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    காலத் க்கும் நாகாிகத் க்கும் பழக்க வழக்கங்க க்கும் ஏற்றப  ஜனங்க ைடய 
க த் க்க ம் வி ப்பங் க ம் மாறி வ கின்றன. ெசய் ள் ல்கேள எங்கும் பரவி 
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வசன நைட ல்கள் அ கி வழங்கிய காலம் ஒன் . இப்ெபா  ெசய் ள் ல்கள் 
குைறந் ம் வசன ல்கள் அதிகமாக ம் வழங்கி வ கின்றன. காரணம் ெசய் ைளக் 
காட் ம் வசன லமாக ஜனங்கள் விஷயங்கைள மிக ம் சுலபமாகத் ெதாிந்  
ெகாள்ள இயல்வ தான். 
 
    ஆண் ேதா ம் ற் க் கணக்கான வசன ல்கள் பல ைறகளி ம் 
இயற்றப்ெபற்  ெவளியாகி வ கின்றன. 
 
    என் இளைம தல் என் ஞாபகம் வ ம் ெசய் ள் ல்களிேலேய 
ஊன்றியி ந்தைமயால் வசன ல்களில் என் க த்  அதிகமாகச் ெசல்லவில்ைல. 
ஆயி ம் சில வ ஷங்களாகப் பல பத்திாிைகக்காரர்கள் ண்டேவ என் அ பவத்தில் 
கண்ட விஷயங்கைள ம் நான் அவ்வப்ேபா  ெதாிந்  ெகாண்டவற்ைற ம் என் 
ஞாபகத்தி ள்ளவற்ைற ம் கட் ைரகளாக எ திவரத்ெதாடங்கிேனன். அவற்ைறப் 
ப த்த அன்பர்கள் மிக ம் பாராட் க் க தெம தினார்கள். அதனால் ேம ம் ேம ம் 
எ த எனக்கு ஊக்க ண்டாயிற் . வசன ல்கைள ஜனங்கள் மிக்க ஆவ டன் 
ப க்கிறார்கெளன்பைத ம் அறிந்  ெகாண்ேடன். அதனால் நான் அவ்வப்ேபா  
எ தி வந்த கட் ைரகைளெயல்லாம் சிதறிப் ேபாகாமி ப்பதற்காகத் ெதாகுத்  
'நான் கண்ட ம் ேகட்ட ம்', ' திய ம் பைழய ம்', 'நல் ைரக் ேகாைவ' என்ற 
ெபயர்கைளயாைமத் த் தனிப் த்தகங்களாக ெவளியிட்ேடன். "நிைன  மஞ்சாி" 
என்ற இத்ெதாகுதி ம் அவற்ைறப்ேபான்ற ஒன்றாகும். இதில் 24 விஷயங்கள் 
அடங்கி ள்ளன. அவற் ள் மணிேமகைல ம் ம்மணி ெமன்ப  தினமணி 
வ ஷமலாி ம், ஆவ ம் அதிர்ஷ்ட ம், கிர்ர்ர்ரனி* என்பைவ ஹ மான் ஆண்  
மலர்களி ம், ெபற்ற மனம்* என்ப  மணிக்ெகா யி ம், ெபாிய தி க்குன்றம்* 
சுப்பராைமயெரன்ப  சிலப யி ம், தாய் நா  என்ப  ஆனந்த ேபாதினி ெவள்ளி 
விழாமலாி ம் ெவளிவந்தைவ; ஏைனயைவ கைலமகளில் ெவளிவந்தைவ. 
 
    தமிழ்நாட்டார் இவ்ெவளியீட்ைட ம் ஆதாித்  உத வார்கெளன்  நம் கிேறன். 
 
    இங்ஙனம், ேவ. சாமிநாைதயர். 
    'தியாகராஜ விலாசம்' தி ேவட்டீசுவரன் ேபட்ைட. 15-8-1940. 
    --------------------------------------------------------- 
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நிைன  மஞ்சாி 
1. கடல் கடந் வந்த தமிழ் 

 
    சீவக சிந்தாமணிைய நான் தன் தல் 1887-ஆம் வ ஷம் பதிப்பித்தேபா  
தமிழிலக்கியங்களில் அன் ைடயவர்கள் பல ைடய அன் ம் ஆதர ம் எனக்குக் 
கிைடக்கலாயின. எதிர்பாராத இடங்களி ந்  வாழ்த் ைரகள் பல வந்தன. தமி ல 
கத்தில் அந்த ல் உண்டாக்கிய இன்பக்கிளர்ச் சிக்கு அைடயாளமாகப் பல க தங்கள் 
என்னிடம் உள்ளன. அதனால் எனக்குத் தமிழ் லாராய்ச் சியில் தீவிரமான ஊக்கம் 
உண்டாயிற் . 
 
    அயல் நாட் ந்  1891-ஆம் வ ஷம் ஏப்ாில் மாதத்தில் எனக்கு ஒ  க தம் 
வந்த . அதில் பாாிஸ் நகர த்திைர இ ந்த . அதன் ேமல்விலாசம் தமிழி ம் 
இங்கிலீஷி ம் எ தப்பட் ந்த . பாாி ந்  தமிெழ த்  வந்த  என்றால் 
யா க்குத்தான் வியப்  உண்டாகா ? அந்தக் க  தத்ைத ஆவ டன் பிாித் ப் 
பார்த்ேதன். க தம் வ ம் தமிழாக இ ந்த ; எனக்கு ேம ம் ஆச்சாியம் 
உண்டாயிற் . க தத்தின் தைலப்பில் ஒ  திய ெசய் ள் இ ந்த ; அைதப் 
பார்த்தேபா  எனக்கு உண்டான ஆச்சாியம் அள கடந்த . அக் க தம் வ மா :- 
 
    SOCIETE HISTORIQUE 
    CERCLE St. SIMON Parris la April 3d 1891. 
 
    ம-ள-ள-  சாமிநாைதயெரன் ம் ெப ம் கழ் ெபா ந்திய தமிழாசிாியராம் மகா 
சிறப்பிற் லவர் தமக்கு நாம் பாாிசுமா நகரத்தில் தமிழாசிாியர் எ பைவயாவன: 
சிந்தா மணியாஞ் சிறப் ைடய காப்பியேம ெபான்றாதின் மாைல ெபா ந்திவரக் - 
கண்ேடேன சிலப்பதிகார தற் சீர் ல்கள் நான்கு மளித்தலா ெமன்மரைறந் . நீர் 
1887-ஆம் ஆண்  லச்சிற் பதிப்பித்த சிந்தாமணி ையக்கண்  மிக  மதிசயமா 
யி ந்ேதாெமன் ம் நீர் ெசய்த லேகார்க்குப் ெபாிய பகார மறிந்ேதாெமன் ம் 
இன்னம் பைழய த்தகங்க ளச்சிற் பதிப்பித்தற் குாியவா ண்ெடன் ம் உமக்கு 
நாெம த ேவண் ெமன் ெறண்ணிக்ெகாண்  வ கிேறாமாதலால் மிக ம் களிகூர்ந்  
வாழ்ேவா ெமப்ேபா ெதன்றால் சிலப்பதிகாரம் மணிேமகைல குண்டலேகசி வைளயா 
பதிெயன் ம் ேவ  நாற்ெப ங்காப்பியங்கள் பாிேசாதித் க் ெகா த்தவப்ேபாேத 
ெசால் ேவாம். 
 
    சிலப்பதிகாரேமா ெவன்றால் ெசன்னப்பட்டணத்தில் ன் 1885-ஆம் வ ஷத்தில் 
அதின் தற் காண்டம் உைரயின்றிக் ெகா த்தார்கெளன்றறிகின்ேறா மானா 

ரண்டா ம் ன்றா ம் த கெவன்  பல விேசடமா யறவிய மனத்த ெரல்ேலா ங் 
ேகட்ேபார். 
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    மணிேமகைலேயா ெவன்றால் நங்கட்கண் ஒ  ைகெய த் ப் பிரதி ண் . 
ஆனாலந்தப் பிரதிெய தியவன் பைழய ெவ த் க்களறியாதப யினாேல சில 
கவிக ம் வார்த்ைதக  ெம தாமல் விட்டான். ஆத னா ந்தப் பிரதி ப த்தற் குாிய 
தல்ல . 
 
    சிறப் ப் ெபா ந்திய லைவகளச்சிற் பதிப்பித்த ன்றி விட்டாற் ைகெய த் ப் 
பிரதிகளைடக்கலாேமா ெவன்  ேகட்கிேறாம். இங்குதான் பாாிசுமா நகரத்தில் printing 
type உண் . இ மல்லாமல் French பாைடக்குத் தி ப்பி யாவர்க்கும் பயன்ெசய்ய 
அளிக்கக் கூ ெமன்  மக்கு நாெம கின்ேறாம். 
 
    எம் ைடய ன்றமிைழ உம் ைடய தையயினாேலேய வாசித் க் ெகாண்டால் ஒ  
காகிதெமமக்கு ம ப  ய ப்பினால் மிக ம் சந்ேதாடமா யி ப்ேபாம். 
 
    சுவாமி ைடய கி ைபெயல்லா ம் ேமேல வ கெவன்  உங்கள் colleague and 
servant ஆயி க்கிேறாம். 
    Prof. J. Vinson 
 
    பிரான்சு ேதசத்தில் உள்ள ஒ வாிடம் தமிழன்  எவ்வள  ஊறி ள்ளெதன்பைத 
அக்க  தம் நன்றாக ெவளிக்காட் ய . அவர் சீவக சிந்தாமணிையப் ப த்  மிக்க 
இன்பத்ைத அைடந்தி ந்தார். அதேனா  ஒ ங்கு ைவத்  எண்ணப்ப ம் 
சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, குண்டலேகசி, வைளயாபதி என் ம் நான்கும் 
ெவளிவந்தால்தான் ரணமான தி ப்தி உண்டாகுெமன்  அக்க தத்திேல 
குறிப்பிட் ந்தார். 
 
    அதைன எ திய ஜு யன் வின்ேஸாெனன்பவைர ன்  நான் அறிேயன். அவராக 
வ ந்  பாராட்  எ தினார். அவ ைடய க தத்தில் உள்ள அன் ைரகள் என் 
உள்ளத்ைதக் குளிர்வித்தன. பாாி ம் தமிழ்ச் சுவ கள் உள்ளன என்பைத அதிற் 
கண்ேடன். உடேன அவ ைடய க தத்திற்குப் பதில் எ திேனன். அந்நகரத்தில் என்ன 
என்ன ஏட் ச்சுவ கள் உண்ெடன்  விசாாித்தி ந்ேதன். அவர் எவ்வா  தமிழ் 
ப த்தாெரன்பைத ம் எ ம்ப  ேவண் ேனன். 
 
    அவர் எ திய மற்ெறா  க தத்தால் பாாிஸ் நகரத்தி ள்ள ெபாிய த்தகசாைலயில் 
தமிழ்க் ைகெய த் ப் பிரதிகள் ஆயிரம் இ ப்பதாகத் ெதாிய வந்த . தமிழான  கடல் 
கடந்  ெசன்  அங்கும் அனபர்கைளப் ெபற்றி ப்பைத நிைனந்  மகிழ்ச்சி ற்ேறன். 
ஜூ யன் வின்ேஸா ைடய தந்ைதயார் காைரக்கா ல் ஜட்ஜாக இ ந்தாெரன் ம் 
அக் காலத்தில் வின்ேஸான் தமிழ் ப த்தாெரன் ம் ெதாியவந்த . வின்ேஸான் பாாிஸ் 
ஸர்வகலாசாைல யில் கீழ்நாட் ப் பாைஷக க்கு ஆசிாியராக இ ந்  விளங்கினார். 
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    நான் சிலப்பதிகாரத்ைத ம் மணிேமகைலைய ம் அச்சி ம்ெபா ட்  ஆராய்ச்சி 
ெசய்  வந்ேதன். அந் ல்களின் உைரச் சுவ கள் பாாி ல் கிைடக்குமா ெவன்  
ேகட் ந்ேதன். அதற்கு அவர் எ திய பதில் வ மா : 
 
    Paris la May 7th 1891 
 
    எனதன்பிற்குாிய மகா சாஸ்திாிகேள, 
 
    நாம் ேபான மாச மக்ெக தின காகிதம் உங்கிட்ட வந்த க்கு ன்ேன நீர் 
எமக்க ப்பிய காகித மைடந்த . அதில் நீர் சிலப்பதிகார மச்சிற் பதிப்பித்தற்குாிய 
ெதன் ம், அைதப் பாிேசாதித் க் ெகாண்  வ கிேற ெனன் ம், கண்ட பிரதிகளில் 
உைர தப்பியி க்கிற ெதன் ம், இங்கு ெபாிய த்தகசாைலயிற் சிலப்பதிகாரத்ெதா  
ைகெய த் ப் பிரதி ண்ேடா ெவன் ம் ேகட்கிறீர். 
 
    அ க்கு உத்தரங் ெகா க்க வ கிேறாம். 
 
    Bibliothique Nationale என்கிற ெபாிய த்தகசாைல யி க்கின்ற ஓராயிரந் 
தமிழ்க்ைகெய த் ப் த்தகங்கெளமக்கு நன்றாய்த்ெதாி ம். அைவகளின் list or 
catalogue பண்ணிேனா மானால் அவற் ள் சிலப்பதிகாரம் இல்ைல. 
 
    பைழய த்தகங்கேளா ெவன்றால் அந்தச் சாைலயிேல மணிேமகைல ஒ  
ைகெய த் ப் பிரதி ண் . ஆனால் நாம் ேபான மாசம் எ திய காகிதத்திர் 
ெசான்னப  அந்தப் பிரதியில் பற்பல கவி ம் வார்கத்ைத  ெம தாமல் 
விட் க்கின்ற . அந்தப் பிரதியி  லமாத்திர ைரயின்றி வ கின்ற . அ  
ஓைலப்பிரதியாகும். நாம் அைதக் க தாசியி ெல திேனாம், நங்கட சி  

த்தகசாைலயிேல ைவக்க. ஆதலால் நீரைதப் பார்க்க ேவண் ேமல் அந்தக் க தாசிப் 
பிரதிய ப் ேவாம். நீரைதக் கண்  மில்லாத கவிக ம் வார்த்ைதக ம் ேபாட் த் 
தி ப்பிய ப்பலாம். 
 
    நாமிங்குத் தமிைழப் ப த்ேதா மல்ல. நாம் பிள்ைளயா யி க்கும்ேபா  
எங்கடகப்பனார் காைரக்கா ேல French Judge ஆயி ந்தாரப்ேபாேத தமிைழப் ேபச  
ெம த ம் ப த்ேதாம். இங்கு நாம் ெசய்த சில கவிக மக்கு அ ப் கின்ேறாம். 
 
    இங்ஙனம், Julien Vinson அன் ைடயவன் 
    உைர குைறயதாயி ஞ் சிலப்பதிகார மச்சிற் பதிக்க ேவண் ம்!! 
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    அக்க தத்ைதக் கண்ட டன் மணிேமகைலயிற் சில பகுதிகள் எ திய ப்ப 
ேவண் ெமன்  அவ க்கு எ திேனன். அவர் மிகுந்த ஊக்கத்ேதா  அந் ள்ள 
பதிகத்ைத மாத்திரம் எ திய ப் பினார். ற் ம் எ தி அ ப்ப அவர் சித்தமாக 
இ ந்தார். பார்த்தவைரயில் அந்தப் பிரதி என் ஆராய்ச்சிக்கு உதவியாக இராெதன்  
ேதாற்றியதால் அவைர ேம ம் சிரமப்ப த்த ேவண்டா ெமன்  நி த்திக்ெகாண்ேடன். 
அவர் அ ப்பிய பாட் க்கள் இலக்கணப் பிைழயின்றி இ ந்தன. 
 
    அப்பால் அவர் எனக்கு எ திய க தங்கள் பல. ஒவ்ெவா  க தத்தி ம் பைழய 
தமிழ் ல்கள் ெவளிவர ேவண் ெமன்பதில் அவ க்கி ந்த ஆவைலப் 

லப்ப த் வார். பிெரஞ்சு பாைஷயில் அைவகைள ெமாழிெபயர்க்க 
ேவண் ெமன்ப  அவ ைடய வி ப்பம். 
 
    சிந்தாமணியின் சு க்கெமான்ைறப் பிெரஞ்சு பாைஷயில் எ தியி ந்தார். 
அப் த்தகத்ைத அவர் எனக்கு அ ப்பினார். அைத நான் ஆங்கிலப் 

த்தகெமன்ெறண்ணிக் கும்பேகாணம் காேலஜில் தல் ஆசிாியராக இ ந்த மான் 
ராவ் பக ர் ஸா  ேசைஷயாிடம் காட் ேனன். அவர் அ  பிெரஞ்சு பாைஷெயன் ம் 
பிாின் பா க்குக் காட் னால் ப த் ச் ெசால் வாெரன் ம் கூறினார். 
 
    அப்ேபா  பிாின் பாலாக இ ந்த மான் ேஜ.பி. பில்டர்ெபக் ைரயவர்களிடம் 
அைத உடேன காட் ேனன். அவர் அதில் வின்ேஸான் ைர என்ைன விேசஷமாகப் 
பாராட்  ள்ளாெரன்  எ த் க் கூறி, "உங்களால் இந்தக் காேலஜுக்கு ஒ  
ெகௗரவம்" என்றார். தமிழ்நாட் ேல பிறந்  தமிழ்க் கல்வி ைடயாேரா  பழகித் 
தமிழாராய்ச்சி ெசய்  வ வதில் எனக்கு ஆச்சாியம் ஒன் ம் லப் படவில்ைல. அயல் 
நாட் ல் ஒ  ைண மின்றித் தமிழ் ஆராய்ச்சி ெசய்  வ ம் ஜூ யன் 
வின்ேஸா ைடய தமிழன் தான் எனக்கு மிக ம் சிறந்ததாகத் ேதாற்றிய . 
 
    (இங்ேக மான் ேஜ. பி. பில்டாெபக் படம் உள்ள .) 
 
    என் ைடய ற்பதிப் க்கைள மிக்க அன்ேபா  வின்ேஸான் எதிர்பார்த் க் 
ெகாண்ேட இ ந்தார். அ க்க  என்ன ேவைல நடந்  வ கிற ெதன்  விசாாித்  
எ வார். நான் அ ப் ம் திய த்தகங்கைள உடேன ஆழ்ந்  ப த்  மகிழ்ந்  என் 

யற்சிையப் பாராட்  வைரவார். இன்ன இன்ன விஷயங்கைள தனமாக அறிந்  
ெகாண்ேடெனன்  அறிவிப்பார். 
 
    சிலப்பதிகாரப் த்தகம் எப்ெபா  ெவளிவ  ெமன்  அ க்க  ேகட்  வந்தார். 
அ  ெவளி வந்த டன் அவ க்கு அ ப்பிேனன். அைதக் கண்  அவர் அைடந்த 
இன்பத் க்கு எல்ைலயில்ைல. என்ைனப் பாராட்  அகவலாக ஒ  க தம் எ தினார். 
அ  வ மா .-- 
 
        கு ேவ ைண 
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        (ஆசிாியப்பா) 
 
        இளங்கதிர் ஞாயி றி ெடா  நீக்கியபின் 
        விளங்கிைடச் சங்ெகறி ெவண் ைரக் கடல்சூழ் 
        மாநில மதனில்வாழ் மைறமிகு ேசாழப் 
        நிலத் தலர்ந்த கார்நக ரத் க் 
        ேகாவலன் கண்ணகிதங் கூற  மன்ெபா  
        பாவல ைடயாட்குப் பற்ெபா ட் பரத்த  
        மாங்கவன் யர  மணிகிளர் சிலம்  
        வாங்கு  ேபாய  ம ைர யிற்ெகாைலப் 
        பட  த ய பைறத ஞ் சாிைத 
        யடல்விைனப் பயெனறி யைமெபா  ளின்பம் 
        ெடனயாந் ெதளி ற வின்ெமாழிக் காப்பியஞ் 
        சிலப்பதி காரஞ் சிறந்த ெபயரா 
        லெகலா மறிய ெவாளித  ெசன்ைனக்கண் 
        அச்சிட வளர்த்தீ ரைடந்த ெப ம் கழ் 
        மாசிலா நாமகண மதிெதாிந் திைசக்கு 
        ெமா ேப ரகத்திய க்ெகாண்  
        ம ைட மணமிைச வந் ேதான் றினாெனன. 
 
        Julien Vinson 52, Parris, 8 June 1893 
 
    றநா ற்ைறப் பார்த்  அதன் க ைரயில் எட் த் ெதாைககைளப்பற்றி நான் 
ெகா த்தி ந்த ெசய்திகைளப் ப த்  வியப் ற்றார். அ கா ம் எட் த்ெதாைக 

ல்கைளப் பற்றிய ெசய்தி ஒ வ க்கும் விளக்கமாகத் ெதாியாமல் இ ந்த . 
அவற்றில் ஒன்றாகிய பாிபாடைலப் பதிப்பிக்கும் ெசலைவத் தாேம ஏற் க்ெகாள்வதாக 
அவர் எ தினார். 
 
    (வின்சன் அவர்கள் ைகப்பட தமிழில் எ திய க தத்தின் நகல் படமாக இங்குள்ள ) 
 
    கடல் கடந்  ெசன்ற தமிழ்ச் சுவ களில் அாிய ல்கள் எைவேய ம் 
இ க்குெமன்ப  என் க த் . ஆயிரம் பிரதிகளில் என்ன என்ன ல்கள் 
உள்ளனேவாெவன்  சிந்தித்ேதன். என் பிெரஞ்சு நண்பர் சில ல்களின் ெபயர்கைள 
எ தி அ ப்பினார். வில்ைலப் ராணம் என்  ஒன்  இ ப்பதாக ஒ ைற 
எ தினார். நான் அைதப் பற்றிப் பின் ம் விசாாித்ேதன். அவர் அ  494 
ெசய் ட்கைள ைடயெதன் ம் எ தியி ந்தார். அ  மட் மா? அந்தப் த்தகத்ைதப் 
பற்றி நான் ேகட்  எ தியி ந்த வாக்கியங்களால் எனக்கி ந்த ஆர்வத்ைத அறிந்  தம் 
ைகப்பட அந் ல் வைத ேம எ தி அ ப்பிவிட்டார். 
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    ஏட் ச்சுவ ையப் பார்த்  எ வ  எவ்வள  சிரமெமன்ப  எனக்கு நன்றாகத் 
ெதாி ம். தமிழ்நாட் ல் அங்ஙனம் எ தக்கூ யவர்கள் மிகச் சிலேர. தமிழ் ல்கைளச் 
சிரத்ைதேயா  ப ப்பவர்கேள அதிகமாக இல்லாதேபா  ஏட் ச் சுவ ையப் 
ப ப்பதாவ ! பார்த்  எ வதாவ ! 
 
    இந்த நிைலயில் பாாி ந்  கடல் கடந்  வந்த வில்ைலப் ராணத்ைத நான் 

ைதயெல த்த தனம் ேபாலேவ க திேனன். என் நண்பர் அைத எத்தைன 
சிரத்ைதேயா  எ தியி ந்தார்! அதன் தைலப்பில் சிவ ங்கத்தின் உ வ ம் 
நந்தி வ ம் வைரந்தி ந்தார். அப்பால் அந்தப் பிரதிையக் ெகாண்  ேவெறா  பிரதி 
எ தச் ெசய்  வின்ேஸான் ைரக்ேக அவர  பிரதிைய அ ப்பி வி்ட்ேடன். 
 
    வில்ைலப் ராணத்ைத அ கா ம் நான் ப த்த தில்ைல; ேகட்ட மில்ைல. 
அப் ராண ஏ க ம் எனக்குக் கிைடக்கவில்ைல. ப த் ப்பார்த்தேபா  வில்வ 
வனெமன் ம் தலத்தின் ராணமாக அ  காணப் பட்ட . வில்வெமன்ப  வில்லெமன 
வழங்கும். வில்வவனெமன்ப  வில்லவனம் என்  ஆகி அ  ம வி 
வில்ைலயாயிற்ெறன்  ேதர்ந்ேதன். தமிழ் நாட் ல் எவ்வளேவா வில்வவன ஸ்தலங்கள் 
இ க்கின்றன. எந்த வில்வவனத்ைதப் பற்றிப் பாராட் வ  அந் ெலன்  எனக்கு 
விளங்கவில்ைல. ேம ம் ேம ம் விசாாித் க்ெகாண்ேட இ ந்ேதன். 
 
    அப் ராணத்தி ள்ள கட ள் வாழ்த் ச் ெசய் ள் ஒன்றி ந்  (பாயிரம், 10) 
அங்ேக எ ந்த ளி ள்ள அம்பிைகயின் தி நாமம் குயிலம்ைம ெயன்  ெதாியவந்த . 
அப்ேபா , 
 
        "பக்குவ மாகக் கவி  ெசய்  பாிசுெபற 
        க்கர ணம்ெமதிர பல்கா ம் ேபாட்  யன்றி ம் 
        அக்கட ேபாெவ ம் ேலாபைரப் பா  ய த் வந்த 
        குக்கைல யாண்ட ள் வில்வவனத் க் குயிலம்ைமேய " 
 
    என்ற தனிப்பாட ம் ஞாபகத் க்கு வந்த . அந்தத் தனிப்பாடல் வில்ைலப் 

ராணத் க்குாிய தலத்ைதப் பற்றியெதன்  நிச்சயித்ேதன். அப்பால் என் ைடய 
நண்பர்கள் லமாக விசாாித்  வந்ேதன். ச்ேசாிக்கு அ கில் உள்ள வில்வ நல் ர் 
அம்பிைகயின் ெபயர் ேகாகிலாம்பிைக ெயன்  ெதாியவந்த . அவ் ர்ப் ராணம் 
கிைடக் குமாெவன்  ேதடச்ெசய்ேதன். நல்ல காலமாகச் சில பிரதிகள் அவ் ாி ந்  
கிைடத்தன; அவற் றின் உதவியால், கடல்கடந்  வந்த பிரதிையச் ெசப்பம் 
ெசய் ெகாண்ேடன். 
 
    அந்தப் ராணம் ரராகவெரன் ம் ெபய ைடய ஒ  லவரால் இயற்றப்ெபற்ற . 
நல்ல வாக்காக இ ந்த . ஒ  ைற ச்ேசாிக்குச் ெசன்ற ேபா , அதன கில் 
வில்வநல் ர் இ ப்பைத அறிந்  அங்ேக ெசன்  ஆலயதாிசனம் ெசய்ேதன். அ  
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மிகப் பைழய தலமாக இ க்கேவண் ெமன்  ேதாற்றிய . அந்தத் தலத்ைதப்பற்றி 
ஏேத ம் ெதாி மாெவன்  பலைர விசாாித்ேதன். ஒ  திய ரைசவர், "இ  மிகப் 
பைழய தலம். ேதவா ரத்தில் வ ம் வில்ேவச்சரெமன் ம் ைவப் ஸ்தலம் இ தான்" 
என்றார். நான் ேகட்  மிக்க மகிழ்ச்சி ற்ேறன். 
 
    வில்வவனத்ைதப் பற்றி நான் அறிந்த விஷயங்கைள வின்ேஸான் ைரக்குப் பிறகு 
எ திேனன். அவர் மகிழ்ச்சி யைடந்தார். அவர் தமிழ் இலக்கண ெமான்  (Tamil 
Manual) எ தினார். அைத எனக்கு அ ப்பினார். 
    ---------- 
    வில்ைலப் ராணம் 1940-ஆம் வ ஷம் ஜனவாி மாதத்தில் ம-ள-ள-  ராவ்பஹ ர் 
வ.சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைளயவர்க ைடய ெபா தவிையக்ெகாண்  குறிப் ைர 

த யவற் டன் என்னால் பதிக்கப் ெபற் ள்ள . 
 
    ஒ  ைற அவர் தி க்குறள், காமத் ப் பா ன் பிெரஞ்சு ெமாழிெபயர்ப் ப் 

த்தகெமான் ைற அ ப்பி, 'இதைன என் மாணவர் ஒ வர் ெமாழி ெபயர்த்தார். நான் 
க ைர எ தியி க்கிேறன்' என்  எ தினார். தமிழாராய்ச்சியாளராக இ ப்பேதா  

தமிழ்ப் ேபாதகாசிாியாராக ம் அவர் இ ப்ப ைத அப்ேபா தான் உணர்ந்ேதன். 
தம் ைடய மாணாக்கெரா வர் ச்ேசாிக்கு வந்தி க்கிறாெரன் ம், என்ைனப் 
பார்க்க வ வாெரன் ம் எ தினார். அம்மாணாக்கர் ெபயர் ெபாண்ெட  (Marquis 
De Barrique Fontanneu) என்ப . 
 
    1902-ஆம் வ ஷம் அம்மாணாக்கர் இந்நாட் ல் நைடெபற்ற கீழநாட் க் கைலஞர் 
மகாசைப (On- entalists' Congress)யின் ெபா ட்  வந்தி ந்தார். அவர் 
கும்பேகாணத்தில் என் ட்ைட விசாாித் க் ெகாண் வ ம்ேபா  ேபாலீஸார் அவைர 
ேவற்  நாட்  ஒற்றெரன்ெறண்ணிப் பி த் ப் பா காப்பில் ைவத் விட்டார்கள். அ  
ேபாயர் த்தம் நடந்  ெகாண் ந்த காலம். சிைறப்பட்ட பிெரஞ்சுக்காரர் 
அக்காலத்தில் கும்பேகாணத்தில் ஸப்கெலக்டராக இ ந்த மான் ைவபர்ட் ைர 
ெயன்பவ க்கு ஒ  க தெம தித் தாம் இன்னாெரன்பைத ம் தாம் வந்த காாியம் 
இன்னெதனபைத ம் ெதாிவித்தார். அவர் பிெரஞ்சு பாைஷ ெதாிந்தவர். க தம் கண்ட 
உடேன அவேர ேநாில் வந்  பிெரஞ்சுக் கனவாைன வி வித் த் தம் வி ந்தினராக 
இ க்கச் ெசய்தார். 
 
    அப்பால் ெபாண்ெட  சில டன் என் ைடய ட் ற்கு வந்தார். ஜூ யன் 
வின்ேஸாைனப் பற்றி அவர் மிக ம் மதிப்பாகப் ேபசினார். என்னிடம் 
அவ்வி வர்க்கும் உள்ள ேபரன்  அவ ைடய சம்பாஷைணயால் விளங்கிய . 
 
    நான் என் ட் ன் ேமேல ஒ  ெகாட்டைகைய அைமத் க்ெகாண்  அங்ேக என் 
ஆராய்ச்சிகைள நடத்திவந்ேதன். ெபாண்ெட  வந்தேபா  என் ேமல் ெவயில் 
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அ த் க் ெகாண் ப்பைதப் பார்த்தார்; அவர் ேம ம் அ த்த . அவர், "இந்தமாதிாி 
இடத்தில் இ க்கிறீர்கேள! ேவ  நல்ல இடத்தில் இ ந்  ேவைல ெசய்யக் கூடாதா?" 
என்  ேகட்டார். நான், "என் ைடய நிைலக்கு இ தான் ம். இந்தத் ேதசத்தில் 
இந்த நிழல் கூட இல்லாமல் கஷ்டப்ப ம் வித் வான்கள் எவ்வளேவா ேபர்கள் 
இ க்கிறார்கள். என் இளைமயில் மரத்த யி ம் ட் த்திண்ைண யி ம் இ ந்  
ப த்  வந்த மாகா வித் வான்கைளப் பார்த்தி க்கிேறன்" என்ேறன். இவ்விஷயம் 
அவ க்கு மிக ம் ைமயாக இ ந்த . அவேரா  ெந ேநரம் ேபசிேனன். தாம் 
ேபாகும் மகா சைபயில் ஏேத ம் ஒ  பைழய தமிழ் ைலப்பற்றிய கட் ைர 
ஒன்ைறத் தாம் வாசிக்க வி ம் வதாக ம், அதற்ேகற்ற பைழய ற்பிரதி ஒன்  
உதவினால் நலமாக இ க்குெமன் ம் கூறினார். ெவளிப்படாமல் இ ந்த பைழய 
காஞ்சிப் ராணத்ைத நான் த வதாக ஒப் க்ெகாண்ேடன். அவர் தம் ெசலவில் அதன் 
பிரதி ஒன்ைற எ தச் ெசய்  ெகா த்தால் அ கூலமாக இ க்குெமன்  ெசான்னார். 
அப் ப ேய ெசய்வதாக நான் கூறிேனன். அப்பால் அவர் தஞ்ைச ெசன்  அங்கி ந்  
எனக்கு ஒ  க தம் எ தினார். அ  வ மா : 
 
        தஞ்சா ர் , 6 அக்ேடாபர், '02 
        ம-ள-ள-  சாமிநாைதய்யரவர்க க்கு அேனக வந்தனம். 
 
        நான் கும்பேகாணத்ைத விட் ப் றப்ப ம் ேபா  உங்க க்கு வி ைற நாள் 
என்  ேகள்விப்பட்ேடன். ஆைகயால் தங்கைளச் சிரமப்ப த்த எனக்கு மனதில்ைல. 
 
        ம-ள-ள-  கெலக்டர் ட் ல் நான் வி ந் ண் ம் ேபா  உங்கைளக் 
கீர்த்தியால் அறிந்  அதிக மதிப்  ைவத்தி க்கும் கெலக்டர் ைரயவர்கைளத் தாங்கள் 
எனக்குக் காட் ய பைழய காஞ்சிப் ராணத்ைத என் ைடய ெசலவில் காபிெய க்கத் 
தங்கைளக் ேகட்கும்ப  பிரார்த்தித் க் ெகாண் ேடன். நான் அந்தப் ராணத்ைத 
அச்சிட்  ெவளிப்ப த்த மாட்ேடெனன்கிற நம்பிக்ைக தங்க க்கு இ க்கலாம். 
 
        அதின் சாராம்சத்ைத அறிந்  கீழநாட் ப் பாைஷகைள ஆதாிக்கும் சங்கத் க்கு 
(Orientalists' Congress) எ த எண்ணேம தவிர ேவ  எண்ணங் கிைடயா . இந்த 
அ ைமயான அச்சிடாத ஸ்தகத்ைதத் தாங்கள் கஷ்டப்பட் க் கண் பி த்தீர்-
கெளன் ம் அதின் அசல் தங்களிடத்தில் இ க்கிறதாக ம் ெவளிப்ப த் ேவன். 
 
        நான் தங்கள் சிேனகித ம் என உபாத்தியாய மாகிய ம-ள-ள-  வின்ேசான் 

ைர (M.Vinson) ேபைரச் ெசால்வித் தங்கைளப் பார்க்க வந்தேபா  என்ைன 
எவ்வள  அன்பாய் அங்கீகாித்தீர்கள்! என்றால் தங்கைள யான் ேகட்கும் ராணத்தின் 
காபிையத் த ர்கெளன்  நம் கிேறன். 
 
        சாஸ்திரங்கைள ஓங்கச் ெசய்ய ம் அழகிய தமிழ்ப் பாைஷயின் ெப ைமைய ம் 
ெவளிப்ப த்த ேம இந்த உப காரத்ைதத் தங்களிடம் ேகட்கிேறன். 
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        தங்க ைடய அபிமானத்ைத எதிர்பார்க்கும், 
        Marquis De Barrique Fontainieu 
 
    நான் ம ைர இராேமசுவரம் ேபாய்த் தி ம் ைகயில் கும்பேகாணம் வ கிேறன். 
தாங்கள் எனக்கு எ தேவண் மானால் ச்ேசாிக்குக் க தம் எ த ம். அங்கி ந்  
எனக்கு வந்  ேச ம். 
 
    அவர் வி ம்பியப  பைழய காஞ்சிப் ராணத்ைதப் பிரதி ெசய்ய இயலவில்ைல-
யாத ன் என்னிட ள்ள காகிதப்பிரதிையேய அ ப்பிேனன். அவர் அதைன 
உபேயாகித் க்ெகாண்  எனக்குத் தி ப்பி அ ப்பிவிட்டார். 
 
    அவர் வந்  என்ைனப் பார்த்தைத ம் காஞ்சிப் ராணம் ெபற்ற  

த யவற்ைற ம் தம் ைடய ஆசிாியராகிய வின்ேஸான் ைரக்கு எ தியி ந் தார். 
அவற்ைற அறிந்த அவ்வாசிாியர் எனக்குத் தன் மாணாக்கைரப்பற்றி எ தினார். 
 
     ெபாண்ேட  தம் க தத்தில் 'உங்கைளக் கீர்த்தியால் அறிந்  மதிப்  
ைவத்தி க்கும் கெலக்டர் ைரயவர்கள்' என்  குறிப்பித்தி ந்தார். அைத நான் 

த ல் நன்றாகக் கவனிக்கவில்ைல. ஆனால் இரண்  மாதங்க க்குப் பிறகு 1903-
ஆம் ௵ ஜனவாிமாதம் தஞ்சா ர்க் கெலக்டாிடமி ந்  ஏழாம் எட்வர்ட் மன்னர் 

சூட்  விழாவின் சம்பந்தமாக நடக்கும் தர்பா க்கு வ ம்ப  எனக்கு அைழப் க் 
க தம் வந்த . நான் ேபாேனன். அப்ேபா  அரசாங்கத்தார் நான் பைழய ஏட் ச் 
சுவ கைள ஆராய்ந் வ வைத நன்குமதித்  ஒ  நன்மதிப் ப்பத்திரம் ( Certificate of 
merit in recognition of researches and work in connection with the ancient Tamil 
manuscripts) அளித்தனர். அதைனக் கெலக்டர் ைர வழங்கினார். ெபாண்ெட  
என்ைனப்பற்றிச் சிறப்பித் ப் ேபசிய தன் விைளெவன்ேற நான் அதைனக் க திேனன். 
எனக்கு அரசாங்கத்தார் தன் ைறயாகத் தந்த அந்தச் சிறப்ைப நன்றியறி டன் 
ஏற் க் ெகாண்ேடன். 
 
    எதிர்பாராதப  இவ்விரண்  பிெரஞ்சு நண்பர்க ைடய நட்  எனக்குக் கிைடத்த . 
அவர்களிட மி ந்  1910-ஆம் வ ஷத்திற்குப்பின் எனக்குக் க தம் கிைடக்கவில்ைல. 
அவர்கைளப்பற்றி அறிந்  ெகாள்ள ம் இயலவில்ைல. ஆனா ம் வில்ைலப் 

ராணத்ைத ம், பைழய காஞ்சிப் ராணத்ைத ம் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் பிெரஞ்சு 
ேதசத் த் தமிழாசிாியைர ம் தமிழ் மாணவைர ம் நிைனக்கிேறன். அவ்விரண்  

ல்க ள் காஞ்சிப் ராணம் இன் ம் ெவளிப்படவில்ைல. 
 
    ஜு யன் வின்ேஸான் இப்ெபா  இ ந்தால் அதைன ெவளிப்ப த்த 
ேவண் ெமன்   க தங்களாவ  எ தியி ப்பார். அவர் இல்ைல. ஆனல் அவர் 
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அன்ேபா  எ திய க தங்கள் இ க் கின்றன. அவர் பைழய அன்ைப நிைன ட் ம் 
வில்ைலப் ராணம் வில்வவனப் ெப ைமையக் காட்  ம் அதிகமாக வின்ேஸான் 

ைரயின் தமிழன்ைப அறி த்திக் ெகாண் க்கிற . 
---------------------------------     
 

2. மணிேமகைல ம் ம்மணி ம் 
 
    சீவக சிந்தாமணி என் ம் பைழய காவியத்ைத நான் ஆரய்ந்  வந்த காலத்திேலேய 
ஐம் ெப ங் காப்பியங்கள் என்  தமிழில் வழங்கும் ஐந்  ல்களில் மற்ற நான்காகிய 
சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, வைளயாபதி, குண்டலேகசி என்பவற்ைறப் 
ெபயரளவில் மட் ம் ெதாிந்  ெகாண் ந்ேதன். சிந்தாமணியில் 
மணிேமகைலையப்பற்றி நச்சினார்க்கினயர் இரண் டங்களில் (ெசய் ள், 1625, 2107) 
கூ கின்றார். ஓாிடத்தில் மணிேமகைல யி ந்  சில அ கைளேய எ த் க் காட்  
யி க் கின்றார். ேவ  சில உைரகளி ம் பிரபந்தங்களி ம் உள்ள குறிப் க்களால் 
மணிேமகைல ெயன்ப  ஒ  பைழய ெலன்ப ம், அ  பைழய லாசிாியர்களா ம் 
உைரயாசிாியர்களா ம் மிக ம் பாராட்டப் ப வெதன்ப ம் வர வர உ தி ெபற்றன. 
ேசலம் இராமசுவாமி த யாரவர்கள் அந் ன் லப் பிரதி ெயான்  தந்தார். 
ஆைச உண்டாகி விட்டால் ஊக்க ம் யற்சி ம் ெதாடர்ந்  உண்டாகின்றன. ேவ  
மணிேமகைலப் பிரதிகைளத் ேத த் ெதாகுத்ேதன். சில சுவ கள் கிைடத்தன. 
காகிதத்தில் ஒ  பிரதி ெசய்  ைவத் விட்ேடன். 
 
    சிந்தாமணிைய நான் ேசாதிக்ைகயில் இைடேய மணிேமகைலைய ம் பார்ப்ேபன். 
அதன் நைட சில இடங்களால் எளிதாக இ ந்த . ஆனா ம், சில சில வார்த்ைதகள் 
நான் அ கா ம் ேகளாதனவாக இ ந்தன. 'இந் ல் இன்ன கைதையக் கூ வ , 
இன்ன மதத்ைதச் சார்ந்த ' என்பவற்றில் ஒன்ேற ம் எனக்குத் ெதளிவாகவில்ைல. 
 
    சிந்தாமணி பதிப்பித்  நிைறேவறிய டன் மணிேமகைல ஆராய்ச்சியில் நான் 
க த்ைதச் ெச த்திேனன். பத் ப்பாட்  ஆராய்ச்சி ம் அப்ேபா  நைடெபற்  
வந்த . மணிேமகைல விஷயம் ெதளி படாைமயின் பத் ப்பாட்ைடேய த ல் 
ெவளியிடலாேனன். 
 
    திய திய பாிபாைஷக ம், திய திய தத்  வங்க ம் மணிேமகைலயில் 
காணப்பட்டன. நான் பார்த்த அறிவாளிகைள ெயல்லாம் சந்ேதகம் ேகட்கத் 
ெதாடங்கிேனன். ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா  விதமாகச் ெசான்னார்கள். 
ெதாியாதைதத் ெதாியாெதன்  ஒப் க் ெகாண்ட ெபாிேயார் சிலர். 
 
    சிலர் ெதாியாெதன்  ெசால் விட்டால் தங்கள் நன்மதிப் க்குக் ேக  வந்  
வி ெமன்ற க த்தினால் ஏேதா ேதான்றியப  ெயல்லாம் ெசான்னார்கள். தங்க க்ேக 
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ெதளிவாகாத விஷயமாத ன் ஒேர விஷயத்ைத ஒ வைரேய ெவவ்ேவ  சமயத்தில் 
ேகட்டால் ெவவ்ேவ  விதமாகச் ெசால்லத் ெதாடங்கினர். ஒேர விஷயத்ைதக் குறித் ப் 
பலர் பல சமாதானங்கைளச் ெசான்னார்கள். இவ்வா  தத்தளித் த் தவித் க் 
ெகாண் ந்த எனக்கு அைமதிேய உண்டாகவில்ைல. 'நாம் மணிேமகைலையத் 

லக்க யாேதா!' என்ற சந்ேதகம் என் மனத்திற் கு க ஆரம்பித்த . 'தமிழ் மகள் 
தன் மணி ேமகைலைய அணிந்  ெகாள் ம் தி ள்ளம் உைட யவளாயின், 
எப்ப யாவ  நற் ைண கிைடக்கும்' என்ற நம்பிக்ைக மாத்திரம் சிைதயாமல் 
இ ந்த . 
 
    அந்தக் காலத்தில் நான் கும்பேகாணம் காேலஜில் இ ந்ேதன். என் ைகயில் 
எப்ெபா ம் ைகெய த் ப் பிரதி ம் குறிப் ப் த்தக ம் இ க்கும். ஓய்ந்த 
ேநரங்களிெலல்லாம் அந்தப் பிரதிையப் ரட் ப் பார்ப்ப ம், குறிப்ெப ப்ப ம் என  
வழக்கம். 
 
    ஒ  நாள் ஒ மணிக்கு ேமல் இைட ேவைளயில் உபாத்தியாயர்கள் தங்கும் 
அைறயில் உட் கார்ந்  மணிேமகைலப்பிரதிைய வழக்கம்ேபால் ரட் க் 
ெகாண் ந்ேதன். அங்ேக மற்ற உபாத்தியாயர்க ம் இ ந்தார்கள். அப்ேபா  
என்ேனா  அதிகமாகப் பழகுபவ ம் எனக்குச் சமமான பிராயம் உைடயவ மாகிய 

 சக்கரவர்த்தி ஐயங்கா ெரன் ம் கணித ஆசிாியர், " என்ன? அ ப  நாழிைக ம் 
இந்தப் ஸ்தகத்ைதேய ைவத் க் ெகாண்  கஷ்டப் ப கிறீர்கேள?" என்  ேகட்டார். 
 
    "என்ன ெசய்வ ? விஷயம் விளங்கவில்ைல. நிதானமாகப் பார்க்கிேறன். ஒன் ம் 

ாியவில்ைல" என்ேறன் நான். 
 
    " ாியாதப  ஒ  ஸ்தகம் இ க்குேமா?" 
 
    " தமிழில் அப்ப த்தான் ெப ம்பா ம் இ க்கின்றன. ாி ம்ப  பண்ணலாம். 
அதற்குக் காலம் வரேவண் ம்." 
 
    " இதில் என்ன ாியவில்ைல?" 
 
    "எவ்வளேவா வார்த்ைதகள் ெதாியாதனவாக இதில் இ க்கின்றன; அைவ மற்றப் 

ஸ்தகங்களிேல காணப் படவில்ைல. ைஜனம், ைசவம், ைவஷ்ணவம் ஆகிய 
மத ல்களி ம் இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. பா ங்கள்: அ பப் பிடமராம் உ பப் 
பிடமராம். இைவெயல்லாம் திய பாைஷ மாதிாி இ க்கின்றன. பிடமெரன்ற 
வார்த்ைதைய இ வைரயில் நான் ேகட்டதில்ைல." 
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    இப்ப  நாங்கள் ேபசிக்ெகாண் க்கும்ேபா  ஓர் ஓரத்தி ந் , " அைதப் 
பிரமெரன்  ெசால்ல லாேமா?" என்  ஒ  ேகள்வி பிறந்த . அந்தப் பக்கம் 
பார்த்ேதன். காேலஜில் ஆசிாியராக இ ந்த ராவ்பக ர் ம ர் ரங்காசாாியாரவர்கேள 
அப்ப க் ேகட்டனெரன்பைத உணர்ந்ேதன். 
 
    "எனக்கு ஒன் ம் ாியவில்ைல. அ  பிடமேரா, பிரமேரா ெதாியா " என்  பதில் 
கூறிேனன். 
 
    அவர் தம் ைகயில் ஒ  த்தகத்ைத ைவத் க் குனிந்தப ேய ப த் க் 
ெகாண் ந்தார். அவர் எப்ெபா ம் ப த்த வண்ணமாகேவ இ ப்பார். ஒ  
கணப்ேபாைத ம் ணாக்க மாட்டார். அவர் த்தகத்ைதப் ப த் க் 
ெகாண் க்கும்ேபா  கவனித்தால், அந்தப் த்தக ம் அவ ம் ேவறாகத் 
ேதாற்றாதப  அதிேல அமிழ்ந்  தம்ைம மறந்  ஈ பட் ப்பைதக் காணலாம். 
அ தான் அவ க்கு ஆனந்தம்; அ தான் அவ க்கு ேயாகம்! 
 
    என் ைடய விைடையக் ேகட்  விட் ச் சிறி  ேநரம் தைல நிமிர்ந்தப ேய 
ேயாசித்தார்; பிறகு, "எங்ேக, அந்தப் பாகத்ைத ப த் க் காட் ங்கள்" என்றார். 
 
    நான் என் ைடய பிரதிைய எ த் க் ெகாண்  அவர் பக்கத்திற்குப் ேபாேனன். 
"இவைர விட்  விடாதீர்கள். இவாிடம் அ ர்வமான சரக்குகள் இ க்கும்" என்  என் 
நண்பர் சக்கரவர்த்தி ஐயங்கார் எனக்கு ஊக்க ட் னார். நான் ைகெய த் ப் 
பிரதிையப் பிாித்  வாசிக்கலாேனன்: 
 
        "நால்வைக மரபின பப் பிடம ம் 
        நானால் வைகயி பப் பிடம ம் 
        இ வைகச் சுட  மி  வைகயிற் 
        ெப வனப் ெபய்திய ெதய்வத கணங்க ம்..." 
 
    என்  வாசித்  நி த்திேனன். அவர் கா  ெகா த் க் ேகட்டார்; சிறி  ேநரம் 
ேயாசித்தார். 
 
    அவர் கத்தில் சிறி  ஒளி உண்டாயிற் ; என் ைடய மனக் கலக்கமாகிய 
இ ட்பிழம்பில் அந்த ஒளி ஒ  மின்னைலப் ேபாலேவ ேதான்றி நம்பிக்ைக 
உண்டாக்கிற் . 
 
    (இங்ேக ராவ்பக ர் ம. ரங்காச்சாாியவர்களின் படம் உள்ள .) 
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    "வந் -, இந்தப் ஸ்தகம் ெபௗத்த மத சம்பந்த ள்ள தாகத் ேதா கிற " என்  
அவர் ெமல்லக் கூறினார். 
 
    எனக்கு ஒ  ளி அமிர்தம் ளித்த  ேபால இ ந்த . 
 
    "எப்ப ?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "அ வா? அவர்களிேலதான் இந்தப் பிரம் மாக்களில் இத்தைன வைக 
ெசால் கிறார்கள். பிடமெரன்பதற்குக் பிரமெரன் தான் அர்த்தம் ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவர்கள் ேலாகக் கணக்கு, அ  சம்பந்தமான ஏற்பா கெளல்லாம் தனி" என்  அவர் 
ெசால்லச் ெசால்ல எனக்கு உள்ளத் க்குள்ேள குபீர் குபீெரன்  சந்ேதாஷ ஊற் க்கள் 
எ ந்தன. ரகரத் க்கு டகரம் வரலாெமன்  எனக்குத் ேதாற்றிய ; காிெயன்ப  

க ெயன்  வ வ  என் ஞாபகத் க்கு வந்த . 
 
    அப்ேபா  அவர், " இன் ம் இப்ப  இ ப்பைவகைள ம் ப த் க் காட் னால், 
எனக்குத் ெதாிந்தைதச் ெசால் கிேறன். ெவள்ைளக்காரர்கள் நிைறயப் ஸ்தகம் 
எ தியி க்கிறார்கள். ப த் ப் பார்த் ம் ெசால் கிேறன்" என்றார். 
 
    இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட டன் அேசாக வனத்தில் இ ந்த சீைத 
இராமபிரானின் கைணயாழிையக் கண்டேபா  எத்தைகய மகிழ்ச்சிைய 
அைடந்தாேளா, அத்தைகய மகிழ்ச்சிைய நான் அைடந்ேதெனன்ேற ெசால்லலாம். 
 
    'இனி இராமன் வந்  நம்ைம மீட்பான்; அச்சமில்ைல' என்  சீைத நிைனத்தாள்; 
நா ம் இனி மணிேமகைலைய உ வாக்கிவிடலாம்; அச்ச மில்ைல' என்  
நிைனத்ேதன். 
 
    வழி கண்  ெகாண்டால் அப் றம் வி ேவனா ? அன்  தல் காைலயி ம், 
மாைலயி ம் ரங்காசாாியார் ட் ற்குப்ேபாக ஆரம்பித்ேதன். மணிேமகைல 

வைத ம் சிக்கறச் ெசய் விட ேவண் ெமன்ற ேபராைச என்ைன ஆட்ெகாண்ட . 
 
    அவ டன் பழகப்பழக அவ ைடய விாிந்த அறி ம் பல ைறப் பயிற்சி ம் 
ெதளிவான ஞான ம் ெபா ைம ம் பேராபகாரத்தன்ைம ம் எனக்கு நன்கு 
விளங்கின. அவ ைடய உதவி எனக்குக் கிைடத்திராவிட்டால் மணிேமகைலைய நான் 
ெவளி யி வேதா அதற்கு உைர எ வேதா ஒன் ம் நிைறேவறாமற் ேபாயி க்கும். 
ெபௗத்த சமய சம்பந்தமான விஷயங்கைள ெயல்லாம் அம்மேகாபகாாி மிக ம் 
ெதளிவாக எனக்கு எ த் ைரத்தார். அந்த அறிேவா  மணிேமகைலைய 
ஆராய்ந்தேபா  எனக்குத் தமிழ்நாட் ப் ெபௗத்தர் நிைல ம், ெபௗத்த 
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பாிபாைஷக ம் விளங்கலாயின. மணிேமகைலயில் சில இடங்களில் உள்ள 
க த் க்கைள நான் ெசால் ம்ேபா  ரங்காசாாியார் பிரமித் ப் ேபாவார்; சில 
ெசாற்களின் ெமாழி ெபயர்ப்ைபக்ேகட்  ஆச்சாியப்ப வார்; "எவ்வள  சிரமப்பட் 

க்கிறார்கள்! எவ்வள  அழகாகச் ெசால் யி க் கிறார்கள்!" என்  அ க்க  
விம்மிதம் அைடவார். 
 
    என்னிடம் இ ந்த நீலேகசித்திரட் ன் உைர, ரேசாழிய உைர, சிவஞான 
சித்தியார்-பரபக்கம் ஞானப் பிரகாசர் உைர என்பவற்றில் வந் ள்ள ெபௗத்த சமய 
சம்பந்தமான ெசய் ட்கைள ம் ெசய்தி கைள ம் ெதாகுத்  ைவத் க்ெகாண்ேடன். 
மணி ேமகைல ஆராய்ச்சியில் அைவ ம் உபேயாகப்பட்டன. 
 
    ரங்காசாாியார் ன்னேர தாம் ப த்த ல்களில் இ ந்த விஷயங்கைள எனக்குச் 
ெசான்னார். எனக்காகப் பல திய த்தகங்கைளப் ப த் ச் ெசான்னார். நா ம் சில 
ஆங்கிலப் த்தகங்கைள அவர் வி ப்பப்ப  விைலக்கு வ வித் க் ெகா த்ேதன் 
மானியர் வில் யம்ஸ், மாக்ஸ் ல்லர், ஓல்டன் பர்க், ைரஸ் ேடவிட்ஸ் த ய 
அறிஞர்கள் எ தி ள்ள விஷயங்கைள ெயல்லாம் அவர் ப த் க்கூறக் கூற நான் 
உணர்ந்  ெகாண்ேடன். மணிேமகைலயில் நில கின்ற ெபௗத்த உலகக் காட்சிகள் 
எனக்கு ஒவ்ெவான்றாகத் ெதளிவாயின. 
 
    ஒன்றைர வ ஷ காலம் ரங்காச்சாாியார் கும்பேகாணத்தில் இ ந்தார். அந்தக் 
காலங்களில் ஓய்  உள்ள ேபாெதல்லாம் அவ க்குச் சிரமங் ெகா த் க் ெகாண்ேட 
வந்ேதன். அப்பால் அவைரச் ெசன்ைனப் பிர ெடன்  காேலஜூக்கு 
மாற்றிவிட்டார்கள். பிறகும் வி ைறக் காலங்களில் ெசன்ைனக்கு வந்  இரண்  
மாதங்கள் தங்கியி ந்  அவைரக் கண்  விஷயங்கைளக் ேகட் க் 
குறிப்ெப க்கலாேனன். இப்ப  ஐந்தா  வ ஷங்கள் ெபௗத்த மதத்ைதப் பற்றிய 
ெசய்திகைள நான் அறிந் வந்ேதன்; ரங்காசாாியாரவர்கள் எனக்கு உபாத்தியாயராக 
இ ந்  கர்பித்தார்கெளன்  ெசால்வ  பின் ம் ெபா த்தமாக இ க்கும். 
 
    'இனிேமல் மணிேமகைலைய ெவளியிடலாம்' என்ற ணி  எனக்கு உண்டாயிற் . 
அதற்குப் பைழய உைர இ ப்பதாகத் ெதாியாைமயால் நாேன என் சிற்றறி க்கு 
எட் ய வைரயில் ஒ  குறிப் ைர எ திேனன். அதேனா  ெபௗத்த சமயத்ைதச் சார்ந்த 

ம்மணிகளாகிய த்தன், ெபௗத்த தர்மம், ெபௗத்த சங்கம் என் ம் ன்ைற ம்பற்றிய 
வரலாற்ைற ம் எ தினால் ப ப்பவர்க க்கு உபேயாகமாக இ க்கு ெமன்  
ரங்காசாாியார் வற் த்திக் கூறினார். அங்ஙனேம அதைன ம் அவர் உதவியினால் 
எ திச் ேசர்த் ப் பதிப்பிக்கலாேனன். 
 
    த்த சாித்திரம் த யவற்ைற எ தியேபா  இைடயிைடேய பல பைழய 
தமிழ்ச்ெசய் ட்கைளப் ெபா த்தியி ப்பைதக் ேகட்  ரங்காசாாியார் அைடந்த 
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சந்ேதாஷத்திற்கு அளவில்ைல. "அந்தக் காலத்திேல இவ்வள  பிரசித்தமாக இ ந்த 
விஷயங்கள் இப்ேபா  அழிந்  ேபாயினேவ!" என்  அவர் வ ந்தினார். 
 
    மணிேமகைல 1898-ஆம் வ ஷம் பதிப்பித்  நிைறேவறிய . அதன் க ைரயில் 
ரங்காசாாியார் ெசய்த மேகாபகாரத்ைத நான் குறித்தி க்கிேறன். 
 
    தமிழ்மகள் தன மணிேமகைலைய இழந்தி ந் தாள். அதைனக் கண்ெட க்கும் ேப  
எனக்கு வாய்த்த . ஆயி ம், அதிற் பதித்தி க்கின்ற ரத் தினங்களின் தன்ைம 
இன்னெதன்  த ல் எனக்குத் ெதாியவில்ைல. அதைன ரங்காசாாியார் அறிவித்தார். 
மணிேமகைல மீட் ம் லக்கப் ெபற் த் தமிழ்மகளின் இைடைய அலங்காித்  
நிற்கின்ற . 
 
    இதைன எ ம்ேபா  என் மனத்தி ள்ள நன்றியறி  வைத ம் உணர்த்த 
எனக்குச் சக்தி யில்ைல. அதைன ேந க்கு ேநர அறிந் ெகாள்ள ரங்காசாாியா ம் 
இல்ைல. ஆனா ம் என்ன? அவர் ெபயைர இன் ம் நான் நிைனந்  நன்றியறி டன் 
வாழ்த் கின்ேறன்; என் மனத்தில் அவர் என் ம் இ ந் ெகாண் தான் இ க்கிறார். 
----------------------------------- 
 

3. ெசண்டலங்காரர் 
 
    வில் த் ரார் பாரதம் தமிழிேல சுைவ ைடயவர் க க்கு இனிைம த ம் 
காவியங்களில் ஒன் . சங்ககாலத்திேல பாரதம் ஒன்  இ ந்த . ஆனால், 
உைரயாசிாியர்களால் ேமற்ேகாளாகக் காட்டப் ெபற்றைமயின் சில ெசய் ட்கள் 
மாத்திரம் இப்ேபா  உயிர்தாித்  நிற்கின்றன. அதற்குப் பிறகு ெதள்ளாெறறிந்த 
நந்திவர்ம பல்லவன் காலத்தில் இயற்றப்ெபற்ற பாரதம் ஒன்  உண் . அ  ற் ம் 
கிைடக்கவில்ைல. அைதப் ப த்  இன் வார் அாியர். பிற்காலத்தில் வில் த் ரார் 
இயற்றிய பாரதம் தமிழர்க ைடய உள்ளத்ைதக் கவர்ந்த ேபால ேவ  எந்தப் 
பாரத ம் கவர வில்ைல. இப்ெபா ம் தமிழ்நாட் க் கிராமங்களிேல தமிழறிந்ேதார் 
வில் பாரதப் பிரசங்கம் ெசய்வைதக் காணலாம். தமிழ் ைல ைறயாகப் பாடங் 
ேகட்பவர்கள் வில் பாரதத்ைதத் தவறாமற் ேகட்ப  வழக்கம். 
 
    நன் இளைமயிேல அந் ைலப் ப த்தகாலத்தில் அதி ள்ள சந்த அைமப்ைபக் 
கண்  வியந்ேதன். அந் ன் நைடயிேல ஒ  தனியான கம்பீரம் உள்ள . 
இடத் க்ேகற்ற சந்தங்கள் அதில் மிக அழகாக அைமந்தி க்கின்றன. குதிைரயின் 
கதிெயா ம் ேதாின் கடகடேவாைச ம் யாைனயின் ழக்க ம் அந்தச் சந்தங்களிேல 
இ க்கும். வடெமாழிச்ெசாற்கைள ம் ெதாடர்கைள ம் வில் த் ரார் தைடயின்றி 
மிகுதியாக எ த்  ஆ கின்றார். 
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    சபாப வத்திேல சூ ேபார்ச் ச க்கத்தில் த ம த்திரர் சகுனி டன் சூதா த் 
ேதாற்ற வரலா  ெசால்லப்ப கிற . சூதாட்டம் ந்தபிறகு ாிேயாதனன் 
அரசைவக்குத் திெரௗபதிைய அைழத்  வ ம்வண்ணம் தன தம்பி ச்சாதன க்குக் 
கட்டைள-யி கிறான். காந்தாாிேயா  இ ந்த திெரௗபதிைய அவன் வ யப் பி த்  
இ த்  வ கின்றான். 
 
        "தண்டார் விடைல தா ைரப்பத் 
              தாய் ன் ன கித் தாமாைரக்ைகச் 
        ெசண்டால் அவள்ைபங் குழல்பற்றித் 
              தீண்டா னாகிச் ெசல்கின்றான் 
        வண்டார் குழ  டன்குைலய 
              மானங் குைலய மனங்குைலயக் 
        ெகாண்டா ாி ப்ப ெரன் ெநறிக் 
              ெகாண்டா ளந்ேதா ெகா யாேள" 
 
    என்ற ெசய் ளில், அவன் திெரௗபதிையப் பற்றி இ த் ச் ெசல் ம் ெசய்தி 
கூறப்ப கின்ற . "தன் ைடய தாயாகிய காந்தாாி, 'நீ ேபாய் வா' என்  கூற, 

ச்சாதனன் அன்ைன ேபான்ற திெரௗபதியின் ன் ெசன்  தன் ைகயி ள்ள 
ெசண்டால் அவள  கூந்தைல பற்றிச் ெசல்லலானான். ெகா ேபான்ற திெரௗபதி 
அந்ேதா! தன் குழல் குைலய மானங் குைலய மனங்குைலயத் தான் ெசல் மிடத்ேத தன் 
கணவர் இ ப்பர் என்ற ைதாியத்ேதா  ெசன்றாள்" என்ப  இச்ெசய் ளின் ெபா ள். 
 
    திெரௗபதி அக்காலத்தில் தீண்டாத நிைலயில் இ ந்தாெளன்  ெதாிகின்ற . 
பின்ேன ஓாிடத்தில், 
    "தீண்டாத கற் ைடய ெச ந்தி ைவ" 
 
    என்  அந் லாசிாியேர குறிப்பிக்கின்றார். அதனால் தான் ச்சாதனன் அவைளக் 
ைகயாற் பற்றாமல் ெசண்டாற் பற்றிச் ெசன்றாெனன்  ஆசிாியர் கூறினார். 
இவ்விஷயங்கைள யான் பலாிடத்தில் என் இளைமயிேல ேகட் க்கிேறன். 
    'ைகச் ெசண்டால் அவள்ைபங் குழல்பற்றி' 
 
    என்ற இடத்தில் குறிக்கப்ெபற்ற ெசண்  என்பதற்குப் ச்ெசண்  என்ேற ெபா ள் 
ெசய்  வந்தனர். ' ச்சாதனன் ைகயில் ச்ெசண்  ஏ ? திெரௗபதி கூந்த ல் 
அணிந்தி ந்த மாைலையப் பி த்  இ த்தான் என்  ெசால்லலாமா? பாட் ல் 
ெதளிவாகக் ைகச்ெசண்டாெலன்  ெசால்லப் பட் க்கிறேத. தீண்டாத நிைலயில் 
உள்ள அவள் கூந்த ல் மாைல அணிவ ம் ைகயில் ெசண்  ைவத்தி ப்ப ம் 
இயல்பல்லேவ? ெசண்ெடன்பதற்குப் பந்ெதன்  ஒ ெபா ள் உண் . அைத 



 20

அைமத் ப் பார்க்கலாமா? பந் க்கு இங்ேக என்ன சம்பந்தம்?' என்  
இவ்வாெறல்லாம் எனக்கு அ க்க  ஐயங்கள் ேதான்றிக்ெகாண்ேட இ ந்தன. 
 
    தி விைளயாடற் ராணத்தில் ேசாமசுந்தரக் கட ள் உக்கிரகுமார க்கு ேவல் வைள 
ெசண்  வழங்கியதாக ஒ  தி விைளயாடல் இ க்கிற . அங்ேக கூறப்ப ம் ெசண்  
எ ? அந்தச் ெசண்ைடக் ெகாண்  அவர் ேம ைவ எறிந்ததாகப் ராணம் 
கூ கின்ற . பலர் அதற்குப் பந்ெதன் ம், ச்ெசண்  ேபான்ற ஆ தெமன் ம் 
ெபா ள் கூறினர். ஐயனார் தி க்கரத்தில் ெசண்  இ க்கிறெதன் ம், காிகாற்ேசாழன் 
இமயமைலையச் ெசண்டால த் த் திாித்தாெனன் ம் சில ெசய்திகள் ல்களால் 
ெதாிந்தன. அந்தச் ெசண் கள் யாைவ? பந்தா? மலர்ச்ெசண்டா? ெசண்  ேபான்ற 
ஆ தமா? எல்லாம் சந்ேதகமாகேவ இ ந்தன. நான் பலைரக் ேகட் ப் பார்த்ேதன். 
சமயம் ேபால அவர்கள் விைட பகர்ந்தார்கள். 
 
    சற்ேறறக்குைறய நாற்ப  வ ஷங்க க்கு ன், வழக்கமாக நான் ெசய் வ ம் 
தமிழ் யாத்திைரயில் ஒ  ைற ெபாைறயா  த ய இடங்க க்குப் ேபாக ேநர்ந்த . 
என்ேனா  இ ந்  தமிழ்ப்பணிக்கு உதவி ாிந்  வந்த தி மா ர்க் 
கி ஷ்ைணயெரன்பவ டன் அம் ைற றப்பட்ேடன். மா ரத்ைதக் கடந்  ஆ ைமல் 

ரத்தி ள்ள ஆ பாதி என் ம் ஊ க்க கில் ெசன்  ெகாண் ந்ேதாம். அங்ேக 
வழியில் கீழ்ேமல் அக்கிரகாரத் க்குப் பின்பக்கமாக வட ற ள்ள குளத்தின் 
கீழ்கைரயில் ஒ  ெப மாள் ேகாயில் இ ந்த . அக்ேகாயி ன் வாச ல் அத ைடய 
தர்ம கர்த்தா ம் ேவ  சில ம் நின் ெகாண் ந்தனர். அவர்கள் இ ந்த நிைலயப் 
பார்த்தேபா  யாேரா ெபாிய உத்திேயாகஸ்தர் ஒ வ ைடய வரைவ எதிர்பார்த் க் 
ெகாண்  நிற்பதாகத் ேதாற்றிய . எங்கைளக் கண்ட டன் தர்மகர்த்தா என்ைன 
அவ் த்திேயாகஸ்தராக எண்ணிக்ெகாண்டா ெரன்  ஊகித்ேதன். அந்தக் கலத்தில் 
உத்திேயாகஸ்தராக இ ந்தா ம் ேகாவி க்குப் ேபாகும் ேபா  ைவதிகக் 
ேகாலத்ேதா தான் ேபாவ  வழக்கம். ஆத ன் நான் மிக ம் சாதாரண உைட 
யணிந்  ெசல்வைதக் கண் ம் அவர் என்ைனேய உத்திேயாகஸ்தராக 
எண்ணிவிட்டார், "வா ங்கள், வா ங்கள்" என்  உபசாித்  வரேவற்றார். 
 
    யாேரா ஓர் உத்திேயாகஸ்தர் அவ்வாலயத்ைதப் பார்க்க வ வதாகச் 
ெசால் யி ந்தாராம். அதற்காகப் ெப மா க்கு அலங்காரம் ெசவ்ைவயாகச் 
ெசய்தி ந்தார்கள். தர்மகர்த்தா ம் நல்ல உைடகைள உ த்  அலங்காரம் ெசய்  
ெகாண்  நின்றனர். பிரஸாதங்க ம் ெப மா க்கு நிேவதனம் ெசய்த வியாஜமாக 
உத்திேயாகஸ்தாின் ெபா ட்  த்தமாக ைவத்தி ந்தனர். அவர்கள் ெந ேநரம் 
காத்தி ந்தார்கள். உத்திேயாகஸ்தர் வரவில்ைல. அந்த நிைலயிேல என்ைனக் 
கண்ட டன் அவெரன்ேறா அவரால் அ ப்பப்பட்டவெரன்ேறா தான் 
தீர்மானித்தி க்க ேவண் ம். தர்மகர்த்தா எங்கைள உள்ேள அைழத் சு ெசன்றார். 
ெப மாைளத் தாிசனம் ெசய்  ைவத்தார். அவர் எதிர்பார்த்தவர் நான் அல்லெவன்  
உடனி ந்தவரால் அறிந்  ஏமாந்  ேபானார். 
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    ஆனா ம் அவர் அைதக் காட் க் ெகாள்ளவில்ைல. கும்பேகாணத்தில் நான் 
ேவைலயில் உள்ளவெனன்  ெதாிந்த டன் தம் ைடய ெப ைம அங்ேக 
பரவட் ெமன்  எண்ணியி ந்தா ம் இ க்கலாம். எப்ப யாயி ம் எங்க க்கு எதிர் 
பாராதப  திவ்ய தாிசன ம் வயிறார இனிய பிரஸாதங்க ம் கிைடத்தன. 
 
    தாிசனம் ெசய்தேபா  ெப மாள் தி நாமம் ராஜேகாபாலப் ெப மாெளன்  
அறிந்ேதன். அவர் தி க்கரத்தில் பிரம்ைபப்ேபால ஒன்  காணப்பட்ட . அதன் 
தைலப்பில் இரண்  வைள கள் இ ந்தன. நான் அ கா ம் ெப மாள் தி க்கரத்தில் 
அத்தைகய ஒன்ைறக் கண்டதில்ைல; ஆதலால் தர்மகர்த்தாைவ ேநாக்கி, "இ  திதா 
யி க்கிறேத; என்ன?" என்  ேகட்ேடன். "அ  தான் ெசண் " என்  அவர் கூறினார். 
"ெசண்டா!" என்  ெசால்  அப்ப ேய சின் விட்ேடன். "எங்ேக, அைத நன்றாகக் 
காட்டச் ெசால் ங்கள்" என்  ேவண் ேனன். 
 
    ேகாயில் அர்ச்சகர் கற் ர தீபத்தால் அந்தச் ெசண்ைட நான் நன்றாகப் பார்க்கும்ப  
காட் னார். நான் அைதக் கவனித் ப் பார்த்ேதன். என் மனக்கண் ன் அப்ேபா  
திெரௗபதியின் உ வம் வந்  நின்ற ; ச்சாதனன் தைலப்  வைளந்த பிரம் ேபான்ற 
ஒ  க வியால் அவள் கூந்தைலப் பற்றி யி க்கும் காட்சி வந்த . அ த்தப யாக 
உக்கிர குமாரர் ேம மைலைய அந்தக் க வியால் எறிந்  திாித்த ேதாற்றம் 
ேதாற்றிய . அவர் மைறந்தார். காிகாலன் ைகயில் ெசண்டா தத் ேதா  நின்றான். 
ஐயனா ம் நின்றார். அவர்கள் ைகக ளில் எல்லாம் தைலப்  வைளந்த பிரம் ேபான்ற 
க விையக் கண்ேடன். சில நிமிஷங்கள் வைரயில் இந்த அகக் காட்சிகளால் 

ற லகத்ைத மறந்தி ந்ேதன். 
 
    அந்த அர்ச்சகர் காட் ய கற் ர தீபம் ெப மாள் தி க்கரத்தி ந்த ஆ தத்ைத 
எனக்குத் ெதளிவாகக் காட் ய . அதேனா  ெந ங்காலமாக என் மனத்தி ந்த 
சந்ேதக இ ைள அகற்றித் ச்சாதனன், உக்கிரகுமார், காிகாலன், 
ஐயனாெரன்பவர்கள் ைகயில் உள்ள க வி இன்ன  தாெனன்  அறி ம்ப ம் 
ெசய்த . 
 
    " ஐயா, நீங்கள் எனக்குப் ெபாிய உபகாரம் ெசய்தீர்கள். ெப மாளின் தாிசனத்தால் 
எனக்கு ஒ  ெபாிய லாபம் கிைடத்த ; என் மனம் சந்ேதாஷம் அைடந்த . 
இ வைரயி ம் இந்தச் ெசண்ைடப் பார்த்ததில்ைல. உங்கள் தையயால் இைதப் 
பார்த்ேதன்" என்  தர்மகர்த்தாைவ ேநாக்கிக் கூறிேனன். 
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    " இந்தப் ெப மா ம் மன்னார்கு யில் எ ந்த ளியி ்க்கும் ெப மா ம் ஒேர 
அச்சு. அங்கும் ெப மாளின் தி க்ைகயில் ெசண்  உண் . ெசண்டலங்காரப் 
ெப மாள் என் ம் அவர  தி நாமம் வழங்கும்" என்  அவர் கூறினார். 
 
    " சந்ேதாஷம். தங்க க்கு மிக ம் வந்தனம்" என்  கூறி விைட 
ெபற் க்ெகாணேடன். 
 
    அன் தல் என் சந்ேதகம் பறந் ேபாய் விட்ட . பிறகு ஆராய்ச்சி ெசய்யத் தமிழ் 
இலக்கியத்தில் பல ெசண் கள் கிைடத்தன. அவற்ைற நான் மிக ம் ெதளிவாக 
அறிந் ெகாண்ேடன். மன்னார்கு ப் ெப மா க்குச் ெசண்டலங்காரப் 
ெப மாெளன் ம் தி நாமம் உண்ெயன்  தர்ம கர்த்தா கூறியைத இலக்கிய 
வாயிலாக ம் நான் உ தி ெசய்  ெகாண்ேடன். ' ெசண்டலங்காரப் ெப மாள் 
வண்ணம்' என்ற பிரபந்த ெமான்ைற நான் ப த்தேபா  அந்த நிைன  எனக்கு வந்த . 
சுந்தர ர்த்தி நாயனார் தி க்கரத்தில் உள்ள ெசண் ம் ஓர் ஆ தெமன்  ெதாிந்  
ெகாண்ேடன். ெப மாள் தாிசனத்தின் பயன் ைகேமல் கிைடத்த . 
-------------------- 
 

4. 'இைடயன் எறிந்த மரம்' 
 
    தி ப்பனந்தாள்  காசிமடத்தில் வ ஷந்ேதா ம் நைடெப ம்  ஆதி 
குமரகு பர ஸ்வாமிகள் தின ைவபவத் க்கு வழக்கப்ப ேய 1937-ஆம்வ ஷம் நான் 
ேபாயி ந்ேதன். அப்ேபா  அந்த மடத்தில் மா கைளப் பா காப்பதற்காக வ வித்  
நியமிக்கப்ெபற்றி ந்த இைடயன் ஒ வைன நான் கண்  ேபசிேனன். அவ க்கு 
அ ப  பிராயத்திற்குேமல் இ க்கும். பல இடங்களி ந்  அ பவம் ெபற்றவன். 
அவனிடம் மா கைளப் பற்றிய விஷயங்கைள ெயல்லாம் ெதாிந்  
ெகாள்ளலாெமன்ப  என் அவா. ஆதலால் அவனிடம் விஷயங்கைள விசாாிக்கத் 
ெதாடங்கிேனன். அவன் த ல் தன் கைதையச் ெசல் க் ெகாண்டான். அந்த 
மடத்தில் தனக்கு எல்லாவித மான ெசௗகாியங்க ம் கிைடப்ப பற்றி நன்றி யறி டன் 
பாராட் ப் ேபசினான். அப்பால் மா களின் வைக, ெகாண்  மா கைள மடக்கிப் 
பி க்கும் ைறகள், பி த்தற்கு ேவண் ய க விகள் த ய பல விஷயங்கைள அவன் 
விாிவாக எ த் ைரத்தான். கயிற்றில் சு க்குப்ேபாட்  அடங்காத காைளகைள அதில் 
அகப்படச் ெசய் ம் விதத்ைதச் ெசால் த் தன் ைகயிற் ெகாணர்ந்தி ந்த கயிற்றில் 
அந்தச் சு க்ைக ம் ேபாட் க் காட் னான். 
 
