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தமி�� தைல�ைறய�� ெப�ைமமி�
அைடயாள�! 

‘த�ழ்த் தாத்தா' உ.ேவ.சா. அவரக்ள் எ��ய, தன்
வரலாற்� �ல் இ�. த��ன் ஈ� இைணயற்ற
இலக்�யப் பைடப்�கைள இன்ைறக்� நாம்
வா�க்�ேறாம் என்றால், அதற்� அ�ேகா�யவர ்த�ழ்த்
தாத்தா. காலத்தால் ேபாற்�ப் பா�காக்கத்தக்க
ெபாக்�ஷப் பைடப்�கள் பல�ம் கைரயான்
அரிப்�க்�ம், ��ன் நாக்�க்�ம், ெசல் பா�ப்�க்�ம்
இைரயான� த�ழ் ெமா�க்� ஏற்படட் ேபரிழப்�.
இழந்தைவ ேபானா�ம், எஞ்�ய ெசல்வங்கைளக்
காப்பாற்� இன்ைறய த�ழ்த் தைல�ைற�ன்
பாரை்வக்� எ�த்� வந்தவர ் நம் த�ழ்த் தாத்தா
அவரக்ேள! 

கல்ேதான்�ம் காலத்� �ன்ேதான்�ய �த்த த�ழ்
ெமா�, இன்ைறக்�ம் இளைம �ன்றாமல் இ�ப்பதற்�
த�ழ் அ�ஞரக்ளின் த�ழ் ெமா� �தான
அரப்்பணிப்�தான் �க்�யக் காரணம். த��க்காகேவ
தன்ைன வாரத்்�க் ெகாண்ட அ�ஞர ் ெப�மக்களில்
தனித்� நிற்பவர ் உ.ேவ.சா. த��ன் ெதான்ைமக்�ம்
உண்ைமக்�ம் உ.ேவ.சா. அவரக்ளின் ��ரமான
ேத�த�ல் �ைளந்த பைடப்�கேள ஆதாரங்கள். 

இன்ைறய த�ழ்த் தைல�ைறப் �ள்ைளக�க்கான
ெப�ம் ெசாத்�க்கைளத் ேத�த்தந்த உேவ.சா. அவரக்ள்,
த��ன் அ�ம்ெப�ம் �ல்கள் எப்ப� எல்லாம்
�டக்ப்படட்ன என்பைத �வாரஸ்யம் �ைறயாமல் இந்த
��ல் �ளக்� இ�க்�றார.் ப�ப்�க்கப்படட் ேபர��ப்
�த்தகங்கைள வா�க்�ம் நாம், அைவ எப்ப� எல்லாம்
த�ழ்த் தாத்தாவால் ம� �ரைமக்கப்படட்ன என்பைத
அ�ய ேவண்�ய� வரலாற்�க் கடைம. இதைன
அணிந்�ைர வ��ல் ெசவ்வேன வ���த்� இ�க்�றார்
ம.�.�.க. ெபா�ச ் ெசயலாளர ் ைவேகா. 'ெகாள்ளக்



�ைறயாத சரித்�ரமாக' இதைனச ் �ட�்க்காட�்ச்
��ரக்்�றார ்ஔைவ நடராசன். 

ஓைலச�்வ� வ��ல் �த�க் �டந்த பழங்கால
இலக்கண, இலக்�ய �ல்கைள அச�் வ��ல் �ட�்க்
ெகா�த்த த�ழ்த் தாத்தா�ன் �ய சரித்�ரம் இ�.
த�ழ்த் தைல�ைற�னர ் தங்களின் ெப�ைம��
அைடயாளமாக - ேபர��ப் �ைதயலாக - �ய பரிசாக -
ெதான்ைமச ் �றப்பாகப் பா�காக்க ேவண்�ய இந்த
அரிய �ைல, ெதான்ைம �ன்றாத �றப்ேபா�
ெவளி��வ�ல் �கடன் �ர�ரம் ெப�ம�ழ்�
ெகாள்�ற�. 

- ஆ�ரியர ்
பழ�தமி� இல�கிய�கைள�
பதி�ப��� உய���ப��த மாமன�த�
'தமி�� தா�தா உ.ேவ.சா.! 

ஆ�ப் ேபரைலகள் அ�க்க�க்காய்க் ��ந்�,
கடல்ேகாளாய், ச�த்�ர ��வ�பமாய் எ�ந்�, பரந்�
�ரிந்� �டந்த 'ெல�ரியா கண்டம்' எ�ம் த�ழர்
தாயகத்�ன் ெப�ம் ப��ைய, ஒ��ைறயல்ல, இ�
�ைற ��ங்�ய�. 

இந்தப் ேபர�வால், எண்ணில் அடங்காத் த�ழ்ப்
ப�வல்கைள, உல�ன் எந்த ெமா��ம் ஈன்�டாத
ஈடற்ற இலக்�யங்கைள, த�ழ்க்�லம் இழந்த�.
�ந்��ந்த பழந்த�ழ் இலக்�யங்கள், ஓைலச�்வ�
ஏ�களாக இ�ந்தன. 

த�ழ் அன்ைனக்�, சங்ககாலப் �லவரக்ள் �ட�்ய
ெபான்ைன, ைவரத்ைத, மரகதக் கற்கைள,
மாணிக்கத்ைத, ரத்�னத்ைத �ஞ்��ம் ஆபரணங்கள்
அைவ என்பைத அ�யாத ேபைதைமயால், த�ழரக்ள்
பா�காக்கத் தவ�னர.் எண்ணற்ற ஏ�கள் ெசல்லரித்�
அ�ந்தன. அவற்�ன் உன்னதம் அ�யாதவரின்
மடைமயால், ெந�ப்�க்� ஆ�� ஆ�ன. 



இன்� நம்�ைடேய உல��ற �வக �ந்தாமணி,
�லப்ப�காரம், மணிேமகைல, பத்�ப்பாட�்,
எட�்த்ெதாைக, �றநா�� உள்ளிடட் ஒப்�யரவ்ற்ற
இலக்�யங்க�ம் அப்ப�ேய அ�ந்�ேபாகாமல், ஓைல
ந�க்�கைள, ஏ�கைளத் ேத�த் ேத� ஆய்ந்� ஆய்ந்�,
�ல்களாகப் ப�ப்�த்�, த�ழ் ெமா��ன் ���ய
�கைழ தரணி�ல் நிைலநாட�்ய ெப�ந்தைகயாளர,்
த�ழகம் உரிைமேயா� ெசல்லமாக பாராட�்ச ்�ட�்ய
படட்த்�க்� உரியவரான 'த�ழ்த் தாத்தா'; அவரத்ான்
மகாமேகாபாத்�யாய தாஷணாத்ய கலாநி�, டாக்டர்
உ.ேவ.சா�நாத அய்யர.் 

த�ழ் ெமா�க்�க் காலத்தால் அ�யாத ெதாண்�
ெசய்த இந்த மாமனிதைர, 'ஆனந்த �கடன்
பத்�ரிைக�ன் உரிைமயாளர ் எஸ்.எஸ்.வாசன்
அவரக்�ம், அதன் ஆ�ரியராக இ�ந்த கல்�
இரா.��ஷ்ண�ரத்்� அவரக்�ம், 1939-ம் ஆண்�
�சம்பர ் 15-ம் நாள் சந்�த்� ேவண்�க்ெகாண்டதால்,
தன� �யசரிைதைய 'என் சரித்�ரம்' என்ற தைலப்�ல்
எ��னார.் 

அவர� �கழ் வரலா�, ஆனந்த �கடனில் 1940
ஜனவரி 7-ம் நாள் �தல், வாரந்ேதா�ம் ெவளிவந்த�.
அந்தச ் சரிதம் �ற்�ப்ெப�வதற்� �ன்ேப, 1942 ஏப்ரல்
28-ல், 'த�ழ்த் தாத்தா' உ.ேவ.சா. இந்தப் ��லக
வாழ்ைவ�ட�் மைறந்தார.் ஆனால், இந்தப் ��
இ�க்�ம் வைர�ல் மைறயாத ெப�ைம�டன் வாழ்வார.் 

ெதன்ம�ைர, கபாட�ரம், கடல்ேகாளால்
ெதான்ைமத் த�ழ் இலக்�யங்கள் மைறந்ததால்தான்,
கைரயா�க்�ம் மண்�க்�ம், இைரயாக இ�ந்த
ஏ�கைளக் காத்�டட் உத்தமர ் உ.ேவ.சா. மாநிலக்
கல்�ரி �ற்றத்�ல் இ�ந்தவா�, அைலகள் தா�ம்
வங்கக்கடைல ேநாக்�ப் �ன்னைக �ரி�ம் �ைலயாக
நிற்�றார.் 



இந்தப் ெப�மகனாரின் 'என் சரித்�ரம்' �ைல,
'ஆனந்த �கடன்' ��ய ப�ப்பாக அச�்ட�்த் தந்��ம்
ேவைள�ல், அணிந்�ைர த�ம் ேபற்�ைன
எளியவனான எனக்� வழங்�யைமக்�ப் ெப�ம் நன்�
உைடேயன். 

நான் �தன்�தலாக ெதற்�ச ் �ைம�ன்
க�ங்கப்பட�் �ராமத்�ல் இ�ந்� ��கைல (எம்.ஏ.)
ெபா�ளியல் ப�ல ெசன்ைன மாநகர ்வந்த �தல் நாள்
அன்� மாைல�ல், மாநிலக் கல்�ரி என் �ந்ைத
கவரந்்ததால், அங்ேகேய ப��வதற்�ச ்ேசரந்்ேதன். என்
வ�ப்� அைற�ல் இ�ந்தவா� கடைல ேநாக்�ம் என்
��களில், த�ழ்த் தாத்தா�ன் �ைலதான் தவறாமல்
நா�ம் ப�� ஆ�ம். 

1855 �ப்ரவரி 19-ம் ேத�, ேசாழ வளநாட�்ல் தஞ்ைசத்
தரணி�ல் உத்தமதான�ரம் எ�ம் ஊரில், ெவங்கட
�ப்�ரமணியம் எ�ம் ேவங்கட �ப்ைபய�க்�ம் -
சரஸ்வ� அம்ைமயா�க்�ம் �றந்த �தல்வரின்
�ள்ைளப் ப�வத்� நிகழ்�கைள, கத்தரிக்காய்
�ைவயல் ெசய்� �தல், �ைவயாகக் �� இ�க்�றார.்
'�வா�நாதன்' என்� அவர ் ெபற்ேறார ் ெபயரிடட்னர.்
அ�ேவ �வா� மைல ��கன் ெபயரத்ாேன!       

ெகாைட உள்ளம் ெகாண்ட மக்கள், அந்த நாடக்ளில்
எல்லா ஊரக்ளி�ம் இ�ந்தனர.் உேவ.சா-�ன்
தந்ைதயார ்உைடயார ் பாைளயத்��ம், அரிய�ரி�ம்,
ராமாயணப் �ரசங்கங்கள் ெசய்�, அ�ல் ��� ெபா�ள்
ஈட�் வந்தார.் உ.ேவ.சா-�க்� �ன்� வய� ஆனேபா�
�றந்த அவர� தங்ைக , 'ைதயல்நாய�' என்ற ெபய�டன்
�ல ஆண்�கள் வாழ்ந்� மைறந்தார.் 

நீசச்ல் ெதரியாத உ.ேவ.சா. நீரக்்கண்டத்�ல்
தப்�ய�ம், இைசப் ப�ற்� ெபற்ற�ம், �த்�ரம்
வைர�ம் �றன் ெகாண்ட�ம், ஆங்�லப் ப�ப்�ல்
நாடட்ம் இன்�, த�ழ் ப��ம் தாகம் ெகாண்�
வளரந்்த�ம், சடேகாப அய்யங்காரிடம் த�ைழப்



ப�ன்ற�ம், க�ைதப் �ைன�ம் ஆற்றல் வளரந்்த�ம்,
�ன்னம் �ராமத்� �தம்பரம் �ள்ைள�ன் ஆதரைவ
அைடந்த�ம், இவர� 14 வய�ல் இவர� ஊ�க்�ப்
பக்கத்�ல் உள்ள மாளா�ரத்�ல் உற�னராக இ�ந்த
கணப� அய்யரின் 8 வய� நிரம்�ய மகளான
ம�ராம்�ைகைய, 1868 ஜ�ன் 16-ல் ��மணம்
ெசய்�ெகாண்ட�ம்.... என சம்பவங்கைளச ் �ைவயாக
�வரிக்�ன்றார.் 

அவர� ��மணம் நான்� நாடக்ள் நடந்த�.
�ழாக்கைளப் பற்�க் ��ம்ேபா� உ.ேவ.சா., "இ�ல்
எல்லாம் எனக்� நாடட்ம் இல்ைல ; எனக்� ஒன்ேற
ஒன்�தான் நாடட்ம்; அ�தான் த�ழ்; அ�ேவ எனக்�ச்
ெசல்வம்; அ�ேவ என் அ��ப் ப�க்� உண�" என்றார.் 

�ம்பேகாணம் பள்ளி�ல் த�ழ் ஆ�ரியராக இ�ந்த
�யாகராச ெசட�்யார,் த�ழ் ஞானக் கடலாகத் �கழ்ந்த
மகா �த்�வான் �னாட�் �ந்தரம் �ள்ைள
ஆ�ேயாரிடம் த�ழ் ப�க்க ேவண்�ம் என்ற ேவடை்க
ெபரிதாக, உ.ேவ.சா. ெநஞ்�ல் வளரந்்த�. 

