்கம் 
தைலப்பட்ட . வி பட்ட மலர்கைள நாம் காணக் ெகா த்  ைவக்கவில்ைலேய என்  
இரங்கிேனன். குறிஞ்சிப் பாட் ள்ள மலர்கெளல்லாம் ஒ  மாைலயாக என் 
அகக்கண் ன் வந்  நின்றன. அம்மாைலயின் இைடயிேல சில மலர்கள் 
உதிர்ந்தைமயின் அ  குைறயாக இ ப்ப  ேபான்ற ேதாற்றத்ைத ம் நான் கண்ேடன். 
'ஐேயா! இந்த மாைல நிரம் மா?' என்  எண்ணி எண்ணி ைநந்ேதன். 
 
    இர  வந் விட்ட . உயரமான குத்  விளக்குகைள ஏற்றிக் ெகாணர்ந்தார்கள். 
அவற்றி ள்ள சுடைரத் ெதா விட்  நான் ேம ம் பார்க்கத் ெதாடங்கிேனன். மணி 
ஏ  ஆயிற் ; அதன் பின் எட்  அ த்த . மனக்கலக்கத்ேதா  பார்த் க்ெகாண்ேட 
வந்ேதன். 'இந்தத் தமிழ்நா தான் எவ்வள  ரதிர்ஷ்ட ைடய ! இவ்வள  
அ ைமயான ல்கைளப் பறிெகா த் த் தவிக்கின்றேத!' என்  எண்ணி 
உ கிேனன். ஒன்ப  மணி ம் ஆயிற் . 
 
    அப்ெபா  ஆதீனத் தைலவாராகிய  மாணிக்கவாசக ேதசிகர் அங்ேக வந்தார். 
அன்  அவர் மிளகுக்காப் ச் ெசய் ெகாண்ட தினம். சைட ைடயவர்கள் எண்ெணய் 
ேதய்த் க்ெகாள்வ  வழக்கமில்ைல. மிளகு த ய சில ெபா ட்கைளப் பால் விட்  
அைரத் த் ேதய்த் க் ெகாள்ளவார்கள். அதற்குத்தான் மிளகுக்காப்  என்ற ெபயர். 

ரம் ர ஆதீனத்தைலவர்கள் சடாதாாிகள். மாணிக்கவாசக ேதசிகர் மிளகுக்காப் ச் 
ெசய் ெகாண்டைமயால் அவ ைடய சைட ஈரமாக இ ந்த . அைதப் 

லர்த் வதற்காக ஒ  தவசிப்பிள்ைள அைதக் ைகயில் தாங்கி நின்றான். 
மற்ெறா வன் ப ட் ையப் பி த் க்ெகாண்  அதற்குப் ைக ட் க்ெகாண்  
நின்றான். ேவெறா வன் ப ட் யில் தசாங்கம், சாம்பிராணி த யவற்ைறப் 
ேபாட் க் ெகாண் ந்தான். 
 
    இந்த நிைலயில் வந் நின்ற ேதசிகைரக் கண்ட ம் நான் எ ந்ேதன். அவர் 
நின்றப ேய ைகயமர்த்தி, "நீங்கள் அப்ப ேய இ ந்  பா ங்கள்" என்  
ெசால் விட் ச் சிறி ேநரம் நின்றனர். அப்பால், "ஏதாவ  கிைடத்த்தா?" என்  
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ேகட்டார். நான் மிக்க கவைலேயா , "பல அ ைமயான ஏட் ச்சுவ கள் 
இ க்கின்றன. ஆனா ம், எனக்கு எ  ேவண் ேமா அ  கிைடக்கவில்ைல. இங்ேக 
இல்ைல ெயன்றால் ேவறிடங்களில் இ க்கநியாயமில்ைல. என் ைடய அதிர்ஷ்டம் 
இப்ப  இ க்கிற " என்  ேசார்  லப்ப ம் ெதானியில் விைடயி த்ேதன். 
 
    "இ ந்தி க்கும். யாராவ  ெகாண்  ேபாயி ப்பார்கள்" என்  அவர் ெசான்னார். 
 
    "இந்த இடத்ைதத் தவிரச் சுவ கள் இ க்கும் இடம் இந்த மடத்தில் ேவ  
உண்ேடா?" என்  ேகட்ேடன். ேவைலக்காரர்கள் இல்ைலெயன்  ெசான்னார்கள். 
 
    அப்ெபா , ன்ேன குறிப்பிட்ட கா பா   சுவாமிநாதத் தம்பிரான் அங்ேக 
வந்தார். எனக்கு ேவண் ய சுவ  கிைடக்காமல் வ த்தத்ேதா  யான் ெசால் க் 
ெகாண் ந்தவற்ைறக் ேகட்ட அவர், "சில தினங்க க்கு ன் பதிெனட்டாம் 
ெப க்கில் காவிாியிற் ெகாண் ேபாய் விட் வ வத்றகாகப் பல பைழய கணக்குச் 
சு ைணகைள ம் சிதிலமான ேவ  சுவ கைள ம் கட் ச் சிறிய ெதாில் 
ைவத் க்ெகாண்  ேபானார்கள். அதில் சில பைழய ஒற்ைற ஏ கைளக் கண்ேடன். 
ஒ ேவைள மடத் த் தஸ்தாேவஜாக இ க்கலா ெமன்  எண்ணி அைவகள்மட் ம் 
எ த் க்கட்  என் பீேராவின்ேமல் ைவக்கச் ெசய்ேதன். அைவகளில் ஏதாவ  
இ க்கிறதா என்  பார்க்கலாம்" என்  ெசான்னார். 
 
    "பார்க்கிேறன். அவற்ைறக் ெகாண்  வரச் ெசய்தால் அ கூலமாக இ க்கும்" என்  
நயந்த குர ல் நான் கூறிேனன். உடேன அவர் உத்த ரவிடேவ ஒ வர் ெசன்  ஒ  
கட்  ஒற்ைற ஏ கைள எ த் க் ெகாணர்ந்  என் ன் ேபாட்டார். மிக்க ஆவேலா  
அவற்ைறப் பார்க்கத் ெதாடங்கிேனன்.அந்தக்கட் ல் பலவைகயான அள ள்ள ஒற்ைற 
ஏ கள் இ ந்தன. 
 
    சிலவற்றில் கணக்கு எ தப்பட் ந்த . சிலவற்றிற் ெபாிய ராணச் ெசய் ட்கள் 
காணப்பட்டன; இல க்கணச் சுவ களின் ஏ கள் சில காணப்பட்டன. அவற்ைறப் 
பார்த்  வந்ேதன். 
 
    ஓர் ஏட்ைடப் ப த் ப் பார்த்ேதன். அ  பத் ப்பாட்  ஏடாக இ ந்த . 
அக்காலத்தில் பத் ப் பாட்  உைர வ ம் என் ஞாபகத்தில் இ ந்த . அதனால் 
அந்த ஏட் ந்த  பத் ப் பாட்  உைரேய என்பைதக் கண் ெகாண்ேடன். என் 
உள்ளம் சிறிேத ஊக்கம் ெபற்ற . 
 
    அப்பால் அந்த ஏட் ன் அளவில் இ ந்த ேவ  ஏ கைள ெயல்லாம் ெதாகுத்ேதன். 
அவற்ைறப் ப த் ப் பார்க்கேவா ேநரமில்ைல. மணி பத் க்குேமல் ஆயிற் . ம நாள் 
நான் கும்பேகாணத்தில் இ க்க ேவண் யவன்; ஆத ன் அந்த ஒற்ைற ஏ கைள 
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அப்ப ேய எ த் க்ெகாண் ேபாய் ஆராயலாெமன்  எண்ணிேனன், ஆதீனத் 
தைலவாிடம், "இப்ெபா  நாழிைகயாய் விட்ட . நான் வி யற்காைலயில் 
மா ரத்தில் ரயிேலறிக் கும்பேகாணம் ேபாகேவண் ம். ஸந்நிதானத்தில் 
உத்தரவானால் இந்த ஒற்ைற ேய கைள எ த் க்ெகாண்  ேபாய்ப் பார்க்கிேறன். 
இதில் எனக்கு ேவண் யைவகைள மட் ம் ெபா க்கிக் ெகாண்  கணக்கு த யைவ 
இ ந்தால் ஜாக்கிரைதயாகக் ெகாண் வந்  ேசர்த்  வி கிேறன். இதில் சிறி ம் 
சந்ேதகம் ெகாள்ளேவண்டாம்" என்  உ திெமாழி கூறிேனன். 
 
    "அப்ப ேய ெசய்யலாம். அதில் என்ன தைட?" என்  ேதசிகர் அன்ேபா  
உடம்பட்டனர். தல்நாள் வந்தேபா  அவர் இ ந்த நிைலைய ம் அப்ெபா  அவர் 
அன்ேபா  கவனித் க்ெகாண் ந்  ஒற்ைற ஏ கைளக் ெகாண் ேபாகும்ப  
அ மதி யளித்தைத ம் நிைனக்கும்ேபா  எனக்கு வியப் ண்டாயிற் . "எல்லாம் 
தி வ ட் ெசயேல"எ ன்  எண்ணி ஆ தல் அைடந்ேதன். 
 
    ஐம்ப  அ ப  ஒற்ைறேய கைள அப்ப ேய க ட் க்ெகாண்  எல்ேலாாிட ம் 
விைட ெபற் ப் றப்பட்  மா ரம் வந்  ேசர்ந்ேதன். அன்றிர  நான் உண  
உட்ெகாண்ேடேனா, இல்ைலேயா ஞாபகம் இல்ைல. 
 
    ம நாட்காைல ரயிேலறிக் கும்பேகாணம் வந்  ேசர்ந்ேதன். ெகாண் வந்த 
ஒற்ைறேய கைளப் பிாித் ப் பார்த்ேதன். சில பத் ப்பாட்  உைர ஏ கள் 
ஒன்றற்ெகான்  சம்பந்தமில்லாமல் கலந்தி ந்தன. ஆத்திரத்ேதா  ஒவ்ெவான்றாகப் 
பார்த்ேதன். நான் எந்தப் பாகம் காணாமல் தவித்ேதேனா அைத ஓர் ஏட் ேல 
பார்த்ேதன். என் உச்சி தல் உள்ளங்கால் வைரயில் ஒேர மயிர்க்கூச்சல் 
உண்டாயிற் . என் கண்கைளத் ைடத் த் ைடத் ப் பார்த்ேதன்; ஏட்ைட ம் 

ைடத் ப் பார்த்ேதன். 
 
    குறிஞ்சிப் பாட் த்தான் என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல; வி பட்ட மலர்கைளேய நான் 
அதில் கண்ேடன். 
 
        1 'ேதமா-ேதமாம் ,மணிச்சிைக-ெசம்மணிப் , 
        உாி  நா  அவிழ் ெதாத்  உந் ழ்-தனக்கு 
        உாித்தாக நா ம் விாிந்த ெகாத்திைன ைடய 
        ெப ங்கிற் ' 
 
    என்ற சி பகுதிேய வி பட் ந்த .என் மனம் ஆ த ற்ற . இழந்த 
குழந்ைதையக் 
    கண்ெட த்த தாய்க்கு உண்டாகும் மகிழ்ச்சி ையத்தான் அதற்கு உபமானமாகக் 
கூறலாம். 
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    ----------- 
    1 குறிஞ்சிப் பாட் . 64-65, உைர 
 
    வி பட்ட மலர்கள் ன்ேற. ஆனா ம் அந்த மலர்கைளத் ேத  என் மனம் 
அைலந்த . ன்  என்ப  அதற்கு ன் எனக்குத் ெதாியா . ன்றாக இ ந்தால் 
என்ன? ப்பதாக இ ந்தால் என்ன? குைற குைறதாேன? 
 
    அப்பால் குறிஞ்சிப் பாட்  ைம ம் ெசப்பஞ்ெசய்  ெகாண்ேடன். குைற 
நிரம்பிய குறிஞ்சிப் பாட்ைட இப்ெபா  பத் ப் பாட் ப் பதிப்பிற் காணலாம். 
 
    பத் ப்பாட்  ஏ கைள மட் ம் தனிேய எ த் ைவத் க்ெகாண்  மற்ற வற்ைற 
நான் வக்களித்தப ேய த ம ரம் மடத்திற்கு அ ப்பிவிட்ேடன். அவற்ைற 
அ ப் ம்ேபா  என  மகிழ்ச்சிைய ம் நன்றியறிைவ ம் ெதாிவித்  ஒ  க த ம் 
எ திேனன். 
 
    த ம ரமடத்தில் இப்பகுதி கிைடத்தைதப் பத் ப்பாட் ப்பதிப்பி ம் 
குறித்தி க்கிேறன்.(1) அங்ேக கிைடத்த ஒற்ைற இதழ்களில் உதிர்ந்த அம்மலர்கைளக் 
காணாமல் இ ந்தால், பத் ப் பாட் ன் தற்பதிப்  அச்சி  குைறேயாேடதான் 
ெவளிவந்தி க்கும். அக்குைற ேநராதப  ஆண்டவன் காப்பாற்றினான். குறிஞ்சிப் 
பாட்  குைற நிரம்பப் ெபற்ற ; அதனால் (2)"ஆன்ேறார் கழ்ந்த வறிவினிற் ெறாிந்  
சான்ேறா ைரத்த தண்டமிழ்த் ெதாியல்(3)" ஆகிய பத் ப்பாட்   உ வத்ேதா  
ெவளிவந்  மணக்கின்ற . 
    --------- 
    (1) 3-ஆம் பதிப் ,பக்கம் 489,அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க  
    (2) நச்சினார்க்கினியார் உைரச்சிறப் ப்பாயிரம். 
    (3) ெதாியல்-மாைல 
    ------- 
 

6. அவன் யார்? 
 
    தமிழ் இலக்கிய ல்களில் இப்ெபா  நமக்குக் கிைடப்பனவற் ள் மிகப் 
பைழயன பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைக, பதிெணண் கீழ்க்கணக்கு என்பனவாம். 
இவற்ைறச் சங்க ல்கெளன்  கூ வர். கைடச்சங்க காலத்தில் இ ந்த லவர்களாற் 
பாடப்ெபற்ற ெசய் ட்கைள ைடைமயின் இைவ இங்ஙனம் வழங்கப்ப கின்றன. 
இந்த  ல்களால் தமிழ் நாட் ல் பண்ைடக்காலத்தில் இ ந்த லவர் வரலா கைள ம், 
அவர்கைள ஆதாித் ப் ேபாற்றிய ெசல்வர்கள் வரலா கைள ம், அக்காலத் த் 
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தமிழ்நாட் னர  நாகாிகநிைல ஒ க்கம் த யவற்ைற ம் ெசவ்வேன 
அறிந் ெகாள்கிேறாம். றநா  த ய ல்களால் பல அரசர்க ைடய 
சாித்திரங்கைள ம், சிற்றரசர்க ைடய வரலா கைள ம், ரப் ெப மக்கள் 
அ ஞ்ெசயல்கைள ம் ெதாிந் ெகாள்ளலாம். அவர்க ைடய குணங்க ட் 
சிறந்தனவாகக் காணப்ப வன ர ம், ஈைக மாம். ெவன்றிச் சிறப் ம் ெகாைடச் 
சிற ப் மாகிய இவ்விரண்  சிறப் க்கைள அவ்வரசர்கள் தங்க ைடய வாழ் க்கு 
இரண்  கண்ணாகக் ெகாண்  வாழ்ந்தார்கள். தங்க க்கு எவ்வைகயான குைற 
ேநர்ந்தா ம் அதைன அவர்கள் இழிவாக்க் க தார்கள். ரமில்லா ெரன்ேற ம், 
ெகாைடயியல் பிலெரன்ேற ம் கூறப்ப வைதக் காட் ம் இறந் ப வைத 
அவர்கள் ேமலாக வி ம் வார்கள். 
 
        "வி ப் ண் படாதநா ெளல்லாம் வ க்கி ள் 
        ைவக்குந்தன் னாைள ெய த் " 
 
    என்ற குறள் ரமின்ைமயால் வாழ்  பயனற்ெறாழி ம் என்ற அாிய க த்ைத 
ெவளியி கின்ற . இப்ப ேய, 
 
        "சாத ன் இன்னாத தில்ைல இனித் உம் 
        ஊதல் இையயாக் கைட" 
 
    என்ற குறள் ஈயாமல் இ ப்பதி ம் இறந்  ப தல் இனியெதன்  கூ கின்ற . 
இவ்விரண் ம் பண்ைடக்காலத் ப் ெப மக்கள் கைடபி த்த ேபரறம். 
 
    இங்ஙனம் வாழ்ந்தவர்க ள் கண்டீரக்ேகாப் ெப நள்ளி ெயன்பவன் இ வன். 
அவன் ஒ  சிற்றரசன். ஏ வள்ளல்களில் ஒ வன். ேதாட் ெயன் ம் மைலக்குத் 
தைலவன். அவைனப் லவர் பலர் பா ய ெசய் ட்கள் றநா ற்றில் இ க்கின்றன; 
அவற் ள் வன் பரணர் பா ய 150-ஆம் ெசய் ளிற் கண்ட வரலா  இங்ேக சில 
ேவ பா க டன் ெவளியிடப்ப கிற . 
 
    ஒ  ெபாிய மைலயின் ேம ள்ள காட்  வழியில் ஒ  லவன் தன் ைடய 
சுற்றத்தா டன் நடந்  ெசன்றான். அவ ைடய ஓய்ந்த நைட ம் கத்தி ள்ள 
வாட்ட ம் பல நாளாக அவன் பட் னி கிடந்த நிைலையப் லப்ப த்தின. உடன்வந்த 
சுற்றத்தா ைடய நிைல ம் அப்ப ேய இ ந்த . அவன  இைடயி ள்ள ஆைட 
க ப்பைடந் ம் கிழிந் ம் மக்கி ம் இ ந்த . குளிர்காலத்தில் மைழத் ளியால் 
நைனந்த ப ந்தின  காிய சிறைகப்ேபால அ  ேதாற்றிய . அவ க்கு, "நாம் எங்ேக 
ேபாகிேறாம்?" என்ற நிைன கூட இல்ைல; 'யாாிடம் ேபாகேவண் ம்?' என்ற 
குறிப் ம் இல்ைல. கால்ேபான வழிேய ேபாய்க் ெகாண் ந்தான். அவைனத் 
ெதாடர்ந்  அந்தப் பட் னிச் சுற்றத்தார் ெசன்றனர். 



 50

 
    கால்கள் ஓய்ந்தன. சிறி  இைளப்பாறலா ெமன்ற எண்ணம் லவ க்கு 
உண்டாயிற் . அம்மைலவழியிேல இ ந்த இ  ெபாிய பலாமரத் த யில் அவ ம் 
சுற்றத்தா ம் தங்கினார்கள். 'எங்ேக ேபாவ ? என்ன பண் வ ?' என்  திக்குத் 
ெதாியாமல் அைலகின்ற அவர்க க்கு எதிேர இ  ரன் ேதான்றினான். அவன் 
அந்தக் காட் ேல ேவட்ைடயா விட்  வந்தான். அவன் ைகயி ந்த (1)வில்ைலப் 
பார்த்தாேல ஒேர காலத்தில் பல ெபா ள்கைள ஊ விச் ெசல் ம்ப  அம்ைப 
வி பவன் அவெனன்  ேதாற்றிய . அவன் கா ல் அழகிய ரக்கழல் இ ந்த . 
அவ ைடய உச்சியில் இ  சிறந்த நீலமணி ஒளி சிய . அவன  ேதாற்றத்ைதப் 
பார்த்த மாத்திரத்திேல லவ க்கு அவனிடத்தில் ஒ  ெப  மதிப்  உண்டாயிற் . 
அஞ்ச  ெசய்தவண்ணேம லவன் எ ந்தான். பாவம்! ெந ந் ரம் நடந் வந்த 
வ யினால் அவன்  கால் அவன் ஸ்வாதீனத்தில் இல்ைல; ந ங்கிய . ரன், 
"ேபசாமல் அப்ப ேய உட்கா ங்கள்" என்  ைகயமர்த்திப் லவைன இ க்கச் 
ெசய்தான். அவ ைடய வார்த்ைதகள் அன்பில் ஊறி ெவளிவந்தன. 
    ------------- 
    (1) இதைன 'வல்வில்' என்பர். 
 
    லவ ம் அவ ைடய சுற்றத்தா ம் பசிப்பிணிக்கு இலக்காகி உயிைர வி ம் 
த வாயி ள்ளனெரன்பைத அவ் ரன் அறிந்  ெகாண்டான். "நீங்கள் எந்த ஊர்? 
எதற்காக வ கிறீர்கள்? எங்ேக ேபாகிறீர்கள்? யார் வரச் ெசான்னாரகள்? என்ைனத் 
ெதாி மா?" என்ற அசட் க் ேகள்விகைள அவர்களிடம் ேகட்கவில்ைல. அந்தச் 
சமயத்தில் அவர்க க்கு த ல் ேவண் வ  ஆகாரேம என்பைத அவன் நன்றாக 
அறிந்தான். ஆத ன், தான் ேவட்ைடயா க் ெகாணர்ந்தி ந்த மான் தைசைய 
ஓாிடத்திேல ைவத் விட்  அங்கி ந்த சுள்ளிகைளப் ெபா க்கி ஒ  கட்ைடயிேல 
தீையக் கைடந்  ட் னான். அவ டன் வந்தி ந்த இைளஞர்கள் காட் வழியில் 
தனித்தனிேய பிாிந் விட்டாரகள். அவர்கெளல்லா ம் வ வதற்கு ன் தன் 
ைகயாேலேய ட் ய அத்தீயில் அத்தைசையச் சுட் ப் லவ க்கும் பிற க்கும் 
ெகா க்கேவண்  ெமன்ப  அவன் ஆைச. அவ்விைளஞர்கள் வ ம் வைரயில் பசி 
காத்தி க்குமா? 
 
    மிக்க விைரவில் ெநய்வி ேபால இ க்கும் ெவள்ளிய நிணத்ைதப் பக்குவம் 
பண்ணிச் சுடச்சுடப் லவ க்கும் உடனி ந்தவர்க க்கும் அவ் ரன் ெகா த்தான். 
ஆகாரத்ைதக் கண்  எத்தைனேயா நாளான அவர்க க்கு அந்த உண  
ேதவா தத்ைதப்ேபால் இ ந்த . சுடச்சுட இ ந்த அந்த ஆகாரம் அவர்க ைடய சு  
பசிைய நீக்கிய . 
 
    அ வைரயில் லவ க்குத் தன்ைனச் சுற்றி ள்ள காட்சிகைளக் கவனித் ப் 
பார்க்கும் உணர்ச்சியில்ைல. பசி எல்லாவற்ைற ம் அ த்தி ேமேலாங்கியி ந்த . 
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வயிற்றில் ஆகாரம் வி ந்த டன் அவ ைடய கண் க்கும் க்குக்கும் மற்றப் 
ெபாறிக க்கும் உணர்ச்சி உண்டாயிற் . அ கி ள்ள அ வி நீைரக் ைகயால் அள்ளி 
அள்ளிக் கு த்தான். யாவ ம் கு த்  ஏப்பம்விட்டார்கள். லவ ைடய கண்கள் 
அம்மைலயி ள்ள மரச்ெசறிைவக் கண்  களித்தன; அவ ைடய உடம்  அந்தக் 
காட் ன் குளிர்ச்சிைய உணர்ந்த ; அவ ைடய க்ேகா காட் மலர்களின் ந  
மணத்ைத கர்ந்த் . "ஆகா! என்ன அழகிய மைல!" என்  பரமதி ப்திேயா  அவன் 
அந்த மைலைய ம் காட்ைட ம் கண்ணாரப் பார்த்  மகிழ்ந்தான். அப்பால் தனக்கும் 
தன் சுற்றத்தா க்கும் வி ந்தளித்த ரைன ேநாக்கினான். என்ன அழகிய ேகாலம்! 
அவைனப் பிாிவதற்கு மனம் வரவில்ைல. ஆயி ம் பிாியத்தாேன ேவண் ம்? 
 
    "ெதய்வேமேபால வந்  உதவி ெசய்தீர்கள். நாங்கள் ேபாய்வ கிேறாம்" என்றான் 

லவன். 
 
    "அப்ப யா! நீங்கெளல்ேலா ம் நன்றாகப் ப த்தவர்கைளப் ேபாலக் 
காணப்ப கிறீர்கள். உங்க க்குப் பாிசாக ஏதாவ  ெகா க்க ேவண் ம். 
காட் வாசிகளாகிய எங்களிடத்தில் என்ன உயர்ந்தெபா ள் இ க்கிற ? 
இவற்ைறயாவ  ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்" என்  பணி டன் ெசால் க்ெகாண்  
அவ் ரன் தன் க த்தி ந்த பல த்  வடங்களாலாகிய ஆரத்ைத ம் 
ைகயிலணிந்தி ந்த ெபாற்கடகத்ைத ம் கழற்றினான்; லவன  ைகயிற் ெகா த்  
அஞ்ச  ெசய்தான். 
 
    லவ க்கு உண்டான வியப்பின் அளைவ வைரய த் ச் ெசால்ல ேமா? 
" ன்பின் அறியாத இவன் நம்ைம உப சாித்  இவ்வள  உயர்ந்த பாிைசத் த கிறான். 
ெகா ப்பேதா மிக அாிய பாிசு; ெசால்வேதா 'நான் எைதக் ெகா க்கப் 
ேபாகிேறன்'என்ற பணிவான ெசால். இந்தக் குணக்குன்றாகிய ெபாிேயான் யாேரா 
ெதாியவில்ைலேய!" என்ற எண்ணத் டன், "தங்க ைடய நா  யாேதா?" என்  
ெமல்லக் ேகட்டான். அவ் ரன் ஒன் ம் கூறவில்ைல. "தங்கள் தி நாமத்ைத யான் 
அறிந்  ெகாள்ளக் கூ ேமா?" என்  பணி டன் பின் ம் லவன் ேகட்டான். 
அதற்கும் விைடயில்ைல. 
 
    "அவற்ைறப்பற்றி நீங்கள் ஏன் அறிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்? நல்ல ; 
ேபாய்வா ங்கள்; வந்தனம்" என்  ெசால்  அைரக் கணத்தில் அவன் காட் க்குள் 
ேபாய்விட்டான். 
 
    "அவன் யார்? அவன் யார்?" என்  லவ ைடய ெநஞ்சம் ேகட் க் 
ெகாண்ேடயி ந்த . 
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    மிக்க உவ ைக டன் அவன் தன் சுற்றத்ேதா  றப்பட்டான். வழியில் 
கண்டவர்களிட ெமல்லாம், தன்ைனப்ேபாற்றிய உபகாாிையப்பற்றிச் ெசால் , 
"அவன்யார்?" என்  ேகட்டான். "அவனா?அவன்தான் நள்ளி! இந்தத் ேதாட்  
மைலக்குத் தைலவன்" என்  அவர்கள் அவ க்குச் ெசான்னார்கள். 
 
    "நள்ளியா!" என்  லவன் ஸ்தம்பித்  விட்டான். நள்ளிையப்பற்றி ம், ேதாட்  
மைலையப் பற்றி ம் உலகெமல்லாம் கழ்வைத அவன் ேகட் ந்தான். தான் வந்த 
மைல ேதாட் ெயன் ம், தான் கண்ட ரன் நள்ளி ெயன் ம் அ கா ம் அவன் 
அறியவில்ைல. அவ் ர ம் அறிவித் க்ெகாள்ளவில்ைல. அவ்வள்ளல் தன் 
கடைமையப் பிறர் அறியாமற் ெசய் விட்  அக ன்றான். லவேனா அவன் ெசய்த 
உப காரத்ைத அ தல் உலக ம் அறிவித் க்ெகாண்  வாழ்ந்தான். 
    ---------- 
 

7. ராமதாசர் 
 
    தி விைடம ாில் மகாராஷ் ர அரச பரம்பைரையச் சார்ந்த அமரசிம்மர் என் ம் 
அரசர் இ ந் வந்தார். அவர் சிவபக்தி ம், சங்கீதத்தில் அபிமான ம், 
ெபாிேயார்களிடத்தில் அன் ம் உைடயவர். தினந்ேதா ம் காைலயில் எ ந்  ெசன்  
காவிாியில் நீரா  விட்  அங்ேக ேகாவிந்ததீஷிதரவர்களாற் கட்டப் ெபற் ள்ள  

ஷ்யமண்டபத்தில் ஜபங்கைளச் ெசய்  ெகாண் க்கும் பல ெபாிேயார்கைள 
வலம்வந்  வணங்கி  மகா ங்க ர்த்திையத் தாிசனம் ெசய்  பிறகு அரண்மைன 
வந்  ேசர்வார். அவர் வாழ்ந்தி ந்த அரண்மைன இன் ம் தி விைடம ர் வடக்கு 

தியில் இ க்கிற . 
 
     மகா ங்க ர்த்தியிடம் அவ க்கு அளவிறந்த பக்தி உண் . அம் ர்த்திக்கு 
ெவள்ளிரத ம், மகாரதத்தின் ன்  கட் வதற்குாியன ம் மிக்க அழகியன மாகிய 
நான்கு குதிைர வங்க ம் அவரால் அளிக்கப்ெபற்றன. ெபாிேயார்க ைடய 
கூட் ற ம், சங்கீத வித் வான்க ைடய பழக்க ம்  மகா ங்க ர்த்தியின் 
தாிசன ம் அவ ைடய தினசாி வாழ்க்ைகயில் தவறாமல் இ ந்  வந்தன. அவ டன் 
வடெமாழி வித் வான்கள் சில ம் மகாராஷ் ர பாைஷ யில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள் 
சில ம் இ ந்தார்கள். 
 
    அரண்மைனயின் கிழக்ேக உள்ள இந்திரசைப மா யில் அவர் இ நாள் காைலயில் 
உலாவிக்ெகாண் ந்தார். மணி ஒன்ப க்குேமல் இ க்கும். அப்ெபா  அவ ைடய 
ெசவியில் மிக்க ம ரமான கீத ஒ  ஒன்  ேகட்ட . அ கா ம் அத்தைகய ஒ ைய 
அவர் ேகட் லர். அந்த ஒ யில் ஒ  தனியான கம்பீர ம் பக்தி ம் இனிைம ம் 
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ஒ ங்ேக கலந்தி ந்தன. அந்த இைசயிேல அரசர் ஈ பட்டார். அ  வடநாட் ச் சங்கீத 
ைறயிேல அைமந்ததாகத் ெதாிந்த . 

 
    ' இவ்வள  நாட்களாக இத்தைகய ம ரமான ெதானிைய நாம் 
ேகட்ேடாமில்ைலேய! இந்த அ தமயமான கீதம் எங்கி ந்  வ கின்ற ? இந்த ஒ  
நம் உடம்  வைத ம் சி ர்க்கச் ெசய்கிறேத!' என்  அவர் எண்ணினார். அவர் 
ேகட்ட சங்கீத நாதம் வரவரத் ெதளிவாகக் ேகட்ட . ' யாேரா ெத வில் 
பா க்ெகாண்  வ வ  ேபாலல்லவா ேதாற் கிற ? இவ்வள  அ ைமயான 
சங்கீதம் ெத விேல இைறப ம்ப  அந்த வித் வா க்கு என்ன ரதி ஷ்டம் வந்  
விட்ட ?' என்  சிந்தித்தார். 
 
    அ கி ந்தவர்கைள அவர் விசாாித்தார்; அவர்கள், " இந்த ஊாிேல சிலகாலமாக 
ஒ  ெபாியவர் வந்தி க்கிறார். அவர் பரம பக்தராகக் காணப்ப கின்றார். அவ ைடய 
கீத ஒ  எப்ப  உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாள் கிறேதா அப்ப ேய அவ ைடய 
தி க ஒளி ம் மனத்ைதக் கவ ம்" என்றார்கள். 
 
    " அப்ப யா? அவர் எதற்காக இப்ப  தியிேல பா க்ெகாண்  வ கிறார்?" 
 
    " அவர் தினந்ேதா ம் காைலயில் காவிாியில் ஸ்நானம் ெசய்  ஜபதபங்கைள ம் 

 மகா ங்க ர்த்தியின் தாிசனத்ைத ம் த் க்ெகாண்  ேதாளில் உஞ்சவி த்திச் 
ெசம்ைப மாட் க்ெகாண்  தி வழிேய ேபாகிறார். ேபாகும்ேபா   ராமன்மீ ம் 
கி ஷ்ணன் மீ ம் பரமசிவன்மீ ம் பல கீர்த்தனங்கைள ம் சுேலாகங்கைள ம் 
பா கிறார். அவ ைடய சங்கீதம் காைலேவைளயில் எல்ேலா ைடய உள்ளத்திற்கும் 
ஊக்கத்ைத அளிக்கிற . அவர் ேபாகும் ேபாக்கிேல ஊாி ள்ளவர்கள் அவர் ெசம்ைப 
அாிசியால் நிைறத்  வி கிறார்கள். சிலர் அவர் ட் ற்குப் ப ப் , ெவல்லம், கறிகாய், 
தயிர், பால் த யவற்ைற அவ க்குத் ெதாியாமேல ெகா த்  
அ ப்பிவி கிறார்கள். அவ க்கு இந்த உலகஞாபகேம இராெதன்  ேதாற் கிற . 
ஜபதபங்க ம் சிவ தாிசன ம் உஞ்சவி த்தி ேம அவ ைடய ெபா  ேபாக்கு. 
அவைரப் பற்றி ஊாினர் யாவ ம் பாராட் ப் ேபசிக் ெகாண் க்கிறார்கள்." 
 
    " என்ன ஆச்சாியம்! இத்தைகய மகான் இவ் ாில் இ ப்ப  எனக்கு இ வைரயில் 
ெதாியாமற் ேபாயிற்ேற! யாேரா சங்கீத வித் வான் பா கிறாெரன்றல்லேவா 
நிைனத்ேதன்? நீங்கள் ெசால்வைதப் பார்த்தால் இவ ைடய அ க்கிரகத்ைதப் 
ெபறேவண் வ  அவசியெமன்ற வி ப்பம் எனக்கு உண்டாகிற . சங்கீதம், பக்தி 
இரண் ம் ெபா ந்தியி ப்பவர்கைளக் காண்ப  இக்காலத்தில் மிக ம் அாி ." 
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    "ஆமாம்!இவ ைடய சங்கீத ம் பக்தி ம் ஒன்ைற ெயான்  விஞ்சி 
விளங்குகின்றன." 
 
    "அப்ப யானால் எப்ப யாவ  அந்த மகாைன இங்ேக அைழத்  வந்  எனக்குப் 
பழக்கம் ெசய் விக்க ேவண் ய  உங்கள் கடைம." 
 
    தியிேல பா க்ெகாண்  வந்தவேர ராமதாஸ் என் ம் ெபாியார். அவ ர் வடமப் 
பிராமணர். இளைம தேல சங்கீதம் பயின்றவர். சங்கீத அறிேவா  ெதய்வபக்தி ம் 
ேசர்ந்ேத அவர்பால் திர்ந் வந்த . அப்பால் அவ க்குக் காசியாத்திைர ெசய்  வர 
ேவண் ெமன்ற அவா உண்டாயிற் . யாத்திைரயாகப் றப்பட்  வடநாட் ள்ள 
பல திவ்ய ஸ்தலங்கைளத் தாிசித்தார்; பல ெபாியார்கேளா  பழகினார்; சங்கீத அறி  
மிக்கவராத ன் வட நாட் ச் சங்கீதத்ைத ம் அப்பியாசம் ெசய்தார்; அந்த நாட் ல் 
வழங்கும் பல  உ ப்ப கைள ம் பாடம்பண்ணினார்; பிறகு தம் ைடய ஜன்மேதசம் 
வந்தார். அவ க்கு விவாகமாயிற் . 
 