    அவன் கூறிய ெசய்தி ஒவ்ெவான் ம் எனக்குப் தியதாக இ ந்த ; 
ஆச்சாியத்ைத ம் விைள வித்த . அந்தச் சமயத்தில் அவற்றால் ஒ வித மகிழ்ச்சி 
உண்டாயிற்ேற யன்றி அைவ என் மனத்திற் பதியவில்ைல. நான் மா கேளா  
பழகுபவனாகேவா, பல பசுக்கைள ைவத் க் காப் பாற் பவனாகேவா இ ந்தால், 
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அவன் கூறிய வற்ைறெயல்லாம் மனத்திற் பதித் க் ெகாண் ப்ேபன். எனக்கு 
அத்தைகய நிைல இல்ைலேய. இலக்கியத்தில் வ ம் பசுக்கைள ம், காைள கைள ம் 
அறிந்  இன் பவனாகிய எனக்கு அவன் ெசான்ன விஷயங்களில் கவனம் 
ஏற்படாத  வியப்பன் . ஆயி ம் அவன் கூறியவற்ைறக் குறித் க் ெகாண்ேடன். 
 
    அவன் இைடயர் கூட்டத்தில் வழங்கும் சில பழெமாழிகைளச் ெசால்ல 
ஆரம்பித்தான். அ பவத்தில் ேதாய்ந்  ப த்  உ ப்ெபற்றைவேய பழெமாழிகள். 
ஆத ன் அ கா ம் ெவ ம் விேநாதார்த்தகாக்க் ேகட் வந்த நான் என் கவனத்ைத 
அதிகமாகச் ெச த்தத் ெதாடங்கிேனன். 
 
    "எங்கள் ஜாதியிேல வாழ்த் ச் ெசால் ம் ேபா , 'நல்ெல ைம நாகு, நற்பசு 
ேசங்கன் , ஆ  கிடாய், அ யாள் ெபண்ெபற' என்  வாழ்த் வார்கள்" என்றான் 
அவன். எ ைம கிடாாிக் கன்ைற ம், பசு காைளக்கன்ைற ம், ஆ  கிடாய்க் 
குட் ைய ம், மைனவி ெபண் குழந்ைதைய ம் ெபற ேவண் ெமன்  அந்தச் 
சாதியினர் வி ம் வார்களாம். நாகு என் ம் ெசால் ெபண் எ ைமையக் குறிக்கும். 
இலக்கியத்திேல அச்ெசால் பயின்  வ ம். 
 
    அந்த இைடயன் ெமல்ல ெமல்லத் தன்னிடத்தி ம் சரக்கு உண்  என்பைதக் 
காட்டத் ெதாடங்கினான். 
 
    இைடயன் ஆ கைள ஓட் ம் மாதிாிைய அபிநயித் க் காட் னான்; 
"ஆ மா கைள நாங்கள் காட் ப் றங்க க்கு ஓட் க்ெகாண்  ேபாேவாம். அங்ேக 
மரங்களின் கிைளகைள எங்கள் வாளால் ெவட்  ேவாம். நாங்கள் ெவட் ம்ேபா  
கிைள வ ம் ண் த்  விழாமல் றிந்  ெதாங்கும். ஆ கள் அதில் 

ன்னங்காைல ைவத் க்ெகாண்  தைழ கைளத் தின் ம். அந்தக் கிைள அ ேயா  
அறாம ம், மற்றக் கிைளகைளப்ேபால மரத்ேதா  வ ம் ேசராம ம் இ க்கும்" 
என்  அவன் வ ணிக்கத் ெதாடங்கினான். 
 
    அவன் அந்த விஷயத்ைதச் ெசால்  வ ம் ேபா  நான் ஊக்கத்ேதா  கவனித்ேதன். 
அவன் அகக்கண்ணிற்குக் கா ம் மர ம் ஆ  மா க ம் ேதான்றின ேபா ம்! என் 
உள்ளத்திேலா ேவ  விதமான ேதாற்றம் உண்டாயிற் . அவன் இந்தப் 
பிரத்தியக்ஷமான உலகத்தி ள்ள காட்சிகைள நிைனந் ெகாண்ேட ேபசினான். 
அைதக் ேகட்கக் ேகட்கக் என் மனேமா தமிழ் இலக்கிய உலகத்திேல சஞ்சாரம் 
ெசய்யத்ெதாடங்கிய . 
 
    'இைடயர்கள் ஆ  மா க க்கு உண  அளிப்பதற்காக மரக்கிைளகைள ெவட் ச் 
சாய்ப்பார்கள்' என்ற ெசய்திைய அவன் ெசான்னேபா  எனக்குப் பழந்தமிழ் 

ல்களி ள்ள ெசய் ட்கள் ஞாபகத்திற்கு வந்தன. 
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    நம் மனமறிந்  ற் ம் நம்ேமா  பழகினவர் நம்மிடமி ந்  ஓர் உபகாரத்ைத 
எதிர்பார்க்கிறார்; வாய்விட் ம் ெசால் க் ேகட் வி கிறார். அவர் ேகட்கும்ேபா  
தாக்ஷிண்யத்திற்குக் கட் ப் பட்  அந்த உபகாரத்ைதச் ெசய்வதாக நாம் ஒப் க் 
ெகாள் கிேறாம். ஆனால், அவர் ேகட்கும் ெபா ேளா நம்மிடத்தில் இல்ைல. 
ேகட்பவர் ெந நாளா கப் பழகியவர். நாேமா வாக்குக் ெகா த்  விட்ேடாம்; 
நம் ைடய அளைவ நன்றாக ேயாசைன ெசய்யாமல் அவ க்கு ஒ  நம்பிக்ைகைய 
உண்டாகி விட்ேடாம். அந்த வாக்கு திைய நிைறேவற்ற யாமல் தத்தளிக்கிேறாம். 
" யா " என்  கைடசியில் ெசால்வ  நியாமாக ேதான்றவில்ைல . இந்த 
மாதிாியான தர்ம சங்கட நிைலைய ஓர் உபமானம் நன்றாக விளக்குகிற . நாம் 
'இைடயன் எறிந்த மரம் ேபால' இ க்கிேறாம். உபகாரத்ைத ம ப்பதற்கும் இல்ைல; 
ெசய்வதற்கும் இல்ைல. 
 
    இந்த விஷயத்ைதேய பதிேனண்கீழ்கணக்கு க்குள் ஒன்றாகிய பழெமாழி 
என்பதி ள்ள ஒ  ெசய் ள் ெதாிவிக்கின்ற . 
 
        *"அைடயப் பயின்றாெசால் ஆற் வராக் ேகட்டால் 
        உைடயெதான் றில்லாைம ெயாட் ன்-பைடெபற் 
        றைடய அமாத்தகட் ைபந்ெதா  அகஃதால் 
        இைட ெனாிந்த மரம்." 
        ------------- 
        "பயின்றா - பழகினவா. ஆற் வரா - ெசய்வாராக, ஒட் ன - சம் மதித்தால். 
ைபந்ெதா  : விளி. எறிந்த - ெவட் ய. 
 
    இைடயன் விாித் ைரத்த காட்சி ம் பழ ெமாழி ெசய் ம் ஒ ங்ேக என் மனதில் 
ஓ ன. 
 
    அவ்வா  ெவட் ம் ேபா  கிைள அ ேயா  வி ம்ப  ெவட் னால் என்ன ?" 
என்  நான் ேகட்ேடன். 
 
    "அப்ப  ெவட் னால் அந்த கிைள அப்பால் உபேயாகமில்லாமற் ேபாய்வி ம். 
நாங்கள் ெவட் ம் கிைளேயா, மரத்ேதா  ஒட் க்ெகாண் ப்பதால் ம ப ம் 
தைழக்கும்." 
 
    'இைடயன் எறிந்த மரம் வ ம் அறாமல் அைரகுைறயாக உயிர் 
ைவத் க்ெகாண் க்கும்' என்ற எண்ணத்ைத அவன் கூறிய விைட உண்டாக்கிய . 
அதைனத் ெதாடர்ந்தவாேற, 
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    " இைடமகன் ெகான்றவின்னா மரத்திேனன்"(1914) 
 
    என்ற சீவக சிந்தாமணி அ  ஞாபகத்திற்கு வந்த . 
 
    சீவகன் தன் ைடய தாையப் பார்த் த் தன் நிைலைய, "நான் என் தந்ைத 
மரணமைடயப் பின் பிறந்ேதன்; அன்றி ம் நீ ன்பத்தில் தங்க ம் நட் ைடயவர்கள் 
மனம் வ ந்த ம் இைடமகன் ெகான்ற இன்னா மரம் ேபால இ ந்ேதன்" என் ம் 
ெசாற்களால் விளக்குகிறான். நச்சினார்க்கினி யர் அந்த உவைமைய விாித் , 
'உயி டன் இ ந் ேதனாய்ப் பைகைய ெவன்ேற மல்ேலன், உயிைர 
நீத்ேத மல்ேலெனன்  க தி மரத்திேனெனன் றான்' என்  விேசஷ ைர 
எ கின்றார். அவ் ைர இைடயன் ெகான்ற மரத்தின் தன்ைமைய நன்கு 
விளக்குகிற . 
 
    அந்த இைடயன் ெசால் வந்த ெசய்திகள் இலக்கியப்ெபா ைளத் ெதளிவாக 
விளக்கின. இலக் கியங்களில் இைடயர்கைளப்பற்றி வ ணிக்கும் இடங் களில், 
'ஒ ெயறிதல்' என ஒ  ெதாடர் வ ம். 'ஒ ய எறிதல்' என்பேத அவ்வா  விகாரப்பட்  
வந்த . இைடயர்கள் ஒ ய எறிவார்கேள அன்றி அற் வி ம்பட எறியார் என்பைத 
அத்ெதாடர் குறிப்பைத அப்ேபா  ெதளிவாக நான் உணர்ந்ேதன். 
 
    "அவ்வள  ஜாக்கிரைதயாக ெவட் வ  கஷ்டமல்லவா?"என்  நான் ேகட்ேடன். 
 
    "அ  ைகப்பழக்கம். இல்லாவிட்டால் பழ ெமாழி வ மா?" என்றான் அவன். 
 
    "பழெமாழியா? என்ன அ ?" என்  ஆவ டன் வினவிேனன். 
 
    "'இைடயன் ெவட்  அறாெவட் ' என்ற பழெமாழிையத்தான் ெசால் கிேறன். 
எங்கள் ைகப்பழக்கத்ைத அந்தப் பழெமாழி ெதாிவிக்கிறேத." 
 
    நான் ஸ்தம்பித் விட்ேடன் என்ன அ ? ெசால்"நான் ம ப ம் ேகட்ேடன். 
 
    'இைடயன் ெவட்  அறாெவட் 'என் பைத ம ப ம் அவ ன் ெசான்னான். அ  
கா ம் அந்தப் பழெமாழிைய நான் ேகட்டேத இல்ைல. ஆத ன் அைதக் ேகட்டேபா  
எனக்குப் ெபாிய சந்ேதாஷம் உண்டாயிற் . இலக்கியங் களிேல 'இைடயன் எறிந்த 
மரம்'என்பைதப் ப த்த டேன க த்  விளங்கா . அதற்கு விேசஷ உைர ெசால்  
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விளக்கினால்தான் ெதாிய வ ம். ஆனால் அவன் கூறிய அந்தப் பழெமாழி 
இலக்கியத்திற் கண்ட ெதாடர்ெமாழியாகிய ட் ைடத் திறக்கும் திற ேகாலாக 
விளங்குகிற . 
 
    'இைடயன் ெவட்  அறாெவட் 'என்ற பழ ெமாழி எவ்வள  சுலபமாக ம் 
சு க்கமாக ம் இைடயன  ைகத்திறைமைய ம், மற்றவர்கள் ெவட் ம் ெவட் ற்கும் 
அவன  ெவட் ற்கும் உள்ள ேவற் ைமைய ம் ெதாிவிக்கின்ற ! 
 
        *"பைடநின்ற ைபந்தா மைரேயா டணிநீலம் 
        மைடநின் றல ம் வயலா  மணாளா 
        இைடய ெனறிந்த மரேமெயாத் திராேம 
        அைடய வ ளா ெயனக்குன்ற ன ேள" 
        (ெபாிய தி ெமாழி) 
 
    என்ற பாசுரத்தில் ஆழ்வார் கட ள  தி  வ ைளப் ெபறவில்ைலேய என்ற 
ஏக்கத்தால் மன மழிந் ம் ெப ேவாெமன்ற நம்பிக்ைகயால் உயிர் ைவத் க்ெகாண் ம் 
நிற்கும் நிைலைய 'இைடயன் எறிந்த மரத்ைத' உவைமயாக்கிப் லப்ப த்  கின்றார். 
அந்த உபமானத்தின் க த்ைத ஆயிரம் வார்த்ைதகளால் விாித்  உணர்த்தப் குவைத 
விட 'இைடயன் ெவட்  அறாெவட் ' என்ற சூத் திரத்ைத மாத்திரம் ெசால்  
நி த்தினாேல ேபா ம். 'சில்வைக ெய த்திற் பல்வைகப் ெபா ைள'ச் ெசறித்  
இனி  விளக்கும் அப்பழெமாழிையச் சூத்திரெமன்  ெசால்வதில் என்ன பிைழ? 
    ---------- 
    *நீலம்-நீேலாற்பலமலர். ஆ -தி வா  தி நகாிெயன் ம் தி மால் தி ப்பதி 
---------------------- 
 

5. மாவிந்த ராணம் 
 
    ெசன்ைனயில் ஏட் ச் சுவ கைளத் ெதாகுத்  ைவத் ப் பா காக்கும் 
அரசாங்கத் க் ைகெய த் ப் த்தகசாைலக்கு, இராசதானிக் கலாசாைலயில் 
வடெமாழிப் ேபராசிாியாரக  இ ந்த ராவ்பக ர் ம.ரங்காசாாியார் அதிபராக இ ந்தார். 
நான் ெசன்ன பட்டணத் க்கு ேவைலயாக வந்த ஆரம்பத்தில் திதாக எ தப்ெபற்  
வந்த அப் த்தகசாைலத் தமிழ்க் ைகெய த் ப் பிரதிகளின் விாிவான அட்ட 
வைணைய அவர் என்னிடம் காட் னார்.அந்தப் த்தகசாைல ெப ம்ெபா ள் 
ெசலவிட்  அைமக்கப் ெபற்ற . பலர் அதில் ேவைலயில் அமர்ந்  உைழத்  
வந்தார்கள். ெத ங்கு,கன்னடம்,மைலயாளம் இவ ற்றி ள்ள ஏட் ச் சுவ க ம் அதில் 
உண் . 
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    த்தகசாைலத் தைலவர் அப் த்தக அட்ட வைணைய என்னிடம் ெகா த் , "எங்கள் 
த்தக சாைலயில் இந்த அட்டவைணையத் ெதாகுத்  எ தி யி க்கிேறாம். இைதக் 

கவனித்  ஏதாவ  தி த்தம் ெசய்ய ேவண் மானால் ெசய்  ெகா த்தால் 
அ கூலமாக இ க்கும்" என்றார். அந்த  அட்ட வ ைணயில் ப ல  த மிழ் ல்க ளின் 
ெபய ர்க ள் காண ப்ப ட்ட ன . அப்ெபய ர்க ளிேல சில சில  பிைழ க ம் இ ந்த ன . 
 
    ஏட் ச் சுவ க ைளப் ப ற்றித் ெதாிந்  ெகாள் வ தில் மிக்க ஆவ ைடய என க்கு 
அக்க ன வான் அளித்த ேவைல "க ம்  தின்ன க் கூ  ெகா த்த  ேபால்' இ ந்த . 
அப் த்தகசாைலயில் இன்ன இன்ன சுவ கள் உள்ளனெவன்ப  ெதாிந்  எனக்கு 
ஏேத ம் உத மானால் பார்த் ப் பயன் ப த்திக் ெகாள்ளலாம் என்ப  என் 
எண்ணம். 
 
    ஆதலால் அந்த அட்டவைணைய ஆவேலா  பார்த்ேதன். பல பிரபந்தங்கள், 

ராணங்கள், இலக் கணங்கள், சாஸ்திரங்கள், ைவத்தியம், ேசாதிடம் த ய பலவைக 
ல்களின் ெபயர்கைள அதிற் கண் ேடன். சங்க ல்கள் அதிகமாக இல்லாவி ம் 

பிற் காலத் ல்கள் பல இ ந்தன. அச்சிட்ட த்தகங்க ளாக இ ந்தா ம் 
ஏட் ச்சுவ களின் உதவியால் பல அாிய தி த்தங்கள் கிைடக்கும். ஆதலால் ஏட் ச் 
சுவ கைள நான் எங்ேக ம் கா ம்ேபா , இைவ அச்சிடப்பட்டைவ என்  
நிைனத்  அலக்ஷியமாக இ ப்பதில்ைல. அச்சுப் பிரதிகளில் பலகாலமாகத் தீராமல் 
இ ந்த சந்ேதகங்கள் ஏ களிேல கண்ட பாட ேபதங்களினால் ெதளிவாகிய ண் . 
ஆத ன் ேமேல கூறிய த்தகசாைலயி ள்ள சுவ கைள இயன்ற வைரயில் 
மிகுதியாகப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலா ெமன்  க திேனன். 
 
    த்தக அட்டவைணையக் கூர்ந்  பார்த்  வந் ேதன். ராண வாிைசயிேல 
மாவிந்த ராணம் என்ற ஒ  ெபயைரக் கண்ேடன். அப்ெபயைர அதற்கு ன் நான் 
எங்கும் கண்ட மில்ைல; ேகட்ட மில்ைல; த ம த்திரர  பட்டாபிேஷகத்திற்குப் 
பின் உள்ள வரலா கைளக் கூ வதாகிய மாவிந்தெமன்ற ஒ  ல் உண் . அ  
மிக ம் எளிய நைடயில் அைமந்த . அ வாக இ க்கலாெமன்  த ேல 
எண்ணிேனன். அப்பால், 'மாவிந்த ராணெமன்  இ ப்பதனால் அந்த ல் ஒ  ஸ்தல 

ராணமாக இ க்குேமா' என்ற ஐயம் எனக்கு உண்டாயிற் . மாவிந்தெமன்ற ஸ்தலம் 
எங்ேக உள்ளெதன்  ேயாசித்ேதன். அப்ப  ஒ  ஸ்தலம் இ ப்பதாக என  
ஞாபகத் க்ேக வரவில்ைல. ேதவிைய விந்தாசனி என்  கூ வ ண் . விந்தகிாியில் 
எ ந்த ளியி க்கும் ேதவியின் கைழக் கூ ம் ராணமாக இ க்கலாேமா என்  
க திேனன். ேவ  சமயத்தா க்குாிய லாக இ க்குேமா என்ற ஐய ம் இைடேய 
எ ந்த . 
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    வசவ ராணம், சாந்தி ராணம் த ய ேவ  மத ல்களின் ெபயர்கள் அப்ேபா  
என் ஞாப கத்திற்கு வந்தன. 'சாி, அந்தப் த்தகத்ைதப் பார்த்  ஆராய்ச்சி 
ெசய்யேவண் ம்' என்  தீர் மானம் ெசய்  ெகாண்ேடன். 
 
    எனக்கு இ ந்த ஆவ னால் விைரவில் அந்தப் த்தகசாைலக்குச் ெசன்ேறன். 
அங்ேக சுவ கைளப் பலர் பார்த் ப் ப ப்பதற்கும் குறிப்ெப த் க் ெகாள்வதற்கும் 
வ வார்கள். அவர்க க்கு ேவண் ய த்தகங்கைள எ த் க் ெகா ப்பதற் குாிய 
ேவைலக்காரர்க ம் இ ப்பார்கள். 
 
    மாவிந்த ராணத்திற்குாிய எண்ைணக் கூறி அைத வ விக்கும்ப  அங்கி ந்த 
அதிகாாியிடம் ெசான்ேனன். அவர் ஒ  ேவைலக்காரைன அ ப் பினார். அவன் தன் 
வழக்கப்ப ேய அ ேமல் அ ைவத்  அந்த்தப் த்தகத்ைதத் ேத  எ த்  வரச் 
ெசன்றான். எனக்கி ந்த மேனாேவகத்ைத அவன் கண்டானா? அவன்பால் எனக்கு 
அப் ேபா  மிக்க ேகாபம் உண்டாயிற் . என் ெசய்வ ! ' த்தகம் வராமலா 
ேபாய்வி ம்? ஆக்கப் ெபா த் தவன் ஆறப் ெபா க்கக் கூடாதா?' என்  சமா தானம் 
ெசய் ெகாண்  ெபா த்தி ந்ேதன். 
 
    ேவைலக்காரன் கால்மணிேநரம் கழித்  ஒ  சுவ ையக் ெகாண் வந்  என் ைகயில் 
ெகா த் தான். அவசர அவசரமாக அைதப் பிாித் ப் பார்த் ேதன். அதில் ற்பகுதியில் 
சில ஏ கள் இல்ைல. பிாித்த டன் த ல் இ ந்த ஏட்ைடப் ப த் ப் பார்த்ேதன். 
என் ைடய ஆத்திரம் இ ந்த இடம் ெதாியாமல் மைறந்த . 'மைல கல்  எ  
பி த்த ' ேபால இ ந்த . நான் ெபாிய ஏமாற்றத்ைத அைடந்ேதன். 'இதற்குத்தானா 
இவ்வள  ஆவேலா  ஓ வந்ேதாம்!' என்  என் ெசயைல நாேன 
இகழ்ந் ெகாண்ேடன். 
 
    "இந்த அட்டவைணையத் ெதாகுத்த த்திசா  யாேரா?' என்  அந்த அதிகாாிைய 
வினவிேனன். 
 
    "எங்கள் த்தகசாைலப் பண் தர்" என்றார் அவர். 
 
    "பண் தரா?" என்  நான் வியப்ேபா  ேகட்ேடன். 
 
    "ஆமாம்" என்  அவர் அ த்தமாகக் கூறினார். 
 
    "அவைர நான் பார்க்கலாேமா?" 
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    "ஆகா! தைடயின்றிப் பார்க்கலாம்." 
 
    அவர் ெசால் ய ப்பேவ பண் தர் வந்தார். வ ம்ேபாேத அவர் எைத ம் லக்ஷியம் 
ெசய்யாத இயல் ைடயவெரன்  ெதாிந்த . 
 
    "இந்த அட்டவைணைய எ திய  தாங்கேளா?" என்  அவைரக் ேகட்ேடன். 
 
    "ஆமாம். பின் ேவ  யார் எ வார்கள்? நான்தான் ஏட் ச் சுவ கைள ஆராய்ந்  
சிரமப் பட் க் குறித்ேதன்." 
 
    "அப்ப யா! இதில் மாவிந்த ராணம் என்  ஒ  த்தகத்தின் ெபயர் இ க்கிறேத; 
அந்தப் ெபயைர நீங்கள் எப்ப க் கண் பி த்தீர்கள்?" 
 
    "எல்லாம் அந்த அட்டவைணயிேலேய ெதளிவாக இ க்கும். த்தகம் தாேன 
ெசால் ேம. அைதப் பார்த்தால் எல்லாம் ெதாி ம்." 
 
    "அட்டவைணையப் பார்த் த்தான் த்தகத் ைதத் ேத ேனன். இேதா இ க்கிற  
அந்தச் சுவ . இதன் ெபயர் மாவிந்த ராணெமன்  நீங்கள் எ தியி க்கிறீர்கள்." 
 
    "ஆமாம். நான்தான் நன்றாக ஆராய்ந்  ஊகித் க் கண் பி த் ப் 
ேபாட் க்கிேறன்." 
 
    எனக்கு அவ ைடய இயல்ைபக் கண்  சிாிப்  ஒ  பக்க ம் ேகாபம் ஒ  பக்க ம் 
வந்தன. 
 
    "எைதக் ெகாண்  ஆராய்ந்தீர்கள்?" என்  மீண் ம் வினவிேனன். 
 
    "இங்ேக ெகா ங்கள் அைத. நான் ெசால்  கிேறன்" என்  பண் தர் அந்தச் 
சுவ ைய என் ைகயி ந்  வாங்கிக்ெகாண்டார். அதில் உள்ள ெசய் ைள அவர் 
ப த்தார். 
 
    "மாவிந்த ெமன் ம் வளநாக கூற ற்றாம்" 
 
    என்ற பகுதி த ல் இ ந்த . அைதப் ப த் க் காட் , "இந்தப் பாட்ைடப் 
பா ங்கள். இதில் மாவிந்த ெமன் ம் ெபயர் ெதளிவாக இ க்கிறேத. இ  
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ெதாியவில்ைலயா? இந்தப் ெபயேர இ  மாவிந்த ெமன் ம் ஸ்தலத்தின் 
ராணெமன்பைத விளக்க வில்ைலயா? தற் பக்கத்திேலேய இந்த அைடயாளம் 

இ க்கும்ேபா  நீங்கள் இைதக் கவனிக்காமல் என்ைனக் ேகட்கிறீர்கேள" என்  அவர் 
கூறினார்; ன்பி ந்த்ைதவிட அப்ேபா  அவர் ெதானி மிக ம் கம்பீரமாகேவ 
யி ந்த . என் அறியாைம யால் நான் விஷயத்ைதத் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல 
ெயன்ப  அவர் எண்ணம். 
 
    அவர் ேபசப் ேபச எனக்குச் சிாிப்ேபா தாங்க யவில்ைல. "நீங்கள் ைநடதம் 
ப த்த ண்டா?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "ைநடதம் ப க்காமலா இ ப்ேபன்? நான் ஒ  ெபாிய வித் வா ைடய ம மகன்" 
என்  அவர் சிறி  சினக் குறிப்ேபா  ெசான்னார். உடேன பக்கத்தில் நின்ற 
ேவைலக்காரன் ஒ வைன அைழத் ேதன். 
 
    "அப்பா, இந்தப் ஸ்தகசாைலயில் ைநடத ெமன்ற ஸ்தகத்தின் அச்சுப் 
பிரதியி ந்தால் எ த் க்ெகாண்  வா" என்ேறன். அவன் அைதக் ெகாணர்ந்தான். 
அைதப் பிாித்  நாட் ப்படலத் தின் இ தியி ள்ள ேமற்கூறிய ெசய் ைளக் 
காட் ேனன். பண் தர் அைதப் பார்த்தார்; 
 
        "ெகால் ைல ேவற்க ணல்லார் ெகா நேரா  நீத்த 
        வில் மிழ் கலன்கள் யா  மிளிர்சுட ெராிக்கு மாற்றால் 
        எல் ம் பக ந் ேதான்றா திைமயவ லக ேமய்க்கும் 
        மல்லன்மா விந்த ெமன் ம் வளநகர்* கூற ற்றாம்." 
 
    என்ப  அச்ெசய் ள். 
 
    "நீங்கள் ைநடதத்ைதச் சாியாகப் பார்த்ததில்ைல ேபா க்கிற . இந்தச் சுவ ையக் 
ெகாஞ்சம் பின் னாேல ரட் ப் பார்த்தி ந்தால் உங்க க்ேக இ  நளன் கைதெயன்  
ெதாிந்தி க்கும். ேபான  ேபாகட் ம். நான் ஏமாற்றம் அைடந்தமாதிாி மற்ற வர்கள் 
ஏமாறாதப  இந்தச் சுவ யின் ெபயைர இனிேமல் ைநடதெமன்  மாற்றிவி ங்கள்" 
என் ேறன். 
 
    "ப த்தெதல்லாம் ஞாபகத்திேல இ க்கிறதா? ஆயிரத்தில் ஒன்  தவ வ  
வழக்கந்தான்" என்ற ப்ேபா  அப்பணி தர் ேவறிடஞ்ெசன்ற விட்டார். 
 
    அப்பால் நான் ராவ்பக ர் ரங்காசாாியாரவர் களிடம் ெசன்  த்தக 
அட்டவைணைய த  ந்  நன்றாகப் பாிேசாதித்ேத ெவளியிடேவண்ட ெமன்  
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ெதாிவித்ேதன். அங்ஙனேம ேவேறா  தக்க பண் தைரக்ெகாண்  வைத ம் 
பாிசீலைன ெசய்வித்  அட்டவைணைய ெவளியிட்டார்கள். 
-------------------- 
 

6. உத்தம சம்பாவைன 
 
    அமரவதி  ேசைஷயா சாஸ்திாிகைளத் ெதாியா தார் தமிழ்நாட் ல் இரார். 
ெதன்னாட் ல் ேதான்றிய ஆச்சாாிய ஷர்க ள் அவர் ஒ வர். அவர் 

க்ேகாட்ைட ஸமஸ்தானத்தில் திவானாக இ ந்தேபா  ெசய்த தி த்தங்கள் பல. 
அவ  ைடய வாழ்க்ைக நிகழ்ச்சிகள் மிக்க சுைவ ள்ளன. 
 
    இராமச்சந்திரத் ெதாண்ைடமாெனன் ம் அர சேர ேசைஷயா சாஸ்திாிகைளத் 
திவானாகப் ெபற்ற ேப ைடயவாராக இ ந்தனர். 
 
    க்ேகாட்ைடயில் ெதான்  ெதாட்  வ ஷந் ேதா ம் நவராத்திாி விழா மிக ம் 
சிறப்பாக நைட ெப ம். வடெமாழி, சங்கீதம் த யவற்றில் வல்ல வித் வான்க ம், 
ேவதம், சாஸ்திரங்கள் த ய வற்றில் ேதர்ந்த அறிஞர்க ம் அங்ேக ெசன்  தக்க 
சம்மானங்கைளப் ெபற் ச் ெசல்வார்கள், அன்னதானம் விேசஷமாக நைடெப ம். 

ற் க் கணக்கான வித் வான்கள் வந்  கூ வார்கள். வாக்கியார்த்தம் நைடெப ம்; 
உபந்யாஸங்கள் ெசய்யப்ப ம். அவரவர்க க்குத் தக்கப  உபசாரம் ெசய்  
அவரவர்கள் தங்கி இ க்க வசதியான இ க்ைககள் அைமக்கப்ப ம். தங்கியி க்கும் 
நாட் க க்கு அவர்க க்கு அரண்மைனயி ந்  உ ப் ைபகள் வ ம். சைபகள் 
நைடெப வ  மிக ம் விமாிைசயாக இ க்கும். விஜயதசமியன்ேறா ம  நாேளா 
அந்த வித் வான்க க்ெகல்லாம் ஏற்றப  சம்மானங்கள் ெசய்யப்ெப ம். 
 
    (அமராவதி  ேசைஷயா சாஸ்திாிகள் படம் இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள ) 
 
    ேசைஷயா ச ஸ்திாிக ள் திவானாக  வ ந்த  பிற கு ப ல  வ ைகயாக  உள்ள  
வித் வான்க ைடய தகு திைய அறி ம் ெபா ட்  அவ ர்க க்கு வினாப் ப த்திர ங்க ள் 
ெகா த் ப் பாீக்ஷித்  அவர்கள் ெப ம் அம்சத்தின் தரத்ைத அறிந்  அதற்ேகற்ற 
சம்மானம் ெசய் ம் வழக்கம் ஏற்பட்ட . இங்ஙனம் நைடெப ம் பாீைக்ஷயில் 
ேத பவர்க க்கு அவர் க ைடய தகுதிக்ேகற்ப  பாய் தல் பத்  பாய் 
வைரயிற் பாிசு அளிக்கப் ப ம். பாேய உய ர்ந்த சம்மானம்; அதைன உத்தம 
சம்பாவைன என்  ெசால்வார்கள். பாீைக்ஷ நைடெப ம்ேபா  சாஸ்திாிகள் 
உடனி ந்  கவனித் வ வார். பிரசித் தர்களான வித் வான்க க்குப் பாீைக்ஷ 
யில்லா மேல சம்மானங்கள் அளிக்கப்ப ம். 
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    இப்ப  நடந்  வந்தைமயால் வித் வான்கள் தங்கள் தகுதிக்ேகற்ற  
சம்மானங்கைளப் ெபற்றார் கள். தராதரமறிந்  பாிசளிப்பைதேய ெபாிதாகக் 
க பவர்களாகிய அவர்கள் இந்த ைறயின் சிற ப்ைப அறிந்  மிக ம் 
மகிழ்ந்தார்கள். வ ஷத் திற்கு வ ஷம் அதிகமான வித் வான்கள் வர 
ஆரம்பித்தனர்.அ வர்கெளக்ெகல்லாம் வழக்கப் ப ேய மாியாைதகள் ெசய்யப்ெபற்  
வந்தன. 
 
    ஒ  வ ஷ ம் ந வ ராத்திாியில் ஸ ர ஸ்வ தி ைஜக்கு த ல்நாள் சாஸ்திாிக ள் வித்தியா 
ம ண்ட  ப த்தில் வித் வான்க ைடய  கூட்ட த்தின் ந வில் அம ர்ந்தி ந்தார். ம நாள் 
இன்னார் இன்னா க்கு இன்ன  இன்ன  ச ம்மான ம் ெசய்வ ெதன்  நிச்ச ய ம் ெசய்  
ெகாண் ந்தார். அப்ெபா  ஒ வ ர் அவ ர கில் வ ந்  ஒ  க த த்ைத நீட் னார். 
அதில் "இைதக் ெகாண்  வ ப வ ைர உத்த ம  ச ம்பாவ ைன வ ாிைசயில் 
ேசர்த் க்ெகாள்ள  ேவண் ம்" என்ப  எ த ப்ப ட் ந்த . அத ன் கீழ் அர ச ைடய  த் 
திைர இ ந்த . சாஸ்திாிக ள் அைதப் ப த் ப் பார்த்  விய ப் ற்றார். ப த்த பின்  
க த ம் ெகாண ர்ந்த வ ைர ஒ ைற ஏற  இற ங்க ப் பார்த் தார்.அ ந்த  ம னித ைடய  

க த்தில் சிறித ள வாவ  அறிவின் ஒளிையேய அவ ர் காண வில்ைல. சாஸ்திாி க க்கு 
அவ ைரக் க ண்ட ேபா  ன்ன ைக உண்டா யிற் ; வ ந்த வ ைரப் பார்த்  "ச  ந்ேதாஷ ம்! 
நீர் என்ன  ேவைல பார்த்  வ கீறீர்?" என்  ேகட்டார். 
 
    வ ந்த வ ர்: நான் ம காராஜா க்கு நீர்ேமார் ெசய்  ெகா ப்ேபன். 
 
    சாஸ்திாிக ள்: அப்ப யா! நீர் ேமாாில் என்ன  ேசர்ப்பீர்? 
 
    வ ந்த வ ர்: ெப ங்காய ம், சுக்கு, உப் , எ மிச் ச ம்ப ழ ர ஸ ம் த ய வ ற்ைறப் 
ப க்குவ மாகச் ேசர்த் த் தாளிதம் ெசய்ேவன்; மகாராஜாவி ைடய வி ப்ப மறிந்  
ேவண் ய ைதச் ெசய்  ெகா ப்ேபன். 
 
    ச ஸ்திாிக ள், "ந ல்ல  காாிய ம். ம காராஜாவின் ம ன ம் ேகாணாம ல் ெசவ்ைவயாக  
நட  ந் வா ம்; ந ல்லேபர் எ ம்; ேபாய்வா ம்" என்  ெசால்  அ ப்பிவிட்டார். 
 
    வந்தவர் மிக்க சந்ேதாஷத்ேதா  ெசன்றார். அவர் ேபான ஐந்  
நிமிஷங்க க்குப்பின் மற்ெறா  வர் வந்தார். அவ ம் ஒ  க தத்ைதச் சாஸ்திாி 
களிடம் ெகா த்தார். அதி ம் ன்  எ தின  ப ேய எ தப்பட் ந்த . 
சாஸ்திாிக க்குப் பின் ம் வியப்  அதிகமாயிற் . அவ ம் ன்ன வைரப் 
ேபான்றவெரன்ேற சாஸ்திாிகள் உணர்ந்  ெகாண்டார்; அவைரப் பார்த்  "நீர் 
மகாராஜ க்கு என்ன பணி ெசய்  வ கிறீர்" என்  ேகட்டார். 
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    வந்தவர்: நான் நல்ல ரஸம் ெசய்  ெகா ப் ேபன். சீரக  ரஸம், ைமசூர் ரஸம் த ய 
பலவைக களில் மகாராஜா க்கு எ  பிாீதிேயா அைதச் ெசய் த ேவன். 
 
    சாஸ்திாிகள்: அப்ப யா!சந்ேதாஷம்,மகா ராஜாவின் தி ள்ளத் க்கு உகந்தப  
தவறாமற் ெசய் வா ம். 
 
    வந்தவர் தம் ைடய ேநாக்கம் நிைறேவ  ெமன்  எண்ணி மிக்க ஊக்கத் டன் 
ேபாய் விட்டார். 
 
    பிறகு ஒ வர் வந்தார்; மகாராஜாவின் த்திைர யிட்ட க தெமான்ைற நீட் னார்; 
தாம் மகாராஜா க்கு ேவப்பிைலக்கட்  பண்ணித் த வதாச் ெசான்னார். சாஸ்திாிகள் 
அவாிட ம் பிாியமாகப் ேபசி அ ப்பி விட்டார். இப்ப ேய ெபா  ெசய்  த பவ ம், 
உைடயணிவிப்பவ ம், ேவ  பணி விைட ெசய்பவர்க மாகப் பத் ப்ேபர் வைரயில் 
வந்  சாஸ்திாிகளிடம் க தங்கைளக் ெகா த் ச் ெசன்றார்கள். சாஸ்திாிகள் அதில் 
ஏேதா சூ  இ க்க ேவண் ெமன்  எண்ணி அவர்கள் ெகா த்த க தங்கைள 
ெயல்லாம் வாங்கி ைவத் க் ெகாண்டார். 
 
    ம நாட்காைலயில் சாஸ்திாிகள் எட் மணிக்கு அரசைரப் பார்க்கச் ெசன்றார். 
சாஸ்திாிகைளக் கண்ட டன் அரசர் அவைர ஓர் ஆசனத்தில் இ க் கச்ெசய்தார். பிறகு, 
"நவராத்திாி உத்ஸவத்தில் தங்க க்கு அதிக சிரமம்; எல்லாம் நன்றாக நைட 
ெப கின்றனவா? ேகாயில்களில் தர்மங்கள் ஒ ங் காகச் ெசய்யப்பட்  
வ கின்றனவா? வித்வத்சைப இந்த வ ஷம் எப்ப  இ க்கிற ?" என்  ேகட் டார். 
 
    "எல்லாம் நன்றாக நடக்கின்றன. வித் வான் கள் ெசன்ற வ ஷத்ைதக் காட் ம் 
இவ்வ ஷம் அதிகமாக வந்தி க்கிறார்கள். சுமங்க  ைஜ, ேகாயிற் காாியங்கள் 

த ய யா ம் குைறவல்லா மல் நைடெப கின்றன. எல்ேலா ம் தி ப்தியாக 
இ க்கின்றார்கள்" என்றார் சாஸ்திாிகள். 
 
    அரசர்: தாங்கள் கவனித் வ ம்ேபா  குைற  ேநர்வதற்கு நியாயம் இல்ைல. 
தாங்கள் ெசய்  வ ம் உபகாரங்கைள இந்த ஸமஸ்தானம் என்ைறக் கும் மறவா . 
 
    சிறி  ேநரம் அரசாிடம் இவ்வா  ேபசியி ந்  விட்  விைடெபற் க்ெகாண்  
ேசைஷயா சாஸ்திாி கள் பத்  அ  நடந்தார், பிறகு எைதேயா நிைனத் க் 
ெகாண்டவர் ேபாலத் தி ம்பிவந்தார். 
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    அரசர் மிக விைரவாக, "என்ன? என்ன? சாஸ்திாி கள் ஏதாவ  ெசால்ல 
ேவண் ேமா?" என்  ேகட்டார். 
 
    சாஸ்திாிகள்: ஆமாம். இப்ேபா  ஒன்  ஞாப கம் வந்த . அைதச் 
ெசால்லலாெமன்  வந்ேதன். 
 
    அரசர்: ெசால்லலாேம. 
 
    சாஸ்திாிகள்: இந்த வ ஷம் வந்தி க்கிற வித்  வான்கள் கூட்டத்ைதப் 
பார்க்கும்ேபா  எனக்ேக உள்ளம் ாிக்கிற . நம் ைடய ஸமஸ் தானத் க்கு இந்தப் 
ெப ைம ஒன்ேற ேபா ம். விஜயதசமியன்  எல்லா வித் வானகைள ம் ஒ  
வாிைசயாக ைவத்  மகாராஜா அவர்கேள பிரதக்ஷி ணம் ெசய்  மாியாைத ெசய் ம் 
இந்த வழக்கம் ேவ  எந்த இடத்தி ம் இல்ைல. இதனால் ேவ  இடங்க க்குச் 
ெசல்லாத மகா வித் வான்கள்கூட இங்ேக சம்மானம் ெப வைதப் ெபாிதாக எண்ணி 
வந் ேபாகிறார்கள். ேவ  சில ஸமஸ்தானங்களில் கிைடக்கும் சம்மானங்கைளக் 
காட் ம் இங்ேக கிைடப்ப  குைற . ஆனா ம் இந்தக்ெகௗரவத் ைதேய 
உயர்வாகக் க தி வ கிறார்கள். எவ்வளேவா பிரசித்திெபற்ற வித் வான்கள் 
வந்தி க்கிறார்கள். எல்லாம் நன்றாகேவ இ க்கின்றன. ஆனால் இரண்  தினங்களாக 
ஏேதா சில வார்த்ைதகள் என் காதில் வி கின்றன. 
 
    அரசர்: என்ன? என்ன? ெசால்லேவண் ம். 
 
    சாஸ்திாிகள்: அ த்த வ ஷம் இப்ப  யடப்ப  சந்ேதகெமன்  ேதாற் கிற . 
 
    அரசர்: ஏன்? என்ன காரணம்? 
 
    சாஸ்திாிகள்: நான் அங்கங்ேக இரகசியமாக ஆள் ைவத்  அவரவர்கள் ேபசுவைதக் 
கவனித்  வந்  ெசால் ம்ப  ெசய்வ  வழக்கம். அதனால் எனக்கு இந்த விஷயம் 
ெதாிந்த . ன்ேப ெசால்ல மறந் விட்ேடன். அவர்கள், 'நாெமல் லாம் இங்ேக 
தாரதம்யம் அறிந்  ெகௗரவிக்கிறார் கெளன்  வ கிேறாம். சம்மானத்ைத 
உத்ேதசித்  வரவில்ைல. இந்த வரம்  இந்த வ ஷம் ெகட் ப் ேபாகுெமன்  
ெதாிகிற . ஆராேரா சாமான்ய மனிதர்கெளல்லாம் நம் டன் வந்  உட்காரப் 
ேபாகிறார்களாம். இந்த வ ஷம் ஏேதா வந்  விட்ேடாம்; ந வில் தி ம்பிப்ேபாவ  
நன்றாக இரா . அ த்த வ ஷம் தல் வ வதில்ைல; வந் தால் மதிப் க் ெகட் வி ம்' 
என்  அங்கங்ேக கூ ப் ேபசிவ கிறார்கள். 
 
    அரசர்: அப்ப  அவர்கள் எண் வதற்கு என்ன காரணம்? 
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    சாஸ்திாிகள்: உத்தம சம்பாவைன ெசய்யேவண்  ெமன்  மகாராஜாவின் 
உத்தரைவக் ெகாண்  வந்  சிலர் என்னிடம் ெகா த்தார்கள். அவ  கேளா  சிறி  
ேநரம் ேபசியி ந்  அ ப்பிேனன். அவர்கள் தமக்கு உத்தம சம்பாவைன கிைடக்கப் 
ேபாவதாகப் பலாிடம் உத்ஸாகத்ேதா  ெசால் க் ெகாண்ேட ேபாய்விட்டார்கெளன்  
ேதாற் கின் ற . அைதக் ேகட்ட வித் வான்கெளல்லாம் அதி ப்திேயா  
ேபசிக்ெகாண் க்கிறார்கள். 
 
    அரசர்: அடடா! நான் அப்ப  ஒ வைர ம் அ ப்பவில்ைலேய! 
 
    சாஸ்திாிகள் தாம் வாங்கி ைவத்தி ந்த க தங் கைள உடேன எ த் க் காட் னார். 
அரசர் அைதப் பார்த் த் திைகத்தார்; "நான் அ ப்பவில்ைலேய" யாேரா பண்ணிய 
விஷமெமன்ேற எண் கிேறன்" என்றார் அரசர். 
 
    சாஸ்திாிகள்: இைவகைளக் ெகாண் வந்  ெகா க் கும்ேபா  நான் ேவ  என்ன 
நிைனக்க ம்? மகாராஜாவிடம் ெதாண் ெசய்பவர்கள் கவைல யின்றி 
இ க்கேவண் ய  அவசியந்தாேன? மகா ராஜாவி ைடய ேவைலக்காரனாகிய நான் 
மகாராஜா வின் தி ள்ளத்தின்ப  நடக்கேவண் யவனல் லவா? 
 
    அரசர்: அப்ப  அவசியெமான் ம் ேநர வில்ைலேய. 
 
    சாஸ்திாிகள்: ஒ ேவைள யா க்ேக ம் உதவி ெசய்யேவண் ெமன்  
மகாராஜாவின் தி ள்ளத்திற் ப மானால் எனக்குத் தனிேய சீட்  அ ப்ப லாம்; 
நான் உசிதம்ேபால அவர்க க்கு அ கூலம் ெசய்ேவன். வித் வான்க ைடய 
வாிைசயில் அவர் கைளச் ேசர்ப்ப  நன்றாக இரா . மகாராஜா உத் தரவின்ப  நான் 
ெசய்யக் காத்தி க்கிேறன். அவர் க க்குக் ெகா க்கும் பணத்ைதக் குதிைரக்கான 
ெகாள் ச்ெசலெவன்  எ திக்ெகாள்ளலாம்; பசு வின் ல் க்குாிய ெசலவில் 
ேசர்த் க் ெகாள்ள லாம்; ப த்திக்ெகாட்ைடச் ெசலவில் எ தலாம்; வாணம ந் ச் 
ெசலவில் கூட் க்ெகாள்ளச் ெசய் கிேறன். அதனாற் குற்றமில்ைல. 
 
    அரசர் தம்மிட ள்ள ேவைலக்காரர்கைளக் கூப் பிட்  யார் க தம் 
ெகா த்தாெரன்  விசாாித்தார். ஒவ்ெவா வ ம் "நான் அல்ல","நான் அல்ல" என்ேற 
ெசால் விட்டனர். பிறகு ஒ வர் மட் ம் தாம் ெசய்ததாக ஒப் க் ெகாண்டார். அரசர் 
அவ ைரக் கண் த்  அ ப்பினார். 
 
    சாஸ்திாிகள் அரசாிடம் விைட ெபற் ச் ெசன்றார். வித் வான்க ைடய 
சம்பாவைன ம் வழக் கம்ேபாலேவ சிறப்பாக நடந்த . 
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    இந்த வரலாற்ைறப் பிற்காலத்தில் என்னிடம் சாஸ்திாிகேள கூறிய ண் ; 
அப்ெபா  அவர் "மகாராஜாைவ ேவைலக்காரர்கள் பல ைற வற் த்தி 
யி க்கலாம்.அ வர் அவர்க ைடய நச்சுப் ெபா க்க யாமல் ஏதாவ  அ கூலமாக 
விைட கூறியி ப்பார். அைத அறிந்  மகாராஜாேவா  ெந ங்கிப் பழகுபவர் யாேரா 
மகாராஜவி ைடய த்தி ைரைய ைவத் க் க தங்கைளக் ெகா த்த ப்பி விட் டார். 
நான் ஏமாந்  ேபாகலாமா? இைத ராஜா க்குத் ெதாிவிக்கேவண் ெமன்ேற ேபாய்ச் 
ெசான் ேனன். அந்தக் க தம் ெகாண்  வந்தவர்கைள, குதிைர, மா  

த யைவகேளா  ேசர்க்க ேவண்  ேமயன்றி வித் வான்கேளா  ேசர்க்கக் கூடா 
ெதன்பைதக் குறிப்பாக மகாராஜாவிடம் ெசால்  விட்ேடன். மகாராஜா ம் 
ெதாிந் ெகாண்டார். 
 
    நான் ெசான்ன விஷயங்களில் அேநகம் என் கற் பைன" என்  ெசால் ச் சிாித்தார். 
 
        "ெபாய்ைம ம் வாய்ைம யிடத்த ைரதீர்ந்த 
        நன்ைம பயக்கு ெமனின்." 
 
    என்ற குறள் அப்ேபா  என் ஞாபகத் க்கு வந் த் . 
---------------------- 
 

7. "அந்தத் ெதா சு" 
 
    கும்பேகாணம் காேலஜில் நான் ேவைலபார்த்  வந்தேபா , கைடசியாக 1894-ஆம் 
வ ஷம் தல் காவிாியாற்றின் ஓரத்தில் சகாஜி நாயகர் ெத வில் உள்ள என் ெசாந்த 

ட் ல் வசித்  வந் ேதன். அப்ேபா  ஒ நாள் என் த்தக ஆராய்ச்சி ேவைலக்கு 
உதவியாக இ ந்த ஒ  நண்ப ம் நா ம் என் ஜாைகயி ந்  ெத வழியாக ேமற்ேக 
ெசன்  ெகாண் ந்ேதாம். எங்க க்கு எதிேர ெபாிய இரட்ைட மாட்  வண்  
ெயான்  வந்த . அவ்வண்  எங்கள் அ ேக வந்த ம், "நி த் ; நி த் " என்  
வண் க்கார க்கு உள்ேளயி ந்த வர் உத்தர ெசய்தார். வண்  நின்ற . அதி ந்  
ஒ  கனவான் கீேழ குதித்தார். அவர் எங்கைளக் கண் தான் இறங்கினாெரன்  
ெதாிந் ெகாண்  நாங்க ம் நின்ேறாம். 
 
    அவர் ஒ  ெபாிய தனவான். அ ப  பிராயத் திற்கு ேமற்பட்டவர். நன்றாக உண்  
உ த்  வாழ ேவண்  ெமன்ப  அவ ைடய ெகாள்ைக. 
 
    அக்கனவாைன நான் கண்ட டன்,"வா ங்கள், வா ங்கள்" என்  ெசான்ேனன். 
 
    அவர் எங்கள ேக வந்தார். 
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    "எங்ேக, உங்கைள இப்ெபா  காண ய வில்ைலேய. உங்கைளப் நான் பார்த்  
நா  வ ஷங்க க்கு ேமேல இ க்கும்" என்ேறன். 
 
    "ஆமாம்! அெதல்லாம் இ க்கட் ம்; இப் ெபா  அந்தத் 'ெதா சு'இ க்கிறதா? 
விட் விட்டீர்கள?" என்  அவர் என்ைனக் ேகட்டார். என் பக்கத்தில் இ ந்தவர் 
திைகத்தார். 
 
    நான் சிாித் க் ெகாண்ேட "நீங்கள் ெசான் னைத நான் ேகளாமல் இ ப்ேபனா? 
என் ைடய சந்ேதாஷத்ைத ம் ெசௗக்கியத்ைத ம் ெக த் க் ெகாள்ேவனா?" 
என்ேறன். 
 
    "நான் ெசான்னைதக் ேகட்பீர்கெளன் தான் ெசான்ேனன். சந்ேதாஷம். 
இப்ேபாதாவ  நான் நல்லதற்காகச் ெசான்ேனெனன்  ெதாிந்  ெகாண்டீர்கேள! 
அ ேவ ேபா ம். உங்கள் ேதகம் இப்ெபா  ெகாஞ்சம் மி மி ப்பாக இ க்கிற . 
அதி ந்ேத அந்தத் ெதா ைச விட் ப்பீர்கெளன்  ஊகித்ேதன். உங்கள் க ம் 
ெதளிவாக இ க்கிற " என்றார் அவர். 
 
    'உங்க ைடய அன்ைப ம் அ கூல வார்த்ைதைய ம் நான் மற க்கமாட்ேடன்" 
என்  நான் ெசான்ேனன். 
 
    உடேன அவ க்கு அதிக  மகிழ்ச்சி உண் டாயிற் . தம் ைடய வார்த்ைதைய நான் 
ேகட் ப் பயனைடந்ேதெனன்  அவர் எண்ணிக் ெகாண்டார். 
 
    "நான் உங்கைளவிட மிக ம் ெபாியவன். தியாக ராச ெசட் யார்கூட இப்ேபா  
இல்ைல. உங்க க் குச் ெசால் கிறவர்க ம் இல்ைல.நீங்கள் இப்ேபா  இ க்கிறப  

ன்ேப இ ந்தால் இன் ம் ெசௗக் கியமாக இ க்கலாம். அநாவசியமாக உடம்ைபக் 
ெக த் க் ெகாண்டீர்கள்" என்  ெசால்  அவர் விைடெபற் க்ெகாண்  
ேபாய்விட்டார். 
 
    அவைரக் கண்ட  தேல எனக்குச் சிாிப்  அடக்க யவில்ைல. அவர் 
ேபானபிறகும் சிாித் க் ெகாண்ேட ெசன்ேறன். எங்கள் இ வ க்கு மிைடேய 
நைடெபற்ற சம்பாஷைணையக் ேகட் க் ெகாண்  என் டன் வந்த நண்ப க்கு 
விஷயம் ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. 'அந்த்த் ெதா சு' என்  அக்கனவான் குறித்த 
விஷயம் இன்னெதன்  அவ க்குப் லப்படவில்ைல. என்ைனக் ேகட்க ம் 
அவ க்குத் ணிவில்ைல. அ க்க  ஒ  சந்ேதகக் குறிப்ேபா  என் கத்ைதப் 
பார்த் க்ெகாண்ேட உடன் வந்தார். 
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    அவைர நான் கவனித்ேதன். அவ ைடய மனக்குழப்பத்ைத அவ ைடய 
கக்குறிப்பினால் அறிந் ெகாண்ேடன். 

 
    "எங்கள் சம்பாஷைண இன்ன விஷயத்ைதப் பற்றிய  என்  உங்க க்கு 
விளங்கவில்ைலேயா?" என்ேறன். 
 
    "விளங்கவில்ைல; அைதப்பற்றித்தான் ேயாசித் க்ெகாண்ேட இ க்கிேறன்" 
என்றார் அவர். நான் அவர் சந்ேதகத்ைதத் ெதளிவிக்கத் ெதாடங் கிேனன். 
 
    "இந்தக் கனவாைன உங்க க்குத் ெதாிந்தி க் கும். இவர் தியாகராச ெசட் யா க்கு 
மிக ம் பழ க்கமானவர். நான் தி வாவ ைற மடத்தில் இ ந்த கால தேல இவைர 
அறிேவன். தியாக ராச ெசட் யாைரப் பார்க்க வ ம்ேபாெதல்லாம் இவைரப் 
பார்த்தி க்கிேறன். இந்த ஊர்க் காேல ஜுக்கு நான் ேவைலயாக வந்தபிறகு தியாகராச 
ெசட் யார் ஜாைகக்கு ஒவ்ெவா  நா ம் காைல மாைல ேவைளகளில் நான் 
ேபாய்வ ேவன். அக் காலங்களி ம் பல ைற இவைரப் பார்த் ப் ேபசிப் பழகி 
யி க்கிேறன். 
 
    "இவர் ெபாிய பணக்காரர். ஆனால் பிற க்குப் ெபா தவி ெசய்வ  
அனாவசியெமன் ம் அபிப் பிராயம் உைடயவர். 'நாம் எதற்காகப் பணம் 
ேசர்க்கேவண் ம்? நன்றாகச் சாப்பிட ேவண் ம், தி ப்தியாக ஆைடயாபரணங்கைள 
அணிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். நம் ைடய சுகத்தில் சிறி ம் குைறயாதப  பார்த் க் 
ெகாள்ளேவண் ம்' என்  அ க்க  ெசால் வார். இவ ைடய ய உைட ம் பட்  
உ மாைல ம் வயிரக் க க்க ம் ேமாதிரங் க ம் இவர் ஒ  சுக ஷெரன்பைதக் 
காட் கின் றனவல்லவா? 
 
    "தியாகராச ெசட் யார் அ க்க  ஏதாவ  த்தகத்ைதப் ப த் க் ெகாண் ப்பார்; 
அல்ல  யா க்காவ  பாடம் ெசால் வார். அவர் அப்ப ச் ெசய்வைதக் கா ம்ேபா  
இக்கனவா க்கு மிகுந்த ேகாபம் உண்டாகும். 'இப்ப  ெயல்லாம் உடம்ைப ணாகக் 
ெக த் க் ெகாள்ளக்கூடா ! இராத்திாி கண்விழித் ப் ப ப்பதனால் யா க்குப் 
பயன்? எதற்காக வாசிக்கிேறாம்? ேதக அெசௗக்கியத்ைத உண் பண்ணிக் ெகாள்ளவா 
ப க்கிேறாம்? எல்லா வற்ைறக் காட் ம் ேதக ெசௗக்கியந்தான் க்கி யம். சுவைர 
ைவத் க் ெகாண்டல்லவா சித்திரம் எ தேவண் ம்?' என்பார். இராத்திாி ேவைள 
களில் தியாகராச ெசட் யார் ைகயில் த்தகத்ைத இவர் கண் விட்டாற் ேபா ம்; 
உடேன உபேத சம் ெசய்யத் ெதாடங்கி வி வார். சில சமயங்களில் அவர் 
ைகயி ந்  த்தகத்ைத ெவ க்ெகன்  பி ங்கி ைவப்பார். 
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    "இவர் சில சமயங்களில் கச்ேசாிக்கு ஏதாவ ெதா  வழக்கின் சம்பந்தமாக வ வார். 
அப்ேபா ெதல்லாம் அ கி ள்ள எங்கள் ட் க்கு வ ந்  சிறி  ேநரம் இ ந்  விட் ப் 
ேபாவார். 
 
    "அச்சமயங்களில் இவர் தம் ைடய ெப ைம ையேய அதிகமாகச் ெசால்வார். 
தியாகராச ெசட்  யா ைடய ந ன்ைமக்குத் தாேம பல வழிகளில் காரணெமன்  
கூ வார். அவாிடம் ெசால்  எனக்கு ேவைல பண்ணிைவத்ததக ம் சில சமயங்களில் 
உைரப்பார். இவர் கூ வ  ஒன்ைற ம் நான் ம ப்பதில்ைல.ம ப்பதிற் பயனில்ைல 
ெயன்  சிாித் க்ெகாண்ேட ேகட்  வ ேவன். 
 
    "ஒ நாள் பகல் ஒ  மணிக்கு இவர் கச்ேசாியி ந்  வந்தார். நான் 
காேலஜி ந்  ட் ற்கு வந்ேதன். இைடேய ஒ மணி ேநரம் ஓய்  இ ப்ப தால் 
அந்த ேவைளயில் ஏதாவ  ஏட் ச்சுவ ையப் பார்ப்ப  வழக்கம். அந்தக் காலத்தில் 
நான் சிலப்பதிகாரத்ைத ஆராய்ச்சி ெசய் ெகாண் ந் ேதன். இந்தக் கனவான் 
வந்தெபா  நான் சிலப்பதிகார ஏட் ப் பிரதிைய ம் ைகெய த் ப் பிரதிைய ம் 
ைவத் த் தனிேய ஓப்பிட் க் ெகாண் ந்ேதன். இவர் வந்த கூட எனக் குத் 
ெதாியா . அவ்வள  மன ஒ ைமேயா  அதில் நாட்டம் ெச த்தியி ந்ேதன். 'ஐயா, 
கீேழ ைவ ங்கள்' என்  அதிகாரக் குறிப் ேபா  ஒ  குரல் ேகட்ட . தி க்கிட்  
நிமிர்ந்  பார்த்ேதன். இந்தக் கனவான் நின்றார். 'நான் வந்தைதக்கூடப் பாராமல் 
அந்தப் ஸ் தகத்ைத அவ்வள  அ த்தமாகக் கவனிகிறீர் கேள. நல்ல காாியம் 
ெசய்தீர்கள்! நீங்கள் நல்ல வழக்கங்கைள உைடயவர்கள். சி  பிராயம். இப் ேபாேத 
இம்மாதிாியான காாியங்கள் ெசய்யத் ெதாடங்கிவிட்டீர்கேள! உங்கள் உடம்  
எதற்காகும்? இங்ேக பா ங்கள். நான் ெசால்வைதக் ேக ங்கள். உங்க க்கு 
ேவைலயாக ேவண் ம், ெசௗக்கியமாக இ க்க ேவண் ெமன்  ெசட் யாாிடம் 
ெசால்  ேவைல பண்ணிைவத்ேதன். நீங்கள் ெசட் யாைரப் ேபாலப் 
ைபத்தியக்காரராக இ க்கமாட்டீர்க ெளன்  நம்பிேனன். நான் அவாிடம் அ க்க  
இம்மாதிாியான காாியங்கைளெயல்லாம் ெசய்யக்கூடா ெதன்  ெசால்  வந்ேதன். 
அைத நீங்க ம் கவனித் தி க்கலாம். ஆனா ம் நான் ெசான்னைத அவர் 
ேகட்கவில்ைல. அத னால்தான் சீக்கிரம் இறந் ேபாய் விட்டார். ஸ்தகத் 
ெதால்ைலையவிட் ச் சுகமாக இ க்கலாம். அப்ப  இ ந்தி ந்தால் இன் ம் 
பலகாலம் அவர் ஜீவித்தி க்கலாம். அவ்வள தான் அவர் ெகா த்  ைவத்த . என்ன 

ஸ்தகம் ேவண் யி க்கிற ! இைவகைள ெயல்லாம் எ த்  அப்ப ேய 
காவிாியாற்றில் ேபாட்  விடேவண்  ெமன்ற ஆத்திரம் எனக்கு உண்டாகிற ' 
என்றார். 
 
    "நான் ஒன் ம் ேபசாமல் சிாித் க்ெகாண்ேட அந்தச் சுவ கைளக் கட்  உள்ேள 
ைவத் விட் ேடன். இவர் என்ேமல் ெகாண்ட அளவற்ற ஆதர வினால் தம் ைடய 
ஆத்திரத்ைதத் தீர்த் க்ெகாள்ள ற்பட்டால் என்ன ெசய்வெதன்ற பயம் என் 
உள்ளத் ள் உண்டாயிற் .'இந்தப் ஸ்தங்கைள ெயல்லாம் கட் ப் ேபாட்  
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வி ங்கள். நான் ெசால் வைதக் ேகளாவிட்டால் எனக்குக் ேகாபம் வந்  வி ம். உங்கள் 
கத்திற்கூட விழிக்கமாட்ேடன். உங்க க்குச் ெசால் ம் உாிைம எனக்கு உண் . 

ஜாக்கிரைதயாக இ க்கேவண் ம்' என்  இவர் இரக்க ம் அதிகார ம் கலந்த 
ெதானியில் ேபசினார். 'உங்கள் அன்  எனக்குத் ெதாியாதா? ெசட்  யார் கால தல் 
உங்கைளத் ெதாி ேம? உங்கள் வி ப்பத்ைத நான் அறிந்  ெகாண்ேடன். எனக்கு 
நல்ல  இன்னெதன் தாேன நீங்கள் ெசால் கிறீர்கள்? எனக்கு எ  நல்லேதா 
அைதச்ெசய்வ  என்கடைம' என் ெசான்ேனன். 
 
    "என் ைடய வார்த்ைதகளின் உட்க த்ைத அவர் உணரவில்ைல. தமக்கு 
அ கூலமாகேவ நான் ேபசியதாக நிைனத் க்ெகாண்  தி ப்திேயா  விைடெபற் ப் 
ேபாய்விட்டர். 
 
    "அ தல் இவர் வந்தால் என்ைன இப்ப  விசாாிப்ப  வழக்கம். நான் ஒ வா  
பதிலளிப் ேபன். இவர் வ ம்ேபா  இவர் கண்ணில் த்த கங்கள் படாதவா  ஒளித்  
ைவத் வி ேவன். நான்கு வ ஷங்களாக இவர் கச்ேசாிக்கு வ வ தில்ைல. அதனால் 
நா ம் பார்க்க ேநரவில்ைல. இப்ேபா தான் பார்த்ேதன். த்தகப்ப ப்ைபத் தான் 
இவர் 'அந்தத் ெதா சு'என்  குறிப்பிட்டார்." 
 
    இந்த வரலாற்ைறக் ேகட்ட டன் நண்பர் நைகத்தார். "அட பாவி! இைதயா 
ெசான்னான்? நான் என்னெவல்லாேமா ேயாசைன ெசய்ேதேன! அப்ேபா  ஒன் ம் 
விளங்கவில்ைல. இப்ெபா  தான் விளங்கிய " என்றார் அவர். 
---------------------- 
 

8. 'அ த்த குறள்' 
 
    கும்பேகாணம் காேலஜில் மான் ராவ்பக ர் ஸா  ேசைஷயெரன் ம் கனவான் 
பிாின் பா க்கு அ த்தப  பலகாலம் ெராபஸராக இ ந்தார். அவர் 1880-ஆம் 
வ ஷம் ேம மாதம் தம் ைடய த்த குமாாிக்குக் கல்யாணம் ெசய்வித் தார். அ  
தி ப்பாதிாிப் ாில் மிக்க விமாிைச யாக நைடெபற்ற . அவர் பலேபர்க க்கு 
உபகாரம் ெசய்தவர்; நல்ல ெசல்வாக்குைடயவர். ஆத ன் அக் கல்யாணத்திற்குப் பல 

ன்சீப் க ம் சப்ஜட்ஜு க ம் வக்கீல்க ம் பிர க்க ம் மிராசுதார்க ம் 
வந்தி ந்தார்கள். காேலஜ் ஆசிாியர்க ம் ஸம்ஸ் கி த வித் வான்க ம் தமிழ் 
வித் வான்க ம் சங் கீத வித் வான்க ம் வந்தி ந்தனர். அக்காலத்தில் 
கும்பேகாணம் காேலஜில் இ ந்த நா ம் மற்ற ஆசிாியர்க டன் ேபாயி ந்ேதன். 
 
    நான்கு நாட்க ம் கல்யாணம் ெபாிய அரச கு ம்பத் த்தி மணத்ைதப்ேபாலேவ 
மிக ம் சிறப் பாக நைடெபற்ற . வந்தவர்க க்கு நடந்த உப சாரங்க க்கு அளேவ 
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இல்ைல. ஐந்தாவ நாள் யாவ ம் ஊ க்குப் றப்ப வதாக இ ந்தார்கள். ஆனால், 
ெசன்ைன ைஹேகார்ட் ல் ஜட்ஜாக இ ந்த  ஸர் தி. த் சாமி ஐயர் அன்  
கல்யாணம் விசாாிக்க வரப்ேபாகிறாெரன்  ெதாிந்தைமயால் யாவ ம் தங்கள் 
பிரயாணத்ைத நி த்திக்ெகாண்டார்கள். த் சாமி ஐயைரப் பார்க்கேவண்  ெமன்ற 
அவா எல்ேலா க்கும் உண்டாயிற் . 
 
    அக்காலத்தில் த் சாமி ஐய ைடய கழ் தமிழ்நா  வ ம் பரவியி ந்த . 
அவர் ஏைழ யாக இ ந்தைத ம், த ல் ெசாற்பச் சம்பளம் ெபற் க் 
கணக்குப்பிள்ைள ேவைல பார்த்தைத ம், விளக்குக் கம்பத்தின் கீழி ந்  
ப த்தைத ம் கைத கைதயாக் ெசால் க் ெகாள்வார்கள். "ப த்தால் த் சாமி 
ஐயைரப்ேபால் ப க்கேவண் ம்" என்  வவ ம் கூ வார்கள். அவர் ெசன்ைனக்குச் 
ெசன்  ஜட்ஜ் உத்திேயாகம் பார்த் வ ம் திறைம ையப்பற்றிப் பலர் பலவிதமாகப் 
பாராட் ப் ேபசிக் ெகாண் ப்பார்கள். ெவளிப்பார்ைவக்கு அவர் மிக்க 
அடக்க ைடயவராக இ ந்தா ம் அவ ைடய அபிப்பிராயத்ைத ஒ வரா ம் மாற்ற 

யாெதன் ம் ெசால் வார்கள். வக்கீல்க க்கும் ன்சீ கள் த ய 
உத்திேயாகஸ்தர்க க்கும் அவைரப் பற்றிப் ேபசுவ  ஒ  ெப ைமயாக இ ந்த . 
அவ ைடய ேபராற்றல், சட்ட ஞானம், அடக்கம் த யைவபற்றி மான் ராய் 
பக ர் ண்  அரங்கநாத த யார் ேபான்ற ெபாி ேயார் க்கியமான 
சந்தர்ப்பங்களில் பாராட் க் கூ வர். 
 
    "அவ்வள  உயர்ந்த உத்திேயாகத்ைதப் ெபற் ம் இவர் தம் ைடய ைவதிக 
ஒ க்கங்கைள விட வில்ைலயாம். பைழய ஏைழைம நிைலைய மறக்க வில்ைலயாம். 
தம  இளைமயில் தம்ைமப் பா காத்த வர்க க்ெகல்லாம் உபகாரம் 
ெசய் வ கிறாராம்" என்  சிலர் ெசால்வார்கள். 
 
    "இவைரச் சீைமக்குக் கூப்பிட்டார்களாம். இவர் வர யாெதன்  
ெசால் விட்டாராம்" என்  சிலர் சிறி  கற்பைனைய ம் ேசர்த் க்ெகாண்  
கூ வார்கள். 
 
    "இவர் ெதய்வ அம்ச ைடயவர். இல்லாமற் ேபானால் இப்ப  வர மா!" என்  
ஆச்சாியப் ப ேவார் சிலர். 
 
    இவ்வா  அவைரப்பற்றிப் ெப ைமேயா ம் வியப்ேபா ம் அங்கங்ேக 
தமிழ்நாட் னர் பாராட் க்ெகாண்ேட இ ந்தார்கள். அத்தைகய பாராட் க்குாிய 
ெபாியார் வ வதாக இ ந்தால் பாராமற் ேபாக எப்ப  மனம் வ ம்? 'அவர் எப்ப ப் 
ேபசு கிறார்? எப்ப  உைட உ த் க்ெகாண் க்கிறார்? எப்ப  நடக்கிறார்?' என்  
கவனிக்க ேவண் ெமன் ப  பலர் எண்ணம். 
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    பிற்பகல் இரண் மணிக்கு த் சாமி ஐயர் ெசன்ைனயி ந்  
தி ப்பாதாாிப் க்கு வந்  ேசர்ந்தார். ெரயில்ேவ ஸ்ேடஷ க்கு ஸா  
ேசைஷயர் ேபாய் அவைர வரேவற்றனர். கல்யாண ட் ன் ன்  ெபாிய பந்தல் 
ேபாடப்பட் ந் த . ந விேல ஒ  ேமைஜ ம் அைதச் சுற்றி ம் நான்கு 
நாற்கா க ம் இ ந்தன. த்  சாமி ஐயைரப்  ஸா  ேசைஷய ம் ேவ  இரண்  
ெபாிய உத்திேயாகஸ்தர்க ம் அைழத் க்ெகாண்  வந்தார்கள். நான்கு ேப ம் நான்கு 
நாற்கா  களில் உட்கார்ந்தனர். 
 
    பலேபர் அந்தப் பந்த ல் அந்த நால்வைர ம் ெந ங்காமல் சிறி  ரத்தி ந்  

த் சாமி ஐயைரப் பார்த்தப ேய இ ந்தார்கள். ெபாிய உத்திேயாகஸ்தர்கள் கூட 
அச்சத்தினால் அவைர அ கத் ணியவில்ைல. அந்தக் கூட்டத் தில் நா ம் 
இ ந்ேதன். 
 
    த் சாமி ஐயர் ெவள்ைளத் தைலப்பாைக தாித் தி ந்தார். ெந ஞ்சட்ைடைய ம் 
அதன்ேமல் ஐயம் ேபட்ைடப் பட் மாைலைய ம் அணிந்தி ந்தார். இைடயில் ய 
ெவள்ைள வஸ்திரத்ைதப் பஞ்சகச்ச மாக உ த்தி ந்தார். கா ல் 'பாபாஸ்' ேஜா  
ேபாட் ந்தார். ைகயில் ஒ  பிரம்  இ ந்த . ஆஜா பாகுவான அவ ைடய 
உ வத்தில் ஒ  தனிச்சிறப்  விளங்கிய . அவ ைடய ய்ைம ம் எளிைம ம் 
அவ க்கு உள்ள மதிப்ைப அதிகப்ப த் தின. அவர் ெவள்ைளக்காரைரப் ேபால 
உைடயணிந் தி ப்பாெரன் ம், ஆடம்பரமான ஆைடகைள உ த் தி ப்பாெரன் ம் 
பலர் எண்ணி யி ந்தனர். அத் தைகயவர்கள் அவ ைடய உைட த யவற்ைறக் 
கண்  வியப்ைப அைடந்தார்கள். 
 
    பந்த க்கு ந வில் ற்றி ந்த நால்வ ம் தமக் குள்ேள ெமல்லப் 
ேபசிக்ெகாண் ந்தனர். அவர் கள் என்ன ேபசுகிறார்கெளன்பைதத் ெதாிந்  ெகாள்ள 
எல்ேலா ம் ஆவ ள்ளவராக இ ந்தனர். 
 
    அந்தக் கூட்டத்தில் ஷாப்  ராஜப்ைபயெரன்ற தியவர் ஒ வர் இ ந்தார்; அவர் 
கும்பேகாணவாசி; திவான் ஸர். . மாதவ ராவ், ைமஸூர்த் திவான் ரங்காசாாியார், 

க்ேகாட்ைடத் திவான் அ. ேசைஷயா சாஸ்திாியார் த ய ேமதாவிகளின் 
பழக்கத்ைத உைடயவர். தமிழ், ஸம்ஸ்கி தம், ஆங் கிலெமன் ம் ன்  
பாைஷகளி ம் ேதர்ச்சிெபற்ற வர். மிக ம் இனிைமயாகச் சம்பாஷைண ெசய் ம் 
ஆற்ற ைடயவர். அவர் கூட்டத்தி ந்  ந வி ள்ளவர்கைள ேநாக்கிச் ெசன்றார். 
 
    அவர் ெசல்வைதப் பார்த்த சிலர், "இந்தக் கிழம் எதற்காக அங்ேக ேபாகிற ? 
எவ்வள  ணிச்சல்!" என்  தம் ள் இகழ்ந்  ேபசலா யினர். த் சாமி ஐய க்குப் 
பின் றத்தி ந்  ெசன்றார்ராத ன் ராஜப்ைபயைர அவர் கவனிக்க வில்ைல. 
உடேன அம் தியவர் த் சாமி ஐய க்கு ன்பக்கத்திேல ேபாய், அங்கி ந்  
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ேமைஜ யின ேக ெசன்றார். தம் கண்ணில் அவர் பட்ட டன், "ராஜப்ைபயர்வாள்! 
வா ங்ேகா. ெசௗக்கி யமா?" என்  ேகட்டார் த் சாமி ஐயர். 
 