அரிய�ர ் த�ழ் ஆ�ரியர ் சடேகாப அய்யங்கார்
�ட�்ல், �னாட�் �ந்தரம் �ள்ைள இயற்�ய
'��நாைககாேராணப் �ராணம்' ெசய்�டக்ைளப்
ப�த்த�, �ைழப்ப��ர ் சபாப� �ள்ைள�டம்
ப�ன்ற�, மாயவரத்�ல் மகா �த்�வான் �னாட�்
�ந்தரம் �ள்ைள அவரக்ைள உ.ேவ.சா-�ம் அவர�
தந்ைத�ம் சந்�த்த�, அைதத் ெதாடரந்்� அந்தப்
ெப�ம்�லவரின் எல்ைலயற்ற அன்�க்�ம், ெநஞ்�ன்
வாஞ்ைசக்�ம் உ.ேவ.சா. உரியவர ் ஆன�, அவரிடம்
த�ழ்ப் ப�ன்ற� என ஒவ்ேவார ் அத்�யாயத்��ம்
ப�க்கப் ப�க்கத் ெத�டட்ாத ேதனாக இனிக்�ம்
ெசய்�கள் ஏராளம். 

��வாவ��ைற ஆ�னகரத்்தரான �ப்�ரமணிய
ேத�கர,் �க உயரந்்த பண்பாளர,் அவர� நல்
அன்ைப�ம் உேவ.சா. ெபற்றார.் 



�ம்பேகாணம் கல்�ரி த�ழ் ஆ�ரியர ்�யாகராச
ெசட�்யாைரச ் சந்�த்த உ.ேவ.சா., அவர� மனைதக்
கவரந்்தார.் அவர� ஏற்பாட�்ேலேய அந்தக் கல்�ரி�ல்
த�ழ் ஆ�ரியராகப் பணி�ல் ேசரந்்த உ.ேவ.சா., த��ல்
��த்தங்கள் �ைனய�ம், பழம் பாடல்கைளச ் ெசால்
�ரித்�ப் ெபா�ள் ெசால்ல�ம் ேதரச்�் ெபற்றார.் 1880
�ப்ரவரி 12-ல், �ம்பேகாணம் கல்�ரி�ல் த�ழ்
ஆ�ரியராகப் பணி�ல் ேசரந்்த நாள் �தல் அந்தக்
கல்�ரி�ல் ஏற்படட் அ�பவங்கைள, இந்த ��ல்
ேநயரக்ள் ப�த்� �யக்கலாம். 

ெசங்கனம் ��த்தாசல ெரட�்யாரின் நட�்ம், நீ�
இரடை்ட மணி மாைலைய �தன்�தலாக உ.ேவ.சா.
இயற்�ய�ம், ஆ�ரியர ் �னாட�் �ந்தரம் �ள்ைள
அவரக்ள் உடல் நலம் �ன்�ய�ம், அவர ்உ�ர ்ஊசலா�ய
ேவைள�ல் ��வாசகத்�ன் அைடக்கலப்பத்ைத
உ.ேவ.சா. ப�த்த�ம், ெநஞ்ைசக் ெகாள்ைளெகாள்�ம்
அத்�யாயங்கள். 

�ம்பேகாணம் கல்�ரி�ல் இ�ந்� வந்�, 1903-ம்
ஆண்� உ.ேவ.சா. ெசன்ைன மாநிலக் கல்�ரி�ல் த�ழ்
ஆ�ரியராக பணி�ரியத் ெதாடங்�, 1919-ம் ஆண்�
ஓய்� ெபற்றார.் அண்ணாமைல அரசர ்நி��ய �னாட�்
த�ழ்க் கல்�ரி�ன் தைலவராக 1924 �தல் 1937 வைர
ேசைவ ெசய்தார.் 

மா�ரம் �ன்�ப் ேவதநாயகம் �ள்ைள
அவரக்ைள�ம், காவ�ச ் �ந்� ெசன்னிக்�ளம்
அண்ணாமைல ெரட�்யார ் அவரக்ைள�ம் சந்�த்த�;
பாண்�ய நாட�்க்�ச ் ெசன்ற�, ��ெநல்ேவ�ப்
பயணம், சங்கரந�னார ் ேகா�ல் ஆ�த்தப� ���ழா,
��செ்சந்�ர ் ஆவணித் ���ழா கண்ட�, �ற்றால
அ���ல் நீரா�ப் ெபா�ைகத் ெதன்றைல
அ�ப�த்த�ம் ப�க்கப் ப�க்க அ�தாய்ச்
�ைவக்�ற�. 



ேசலம் இராமசா� �த�யார ் என்பவர,்
�ம்பேகாணத்�க்� �ன்�ப்பாக வந்தார.் அவைர
உேவ.சா. சந்�த்த�தான் அவர� வாழ்க்ைக�ல் ஒ�
��ப்பத்ைதத் தந்த�. 

ஐெப�ம்காப்�யங்க�ள் ஒன்றான '�வக
�ந்தாமணி' -�ன் ெப�ைமைய, கம்பன் கா�யத்�க்�ம்
வ�காட�்யான இந்த ��ன் �றப்ைப, �ன்�ப்
�த�யாரத்ான் உணரத்்�னார.் �ந்தாமணி�ன் �தல்
பாட�்ல் �தல் அ�யான '�வா �தலா உலகம் ஒ�
�ன்�ம்' என்ற ெசாற்கேள உ.ேவ.சா-�ன்
�ந்தைனையக் �ர�்ட�்ன. நச�்னாரக்்�னியாரின்
உைரைய�ம் ப�த்தார.் சமணரான சந்�ரநாத
ெசட�்யாரிடம் �ளக்கம் ெபற்றார.் �ந்தாமணிைய
�லாகப் ப�ப்�த்தார.் 

ைஜன சமய �ைல இவர ் ப�ப்�த்தார ் என்பதால்,
பாராட�்கைள�டக் கண்டனங்கேள எ�ந்தன.
இ��ப�த்�ம் �மரச்னங்கள் பாய்ந்தன. அதற்�
நீண்டேதார ் ம�ப்� எ��, சா� ேச� அய்யரிடம்
ெகா�த்தேபா� அைத அவர ்�ப்ைப�ல் ேபாடட்ாராம். 

"�மரச்னங்கைளப் பற்�க் கவைலப்ப�வ�
அனாவ�யம்; ம�ப்� எ��னால், எ�ரி�ன் ெபயர்
�ரகாசப்ப�ம்; உங்கள் ப��க்� ம�ப்� எ��வாரக்ள்;
அந்த ம�ப்�க்� நீங்கள் ம�ப்� எ�த ேந�ம்; உங்கள்
காலம்தான் �ணா�ம். நல்ல காரியத்�க்� நா��
�க்�னங்கள் வ�வ� உலக வழக்கம்" என்றார.் 

இந்த அ��ைர, ெபா�த்ெதாண்�ல்
ஈ�ப�ேவா�க்� �க�ம் ேதைவ அன்ேறா! 

��க்�ற்றாலத்�ற்�ப் பக்கத்�ல் உள்ள
ேமலகரத்�ல் �ரி�ட ராசப்பக் க�ராயைரச்
சந்�த்த�ம், அஷ்டாவதானம் சபாப� �த�யார்
பாராட�்ய�ம், 'பத்�ப்பாட�்' ஆராய்ச�்க்காக
உ.ேவ.சா., ��ெநல்ேவ� மாவடட்த்�க்�ப்
பயணித்த�ம், அங்� க�ராச ஈஸ்வர�ரத்்�



�ள்ைள�ன் தைமயனார ் க�ராச ெநல்ைலயப்பப்
�ள்ைள �ட�்ல் �வ�கைளத் ேத�ய�ம், 'ெகாங்�ேவள்
மாக்காைத பழஞ்ேசா�' ைய ெபற்ற�ம்,
எட�்த்ெதாைக�ல் க�த்ெதாைக, பரிபாடல் நீங்�ய
மற்ற பாடல்கைளப் ெபற்ற�ம், வண்ணாரப்ேபடை்ட�ல்
��ப்பாற்கடல்நாதன் க�ராயர ் �ட�்க்�ச ் ெசன்ற�ம்,
அங்� ����காற்�ப்பைட, ெபா�நராற்�ப்பைட
�வ�கைளப் ெபற்ற�ம், �ன்னர ் ைகலாச�ரம்
வழக்க�ஞர ் ��ஷ்ணசா� அய்யர ் தந்த தகவலால்,
��ைவ�ண்டம் வழக்க�ஞர ் �ப்ைபயா �த�யாைரச்
சந்�த்த�ம் ஆழ்வார�்�நகரில் ெலட�்மணக் க�ராயர்
ேத�க்ெகாண்� வந்த ஏட�்ைன, நிலா ெவளிசச்த்�ல்
பாரத்்�, அ�தான் '�ல்ைலப்பாட�்' என்� கண்ட�டன்,
'நில�ல் மலரந்்த �ல்ைல ' என்ற தைலப்�ல், கைலமகள்
தைலப்�ல் உ.ேவ.சா. எ��ய� எல்லாம் ப�க்�ம்ேபா�
�ல்ைல மணமாகேவ மன�ல் பர��ற�. 

தரம்�ர மடத்�க்�ச ் ெசன்�, ஆ�னர்
மாணிக்கேத�கவாசைரக் கண்�, அங்� உள்ள
ஏ�கைளத் ேத�ய�ல், பத்�ப்பாட�்ன் ��ஞ்�ப்
பாட�்ல் அ�வைர ��பட�்ப் ேபா��ந்த நான்�
மலரக்ளின் ெபயரக்ைள ஏட�்ல் அ�ந்த�ம், ��வயல்
ஜ�ன்தார ்�த்�ராம�ங்கத் ேதவர ்ெசய்த உத�க�ம்,
1889-ம் ஆண்� ஜ�ன் மாதம் பத்�ப்பாடை்ட அச�்ட�்
ெவளி�டட்�ம், �லப்ப�கார ஆராய்ச�்ையத் ெதாடங்�
அ�யா�க்� நல்லார ் உைரைய ஆய்ந்த�ம்,
�லப்ப�காரத்ைத அச�்ட�் ப�ப்�த்� ெவளி�டட்�ம்,
�றநா�ைற அச�்ட�்ப் ப�ப்�த்�த் தந்த�ம், அதற்�
பாலவநத்தம் ஜ�ன்தார ் பாண்�த்�ைரத் ேதவர்
உத�ய�ம், உ.ேவ.சா-�ன் உன்னதத் த�ழ்த்
ெதாண்�ைன ஒளிபரப்�ம் �ளக்�கள் ஆ�ம். 

ேசலத்�க்� அ��ல் தாரமங்கலம் எ�ம் ஊரில்
உள்ள ஆலயத்�ல், �ற்பங்களின் �றப்ைப உேவ.சா.
�லம் அ��ேறாம். 'ராம�க்� வா� ெதரி�றார;்
வா�க்� ராமன் ெதரிய�ல்ைல ' அ�தான் அந்த
அற்�தம். 



மணிேமகைலக் காப்�யத்�ல் ஈ�படட்ார ்உ.ேவ.சா.
அவர� உள்ளம் கவரந்்த பாடல்கைளக் ��ப்���றார.்
உதாரணத்�ற்� இேதா , 

“மண்�னி ஞாலத்� வாழ்ேவாரக்் ெகல்லாம் உண்�
ெகா�த்ேதா��ர ் ெகா�த் ேதாேர" மணிேமகைலக்�
உேவ.சா. எளிய நைட�ல் எ��ய உைர, ெப�ம்
பாராடை்டப் ெபற்ற�. 

ெநல்ைல மாவடட்த்�ல் ஊத்�மைல ஜ�ன்தாராக
இ�ந்த இ�தயாலய ம�தப்பத் ேதவர,் பண்ைடத் த�ழ்
மன்னரக்ைளப்ேபால த�ழ்ப் �லவரக்�க்�ப்
�ரவலராகத் �கழ்ந்தவர.் த�ழ்பால் அளவற்ற காதல்
ெகாண்டவர.் ��ந்ேதாம்ப�க்� உதாரணமாகத்
�கழ்ந்தவர.் அவர� அன்ைப நிைனத்� உ.ேவ.சா.
கண்கள் அ��களா�ன. 