    தஞ்ைச த ய இடங்க க்குச் ெசன்  அரசர்க ைடய சம்மானத்ைத அவர் 
அைடந்தார்.அங்ேக பல வித் வான்க ைடய பழக்க ம் உண்டாயிற் .ெவ ம் 
சங்கீத அறி  மாத்திரம் இ ந்தால் அவர் ஒ  ஸம்ஸ்தானத்தில் வித் வானாக இ ந்  
விளங்கியி ப்பார். சங்கீதமாகிய சாதனத்தால் அைடயப்ப ம் சாத்தியமாகிய 
பரம்ெபா ளினிடத்ேத அவர் தீவிரமான பக்தி ண்டவராதலால் அவ க்கு 
அரசர்க ைடய ேசைவ ம் வித் வான்க ைடய பழக்க ம் நகரவாஸ ம் 
பி க்கவில்ைல. நல்ல நதிதீரத்தில் அைமந்த சிறந்த ஸ்தலெமான்றில் இ ந்  
தம் ைடய  பக்திக்கு இைட றின்றி வாழ்ந்  வரேவண் ெமன்  அவர் வி ம்பினார். 
உஞ்ச வி த்தியினால் ஜீவனம் ெசய்யலாம் என்ற ைதாியம் அவ க்கு இ ந்த . 
தம் ைடய சங்கீதத்ைத அரசர்க க்கும் பிர க்க க்கும் அர்ப்பணம் ெசய்வைதவிடப் 
பரம்ெபா க்கு அர்ப்பணமாக்குவேத தக்கெதன்ற ெகாள்ைகைய அவர் ெகாண்டார். 
 
    தி விைடம ர் ராமதாச ைடய உள்ளத்திற்கு உவ ந்த இடமாயிற் . காவிாி ம், 

 மகா ங்க ர்த்தியின் தி க்ேகாயி ம், பக்தர்க ைடய கூட்ட ம், 
நல்ேலார்க ைடய இ க்ைக ம் அந்தத் தலத்தில் அைமந்தி ப்பைதப்ேபால ேவ  
எங்ேக இ க்கின்றன? "இனி நமக்குப் சத் ைற ம் மகா ங்க  ர்த்தி ேம கதி" 
என்ற தீர்மானத்ேதா  தி  விைட ம க்ேக வந் விட்டார். 
 
    அவர் வந்த நாள் தல் தி விைடம க்கு ஒ  திய ெப ைம உண்டாயிற் . 
 
        "எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் 
        அவ்வழி நல்ைல வாழிய நிலேன" 
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    என்  றநா  கூ கின்ற . இயல்பாகேவ பல வைகயி ம் நன்ைமையப் 
ெபற்ற அத்தி த்தலம் நல்லந்தணராகிய  ராமதாசர் உவந்த வாசஸ்தலமானேபா  
பின் ம் அத ைடய  நன்ைம ெப கிய . தி விைட ம ர்த் தி தீயில் 
நாள்ேதா ம் காைலயில் இனிய கானம் பரவிய . அந்த இன்னிைசயிேல மனிதர் கழ் 
காண ப்படவில்ைல; பரம்ெபா ளின் ெமய்ப் கழ்தான் விள ங்கிய . அந்தக் 
கீதெவா யின் கவர்ச்சி ம், அத ள் அடங்கிய பக்திச்சுைவ ம், அைதப் பா ம் 
ெபாியா ைடய ேதாற்ற ம் எல்லாம் ேசர்ந்  நாஸ்திகைர ம் அவர் தி வ யிேல 

ழ்ந்  அைடக்கலம் கச் ெசய் மாயின், ெபாிய பக்த ம் சங்கீத ர க மாகிய அமர 
சிம்மைர உ க்கிய  ஒ  வியப்பாகுேமா? 
 
    அமரசிம்ம ைடய வி ப்பத்தின்ப ேய சில திேயார்கள், ராமதாஸ ர் அரண்மைன 
வாயி க்கு ேநேர வ ம்ேபா  அவர்பாற் ெசன்  அவைர வணங்கினார்கள். காைலக் 
கதிரவ ைடய  ஒளிக்கு எதிேர அப்ெபாியா ைடய தி க மண்டல ம் 
பாலசூாியைனப் ேபாலேவ இலங்கிய . சூாியன் சும் ெவம்ைமயாகிய கதிர்கைளக் 
காட் ம் அந்தத் தி கத்தி ந்  உண்டாகிய குளிர்ந்த க ைணக் கிரணங்கள் 
உயர் ைடயன அல்லவா? 
 
    "ஸ்வாமீ! ஒ  விஞ்ஞாபனம்.ேகட்ட ள ேவண் ம்" என்  அவ ர்க ள் ப ணிேவா  
ெசான்னார்க ள். 
 
    "என்ன  விேசஷம்?" என்  ேகட்டார் ராமதாசர். 
 
    "இங்ேக உள்ள அமரசிம்ம மகராஜா, ஸ்வாமிக ைடய திவ்ய தாிசன ம் 
சல்லாப ம் ெபறேவண் ெமன்  காத்தி க்கிறார். கி ைப ெசய்ய ேவண் ம்." 
 
    "மகாராஜாவா! நான் ஒ  பிக்ஷூகன். எனக்கு மகாராஜாவிடத்திேல என்ன ேவைல? 
நான் ராஜேசைவேய ெவண்டாெமன்  எண்ணி வந்தவன். அகிலேலாக 
சக்கரவர்த்தியாகிய  *ஏகநாயக ர்த்தியினிடத்திேல வந்தபிறகு ேவெறா  
ராஜாைவ எதற்காகப் பார்க்கேவண் ம்?" 
    ------------- 
    *ஏகநாயகெரன்ப  அத்தலத்  உத்ஸவ ர்த்தியின் தி நாமம். 
 
    "அப்ப ச் ெசால்லக் கூடா . தங்க க்கு மகாராஜாவால் ஆகேவண் ய காாியம் 
ஒன் மில்ைலெயன்ப  வாஸ்தவந்தான். ஆனா ம் மகாராஜா ஒ  ெபாிய பக்தர். 
அவர் தங்கைளத் தாிசிக்க ேவண் ெமன்  ஏங்கி நிற்கின்றார்." 
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    "சாி, நாழிைகயாயிற் . நாைளக்குப் பார்க்கலாம்" என்  ெசால்  ராமதாசர் 
தம் ைடய பஜைனைய மீட் ம் ஆரம்பித்  ேமேல ெசல்லலானார். 
 
    ம நாள் ராமதாசர் தி வழிேய வ ம் ேபா  மீட் ம் அரசைரச் ேசர்ந்த 

திேயார்கள் அவாிடம் வந்  வணங்கி நின்றார்கள். "மகாராஜா தங்கள் 
வாசஸ்தலத் க்ேக வந்  தாிசிக்கலாெமன்  எண்ணீயி க்கிறார். தங்க ைடய 
சம்மதத்ைத எதிர்பார்க்கிேறாம். மகா ராஜா ேவ  இடங்க க்குச் ெசல்வ  
வழக்கமன் . ஆனா ம் பரம பக்த சிேராமணியாகிய தங்க ைடய இ ப்பிடம் 
ஆலயத் க்கு ஸமானம். ஆத ன் அங்ேக வரலாெமன்ேற இ க்கிறார்" என்  
அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
 
    ராமதாசர் சிறி  ேயாசித்தார். 'அரசர் உண்ைமயிேலேய சிவபக்தராக இ க்க 
ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் தம் ைடய ெகௗரவத்ைத ம் நிைனயாமல் இப்ப ச் 
ெசய்யத் ணியமாட்டார்.அத்தைகய பக்தைரப் ேபாய்ப் பார்ப்பதில் குற்றெமன்ன?' 
என்ற எண்ண ம் அவ க்கு உண்டாயிற் . 
 
    "உங்கள் அரசர் பக்தராக இ க்கிறாெரன்  ெதாிகிற . அவைர ஓர் அரசராக 
எண்ணிப் பார்க்க எனக்கு வி ப்பமில்ைல; பக்தராகேவ எண்ணிப் பார்க்க  
வி ம் கிேறன். பிக்ஷுகனாகிய என் ைடய கு ைசக்கு அவர் வ வ  ைறயன் . 
நாேன என் நியமத்ைத த் க்ெகாண்  வ கிேறன்." என்றார். பிறகு வழக்கப்ப  
உஞ்சவி த்திைய த் க்ெகாண்   ெசன்  ைஜைய நிைறேவற்றிப் ேபாஜனம் 
ெசய்தார். ெசய்த பின்  அரண்மைனைய ேநாக்கி வந்தார். அவ ைடய வரைவ 
ஒவ்ெவா  க்ஷண ம் எதிர்பார்த் க்ெகாண்  அங்ேக சிலர் நின்றி ந்தனர். அவர்கள் 
அவைர மாியாைதேயா  உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றார்கள். ராமதாசர் 
அரண்மைன ட் குந்தார். 
 
    அமரசிம்ம ைடய உவைகக்கு அள  ஏ ? "பாக்கியம்!பாக்கியம்!!" என்  உடல் 

ாித்தார். கண்ணில் தாைர தாைரயாக ஆனந்தபாஷ்பம் உண்டாயிற் . ராம தாசைர 
அஞ்ச  ெசய்  தக்க ஆசனத்தில் இ க்கச் ெசய்தார். விநயத்ேதா  சம் பாஷைண 
ெசய்தார். சம்பாஷைண ெசய்யச் ெசய்ய  அர ச க்கு அப்ெபாியா ைடய  சிற ந்த  
குண ங்க ள் ல ப்ப ட் க்ெகாண்ேட வ ந்த ன. ராம தாச ேரா, "இவ ர் அர ச ராக  இ ந்தா ம் 
ப க்த ர்க க்குத் தாச ராக  இ க்கும் அட க்க  ைடய வ ர். மிக்க குணசா  .ப ழ குவ த ற்குத் 
த குதி ைடய வ ர். ம கா ங்க ர்த்திதான் இப்ப  ஒ  ப க்த ைடய  ப ழ க்க த்ைத 
உண்டாக்கி ைவக்கிறாெரன்  ேதாற் கிற .' என்  எண்ணினார். இ வ ம் 
ெந ேநர ம் ச ல்லாப ம் ெசய்தார்க ள். 
 
    அர ச ர்  ராம தாச ைரத் த ம் ைடய  ஆஸ்தான  வித் வானாக  
இ க்க ேவண் ெமன்  பிரார்த்தித்தார். அவ ர் அத ற்கு இண ங்க வில்ைல." என க்கு 
இனிேமல் உத்திேயாக  நிர்ப்ப ந்த ம் எத ற்கு?" என்  அவ ர் கூறினார். 
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    அர ச ர்: இைத நிர்ப்ப ந்த மாக  எண்ண க் கூடா . தின ந்ேதா ம் பாத க ம ல ம் ேநாவ  
உஞ்ச வி த்தி ெசய் ம் சிர ம ம் இல்லாம ல் இங்கி ந்த ப ேய ப ஜ ைன ெசய்  வ ர லாம் 
என்ப தான் என் எண்ண ம். 
 
    ராம : சிர ம ம் என்ன ? உஞ்ச வி த்தி ெசய்வ தில் இழி  ஏதாவ  உண்டா? 
ம கான்க ெளல்லாம் இந்த க் காாிய த்ைதச் ெசய்  த ம் வாழ்நாைளக் 
க ழித்தி க்கிறார்க ேள. தி விைச ந ல் ர், ேகாவிந்த ர ெமன் ம் இட ங்க ளில் 
    சில  ெபாிேயார்க ள் இப்ெபா ம் இைதச் ெசய்  வ கிறார்க ேள. 
 
    அர ச ர்: நான் இழிெவன்  ெசால்ல  வில்ைலேய! சிர ம மில்லாம ல் ஓாிட த்திேல 
இ க்க லாேம என்  என க்குத் ேதாற் கிற . 
 
    ராம : என க்கு இந்த க் காாிய ேம சிரம  ப ாிகார மாக இ க்கிற . 
 
    அரசர் பல ைற ேவண் க்ெகாண்ட பிறகு அப்ெபாியார் தமக்கு ஓய்  ேநர்ந்த 
காலங்களில் அரண்மைனக்கு வந் ேபாவதாக வாக்களித்தார். உஞ்ச வி த்திைய அவர் 
நி த்தேவயில்ைல. 
 
    அக்கால தல் அவ்வி வ க்கும் நட்  திர்ச்சியைடயலாயிற் . ராமதாசைர 
ஆஸ்தான வித் வாெனன்ேற யாவ ம் வழங்கலாயினர். அரசர் அவ ைடய 
பழக்கத்தினாற் பலவைக நன்ைமகைள அைடந்தார். வட நாட் ச் சங்கீதச் சுைவைய 
நன்றாக அ பவித்தார். 
 
    அப்ெபா  அங்ேக ஆஸ்தானவித் வானாக இ ந்த கனம் கி ஷ்ைணயர் ராமதாச 
ேரா  பழகிப் பல திய விஷயங்கைள அறிந்  ெகாண்டார். நந்தன் சாித்திரக் 
கீர்த்ததனத்ைத  இயற்றிய  ேகாபாலகி ஷ்ண பாரதியார் தி விைடம க்கு 
வந்  சில வ ஷங்கள் இ ந்  ராமதாசாிடம் ஹிந் ஸ்தானி மார்க்கங்கைளக் 
கற் க்ெகாண்  ெசன்றார். ேவ  சில ம் கற் க் ெகாண்டனர். 
 
    அமரசிம்மர் ராமதாச ைடய கு ம்பத்திற்கு ஏேத ம் உதவிெசய்ய ேவண் ெமன்  
எண்ணினார். அவர் அறியாதப  கும்ப ேகாணத்தில் அவர் ெபய க்கு ஒ  ட்ைட ம் 
சில நிலங்கைள ம் வாங்கி அவற்ைற அவர் ெபய க்கு எ திைவத்தார். ராமதாசர் 
தம் ைடய திர்ந்த ப வத்தில் அரச ைடய ேவண் ேகாளின்ப  அந்த இல்லத்திேல 
ெசன்  வாழ்ந்  வந்தார். அந்த ம் நிலங்க ம் பிற்காலத்தில் ராமதாச ைடய 
பரம்பைரயின க்ேக உாிைமயாயின. அவ்  பக்த ாி அக்கிரகாரத்தில் ேமல்சிறகில் 
பல்லவி ேகாபாைலய ைடய ட் ற்கு வட றத்தில் இ க்கின்ற . அவ் ட் ல் சில 
மாதங்கள் கு யி க்கும் பாக்கியம் எனக்கு வாய்த்தி ந்த . 
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    ராமதாச ைடய ேபரைர நான் பார்த் ப் பழகியி க்கின்ேறன்.  ேகாபால 
கி ஷ்ண பாரதியார் பல ைற அப்ெபாியாைரக் குறித் ப் பாராட் ப் ேபசுவார். 
ேமேல உள்ள வரலாற்றிற் ெப ம்பகுதி அவர் ெசால்லக் ேகட்டேதயாகும். 
 
    ராமதாச ைடய ஸாஹித்தியங்கள் கூடச் சில இ ந்தன. ேகாபாலகி ஷ்ண 
பாரதியார் அவற்ைறப் பா வ ண் . அைவ இப்ெபா  மைறந்தன. பாரதியார் 

ற ள்ளம் உைடயவராத ன் அவர் ராமதாசைரப் பற்றிப் ேபசும்ேபாெதல்லாம், 
அம்மகா ைடய நிராைசையக் குறித்ேத அதிகமாகப் பாராட் வார். 
    --------------- 
 

8. பாைலப் பழம் 
 
    மகாவித் வான்  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களிடம் நான் பாடங்ேகட் க் 
ெகாண் ந்த காலத்தில் அப் லவர் ெப மான் அவ்வப்ேபா  இயற்றிவந்த 

ல்களின் அைமப்ைப ம் அவற்றில் அநாயாசமாக அவர் கற்பைனகைள இையக்கும் 
ஆற்றைல ம் அறிந்  மகிழ்ந்  வ ேவன். நிைனத்த மாத்திரத்தில் நிைனத்த 
க த் க்கைளச் சுைவபட அைமக்கும் அவ ைடய கவித் வ சக்திையப்பற்றித் தனிேய 
இங்கு எ வ  மிைக. 
 
    ெவள்ளம் கைர ரண்  ெசல் ம்ேபா  ஒ  ேபரா  அங்கங்ேக உள்ள 
ெபா ள்கைள ம் அ த் த் தனக்குள் அடக்கிக்ெகாண்  ஓ வ ேபால 
அப் லவர்பிரான் அவ்வப்ேபா  ேகட்கும் ெசய்திகைள ம் அ பவிக்கும் 
அ ப வ ங்க ைள ம் கா ம் காட்சிக ைள ம் த ம் ைடய  க விைதக ளிேல 
அைமத் வி வார். இத ைன நான் ப ல  நிக ழ்ச்சிக ளால் உண ர்ந்தி க்கிேறன். 
 
    1873-ஆம் வ ஷ ம் தி ப்ெப ந் ைறப் ராண த்ைத அவ ர் இய ற்றி 
அர ங்ேகற்றினார். அந் ல் இயற்ற  ப்பட் வ ந்த  கால த்தி ம் அர ங்ேகற்றிய  
கால த்தி ம் நான் அவ ட ன் இ ந்  வ ந்ேதன். ப ட்டீச் சுர த்தில் அப் ராண த்தின் 

ற்ப குதிக ள் இய ற்ற ப்ப ட்ட ன . அவ் ாி ந்த  ஆ க த்தா பிள்ைள ெயன் ம் 
ெசல் வ ர் பிள்ைளய வ ர்க ைள ஆத ாித்  வ ந்தார். 
 
    பிள்ைளய வ ர்க ள் ெசய் ள் இய ற் வ ற்குத் த னி இட ம் கால ம், த னிைம இைவ 
ேவண் வ தில்ைல. எந்த  இட த்தி ம் எந்த க் கால த்தி ம் எத்த ைன ேபர்க ள் 
இ ந்தா ம் அவ ைடய  க விைத ெவள்ள ம் ெப கிக்ெகாண்ேட இ க்கும். ேகாயி ல் 
சிற்ப  ேவைல ெசய் ம் சிற்பி ம் சித்திர கார ங் கூடச் சில சமயங்களில் தங்கள் 
வித்தகத் ெதாழிைல மைறவில் இயற் வார்கள். அப் லவர்பிராேனா தம் கவிைதச் 
சிற்பத்ைதக் காலம் இடம் என் ம் வைரயைறயின்றிேய அைமத் வந்தார். 
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    தி ப்ெப ந் ைறப் ராணச் ெசய் ட்களிற் சில ஆ கத்தா பிள்ைளயின் ட் ல் 
இ ந்த காலத்திற் ெசய்யப்பட்டன. ஆ கத்தா பிள்ைளக்கு ேமைலப்பைழயாைற 
என் சில சமயங்களிற்ேபாய் நாங்கள் தங்குேவாம். மாைலக்காலத்தில் குளிர்ந்த காற்  

சும் ேபா  அக்கவிஞர்பிரான் ெசய் ட்கைள இைட விடாமல் ெசால் க்ெகாண்ேட 
வ வார். நான் ஏட் ல் எ திக் ெகாண்  வ ேவன். அவ் ாி ள்ள தி மைலராயன் 
ஆற்றங்கைரயின் வட பால் ஓர் அரச மரம் இ ந்த . அதன் கீேழ ேமைடெயான்  
உண் . அந்த ேமைடயில் இ ந்  பல ெசய் ட்கைள அக்கவிஞர் ெசால் யி க்கிறார். 
சில சமயங்களில் பட்டீச்சுரக் ேகாயி ம் தி ச்சத்தி ற்றக் ேகாயி ம் உள்ள 
ேகா ர வாயி ன் இைடகழித் திண்ைணகளிேல இ ந்தேபா  பல ெசய் ட்கள் 
அவாிடமி ந்  ெவளிப்பட்டன. 
 
    ஒ நாள் பிற்பக ல்,பட்டீச்சுரம் ேத ேரசர் ேகாயி னின் இரண்டாவ  
ேகா ர வாயி ல் உட்கார்ந்தி ந்ேதாம். ெமல்ெலன க் காற்  சிய . மனம் மிகத் 
ெதளிவாக இ ந்த . குளிர்ந்த நிழ ல் ஜனக் கூட்டமில்லாத இடத்தில் இ ந்த 
அப்ேபா , கவிஞர்தைலவர் தி ப்ெப ந் ைறப் ராணத்திற் சில பகுதிகைள இயற்றத் 
ெதாடங்கினார். நான் ஏட்ைட எ த்  ைவத் க்ெகாண்ேடன். 
 
    அன்  பாட ேவண் ய  தி நாட் ப் படலத்தின் பாைலநிலத்  வ ணைன. 
குளிர்ந்த இடத்தில் குளிர்ச்சியாக உள்ள ேநரத்தில் ெவம்ைமயான 
பாைலநிலவ ணைன பாடப்ெபற்ற . கட ளின் சி ஷ் யாகிய பாைலநிலம் 
ெவம்ைமயாகத்தான் இ க்கும்; ஆனால், கவிஞர  சி ஷ் யாகிய பாைலநிலம் 
நமக்குக் குளிர்ச்சியாக ம் இனிைம த வதாக ம் உள்ள . கட ள் பைடப்பாகிய 
பாைலைய நாம் நிைனக்க ம் அஞ்சுேவாம்; அதிேல ெசல் தற்கு மனம் ந ங்கும்; 
கவிஞர் பைடக்கும் பாைலயிேலா நாம் பல ைற ெசன்  ெசன்  இனிைமையக் 
காண்ேபாம். இராமயணத்தில்,'க தின் ேவம் உள்ள ம் 'என்  பாைலவனத்ைதக் 
கம்பர் வ ணிக்கிறார். அவ்வ ணைனையப் ப க்கும் நம  உள்ளம் இனிைமையேய 
அைடகின்ற . 
 
    பிள்ைளயவர்கள் பாைல வ ணைனைய ஆரம்பித்தனர்; அ  'நிைனப்பி ம் சு ம் 
விறல்' உைடயெதன்  ெதாடங்கினர். பாைல நிலத்ைதத் தம் உள்ளத்திேல 
சி ஷ் த் க் ெகாண்டார். 
 
    "அங்கங்ேக ஈந்தின் இைலயினால் ேவய்ந்த சி  சி  கு ைசகள் காணப்ப ம். 
அவற்றில் மறத்திய ம் மறவர்க ம் வாழ்வார்கள். மறவர்கள் ர்க்ைகைய வழிபட்  
உடல்வ ைய மிகுதியாகப் ெப வார்கள். அவர்கள் பாைல நிலத்திேல வாழ்ந்தா ம் 
குறிஞ்சி, ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் என்ற மற்றநிலங்களில் உள்ள ெபா ள்க ம் 
அவரகளிடம் உண் . பாைல நிலத்தின் வழிேய ெசல் பவர்களிடம் ெகாள்ைள ய த்  
அவர்கள் சம்பாதித்தைவ அைவ. அங்ேக சிறிய கற்கைள உண்  வா ம் ணம் 

றாக்கள் அதிக உயரத்திேல பறக்கும். அவற்ைறக் கண்  மறவர் களிப்பர். அவர்கள் 
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வழிப்பறி ெசய் ம் ெகா ைமயான இயல்பினரானா ம் சில சமயங்களிேல உபகாரம் 
ெசய்வ ம் உண் . அங்ேக விைள ம் கர்ச்சூரப் பழத்ைத ம் ெநல் க்காைய ம் 
வ ேவா க்கு அளிப்பர். பாதிாிமரங்கள் பல அந்நிலத்தில் வள ம்." 
 
    இத்தைகய க த் க்கைள அைமத் ச் ெசய் ட்கைள இயற்றி வந்தார் 
கவித்தைலவர். நான் இைடயிைடேய சில விஷயங்கைளக் ேகட்ேபன். அவர் 
விளக்கமாக விைடகூ வார். அவ ைடய கவிைத ேம ம் ெப கலாயிற் : 
 
    "பாைல நிலத்தில் ேவப்பமரங்கள் தைழத்  வளர்ந்தன. ெதன்னாட்ைடக் காக்கும் 
பாண் யன் தம் மலைர அணிவைத அைவ அறிந்  ெப ைமைய அைடந்  
பரந்தி ந்தன. அன்றி ம் ன்  வரகுணபாண் யர் தி விைடம ாில் தம் பழத்ைதக் 
கண்  சிவ ங்கத்தின் நிைனைவப் ெபற்  விதானம் அைமத்  மகிழ்ந்தைத உணர்ந்  
தம் கிைளகளிற் பல கனிகைளத் தாங்கின." 
 
    இவ்வா  கவிஞர் கற்பைனைய அைமத்தார். பிறகு அகப்ெபா ட் ெசய்திகள் 
வந்தன. " தம் தைலவியைரப் பிாிந்  அவ்வழிேய சில தைலவர்கள் ெசல்வார்கள். 
ெபண்ப ந்  ெவயிலால் ெவப்ப ற் த் ன் வைத அறிந்  வ ந்திய ஆண்ப ந்  
அதன்மீ  தன் சிறைக விாித்  நிழல் ெசய்வைதக் கண்  அவ்வாண்ப ந்  
ெபண்ணின்பால் ைவத்த அன்பின் மிகுதிைய நிைனந்  வியந் , 'நாம் நம் 
காத யைரத் றந்  வந்ேதாேம! இப்பறைவக்குள்ள அன்  நமக்கு இலதாயிற்ேற!' 
என்  நாண ற் , அப்பாற் ெசல்வைத அத்தைலவர்கள் ஒழிவார்கள். சில மகளிர் தம் 
சுற்றத்தினைர நீத் விட் த் தம் காதல டன் அந்நிலத்தின் வழிேய ெசல்வார்கள். 
அவர்கள் பாைல நில ெவம்ைமயால் ன் வார்கள். அப்ேபா  அங்ேக வளர்ந் ள்ள 
ேகாங்கிலவ மரங்கள் ெவ த்த காய்களினின் ம் பஞ்ைச உதிர்த்  அவர்க ைடய 
ெமல்ல யின் வ த்தத்ைத நீக்கும். சுற் ம் ெவம்ைமநிைறந்த பல ெபா ள்கள் உள்ள 
பாைலயில் அக்ேகாங்கில  நிற்றல் அரக்கேர நிரம்பி வா ம் இலங்ைகயில் 
விபீஷணன் இ ந்தைத ஒக்கும்." 
 
    இங்ஙனம் பாைல நிலத்தி ள்ள ேவம் , ேகாங்கு என் ம் மரங்கைளப்பர்றிய 
ெசய்திகள் ெவளிவந்த பின்னர் அக்கவிஞர் அந்நிலத் க்குப் ெபயரளித்த பாைல 
மரத்ைதப்பற்றி எண்ணலானார். 
 
    "பாைல மரத்ைத நீர் பார்த்தி க்கிறீரா?" என்  ஆசிாியர் என்ைனக் ேகட்டார். 
 
    "ஆம் பார்த்தி க்கிேறன்; அதன் பழத்ைதக்கூடச் சி  பிராயத்தில் உண் க்கிேறன்" 
என்ேறன். 
 
    "பழம் சியாக இ க்குமா?" என்  அவர் ேகட்டார். 
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    "தித்திப்பாக இ க்கும். அதில் ஒ வைகயான பைச உண் . ஆத ன், பழத்தைதத் 
தின்றால் உத  ஒட் க்ெகாள் ம்" என்ேறன். 
 
    பிள்ைளயவர்க ைடய கம் மலர்ந்த . அவர் என்னிடம் ேகட்ட விஷ யத்ைத 
உடேன உபேயாகித் க்ெகாள்ள எண்ணினார். நான் இளம்பிராயத்திேல தியிேல 
விைலக்கு விற்ற பாைலப் பழத்ைத ெநல்ைலக் ெகா த்  வாங்கி உண்ட ண் . 
அப்ெபா  ெபற்ற அ பவத்ைதேய நான் ெசான்ேனன். என் லமாக அறிந்த அந்தச் 
ெசய்திைய அவர் தம் கவிைதயிேல ெபா த்தி விட்டார்; 
 
    "நம் ைடய ெபயைர இந்த நிலம் அைடந்தெதன்ற மகிழ்ச்சியால் அந்நிலத்தில் 
பாைல மரங்கள் மிகுதியாக வளர்ந்  ப த்தன. அங்ேக ெசன்  அம்மரத்தின் பழத்ைத 
உண்டால் இனிைம மிகுதியினால் உண்ேடா ைடய  இதழ்கள் அதைன ெவளிவிடாமல் 
ைவத் க் ெகாள் வதற்கு ஒன்ேறா  ஒன்  ெபா ந் ம்" என்ற க த்ைத ய ைமத் , 
 
        "ஓங்கு நம்ெபயர் இந்நிலம் உற்றெதன் றந்  
        ங்கு பாைலகள் ஆவயிற் ப ப்பன ேமன்ேமல் 
        ஆங்கு ேமவியக் கனி ணின் ெவளிப்படா ததரம் 
        நீங்கு றாமேலாட் டத்ெதா ம் ெபா ந் தல் நிசேம" 
        [உறந் -மிகுதியாகி, அதரம்-கீ த , ஒட்டம்-ேம த ] 
 
    என்ற ெசய் ள் அவர் வாக்கி ந்  எ ந்த . அைத ேகட்ட ம் எனக்கு மிக்க 
மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . நான் பாைலப் பழத்ைத உண்டகாலத்தில் சிறிதளேவ இனிைம 
உண்டாயி க்கும். இந்தப் பாட்ைடக் ேகட்ட ேபாேதா அளவற்ற இனிைமைய 
அ பவித்ேதன். ஒ வைகயான ெப மிதங்கூட என் உள்ளத்தில் எ ந்த . "நாம் 
ெசான்ன விஷய ம் இப்ப லவர் பிரான  அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்  இலக்கியத்தில் 
இடம் ெபற்றேத" என்ற தி ப்தி ேதான்றிய ; அந்தப் பாைலநில வ ணைன 

வைத ம் நாேன பா யி ந்தால் எவ்வள  சந்ேதாஷம் உண்டாகுேமா அவ்வள  
சந்ேதாஷம் எனக்கு உண்டயிற் . 
 
    தி ப்ெப ந் ைறப் ராணத்திேல இவ்வா  ஒட் க் ெகாண்ட பாைலப் பழம் 
எனக்கு  என் இளம்பிராயத்ைத ம் பிள்ைளயவர்கேளா  பழகிய காலத்ைத ம் 
ஒ ங்ேக நிைனப் ட்  நிற்கின்ற . 
    ----------- 
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9. "சிவசிதம்பரம்" 
 
    சற்ேறறக்குைறய நா  வ ஷங்க க்கு ன்  ெதாண்ைட நாட் ள்ள* 

ெரன் ம் ஊாிேல ரராகவ த யாெரன்ற ெதாண்ைட நாட்  ேவளாளத் 
தமிழ்ப் லவர் ஒ வர் இ ந்தார். அவர் பிறவியிேலேயகண்ைண இழந்தவர். அதனல் 
அவர் அந்தகக்கவி ரராகவ த யாெரன்ேற வழங்கப்ெப வர். அவ ைடய 
தந்ைதயார் ெபயர்வ கநாத த யாெரன்ப . அவ ைடய ன்ேனார்கள் 
ெபான்விைளந்த களத் க்குஅ கி ள்ள அப் ாில் பரம்பைரயாக வாழ்ந்  
வந்தனர். 
    ------------ 
    * அவர் பிறந்த ஊர் ெபான் விைளந்த களத் ர், உழ ர் என் ம் சிலர் கூ வர். 
 
    ரராகவ த யார் இளைம ெதாடங்கிேய கல்வியில் மிக்க ஊக்க ைடயவராக 
இ ந்தனர். தம் ைடய கில் எழ்தச் ெசால்  எ த் க்கைள அவர் கற்றனெரன்  
ெபாிேயார் ெசால் வர். காஞ்சீ ரத்தில் இ ந்தவ ம் கந்த ராணத்ைத 
இயற்றியவ மான கச்சியப்ப சிவாச்சாாியாாிடத்தில் த யார் 
பாடங்ேகட்டனெரன்  சிலர் கூ வ ண் . அவர்தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கைள 

ைறயாகப்பயின்றார். கம்பராமாயணத்தில் அவ க்கு மிக்கஅன்  உண்டாயிற் . 
அதைன ற் ம் ஐயந் திாிபறப் ப த்  மனனம் ெசய்தார். அதி ள்ள ெசய் ட்க ம் 
ெசய்திக ம் அவ க்குஅங்ைக ெநல் க்கனிேபால விளங்கின. 
 
    யாவ ம் வியக்கும்ப  கவிபா ம் திறைமஅவ க்கு அைமந்தி ந்த . 
ைசவசமயத்திற்பற் ைடயவராத ன் பல சிவ ஸ்தலங்க ள்ள ர்த்திகள் மீ  சில 
பிரபந்தங்கைளஅவர் இயற்றினார்; தி க்க க்குன்றப் ராணத்ைதத் தமிழிற் பா னார். 
பின் ம் அவரால் இயற்றப் ெபற் ள்ள ல்கள் பல உண் . 
 
    ஒ  நாட்காைலயில் அவர் ெவளிேய றப்ப ைகயில் நீரா தற்காக ெவந்நீர் 
ைவத்தி க்கும்ப  தம் மைனவியாாிடத்தில் ெசால் விட் ப் ேபானார்; சில 
நாழிைகயளவில் ட் க்குத்தி ம்பிவந்தார்; வந்த டன் நீராட எண்ணினார்; அவர் 
ேதவியார் நீைரக் ெகாணர்ந் ைவத்தனர். ெதாட் ப் பார்க்ைகயில் அ  சூடற்றதாக 
இ ந்த . 
 
    "இ  ெவண்ணீராக இல்ைலேய; தண்ணீராக இ க்கிறேத" என்  த யார் 
கூறினார்.அ ேகட்ட அவர் மைனவியார், "உங்க ைடயசம்பாத்தியத் க்கு இந்த 
ஜலம் ேபாதாேதா?"என்  சற்  இகழ்ச்சி டன் ெசான்னார். அவ் ைர 
ெசவியிற்பட்டேபா  அக்கவிஞர  உள்ளம் மிக வ ந்திய . "நம் கல்வியின் 
மதிப்ைபயறியா  அறிஞர்களால் மதிக்கப்படாத ெசல்வத்ைத நிைனத்தன்ேறா இவள் 
நம்ைம அவமதிக்கிறாள்? இனி இங்ேக இராமல் எங்ேக ம்ெசன்  இ கா ம் 
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ெபறாத ெப ஞ் ெசல்வத்ைதப் ெபற் வ ேவாம்" என்  அவர் உ திெகாண்டார். 
ஆனால் தம் ைடய ேகாபத்ைதச்சிறி ம் ெவளியிடாமல் ம நாள் 
மாணாக்கன்ஒ வைன அைழத் க்ெகாண்  ெவளி ர் ேபாய்வ வதாக 
மைனவியாாிடம் ெசால்  ட்ைடவிட் ப் றப்பட்டார். "கற்ேறா க்குச் 
ெசன்றவிடெமல்லாஞ் சிறப் " என்பைத அவர் நன்குஅறிந்தவர். தமிழ் பயில்வர் 
யாைர ம் நண்பராகச் ெசய் ெகாண்  அவர்களால் நன்ைம ெபறலாெமன்ற ணி  
அவ க்கு இ ந்த . 
 