    ராஜப்ைபயைரப்பற்றித் தாழ்வாக எண்ணிய வர்கள் பிரமித் ப் ேபானார்கள். 
அங்ேக இ ந்த ஒ  ெபாிய உத்திேயாகஸ்தர் ஒ  நாற்கா ைய எ த்  ேமைஜயின் 
அ ேக ேபாட்டார். "உட்கா ங் கள்" என்  த் சாமி ஐயர் ெசால்லேவ அந்த 

தியவர் உட்கார்ந்தார். அவர் ெமல்லப் ேபசத் ெதாடங்கினார்: 
 
    "உங்கைளக் கண்ட டன் இங்ேக உள்ளவர் க க்கு உண்டாகும் சந்ேதாஷம் 
ெசால்   யா . சந்திரைனக் கண்ட கடல்ேபால யாவ க்கும் ஆனந்தம் 
ெபாங்குகிற . எல்ேலா ம் உங்க ைடய வரைவ ஆவ டன் 
எதிர்பார்த் க்ெகாண்ேட இ ந் தார்கள். நீங்கள் ெசன்னப்பட்டணத்தில் உயர்ந்த பதவி 
வகித் வ வைத அறிந்  எல்ேலா ம் மகிழ் கிறார்கள். உங்க க்குக் கிைடத்த 
ெகௗரவத்தால் இந்த ராஜதானி வ ம் சந்ேதாஷிக்கிற . தஞ்ைசஷில்லாவாசிகள் 
தங்கள் ஜில்லாவிேல பிறந்த நீங்கள் இவ்வா  உலகெமல்லாம் ெகாண்டா ம்ப  
இ ப்ப பற்றி எண்ணி எண்ணிப் ாிக்கிறார்கள். 
 
        *'தம்மிற்றம் மக்க ளறி ைடைம மாநிலத்  
        மன் யிர்க் ெகல்லா மினி ' 
 
    என்  குறளில் தி வள் வர் ெசால் யி க்கிறார். அைத இப்ேபா  உங்கள் 
விஷயத்தில் பிரத்தியக்ஷ மாகப் பார்க்கிேறாம். உங்க ைடய ேமைத உலகத் 

க்ெகல்லாம் இனிதாக விளங்குகின்ற ." 
    ----------------------- 
    * 'தம்மக்கள  அறி ைடைம ெபாிய நிலத்  மன்னா நின்ற உயிர்கட்ெகல்லாம் 
தம்மி ம் இனிதாம்' என்ப  பாிேமலழகர் உைர. 
 
    கிழவர் ேபசிக்ெகாண்ேட இ ந்தார். "இந்தக் கிழவர் என்ன ைதாியமாகப் 
ேபசுகிறார்! எவ்வள  உசிதமாகப் பாராட் கிறார்!" என்  அங்கி ந்த வர்கள் 
எண்ணித் தம் கவனம் வைத ம் அந்த எ ப  பிராய ள்ள கிழவர்மீ ம் ஜட்ஜ் 

த்  சாமி ஐயர் மீ ம் ெச த்தினர். 
 
    கிழவர் ேபசி நி த்தினார்; த் சாமி ஐயர், "ஐயர்வாள், நீங்கள் ஒ  குறள் 
ெசான்னீர்கேள; அதற்கு அ த்தகுறைள ம் ெசால்  அத ைடய அர்த்தத்ைத ம் 
ெசால் ங்கள் பார்க்கலாம்" என்றார். 
 
    நான் இந்த சம்பாஷைணயில் மிக ம் ஊக்கத் ேதா  க த்ைதப் பதித்தி ந்ேதன். 
அந்த தியவர் ஒ  குறைளச் ெசால் ப் பாராட் ம்ேபா  எனக்குத் தனிமகிழ்ச்சி 
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உண்டாயிற் . அதன்பிறகு அதற்குப் பதிலாக, அ த்த குறைளச் ெசால் ம்ப  
த் சாமி ஐயர் கூறினைதக் ேகட்ட டன் எனக்கு மிக்க வியப்  ஏற்பட்ட . 

'இவ க்குக் குறளில் இவ்வள  ஞாபகம் இ க்கிறேத; அ த்த குறளில் இந்த ஸ ந் 
தர்ப்பத் க்குப் ெபா த்தமான ெசய்தியி ப்பைத இவர் ெதளிவாக அறிந்  
ைவத்தி க்கிறாேர!ய என்  நிைனத்ேதன். 
 
    "ஈன்ற ெபா திற் ெபாி வக்குந் தன்மகைனச் சான்ேறா ெனனக்ேகட்ட தாய்' 
 
    என்ப  அ த்த குறள்தாேன? அதற்குப் ெபா ள் ெசால் ங்கள்" என்  த் சாமி 
ஐயர் ம ப ம் ெசான்னார். 
 
    அங்கி ந்த கனவான்களிற் பலர், "நா ம் காேலஜில் தமிழ் ப த்ேதாம்; 
தி க்குறைள ம் ப த்ேதாேம; நமக்கு இவ்வள  ஞாபகம் இல்ைலேய; இவர் 
எப்ேபா ம் இங்கிலீஷிேல பழகுகின்றவர்; தமிழ்ச் ெசய் ைள மறக்க வில்ைலேய!" 
என்  ேபசிக் ெகாண்ட  என் காதிேல பட்ட . 
 
    ராஜப்ைபயர், "ஆமாம்! உங்கைளப் ெபற்ற தஞ்சா ர் ஜில்லா இப்ேபா  மிக ம் 
சந்ேதாஷிப் பதற்கு நீங்கள் மற்ெறா  குறைள உதாரசமாக்க் காட் கிறீர்கள். 
தன் ைடய பிள்ைள அறிவிற் சிறந்தவெனன்  உலகத்தார் கூறக்ேகட்ட தாய் 
அப்பிள்ைளையப் ெபற்ற காலத்தில் அைடந்த மகிழ்ச்சிையக் காட் ம் பன்மடங்கு 
அதிக மகிழ்ச்சிைய அைடவாெளன்  அந்தக் குறளிேல ெசால் யி க்கிற . நீங்கள் 
உங்கள் ஜில்லாைவத் தாய்ேபால எண்ணியி ப்பைத ம் சு க்கமாகத் 
ெதாிவித் விட்டீர்கள். நீங்கள் தீர்க்கா ேஸா  வாழேவண் ம்" என்ற வாழ்த்தினார். 
 
    அன்  இர  அங்ேக வி ந் ண  ஆன பிறகு த் சாமி ஐயர் விைடெபற்  
மா ரம் ெசன்றார். "அ த்த குறைளச் ெசால் ங்கள்" என்  அவர் அன்  கூறியேபா  
அவ ைடய தமிழபிமானத்ைத ம் சந்தர்ப்பத்திற்ேகற்பச் சு க்க மாகப் ேபசும் 
திறைமைய ம் உணர்ந்ேதன். அவர் குறைளக் கூறிய ேபாலத் தா ம் 
ெசால்லேவண்  ெமன்  அ தல் சிலமாதங்கள் சில ஆசிாியர்க ம் கனவான்க ம் 

யன்றார்கள். அவ ைடய தமிழபி மானம் இயல்பான . இவர்க ைடயேதா அத் 
தைகயதன் . ெவ ம் ெகௗரவத்திற்காகத் தமிழ் ப ப்ப , கழ்ெப வெதன்ப  
சாத்தியமாகுமா? 
 
    அந்தக் காலத் க்குப் பிறகு பல ைற த்  சாமி ஐயைர நான் பார்த்தி க்கிேறன்: 
அவேரா  ேபசிப் பழக ேவண் ெமன்ற அவா எனக்கு ெந  நாளாக இ ந்த . 
சிலப்பதிகாரப் பதிப்  நடந்  ெகாண் ந்தேபா  நான் ஒ  ைற ெசன்ைனக்கு 
வந்தி ந்ேதன். அப்ேபா  ஸா  ேசைஷய ம் வந்தி ந்தார். அவேரா  
அப்ெபாியாைரத் தாிசிக்க லாெமன்  ஒ ைற ெசன்ேறன். ஒ  ெபாிய 'ஹா 'ல் 
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நாற்கா  ேமைஜகள் இ க்குெமன் ம் அங்ேக அவர் இ ந்  ேவைலபார்த் க் 
ெகாண் ப் பாெரன் ம் எண்ணிேனன். அங்ேக ேபான ேபா  நான் பார்த்த காட்சி 
ேவ விதமாக இ ந் த . 'ஹால்' இ ந்த ; ேமைஜ நாற்கா க ம் இ ந்தன; ஆனால் 
அப்ெபாியார் அங்ேக காணப்பட வில்ைல. ன்பக்கத்தில் தைரயின்ேமல் ேகாைரப் 
பாய்கள் விாிக்கப்பட் ந்தன. அங்ேக அவர் ஒ  ணில் சாய்ந்  கீேழ 
உட்கார்ந்தி ந்தார்; ஒ  ைகேமைஜைய ன்னால் ைவத் க்ெகாண் ந்தார். 
அவைரச் சுற்றி ம் சிறிய சிறிய காகிதத் ண் கள் சில சில குறிப் கேளா  
ைவக்கப்ெபற் றி ந்தன. அ கில் நாைலந்  ெபன் ல்கள் இ ந்தன. தனிேய ஒ  
காகிதத்தில் ெகாட்ைடப் பாக்குச் சீவல்மாத்திரம் இ ந்த . 
 
    த் சாமி ஐயர் எங்ேக ம் பிரசங்கம் ெசய் வதாக இ ந்தால் ன்ேப நன்றாக 
ஆராய்ந்  குறிப் ெப த் க் ெகாண் ேபாவாெரன்  ெசால்வார்கள். அன்  
அப்ேபரறிஞர் தம்ைமச் சுற்றி ம் கரடாக் காகிதங்கைளச் சிறிய சிறிய அளவில் 
கிழித் க் குறிப் ெப த்  அ க்கி ைவத் க் ெகாண் ந்த்ைதப் பார்த்தேபா  நான் 
ேகள்வி ற்ற  உண்ைம என்ேற லப்பட்ட . 
 
    நான் அப்ெபாியா க்கு வந்தனம் ாிந்ேதன். ஸா  ேசைஷயர் என்ைனப்பற்றி 
அவ டம் ெசான் னார். "அ த்த குறைளச் ெசால் ங்கள்" என்  அவர் கூறிய  என் 
நிைனவிேல நின்றைமயின் நான் ெசய் ம் தமிழ்ப்பணி அப்ெபாியா ைடய ஆசீர் 
வாதம் இ ந்தால் நன்றாக நைடெப ெமன்ற உ தி எனக்கு இ ந்த . நான் 
பழந்தமிழ் ல்கைள ஆராய்ந்  அச்சிட்  வ வைதச் ேசைஷயர் அவாிடம் 
ெதாிவித்தர். அவர், "நல்ல காாியந்தான். இந்தக் காலத்தில் ப க்கிற  ேவைலபார்க்கத் 
தாெனன்  எல்ேலா ம் நிைனக்கிறார்கள், ேவைல கிைடத் விட்டால் 
ெசௗக்கியமாகச் சாப்பிட் க் ெகாண்  இ ந் வி கிறார்கள். த்திக்கு ேவைல 
ெகா ப்பேத இல்ைல. தமிழ்ப்பாைஷயிேல இப்ப  ேவைலெசய்  வ வ  மிக ம் 
நல்ல " என்  ஆசீர்வாதம் ெசய்தார். நான் ஒ  ெப ம்ேப  ெபற்றவைனப்ேபால 
இன் ற்ேறன். 
 
    ெப ம்பா ம் ெமௗனமாகேவ இ ந்  தம் காாியங்கைளக் குைறவின்றி 
நிைறேவற் ம் அவ் த்தம ைடய ஆசி எனக்கு மன திைய ம் ஊக்கத்ைத ம் 
உண்  பண்ணிய . தாம் பிறந்த நாட் க்குப் ெப ைம அளித்த அப்ெபாியார் தமிழி 
னிடத்தில் மிக்க அன் ம் பழக்க ம் உைடயவராக இ ந்தாெரன்பைத ஆங்கிலம் 
ப த்த யாவ ம் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் வ  மிக ம் அவசியம். 
----------------- 
 

9. மணி ஐயர் 
 
    தற்காட்சி 
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    ெசன்ற ஈசுவர வ ஷம்(1877) ம ைரயில்  மீனாட்சி சுந்தேரசுவ க்கு மகா 
கும்பாபி ேஷகம் நைடெபற்ற . அமராவதி ர் வயிநாக ரம் கு ம்பத்தினர் 
லக்ஷக்கணக்கான பாய் ெசலவிட் த் தி ப்பணி ெசய்வித்தார்கள். கும்பாபி ேஷகம் 
சிறப்பாக நைடெபற்ற . ம  ைரக்கு அக்காலத்தில் வந்த ஜனக்கூட்டம் கணக்கில் 
அடங்கா . காசி தல் கன்னியாகுமாி வைரயி ள்ள இடங்களி ந்  
லக்ஷக்கணக்கானவர்கள் வந்தி ந்தனர். தி வாவ ைற யாதீனத்தின் தைல வராக 
இ ந்த ேமலகரம்  சுப்பிரமணிய ேதசிகர் தனைவசியர்க ைடய அைழப்பிற்கு 
இணங்கித் தம் ைடய பாிவாரங்க டன் வந்தி ந்தனர். அவர் கேளா  வந்தவர்கள் 
500 ேபர்க க்குேமல் இ க்கும். தி வாவ ைற யாதீனத்தில் அப் ேபா  
சின்னப்பட்டத்தி ந்த  நமச்சிவாய ேதசிக ம் கல் ைடக் குறிச்சியி ந்  
வந்தி ந் தார். அக்காலத்தில் நான் சுப்பிரமணிய ேதசி காிடம் பாடங் 
ேகட் க்ெகாண் ம் தி வாவ ைற மடத்தில் உள்ளவர்க க்குத் தமிழ்ப்பாடஞ் 
ெசால் க்ெகாண் ம் இ ந்ேதன். ஆத ன் நா ம் ேதசிக டன் ம ைர 
ெசன்றி ந்ேதன். 
 
    தி வாவவ ைற ஆதீனத்திற்ேக ம ைரயில் தானப்ப த யார் அக்கிரகாரத்தில் 
ஒ  மடம் உண் . ஆனால் கட் டம் சிறிய . ஆதீனகர்த்த ரவர்கள் பாிவாரங்க டன் 
தங்குவதற்கு ேவண் ய வசதிகள் அதில் அக்காலத்தில் இல்ைல. 
 
    (படம் -- ேமலகரம்  சுப்பிரமணிய ேதசிகர்) 
 
    ஆத ன் ேதவஸ்தான ஸைபையச் ேசர்ந்த மான் ேவங்கடசாமி நா  என்பவர் 
ைவைய யாற்றங்கைரயி ள்ள தம் ைடய பங்களாவில் ேதசிக க்கும் அவைரச் 
சார்ந்தவர்க க்கும் இடம் அைமத் க் ெகா த்தி ந்தார். பங்களாைவச் சுற்றி 
ெந ந் ரம் பந்தல் ேபாட் ந்தார். அதன் ேமல்ெமத்ைதயி ம் பந்தல் 
அைமக்கப்பட் ந்த . ஒ  ெபாிய ைசவாதீனத் த் தைலவெரன்பதற்கு ஏற்றப  
சுப்பிரமணியேதசிக க்குச் சிறி ம் குைற வின்றி உபசாரங்கள் நைடெபற் வந்தன. 
 
    ைசவ மடத்தின் தைலைமப் பதவியினால் இயல் பாகேவ சுப்பிரமணிய ேதசிகாிடம் 
யாவ க்கும் மதிப்  இ ந்த ; அதேனா  அவ ைடய குணங்கள் அம்மதிப்ைபப் 
பன்மடங்கு உயர்த்தி விட்டன. யாாிட ம் சுலபமாகப் பழகும் குண ம், அன் ம், 
தர்மசிந்தைன ம், வடெமாழி ெதன்ெமாழி சங்கீத ெமன்பவற்றி ள்ள ேபரன் ம், 
பயிற்சி ம், வித்  வான்கைள ஆதாிக்கும் வண்ைம ம் ஆகிய இயல் கள் அவாிடத்திற் 
கு ெகாண் ந்தன. ஆத ன் தமிழ் நாட் ல் அவாிடத்திற் பலர் ஈ பட்டனர். தி வா 
வ ைறக்கு வந்  அவைரப் பார்த்  இன் ற்ேறார் பலர். பாராதவர்கள் பலர் 
அவைரப் பார்க்க ேவண்  ெமன் ம் ஆவல்மிகுதியினால் அதற்குாிய சமயத் ைத 
எதிர்பார்த் க் ெகாண் ந்தனர். 
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    ேதசிகர் ம ைரயில் தங்கிய காலத்தில் ேதைன ஈ ெமாய்ப்ப ேபால அவைரப் பலர் 
வந்  ெமாய்த் க் ெகாண்டார்கள். ேசற் ர், சிவகிாி த ய இடங் களி ள்ள 
ஜமீன்தார்க ம், ேவ  பல பிர க் க ம், உத்திேயாகஸ்தர்க ம் வந்  வந்  ேபசி 
மகிழ்ந்  ெசன்றார்கள். மகாைவத்தியநாைதயர் த ய சங்கீத வித் வான்க ம் 
அப்பா தீக்ஷிதர் த ய வடெமாழி வித் வான்க ம் தமிழ் வித் வான்க ம் 
எப்ெபா ம் உடனி ந்ேத வந்தார்கள். 
 
    நகரத்தில் எள் ேபாட்டால் விழ இடமின்றி ஜனங்கள் நிைறந்தி ந்தனர். அங்கங்ேக 
சமாராதைன க ம், மேகசுவர ைஜக ம் ெசவ்ைவயாக நைட ெபற்றன. 
கும்பாபிேஷக சமயத்தில் ேகாயி க் குள்ேள ெசல்ல யாவ க்கும் இடம் கிைடப்ப  
அாி தாயிற் . ஆத ன் தக்கவர்க க்குமாத்திரம் சீட்  அளித்  உள்ேள விட்டார்கள். 
ேசலம் த ய இடங்களி ந்  வந்த மிட்டாதார்க ம் ேவ  பல ம்  
சுப்பிரமணிய ேதசிக டன் ெசால் த் தங் கள் தங்க க்குாிய அ மதிச் சீட் க்கைளப் 
ெபற் க் ெகாண்டனர். 
 
    கும்பாபிேஷகதினத்தன்  காைலயில் சுப்பிர மணிய ேதசிகர் ைஜைய த் க் 
ெகாண்  சின்னப் பண்டாரஸந்நிதி டன் ேகாயி க்குச் ெசன்றார். த்  ேவைல 
ெசய்யப்பட்ட சிவிைகயில் ேதசிகர் ெசன்றார். அதைனத் ெதாடர்ந்  மற்ெறா  
சிவிைகயில் நமச்சிவாய ேதசிகர் ெசன்றார். வழி  வ ம் ஜனக்கூட்டம் கட் க்கு 
அடங்காமல் இ ந்த . ேபாலீஸ்காரர்கள் அங்கங்ேக நின்  ஜனங்க க்கு அ கூலம் 
ெசய்  ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    ெதற்குக் ேகா ரவாயில் வழியாகக் ேகாயி க் குள் ெசல்ல ேவண் யி ந்த . 
சிவிைககள் இரண் ம் அங்ேக வந்  நின்றன. அவ்விடத்தில் ஜனங்கள் மிதமிஞ்சி 
உள்ேள ைழயாதவா  ேபாலீஸ் உத்தி ேயாகஸ்தர்கள் காவல் ாிந்  வந்தனர். 
இறங்கி உள்ேள ெசல்ல இயலாெதன்பைதயறிந்த சுப்பிர மணிய ேதசிகர் சிவிைகயில் 
இ ந்தப ேய இங்ேக நின்ற ம ைரக் கெலக்டைரப் பார்த் ப் ன்னைக ாிந்தார். 
உடேன ெவள்ைளக்கார உத்திேயாகஸ்தர் ஒ வர் வந்  மிக்க பா காப் டன் 
ேதசிகைர உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றார். அப்பால் ேதசிகர் உள்ேள ஓாிடத்தில் 
தங்கியி ந்தார். சின்னப் பண் டாரஸந்நிதி பின்ேன தங்கிவிட்டார். அவரால் உள்ேள 
ெசல்ல யவில்ைல. தம்பிரான்கள் சில  ைடய ேப தவியால் எப்ப ேயா ெநட் த் 
தள் ளிக்ெகாண்  உள்ேள ெசன்றார். ஆயி ம் அவ ைடய தாழவட*ப் ெபட்  
ெவளிேய சிவிைகயில் தங்கிவிட்ட . அவ ைடய த்திராட்ச கண் , 
ைவரேமாதிரங்கள், காதி ம் ஆ கட்  த  யைவ அப்ெபட் யில் இ ந்தன. 
அந்தப் ெபட்  ஓர் ஆள் க்குமள  கன ள்ள . 
 
    நமச்சிவாய ேதசிகர், சுப்பிரமணிய ேதசிகர் தங்கியி ந்த இடத்திற்குப் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்தார். 
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    சுப்பிரமணிய ேதசிகர் தாிசனத்திற்கு உள்ேள ெசல்ல நிைனத்தேபா  சின்னப் 
பண்டார ஸந்நிதி யி ைடய தாழ்வடப் ெபட்  ெவளியிேல தங்கிவிட் டைத அறிந்தார். 

த்திராட்சகண்  த யவற்ைற அணிந்  ெகாள்ளாமல் நமச்சிவாய ேதசிகைரத் தாி 
சனத்திற்கு அைழத் ச் ெசல்வதில் அவ க்கு மனம் இல்ைல. அ  சம்பிரதாய ம் 
அன் . ஆத ன் அப் ெபட் ைய வ விப்பதற்கு என்ன வழிெயன்  ேயாசிக்கலானார். 
 
    அப்ெபா  ேதவஸ்தானக் கமிட் ையச் ேசர்ந்த சிலர் சுப்பிரமணிய ேதசிகைரத் 
தாிசனம் ெசய்வதற்கு அைழக்க வந்தார்கள். அவர்கள் அைழத்தேபா  ேதசிகர், 
"ெவளியில் சின்னப் பண் டாரத்தி ைடய தாழ்வடப் ெபட்  தங்கிவிட்ட . அ  வந்த 
பிறகுதான் தாிசனம் ெசய்யப் ேபாக ேவண் ம்" என்றார். நமச்சிவாய ேதசிகேரா ெபட் 

ைய விட் வந்ததற்காகத் தவித் க் ெகாண் ந் தார். அந்தக் கூட்டத்தில் யார் ேபாய் 
அைத எ த்  வர ெமன்  யாவ ம் ேயாசித் க் ெகாண் ந்தனர். 
 
    அந்தச் சமயத்தில் ஒ  கனவான் வந்தார். "ஏன் றப்படாமல் 
நின் ெகாண் க்கிறீர்கள்?" என்  ேகட்டார். அவர் வ ம்ேபா  யாவ ம் அவாிடம் 
மாி யாைத காட் னார்கள். அவாிடம் சிலர் தாங்கள் தாம தப்ப த் வதன் 
காரணத்ைதச் ெசான்னாரகள். அவர், "இதற்குத்தானா இவ்ள  ேயாசைன? நான் 
ேபாய்க் ேகட்டால் ெகா க்கும்ப  நம்பிக்ைகயான ஒ வைர என் டன் அ ப் ங்கள். 
லக்கினம் ெந ங்கிவிட்ட " என்  கம்பீரமாகக் கூறினார். அ கி ந்த யாவ ைடய 

கத்தி ம் ஓர் ஆச்சாி யக்குறிப் த் ேதாற்றிய . அந்தக் கனவா ைடய ெதானியில் 
உ தி ம் ைதாிய ம் ஒ த்தன. 
 
 
    உடேன அவர் ேதசிகரால் அ ப்பப்பட்ட ஒ வ டன் கூட்டத்தனிைடேய 
அம் ேபால் பாய்ந் தார். அவர் வ வைதக் கண்ட டன் உத்திேயாகஸ் தர்க ம் 
மற்றவர்க ம் விலகி வழிவிட்டார்கள். 
 
    யாவ ம் ஸ்தம்பித்  நின்றி ந்தார்கள். ஐந்ேத நிமிஷத்தில் அவர் தாழவடப் 
ெபட் ையக் ெகாண்  வந்  ேதசிகர் ன்ைவத் , "நாழிைகயாய் விட்ட ; றப்பட 
ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம்" என்றார். 
 
    அவ ைடய கத்தில் ஒ  பிரகாசம் இ ந்த . சு சு ப்ெபன்பதற்கு ஒ  வ வம் 
உண்ெடன்றால் அவைரத்தான் ெசால்ல ேவண் ம். பிறைரக் கவ ம் கப்ெபா ம், 
நீண்ட க்கும், க ணீெரன்ற ேபச் சும்,எந்த ந ற்காாியத்தி ம் ணி  ெகாள் ம் 
இயல் ம் அவர்பால் விளங்கின. ப்பத்ைதந்  பிராயந்தான் அவ க்கு இ க்கும். 
அவ ைடய ேதாற்றத்தி ம் ெசய ம் சுப்பிரமணிய ேதசி க ம் பிற ம் மயங்கி 
விட்டார்கள். 
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    ெபட்  வ ந்தேபா  சின்னப் பண்டார ஸ ந் நிதிக்குப் பிராண ேண வந்த ேபால் 
இ ந்த . 
 
    "இவர்கைளத் ெதாிந்  ெகாள்ளவில்ைலேய!" என்றார் சுப்பிரமணிய ேதசிகர். 
அவேர மணி ஐயர வர்கள் என்பைத உடேன ேதசிகர் ெதாிந்  ெகாண்டேபா  
அவ க்குப் பின் ம் வியப்  அதிக மாயிற் . 
 
    "தங்கைளப் பற்றிப் பல ைற ேகட் க்கிேறாம். இந்தச் சமயத்தில் தாங்கள் உதவி 
ெசய்திராவிட் டால் எங்கள் வி ப்பம் நிைறேவறியிரா . தங் க க்கு இந்த 
ேவைலையக் ெகா த்த  அபசார மானா ம் இந்த ேவைளயில் இைதவிடப் ெபாிய 
உப  காரம் ேவ  இல்ைல" என்  சுப்பிரமணிய ேதசி கர் கூறினார். 
 
    "நீங்கள் ேவைல ெகா க்கவில்ைலேய. நான் தாேன ேபாய் எ த்  வந்ேதன்? சாி; 

றப் படலாேம" என்றார். 
 
    கழ்ச்சிைய அவர் வி ம்பவில்ைல. காாியங்கள் ஒ ங்காக உாிய காலத்தில் 
நைடெபற ேவண் ெமன் பதிேலேய அவ ைடய ஞாபகம் இ ந்த . 
 
    அவ ைடய ேபச்சும், நைட ம், காாியங்க ம் மிக ம் வியக்கத்தக்கனவாக 
இ ந்தன. ம ைர நகர வதற்கும் அவர் ஒ  மணியாக விளங்கி யைத அப்ெபா  
நாங்கள் அறிந்ேதாம். 
 
    சுப்பிரமணிய ேதசிக ம் மற்றவர்க ம் மகா கும்பாபிேஷக தாிசனம் ெசய்  
ெகாண்  தி ம்பினா ர்கள். ேதசிக க்கு மணி ஐயரவர்கைளப் பார்த் ப் ேபசி இன் ற 
ேவண் ெமன்ற ஆவல் அதிகமாயி ந் த . "தங்கைளப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற 
வி ப்பம் அதிகமாக இ க்கிற . ஒ  ஸ்தானத்தில் இ ப்ப தால் நாேம ேநாில் வர 
இயலவில்ைல" என்  ேதசிகர் ெசால்  அ ப்பினார். ேகட்ட மணி ஐயர் "நாேன 
இரவில் வ கிேறன்" என்  விைடய ப்பினார். ேதசிகர் அன்றிர  அவைர அைழத்  
வ ம்ப  தக்க மனிதர்கைள வி த்தன ர். ஜன ெந க்கத் தால் வண் ப் ேபாகுவரத்  
நி த்தப் பட் ந் த . ஆத ன் மணி ஐயர் தாேம நடந்  சுப்பிர மணிய ேதசிகர் 
தங்கியி ந்த பங்களாவிற்கு வந்  ேசர்ந்தார். அவைரத் ேதசிகர் தக்க உபசாரங்க 

டன் வரேவற்றார். மணி ஐயர் வரப் ேபாகிறா ெரன்பைத அறிந்  பல ெபாிய 
மனித ர்கள் அவைரப் பார்ப்பதற்கும் அவர் ேபச்ைசக் ேகட்பதற்கும் வந்  
காத்தி ந்தார்கள். அதனால் அவ ைடய கழ் எவ்வா  பரவியி ந்தெதன்பைத 
ஒ வா  அறிந்  ெகாண்ேடாம். 
 
    (படம் -- மணிஐயெரன்  வழங்குகிற *ஸர்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள்) 
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    சுப்பிரமணிய ஐய ம் சுப்பிரமணிய ேதசிக ம் ெந ேநரம் அளவளாவிப் 
ேபசிக்ெகாண் ந்தனர். 
    சுப்பிரமணிய ேதசிகர் விஷயமாக  மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள், 
ேவதநாயகம் பிள்ைள த யவர்களாற் பாடப்ெபற்ற கவிகைள நான் அங்குள்ள 
ெபாிேயார்கள் வி ம்பியப ேய அப் ெபா  ெசால் க் காட் ேனன். மணி ஐயர் 
தமிழில் அன் ைடயவெரன்ப  அச்சமயம் எனக் குத் ெதாிய வந்த . 
 
    அந்த தற் காட்சியிேல,  சுப்பிரமணிய ஐயரவர்களிடத்தில் என்மனம் 
ஈ பட்ட . அவர் அக்காலத்தில் ம ைரயில் மிக்க ெசல்வாக்குைடய வக்கீலாக 
விளங்கி வந்தார். அவ ைடய ேபச்சின் கம்பீர ம் மனிதர்கைள வசப்ப த் ம் 

ைறக ம் யாவரா ம் ேபாற்றிப் பாராட்டப் ெபற்றன. 
 
    சேகாதரர்கள் 
 
    மணி ஐய ைடய தந்ைதயாராகிய சுப்ைபய ெரன்பவர் இராமநாத ரம் 
ஸமஸ்தானத்தில் 'மாேனஜ'ராக இ ந்த ெபான் சாமித் ேதவாிடம் உத்திேயாகம் 
பார்த்  வந்தார். ேதவ க்கு அவாிடம் மிக்க அன் ம் நம்பிக்ைக ம் உண் . 
அவ ைடய ெப ந்திறைமையக் கண்  அவ க்குப் ெபான்  சாமித் ேதவர் ஒ  
ெப ந்ெதாைகைய ஒ  சமயத் தில் நன்ெகாைடயாக அளித்தார். அதைனச் சுப்ைப யர் 
தம் கு ம்பத்திற்கு உபேயாகப் ப த்திக் ெகாள் ளாமல் அைதக்ெகாண்  ம ைர  
மீனாட்சிசுந்த ேரசுவரர் ேகாயி ல் ஒ  ேவத பாடசாைலைய ஏற் ப த்தினார். 
இன் ம் அ  நைடெபற்  வ கின்ற . 
 
    சுப்ைபய க்குக் குமாரர்கள் வர். தல்வர் இராமசாமி ஐயெரன்பவர். 
இரண்டாமவர் சங்கைரய ெரன்பவர். ன்றாமவேர சுப்பிரமணிய ஐயர். 
 
    இவர்க ள் இராமசாமி ஐயர் சிலகாலம் தாசில் தாராக இ ந்தார். பிறகு ஹூஸூர் 
சிரஸ்ேத தாரானார். 
 
    சங்கைரயெரன்பவர் மிக்க ைதாிய ம் திறைம ம் உைடயவர். அவர் சிவகங்ைக 
ஸமஸ்தானத் தி ம் இராமநாத ரம் ஸமஸ்தானத்தி ம் சிறந்த உத்திேயாகங்கைள 
வகித்  விளங்கியவர்; ஏைழ ஜனங்கள்பால் இரக்க ைடயவர், ெப ங்ெகாைட யாளி. 
தம் ைடய தைமயனா ம் தம்பி ம் சம்பா திக்கும் ெபா ள்கைள உசிதமாக ம் 
தாராளமாக ம் ெசலவிட்  வந்தவர், அவ்வி வ க்கும் கு ம்பக் கவைலேய 
உண்டாகாதப  பார்த்  வந்தார்; அவ க்கு இராமயாத ரம், ம ைர த ய 
இடங்களில் மிக்க ெசல்வாக்கு இ ந் வந்த . 
 
    மணி ஐயர் ம ைரயிேல பிரபலமாக இ ந்த காலத்தில் அவர் ைவத்தி ந்த 
ெபட் ெயான்  காணாமற் ேபாயிற் . அதில் ஒ  க்கியமான வழக்கின் 
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சம்பந்தமான பத்திரங்கள் இ ந்தன. அதனால் மணி ஐயர் சிறி  கலக்க ற்றார்; 
சங்கைரயாிடம், "அண்ணா, நான் என்ன ெசய்ேவன்!" என்  விஷயத்ைதத் 
ெதாிவித்தார். அவர் மணி ஐயைரத் ேதற்றி, "நீ கவைலப்படேவண்டாம். அப் ெபட்  
எங்ேக ேபாயி ந்தா ம் வ வித் த் த  கேறன்" என்  ைதாியம் கூறினார். 
 
    'யாேரா தி க் ெகாண்  ெசன்  விட்டைத இவர் எப்ப  வ விப்பார்?'என்  மணி 
ஐயர் எண் ணினார். 
 
    சங்கைரய க்கு அப்பக்கங்களி ள்ள மறவர் க ம் கள்ளர்க ம் பழக்க மானவர்கள். 
அவர்கள் அவ ாிடத்தில் ெப மதிப்  ைவத்தி ந்தார்கள். தம் ைடய தம்பியின் ெபட்  
கள  ேபாய்விட்டைத அவ்வி  வகுப்பாாி ள்ள தைலவர் சிலாிடம் அவர் 
ெசான்னார். அ த்த நாேள ெபட்  சங்கைரயாிடம் வந்  விட்ட . 'எங்ேகயி ந்த  
எப்ப  வந்த ?' என்  யா க்கும் ெதாியவில்ைல. அவர் அந்தப் ெபட் ையத் 
தம்பியிடம் ெகா த் , "ஏதாவ  ெபட் யி ந்  எ க்கப்பட் க்கிறதா? பார்" 
என்றார். மணி ஐயர் பார்த்தார். எல்லாப் ெபா ள் க ம் ன் இ ந்தப ேய 
இ ந்தைதக் கண்  அவர் அளவற்ற ஆச்சாியங் ெகாண்டார். 
 
    மணி ஐய க்குத் தம் தைமயன்மார்களிட ம் அவைரச் சார்ந்தவர்களிட ம் என் ம் 
குைறயாத அன்  இ ந்  வந்த . சங்கைரயர் காலமான ேபா  மணி ஐயர் மிக 
வ ந்தினார்; "நான் இ  வைரயிேல கு ம்ப பாரம் இன்னெதன்  ெதாியாமல் வாழ்ந்  
வந்ேதன். எல்லாவற்ைற ம் அண்ணாேவ கவனித்  வந்தார். இனிேமல் கு ம்பக் 
கவைல என்ைனச் சார்ந்  விட்ட " என்  கூறிக் கலங்கினார். 
 
    தம் ைடய பந் க்கைளப் பா காப்பதில் மணி ஐயர் மிகச் சிறந்தவர். அவர் 
ெபா ைளத் தமக்காகச் சம்பாதிக்கவில்ைல. யாவ க்கும் பகிர்ந்  ெகா த்  அவர்கள் 
இன் வைதப் பார்த்  ம கிழ்வேத தம் கடைமயாகக் ெகாண் ந்தார். தாம் ெசய் ம் 
உதவிகைளப் பிறர் அறியாதப  ெசய்வார். 
 
    ம ைர நிகழ்ச்சிகள் 
 
    மணி ஐயர் 1842-ஆம் வ ஷம் அக்ேடாபர் மாதம் தல் ேததி பிறந்தார். 
இளைமயிேலேய கல்விப் பயிற்சிையப் ெபற்றார். சி  பிராயத்தில் ஒ  ைதயற்காரர் 
அவ க்கு இங்கிலீஷ் எ த் க் கைளக் கற் க் ெகா த்தாரம். 
 
    அவர் சில பாடசாைலகளிேல கல்வி பயின்றார். வ ஷ ந்ேதா ம் அவர் தம் கல்வித் 
திறைமயி னால் பாிசுகள் ெபற்  வந்தார். ம ைரயில் இ ந்த பள்ளிக்கூடத்திேல 
ப த்தபிறகு, ேமற்ப ப் க்காக அவைரச் ெசன்ைனக்கு அ ப்ப அவ ைடய ெபாி 
ேயார்கள் வி ம்பவில்ைல. அக்காலத்தில் அங்ேக கெலக்ட ர் ஆபீ ல் இ ந்த அவர் 
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தைமயனாராகிய இராமசாமி ஐயர் அவ க்கு இ ப  பாய் சம்பளத் தில் ஒ  ேவைல 
வாங்கி ைவத்தார். கெலக்டராபீ ல் இ ந் ெகாண்ேட வக்கீல் பாீைக்ஷக்குப் ப த்  
அதில் தல்வராகத் ேதர்ச்சி ெபற்றார். பிறகு எப்.ஏ. ப ாீைக்ஷயில் ேதர்ச்சியைடந்தார். 
அப்பால் பி.எல். ப ாீைக்ஷக்கும் ேபாய்ப் பட்டம் வாங்கி வக்கீல் ஸ ன்ன  ெபற்  
ம ைரயில் இ ந் வர லானார். இைடேய சிலகாலம் தாசில்தாராக இ ந்தார். 
ம ைரயில் அவர் வக்கீலாக இ ந்த ேபா  அவ க்கு வரவர மதிப்  உயர்ந்  வந்த . 
ெபாிய வழக்குகைள அவர் ஏற்  வாதம் ாிந்தார். 
 
    1870-ஆம் வ ஷத்தில் அவர் ம ைர நகர பாி பாலன சைபயில் கமிஷனராக 
நியமிக்கப் ெபற்றார். 1880-ஆம் வ ஷம் வைரயில் அதன் ெதாடர்  அவ க்கு இ ந்  
வந்த . அக்காலத்தில் அவர் நகரவாசிக ைடய  நன்ைமையக் க திப் பல அ  
கூலங்கைளச் ெசய்தார். 1882- தல் ன்  வ ஷங் கள் நகர பாிபாலனசைபயில் 
தைலவராக இ ந்தார். அக்காலத்தில் ஒ  சிங்காரச்ேசாைலைய உண்டாக் கினார். 
நகரத்ைதச் சார்ந்த சாைலகளில் மரங்கைள ைவத்  வளர்க்கச் ெசய்தார். அவற்றில் சில 
மரங்கள் பட் ப் ேபாயின. 
 
    அவர் தமிழ் ல்கைளப் ப த் ம் ப ப்பித் க் ேகட் ம் வ ம் வழக்க ைடயவர். 
தமிழ் ப த்தவர்க ளிட மி ந்  பல அாிய விஷயங்கைளக் ேகட் ணர்ந்  
பாராட் வார்.அ தனால் தமிழ் அகத்திைண ல் களில் இன்ன இன்ன நிலத்திற்கு 
இன்ன இன்ன மரங்கள் உாியன என்  கூறியி ப்பைத உணர்ந்  அவற்ைற 
ஆராய்ந்  சாைலகளில் அவ்வந் நிலங்க க்கு ஏற்ற மரங்கைள ைவத்  வளர்க்கச் 
ெசய்தார். 
 
    அக்காலத்தில் ம ைர கெலக்டராக இ ந்த கேரால் ைரெயன்பவர் மணி 
ஐய ைடய ெப  ைமைய நன்கு அறிந்  அவாிடம் மிக்க அன்  பாராட்  வந்தார். 
ம ைரத் தி க்ேகாயிைலச் சுற்றி ள்ள மதி க்கு ெவளியில் பல ஜனங்கள் கு ைசகள் 
கட் க்ெகாண் ந்தனர்; சில ைடய க ம் இ ந்தன; அவர்களால் பல வைக 
அசுத் தங்கள் உண்டாயின. அக்ேகாயிற் கும்பாபிேஷகம் ெசய்வித்த அமராவதி ர் 
வயிநாகரம் கு ம்பத் ைதச் ேசர்ந்த நால்வ ள் ஒ வராகிய ேவங்கடா சலஞ் ெசட் யார் 
அ கண்  மனம் வ ந்தினார். நிவர்த்தி பண் வதற்கு யன்  பார்த்தார். அவரால் 
இயலவில்ைல. மணிஐயர் மிக்க இரக்க ம் அன் ம் உைடயவெரன்பைத அறிந்  
அவாிடம் ெசன் , "தி மதில் சிவெப மான் வ வமாயிற்ேற! அைதச்சுற்றி ஜனங்கள் 
அசுத்தம் ெசய்கிறார்கேள! இைதக் காண எனக்கு மனம் ெபா க்கவில்ைல. நீங்கள் 
இதற்கு ஏதாவ  வழி ெசய்ய ேவண் ம்" என்  ைறயிட் வந்தார். 
 
    மணி ஐயர் அவர் கூ வதன் உண்ைமைய ம் அவ ைடய சிவபக்திைய ம் 
உண ர்ந்தார். உடேன கேரால் ைரயி ைடய உதவிையப் ெபற்  மதிற் றத்ேத 
இ ந்தவர்க க்கு ேவறிடங்கள் வாங்கித் தந் ம் கட்டப் பணம் உதவி ம் 
நிலத் க்கு விைல தந் ம் அவர்கைளத் தி ப்திெசய்வித்தார். பின் ம் வசதியான 
இடங்களிேல அவர்கைளக் கு ேயற்றிப் பா காத்தார். அப்பால் தி மதிைலச் சுற்றி 
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நந்தவனம் அைமக்கச் ெசய்தார். அைதப் பா காக்க அைதச் சுற்றி இ ம் க் 
கிராதியால் ஒ  ேவ  ேபாடச்ெசய்தார். அன்றி ம் உள்ேள கிண  கைள 
ெவட் வித் ப் ஞ்ெச க க்கு நீர் பாய்ச்சு தற்குாிய ஏற்பா க ம் ெசய்வித்தார். 
அந்த நந்த வனம் இன் ம் சிற  ப்பாக விளங்குகின்ற . ேகாயி ம் நந்தவன ம் 
ேசர்ந் ள்ள அைமப்  ஒ  ெபாிய ஷ்பத்ேதாட்டத்தின் ம த்தியில் அவ்வால யம் 
இ ப்ப ேபாலத் ேதாற் ம். மணி ஐயர் அைமத்த நந்தவனத்ைதக் கண்  சிவேநசச் 
ெசல் வர்கள் யாவ ம் மனம் குளிர்ந்தார்கள். ேவங்கடா சலம் ெசட் யார் எல்ைலயற்ற 
மகிழ்ச்சி ெகாண்  அவைர வாயார வாழ்த்தினார். 
 
    ஆலயசம்பந்தமாக மணி ஐயர் ெசய் வந்த நன்ைமகள் பல. அவற்ைற அறிந்த 
ம ைர நகர வாசிகள், 'இத்தைகய உபகாாிேய ஆலயத்ைத நிர் வாகம் 
ெசய்யேவண் ம்' என்  எண்ணி அவைரத் ேதவஸ்தான சைபயின் அங்கத்தினராகத் 
ேதர்ந் ெத த்தார்கள். ேகாயிற்பணம் ணாகாமல் ஆலய சம்பந்தமான 
காாியங்க க்ேக உபேயாகப்பட ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைகைய ைடயவர் மணி 
ஐயர். ஆலயத் க்குாிய ெபா ைள ணாகச் ெசல  ெசய் பவர்களிடத்தில் அவ க்கு 
உண்டான ேகாபம் மிக அதிகம். சில சமயங்களில் அத்தைகயவர்க க்கு உாிய 
தண்டைன கிைடக்கும்ப ம் ெசய்தி க்கிறார். 
 
    கும்பேகாணம் காேலஜில் நான் இ ந்த காலத் தில் சில வழக்குகள் சம்பந்தமாக மணி 
ஐயர் கும்ப ேகாணம் வ வ ண் . அக்காலங்களில் அவைரக் கண்  ேபசி 
இன்பமைடேவன். தாம் வாதிக்க ேவண் ய வழக்கின் சம்பந்தமாகச் ைசவசம்பிர  
தாயங்கள் சில ெதாியேவண் யி ந்தன. ைசவசமய ெநறி ெயன் ம் தமிழ் னால் 
பல விஷயங்கள் லப்ப ெமன்  அறிந்  அந் ல் வைத ம் ஒேர இரவில் ப த்  
ெமாழிெபயர்த்  ைவத் க் ெகாண்டார். 
 
    அவர் ேகார்ட் ல் வாதம் ாி ம்ேபா  அவர் ேபச்ைசக் ேகட்பதற்காகேவ பலர் 
வ வார்கள். காேலஜான  ேகார்ட் க்கு அ ேக இ த்தலால் அங்குள்ள 
உபாத்தியாயர்களிற் ெப ம்பாேலா ம் மாணாக்கர்கள் பல ம் ஒழி  ேநரங்களிற் 
ேபாய் அவர் ேபச்ைசக் ேகட்  மகிழ்வார்கள். அதன் பிறகு ஒ  வாரம் வைரயில் அவர் 
ேபச்ைசப் பற்றிேய ேபசிப் பாராட்  வியப்பார்கள். 
 
    பிரசங்கங்கள் 
 
    ஒ ைற கும்பேகாணம் 'ேபார்ட்டர் ட ன் ஹா 'ல் அவர் ஓர் உபந்யாஸம் 
ெசய்தார். திர ளான ஜனங்கள் வந்தி ந்தனர். அன்  பிரசங் க த்தில் அவ ர் ம ட ங்க ளின் 
நிைலையப் ப ற்றிச் சில  விஷ ய ங்க ள் ெசான்னார். "ம ட ங்க ள் த ம் ைடய  நிைலமாறி 
வ ழ க்குக ளி ம் விய வகார ங்க ளி ம் ஈ  ப ட் க்கின்ற ன . அைவக ளிேல அதிக மான  
ப ண த்ைதச் ெசல வி கிறார்க ள். அைவ வ க்கீல் க ளின் ப ண ப்ெபட் க ளாக  
இ க்கின்ற ன " என்  அவ ர் கூறினார். அவ ர் அப்ேபா  ஒ  ம ட த்  வ க்கீலாக  
வ ந்தி ந்தார். அவ ர் இவ்வா  ேபசிய  ேபா  கூட்ட த்தில் இ ந்த  வ க்கீல் க ள் த ம க்குள் 
ஏேதா ேபசிக் ெகாண்ட ன ர். அைதக் க வ னித்த  ம ணி ஐய ர். "நீங்க ள் இன்ன  விஷ ய ம் 
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இப்ேபா  ேபசுகிறீர்க ெளன்ப  என க்குத் ெதாி ம். நான் ம ட த்  வ க்கீலாக  இ ந்  
ெகாண்  ம ட த்  வ க்கீல்க ைளக் குைற கூ வ  ச ாிய ன்ெறன்  நீங் க ள் 
எண் கிறீர்க ள். ம டங்களின் ப ழ க்க ம் ஏற் ப ட்ட த னால் உண்ைமக ைள உண ர்ந்  
குைறக ைள நீக் கிக் ெகாள்ள  ேவண் ம் என்ெறண்ணித்தா ன் இைதச் ெசால்கிேறன். 
ம ட ங்க ள் அறிைவ வி த்தி ெசய் ம் விஷ ய ங்க ளிேல ப ண த்ைதச் ெசல வி வ தான் 
நியா ய ம்" என்  கூறினார். 
 
    ேவெறா  ைற அவ ர் த மிழில் ஒ  பிர ச ங்க ம் ெசய்தார். ெபாிய  வ க்கீ ம் சிற ந்த  
அறிவாளி  மாகிய  ஒ வ ர் த மிழிேல ேபசுவ ெதன்றால் அந்த க் கால த்தில் ெபாிய  
அற் த ச் ெசய லாகும். கூட்ட த் திற்குப் ப ல ர் வ ந்தி ந்த ன ர். ம ணி ஐய ர் ேபச த் 
ெதாட ங்கினார். த மிழிேல ேபசிப் ப ழ க  ேவண் ய  த ன் அவ சிய த்ைத அவ ர் த ல் 
வ த்தினார்: "ந ம்ம வ ர்க ள் இங்கிலீஷ் பாைஷையப் ப த் ப் ப த்  அந்த ப் 
பாைஷயிேலேய நிைனப்ப த ற்கும் ேபசுவ த ற்கும் ப ழ க்க ம் ெசய்  ெகாண் விட்டா ர்க ள். 
ந ம் ைடய  த மிழ்ப் பாைஷயிேல விஷ ய ங்க ைள நிைனக்க  வ தில்ைல. த மிழிேல 
ேபசுவ ைத அெகௗர வ மாக  நிைனத் க்ெகாள் கிறார்க ள். அ  மிக ம் த ப்பான  
எண்ண ம். நான்கூட  இங்கிலீஷ் அப்பியாச ம் ெசய்த  ேதாஷ த்தினால் சில சில வாக்கி 
ய ங்க ைள இங்கிலீஷில் நிைனத்  அப்பால் த மிழில் ேபசுகிேறன். என் ைகயில் 
ைவத்தி க்கும் குறிப்  இங்கிலீஷில்தான் இ க்கிற . ஆனா ம் என்னால் 
இயன்றவைரயில் தமிழிேல ம் ேபசுவைத வி  வதில்ைல" என்றார். 
 
    அவர  பிரசங்கம் நன்றாக இ ந்த . எளிய தமிழ்நைடயில் ேபசினார். 
விஷயங்கைள மிக ம் ெதளி வாக எ த் ைரத்தார். இைடயிைடேய குறள் த ய 
தமிழ் ல்களி ந்  சிலபாடல்கைள ம் சிலபாடல் களின் க த்ைத ம் கூறினார். 
அந்தப் பிரசங்கம் நடந்தேபா தான் மணிஐய க்குத் தமிழ்ப்பாைஷ யின்பா ள்ள 
ேபரன்ைப ஒ வா  நான் ெதாிந்  ெகாண்ேடன். அதன் பிறகு ேவ  பல சமயங்களில் 
அவர் தமிழிேல பிரசங்கம் ெசய்வைத ம் ேகட் க் கிேறன். தமிழ் சம்பந்தமான 
சைபகளில் தமிழிேல தான் ேபசுவார்; அப்ெபா ெதல்லாம் அவர் சில தமிழ்ச் 
ெசய் ட்கைள இைடேய ெசால் வதில் தவ வேத இல்ைல. அவ்வா  ெசால்வைதத் 
தாம் ஒ  விரதமாகக் ெகாண் ப்பதாக அவேர ஒ  ைற என்னிடம் 
ெசால் யி க்கிறார். இங்கிலீஷில் பிரசங்கம் ெசய் ம்ேபா ம் ெப ம் பாலான 
சமயங்களில் தமிழ்ச் ெசய் ட்களின் க த்ைத அவர் கூ வ ண்ெடன்  ெசால்வார்கள். 
 
    தி வாவ ைற மடத்திற்கும் அவ க்கும் பழக்கம் இ ந்  வந்த . ேமலகரம்  
சுப்பிர மணிய ேதசிக ம் அவ ம் அ க்க  சந்தித் ப் பழகினர். பிற்காலத் ம் அந்த 
மடத்தின் அபிமானத் க்கும் மதிப் க்கும் உாியவராக மணி ஐயர் விளங்கினார். 
 
    ெசன்ைன வாசம் 
 
    மணி ஐயர் ெசன்ைனயில் வாசம் ெசய்ய த் ெதாடங் கிய காலம் தல் அவ ைடய 
திறைம மிக ம் அதிகமாக ெவளிப்பட்ட . பலர் அவ ைடய பழக் கத்தால் நல்ல 
பயைன அைடந்தார்கள். 
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    அவர் ெசன்ைனக்கு வந்த சமயம் ஒ  நாள் நான் ஒ  கன வாைனப் பார்க்கச் 
ெசன்றி ந்ேதன். அவர் பரம்பைரச் ெசல்வக் கு ம்பெமான்றிற் பிறந்தவர்; 
தமிழபிமானம் மிக்கவர்; என்பால் அன் ைடயவர். அக்கனவான் அரசாங்க உத்தி 
ேயாகத்தில் இ ந்தார். பிறகு அைத விட்  விட் ச் ெசன்ைனக்கு வந்  வக்கீல் 
ெதாழில் நடத் தத் ெதாடங்கினார். அத் ெதாழி ல் அவ க்குத் தக்க வ மானம் 
கிைடக்கவில்ைல. 
 
    நான் அவேரா  ேபசிக் ெகாண் க்ைகயில், "இப்ெபா  வழக்குகள் அதிகமாகத் 
தங்களிடம் வ கின்றனவா?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    அவர், "என் வ மானம் பைழயப ேயதான் இ க்கிற . ஆனால் இந்தத் ெத வில் 
கட்சிக்காரர் களின் ேபாக்குவர  சில காலமாக அதிகமாக இ க்கின்ற " என்றார். 
 
    அவர் கூறியதன் க த்  இன்ன ெதன்  எனக்கு விளங்கவில்ைல; "என்ன 
சமாசாரம்?" என்  சந்ேதகத் ெதானிேயா  வினாவிேனன். 
 
    "சில காலமாக மணி ஐயரவர்கள் ேமற்பக்கத்தி ள்ள ஒ  பங்களாவில் 
இ க்கிறார்கள். அவர்கைளத் ேத க்ெகாண்  பல கட்சிக்காரர்கள் தினந் ேதா ம் 
வந்  ேபாகிறார்கள்" என்  ெசால்  அவர் சிாித்தார். 
 
    மணி ஐயர் ெசன்ைனக்கு வந்த தல் அவ  ைடய வக்கீல் ெதாழில் மிக ம் 
வி த்தியைடந்த . பலர் அவாிடம் 'ஜூனியர்'களாக இ க்க யன்ற னர். மான் பி. 
ஆர். சுந்தரைமயரவர்க ம் மான் வி. கி ஷ்ணசாமி ஐயரவர்க ம் மான் 
சிவசுவாமி ஐயரவர்க ம் அவ ைடய பழக்கத் தினால் மிக உயர்ந்த நிைலைமக்கு 
வந்தவர்கள். அவர் களிடத்தில் மணி ஐய க்கு இ ந்த அபிமானம் அளவற்ற . 
 
    வி யற்காைல மணி ஐயர் எ ந் வி வார். எ ந்  ஸ்நானம் மந்த்ர ஜபம் 

த யவற்ைற த் க்ெகாள்வார். பிறகு எட்  மணிக்கு உத்தி ேயாக அைறக்கு 
வ வார். அவைரப் பார்ப்பதற் கும் அவாிடம் ேயாசைன ேகட்பதற்கும் சட்ட த்த 
கங்கள் வாங்கிக்ெகாள்வதற்கும் பலர் காத்தி ப்பார் கள். அவர்கள் யாவைர ம் கண்  
ேபசி அவரவர் க க்கு ஆகேவண் யவற்ைற விைரவாக ம் சு க்க மாக ம் 
ெதளிவாக ம் ெசால்  அ ப்பி வி வார். 
 
    காலத்ைத வைரயைற ெசய் ெகாண்  அதன் ப  நடக்கும் வழக்கத்ைத அவாிடம் 
நான் கண்  வியந்ேதன். க காரம் அவ க்கு ேநரத்ைதக் காட் கிறதா, அவர் 
ேவைலகள் க காரத்ைத ஓட்  கின்றனவா ெவன்ேற சந்ேதகங்கூட எனக்குச் சில 
சமயங்களில் உண்டாகிவி ம். க காரத்ைதப்ேபால ேநரம் தவறாமல் ெசய்ததனால் 
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அவர் பல அாிய காாி யங்கைளச் ெசய்ய ந்த . எந்தக் காாியத்ைத ம் பல 
நாட்க க்கு ன்ேப ஆராய்ந்  பண்ணி ைவத் வி வார். 
 
    இராமநாத ரத்   பா. இராஜராேஜசுவர ேச பதியவர்கேளா  ெசன்ைனயில் 
ஒ ைற நான் ேபசிக்ெகாண் ந்தேபா , தமிழ் ல் ஆராய்ச்சிையப்பற்றிய ேபச்சு 
வந்த . ெசய்ய ேவண் ய காாியங்கள் எவ்வளேவா இ க்கின்றன ெவன்ேறன். 
அப்ெபா  ேச பதி அவர்கள், "மணி ஐயரவர்கைள நிைனத் க்ெகாள் ங்கள். 
காலவைரயைற ெசய் ெகாண்  வாிைசயாக ஒவ் ெவான்றாகக் கவனித் வா ங்கள்" 
என்  ெசான்னார்கள். என்ைனப்ேபாலேவ அம்மன்ன ம், மணி ஐயர் 
காலவைரயைறப்ப  ேவைலெசய்வைதக் கவனித்தி ப்பைத அறிந்தேபா  எனக்கு 
மிக்க மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் . மணி ஐயேர சில ைற காலத்தின் அ ைமைய ம், 
காலத் க் ேகற்ப ேவைலகைள ஒ ங்கு ப த்திக் ெகாள் ம் ைறைய ம் பற்றி 
என்னிடம் ெசால் யி க்கின்றார். 
 
    கும்பேகாணத்தில் நான் இ ந்தேபா  பல நண்பர்களின் ஆதர ம் மற்ற 
அ கூலங்க ம் மிகுதியாக இ ந்தன. ஆத ன் ெசன்ைனக்கு மாற் றப்ெபற் வந்த 
சில வாரங்கள் வைரயில் இந்நகர வாழ்க்ைக என் மனத் க்குப் ெபா ந்தவில்ைல. 
 
    ஒ  நாள் மணி ஐயைரக் காணச் ெசன்ேறன். அவ டன் ேபசிக் ெகாண் ந்த 
காலத்தில் அவர், 
 
    "இந்த ஊர் எப்ப  இ க்கிற ?" என்  என்ைனக் ேகட்டார். 
 
    "கும்பேகாணத் க்கும் இதற்கும் அஜகஜாந் தரெமன்  ேதாற் கிற . இங்ேக 
ப த்தவர்க க் கும் ப யாதவர்க க்கும் வித்தியாசம் ெதாிவதில்ைல. மனித க்கு 
மனிதர் விசுவாசம் ைவப்பதில்ைல. எல் ேலா ம் அயலார்களாக இ க்கிறார்கள். 
ெசல ம் அதிகம்" என்ேறன். அக்காலத்தில் எனக்கு அ  ப  பாய் சம்பளம். 
 
    இந்த ஊைர அப்ப  நிைனக்கக்கூடா . எல்லாம் வர வரச் ெசௗகாியமாகப் 
ேபாய்வி ம். உங்கைளப் ேபான்றவர்கள் இந்த நகரத்திேல நன்றாகப் பிரகாசிக்கலாம். 
நான் ம ைரைய விட்  வ ம்ேபா  த ல் அப்ப த்தான் இ ந்த . ம ைரயி ள்ள 
நண்பர்கைள ம் இடங்கைள ம் பிாி வ  மிக ம் கஷ்டமாக இ ந்த . இங்ேக வந்  
பழிகிய பிறகு இங்கும் பல நண்பர்கள் உண்டாகி விட்டார்கள். ம ைரையவிட 
அதிகமான ெசௗக் கியம் ஏற்பட்ட ; உத்ஸாக ம் மிகுதியாயிற் . இப் ேபா  இந்த 
இடத்ைத விட் ப் பிாிவெதன்றால் வ த்தமாக இ க்கும். நீங்க ம் இனிேமல் நல்ல 
நிைலைமக்கு வ ர்கள். உங்கள் தமிழ்ப்பணி நன் றாக நைடெப ம். இந்த ஊர் 

வ ம் உங்க க் குப் பழக்கமாகிவி ம், பா ங்கள்" என்  அவர் ைதாியம் 
கூறினார். 
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    எனக்கு அதனால் ஊக்க ண்டாயிற் . உண் ைமயில் அப்ெபாியா ைடய வாக்குப் 
ப த்த . கும்பேகாணத்தில் ெசய்த தமிழ்த்ெதாண் கைளவிடப் பன்மடங்கு 
அதிகமாகச் ெசய் ம் நிைல ெசன்ைனயில் எனக்கு வாய்த்த . இன் ம்,ெசன்ைன 
வாழ்ைவப் பற்றி ம் இங்ேக வ ந்த பிறகு ெசய்த ேவைலகளப் பற்றி ம் எண் ம்ேபா  
தீர்க்கதாிசியாகிய மணி ஐய ைடய வார்த்ைதகள் என் நிைன க்கு வ  கின்றன. 
 
    பேராபகார ம் இரக்க ம் 
 
    ெசன்ைனக்கு வந்த பிறகு அ க்க  அப்ெபாியா ைரச் சந்தித் ப் பழகும் பாக்கியம் 
எனக்குக் கிைடத்த . நான் ெசல் ம் காலங்களிெலல்லாம், நான் என்ன த்தகம் 
ஆராய்ந்  ெகாண் க்கிேற ெனன்  விசாாிப்பார். அவ்வப்ேபா  ெபா தவி ம் 
ெசய்வார். "என் நண்பர்களிடம் ெசால்  உங்க ைடய ேவைலக்கு உப காரம் 
ெசய்யச்ெசால்  கிேறன். எவ்வள  பணம் ேவண் ம்? ெசால்  ங்கள்" என்  ெவகு 
ேவகமாகக் க தம் எ தத் ெதாடங்குவார். நான் இைடமறித் , "பணத்ைத த ல் 
வாங்கி ைவத் க்ெகாண்டால் ேவைல ஓடா . ெசய்ய ேவண் யைதச் சித்தப் 
ப த்திக்ெகாண்  அப்பால் பணம் ெப வ தான் ேநர்ைமயான " என்  
ெசால் ேவன். அவ ைடய கட்டைளக்குப் பணிந்  எனக்கு உதவிெசய்ய 

ன்வ பவர் க க்கு என்பால் ேநேர அன்  இ க்குெமன்  நான் எங்ஙனம் 
க ேவன்? அவர்களிடமி ந்  ெப ம் பணத்ைதவிட அன் ைடய மணிஐயர் 
வார்த்ைதகேள அதிக மதிப் ள்ள ைவயாகத் ேதான் றின. 
 
    நான் திய ைலப் பதிப்பிக்கத்ெதாடங்கும் ேபாெதல்லாம் மணிஐயர் உதவி ாிந்  
வந்தார். "பணம் இல்லாமல் என்ன காாியம் நடக்கும்? நீங் கள் பணம் ேவண்டாெமன்  
ெசால்வ  தப் . பணக்காரர்கள் உங்க க்குக் ெகா ப்பதனால் அவர் க க்கும் 
கியாதி; உங்க க்கும் அ கூலம்" என்  பல ைற அவர் வற் த்திய ண் . அவர் 
தம் ைடய ெப ந்தன்ைமயினால் அவ்வா  கூறினாரா யி ம், அவ ைடய 

ண் தலால் பிறர் ெசய் ம் உதவிகைள ய ற்சிெசய்  ெப வதற்கு என் மனம் 
ணியேவ இல்ைல. 

 
    மணி ஐயர் ஏைழகளிடத்தில் அதிக இரக்க ைடயவர். தம்மிடம்வ ந்  
யாசிப்பவர்க க்கு இல்ைல ெயன்னாமல் ெகா த்  வந்தார். ஒவ்ெவா  ஞாயிற் 

க்கிழைம ம் பல ேபர்கள் அவாிடம் வந்  பணம் ெபற் ப் ேபாவார்கள். அவாிடம் 
சம்பளம் ெபற் ப் ப த்த மாணாக்கர் பலர்; உண க்காகப் பணம் ெபற் ப் ப த்  

ன் க்கு வந்ேதார் பலர். சி  கு ம்பங்களில் ஆதாரமாக இ ந்த ஒ வர் இறந்  
ேபானால் கு ம்பத்தாரைனவ ம் ஜீவேனாபாயத்திற்கு வழியில்லாமல் தவிப்பார்கள். 
அத்தைகயவர்களிற் பலர் மணி ஐயாிடம் வந்  ைறயி வார்கள். அவ் பகாாி 
அவர்க க்குத் தக்க ெதாைகயளித்  உதவி ாிவார். அவர்க க்கு ற் க்கணக்காகக் 
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ெகா த்த ம் உண் . இவ்வள  ெசய் ம் அச்ெசயல்கள் பிரசித்தப்படலாகாெதன்  
அடக்கி ைவத்தி ப்ப  அவர் இயல் . 
 
    அவர் ெசன்ைனயில் ஜட்ஜாக வ ந்த காலத்தில் ைஹேகார்ட் ல் பங்கா இ க்கும் 
கிழவன் ஒ வன் இ ந்தான். அவன் ெபாிய கு ம்பி. நல்ல உைட கைள அணிந்  
ெகாள்ள  அவ க்கு வ வாய் ேபாத வில்ைல. சில சமயங்களில் அ க்கான உைட 
அணிந்  வ வான். அ கண்ட மற்ெறா  ஜட்ஜ் அவன் கிழவனாகிவிட்டைமயால் 
ேவைலக்கு உத வ மாட்டாெனன்  கூறி ேவைலயினின் ம் நீக்கிவி ம் ப  
ாிஜிஸ்ட்ரா க்கு எ திவிட்டார். அதைன அறிந்த அக்கிழவன் அைடந்த வ த்தத் க்கு 
அள வில்ைல. மணி ஐயாிடம் வந்  அவன் ைறயிட் டான். அவர் உடேன அவைனத் 
தமக்குப் பங்கா இ க்கும்ப  ஏற்பா  ெசய் விட்டார்; "இவன் கிழவன், ேவைல 
ெசய்ய இயலாதவெனன்றால், நான் இவைனவிடப் பிராயத்தில் திர்ந்தவன். ஏ  

பாய் சம்பளம் வாங்கும் இவன் ேவைல ெசய்ய உப  ேயாகமற்ற வெனன்றால், 
ஆயிர க்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கும் நான் இவைனக் காட் ம் உபேயாகம் 
இல்லாத வேன" என்  கூறினார். 
 
    கிழவன் மணி ஐயரால் தன் ேவைல நிைலத்தைத அறிந் ெகாண்  அவைர வாயார 
வாழ்த்தினான். 
 
    ேவைலத் திறைம 
 
    கவர்ன்ெமண்  வக்கீலாக ம், ஜட்ஜாக ம் ேவைல பார்த்த காலங்களில் 
அவ ைடய அறிவின் திறைம மிக ம் பிரகாசித்த .  த் சாமி ஐய க்குப் பிறகு 
ைஹேகார்ட்  ஜட்ஜ் பதவிைய வகித் ப் ெப ைம யைடவெதன்றால் அதற்ேகற்ற 
அறி ம் ஆற்ற ம் இ க்கேவண் மல்லவா? மணி ஐயர் அவ்வப்ேபா  அளித் வந்த 
தீர்ப் க்கைள உலக ம் பாராட் ய . சட்ட நி ணர் க க்கு அவ ைடய 
தீர்ப் க்கள் மிக ம் பயன் பட்டன. 
 
    எந்த காாியத்ைத ம் விைரவாக ம் தி த்த மாக ம் ெசய்  க்கும் 
திறைம ைடயவர் அவர். அவர் தாம் எ ம் தீர்ப் க்கைள ைஹேகார்ட் ல் 
ாிஜிஸ்ட்ராராக இ ந்த ஓர் ஐேராப்பியாிடம் காட்  வாராம். "ஆைனக்கும் அ  
ச க்கும்" ஆத ன் தாம் எ வதில் குற்றம் இ க்கக்கூ ெமன் ெறண்ணி அங்ஙனம் 
ெசய்  வந்தார். அதைன அவர் ஒ  குைறவாகக் க தவில்ைல. ெசய்வைதத் தி ந்தச் 
ெசய்ய ேவண் ெமன்பேத அவர  ேநாக்கம். 
 
    இங்ஙனம் அவர் தம் தீர்ப் கைள ாிஜிஸ்ட்ரா ைரக் ெகாண்  பார்க்கச் ெசய்வைதச் 
சிலர் வி ம்ப வில்ைல; "இவ்வள  சிறந்த அறிவாளியாகிய இவர் எ வதில் என்ன 
பிைழ இ க்கப்ேபாகிற ? அவ ாிடம் காட் வ  ெகௗரவக் குைறவன்ேறா?" என்  

த்தார்கள். அதைன உணர்ந்த மணி ஐயர் ஒ  சமயம் பல நண்பர்கள் 
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கூ யி ந்த கூட்டத்தில் இந்த விஷயத்ைத எ த் க் கூறி, "நாம் வ ந்தி உைழத் க் 
கற் க்ெகாண்ட இந்தப் பாைஷயில் நாம் தவ  ெசய்தல் இயல்ேப. 
 
    இைதேய தம் தாய்ப் பாைஷயாகக் ெகாண்டவ க்கு ஏேத ம் குைற ேதாற்றலாம். 
அந்தக் குைறைய நாம் நிவர்த்திெசய்  ெகாள் வதனால் நமக்கு அெகௗரவம் 
உண்டாகா . குைறையத் ெதாிந்  ெகாள்ளாமேல விட் விட்டால், குைற 
குைறயாகேவ நிைலெபற்  என் ம் மாறாத இழிைவ உண்டாக்கும். ஆைகயால்தான் 
நான் இந்த ைறைய ேமற் ெகாண்ேடன்" என்  தம் ெகாள்ைகைய விளக் கினார். 
 
    பிற க்குக் கிைடத்தற்காிய ைஹேகார்ட்  தல் ஜட்ஜ் பதவி அவ க்குக் 
கிைடத்த  . அந் தப் பதவியில் அவர் மிக்க ெகௗரவம் ெபற்றார். திடீ ெரன்  ஒ நாள், 
அவர் தம் ேவைலைய ராஜீநாமாச் ெசய் விட்டாெரன்ற ெசய்திைய யாவ ம் அறிந் 
தனர். 1907-ஆம் வ ஷம் நவம்பர் மாதம் 13-ஆம் ேததி தல் அவர் 
உத்திேயாகத்தி ந்  ஓய்ெவ த் க் ெகாண்டார். ேதக அெசௗக்கியம் காரணமாக 
அவர் ராஜீநாமாச் ெசய்தாெரன்  பத்திாிைககள் கூறின. அவர் பின் ம் சில மாதங்கள் 
ேவைல பார்த்தி ந்தால் வ ஷத்திற்கு 1200 ப ன் ெபன் ஷன் கிைடத்தி க்கும்; 

ன்னதாக விலகி விட்ட ைமயால் 880 ப ன்கேள கிைடத்தன. 
 
    தல் நாள் இர  பத்திாிைகயில் அவர  உத்திேயாகத் றைவப் பற்றிய 
ெசய்திையப் பார்த் ேதன். ம நாட்காைலயில் அவர் ஜாைகக்குப் ேபாேனன். 
அப்ெபா  அவர் அ ஷ்டானம் ெசய் விட்  வழக்கம்ேபால் வந்  உட்காரந்தார். 
 
    "ேநற்  ராத்திாிதான் பத்திாிைகயில் பார்த் ேதன்" என்  ஆரம்பித்ேதன். 
 
    "அ வா? ஆமாம். நான் இப்ேபா  பந்தத் தி ந்  வி பட்ேடன். இவ்வள  நாள் 
பரா தீ ன னாக இ ந்ேதன். இப்ேபா  என் இஷ்டப்ப  நல்ல காாியங்கைளச் 
ெசய் ெகாண் ம் இஷ்டர் கேளா  ேபசிக்ெகாண் ம் சுகமாக இ க்கலாம்." 
 
    "இன் ம் சில மாதங்கள் இ ந்தால் அதிகப் ெபன்ஷன் கிைடக்குெமன்  
ெசால் கிறார்கேள." 
 
    "அவ்வள  மாதங்கள் நிர்ப்பந்தத்திற்கு அடங்கியிராமல் வி தைல ெபற்ற த்தான் 
எனக்கு ஸந்ேதாஷம். இனிேமல் ஈசுவரத்தியானம் ெசய்  ெகாண்  இ க்கலாம். 
பணத்திற்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம்? 'பேராபகார: ண்யாய பாபாய பரபீடனம்.' 
பேராபகாரம் ெசய்வதற்கு யாமல் நிர்ப்பந்தங்களில் அகப்பட் க்ெகாண்  
இ ப்பதாவிடச் சீக்கிரேம விலகிவி வ  நல்ல தல்லவா? இனிேமல் நான் சர்வ 
சுதந்திரன். பட் னத் ப் பிள்ைளயார் கைதைய நீங்கள் ேகட் ப்பீர்கேள. அவர் 
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வர்த்தகராக இ க்கும் வைரயில் ராஜா க்கு அடங்கி யி ந்தார். றவி யான டன் 
ராஜா ெசால் ய ப்பினார். ேபாக வில்ைல. ராஜாேவ அவைரத் ேத க்ெகாண்  
ெசன்றார். பட் னத் ப் பிள்ைளயார் கடற்கைர யில் ஒ  மரத்த யில் 
உட்கார்ந்தப ேய இ ந் தார். 'இப்ேபா  என்ன நன்ைமைய அைடந்  விட்டீர்கள்?' 
என்  ராஜா ேகட்டார். 'நீர் நிற்க நான் உட்கர்ந்தப ேய இ ப்ப  தல் நன்ைம' 
என்  அவர் ெசான்னார். அவ ைடய சாித்திரம் எவ்வள  அழகாக இ க்கிற !" 
என்  அவர் கூறினார்; கூ ம்ேபா  அவ ைடய கண் களில் ஒ  பிரகாசம் 
உண்டாயிற் . பல நாட்க ளாகக் கட் க்குள் அகப்பட்  ெவளிவரேவண் ம், ெவளி 
வரேவண் ம் என்  எப்ெபா ம் எண்ணி, அதற்குாிய சமயம் வந்த டன் 
வி தைலெபற்றால் ஒ வ க்கு எத்தைன சந்ேதாஷம் இ க்குேமா அத்தைன 
சந்ேதாஷம் அவாிடம் உண்டாகி யி ந் த . ற  மார்க்கத்தில் அவர் மனம் பதிந் 
தி ந்தெதன்பைத அவர் கூறிய வரலாற லப் ப த்திய . அவர் அன்  'பேராபகார: 

ண் யாய பாபாய பரபீடனம்' என்  கூறிய அாிய வாக்கியம் இன் ம் என் காதில் 
ஒ த் க் ெகாண் க்கிற . 
 
    நான் ேபசிக்ெகாண் ந்தேபா  அவ ைடய ேபரர் சங்கைரயர் அங்ேக வந்  
நின்றார். அவைரக் கண்ட டன், "நீ இன்ன விஷயமாக வந் தாெயன்  ெதாிகிற . 
நான் ராஜீநாமாக் ெகா த் விட்டைதப்பற்றிக் கவைல ற்  விசாாிக்க 
வந்தி க்கிறாய். நான் இனிேமல் அ க்க  உன் ேனா  ேபசலாம். எல்லா 
விஷயங்கைள ம் நாேன கவனிக்கலாம். பத்  மணியாய் விட்டேத, ேகார்ட் க்குப் 
ேபாகேவண் ேம என்ற நிர்பந்த மில்ைல. நீ ம் இங்ேக எப்ேபா ம் வரலாம்; எப் 
ேபா ம் ேபசலாம்" என்  ெசால் ய ப்பினார். 
 
    பிறகு ெவளியில் றப்பட்டார். அங்ேக ேகார்ட் ச் ேசவகன் நின்  
ெகாண் ந்தான்; "இனிேமல் நீ இங்ேக வந்  அைலயேவண்டாம். நான் 
ேவைலயி ந்  விலகிவிட்ேடன். ஆனா ம் அ க்க  வந்  பார். தீபாவளி 
ெபாங்க க்கு இனாம் வாங்கிக் ெகாண்  ேபா" என்  அவனிடம் கூறினார். 
 
    இப்ப ேய தம் ேவைலக்கார்களிடம் ெசால்  அ ப்பியேதா  அவரவர்க க்குப் 
ெபா த வி ம் ெசய்தார். அக்கால தல் அவர் பேராப கார யற்சிகளில் அதிகமாக 
ஈ படலானார். 
 