ஆக்ஸ்ஃேபாரட் ் பல்கைலக்கழகத்�ல் த�ழ்ப்
ேபரா�ரியராகப் பணி ஆற்�ய அ�ட�்� �.�.ேபாப்
அவரக்ள், த�ழ்நாட�்ல் பல காலம் தங்� த�ழ் ப�ன்�,
��வரக்�க்�ப் பயன்ப�ம் �ற்�லக்கணம் எ��
உள்ளார.் நால�யாைரப் ப�ப்�த்�க் ��ப்�க�ம் எ��
உள்ளார.் 

உ.ேவ.சா-�ன் �வக �ந்தாமணி�ன் ப�ப்ைப ,
�க�ம் பாராட�் எ��யைத அ�ந்த உ.ேவ.சா. தாம்
�றநா�ைறப் ப�ப்�த்த�டன், ஒ� �ர�ைய
�.�.ேபாப்�க்� லண்ட�க்� அ�ப்�னார.் அைதப்
ெபற்�க்ெகாண்ட �.�.ேபாப், 1895 ஏப்ரல் 26-ல்,
உ.ேவ.சா-�க்� பாராட�்க் க�தம் எ��னார.் 

அ�த்� '�றப்ெபா�ள் ெவண்பாமாைல' �ர�ைய
உ.ேவ.சா., �.�.ேபாப்�க்� அ�ப்�னார.் 1895
அக்ேடாபர ் 21-ல் ஆக்ஸ்ஃ ேபார�்ல் இ�ந்� �.�. ேபாப்,
உ.ேவ.சா-�க்� எ��ய க�தத்�ல், ��க்�றைளத்
த��ல் எ��, தான் உடல் நலம் �ன்� இ�ந்தைத�ம்
��ப்�ட�் இ�ந்தார.் 



�ன்னர ் 1896 ஜனவரி 3-ல் �.�.ேபாப்�ன் க�தம்
இேதா : 

..... நான் ெந�ங்காலம் க�தம் எ�தாமல் தாமதம்
ெசய்��டே்டன். மன்னிக்க ேவண்�ம். தங்களின்
அற்�தமான ப�ப்�களா�ய �றநா��, �றப்ெபா�ள்
ெவண்பாமாைல என்�ம் இரண்ைட�ம் எளி�ல் ப�த்�
இன்�ற்� வ��ேறன். அவ்�ரண்�ம் ஒன்ைறெயான்�
அழகாக �ளக்��ன்றன. 

பாரி அவர ் மகளிர,் க�லர,் ேகாப்ெப�ஞ்ேசாழன்,
��ராந்ைதயார,் ெபாத்�யார ்�த�யவரக்ைளப் பற்�
ஒ� கட�்ைர எ��க்ெகாண்� இ�க்�ேறன். இன்�ம்
கரண் பரம்பைரச ் ெசய்�கள் ேவண்�ம், 115 �தல் 120
வைர�ல் உள்ள பாடல்கள் உள்ளம் கவரவ்ன. தங்க�க்�
நால�யாரின் �ர� ஒன்� அ�ப்பச ் ெசான்ேனன்.
ஆக்ஸ்ஃேபார�்ல் இ�ந்� �ைடத்ததா? �� வ�ஷ
வாழ்த்�க் ���ேறன்' என்� எ��னார.் 

கண்டங்களின் எல்ைலகைளக் கடந்�, அ��ல்
�றந்ேதாைர எல்லாம் அன்ைனத் த�ழ் தன்
வயப்ப�த்�வைத எண்�ம்ேபாேத உள்ளம்
�ரிக்�றேத! 

மேனான்மணியம் �ந்தரம் �ள்ைள இயற்�ய
'மேனான்மணியம்' நாடகத்�ல் ெதன்படட் �ல
�ைழகைள, உ.ேவ.சா. ��ப்�ட�் எ��யைத,
பண்ேபா� ஏற்�க்ெகாண்டார ்�ந்தரம் �ள்ைள . 

'நான் ெபற்ற படட்ம்' என்ற தைலப்�லான 122-ம்
அத்�யாயத்�ல், 'ேமேல ஐங்����,ப�ற்�ப்பத்�,
அகநா��, ெப�ங்கைத என்பவற்�ல் என் க�த்ைதச்
ெச�த்தலாேனன்' என்� அத்�யாயத்ைத ��த்தார.்
அ�ேவ அவர� கைட� எ�த்�. இந்த அத்�யாயம்
அசே்ச�வதற்� �ன்ேப , 'உத்தமதான�ரத்� உத்தமர'்
உ.ேவ.சா-�ன் உ�ர ் �ச�், 1942 ஏப்ரல் 28-ம் ேத�
அடங்�ய�. அவர ் கைட�யாக எ��ய அத்�யாயம்,
அவர ்மைறந்த �ன்� ஜ�ன் மாதம் ெவளிவந்த�. 



நம் அன்ைனத் த�ழ் ெமா�க்� அளப்பரிய
ெதாண்� ெசய்த ெப�மகனாராம் 'த�ழ்த் தாத்தா
உ.ேவ.சா. அவரக்ள், பழந்த�ழரின் பண்பான நன்�
உணர�்ல் �கச ்�றந்தவர.் 

அதனால்தான் தனக்� �தன்�தலாக கல்�ரி
ஆ�ரியர ் பணிக்� ஏற்பா� ெசய்த �யாகராச
ெசட�்யாரின் உத�ைய வாழ்நாள் எல்லாம் ெநஞ்�ல்
நன்�ேயா� ேபாற்�, ெசன்ைன�ல்
��வல்�க்ேகணி�ல் �த�ல் வாடைகக்� இ�ந்�
�ன்னர,் �ைல ெகா�த்� வாங்�ய இல்லத்�க்�
'�யாகராச �லாஸ்' என்�ம், 'உ.ேவ.சா�நாத அய்யர்
இல்லம்' என்�ம் ெபயரக்ைளப் ெபா�த்தார.் 

இந்த �ட�்க்�த்தான் 1926-ல் க�யரசர ்ர�ந்�ரநாத்
தா�ர ் வந்தார.் உேவ.சா. அவரக்ைளப் பாராட�் ஒ�
க�ைத�ம் எ��த் தந்தார.் த�ழ்ச ்�வ�கைள எல்லாம்
அ��ல் இ�ந்� காப்பாற்�ய அந்தப் ெப�மகனார்
கட�்ய �டை்ட, ெபா�ளாதார ெந�க்க�யால் அவர�
சந்த�கள் �ற்��ட, �ல நாடக்�க்� �ன்னர ் அந்த
�டை்ட (�யாகராச �லாசத்ைத) இ�த்��டட்னர ்என்ற
ெசய்� ெநஞ்�ல் இ�யாக அல்லவா பாய்ந்த�? 

பழஞ்�வ�கைள எல்லாம் பா�காத்த
ெப�மகனாேர, நீ�ர ் ஆைசேயா� ெபயர ் �ட�்ய
�யாகராச �லாசத்ைதத் தக்கைவக்கத் தவ��டட்ேத
த�ழகம்? எத்தைனேயா இலக்�யப் ப�வல்கைள
ெந�ப்�க்� ெகா�த்த�தாேன இந்தத் த�ழகம்?
ஆ��ம், உங்களின் �யசரிதம், என் சரித்�ரத்ைத'
உங்கள் �தல்வர ் சா.கல்யாண �ந்தர அய்யர ் �லாக
ெவளி�ட�், ஆ� ப�ப்�கள் வந்தன. அந்நாளில் வாரம்
தவறாமல் அச�்ல் ஏற்�ய ஆனந்த �கடன்தான்,
உங்களின் 'என் சரித்�ரம்' �ைல, இப்ேபா�ம் மரகதப்
ேபைழயாகத் த�ழ் மக்க�க்�த் த��ற�. 

அ�ேயன் ெபற்ற ேபறாக, இந்த அணிந்�ைர
வாய்ப்ைப, ஆனந்த �கடன் ெகா�த்ததற்� மறக்க



இயலாத நன்� உைடேயன்! 

- ைவேகா (ம.�.�.க - ெபா�ச ்ெசயலாளர)் 
ெகா�ள� �ைறயாத ச��திர�! 

நமக்� வாய்த்த �ற்பரப்�ன் தன் வரலாற்�
�ல்களில் தனித்� �ளங்�வ� உேவ.சா. ஐயர்
அவரக்ளின் 'என் சரித்�ரம்'. இந்த �ல் எ�தப்
ெப�வதற்� �ன்ேப பார�யார ் தன் �யசரிைதையக்
க�ைதயாக எ��னார.் அ��ம் �ற்�ப்ெபறா� ��ந்த
இலக்�யம். 

ஐயரவரக்ள் வைரந்த 'தன் வரலா�', தம்
ஆ�ரியர�்ரான் �ள்ைளயவரக்ளின் வரலாற்ேறா� ஒ�
வைக�ல் �லம்�, ேமகைலேபால் �ன்னிப்�ைணந்த
ஒன்�, �ள்ைளயவரக்ளிடம் தாம் கல்� ப�ல வந்த
வரலா� ெதாடங்�, த�ேழா� தாம் ெகாண்ட உறைவ
���ய உைரநைடயால் காப்�யமாக்�ய மாெப�ம்
இலக்�யேம, ஐயர ்அவரக்ளின் 'என் சரித்�ரம்'. 

ேகா�க் ேகா�த் தனிமனிதரக்ளின் 'தன் வரலா�கள்'
இைணந்தேத ஒ� நாட�்ன் வரலா�. மாறாக, தனிெயா�
மன்னனின் வரலாற்ைற மட�்ம் �ரித்�ைரத்� நாட�்ன்
வரலாறாக மயங்� ஒ� மயக்க உணர�்ல் நாம் ேபாக்�ய
ெந�ங்காலம் இ�ந்த�. மக்கள் வரலா� ஒன்ேற,
'வரலா�' என்�ம் நல்�ணர�் இப்ேபா� தைலப்
பட�்ள்ள�. 

ெபா�வாக 19-ம் �ற்றாண்�ல், 'தன் வரலா�கள்'
ஒ��ல ேதான்�ன. டாக்டர ் ஐயர ் அவரக்ள், 1940-ல்
ெதாடங்�த் தம் இ��க் காலமான 1942 வைர தன்
வாழ்க்ைக வரலாற்ைற எ��னார.் அதாவ�, தம� 85-ம்
வய� ெதாடங்� 87-ம் வய� வைர சரித்�ரம் �கழ்�ற�. 

இந்த அரிய கைலக்க��லம், த�ழகத்�ன் 20-ம்
�ற்றாண்�ன் த�ழ் இலக்�ய வரலா�. த�ழ்ச்
ச�தாயத்�ன் வாழ்க்ைக அைம�களின் படப்��ப்�ம்
இ�ல் உண்�. இதைன ஆராய்ேவார,் அன்ைறய



மக்களின் ெபா�ளாதார நிைல, பண்� நலன்கள்,
�ணங்�ைறகள், ச�தாய ஏற்றத்தாழ்�கள், சமயநிைல,
இலக்�ய வளரச்�் �த�ய எண்ணற்ற ெசய்�கைளக்
ெகாள்ளக் �ைறயாத நிைல�ல் அள்ளிக்ெகாள்ளலாம். 

ந�ல்ெதா�ம் �ல்நயம் ப�ல்ெதா�ம் பயக்�ம்
ஒப்பற்ற 'இந்தத் த�ழ்த் தன் வரலாற்�த் தைலைம
�ைல ஐயர ் அவரக்ைள எ�தத் �ண்�, ஆனந்த
�கடனில் ெசன்ற நாற்ப�களின் ெதாடக்கத்�ல்
ெவளிவரச ் ெசய்த அற்ைற நாள் ஆ�ரியர,் தைலவர,்
�கடன் அ�பர ்அமரர ்எஸ்.எஸ்.வாசன் அவரக்ள், த�ழ்
ேப�ம் மக்களின் நன்�க்� நா�ம் ேபாற்�ப் பர�வதற்�
உரியவர.் 

�கடனின் இலக்�யப் ப�ப்�ச ் �றப்�க்�ம்,
வனப்ேபா� ெபா��ற ெவளி��ம் தைகைமக்�ம்
எ�லாரந்்த எ�த்�க்காடட்ாக இந்த �ல் அைமந்�ள்ள�. 

சங்கத் த�ழ்ச ்ெசல்வத்ைத நாட�்க்� �ட�்த் தந்த
��ெப�ம் �லைம ேவந்தராகத் �கழ்ந்த டாக்டர்
உ.ேவ.சா. அவரக்ைளப் ேபாற்�ம், 

ெபா�யமைலப் �றந்த ெமா� வாழ்வ��ம் 

காலெமலாம் �லேவார் வா�ல் 

��ய�வாய் அவரெ்நஞ்�ன் வாழ்த்த�வாய் 

இறப்�ன்�த் �லங்� வாேய! 