    அக்காலத்தில் இலங்ைகைய ஆண்ட பரராசேசகரெரன்ற அரசர் தமிழ் நன்கு 
பயின்றவெரன் ம் தமிழ் வித் வானகைள அவர் தாய்ெபாலப் ேபாற்றி 
வ பவெரன் ம் ரராகவர் அறிந்தார். அவ்வரசர் பரராச சிங்கெமன் ம் வழங்கப் 
ெப வார். அவாிடம்எங்ஙனேம ம் ெசன்  தம் கவிப் லைமையெவளிப்ப த்தித் 
தக்க பாிசுகைளப் ெபற் வரலாெமன்  கவி ரராகவர் எண்ணினார்.எண்ணியப ேழ 
மரக்கலம் ஊர்ந்  கடல்தாண்  இலங்ைகைய அைடந்தார்; பரராசேசகரர் ஆ ம் 
இராசதானி ேசர்ந்  அவர அரண்மைனைய நண்ணினார். கற்றவர்கள் யார்வாி ம் 
யாெதா  தைட மின்றி அவ்வரண்மைன அவர்க க்கு இடங்ெகா க்கும். 
அரச ைடய கட்டைளயின்ப  அங்குள்ள ஏவலாள ம் அதிகாாிக ம் அவர்க க்கு 
ஆவனெசய்  உபசாித்தல் வழக்கம். அங்ஙனேமகவிஞராகிய ரராகவ க்கும் 
உபசாரங்கள்நைடெபற்றன. 'ஏவலாளர்கேள இத்தைகயநல் யல்  உைடயவர்களாக 
இ க்ைகயில்அரசர் எப்ப  யி ப்பாேரா! அவேரா  பழகுவேத ஒ  ேப தியமாக 
இ க்கும்' என்றஎண்ணம் த யா க்கு உண்டாயிற் . அரசேரா  ேபசேவண்  
ெமன்ற ஆவல் அவ க்கு வரவர அதிகாித்த . 
 
    த யா ைடய வரைவ அரச க்கு ஆங்குள்ேளார் அறிவித்தனர். அவ க்குக் 
கண்ணில்ைல ெயன்பைத யறிந்த ெபாறாைமக்காரர்களான சில லவர்கள், 
"கு டர்கைள அரசர்பார்த்தல் கூடா " என்  கூறி அதற்குாியசில ஆதாரங்கைள ம் 
காட் னர். அரச க்ேகா லவைரக் கண்  ேபசேவண்  ெமன்ற வி ப்பம் ெபாிதாக 
இ ந்த . தமிழ ைம அறிந்தவராதலால் அவ்வாிய வித் வா டன் 
ேபசிஇன் வைத அழக்க அவர் வி ம்பவில்ைல.அப்பால் உடனி ந்த சிலர், 
"இைடயிேலதிைரயிட் ப் ேபசலாம்" என்  சமாதானமாக ஒ  வழி ெசான்னார்கள். 
அரச க்குஅங்ஙனம் ெசய்வதில் வி ப்பம் இல்லாவி ம் திேயார் சிலர் பைழய 
வழக்கெமன்  கூறேவ அதற்கு இணங்கினார். 
 
    இதற்கிைடேய ரராகவ த யாாிடம்யாேரா சிலர் வந் , "அரசர் 
கு டைரப்பார்க்கமாட்டார். நீங்கள் ஏேத ம் பாடைல எ திய ப்பிவிட் க் 
கிைடக்கும் பாிைசப் ெபற் ச்ெசல்ல ேவண் ய தான்" என்  கூறினார்கள். 
அ ேகட்ட தமிழ்ப் லவர் 'இவ்வள ரம் வந் ம் நம் க த்  
நிைறேவறாமற்ேபாகும்ேபா க்கிறேத! இராேமசுவரம்ேபானா ம் சனீசுவரன் 
பின்ேனாேட ெயன்ப ேபால நம் ைடய அதிர்ஷ்டம் நம்ைமத்ெதாடர்ந்  வ கிறேத! 
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இந்த அரசர் மிக்கதமிழன் ைடயவ ெரன்றல்லேவா ேகள்வி ற் வந்ேதாம்! கட ள் 
என்ன வழி வி வாேரா!'என்ெறண்ணிக் கலங்கி இைறவன  தி வ ைள 
நிைனந்தி ந்தனர். 
 
    அப்பால் அரசர் அைழப்பதாக ஒ வர்வந்  த யாைர அைழத் ச் 
ெசன்றனர்.ஆனால் அரசைர ேநாிற் பார்க்க யாதப ஒ  திைர ேபாடப்பட் ந்த . 

லவ டன்வந்த மாணாக்கன் மிக ம் கூாிய அறி ைடயவன். அரசைரப் பார்க்க 
வந்தேபா  அவைரக்காணாமல் திைரமட் ம் அ ப்பைத அவன்கண் வியந்தான்; 
அதைனத் தன் ஆசிாியர் ெப மா க்குத் ெதாிவிக்க எண்ணினான்; 
உடேன,"சிவசிதம்பரம்" என்  உரக்கச் ெசான்னான்.பக்தியானால் அவன் அங்ஙனம் 
கூ வ  வழக்கம்ேபா ெமன்  அரச ம் அங்கி ந்த ஏைனேயா ம் அப்ேபா  
எண்ணினர். ஆனால்அவன் அங்ஙனம் கூ வ  வழக்கமில்ைலயாதலால் ஏேதா ஒ  
குறிப்ேபா  அைதச்ெசால் யி க்க ேவண் ெமன்  லவர் க தினார். கு டராகிய 
தம்ைம அரசர் பார்க்கமாட்டாெரன்  சிலர் கூறிய ம் அப்ேபா அவர் நிைன க்கு 
வந்த . சிதம்பரத்தில் இரகசியத்ைதத் திைரயிட்  மைறத்தல் ேபால அங்கும் 
திைரயிடப் பட் ள்ளெதன்  அறிந்த ெகாண்டார். உடேன அவர், 
 
        "நைரேகாட் ளங்கன்  நல்வள நா  நயந்தளிப்பன் 
        விைர ட்  தார்ப் யன் ெவற்பீழ மன்னெனன் ேறவி ம்பிக் 
        கைரேயாட்ட மீதின் மரக்கலம் ேபாட் ைனக் காணவந்தால் 
        திைரேபாட்  நீயி ந் தாய்சிங்க ப சிேராமணிேய" 
 
    என் ம் ெசய் ைளச் ெசான்னார். 
 
    ஒ விதமான ேபச்சும் ேபசாமல் வந்த டேன இந்தப்பாட்ைட வித் வான் 
ெசால்ல ம் அரசர் தி க்கிட்டார்; 'திைரயிடப் பட்டைத இவர் எங்ஙனம் அறிந்தார்! 
இவர் கு டரல்லர்' என்  எண்ணினார்; 'இவர் கு டெரன்ப  உண்ைமயாயின் 
ெதய்விக சக்திெபற்றவராக இ க்கேவண் ம்; ேநாிற்பாராமல்இவ டன் ேபசுவ  
பிைழ' என்  நிச்சயித்தார். உடேன திைர எ க்கப்பட்ட . 
 
    மன்ன ம் லவ ம் மனங்கலந்  ேபசினர். இ வ ம் பல நாட் பழகியவர்ேபான்ற 
அன் டன் உைரயா னர். கவி ரராகவர் பலநாள்வைர அங்ேக யி ந்  அரசரால் 
உபசாிக்கப்ெபற்றார்; கம்பராமாயணத்தில் அவதானம் ெசய் காட் னார். இன்ன 
விஷயம் ,இன்ன காண்டம், இன்ன படலம், இன்ன ெசய் ளில் 
ெசால்லப்பட் க்கின்றெதன்  ஒ வர் ேகட்கும் வினாவிற்கு உடேன விைட கூ வ  
அந்த அவதானமாகும். இங்ஙனம் பலர் கம்ப ராமாயணத்தி ள்ள பல விஷயங்கைளக் 
ேகட்டனர். அவற்றிற்ெகல்லாம் உாிய விைடகைள அளித்  அக்கவிஞர் 
எல்ேலாைர ம் மகிழ்வித்தனர்; அப்பால் அரசர் வி ம்பியப ேய இராமாயண 
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வண்ணெமான்  பா னர். அரசர் அவ ைடய ேபராற்றைல அறிந்  வியந்  
ேபாற்றினார்; அவைரப் பாராட் ச் சில ெசய் ட்கைள ம் பா னார். 
 
    சில தினங்க க்குப் பிறகு த யார் விைடெபற்  அவ்வரசர் வழங்கிய 
யாைனைய ம் நாட்ைட ம் ேவ  பல உயர்ந்த சம்மானங்கைள ம் ெபற்  ஊ க்குத் 
தி ம்பினார். 
 
     வந்த டன் தம் ேதவியாைர அைழத் ,"யாைனக் கன் ம் வளநா ம் ெபற்ற 
எனக்கு ெவந்நீர் ேவண் மா ேவண்டாமா?"என்  ேகட்டார். மைனவியார் அவைரப் 
பலநாள் பிாிந்  வ ந்தினவராத ன் தாம் ெசய்த பிைழக்காக  வ ந்தி அ த ன ர்; பிைழ 
ெபா க்கேவண் ெமன்  ப ணிந்  ேவண் னார்.த ம் ம ைனவியாாின்பால் 
ெமய்யன் ைடய கவிஞர், "நீ அப்ப ச் ெசான்னதனாலன்ேறா என் ைடய கழ் கடல் 
கடந்  பரவிய ! நமக்கும் ெசல்வம் உண்டாயிற் " என்  கூறி மகிழ்ந்தார். 
    ------- 
 

10. பைழய ேமைஜ 
 
    கும்பேகாணம் காேலஜி ந்  நான் ெசன்ைனக்கு மாற்றப்ெபற் , 'பிர ெடன்  
காேலஜில்'1903-ஆம் வ ஷம் நவம்பர் மாதத்தில் வந்  ேசர்ந்ேதன். எனக்கு ன்  
தமிழ்ப் பண் தராகச் சிலகாலம்  ைவ. .சடேகாப ராமா ஜாசாாியெரன்பவர் 
ேவைல பார்த்  வந்தார். மான் ேஜ.பி.பில்டர்ெபக் ைர அப்ெபா  காேலஜ் 
தைலவராக இ ந்தார்.அவர் சிறந்த கல்விமான். சில வ ஷங்கள் கும்பேகாணத்தில் 
இ ந்தவர்; ஆத ன் என்ைன ன்னேம நன்றாக அறிந்தவர்; என்னிடம் மிக்க 
அன் டயவர். 
 
    நான் காேலஜுக்குச் ெசன்ற ம் த ல் அவைரப் ேபாய்ப் பார்த்ேதன்; அவர் சிறி  
ேநரம் அன்ேபா  ேபசியி ந்  விட் , "இப்ெபா  ேவைலபார்க்கும் 
பண் தாிடமி ந்  ேவைலைய ஒப் க்ெகாள் ங்கள்; ஏதாவ  ேவண் மானால் 
ெசால் ங்கள்" என்  ெசான்னார். உடேன நான் தமிழ் வகுப் க்குச் ெசன்ேறன். 
பண் தர் என்னிடம் ேவைலைய ஒப்பித்தார். 
 
    வகுப்பில் ஒ  பைழய ேமைஜ ம் பைழய நாற்கா  ெயான் ம் பண் த ைடய 
உபேயாகத் க்காக இ ந்தன. ேமைட (Platform) இல்ைல. நான் கும்பேகாணத்தில் 
இ ந்தேபா தமிழ் வகுப் க்ெகன்  தனிேய அைற இல்ைல.ஒவ்ெவா  வகுப்பிற்கும் 
தனித்தனி அைறஇ ந்தைமயின் பாடஞ் ெசால் பவர்கள் அவ்வவ்விடத்திற்கு உாிய 
ேநரங்களிற் ேபாய்ப்பாடஞ் ெசால் விட்  வ வார்கள். அவ்வைறக ள் 
ஒவ்ெவான்றி ம் கீேழ பலைககளாலாகிய ேமைட ம் அதன்ேமல்சிறந்த ேமைஜ ம் 
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நாற்கா ம் உண் . அத்தைகய வகுப் களில் பாடஞ் ெசால் யநான் இராசதானி 
நகரமாகிய ெசன்ைனயி ள்ள கலாசாைலயில் பின் ம் சிறப்பானஅைமப் க்கள் 
இ க்குெமன்  எண்ணியி ந்ேதன். ஆனால் எல்லாம் நான் எண்ணியதற்கு மாறாக 
இ ந்தன. பிள்ைளக ைடய கத்ைத நன்றாகப் பார்க்க யாதப  ேமைஜ 
தைரயிேல ேபாடப்பட் ந்த .அம்ேமைஜேயா ட் னால் 
திறக்க யவில்ைல;திறந்தால் ட்ட யவில்ைல. ேமைஜயின் ேமற்பாகம் பல 
இடங்களில் பிளந்  உள்ேளைவத்தி க்கும் ெபா ள்கள் இன்னெவன்பைத யாவ ம் 
அறி ம்ப  ெதாிவித்த . ஒ பக்கத்தில் சிேலட்  (கற்பலைக)கள் ைவப்பதற்குாிய 
பள்ளம், அதற்க கில் பலப்பங்கள்(எ ேகால்) ைவப்பதற்குாிய பள்ளம்,ேவெறா  
பக்கத்தில் ைமக்கூ  ேபனா த யைவ ைவப்பதிற்குாிய குழிகள் ஆகிய இவ்வள ம் 
எனக்கு அதன் பழைமைய நிைன த்தின. 
 
    அந்தக் காேலஜின் பிறப் தல் அன்  வைரயில் உடனி ந்த பைழய 
ெபா ள்க ள் அந்த அ ைமயான ேமைஜ ம் ஒன்றாக இ க்கேவண் ெமன்  
ெதளிந்ேதன். நாற்கா ம் அந்த ேமைஜக்கு ஏற்ற ைணயாகேவ இ ந்த . 
 
     வ ஷங்களாக அந்தக் காேலஜில்பண் தர்களாக இ ந்  
வந்தவர்கைளப்பற்றிநான் ேகள்வி ற்றி ந்ேதன். பஞ்சதந்திரவசனம் எ திய 
தாண்டவராய த யார்,தி வாசகம் பதிப்பித்த சிவக்ெகா ந்  ேதசிகர், இலக்கணம் 
எ திய மகா ங்ைகயர், இயற்றமிழாசிாியாராகிய விசாகப்ெப மாைளயர், 

ரசபாக்கம் ெபான்னம்பல த யார், நிவாசராகவாசாாியார், ராஜேகாபால 
பிள்ைள த ய ெப ம் லவர்கள் அந்தக் கலாசாைலசிறிய பள்ளிக்கூடமாக (High 
school) இ ந்த  தல் தமிழாசிாியராக ைறேய இ ந் கழ்ெபற்றவர்கள். 
அவர்க ைடய லைமைய ம் கைழ ம் அறிந்தி ந்த நான், " அவர்கள் வகித்த 
ஸ்தானத்ைத வகிக்கப்ேபாகிேறாம்"என்ற எண்ணத்தாற் சிறி  
ெப ைமையஅைடந்தி ந்ேதன். அவர்கள் ைகபட் ப்பழகியேமைஜ ம், நாற்கா ம் 
எனக்கு உாியனவாகுெமன்  நான் நிைனத்திேலன். அவற்ைறக்கண்டேபா  என்க்கு 
ேமேல கூறிய ெபாியார்க ைடய ஞாபகம் உண்டாயிற் . அந்தப்பைழய 
ெபா ள்கைள மாற்றி அைமக்க யலாமல் ெபா ைமேயா  இ ந்த 
அவர்க ைடயநிைல ம், அவர்க ைடய வகுப்ைபத் தாேமகவனித்  ேவண் யன 
ெசய்யாத ேமலதிகாாிக ைடய நிைல ம் அவ்வள  காலம் நிைலயாக அைவ அங்ேக 
யி க்கக் காரணமாயின ெவன்பைத உணர்ந்ேதன். " இந்தக் காலத்திற்கு ஏற்றப  
இராவிட்டா ம் பழைமைய ெவளிப்ப த்திக்ெகாண்  பழம் லவர்க ைடய 
நிைனைவ இைவ உண்டாக்குகின்றன" என்  ஆ தல் ெசய் ெகாண்ேடன்; ேவ  
என்ன ெசய்ய ம்? 
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    அன்  'பிாின் பால்' வழக்கம்ேபால் காேலைஜச் சுற்றி ேமற்பார்ைவயி ம்ேபா  
என் வகுப்பின் பக்க ம் வந்தார்; என்ைனக் கண் , "எல்லாம் ெசௗகாியமாக 
இ க்கின்றனவா?" என்  விசாாித்தார். 
 
    நான் " இங்ேக ெசௗகாியங்க க்குஎன்ன குைற? இேதா இந்த ேமைஜையப்ேபால 
ேவெறான்ைற எங்கும் பார்க்க யா . ஏறக்குைறய  வ ஷ சாித்திரத்திற்குச் 
சாட்சியாக இ  விளங்குகிற . அக்காலத் ப் பண் தர்கள் 
கற்பலைகைய ம்பலப்பங்கைள ம் உபேயாகப்ப த்தி வந்தனெரன்பைத இந்தப் 
பள்ளங்கள் ெதாிவிக்கின்றன. இதேனா  பழகிய லவர்கைளப் பற்றியெசய்திகள் 
எனக்குத் ெதாி ம். அவர்க ைடயஞாபகத்ைத இம்ேமைஜ உண்டாக்குகிற .இந்த 
நாற்கா ம் இதற்ேகற்ற 'ேஜா 'ெயன்ேற ேதாற் கிற . இந்த இரண் ைடய 
ெப ைமைய ம் நான்மட் ம் அறிந் மகிழ்வ தான் ஒ குைற. பலேபர் அறி ம்ப  
ஒ  காட்சிச்சாைலயில் இ ந்தால் நன்றாக இ க்கும்" என்ேறன். 
 
    கலாசாைலத் தைலவர் சிாித்தார். 
 
    "மாணாக்கர்க ள் ஒ வராக இ ந்  ஆசிாியர் பாடஞ் ெசால்லேவண்  ெமன்  
அறிஞர்கள் ெசால் கிறார்கள். அந்த உண்ைமைய இந்த வகுப்பில் நன்றாக 
அ சாிக்கலாம். மாணாக்கர்க ம் ஆசிாிய ம் சமமான உயரத்தில் இ க்கும்ப  இந்த 
ேமைஜ தைரயின் ேமேல இ க்கிற . மாணாக்கர்க ைடய கத்ைதப் பார்ப்பதில் 
என்ன பயன்? அவர்க ைடய கா க்குத்தாேன சப்தம் ேகட்க ேவண் ம்?" என்  
பின் ம் கூறிேனன். 
 
    'பிாின் பால்' சிாித் க்ெகாண்ேட ேபாய்விட்டார். 
 
    இைடேவைள உண  அ ந்த நான் ெசன்ேறன். அப்பால் வகுப் க்கு வந்ேதன்; 
பார்த்ேதன்; ஆச்சாியத்தால் மைலத் ப்ேபாேனன். என் ைடய அைற ஒ  நாடக 
அரங்ைகப் ேபால மாற்றப்பட் ந்த ! 'தவறி ேவெறா  வகுப் க்கு 
வந் விட்ேடாேமா?" என்ற சந்ேதகங்கூட உண்டாகிவிட்ட . 
 
    அைற வ ம் கீேழ பிரப்பம்பாய் விாிக்கப்பட் ந்த ; நான் மனக்ேகாட்ைட 
கட் யி ந்தப  பலைகயாலான ெபாியேமைட ெயான்  ேபாடப்பட் ந்த ; 
அதன்ேமல் அழகிய ேமைஜ ம் இரண்  நாற்கா க ம் காணப்பட்டன. யாேர ம் 
ெதாிந்தவர்கள்வாின் இரண்டாவ  நாற்கா  உத ம். வகுப்பின் ஒ  ைலயில் 
அழகிய 'பீேரா' ஒன்  ைவக்கப்பட் ந்த ; எனக்கு உபேயாகப்ப ம் த்தகங்கைள 
அதில் ைவத் க் ெகாள்ளலாம். 
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    'தைலவெரன்றால் இவரல்லவா தைலவர்! குறிப்பறிந்  தம் கீ ள்ள 
ஆசிாியர்க க்கு உதவி ாி ம் இந்தக் குணந்தான் குணம்! எவ்வள  சீக்கிரம் ஏற்பா  
ெசய் விட்டார்!' என்  நிைனந்  நிைனந்  மகிழ்ந்ேதன். உடேன ெசன்  
என் ைடய நன்றியறிைவத் தைலவாிடம் ெதாிவித் க்ெகாண்ேடன். 
 
    பைழய ேமைஜகூட என் வி ப்பப்ப  என் அைறயில் ஒ  பக்கத்தில் இ ந்த . 
அதன் ட்ைடச் ெசப்பஞ்ெசய்  அைமத்  அம்ேமைஜைய ம் பயன் ப த்திக் 
ெகாண்ேடன்; வந்தவர்க க்கு அதன் ெப ைமையச் சில சமயங்களில் 
ெசால் வந்த ம் உண் . 
 
    சில வ ஷங்க க்குப் பின் மான் ேஜ. எச்.ஸ்ேடாெனன்பவர் 'பிாின் பா'லாக 
வந்தார். அவ ம் கும்பேகாணத்தில் சில வ ஷங்கள் இ ந்தவராத ன் என்ைன 
நன்றாக அறிந்தி ந்தார். அவர் காலத்தில் ஒ சமயம் (1908-ஆம் வ ஷம்) நான் 
ஒ வாரம் அ மதி ெபற்  அய க்குப் ேபாயி ந்ேதன். அப்ெபா  வந்தி ந்த 

திய ஆங்கில ஆசிாியர் ஒ வ க்கு நல்லேமைஜ, ேமைட த யன அைமக்கும்ப  
தைலவர் உத்தரவிட் ந்தார். உத்தரவிடப்பட்டவர்கள் அவசரத்தில் ேவெறான் ம் 
ெசய்ய யாமல் என் ைடய ேமைஜ, நாற்கா  த யவற்ைற ெய த் ப் தியவர் 
அைறயில் அைமத் விட்  என் ைடய அைறயில் பைழய ேமைஜ ெயான்ைற ம் 
சிறிய ேமைட ெயான்ைற ம் அைமத்தனர். அந்த ேமைடேயா கு கியதாதத ன் 
ேமைஜைய ம் நாற்கா ைய ம் ேபா வதற்கு மாத்திரம் ேபாதியதாக இ ந்த . ன் 
பின் இடம் இல்ைல; பக்கத்தி ம் இடம் இல்ைல. அவ சரப்பட்  அந்த நாற்கா யில் 
உட்கார வந்தால் வந்த ேவகத்தில் ஒ  சமயம் நாற்கா  நகர்ந்  கீேழ வி ம் நிைலயில் 
இ ந்த . 
 
    நான் அய ாி ந்  தி ம்பிவந்  பார்த்ேதன்; பைழய ேமைஜைய ம் கு கிய 
ேமைடைய ம் கண்ேடன், ' ன்  பைழய ேமைஜ ேபாய்ப் திய  வந்த ; இப் 
ெபா  அ ேபாய் ேவெறா  பைழய ேமைஜ வந் விட்ட ; இந்த இடத்திற்கும் நல்ல 
ேமைஜக்கும் ராசியில்ைல ேபா ம்!' என்  எண்ணி அந்த அைமப்ைப 
மாற் வதற்குாிய சமயத்ைத எதிர்பார்த் க் ெகாண் ந்ேதன். 
 
    நல்ல ேவைளயாக அன்  பிற்பக ேலேய 'பிாின் பால்' என் ைடய 
அைறப்பக்கம் வந்தார். மற்ற நாட்களில் அவர் வ ம்ேபா  நான் பாடஞ் 
ெசால் க்ெகாண் ப்ேபன். அன்  அவைரக் கண்ட டன் எ ந்  அவாிடம் 
ெசன்ேறன். வழக்கம் ேபாலன்றி நான் அங்ஙனம் வ வைதக் கவனித்த அவர், ஏேதா 
விேசஷம் இ க்கலாெமன்ெறண்ணி, " எல்லாம் ஒ ங்காக நடக்கிறதா?" என்  
ேகட்டார். 



 69

 
    "அதற்ெகன்ன சந்ேதகம்?" ஆனால் ஒ  விஷயம் மட் ம் இங்ேக 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்." 
 
    "என்ன அ ? ெசால்லலாேம." 
 
    "ெபாிய விஷயம் ஒன் மில்ைல. இவ்வள  காலமாக இங்கி ந்த ேமைஜ த யன 
இப்ேபா  மாற்றப் பட் க்கின்றன. இந்த ேமைஜ பைழயதாக இ ந்தா ம் 
ேதாஷமில்ைல. இந்த ேமைடதான் ேயாசிக்கக் கூ யதாக இ க்கிற . 
பிள்ைளக ைடய கத்ைதப் பார்த் க்ெகாண்  பாடஞ் ெசால் ம்ேபா  எனக்கு 
ஞாபகெமல்லாம் நாற்கா யிேலேய இ க்கிற . இந்த ேமைடேயா மிக ம் கு கிய . 
என் உடம்  அைச மானால் நாற்கா  நக ம்; உடேன நா ம் நாற்கா ம் கீேழ 
விழேவண் ய தான். அதனால் நான் பயந்  ெகாண்ேட பாடஞ் ெசால் கிேறன்." 
 
    ஸ்ேடான் ைரக்கு நான் ெசால்வைதக் ேகேடடேபா  சிாிப்  உண்டாயிற் ; 
அதைன ய த் , " யார் இந்தக் காாியம் ெசய்தார்கள்?" என்ற ேகாப ம் ேதான்றிய . 
ஒன் ம் ெசால்லாமல் ேவகமாகப் ேபாய்விட்டார். ம  நாேள என் ேமைஜ ம் 
மற்றைவ ம் தி ம்பி வந்  பைழயப ேய அைமக்கப்பட்டன். 
 
    ------------------ 
 

11. அ ர்வ தண்டைன 
 
    கும்பேகாணத்தில் ேசாைலயப்ப த யார் ெத விற்குக் கிழக்ேக கி ஷ்ணராயர் 
அக்கிரகாரம் என்ற ஒ  ெத  உள்ள ; அதில் இரகு நாதசாமி ராயெரன்ற ெசல்வர் 
ஒ வர் இ ந்தார். அவர் சிறந்த த மங்கைளச் ெசய்தவர். தம் ைடய ட் ந்  
காவிாி நதிவைரயிற் பல கைளக் கட்  வித் வான்க க்குக் ெகா த்  இ க்கச் 
ெசய்  வ ஷாசன ம் வழங்கி வந்தார். காவிாி நதிக்கைரயில் ஒ  ப த் ைற 
கட் னார். அவ ைடய ட் ற்கு ன் ஒ  விசாலமான ெகாட்டைக ஒன்  உண் . 
ஒேர சமயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அதில் இ க்கலாம். அந்நகரத்தில் 
ஸம்ஸ்கி த வாக்கியார்த்தம், உபந்யாஸம், சங்கீதக் கச்ேசாி த யன 
நைடெப வதற்கு ஏற்ற ெபா விடமாக அக் ெகாட்டாைக உபேயாகப்பட்  வந்த . 
 
    இரகுநாதசாமி ராயர் க ைண ம் பேராபகார சிந்ைத ம் உைடயவர். ஒவ்ெவா  
நா ம் பக ம் இரவி ம் அவ ைடய ட் ல் பலேபர்கள் உண  ெகாள்வார்கள். 
வித் வான்களிட ம் ஏைழகளிட ம் அவ க்கு மிக்க அன்  உண் . ேசாழநாட் ச் 
ெசல்வர்கள் யாவ ம் அவாிடம் மதிப் ைவத் ப் பழகி வந்தனர். அவர் நகர சைபத் 
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தைலவராக ம் ேதவஸ்தான நிர்வாக சைபத் தைலவராக ம் இ ந்  வந்தார். 
இங்கிலீஷி ம் ஸம்ஸ்கி தத்தி ம் அவ க்கு நல்ல பயிற்சி உண் . 
 
    அவ க்குப் பல கிராமங்கள் இ ந்தன. அங்கங்ேக தக்க காாியஸ்தர்கள் இ ந்  
நிலங்கைளக் கவனித்  வந்தார்கள். அவர்க க்கு இரகுநாதசாமி ராயாிடம் அன் ம் 
பய ம் இ ந்தன. அவர்கள் தங்கள் தங்கள் கடைமைய ஒ ங்காகச் ெசய்  வந்தார்கள். 
 
    ஒ  கிராமத்தி ந்த காாியஸ்தர் ஒ வர் நான்கு கலம் ெநல்ைலக் கணக்ெக தாமல் 
ெசாந்த்த் க்குச் ெசல  ெசய்  விட்டார். அைதப் பற்றி ராய க்குத் ெதாிவிக்கவில்ைல. 
ேவெறா  காாியஸ்தர் அந்த்த் தி ட்ைடப் பற்றி ராய க்கு எ தினார். 
 
    ெநல்ைலத் தி யவர் அதற்கு ன் அத்தைகய ெசயைல ஒ ேபா ம் ெசய்தவரல்லர். 
வ ைமக் ெகா ைமயினால் அங்ஙனம் ெசய்ய ேநர்ந்த் . ஆயி ம், 'தி விட்ேடாேம! 
என்ன தண்டைன ேந ேமா!' என்  பயந்  ெகாண்ேட அ ந்தார். 'ராயரவர்க க்குத் 
ெதாிந்தால் நம் ேவைல ேபாவேதா  தி ட் க் குற்றத் க்குாிய தண்டைன ம் 
கிைடக்கும்' என்  கலங்கினார். அந்த நான்கு கலத்ைத ம் ஈ  ெசய்வதற்குாிய 
நிைலயில் அவர் இல்ைல; 'ெசய்த  ெசய் விட்ேடாம்; இனி வ வைத அ பவிக்க 
ேவண் ய  தான்' என்  நிச்சயித் க்ெகாண்  ஒவ்ெவா  நா ம் தமக்குப் ேபராபத்  
ேந ெமன்  பயந்தி ந்தார். 
 
    அவ ைடய குற்றத்ைத யறிந்த இரகுநாதசாமி ராயர் ஒ நாள் அவைர வ வித்தார்; 
"நீர் நான்கு கலம் ெநல்ைலத் தி ட் த்தனமாக எ த் ச் ெசலவழித் க் 
ெகாண்டீராேம?" என்  ேகட்டார். காாியஸ்த க்குக் கும்பேகாணம் றப்ப ம்ேபாேத 
பாதிப் பிராணன் ேபாயி ந்த . ராயர் ன்  நிற்ைகயில் தம் ைடய உணர்ச்சிையேய 
அவர் இழந்தவரானார். அவர் உடல் ந ங்கிய . நாக்குத் த த த்த . 
கண்களி ந்  நீர் தாைர தாைரயாக வழிந்த . தவர் அ யற்ற மரம்ேபால் 
ராய ைடய கா ல் வி ந்தார்; "த ம பிர வாகிய தாங்கள் என்ைன மன்னிக்க 
ேவண் ம். நான் ஏேதா ெதாியாமற் ெசய்  விட்ேடன். நான் மகா பாவி. 
ெபற்றதாய்க்குத் ேராகம் ெசய் ம் சண்டாளன். என் தாித்திரத்தால் அப்ப ச் 
ெசய் ம்ப  ேநர்ந்த . தங்கைள விட்டால் எனக்கு ேவ  கதியில்ைல. இந்த ைற 
க்ஷமித் விட்டால், நான் எப்ெபா ம் தங்க க்கு அ ைமயாக இ ப்ேபன். இந்தத் 

ேராகச் ெசயைலச் ெசய்ததற்கு எனக்கு ஏதாவ  தண்டைன விதி ங்கள். வயிற்றில் 
மட் ம் அ த்  விடாதீர்கள்" என்  கதறினார். 
 
    அவ ைடய ேபச்சும் நிைல ம் உண்ைமயான பச்சாத்தாபத்ைத ெவளிப் ப த்தின; 
எப்ப ப்பட்ட கல் மனத்தின ம் கைர ம்ப  இ ந்தன. 
 
    "நீர் ெசய்த  தப்  அல்லவா?" என்  ேகட்டார் ராயர். 
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    "மகாபாதகெமன்பதில் சந்ேதகம் என்ன? என் ைடய ெகட்டகாலம்: இந்தக் 
குற்றத்ைதச் ெசய் விட்ேடன். க ணா ர்த்தியாகிய தாங்கள் என் குற்றத்ைதப் 
ெபா க்க ேவண் ம்" என்  ெசால் க் காைலப் பி த் க்ெகாண்டார். 
 
    "எதற்காக நீர் தி னீர்? என்ன ெசல  ெசய்தீர்? உம் ைடய சம்பளம் உமக்குப் 
ேபாதாதா?" என்  ேகட்டார் ராயர். 
 
    "எனக்கு ன்  கலம் சம்பளம். ன்  அ  ேபாதியதாக இ ந்த . இப்ெபா  என் 
கு ம்பம் வி த்தியாகிவிட்ட . பைழய சம்பளம் ேபாதவில்ைல. சமீபத்தில் ஒ  
விேசஷம் என் கு ம்பத்தில் ேநர்ந்த . அதனால் நா  கலம் எ த் க் ெகாண்ேடன்" 
என்  ந ங்கிக் ெகாண்ேட ெசான்னார். 
 
    "தி ன  தி விட் ச் சம்பளம் ேபாத வில்ைலெயன்  ேவ  ெசால் கிறீேரா?" 
 
    "உள்ளைதச் ெசான்ேனன். நான் தி யதற்குக் காரணம் தங்க க்குத் ெதாிய 
ேவண் ெமன்  ெசான்ேனேனயன்றிக் குைற கூறவல்ல. இவ்வளவாவ  
ஜீவிப்பதற்குத் தங்க ைடய க ைண தாேன காரணம்!" 
 
    "சம்பளம் குைறெவன்  ெசால் கிறீேர; உமக்கு எவ்ள  இ ந்தாற் ேபா ம்?" 
 
    "நா  கலம் ெகா த்தாற் ேபா மான ." 
 
    "சாி சாி; உம்ைமச் சாியானப  தண் த்தால்தான் இைதப்ேபான்ற காாியத்ைத 
இனிேமற் ெசய்யமாட்டீர். உமக்கு ேவண் யைத என்னிடம் ெசால்லாத  
தப்பல்லவா?" 
 
    "தப் த்தான். எல்லாவற்ைற ம் க்ஷமித் க் ெகாள்ளேவண் ம். எனக்கு எந்தத் 
தண்டைன ேவண் மானா ம் ெகா ங்கள்; ஜீவனத்ைத மட் ம் ெக க்கேவண்டாம். 
நான் குழந்ைதக் குட் க்காரன். உங்கைளப் ேபான்ற தயா வான பிர ைவ நான் 
எங்ேக காணப் ேபாகிேறன்!" என்  விம்மி விம்மி அழத் ெதாடங்கினார். 
 
    குற்றம் ெசய்தவர்க க்கு ம ப ம் அக்குற்றம் ெசய்யாதப  தண்டைன 
ெகா ப்ப தான் உசிதம். உமக்கு என் தண்டைன ெகா த்தால் இந்தக் குற்றத்ைத 
இனிச் ெசய்ய மாட்டீெரன்  ேயாசிக்கிேறன்" என்  ராயர் க ைமயான குரேலா  
கூறினார். 
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    காாியஸ்தர் ந ங்கிக்ெகாண்ேட நின்றார். 
 
    "இனி இந்தச் சம்பளத்ைத உமக்குக்ெகா ப்ப  தப் ; இப்ப ேய ெகா த்  வந்தால் 
நீ ம் இப்ப ேய ெசய் ெகாண் ப்பீர்" என்  ராயர் ேம ம் ேகாபத் ெதானிேயா  
ெசான்னார். காாியஸ்தர், 'நம் ைடய சம்பளத்ைதக் குைறக்கப் ேபாகிறார்' என்  
தீர்மானித் க் ெகாண்டார். 
 
    "இனிேமல் உமக்கு மாதம் நா  கலம் சம்பளம் ேபாட் க்கிேறன்" என்றார் ராயர். 
 
    அந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபா  காாியஸ்த க்குச் ெசால்ல யாத ஓர் 
உணர்ச்சி உண்டாயிற் ; ஏேதா ெசாப்பனம் காண்பவைரப்ேபால இ ந்தார். 
 
    காாியஸ்தர  வ ைம நிைலேய அவர் ெசய்த குற்றத்திற்குக் காரண ெமன்பைத 
உணர்ந்தார் ராயர். அவ்வ ைம நிைலைய நீக்கினால் அவர் அங்ஙனம் ெசய்யாெரன்  
க தி ஒ  கலம் சம்பளம் அதிகமாக்கினார். 
 