    இ ைற நான் ம ைரக்குப் ேபாயி ந்ேதன். அக்காலத்தில் மணி ஐயர் அங்ேக 
வந்தி ப்பைத அறிந்  அவைரப் பார்க்கச் ெசன்ேறன். அவ ைடய தைமயனார் 
குமார ம் பிரபல வக்கீ மாகிய  ராமஸுப்ைபய ைடய பங்களாவில் தங்கியி ந் 
தார். நான் மாைலயில் ெசன்  பல விஷயங்கைளப் பற்றிப் ேபசிக் ெகாண் ந்ேதன். 
அன்றிர  அங்ேக தம் டன் ேபாஜனம் ெசய்ய ேவண்  ெமன்  மணி ஐயர் 
ெசான்னார். 
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    அன்  நண்பர்க ம் சுற்றத்தார்க ம் ேசர்ந்த ஒ  சி  கூட்டத்தின க்கு வி ந்  
அளிக்கப் ெபற் ற . ட் த்ேதாட்டத்தில் அ  சைடெபற்ற . நல்ல நிலா எறித்த . 
மரங்களிக்குக் கீழ் இைலேபாட் ந் தார்கள். மணி ஐயர் ஓர் இைலயில் உட்கார்ந்  
ெகாண் டனர். அவ க்கு அப்பால் ஓர் இைலவிட்  அ த்த இைலயில் அவ ைடய 

த்தகுமாரராகிய சுப் சாமி ஐயர் உட்கார்ந்தார். மணி ஐயர் என்ைன அைழத்  
இைடயி ள்ள இைலயில் உட்காரச் ெசான்னார். நான், "அப்ப  உட்கார என் மனம் 
அஞ்சுகிற . குமார க்கும் பிதா க்கும் இைடயில் உட்காரக் கூடாெத ன்பார்கள்" 
என்  ெமல்லச் ெசான்ேனன், "நீங் க ம் அப்ப த்தாேன? அவ ைடய ஸ்தானம் உங் 
க க்கும் உண் ; உட்கா ங்கள்" என்  பளிச் ெசன்  அவர் கூறினார். அந்த 
வார்த்ைத என் காதில் வி ந்தேபா , உட ல் மயிர்க் கூச்ெசறிந் த . எனக்கு ஏேதா 
என் ம் கிைடயாத ஒ  பாக்கியம் கிைடத் விட்ட  ேபான்ற உணர்ச்சி 
உண்டாயிற் . 
 
    மணி ஐயைர நான் உண்ைமயிேல சில விஷயங் களில் என் தந்ைதயாைரப் 
ேபாலேவ எண்ணி யி ந்ேதன். என் ைடய தமிழாராய்ச்சி விஷயத் தி ம் அபிவி த்தி 
விஷயத்தி ம் அவ க்கி ந்த ேபரன்ேப அதற்குக் காரணம். நான் கும்ப ேகாணத்தில் 
ேவைலபார்த்  வந்தேபா  தமிழ் ற்பதிப்பின் ெபா ட்  வி ைறக் காலங்களில் 
ெசன்ைனக்கு வந்  சில நாட்கள் தங்கியி ப் ேபன். அக்காலங்களில் ஒவ்ெவா  

ைற ம் மணி ஐயைரப் பார்த் ச் ெசல்ேவன். ேபாகும் ேபாெதல்லாம் அவர் கூ ம் 
வார்த்ைதகளால் என் கா  குளி ம். அைலச்ச னா ம் உைழப்பினா ம் சாியான 
ேவைளயில் ஆகாரமில்லாமல், ஏேதா கிைடத்தைத உண் விட் க் காாியத்திேல 
கண்ணா யி ப்ேபன். என் நிைலைய அவர் நன்கு உணர்ந்தவர். ஆத ன் நான் 
ேபானால் ஸ்நானம் ெசய்யச் ெசால் த் தம்ேமா  சாப்பிடச் ெசால்வார்; தம் 
சைமயற்காரைன அைழத் . "அேட, அவர் இர ம் பக ம் உைழத் க் 
கஷ்டப்ப கிறார். நிைறய ெநய் வி . ேதங்காய்ப்பால் காய்ச்சிக்ெகா . பா ேல 
கற்கண்  ேபாட் க் காய்ச்சிக்ெகா " என்  உத் தர  ெசய்வார். அந்த 
உபசாரத்தினா ம் உணவி னா ம் என் வயி  குளி ம். அக்காலங்களில் அவைர என் 
தாய்ேபாலக் க திேனன். எனக்கு இன்ன  ேவண் ெமன்  அறிந்  உத ம் அவைரப் 
'பால் நிைனந் ட் ந் தாயி ம் சாலப் பாி ைடயவர்' என்ேற கூறேவண் ம். 
 
    இவ்வா  ெபற்ேறார்களின் ஸ்தானத்தில் ைவத்  மதித்தி ந்த என் க த் க்கு 
இணங்க மணி ஐயர் அந்த நிலெவாளியில் கூறிய வார்த்ைத கள் உட ல் அ த 
தாைரேபாலப் பாய்ந்தன. இன்  தல் சிலநாட்கள் வைரயில் அவ்வார்த்ைத களினால் 
உண்டான இன்ப உணர்ச்சி என் ெநஞ் சத்தினின் ம் நீங்காமல் இ ந்த . 
 
    மயிலாப் ாில் ெபன்னாத் ர் சுப்பிரமணிய ஐயர் ைஹஸ்கூைல மணி ஐயர் 1905-
ஆைம வ ஷம் ஜனவாி மாதம் 13-ம் * ேததி திறந்  ைவத்தார். அன்  அங்ேக ெப ங் 
கூட்டம் கூ ய . அந்தப் பள்ளிக் கூட விஷயமாகச் சில ெசய் ட்கள் இயற்றிப் 
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ப க்கேவண் ெமன்  அதன் காாியதாிசி வி ம் பினார்; அங்ஙனேம நான் நான்கு 
ெசய் ட்கைள எ திக்ெகாண்  ேபாயி ந்ேதன். 
 
    அன்  நான் அங்ேக ேபாகும்ேபா  அந்தக் கட் டத்தின் உள் ம் றம் ம் 
ஜனங்கள் ெமாய்த் தி ந்தனர். வாச ல் ேபாய் நின்ேறன். அந்தக் கூட்டத்ைத 
விலக்கிக்ெகாண்  உள்ேளெசல்ல என் னால் யவில்ைல. வாழ்த் ச் ெசய் ட்கைள 
வாசிக்க நான் உள்ேள ெசல்லேவண் ம். கூட்டத்தினேரா சிறிேத ம் 
வழிவிடவில்ைல. நின்றவர்க ம் என்ைன அைழத் ச் ெசல்லவில்ைல. நான் ஒன் ம் 
ெதாியா மல் மயங்கி நின்ேறன். அப்ெபா  உள்ேள இ ந்த மணி ஐயர் என் 
தைலையக் கண்  விட்டார்; நான் உள்ேள க யாமல் தவிப்பைதக்கூட அவ  
உணர்ந்தி த்தல் கூ ம். அங்கி ந்தப ேய "ஸ்வாமிநாைதயர்வாள்! வா ங்ேகா! 
இப்ப  வர ேவண் ம்" என்  பலத்த ெதானிேயா  அைழத்த னர். அ த்த நிமிஷேம 
எல்ேலா ம் என்பக்கம் பார்க்கத்ெதாடங்கினர். கூட்டம் வழிவிட்ட . என் ைகையப் 
பி த்  இ வர் உள்ேள அைழத் ச் ெசன்றனர். ெபாிய ெபாிய 
உத்திேயாகஸ்தர்கெளல் லாம் ஆ க்கு ஒ  நாற்கா ைய எ த்  எனக்குப் ேபாட 
ஆரம்பித்தனர். நான் சிாித் க்ெகாண்ேட மணி ஐய க்கு அ கில் ேபாய் அமர்ந்ேதன். 
 
    ெசய் ட்கைளப் ப த் க் காட் வதற்கு ன் சைபத்தைலவைரப் பற்றிச் சில 
விஷயங்கள் ெசால் ம்ேபா  நான் உள்ேள குவதற்குப் பட்ட கஷ்டத்ைத ம் 
எ த் ச் ெசான்ேனன்; "இவர்கள் என்ைனக் கூப்பிடாவிட்டால் நான் உள்ேள 
வந்தி க்க யா . இவர்க ைடய அைழப்  இவ்வள  ேபாைர ம் என் பக்கம் 
தி ப்பிவிட்ட . அந்தச் சமயத்தில் நான் ெபறாத உபசாரங்கைளப் ெபற்ேறன். எனக்கு 

ன்  பழக்கமில்லாதவர்க ம், என்ைனக் கண்  பரா கமாக இ ந்தவர்க ம் 
என்ைனக் கவனிக்கத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். இவர் கள் பார்ைவ வி ந்ததன் விேசஷம் 
அ . எனக்குத் தனிேய ஒ  ெகௗரவம் இல்ைல. 
 
    'மாகஞ் சி கக்* குவித்  *நிதிக்குைவ ஈைகயி ேனகக த்த மிக்குைடய-மாெகால்* 
பைக கத்த ெவன்ேவலான் பார்ைவயிற றீட்டம் நைக கத்த நன்கு மதிப் ' 
 
    என்  பைழய காலத்திேல ஒ  ெபாியார் ெசால் ய யி க்கிறார். ெபாிய மனிதர்கள் 
தங்கள் பார்ைவ ல மாக உண்டாக்கும் மதிப் , பலேகா  திரவியங் கைளக் 
காட் ம் சிறப் ைடயெதன்  அதில் ெசால்லப்பட் க்கிற . அதன் அர்த்தம் 
எனக்கு இப்ேபா  ெதளிவாக விளங்கிய " என்  ேபசி ேனன். 
 
    அைதக் ேகட்ட மணி ஐயர், "கூட்டம் அதிகம். உங்கள் அ ைமைய அவர்கள் 
அறிவார்களா? நான் ஜட்ஜ்; அதனால் மதிப் " என்  ெசால் ச் சிாித்தார். அன்  நான் 
இயற்றிய ெசய் ட்கைளப் ப த்ேதன். மணி ஐயர் ேகட்  மகிழ்ச்சி ற்றார். 
 



 63

    ஒ  ைற நான் காேலஜிற்குப் ேபாய்க் ெகாண் ந்ேதன். என்பின்னால் 
ேகாச்சுவண்  யில் வந் ெகாண் ந்த மணி ஐய ைடய ேபரராகிய சங்கைரயர் 
என்ைனக் கண்ட ம் கீேழ இறங் கித் தம் வண் யில் ஏற்றிக்ெகாண்  காேலஜில் 
விட்டார். அவர் அக்காேலஜில் அப்ேபா  ப த் க்ெகாண் ந்தார். அன்  
மாைலயில் நான் மணி ஐயைரச் சந்தித்தெபா , "தங்கள் உயர்ந்த குணங்கள் தங்கள் 
சந்ததியாாிடத் ம் விளங்குவைத இன்  கண்ேடன்" என்  ெசான்ேனன். 
 
    "என்ன சமாசாரம்?" என்  அவர் ேகட்டார். நான் விஷயத்ைதக் கூறிேனன். அவர் 
மகிழ்ச்சி யைடந்தேதா  உடேன சங்கைரயைரக் கூப்பிட் ட ப்பினார்; "நீ காைலயில் 
இவர்கைள வண் யில் ஏற் றிக்ெகாண்  காேலஜில் விட்டாயாேம. அப்ப த் தான் 
ெசய்யேவண் ம். ஸந்ேதாஷம். இப்ப ேய எப் ேபா ம் மற்றவர்க க்கு உபகாரம் 
ெசய்  ெகாண் க்கேவண் ம்" என்  அவைரப் பாராட் னார். 
 
    என் ைடய தமிழாராய்ச்சிக்கு மணி ஐயர் ெசய்த உதவிக ள் ஒன்  

க்கியமான . எனக் குத் ைரத்தனத்தார் ஒ  சமயம் தமிழ் ல் ெவளி யீ க க்காக 
ஆயிரம் பாய் வழங்கினார்கள். அதற் குக் காரணமாக இ ந்தவர்கள் மணி ஐய ம், 
பிர  ெடன்  காேலஜ் பிாின் பாலாக இ ந்த மான் பில்ெடர்ெபக் 

ைர ேமயாவர். 
 
    இயல் கள் 
 
    வி யாற்காைலயில் தவறாமல் எ ந்  நீரா வ  மணி ஐயர் வழக்கிம். பிறகு ஜபம் 
ெசய்வார். மந் திர ஜபத்தில் அவ க்கு மிக்க நம்பிக்ைக உண் . 
 
    ஸ்காந்த ராணக் கீர்த்தனம் இயற்றிய ெப ங்கைர  கவிகுஞ்சரபாரதியாாிடத்தில் 
அவர் பஞ்சா ர உபேதசம் ெபற்றார். பாரதியா ைடய கு ம்பத்தின க்கு அவர் பல 
சமயங்களில் உதவி ாிந்தி க்கிறார். 
 
    அவ ைடய உபாஸனா ர்த்தி  ேவ ேகா பாலர்; அம் ர்த்தியி ைடய 
மந்திரஜபத்ைத ெந  ேநரம் இ ந்  ெசய்வார். பகவத்கீைத ஆராய்ச்சி யில் அவர் 
மனம் ெபாி ம் ஈ பட்ட . ேதவார தி வாசகப் பாடல்கைளக் ேகட்  
உ கிப்ேபாவார். தி ெநல்ேவ  ஹிந்  காேலஜில் ஆசிாியராக இ ந் தவ ம், 
எட்டய ரம் ஜமீனில் சிலகாலம் மாேனஜ ராக இ ந்தவ ம், என் நண்ப மாகிய 
மஹா ங் ைகயெரன்பவைர அைழத் க்ெகாண்  ஒ நாள் மணி ஐயாிடம் ெசன்ேறன். 
மஹா ங்ைகயர் இனிய சாாீரவளம் பைடத்தவர். ேதவார தி வாச கங்கைள ம் 
தி ப் கைழ ம் ெபா ள் லப்ப ம்ப  இைச டன் நன்றாகச் ெசால்வார். 
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    மணி ஐயேரா  ேபசிக்ெகாண் ந்ேதாம். மஹா ங்ைகயர் சில பாட் க்கைளப் 
பா னார்; தி த் தாண்டகம் சிலவற்ைற இைச டன் ெசான்னார். ேகட்  மணி ஐயர் 
உ கினார். மஹா ங்ைகயர் தி  ைவயாற் த் தி த்தாண்டகத்ைத ஆரம்பித்தார்: 
 
    "ஓைச ெயா ெயலா மானாய் நீேய உலகுக் ெகா சுடராய் நின்றாய் நீேய" 
 
    என்  பா னார். "உலகுக் ெகா சுடராய் நின் றாய் நீேய" என்ற பகுதிையக் 
ேகட்டேபா  மணி ஐயர், "ஹா! ஹா!" என்  கூறிக்ெகாண்  எ ந்  நின்  
தைலேமல் ைககைளக் குவித் க் ெகாண்டார்: "உலகுக்கு ஒ  சுடராய் நின்றாய் நீேய, 
உலகுக்கு ஒ  சுடராய் நின்றாய் நீேய" என்  தி ப்பித் தி ப்பிச் ெசான்னார்; அவர் 
கண்களி ந்  தாைரதாைரயாக நீர் பாய்ந்த ; "ஹா! ஹா! என்ன வாக்கு! என்ன 
உண்ைம!" என்  அவர் ஆனந்த சாகரத்தில் ழ்கிக் களித் க் கு  க த்  
ஆரவாாித்தார். அந்த ஆனந்தம் அடங் கச் சிறி ேநரம் ஆயிற் . அப்பால் அைமதி 
ெபற் , "நம் ைடய ன்ேனார்கள் எவ்வள  மர ேமாபகாரம் ெசய்தி க்கிறாரகள். 
என்ன பாடல்! என்ன பண்! இரண் ேம இைச ம்ேபா  மனத்ைத எப்ப  
உ க்குகின்றன! எவ்வள  உயர்ந்த பாடல் கள் தமிழிேல இ க்கின்றன!" என்  
கூறினார். 
 
    மணி ஐய க்குச் சங்கீதத்திேல மிக்க வி ப்பம் உண் . ஒவ்ெவா  ராகத்திற்கும் 
ஒவ்ெவா  மலைர அைடயாளமாக்க் கூ வார்கள். சில ராகங்கைளப் பா ம்ேபா  சில 
மலர்களின் வாசைன உண்டாகு ெமன் ம் ெசால்வார்கள். சில ராகங்களால் சில 
மலர்கள் மல ெமன் ம் ெசால்வ ண் . 
 
    ஒ நாள் அவேரா  ேபசிக்ெகாண் க்கும் ேபா  பைழய தமிழ் ல்களி ள்ள 
அாிய ெசய்திகள் சிலவற்ைறச் ெசால் க்ெகாண்ேட வந்ேதன்; "வண் கள் 
பாடவதனால் காட் ள்ள மலர்கள் மல ெமன்  சில ெசய் ட்களில் ஒ  ெசய்தி 
ெசால்லப்பட் க்கின்ற " என்  ெசான்ேனன். "ஆமாம்; அவ்விஷயம் உண்ைம 
யாகத்தான் இ க்கும். ராகத்திற்கும் ஷபங்க க் கும் சம்பந்தம் உண்ெடன்பைத நான் 
ஆராய்ந்  அறிந்தி க்கிேறன். ஒ  சமயம் ஷ்பங்களி ள்ள மகரந்தப் ெபா கைள 
ஒ  தட் ல் ைவத்  அ கில் இ ந்த ஒ  வித் வாைனப் பாடச் ெசான்ேனன். பல 
இடங்களில் சித ண் ந்த அந்தப் ெபா கள் தாமாகேவ ேசர்ந் ெகாண்டன. 
சி ஷ் யில் எத் தைனேயா ரகசியங்கைளப் பகவான் அைமத்தி க் கிறார். அைவகைள 
மனிதன் எங்ேக அறிய யல் கிறான்!" என்  எனக்கு ஒ  திய விஷயத்ைத அவர் 
எ த் ைரத்தார். 
 
    கட் டங்கைள அழகாகக் கட்  அைவகளில் பல ஞ்ெச கைள ைவக்க 
ேவண் ெமன்ப  அவர் வி ப் பம். ம ைரயி ம், ேகாைடக்கான ம், ெசன்ைன 
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யி ம், ேவ  சில இடங்களி ம் அவர் பங்களாக் கள் கட் னார். அங்கங்ேக சண்பகம், 
ேராஜா த ய ஷ்பச்ெச கைள ம் வில்வம் த யவற்ைற ம் ைவக்கச் ெசய்தார். 
 
    ஒ நாள் அவேரா  நான் ேபசிக்ெகாண் ந்த ேபா  ேகாைடக்கானைலப்பற்றிய 
ேபச்சு வந்த . "சங்க லாகிய றநா ற்றில் ேகாைடக்கான ைலப்பற்றி ஒ  பாட்  
இ க்கிற . அங்ேக க ய ெந ேவட் வன் என்ற உபகாாி ஒ வன் வாழ்ந் 
தி ந்தானாம்" என்ேறன். 
 
    "அப்ப யா? இன் ம் என்ன ெசால்லப்பட் க்கிற ?" என்  ஆவ டன் 
ேகட்டார். 
 
    "அங்ேக ேவ களாெலல்லாம் ல்ைலக் ெகா  கள் படர்ந்  த்தி க்குமாம். 
'ெவள்  ேவ க் ேகாைட' என்  லவர் அைதப் பாராட் யி க் கிறார்." 
 
    "அேட! இயற்ைகயழைக அவர்கள் நன்றாகச் ெசால்கிறார்கேள! நம் ைடய 
பங்களாவில் ல்ைலக் ெகா  ைவக்கச் ெசால் யி க்கிேறன். நீங்கள் வந்  
பா ங்கள்" என்  அவர் கூறி மகிழ்ந்தார். 
 
    அவ ைடய ெஸௗலப்ய குணத்ைத ம் நன்றி யறிைவ ம் நான் என் ம் மறேவன். 
ஓ  இந்திய கனவானால் அைடய யாத உயர்ந்த பதவிைய அவர் அைடந்தி ந்தார். 
ஆன ம் எளியவர்கட்கு எளியராகி உபகாித்த அவ ைடய இயல்  மிகச் சிறந்த . 
ம ைரயில் அவ க்கு ஒ  கம்மதியக் கிழவன் ேகாச்சுவண்  
ஓட் க்ெகாண் ந்தான். ெசன்ைனக்கு அவர் வந்தேபா  அவைன ம் இந்நகரத் 

க்கு வ வித் க்ெகாண்டார். இங்கும் அவன் அவ க்கு அந்த ேவைல 
ாிந் வந்தான். இ திக் காலம் வைரயில் அக்கிழவைன அவர் பா காத்  வந்தார். 

தம்ேமா  பழகியவர்கள், தம்பால் வந்  ஆதர  ேத னவர்கள், தம் சுற்றத்தார், தம் 
சுற்றத் தா க்கு உதவி ாிந்ேதார் த ய யாவர்க்கும் தம் மால் இயன்ற 
உபகாரங்கைள அவர் ெசய் வந்தார். 
 
    சில சமயங்களில் நல்ல காாியங்க க்குத் தாேம வ ய ன்வந்  உதவி ாிவ  
அவர் இயல் . தபால் இலாகாவில் ெபாிய உத்திேயாகத்தி ந்த வி. கனகசைபப் 
பிள்ைள ெயன்பவர் '1800 வ ஷத்திற்கு ந்திய தமிழர்நிைல' என் ம் த்தகெமான் 
ைறத் தாம் எ தி ெவளியிடப்ேபாவதாக ஓாிடத்திற் பிரசங்கம் ெசய்தார். மணி ஐயர் 
அச்ெசய்திையப் பத்திாிைகயிற் கண் , அப் த்தகத்ைத ெவளியி ம் ெசலைவத் தாேம 
ஏற் க்ெகாள்வதாக வ ந்  க தம் எ தி ஊக்க ட் னார். அங்ஙனேம உதவி 

ாிந்தார். 
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    பழைம மறவா  பாராட் ம் சிறந்த குணம் அவர்பால் விளங்கி வந்த . 
இராமநாத ரம்  பா. இராஜராேஜசுவர ேச பதியவர்கள் ஒ ைற மணி ஐயாிடம் 
ஒ  காாியத்ைத உத்ேதசித் ச் ெசன் றி ந்தார். நா ம் உடன் ெசன்ேறன். அவைரக் 
கண்ட டன் மணி ஐயர் வர்ேவற் த் தம் ஆஸ ன்ைதவிட உயர்ந்த ஆஸனெமான்ைற 
அளித்  உட்காரச் ெசான்னார். ேச பதி சிறி  தயங்கி நின்றார்; "ஒன் ம் 
ேயாசிக்காதீர்கள். தகப்பனார் உங்கள் ஸமஸ்தான உத்திேயாகத்தில் இ ந்தவர் கள். 
அவ ைடய பிள்ைளயாகிய நான் உங்க க்கு மாியாைத ெசய்வ  என்கடைம. 
உட்கா ங்கள்" என்  ெசால்  அவ்வாஸனத்தில் இ க்கச் ெசய் தார். மணி 
ஐய ைடய நன்றியறிைவ ம் பழைம பாராட் ங்குணத்ைத ம் அன்  நன்றாக 
உணர்ந்  வியந்ேதன். 
 
    பிற்காலத்தில் மணி ஐயர் ெப ம்பா ம் உல குக்கு உபகாரமான ெசயல்கைளச் 
ெசய் ெகாண்  வாழ்ந் வந்தார். காங்கிரஸ், பி ம்ம ஞானசைப த யவற்றில் 
ெதாடர் ைடயவராக இ ந்தார். தர்ம ஸம்ரக்ஷண சைப என்  ஒன்ைற ஏற்ப த்திக் 
ேகாயில்களின் நிர்வாகத்தில் பலவைகயான தி த் தங்கள் ெசய்யேவண் ெமன்  

யன்றார். 
 
    ஓய்வில்லாத ேவைலத்ெதால்ைலகளினால் அவ  ைடய ேதக ெசௗக்கியம் 
குைற ற்ற . கண்ெணா ளி ம் குைறந்த . அஜீர்ணம் ஏற்பட்ட . தினந் ேதா ம் 
உலாத் வார், பழத்தின்ரசம், காய்கைள ேவகைவத்  இ த் ப் பண்ணிய ரசம் ஆகிய 
இவற்ைற உண்பார். ஆனா ம் இ யிைடேய வயிற் வ  வந் வி ம். 1924-ஆம் 
வ ஷம் சம்பர் மாதம் அவர் இவ் லக வாழ்ைவ நீத்தார். 
 
    அவர் இறப்பதற்கு இ  வாரத்திற்கு ன் நான் அவைரச் சந்தித்ேதன். அக்காலத்தில் 
நான் சதம் பரம் மீனாட்சி தமிழ்க்காேலஜில் இ ந்ேதன். ெசன் ைனக்கு 
வந்தி ந்தேபா  அவைரக் கண்ேடன். அவர் உடம்பில் ைம இ ந்தேதயன்றி 
ெவ க்கு ெவ க்ெகன்  ேபசும் அவர் ேபச்சிேல அதன் அைடயாளம் சிறி ம் இல்ைல. 
"இப்ெபா  என்ன நடந் ெகாண் க்கிற ?" என்  தமிழாராய்ச் சிையப்பற்றி 
வினவினார். "நீங்கள் விடாமல் இந்த ேவைலையச் ெசய் வா ங்கள். உலகத்தார் 
ஆதர  கிைடத்தா ம் கிைடக்காவிட்டா ம் உங்கள் ஊக் கத்ைதத் தளரவிடாதீர்கள்" 
என்  உத்ஸாகப் ப த்தினார். அ ேவ நான் அவாிடம் ெப ம் கைடசி உபேதசம் 
என்பைத அப்ெபா  உணர வில்ைல. சிதம்பரத்திற்குச் ெசன்ேறன். ஒ  வாரத் 
திற்குப் பின் மணி ஐய ைடய மரணச் ெசய்தி கிைடத்த ; தி க்கிட்ேடன். ஊக்கந் 
த ம் அவ ைடய உபேதசங்கைள மீண் ம் மீண் ம் நிைனத் க் ெகாண்ேட 
இ க்கிேறன். 
 
    அவ ைடய ெப ைமைய தமிழ்நாட்டார் மறக்கவில்ைல. அவர் ெபயாரால் ஒ  
மண்டபம் (மணி ஐயர் ஹால்) தி வல் க்ேகணியில் இ க்கிற . அவ ைடய 
கம்பீரமான உ வச்சிைல பைழய ெசேனட் மண்டபத்ைத அ த்  விளங்குகின்ற . 
அவ ைடய சாித்திரத்ைதப் பலர் எ தி யி க் கிறார்கள். 
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    இந்த நாட் ன் அறி நிைல ம் ெப ைம ம் இத்தைகயனெவன்பைத 
அறிந் ெகாள்ள ேவண்  மானால் சில ைடய வாழ்க்ைக வரலா கள் உதா ரணமாக 
விளங்கும். அவற் ள் மணிஐய ைடய ம் ஒன்ெறன்பைதக் கூசாமல் ெசால்லலாம். 
ெசந்தமிழ் நாட் ன் ெப ைம மணிஐயர் பிறந்ததனால் ஓரள  உயர்ந்த்ெதன்பதில் 
சிறி ம் ஐயேம இல்ைல. 
------------------ 
 

10. வி. கி ஷ்ணசாமி ஐயர் 
 
    தந்ைதயார் 
 
    கல்வி கற்ப , ெபா ள் ஈட் வ , உத்திேயாகம் பார்ப்ப  த ய காாியங்களால் 
ஒ வ க்கு இக்காலத்தில் க ண்டாவ  இயல் . தாம் கற்ற கல்விையப் பிற க்கும் 
பயன்ப த்தி இன்பமளிப் ப , தாம் ஈட் ய ெபா ைளப் பிற க்கும் அன் டன் 
அளித்  மகிழ்வ , தம் ைடய உத்திேயாக சக்தி யினால் ஏைழமக்கைள ம் 

ன்ேனறச்ெசய்வ  ஆகிய நன்ைமகைளச் ெசய்பவர்கள் பின் ம் ெப கிய கைழ 
அைடகிறார்கள். எவ்வள க்கு எவ்வள  பிற க்கு உபகாரமான ெசயல்கள் 
விாிவைடகின் றனேவா, அவ்வள க்கு அவ்வள  க ம் விாி வைட ம். தம் 
காலத்தில் ெதாடங்கிய தர்மம் பிற்காலத்தி ம் நைடெப ம்ப  ஏற்பா கள் ெசய்த 
ெபாிேயார்கள் இறந் ம் இறவாதவர்கேள. 
 
    வி. கி ஷ்ணசாமி ஐயர் அத்தைகய க டம்ைப அைடந்த ெபாியார். அவர் 
காலத்தில் அவ க்கு இ ந்த கழ் ெபாி . அப் கழ் பிற் காலத்தி ம் மங்கவில்ைல; 
இன் ம் ஒளிவிட் க் ெகாண்ேட இ க்கிற . மயிலாப் ர் ஸம்ஸ்கி த காேலஜ், 
ேவங்கடரமண ைவத்தியசாைல த ய ஸ்தாபனங்கள் அவ ைடய கழ் நிலயமாக 
விறங்கு கின்றன. 
 
    குற்றத்ைதச் சிறி ம் பயமின்றிக் கண் த்தல், ஒ  நல்ல காாியம் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேதான்றினால் அதைன உடேன தி த்தமாகச் ெசய்தல், எந்தக் 
காாியத்தி ம் ஊக்கத் டன் ற்ப தல் த ய குணங்க க்குக் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் 
ஒ  சிறந்த உதாரண ஷராவர். குற்றம் ெசய்பவர்க ம் இழிந்த 
குண ைடயவர்க ம் அவைர அ குவதற்ேக பயப்ப வார்கள். அவ ைடய 
க ைணச் ெசயல்காளால் நன்ைம அைடந்தவர்கள் பலர். 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய தந்ைதயார் ேவங்கட ராைமெரன்பவர்; அவர் மிக்க 
ைதாிய சா . கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய ைதாியம் அவ ைடய தந்ைதயாாிடமி ந்  
வந்தெதன்  ெசால்லலாம். ேவங்கடராைமய ைடய ன்ேனார்களின் ஊர் நன் னிலந் 
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தா காவில் உள்ள அாிவிழிமங்கலம். அவர் சீகாழி த ய இடங்களில் ஜில்லா 
ன்ஸீப் உத்தி ேயாகம் பார்த் வந்தார்; ஆங்கிலத்தி ம் வட ெமாழியி ம் சிறந்த 

பயிற்சி ைடயவர்; வடெமாழியி ள்ள ைசவ ல்களில் மிக்க அன் ம் 
ஆராய்ச்சி ைடயராக இ ந்தார்; ைவதீக ஆசார அ ஷ்டானங்களில் சிறி ம் 
பிறழா  ஒ கி வந்தார்; ஒ க்கெநறி தவறியவர்கைளக் கண்டால் அவ க்கு ெவ ப்  
உண்டாகும். 
 
    அப்ெபாியாைர நான் சில ைற பார்த் ப் ேபசியி க்கிேறன். அவர  கத்திேல ஒ  
பிரகாசம் இ க்கும். அவ ைடய ேமைத ம் மேனா ைதாிய ேம அதற்குக் 
காரணங்கள். யார் வந்தா ம் தம் ட் ல் ஆகாரம் ெசய்வித்  அ ப் வ  அவர  
வழக்கம். குற்றம் ெசய்ப வர்கள் எவ்வள  சிறந்த நிைலயில் இ ந்தா ம், ெவளிக்கு 
எவ்வள  ஆசார அ ஷ்டானசீலர்களாகத் ேதான்றினா ம் அவர்கைள அவர் மதியார். 
 
    ெபாிய மிராசுதாராகிய பிராமணர் ஒ வர் தம் ைடய வயல்க க்கு அ கில் உள்ள 
நிலங்களில் தண்ணீர் பாயெவாட்டாமல் த த்  வந்தார். அவ ைடய இயல்ைப 
ேவங்கடராைமயர் பலரா ம் அறிந்தி ந்தனர். ஒ  சமயம் அந்த மிராசுதார் தம்ைம 
அஞ்ச  ெசய்தேபா  ேவங்கடராைமயர் பிரதி நமஸ்காரம் ெசய்யவில்ைல. 
உடனி ந்த ஒ வர் அவைரப் பார்த் , "ெபாிய மிராசுதாரராகிய இவர் அஞ்ச  
ெசய்தேபா , தாங்கள் ேபசாமல் இ ந்  விட்டீர்கேள! ஏன்" என்  ேகட்டார். அதற்கு 
அவர் "இவைர நான் நன்றாக அறிேவன்; இவர் பல ஜனங்க க்குத் தீைம ாிபவர். 
இவாிடம் எனக்குப் பிாியமில்ைல. ஆதலால் பிரதி நமஸ்காரம் ெசய்யவில்ைல"எ ன்  
ெசால் விட்டார். 
 
    ெபாிய உத்திேயாகத்தி ந்தா ம் ேவங்கட ராைமயர் உத்திேயாக காலந்தவிர 
மற்ற ேவைளகளில் சிவ சம்பந்தமான ல்கைள ஆராய்வதி ம் வித்  வான்கேளா  
பழகுவதி ேம தம  மனத்ைதச் ெச த் வார். ஹரதத்த சிவாசாாியார், நீலகண்ட 
தீக்ஷிதர், அப்ைபய தீக்ஷிதர், தர ேவங்கேடசர் த ய  ெபாிேயார்க ள் இய ற்றிய 

லகளி ம் சிவ ராணங்களி ம் அவ க்கு நல்ல பயிற்சி உண் . 
 
    தி விைச நல் ாி ந்த  மகாமேகாபாத்தி யாய ராமசுப்பா சாஸ்திாிகெளன்ற 
ெபாியார் 'விஷ் தத்வ ரஹஸ்யம்' என்  வடெமாழியில் ஒ  ல் எ தி 
ெவளியிட்டார். அதி ள்ள பல விஷயங்கள் சிவபக்தர்க ைடய மனத்ைதப் ண் 
ப த்தக் கூ யனவாக  இ ந்தன. அைதப் ப த் ப் பார்த்த ேவங்கடராைமய்யர் மிக ம் 
வ த்த மைடந்தனர். அந்தப் த்தகம் வதி ம் சிவத் ேவஷமான வாக்கியங்கள் 
நிரம்பி யி ந்தன. 
 
    உடேன அவர் அக்காலத்தில் இைடயாற்  மங்கல த்தில் இ ந்தவ ம் நான்கு 
சாஸ்திரங்களிற் பயிற்சி ைடயவ மாகிய அப்  சாஸ்திாிகளின்பவாிடம் அந்த 
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க்கு ஒ  கண்டனம் எ த ேவண் ெமன்  கூறிப் ெபா தவி ெசய்தார். அந்த 
வித் வான் அங்ஙனேம 'விஷ் தத்வ ரஹஸ்ய கண்ட னம்' என்  ஒ  த்தகம் 
எ தினார். பின் , அதைனத் தி வாவ ைற ஆதீனகர்த்தராக இ ந்த ேமலகரம்  
சுப்பிரமணிய ேதசிகரவர்கள் இரண் டாயிர பாய் உதவிெசய்  பதிப்பிக்கச் ெசய்தார். 
அந்தப் த்தகம் எல்லா க்கும் விைலயின்றி அளிக்கப் ெபற்ற . அப்பால் அந்தக் 
கண்டன க்குச் சமாதானம் ஒன் ம் ெவளிவரவில்ைல. 
 
    ேவங்கடராைமய க்குப் பத்தினிகள் இ வர். த்த தாரத்தின் குமாரர்கள் இ வர். 
அவ ள் த்தவர் சாமிநாைதயெரன்பவர். இைளயவேர கி ஷ்ணசாமி ஐயர். 
உத்திேயாகஸ்தர்கள் உத்திேயாகஸ்தர்க ைடய ெபண்கைளக் கல்யாணம் 
ெசய் ெகாள்வ தான் ெகௗரவம் என்  யாவ ம் நிைனத் வந்த காலம் அ . 
ேவங்கடராைமயர் அைத வி ம்பவில்ைல. தி வாலங்காட் ல் சாஸ்திர வல் ந ம் 
சீல ைடயவ மாக இ ந்த  ராம ஸ்வாமி சாஸ்திாிகெளன்பவ ைடய தல்விையத் 
தம் இைளய குமார க்கு மணம் ெசய்வித்தார். இந்த நிகழ்ச்சிைய அறிந்  சிலர் 
தமக்குள்ேள குைற கூறிக் ெகாண்டனர். "உத்திேயாகஸ்தர்க ைடய ெப ைம ம் 
சி ைம ம் எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். எங்ேக உண்ைமக் ெகௗரவம் இ க்கின்ற 
ெதன்பைத அறிந்ேத இந்த ஸம்பந்தத்ைத நான் ெசய்ேதன்" என்  அவர் தம் 
நண்பர்களிடம் கூறினார். அ  ேகட்  அவர்கள் அவ ைடய ைதாியத்ைத ம் 
அறிைவ ம் வியந்  பாராட்  னார்கள். 
 
    மணி ஐய ைடய பழக்கம் 
 
    தந்ைதயார்பா ந்த ைதாியம், வடெமாழி வி ப் பம், எளியவர்களிடத்தில் அன் , 
ெதய்வபக்தி த ய யற்குணங்கைள வி. கி ஷ்ணசாமி ஐயர் இயல்பாகேவ 
ெபற்றி ந்தார். அைவ அவ ைடய ேமதாவிலாசத்ேதா  கலந்  பின் ம் 
பாிமளித்தன. அவ ைடய ைதாியம் அவர  உத்திேயாக நிைலயிேல விளங்கிய ; 
அவ ைடய வடெமாழி யன்  வித் வான்க க்கிைடேய பிரகாசித்த ; அவர் 
ஏைழகள்பால் காட் ய அன்  அவர  வாழ் நாள் வ ம் லப்பட்ட . 
 
    ைதாியத்தின் உ வேம அவெரன்  கூ வ  மிைகயாகா ; நிமிர்ந்த நைட ம், 
எ த்த பார்ைவ ம், சிங்க கர்ச்சைன ேபான்ற குர ம் அவ ைடய ைதாியத் க்கு 
அைடயாளங்கள். அவ ைடய விேராதிகள் அவற்ைறக் கண்  அஞ்சிேயா  ஒளிந்  
ெகாள்வார்கள். ஆனால், வித் வான்க ம் அறிஞர்க ம் ஏைழக ம் அவர  நிமிர்ந்த 
நைடயிேல ஓரழைக ம், அவர  எ த்த பார்ைவயிேல ஒ  க ைணைய ம், 
அவ ைடய கம்பீரத் ெதானியிேல ஓர் ஆதரைவ ம் கண்  மகிழ்வார்கள். 
 
    ( வி. கி ஷ்ணசாமி ஐயர் படம்) 
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    கவர்னர  நிர்வாகசைபயில் அவர் அங்கத்தினராக இ ந்தார். உயர்ந்த பதவிகைள 
வகித்  நிர்வாகம் ெசய் ம் திறைம இந்தியர்க க்கும் உண்  என்  நி பிக்க 
ேவண் ெமன்பேத கி ஷ்ணசாமி ஐயர  ேநாக்கம். அந் ேநாக்கத்ைத அவர் நன்கு 
நிைறேவற்றினார். அவ க்குப் பின் பல இந்தியர் அப்பதவிகைள வகிக்கலானார்கள். 
அந்த நிைலக்கு வ ழி காட் யாக விளங்கியவர் கி ஷ்ணசாமி ஐயெரன்ேற ெசால்ல 
ேவண் ம். 
 
    ஒ வ க்கும் கிைடத்தற்காிய பதவி அவ க் குக் கிைடத்தெதன்  அறிஞர்கள் 
அக்காலத்திேல கூ வதில்ைல; "இவ ைடய ைதாியத் க்கும் அறி த் திறத்திற்கும் 
ஏற்ற ேவைல கிைடத்த ; அந்த ேவைலக்கு இவராற் ெப ைம உண்டாயிற் " என் ம், 
"உண்ைமயில் இவர் இரண்  ன்  அங்கத்தின ாின் ேவைலகைளக்கூடப் பார்த் க் 
குைற வின்றி நிர்வகிக்கும் ஆற்ற ள்ளவர்" என் ம் கழ்ந்தார்கள். மற்ற யாவ க்கும் 
"ேவைல அதிகம், ேவைல அதிகம்" என்  கூ வேத இயல்பாக இ க்கும்; அவ க்ேகா 
"ேவைல ேபாதா " என்  ெசால்வேத இயல் . 
 
    எந்த ேவைலைய ம் மிக விைரவிேல த்  வி ம் தனியாற்றல் பைடத்தவர் 
அவர். அந்த விைரவினால் அவ ைடய ேவைலகளில் ஏேத ம் நிைறேவறாமல் 
இ க்குெமன்பதற்கு இடமில்ைல. எல்லாவற்ைற ம் ஒ ங்காக ம் ெசம்ைமயாக ம் 
விைரவிேல நிைற ேவற்றி வி வார். அந்த விைரைவக் கண்  யாவ ம் 
ஆச்சாியப்ப வார்கள்; சில க்குப் பயம் உண்டாகும்; சிலர் ெபாறாைம ெகாள்வார்கள். 
 
    அவர  இளைம ெதாடங்கிேய அந்த ேவகம் அவர்பால் கு  ெகாண் ந்த . 1885-
ஆம் வ ஷ தல் அவர் ைஹேகார்ட்  வக்கீலாக இ ந்  வந்தார். அப்ெபா  
அவ ைடய  பிராயம் 22. ஆரம்பத்தில் அவ ைடய தீ ரசக்தி ம் அறி ம் பிற க்குப் 

லனாகவில்ைல. 
 
    மணி ஐயரவர்க ைடய  பழக்கம் ஏற்பட்ட  தல் அப்ெபாியாரால் அவர  திறைம 
உலகத் தா க்கு ெவளிப்பட்ட . அவைர ஒ  ேபரறிஞ ெரன்  யாவ ம் அறிந்  
ெகாள் ம் வாய்ப்  உண்டாயிற் . மணி ஐயாின் கீழ்க் கன்றாக வளர்ந்த அவர் 
சிலவிஷயங்களில் அப்ெபாியாைர ம் ெவன்  விளங்கினார். சில சமயங்களில் 
கி ஷ்ண சாமி ஐய ைடய ைதாியத் க்கு மணி ஐய ைடய  இரக்க குணம் பின் வாங்கி 
நின்ற . மணி ஐயேர பார்த்  வியந்  பாராட் ம் திறைம அவாிடம் விளங்கலாயிற் . 
 
    நான் கும்பேகாணத்தில் இ ந்தேபா  தமிழ் ற்பதிப்பின் ெபா ட்  ஒ  
வி ைறயில் ெசன்ைனக்கு வந்  சில நாட்கள் தங்கியி ந்ேதன். அப்ேபா  
இந்நக ரத்திேல வாழ்ந்தி ந்த பல ெபாிேயார்க ைடய பழக்க ம் ஆதர ம் எனக்கு 
ஏற்பட்டன. தி வாவ ைறயில் ஆதீனகர்த்தராக விளங்கிய ேமலகரம்  
சுப்பிரமணிய ேதசிக ைடய க ைணைய ம் ஆதரைவ ம் வித் வான்கைள அவ ர் 
பா காக்கும் இயல்ைப ம் அ பவத்தில் அறிந்  உ கிவ ம் இயல் ைடய எனக்கு 
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அத்தைகய குண ைடயவர்கைளப் பார்க்கும் ேபாெதல் லாம் ேதசிக ைடய ஞாபகம் 
உண்டாகும்; என் இளைமயில் அந்த உபகாாி ஒ வைரேய உணர்ந்தி ந்ேதன். 
நாளைடவில் உலகத்தின் விாி  என் கண்ணிற் லப்பட, இைறவன் இவ் லகத்தி ம் 
கற்பக வி ஷங்கைள ம் காமேத க்கைள ம் மனித உ வத்திற் பைடத் ள்ளா-
ெனன் ம் உண்ைம ெதளிவாயிற் . ேசலம் இராமசாமி த யா ைடய தமிழன் ம், 

ண்  அரங்கநாத த யா ைடய நட் நல ம், மணி ஐய ைடய அ ம் கட ள் 
அ ளின் பலேவ  உ வெமன்  நான் க வ ண் . அந்த வாிைசயிேல 
வி.கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய ஆத ரைவ ம் ேசர்த்  எண் ம் நிைல எனக்கு 
வாய்த்த . 
 
    பத் ப்பாட்ைட ஆராய்ந்  அச்சிற் பதிப்பித்த காலத்தில் ெசன்ைனக்கு வ ேவன்; 
அப்ேபா  மணி ஐய ைடய இல்லத்திற்கு அ க்க  ெசன்  என் உட ைளப்ைப ம் 
உள்ளத்திைளப்ைப ம் ேபாக்கிக் ெகாள்வ ண் . அங்ஙனம் இ ந்த காலத்திேலதான் 

தன் தலாக  கி ஷ்ணசாமி ஐயைர நான் பார்க்க ேநர்ந்த . 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய தந்ைதயாேரா  நான் பழகினவனாதலால் அவைர மணி 
ஐயர் ட் ல் த ல் பார்த்தேபாேத அவ ைடய க விலாஸத்தில் என் மனம் 
ஈ பட்ட .அவர் ேவங்கடராைம ைடய குமாரெரன்பைத உணர்ந்ேதன். அவ ைடய 
சு சு ப் ம் நிமிர்ந்த நைட ம் ஒ  சிங்கக் குட் யின் இயல் கைள நிைன ட் ன. 
மணி ஐயாிடத்தில் அவைரப் பற்றி விசாாித்ேதன். "இவர் சிறந்த த்திசா . மிக ம் 
உய ர்ந்த ஸ்தானத்திற்கு வ வார். ெபாியவ ைடய பிள்ைள; அவ ைடய ைதாியம் 
இவாிடத்தில் இ க்கி ற " என்  கூறினார். எல்லாவைகயி ம் சிறந்  விளங்கிய 
அப்ெபாியா ைடய பாராட் க்கு உாியவ ராக இ ந்த கி ஷ்ணசாமி ஐயாிடத்தில் 
அக்காலத் தி ந்ேத எனக்கு அன்  உண்டாயிற் . அப் ெபாியார் அன்  
உைரத்தைவ யா ம் வர வர உண்ைமயாயின. 
 
    மணி ஐயேரா  கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய பழக் கம் வர வர வன்ைம ெபற்ற . 
அன்  திர்ந்த  சில சமயங்களில் மணி ஐய ைடய ேயாசைனகைளக் காரணங்கூறி 
ம க்கும் உாிைமைய ம் கி ஷ்ண சாமி ஐயர் ெபற் விட்டார். அந்தச் சமயங்களில் 

தனமாகப் பழகுபவர்கள் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் ம த் க் கூ ம் கூற்றால், மணி 
ஐய க்கும் அவ க்கும் இைடேய மன ேவ பா  உண்  ேபா  ெமன 
நிைனக்கக்கூ ம்; அவர்க க்கு அவ்வி வ ைடய உள்ள ம் அன் த்தைளயாற் 
பிணிக்கப் பட்டைவெயன்ப  எளிதிற் லப்படா . 
 
    ஒ  சமயம் கி ஷ்ணசாமி ஐய க்கு ஜில்லா ன்ஸீப் உத்திேயாகம் கிைடப்பதாக 
இ ந்த . அந்த உத்திேயாகத்திற்குப் ேபாகலாமா ெவன்  அவர் மணி ஐயைர 
வினவினார். கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய ஆற்றல் அந்த உத்திேயாகத்திற் ைதந்  
மங்கிவி ெமன்  அறிந்த மணி ஐயர் அதற்கு இணங் கவில்ைல; "இந்த 
உத்திேயாகெமல்லாம் உமக்குப் ெபாிதா? உம் ைடய த்திசா த்தனத்திற்கு இவ் 
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ேவைல எம்மாத்திரம்? நீர் இதைன ஏற் க்ெகாள்ள ேவண்டாம்" என்  
ெசால் விட்டார். கி ஷ்ண சாமி ஐயர் அப்ெபாியார் கூறிய ேயாசைனைய ஏற் க் 
ெகாண்  அவ் த்திேயாகத்திற்குச் ெசல்ல வில்ைல. இவ்விஷயத்ைத மணிஐயேர 
என்னிடம் ேநாில் ஒ ைற உைரத்த ண் . 
 
    மணி ஐயர் கி ஷ்ணசாமி ஐயாிடத்தில் ைவத் தி ந்த அன்ைப 
வாத்ஸல்யெமன் தான் கூற ேவண் ம். மணி ஐயர் அவைரப் பற்றிப் ேபசும் 
ேபாெதல்லாம் மனங்குளிர்ந்  பாராட் வார். அவர் இறந்தேபா  ஸ்ம சானத்தில் 
அவ ைடய சாீரத்ைதக் கண்  உ கிய மணி ஐயர், "ெவள்ைளக்கார ைடய மனத்ைத 
உ க ைவக்கும் உன் ைடய ைதாியத்ைத எங்ேகயப்பா ைவத் ச் ெசன்றாய்? 
கல்ைலக்கூடக் கைரக்கும் உன் ைடய வாக்கு எங்ேக ேபாயிற் ? உன் 
வார்த்ைதகைள இனி யாாிடம் ேகட்கப் ேபாகிேறன்!" என்  கூறி வ ந்தினாராம். 
கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய ெப ைம வ ம் அறிந்  பாராட் வதற்கு 
அவ்வறிவாளிையவிட அதிகமான தகுதி ெபற்றவர் ேவ  யா ம் இலர். 
 
    ெசய்வன தி ந்தச் ெசய் 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐயர் தஞ்ைச, கும்பேகாணம் த ய இடங்க க்கு வழக்கில் வாதம் 
ெசய்வதற்கு வ வ ைண . அக்காலங்களில் அவைரக் கண்  ேபசி 
மகிழ்ந்தி க்கிேறன். அவ ைடய வாக்கு வன்ைமையக் குறித்  யாவ ம் பாராட் ப் 
ேபசுவார்கள். எதிாிகைளத் திைகக்க ைவக்கும்ப  அவர் ேபசுவாராம். எந்த 
விஷயத்ைதப்பற்றி ம் ர்ணமாக ஆராய் வார். அந்த ஆராய்ச்சிக்கு அவர் அதிக காலம் 
ெசல விடமாட்டார். ஒவ்ெவா  விஷயத்தி ம் ஜீவநா யாக இ ப்பைத உடேன 
பற்றிக் ெகாள்வார். அநாவசியமாக விஷயங்கைள வளர்த்திப் ேபசுேவார்கைளக் 
கண்டால் அவ க்கு ெவ ப்  உண்டாகும். அவ டன் பழகும் வக்கீல்கள் அவ க்கு 
ஏற்றப  விஷயங்கைள எ த் க் கூ வதற்கு மிக ம் சிரம்ப்ப வார் கள். அவ ைடய 
கூர்ைம ம் ேவக ம் உள்ள கிரா ய சக்திக்கு ன் அவர்க ைடய திறைம 
நிற்க வதில்ைல. அவர் ஜட்ஜாக இ ந்த காலத் தி ம் வக்கீல்க ைடய 
வாதங்கைள அநாவசியமாக வளரவி வதில் அவ க்கு வி ப்பம் இ ப்பதில்ைல. 
எவேர ம் அங்ஙனம் ேபசினால், "இைவ எனக்குத் ெதாி ம்; அ த்த விஷயத் க்கு 
வா ங்கள்" என்  ெசால் த் ாிதப்ப த் வாராம். இைதக் கண்  சில வக்கீல்க க்கு 
அவாிடம் ேவஷம் உண்டாயிற் . அந்தத் ேவஷம் அவர்களிைடய பல ஹீனத்தால் 
ஏற்பட்டதாைகயினால் கி ஷணசாமி ஐயைர ஒன் ம் ெசய்ய யவில்ைல. 
 
    அவர் காலத்தில் அவாிடம் பழகிய வக்கீல் க க்கு அவேரா  ெதாடர்ந்  ெசல்வ  
கஷ்டமாக இ ந்தா ம் அவைரப் பிாிவதற்கு அவர்கள் வி ம்ப வில்ைல; அவ ைடய 
ெப ைமைய அவர்கள் ந ன்கு உணர்ந்தி ந்த  அதற்கு ஒ  காரணம்; அேதா  அவர  
க ைண ம் மற்ெறா  காரணமாகும். என் னிடம் ப த்தவார்கள் சிலர் அவாிடம் 
ேவைல பார்த்த ண் . அவர் இறந்தேபா  அவர்கள், "அவர் எங்க ைடய 
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தாமதத்ைதக் கண்  ேகாபித் க் ெகாள்வார். விஷயங்கைளத் ெதளிவாக எ த் க் 
கூறவில்ைலெயன்  கண் ப்பார். நாங்கள் குறித் தவற்ைறக் கிழித்  எங்கள் 
தைலயிேல ேபா வார். இவ்வா  எங்கைள ந டத்தியேபாதி ம் எங்க ைடய 
வ ம்ப ைய மட் ம் குைறப்பதில்ைல. எங்கைள வாயில த்தா ம் வயிற்றில க்காத 
க ணா ர்த்தி" என்  ெசால் க் கண்ணீர் வ த்தார்கள். 
 
    அவாிடம் இ ந்  ேவைல பழகிய வக்கீல்கள் நல்ல திறைம ைடயவரானார்கள்; 
நன்மதிப்ைப அைடந்தார்கள்; அவர்க க்கு நல்ல ெபா ள் வ  வா ம் உண்டாயிற் . 
அவர்கள் லமாக நைட ெப ம் வழக்குகளில் வ ம் ஊதியம் வைத ம் 
கி ஷ்ணசாமி ஐயர் அவர்க க்ேக ெகா த்  வி  வார். 
 
    எந்தக் காாிய ம் தி த்தமாக நைடெபற ேவண் ெமன்ப  அவ ைடய ெகாள்ைக. 
குைறகைளக் கண்டால் சிறி ம் அச்சமின்றி ேந க்கு ேநேர கண் க்கும் ைதாியம் 
அவல்பால் விள கிய . அவர் நிர்வாகசைப அங்கத்தினராக இ ந்தேபா  
உத்திேயாகஸ்தர்கள் யாவ ம் அவாிடம் ந ங்கிக் ெகாண் ந்தனர். 'எந்தச் சமயத்தில் 
இவர் வ வாேரா? எந்த விஷயத்தில் இவ ைடய கவனம் ெசல் ேமா? எந்தக் 
குைறகள் இவர் கண்ணிற்பட்  வி ேமா?' என்  அவர்கள் அஞ்சித் தம் தம் 
கடைமகைள ஒ ங்காக நிைறேவற்ற யன்  வந்தனர். 
 
    எங்ேக ம் ஸ்தலங்க க்குச் ெசன்றால் அந்த அந்த ஸ்தலங்களின் வரலா கைள 
விசாாித் த் ெதாிந்  ெகாள்வார். அங்ேக உள்ள சிற்ப அழகு கைள அறிந்  வியப்பார். 
நம் ன்ேனா ைடய ெப ைம இத்தைகயெதன்பைத உணர்ந்  ெகாள் வதி ம் 
அதைனப் பிற ம் ெதாிந்  ெகாள் ம்ப  ெவளிப்ப த் வதி ம் அவ க்கு ஆவல் 
அதிகம் இ ந்த . ஒ  ேகாயிைலத் தாிசித்தால் அந்தக் ேகாயில் தர்மகர்த்தாைவ அதன் 
சம்பந்தமான விஷயங்கைள ெயல்லாம் வின வார்; ேகாயி ன் வரலா , ெசாத்  
விவரங்கள், ஜா சம்பிரதாயங்கள் த யவற்ைற விசாாிப்பார். அவர் இவற்றிற்குத் 
தக்கப  விைட கூறாவிட்டால், "உங்கைளெயல்லாம் இந்த ேவைலயில் ைவக்காமல் 
உடேன ெதாைலத்  விடேவண் ம். நீர் பணக்காரராக இ ந்தால் மட் ம் ேபா மா? 
ஆலய நிர்வாக் க்ேகற்ற திறைம ேவண்டாமா?" என்  கண் ப்பார். அ  தல் 
அந்தத் தர்மகர்த்தா தம் குைறைய உணர்ந்  தி த்தமாக நடக்க யல்வார். 
கு க்கைளக் கண் , "இந்த ஸ்தலத்தில் நித்திய ைநமித்திகங்கள் எந்த ஆகமப்ப  
நைடெப கின்றன்? உமக்கு உத்ஸ வாதிக க்குாிய மந்திரங்கள் ெதாி மா? இதற்கு 
ஸ்தல ராணம் இ க்கிறதா? ப த்தி க்கிறீரா?" என்பனேபான்ற ேகள்விகைளக் 
ேகட்பார். அவர் கள் அவற்ைற அறிவிக்க இயலாவி ன் அவர்கைள ம் கண் ப்பார். 
 
    இவ்வாேற மற்றத் ைறகளி ம் ஊ வி ஆராய்ந்  குைறகைள உணர்ந்  
அக்குைறக க்கு யார் காரணெமன்  விசாாித் க் கண் ப்பார். இங்ஙனம் அவர் 
ெசய் வந்தைமயால் உத்திேயாகஸ் தர்கள் தம் ைடய ெகௗரவத்ைத மாத்திரம் 
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பாராட் க் ெகாள்வேதா  நில்லாமல் தம் கடைமகைள உணர்ந்  நிைறேவற்ற 
ஆரம்பித்தனர். 
 
    ெசன்ைன ஸர்வ கலாசாைலயில் ண் ேகட், ெஸெனட் என் ம் சைபகளில் அவர் 
அங்கத்தினராக இ ந்தார். அங்கும் ெசய்வன தி ந்தச்ெசய்ய ேவண் ெமன்ற தம் 
ெகாள்ைகைய ேமற்ெகாண்  குைறகைள நீக்கலானார். மிக ம் ஆராய்ந்  பல திய 
விதிகைள உண்டாக்கினார். வடெமாழி ெதன் ெமாழிப் பண் தர்க ைடய நிைலைய 
உயர்த் வதற்கு அவர் மிக ம் பா பட்டார். 
 
    ஆங்கிலம் ப த்தவர்க க்குப் பண் தர்கைளக் கண்டால் ெவ ப்  இ ந் வந்த . 
பண் தர்கைள ஒ  தனி ஜாதியினைரப் ேபால நிைனத்  வந்தனர். அவர்க ைடய 
உண்ைமப் ெப ைமைய உணர்ந்த கி ஸ்ணசாமி ஐயர் பலவைகயிேல அவர்க க்கு 
உபகாரம் ெசய்யத் ெதாடங்கினார். 
 
    ஆங்கிலம் அறியாத பண் தர்கைளப் பாீக்ஷாதி காாிகளாக ம் கைலக்கழக 
அங்கத்தினராக ம் நியமிக்கும் வழக்கம் அக்காலத்தில் இல்ைல. இைத உணர்ந்த 
கி ஷ்ணசாமி ஐயர் பண் தர் க க்கும் அத்தைகய ஸ்தானங்கைள வழங்கேவண்  
ெமன்  தக்க காரணங்கைள எ த் க்கூறி யன்றார். அவ ைடய யற்சி நற்பயன் 
அளித்த . அ தல் பல பண் தர்கள் அப்பதவிகைளப் ெபற்றனர். சிலர் 
பாீக்ஷாசைபத் தைலவர்களாக ம் ஆயினர். நான் பல வ ஷங்கள் அத்தைகய 
பதவிகைள வகித்த ண் . அங்ஙனம் வகித்ததற்குக் காரணம்  வி. இ ஷ்ண சாமி 
ஐயரவர்கேள; அதைன இக்காலத் ப் பண் தர்கள் யாவ ம் உணர்ந்  
அவ் பகாாிைய வாழ்த்தக் கடைமப்பட் ள்ளனர். 
 
    தமிழபிமானம் 
 
    ெபாிய உத்திேயாகத்தில் இ ந்தால் ஆங்கில ல்கைளப் ப ப்ப , ஆங்கிலங் 
கற்றவர்கைள வியப்ப , இங்கிலீஷ் ள்ள க த்  எந்தப் பாைஷயி ம் 
இல்ைலெயன்  ெசால்வ  த ய வற்ைறப் ெப ைமயாகக் ெகாள்பவர்கள் எந்தக் 
காலத்தி ம் உண் ; ஆனால் இப்ேபா  அத்தைகய வர்கள  ெதாைக குைறந்  
வ கிற . கி ஷ்ணசாமி ஐயர் காலத்தில் ஆங்கிலேமாகம் உச்சநிைலைய 
அைடந்தி ந்த . 
 
    அவர் ஆங்கில அறிவில் சிறந்தவர்; அவ ைடய தந்ைதயா ம் தைமயனா ம் 
அவ ம் வட ெமாழிப் பயிற்சி ம் அந்த ெமாழியினிடத்தில் அன் ம் உைடயவர்கள். 
இந்த இரண்  பாைஷகளி ம் கி ஷ்ணசாமி ஐய க்கு இ ந்த அறி ம் அபிமான ம் 
மற்றப் பாைஷகைள ெவ க்கச் ெசய்யவில்ைல. தமிழினிடத்தில் அவ க்கு இ ந்த 
அபிமானத்ைத நான் அ பவத்தில் பல சமயங்களில் உணர்ந்தி க்கிேறன். 
 



 75

    வடெமாழியில் அன்பி ந்தால் தமிழினிடத் ம் அபிமானம் உண்டாவ  
அந்தக்காலத்தில் அ ைம. அறி க்கு உண்ைமயான மதிப்ைப அளிக்கும் ெபாியார்கள் 
ஒவ்ெவான்றின் ெப ைமைய ம் நன்  அறிந்  பாராட்  வ வார்கள். 
 
    "எந்தப் பாைஷயாக இ ந்தால் என்ன? மனத்திற் பதி ம்ப யான நல்ல விஷயம் 
எங்ேக இ க்கின்றேதா அைதத் ேத  அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம்" என்ப  
கி ஷ்ணசாமி ஐயர  ெகாள்ைக. 
 
    ஒ நாள் ெசன்ைன இராசதானிக் கலாசாைலத் தமிழ் மாணவர் சங்கக் கூட்டத்திற்கு 
அவர் தைலைம வகித்தார். காலஞ்ெசன்ற ஜி. ஏ. ைவத்திய ராைமயர் அன்  'தமிழின் 
ெப ைம' என் ம் விஷயத்ைதப்பற்றிப் ேபசினார். கி ஷ்ணசாமி ஐயர் தைலைம 
வகிப்ப  ெதாிந்  பலர் கூட்டத் திற்கு வந்தி ந்தனர்.  சுப்பிமணிய பாரதி யா ம் 
வந்தி ந்தார். 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐயர் என்ன ேபசுவாேரா என்  யாவ ம் ஆவேலா  எதிர்ேநாக்கி 
யி ந்தனர். சிலர், 'இவர் தமாைழப்பற்றி என்ன ைபசப் ேபாகிறார்? ஸம்ஸ்கி தத்ைதப் 
பற்றி ேவண்  மானாற் ேபசுவார்' என்  நிைனத்தார்கள். உபந்நியாசகர் ேபசியபின்  
கி ஷ்ணசாமி ஐயர் ேபசத்ெதாடங்கியேபா  எல்ேலா ம் அவர் வாையேய 
பார்த் க்ெகாண்  இ ந்தனர். அவர் ேபசலானார்: 
 
    "தமிழில் எத்தைன ல்கள் இ க்கின்றன! தி வள் வர் தி க்குறள் ெசய்த பாைஷ 
இ ; கம்பன் இராமாயணம் இயற்றிய  இந்தப் பாைஷ யிேல; நாயன்மார் ேதவாரம் 
பா ய பாைஷ; மாணிக்கவாசகர் தி வாசகம் அ ளிய பாைஷ, ஆழ் வார்கள் 
திவ்யப்பிரபந்தம் பா ய ம் இதிேலதான். இந்தப் பாைஷயின் ெப ைமக்கு 
அளேவயில்ைல" என்  ெதாடங்கி வாிைசயாகக் கூறிக்ெகாண்ேட ெசன்றார். 
அவ ைடய ேபச்சில் ஒ  ெப மித ம் கம்பீர ம் இ ந்தன. யாவ ம் பிரமித்தனர்.  
சுப்பிரமணிய பாரதியார் அன்  அந்தப் பிரசங்கத் ைதக் ேகட் க் கு கலத்ைத 
அைடந்தார். அந்தப் ேபச்சு அவர் உள்ளத்திேல ஒ  கிளர்ச்சிைய உண்டாக்கிய ; 
அதி ந்  ஒ  பாட் க்குாிய ெபா ைளக் கிரகித் க் ெகாண்டார். தமிழ்நாட்ைடப் 
பற்றி அந்த ைறயிேல பாடேவண் ெமன்  அவ க்கு அன்  ஒ  க த்  
உண்டாயிற்ெறன்ேற ேதாற் கின்ற . 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐயர் நம் ைடய நாட் ன் ெப ைமைய அைமத்  எளிய நைடயில் 
ஆண் குழந்ைத க ம் ெபண் குழந்ைதக ம் பா ம் வண்ணம் சில பாட் க்கள் இயற்ற 
ேவண் ெமன்  வி ம்பினார். பலாிடம் தம் க த்ைத உைரத்  வந்தார். 
 
    அந்தக் காலத்தில் சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவ ைடய பழக்கத்ைதப் 
ெபற்றி ந்தார். கி ஷ்ண சாமி ஐயர் பாரதியாாிடம் தம் க த்ைதத் ெதாிவித் தார். 
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பாரதியா ைடய காதில் கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய பைழய பிரசங்கம் 
ஒ த் க்ெகாண்ேட இ ந்த . அவர் தமிழ்ப் பாைஷையப்பற்றிச் ெசான்னைதத் 
த விப் பாரதியார் நாட்ைடப்பற்றிப் பாடத் ெதாடங்கினார். 
 
        "ெசந்தமிழ் நாெடன் ம் ேபாதினிேல 
        இன்பத் ேதன்வந்  பா  காதினிேல" 
 
    என்ப  ஒ  ெசய் ள். 
 
    'கம்பன் இராமயணம் ெசய்த பாைஷ; தி வள் வர் தி க்குறள் ெசய்த பாைஷ' 
என்  அன்  கூறியைதப் பாரதியார் சிறி  மாற்றி, 
 
    "கல்வி சிறந்த தமிழ்நா  - கழ்க் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நா  - நல்ல பல்வித மாயின 
சாத்திரத் தின்மணம் பாெரங்கும் சுந் தமிழ்நா " 
 
    என் ம், 
 
        "வள் வன் றன்ைன லகி க் ேகதந்  வான் கழ் ெகாண்ட தமிழ்நா  - 
ெநஞ்ைச 
        அள் ஞ் சிலப்பதிகாரெமன் ேறாமணி யாரம் பைடத்த தமிழ்நா " 
 
    என் ம் பா னார். 
 
    இந்தப் பாட்ைடக் ேகட்  இதில் தம் ைடய க த்  அைமந்தி ப்பைத அறிந்  
கி ஷ்ணசாமி ஐயர் ெப மகிழ்ச்சிைய அைடந்தார். பாரதி யாைரப் பின் ம் பல 
பாடல்கைளப் பாடச்ெசய்  அவற்ைறச்ேசர்த்  ஆயிரக்கணக்கில் அச்சி வித்  
இலவசமாக வழங்கச் ெசய்தார். சுப்பிரமணிய பாரதியாைர அக்காலத்திேல அறிந்  
அவ ைடய கவித் வத்ைதப் பாராட்  ஆதாித்தவர்க ள் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் 

க்கியமானவர், பாரதியா ைடய ெகாள்ைககளிற் பலவற்ைறக் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் 
வி ம்பாவி ம் அவ ைடய கவித் வத்தில் ஈ பட்டார். 
 
    இவ்வாேற பலேவ  ெகாள்ைககைள ம் பல ேவ  பழ்க்கங்கைள ம் 
உைடயவர்களாக இ ப்பி ம் தமிழ் த யவற்றில் அறி ைடயவெரன்ப  
ெதாிந்தால் மற்றவற்ைறெயல்லாம் மறந்  பாராட்  வ  கி ஷ்ணசாமி ஐயர  
இயல் . 
 
    ேதவார தி வாசகங்களில் அவ க்கு நிைறந்த அன்  உண் . யாேர ம் இைச டன் 
ேதவாரம் பா னால் மணிக்கணக்கில் ெமய்ம்மறந்  ேகட் க் ெகாண்ேட இ ப்பார், 
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மன கிக் கண்ணீர் ெப க்குவார்; 'ஹா! ஹா!' என்  தம் ஆனந்தத்ைத 
ெவளியி வார். அவர்க க்கு ேவன் ய உதவி ம் ெசய்வார். "ஸம்ஸ்கி த பாைஷயில் 
எவ்வளேவா ஸ்ேதாத்திரங்கள் இ க்கின்றன. அவற்றிற் பலவற்ைறப் ப த்த ண் . 
ஆயி ம் ெநஞ்ைச உ க்கும் விஷயத்தில் ேதவார தி வாசகங்கைளப் ேபால எ ம் 
இரா " என்  அவர் அ க்க  ெசால்வார். "'ேத க் கண் ெகாண்ேடன்' என்  
எவ்வள  அ ைமயாகப் பா யி க்கிறார்கள்! அவர் க ைடய அ பவம் எவ்ள  
சிறந்த !" என்பர். 
 
    ேதவாரம் ெதாிந்தவராக யார் வந்தா ம் அவைர இைச டன் பாடச்ெசால் க் 
ேகட்பதில் அவ க்கு வி ப்பம் அதிகம். கவிக்குஞ்சர பாரதியின் ேபரராகிய காலஞ் 
ெசன்ற ேகாடீசுவைரயர் அ க்க  அவாிடம் வந்  பா  அவைர மகிழ் விப்பார். ேவ  
பல ம் அங்ஙனம் ெசய்வ ண் . இ ைற ேகாடீசுவைரயர் தி வாசகத்ைத ேமாகன 
ராகத்தில் பா க்ெகாண் ந்தார். கி ஷ்ணசாமி ஐயர் அவ்விைசையப் ப கி விம்மித 
மைடந்  இ ந்தார். உடனி ந்  அவ ைடய ந ண்பர் சில ம் நா ம் ேகட்  
வந்ேதாம். கி ஷ்ணசாமி ஐயர் மன கிக் ேகட்டார். தைடயின்றி ேகாடீசுவைரயர் 
பா க்ெகாண்ேட வந்தார். அப்ேபா  உடனி ந்த ஒ வர் ேகாடீசுவைரயைரப் 
பார்த் த் தமக்குப் பிாியமான ேவ  பாட்  ஒன்ைறப் பாடச்ெசான் னார். 
கி ஷ்ணசாமி ஐய க்கு உடேன ேகாபம் வந் விட்ட ; "சட்! என்ன ைபத்தியாக்காரத் 
தனம்! ேதவாமிர்தத்ைதச் சாப்பிட் க் ெகாண் க்கும் ேபா , ெகாஞ்சம் பிண்ணாக்குக் 
ெகாண்  வா என்  ெசால்வ  ேபா க்கிற  உம் ைடய ேபச்சு. தி வாசகத்ைதக் 
ேகட்ட காதால் ேவெறா  பாட்ைடக் ேகட்க உமக்குப் பி க்கிறதா? மற்ற ேவைளகளில் 
ேகட் க்ெகாள் ேம" என்  க க ப் ேபா  ெசான்னார். ேகாடீசுவைரயர் 
தி வாசகேம பாடலானார். 
 
    பல ைற தி வாசக ம் ேதவார ம் பாடக் ேகட் க் ேகட்  அவ க்கு அவற்றின் 
ெபா ளில் மனம் லயித் விட்ட . ெபா ள் ெதாியாத பாடல்கைள அவர் 
வி ம் வதில்ைல. ேதவாரத்தின் சிறப்ைபப் பற்றிப் பலாிடம் அவர் வாதம் ெசய்வார். 
ஒ  ைற ஒ  ெபாிய ஸம்ஸ்கி த பண் தேரா  அவர் ேபசிக் ெகாண் ந்தார்; 
"பக்திரசம் ேதவாரத்திேல இ ப்ப  ேபால ேவ  எதி ம் இல்ைல" என்  அவர் 
ெசான்னார். ஸம்ஸ்கி த பண் தர், "ஸம்ஸ்கி தத்தில் ஆயிரக்கணக்கான 
சுேலாகங்கள் மகான்களால் இயற்றப் ெபற்றி க்கின்றன. அவற்றின் அர்த்த ஷ் ம் 
ெப ைம ம் அனந்தம்" என்  ெசான்னார். கி ஷ்ணசாமி ஐயர், "நா ம் அைவகைளப் 
ப த்தி க்கிேறன். உயர்ந்த அர்த்தம் அைவகளில் இ ப்ப  வாஸ்தவந்தான். ஆனால் 
பா ன மாத்திரத்தில் மனத்ைதக் கவ்விக்ெகாண்  உ க்குவதில் ேதவார 
தி வாசகங்க க்குச் சமமாக ஒன் ம் இல்ைல. ஒன் , இரண்  இ க்கலாம். இந்த 
உ க்கம் அைவகளில் இல்ைல" என்  அ த் தமாகக் கூறினார். 
 
    இந்த விஷயத்ைதப்பற்றிக் கி ஷ்ணசாமி ஐய க்கும் அவ ைடய தைமயனாராகிய 
சாமிநாைதய க்கும் சில சமயங்களில் வாக்குவாதம் எ வ ண் . கி ஷ்ணசாமி ஐயர் 
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ேதவாரத்ைதப் கழ்வார்; அவர் தைமயனார் ஸம்ஸ்கி த சுேலாகங்கைளப் 
பாராட் வார். 
 
    ன்  குறிப்பிட்ட எட்டய ரம் மஹா ங்ைகய ெரன்பவேரா  ஒ  ைற 
கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய தைமயனாாிடம் ேபாயி ந்ேதன். மகா ங்ைகய்யர் இனிய 
சாாீரம் உைடயவர். எவ்வள  ேநரம் பா னா ம் ேசார்  ேதாற்றாத குரல் வன்ைம 
ெபற்றவர். ேதவார தி வாசகங்கைளக் ேகட்பா க்குப் ெபா ள் விளங்கும்ப  
ெதளிவாகப் பா வார். அன்  அவர் ேதவார தி வாசகங்கைள மிக ம் அற் தமாகப் 
பா னார். சாமிநாைதயர் அவற்ைறக் ேகட்கக் ேகட்க மன கலாயினர். வர வர 
அவ ைடய உ க்கம் அதிகமாயிற் . ேதம்பித் ேதம்பிக் கண்ணீர் விட்  
ஆனந்தமைடந்தார். "ஆகா! என்ன பக்தி! என்ன பக்தி!" என்  பாராட் னார். "என் 
தம்பி ேதவார மகிைமையப் பற்றி என்ேனா  வாதா வான். இன் தான் அதைன 
அ பவத்திேல அறிந்ேதன்" என்றார். 
 
    திய திய பாடல்கைளக் ேகட்கேவண்  ெமன்  கி ஷ்ணசாமி ஐயர் வி ம் வார். 
ஒ ைற மகா ங்ைகயைர அவாிடம் அைழத் ச் ெசன்றி ந்தேபா , "இவைர 
எனக்குத் ெதாி ேம. ெசான்னைதேய தி ப்பிச் ெசால்லாமேல பா  வாரா?" என்  
ேகட்டார். "அப்ப ேய பா  வார்" என்ேறன். அன்  ெந ேநரம் ேதவார 
இன்னிைசைய நாங்கள் கர்ந்ேதாம். 
 
    கம்ப ராமாயணத்தில் கி ஷ்ணசாமி ஐய க்கு அன்  உண் . அதி ள்ள 
ெசய் ட்கைள நான் சில ைற அவாிடம் எ த் க் கூறி மகிழ்வித்தி க்கிேறன். ேவ  
சிலர் வாயிலாக ம் அவர் ேகட் க்கிறார். "கம்பன் மகாகவிதான். 
ஒவ்ெவா வ ைடய குணத்ைத ம் நன்றாக அறிந்  தவறாமல் அைமத்தி க்கிறான். 
ஆனால் அவ ைடய வ ணைனகள் அள க்கு மிஞ்சிப் ேபாய்வி கின்றன; பத் ப் 
பாடல்கள் இ க்கேவண் ய இடத்தில்  பாடல்கைளப் பா வி கிறான். அங்ேக 
ெதவிட் ப் ேபாகிற " என்  அவர் ெசால்வார். அவ ைடய ேவகமான த்திக்கு அந்த 
நீண்ட வர்ணைனையப் ப த்  அ பவிக்கும் ெபா ைம இ ப்பதில்ைல. 
 