என்ற நம் ேத�யக� பார�யாரின் பாராட்�
வரிக�க்� ஈ�ல்ைல . 

- ஔைவ நடராசன் 

(தஞ்ைச த�ழ்ப் பல்கைலக்கழக �ன்னாள் 

�ைணேவந்தர)் 

அத்�யாயம் 1 
எ�க� ஊ� 



சற்ேறறக்�ைறய இ��� வ�ஷங்க�க்� �ன்�
தஞ்சா�ர ்எஸம்ஸ்தானத்ைத ஆண்� வந்த அரசர ்ஒ�வர்
தம்�ைடய பரிவாரங்க�டன் நா� ��வைத�ம்
�ற்�ப் பாரக்்�ம் ெபா�ட�் ஒ� �ைற
தஞ்சா�ரி��ந்� �றப்படட்ார.் அங்கங்ேக உள்ள
இயற்ைகக் காட�்கைளெயல்லாம் கண்�களித்�ம்,
ஸ்தலங்கைளத் தரி�த்�க் ெகாண்�ம் ெசன்றார.்
இைட�ல் தஞ்ைசக்�க் �ழக்ேக ப�ைனந்� ைமல்
�ரத்��ள்ள பாபநாசத்�ற்� அ��ல் ஓரிடத்�ல்
தங்�னார.் 

வழக்கம்ேபால் அங்ேக ேபாஜனம் ��த்�க்ெகாண்ட
�ற� தாம்�லம் ேபாட�்க்ெகாண்� ��� ேநரம் �ரம
பரிகாரம் ெசய்��ந்தார;் தம்�டன் வந்தவரக்ேளா�
ேப�க்ெகாண்� ெபா�� ேபாக்�ைக�ல்
ேபச�்க்�ைடேய அன்� ஏகாத�ெயன்� ெதரிய வந்த�.
அரசர,் ஏகாத�யன்� ஒ� ேவைள மாத்�ரம் உண�
ெகாள்�ம் �ரத�ைடயவர;் �ரத �னத்தன்� தாம்�லம்
தரித்�க்ெகாள்வ�ம் வழக்க�ல்ைல. அப்ப���க்க,
அவர ் ஏகாத�ெயன்� ெதரியாமல் அன்� தாம்�லம்
தரித்�க்ெகாண்டார.் 

தஞ்சா�ராக இ�ந்தால் அரண்மைன ேஜா�ஷர்
ஒவ்ெவா� நா�ம் காைல�ல் வந்� அன்றன்� �� வார
ந�த்�ர ேயாககரண �ேசஷங்கள் இன்னைவெயன்�
பஞ்சாங்கத்���ந்� வா�த்�ச ்ெசல்வார.் அதற்காகேவ
அவ�க்� மான்யங்க�ம் இ�ந்தன. 

அரச�ைடய �ரயாணத்�ல் ேஜா�ஷர ் உடன்
வர�ல்ைல ; அதனால் ஏகாத�ைய அரசர்
ெதரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல . எ�ரப்ாராதப�
�ரதத்�ற்� ஒ� பங்கம் ேநரந்்தைதப் பற்� வ�ந்�ய
அரசர,் அதற்� என்ன பரிகாரம் ெசய்யலாெமன்� �ல
ெபரிேயாரக்ைளக் ேகடக்த் ெதாடங்�னார.் அவர ்ைவ�க
ஒ�க்க�ம் தான�ல�ம் உைடயவெரன்பைத யாவ�ம்
அ�ந்��ந்தனர;் ஆத�ன் அப்ெபரிேயாரக்ள், "ஓர்
அக்�ரகாரப் �ர�ஷ்ைட ெசய்� ��கள் கட�்



ேவத�த்�க்களா�ய அந்தணரக்�க்� அவ்��கேளா�
��ைய�ம் தானம் ெசய்தால் இந்தத் ேதாஷம் நீங்�ம்"
என்றாரக்ள். 

"இ�தானா �ரமாதம்? அப்ப�ேய ெசய்���ேவாம்;
இேத இடத்�ல் �ர�ஷ்ைட ெசய்ேவாம்" என்� அரசர்
மன�வந்� ��, உடேன அங்ேக ஓர ் அக்�ரகாரத்ைத
அைமக்க ஏற்பா� ெசய்தார.் அ�ல் 48 ��கைளக் கட�்,
இரண்� ��க�க்� ஒ� �ணறாக 24 �ண�கைள�ம்
அைமக்கச ் ெசய்தார.் ேவதாத்�யயனம் ெசய்த 48
�ராமணரக்ைள அ���ம் �ரத்��ம் உள்ள
ஊரக்ளி��ந்� வ��த்�, அந்த ��கைள�ம்,
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் பன்னிரண்� மா நன்ெச ய்�ம்,
அதற்�ரிய �ன் ெசய்�மா�ய நிலத்ைத�ம் தானம்
ெசய்தார.் அந்த உத்தமமான தானப்ெபா�ளாக
அைமந்தைமயால் அவ்�ர ் 'உத்தமதான�ரம்' என்�ம்
ெபயரால் வழங்கலா�ற்�. 

அரச�ைடய �ரத பங்கம் நாற்பத்ெதட�்க்
��ம்பங்க�க்�ப் பாக்�யத்ைத உண்டாக்�ற்�. அந்தக்
��ம்பத்�னர ்அைனவ�ம் உத்தமதான�ரத்�ல் ைவ�க
ஒ�க்கம் �றழாமல் வாழ்ந்� வந்தாரக்ள். ஒவ்ெவா�
��ம்பத்�ன�ம் ெபற்ற நிலங்கள் இன்�ம் தனித்தனிேய
ஒ� பங்� என்� வழங்� வ��ன்றன. நாற்பத்ெதட�்ப்
பங்� நில�ம், நாற்பத்ெதட�் ��க�ம், இ�பத்� நா�
�ண�க�ம் உைடய இந்த உத்தமதான�ரம், இன்�ம்
தன் ெபயைர இழந்��டாமல் தஞ்சா�ர ் �ல்லா�ல்
பாபநாசம் தா�கா�ல் ஒ� �ராமமாக இ�ந்�
வ��ன்ற�. 

இவ்��க்�ப் பைழய காலத்�ல் 'பைழயகரெமன்�
ெபயர.் அகரெமன்பதற்� அக்�ரகாரெமன்� அரத்்தம்.
பக்கத்��ள்ள அக்�ரகாரங்கள் எல்லாவற்ைற�ம்�ட
இ� பழைமயானைம�ன் இப்ெபயர ் வந்த� ேபா�ம்.
இப்ெபா�� உள்ள ��யானத் ெத� �ன்�
�ராமணரக்ள் ����ந்த இடமாக இ�ந்தெதன்�ம்,
அரசர ்தானம் ெசய்த காலத்�ல் அங்��ந்தவரக்ள் ��ய



அக்�ரகாரத்�ல் ��ேய�னெரன்�ம் ெசால்வாரக்ள்.
��யானத் ெத��ன் ேமைலக் ேகா��ல் ஒ� ெப�மாள்
�க்�ரகம் இ�க்�ற�. அக்�ரகாரமாக அ� �ன்�
இ�ந்தெதன்பதற்� உரிய ஓர ் அைடயாளம் அ�.
பாபநாசத்��ள்ள �நிவாஸப் ெப�மாள் தமக்�ரிய
ஸப்தஸ்தான உத்ஸவத்�ல் இந்தப் ெப�மாளிட�ம்
உத்தமதான�ரம் ��ய அக்�ரகாரத்��ள்ள ெப�மாள்
ேகா��க்�ம் வந்� ெசல்�ன்றார.் 

உத்தமதான�ர அக்�ரகாரம் இரண்� ெத�க்கைள
உைடய�. ஒன்� �ழ் ேமலாக�ம், மற்ெறான்�
ெதன்வடலாக�ம் உள்ளன. ஒவ்ெவா� ெத���ம்
இரண்� �ற�கள் இ�க்�ன்றன. �ழ்ேமல் ெத��ல்
ேமல் ேகா��ல் ெப�மாள் ேகா��ம், ெதன்வடல்
ெத��ன் ெதன்ேகா��ன் ெதன்�றத்�ல் �வாலய�ம்
இ�க்�ன்றன. ெப�மா�க்� 'ல�்� நாராயணப்
ெப�மாெளன்ப� ��நாமம். �வாலயத்�ன் ஸந்நி��ல்
ஒ� �ளம் உள்ள�. அதற்� ல�்� �ரத்்தெமன்� ெபயர.்
�வாலயத்�ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள ஸ்வா��ன் ��நாமம்
ைகலாசநாதெரன்ப�; ஆனந்தவல்� ெயன்ப�
அம்�ைக�ன் ��நாமம். இக்ேகா��ல் உள்ள
�நாயக�ரத்்��டம் இவ்�ரினர ் �க்க
பக்��ைடயவரக்ள். இவ்�ரில் வ�ப்பவரக்�ம்,
இவ்�ரி��ந்� ெவளி�ர ் ெசன்� வாழ்பவரக்�ம்
தங்கள் ��களில் ஏேத�ம் �பகாரியம் நைடெபற்றால்
அதற்� �ன்� அந்த மகா கணப�க்� நிைறபணி
ெசய்��ட�்ப் ேபாவாரக்ள். கா� �த்�, கல்யாணமாக
இ�ந்தா�ம் அந்த �நாயக �ரத்்�ைய அவரக்ள்
மறப்ப�ல்ைல. இவ்�ரண்� ேகா�ல்களி�ம் நித்�ய
�ைஜ�ம் உத்ஸவங்க�ம் �ரமமாக நைடெபற்�
வந்தன. 

இ�தான் எங்கள் ஊர.் இப்ேபா� உள்ள
உத்தமதான�ரத்�க்�ம், 'எங்கள் ஊர'் என்�
ெப�ைமேயா� நான் எண்�ம் உத்தமதான�ரத்�க்�ம்
எவ்வளேவா ேவ�பா� உண்�. என் இளைமக் காலத்�ல்
இ�ந்த எங்கள் ஊரத்ான் என் மனத்�ல்



இடங்ெகாண்��க்�ற�. இந்தக் காலத்�ல் உள்ள பல
ெசௗகரியமான அைமப்�க்கள் அந்தக் காலத்�ல்
இல்ைல; ேரா�கள் இல்ைல; கைடகள் இல்ைல;
உத்�ேயாகஸ்தரக்ள் இல்ைல ; ர��ன் சப்தம் இல்ைல .
ஆனா�ம், அழ� இ�ந்த�; அைம� இ�ந்த�.
ஜனங்களிடத்�ல் ��ப்� இ�ந்த�; பக்� இ�ந்த�.
அவரக்ள் �கத்�ல் ம�ழ்ச�் நில�ய�; ��களில்
ல�்�கரம் �ளங்�ய�. 

இவ்வள� �பாெயன்� கணக்�ட�்ச ் ெசால்�ம்
ஆஸ்�, அந்தக் காலத்� உத்தமதான�ரவா�களிடம்
இல்ைல ; ஆ��ம், நீ�ம் நிழ�ம் தானியங்க�ம்
இ�ந்தன. அவரக்�ைடய வாழ்க்ைக�ல் ேவகம்
இ�க்க�ல்ைல; அதனால் ஒ� �ைற�ம்
வந்��ட�ல்ைல . அவரக்�ைடய உள்ளத்�ல் ஒ� சாந்�
இ�ந்த�. இப்ேபாேதா அந்தச ் சாந்�ைய எங்ேகேயா
ேபாக்��ட�் ெவ� ேவகமாகத் ேத�க்ெகாண்ேட
இ�க்�ேறாம். நம்�ைடய ேவகம் அ�கரிக்க அ�கரிக்க
அந்தச ் சாந்�க்�ம் நமக்�ம் இைட��ள்ள �ரம்
அ�கமா�ன்றேத ெயா�யக் �ைறய�ல்ைல . 