    "இப்ப ப்பட்ட தப் க்கைள இனிச் ெசய்யக்கூடா . ஏதாவ  ேவண் யி ந்தால் 
என்னிடம் ெசால் ம். நான் ெகா க்கிேறன்" என்  ராயர் ெசான்ன வார்த்ைதகள் 
காாியஸ்தர் காதில் குளிர்ச்சியாக வி ந்தன. அவர் கண்களில் க்கத்தால் வந்த நீர் 
மாறிய ; நன்றியறிவால் கண்ணீர்த் ளிகள் உண்டாயின; மீட் ம் ராயர் கா ல் 
வி ந்தார்; "இனி ஏேழழ் ஜன்மத் க்கும் உங்களிடேம ேவைலக்கு இ க்கும் பாக்கியம் 
எனக்குக் கிைடக்க ேவண் ம்" என்  கூறி எ ந்தார். 
 
    இந்த நிகழ்ச்சிையப்பற்றி அக்காலத்தில் யாவ ம் வியப் டன் பாராட்டலானார்கள். 
ஏைழகளின் குைறைய அறிந்  உத ம் ராய ைடய கனிந்த உள்ளத்ைதயறிந்  

கழாதார் இல்ைல. 
    ------------- 
 

12. வித் வான் தியாகராச ெசட் யார் 
 
    கல்வியிற் சறந்த ெபாிேயார்களிற் பலர் தங்கள் கடைமகைள உண்ைமேயா ம் 
ஊக்கத்ேதா ம் அன்ேபா ம் ெசய் ெகாண் , பிற ைடய ெசல்வத் க்ேக ம் 
அதிகாரத் க்ேக ம் அஞ்சிப் பிறழ்ந்ெதா காமல் இன் ற்  வாழ்ந்  வந்த ண் . 
அத்தைகேயார்கள் நம் தமிழ் நாட் ல் பண்ைடக் காலத்தி ம் பிற்காலத்தி ம் 
இ ந்தனெரன்பைத ல்கள் வாயிலாக ம், கண்கூடாக ம், ேவ விதமாக ம் 
அறிந்  வ கிேறாம். பிற்காலத்தில் வாழ்ந்தவர்க ள், கும்பேகாணம் காேலஜில் 
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தமிழ்ப்பண் தராக இ ந்  ெப ம் கழ்ெபற்ற  சி. தியாகராச ெசட் யார் 
ஒ வராவார். 
 
    ெசட் யார் ைதாியம் மிக்கவர்; தம் ைடய கடைமகைள ஒ ங்காகச் ெசய்  
வ பவர்; பிற ைடய ல்களி ம் உைரகளி ம் உள்ள நயமான பகுதிகைளக் கண்  
மகிழ்ந் பாராட் பவர்; பிைழகள் கண்டவிடத்  அஞ்சாமற் கண் க்கும் 

ணி ைடயவர். கல்வியறிவில்லா ைடய ேமற்ேபாக்கான ந ப் கள் அவாிடம் 
பயன்படா. 
 
    அவர் தி ச்சிராப்பள்ளிக்கு வடக்ேக ள்ள வா ெரன் ம் ஊாில், ' வா ர்ச் 
ெசட் யார்' என் ம் ைசவமரபிற் பிறந்தவர். அவர் பிறந்த வ டம் 1825. அவ ைடய 
தந்ைதயார் ெபயர் சிதம்பரஞ் ெசட் யாெரன்ப . அவர் பதிெனட் ப் பாராயம் 
வைரயில் தம் ைடய கு ம்பத்திற்குாிய வியசாயத்ைத ம் வர்த்தகத்ைத ம் கவனித்  
வந்தனர், தமிழ் ல்கைள ம் தக்கவர்களிடத்திற் கற் வந்தார். அக்காலத்தில் 
அவ க்குப் பயிர்த்ெதாழில் த யவற்றில் ஊக்கம் உண்டாகவில்ைல. பழம் பிறப்பின் 
வாசைனயால் தமிழ்க்கல்விைய நன்றாகப் பயின்  ேதர்ச்சிெபற ேவண் ெமன் ம் 
அவா அவர்பால் உண்டாகி திர்ந்த . ஆத ன், தந்ைதயாாிடம் விைடெபற் க் 
ெகாண் , திாிசி ரம் மகா வித் வான்  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களிடம் 
ெசன்  ப க்கத் ெதாடங்கினார். பிள்ைளயவர்கள் அவ ைடய அன்ைப ம் 
அறிைவ ம் ஊக்கத்ைத ம் அறிந்  அவர்பாற் ெபாி ம் அன்  ைவத் ப் பாடஞ் 
ெசால் வந்தனர். நாளைடவில், ெசட் யார் தமிழ்ப் லைம மிக்கவரானார்; 
பிள்ளயவர்க க்கு அவாிடம் அளவற்ற அன்  உண்டாயிற் ; அவர்க ைடய 
மாணாக்கர்க க்குள்ேள சிறந்தவராக அவர் க தப் பட்டார். 
 
    அதன் பயனாக அவர் திாிசிர த்திற் பட்டாளத்தார்க்குாிய பள்ளிக்கூட ெமான்றில் 
தமிழ்ப் பண் தராக நியமிக்கப்ெபற்றார். அங்கி ந்  பாடஞ் ெசால்  நன்மதிப்ைப 
அைடந்தார். அதன் பிறகு ரங்கத்தி ந்த ஒ  பள்ளிக்கூடத்திற் (Taluk High 
School) பண் தராக இ ந்  பாடஞ் ெசால் வந்தார். அக்காலத்தில் அவர் 
பாடஞ்ெசால் ம் இயல்  மாணாக்கர்கள் மனத்ைத ம் அவர்கள் வழியாக ஏைனேயார் 
மனத்ைத ம் கவர்ந் ெகாண்ட . 
 
    அப்ேபா , கும்பேகாணம் 'மாகாணக் கலாசாைல' (Provincial School) யில் 
ஆசிாியராக இ ந்த தண்டலம் ேகாபாலராவ் அவர்கள் ெசட் யா ைடய 
கல்வியாற்றைலப்பற்றி யறிந்  1865-ஆம் ஆண் ல் கும்பேகாணத்திற்கு 
வ வித் க்ெகாண்டார். அ தல் ெசட் யார் அங்ேகேய பண் தராக இ ந்  
வந்தார். அந்தப் பள்ளிக்கூடம் காேலஜான பின் ம் இ ந்  கழ்ெபற்றார். அவ ைடய 
கல்வி யாற்ற ன் சிறப்  எங்கும் பாராட்டப் ெபற்ற . யாவ ம் அவைர ேமலாக 
மதித்  மிக்க மாியாைதேயா  உபசாரம் ெசய்  வந்தனர். 
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    1880-ஆம் வ ஷம் வைரயில் அங்ேக ேவைலபார்த்தனர். பின் , உபகாரச் சம்பளம் 
ெபற்  த ல் தி வாைனக்காவி ம் பின்  உைற ாி ம் இனி  வாழ்ந்  வந்தார். 
தாம் ஈட் ய ெபா ளின் ெப ம் பகுதிையப் வா ர் நடராஜப் ெப மான் கட்டைள 

த யவற்றிற்குச் ேசர்ப்பித்  ஸர்வஜித்  வ ஷம் ைத மாதம் 7-ஆம்ேததி (19-1-
1888) சிவபிரான் தி வ  நீழைல அைடந்தார். 
 
    தியாகராச ெசட் யா ைடய வாழ்க்ைகயில் நிகழ்ந்த பல நிகழ்ச்சிகள் 
அவ ைடய ைதாியத்ைத ம் கல்விப் ெப ைமைய ம் பிற இயல் கைள ம் நன்கு 
விளக்கும். இங்ேக ன்  நிகழ்ச்சிகைள மட் ம் ெதாிவிக்கிேறன். 
 
    தியாகராச ெசட் யார் கும்பேகாணத்தில் இ ந்த காலத்தில் ைஹேகார்ட்  
வக்கீலாகிய ஒ  ெபாியகனவான், நன் ற் சூத்திரங்களில் 200-க்கு ேமல் நீக்கிவிட் , 
மற்றவற்ைறத் ெதாகுத்  உைரெய தி ெவளியிட்டார். அக் கனவான் சிறிதள  
தமிழறி ைடயவர்; தம் ைடய பிள்ைளக ம் தம் நண்பர்க ைடய பிள்ைளக ம் 
பள்ளிக்கூடங்களில் நன் ற் பாடத்ைதப் பயில இயலாமல் இ த்தைல அறிந்  
வ ந்திய அவர், 'இப்ப  ஒன்ைற ெவளியிட்  நம் ைடய நண்பர்களாகிய 
அதிகாாிகளின் உதவியாற் பள்ளிக்கூடங்களில் இைதேய பாட த்தகமாக ைவத்தால் 
பயன்ப ேம' என்  எண்ணினார்; நண்பர்கள் சிலர் அங்ஙனம் ெசய்தல் மிக ம் 
நல்லெதன்  ண் னார்கள். அதனால் அக்கனவான் சட்ைடப்ைபயில் 
ைவத் க்ெகாள் ம் அளவில் அதைனப் பதிப்பித்  ஊர்ேதா ம் உள்ள 
பள்ளிக்கூடங்களில் ைவக்கச் ெசய்தார். அதைன யாவ ம் வாங்கியேதாடன்றி 
அவ்வக்கீைல மிகப் பாராட்ட ம் தைலப்பட்டனர். 
 
    தமிழ்ப் பண் தர் ேவைல பார்த்தவர்களில் இலக்கணம் கற்பிக்கும் வன்ைமயற்ற 
சிலர் அப்பதிப்ைப வி ம்பிப் ெபற்  மிக ம் கழ்ந்தனர். 
 
    த்தகத்ைத ெவளியிட்ட கனவான் கலா சாைலகள் உள்ள இடங்க க்ெகல்லாம் 
அதைன அ ப்பி அங்கங்ேக பாடமாக ைவக்கும்ப  ஏற்பா கைளச் ெசய் வந்தார். 
கும்பேகாணத்தில் உள்ள 'ெடௗன் ைஹஸ்கூ 'க்கும் ஒ பிரதிைய அ ப்பினார். 
அந்தப் பள்ளிக்கூடத் த் தைலைமயாசிாியேரா தமிழ்ப்பாட த்தகங்கைளப் 
பற்றியவைரயில் தியாகராச ெசட் யார் அைவ தகுதி ைடயன ெவன்  
ெசான்னால்தான் பாடமாக ைவப்பார்; ஆத ன் அந்தப் த்தகத்ைதச் ெசட் யாாிடம் 
ெகா த்  அவ ைடய அபிப்பிராயத்ைதக் ேகட்டார். அதைனப் ப த் ப் பார்த்த 
ெசட் யார், "இ  பாடமாக ைவத்ததற்குத் தகுதியற்ற " என்  ெசால் விட்டார். 
அதனால் அந்தப் பள்ளிக்கூடத்தில் அ  பாடமாக ைவக்கப் ெபறாமற் ேபாயிற் . 
பிறகு அப் த்தகம் கும்பேகாணம் காேலஜுக்கு அ ப்பப்பட்ட . அங்கும் அ  
பாடமாக ைவக்கப் படவில்ைல. ெசட் யார் அந்த ைல மதிக்கவில்ைலெயன்ற 
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ெசய்தி அ கி ள்ள ஊர்களி ம் பரவிய . அதனால் அங்கங்ேக உள்ள பள்ளிக்கூட 
ஆசிாியர்கள் அதைனப் பாட த்தகமாக ைவக்க வி ம்பவில்ைல. அதைன 
ெவளியிட்ேடார் தக்க அதிகாாிகள் லம் ெசய் வந்த யற்சிகளால் அவ்வாசிாியர்கள் 
த ம சங்கடத் க்கு ஆளாயினர். 
 
    இந்த நிைலயில், அந்தக்கனவான் ஒ ைற கும்பேகாணம் ேகார்ட் க்கு 
வந்தி ந்தனர்; அப்ப ேய காேலஜுக்கும் வந்தார். தம் த்தகம் பாடமாக ைவக்கத் 
தகுதியற்றெதன்  ெசட் யார் கூறியைத ம், அதனாற் பல பள்ளிக்கூடங்களில் அ  
பாடமாக ைவக்கப்படாமல் ம க்கப் ெப வைத ம் அவர் உணர்ந்தி ந்தார். 
தம் ைடய மதிப்ைபச் ெசட் யா க்கு அங்குள்ளவர்களாற் லப்ப த்திக் 
கண் த் விட் ச் ெசல்ல ேவண் ெமன்ப  அவர் எண்ணம; அதனால் காேலஜுக்கு 
வந்த அவர், தம்ேமா  ப த்த ஒ  சாைல மாணாக்க ம் அங்ேக ஆங்கில ஆசிாியராக 
இ ந்தவ மான சுந்தரராவ் என்பவ டன் ெசன்  பல வகுப் க்கைள ம் 
ஆசிாியர்கைள ம் பார்த் விட் த் தமிழ் வகுப் க்கும் வந்  நின்றார்; தியாகராச 
ெசட் யார் பாடஞ் ெசால் ம் ஆற்றைலக் கவனித்தார். அவாிடம் ேநாிேல 
தம் த்தகத்ைதப்பற்றிக் ேகட்க ேவண் ெமன்  எண்ணியி ந்த அக்கனவான், ' 
இவாிடம் நாம் எப்ப க்ேகட்ப ? இவர் மிகச் சிறந்த கல்வியாற்றல் உைடயவராகத் 
ேதாற் கிறார்' என்  எண்ணி அஞ்சி யாெதா  ேபச்சும் ேபசாமல் சுந்தரரா டன் 
ெசன்றார். 
 
    சுந்தரராவ் நாள்ேதா ம் பாடம் ந்த டன் தம் ைடய வண் யில் தியாகராச 
ெசட் யாைர ம் ஏற்றிக்ெகாண்  ெசல்வ  வழக்கம். அன்  அவர் ெசட் யாைர ம் 
தம் நண்பராகிய அக்கனவாைன ம் ஏற்றிக்ெகாண்  றப்பட்டார். 
 
    வண்  ெசல் ைகயில், சுந்தரராவ் தம் ைடய நண்பைர இன்னாெரன்  
ெசட் யா க்குப் பழக்கம் ெசய்வித் , " இவர்கள் திய ைறயில் நன் ல் ஒன்  
அச்சிட் க்கிறார்கள்; அைதத்தாங்கள் பார்த்த ண்ேடா?" என்  ேகட்டனர். 
ெசட் யார் " ஆம், பார்த்தி க்கிேறன்" என்  கூறிவிட் ப் ேபசாமல் இ ந்தார். 
 
    உடேன சுந்தரராவ் அந்தக் கனவாைனப் பார்த் , " இவர்கள் தியாகராச 
ெசட் யாரவர்கள்; சிறந்த வித் வான். இந்நாட் ல் இவர்கைளப்ேபான்ற தமிழ் 
வித் வான்கேள இல்ைல" என்  ெசால் ச் ெசட் யாைரப் பழக்கம் பண்ணி 
ைவத்தார். 
 
    அதைனக்ேகட்ட கனவான் தம் ைடய நண்பராகிய சுந்தரராவ் அ கில் 
இ க்கிறாெரன்ற ைதாியத்தினால் ெசட் யாைர ேநாக்கி, " என்ன, ஐயா! நான் 
ஆராய்ந்  அச்சிட்ட நன் ைலப் பாடம் ைவக்கக்கூடாெதன்  நீங்கள் 
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கண் த்தீர்களாேம! என்ன நியாயத்ைதக் ெகாண்  அப்ப ச் ெசய்தீர்கள்?" என்  
ேகட்டார். அவ ைடய ேகள்வி அதிகாரத் ெதானிேயா  இ ந்த . 
 
    ெசட் யார் உடேன, "அந்த நன் ைலப் பதிப்பித்தவர்கள் தாங்களா! எனக்குத் 
ெதாியா . இ க்கட் ம்; நன் ல் 200 சூத்திரங்க க்குேமல் 
விலக்கியி க்கிறீர்கேள; என்ன நியாயத்ைதக் ெகாண்  விலக்கினீர்கள்?" என்  
வினவினார். 
 
    கனவான்:- எல்லாச் சூத்திரங்க ம் பயன் ப கின்றனவா? பிள்ைளக க்கு 
அவசியமானவற்ைற மட் ம் ைவத்  மற்றவற்ைற நீக்கிவிட்டால், அவர்கள் எளிதிேல 
ப ப்பார்களல்லவா? 
 
    ெசட் யார்:- எல்லாச் சூத்திரங்க ம் பயன்படவில்ைலெயன்  உங்க க்கு எப்ப த் 
ெதாி ம்? நீங்கள் எந்தப் பள்ளிக்கூடத்திலாவ  பாடஞ் ெசால்  யி க்கிறீர்களா? 
பிள்ைளக க்கு எளிதாயி க்க ேவண் ெமன்றால் எல்லாச் சூத்திரங்கைள ம் 
எ த்தி க்கலாேம? நீங்கள் விலக்கி ள்ள சூத்திரங்கெளல்லாம் அவசியமாக 
இ க்கேவண் ெமன்  நான் காரணங்காட்  நி பிப்ேபன்; நீங்கள் அல்லெவன்  
ெமய்ப்பிப்பீர்களா? நன் ல் உங்கள் வி ப்பப்ப  குைறப்பதற்கும் கூட் வதற்கும் 
என்ன, கிள் க் கீைரயா? அ  கிடக்கட் ம். நீங்கள் நன் ைலப் பதிப்பிக்க 
வந்தீர்கேள; அதி ள்ள உதாரணங்கைள ஏன் குைறத்தி க்கிறீர்கள்? அந்த 
உதாரணங்கள் எதற்காக இ க்கின்றன ெவன்பைத நீங்கள் அறிந்த ண்டா? அன் 
ெமாழித்ெதாைகக்கு உதாரணம் வாக்கியத்தில் அைமத் க் காட்டாமல் 
ெதாைகெமாழிைய மட் ம் காட் யி க்கிறீர்கேள, ங்குழல் வந்தாெளன்பைதப் 

ங்குழெலன்  குைறத்  விட்டால் அன்ெமாழித் ெதாைக ெயன்  விளங்குமா? 
ங்குழல் வந்தாெளன்  வாக்கியத்தில் வ ம்ேபா தாேன அ  ங்குழைல 
ைடயாெளன்  ெபா ள்ப ம்? இைவகைள அறிந்  ெகாள்ளாமற் பதிப்பித் 

தி க்கிறீர்கேள. 'தண்ைடயி னினக்கிளி க ேவாள், பண்ைடய ளல்லண் மாேனாக் 
கினேள' என்ற உதாரணத்ைதப் பிள்ைளக க்கு எளிதாக இ க்கேவண்  ெமன்  
நிைனந்  'தண்ைடயினினக்கிளிக ேவாள்' என்பைதமட் ம் காட்  யி க்கிறீர்கேள; 
பண்ைடயளல்ல ெளன்ப ம் இ ந்தால்தாேன எ ைகயின் ெபா ட் த் தட்ைட 
ெயன்ப  தண்ைட ெயன்  வந்தெதன்  ெதாி ம்? 
 
    கனவான்:- அைவெயல்லாம் உபாத்தியாயர் ெசால்  விளக்கமாட்டாரா? 
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    ெசட் யார்:- உபாத்தியாயர் த்தகத்தில் இ ப்பைதத் தாேன விளக்குவார்? 
உதாரணத்தின் பகுதி ற் ம் இல்லாதி ந்தா ம் இ ப்பேத தப்பாக இ ந்தா ம் 
எப்ப  விளக்குவார்? உபாத்தியாயர் நன் ல் வைத ேம மனப்பாடம் பண்ணிச் 
ெசால்  வி கிறார்; உங்க ைடய த்தகம் எதற்கு? 
 
    இங்ஙனம் ெசால்  ேம ம் ேம ம் அப்பதிப்பி ள்ள குைறபா கைள எ த் க் 
காட் யேதா  சில ேகள்விகைள ம் ெசட் யார் ேகட்கத் ெதாடங்கினார். அவற்றிற்கு 
விைட ெசால்ல இயலாம க்க கனவான் மனங் குழம்பி ஆத்திரம் மிக்கவராகி உரத்த 
குர ல், "நான் என்ன பண் தனா?" என்றார். அவர் ேகட்டமாதிாியில், 
பண் தெனன்  கூறப்ப தல் இழிெவன்  அவர் நிைனத்தைம ேதாற்றிய . 
 
    ெசட் யா க்குக் ேகாபம் வந் விட்ட ; "உங்கைள எவைனயா பண் தெரன்  
ெசான்னான்? பண் த ரல்லெவன்  நிைனத் த்தாேன ெசால் கிேறன்! இைத 
உங்க ைடய ஏவ ன்ேமற் பதிப்பித்தவன் யாேரா அவன் அறியாதவன்; 
குல்லாய்க்ேகற்றப  தைலைய ந க்கிக்ெகாண்ட த்திசாைலையச் ேசர்ந்தவன்; 
நீங்கள் பண் தெரன்ப  இழிவான பட்டெமன்  நிைனப்பதாகத் ெதாிகிற ; 
இப்ப ப்பட்ட காாியத்ைதப் பண் தர்கேள ெசய்யேவண் ம். நீங்கள் சட்ட 

த்தகங்கைளப் ப த்  ஆராய்ந்  வாதம் பண் வேதா  நில்லாமல் தமிழ் வழிக்கு 
ஏன் வ கிறீர்கள்? உங்க க்குத் ெதாியாத ைறயில் இவ்வள  ணிவாக நீங்கள் 
இறங்கியேதா  தமிழ்ப் பண் தர்கைள ம் வற் த்திப் பாடம் ைவக்கும்ப  

ண்டலாமா? உங்க க்குத் தமிழபிமானம் இ ந்தால் நல்ல த்தகங்கைள வாசித்  
இன் ம் அளேவாடல்லவா நிற்க ேவண் ம்?" என்றார். 
 
    அந்தக் கனவா க்கும் ேகாபம் சிறி  சிறிதாக வளர்ந்த ! மீைச த்த . "என்ைன 
இன்னாெரன்  ெதாியாமற் ேபசுகிறீேர" என்  ேகாபத் டன் அவர் கூறினார். 
 
    உடேன ெசட் யார், "உங்கைள நன்றாகத் ெதாிந் ெகாண் தான் ேபசுகிேறன்; 
உங்கள் க காரச் சங்கி க்கும் சட்ைடக்கும் மீைசக்கும் பயந்தவனல்லான் நான். 
வண் ையவிட்  இறங்குங்கள்; ஓாிடத்தில் இ ந்  ேபசுேவாம். உங்க ைடய 
அறியாைமைய ெவளிப்ப த் கிேறன்" என்  ெசால் ச் சுந்தர ராைவப் பார்த் , 
"வண் ைய நி த்தச் ெசால் ங்கள்" என்றார். 
 
    இந்த விபாீதத்ைதக் கண்ட சுந்தரராவ் கவைல ற்  அந்தக் கனவாைனப் பார்த்  
'நாெமல்லாம் ப த்தவர்கேளா  வாதம் ெசய்யலாமா? இவர்களிடம் நாங்கள் ெபாிய 
மதிப்  ைவத்  மாியாைதேயா  நடந் ெகாள் கிேறாம். இவர்கள் இ ப்ப  எங்கள் 
காேலஜுக்ேக ெகௗரவம். நீங்கள் இவர்கைளத் ெதாிந்  ெகாள்ளாமற் ேபசுகிறீர்கேள. 
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தமிழ் விஷயத்தில் இவர்கள் இட்ட சட்டத்ைத மீ பவர் இங்ேக யார் இ க்கிறார்? 
உங்க ைடய தமிழ்ப் ப ப்  எனக்குத் ெதாியாதா? நாமி வ ம் ேசர்ந்  
ப த்தவர்களல்லவா? இப்ேபா  நான் ஒ  த்தகம் ேபாட்  விடலாமா? நன் ைலப் 
பதிப்பிக்க நம்ைமப்ேபான்றவர்க க்கு என்ன தகுதி இ க்கிற ?" என்  
ெசால் விட் ச் ெசட் யாைர ம் சமாதானப் ப த்தினார். 
 
    இந்தப் ேபச்சுக்கள் வண் யிேல நிகழ்ந்தா ம், பக்கத்தில் நடந்  ெசன்ற 
மாணாக்கர்கள் காதி ம் மற்றவர்கள் காதி ம் பட்டன. மாணாக்கர்க க்குத் 
ெதாிந்தால் அப் றம் ேவ  விளம்பரங்கள் எதற்கு? இந்த நிகழ்ச்சி எங்கும் பரவிய ; 
தியாகராச ெசட் யா ைடய கழ் பின் ம் மிகுதியாயிற் . 
 
    ம ைரயி ந்  ஓர் ஐேராப்பியர் தமிழின்பால் வி ப்ப ற்  ஒ  பண் த ைடய 
உதவிெபற் ப் ப த்  வந்தார். தமிழ்ச் ெசய் ட்க க்கு ஒ வா  ெபா ள் ெதாிந்  
ெகாள் ம் அறிைவப் ெபற்றபின்  தமிழில் மிகச் சிறப்பான ல் யாெதன்  
விசாாித்தார்; தி க்குறள் ஒப்பற்ற ெலன்பைத அறிந்  அதைனப் ப த்தார்; 
இலக்கண ைல ம் இைடயிைடேய பயின்  வந்தார்; ேபாப்ைபயர் இலக்கணத்ைதப் 
ப த்தார்; பிறகு யாப்பிலக்கண வசனத்ைதப் ப த்  அைச, சீர், தைள, ெதாைட 
என்பவற்ைற ஒ வைகயாகத் ெதாிந் ெகாண்டார். அதனால் தாம் ப த்த 

ல்களி ள்ள ெசய் ட்களில் எ ைக ேமாைன சாியாக 
அைமந்தி க்கின்றனவாெவன்  ஆராயத் ெதாடங்கினார். 
 
    ஒ சமயம், அவர், தாம் ப த் வந்த தி க்குறட் த்தகத்ைத எ த் த் திறந்தார்; 
திறந்த பக்கத்தில், 
 
        "தக்கார் தகவில ெரன்ப தவரவ 
        ெரச்சத்தாற் காணப் ப ம்" 
 
    என்ற குறள் அவர் கண்ணிற்பட்ட . 'இதில் எ ைக நன்றாக அைமயவில்ைலேய' 
என்  எண்ணினார். எச்செமன்பதற்கு மக்கெளன்ப  ெபா ெளன்  அறிந் ெகாண்ட 
பிறகு, 'ஏன் மக்கெளன்ேற இைத மாற்றி விடக் கூடா ? அப்ப ச் ெசய்தால் எ ைக 
அழகாக அைம ேம' என்  எண்ணித் தம் த்தகத்தில் அவ்வாேற தி த்திக்ெகாண்டார். 
தி க்குறைளத் தி த்திவிட்ேடாம் என்ற எண்ணத்தால் அவ க்கு மிக்க மகிழ்ச்சி 
உண்டாயிற் . 
 
    இப்ப ேய ேம ம் ேம ம் சில குறள்கைளத் தி த்தினார்; தமக்குப் பாடஞ் 
ெசால் ம் பண் தாிடம் இவற்ைறக் காட் , "ஏன்? நான் ெசய்த  எப்ப ? இப்ேபா  
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இந்தச் ெசய் ட்கள் ன்பி ந்தைதவிட அழகாக இல்ைலயா?" என்  ேகட்டார். 
பண் தர் என்ன ெசய்வார்! அவர் கூ வைத ம த்தற்கு அஞ்சினார்; "நன்றாக 
இ க்கின்றன; ஆனால் தக்க பண் தர்களிடம் காட் , இப்ப ச் ெசய்வ  
சாியாெவன்  ஆராயேவண் ம்" என்றார். 
 
    ஐேராப்பியர்:- தாங்கள் பண் தரல்லவா? 
 
    பண் தர்:_ நான் பண் தனானா ம் உங்கைளச் ேசர்ந்தவனாத ன் என் க த்ைத 
மற்றவர்கள் ஏற் க்ெகாள்ள மாட்டார்கள். ேவ  சிலர் உடன்பட்டால் உங்கள் 
தி த்தத் க்குக் ெகௗரவம் உண்டாகும். 
 
    ஐேராப்பியர் தம் தி த்தங்கைள யாாிடம் காட்டலாெமன்  ஆராய்ந்தெபா , 
கும்ப ேகாணம் காேலஜிற் பண் தராக இ ந்த தியாகராச ெசட் யார் அவற்ைற 
ஏற் க் ெகாண்டால் மற்றப் பண் தர்கள் உடம்ப வார்கெளன் ம் அவர் உபகாரச் 
சம்பளம் ெபற் க்ெகாண்  திாிசிர ரத் க்கு அ த்த உைற ாில் இ க்கிறாெரன் ம் 
அறிந்தார். உடேன அவர் தி ச்சிராப்பள்ளியி ந்த ெசவல்பாதிாியா க்குத் (Father 
Sewell) தாம் றப்பட்  வ வதாகத் ெதாிவித்  தியாகராச ெசட் யாைரப் 
பார்ப்பதற்கு உதவி ாிய ேவண் ெமன்  க தம் எ தினார். பிறகு குறித்த காலத்தில் 
திாிசிர ரம் ெசன்றார். ெசவல்பாதிாியார் அவைரத் தக்க வண்ணம் உபசாித்  ஓர் 
அழகிய ெபாிய வண் யில் அவைர உைற க்கு அ ப்பினார்; அவ டன் தக்கவர் 
சிலைர ம் ேபாகச் ெசய்தார். 
 
    தியாகராச ெசட் யார் உைற ாி ள்ள ெபாிய ெத வில் அண்ணாமைல ெசட்  
யாெரன்பவ ைடய ட் ல் இ ந்  வந்தார். அக்காலத்தில் அவ ைடய கண்ெணாளி 
சிறி  ம ங்கி யி ந்த . அவைரத் ேத வந்த ஐேராப்பியர் உைற க்கு வந்  
ெசட் யா ைடய ட்ைட விசாாிக்கலானார். அங்குள்ளவர்கள் அத்தைகய சிறந்த 
வண் ைய ம் ெவள்ைளக்காரைர ம் கண்  வியப்  ேம ட்டவர்களாய்ப் 
ெப ங்கூட்டமாகக் கூ  அவ்வண் ையப் பின் ெதாடர்ந்  வந்தார்கள். வண்  
ெசட் யா ைடய இ ப்பிடத்தின் ன்ேன வந்  நின்ற . 
 
    ெசட் யார் சிவ ைசைய த்  உணவ ந்திவிட்  வழக்கப்ப ேய ைகயில் ஒ  
விசிறி டன் வந்  இைளப்பா தற்கு அப்ெபா தான் ெவளித்திண்ைணயில் 
அமர்ந்தி ந்தார்; ழங்காலள ள்ளதாகிய ப ப் நிற ஆைடெயான்ைறேய அவர் 
உ த்தியி ந்தார். 
 
    ைர டன் வந்தவர்க ள் ஒ வர் வண் யி ந்  இறங்கிவந்  ெசட் யாாிடம், 
"ஒ  ெபாிய ைர வந்தி க்கிறார். உங்கைளப் பார்க்க ேவண் மாம்; அவைர 
வரேவற்  நாற்கா  ேபாட்  இ க்கச் ெசய் ங்கள்" என்றார். 
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    ெசட் யார், " ைரயா? வரட் ேம. இங்ேக நாற்கா  இல்ைல; இந்தத் 
திண்ைணயிேலதான் உட்காரேவண் ம்" என்றார். 
 
    கும்பேகாணம் காேலஜில் எவ்வளேவா ' ைரகைளப்'ப் பார்த்தவர் அவர்; அன்றி ம் 
அவைரப் பார்க்கப் பல ைரகள் வந்  ெசல்வ ண் ; ஆத ன் அவ க்கு இந்தத் ைர 
வந்த  ஒ  ெபாிய சிறப்பாகத் ேதான்றவில்ைல. 
 
    ைர வண் ைய விட்  இறங்கிவந்  எதிர்த்த திண்ைணயில் அமர்ந்தார். 
 
    "தாங்கள் வந்த  எதன் ெபா ட் ?" என்  ேகட்டார் ெசட் யார். ைர, "நான் 
குறைளத் தி த்தியி க்கிேறன். உங்க ைடய அபிப்பிராயத்ைதப் ெபற் ப்ேபாக 
வந்ேதன்" என்  கூறத் ெதாடங்கினார். 
 
    அந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட  ெசட் யா க்கு இ  வி ந்த  ேபால இ ந்த ; 
"என்ன? குறைளயா தி த்தினீர்கள்?" என்  வியப் ம் ேகாப ம் நிைறந்த ெதானியிற் 
ேகட்டார். 
 
    "ஆமாம்; எ ைக ேமாைன சில இடங்களில் சாியாக இல்ைல. அைவ அைம ம்ப  
தி த்திேனன்; 'தக்கார் தகவில ெரன்ப தவரவர், எச்சத்தாற் காணப் ப ம்' என்பைதவிட, 
'தக்கார் தகவில ெரன்ப தவரவர், மக்களாற் காணப்ப ம்' என்ப  எ ைக 
நயத்ேதா கூ  எவ்வள  அழகாக இ க்கிற  பார்த்தீர்களா?" என்றார் ைர. 
 
    ெசட் யார் எ ந்  நின்றார்; தைலயிேல இரண்ட  அ த் க்ெகாண்  காைதப் 
ெபாத்திக் ெகாண்டார்; "ஐையேயா! குறைளயா தி த்தினீர்? அ  மதிப் ள்ள பைழய 

லாயிற்ேற! இவ்வள  நாளாக அறிவாளிகள் ெசய்யாத ஒன்ைறச் ெசய் விட்டதாக 
எண்ணேமா! எச்செமன் ம் ெசால் ன் ெபா ள் மக்கெளன்பதற்கு உண்டா? 
ஒ வ க்குப் பிறகு அவ ைடய குண த யைவ எஞ்சி நிற்கும் சந்ததிெயன்  
காரணத்ைதப் லப்ப த் ம் ெசால்லல்லவா எச்செமன்ப ? அவ்விடத்தில் அச்ெசால் 
அைமந்ததனால் உண்டாகும் ெபா ட்ெசறி  மக்கெளன் ம் ெசால்லால் 
உண்டாகுமா? ஒ  ெபா ைளேய த ம் பல ெசாற்கள் தமிழில் இ ந்தா ம் அைவ 
ஒன்றற் ெகான்  சிறி  சிறி  ேவ பட்ட ெபா ைடயனவாக இ க்கும். அவற்ைற 
இடமறிந்  ெப ங் கவிஞர்கள் உபேயாகிப்பார்கள். அ  ெதாியாமல் தி த்தி 
விடலாமா? எ ைக நயத்ைதவிடப் ெபா ள் நயம் அல்லவா சிறந்த ?" என்  
ெசால் விட் , "குறைளத் தி த்தினவர் கத்தில் விழிப்ப  கூடப் பாவம்!" என்  
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கூறிக்ெகாண்ேட உள்ேள ெசன்  கதைவத் தாழிட் க்ெகாண்  இைடகழித் 
திண்ைணயில் அமர்ந் விட்டார். 
 
    ைரக்கு இன்ன  ெசய்வெதன் ேதான்றவில்ைல. உடன் வந்தவர்கள் ஜன்னல் 
வழியாகச் ெசட் யாாிடம், "இவர் ெபாிய மனிதர்; இப்ப  இவைரத் தாங்கள் 
அவமதிக்கக் கூடா . இவரால் உங்க க்குப் ெபாிய லாபம் உண்டாகும்" என்றார்கள். 
 
