
 
 
 

நல் ைரக்ேகாைவ (கட் ைரகள்) 
தற் பாகம் 

உ.ேவ.சாமிநாைதயர் எ திய . 
 
 

nalluraikkOvai - 1 
of u.vE cAminAta aiyar 

In tamil script, unicode/utf-8 format 
 
 
    Acknowledgements: 
    Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing a scanned image 
    version of this work for the etext preparation. 
    This etext has been produced via Distributed Proof-reading Implementation and 
    we thank the following volunteers for their assistance: 
    Anbu Jaya, S. Karthikeyan, G. Mahalingam, R. Navaneethakrishnan, 
    P. Thulasimani, Thamizhagazhvan and V. Devarajan. 
    Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland. 
 
    © Project Madurai, 1998-2012. 
    Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
    of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
    Details of Project Madurai are available at the website 
    http://www.projectmadurai.org/ 
    You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 
    



 2

நல் ைரக்ேகாைவ (கட் ைரகள்) 
தற் பாகம் 

உ.ேவ.சாமிநாைதயர் எ திய . 
 
    ௨ 
    Source: 
    நல் ைரக்ேகாைவ ( தற் பாகம்) 
    மகாமேகாபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி 
    டாக்டர் உ. ேவ. சாமிநாைதயரவர்கள் எ திய  
    உாிைமப்பதி , 1958 
    ஏழாம் பதிப்  – 1958, விைல . 1-25 
     தியாகராச விலாச ெவளியீ  
    Kabeer Printign Works, Madras. 
    --------------- 
 
    குறிப்  
 
    இந் ன் இரண்டாம் பதிப்  1941-ம் வ ஷம்* என் தந்ைதயாராகிய 
மகாமேகாபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி டாக்டர் ஐயரவர்களால் ெவளிவந்த . 
அவர்கள் எ தி ள்ள க ைரயால் இதைனப்பற்றிய விவரங்கள் நன்கு விளங்கும். 
ஸர்வகலாசாைல அதிகாாிக ம் ஆங்காங்குள்ள பாடசாைலத் தைலவர்க ம் 
அபிமானி க ம் இப் த்தகத்ைதத் தங்கள் தங்க க்குத் ெதாிந்த இடங்களில் பரவச் 
ெசய்  எனக்கு ஊக்கமளித்  வ ம் விஷயத்தில் அவர்கள்பால் மிக்க நன்றி 
பாராட் கிேறன். 
 
    ெசன்ைன இங்ஙனம் 
    16-9-1950 S. க யாணசுந்தைரயர் 
    ------------------------- 
 

க ைர 
 
    அவ்வப்ெபா  பத்திாிைககளில் நான் எ திவந்த வரலா கைள ம், தனமாக 
எ தியவற்ைற ம் ெதாகுத் , "நான் கண்ட ம் ேகட்ட ம்" " திய ம் பைழய ம்" 
என் ம் இரண்  த்தகங்களாக ன்  ெவளியிட்ேடன். அவற்ைறப் ப த்த 
தமிழன்பர்கள் பலர், "இப்ப ேய நீங்கள் எ திய பிறவற்ைற ம் 
ஞாபகத்தி ள்ளவற்ைற ம் ேசர்த் த் தனிப் த்தகங்களாக ெவளியிடேவண் ம்" என்  
கூறி ஊக்கம் அளித்தார்கள். சில அன்பர்கள் அவற்றிற் சிலவற்ைற ஆங்கிலத்தி ம், 
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ஹிந்தியி ம் ெமாழிெபயர்த் ப் பத்திாிைககளில் ெவளியிட்டனர். சிலர் தாங்கள் 
ெதாகுத்த பாட த்தகங்களில் என் அ மதி ெபற் ச் சில கட் ைரகைளச் ேசர்த் க் 
ெகாண்டனர். என் ைடய பைழய ஞாபகங்கள் எனக்கு இன்பம் த வ  ேபாலேவ 
பிற க்கும் இன்பம் த வைத அறிந்  இைற வன் தி வ ைள வாழ்த் கின்ேறன். 
 
    நான் எ திவந்த வரலா களில் ேமேல குறிப்பிட்ட இரண்  த்தகங்களி ம் 
ேசர்க்கப்படாதவற்ைற ம், அவ்வப்ேபா  எ திய கட் ைரகைள ம் ெசய்த 
பிரசங்கங்கைள ம் ெதாகுத் , "நல் ைரக்ேகாைவ" என் ம் ெபயேரா  நான்கு 
பாகங்களாக ெவளியிட்ேடன். அவற் ள் இ  தற் பாகம். இதன் தற் பதிப்  12-2-
37ல் ெவளியாகிய . இத ள் எட்  விஷயங்கள் அடங்கி ள்ளன. "த மம் தைலகாக் 
கும்", அறியி ர், ண்  அரங்கநாத த யார், "அப்ப ச் ெசால்லலாமா?" என்பைவ 
கைலமகளி ம், வன்ெறாண்டெரன் ப  ரங்கூன் தனவணிகன் ெபாங்கல் மலாி ம், 
ஆடல் பாடெலன்ப  ஆடல்பாட ெலன் ம் பத்திாிைகயின் தல் ஆண்  மலாி ம், 
ெபான்காத்த கிழவி ெயன்ப  ஆனந்தவிகடன் தீபாவளி மலாி ம் ெவளிவந்தைவ. 
பண்ைடக்காலத் ப் பள்ளிக்கூடங்கெளன்ப  ரசபாக்கம் ஸர். எம். . . த்ைதய 
ெசட் யாரவர்கள் உயர்தரப் பள்ளிக்கூடத்திற் ெசய்த பிரசங்கம். 
 
    இப் த்தகத்ைதப் பதிப்பிப்பதற்கு ஊக்க ண்டாக்கிய அன்பர்க க்கும், 
பத்திாிகாசிாியர்க க்கும், இதன் பதிப்பிற் குப் பலவைகயான உதவி 
ெசய்தவர்க க்கும் என் நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கிேறன். 
 
    'தியாகராச விலாசம்' தி ேவட்டீசுவரன்ேபட்ைட இங்ஙனம் 
    ெசன்ைன, 15-2-'41 ேவ. சாமிநாைதயர் 
    -------------- 
 

ெபா ளடக்கம் 
        1. 'த மம் தைலகாக்கும்' 
        2. வன்ெறாண்டர் 
        3. அாிய ர் 
        4. ண்  அரங்கநாத த யார் 
        5. பண்ைடக் காலத் ப் பள்ளிக் கூடங்கள் 
        6. ஆடல் பாடல் 
        7. "அப்ப ச் ெசால்லலாமா?" 
        8. ெபான்காத்த கிழவி 
        ----------------------- 
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நல் ைரக்ேகாைவ ---- தற் பாகம் 
1. 'த மம் தைலகாக்கும்' 

 
        ெகாள்ளிடத்தின் வடகைரயில் ஆங்கைர என்பேதார் ஊர் உண் . அ  
தி ச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா லா கு  தா க்காவில் லா கு க்கு வட ேமற்ேக ெசல் ம் 
சாைலயின் இைடேய அைமந் ள் ள . அங்ேக இ க்கும் அக்கிரகாரம் இ க்கு 
ேமற்பட்ட அந்தணர்களின் கைள உைடய  அவர்களிற் ெப ம்பாேலார் 
ஸ்மார்த்தப் பிராமணர்க ள் மழ நாட் ப் பிரகசரணெமன் ம் வகுப்ைபச் 
சார்ந்தவர்கள். அவர்கள் யாவ ம் சிவபக்தி ைடயவர்கள்; தங்கள் தங்களால் இயன்ற 
அள  வி ந்தினர்கைள உபசாித்  உண்பிக்கும் வழக்கம் அவர்கள்பால் இ ந்த . 
பைழய காலத்தில் இவ் வழக்கம் எல்லாச் சாதியினாிடத் ேம உண் . 
 
        ஏறக்குைறய ற்ைறம்ப  வ ஷங்க க்கு ன் ேமற்கூறிய ஆங்கைரயில் 
சுப்ைபயெரன்ற ெசல்வவான் ஒ வர் வாழ்ந்  வந்தார். அவ க்கு இரண்டாயிரம் ஏகரா 
நன்ெசய் நிலங்கள் இ ந் தன. அைவ ஏ  கிராமங்களில் இ ந்தன ெவன்பர். 
அவ ைடய கு ம்பம் பரம்பைரயாகச் ெசல்வ ள்ளதாக விளங்கிய . அவர் 
ெதய்வபக்தி ம், எைழகளிடத்தில் அன் ம், த மசிந்தைன ம் வாய்ந்தவர். 
 
        நாள்ேதா ம் காைலயில் ஸ்நானம் ெசய்  விட்  அவர் ைஜ த யவற்ைற 

த் க் ெகாள்வார்; பிறகு ேபாஜனம் ெசய்வதற்கு ன் ெவளிேயவந்  தம் ட் த் 
திண்ைணயில் யாேர ம் அதிதிகள் வந் ள்ளார்களாெவன்  கவனிப்பார். திாிசிர ரம், 

ரங்கம், தி வாைனக்கா த ய இடங்க க்குக் கால்நைடயாகச் ெசல்பவர்க ம் 
அவ் ர்களி ந்  தங்கள் தங்கள் கிராமங்க க்குச் ெசல்பவர்க மாகிய 
வழிப்ேபாக்கர்கள் அவ ைடய ட் க்கு வந்  திண்ைணயில் தங்கியி ப்பார்கள். 
சுப்ைபயர் அவர்கைள உள்ேள அைழத் ப் பசியாற அன்னமிட்  உபசாிப்ப  
வழக்கம். அவர் அன்னமி வைத யறிந்  பல பிரயாணிகள் அவர் ட் க்கு 
வ வார்கள். அவ ைடய டான  ஒேர சமயத்திற் பலர் இ ந்  சாப்பி ம்ப  
விசாலமாக அைமந்தி ந்த . எல்லா வைகயின க்கும் அவரவர்க க்கு ஏற்ற 

ைறயில் அவர் உணவளிப்பார். பசிெயன்  எந்த ேநரத்தில் யார்வாி ம் அவர்கள் 
பசிைய நீக்கும் வைரயில் அவற  ஞாபகம் ேவெறான்றி ம் ெசல்லா . 
 
        தம் ைடய ட் ற்கு இர ம் பக ம் இங்ஙனம் வந் ேபாேவாைர உபசாித்  
அன்னமி வைதேய தம் ைடய வாழ்க்ைகயின் பயனாக அவர் எண்ணினார். 
பசிப்பிணி ம த் வராகி வாழ்ந்  வந்த அவ ைடய கழ் எங்கும் பரவிய . அவைர 
யாவ ம் *அன்னதானம் ஐயெரன் ம், அன்னதானம் சுப்ைபயெரன் ம் 
வழங்கலாயினர். 
        ---------------------- 
        *அவ ைடய பரம்பைரயின ள் ம், அவ றவினர் பரம்பைறயின ள் ம் 
அன்னதானெமன்ற ெபயைர ைடயவர்கள் இப்ேபா ம் சிலர் உண் . 
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        சுப்ைபயர் கு ம்பம் மிக ம் ெபாிய . அவ ைடய சேகாதரர்கள், அவர்க ைடய 
மைனவிமார், குமாரர்கள், ெபண்கள், ம மக்கள், ேபரர்கள், ேபர்த்திகள் த ேயார் 
ஒேர கு ம்பமாக வாழ்ந்  வந்தனர். அன்னதானம் ெசய் ம்ெபா ட்  அவர் தனிேய 
சைமயற்காரர்கைள ைவத் க்ெகாள்ள வில்ைல. அவர் ட் ள்ள ெபண்பாலேர 
சைமயல் ெசய்வ ம் வந்ேதாைர உபசிாித்  அன்னமி வ மாகிய ேவைலகைளச் 
ெசய் வந்தனர். சி  பிள்ைளகள் தற் ெபாியவர்கள் வைரயில் யாவ ம் 
இைலகைளப் ேபாட் ம், பாிமாறி ம், பிறேவைலகைளப் ாிந் ம் தம் ைடய 
ஆற்ற க்கு ஏற்றப  உாிய காாியங்கைளக் கவனிப்பார்கள். அதிதிக க்கு 
உபேயாகப்ப ம் ெபா ட்  அப்பளம், வடகம், வற்றல், ஊ காய்கள் த யவற்ைற 
அவ்வப்ேபா  ெசய் ைவக்கும் ேவைலயில் அவ் ட் ப் ெபண்பாலர் 
ஈ பட் ப்பார்கள். அவ ைடய  ஒ  சிறந்த அன்ன சத்திரமாகேவ இ ந்த ; 
கு ம்பத்தினர் யாவ ம் தர்மத்திற்காக அன் டன் உைழக்கும் பணியாளர்களாக 
இ ந்தனர். 
 
        "இப்ப  இ ந்தால் எப்ப ப் பணம் ேச ம்? எப்ெபா ம் இந்தமாதிாிேய நடத்தி 
வ வ  சாத்தியமா?" என்  யாேர ம் சிலர் சுப்ைபயைரக் ேகட்பார்கள். அவர், 
"பரம்பைரயாக நடந் வ ம் இந்தத் தர்மத்ைதக் காட் ம் ேமற்பட்ட லாபம் 
ேவெறான்  எனக்கு இல்ைல. பசித்  வந்தவர்க க்கு அன்னமி வைதேய 
சிவாராதன ெமன்  எண் கிேறன். ெதய்வம் எவ்வள  காலம் இைத நடத் ம்ப  
கி ைப பண் கிறேதா அவ்வள  காலம் நடத்திேய வ ேவன். நான் ெசய்வ  ெகட்ட 
காாியமன்  என்ற தி ப்திேய எனக்குப் ேபா ம்" என்பார். 
 
        இங்ஙனம் அவர் இ ந் வ ம் காலத்தில் ஒ  சமயம் மைழயின்ைமயா ம் 
ஆ களில் ஜலம் ேபாதிய அள  வாராைமயா ம் நிலங்களில் விைளச்சல் குைறந்த . 
ஆயி ம் அன்னதானத்ைத அவர் குைறக்கவில்ைல. இப்ப  ஒ வர் 
அன்னமி கிறாெரன்ற ெசய்திைய அறிந்த பல ஏைழ ஜனங்கள் அங்கங்ேக ேநர்ந்த 
விைளச்சற் குைறவினால் ஆதர  ெபறாமல் சுப்ைபயர் ட் ற்குவந்  உண்  அவைர 
வாழ்த்திச் ெசன்றார்கள். இதனால் அக்காலத்தில் வழக்கத்திற்குேமல் அவர் 
அன்னதானம் ெசய்ய ேநர்ந்த . ஆயி ம் அவர் மனம் கலங்கவில்ைல. 
நாயன்மார்க ைடய வரலாற்ைற உணர்ந்தி ந்த பரமசிவ பக்தராகிய அவர் இைறவன் 
ேசாதைனக்கு உட்பட்  அந்நாயன்மார்கள் பின்  நன்ைம ெபற்றைதயறிந்தவராத ன், 
தம் ைடய நிலங்கள் விைள  குன்றிய  த யன ம் அத்தைகய ேசாதைனேய 
என்ெறண்ணினார். த மம் தைலகாக்குெமன்ற ணிவினால் அவர் எப்ெபா ம் 
ெசய் வ ம் சிறப் க்குக் குைறவில்லாமல் அன்னதானத்ைத நடத்திவந்தார். ெபா ள் 

ட் ப்பா  உண்டானைமயால் தம் கு ம்பத் ப் ெபண்பாலாாின் ஆபரணங்கைள 
விற் ம் அடகு ைவத் ம் ெபா ள்ெபற்  அன்னதானத்திற்குப் பயன்ப த்தி வந்தார். 
அதனாற் கு ம்பத்தின க்கு ஒ  சிறி ம் வ த்தம் உண்டாகவில்ைல; அப்ெபண்கேளா 
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தங்கள் நைககள் ஒ  நல்ல காாியத்திற்குப் பயன்பட்ட  க தி மகிழ்ந்தார்கள். அந்தக் 
கு ம்பத்தி ள்ள யாவ ம் ஆடம்பரமின்றி இ ந்தனர். 
 
        ெபா ள் ட் ப்பா  அவ்வ ஷத்தில் ேநர்ந்தைமயால் அரசாங்கத் க்குச் 
ெச த்த ேவண் ய 'கிஸ்தி'ைய அவராற் ெச த்த யவில்ைல. 
ெப ந்ெதாைகெயான்ைற வாிப்பணமாக அவர் ெச த்த ேவண் யி ந்த . அவ் ர்க் 
கணக்குப் பிள்ைள மணியகாரர் ஆகிய கிராமாதிகாாிகள் இ வ ம் வாி வசூல்ெசய்ய 

யன்றார்கள். சுப்ைபயர் தம் ைடய நிைலைமைய விளக்கினார். அவர்கள் 
சுப்ைபய ைடய உண்ைம நிைலைய ம் பேராபகார சிந்ைதைய ம் நன்கு 
அறிந்தவர்களாதலால் அவர் கூ வ  ெமய்ெயன்ேற எண்ணினர். ஆயி ம் 
ேமலதிகாாிக க்கு எவ்விதம் பதில் ெசால்வ ? அதனால் சுப்ைபயைர ேநாக்கி, 
"நாங்கள் என்ன ெசய்ேவாம்! உடேன வாிைய வசூல் ெசய்யேவண் ெமன்  
எங்க க்கு உத்தர  வந்தி க்கிறேத?" என்றார்கள். சுப்ைபயர், "என்னால் 
வஞ்சைனயில்ைலெயன்ப  உங்க க்ேக ெதாி ம். நான் வாிைய இப்ேபா  ெச த்த 

யாத நிைலயில் இ ப்பதாக ேமலதிகாாிக க்ேக ெதாிவி ங்கள். அவர்கள் 
இஷ்டம் ேபாலச் ெசய் ெகாள்ளட் ம். அவர்கள் நிலத்ைத ஏலம் ேபாடக்கூ ம். 
ெதய்வம் எப்ப  வழிவி கிறேதா அப்ப ேய நடக்கும்; அ ேவ எனக்குத் தி ப்தி" 
என்றார். 
 
        சிலர் அவாிடம் வந் , "இந்தக் கஷ்டகாலத்திற்கூட அன்னதானத்ைத ஏன் 
ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்? சிலகாலம் நி த்தி ைவத்தால் வாிைய ம் 
ெகா த் விடலாம்; உங்க க்கும் பணம் ேச ேம" என்றார்கள். அவர், " இந்தக் 
காலத்தில் அன்னம் ேபாடாவிட்டால் இவ்வள  நாள் ேபாட் ம் பயன்இல்ைல; 
இப்ேபா தான் அவசியம் இந்தத் தர்மத்ைத நடந்திவரேவண் ம். கஷ்டெமன்ப  
எல்ேலா க்கும் இ ப்ப தாேன? பல ஏைழகள் பசிேயா  வ ம்ேபா  நாம் சும்மா 
இ ப்பைதவிட இறந் விடலாம். இப்ெபா  கடன்பட்டாவ  இந்தத் தர்மத்ைதச் 
ெசய்  வந்தால் நன்றாக விைள ம் காலத்தில் உண்டாகும் லாபத்தில் ஈ  ெசய்  
ெகாள்ளலாம். இப்ெபா  ெசய்யாமல் நி த்திவிட்டால் அந்த நஷ்டத்திற்கு ஈ  
ெசய்யேவ யா " என்றார். 
 
        கணக்குப் பிள்ைள ம் மணியகார ம் நடந்தைதப் ேபஷ்காரர் (ெரவின்  
இன்ஸ்ெபக்டர்) இடம் ெதாிவித்தனர். அவர் வந்  பார்த்தார்; அவ க்கு ஒன் ம் 
ேதான்றவில்ைல; தாசில்தா க்குத் ெதாிவித்தார். அவர் மிக்க க்ேகா  வந்  
பய த்தினார்; சில க ைமயான ெதாந்தர கைள ம் ெசய்  பார்த்தார். சுப்ைபயர் 
தம் ைடய நிைலைமைய எ த் ச் ெசான்னார். தாசில்தார், "இந்த அன்னதானத்ைத 
நி த்திவிட் ப் பணத்ைதக் கட் ம்" என்  ெசால்லேவ சுப்ைபயர், "தாங்கள் அைத 
மட் ம் ெசால்லக்கூடா . எங்கள் பரம்பைரத் தர்மம் இ . இைத நி த்தி 
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வி வெதன்ப  யாத காாியம். என் ைடய ச்சு உள்ளவைரயில் இைத 
நி த்தமாட்ேடன்; எனக்கு என்ன ன்பம் வந்தா ம் வரட் ம்" என்றார். 
 
        தாசில்தார், "இெதல்லாம் ேவஷம்! அன்னம் ேபா கிேறெனன்  ஊைர 
ஏமாற் கிற வழி" என்றார். சுப்ைபயர்பால் சில காரணங்களால் ெபாறாைம ெகாண்ட 
குமாஸ்தாக்கள் சிலர் தாசில்தாாிடம் அவைரப்பற்றி ன்னேம ேகாள் கூறியி ந்தனர். 
தாசில்தா ம் ேகாபியாத ன் சுப்ைபய ைடய குணத்ைத அறிந் ெகாள்ளவில்ைல. 
 
        "உம்மால் பணம் ெகா க்க யாவிட்டால் உம் ைடய நிலத்ைத ஏலம் 
ேபா ேவன்" என்றார் தாசில்தார். 
 
        "அவ்விதம் ெசய்வ  அவசியெமன்  உங்க க்குத் ேதான்றினால், 
ெதய்வத்தி ைடய சித்த ம் அ வாக இ க்குமானால், நான் எப்ப  ம க்க ம்?" 
என்  சுப்ைபயர் பணிவாகக் கூறினார். 
 
        தாசில்தார் நிலத்ைத ஏலம் ேபாட்டார்; 'இந்தத் தர்ம ேதவைதயின் நிலத்ைத ஏலம் 
எ த் தால் நம் கு ம்பேம நாசமாகிவி ம்' என்ற பயத்தால் அவ் ாில் உள்ேளாேர ம் 
அய ாினேர ம் வந்  ஏலம் எ க்கத் ணியவில்ைல. தம் அதிகாரெமான்ைறேய 
ெபாிதாக நிைனத்த தாசில்தா க்ேகா ேகாபம் ெபாங்கிய ; மீைச த்த ; கண்கள் 
சிவந்தன: "இந்த ம ஷன் ெபால்லாதவெனன்  ெதாிகிற . இவ க்குப் பயந்ேத 
ஒ வ ம் ஏலம் எ க்க ன்வரவில்ைல, இ க்கட் ம். இவ க்குத் தக்கப  ஏற்பா  
ெசய்கிேறன்" என்  ெசால் த் தாசில்தார் ேபாய்விட்டார். சுப்ைபயைரப் ேபாலேவ 
ேவ  பலர் வாி ெச த்தவில்ைல. ஆயி ம் அவர்கள் ெச த்த ேவண் ய ெதாைக 
சிறிதாக ன் எவ்வாேற ம் வசூல் ெசய் விடலாெமன்ற ைதாியம் தாசில்தா க்கு 
இ ந்த . சுப்ைபயர் ெப ந்ெதாைக ெச த்த ேவண் யவராக இ ந்தைமயால் 
அவர்மீ  தாசில்தா க்கு இ ந்த ேகாபத் க்கு அளவில்ைல. உடேன, தாசில்தார் 
பலாிடமி ந்  வாிவசூல் ெசய்யப்படவில்ைல ெயன்பைத ம் அவர்க ள் 
ெப ந்ெதாைக ெச த்தேவண் ய சுப்ைபயர் அதற்குாிய யற்சிெயான் ம் 
ெசய்யாமல் இ ப்பைத ம், அவ ைடய நிலத்ைத ஏலம் எ க்க ஒ வ ம் 

ணியாதைத ம் ஜில்லா கெலக்ட க்கு எ தி ஒ  தக்க ஏற்பா  ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ெதாிவித்தார். 
 
        "எல்லாம் பரமசிவத்தின் தி ள்ளப்ப  நடக்கும்" என்ற மன அைமதிேயா  
சுப்ைபயர் அன்னதானத்ைத வழக்கம்ேபாலேவ குைறவின்றி நடத்தி வந்தார். 
 
        தாசில்தா ைடய க தத்ைதக் கண்ட கெலக்டர் லா கு க்கு வந்  ' காம்' 
ேபாட்டார். அவர் ஒ  ெவள்ைளக்காரர்; மதி கி; எைத ம் ஆேலாசித்ேத ெசய்பவர்; 
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த மவான்; நியாயத் க்கு அஞ்சி ஒ குபவர்; தமிழ்ப் பயிற்சி உள்ளவர்; பிறர் தமிழ் 
ேபசுவைதத் ெதளிவாக அறிவேதா  தாேம தமிழிற் ேபச ம் ெதாிந்தவர். அவர் லா  
கு க்கு வந்  தாசில்தாைர ம் வ வித்  அவாிடம் சுப்ைபயைரப்பற்றி விசாாித்தார். 
தாசில்தார் தம் ைடய அதிகாரெமான் ம் சுப்ைபயாிடத்திற் ப க்கவில்ைல ெயன்ற 
ேகாபத்தினால் அவைரப்பற்றி மிக ம் க ைமயாகக் குைற கூறினார்; "அவன் ெபாிய 
ஆஷாட தி. இவ்வள  நிலம் ைவத்தி க்கிறவ க்குப் பணம் இல்லாமலா ேபாகும்? 
ஏேதா சில க்குச் ேசாற்ைறப் ேபாட்  விட்  அன்னதானெமன்  ேபர் 
ைவத் க்ெகாண்  பணத்ைத மைறவாகச் ேசகாித்  ைவத்தி க்கிறாெனன்ேற 
எண் கிேறன். தன் ட் ள்ள நைககைள ம் ஒளித்  ைவத்தி ப்பான். 

ைரயவர்கள் சிறிேத ம் இரக்கம் காட்டாமல் அந்த ம ஷைனத் தக்கப  
சிக்ஷிக்கேவண் ம்; அப்ேபா தான் மற்றவர்க ம் பயப்ப வார்கள்" என்றார். 
 
        தாசில்தா ைடய ேபச்சில் ேகாபம் தைல க்கி நின்றைதக் கெலக்டர் உணர்ந்தார்; 
அவ ைடய வார்த்ைதகைள அப்ப ேய நம் வ  அபாயெமன்ெறண்ணினார். ஆத ன் 
அந்தப் பக்கங்களில் இ ந்த ேவ  சிலாிடம் சுப்ைபயைரப்பற்றி அந்தரங்கமாக 
விசாாித்தார். அவ்வந்தண உபகாாியிடம் ெபாறாைமெகாண்ட சிலர் தவிர 
மற்றவர்கெளல்லாம் அவைரப்பற்றி மிக உயர்வாகேவ ெசான்னார்கள்; அவர் ெசய் ம் 
அன்னதானத்ைதப்பற்றி உள்ளம் குளிர்ந்  பாராட் னார்கள். கெலக்டர் ைர எல்லா 
வற்ைற ம் ேகட்டார். 
 
        ஒ  நாள் இர  சுப்ைபயர் வழக்கம்ேபாலேவ தம் ைடய ட் த் திண்ைணயில் 
ப த்தி ந்தார். பக ம் இரவி ம் யாவ க்கும் அன்னமிட்ட பின் , அகாலத்தில் 
யாேர ம் பசிேயா  வந்தால் அவர்க க்கு உத ம் ெபா ட்  உண  வைக கைளத் 
தனிேய ைவத்தி க்கச் ெசய்வ  அவ ைடய வழக்கம். சில சமயங்களில் மைழ 

த யவற்றால் ன் ற்  வழிநைடப் பிரயாணிகள் நள்ளிரவில் வ வார்கள். 
அவர்க ைடய பசிையப் ேபாக்குவதற்கு அவ் ண  உத ம். 
 
        சுப்ைபயர் ப த் த் ங்கிக்ெகாண் க்கும் ெபா  ெந ந் ரத்தி ந் , " 
சாமீ! சாமீ!" என்  ஒ  குரல் ேகட்ட . அதனால் சுப்ைபய ைடய க்கம் கைலந்த . 
அவர் விழித்ெத ந்  சத்தம் ேகட்கும் வழிேய ெசன்றார். அக்கிரகாரத்தின் 
ேகா யி ந்  யாேரா ஒ வன், "சாமீ! சாமீ! என்  கத்திக் ெகாண் ந்தான். 
 
        "யாரப்பா அ ?" என்  ேகட்டார் சுப்ைபயர். 
 
        "சாமீ" நான் பக்கத்தி ள்ள கிராமத் ப் பைறயன். ேவ  ஊ க்குப் ேபாய்த் 
தி ம்பி வ கிேறன்; பசி தாங்க யவில்ைல. இவ்வள  ரம் நடந்  வந்ேதன்; 
ேமேல அ ெய த்  ைவக்க யவில்ைல" என்றான். 
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        "அப்ப யானால் சற்  ேநரம் இங்ேக இ ; இேதா வ கிேறன்" என்  ெசால் ச் 
சுப்ைபயர் தம் ட் க்கு வந்தார். உடேன ெவளிக்கதைவத் திறக்கச் ெசய்  
சைமயலைறயிற் குந்தார். அங்கி ந்த கறி, குழம் , ரசம், ேமார் த யவற்ைறத் 
தனித்தனிேய சில ெதான்ைனகளி ம் ெகாட்டாங் கச்சிகளி ம் எ த் ைவத்  
அன்னத்ைத ஒ  ெபாிய மரக்கா ல் ேபாட்  அதன் ேமல் கறி த வற்ைற ைவத்  
ேமேல இைலெயான்றால் னார். அப்ப ேய அைத எ த் க்ெகாண்  ெத வின் 
ேகா க்கு வந்  "இந்தா,அப்பா! இந்த மரக்கா ல் சாதம், குழம் , கறி, ரசம் எல்லாம் 
ைவத்தி க்கிேறன். அேதா இ க்கிறேத, அந்த வாய்க்கா  (மலட்டாற் )க்குப் ேபாய் 
உண்  விட்  உன் ஊ க்குப் ேபா. மானால் மரக்காைல நாைளக்குக் 
ெகாண் வந்  ெகா ; யாவிட்டால் நீேய ைவத் க் ெகாள்" என்  ெசால்  அந்த 
மரக்காைல அவன் பார்க்கும்ப  கீேழ ைவத்தார். 
 
        பைறயன் அைத எ த் க்ெகாண் , "சாமீ! உங்கைளத் ெதய்வம் குைறவில்லாமல் 
காப்பாற் ம்; த மம் தைலகாக்கும்" என்  வாழ்த்திவிட் ச் ெசன்றான். அவ ைடய 
ேபச்சில் ஒ விதமான நாக்குழறல் இ ந்த ; பாவம்! பசியினால் ேபசக் கூட 

யவில்ைல! நாக்குக் குழ கிற !" என்  சுப்ைபயர் எண்ணி இரங்கினார்; அவன  
பசிையத் தீர்க்க ேநர்ந்த  குறித்  மகிழ்ந்   வந்  ேசர்ந்தார். 
 
        லா கு யில் ' காம்' ெசய்தி ந்த கெலக்டர் ேமற்ெசான்ன நிகழ்ச்சி 
நைடெபற்றதற்கு ம நாள் தம்மிடம் வரேவண் ெமன் ம், தாம் விசாரைண ெசய்ய 
ேவண் ெமன் ம் சுப்ைபய க்கு உத்தரெவான்ைற ன்னேம அ ப்பி யி ந்தார். 
விசாரைண நாளில் சுப்ைபயர் உாிய காலத்ேத ெசல்லாமல் ேநரம் கழித் ச் ெசன்றார். 
 
        கெலக்டர் ைரயின் ன் ேசவகர்கள் அவைர நி த்தினார்கள். நீர்க்காவி ஏறிப் 
ப ப்  நிறமாயி ந்த அவ ைடய வஸ்திரம் இைடயிைடேய ைதயைல ைடயதா ம், 
சில இடங்களில் யப் பட்டதா ம் இ ந்த ; அவ ைடய உடம்பில் வி தி 
விளங்கிய ; மார்பில் த்திராக்ஷமாைல இ ந்த . அவர் ேநரங் கழித்  வந்ததனால் 
அவாிடங் ேகாபங் ெகாண் ப்பவைரப் ேபாலேவ கெலக்டர் இ ந்தார்; கத்திற் 
ேகாபக் குறிப்  ெவளிப்பட்ட ! "இவரா சுப்ைபயர்?" என்  ேகட்டார் ைர. 
அ கி ந்த தாசில்தார், "ஆமாம்!" என்றார். 
 
        கெலக்டர், "இவ்வள  ஏைழயாக இ ப்பவைரயா நீர் ெபாிய பணக்காரெரன் ம் 
வாிப்பணம் அதிகமாகத் தரேவண் ெமன் ம் எ தியி க்கிறீர்?" என்  ேகட்டார். 
 
        தாசில்தார்: இெதல்லாம் ேவஷம். இப்ப  வந்தால் ைரயவர்கள் மனமிரங்கி 
வாிைய வஜா ெசய்யக்கூ ெமன்ற வஞ்சக எண்ணத்ேதா  வந்தி க்கிறார். 
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        கெலக்டர் அவைரக் ைகயமர்த்திவிட் ச் சுப்ைபயைரப் பார்த் , "நீரா ஆங்கைரச் 
சுப்ைபயர்?" என்  ேகட்டார். 
 
        சுப்ைபயர்; ஆம். 
 
        கெலக்டர்: நீர் ஏன் சாியான காலத்தில் வரவில்ைல? சர்க்கார் உத்தரைவ 
அலக்ஷியம் ெசய்யலாமா? 
 
        சுப்ைபயர்: ைரயவர்கள் ேகாபித் க் ெகாள்ளக் கூடா . காைலயில் எ ந்  
ஸ்நானம் ெசய்  ைஜைய த் விட் , வ கிறவர்க க்கு ஆகாரம் ெசய்விப்ப  
என் வழக்கம். இன்  பலர் வந்தி ந்தார்கள். வழக்கப்ப ேய அவர்கள் யாவ க்கும் 
ேபாஜனம் ெசய்வித்  நா ம் ஆகாரம் ெசய்த பிறகு வந்ேதன். 
 
        கெலக்டர்: உம் ைடய வாிப்பணம் அதிகமாகப் பாக்கி இ க்கிறேத! ெதாி மா? 
 
        சுப்ைபயர்: ெதாி ம். என்ேமல் வஞ்சைன இல்ைல; நிலம் சாியானப  
விைளயாைமயால் வாிப்பணத்ைத என்னால் இப்ெபா  ெச த்த யவில்ைல. 
 
        கெலக்டர்: அன்னதானத்ைத மட் ம் எப்ப  நீர் ெசய்கிறீர்? 
 
        சுப்ைபயர்: கிைடக்கும் ெநல்ைல ெயல்லாம் ைவத் க்ெகாண்  ெசய்கிேறன். 

ன்  அன்னதானம் ெசய்த ேபாக மிஞ்சுவதில் வாிையச் ெச த்தி வந்ேதன். 
இப்ெபா  அ  யவில்ைல. அன்னதானத்திற்ேக ேபாதாைமயால் என் ட்  
நைககைள அடகு ைவத் க் கடன் வாங்கியி க்கிேறன்; சிலவற்ைற விற்க ம் 
ெசய்ேதன். 
 
        கெலக்டர்: இவ்வள  கஷ்டப்பட்  நீர் அன்னதானத்ைத ஏன் ெசய்ய ேவண் ம்? 
 
        சுப்ைபயர்: அ  பரம்பைரயாக எங்கள் கு ம்பத்தில் நடந்  வ கிற . 
 
        கெலக்டர்: அன்னம் ேபா வ  பக லா? இரவிலா? 
 
        சுப்ைபயர்: இரண்  ேவைள ம் ேபா வ ண் . கால்நைடயாக வ கிறவர்கள் 
பசிேயா  எப்ெபா  வந்தா ம் ேபா வ  வழக்கம்;. 
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        கெலக்டர்: எந்தச் சாதியா க்குப்ேபா ர்? 
 
        சுப்ைபயர்: பிராமண க்கும் மற்றச் சாதியா க்கும் அவரவர்க க்கு ஏற்ற 

ைறயில் ேபா வ ண் . பசித்  வந்தவர்கள் யாரானா ம் அன்னமி ேவன். 
 
        கெலக்டர்: பைறய க்கும் ேபா வ ண்டா? 
 
        சுப்ைபயர்: ஆம்; ேபா வ ண் ; எல்ேலா ம் சாப்பிட்ட பிறகு ேபா ேவாம். 
 
        கெலக்டர்: இ வைரயில் அப்ப  எத்தைன தடைவ பைறயர்க க்குப் 
ேபாட் க்கிறீர்? 
 
        சுப்ைபயர்: எனக்கு நிைனவில்ைல; பல ைற ேபாட் க்கிேறன். 
 
        கெலக்டர்: சமீபத்தில் எப்ேபா  ேபாட்டீர்? 
 
        சுப்ைபயர்: ேநற் க்கூட ஒ  பைறயன் பாதி ராத்திாியில் பசிக்கிறெதன்  
வந்தான்; சாதம் ெகா த்ேதன். 
 
        கெலக்டர்: அப்ப யா! என்ன என்ன ெகா த்தீர்? எல்ேலா ம் சாப்பிட்  
மிச்சமான ேசாற்ைறயா ெகா த்தீர்? 
 
        சுப்ைபயர்: அகாலத்தில் யாராவ  வந்தால் உபேயாகப்ப ெமன்  ரசம், குழம் , 
ேமார் த யவற்றிற் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் தனிேய எ த்  ைவத்தி ப்ப  வழக்கம். 
ஆதலால் ேநற்  வந்தவ க்கு அன்னம், கறி, குழம் , ரசம், ேமார் எல்லாம் 
ெகா த்ேதன். 
 
        கெலக்டர்: இைல ேபாட்டா சாப்பா  ேபாட்டீர். 
 
        சுப்ைபயர்: இல்ைல; அ  வழக்கமில்ைல. ஒ  மரக்கா ல் அன்னத்ைத ைவத் , 
அதன்ேமல் தனித் தனிேய ெதான்ைனயி ம் ெகாட்டாங்கச்சிகளி ம் ரசம், கறி 

த யவற்ைற ைவத் க் ெகா த்ேதன். 
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        கெலக்டேரா  வந்தி ந்த உத்திேயாகஸ்தர்கள் யாவ ம் இவ்வள  விாிவாக 
அவர் விசாரைண ெசய்வைத ேநாக்கி மிக ம் வியப் ற்றார்கள். சுப்ைபயர் 
ெசால்வைதக் ேகட் க்ெகாண்ேட இ ந்த ைர தாசில்தாைரப் பார்த்தார். அவர் 
"எல்லாம் ெபாய்" என்  ெசால் விட்  த் க் ெகாண்ேட யி ந்தார். 
 
        கெலக்டர்: உமக்கு அந்தப் பைறயைனத் ெதாி மா? 
 
        சுப்ைபயர்: இ ட் ல் இன்னா ெனன்  ெதாியவில்ைல. 
 
        கெலக்டர்: அவனிடம் ெகா த்த மரக்காைலக் ெகாண் வந்  காட் ரா? 
 
        சுப்ைபயர்: அைத அவன் இன் ம் தி ப்பிக் ெகா க்கவில்ைல. 
 
        கெலக்டர்: அப்ப யானால் நீர் அவ க்கு அன்னம் ெகா த்ததற்கு ேவ  சாக்ஷி 
என்ன இ க்கிற ? 
 
        சுப்ைபயர்: ேவ  சாக்ஷி எதற்கு? ெதய்வத் க்குத் ெதாி ம். அப்ப  நான் 
ெசய்தைத யாாிடம் ெசால் க்ெகாள்ள ேவண் ம்? 
 
        கெலக்டர்: அந்த மரக்காைல அவன் தி ப்பிக் ெகாடாவிட்டால் என்ன ெசய் ர்? 
 
        சுப்ைபயர்: ' மானால் ெகா ; இல்லாவிட்டால் நீேய ைவத் க்ெகாள்' என்  
நாேன ெசால் க் ெகா த்ேதன்; அவன் ெகா க்காவிட்டால் எனக்கு ஒன் ம் 
நஷ்டமில்ைல. 
 
        கெலக்டர் "அப்ப யா!" என்  ெசால் க் ெகாண்ேட ேமைஜ வைத ம் 
தைரவைரயில் மைறத்  யி ந்த ஒ  ணிைய ெமல்லத் க்கினார். என்ன 
ஆச்சாியம்! அதன் கீேழ ஒ  மரக்கால் காணப்பட்ட . 
 
        "நீர் ெகா த்த மரக்கால் இ தானா பா ம்?" என்  ெசால் த் ைர அைத 
எ த்  ேமைஜயின் ேமல் ைவத்தார். 
 
        சுப்ைபயர் தி க்கிட்டார்; தாம் கண்டைத அவர் நம்ப யவில்ைல. கண்ைணத் 

ைடத் த் ைடத் ப் பார்த்தார். தாம் தல்நாள் பாதிராத்திாியில் ஒ  பைறயனிடம் 
ெகா த்த மரக்கால் அங்ேக எப்ப  வந்தி க்கலாெமன்  ேயாசித்தார்; ஒன் ம் 
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ெதாியவில்ைல. அங்ேக இ ந்த யாவ ம் ஒ  நாடகத்தில் மிக ம் ரசமான 
காட்சிெயான்றில் ஈ பட்  ெமய்ம்மறந்தவர் ேபால் ஆனார்கள். 
 
        "என்ன, ேபசாமல் இ க்கிறீர்? ராத்திாி நீர் ெசய்த அன்னதானத் க்குச் 
சாக்ஷியில்ைலெயன்  எண்ணேவண்டாம். பாதி ராத்திாியில் வந்த பைறயன் 
நான்தான்? நீர் ெகா த்த மரக்கால் இ தான்! இந்த இரண்  சாக்ஷிக ம் ேபாதா 
விட்டால், என் டன் அங்ேக வந்த குதிைரக்காரன் ேவ  இ க்கிறான். நீர் 
ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமேய. உம் ைடய ட்  அன்னத்ைத ம் கறி 

த யவற்ைற ம் நான் சி பார்த்ேதன். உம் ைடய ஜன்மேம ஜன்மம்" என்றார் 
கெலக்டர்; அவ ைடய கண்களில் நீர் த ம்பிய ; உள்ளத்தில் உண்டான உ க்கம் 
அவர் ெதாண்ைடைய அைடத்த . சிறி  ேநரம் அவராற் ேபச யவில்ைல. பிறகு, 
"உமக்கு எந்தக் காலத்தி ம் குைறேவ வரா . ெதய்வம் உம்ைமக் குைறவில்லாமல் 
காப்பாற் ம்; த மம் தைலகாக்கும். உமக்காகத்தான் மைழ ெபய்கிற " என்றார். 
 
        அந்த வார்த்ைதகளின் ெதானியில் தல் நாள் இர  பைறயன், 'ெதய்வம் 
உங்கைளக் குைறவில்லாமல் காப்பாற் ம்; த மம் தைலகாக்கும்' என்  ெசான்ன 
வார்த்ைதகளின் ெதானி ஒ ப்பைத அப்ேபா தான் சுப்ைபயர் உணர்ந்தார்; தமிைழப் 

திதாகக் கற் க்ெகாண்ட ேவற்  நாட்டாராகிய ைரயின் ேபச்சான , பசியினால் 
நாக்குழறிப் ேபசுபவன  ேபச்ைசப்ேபால இராத்திாியில் தமக்குத் 
ேதான்றியெதன்பைத அறிந்தார். அவ க்கு இன்ன  ெசால்வெதன்  ேதாற்றவில்ைல. 
 
        "அப்ப ேய அந்த நாற்கா யில் உட்கா ம். நீர் வாிப்பணத்ைத ேமாசம் 
ெசய்யமாட்டீெரன்ப  எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். நா ம் உம் ைடய மரக்காைல 
ேமாசம் ெசய்யாமல் இேதா ெகா த்  விட்ேடன்; எ த் க்ெகாள் ம். உம் ைடய 
த மம் குைறவின்றி நைடெபற இந்த வாிப்பணம் உத மானால் அைதவிட இந்த 
ராஜாங்கத் க்குச் சிறந்த லாபம் ேவ  இல்ைல. உம்மால் எப்ேபா  ேமா, 
அப்ேபா  வாிையக் கட்டலாம். உம்ைம ஒ வ ம் நிர்ப்பந்தம் ெசய்யமாட்டார். நான் 
இந்த ஜில்லாவில் இ க்கும் வைரயில் உமக்கு ஒ விதமான ன்ப ம் ேநரா " 
என்றார் கெலக்டர். பிறகு தாசில்தாைர ேநாக்கி, "உம் ைடய வார்த்ைதைய நான் 
நம்பியி ந்தால் ெபாிய பாவம் ெசய்தி ப்ேபன், இனிேமல் தீர விசாாியாமல் இந்த 
மாதிாி ஒ வைரப்பற்றி ம் நீர் எ தக் கூடா " என்  கண் த் க் கூறினார். 
 
        ேமைஜத் ணியாகிய திைரையத் ைர க்கிய ம், அம் ேமைஜக்கு அ யில் 
அவ்வந்தணவள்ளல  அன்னதானத்ைத அளந்த மரக்கால் இ ந்த ம், அதைனத் ைர 
எ த்  ேமைஜயின் ேமல் ைவத்  மன கிப் ேபசிக் கண்களில் நீர் த ம்ப 

ற்றி ந்த மாகிய அக் காட்சிகைள நம் ைடய அகக்கண்ணால் ேநாக்கும்ேபா  
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நமக்ேக மயிர் சி ர்க்குமாயின், அங்ேகயி ந்  கண்ணால் பார்த்தவர்க ைடய 
உள்ள ம் உட ம் எப்ப  இ ந்தி க்குெமன்பைதச் ெசால்ல ம் ேவண் மா? 
 
        [கும்பேகாணம் கலாசாைலத் தமிழ்ப் பண் தராக இ ந்த வித் வான்  சி. 
தியாகராச ெசட் யாரவர்கள் 1883-ஆம் வ டம் தி வாைனக்காவில், தி மஞ்சனக் 
காவிாிக்கைரயில், ஆங்கைரச் சுப்ைபய ைடய பரம்பைரயினர் சிலைரக் கண்  ேபசிக் 
ெகாண் ந்தனர். நா ம் உடனி ந்ேதன். அவர்கைள அப்ெபா  ெசட் யார் 
பாராட் விட்  இவ்வரலாற்ைறக் கூறினர். ேமற்ப  பரம்பைரயின ம் ெசான்னார்கள். 
சுப்ைபய ைடய ெபண்வழியில் ேதான்றிய மணக்கால் ம-ள-ள-  கந்தசாமி 
ஐயரவர்களா ம் பிறகு சில விஷயங்கைள அறிந்  ெகாண்ேடன்.] 
        ------ 
 

2. வன்ெறாண்டர் 
 
        தனவணிகர்கள் 
 
        தனவணிகர்கள் ெசல்வத்தாற் சிறப் ற்  விளங்குவேதா  அச் ெசல்வத்ைதத் 
த மத்திற் ெசலவி ம் ெசயலா ம் உலகத்தாரால் மிக ம் பாராட்டப் ெப கிறார்கள். 
சிவாலயத் தி ப்பணிகைளப் பண்ைடக் காலத்தில் மன்னர்கள் ெசய்தார்கெளன்  ல் 
வாயிலாக ம் சாசனவாயிலாக ம் அறிகிேறாம். இக்காலத்தில் அதில் ஈ ல்லாப் கழ் 
பைடத்தவர்கள் ெப ம்பா ம் தனவணிகர்கேள. அவர்கள் ேவதபாடசாைல, 
ஆகமபாடசாைல, ேதவாரபாடசாைல, தமிழ்க்கலாசாைல, அன்னசத்திரங்கள், 
யாத்திைர வி திகள், ைசவ சமயாசாாியர் நால்வ ைடய கு ைஜ மடங்கள், அ  
பத் வர் மடங்கள், பசுமடம், கற் ரமடம், சாம்பிராணிமடம், நந்தவனம் த ய பல 
த மஸ்தாபனங்கைள நடத்தி வ கிறார்கள். அவர்க ைடய சிவபக்தி ம் த ம் 
சிந்தைன ம் கல் ன் ேமல் எ த் ப்ேபால விளங்குகின்றன. 
 
        ெபா ட் ெசல்வத்ைதப் பைடத்  அதனாற் ெப ம் அறப்பயைன அைடந்த அந்தக் 
கூட்டத்தா ள் மிக்க கல்விப்ெபா ைள ம் அைடந்  சிறந்  விளங்குவா ம் உண் . 
அவர்க ள் தமிழறி  ெபற்ற அறிஞர்கைளப்பற்றி எண் ைகயில் என் ைடய 
உள்ளத்தில் த ல் வன்ெறாண்டச் ெசட் யாரவர்கள  ஞாபகந்தான் எ ந்த . 
 
        வன்ெறாண்டர் கண் இல்லாதவர்; *பிறவியிேலேய அக்குைறபா ைடயவேரா 
அன்றி அக்குைற பிறகு ேநர்ந்தேதாெவன்ப  ெதாியவில்ைல. கக்கண் 
இல்லாவி ம் அகக்கண்ணாகிய கல்வி யாற்றல் நிரம்பப்ெபற்றவர் அவர். 
தமிழ்நாட் ப் லவர்களில் அந்தகக்கவி ரராகவ த யாைரப் பற்றி, "தன்ெனஞ்ச 
ேமெடனக் கற்றாெனா த் தமிைழ ேம" என்ற ஒ  ெசய் ள் வழங்கி வ கின்ற . 
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அதன் ெபா ைள வன்ெறாண்டச் ெசட் யார் லம் நான் நன்றாக 
அறிந் ெகாண்ேடன். 
        ------- 
        *ஐந்தாம் பிராயத்தில் வசூாி ட் யதால் அந்தகத் தன்ைம ஏற்பட்டெதன்  
சிலரால் இப்ேபா  ெதாிகிற . 
 
        ன்ேனார்கள் 
 
        அவ ைடய இயற்ெபயர் நாராயண ெசட் யாெரன்ப . அவர் 
ேதவேகாட்ைடயில் அண்ணாமைல ெசட் யாெரன் ம் கனவா ைடய அ ந்தவப் 

தல்வராகப் பிறந்தவர். அவ ைடய ன்ேனார்கள் தி ப்ெப ந் ைறயில் 
(ஆ ைடயார் ேகாவி ல்) ஓர் அன்னசத்திரம் கட் ள்ளார்கள். அங்ேக அ  ேமற்கு 

தியின் ெதற்கு ைனயில் கிழக்கு ேநாக்கி இ க்கிற . ஆனி மாதத்தி ம் மார்கழி 
மாதத்தி ம் அத்தலத்தில் நைடெப ம் உத்ஸவங்களில் வந்தவர்க க் ெகல்லாம் 
இர ம் பக ம் அன்னமி வ ம் இராேமசுர யாத்திைரக்காரர்க க்கும் பிற க்கும் 
ஸதாவிர்த்தி (அாிசி ப ப்  ெநய் த ய உண ப்பண்டங்கள்) ெகா த்த ம் 
வழக்கம். 
 
        அந்தச் சத்திரத்ைதயன்றி உப்  மடம், ஊ காய் மடம் என் ம் இரண்  இடங்கள் 
அங்ேக உண் . அைவ இரண் ம் சி  கூைர கள். 
 
         *ஆத்மநாத ஸ்வாமிக்கு நிேவதனமாகும் அன்னங்களிற் ேகாயிற் 
பணியாள க்கு உாியைவ ேபாக எஞ்சியைவ பட்ைட ேபாட் க் ேகாயில் வாயி ற் 
சுத்தான்னமாக விற்கப்ப ம். அைரயணா க்கு வாங்கினால் இரண் ேபர் தி ப்தியாக 
உண்  பசியாறலாம். அைத வாங்கிச் ெசல்பவர்க க்கு உபேயாகமாக உப் , 
ஊ காய் த யைவ அளிக்கும் ெபா ட்  ற்கூறிய மடங்கள் ஏற்பட் ந்தன. 
அைவக ம் நாராயண ெசட் யா ைடய ன்ேனார்களின் ஆதரவால் நைடெபற்  
வந்தன. அத்தலத்  ஊ ணியின் (குளத்தின்) ேமல் கைரயில் அ பத்  வர் 
மடெமன்பெதான் ண் . அ ம் அவ ைடய கு ம்பத்தினர  விசாரைணக்கு 
உட்பட்டேத. இன் ம் பலத மங்கள் அங்ேக உண்ெடன்  ேகள்வி. 
        ---------- 
        * தி ப்ெப ந் ைறயில் எ ந்த ளி ள்ள ஸ்வாமியின் தி நாமம். 
 
        கல்விப் பயிற்சி 
 
        நாராயண ெசட் யார் ஐந்  பிராயத்திற்கு ேமற் கல்வி பயிலத் ெதாடங்கி ெந ங் 
கணக்கு, நீதி ல்கள், கணக்கு த யவற்ைறக் கற்றார். ற்பிறப்பிற் ெசய்த 
நல்விைனப் பயனால் இயல்பாகேவ அவ க்குத் தமிழிற் ேபரன்  உண்டாயிற் . 
ேதவக்ேகாட்ைடயி ம் அய ர்களி ம் உள்ள கல்வியாளர்களிடம் தாம் ப த்த நீதி 
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ல்க க்குப் ெபா ள் ெதாிந் ெகாண்  தமிழ்க் க வி ல்கைள ம் ப க்கத் 
ெதாடங்கினார். யார் யா க்கு எந்த எந்த ல் பழக்கேமா அவரவாிடம் ெசன்  ெசன்  
அவ்வந் ல்கைளப் பாடம் ேகட்  வந்தார். 
 
        அக்காலத்தில் கீழ்ேவ ர்ச் சுப்பிரமணிய ேதசிகெரன் ம் ெபாிய தமிழ் 
வித் வாெனா வர் ேதவேகாட்ைடயிற் சிலரால் வ விக்கப்பட்  அங்ேக பல க்கு 
இலக்கண இலக்கிய பாடங்கைளக் கற்பித்  வந்தார். அந்தத் ேதசிகாிடம் நாராயண 
ெசட் யார் த ல் தாண்டவராய த யார் இயற்றிய இலக்கண வினாவிைடைய ம் 
பின்  நன் ைல ம் இலக்கண விளக்கத்ைத ம் ப த்தனர்; தி க்குறைளத் 
ெதளிெபா ள் விளக்க ைர, பாிேமலழக ைர ெயன்பவற்ேறா  பாடங்ேகட்டனர். 
 