    ஒ நாள் நான் பிற்பக ல் அவர் ட் ற்குப் ேபாயி ந்ேதன். அப்ேபா  'ெமயில்' 
பத்திாிகாலயத்தில் க்கியமான ேவைலயில் இ ந்த னிசாமி ஐயர் என்பவர் அங்ேக 
வந்தி ந்தார். அவர் ேபசிக் ெகாண்ேட இ ந்தேபா , தமிைழப்பற்றிய ேபச்சு வந்த ; 
"தமிழில் என்ன இ க்கிற ? ரஸமில்லாக் குப்ைபேய அதிகம்" என்  அவர் 
ெசான்னார். எனக்குத் க்ெகன்ற . "நீங்கள் எங்ேக ப த்தீர்கள்? தமிழ் 
உபாத்தியாயர் யார்? என்  நான் ேகட்ேடன். றப்ப வதற்கு த்தமாக இ ந்த 
அவைரக் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் பார்த் , "உட்கா ம்" என்  ெசால் ப் ன் வல் 
ெசய்தார். அவ ைடய கக்குறிப்பினால் னிசாமி ஐய ைடய வார்த்ைதைய 
ம க்கும் ைதாியம் எனக்கு உண்டாயிற் . அவர் என் ேகள்விக்கு விைடகூறத் 
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ெதாடங்கித் தாம் சித் ாில் ப த்த தாகச் ெசான்னார்; தமக்குத் தமிழ்ப்பாடம் ெசான்ன 
உபாத்தியாயர் இன்னாெரன்பைத ம் ெதாிவித்தார்; அப்பால் பண் தர்கைளப்பற்றிச் 
சிறி ேநரம் குைறவாகேவ ேபசினார். அைதக் ேகட்டேபா  எனக்கு மிக்க வ த்தம் 
உண்டாயிற் . 
 
    "எங்ேகேயா ெத ங்கு ேதசத்தில் யாேரா உபேயாகமற்ற பண் தர் ஒ வாிடம் 
ப த்தைத ைவத் க்ெகாண்  இப்ப  ஒேரய யாக நிந்திப்ப  கூடா . தமிழின் 
ெப ைமைய அறிந்  ெகாள் ளாத  உங்கள் குற்றேம ெயாழியத் தமிழின் குற்ற மன் . 
உங்கள் பண் தர் உங்க க்குத் தி ப்தி ண்டாகும்ப  பாடம் ெசால்லவில்ைல. 
அதனால் எல்லா ேம அத்தைகயவர்கெளன்  நிைனப்ப  தவ . இங்கிலீஷ் 
ப த் விட்டால் ேதச பாஷா பண் தர்கைளக் குைறவாகக் க ம் இயற்ைக வந்  
வி கிற . மற்றவர்கள் இப்ப ச் ெசான்னா ம் அதிகக் குற்றமில்ைல. உங்கைளப் 
ேபான்றவர்கள் இப்ப ப் ேபசுவ  அழகன் " என்ேறன். கி ஷ்ணசாமி ஐயர் 
என் ைடய ேபச்சில் தி ப்தி யைடந்  ன்னைக த் க்ெகாண்ேட இ ந்தார். 
அப்ேபா  என்ைன இன்னாெரன்  அவ க்குக் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் அறிவித்தார். 
அந்தப் பத்திாிைகக்கார க்கு எதிர்பாராத உணர்ச்சி உண்டாயிற் ; கத்தில் பிரகாசம் 
மங்கிய ; தாம் கூறியதற்காக மனத் க்குள் அஞ்சி இறங்குவ  அவர் கக் 
குறிப்பினால் ெவளியாயிற் . 
 
    "எனக்கு உங்கைளத் ெதாியா ; ேதாற்றியைதப் ேபசிவிட்ேடன்" என்  அவர் 
என்ைன ேநாக்கிக் கூறினார். 
 
    அப்பால் றநா  த ய பழந்தமிழ்ச் ெசய் ட்களி ள்ள விஷயங்கைளப்பற்றிப் 
ேபசிக் ெகாண் ந்ேதன். ேநரம் ேபானேத ெதாிய வில்ைல. னிசாமி ஐயர் 
ேகட் க்ெகாண்ேட இ ந் தார். அவ்வப்ேபா  தம் ைடய மகிழ்ச்சிைய நன்றாக 
ெவளிப்ப த்தினார். 
 
    அப்ேபா  கி ஷ்ணசாமி ஐயர், "தமிழில் ஒன்  மில்ைலெயன்  ெசான்னீேர; 
இந்தமாதிாி நாட்கணக்காக இவர்கள் விஷயங்கைள எ த் ச் ெசால்வார்கள்" என்  
கூறினார். 
 
    னிசாமி ஐயர், "ஏேதா ெதாியாமல் ெசால்  விட்ேடன்: எனக்குத் ெதாியாத 
குைறையப் பாைஷ ேம ம் பண் தர்கள் ேம ம் ஏற்றிச் ெசான்ேனன்" என்  ெசால்  
விைட ெபற் க் ெகாண்டார். அவர் அப்ப க் கூ ம்ேபா  தமிழின் ெப ைமைய அவர் 
உணர்ந்  ெகாண்டைமையத் ெதாிந்த ம் என் மனத்தில் ஓர் ஊக்கம் உண்டா யிற் ; 
'இப்ப க் காரணமில்லாமல் தம் ைடய அறியாைமயினால் தமிைழ ம் 
பண் தர்கைள ம் ஷிக்கும் கனவான்க ம் எவ்வளேவா ேபர்கள் இ க்கிறார்கேள! 
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அவர்கள் யாவ ம் இவைரப் ேபால மனம் மாறினால் எவ்வள  நன்றாக இ க்கும்!' 
என்  எண்ணிேனன். 
 
    தைமயனார் 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய தைமயனாராகிய  சாமிநாைதயர் ெதய்வ பக்தியிற் 
சிறந்தவர். அவர் சப் ஜட்ஜ் உத்திேயாகம் வகித் வந்தார். கல்வி சம்பந்தமான 
சைபகளில் அவர் பல சமயங்களில் அக்கிராசனம் வகித்  நடத்திய ண் . 
ஸம்ஸ்கி தத்தில் அவ க்கு நல்ல பழக்கம் இ ந்த . சிறந்த ல்கைள அ க்க  
பாராயணம் ெசய் ெகாண்ேட இ ப்பார். ேவதாந்த ல்கைளக் ேகட் ம் ப த் ம் 
வந்தனர். அவ ைடய உள்ளம் றவறத்ைத ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற 
ேநாக்கத் டன் இ ந்த . 
 
    உத்திேயாக காலத்திற்குப்பின் அவர் ெப ம்பா ம் ேவதாந்த ல்கைளெயல்லாம் 
ஆராய்வதிற் ெபா  ேபாக்கிவந்தார். கி ஷ்ணசாமி ஐய க்கு அவாிடத்  
மாியாைத ம் அன் ம் மிகுதியாக இ ந்தன. அவர் ேநாய்வாய்ப்பட் ச் சில காலம் 

ன் ற்றார். அக்காலத்தில் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் தம் ைடய பங்களாவிேல அவைர 
ைவத்தி ந்  ேவண் ய ெசௗகாியங்கைளச் ெசய்வித் ப் பா காத்தார். 
 
    அப்ேபா  அ க்க  பலர் சாமிநாைதயைரப் பார்க்க வந்  ெசன்றார்கள். 
கி ஷ்ணசாமி ஐய க்குப் பழக்கமான ெசல்வர்க ம் பிரபல உத்தி ேயாகஸ்தர்க ம் 
அவைரப் பார்த் ப் ேபானார்கள். நா ம் அ க்க  ேபாய்ப் பார்த்  வ வேதா  சில 
சமயங்களில் ேதவாரம் த ய ேதாத்திரங்கைளச் ெசால் ேவாைர என் டன் 
அைழத் ச் ெசல்ேவன். அவர்கள் ேதவாரம் த யவற்ைறப் பா ைக யில் 
ேகட்கும்ேபா  சாமிநாைதயர் மன குவார். நா ம் பல பாடல்கைளச் ெசால் க் 
காட் ேவன். 
 
    ஒ நாள் நான் ெசன்றி ந்தேபா   பாஷ்ய ைமயங்கார்,  ேதசிகாசாாியர் 

த ய சிலர் சாமிநாைதயைரப் பார்க்க வந்தி ந்தனர். அவர்கள் உள்ேள 
ெசன்றி ந்தேபா  நான் ெவளித் தாழ்வாரத்தில் இ ந்ேதன். உள்ேள ெசன்றவர்கள் 
ஒவ்ெவா வராக ெவளிேய வந்தார்கள். அவர்க ள் எனக்குத் ெதாிந்தவர்கைளக் 
கண்  ேபசிேனன்.  ேதசிகாசாாியவர்க ட ம் ேபசிக் ெகாண் ந்ேதன். 
அப்ேபா  பாஷ்யைமயங்கார் ெவளிேய வந்தனர். நான் அவைரக் கண்  ஒ ங்கி 
நின்ேறேயெயாழிய அவ டன் ேபசவில்ைல. அங்ேக இ ந்த  கி ஷ்ண சாமி ஐயர் 
அப்ெபாியாைர அ ப்பிவிட்  என்னிடம் வந்தார்; "ஆமாம்; இங்ேக வந்த 
ெப ம்பாேலாாிடம் நீங்கள் ேபசினீர்கேள. பாஷ்யைமங்காரவர்களிடம் நீங்கள் ஏன் 
ேபசவில்ைல? அவைரத் ெதாிந்ததாகக்கூடக் காட் க் ெகாள்ளவில்ைலேய!" என்  
ேகட்டார். 
 
    (சப்ஜட்ஜ்  வி. சாமியாைதயர் படம் உள்ள ) 
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    அவ ைடய ேகள்வி எனக்குச் சிறி  வியப்ைப உண்டாக்கிய . 
பாஷ்யைமங்கா க்கு உாிய மாியாைதைய நான் ெசய்யத் தவறிேனெனன்  அவர் 
க வதாகத் ெதாிந்த ; "அவைர நான் அதிக மாகச் சந்தித் ப் ேபசியதில்ைல. 
அவ ண் ; அவ ைடய சட்ட ண் . தமிழ், ஸம்ஸ்கி தம், சங்கீதம் த யவற்றிேல 
அவ க்கு அபிமானம் இ ப்பதாக நான் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. அவர் சட்டத்தில் 
மகாேமதாவி என்  மட் ம் ேகள்வி ற்றி க்கிேறன். அவ்வள தான். 
என்ைனப்ேபான்ற வர்களிடத்தில் அவ க்கு அன்  உண்டாவதற்ேகா, அவ ைடய 
பழக்கம் எங்க க்கு அதிகமாக ஏற்ப வதற்ேகா வழி ஏ ?" என்ேறன். கி ஷ்ணசாமி 
ஐயர் பார்ைவயிேல ஒ  ேவகம் உண்டாயிற் ; "அப்ப யா? உட்கா ங்கள்; 
ெசால் கிேறன்" என்  அவர் என்ைன இ க்கச் ெசய்  தா ம் அமர்ந்தார். அவர் 
ஏேதா ெபாிய விஷயம் ஒன்ைறச் ெசால்ல ஆரம்பிக்கப்ேபாகிறா ெரன்  எனக்குத் 
ேதாற்றிய . 
 
    "இந்தக் கனவாைனப்பற்றி நீங்கள் நன்றாக அறிந் ெகாள்ளேவண் ம். இந்தப் 
'பாாி' (Bar)ல் இந்தியர்கைளப் ேபசும்ப  ைவத்த மகான் இவர். ன்ெபல்லாம் 
ெவள்ைளக்காரப் பாாிஸ்டர்கள் வந்  இந்தியர்கேள தைலெய க்காமல் ெசய்  
வந்தார்கள். 'பார்' அவர்க ைடய ஏகேபாக உாிைமயாக இ ந்த . இந்த ேமதாவி 
வந்தார். சட்ட க்கங் கைள அலசி ஆராய்ந்  ெதளிவித்தார். இந்தியர் க க்கு 
மதிப்  ஏற்பட்ட . நாங்கெளல்லாம் விளங்குவதற்குக் காரணமானவர் இவேர. இவர் 
'பாாி'ேல குந்தபிறகு எவ்வளேவா ைரகள் ெவளி ர் நியாய சைபக க்குப் 
ேபாய்வரத் ெதாடங்கினார்கள். ஜட்ஜ் த் சாமி ஐயரால் ஜட்ஜ் ஸ்தானத்தில் அம ம் 
பதவிைய இந்தியர்கள் அைடந் தனர். பாஷ்யைமயங்காரால் இத்தியர்க க்குப் 'பாாில்' 
ெப ைம உண்டாயிற் . இவ ைடய ெகௗரவத்தாேலதான் அட்ெவாேகட் 
ஜனரல்ேவைல இந்தியராகிய இவ க்கு த ல் கிைடத்த . சட்டேம இவ ைடய 
ெசா பம்" என்  கி ஷ்ண சாமி ஐயர் ெசான்னார்; ேம ம் ேபசிக்ெகாண்  
ேபாவாெரன்ேற ேதாற்றிய . 
 
    "எனக்கு இவ ைடய ெப ைம நன்றாகத் ெதாியா ; இன்  தங்களால் ெதாிந்  
ெகாண்ேடன்" என்  நான் விைட கூறிேனன். 
 
    சாமிநாைதயர் ேநாய்வாய்ப்பட் ந்தேபா  ஆபத் சந்நியாஸம் 
வாங்கிக்ெகாண்டார். அதன் பின்  கு ம்பத்தி ள்ளவர்க ம் மற்றவர்க ம் அவைர 
அ க்க  ெசன்  பார்த்  அவ ைடய மனவைமதிையக் ெக க்காதப  கி ஷ்ணசாமி 
ஐயர் கவனித்  வந்தார், சாமியாைதயர் ஈசுவரத் தியானத்திேல ெபா  
ேபாக்குவதற்ேகற்ற ெசௗகாியங்கைள அைமத் க் ெகா த்தார். சில காலத் க்குப்பின் 
அவர் த டம்ைப நீத்தார். சந்நியாஸம் வாங்கிக்ெகாண்டப யால் அவ ைடய 
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உடலம் தி வான்மி ாில் சமாதியில் ைவக்கப் ெபற்ற . கி ஷ்ணசாமி ஐயர் 
தம் ைடய தைமயனார் ேபரால் சில த மங்கள் ெசய்தி க்கின்றார். 
 
    பரந்த கழ் 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐய க்கு இந்த நாட் ல் இ ந்த ெகௗரவம் சில க்குத்தான் 
அைம ம். எங்ேக ெசன்றா ம் அவைரச் சிலர் சூழ்ந் ெகாண்ேட இ ப்பார்கள். 
அவ ைடய ேபச்ைச ம், ைதாியத்ைத ம், ேவகத்ைத ம் கண்  கண்  பலர் வியந்  
பாராட் வார்கள். ஒ  கவர்னர் ஒ  சமயம் ஏேதா ேபசும்ேபா , "இந்த ஊாில் எங்ேக 
ேபானா ம் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் ேபச்சாகேவ இ க்கிற " என்  கூறியதாக நான் 
ேகள்விப்பட் க்கிேறன். 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐயர் மைனவியார் ேதக ெசௗக்கியமின்றி இ ந்தேபா  அவைர 
வில் வாக்கத் தில் இ க்கச் ெசய்தி ந்தார். ஒ  ைற அவைரப் பார்க்கச் ெசன்றார். 
நா ம் உடன் ெசன்ேறன். மீண் ம் ெசன்ைன வந்தேபா  குறிப்பிட்ட காலத் க்கு 

ன்ேப ெரயில்வண்  வந் விட்டைமயால் ெரயில்ேவ ஸ்ேடஷ க்கு அவர  வண்  
வரவில்ைல. அவர் சிறி  ரம் நடந்  வந்தார். அப்ேபா  யாேரா ஒ  கனவான் 
கி ஷ்ணசாமி ஐயைரக் கண்டார். உடேன ஓ வந்தார். மிகுந்த பயத் ட ம் 
மாியாைத ட ம் அவைர ேநாக்கி, "என் ைடய வண்  த்தமாக இ க்கிற . 
தங்கைளத் தங்கள் பங்களாவிேல ெகாண் ேபாய் விட் விடச் ெசய்கிேறன்; 
தையெசய்ய ேவண் ம்" என்  பணி டன் ேகட் க்ெகாண்டார். அந்தக் கனவாைன 
இன்னா ெரன்  கி ஷ்ணசாமி ஐயர் அறியார். ஆயி ம் அவ ைடய ஒளி எங்கும் 
பரவியி ந்த . "அப்ப யா! சாி" என்  ெசால் விட்  என்ைன ேநாக்கி, "இவர் 
அன் டன் ெசால்கிறார். நான் இவர் வண் யில் ன்னால் ேபாகிேறன்" என்  
ெசால்  அந்தக் கனவான  வண் யில் ஏறிக் ெகாண்டார். ன் பழக்கமில்லாத ஒ  
கனவான் அவ்வள  பணிவாகத் தம் ைடய வண் ைய உதவிய  கி ஷ்ணசாமி 
ஐய ைடய ெகௗரவத் ைதேய காட் ய . கி ஷ்ணசாமி ஐயைரக் கண்ட டன், 
'இவைர ஏற்றிச் ெசல் ம் பாக்கியம் கிைடக்க ேவண் ேம!' என்ற எண்ணத் டன் 
அந்தக் கனவான் இ ந்ததாகத் ெதாிந்த . 
 
    ஒ சமயம் மயிலாப் ாி ள்ள கனவான்களிற் சிலர் அங்குள்ள ஸ்மசானத்ைத 
ேவேறாாிடத்திற்கு மாற்றேவண் ெமன்  எண்ணி அதற்குாிய யற்சி கைளச் ெசய்  
வந்தனர். அ  சில பங்களாக் க க்கு அ கில் இ ப்பதாக ம் அதன் ைக ஊ க் குள் 
அ ப்பதாக ம் அவர்கள் குைற கூறினார்கள். பல க்கு இந்த ஏற்பா  சம்மதமாக 
இல்ைல, இந்த விஷயம் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் காதிற்கு எட் ய . பைழய 
வழக்கப்ப ேய எல்லாம் தி த்தமாக நைட ெபற ேவண் ெமன்ப  அவர  ேநாக்கம். 
ஸ்மசா னத்ைத ேவறிடத்திற்கு மாற் வ  பிைழெயன் பேத அவ ைடய எண்ணம்; 
மாற் ம் யற்சி ெசய்பவர்களில் க்கியமான கனவான் ஒ வைர அவர் சந்தித்தேபா  
அந்தப் ேபச்சு வந்த ; நான் உடன் இ ந்ேதன்; அவர் உடேன, "மிக ம் ஒ ங்குதான்! 
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நமக்குப் பி க்காவிட்டால் பைழய இடத்ைத மாற்றிவி வேதா? இந்தக் குளம் 
தைடயாக இ க்கிற ; இைத அப்ப ேய ேவறிடத் க் குத் க்கிக்ெகாண் ேபாய் 
ைவத் விடலாமா? இந் தக் ேகாவில் நமக்குப் பிரதிகூலமாக இ க்கிற ெதன்  
ேபர்த்  ைவத் விடலாமா? என்ன ைபத்தியக்கார ேயாசைன!" என்  கண் த்தார். 
அப்பால் யார் அைதப்பற்றிப் ேபசுவார்கள்? அந்த யற்சி அேதா  அடங்கிவிட்ட . 
 
    அவ ைடய ேதவியார் ேநா ற்றி ந்தேபா  அவர் பங்களாவிற்கு நான் ஒ  ைற 
ெசன்றி ந்ேதன். அப்ேபா  அவர் ெவளிேய அமர்ந்  ரகு வம்சத்ைதப் 
ப த் க்ெகாண்ேட இ ந்தார். தம் ைடய மைனவியா க்கு ேவண் ய 
காாியங்கைளக் கவனித் க் ெகாண் ம், வ பவர்க டன் ேபச ேவண் யவற்ைறப் 
ேபசிக்ெகாண் ம், ேவ  பலவித ேயாசைனகைளச் ெசய் ெகாண் ம் இ த்தற்குாிய 
அவர் அவ்வள  அைமதியாக அந்த ைல அ பவித் ப் ப த் க் 
ெகாண் ப்பைதப் பார்த்த ேபா  அவர் மனநிைல எனக்கு விளங்கிய . எந்தச் 
சமயத்தி ம் மனத்ைதத் தாம் ேமற்ெகாள் ம் விஷயத்திேல ஈ ப த் ம் ஆற்றல் 
சில க்ேக வாய்க்கும். அவர்கேள உலகிற் ெப ம் கைழ அைடவார்கள். அத்த ைகய 
மேனாசக்திைய அவாிட ம் கண்ேடன். ப த் க்ெகாண்ேட இ ந்தவர் என்ைனக் 
கண்ட டன், "வா ங்கள்" என்  ெசால் விட் க் காளி தாச ைடய கவித் வத்ைதப் 
பற்றிப் பாராட்டத் ெதாடங்கினார். 
 
    "இப்ேபா  எந்தப் பாகம் ப த் க் ெகாண் க்கிறீர்கள்' என்  ேகட்ேடன். 
 
    "திலீபன் சாித்திரம்"என்றார். 
 
    அப்பால் என் ைடய ேவண் ேகாளின்ப  அந்தச் சாித்திரத்ைதத் தமிழில் எ த் ச் 
ெசான்னார்; அவர் ெசான்னப ேய காளிதாசர் ெசால்  யி க்கிறாேரா, இல்ைலேயா, 
எனக்கு அப்ேபா  ெதாியா : அவர் அைதச் ெசால் ய ைற ம் ெசான்ன 
விஷயங்க ம் நன்றாக இ ந்தன. பைழய இதிஹாஸங்களி ம் ராண 
வரலா களி ம் உள்ள அாிய விஷயங்கைள ெவளிப்ப த்த ேவண்  ெமன்ப  
அவ ைடய ஆவல். ந ம் ைடய ன்ேனார்கள் தர்மத்ைத ம் ஒ க்கத்ைத ம் 
எவ்வள  சிறந்தனவாக  எண்ணினார்கெளன்ப  அவற்றால் நன்றாக  விளங்குெமன்  
அவர் அ க்க  ெசால்வ ண் . 
 
    இந்தத் ேதசத்தில் இராஜப் பிரதிநிதியாக இ ந்த ஒ வர் ஒ ைற ேபசும்ேபா , 
"இந்தியர்க க்கு ஒ க்கம் இல்ைல" என்  ெசான்னார். அதைன உணர்ந்  இத் 
ேதசத்தி ள்ேளார் மனம் மிக ம் ண்பட்ட . கி ஷ்ணசாமி ஐயர் அதற்குத் தக்க 
விைடயளிக்க ேவண் ெமன்  வி ம்பினார். ேநேர ஒ  விைட எ திய ப்பவில்ைல. 

ராண இதிஹாஸங்களி ள்ள வரலா கைள ஆரய்ந்  சு க்க மாகத் ெதாகுத்  
ெவளியிட்டால் இந்தியர்களின் சிறப்ைப விளக்குவதற்கு அ ேவ க வியாக இ ப்ப 
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ேதா  இராஜப்பிரதிநிதி கூறிய பழிக்குத் தக்க விைடயாக ம் இ க்குெமன்  எண்ணி 
அந்தேவைலையச் சில ஸம்ஸ்கி த பண் தர்களிடம் ஒப்பித்தார். அவர்கள் அங்ஙனேம 
ெதாகுத் த் தந்தவற்ைற 'ஆாிய சாித்திரம்' என் ம் ெபயரால் கி ஷ்ணசாமி ஐயர் 
ெவளியிட்டார். அதன் க ைரயில், அந்தப் த்தகத்ைத ெவளியிட ேநர்ந்த 
காரணத்ைதத் ெதாிவித் த் தக்க விைட ம் அளித்தி க்கின்றார். அந்தப் த்தகம் நம் 

ன்ேனார்களின் ஒ க்கச்சிறப் ைப ம் த மத்தின் ெப ைமைய ம் ெதாிந்  
ெகாள்வற்கு ஒ  சிறந்த க வியாக விளங்கு கின்ற . 
 
    ஒ நாள் அவர் என் ைடய வி ப்பத்தின்ப  சில அன்பர்க டன் என் ட் க்கு 
வந்தி ந்தார். என் ைடய த்தகங்கைள ம், ஏட் ச்சுவ கைள ைவத்தி க்கும் 
இடத்ைத ம், ப க்குமிடத்ைத ம், ைகெய த் ப் பிரதிகைள ம் பார்க்கச் ெசய்ேதன். 
"ெவள்ைளக்காரராக இ ந்தால் தனிேய பங்களா இ க்கும்; ஸ்தகசாைலக்குத் 
தனியிடம் இ க்கும்; ேவைலக்காரர்கள் இ ப்பார்கள்; பலர் பாராட்  ஆதாிப்பார்கள். 
நீங்கள் இந்தத் ேதசத்திேல இ ப்பதனால் இதற்ேகற்றப  வறிய நிைலயில் சு க்கமாக 
ைவத் க் ெகாண் க்கிறீர்கள்; நீங்கள் தனிேய சகாயமின்றி யி ப்ப  எனக்கு 
வ த்தத்ைதத் த கின்ற ' என்  அவர் ெசான்னார். 
 
    'நீங்கள் பார்த்  மகிழ்ச்சிய ைடவேத பல ைடய பாராட் தைலப் ெபற்றதற்குச் 
சமானம்' என்  நான் ெசான்ேனன். 
 
    அவர் வாயளவில் கழ்ந்  ேபசிவிட் ச் ெசல்பவரல்லர்; எவ்வளேவா 
வித் வான்க க்கு எத்தைனேயா விதமான உபகாரங்கைளச் ெசய்தி க்கிறார். 
மகாமேகாபாத்தியாயப் பட்டம் ெபற்றவர்க க்கு வ ஷந்ேதா ம் ைரத்தனத்தார் 

 பாய் அளிப்பதற்கு அவர் யற்சிேய க்கிய காரணம். 
 
    யாசகெமன்  அவ ாிடம் வந்தவர்கள் ெவ ங் ைகேயா  தி ம்பியேத இல்ைல. 
அவ ைடய ேபச்ைசப் பார்த்தால், "இவர் ெகா க்கமாட்டார்" என் தான் த ல் 
ேதாற் ம்; ஆனால் அவர் ெகா ப்பைதப் ேபால் ெகா ப்பவர் சிலேர. ஒ ைற 
யாேரா ஒ  கு டர், "நான் காசிக்குப் ேபாக எண்ணி யி க்கிேறன்; அதற்குப் 
ெபா தவி ெசய்ய ேவண் ம்" என்  ெசான்னார். "ஓய், உமக்ேகா கண் ெதாியா ; 
நீர் காசிக்கு எப்ப ப் ேபா ர்? ேபாைமயா, ேபாம்; இவ்வள  ணிச்ச லாகப் ெபாய் 
ெசால் கிறீேர" என்  கி ஷ்ணசாமி ஐயர் க ைமயாகப் ேபசினார். வந்தவர், 'இங்ேக 
நம  ஜபம் ப க்கா ' என்  எண்ணிக்ெகாண்  வந்த வழிேய ேபாகத் தி ம்பினார்; 
சட்ெடன்  அவ் பகாாி, "நில் ம்; இந்தா ம், இைத ைவத் க் ெகாள் ம்" என்  
ெசால்  ஒ  பத்  பாய் ேநாட்ைட எ த் க் ெகா த்தார். அந்தக் கு டர், 
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'சற் ேநரத்திற்கு ன் க ந்  கூறியவாரா இைதத் தந்தார்!' என்  
ஆச்சாியப்பட் ப்பாெரன்பதில் என்ன சந்ேதகம்? கி ஷ்ணசாமி ஐய ைடய இயல்  
ேமற்பார்ைவக்கு வ யதாகத் ேதாற்றி ம் அவர் உள்ளம் கனி ைடயேத. 
 
    நல்ல சங்கீதத்ைதக் ேகட்ப ம் நல்லவர்கைளப் பாராட் வ ம் எளியவர்களாயி ம் 
அறி ைடய வித் வான்கைள உடன்ைவத் க் ெகாள்வ ம் அவ க்கு வழக்கம். ஒ  

ைற ரானேட த்தக சாைலயில் நடந்த ஒ  சைபயில் த ல் இரண்  ஸம்ஸ்கி த 
மாணாக்கர்கள் ெதய்வ ஸ்ேதாத்திரமாக ஒ  சுேலாகத்ைதச் ெசான்னார்கள். 
அவர்க ைடய அபஸ்வரத்ைதக் ேகட்ட கி ஷ்ணசாமி ஐயர் , "இந்தச் சுேலாகத்தின் 
ெப ைமேய இவர்கள் ெசால்வதானால் குைறந் விட்ட . நான் மாதம் பன்னிரண்  

பாய் த கிேறன். நல்ல சாாீரத்ேதா  அபஸ்வரமின்றிச் சுேலாகங்கள் ெசால் ம் 
பிள்ைள கள் ெபற் க்ெகாள்ளட் ம்" என்றார். இைச ம் க த் ம் ஒன்  ேச ம்ேபா  
மனத்ைத உ க்கு ெமன்பைத அவர் அ பவத்தில் உணர்ந்தவ ரல்லவா? 
 
    கி ஷ்ணசாமி ஐயர் ைதாியத்திற்கு இ ப் பிடம்; பிற க்கு உபகாரம் ெசய்வேத 
அவ க்கு வி ப்பமான ெதாழில். உலக வாழ்க்ைகயில் உண்டா கும் பலவைகயான 
இைட கைளக் கண்  அஞ்சுபவர்க ம், ஈைக யின்பத்ைத அறியாதவர்க ம் 
அவ ைடய சாித்திரத்ைதப் பன் ைற ப த்  உணர்ந்  ெகாள்ள ற்பட்டால் 
அவர்க ம் தி ந்தக்கூ ம்; ேதசத்திற்கும் நன்ைம உண்டாகும். 
 
    அவ ைடய ெசல்வக் குமாரர்கள் இ வ ம் அவைரப் ேபாலேவ குணசா களாக ம், 
பேராப கார சீலர்களாக ம் இ ப்ப  அவ ைடய ெப ைம ையக் காட் கின்ற . 
----------------------- 
 

11. ெபற்ற மனம் 
 
    கும்பேகாணத்தில் நான் ேவைலபார்த் வந்த காலத்தில் அங்ேக ஒ  வக்கீல் 
குமாஸ்தா வாழ்ந்  வந்தார். அவர் சு சு ப் ம் யற்சி ம் உள்ளவர். அவ டன் 
அவ ைடய தா ம் இ ந்தாள். அவள் தன் குமாராிடம் மிக்க அன் ள்ளவள், தன் 
பிள்ைள சாப்பி வதற்கு ன் உண  ெகாள்ள அவ க்கு மனம் வ வதில்ைல. 
குமாஸ்தா ம் தம் அன்ைனயிடம் அன் ைடயவராகேவ இ ந் தார். 
 
    அேநகமாகக் கு ம்பங்களில் ஒற் ைம நிைல எப்ேபா ம் ஒேர மாதிாியாக 
இ ப்பதில்ைல. கல்யாணம் ஆவதற்கு ன் உள்ள அைமதி ம், ஆனபின்  ட் ல் 
உண்டாகும் கலகங்க ம், அந்தக் கலகங்கைளப் ெபண்கள் வி த்தி ெசய் வ ம் 

ைமயான விஷயங்கள் அல்ல. ன்ேன குறித்த வக்கீல் குமாஸ்தா க்கு விவாகம் 
ஆயிற் . அவ ைடய மைனவி ட் ற்கு வந்தாள். அன்  தல் அந்த ட் ல் ன்  
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தைடயில்லாமல் வளர்ந்  வந்த அன் ம் அைமதி ம் கலக்கத்ைத அைடந்தன. 
தாயினிடம் உள்ள குைறேயா, வந்த ெபண்ணிடம் உள்ள குைறேயா, இ வ ைடய 
குைற க ேமேயா ெதாியவில்ைல; அந்த ட் ல் வ ம் ேசர்ந்  சந்ேதாஷமாக 
இ க்க யவில்ைல. 
 
    மாமியா க்கும் ம மக க்கும் மனப்ெபா த்தம் ஏற்படவில்ைல; பைகைமதான் 
உண்டாயிற் ; அ  வரவர வி த்தி யைடந்த . 
 
    வந்த ெபண் க்கு அதிகாரம் ெச த்த ேவண் ெமன்ற ஆைச அதிகமாக 
உண்டாயிற் . தன் கனவன் இ க்கும்ேபா  ஒ  விதமாக ம், இல்லாதேபா  ேவ  
விதமாக ம் மாமியாைர நடத்தி வந்தாள். 'இ  வைரயில் நாம் இந்த ட் ல் 
நடத்திவந்த அதிகாரத்ைத இந்தச் சி  ெபண்ணா த ப்ப ?' என்ற ேராஷம் அந்தக் 
கிழ விக்கு உண்டாயிற் . அப் றம் த்தம் உண்டாவ தன்றி அைமதிக்கு வழி ஏ ? 
 
    ட் க்காராிடம் இரண்  ேபர்க ம் ைறயிட் டார்கள். ஒவ்ெவா வ ம் தம் தம் 
கட்சிேய நியாய மானெதன்  ேதான் ம்ப  ெசால் னர். அவ க்ேகா மைனவியின் 
ேபாில் ஆைச; அன்ைனயின்பால் அன் . இரண் க்கும் இைடயில் இ ந்  தவித்தார். 
'இந்தக் கலகத்ைத வளரவிடக் கூடா ' என்  மட் ம் நிைனத்தார். 
 
    "இனிேமல் உங்கள் அம்மா இந்த ட் ல் இ ந்தால் நான் இ க்க யா . 
என்ைன எங்கள் ட் ல் ெகாண் ேபாய் விட் வி ங்கள். என்ைறக்கு உங்கள் 
அம்மாைவ அ ப் கிறீர்கேளா, அன்ைறக்கு என்ைன அைழத் க் ெகாண்  வரலாம்" 
என்  மைனவி கண் ப்பாக உத்தர  ேபாட்டாள். ட் க்காரர் ஆைசக்கு அ ைமப் 
பட்டவர்; ேமாகத்தினால் ைதாியத்ைத இழந்தவர். தம் ைடய ட் ேல தனியாக 
ஓாிடத்ைதப் பிாித் க் ெகா த்  அங்ேக தம் தாைய இ க்கச் ெசய்தார். அவள் தனிேய 
சைமத் ச் சாப்பிட்  வந்தாள். 
 
    இந்த ஏற்பா கூட அவர் மைனவிக்குப் பி க்க வில்ைல. "என் கண்ணில் படேவ 
கூடா " என்  கூப்பா  ேபாட்டாள். தனிேய ஒ  ட் ல் தம் தாைய இ க்கச்ெசய்  
ேவண் ய சாமான்கைள அவர் அ ப்பி வந்தார். கிழவி  த் க் ெகாண்ேட 
தனிைமயாக  இ ந்  வரலானாள். 
 
    நாளைடவில் இந்த ஏற்பா ம் மைனவியின் உப ேதசத்தால் ைகவிடப்பட்ட ; 
கிழவிக்குச் சாமான்கள் ெகா ப்பைதக் குமாஸ்தா நி த்திக்ெகாண்டார். 
 
    கிழவி தன் தைலெய த்ைத ெநாந் ெகாண்  கும்பேகாணத்திேலேய 
ெத த்ெத வாய் அைலந்  உபாதானம் எ த்  வயி  வளர்க்க ஆரம்பித்தாள். "நான் 
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எத்தைனேயா கஷ்டப்பட்  அவைன வளர்த்ேதன். இப்ேபா  அவ க்கு ன்னாேல 
பிச்ைசெய த் ச் சாப்பி ம்ப  ஆகிவிட்ட  தைல விதி" என்  அவள் 
அ ெகாண்ேட உபாதானம் வாங்கினாள். அவ ைடய நிைலையக் கண்  ஊரா 
ெரல்ேலா ம் இரங்கினார்கள். அவ ைடய பிள்ைளையத் ற்றாதவர் யா மில்ைல. 
அவேரா காேவாியில் வி யற்காலம் ஸ்நானம் பண் வதி ம் ைறப் ப  
அ ஷ்டானம் ைஜ ெசய்வதி ம் தவ வ தில்ைல. 
 
    "அப்ப யாவ  சமர்த்தாய்ப் பிைழத்தால் நல்லதாயிற்ேற; அவ க்கு ஒன் ேம 
ெதாியாேத. அவைனக் ெக த் க் குட் ச்சுவராக்கி வி வாேள!" என்  கிழவி 
இரங்குவாள். அவ ைடய அன்  குைறயவில்ைல. 
 
    ஒ  சமயம் குமாஸ்தா க்கு ஜ்வரம் வந்த . மிக ம் க ைமயாக இ ந்த . 
அவ ைடய தாய் அைதக் ேகள்வி ற்றாள். அவள் ெநஞ்சம் படபடத்த . 'ெபற்ற மனம் 
பித் ' அல்லவா? ட் ற்குள் ேபாய்த் தன் பிள்ைளையப் பார்க்க ேவண்  ெமன்ற 
ஆவல் அவ க்கு உண்டாயிற் . உள்ேள ேபானாள் தன் ம மகள் ஏதாவ  
அவமானப் ப த்தினால் என்ன ெசய்வெதன்ற  பயம் ேவ  இ ந்த . அப்பால் 

ணிேவா  அந்த ட் ற்குச் ெசன்றாள்; திண்ைணயில் உட்கார்ந்தாள். உள்ேள ேபாக 
அவ க்கு மனம் ணியவில்ைல. பயம் பாதி; 'அவள் கத்தில் விழிக்கக் கூடா ' 
என்ற எண்ணம் பாதி. உள்ேள ேபாய் அவள் பிள்ைளையப் பலர் பார்த்  வந்தனர். 
அவர்கைளப் பார்த் ப் பார்த் , "இப்ெபா  எப்ப  யி க்கிற ?" என்  
ேகட் க்ெகாண்ேட யி ந்தாள். 
 
    "உள்ேளதான் வந்  பாேரன்" என்  சிலர் அைழத்தார்கள். 
 
    "நான் எதற்கு வரேவண் ம்? அவள்தான் இ க்கிறாேள. அவளிடம் ெசால் ங்கள்: 
அவ க்கு ேவண் யைதப் பண்ணிப் ேபாட அவ க்குத் ெதாியா . வாய்க்கு 

சியாகச் சைமயல் பண்ணத் ெதாியா . ம ந்  குைழத் க் ெகா க்கத் ெதாி யா . 
ம ந்  காரமாக இ க்கும். ேதன் நிைறய விட் க் குைழத் க் ெகா க்கச் 
ெசால் ங்கள்" என்  ெசான்னாள் கிழவி. 
 
    தன் பிள்ைளக்கு அபாயம் ஒன் ம் இல்ைல ெயன்  ெதாிந்  ெகாண்ட பிறேக 
அன்  அவள் உபாதானம் எ க்கச் ெசன்றாள். அவ க்கு உடல் நிைல வரவரக் 
குணமாகிக்ெகாண் ந்த . ஒவ் ெவா  நா ம் அநதக் கிழவி அந்த ட் த் 
திண்ைணக்குப் ேபாய் அயலார் லமாக விஷயத்ைத விசாாித்  அறிந்  வந்தாள். 
 
    ஒ  நாள் நான் அந்தத் ெத  வழிேய ெசன்  ெகாண் ந்ேதன். கிழவி 
திண்ைணயில் இ ந்தாள். அங்ேக வந்த ஒ வாிடம் அவள் ேபசிக் ெகாண் ந்தாள்; 
"அவ க்கு அதிகக் காரம் கூடா . ஜ்வரம் கிடந்த உடம் . வாய்க்கு இதமாக ம் பத் 
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தியமாக ம் பண்ணிப் ேபாடச் ெசால் ங்கள்: ேமார்க் குழம்  பண்ணினால் அவள் 
ேதங்காய் அைரத் விட மாட்டாள். நிைறய அைரத் விடச் ெசால் ங்கள். அப்ப ச் 
ெசய்கிறதனால் அவள் அப்பன் ட் ச் ெசாத்  ஒன் ம் குைறந்  விடா . நான்தான் 
மகாபாவி. அவ க்கு ஏற்ற ப  பண்ணிப்ேபாடக் ெகா த்  ைவக்கவில்ைல" என்  
அவள் கூறிய  என் காதில் வி ந்த . 
 
    'நான்தான் மகாபாவி' என்ற ேபா  அவ க்குப் ேபச யவில்ைல; குரல் 
த மாறிய . அந்தத் த மாற்ற த்தில் அவ ைடய அன்பின் நிைல ம் ெபற்ற 
மனத்தின் இயல் ம் ெவளிப்பட்டன. அந்த ஒ  கணத்தில் என் கால்கள் கூட ேமேல 
ெசல்லாமல் த மாறின. 
 
    "'மகாபாவி'என்  இவள் ெசால் க் ெகாள்கிறாேள. யார் பாவி?" என்  என்ைன 
நாேன ேகட் க்ெகாண்  ேமேல நடந் ெசன்ேறன். 
-------------------------- 
 

12. மல்லைர ெவன்ற  மாங்கு யார் 
 
    மஹாராஷ் ர அரசர்கள் காலத்தில் தஞ்சா ர் அரண்மைனயில் நவராத்திாி 
உத்ஸ வம் மிக ம் சிறப்பாகக் ெகாண்டாடப்ப ம். வடெமாழி ெதன் ெமாழி 
வித் வான்க ம் சங்கீத வித் வான்க ம் ேவ  பல கைல வல் ந ர்க ம் 
அந்நகரத்திற்கு வந்  அரசைர ம் மற்ற வர்கைள ம் மகிழ்வித் ச் சம்மானங்கள் 
ெபற் ச்ெசல்வார்கள். ெவளிநா களி ந் ம் பலர் வந்  ேபாவ ண் . 
 
    ஒ  வ ஷம் நவராத்திாி விழாவிற்கு வட நாட் ந்  மல்லர் ஒ வர் தம் 
பாிவாரங்க டன் வந்தி ந்தார். அவர் பல சமஸ்தானங்களி ள்ள மல்லர்கேளா  மல் 
விைளயாட் ப் ாிந்  ெவற்றி யைடந்  அங்கங்ேக பல சம்மானங்க ம் வி க ம் 
ெபற்றவர். அவர் வந்தி ப்ப  ெதாிந்  தஞ்சா க்கு அ கி ள்ள கிராமத்தினர் பலர் 
அவ ைடய மல் விைளயாட்ைடப் பார்க்கும்ெபா ட்  வந்  கூ யி ந்தனர். வந்த 
மல் ரர் மற்ற இடங்களி ந்  வந்தி ந்த ேவ  மல்லர்கைள அைற கூவி 
அைழத்தார். மற்ேபார் நைடெபறத் ெதாடங் கிய . ஏ  நிைலகைள ைடய மாடம் 
அைமந்த அரண்மைனயின் கிழக்கு கப்பி ள்ள ெவளியில் சுற்றி ம் வா (ேவ ) 
கட்டப் பட்ட . அைதச் சுற்றிப் பல ஜனங்கள் நின்  ெகாண் ந்தார்கள். வா க்குள் 
மல் த்தம் நைடெபற்ற . ஒவ்ெவா  நா ம் வடநாட்  மல் ரேர தம்ேமா  
ேபார் ாிந்த மல் ரர்கைள ஜயித்  வந்தார். ஸமஸ்தானத்  மல் ர ம், ேவ  
மல்லர்க ம் ஒவ்ெவா வராகத் ேதால்வி ற்றனர். அரண்மைனயில் இரண்டாவ  
நிைலயி ந்  அரசர் ஒவ்ெவா நா ம் அைதக் கவனித்  வந்தார். 
 
    ஒ நாள் வழக்கம்ேபால் மற்ேபார் ஆரம்ப மாயிற் . தினந்ேதா ம் ெபற்   வந்த 
ெவற்றி யினால் ெப மித மைடந்த மல் ரர் அன்  மிக ம் உத்ஸாகத்ேதா  
இ ந்தார். வந்தி ந்த கூட்டத்ைத ம் அந்த வடநாட்  மல் ரர  ெவற்றி த்ஸா 
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கத்ைத ம் கண்டேபா  அரசர  உள்ளத்ேத சிறி  வ த்த ண்டாயிற் ; 'இவைர 
ஜயிப்பதற்கு நம  ஸமஸ்தானத்தில் ஓர் ஆள் இல்ைலேய' என்ற எண்ணேம அதற்குக் 
காரணம். அரச ைடய உள்ளக் குறிப்ைப ய றிந்த மந்திாிகள் அ கி ந்  பல 
வைகயாக அவ ைடய கவைலையப் ேபாக்கத் ெதாடங்கினார்கள். 
 
    "மற்ேறார் அரசாங்கமாக இ ந்தால் இப்ப ப் பிற நாட்  ர க்கு இடங் 
ெகா க்குமா? இங்ேக மகாராஜா நிஷ்பக்ஷபாதியாைகயால் வித்ைதக்கு மதிப் க் 
ெகா த்தி க்கிறார்கள். அந்த மல் ரர் எந்த நாட் னராக இ ந்தால் என்ன? நாம் 
அளிக் கும் சம்மானத்ைத அவர் மிக ம் உயர்வாகப் ேபாற்றிப் பா காப்பார்" என்றார் 
ஒ வர். 
 
    "மகாராஜா! இதற்குள் மனம் ச க்க ேவண்டாம். இன் ம் ஸமஸ்தானத்  ரர்கள் 
யாவ ம் வரவில்ைல. யாேரா சி  பிள்ைளகள் இவ்வள  நாள் அந்த ரேரா  
ேபாக்குக் காட்  விைளயா  னார்கள். அவ க்கு உள்ள சக்தி எவ்வளெவன்  ெதாிந்  
ெகாண்ட பிறகு நாம் ேபாேவாெமன்  சில ெபாிய ரர்கள் இ க்கிறார்கள்" என்  மற் 
ெறா வர் ெசான்னார் 
 
    "இந்த ஸமஸ்தானத்ைதப் ேபால இவ்வள  சிறப்பாகப் பலவைகயான 
வித்ைதக க்கும் ஆதர  அளிப்ப  ேவெறான் ம் இல்ைலெயன்  ஜனங்கள் 
ேபசிக்ெகாள் கிறார்கள். மற்ற இடங்களில் இந்த மற்ேபாைரக் கா வ  அாி . 
ஆதலால் இங்ேக ெவளி ர்களி ந்  பல ஜனங்கள் வந்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் 
எல்ேலா ம் மகாராஜாவி ைடய ெப ைமையப் பற்றித்தான் ேபசிக்ெகாண் க் 
கிறார்கள்" என்  ேவெறா வர் ேபசினார். 
 
    அரசேரா மல்விைளயா ம் இடத்ைதேய பார்த் க்ெகாண் ந்தார். திடீெரன்  
அவர், "அந்தக் கூட்டத் க்கு ந வில் ஒ  ெபாிய ட்ைட ெதாிகிறேத; அங்ேக 
சுைமதாங்கி இல்ைலேய. ஏதாவ  வண்  நிற்பதாக ம் ெதாியவில்ைலேய. அங்ேக 
அவ்வள  ெபாிய ட்ைட இ க்கக் காரணெமன்ன?' என்  ேகட்டார். 
 
    அ கி ந்தவர்கள் எட் ப் பார்த்தார்கள். ஒ  ெபாிய ட்ைட கூட்டத் க்கிைடேய 
ெதாிந்த . கூட்டம் ெந க்கமாக இ ந்தைமயால் அந்த ட் ைடக்கு ஆதாரமான 
ெபா ள் இன்னெதன்  ெதாிந்  ெகாள்ள யவில்ைல. 
 
    மந்திாிமார் அந்த ட்ைட எங்ேக இ க்கிற ெதன்  ெதாிந் வர ஓர் ஆைள 
அ ப்பினர். சிறி  ேநரத்தில் ஒ வன் வந்  ெசய்திையத் ெதாிவித்தான்; "ஒ  
பிராமணர் தம் தைலயில் ெநல் ட்ைடையச் சுமந்தப ேய ேவ க்ைக 
பார்த் க்ெகாண்  நிற்கிறார்" என்  அவன் கூறினான். "பிராமணரா! ட்ைட மிக ம் 
ெபாிதாக இ க்கிறேத; அைத அவர் சுமந் ெகாண்ேட ேவ க்ைக பார்ப்பேதன்?" 



 90

என்  அரசர் ஆச்சாியத்ேதா  ேகட்டார். ம ப  ம் சமாசாரம் வந்த ; "அவர் அைதச் 
சிறி ம் கஷ்டமில்லாமல் சுமந் ெகாண்  நிற்கிறார். கீேழ இறக்கேவண் ய  
அவசியமில்ைலெயன்  ெசால் கிறார்" என்  ெதாியவந்த . 
 
    "அத்தைகய மனிதைர நாம் பார்க்கேவண் ம்" என்  அரசர் உத்தரவிட்டார். 
அவைர அைழத்  வ வதற்காக ஒ வன் ெசன்றான். 
 
    அந்தப் பிராமணர் தஞ்சா ர் ஜில்லாவி ள்ள ஐயம்ேபட்ைடக்க கில் இ க்கும் 
மாங்கு ெயன் ம் ஊாினர். ஸ்மார்த்தப்பிராமணர்க ள் மழநாட் ப் பி கசரண 
வகுப்ைபச் சார்ந்தவர். ைகலாைசய ெரன்ப  அவர் ெபயர். தஞ்சா ாில் இ ந்த 
ராஜபந் க்களாகிய மகாராஷ் ரர்கள் பக்கத் க் கிராமங்களி ள்ள தங்கள் 
நிலங்கைளக் குத்த ைகக்கு விட் வி வார்கள். அந்தக் குத்தைகக்காரர் கள் 
வ ஷந்ேதா ம் ெநல்ைலக் ெகாணர்ந்  வ்வர்க ளிடம் ெகா த் வி வாரக்ள. சிலர் 
தாேம சுமந்  வந்  ேபாட் விட் ச் ெசல்வார்கள். ைகலாைசயர் அத்தைகய 
குத்தைகதாரர்க ள் ஒ வர். 
 
    அவர் இரண்  கலம் ெநல்ைல ஒ  ேகாணியில் ட்ைடயாக்க் கட் த் தம் தைலயிற் 
சுமந் ெகாண்  வந்தவர்; அந்த வழிேய ெசல் ைகயில் ெப ங்கூட்ட ெமான்  
இ ப்பைதக் கண்  அங்ேக வந்தார். வைள க்குள்ேள மல் விைளயாட்  நடப்ப  
ெதாிந்  ேவ க்ைக பார்க்கும்ெபா ட்  நின்றார். 
 
 
    மிக்க பல ம் கட் ைடய ஆஜா பாகு வான அவ ைடய உடம்  இ ம்ைபப் 
ேபான்றி ந்த . ெநற்றியில் இ ந்த தி நீ ம் க த்தி ந்த த்திராட்ச ம் 
அவ ைடய சிவபக்திையப் லப் ப த்தின. அவ ம் அவ ைடய வகுப்பின ம் சிறந்த 
சிவபக்தர்கள்; ன்  காலத் ம் ஏக ங் கார்ச்சைன ெசய்பவர்கள். 
ைகலாைசய ைடய வன்ைம ெபா ந்திய உட ம் சிவ சின்னங்களின் ேதாற்ற ம் 
பார்ப்பவர்க க்குப் பீமேசனன  ஞாபகத்ைத உண்டாக்கின. சிவபக்தி ம் ேதக 
பல ம் ெபா ந்தியவர்களிற் சிறந்தவனல்லவா அவன்? 
 
    ைகலாைசயர் தம் தைலயி ந்த சுைமைய ஒ  ெபா ளாக மதிக்கேவ இல்ைல. 
ஆதலால் அைத இறக்கி ைவக்காமல் நின்றப ேய மற்ேபார் விைளயாட்ைடப் 
பார்த் க்ெகாண் ந்தார். அவர் ேதாளில் ஒ  ைப ெதாங்கிய . அதில் ஐந்தா  க ளி 
ெவற்றிைல ம் ெகாட்ைடப் பாக்கும் ஒ  ெபாிய பாக்கு ெவட் ம் ேதங்காயள ள்ள 
சுண்ணாம் க் கரண்டக ம் ைவத்தி ந்தார். அந்த மல் விைளயாட்ைடப் பார்த் க் 
ெகாண்  நின்றப ேய அவர் தாம் லம் தாிக்கத் ெதாடங்கினார். 
 
    அவர் நின்றப ேய ைபயி ந்த பாக்குெவட் ைய எ த் ப் பாக்ைகச் சீவிச் சீவி 
வாயில் ேபாட் க்ெகாண்டார். பிறகு ெவற்றிைலைய எ த் தார். சுண்ணாம் க் 
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கரண்டகத்தின் சங்கி யி ள்ள வைளயத்ைதச் சுண்  விர ல் மாட் க்ெகாண்டார். 
அதி ந்  சுண்ணாம்ைப எ த்  ெவற்றிைலயில் தடவி ஒேர தடைவயில் 
நான்ைகந்  ெவற்றிைல களின் நரம்ைபக் கிழித்  அப்ப ேய சு ட்  வாயி ட்  
ெமல்லத் ெதாடங்கினார். தைலயில் ஒ  சுைம இ ப்பைத உணராதவைரப்ேபால 
அநாயாசமாக அவர் சின்  ெகாண் ந்தார். அ கில் இ ந்த வர்கள் மல் த்தத்ைதப் 
பார்ப்பேதா  இைடயிைடேய அவைர ம் பார்த்  வியந்தனர். 
 
    அரசாிடத்தி ந்  வந்த ேசவகன் அவைர அ கினான்; "மகாராஜா உங்கைள 
அைழக்கிறார்; பார்க்கேவண் மாம்" என்றான். 
 
    "மகாராஜாவா? என்ைன ஏன் அைழக்கிறார்? ராஜ ச கத்திற்கு ெவ ங்ைகேயா  
ேபாகலாகாேத, நான் ஒன் ம் ெகாண்  வரவில்ைலேய?" என்றார் அந்த பிராமணர். 
 
    "நீங்கள் வா ங்கள். அெதல்லாம் ேவண்டாம்" என்  ேசவகன் ெசான்னான். 
 
    "அப்ப யானால் வ கிேறன்; இந்த ட்ைடைய ஓாிடத்தில் இறக்கிவிட்  
வ கிேறன்" என்  கூட்டத்ைத விட்  ஓாிடத்திற்குச் ெசன்றார். அரண்மைன 
ேவைலக்காரர்கள் அவர் தைலயி ந்த ட்ைடைய இறக்க யன்றார்கள். 
ஒ வரா ம் யவில்ைல. அவ்வந்தணர் சிாித் க்ெகாண்ேட அவர்கைள நகரச் 
ெசால் விட் ச் சிறிேத தைலைய அைசத்தார். அந்த ட்ைட வில் ந்  சிய 
உண்ைடையப் ேபாலத் தைரயில் ெபாத்ெதன்  வி ந்த . 
 
    "சாி, வா ங்கள்; ேபாகலாம்" என்  ைகலா ைசயர் அரசாிடம் ெசன்றார். 
 
    அரசர்: நீர் எந்த ஊர்? எதற்காக இங்ேக சுைமையச் சுமந்  ெகாண்  நிற்கிறீர்? 
 
    ைகலாைசயர்: நான் இ ப்ப  மாங்கு . இந்த ெநல்ைல இந்த ஊாில் ஒ  
கனவானிடம் ெகா ப்பதற் காகச் சுமந்  வந்ேதன். இங்ேக ஏேதா மல்விைள யாட்  
நடக்கிறெதன்  ெசான்னார்கள். ெகாஞ்சம் பார்த் விட் ப் ெபாகலாெமன்  
நிற்கிேறன். 
 
    அரசர்: இந்த விைளயாட் ல் உமக்கு அவ்வள  சிரத்ைத என்ன? 
 
    அந்தணர்: எங்க க்கும் மல் விைளயாட் த் ெதாி ம். யாேரா வடநாட்டான் 
வந்தி க்கிறாெனன்  ெசான்னார்கள். அவன் எப்ப  விைளயா கிறா ெனன்  
பார்க்கலாெமன் தான் நின்ேறன். 
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    அரசர்: எப்ப  இ க்கிற  விைளயாட் ? 
 
    அந்தணர்: என்னேவா நடக்கிற ! இந்த ம ஷ் யைன இவ்வள  ேபர்கள் 
கூ க்ெகாண்  பிரமாதப் ப த் கிறார்கேளெயன்  எனக்கு ஒ  பக்கம் சிாிப்ப 
வ கிற . 
 
    அரசர்: அந்த ரன் பல ேதசங்க க்குச் ெசன்  பலேபைர ஜயித்தவெனன்ப  
உமக்குத் ெதாியாேதா? 
 
    அந்தணர்; இவனா! எங்கள் ஊாி ள்ள ஒ  ெபா ப் ைபய க்கு இவன் ஈ  
ெகா க்க மாட்டான். என்னேவா அதிர்ஷ்டம் அ த்தி க்கும்; சில இடங்களில் 
பலஹீனர்கள் அகப்பட் ப்பார்கள்; ஜயித்தி க்கலாம். 
 
    அரசர்: அப்ப யானால் இவைன ஜயிப்ப  சுலப ெமன்றா எண் கிறீர்? 
 
    அந்தணர்: ஜயிப்பதா? ஒ  நிமிஷத்தில் இவ ைனக் கியா கியாெவன்  கத் ம்ப  
பண்ணிவிட லாேம. 
 
    அரசர்: நீர் மல் த்தம் ெசய் ரா? 
 
    அந்தணர்: ேபஷாகச் ெசய்ேவன். 
 
    அரசர்: இவேனா  இப்ேபா  ெசய்ய மா? 
 
    அந்தணர்: மகாராஜா உத்தரவிட்டால் ெசய்யத் தயார். 
 
    அரசர்: அதற்குேவண் ய உ ப்  ஒன் ம் இல் ைலேய; சட்ைட, சல்லடம், வஜ்ர 

ஷ்  த யைவ ேவண்டாமா? 
 
    ைகலாைசயர் சிாித்தார்; "அைவகெளல்லாம் அநாவசியம். ேவஷ் ைய வாிந்  
கட் க்ெகாண்  இவ க்கு ன்ேன நின்றால் அ த்த நிமிஷேம அவன் மண்ைணக் 
கவ்விக்ெகாள்வதில் சந்ேதக மில்ைல" என்றார். 
 
    அரசர் அவ்வந்தணேரா  ேபசிக்ெகாண் ந்த ேபாேத அவ ைடய மனத் ள் ஒ  
ேபாராட்டம் நிகழ்ந்த் . வடநாட்  ரைர ஜயிப்பவாில்ைலேய என்  வ ந்தியி ந்த 
அரச க்குக் ைகலாைசய ைடய ேதாற்ற ம் ேபச்சும் ஒ  திய நம்பிக்ைகைய 
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உண்டாக்கின. தாம் மல் த்தம் ெசய்வதாக அவர் கூறேவ அரச க்கு அந்நம்பிக்ைக 
உ தி ெபற்ற . ஆயி ம், 'இவர் உண்ைமயில் ஜயிப்பாரா?' என்ற சந்ேதக ம், 
'ேதால்வி ற்  ஏேத ம் ன்பத்ைத அைடந்தால் சா வான ஒ  பிராமணைரக் 
கஷ்டப்ப த்தின அபவாதம் வந்தால் என்ன ெசய்வ !' என்ற அச்ச ம் இைடயிைடேய 
அரச க்கு எ ந்தன. 
 
    அரசர்: அவன் நல்ல மாமிச ேபாஜனம் ெசய் பவன; பலசா , பல நாள் 
பழக்க ள்ளவன். அவைன ஜயிப்பதாக நீர் கூ கின்றீேர; உம்மிடம் என்ன பலம் 
இ க்கிற ? 
 
    அந்தணர்: நான் சுத்தகான உண கைள உட் ெகாள் பவன். எனக்கும் 
மல்வித்ைதயில் அப்பி யாசம் உண் . எல்லாவற்றிற்கும் ேமலான பலம் ஒன்  
என்னிடம் இ க்கிற . 
 
    "என்ன அ ?" என்  அரசர் மிக ம் ஆவ ேலா  ேகட்டார். 
 
    "நாங்கெளல்லாம் ஈசுவர் ஆராதனம் ெசய்பவர்கள்; ஈசுவர க்கு நிேவதனம் ெசய்த 
அன்னத்ைதேய சாப்பி கிறவர்கள். எங்க ைடய உடம் க்கு அந்தப் பிரசாதம் 
பலத்ைத உண்டாக்கு கின்ற . பரேமசுவரன  கி ைபயாகிய பலம் எங்க க்கு 
உண் . அைதக் காட் ம் ேவ  பலம் என்ன ேவண் ம்?" 
 
    அரச க்குக் கண்ணில் நீர் ளித்த . மகாராஷ் ர அரசர்கள் மிக்க பலசா கள்; 
மிக ம் சிறந்த சிவ பக்தர்கள். ஆத ன் பலசா களிடத் தி ம் சிவ பக்தர்களிடத்தி ம் 
அவர்க க்கு அபிமானம் இ ந்  வந்த . இ வைக இயல் ம் ஒ ங்ேக 
காணப்ப மானால் அவர்க ைடய அன்  அங்ேக பதிவதற்கும் ஐய ண்ேடா? 
 
    " வாஸ்தவம். நீங்கள் அந்தப் பலத்ைத உைடயவர்களானால் ஜயிப்பீர்கள். அ த்த 
ப யாக நீங்கள் அவேனா  ேபார் ாிந்  இந்த ஸமஸ்தானத்தின் கைழ நிைல 
நாட் ங்கள் " என்  அரசர் ெசான்னார். அவ்வந்தணர்பால் அவ க்கு அதிக மதிப்  
உண்டாகிவிட்ட . 
 
    ைகலாைசய க்கும் வடநாட்  மல்ல க்கும் ேபாராட்டம் நைடெப வதற்கு 
ேவண் ய ஏற்பா கள் உடேன ெசய்யப்பட்டன. ைகலாைசயர் விைளயாட்  
வா (வைள )க்குள் ெசன்றார். மல்லேரா பலைர ெவன்ேறாெமன்ற இ மாப்பினா ம், 
வ  பவர் ஒ  பிராமணெரன்ற அசட்ைடயினா ம் ள்ளிக் குதித்தார். உ ப்ேபா, 
ஆ தேமா ஒன் ம் இல்லாமல் அவர் வ வைதப் பார்த்தேபா  மல்ல க்கு அவாிடம் 
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அலக்ஷிய த்திதான் ஏற்பட்ட . தம் மீைசைய க்கிக்ெகாண்டார்; ேதாைளத் 
தட் னார்; ைடைய ம் தட் னார். 
 
    ைகலாைசயர் அங்ேக ெசன்  தம் வஸ்திரத் தின் ன் பகுதிைய அப்ப ேய எ த்  

ழங்கா க்குேமல் நிற்கும்ப  பின்பக்கத்தில் இ கச் ெச கிக் ெகாண்டார். ேமல் 
வஸ்திரம் ைகையத் த க்காதவா  மார்பின் இரண் பக்க ம் கு க்ேக ெசல் ம்ப  
ேபார்த்  கில் ந்  ெகாண்டார். இந்தக் ேகாலத்தில் வடநாட்  ரர் ன் மிக்க 
அைமதிேயா  நின்றார். 
 
    மல்லர் ஆரவாரம் ெசய் ெகாண்  ேவகமாக ஓ வந்  வஜ்ர ஷ் யணிந்த தம் 
வலக்ைகைய அவ ைடய இடப்பக்கத்தில் குத்தினார். அந்தக் குத் த் தம்ேமல் 
ப வதற்கு ன் அக்ைகைய அப் ப ேய தம் இடக்ைகயால் ைகலாைசயர் பற்றிக் 
ெகாண்டார். மல்லர் வலப்பக்க விலாவில் இடக்ைகையக் ெகா த்  அவைரத் தள்ள 

யன்  ைகைய நீட் னார். அந்தக் ைகையக் ைகலாைசயர் தம் கட் கத்தில் இ கச் 
சிக்க ைவத் க்ெகாண்டார். இரண்  ைககைள ம் அவர் பற்றிக்ெகாள்ளேவ மல்லர் தம் 
வலக்ைகைய இ த்  மீட் ம் குத்த எண்ணி னார். ைகவந்தால் தாேன ேமேல 
ேபாராடலாம்? 
 
    ைககைள அவரால் இ க்க யவில்ைல. ைகலாைசயர் வரவர அதிகமாக 
இ க்கலானார். ைககள் நசுக்குண்டன. மல்ல க்ேகா ைகைய எ க்க யாதேதா  
வரவர ேவதைன ம் அதிகமாகி விட் ட ; வ  ெபா க்க யவில்ைல. தம்மால் ஆன 
வைர ம் திமிாிப் பார்த்தார். ஒன் ம் ப க்கவில்ைல. 
 
    " இன்ேறா  நம் ைடய அகம்பாவம் ஒழிந்  ேபாம்" என்ற தீர்மானத் க்கு 
வந் விட்டார். அழாக் குைறயாக அந்தண ைடய கத்ைதப் பார்த்தார். 
 
    " ஏன், சும்மா நிற்கிறீர்? விைளயா கிற  தாேன?" என்  ைகலாைசயர் ேகட்டார். 
 
    மல்லர் என்ன ெசால்வார்! தாழ்ந்த குர ல், "என்ைன விட்  வி ங்கள்" என்றார். 
 
    "ஏன் விைளயாடவில்ைலேயா? " என்  ைகலா ைசயர் ேகட்டார். 
 
    மல்லர்: உங்கள் ெப ைம ெதாியாமல் அகப்பட் க் ெகாண்ேடன். என்ைன 
விட் வி ங்கள். 
 
    அந்தணர்: நீர் ேதால்வி ற்றதாக ஒப் க்ெகாள் ரா? 
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    மல்லர் : அதற்ெகன்ன தைட? அப்ப ேய ஒப் க்ெகாள்ேவன்; ஒப் க்ெகாண்  
விட்ேடன்; என்ைன இப்ேபா  விட் விட்டால் ேபா ம் 
 
    அந்தணர்: இப்ேபா  ைகைய விட் வி கிேறன். ம ப ம் விைளயாடலாமா? 
 
    மல்லர்: யேவ யா . உங்கேளா  விைள யா வதாக இனிேமல் கனவி ம் 
நிைனக்கமாட்ேடன். 
 
    அந்தணர்: மகாராஜாவிடம் உம் ைடய ேதால்விைய ஒப் க்ெகாள் ரா? 
 
    மல்லர்: அப்ப ேய ஒப் க் ெகாள் கிேறன்? 
 
    அவ்வள  நாட்களாகப் பலைர ெவன்ற மல்லர் அந்தப் பிராமணேரா  
ேபாராடாமேல ேதாற் ப் ேபானைதப் பார்த்தேபா  ஜனங்கள் பிரமித்  நின்றனர்." 
என்ன ஆச்சாியம்! அந்தப் பிராமணர் ைகைய அைசக்கக்கூட வில்ைல. அவன் சரணா 
கதி அைடந்  விட்டாேன!" என்  யாவ ம் வியந்தனர். 
 
    அரச க்கு உண்டான மகிழ்ச்சிக்கு அள  ஏ ? இ வ ம் அரசரால் அைழக்கப் 
பட்டனர். அவாிடம் ெசன்ற மல்லர் தைல கவிழ்ந் ெகாண்ேட, "உங்கள் 
ஸமஸ்தானத்திேலதான் நான் ேதால்வி ற்ேறன்" என்  கூறினார். 
 
    அவ ைடய ெநஞ்சத் ள் உண்டான க்கத்ைத அரசர் ஒ வா  உணர்ந் , 
"ேதால்வி ம் ெவற்றி ம் மாறி மாறிேய வ கின்றன? எல்லாவற்றிற்கும் ேமேல ஈசுவர 
கடாட்செமான்  இ க்கிற . அ தான் இன்  ஜயித்த . எங்கள் நாட் ன் ெப ைம 
உம  லமாக ெவளிப்பட்ட " என்  ஒ வா  சமாதானம் கூறி அவ க்கு நல்ல 
சம்மானங்கள் ெசய்தார். 
 
    தம் ைடய ஸமஸ்தானத்தின் ெகௗரவத்ைதக் காப்பாற்றிய ைகலாைசயைர 
வாயாரப் பாராட் , "எல்லாம் பரேமசுவரன் ெசயெலன்பைத இன்  உங்களால் 
நன்றாக அறிந்  ெகாண்ேடன். நீங்கள் இந்த ராஜாங்கத் க்கு மிக ம் 
அவசியமானவர்கள். இன்  தல் ராஜாங்கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாகி விட்டீர்கள்" 
என்  மன வந்  ெசால்  அரசர் பலவைகயான பாிசுகைள வழங்கினார். 
 
    சம்மானங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட மல்ல ம் ைகலாைசய ம் அங்ேக சிலநாள் 
இ ந்தனர். அப்பால் அரசாிடம் இ வ ம் விைடெபற் க்ெகாண்ட ேபா  மல்லர் 
அரசைரப் பார்த் , "ஒ  பிரார்த்தைன" என்றார். 
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    "என்ன?" என்  ேகட்டார் அரசர். 
 
    "இவ்வள  பலம் ெபா ந்திய இந்தப் பிராமண சிேரஷ்ட ைடய ஊைர ம் 
உறவினர்கைள ம் பார்க்க ேவண் ெமன்ற ஆைச எனக்கு உண்டாகின்ற . அைத 
நிைறேவற்றிக் ெகாள் ம்ப  உத்தரவாக ேவண் ம்" என்  மல்லர் ேவண் க் 
ெகாண்டார். 
 
    "அப்ப ேய ெசய்யலாேம" என்  அரசர் உத்தரவிட்டார். 
 
    மல்ல ம் அவ டன் வந்த இ ப  ேபர்க ம் ைகலைசய டன் மாங்கு  ெசன்றனர். 
ேபான சமயம் காைலேவைள. ைகலாைசயர் அவர்கள் வரைவ ன்னதாகேவ 
ெதாிவித்  அவர்கள் யாவ க்கும் பைழய  த்தம் ெசய் ைவக்கும்ப  
ெசால் ய ப்பியி ந்தார். அப்ப ேய ட் ள்ளவர்கள் ன்னதாகேவ நிைறய 
அன்னம் வ த்  நீாிற் ேபாட் ந்தார்கள். 
 
    "உங்க க்கு இவ்வள  பலம் எப்ப  வந்த ? நீங்கள் என்ன சாப்பி ர்கள்?" 
என்  மல்லர் ேகட்டார். 
 
    "நாங்கள் காைலயில் சாத்தீர்த்தத் டன் பைழய  சாப்பி ேவாம். இன்  
உங்க க்கும் அ  கிைடக்கும்" என்றார் ைகலாைசயர். 
 
    வந்தவர்க க்ெகல்லாம் இைலகள் ேபாடப்பட்டன. உப் ம் மாங்காய், நாரத்தங்காய், 
இஞ்சி த ய ஊ காய்க ம் பழங்கறிக ம் பாிமாறப்பட்டன. அப்பால் பைழயைதப் 
பாிமாறினார்கள். பிறகு ஒ வர் ஊறின எள்ைளக் ெகாணர்ந்  ஒவ்ேவார் இைலயி ம் 
ஒ  ைகப்பி  எ த்  ைவத் ச் ெசன்றார். வந்தவர்கள் சாதத்ைதப் 
பிைசந் ெகாண்டார்கள். ஊ காைய ம் சுைவத் ப் பார்த்தார்கள். அந்த எள்ைள 
என்ன ெசய்வ  என்ப  அவர்க க்கு விளங்கவில்ைல. ஒ வைரெயா வர் பார்த்  
விழித்தார்கள். தைலவராகிய மல்லர் ைகலாைசயைரப் பார்த் , "இைத என்ன 
ெசய்வ ?" என்  ேகட்டார். 
 
    "அ தாேன உடம் க்குப் பலம்? அப்ப ேய எ த் ச் சாதத்தில் பிழிந் ெகாண்டால் 
எண்ெணய் வ ம். இந்தப் பைழய ம் எண்ெண ம் ேசர்ந்தால் நரம் க்கு அதிக வன்ைம 
உண்டாகும்." 
 
    வி ந்தினார்கள் எள்ைள எ த் ப் பிழிந்தார்கள். ஊறி ஜலந்தான் வந்தேதெயாழிய 
எண்ெணய் வரவில்ைல; அதற்குாிய பலம் அவர்களிடம் இல்ைல. மல்லர் தைலவரா ம் 
பிழிய யவில்ைல. அைதப் பார்த் க்ெகாண்ேடயி ந்த ைகலாைசயர் அங்ேக நின்ற 
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ைபயைனப் பார்த்  "அேட, இந்த எள்ைளப் பிழிந்  ைவ" என்  கட்டைளயிட்டார். 
அவன் ஒவ்ேவார் இைலயி ம் இ ந்த எள்ைள எ த்  அப்ப யப்ப ேய சாதத்தில் 
பிழிந்  சக்ைகையப் ேபாட் விட்டான். அவன் சரசரெவன்  வாிைசயாக 
எல்ேலா ைடய இைலயி ம் இ ந்த எள்ைள இவ்வா  பிழிந்  ெசன்றைதப் 
பார்த்தேபா  அவர்க க்கு, 'அேடயப்பா ! இங்ேக எல்ேலா ம் இ ம்பால் உடம்  
பைடத்தவர்கள் ேபாலல்லேவா ேதாற் கிற !' என்  தம் ள் நிைனத் க் 
ெகாண்டார்கள். அப்பால் யாவ ம் உண்டனர்; இரண்ெடா  நாள் அங்ேக தங்கிய 
பிறகு ைகலாைசயாிடம் விைட ெபற் க்ெகாண்  ஊர்ேபாய்ச் ேசர்ந்தனர். 
 
    ைகலாைசய ைடய குமாரராகிய அண்ணாைவயெரன்பவர் தம் தந்ைதயாைரப் 
ேபாலேவ அஞ்சா ெநஞ்ச ம் ேதக பல ம் பைடத்தவர். அவர் காலத்தில் ஐயம் 
ேபட்ைடக்கு அ கி ள்ள சாைலகளில் தீவட் க் ெகாள்ைளக்காரர்க ைடய 
ெதாந்தர  அதிகமாக இ ந்த . ஜனங்கள் அவர்க ைடய ெதால்ைலயினின் ம் 
வி ப வதற்கு வழி ெதாியாமல் ஏங்கிக் ெகாண் ந்தனர். அக்காலத்தில் 
தஞ்ைசயி ந்த மன்ன க்குக் கு கள் அந்த விஷயத்ைதத் ெதாிவித்  

ைறயிட்டார்கள். அம் மன்னர், "இந்தத் ஷ்டர்கைள அடக்குவதற்குத் தக்க 
பலசா கள் நம்மிடம் இல்ைல. ஆனா ம் யாேர ம் இவர்கைள அடக்கிப் பி த்தால் 
தக்க சம்மானம் ெசய்ேவாம்" என்  ெதாிவித்தார். 
 
    ெபா  ஜனங்க க்குக் ெகாள்ைளக்காரரால் ேநர்ந் வ ம் ெப ந் ன்பங்கைள 
உணர்ந்  எவ்வாேற ம் அவர்கைளப் பி த் விட ேவண் ெமன்  அண்ணாைவயர் 
எண்ணினார். தம் ைடய சிஷ்யர்க ம் மிக்க பலசா க மாகிய ஒ  
கூட்டத்தினேரா  ெசன்  ஒ  நாள் அவர் ெகாள்ைளக்காரைர எதிர்த்தார். க ம்ேபார் 

ண்ட . கைடசியில் அண்ணாைவயர் அவர்கள் அைனவைர ம் ெவன்  ைககைளக் 
கட் த் தஞ்ைச அரச க்கு ன்ேன ெகாண்  வந்  நி த்தினார். அவர்கள் 
அைனவ க்கும் தக்க தண்டைன அளிக்கப்பட்ட . 
 