    ெசட் யார், 'இவைர யாைரயா இங்ேக வரச் ெசான்னார்? உலக ெமல்லாம் க ம் 
தி க்குறைளத் தி த்திய இச் ெசயல் தி வள் வைர அவமதித்ததாகுமல்லேவா? 
ெதய்வம்ேபால யாவ ம் ெகாண்டா ம் அவ ைடய குறள் ேவதமல்லவா? அைதத் 
தி த்தத் ணிந்தவர் ேவ  என்ன தான் ெசய்யமாட்டார்? இவ க்கு மதிப்  எங்கி ந்  
வ ம்? இவரால் எனக்கு ஒ  லாப ம் ேவண்டாம். இனிேமல் நான் சம்பாதித்  
யா க்குக் ெகா க்கப் ேபாகிேறன்? எனக்குப் பிள்ைளகுட் கள் இல்ைல. ேபா ம், 
ேபா ம்; உங்கள் ைரைய அைழத் க்ெகாண்  ேபாய்வி ங்கள்' என்றார். 
 
    தாம் என்ன கூறினா ம் ெசட் யார் வழிக்கு வாராெரன்பைத உணர்ந்த அவர்கள் 

ைரைய அைழத் க்ெகாண்  மீண்  ெசன்றார்கள். 
 
    பிற ைடய குைறையக் கண்டவிடத் க் கண் க்கும் இயல் ைடய ெசட் யார் 
தம் ைடய நிைலைய நன்றாக உணர்ந்தி ந்தார். தம் ைடய அள க்கு மிஞ்சிய 
காாியத்ைதப் பிறர் வற் த்தினா ம் ெசய்யார்; இ  சிலாிடத்தில் மாத்திரம் 
காணப்ப ம் அ ைமயான குணம். 
 
    தி ச்சிராப்பள்ளியி ம் ேவ  இடங்களி ம் சிரஸ்ேததாராக ம் ப்  
கெலக்டராக ம் இ ந்  விளங்கிய தி . பட்டாபிராம பிள்ைளெயன்பவர் 
தமிழபிமானம் மிக்கவர்; தமிழ்ப் லவர்கைள ஆதாித் ப் பா காக்கும் இயல்பினர்; மகா 
வித் வான்  மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ைளயவர்கைள நன்கு அறிந்தவர்; தியாகராச 
ெசட் யாாிடத்தில் மிக்க அன்  ண்டவர்; அறிவாளிகள் நிைலயான காாியங்கள் 
ெசய்யேவண் ெமன்ப  அவ ைடய வி ப்பம். திவ்யப் பிரபந்தங்க க்குப் 
ெபாிேயார்களால் வடெமாழி ெதன்ெமாழியிற் ெசய்யப்ெபற்ற வியாக்கியானங்கள் 
இ ப்ப  ேபாலத் ேதவார தி வாசகங்க க்கு இல்ைலேய ெயன்ற வ த்தம் அவ க்கு 
உண் . அதனால் ைசவமடாதிபதிகைள ம் ைசவ வித் வான்கைள ம் சந்திக்கும் 
ெபா ெதல்லாம் தி ைறக க்கு ஓர் உைர எ ம்ப  வற் த்திக் கூ வார். 
ேகட்பவாிற் ெப ம்பாேலார் இயன்றவைரயில் உைழத் ப் பார்ப் ேபாெமன்ேற விைட 
பகர்ந்  வந்தார்கள். 
 
    தியாகராச ெசட் யார் உபகாரச்சம்பளம் ெபற் த் தி வாைனக்காவில் சில 
ஆண் கள் இ ந்தேபா  பட்டாபிராம்பிள்ைள அவர் ட் க்கு அ க்க  ெசன்  
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பார்த்  வ வார். அப்ெபா  அவைரத் தி வாசகத்திற்கு உைர 
எ தேவண் ெமன்  வற் த்திக் கூ வார். அன்றி ம் அங்கங்ேக நிக ம் 
கல் யாணங்கைள விசாாிக்கப்ேபான காலங்களி ம் மற்ற இடங்க க்குச் 
ெசன்றி ந்த காலங்களி ம் அவைரச் சந்தித்தேபாெதல்லாம் ேம ம் ேம ம் கூ வார்; 
"எ த ஆரம்பித்தீர்களா? எவ்வள  ஆயிற் ?" என்  ேகட்பார்; அ கி ள்ள 
கனவான்களிடம், "இவாிடம் எவ்வள  நாளாகச் ெசால்  வ கிேறன்; 
ேகட்கமாட்ேடெனன்கிறாேர!" என்  ெசால் வார். 
 
    ஒ நாள் ெசட் யார் தி ச்சிராப்பள்ளியி ள்ள உறவினெரா வர் ட் ல் நிகழ்ந்த 
ஒ  க்கத் க்காக அங்ேக ெசன்  விசாாித்  நீரா  விட்  ஈரத் ணிேயா  மீண்  
காவிாி யாற் ப் பாலத்தின்ேமல் நடந்  வந்தார். அப்ெபா  ந ப்பகல் பன்னிரண்  
மணிேநரம். ெசட் யார் ெவயிலா ம் பசியா ம் மிக ம் கைளப்பைடந் தி ந்தார். 
 
    அச்சமயம் பட்டாபிராம்பிள்ைள ரங்கம் ெசன்  ெப மாைளத் தாிசனம் ெசய்  
விட்  மார்பிற் சந்தனம் விளங்க உத்ஸாகமாக எதிேர ஒ  வண் யில் வந்தார். 
ெசட் யாைரக் கண்ட டன் அவர் வண் ைய நி த்திக் கீேழ இறங்கினார், 
ெசட் யாைர ய கி ேக்ஷம சமாசாரம் விசாாித்தபின்  வழக்கம் ேபாலேவ 
தி வாசக ைர எவ்வளவாயிற்ெறன்  ேகட்டார். 
 
    நீண்டநாளாக இந்த விஷயத்ைதப்பற்றி எவ்விடத்தி ம் ேகட்  வந்ததனா ம், 
அப்ெபா  தமக்கு இ ந்த தளர்ச்சியினா ம் ெசட் யா க்குக் ேகாபம் 
உண்டாயிற் ; "நீங்கள் ெகாஞ்சமாவ  தி வாசகத்தின் ெப ைமைய 
அறிந் ெகாள்ளேவ யில்ைல ெநன்  நிச்சயமாய்ச் ெசால் கிேறன். அதற்கு என்னால் 
உைர எ த மா? தி வாசகம் எவ்வள ! என் ைடய ப ப்  எவ்வள ! அதற்கு 
உைரெய த ேவண் ெமன்றால் ேவதம், உபநிஷதம், ஆகமங்கள், ராணங்கள், ேயாக 
சாஸ்திரங்கள் த யைவ ெதாிய ேவண்டாமா? தமிழில் உள்ள இலக்கண 
இலக்கியங்கைள ம் சில ைசவ சித்தாந்த சாஸ்திரங்கைள ேம ப த்த நான் எப்ப  
எ த ம்?" என்றார். 
 
    பட்டாபிராம்பிள்ைள :- திவ்யப் பிரபந்தத்திற்கு அவர்கள் வியாக்கியானம் ெசய்ய 
வில்ைலயா? 
 
    ெசட் யார் :- என்ன ஐயா! உங்க க்கு அவர்க ைடய ப ப்பின் அள  சிறிேத ம் 
ெதாியா  ேபால் இ க்கிற . அவர்கள் வடெமாழி ெதன்ெமாழி இரண் ம் சிறந்த 

லைம ைடயவர்கள்; அவர்கள் உைரயினாலல்லவா ன் ெப ைம 
அதிகமாகின்ற ? நான் உைர எ தினால் தி வாசகத்திற்கு எவ்வள  குைற  
உண்டாகுந் ெதாி மா? என் ைடய உைரயினால் அதற்குக் குைற  
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ஏற்படேவண் ெமன்ப  தங்கள் எண்ணேமா? எங்ேக கண்டா ம் நச்சுநச்ெசன்  என் 
ப ப்பின் அள  ெதாியாமல் தி வாசகத் க்கு உைரெய ம்ப  ெசால் ச்ெசால்  
என்ைன வ த் கின்றீர்கள். இனிேம ம் இப்ப த் ெதாந்தர  ெசய்வதாயி ந்தால், 
இேதா இந்தக் காவிாியில் இப்ப ேய ெபாத்ெதன்  வி ந்  என் உயிைர 
விட் வி ேவன். பட்டாபிராம பிள்ைளயவர்கள் தி வாசக்த்திற்கு உைரெய ம்ப  
அ க்க  ெதாந்தர  ெசய்ததனால் அந்தத் ன்பத்ைதத் தாங்கமாட்டாமல், தியாகராச 
ெசட் யார் ஆற்றில் வி ந் விட்டாெரன்ற அபக்கியாதி உங்க க்கு ஏற்படட் ம். 
 
    பட்டாபிராம பிள்ைள உடேன ெசட் யா ைடய ைககைளப் பி த் க்ெகாண் , 
"ஐயா! ஐயா! ேவண்டாைமயா! இனிேமல் நான் இைதப்பற்றிக் ேகட்பேத இல்ைல 
ஐயா!" என்  ெசால் ச் சமாதானப் ப த்திவிட்  அவ ைடய அயர்ச்சியான 
நிைலைய அறிந்  தம் வண் யில் ஏற்றித் தி வாைனக்காவி ள்ள அவர் 
இ ப்பிடத்தில் அவைர விட் விட்  மீண்  திாிசிர ரத்தி ந்த தம்மிடம் ெசன்றார். 
    ------------ 
 

13. ேவங்கடராம பாகவதர் 
 
    ெசன்ற ற்றாண் ல் தமிழ் நாட் ல் சங்கீதத் க்குச் சிறந்த ஆதரைவ 
அளித் வளர்த்  விளங்கிய ஸம்ஸ்தானங்கள் பல. அ ற் ள் தஞ்சா ர் 
ஸம்ஸ்தானத்ைத ன்னணியில் ைவக்கலாம். அதைன ஆண்  வந்த மகாராஷ் ர 
அரசர்க க்குப் பலவைகக் கைலஞர்களிடத்தி ம் இ ந்த அன்  அளவற்ற . 
அவர்க ைடய ஆதரைவப் ெபற்ற கைலகளில் சங்கீதத்தில் வல்ல வித் வான்கள் 
அந்த ஸம்ஸ்தானத்ேதா  அதிக சம்பந்த ைடயவர்களாய் இ ந்தார்கள். நல்ல 
வித் வான்கள் தமிழ் நாட் ல் எங்ேக இ ந்தா ம் அவர்கைளத் தங்கள் 
ஸம்ஸ்தானத் க்கு உாியவர்களாக ஆக்கிக்ெகாள்வதில் அந்த ஸம்ஸ்தான 
அதிபதிக க்கு ஒ  தி ப்தி இ ந் வந்த . ஆத ன் அந்த உயர்ந்த வித்ைத 
தஞ்ைசயிேல தாண்டவஞ் ெசய்த . 
 
    தஞ்ைச ஸமஸ்தானத்தில் ெதாடர்பில்லாமல் பக்தி ெசய்வைதேய தம் வாழ்க்ைகயின் 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்  அங்கங்ேக சில சங்கீத வித் வான்கள் இ ந்  வந்தனர். 
அவர்க ள் ேவங்கடராம பாகவதெரன்பவர் ஒ வர்.அ வர் சிறந்த 
ெதய்வபக்தி ைடயவர்; ஒ க்கம் நிரம்பியவர்; பணத்ைத மதியாதவர். இல்லற 
வாழ்க்ைகைய நடத்தினா ம் அவர்பால் உள்ளத் ற  இலங்கிய . 
 
    ேவப்பத் ர், தி விைடம ர், தி விச ர் த ய ஊர்களின் அக்கிரகாரங்களில் 
உள்ள பஜைன மடங்களில் அவர் வாசம் ெசய்  வந்தார். நாள்ேதா ம் உஞ்சவிர்த்தி 
ெசய்  கிைடக்கும் அக்ஷைதயினால் ைஜ, ேபாஜனம், அதிதிக க்கு அன்னமி தல் 

த யவற்ைறச் ெசய் ெகாண்  மனவைமதிேயா  காலங் கழித்தார். 
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    அவ ர் நல்ல சங்கீத வித் வானக இ ந்தேதா  ெத ங்கி ம் வடெமாழியி ம் 
சிறந்த அறி ைடயவராக இ ந்தார்; அவ்விரண்  ெமாழிகளி ம் அழகிய 
கீர்த்தனங்கைள இயற்றியி க்கிறார். ெதய்வத் க்குத் ெதாண்  ாிந்  தம் ைடய 
சங்கீதத்ைத ஈசுவரார்ப்பணமாக்கி வாழ்ந்த அவ ைடய ெப ைம தமிழ்நாட் ல் ெமல்ல 
ெமல்லப் பரவிய . தஞ்சா ர் ஸம்ஸ்தான த்தில் இ ந்த வித் வான்கள் அவைரப் பற்றி 
நன்றாகத் ெதாிந் ெகாண்டனர். சில சமயங்களில் அவ ைடய ெப ைமையப்பற்றி 
அவர்கள் தஞ்ைச அரசாிடம் ெசால் ம்ப  ேந ம். இங்ஙனம் தம் ைடய 
ஸம்ஸ்தானத்தில் உள்ள சிறந்த வித் வான்களால் அ க் க  ஒ வர் 
பாராட்டப்ப ம்ேபா  அத்தைகய சிறப் ைடய ெபாியாைரப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற 
அவா அரச க்கு எழாமல் இ க்குமா? ேவங்கடராம பகாவதைரப் பார்க்க 
ேவண் ெமன்ற  ஆவல் அரச க்கு வரவர அதிகமாக வள ர்ந்த . 
 
    தக்க மனிதர்கள் அரச ைடய ஏவ ன்ப  பாகவதர்பாற் ெசன்  தஞ்சா ர் 
ஸம்ஸ்தானத் க்ேக வந் விட ேவண்  ெமன்  ேவண் னார்கள். உள்ளத் 

றவியாகிய அவர் த ல் ம த்தார். ஆயி ம் வந்தவர்கள் வற் த்தேவ, 
"பரேமசுவரன  தி ள்ளம் இப்ப  இ ந்தால் நாம் ஏன் தைட ெசால்ல ேவண் ம்?" 
என்ெறண்ணி அவர்க ைடய ேவண் ேகா க்கு உடன்பட்டார். 
 
    ேவங்கடராம பகாவதர் தஞ்சா ர் ஸம்ஸ்தானத்தின் ெதாடர்ைபப் ெபற்றார்.அரசர் 
அவ ைடய சம்பந்தம் தமக்கு உண்டான  குறித்  மிக்க தி ப்திைய அைடந்தார்; 
பாகவத க்குப் பலவைகயான மாியாைதகைளச் ெசய்தார்; பல உயர்ந்த 
ஆைடயாபரணங்கைள வழங்கினார். 
 
    பஜைன மடங்களிேல வாழ்ந்  காலங்கழித்  வந்த பாகவதர் ஒ  மாளிைகயில் 
வசிக்கலானார். தினந்ேதா ம் அவர் ேதாளில் மாட் க் ெகாண்  உஞ்சவிர்த்தி 
ெசய் ம்ேபா  ெகாண்  ேபான ெசம்  ஒ  ைஜப்ெபா ைளப் ேபாலத் தனிேய 
ஓாிடத்தில் இ ந்த . அதிகமான ெசௗகாியங்கள் கிைடத்த ம் பாகவ ைடய 
மனநிைல மாறவில்ைல. 'இவ்வள  அ கூலங்க ம் ஈசுவரைனத் தியானிப்பதற்கும், 

ைஜ ெசய்வதற்குேம நமக்கு ஏற்பட்டன. ன்ைனக் காட் ம் ஏகாந்தமாக இ ந்  
நம் இஷ்டம் ேபால் ஈசுவரத் தியானம் ெசய்யலாம்' என்ற எண்ணந்தான் அவ க்கு 
உண்டாயிற் . 
 
    பாகவத ைடய ைஜ ன்  இ ந்தைதக் காட் ம் பன்மடங்கு ெப கிய ; 
தியான ம் அங்ஙனேம விாிந்த ; அதிதிகைள உபசாிக்கும் காாியேமா மிக 
அதிகமாயிற் . 
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    அரசர் பாகவத ைடய ெப ைமைய ஓரள  அறிந்தி ந்தார். ஆத ன் பாகவதர் 
தாமாக மனம் ைவத்  வந்தேபா  அவ ைடய சங்கீதத்ைதக் ேகட்  இன் ற்  
வந்தார். மற்ற  வித் வான்க ம் பாகவதாிட த்தில் மிக்க மதிப்  ைவத்  ஒ கிவந்தனர். 
 
    பாகவதாிடம் பல மாணாக்கர்கள் ச ங்கீதப் பயிற்சி ெபற்றனர். அரசர் 
அம்மாணாக்கர்களின் ேபாஷைணக்குாிய ெபா தவி ெசய்  வந்தார். சங்கீத 
பரம்பைர அபிவி த்தியாவதில் யாவ க்கும் சந்ேதாஷம் இ ந்த . 
 
    ஒ நாள் ேவெறா  ஸம்ஸ்தானத்தி ந்  சில மந்திாிக ம் பல தக்க மனிதர்க ம் 
தஞ்சா க்கு வந்தி ந்தனர். தங்க ைடய ஸம்ஸ்தானத்தி ள்ள சிறந்த 
அைமப் க்கைளப் பற்றி ம் தானதர்மங்கைளப் பற்றி ம் வித் வான்கைளப்பற்றி ம் 
அவர்கள் அரசாிடம் ெதாிவித்தனர். தங்கள் தங்கள் கைழ ெவளியிட் க் ெகாள்வதில் 
யாவ க்கும் வி ப்பம் இ க்கும் அல்லவா? அரசேரா  உடனி ந்த ஸம்ஸ்தான 
உத்திேயாகஸ்தர்கள் த ஞ்சா ாி ள்ள விேசஷங்கைளப்பற்றிச் சிறப்பித் ச் 
ெசால்லலானார்கள்; வித் வான்கள் பலர் அரச ைடய ஆதரவின் கீழ் இ ந்  
வ வைத எ த் க் கூறினார்கள்; "எங்கள் ஸம்ஸ்தானத்தில் சங்கீத வித்ைத மிக ம் 
பிரகாசிக்கிற . இந்த உலகத்ைதேய அ ைமப் ப த் ம் சக்திைய ைடய 
வித் வான்கள் பலர் இங்ேக இ க்கின்றனர்.  ேவங்கடராம பாகவதர் ஒ வேர 
மற்ற  எல்லா ஸம்ஸ்தானத்  சங்கீத வித் வான்க க்கும் ேமலாக இ க்கும் தகுதி 
வாய்ந்தவர். அவர் ஒ  ெதய்வப் பிறப் . அவ ைடய சங்கீதத் க்கு இைணேய 
இல்ைல" என்  ெசான்னார்கள். "அப்ப யானல் அத்தைகய ெபாியாைரப் பார்த்  
அவ ைடய சங்கீத இன்பத்ைத அ பவிக்க ேவண் ெமன்  எங்கள் உள்ளம் 
வி ம் கிற . ேவங்கடராம பாகவதெரன்ற அாிய வித் வான் ஒ வர் இங்ேக 
இ க்கிறாெரன்  ன்ேப சிறி  ேகள்விப்பட் க்கிேறாம்" என்  ெவளி ாி ந்  
வந்தவர்கள் ெசான்னார்கள். 
 
    அரசர் அவர்கள் கூறியைதக் ேகட் த் தி ப்தி ற்றார்.பாகவத ைடய கழ் 
ெவளிநா களி ம் பரவியி ப்பைத உணர்ந்த ேபா , "நாமல்லவா இதற்குக் காரணம்!" 
என்ற நிைன  அவ க்குச் சிறி  உண்டாயிற் . "பாகவதரவர்கைள அைழத் வரச் 
ெசால் ப் பல்லக்ைக அ ப் ங்கள்" என்  அரசர் உத்தரவிட்டார். 
 
    அப்ெபா  காைல பத்  நாழிைக இ க்கும். பாகவதர் அக்காலத்தில் ெதய்வ 

ைஜ ம் தியான ம் ெசய்வ  வழக்கம். அவ்வாேற அன் ம் அவர் தியானத்தில் 
இ ந்தார்; ைஜயைறயில் தம்ைம மறந்  இைறவன் தி வ மலாில் தம் உள்ளத்ைதப் 
பறிெகா த்  அமர்ந்தி ந்தார். அப்ெபா  அவர் ட்  வாயி ற் பல்லக்கு வந்  
நின்ற . "அரசர் அைழத்  வரச் ெசான்னார்" என்  அரண்மைன அதிகாாி ஒ வர் 
அங்கி ந்த சிஷ்யர்களிடம் ெசான்னார். 
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    பாகவதர் தியானத்தில் அமர்ந்தி ப்ப  ெதாிந் ,'என்ன ெசய்வ !" என்  
அவ்வதிகாாி ேயாசித்தார்; சிறி  ேநரம் காத்தி ந்தார். பாகவதர் ற உலகத்திற்கு 
வரவில்ைல. உடேன அதிகாாி சிஷ்யர்களிடம் தாம் வந்த ேநாக்கத்ைத அறிவித்  
அரண்மைனக்குப் ேபாய்விட்டார். 
 
    பாகவதர் தியானத்தில் அமர்ந்தால் யா ம் அவைர அ குவற்கு அஞ்சுவார்கள். 
ஆத ன் மாணாக்கர்கள் வ ந்  ெசன்  ெதாிவிக்கவில்ைல. 
 
    சிறி  ேநரம் ெசன்ற ; அரண்மைனயி ந்  ேவெறா வர் வந்தார்; "அரசர் 
காத்தி க்கின்றார்; உடேன பாகவதரவர்கைளப் பல்லக்கில் அைழத்  வரச் 
ெசான்னார்" என்றார். மாணாக்கர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்! வந்தவர் மீண்  ெசன்றார். 
 
    ன்றாம் ைறயாக ஒ வர் வந்தார். அவ ம் ஒன் ம் இயலாமற் ெசன் விட்டார். 
அரசேரா, பாகவதர் வ வார் வ வாெரன்  காத்தி ந் ம் அவர் வரக்காணவில்ைல. 
அரசர்க க்கு ராஜஸகுணம் இய ல் . எவ்வள  ேநரம் அ  ெவளிவராமல் இ க்கும்? 
"நீர் ேபாய் உடேன அைழத்  வா ம். ந ம் ைடய ஆஸ்தானத் க்குக் ெகௗரவம் 
உண்டாவதற்கல்லவா அவர் இ க்கிறார்? எவ்வாேற ம் நீர் அவைர அைழத்  
வரேவண் ம் என்  க ைமயான ெதானிேயா  கூறித் தம் மந்திாிைய அ ப்பினார். 
 
    அவர் பாகவதர் ட் ற்கு வந்தார். ெவளியிேல ராஜஸ தாமஸ குணங்களின் 
தி விைள யாடல்கள் மிக்க ேவகமாக நடந் ெகாண் ப்ப, அவற்றில் ஓர் 
இம்மியளைவேய ம் அறிந்  ெகாள்ளாமல் பரம ஸத்வ குணக் கட ல் ழ்கி 
ஸர்வேலாக சக்கரவர்த்தியாகிய் பரேமசுவரனின் பாதத்தில் தம் இதய மலைர 
அர்ப்பணம் ெசய்  எல்லாம் மற ந்த நிைலயில் ற்றி ந்தார் பாகவதர். மந்திாியானால் 
என்ன? அரசேர வ ந்தால்தான் என்ன? அவ க்குத் ெதாியக் கார ணம் இல்ைலயன்ேறா? 
 
    மந்திாி சாதரணமாக ஒ வர் ட் ற்கும் வ வதில்ைல; அவேர வந்தி க்கும்ேபா  
காாியம் மிக ம் க்கியமானெதன்  மாணாக்கர்கள் ஊகித் க் ெகாண்டார்கள். 
ம ந்திாி, அவர்களிடம், "எவ்வாேற ம் தியானத்தி ந்  எ ப் ங்கள்" என்  
கூறினார். தம் கு ர்த்தியின் ெப ைமைய நன்குணர்ந்த அவர்கள் மிக ம் 
த மசங்கடமான நிைலயில் அகப்பட் த் தவிக்கலானார்கள். 
 
    அவர்க க்குள் திய மாணவன் ஒ வன் இ ந்தான். அவன், "இச்சமயத்தில் நம் 

ணிைவக் காட் னால் நமக்கு அரச ைடய தைய உண்டாகும்" என்  எண்ணினான். 
"நான் யன்  பார்க்கிேறன்" என்  ெசால் ப் பாகவதர் அமர்ந்தி ந்த இடத்திற்குச் 
ெசன்றான். அவ க்கு அ கில் நின்  கைனத்தான்; ெமல்லக் ைகையத் தட் னான்; 
ஒன் ம் பயன் படவில்ைல. ' ணிந்த  ணிந்  விட்ேடாம்; இனி எ ப்பாமல் 



 87

இ க்கக் கூடா ' என்ற ைதாியம் அவ க்கு உண்டாயிற் . அவ ைடய ேதாைளப் 
பி த் ப் பல மாக அைசத்தான். 
 
    பாகவதர் தி க்கிட் க் கண்ைணத் திறந்தார்; "மகாராஜா தங்கைளப் பார்ப்பற்கு 
ெந  ேநரமாகக் காத் க் ெகாண் க்கிறார். ஆள்ேமல் ஆள் விட்டார்; பல்லக்கு 
வந்தி க்கிற . இேதா, மந்திாியவர்கேள வந்தி க்கிறார்கள். நீங்கள் பல 
நாழிைககளாக உலகத்ைதேய மறந் விட் க்கிறீர்கள்" என்  அவன் ஒன்றன் பின் 
ஒன்றாகச் சமாசாரங்கைள அ க்கிக் ெகாண்  ேபானான். பாகவதர் சிறி  
நிதானித்தார். க்கத்தி ந்  விழித்த ஒ வன் எல்லாவற்ைற ம் அறிந்  
ெகாள்வதற்குச் சிறி  ேநரமாகுமல்லவா? பாகவத க்கு விஷயம் விளங்கச் சிறி  
ேநரமாயிற் . பரமானந்தக் கட ல் ழ்கியி ந்த அவைர வ ய உலக மாகிய 
இ ட்டைறக்கு அரச ைடய உத்தர  இ த்  வந்த . 
 
    "அப்ப யா! கு ர்த்ேத!" என்ற இரண்  வார்த்ைதகள் அவ ைடய வாக்கி ந்  

றப்பட்டன. தமக்குப் பிாியமான சிஷ்யெரா வைரக் கூப்பிட்டார்; " ைஜையக் 
கட்டப்பா!" என்  உத்தரவிட்டார்; ேநேர பைழய உஞ்சவிர்த்திச் ெசம் ள்ள 
இடத்திற்குச் ெசன்றார்; அ க்குப் ப ந்  பலகாலமாகப் றக்கணிக்கப்பட் ந்த 
அைத எ த் த் ேதாளில் மாட் ெகாண்டார். 
 
    "என்ேனா  வரத் ைதாிய ள்ளவர்கள் வரலாம்" என்  சிஷ்யர்கைளப் பார்த் க் 
கூறி விட்  அப்ெபாியார் தியிேல இறங்கிவிட்டார். மாணாக்கன் ஒ வன் 
அவ ைடய பைழய ெசாத்தாகிய ைஜையக் கட்  எ த் க் ெகாண்  அவ க்க கில் 
நிழல்ேபால நின்றான்.  மந்திாிக்கு ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. "ஸ்வாமி! என்ன இ ? 
எங்ேக றப்பட்டீர்கள்? பல்லக்கு வந்தி க்கிறேத!" என்றார். 
 
    "இனிேமல் எனக்கு இங்ேக என்னேவைல? உங்கள் ராஜா க்கு நான் 
உபேயாகப்பட மாட்ேடெனன்பைதச் ெசால் வி ங்கள்" என்  கூறித் தி ம்பிப் 
பாராமேல பாகவதர் தாளத்ைதத் தட் க்ெகாண்  நடந்தார்.  அப்ெபா  அவர் 
தி வாக்கி ந்  அவ ைடய கு நாத ைடய ஸ்ேதாத்திரமாக எட் த் ெத ங்குக் 
கீர்த்தனங்கள் ெவளிவந்தன. 
 
    [இந்த வரலாற்ைற ம் ேமற்ப  கீர்த்தனங்களிள் ஒன்ைற ம் என் தந்ைதயார் 
ெசால்லக் ேகட் க்கிேறன்.] 
    --------- 
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14. இரண்  லவர்கள் 
 
    நம் ைடய நாட் ன்கண் பைழய காலத்தில் கல்வி வளர்ச்சி அைடவதற்கு க்கிய 
காரணமாக இ ந்தவர்கள் லவர்கள். அவர்க ைடய வாழ்க்ைகக்குாிய சாதன ங்கைள 
வழங்கி அவர்க க்கு ஊக்கமளித்  வந்தவர்கள் மன்னர்க ம் ஜமீன்தார்க ம் 
பிர க்க ம் ஆவார்கள். இந்நாட் ல் இ ந்த ேசர, ேசாழ, பாண் யர்க ம் கு நில 
மன்னர்க ம் தங்கள் தங்கள் ஆஸ்தானங்களிற் பல லவர்கைளக் கூட்  ஆதாித்  
அப் லவர்களால் தமிழ் ற்ெப க்க ம் தம் கழ்வளர்ச்சி ம் உண்டாகச் ெசய்தனர்; 

லவராற் கழப் ெப தைலேய சிறந்த மதிப்பாகக் க தினர். லவராற் 
பாடப்ெபறாவி ன் அ  வாழ்க்ைகப் பயைன இழந்த ேபாலாகும் என்ேற அவர்கள் 
எண்ணினர். 
 
    ெசன்ற ற்றாண்  வைரயில் ஸம்ஸ்தானாதிபதிகள் தமிழ்க் கவிஞர்கைள ஆதாித்  
வந்தனர்; சில மடாதிபதிக ம் அங்ஙனேம ெசய்தனர். ஒவ்ெவா  ஸம்ஸ்தானத்தின் 
சாித்திரத்ைத ம் ஆராய்ந்  பார்த்தால் பல லவர்கள் தமிழ்நாட் ல் வாழ்ந்  தமிழ் 

ல்கைள இய ற்றிய தற்கு அந்த ஸம்ஸ்தானங்களில் இ ந்த தைலவர்க ைடய 
உபகாரேம க்கியமான காரணெமன்ப  ெதாியவ ம். லவர்க க்குப் பலவைகப் 
பாிசில்க ம் கிராமங்க ம் அவர்கள் அளித்தனெரன்பதற்குாிய ஆதாரங்கள் பல 
இ க்கின்றன. 
 
    இரமநாத ரத்தில் உள்ள  அரசர்களாகிய ேஸ பதி மன்னர்கள் தமிழ் வளர்க்கும் 
பரம்பைரையச் சார்ந்தவர்கள். அவர்க ள் இரகுநாத ேச பதி ெயன்பவர் ஒ வர். 
அவர் லவர் பா ம் க ைடேயாராக விளங்கினார். 
 
    இர குநாத ேச பதி தமிழ்நயம் அறிந்  பாராட் ம் வள்ளல். அமிர்த கவிராயர், 
அனந்த கவிராயர், சர்க்கைரப் லவர், சவ்வா ப் லவர் த யவர்கள் 
அம்மன்ன ைடய அன்பில் வளர்ந்தவர்கேள. 
 
    அமிர்த கவிராயர் இர குநாத ேச பதியின் மீ  ஒ ைறக் ேகாைவெயான்  
பா னார். ஒ ைறக் ேகாைவ ெயன்ப  அகப் ெபா க்குாிய ைறக ள் ஏேத ம் 
ஒ  ைறையேய ெபா ளாக ைவத்   ெசய் ளாேல ம் ேமற்பட்ட 
ெசய் ட்களாேல ம் பாடப்ப வ . அந்த வைகயில் ேவ  பல ல்கள் இ ப்பி ம் 
ஒ ைறக் ேகாைவ ெயன்  ெபா வைகயாற் கூறின் யாவ ம் இரகுநாத ேச பதி 
ஒ ைறக் ேகாைவெயன்ேற ெகாள் ம் தைலைம அதற்கு இ ந்  வ கிற . 
 
    'நாணிக் கண் ைதத்தல்' என் ம் ஒேர ைறைய ைவத் க்ெகாண்  ஒவ்ெவா  
ெசய் ளி ம் ெவவ்ேவ  கற்பைனகைள அைமத்  நா  ெசய் ட்கள் பா  அமிர்த 
கவிராயர் அப்பிரபந்தைத த்தார். அதன் இனிைமைய அரச ம் அரசைரச் 
சார்ந்ேதா ம் லவர்க ம் அறிந்  இன் ற்ற னர். 



 89

 
    சிறந்த ல்கைள அரங்ேகற் தல் பைழய கால வழக்கம். அரங்ேகற்றம் ெபாிய 
தி விழாைவப்ேபால நைடெப ம். அமிர்த கவிராய ைடய பிரபந்த ம் 
அரங்ேகற்றப்பட ேவண் ெமன்ப  லவர் ெப மக்க ைடய வி ப்பமாக இ ந்த . 
அரசர் அ  மிகச் சிற ப்பாக ந ைடெப வதற்குாிய காாியங்கைளச் ெசய் ம்ப  
மந்திாிக க்கு உத்தரவிட்டார். 
 
    உள் ாி ந் ம் ெவளி ர்களி ந் ம் பலர் அர ங்ேகற்ற விழாவிற்கு 
வந்தி ந்தனர். பல கனவான்க ம் லவர்க ம் கூ யி ந்த மகாசைபயில் 
ேகாைவயின் அரங்ேகற்றம் ெதாடங்கப்பட்ட . அரசர் தம் இ க்ைகயில் ற்றி ந்தார். 
ஒவ்ெவா  ெசய் ளாகக் கூறி அமிர்த கவிராயர் ெபா ள் ெசால்  வந்தார். ஒவ்ெவா  
ெசய் ம் ஆன டன் அரசர் ெபான்னாற் ெசய்யப்ெபற்ற *எ மிச்சம்பழ ெமான்ைறப் 

லவ க்குப் பாிசாக உ ட்  வந்தார். சில ெசய் ட்கள் ஆயின. ேமேல ஒ  
ெசய் ைளச் ெசான்னேபா  யாவ ம் அதன் ெபா ட்சிறப்பிேல ஈ பட்டார்கள். மற்ற ச் 
ெசய் ட்கைளக் காட் ம் கவிராய ைடய திறைம அதில் அதிகமாக ெவளிப்பட்ட . 
அதைனக் கூறி த்த டன் அரசர் வழக்கம் ேபாலேவ ெபான் 
எ மிச்சம்பழெமான்ைற உ ட் னார். அப்ெபா  அ கில் இ ந்த லவர் ஒ வர், 
"இந்தச்ெசய் ள் மிக ம் அ ைமயான . இைத மகாராஜா அவர்கள் ந ன்றாக 
உைடத் ப் பார்த்  இதன் சிறப்ைப உணரேவண் ம்" என்றார். 
    ----------- 
    *ெபான் ேதங்காெயன்  கூ வ ம் உண் . 
 
    அைதக் ேகட்ட அரசர், "நாம் நன்றாக இதன் சுைவைய உணர்ந்ேதாம். இதற்கு 
உ ட் ய எ மிச்சம்பழத்ைத உைடத் ப் பார்த்தால் அ  ெதாியவ ம்" என்றார். 
உடேன அந்தப் ெபான் எ மிச்சம் பழத்ைத உைடத் ப் பார்த்தார்கள்.அத ள்ேள 
மாணிக்கப் பரல்கள் இ ந்தன. அரசர் வாிைசய றிந்  பாிசளிக்கும் திறத்ைத யாவ ம் 
அறிந்  வியந்  மகிழ்ந்  மிக ம் பாராட் னர். பிறகு அரங்ேகற்றம் இனி  
நிைறேவறிய . 
 
    அதன்பின் அரசர் தம்மீ  அப்பிரபந்தத்ைதப் பா யதற்காகத் தம் 
ஸம்ஸ்தானத்தி ள்ள ெபான்னங்கால் என் ம் வளப்பம் மிக்க கிராமத்ைத அமிர்த 
கவிராய க்கு வழங்கினர். அ தல் அவ க்குப் ெபான்னங்கால் அமிர்த 
கவிராயெரன்ற ெபயேர வழங்கலாயிற் . 
 