        அாியக்கு  த ய இடங்களில் இ ந்த ைவஷ்ணவ வித் வான்களிடம் 
அஷ்டப்பிரபந்தம், அழகர் கலம்பகம், அழகர் பிள்ைளத் தமிழ், திரேவங்கடக் கலம்பகம் 

த யவற்ைறக் ேகட்டனர். இங்ஙனேம ேவ  சில ைவஷ்ணவ ல்கைள ம் ைசவக் 
க வி ல்கைள ம் ைறேய அவற்ைற அறிந்தவர்களிடம் ெசன்  கற் த் ேதர்ந்தனர். 
அவ க்குப் பாடம் ெசால்பவர்கள் அவ ைடய தமிழன்பின் மிகுதிைய ம் ஆழ்ந்  
பயி ம் திறைமைய ம் கண்  வியந்தனர். மற்றவர்கள் பல ைற ேகட்ட ம் சாி; அவர் 
ஒ  ைற ேகட்ப ம் சாி. ப த்தவற்ைறச் சிக்கறத் ெதளிந்  ஒ ங்காகச் சிந்தித்  
ைவப்ப  அவர் இயல் . ஒ  ல் சி  சந்ேதகம் இ ப்பி ம் அதைன இகழாமல் 
தக்கார்பாற் ேகட் ம் தாேம உைழத்  அறிந் ம் எவ்வாேற ம் அதைனத் தீர்த் க் 
ெகாள்வார்; அ வைரயில் அவ க்குத் தி ப்தி பிறவா . அவர் பாடங்ேகட்ட கள் 
அவ்வள ம் அவ க்குச் ெசாந்தமாகி விட்டன. 
 
        அந்தக்காலத்தில் தி ெநய்த்தானத்தில் இ ந்த *  
ேவங்கடராைமயங்காெரன்பவர் கம்ப ராமாயணத்தில் ேதர்ச்சி ைடவராக இ ந்தார். 
ெசட்  நார் அவாிடம் ெசன்  சில ைவஷ்ணவப் பிரபந்தங்கைள ம் கம்ப 
ராமாயணத்திற் சில பகுதிகைள ம் ேகட் த் ெதளிந்தார்; அவ ைடய 
தந்ைதயாாிடத்தி ம் சில ைவஷ்ணவ ல்கைளக் கற்றனர். – 
        ------------ 
        * இவர் கும்பேகாணம் ட ன் ைஹஸ்கூ ற் பல வ ஷங்கள் தல் தமிழ்ப் 
பண் தராக இ ந்தவர். 
 
        பிள்ைளயவர்களிடம் பாடங்ேகட்கத் ெதாடங்கிய . 
 
        பல மாணக்கர்க க்குப் பாடஞ் ெசால் க் ெகாண்  தமிழ்த் ெதய்வத்தின் 
தி ப்பணிையேய தம் வாழ்க்ைக யின்பமாக்க் க தி வாழ்ந்  வந்த மகாவித் வான் 
திாிசி ரம்  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்க ைடய கல்விப் ெப ைமைய ம் 
பாடஞ்ெசால் ம் ஆற்றைல ம் நாராயண ெசட் யார் ேகள்வி ற்றார். அவர்க ைடய 
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ெப ைமைய அதிகமாக அறிய அறிய அவ க்கு அவர்களிடம் ெசன்  ப க்க 
ேவண் ெமன் ம் அவா ேமன்ேம ம் ெப கலாயிற் . 
 
        அப்ெபா  மகாமகம் வந்த . அதற்காக நாராயண ெசட் யார் கும்பேகாணம் 
ெசன்றார். பிள்ைளயவர்க ம் அங்ேக ேபாயி ந்தார்கள். அவர்கைளச் சந்தித்  
ெந நாளாகத் தமக்கு இ ந்த வி ப்பத்ைதச் ெசட் யார் ெதாிவித்தனர். தமிழ் ப க்க 
வி ம் ேவாைர தம் ைடய உ திச் சுற்றமாக எண்ணிெயா கிய பிள்ைளயவர்கள் 
அவேரா  ேபசிவந்தெபா  அவ ைடய ஞாபக சக்திைய ம் கல்வியி ள்ள 
ஊக்கத்ைத ம் உணர்ந் , 'இவ க்கு பாடம் ெசால்வைதக் காட் ம் ேவ  என்ன 
ேவண் வ ?' என்ெறண்ணி அவ ைடய வி ப்பத்திற்கு உடன் பட்டார்கள். அ தல் 
பிள்ைளயவர்க க்கும் அவ க்கும் ெந ங்கிய பழக்கம் உண்டாயிற் . 
 
        பிள்ைளயவர்கள் தி வாவ ைற யாதீன வித் வானாக நியமிக்கப்பட்ட 
காலத்தில் தன் தலாக அவர்களிடம் பாடம் ேகட்டவர்க ள் நாராயண ெசட் யார் 
ஒ வர். பாடங்ேகட்குங் காலங்களில் பிள்ைளயவர்கள் எங்ெகங்ேக தங்கினார்கேளா 
அங்கங்ேக ெசன்  உடனி ந்  பாடங்ேகட்  வந்தனர்; காஞ்சிப் ராணம், 
தி வாைனக்காப் ராணம், ேப ர்ப் ராணம், தி த்தணிைகப் ராணம், விநாயக 

ராணம், கந்த ராணம், தி க்ேகாைவயார் த ய பல ல்கைள அவர்கள் பாற் 
ேகட்டனர். 
 
        தாம் பாடங்ேகட்க வி ம் ம் ல்கைளக் கூ  ெகா த்  எ தச் ெசய்வார்; 
பிள்ைளயவர்களிடம் மற்றவர்கள் பாடங்ேகட்கும் காலங்களில் உடனி ந்  ேகட்  
வ வார்; மற்றக் காலங்களில் ஒ வைரப் ப க்கச் ெசய்  பாடங் ேகட்பார். ப ப்பவர் 
இல்லாத ேவ  சில சமயங்களில் பிள்ைளயவர்கள் ட் ல் பிள்ைளயவர்கேள ப த் ப் 
பாடஞ் ெசால் வ வார்கள். அவ டன் எப்ெபா ம் ஒ தன ைவசியர் இ ந்  
பாடங் ேகட் ம் ப த் க் காட் க்ெகாண் ம் வ வ ண் ; ெவளி ர்க க்குச் 
ெசல் ைகயில் அவைர ம் தவசிப்பிள்ைள ெயா வைர ம் உடனைழத்  வ வார். 
 
        பிள்ைளயவர்களிடம் தி வாவ ைறயில் அவர் பாடங்ேகட்டேபா  உடன் 
கற்றவர்கள் பலர். அவர்க ள் சின்னப்பட்டம் நமச்சிவாய ேதசிக ம், தி ஞான 
சம்பந்தப்பிள்ைளெயன்  தீக்ஷாநாமம் ெபற்ற ம ைர இராமசாமிப் பிள்ைள ம் 

க்கியமானவர்கள். 
 
        மாணாக்கர்கள் 
 
        பாடம் ெசால் த ம் அவர் வல்லவர். ர. ேல. சின்ைனயா ெசட் யார், 
இராமசாமி ெசட் யார், காைரக்கு  ெசாக்க ங்ைகயா த யவர்கள் அவாிடம் 
பாடங் ேகட்டவர்கள். ேச ராைமயெரன்ற அந்தண மாணக்கெரா வர் 
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அவ டனி ந்  ல்கைளப் ப த் க் காட்  உதவி ெசய்  வந்தைத ேநாில் நான் 
பார்த்தி க்கிேறன். 
 
        பழக்க ள்ள வித் வான்கள் 
 
        அவ க்கு மிக்க பழக்க ள்ள வித் வான்கள்: சிங்கவனம் சுப்  பாரதியார், 
ேவம்பத் ர்ப் பிச்சுைவயர், கரேவட்டங்கு  சுப்பிரமணிய பாரதியார், மணேமற்கு  
கி ஷ்ைணயர் த யவர்கள். 
 
        தனவணிகர்களில் தி விைடம ர்த் தி ப்பணி வயிரவன் ெசட் யார், சத்திரம் 
அ ணாசலஞ் ெசட் யார், ேகாயி ர்ச் சிதம்பைரயா ெவளி த்தி வயிரைவயா 

த ேயார்கள் அவாிடம் நன்மதிப்  ைவத் ப் பாராட்  வந்தார்கள். 
 
        ேவ  பலாிடம் பாடங்ேகட்டல் 
 
        பிள்ைளயவர்களிடம் பாடங்ேகட்கும் காலத்தில் இைடயிைடேய அவர் தம் 
ஊ க்குச் ெசன் வ வார். சில சமயங்களில் ேவ  வித் வான்களிடத்திற் ெசன்  
அவர்கள் அறிந்த ல்கைளக் ேகட்  வ வார். திாிசிர ரத்தி ந்த ேகாவிந்த பிள்ைள 
ெயன்பவர் கம்பராமாயாணத்திற் சிறந்த ேதர்ச்சி ள்ளவெரன்றறிந்  அவர்பாற் 
ெசன்  அந் ல் க்கியமான சில பாகங்கைளப் பாடங்ேகட்டார். இராய 
ேவ ாி ந்த இயற்றமிழாசிசிாியர் விசாகப் ெப மாைளயாிடஞ் ெசன்  நன் ற் 
காண் ைக ைரைய ம் வி த்தி ைரைய ம் ேகட்டார். காஞ்சீ ரம் மகாவித் வான் 
சபாபதி த யாாிட ம் ரசபாக்கம் அஷ்டாவதானம் சபாபதி த யாாிட ம் பல 

ல்களி ள்ள சந்ேதகங்கைளக் ேகட் த் தீர்த் க் ெகாண்டார். 
 
        யாழ்ப்பாணம்  ஆ க நாவலரவர்களிடம் அவ க்கு மிக்க அன்  உண் . 
நாவலரவர்கள் ெசன்ைனயி ந்த காலத்தி ம் சிதம்பரத்தில் இ ந்த காலத்தி ம் 
ெசன்  ைசவ ல்கைள ம் சித்தாந்த சாஸ்திரங்கைள ம் அவர் பாடங் ேகட்டனர். 
அவர்கள் யாழ்ப்பாணத் க்குச் ெசன்றபின்  அங்கும் ெசன்  சிலகாலம் இ ந்  
அவர்களிடம் பாடங் ேகட்ப ண் . 
 
        பிள்ைளயவர்க க்குச் ெசய்த உதவி 
 
         மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களிடம் அவ க்கு அளவற்ற அன்  இ ந்  
வந்த . அவர்கள் வ ைமயால் ன் வைதயறிந்  நகரவட்டைகயி ள்ள சில 
சிவஸ்தலங்க க்குப் ராணம் இயற் ம்ப  ெசய்வித்  அங்கங்ேக ள்ள தனவணிகச் 
ெசல்வர்கள் லமாகப் ெபா தவி ெசய்வித்தார். ேகாயி ர், கண்டேதவி, சூைரமா 
நகர், ரவன ெமன் ம் நான்கு ஸ்தலங்க க்குப் பிள்ைளயவர்கள் ராணம் 
ெசய்வதற்குக் காரண மாக இ ந்தவர் நாராயண ெசட் யாேர. மற்றப் ராணங்கைள 
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அரங்ேகற்றிய காலங்களிற் பிள்ைள யவர்கள் ெப ம் ஸம்மானப்ெபா ள் 
அரங்ேகற்றம் ந்  ஊ க்குப் றப்ப ம்ேபா  அவ்விடத்தி ள்ள கைடகளில் 
வாங்கியி க்கும் கடைனத் தீர்க்கும் ெபா ட் ம் மாணாக்கர்கள் ெபா ட் ம் ெசலவாகி 
வி ம். இதைனயறிந்த ெசட் யார் ேமற்கூறிய நான்கு ராணங்க ம் 
அரங்ேகற்றப்பட்ட காலத்தில் ேவ விதமாக ஏற்பா  ெசய்தனர். 
தி வாவ ைறயி ந்  அரங்ேகற்றப் ேபாகும் ேபா  உண்டாகும் ெசல கள் 
அம்மடத்தாரால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்டன. அரங்ேகற்றம் நைட ெபற்ற காலங்களி ம் 
அ  ந்  மீண்  வ ங் காலங்களி ம் ேந ம் ெசல கைள நகரத் தாேர 
ெபா த் க்ெகாண்டனர். இதைனயன்றி ஒவ்ெவா  ராணத்திற்கும் 
ெசய் ெளான் க்கு பா ஒன்றாகக் கணக்குப்பண்ணிக் கூ ம் ெதாைகக்கு உண் யல் 
ெகா த்  அத்ெதாைகைய நாகபட் னத்ைதச் சார்ந்த ெவளிப்பாைளயத்தி ள்ள ஒ  
கைடயிற் ெபற் க் ெகாள் ம்ப  ெசய்தனர். 
 
        இவ்வா  நகர வட்டைகயி ள்ள ஸ்தலங்க க் குப் ராணங்கள் இயற்றி 
அரங்ேகற்றிய காலத்தி ேலதான் பிள்ைளயவர்கள் ெபாிய ெதாைகையக் கண்ணாேல 
கண்டார்கள். அவர்கள் இந்த நன் றிைய என் ம் பாராட்  வந்தார்கள். நாராயண 
ெசட் யா ைடய இயல்ைப நிைனந்  உ கி, 
 
            (ெவண்பா) 
            "பா வெதங் ேகயிந்தப் பாண் நாட் ெடல்ைலவந்  
            கூ வெதங் ேகெயா பாற் ேகாைதயான் - நீ கழ்ப் 
            பாரா யணெனன்றிப் பார் ங் ெகாண்டா ம் 
            நாரா யணனிைலேயல் நாம்" 
 
        என்ற ெசய் ைளப் பா யி க்கிறார்கள். 
 
        நியமங்கள் 
 
        ெசட் யார் சிவபக்தி மிக்கவர்; மிக ம் க ைமயான நியமங்கைள 
ேமற்ெகாண்டவர்; ஒவ்ெவா  நா ம் காைலயில் ஸ்நானம் ெசய்  பின்  
விநாயக க்கு ஆயிரத்ெதட்  குட் க்கள் குட் க்ெகாண்  ேதாப் க்கரணம் ேபாட்  

த் ப் பஞ்சாட்சரத்ைத ஆயிரத்ெதட்  ைற ஜபிப்பார்; அகத்தியர் 
ேதவாரத்திரட்ைடப் பதம் பதமாக நி த்தி உச்சாித்  வ ம் பாராயணம் ெசய்த 
பிறகு பஞ்ச த ஸ்தலங்க க் குாிய ேதவாரப் பதிகங்கைள ம் ேவ  சில வற்ைற ம், 
தி வாசகத்திற் சில பதிகங்கைள ம் பாராயணம் ெசய்  விட் த் தி காற் ப் 
பைடைய ஆ  ைற ஓ வார்; இரவி ம் பஞ்சாட்சரத்ைத 1008 ைற ஜபிப்பார்; 
இவ்வா  குைறவின்றிச் ெசய்  நிைறேவற்றிய பிறேக உண்பார்; நியமம் பக ல் 
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யாவி ன் மாைலயில் ெதாடர்ந்  ெச  விட் த்தான் சாப்பி வார்; ஒ  நாள் 
இரண்  ேவைள ம் ெசய்யாவி ன் ம  நாள் நிைறேவற்றிவிட்ேட உண்பார். 
 
        பிரயாணம் ெசய்ைகயில் நியமத் க்குாிய காலம் வந் விட்டால் உடேன 
பிரயாணத்ைத நி த்தி உாிய காலத்தில் அதைன த் க் ெகாள்வார். மிக ம் 
ெபா ைமயாக ஓாிடத்தில் ெந ேநரம் அமர்ந்தி ந்  ஜபம் ெசய்வதில் அவ க்கு 
ச ப்  உண்டாவதில்ைல. வண் யில் வ ம்ேபா  ெமௗனமாக ஜபம் ெசய்  வ வார். 
ெந ேநரம் ஜபம் ெசய்  பசிேயா  இ ந்தா ம் வழக்கம் ேபால் ஜபம் ெசய்  ந்த 
பிறகு அவ க்கு ஒ  வைகயான தி ப்தி உண்டாகும். 
 
        வன்ெறாண்டெரன்ற ெபயர் ெபற்ற  
 
        அவர் தி வாவ ைறக்கு வந்தி ந்த ஒ  சமயம் பல அன்பர்கள் அவ ைடய 
ஒ க்கச் சிறப்ைப ம், சிவபக்தி மிகுதிைய ம், நியமங்கைள அவர் தவறாமல் 
நிைறேவற் ம் உ திைய ம் எண்ணி வியந்  பாராட் , "இவ க்கு வன்ெறாண்டர் 
என்  ெபயாிட்  வழங்க ேவண் ம்" என்  ெசான்னார்கள். அதைனப் 
பிள்ைளயவர்கள் ேகட்  அ  மிக ம் ெபா த்த மான ெதன்  ெசால் , 
 
            (ெவண்பா) 
            "சத்திவாழ் வாமத் ச் சங்கரன்ெபாற் றாட்கமலப் 
            பத்தியாற் ேறவார பாராய - ணத்தினால் வான்ேறாய் 
            கழ்மிகுந்த வன்ெறாண்ட ெனன் ம்ேபர் 
            சான்ேறாய் நினக்குத் தகும்" 
 
        என் ம் ெசய் ைள ம், "வன்ெறாண்டென ம் ேபர் ெபற்றாய்" எனவ ம் ஒ  
வி த்தத்ைத ம் கூற அன்  தல் அப்ெபயேர அவ க்கு நிைலத்  விட்ட . 
அக்காலத்திற்குப் பிறகு யாேர ம் நாராயண ெசட் யாெரன்றைழத்தால் அவர் சற்  
        நாணமைடந் , "இளைமயில் வழங்கிய ேபர் அ " என்பார். 
 
        ஞாபகசக்தி 
 
        பாடங்ேகட்கும்ெபா  அ த்தமாகக் ேகட் ப ம் ேகட்டவற்ைற மறவாமல் 
மனத்திற் பதித் தி ப்ப ம் அவர்பால் யாவ க்கும் நல்ல மதிப்ைப உண்டாக்கின. 
அவ ைடய ஞாபகசக்திைய வியவாதவர்கள் இல்ைல. பாடங் ேகட் வ ைகயில் ஒ  

ைற ேகட்டைத மீட் ம் ப த் க் ேகட்க வி ம்பின் 'ம த் ' என்  ெசால்வ  அவர் 
வழக் கம். ப த்  ைவத்தவற் ள் இன்ன படலத்தில் இத்தைனயாவ  ெசய் ளில் 
இன்ன சந்ேதக ெமன்  குறிப்பிட் க் ேகட்பார். குறிப்ெபான் ம் ைகயில் இரா . 
பாடங் ேகட்  வ ைகயில் "இவ்வள  ெசய் ட்கள் ஆயின; ேபா ம்" என்பார். 
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        ஒ  ைற மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள் தி வாவ ைறயில் 
ெபாிய ராணம் பாடஞ் ெசால்  வந்தார்கள்.வன்ெறாண்ட ம் ேவ  சில ம் 
ேகட்டனர். ஒ வர் ப த் வந்தார். ப த்  வந்த பகுதியில் ஒ  ெசய் ளில் 
வன்ெறாண்ட க்குச் சந்ேதகம் இ ந்த . அந்தப் பகுதி வ வைத அவர் 
எதிர்பார்த்தி ந்தார். ப த்  வந்தவர் வழக்கம்ேபால ேவகமாக அச்ெசய் ைள ம் 
ப த் க்ெகாண்ேட ெசன்றார். மிக ம் கவனமாக அதைனேய எதிர்பார்த்தி ந்த 
வன்ெறாண்டர், "இந்தச் ெசய் க்கு நன்றாகப் ெபா ள் விளங்கிற்றா?" என்  
ப த்தவைரக் ேகட் டார். அவர் ெதளிவாக அறிந் ெகாள்ளவில்ைல யாத ன் 
விழித்தார். உடேன வன்ெறாண்டர், "ஊாி ந்  வ ைகயிற் சந்ேதகம் இ ந்த 
பாடல்களில் க்கியமான  இ . இ  வ ம் வ ெமன்  எதிர் 
பார்த் க்ெகாண்ேடயி ந்ேதன். நீங்கள் சாதாரணமாக இைதப் ப த் க் ெகாண்ேட 
ேபாய்விட்டீர்கள். இப்ப ப் ப த் ச் ெசன்றால் நாம் இதி ள்ள சந்ேதகத்ைதத் 
தீர்த் க்ெகாள்வ  எப்ப ? எல்லா ஐயங் கைள ம் தீர்க்கும் ஐயா அவர்கள் இங்ேக 
இ க்கும்ேபா  நாம் அவற்ைறப் ேபாக்கிக் ெகாள்ள ேவண்டாமா? இவர்கைளப் 
ேபால ஐயங் கைள விளக்கமாக அன் டன் ேபாக்குபவர்கள் யார் இ க்கிறார்கள்? 
இவர்களிடம் ப ப்பதற்குப் பிரேயாசனந்தான் என்ன? நான் ெசால்வைத எண்ணிக் 
ேகாபித் க் ெகாள்ளக் கூடா " என்  ெசால்  அச்ெசய் ைள விளக்கும்ப  பிள்ைள 
யவர்கைள ேவண் னர். அவர்கள் அங்ஙனேம நன்றாக விளக்கினார்கள். அச்ெசய் ள் 
இன்ன ெதன்  இப்ெபா  ஞாபகத் க்கு வரவில்ைல. 
 
        பிள்ைளயவர்களிடம் நான் பாடங் ேகட் வந்த காலத்தில் ஒ சமயம் 
கந்த ராணத்ைத அவர்கள் ெசால்  வந்தார்கள். அந் ல் கய க ற்பத்திப் 
படலத்தில், "மாண்டகுமவ்வ யகலன்" எனத் ெதாடங்கும் 70-ஆம் ெசய் க்குாிய 
ெபா ள் பிள்ைளயவர்க க்கு விளங்காைமயால் ெந ேநரம் ேயாசித்தார்கள்; 
ெதாியவில்ைல; அப்பால்,"இந் ைல வன்ெறாண்டர் என்பால் ன்  பாடங்ேகட் 

க்கிறார். ேகட்டவற்ைற நன்றாகச் சிந்தித்  ைவத்தி ப்பவராத ன் 
அவைரக்ேகட்டால் ெசால் வார்" என்றார்கள். அவ்வாேற அவர் ஊாி ந்  வந்தி ந்த 
ஒ  காலத்தில் பிள்ைளயவர்கள், "கந்த ராணம் கய க ற்பத்திப் படலத்தில் ஒ  சந் 
ேதகம்" என்  ெசால்லத் ெதாடங்கும்ேபாேத, "மாணடகுமவ்வ யகலெனன் ம் 
ெசய் ேளா?" என்  அச்ெசய் ள் வைத ம் ெசால் த் தாம் ன்  ேகட் ந்தப  
ெபா ைள ம் அவர் கூறினர். இதைனக் ேகட்ட எங்க க்கு மிக்க வியப்  
உண்டாயிற் . தாம் கற்றவற்ைற அவர் ேபாற்றிப் பா காத்  ைவத்தி க்கும் 
அ ைமைய யாவ ம் பாராட் னர். 
 
        பிச்சுைவயர் 
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        பிள்ைளயவர்கள் தாம் இயற்றிய தி ப்ெப ந் ைறப் ராணத்ைத அரங்ேகற்ற 
எண்ணி அத் தலத்திற்குச் ெசன்றார்கள். வன்ெறாண்டர் அத்தல தாிசனத்திற்காக 
அங்ேக வந்தி ந்தார். பிள்ைளய வர்கள் தி ப்ெப ந் ைறக்குச் ெசன்ற தினத்தில் 
ேவம்பத் ர்ப் பிச்சுைவய ம் சில தனவணிகர் க ம் வன்ெறாண்ட டன் அத்தலத்  
விசாரைணக் கர்த்த ம் அப் ராணத்ைத ஆக்குவித்ேதா மாகிய  சுப்பிரமணியத் 
தம்பிரானவர்கைளப் பார்க்கச் ெசன்றனர். ெசல் ம்ெபா ேத பிச்சுைவயர், 
 
            (ெவண்பா) 
            "இன்ெறாண்டர் சூழ எழிலார்நின் ேசைவெசய 
            வன்ெறாண்ட ேரா கன வான்கள் சிலர் – இன்ெறாண்  
            பித்தர்க்ேக ெசய்சுப் பிரமணிய நின்ேனாலக் 
            கத்திேல வந்தி ந்தார் கள்" 
 
        என்ற பாடைலச் ெசால் க் ெகாண்ேட வந்தார். உட னி ந்தவர்கள் அவர் 
விைரவிற் ெசய் ள் இயற் ம் திறைமைய வியந்  பாராட் னர். 
 
        அன்  மாணிக்கவாசகர் தி நாளாத ன் அவர் ாிஷபங்கள் கட் ய ஒ  ரதத்தில் 
தி லா வந்தனர். அந்த ாிஷபங்கைளப்பற்றி ஒ  ெசய் ள் ெசய்ய ேவண் ெமன்  
வன்ெறாண்டர் பிச்சுைவய ாிடம் கூறினார். உடேன அவர், 
 
            " ெபற்ற வாத ர் வித்தகனார் ேதாி க்கும் 
            மா ெபற்ற ேப ெபற மாட் வேரா நீ லகில் 
            வித்ைத யறியாமல் ணாக ேவ ழல்ேத 
            கத்ைத சுமந்த த்ேதார் கள்" 
 
        என்ற ெவண்பாைவப் பா னார். ேகட்ட வன்ெறாண் டர் அவைர மிக ம் வியந்  
பாராட் னார். 
 
        பிள்ைளயவர்கள் அன்  
 
        ராண அரங்ேகற்றம் ஒவ்ெவா நா ம் பிற் பகல் ன் மணிக்குேமல் 
ஆரம்பமாகும். வன் ெறாண்டர் நியமங்கைள த் க்ெகாண்  ஆகாரம் 
ெசய் விட் ப் ராணப் பிரசங்கத்ைதக் ேகட்க வந் வி வார். சில நாட்களில் 
நியமங்கள் ய ேநரமாய்வி ன் உண்ணாமேல வந் வி வார். ஒ  நாள் அவர் வரச் 
சிறி ேநரம் ஆயிற் . பிள்ைளய வர்கள் அவர் வ ம் வைரயிற் ராணப் பிரசங்கத் 
ைதத் ெதாடங்காமல் இ ந்தார்கள். அதனால்  சுப்பிரமணியத் 
தம்பிரானவர்க ைடய ேகாபத் க்குப் பாத்திரராக ேநர்ந்த . அத்தம்பிரா ைடய 
ேகாபம் ஆறச் சில நாட்கள் ெசன்றன. இச்ெசயலால் பிள்ைளயவர்க க்கு 
வன்ெறாண்ட ாிடம் இ ந்த அன்  யாவ க்கும் ெவளிப்பட்ட . 
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        ராண அரங்ேகற்றம் ெதாடங்கிய  தல் சில நாட்கள் அவர் அங்ேக 
தங்கியி ந்தார். பிறகு ஊர் ெசன்  இைடயிைடேய வந்  ராணப் பிரசங்கத்ைதக் 
ேகட் ச் ெசல்வார். 
 
        ேசாதிடர் இரகுநாைதயர் 
 
        அக்காலத்தில் ஆ கநாவலரவர்களிட மி ந் ,'இவர்கைள ஆதாித்  
அ கூலம் ெசய்ய ேவண் ம்' என்  குறிப்பித் ள்ள க தம் ெபற்  
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  இரகுநாைதயெரன்ற ேசாதிடெரா வ ம் ேவெறா வ ம் 
வந்தனர். வன்ெறாண்டர் அவர்கைள ஆதாித் த் தம் ைடய சத்திரத்திற் சில மாதங்கள் 
ைவத்தி ந்  உபசாித் த பினர். 
 
        ேசக்கிழார் பிள்ைளத்தமிழ் 
 
        தி ப்ெப ந் ைறப் ராணம் அரங்ேகற்றி வந்தகாலத்தில் பிள்ைளயவர்கைளச் 
ேசக்கிழார் பிள்ைளத்தமிழ் இயற் ம்ப  ேவண் க் ெகாண்ட வர் வன்ெறாண்டச் 
ெசட் யாேர. ராணம் அரங் ேகறிய பின் பிள்ைளயவர்கைளத் ேதவேகாட்ைடக்கு 
அைழத் ச் ெசன்  அ பத்  வர் கு ைஜ மான்மியெமன் ம் ைல இயற்றச் 
ெசய்  உப சாித்தனர். அவர் பிள்ைளயவர்களிடம் ைவத்தி ந்த ெப மதிப்பினால் 
தனவணிகர் பலர் அக்கவிஞர் பிரானிடம் அன்  ண்  அவர்கைள ஆதாிக்கத் 
ெதாடங்கினர். 
 
        தி வாவ ைற மடத் ப் பழக்கம் 
 
        தி வாவ ைற மடத்தி ள்ள யாவ க்கும் வன்ெறாண்டாிடம் மதிப்  இ ந்த . 
அவ க்குக் ேகாபம் வ ம்ப  ஒ வ ம் நடக்கமாட்டார். தவசிப் பிள்ைளகள் 

த யவர்கள் கூட அவாிடம் மிக்க மாியாைதேயா  ஒ கி உபசாித்  வந்தனர். 
 
        பிள்ைளயவர்கள் காலத் க்குப் பிறகும் வன் ெறாண்டர் தி வாவ ைற 
மடத்திற்கு வந்  ெசல்வ ண் . அவர்கள் காலத்தில் எங்ெகங்ேக ெசன்  யார் 
யா டன் பழக ேநர்ந்தேதா அவ்வவ் விடங்களில் அவர்கள் காலத் க்குப் பின் ம் 
ெசன்  அங்குள்ளவர்கேளா  பழகி வந்தார். தி  வாவ ைறக்கு வந்த காலங்களில் 
நான் அவ டன் இ ப்ேபன். அவாிடம் சில ல்களி ள்ள சந்ேதகங்கைள நான் 
தீர்த் க்ெகாண்ட ண் . 
 
        நமச்சிவாய ேதசிகர் சா ாியப்ேபச்சு 
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        ஈசுவர வ ஷத்தில் (1887) ம ைரயில் மகா கும்பாபிேஷகம் நைடெபற்ற . 
அதற்குத் தி வா வ ைற ஆதீன கர்த்தராகிய ேமலகரம்  சுப்பிர மணிய ேதசிக ம் 
சின்னப்பட்டம்  நமச்சிவாய ேதசிக ம் அ யார் குழாங்கேளா  ெசன்றி ந் தனர். 
வன்ெறாண்ட ம் ேபாயி ந்தார். அங்ேக நமச்சிவாய ேதசிகைரத் 
தாிசிக்கும்ெபா ட் க் ைக ைறயாகக் ெகாண்  ெசன்ற இரண்  எ மிச்சம் 
பழங்கைள அவர் ெகா த்  வணங்கி னார். அப்ெபா  அத்ேதசிகர், "ஐயா, நீங்கள் 
ெகா த்தைவ இரண்  பழமானா ம் நா  பழம்" என்  சா ாியமாகப் ேபசினார். 
நா  பழெமன் பதற்கு (மரத்தில்) ெதாங்கும் பழெமன் ம், நான்கு பழெமன் ம் 
இரண்  ெபா ள் ெதானித்தன. இைதக்ேகட்ட வன்ெறாண்டர், "சாமி,சாமி, நன் றாக 
இ க்கிற !" என்  வியந்தார். உடேன ேதசிகர், "நான் குைறயப் ப த்தா ம் கூடப் 
ப த்தவனல்லவா?" என்  மீண் ம் கூறினர். கூடப் ப த்தவெனன்பதற்கு அதிகமாகப் 
ப த்தவ ெனன் ம், உடனி ந்  ப த்தவெனன் ம் இரண்  ெபா ள் ேதான்றின. 
நமச்சிவாய ேதசிகர் வன்ெறாண்டேரா  பிள்ைளயவர்களிடம் பாடங் ேகட்டவர். 
அவ ைடய சிேலைட வார்த்ைதகைளக் ேகட்  வன்ெறாண்டர் இன்பத்ைத யைடந்  
அவ ைடய அறி  க்கத்ைதப் பாராட் னார். 
 
        தியாகராச ெசட் யார் க தம் 
 
        கும்பேகாணம் காேலஜில் எனக்கு ேவைலயான பிறகு தாம் விலகியைத ம் 
எனக்கு அவ்ேவைலையச் ெசய்வித்தி ப்பைத ம் ெதாிவித் ப் பிள்ைளயவர் கள் 
மாணாக்க ம் வன்ெறாண்ட ைடய நண்ப  மாகிய  தியாகராச ெசட் யார் 
அவ க்கு ஒ  க தம் எ தினார்; அதன் தைலப்பில் ஒ  ெவண் பாைவ 
அைமத்தி ந்தனர். அ , 
 
            " த்திக்கு வித்தாய வர ள் ேதவாரப் பத்திக்கு 
            வித்தாய பான்ைமயான் – தித்திக்கும் 
            பாவலர்ெசால் சீர்த்*ேதைவப் பா தித்த 
            வன்ெறாண்ட நாவலவன் காண்க நயந் " 
 
        என்ப . 
        --- ------- 
        *ேதவேகாட்ைட 
 
        அக்க தத்ைதப் ெபற்ற அவர் எனக்கு ேவைல ெசய்வித்தைதப்பற்றித் தம் ைடய 
சந் ேதாஷத்ைத அறிவித்  ஒ  விைட எ தினார். 
 
        அவர்மீ  பலர் பல சமயங்களில் இயற்றிய ெசய் ட்கள் பல ண் . 
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        மாணாக்கர்களின் திறைம 
 
        தமிழ்ச்சுைவைய அறிவதிற் ேபராற்ற ைடய அவ க்குச் ெசய் ளியற் ம் சக்தி 
அைமயவில்ைல; இைதப்பற்றிப் ேபச்சு வந்தால் அவர், "இக்காலத் தில் என்ைனப் 
ேபாலேவ கண்ணில்லாதவராகிய மாம்பழக் கவி நன்றாகப் பா கிறாெரன்  ேகள்வி; 
நான் மட் ம் ெசய் ள் ெசய் ம் ஆற்றைலப் ெபற வில்ைல. அதனாேல குற்றமில்ைல. 
என் ஆசிாியர் பா  வதில் ஒப் யர்வற்றவர். என் ைடய மாணாக்கர் க ள் 
சின்ைனயா ெசட் யார் த ேயார் மிக நன்றாகப் பா கிறார்கள். நான் இளைமயில் 
ெவளிப் பாைளயத்தி ள்ள விநாயகர் மீ  இரண்  ெவண் பாக்கள் 
இயற்றியி க்கின்ேறன். பழம் பாடல்கைள அறிந்  சிந்திப்பதி ம் ஜபம் த யன 
ெசய் வதி ேம என் ைடய காலம் சாியாகி வி கின் ற " என்  கூ வார். 
 
        அவ ைடய மாணாக்கராகிய சின்ைனயா ெசட் யார் பல பிரபந்தங்கைள ம் 

ராணங்கைள ம் இயற்றியவர்; காைரக்கு ச் ெசாக்க ங்ைகயா ம் பற்பல 
பிரபந்தங்கைள ம் ேவ  ல்கைள ம் இயற்றியவர்; இவ்வி வ ம் இயற்றிய தனிப் 
பாடல்கள் அளவிறந்தன. வன்ெறாண்ட ைடய மாணாக்கர் யாவ ம் 
அவைரப்ேபாலேவ ெதளி வாகப் பாடம் ெசால்வார்கள். 
 
        இயல் கள் 
 
        வன்ெறாண்டர் எந்த ஊ க்குச் ெசன்றா ம் அங்குள்ள அபிேஷகஸ்தெரா வர் 

ட் ேல தங்கு வார். தவசிப்பிள்ைள ஒ வன் எப்ேபா ம் உடனி ப்பான். 
அவ ைடய வாழ்க்ைகயில் சிவபக்தி ம் தமிழன் ம் லப்பட்டனேவ ெயாழியப் 
ெபா ைளப் பற்றிய நிைன  அவ க்கு எந்தக் காலத் ம் இ ந்ததாகத் ெதாியவில்ைல. 
சில ெராக்கக் கைடகள் அவ க்கு உண்ெடன்பர்; அவற்ைறப்பற்றி அவர் ேபசியைத 
நாங்கள் ஒ  ேபா ம் ேகட்டதில்ைல. 
 
        அவ ைடய ேதகம் ெம ந்தி க்கும். அவ க் குச் சிறி  வயிற் வ  உண் . அ  
சில சமயங் களில் வ த் ம்; அப்ேபா  வயிற்ைறப் பி த் க் ெகாண்ேட ஜபம் 
ெசய்வார். நாங்கள் பார்த்  வ ந் ேவாம். அவ க்குக் க யாணமாகியி ந் த . ஒ  
ெபண் குழந்ைத மட் ம் உண்ெடன்  ேகள்வி. 
 
        எந்தக் காாியத்ைத ம் அ கி ந்  கவனித் த் தி த்தமாகச் ெசய்விப்பதில் 
அவ க்கு ஊக் கம் அதிகம். தி ப்ெப ந் ைறக்கு வந்த காலங் களில் ஊ காய் 
மடத்தி ம் உப்  மடத்தி ம் ெசன்  அங்குள்ளவர்கள் குைறவின்றித் தம் பணி ையச் 
ெசய்  வ ம்ப  வற் த்திக் கவனித்  வ வார். ேபசும்ெபா  அ த்தந் தி த்த 
மாகேவ ேபசுவார்; வல் ன றகரத்ைதச் சற்  வன்ைமயாகேவ உச்சாிப்பார். 
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        ற்பதிப்  
 
        தி த்தமில்லாத ல்கைள ெயல்லாம் நன்றாக ஆராய்ந்  தி த்த ற 
ெவளியிடேவண் ெமன் ப  அவ ைடய அவா. தி வாப்ப ர்ப் ராணத் ைத ம் 
சிங்ைகச் சிேலைட ெவண்பாைவ ம் அவர் ஆராய்ந்  பதிப்பித்தார். பாண் நாட் த் 
ேதவா ரம் ெபற்ற பதினான்கு தலங்களின் ராணங்கைள ம் பதிப்பிக்க எண்ணிப் 
பன் ைற ப ப்பித்  ஆராய்ந்  வந்தார். தி த்தணிைகப் ராணத்ைத ம ைர 
இராமசாமிப்பிள்ைள பதிப்பிக்கெவண்ணிப் பாிேசாதித்  வ ைகயில் அவர் 
உடனி ந்தார். 
 
        க னமான பாடல்க க்கு அவர் உைர ெசால் வைதக் ேகட்ட இராமசாமிப் 
பிள்ைள, "இவ ைடய பக்தி விேசஷம் நன்றாகப் லப்ப கிற . அதனால் தான் 
மிக ம் க னமான பகுதிகெளல்லாம் இவ க்கு எளிதில் விளங்குகின்றன" என்  
பாராட் வார். 
 
        வன்ெறாண்டர் தாம் பயின்ற ல்களில் தாேம உைழத்  அவ்வப்ேபா  
ஆராய்ந்  அறிந் ைவத்த ெசய்திகள் பல உண் . அவற் ைறப் பிற க்கும் அறிவிக்க 
ேவண் ெமன் ம் க த்  அவ க்கு மிகுதியாக இ ந்  வந்த . 
 
        இ திக்காலம் 
 
        சிவ பக்திச் ெசல்வராகிய அவர் சித்திரபா  வ டம் ஆனி மாதம் பதிேனாராந் 
ேததி (28-6-1882) தன் கிழைமயன்  ம ைரயில் ஏ கடற்ெற வி ள்ள ஓரந்தணர  
மைனயின் திண்ைணயி ந்  சிவ பிரான் தி வ நீழைல யைடந்தார். 
 
        அவர் தம் ைடய இ திக் காலத்ைத ஆ  மாதத்திற்கு ன்னேர அறிந்  தம் 
மாணாக்கர் களிடம் ெதாிவித்தி ந்தனெரன் ம் தம் ைடய மரணகாலம் 
ெந ங்குவைத யறிந்  ேலாக சிவ ேலாகெமன்  கழப்ப ம் ம ைரைய யைடந்தன 
ெரன் ம் நித்த நியமங்கைள த் க்ெகாண்  ைவையமணைலப் பரப்பி அதன்ேமல் 
த ப்ைபைய விாிக்கச் ெசய்  அதிற்ப த் ச் சிவத்தியானத் ேதாேட த டம்ைப 
நீத்தனெரன் ம் பின்வ ம் ெசய் ட்கள் அறிவிக்கின்றன. 
 
            (அ சீர்க்கழி ெந ல யாசிாிய வி த்தம்) 
 
            1. "இத்தைக யதைன ள்ளவா ணர்ந்ேதார் 
                  எந்ைதநின் றி வ  நீங்கா 
            ெமய்த்தி  வைடந்தார் நாயி ங் கைடேயன் 
                  ேமவிடா ைலந்தன னந்ேதா 
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            உய்த் ணர் ைடேயாய் ன்னநீ யாங்ெகாண் 
                  ற்றேதா ாிவ் ட லகில் 
            ைவத்திட லா  திங்க க் காகும் 
                  மற்றதன் ேம  தாியா. " 
 
            2. " ஆத  னதன் ன் ேவண் ய ெவல்லாம் 
                  அைறகுதிர் த ெமன் றைறயா 
            ேதாதிைன ய பான் ன் ெமய் ய யார்க் 
                  கு கு  ைசக ெளன் ம் 
            ஏதெமான் றின்றி நைடெப  வத க் 
                  கிையவன ணர்வித்தா ெயந்தாய் 
            பாதகன் யா  ணர்ந் நின் னைடயாப் 
                  பதிதனாய்ச் ேசய்ைமயிற் கிடந்ேதன்." 
 
            3. "அந்தந்ேதா விவ்வா ெறம்ெபா ட்  ரங்கி 
                  அ ள  மவற்ைற  மறந்  
            ெநாந்தந்ேதா ைலவா ெனன் றைலவிதியின் 
                  ேநான்ைமயிங் கீர்த்தி  ைகத்ேதன் 
            பந்தந்ேதாய் கில்லா னிவரர் ேபாற் ம் 
                  பசுபதிக் கினியெவம் ம ேகள் 
            அந்தந்ேதா வந்ேதா நீ ன ைரத்த 
                  மதிய  மா வந் த த்த." 
 
            4. " இந்நிலத் ள்ளார் பின்ன ந் ேதறி 
                  இயற் வ நன்ைமேய யியற்றி 
            ெமய்ந்ெநறி நின்ேற நின்ன  யைடவான் 
                  விைழந் நீ யான்றவ ெரவர்க்கும் 
            ன்ெனறி யைடயா ரைடசிவ ாிக்ேக 
                  ேபாகு  நாெமனப் கன்  
            ன்  க த்தான் வாவியங் களிற்  
                  கத்தன்மாட் ட க்ைகெபற் ேறகி." 
 
            5. " மந்தரங் கயிைல ப ப்பதங் காசி 
                  மற் ள ெப ம்பதி ெயல்லாம் 
            அந்தர நாட ெனன் ம் ற் றி க்கும் 
                  ஆலவாய்க் ெகாப்பிெலன் ற ளி 
            எந்தம ராகு ம யவேரா ம் 
                  ஏகியப் பதியிைடச் ேசாம 
            சுந்தர ேனா  கயற்கணி பாதந் 
                  ெதா ல குய்ந்திடத் தித் ." 
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            6. "........................ 
            சித்திர பா  வ டத்தி லானித் 
            திங்களிற் ேசாடச தினத்தில்." 
 
            7. " ந்திேயான் வாரந் வாதசித் திதி ம் 
                  னிதமா ம சநன் னா ம் 
            வந்  கடக தக்கின மாகும் 
                  மங்கலக் கூ  ெபா திற் 
            பந்தம தகற்றி த ள் சுவண 
                  பங்கய வாவிநன் னீாில் 
            தந்திர விதியா சாரத்தி ெதான் ம் 
                  தாழ் றா தன்ெபா  ழ்கி." 
 
            8. " திய மணிந்  கண் ைக ண்  
                  னிதைவந் தக்கரம் கன்  
            ேகாதிலா மயத்தாற் றி ெம க் கிட் க் 
                  குளிர் னல் ைவையவா கத்ைத 
            மீ றப் பரப்பி யதன்மிைசத் த ப்ைப 
                  ெவள்ளிய சதன் ேம ம் 
            தீதற விாித்த சுத்த்தா னத்திற் 
                  றிைசவடக் குறவி ந் ெதந்தாய்." 
 
            9. "ஆட் வா னா க் காட் தல் ேபால 
                  அண்ணனி ண்ெணகிழ்ந் கி 
            நீட்  ேவணிப் பகவன த ேய 
                  நிைனந் நற் சமாதியி ந்  
            ேதாட்டலர் ெந ங்கி ெயழி றத் திகழ்ந்த 
                  யதாம் விமானமீ திவர்ந்  
            பாட்டறா வளிேத கர்ெபாழி த்த 
                  பதிசிவ பிாியிைன யைடந்தாய்." 
            * இைவ வன்ெறாண்ட ைடய மாணாக்கர் ஒ  வராற் பாடப்பட்டைவ. 
 
        வன்ெறாண்ட ைடய தீவிர சிவபக்தியினால் வாய்ப்பதற்காிய நிகழ்ச்சி இங்ஙனம் 
நிகழ்ந்த் . 
        --------------------- 
        * யாழ்ப்பாணம் 'ைசவ உதயபா ' என் ம் பத்திாிைக யில் ெவளிவந்தன. 
 
        பட் னத் ப் பிள்ைளயார் இைறவைன, 
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            "நல்லா ெயனக்கு ம ெவான்  தந்த ண் ஞானமிலாப் 
            ெபால்லா ெவைனக்ெகான்  ேபா ம் ெபா தியல் ைசெசபம் 
            ெசால்லார்நற் ேகாயி னியமம் பலவைகத் ேதாத்திர ம் 
            எல்லா ந்தபின் ெகால் கண் டாய்கச்சி ேயகம்பேன." 
 
        என்  ேவண் ய ேவண் ேகாள் அவ ைடய மரபில்வந்த வன்ெறாண்டர் 
திறத்தி ம் நிைறேவறி யைதக் குறித்  மாணாக்கர்க ம் அன்பர்க ம் நிைனந்  
பாராட்  உ கினார்கள். 
 
        அன்பின் திறத்தி ம் தமிழறிவின் திறத்தி ம் பட் னத்  அ கைள ம், 
அந்தகக்கவி ரராகவ த யாைர ம், நினப் ட் ம் வன்ெறாண்ட ைடய வரலா  
தனவணிகர்க ைடய ெப ைம ையக் குறிப்பதாகும். 
        --------------- 
 

3. அாியி ர்* 
 
        என  இளைமப் ப வத்தில் என் தந்ைதயா ராகிய ேவங்கட சுப்ைபயரவர்கள் 
அாியி ாில் சமஸ்தான சங்கீத வித் வானாக இ ந்தார்கள். இந்தச் சமஸ்தானத்  
ஜமீந்தாரால் இலந்தங்குழி என் ம் ஓ ாில் பத் க்காணி நிலத்ைதச் சர்வ 
மானியமாகப் ெபற்  வாழ்ந் வந்தார்கள். அவர் களிடத்தில் சங்கீதம் கற்றவர்கள் 
பலர். 
        --------- 
        *அாியி ர்ப் ேபார்  ைஹஸ்கூ ல் ஆசிாிய மாணவர் சங்கத்தின் வ ஷாரம்பப் 
பிரசங்கமாக 19-7-33-ல் ெசய்யப் பட்ட . 
 
        என் ைடய 7-ஆம் பிராய தல் 11-ஆம் பிராயம் வைரயில் இவ் ாில் இ க்கும் 
ேப  எனக் குக் கிைடத்த . அக்காலத் ப் பழக்கத்தா ம் 
 
        ேகள்வியா ம் பிற்காலத்  லாராய்ச்சியா ம் இந்தச் சமஸ்தான சம்பந்தமாக 
நான் ெதாிந்  ெகாண்டவற்றில் எனக்கு ஞாபகம் உள்ளவற்ைறத் ெதாிவிக்கிேறன். 
 
        அாியி ெரன் ம் ெபயர் அாியிெலன ம் வழங்கும். நங்கப் லவர்க ள் 
ஒ வரான அாிசில் கிழாெரன்பவ ைடய ஊராகிய அாிசிெலன்ப  இவ் ர் என்  
சிலர் கூ வ ண் . இங்ேக மிக ம் பிரசித்தமான பைழய தி மால் ேகாயி ெலான்  
இ க்கிற . அாிக்கு இல்லாக (இ ப்பிட மாக) இத்தலம் இ த்தலால் அாியிெலனப் 
ெபயர் ெபற்ற ெதன்பர். 
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        விஷ் வாலயம் 
 
        இங்ேக உள்ள விஷ் வாலயம் ெபாிய . இதன்கண் எ ந்த ளி ள்ள 
பிரதானமான ெப  மாளின் தி நாமம் ேவங்கேடசப் ெப மாெளன் ப . ேகாயி ல் 
இைளயெப மாள், பிராட் யார், ஆஞ்சேனயர் என்பவர்கேளா   ேகாதண்ட 
ராமஸ்வாமி லவராக ம் உத்ஸவராக ம் எ ந் த ளியி க்கும் சந்நிதி ஒன் ண் . 
வனவாசத் தில் அவர்கள் இ ந்த தி க்ேகாலமாக அவ்விக்கிர கங்கள் அைமந் ள்ளன. 
 
        ேகாயி ன் மகாமண்டபத்தில் தசாவதார ர்த்திக ம் மிக ம் ெபாிய 
தி வத்ேதா  ண்களில் எ ந்த ளி நி க்கின்றனர். அதனால் அம்மண்டபம் 
தசாவதார மண்டபெமன வழங்கும். அந்த ர்த்திகைளப்ேபால அவ்வள  ெபாிய 

ர்த்தி கைள ேவறிடங்களிற் கா தல் அாி . சிற்ப ேவைலப்பா கள் மிக்க 
சிறப் ைடயனவாக அம் மண்டபத்தில் அைமந்தி க்கின்றன. பத்  ர்த்திக ள் 
உக்ரநரசிம்ம ர்த்தி மிக அதிகமாக அன்பர்களால் வழிபடப்பட்  வ கின்றார். 
 
        கீைழப் ப ர் 
 
        இவ் க்குத் ெதற்ேக கீைழப் ப ர் என் ம் ேதவாரம் ெபற்ற ஒ  சிவ ஸ்தலம் 
இ க்கிற . அதில் உள்ள தலவி ட்சம் ஆல். ப  என் ம் ெசால் க்கு ஆெலன்ப  
ெபா ள். ஆலமரத்ைதத் தல வி ட்சமாக உைடயதாத ன் ப ெரன் ம் ெபய ம் 
ஆலந் ைற என் ம் ெபய ம் அதற்கு உண்டாயின. அங்ேக ஒ  சிவ தீர்த்தம் உண் . 
அத்தலத்தில் எ ந்த ளி யி க்கும் சிவெப மான் தி நாமம் ஆலந் ைற யீசர் எனத் 
தமிழி ம் வட ேலசர் என வட ெமாழியி ம் வழங்கும். அம்பிைகயின் தி நாமம் 
அ ந்தவநாயகிெயன்ப . சிவபிராைன மணந்  ெகாள் ம் ெபா ட்  அம்பிைக 
தவஞ்ெசய்தைம யால் அத்தி நாமம் உண்டாயிற்ெறன்ப  அத்தல ராண வரலா . 
அன்றி ம் பரசுராம க்குண் டான மா ஹத்தி ேதாஷம் அத்தலத் க்கு வந்  
தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் ெசய்  சித்ததனால் நீங்கியெதன்பர். தீர்த்தவிேசட ைடய 
தாத ன் ைறெயன் ம் பகுதி அத்தலப் ெபயேரா  ேசர்ந் தி க்கிற . 
பரசுராம ைடய தி வம், வட ேலச ைடய லஸ்தானத்தின் ன் ள்ள நிைல 
யின் ேமேல ள்ள கல் உத்தரத்திற் சயனித்த ேகாலமாக அைமக்கப் ெபற் ள்ள . 
பரசுராமர் தாம் வழிபட்ட காலத்தில் மைலநாட்  அந்தணர் கைளக் ெகாண்  ைச 
இயற்றச் ெசய்தனர். பிற்காலத் ம் மைலநாட்டந்தணர் ைசயியற்றி வந்தனர். இ  
தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார் ேதவாரத்தில், 
 
            "மண்ணின்மிைச யா மைல யாளர்ெதா  ேதத்திப் 
            பண்ணிெனா  ெகாண் பயில் கின்றப  ேர" 
            "அந்தணர்க ளானமைல யாளரவ ேரத் ம் 
            பந்தம  கின்றப  ராைன" 
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        என்  கூறப்ப கின்ற . இக்காலத்தில் இவ்வழக்கம் காணப்பட வில்ைல. அங்ேக 
உள்ள சிலாசாசனங்களால் ப ேவட்டைரய ெரன்ற பட்டம் ெபற்றவர்க ம் ேசாழ 
அரச ைடய அதிகாாிக மாகிய சிலர் அங்ேக இ ந்தார்க ெளன்  அறியலாம். 
 
        சிவாலயம் 
 
        அாியி ாி ந்  ஒ  சிவபக்தர் தினந் ேதா ம் கீைழப் ப ர் ெசன்  சிவ 
தாிசனம் ெசய் விட்  வந்தபின்ேப உண்ப  நியமம். இவ் விரண்  ஊர்க க்கும் 
இைடயில் உள்ள ம தாற்றில் ஒ  நாள் அதிக ெவள்ளம் வந்த . ப ர் ெசல்லவந்த 
அன்பர் அவ்வாற்றின் ெவள் ளத்தால் தைடப்பட் க் கைரயில் நின்  ஆராைம மீ ரப் 

லம்பிைநந்தார்; உண  ெகாள்ளாதி ந் தைமயா ம் ஆற்றாைமயா ம் ேசார்ந்  
வி ந்  நித்திைர ெகாண்டனர். அப்ெபா  அவ ைடய கனவில் சிவெப மான் ஒ  

திய அந்தணத் தி க்ேகாலங்ெகாண்  எ ந்த ளி, "இனி நீ தினந்ேதா ம் ப ர் 
வந்  அைலயேவண்டாம்; அாியி ாிேலேய ஓர் இடத்தில் ஆலயம் அைமத்  அங்ேக 
எம்ைம ம் அம்பிைகைய ம் பிரதிஷ்ைட ெசய்வித்  வழிபட்  வ க. அங்ேக நாம் 
சாந்நித்தியமாக இ ந்  மகிழ்ேவாம்" என அ ளிச் ெசய்  மைறந்தனர். பின்  
உணர்  வரப்ெபற்ற அவ்வன்பர் சிவெப மான  தி  வ ைள வியந்  அவர் இட்ட 
கட்டைளப்ப ேய இவ் ாில் சிவாலயம் அைமத்தனர். ப ர்த் தலத்தி ள்ள 

ர்த்திகளின் தி நாமங்கேள அாியி ாி ள்ள ர்த்திக க்கும் இடப்பட்  வழங்கு 
வனவாயின. 
 