    ஜனங்க க்கும் ராஜாங்கத் க்கும் ெபாிய ெபாிய இைட கைள விைளத்  வந்த 
அக்ெகாள்ைளக் கூட்டத்தாைர ெவன்றதனால் அண்ணாைவய க்கு அரசர் பல 
சம்மானங்க ம் மானியங்க ம் வழங்கினார். அன்றி ம் ராஜாங்கம் என் ம் 
பட்டத்ைத ம் அளித்தார். அ தல் அவ்வந்தணைர ராஜாங்கம் 
அண்ணாைவயெரன்  யாவ ம் வழங்கலாயினர். 
 
    "தந்ைதயா க்கு ஏற்ற குமாரர். இவர் தகப்பனார் மல்லைர ெவன்  ேசாழநாட் ன் 
ெப ைமைய நிைலநாட் னார்; இவர் ெகாள்ைளக்காரைர அடக்கி இத் ேதசத்தின் 
அபாயத்ைதப் ேபாக்கினார்" என்  ஜனங்கெளல்லாம் பாராட் னர். 
 
    ராஜாங்கம் அண்ணாைவய க்குப் பின் அப்பரம்பைரயில் உதித்தவர்க ம் 
'ராஜாங்கம்' என்ற பட்டத்ைத வகித்  வ கின்றனர். 
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    [இவ் வரலா கள் தஞ்சா ர் ஜில்லாவில் ஊர்ேதா ம் வழங்கும். இளைமயில் 
இவற்ைறப் பலர் வாயிலாகக் ேகட்டேதா  இப்பரம்பைரயின ம் சிவபக்திச் 
ெசல்வ மாகிய ராஜாங்கம் பிரணதார்த்திஹர ஐயர் என்பவர் கூற ம் 
ேகட் க்கிேறன்.] 
-------------------- 
 

13. மன்னார்சாமி 
 
    கும்பேகாணத்தி ந்  நான் ெசன்ைன இராசதானிக் கலாசாைலக்கு மாற்றப் 
ெபற்  வந்த சில மாதங்க க்குப் பின் ஒ நாள் மாைலயில் 'ப்ளாக் ெடௗ' க்குப் 
ேபாக ேவண் யி ந்த . அந்தக் காலத்தில் அதற்கு 'ஜார்ஜ் ெடௗன்' என் ம் ெபயர் 
வரவில்ைல என் குமாரைன ம் உடன் அைழத் க்ெகாண்  ேபாேனன். ேபான 
ேவைலைய த் க்ெகாண்  தி ம் ைகயில் ராம் வண் க்காகப் பச்ைசயப்ப 

த யார் கல் ாிக்கு எதிாிேல நா ம் என் குமார ம் ஓாிடத்தில் காத்தி ந்ேதாம். 
அங்ேக எனக்குத் ெதாிந்த கனவான் ஒ வர் நின்  ெகாண் ந்தார். அவர் ஒ  
காேலஜில் தைலைமயாசிாியராக இ ந்தவர். 
 
    அவர் என்ைனக் கண்ட டன் ேக்ஷமாசாரம் விசாாித்தார்; "நீங்கள் இவ் ர்க் 
காேலஜில் வந்  விட்டதாகத் ெதாிந்த . மிக ம் சந்ேதாஷம். உங்க ைடய தமிழ் 
ஆராய்ச்சிக்கு இந்த இடம் அ கூலமாக இ க்கும். இப்ேபா  என்ன ஆராய்ச்சி 
நடந்  வ கிற ?" என்  அவர் ேகட்டார். நான் உசிதமாக விைடக்கூறிேனன். 
அவ க்கு அ கில் ேவெறா வர் நின் ெகாண் ந்தார். அவைர அதற்கு ன் நான் 
பார்த்ததில்ைல. அவாிடம் என் நண்பர் என்ைனப்பற்றிக் கூறத்ெதாடங்கினார். 
"இவர்கள் மணிேமகைலைய அச்சிட் க்கிறார்கள் 
 
    ெபௗத்தமத சம்பந்தமான அைத ெவளியி வதில் மிக்கசிரமம் 
எ த் க்ெகாண்டார்கள். தமிழ்நாட் ல் ெபௗத்தமதத்ைதப் பற்றிய விஷயங்கள் 
வழக்கத்தில் இல்ைல. இவர்கள் சிறி  சிறிதாக ஆராய்ந்  அந்த க்குக் குறிப் ைர 
எ தி ெவளியிட்டேதா  த்த பகவான  சாித்திரத்ைத ம் ெபௗத்த தர்மம், ெபௗத்த 
சங்கம் என்பவற்ைறப் பற்றி ம் ெதளிவாக எ தியி க்கிறார்கள். தமிழில் தல் 

தலாக இந்தப் ஸ்தகந்தான் ெபௗத்த சமயத்ைதப் பற்றித் தமிழ் நாட்டா க்கு 
உபேயாகப்ப ம்ப  ெவளிவந்த ல். பல ேப க்கு இவர்கள் எ தி ள்ள விஷயங்கள் 
பயன்ப கின்றன" என்றார். 
 
    அவர், "அப்ப யா? நான் மணிேமகைலையப் பற்றிக் ேகள்வி ற்றி க்கிேறன். இவர் 
சாமிநாைதயரா?" என்றார். 
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    "ஆம்" என்றார் என் நண்பர். 
 
    "உங்கைளத் ெதாிந் ெகாண்ட  மிக ம் சந்ேதாஷம். ெபௗத்த தர்மத்ைதப் பற்றி 
ஆராய்ச்சி ெசய்பவர்கள் இந்தப் பக்கத்தில் அ ைம. நீங்கள் தமிழில் அந்த மத 
விஷயங்கைளப் பற்றிப் ஸ்தகம் எ தியி ப்ப  சிறந்த உபகாரமாகும்" என்  

தியவர் என்ைனப் பார்த் ச் ெசான்னார். 
 
    "நான் என்ன ெசய்  விட்ேடன்! ெபௗத்த மதத்ைதப் பற்றி எனக்கு இயல்பாக என்ன 
ெதாி ம்! எங்கள் காேலஜ் ெராபஸர் மான் ம ர் ரங்காசாாியரவர்கள் பல 
அ ைமயான ஸ்தகங்கைளப் ப த்தறிந்  எனக்கு விஷயங்கைள விளக்கினார்கள். 
அவற்ைறக் கிரகித் க் ெகாண்  அந்த அறிேவா  பார்க்கும்ேபா  மணிேமகைல 
விளங்கிய . ரேசாழியம் த ய ல்களில் சிதறிக் கிடக்கும் பல பைழய 
ெசய் ட்க க்கும் நன்றாகப் ெபா ள் ெதாிந்த . நம்ைமப்ேபால மற்றவர்க ம் 
கஷ்டப்ப வார்கேள என்ற எண்ணத்தால் நான் அறிந்  ெகாண்ட விஷயங்கைளத் 
ெதாகுத்  ஒ  ஸ்தகமாக எ திேனன்" என்ேறன். 
 
    இந்தச் சம்பாஷைண நடக்கும்ேபா  அந்தப் தியவர் இன்னாெரன்பைத நான் 
அறிந் ெகாள்ளவில்ைல. 'சீவக சிந்தாமணி, பத் ப்பாட்  த ய பைழய 

ல்கைளப்பற்றி இவாிடம் ெசால்லாமல் மணிேமகைலையப் பற்றி மாத்திரம் நம் 
நண்பர் ெசான்னதற்குக் காரணம் என்ன? அவற்ைற விட இ  சிறந்த ெலன்ப  
இவர் அபிப்பிராயமா?' என்  நான் எண்ணமிட் க்ெகாண் ந்ேதன். அப்ேபா  என் 
நண்பர் தியவைரப்பற்றி என்னிடம் கூறத்ெதாடங்கி, "இவர் ஒ  காேலஜில் 
ஆசிாியராக இ க்கின்றார். ெபௗத்த மத சம்பந்தமாகேவ எப்ேபா ம் ஆராய்ச்சி ெசய்  
வ கிறார். ெபௗத்தமத ல்கைளெயல்லாம் ப த்தி க்கிறார்" என்  ெசால்  அவர் 
ெபயைர ம் கூறினார். 
 
    அந்த ஆசிாியர் ெதாடர்ந்  என் நண்பாிடம் ேபசத் ெதாடங்கினார்;' அவர் 
ஆங்கிலத்திேல ேபசினா ம் அ கி ந்தவர்கள் எனக்கு அைத ெமாழிெபயர்த் ச் 
ெசான்னார்கள். ெபௗத்த மதத்ைதப்பற்றிேய அவர் ேபசினார். ேபசும்ேபா  அவ க்கு 
உத்ஸாகம் உண்டாகிவிட்ட . பக்கத் தில் ேவ  சில ம் நின்  அவர் ேபச்ைசக் 
ேகட் க் ெகாண் ந்தனர். 
 
    "தமிழ் நாட் ல் ெபௗத்தமதம் எங்கும் பரவி இ ந்த . ஆதிகால தல் இங்ேக த்தர் 
வழிபா  ெதாடர்ச்சியாக இ ந்த . அதற்கு ஆயிரக்கணக் காண அைடயாளங்கள் 
இ க்கின்றன" என்றார் அவர். 
 
    "ஆயிரக்கணக்கான அைடயாளமா? நான் பார்த்ததில்ைலேய? 
சிலப்பதிகாரத்தினா ம் மணி ேமகைலயா ம் காவிாிப் ம்பட் னத்தில் ெபௗத்த 
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விஹாரங்கள் இ ந்தனெவன் ம் காஞ்சீ ரத்தில் ெபௗத்தர்கள் இ ந்தனெரன் ம் 
ெதாிகின்ற . ராஜராஜேசாழன் காலத்தில் நாகப்பட் னத்தில் உள்ள சூடாமணி 
விஹார ெமன்ற ெபௗத்த ஆல யத்திற்கு அவ்வரசன் மானியங்கள் வழங்கினா ெனன்  
சிலாசாஸனத்தால் ெதாியவ கிற . இன் ம் சில இடங்களில் த்தவிக்கிரகங்கள் 
இ க்கின்றன; ேவ  சில அைடயாளங்க ம் உள்ளன. ஆனால் நீங்கள் தமிழ்நா  

வ ம் இ ப்பதாகச் ெசால் கிறீர்கேள!" என்  நான் ேகட்ேடன். 
 
    " நான் ெசால்வ  கற்பைன அல்ல. உண்ைம. இந்தத் ேதசத்தில் உள்ள 
ேகாவில்களில் அேநகம் ெபௗத்தவிஹாரங்கள்; பல வழக்கங்கள் ெபௗத்த 
சம்பிராதாயங்கள்; மனிதர்கள் ெபௗத்தர்கள்." 
 
    எனக்கு ேம ம் ேம ம் ஆச்சாியம் உண் டாகிக்ெகாண் ந்த . அவர் தமிழ் 
ேபசுபவரல்ல ெவன்  நான் அறிந் ெகாண்ேடன். ஆதலால் தமிழ் ல்கைளப் ப த் த் 
ெதாிந் ெகாண்டவெரன்  ெசால்வதற்கில்ைல. 'இவர் கூ ம் ெசய்தி க க்கு ேவ  
என்ன ஆதாரம்?' என்ற ேகள்வி என் மனத் ள் எ ந்த . 'இன் ம் ெபா த் ப் 
பார்க்கலாம்; இவர் ெசால் கிறாரா இல்ைலயா ெவன்  கவனிப்ேபாம்' என்ெறண்ணி 
அவர் ேபச்ைசக் கவனிக்கலாேனன். 
 
    "ெபௗத்த விஹாரங்கைளப் பின்னால் வந்தவர்கள் சிவ விஷ்  ஆலயங்களாக 
மாற்றிக் ெகாண்டார்கள். இந்த ரகசியத்ைத நான் ெதாிந்  ைவத் க் 
ெகாண் க்கிேறன். மணிேமகைல ேபான்ற தமிழ்ப் ஸ்தகங்கள் இந்த நாட் ல் 
உண்டாக ேவண் மானால் ெபௗத்தமதம் எவ்வள  பரவி யி ந்தி க்கேவண் ம்?" 
 
    "மற்ற மதங்க ம் அவற்றிற்குாிய ல்க ம் தமிழ் நாட் ல் வழங்கி வந்தன. 
ெபௗத்த ல்கள் மற்றவற்ைற ேநாக்க அளவில் குைறந்தனேவ" என்  நான் 
இைடமாித் ச் ெசான்ேனன். 
 
    "அ  சாியல்ல. ெபௗத்த சாஸ்திரங்கைள மற்றவர்கள் அழித் விட்டார்கள். ெபௗத்த 
விஹாரங்கைள மாற்றிவிட்டார்கள். ெபௗத்தர்கைள ம் தங்கள் தங்கள் மதத்திற் ேசரச் 
ெசய்தார்கள்." 
 
    "இதற்ெகல்லாம் ஆதாரம் என்ன?" என்  ேகட்ேடன். 
 
    "ஆதாரமா? ஆயிரம் காட் ேவன். உங்க க்கு மிக ம் ஆச்சாியத்ைத உண்டாக்கும் 
உதாரணம் ஒன்  ெசால் கிேறன். இந்த ஊாில் ராய ரத்தில் மன்னார்சாமி ேகாவில் 
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இ க்கிற ; ெதாி மா? அந்தக் ேகாவில் ெபௗத்த விஹாரந்தான். மன்னர்சாமிைய 
யாெரன்  நிைனக்கிறீர்கள்? த்த ைடய வ வந்தான் அ ." 
 
    எனக்குக் க க்ெகன்  சிாிப்  வந் விட்ட . சாந்தேம வ வாக 
எ ந்த ளியி க்கும் த்தபகவான  அழகிய தி வம் எங்ேக! ைகயில் வா ம் 

கத்தில் க்கிய மீைச ம் பயங்கர உ வ ம் உைடய மன்னார்சாமி எங்ேக! 'இவர் 
த்த சமயத்தில் தீவிரமான ஆராய்ச்சி ைடயவர். அந்த ஆராய்ச்சியில் இவர் தம்ைமேய 

இழந்  விட்டார். தாம் கா ம் ெபா ள்கைளப் றம்ேப நின்  பற்றின்றிக் 
கா வைத விட்  அந்தப் ெபா ள்களின் வசப்பட்  மயங்குகிறார்' என்  நான் 
நிச்சயம் ெசய் ெகாண்ேடன். 
 
    அவர் வரவர எ ப்பான ெதானியில் ேபசுவைத அ கில் இ ந்தவர்கள் திறந்த வாய் 

டாமல் ேகட் க் ெகாண் ந்தனர். 
 
    மன்னார்சாமிைய நா ம் பார்த்தி க்கிேறன். தமிழ்நாட் ல் பல கிராமங்களில் 
மன்னார்சாமி ேகாவில்கள் இ க்கின்றன. ஒ  திண்ைணயில் உட் கார்ந்தப ேய ள்ள 
அந்தச் சாமியின் உ வம் மிக ம் ெபாியதாக இ க்கும். சுற் ள்ள சுவர் ஓர் ஆள் 
உயரம் இ க்கும். அந்தச் சுவ க்கு ேம ம் அைரப்பைனமர உயரத்திற்கு அந்தப் 
பிம்பம் காணப்ப ம். 
 
    த்த ேதவ ைடய விக்கிரக ம் மன்னார்சாமியின் ேகால ம் என் அகக்கண் ன் 
நின்றன. பக க்கும் இர க்கும், மைலக்கும் ம க்கும், நீ க்கும் தீக்கும் உள்ள 
ேவற் ைமைய நான் கண்ேடன். 
 
    " தமிழ் நாட் ல் பல இடங்களில் மன்னார்சாமி ேகாவில்கள் இ க்கின்றன. ஆனால் 
அந்த உ வத்ைதப் பார்த்தவர் யா ம் அைதப் த்த விக்கிரக ெமன்  
ெசால்லமாட்டார்கேள" என்  நான் அந்த ஆசிாியாிடம் கூறிேனன். அவர் அேதா  
வி பவராகத் ேதாற்றவில்ைல. ெசால்லாராய்ச்சியிேல குந் விட்டார். 
 
    "அந்தப் ெபயைர ஆராய்ந்  பா ங்கள். மன்னார்சாமி! ஆகா என்ன அழகான 
ெபயர்!" 
 
    தமிழ் அதிகமாய்த் ெதாியாத அவ க்கு அந்தப் ெபயாில் மட் ம் அழகு எவ்வா  
ேதான்றிய ெதன்ப  எனக்கு விளங்கேவயில்ைல. 
 
    " த்தபகவா க்குத் தர்மராஜா என்ப  ஒ  ெபயெரன்  ெதாி மா?" 
 
    "ஆம்; ெதாி ம்" என்  தைல யைசத்ேதன். 
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    "தர்மராஜா என்ற ெபயைரத்தான் தமிழில் மன்னார்சாமி என்  ெசால் கிறார்கள்." 
 
    எனக்குத் க்கிவாாிப்ேபாட்ட . எனக்குத் ெதாிந்த தமிைழக்ெகாண்  அவர் 
கூறியைதத் ெதளிந் ெகாள்ள இயலவில்ைல! 
 
    அவேரா தம் ஆராய்ச்சிைய விளக்கத் ெதாடங் கினார்: "மன் - ராஜா. ஆர - தர்மம். 
மன்னார்சாமி- தர்மராஜா" என்  அ த்தந் தி த்தமாக அவர் ெசால் விட்  அ கில் 
நின்ற என் நண்பைரப் பார்த்தார். 
 
    அவேரா, "எக்ஸாக்ட்  (exactly), எக் ஸாக்ட் " என்  ெசால் ச் ெசால்  
மகிழ்ந்தார். 
 
    "ஆர் என்பதற்குத் த மெமன்  அர்த்தம் இல்ைலேய. அறம் என்றால்தான் 
தர்மத் க்கு ஆகும்?" என்  நான் ெமல்லச் ெசான்ேனன். அந்த ஆராய்ச்சியாள ைடய 
உற்சாகமான ெதானியி ம், அ கி ந்த நபர் அவர் பிரசங்கத்தில் ஈ பட் ப் 
ேபாய்ச் ெசால் ம் "எக்ஸாக்ட் " என் ம் பல்லவியி ம் என் தைட மங்கி மைறந்த . 
நான் 'இனி இங்ேக இ ப்பதில் பயனில்ைல. நம் ேவைளையக் கவனிப்ேபாம்' 
என்ெறண்ணி விைடெபற் க் ெகாண்  பிாிந்ேதன். 
 
    அன்  அந்தச் சம்பாஷைணயினால் நான் திய லாபம் ஒன் ம் அைடயவில்ைல. 
ஆயி ம் இங்கிலீேஷ ெதாியாத எனக்கு 'எக்ஸாக்ட் ' என்ற பதத்ைத எந்தச் 
சமயத்தில் எந்த அர்த்தத்தில் உபேயாகிக்க ேவண் ெமன்ப  ெதளிவாக விளங்கிய . 
அந்த வார்த்ைதைய நிைனக்கும்ேபா  த்தபகவா ம் மன்னார்சாமி ம் எவ்வளேவா 
ேயாஜைன ரத்தில் இ ந்தா ம் ெந ங்கி வந்  காட்சியளிக்கிறார்கள். 
------------------- 
 

14. ஆவ ம் அதிர்ஷ்ட ம் 
 
    தஞ்சா ர் ஜில்லாவில் உள்ள ைசவ மடங்களில் ஒன்றாகிய தி ப்பனந்தாள் காசி 
மடத்தில் சில வ ஷகாலம் குமாரசாமித் தம்பிராெனன்பவர் தைலவராக 
இ ந் வந்தார். அவர் தி வா ைற யாதீனத்  மகா வித் வான்  
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களிடம் என் டன் பாடங் ேகட்டவர். அவ்வாதீனத் 
ேதசிக ைடய ஆதரவில் இ ந்  வந்த நாங்கள் இ வ ம் ஒேரகாலத்தில் 
அம்மடத்தினின் ம் பிாிந்ேதாம். அவர் தி ப்பனந்தாள் காசிமடத்தின் தைலவராகச் 
ெசன்றார். எனக்குக் கும்பேகாணம் காேலஜில் தமிழ்பண் தர் ேவைல கிைடத்த . 
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    குமாரசாமித் தம்பிரான் நல்ல அறிவாளி; சிறந்த சிவபக்தி ள்ளவர்; என்னிடம் 
ேபரன் ைடயவர். ெசய் ள் நைடயிேல க தப்ேபாக்கு வர  எங்களிைடேய 
நடந்த ண் . அவர் சில காலம் தி வாவ ைற மடத்திற் கா பாறாக இ ந் 

வந்தார். அவ க்கு அம்மடத்தில் வித் வான் தம்பிராெனன்ற பட்டம் 
அளிக்கப்பட்ட . 
 
    அவர் காசிமடத் த் தைலவராக இ ந்த ேபா  அவர் சம்பந்தமாகக் கும்பேகாணம் 
'ஸப் ேகார்ட்' ல் ஒ  வழக்கு நைடெபற்  வந்த . அவ ம் எதிர்க் கட்சியின ம் சிறந்த 
பாாிஸ்டர்கைள ம் அவர்க க்கு உதவியாகப் பல ெபாிய வக்கீல்கைள ம் 
நியமித்தி ந்தனர். வழக்கு மிக ம் ெபாிய . ஏறக்குைறய நா  சாட்சிகள் வைரயில் 
விசாாிக்கப்பட்டனர். அந்த வழக்கு நைட ெபற்  வந்தகாலத்தில் கும்பேகாணத்தி ம், 
அைதச் சூழந் ள்ள இடங்களி ம் அைதப்பற் றிய ேபச்சாகேவ இ ந்த . சாட்சி 
விசாரைண ையப் பற்றி ம் கு க்கு விசாரைணையப் பற்றி ம் ஜனங்கள் அங்கங்ேக 
உத்ஸாகமாகப் ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    ஒவ்ெவா  கட்சிக்கார ம் தங்கள் தங்கள் பக்கத்தில் ெவற்றி உண்டாக 
ேவண் ெமன்பதற் குாிய யற்சி ெயல்லாம் ெசய் வந்தார்கள். ெதய்வங்கைளப் 
பிரார்த்தித்தார்கள் பணத்ைத வாாி இைறத்தார்கள். 
 
    இன்ன கட்சிக்குத்தான் ஜய ண்டாகுெமன் பைத யாரா ம் ஊகிக்க யவில்ைல. 
பலநாள் நடந் வந்த வழக்கு விசாரைண ெபற்ற . தீர்ப் க் கூ வதற்காக 
ஒ நாள் குறிப்பிடப்பட் ந்த . அந்தநாைள எல்ேலா ம் எதிர்பார்த் க் 
ெகாண் ந்தனர். இரண்  கட்சிக்காரர்க க்கும் இ ந்த ஆவ ம் பய ம் 
இத்தைகயன ெவன்  ெசால்ல யா . ஜனங்கேளா, 'இவ்வள  விாி வாக நடந்த 
வழக்கில் தீர்ப்  எப்ப யாகுேமா பார்க்கலாம்!' என்  வியப்ேபா  எதிர்பார்த்தனர். 
 
    வழக்கு வைட ம் காலத்தில் குமாரசாமித் தம்பிரான் கும்பேகாணத்திற்கு அ ேக 
காவிாியின் வடகைரயில் இ க்கும் சத்திரம் க ப் ர் என் மிடத்தில் உள்ள மடத்தில் 
தங்கியி ந்தார். அந்த மடம் தி ப்பனந்தாள் காசி மடத்ைதச் சார்ந்த . அ  
கும்பேகாணம் காேலஜுக்குக் கிழக்ேக ஏறக் குைறய ஒ  ைமல் ரத்தில் உள்ள . 
காவிாியில் ஜலமில்லாதேபா  ஸப் ேகார்ட் ந்  கு க்ேக ேபானால் அந்த மடம் 

க்கால் ைமல் ரந்தான் இ க்கும். காவிாியில் ெவள்ளம் உள்ள காலத்தில் 
பாலத்ைதக் கடந் தான் ெசல்ல ேவண் ம்; அப்ேபா  ஒன்றைர ைமல் ரம் 
இ க்கும். 
 
    தீர்ப் க்கூறக் குறிப்பிட் ந்த தினம் காவிாியில் ஜல ள்ள காலமாதலால் 
அவ்வாற்றின் ெதன் கைரயி ள்ள ேகார்ட் ந்  சமாசாரம் வ வைத ஒவ்ெவா  
கண ம் தம்பிரான் எதிர்பார்த்தி ந்தார். அங்கங்ேக ேவைலக்காரர்கைள அைரப் 
பர்லாங்குக்கு ஒ வராக அஞ்ச ல் நி த்தித் தமக்கு விைரவிேல சமாசாரம் எட் ம்ப  
ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார். 
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    காைலயில் பதிெனா  மணியி க்கும். காவிாியாற்றில் ரணப் பிரவாகம் 
ேபாய்க்ெகாண் ந்த . அப்ெபா  ஒ  மனிதன் ேகார்ட் ந்  ெவகு ேவகமாக 
ஓ  வந்தான். காேலஜுக்கு ேநர் எதிர்கைரயில் இறங்குந் ைற இ ந்த . அதற்குக் 
கீேழ கச்ேசாிக் கட் டங்கள் உள்ளன. அங்கி ந்  பாலத்தின் வழிேய இக்கைரக்கு 
வ வெதன்றால் ேநரமாகும். ேவகமாக ஓ வந்த ஆள் ெதாப்ெபன்  ெசங்குத்தாக 
இ ந்த கைரயி ந்  கீேழ காவிாியில் குதித்  நீந்தலானான். காேலஜில் கைரைய 
ேநாக்கி ள்ள அைறயில் நான் பாடஞ் ெசால் க்ெகாண் ந்ேதன். அந்த ஆள் மிக ம் 
ேவகமாக ஓ வந்  குதித்தைத நான் பார்த்ேதன். வழக்கில் குமாரசாமித் தம்பிரா க்கு 
ஜயம் உண்டாயிற்ெறன்  அவன் ெசால்லப் ேபாவாெனன்பைத நான் ஊகித்  
உணர்ந்  ெகாண்ேடன். காவிாிநீாின் ேவகத்ைதக் காட் ம் அவன் ேவகம் 
அதிகமாக இ ந்த . 
 
    அந்த மனிதன் தண்ணீாில் திடீெரன்  குதித்த தான் தாமதம்; இந்தக் கைரயில் 
இ ந்த ஒ வன் விஷயத்ைதப் பளிச்ெசன்  ஊகித் க்ெகாண்டான். அவ்வள தான்; 
உடேன க ப் ர் மடத்ைத ேநாக்கி ஓடத் ெதாடங்கினான். அவன் ஓ  வ வைதக் 
கண்  அவ க்கு ன்ேன இ ந்த ஒ வன் 'இ தான் சமயம்' என்  எண்ணி 
அவ க்கு ன் ஓட ஆரம்பித்தான். இப்ப ேய ஒ வைனக் கண்  மற்ெறா வன் 
ஓ னான். பாலத் ைறயி ந்த ஆட்க ம் இவ்வாேற ஒ வன் ன் ஒ வனாக 
ஓ னார்கள். 
 
    க ப் ர் மடத்தில் ன்பக்கத்தில் இ ந்த வாசற்காரன் கும்பேகாணத்தி ந்  வ ம் 
சாைலயிேலேய கண்ைவத்தப  நின்  ெகாண் ந்தான். ெந ந் ரத்தில் 
தைலெதறிக்க ஒ வன் ஓ வ வ  அவ க்குப் லப்பட்ட ; "எசமா க்கு ஜயம்" 
என்  ேகாஷமிட் க் ெகாண்  அவன் வந்த  ெதாிந்த . உடேன வாசற்காரன் 
உள்ேள ஓ னான்; " எசமா க்ேக ஜயம்" என்  தம்பிரானிடம் ெசால்  
வணங்கினான். 
 
    குமாரசாமித் தம்பிரான் தம்ைம மறந்தார். ெபாிய வழக்கில் யா க்கு ஜயம் 
கிைடக்குேமா என்ற கவைலயினால் குழம்பியி ந்த அவர் மனம் ெமத்த ஆ தல் 
அைடந்த . அந்தச் சமாசாரம் ெசான்ன வாசற்கார க்கு உடேன பணம் ேவஷ்  

த ய நல்ல பாிசுகள் கிைடத்தன; அவ க்கு அதிர்ஷ்டம் இ ந்த ; சிரமமில்லாமல் 
பாிசு கிைடத்  விட்ட . 
 
    இரண்  நிமிஷங்க க்கு அப்பால் மற்ெறா வன் ஓ  வந்தான்; "சாமீ! எசமா க்கு 
ஜயம்!" என்  அவன் கூவினான். அவ க்குச் சில பாிசுகள் ெகா க்கப்பட்டன. 
பின் ம் இரண்  ன்  ேபர்கள் வந்  பாிசு ெபற்றார்கள்; பாிசின் அள  
குைறந் வந்த . இப்ப ேய பலர் வரேவ, தம்பிரா க்கு அ ப்  உண்டாகிவிட்ட ; 
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"ேபாக்கிாிப் பயல்கள்! த ல் நம்மிடம் ெசான்னவ க்கு இனாம் த வ தான் 
நியாயம். ஊாில் இ ப்பவர் க க்ெகல்லாம் ெகா க்க மா?" என்  அவர் ெசால்  
விட்டார். 
 
    "சாமி! நான் இைரக்க இைரக்க ஓ வந்ேதன். நான் வ வைதக் கண்  
ெதாிந் ெகாண்  இவன் ன்ேன வந்  ெசால் விட்டான்" என்  ஒவ் ெவா வ ம் 
ெசால்லலாயினர். இந்தத் ெதாந்தர  ெபா க்க யாமல், " இனிேமல் இந்தமாதிாி 
யாராவ  வந்தால் உள்ேள விடேவண்டாம்" என்  தம்பிரான் உத்தரவிட்டார். 
 
    கால்மணி கழித்  நைனந்த ணி டன் ேவகமாகக் காவிாியில் குதித்  நீந்தியவன் 
வந்  ேசர்ந்தான். மடத்  ேவைலக்காரர்கள் அவைன உள்ேள விடவில்ைல. அவன் 
மன்றா ப் பார்த்தான். ஒன் ம் ப க்கவில்ைல; எவ்வள க்ெகவ்வள  உத்ஸாகமாக 
ஓ வந்தாேனா, அவ்வள க்கவ்வள  ேசார்  உண்டாகிவிட்ட  அவ க்கு. 
அப்ப ேய வாசற்ப யில் உட்கார்ந் விட்டான். 'ைகக்ெகட் ய  வாய்க் 
ெகட்டவில்ைலேய!' என்  அவன் தன் தைலவிதிைய ெநாந் ெகாண்டான். 
 
    ஒ  மணிக்குக் காேலஜ் பாடம் ந்த . இரண் மணி வைரயில் உள்ள 
இைடேவைளக்குள் க ப் ர் மடத்திற்குச் ெசன்  தம்பிரானிடம் சந்ேதாஷம் 
விசாாித் வரலாெமன்  றப்பட்ேடன். க ப் ர்மடம் வந்  ேசர்ந்ேதன். நீந்தி வந்த 
ஆள் அங்ேக வாசற்ப யில் தைலயில் ைகைய ைவத் க் ெகாண்  ைபத்தியம் 
பி த்தவைனப்ேபால உட்கார்ந்தி ந்தைதக் கண்ேடன். 
 
    "ஏன் அப்பா, இங்ேக உட்கார்ந்தி க்கிறாய்? எசமாைனப் பார்க்கவில்ைலயா?" 
என்  ேகட்ேடன். 
 
    அவன் தன் க்க ஸ்வப்பனத்தி ந்  விழித் க் ெகாண்டான்; "ஐேயா சாமீ! நான் 
காேவாியிேல குதித்  நீந்தி ஓ வந்ேதன். என்ைன உள்ேள விடாமல் அ த் த் 
தள் கிறார்கள். எனக்கு ஏதாவ  இனாம் கிைடக்குெமன்ற ஆத்திரத்தில் 
ெவள்ளத்ைதக்கூடப் பார்க்கவில்ைல" என்  அவன் கூறினான். 
 
    நான் சிாித் க்ெகாண்ேட உள்ேள ேபாேனன். தம்பிராைனக் கண்  சந்ேதாஷம் 
விசாாித்ேதன். அப்பால், "பல ேப க்கு இனாம் கிைடத்தி க்குெமன்  எண் கிேறன்" 
என்ேறன். 
 
    "ஆமாம். பத் ப் ேபர்க க்குேமல் ெகா த்ேதாம். அப் றம் எத்தைனேயா ேபர்கள் 
வந்தார்கள்." 
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    "யா க்கு அதிகமாகக் கிைடத்தேதா?" 
 
    " த ேல எவன் ெசான்னாேனா அவ க்குத் தான் அதிகம்." 
 
    "இதிேல ஒ  ேவ க்ைக; நியாயமாக த ல் பாிைசப் ெபறேவண் யவ க்கு 
ஒன் ேம கிைடக்கவில்ைல." 
 
    "ஏன்? என்ன சங்கதி?" 
 
    "இப்ேபா  இந்த மடத்  வாச ல் ஒ வன் தைலையத் ெதாங்கப் 
ேபாட் க்ெகாண்  உட்கார்ந்தி க்கிறான். அவ க்குத்தான் நியாயமாக தற்பாிசு 
கிைடக்கேவண் ம். தன் உயிைரத் திரணமாக மதித்  இந்தச் சமாசாரத்ைத த ல் 
ெவளிப்ப த்தியவன் அவன்தான்" என்  ெசால் விட்  அவன் ஓ வந்தைத ம், 
ஜலத்தில் திடீெரன்  குதித்தைத ம், அவைனப் பார்த்  மற்றவர்கள் அவ க்கு 

ன்ேன ஓ வந்தைத ம் விாிவாகச் ெசான்ேனன். 
 
    தம்பிரான் ன்னைக த்தார்; "எங்ேக, அவைன இங்ேக அைழத்  வா" என்  ஒ  
ேவைலக்கார க்கு உத்தரவிட்டார். அப்ப ேய அவன் ேபாய் அைழக்கேவ 
ஏமாந் ேபாய் உட்கார்ந்தி ந்த ஆள் ஓ வந்  தம்பிரான் கா ல் வி ந்தான். விம்மி 
விம்மி அ வைதத்தவிர அவனால் ஒன் ம் ேபச யவில்ைல. அவன் பட்ட கஷ்ட ம், 
ெகாண் ந்த ஆவ ம் அவ க்கல்லவா ெதாி ம்? 
 
    தம்பிரான் உண்ைமைய உணர்ந்  அவ க்கும் பண ம், ேவஷ் ம் அளித்தார். 
 
    "இவன் இப்ேபா  பாிசு ெபற் விட்டா ம் தற்பாிசு மற்ெறா வ க்குப் ேபாய் 
விட்ட . கைடசியிேல நின்றவன் அைதப் ெபற் க்ெகாண்டான். அவ ைடய 
அதிர்ஷ்டம் அ . த ல் ெபற ேவண் யவன் கைடசியிேல ெபற்றான்; 
ெபறாமற்ேபாய் இ ந்தா ம் ேபாய் இ ப்பான்" என்ேறன் நான். 
 
    "உலக இயல்  இப்ப த்தான் இ க்கிற . உைழப் க்கு ஏற்ற ஊதியம் கிைடப்ப  
அ ைம; உைழப்பில்லாதவர்க்ேக அதிக ஊதியம் கிைடக்கிற " என்  அவர் பதில் 
ெசான்னார். 
---------------------- 
 
    



 107

15. ெபாிய தி க்குன்றம் சுப்பராைமயர் 
 
    தமிழ்நாட் ேல ெசன்ற ற்றாண் ல் பிரசித்தி ெபற்ற சங்கீத வித் வான்களில் ஒேர 
ெபய ைடய பலர் இ ந்தனர். ஒ வ க்கு ேமற்பட்ட ைவத்தியநாைதயர்க ம், 
கி ஷ்ைணயர்க ம், சுப்பராைமயர்க ம் சங்கீத ேதவைதயின் உபாசைன ாிந்  
வந்தனர். சுப்பராைமயர்க ள் ைவத்தீசுவாரன் ேகாயி ல் இ ந்த சுப்பராைமயர் 
ஒ வர்; ெபாிய தி க்குன்றம் சுப்பராைமயர் மற்ெறா வர். 
 
    அவர்க ள் காலத்தால் ந்தியவராகிய ெபாிய தி க்குன்றம் 
சுப்பராைமய்யெரன்பவர் கனமார்க்கத்ைதத் தமிழ்நாட் ல் தன் த ல் 
அ பவத்திேல ெகாணர்ந் காட் ப் கழ்ெபற்ற* கனம் கி ஷ்ண ைடய தைமயனார். 
அவர் சங்கீதத்தி ம் ஒ வா  சாஹித்தியத்தி ம் ஒ ங்ேக திறைம ைடயவராக 
இ ந்தார். 
    ----- 
    *இவர  சாித்திரம் தனிேய என்னால் எ தப் ெபற்  ெவளிவந்தி க்கிற . 
 
    ெபாிய தி க்குன்றெமன்ப  தி ச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா உைடயார் பாைளயம் 
தா காவில் உள்ள ஒ  கிராமம். அங்ேக பரம்பைரயாகேவ சங்கீத வித்ைதயில் 
ேமம்பட் வந்த ஒ  கு ம்பத்தில் சுப்பராைமயர் உதித்தார். அவர் அந்தணர்க ள் 
அஷ்டஸஹஸ்ரெமன் ம் வகுப்ைபச் சார்ந்தவர். 
 
    அவ ைடய தந்ைதயார் இராமசாமி ஐயெரன்பவர். இராமசாமி ஐய க்கு ஐந்  
குமாரர்க ம் ஒ  ெபண் ம் உண் . அவர்க ள் த்தவேர சுப்பராைமயர். 
அக்கு ம்பத்தில் பரம்பைரயாக இ ந் வந்த இைசச் ெசல்வத்தால் பல சிற்றரசர்கள் 
வழங்கிய ெபா ட்ெசல்வ ம் மி ம் கிைடத்தன. அதனால் சுப்பராைமய ைடய 
தந்ைதயா க்கு வ ைமப்பிணியின் ன்பம் இல்ைல. தம் ைடய நில வ மானங்கைள 
ைவத் க்ெகாண்  அவர் சங்கீதக் கைலைய ம் வளர்த்  வாழ்ந்தி ந்தார். 
அக்காலத்தில் கபிஸ்தலத்தில் இ ந்த மான் த்ைதய ப்பனா க்கும் இராமசாமி 
ஐய க்கும் மிக்க நட்  இ ந்  வந்த . அவ்விரண்  கு ம்பத்தின ம் ெதாடர்ந்  
பலகாலம் நண்பர்களாகேவ வாழ்ந்  வந்தனர். இராமசாமி ஐய க்கு அவ்வப்ேபா  

ப்பனா ைடய உதவி கிைடத் வந்த . 
 
    அங்ஙனம் வாழ்ந்  வந்த இராமசாமி ஐய க்குப் த்திரராகத் ேதான்றிய 
சுப்பராைமயர் யாெதா  குைற மின்றி வளர்த் வந்தார். அவ ைடய தந்ைதயார் 
அவ க்கு இன்றியைமயாத தமிழ்க்கல்விைய ம் சங்கீதப்பயிற்சிைய ம் அளித்தார். 
 
    நாளைடவில் சுப்பராைமயா க்குப் பின் ேதான்றிய சேகாதரர்க ள், சுந்தைரயர் 
கி ஷ்ைணயர் என் ம் இ வ ம் சுப்பராைமயைரப் ேபாலேவ சங்கீதத்தில் 
நாட்ட ைடயவர்களாக இ ந்தனர். 
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    அம் வ க்கும் சிறந்த சங்கீதப் பயிற்சிைய அளித் , 'அைவயகத்  ந்தியி ப்பச்' 
ெசய்ய ேவண் ெமன்ப  தந்ைதயா ைடய வி ப்பம். அதற்கு ன் அ ப்பைடயாகத் 
தமிழறி  அவசியெமன்பைத அவர் உணர்ந்தவராத ன், அாியி ாில் அக்காலத்தில் 
வாழ்ந்தி ந்த  சண்பக மன்னாெரன் ம் ைவஷ்ணவ வித் வானிடம் தமிழ் 
பயி ம்ப  ெசய்தனர். சண்பகமன்னார் தமிழி ம் இைசயி ம் சிறந்த திறைம 
வாய்ந்தவர்; பல கீர்த்தனங்கைள இயற்றியவர்; சமரஸ ஞானி; மிக்க அடக்கமான 
குணம் வாய்ந்தவர். 
 
    அவாிடம் தமிழ் பயின்ற காலத்தில் மற்றவர்கைளக்காட் ம் அதிகமாக அதில் 
ஈ பட்டவர் சுப்பராைமயேர. மற்றவர்க க்கும் ஓரள  சிரத்ைத இ ந்தா ம் 
சுப்பராைமயா க்கு இ ந்த ஊக்கம் அவர்க க்கு உண்டாகவில்ைல. சண்பக 
மன்னா ைடய பழக்கத்தினால் விேசஷ நன்ைமயைடந்தவர் சுப்பராைமயேர. தமிழ் 
இலக்கிய இலக்கணங்கைள ம் ேவதாந்த சாஸ்திரங்கைள ம் அப்ெபாியாாிடம் 
சுப்பராைமயர் ஊன்றிப் பயின்  வந்தார். அப்ெபாியாைரப் ேபால அடக்கமாக வாழ 
ேவண் ெமன்ற க த்  அவ க்கு உண்டாயிற் . இளைமயிேலேய ஏற்பட்ட 
அக்க த்  அவர் ெநஞ்சில் ஊறி அவ ைடய வாழ்வில் அவ க்குப் ெப ைமைய 
அளித்த . அவ ைடய சேகாதரர்கள் தங்கள் சங்கீதப் பயிற்சியினா ம் உண்ண 
உ க்கக் குைறவில்லாத கு ம்ப நிைல த யவற்றா ம் மிக்க தி ப்திேயா  
காலங்கழித்தனர்; அத்தி ப்தி சில சமயங்களில் பிற க்கும் லனாயிற் . கனம் 
கி ஷ்ைணயர் அந்தத் தி ப்தியினால் சிறி  ெச க்குைடயவராக ம் காணப் 
பட்டனர். ஆனால் சுப்பராைமயேரா அடக்கத்திேல சிறந்தவராக விளங்கினார். 
 
    இராமசாமி ஐயர் தம் ைடய குமாரர்க ள் ன்ேன கூறிய வ க்கும் பின் ம் 
உயர்ந்த சங்கீதப்பயிற்சிைய அளிக்க ேவண் ெமன்  எண்ணினார். தஞ்சா ர் 
ஸமஸ்தானத்தில் பச்ைச மிாியன் ஆதிப்ைபயெரன்பவர் ெப ம் கழ் ெபற்ற சங்கீத 
ஆசிாியராக அக்காலத்தில் விளங்கினார். அவாிடம் தம் குமாரர் வைர ம் இராமசாமி 
ஐயர் ஒப்பித்தார். வ ம் சங்கீத வித்ைதயிேல ேதர்ச்சி ெபற்  வந்தனர். 
 
    சுப்பராைமயர் சங்கீதத்ேதா  தமிைழ ம் இைடவிடாமல் பயின்  வந்தார். 
அவ்வப்ேபா  சில கீர்த்தனங்கைள ம் பாடல்கைள ம் இயற்றிப் பழகினார். அவ க்கு 

கக்கட ளிடத்தில் பக்தி அதிகம். அக்கட ள் விஷயமாக அவ்வப்ேபா  தாம் 
பா ய கீர்த்தனங்கைளத் தம் கு ர்த்தியாகிய ஆதிப்ைபயாிடம் காட் வார். 
அக்கீர்த்தனங்கைளக் ேகட்  அம் மகாவித் வான் அளவற்ற மகிழ்ச்சியைடவார்; 
சங்கீத ம் சாஹித்திய ம் ஒன்றேனா  ஒன்  நன்றாக இையந்  விளங்குவைதப் 
பாராட் வார். அன்றி ம் அக்கீர்த்தனங்களில் உள்ள பக்திச்சுைவைய உணர்ந் , "நீ 
சின்ன  நிவாஸன்" என்  மனங்குளிர்ந்  கூறி அவைர ஆசீர்வாதஞ்ச ெசய்வார். 
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    நிவாஸன் என்பவர் ெசன்ற ற்றாண் ன் ற்பகுதியில் ரங்கத்தில் 
வாழ்ந்தி ந்த சங்கீத வித் வான்; தமிழி ம் வடெமாழியி ம் ெத ங்கி ம் 
பயிற்சி ள்ளவர்; அவர் பல அ ைமயான கீர்த்தனங்கைள ரங்கநாதர் விஷயமாக 
இயற்றியி க்கின்றார். அவர் ெபாிய பக்தராதலால் அவ ைடய கீர்த்தனங்களிேல 
பக்திச்சுைவ த ம்பி நிற்கும்; சங்கீத அைமப் கள் மிக ம் ெசவ்விய நிைலயிேல 
ெபா ந்தி விளங்கும். 
 
    அவற்ைறப் பச்ைச மிாியன் ஆதிப்ைபயர் நன்கு உணர்ந்தவர். சங்கீத ம் 
சாஹித்திய ம் ெதய்வத் க்கு அர்ப்பணம் ெசய்யப்பட்டாலன்றிச் சிறப் ைடயனவல்ல 
ெவன்ப  நம் ைடய ெபாிேயார் ெகாள்ைக. நம்நாட் ல் எத்தைனேயா கைலஞர்க ம் 

லவர்க ம் வாழ்ந்தி ந்தா ம், காலெவள்ளத்தில் அவர்க ைடய சிற்பங்கள் இ ந்த 
இடம் ெதாியாமல் ேபாய்வி கின்றன. ெதய்வ பக்தியாகிய கனம் அவற்றில் இ ந்தால் 
அைவ மாத்திரம் பலகாலம் காலெவள்ளத்ைத எதிர்த்  நின்  விளங்கு கின்றன. 

ற் க்கணக்கான வித் வான்கள் தமிழ் நாட் ேல வாழ்ந்  ஆயிரக்கணக்கான 
சாஹித்தியங்கைள இயற்றினார்கள். அவற்றிற் ெப ம்பாலன அழிந் ேபாயின. 
அதற்கு க்கியமான காரணம் வித்ைதையக் கட க்கு அர்ப்பணம் ெசய்யாமல் 
ஜமீன்தார்கைள ம் பிர க்கைள ம் பா னைமேய.  தியாைகயர் த ய 
மகான்கேளா ெதய்வபக்தி மணம் கம ம் பாமலர்கைள இைறவன் தி வ களிேல 
அணிந்தனர். அதனால் அம்மலர்கள் வாடாமல் விளங்குகின்றன. 
 
    தம் கீர்த்தனங்களிேல ெதய்வபக்தி நிைறந்தி ப்பைதயறிந்  ஆதிப்ைபயர் 
பாராட் யதனால், சுப்பராைமய க்கு ேம ம் ேம ம் ஊக்க ண்டாயிற் . 

கக்கட ள், அம்பிைக, பரமசிவன், தி மால் த யவர்கள் விஷயமாக 
அவ்வப்ேபா  அவர் ெசய்த கீர்த்தனங்கள் பல. 
 
    தஞ்சா ர் ஸமஸ்தானத்  வித் வான்கள் வாிைசயிேல ேச ம் சிறப்ைபச் 
சுப்பராைமய ம், சுந்தைரய ம், கனம் கி ஷ்ைணய ம் ெபற்றனர். சரேபாஜி அரசர் 
காலத்தில் சுப்பராைமயர் தஞ்சா ாிேல இ ந் வந்தார். அப்ேபா  பி ஹதீசுவரர் மீ  
அவர் ஒ  குறவஞ்சி நாடகம் இயற்றினார். இைடயிைடேய ெபாிய தி க்குன்றம் 
ெசன்  சில காலம் இ ந் வ வார். கபிஸ்தலம் ெசன்  தம் ைடய கு ம்ப 
நண்பராகிய த்ைதய ப்பனா டன் சம்பாஷைண ெசய்  வ வார். அம் 

ப்பனா ைடய அன்பிேல ஈ பட்  அக்காலத்தில் சுப்பராைமயர் அவர்மீ  ஒ  
குறவஞ்சிப் பிரபந்தம் இயற்றினார். 
 
    சுப்பராைமய ைடய தம்பியாராகிய கனம் கி ஷ்ைணயர் தி விைடம ாில் 

த ல் இ ந்  அப்பால் உைடயார்பாைளயம் ஸமஸ்தான வித் வானாக 
விளங்கலாயினர். அக்காலத்தில் சுப்பராைமய ம் சுந்தைரய ம் தஞ்ைசயிேல 
இ ந்தனர். அவ்வி வைர ம் வித் வான்கள் ைறேய ெபாிய ைர, சின்ன ைர 
என்  அைழப்ப  வழக்கம். 
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    சரேபாஜி அரச க்குப் பின்  சிவாஜி அரசர் பட்டத்திற்கு வந்தார். சரேபாஜி 
அரசேரா  பழகி ய ேபால அவ ைடய குமாரேரா  பழகுவதற்குச் 
சுப்பராைமய க்குச் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்ைல. ஆயி ம் ஸமஸ்தானத்தின் 
ெப ைமைய எண்ணி அங்ேக இ ந் வந்தார். 
 
    சரேபாஜி அரசர்மீ  ெகாட்ைட ர்  சிவக் ெகா ந்  ேதசிகர் ஒ  குறவஞ்சி 
நாடகம் இயற்றி யி க்கிறார். அ  யாவரா ம் பாராட்டப் ெபற்ற . சிவாஜி 
அரசர்மீ ம் ஒ  குறவஞ்சி இயற்ற ேவண்  ெமன்  சில நண்பர்கள் சுப்பராைமயாிடம் 
வற் த்திக் கூறினார்கள். அப்ப ேய அவர் ஒ  குற வஞ்சி இயற்றினார். ஆயி ம் 
அ  பிரசித்தமாக வழங்கவில்ைல. சில கீர்த்தனங்கைள மாத்திரம் நான் இளைமயில் 
ேகட் க்கிேறன். பிறகு சில அதி காாிகள் வி ம்பியப ேய சிவாஜி மன்னர்மீ  ஐந்  
ராகங்களில் பஞ்சரத்தினமாக ஐந்  கீர்த் தனங்கைள இயற்றினார். 
அக்கீர்த்தனங்கைளக் ேகட் டவர்கள் அவற்றின் அைமப்ைபப் பாராட் னர். சிவாஜி 
அரச ம் ேகட்  மகிழ்ந்தனர். அதற்குப் பாிசாக ஒ  கிராமம் வழங்க ேவண் ெமன்  
அவர் எண்ணியி ந்தார். 
 
    அைத ணர்ந்த சில ெபாறாைமக்காரர் கள், "மகாராஜா அவர்கள் தமிழ்ப் பாட்ைடக் 
ேகட்கக் கூடா . ேகட்டால் வம்சம் அழிந்  வி ம்" என்  பய த்தினார்கள். 
வரவரத் தம் ைடய சுதந்திர நிைலைய ம் ெசௗகாியங்கைள ம் இழந் வந்த 
சிவாஜியரசர் அவர்கள் வார்த்ைதைய நம்பினார். இயல்பாக அதிர்ஷ்டக் குைற ள்ள 
தமக்கு அந்தக் கீர்த்தனங்கள் ஏேத ம் தீைமைய உண்டாக்கினால் என்ன 
ெசய்வெதன்  அஞ்சினார். அவ க்கு உண்ைமயிேலேய சங்கீதத்தி ம், சங்கீத 
வித் வான்களிடத்தி ம் அன்  இ ந்தால் அந்தப் ெபாறாைமக்காரர்க ைடய 
வார்த்ைதகைளச் ெசவியில் வாங்கியி க்கமாட்டார். "அரண்டவன் கண் க்கு 
இ ண்டெதல்லாம் ேபய்" என்ப ேபால அவர் நிைல பலஹீனமாக இ ந்தைமயால், 
அவ க்கு எைதக் கண்டா ம் சந்ேதக ம் அச்ச ம் உண்டாயின. உண்ைமயில் 
வித்ைதயினிடத்தில் அன்  இ ந்தைமயால் எந்த இைட ற்ைற ம் கவனியாமல் அைத 
ெவளியிட்ட ெப  வள்ளல்கள் தமிழ்நாட் ல் விளங்கவில்ைலயா? ' கெழனின் 
உயி ம்' ெகா க்கும் தமிழ்வள்ளல்கள் எத்தைன ேபர்! தன் இன் யிர் ேபாவதாக 
இ ப்பி ம், தமிழினிைமைய க வதற்கு இைட  இ த்தல் கூடாெதன்  
நந்திக்கலம்பகத்ைதக் ேகட் த் தமிழின்பத்திேல உயிைர நீத்த பல்லவ மன்ன ைடய 
வரலா  கைலயின்பத்ைத மதிக்கும் அறிஞர்களின் இயல்பாய் நன்றாக 
விளக்குகின்றதன்ேறா? 
 
    சிவாஜி மன்னர் தமக்கு மான்யம் அளிப்பாெரன்ற விஷயம் பலர் வாயிலாகச் 
சுப்பராைமய க்கு எட் ய . பிறகு அந்த எண்ணம் மாறிப்ேபானைத ம் உணர்ந்தார். 
'நமக்குக் கிைடக்க ேவண் ய லாபத்ைத இழந்ேதாேம' என்  அவர் வ ந்தவில்ைல. 
'இத்தைகய இடத்தில் இ ப்பதாலன்ேறா நமக்கு இழி  உண்டாவேதா  ெதய்வத் 
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தமி க்கும் இ க்கு உண்டாயிற் ? இனி இங்ேக இ ப்ப  தகா ' என்  க தித் தம் 
ஊ க்கு உடேன றப்பட்  விட்டார். 
 
    அ  தல் அவர் ஈசுவர பக்தி பண்ணிக் ெகாண்  சங்கீத சாஹித்திய இன்பத்ைத 

கர்ந்  வாழ்ந்  வந்தார். அவர் தஞ்ைச ஸமஸ்தானத்தின் ெதாடர்ைப விட்  
விட்டா ம் சங்கீத உலகத்தில் அவ க்கு இ ந்த மதிப்  ஒ  சிறி ம் குைறயவில்ைல. 
சங்கீத வித் வான்கள் அவ ைடய கீர்த்தனங்கைளப் ெபாிய சைபகளிெலல்லாம் பா  
ஜனங்கைள இன் த்தி வந்தனர். ராகபாவங்கைள நன்றாக ெவளிப்ப த் ம் 

ைறயில் அவ ைடய கீர்த்தனங்கள் அைமந்தி ப்பைதயறிந்  அவர்கள் மகிழ்ந்தனர். 
அவ ைடய உ ப்ப கள் ெப ம்பா ம் இலக்கணவ வின்றி எளிய நைடயில் நல்ல 
ெபா ைடயனவாக இ த்தைல அறிந்த தமிழ் வித் வான்கள் பாராட் னர். 
 
    அவ்வப்ேபா  தலங்க க்குச் ெசன்  தாிசனம் ெசய்  இன் வ ம் அவ்வத்தல 
விஷயமாகக் கீர்த்தனங்கைள இயற்றிப் பா வ ம் சுப்பராைமய க்கு உவப்ைபத் 
த ம் ெசயல்களாக அைமந்தன. அவ ைடய கீர்த்தனங்கள் ெபாியனவாகேவ 
இ க்கும். அவற்றில் தலசம்பந்தமான வரலா கைளக் காணலாம். 'தி வா ர்  

த் சாமி தீக்ஷிதரவர்கள் வடெமாழியில் இயற்றி ள்ள கீர்த்தனங்கைளப்ேபால 
இைவ தமிழில் விளங்குகின்றன' என்  அக்காலத்தில் வித் வான்கள் பாராட் னர். 
 
    ஒ  சமயம் சுப்பராைமயர் கும்பேகாணம் ெசன்றி ந்தார். அங்ேக உபயஸமஸ்தான 
திவானாக விளங்கிய  வாலீஸ் அப் ராயெரன்பவர் வசித்  வந்தார்; அவர் 
வித் வான்களிடத்தில் அன் ைடயவராக விளங்கினார். அவ க்கும் 
சுப் ராைமய க்கும் பழக்கம் உண் . சுப் ராைமயர் அப் ராயர் ட் ற்குப் ேபானார். 
சங்கராபரணத்ைதச் சிலகாலம் அடகு ைவத்தவராகிய *நரைஸயெரன் ம் 
வித் வா ம் அங்ேக ஆஸ்தான வித் வானாக இ ந்தார். அப் ராயர் ேட ஓர் 
அரச ைடய மாளிைகேபால விளங்கும். அ க்க  வி ந் க ம் சங்கீத வினிைகக ம் 
அங்ேக நைடெப வ ண் . அன்  நரைஸய ைடய வினிைக நைடெபற்ற . 
அப்ேபா  வாலீஸ் அப் ராயர் சுப்பராைமயைரப் பார்த் , "சங்கராபரணத்தில் 
இப்ேபா  திதாக ஒ  கீர்த்தனம் பாடேவண் ம்" என்  கூறினார். அப் ராயர் 
சுப்பராைமய ைடய ஆற்றைல நன்கு உணர்ந்தவர். அைதப் பல ம் அறி ம்ப  
ெசய்ய ேவண் ெமன்ப  அவ ைடய அவா. ராய ைடய வி ப்பத்தின்ப ேய 
சுப்பராைமயர் அங்கு அப்ேபாேத அந்த ராயர் விஷயமாகேவ சங்கராபரண ராகத் தில் 
திாிகால ம் அைமத்  ஒ  கீர்த்தனம் பா னார். 'மிஞ்சுேத விரகம்' என்ப  அதன் 
பல்லவி. நரைஸய ம் மற்றவர்க ம் ேகட்  மகிழ்ந் தார்கள். சுப்பராைமயர் ஆடம்பர 
மின்றி அடங்கி யி ப்பைதக் கண்  அவர்கள் வியப் ற்றார்கள். 
    ----------------------- 
    * இவர் சங்கராபரணத்ைத அடகு ைவத்த வரலா  தனிேய எ தி அச்சிடப்ெபற்  
ெவளியிடப்பட் ள்ள . 
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    சுப்பராைமயர் ெந ங்காலம் வாழ்ந்தி ந்தார். ய்ைமயான 
ஒ க்க ைடயவராத ன் அவர் ேதக வன்ைமேயா  விளங்கினார். கனம் 
கி ஷ்ைணய ம் ேவ  சில சேகாதரர்க ம் அவ க்கு ன்ேப காலமாயினர். 
 
    ஒ வர் பின் ஒ வராக ன்  மைனவியைர அவர் மணந்தனர். தல் தாரத்திற்குச் 
சுப்ைபயெரன்ற பிள்ைள ஒ வர் பிறந்தார். அவ க்கும் சங்கீதப் பயிற்சி உண் . 
அவைரயன்றி ன்  ெபண்க ம் பிறந்தனர். 
 
    சுப்பராைமய க்குத் ேதங்காய்ப் பா ல் மிக்க வி ப்பம் உண்டாம். தம் திய 
பிராயத்தில் அவ ைடய ன்றாந் தாரத்தினிடம், 'ேதங்காய் இ க்கிறதா?' என்  
ேகட்பாராம். அந்தப் ெபண்மணி அவர் க த்ைத அறிந்  ேதங்காய் இல்லாவி ம் 
வ வித் த் விப் பால்காய்ச்சிக் கற் கண்  ேசர்த்  அவ க்குத் த வ  வழக்கமாம். 
 
    சுப்பராைமய ைடய கீர்த்தனங்கைள அவர் சேகாதரராகிய சுந்தைரய ைடய 

தல்வியார் தம் எ பதாவ  பிராயத்திேல பாட நான் ேகட் க்கிேறன். என் 
தந்ைதயா ம் சிறிய தந்ைதயா ம் ேவ  பல ம் அவற்ைறப் பா வார்கள். 
சுப்பராைமயர் என் தந்ைதயா ைடய தாயா க்கு அம்மானாவார். காலம் மாறிக் 
ெகாண்ேட வ கின்ற . பைழய சி ஷ் கைள நாம் மறந்  வி கின்ேறாம். 
சுப்பராைமய ைடய கீர்த்தனங்கைள இப்ேபா  பா வாேர இல்ைல. ஆனா ம், 
அவ ைடய கீர்த்தனங்கள் த் சாமி தீக்ஷித ைடய கீர்த்தனங்கைள ஒப்ப 
அறிஞர்களால் மதிக்கப்ெபற்ற காலம் ஒன்  இ ந்தெதன்பைத இவ்வரலா  
ஞாபகப்ப த் கின்ற . 
---------------------- 
 

16. "கிர்ர்ர்ரனி" 
 
    ெசன்ற ற்றாண் ல் தஞ்சா ாில் பல சங்கீத வித் வான்கள் தஞ்ைச 
ஸமஸ்தானத்தின் ஆதர  ெபற்  வாழ்ந்  வந்தனர். அவர்க ள் ைரசாமி ஐயர் 
என்பவர் ஒ வர். அவர் பிறந்த இடம் தி ைவயா . அ  காவிாியின் வடபால் 
அைமந் ள்ள சிறந்த சிவஸ்தலம். பல சங்கீத வித் வான்கள் அவதாித் ப் கழ் ெபற்  
விளங்கிய ெப ைமைய உைடய  அ . அதில் உள்ள ெத க்களில் பதிைனந்  
மண்டபத் ெத  என்ப  ஒன் . அங்ேக ைரசாமி ஐயர் வசித்  வந்ததால், பதிைனந்  
மண்டபம் ைரசாமி ஐேயெரன்ேற யாவ ம் அவைர அைழத்  வந்தனர். 
 
    ைரசாமி ஐயர் சங்கீத மார்க்கங்கள் எல்லாவற்றி ம் பயிற்சி ைடயவர். நல்ல 
உடல் வன்ைம ம் இனிய சாாீர ம் அைமந்தவர். அவர் வாய்ப்பாட் ல் வல்லவராக 
இ ந்தேதா  பி ல் வாத்தியத்ைத ம் மிக ம் அ ைமயாக வாசிக்கும் ஆற்றல் 
ெபற்றி ந்தார். அவாிடம் பல மாணாக்கர்கள் இைசப் பயிற்சி ெசய்  வந்தனர். 
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    தமிழ், ெத ங்கு ஆகிய பாைஷகளிேல ைரசாமி ஐயர் தக்க அறி ைடயவர். சங்கீத 
அைமப் க் ேகற்ற சாஹித்தியங்கைள அைமக்கும் திறைம ம் அவர்பால் இ ந்த . 
அவர் இயற்றிய சில கீர்த்தைனகள் இன் ம் வழங்கி வ கின்றன. இவ்வா  சிறந்த 
வாய்ப்பாட் ைடயவராக ம், வாத்திய வித் வானாக ம், சாஹித்திய கர்த்தாவாக ம் 
விளங்கிய ெப ைம தஞ்சா ர் ஸமஸ்தான சம்பந்தத்தால் வரவர அவ க்கு 
வி த்தியாகி வந்த . 
 
    தஞ்சா ாில் அக்காலத்தில் இ ந்ேத சங்கீத வித் வான்களின் ேகாஷ் ையப் 
ேபான்றெதான்ைற ேவ  இடங்களில் பார்த்தல் அ ைம. ஒவ்ெவா  ஸமஸ் 
தானத்தி ம் சிறந்த சில வித் வான்கள் இ ந்தா ம், எல்லா வைகயி ம் சிறந்  
விளங்கிய வித் வான்கைள ஒ ங்ேக பார்க்க ேவண் மாயின் தஞ்ைசயிேல தான் 
பார்க்கலாம். அதனால் தஞ்சா ர் ஸமஸ்தானத் க்குச் சங்கீத வித் வான்கைளப் 
ேபாஷித்  வளர்க்கும் தாயகம் என்ற கழ் வளரலாயிற் . ேவ  இடங்களில் உள்ள 
சங்கீத வித் வான்கள் தஞ்சா க்கு வந்  அங்குள்ள சங்கீத ேகாஷ் யின் 
ெப ைமைய ம், அவர்கைள ஆதாிக்கும் ஸமஸ்தானாதிபதியாகிய அரசாின் இயல் 
ைப ம் அறிந்  ெசல்ல ஆைசப்ப வார்கள். அதனால் தஞ்சா க்கு அ க்க  பிற 
இடங்களி ள்ள வித் வான்கள் வந்  சம்மானம் ெபற் க் ெகாண்  ேபாவார்கள். 
அவர்கள் தஞ்ைசக்கு வந்  அங்குள்ள வித் வான்கேளா  கலந்  மகிழ்ந்  ெசன்ற 
பின்  தம்ைம ஆதாிக்கும் ஸமஸ்தானாதிபதி களிடம் ெசால் த் தஞ்ைச 
வித் வான்கைளத் தம் மிடத்திற்கு வந்  உபசாரம் ெபற் ச் ெசல் ம் வண்ணம் 
ெசய்வர். 
 
    இதனால் தஞ்ைச வித் வான்கள் ைமசூர் த ய ஸமஸ்தானங்க க்கும் ெசன்  
தங்கள் வித்ைதைய ெவளிப்ப த்திச் சம்மான ம் க ம் அைடந்தனர். 
இத்தைகேயார  வாிைசயிேல ஒ  வராக விளங்கியவர் ைரசாமி ஐயர். 
 
    ஒ  சமயம் ஆந்திர ேதசத்தி ள்ள ஒ  ஸமஸ் தானத்தி ந்  வித் வான் ஒ வர் 
தஞ்ைசக்கு வந்தார். அவர் ைரசாமி ஐயைரப்ேபாலேவ வாய்ப் பாட் ம், பி ல் 
வாத்தியத்தி ம் சிறந்தவர். அவர் வந்தி ந்த காலத்தில் அவர  வினிைக அரசர் ன் 
னிைலயில் நைடெபற்ற . தம் ைடய சிறந்த ஆற்றைல அவர் காட் னார். யாவ ம் 
அவ ைடய சங் கீதத்ைதக் ேகட்  இன் ற்றனர். அரச ம் அவ்வப் ேபா  அந்த 
வித் வாைனப் பாராட் க்ெகாண்ேட இ ந்தனர். பல சங்கீத வித் வான்கைளப் 
பாிபா த்  வ ம் அரசர் அந்த வித் வான்க க்கிைடயில் விற்றி ந்  அவர்கள் 

ன்னிைலயிேலேய தம் ைமப் பாராட் ம்ெபா  ஆந்திர வித் வானின் உள்ள த்தில் 
சிறி  கர்வம் உண்டாயிற் ; 'இங்ேக நம்ைமப்ேபாலப் பா பவர் இல்ைலெயனத் 
ேதாற்  கிற .இவ்வரசர் நம் ைடய சங்கீதத்தில் மயங்கி விட்டார். இவாிடத்தில் 
இன் ம் நம் ஆற்றைலக் காண்பிக்க ேவண் ம்'என்  அவர் எண்ணினார். அரசர் 
மிக ம் சுலபராகப் பழகியதால் அவாிடம் ஒ  விண்ணப்பம் ெசய்  ெகாள்ளலானார்: 
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    "இங்ேக ள்ள வித் வான்களில் யாேர ம் என்ேனா  ேபாட் ேபாட்டால் 
என் ைடய திறைம நன்றாக ெவளியாகும்"என்  தம் ைடய உத் ஸாக மிகுதியால் 
அரசைர ேநாக்கிக் கூறினார். அரசர் அைதக் ேகட் ப் ன் வல் த் க் 
ெகாண்ேட,"அதற்ெகன்ன ஆேக்ஷபம்?அப்ப ேய ெசய்யலாம்.நாைளத்தினம் 
நம் ைடய வித் வான் களில் ஒ வர் உங்கேளா  பா வார்"என்  கூறி 
னார்.ஆந்திரேதச  வித் வா க்கு உச்சி குளிர்ந்  விட்ட . 
 
    அந்தச் சம்பாஷைனையக் ேகட் க் ெகாண் ந்த தஞ்ைச வித் வான்க ம் 
உள்ள ம் ாித் தனர். வந்த வித் வான் அகங்காரம் ெகாண் ப்பைத அறிந்த அவர்கள் 
'ேசாழ நாட் ச் சங்கீதம் அவ ைடய பாட் க்கு இம்மியள ம் குைறந்ததன் ' 
என்பைத நி பிக்க ேவண் ெமன்  ஒவ்ெவா  விநா ம் 

த் க்ெகாண் ந்தனர்.ஆனால் அதற்குாிய சந்தர்ப்பத்ைதமட் ம் அரசர் 
தரேவண் ேமெயன்  ஆவேலா  ேநாக்கியி ந்த அவர்கள் தங் கள் வி ப்பப்ப ேய 
தக்க சமயம் வாய்த்தைத அறிந்  எல்ைலயற்ற மகிழச்சிைய அைடந்தனர். தமக்குள் 
எவ்வைகயி ம் சிறந்த ஒ வைர அந்த ஆந்திர வித் வாேனா  பா வதற்குத் 
ேதர்ந்ெத க்கப் ெபற்றவர் பதிைனந்  மண்டபம் ைரசாமி ஐயேர. 
 
    ம நாள் சங்கீத வாதம் அரண்மைனயில் நைட ெப ம் என்ற ெசய்தி நகர் வ ம் 
பரவிய . வித் வான்க ம் சிஷ்யர்க ம் ம நாைள மிகுந்த ஆவேலா  
எதிர்பார்த்தனர். ஆந்திர வித் வாேனா ம நாள் தம் ைடய வித்ைதக்கு ஒ  
தனிமதிப்  ஏற்படப்ேபாவதாக எண்ணி மிக்க இ மாப் டன் இ ந்தார். 
 
    வி ந்த . அரசர் ன்னிைலயில் ஒ மகாசைப கூ ய . வித் வான்க ம், 
ர கர்க ம் கு மியி ந்தனர். தஞ்ைச ஸமஸ்தானத்தின் சார்பில் பதிைனந்  
மண்டபம் ைரசாமி ஐயர் வித் வானக ைடய ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற் ப் பணி  
ேதான்ற ன்ேன அமர்ந்தி ந்தனர். அவ க்கு எதிாில் ஆந்திர ேதச வித் வான் 
இ ந்தார். அரசர் தம் ைடய ஆசனத்தில் ற்றி ந்தார். சங்கீந வித்ைதயி ம், 
பிராயத்தி ம் திரந்த வித் வான்க  சிலர் அந்த வாதத்திற்கு விதாயகர்த்தாக்களாக 
நியமிக்கப் ெபற்  அரச க் க கில் உட்காரந்தி ந்தனர். பி ல், வாய்ப்பாட்  
இரண் ம் வாதம் நைடெப ம்ப  ஏற்பா  ெசய் யப் ெபற்ற . த ல் இ வ ம் 
வாய்ப்பாட்ைடப் பா வெதன் ம், அப்பால் வாத்தியத்ைத வாசிப்ப ெதன் ம், பிறகு 
ஒ வர் பா வைத மற்றவர் பி  ல் வாசிப்பெதன் ம் வைரயைற ெசய்  
ெகாண்டார்கள். 
 
    த ல் ஆந்திர வித் வான் பா னார். சங்கீ தத்தில் அவ க்கி ந்த பயிற்சி 
அப்ெபா  நன்றாக ெவளிப்பட்ட . ைரசாமி ஐயாிடம் ெபாறாைம ெகாண் ந்த 
சில இைளஞர், " சாி சாி; நம  ஸமஸ் தானத்தின் ெகௗரவம் இன்ேறா  ேபாய்வி ம்" 
என்  எண்ணினார்கள். ஆனால் அப்ப  ஒன் ம் ேநரவில்ைல. அவர் பா யவற்ைற 
ெயல்லாம் ைர சாமி ஐயர் அப்ப ேய பா க் காட் னார். பிறகு ைரசாமி ஐயர் 
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பா யவற்ைற வந்த வித் வான் பா க் காட் னார். இவ்வா  அந்தச் சங்கீத 
வாதத்தின் ஒ  பகுதி ஒ வ க்கும் ெவற்றிேயா ேதால்விேயா இன்றி ந்த . 
அப்பால் வாத்தியவாதம் ெதாடங்கிய . ஆந்திர சமஸ்தானத்  வித் வான் பி ல் 
வாத்தியத்தேல சிறந்தவர். அவ ைடய வாசிப் க்கு ன் மற்ற சமஸ்தானங்களில் உள் 
ேளார் யாவ ம் தைலவணங்கும் நிைலயினேர யாவர். 
 
    ைரசாமி ஐயர் ைதாியமாகத் தம் வாத்தி யத்ைத எ த்  வாசித்தார். எந்த 
நிமிஷத்தில் ைரசாமி ஐயர் ேதால்வி வாேரா ெவன்  ெபாறாைமக்கார்ர எதிர் 
பார்த்தி ந்தனர். ெத ங்கு நாட்  வித் வான் நிச்சயமாகத் தம் வாத்தியத் க்கு 
ேநராகத் ைரசாமி ஐயர் வாசிக்க இயலா  என்ேற எண்ணியி ந்தார். அவர் 
நிைனத்தப  நடக்கவில்ைல. தாம் பி த்த பி ப்ைபெயல்லாம் ைரசாமி ஐயர் 
தவறாமற் பி ப்பைதப் பார்த்  அவேர ஆச்சாியமைடந்தார். பிறகு ைரசாமி 
ஐய ைடய ைற வந்த . அவர் பி ல் வாசித்தைத மற்றவர் அ வள ம் 
பிசகாமல் தம் ைடய வாத்தியத்திேல வாசித் க் காட் னார். இவ்வா  இரண்டாம் 
பகுதி ம் ர்த்தியாயிற் . 
 
    அப்பால் ன்றாவ  ேபாட்  ெதாடங்கிய . ஆந்திர வித் வான் பா னார்; 

ைரசாமி ஐயர் பி ல் வாசித்தார். அந்தப் ேபாட் யில் சைபயி ள்ள அத்தைன ேப ம் 
ஒன்றியி ந்தனர். ெபா  ேபாவேத ெதாியவில்ைல. அரச ம் தம்ைம மறந்  அதில் 
ஈ பட்டனர். தாம் ெந நாளாக அப்பியாசம் ெசய்  ைகவரப்ெபற்ற அாிய வித்தியா 
சாமர்த்தியைதெயல்லாம் ெத ங்கு ேதச வித் வான் எ த் க் காட் னார். அவ ைடய 
குரல் ேபானவழிேய ைரசாமி ஐய ைடய ைக ெசன்ற . அந்த வித் வான  சாாீர 

ைணயில் உண்டாகிய சங்கீதத்தின் ஒவ்ேவார் அம்சத்ைத ம் ைரசாமி ஐயர் 
தம் ைடய பி ல் தந்தியிேல எ ப்பிக் காட் னார். தஞ்சா ர் வித் வான்க க்ேக 
அவ ைடய வாசிப்  அளவற்ற ஆச்சாியத்ைத உண்டாக்கிய . பிராயத்தில் திர்ந்த 
வித் வான்க ம், அவ க்கு ஆசிாிய நிைலயிேல உள்ள ெபாிேயார்க ம், "இந்தப் 
பிள்ைளயாண்டான் இவ்வள  வித்ைதைய இத்தைன நாள் எங்ேக அடக்கி ைவத் க் 
ெகாண் ந்தான் ! இ வைரயில் இந்தத் திறைமைய ெவளியிடாமல் இ ந்தாேன!" 
என்  வியந்  உள்ளம் ாித்தனர். ஆந்திரேதச வித் வா ைடய மனத்திேலா வர வர 
உத்ஸாகம் குன்றிய . 'இனிேமல் இந்த ஸமஸ்தானத்தில் நம் ஜபம் ப யா ' என்ேற 
அவர் உ திெசய்  ெகாண்டார்; ஆனா ம் அவ ைடய மானம் இ தி வைரயில் 
ேபாராட ேவண் ெமன்  அவைர ஊக்கிய . அவர் பா க்ெகாண்ேட வந்தார். 
 
    ஒ வைகயாக அவர் பா  நி த்தினார். அ  வைரயில் ெவற்றிேயா ேதால்விேயா 
ஒ வர் பக்ஷ ம் காணப்படவில்ைல. தம்ேமா  யாரா ம் ேபாட்  ேபாட 

யாெதன்  வந்தவர் எண்ணிய எண்ணந்தான் ேதால்வி ற்ற . அதன் பின்  
ைரசாமி ஐயர் பாட, மற்றவர் பி ல் வாசிக்க ேவண் ய  ஒன் தான் எஞ்சியி ந்த . 