    இரகுநாத ேச பதிேவந்த ைடய ஆஸ்தானத்தில் இ ந்த அனந்த கவிராய ம் 
சிறந்த லவர். அவர் அமிர்தகவிராய க்கு உற வினர்; தமிழ்ச்ெசய் ட்கைள 
விைரவிேல பாடக்கூ யவர். ம ைரப் ப திற் ப் பத்தந்தாதி என்ற ைலப் பா யவர் 
அவேர. அப் லவர் தம் அரசைரப் பாராட் ப் பல ெசய் ட்கைள இயற்றினார். சில 
பிரபந்தங்கைளப் பா யி த்த ம் கூ ம். ஆனால், அைவ இப்ேபா  
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கிைடக்கவில்ைல. பாவாணர் தம்ைமப் பாமாைல களாற் ைனயப் ைனய 
அவர்க க்குப் பாிசு பல வழங்கி ஆதாித் ப் பா காத்  வந்த ேச பதி ேவந்தர் 
அனந்த கவிராய க்கு மா ர் என்றேதார் ஊைர வழங்கினார். அ  நல்ல 
வளப்ப ைடய . 
 
    மா ைரப் ெபற்ற கவிராயர் மிக மகிழ்ந் , "மகாராஜா அவர்கள் பல கைலகைளத் 
தம்மிடம் ெகாண்  மாைன எனக்கு வழங்கினார்கள்" என்  சா ாியமாகக் கூறினார். 
கைலயறி ள்ளவரானைமயாேலேய இந்தப் பாிசு வழங்கினாெரன்ற க த் க்ெகாண்  
இங்ஙனம் கூறினார். 
 
    இந்த வாக்கியத்திேல, "அரசர் பல ஆண்மான்கைள ைவத் க் ெகாண்  எனக்கு ஒ  
ெபண்மாைன யளித்தார்" என் ம் ஒ  ெபா ள் ெதானிக்கின்ற . அ  ேகட்ட அரசர், 
"உங்கள் மா க்குக் கைல ம் த கிேறன்" என்  ெசால் க் கைல ர் என்றேதார் 
ஊைர ம் கவிராய க்குப் பாிசாக அளித்தார். 
 
    அரச ைடய சா ாியத்ைத ம் வள்ளன்ைமைய ம் லவர்கள் பாராட் னார்கள். 
அனந்த கவிராயர் மா ைர ம் கைல ைர ம் ஒ ங்ேக தமக்கு உாியனவாக்கிக் 
ெகாண்டார். 
 
    லவர்க க்குள் ேபாட்  வந் விட்டால் அப்ெபா  ெவளிவ ம் ேலா 
ெசய் ேளா சிறந்ததாக இ க்கும். இதைன அறிந்த ேச பதி அரசர் இரண்  

லவர்க க்குள் ேபாட்  விைளவித் க் கைலவிேநாதம் காண்பார். அந்தப் 
ேபாட் யால் மனேவ பா  உண்டாகாதப  பார்த் க்ெகாள்வார். இ தியில் இ  
சாரா க்கும் ஏற்றப  பாிசளித்  மகிழ்விப்பார். அந்த ஆஸ்தானத்தில் இ ந்த 
சர்க்கைரப் லவர் சவ்வா ப் லவெரன் ம் இ வாிைடேய ம் இத்தைகய வாதம் 
நடப்ப ண் . 'சர்க்கைர ெதாண்ைடமட் ம்; சவ்வா  கண்டமட் ம்' என் ம் 
பழெமாழி ெயான்  அவ்வி  லவர்கள் சம்பந்தமாக வழங்கி வ கிற . 
 
    உறவினர்களாகிய அமிர்த கவிராய ம் அனந்த கவிராய ம் ஒ ைற ஒ  கவிைதப் 
ேபாாில் ஈ பட்டார்கள். வண்ணெமான்ைறக் குறித்த காலவைரயைறக்குள் இ வ ம் 
பாட ேவண் ெமன் ம், அதில் இன்ன இன்ன வார்த்ைதக ம் இன்ன இன்ன 
ெபா ம் இன்ன இன்ன ைறயில் அைமய ேவண் ெமன் ம், யார் த ல் பா  

க்கின்றாேரா அவர் மற்றவாின் காைத அ த்  வி வெதன் ம் வைரயைற ெசய்  
ெகாண்டார்கள். அரசர் ன்னிைலயில் இ  நைடெபற்ற . 
 
    இ வ ம் வண்ணம் பாடத் ெதாடங்கினர். அமிர்த கவிராயர் வண்ணம் பா  எ தி 

த்  விட்டார். அப்ேபா  அனந்த கவிராயர் இ தி வாிைய எ திக் 
ெகாண் ந்தார். அமிர்தனார் ைகயில் ேதாட் ைய எ த் க்ெகாண் , "இவேர 
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ேதாற்றார்; இன் ம் வண்ணத்ைத க்கவில்ைல. இவர் காைத அ த் வி ேவன்" 
என்  அனந்தனாைர அ கினார். அதற்குள் அனந்தனார் வண்ணத்ைத த் விட் , 
"ைபத்தியேம! காதி ந்தாலல்லேவா அ க்க ம்? அனந்த க்குக் கா  ஏ ?" 
என்  சா ாியமாகக் ேகட்டார். அனந்தன் என்ப  ஆதிேசடன  ெபயர். பாம் க்குக் 
கண்ேண காதாக உத வெதன் ம் அதற்குத் தனிேய காதில்ைல ெயன் ம் 
ெசால்வார்கள். அனந்த க்குக் கா  ஏெதன்ற வாக்கியம் ஆதிேசட க்குக் 
காதில்ைலெயன்ற ெபா ைளத் ேதாற்றச் ெசய்த . அனந்தனார் தாம் ேதாற்றதாகச் 
ெசால் க் ெகாள்ளாமல் சா ாியமாக இங்ஙனம் ேகட்கேவ யா ம் ெகால்ெலன்  
நைகத்தார்கள். அமிர்த கவிராயர் ேதாட் ையக் கீேழ ேபாட்  விட்டார். காைத 
அ க்கேவண் ெமன்ப  அவர் க த்தன் . 
 
    அரசர் அனந்த கவிராயர  ேபச்சினாற் கவரப்பட்டார்ர். அப்ேபச்சுக்காகத் தனிேய 
பாிசு வழங்கப்பட்ட . "அனந்த கவிராயர் பாட் க்கும் பாிசு ெப வார்; ேபச்சுக்கும் 
பாிசு ெப வார்" என்  லவர்கள் ேபசிக் ெகாண்டனர். 
    ------------------------------------ 
 

15. பிச்ைசப் பாட்  
 
    ெசன்ைனயில் இப்ெபா ள்ள இராசதானிக் கல் ாி (Presidency College) 
ஆரம்பத்தில் ஒ  சி  பள்ளிக்கூடமாக இ ந்த . அப்ேபா  மாகாணப் பள்ளிக்கூடம் 
(Provincial School) என்ற ெபயரால் அ  வழங்கி வந்த . அக்காலத்தில் அதில் 
ெவவ்ேவ  ைறகளில் ஆசிாியர்களாக இ ந்தவர்கள் பற்பல அாிய காாியங்கைளச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். தமிழ் நாட் ற் சிறந்த கழ்வாய்ந்தவர்களாக விளங்கிய 
வித் வான் தாண்டவராய த யார் த யவர்கள் அதில் தமிழ்ப்பண் தர்களாக 
இ ந்தார்கள். அவர்க ள் ஒ வரான விசாகப் ெப மாைளயெரன்ற ரைசவ 
வித் வான் இலக்கணப் பயிற்சி மிக்கவர். அவர் இயற்றமிழாசிாிய ெரன் ம் சிறப் ப் 
ெபயர் ெபற்றவர். அவ ைடய தம்பியராகிய சரவணப் ெப மாைளய ம் 
தமிழ்ப் லைம மிக்கவர். அவ்வி வ ம் சில ல்கைள இயற்றி ள்ளார்; சில பைழய 

ல்கைளப் பதிப்பித்  மி க்கின்றனர். அவர்களிடத்திற் பாடங்ேகட்ட சிறந்த 
மாணாக்கர்கள் பலர். தில்ைலயம் ர்ச் சந்திரேசகர கவிராஜ பண் தெரன்பவர் 
அவர்க ள் ஒ வராவர். 
 
    இவர் தமிழ்ெமாழியிற் ேபரன் ைடயவர்; சிறந்த ற்பயிற்சி ள்ளவர். தம் ஆசிாியர் 
இயற்றிய பஞ்சலக்ஷண வினாவிைட, பாலேபாத இலக்கணமாகியவற்ைற ம், ேவ  

ல்க களாகிய நன் ல் வி த்தி ைர, யாப்ப ங்கலக் காாிைக ர்ைர, 
தண் யலங்காரம், வச்சணந்தி மாைல, விஷப்பிரதி விஷத்திரட் , அரபத்த நாவலர் 
இயற்றிய பரத ல் த யவற்ைற ம் ஆராய்ந்  பதிப்பித்தி க்கிறார். இவர் பல 
மாணக்கர்க க்குப் பாடஞ் ெசால் ம் வந்தார்; சித் ர் ைஹஸ்கூ ல் பல 
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வ ஷங்கள் தமிழாசிாிய ராக ேவைல பார்த்தார்; திாிசிர ரம் சி.தியாகராச ெசட் யார் 
ஆ மாதம் ஓய்ெவ த் க்ெகாண்ட காலத்தில் கும்பேகாணம் காேலஜி ம் பண் தராக 
இ ந்  பாடஞ் ெசான்னார். 
 
    மற்ற வித் வான்கேளா  இவர் மனங்கலந்  பழகிப் ெபா ேபாக்குவார். 
இவாிடம் ெபாறாைம ெயன்ப  ம ந் க்கும் இல்ைல. பழம் லவர்க ைடய 
வரலா கைள அறிவதி ம் ன்ேனார் பாடல்கைளத் திரட் வதி ம் இவ க்கு மிக்க 
ஊக்கம் இ ந்  வந்த . எங்ேக ெசன்றா ம், அங்ேக வழங்கும் லவர் 
வரலா கைள ம் பழம்பாடல்கைள ம் ேகட்  இவர் ெதாகுத்  வந்தார். பலாிடம் 
வினாவி அவர்கள் எ திய ப் ம் தனிச் ெசய் ட்கைள ம் ேசர்த்  வந்தார். பைழய 
பாட்ெடன்  யார் எைதச் ெசான்னா ம் ெபா ைமேயா  ேகட்  எ திக்ெகாள்வார். 
இங்ஙனம் பலவைகயாகச் ேசர்த் த் தனிப்பாடற் றிரட்ெடன் ம் த்தகத்ைத 
ஏறக்குைறய எ ப  வ டங்க க்கு ன் ெவளியிட்டார். இக்காலத்தில் பல  
தனிப்பாடற்றிரட் க்கள் உலா கின்றன. தன் த ல் அத்தைகய ைல 
ெவளியிட்ட  ெப ைம சந்திரேசகர கவிராஜ பண் தைரேய சார்ந்ததாகும். 
 
    இவர் என்பால் அன் ைடயவராக இ ந்தார். இவ ைடய த்தகத்திற் ேசர்த் க் 
ெகாள் ம்ப  நா ம் பல ெசய் ட்கைள எ திஅ ப்பிய ண் . அக்காலத்தில் நான் 
தி வாவ ைற ஆதீனத்தில் இ ந்  வந்ேதன். இவர் தி வாவ ைறக்கு வந்த 
சமயங்களில் இவேரா  மனமகிழ்ந்  ெபா ேபாக்குவ  என  வழக்கம். 
என் ைடய தமிழாசிாியராகிய மகாவித் வான் ஶ◌்ாீ மீனாட்சிசுந்தரம் 
பிள்ைளயவர்கள் காலம் ெசன் விட்டைமயால் பைழய ல்களில் உள்ள சில 
சந்ேதகங்கைள அக்காலத்தில் இவாிடம் ேகட்  நான் ெதாிந்  ெகாண் க்கிேறன். 
ேகாபம் சிறி ம் இல்லாமல ெபா ைமேயா  இவர் ேபசுவார்; விஷயங்கைள 
ஆராய்வார்; பிறர் ஷித்தா ம் கவனியார். தாம் தனிப்பாடல்கைளச் ேசகாித்த 
வரலா கைளப்பற்றி அவ்வப்ேபா  ெசால்வார். அவற்ைற அக்காலத்திற்ேகட்டேபா  
எனக்கு அளவிறந்த வியப்  உண்டாகும். அவர் கூறியவற் ள் ஒன்ைற இப்ேபா  
ெதாிவிக்கிேறன். 
 
    சந்திர ேசகர கவிராஜ பண் தர் ெசன்ைனயில் இ ந்தேபா  வண்ணார் 
ேபட்ைடயி ள்ள சஞ்சீவிராயன் ெத விற் சில வ ஷங்கள் வசித் வந்தார். ஒ நாள் 
இர  நிலா நன்றாக எறித்த . இராப்பிச்ைசக்காரன் ஒ வன் ேதா ம் ெசன்  
அன்னப்பிச்ைச வாங்கிக்ெகாண்ேட வந்தான். அவன் பல ஊர்கைளச் சுற்றினவன்; பல 
ெசய் ட்கைள அவன் அறிந்தி ந்தான். "அம்மா, பிச்ைச" என்  மட் ம் ெசால் ப் 
பிச்ைச வாங்காமல், இனிய சாாீரத்ேதா  தமிழ்ப்பாடல்கைளப் பா  அன்னங்ேகட்ப  
அவன் வழக்கம். 
 
    பிச்ைசக்காரன் பா க்ெகாண்ேட சந்திர ேசகர கவிராஜபண் தர் இ ந்த 
ெத வழிேய வந்தான். அவ ைடய இனிய குரல் ட் க்குள் இ ந்தவர்கைள 
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ெவளிேய வரச்ெசய்த ; ெபண் ர் அவன் பாட் ல் மயங்கி அவ க்கு மன வந்  
அன்ன மளித்தனர். 
 
    ெதம்மாங்கு, ெவண்ணிலாப்பாட் , பராபரக்கண்ணி த யவற்ைற அவன் 
பா வான். ஒ கண்ணியில் ஓர ையேய தி ப்பித்தி ப்பிப் பா வான். ஒ  ெத  

வதற்கும் அந்த ஒ  கண்ணிேய அவ க்குப் ேபாதியதாக இ க்கும். அன்  சிய 
நிலாெவாளியில் அவ ைடய ஞாபகம் நிலாைவப்பற்றிய பாட்ெடான்றிற் ெசன்ற . 
 
    "ஊைரச் சு ேமா" 
 
    என்  அவன் ஆரம்பித்தான். தமிழ்ப்பாட்டாக யார் எைதச் ெசான்னா ம் ேகட்பதில் 
ஆவல்ெகாண்ட கவிராஜபண் தைர அந்த ஒ  ட் க்குள்ளி ந்  ெவளிேய 
வ வித்த . பண் தர் பிச்ைசக்காரன கிேல ெசன்  நின்றார். அவன், 
"ஊைரச்சு ேமா" என் ம் ெதாடைரேய பல ைற நீட் ம் கு க்கி ம் 
ெசால் க்ெகாண்  ஒவ்ெவா  டாகச் ெசன்றான். பண் த க்ேகா அந்த 
நிமிஷத்திேலேய பாட்  வைத ம் அவன் ெசால் க் ேகட்க ேவண் ெமன்ற ஆவல் 
உண்டாயிற் . அவனாகச் ெசால்லட்  ெமன்  காத்தி ந்தார். "ஊைரச் சு ேமா" 
என்பதற்குேமல் ஓெர த் க் கூட அவன் வாயி ந்  வரவில்ைல. 
 
    அவர் ெபா ைமைய இழந்தார்; "அந்தப் பாட்ைட வ ம் ெசால் விடப்பா" 
என்  ேகட்டார். பிச்ைசக்காரன் தைலெய த் ப் பார்த்தான்; ஒன்  மில்லாமற் பிச்ைச 
வாங்குவைதவிடச் சில பாட் க்கைளப் பா ப் பிச்ைச வாங்க ெவண்ணித் தான் 
பா வ ம் பாட்ைட ஒ  ெபாியவர் கவனத்ேதா  ேகட்  வ கிறாெரன்பைத அவன் 
உணர்ந்தேபா  அவ க்குச் சிறி  கர்வ ம் உண்டாயிற் . 
 
    "இேதா ெசால் கிேறன்" என்  கூறி ம ப ம், "ஊைரச் சு ேமா" என்ேற 
ெதாடங்கினான். 'இவ க்கு இதற்குேமல் ெதாியாேதா?' என்ற சந்ேதகம் பண் த க்கு 
உண்டாயிற் . 
 
    பல ைற, "ஊைரச் சு ேமா" என்பைதேய தி ப்பித் தி ப்பிச் ெசால் விட்  
அப்பால் ெபாிய ைதயைல ெவளியிற் ெகாண்  வந்தவன் ேபால அவன், 
 
        "உலகந் தைனச்சு ேமா" 
 
    என்றான். 
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    அைதக்ேகட்ட பண் தர் அந்தப் பாட்  ஒ  ெவண்பாக இ க்கேவண் ெமன்  
ஊகித் தறிந்தார். "பாட் ன் இனிைம தல யிேலேய த ம்பி நிற்கிற ! பின் அ கள் 
எவ்வள  இனிைமயாக இ க்குேமா!" என்  ஏங்கினார். 
 
    "ஐயா, நான் மறந் விட்ேடன். தானாக வந்தால் வ ம்; நானாக நிைனத்தால் 
வ வதில்ைல" என்றான் பிச்ைசக்காரன். 
 
    "ேயாசித் ப் பாரப்பா" என்  ெசால் ப் பண் தர் அவைனத் தம் ட் ற்கு 
அைழத் ச் ெசன்  அன்னமிடச் ெசய்தார். அவன் தன்னால் ஆனவைரக்கும் நிைனத்  
நிைனத் ப் பார்த் ம் வரவில்ைல. தல க்கு ேமேல பா ம் வழக்கம் அவ க்கு 
இல்ைல. 
 
    "பாட்  வ ம் உனக்குத் ெதாி மா?" என்  ேகட்டார் பண் தர். 
 
    "நன்றாகத் ெதாி ம். எனக்கு ஒ  கிழவனார் அந்தப்பாட்ைடச் ெசால் த் தந்தார். 
பிச்ைசக்கார க்கு ஓர  ேபாதாதா? ஐயா!" என்றான் அவன். 
 
    பண் தர், "எப்ேபாதாவ  பாட்  வ ம் ஞாபகம் வந்தால் வந்  ெசால்; இனாம் 
த கிேறன்" என்றார். 
 
    பிச்ைசக்காரன், "என்னால் ந்தவைரயிற் பார்க்கிேறன்" என்  கூறிவிட்  அ த்த 
ெத க்குப் ேபானான். பண் த க்குத் தம் ட் ல் இ ப் க்ெகாள்ளவில்ைல. அவன் 
உத்ஸாகங்ெகாண்  ஒ கால் அ த்த ெத வில் பாட்  வைத ம் ெசால்லக் 
கூ ேமாெவன எண்ணினார்; அவைனப் பின் ெதாடர்ந்தார். அவன் அங்கும், "ஊைரச் 
சு ேமா" என்ற ெதாடைரேய பா னான். ெத க்ேகா யில் அவ ைடய வாயி ந்  
இரண்டாவ  அ ம் வந்த : 
 
        "ஊைரச் சு ேமா லகந் தைனச்சு ேமா 
        ஆைரச் சு ேமா வறிேயேன" 
 
    என்  அவன் பா னான். பண் தர் சந்ேதாஷத்தால் ள்ளிக் குதித்தார்; 'எத்தைன 
அழகான ெவண்பா' என்  மகிழ்ந்தார். 'மற்றப் பகுதி ம் இப்ப ேய இவன் 
வாயி ந்  ந வி வராதா!' என்  ஆவேலா  எதிர்பார்த்தார். அன்  அந்த 
இரண்ட க்குேமல் பிச்ைசக்காரன் தி வாய் மலரவில்ைல. 
 



 95

    அப்பால் இரண்  ன்  நாட்கள், அன்னப்பிச்ைச ேகட்  வந்த அவனிடம் இந்தக் 
கவிையப் பிச்ைச ேகட் க்ெகாண்ேட பண் த ம் ெதாடர்ந்  அைலந்தார். ஒ  பய ம் 
உண்டாகவில்ைல. பிச்ைசக்கார ம் நாள் வ ம் பாட்ைட ஞாபகப்ப த்திப் 
பார்த்தான். ேதாற்றவில்ைல. 
 
    நான்காம் நாள் அவ க்கு ஞாேனாதயமான  ேபாலப் பாட் ன் பிற்பகுதி 
உதயமாயிற் . அைதக் ேகட்ட பண் தர் சிறந்த கு  ஒ வாிடம் உபேதசம் ெபற் ப் 
பிரம்மானந்தத்ைத அ பவித்தவர் ேபாலானார். பல வ ஷங்கள் தவஞ்ெசய்  ஓர் 
அ ைமயான பிள்ைளையப் ெபற்றால் தந்ைதக்கு எவ்வள  ஆனந்தம் உண்டாகும்! 
பண் தர் அைடந்த ஆனந்தம் அைத விட அதிகெமன்ேற ெசால்ல ேவண் ம். 
 
    பண் தர் பிச்ைசக்கார க்கு 'இனாம்' ெகா த்தார். ேவ  சில ெசய் ட்கைள ம் 
ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்டார். அந்தப் பிச்ைசக்காரன் தந்த பிச்ைசயாகிய பாட்ைடத் 
தனிப்பாடற்றிரட் ற் ேசர்த் ப் பதிப்பித்தார். அ  வ மா :- 
 
        * "ஊைரச் சு ேமா லகந் தைனச்சு ேமா 
        ஆைரச் சு ேமா வறிேயேன - ேநேர 
        ெபா ப் வட்ட மானநகிற் ங்ெகா யீ ாிந்த 
        ெந ப் வட்ட மான நிலா." 
 
    * இ  விரகதாபத்தால் வ ந்திய தைலவி ஒ த்தி நிலாெவாளிைய ெவ த் க் 
கூறிய . 
 
    பண் தர் பதிப்பித்த தனிப்பாடற் றிரட் ல் உள்ள மற்றப் பாட் க்கள் சிலேவ 
அவ ைடய ஞாபகத்தில் இ ந்தன. அவற் ள் ம் இந்தப்பாட்ேட அவ ைடய 
மனத்தில் பசுமரத்தாணிேபாலப் பதிந்  நிலவிய . 
    ------------------------ 
 

16. "பவ்ய ஜீவன்" 
 
    சீவக சிந்தாமணி தமிழில் உள்ள  சிறந்த காப்பியங்களில் ஒன் . அ  ைஜனசமயத் 

ற வியாகிய தி த்தக்க ேதவெரன் ம் ெபாியாரால் இயற்றப்ெபற்ற . ைஜனர்கள் 
அந் ைல ஒ  பாராயண லாகப் ேபாற்றி வ கின்றனர். 
 
    த ன் த ல் அந்த  ைலத்தா ன் யான் ஆராய்ந்  ெவளியிட்ேட ெனன்ப  
த மி ல கு அறிந்த  விஷ ய ம். சிந்தாம ணிேய என் ைடய  த மிழ் ற் ப திப்பில் த ல் 
அ ம் . வ ழ க் ெகாழிந்த  ப ழ ம் த மிழ் ல் க ைள அறிவ த ற்கும் ஆராய்வதற்கும் 
அச்சி வற்கும் என் உள்ளத்ைதப் பக்குவப்ப த்தி ஊக்க ட் யைவ அந்த ம் 
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அதன் உைர ேம. தமிழ்த் ெதாண் னால் இன்பம் உண்ெடன் ம் உண்ைமைய 
எனக்கு தன் த ல் ெவளிப்ப த்திய  அந்த ேல. 
 
    தன் யற்சியிேல அைட ம் சிரமங்கள் அளவிற ந்தன. சிந்தாமணிையப் ேபான்ற 

ல்கள் தமிழ்நாட் ல் வழங்காத அக்காலத்தில் அதன் நைடேய ஒ  தனிப் 
பாைஷேபால  இ ந்த . அதன் உைரேயா பின் ம் தியதாகேவ ேதாற்றிய . அதில் 
உள்ள விஷயங்கேளா ைஜனசமயத்ைதச் சார்ந்தைவ. ைசவம், அத்ைவதம், ைவணவம் 
என் ம் ன்  சமயக் க த் க்கேள தமிழ்நாட் ல் அதிகமாக வழங்கின. ைஜன 
சமயத்ைதப்பற்றி அறிந்தவர்கைளேயா, கூ ம் தமிழ் ல்கைளேயா காண்ப  அாிதாக 
இ ந்த . அன்றி ம் தி வாவ ைற யாதீனமாகிய ைசவ மடத்தில் ப த்த எனக்குப் 

றச்சமயமாகிய ைஜனத்ைதப்பற்றி அறிந் ெகாள்ள  வாய்ப்  ஏ ? 
 
    நான் கும்பேகாணம் காேலஜில் இ ந்ேதன். சிந்தாமணி ஏட் ப் பிரதிையக் 
ெகா த் ப் ப க்கச் ெசான்னவர் ேசலம் இராமசாமி த யார். நா ம் ப த்  
அவ க்கும் பாடஞ் ெசால்  வந்ேதன். ைஜனசமயக் ெகாள்ைககைள 
அறிந் ெகாள்வதற்கு மிக ம் பா பட்ேடன். என்னிடம் ப த் க்ெகாண் ந்த 
இராம ங்க பண்டாரெமன்பவர் என் கஷ்டத்ைத யறிந்  கும்பேகாணத்தில் 
ைஜனர்கள் சிலர் இ க்கிறார்கெளன்  கூறியேதா  தமக்குத் ெதாிந்த சந்திரநாத 
ெசட் யாெரன்ற ஒ வைர எனக்குப் பழக்கம் ெசய்விப்பதாக ம் ெசான்னார். 
 
    ஒ நாள் சந்திரநாதஞ்ெசட் யார் ட் ற்கு அவ ம் நா ம் ேபாேனாம். அந்த  
ராம ஸ்வாமி ேகாவி க்கு ேமல் ற ள்ள ஒ  ெத வில் இ ந்த . அவர்கள் ட் ல் 
வாைழ மர ம், மாவிைலத் ேதார ண ம் கட்டப்பட் ந்தன. மாக் ேகாலம் 
ேபாட் ந்தார்கள். ைஜனசமய ல்களில் மிகச் சிற ந்த பயிற் சிைய ைடய ர் 
அப்பாசாமி நயினார் என் பவ ம் ேவ  சில ம் வந்தி ந்தனர். த ல் சந்திரநாத 
ெசட் யாைர ம் அப்பால் மற்றவர்கைள ம் நான் பழக்கம் ெசய்  ெகாண்ேடன். 
"இன்  உங்கள் ட் ல் ஏேதா சுபகாாியம் நடந்த ேபா க்கிற " என்ேறன் நான்; 
"ஆமாம்!இன்  சிந்தாமணி பாராயண ர்த்தி உத்ஸவம். சில மாதங்களாகச் சிந்தாமணி 
படனம் நடந்  வந்த " என்றார். ர் அப்பாசாமி நயினார் சந்ைத ெசால்லச் 
சந்திரநாத ெசட் யார் த ேயார் அைதப் படனம் ெசய்  வந்தார்கெளன்  
அறிந்ேதன். எனக்கு அப்ேபா  இராமயண பட்டாபிேஷகம், ெபாிய ராண படனம் 

த ய ெசய்திகள் ஞாபகத் க்கு வந்தன. 
    ------------------- 
    *இவர், கும்பேகாணம் காேலஜ் பிாின் பாலாக இ ந்  உப காரச் சம்பளம் 
ெபற் ள்ள மான் ராவ் பக ர் அ.சக்கரவர்த்தி நயினார் அவர்க ைடய பிதா. 
 
    அப்பால் என் ைடய சந்ேதகங்கள் ேபாவதற்கு அந்த ைஜனர்கள் ெபாி ம் ைண 
ெசய்வார்கெளன்ற ைதாியம் எனக்கு உண்டாயிற் . அப்பாஞாமி நயினாாிடமி ந்  
பல விஷ யங்கைள நான் ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்ேடன். அவர் சிலகாலம் 
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கும்பேகாணத்தில் இ ந்தார். அவர் இ ந்தவைரயி ம் அ க்க  அவாிடம் ெசன்  
விஷயங்கைளத் ெதாிந் ெகாண்ேடன். அவர் பிறகு ர் ெசன்  விட்டார். நான் 
கண்  ேபசிய ைஜனர் பலர், கும்பேகாணத்தில் தரணி ெசட் யார் என்ற ஒ வர் 
இ ந்தனெரன் ம் அவர் ைஜன விஷயங்களில் ஓர் உைரயாணிையப்ேபால 
விளங்கினாெரன் ம் கூறினர்; "அவர் இ ந்தி ந்தால் இந்த விஷயங்கைள 
உள்ளங்ைக ெநல் க்கனி ேபால விளக்கிவி வாேர!" என்  இரங்கினர். 
 
    சந்திரநாத ெசட் யார் மிக்க ெசல்வர்; ைஜன ற்பயிற்சி நன்றாக உைடயவர். 
அவ க்குச் சிந்தாமணி வ ம் பாடமாக இ ந்த . ைவணவர்கள் திவ்யப் 
பிரபந்தத்ைத ேஸவிப்ப  ேபால அவர் சிந்தாமணிைய ேஸவித்  மனனம் பண்ணி 
யி ந்தார். நான் சிந்தாமணிைய ஆராய்ந்தேபா  நச்சினார்க்கினியர் தம் 
உைரயினிைடேய பின்ேன வ ம் ெசய் ட்பகுதிைய எ த் க் காட் ச் சில 
ெசய்திகைள விளக்கி வ வைத அறிந்ேதன். அப்ப க் காட்டப் ெபற்ற பகுதிகள் எங்ேக 
இ க்கின்றனெவன்பைதத் ேத வ  ஆரம்ப காலத்தில் சிறி  கஷ்டமாக இ ந்த . 
அப்ேபா  சந்திரநாத ெசட் யாைரக் ேகட்ேபன். ேகட்ட டேன அவர் அப்பகுதிகள் 
இன்ன இன்ன இலம்பகத்தில் இன்ன இன்ன பாட் ல் வ கின்றனெவன்  
ெசால் வி வார். இப்ப ேய சிந்தாமணிைய ைஜனர்களிற் பலர் பாடம் 
பண்ணியி ந்தைத நான் அறிந்ேதன். ஆனா ம் அச்ெசய் ட்கைள ஆராய்ச்சி 

ைறயில் அவர்கள் ப க்கவில்ைல; குற்றங் கைளந்  சுத்தபாடமாக மனனம் 
ெசய்ய மில்ைல; பரம்பைரயாக வந்த வழக்கத்தினா ம் பக்தியினா ம் 
சிந்தாமணிையப் பாராயணம் ெசய் ம் மனனம் ெசய் ம் வந்தார்கள்; சம்பிரதாயமாக 
வழங்கி வந்த உைர ெயான்ைற ம் அவர்கள் ெநட் ச் ெசய்தி ந்தார்கள். அந்த உைர 
ெப ம்பா ம் வடெமாழிச் ெசாற்கள் நிரம்பி ம் பாிபாைஷகள் விரவி ம் 
அைமந்தி க்கும். லத்தி ம் உைரயி ம் பல காலமாக ஏறிப்ேபான வ க்கள் 
வ க்களாகேவ இ ந்தன, ஏட் ப் பிரதிக ம் அவர்கள் பாட ம் எவ்வளேவா 
இடங்களில் மா பட் ந்தன. அதனால் அவர்கள் பாடத்ைத ைவத் க்ெகாண்  
ஆராய்வெதன்ப  இயலாத காாியமாயிற் . 
 
    ஒ ைற சந்திரநாத ெசட் யார் ெவளி க்குச் ெசன்றி ந்தார். ஸமவசரணம் 
என்பைதப்பற்றி விாிவாக அறியேவண் ய சந்தர்ப்பம் வந்த . சந்திரநாத ெசட் யார் 
இல்லாைமயின் ேவ  யாைரேய ம் ேகட்கலா ெமன்  எண்ணிேனன். அவர் 

ட் ற்கு எதிர் ட் ல் குணபால ெசட் யாெரன்ற ஒ வர் இ ந்தார். அவ ம் ைஜன 
சமய சாஸ்தி ரங்களிற் பயிற்சி ைடயவெரன்  ேகள்வி ற்ேறன். யாேர ம் ஒ வர் 
என் ஆராய்ச்சிக்குச் சிறிதள  பயன்படக்கூ யவராக இ ந்தா ம் அவைரத் 
ேத ப்பி த் ப் பழக்கம் ெசய்  ெகாண்  அவாிடமி ந்  அவ க்குத் ெதாிந்தவற்ைற 
அறிந் ெகாள்வதில் எனக்குச் சிறி ம் ச ப்  ஏற்ப வதில்ைல. ஆத ன் குண பால 
ெசட் யாைர ம் பார்த் ப் பழக்கம் பண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நிச்சயம் 
ெசய் ெகாண்ேடன். அதனால் ஒ நாள் அவர் ட் க்குப் ேபாேனன். 
 



 98

    அவ ம் ஒ  ெசல்வர்; பிராயம் திர்ந்தவர். நான் ேபான டன் என்ைன அன்ேபா  
வரேவற்  உபசாித்தார். நான் அந்த ஊர்க் காேலஜ் உபாத்தியாயராக இ ந்தைமயின் 
என்ைனப்பற்றி அவர் ெதாிந் ெகாண் ந்தார். ஒ  'ேஸாபா' வில் உட்கார்ந்  ேபசிக் 
ெகாண் ந்ேதன். அந்த ஆசனத்தில் ட்ைடப் ச்சிகள் இ ந்தன. மிக்க 
உாிைமேயா ம் அைவ ேமேல உலாவிக்ெகாண் ந்தன. ஒன்ைறக் ைகயில் 
எ த்ேதன். குணபால ெசட் யார், "ஹா ஹா ஹா! ெகால்ல ேவண்டாம், 
ெகால்லேவண்டாம்" என்  ந ங்கிக் ெகாண்ேட ைகைய அைசத்தார். 
ஜீவகா ண்யத்ைத உயிாி ம் சிறந்ததாக மதிக்கும் ைஜனர்களில் அவர் ஒ வர் 
என்பைத அப்ேபா  உணர்ந்ேதன். ைகயில் எ த்த ட்ைடப் ச்சிைய அத ைடய 
இடத்திேல சுகமாக இ க்கும்ப  விட் விட்  நான் அந்த 'ேஸாபா' வினின்  
எ ந்தி ந்  ேவறிடத்தில் உட்கார்ந் ெகாண்ேடன். அவாிடம் ஸமவ சரண 
ெமன்பைதப்பற்றிக் ேகட்ேடன். அவர் தமக்குத் ெதாிந்தவற்ைறக் கூறிவிட் த் தம் 

ட் ல் இ ந்த ஸமவசரணத்ைதக் குறிக்கும் படெமான்ைறக் காட் னார். நான் 
பார்த்  மகிழ்ந்ேதன். அவாிடம் ேம ம் பல விஷயங்கைளக் ேகட்ேடன். சிலவற்ைறச் 
ெசான்னார். மாைல ஐந்  மணி ஆயிற் . அவர் உண  ெகாள்ளப் ேபாய் விட்டார். 
இரவில் உண் வ  ைஜனர்க க்கு விேராதமான . 
 