        ேவ  ேகாயில்கள் 
 
        ர்க்காேதவியின் பல ேபதங்க ள் ஒ  ெதய்வமாகிய ஒப்பிலாதவள் என் ம் 
ேதவிக்கு ஒ  ேகாயில் இங்ேக உண் . அ  மிக ம் பிரசித்தி ெபற்ற . அாியி ர் 
ஜமீந்தார்க க்கு அத்ேதவி குலெதய்வமாயி த்தலன்றி அவர்க ைடய பைட 
யாளர்களாகிய மழவர்க க்கு வழிப  ெதய்வமாக ம் இ ந்ததாகத் ெதாிகிற . 
 
        குறிஞ்சான் குளம் என் ம் ஒ  தடாகத்தின் கைரயில் வா ைலயில் அரசு நட்ட 
பிள்ைளயார் ேகாயில் என் ம் ஓராலயம் இ க்கிற . ஒ  காலத் தில் அாியி ர் 
ஜமீந்தாெரா வர் மீ  பைகயரச ெனா வன் பைடெய த்  வந்தான். அவ ைடய 
பைட அளவிற் ெபாியதாக இ ந்த . இந்த ஜமீன் தா ைடய பைட அதைன எதிர்க்கும் 
ஆற்ற ைடய தாகத் ேதாற்றவில்ைல. அதனால் அவர் மிக ம் வ ந் தினார். 
ேதால்வி ற்றால் தம் ைடய சமஸ் தானத்ைத இழக்க ேநாி ேம என்ற கவைல 
யாயி ம் பின்வாங்காமல் எதிர்த் ப் ேபார் ெசய் வைதயன்றி ேவ  
வழியில்ைலெயன்ெறண்ணினார். ெதய்வ பலத்ைதயன்றி மனித பலத்தால் தமக்கு 
ெவற்றி கிைடப்ப  அாி  என்பைத அவர் உணர்ந் தார். ஆத ன் தி வ ேள 

ைணெயனத் ணிந்  தம் பைட டன் ெசன்றார். ெசல் ைக யில் 
அக்ேகாயி ள்ள விநாயகைர உள்ளம் உ கி வணங்கித் தம்ைமக் காப்பாற்ற 
ேவண்  ெமன்  பிரார்த்தித்தார். விநாயகர் தி வ ளால், வந்த பைகயரசர  பைட 
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ஜமீந்தார் பைடக்கு எதிர்நிற்கும் வ யின்றிப் றங் ெகா த்  ஓ ப் ேபாயிற் . 
ஜமீன்தார் ெவற்றி ெபற்றார். தாம் ெவற்றிெபற்றதற்குக் காரணம் விநாயகர் தி  
வ ேள என்பைத அவர் நன்றாக அறிந்தனர். தம் அரைச அழியாதப  மீண் ம் 
நி வித்த அ  ைடயவராைகயால் அம் ர்த்திக்கு 'அரசு நட்ட பிள்ைளயார்' என்ற 
தி நாமம் சூட்  அவைர வழி பட் ப் பலவைகச் சிறப் க்கைளச் ெசய்தனர். அரசு 
நட்டாேனாி என்ற ஏாி ஒன்ைற ம் ேகாயி க் க கில் ெவட் வித்தார். இக்காலத் ம் 
நிமித்தம் பார்ப்பதற்கு அக்ேகாயி க்குப் பலர் ெசல் வர். 
 
        இவ்வாலயங்கைளயன்றி விசுவநாதஸ்வாமி ேகாயில், சஞ்சீவிராயன் ேகாயில், 
காளிங்க நர்த்த னர் ேகாயில் த ய பல ேகாயில்கள் உண் . மிக ம் யராக ம் 
ெசல்வராக ம் சமஸ்தானத்  அதிகாாியாக ம் இ ந்  விளங்கிய மீனாட்சி 
தீட்சிதெரன்பவரால் கட்டப்ெபற்ற ெபாிய மண்டப ெமான்  ேமற்கூறிய குறிஞ்சான் 
குளத்தின் ெதன் கைரயில் உள்ள . அதற்கு மீனாட்சி மண்டப ெமன்ப  ெபயர். 
அத ள் விநாயகர் ேகாயி ம் சிவ விஷ்  ஆலயங்க ம் உண் . என் ைடய 
இளம்பிராயத்தில் அங்ேக ைசகள் ெசவ்வேன நைடெபற்  வந்தைதப் 
பார்த்தி க்கிேறன். 
 
        ஜமீன்தார்கள் 
 
        அாியி ர் சமஸ்தானம் பல ற்றாண்  களாகச் சிறப் ற்  வந்ததாகும் இந்தச் 
சமஸ் தானத்  ஜமீன்தார்கள் பலைரப்பற்றிய பழந் தமிழ்ப் பாடல்க ம் வடெமாழிச் 
சுேலாகங்க ம் ெத ங்குப் பத்தியங்க ம் கீர்த்தனங்க ம் உண் . இவர்களின் 
கு ப்ெபயர் குன்ைற ஒப்பிலாத மழவராயர் என்ப . 
 
        அாியி க்குக் குன்ைற என்ப  ஒ  ெபயர். இதைனச் சூழ்ந் ள்ள நா  
குன்றவள நா  என் ம் ெபயர் ெப ம். அ ேவ குன்ைறெயன ம வி 
வழங்குகின்ற . மைலத்ெதாடர் இங்ேக ஆரம்பமா கின்றதாத ன் அப்ெபயர் இந் 
நாட் ற்கு உண்டா யிற்ெறன்  ேதாற் கின்ற . இதன கி ள்ளன வாகிய ெபாிய 
தி க்குன்றம், குன்றம் என் ம் ஊர்களின் ெபயர்கள் இக்க த்ைத வ த் ம். 
 
        ற்கூறிய ஒப்பிலாதவெளன் ம் ர்க்ைக ையக் குலெதய்வமாக 
உைடயவர்களாத ன் 'ஒப்பிலாத ' என் ம் ெதாடர் ' இந்த ஜமீன்தார்களின் 
ெபயர்கேளா  ேசர்த்  வழங்கப்ப கிற . 
 
        மழவராயர் 
 
        மழவராயெரன்பதற்கு மழவர்க க்குத் தைலவ ெரன்ப  ெபா ள். 
மழவர்கெளன்பவர்கள் சிறந்த ரர்க க்குள் ஒ  பகுதியார். சங்க ல்களி ம் பைழய 
சாசனங்களி ம் அவர்கைளப் பற்றிய ெசய்திக ம் அவர்கள  ரத்தின் சிறப் ம் 
காணப்ப கின்றன. அதனால் அவர்கள் தமிழ் நாட் ல் ெதான்  ெதாட்  வாழ்ந்  
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வ ம் பழங் கு கெளன்  ெதாியவ கின்ற . இப்ெபா  அவர்கள் 
வன்னியவகுப்பினைரச் சார்ந்தவர்களாக இங்ேக இ க்கின்றார்கள். 
 
        மழநா  
 
        மழவர்கள் இ ந்  வாழ்ந்த காரணம் பற்றி இப் பாகத்தி ள்ள பிரேதசம் மழநா  
என் ம் ெபயர் ெபற்ற . அப்ெபயர் மழவர் நா  என்ப தன் திாிேப ஆகும். "ெப ஞ் 
சரண்மா மைற ேயா ம்" என்  காளேமகத்தாற் சிறப்பிக்கப் ெபற்ற அந்தண 
வகுப்பின ள் ஒ  வைகயாாிற் பலர் இந்நாட் த்தலால், அவர்கள் 'மழ நாட் ப் 
பிரகசரணத்தார்' என வழங்கப் ெப வர். பாடல் ெபற்ற சிவஸ்தலமாகிய தி மழபா  
என்ப தன் ெபயர் மழவர் பா  என்பதன் சிைதெவன்பர்! மழவர்கள் பாசைற 
அைமத்தி ந்த இடமாத ன் அஃ  அப்ெபயர் ெபற்ற . தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி 
நாயனார் ராணத்தில் கூறப்ப ம் ெகால்  மழவெனன்பவன் இம்மழநாட் ன் ஒ  
பகுதிைய ஆண்டவனாவன். 
 
        இம் மழநா  ேமல்மழநா  கீழ்மழநா  என இரண்டாகப் பிாிக்கப் பட் ந்த . 
"ேமல்மழ நாெட ம் நீர்நா " என்  ெபாிய ராணத்திேல ஆனாயநாயனார் 

ராணத்தில் ேமல்மழநா  ெசால்லப்ப கிற . அாியி ர் சமஸ்தானம் 
கீழ்மழநாட்ைடச் சார்ந்த . 
 
        குன்றவளநாட் க்கு உாியவர்க ம் ஒப்பிலாத வெளன் ம் ெதய்வத்ைத 
வழிப பவர்க ம் மழவர் க க்குத் தைலவர்க மாயினைமயின் இவ்வாியி ர் 
ஜமீன்தார்கள் 'குன்ைற ஒப்பிலாத மழவ ராயர்' என் ம் கு ப்ெபயைரப் ெபற்றார்கள். 
 
        ஆதர  
 
        அவர்களிற் பலர் சிவவிஷ்  ஆலயங்கைள ேவற் ைம யின்றிப் பா காத்  
வந்தனர். பல வைக மதத்தின ம் அவர்க ைடய ஆட்சியின் கீழ்க் குைறபா ன்றி 
வாழ்ந்தி ந்தனர். ஸம்ஸ் கி தம், ெத ங்கு, தமிழ், சங்கீதம் என்பவற்றிற் சிறந்த 
வித் வான்கள் பலர் ஆதாிக்கப் ெபற்றார் கள்; பல ஜமீன்தார்கள் தாங்கேள தமிழ் 

த ய வற்றில் வல்லவர்களாக இ ந்தார்கள். பல வித்  வான்கள் அவர்க ைடய 
ெப வண்ைமைய ம் லவர்கைள அவர்கள் ேபாற் ம் இயல்ைப ம் அறிந்  வந்  
பாராட் ப் பாிசுெபற் ச் ெசல்வ ண் . 
 
        கி ஷ்ைணய ஒப்பிலாத மழவராயர் 
 
        சில ற்றாண் க க்கு ன்  அாியி ாில் கி ஷ்ைணய ஒப்பிலாத 
மழவராயெரன்  ஒ  ஜமீன்தார் இ ந்தார். அவர் வித் வான்கைள ஆதாித் ப் 
ேபாற் வதில் தமிழ்நா  வதி ம் ெபயர் ெபற்றி ந்தார். சங்கீதத்தில் சிறந்த 
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பயிற்சி அவ க்கு உண் . பல சங்கீத வித் வான் கைள வ வித்  ைவத் க்ெகாண்  
அவர்க ைடய ஆற்றைல அறிந்  ஏற்றவா  பாிசு அளிப்பவர். தமக்குச் சங்கீதம் 
ெதாி ம் என்ற த க்கினால் வித் வான்கைள இகழ்ச்சி ெசய் ம் தன்ைம அவர்பால் 
ம ந் க்கும் இல்ைல. அவ ைடய கைழப் பா வதில் லவர்க க்கு ஓர் ஊக்கம் 
இ ந்த . 
 
        அந்தகக்கவி ரராகவ த யார் 
 
        இந்நாட் ள்ள பல ஜமீன்தார்களிடத் ம் யாழ்ப்பாணத்ைத ஆண் வந்த பரராச 
ேசகர ெனன்ற அரசனிடத் ம் ெசன்  தம  கல்வி யாற்றைலக் காட்  மட்டற்ற 

கைழப் பைடத்த அந்தகக்கவி ரராகவ த யாெரன் ம் லவர் சிகாமணி ஒ  
சமயம் அாியி க்கு வந்தார். நாெடல்லாம் கவிகளா ம் கழா ம் அ ப்ப த்திய 
கவிஞைர மழவராயர் உபசாித் ப் ேபாற் வதற்கு என்ன தைட? அக் கவிஞ ைடய 
கவி ெவள்ளத்தில் ழ்கிப் ேபரானந்தம் அைடந்த மழவராயர் கணக் கற்ற பாிசில்கைள 
அவ க்கு வழங்கினார்; தக்க வி திெயான்றில் இ க்கச்ெசய்  ேவண் ய 
ெசௗகாியங்கைள ெயல்லாம் அைமத் க் ெகா த்  அவ க்கு ராேஜாபசாரம் 
ெசய்வித்தார். 
 
        தம்பால் வந்த வித் வான்கள் பல க்கு அவர் குறிப்பிட்ட ஒ  ேவைளயில் 
அன்றன்  ப யளந்  வ வார். தம்ைமக் காணவந்தவர்கைள அைலக் கழியாமல் 
உட டன் ேவண் யவற்ைற விசாாித்  அவர்கள் குைறைய நீக்கி அ ப் வார். அவர் 
ப யளக்கும் சிறப்ைப அறிந்த அந்தகக்கவி ர ராகவ த யார் அச்ெசயைலப் 
பாராட் , 
 
            (கட்டைளக் க த் ைற) 
            *" ேசயெசன் குன்ைற வ ெமாப்பி லாதிக்குச் ெசங்கமலத் 
            ய ெசங்கண்ண னிைணெயாப்ப ேனாதண் ழாயணிந்த 
            மாய னளக்கும் ப ன்  க் ஷ்ைணய மாமழவ 
            ராய னளக்கும் ப ெயா நாைளக் கிலக்க ண்ேட" 
 
        என்ற பாடைலப் பா னர். 
        ------- 
        *இதன் ெபா ள்:- ெசம்ைமயாகிய குன்ைற நகாில் உள்ள ஒப்பிலாத 
மழவராய க்குச் ெசந்தாமைரக் கண்ைண ைடய தி மால் ஒப்பாவாேனா? 
தி த் ழாைய அணிந்த அந்த மாயன் அளக்கும் ப  (உலகம்) ன்ேற; இந்த 
கி ஷ்ைணய மழவ ராயர் அளக்கும் ப ேயா ஒ  நாைளக்கு லக்ஷம் உண் . ப  - 
உலகம், தான்யப்ப . 
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        குமார ஒப்பிலாத மழவராயர் 
 
        கி ஷ்ைணய ஒப்பிலாத மழவராய க்கு ஒ  குமாரர் இ ந்தார். அவர் ெபயர் 
குமார ஒப்பிலாத மழவராயர் என்  வழங்கி வந்த . அவ ம் சங்கீ தத்தில் மிக்க 
பயிற்சிைய உைடயவராக இ ந் தனர். தம் தந்ைதயா ைடய சைபக்கு வ ம் சங்கீத 
வித் வான்க ைடய இைசையக் காதாரக் ேகட் க் ேகட்  அ பவித்ததனாேலேய 
தமக்குச் சங்கீத ஞானம் உண்டாயிற்ெறன்ப  அவர் நம்பிக்ைக. ஆத ன் 
வித் வான்களிடத்தில் அவ க்கி ந்த பக்தி அளவற்றதாக இ ந்த . 
 
        ஒ  நாள் மாைல ேநரம்; ெவண்ணில  பால் ேபாலக் காய்ந்த ; ெதன்றல் 

சிய ; இள ேவனிற் காலம். மாைல மதிய ம் சு ெதன்ற ம் ங்கிள ேவனி ம் 
கலந்த அந்தக் குளிர்ந்த ெபா தில் குமார மழவராயர் "ஈசன் எந்ைத இைணய  
நீழைல" நிைனந்  ஆனந்தமாகப் பா க் ெகாண்  இ ந்தார். 
 
        அந்தகக்கவி ரராகவர் குமார மழவராயைர அச்சமயத்திற் பார்க்க வந்தார்; 
அைடயா ெந ங் கதைவ ைடய அரண்மைனயில் தைடயின்றிப் குந் தார். குமார 
மழவராயர் ேமல் மாடத்தில் பா க் ெகாண்  மகிழ்ந்தி த்தைல யறிந்தார். "ஒ வ ம் 
என் வரைவ அறிவிக்க ேவண்டாம்" என்  ெசால்  விட்  ெமல்ல ேமேல ெசன்  
மைறவி ந்  அவ ைடய கானத்ைதக் ேகட்  அ ப வித் க் ெகாண் ந்தார். 
 
        இைசப்பாட்  நின்ற . கவிஞர் ெப மான் அம் மழவராயாிடம் வந்தார். 
வ ைகயிேலேய அவர் உள்ளத்ேத ந்த ேபரானந்தம் பின்வ ம் பாடலாக 
ெவளிப்பட்ட . 
 
            (கட்டைளக் க த் ைற) 
            *"வாெழாப்பி லாதவன் ேசெயாப்பி லாத மழவதிைர 
            ஆழிக் கடல்விட்  நீபா ங் காலத் தாிெச ங்கால் 
            நீழர் க த் வ நீத் ச்ெசல் வானந்த நீண்மணிதான் 
            காெழாப் பி நின் னிைசேகட்குங் காற்கைரந்த்ேதகுெமன்ேற." 
 
        --------- 
        * இதன் ெபா ள்:- கி ஷ்ணய ஒப்பிலாத மழவராய ைடய குமாரனாகிய 
ஒப்பிலாத மழவராய, நீ பா ங் காலத்தில் தம் ைடய பாற்கடைல விட் விட் த் 
தி மால் வ ம்ேபா  தம் மார்பி ள்ள ஒளிைய ைடய ெகௗஸ் பமணியான  
வயிர ைடயதாக இ ந்தா ம் உன் ைடய சங்கீதத்ைதக் ேகட்டால் கைரந்  
வி ெமன்  க தி அதைன எ த்  ைவத் விட்  வ வார். 
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        "என்ன! நீங்கள் எப்ெபா  வந்தீர்கள்? ன்னேம ெதாிவிக்கக் கூடாதா?" 
என்றார் குமார மழவராயர். 
 
        கவிஞர்: உங்க ைடய இைச ய தத்ைதப் ப குவதற்குச் சமயம் ேநர்ந்த ெபா  
அதைனக் ைகவிடக் கூடாெதன்  எண்ணி மைறந்தி ந் ேதன். குற்றமாயின் ெபா க்க 
ேவண் ம். 
 
        குமார: - குற்றமா! தங்க க்கு ஆதனங் ெகா த்  இ த்தி மாியாைத ெசய்யாமல் 
இ ந்த என் பிைழையத் தாங்களல்லவா ெபா க்க ேவண் ம்? 
 
        கவிஞர், "இந்தச் ெசய் ைளக் ேகட்ட ள ேவண் ம்" என்  'வாெழாப்பிலாத' 
என்ற ெசய் ைளச் ெசான்னார். 
 
        சந்கீதத்தினால் கல் உ குேமன்ப  மிக ம் அறிய ெசய்தி. அகத்திய ம் 
இராவண க்கும் ஒ  ைற விவாதம் ேநர்ந்த ெபா  அகத்தியர் ைண இைசயால் 
ெபாதியில் மைலையக் குைழயச் ெசய்தனர்; இராவணன் அங்ஙனம் ெசய்ய 
இயலாைமயின் ேதால்வி ற்  இலங்ைகக்குப் ேபாய் விட்டான். இச்ெசய்திைய, 
'இராவணைனக் கந்த  வத்தாற் பிணித் ' என்ற ெதால்காப்பியப் பாயிர உைரயில் 
வ ம் ெதாடரா ம், தஞ்ைச வாணன் ேகாைவயா ம் பிறவற்றா ம் அறியலாம். கல் 
இைசக்கு உ கும் என்பைத நிைனந் , 'ெகௗஸ் பமணி நின் ைடய இைசக்கு 
உ கிவி ம்' என்  தி மால் எண்ணினாெரனக் கற்பித்த பகுதி கவிஞ ைடய அாிய 

ணர்ைவக் காட் கிற . 
 
        பாட்ைடக் ேகட்ட மழவராயர் அளவற்ற மகிழ்ச்சி ெகாண்டார்; "இந்தப் பாட்  
எல்லா விதத்தி ம் சிறப் ைடய . ஆயி ம் என்ைனப் பற்றி இ ப்ப  தான் ஒ  
குைற" என்  தம் ைடய பணிைவப் லப்ப த்தினார்; பாிசில் பல வழங்கினார். 
 
        பக்கிாிக்கு யாைன ெகா த்தவர் 
 
        வடநாட் ல் நவாப் ஒ வர் ஆண்  வந்தார். ற  ண்ட பக்கிாி ஒ வர் 
அவாிடம் இ ந்தார். அவ க்கு நவாப் யாைனெயான்  ெகா த்தி ந் தனர். 
அதன்ேமல் அவர் சில சமயம் ஏறி வ வ ண் . ஒ  சமயம் அந்தப் பக்கிாிைய நவாப் 
அவமதித் , யாைனைய ம் ைகப்பற்றிக் ெகாண் டார். அ  ெபாறாத பக்கிாி,"நான் 
உன்ைன விட்  நீங்கி வி கிேறன்" என்றார். 
 



 37

        நவாப்- இந்த இடத்ைத விட்டால் உமக்கு ேவ  ேபாக்கிடம் ஏ ? உம்ைம யார் 
மதிப்பார் கள்? என் ைடய தையயினாலல்லேவா நீர் இங்ேக இ ந்  வந்தீர்? 
 
        பக்கிாி:- உம்ைம எண்ணித்தானா என்ைன ஆண்டவர் பைடத்தார்? உலக 

வ ம் எனக்கு உதவி ெசய் ம். நம் ைடய பாைஷேய ெதாியாத இடங்களி ம் 
நான் ேபாய் யாைனப் பாிசும் நன்மதிப் ம் ெப ேவன். அல்லாவின் அ ள் இ க் கும் 
ெபா  எனக்கு என்ன குைற? 
 
        நவாப்:- இந்தப் பய த்தெலல்லாம் இங்ேக ேவண்டாம். காாியத்தில் 
உம் ைடய அல்லாவின் அ ைளக் காட் ம்; ேபாம். 
 
        பக்கிாி,"ேபைதேய, பார்; ெதன்னாட் க்குப் ேபாய் யாைனைய வாங்கி வந்  
இன் ம் சில நாட் க ள் உன்னிடம் காட் கிேறன்" என்  சபதஞ் ெசய்  

றப்பட்டார். ' றவிக்கு ேவந்தன் ம் ' அல்லவா? 
 
        பக்கிாி பல பாைஷகளிற் பயிற்சி ெபற்றவர். அவர் பல அரசர்களிட ம் பல 
ஜமீன்தார்களிட ம் ெசன்  தமக்கு யாைன ேவண் ெமன்  ேகட் டார். "யா ம் 
இவ க்கு யாைன ெகா க்கக் கூடா " என்  நவாப் உத்தர  அ ப்பியி ந் 
தைமயால் அவர்கெளல்லாம் பயந்  பக்கிாியிடம் தாம் ெகா க்க யாத 
காரணத்ைதக் கூறி வ ந்தி ம த்  விட்டார்கள். 
 
        நாெடல்லாம் சுற்றிவந்த பக்கிாி இந்த அாியி ர் வந்  ேசர்ந்தார். அப்ெபா  
இங்ேக இ ந்த ஜமீன்தாாிடம் ெசன்  தமக்கு யாைன ஒன்  ேவண் ெமன்  
ேகட்டார்; நவாபி ைடய க ைமயான ெசயல்கைள ம் எ த் க் கூறினார். எந்த 
மதத்தினராயி ம் ஞான ைடயவர்களாக இ ப்பவர்கைள மதிக்க ேவண் ெமன்ற 
ெகாள்ைக ைய ைடய ஜமீன்தார் பக்கிாிக்கு ேவண் ய உப சாரங்கைளச் ெசய்தார்; 
யாைனெயான்ைற ம் வழங் கினார்; அதைனக் காப்பாற் வதற்கும் பிற ெசல  
க க்குமாக ஒ  தக்க ெபா ைள உதவி ஒ  பாகைன ம் உடன் அ ப்பினார். பக்கிாி, 
"அல்லா உங்க க்கு ெவற்றிைய ம் கைழ ம் உண்டாக்கு வார்" என்  மனமார 
ஜமீன்தாைர வாழ்த்திவிட்  யாைன ட ம் பாிசில்க ட ம் நவா க்கு ன் ேபாய் 
நின்றார். 
 
        நவா க்கு ஒ பக்கம் வியப் ம் மற்ெறா  பக்கம் சின ம் உண்டாயின. 
"நம் ைடய உத்தரைவ மீறி எந்த ம ஷன் யாைன ெகா த் தான்?" என்  கர்ஜைன 
ெசய்தார்; "பார்க்கிேறன் அவ ைடய ஆண்ைமைய" என்  மீைசைய க்கினார்; 
பைடயாளைர அைழத்  ஆாியி ாின்ேமற் பைடெய க்க ேவண்  ெமன்  
கட்டைலயிட்டார். 
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        நவாபின் பைடகள் அாியி க்கு ெவளிேய வந்  தங்கின. பக்கிாிக்கு யாைன 
ெகா த்த குற்றத்திர்காக நவாப் த்தம் ெசய்யப் பைடைய அ ப்பி ள்ளாெரன்பைத 
ஜமீன்தார் அறிந்தனர். "அல்லா ெவற்றி ம் க ம் த வார்" என்  பக்கிாி வாழ்த்திய  
அவ ைடய ஞாபகத் க்கு வந்  ஊக்கத்ைத உண்டாக்கிய . தாம் ெசய்த  ஒ  நல்ல 
காாியெமன் ம், நல்ல காாியத்திற்கு இைட  வாராமற் கட ள் காப்பாெரன் ம் 
அவர் எண்ணி, அாியி ாி ள்ள தம் வழிப  கட ளாகிய  ேகாதண்டராம ஸ்வாமி 
ேகாயிைல அைடந்  அவைர வணங்கினார். அவ ைடய உண்ைம யன்ைப ெமச்சிய 
ெப மாள் ஒ வர் மீ  ஆேவச பமாக வந் , "நீ பைடகேளா  ெசன்  த்தம் ெசய்; 
ெவற்றி உண்டாகும்" என்  கட்டைளயிட்டார். ஜமீன்தார் கட ளின் க ைணத் 
திறத்ைத எண்ணி உ கி மகிழ்ந்  ேபார் ாியச் ெசன்றனர். ேபாாில் நவாபின் பைட 
ேதால்வி யைடந்  ஓ ற் . அப்ெபா தான் தம் பைட ெபாிதானா ம் அல்லாவின் 
அ ள் எல்லாவற்றி ம் ெபாிெதன் ம் எண்ணம் நவா க்கு உண்டாயிற் . 
பக்கிாியின் பாதங்களில் வி ந்  தாம் ெசய்த குற்றத்ைதப் ெபா க்கும்ப  
ேவண் னார். 
 
        பக்கிாிக்கு யாைன வழங்கி அதனால் நிகழ்ந்த ேபாாி ம் ெவற்றி ற்றதனால் 
'பக்கிாிக்கு யாைன ெகா த்தவர்' என் ம் பட்டம் ஜமீன்தா க்கு உண்டாயிற் . 
அ தல் அவர் சந்ததியா ைடய பட்டங்களில் ஒன்றாக அ  வழங்கி வ கிற . பல 
ெசய் ட்களி ம் கீர்த்தனங்களி ம் அந்தப் பட்டப் ெபயைரக் காணலாம். 
 
        பைனமரம் பி ங்கிய ரன் 
 
        இந்தச் சமஸ்தானத்  ஜமீன்தார்கள் பல வைகயி ம் கழ்ெபற்  வ தைல 
அறிந்த பிற நாட் ள்ள அரசர்க ம் சிற்றரசர்க ம் இவர் களிடம் மிக்க ெபாறாைம 
ெகாண்டார்கள். ஒ  ைற ஆந்திர ேதசத்  ஜமீந்தாெரா வ ைடய அதிகாாியான 
ஐயப்ப நாய்க்கெரன்பவர் இந்த ஜமீன்தார்மீ  பைடெய த்  வந்தனர். ெபாிய 
பைட டன் வந்த அவர் இவ் க்குத் ெதற்ேக ஒ  பாசைறைய அைமத்  அதில் 
தங்கினார். உடன் வந்த ேவைலயாட்கைளக் ெகாண்  அவ்விடத்தில் ஒ  குளம் 
ெவட் வித்தார். அதைனேய ஐயப்ப நாய்க்கன் குளம் என்  இக்காலத்தில் 
வழங்குகிறார் கள். தம் ைடய ஆற்றைல ம் பைடயின் மிகுதிைய ம் காட் வதற்கும் 
தம் ெபயர் என் ம் வழங்கு வதற்கும் பைகயரச ைடய நா களில் இங்ஙனம் ெசய்வ  
பண்ைட அரசர்க ைடய வழக்கம். 
 
        அவர் வரைவயறிந்த ஜமீந்தார் தம் பைட ர்ர்கைள ெயல்லாம் ேபார் ாிய 
அ ப்பினார். க ம் ேபார் ண்ட . இரண்  பக்கங்களி ம் பைட ரர்கள் 
மிகுதியாக இ ந்தனர். த்தம் நடக்ைக யில் ஜமீந்தார் பைடயில் இ ந்த ஒ  
குதிைர ர க்கு மிக்க தாகம் உண்டாயிற் . அ கில் எங் கும் நீர்நிைல இல்ைல. 
ஆகேவ, அவன் நீைரத்ேத த் தாகம் தீர்த் க்ெகாள்ள நிைனந்  தன் குதிைர ையத் 
தி ப்பி ஒ  பக்கமாக ஓட் னான். அக் குதிைர என்ன காரணத்தாேலா அதிக 
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ம ட்சிைய யைடந்  ேவகமாக ஓட ஆரம்பித்த ; மழவ ர ைடய ைகக்கு 
அடங்காமல் வா ேவகமாக அ  பறந்த . அந்த ேவகத்தால் மிக்க தாகம் அைடந்த 

ரன் குதிைரைய நி த்த எவ்வளேவா யன் ம் ய வில்ைல. அவ ைடய நா 
உலர்ந்  விட்ட ; இைளப்  அதிகாித்த . குதிைரேயா இன்ன திைச யில்தான் 
ெசல்வெதன்றில்லாமல் கண்ட இடங்களி ெலல்லாம் ஓ ற் ;இந்த நிைலயில், 
ஏதாவெதா  மரத்தின ேக வந்தால் அந்த மரத்ைதயாவ  பி த் க்ெகாண்  
குதிைரைய நி த்தலாெமன எண்ணினான் ரன். வழியில் ஒ  சிறிய பைன மரத்ைத 
ேநாக்கிய ரன் அதன கில் வந்த ம் மரத்ைத ேவகமாகத் த விக்ெகாண்டான். அ  
ேவரற் க் காய்ந்  ஆ  ைநந்  ேபாயி ந்த ; ஆத ன் அவன் ைகேயா  அ  
வந் விட்ட . குதிைரயின் ஓட்டம் நின்றபா ல்ைல. 
 
        இைளப்  மிகுதியால் அவன், " ஐேயா அப்பா! ஐேயா அப்பா!" என்  
கூவிக்ெகாண்ேட வந்தான்; தன் ைகயில் இ ந்த பைனமரத்ைத விட மில்ைல. 
 
        குதிைர மீண் ம் த்த களத்ைத ேநாக்கி வந் த . ஐயப்ப நாய்க்க ைடய 
பைடயினர் அந்த மழவ ரன் வ வைத ேநாக்கினர். தைலெதறிக்கும் ேவகத்ேதா  
வ ம் குதிைரயின்ேமல் ஏறிக் ெகாண்  ைகயில் ஒ  பைனமரத்ேதா  வ ம் அவ 
ைனக்கண்  அவர்கள் வியப் ற்றனர். அவ் ரன் கைளப்பினால் ெசால் ய ெசாற்கள் 
அவர்கள் காதில், 'ஐயப்பா, ஐயப்பா' , என்  வி ந்தன. தம்  ைடய தைலவைனத் 
தாக்குவதற்கு அவன் வ வதாக அவர்கள் எண்ணினர். "அப்பா மரத்ைதப் பி ங் கும் 

ரனாக வல்லவா இ க்கிறான் இவன்! இவன் ஒ வேன இப்ப  இ ந்தால் 
மற்றவர்கள் எப்ப  இ ப்பார்கேளா! இவ க்குப் பின்ேன இன் ம் எத்தைன ரர்கள் 
என்ன என்ன ஆ தங்க டன் வ வார்கேளா! மரத்ைதப் பி ங்கிப் ேபார் ாிவ ைதப் 

ராணங்களிற் ேகட் க்கிேறாம்; ேநாில் பார்த்ததில்ைல. இனிேமல் இவனிடம் 
நம் ைடய ஜபம் ப க்கா " என்  எண்ணிச் சிலர் பயந்  ஓட ஆரம்பித்தனர். 
அவர்கைளக் கண்  ஐயப்ப நாய்க்க ம் எஞ்சிய பைட ரர்க ம் அச்சம் ெகாண்  
ஓ ப் ேபாயினர். பின்  குதிைர காேலாய்ந்  நன்ற . 
 
        அந்தக் குதிைரயின் ெசயைல நிைனக்கும் ெபா , "உ வக் குதிைர மழவர்" 
என்ற அகநா ற் ச் ெசய் ளின் அ  ஞாபகத்திற்கு வ  கின்ற . 
 
        வித் வான்கள் 
 
        அாிய ர் சமஸ்தானத்தில் வடெமாழி, ெதன் ெமாழி, ெத ங்கு என் ம் 

ன்றி ம் வல்ல பல வித் வான்க ம் சங்கீத வித் வான்க ம் பரத சாஸ்திரத்தில் 
ேதர்ச்சி ெபற்றவர்க ம் ஜமீன்தார் க ைடய ஆதர  ெபற்  வாழ்ந்  வந்தார்கள். 

லவர்க ைடய ெப ைமைய அறிந்  அவர்கள் மனத்தில் தி ப்திைய 
உண்டாக்குதைலேய ெப ம் பயனாக எண்ணி ஜமீன்தார்கள் ேவண் ய உத விைய 
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அளித்  வந்தனர். பல ஜாதியினராகிய வித் வான்கள் தங்கள் தங்க க்கு உதவிய 
ஜமீன் தார்கைளப் பாராட்  அவ்வப்ேபா  பா ய பாடல் க ம் பிரபந்தங்க ம் 
பலவாகும்; ேவ  வைக ல்க ம் உண் . 
 
        தமிழ், வடெமாழி, சங்கீதம் த யன நம்ம ைடய நாட் ல் ஒ ங்காக 
வளர்ச்சி ற்  வந்த தற்கு க்கிய காரணம் மடாதிபதிக ம் அரசர்க ம் 
ஜமீன்தார்க ம் பிர க்க ம் வித் வான் கைள ஆதாித் ப் ப்பா காத்  வந்தைமேய. 
ெசல் வம் ெபற்றதனால் பயன், லவர் பா ம் கைழ யைடதெலன்பேத 
அவர்க ைடய க்கிய ெகாள் ைகயாக இ ந்த . ேகாப்ெப ஞ்ேசாழேனா  உயிர் 
நீத்த பிசிராந்ைதயாைரப்ேபாலேவ பிற் காலத் ச் சீனக்கெனன் ம் பிர ேவா  
ெபாய்யா ெமாழிப் லவர் ஈமம் க்கனர். அரசியல் விஷயங்களி ம் உயர்ந்த 
தைலைமைய அளித் க் கபிலைர வழிபட்  வந்த பாாிையப்ேபால ஒட்டக்கூத்தைர 
வழிபட்ட குேலாத் ங்க ம் இ ந்தான். இங்ங னம் வழிவழி வந்த லைம ம் 
வண்ைம ம் தமிழ் நாட் ல் அறிெவன் ம் விளக்ைக அவியாமல் இ க்கச் ெசய்தன. 
சமஸ்தானங்கள் த யைவ கைலகைள வளர்த்தற்குாிய இடங்களாக இ ந்தன. 
 
        அாிய ர் ஜமீனில் சண்பகமன்னார் என் ம் கு ப்ெபய ைடய ஒ  
பரம்பைரயினர் ஆஸ்தான வித் வான்களாக இ ந்  வந்தனர். அவ கள்  
ைவஷ்ணவர்களில் ெதன்கைலயார். சண்பகார ணியம் எனப்ப ம் ராஜமன்னார் 
ேகாயி ந்  அவர்கள் வந்தவர்களாத ன் அவர்க க்கு அந்தக் கு ப்ெபயர் 
அைமந்த ; மன்னாெரன்ப  அந்த ஸ்தலத்தி ள்ள ெப மாளின் தி நாமம். இளைம 
யிேல ெசய் ள் ெசய் ம் ஆற்றல் அந்தப் பரம்பைர யின க்கு இ ந் வந்தைமயின் 
அவர்க க்கு பாலஸரஸ்வதி, பாலகவி என் ம் பட்டங்கள் அளிக்கப்பட்  வழங்கி 
வந்தன. அவர்களிற் பலர் அத்ைவதத்தில் மிகத் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள்; சம ரச் 
ேநாக்க ைடயவர்கள். ப ாில் ேதவி தவஞ் ெசய்  இைறவைன மணஞ்ெசய்  
ெகாண்டைத அவர்க ள் ஒ வர் நாடகமாகப் பா யி க்கின்ற னர். அ  
'தி க்கல்யாண நாடகம்' என்  வழங்கப்ப ம்; ேவெறா வர் 'சிவராத்திாி நாட கம்' 
என் ம் ஒ  ைல மிக ம் அழகாக இயற்றி யி க்கிறார்; அ  பிரேமாத்தர 
காண்டத்தி ள்ள கைதைய ஆதாரமாகக்ெகாண்  பாடப்ெபற்ற . 
 
        சண்பக மன்னார் 
 
        சண்பக மன்னாெரன் ம் ெபா ப்ெபயைரேய சிறப் ப் ெபயராகப் ெபற்ற ஒ  
ெபாியார் அக் கு ம்பத்திற் பிரசித்திெபற்  விளங்கினார்; அவ ைடய இயற்ெபயர் 

நிவாைசயங்கா ெரன்ப . சண்பகமன்னாெரன்  வழங்கப்ப வாேர யன்றி 
        அவ ைடய இயற்ெபயர் இன்னெதன்றறிந்தவர் சிலேர. 
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        தமிழ், வடெமாழி, ெத ங்கு ன் ெமாழி களி ம் அவர் வல்லவர்; 
சங்கீதத்தி ம் பயிற்சி மிக்கவர்; அத்ைவத சாஸ்திரத்தில் நல்ல ஆராய்ச் சி ம் ெதளிந்த 
ஞான ம் அவற்றிற்கு ஏற்ற அ  பவ ம் உைடயவர்; இல்லறத்தில் இ ந்தனேர ம் 
மனத் றைவ ைடயவராகித் தாமைரயிைலத் தண்ணீர்ேபால் இ ந்  தம் கடைமகள் 
அவர் ெசய்  வந்தார். 
 
            "எத்ெதாழிைலச் ெசய்தா ம் ஏதவத்ைதப் பட்டா ம் 
            த்தர் மனமி க்கும் ேமானத்ேத" 
 
        என்ப  உண்ைமயன்ேறா? அவ  அாிய ாில் ெப மாள் ேகாயி ன் 

றத்ேத ள்ள ெதற்கு வடக் குத் ெத வில் ேமற்சிறகின் வடேகா யில் உள்ள ஒ  
மடத்தில் இ ந்  பாடஞ்ெசால் க்ெகாண்  சாந்த நிைலயில் வாழ்ந்  வந்தார். 
 
        அவாிடத்தில் ேவதாந்த சாஸ்திர பாடங் ேகட்ட வர் பலர். அவ ைடய 
சிஷ்யர்களாகிய றவிகள் பலர் பக்கத்ேத உள்ள சி  கிராமங்களில் மடங்கள் 
கட் க்ெகாண்  அைமதியாக வாழ்ந்  வந்ததன்றி அங்கங்ேக உள்ளவர்க க்கு 
ேவதாந்த கள் பலவற்ைறப் பாடஞ்ெசால் ம் ெபா  ேபாக்கி வந்தனர். 
அத்ைவத சாஸ்திர உணர்  அாிய ாி ம் அய டங்களி ம் சண்பகமன்னரால் 
பரவி ய . அவாிடம் பாடம் ேகட்டவர்க ள் பலர் ஆல யத் தி ப்பணிகள், தாடகப் 
பிரதிஷ்ைடகள், அன்ன சத்திரம் த ய த மங்கள் ெசய்தனர். அவர்க ள் ஆ கப் 
பரேதசி என் ம் ஒ வர் ஐயம்ேபட்ைடக்கு அ கி ள்ள பசுபதி ேகாயி ல் இ ந்  
வந்தனர். அவர் தம் ைடய கல்வி வன் ைமயா ம் சிறந்த ஒ க்கத்தினா ம் 
எல்ேலாரா ம் நன்கு மதிக்கப்பட் ப் பல த மங்கைளச் ெசய் தனர்; அக்காலத்தில் 
தஞ்ைசயி ந்த கெலக்ட ைடய நட்ைபப்ெபற் ப் பசுபதி ேகாயி ல் தடாகம் 
ஒன்ைற ெவட்  ஒ  மடத்ைத ம் கட் வித்தார். 
 
        தஞ்ைச ஸமஸ்தானத்தில் இ ந்த ெபாிய உத் திேயாகஸ்தர் ஒ வர் தம்மிடம் 
சண்பகமன்னாைர வ வித்  ஞானவாசிட்டெமன் ம் ைலப் பாடஞ் ெசால் ம்ப க் 
ேகட் க்ெகாண்டார். அங்ஙனேம அவர் பாடஞ் ெசால் வ ைகயில் உத்திேயாகஸ் தர் 
சில சமயங்கிளிற் பரா கமாக இ ந்  வந் தார். ெதாடர்ந்  சில நாழிைக 
ெபா ைமயாக இ ந்  ேகட்பதில்ைல. இைடயிைடேய அந்தப் ரத் க்குச் ெசல்வ ம் 
பின்  வந்  ேகட்ப மாக இ ந்தார். "இங்ஙனம் இவ ைடய மனம் இவ் ேவதாந்த 

ல் பதியாைமக்குக் காரணம் எ வா யி க்கலாம்?" என்  சண்பகமன்னார் 
ஆராய்ந் தார். ஒ  தாசியிடம் அவ் த்திேயாகஸ்தர் பழகி வ வேத அவ ைடய 
மனேவ பாட் க்குக் காரணெமன்பைத அறிந்தார்; ஆனால் இனி அங்ேக இ ப்ப  
தகாெதன்  உ தி ண்டார். ஒ நாள் இரண்  பாக்கைள இயற்றி ஒ வாிடம் 
ெகா த்  உத்திேயாகஸ்தாிடம் அளிக்கும்ப  ெசால் விட்  ஊர்வந்  ெசர்ந்தார். 
அவ் விரண்  பாட் க்க ள் ஒன்  வ மா :- 
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            "ெபா ள்ேபாம் கழ்ேபாம் ைலத்தன்ைம ேச ம் 
            அ ள்ேபாம் அழகுேபாம் அல்லால்-ெத ள்ேபாகும் 
            கல்லாத ெநஞ்சக் கயவர்பாற் ேசர்ப்பிக்கும் 
            ெபால்லாத மாதர் ணர்ப் ." 
 
        ெதய்வங்கள் மீ ம் தம்ைம ஆதாித் வந்த ஜமீன்தார் மீ ம் சண்பகமன்னார் பல 
ெசய் ட் கைள ம் தனிக் கீர்த்தனங்கைள ம் வடெமாழியி ம் தமிழி ம் 
பா யி க்கின்றார். ஜமீன்தார் நவராத்திாி விழாைவக் ெகாண்டா வைதச் சிறப் பித்  
'நவராத்திாி நாடகம்' என்ற ஒ  ைல ம் இயற்றி ள்ளார். தி க்குடந்ைத  சாரங்க 
பாணிப் ெப மாள் மீ  ஒ  ெநாண்  நாடகம் இயற்றினார். அவ ைடய லைம ம் 
ஞான ம் இன்றள ம் அந்தப் பக்கத்தில் உள்ளவர்களாற் ெகாண்டாடப்பட்  
வ கின்றன. அவர் காலத்திற் குப்பின் அவ ைடய சிஷ்யர்களால் அவ க்குக் 
கு ைஜ மிக ம் சிறப்பாகக் ெகாண்டாடப் ெபற்  வந்த . அவ ைடய ேபரராகிய 
வித்  வான் சடேகாைபயங்கார் காலம் வைரயில் அ  நடந்  வந்த . 
 
        ஐயாைவயங்கார் 
 
        சண்பகமன்னா க்கு இரண்  குமாரர்கள் இ ந்தார்கள். அவர்க ள் த்தவர் 
ஐயா ைவயங்காெரன்பவர். அவர் தம் தந்ைதயாைரப் ேபாலேவ திறைம ம் 
ெப ைம ம் உைடயவராக இ ந்தார்; அவாி ம் அதிகமான உள்ளத் றைவ 

ைடயவர். அவர் இயற்றிய பாடல்க ம் கீர்த் தனங்க ம் பல உண் . அரண்மைன 
வித் வா னாக அவர் இ ந்  வ ைகயில் ற ணர்ச்சி மிக்க அவர  மனம் 
அவ்வாழ்க்ைகயில் அதி ப்தி ற்ற . இைடவிடாமல் இைறவ க்குத் தி ப் பணி 
ெசய்தைல ேமற்ெகாண்  மனெமாழி ெமய் களால் அவைன வழிபட்  வாழ்நாள் 

ைத ம் கழிக்கேவண்  ெமன் ம் ஆவல் அவ க்கு அதிக மாக வளர்ந்த . தம் 
கு ம்பத்ைதப் பரம்பைர யாக ஆதாித் வந்த ஜமீன்தாாிடத்தில் ேவதனம் ெபற்றால், 
'ெசஞ்ேசாற் க்கடன்' கழிப்பதற்காக அவர  சமயமறிந்  ெசன்  உவப்பித்த ம் 
விேசஷ காலங்களில் யாேர ம் வந்தால் ெசன்  பிரசங்கம் ெசய்  ெகௗரவித்த ம் 
ஆகிய பல கடைமகைளச் ெசய்  வரேவண் ெமன்  எண்ணி னார். அவற்ைறச் 
ெசய் வந்தைமயால் தாம் ேமற்ெகாண்ட அப்பியாசங்க க்கு இைட  ேநர்ந்த . 
ஆத ன் சமஸ்தானத்ெதாடர்ைப நீக்கி விட் ச் சாந்தமாக இ த்தைலேய அவர் மனம் 
நா  நின்ற . 
 
        சாியான காலங்களில் அவர் அரண்மைனக்கு வ வதில் ஊக்கங் காட்டாம ந்த 
காரணம்பற்றி அவர் காலத்தி ந்த ஜமீன்தார் ஒ ைற அவ ாிடம் அவமதிப்பாக 
நடந் ெகாண்டார். அச் ெசயல் தவறாக இ ப்பி ம் தம் க த்  நிைற ேவ தற்கு 
மிக்க அ கூலமானெதன்  அவர் க தினார். அவ ைடய பற்றற்ற தன்ைம ம் உலக 
விஷயங்களில் உள்ள ெவ ப் ம் இைறவன் பா ள்ள திண்ணியதாகிய அன் ம் 
ெவளிப்ப தற்கு அந்த ஜமீந்தா ைடய ெசயல் காரணமாயிற் . 
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        தம்மிடம் ஜமீன்தார் அவமதிப்பாக நடந்தைத உணர்ந்த ஐயாைவயங்கார் ேநேர 
ெப மாள் ேகாயி க்கு வந்தார்; தசாவதார மண்டபத்திற் குள் ைழந்   
நரசிங்க ர்த்தியின் ன் நின்றார். அ கா ம் தம் ைடய வாழ்  ணாயிற் ெறன்  
ைநந்தார்; கண்ணீர் வார மயிர்க் கூச் ெசறிய உள்ளம் உ கி, 
 
            (கட்டைளக் க ப்பா) 
            "வஞ்சமா  மனத்தைரக் காெவன்  
                  வாழ்த்தி வாழ்த்தி மன ண் ணாகேவ 
            பஞ்ச காலத்திற் பிள்ைளவிற் பார்கள்ேபால் 
                  ப்ரபந்தம் விற் ப் பாிசு ெபறாமேல 
            ெநஞ்சம் வா  யிைளந் ெநாந் ேதைனயா 
                  நித்த நின்மல நின்ன  தஞ்சங்காண் 
            ெசஞ்ெசால் நாவலர் ேபாற்றெவந் நாளி ம் 
                  ெசழித்  வாழாி யில்நர சிங்கேம" 
 
        என்ற பாடைல வாய்விட் க் கதறிச் ெசால்  அ  யற்ற மரம்ேபால் வி ந்  
வணங்கினார்; 'இனி நரஸ் திைய ம் நரேஸைவைய ம் விட்  நரசிங் கத்ைதப் 
பணிந்  பா வேத நம  கடைமயாகும்' என் ம் ைவராக்கியத்ைத அைடந்தார். 
 
        அன் தல் அவ ைடய வாழ்க்ைகயில் ஒ  மா தல் உண்டாயிற் . நரசிங்க 

ர்த்திக்குச் சனிக்கிழைமேதா ம் மிக்க சிறப்பாக அபிேஷக ம் ைஜ த யன ம் 
பானகம் நீர்ேமா டன் பலவைகச் சித்திரான்னப் பிரசாத விநிேயாகங் ம் 
ெசய்வித் வந்தார். அவ ைடய ெப ைம வரவர அதிகாித்த . அவ் ாி ந்  
கார்காத்த ேவளாளர்கள் பல ம் பிற ம் அவ க்கு ேவண் ய வற்ைற உதவி வந்தனர். 
பல பிர க்கள் அவர் லமாகத் தங்கள் ெசல்வமான  தி ப்பணி த யவற்றிற் 
பயன்ப வைத ஒ  ெப ம் ேபறாகக் க தி உபகாித்தனர். பல தி ப்பணிகைள அவர் 
ெசய்தார். தசாவதார மண்டபத் க்கும் ேகா ரத் க்கும் இைடேய ள்ள இடம் 
திறப்பாக இ ந்த . அங்ேக விசாலமான ஒ  மண்டபத்ைத அவர் கட் வித்தார்; 
ேகா ரத்ைதப் ப்பித்தார். அவ ைடய மனத் றவின் திர்ச்சிைய ம் 
ெப ைமைய ம் பற்றி என் தந்ைதயார் பல ைற பாராட் ச்ெசால் யி ப்ப ண் . 
 
        சடேகாைபயங்கார் 
 
        ஐயாைவயங்கா க்கு ஐந்  குமாரர்கள் உண் . அவர்கள் ஐவ ம் 
தமிழ்க்கல்வியி ம் சங்கீதத்தி ம் சிறந்த பயிற்சி ள்ளவர்கள். அவர்க ள் 
சடேகாைபயங்காெரன்பவர் ஐந்தாங் குமாரர்: பல பிரபந்தங்கைள ஆராய்ந்  வாசித் 

ப் பாடஞ் ெசால் ம் ஆற்ற ைடயவர்; ெசவ் ைவச் சூ வார் பாகவதத்தி ம் 
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ஞானவாசிட்டம் த யவற்றி ம் மிக்க பழக்க ைடயவர்; அத் ைவத சாஸ்திரத்திற் 
சிறந்த அறி வாய்ந்தவர்; சங்கீதப்பயிற்சி ம் அவ க்கு இ ந்த ; ைண வாசிப்பதில் 
அவ க்கு நல்ல ேதர்ச்சி உண் . 
 
        அவர் காைலயில் ஐந்  மணிக்ேக எ ந்  வி வார். நித்திய 
கர்மா ஷ்டானங்ககைள ஒ ங் காகச் ெசய்வார். பின்  த்தகங்கைள எ த் க் 
ெகாண்  தம் ட் த் திண்ைணக் ேகா யில் அமர்ந்  ெகாள்வார். எந்த ைலயாவ  
ப த்  இன் ற் க்ெகான்ேட இ ப்பார். தி வழிேய ெசல்பவர்கள் அவைரக் கண்டால் 
வணக்கத்ேதா  அந்தத் திண்ைணயில் வந்  அவர் ெசால்வன வற்ைறக் 
ேகட்கும்ெபா ட்  இ ப்பார்கள். உடேன அவர் ஏதாவ  தமிழ்ப் பாடல் ெசால்வார்; 
பிரசங்க ம் ெசய்வார். 
 
        சடேகாைபயங்கா ம் என் தந்ைதயா ம் இளைம ெதாடங்கி நட் ைடயவர்களாக 
இ ந்தார் கள்.என் தந்ைதயார் பா ங்காலங்களில் அவர் ைண வாசிப்பார்.இ வ ம் 
சங்கீத சம்பந்தமாக அ க்க  பல விஷயங்கைளப் பற்றிப் ேபசிக் ெகாண் ப்ப  
வழக்கம்.அவர் ட் ற்கு எதிர் ட் ல் நாங்கள் கு யி ந்  வந்ேதாம் . நாள் தவறாமல் 
அவர் திண்ைணயில் உட்கார்ந்  ெகாண் , வந்தவர்க க்கு அவர் ச ப்பில்லாமல் 
தமிழ்ப்பாடஞ் ெசால் வார்.அப்ப  அவர் ெசால் வ ம்ேபா  நா ம் ெசன்  
உடனி ந்  ேகட்ேபன்.என் தந்ைதயா ம் எனக்குத் தமிழ்ப் பாடஞ் ெசால் க்ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  என்ைன அவாிடம் ஒப்பித்தார்.நான் அவ ைடய ேபச்சில் ஈ பட்  
மிகுந்த ஆவ டன் அவர் ெசால் வனவற்ைறக் ேகட்ேபன்.அதனால் அவ க்கு 
என்பால் அன்  உண்டாயிற் . 
 
        எந்த விஷயத்ைதச் ெசான்னா ம் அைதச் சுைவபடச் ெசால்வதில் அவ க்கு 
இயல்பாகேவ ஒ  திறைம இ ந்த .ஒ  ேவைளக்கு இரண்  ன்  ெசய் ட்கேள 
அவர் ெசால் வார்;ஆனா ம் மனத்தில் ெதளிவாகப் ப ம்ப  பல உதாரணங் கைளக் 
காட்  விாிவாகப் ெபா ள் ெசால்வார்.சி  விஷயமானா ம் அதற்குப் ெபா த்தமான 
ெசய்தி கைளச் ேசர்த் க் ெகாண்  அழகு ப த்திச் ெசால் ம்ெபா  என் ைடய  
மனம் அதில் ஈ பட்  வி ம்.ஏழாம் பிராய தேல நான் அவாிடம் பாடங் ேகட்  
வந்ேதன்.அவர் ெசால் ம் ைறயான  எந்த விஷயத்ைத ம் எளிதாக ம் சுைவ 

ள்ளதாக ம் ேதான்றச் ெசய் ம். தமிழில் நான் ஈ பட்டதற்கு அவேர தற்காரணம். 
 