அவ்வித் வா ைடய கம் ஒளியிழப்பைத அரசர் கண்டார். "இேதா  நி த்திக் 
ெகாள்ளலாேம; உங்க க்கு மிகுந்த சிரமம். ைரசாமி ஐயர் பா வைத நீங்கள் 
வாசிக்க ேவண் ய  இப்ெபா  அவ்வள  அவசியமாகத் ேதான்றவில்ைல" 
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என்றார். அவர் அதற்கு இணங்கவில்ைல; "இல்ைல இல்ைல" நாம் ெசய்  ெகாண்ட 
நிபந்தைனயிற் பிறழக் கூடா . அவர் பாடட் ம்; நான் வாசிக்கிேறன். இவ்வள  
அ ைமயான வித் வாேனா  வாசிக்க நான் எவ்வள  ண்ணிய ெசய்தி க்க 
ேவண் ம்" என்றார். அவ ைடய குர ேல பைழய மி க்கு இல்ைல; பணிவின் சாைய 

லப்பட்ட . 
 
    நிபந்தைனயின்ப ேய ைரசாமி ஐயர் பாட ஆரம்பித்தார். அவ க்கு ஒவ்ெவா  
விநா ம் உத்ஸாகம் ஏறிக்ெகாண்ேட வந்த . ஆந்திர வித் வான் ைரசாமி 
ஐய ைடய வாய்ப்பாட்ைடப் பி ல் வாசித் க் ெகாண்  வந்தார். ஒ  கீர்த்தனம் 

ந்த . "இன் ம் ஒ  கீர்த்தனம் ஆகட் ேம" என்றார் ஆந்திரா. ைரசாமி ஐயர் 
ஒ  சி  கைனப் க் கைனத் க்ெகாண்டார். சிங்கெமான்  குைகக்கு ெவளியிேல 

றப்ப வதற்கு ன் ெசய் ம் கர்ஜைனயி ள்ள கம்பீரம் அதில் இ ந்த . அவர் 
தம் ைடய வாய்ப்பாட்ைட ம், பி ல் வாத்தியப் பயிற்சிைய ம் அந்த மகா சைபயில் 
நி பித்தேதா  தி ப்தி உறவில்ைல. தம் ைடய சாஹித்திய சக்திைய ம் 
ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன்ெறண்ணினார். அவ க்கி ந்த மனெவ ச்சி அவ க்குத் 

ைண ெசய்த . ேபாட் ேபா ம் வித் வான் ஓர் ஆந்திரராத ன் ஒ  திய 
ெத ங்குக் கீர்த்தனத்ைத அந்தச் சமயத்திேலேய பா க் காட்ட ேவண் ெமன் ம், 

ந்தால் வாசிக்க யாமல் ெசய்  அந்த வித் வாைனக் கலங்க ைவக்க 
ேவண் ெமன் ம் அவர் ேயாசித்தார். அந்த ேயாசைனையச் ெசய்வதற்கு ெவகு ேநரம் 
ஆகவில்ைல. மின்னல்ேபால ஒ  க த்  அவர் மனத்திேல ேதாற்றிய . கீர்த்தனம் 
ஒன்ைறப் திதாகப் பாடத் ெதாடங்கிவிட்டார். 
 
    "ஆ னம்ம ஹ  த் கு த ைதயனி" 
 
    என்  பல்லவிைய ஆரம்பித்தார். சிவெப மான  தி நடனத்ைத வ ணிக்கும் 
ெபா ைள ைடய  அக்கீர்த்தனம். 'சிவெப மான் த்  கு த ைத ெயன்  ஆ னான்' 
என்ப  அதன்ெபா ள். அ  பல்லவி அந்தப் ெபா ைளச் சிறப்பித்  நின்ற . 
'அவ ைடய நடனத்ைதக் கண்ட கிாிகன்ையயாகிய உமாேதவி சபாெஷன்  ெசால்ல, 
அதைனக் ேகட் க் ெகாண் ம் அப்பிராட் ையப் பார்த் க் ெகாண் ம் வர வர 
ேவகமாக நடனமா னான்' என் ப  அதன் க த் . சரண ம் ெவளியாயிற் . 
'சிவெப மான் தி ச்ெசவியில் குைழ ம் ேதா ம் ஆ ன; கங்ைகயணிந்த தி  
கு ங்கிய ; சைட விாிந்தா ய ; சி  நைக த் ப்ேபாலத் ேதான்றிய ; 
திாி ரஹரனாகிய சிவெப மான் கிர்ர்ர்ெரன்  சுழன்  ஆ னான்' என்ப  சரணப் 
ெபா ள். 'சுழன்  நடன மா னான்' என் ம் க த் ள்ள "கிர்ர்ர்ரனி தி கி 
யா னம்மா" என்ற பகுதிையத் ைரசாமி ஐயர் பா னேபா  ஆந்திர வித் வான  
ைக தளர்ந்  விட்ட . அ கா ம் ைரசாமி ஐய ைடய உத்ஸாக ம் அவ ைடய 
சாஹித்திய ம் அந்தச் சாஹித்தியப் ெபா ம் ஆந்திர வித் வான  க த் ம் ைக ம் 
ஒன்றி யாவைர ம் பிரமிக்க ைவத்தன. 'கிர்ர்ர்ரனி' என்ற சப்தம் உண்டான டன் 
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அைதப் பி க்க மார்க்கமில்லாமல் ஆந்திர வித்வான் தவித்தார். உயி ள்ள சாாீர 
ைணேயா  உயிரற்ற நரம்  ேபாராட மா? 

 
    சந்ேதாஷ ஆரவாரம் ஒன்  அப்ெபா  சைபயில் எ ம்பிய . 'கிர்ர்ர்ரனி' என்ற 
சாஹித்தியத்ைதத் ெதாடர்ந்  எ ந்த அந்த ஆரவாரம் பரேமசுவரன  பரமானந்த 
தாண்டவத்தில் திைச ம் எ ந்த ழக்கத்ைதெயாத்த . 
 
    ஆந்திர வித் வான் வாத்தியத்ைதக் கீேழ ைவத்தார்; ைரசாமி ஐய க்கு ன் 
சாஷ்டாங்கமாக வி ந்  நமஸ்காித்தார்; "நான் ேதாற்ேறன்; என் கர்வம் ஒழிந்த " 
என்  த த த்த குர ல் கண்ணீர் ளிக்க அவர் கூறினார். 
 
    அரசர் ன்னைக த்  அவைர இ க்கச் ெசய் , "நீங்கள் மகாவித் வான். பல 
இடங்க க்குச் ெசல் பவர்கள். இந்தப் பால்ய வித் வான் உங்கள் வாழ்த்ைதப் 
ெபறேவண் யவர். உங்கள் காதிேல ப ம்ப  இவ ைடய சங்கீதம் உபேயாகமான  
இவ ைடய பாக்கியம். உங்க ைடய வித்ைதையப் ர்ணமாக அ பவிக்கும்ப யான 
சந்தர்ப்பம் இன்  ேநர்ந்த  நமக்கு மிக ம் சந்ேதாஷம்" என்  சமாதான வார்த்ைதகள் 
கூறிப் பலவைகயான சம்மானங்கைளச் ெசய்தார். 
 
    ைரசாமி ஐய க்கு அன்  உண்டான கீர்த்தி ம், அவர் அன்  இயற்றிய சுைவ 
மிக்க அக்கீர்த்தன ம் சங்கீத உலகத்தில் இன் ம் நிலவி வ கின்றன. 
 
    [ ைரசாமி ஐய ைடய ேபரர் சாம்பசிைவயெரன்பவர்  மகா 
ைவத்தியநாைதய டன் இ ந்  பி ல் வாசித் க் ெகாண்  வந்தார். இந்த வரலாற்ைற 
எனக்குக் கூறியவர்கள் அவ ம் லா கு யி ந்த பி ல் ராஜூைவய மாவர். 
-------------------- 
 

17. அன்ன ம் ெசான்ன ம் 
 
    தி ெநல்ேவ  ஜில்லாவில் வடகைர யாதிக்கெமன் ம் ெபய ைடய ெசாக்கம்பட்  
ஜமீனில் ஏறக்குைறய இ  ஆண் க க்கு ன் ெபான்னம்பலம் 
பிள்ைளெயன்பவர் ஸ்தானாதிபதியாக இ ந்  வந்தார். அவர் கூாிய அறி ம், 
தமிழ்ப் லைம ம் உைடயவர்; சமயத்திற்கு ஏற்றப  உபாயங்கைள ேமற்ெகாண்  
ேவைலகைள நிைறேவற் பவர். அவர் காலத்தில் ஸமஸ்தானாதிபதியாக இ ந்த 
ெபாியசாமிச் சின்னைணஞ்சாத் ேதவெரன்பவர் தம் அைமச்ச ைடய அறிைவ ம் 
ெப ைமைய ம் நன்கு உணர்ந்  அவர்பால் நன்மதிப் ம் ேபரன் ம் ெகாண் ந்தார். 
ஜமீன்தா க்கும் அைமச்ச க்கும் அவ்வள  நட் ம் மனெவாற் ைம ம் இ ப்பைதக் 
கண்ேடார் யாவ ம் வியந்தனர். 
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    அக்காலத்திேல ேசற் ாில் இ ந்  வந்த ஜமீன்தாராகிய சிவப்பிரகாசத் 
தி வணாதத் ைரெயன்பவர் ெபான்னம்பலம் பிள்ைளயிடத்தி ம் 
சின்னைணஞ்சாத்ேதவாிடத்தி ம் ெப மதிப்  ைவத்தி ந்தார். இப்ெபா  
சிவகிாிெயன் ம் ெபயேரா  வழங்கும் ஜமீன் அக்காலத்தில் ெதன்மைலெயன வழங்கி 
வந்த . ெதன்மைலயா க்கும் ேசற் ரா க்கும் எப்ெபா ம் பைகைம உண் . 
ெதன்மைலயார் மிக்க பல ைடயவராத ன் அவர்களால் ேசற் ராேர அதிகமான 

ன்பத்ைத அைடந்  வந்தனர். 
 
    இவ்வா  ெதன்மைலயாரால் தமக்கு அ க்க  இைட கள் உண்டாவ  பற்றி 
மிக ம் வ ந்திய ேசற் ர் ஜமீன்தார் பல ைடயாெரா வ ைடய ைணையப் 
ெபற்றால் அவ்விைட களினின் ம் நீங்கலாெமன்  எண்ணினர். 
வடகைரயா ைடய ஆதர  கிைடத்தால் இக்க த்  நிைறேவ ெமன்  நம்பி 
அதைனப் ெப வதற்குாிய யற்சிகைள ம் ெசய்யத்ெதாடங்கினர். 
 
    ஒ நாள் ேசற் ர் ஜமீன்தாராகிய சிவப்பிரகாசத் தி வணாதத் ைர தம் ைடய 
பாிவாரங்கைள அைழத் க்ெகாண்  தக்க காணிக்ைகக டன் றப்பட் ச் 
ெசாக்கம்பட்  வந்  ேசர்ந்தார். அங்ேக ஸமஸ்தானாதிபதிைய ம் அப்ேபா  
இளவரசுப்பட்டத்தில் இ ந்த இராஜேகாபாலத்ேதவைர ம் கண் ேபசித் தம் 
குைறகைளக் கூறித் தமக்கு உதவி ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேவண் க் ெகாண்டார். 
ஸமஸ்தானாதிபதி அங்ஙனேம ெசய்வதாக வாக்களித்தனர். 
 
    ேசற் ர் ஜமீன்தார் தமிழ்க்கல்வியிற் சிறந்தவர். வடகைர ஸமஸ்தானாதிபதி தமக்கு 
உதவி ாிவதாக வாக்களித்தைதக் ேகட்  அவர் உள்ளம் ாித்தார். அந்த 
உவைகமிகுதியால் பின்வ ம் ெசய் ைள அவர் கூறினர்: 
 
        "கைரகாணா தி ந்த ன்பக் கடல் கடந்  
              வரகைர ங் கண்ேடன் கல்விக் 
        குைரகா ந் ைரெபாிய சாமிையக்கண் 
              ேடன்மைழக்கா ேராங்கக் கண்ேடன் 
        நிைரகாணாக் குன்ெற த்த ராஜேகா 
              பாலைன ம் ேநேர கண்ேடன் 
        வைரகா ம் ப ய ம் ாித்ேதன் 
              நிைலைமெபற்ேறன் வாழ் ற் ேறேன." 
 
    [மைழக்காரா – க ேமகம், நிைர – பசுக்கூட்டம், ராஜேகாபாலன் – இவ்வரசுப் 
பட்டத்தில் இ ந்த இராஜேகாபாலத் ேதவர்] 
 
    தாம் பைடகைள அவ க்கு உதவி ாிய அ ப்பவதாக வடகைர ஸமஸ்தானாதிபதி 
ெசால் யி ந்தார். அதைனக் ேகட் த் ைதாியம்ெகாண்ட ேசற் ர் ஜமீந்தார் தம் ஊர் 
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ெசன்  வடகைரயி ந்  ைணப்பைட வ ம் வ ெமன்  காத்தி ந்தனர். ஆனால், 
அப்பைடேயா வரவில்ைல. அதனால் தி வணாத் ைர சின்னணஞ்சாத் ேதவ க்கு 
மீட் ம் ஒ  விண்ணப்பம் ெசய் ெகாண்டார். தமிழ்சி ெசய் ட்களால் அவைரப் 
பாராட் ப் பல க தங்கள் எ தினார். ஒன் ம் பயனளிக்கவில்ைல. ேதவர் அவ்வா  
பரா கமாக இ ப்பைத உணர்ந்த ேசற் ர் ஜமீன்தார், 'ெபான்னம்பலம் பிள்ைள 
மனம் ைவத்தால் இந்தக் காாியம் எளிதிற் ைககூ ம்' என்பைத அறிந்  நிகழ்ந்த 
வரலா கைளத் ெதாிவித்  அவ க்கு ஒ  நி பம் எ தி ய ப்பினார். 
 
    தி வணாத் ைரயி ைடய பணிைவ ம் அன்ைப ம் அறிந்த ெபான்னம்பலம் 
பிள்ைள அவ க்கு உதவி ெசய்வ  அவசியெமன்  தம் ைடய ஜமீ ந்ன் தாாிடம் 
உசிதமாகத் ெதாிவித்தனர். " ைரயவர்க க்கு இவர் பல க தங்கள் எ தியி க்கிறார். 
ஒவ்ெவா  க தத்தி ம் இவர் எ தி ள்ள தமிழ்ச் ெசய் ட்கேளா மிக ம் 
சுைவ ள்ளன. திைரயவர்கள் பரா கமாக இ ந் ம் இவர் க தம் எ தச் ச க்காமல் 
அ க்க  விண்ணப்பித்  வ ம் இவ க்கு உதவி ெசய்தால் இந்த ஸமஸ்தானத் க்ேக 
ெப ைம உண்டாகும்" என்  கூறினார். அன்றி ம் தம் க த்ைத அைமத் ப் பின்வ ம் 
ெசய் ைள ம் இயம்பினார்: 
 
        "ேவைலகள் சூழ்  ேவந்தர்கள் ேபாற்ற விதிமைறேயார் 
        ைல ெய தப் படாெதன்  ைவத்தனா ண்ணிைசப்பா 
        மாைல ெய தப் பரராசா மந்திாி மார்கள்ெமச்ச 
        ஓைல ெய தச் சைடயான் றி வெனா வ ேம." 
 
        [ ைல – ேவதத்ைத, எ தாக்கிளவி ெயன்ப  அதன் ெபயர். சைடயான் – 
ச யான்] 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ெசான்னபிறகு சின்னைணஞ்சாத் ேதவர் அசட்ைடயாக 
இ க்க மா? பல ேவைலகளினிைடேய இைத மறந்  விட்ேடாம். 
 
    அவர் நம்ைமப் பாராட் ப் பல பாடல்கள் எ திய  உண்ைமேய. ஆனா ம் 
அவ்வள  பாடல்க க்கும் ேமற்பட்டதாக உங்க ைடய ெசய் ெளான்ைற இப்ேபா  
அவர் ெபற்றார். உங்கள் அன் க்கு உாியவராக இ க்கும் அவ க்கு உதவி ெசய்வதில் 
என்ன தைட இ க்கிற ? நீங்கேள ஒ  பைட டன் ெசன்  அவ க்கு உதவி ெசய்  
அவர் வி ப்பத்ைத நிைற ேவற்றி வ க" என்  கூறித் ைணக டன் அ ப்பினார். 
 
    அவ்வாேற ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ேசற் ரா க்கு உதவியாகச் ெசன்  
ெதன்மைலயின்ேமற் பைடெய த்  ெவன்றார். அ தல் ேசற் ரா க்குத் ைதாியம் 
உண்டாயிற் . அந்த ெவற்றியினால் சிவப்பிரகாசத் தி வணாதத் ைர, "எம் 
கு ையப் பா காக்க வந்த ெதய்வம் நீங்கள்" என்  ெபான்னம்பலம் பிள்ைளையப் 
பாராட் னார். 
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        "ேசற் ரார் ெநஞ்சந் திடப்பட்டார் ெதன்மைலயார் 
        ேதாேறாெமன் ேறா த் ய ற்றார் - மாற்றலர்கள் 
        ெதண்டனி ஞ் சின்னைணஞ்சான் ேசனா பதிெபான்னன் 
        தண் ைகையக் கண்ட டன் றான்" 
 
    என்ற ெசய் ைள ம் கூறினர். லைமமிக்கவர் இ வர் கூ னால் அவர்க ைடய 
மகிழ்ச்சி ம் க்க ம் ெசய் ளாகேவ ெவளிப்ப கின்றன. ேசற் ர் ஜமீன்தா ைடய 
அன்பி ம் தமிழறிவி ம் ெபான் னம்பலம்பிள்ைள மிக ம் ஈ பட்டார். "தங்கள் 
ஸமஸ்தானாதிபதியவர்கள் இங்ேக அ க்க  வ வெதன்ப  சாத்தியமன் . தாங்கள் 
அக்குைறைய நீக்க இங்ேக வந்  சல்லாபம் ெசய்  ேபாக ேவண் ம்" என்  ஜமீன்தார் 
ேகட் க்ெகாண்டார். ெபான்னம்பலம்ம்பிள்ைள ம் அங்ஙனேம ெசய்வதாக 
வாக்களித்தார். அ தல் அவ்வி வ ைடய நட் ம் வன்ைம ெபற்ற . 
 
    ஒ ைற ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ேசற் க்கு வந்தார். அவர் வந்தேபா  
அரண்மைனயில் ஜமீன்தார் உணவ ந்திக்ெகாண் ந்தார். ெபான் னம்பலம்பிள்ைள 
வந்தி ப்ப  ெதாிந்த டன் அவர் தம் உணைவ ம் மறந்தார். அவ்வள  ெபாிய 
மதி கிையப் பாராமல் அைரக்கணம் காக்கைவப் ப கூடப் பிைழெயன்ப  அவர் 
எண்ணம். ஆத ன் உடேன எ ந்  அவசரமாகக் ைகையக் க விக்ெகாண்  மிக ம் 
விைரவாக வந்  ெபான்னம்பலம் பிள்ைளைய வரேவற்றார். 
 
    ஜமீன்தார் வந்த விைரைவ ம் அவர் வா ம் ைக ம் ஈரமாக இ த்தைல ம் கண்ட 
ெபான்னம் பலம்பிள்ைள அவ ைடய அன்பின் மிகுதிைய ம் ேவகத்ைத ம் உணர்ந்  
மகிழ்ந்தார். ஜமீன்தார் அவசரமாகக் ைக க வினராத ன் அக்ைகயில் ஒ  ப க்ைக 
ஒட் க்ெகாண் ந்த . உண் ம்ேபா  தம் வலக்ைகயிேல இ ந்த ேமாதிரத்ைத 
இடக் ைகயிேல அணிந்தி ந்தனர்; அைத மீண் ம் வலக் ைகயில் மாற்றி அணிந்  
ெகாள்ளவில்ைல. 
 
    அந்தக் ேகாலத்ைதக் கண்ட டன் ெபான்னம் பலம் பிள்ைளக்குச் சிாிப்  வந்த . 
ஜமீன்தார் வரேவற்றேபா  அவர் தம் நைகப்ைப அடக்க யன்றார். ஜமீந்தார் ஏன் 
நைகக்கிறீர்கள்? என்  ேகட்டார். 
 
    உங்க ைடய அன்பின் திறத்ைதக் கண் தான் சந்ேதாஷிக்கிேறன். உங்க க்கு ஒ  
ைகயிேல அன்ன ம், ஒ  ைகயிேல ெசான்ன ம் உள்ளன. வ ம்ேபாேத என்ைனப் 
பாரட் க்ெகாண்  வ கிறீர்கள். அைவ உங்கள் அன்பின் ெப ைமையக் 
காட் கின்றன என்  ெசால் விட் த் ெதாடர்ந் , 
 
        ஒ ைகயிேல யன்ன ெமா ைகயிேல ெசான்னம் 
        வ ைகயிேல சம்மான வார்த்ைத – ெப கு கழ்ச் 
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        சீமான் றி வாழ் சிவப்பிரகா சத்தி வக் 
        ேகாமா க் குள்ள குணம். 
        (ெசான்னம் - ெபான்) 
 
    என் ம் ெவண்பாைவ ம் கூறினார். 
 
    ஒ  ைக நிைறயச் ேசாற்ைற ம் ஒ  ைக நிைறயப் ெபான்ைன ம் ஏந்திக்ெகாண்  
அன்பான வார்த்ைதகள் கூறி யாசக க்கு அவற்ைறக் ெகா க்கும் குண ைடயவர் 
சிவப்பிரகாசத் தி வணாதத் ைர என்ற அர்த்தம் ேதான் ம்ப  அந்தச் ெசய் ள் 
அைமந்தி க்கிற . ஆயி ம், ஒ  ைகயிேல அன்னப்ப க்ைக ம் ஒ  ைகயிேல 
ெபான் ேமாதிர ம் ெகாண்ட ேகாலத்ைத ம் குறிப்பாக அ  ெதாிவிக்கின்ற . 
 
    ஜமீந்தார் ெசய் ைளக் ேகட்டார். என்ைன இப்ப  இப்ேபா  பாராட்டக் காரணம் 
என்ன? என்  அவர் ெபான்னம்பலம் பிள்ைளைய வினவினார். பிள்ைளயி ைடய 

கத்ைதேய மிக ம் வி ப்பத்ேதா  பார்த்  நின்ற அவ க்குத் தம் ைகைய ேநாக்கச் 
சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்ைல. 
 
    "உங்கள் ைககைளப் பார்த்ேதன். உங்க ைடய வண்ைமைய அைவ 
நிைனப் ட் ன. ஆத ன இந்தச் ெசய் ைளச் ெசான்ேனன்" என்  
ெபான்னம்பலம்பிள்ைள கூறினார். அப்ேபா தான் ஜமீன் தார் தம் ைககைளப் 
பார்த்தார். வலக்ைகயி ள்ள ேசாற் ப் ப க்ைக ம் இடக்ைகயி ள்ள ேமாதிர ம் 
அவர் கண்களிற் பட்டன. அவ க்ேக சிர்ப் த் தாங்க யவில்ைல. உடேன உள்ேள 
ெசன்  ைகைய நன்றாகச் சுத்தம் ெசய்  ேமாதிரத்ைத வலக்ைகயில் அணிந்  
ெகாண்  வந்தார். 
 
    ெபான்னம்பலம்பிள்ைள, "நீங்கள் உங்கள் ைககளி ள்ள ெபா ள்கைள மாற்றிக் 
ெகாண்டா ம் நான் என் பாட் ள்ள ெபா ைள மாற் வ  அவசியமன் " என்  
கூறினார். அவர் கூறிய  உண்ைமதாேன? 
-------------------    
 

18. ைசத் தாயார் 
 
    ஊற் மைல ெயன்ப  தி  ெநல்ேவ  ஜில்லாவில் ஜமீன்தார்களாக இ ந்தவர்கள் 

ரத்தி ம் கல்வியி ம் சிறந்தவர்கள். வடகைரெயன் ம் ெசாக்கம்பட் யில் 
ெபாியசாமிச் சின்னைணஞ்சாத் ேதவர் தைலைம வகித் வந்த காலத்தில் 
ஊற் மைலயில் இ ந்த ெதன்மைலெயன் ம் சிவகிாியி ந்த ஜமீன் தா க்கு 
உதவிபிாிந்  வந்தார். வடகைரயா க்கு நண்பராகிய ேசற் ர் ஜமீந் தா க்குப் பல 
இைட கைள விைளவித்தனர் ெதன்மைலயார். வடகைர ஸ்தானாதிபதியாகி இ ந்த 
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ெபான்னம்பலம்பிள்ைள பல பைட டன் ேசற்றா க்கு உதவியாக நின்  
ெதன்மைலயாைர ெவன்றனர். அதன்பின் ெதன்மைல ம் அதற்கு உதவியாக நின்ற 
ஊற் மைல ஜமீ ம் தம் ைடய நிைலயிற் குைலந்தன. ஊற் மைல ஜமீன் தார் 
பைகவர் ைகயில் அகப்பட்டார். அவர் தம் ைடய மைனவியாைர ம் இரண்  சி  
பிள்ைளகைள ம் விட்  இறந்தனர். 
 
    அவர் மைனவியாாின் ெபயர் ைசத்தாயாெரன்ப . அவர் தம் 
குழந்ைதக க்காகேவ உயிர் ைவத்தி ந்தனர். குழந்ைதகளில் த்தவர் ம தப்பத் 
ேதவர், இைளயவர் சீவலவேதவர் என்பார். ைசத்தாயார் ெதய்வ பக்தி ம் ைதாிய ம் 
தமிழிற் சிறந்த பயிற்சி ம் உைடயவர். ஊற் மைல ஜமீன் அரண்மைனயில் அ க்க  
வித் வான்க ைடய ேபச்சுக்கள் நடந்  வ ைகயில் அவ்வம்ைமயார் ஜமீன் தார் 
அ கி ந்  அவற்ைறக் கவனிப்ப  வழக்கம். ஆத ன் ெசய் ட்கைள சுைவ 
ெதாிந்  அ பவிக்க ம் திய ெசய் ட்கைள இயற்ற ம் ஆற்ற ைடயவராக ஆனார். 
 
    தம் ைடய கணவர் இறந்தேபா , மிக ம் இைளஞர்களாக இ க்கும் குழந்ைதகைள 
எப்ப க் காப்பாற் வ  என்  அவர் மனம் ஏங்கினார். ஊற் மைலயில் தனிேய 
இ ப்பின் தம் குலக் ெகா ந் களாகிய அவ்வி வ க்கும் ஆபத்  வ ெமன்  பயந்  
ெதன்காசிக்குச் ெசன்  அங்ேக அடக்கமான வாழ்க்ைகைய நடத்தி வ வாராயினர். 

லைம நிரம்பிய ெபண்மணியாராத ன் கல்வியினால் உண்டாகும் ெப ைமேய 
ெப ைம என் ணர்ந்  எவ்வாேற ம் தம் மக்க க்குக் கல்வி யறி ட்டேவண்  
ெமன் ம் ஊக்க ைடயவராக இ ந்தார். ெதன்காசியில் இ ந்த பள்ளிக்கூட 
ெமான்றில் தம் குமாரர் இ வைர ம் ேசர்ப்பித் ப் ப க்கச் ெசய்தார். 
 
    அவ்வி வ ள் இைளயவராகிய சீவலவேதவர் நல்ல லக்ஷண ம் வசீகரமான 
ேதாற்ற ம் உைடயவர். ைதாிய ம், ேசாம்ப ன்றி உைழக்கும் ஊக்க ம் அவ க்குப் 
பிறவியிேலேய அைமந்தி ந்தன. பிறர் உள்ளக் க த்ைதக் குறிப்பாக அறி ம் 

ண்ணறி ம் அவர்பால் இ ந்த . அவ ைடய கத்ைதப் பார்த் ப் ைசத்தாயார், 
'இவனால் நாம் ஈேடறலாம்' என்  எண்ணி மகிழ்ந்  வந்தார். 
 
    ஒ  நாள் சேகாதரர் இ வ ம் பள்ளிக்கூடம் ெசல் ம்ேபா  அத்தலத்தில் உள்ள 
ேதர யில் சில சி வர்கள் விைளயா க் ெகாண் ந்தனர். அவர்கைளக் கண்டேபா  
இளங்குழந்ைதயாகிய சீவலவத்ேதவ க்குத் தா ம் விைளயாட ேவண் ெமன் ம் 
ஆைச உண்டாயிற் . சிறி  ேநரம் அவர்கேளா  ேசர்ந்  விைளயாடத் 
ெதாடங்கினார். அவ ைடய தைமயனாராகிய ம தப்பத் ேதவர் பள்ளிக்கூடத் க்கு 
ேநரமாகி விட்டெதன்  கூறினார். அதைனக் காதில் வாங்காமல் சீவலவேதவர் 
விைளயா க் ெகாண்ேட இ ந்ததனால், த்தவ க்குக் ேகாபம் ண்ட ; உடேன 
தம்பிைய அ த் ப் பள்ளிக்கூடத் க்கு அைழத் ப் ேபானார். 
 
    சீவலவேதவர் மான ள்ளவராத ன் பள்ளிக்கூடத்தி ந்  வந்  தாயாைரக் 
கண்ட டன் ேகாெவன்  அழத் ெதாடங்கினார். தம் ைடய கண்மணிையப்ேபான்ற 
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குழந்ைத அங்ஙனம் எதிர்பாராத விதமாக அ வைதக் கண்ட ைசத்தாயா க்கு 
ஒன் ம் விளங்கவில்ைல. விசாாித்தேபா  விஷயம் ெதாிந்த . குற்றம் இ வாிட ம் 
இ ப்பதாக அவர் எண்ணினார். கல்விேய ெசல்வெமன்  எண்ணி அவர்கைளப் ப க்க 
ைவத்தவராத ன் இைளயபிள்ைள விைளயட் ற் ேபாைதக் கழித்த  குற்றெமன்ப ம், 
இ ப்பி ம் நல் ைர கூறா  இளங்குழந்ைதைய அ த்த  த்தவர  
குற்றெமன்ப ம் அவர் க த் . யாைர ேநாவ ? 'எல்லாம் நம் ைடய பைழய 
நிைலயி ந்  மாறியதனால் உண்டாகியைவேய' என்  எண் ம்ேபா  

ைசத்தாயா க்கு க்கம் ெபாங்கி வந்த . தம் ைடய உள் ணர்ச்சிைய 
ெவளிப்பைடயாக அந்தக் குழந்ைதக க்கு உணர்த்தத் ணியவில்ைல. ஆயி ம் 
தமிழ்க் கல்வியறி ைடய அப்ெபண்மணியார் ஒ  ெசய் ளால் அைத ெவளியிட்டார். 
அ  வ மா : 
 
        ேதேரா  நின்  ெத ேவா டைலகிற ெசய்திதைன 
        ஆேரா  ெசால்  ைறயி  ேவாமிந்த அம் வியில் 
        சீேரா  நா ம் நடந் ெகாண் டா ந்தத் தீவிைனகள் 
        வாராத டாதம்பி சீவல் ராய ம தப்பேன. 
 
    இச் ெசய் ைளச் ெசால் ம்ேபாேத அவர் கண்களில் நீர் ளித்த . 
 
    அ பட்ட சீவலவேதவர் தம் ைடய க்கத்ைத மறந்தார். தம் தாயார் அவ்வா  
வ ந் வதற்க்குக் காரணெமன்ன என்பதில் அவர் மனம் ெசன்ற . தங்கைள 
அன்ேபா  பா காத் வ ம் அன்ைனயார் வ ந் வைதக் கண்டேபா  அவர் மனம் 
உ கிய . ைணயற்ற நிைலயில் இ ந்தா ம் தம் உள்ளத் ள் இ ந்த யரத்ைத 
அ கா ம் அவ்வம்ைமயார் ெவளியிட்டேத யில்ைல; ைதாியமாக ேவ இ ந் வந்தார். 
தம் ைடய பைழய நிைல ம் குழந்ைதயக க்குச் ெசால்லவில்ைல. அன்ைறத் 
தினேமா வ த்தம் அடக்குவதற்கு அாிதாகிவிட்டைமயால் அந்தச் ெசய் ைளக் கூற 
ேநர்ந்த . 
 
    ஒ  நா ம் வ ந்தாத தாயர் அங்ஙனம் வ ந் வைதக் கண்  ெபாறாத இைளயவர், 
'நம்மால் அல்லவா இந்த வ த்தம் தாய்க்கு வந்த ' என்  எண்ணி அதிகமாக அ தார். 
"நீ ஏனம்மா இப்ப  வ த்தமைடகிறாய்? இதற்குக் காரணம் என்ன? ெசால்லத்தான் 
ேவண் ம்" என்  பி வாதம் ெசய்தார். தாயார் ேவ  வழியில்லாமல் எல்லாச் 
ெசய்திகைள ம் குழந்ைதகளிடம் ெசால்  வ ந்தினார். 
 
    "இனிேமல் எப்ப  அம்மா நாம் பைழய நிைலக்கு வர ம்" என்  சீவலவேதவர் 
ேகட்டார். 
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    "ஆண்டவன் அ ள் ெசய்யேவண் ம். இப்ேபா  வடகைரயார் மிக்க பராக்கிரமம் 
ெகாண்  விளங்குகிறார்கள். அவர்கள் மனம் ைவத்தால் நம்ைமப் பைழயப ேய நிைல 
நாட்டலாம்" என்றார் ைசத்தாயார். 
 
    "வடகைர யரசைர நான் ேபாய்ப் பார்த்  வரட் மா, அம்மா?" என்  ைதாியத் டன் 
சீவலவேதவர் ேகட்டர். 
 
    "உனக்கு அவ்வள  ைதாியம் இ க்கிறதா? வடகைர ஸமஸ்தானாதிபதிையப் 
பார்ப்ப  அவ்வள  சுலபமான் காாியமல்லேவ!" 
 
    "பின் என்ன ெசய்வதம்மா?" 
 
    "பார்க்க யா . ஆனால் ..... ...." 
 
    தாயார் சிறி  ேயாசித்தர். அவர் மனத்தில் ஏேதா ஒ  திய க த்  உதித்த . 
 
    "ெபான்னம்பலம் பிள்ைளெயன்பவர் அந்த ஸமஸ்தானத்தில் ஸ்தானதிபதியாக 
இ க்கிறார்; அவர் மிக ம் நல்லவர். தமிழில் சிறந்த லைம ைடயவர். அவர் மனம் 
ைவத்  நமக்கு உதவி ெசய்ய இைசந்தாரானால் ஸமஸ்தானாதிபதி ம் இணங்குவார்" 
என்  தாயார் கூறினார். 
 
    "அவைரேய ேபாய்ப் பார்த்  வ கிேறேன. உன் ைடய அன்ைப ம் ஆண்டவன் 
கி ைபைய ம் ைணயாகக் ெகாண்  நான் ேபாய்வ கிேறன்" என்  சீவலவேதவர் 

ன்வந்தார். 
 
    ரக்கு யிற் பிறந்த ெபண்மணியாராகிய ைசத் தாய க்குத் தம் மகனிடத்தில் 
அளவற்ற நம்பிக்ைக இ ந்த . "ேபாய் வா" என்  வாழ்த்தி அ ப்பினார். 
 
    சீவலவேதவர் ெதன்காசியி ந்  றப்பட் ச் ெசாக்கம்பட் க்கு வந்  
ெபான்னம்பலம் பிள்ைளயின் ட்ைட விசாாித் க்ெகாண்  ெசன்  அங்ேக 
திண்ைணயில் உட்கார்ந்தி ந்தார். ந ப்பகலாத ன் உள்ேள ெபான்னம்பலம் பிள்ைள 
நீரா ப் ைஜ பண்ணி விட்  ஆகாரம் ெசய்  ெகாண் ந்தார். அந்தச் சமயத்தில் 
அரண்மைனயி ந் , "மகாராஜா உடேன வரச் ெசான்னார்" என்  ஒ  ேசவகன் 
வந்  அைழக்கேவ விைரவாக ஆகாரம் அ ந்தி எ ந்தார். கரசுத்தி ெசய்  
ெகாண்ட டன் அரண்மைனக்குச் ெசல் ம் ெபா ட்  ெவளிேய வ ைகயில் அங்ேக 
திண்ைணயில் உட்கார்ந்தி ந்த இைளஞராகிய சீவலவேதவர்ேமல் அவர் பார்ைவ 
ெசன்ற . அவ ைடய அழகிய கத்தின் வசீகர சக்தி பிள்ைளயின் உள்ளத்திற் 
பதிந்த . 
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    "நீ யாரப்பா?" என்  ஸ்தானாதிபதி வினாவினார். 
 
    சீவலவேதவர் தாம் இன்னாெரன்பைத அறிவித்தார். ஊற் மைல ஜமீன் தாாிணி 
நன்றாகப் ப த்தவெரன்பைத ன்னேர ெபான்னம்பலம் பிள்ைள அறிந்தி ந்தார். 
அவ்வம்ைமயா க்கு இரண்  இளங்குழந்ைதகள் இ ப்பைத ம் 
ேகள்வி ற்றி க்கிறார். ஆத ன் சீவலவேதவர் இன்னெரன்  ெதாிந்த டன் 
அவ க்குத் தி க்கிட்ட . அவர், "இங்ேக யாேர ம் உம்ைம இன்னெரன்  ெதாிந்  
ெகாண்டால் உம் ைடய தைல தப்பாேத" என்  அஞ்சினார். 
 
    "ஆண்டவன் தி வ ளின்ப ேய எல்லாம் நைடெப ம்" என்றார் இைளஞர். 
 
    அவ்விைளஞர் காட் ய பணி  ெபான்னம்பலம் பிள்ைளக்கு மனக்கசிைவ 
உண்டாக்கிய . அப்ெபா ேத 'இவர்கைளப் பைழய நிைலயில் ைவத் ப் பார்க்க 
ேவண் ம்' என்ற சங்கற்பத்ைத ெசய் ெகாண்டார். பிறகு மிக்க கைளப் டன் இ ந்த 
சீவலவேதவைர ட் க்குள் அைழத் ச்ெசன்  உண  ெசய்யச் ெசால் விட்  
"இங்ேக ப த்  இைளப்பாறிக் ெகாண் ம். நான் அரசாிடம் ெசன்  வ கிேறன். 
ஒ வாிட ம் தாம் இன்னாெரன்  ெதாிவிக்க ேவண்டாம்" என்  ெசால்  
அரண்மைனக்கு ெசன்றார். 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைள தம் ைடய தைலவராகிய சின்னைணஞ்சாத ேதவாிடம் 
அவர் அைழத்த விஷயமாகப் ேபசிக்ெகாண் க்ைகயில், நம்மால் அழிக்கப்பட்ட 
ஊற் மைலயார் ேவ  சில ைடய உதவிைய நா க் ெகாண் ப்பதாகத் ெதாிகிற . 
இப்ேபா  அந்த ஜமீன் பரம்பைரயில் இரண்  இைளஞர்கேள இ க்கிறார்கள். 
நமக்கும் அவர்க க்கும் ேநேர பைகைமயில்ைல. ச கத் க்குப் பரம்பைரயாக 
அவர்கள் உறவினர்களல்லவா? ேசற் ரா க்கும் ெதன்மைலயா க்குேம பைக. 
ேசற் ரா க்கு நாம் உதவி ெசய்ேதாம். ெதன்மைலயா க்கு அவர்கள் உதவி 
ெசய்தார்கள். அங்ஙனம் உதவி ெசய்த ஜமீன் தமிழ்ப் லவர்கைள ஆதாித் க் 
காப்பாற் ம் க ைடய . அதன் அழி க்கு நாேம காரணமாக இ ந்ேதாம். 
இப்ேபா  மீட் ம் அந்த ஜமீைன நாேம நிைல நி த்தினால் நமக்கு அளவற்ற கழ் 
உண்டாகும். அனாவசியமான பைக ணர்ச்சி ம் இல்லாமற்ேபாம் என்றார். 
 
    "நீர் எப்ப ச் ெசய்தா ம் நமக்குச் சம்மதேம" என்  கூறினார் ஸமஸ்தானாதிபதி. 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைள உடேன ெதன்காசிக்குப் பல்லக்கு அ ப்பிப் 

ைசத்தாயைர ம் ம தப்பத் ேதவைர ம் வ வித்தார். அவர் ைசத்தாயாைரப் பற்றி 
ன்ேப ேகள்விப்பட் ந்தார். தமிழ்ப் லைம ைடய அவைரச் சந்தித்த ேபா  

ெபான்னம்பலப்பிள்ைளக்கு அளவற்ற வ த்தம் உண்டாயிற் . "இவ்வள  சிறந்த 
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அறி ைடய இவைர இன்னிைலக்கு உள்ளாக்கியதற்கு நாமல்லேவா காரணம்" என்  
இரங்கினார். 
 
    அப்பால் ைசத்தாயா க்கும் அவர் குமாரர்க க்கும் தக்க வசதி அைமக்கப்பட்ட . 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ஏவலாளர்க டன் ஊற் மைல ெசன்  அங்ேக 
ப பட் ந்த ேகாட்ைட, அரண்மைன த யவற்ைற ெசப்பஞ் ெசய்வித்தார். பிறகு 
நல்ல லக்னத்தில் கி கப் பிரேவசம் நடத்த ஏற்பா  ெசய் , வடகைரயி ந்  
பல்லக்கில் ஊற் மைல ஜமீன் தாாிணிைய ம் இரண்  குமாரர்கைள ம் வ வித்தார். 
கிரகப் பிரேவசம் மிக ம் விமாிைசயாக நடந்த . நல்ல ேவைளயில் தமக்குாிய 
நிைலையப் ெபற்  அவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள். 
 
    ஊற் மைலயில் மீட் ம் வாழ்ேவாமாெயன்ற நம்பிக்ைகைய வ ம் இழந்தி ந்த 

ைசத்தாயா க்கு அந்நிகழ்ச்சி விம்மிதத்ைத உண்டாக்கிய . ெபான்னம்பலம் 
பிள்ைளேய அதற்குக் காரணெமன்பைத அவர் அறிந்தார். தம் ைடய நன்றிைய அவர் 
ஒ  பாடலால் ெதாிவித் க் ெகாண்டார். அ  வ மா : 
 
        கூட் னான் மிகுந்தபா ைளயக்கார ேசகரத்ைதக் குைறவ ராமல் 
        சூட் னான் மணிமகுடந் ைரெபாிய சாமிெசய் ஞ் சுகிரதத் தாேல 
        *தீட் னானம்பலம்ெபான்னம்பலத்தான் றிாிகூட வைரயிற் கீர்த்தி 
        நாட் னா ற்றமைல நாட்டரசு தைழக்க நிைல நாட் னாேன. 
        ---------- 
        * அம்பலெமன்ற  தி க்குற்றாலத்தி ள்ள சித்திர சைபைய, அதைனப் 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ப்பித்தாெரன்  ெதாிகிற . 
 
    ைசத்தாயாாின் ெபா ைம ம் லைம ம் அவர்க ைடய நன்ைமக்குக் 
காரணமாயின. தம் ைடய அரைச நிைலநாட் த் தைழக்கைவத்த அைமச்சர்-
பிரானாகிய ெபான்னம்பலம்பிள்ைளைய அவர்கள் தம் குலெதய்வமாகேவ 
ேபாற்றிவந்தனர். 
----------------------- 
 

19. நாயகர் மீட்சி 
 
    தி ெநல்ேவ  ஜில்லாவில் உள்ள சங்கர நயினார் ேகாயிெலன் ம் ஸ்தலம் மிக்க 
ெப ைம வாய்ந்த . சங்கரன் ேகாயிெலன் ம் அதன் ெபயர் வழங்கும். 
சிவெப மா ம் தி மா ம் ஒ  தி  உ வமாகக் கலந்தைமந்த சங்கர 
நாராயண ர்த்தி அங்ேக எ ந்த ளியி க்கிறார். அந்த ஸ்தலத்தில் பல வைகயான 
ேநா ள்ளவர்கள் வழிபட் த் தங்கள் தங்கள் ேநாய் தீரப் ெப வர். ஸ்தல் வி க்ஷம் 

ன்ைனயாத ன் அந்த ஸ்தலத்திற்குப் ன்ைனவனெமன்ப  ஒ  ெபயர். இைறவன் 



 127

ற்றி ந்  எ ந்ததாகப் ராணம் கூ ம். அங்ேக நாகசுைனெயன் ம் தீர்த்தம் 
ஒன்  உண் . நித்திய ைஜக ம் ைநமித்தியங்க ம் அந்த ஸ்தலத்தில் விேசஷமாக 
நைடெப ம். 
 
    சற்ேறறக்குைறய 200 வ ஷங்க க்கு ன்  ஒ  நாள் அங்கி ந்த உத்ஸ்வ ர்த்தி 
திடீெரன்  காணப்படவில்ைல. பல ற்றாண் களாக அந்த ஸ்தலத்தில் 
எ ந்த ளியி ந்த ர்த்தி காணவில்ைல ெயன்ற அச்ெசய்தி யாவ க்கும் 
ெப ங்கலக்கத்ைத உண்டாக்கிற் . தி  ெநல்ேவ ச் சீைமயி ள்ளார் மிக்க 
வ த்த ற்றனர். எங்கும் சங்கரன்ேகாயில் நாயகைரக் காணவில்ைல என்பேத 
ேபச்சாக இ ந்த . 
 
    அக்காலத்தில் நாயக்க அரசர்க ைடய பிாிதிநிதியாகத் தி ெநல்ேவ ச் சீைமைய 
ஆண்  வந்தவர் ஆைற அழகப்ப த யாெரன்பவர். அவர் நல்ல அறிவாளி. 
தம் ைடய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இடத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி ேநர்ந்தைத அறிந்  அவர் 
ஆத்திரங் ெகாண்டார். தி ெநல்ேவ ச் சீைமயின் ெப ைமக்கும் , பல நா களி ந்  
தங்கள் தங்கள் ேநாய் தீ ம்ெபா ட் ப் பக்தர்கள் வ வதற்கும் காரணமாகிய அந்தத் 
திவ்ய ஸ்தலத்தில் அத்தைகய ெகா ைம ேநர்ந்த  தம் ைடய அதிகாரத்திற்கு ஒ  
ெபாிய இ க்கு என்  எண்ணினார். சிவபக்தராத ன் அவர் மனம் கசிந்  உ கினார். 
நாயகைர மீண் ம் வ வித் ப் பைழயப ேய பிரதிஷ் க்கும் வைரயின் நான் அன்னம் 
உண்ேணன். என் உயிர் ேபானா ம் குற்றம் இல்ைல. அவன் அ ள் அ வானால் 
அைத நான் சந்ேதாஷத்ேதா  ஏற் க்ெகாள்ேவன். இந்த க்ஷண தல் இர பகலாக 
இந்த யற்சியிேலதான் ஈ பட் ப்ேபன்" என்  சங்கற்பம் ெசய் ெகாண்டார். 
க ைமயான அச்சபதத்ைதக் ேகட்ேடார் அஞ்சினர். அப்பால் சில அன்பர்கள், உங்கள் 
சங்கற்பத்ைதக் ேகட்  அஞ்சுகிேறாம். தவம் ெசய்ேவா க்கு இ  தகுதிேயயல்லாமல் 
தங்கைளப்ேபால ராஜ்ய நிர்வாகம் ெசய்பவர்க க்குத் தக்கதன் . அன்றி ம் இந்த 

யற்சியில் ஈ ப வதற்கு உடம்பில் பலம் ேவண்டாமா? சிவெப மான் இைத ஒ  
ேசாதைனயாக உண்டாக்கியி க்கலாேமயன்றி ேவறன் . தங்கள் விரதத்தின் 
க ைமையத் தளர்த்த ேவண் ம் என்  ேவண் க் ெகாண்டனர். அவர், "நம் நாட் க்கு 
உயிர் நிைல அந்த ஸ்தலம். அங்ேக இத்தைகய கள  ேநராமற் பா காக்கக் 
கடைமப்பட்டவன் நான். அதில் நான் தவறிேனன். ஆதலால் இந்த விரதத்தால் 
ஏேத ம் தீங்கு ேநர்ந்தால் அைத நான் அ பவிக்க ேவண் யவேன" என்றார். 
பின் ம் அன்பர்கள் வற் த்தேவ அழகப்ப த யார் சுத்த உபவாஸத்ைத 
நி த்திவிட் ப் பாற்கஞ்சி மாத்திரம் உட்ெகாள்வதாகக் கூறினார். 
 
    அவ க்கு இரவில் க்கம் வரவில்ைல. எப்ெபா ேம அேத கவைலயாக 
இ ந்தார். தம் ைடய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஸமஸ்தானத்  ஸ்தானாதிபதிகைள 
ெயல்லாம் வ வித் , 'என்ன ெசய்யலாம்?' என்  ேயாசித்தனர். ஒ வ க்கும் இன்ன  
ெசய்வெதன்  ேதான்றவில்ைல. 
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    நாயகர் மைறந்த நாள் தல் சங்கர நயினார் ேகாயில் அர்ச்சக ள் ஒ வராகிய 
சண்பகக்கண் நம்பிெயன்பவைர ம் காணவில்ைல ெயன்ற ஒ  ெசய்தி கிைடத்த . 
அந்த நம்பிேய நாயகைரக் ெகாண்  ெசன்றி க்க ேவண் ெமன்  யாவ ம் நிச்சயம் 
ெசய்தனர். 
 
    சண்பகக்கண் நம்பியாேர அந்தக களைவச் ெசய்தவர். அவர் ஒ  நாள் இர  
நாயகைரக் ைகக்ெகாண்  இராமநாத ரம் ேச பதியின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட தி  
உத்தரேகாசமங்ைகக்குச் ெசன்  ஒ வாிடம் அந்த ர்த்திைய அடகு ைவத்தார். 
அங்ேக ஆைற அழகப்ப த யார  அதிகாரம் ெசல்லா . அந்த விஷயம் ேச  
ேவந்த க்குத் ெதாியேவ அவர் அம் ர்த்திையப் ெபறச்ெசய்  உத்தரேகாச மங்ைகக் 
ேகாயி ேல ைவத் ப் ைஜ த யன நைடெப ம்ப  ஏற்பா  ெசய்தார். 
 
    சங்கரநயினார் ேகாயில் நாயகர் ேச பதியின  பா காப்பில் உத்தரேகாசமங்ைகக் 
ேகாயி ல் இ ப்ப  ஆைற அழகப்ப த யா க்கு ஒற்றர் லம் ெதாிய வந்த . 
'அங்கி ந்  எவ்வா  ெப வ ?' என்  அவர் ேயாசிக்கலானார். தாம் ேச பதிக்கு 
எ தினால் நட்  ைறயில் இல்லாத அரசர், " தம் ஊாில் இ ந்த ர்த்திையக் 
காப்பாற் றத் ெதாியாமல் கள ேபாகும்ப  விட்டவ க்கு ம ப ம் அம் ர்த்தி 
எதற்கு?" என்  விைட ய ப்பினால் தம் மானம் குைலந்  வி ேமெயன்  
எண்ணினார். தம் கீ ள்ள ஸமஸ்தானத்  மந்திாி மார்க ள் யாைரேய ம் 
அ ப்பலாெமன்  எண்ணினாேலா, அவர்க ள் யா ம் ேச பதிையப் ேபாய்ப் 
பார்ப்பெதன்ப  இயலாத காாியம். ' நாயகர் இ க் கும் இடம் ெதாிந் ம் ெகாண் வர 
வழியில்ைலேய!' என்  த யார் வ ந்தினார். 
 
    அக்காலத்தில் ெசாக்கம்பட்  ஸமஸ்தான ம் அவர  ஆட்சிக்கு அடங்கியி ந்த . 
மற்ற ஸமஸ்தானங்களி ந்  ஸ்தானாதிபதிகள் அ க்க  தி ெநல்ேவ  வந்  
அழகப்ப த யாைரப் பார்த்  விட் ச் ெசல்வார்கள். அவர்கள் வ ம்ேபா  

த யா க்கு ன் சாஷ்டாங்கமாக வி ந்  வணங்குவ  வழக்கம். அவ்வா  
வணங்க ேவண் ெமன்  த யாேர வி ம்பினார். ெசாக்கம்பட்  
ஸ்தானாதிபதியாகிய ெபான்னம்பலம் பிள்ைள மாத்திரம் அவ்வா  ெசய்வதில்ைல. தம் 
ஸமஸ்தானத்திற்குாிய கப்பத்ைத மாத்திரம் அ ப்பிவந்தாேர ஒழிய ேநாிற் ெசன்  

த யாைர அவர் பார்ப்பதில்ைல. அதனால் அழகப்ப த யார், 'இவன் மட் ம் 
என்ன ெபாியவேனா?' என்  நிைனத்தி ந்தார். 
 
    எல்லா ஸமஸ்தானத்  மந்திாிக ம் அழகப்ப த யார் ன் கூ  ேயாசித்தேபா  
எல்ேலா ம் ஒ கமாக ஒேர அபிப்பிராயத்ைதக் கூறினர்; "இந்தக் கஷ்டத்ைத 
நீக்குவதற்கு நாங்கள் சிறி ம் பயன் படமாட்ேடாம்; எத்தைகய தீரராக இ ந்தா ம் 

யா . ெசாக்கம்பட்  ஸ்தானாதிபதிப் பிள்ைளயவர்கள் மனம் ைவத்தால் 
எப்ப யாவ  காாியத்ைதச் சாதித்  வி வார்கள்" என்  அவர்கள் பன் ைற 
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ெசான்னார்கள்; "ச கத்தில் அவர்கைள வ  வித்  விஷயத்ைத எ த் ச் 
ெசால்லேவண் ம். இல்லாவிட்டால் இந்தச் சீைமயின் ெகௗரவேம ேபானமாதிாிதான்" 
என்  வற் த்தினார்கள். அவர்க க்ெகல்லாம், 'இவர் நம்ைம வணங்கச் ெசய் 
கிறாேர ெயாழிய அவைரச் ெசய்ய யவில்ைல. இப்ெபா  அகப்பட் க் 
ெகாண்டார்' என்  மனத் க்குள் ஒ  மகிழ்ச்சி ேவ  இ ந்த . 
 
    த யார் ெபாிய தர்மசங்கடத்தில் அகப்பட் டார். அந்த இ மாப் க் ெகாண்ட 
மனிதனிடமா உதவிைய ேவண் வ ? என்  அவர் நிைனத்தார். 
 
    தம் ைடய இ மாப்ேப அந்த மதி கிையத் தம் பால் வரெவாட்டாமல் 
த த்தெதன்பைத அவர் உணரவில்ைல. 'இந்த விபத்  எல்லாவற்ைறக் காட் ம் 
ெபாியதாைகயால், இப்ேபா  நம் ெகௗர வத்ைதப் பார்ப்ப  அழகன் ' என்ற 

விற்கு வ வதற்குள் அவர் எவ்வளேவா சஞ்சலத் க்கு ஆளானார். 'ேவ  
வழியில்ைல' என்பைத நன்றாக உணர்ந்  ெகாண்  அவர் பின்  ெபான்னம்பலம் 
பிள்ைளைய அைழத் வரேவண் ெமன்  தக்க மனிதர்கைள அ ப்பினார். 
 
    சிறந்த அறிவாளி ம் சிவபக்த மாகிய ெபான்னம்பலம் பிள்ைள உடேன 
தி ெநல்ேவ க்கு வந்தார். அவ க்கும் அந்த விஷயத்திற் கவைல இ ந்ேத வந்த . 

த யார் அவைரக் கண்ட டன் மாியாைதயாக வரேவற்  உபசாித்தார்; தம் 
கவைலைய எ த் ைரத்தார். 
 
    "ச கத்தில் உண்டாயி க்கும் கவைலைய நான் ன்ேப அறிந்தி க்கிேறன். 
ஆனா ம் 'அவ்விடத்  அதிகாரத் க்கு எ தான் ைககூடா ? விைரவில் நாயகர் 
எ ந்த ள்வார்; ேபாய்த் தாிசிக்கலாம்' என்ற எண்ணத்ேதா  இ ந்ேதன்" என்றார் 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள. 
 
    "நான் அன் தல் அன்னம் உண்ணவில்ைல. உம்மால்தான் இந்தக் காாியம் 
நிைறேவ ெமன்  எல்ேலா ம் கூ கிறார்கள். நம் சீைமயின் ெகௗர 
வத்ைதக்காப்பதில் உமக்கும் பங்கு உண்டல்லவா?" என்றார் த யார். 
 
    "உத்தர ப்ப ேய ெசய்யக் காத்தி க்கிேறன். சங்கரன் தி வ ள் ைணெசய்  
ெமன்ேற நம் கிேறன்" என்  ெபான்னம்பலம் பிள்ைள அந்தப் பணிைய 
ஏற் க்ெகாண்டனர்; அப்ேபா  அழகப்பா த யா க்குச் சிறி  ைதாியம் வந்த . 
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    "உத்தரேகாச மங்ைகயி ந்  எப்ப க் ெகாண்  வ வ ? அங்ேக யார் 
ேபாவார்கள்? நா ம் தி ட்  நடத் வதா?" என்  கவைலேயா  ேகட்டார் த யார். 
 
    "அந்த விஷயங்கைளப் பற்றி ெயல்லாம் ச கத்திற் கவைலேய ெகாள்ள ேவண்டாம். 
என் வி ப்பத்தின்ப ேய நடக்க ேவண் ெமன்  கூறிச் சில தக்க மனிதர்கைள 
என் டன் அ ப்பினால் ேபா ம். மற்றவற்ைற நான் கவனித் க் ெகாள்கிேறன்." 
 
    அங்ேக இ ந்த ஸ்தானாதிபதிக ம் வித் வான் க ம், "நான் வ கிேறன்; நான் 
வ கிேறன்" என்றார்கள்; 'இந்தக் ைகங்காியத்தில் ெபான்னம் பலம் பிள்ைளக்கு ஏவல் 

ாிவதற்குக் ெகா த்  ைவக்க ேவண்டாமா?' என்ப  அவர்கள் எண்ணம். 
 
    ேச  ேவந்த க்கும் ெசாக்கம்பட் யா க்கும் பைகைம இ ந்  வந்த . ஒ ைற 
ெசாக்கம் பட் யாைரச் ேச பதி அடக்கத் தைலப்பட்டேபா  அவரால் யவில்ைல. 
 
    அந்த நிைலயில் 'ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ேச பதியின் ராஜ்யத்தி க்கும் 

ர்த்திைய எப்ப க் ெகாண்  வர ம்?' என்ேற யாவ ம் மயங்கினர். 
 
    " அவர் சமர்த்தர்; ஒ வ க்கும் ெதாியாத தந்திரம் அவ க்குத் ெதாி ம்" என்  சிலர் 
கூறினர். 
 
    சில ஸ்தானாதிபதிக ம் வித் வான்க ம் ேவ  சில மாக ேபர்கைளப் 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள அைழத் க் ெகாண்டார். ேமள வாத்தியக் காரர் சிலைர ம் 
கூட் க்ெகாண்  எல்ேலா ட ம் இராமனாத ரத்ைத ேநாக்கிப் றப்பட்டார். 
இராமநாத ரம் எல்ைலக்க கில் ஓர் ஊாில் தங்கி ன் ஏற்பாட் ன்ப  அங்ேக 
வந்தி ந்த காவ  ெயான்ைற ெபான்னம்பலம்பிள்ைள எ த் க் ெகாண்டார். 
வாத்தியக் காரர்கைள அவர் வாத்திய ேகாஷம் ெசய்யச் ெசான்னார்; மற்றவர்கைளப் 
பழனிக்கு ஒ  ேகாஷ் யாகச் ெசல்பவைரப்ேபால ேவடம் ைனயச் ெசய்தார். தாம் 
காவ  ெய த் க் ெகாண்  ஆேவசம் வந்தவர்ேபால நடந்தார். அந்த  ேப ம் 
'அேராஹரா! அேராஹரா!' என்  ழக்கம் ெசய்தனர். சிலர் ேசகண்  தட் னர். சிலர் 
பழங்கைளச் சும்ந்  வந்தனர்.சிலர் ேதங்காய் ட்ைடையத் தாங்கினர். சிலர் ெபாிய 
வி திப் ைபகைளக் ெகாணர்ந்தனர். சிலர் ப ட் களில் அ க்க  சாம்பிராணிையத் 

விப் ைகத்தனர். சிலர் தி ப் கழ் பா னர். அ க்க  காவ க்குத் தீபாராதைன 
ெசய்தனர். அத்தைகய ெப ழக் கத்ேதா  அக்கூட்டம் இராமநாத ரத்  எல்ைலயிற் 

குந்த . 
 
    ேச ேவந்தைர ஒ வர் பார்ப்பெதன்ப  மிக ம் க னமான காாியம். அரண்மைன 
வாயிைலக் கடந்  ெசல்வேத அாி . ஆயி ம் பழனிக்குச் ெசல் ம் காவ கைள 
மாத்திரம் யா ம் தைடெசய்வ தில்ைல.காவ  ெகாணர்ேவார் ேநேர உள்ேள 
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ெசல்வார்கள். ேச பதியரசர் எ ந்  வந்  வணங்கி ஆேவசம் வந்தவர்கள் கூ ம் 
உத்த ர கைள'க் ேகட் ப் பழனி ஆண்டவ க்குக் காணிக்ைககைள அ ப் வார். மகா 
ேமதாவியாகிய ெபான்னம்பலம் பிள்ைள அவற்ைறெயல்லாம் விசா ாித்  அறிந்  
ைவத்தி ந்தவராத ன், " பழனி யாண்டவா! உன்ைனத்தான் நம்பி யி க்கிேறன். 
உன் ைடய தாய் தந்ைதயைர உாிய இடத்திேல மீட் ம் ஸ்தாபிக்க உன் 
தி வ ள்தான் ைணெசய்ய ேவண் ம். நான் ெசய்வ  அபசார மானா ம் க்ஷமிக்க 
ேவண் ம்" என்  பிரார்த்தித் க் ெகாண்ேட அந்த நாடகத்ைதத் ெதாடங்கினர். 
 
    காவ ேயா  வந்தவர்கள்  ேபேர எனி ம் வரவர ஊாி ள்ேளா ம் 
கூ க்ெகாண்டனர். அவரவர்கள் பக்தியினால் உந்தப்பட் , 'அேராஹரா' என்  

ழக்கம் ெசய்தனர். ெபாிய ேகாஷத் டன் அந்தக் கூட்டம் இராமநாத ரம் 
அரண்மைனயில் உள்ள இராம ங்க விலாசத்திற் குந்த . வ ேவாைர அந்த 
மண்டபத்திேலதான் அரசர் சந்தித் ப் ேபசுவ  வழக்கம். 
 
    பழனிக்குக் காவ  ெகாண் ெசல் ம் கூட்டம் ஒன்  வ கிற ; இ கா ம் 
இவ்வள  சிறப்பாக ம் பக்தியாக ம் பிரார்த்தைன ெச த் ேவார்கைளக் 
கண்டதில்ைல' என்  அரண்மைன உத்திேயாகஸ்தர்கள் பிரமித்தனர். ேச பதியரசர் 
கூட்டம் வ  வைத உணர்ந்  வழக்கப்ப ேய எதிர்ெசன்  வர ேவற்க ன்வந்தார். 
 
    கூட்டம் ெபாிதாகிவிட்டைமயால் பலர் ெவளி ற்றத்திேல நின் விட்டனர். 

க்கியமானவர்கள் மட் ம் உள்ேள ெசன்றனர். காவ  வந்த டன் ேச ேவந்தர் 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைளக்கு அ கில் வந்தார். அப்ேபா  ஒ வர் காவ க்குத் 
தீபாராதைன ெசய்தார். மன்னர் இ  ைககைள ம் குவித்தனர். அந்தச் சமயத்தில் 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள திடீ ெரன்  அ கில் நின்ற ஒ வாிடம் காவ ையக் 
ெகா த் விட் ச் ேச பதிைய நமஸ்காரம் ெசய்  எ ந்  நின்றார்; உடேன, 
 
        "ேச பதி ெயன் நர ெசன்ம்ெம த் தாய்கமல 
        மா பதிக் குன்ைனயன்றி வாயாேத-நீதிபதி 
        நீேய விசயரகு நாத னிைனயீன்ற 
        தாேய ய ட்ேகா சைல" 
 
    என்ற ெசய் ைள ம் கூறினார். 
 
    அரசர் அவர் நிைலையக் கண் ம் கூறிய ெசய்  ைளக் ேகட் ம் ஒன் ம் 
விளங்காமல் நின்றனர்; காவ  ெகாண்  வ ேவார் நம்ைம வணங்கு கிறாேர; இவர் 
இந்தப் பாட்ைட எதற்காகச் ெசால் கிறார்?" என்  ஆச்சாியமைடந்தார். 
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    "அ ேயன் ெசாக்கம்பட்  ஸ்தானாதிபதி ெபான்னம்பலம்; மகாராஜா 
அவர்க ைடய ப்  ைமைய அறிந்  தாிசிக்க ேவண் ெமன்  ெந ங்காலமாக 
எண்ணியி ந்ேதன். ராஜ தாிசனம் சுலபமாகக் கிைடக்கக்கூ யதாக இல்ைல. அதனால் 
இந்த மாதிாி ெசய்யலாேனன். பழனியாண்டவன் தாிசனத்ைதக் காட் ம் மகாராஜா 
தாிசனந்தான் எனக்கு க்கியமாக ேவண் ம்" என்றார். 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைளயின் த்தி சா ர்யத்ைத ம் பராக்கிரமத்ைத ம்பற்றி அரசர் 

ன்ேப ேகள்விப்பட் ந்தார். அப்ேபா  அவைர ேநேர கண்டேபா  தி க்கிட்டார். 
 
    "அப்ப யா! சந்ேதாஷம். நாம் உம்ைமப்பற்றிக் ேகட் க்கிேறாம். நீர் ெசால் ய 
ெசய் ளில் நம் ைடய ெபயைரச் ெசான்ன  சாிேய; தாயா ைடய ெபயர் உமக்கு 
எப்ப த் ெதாியவந்த ?" என்  அரசர் ேகட்டார். 
 
    அரசர  ெபயர் விஜயரகுநாதேச பதிெயன்ப . அவர் தாயார் ெபயர் ேகாசைல 
நாச்சியாெரன்ப . ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ேச பதிைய இராமராகப் கழ்ந்  
ெசால்ல வந்தவர், 'நீதான் விஜயத்ைத ைடய ரகுநாதன்; நின் அன்ைனேய 
ேகாசைலக்கு ஒப்பானவள்' என் ம் ெபா ள்படப் பா னார். அவ க்கு உண்ைமயில் 
ேச பதியின் அன்ைனயார் ெபயர் ெதாியா . அந்தப் ெபய ம் பாட் ல் ெவ ம் 
உவைமயாகமட் ம் நில்லாமல் உண்ைமக்கும் ெபா த்தமாக அைமந் விடேவ 
மன்னர் வியப்பைடந்தார். 'ெபான்னம்பலம் பிள்ைள சிறந்த கவிஞர்; 
ெதய்வபக்தி ைடயவர்; கடாக்ஷ வித் வான்' என்  அவர் ேகள்விப்பட் ந்தார். 
'அதற்கு இைதவிட ேவ  சாக்ஷியம் என்ன ேவண் ம்?' என்  அவர் அப்ேபா  
எண்ணினார். 
 
    ெபான்னம்பலம்பிள்ைள, "ஏேதா அ ேய க்குத் ேதாற்றிய ; ெசான்ேனன்" என்  
பணிவாகக் கூறினார். ேச பதியரச க்கு அவாிடம் ெப மதிப்  உண்டாயிற் . 
அவைர நிற்கைவத் ப் ேபசுவ  தவ  என்  உள்ளத்திற் பட்ட . உடேன தாம் ஓர் 
ஆசனத்தில் அமர்ந்  தமக்கு அ கில் ஓர் ஆசனத்தில் ெபான்னம்பலம்பிள்ைளைய 
இ க்கச் ெசான்னார். 
 
    தம் டன் வந்தி க்கும் அன்பர்கள் நிற்கும் ேபா  தாம் மட் ம் ஆசனத்தில் 
அமர்வைத அவர் வி ம்பவில்ைல. தம் க த்ைத அவர் அரச க்குத் ெதாிவித்தார். அ  
ேகட்ட அரசர், 'இவரல்லேவா மனிதர்! தமக்கு மாத்திரம் நன்ைமையத் ேத க் 
ெகாள்ேவாேர ம ந்தி க்கும் இவ் லகத்தில் பிறர  மாியாைதைய ம் பா காப்ேபார் 
மிக ம் அாியர்' என்  எண்ணி அவைர மனத்திற்குள் பாராட் னார். அப்பால் அங்கு 
வந்தி ந்த ஸ்தானாதிபதிக ள் ம் வித் வான்க ள் ம் க்கியமான வ க்கு 
ஆசனம் அளிக்கச் ெசய்  அம ம்ப  கூறினார். அரச க்கு ன் சம ஆசனத்தில் 
இ ப்பெதன்ப  அக்காலத்தில் அரசபதவிையேய ெப வதற்கு ஒப்பான . 



 133

 
    ேச பதி ம் ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ம் ெந ேநரம் சல்லாபம் ெசய்  
ெகாண் ந்தனர். பிள்ைளயி ைடய ேபச்சில் அவ ைடய சிறந்த குணங்க ம் த்தி 
வன்ைம ம் ெவளிப்பட்டன; 'உலகத்தார் இவைரப்பற்றிக் கூ ம் க ைர 
ெபாய்யல்ல; ெமய்ேய' என்பைதச் ேச பதியரசர் ெதளிந்தார். 
 
    ெபான்னம்பலம்பிள்ைள தம் நண்பர் கூட்டத் டன் இராமநாத ரத்தில் சிலநாள் 
தங்கினார்; இைடயில் ஒ ைற பழனிக்குப் ேபாய் கக்கட ைளத் தாிசித்  
மீண் ம் இராமநாத ரத் க்கு வந்தார். பின்  தம் டன் வந்ேதார்களிற் சிலைர 
மாத்திரம் ைவத் க்ெகாண்  மற்றவர்கைள அவரவர் இடங்க க்கு அ ப்பிவிட்டார். 
 
    ஒ நாள் ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ேச பதிேயா  ேபசிக்ெகாண் க்ைகயில், "இந்த 
ஸமஸ்தானத்தில் பல ெபாிய ஸ்தலங்கள் இ க்கின்றன. அவ்விடங்க க்ெகல்லாம் 
ெசன்  ஸ்வாமி தாிசனம் ெசய்  வரேவண் ெமன்ப  ெந நாளாக எனக்கு உள்ள 
அவா. அதற்குத் தக்க காலம் வரவில்ைல. இப்ேபா  மகாராஜா அவர்களின் 
கடாக்ஷத்திற்குப் பாத்திரனாகிவிட்டைமயால் அந்த எண்ணத்ைதப் ர்த்தி 
ெசய் ெகாள்ளலாெமன்  ேதாற் கிற . த ல் உத்திரேகாசமங்ைகையத் தாிசிக்க 
ேவண் ம். மணிவாசகப் ெப மான் தி வாக்கால் உ கிப் பா ய தி ப்பாடல்கள் பல 
அந்த ஸ்தலத்ைதப்பற்றி உள்ளன. அவற்ைறப் ப க்கும்ேபாெதல்லாம், இவ்வள  
அ கி ள்ள அந்தத் திவ்ய ஸ்தலத்ைதப் பார்க்க யவில்ைலேயெயன்ற வ த்தம் 
உண்டாகும். மகாராஜா ைடய தி ள்ளக்குறிப்  எனக்குத் ைணயாக இ ந்தால் 
அந்த ஸ்தல தாிசனத்ைதச் ெசய்  ெபறப்ேப  ெபற்றவனாேவன்" என்றார். 
 
    "இந்தக் காாியம் ெபாிதல்லேவ. நீர் உம  வி ப்பப்ப ேய ஸ்தல தாிசனம் 
ெசய்யலாம். தக்க மனிதர்கைள அ ப் கிேறாம்" என்றார் மன்னர். 
 
    அரசர் ஏற்பா  ெசய் ம்ேபா  காாியம் ைககூ வதில் தைட ஏ ? 
ெபான்னம்பலம்பிள்ைள தம் அன்பர்க டன் அரண்மைன அதிகாாி ஒ வரால் 
அைழத் ச் ெசல்லப்பட்டார். உத்தரேகாசமங்ைகயின் எல்ைலயில் அ ைவக்கும்ேபா  
அவர் உள்ளம் த்த . 'நாம் ேமற்ெகாண்ட காாியம் ற் ம் நிைறேவறேவண் ேம' 
என்ற கவைலேய அவ க்கு அதிகமாக இ ந்த . அவர் உண்ைமயில் 
உத்தரேகாசமங்ைகயில் எ ந்த ளி ள்ள ர்த்திகைளயா பார்க்கச் ெசன்றார்? 
இல்ைல. சங்கர நயினார் ேகாயில் நாயகைரேய ேத ச் ெசன்றார். அவர் தம் 
மனத்தி ந்த விைரைவ ெவளியிேல காட் க்ெகாள்ளாமல் அைமதியாக இ ந்தார். 
 
    ஆலயத் க்குட் ெசன்  ைறயாகத் தாிசனம் ெசய்யத் ெதாடங்கினர். ஜகர்களிடம், 
"இந்த ஸ்தலம் மிக ம் ராதனமான . இங்ேக உள்ள ர்த்தி ேபதங்களின் 
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வரலா கைளெயல்லாம் விவரமாக நான் ெதாிந் ெகாள்ள வி ம் கிேறன். ஒவ்ெவா  
ர்த்திைய ம் நன்றாகத் தாிசனம் ெசய்ய ேவண் ம்" என்றார். 

 
    அவ்வாேற ஒவ்ெவா  ர்த்திக்கும் ெமல்லத் தீபாராதைன ெசய்  திய 

ஜகெரா வர் அவ்வம் ர்த்தியின் தி நாமம், அவற்றின் சம்பந்தமான உத்ஸவம், 
வரலா  த யவற்ைறெயல்லாம் எ த் ச் ெசால் வந்தார். 
 
    "இவர் சங்கர நயினார் ேகாயில் நாயகர்" என்  கு க்கள் ெசான்னேபா  
ெபான்னம்பலம்பிள்ைளயின் உடல் பதறிய ; " ஆ! அவர் இங்ேக எப்ப  
எ ந்த ளினார் ?" என்  ேகட்டார். 
 
    கு க்கள் விஷயத்ைத விாிவாகச் ெசான்னார். அைதக் ேகட்ட ேபா  
ெபான்னம்பலம்பிள்ைளக்கு, 'இப்ப ேய இந்தப் ெப மாைன எ த்  அைணத் க் 
ெகாண்  ேபாய்விடேவண் ம்' என்ற ேவகம் உண்டாயிற் . அவர் அைமதி 
ெப வதற்குச் சிறி  ேநரம் ெசன்ற . அவர் கண்களில் நீர் த ம்பிய . உள்ளம் 
உ கிய ; ஓர் அரசர் தம் அரைச இழந் விட்  மற்ேறார் அரசன் ைகக்கீழ் மைறந்  
வாசம் ெசய்வைதக் காண்ப  ேபான்ற எண்ணம் அவ க்கு உண்டாயிற் . அவர் அந்த 

ர்த்திையப் பார்த்தேபா  சங்கர நயினார் ேகாயிற் காட்சி அவர் அகக்கண் ன் 
நின்ற ; "எம்ெப மாேன, ேதவாீ க்குாிய சிறப்ெபல்லாம் அங்ேக இ க்க அவற்ைற 
விட் விட்  இங்ேக எ ந்த ளியதற்கு என்ன காரணம்? ேதவாீ க்குாிய ற்  இங்ேக 
இல்ைலேய; ன்ைனவனம் இல்ைலேய; நாகசுைன ம் இல்ைலேய" என்  ைநந்தார். 
கவிஞராகிய அவர  வ த்தம் ஒ  ெவண்பாவாக ெவளிப்பட்ட : 
 
    " ற்ெறங்ேக ன்ைன வனெமங்ேக ெபாற்ேகாயிற் சுற்ெறங்ேக நாக சுைனேயங்ேக - 
இத்தைன ம் ேசரத்தா மங்கி க்கத் ேதவநீ தான்றனித்தித் ரத்ேத வந்தெதன்ன 
ெசால்." 
 
    ேகாயிற்பாிவாரங்க ம் பிற ம் அவர் ெந ேநரம் அந்த ர்த்திையத் 
தாிசித் க்ெகாண்ேட நின்றைத ம் மன கிச் ெசய் ள் ஒன்ைறக் கூறியைத ம் 
கண்  அவ ைடய அன்ைப வியந்தார்கள். 
 