எங்கள் ஊைரச ்�ற்�ப் பல வாய்க்கால்கள் உண்�.
�ட��ட�் ஆற்���ந்� �ரிந்� வ�ம் ெபரிய
வாய்க்கால் ஒன்� �க்�யமான�. ெபரியவரக்ள் ��யற்
காைல�ல் எ�ந்� �ட��ட�் ஆற்�க்�ப் ேபாய் நீரா�
வ�வாரக்ள். அங்ேக ேபாக ��யாதவரக்ள்
வாய்க்கா�லாவ� �ளத்�லாவ� ஸ்நானம்
ெசய்வாரக்ள். அந்ந�, ஊ�க்� வடக்ேக ஒன்றைர ைமல்
�ரத்�ல் இ�க்�ற�. அதற்� ஒற்ைறய�ப் பாைத�ல்
ேபாக ேவண்�ம்; வயல்களின் வரப்�களில் ஏ�
இறங்கேவண்�ம். �ரிேயாதய காலத்�ல், நீரக்்
கா�ேய�ய வஸ்�ரத்ைத உ�த்�, ெநற்� நிைறய
��� தரித்�க்ெகாண்�, ��ேதா�ம் ஜபம்
ெசய்�ெகாண்��க்�ம் அந்தணரக்ைளப் பாரத்்தால்
நம்ைம அ�யாமேல அவரக்ளிடம் ஒ� �தமான பக்�
ேதாற்�ம். காயத்�ரி ஜப�ம் ேவ� ஜபங்க�ம் ��ந்த
�ற� அவரக்ள் �ரிய நமஸ்காரம் ெசய்வாரக்ள். 



அ�வைர�ல் தவக்ேகாலத்�ல் இ�க்�ம் அவரக்ள்
�ற� வயற்காடை்ட ேநாக்�க் �ளம்���வாரக்ள். �லர்
மண்ெவட�்ைய�ம், �லர ் அதேனா� அரிவாைள�ம்
எ�த்�க்ெகாண்� �றப்ப�வாரக்ள். ேதக பலத்�ல்
���ம் �ைற�ல்லாத அவ்வந்தணரக்ள் ந�ப்பகல்
வைர�ல் வயற்கா�களில் ேவைல வாங்��ம், தாேம
ேவைல ெசய்�ம் ெபா�� ேபாக்�வாரக்ள். �ற�,
�ட�்ற்� வந்� �ைஜ ெசய்� உணைவ உடெ்காண்ட �ன்
இராமாயண, பாரத �ராண கைதகைளப் ப�ப்பாரக்ள்.
த�ழ், ஸம்ஸ்��தம் என்ற இரண்� பாைஷகளி�ம்
உள்ள �ல்கைளப் ப�த்�ம் ப�க்கச ் ெசய்�ம்
இன்��வாரக்ள். 

�ற்பக�ல் �ண்�ம் வயற்காட�்க்�ச ் ெசன்�
கவனிக்க ேவண்�யவற்ைறக் கவனித்��ட�் ஆ�
மணியள�க்� �ட�்க்� வ�வாரக்ள். அப்பால் ல�்�
�ரத்்தத்�ல் ஸந்�யாவந்தனம் ெசய்� ெகாண்�
ஆலயங்க�க்�ச ்ெசன்� தரிசனம் ெசய்வாரக்ள். �ற�,
�ட�்க்� வந்� ஆகாரம் ெசய்��ட�் ஒன்ப� மணி
வைர�ல் �ராண �ரவணம் ெசய்வாரக்ள். வாரத்�ல் �ல
நாடக்ள் பஜைன ெசய்வ�ம் உண்� . 

காய்க�த் ேதாடட்ங்கள் ேபாட�் அவற்ைற
நன்றாகப் பா�காத்� ��த்� ெசய்வ��ம்,
ப�க்கைள�ம் எ�ைமகைள�ம் வளரத்்�ப்
பா�காப்ப��ம் அவரக்�க்� ஊக்கம் அ�கம். இளைம
ெதாடங்�ேய உைழக்�ம் பழக்கம் அவரக்ளிடம்
காணப்படட்�. இவ்வா� உைழப்ப��ம், நல்ல
�ஷயங்கைளக் ேகடப்��ம் அவரக்ள் ெபா��
ேபாக்�க்ெகாண்� இ�ந்ததனால், ேவ��தமான
காரியங்கைளக் கவனிக்க ேநரேமா மனேமா
இ�ப்ப�ல்ைல. 

எங்கள் ஊரில் அந்தணரக்�ள் மாத்�யமர,் வடமர,்
அஷ்ட ஸகஸ்ரத்�னர ்என்�ம் வைக�னர ்இ�ந்தாரக்ள்.
�ஷ்�வாலய �ைஜ ெசய்� வந்த நம்�யார ்��ம்பம்
ஒன்�ம், �வாலய �ஜகரா�ய ஆ� ைசவர ் ��ம்பம்



ஒன்�ம் உண்�. அஷ்ட ஸகஸ்ரத்�னரில் ஏெழட�்க்
��ம்பத்�னர,் ைவ�கரக்ள். அய�ரி�ள்ள
அக்�ரகாரங்க�க்� இவரக்ேள உபாத்�யாயரக்ள்;
அங்கங்ேக ெசன்� ைவ�க காரியங்கைளச ்ெசய்�த்�ச்
�க ��களாக வாழ்ந்� வந்தாரக்ள். இவரக்ள்
கவைல�ன்� ��ந்தைமயால் ேதக பலம்
�க்கவரக்ளாக �ளங்�னாரக்ள். �யா�, இவரக்ள்
இ�ந்த �க்�ேல�ட வரா�. 

உத்தமதான�ரத்�ல், அண்ணா ேஜாஸ்யெரன்ற ஓர்
அந்தணர ்இ�ந்தார.் அவர ் ேஜாஸ்யத்�னா�ம் ைவ�க
வாழ்க்ைக�னா�ம் ேவண்�யவற்ைறப் ெபற்�க்
கவைல�ன்� � வனம் ெசய்� வந்தார.் நல்ல கட�்ள்ள
ேதகம் வாய்ந்த அவர,் ஒ� நாள் எங்ேகா ஒ� �ராமத்�ல்
�ராமணாரத்்தம் சாப்�ட�்�ட�் மார�் நிைறயச்
சந்தன�ம், வாய் நிைறயத் தாம்�ல�ம் ����ல் ��ம்
மணக்க, உல்லாசமாக ஊ�க்� வந்� ெகாண்��ந்தார.்
ந� வ��ல் பாபநாசத்�ல் தஞ்சா�ர ்கெலக்டர ் '�காம்'
ெசய்��ந்தார.் அவ்வ�ேய வ�ம்ேபா� கெலக்ட�ம்
�ரஸ்ேததா�ம் ெவளிேய நின்� ெகாண்��ந்தனர.்
கெலக்டர ்ெவள்ைளக்காரர;் �ரஸ்ேததார ்இந்�யர.் 

கெலக்டர ் �ைர��ைடய பாரை்வ அண்ணா
ேஜாஸ்யர ் ேமல் ��ந்த�. அவ�ைடய அங்க
அைமப்ைப�ம், ரிஷபம் ேபான்ற நைடைய�ம், �கத்�ல்
இ�ந்த ஒளிைய�ம் கண்டேபா� கெலக்டர ் �ைரக்�
�க்க ஆசச்ரியம் உண்டா�ற்�. ��ெரன்� அவைர
அைழக்கச ் ெசய்� �ரஸ்ேததார ்�லமாக அவைர �ல
�ஷயங்கள் ேகடக்லானார.் 

கெலக்டர ்: உமக்�ப் ப�க்கத் ெதரி�மா? 

ேஜாஸ்யர ்: ெதரி�ம். 

கெலக்டர ்: கணக்�ப் பாரக்்கத் ெதரி�மா? 

ேஜாஸ்யர ் : அ��ம் ெதரி�ம். நான் ேஜாஸ்யத்�ல்
நல்ல பழக்க�ைடயவன்; அதனால் கணக்� நன்றாகப்



ேபா�ேவன். 

கெலக்டர ்: �ராமக் கணக்� ேவைல பாரப்்�ரா? 

ேஜாஸ்யர ்: ெகா�த்தால் நன்றாகப் பாரப்்ேபன். 

அவர ் கம்�ரமாக �ைடயளிப்பைதக் ேகடட்
�ைரக்�, ஸந்ேதாஷம் உண்டான�. ேஜாஸ்யர ் நன்றாக
அ�காரம் ெசய்யக்��யவெரன்�ம், ஜனங்கள் அவ�க்�
அடங்�ெமன்�ம் அவர ் நம்�னார.் உக்கைட (உட�்ைட
ெயன்�ம் வடட்த்�ன் கரண்ம் தம் ேவைலையச்
சரியாகப் பாராைமயால் கெலக்டர ்அவைரத் தள்ளி�ட�்
ேவெறா�வைர நியமனம் ெசய்வதற்காக ேயா�த்�க்
ெகாண்��ந்த சமயம் அ�. அந்த ேவைல�ல் அண்ணா
ேஜாஸ்யைர அவர ் நிய�த்� �டட்ார.் அக்காலத்�ல்
ேவைலக்�ப் ேபாட�் இரா�. ஆைளப் பாரத்்�, வாடட்
சாடட்மாக இ�ந்தால் உத்�ேயாகங்கைளக்
ெகா�த்���வ� வழக்கம். 

கெலக்ட�ைடய கண்ைணக் கவரந்்த ேதகக்கட�்
அண்ணா ேஜாஸ்யர ் ஒ�வ�க்�த்தான்
அைமந்��ந்தெதன்� எண்ணேவண்டாம்.
ஒவ்ெவா�வ�ம் அவைரப்ேபாலேவ ேதக வன்ைம
ெபா�ந்�யவராக இ�ந்தனர.் இரண்� ேவைளகேள
உண்டா�ம் அவரக்ள் உண்�ம் உண�ன் ஒவ்ேவார்
அ��ம் உடம்�க்� பலத்ைதத் தந்த� 

உத்தமதான�ரத்�ல் தசச்ர,் ெகால்லர,் தடட்ார,்
வைலஞர,் நா�தர,் வண்ணார ் என்பவரக்�க்�ம்
மான்யங்க�ண்�. அவரக்ள் அவற்ைற
அ�ப�த்�க்ெகாண்� தத்தம் ேவைலகைள ஒ�ங்காகப்
பாரத்்� வந்தாரக்ள். நா�தரக்ளில் ைவத்�யத்�ல்
�றந்தவரக்�ம் இ�ந்தாரக்ள். அவரக்ள் அன்�டன்
ேநாயாளிக�க்� ��ைககளா�ம் ேவ�
சரக்�களா�ம் ெசய்த ம�ந்�கைளக் ெகா�த்�
ேநாையப் ேபாக்�வாரக்ள். இதற்காக அவரக்ள் வாங்�ம்
'�ஸ்' நாலணாேவ. ஒ�வர ் ரண ��த்ைஸ��ம்
பழக்க�ைடயவராக இ�ந்தார.் அவரிடம் ைவத்�ய



�ல்கள் பல இ�ந்தன. பல �யா�களின் ��த்ைஸகள்
�ஸ்தகங்களில் இ�ந்தனேவெயா�ய அந்த ம�த்�வர்
அ�பவத்�ல் கண்� உண�ம்ப� அவ்�யா�கள்
மனிதரக்ைளப் ��ப்ப�ல்ைல . 

�ப்பச ் சா�யார ் �த�ய ��யானவரக்ளில் பலர்
அந்தணரக்�ைடய நிலங்கைளக் கவனித்�க்ெகாண்�
அவரக்�ைடய மைனக்கட�்களில் ����ந்� வந்தனர.்
அவரக்ள் அந்த நிலங்கைளக் கண்�ம் க�த்�மாகப்
பா�காத்� வந்தாரக்ள். தம் யஜமானர ் ��களில்
அவ�யமான ேவைலகைள�ம் �ைற�ன்�ச ் ெசய்�
வந்தனர.் இவற்�ற்காக அவரக்�க்� அந்தணரக்ள்
எல்லா வச�கைள�ம் ெசய்� ெகா�த்� ஒ� கவைல�ம்
ஏற்படாமல் பாரத்்� வந்தாரக்ள். அதனால் அவரக்ள்
அைடந்த ��ப்� ெபரிதாக இ�ந்த�. அவரக்ள்
வஞ்சக�ன்�ப் பா�படட்னர.் நிலத்�ன்
ெசாந்தக்காரைர �ட அவரக்�க்ேக ���ல் �ரத்ைத
அ�கமாக இ�ந்த�. இ�சாரா�ம் மனெவாற்�ைம�ம்
அன்�ம் உைடயவரக்ளா� ஒ�வ�க்ெகா�வர்
இன்�யைமயாத நிைலைம�ல் வாழ்ந்� வந்தனர,் 

ேவ� �ல ��யானவரக்ள் தம்�ைடய ெசாந்த
நிலத்ைதச ் சா�ப� ெசய்� ெகாண்� வாழ்ந்தாரக்ள்.
இவரக்ளால் வணங்கப்ெப�ம் �ராம ேதவைதகளின்
ேகா�ல்கள் �ல உண்�. எல்லாக் ேகா�ல்களி�ம்
ஊரா�ைடய ஒற்�ைம�னால் உத்ஸவங்கள் நன்றாக
நைடெபற்றன. 