        அவாிடம் தி ேவங்கடத்தந்தாதி, தி வரங்கத் தந்தாதி, தி ேவங்கடமாைல 

த யவற்ைறக் ேகட் க்கிேறன். மிக ம் இைளய ப வத்ததிற் ேகட்ேடனானா ம் 
அவைரப்பற்றிய ஞாபக ம் அவர் என் ெநஞ்சிற் ப ம்ப  ெசான்ன வார்த்ைத களின் 
திற ம் இன் ம் என் மனத்ைதவிட்  அகலேவயில்ைல. 
 
        பல தனிப்பாடல்கைள ம் பல கீர்த்தனங்கைள ம் சில பிரபந்தங்கைள ம் அவர் 
இயற்றியி க் கின்றனர்.  ைவஷ்ணவராயி ம் அத்ைவதக் ெகாள்ைக ம் அந்த 
ெநறியிற் பயிற்சி ம் ெபற்றவ ராத ன் சமரசமான ெதய்வ வழிபா ைடயவராக 
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இ ந்தனர். அாியி ர்  ஆலந் ைறயீசர் விஷயமாக ஒ  பதிக ம் விசுவகுல 
வகுப்பினர் சில ைடய ேவண் ேகாளின்ப   காமாட்சி யம்ைம விஷயமாக ஒ  
பதிக ம்  ச க்கைர விநாயகெரன் ம் ர்த்தி விஷயமாக ஒ  பஞ்ச ரத்தின ம் 
இயற்றி யி க்கிறார். அாியிற்சிேலைட ெவண்பா, ஜீவப்பி ம்ம ஐக்கிய சாித்திரம் 

த ய ல்கள் அவராற் ெசய்யப்ெபற்றன. இராமாயண வண்ணெமன்ப  ஒவ்ெவா  
காண்டத்திற்கும் ஒவ்ெவான்றாக நாட்ைட த ய ஏ  ராகங்களால் அைமந்த ஏ  
பகுதிகைள ைடய . ஜீவப்பி ம்ம ஐக்கிய சாித்திரம் நாடக பத்திற் ெசய்யப் 
ெபற்ற . அதி ள்ள பல கீர்த்தனங்கைள அவர் அ க்க  ெசால்  நயங்கைள 
எ த் க் காட் வார். தி வாவ ைறயில் ஆதீன வித் வானாக இ ந்த கந்தசாமிக் 
கவிராயெரன்பவர் அந்நாடகத் க்கு ஒ  சிறப் ப் பாயிரம் அளித்தி க்கிறார்; 
 
            "என்ைன யறிய ெவனக்கறிவித் தானாியில் 
            தன்ைன நிக ஞ் சடேகாபன்" என்ப  அதன் த ரண்ட . 
 
        அாிய ர் அ ேக ள்ள ஓர் ஊாி ந்த ஆலயித்தின் அதிகாாிகளான 
பஞ்சாயத்தார் அவ் வாலயித்தின் வ வாைய உாிய பணிகளிற் ெசல விடாமற் 
பலவாறாக அழித்  வ வைத அறிந்  அவர்க ைடய அறியாைமைய ம், அநியாயச் 
ெசயைல ம் எ த் க் காட்  'பஞ்சாயத்  மாைல' என் ம் ெபயரால் அவர் ஒ  ல் 
இயற்றினார். 
 
        ெபா ைள ேமன்ேமேல ஈட்டேவண் ெமன் ம் ேநாக்கம் இல்லாமல் தமிழ் ற் 
கட ேல ைளந்  விைளயா வெதான்ைறேய ேபாின்பமாகக் க ம் லவர்க க்கு 
வ ைம திதன் . சடேகாைபயங் கார் பிறரால் நன்கு மதிக்கப்ெபற்ற அறிஞராயி ம் 
வறிஞராக இ ந்தார். ஆனா ம், ெபற்ற  ெகாண்  தி ப்தியைட ம் இயல்  அவர  
வாழ்க் ைகைய இன்பமாக்கிய . அாிய ர் ஸமஸ்தா னம் வரவர ெம ற்றதாத ன் 
அதன் ஆதர  அவ க்கும் பிற க்கும் இலதாயிற் . 
 
        குளி க்குப் ேபார்த் க்ெகாள்ள ஒ  ப்பட்  ேவண்  ஒ  ேவளாளப் 
பிர வாகிய மல் ர்ச் ெசாக்க ங்கம் பிள்ைள ெயன்பவ க்கு ஒ  ெசய்  ெள தி 
ய ப்பினார்; அவர் ங்கம்பிள்ைள ெயன் ம் வழங்கப்ெப வார். அவர் ஒன் க்கு 
இரண் டாக வாங்கி உதவினார். அச்ெசய் ளின் ஈற்ற , 
 
        " ப்பட்  வாங்கித்தர ேவண் ம் ங்க ைரச்சிங்கேம" என்ப . 
 
        மாைலேவைளயில் கைட திவழிேய சடேகாைப யங்கார் ெசல்வ ண் . நா ம் 
உடன் ேபாேவன். அப்ெபா  ஏதாவ  பாடைலச் ெசால் ப் ெபா ள் 
கூறிக்ெகாண்ேட ேபாவார். ஒவ்ெவா  கைடக்கார ம் எ ந்  அவைர அைழத்  
மாியாைதயாக இ க்கச் ெசய்  ஒ  தட் ல் நான்கு ெவற்றிைல ம் இரண்  பாக்கும் 
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ைவத் க் ெகா ப்பார். இவ்விதம் ெபற் க் ெகாண்ட ெவற்றிைலகைள ம், பாக்ைக ம் 
ெதாகுத் ைவத் க் ெகாள்வார். அவற்ைற விற்  அவ்விைலையக் ெகாண்  ேவ  
பண்டம் வாங்குவார். 
 
        அவர் இ க்கும் இடத்தில் சிலர் எப்ேபா ம் உடன் இ ப்பார்கள். அவர் ஏதாவ  
பாடைலச் ெசால் ப் ெபா ள் கூறிக்ெகாண் ப்பார். ெசால் ச் ெசால் ப் பழக 
ேவண் ெமன்ப  அவர் ெகாள்ைக. "கம்பத்ைத ைவத் க்ெகாண்டாவ  கூறிப் 
பழகினால்தான் ப த்தைவகைள மறவாமல் இ ப்ேபாம். பாடங் ேகட்பவைன 
மாத்திரம் உத் ேதசித் ச் ெசால்லேவ கூடா . நமக்ேக அ  பிரேயாசனம்; கல்வியில் 
அபிவி த்தி அைடய லாம்" என்  அவர் அ க்க  ெசால்வார். 
 
        ஒ  நாள் அவர் ட் த்திண்ைணயில் இ ந்  மிக இைரந்  யா க்ேகா 
ெந ேநரம் பாடஞ் ெசால் க் ெகாண் ந்தார். நான் எங்கள் ட் ல் இ ந்ேத 
ேகட் க் ெகாண் ந்ேதன். தைட ெயான் ம் இல்லாமல் ெசால் க் ெகாண்ேட 
வந்தார். 'ேகட்பவர் இைடயில் சந்ேதகம் ஒன் ம் ேகட்கமாட்டாரா?' என்  நான் 
நிைனத்ேதன். சிறி  ேநரம் கழித்  ெவளியில் வந்  பார்த்ேதன். அவ க்கு ன் 
அமர்ந்தி ந்தவர் ேகாபாலசாமி ஐயங்காெரன்ற ஒ  ச் ெசவிடர். எனக்கு 
உண்டான ஆச்சாியத் க்கு எல்ைலேய இல்ைல. அவர் ெசவிடர் என்ப  
ஐயங்கா க்குத் ெதாி ம். "ேகட்பவைர மாத்திரம் உத்ேதசித் ச் ெசால்லேவ கூடா ; 
நமக்ேக அ  பிரேயாசனம்" என்  தாம் ெசான்னைத ஐயங்கார் ெசய ல் காட் னா 
ெரன்  எண்ணிேனன். பாடஞ் ெசால்வதில் அவ க்கு இ ந்த அளவற்ற ஆவல் 
இதனால் விளங்குகிறதல்லவா? 
        -------------------------------- 
 

4. ண்  அரங்கநாத த யார் (1844-1893) 
 
        ன் ைர 
 
        ெசன்ற ற்றாண் ல் தமிழ் நாட் ல் விளங்கிய சிறந்த அறிஞர்க ள் ஒ வராகிய 

ண்  அரங்க நாத த யாைர இந்நாட் னர் யாவ ம் நன்கு அறிவார்கள்; பிற 
நா களி ம் அவ ைடய கழ் பரவி ள்ள . அவ ைடய சாித்திரத்ைதச் சிலர் 
எ தியி க்கிறார்கள்; பள்ளிக்கூடப் பிள்ைளக க் குாிய சில பாட த்தகங்களில் 
அவ ைடய சு க்க மான வரலா  இ ப்ப  எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சிைய 
உண்டாக்குகின்ற . பிராயம் திர திர உட ம் ெசல்வ ம் திர ேவண் ெமன்  
க தி அவற்றிற்குாியவற்ைறச் ெசய்பவர்கள் ெப ம்பா ம் ம ந்த இந்த உலகத்தில், 
நா க்கு நாள் பிராயம் திர்வதற்கு ன் அறி  தி ம் யற்சிகைள ேமற்ெகாள் ம் 
கல்விமான்கேள ஒ  நாட் க்கு ஆபரணமாகத் திகழ்பவர்கள். 
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        சிறந்த அறி ைடேயார்கள் ேபாற் ம் ேபரறி ஞராக விளங்கியவர் அரங்கநாத 
த யார். இளைம ெதாடங்கிேய அவ ைடய வாழ்க்ைக யான  கல்வியினால் 

விளக்க ற்ற . மாணாக்க ராக இ க்ைகயில் அவ ைடய கல்வித்திறைம 
வகுப்பி ள்ள மற்றப் பிள்ைளக ைடய திறைம ையக் காட் ம் ேமேலாங்கி 
நின்ற . கல்விையக் கற்ப ம் கற்பிப்ப ேம அவ ைடய வாழ்வாக அைமந்தி ந்தன. 
அவேரா  பழகிய யாவ ம், 'இவர் ஒ  ெபாிய ஆச்சாிய ஷர்' என்ேற வியந்  
கூ வார். 
 
        தி வாவ ைறயாதீனத்  வித் வான்களா கிய  சிவஞான னிவர், 
கச்சியப்ப னிவர், சுப்பிரமணிய னிவர் த யவர்கைள ஆதாித்  
அவர்கைளக்ெகாண்  பல ல்கைள இயற் வித்த ெதாட் க்கைலக் ேகசவ த யார் 
பரம்பைரயின க்கு ெந ங்கிய உறவின ம், தமிழ்ெமாழியில் நல்ல 
பயிற்சி ள்ளவ ம்,ெபாிய உத்திேயாகத்தில் இ ந்தவ மான சுப்பராய 

த யாெரன்பவ ைடய தவப் தல்வராக அரங்கநாத த யார் 1844-ஆம் 
வ ஷத்தில் பிறந்தார்.அவ ைடய ன்ேனார்கள் ெதாண்ைட நாட் ள்ள ண்  
ெயன் ம் ஊாினராத ன், ண்  அரங்கநாத த யாெரன்  அவர் ெபயர் 
வழங்கலாயிற் . 
 
        அரங்கநாத த யார் தம் ைடய தந்ைதயாாிடத்தி ம் ேவ  பலாிடத்தி ம் 
தமிழ்க் கல்வி ம், பள்ளிக்கூடங்களில் ஆங்கிலக் கல்வி ம் கற்ற  னர்.அவர் ஒவ்ெவா  
பாீைக்ஷயி ம் பாிசுகைளப் ெபற்றார். எம்.ஏ.ப ட்டம் ெபற்றவர்களில் சிறந்தவராக 
விளங்கியைமயின்,அவைர எம்.ஏ.அரங்க நாத த யார் என்  யாவ ம் 
அைழப்பாராயினர். அவர் பல்லாாி ெராவின்ஷியல் ஸ்கூ ம் கும்ப ேகாண ம் 
காேலஜி ம் பிர ெடன்சி காேலஜி ம் க்கிய ஆசிாியராக ம்,அரசாங்கத் த் தமிழ் 
ெமாழிெபயர்ப்பாளராக ம் இ ந்  விளங்கினார். பலவைகயான கல்விச் சைபகளி ம் 
ேவ  பல ஸ்தாபனங்களி ம் அவர் உய ர்ந்த ஸ்தானத்ைத வகித் வந்தார்.1893-ஆம் 
வ ஷத்தில்,தம் குணங்கைள ம் கல்விப் ெப ைமைய ம் தமி லகம் நிைனத்  
நிைனத்  இரங்கும்ப  உயிர் நீத்தார். 
 
        அவேரா  ஏறக்குைறய எட்  வ ஷங்கள் நான் 
பழகியி க்கின்ேறன்;அக்காலத்தில் அவ ைடய ேதாற்றப் ெபா ைவ ம்,தமிழினிடத் 
தி ம் தமிழ் கற்றாாிடத்தி ம் அவ க்கி ந்த ேபரன்ைப ம்,அவ ைடய 

ண்ணறிைவ ம், ெப ந்தைகைம ம் உணர்ந்  வியந்ேதன்; அவ ைடய 
அறிவாற்றைலப் பல ெபாிய அறிவாளி கள் வாயாரப் கழ்வைத ம் பல ைற காதாரக் 
ேகட்  இன் ற்றி க்கிேறன். 
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        அவைரப்பற்றி எனக்குத் ெதாிந்த ெசய்திகள் பல. அவேரா  ெந ங்கிப் பழகிய 
காலத்தில் நாேன அறிந்  ெகாண்டன ம், அவேர ேநாிற் கூறியன ம் அவ ேரா  
பழகிய பிறர் கூறியன மாகிய சில நிகழ்ச்சி கைள யாவ ம் அறிந்  இன் ற 
ேவண் ெமன்  க தி இங்ேக எ கின்ேறன்: 
 
        ''ெபான்னரங்கம்" 
 
        அரங்கநாத த யார் இளைம ெதாடங்கிேய தமிழில் வி ப்ப ைடயவர்; 
ெசன்ைனயி ள்ள வித் வான்கள் எங்ேகயாவ  பிரசங்கம் ெசய் தால், அங்ேக 
தவறாமல் அவர் ெசன்  ேகட்பார். ெசன்ைனயில் இ ந்த கதிர்ேவல் 
உபாத்தியாயெரன் பவாிடத்தில் அவர் பல தமிழ் ல்கைளப் பாடங் ேகட்ட ண் . 
காஞ்சீ ரம் சபாபதி த யார், ரசபாக்கம் அஷ்டாவதானம் சபாபதி த யார் 

த ய வித் வான்கேளா  அ க்க  பழகித் தமக்குத் தமிழ் ல்களி ள்ள 
ஐயங்கைளப் ேபாக்கிக்ெகாள்வார்; அவர்களிடம் உண்ைமயான பக்திைய ைடயவர். 
ஒ ைற ேகட்டவற்ைற மறவாமல் நிைனவிற்ெகாள் ம் ஆற்றல் அவர்பால் 
சிறந்தி ந்த . 
 
        த யார் பள்ளிக்கூடத்தில் வாசித் க் ெகாண் ந்தேபா , அஷ்டாவதானம் 
சபாபதி த யார் ரசபாக்கத்தி ள்ள  கங்காதேர சுவரர் ேகாயி ல் 
வாரந்ேதா ம் ைசவ ற் பிரசங்கம் ெசய்  வந்தார். அக்காலத்தில், அத் தைகய 
பிரசங்கங்கைளக் ேகட்பதில் வி ப்ப ைட யார் பலர் இ ந்தனர். சபாபதி 

த யாேரா மிக்க நா வன்ைம ள்ளவர். ஆத ன், பிரசங்கத்ைதக் ேகட்கப் 
ெப ங்கூட்டம் வ ம். எல்ேலா ம் அைமதி டன் இ ந்  ேகட்  இன் வர். 
அரங்கநாத த யா ம் தவறாமற் ெசன்  ேகட்  வ வார். 
 
        ஒ  நாள் நிகழ்ந்த உபந்நியாசத்தின் இைடேய அஷ்டாவதானம் சபாபதி 

த யார் சிவன யார  ெப ைமையப்பற்றிச் ெசால் ைக யில், அழகாக 
விஷயங்கைள எ த் க் கூறித் ேதவார தி வாசகங்களி ந் ம் ேவ  பல ல் 
களி ந் ம் தக்க ேமற்ேகாள்கைள எ த் க் காட்  யாவைர ம் உவப்பித்தனர். 
இைடேய பிள்ைளப் ெப மாைளயங்கார் இயற்றிய தி வரங்கக் கலம்பகத்தி ள்ள 
ெசய் ளாகிய, 
 
            (ஆசிாிய வி த்தம்) 
            "பாதியா ய கியகால் ைகயேர ம் 
                  பழிெதாழி  மிழிகுல ம் பைடத்தா ேர ம் 
            ஆதியா யரவைணயா ெயன்பா ராயின் 
                  அவரன்ேறா யாம்வணங்கு ம க ளாவார் 
            சாதியா ெலா க்கத்தான் மிக்ேகா ேர ம் 
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                  சதிர்மைறயால் ேவள்வியாற் றக்ேகா ேர ம் 
            ேபாதினான் கன்பணியப் பள்ளி ெகாள்வான் 
                  ெபான்னரங்கம் ேபாற்றாதார் ைலயர் தாேம" 
 
        என்பைதக் கூறி, 'சாதி த யவற்றால் உண் டாகும் உயர்  உயர்வன் ; 
இைறவனிடத்தி ள்ள பக்தியினால் உண்டாகும் உயர்ேவ எல்லாவற்றி ம் 
சிறந்ததாகும்' என்  ெபா ைள ம் விாித் ைரத்தார். 
 
        அப்ெபா  கூட்டத்தினிைடேய இ ந்த அரங்கநாத த யார் எ ந்  நின் , 
"ஐயா ைசவ ற்பிரசங்கம் ெசய்யவந்த நீங்கள் அதற்கு மாறாகத் தி மாைலப்பற்றிய 
ெசய் ைள ேமற்ேகா ளாகக் காட்டலாமா?" என்  ேகட்டார். 
 
        சபாபதி த யார், "என்ன அப்பா! அ  ம் ெபான்னரங்கத்ைதப்பற்றிச் 
ெசால் ம் ெசய் ள்தாேன?" என்  உடேன ெசான்னார். சைபயி ள்ேளார் யாவ ம் 
இவ்வள  விைரவில் விைட ெசான்னாேர என்  வியந்தார்கள். ெபான்னரங்க 
ெமன்ப  அழகிய ரங்கெமன் ம், ெபான்னம் பலெமன் ம் ெபா ள்ப ம். 
 
        அரங்கநாத த யார், "ெபான்னரங்கம் ெபான்னம்பல மாகலாம்; ஆனால் அந்தப் 
பாட் ல் 'ஆதியாய் அரவைணயாய்' என் ம், 'ேபாதினான் கன்பணியப் 
பள்ளிெகாள்வான்' என் ம் இ ப் பவற்றிற்கு என்ன சமாதானம் ெசால் ர்கள்?" என்  
ேகட்டார். 
 
        பிரசங்கம் ெசய்த த யார் அதற்குச் சா ாியமாக விைய கூறேவண் ெமன்  
எண் ணிச் சிறி ேநரம் ேயாசித்தார். அதற்குள் அரங்க நாத த யாேர, "ஆதியாய்-

தல்வேன, அர ஹரேன, அைணயாய்-என்பால் வந்  அ ள் ாிவா யாகெவன் ம், 
பள்ளி ெகாள்வா ெனன்பதற்குக் ேகாயில் ெகாள்பவெனன் ம் அர்த்தம் ெசால்லலா 
மல்லவா?" என்  ெமல்லக் ேகட்டார். 
 
        சபாபதி த யார், அறி  ஒளி சும் அரங்க நாத த யா ைடய கண்கைள 
ேநாக்கினார்; " தாேன தைடைய எ ப்பி விைடைய ம் ெசால்  விட்டான்; இவன் 
சிறந்த த்திசா " என்  உணர்ந்தார்; உண்ைமயறிஞராகிய அவர், தமக்கு ன்னின்ற 
இைளய உ வத்திேல கூாிய அறி  விளங்குவைதக் கண்  ெபாறாைமேயா ேகாபேமா 
ெகால்ளவில்ைல; ஆ! ஆ! மிக ம் அழகாக இ க் கிற ! இந்த இளைமயிேலேய 
இவ்வள  கூர்ைம யான அறிைவ ைடய உனக்குச் சிவபிரான் தி  வ ளால் 
ேமன்ேம ம் அறி  விளக்க ம் ெப ம் க ம் உண்டாகும்" என்  மனமார வாழ்த்தி 
அவ்விைளஞைர அ கில் அைழத்  கில் தட் க் ெகா த்தார். அைவயி ள்ேளார் 
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யாவ ம் அவ் விைளஞ ைடய அறிவின் திறத்ைத ம் அதைனப் பாராட் ய 
பிரசங்கியார  ெப ந்தன்ைமைய ம் கண்  வியந்தார்கள். 
 
        'ேமாசம் ேபாேனன்' 
 
        அரங்கநாத த யார், கலாசாைலயில் வாசித்த காலத்தில் ஒவ்ெவா  வகுப் ப் 
பாீைக்ஷயி ம் தல்வராகேவ ேதர்ச்சிெபற்  வந்தார். 1862-ஆம் வ ஷத்தில் 
ெமட்றிகுேலஷன் பாீைக்ஷயில் இராச தானியில் தல்வராகத் ேதர்ச்சிெபற்றார். இங் 
ஙனம் ேதர்ச்சிெபற்ற காலங்களில் அவர் ெப ம் பாிசுப் த்தகங்கள் ட் ற்கு 
வண் யிேல ைவத் க்ெகாண்  ேபாகும்ப  அவ்வள  மிகுதி யாக இ க்குெமன்  
ெசால் வார்கள். 
 
        பிரசிெடன்சி காேலஜில் அரங்கநாத த  யார் பி. ஏ. வகுப்பிற் ப த்த ேபா  
ஆங்கிலத் தி ம் கணிதத்தி ம் அவர் சிறந்த அறி ைடயவ ராக விளங்கினார். 
அக்காலத்தில் அக் காேலஜுக் குத் தைலவராக இ ந்த மான் எட்மண்ட் தாம் ஸன் 

ைர அவ ைடய அறிவின் திறத்ைத யறிந்  அவாிடம் மிக ம் ஈ பட்  அவைர அன் 
டன் நடத்திவந்தார். அந்த வ ஷப் பாீைக்ஷயில் அவேர தல்வராகத் ேதர்ச்சி ெபற்  

அதற்குாிய பாிைச அைடந்  தம் காேலஜுக்கும் தமக்கும் ெப ைமைய 
உண்டாக்குவாெரன்  நிச்சயமாக எண்ணியி ந்தார். 
 
        பாீைக்ஷ நைடெபற்ற ; பாீைக்ஷயின்  காேலஜ் தைலவ க்குத் ெதாிந்த . 
அரங்கநாத த யார் ஆங்கிலத்தில் தன்ைம ஸ்தானம் ெபறவில்ைல. 
இதைனயறிந்த தாம்ஸன் ைர மிக்க வ த்த ற்றார்; ேத ய ெபா ள்கைள இழந்த 
வைரப் ேபான்ற உணர்ச்சி அவ க்கு உண்டா யிற் ; அவர் அரங்கநாத த யாைர 
வ வித் , "ஏன் இப்ப  ஏமாற்றிவிட்டாய்?" என்  ேகட் டார்; "நான் நன்றாகத்தாேன 
எ தியி க்க ேறன்" என்றார் த யார். தாம்ஸன், தாம் நிைனத்தப  த யார் 
ஆங்கிலத்தில் தல்வராக வாராைமையப்பற்றிக் கூறினார். த யார், "இதில் ஏேதா 
தவ  இ க்கேவண் ம்; நான் ஒவ்ெவா  வினாவிற்கும் தவறாமல் நன்றாக விைட 
எ தியி க்கிேறன்" என்  ெசான்னதன்றித் தாம் எ தியி ந்த விைடகைள ம் 
விாிவாக எ த் க் கூறினார். 
 
        அவ்வ ஷத்தில் பாீைக்ஷத் தைலவராக இ ந்த வைர அறிந்தி ந்த தாம்ஸன் 

ைர தாமதம் ெசய் யாமல் உடேன த யாைர அைழத் க்ெகாண்  அவாிடம் 
ெசன்றார். அரங்கநாத த யார் எந்தப் பகுதியில் குைறவாக 'மார்க்கு'ப் ெபற்றி ந் 
தாேரா அதைனத் தி த்தியவர் அவராகேவ இ ந் தார். ஆத ன் த யா ைடய 
விைடக் க தத் ைதத் தாம்ஸன் ைர பார்க்க ேவண் ெமன்  வி ம்பினார். 
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        தி த்தியவர்:- நான் எல்லாவற்ைற ம் நன்றாகப் பார்த் தாேன 'மார்க்குகள்' 
ெகா த் தி க்கிேறன்? 
 
        ைர:- இவர் யாவ ம் வியக்கத்தக்க அறிைவ யிைடயவர்; ஆயி ம் சாதாரண 
மாணாக்கைரக் ேபாலேவ ேதர்ச்சி ெபற்றி க்கிறார். இைதக்காட்  ம் இவர் 
ேதால்வி வ  நல்ல . இவர் எ தி யனவாகக் கூறிய விைடகைள நான் ேகட்ேடன்; 
அைவ மிக ம் சாியாக இ க்கின்றன. அறிவாளி களின் திறைமையப் 
பிரகாசப்ப த் கின்ற உங் களிடம் பிைழயி க்குெமன்  நான க தவில்ைல. எதற்கும் 
அைத மீண் ம் ஒ ைற பார்த்தால் நலமாக இ க்கும். 
 
        தி த்தியவர், "தாங்கள் ெசால் ம்ெபா  அைதக் கவனிப்பைதவிட எனக்கு 
ேவ  என்ன ேவைல?" என்  ெசால் விட்  அரங்கநாத த  யா க்குாிய 
எண் ள்ள விைடக் க தத்ைத எ த்  வந்தார். வந்  ஒவ்ெவா  பக்கமாக்க் காட் க் 
காகிதங்கைளப் ரட் னார்; "நான் சாி யாகத்தாேன பார்த்தி க்கிேறன்? பா ங்கள்" 
என்  தி த்தியவர் ஒ  பக்கத்ைதக் காட் க் ெகாண்ேட கூறினார். அந்தப் பக்கத்தின் 
ெப ம் பகுதியில் ஒ  ேகள்விக்குாியவிைட ற் ம் எ தப்பட் ந்த ; பின் ள்ள 
க தப் பகுதி எ தப் படாமல் இ ந்த . அப்ெபா  த யார் மிக ம் 
ஆத்திரத்ேதா  "அந்தக் காகிதத்ைத ம் தள் ங்கள்" என்றார். பாீக்ஷகல் அப்ப ேய 
ெசய் தார். என்ன ஆச்சாியம்! அத்தப் பக்க ம் அதற்கு ேம ள்ள பக்கங்க ம் தி த்தப் 
படேவயில்ைல. 
 
        "ஐேயா ேமாசம்ேபாேனேன!" என்  கூறி னார் பாீக்ஷகர்; "மன்னிக்கேவண் ம்; 
நான் அநியாயமாய் ஒ வ ைடய க க்குத் தைடயாய் நின்ேறன். இந்தப் பக்கம் 
பாதிேயா  எ திவிடப் பட்டதனால் இதற்குேமல் விைடகள் இல்ைலெயன்  எண்ணி 
ேமேல பார்க்கவில்ைல. ெப ம் பிைழ ெசய் விட்ேடன். ெபா த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். என் பிைழைய அறிந்  ெகாள் ம்ப  ெசய்த தங்க க்கு நான் என்ன 
ைகம்மா  ெசய்யப்ேபாகின்ேறன்!" என்  மனம் வ ந்திக் கூறினார். 
 
        தி த்தாத பகிதிகள் தி த்தப்பட்டன; அரங்க நாத த யார் தல்வராக 
நின்றாெரன்  ெசால்ல ம் ேவண் மா? பி.ஏ. பாீக்ஷயில் தல்வராகத் ேதர்ச்சி 
ெப பவ க்குாிய சிறந்த பாிைச ம் அவர் அவ்வ ஷம் ெபற்றார். 
 
        தம் ைடய உண்ைமயான கல்வித்திறைம எதிர்பாராதப  ேநர்ந்த 
இைட ற்றினால் மங்காமல் தப்பி விளக்க ற்றதானால் அரங்கநாத த யா க்கு 
உண்டான உவைகேயா, அவ ைடய ஆசிாி நராகிய தாம்ஸன் ைரக்கு உண்டான 
உவைகேயா யா  அளவிற் ெபாிெதன்  அறிந்  கூறவல்லார் யார்?* 
        ---------------- 
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        * அரங்கநாத த யாரவர்கேள என்னிடம் ேநாில் கூறிய வரலா  இ . 
 
        'ெவ ம் பண் தர்' 
 
        கும்பேகாணம் காேலஜில் அரங்கநாத த  நார் சில காலம் ஆசிாியராக இ ந்  
வ ைகயில் அங்ேக இ ந்த மற்ற ஆசிாியர்கள் யாவ ம் அவ  ைடய 
கல்வியாற்றைலக் கண்  வியந்  அவைரத் தமக்கு எ த் க் காட்டாக 
ேமற்ெகாண்டனர். திய விஷயெமன்பேத அவ க்கு இல்ைல;எைத ம் விைரவில் 
அறிந் ெகாண்  பிற க்கும் கற்பிக் கும் ஆற்றல் அவர்பால் இ ந்த . 
 
        அக்காலத்தில் அக்காேலஜில் தமிழாசிாியராக இ ந்தவர் தி சிர ரம் சி.தியாகராச 
ெசட் யார். பண் தர்களிடம் தனி மதிப்ைப ைவத்தி ந்த த யார் ெசட் யா ைடய 
தமிழ்க் கல்வியின் ஆழத்ைத உணர்ந்  பாராட்  அ க்க  அவர் ட் ற்குச் ெசன்  
பார்த்  வ வார். த யார் அங்ஙனம் ெசய்தைதப் ெபாறாத ஒ  ஆங்கில ஆசி ாியர் 
அவாிடம்,"ெசட் யார் ட் ற்கு நீங்கள் ேபாகலாமா?அவேரா ெவ ம் 
பண் தர்;நீங்கள் ெபாிய ெராபஸர்.நாங்கெளல்ேலா ம் அவாிடம் 
மதிப் டயவர்கேள;ஆனா ம் அள க்கு மிஞ்சிப் ேபாகமாட்ேடாம்.நீங்கள் அவ ைடய 

ட் ற்கு அ க் க  ேபாவ  உங்க ைடய ெகௗரவத்திற்கு ஏற்ற தன் .எங்கைளக் 
காட் ம் உயர்ைவ ைடய நீங்கள் அங்ஙனம் ெசய்வ  எங்கள் ேமல் அவ க்கு 
வ த்தைத உண்டாக்கும்."என்றனர். 
 
        அைதக் ேகட்ட த யார்,"உங்க க்குத் தமிழ்க் கல்வியறி  உண்ைமயாக 
இ ந்தால் இங்ங னம் கூறத் ணியமாட்டீர்கள்.ெசட் யாரவர் க க்கு நம்ைமக் 
காட் ம் சம்பளம் குைற ெவன்ற காரணத்தால் அவர்கள் நம்மி ம் தாழ்ந்த 
வர்கெளன்  க கிறீர்களா?பணத் க்கும் கல்விக்கும் சம்பந்தமில்ைல ெயன்ப  
உங்க க்குத் ெதாியாதா?பைழய காலத்தில் தமிழ் வித் வான் க ம் ஸம்ஸ்கி த 
வித் வான்க ம் வறியவர் களாக இ ந்தார்கெளன்ப ம்,அந்த வ ைமேய 
அவர்க க்கு உயர்ைவ உண்டாக்கியெதன்ப ம், ைடய மன்னர்கெளல்லாம் 
அவர்க ைடய நட்ைப ஒ  சிறப்பாகக் க தி வந்தார்கெளன்ப ம் சாித்திரத்தால் 
அறிந்த உண்ைமகளல்லவா? நாெமல்லாம் ேவெறா  நாட்டா க்குாிய பாைஷயில் 
ஓரள  ப த் விட் த் த க்குற்  நிற்கின்ேறாம். ெசட் யாேரா நம் ைடய 
தாய்ெமாழிைய இளைம ேல தக்க ஆசிாியாிடம் ைறயாகக் கற் த் தமிழ்ச் 
சுைவயில் ஈ பட் க்கின்றார். அவ க்குத் தமிழ்தான் ெசல்வம் இன்ைறக்கு நம்ைம 
ேவைலயி ந்  நீக்கிவிட்டால் நம் அறி  நமக்கு உத வா ; அவர் விஷயேமா 
அப்ப யன் ; தமி ல கத்தில் எங்ேக ெசன்றா ம் அவ ைடய மதிப்  ெவளிப்ப ம். 
நாம் ேவைலைய உத்ேதசித் ப் ப த்ேதாம். அவர் இயற்ைகயாகேவ தமிழில் அன் 

ற் ப் ப த்தவர். அவ ைடய கல்வி மிகுதிையக் ேகள்வி ற்ற ேகாபாலராவ் இந்தக் 
காேலஜுக்கு அவைர வி ம்பி அைழத்தார். அவைரப் ேபான்ற வர்கள் தங்க க்கு 
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ேவண் யைத நம்மிடம் ெசால்ல மாட்டார்கள். அவர்க ைடய ட் ற்கு நாம் ேபாய்ப் 
பழகினால்தான் அவர்க ைடய உண்ைம நிைலைய அறிந்  தக்கப  உதவி 

ாியலாம். நமக்கு இந்த ராஜ்யத்திேலதான் மதிப் . பைழய காலமாக இ ந்தால் 
அவர்கள் இ க்கும் நிைலேய ேவ . ெசட் யா ைடய அ ைம ெதாியாமல் 'அவர் 
ெவ ம் பண் தர்' என்  நீங்கள் ெசான்ன ைதக் குறித்  நான் மிக வ ந் கின்ேறன்" 
என்றார். 
 
        ேகட்ட அவர் தாம் ெசால் யைதப் ெபா த் க் ெகாள் ம்ப  
ேவண் க்ெகாண்டார். த யா  ைடய தமிழன்ைப யாவ ம் ெதாிந்  ெகாண்டனர். 
 
        அறியான் வினா 
 
        த யார் மிக்க தமிழ்ப் பயிற்சி ைடயவராத ன் சில சமயங்கள் வ ஷ வில் 
நைடெப ம் காேலஜ் வ ஷாந்தப் பாீட்ைசகளில் பாீட்சகராக இ ப்ப ண் . ஒ  

ைற பி. ஏ. வகுப்பிற்குக் கம்ப ராமாயணத்தில் ஒ  பகுதி பாடமாக இ ந் த . அதில் 
ெபா ள் விளங்காத ஒ  ெசய் ள் அச் சிடப்பட் ந்த . பாடஞ்ெசால் ய தியாகராச 
ெசட் யார் அஅந்தச் ெசய் ள் வ ம்ேபா , "இதற் குப் ெபா ள் விளங்கவில்ைல. 
ேவ  யா க்கும் விளங் கா ; ஆைகயால் இதிற் ேகள்வி ம் வரா " என்  ெசால்  
மற்றச் ெசய் ட்கைள மட் ம் கற்பித்தார். 
 
        அவ்வ ஷ வில் நைடெபற்ற பாீட்ைசயில் பி. ஏ. தமிழ் வினாப் பத்திரத்தில், 
எந்தச் ெசய்  க்குப் ெபா ள் கூறப்படவில்ைலேயா அதில் ஒ  ேகள்வி வந்தி ந்த . 
பிள்ைளக ள் ஒ வேர ம் அதற்கு விைட ெய தவில்ைல; அவர்கள் ெசட்  யாைர 
அ கி, "நீங்கள் இ  விளங்காத ெசய்  ெளன் ம், இதில் ேகள்வி வராதின் ம் 
ெசான்னீர் கேள; உங்க க்கு விளங்காத  இப்பாீட்சக க்கு விளங்கியதனால் ேகள்வி 
ேகட் க்கிறார்" என்  ெசான்னாரகள். வினாப் பத்திரேமா அரங்கநாத த யார் 
சித்தம் ெசய்த . பிறகு ெசட் யார் அந்த வினாப்பத்திரத்ைத எ த் க்ெகாண்  த  
யாாிடம் ெசன் , "இந்தக் ேகள்வி ேகட் க்கிறீர் கேள; இதற்கு என்ன ெபா ள் 
ெசய்  ெகாண்டீர் கள்?" என்  ேகட்டார். 
 
        த யார்: நீங்கள் என்ன ெசான்னீர்கள்? 
 
        ெசட் யார்: அ  விளங்காத ெசய் ள்; எனக்கு விளங்கவில்ைல ெயன்  
ெசால் விட்ேடன். 
 
        த யார்: எனக்கும் விளங்கவில்ைல. 
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        ெசட் யார்: விளங்காதைதக் ேகட்கலாமா? 
 
        த யார்: நீங்கள் இதற்கு என்ன ெபா ள் ெசால்  யி க்கிறீர்கெளன்  அறிந்  
ெகாள் ம் ெபா ட்ேட நான் ேகட்ேடன். வினாவின் வைக க ள் அறியான் வினா 
ஒன்றல்லவா? இைத அந்த வைகயிற் ேசர்த் க்ெகாள் ங்கள். 
 
        ெசட் யார்: தாங்கள் என்ைன ேநாில் ேகட்  க்கலாேம; இந்தச் ெசய் ள் எந்தப் 
பாீட்சக க் கும் விளங்காததாைகயால் இதிற்ேகள்வி வரா ெதன்  மாணாக்கல்களிடம் 
நான் ெசால் விட் ேடன்; அதற்கு ேநர் விேராதமாக இதில் நீங்கள் ேகள்வி 
ேகட் க்கிறீர்கள்; பிள்ைளகள் என் மண் ைய உ ட் கிறார்கள்; இப்ப  விஷப் 
பாீட்ைச ெசய்யலாமா? 
 
        த யார்: இைதப்பற்றித் தாங்கள் கவைல ற ேவண்டாம்; அந்தக் ேகள்விக்கு 
'மார்க்கு'ப் ேபாடாமல் விட் வி கிேறன். 
 
        த யா க்குச் ெசட் யாாிடம் உள்ள மதிப் ம் அவ ைடய உண்ைமத் 
தமிழன் ம் இந் நிகழ்ச்சியால் நன்கு விளங்கும். 
 
        த யார் ெசன்ைனக்கு வந்த பின் ம் ெசட்  யா க்கு அ க்க  க தம் 
எ வ ண் . ெசட்  யார் இறந்தைதக் ேகட்ட ம் அவர் மிக ம் வ ந் தினார். 
அப்ெபா  அவர் கும்பேகாணம் காேல ஜில் இ ந்த  சா  ேசைஷயர ர்க க்கு 
ஆங் கிலத்தில் ஒ  க தம் எ தினார். அதி ள்ள ஒ  பகுதியின் க த்  வ மா :- 
 
        ெசன்ைன, 26, ஜனவாி, 1888. 
        "அன் ள்ள ேசைஷயா, 
        ேநற்  இர  ஹிந் ப் பத்திாிைகயில், நம் தியாகராச ெசட் யார் நீண்ட காலமாக 
அெசௗக்கிய * மாக இ ந்  தி ச்சிராப்பள்ளியில் ேதகவிேயாக மைடந்தாெரன்  
வாசித்ேதன்.  சாமிநாைதயாிட மி ந்  வந்த க தத்தால் ெசட் யா ைடய ேதக 
ஸ்திதி விைரவாக ெம ற்  வ கின்றெதன்  அறிந்தி ந்தைமயால், ஹிந் வில் 
ெவளியிடப்பட்ட இந்தச் ெசய்திைய எதிர் பார்த்தி ந்ேதன். தியாக ராச ெசட் யார் 
கும்பேகாணம் காேலஜுக்குச் ெசய்த உபகார ம், ஒ  பண் தெரன்ற வைகயில் அவர் 
ெபற்றி ந்த உயர்ந்த திறைம ம் அவ ைடய மாணாக்கர், அபிமானிகளாகிய பல 

ைடய மாியாைதக்கும் பிாியத் க்கும் அவைர உாியராக்கின. நீங்கள் பாய் 500 
ேசகாிக்க மானால் பி.ஏ. வகுப்பில் தமிழில் தல்வ ராகத் ேதர்ச்சிெப ம் 
மாணாக்க க்கு த்த கங்களாக 20 பாய் மதிப் ள்ள பாிெசான்ைற அவர் ெபயரால் 
ஏற்ப த்தலாம். கும்பேகாணத் தில் நீங்கள் 450 பாய் ேசகாிக்க மானால் 500 
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பாயாக்குவதற்கு நான் 50 பாய் த ேவன். இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் 
ஊக்கங்ெகாண்  அவ ைடய மாணாக்கர் பலைர ம் அபிமானிகைள ம் 
அ குதற்குாிய உபாயெமான்ைறத் ேத  ர்கெளன்  நம் கிேறன். தி வாவ ைற 
*மடாதிபதி உலைக நீத் விட்டாேர! என் ெசய் வ ! இல்ைலயாயின் அவாிடமி ந்  
நல்ல ெதாைக ெயான்ைறப் ெபறலாகுேம; இந்த விஷயத்ைத நிைறேவறச் ெசய்வதற்கு 
என்ைனக் காட் ம் உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம்............" 
 
        'கீழ்காய்ெநல் ' 
 
        கும்பேகாணம் காேலஜில் அரங்கநாத த  யார் இ ந்த காலத்தில் அந்த ஊர் 
ஒவ்வாைமயால் அவ ைடய ேதகத்திற்கு அெசௗக்கியம் ேநர்ந்த . அப்ெபா  
அங்ேக இ ந்த தமிழ்ப் பண் தர் ஒ வர் ைவத்தியத்தி ம் பழக்க ைடயவராக 
இ ந்தார். அவர் இலக்கணமாகேவ ேபசுவார்; திாிெசாற்கைளக் கலந்  ேபசுவதில் 
அவ க்கு வி ப்பம் அதிகம். பிற க்கு எளிதில் விளங்க ேவண் ெமன்பைத 
நிைனயாமல் தமிழ் நாட் ல் வழக்கத்தில் வந்த சில ேவ பாைஷச் ெசாற்கைள 
அவ்வாேற வழங்காமல் ெமாழி ெபயர்த் க் கூ வார். பிள்ைளகளிடம் ேபசும்ெபா  
'சிேலட்' என்  ெசால்லாமல் கற்பலைக ெயன்ேற ெசால் வார் ெபன் ைல 
எ ேகாெலன் ம், ல்கழிைய உ ல்கழி ெயன் ம்,ரயிெலன்பைத இரயிெலன் ம் 
ேபனாைவ இறெகன் ேம வழங்குவார். இப்ப ப் ேபசினால்தான் தம்ைமத் தமிழ்க் 
கல்வி யில் சிறந்தவராக யாவ ம் க வாெரன்ப  அவர  எண்ணம். அங்ஙனேம 
அேநகர் எண்ணி நடப்ப ண் . 
 
        -------------- 
        *ேமலகரம்  சுப்பிரமணிய ேதசிகரவர்கள் 
 
        அரங்கநாத த யா ைடய ேநாயின் லத்ைத யறிந்  ம ந்  ெகா க்கும் 
ெபா ட்  அப்பண் தர் வ விக்கப் ெபற்றார். அவர் வந்  ைகபார்த்  இன்ன 
ேநாெயன்  ெசால் விட் , ஒ  ைதலம் காய்ச்ச ேவண் ெமன் ம் அதற்குச் சில 
பச்சிைலகள் ேவண் ெமன் ம் கூறினார். அந்தப் பச்சிைலகைளத் ேத க்ெகாண்  
வ வதற் காக ஒ வைன அைழத்  வந்தார்கள். அவனிடம் தமக்கு ேவண் ய 
பச்சிைலகைளப் பண் தர் ெசான்னார். உலக வழக்கில் வழங்கும் ெபயர்கைளக் 
கூறாமல் ைவத்திய ல்களி ள்ளப  அவர் ெசான்னார்; அவற்றில் சில அவ க்குப் 

ாிய வில்ைல." கீழ்காய் ெநல்  " என்  ஒ  பச்சிைல ையக் கூறினார். அவ க்கு 
அ  விளங்கவில்ைல. மீட் ம் அவன் என்ன ெவன்  ேகட்டான்; " கீழ்காய் ெநல்  " 
என்  ழகரத்ைத ம் யகரத் ைத ம் அ த்தமாக உச்சாித் ச் ெசான்னார் பண் தர். 
அவேனா அப்ெபா ம் ெதாிந்  ெகாள்ளாமல் விழித்தான். " எண்ெணய் வ க்க 
ேவண் ம்; அதற்காகக் கீழ்காய் ெநல்  ேவண் ம்" என்  பண் தர் விளக்கினார்; 
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அவன், " எனக்கு ெவ ம் ெநல் க்காய்தான் ெதாி ம்; நீங்கள் ெசால்வ  எனக்கு 
விளங்கவில்ைலேய" என்றான். 
 
        இப்ப ச் சிறி  ேநரம் இ வ ம் ேபசிக் ெகாண் க்ைகயில் அ கி ந்த 
ைவத்தியர் ஒ வர் சிாித் க்ெகாண்ேட, " கீழா ெநல் யப்பா அ !" என்றார். 
அவ க்கு அவர் ெசான்ன  ஒ  ெபாிய வி கைதைய வி வித்த ேபால் இ ந் த ; 
"கீழாெநல் யா! இைத ந்திேய ெசால்  யி க்கக் கூடாதா? அவர் ஏேதா ெநல்  
என்  தாேன ெசான்னார்; எனக்கு ஒன் ம் ாிய வில்ைல" என்றான். 
 
        இவற்ைறெயல்லாம் கவனித் க்ெகாண்  ந்த அரங்கநாத யா க்கு மிக்க 
வியப்  உண்டாயிற் ; அவர் பண் தைரப் பார்த் , "உங்க ைடய தமிழ் 
இலக்கணத்ைத இவனிடந் தானா காட்டேவண் ம்! இவ்வள  ேநரம் ெதாண் ைடத் 
தண்ணீர் வற் ம்ப  இவனிடம் ெசான்னீர் கேள. இவ க்கு விளங்கும்ப  
வழக்காமாக ள்ள ேபைரச் ெசால்  யி ந்தால் இவ்வள  கால தாமதம் 
உண்டாகாேத" என்றார். 
 
        பண் தர்: நான் ஒன் ம் தவறாகச் ெசால்ல வில்ைலேய. கீழாெநல்  ெயன்ப  
ம உ வழக் கல்லவா? கீழ்காய் ெநல் ெயன்ப  தாேன அதன் இயற்ெபயர்? 
அதைனக் கூ வதிற் பிைழெயன்ன? 
 
        த யார்: இவ்வள  ேநரம் அவ ைடய ேநரத்ைத ம் உங்க ைடய 
வார்த்ைதகைள ம் ெசலவழித்த த்தான் பிைழ. 'ஊ டன் கூ  வாழ்' என்ப  
உங்க க்குத் ெதாியாத்ததன்ேற. 'கீழ்காய் ெநல் ' என்  நீங்கள் அவனிடம் 
ெசான்னால், அவன் அந்தப் ெபயைரக் குறித் க்ெகாண்  ஆராய்ச்சி ெசய்யப் 
ேபாகிறானா? அவனிடம் நமக்கு ேவண் ய  அந்தப் பச்சிைல. அைத விைரவில் 
ெகாண் வ வதற்கு எ  வழிேயா அைதயல்லவா பார்க்கேவண் ம்? அவனிடம் 'கீழா 
ெநல் ' என்  த ேலேய ெசால்  யி ந்தால், இவ்வள  ேநரத்தில் அைதக் 
ெகாண் வந்  ெகா த்தி ப் பாேன; நீங்கள் ஸ்தகம் எ தினால்தான் 'கீழ் காய் 
ெநல் ' என்  எ தேவண் ம். 
 
        பண் தர் ேபசாமல் ெசன்றார். அவ  ைடய தமிழறி  உலகியைல 
அறியாையயால் சங்கடங்கைள உண்டாக்கிய ; த யா ைடய தமிழன்ேபா 
உலகியேலா  ெபா ந்தி யாவ க்கும் நன்ைமைய உண்டாக்கிற் . 
 
        ஆங்கிேலயர்களின் பாராட்  
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        ெசன்ைனச் சர்வகலா சாைலயில் 1890-ஆம் வ ஷத்தில் நடந்த பட்டமளிப்  
விழாவில் அரங்க நாத த யார் பிரசங்கம் ெசய்தார். அ  பலரால் உயர்வாகக் 
ெகாண்டாடப் ெபற்ற .' திய இந்தியா' என் ம் ன் ஆசிாியராகிய மான் 
காட்டன் ைர என்பவர் அப்பிரசங்கத்ைதப் பத் திாிைகயிற் ப த்  அத ைடய 
ெபா ட் சிறப்ைப யறிந்  ஈ பட் , வ ந்  த யா க்கு ஒ  க தம் எ திப் 
பாராட் னாராம்; அ தல் இ  வ ம் அ க்க  ஒ வர்க்ெகா வர் க தம் எ ம் 
வழக்கத்ைத ேமற்ெகாண்டனெரன்பர். 
 
        * இந்தியா இம்பீாியல் ெகஸட் யர் (The Imperial Gazetteer of India) என் ம் 

ல் ெதாகுதிகைள அரசாங்கத்தாாின் கட்டைளப்ப  ெவளியிட்டவராகிய மான் 
ஹண்டர் ைர (Sir Willaim Wilson Hunter)என்பவர் அவற்றின் *இரண்டாம் 
பதிப்ைபப் பின் ம் சில ெசய்தி கைளச் ேசர்த்  ெவளியிட எண்ணினார். அதன் 
ெபா ட்  இந்தியாவி ள்ள பற்பல இடங்க க் கும் ெசன்  அங்கங்ேக உள்ள 
மக்களின் வழக்க ஒ க்கங்கள், நாகாிக நிைல, வியவசாய வியாபார நிைல, மரம் ெச  
ெகா  விலங்கு பறைவ த ய வற்றின் தன்ைம, சாித்திர சம்பந்தமான 
அைடயாளங்கள் த யவற்ைற ஆராய்ந்  ேத ப் பல ெசய்திகைளத் ெதாகுத்தார். 
பற்பல இடங்களில் உள்ள ேபரறிஞர்கைள ம் ைணயாகக் ெகாண்டார். அவர் தமிழ் 
நாட் ற்கு வந்த காலத்தில் ைரத் தனத்தார் அவ க்குத் ைண ாி ம்ப  அரங்க நாத 

த யாைர நியமித்தனர். 
        -------------- 
        * இந்தப் ஸ்தகங்கள் த ல் ஹண்டர் ைரயினால் 1882-ஆம் *வ ஷம் 9 
ெதாகுதிகளாக ம் பின்  1886-ஆம் வ ஷத் தில் விாிவாக எ தப்ெபற்  14 
ெதாகுதிகளாக ம் அவரா ேலேய ெவளியிடப்ெபற்றன; அவர் காலமான பிறகு அைவ 
பல அறிஞர்களாற் பின் ம் விாி ெபற்  26 ெதாகுதிகளாக ெவளிவந்தி க்கின்றன. 
 
        த யா ைடய உதவியினால் ஹண்டர் ைர பல ெசய்திகைள எளிதில் 
அறிந்தனர். அவ ைடய ஆராய்ச்சித் திற ம் அறிவாற்ற ம் அந்தத் ைரயின் 
உள்ளத்ைதக் கவர்ந்தன. ஒ ைற ஹண்டர் கும்பேகாணத்திற்கு வந்தி ந்தார். அகு 
காலத்தில் நான் அந்நகர்க் காேலஜில் ேவைல பார்த்  வந்ேதன். அவர் ஒேர நாளில் 
காைலயி ந்  பிற்பகல் 4-மணிக்குள் அவ் ைரச் சுற்றிப் பார்த் , அங்ேக ள்ள 
ெதாழிலாளிகளின் நிைல, நகரத்தின் அைமப் , ேகாயில்களின் அழகு, இயற்ைகப் 
ெபா ள்களின் தன்ைம த ய வற்ைறப் பற்றி அறிந் ெகாண்டார். அன்  பிற்பகல் 
4-மணிக்கு கும்பேகாணம் காேல ஜில் ஒ  பிரசங்கம் ெசய்தார். அைதக்ேகட்கும் 
ெபா ட்  அய ர்களி ந் ம் பலர் வந்தி ந்தனர். 
 
        அவ ைடய ேதாற்ற ம் அவர் ேபசிய அழகும் எல்ேலா ைடய உள்ளத்ைத ம் 
கவர்ந்தன; அவர் பல அாிய விஷயங்கைளப் பற்றிப் ெபாசிவிட்  அரங்கநாத 
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த யாைரப் பாராட் ச் சில கூறி னார்; "என் ைடய தமிழ்நாட்  யாத்திைரயில் 
எனக்குப் பலவிதத்தி ம் உதவி ாிந்த நண்பர் அரங்கநாத த யாைரப்பற்றி நான் 
உங்க க் குச் ெசால்ல வி ம் கிேறன். அவர் இந்தக் கலா சாைலயில் சில வ ஷங்கள் 
ஆசிாியராக இ ந்தவ ராதலால் உங்க க்கு அவைரப்பற்றி நன்றாகத் ெதாிந்தி க்கும். 
ஆனா ம் ஆங்கிலப்பயிற்சி யி ம் விஷயங்கைள ஆராந்தறிவதி ம் அவ க்குள்ள 

ண்ணறிைவ என்ைனப்ேபால் அறிந்  மகி ம் சந்தர்ப்பம் உங்க க்கு வாய்த்திரா . 
அவ ைடய அறிைவக் கண்  நான் வியந்ேதன். அவ  ஒ  ெபாிய ஆச்சாியப் 

ஷெரன்பதில் சந்ேதகேம இல்ைல. அவ ைடய சிறந்த உதவிைய நான் என் ம் 
மறேவன்" என்  கூறியாைதக் ேகட்ட யாவ ம் அகமகிழ்ந்தார்கள். 
 
        த யா ைடய ஆங்கில அறிைவ ஆங்கி ேலயேர கழ்ந்  பாராட் ய  ெபாிய 
சிறப் பன்ேறா? 
 