    அவர் ைஜன சம்பிரதாயங்கைள அ ஷ்டானத்தில் ஒ ங்காக அ சாிப்ப  கண்  
நான் வியந்ேதன். அவர் ேபாஜனம் ெசய்த பிறகு ஜினஸ்ேதாத்திரங்கள் 
ெசால் விட் ப் பிறகு வந்தார். சிறி ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந்தார். 
சிலவிஷயங்கைள அவர் ெதளிவாகச் ெசால்ல இயலவில்ைல; "நாைளக்கு வா ங்கள். 
இைவகைளத் ெதாிந் ெகாள்ளலாம்" என்  அவர் கூறி என்ைன அ ப்பினார். 
' ஸ்தகங்கைளப்பார்த் த் ெதாிந்  ெசால்வார்' என்ெறண்ணி நான் எ ந்  என் 

ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். 
 
    ம நாள் குறித்த ேவைளயில் அவ ைடய ட் ற்குச் ெசன்ேறன். ட் த் 
திண்ைணயில் அவர் உட்கார்ந்தி ந்தார். நான் அவ க்கு எதிேர சிறி  ரத்தில் 
உட்கார்ந்ேதன். அவர் என்ைனக் கண்ட டன், " வா ங்கள்; இ ங்கள்" என்  
ெசால் விட்  உள்ேள ெசன்றார். ஏதாவ  ஸ்தகத்ைத எ த்  வ வாெரன்  
எண்ணிேனன். சிறி  ேநரத்தில் மீண்  ெவ ங் ைகேயா  வந்தார். " சாி; இப்ேபா  
உங்கள் சந்ேதகங்கைள ெயல்லாம் ெசால் ங்கள்" என்  சற்  ஊக்கத்ேதா  
ெசான்னார். அவர் என்ைனக் கண்ட ம், உள்ேள ேபான ம், மீண் வந்  
ஊக்கத்ேதா  இப்ப ச் ெசான்ன ம் அவர் ஏேதா ஒ  திய சகாயத்ைதப் ெபற்  
வந்தி க்கேவண் ெமன்  ேதாற்றச் ெசய்தன. 
 
    நான் ஒ  சந்ேதகத்ைதக் ேகட்ேடன். அவர் அைதக்ேகட்  அங்ேக இ ந்த ஜன்னல் 
வழியாக உள்ேள யாேரா ஒ வாிடம் அப்ப ேய ெசான்னார்; உள்ளி ந்  சற்  
ெமல் ய குர ல் அதற்ேகற்ற விைட வந்த . ெசட் யார் அைடந்த திய சகாயம் 
அந்தக் குரைல ைடயா ெரன்பைத அறிந்  ெகாண்ேடன். அக்குர ைடயார் ஒ  
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திர்ந்த ெபண்பாலாெரன்  ேதாற்றிய . என் ைடய சந்ேதகத் க்கு அ  
ெதளிவான விைடயாக இ ந்த . நானி ந்த இடத்தி ந்  உள்ேள இ ப்பவர் 
இன்னாெரன்  பார்க்க யவில்ைல. 
 
    அ த்தப  ேவெறா  ேகள்வி ேகட்ேடன், ெசட் யார் அைதக்ேகட்  ஜன்னல் 
வழியாக உள்ேள அ ப்பினார். உள்ளி ந்  அந்த ெமல் ய குர ேல விைட வந்த . 
இப்ப  நான் ேகட்ப ம் ெசட் யார் அைத ஜன்னல் வழியாகத் ெதாிவிப்ப ம் 
அங்கி ந்  விைட வ வ மாக ஸம்பாஷைண நைடெபற்  வந்த . நா ம் 
அதற்கு ன் ஓரள  ைஜன விஷயங்கைள அறிந்தி ந்ேதனாத ன், உள்ளி ந் வ ம் 
விைடகைள நன்றாகத் ெதாிந்  குறிப்ெப த் க்ெகாண்ேடன். இப்ப  நிக ம் ேபா  
இைடேய உள்ளி ந்த குரல். " இவர் பவ்ய ஜீவன்ேபா க்கிறேத!" என்ற . 
 
    நான் மிக சிரத்ைதேயா  மிக ண்ணிய ைஜன சமயக் க த் க்கைளக் ேகட்  
வந்ேதன். அக்ேகள்விகளால் என்ைனப்பற்றி ஓர் அபிப்பிராயம் அந்தக் 
குர ைடயா க்கு ஏற்பட் க்கேவண் ெமன்  ேதாற்றிய . பவ்ய ஜீவெனன்ப  
ைஜனர்க ள் கிரமமாக ேமாக்ஷமைடவதற்குத் தகுதியான நிைலைமயில் இ க்கும் 
ஆத்மாைவக் குறிப்ப . எனக்கு அவ்விஷயம் ன்ேப ெதாி ம். ஆத ன் என்ைனப் 
பவ்ய ஜீவெனன்  உள்ளி ந்தவர் கூறின டன் என் உடல் மயிர்க்கூச் ெசறிந்த . 
அ கத் பரேமஷ் யின் பக்தி எனக்கு அதிகெமன் ெறண்ணிேய ம், ைஜனர் கூ ம் 
ேமாக்ஷபதவி எனக்குக் கிைடக்குெமன்ேற ம் நான் சந்ேதாஷ மைடயவில்ைல. 
சிந்தாமணிைய ஆராய்வதற்கு என்பால் ஓரள  தகுதி உண்  என்பைத அந்த இனிய 
குரல் கூறி என்ைனத் ேதற்றியதாகேவ நான் க திேனன். 
 
    சிந்தாமணிக்கு உைர எ தத்ெதாடங்கிய நச்சினார்க்கினியர் மிக ம் உைழத் ச் 
ெசய்தி கைள அறிந்  த ல் ஓர் உைர வகுத்தனராம். அைத ைஜனப் 
ெபாியார்களிடம் காட் ய ெபா  அவர்கள் அங்கீகாிக்கவில்ைலயாம். அப்பால் 
அவர் ஒ  ைஜனவித்தியார்த்தி ேபால் சித்தா ாி ள்ள ைஜனமடத்திற்குச் ெசன்  
ைஜன சமய ல்கைளக் கற் ப் பிறகு இரண்டாம் ைற உைர எ த, அைத யாவ ம் 
அறிந்  பாராட் னராம். 
 
    இந்த வரலாற்ைற நான் ேகள்விப்பட் ந்ேதன், 'அத்தைகய ைல, ந க்காட் ல் 
வழிெதாியா  திைகப்பவைனப்ேபால நிற்கும் நான் எப்ப  ஆராய ம்? எனக்குத் 
தகுதி ஏ ?' என்  ஐய ம் அச்ச ம் ெகாண் ந்ேதன். "பவ்ய ஜீவன்" என்  எனக்கு 
ேயாக்யதாபத்திரம் ஒ  ைஜன அறிவாளி லம் கிைடத்தெதன்றால் எனக்கு ஆ த ம் 
ஊக்க ம் உண்டாவதில் என்ன ஆச்சாியம்? 
 
    "உள்ேள இ ந்  ேபசுபவர்கள்.....?" என்  பணிந்த குர ல் வாக்கியத்ைத 

க்காமேல ெசட் யாைரக் ேகட்ேடன். 
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    "நம் ைடய பார்ைய" என்  அவர் ெப ைம ெதானிக்கக் கூறினார். தம்ைமக் 
காட் ம் தம் மைனவியா க்கு அதிக அறி  இ ப்பதில் அவ க்கு எல்ைலயற்ற  
தி ப்தி இ ந்த . 
 
    "அப்ப யா! அவர்கள் இன்ைறக்கு எனக்கு மேகாபகாரம் ெசய்தார்கள். நான் 
எங்ெகங்ேகா ேத  ேத க் கஷ்டப்பட்ேடன். இந்தக் காலத்தில் இவ்வள  விஷயங்கள் 
அவர்க க்குத் ெதாிந்தி ப்ப  மிக ம் ஆச்சாியம்" என்ேறன் நான். 
 
    "எல்லாம் என் தைமயனாரவர்கள் ஆசீர்வாதம். அவர்கள் இட்ட பிச்ைச" என்  
உள்ளி ந்த ெபண்மணியார் கூறினர்; அப்ப ச் ெசால் ம்ேபாேத அவர் குரல் 
இைடயிைடேய த த த்த ; க்கத்தின் கலப்  அதில் இ ந்த . அவர் அப்ேபா  
தம் ைடய தைமய னாைர எண்ணியேத அதற்குக் காரணம் என்  நான் ஊகித் க் 
ெகாண்ேடன். 
 
    "அவர்கள் நாேமாதயம் என்னேவா?" என்  நான் ேகட்ேடன். "தரணி ெசட் யார்" 
என்  குணபால ெசட் யாேர விைட பகர்ந்தார். "தரணி ெசட் யாரவர்களா!" என்  
ஆச்சாியப்பட்ேடன் நான். பலர் அப்ெபாியாைரப் பற்றி அ க்க  கூறியி ந்த  
எனக்கு ஞாபகம் வந்த . 
 
    "அவர்கைளபற்றி நான் ேகட் க்கிேறன். அவர்கைளப் பார்த்  விஷயங்கள் 
ெதாிந்  ெகாள் ம் அதிர்ஷ்டம் இல்லாவிட்டா ம் அவர்க ைடய அ ைமச் 
சேகாதாியாாிடமி ந்  ெதாிந்  ெகாள் ம் பாக்கியம் கிைடத்தேத; அேதா , அவர்கள் 
எனக்கு, 'பவ்ய ஜீவன்'என்ற பட்டம்ேவ  ெகா த்தார்கேள; இைத நான் என் ம் 
மறேவன்' என்  நன்றியறிேவா  நான் கூறி விைட ெபற் க் ெகாண்ேடன். 
    ------- 
 

17. ெபாறாைமத் தீ 
 
    *பல அாிய சங்கீதவித் வான்கள் பல வ ஷங்க க்கு ன்  தஞ்ைச 
ஸம்ஸ்தானத்தின் ஆதரவிேல வளர்ந்  சங்கீத வித்ைதையக் கற்  வளர்த் க் கீர்த்தி 
ெபற்  வந்தார்கள். பல உ ப்ப கைள இயற்றி ம், மாணாக்கர்க க்குப் 
பயிற்சியளித் ம் அவர்கள் விளங்கினார்கள். பல திறப்பட்ட வாத்தியங்களில் வல்ல 
வித் வான்க ம் வாய்ப்பாட் ல் வல்லவர்க ம், பரதத்தில் ேதர்ந்தவர்க ம், 
அந்நகரத்தில் வாழ்ந்தி ந்தனர். மஹாராஷ் ர அரசர்கள் அரசாண்ட காலத்தில் தஞ்ைச 
ஒ  ெபாிய சங்கீத நிலயமாகேவ இ ந்த . 
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    ---------- 
    *சுேதசமித்திரன்-விஜய தசமி மலர்-1938 
 
    அந்நகரத்தில் இ ந்  சங்கீத வித்ைதயில் ேமம்பட்  விளங்கியவர்களில் ைணக் 
காளஹ ஸ்தி ஐயெரன்பவர் ஒ வர். அவர் ைணயில் இைணயற்ற ேதர்ச்சி 
வாய்ந்தவர். அக்காலத்தில் இ ந்த தஞ்ைச அரச க்குச் சங்கீதத்தில் மிக்க அபிமான ம் 
பயிற்சி ம் இ ந்தன. தினந்ேதா ம் அரண்மைனயில் அரசர் ைஜ ெசய் ங் காலத்தில் 
காளஹஸ்தி ஐயர் ைண வாசித்  வ வார். அரசர் அதில் ஈ பட்  மிக ம் 
இன் வார். இதனால் தஞ்ைச ஸம்ஸ்தான வித் வான்க க்குள்ேள அவ க்கு ஒ  
தனி மதிப்  இ ந்த . அவாிடத்தில் ஒ வித ெதய்விக சக்தி அைமந் ள்ளெதன் ம் 
சிலர் கூறலாயினர். 
 
    அவர் சங்கீதத்தில் தம்மி ம் சிறந்தவர் இலெரன்ற எண்ணம் உைடயவராக 
இ ந்தார். அதனால் மற்ற வித் வான்கள் அவேரா  ெந ங்கிப்பழகுவதில்ைல. 
மாணாக்கர்கள் அவாிடம் இைசப் பயிற்சி ெப வதற்கு அஞ்சினார்கள். சில 
வித் வான்கைளப்ேபால் அவ ம் பிற க்குத் தம் வித்ைதையக் கற்பித்த ல் 
வி ப்பமின்றி இ ந்தார். 
 
    ஒ  சமயம் ைமசூர் ஸம்ஸ்தானத்தி ந்  அவ க்கு அைழப்  வந்த . 
இந்தியாவின் பல இடங்களி ள்ள வித் வான்கள் அங்ேக வ வார்கெளன் ம் 
அவர்க ைடய வினிைககள் நைடெப ெமன் ம் அவர் அறிந்தி ந்தார். ஆத ன் 
தா ம் அங்ேக ெசன்  தம் ைடய ஆற்ற ைலக் காட்  வரேவண்  ெமன்  
எண்ணினார். தக்க சமயம் கிைடக்கேவ, அங்ேக ேபாய்ச் சில நாட்கேள ம் இ ந்  
வரலாெமன்  நிச்சயித்தார். தஞ்ைச அரசாிடம் உத்தர  ெபற் க் ெகாண்  தினந் 
ேதா ம் அரச ைடய ைஜயில் ைண வாசிக்கும் பணிைய ேவ  
யாைரக்ெகாண்ேட ம் ெசய்விக்கும்ப  ஒ  சங்கீத அதிகாாியிடம் ெசால் விட்  
அவர் ைமசூர் ெசன்றார். 
 
    * * * 
 
    ம நாள் ஜா காலத்தில் அரசர் ஒ  விேசஷத்ைத அறிந்தார். என் ம் இல்லாதப  
அன்  ைணயின் இைச மிக ம் சிறப்பாக இ ந்த . அதனால் அவர் ெந ேநரம் 

ைஜ ெசய்தி ந்  அந்த ணாகானத்தில் இன் ற்றார். இைடேய 
அ கி ந்தவாிடம், "இன்  யார் ைண வாசிக்கிறார்கள்?" என்  ேகட்டார். 
"காளஹஸ்தி ஐய ைடய குமாரர் வாசிக்கிறார்" என்ற விைட கிைடத்த . அரச க்கு 
அளவற்ற சந்ேதாஷம் உண்டாயிற் . 
 
    அன்  தல் இரண்  ன்  நாட்கள் ணா கானம் ஒ  நாைள விட ஒ  நாள் 
உயர்வாகேவ இ ந்த . 
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    காள ஹஸ்தி ஐய க்கு ஒேர குமாரன் இ ந்தான். அவன் ேபசப் பழகுவதற்கு ன்ேப 
பாடப் பழகினான். வர வர அவ ைடய பிராயத்திற்கு ேமற்பட்ட சங்கீத ஞானம் 
அவ க்கு உண்டாயிற் . தன்ைன ெயாத்த பிள்ைளகேளா  விைளயா ம்ேபா ம் 

ட் ல் இ க்கும்ேபா ம் பா ப்பா  இன் வான். 
 
    தன் தந்ைதயார் ட் ல் இல்லாதேபா  அவன் ணைய எ த் ப் பழகத் 
ெதாடங்கினான். தன் தந்ைதயார் வாசிக்கும் காலங்களிெலல்லாம் கவனித்  வ வான். 
அதனால் அவ ைடய உதவியில்லாமேல அவன் சங்கீதத்தில் வி த்தி ய ைடந்  
வந்தான். தன் ைடய தகப்பனா க்கு ன்  அவன் பா வதில்ைல. 
 
    அவ ைடய ைணப் பயிற்சிேயா விைளயாட் ப் பிள்ைளகள் லமாகப் 
ெபாியவர்க க்குத் ெதாிந்த . சில வித் வான்கள் தனிேய அவைன உத்ஸாகப் 
ப த்தி ைண வாசிக்கச் ெசய்வார்கள். பல காலம் பயின்றவர்க க்கும் 
சாத்தியமில்லாத பல வைககளில் அவ ன் மிக்க ஆற்றல் ெபற்றி ப்பைத அவர்கள் 
அறிந்  ர்வ ஜன்ம ண்ணியப் பயெனன்  பாராட் வார்கள். 
 
    நாளைடவில் ஊரார் அவைனப்பற்றிப் பாராட் வ  அதிகமாயிற் . "இவன் 
தகப்பனா க்கு ேமல் வாசிக்கிறான்; அவ ைடய  கர்வத்ைத அவ ைடய பிள்ைளேய 
அடக்கி விடப் ேபாகிறான்" என்  சிலர் கூறினர். "தமக்கு மிஞ்சி ணக்கு 
வித் வானில்ைலெயன்  அவர் அகங்காரங் ெகாண் க்கிறார். யா க்ேக ம் 
ெசால் க்ெகா த்தால் தம் வித்ைதக்குக் குைற  வந்  வி ேமெயன்  நிைனக்கிற வர் 
அவர். தம் பிள்ைளக்குக் கூடச் ெசால் க் ெகா ப்பதில்ைல. அவன் எப்ப ேயா மிக்க 
திறைம ள்ளவனாயினான்" என்  சிலர் ேபசினர். சில வித் வான்கள் அந்த 
இைளஞைன அரச க்கு ன்  ைண வாசிக்கச் ெசய்ய ேவண் ெமன் ம் 
வி ம்பிய ண் . 
 
    காளஹஸ்தி ஐயர் ஊ க்குப் ேபான சமயத்தில் தஞ்ைச அரண்மைனயில் ஜா 
காலத்தில் ைணைய வாசித்தவன் அவேன. 
    * * * 
 
    காளஹஸ்தி ஐயர் ைமசூாி ந்  தி ம்பி வரப் பத்  நாட்க க்கு ேமல் ஆயின. 
அ  வைரயில் அவ ைடய குமாரன் அரண்மைனயில் அரச ைடய ஜாகாலத்தில் 

ைண வாசித் வந்தான். தல்நாளில் அவன் சிறி  அச்சத்ேதா  வாசித்தான். வர வர 
அவ ைடய பயம் நீங்கேவ தன் ஆற்றல் வைத ம் 
காட்டத்ெதாடங்கினான் .சங்கீத ர கராகிய அரசர் அந்த ணாகானத்தில் ஈ பட்  
அதிக மகிழ்ச்சிைய அைடந்  வந்தார். 
 
    காளஹஸ்தி ஐயர் ைமசூாி ந்  மீண்  வந்தார். வழக்கம்ேபால  அன்  அவர் 
அரச ைடய ைஜயில் ைணவாசிக்கச் ெசன்றார். அவ ைடய குமாரன் 
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ெசல்லவில்ைல. அவர் ைமசூர் ெசன்ற ேபா  தான் அரண்மைன ெசன்  ைண 
வாசித்தைத ம் அவன் அவ க்குச் ெசால்லவில்ைல. 
 
    அன்  ைஜயில் அரசர் சிலநாளாகக் ேகட் வந்த இைசக்கும் அன்  ேகட்டதற்கும் 
ேவ பா  இ ந்தைத உணர்ந்தார். காளஹஸ்தி ஐயர் வந் விட்டைத அறிந்  
ெகாண்டார். 
 
    அன்  மாைலயில் காளஹஸ்தி ஐயர் அரண்மைனக்குச் ெசன்றார். தாம் ைமசூர் 
ெசன்றைத ம் அங்ேக சம்மானங்கள் ெபற்ற ைத ம் எ த் க் கூறினார். பின் , "நான் 
ஊாி ல்லாத காலத்தில் அரண்மைனயில், ைணைய யார் வாசித்தார்கேளா 
ெதாியவில்ைல. எப்ேபா ம் இவ்விடத்  ஞாபகமாகேவ இ ந்ேதன்" என்  
கவைலேயா  உைரத்தர். 
 
    அப்ேபா  அரசர், "நீங்கள் ஊாி ல்ைலேய என்ற  குைற இல்லாதப  உங்கள் குமா 
ரன் ெசய் விட்டான். அவன் ைண வாசிப்பாெனன்பைத இ வைரயில் நீங்கள் 
என்னிடம் ெசால்லாமல் மைறத் விட்டீர்கேள. உங்க க்கு ஏற்ற த்திரன் அவன். 
அவ ைடய வாசிப் க்கும் உங்கள் வாசிப் க்கும் சிறிதள கூட ேவ பா  
ெதாியவில்ைல. சில சமயங்களில் உங்க ைடய வாசிப்ைபக் காட் ம் சிறி  
உயர்வாகக்கூட இ ந்த . இனிேமல் நீங்கள் இைடயிைடேய சில தினங்களில் 
நம் ைடய ைஜக்கு அவைனேய வாசிக்கவரச் ெசால்லலாம். அவ ைடய வினிைக 
ஒன்  நம் சைபயில் நடத்த ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம்" என்  கூறினார். 
 
    காளஹஸ்தி ஐயர் தி க்கிட்டார். "இவ்வள ம் உண்ைமயாயி க்குமா?" என்  
அவர் எண்ணலானார். அவர் மனத்தில் ஒ விதமான கலக்கம் உண்டாயிற் . 
அரசாிடம் விைட ெபற் க்ெகாண்   ெசன்றார். 
 
    ேபாகும்ேபாேத அவ ைடய மனத்திேல பல வைகயான எண்ணங்கள் எ ந்தன. 
தமக்குத் ெதாியாமல் தம் ைடய பிள்ைள இவ்வள  வன்ைம ெபற்றி ப்பதில் 
அவ க்குச் சிறி ம் சந்ேதாஷம் உண்டாகவில்ைல. அவைனத் தம் குமாரனாக 
எண்ணிப் பார்க்க அவர் மனம் இடங் ெகா க்கவில்ைல; யேரா ஒ  வித் வான் தமக்கு 
ேமற்பட்  வந்தி ப்பதாக ஓர் எண்ண ந்தான் ேதாற்றிய . ெபாறாைமயின் ைள 
தைல காட் ய . 
 
    'மகாராஜா அவைன ம் சில நாள் வாசிக்கச் ெசால் கிறார். வினிைகேவ  நடத்த 
ேவண் மாம். சாி சாி. வர வர அவேன மகாராஜா க்குப் பிாிய ள்ளவனாகி 
வி வான். நாம் ைலயிேல கிடக்க ேவண் ய தான். நம் வித்ைத மங்கி ஒழிய 
ேவண் வேத' என்ெறல்லாம் அவர் ேயாசைன விாிந்த . அவர்  ேபாய்ச் ேசர்ந்தார். 
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    * * * 
 
    "அேட குழந்தாய்! நான் இல்லாதேபா  மகாராஜா ைஜயில் நீ ைண 
வாசித்தாயாேம! நீ வாசிப்ப  எனக்குத் ெதாியாேத' என்  காளஹஸ்தி ஐயர் 
குமாரைனக் ேகட்டார். 
 
    "எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதம். விைளயாட்டாகக் கற் க்ெகாண்ேடன். நீங்கள் 
வாசிப்பைதப் பார்த் க் கற் வந்ேதன். உங்களிடம் ெசால் வதற்கு எனக்குப் 
பயமாக ம் ெவட்கமாக ம் இ ந்த . நீங்கள் கூ கிறப  நான் அவ்வள  சிற ந்த 
பழக்கத்ைத அைடயவில்ைல. ஆைச மட் ம் அதிகமாக இ க்கிற ." 
 
    "அப்ப யா! எங்ேக ெகாஞ்ச ம் வாசித் க் காட்  பார்ப்ேபாம்" என்  தகப்பனார் 
கூறினார். 
 
    குமாரன் வணக்கத்ேதா  ைணைய எ த்தான். ெமல்ல வாசிக்கத் ெதாடங்கினான். 
வாசிக்க வாசிக்க இனிைம அதிகமாகிக் ெகாண்ேட வந்த .அ வேன அந்த 
இனிைமயில் ஒன்றிப் ேபாய்த் தன் தந்ைதையயாைர ம் மறந்  வாசித்  வந்தான். 
காளஹஸ்தி ஐயர் காதில் அந்த நாதம் கப் க அவ ைடய ெப ைமைய அவர் 
உணர்ந்தார். ஆனா ம் அவர் மனம் உ கவில்ைல; அவ க்கு மகிழ்ச்சிேய 
உண்டாகவில்ைல. அந்த ெமல் ய இைச அவ ைடய ெபாறாைமத்தீையேய 

ட் ய . அந்த இைளஞன் தம் ைடய பிள்ைளயாகத் ேதாற்றவில்ைல; 
பைகஞனாகேவ ேதாற்றினான். ெபாறாைமப் ேபய்க்குப் பிள்ைள தகப்பெனன்பேத ? 
 
    அவன் வாசித் க் ெகாண் ந்தேபா  காளஹஸ்தி ஐய ைடய மனம் அைத 
அ பவிப்பதிேல ெசல்லவில்ைல; ெபாறாைமயினால் ெவ ம்பிக் குழம்பிய . 
 
    ஒ வா  வசிப்பைத நி த்தினான் குமாரன். "உன் ைடய சாமர்த்தியத்ைத 
இ வைரயில் அறிந்  ெகாள்ளவில்ைலேய!" என்  ஆவேலா  கட் க்ெகாள்ளப் 
ேபானார் தந்ைதயார். 
 
    " ைண வாசித்த அந்தக் ைக எங்ேக காட் , பார்ப்ேபாம்" என்  ெசால்  அவன  
இடக்ைகைய இ த்  த்தம் ெகா ப்பவர்ேபால் வாய்க்க கில் ெகாண் பானார்; 
ெவ க்ெகன்  ந விரைலக் க த்  விட்டார். ைண வாசிப்பதற்கு இடக்ைக 
ந விரல் இன்றியைமயாத . 
 
    குமாரன் ாிட்  அலறினான். விரல் ண் பட்ட . அதி ந்  ரத்தம் பீாிட்ட . 
ச ற்  ேநரத் க்கு ன் இனிய கானத்ைத எ ப்பிய அந்த விரல் ண் பட்  ரத்த 
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ஊற்றாக நின்ற .  அவன் த்  நின்றான். அப்ெபா தான் தகப்பனா க்கு, 
'இவன் நம்குழந்ைத; நம் ெபயைரக் காப்பாற்றப் பிறந்தவன்' என்ற நிைன  வந்த . 
ெபற்ற பிள்ைள த் க் ெகாண்  ரத்தம் ெப கிேயா ம் விர டன் நிற்கும் காட்சி 
காளஹஸ்தி ஐயர் மனத்தி ந்  ெபாறாைமைய ஓட் ய . 
 
    "ஐேயா! ப பாவி! என்ன காாியம் ெசய்ேதன்!" என்  லம்பத் ெதாடங்கினார். 
"ெபாறாைமயினால், ெபற்ற  பிள்ைளக்குத் ன்பம் உண்டாக்கிேனேன! நான் மகா 
பாபி!" என்  கதறினார். 
 
    இளஞன் அறி  மிக்கவன்; ைகயில் உண்டான ேநாைவ அவனால் தாங்க 

யவில்ைல. ஆனா ம் தந்ைதயார் கத வைதப் பார்க்க அவன் மனம் 
சகிக்கவில்ைல; "அப்பா! இனிேமல் வ ந்தி என்ன பயன்? நீங்கள் எனக்கு உங்கள் 
வித்ைதையச் ெசால் க் ெகா க்கவில்ைலயான ம் உங்க ைடய 
கி ைபயினாேலேய உங்கைள என் மனக்கண்ணால் பார்த் க்ெகாண்  கற்  
வந்ேதன். நான் உங்களிடம் ேநேர கற் க்ெகாள்ளவில்ைலேய என்  
எண் ம்ேபாெதல்லாம் எனக்கு ஏகைலவன் ஞாபகம் வ ம். அந்த கைலவைனப்ேபால 
மைறவிேல கற் க்ெகாள்வதாக நிைனத் க்ெகாள்ேவன். இப்ேபா  என் விரல் 
ேபாயிற் . ஏகைலவ க்கு ஒப்பாக என்ைன நிைனத் க் ெகாள் வதற்கு மற்ெறா  
காரண ம் ஏற்பட்ட . அவன் அம் வி ம் விரைல இழந்தான். நான் ைண 
வாசிக்கும் விரைல இழந்ேதன்" என்  சமாதானம் ெசான்னான். ேகட்கும் ேபா  
தகப்பனார் பின் ம் விம்மி விம்மிப் லம்பினார். 
 
    காளஹஸ்தி ஐயர் எவ்வளேவா வ ந்தித் த்தார். இழந்த விரைல மீண் ம் ெபற 

மா? ஆனா ம் அவ ைடய அன்பன் ஒ வன் அப் ண்ைண ஆற்றிவிட் த் 
தந்தத்தினால் ஒ  விரல் ெசய்  ெகா த்தான். அவன் தந்த அந்தத் தந்த விரைலக் 
குமாரன் ெபா த்திக் ெகாண்  ைண வாசிக்கத் ெதாடங்கினான். அ வைரயில் 
காளஹஸ்தி ஐயர் யிைல இழந்தி ந்தனர். ைண வாசிப்பைத மறந்தி ந்தார். தம் 
அ ைமக் குமாரன் மீண் ம் ைண வாசிக்க ஆரம்பித்த பிறகு அவர்சிறி  
ஆ த ற்றார்; அவ ைடய சங்கீதத்ைத அ பவிப்பதிேலேய ெபா  
ேபாக்கிக்ெகாண்  வாழ்ந்  வந்தார். 
 
    [ இவ்வரலாற்ைற யான் பச்ைச மிாியன் ஆதிப்ைபயர் பரம்பைரயின ம் என் 
தந்ைதயா க்கு நண்ப மாகிய க்ேகாட்ைட ைண சுப்ைபயெரன்பவாிட ம் என் 
தந்ைதயாாிட ம் ேகட் க்கிேறன்.} 
    ------- 
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18. படக்காட்சி 

 
    தமிழ் மகள் களிநடம் ாிந்தகாலத்தில் அவ ைடய சிலம்ெபா  எ ந்  தமிழாின் 
உள்ளைதக் கவர்ந்த . இற்ைறக்கு 1800 வ ஷங்க க்கு ன் இளங்ேகாவ க 
ெளன் ம் லவர் பிரான் இய ற்றிய சிலப்பதிகார ெமன் ம் ல் தமிழ் மக்களின் 
சிலம்பாகேவ க தத் தகும். இவ்வள  நாட்களாகி ம் அக்காவியம் இன் ம் திய 
சுைவேயா  விளங்குகின்ற . 
 
    தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்க க்குச் சிலப்பதிகாரம் ெசய் ம் உதவி மிக ம் சிற ந்த . 
கைடச் சங்க காலத்ைத அறிவதற்கு க்கிய காரணமாக இ ப்ப  அ ேவ. இறந்  
பட்ட இைசத்தமிழ் நாடகத் தமிழின் சில பகுதிகைள ைடயதாகிப் பழந்தமிழ் வழக்ைக 
ெவளிப்ப த்திக் ெகாண்  விளங்கும் அந் க்கு இைணயாக ேவெறான் ம் 
இல்ைல. 
 
    அைத நான் த ல் ஏட் ச்சுவ யிேல ப த்தேபா  பல அற் தங்கள் நிைறந்த 

திய உலகிற்குச் ெசன்ற ேபாேல ேதாற்றிய . லத்ைதக் காட் ம் அ யார்க்கு 
நல்லார் உைரயினால் அறிந்  ெகாள் ம் ெசய்திகள் அளவிறந்தன. இைசத்தமிழ் 
நாடகத் தமிழ்கைளப் பற்றி நாம் இக்காலத்தில் அறிந் ெகாள் ம் ெசய்திகளிற் பல 
அ யார்க்கு நல்லார் இட்ட பிச்ைசெயன்ேற ெசால்ல ேவண் ம். எத்தைன ல்கள் ! 
எத்தைன கைலகள் ! எத்தைன ேமற்ேகாள்கள் ! 
 
    சிலப்பதிகாரத்திற்கு உைரெய தின அ யார்க்கு நல்லார் பிற்காலத்தவர். அவர் 
உைரக்கு ன்  ஓர் உைர அதற்கு உண் ; அவ் ைர அ ம்பத ைர எனப்ப ம். 
அ யார்க்கு நல்லார் உைரெய வதற்கு அவ்வ ம்பத ைர ெபாி ம் ைண 
ெசய்த . அவ்வாெறனின் அ ம்பத ைரயின் சிறப்ைப எப்ப  நான் ெதாிவிக்க 

ம்? 
 
    ஆனால் என் ைடய ரதிர்ஷ்டம் அ ம் பத ைர ள்ள ஏட் ப்பிரதி ஒன்ேற 
எனக்குக் கிைடத்த . பிற்காலத்தில் தமிழ்ேபான ேபாக்ைக ம், அைடந்த 
அலங்ேகாலத்ைத ம் அப்பிரதி ம் நிதாிசனமாகக் காட் ய . பிைழகள் ம ந் ம் 

ன்பின் மாறி ம் இைடயிைடேய விட் ம் அப்பிரதியில் விஷயங்கள் 
எ தப்பட் ந்தன. அதைன ற் ம் ப த்தறிவேத கஷ்டமாக இ ந்த . 
உைரப்பகுதிகள் ெவவ்ேவ  இடங்களில் மாறி மாறிக் கலந்தி ந்தைமயின் ' லத்தில் 
எந்தப்பகுதிக்கு எ  ெபா ள்?' என்  ேத ப் ெபா த்திப் பார்ப்பதற்குள் சிலப்பதிகாரம் 

வதற்குேம உைரெய திவிடலாெமன்  ேதாற்றிய . இத்தைகய பிரதிைய 
ைவத் க் ெகாண்  நான் என்ன ெசய்வ ! 
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    சிலப்பதிகாரத்ைத ஆராய்ச்சி ெசய்  வந்ேதன். அ ம்பத ைரயின் பிரதிகள் ேவ  
எங்ேக ம் கிைடக்குேமா ெவன்  ேத ப் பார்த்ேதன்; காத்தி ந்ேதன்; பயனில்ைல. 
1891-ஆம் வ ஷம் சிலப்பதிகார த்ைத அ யார்க்கு நல்லார் உைரேயா  பதிப்பிக்கத் 
ெதாடங்கிேனன். அக்காலத்தில் நான் கும்பேகாணத்தில் இ ந்ேதன். பதிப்  ேவைல 
ெசன்ைனயில் ெவள்ைளய  நாடார் ஜூபி  அச்சுக்கூடத்தில் நைடெபற்  வந்த . 
 
    அ ம்ப த ைரப் பிர தி ேவ  கிைடத்தால் ப ாிேசாதித் ச் சில ப்ப திகார ப்ப திப்பில் 
ேசர்க்க லாெமன்  எண்ணியி ந்ேதன். என் எண்ண ம் நிைறேவற வில்ைல.ஒ  ச ம ய ம் 
ெசன்ைனக்கு வ ந்தி ந்த ேபா  தி த்த ணிைகச் ச ர வ ணப் ெப மாைளய ர் 
ப ர ம்ப ைரயின ராகிய  கு சாமி ஐய ெரன்ப வ ர் ட் ல் சில  ஒற்ைற ேய க ள் கிைடத்த ன . 
அவ ற் ள் சில வற்றில் அ ம்பத ைரயின் பகுதிகள் காணப்பட்டன. அவற்ைறக் 
ெகாண்  என் பிரதியில் சில தி த் தங்கள் ெசய்  ெகாண்ேடன். அந்தத் தி த் 
தங்களால் பைழய நிைலயில் ெபாிய மா பா  ஒன் ம் உண்டாகவில்ைல. 
 
    'இைத ெவளியிடாமேல விட்  விடலாம். அ யார்க்கு நல்லார் உைர விாிவாக 
இ க்கும் ேபா  இந்த உைர எதற்கு?' என்  நிைனத்ேதன். 
 
    'அ யார்க்கு நல்லார் உைர இல்லாத விடங்களில் இந்த உைரயின் க்குகள் 
உபேயாகப்ப ேம'என்  ேவேறார் எண்ண ம் உண்டாயிற் . 
 