இவ்�ைரச ் �ழ �கச ் ச�பமாக நான்�
அக்�ரகாரங்கள் உண்�. ெதன்�ழக்� �ைல�ல்
ேகாடை்டசே்சரிெயன்ப�ம், ெதன்ேமற்�ல்
மாளா�ரெமன்ப�ம், அதற்� ேமற்ேக
ேகா�ராஜ�ரெமன்ப�ம், வடேமற்ேக
அன்னி��ெயன்ப�ம் உள்ளன. ேகாடை்டசே்சரி�ல்
ேவத சாஸ்�ரங்களில் பரிசய�ள்ள வடகைல
�ைவஷ்ணவரக்ள் வாழ்ந்� வந்தனர.் மாளா�ரத்�ல்
�த்�வான்களா�ய �ைவஷ்ணவரக்�ம், அஷ்ட



ஸகஸ்ரம் வடமெரன்�ம் இ�வைக ஸ்மாரத்்தரக்�ம்
இ�ந்தனர.் ேகா�ராஜ�ரத்�ல் தஞ்சா�ர ்அரச ���ன்
உற�னரான மகாராஷ்�ரப் �ராமணரக்ள் வாழ்ந்�
வந்தனர.் அவரக்ைளப் பண்�தரக்ெளன்� வழங்�வர.்
அவரக்ள் ெசல்வரக்ளாத�ன் அன்னதானம் ெசய்�
வந்தாரக்ள். அன்னி���ல் ெத�ங்கப் �ராமணரக்ள்
வ�த்தனர.் அவரக்ளில் பலர ் சங்�தத்��ம் பரத
சாஸ்�ரத்��ம் மந்�ர சாஸ்�ரத்��ம் ��ந்த �றைம
உைடயவரக்ளாக �ளங்�னாரக்ள். சங்கச்
ெசய்�டக்ளில் அன்னிெயன்�ம் ெபய�ைடய ஓர்
உபகாரி �றப் ெப��றான். இவ்�ர ் அவன் ெபயரால்
அைமக்கப் ெபற்றெதன்� ��வர.் 

உத்தமதான�ரத்�க்�க் �ழக்ேக நல்�ெரன்ற
ேதவாரம் ெபற்ற �வஸ்தலம் இ�க்�ற�. அ�பத்�
�ன்� நாயன்மாரக்�ள் ஒ�வரா�ய அமரநீ்� நாயனார்
அவதரித்த ஸ்தலம் அ�. அங்ேக ேகா�ல் ஒ� கட�்
மைல�ன் ேமல் இ�க்�ற�. எங்கள் ஊரி��ந்�
பாரத்்தால் அந்தக் ேகா�ல் நன்றாகத் ெதரி�ம்.
வடேமற்�ல் ��ப்பாைலத்�ைறெயன்ற ேதவாரம்
ெபற்ற ஸ்தலம் உள்ள�. அங்ேக ேபஷ்வாக்கெளன
வழங்�ம் மகாராஷ்�ரப் �ராமணச ் ெசல்வரக்ள்
இ�ந்தாரக்ள். 

இந்தக் �ராமங்ளினிைடேய, ேசாம்பைல அ�யாத
ஜனங்கைள உைடய தாய், ந�ன நாகரிகத்�ன் வாசைன
��தள�ம் �சாமல், நிலமகள் த�ம் வளத்ைத யாவ�ம்
பங்�ட�் உண்�வதற்�ம் அைம�யான வாழ்க்ைகைய
நடத்�வதற்�ம் இடமாக �ளங்�ய� எங்கள் ஊர.் 

உத்தமதான�ரம் ஒ� ��ய �ராமந்தான்; ஆனா�ம்
அந்த ஊர ்எங்கள் ஊர;் என் இளைமக் காலத்�ன் இனிய
நிைன�கைள�ம், �ரிந்த உலகத்ைத அ�யாத என்
இளங்கண்க�க்�க் கவரச்�்ைய யளித்த
ேதாற்றத்ைத�ம் ெகாண்ட என்�ைடய ஊர.் ேவ� எந்த
ஊ�ம் நகர�ம் என் உள்ளத்�ல் அதன் ஸ்தானத்ைதப்
ெப�வெதன்ப� சாத்�யமா? 



அத்�யாயம் 2 
எ� ��ேனா�க� 

"ப�னா�ரம் �ராமணரக்�க்� அன்னதானம்
ெசய்ய எண்ணி��க்�ேறன்; அதற்� மகாராஜா உத�
ெசய்ய ேவண்�ம்" என்� ஒ�வர ்ஓர ்அரசைர ேவண்�க்
ெகாண்டாராம். அந்த அரசர ் அதற்காக நிைறயப்
ெபா��த� ெசய்தார.் அந்தத் ெதாைகையப் ெபற்�
அவர ் தம் �ட�்ல் இரண்ேட அந்தணரக்ைள அைழத்�
அவரக்ள் ��ப்�யைட�ம்ப� ேபாஜனம் ெசய்�த்�
���யான த�ைண�ம் ெகா�த்� அ�ப்�னார.் 

அயல் �ட�்�ள்ள ஒ�வர ்அவ�ைடய �ஷயங்கைள
நன்� அ�ந்� ெகாண்டவராத�ன் அவைர, "ப�னா�ரம்
ேப�க்� அன்னம் இ�வதாக ராஜாைவ ஏமாற்�
�ேசஷமான ெபா�ைள வாங்� வந்�ேர; இரண்�
ேப�க்�த்தாேன சாப்பா� ேபாட�்ர?்" என்� ேகடட்ேபா�
அவர,் "நான் ப�னா�ரத்�க்� ேமல் ஆ�ரம் ேசரத்்�ப்
ப�ேனாரா�ரம் ேபரக்�க்�ப் ேபாஜனம்
ெசய்�த்ேதேன!" என்றார.் 

ேகள்� ேகடட்வர,் "இ� ெப�ம் �ரடட்ாக அல்லேவா
இ�க்�ற�? இரண்� ேப�க்�ப் ேபாட�்�ட�்ப்
ப�ேனாரா�ரம் ேப�க்�ப் ேபாடட்தாக�ம்
ெசால்���ேர!" என்� �ண்�ம் ேகடட்ார.் அந்தச்
சாமரத்்�யசா�, "நான் ேபாஜனம் ெசய்�த்தவரக்ளில்
ஒ�வர ்எண்ணா�ரத்தார;் மற்ெறா�வர ்�வா�ரத்தார.்
இ�வ�ம் ேசரந்்� ப�ேனாரா�ரம் ஆக�ல்ைலயா?"
என்� சமத்காரமாகப் ப�லளித்தார.் �ைற
��யவ�க்� �ஷயம் �ளங்�ய�. 

அஷ்ட ஸகஸ்ரப் �ராமணர ் ஒ�வ�ம், �தம்பர
��தர ் ஒ�வ�ம் அவர ் �ட�்ல்
உணவ�ந்�னாரக்ெளன்�ம், எண்ணா�ரவ�ம், �ல்ைல
�வா�ரவ�ம் ேசரந்்� உண்டைதேய அவர்
சா�ரியமாகப் ப�ேனாரா�ரவெரன்� ��னாெரன்�ம்
உணரந்்�ெகாண்டாராம். 



இந்தக் கைத உண்ைமேயா ெபாய்ேயா
எப்ப���ந்தா�ம், இத்தைகய தந்�ரத்ைத
�ேநாதாரத்்தமாக நா�ம் உபேயா�த்த�ண்�. "நான்
ஒ�வனாக இ�ந்தா�ம் எண்ணா�ரம்" என்� �ேலைட
ேதான்றச ் �ல இடங்களில் ெசால்� இ�க்�ேறன்.
அைதக் ேகடட் ஒவ்ெவா�வ�ம் தத்தமக்�த்
ேதான்�யப� அரத்்தம் ெசய்� ெகாள்வாரக்ள்.
"�ராமணரக்�க்�ள் அஷ்ட ஸகஸ்ரெமன்ப� ஒ� �ரி�:
அதற்� எண்ணா�ரம் என்� அரத்்தம். அந்தப் �ரிைவச்
ேசரந்்தவன் நான்" என்� ெசான்ன �றேக யாவ�ம்
என்�ைடய �ேலைடையத் ெதளிவாக உணரவ்ாரக்ள் . 

அந்தணரக்�க்�ள் எண்ணா�ரம் ேபரக்ள் ஒ�
ெதா��யாக வடநாட�்��ந்� வந்த காலத்�ல்
அவரக்ைள 'எண்ணா�ரத்தார'் என்�ம் ெபயரால்
யாவ�ம் வழங்���க்க ேவண்�ம். �ற� அவரக்ள் பல
இடங்களில் பர� எண்ணா�ரம் எண்ப�னா�ரமாகப்
ெப��ய காலத்��ம் அஷ்ட ஸகஸ்ரெமன்ற ெபயேர
அவரக்�க்� நிைலத்��டட்�. ஸ்மாரத்்தப்
�ராமணரக்�ள் ஒ� வைகயாரா�ய இந்த வ�ப்�னர்
த�ழ்நாட�்ல் பல இடங்களில் இ�ந்� வ��ன்றனர.் 

இந்த வ�ப்��ம் �ன்� �ரி�கள் உண்�. அத்��ர,்
அ�வாடப்ா�, நந்�வா� என்�ம் ஊரக்ளின் ெபயரால்
அப்�ரி�கள் வழங்கப்ெப�ம். நந்�வா�ெயன்ப�
இன்ன�ெரன்� இப்ேபா� ெதரிய�ல்ைல.
அவ்�ரி��ந்த �ரி�னர ் இக்காலத்�ல் ேதப்ெப�மாள்
நல்�ர,் ��ைவயா� �த�ய இடங்களில்
இ�க்�ன்றனர.் அ�வாடப்ா�ெயன்ப� மா�ரத்�ற்�
வட�ழக்ேக �ன்� ைமல் �ரத்�ல்
��க்��க்ைகெயன்�ம் ஸ்தலத்�க்�ப்ேபா�ம்
மாரக்்கத்��ம், ��நீ�ெரன்�ம் ஸ்தலத்�க்� அ���ம்
உள்ள�; 'அ�வாப்பா�' என்� இப்ேபா� வழங்�
வ��ற�. 

அ�வாளர ் என்ற ஒ� �டட்த்�ன�ைடய ெபயர்
பைழய த�ழ் �ல்களில் காணப்ப��ன்ற�.



அ�வாப்பா� அவரக்ள் இ�ந்த இடமாக இ�த்தல்
��ெமன்� எண்��ேறன். அங்��ந்த அஷ்ட
ஸகஸ்ரத்�னர ்�ைடத்த ெதா�ல்கைளப் ெபற்� ��த்�
வந்தாரக்ள். 

அத்��ெரன்ப� ெதன்னாரக்்கா� �ல்லா�ல்
உள்ள�. அ�ல் உள்ளவரக்ள் சாஸ்�ர ஞான�ம் ைவ�க
ஒ�க்க�ம் ெதய்வ பக்��ம் உைடயவரக்ளாக
இ�ந்தாரக்ள். அவரக்ள் அவ்�ரில் ஒற்�ைமயாக
வாழ்ந்� வந்தாரக்ள். அந்த ஊைரப்பற்� எங்கள்
�ரி�ன�க்�ள் ஒ� வரலா� வழங்� வ��ன்ற�. 

அத்���க்� ெவளி�ரி��ந்� ஓர ் அந்தணர்
வந்��ந்தார.் அவர ் ஒ� �ட�்ல் ஆகாரம் ெசய்த �ற�
�ண்ைண�ல் ப�த்��ந்தார;் ந� இர�ல் எ�ந்�
வடக்� �கமாக இ�ந்� அற்பசங்ைகக்�ப் ேபானார.்
அப்ேபா� ஊரக்்காவலன் அவைரத் ��டெனன்�
எண்ணிப் ��த்�க் ெகாண்�, "நீ எந்த ஊர?்" என்�
ேகடட்ான். 

அவர,் "இந்த ஊரத்ான்" என்� ��னார.் 

காவற்காரன் அைத நம்ப�ல்ைல ; 

"நீ இந்த ஊரக்்காரனல்ல; நிசச்யமாகத் ெதரி�ம்.
இந்த ஊரக்்காரனாக இ�ந்தால் இந்த மா�ரி
ெசய்யமாடட்ாய்" என்றான். 

அந்தப் �ராமணர,் "நான் என்ன காரியம்
ெசய்��டே்டன்?" என்றார.் 

"இந்த ஊரில் 'இரா வடக்�' இல்ைலேய! இந்த
ஊரக்்காரரக்ள் இப்ப� அநாசாரமாக
நடக்கமாடட்ாரக்ேள!" என்றான் அவன். 