        ற்கூறிய ஹண்டர் ைரக்கு அந்நகர் ேந வ் ைஹஸ்கூ ன் தைலவராகிய 
ராவ்பக ர் எஸ். அப்  சாஸ்திாியார் ஒ  வரேவற் ப் பத்திரம் வாசித்  அளிப்பதாக 
நிைனத்தார். அதற்குாியவற்ைற அரங்கநாத த யாேரா  ேயாசித் ச் ெசய்தார். 
"வரேவற் ப் பத்திரத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்  விைட கூ தற்குாியவற்ைற ேயாசித்  
ைவத் க் ெகாள்வதற்கு அந்தப் பத்திரத்தின் பிரதிெயான்ைற ந்திேய ைரக்குக் 
ெகா க்கேவண் ேமா?" என்  ராவ்பக ர் அப்  சாஸ்திாியார் த யா ைரக் 
ேகட்டெபா  அவர், " ைரயவர்க ைடய ேபனா ம் நா ம் எந்தச் சமயத்தி ம் 

த்தமாக இ க்கும்; ஆத ன் அப்ப ச் ெசய்ய ேவண் வ  அவசியமில்ைல" 
என்றார். அந்தத் ைர அரங்க நாத த யாைர எங்ஙனம் நன்றாக அறிந்தி ந் தனேரா 
அப்ப ேய த யா ம் அந்தப் ேபரறிஞ ைடய அறிவிைன அறிந்  அவேரா  
பழகுவதில் மகிழ்ச்சி ைடயவராக இ ந்தார். "சான்ேறார் சான்ேறார் பாலராப" என்ப  
உண்ைமயன்ேறா? அரங்கநாத த யா ைடய உயர்ந்த அறிவின் திறைம 
இயல்பாகேவ எல்ேலாரா ம் மதிக்கப் ெபற்றா ம், அ  ஹண்டர் ைரேயா  
ேசர்ந்  உதவியதால் பின் ம் நன்கு ெவளிப்பட் ப் ெப ைமைய யைடந்த . 
 
        என் பழக்கம் 
 
        கும்பேகாணத்தில் ஹண்டர் ைர டன் அரங்கநாத த யார் வந்தி ந்த 
காலத்தில் நான் அவைர தன் தலாகக் கண்ேடன். அவேரா  ெந ங்கிப் பழக 
அப்ெபா  சமயம் ேநரவில்ைல. ஆனா ம் அவைரப்பற்றிப் பிறர் கூ வனவற்ைறக் 
ேகட்டவனாத ன் அவாிடத்  எனக்கு மிக்க மதிப்  உண்டாயிற் . 
 
        ெசன்ைனக்கு நான் தன் தலாக வந்த காலத்தில் ேசலம்  இராமசாமி 

த யாரவர் க ைடய பங்களாவில் தங்கியி ந்ேதன். அப் ெபா  ெசன்ைனயில் 
பல இடங்க க்கும் அவர் என்ைன அைழத் ச் ெசன்  பல கனவான்க ைடய 
பழக்கத்ைத ம் வித் வான்க ைடய பழக்கத்ைத ம் ெசய் ைவத்தார். 
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        ஒ  நாள் பிர ெடன்  காேலஜிற்குப் ேபாயி ந்ேதாம். அங்ேக அரங்கநாத 

த யா ைரப் பார்த் ப் ேபசிக்ெகாண் ந்ேதாம். அன்  அவர் தமிழ் ல்களில் 
உள்ள சில வ ணைனகைள எ த் க் காட் , "இவற்றின் நயங்கைள அறிந்  
ெகாள்ளாமற் சிலர் குைற கூ கிறார்கள். கவிஞர் க ைடய கற்பனாசக்திைய இைவ 
எவ்வள  அழ காக எ த் க் காட் கின்றன!" என்  ெசான்னார். அவற்ைறக் ேகட்ட 
நான், 'ஆங்கிலத்திேல பல அாிய விஷயங்கைள உணர்ந்த இவர் தமிழ் ல் 
வ ணைனகைளப் கழ்ந்  ேபசுவ  இவ ைடய தமிழன்ைப ெவளிப்ப த் கின்ற ; 
இவாிடம் பாடங் ேகட்கும் பிள்ைளக க்குத் தமழ் ெமாழியி னிடத் ம் அதிகப்பற்  
உண்டாகும்' என்  எண்ணி வியந்ேதன். அப்ெபா  நான் சீவக சிந்தாமணிையப் 
பதிப்பிக்க எண்ணியி ப்பைத அவர்பால் ெதாிவித்ேதன். அவர் மிக மகிழ்ந்  அங்ஙனம் 
ெசய்வ  அவசியெமன்  கூறினார். 
 
        சிந்தாமணிையப் பதிப்பிக்கும் ெபா ட்  இரண்டாவ  ைற நான் ெசன்ைனக்கு 
வந்தி ந் ேதன். அரங்கநாத த யார் ஒவ்ெவா  நா ம் பிற்பக ல் 
'காஸ்ெமாபா டன் கிளப்' க்குச் ெசன்  ெபா  ேபாக்குவ  வழக்கம். அவைரக் 
காண எண்ணிய நான் ேச. இராமசாமி த யா டன் அங்ேக ெசன்  கண்ேடன். 
அவர் அப் ெபா  'பில் யர்ட்ஸ்' விைளயா க் ெகாண் ந் தார். எங்கைள அவர் 
உட்காரச் ெசால் விட் , விைளயா க் ெகாண் ம் என்ைனப் பார்த் க் ெகாண் ம், 
 
            * என்னைனய னிவர  மிைமயவ  மிைட ெறான் 
                  ைடய ரானால் 
            பன்னக  நகுெவள்ளிப் பனிவைர ம் பாற்கட ம் 
                  ப ம பீடத் 
            தந்நக ங் கற்பகநாட் டணிநக  மணிமாட 
                  வேயாத்தி ெயன் ம் 
            ெபான்னக  மல்லா  க ண்ேடா விகல்கடந்த 
                  ல  ேவேலாய்" (ைகயைடப்படலம்) 
 
        என் ம் கம்ப ராமாயணச் ெசய் ைளச் ெசான்னார். ேகட்ட நான், "நான் அந்தப் 
பாடைலத் தங்களிடம் ெசால்  என் குைறையத் தீர்த் க் ெகாள்ளலா ெமன்  
எண்ணியி ந்ேதன்!" என்ேறன். அவர், "நீங்கள் இந்தச் ெசய் ைளச் ெசால் ர்கெளன்  
எனக்குத் ெதாி ம். அைதச் ெசால் ம் சிரமத்ைத உங்க க்கு ைவக்கக்கூடாெதன்  
நாேன ெசால்  விட்ேடன்" என்றார். அப்பால் சிறி  ேநரம்ேபசிக் ெகாண் ந்ேதாம். 
சிந்தாமணிையப் பதிப்பித்  வ வைதத் ெதாிவித்ேதன். அவர் மகிழ்ச்சி ற்றார். 
        ---- 
        * இ , விசுவாமித்திரர் இராமைர அைழத் ச் ெசல்ல வந்தேபா  தசரதைரப் 
பார்த் க் கூறியதாக உற்ற ெசய் ள். 
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        பின்  ஒ நாள் அவர் ட் ற்குச் ெசன்ேறன்; அவைரக் கண் . 
 
            (கட்டைளக் க த் ைற) 
            "ந ந்தாத  வான்ெபா  ைளப் ல  ேவார்க்கு ந ய ந்த ளிக்கும் 
            சிந்தா ம ணிையப் ப ல  ெமளி ற ச் ெசய்தி வாய் 
            ம ந்தார த் ேதாட்ெடழிற் ச ந்தான ம் ேபா  வான்ெபா ைள 
            வ ந்தார்க் க ளித்தி  மால்ர ங்க  நாத மகிப திேய" 
 
        என்ற  ெசய் ைளக் கூறிேனன்; அன்றி ம் ப ல ாிட ம் ைகெயாப்ப ம் ெபற்  நான் 
சிந்தாம ணியின் ப திப் ைபத் ெதாட ங்கியி ப்ப ைத ம் ெசான்ேனன். அவ ர் உட ேன 
உவ ந்  50 பாய் த வ தாக க் ைகெயாப்ப  மிட்டார். 
 
        அக்கால த ல் நான் ெசன்ைனக்கு வ ம் கால ங் க ளிெலல்லாம் த யாைரக் 
க ண்  ச ல்லாப ம் ெசய் ம் லாப த்ைதப் ெபற்ேறன்.அவ ேரா  ப ழ க ப் ப ழ க  அவ ைடய  
குண ங்க ள் என் உள்ள த்ைதக் க வ ர்ந்த ன்.அவ ைடய  ேதாற்ற ம் க ம்பீர மாக  
இ க்கும்.ந க்கிவிட்ட  த ைலம யிர் பிட ாியிேல வ ாிைசயாக த் ெதாங்குவ ம், க த் 
ேதாற்ற ம், பார்ைவ ம் ஒ  சிங்க த்தின் நிைனைவ உண்டாக் கும். ைதாிய த்தி ம் 
அவ ர் சிங்க த்திற்குக் குைறந் த வ ர் அல்ல ர்.அவ ாிட த்தில் அறிஞ ர்க ம் க ன வான் க ம் 
ந ன்ம திப்  ைவத்  ம ாியாைத ட ன் ப ழ கி வந்தா ர்க ள்.ஜட்ஜு த் சாமி ஐய ர், ஸ ர். 
வி.பாஷ்ய ம ையய ங்கார், ேசல ம் இராம சாமி த  யார், க்ேகாட்ைடயில் திவானாக  
இ ந்த  அம ரா வ தி ேசைஷயா சாஸ்திாிகள், திவான் பக ர் 

நிவாஸராகைவயங்கார், கும்பேகாணம் திவான் பக ர் ஆர்.ரகுநாத ராயர், 
ெசன்ைனயி ந்த ேசா  ெசட் யார், பம்மல் விஜயரங்க த யார் த யவர்கள் 
அவ ைடய நண்பர்கள். 
 
        ஆங்கில ம் த ய வ ற்றில் சிற ந்த  ப யிற்சி ம் அன் ம் அவ க்கு இ ந்த ன ; 
ஆயி ம் த மிழி னிட த்தில் அவ க்கு ஒ  த னி அன்  இ ந்  வ ந்த . த மிழ்ச் 
ெசய் ட்க ளில் ப ல  அவ க்கு ம ன ப்பாட ம் உண் . த மிழ்ச் சுைவைய அவ ர் உணர்ந்  
உணர்ந்  இன் ம்ெபா  உடன் இ ப்பவர்க க்கும் தமிழபிமானம் உண்டாகும். 
கவிக ைடய கற்பைனயின் உயர்ைவ ம், மேனா பாவத்ைத ம் தரமறிந்  கூ வார்; 
'இக்க த்ைத இப்ப ச் ெசால்லலாம்; இப்ப ம் கூறலாம்; ஆனால் இந்தக் 
கவிையப்ேபால இவ்வள  அழகாக ெவளியிட யா ' என்  
ெசய் ட்ெபா ள்கைள வியந்  பாராட் வார். கம்பராமாயணத்தி ம் ேவ  சில 
பிரபந்தங்களி ம் அவ க்கு ஈ பா  அதிகம். இக்காலத்தில் ஆங்கிலத்தில் 
அறி ைடய பலர் ஆங்கிலத்திேலேய த ல் நிைனந்  பிறகு தமிழிேல 
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ேபசுகிறார்கள்; த யார் அத்தைகய ரல்லர்; அவர் ஒ ைற, "நான் எைதயாவ  
நிைனக்கும்ேபா  த ல் தமிழிேலதான் நிைனப் ேபன்; தமிழினால் உண்டாகும் 
இன்பம் இங்கிலீஷில் உண்டாவாதில்ைல" என்  என்னிடம் ெசால்  யி க்கின்றார். 
 
        பாடற் க தம் 
 
        சிவகசிந்தாமணிைய நான் பதிப்பித்  வந்த காலத்தில் அச்சான பகுதிகைள 

த யாாிடம் அவ் வப்ேபா  காட் ேவன். அவர் அவற்ைறப் பார்த்  அந் ற் 
ெசய் ட்களின் அ ைமைய ம் உைரயின் ெப ைமைய ம் அறிந்  இன் வார்; 
பதிப்  ைற அழகாக உள்ளெதன்  பாராட் வார்; அதனால் எனக்கு ஊக்கம் 
மிகுதியாக உண்டாகும். 
 
        சிந்தாமணி ன் தற்பதிப்  1887-ஆம் வ ஷ வில் நிைறேவறிய . 
அப்ெபா  எனக்கு உண்டான மகிழ்ச்சிக்கு இைணயாக என் வாழ்க்ைக யில் 
இ கா ம் ேவெறான்ைறக் கண் ேலன். அச்சுக்கூடத்திற்கு அந்தப் பதிப்  வைகயில் 
நான் பணம் ெகா க்க ேவண் நி ந்த . அைதக் ெகா த் விட்  ம நாள் 
கும்பேகாணம் ேபாய்ச் ேசரேவண் யவன் நான். ைகயிேலா பணம் இல்ைல. 
ைகெயாப்பமிட்ட அன்பர்களிடம் பணம் வாங்கிக் ெகா க்கலாெமன்  எண்ணிேனன். 
ைகப்பிரதி ையப் 'ைபண் ' ெசய்  ேசலம் இராமசாமி த யாாிடம் ெசன்  
காட் ேனன்; பணம் ேவண் யி த்தைல ம் ெதாிவித்ேதன். அரங்கநாத த யாாிடம் 
ெசன்றால் உதவி ாிவாெரன்  அவர் கூறினார். அங்ஙனேம நான் த யாைரப் 
பார்க்கச் ெசன்ேறன்; 'அவர் இந்தப் த்தகத்ைதக் கண்டால் அளவற்ற மகிழ்ச்சிைய 
அைடவார்; நாம் பட்ட சிரமத் க்கு அவ ைடய சந்ேதாஷம் ஆ தைலயளிக்கும்; அவர் 
வாக்களித்த பணத்ைத ம் ெபறலாம்' என்ற எண்ணத்ேதா  ேபாேனன். அவர் 

ட் ற்குள் இ ந்தார். நான் ேபான காலம் பிற்பகல் நான்கு மணி. நான் 
வந்தி ப்பைதச் ெசால்  அ ப்பியேபா  அவர், "நான் அவசர மாக எம்.ஏ. 
பாிட்ைசக்குாிய வினாப்பத்திரம் குறித் க் ெகாண் க்கிேறன். இன்  மாைல ஏ  
மணிக் குள் த்  அதைன அ ப்பிவிட ேவண் ம். பார்க்க அவகாசமில்லாைமக்கு 
வ த்தமைட கிேறன்; நாைளக் காைலயில் வந்தால் பார்த் ப் ேபசலாம்" என்  
ெசால் ய ப்பிவிட்டார். அவைரப் பார்த் ப் ேபச ேவண் ெமன்ற ெப  
வி ப்பத்ேதா  ெசன்ற எனக்கு அ  மனத் தளர்ச்சிைய உண் பண்ணிய . அதனால் 
மிக்க வ த்த ற்  இராமசாமி த யாாிடம் ெசன்  அரங்கநாத த யாைரப் 
பார்க்க யாைமைய ம், ம நாள் தங்கியி க்க இயலாைமைய ம், பிற வற்ைற ம் 
நான் ெதாிவித்ேதன். பிறகு ஒ  நண்ப ாிடம் ேவண் ப் பணம் கடனாகப் ெபற்  
அச்சுக் கூடத்திற்குக் ெகா த் விட்  அன்  இர  றப் பட்  ம  தினம் 
கும்பேகாணம் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். 
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        அரங்கநாத த யாைரப் பாராமல் வந்த  என் மனத்தில் ஒ  குைறயாகேவ 
இ ந்த . ம  நாட் காைலயில் என் வரைவ அவர் எதிர்பார்த்தி ப்பாெரன் ம் 
என்ைனக் காணாைமயால் வ த்த றக் கூ ெமன் ம் எண்ணிேனன். ஆத ன், கும்ப 
ேகாணத்திற்குப் ேபான அன்ேற அவ க்கு ஒ  க தம் எ தத் ெதாடங்கிேனன்; 
அக்க தம் பாட் க்களாகேவ எ ம்ப  ேநர்ந்த . அப்பாட் க் களின் க த் , 'நான் 
தங்கைள ேநாிற் கண்  சிந்தாமணிப் த்தகத்ைதக் காட்  ஸல்லாபம் ெசய் விட்  
வரலாெமன்ெறண்ணித் தங்கள் ட் ற்கு வந்ேதன். என் ைடய ெதௗர்ப்பாக்கியத் 
தால் தங்கைளக் காணக்கூடவில்ைல. ஆயி ம் தங்கள்பாற் ெசால்ல ேவண் யவற்ைற 
இராமசாமி த யாரவர்களிடத்தில் ெதாிவித் விட்  இங்ேக வந்ேதன். தங்கள் 
தி கத்தி ந்  வ ம் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கப்ெபறாவி ம் தாங்கள் எ ம் 
தி கத்தி ள்ள வார்த்ைதகைளேய ம், காணச் ெசய்யேவண் ம்' என்ப . 
அக்க தம் வ மா :_ 
 
            (அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம்) 
            1. குலத்தினாற் லவர் ெமச்சுங் 
            குணத்தினாற் பல  லா ம் 
            லத்தினாற் றிைசய ளக்கும் 
            கழினாற் ைரயில் வாய்ைம 
            வலத்தினா ல த்ேதார்த் தாங்கும் 
            வன்ைமயால் வண்ைம மிக்க 
            நலத்தினாற் றிகழ ரங்க 
            நாதமா கிலீ ேதார்க. 
            [ லம் - அறி . ைர - குற்றம்.] 
 
            (ேமற்ப  ேவ ) 
            2. தி த்தகுமா னிவன ள் ெதள்ளியசிந் 
                  தாமணிையத் தி வி லாேதன் 
            வ த்தமிக வாய்ந்தச்சிற் பதிப்பித்  
                  த்தெப  மகிழ்ைவ ேயா ம் 
            க த் ைடேய னாகியிந்த ைல ங்ைகக் 
                  ெகா நின்ைனக் காண வந் ம் 
            ெப த்தவபாக் கியெமன்ைனத் த த்தைமயா 
                  னிைனக்காணப் ெபற்றி ேலனால். 
            [தி த்தகுமா னிவன் - தி த்தக்கேதவர். தி  - ெசல்வம்.] 
 
            3. ஆயி நின் னன் ைடைம ெயள்ளள  
                  மகலாெதன் றகத்திற் ெகாண்ேட 
            தாயி மன் பைமந்திலகு மிராமசா 
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                  மிக்குாிசில் தன்பாற் பின்னர் 
            ேமயினனின் பால்விளம்ப ெவண்ணியெவ 
                  லாமவன்பால் விளம்பி வந்ேதன் 
            நீயிாி  ர்க ேமார் மன ைடயீ 
                  ெரன்பதைன நிைனந்ேத மன்ேனா. 
            [ஓர்மனம் - ஒ  மனம்; ஆராய்ச்சி ெசய் ம் மனம்.] 
 
            4. இ ெபா தி ெலனக்கின்றி யைமயாத 
                  தின்னெதன இயல்பா ேவார்ந்த 
            ம விர ந் ெதாைடப் யத்  வள்ளேல 
                  ெவளிப்பைடயா வழங்க ெவன்னஞ் 
            ச ணி ற் றிலதானின் றி கமாற் 
                  றங்ேகட்கும் ஆைச ேயற்குக் 
            க ெமனேவ மகிழ் மிக நின தி  
                  கமாற்றம் காணச் ெசய்ேய. 
            [தி கமாற்றம் - வாய்ச்ெசால், க தவாக்கியம். க  ெமன - விைரவாக.] 
 
        இரண்  நாட்க க்குப் பின் எனக்கு த யா ாிடமி ந்  ஒ  க த ம் 50 பாய் 
உண் ய ெலான் ம் வந்தன. ஏ  பாடல்க ம் ஒ  குறிப் ம் அக்க தத்தில் இ ந்தன. 
அைவ வ மா . 
 
            (அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம்) 
            1. "ெபாைறயினாற் பைகையத் தாக்கும் 
                  ெபா ள் படச் சீடர்க் ேகா ம் 
            ைறயினான் மடைம நீக்கு 
                  த்தமிழ்க் கல்வித் ேதர்ச்சி 
            நிைறயினா ைலயம் ேபாக்கும் 
                  ெந ம் கழ் தன்ேபர்க் ெகாத்த 
            ைறயினா ெலளிதி னாக்குந் 
                  யனிஃ வந்  காண்க. 
            [தாக்கும், நீக்கும், ேபாக்கும், ஆக்குெமன் ம் எச்சங்கள் யெனன்பைதக் 
ெகாண்  ந்தன.] 
 
            (ேமற்ப  ேவ ) 
            2. "மகமாற்றந் தண வப்ப மாற்றலர்தா 
                  மிகவடங்க வாேனா ேரத்த 
            நகமாற்றம் மில்ைல ங்ைக வில்ைல ஞ்ெசய் 
                  நம்பர  மறவா நண்ப 
            அகமாற்ற மைடந்திலனீ ண்ைமயினி 
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                  ையயெமாழி அன்பி னாற்ெபான் 
            கமாற்றங் ேகட்டைனயான் ெமாழியிைணத் க் 
                  கவிபாட யன்றி ேலனால். 
            [மகம் ஆற்  அந்தணர் - யாகம் ெசய் ம் பிராமணர். மாற்றலர் - பைகவர். 
நகமால் தம் இல்ைல ம் ைகவில்ைல ம் ெசய்நம்பர் - தம் ைடய இ ப்பிடத்ைத ம் 
ைகவில்ைல ம் மைலயாகச் ெசய்த சிவெப மான்; ஆல்: அைச. அகமாற்றம் - 
மனேவற் ைம.] 
 
            (க நிைலத் ைற) 
            3. "பா ந் திறனில னாயி  ம ெமாழி பாவலநீ 
            நா ந் திறனிைவ நவிலற் ெகா வைக ணி ற்ேறன் 
            கூ ந் திறனறி லைமக் கவிஞெரா றவாய்க்கூற் 
            றா ந் திற  ெசந்தமி ழ தச் சுைவேயார்ந்ேத. 
            [கூற்றா ம் - ேபசும்.] 
 
            (எ சீர்க்கழி ெந ல  யாசிாிய வி த்தம்) 
            4. "அன்ெறைனக் காண நயந்தைன ையய 
                  அைமயெமாவ் வாைமயா லைமவாய்ச் 
            ெசன்றைன நின்ைனக் கண் லாக் குைறய 
                  ெதன்னேத சிற்றறி ைடேயன் 
            ஒன்றல பலவாம் பிைழெசயத் தகுேம 
                  உத்தம குணெமா ங் குைடயாய் 
            கன்றிைனக் காராக் களி றக் காக்கும் 
                  கனிெவா  கமித்தனின் கடேன. 
            [காரா - கார் காலத்திற்குாிய பசு. கமித்தல் - ெபா த்தல்.] 
 
            (ெவண்பா) 
            5. "வி ம்பார்க் கினியா ெனனக்குறிேபர் ேமேலான் 
            க ம்பார் சுைவயின்பங் கண்டான் – 
            அ ம்பாகச் சிந்தா மணியின் சிறப்பைனத்  
            ேமார்ந்ததைன நந்தா மணியா நயந் . 
            [வி ம்பார்க்கு இனியான் - தன்ைன வி ம்பாதவர்க்கு இனிைம தராதவர்ன்; 
இஃ  எதிர்மைற கத்தால், வி ம்  கின்றவர்க்கு இனிப்பவெனன் ம் 
ெபா ைள ைடயதாய் நச்சினார்க்கினியர் என் ம் உைரயாசிாியர் ெபயைரக் குறித் 
த . அ ம்பாகம் - அாிய ெசய் ட் பாகங்கைள ைடய.] 
 
            (ெகாச்சகக் க ப்பா) 
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            6 "ம ந்தனசீ வகசிந்தா மணிக்குைரைய 
                  மாண் லவர் 
            வி ந்ெதனக்ெகாள் வைகயளித்தாய் 
                  ேவறியம்பல் ேவண் மேதா 
            ெப ந்திமிரம் ேபாக்குவித்தாய் 
                  ேபரறிவி னாதவைனப் 
            ெபா ந்தீரம் ெபற்றைனேய த்தக ம் 
                  ெபற்ேறேன. 
            [ம ந்  - அமிர்தம். திமிரம் - இ ள், அறியாைம. ஆதவைன - சூாியைன.] 
 
            (ெவண்பா) 
            7. "ம ந்தன சிந்தா மணி ைரயின் மாண்ைப 
            வி ந்ெதனக் கற்ேறார் வியக்கப் – 
            ாிந்ேதாய்நீ பட்டபாட் க்குப் பகர்ந்தப  
            யஞ்சல்வழி விட்டபாட் க்குமா ேம. 
            [பட்ட பா  - பட்ட சிரமம். பகர்ந்தப  - நான் ன்  வாக்களித்தப . அஞ்சல் - 
தபால். விட்டபாட்  - நீங்கள் அ ப்பிய ெசய் ள்.] 
 
        "பிரமகுல திலகராகிய **ம-ள-ள-  ேவ. சாமிநாைதயர் அவர்க க்கு 
விஞ்ஞாபனம். 
 
        "என் ைடய த்தகுமாரனாகிய சி. கல்யாண சுந்தரம் நினியற்றிய ெபா ளிலாப் 
பாட் க்குத் தாங்கள் ெபா ள் பட ம் பாட் ற ம் உைரயிடேவண் ெமன 
வி ம் கிறான். ஏைழயாகிய யானீட் ய ெபான் அவ க்குத் தான் ேதடாத 
ெபான்னன்ேறா! தானேதடாத ெபான் க்கு மாற் மில்ைல, உைர மில்ைல ெயனக் 
கூறியவாறாேமா அல்லேவா அறிேயன். 
 
        **ம-ள-ள-  ேசலம் இராமசாமி த யா க்கு அவர் ேகட்டப  ஐம்ப  பாய் 
ெகா த் விட்ேடன். இப்ேபா  Bank of Madras-இல் மாற்றத்தக்க Cheque லமாய்த் 
தங்க க்கு ஐம்ப  பாய் அ ப்பியி க்கிேறன். 
 
        "இப்ப ம் நான் ெகா த்த  பா ம் தங்க ைடய லைமையயாவ  
தாங்கள் எ த் க்ெகாண்ட உைழப்ைபயா வ  அளக்கும் மாண் ைடயதன்ெறனி ம் 
என் ைடய சக்திக்கியன்றெதன மகிழ்ந்  ெகாள் ர்களாக. 
 
        அன்பன் . அரங்கநாதன்" 
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        இக்க தத்ைதப் ப க்கும் அன்பர்கள் த  யா ைடய தமிழ் அறிைவ ம், 
தமிழறிைவப் பாராட் ம் குணவிேசடத்ைத ம், அன் க்கு வச மாகும் திறத்ைத ம் 
அறியலாம். இத்தைகய குணக் குன்றத்ேதா  பழகிய நாட்கைள நான் எங்ஙனம் மறக்க 

ம்! தாம் சிறிதள  தமிழறி  ெபற்ற மாத்திரத்தில் தமக்குள்ள ெசல்வம், அதிகாரம் 
த ய பிற சிறப் க்களால் தமிழ்ப் ெப ம் லவர் கைள இரவலர்களாக ம் 

ஊழியர்களாக ம் எண்ணி ெயா குவாைர ம் இவ் லகம் கண் க்கிற ; 
ெப க்கத்  ேவண் ம் பணிைவேய ேபரணிகல னாகப் ண்ட அரங்கநாத 

த யாைரப் ேபான்ற குணமணிகைள ம் கண் க்கிற . த யாைரப் ேபான்ற 
ெப ந்தைகயினர் உலகுக்கு வழிகாட் ம் தைலைமைய ைடயரானைமக்குக் காரணம் 
அவர்க ைடய மாசற்ற எண்ைம ம் ைகம்மா  க தாத ேபரன் ேம யில்லவா? 
 
        இந்தக் க தம் வந்த டன் என் மனநிைல இன்னப  இ ந்தெதன்  எ திக் 
காட் தல் அாி . த யாைரக் காணாத குைற க தம் கண்ட டன் இ ந்த இடம் 
ெதாியாமல் மைறந்த ; அவ ைடய அன்  என் உள்ளத்ைத வி ங்கி நின்ற . 
அதனால் உடேன ஒ  பாடற் க தத்ைத அவ க்கு எ தி ய ப்பிேனன். 
 
        உண்ைமைய ணர்ந்  பாராட்  ஊக்க மளித்  அன்  ெசய் ம் 
ெப ந்தைகயின க்கு ன்  கல்வியறி தாேன ஒளிவி ம்; எைத ம் கண் த்  
அடக்கும் தைகயாள க்கு ன் மிக்க கல்வியறி கூட இ ந்த இடந் ெதாியாமல் ஓ  
ஒளிந் ெகாள் ம். அரங்கநாத த யா ைடய க தம் என் உள்ளத்ைதக் கிளரச் 
ெசய்த ; அவ ைடய அன் ம் ஆதர ம் என்ைன அறியாமல் ஊக்கத்ைத 
உண்டாக்கின. அதன் பயேன பின் வ ம் க தம்; 
 
            (அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம்) 
            1. ேம  தி மக ம் பகலாங்கி ேலயெமாழிப் ைவ ஞ்சீர்ப் 
            பாேம  தமிழ்மக ம் கழ்மக ங் ெகாைடமக ம் பயன்ெபற் ேறாங்கத் 
            தாேமவி நடமா  மரங்கமதாய்த் தான்விளங்கல் சாற்  யாங்கு 
            மாேம  ெமழிலரங்க நாதப்ேபர் ெகா மண்ணல் மகிழ்ந்  காண்க. 
 
            2. நித்தியநின் மநி வி காரநிரஞ் சனசிவத்தின் ேநய ெமன் ம் 
            ெமத்தியசிந் தைனயிெனா ஞ் சத்தியவாக் குங்ெகாண்ட விறேலாய் நின்றன் 
            கத்திய ம் பத்தியங்க ேள நிதங் கண் மிகக் களிக்கின் ேறனப் 
            பத்தியங்க ணிைனப்பாராத் யரெம  ெமா ேநாையப் பறித்த மன்ேனா. 
 
            [ெமத்திய - மிக்க, கத்தியம் - வசனம். பத்தியம் - பாட் ; ைவத்தியர் கூ ம் 
பத்தியெமன்ப  ெதானி.] 
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            3. ேதெனன்ேகா பாெலன்ேகா ேத ம்பா ங்கலந்த ெதளிேவ ெயன்ேகா 
            வாெனன்ேகா லகம  ம ெதன்ேகா க ம்ெபன்ேகா வயங்கு கண்  
            தாெனன்ேகா யர்க்கடைலக் கடந் ெசல ெம ைணயாச் சாற்  ேகா  
            மாெனன்ேகா கழரங்க நாத கி னின்கவியின் மாண்ைப மன்ேனா. 
 
            [என்ேகா - என்ேபேனா. வான் என் ேகா உலகு அம ம் அ  - ேதவேலாகம் 
என்னப்ப ம் தைலைம ைடய உலகத் தில் தங்கும் அ தம்; ேகா - தைலைம, கண்  - 
கற்கண் . ைண - ெதப்பம்: ேகா - தைலைம. கண்  - கற்கண் . ைண - ெதப்பம். 

மான் என் ேகா - அரசெனனப்ப ம் தைலவன்.] 
 
            (க நிைலத் ைற) 
            4. பா ந் திறனில னாயி  ெமனநவில் பாெவான்  
            பா ந் திற ைள ெயனேவ நன்கு பாிந்ேதா ம் 
            வா ம் பயிர்ம  மைழெபற் றாங்கு மனத் ன்பால் 
            வா ந் தமிய ண் மகிழத் தையெசய்  மகிழ்ேகாேவ. 
 
            (அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம்) 
            5. ெபா ளிலாப் பாட்ெடான்  கன்றைன நீ 
                  நவின்ற சுைவ ெபாழி ம் பாைவப் 
            ெபா ளிலாப் பாடல்கெளன் பாடல்ெபா  
                  ள்பாடல் கழ்நின் பாடல் 
            ெபா டேன விரவியஞ்சல் வழிவந்த 
                  ெசயெலான்ேற ெபா ந்  சான்றாம் 
            ெபா ளிலா ேவைன ெமா  
                  ெபா ளாக்ெகா ணயசுகுணப் கழ்க்ேகா மாேன. 
 
            [ெபா ள் - நல்ல க த் , பணம். அஞ்சல் - தபால்.] 
 
            6. ெமாழியிைணத் க் கவிபாட யன்றிேல 
                  ெனனநவின்ற ெமாழிதான் ெமய்ேய 
            ெமாழியிைணத் க் கவிபாட யலெலமர் 
                  ெசயல  ேபால் யலா தான்ற 
            ெமாழியிைணத் க் கவிபா  மகிழ்வித்தல் 
                  நினதியற்ைக ைறைம யாமால் 
            ெமாழியிைணத் க் கவிபா  மறிஞர்கள்பா 
                  மாைலயணி ெமாய்ம்பி னாேன. 
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            [வார்த்ைதகைள வ த்தப்பட் ச் ேசர்த் க் கவிபாடாமல் இயல்பாகேவ 
ேவண் ய வார்த்ைதகள் ேவண் யவா  அைமயக் கவிபா ம் ஆற்ற ள்ளாெயன்ப  
க த் . எமர் - எம்மவர். ஆன்ற ெமாழி - தாமாக வந்  அைமந்த ெமாழிகள். ெமாய்ம்  - 
ேதாள்.] 
 
            (ெவண்பா) 
            7. பட்டபாட் க்குப் பகர்ந்தப  யஞ்சல்வழி 
            விட்டபாட் ற்குமா ேமெயன்ற – 
            மட் ல் சுைவ ெவண்பா க ம்பா ெவனவினித்  
            ேமவியதால் நண்பாெவன் ெசாற்றி ேவன் நான். 
 
            [ெவண்பா, க ம்பா: ரண். க ம்பா என இனித்  - இ  க ம்  தாேனா 
என்  ெசால் ம்ப  இனிைம தந் .] 
 
            (அ சீர்க் கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம்) 
            8. அகமகிழ்ந்  வி த்தெவ  பாடல்மகிழ் ெவ பாடல் ஆன வன்றிச் 
            சகமகி ம் பிறர் கவிையத் தாழ்த்திமிைச ெய பாடல் தாமாய் ேம ம் 
            மிகமகிழ்ந்தவ் ெவ பாடல் தைமெயண்  ெபண்  விளம்ப லாேல 
                    [பியான் 
            தகமகிழ்ந்ெதன் பாடல்கெளண் பாடல்களா கு நின்ைனச் சார்ந்த மன்ேனா. 
 
            [மிைச - ேமேல. எண்  எண்  - எண்ணி ெயண்ணி, எண் பாடல்கள் - 
எண் ம் பாடல்கள், எட் ப் பாடல்கள்.] 
 
        பக ம் இர ம் 
 
        பத் ப்பாட்ைட அச்சி வதற்காக நான் சில காலம் ெசன்ைனயில் 
தங்கியி ந்ேதன். தி மா ர்  கி ஷ்ைணயெரன்பவர் எனக்கு உதவியாக உட 
னி ந்தார். இ வ ம் ஒ  நாள் காைல 8 மணிக்கு அரங்கநாத த யார் ட் க்குச் 
ெசன்ேறாம். த யாேரா  ெந ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந் ேதன். ேபச்சு வ ம் 
தமிழின் நயத்ைதப் பற்றிய ம் பத் ப்பாட் ன் ெப ைமையப் பற்றி ய ேம. தமிழ்ச் 
ெசய் ட்கள் பலவற்ைறச் ெசால் ச் சில நயங்கைள உைரத்தேதா  இங்கிலீஷி ம் 
அப்ப ேய உள்ளன ெவன்  எ த் க் காட் னார். அப்ெபா  பலர் 
உடனி ந்தார்கள். இப்ப  நிகழ்ந்த ேபச்சின் சுைவயில் நான் பசிைய ம் மறந்ேதன். 

த யா ம் உடன் இ ந்தவர்க ம் உண்ணச் ெசல்லவில்ைல. பிற்பகல் 3 மணி 
வைரயிற் ேபசிக்ெகாண் ந்ேதாம்; ெபா  ேபானேத ெதாியவில்ைல. அப்பால் 
விைட ெபற் க் ெகாண்  நா ம் கி ஷ்ைணய ம் ெசன்ேறாம். 



 69

 
        அன்  இர  கி ஷ்ைணயைர ம் உடன் அைழத் க்ெகாண்  எனக்குத் 
ெதாிந்தவராகிய ேவெறா  கனவானிடம் ெசன்ேறன். அக்கன வாைனக் கண்  
ேக்ஷமம் விசாாித்த பிறகு பத் ப் பாட்ைடப் பற்றி, "இ  மிக ம் பைழய காலத்  ல். 
பல அாிய விஷயங்கைள ைடய ; இப் ேபா  இதைன அச்சி வதற்காக இங்ேக 
வந்தி க் கிேறன்" என்  ெசான்ேனன். அவற்ைற அவர் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளாமல், 
" இெதல்லாம் யா க்குப் பிரேயாசனம்? ஒ வ க்கும் ாியாத இந்தப் பாட்  எதற்கு? 
பாட்ெடன்றால் எளிதாக இ க்கேவண் ம். ஒ  பாட்ேட இவ்வள  நீளமாக 
இ க்கிறேத; யார் ப க்கப் ேபாகிறார்கள்! நீங்கள் இந்தப் ஸ்தகத்ைதப் ' ேராஸ்' 
(Prose)ஆக எ தி வி ங்கள். பத்திாிைககளிற் ேபாட்  விட லாம். வசன நைடயில் 
இ ப்ப  தான் ஸ்தகம். இைத அச்சிட்  ேண கஷ்டப்பட ேவண்டாம்" என்றார். 
மிக ம் சந்ேதாஷிப்பாெரன்  எவ்வளேவா ஆவலாக இ ந்த நான் அதன் அ ைமைய 
எள்ளள ம் அறியாமல் இங்ஙனம் அவர் கூறேவ,விைரவில் ேபச்ைச த் க் 
ெகாண்  உடேன தி ம்பிவிட்ேடன். 
 
        ெத ப்பக்கம் வந்த ம் கி ஷ்ைணயாிடம், "பக ல் ன்  மணி வைரயில் 

த யார் ட் ல் பட் னிேயா  ேபசின ேபா  எவ்வள  சந்ேதாஷ மாக 
இ ந்த !இங்ேக எப்ப  இ க்கிற ! பக க்கும் இர க்கும் எத்தைன வித்தியாசேமா 
அத்தைன வித்தியாசம் இ க்கிறதல்லவா?ஒேர நாளில் இ வைக அ பவத்ைத ம் 
ெபற்ேறாம்" என்ேறன்.'நிழல ைம ெவயி ல் ெதாி ம்' என்ப ேபால த யா ைடய 
அ ைமயான  ர கத் தன்ைமயில்லாதவர்க டன் பழகும்ேபா ெதல்லாம் மிக ம் 
நன்றாகப் லப்பட்  வந்த . 
 
        கச்சிக் கலம்பகம் 
 
        ெசய் ள் இயற் ம் பழக்கத்ைத த யார் ெமன்ேம ம் வி த்தி ெசய் ெகாண்  
வந்தார். பிரபந்தங்கைளப் ப க்கும்ேபா  அவற்றின் ெசாற் ெபா ளைமதிகைள ம் 
நயங்கைள ம் கவனிப்பார். அதனால் தா ம் ஏேத ம் ஒ  பிரபந்தம் இயற்ற  
ேவண் ெமன் ம் ஆவல் அவ க்கு உண்டா யிற் .அக்காலத்தில் பிர ெடன்  
காேலஜில் தமிழ்ப் பண் தராக இ ந்த ெதா ர் ேவலா த த யா ைடய 
பழக்கத்தால் அவ க்குச் ெசய் ள் ெசய் ம் ஆற்றல் நன்றாக உண்டாகி வி த்தி 
யாயிற் .இ வ ம் ஒ  விஷயத்ைதக் குறித் ப் ேபாட்  ேபாட் க்ெகாண்  
பா வார்கள்.ேவலா தம் த யாைர அவர் ஒ  கலம்பகம் பாடேவண்  ெமன்  
ேகட் க் ெகாண்டார்.அப்ப ேய தி  ெவாற்றி ர்ப் படம்பக்கநாதைர ம்,கச்சி ஏகாம் 
பர நாதைர ம் பாட் ைடத் தைலவர்களாக ைவத்  'ம கிழ்மாக் கலம்பகம்'என்ற ஒ  

ைல அப்பண் தர் இயற்றினார். காயா  ஞானசுந்தைரய ெரன்ற ரைசவக் கவிஞர் 
அந் க்கு அளித்த சிறப்ைபப் பாயிரத்தால் இதைன அறியலாம். அச் ெசய் ள் 
வ மா : 
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            (அ சீர்க் கழிெந ல  ஆசிாிய வி த்தம்) 
            "ேபசுமைறப் ெபா ளன்பர்க் கின ட்ட 
                  மாமகிழ்க்கீழ்ப் பிாியா வாக்கம் 
            ஆசுகவி ெபா ந்தவ ந் தமிழ்மாைல யணிெகன்ன 
                  வறிவாற் சான்ற 
            சு கழ் ண் மகி ழரங்கநா தன்ெசால்ல 
                  விளம்பி னனால் 
            மாசில ட் குரவன்வழி ெயா குேவ லா தனாம் 
                  வாய்ைம ேயாேன." 
 
        அந் ல் 1887-ஆம் வ ஷம் அச்சிடப்பட்ட . அ தல் அரங்கநாத 

த யா க்குத் தா ம் ஒ  கலம்பகம் பாடேவண் ெமன்ற எண்ணம் உண்டாயிற் . 
அ  திர திர  காஞ்சீ ரம் ஏகாம்பர நாதைரேய தைலவராக ைவத் , 'கச்சிக் 
கலம்பகம்' என் ம் ைலப் பா  த்தார். 
 
        நான் வி ைறக் காலங்களில் கும்ப ேகாணத்தி ந்  ெசன்ைனக்கு வ ேவன். 
அந்தக் காலத்தில் பத் ப்பாட்  அச்சிடப்பட்  வந்த . ெசன்ைனக்கு வந்தி ந்த 
காலங்களில் த  யாைரக் காணாத நாள் இரா . 
 
        பல ைறகளிற் ெசல்வாக்கு மிக்க த  யாைரப் பார்க்க வ பவர்கள் பலர். 
எவ்வளேவா உயர்ந்த பல பிர க்க ம் வித் வான்க ம் வ  வார்கள். அவரவர்கள் 
தத்தம் அச்ச த்த சீட்ைட அ ப்பித் ெதாிவித் ச் ெசன்  பார்த்  வ வார்கள். சில 
சமயங்களில் பார்க்க யாமல் அவர்கள் தி ம்பிவி வ ம் உண் . த யா ைடய 
பல ேவைலக க்கிைடேய அயலார்கள் ெசன்  அவர் காலத்ைத ணாக்குவதற்கு 
அஞ்சுவார்கள். இந்த நிைலயில் நான் ேபாகும்ேபா  மாத்திரம் சீட்ட ப்பாமேல 
எந்தச் சமய ம் வர லாெமன்  அவர் ெசால் விட்டார். சீவகசிந்தா மணிப் 

த்தகத்ைதக் ெகா க்க எண்ணி நான் ெசன்ற காலத்தில் பாராத குைறக்கு ஒ  
பாிகாரம் ெசய்த  ேபால இங்ஙனம் அவர் ெசய்த  எனக்கு வியப்ைபத் தந்த . நான் 
ெசன்ற காலங்களில் ஒ  தைட ம் இரா . தமிழில் அவ க்கி ந்த ேபரபி மானேம 
இதற்கு க்கிய காரணமாகும். 
 
        த யார் கச்சிக் கலம்பகத்ைத இயற்றிவந்த காலத்தில் நான் சில சில 
பாடல்கைளக் ேகட்ட ண் . எனக்குத் ெதாிந்த சில க த் க்கைள ம் ெதாிவிப்ேபன். 
அவர் மிக மகிழ்ந்  உபேயாகித் க் ெகாள்வார். பத் ப்பாட்  அச்சிட்  ந்த டன் 
நான் கும்பேகாணம் ெசன்ேறன். 
 
        கச்சிக்கலம்பகம் ெபற்  1889-ஆம் வ ஷம்** அச்சிடப்ெபற்ற . 
ெசன்ைனயில் வசித் வந்த பல அன்பர்கள் வி ம்பியப  ெதாண்ைடமண்டலம் வ 
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ேவளாளர் உயர்தரக் கலாசாைலயில் ஒ  ெபாிய சைபயில் அதன் அரங்ேகற்றம் ஆரம்ப 
மாயிற் . கிறிஸ் யன் காேலஜில் தமிழ்ப் பண் த ராக இ ந்த சின்னசாமிப் பிள்ைள 

தன் த ல் கலம்பகத் க்கு உைர கூறிப் பிரசங்கம் ெசய்தார்; தண்டலம் பாலசுந்தர 
த யாெரன்பவ ம், பச்ைசயப்பன் காேலஜ் தமிழ்ப் பண் தர் ேகச த யா ம் 

பின்  அரங்ேகற்றத்ைத நடத்தி வந்தார்கள். கும்பேகாணத்தி ந்த எனக்கு 
அரங்கநாத த யார் ஒ  க த லமாக அறி வித் , "நீங்கள் வந்  இதைன 
அரங்ேகற்ற ேவண் ெமன்ப  இங்குள்ள பல ைடய வி ப்பம்; நா ம் அப்ப ேய 
வி ம் கின்ேறன்" என்  அன் டன் எ தியி ந்தார். ெமய்யன்பராகிய அவர் 
வி ம் ம்ேபா  ம த்த ம் கூ ேமா? அவர் வி ப்பத்தின்ப ேய ெசன்ைன வந்  
ேசர்ந்ேதன். 
 
        ெசன்ைனயி ள்ள பிர க்க ம் தக்க கனவான் க ம் பண் தர்க ம் பிற 
அறிஞர்க ம் நாள் ேதா ம் அரங்ேகற்றத்திற்கு வந்  கூ வார்கள். நகரத்தி ள்ள 

க்கியமானவர்கைள ஒ ங்ேக பார்க்கேவண் ெமன்றால் அந்தக் கூட்டத்திேல 
பார்க்கலாம். ற் க்கணக்கான ேபர்கள் கூ  யி ப்பார்கள். 
 
        ஒவ்ெவா  நா ம் பிற்பக ல் 4 அல்ல  5 மணிக்கு அப்பாடசாைலயின் 
வாயி ல் த யா ைடய வரைவ எதிர்பார்த் ப் பலர் நின் ெகாண் ப்பார்கள். 

த யார் என்ைன அைழத் க் ெகாண்  வ வார்; அங்குள்ள க்கியமான கன 
வான்கைள எனக்குப் பழக்கம் ெசய்  ைவப்பார். எனக்கும் அவர்க க்கும் பழக்கம் 
உண்டாவதற்கு ேவ  வாய்ப்  ஒன் ம் இல்ைல; கலம்பகப் பிரசங் கத்தினாேல 
அவர்க ைடய பழக்கங்கள் எனக்கு உண்டாயின. த யாாிடம் அவர்க க்கு இ ந்த 
ெப மதிப்பினால் அவர்ைடய சார் ெபற்ற என் னிட ம் அவர்க க்கு ஒ  வைகயான 
அன்  உண்டாயிற் . நாள்ேதா ம் அன்பர் ேசலம் இராமசாமி த யா ம் வந்  
ேகட்பார். 
 
        பிரசங்கம் நைடெப ைகயில் ஒவ்ெவா வ ம் கலம்பகத்தின் பிரதி ஒன்ைற 
ைவத் த் தார்த் க் ெகாண்  வ வார். ஒ  பக்கம் ந்  ம  பக்கம் 
ெதாடங்கும்ேபா  அந்தப் பக்கத்ைத அவ் வள  ேபர்க ம் தி ப் வார்கள்; காகிதம் 
ெமல்  தானா ம் சலசலெவன்  ஓர் ஓைச ேகட்கும்; கூட்டத்தின் மிகுதிைய ஓைசேய 

லப்ப த் ம். 
 
        ஒ  நாைளக்கு ஒ  பாடேலா அல்ல  பாட ன் ஒ  பகுதிேயாதான் 
நைடெப ம். என்க்குத் ெதாிந்த பல கலம்பகச் ெசய் ட்கைள ம் பிற ற் 
பாடல்கைள ம் நான் நிைனத்தற்கு அப்பிரசங்கம் ேப தவியாக இ ந்த . 
கச்சிக்கலம்பகத்தில் உள்ள க த் க்கைள ஒத்த பகுதிகைள ேவ  ல் களி ந்  
எ த் க் காட் ம்ெபா  அரங்க நாத த யார் மிக்க இன்பத்ைத அைடவார்; 



 72

கூட்டத்தி ள்ளவர்க ம் மகிழ்வார்கள்; அவ் விரண் ம் ேசர்ந்  எனக்குப் பின் ம் 
ஊக்கத்ைத உண்டாக்கும். ஒ  நாைளக்கு ன் மணி ேநரம் பிரசங்கம் நைடெப ம். 
 
        அக்காலத்தில் நான் ெத வில் ேபாய்க்ெகாண் ந்தால் தீடீெரன்  யாேர ம் 
ஒ வர் வந்  அஞ்ச  ெசய்வார்; அவைர நான் அறியாவி ம் அவர் அன் ட ம் 

கமலர்ச்சி ட ம், "கச்சிக் கலம்பகம் பிரசங்கம் ெசய் ம் ஐயாவல்லவா!" என்  
ெசால் ப் பாராட் வார். இப்ப ேய பல ேப ைடய பாராட் க்கைள நான் 
அைடந்ேதன். இவ்வள க்கும் காரணம் அரங்கநாத த யார் என்பால் ைவத் ள்ள 
அன்ேபெயன்பைத நிைனக் கும்ேபா  அவ ைடய கம்பீரமான குணத்தில் என் 
உள்ளம் ழ்கி உ கும். 
 
        கலம்பகத்தின் 3-ஆம் ெசய் ளி ந்  நான் அரங்ேகற்றத்ைதத் ெதாடங்கிேனன். 
அ கா ம் ெசன்ைனயில் கூட்டத்திற் ேபசியவனல்ேலனாத ன் என் ைடய 
பிரசங்கம் வந்தவர்க க்கு உவப்பாக இ க்குேமா இராேதாெவன்ற சந்ேதகம் எனக்கு 
இ ந்த . ன்றாம் ெசய் க்கு உைர ெசால்  வ ைகயில், 
 
        "அவம் ாிவார் ெசயைல அழித்  உவக்கும் தாண்டவர்" என்ற பகுதிக்கு, தீங்கு 
ெசய்வார்கள  ெசயல் கைளப் ேபாக்கி மகி ம் நடராசப் ெப மாெனன்  ஒ  
ெபா ள் கூறிவிட் , "அவம் ாிவார் - ைசவ சமயத் க்குத் தீங்கு ாிவாராகிய 
ைசனர்க க்கு உாியதாகிய, ெசயைல - அ கக்கட ள் ற்றி க்கும் அேசாகமரத்ைத, 
அழித்  - அச்ைசனர் ேதால்வி ற்றைமயால் அழியச் ெசய் , உவக்கும் 
தாண்டெரன் ம் ெபா ள் ெசால்லலாம். ஞான சம்பந்த ர்த்தியின் லமாகப் 
பாண் நாட் ச் சமணர் க ைடய பலம் ெக ம்ப  ெசய்த  பரேமசுவர ைடய 
தி வ ளாதலால் இங்ஙனம் கூறப் பட்ட " என்ேறன். கூட்டத்தி ள்ள யாவ ம் 
சந்ேதாஷ ஆரவாரம் ெசய்தார்கள். அந்த ஆர வாரம் எனக்கி ந்த ஐயத்ைதப் ேபாக்கித் 

ணிைவ உண்டாக்கிற் . அதன் பிறகு ஊக்கத்ேதா  பிரசங்கம் ெசய்  வரலாேனன். 
 
        கலம்பகத்தின் 8-ஆம் பாடலாகிய 
 
            (கட்டைளக் க த் ைற) 
            "சுகந்த  கச்சிப் பதிவந் த யார் யர்கைளேவார் 
            நகந்த  ெமல் யற் காம விழியி  நாழிெநல்லால் 
            உகந்த  ப்பத் திரண்டற ேமாங்கச்ெச த்தமர்பா 
            தகந்த  ன்ெபாழிப் பார்பணி ரவர் தாண்மலேர" 
 
        என்பதற்கு உைர கூ ைகயில், "உலகத்தி ள் ளாைர ேநாக்கி அறி த் ம் 
இந்தச் ெசய் ள் ெசய் ள் வைகயில் ஒன்றாகிய கட்டைளக் க த் ைறயாக 
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அைமந்த . யாப்பால் கட்டைளக் க த் ைறயாக அைமந்தேதா , இன்ன வண் ணம் 
ெசய்கெவன்  கட்டைளயி வதனாற் ெபா ளா ம் கட்டைளக் க த் ைறயாயிற் " 
என்ேறன். அதைனக் ேகட்ட த யா ம் பிற ம் மகிழ்ந்தனர். ட் ற்கு வந்த 
காலத்தில், "என் ைடய கலம் பகத் க்கு உங்கள் பிரசங்கம் ெப மதிப்ைப 
உண்டாக்குகிற " என்றார் த யார்; நான், "உங்க ைடய க்கு உைர கூற 
வாய்த்தேத எனக்குப் ெப ம்ேபறல்லவா? அதி ள்ள நயங் கைள ஏேதா எனக்குத் 
ெதாிந்த அளவிற் ெசால்  கின்ேறன். உங்க ைடய அன்  எனக்கு ஊக்கத்ைத 
உண்டாக்குகின்ற . இவ்வள  தக்க மனிதர்கள் கூ ம் கூட்டத்ைத நான் வ ய 
அைழத் தா ம் கூட்ட மா? என் ேபச்ைசப் ெபா ைமயாக இ ந்  
ேகட்பார்களா? எல்லாம் உங்க ைடய சார்பின் பலன்" என்ேறன். 
 