    இதில் உள்ள  க்குகளின் உதவிையக் ெகாண்  நாேம அந்தப் பகுதிக க்கு ஒ  
குறிப் ைர எ திவிடலாேம' என்  அ த்தப  நிைனத்ேதன். சில பகுதிக க்கு 
அங்ஙனேம குறிப் ைரெய திப் பதிப்பித்  வந்ேதன். 'அ ம் பத ைரைய விட்  விட 
ேவண் ய தான் என்ற க்கும் வந்ேதன். ஆனால் என் மனம் உ த்திக் ெகாண்ேட 
இ ந்த ; 'ைகக்ெகட் ம் வாய்க் ெகட்டவில்ைலேய! கிைடத்த பிரதி ம் நன்றாக 
இல்ைலேய!" என்  வ ந்திேனன். 'தமிழ்நாட் ன் தவக்குைறேவா, ந ம் ைடய 
தவக்குைறேவா, ஏதானா ம் நாம் ஒ  அாிய ெபா ைள இழந்  விட்ேடாம் என்ப  
மட் ம் நிச்சயம்' என்  எண்ணி எண்ணி ைநந்ேதன். 
 
    என் மனம் இப்ப  ஊசலா க்ெகாண் க்ைகயில் என் ைடய அாிய நண்பர்க ம் 
தமிழ்ச்சுைவ யறிந்  இன் பவர்க மாகிய சிலர், "எப்ப யி ந்தால் என்ன? பைழய 
ெபா ைள அழியாமல் காப்பாற்ற ேவண் ம்; இ க்கிறப ேய ேபாட் வி ங்கள்" 
என்  அறி த்தினார்கள். 
 
    அவர்கள் கூறிய  ெபா த்தமாகத் ேதாற்றிய . 'பைழய மாளிைககளின் 
சின்னங்கைளப் பழைமைய நிைனத் ப் பா காப்பதில்ைலயா? அழகிற் 
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குைறந்தனெவன்  அவற்ைற யார் றக்கணிக்கிறார்கள்? நமக்குத் ெதாிந்தவைரயில் 
ெசப்பஞ் ெசய்  தனிேய பதிப்பித் ச் சிலப்பதிகாரத்தின் பின்ேன ேசர்த் வி ேவாம்' 
என்  தீர்மானம் ெசய்  ெகாண்ேடன். 
 
    1892-ஆம் வ டம் ேகாைட வி ைறயில் நான் ெசன்ைனக்கு வந்தி ந்ேதன். 
சிலப்பதிகாரப் பதிப்  ற் ப்ெப ம் நிைலயில் இ ந்த ; நான் இர ம் பக ம் 
ேசாம்ப ன்றி உைழத்  வந்ேதன். எனக்கு உண்டான ன்பங்கள் பல. அ கா ம் 
என் டன் இ ந்  உதவிகள் ாிந் வந்த ஒ வர் திடீெரன்  பிணக்குற்  ஊர் 
ேபாய்விட்டார். இவ்வள  ன்பக்க க்கிைடயில் சிலப்பதிகாரம் ல ம் அ யார்க்கு 
நல்லார் உைர ம் பதிப்பிக்கப் ெபற்றன. அ ம்பத ைர ம் பதிப்பித்தாயிற் . அதற்கு 
ஒ  சி  க ைர எ திச் ேசர்த் ச் சிலப்பதிகாரத்ைத ெவளியிட ேவண் ம். 
அப்ெபா  என் மனம் பரம சந்ேதாஷத்தில் ழ்கி யி ந்த . ந் விடப் ேபாகிற  
என்ற எண்ணத்தினால் அ கா ம் ெதாியாத சிரமம் எனக்குத் ேதாற்றிய . 
ெந ந் ரம் நடந்  ெசல்பவ க்குத் தான் அைடயேவண் ய இடம் ெந ங்கும்ேபா  
கால்வ  அதிகமாகத் ேதாற் ம்; அ ேபால எனக்கு உைழப்பினால் உண்டான 
அயர்  ேதாற்றிய . 
 
    அன்  ெவள்ளிக்கிழைம. ம நாள் சனிக்கிழைம அ ம்பத ைரயின் க ைர 
அச்சாகி திய ேவண் ம். ஞாயிற் க்கிழைம அச்சுக்கூடம் இல்ைல; நா ம் 
கும்பேகாணம் ேபாய்ச் ேசரேவண் யவன். 
 
    அச்சுக்கூடத்திற்கு அப்ேபா  பணம் ெகா க்க ேவண் ய சமயம். என் ைகயில் 
பணம் இல்ைல. தி வல் க்ேகணியில் இ ந்த விசுவநாத சாஸ்திாியாெரன்பவர் 
எனக்கு அத்தைகய சமயங்களில் உத வார்; அவாிடம் பணம் கடனாக வாங்கி 
ஊ க்குப் ேபானபிறகு தி ம்ப அ ப்பிவி ேவன். அவர் பிரபல பாாிஸ்டரான 
நார்ட்டன் ைரயினிடம் குமாஸ்தாவாக இ ந்தார். 
 
    மாைலயில் அச்சுநிலயத்தி ந்  மிக ம் கைளத் ப் ேபாய்த் 
தி வல் க்ேகணிக்குச் ெசன்ேறன்.  பார்த்தசாரதிப் ெப மாைளத் தாிசித் க் 
ெகாண்  விசுவநாத சாஸ்திாியார் ட் ல் உண ண்  அன்றிர  அங்ேகேய 
தங்கிேனன். அவர் நான் ப த் க்ெகாள்ள  வசதியான இடம் ெகா த்தார். நான் 
ப க்கப் ேபாகும்ேபா  மணி பத்  இ க்கும். அதற்கு ேமல் அ ம்பத ைரக்கு 

க ைர எ தலாெமன்  எண்ணிப் ேபனாைவக் ைகயில் எ த்ேதன். கண் எாிந்த . 
உடம்பில் என்ைன அறியாமேல ஒ  ேசார்  இ ந்த . தைல சுழன்ற . 
உடம்ெபல்லாம் வ  உண்டாயிற் . 'இந்த நிைலயில் நாம் என்ன எ தப் 
ேபாகிேறாம்? வி யற்காைலயில் எ ந்  எ தி விடலாம்' என்  எண்ணி ஒ  ெம கு 
வர்த்தி ம் ெந ப் ப் ெபட் ம் வாங்கி ைவத் க்ெகாண்  ப த்ேதன். ப த்த தான் 
தாமதம்; க்கம் என்ைன அமிழ்த்திக்ெகாண்ட . ஆனந்தமாகத் ங்கிேனன். 
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    இைடயில் விழித் க் ெகாண்ேடன்.' க ைர எ த ேவண் ேம' என்ற கவைல ன் 
னால் வந்  நின்ற . உடேன விளக்ைக ேயற்றி மணிையப் பார்த்ேதன். அப்ெபா  
சாியாக இரண்  மணி. 'ம ப ம் ப த் க் ெகாண்  விைரவில் 
விழித் க்ெகாள்ளாமல் இ ந்தால் காாியத் க்குத் தைட ஏற்ப ம். இப்ெபா ேத எ தி 
வி ேவாம்' என்ற ஒ  ேயாசைன ேதாற்றிய . ேபனாைவக் ைகயிெல த்ேதன். மனம் 
மட் ம் ேசார்வி ந்  மீளவில்ைல. சிரம ம் நீங்கின பா ல்ைல. க்க ம் விழிப் ம் 
இல்லாத ஒ  நிைலயில் என்ன ெசய்ய ம்? என் மனத் க்குள் ஒ  ேபாராட்டம் 
நிகழ்ந்த . எ தலாெமன்ற எண்ணத்ைத அயர்ச்சி த த்த . 
 
    ேமேல நிமிர்ந்  பார்த்ேதன். அங்ேக ஒ வ ைடய படம் இ ந்த . அவர் ஒ  
ெவள்ைளக்காரராகக் காணப்பட்டார். அவ ைடய கத்தில் ஒ  சு சு ப் ம் அவர் 
பார்ைவயில் ஓர் ஊக்க ம் ேதாற்றின. என் ைடய ேசார்ந்த நிைலக்கு ேநர் மாறாக 
இ ந்த  அவர் நிைல. என  உள்ளத்தி ள்ேள அந்தப் படத்தினால் ஓர் உணர்ச்சி 
உண்டாயிற் . என் மனத் க்குள் யாேரா என்ைன இகழ்வ  ேபால் இ ந்த . 
'இவரல்லவா ம ஷ்ய ர்! என்ன யாய் இ க்கிறார்! நம்ைமப்ேபால அ  வழிந்  
ெகாண் ந்தால் காாியம் எப்ப  நடக்கும்?' என்ற எண்னத்ேதா  திய 
ஊக்கெமான்  உண்டாயிற் . எ ந்ேதன். கண்கைள நன்றாகக் க விக்ெகாண்ேடன். 
ப க் ைகயிேலேய உட்கார்ந்  எ தத் ெதாடங்கிேனன். 
 
    பக்கத்தில் த்தக ம் இல்ைல; குறிப் மில்ைல. எல்லாம் ஞாபகத்தில் இ ந்தன. 
அ ம்பத ைரப்பிர தி கிைடத்தவரலா , அதன் இயல் , அைதப் பின்ேன 
பதிப்பித்ததற்குக் காரணம், அதன் ெப ைம த யவற்ைற எ தி க ைரைய 

த்ேதன். மீட் ம் அைதப் ப த் ச் ெசப்பஞ்ெசய்ேதன். அப்ெபா  ஏேதா ெபாிய 
பாரம் நீங்கிய ேபால் இ ந்த . எனக்கு ஊக்கத்ைத உண்டாக்கிய அப்படத்ைதத் 
தி ம்பத் தி ம்பப் பார்த்  உளங்களித்ேதன். 
 
    ெபா  வி ந்த . நான் எ திய க ைரைய அச்சுக்கூடத் க்கு 
அ ப்பிேனன்.இரவில் நான் கண்ட அப்படம் யா ைடய  என்  விசுவநாத 
சாஸ்திாியாைரக் ேகட்ேடன். 
 
    "அவேர எங்கள் எஜமானாகிய நார்ட்டன் ைர" என்றார் அவர். "அவைர நான் 
ேநேர அறியாவிட்டா ம் அவ ைடய  படத்தினால் நான் ெபாிய லாபத்ைத 
அைடந்ேதன். அந்தப் படந்தான் எனக்குப் திய சக்திைய அளித்த " என்  கூறி 
இரவில் நிகழ்ந்தவற்ைறச் ெசான்ேனன். 
 
    சனிக்கிழைமயன்  சிலப்பதிகாரம் பதிப்பித்  நிைறேவறிய . ஞாயிறன்  அைதப் 

த்தகவ வத்தில் பார்த்  மகிழ்ந்  கும்பேகாணம் ெசன்ேறன். 1892-ஆம் 
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வ ஷத்திற்குப் பின் பல ைடய படங்கைளப் பார்த்  இன் ற்றி க்கிேறன். ஆனால் 
அன்றிர  என  தளர்ந்த உள்ளத்திற்கு க்ேகற்றிய அப்படத்ைதேய நான் 
சிறந்ததாக மதிக்கிேறன். 
 
    சிலப்பதிகாரப் பதிப்ைப நான் ஞாபகப் ப த்திக்ெகாள் ம் ேபாெதல்லாம் அந்தப் 
படக்காட்சி ம் அதனால் விைளந்த பய ம் என் நிைன க்கு வ கின்றன. 
    ----------- 
 

19. கும்மாயம் 
 
    மணிேமகைல ெயன் ம் ைலப் பதிப்பிப்பதற்காக நான் ஆராய்ந்  வ ைகயில் 
அந் ள்ள  பல ெசாற்க க்குப் ெபா ள் விளங்கவில்ைல. நாளைடவில் ேவ  

ல்கைளப் ப த் ம், பலாிடம் விசாாித் ம் அவற்றின் ெபா ள்கைளத் 
ெதாிந் ெகாண்ேடன். சில சமயங்களில் ஒ  ெசால் க்குப் ெபா ள் கண் பி க்க 
எவ்வளேவா உைழப் ம் சிரம ம் ஏற்பட்ட ண் . நான் எதிர்பாராத விதத்தில் சில 
வார்த்ைதகளின் ெபா ள் ெதாிந்த ண் . அப்ெபா  எனக்குண்டான இன்பம் மிக 
அதிகம். 
 
    மணிேமகைலயில்,27-ஆவ  சமயக் கணக்கர் தம் திறம் ேகட்ட காைதயில், 
        "பயற் த் தன்ைம ெகடா  கும்மாயம், இய ற்றி" (அ , 175-6) 
 என்  ஒ  பகுதி உள்ள . அதி ள்ள 'கும்மாயம்' என்ற ெசால் ன் ெபா ள் எனக்கு 
விளங்கவில்ைல; பலைர விசாாித் ம் ெதாியவில்ைல.அ க்காலத்தில் நான் 
கும்பேகாணத்தில் இ ந்ேதன். 
 
    அந்நகாி ள்ள  சார்ங்கபாணிப் ெப மாள் சந்நிதி பட்டாசாாிய ெரா வர் 
அக்காலத்தில் வியாபகராக இ ந்தார். அவர் ேதாற்றப் ெபா ைடயவர். ைகயில் 
ேதாடாக்கைள அணிந்தி ப்பார். எப்ெபா ம் சால்ைவையயாவ  

ப்பட்டாைவயாவ  ேபார்த்தி ப்பார். ெபாிய மனிதர்கள் யாவ ம் அவ க்குப் 
பழக்கம் உண் . என்னிடம் பிாியமாக இ ப்பார். ேகாயி க்குச் ெசன்ற காலங்களில் 
மாத்திரம் அவைர நான் பார்ப்ேபன். 
 
    அவர் ஒ  சமயம் என் ட் ற்கு வந்தார்; "ேகாயி க்கு வந்  ெப மாைள ேஸவிக்க 
ேவண் ம்" என்றார். ஒ  நாள் வ வதாக நான் ெசான்ேனன். அ  தல் அ க்க  

ட் ற்கு வந்  அன்ேபா  என்ைன வ ம்ப  வற் த்தி வந்தார். அவ ைடய 
வி ப்பத்திற் கிணங்கி ஒ  நாள் ேகாயி க்குச் ெசன்ேறன். என்ேனா  இ ந்  தமிழ்ப் 
பணிக்கு உதவி ெசய்  வந்த தி மா ர்க் கி ஷ்ைணயெரன்பவ ம் உடன் வந்தார். 
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    பட்டாசாாியார் எங்கைள அைழத் க் ெகாண் ேபாய் ஒவ்ெவா  சந்நிதியாகத் 
தாிசனம் ெசய்வித்தார். அதற்கு ன் பல ைற நான் ெப மாைளத் தாிசனம் 
ெசய்த ண் . ஆயி ம் அன்  மிக ம் நன்றாக ேஸவித்ேதன். பட்டாசாாியார் 
ஒவ்ெவா  சந்நிதிையப் பற்றிய வரலா கைள ெயல்லாம் ெசான்னார். தாிசனம் ெசய்த 
பிறகு, " சிறி  இ க்க ேவண் ம்" என்  ெசால் விட்  அவர் மைடப் பள்ளிக்குச் 
ெசன்றார். அன்  ஏேதா விேசட மாத ன் ெப மா க்குப் பல சிறப்பான 
நிேவதனங்கள் ெசய்யப்பட் ந்தன. அவற்றில் வைகக்குச் சிறி  சிறிதாக எ த்  ஒ  
ெபாிய ெவள்ளித் தாம்பாளத்தில் ைவத்  ஒ வைர எ த்  வரச் ெசய்தார். அந்தத் 
தாம்பாளத்ைதக் கண்ட டேன, பிரசாதங்கள் வ கின்றனெவன்பைத நான் 
அறிந்ேதன். ஒ நா ம் இல்லாமல் அன்  அவ்வள  உபசாரங்கள் எனக்கு 
நைடெப வதன் காரணம்மட் ம் அப்ேபா  விளங்கவில்ைல. 
 
    பிரசாதத் தாம்பாளம் கீேழ ைவக்கப்பட்ட . அதில் பல சிற் ண் கள் இ ந்தன. 
பட்டாசாாியார் ஒவ்ெவான்றாக எ த்  எங்க க்கு அளித்தார். ேதங்குழல், வைடத் 
தி ப்பணியாரம், அதிரசம் த யன இ ந்தன. நான் அ கா ம் அறியாத திய 
சிற் ண் கள் சில அதில் இ ந்தன. பட்டாசாாியா◌் ஒன்ைறக் ெகா ப்பார்; அைதச் 
சாப்பிட் க்ெகாண்ேட "இதற்குப் ேபர் என்ன?" என்  நான் ேகட்ேபன். அவர் அதன் 
ெபயைரச் ெசால்வார். அ த்தப  ஒன்  வ ம். இப்ப  ஒன்றன் பின் ஒன்றாக 
உட்ெகாண்  வந்ேதாம். 
 
    பட்டாசாாியார் ஒ  சிற் ண் ைய எ த்தளித்தார். அைத வாயிற் ேபாட் க் 
ெகாண்  "இ  திதாக இ க்கிறேத; இதன் ெபயர் என்ன?" என்ேறன். "அ வா? 
கும்மாயம்" என்றார். "என்ன?கும்மாயமா!" என்  வியப்ேபா  ேகட்ேடன். நான் 
அதற்கு ன் உண்ட மிக்க சுைவ ள்ள சிற் ண் கைள மற ந்ேதன்; சார்ங்கபாணிப் 
ெப மாள் ேகாயி ல் இ கிேறாெமன்ற நிைன  கூட இல்ைல. என் மனக்கண்ணின் 

ன் மணிேமகைலய கள் வந்  நின்றன. "ஐயா! ஐயா! அைத இன் ம் ெகாஞ்சம் 
ெகாண் வரச் ெசால்ல ேவண் ம்" என்ேறன். பட்டாசாாியார் மைடப்பள்ளிக்குச் 
ெசன்  அச்சிற் ண் ைய அதிகமாகக் ெகாண்  வரச் ெசய்தார். அவ்வள  
சிற் ண் களி ம் கும்மாயந்தான் எனக்கு அதிகப் பிாியெமன்  அவர் நிைனத்தார் 
ேபா ம்! கும்மாயத்ைத நான் நாவினாற் சுைவத்த ெபா  எனக்கு உண்டான 
இனிைமையக் காட் ம், அதன் ெபயைரக் காதினாற் ேகட்டெபா  உண்டான 
இனிைம மிகுதியாக இ ந்த . மணிேமகைலயிற் கண்ட கும்மாயம் மைடப்பள்ளியில் 
இ ப்பெதன்  அ கா ம் அறியாத நான்,"ஐயா!ஐயா! இதற்காக எவ்வள  
கஷ்டப்பட்ேடன்! இதைன எப்ப ச் ெசய்வ ?' என்  ேகட்ேடன். பட்டாசாாியார் 
எனக்கு விாிவாக விளக்கினார். 
 
    எனக்கு அவ்ெவா  ெசால் ன் ெபா ள் ெதாிந்த  ஒ  ைதயைல எ த்த  ேபால் 
இ ந்த . "இன்ைறக்கு நீங்கள் ெசய்த உபகாரத்திற்கு நான் என்ன ெசய்யப் 
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ேபாகிேறன்!" என்ேறன். அவர் ெசய்த உபகாரத்தின் மதிப்  அவ க்ேக ெதாிந்திரா . 
சிற் ண் கைள அளித்ததற்காக நான் உப சாரம் ெசால்வதாக அவர் நிைனத் க் 
ெகாண்டார். "நான் என்ன ெசய் விட்ேடன்! உங்க ைடய பிாியம் இ க்க ேவண் ம்" 
என்  அவர் ெசான்னார். நாங்கள் அவ ாிடம் விைடெபற் க் ெகாண்ேடாம். அவர் 
ேகாயில்வாயில் வைரயில் வந்தார். அப்ப  வ ம்ேபா , "ஒ  சிறிய விஷயம் நான் 
ெசால்ல ேவண் வ ண் " என்றார். "ெசால்லலாேம" என்ேறன். "இவ் ர்ப் ேபாலீஸ் 
அதிகாாியாகிய ராமசுவாமி நா  என்பவர் மட் ம் எனக்குப் பழக்கமில்ைல. இதற்கு 

ன் இ ந்தவர்கெளல்லாம் பழக்க ண் . அவேரா  பழக்கம் ெசய் ெகாள்ளச் 
சந்தர்ப்பம் ேநரவில்ைல. அைத உங்கள் கமாகச் ெசய் ெகாள்ள வி ம் கிேறன். 
அவ ைடய குமாரர் ேவ ேகாபால நா  ெவன் பவர் தங்களிடம் வாசிப்பதாகத் 
ெதாிகிற . அவாிடம் ஒ வார்த்ைத என்ைனப்பற்றிச் ெசால் ைவக்க ேவண் ம்" 
என்றார். நான் அப்ப ேய ெசய்வதாக வாக்களித்  விைட ெபற்  வந்ேதன்; 
அவ ைடய வி ப்பப்ப ேய ெசய்ேதன். 
 
    கும்மாயத்ைதப் பற்றி அந்தப் பட்டாச் சாாியாிடம் ெதாிந் ெகாண்ட பிறகு நீலேகசி 
ெயன் ம் ம் அச்ெசால் வந்தி ப்பைத யறிந்ேதன்; ேவ  ல்களி ந் ம் சில 
ெசய்திகள் ெதாிய வந்தன. அவற்ைற ெயல்லாம் ேசர்த்  மணிேமகைலக் 
குறிப் ைரயில் எ திேனன். அப்பகுதி வ மா :- 
 
    "கும்மாயம் க்கிய பச்ைசப் பயற்ேறா  ச க்கைர த யன கூட்  
ஆக்கப்ப வெதா  சிற் ண் . இப்ெபயேரா  இ  விஷ்  ஆலயங்களில் 
இக்காலத் ம் வழங்கி வ கின்ற . 'கும்மாயத்ெதா  ெவண்ெணய் வி ங்கி' 
(ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி,3.3.3) என்பதில் கும்மாயம் என்பதற்கு  மணவாள 
மா னிகள் 'குைழயச் சைமத்த ப ப் ' என்  ெபா ள் ெசய்தி க்கின்றனர். 'பயற்ற  
கும்மாயம்' (நன் ல்,சூத்திரம், 299, மயிைல நாத ைர ேமற்ேகாள்,)"* 
    ----- 
    *(*அ க்குறிப்  இந்த இடேம மின் பதிப் க்கு ஏற்ற )) தினமணி,வ ஷ மலர்,1937 
    --------- 
 

20. தி டைனப் பி த்த விேநாதம் 
 
    கும்பேகாணம் கலாசாைலயில் நான் ேவைல பார்த்  வந்த காலத்தில் அேநகமாக 
மற்ற  எல்லா ஆசிாியர்கேளா ம் மனங்கலந்  பழகுேவன். ஒவ்ெவா வாிடத்தி ம் 
உள்ள விேசஷ குணங்கைளக் கண்  இன் ேவன். 
    -------------- 
    ** 
    சிலாிடத்தில் எனக்கு மிக்க மதிப் ம் மாியாைத ம் ஏற்பட்டன. அத்தைகயவர்களில் 
ஆர்.வி. நிவாைசயர் ஒ வர். 
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    கூாிய அறி , இைடவிடாத ப ப் , ேநர்ைமயான குணம், உபகாரசிந்ைத என்பைவ 

நிவாைசயாிடத்தில் கு  ெகாண் ந்தன. அவர் நிைனத்தாரானால் மற்றவர்களால் 
யாத காாியத்ைத யன்  சாதித்  வி வார். கணிதத்தில் அவர் மிக்க கழ் 

ெபற்ற வர். அதனால் ' க்ளிட் நிவாைசயர்' என் ம் அவைரச் ெசால்வ ண் . 
 
    காேலஜில் எந்த உபாத்தியாயேர ம் வராமற்ேபானால் அவ ைடய பாடத்ைதச் 
சிறி ம் சிரமமில்லாமல் நடத் வார். அவ க்குத் தன் கா , பிறன் கா  என்ற 
ேவற் ைம இல்ைல. 
 
    சிறிய மனஸ்தாபங்கைளெயல்லாம் ெபாியைவயாகச் ெசய் ெகாண்  தா ம் 
கஷ்டத் க் குள்ளாகிப் பிறைர ம் கலங்கச் ெசய் ம் சிலைரப் ேபான்றவர் அல்லர் 
அவர். அவ ைடய கம்பீரமான குணம் சி  சி  குற்றங்களிற் கவனத்ைதச் ெச த்த 
வி வதில்ைல. அவ டன் பழகின வர்கள் எப்ேபா ம் அவ டன் பழகிக்ெகாண்ேட 
இ க்க வி ம் வார்கள். தமக்குப் பிற்காலத்தில் உத ேம என்  ெபா ைளச் ேசர்த்  
ைவத் க் ெகாள்ளாமல் உப காரம் ெசய் ம் இயல்  அவாிடம் இ ந்த . 
 
    நிவாைசயர் சில காலம் கும்பேகாணம் கலாசாைலயில் உபாத்தியாயராக 
இ ந்தார்; பிறகு ெசன்ைன இராசதானிக் கலாசாைலக்கு வந்தார். அப்பாற் சிலகாலம் 
'ெரவினி  ேபார்டாபீ 'ல் ேவைல பார்த்  வந்  கைடசியில் பத்திரப்பதிவிலாகாவில் 
தைலைம ஸ்தானத்ைத வகித்தார். எல்லா இடங்களி ம் அவ ைடய ேமைத 
பிரகாசித் க்ெகாண்  வந்த . 
 
    சற்ேறற க் குைறய நாற்ப  வ ஷங்க க்கு ன் அவர் ெசன்ைனயில் இ ந்தார். 
அப்ெபா  மயிலாப் ாில் ெதற்கு மாட தியில் ேமைலக் ேகா யில் உள்ள ஒ  

ட் ல் வாடைகக்குக் கு யி ந்  வந்தார். அவ ைடய ட் ல் எப்ெபா ம் 
வி ந்தினர்க ைடய கூட்டத்ைதக் காணலாம். 
 
    நிவாைசய டன் ப த்தவ ம் அவ ைடய நண்ப ம் கும்பேகாணம் காேலஜில் 
ஆசிாியராக இ ந்தவ மாகிய ஒ வர் ெசன்ைனக்கு ஒ  சமயம் வந்தி ந்தார். அவர் 

நிவாைசயர் ட் ேலேய தங்கினார். 
 
    அக்காலத்தில் மயிலாப் ாில் இப்ெபா ள்ள மாதிாி அவ்வள  அதிகமான கள் 
இல்ைல. தி ட் ப் பயம் அதிகமாக இ ந்த . அ க்க  களில் தி ட் ப் ேபாகும். 

நிவாைசய ைடய ட் ல் தங்கியி ந்த ஆசிாியர் இந்த விஷயத்ைதக் 
ேகள்வி ற்றார். அங்ேக தங்கியி ந்த காலத்தில் ஒவ்ெவா  நா ம், "இன்ைறக்கு 
இன்ன பண்டம் கள ேபாய் விட்ட ", "இன்ைறக்கு அந்த ட் ல் ணிகள் கள  
ேபாயின" என்  பலர் கூ வைதக் ேகட்டார். அவ க்கு, 'இவ்வள  மனிதர்கள் இங்ேக 



 114

வசிக்கிறார்கள்; இவர்கள் இந்தத் தி டர்கைளப் பி த் ச் சாியானப  தண் க்கும் 
ரமில்லாமல் இப்ப க் கைத ேபசுவேதா  நிற்கிறார்கேள!' என்ற எண்ணம் அ க்க  

உண்டாயிற் . 
 
    அந்த ஆசிாியர் ேதக வன்ைமேயா  மேனாைதாிய ம் உைடயவர். ஒ நாள் யாேரா 
ஒ வர் ஓாிடத்தில் நிகழ்ந்த தி ட்ைடப் பற்றிச் ெசால் க்ெகாண்ேட இ ந்தார். 
உடனி ந்தவர்கள் தி ட் ப்ேபான ட் ன க்கு ேநர்ந்த நஷ்டத்ைதப் பற்றி 
இரங்கினார்கள். அந்த ஆசிாியேரா சிறிேத ம் இரங்கவில்ைல; அவ க்கு ேகாபந்தான் 
உண்டாயிற் ; "இவர்கள் தி டைனப் பி க்கத் ைதாியம் சிறி மில்லாதவர்கள்; 
ஆண்பிள்ைளகெளன்  ெசால் ெகாள்கிறார்கேள" என்  பல்ைலக் க த்தார். 
அவ ைடய ைக அவைரயறியாமேல மீைசைய க்கிய . 'நம்மிடம் மாத்திரம் ஒ  
தி டன் அகப்பட ேவண் ம்; 
 
    அப்ெபா  ெதாி ம் அவன் ப ம்பா ' என்  நிைனத்தார். தம் ைகைய இ க்கிப் 
பி த் ப் பல்ைல மீண் ம் க த்தார். அவர், ஒ  தி டன் வ வ ேபால ம் அவைனப் 
பி த்  இ க்கி நசுக்குவ ேபால ம் மனத்திேல கற்பைனெசய்  ெகாண்டார். 
 
    நிவாைசயர் தம் ட்  ேமல்மா யில் கீற் க்ெகாட்டைகெயான்  
ேபாட் ந்தார். வி ந்தினர்கள் அங்ேக ப த் த் ங்குவ  வழக்கம். 
ெகாட்டைகக்குத் ெதன்பக்கம் தனிேய ஓாிடத்தில் மணல் பரப்பித் தட் கள் ைவத் த் 
த க்கப்பட் ந்த . இரவில் கீேழ இறங்கிவ ம் அவசியமின்றி எல்லாச் 
ெசௗகாியங்கைள ம் ேமேல அைமத்தி ந்தார். ேமற்கூறிய ஆசிாிய ம் 
அக்ெகாட்டைகயிேல இராத்திாி ேவைளகளில் ப த் வந்தார். 
 
    ஒ நாள் அவ்வாசிாியர் அங்ேக ப த் க் ெகாண் ந்தேபா  அவ ைடய ஞாபகம் 

வ ம் தி ட் க்கைதகளிேலேய இ ந்த . தம் ைடய ரத்ைதக் காட்ட 
ேவண் ெமன்ற ஆவல் அவ க்கு மிதமிஞ்சி இ ந்த . அதனால் அவ க்குத் க்கம் 
வரவில்ைல; விழித் க்ெகாண்ேட யி ந்தார். 
 
    ந ராத்திாி ேவைள. அப்ெபா  ஏேதா சத்தம்ேகட்ட . யாேரா ஓர் ஆள் சந்த  
ெசய்யாமல் அந்தக் ெகாட்டைகக்கு ெவளிேய நடப்ப  ெதாிந்த ; 'சாி,இன்  
அகப்பட் க் ெகாண்டான் தி டன். இவைன ேலசில் விடக்கூடா ' என்  ஆசிாியர் 
உ தி ெசய் ெகாண்டார். ப க்ைகயில் ப த்தப ேய ச்சுக்கூட விடாமல் அந்த 
உ வத்ைதக் கவனித்தார். அவர் ேதகம் பதறிய . உடம்  ேவர்த்த . ைககள் உடேன 
ெசன்  பற்ற ேவண் ெமன்ப ேபாலத் தினெவ த்தன. 
 
    அவர் கண்ட ஆள் தட்  உள்ள இடத்திற்கு ெமல்லச் ெசன்றான். அப்ெபா  
ஆசிாிய ரர் சத்தம் ெசய்யாமல் எ ந்தார். ஓைசப் படாமல் நடந்தார். அந்த ஆள் தட்  
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உள்ள  இடத்திற்குள் ெசன்  உட்கார்ந்தான். அவன் உட்கார்ந்தாேனா இல்ைலேயா 
உடேன ஆசிாியர் ஒேர தாவலாகத் தாவி அவன் குப் றமாகச் ெசன்  இரண்  
ைககளா ம் அவைன இ கப் பற்றிக்ெகாண்டார். பி பட்ட ஆள் உளற  
ஆரம்பித்தான். "தி ட் ப் பயேல, அகப்பட் க் ெகாண்டாயா? எல்லாைர ம் 
ஏமாற் வ ேபால் என்ைன ம் ஏமாற்றலா ெமன்றா பார்த்தாய்? இந்தத் 

ைடந ங்கிகள் ஒ  தி டைனயாவ  பி க்கும் சாமர்த்திய மில்லாதவர்கெளன்  
உங்கள் கூட்டத்தா க்கு ந ன்றாகத் ெதாிதி க்கிற . அ தான் இப்ப  உங்கள் 
விைளயாடல்கைளத் தைடயில்லாமல் நடத்திக்ெகாண்  ேபாகிறீர்கள். இன்ைறக்கு 
அக ப்பட் க் ெகாண்டாய்" என்  அவர் ரம் ேபசத்ெதாடங்கினார். 
 
    பி பட்ட மனிதன் என்ன என்னேவா கூறினான். அைவ ஆசிாியர் காதில் 
விழவில்ைல. 
 
    இந்தக் கலவரத்தில் அங்ேக ப த்தி ந்த சிலர் எ ந்  வந்தார்கள். கீேழயி ந்  
விள க்குகேளா  சிலர் வந் விட்டார்கள். அவர்கைளக் கண்ட டன் ஆசிாியர், 
"பார்த்தீர்களா? இந்தப் பயைலக் கட் ங்கள். நா ம் இவ்வள  நாள் பார்த்ேதன். 
இன்ைறக்கு அகப்பட் க் ெகாண்டான்' என்  பலமாகக் கூவினார். 
 
    வந்தவர்கள் விளக்ைகக் ெகாண்  வந்  ஆசிாியர் பி க்குள் அகப்பட்ட மனிதைனப் 
பார்த்தார்கள். உடேன அவர்க க்குச் சிாிப்  வந் விட்ட . அப்ெபா  

நிவாைசய ம் கீழி ந்  ேமேல வந்தார். 
 
    "இவன் எங்கள் ட் ச் சைமயற்காரனல்லவா? இவைனயா தி டெனன்  
பி த்தீர்கள்?" என்  ஒ வர் விஷயத்ைத ெவளிப்ப த்தினார். 
 
    "நான் இவைன இவர்க க்கு ஏதாவ  ேவண்  யி ந்தால் கவனித் க் 
ெகாள்வதற்காக இங்ேக ப த் க்ெகாள்ளச் ெசால் யி ந்ேதன். இவன் எங்ேக இவர் 
ைகயில் அகப்பட்டான்!" என்றார் நிவாைசயர். 
 
    " கீேழ எல்ேலா ம் ேபாஜனம் ெசய்த பிறகு நான் சாமான்கைளெயல்லாம் ஒ ங்காக 
எ த்  ைவத்ேதன். நாைளக்குச் சீக்கிரம் சைமயலாக ேவண் ெமன்  எஜமான் 
ெசால் யி ந்தப யால் காய் கறிைய இன்ைறக்ேக ந க்கி ைவத் விடலாெமன்  
ந க்கினதில் பன்னிரண்  மணியாகிவிட்ட . அப்பால் இங்ேக வந்ேதன். அந்தப் 
பக்கம் ேபாேனன். அவ்வள தான்: திடீெரன்  யாேரா என்ைன இ கப் பி த்  
ெதாி்ந்த . யாராவ  தி டேனா என்  நான் பயந்  விட்ேடன்; இந்த 
ஆலமரத்தி ள்ள பிசாசுதாேனா ெவன்ற பயம் ேவ  வந் விட்ட " என்  
சைமயற்காரன் ெசான்னான். எல்ேலா ம் வயி கு ங்கச்சிாித்தார்கள். அக்காலத்தில் 
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அவ் ட் க் க கி ந்த ஆலமரெமான்றில் ேபய் ஒன்  இ ப்பதாகப் ெபண்க ம் 
ேவ  சில ம் பயந்  ெகாண் ந்தனர். 
 
    ஆசிாிய ரர் என்ன ெசய்வார் பாவம்?ேபசாமற் ேபாய்ப் ப த் க் ெகாண்டார். அ  

தல் தி ட்ைடப் பற்றிய ேபச்சு அவர் இ க்கும்ேபா  எங்ேக நடந்தா ம் அங்ேக 
இராமல் அவர் எ ந்  ெசன்  வி வார்!" 
    ----- 
    * ஆனந்த விகடன் தீபாவளி மலர், 1938. 
 