இர�ல் வடக்�த் �ைச ேநாக்� அற்ப சங்ைகையத்
�ரத்்�க்ெகாள்வ� அநாசாரம் ஆ�ம். ஆசாரம் நிரம்�ய
அத்��ரில் 'இராவடக்� இல்ைலயாதலால் அவர்
ேவற்�ராெரன்� காவலன் அ�ந்� ெகாண்டான். இந்த



வரலா� அவ்�ராரின� ஆசார �லத்ைத
�ளக்��றதல்லவா? 

அத்��ரப்் �ரி�னரா�ய அஷ்ட ஸகஸ்ரத்தார்
தஞ்சா�ர,் �ம்பேகாணம், ��க்ேகாடை்ட, ம�ைர,
��ெநல்ேவ� �த�ய இடங்களில் ��ேய�த்
தங்க�க்� ஏற்ற ெதா�ல்கைளப் ெபற்� வாழ்ந்�
வரலா�னர.் இவரக்ளில் ஒ�வர ் உத்தமதான�ரெமன்�
�ன்� வழங்�ய பைழயகரத்�ல் வந்� ��ேய�னர.்
அவர ் ��ப்ப� � ேவங்கேடசப் ெப�மாளிடத்�ல்
��ந்த பக்� உைடயவர;் அப்ெப�மாைளேய
�லெதய்வமாகக் ெகாண்டவர.் அப்ெப�மாைளப்
�ராரத்்�த்�, தமக்�ப் �றந்த �ள்ைளக்�
'வடமைலயப்பன்' என்�ம் ெபயைர ைவத்தார;் 'வடமைல'
என்ப� ��ேவங்கடம்; அப்பெனன்ப�
ேவங்கடாசலப��ன் ��நாமம். அந்தத் த�ழ்ப் ெபயேர
'வடமைல யாஞ்ஞான்' என்�ம் வழங்�ம். ஆஞ்ஞான்
என்ப�ம், 'அப்பன்' என்ப�ம் ஒேர ெபா��ைடயன.
வடமைலயப்ப�க்�ம் ��ப்ப� ேவங்கடா
சலப��னிடம் அளவற்ற பக்���ந்த�. அவர்
காலந்ெதாடங்� இந்த வம்சத்�ல் �றக்�ம்
�ள்ைளக�க்� �ட�்ல் அைழக்�ம் ெபயர ் ேவறாக
இ�ந்தா�ம், உபநயனம் ஆ�ம்ெபா�� ைவக்கப்ப�ம்
சரம் நாமம் ேவங்கடாசலம், ேவங்கட நாராயணன்,
ேவங்கட ராமன், ேவங்கட �ப்�ரமணியன், �நிவாஸன்
�தலாகத் ��ப்ப�ப் ெப�மாளின் ெபயரக்�ள் ஏதாவ�
ஒன்றாகத்தான் இ�க்�ம். �ராமணரக்ைள இ�
�றப்பாளெரன்� வழங்�வர:் உபநயன காலத்�க்� �ன்
ஒ� �றப்ெபன்�ம், அதற்�ப்�ன் ஒ� �றப்ெபன்�ம்
ெசால்�வர.் வடமைல யாஞ்ஞான� பரம்பைர�னேரா,
இ� �றப்பாளராகஇ�ந்தேதா� ெப�ம்பா�ம் இ�
ெபயராளராக�ம் இ�ந்� வ��ன்றனர.் 

இந்தக் ��ம்பத்��ள்ள ஆண்-ெபண் அைனவ�ம்
�ரடட்ா� மாதத்�ச ் சனிக்�ழைமகளில் காைல�ல்
ஸ்நானம் ெசய்� ஈர வஸ்�ரத்�டன் �ல ��க�க்�ச்
ெசன்� அரி�ப் �ை� எ�ப்பாரக்ள். அவ்வா� எ�த்த



அரி�ைய �ட�்ற்�க் ெகாணரந்்� ஆராதன �ரத்்��ன்
�ன்ேன ைவத்� நமஸ்காரம் ெசய்� அைதேய சைமத்�
ஸ்வா�க்� நிேவதனம் ெசய்��ட�் உண்ப�ம், இர�ல்
பலகாரம் ெசய்வ�ம் வழக்கம். இந்த வழக்கத்ைத
நாளைட�ல் இவ்�ரில் மற்றக் ��ம்பத்�ன�ம்
�ன்பற்றத் ெதாடங்�னர.் இன்�ம் உத்தமதான�ரத்�ல்
இ� நைடெபற்� வ��ன்ற�. 

வடமைலயப்ப�ைடய ��ம்பம் நல்ல
�ஸ்���ைடயதாக இ�ந்த�. அவ�க்�ப் �ன்
வந்தவரக்�ள் �நிவாைஸயெரன்பவர ் ஒ�வர.்
அவ�க்� ேவங்கட �ப்ைபயெரன்�ம், ேவங்கட
நாராயைணயெரன்�ம் இரண்� �மாரரக்ள்
இ�ந்தாரக்ள். இவ்��வ�ள் ேவங்கட �ப்ைபயெரன்பவர்
தம்�ைடய மாமனார ் ஊரா�ய �ைரக்கா��க்�ச்
ெசன்� தம் மைன�க்� ஸ்�ரீதனமாகக் �ைடத்த
நிலங்கைள ைவத்�க்ெகாண்� அவ்�டத்�ேல
நிைலயாக வாழ்ந்� வரலா�னர.் ேவங்கட
நாராயைணயர ் என்பவர ் உத்தமதான�ரத்�ேலேய
தம்�ைடய நிலங்கைளக் கவனித்�க் ெகாண்�
ெசௗக்�யமாக வ�த்� வந்தார.் 

இவ்�ரி��ந்த எல்ேலா�ம் ேதகபலம்
�க்கவரக்ளாக இ�ந்தாரக்ள். அவரக்�ைடய
உட�ைழப்�ம் �த்தமான வாழ்க்ைக�ம் அவரக்�க்�ப்
�ன்�ம் பலத்ைதத் தந்தன. ேமற்��ய ேவங்கட
நாராயைணயர ் மாத்�ரம் ெம�ந்தவராக
இ�ந்தைம�ன் அவர� ெம�� �ளக்கமாகத் ெதரிந்த�.
அவர� ெம�வான ேதகேம அவ�க்�ச ் �றந்த
அைடயாளமா�ற்�. அதனால் 'ேசானன்' என்� அவ�க்�
ஒ� படட்ம் �ைடத்த�. ேசானிெயன்�ம்,
ேசானெனன்�ம் ெம�ந்தவைன அைழப்ப� இந்நாட�்
வழக்கெமன்ப� பல�க்�ம் ெதரிந்த ெசய்�தாேன?
அவர ் இ�ந்த �டை்டச ் 'ேசானன் ஆம்' (ேசானன் அகம்)
என்� �ற்காலத்தா�ம் வழங்� வ�வ�ண்�. அந்த
��தான் எங்கள் ��. அவேர என்�ைடய ெகாள்
பாடட்னார;் என்�ைடய பாடட்னா�க்�த் தந்ைதயார.் 



�ரரக்ள் இறந்தால் கல் நாட�் வ�ப�வ� பைழய
வழக்கம். அந்தக் கல்ைல '�ரக்கல்' என்� ெசால்வாரக்ள்.
இப்ப�ேய ப��ரைதகள் இறந்த இடத்ைதேயா அவரக்ள்
ஞாபகத்ைதேயா ��க்�ம் கல்ைல 'மாஸ�க்கல்' என்�
��வர.் இறந்த �ற� அவரக்ைள இந்தக் கல்ெலல்லாம்
ஞாபகப்ப�த்��ன்றன. எங்கள் ெகாள் பாடட்னார்
உ�ேரா� வாழ்ந்த காலத்�ேலேய அவ�ைடய
ஞாபகத்�ற்� அைடயாளமாக ஒ� கல் ஏற்பட�்�டட்�.
அந்தக் கல் இன்�ம் உள்ள�. அ�. மற்ற அைடயாளக்
கற்கைளப்ேபால் உபேயாகப்படாமல் இல்ைல;
எல்ேலா�க்�ம் உபேயாகப்பட�் வ��ற� - 

எங்கள் ஊரக்் �ளத்�ப் ப�த்�ைற�ல் 'ேசானப்
பாடட்ா கல்' என்ற ஒ� கல் இ�க்�ற�. �ளத்�ல்
நீரா��ட�் வ� வ�ப்பா��ந்த அந்தக் கல்�ேலேய
ேவங்கட நாராயண ஐயர ் ேவஷ்� �ைவப்பாராம்.
அதனால் அந்தக் கல்�க்� அப்ெபயர ்நிைலத்��டட்�.
எவ்வளேவா ேபரக்ள் எவ்வளேவா கற்களில் �ைவத்�
இ�ப்பாரக்ள். ஆனால், எல்லாக் கல்�க்�ம் ெப�ைம
உண்டா�றதா? இன்�ம் அந்தக் �ளத்தங்கைரக்
கல்ைலக் கா�ம்ெபா��, 'சாஸன�ல்லாத இந்த
ெவ�ம் கல், நம் ெகாள் பாடட்னாரின் ெபயைர
நிைனப்�ட�்�ன்ற�: இ�ல் அவ�ைடய ைக
பட�்�க்�ற�' என்ற எண்ணத்�னால் என்�ைடய
ைககள் தாேம ���ம். 

அத்�யாயம் 3 
எ� பா�டனா� 

என் பாடட்னாரா�ய ேவங்கடாசல ஐயெரன்பவர்
ேவங்கட நாராயண ஐய�ைடய �த்த �மாரர.் அவ�க்�
ஐயாக்�ட�் ஐயெரன்ற ஒ� தம்� இ�ந்தார.்
ேவங்கடாசல ஐய�ைடய மைன� ெபயர்
ெசல்லத்தம்மாள். அந்த அம்மாேள என்�ைடய
பாட�்யார;் அவ�ைடய தகப்பனாரா�ய
ஓதனவேன�வரர ் * என்பவர ் த�ழ் �த்�வான்; தாயார்



கனம் ��ஷ்ைணயெரன்�ம் சங்�த �த்�வா�ைடய
சேகாதரி. 

இங்ஙனம் சங்�த�ம் த��ம் கலந்த ��ம்பத்�ேல
�றந்த என் பாட�்யார ்நன்றாகப் பா�வார.் அவ�க்�ப்
பல �ரத்்தனங்கள் பாடம் உண்�. என் பாடட்னார்
க�ைமயாக நடத்�னா�ம் ெபா�ைம�டன் அடங்�
நடப்பார.் அவர ்சாதம் �ைசந்� ைக�ல் ேபாட நான் ��
�ராயத்�ல் சாப்�ட�்�க்�ேறன். 

என் பாடட்னார ் காலத்�ல் எங்கள் ��ம்பத்�ல்
கடன் ஏற்படட்ைமயால் அவர ் தம்�ைடய நிலத்ைதப்
ேபாக்�யம் ைவத்�ப் பணம் வாங்�ப் பைழய கடைன
அைடத்தார.் நிலத்ைத ைவத்�க்ெகாண்� பா�காத்�
அ�ல் வ�ம் வ�வா�னால் �கமாக வாழ்ந்�வ�ம்
நிைல���ந்த அவ�க்�, அந்நிலத்ைதப்ேபாக்�யம்
ைவப்பதால் �வனத்�க்�க் கஷ்ட�ண்டா�ெமன்�
ெதரி�ம். ஆனா�ம், கடைன ைவத்�க் ெகாண்�
உண்�ம் உண� அவர ் உடம்�ல் ஒடட்�ல்ைல .
'கடனில்லாச ் ேசா� கால் வ�� ேபா�ம்' என்ப�
பழெமா�. 'ஏதாவ� ேவைல ெசய்� சம்பா�க்கலாம்;
கடன் நிரப்்பந்தம் மட�்ம் �டா�' என்� எண்ணித்
�ணிந்� ேபாக்�யத்�க்� ைவத்��டட்ார.் 

அவ�க்�த் த���ம், ஸம்ஸ்��தத்��ம்,
கணக்��ம் நல்ல பழக்கம் இ�ந்� வந்த�. ஆைகயால்,
'�வனத்�க்� என்ன ெசய்ேவாம்!' என்� ஏங்காமல் ஒ�
பள்ளிக்�டம் ைவத்�ப் பல �ள்ைளக�க்�ப் பாடம்
ெசால்�க் ெகா�க்க ஆரம்�த்தார.் அவரிடம் பலர்
ப�த்தாரக்ள். அந்தப் �ள்ைளகளின் �லமாகக்
�ைடக்�ம் வ�ம்ப�ையக் ெகாண்� அவர ் ெசடட்ாகக்
��த்தனம் ெசய்� வந்தார.் அவ�க்� 'அம்மணியம்மாள்'
என்ற ஒ� ெபண்�ம், ேவங்கட �ப்ைபயர,்
�நிவாைஸயர ்என்�ற இரண்� �ள்ைளக�ம் �ைறேய
�றந்தனர.் ேவங்கட �ப்ைபயேர என்�ைடய
தந்ைதயார.் 



என் பாடட்னாைர எனக்� நன்றாக
ஞாபக��க்�ற�. எனக்� அரிச�்வ� ெசால்�க்
ெகா�த்தவர ் அவேர. எவ்வளேவா ெதய்வ
ஸ்ேதாத்�ரங்கைள வாய்ப் பாடமாகச ் ெசால்�க்
ெகா�த்��க்�றார.் அைவ இப்ேபா� மறந்�
ேபாய்�டட்ன. ஆனால், அவர ் ெகா�த்த பலமான
அ�கைள மாத்�ரம் நான் மறக்க�ல்ைல . 