        மற்ெறா நாள், " என் கல்லைனய மனத் ன் கு ம்பத்ேதா  ம வெவா  
தைட மில்ைல" என்ற பகுதிையப் பிரசங்கம் ெசய்ைகயில், "என் என்ப தற்குச் 
சிறிேத ம் அறி ம் பற் க்ேகா ம் இல்லா  வ ந் ம் என் ைடயெவன் ம், உன் 
என்பதற்குப் பரமக ணாநிதியாகிய நின்ெனன் ம் ெபா ள் ெகாள்ளலாம். 
'அந்தாமைரயன்னேம நின்ைனயானகன் றாற் வேனா' என்ற தி க் ேகாைவயாாின் 
உைரயில் ேபராசிாியர் நின்ைன என்பதற்கு என் உயிாி ம் சிறந்த நின்ைன ெயன் ம், 
யாெனன்பதற்கு இ தைலப் ள்ளியின் ஓ யிேரனாகிய யாெனன் ம் அச்ெசாற்களால் 
விளங்கினெவன்  ெபா ெள தியி ப்பைதப் பின் பற்றி இங்ஙனம் ெகாள்ள 
ேநர்ந்த . இப்ப ேய கம்பர் தசரதன் இராமன  பிாிவாற்றா  கூ ம் கூற்றாக, 
 
            'எற்ேற பகர்ேவ னினியா ெனன்ேன ன்னிற் பிாிய 
            வற்ேற லக ெமனி ம் வாேன வ ந்தா ெதனி ம் 
            ெபாற்ேற ரரேச தமிேயன் கேழ யிேர ன்ைனப் 
            ெபற்ேற ன ைம யறிேவன் பிைழேயன் பிைழேய ெனன்றான். 
 
        என் ம் பாட் ல் உன்ைன என்பைத என் உயிாி ம் சிறந்த உன்ைனெயன் ம், 
ெபற்ேறன் என்பைதப் பல ஆண் கள் தவஞ்ெசய்  ெபற் ேறனாகிய யாெனன் ம் 
ெபா ள்பட அைமந்தி க் கின்றார்" என்ேறன். த யார் அந்தக் கம்ப ராமாயணப் 
பாட் ல் மிக ஈ பட்டார். 
 
        பின் , பீ.ஏ. பாிைக்ஷக்கு அந்த இராமாயணப் பாட் ள்ள பகுதி பாடமாக வந்த . 
அப்ேபா  அதைனப் பதிப்பித்தவ ள் ஒ வ ம் பிர ெடன்  காேலஜில் 
தமிழ்ப்பண் தராக இ ந்தவ மான .மா.  நிவாஸாசாாியாெரன்பவர் 

த யாாிடம் அப் த்தகத்ைதக் ெகா த்தார். த யார் அைதப் ெபற்  இந்தப் 
பாட்ைடப் பார்த்தார்; உடேன அவைர ேநாக்கி, "நீங்கள் ஒ  தப் ச் ெசய்  
விட்டீர்கள்!" என்றார். அவர் தி க்கிட்டார்; "ெதாிந்தவைரயில் சிரமப்பட் க் 



 74

கவனித் த் தாேன பதிப்பித்ேதாம்; என்ன பிைழ இ க் கிற ?" என்  
பயந் ெகாண்ேட அவர் ேகட்டார். "உங்க க்கு இைதப் பதிப்பிக்கத் ெதாியவில்ைல; 
இந்தப் பாட்ைட இப்ப யா பதிப்பிப்ப ?" என்றார் த யார். 
 
        "ஏன்? சாியாகத்தாேன சீர்பிாித் ப் பதிப்பித் தி க்கிேறாம்?" என்றார் அவர். 
 
        "இதன் பா ள்ள 'உன்ைன' 'ெபற்ேறன்' என்ற ெசாற்கைளத் தங்க 
எ த்திலல்லவா பதிப்பித் தி க்க ேவண் ம்?" என்றார் த யார். 
 
        அப்ெபா தான் அவர் த யா ைடய க த்ைத யறிந்  விம்மித ற்றார். 
 
        கலம்பகத்தின் 10-ஆம் ெசய் ள் 'வைலச்சி யார்' என் ம் தைலப்ைப ைடய . 
மீன் விற்கும் ஒ  வைலச்சிையப் பார்த்  ஓர் இைளஞன் கூ வ தாக அைமந்த  அ . 
அந்தப் பாட் ல் பலவைக யான மீன்களின் ெபயர்க ம் அவற்ேறா  சம்பந்த ைடய 
ெசாற்க ம் ெதானியில் அைமந் ள்ளன. அந்தப் பாட் க்கு உைர கூ ைகயில், 
"இப்ப  ஏேத ம் ஒ வைகப் ெபயர்கள் ேதாற் ம்ப  ெசய் ள் ெசய்வ  லவர்கள் 
வழக்கம். தமிழ்ப் பிரபந்தங்களி ம் பிற ல்களி ம் இத்தைகய ெசய் ட்கள் பல 
உண் " என்  ெசால் விட் க் கந்த ராணம், ேச  ராணம் த யவற்றி ந்  
சில ெசய் ட்கைள எ த் க் காட் ெனன். அவற் ள் பின்வ ம் அழகர்கலம்பகச் 
ெசய் ம் ஒன் : 
 
            "அத்தியின் மத்தியி ேலவிளங் கா லம் மாமகிழ 
            நித்திைர ெகாள் ந் தமாலத் வ னிவெனன்பேத 
            சத்திய ெமன்னப் ளிக்கீழ் மகிழந் தமிழ்க்கரேச 
            நித்திய மாலழ கன்றமிழ் கூற ன் னின்ற ேள" 
 
        இைதஞ் ெசால் விட் , "இ  நம்மாழ்வார் விஷய மான . இந்தப் பாட் ல் 
நம்மாழ்வார் ளியமரத் தின் கீழ் எ ந்த ளி யி ப்பைத நிைனந்  ேவ  மரங்களின் 
ெபயர்க ம் ெசால்லளவில் ேதாற் ம் ப  ஆசிாியர் அைமத்தி க்கின்றார். 
இப்பாட் ல் அத்தி, ஆல், மா, மகிழ், தமாலம், ளி, அரசு என் ம் மரப் ெபயர்கள் 
உள்ளன. இவற்றில் ஆல், தமாலம், ளி என்பன அம்மரப்ெபயர்கைளேய 
சுட் கின்றன. மற்றைவ மரமல்லாத ேவ  ெபா ள் கைளக் குறிப்பன. இைவ யா ம் 
ேசர்ந்  இந்தப் பாட் ல் பல மரங்களின் ெபயர்கள் அைமந்த  ேபாலத் ேதாற்றச் 
ெசய்கின்றன. ெபார்ளால் ேவ  பட்டா ம் ெசால்லைமதியால் ஓாினப் ெபயர்கைளப் 
ேபாலத் ேதாற் ம்ப  அைமக்கும் இந்த அாிய திறைம த யாரவர்களிடத்தி ம் 
இ க் கின்ற " என்  ெசால்  வந்ேதன். 
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        அந்தக் கூட்டத்தில் இ ந்த யாவ ம் தமிழ் ெமாழியின் அணியைமதிைய நன்றாக 
அறிந்  மகிழ்ந் ெகாண் ந்தார்கள். ஸம்ஸ்கி த வித்  வா ம், ெபாிய 
உத்திேயாகஸ்த ம், ஆங்கிலப்பட் டம் ெபற்றவ ம், உயர்ந்த சம்பளம் வாங்கி வந்த 
வ மான ஒ  கனவான் அரங்கநாத த யா க்கு அ கில் இ ந்தார். எல்ேலா ம் 
நான் கூறிய அழகர் கலம்பகச் ெசய் ளின் நயத்ைதக் ேகட்  மகிழ்ந்  
ெகாண் க்ைகயில் அவர் மட் ம் ேவ  ேயாசைன ெசய்  ெகாண் ந்தார் ேபா ம்! 
ஏேத ம் ஒ  ெசய் ளின் நயத்ைத ஒ வர் கூ  ைகயில் ேகட்பவர்களிற் சிலர் 
அந்நயத்ைத அறிந்  பின்  ஆராய்ச்சி ெசய்வைத விட் விட் , அவர் கூ வைதேய 
கவனியாமல், 'இதில் இன் ம் அதிக மாக என்ன நயம் கூறலாம்? இவர் ெசால்வதில் 
என்ன குற்றம் இ க்கின்ற ?' என்  அப்ேபாேத ேயாசிப்ப  வழக்கம். இந்த 
வைகையச் ேசர்ந்த அந்தக் கனவான், நான் அழகர் கலம்பகச் ெசய்  க்கு உைர 

த யன கூறி த்த டன், "ஐயா, நீங்கள் ஒன்ைறச் ெசால்லத் தவறி விட்டீர்கள்" 
என்றார். "அப்ப யா! தையெசய்  ெதாிவிக்க ேவண் ம்" என்ேறன். அந்தப் பாட் ல் 
மரப் ெபயர்கள் ேதாற் கின்றனெவன்  ெசான் னீர்கேள? அத்தியின் மத்தியிேல 
என்பதில் உள்ள மத்திெயன் ம் மரப்ெபயைர ஏன் எ த் ச் ெசால்லவில்ைல?" 
என்றார். "மத்திெயன்ப  ஒ  மரப்ெபயெரன்  நான் இ வைர ேகட்டதில்ைல; 
வடெமாழியில் ஆதாரம் இ க்கலாேமா? இ ந்தால் ெசால்லேவண் ம்" என்ேறன். 
 
        அவர், "ஏன் மத்தியார்ஜுனெமன் ம் ெபயர் இ க்கிறதல்லவா? மத்தி அந்த 
ஸ்தல வி க்ஷமல்லவா?" என்றார். அவர் ேகட்ட ெதானி யின் இயல் , 'உங்க க்கு 
இந்த ஸாமான்ய விஷய ம் ெதாியவில்ைலேய?' என்  இரங்குவ  ேபால இ ந்த . 
 
        "மத்தியார்ஜுனெமன்பதன் ெமாழிெபயர்ப்  இைடம ெதன்ப . 
அர்ஜுனெமன்ப  ம த மரத்தின் ெபயர். வடக்ேக மல் யார்ஜுன ம் ெதற்ேக 

டார்ஜுன ம் இ ப்பதால், மத்தியி ள்ள தி விைடம ர் மத்தியார்ஜுனம் என்  
வழங்கப்ப கின்ற . ஆைகயால் மத்திெயன்ப  மரப்ெபயரன் " என்ேறன். 
 
        இவற்ைறெயல்லாம் கவனித் க்ெகாண் ந்த த யார் தைட கூறியவர்பால் 
சிறி  சினம் ெகாண்டார். அரங்ேகற்றம் ந்த பின்  யாவ ம் விைடெபற் ச் 
ெசன்றார்கள்; அவ் த்திேயாகஸ் தைர மாத்திரம் த யார் இ க்கச் ெசால்  அவைர 
ேநாக்கி, "இவ்வள  ெபாிய கூட்டத்தில் உங்க ைடய ெகௗரவத்ைத நிைலநாட்ட 
ேவண்  ெமன்  க தி இப்ப  ஆேக்ஷபம் ெசய்தீர்கேளா! 
 
        ெதாியாத விஷயத்ைதத் ெதாிந்த ேபால நிைனந்  அந்த அஸ்திவாரத்தின் ேமல் 
அநாவசியமான வற்ைறச் ெசால்வைதக் காட் ம் அறியாைம ேவறில்ைல. நீங்கள் 
ெபாிய உத்திேயாகம் வகிப்ப தனாேலேய அதிகமான அறி  வந்  விட்டதாக 
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நிைனத் க் ெகாள்ளலாமா? அவ்வள  ெபாிய கூட்டத்தில் நீங்களாக வ ய 
அவமானத்ைத அைடந்தீர்கேள. ஒ  விஷயத்ைதப் பற்றி நன் றாகத் 
ெதாிந் ெகாண்டல்லவா பலர் ன்னிைலயில் ேபச ேவண் ம்? சிறிதள  ெதாிந்த 
மாத்திரத்தில் ற் ம் ெதாிந்ததாக நாேம நிைனத் க்ெகாண்  ேபச ன்வரலாமா?" 
என்  கண் த்தார். ேகட்ட வர், 'ஏன் இந்த ஸங்கடத்தில் அகப்பட் க் ெகாண்ேடாம்!' 
என்  எண்ணி என்ைன ம் ேநாக்கி வ ந்தினார். 
 
        இதனால் த யார் குற்றத்ைதக் கண்டால் ைதாியமாக்க் கண் க்கும் 
இயல்பினெரன்பைத நான் நன்றாக அறிந் ெகாண்ேடன். 
 
        இவ்வா  கச்சிக்கலம்பகத்திற் பல பாடல்கைள நான் பிரசங்கம் ெசய்தபின் , 
கும்பேகாணம் ெசல்ல ேவண் யி ந்தைமயால் த யாாிடம் 
விைடெபற் க்ெகாண்ேடன். ஒ வைரெயா வர் பிாிவதில் இ வ க்கும் வ த்தம் 
இ ந்த . த  யார், "ேமல் நாட்டார் தம் ைடய நண்பர் க க்குத் தம  ஞாபக 
அறிகுறியாக ஏதவ  ஒன்ைறக் ெகா ப்ப  வழக்கம். அைத அ  சாித் , உங்க க்கு 
நான் ஒன்  தர எண்ணி யி க்கிேறன்" என்  ெசால் ப் ேபனா ள் (nib) ைவக்கிற 
சிறிய தகரப்ெபட்  ஒன்ைற அளித்தார். அதைன மகிழ்ச்சி டன் ெபற் க்ெகாண்ேடன். 
அதைன இன் ம் பா காத்  வ கின்ேறன். 
 
        நான் கும்பேகாணம் ெசன்றபின் ேசாடாசாவ தானம் சுப்பராய ெசட் யா ம், 
சிதம்பரம் ஈசா னிய மடம் இராம ங்கத் தம்பிரா ம் கலம்பக அரங்ேகற்றத்ைத 
நிைறேவற்றினர். அக்காலத்தில் இவ்வரங்ேகற்றத்ைதப் பற்றித் ெதாண்ைட மண்ட லம் 
பாடசாைலயில் தமிழ்ப்பண் தராக இ ந்த தி மயிைல வித் வான் சண் கம்பிள்ைள 
சில ெசய் ட்கைளப் பா யி க்கிறார். அக்கலம்பகத் திற்குச் சிறப் ப் பாயிரமாக நான் 
பா ய சில ெசய் ட்க ம் உண் . 
 
        கலம்பகத்தின் அரங்ேகற்றம் நடந் வந்த ெபா ம் அதன் பின் ம் ெசன்ைன 
நகர் வ ம் அைதப்பற்றிய ேபச்சாகேவ இ ந்த . அந் ல் பிறகு காேலஜ் 
வகுப் க க்குப் பாடமாக ைவக்கப்பட்ட . 
 
        சிறந்த ேமதாவி 
 
        தமிழ் ல்களில் அரங்கநாத த யா க்கு வி ப்பம் அதிகமாக உண் . பழம் 
பாடலானா ம் ப்பாடலானா ம் அதன் நயத்ைத அறிந்  இன் வார். திதாக 
அச்சிட்ட ைல நான் ெகா த் தால் ெகா த்த அன்றிரேவ அந் ைலப் ப த்  விட்  
அதில் இன்ன இன்ன பகுதிகள் நன்றாயி க்கின் றனெவன்  ெசால் வார் 
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         கச்சியப்ப னிவர் இயற்றிய வா ர்ப் ராணம் அச்சிடப்ெபற்றேபா  
அதன் பிரதி ஒன்ைற ஒ நாள் மாைலயில் த யாாிடம் ெகா த் ச் ெசன்ேறன். 
அவைர ம நாள் பார்க்கும் ெபா ட் , 'காஸ்ெமா பா டன் கிளப் 'க்கு நான் 
ேபாயி ந்ேதன். அப்ெபா  அவர் தம் நண்பர் க டன் சீட்டா க் ெகாண் ந்தார். 
என்ைனக் கண்ட டன் இ க்கச் ெசால் , "நீங்கள் ெகா த்த ராணம் மிக நன்றாக 
இ க்கின்ற " என்றார். "நீங்கள் எப்ெபா  வாசித்தீர்கள்?" என்  நான் ேகட்ேடன். 
"ேநற்  ராத்திாிேய ப த்  விட்ேடன்" என்  ெசால் ச் சீட்டா க் ெகாண்ேட 
அப் ராணத்தில் இன்ன இன்ன பாகங்கள் மிக நயமாக இ க்கின்றன ெவன்  
ெசான்னார்; சில ெசய் ட் பகுதிகைள ம் ஒப்பித்தார். ேகட்ட எனக்குப் ெப வியப்  
உண்டாயிற் . 
 
        ேசலம் இராமசாமி த யார் இறந்த காலத் தில் நான் வ ந்திப் பா ய சில 
இரங்கற்பாடல்கள் சுேதசமித்திரனில் ெவளியிடப்பட்டன. சில நாள் கழித்  நான் 
ெசன்ைனக்குச் ெசன்றி ந்ேதன்; அப்ெபா  அரங்கநாத த யார  ட் ற்குப் 
ேபாேனன். அங்ேக அவர் தம் ைடய அைறயில் சுேதசமித்திரனில் ெவளிவந்த 

ற்கூறிய பாடல் க ள்ள பகுதிையக் கத்தாித்  ஓர் அட்ைடயில் ஒட் த் 
ெதாங்கவிட் ந்தார். அைதக் கண்ட நான், "இவற்ைற நீங்கள் ஒ  ெபா ட்ப த்திக் 
கவனித்தி ர்க்கிறீர்கேள" என்ேறன். "ஆமாம்; நல்ல பாட்ைட அறிந்  
சந்ேதாஷியாவிட்டால் தமிைழப் ப ப்பதன் பயன் என்ன? இ  மட் மா? இன் ம் 
பா ங்கள்" என்  ெசால் விட் , "கி ஷ்ணசாமி!" என்  கூப்பிட்டார். அவ ைடய 

ன்றாம் குமார ம் நல்ல அறிவாளி மான கி ஷ்ணசாமிெயன்பவர் வந்தார்; "எங்ேக, 
அந்தப் பாட் க்கைளச் ெசால்  பார்ப்ேபாம்" என்றார் த யார்; உடேன குமாரர் 
அவற்ைறச் ெசான்னார். "பார்த்தீர்களா!" என்  த யார் என்ைனக் ேகட்ைகயில் 
நான் சிறி  நாணிப் பின் , "நீங்கள் என்ைன உயர்த்தி ைவக்கிறீர்கள். எல்லாம் 
உங்க ைடய கைர கடந்த அன்ைபப் லப்ப த் கின்றன" என்ேறன். 
 
        த யா ைடய ஆதரவினால் ஒ ைற 'ெமட்றிகுேலஷன்' வகுப் க்குாிய 
தமிழ்ப்பாட த்தகத்ைதப் பதிப்பிக்கும் நிைல எனக்குக் கிைடத் த . அ கா ம் 
தமிழ்ப்பண் தர்க க்கு அப் பதவி கிைடத்ததில்ைல. ெவ ம் சம்பளத்ேதா  அவர்கள் 
தி ப்தி றேவண் ய நிைலயில் இ ந்த னர் : இங்கிலீஷில் பட்டம் ெபற்றவர்க க்ேக 
தமிழ் சம்பந்தமான பதவி கிைடத்  வந்த . பாட த்த கங்கைள ம் அவர்கேள 
பதிப்பித்  வந்தார்கள். அரங்கநாத த யார் மிக யன்  வாதா ப் பண் தர்க ம் 
பாட த்தகங்கள் பதிப்பிக்கும் பதவிைய அைட ம்ப  ெசய்வித்தார். தல் ைற யாக 
அதைனப் ெபற்றவன் நாேன. 
 
        பாட த்தக சைபயார் இன்ன இன்ன ல்களி ந்  ெசய் ட்கைளத் 
ேதர்ந்ெத த்  அைமக்க ேவண் ெமன்  குறிப்பிட் ந்தனர். அவற் ள் அாிச்சந்திர 

ராணம் ஒன் . அந்தச் சைபயில் ஒ வராக இ ந்த த யார் எனக்கு அவ்ேவைல 
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ெகா க்கப்பட்டைத ேநாில் அறிவித்  விட் , "அாிச்சந்திர ராணத்தில் எந்தப் 
பகுதிையச் ேசர்த்தா ம் ேசர்க்காவிட்டா ம் மயான காண் டத்தி ள்ள சந்திரமதி 

லம்பற் பகுதிைய மட் ம் விட் விடாதீர்கள். ேசாகரஸத்ைத எளிய நைட யில் மிக 
அழகாக எ த் க் காட் ம் அந்தப் பகுதிையப்ேபான்றைத நான் ேவ  எந்த ம் 
பார்த்ததில்ைல" என்றார். நான் அவர் வி ப்பத் தின் ப ேய ெசய்ேதன். 
 
        இராமசாமி த யார் இறந்த பிறகு ஒ நாள் அவ ைடய தகப்பனார் ஒ  
சங்கீதவித் வாைனக் ெகாண்  அ ணாசலக் கவிராயர் இயற்றிய இராமா யணக் 
கீர்த்தைனகைளப் பா ம்ப  ெசய்தார். அவர் பாட்ைடக் ேகட்கும்ெபா ட்  
அரங்கநாத த யார் ெசன்றி ந்தார். அங்ேக ேபானபிறகு ஒ வைர அ ப்பி 
என்ைன அைழத் வரச் ெசய் தார். நான் அங்ேக ேபான டன், " நீங்கள் இ ந் தால் 
நான் நா  கா களாற் ேகட்ப ேபால இ க் கும்" என்றார். அன்  சங்கீத வித் வான் 
பல கீர்த்தனங்கைளப் பா னார். ேகட்  யாவ ம் இன் ற்ேறாம். பிறகு த யார் 
அ ணாசல கவி ராய ைடய கவித் வத்ைதப் பாராட் னார்; 'ெசான்னான்  ராமன்' 
என்பைதப் பா க்காட் , "இந்த மாதிாி வார்த்ைதக ம், ராகப் ெபா த்த ம், 
வர்ணெமட் ம் அைமவ  மிக ம் அ ைம" என்  ெசான்னார். 
 
        தமிழபிமானம் 
 
        *ஒ ைற பல கல்விமான்களிைடேய இ ந்  அவர் ேபசிக்ெகாண் ந்தனர். 
இங்கிலீஷ் ெமாழி யில் பல அ ைமயான விஷயங்கள் இ க்கின்றன ெவன் ம் 
எவ்வளேவா சிறந்த கவிக ம் அறிஞர் க ம் அம்ெமாழிைய வளப்ப த்தியி க்கிறார்க 
ெளன் ம், தமிழில் ஒன் மில்ைலெயன் ம் அப் ெபா  அவர்கள் ெசான்னார்கள். 
தமிைழப் பற்றி குைற கூ வைதக் ேகட்பதில் த  யா க்கு வி ப்பமில்ைல. அவர், 
"சூாிய மண்டலத் திற்கு எவ்வளேவா ரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நக்ஷத்திரங்கள் 
இ க்கின்றனெவன்  ெசால்  கிறார்கள். சில நக்ஷத்திரங்கள் சூாியைனக் காட்  ம் 
ெபாியனவாக இ ப்பதாக ம் ெசால் கிறார் கள். சூாியைனேய பார்த்  அ பவிக்கத் 
ெதாியா மல் நக்ஷத்திரங்கைளப் பற்றிப் ேபசுவதில் பிரேயா சனமில்ைல. த ல் 
ேதான் ம் சூாியைனப் பார்த் க் களித்  அப்பால் நக்ஷத்திரங்களின் ெப  ைமைய 
அறிய யற்சி ெசய்யலாம். அைதப் ேபான் ற தான் பாைஷ விஷய ம். எவ்வளேவா 
சிறந்த விஷயங்கள் தமிைழக் காட் ம் ேவ  பாைஷ களில் இ க்கலாம். அதனால் 
தமிைழ மறந் விட்  மற்றவற்ைற ஆராய்வ  சன்றாகுமா? த ல் தமிழாகிய 
சூாியைனப் பற்றித் ெதாிந் ெகாண்  அப்பால் மற்றப் பாைஷகளான 
நக்ஷத்திரங்கைளத் ெதாிந்  ெகாள்வ தான் ைற" என்  ெசான்னார். உடன் 
இ ந்தவர்கள், த யார் தம் ைடய க த்ைதச் சிறந்த உபமானம் ஒன்றின் லமாக 
விளக்கிக் காட் யைதக் குறித்  மிக ம் களிப் ற்றேதா  அவர் கூறிய  
நியாயெமன்பைத ம் உணர்ந்தனர். 
        ---------- 
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        * இவ்வரலாற்ைற, ெவள்ளக்கால் **ம-ள-ள-  ராவ் சாஹிப் ெவ.ப. சுப்பிரமணிய 
த யாரவர்கள் எனக்கு அன் டன் ெதாிவித்தார்கள். 

 
        ஞாபகசக்தி 
 
        எைத ம் விைரவில் ப த்  ஞாபகத்தில் ைவத் க்ெகாள் ம் திறைம அவ க்கு 
இ ந்த . அவ ைடய ேபச்சும் எ த் ம் அவ ைடய ஞாபசக்திைய நன்றாக 
ெவளிப்ப த் ம். ஒ  ைற எ தியைத மாற்றி எ வெதன்ப  அவ ாிடம் இல்ைல. 
எ ம்ேபாேத வான க த் க் களாக அைமந் வி ம். எ தியைத ம ப  
ப க்கும் அவசியம் இரா . 
 
        அரங்கநாத த யா க்கு உதவியாசிாிய ராகச் சிலகாலம் பல்லாாியில் 
இ ந்தவ ம், கும்ப ேகாணம் கலாசாைலயில் பிாின் பாலாக இ ந்த வ ம், 
என்னிடம் ேபரன்  ண்டவ ம், இப் ெபா  யாழ்ப்பாணத்தில் *இ ந்  வ பவ  
மாகிய மான் ேஜ. எம். ெஹன்ஸ்மன் அவர்கள் 16-4-36-ல் எ திய க தெமான்றில் 

த யாைரப் பற்றிக் கீேழகண்ட ெசய்திகைள அறிவித்தி க் கின்றார்கள்:- 
 
        அரங்கநாத த யா ைடய அறிவாற்றல் மிக உயர்ந்த ; அைதக் காட் ம் 
அவ ைடய அன்  சிறந்த . நைகச்சுைவ ண்டாகப் ேபசுவ தில் அவர் மிக ம் 
சமர்த்தர். பத் ப் பதிைனந்  ேபர் உள்ள கூட்டத்தில் அவர் ேபசிக்ெகாண்ேட 
இ ப்பார். ஒவ்ெவா  கண ம் அக்கூட்டத்தி ள் ளார் சிாித்த வண்ணமாகேவ 
இ ப்பார்கள். சில மனிதர்க க்கும் நைகச் சுைவக்கும் ெவகு ரம்; 
அப்ப ப்பட்டவர்கள்கூட த யா ைடய ேபச்சி னால் தம்ைம மறந்  சிாித்  
வி வார்கள். 
        ------------------- 
        * இவர்கள் 1943-ல் காலஞ்ெசன்  விட்டார்கள். 
 
        ' த யா ைடய ஞாபகசக்தி அதிசயிக்கத் தக்க . ஸ்தகத்தி ள்ள ஒ  
பக்கத்ைத அைர நிமிஷத்தில் ப த் வி வார்; என்ன ஆச்சாியம்! அைதக் காட் ம் 
ஆச்சாியம் அந்தப் பக்கத்தி ள்ள ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் அவர் ஞாபகத்திற் 
பதிந் வி ம்! ெசன்ற  வ ஷ காலத்தில் அவ க்கு ன்ேனா பின்ேனா 
அவைரப்ேபான்ற ேமதாவிகள் இ ந்தேதயில்ைல.' 
 
        அவ ைடய சம்பாஷைண யாவரா ம் வி ம் பத்தக்க . தம்ேமா  வாதம் 
ெசய்பவர்க க்குச் சமேயாசிதமாக விைடகூ ம் ஆற்றல் அவ ைடய அறிைவ 
ெவளிப்ப த்திய . அவாிடம் எத்தைகய வர்க ம் அடங்கி வி வார்கள். 
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        த யா க்கு ஆயிரம் பாய் சம்பளமான ேபா , அவ ைடய நண்ப ம் மிக்க 
கழ்ெபற்ற வக்கீ மாகிய ஒ வர், "நீங்கள் என்ன ேவைல ெசயிகிறீர்கள்? 

தினந்ேதா ம் ஒ  மணி அல்ல  இரண்  மணி ேநரம் பாடம் ெசால் கிறீர்கள். இந்தச் 
சம்பளம் உங்க க்கு மிக அதிகம். நாங் கள் ெதாண்ைடத் தண்ணீர் ேபாக 
வாதா கிேறாம்; நம்பர்க்கட் க் குவியல்கேளா  ேபாரா கிேறாம். எங்க க்கு 
இவ்வள  சுலபமாகப் பணம் கிைடப்ப தில்ைல" என்றார். உடேன த யார், "இப் 
ெபா  ெசய் ம் ேவைலக்காக ஏற்பட்ட சம்பளம் அல்ல இ ; ன்ேப சிரமப்பட் ப் 
ப த்  உைழத் தி க்கிேறாேம; அதன் பயேனயாகும். நீங்கெளல் லாம் அன்றன்  
ேத ப் பிைழப்பவர்கள். நீங்க ம், நாங்க ம் சாியாேவாமா?" என்றார். 
 
        மேனா ைதாியம் 
 
        ஒ காலத்தில, ெசன்ைனச் சர்வகலாசாைல ண் ேகட் ல் வ ஷ ப் 
பாீைக்ஷக்குாிய காலத்ைத மாற்ற ேவண் ெமன்  தக்க கனவான் ஒ வர் ஒ  
தீர்மானம் ெகாண்  வந்தார். அைதத் த விச் சில கனவான்கள் ேபசினார்கள். அைத 
ம த் க் காரணங்காட்  அரங்கநாத த யார் ேபசினார். தீர்மானம் ெகாண்  
வந்தவர் மிக ம் ேகாபமைடந்  ெந ேநரம் த யாைரக் கண் த் ப் ேபசினார். 
சைப ந்த பிறகு த யாைர அ கி, "நான் ேபசியதில் ஏதாவ  ேகாபம் 
உண்டா?" என்  ேகட்டார். த யார், "நீங்கள் உங்க ைடய ஆத்திரத்ைதக் கத்தித் 
ெதாைலத்தீர் கள். நான் கூறிய ஆேக்ஷபங்க க்குச் சாியான பதிேல இல்ைல" 
என்றார். அரங்கநாத த யா  ைடய ம ப்பினால் அத்தீர்மானம் நிைறேவற 
வில்ைல. இச்ெசய்திைய த யாேர என்னிடம் கூறியி க்கிறார். 
 
        பிாி  
 
        எவ்வள க்கு எவ்வள  அன்  ஒ  ெபா ளி னிடத்ேத உண்டாகுேமா 
அவ்வள க்கு அவ்வள  ன்பம் அப்ெபா ைளப் பிாிவதனால் உண்டாகு ெமன்  
ெபாிேயார்கள் கூ கின்றார்கள். அ ைம ம் அன் ம் உைடேயாைரப் பிாிவதி ம் 
ெபாிய ன்பம் ேவறில்ைல. "பழகிய பைக ம் பிாிவின் னாேத" (நற்றிைண) என்ற 
அாிய வாக்கியம் இவ் ண்ைமைய எவ்வள  அழகாக உணர்த் கின்ற ! 
 
        த யா ைடய பிாிவினால் அவ ைடய ெமய் யன்பர்க க்கு உண்டான 

ன்பத் க்கு ஆ தல் ஏ ? 1893-ஆம் *வ ஷம் சம்பர் *மாதம் 10-ஆம் ேததி, 
ஞாயிற் க்கிழைமயன்  அவர் இவ் லக வாழ்ைவ நீத்தார்; அச்ெசய்தி 
ெசன்ைனயி ந்  எனக்கு எட் ய . அப்ெபா  எனக்கு ஒன் ம் ேதான்ற 
வில்ைல. யர்க்கட ல் ழ்கிேனன். சிலர், "சரம கவி பாடவில்ைலயா?" என்றார்கள். 
"யா க்காக இனிேமல் பாடேவண் ம்? தமிழ்ச் ெசய் ள் நயத்ைத அறிந்  ஈ பட் ப் 
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பாராட் ம் அவ  ைடய ஸ்தானத்தில் இப்ெபா  யார் இ க்கிறார்கள்?" என்  நான் 
வ ந்திக் கூறிேனன். பின்  ெசன்ைனயி ந்  சில அன்பர்கள் வற் த்தி 
எ தியி ந்தாரகள். அப்ேபா  நான் இயற்றிய யைவ வ மா  :- 
 
            1. நண்பார் த மரங்க நாதசுகு ணாகரவித் 
            திண்பார் கழ்கல்விச் ெசல்வ ைடச் சிங்கேம 
            பண்பார் த ன்ைனப் பார்த்ேத ெப மகிழ்ைவ 
            உண்பார் வ ந்த ெவாளித்ெதங் ககன்றைனேய. 
 
            2. ெதன்னா  ெசய்த ெச ந்தவேம ெதன்ெறாண்ைட 
            நன்னா  ெபற்ற நலமார் மணிவிளக்ேக 
            ன்னா  ெசன்ைன ைளத்த மதிேய 
            எந்நா  ெசன்றாயீ ெதன்ேனேயா ெவன்ேனேயா. 
 
            3. ெபான்ைனப் ெபறலாம் கழ்ெபறலாம் வாலயம் 
            தன்ைனப் ெபறலாந் தக யன்றால் யாைவ ேம 
            பின்ைனப் ெபறலாம் பிறழா மனவ ேசர் 
            உன்ைனப் ெப மா  ண்ேடா ைரயாேய. 
 
            4. *பனியார் சிலெசாற் பகர்ந்ேத ளங்குைழப்ேபாய் 
            கனியா ாினிைம கலந்ேத சுைவகள்பல 
            நனியார் தமிழி னயந்ெதாிய வல்லார்தாம் 
            இனியா ைனப்ேபா னியா ாினியாேர. 
            * பனி - குளிர்ச்சி. 
 
            5. என்ேன நலமா ாிராமசா மிக்குாிசில் 
            ன்ேன யகன்றான் ெமாழி மவ ைனத்ெதாடர்ந்  
            பின்ேன நடந்தாய் பிாிவாற்றாத் தன்ைமயிேனா 
            நன்ேனய மாரரங்க நாத தயாகரேன. 
 
            6. நாவேலார் வாழ்த்தரங்க நாத நயசுகுணா 
            பாவேலார் ெபற்றெப ம் பாக்கியேம ெசந்தமிழின் 
            ஆவேலா ேடைன ய ங்குணங்கள் நாைவ ேம 
            **மாவேலா ெயவ்விடத்  ைவத்தகன்றாய் ெசால்லாேய. 
            ** மாவேலாய் - மிக வல்லவேன. 
 
            (ேவ ) 
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            7. உைனப்ேபால ெவவற்ைற ேம ெயா ங்காகச் ெசய் த் 
                  ற்ேறார் யாேர 
            உைனப்ேபாலத் தமிழர்தைல சாயாம னி த்தவல்ேலார் 
                  உலகில் யாேர 
            உைனப்ேபால வ யார்க்கு ெம யார்க்கு ெமாப்பநடந் 
                  வந்ேதார் யாேர 
            உைனப்ேபாலப் பலகைல  ெமளிதறிந்  கம்பீரம் 
                  உைடேயார் யாேர. 
 
            (ேவ ) 
            8. *தரங்க ேவைல ய ைனய தாய சைபயி ைடப்  குந் நின் 
            ரங்க லந்த வாங்கி ேலய ெரா ெமா ழிப்ரசங்கமங் 
            கரங்க நாத வள்லல் ேபால வவர வர்வி யந் தம் 
            சிரங்க ரந்  ளக்கு மா  ெசப்ப வல்லர் யாவேர. 
            * த ர ங்க ேவைல-அைலைய ைடய க ட ல். 
 
            (ேவ ) 
            9. எல்லா நல  மினிதைமந்ேதான் ண் நகர் 
            நல்லார் கழரங்க நாத கி றந்த 
            ெபால்லாத ேவாைசயி  ேபாேல தமிழ்க்குயிைல 
            **வல்லாைம ெசய்  வ த்த த் தி த்தியேத. 
            ** வ ல்லாைம-ஒன் ம் ெசய்ய மாட்டாைம. 
 
        அரங்கநாத த யார் இப்ெபா  இல்லா விட்ட ம் தமிழ்ச் ெசய் ள் 
இன்பத்ைத அ பவிக் கும் ேபாெதல்லாம் நான் இந்தக் காலத்ைத மறந்  
வி கிேறன்;அவ ைடய ட் க்குள், கம்பீரமான ேதாற்றத் டன் அவர் சில 
அன்பர்கேளா  ற் றி க்க அவர்கேளா  நா ம் கலந்  தமிழ் வி ந்ைத 
அ பவிக்கும் காட்சியில் என் மனம் ஒன்றி வி கின்ற . 
        ---------------- 
 

5. பண்ைடக்காலத் ப் பள்ளிக்கூடங்கள்* 
 
        கு குலங்கள் 
 
        இக்காலத்தில் பள்ளிக்கூடங்கைளப் பற்றி ம், பாடஞ் ெசால் ம் ைறகைளப் 
பற்றி ம் ற் க் கணக்கான ஸ்தகங்கள் ஆங்கிலம் த ய பாைஷகளில் 
இ க்கின்றன. காலநிைல மா பா  அைடய அைடய ஜனங்க ைடய பழக்கங்க ம் 
மா தலைடகின்றன. இக்காலத் ப் பள்ளிக்கூடங் களில் இக்கால வாழ்க்ைகக்ேகற்ற 
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ைறகள் ேமற் ெகாள்ளப்ப கின்றன. பைழய காலத் ப் பாட சாைலகளில் வழங்கி 
வந்த ைறகேளா ேவ  வைக. அக்காலத்த ந்த பள்ளிக்கூடங்களின் அைமப் ம் 
ஆசிாியர்களின் நிைலைம ம் மாணாக்கர்களின் இயல் ம் ேவ . எனக்குத் ெதாிந்த 
வைரயில் அவற்ைறப்பற்றிச் ெசால் கிேறன். 
 
        நம் ைடய நாட் ல் மிக ம் பைழய காலத்தில் உபாத்தியாய ைடய ேட 
பள்ளிக்கூடமாக இ ந் த . அைதக் கு குலம் என்பார்கள். கு  எ ந் த ளி ள்ள 
ேகாயிெலன்ப  அதன் ெபா ள். இப்ப ேய ெதய்வம் எ ந்த ளிய ேகாயி க்கு, 
'ேதவகுலம்' என் ம் ெபயர் வழங்குகின்ற ; 
 
        "ஊராேனார் ேதவகுலம்" 
 
        என்ப  ஒ  பைழய வாக்கியம். ஊ க்கு ஒ  ேகாயிேல ம் இ ந்த . 
 
        "ேகாயி ல்லா ஊாில் கு யி க்க ேவண்டாம்" 
 
        என் ம், 
        -------------------------------------------------- 
        * ரசபாக்கம் ஸர். எம். . . த்ைதய ெசட் யார் ைஹஸ்கூல் ஆசிாியர் 
சங்கத்தின் தற் பிரசங்கமாக 20-7-36-ல் ெசய்யப்பட்ட . 
 
        "தி க்ேகாயி ல்லாத தி வில் ஊ ம்" 
 
        என் ம் ெபாிேயார்கள் கூறி ள்ளார்கள்.எங் ஙனம் ேதவகுலம் இல்லாத ஊர் 
வாழ்வதற்கு ஏற்றதன்ெறன்  க தப்பட்டேதா, அங்ஙனேம கு குல மில்லாத ஊ ம் 
நன்ைமயில்லாத்ெதன்  க தப்பட்ட . 
 
            "கணிக்காய ாில்லாத ம் பிணக்க க்கும் 
            த்ேதாைர யில்லா வைகக்கள ம் பாத் ண் ம் 
            தன்ைமயி லாளர் அய ப் ம் இம் ன் ம் 
            நன்ைம பயத்தல் இல" 
 
        என்  திாிக கம் கூ கின்ற . இதில் கணக் காயர் இல்லாத ஊர் நன்ைம 
பயவாெதன்ப  காணப்ப ம். 
 
        கணக்காயர் 
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        கணக்காயெரன்ப  உபாத்தியாய க்கு ஒ  ெபயர். கணக்கு என்ப  ன் 
ெபயர். கணக் காயெரன்றால் பல ற்ெறாகுதிைய ைடயவ ெரன்ப  ெபா ள். 
அவர்கள் பல ல்கைளத் ெதாகுத் ப் ெபட் களிற் ேசமித்  ைவப்பவர்கள் அல்லர்; 
பல ல்கைள ம் கற்  ஆய்ந்  தம்மனத் ள்ேள ெதாகுத்  ைவப்பவர்கள். 
அவர்களிடம் பாடங் ேகட்பவர்கள் திய ெசய்திகைள அறிந் தறிந் , " இவர்க க்குத் 
ெதாிந்த விஷயங் க க்கு ஒ  வரம்பில்ைல ேபா ம்!" என்  வியப்பார்கள். 
அதனாேலதன் உத்தம ஆசிாியர் க க்கு மைலைய உவைம கூறி அம்மைல இன்ன 
தன்ைமயினால் ஆசிாியர்க க்கு உவைமயாவ ெதன்பைத விாித் க் கூ ம்ெபா , 
"அளக்க லாகா அள ம் ெபா ம்" உைடயெதன்  ெபாிேயார்கள் 
கூறியி க்கிறார்கள். யார் யா க்கு எந்த எந்த விஷயம் ெதாிய ேவண் ேமா, 
அவ்வவர்க க்கு அவ்வவ் விஷயங்கைளச் ெசவ்வி ெபறக் கற்பிக்கும் திறைம 
அவர்க க்கு இ ந்த . 
 
        ஆத ன் அவர்கள் ஊாில் இல்ைலெயனின் ஊ க்கு மங்கலேம இல்ைலெயன்ப  
நம் ன்ேனார்க ைடய ெகாள்ைக. "மங்கலாமகியின்றியைம யா , யாவ ம் 
மகிழ்ந்  ேமற்ெகாள" விளங்கும் மலைர அத்தைகய ஆசிாியர்க க்கு உவைம கூறி 
யி க்கிறார்கள். அவர்கைள மாணாக்கர்கள் ெதய்வ மாகேவ எண்ணி வழிபட்டார்கள். 
 
        "எ த்தறி வித்தவன் இைறவனாகும்" 
 
        என்  ெவற்றிேவற்ைக கூ கின்ற . அ ச் சுனன் தன் ஆசிாியராகிய 

ேராணைர, 
 
            "யா ெமான் றறியா என்ைன இவனலா திைலெயன் றிந்த  
            ேமதினி மதிக்கு மா  விண் தற் பைடகள் யா ம் 
            தீதறத் தந்த உண்ைமத் ெதய்வம் நீ" 
 
        என்  வாயார வாழ்த் கின்றான். 
 
        தமிழ்ச் சுவ கைள எ ம் பிள்ைளகள் "நன்றாக, கு  வாழ்க, கு ேவ ைண" 
என்  எ வ  பைழய வழக்கம். இதனால் ஆசிாியர்க ளிடத்  அக்காலத்தின க்கு 
இ ந்த மதிப்  விளங்கும். 
 
        தமிழ் நாட் ல் இ ந்த பைழய ஆசிாியர்கள் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணப் ப யிற்சி 
மிக உைட யவர்கள். வடெமாழி, ெத ங்கு த ய ேவ  பாைஷகளி ம் 
அவர்க க்கு ஓரள  பயிற்சி இ ந்த . கணக்கு,ேசாதிடம்,ைவத்தியம், சங்கீதம் 
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த யவற்றி ம் பழக்கம் இ க்கும். இவ்வள  ைறகளி ம் பரந்த அறி  வாய்ந்த 
அவர்களிடம் ப க்கும் பிள்ைளக ம் அப்ப ேய பல வழியி ம் நல்ல ஞானத்ைத 
அைடவார்கெளன் பதில் என்ன தைட! பல இடங்களில் உபாத்தி யாயேர 
ைவத்தியராக ம் ேசாதிடராக ம் இ ப்ப ண் . 
 
        தம் ைடய வாழ்  வ ம் பிறர் நன்ைமக்கு உைழக்கும் 
இயல் ைடயவர்களாக  அவ்வாசிாியர்கள் இ ந்தார்கள். சங்க காலத் ப் லவர்களில் 
பலர் உபாத்தியாயர்களாக இ ந்  ஜீவனம் ெசய்தனர். மிக்க கழ் ெபற்ற லவராகிய 
நக்கீர் ைடய தந்ைதயார் ஒ  கணக்காயேர. அவ ைடய ெபயைரக்கூட ஏைனேயார் 
கூ வ தில்ைல. அவ்வள  மதிப்  அவ க்கு இ ந்த . இப்ெபா ம் அவர் ெபயர் 
'ம ைரக் கணக் காயர்' என்  நமக்குத் ெதாிய வ கிறேதயல்லாமல் அவர  
இயற்ெபயர் இன்னெதன்  ெதாியவில்ைல. கணக்காயன் தத்தன் என்ற சங்கப் லவர் 
ஒ வர் இ ந்தார். அவ ம் பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயேர. 
 
        திண்ைணப் பள்ளிக்கூடங்கள் 
 
        கிராமந்ேதா ம் இ ந்த பள்ளிக்கூடங்கைளத் திண்ைணப் பள்ளிக்கூடங்கெளன்  
நாம் ெசால்  கிேறாம்; ெதற்றிப் பாதசாைலகெளன் ம் ெசால்வ ண் . ஊர்ேதா ம் 
ெபா வான இடத்தில் ஒ  ெபாிய மரத்தின ேய ேமைடெயான்  அைமக்கப் 
பட் க்கும். அதைன மன்றெமன் ம் அம்பல ெமன் ம் கூ வர். ஊ க்குப் 
ெபா வான விஷயங்கள் அந்த இடங்களில் கூ  ேயாசிக்கப் ப ம். சங்கீத 
வித் வான்கள் த யவர்கள் வந்தால் அங்ேக தங்கியி ப்பார்கள். அங்ேக 
ெவயி க்கும் மைழக்கும் தங்குதற்ேகற்ற இடங் க ம் இ க்கும். அவ்வம்பலத்தி ள்ள 
ெதற்றி களிேல மரநிழ ல் ற்காலத் ப் பள்ளிக்கூடங் கள் 
நைடெபற்றி க்கலாெமன்  எண் கிேறன். 
 
        மன்றங்கள் 
 
        கு ந்ெதாைகெயன் ம் பைழய சங்க ல். 
 
            "அன்னாய் இவேனார் இளமா ணாக்கன் 
            தன் ர் மன்றத் ெதன்னன் ெகால்ேலா?" 
 
        என்ப  காணப்ப கின்ற . ஒ  பாணைணப் பார்த்  ஒ  ெபண் ெசால்வ  இ . 
பாணெனன்பவன் சங்கீதத்தால் ஜீவனம் ெசய்பவன். அலைன ேநாக்கி அம்மங்ைக, 
"இவன் ஓர் இைளய மாணாக்கன். தன் ஊாி ள்ள மன்றத்தில் எப்ப  இ ப்பாேனா?" 
என்  கூ கின்றாள். இதனால் மாணாக்கனாகிய அவன் மன்றில் பயில்வ  ஒ வா  
ெபறப்ப ம். மன்ெறன்ப  மரத்த யில் உள்ள திண்ைணேய; அ ேவ பிறகு 
திண்ைணப் பள்ளிக் கூடமாக மாறியெதன்  ேதாற் கிற . 
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        இயற்ைகயாக உள்ள மரத்த யி ம், வனங் களி ம் ெசன்  பைழய காலத்  
மாணாக்கர்கள் கல்வி கற்றனர். இப்ெபா  பள்ளிக்கூடம் இ க்குமிடத்தில் ெச  
ெகா கைள வ வித்  வனம் உண்டாக்குகிேறாம். நாடகத்தில் வனங் கைளத் 
திைரயில் எ தித் ெதாங்கவி வ  ேபாலப் பள்ளிக்கூடங்களில் சட் யி ம் 
வாயில்களி ம் ெச  ெகா கைள வளர்க்கிேறாம். 
 
        பள்ளிகள் 
 
        மரத்த யில் இ ந்த பள்ளிக்கூடங்கள் நாளைடவில் சி  கு ைசகளாக மாறின. 
பல இடங்களிேல மடங்களிற் பாடசாைலகள் உண் டாயின. பள்ளிெயன் ம் ெசால் 
ைஜன மடங் க க்கும் பாடசாைலக க்கும் ெபா வான ெபயர். 
 
        "அந்தணர் பள்ளி ம் அறேவார் சாைல ம்" 
 
        என்  ெபா வாகத் தவம் ாிேவார் இடங் க க்குப் பள்ளி ெயன் ம் ெபயர் 
வழங்கிய ம் உண் . அங்ேக ல்கைளப் ப ப்ப ம், ப ப் பிப்ப மாகிய ெசயல்கள் 
மிகுதியாக நடந்தன. பாடசாைலக ம் மடங்க ம் ேவ பா ன்றி ஒன்றாகேவ 
க தப்பட்டைமயின், பள்ளி ெயன் ம் ெபயர் இரண் ற்கும் ெபா வாக 
வழங்கியெதன்  ேதான் கின்ற . பைழய சிலாசாசனங்கைளப் பார்க்கும்ேபா  
மடங்களில் இன்ன இன்ன ல் கைளப் ப க்கும் ெபா ட்  மாணாக்கர் 
இ ந்தார்கெளன்ற ெசய்தி ெதாிய வ கின்ற . இரண்டாம் இராசராச ேசாழன் 
காலத்தில் பாவதார ெமன்ற வியாகரணத்ைதத் தி வாவ ைறயி ந்த பைழய 
மடெமான்றில் மாணாக்கர்கள் ப த்  வந்தார்கெளன் ம், அதற்காகத் தனி நிலங்கள் 
விடப்பட் ந்தன ெவன் ம் ஒ  சாசனத்தினால் ெதாிகிற . இப்ப ேய ேவதபாட 
சாைலக ம் ஆகமபாடசாைலக ம் பல மடங்களில் இ ந்தன. ெதாண்ைட நாட் ல் 
தி க்கூட ெலன் ம் இடத்தில் ைவத்திய ல்கைளக் கற்பிக்கும் பள்ளிக்கூடம் 
ஒன்  இ ந்தெதன ப ம், அங்ேக பல மாணாக்கர்கள் இ ந்  ப த்  
வந்தார்கெளன்ப ம் சிலாசாசன வாயிலாக ெவளியாகின்றன. 
 
        தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்கள் 
 
        தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்கைளெப பற்றி அதிக மாகச் சாசனங்கள் கூறாவிட்டா ம் 
பரம்பைரயாக வந்த வழக்கத்ைதக் ெகாண்  ஆராய்ந்தால் ஊர்ேதா ம் அைவ 
இ ந்தன ெவன்ப  ெதாிய வ ம். ஒ வாிடத்தில் பல மாணாக்கர்கள் ேசர்ந்  பாடங் 
ேகட்கும் வழக்கம் ெதான் ெதாட்ேட இந்நாட் ல் இ ந்  வந்த . அகத்திய ைடய 
மாணாக்கர்கள் பன்னி வெரன்  நாம் அறிகிேறாம். அவர்கள் பன்னி வ ம் ஒ  
சாைல மாணாக்கர்கள். சாைலெயன்ப  பள்ளிக்கூடம். அவர்கள் ஒ  பள்ளிக்கூடத்தில் 
ஓர் உபாத்தியாயாிடத்தில் ப த் தவர்கள். அகத்தியாிடத்தில் இந்த பன்னி வேர 
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ப த்தார்கள் என்  வைரய த் ச் ெசால்ல யா . ற் க் கணக்கானவர்கள் ப த் 
தி ப்பார்கள்; அவர்க ள் ெப ம் கழ் ெபற்றவர் கள் பன்னி வெரன்  தான் 
ெகாள்ள ேவண் ம். ேராணாிடம் ற்ைறவர் கற் க் ெகாள்ள வில்ைலயா? 
 
        ஆசிாியர்களின் ெதாகுதி 
 
        உபாத்தியாயர்கள், பிள்ைளகளின் வாழ்க் ைகக்கு அ ப்பைடயான விஷயங்கைள 
நன்கு ேபாதிக்கும் கடைமைய ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். ெவ ம் ப ப்ேபா மட் ம் 
அவர்கள் நின் விட வில்ைல; மாணாக்கர்க ைடய ஒ க்கத்ைத ம் அவர்கள் வரம்  
ெசய்  தி த்தி வந்தார்கள். அதற்ேகற்ற தகுதி ம் அவர்க க்கு இ ந்த . 
எல்ேலா ேம உபாத்தியாயராக இ ந் விட யா . பழம் பிறப்பிேல ெசய்த 

ண்ணிய வசத்தால் ேபரறி ம் நல்ெலா க்க ம் ெதய்விக அ ம் வாய்ந்தவர்கேள 
ஆசிாியர்களாக இ க்கத் தகுதி ைடயவர்கள். அவர்கேள உலகத் ைதத் தி த்த 

ம். அரசர்கெளல்லாம் அவர் க க்கு அஞ்சி ஒ கினார்கள். 
 
        ெசல்வத் க்கு உலகத்தில் ெப மதிப்  உண் ெடன்ப  உண்ைம; ஆயி ம் 
கல்விச் ெசல் வத்ைத உலகுக்கு வழங்கி வ ம் ஆசிாியர்கள் ன்னிைலயில் அந்தச் 
ெசல்வத் க்கு மதிப்ேப யில்ைல. ஆசிாிய க்கு ன்  பணியாத  ஒன் ம் இல்ைல. 
அவர்கள் ெசல்வத்ைதப் பணியச் ெசய்வார்கள்; ரத்ைத ம் தாழச் ெசய்வார்கள். 
 
        சீவகன் 
 
        சீவகன் கல்வி கற்றைதக் கூறவந்த தி த்தக்க ேதவர், " மகள் லம்பி ைவக" 
அவன் கற்றான் என்கின்றார். அங்ேக நச்சினார்க்கினியர், ' ெசல்வச் ெச க்கின்றிக் 
கற்றான்' என்  உைர எ  கின்றார். கல்வி கற்கும்ேபா  ெசல்வம் பணிந்  
நிற்கின்ற . 
 
        தன் ைடய உண்ைம நிைலைய உணர்ந்த காலத்தில் அேத கணத்தில் 
பைகவைனக் ெகான்  ெவற்றி ெபறேவண் ெமன்  சீவகன் ர உணர்ச்சி 
ெகாள் கின்றான். அவ ைடய ஆசிாியர், " இன் ம் ஒ  வ ஷம் ெபா " என்  
கூ கின்றார். அவ்வள  ர ம் ஆசிாிய க்கு ன் அடங்கி ஏவல் ேகட்கின்ற . 
 