    ஒ வா  தாிசனம் ெசய் ெகாண்  ெபான்னம்பலம்பிள்ைள மீண் ம் 
இராமநாத ரம் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார். அவ க்கு ன்ேப ெசன்ற ஓர் அதிகாாி அரசாிடம் 
உத்தரேகாசமங்ைகயில் நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் ெசால் விட்டார். 
 
    ெபான்னம்பலம்பிள்ைளையக் கண்ட அரசர், "தி ப்தியாகத் தாிசனம் ஆயிற்ேறா?" 
என்  வினவினார். 
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    "மகாராஜாவின் கி ைப இ க்கும்ேபா  அதற்கு என்ன தைட?" 
 
    "தாங்கள் கவிஞரல்லவா? அங்ேக ஏேத ம் திய ேதாத்திரப் பாடல் 
ெசான்ன ண்ேடா?" 
 
    அ தான் தம் காாியத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதற்கு ஏற்ற சமயெமன்  
ெபான்னம்பலம்பிள்ைள உணர்ந்தார்; "அங்ேக சில காலமாக உள்ள ஒ  திய 

ர்த்திையத் தாிசித்ேதன். அப்ேபா  நான் ஒ  ெசய் ள் இயற்றிச் ெசான்ேனன். 
அதற்கு விைடயாக ஒ  ெசய் ம் கிைடத்த " என்றார். 
 
    "என்ன ஆச்சாியம்! எங்ேக அவற்ைறச் ெசால் ங்கள்." 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைள " ற்ெறங்ேக" என்ற ெவண்பாைவச் ெசால் விட் , 
"இதற்கு விைடயாக அம் ர்த்தியினிடமி ந்  கிைடத்த ெவண்பாைவ ம் ேகட்ட ள 
ேவண் ம்: 
 
        விள் வேமா *சீராைச ட் க் கா தனில் 
        நள்ளி ளிற் ெசண்பகக்கண் நம்பியான் – ெமள்ளேவ 
        ஆெட க்குங் கள்வைரப்ேபா லஞ்சா ெதைமக்காிசற் 
        கா ெதா  ேமயி த்தக் கால்" 
 
    என்  ெசால்  நி த்தினார். 
    -------- 
    *சீராைச - சங்கர நயினார் ேகாயில் 
 
    சங்கரன் ேகாயில் நாயகர் உத்தரேகாசமங்ைகக்கு வந்த வரலா  தமக்குத் 
ெதாி ெமன்பைதச் சா ர்யமாக அந்த ெவண்பா லம் ெபான்னம்பலம் பிள்ைள 

லப்ப த்தினார். அந்த ர்த்திைய மீட் ம் சங்கர நயினார் ேகாயி ேலேய 
எ ந்த ளச் ெசய்விக்க ேவண் ெமன்ற குறிப்ைப ம் அவர் கூறிய ெவண்பாக்களால் 
அரசர் அறிந்  ெகாண்டார். "உம  பக்திைய ம் சாமர்த்தியத்ைத ம் 
பாராட் கிேறாம். அந்த நாயகர் காிசற்காட் ேல வந்  அவஸ்ைதப்பட்டா ம், இங்ேக 
வந்த பிறகு அவ க்கு ஒ  குைற ம் இல்ைல" என்றார் அரசர். 
 
    "இங்ேக குைற  இ ப்பதாக யாேர ம் ெசால் வாரா? ஆனா ம் அவரவர் 
இடத்தில் அவரவர் இ ப்ப தாேன சிறப்  !" என்றார் ெபான்னம்பலம்பிள்ைள. 
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    அரசர் ன்னைக த்தார். "உம் ைடய வி ப்பப்ப ேய அந்த ர்த்திைய 
அவ க்குாிய இடத்திேல ேசர்த் விடச் ெசய்யலாம்" என்  அவர் கூறியேபா  
ெபான்னம்பலம்பிள்ைளக்குச் சந்ேதாஷம் ெபாங்கிய . 
 
    அரசர் உத்தர ப்ப  தக்க உபசாரங்க டன் உத்தரேகாசமங்ைகயி ந்த ர்த்தி 
எ ந்த ளினார். ெபான்னம்பலம்பிள்ைள அரசாிடம் விைட ெபற் க்ெகாண்  
அன்பர்க டன் அம் ர்த்திையத் ெதாடர்ந்  ெசன்றார். ெசல் ைகயில் தாம் 
நாயக டன் வ ம் ெசய்திைய ம், தி மங்கலத்தில் வந்  சந்திக்க ேவண் ம் 
என்பைத ம் ஆைற அழகப்ப த யா க்கு அறிவிக்கும் வண்ணம் ஒ வைர 

ன்னதாக அ ப்பியி ந்தார். ஒவ்ெவா  நா ம் மிக்க ஆவ டன் 'என்ன ெசய்தி 
வ ேமா!' என்  எதிர்பார்த் க் ெகாண் ந்த த யார் தம் அதிகாரத்ைத மறந்தார். 
ெபான்னம்பலம்பிள்ைளைய வாழ்த்தி அவைர எதிர்ெகாள்ளப் றப்பட்  விட்டார். 
அவ டன் பல பக்தர்கள் றப்பட்டனர். 
 
    தி மங்கலத்தில் த யார் பிள்ைளையச் சந்தித்தனர். எல்ேலா ம் நாயகைரத் 
தாிசித்  ஆராைம மீ ர விம்மி விம்மி ைநந்  உ கினர். ெபான்னம்பலம்பிள்ைளைய 
வாயார வாழ்த்திப் கழ்ந்  பாராட் னர். 
 
    நாயகர் சங்கரன் ேகாயி ல் மீண் ம் தமக்குாிய இடத்தில் எ ந்த ளினார். அந்தச் 
ெசயலால் ஆைற அழகப்ப த யா ம் ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ம் அதிகாாி, 
ஏவலெரன் ம் ைற மாறி நட்  ைறயிற் பழகலாயினார். 
 
    20. ெபான்னம்பலம் பிள்ைளயின் தி ப்பணி 
 
    ெபான்னம்பலம்பிள்ைளயின் அ ைமைய அறிந்  பழகி வந்த ெசாக்கம் பட்  
ஜமீன்தாராகிய ெபாியசாமிச் சின்னைணஞ்சாத் ேதவர் கி.பி. 1721-ஆம் வ ஷத்திற்கு 

ன் உலக வாழ்ைவ நீத்தார். தம் ைடய தைலவராக ம் நண்பராக ம் இ ந்த 
அவ ைடய பிாிைவப் ெபான்னம்பலம்பிள் ைளயால்தாங்க யவில்ைல. அவர் 
இல்லாத உல கத்தில் வாழ்வைத விட அவேரா  ெசல்வேத நல்ல ெதன்  நிைனத்தார். 
ஆனால் விதி அதற்கு இணங் குமா? அன் , அ ள், அறம் எல்லாவற்றிற்கும்ேமல் 
நின்  ஆைண ெச த் ம் விதியின் வ ைமையக் கடப்பார் யார்? 
 
    ெபான்னம்பலம்பிள்ைளயின் க்கம் கைர கடந்  நின்ற . அவர் ஒேர ஒ  
ெசய் ள்தான் ெசால் யி க்கிறார். அவ ைடய யரத்தின்  இயல்ைப ம் 
அச்ெசய் ள் லப்ப த் ம். 
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    'அந்த மகாராஜன் இந்த நாட் ன் அரசாட்சிையத் றந்  வானாட்ைட அரசாளப் 
ேபாய்விட்டான். ஆனால் இங்ேக என்ைன ஸ்தானாதிபதியாக ைவத் க்ெகாண்  
ஆட்சி ாிந்தைதச் சிறிதளவாவ  மதியாமல் தனிேய ெசன்  விட்டான். அந்த 
ேசனாபதிப் ெப மானாகிய சின்னைணஞ்சாைனப் பிாிந்  நான் இங்ேக 
இ ப்பதனால் என் உள்ளம் ண்பட் த் தவிக்கின்ற . அவன் ேபானவழி 
ேபானாெலாழிய அப் ண் தீரா ' என்  ைநந்  லம்பி அவர் பா ய ெசய் ள் 
வ மா : 
 
        (தர  ெகாச்சகக் க ப்பா) 
        *"வானா டரசாளப் ேபான மகாராசன் 
        தானா பதிெயன ஞ் சற் மதித் தானிைலேய 
        ேசனா பதிப்ெப மான் சின்னைணஞ்சான் 
        ேபானவழி ேபானா ெலாழியமனப் ண்பா  தீராேத." 
    -------- 
    *இச்ெசய் ள், "வானா டரசாளப் ேபான மதப்  தான் தானா பதிதைன ந் 
தானைழத் ப் ேபாகாேதா, ேசனா பதிராசன் சின்னைணஞ்சான் ேபானவழி, ேபானா 
ெலாழிய மனப் ண்பா  தீராேத" என் ம் வழங்கும். 
 
    ெபாியசாமிச் சின்னைணஞ்சாத் ேதவ க்குப் பின் சிலர் சில காலம் ஜமீன் ஆட்சிைய 
நடத்தி வந்தனர். கி.பி. 1729-ஆம் வ ஷம் சிவராமச் சின்னைணஞ்சாத் ேதவெரன்பவர் 
ஜமீன்தாரானார். அவர் ெபாியசாமிச் சின்னைணஞ்சாத் ேதவ ைடய தம்பியின் 
குமாரர். அவர் காலத்தில் ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ம் 
ெபாியநாயகம்பிள்ைளெயன்பவ ம் ஸ்தானாதிபதிகளாக இ ந்தனர். தம்ெபாிய 
தந்ைதயார் காலத்தில் இ ந்தவெரன்ற நிைனவினால் சிவராமச் சின்னைணஞ்சாத் 
ேதவர் ெபான்னம்பலம்பிள்ைளைய ஸ்தானாதிபதியாக ைவத்தி ந்தாேரயன்றி 
உண்ைமயில் அவாிடத்தில் அன்  ைவக்கவில்ைல. 
 
    வாழ்க்ைகயில் ெவ ப் ற்றி ந்த ெபான்னம்பலம்பிள்ைளயின் உள்ளம் த மத்திற் 
ெசன்ற . தி க்குற்றாலம் த ய ஸ்தலங்களில் தம் ெபயரால் சில த மங்கள் 
ெசய்யேவண் ெமன்  எண்ணினார். அவ க்கு ன்  ெசாக்கம்பட்  
ஸமஸ்தானத்தில் ஸ்தானாதிபதியாக இ ந்த ைவத்தியப்ப பிள்ைளெயன்பவர் 
தி க்குற்றாலத்தில் தம் ெபயரால் ைவத்தியப்ப விலாசம் என்ற மண்டபம் ஒன்  
கட் னார். அவ்வா  தம் ெபயரா ம் ஒன்  கட்ட அ மதி தர ேவண் ெமன்  
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள ஜமீன்தாைர ேவண் னார். ஜமீன்தார் அதற்கு 
இணங்கவில்ைல. அப்பால் பண் ளிப்பட்டணத்தி ள்ள தி மைலயிேல ம் தம் 
ெசாந்தப் பணத்தி ந்  ெசல  ெசய்  ஒ  மண்டபம் கட்ட இடம் ேகட்டார். 
அதற்கும் ஜமீன்தார் சம்மதிக்கவில்ைல. சில ைற வற் த்திக் ேகட்டேபா , "நமக்கு 
இஷ்டமில்லாத காாியத்தில் இவ்வள  பி வாதம் பண் வ  நன்றாக இல்ைல; 
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உம் ைடய மனம் ேபான ப ெயல்லாம் நாம்ெசய்வ  இயலாத காாியம்" என்  
ேகாபித் க் ெகாண்டார். 
 
    ெபான்னம்பலம் பிள்ைளயின் உள்ளத்ைத அவ்வார்த்ைதகள் சுட்டன; தம் பைழய 
நிைலைய அவர் எண்ணிப் பார்த்தார். அந்த ஸமஸ்தானத்தில் அவர் ைவத்த  
சட்டமாக நடந்த  ஒ  காலம். ஆைனேயா  பழகிவிட் ப் ைனையக் 
ெகஞ்சேவண் ய நிைல வந்தைத நிைனந்  அவர் இரங்கினார். 'சாி; இனி இந்த 
இடத்தில் இ ப்பதில் பயன் ஒன் ம் இல்ைல' என்  தீர்மானம் ெசய்  ெகாண்டார். 
'இவ்வள  நாள் உங்கள் பரம்பைரக்குாிய ெசம் ெயன் ம் பட்டத்திற்ேகற்ற குணம் 
எப்ேபா  வ ம் எப்ேபா  வ ெமன்  காத்தி ந்ேதன். ேகாபெமன்ப  சிறி ம் 
இ கா ம் உமக்கு வரவில்ைல. இப்ேபா  தான் அந்தப் பட்டம் 
ெபா ைடயாதாயிற் . உம்மிடம் யின் குணம் இ ப்பைத உம் ைடய ேகாபம் 
காட் ய ' என்ற க த்ைதக் குறிப்பாக ெவளியி ம் ஒ  ெசய் ைளக் கூறி விட்  அவர் 
ெசாக்கம்பட் ைய நீத் ச் சங்கர நயினார் ேகாயி க்குச் ெசன்றார். அச்ெசய் ள் 
வ மா : 
 
        (ெவண்பா) 
        "என் வ  ெமன் வ ம் என்றி ந்ேதன் திவ்யகுணக் 
        குன்றேம ேகாபங் குறியாேத – மன் தனில் 
        ெசம்பியன்ேபால் வா ஞ் சிவராம ேதவமன்னா 
        அம் விேமற் ெசம் ப்பட்டம்." 
 
    [ேகாபம் குறியாேத ெசம் ப்பட்டம் என்  வ ெமன்றி ந்ேதன் என்  கூட் ப் 
ெபா ள் ெசய்க. குணக் குன்றெமன்ற  குறிப்  ெமாழி. சிவராம ெசம் ச் 
சின்னைணஞ்சாத் ேதவெரன்ப  ஜமீன்தாாின் ப் ெபயர்.] 
 
    சங்கர நயினார் ேகாயில் எம்ெப மானிடம் ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ெந நாட்களாக 
ஈ பட்டவர். அந்த ஸ்தலத்  நாயகைர உத்தரேகாசமங்ைகயி ந்  மீட்டவர். 
அவ்வாலயத்திற் குந்  சங்கர நாராயண ர்த்திையத் தாிசித்தேபா  அவ க்குத் 

க்கம் ெபாங்கி வந்த . உலக இயல்ைப நிைனந்  அவர் வ ந்தினார். 'இதம் 
அறியாதவாிடம் ஊழியம் ெசய்வைதக் காட் ம் காவியாைட ைனந்  றவியாகி 
விடலாம்; இல்ைலேயல் அவர் கண் ன்ேன இராமல் கப்பேலறி ேவற்  நாட் க்குப் 
ேபாய்விடலாம்; அ ம் இயலாவிட்டால் இறந்  விடலாம்; ம பிறவியிேல ம் இந்த 
நிைல வராமல் இ க்கும். கல் ேல அம்ைப எய்  பிளக்க மா? இங்கிதம் 
அறியாதவர்கேளா  பழகுவ  அத்தைகய  தான்' என்ற எண்ணங்கள் அவர் 
உள்ளத்ேத எ ந்தன; அவற்ைறேய ஒ  ெசய் வத்தில் அவர் ெவளியிட்டார். 
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        (கட்டைளக் க த் ைற) 
        "காவிக் கைலயிேல ேயாகப்ப ேலறக் கட ைலேயா 
        ஆவிக்கு மீளப் பிறப்பிைல ேயாகல்  லம் தைன 
        ஏவிப் பிளப்ப  ேபாேல யிதமறி யாதவைரச் 
        ேசவிப்ப ேராசிவ சங்கரராைசச் சிவக்ெகா ந்ேத." 
        [கைல - ஆைட. ராைச - சங்கரநயினார் ேகாயில்; ராஜ ரெமன்பதன் ம உ.] 
 
    சில தினங்கள் சங்கரநயினார் ேகாயி ல் இ ந்  ஸ்வாமி தாிசனம் ெசய் விட் ப் 
ெபான்னம்பலம் பிள்ைள தி ெநல்ேவ  ெசன்றார். அங்ேக இ ந்த ஆைற அழகப்ப 

த யார் அவைர வரேவற்  உபசாித்தார். அவைரக் கண்  ேபசி மகிழ்வதில் 
த யா க்கு மிக்க வி ப்பம் உண் . ெபாியசாமிச் சின்னைணஞ்சாத் ேதவர் இறந்த 

பிறகு ெபான்னம்பலம்பிள்ைள ஊக்கக்குைறவாக இ ப்பைத த யார் 
அறிந்தி ந்தார். அவைர ேநாில் கண்டேபா  த யா க்குப் பைழய 
நிைன கெளல்லாம் வந்தன. 
 
    "இப்ேபா  உங்கள் ஜமீன் எப்ப  இ க்கிற ?" என்  த யார் ேகட்டார். 
 
    "எங்கள் ஜமீனா? எனக்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? என் ைடய மகராஜன் 
எப்ேபா  ேபானாேனா அப்ேபாேத என் ஜீவ ம் ேபாய்விட்டெதன்ேற ெசால்ல 
ேவண் ம். இப்ேபா  நைடப் பிணமாகத் தான் இ க்கிேறன்." 
 
    "அங்ேக இப்ேபா  நீங்கள் ஸ்தானாதிபதியாக இல்ைலயா?" 
 
    "இ ந்ேதன்; ெபய க்கு மாத்திரம் அப்ப  இ ந்ேதன். அ ைம அறியாத இடத்திேல 
இ ப்பதில் என்ன பயன்? அதனால் தங்கைளத் ேத  வந்  விட்ேடன்." 
 
    அந்த வார்த்ைதகள் த யார் ெநஞ்சில் மிக்க இரக்கத்ைத உண்டாக்கின; 'இவர் 
எத்தைகய மனிதர் ! ஆயிரம்ேபர் இ ந்தா ம் அவர்கள் இவ க்குச் 
சமானமாவார்களா? இவைர அ கில் ைவத் க் ெகாள்வதற்கு எவ்வள  தவம் 
ெசய்தி க்கேவண் ம்!' என்  எண்ணி வ த்த ற்றார். 
 
    ெபான்னம்பலம்பிள்ைள தம் க த்ைத அைமத் , 
 
        "தானா பதிெய ம் ேபாமாத் திரெமன் றமிழ ைம 
        ஆனா லறிவ  நீமாத் திரெமனக் காதர  
        நானா விதத்தி ங் காேண ைன ற் ம் நம்பிவந்ேதன் 
        மானா கராெதாண்ைட நாடா வழகப்ப மன்னவேன" 
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    என்  பாடைலக் கூறினார். 
 
    த யார், "நீங்கள் இங்ேக வந்த  என் பாக்கியம். இந்த  உங்க ைடய . 
ெசௗக்கியமாக இங்ேகேய இ க்கலாம்" என்  அன்  த ம்பக் கூறினார்; அவ க்கு 
ேவண் யவற்ைறெயல்லாம் உதவிப் பா காத்  வந்தார். 
 
    அவ்வா  ெபான்னம்பலம்பிள்ைள தி ெநல்ேவ யில் இ ந்த காலத்தில் 
ெசாக்கம்பட் யி ந்த சிவராமத்ேதவாிடம் பலர் வந் , "உங்கள் ஜமீன் 
ஸ்தானாதிபதி அங்ேக ேபாய் இ ப்ப  உங்க க்கு அெகௗரவமல்லவா?" என்  
கூறினர். ஜமீன்தார் ஆைற அழகப்ப த யா க்கு அடங்கினவர். ஆத ன் தம்ைமப் 
பற்றி த யார் ஏேத ம் தவறாக எண்ணிவிட்டால் என்ன ெசய்வெதன்ற அச்சம் 
ஜமீன்தா க்ேக உண்டாயிற் . ஆத ன் ெபான்னம்பலம்பிள்ைளைய மீட் ம் 
ெசாக்கம்பட் க்கு வ விப்பதற்கு யன்றார். பிள்ைளயின் வி ப்பத்தின்ப ேய 
தி மைலயில் தி ப்பணிகள் ெசய் ெகாள்ளலாெமன்  ெசால் ய ப்பினார். 
 
    தம் க த்  ற் ப்ெப ெமன்பைத உ தி யாக அறிந் ெகாண்ட ெபான்னம்பலம் 
பிள்ைள த யாாிடம் விைடெபற் ச் ெசாக்கம்பட்  வந் ேசர்ந்தார். பிறகு தம் 
ெபா ைள விேசஷ மாகச் ெசலவிட் த் தி மைல ஆண்டவர் ஆலயத்திற் சில 
தி ப்பணிகள் இயற் வித்தார். அவற்ைற இயற்றிய பின்னர் அவர் மனம் ஒ வா  
ஆ த ற்ற . 
 
    ெசாக்கம்பட்  ஜமீனில் பல குழப்பங்கள் ேநர்ந் தன. பட்டத்தின் உாிைமபற்றிப் பல 
கலகங்கள் நிகழ்ந்தன. ெபான்னம்பலம் பிள்ைள அவற்றில் ஊக்கம் ெகாள்ளவில்ைல. 

ைமப் ப வத்தில் அவ க்குத் ெதய்வ சிந்ைத ம் தமிழன் ேம பற் க் ேகாடாக 
இ ந்தன. அவர் 1762-ஆம் ஆண் *(ெகால் லம் ஆண்  937, மாசிமாதம் 7-ஆம் ேததி) 
சிவபத மைடந்தனெரன்  ெதாிகிற . 
 
    மதி கி ம் தமிழ்ப் லவ ம் சிவபக்திச் ெசல் வ மாகிய ெபான்னம்பலம் 
பிள்ைளயின் ெசயல் ஒவ் ெவான் ம், 'அவர் சாதாரண மனிதர்கேளா  ேசர்த்  
எண் தற்குாியவரல்லர்; மனிதவர்க்கத் தில் தமக்ெகன்  தனிச்சிறப் ைடய 
ஸ்தானத் க் குாியவர்' என்ேற நிைனக்கச் ெசய் ம். 
 
    {குறிப் : ெபான்னம்பலம் பிள்ைளையப் பற்றி நான் எ திய வரலா க க்கு 
ஆதாரமாக உள்ளைவ 'வடகைர ெயன்ற ெசாக்கம்பட் ப் பாைளயப்பட் ச் சாித்திரம்' 
என் ம் த்தக ம் நான் ேகள்வி ற்ற கர்ண பரம்பைரச் ெசய்திக ேமயாம்.} 
---------------------- 
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21. "எங்கள் பாவம்!" 

 
    ெதன்னாட் ச் ைசவமடங்களில் ஒன்றாகிய ம் தமிழ் வடெமாழி வித் வான்கள் 
பலைர ம் சங்கீதத் தில் திறைம ெபற்றவர்கைள ம் ஆதாித் ப் பா  காத்த ெப ைம 
வாய்ந்த மான தி வாவ ைற யாதீனத்தில் ஏறக்குைறய 200 வ ஷங்க க்கு 

ன்  தி ச்சிற்றம்பல ேதசிகர் என் ம் ெபாியார் ஆதீன கர்த்தராக இ ந்  
விளங்கினார். அவர் சிவஞான ம் தவெவா க்க ம் உைடயவர். அவர் காலத்தில் 
ஆதீன நிர்வாகங்கைள உலகியலறி ம் கணக்கு வழக்குகளில் திறைம ம் 
நம்பிக்ைக ம் கு பக்தி ம் வாய்ந்த தம்பிரான்கேள கவனித்  வந்தனர். 
தைலைமயதிகாரத்ைத ைடய தம்பி ரா க்குப் ெபாிய கா பா  என் ம் ெபயர் 
வழங்கும். அவ க்கு அ த்தப யாகச் சின்னக் கா பா  த ய ேவ  பல 
உத்திேயாகங்க க் குாிய தம்பிரான்கள் இ ந்தனர். 
 
    மடத்தில் இவ்வா  ேவைலகைளக் கவனித் க் ெகாண் ந்த தம்பிரான்கேளா  
தமிழ்கற்ேபா ம் வடெமாழி பயில்ேவா ம் ைசவசித்தாந்த சாஸ்திரல் கள் பாடம் 
ேகட்ேபா மாகிய ேவ  பல தம்பி ரான்க ம் இ ந்தனர். அத்தம்பிரான்க ைடய 
ஒ க்க ம், சிவசின்னங்கள் விளங்கும் தவக்ேகால ம் தி வாவ ைறையச் 
சிவராசதானி ெயன்ேற நிைனக்கச் ெசய்தன. 
 
    தம்பிரான்கள் ற  ண்ட டேன மடத்தின் உத்திேயாகத்தில் ேசர்க்கப் 
ெப வதில்ைல.அத் தைகயவர்க ைடய நிைல ப ப்ப யாக உயர்ந்  
ெகாண் வ ம்.ெபா ைம ம் ஒ க்கச் சிறப் ம் உைடயவர்கேள நாளைடவில் சிறந்த 
உப சாரத்ைதப் ெப ம் நிைலைய அைடவார்கள்.பந்தியிேல உண  ெகாள் ம் 
தம்பிரான்க க்கு நைடெப ம் உப சாரங்களில் பல தரங்க ண் .உண வைகயி ம் 
இைலயின் அளவி ம் ெதான்ைன த யவற்றி ம் ேவ பா கள் 
இ க்கும்.பந்தியில் ஒ  தம்பிரா க் குக் கிைடக்கும் ஸ்தானத்ைதக் ெகாண்ேட மடத் 
தில் அவ க்கு உள்ள மதிப்பின் அளைவ உணர்ந்  ெகாள்ளலாம்.நீண்ட இைல ம் பல 
ெதான்ைனக ம் சிறந்த அன்ன ம் பலவைக வியஞ்சனங்க ம் பைடக்கப்ப ம் தல் 
வாிைசயிேல கா  பா த் தம்பிரான் ேபான்றவர்கேள இ ந்  உண் வார் கள்.வர 
வர இைலயின் நீளம் குைற ம்;வியஞ்சன ங் குைற ம்,ேவ  வைகயான அன்னம் 
பாிமாறப் ப ம். 
 
    ஆசிாியாிடத்தில் வந்தைடந்த சிஷ்யன் சுைவ த யவற்றிேல க த்ைத ஊன்றாமல் 
எ  கிைடத் தா ம் அ ந்த ேவண் ம் என்ப  ற்க த்தாத ன் அத்தைகய ஏற்பா  
அைமந்த  ேபா ம்! அந்தச் ேசாதைனயில் ேதர்ச்சி ெபற்ேறார் பிறகு நன் னிைலைய 
அைடவார்கள்.தம்பிரான்க ைடய கூட்டத் க்குத் தி க்கூட்டம் என்  ெபயர். சிறிய 
குட் த் தம்பிரான்கைளக் குட் த் தம்பிரான்க ெளன் ம் குட் ெயன் ம் வழங்குவ  
மடத்  வழக்கம். 
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    ன்ேன குறிப்பித்த தி ச்சிற்றம்பல ேதசிகர் காலத்தி ம் பந்தியில் அத்தைகய 
தராதரங்கள் இ ந்  வந்தன.அக்காலத்தில் விக்கிரமசிங்க ரத் தில் உதித்  இலக்கண 
இலக்கியப் பயிற்சி ைடயவ ராக விளங்கிய  சிவஞான னிவர் பல தம்பிரான் 
களாேல அைழக்கப்ெபற்  வந்  தி வாவ ைற யி ள்ள தி க்கூட்டத்தாேரா  
ஒ வராக இ ந்த னர்.ஆதீனத்திற் ேசர்ந்தேபா  அவர் இளைமப் பிராயத்தின ராக 
இ ந்தனர்.வ ஷ  அைடவிேல பின் வ ந்த வ ர்க க்குக் கிைடக்கும் ைறப்ப  பந்தி 
யில் அவ க்குக் க ைடசி இைலதான் த ர ப்ப ட்ட . அந்த  இைல அள வில் மிக ச் 
சிறிய ;விய ஞ்ச ன ங் க ளிற் சில  ப ாிமாற ப்ெப ம்;மிக ம் ம ட்ட மான  அாிசி ம் 
அன்ன ம் ெபய ர ள வில் ெநய் ம் ப ைடக்க ப் ெப ம்.அவ க்கு ன்  இ ந்த  சில ம் 

த ன மாக  வ ந்த வர்க ளாத ன் அத்த ைகய  உப  சார த்ைதேய ெபற்ற ன ர். 
 
    ஒ நாள் ப ந்தி ந ட ந் ெகாண் ந்த .சிவ  ஞான  னிவ ம் அவ க்கு ன் இ ந்த  
சில ம் தாம் ெபற்ற  உண ைவ உண்ண மாட்டாத வ ராகி விழித்த ன ர்.அன்  
அவ ர்க க்குக் கிைடத்த  அன்ன ம் அ கா ம் கிைடத்த வ ற்ைறவிட  மிக ம் ம ட்ட மாக ப் 

ளியம் ைவப் ேபான்ற  நிற ம் வ றட் சி ம் உைடயதாக  இ ந்த . அாிசியின் 
உ வ ேம ெதாிய வில்ைல.ைகயில் அத ைன எ த்தால் வாய்க்குள் இட மனம் 
வரவில்ைல. அந்த அன்ன ம் நன்றாகப் பக்குவம் பண்ணப்படவில்ைல. "இைத 
யாரப்பா ெபாங்கினான்?" என்  ஒ வர் ேகட்டார். "யாேரா ஒ  ெகாங்கன்" என்  
ஒ வர் விைட பகர்ந்தார். மற்றவர்கள் அதைன உண்ணமாட்டாமல் அங்குமிங்கும் 
பார்த் க்ெகாண் ந்தனர். ன் வாிைசகளில் இ ந்தவர்கேளா நன்றாக உண்ணத் 
ெதாடங்கினர். இந்த நிைலயில் தமிழ்க் கல்வி ைடய அவர்களில் ஒ வர் தமக்குக் 
கிைடத்த அன்னத்ைதப் பற்றி ஒ  ெசய் ள் ெசய்யத் ெதாடங்கி, 
 
 
        "ெகாங்கன்வந்  ெபாங்கினான் 
        ேகாழியாிசிச் ேசாற்றிைன" 
 
    என்  தல ையக் கூறினார். அ த்தவர், 
 
    "சங்கமங்கள் கூ ேய சாப்பிடத் ெதாடங்கின" 
 
    என்  இரண்டாவ  அ ைய உைரத்தார். 
 
    ன்றாமவர், "சாப்பாட் ற் கண் இல்லாமல் அங்கும் இங்கும் பார்க்கிறீேர" என்ற 
க த்ைதயைமத் , 
 
        "அங்குமிங்கும் பார்க்கிறீர் 
        அ தினிற்கண் ணில்ைலேய" 



 143

 
    என்  ன்றாவத யிைனப் பா னார். அ த்தப  சிவ ஞான னிவர் 
உட்கார்ந்தி ந்தார். நான்காவத  எஞ்சி நின்ற . 
 
        "எங்கள்பாவ ெமங்கள்பாவம் 
        எங்கள்பாவ மீசேன" 
 
    என்  அவர் அதைன ம் பா  த்தார். தல் ன்  அ கைளச் ெசான்னவர்கள் 
அந்த நான்காவ  அ யிேல அைமந் ள்ள கவிச்சுைவையக் கண் , "நன்றாக 
இ க்கிற  !" என்  சிரக்கம்பம் ெசய்  ஆரவாாித்தார்கள். எல்ேலா ம் ேசர்ந் , 
 
        "ெகாங்கன் வந்  ெபாங்கினான் 
              ேகாழியாிசிச் ேசாற்றிைனச் 
        சங்கமங்கள் கூ ேய 
              சாப்பிடத் ெதாடங்கின 
        அங்குமிங்கும் பார்க்கிறீர் 
              அ தினிற்கண் ணில்ைலேய 
        எங்கள்பாவ ெமங்கள்பாவ 
              ெமங்கள்பாவ மீசேன" 
 
    என்  பா னர். 
 
    அவர்கள் அங்ஙனம் கவி பா யைத அந்தப் பந்தியிேல இ ந்த 
ெதாண்ைடமண்டலத் ச் ைசவ ேவளாளச் ெசல்வர் ஒ வர் ேகட்டார். பந்தி ந்த 
பிறகு சிவஞான னிவைரக் கண்  ேபசி அவ ைடய ேபரறிைவ ணர்ந்தனர். 
அப்பால், "ெதாண்ைட நாட் க்கு எ ந்த ளினால் அங்ேக தங்கி இ க்கலாம்" என்  
ேவண் னர். தி க்கூட்டத்ைத விட் ப் பிாிவதற்கு அம் னிவ க்கு மனம் வரவில்ைல. 
அவ்ேவளாளர் வற் த்தியேதா  பண்டார ஸந்நிதிகளிட ம் ெதாிவித்  அ மதி 
ெபற்  அவைர அைழத் ச் ெசன்றனர். சிவஞான னிவர் ெதாண்ைடமண்டலம் 
ெசன்  ெசன்ைன, ெதாட் க்கைல, குளத் ர் த ய இடங்களி ம் காஞ்சீ ரத்தி ம் 
இ ந்  வந்தனர். அப்ேபா  அவர் இயற்றிய அாிய ல்க ம் உைரக ம் 
தமிழ்நாட் ன் ெசல்வங்களாக இன் ம் விளங்குகின்றன. சிவ ஞானேபாதத் க்கு 
மகாபாஷ்யம் இயற்றிப் ெப ம் கழ்ெபற்ற அப்ெபாியார் தி வாவ ைறயாதீன 
வித் வானாயினர். பிற்காலத்தில் அவ்வாதீனத்தில் 16-ஆம் பட்டத்தில் தைலவராக 
இ ந்த ேமலகரம்  சுப்பிரமணிய ேதசிகர் அவைர, "ஆதீன குல ெதய்வம்" என்  
பாராட் வ ண் . 
------------------------ 
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22. ஒ வன் தானா? 
 
    சங்க காலத் ப் லவர்க ள்ேள கபிலெரன்பவர் தைலைம ெபற்றவர். லைம 
நிரம்பிய மாேறாக்கத்  நப்பசைலயார் த ய ெப மக்கள் பலரால் அவர் 
பாராட்டப்ெபற்ற ெப ைம வாய்ந்தவர். பாாிெயன் ம் வள்ள க்கும் அவ க்கும் 
இ ந்த நட்  மிக ம் சிறந்த . பாாியி ைடய வாழ்நாளிேல ேவ  எங்கும் ெசல்லாமல் 
அவன  ஆஸ்தான வித் வானாகேவ அவர் இ ந்  வந்தார். 
 
    பாாி ம் கபிலாிடத்தில் ெப மதிப்  ைவத்தி ந்தான்; தன் ைடய நண்பராக ம் 

லவராக ம் மந்திாியாக ம் அவைர எண்ணி ஒ கிவந்தான். அவ ைடய மகளிர் 
இ வ ம் கபில ைடய மாணாக்கியர்களாக இ ந்  தமிழ் கற் வந்தனர். 
 
    பாாியி ைடய குணங்கைள ம் ெசயல்கைள ம் பா வதில் கபில க்கு ஒ  
தனியான மகிழ்ச்சி இ ந்த . பிறைரப் பா வதற்கு அவர் மனம் இடங் 
ெகா ப்பதில்ைல. பாாியி ைடய ெகாைடச்சிறப்ைபக் குறித்  அவர் பல 
ெசய் ட்கைளப் பா னார். 
 
    கபில ைடய இைணயற்ற ெப ம் லைம தமிழ் நா  வ ம் பரவியி ந்த . 
அவ ைடய வாக்கினால் ஒ  ெசய் ேள ம் ெபற ேவண் ெமன்  அரசர்கள் 
தவங்கிடந்தார்கள். பல ேவ  லவர்கள் ற் க் கணக்கான ெசய் ட்கைளப் 
பா யி ப்பி ம் அவற்றால் அவர்க க்குப் ரணமான தி ப்தி உண்டாகவில்ைல. 
கபிலர் பாட்  ஒன் க்கு அவ்வள ம் ஈடாகமாட்டாெவன்ப  அவர்கள் நிைன . 
'ெபாய்யா நாவிற் கபில' ைடய பாட்ைடப் ெப தைலப்ேபான்ற பாக்கியம் 
ேவறில்ைலெயன்ப  ரவல ம் லவ ம் ஒ ங்ேக ஒப் க் ெகாண்ட விஷயம். 
 
    ' ந் ேற ஊர்கைள ைடய பறம்  நாட் க்கு இந்தப் பாாி தைலவன். இவ க்கு 
இ ப்பேதா ஒ  மாைல. சில சிறிய அ விகேள இவ ைடய நதிகள். இவ க்கு 
அைமந்த பாக்கியந்தான் என்ன! உலகுள்ளள ம் மைறயாத கைழயல்லவா இவன் 
அைடந்  விட்டான்! நமக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஊர்கள் உள்ளன. எவ்வளேவா 
மைலகள் நமக்குச் ெசாந்தம். நதிகள் பல நம் நாட்ைட வளம்ப த் கின்றன. இ ந்  
என்ன பயன் ! கபிலர  வாய் ெமாழியால் நம் நா  வளம ெபறவில்ைலேய! ஆயிரம் 
ஆபரணங்கைள நாம் அணிந் ம் என்ன பயன்? அவ ைடய ெசய் ள் ஒன் க்கு 
ஈடாகுமா? நம் ைடய மணி தான் அைத நிகர்க்குமா? அவர் பா ம் பாட்  
உலகுள்ளள ம் நிற்கும். இந்த அலங்காரங்கள் இன்ேற அழிந்தா ம் அழி ம்' என்  

ைட ேவந்தர்கள் எண்ணி ம கினர். 
 
    பாாியின் பாக்கியத்ைதத் தமி லகு ம் ெகாண்டா ய . "கபிலர் 
மற்றவர்களிடம் ஒ  குண ம் இல்ைலெயன்  எண்ணி விட்டாேரா? பாாிையப் 
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ேபான்றவர்கள் இந்த உலகத்தில் இல்லாமலா ேபாய் விட்டார்கள்? அவ க்கு என்ன 
அவ்வள  பக்ஷபாதம்? நல் ைசச் சான்ேறாராகிய அவர் யாைர ம் ஒ ப யாகக் 
க தேவண் யவரல்லவா? அப்ப யி க்க, ேவ  யாைர ம் அவர் பாடாமல் 
எப்ெபா ம் பாாியின் கைழேய பாராட் க் ெகாண் ப்ப  நியாயமா? தமிழ்நா  

வதற்கும் அவர் உாியவர். அவர் எங்ேக ேபானா ம் அவ ைடய லைமக்கு 
உயர்  அளிக்கப்ப ம். அவைர யாவ ம் ேபாற் வார்கள். அவேரா ஒ  ைலயில் 
ஒ  சி குன்றில் அடங்கி ஒ ங்கி இ க்கின்றார்" என்  சிலர் குைற கூறினர். 
 
    கபிலர் மனம் பாாியின் ஆதரவிேல இன்பம் கண்டேதயன்றிப் பல இடங்க க்கும் 
ெசன்  பலைர ம் பார்த் ப் பாராட்ட ேவண் ெமன்  வி ம்பவில்ைல. 
தமிழ்நாட் ேல ள்ள வள்ளல்க ம் சிற்றரசர்க ம் ேவ  சில ம் அவைர வி ம்பி 
நிற்ப  அவ க்கு ஒ வா  ெதாிந் ம் பாாிைய ஒ  கணேம ம் பிாிந்  ெசல் ம் 

ணி  அவ க்கு உண் டாகவில்ைல. அந்த வள்ள ன் அன்பிேல அவர் மனம் 
கட் ப்பட்  நின்ற . 
 
    "பாாிைய எப்ேபா ம் பா க்ெகாண்ேட இ க் கிறாேர;அவைரப் ேபால இங்ேக 
ேவ  யா ம் இல்ைலேயா?" என்  சிலர் கூறிய  அவர் ெசவிக்கு எட் ய . அவர் 
மனத் க்குள் சிாித் க் ெகாண்டார்; 'இந்த உலகம் இவ்வள  ேபைத 
ைமையஉைடயாதா? பாாியின் ெப ைமைய இவர்கள் ற் ம் உணரவில்ைலேய!' 
என்  எண்ணி னார்.'பாாிையப் ேபான்றவர்கள் இல்ைலயா?' என்  இவர்கள் 
ேகட்கிறார்கள். ஆம்; உண் . அவர் இன்னாெரன்  இவர்க க்குத் ெதாிவிப்ப  நம் 
கடைமேய' என்  அவர் நிச்சயம் ெசய்தார். 
 
    ஒ  நாள் ேவற் நாட் ந்  வந்த பல லவர்க ம் ேவ  ெசல்வர்க ம் 
நிைறந்தி ந்த கூட்டத்திேல கபிலர் குந்தார். யாவ ம் அவாிடம் மாியாைத காட் னர். 
அவர்களிடம் அன்ெபா கப் ேபசி உபசாித்தார். ேபச்சுக்கு இைடேய, "இந்தப் 

லவர்கள் ைபத்தியக்காரர்கள்" என்  கூறினார். யாவ ம் தி க்கிட்டனர். "ஏன்? 
எதற்காக இப்ப  இவர் கூ கிறார்? இவ ம் ஒ  லவர் அல்லவா?" என்  பலர் 
பலவிதமான ேகள்விகைளத் தம் மனத் க்குள்ேள ேகட்டனர். 
 
    கபிலர், "ஆமாம்; இவர்கள் ைபத்தியக்காரர்கேள. பாாிைய இப்ப  எல்ேலா ம் 
ேசர்ந்  எப்ேபா ம் பா க்ெகாண் க்கிறார்கள். பாாி, பாாி என்  அந்த 
ஒ வைனேய இவர்கள் பா கிறார்கள். பாாிைய விட்டால் இவர்க க்கு ேவ  
ஒ வ ம் கிைடக்க வில்ைலயா?" என்  ேகட்டார். 
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    அந்தக் க த்ைத ைடயவர்க ம் அேத வினாைவ ேவறிடங்களிற் ேகட் க் 
ெகாண் ந்தவர்க மான பலர் அங்ேக இ ந்தனர். அவர்கள் 'என்ன இ ? நாம் 
ெசால் வைத இவ ம் ெசால் கிறாேர! நாம் இவைர எந்தக் ேகள்வி ேகட்க 
எண் கிேறாேமா அைதேய இவர் ேகட்கிறாேர! என்ன விபாீதம்!' என்  
எண்ணினார்கள். கபிலர் ேமேல என்ன ெசால்லப்ேபாகிறாேராெவன்  அவர் 
வாையேய அவர்கள் பார்த் க்ெகாண் ந்தனர். 
 
    "பாாிையேய இவர்கள் கழ்வ  எவ்வள  ேபைதைம! பாாிதானா இந்த 
உலகத்ைதக் காப்பாற் கிறான்? ேவ  ஒ வ ம் இல்ைலயா?" என்  ேம ம் சில 
வினாக்கைளக் கபிலர் ெவளியிட்டார். கூட்டத்தினர் அவ்வள  ேப ம் பிரமித்  
ஒன் ம் ேபசாமல் இ ந்தார்கள். 'இதற்கு யார் விைட ெசால்வ !' என்ற எண்ணேம 
அவ்வள  ேபர்க ைடய மனத்தி ம் எ ந்த . 
 
    "பாாிையப் ேபான்றவர் ஒ வ ம் இல்ைலயா? இல்ைலெயன்  ெசான்னால் அ  
ெபாய்யாகும். ஒ வேர ம் இல்லாமற் ேபாய் வி வாரா? இ க்கிறார்; உண்ைமயில் 
இ க்கிறார்." 
 
    கூட்டத்தின க்குப் பின் ம் வியப்  அதிகமாயிற் . "யார் அவர்?" என்  சிலர் 
ேயாசித்தனர். "அவைர ஏன் இவர் பாடவில்ைல?" என்  சிலர் ேகட்டனர். 
 
    "ஆம், நான் உண்ைமையத் தான் ெசால் கிேறன். பாாி பாாிெயன்  பல ஏத்தி 
ஒ வைனேய இச்ெசந்நாப் லவர் கழ்வர். பாாி ஒ வன் மாத் திரம் அல்லன்; 
இன் ம் ைகம்மா  க தாமல் உலகு ரக்கும் தன்ைம ைடயார் ஒ வர் உளர். 
அவைர நீங்கள் யாவ ம் அறி ர்கள்." 
 
    கூட்டத்தினர் யாவ ம் ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க்ெகாண்டனர். ஒ வ க்கும் 
அந்த மந்திரம் விளங்கேவ இல்ைல. 
 
    "உலைகப் பா காக்கும் மாாி இல்ைலயா? பாாி ஒ வன்தானா? ஈண்  உலகு 

ரப்ப  பாாிக்கு மாத்திரந்தானா உாிைம? மாாி ம் உண்  ஈண்  உலகு ரப்ப " 
என்  கபிலர் கூறி த்தார். 
 
    அைலேயாய்ந்த கட ேல திடீெரன்  ெகாந்த ளிப்  உண்டான  ேபால 
மகிழ்ச்சியின் அறிகுறி யாகிய ேபெரா  அப்ேபா  எ ந்த . 
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    "ம ப ம் பாாியின் கழ்தானா?" என்  சிலர் த்தனர். கபிலைரக் குைற 
கூறியவர் களின் கங்கள் ஒளியிழந்தன; அவர்கள் ஏமாந்  ேபாயினர். யாவ ம் 
பிாி ம் ேபா , "பாாிக்காகேவ கபிலர் பிறந்தி க்கிறார்; கபில க்காகேவ பாாி 
பிறந்தி க்கிறான்" என்  ேபசிக் ெகாண்டார் கள். 
 
    கபிலர் அன்  கூறியேத பின் வ ம் அவர  ெசய் ளில் அைமந்தி க்கின்ற . 
 
        "பாாி பாாி என் பல ஏத்தி 
        ஒ வற் கழ்வர் ெசந்நாப் லவர் 
        பாாி ஒ வ ம் அல்லன் 
        மாாி ம் உண்டீன் லகு ரப் ப ேவ." ( றநா , 107.) 
--------------------------- 
 

23. உயிர் மீட்சி 
 
    தமிழ்நாட் ற் பழங்காலத்தில் நாட் ப் பிாி கள் பலவா  இ ந்தன. 
இப்ெபா ள்ள பிாி  க க்கும் பண்ைடக் காலத் ப் பிாி க க்கும் ேவற் ைமகள் 
பல. தி க்ேகாவ ம் அைதச் சார்ந்த பகுதிக ம் ேசர்ந்  ஒ  சி  நாடாக இ ந்தன; 
அதற்கு மைலயமானா  என்  ெபயர்; அப்ெபயர் மலா  என்  ம வி ம் வழங்கும். 
 
    அந்நாட்ைடப் பரம்பைரயாக ஆண் வந்த சிற் றரசர்க க்கு மைலயமான் என்ப  
கு ப்ெபயராக வழங்கிவந்த . அந்தக் கு யினர் ரத்தி ம் ெகாைடயி ம் சிறந்தவர். 
அந்தக் கு யிேல பிறந் தவர்கள் ேசர ேசாழ பாண் யர்க ைடய பைடயில் 
ேசனாதிபதியாக இ ந்  விளங்கினார். மைலயமான் தி க்காாி ெயன்பவன் 
அக்கு யிேல பிறந்த வன்.அவன் ெபாிய ரன். எந்த அரச க்குப் பைடவன்ைம 
குைறவாக இ க்கிறேதா அவ்வரசன் காாியின் ைணைய ேவண் வான். அவன் 

ைண யாகப் ேபானால் அப்பைடேய ெவற்றி ெப ெமன்பதில் யா க்கும் ஐயம் 
இரா . ஆத ன் ைட ேவந்தர்க க்குத் ைணயாகச் ெசல் வேதஅவ ைடய 
வாழ்க்ைகத் ெதாழிலாயிற் . ைணையத் ப்  என்  லவர் கூ வர். மைலயமான் 
தி க் காாிைய,' ப்பின் மைலயன்' என்  அவர்கள் சிறப்பிப்பார்கள். 
 
    அவ்வா  தமக்குப் பைடத் ைணயாக நின்  ெவற்றிைய ஈட் த் த கின்ற அவ் 

ர க்கு ைட ேவந்தர் ஒ  ெப ஞ்சிறப் ச் ெசய்ய எண்ணினர். அவன் 
பரம்பைரயினர் ெபறாத சிறப் ெபான்ைற அவ க்குச் ெசய்ய ேவண் ெமன்  
ேயாசித்தனர். சிற்றரசர்கள் ைனதல் அக் காலத்தில் வழக்கமன் . அதைனயறிந்த 
ேவந்தர்கள், "இவன் சிற்றரசனாயி ம் ைன ம் சிறப்ைப இவ க்கு 
வழங்குேவாம். நம்  நம் தைலயில் இ த் தற்கு இவன் ைணவ ேய காரணம்; 
ஆத ன் இவ ம் யணிதல் எல்லா வைகயி ம் தக்கேத" என்  தீர்மானித் க் 
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காாிக்குத் தி  சூட் னர். அ வைரயில் காாியாக இ ந்த அவன் அன் தல் 
தி க் காாியானான். 
 
    மைலயமான் கு யினர் ரத்திற் ெபயர்ெபற்ற  ேபாலேவ ெகாைடயி ம் கழ் 
ெபற்றவர். அவர் க ள் தி க்காாி ெப ங்ெகாைடயாளியாக விளங்கினான். 
அறி ைடய லவர்க க்குக் கணக் கில்லாத ெபா ள்கைள வழங்கினான். 
மன்ன க்குத் ைணயாகப் ேபாய் ெவற்றியைடந்தால் அவர் த ம் பாிசுக்கு 
அளேவ ? அவ்வள  பாிைச ம் அவன் வித் வான்க க்ேக வழங்கி இன் வான். 
அவ ைடய ேதாள்வ யினால் அரசர் ெவற்றிெப வர்; லவர் பாிசு ெப வர். 
 
    அவ்வா  ேதாள்வ ைம ம் ெகாைடவ ைம ைடய மைலயமான் 
பரம்பைரயினைரக் கண்டால் பைகயர சர்கள் அஞ்சி ந ங்குவர். தமக்கு எதிர்வ ம் 
பைடக்கு மைலயமான் ைணயாக இ ப்பின் தம் ேசைன ேதால்வி ெமன்ற 
உ தியினால் மனமழிவர். அத்தைகய நிைனவினால் ஒ சாரா க்கு மைலயமான் 
கு யினிடத்  ெவ ப்  இ ந் வந்த . அங்ஙனம் ெவ ப்பைடய்தவர்க ள் 
கிள்ளிவளவன் என் ம் ேசாழன் ஒ வன். 
 
    அவன் காலத்தி ந்த மைலயமான் இறந் தான். அவ க்குச் சில இளங்குழந்ைதகள் 
இ ந்தன. தன்ைனப் ேபான்ற அரசர்க க்கு இ ேய  ேபாலத் ேதாற் ம் மைலயமான் 
கு ைய அ ேயா  அழித் விட ேவண் ெமன்ற எண்ணம் கிள்ளிவளவ க்கு 
உண்டாயிற் . மைலய மான  ண்ேட அற் விட்டால் தன் கவைலயின்றி 
இ க்கலாெமன்ப  அவன் நிைன . 'அதற்கு இ ேவ தக்க சமயம்' என்  அவன் 
உணர்ந்தான். 'இந்தக் குழந்ைதகேள இப்ேபா  மைலயமான் கு  யில் இ க்கிறார்கள். 
இவர்கள் வளர்ந்தால் பைக மன்னர் கு க்குப் பயத்ைத உண்டாக்குவர். ள் மரத்ைத 
இைளயதாக இ க்கும்ேபாேத அழித் வி  தல் நல்ல . இவர்கைளப் பி த் வந்  
ெதாைலத்  விட்டால் மைலயமான்குலம் ேவேராடழிந் வி ம்' என்  ணிந்  
வஞ்சகத்தால் அக்குழந்ைத கள்க் ெகாணரச் ெசய்தான். 
 
    மைலயமான் குழந்ைதகள் வந்தனர். அவர் க ைடய ேதகக்கட்ைட ம், 
இளைமைய ம் கிள்ளி வளவன் பார்க்கவில்ைல. பாம் க் குட் கைளக் கண் டால் 
மனிதன் எப்ப  அஞ்சுவான்! அப்ப  அவன் அஞ்சினான். பாம் க்குட் யின் அழகிய 
ேதாற்றத் ைத ம் இளைமைய ம் யார் பார்த்  வியப்பார்கள்? அதன் விஷந்தான் 
யாவர் கண் ன் ம் நிற்கும். கிள்ளிவளவ க்கு அச்சிறார்கைளக் கண்டேபா  
அத்தைகய எண்ணேம உண்டாயிற் . அக்குழந்ைத கைள யாைனக் காலால் இடறச் 
ெசய்  உயிர் வாங் கும்ப  கட்டைளயிட் விட்டான். 
 
    அந்தச் ெசய்தி எப்ப ேயா லவர்கள் கா க்கு எட் ய . ரத்ைத ம் 
ெகாைடைய ம் சிறப்பித் ப் பாராட் தைலேய ெதாழிலாக ைடய அவர்கள் 
மைலயமான் கு க்கு விளக்காக இ ந்த அக்குழந்ைத கள் அவிதைல வி ம்பவில்ைல. 
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கிள்ளிவளவன் அவர்கைள ட்ெச யாகக் கண்டான்; அவர்கேளா கற்பகத்தின் 
கீழ்க்கன்றாகக் கண்டார்கள். "ஐேயா! இந்தச் ேசாழ க்குக் கண் இல்ைலயா? இளங் 
குழந் ைதகள்! விரக்கு யில் உதித்த கான் ைளகள்! இவர்கைளக் ெகால்ல 
மனந் ணிந்தாேன! என்ன ெசய்ேவாம்!" என்  த்தனர். "யார் இவ க்குச் 
ெசால்வார்கள்?" என்  அவர்கள் ெந  ேநரம் ேயாசிக்கும்ேபா  ேகா ர்க்கிழாெரன்ற 

ல வர் ெப மான  ஞாபகம் அவர்க க்கு வந்த . 
 
    "அவர் யன்றால் அக்குழந்ைதகள் உயிர் ெப வர்" என்  அவர்கள் நிைனத்  
அவைர ேவண் னர். 
 
    ேகா ர்கிழார் அந்தப் ெப ங்கடைமைய ேமற் ெகாண்டார் அவர் தமி லக ம் 
மதிக்கப்ெபற் றவர். அவ ைடய ெமல் ய நாவி ந்  எ ம் ெசாற்க க்குப் 
பைடப்பலம் மிக்க அரசர்க ம் அஞ்சுவார்கள். 
 
    மைலயமான் மக்கைள யாைனக் காலால் இடறச் ெசய்வதற்ேகற்ற ஏற்பா கள் 
நைடெபற்றன. கிள்ளி வளவன் ஓாிடத்தில் நின் ெகாண் ந்தான். உடன் சிலர் 
நின்றனர். ஊர் ம் அந்தக் ெகா ய காட்சிையையக் கண்  கண்ணீர் விட்ட . 
கிள்ளிவளவேனா தன் கன்ெனஞ்சு உ காமல் தான் ெகாண்ட க த்ைத நிைறேவற் ம் 

ணிேவா  நின் றான். 'மைலயமான் கு  இன்ேறா  ஒழி ம்! லவர்கள் 
கைழப்ெபற்  இைடயறாமல் வந்த அப் பரம்பைரக்கு  காலம் வந் விட்ட . 

இக்குழந் ைதகள் உயிர் இன் ம் சிறி  ேநரத்தில் நீங்கிவி ம். இவர்கள் உயிர் 
நீங்கி ம் மைலயமான் கு ப் கழ் என் ம் மங்கா ; அ ேபால இவ்வளவ ைடய 
பழி ம் நீங்கா . இரண் ம் உலகுள்ளள ம் நிற்கும். ெதய்வத்திற்குக் கண் 
இல்லாமற்ேபாயிற்ேற!' என்  அறி ைடேயார் ைநந்தனர். 
 
    ன்ேன நி த்தப் ெபற்றி ந்த சிறார்கேளா திய இடத்ைத ம் கூட்டத்ைத ம் 
பார்த் ப் பயந்  அ ெகாண் ந்தனர். 
 
    அந்த நிைலயில் கிள்ளவளவேனா  இ ந்த கூட் டத்தினாிைடேய ஒ  பரபரப்  
உண்டாயிற் . மதிப் ள்ள ஒ வர் வ வதாகத் ெதாிந்த . யாவ ம் விலகி 
வழிவிட்டனர்; ேகா ர்கிழார் ேவகமாக வந்  அரசைன அ கினார்; அந்தப் 
பக்கத்தில் அரசன் நின்றி க்கும் காட்சிைய ம், மற்ேறாாிடத் தில் மைலயமான் 
குழந்ைதகள் அ ெகாண்  நிற்கும் ேகாலத்ைத ம், ேவெறா பக்கம் மதயாைன 
ெயான்  கால வைனப்ேபாலச் சமயம் பார்த்  ஏ வதற்கு நிற்கும் 
பாகர்கேளா ள்ள ெகா ைமைய ம் பார்த்தார். 
 
    அ  அ  குரல் கம்மிய சி வர்கள் யாைன ள்ள திக்ைக ேநாக்கினர். அப்ேபா  
அவர் கள் அ ைக சிறி  நின்ற . அந்த யாைனையப் பார்த்தேபா  அவர்க க்கு 
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விசித்திரமாகத் ேதாற் றிய . உடேன அ ைக மாறிய . அ ங்குழந் ைதக்கு ன்  
ெபாம்ைமைய ைவத்தால் அைதப் பார்த்  அ ைக ஓய்வ  அதன் இயல்பல்லவா? 
 
    அைதப் பார்த்தார் ேகா ர்கிழார். அவர் கண் ணில் நீர் ளித்த . அ காற  அ த 
சிறார் கள் யாைனையக் கண்  அதன் காட்சியிேல ஒன்றி அ ைக ஓய்ந்தன ெரன்பைத 

ணர்ந்  அவர்க ைடய ேபைதைமைய ம் இளைமைய ம் நிைனந்  இரங்கினார்; 
வளவைன ேநாக்கிப் ேபசத் ெதாடங்கினார். 
 
    "மகாராஜா க்கு ஒ  விண்ணப்பம். தி ச் ெசவி சாய்த்த ள ேவண் ம்" என்  
பணிேவா  கூறலானார். 
 
    "இப்ெபா ேத ெசால்லேவண் மா? அரண் மைனக்குள் ெசன்றபிறகு ெசால்லாேம" 
என்றான் கிள்ளி வளவன். 
 
    "இல்ைல. இப்ெபா ேத ேகட்ட ள ேவண் ம். இைதக் ேகட் விட்  இப்ேபா  
ெதாடங்கி யி க்கும் காாியத்ைதச் ெசய்யலாம்" என்றர் லவர். 
 
    ரவலனாயி ம் லவர் ெசால்ைல ம ப்பதற் குத் ணியவில்ைல. அந்தக் 
காலத் ப் லவர் ெப ைம அ ! 
 
    "சாி; ெசால் ங்கள்" என்றான். 
 
    "நீங்கள் பரம்பைரயாகப் கழ் ெபற்ற ேசாழர் கு யில் உதித்தவர்கள். சிபிச் 
சக்கரவர்த்தியின் பரம்பைரயில் ேதான்றியவர்கள். சிபியின் ெப  ைமைய இன்  
இதிகாசம் ஓ கின்ற . அவன் தனக்குச் சம்பந்தமில்லாத ஒ  றாவின் உயிைரக் 
காப்பாற் வதற்காகத் தன் உடம்ைபேய அாிந்  ெகா த்தான். பிறர் ன்பத்ைதப் 
ேபாக்கேவ தான் ன்பத்ைத ஏற் க்ெகாண்டான். அவன் கு யிற் பிறந்த நீங்கள் 
இத்தைகய காாியத்ைத ேயாசித்தல்லவா ெசய்யேவண் ம்? இவர்கள் யார்? உங்கள் 
கு க்குச் சமானமான கு யினர்களா? அல்லேவ. லைமையேய தமக்குச் ெசாத்தாக 
உைடயவர்கள  வ ைமையப் ேபாக்கி ஆதாிக்கும் கு யிற் பிறந்தவர்கள். 
இவர்க க்கு வ ம் ன் பம் லவர்க க்கு வ ம் ன்பேம யாகும்." 
 
    தன் ைடய பயத்தினால் அக் குழந்ைதகைளப் பைகப் பிண்டமாகக் க திய 
கிள்ளிவளவ க்குக் ேகா ர்கிழார் அவர்கைள வள்ளன்ைம ைடய கு  
யினெரன்பைத ஞாபக ட் னார். அ மட் மன் ; லவைரக் காக்கும் கு ைய 
அழித்தால் லவர் கூ ம் பழிக்கு ஆளாக ேந ெமன்ற அச்சத்ைத ம் அவர் குறிப்பாக 
உண்டாக்கினார்; 'ஏேத ! இந்தக் கு யினரால் விைள ம் பயம் ேபாக ேவண் ெமன்  
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எண்ணி ஒ  காாியம் ெசய்தால் லவர்கள் வாயில் விழேவண் ம் ேபா க்கிறேத! 
அவர்கள் பழிக்கு ஆளாவைதவிட இவர்கள் பைகக்கு ஆளாவேதேமல்' என்ற 
எண்ணங்கூட அவன் மனத்தில் உண்டாயிற் . 
 
    ேகா ர்கிழார் ேம ம் ெசால்லத் ெதாடங்கினார்: "உங்கள் கு க்குத் தகாத காாியம் 
இ ; உங்க ைடய தண்டைனக்குாியவர்க ம் அல்லர் இவர்கள். இைவ 
கிடக்கட் ம். இந்தக் குழந்ைதகைளச் சற் க் கண்திறந்  பா ங்கள். கத்தில் பால் 
வ கின ற . தம்ைம இப்ேபா  ெகால்லப் ேபாகிறார்க ெளன்  அவர்க க்குத் 
ெதாியா . அவ்வள  பச்ைசப் பசும் பாலகர்கள். ஏேதா திய இடமாக இ க்கிறேத 
என்  ெவ வி அ கிறார்கள். அதற் குள் அந்த யாைனையப் பார்த்த டன் அ ைக 
ேபாய்வி கிற . உயிைர வாங்க வந்த யாைனைய இவர்கள் விைளயாட் ப் 
ெபா ளாக நிைனக்கிறார்கள். இவ்வள  ேபைதைமைய ைடயவர்கள்! பாவம்! 
பச்ைசப் பசுங்ெகா ந் கள். இவர்கைளயா நீங்கள் ெகால்லத் ணிந்தீர்கள்! இேதா 
பா ங்கள் இவர் கள் நிைலைமைய." 
 
    கிள்ளிவளவன் பார்த்தான். ேகா ர்கிழார் கூறிய வார்த்ைதகள் அவன் ெநஞ்சிேல 
உைறத் தன. "பாவம்! இளங்குழந்ைதகள்" என்  அ கி ள்ளார் க்கும் 
ஒ ம் காதிேல பட்ட . அ கா ம் ட்ெசா யாகப் பாவித்தி ந்த அவர் கள  
இளைம அப்ெபா தான் அவன் கண் ணிேல பட்ட . அவன் மனத்திேல ஒ  
குழப்பம் உண்டாயிற் . அைத அவன  கக்குறிப்பால் லவர்பிரான் 
உணர்ந் ெகாண்டார்; "ஏேதா நான் ெசான்ேனன். எல்லாவற்ைற ம் ேயாசித் ப் 
பா ங்கள். அப்பால் உங்கள் இஷ்டம்ேபால் ெசய் ங்கள்" என்  விநயமாகக் 
கூறினார். 
 
    கிள்ளிவளவன் மனம் உ கிய . "நி த் ங்கள். அந்தக் குழந்ைதகைள 
விட் வி ங்கள்" என்  அரசன  கட்டைள பிறந்த . ேகா ர் கிழார் விைரவாக ஓ  
அந்த இளஞ்ேசய்கைளக் கட்  யைணத் க் ெகாண்டார். ஆனந்தத்தால் அவர் 
கண்களில் நீர் ெப கிய . அந்தச் சி வர்கள் யாேரா ஒ  திய மனிதர் தம்ைம 
யைணப்பதனால் பயந் ேபாய் அ தனர். அ தால் என்ன? அவர் தம் உயிர்கள் 
அன்  காலன் வாயி ந்  மீண் டன. { றநா , 46-ஆம் ெசய் ளிற் கண்ட 
ெசய்திைய விாித்  எ திய  இ .} 
-------------------     
 

24. தாய் நா  
 
    ெபற்ற தாையப் ேபாலேவ ேபசும் ெமாழிைய ம் பிறந்த நாட்ைட ம் ேபாற்றிப் 
பாராட் வ  மக்கள் கடைமயாகும். ெமாழிக்குத் ெதய்வமாகிய கைலமகைளத் 
தாயாகேவ க தி வழிப வ  ெபாி ேயார்கள் இயல் . அப்ப ேய நிலமகைள ம் 
அன்ைன யாக வணங்கி வ வ  நம் நாட் னர் வழக்கம். 
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    பண்ைடக்கால தற்ெகாண்ேட தம் தம் நாட் னிடத்ேத அன் ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைக மக்க க்கு இ ந்  வ கின்ற . காப்பி யங்களில் கட ள் 
வாழ்த் க்குப்பிறகு நாட் ப் படலம் ெசால்லப்ப கிற . அதனால் நாட்ைடப் பற்றிய 
ெசய்தியின் தைலைம விளங்கும். 
 
    மனிதராகப் பிறந்த யாவ க்கும் தாய் நாட் ன் மீ  அபிமானம் இ த்தல் இயல் . 
தி க்குறளில், 
 
        "சிைறநல ஞ் சீ  மிலெரனி  மாந்தர் 
        உைறநிலத்ேதா ெடாட்ட லாி " 
 
    என்பதன் விேசட ைரயில், பாிேமலழகர் 'ஆண்ைம ைடயாைரச் சி ைமேநாக்கி 
இ ப்பின்கட் ெசன்  தாக்கின், அவர் அ  விட் ப்ேபாதற் ணிவினரன்றிச் சாதற் 

ணிவினராவர்; ஆகேவ அவர்க் குப் ெப ம்பைட உைட ெமன்பதாம்' என்  
எ தியி க்கின்றார். பலத்திற் குைறந்த ரர்க ம் தம் ைடய நாட் னிடத்திேல ள்ள 
பற்றினால் பைகவைர எதிர்த்  ெவற்றி ெப வார்கள். அவர்கள் தம் ைடய நாட்ைட 
விட் ப் பிாிவைதக் காட் ம் சாவதற்குத் ணிந்தி ப்பார்க ெளன்ற ெசய்தி அவ் 

ைரயினால் ெதளிவாகின்ற . உயிாிடத்ேத உள்ள பற்றி ம் தாய் நாட் னிடத்  
ரர்க க்குப் பற்  மிகுதி ெயன்பைத இதி ந்  உணரலாம். 

 
    நக்கீரெரன் ம் நல் ைசப் லவர் தம் ைடய ஊராகிய ம ைரையச் சிலகாலம் 
நீங்கிச் ெசல்ல ேநர்ந்த . அப்ெபா  அவர், 
 
        "என்றினி ம ைர காண்ேபம் 
              எப்பகல் ச ந்த ேரசன 
        தன்றி  வ கள் காண்ேபம் 
              தாையெயஞ் ஞான்  காண்ேபம்" 
 
    என்  கூறி வ ந்தினாெரன்  சீகாளத்திப் ராணம் இயம் ம். அப் லவர் தம் 
நாட்ைடப் பிாிந் ெசல் வதனால் மிக்க வ த்தத்ைத அைடந்தாெரன்பைதேய 
அவ்வரலா  லப்ப த் கிற . 
 
    தி வாலவா ைடயார் தி விைளயாடற் ராணத்ைத இயற்றியவர் ஒ  பாண்  
நாட் ப் லவர். அவர் ெபயர் ெப ம்பற்றப் ர் நம்பி என்ப . அவர் கட ள் 
வணக்கெச ெசய் ட்கேளா  நாட் க்கும் வணக்கம் ெசய் ம் ெசய் ெளான்ைறப் பா  

ள்ளார். 
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        "ஆவியந் ெதன்றல் ெவற்பின் 
              அகத்தியன் வி ம் ந் ெதன்பால் 
        நாவலந் தீவம் ேபாற்றி 
              நாவலத் தீவந் தன் ள 
        வர்கட் காியான் நிற்ப 
              த்தமிழ்த் ெதய்வச் சங்கப் 
        பாவலர் ற்றி ககும் 
              பாண் நன் னா  ேபாற்றி" 
 
    என்ப  அப் பாடல். 
 
    தமிழ்ப் பிரபந்தங்களில் ஒ வைகயாகிய குற வஞ்சிகளில் குறத்தி தான் பிறந்த 
நாட் வளம் கூ  வதாக ஒ  பகுதி உண் . அப்பகுதிையப் ப ப் பா க்கு 
அக்குறமகளி க்கும் தாய் நாட்டன்  சிறப்பாக அைமந்தி ந்தெதன்பைதப் லவர்கள் 

லப்ப த்திச் ெசல் ம் ைற ெவளியிடப்ப ம். 
 
    'யா ம் ஊேர யாவ ம் ேகளிர்' என்ற விாிந்த அன் ைடய ெப ம் லவர்க ம் 
தம் ைடய தாய் நாட் ன்கண் ஒ  தனி யன்ைப ைவத்தி ந்தார்கள். தாம் தாம் 
ேமற்ெகாண்ட ெபா க்கு ஏற்பப் பல நா கைள ம் வ ணிக்கும் 
ஆற்ற ைடயவர்களாயி ம் தாய் நாட்டன்  அவர்கள் உள்ளத் ள் இ ந்  
வந்ததற்குாிய அைடயாளங்கள் அவர்கள் வாக்கினிைடேய இ த்தைலக் காணலாம். 
 
    பரதன் தன் நாட்ைடக் கடந்  சித்திர கூடத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்கிறாெனன்ற ெசய் 
திைய மகா கவியகிய கம்பர், 
 
    "காவிாி நாடன்ன கழ னி நாெடாாீஇ" 
 
    என்  லப்ப த் கின்றார். தம் ைடய தாய்நாடா கிய ேசாழநாட்ைட அங்ஙனம் 
சிறப்பித்தலால் அவ ைடய நாட்டன்  ெவளியாகின்ற . பின் ம், அ மன் சஞ்சீவி 
மைலையத் ேத ச்ெசால்ைகயில் பல நா கைளக் கண்  ெசன்றாெனன்  ெசால்கின் 
றார். அங்ேக ஒ  நாட்ைட அ மன் பார்த் ச் ெசன்றா ெனன்பைத, 
 
        "ெபான்னிநாட் வைம ைவப்ைபப் 
        லன்ெகாள ேநாக்கிப் ேபானான்" 
 
    என்  ெதாிவிக்கின்றார். அங்ேக ஏேதா ஒ  நாட் ன் ெப ைமையச் சு க்கமாக்க் 
குறிக்க வந்த கம்ப க்கு அவர  தாய்நாேட உவைமயாக ன்வந்  நிற்கின்ற . 
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    ேசக்கிழார் தாம் இயற்றிய ெபாிய ராணத்தில் ஒவ்ெவா  நாயன்மா க்கும் உாிய 
நாட்ைட ம் ஊைர ம் சு க்கமாகக் கூறிச் ெசல்கின்றார். சில இடங்களிற் சிறி  
விாி ம் உண் . தி க் குறிப் த் ெதாண்ட நாயனார் ராணத்திேலா அந் நாயனா 

ைடய வரலாற்ைறச் சில ெசய் ட்களாேல ெசால்  அதற்கு ன்  பல 
ெசய் ட்களால் ெதாண்ைட நாட் ன் வ ணைனைய விாிவாகச் ெசால் கின்றார். 
தாம் பிறந்த தாய்நாடாகிய ெதாண்ைடநாட்ைடப் பாராட் வதில் அவ க்கி ந்த 
ஊக்கத்ைத அந்த வ ணைனகள் நன்றாக விளக்குகின்றன. 
 
    கந்த ராணம் பா ய கச்சியப்ப சிவாசாாியார் தம் ல் ெதாண்ைட நாட்ைட ம் 
காஞ்சிமா நக ரத்ைத ம் வ ணிக்கின்றார். எல்லா நா களி ம் ேகாயில் ெகாண் ள்ள 

கக்கட ள் காப்பியத் தைலவனாக இ ப்ப, அக் காப்பியத்தில் ெதாண்ைட 
நாட்ைடச் சிறப்பிப்பதற்கு க்கியமான காரணம் அவ ைடய ேதசாபிமானேம ஆகும். 
 
    வில் த் ராழ்வார் பாரதத்தில் நாட்  வ  ணைன காணப்படவில்ைல; ஆயி ம் 
அந் க்குச் சிறப் ப்பாயிரம் கூறவந்த அவர் குமாரராகிய வரந் த வார் என்பவர் 
அதன்கண் தி ைனப் பா  நாட் ைடச் சிறப்பித் ப் பல ெசய் ட்கள் பா ள்ளார். 
தமிழ் ற் சிறப் ப் பாயிரங்களில் அத்தைகய நாட்  வ ணைனயின் விாி  
ெப ம்பா ம் இல்ைல. வரந்த  வார் தம் தந்ைதயாைரச் சிறப்பிக்கப் குந்த விடத் தில் 
தாய் நாட்ைட ம் பாராட்  யி த்தல் அவ ைடய தாய்நாட்டன்பின்மிகுதிக்கு ஓர் 
அைட யாளமாகும். அச் சிறப் ப் பாயிரத்தில் வில் த்  ராழ்வாைரப் பாரதம் 
பா ம்ப  ெகாங்கர் குலபதி வரபதி யாட்ெகாண்டான் ேகட் க் ெகாண்டா ெனன்ற 
ெசய்தி வ மிடத்தில் அவன் கூற்றாக, 
 
        "..... .... .... .... நீ ம் நா ம் 
        பிறந்ததிைசக் கிைசநிறபப் பாரதமாம் ெப ங்கைதைய 
        ... .... .... ..... ெசய்க என்றன்" 
 
    என்பைத அைமக்கின்றார். 'நாம் பிறந்த நாட் க் குப் கழ் உண்டாகும்ப  நீங்கள் 
பாரதத்ைத இயற்றேவண் ம்' என்  அவன் கூறினானாம். பார தம் இயற் வதனால் 
நாட் க்கு உண்டாகும் கைழ அவன் வி ம்பினாெனன்ற க த்  அவன  நாட் 
டன்ைபப் லப்ப த் கின்றதன்ேறா? 
 
    தாய்நாட்ைடப் பிாிந்தி த்தல் மிக்க யரத்ைத உண்டாக்கும். இ  ற்கூறிய 
நக்கீரர் வரலாற்றா ம் அறியப்ப ம். அதனால்தான் பண்ைடக் கால தல் ஒ வைன 
அவன  நாட்ைடவிட்  ஓட் வி  தல் ஒ  ெபாிய தண்டைனயாக விதிக்கப்பட்  வ  
கின்ற . தி க்குற்றாலப் ராணத்தில் பாதகங்கள் ெசய்த ஒ வைன ஊாினர் 
நாட்ைடவிட்  ஓட்  விட் டனெரன்  ஒ  வரலா  வ கின்ற . சிதம்பர ராணத்தில், 
பாண்  நாட் ற் பிறந்தவன் ஒ வன் ெசய்த குற்றத் க்காக அந் நாட் னின் ம் ஓட்டப் 
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பட்டாெனன்ற ெசய்திெயான்  உண் . இைவ ம் இவற்ைறப் ேபான்ற ேவ  
வரலா க ம் ன் கூறிய ெசய்திைய விளக்கும். 
 
    ஆகேவ, தாய் நாட்டன்  மக்க க்கு இ த்தல் இயல்ெபன்ப ம் அதைனப் 
பாராட் தல் லவர்க ளிடத் ம் பிறாிடத் ம் காணப்ப வ ெதன்ப ம், தாய் நாட்ைடப் 
பிாிதல் ன்பத் க் கிடமாவ ெதன் ப ம் இ கா ம் ெதாிவித்த ெசய்திகளால் 
அறியலாகும். 
 
    ----------------------------------------------------------- 
 