        அ ச்சுனன் 
 
        மகா ரனாகிய அ ச்சுனன் விராட நகரத்தில் பசுக்கைள மீட்கப் ேபார் ைனயில் 
நிற்கிறான். எதிேர ேராணர் வந்  நிற்கிறார். தன் ைடய பைகவேரா  பைகவராக 
வந்  நின்ற அவைர ேநாக்கேவ அ ச்சுன ைடய ைககள் வில்ைல ம் அம்ைப ம் 
ந வவிட் க் குவிகின்றன. 
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        "அந்தணர் அரசேர! உம் ைடய அ ளால் நாங்கள் வனவாசம் ெசய்  த்  
வந்ேதாம்; ெசௗகாியமாக இ க்கிேறாம்; நீர் அ ள் கூர்ந்  கற்பித்தைமயால் நான் 
ெபாிய வில் ரனாேனன். நீேர எனக்குக் கண் கண்ட ெதய்வம். உம்ைம எதிர்ப்ப  மகா 
பாதகம்" என்  அவன் பணிந்  கூ கின்றான். அவ ைடய ரம் ஆசிாியன் கண் 

ன்  அடங்கி ஒ ங்கிப் பணிகிற . "இல்ைல அப்பா! நிவாத கவச காலேகயர்கைள நீ 
ெகான்  ெவன்றதாக நான் ேகள்வி ற்ேறன். உன் ைடய ரத்ைத நான் ேநாிேல 
கண்  களிக்க ேவண் ம். ெசஞ்ேசாற் க் கடைனத் தீர்க்கும் ெபா ட்ேட இங்கு 
நிற்கின்ேறன். நீ அஞ்சாமற் ேபார் ாிவா யாக" என்  ஆசிாியர் கட்டைளயிட்ட பிறேக 
அவன் வில்ைல எ க்கின்றான். 
 
        இவ்வா  உலகத்தில் எல்லா விதமான ஆற்றல் க ம் அடங்கி வழிபா  ாி ம் 
உயர்  ஆசிாியர் க க்கு இ ந்தெதன்றால், அவர்க ைடய தகுதி எவ்வள  சிறப்பாக 
இ க்கேவண் ம்! 
 
        ஒ சாைல மாணாக்கர்கள் 
 
        கு குலத்தில் பிள்ைளகள் தங்கள் உயர் நிைலைய மறந்  பழகி வந்தார்கள். 
சக்கரவர்த்தி ம் பிக்ஷுக ம் சமமாக இ ந்தனர். அவர் க க்குள் ேவ பா  
உண்டாகவில்ைல. ெபாிய அரச குமாரனாகிய பத ம் ஏைழப் பிராமண ராகிய 

ேராண ம் பாடசாைலயில் ஒ வேரா  ஒ வர் கலந்  பழகினார்கள் என்ப  
பாரதத்திற் கண்ட கைத. அங்ஙனம் பழகிய பழக்கம் வாழ்நாள் வ ம் மாறாமல் 
இ க்க ேவண் ம்; பதன் அங்ஙனம் இராைமயால் அதற்ேகற்ற ன்பத்ைத 
அ பவித்தான். 
 
        ெபாிய அரசனாகிய கண்ணபிரா ம் வறிய அந்தணராகிய குேசல ம் ஒ  சாைல 
மாணாக் கர்கள். பாடசாைலப் பழக்கம் பின்னர் வாழ்நாள் வ ம் அவர்களிடம் 
இ ந்தைதக் குேசேலா பாக்கியானம் அறிவிக்கின்ற . 
 
        என் ைடய தமிழாசிாிய ம் மகா வித்  வா மாகிய  மீனாட்சி சுந்தரம் 
பிள்ைளயவர்கள் இளம் பிராயத்தில் ப த் வ ைகயில் அவர் கேளா  ஒ வர் 
ப த் வந்தார். அவர் பிள்ைள யவர்கள் ப த் வந்த ஒவ்ெவா  ைல ம் தவறா மல் 
வாங்கிச் ெசன்  ப ப்பார். ஆனால் ம  கணேம அவற்ைற மறந்  வி வார். 
ெந ங்காலத் க்குப் பிறகு பிள்ைளயவர்கள் தி வாவ ைற யாதீன தைலவெரன்  
ெபயர் ெபற்  விளங்கிய காலத்தில், ஒ  நாள் மாணாக்கர்க டன் ஒ  சாைல யில் 
நடந்  ெசன்றார்கள். அக்கூட்டத்தில் நா ம் இ ந்ேதன். அப்ெபா  ற்கூறிய 
மனிதர் எதிாில் அந்த வழிேய வந்தார். அவ ைடய ேதாற்றம் சர்வசாதாரணமாக 
இ ந்த . அவர் பிள்ைளயவர்கைளக் கண்ட டன், "மீனாக்ஷி சுந்தரம்! ெசௗக்கியமா 
யி க்கிறாயா? என்றார். பிள்ைளயவர்கள் அவ்வா  ஒ ைமயில் ஒ வர் அைழத்தைத 
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அ வைரயில் நாங்கள் ேகட்டறி யாைமயால் தி க்கிட்ேடாம். அவ்வி வ ம் 
ஒ வைரெயா வர் மிக்க அன்ேபா  ேக்ஷம சமாசாரங் கைள விசாாித் ப் ேபசி 
விட் ப் பிாிந்தார்கள். பிாிந்த பின் எங்க ைடய பார்ைவயினால் நாங்கள் 
அவைரப்பற்றி அறி ம் வி ப்ப ைடேயாெமன் பைத அறிந்த பிள்ைளயவர்கள் 
எங்களிடம் அவர் தம் டன் இளைமயில் ப த்தவெரன்  கூறி னார்கள். 
அவ்வி வ க்கும் மைலக்கும் ம க்கும் உள்ள ேவற் ைமயி ந் ம் ஒ  
பள்ளிக்கூடத்தில் ேசர்ந்  ப த்த பழக்க மிகுதிேய மாறா அன்ைப 
உண்டாக்கியெதன்பைத உணர்ந்ேதாம். 
 
        பள்ளிப் பயிற்சி 
 
        கு குலவாசம் ெசய்தவர்கள் பிைக்ஷெய த்  அைதத் தம் ஆசிாியர்பாற் 
ெகா த்  எஞ்சியைதத் தாம் உண்  வந்தார்கள். அந்த வழக்கம் அவர்க ளிடத்திேல 
ெபா ைமைய ம் பணிைவ ம் உண் டாக்கிய . ஊாி ள்ளா ம் அவர்களிடம் மதிப்  
ைவத் , ஒ கி வந்தனர். தாய் தந்ைதயர் மக்கைளப் ெபற்ற கடைமேயா  
அைமகின்றனர். மக்கைள மக்களாக்கும் அறிைவப் கட்  அவர்க ைடய 
வாழ்க்ைகைய இன்பமயமாக்குவதற்குாிய அ ப்பைடயான பயிற்சிையச் 
ெசய்விப்பவன் ஆசிாியேன ஆவான். இராமர் த ய நால்வ ம் வளர்ந்த ெநறிையச் 
ெசால்லவந்த விசுவாமித்திரர், "இவர்கைளத் தசரதன் ெபற்றாெனன் ம் ெபயேர 
யன்றி, உண்ைமயில் இவர்கைள உலகுக்குப் பயன் ப ம்ப  ெசய்தவர் வசிஷ்டேர" 
என்ற க த் ப் பட, 
 
        "திைறேயா  மரசிைறஞ்சுஞ் ெசறிகழற்காற் றசரதனாம் ெபாைறேயா ந் 
ெதாடர்மனத்தான் தல்வெர ம் ெபயேரகாண் உைறேயா  ெந ேவேலா பநயன 
விதி த்  மைறேயா  வித்திவைர வளர்த்தா ம் வசிட்டன்காண்" 
 
        என்  கூ கின்றார். நிைறந்த ெசல்வம் த ய வற்ைற ஒ  தந்ைத தன் 
தனய க்கு ைவத்தி ந் ம் பயனில்ைல. அச்ெசல்வமாதியவற்ைற நல்ல வழியில் 
பயன்ப த்தி வா ம் நிைலைய உண்டாக்கு வ  கல்விேய. ஆத ன் மகன் கல்வி 
கற்கும்ப  ெசய்தேல தந்ைதயின் தற்கடைம. அரண்மைன யிற் பிறந்த 
அரசகுமார ம் பள்ளிக்கூடத்திற் சாைணயிடப்பட்டால்தான் பிற்காலத்தில் பிரகாச 
மைடவான். நிைறந்த ெசல்வமி ந் ம் பள்ளிக் கூடப் பயற்சி யில்லாமல் தாழ்ந்த 
நிைலைய அைடந்த ஒ வன் பின்  தன் தந்ைதைய ெநாந்  ெகாள்வதாக ஒ  லவர் 
ஒ  ெசய் ைள இயற்றி யி க்கிறார். அச்ெசய் ள், 
 
            "அள்ளிக் ெகா க்கின்ற ெசம்ெபான் ம் ஆைட ம் ஆதரவாக் 
            ெகாள்ளிக்கும் பட்ட கட க்கும் என்ைனக் குறித்த தல்லால் 
            ள்ளித் திாிகின்ற காலத்தி ெலன்றன் க்கடக்கிப் 
            பள்ளிக்கு ைவத்தில ேனதந்ைத யாகிய பாதகேன" 
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        என்ப . ெசம்ெபான் ம் ஆைட ம் இ ந் ம் பள்ளிக்கூடத் ப் 
பயிற்சியின்ைமயால் அவன் ெகட் ப்ேபானைத இப்பாடல் விளக்குகின்ற . 
 
        ெசன்ற ற்றாண்  வைரயில் நம் நாட் ல் திண்ைணப் பள்ளிக்கூடங்கள் 
இ ந் வந்தன. நான் இளைமயில் திண்ைணப் பள்ளிக்கூடத்தில் ப த்தவேன. 
பிள்ைளயவர்களிடம் தமிழ் ப த்த காலத்ைதக் கு குல வாசெமன்ேற ெசால்ல 
ேவண் ம். என்ைனப் ேபான்ற பலர் எல்லாவற்ைற ம் விட்  விட் க் 
கல்விெயான்ைறேய க்கியமாக எண்ணி அவர்களிடம் ப த் ச் ெசன்றார்கள். 
 
        கிராமப் பள்ளிக்கூடங்களி ந்த உபாத்தி யாயர்க க்கும் பிள்ைளக க்கும் 
ெந ங்கிய ெதாடர்  இ ந்  வந்த . தாய் தந்ைதய க்கு அடங்காத பிள்ைளகைள 
உபாத்தியாயர் அடக்கி வி வார். பிள்ைளகள் அறி  வந்த காலத்திேலேய 
ஆசிாியர்களிடம் ஒப்பிக்கப்பட்டார்கள். அ தல் ெயௗவனமைட ம் வைரயில் 
அவர்கள் உலகியைல மறந்  கல்விையேய க த்தாகப் பயின்றார்கள். 
 
        வித்தியாரம்பம் 
 
        தன் த ல் ஐந்தாம் பிராயத்தில் வித்தி யாப்பியாசம் ெசய் ம்ெபா  தாய் 
தந்ைதயர் பிள்ைளகைள ஆசிாியர்களிடம் அைடக்கலமாக ஒப்பித்  வந்தார்கள். 
 
        பிள்ைளகள் தமிெழ த்ைத ஆரம்பிக்கும்ேபா  'ஓம் நமச்சிவாய' என்றாவ , 'ஓம் 
நேமாநாராய ணாய' என்றாவ  எ த ஆரம்பிப்ப  வழக்கம். ைஜனர்கள் 'ஓம் 
ஜிநாயநம' என்  ெதாடங்கு வார்கள். விஜயதசமி யன்  பள்ளிக்கூடத்தில் ைவப்ப  
மர . அன்  ெதாடங்குவதனால் கைலமகள் தி வ ள் உண்டாகுெமன்பர். 
 
        பிள்ைளகைளப் பள்ளிக்கூடத்தில் ைவக்கும் காலம் ஒ  ெபாிய விேசட நாளாகக் 
ெகாண்டாடப் ெப ம். அன்  உபாத்தியாய க்குப் பலவைக யான ஊதியம் 
கிைடக்கும். ஏட் ன்மீ  மஞ்சைளப் சிப் சித் ப் ைபயனிடம் ெகா த்  வாசிக்கச் 
ெசய்வார்கள். உபாத்தியாயர் ெந ங்கணக்ைகச் ெசால் க் ெகா க்க, மாணாக்கன் 
அதைனப் பின் பற்றிச் ெசால் வான். இப்ப  உபாத்தியாயர் ஒன்ைறச் ெசால்ல அைத 
மாணாக்கர்கள் பல ம் ேசர்ந்  ெசால்வைத ைற ைவப்பெதன்  கூ  வார்கள். 
உபாத்தியாய க்குப் பிரதியாகச் சில சமயங்களிற் சட்டாம்பிள்ைள ைற ைவப்ப 

ண் . அக்ஷராப்பியாசத்திற்குப் பிறகு ஒவ் ெவா  சுவ ைய ம் ப க்கத் ெதாடங்கும் 
கால ம் ஒ  சி  தி விழாவாகச் ெசல்வர்களாற் ெகாண் டாடப்ப ம். சுவ  

வக்கெலன்  அதைனச் ெசால்வார்கள். 
 
        ைமயாடல் 
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        சுவ களி ள்ள எ த் க்கள் ெசவ்வேன ெதாிவதற்காகச் சுவ யில் வசம் , 
மஞ்சள், மணத்தக்காளியிைலச் சா  அல்ல  ஊமத்ைதயிைலச் சா , மாவிைலக்காி 
தர்ப்ைபக்காி த யவற்ைறக் கூட் ச் ெசய்த ைமைய அதில் தட வார்கள். அந்த ைம 
எ த் க்கைள விளக்கமாகக் காட் வ ேதா  கண் க்கும் குளிர்ச்சிையத் த ம். இங் 
ஙனம் ைம தடவிப் த்தகத்ைத வாசிக்கத் ெதாடங் குவதனால் அக்ஷராப்பியாசத்ைத 
'ைமயாடல் விழா' என்  ெசால் வார்கள். 
 
        "ஐயாண் ெடய்தி ைமயா  அறிந்தார் கைலகள்" 
 
        என்ப  சிந்தாமணி. 
 
        தமிைழக் குழந்ைதயாக உ வகம் ெசய்த ஒ  லவர் தமிழ்வி ெதன் ம் 
பிரபந்தத்தில் சுவ க்கு மஞ்சட் சுதல், ைமயி தல் த ய வற்ைற, 
 
            "மஞ்சட் குளிப்பாட்  ைமயிட்  ப்பா ம் 
            மிஞ்சப் கட்ட மிகவளர்த்தாய்" 
 
        என்  லப்ப த் கின்றார். 
 
        உபாத்தியாயர் ெசால்வைதப் பிள்ைளகள் ெதாடர்ந்  கூ ம்ெபா  பலவைக 
ேவ பா ைடய ஒ க ம் ஒன் கூ க் ேகட்கும். அவ் ேவாைசையய் பல தவைளகள் 
ேசர்ந்  சத்தமி  த க்கு உவைமயாகக் கம்பர், 
 
            "கல்வியிற் றிகழ்கணக் காயர் கம்பைலப் 
            பல்விதச் சிறாெரனப் பகர்வ பல்லாி" 
 
        என்  கூ கின்றார். தமிெழ த் களின் வாிைச யாகிய ெந ங்கணக்ைக வாயாற் 
ெசால் ப் பழகும் சி வர்கைளப் பற்றிய ெசய்திெயான்  ேச ரா ணத்தில் வ கிற . 
கந்தமாதனெமன் ம் மைலயி ன கில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களில் சி பிள்ைளகள் 
தமிெழ த் க்கைள வாய்விட் ச் ெசால் க்ெகாண் ப்பார்கள். 'வா' என்  
அவர்கள் ெசால் ம் ெபா  'வா' என்ற எதிெரா  எ ம். அதைனக் ேகட்டவர்கள் 
'நம்ைம யாேரா வாெவன்கிறார்கள்' என்  ேத வார்கள். அப்பிள்ைளகள், 'ேபா' என்ற 
ெபா  எதிெரா ையக் ேகட்  'யார் நம்ைமப் ேபாகச் ெசால்கிறார்கள்?' என்  
ேயாசிப்பர். கூெவன்றால் யாேரா கூக்குர கிறார்கேள ெயன்  திைகப்பர். இந்தக் 
காட்சிகைள ெவளியி ம் பாடல், 
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            "ஓவ  ெந ங்கணக் ேகாதி ஞ்சிறார் 
            வாெவன்  வைரயயல் வ வர் ேத வர் 
            ேபாெவன யாெரைமப் ேபாெகன் றாெரனக் 
            கூெவன ெவங்ஙேனா கூப்பி ெடன்பரால்" 
            (கந்தமாதனப்படலம், 75) 
        என்ப . 
 
        மண ல் எ தல் 
 
        பிள்ைளகள் த ல் மண ல் எ திப் பழகு வார்கள். அதனால் அவர்க ைடய 
எ த் க்கள் வாிைசயாக ம் நன்றாக ம் அைம ம். உபாத்தி யாயர் த ல் தைரயில் 
எ த அதன்ேமல் பிள்ைளகள் விளம் வார்கள். பிறகு தாேம எ தி எ திப் 
பழகுவார்கள். இங்ஙனம் தைரயில் எ  ம் பழக்கத்ைதக் கந்த ராண ஆசிாியர் அைவ 
யடக்கத்தில், 
 
            "இைறநிலம் எ ன் இைளய பாலகன் 
            ைறவைர ேவெனன யல்வ ெதாக்குமால் 
            அ கம் உைடயேவார் அமலன் மாக்கைத 
            சிறியேதார் அறிவிேனன் ெசப்ப நின்றேத" 
 
        என்  அைழக்கின்றார். "நான், கக்கட  ைடய கைதையச் ெசால்லப் 

குந்த  சிறிதள  தைரயில் எ த் க்கைள எ வதற்குப் ன் ஒ  பாலகன் 
ெலான்ைற எ த யல்வைத ஒக்கும்" என்ப  இதன் ெபா ள். கல்வியில் 
தற்ப வம் தைரயில் எ தத் ெதாடங்குவ ; ற்றிய ப வம் லாசிாியத்தன்ைம. 

இவ்விரண்ைட ம் இைணத்  இந்தச் ெசய் ளிற் கூறியி க்கிறார். 
 
        ைகெய த்  
 
            "ெகாம் சுழி ேகாணாமற் ெகாண்டபந்தி சாயாமல் 
            அம் ேபாற் கால்கள் அைசயாமல்-தம்பி 
            எ தினால் நன்ைம ண் " 
 
        என்  வ ம் பைழய ெவண்பா ஒன்  உண் . 
 
        எ த் க்கள் ஒன்ேறாெடான்  படாமல் வாி ேகாணாமல் பைழய காலத்தில் 
எ தி வந்தார்கள். பைழய ஏட் ச் சுவ கைளப் பார்த்தால் இ  விளங் கும். அங்ஙனம் 
அைமந்த எ த் க்கைளப் பார்த் ம் எ தி ம் வழ்த கச்ச்யப்ப னிவர் தணிைகப் 
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ராணத்தில் எ த் க்களின் ஒ ங்கான வாி ைசைய ஒ  ெபாிய நகரத்தின் 
ெத வி ள்ள மாட வாிைசக்கு உவைம கூறியி க்கின்றார். 
 
            "ெபாறித்த சீெர த் ெதா க்ெகனப் ெபாற்றமா டங்கள் 
            ெசறித்த வார்நிைர தியிற் சிலவளம் ெமாழிந்தாம்." 
 
        ஒவ்ேவாெர த் ம் தத்தமக்குாிய தனியைமப் ேபா  வாிைச வாிைசயாக 
அைமந்தி த்தைலப் ேபால மாடங்க ம் தத்தமக்குாிய தனியலங்காரங் கேளா  
வாிைசயாக விளங்கின. பல எ த் க்கள் ேசர்ந்  வாிக ம், பல வாிகள் ேசர்ந்  
பக்க ம், பல பக்கங்கள் ேசர்ந்  ம் ஆவ ேபாலப் பல கள் திகளாக ம், பல 

திகள் நகரப் பிாி க ளாக ம், பல பிாி கள் ஒ  ெபாிய நகரமாக ம் 
அைமந்தனெவன்ற விாி ம் அந்த உபமானத்தாற் ெகாள்ளக் கிடக்கின்ற . 
 
        எ த் க்ளின் வ வம் 
 
        எ த் க்களின் உ வங்கள் பல காலமாக மாறாமல் இ ந் வந்தன. ள்ளி, கால், 
ெகாம் , விலங்கு த யைவ வாிவ வத்தின் உ ப் க்கள். ெபாிேயார்கள் 
பழக்கிவந்த பழக்கத்தால் பல  வ ஷங்களாகி ம் எ ம் வழக்கத்தில் ெபாிய 
மா பா கள் ஏற்படவில்ைல. ெதால்காப்பியெமன் ம் இலக்கண ற் 
ெசால்லப்பட்ட எ த் க் களின் வ வத்திற்கும் பல  வ ஷங்க க்குப் பின்  
உண்டான நன் ற் ெசால்லப்ப ம் எ த் க்களின் வ வத்திற்கும் சிறிதளேவ 
ேவ பா  இ க்கின்ற . நன் லார் "ெதால்ைல வ வின எல்லா எ த் ம்" என்  
வற் த்திக் கூ கின்றார். நா க்ெகா  ேகாலமாக வஸ் க்கள் மாறிவ ம் இந்த 
உலகத் தில் இவ்வா  பல  வ ஷங்களாகி ம் தமிழ் எ த் க்கள் விேசஷ 
மா பா கைள அைடயா ைமக்குக் காரணம் பள்ளிக்கூடத்திற் ெசய்  ைவத்த 
பழக்கேமயாகும். 
 
        மகாவித் வானாகிய  மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள் மா ரப் ராணத்தில் 
ைநமிச வனத்ைத ெந ங்கணக்குக்கு ஒப்பி கின்றார். 
 
        ேகா , கால், ள்ளி, விலங்கு என் ம் எ த் தின் உ ப் க்களின் ெபயர்களால் 
மரங்களின் உ ப் க்க ம் குறிக்கப்ப ம். மரங்க ம் ேகா  ைடயன; ேகாெடன்ப  
ெகாம்பிற்குப் ெபயர். மரங் களி ம் கால்கள் இ க்கின்றன; அ மரத்ைதக் காெலன்  
ெசால்வ  வழக்கம். ள்ளி ைடய மரங்கள் இ க்கின்றன. ேமேல விலங்கும் தன்ைம 
யின; கீேழ விலங்கும் ேதாற்றத்ைத ைடயன. விலங்குதல் - ேகா தல், வைளதல். 
இவற்றால் அவ் வனம் ெந ங்கணக் ெகன்  கூறத்தகு ெமன்கிறார். இக்க த் ைடய 
ெசய் ள், 
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            "ேகா  ெகாண்டன பல்லகால் ெகாண்டன பல்ல 
            கூ  ள்ளிகள் ெகாண்டன பல்லேமல் விலங்கும் 
            பா  ெகாண்டன பல்லகீழ் விலங்குவ பல்ல 
            நீ  மின்னதால் ெந ங்கணக் ெகனற்ைகய மின்ேற" 
 
        என்ப . 
 
        மைனப் பயிற்சி 
 
        அக்காலத் ப் பாட ைறக்கும் இக்காலத்  ைறக்கும் ெபாிய ேவ பா  
உண் . அ ப்பைட யான ல்கெளல்லாம் பிள்ைளக க்கு மனனமாக இ க்கும். 
தமிழில் நிகண் ,நன் ல்,காாிைக, தண் யங்காரம்,நீதி ல்கள் த யன பாட மாக 
இ க்கும். கணிதத்தில் கீழ்வாயிலக்கம்,ேமல் வாயிலக்கம்,குழிமாற்  த ய பலவைக 
வாய் பா கள் பாடமாக ேவண் ம். வட ெமாழியில் அம ரம் த யன மனனமாக  
ேவண் ம். ஞாபக சக் திைய வி த்தி பண் வைத மிக ம் க்கியமான ெதன்  
பைழயகாலத்திற் க தினர். அதற்காகப் பலவைகயான ைறகள் இ ந்தன. ேவதத்தி 

ள்ள  கனம்,ஜைட த ய ைறகைளப் பார்க் ைகயில் அைவ ம் மனனத்தின் 
சிறப்ைபக் காட்  வனெவன்பைத அறியலாம். 'தைல கீழ்ப்பாடம்' என்  ெசால்வைத 
அம் ைறகளில் காணலாம். 
 
        இள ங் குழந்ைதக க்கு ஞாபக சக்திைய வி த்தி பண் வதற்கு 
உபாத்தியாயர்கள் சில ைறகைள ேமற்ெகாண்டனர். பள்ளிக்க்கூடம் விட் ப் 
பிள்ைளகள் ட் க்குப் ேபாகும்ேபா  அவர்க ளிடம் ஒ  
ம லைரேயா,காையேயா,பழத்ைதேயா, விலங்ைகேயா,பற ைவையேயா ெசால்  
ம நாள் வ ம்ேபா  அைதச் ெசால்ல ேவண் ம் என்  உபாத்தியாயர் நியமிப்பார். 
பிள்ைளகள் தம்  ெசன்ற டன் உபாத்தியாயர் ெசான்னவற்ைறத் தம் 
தாய்மார்களிடம் ெசால் வி வார்கள். தாங்க ம் மனத்தில் ைவத் ப் ப த் க் 
ெகாள்வார்கள். வி யற்காைலயில் எ ந்த டன் அவற்ைற ஞாபகப் ப த்திக் 
ெகாள்வார்கள். தம் தாய்மார்களிடம் அவற்ைறச் ெசால்  அைவ சாியா என்பைத 
அறிந் ெகாண்  உபாத்தியாயாிட ம் வந்  ெசால் வார்கள். இதனால் அவர்க ைடய 
ஞாபக சக்தி வி த்தியாயிற் . 
 
        சி வர்கள் ப க்கும் ஆத்திசூ  ெகான்ைற ேவந்தெனன்பைவ அகராதி 
வாிைசயில் அைமந் தைம அவர்க ைடய ஞாபகத்தில் அைவ பதிவ தன் ெபா ட்ேட 
யாகும்.இப்ப ேய அந்தாதி ைறையக் ெகாண் ம்,எ ைக ேமாைனகைளக் 
ெகாண் ம் ெசய் ைள ஞாபகப் ப த்திக் ெகாள் வர்கள்.அந்தாதி ல்கைள 
இளம்ப வத்ேத கற் பிப்பதற்குப் பய ன் ஞாபக சக்திையயைடவேத. நிகண்  ல் 
எ ைக வைகயில் அைமந்த ம் ஞாபகத்தில் எளிதில் பதிவதன் ெபா ட்ேடயாகும். 

ல்களி ள்ள ெசய் ள்களின் தல் நிைனப்ைப எ தி அைதப் பாடம் 
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பண்ணிக்ெகான்  ஞாபகம் ைவப்ப  பைழய வழக்கம்.இதற்காக யாப்ப ங் கலக் 
காாிைகயில் தல் நிைனப் ச் ெசய் ட்கள் இ க்கின்றன;வடெமாழியி ம் 

பாவதராம் த ய லக க்கு இத்தைகய ெசய் ட்கள் உண் . அவற்ைற நீதக 
சுேலாகங்கள் என்  கூ வார்கள். திவ்யப் பிரபந்தத்தி ள்ள அ வர ம் இத்தைகய 
க விேயயாகும். 
 
        பள்ளிக்கூடப் பிள்ைளகள் தமக்குத் ெதாிந்த பாடங்கைள அ க்க  சிந்தித்  
வ வார்கள்.பலர் ஒ ங்குகூ க் ேகள்விகள் ேகட் ம் விைட கூறி ம் கற்  
வ வார்கள்.இதனால் அவர்க ைடய கல்வி எந்த ேவைளயி ம் தைடயின்றிப் 
பயன்பட்ட . த்தகத்தின் ைணயின்றி ம் குறிப் க்களின் ைணயின்றி ம் ஒ  
விஷயத்ைதப்பற்றிப் ேபசுவ ம்,ஒ  ெசய் க்குப் ெபா ள் கூ வ ம்,ஒ  
ெசய்தி ள்ள இடங்கைளச் ெசால் வ ம் அவர்க க்குச் சுலபமாக இ ந்தன.ஒ வர் 
ஒ  ெசய் ள் ெசால் வ ம் அச்ெசய் ள்ளின் ஈற்றி ள்ள பதத்ைத தலாக உைடய 
ேவெறா  ற் ெசய் ைள மற்ெறா வர் ெசால்வ ம் இப்ப ேய இந்தத் ெதாடர் 
அறாமல் மாைல ேபாலச் ெசால் க் ெகாண்  வ வ மாகிய ஒ  ப ழக்கம் 

ற்காலத்தில் இ ந்த . வழி நடக்ைகயி ம், உபாத்தியாயாின் ைஜக்காகப் 
ஷ்பங்கள் பறிக்ைகயி ம்,ெதா க் ைகயி ம் இைல ைதக்கும்ேபா ம் இப்ப ேய 

ெசால் ப் பழகினார்கள். 
 
        தனிேய இ ந்தா ம் இந்தப் பழக்கத்ைதச் ெசய்  வந்தார்கள். பாடம் தவறி 
விட்டால் உடேன ஏட்ைடெய த்  அந்த இடத்ைத மீண் ம் நிைன த்திக் 
ெகாள்வார்கள். அதற்காக எப் ெபா ம் ஏட்ைட உடன் ைவத்தி ப்பார்கள். 
 
        "பாட ேமறி ம் ஏட  ைகவிேடல்" 
 
        என்ப  இந்த வழக்கத்ைத ஒட்  எ ந்ததாகும். 
 
        வி யற்காைலயில் எ தல் 
 
        மாணாக்கர்கள் வி யற்காைலயில் எ ந்  ப த்  வந்தார்கள். இந்தப் 
பழக்கத்ைத உபாத்தி யாய ர் உண்டாக்கி ைவப்பார். த ற்ேகாழி கூ ம் ேபா  சில  
பிள்ைளக ள் ப ள்ளிக் கூட த் க்கு வ ந் வி வார்க ள். ேநர ங் க ழித் ச் ெசன்றால் 
உபாத்தியாய ர் பிர ம்பால் அ ப்பாராைகயால்,எல் ேலா க்கும் ன்ேப ேபாய்விட  
ேவண் ெமன்  க தித் ங்கிக் ெகாண் க்கும் தாய் த ந்ைதய  ைரத் தாேம எ ப்பி 
விட் ப் ப ள்ளிக்கூட ம் ெசல்ப  வ ர்க ம் உண் . உபாத்தியாய ர் பாட ம் ெதாடங் 
கும்ேபா  பிள்ைளக ைள அவ ர்க ள் வ ந்த  ேநர த்ைத அ ச ாித்  வ ாிைசயாக  நி த்தி 
ைவப்பார். த  ல் வ ந்த வ க்கு ேவத்தாெனன்  ெபய ர்; ஏத்தா ெனன் ம் 
ெசால்வ ண் . அவ ன் ைகயில் உபாத் தியாய ர் பிர ம்பால் ெமல்ல த் ெதா வார். 
அ த்த  வ ன் ைகயில் நீ வார். வ ரவர அ  பலமாகும். இ தியி ள்ள ைபய க்கு 
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மிகப் பலமான அ  கிைடக்கும். இந்தத் தண்டைனக்கு அஞ் சிப் பிள்ைளகள் வி யற் 
காைலயிேலேய எ ந்  வந்  வி வார்கள். தல் நாள் இ தியில் வந்த ைபயன் 
ம நாள் எல்ேலா க்கும் ந்திேய வ ந் வி வான். அவ க்குப் பிறகு வந்தவன் 
தாேன ந்தி வந்தவனாக எண்ணிக் ெகாள்ளாமல் இ ப்ப தன் ெபா ட்  ன் 
வந்தவன் கைனப்பான். ெபாய் ேபசுதல் வழக்கமில்ைலயாைகயால் பின் வந்தவன் 

ன்ேன வந்ததாகச் ெசால்லமாட்டான். 
 
        சுவ கள் 
 
        பிள்ைளகள் தங்கள் சுவ கைள மிக ம் நன்றாக ைவத்தி ப்பார்கள். 
இளம்பிள்ைளக க்கு உபாத் தியாயர் ஓைலைய வாாி ஒ ங்காக ந க்கித் ைள 
யிட் க் கயி  ேகாத் த் த வார். ஒ  ைளயி  வ ம் இரண்  ைளயி வ ம் 
உண் . மற்றப் பிள்ைளகள் தாங்கேள ெசய்  ெகாள் வார்கள். பைனேய . சீதாள 
பத்திரம் த யவற்றில் எ  வ  வழக்கம்.அந்தக் காலத் ச் சுவ கள் பல  
வ ஷங்களாகி ம் அழியாம ந்தன. சுவ  களின் ேமேல களில் பலவைகயான 
சித்திரங்கைள எ வார்கள். ேமேல சட்டமாகப் பைனமட்ைட யின் காம்ைப ந க்கிக் 
ேகாப்பார்கள்; மரச் சட்டங்கைள ம் அைமப்பார்கள்; ெசப் த் தகட் டா ம் சட்டஞ் 
ெசய்  ேகாப்பார்கள். அந்தச் சட்டங்களின் ேமல் வர்ண ைமயினாற் பலவைக யான 
சித்திரங்கள் எ குவ ண் . இரட்ைடத் ைள ள்ள ஏ களில் ஒ  ைளயில் ெசப் க் 
கம்பி அல்ல  ங்கிற் குச்சிையச் ெச கிக் கட் வார் கள். அதற்கு நாராசம் என்  
ெபயர். சுவ  களிற் சில விசித்திரமான உ வங்கள் உண் . உ ண்ைடக் கழிகள் 
ேபாலச் சில சுவ கள் இ க் கும். சிவ ங்கத்ைதப் ேபான்ற சில சுவ கைள ம் நான் 
பார்த்தி க்கிேறன். 
 
        சுவ ையக் ேகாக்கும் கயிற்றின் ஒ தைலப்பில் தைடயாகப் பைனேயாைலைய 
ஈர்க்ேகா  கிளி க்குப் ேபாலக் கத்தாித்  அைமப்பார்கள். அதற்குக் 
கிளி க்ெகன்ப  ெபயர். சுவ கைளக் கயிற்றால் கட் வதற்ேக ஒ  ைற ண் . 
சாியாகக் கட் கிறார்களாெவன்  பாீக்ஷிப் பதற்காக ஆசிாியர் மாணாக்கர்களிடம் 
சுவ கைளப் பிாித் க் ெகா த்  ம ப  கட்டச் ெசால்வ ண் . 
 
        இப்ேபா  அச்சுப் த்தகங்களின் அளவில் எவ்வள  ேவ பா கள் உண்ேடா 
அவ்வள  பைன ேயாைலச் சுவ களி ம் உண் . 
 
        சுவ கைளப் பா காத்தல் 
 
        பழக்கத்தி ள்ள சுவ கைள அ க்க  கவனிப் பேதா ,தாங்கள் ப த்த எல்லாச் 
சுவ கைள ம் ற்காலத்ேதார் சரஸ்வதி ைஜயன்  எ த்  நன்றாகக் கட்  ஒ ங்கு 
ப த் வர். பலவைகயான ெதாழில்களில் ஈ பட்டவர்க ம் வ ஷத்திற்கு ஒ  
நாேள ம் தம் ைடய ட் ள்ள ஸ்தகங் கைள எ த்  ஒ ங்காகக் கட் ப் 
பா காத்  வந்தார்கள். நாம் நம் ைடய த்தகங்கைள அ க் க  ைபண்  
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ெசய்கிேறாமல்லவா? அைதப்ேபால அவர்கள் ஏ க க்குப் ச் சட்டம் கயி  
த யன ேபா வார்கள். ஏ  மிகப் பைழயதாகி விட்டால் திதாகப் *பிரதி பண்ணி 

ைவப்பார்கள்; திதாக ைமயி வார்கள். இதனால் ஒவ்ெவா  ட் ள்ள 
த்தகங்கள் ப  படாமல் நல்ல நிைலயிேலேய இ ந்  வந்தன. அப்ப ப் பிரதி 

பண்ணிய பின்  பைழய ஏ கள் சிதிலமாக இ ந் தால்,அைத ெநய்யிேல ேதாய்த்  
விதிப்ப  ேஹாமம் ெசய்  வி வார்கள்; பதிெனட்டாம் ெப க்கில்(ஆ  மாதம் 18-ஆம் 
ேததியில்)ஆற்றில் விட்  வி வார்கள். பிரதி பண்ணி ைவத் க் ெகாண்ட பிறேக 
பைழய ஏ கைளப் பாிகாித்  வி ம் இந்த வழக்கம் மாறி நம் ைடய ர தி ஷ்ட 
வசத்தால் எல்லாச் சுவ கைள ம் பாி காித் வி ம் நிைல வந் விட்ட . 
        --------------- 
        *சில பைழய ல்களில் பாடேபதங்கள் இ ப்பதற்கு இ ேவ க்கியமான 
காரணம். 
 
        எ த்தாணிகள் 
 
        ஓைலயில் எ வதற்குாிய எ த்தாணியில் பல ேபதங்கள் உள்ளன. 
எ த்தாணிைய ஊசி ெயன் ம் கூ வ ண் . மடக்ெக த்தாணி, வாெர த்தாணி, 
குண்ெட த்தாணி என்பன எ த்தாணியின் வைககள். ஒ  பக்கம் வா  வதற்குக் 
கத்தி ம் ம பக்கம் எ வதற்கு எ த் தாணி ம் அைமந்தைதப் பார்த்ேத 
ேபனாக்கத்தி ெயன்ற ெபயர் வந்தெதன்  ேதாற் கின்ற . ஒ  பக்கத்தில் இரண்  
கத்தி ம் ஒ  பக்கம் இரண்  எ த்தாணி ம் உள்ள மடக்ெக த்தாணி க ம் 
இ ந்தன. 
 
        ஏெட ம் வழக்கம் 
 
        ஒ  பக்கத்தில் மிக ண்ணிய எ த் க் களாக இ ப  ப்ப  வாி வைரயில் 
எ வதற் குாிய ெமல் ய எ த்தாணிகள் இ ந்தன. எ  பவர்கள் எ த்தாணிைய 
வலக்ைகயிற் பி த் க் ெகாண்  இடக்ைகயால் ஏட்ைடப் பி த்தி ப்பார் கள். 
எ ம்ெபா  இடக்ைக ெப விரல் நகத்தில் சிறிதள  பள்ளஞ்ெசய்  அந்த 
இடத்தில் எ த்தாணிையச் சார்த்திக் ெகாண்  எ வார் கள். நாம் இக்காலத்தில் 
காகிதத்தில் எ  வைதப் ேபான்ற ேவகத்ேதாேட ஏட் ல் எ வ ண் . ஏட் ல் 
எ ம் வழக்கத்ைத இக்காலத் தில் பள்ளிக்கூடங்களில் காண யா . ஆனால் அ  
சில ஆலயங்களி ம், சில தனவணிகர்கள் கைடகளி ம் இன் ம் இ ந்  வ கிற . 
பைழய காலத்தில் கிரயம், தானம், பாகப்பிாி , ஒற்றி, உடன்ப க்ைக த ய 
பலவைகயான பத் திரங்க ம் பலவைகக் கணக்குக ம் பைனேய  களிேலேய 
எ தப்ெபற்  வந்தன. 
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        மாணாக்கர்க க்கு எ ம் பழக்கம் நன்றாக உண்டாகேவண் ெமன்  
ஆசிாியர்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் அவர்கைளத் தனித்தனிேய ஏ களில் தாம் ேமேல 
எ தி அைதப்ேபால் எ தி வரச் ெசால்வார் கள்.இதற்குச் சட்டம் என்  ெபயர். 
 
        க்குப் பலைக 
 
        சுவ கைள ைவப்பதற்கும் எ த் ச் ெசல்வதற் கும் உபேயாகப்ப ம் க விக்குத் 

க்கு என்  ெபயர். க்குத் க்கி என் ம் நாடகத்தில் வ ம் அரசகுமாரன் சுவ த் 
க்குகைளத் க்கியதால் அப்ெபயர் ெபற்றனன்.அதைன அைச ெயன் ம் 

ெசால்வ ண் ;தமிழ்வி தின் ஆசிாியர் அத் க்குப் பலைகையத் தமிழ்க் 
குழந்ைதயின் ெதாட் ெலன்  வ ணிக்கிறார். 
 
            "பள்ளிகூ டத்தைசயாம் பற்பலெதாட் ற்கிடத்தித் 
            தள்ளிச் சிறார்கூ த் தாலாட் " 
 
        என்பைதக் காண்க. 
 
        ஆசிாிய வழிபா  
 
        அதிகாைலயில் மாணாக்கர்கள் எ ந்  பல் க் ெகாம் க டன் ஆற் க்குச் 
ெசன்  பல் ல க்கி விட்  மணைல எ த் க் ெகாண்  தி ெசால் ய வண்ணம் 
பள்ளிக்கூடத் க்கு வந்  ஆசிாியைர வழிபட் ப் பாடம் பயி ம் பைழய ைறகள் இக் 
காலத்தில் யாவ க்கும் விசித்திரமாகத் ேதாற் ம். ஐம்ெப ங்குரவர்க ள் ஒ வராக 
உபாத்தியாயர் க தப்ெபற்  வந்தார்.அவ க்கு ேவண் ய காாி யங்கைள 
மாணாக்கர்கள் ெசய்  வந்தனர். 
 
        காணிக்ைக 
 
        ஒவ்ெவா  நா ம் ஒவ்ெவா  ைபய ம் உபாத்தியா க்குத் தன் ைடய 
கு ம்பத்தின் நிைலக்கு ஏற்றப  ஏேத ம் ஒ  ெபா ைளக் ெகாணர்ந்  
த வான்;சிலர் காய்கறி ெகா ப்பார்கள்; சிலர் பால் ெகா ப்பார்கள்; ஒன் ம் இய லா 
தவர்கள் ஒ  விறகு கட்ைடையேய ம் ெகாணர்ந்  அளிப்பார்கள்.அவர்கள் அளிக்கும் 
ெபா ள்கள் தம் ள் ேவ பட்ட மதிப் ைடயன வாக இ ப்பி ம் ஆசிாிய க்கு 
எல்ேலாாிடத்தி ம் ஒேர மாதிாி அன்ேப இ க்கும்.கால் பாையப் ேபான்றெதா  
ெதாைகதான் அவர்கள் மாணாக்கர்களிடமி ந்  ெப ம் ேப தியம். ஆயி ம் 
அவர்க ைடய  வாழ்விற் குைறெவான் ம் இரா . விேசடநாட்களிற் பலவைகயான 
ெபா ள்கள் அவர்க க்குக் கிைடக்கும். 
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        ஊாி ள்ளவர்கள் உபாத்தியாயர் கூ ையத் தாமதமின்றிக் 
ெகா த் வி வார்கள்; "வாத்தியார் கூ ைய ைவத்தி க்க ேவண்டாம்" என்ப  உலக 
நீதி. 
 
        ஓதிைவத்தவர் கூ  ெகாடாதவர்.... எ  நர குழல்வாேர" என்  தி ப் கழ் 
கூ கின்ற . இவற்றால் ஆசிாியர்கள் தம் ைடய ஜீவனாதாரத்ைதப் பற்றித் தாேம 
கவைல ற் த் ேத அைல ம்ப  ஊாினர் ைவக்கவில்ைல ெயன்பைத ம், 
அவர்க ைடய கு ம்ப ேக்ஷமத்ைதக் கவனிப்பைத தற்கடைம யாகக் 
ெகாண்டனெரன்பைத ம் உணர லாம். 
 
        வி ைற நாட்கள் 
 
        பிள்ைளக க்குப் ெபௗர்ணமி,அமாவாைச, அஷ்டமி,பிரதைமயாகிய 
திதிகளி ம்,விேசஷ மான பண் ைககளி ம்,ஊாில் நைடெப ம் க்கியமான 
உத்ஸவதினங்களி ம் வி ைற உண் .அக்காலங்களில் பிள்ைளகள் ஒன்  ேசர்ந்  
சந்ேதாஷமாகப் ெபா  ேபாக்குவார் கள்.வி ைறத் தின ங்க ைள வா  
நாட்க ெளன்ப ர். உவாெவன்ப த ன் திாிேப அ .ெபௗர்ண மி ம் அமாவாைச ம் 
உவாெவன ப்ப ம்.அவ்விர ண்  நாட்க ம் வி ைறயாத ன் ம ற்ற  வி ைற 
        நாட்க க்கும் அப்ெபயேர வழங்கப்பட்ட . நவராத்திாிப் பண் ைகயில் 
தினந்ேதா ம் ேகாலாட்டம் த யன நைடெப ம். அக்காலத் தில் 
உபாத்தியாயர்க க்கு ஊாினர் ெபா ள் உதவி ெசய்வார்கள். இக்காலத்தி ம் சில 
கிராமங் களி ள்ள பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர்க க்கு நவராத்திாியில் தக்க வ வாய் 
கிைடக்கும். 
 
        தண்டைனகள். 
 
        பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ைளகள் அைட ம் தண் டைனகள் பல. பிற்காலத்தில் 
குைறந்த அறி ைடய வர்கள் உபாத்தியாயராக வந்த ெபா  ேகாதண்ட மி தல், 
அண்ணாந்தாள் ட் தல், விலங்கி தல், கட்ைடகள் மாட் தல் த ய 
ெகா ந்தண்டைன கள் உண்டாயின; பிரம்பால் அ க்கும் வழக்க ம் ஏற்பட்ட . 
அத்தைகய உபாத்தியாயர்கள் 'ேகாலாடக் குரங்கா ம்' என்ற பழெமாழிையத் 
தங்க க்குச் சாதகமாகச் ெசால்வ  வழக்கம். மிக ம் சிறந்த மதிப் ைடய ஆசிாியத் 
ெதாழிைலக் குரங்காட் ம் ெதாழி க்கு ஒப்பாகக் கூறிப் ெப ைமயைட ம் 
அவர்க க்கும் பைழய ஆசிாி யர்க க்கும் மிக்க ேவ பா  உண் . 
 
        சுமக்கும் தண்டைன 
 



 100

        சாியாகப் பாடங்கைள ஒப்பித்த ஒ வைன ஒப்பிக்கத் தவறியவன் சுமப்ப  
ஒ வைகத் தண்டைன. இ  பைழய காலத்தில் இ ந்  வந்த ெதன்  ேதான் கிற . 
ம ைரயில் ேசாம சுந்தரப் ெப மான் இயற்ற ளிய தி விைள யாடல்க ள் 
இைசவா ெவன்ற தி விைளயாடல் என்ப  ஒன் . அதில் ைண வாசிக்கும் ெபண் 
கள் இ வர் ஒ வேராெடா வர் வாதம் ாிந்தன ெரன் ம், சிவபக்ைதயாகிய ஒ த்தி 
ெவன்றாெளன் ம் அங்ஙனம் ெவன்றவைளத் ேதாற்றவள் சுமந்தா ெளன் ம் 
ெசால்லப்பட் க்கிற . 
 
            "மற்ெபா  திண்ேடாட் ெடன்னன் 
                  வன்பிைழ ெபா த்தி ெவன்ற 
            கற்  ைடயாய் ேதாற்றாள் 
                  க த்திைட வைளத்ேத ெறன்ன 
            விற்ெபா  தலாள் ேகட்  
                  ெமய்த்தவ ள ைள வாழ்த்திப் 
            ெபாற்  க த்தி ேலறி 
                  இ ந்தனள் ெபா ண்டாக" 
 
        என்  தி வாலவா ைடயார் தி விைளயாடற் ராணம் கூ ம். இதனால் 
கல்வியில் ெவன்றார் ேதாற்றாரால் சுமக்கப்ப ம் தண்டைன பைழய கால தல் 
இ ந் வந்தைத அறியலாம். 
 
        அன்பினால் அடக்குதல் 
 
        ற்காலத்தில் ெகா ய தண்டைனகள் இல்ைல. ஆசிாியர்கள் மாணாக்கர்கைள 
அன்பினால் வழிப் ப த்தி வந்தார்கள். அவர்கள்பால் இ ந்த மாி யாைத 
மாணாக்கர்க க்குப் பயத்ைத உண்டாக் கிய . பிைழகைள மறந் ம் ாியாத 
நிைலயில் அவர்கள் இ ந்தனர். 
 
        உதயணன் என் ம் அரசன் யாழ் வாசித்  ஒ  மத யாைனைய அடக்கினான். 
அவன் அதன் ேமல் ஏறிக்ெகாண்  அங்குச த யவற்ைற அந்த யாைனேய எ த் த் 
த ம்ப  ஏவி நடத்தி னான். அந்த யாைன அவ க்கு அடங்கியைதச் ெசால் ம்ேபா  
ெப ங்கைத ெயன் ம் பைழய ன் ஆசிாியர், 
 
        "ஆைன யாசாற் க ைற ெசய் ம் மாணி ேபால மதக்களி  ப ய" 
 
        என்  வர்ணிக்கின்றனர். அங்குசம் த ய பல வ ய ஆ தங்க க்கும் 
அடங்காமல் திாிந்த அந்த மத யாைன இனிய யாேழாைசக்குப் பணிந் தைத ேவ  
யாாிடத்தி ம் பணியாெதா கும் மாணாக்கன் ஆசிாிய ைடய அன் ைரக்குப் 
பணிந்  நடக்கும் வழக்கத்ேதா  ஒப்பி வ  எவ்வள  ெபா த்தமாக இ க்கின்ற ! 
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        ஆசாேனா  பழகும் மாணாக்கைன ெந ப்ைப மிக அ காம ம் மிக 
விலகாம ம் குளிர்கா ம் ஒ வேனா  ெபாிேயார் ஒப் க் கூ கின்றனர். 
 
        வாதம் ாிதல் 
 
        கல்வியில் வாதம் ெசய்தல் நம் நாட் ப் பள்ளிக் கூடங்களில் 
இ ந்த .வடெமாழியாளர் இதைன வாக்கியார்த்த ெமன்பர்.மிக ம் சிறந்த ற் 
பயிற்சி ைடயவர்கள் அரசைவகளில் வா  ாிந்  தம் கல்வித் திறைமைய நிைல 
நாட் வர்.அதன் ெபா ட்  அவர்கள் ெகா கட்  யி ப்பெரன்  ம ைரக் காஞ்சி 

த ய தமிழ் ல்களால் அறி கிேறாம்.இந்த வாதம் ாி ம் பழக்கம் பாடசாைல 
களி ந்ேத வளர்ச்சி ற்  வந்த .பள்ளிக் கூடத்தில் மாணாக்கன் ல் பயி ம் 
இயல்ைப விளக்க வ ந்த பைழய சூத்திரெமான்  பலவற் ைறச் ெசால் விட் , 
"வினாதல் வினாயைவ வி த்தல் என்றிைவ கடனாக் ெகாளிேன மடநனி இகக்கும்" 
என்  க்கின்ற .ஆட்ேசப சமாதானங்கள் ெசால் ப் பழகிய பழக்கங்கேள திர்ந்த 
நிைலயில் வாதங்களாக வளர்ச்சி கின்றன. 
 
        சாந் ைண ம் கற்றல் பல ல்கைள ம் பள்ளிக்கூடத்தில் பயின்ற ேதா  
நில்லாமல் வாழ்நாள் ம் நம் நாட்டார் ப த்  வந்தார்கள். "என் ஒ வன் 
சாந் ைண ம் கல்லாத வா " என்ற குறளினால்,தி வள் வர் ஒ வன் இறக்கு 
மள ம் ப க்கேவண் ம் ெமன்பைத விதிக்கின்றார். பள்ளிக்கூடத்தில் ஏற்பட்ட 
அ ப்பைடயான பழக் கங்கேள நாள ைடவில் வி த்தியாகி வாழ்க்ைக ையப் 
பய ைடயதாக்கின. 
 
        பள்ளிக்கூடத்தி ந்  கற்கும் காலங் கடந்த பின்  பைழய காலத்தவர்கள் 
அப்பால் எங்ெகங்ேக கைலகைளக் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்கள் இ ந்தார் கேளா, 
அங்கங்ேக ெசன்  அவர்களிடம் தாம் ன்  கல்லாதவற்ைறக் கற்  
வந்தார்கள்.என்  ைடய தமிழாசிாியராகிய  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள் 
அங்ஙனம் கற் த் ேதர்ந்தவர் கேள.ெதன்றல் பல மலர்களி ள்ள வாசைன கைளத் 
ேதாய்ந்  வந்ததற்கு அங்கங்ேக கைலகள் ேத ம் வித்தியார்த்திையப் பரஞ்ேசாதி 

னிவர் உவைம கூ கின்றார். "ெபாங்காில் ைழந்  வாவி குந் பங் கயந்  
ழாவிப் ைபங்க  மயிைல ல்ைல மல் ைகப் பந்தர் தாவிக் ெகாங்கலர் 
மணங்கூட் ண்  குளிர்ந்  ெமல்ெலன் ெதன்*றல் அங்கங்ேக கைலகள்ேத ம் 
அறிவன்ேபால் இயங்குமன்ேற" என்ப  அச் ெசய் ள். 
 
        ஓதற் பிாி  இல்லறம் நடத் ங் காலத்தில் கூட ேவற்  நாட் க்குச் ெசன்  
அங்கங்ேக உள்ளா க்குத் தம் ைடய கல்விையக் கற்பித் ம்,வாதம் ாிந்  
ெவன் ம்,தாம் ன்  அறியாதவற்ைறக் கற் ம் வந்தார்கள்.ெதால்காப்பிய ெமன் ம் 
பைழய இலக்கண  ம் பிறவற்றி ம் இங்ங னம் பிாி ங்காலம் ஓதற் பிாிெவன்  
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ெசால்லப்பட் க் கின்ற . இதற்கு ன்  வ ஷம் கால எல்ைல ெயன்  அந் ல்கள் 
விதிக்கின்றன. 
 
        இவ்வாேற தமிழ்நாட் ற்கும் நவத் பம் த ய இடங்களி ந்த வந்  
ப த் ச்ெசன்ற பண் தர்கள் பலர்.தஞ்சா ாில் இ ந்த ஆகம  சாஸ்திர  ப ண் த ராகிய  
ச ர்வ சிவ  ப ண் த ெரன்ப வ  ாிட த்தில் ப ல அன்னிய  ேதச த்  மாணாக்கர்கள் வந்  
கற் ச் ெசன்றார்கெளன் ம் ெசய்தி ெயான்  தல் இராஜராஜ ேசாழன் காலத்ேத 
தஞ்ைசயிற் ெபாறிக்கப்பட்ட சாஸனம் ஒன்றால் ெதாிகின்ற . அவ ைடய  
அக்காலத்தி ம் ஆகம காேலஜாக விளங்கியெதன்  ெசால்வ  மிைகயாகதல்லவா? 
தி வாவ ைற மடம், த ம ரம் மடம் த யன பல வ ஷ காலம் தமிழ்க் 
கல் ாியாக ம் விளங்கி வந்தன. 
 
        இப்ப ேய பால ர்க க்குாிய  ப ள்ளிக்கூட ங் க ள் தல் ப த்த கிழவர்கள் இ ந்  
கற்கும் பள்ளிக் கூடங்கள் வைரயிற் பல பாடசாைலகள் தமிழ்நாட் ல் இ ந்  வந்தன. 
தமிழ்ச் சங்க ெமன்  ெசால்லப்ப வன ம் ஒ  வைக ஆராய்ச் சிப் பள்ளிக்கூடங்கேள 
அல்லவா? 
 
        பின் ைர 
 
        கால த்தின் ேவக ம் அந்த ப் ப ைழய  கால த் ப் ப ள்ளிக்கூட ங்க ைள மாற்றி 
ய ைமத் விட்டா ம் அவ ற்றால் உண்டான  ந ற்ப ய ன்க ைள ம்,அவ ற்றிற் ப த்த  
ேபரறிஞ  ர்கள் நமக்கு ஈட்  ைவத் ள்ள  ற்ெசல்வத்ைத ம் நிைனக்கும்ேபா ,நம்ைம 
யறியாமல் நமக்கு ஒ  ெப மிதம் உண்டா கின்ற ;அத்தைகய காலம் மீண் ம் 
வரக்கூடாதா என்ற ஏக்கம் ேதான் கின்ற . அக்காலத்  ைறகேள 
மீளாவி ம்,அப்பள்ளிக்கூடங் களின் அ ப்பைடயான உண்ைமகைளேய ம் நாம் 
அறிந்  ெகாண்  வாழ ய ேவாமாக! 
        --------------------- 
 

6. ஆடல் பாடல் 
 
        மக்க க்கு இன்ப ட் ம் கைலகளிற் சிறந் தைவ ஆடல் பாடெலன்பன. 
கல்வியறிவினாற் சிறந்தவர்கள் லராய்ச்சியினால் அறிந்  ெகாள் ம் அாிய 
நீதிகைளக் கல்வி நிரம்பாதவர்க ம் காட்சி மாத்திரத்தாற் கண்  உண ம் வண்ணம் 
ெசய்வ  ஆடலாகும்.ஆடைலக் கூத் ெதன் ம் நாடகெமன் ம் வழங்குவர்.பாடேலா 
பாம் ,பசு த ய விலங்கினங்கைள ம் வசமாக் கும் தன்ைம ைடய . 
 
        ப ைழய ல்க ள் 
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        ஆட ம் பாட மாகிய இவ்விர ண் ம் த மிழ் நாட்டா ைடய ச ாித்திர த்தில் மிக்க 
த ைலைமைய அைடந்  வ ந்தி க்கின்றன.த மிழ் ெமாழிைய ஆரா ய்ந்  வ ள ப்ப த்திய 
ெபாிேயார்க ள் த மிழ் இல க்கிய இல க்கண ல்க ைள ம்,பாட ைல (இைசைய)ப் ப ற்றிய 

ல்களாகிய இைச ல் கைள ம் ஆடைலப் பற்றிய ல்களாகிய நாடக 
ல்கைள ம் ஆராய்ந் ம் இய ற்றி ம் வ ந்த னர். ப ண்ைடக் கால த்தில் தமிழ்ச் 

சங்கத்தில் இ ந்த நல் ைசப் லவர்கள் இயல்,இைச,நாடகம் என் ம் ன்ைற ம் 
ஒேர மதிப் ைடயனவாக எண்ணிப் ேபாற்றி வந்தனர்.சங்க ல்களால் ெதாியவ ம் 

லவர்கள் பலர் ஆடல் பாடல்களிற் சிறந்த அறி ைடயவர்களாக இ ந்தார்கள். 
 
        இைசவல்ேலார் 
 
        ெந ம்பல் யத்தனார் என்ப  ஒ  பைழய லவ ைடய ெபயர்.அவர் பல 
வாத்தியங்களில் ேதர்ந்த லைம ைடயவராக இ ந்தாெரன்  
ேதாற் கின்ற .பாிபாடெலன் ம் பைழய சங்க ல் உள்ள ஒவ்ெவா  பாட் ம் 
ச ங்கீத அைமப்ைப உைடய . அப்பாட் க்க க்கு அக் காலத்தி ந்ேத லவர்கள் 
தனித்தனிேய ராகங் கைள அைமத்தி க்கிறார்கள். அப்ப  அைமத்த லவர்கள் 
யாவ ம் இைசத் தமிழாகிய பாட ல் வல்லவெரன்  ெதாிகிற . 
 
        சங்கங்கள் 
 
        சங்கீதத்ைதப்பற்றி ஆராய்ச்சி ெசய்வதற் ெகன்  தனிேய சங்கங்கள் 
இ ந்தனெவன் ம் ெசால் வர். 
 
        "அன்  ஏழிைசச் சூழல் க்ேகா" 
 
        என்ற தி க்ேகாைவயாாி ள்ள ெசய் ட் பகுதி ம் 
 
        "ஏழிைசச் சூழ ந்தா ம்" 
 
        என் ம் நளெவண்பாப் பகுநி ம் இக் க த் க்கு ஆதாரமாக இ க்கின்றன. 
 
        சங்கீதத்ைதப் பற்றிய ஆராய்ச்சி மிக ம் சிறப்பாகத் தமிழ் நாட் ல் இ ந்ததற்கு 
அைட யாளமாகப் பல பைழய சங்கீத ல்கள் தமிழில் இ ந்தன ெவன்  பழாய 
உைரயாசிாியர்கள் எ தி யி க்கின்றனர். தமிழ் நாட் ல் ன்  சங்கங்கள் 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இ ந்தன. அவற்றி ந்த லவர்கள் ன்  தமிைழ ம் 
ஆராய்ந்  வந்தார்கள். இந்த ன் க்கும் ேசர்த்  ஒ  ெபாிய இலக்கண ல் 
அகத்திய னிவரால் இயற்றப்பட்ட . அதற்கு அகத்தியம் என்  ெபயர். 
அகத்தியத்ைத யல்லாமல் இைசத் தமி க்கும் நாடகத் தமி க்கும் உாிய ல்கள் பல 
இ ந்தன. 
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        நாடகத் தமிழ் 
 
        இைசத் தமிழில் வல்ல லவர்கைளப் ேபாலேவ நாடகத் தமிழில் வல்ல 

லவர்க ம் இ ந்தார்கள். கூத்தனார், ம ைரத் தமிழக் கூத்தனாெரன் ம் 
ெபயைர ைடய லவர்கள், கூத்தாகிய நாடகத்தில் வல்லவர்கெளன்  
ேதான் கின்ற . மணிேமகைல ெயன் ம் பைழய தமிழ் ல், 
 
        "நாடகக் காப்பிய நன்  னிப்ேபார்" 
 
        என்  ஒ  வாக்கியம் காணப்ப கிற ; 'நாடகங் க க்குாிய காவியங்களாகிய 
நல்ல ல்கைள கி ஆராய்ேவார்' என்ப  இதன் ெபா ள். இதனால் 
நாடக ல்கள் நன்கு ஆராய்ச்சி ெசய்யப் பட்  வந்நனெவன்  ெதாிகின்றதல்லவா? 
 
        இைச வைக 
 
        சங்கீதத்தில் இரண்  பகுதிகள் சிறப்பாக உண் . வாயாற் பா வ  ஒ வைக; 
யாழ் த ய க விகைள வாசித்தல் ஒ வைக. இைவ இரண் க் கும் பல ெபா  
இயல் கள் உள்ளன. வாத்தியம், நாடகம், சங்கீதம் இம் ன்ைற ம் ஒ  ெகாத்தாக 
வழங்குவர்; நி த்த கீத வாத்தியெமன்பர் வட ெமாழியாளர்; தமிழில் ெகாட்டாட் ப் 
பாட் ெடன்  கூ தல் மற ; 
 
            "ெகாட்டா ப் பாட்டாகி நின்றான்" 
            "ெகாட்டாட்ெடா  பாட்ெடா  ேயாவாத் ைற ர்" 
 
        என்பன ேதவாரம். 
 
        பைழய களிற் கண்ட ெசய்திகள் 
 
        சிலப்பதிகாரம் என் ம் பைழய தமிழ்  ம் அதற்குாிய உைரகளி ம் 
ஆடைல ம் பாடைல ம் பற்றிய பல ெசய்திகள் ெசால்லப்பட் ள்ளன. தமிழ் 
நாட் ன க்ெகன்ேற தனியாக அைமந்த பல வைகயான ைறகள் இவ்விரண் ம் 
உண் . 
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        காவிாிப் ம் பட் னத்தில் இ ந்தவர்கள் ஆடலா ம் பாடலா ம் இன் ற்றனர் 
என்பைத, 
 
        "பாட ேலார்த் ம் நாடகம் நயந் ம்" 
 
        என் ம் பட் னப்பாைலய  ெதாிவிக்கின்ற . 
 
        பாடல் இரண்  வைகயாக இ ப்பைதப் ேபாலேவ ஆடைல ம் இரண்  
வைகயாகப் பிாிக் கலாம்; கூத்ெதன் ம் நாடகெமன் ம் அைவ கூறப்ப ம்; கூத்ைத 
நி த்தெமன்பர் வடெமாழி யாளர்; அ  பாவத் க்ேகற்ற அபிநயங்கைளச் ெசய்  
காட் வதாம். இந்தக் கைலையத் தமிழ் நாட் ல் தனித்தனிேய சிலர் வளர்த்  வந்தனர். 
கூத்தர் விற யர் கணிைகயர் த ேயார் கூத் தில் வல்லவராக இ ந்தனர். 
 
        நாடகெமன்ப  கைத த வி வ ம் கூத் . இந்த வைகயி ம் சிறந்த பலர் 
பண்ைடத் தமிழ் நாட் ல் இ ந்தனர். நாடகமா ம் இட ம், திைர க ம், 
நாடகமா ேவார் த யவர்க க்குாிய இலக்கணங்க ம், இன்ன இன்ன 
மேனாபாவத்ைத இன்ன இன்ன வைகயாகப் லப்ப த்த ேவண்  ெமன் ம் 
வைரயைற ம் மிக ம் ெசவ்ைவயாகத் தமிழ் ல்களிற் கூறப்பட் ள்ளன. 
 
            "நன்பைணத் தண்ணற ண்ணளி 
            ேபான்ெறாளிர் நாடகேம" 
 
        என்ற தி ச்சிற்றம்பலக் ேகாைவயாாின் உைரயில், 'கண்டார்க்கு இன்பம் 
ெசய்த ன் நாடக ெமன்றார்' என்பர் ேபராசிாியர். 
 
        கணிைகயர்கள் நாடகக் கைலயில் வல்லவர் களாக இ ந்தனர். அவர்க க்கு 
ஆடல், பாடல், அழகு என் ம் இம் ன் ம் இன்றியைமயாதன. 
 
            "ஆட ம் பாட ம் அழகும் என்றிக் 
            கூறிய ன்றின் ஒன்  குைற படாமல்" 
 
        இ ந்தனெளன்  மாதவிெயன் ம் கணிைகையப் பற்றிச் சிலப்பதிகாரம் கூ ம். 
 
        ஆட ம் பாட ம் நன்கைமந்த கணிைகயர் கள் அ பத் நான்கு வைகக் 
கைலகளில் வல்லவர் களாக இ ந்தனர். அவ்வள  விாிந்த அறி  இ ந்தால்தான் 
மாந்தர்களின் உள்ள உணர்ச்சிகைள நன்கறிந்  அவற்றிற்ேகற்ற அபிநயங்கைளச் 
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ெசய் காட் ப் பார்ப்ேபார்பா ம் அவற்றிற் ேகற்ற ெமய்ப்பா கைள உண்டாக்கும் 
ஆற்றல் அைம ெமன்ப  பண்ைடப் லவர் க த் ப் ேபா ம். 
 
        பாட ல்லாத ஆடல் பயன்படாெதன்பைத, "விளியாதான் கூத்தாட் க் 
காண்ட ம்" என் ம் திாிக கச் ெசய் ள் உணர்த் கின்ற . 
 
        ஆடல் பாடல்களாகிய இவ்விரண்ைட ம் பழந் தமிழ்ப் லவர்கள் ஆராய்ந்த்ேதா  
அ பவித் ம் வந்தி க்கின்றனர். தி வள் வர், 
 
            "கூத்தாட் டைவக்குழாத் தற்ேற ெப ஞ்ெசல்வம் 
            ேபாக்கும் அ விளிந் தற் " 
 
        என்  ஆடைலப்பற்றிய ஒ  ெசய்திைய அைமக் கின்றார். 'ஒ வ க்குப் 
ெப ஞ்ெசல்வம் வ வ  நாடகக் ெகாட்டைகயில் ஒ  சமயத்தில் ெப ங் கூட்டம் 
ேசர்வ  ேபான்ற ; அந்தச் ெசல்வம் ேபாய்வி வேதா, அந்தக் ெகாட்டைகயில் 
நாடகம் ந்த டன் எப்ப  ஒேர சமயத்தில் யாவ ம் ேபாய்வி கிறார்கேளா 
அைதப்ேபான்ற ' என் ப  இதன் க த் . நாடகத்ைதப் பார்ப்பதற்கு மக்கள் 
கூட்டமாகக்கூ ம் இந்தச் ெசய்திைய உவைமயாகத் தி வள் வர் அைமத்த  
ேபாலேவ பாடற் ெசயிதிெயான்ைற ேவேறாாிடத்தில் உவைம யாக 
எ த்தா கின்றார். 
 
            "பண்ெணன்னாம் பாடற் கிையபின்ேறல் 
            கண்ெணன்னாம் கண்ேணாட்ட மில்லாத கண்." 
 
        என்ப  அச்ெசய் ள். 'பாடற்ெறாழிேலா  ெபா ந்தாவிட்டால் பண்ணினால் 
என்ன பயன்? ஒன் மில்ைல. அத்ேபாலேவ கண் இ ந் ம் கண் ேணாட்டம் 
இல்லாவிட்டால் பயன் என்ன? என்ப  இதன் க த் . பண் பாட்ேடா  ேசர்ந்  
ெபா ந்தி வழங்கப்பட்டால் யாவ ம் ேகட்  இன் பத்ைத அைடவதற்குக் 
காரணமாகும். 
 
        பழம் லவர் ஆடைல ம் பாடைல ம் கண் ம் ேகட் ம் இன் ற்றனர். 
இயற்ைகயிேலேய ஆடல் பாடல்கைள உணர்ந்தனர். ேசாைலகைள ம், காட்ைட ம் 
வ ணிக்ைகயில் அவர்கள் இயற்ைகயிேல நிக ம் ஆடல் பாடல்கைளப்பற்றிச் 
சிறப்பிப்பார்கள். பைழய தமிழ் ல் வாிைசயாகிய எட் த்ெதாைக ள் ஒன்றான 
அகநா  என் ம் ல் இத்தைகய ஆடல்பாடற் காட்சி ெயான்  
வ ணிக்கப்பட் க் கிற . வ ணித்த லவர் கபிலர் என்பவர். 
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        கபிலர் பாாிெயன் ம் ெப வள்ளேலா  பறம் ெபன் ம் மைலயில் ெந நாள் 
வாழ்ந்  அம்மைல யின் அழைகக் கண்  மகிழ்ந்தவர்; மைலகைள ம் 
மைலப்பக்கத்தில் நிக ம் நிகழ்ச்சிகைள ம் வ ணிப் பதில் அவர் மிக ம் வல்லவர். 
அந்த மைலப் பக்கத் தில் நிகழ்ந்த காட்சி ஒன்ைற அவர் ெசய் ளால் சித்தாித் க் 
காட் கின்றார். 
 
            "ஆடைமக் குயின்ற அவிர்த் ைள ம ங்கிற் 
            ேகாைட அவ்வளி குழ ைச நாகப் 
            பா ன் ன விப் பனிநீ ாின்னிைச 
            ேதாடைம ழவின் ைதகுர லாகக் 
            கணக்கைல யிகுக்குங் க ங்குரற் ம்ெபா  
            மைலப் ஞ் சாரல் வண் யாழ் ஆக 
            இன்பல் இமிழிைச ேகட் க் க சிறந்  
            மந்தி நல்லைவ ம ள்வன ேநாக்கக் 
            கைழவள ர க்கத் திய  யா மயில் 
            நன ப் கு விற யிற் ேறான்  நாடன்" 
 
        என்ப  அப்பாட் . 
 
        ஆட ம் பாட ம் இயற்ைகயிேல அைமந்த அழகு இதில் விளக்கப்பட் க்கிற . 
மைலேம ள்ள ங்கில்கைள வண் கள் ைளத்தி க்கும். அந்தத் ைளயின் 
வழியாகச் ெசல் ம் காற்ேறா ல்லாங்குழ ன் ஸ்தானத்ைத வகிக்கிற ; இனிய 
ஓைசைய ைடய அ வியின் மந்தமான ஒ  மி தங்க ஓைசயாக உள்ள ; கூட்டமாக 
உள்ள கைலமான்கள் தாழச் ெசய்கின்ற சப்தம் ெப வங்கி யத்தின் இைசைய 
ஒத்தி க்கின்ற ; மைலப் ஞ் சார ள்ள வண்  யாைழப்ேபால ாீங்காரம் 
ெசய்கின்ற ; ல்லாங்குழல், மி தங்கம், ெப  வங்கியம், யாழ் என் ம் இவ்வள  
வாத்தியங் க ம் ஒ க்க ஓர் அழகிய மயிலாகிய நாட் ய மகளின் ஆதைல ம் 
மற்றவற்றின் பாடைல ம் கண் ம் ேகட் ம் வியப்பதற்குக் குரங்குகள் சைப கூ  
யி க்கின்றன. இந்தச் ெசய்திகேள ேமற்கூறிய ெசய் ளில் அைமந் ள்ளன. இந்த 
வ ணைனயிற் பாடகர் இல்லாக் குைறைய நீக்கிச் சீத்தைலச் சாத்தனார் ஒ  
நாடகத்ைதப் ைனந் ைரப்பைதப் பின்வ ம் மணிேமகைல ய களிற் காணலாம்: 
 
            "ெகாம்பர்த் ம்பி குழ ைச காட்டப் 
            ெபாங்கர் வண் னம் நல்யாழ் ெசய்ய 
            வாிக்குயில் பாட மாமயி லா ம் 
            விைரப் ம் பந்தர்." 
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        வண் ள் உயர்ந்த சாதியாகிய ம்பி குழ ம், வண்  யா மாகிய பக்க 
வாத்தியங்கைள வாசிக்க குயில் பாட மயில் ஆ ம் இந்தக் காட்சி யில் ஆட ம் 
பாட ம் எவ்வள  நன்றாக அைமந் தி க்கின்றன! 
 
        இப்ப ேய பல லவர்கள் தாம் இயற்றிய ல் களில் அழகாகச் 
ெசால் யி க்கிறார்கள். அவற்றால் ஆட ம் பாட ம் அப் லவர்க ைடய மனத் 
ைதக் கவர்ந்தன என்ப  அறியப்ப ம். அழகிய காட்சிகைள ஆடலாக ம் பாடலாக ம் 
அ பவித்த பவர்க க்கு அக்காட்சிகள் இன்பத்ைத விைளவித் தன். ஞானியர்க ம் 
ச த்திரத்தின் ஓைச த யவற்ைறப் பிரணவ சங்கீதமாக ம் பிரபஞ்ச வாழ்க்ைகைய 
நாடகமாக ம் அ பவிக்கின்றார்க ளல்லவா? 
        -------------------- 
 

7. "அப்ப ச் ெசால்லலாமா?" 
 
        பாலவநத்தம் ஜமீன்தாராக இ ந்தவ ம், தமிழன்  மிக்கவ ம், இப்ேபா  
ம ைரயி ள்ள தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஸ்தாபக மாகிய  மான் ெபா. பாண் த் 

ைரசாமித் ேதவர் ஏறக்குைறய நாற்பத்ைதந்  வ ஷங்க க்கு ன் ெமௗன 
ஸ்வாமிகைளத் தாிசிக்கும் ெபா ட்  ஒ ைற தம் பாிவாரங்க டன் 
கும்பேகாணத்திற்கு வந்தி ந் தார். அவ ைடய அன்ப ம் ேச  சமஸ்தானத் ச் 
சங்கீத வித் வா மாகிய ச்சி ஐயங்கா ெரன் ம் வழங்கும் நிவாச ஐயங்கா ம் 
அப்ேபா  அவ டன் வந்தி ந்தார். ஐயங்கார் அக்காலத்தில் சி  பிராயத்தினர். 
பட்டணம் சுப்பிரமணிய ஐயாிடத்தி ம் மகா ைவத்தியநாைதயாிடத்தி ம் அவர் 
இைசப் பயிற்சி ெபற்றவர். அவர் ன் க்கு வந்  கழைடய ேவண் ெமன்ற 
வி ப்பம் பாண் த் ைரசாமித் ேதவ க்கு மிகுதியாக இ ந்த . அதனால் 
கும்பேகாணத்தி ந்  தி ம் ைகயில் அங்கி ந்த அன்பர்களிடம், "இவ ைரப் 
பிரகாசப்ப த்தேவண் ம்" என்  ெசால்  விட்  அவர் இராமநாத ரம் ெசன்றார்.  
நிவாைச யங்கார் மட் ம் கும்பேகாணத்தில் சில நாட்கள் தங்கியி ந்தனர். 
 
        அக்காலத்தில் கும்பேகாணம் காேலஜில் ஆசிாியராக இ ந்த சா  ேசைஷயர் 

த ய பல கனவான்கள் ேசர்ந்  நிவாைசயங்கா  ைடய சங்கீதக் கச்ேசாி ஒன்ைற 
நடத்த ஏற்பா  ெசய்தனர். கச்ேசாி அந்நகரத் ள்ள 'ேபார்ட்டர் ட ன் ஹா ல்' நைட 
ெபற்ற . நகரத்தி ந்த கனவான்க ம், உத்திேயாகஸ்தர்க ம், சங்கீத 
வித் வான்க ம், ேவ  பல ம் வந்தி ந்தார்கள். கூட்டம் மிகுதியாக இ ந்த ; 
அம்மண்டபம் வ ம் எள்ளிட இடமில்ைல. 
 
         நிவாைசயங்கார் மிக ம் அ ைமயாக அன்  பா னார். தி க்ேகா காவல் 
கி ஷ்ைணயர் த ய வித் வான்கள் அந்தக் கச்ேசாியில் பி ல் த யன வாசித் ச் 
சிறப்பித்தனர். சங்கீத ர கர்கள் பலர் நிைறந்த அந்தப் ெபாிய நகரத் க் ேகற்றப   
நிவாச ஐயங்கா ைடய பாட்  அைமந்தி ந்த . அவ க்கு அன்  ஒ  தனி ஊக்கம் 
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உண்டாயிற் . கச்ேசாிக்கு வந்தி ந்த யாவ ம் ஐயங்கா ைடய கர்ணாமிர்தக் கட ல் 
ழ்கித் தம்ைமேய மறந்தி ந்தனர். பலர் தங்கள் களில் நைடெப ம் 

விேசஷங்க க்கு அவைர வ வித் ப் பாடச் ெசய்ய ேவண் ெமன்  அப்ேபா  
எண்ணினர். 
 
        கச்ேசாி வைடந்த பிறகு அந்த வித்  வாைனப் பாராட் ச் சில வார்த்ைதகள் 
ெசால்ல ேவண் ெமன்  சா  ேசைஷயர் என்னிடம் ெசான்னார். அப்ேபா   
நிவாைசயங்காைரப் பற்றிப் பின்வ மா  ேபசிேனன்:- 
 
        "ஆ  சுைவக ம் நிரம்பிய வி ந் ணைவ உண் விட்  அந்த உணைவப்பற்றி 
ஒ  பிரசங்கம் ெசய்யேவண்  ெமன்றால் அ  மா? அ  ேபாலேவ  
நிவாைசயங்கார் அளித்த சங்கீத வி ந்ைத கர்ந்  எல்லாவற்ைற ம் மறந்தி க் கும் 
இந்த நிைலயில் ேபசுவதற்கு எப்ப  ம்? என்ைனப் ேபாலேவ எல்ேலா ம் 
இ க்கிறீர்கெளன் ப  எனக்குத் ெதாி ம். சங்கீதத்திற் ெபயர்ெபற்ற ேசாழநாட் ற் 
பரம்பைரயாகச் சங்கீத வித் வான் கள் வாழ்ந்  வ ம் இந்த நகரத்தில், பாண்  
நாட் ந்  ஒ  வித் வான் வந்  எல்ேலாைர ம் மயக்கி விட்டாெரன்பைத 
நிைனக்ைகயில் எனக்கு ஆச்சாியம் ேம கின்ற . இந்தச் சி  பிராயத்திேலேய 
இவ்வள  திறைமேயா  விளங் கும் இவர் இன் ம் சில காலத்தில் நம் ைடய 
நாட் ள்ள யாவ ைடய உள்ளத்ைத ம் கவ ம் த்ெஸௗகம்  
நிவாைசயங்காெரன்  ஒ  பைழய சங்கீத வித் வான் இ ந்தார். அவர் 
தஞ்சா ாி ந்த சிவாஜி மகாராஜாவால் ஆதாிக்கப் ெபற்றவர். இந் நகாில் 
சக்கரபாணிப் ெப மாள் ஸந்நிதியில் அவ் வரசர் கட்டைளப்ப  இ ந்  பா வாழ்ந்  
வந் தார். அவைர யாவ ம் த்ெஸௗகம் சீ ைவயங்கா ெரன்ேற வழங்குவார்கள். இந்த 
நகரத்தில் ேவெறா   நிவாைசயங்கார் வந்  எல்ேலா க்கும் சங்கீதத் ேதைனப் 

கட் ப் கழ்ெபறப் ேபாகிறா ெரன்பைத நிைனந்  அவ ைடய இயற்ெபயராகிய  
நிவாைசயங்காெரன்ப  சீ ைவயங்காெரன்  ன்ேப குைறந்  விட்ட  ேபா ம்" 
என்  ேபசிப் பாராட் ேனன்; அப்ெபா  திதாக இயற்றிய பாடெலான்ைற ம் 
ெசான்ேனன். பிறகு  நிவாைசயங்கார் தக்க சம்மானம் ெபற்  ஊர் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்தார். 
 
        கும்பேகாணத்தில் அக்காலத்தில் பக்த ாி அக்கிரகாரத்தில் ேகாபாைலயெரன்ற 
ஒ  தமிழ் வக்கீல் இ ந்தார். அவர் தஞ்ைசச் சமஸ்தானத் தில் சங்கீத வித் வானாக 
இ ந்  கழ்ெபற்ற பல்லவி ேகாபாைலய ைடய ேபரர். தம் ைடய பாட்டனார் 
ெபற்ற சர்வமானியங்கைள ைவத் க் ெகாண்  அவர் சுகமாக வாழ்ந்  வந்தார். 
அவ க்குச் சங்கீதத்தி ம் நல்ல பழக்கம் உண் . பல பைழய வித் வான்கள் இயற்றிய 
கீர்த்தனங் க ம் மற்ற உ ப்ப க ம் அவ க்கு ஆயிரக் கணக்காகப் பாடம். பல்லவி 
ேகாபாைலய ைடய சாகித்யங்கைள ம், த்ெஸௗகம் சீ ைவயங்கா ைடய 
கீர்த்தனங்கைள ம் அவர் அ க்க  பா க் ெகாண்ேட இ ப்பார். கும்பேகாணத் க்கு 
வ ம் சங்கீத வித் வான்கெளல்ேலா ம் அவர் ட் ற் குச் ெசன்  அவேரா  சில 
ேநரம் ேபசியி ந்  விட் ப் ேபாவ  வழக்கம். அவாிடமி ந்  சில கீர்த்தனங்கைளக் 
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கற் க்ெகாண் ம், தமக்குத் ெதாிந்த கீர்த்தனங்களிற் பிைழகள் இ ந்தால் அவற்ைறத் 
தி த்திக்ெகாண் ம் ேபாவார்கள். 
 
        ச்சி ஐயங்கார் கும்பேகாணத் க்கு வந்த காலத்தில் ற்கூறிய 
ேகாபாைலய க்குப் பிராயம் ஏறக்குைறய எ ப க்குேமல் இ க்கும். ஐயங் கார் 
அவைரப் ேபாய்ப் பார்க்கவில்ைல; அவ ம் கச்ேசாிக்கு வரவில்ைல. 
 
        ச்சி ஐயங்கார  கச்ேசாி நடந்த ம நாள் யாேரா ஒ வர் ேகாபாைலயாிடம் 
ெசன் , 'த்ெஸௗ கம் சீ ைவயங்கார் ெபயர் இவ ைடய ெப  ைமைய ேநாக்கிக் 
குைறந் விட்ட ' என்  நான் ேபசியதாகச் ெசால் விட்டனர். தம்மிடம் ஐயங் கார் 
வராைமயால் இயல்பாக அவ க்கு இ ந்த ேகாபத்தீ பின் ம் ண்ெட ந்த . 
"அப்ப யா சமாசாரம்! விட்ேடனா பார் அந்தப் பிள்ைளயாண் டாைன!" என்  
ெசால் க் ைகத்த ைய எ த் க் ெகாண்  உடேன றப்பட்டார். அவ ைடய உட 

ன் ைமயினால் இ ந்த ந க்கம். அப்ெபா  ண்டான ேகாபத்தால் பின் ம் 
அதிகமாயிற் ; ைக ந ங்கக் கால் தள்ளாடக் ேகாபம் தம்ைமச் ெச த்த திவழிேய 
வந்தார்; அங்கவஸ்திரம் வி ந்  கீேழ ரண்ட . வ ம்ேபா , "காலம் 
க காலமாய்விட்ட . வாய்க்கு வந்தைதெயல்லாம் ேபசிவி வதா?" என்  
ெசால் க்ெகாண்ேட நடந் தார். அவ ைடய ேவகத்ைத ம் ேகாப நிைலைய ம் 
கண்ட சிலர் அவைரப் பின் ெதாடர்ந்தனர். "யாைரேயா தம் ைகத்த யால் 
அ த் விட்  ம  காாியம் பார்க்கப் ேபாகிறார் இவர்" என்  அவர் கள் எண்ணினர். 
 
        பக்த ாி அக்கிரகாரத் க்கு அ த்ததாகிய ஸகாஜி நாயகர் ெத வின் 
இரண்டாவ  ட் ல் நான் வசித்  வந்ேதன். ேகாபாைலயர் என் ட்ைட ேநாக்கி 
வந்தார். அப்ெபா  காைலயில் மணி ஒன்ப  இ க்கும். நான் காேலஜுக்குப் ேபாக 
ேவண் யவனாைகயால் வழக்கப்ப  ட் ன் பின் றத்தி ள்ள கிணற்ற க்குச் 
ெசன்  ஸ்நானம் ெசய் ெகாண் ந்ேதன். ேகாபாைலயர் என் ட் ல் ைழந்தார். 
உள்ேள என் சிறிய தந்ைதயார் இ ந்தார். ேகாபாைலய க்கு அப்ெபா  கண் 
பார்ைவ குைறந்தி ந்த . ஆைகயால் என் சிறிய தந்ைதயார கில் வந்  அவைர 
ேம ம் கீ ம் பார்த்  இன்னாெரன்  ெதாிந் ெகாண்  மிக்க ஆத்திரத்ேதா , 
"உங்கள் பிள்ைளயாண்டான் இ க்கிறாரா?" என்  இைரந்  ேகட்டார். அவர் ேகட்ட 
குரல் என் காதில் வி ந்த . அவர் என் ேபச்சினாற் ேகாபங்ெகாண்  வந்தி ப்பாெரன் 
பைத நான் நன்றாக உணர்ந் ெகாண்ேடன். நைனந்த ஆைட டேன உள்ேள 
ஓ வந்  ேகாபாைலயாிடம், "க்ஷமிக்கேவண் ம்! க்ஷமிக்க ேவண் ம்!!" என்  
பணிவாகச் ெசான்ேனன். 
 
        "க்ஷிமிக்கவா? உங்க ைடய தகப்பனார் இ ந் தால் நீங்கள் ேபசினைதக் 
ேகட் ச் சகிப்பாரா! நீங்கள் அப்ப ச் ெசால்லலாமா? த்ெஸௗகம் சீ ைவயங்கார் 
ெப ைம உங்க க்கு என்ன ெதாி ம்? அவர் இ ந்தால் இப்ெபா  உங்கைள என்ன 
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ெசய்தி ப்பார் ெதாி மா? ஒ  சி ைபயைன இவ்வள  ரம் உயர்த்திப் ேபசலாமா? 
அந்த ம்ஹெமங்ேக! இந்தப் ச்சி எங்ேக!" என்ப வற்ைறப்ேபான்ற பல 
ேகள்விகைளச் சரசரெவன்  ஆத்திரத்ேதா  அவர் என்ைனக் ேகட் க்ெகாண்ேட 
ேபானார். நான் என்ன ெசால்ேவன்! 
 
        "ெபா த் க் ெகாள்ளேவண் ம்; ெபா த் க் ெகாள்ளேவண் ம்" என்  கூறி 
நமஸ்காரம் ெசய்ேதன். 
 
        "நீங்கள் ெசய்த  எவ்வள  ெபாிய தவ  ெதாி மா?" என்  ேகட்டார் 
ேகாபாைலயர். 
 
        "க்ஷமிக்கேவண் ம்; என்னேவா ெசால்  விட்ேடன். ஒ  வித்ைதயில் தனமாக 

ன் க்கு வ பவர்கைள அவ்விதம் ேபசித்தாேன பிரகாசப் ப த்த ேவண் ம்? 
ஒன் க்குப் பத்தாகச் ெசால்  உத்ஸாகத்ைத உண்டாக்க ேவண் ம்; அதனால் 
அப்ப ச் ெசான்ேனன். ேவ விதமாகத் தாங்கள் எண்ணிக்ெகாள்ளக் கூடா " 
என்ேறன். 
 
        "எண்ணிக்ெகாள்வதா? நீங்கள் அப்ப ப் ேபசினதற்கு ேவ  என்ன அர்த்தம்? 
கீேழ உட் கா ங்கள்; அந்த மகானாகிய த்ெஸௗகம் சீ  ைவயங்கார் கீர்த்தனங்கைளக் 
ேக ங்கள்" என்  ெசால்  அந்தக் கிழவர் உட்கார்ந்தார்; நா ம் ஈர ேவஷ் ேயாேட 
உட்கார்ந்ேதன். உடேன அவர் த்ெஸௗகம் சீ ைவயங்கார் இயற்றிய சில வர்ணங் 
கைளப் பா க்காட் னார்; அைவ ெவவ்ேவ  ராகங் களில் அைமந்தி ந்தன. அவர் 
ேவ  சில கீர்த் தனங்கைள ம் பா னார். ந ங்கிய குரலாக இ ந் ம் அவற்ைறப் 
பா ம்ெபா  ைகைய ஆட்  வ ம் தைலைய அைசப்ப மாகிய அவர் ெசயல்கள் 
அவ ைடய உத்ஸாகத்தின் அளைவப் லப்ப த் தின. ேமல் ஸ்தாயியில் பாடத் 
ெதாடங்கும்ேபா  அ  பி படாைமயினால் தம் ைகைய உயர்த்தி உயர்த்திக் காட் க் 
காட்  அவர் அபிநயம் ெசய்த ேபா  அவர் அைடந்த இன்பத்ைத உண்ைம யில் தம் 
சாாீரபலத்தினால் அந்த ஸ்தாயியில் பா  பவர்கள் கூட அைடந்தி க்கமாட்டார்கள். 

திர்ந்த பிராயத்தில் அவர் அவ்வள  பா ய  எனக்கு அளவற்ற வியப்ைப 
உண்டாக்கிய . த்ெஸௗகம் சீ ைவயங்கார் பால் அவ க்கி ந்த ேபரன் ம், 
அவ க்குக் குைற  ேநர்ந்தைதப் ேபாக்க ேவண் ெமன்ற எண்ண ம் அவாிடம் * 
சக்திைய உண்டாக்கின. 
 
        " எப்ப  இ க்கின்றன, பார்த்தீர்களா? அவ ைடய ெப ைமைய நீங்கள் 
உண்ைமயில் ெதாிந்  ெகாண் ந்தால் அப்ப ச் ெசால்லத் ணிந்தி க்க 
மாட்டீர்கள். இப்ெபா தாவ  த்ெஸௗகம் சீ ைவயங்கா ைடய சக்திையத் ெதாிந்  
ெகாண்டீர்களா?" என்  ேகாபாைலயர் ேகட்டார். 
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        அப்ேபா  நான், "ெதாிந் ெகாள்ளாமல் என்ன? ன் ம் ெதாிந் ெகாண் தான் 
இ க் கிேறன். இப்ெபா  பின் ம் நன்றாகத் ெதாிந்  ெகாண்ேடன். அவெரங்ேக! 
இவெரங்ேக! உப சாரத் க்காக நான் ெசான்னைத ஒ  ெபா  ளாகத் தாங்கள் 
எண்ணக்கூடா . ெபாியவர்க ெளல்லாம் ஒ  வஸ் ைவப் ெப ைமப்ப த்த 
ேவண் ெமன்றால் இப்ப ப் பாராட் ச் ெசால்வ  வழக்கம். மாளிைககள் ேம ைவக் 
காட் ம் சிறந்தைவ என்  ெசால்வார்கள். அதனால் ேம  க்குப் ெப ைம 
குைறந்  ேபாகுமா? ேம ைவ எ த் ச் ெசால்வதனாேலேய அதன் ெப ைம பின் 

ம் விளங்கும். அ ேபால இ ம் த்ெஸௗகம் சீ ைவயங்காைர நான் குைற 
கூறியதா கா ; இப்ப க் கூறியதால் பின் ம் அவ ைடய ெப ைமேய விளங்கும்" 
என்  ெசான்ேனன். 
 
        "அெதல்லாம் உங்கள் தமிழ்ப் ஸ்தகங்களில் ைவத் க்ெகாள் ங்கள்; சைபயிேல 
ேபசுவெதன் றால் அப்ப  ேயாசியாமல் ெசால்  விடலாமா? தப்  தப் த்தான்" என்  
தீர்ப் க் கூறினார் ேகாபாைலயர். 
 
        அதற்குேமல் நான் என்ன ெசால்ல ம்? ஒ வா  சமாதானங்கூறி 
அ ப்பிேனன். பைழய வித் வானிடத்தில் அந்தக் கிழவ க்கு இ ந்த அன் ம், 
அவ்வித் வா ைடய ெப ைமையக் காப்பாற் வதில் அவ ைடய சக்திக்கு 
ேமற்பட்  விளங்கிய பற் ம், அப்ெப ைமக்குக் குைற  ேந ங்காலத்தில் உண்டான 
மான ம் இந்நிகழ்ச்சி யால் நன்றாக ெவளியாயின. 
        -------------------------- 
 

8. ெபான்காத்த கிழவி 
 
        தஞ்சா ர் ஜில்லாவில் உள்ள ஐயம்ேபட் ைடக்கு அ கில் காவிாியாற்றின் 
ெதற்ேக குட ட் யாற் க்கு வடகைரயில் உள்ளிக்கைட ெயன்ற சிற் ர் ஒன்  
உண் . அதில் உள்ள அக்கிரகாரத்தில் ற்காலத்ேத ெப ம்பான்ைம அஷ்ட ஸகஸ்ர 
(எண்ணாயிர) வகுப்பினராகிய பிரா மணர்க ம் சி பான்ைம ேவ வைகப் பிராமணர் 
க ம் வாழ்ந்  வந்தார்கள். 
 
        பல வ ஷங்க க்கு ன் அந்த அஷ்டஸகஸ்ர வகுப்பின ள்ேள 
ெப ஞ்ெசல்வர்க ைடய கு ம் பம் ஒன்  இ ந்த ; அக்கு ம்பத்தின க்கு 
விேசஷமான நிலங்க ம் ெப ந் ெதாைகயாகிய ெசல்வ ம் இ ந்தன; 
அவர்களிடமி ந்த பணத் ைதப் பிற்காலத்தில் சேகாதரர்கள் மரக்காலால் அளந்  
பிாித் க்ெகாண்டார்கெளன்  ெசால்  வார்கள். ஆதியில் அந்தச் சேகாதரர்கள் 
எல்ேலா ம் ேசர்ந்  ஒேர கு ம்பமாக வாழ்ந்  வந் தார்கள். 
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        அவர்கள் தம் ைடய பணத்ைதப் ெபாிய குடங்களிற் ேபாட்  ைவப்ப  வழக்கம். 
அவற்ைற நிலத்திற் ைதத் ம் ைவப்பார்கள். ஒ  குடத் க்கு இவ்வள  பாய் என்ற 
ஒ  கணக்கு உண் . 
 
        ஒ  சமயம் உள்ளிக்கைடக்குச் சிலைமல் ரத்தில் உள்ள ஓர் ஊாில் 
வசித் வந்தவ ம் ற்கூறிய கு ம்பத்தின க்கு ெந ங்கிய பந்  மாகிய ஒ  
கனவான் ட் ல் ஒ  க யாணம் சிறப்பாக நைடெபற்ற . ஏைழ பணக்காரெரன்ற 
ேவ பா ன்றி விேசஷ காலங்களில் பந் க்கைள அைழப்ப ம், அவர்க ைடய 

ட் ற்குப் பந் க் கெளல்ேலா ம் ெசன்  தம்மாலான உதவிகைளச் ெசய்வ ம் 
அக்காலத்  வழக்கங்கள். ஆத ன் உள்ளிக்கைடயி ந்  அக்கு ம்பத்தி ள்ளவர் 
கள் க யாணம் நைடெபற்ற ஊ க்குச் ெசன்  விட்டனர். ட் ற்குக் காவலாக ஒ  
கிழவிைய ம் அவ க்குத் ைணயாக ேவைலக்காரர் சிலைர ம் ைவத்  விட் ச் சில 
தினங்களில் தி ம்பி வ வ தாகச் ெசால்  அவர்கள் ேபானார்கள். 
 
        க யாணத்தின் நாலாவ  நாள் இர  மிக ம் சிறப்பாக ஊர்வலத் க்கு 
ேவண் ய ஏற்பா  ெசய் யப்பட் ந்த . அந்தக் காட்சிையக் கண்  களிக்க 
ேவண் ெமன்ேற சுற் ப் றத்தி ள்ள கிராமங்கள் பலவற்றி ந்  ஜனங்கள் வந்  
கூ னார்கள். உள்ளிக்கைடயில் கிழவி டனி ந்த வர்கள் அன்றிர  மட் ம் ேபாய் 
ஊர்வலத்ைதப் பார்த் விட்  வ வதாக அவளிடம் உத்தர  ெபற் ப் 
ேபாய்விட்டார்கள். அதனால் ட் ல் கிழவி மட் ம் அன்றிர  தனிேய இ க்க 
ேநர்ந்த . 
 
        அக்கு ம்பத்தில் அளவற்ற பணம் உண்ெடன் பைத அறிந்த சில தி டர்கள் 
எப்ப ேய ம் அவ் ட் ற் குந்  ெகாள்ைள ய க்க ேவண் ெமன்  பல நாளாக 
எண்ணியி ந்தார்கள்; எப்ெபா  ம் பலர்கூ  யி க்கும் அவ் ட் ற் குவ  
அபாயகரமான ெதன்பைத அறிந்தவர்களாத ன் தக்க சமயத்ைத 
எதிர்பார்த்தி ந்தார்கள். 
 
        அய ாில் நைடெப ம் க யாணத்தின் ெபா ட்  எல்ேலா ம் ட்ைட விட்  
ெவளி க் குச் ெசன்றி ப்ப  அத்தி டர்க க்கு எவ்வைக யாேலா ெதாிந் விட்ட . 
ஆத ன், 'இ ேவ நம் எண்ணம் ைககூ தற்கு நல்ல சமயம்' என் ெறண்ணி அன்றிர  
அவ் ட் ற்குச் ெசன்  ெகாள்ைளய க்க ஏற்பா  ெசய்தார்கள். 
 
        பத் த் தி டர்கள் ஒன்  ேசர்ந்  அன்ைறத் தினம் பாதி இரவில் 
உள்ளிக்கைடக்கு வந்தனர். ஏணிையச் சார்த்தி ட் ற்குள்ேள ற்றத்தின் வழிேய 
இறங்கினார்கள். யாேர ம் சிலர் அங்ேக இ த்தல் கூ ெமன்ப  அவர்கள் எண்ணம். 
விளக்ைக ஏற்றிப் பார்த்தார்கள். அவர்கள் கண் ணில் ஒ வ ம் படவில்ைல. அப்பால் 
ஓாிடத்தில் ஒ  கிழவிமட் ம் ப த்தி ப்பைதக் கண்டார்கள். 
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        கிழவிேயா அன்றிர  ஒ  நிமிஷ ம் ங்க வில்ைல. தி டர்கள் வந்தைத அவள் 
அறிந்  ெகாண்  கூச்ச டாமல் ங்குகிறவைளப் ேபாலேவ சிறி ம் 
படபடப்பின்றிப் ப த்தி ந் தாள். தி டர்கள் அவைள அ கி எ ப்பினார்கள். 
எ ந் , "நீங்கள் யார்? ெதாியவில்ைலேய!" என்றாள். 
 
        தி டர்கள்: - உன்ைனத் தவிர இங்ேக இன் ம் யார் யார் இ க்கிறார்கள்? அைத 

த ல் ெசால் வி . கூச்சல் ேபாடாேத. ேபாட்டால் உடேன உன் க த்ைதத் தி கிக் 
ெகான்  வி  ேவாம். இந்த ட் ள்ள பணத்ைதத் தி க் ெகாண்  
ேபாவதற்காகேவ நாங்கள் வந்தி க் கிேறாம். 
 
        கிழவி: - அப்ப யா; சந்ேதாஷம்! அப்ப த் தான் ெசய்ய ேவ ம்! அப்ப த்தான் 
ெசய்ய ேவண் ம்! நல்ல ேயாசைன ெசய்தீர்கள்! 
 
        கிழவி இவ்விதம் ெசால் க்ெகாண்ேட சிாித் தாள். 
 
        தி டர்கள்: - என்ன பாட் ? எங்கைளப் பாி காசம் ெசய்கிறாேய? 
 
        கிழவி:- இல்ைல, இல்ைல. எதற்காக உங்கைள நான் பாிகாசம் ெசய்கிேறன்? 
இந்த ட் ப் பிள்ைளகள் பண் ம் அக்கிரமங்கள் என்னால் ெபா க்க 

யவில்ைல. நான் மிக ம் கஷ்டப்பட் க் ெகாண் க்கிேறன். ேவைளக்குச் ேசா  
ேபா வதில்ைல; உ ப்பதற்குப் டைவ வாங்கித் த வதில்ைல; ஏதாவ  
ேவண் ெமன்  ேகட்டால் என்ைனக் ேகாபித் க் ெகாள் கிறார்கள்; சில சம 
யங்களில் அ த் ம் வி கிறார்கள். இதனால் ஒ  நாைளக்கு  தடைவ என் 
பிராணன் ேபாய்ப் ேபாய் வ கிற . எப்ப ேயா நாைளக் கடத்திக் ெகாண்  
வ கிேறன். இைதக் காட் ம் உங்கள் ைகயால் மரணம் சம்பவித்தால் அ ேவ 
எனக்கு நல்ல . யா க்காக நான் இனி இவ் லகத்தில் இ க்கேவண் ம்? இந்தப் 
பாவிகள் என்ைனப் ப த்தி ைவக்கும் பாட் க்கு இந்தப் பணத்ைத எந்த 
மகராஜனாவ  வந்  வாாிக்ெகாண்  ேபாக மாட்டானா ெவன்  என் வயிெறாிய 
ஒவ்ெவா  நா ம் பிரார்த்தித் க் ெகாண்  இ ந்ேதன். நல்ல ேவைளயாக இன்  
நீங்கள் வந்  ேசர்ந் தீர்கள்! 
 
        தி டர்கள் இைதக் ேகட்  மிக்க ஆச்சாியம் அைடந்தார்கள். அவர்க ள் சில க்கு 
மனத்திற் சிறி  இரக்க ம் உண்டாயிற் . 
 
        தி டர்கள்: - இங்ேக இன் ம் ேவ  யார் இ க்கிறார்கள்? 
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        கிழவி: நான்மட் ம் இ க்கிேறன். இதி ேலேய பார்த் க் ெகாள் ங்கள். 'ஏதடா' 
கிழவி தனிேய இ க்கிறாேள; அவ க்கு யாராவ  ைண யாக இ க்கேவண்டாமா?' 
என் கூட அவர்கள் நிைனக்கவில்ைல. அவர்கள் மட் ம் க யாண வி ந்  
சாப்பி வதற்குப் ேபாய்விட்டார்கள். எனக்ேகா இங்ேக கண் ந் ெதாியவில்ைல; 
கா ம் ேகட்கவில்ைல; காேலா தள்ளா கிற . இந்த நிைல யில் நானாகச் 
சைமத் க்ெகாண்  எப்ப ச் சாப் பி வ ? இந்த நா  நாளாக ஆகாரேமயில்ைல. 
வயிற்ைறப் பி த் க்ெகாண்  ெதய்வேமெயன்  கிடக்கிேறன். நிமிஷத் க்கு நிமிஷம் 
சாபம் இட் க்ெகாண் ம் இ க்கிேறன். அந்தச் சாபத்தின் பலனாகத்தான் பகவான் 
உங்கைள அ ப்பியி க்கிறார். ேவ ம்; நன்றாக ேவ ம்; இங்ேக ஒ  

ம்ைபக்கூட நீங்கள் பாக்கி ைவக்காமல் எ த் க்ெகாண்  ேபாங்கள். அப்பால் 
அவர்கள் ேசாற் க்கும் தண்ணீ க்கும் என்ைனப் ேபாலேவ திண் டாட ேவ ம்; 
அைத நான் கண்ணாேல பார்க்க ேவ ம். 
 
        தி டர்கள்: - அவர்கள் பணத்ைத எங்ேக ைவத்தி க்கிறார்கள் ெதாி மா? 
 
        கிழவி: - ெதாியாமல் என்ன? நன்றாகத் ெதாி ம். என் ஷர் சம்பாதித்த 
ெசாத் த் தாேன இவ்வள ம்! நான் தான் இத்தைன பணத் ைத ம் ஆண்  
ெகாண் ந்ேதன். இப்ெபா  நண்டல் வண்டல்கெளல்லாம் அதிகாரத் க்கு 
வந் விட்டன. ஏெனன்  ேகட்பார் இல்லாமல் நான் நிற்கிேறன். 
 
        இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால் ம்ேபா  கிழவி ேதம்பித் ேதம்பி அழலானாள். 
 
        தி டர்கள்:- அழாேத பாட் ! அழாேத! பணம் எங்ேக இ க்கிற ? ெசால். 
 
        கிழவி:- பணம் அேதா அந்த அைறயில் இ க்கிற . அதன் சாவி ம் 
என்னிடத்திேல தான் இ க்கிற . வா ங்கள், காட் கிேறன். 
 
        கிழவி இவ்வா  ெசால் விட்  ஓர் அைறையத் திறந்  தி டர்கைள உள்ேள 
அைழத் ச் ெசன்றாள். அவர்கள் யாவ ம் ஒ ங்ேக அவ் வைறக்குள் ைழந்தார்கள். 
அவர்க ள் ஒ வைன மற்ெறா வன் நம்பவில்ைல. தனக்குத் ெதாியாமல் 
ேவெறா வன் அதிகமாகப் பணத்ைத ெய த்  ஒளித்  ைவத் க் ெகாள்ளக் 
கூ ெமன்  ஒவ்ெவா வ ம் எண்ணினான். 
 
        கிழவி நடக்கும்ேபாேத கீேழ வி ந்  வி வாேளா என்  தி டர்கள் 
எண்ணினார்கள். அைறக்குள்ேள ெசன் , "இங்ேக தான் கீேழ ைதத்தி க்கிறார்கள்* 
இங்குள்ள பாைனகளில் சில ெசாத்  இ க்கும்" என்றாள் கிழவி. தைரையத் 
ேதாண் வதற்குத் தி டர்களிடம் க விெயான் ம் இல்ைல. "கடப்பாைற இல்ைலேய" 
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என்றார்கள் தி டர்கள். "இேதா நான் ெகாண் வந்  த கிேறன்" என்  ெசால் க் 
கிழவி ெமல்லச் சுவைரப் பி த் க்ெகாண்  தள்ளா த் தள்ளா  நடந்தாள். கதவின் 
சங்கி ையப் பி த்  நிைலக்கு ெவளியில் கால் ைவத்தாேளா இல்ைலேயா, அவ க் 
கி ந்த தளர்ச்சி மாயமாய்ப் பறந்ேதா  விட்ட . சடக்ெகன்  கதைவ இ த் ச் 
சங்கி ைய மாட் ப் ட்  விட்டாள். 
 
        அப்பால் ட் ற்கு ெவளிேய ஓ வந்  ெத வில் நின்  கூச்சல் ேபாட 
ஆரம்பித்தாள். ஒ வர்பின் ஒ வராக அக்கிராமத்தில் உள்ளவர் க ம் ேசாியி ள்ள 
கு யானவர்க ம் வந்  கூ  விட்டார்கள். எல்ேலா ம் உள்ேள குந்  கதைவத் 
திறந்  தி டர்கைளச் சூழ்ந்  ெகாண் டனர். ஊாி ைடய ெப ங் கூட்டத் க்கு 
ந வில் அத்தி டர்கள் என்ன ெசய்ய ம்? அவர்கள் யாவைர ம் ஊரார் பி த் க் 
கட்  ஐயம் ேபட்ைடயில் இ ந்த ேபாலீஸ் ஸ்ேடஷ க்குக் ெகாண்  ேபானார்கள். 
விசாரைண நைடெபற்ற . தி டர்கள் தண்டைன அைடந்தனர். 
 
        கிழவி தி டர்கைளப் பி ப்பதற்குச் ெசய்த சா ாியத்ைத அவள் கூறக் ேகட்ட 
யாவ ம் வியந் தனர். அக்காலத்தில் தஞ்சா ாில் இ ந்த கெலக்டர் இைதக் ேகட்  
வியப் ற்  மிக ம் பாராட்  அவ க்கு ஒ  ெபாற் பதக்கம் அ ப்பினார். 
 
        (இச்ெசய்திையப் பலர் ஆச்சாியத்ேதா  ெசால்வைத என் இளைமக் காலத்தில் 
ேகட் க்கிேறன்.) 
 
        ----------------------------------------------------------- 
  