அவர ் உபாத்�யாயராக இ�ந்த நிைல எனக்�
ஞாபகத்�க்� வர�ல்ைல. அவைரத் தாத்தாவாக ��ய
நிைல�ல் பாரத்்த ஞாபகந்தான் இ�க்�ற�. அவர்
�வந்தராக இ�க்�ம்ேபாேத என் பாட�்யார்
காலஞ்ெசன்��டட்ார.் அதன் �ற� எங்கள்
பாடட்னா�க்� ேவண்�ய உபசாரங்கைள என்�ைடய
தாயார ்ெசய்� வந்தார.் 

அவ�க்�, என் தந்ைதயாரிடம் ��ந்த அன்�
இ�ந்த�. தம்�ைடய மரண காலத்�ல் அவர ் அ��ல்
இ�க்க ேவண்�ெமன்� ��ம்� அங்ஙனேம இ�க்கச்
ெசய்தார.் இைடேய �ல மாதங்கள் என் தந்ைதயார,்
��ய தந்ைதயா�டன் ெவளி��க்�ச்
ெசன்��ந்தேபா� என் பாடட்னார ் �க�ம்
கலக்கமைடந்��ந்தார.் ஒவ்ெவா� நா�ம் என்
தகப்பனார� வரைவ எ�ரப்ாரத்்�க்
ெகாண்ேட��ந்தார.் ஒ� நாள் அவர ் ஊரி��ந்�
வந்��டட்ார ் என்�ம், ெத�க்ேகா��ல்
வ��றாெரன்�ம் ெதரிந்தேபா� மனத்��ள் இ�ந்த
உணரச்�் ெபாங்� வந்த�: என்ைனக் �ப்�ட�், "சாமா,
உங்கப்பா வந்�டட்ாண்டா!" என்� ெசால்��ட�் அழ
ஆரம்�த்தார.் தாையப் �ரிந்��ந்த �ழந்ைத �ண்�ம்
தாையக் கா�ம்ெபா�� அ�வ�ேபால இ�ந்த� அ�.
அன்� எந்த உ�வத்�ல் இ�ந்தால்தான் என்ன?
�ரி�னால் ெபரிய �க்கத்ைத உண்டாக்�வ�ல் எல்லாம்
ஒன்�தான். 

��ய ப�வத்�ல் தம்�ைடய மைன�ைய இழந்த
வ�த்தத்தா�ம் �ள்ைளைய அ�க்க� �ரிவதனால்



உண்டா�ம் �யரினா�ம் அவ�க்� மனக்கலக்கம்
இ�ந்ேத வந்த�. தம்ைம ஒ�வ�ம் சரியாகக்
கவனிக்க�ல்ைல என்ற எண்ண�ம் இ�ந்த�. அவ�க்�
இன்ன இன்ன ேவண்�ெமன்பைத என் தாயா�க்�
அ��க்�ம் �தனாக நான் இ�ந்ேதன். என்
பாடட்னா�க்�த் �� ெசல்�ம் உத்�ேயாகத்�னால்
எனக்�, 'கத்தாரிக்காய்த் ெதாைகயல்' என்� இளைம�ல்
ஒ� ெபயர ்�ைடத்த�. அதற்�த் தாத்தாேவ காரணம். 

தாத்தா காைல�ல் எங்கள் �ட�்க்� எ�ர ் �ட�்த்
�ண்ைண�ல் ெவ�ல் காய்ந்�ெகாண்�
உடக்ாரந்்��ப்பார.் தகப்பனார ்ஊரில் இல்லாத காலம்
அ�. என் தாயார ் என்ன சைமயல் ெசய்வெதன்�
தாத்தாைவக் ேகட�்வ�ம்ப� என்ைன அ�ப்�வார.்
அக்காலத்�ல் எனக்� ஆ� �ராயம் இ�க்�ம் - 

நான் ேபாய், "இன்ைறக்� என்ன சைமயல்
ெசய்�ற�?" என்� ேகடே்பன். 

அவர,் "சைமயலா..." என்� நீட�்வார.் அவ�க்�
எல்லாம் ெவ�ப்பாகத் ேதாற்�ம். "சைமயல்தாேன?
மண்ணாங்கட�், ெத�ப் ���, சாம்பல் ெகா�க்கடை்ட"
என்பார.் அவ�க்� இந்த உலகத்�ேல உள்ள ெவ�ப்�ன்
அைடயாளம் அந்த வாரத்்ைதகெளன்� எனக்� அப்ேபா�
ெதரியா�. 

����ெவன்� ஓ�ப்ேபாய்த் தாயாரிடம் தாத்தா
ெசான்னைத அப்ப�ேய ஒப்�ப்ேபன். "ேபாடா
ைபத்�யம்! என்ன சைமயல் பண்�வெதன்� ேபாய்க்
ேகட�் வா" என்� �ண்�ம் அன்ைனயார ்அ�ப்�வார.் 

நான் ம�ப��ம் ேபாய்த் தாத்தாைவக் ேகடே்பன்.
அவர ் ஆர அமர ேயா�த்��ட�், கத்தாரிக்காய்
இ�க்கா" என்� ேகடப்ார.் அதற்� ஒ� தடைவ
ஓ�ப்ேபாய்க் ேகட�் வந்� ப�ல் ெசால்ேவன். "�ஞ்சா
இ�க்கா" என்� அ�த்த ேகள்� ேபா�வார.் 

அதற்�ம் ஒ� �ைற ஓ�ப்ேபாய் வ�ேவன். 



"அந்தக் கத்தாரிக்காையச ் �ட�்ட�்..." ���
நி�த்�வார.் 

"ெதரியறதா? அைத நன்னாச ்�ட�்ட�்த் தாளிச�்க்
ெகாட�்..." 

அவர ்ெசால்�ம் வாரத்்ைதகளில் ஒவ்ெவான்�க்�ம்
ஹங்காரம் ெசய்� ெகாண்ேட இ�ப்ேபன்.
இல்லா�டட்ால், அவர ்ேபச�் ேமேல ேபாகா�. 

"தாளிச�்க் ெகாடட்றப்ேபா உ�த்தம் ப�ப்ைபச்
ேபாட�்�வா; அைதப் ேபாடச ்ெசால்லாேத. எண்ெணைய
அ�கமா �டச ்ெசால்லாேத." 

அப்ேபா� ேமெல�ம் ேகாபத்தால் ��� ேநரம்
ெமௗனம் ஏற்ப�ம். ம�ப��ம் ஆரம்�ப்பார:் 

"அைத அம்��ேல வச�் நன்னா ஓட�் ஓட�் ஓட�்
ஓட�் அைரக்க�ம்" 

அந்த 'ஓட�்' என்�ம் ெசால்ைல அவர ் பல �ைற
ெசால்�வார.் அப்ப�ச ்ெசால்�ம்ேபா� அவர ்ைககளின்
அ�நயத்ைதப் பாரத்்தால் உண்ைமயாகேவ
கத்�ரிக்காய்த் �ைவயைல அைரப்பவரக்ள் �ட
அவ்வள� �ரத்ைத ெகாள்ள மாடட்ாரக்ெளன்�
ேதாற்�ம். 

தாத்தா�ன் வாரத்்ைதகைளக் ேகட�்க் ெகாண்�
ெகாஞ்ச �ரம் ேபாேவன். அதற்�ள் ம�ப��ம் அவர,்
"ேடய், இங்ேக வாடா" என்� �ப்��வார.் "நான்
ெசால்ற� ெதரியறதா ? நன்னா ஓட�் ஓட�் அைரக்கச்
ெசால்�. உ�த்தம் ப�ப்ைப அ�ேல ேபாடேவண்டாம்"
என்� ம�ப��ம் எசச்ரிக்ைக ெசய்வார.் நான் ேகட�்க்
ெகாண்� அப்ப�ேய என் தாயாரிடம் ெசால்���ேவன். 

இப்ப� என் பாடட்னா�க்�ப் �ரியமான
கத்�ரிக்காய்த் �ைவய�ன் பக்�வத்ைதப் பற்��ம்
ேவ� �ஷயங்கைளப் பற்��ம் அவர ் ெசால்�ம்
சமாசாரங்கைள என் தாயாரிடம் ெசால்�ம் ேவைல



எனக்� அ�க்க� ேந�ம். இந்த ஸம்பாஷைணையக்
ேகட�்�க்�ம் அயலாரக்ள் எனக்� அந்தப் ெபயைர
ைவத்��டட்ாரக்ள். 

அந்தக் காலத்�ல் ெபண்க�ைடய நிைலதான்
�க�ம் கஷ்டமானதாக இ�ந்த�. மாமனார,் மா�யார,்
நாத்தனார ்�த�யவரக்ளால் அவரக்ள் ப�ம் கஷ்டங்கள்
ெப�ம்பாலான ��களில் உண்�. மற்ற எல்லா
�ஷயங்களி�ம் அக்கால வாழ்க்ைக �றந்ததாக
இ�ந்தா�ம், இந்த ஒ� �ஷயத்�ல் மாத்�ரம்
�ைறபாடாகேவ இ�ந்த�. 

எங்கள் பாடட்னார ் அ�க்க� ��ம் �ைறகைளக்
ேகட�்க்ெகாண்� என் தாயார ் �க்க ெபா�ைம�டன்
இ�ந்� வந்தார.் ஒ� நாள் என்ைன�ம்
அைழத்�க்ெகாண்� ஓர ் ஊ�க்�ச ் ெசல்�ைக�ல்
இைடேய 'மணஞ்ேசரி' என்�ம் �ராமத்�ல் தங்க
ேநரந்்த�. அப்ெபா�� மாைல ேநரம். நாங்கள்
தங்���ந்த �ட�்த் �ண்ைண�ல் தாவளிையப்
ேபாரத்்�க்ெகாண்� ஒ� �ழவர ் உடக்ாரந்்��ந்தார.்
அவர ் சந்�யாவந்தனம் ெசய்வதற்காகத் �ரத்்தம்
ெகாண்�வ�ம்ப� தம் ேபரைன ஏ�னார.் அவன் பஞ்ச
பாத்�ரத்�ல் �ரத்்தம் ெகாண்� வந்� ைவத்��ட�்
உத்தரணிையக் காண�ல்ைல என்றான். �ழவ�க்�க்
ேகாபம் வந்��டட்�. "ேபாய் நன்னாத் ேத�ப் பா�.
அவள் அங்ேக ெவந்நீர ் அ�ப்�க்�ள்ேள சாம்பல்ேல
ெசா����ப்பா, பா�" என்� ெசால்�ம்ேபாேத அந்தத்
ெதானி�ேல அவர ்�னம் ெவளிப்படட்�. 'அவள்' என்ற�
அவ�ைடய ம�மகைளத்தான் என்ப� நிசச்யம். 

அவர ்��ய வாரத்்ைதகள் என் தாயாரின் கா��ம்
��ந்தன; "ஓேகா! அங்ேகதான் இ�க்��ெரன்�
நிைனத்ேதன்; இங்ேக�ம் இ�க்��ரா?" என்� என்
தாயார ்அப்ேபா� ��ய வாரத்்ைதக�க்� அந்த இளம்
ப�வத்�ல் எனக்�ப் ெபா�ள் �ளங்க�ல்ைல ; �ற�
�ளங்�ய�. அந்த �ட�்�ம் ம�மகைளக் �ைற ��ம்
��ய மாமனார ்இ�ப்ப�ல் என் தாயா�க்� ஓர ்ஆ�தல்



உண்டா�ற்ெறன்ேற எண்��ேறன். இ� மனித
�பாவந்தாேன? 

எங்கள் ஊரில் �லர ்��ய �ராயத்�ல் சந்நியாஸம்
வாங்�க்ெகாண்� �ல காலம் இ�ந்� �ற�
�த்�யைடந்தாரக்ள். �ற�, அவரக்ள் ஓரிடத்�ல்
சமா��ல் ைவக்கப்படட்ாரக்ள். அவ்வா�ள்ள சமா�கள்
�ல. ஆனால், அைவ பா�காக்கப் பட�ல்ைல . �ல ��ய
ஸ்�ரீகள் அந்த இடத்�ல் சாணி தட�் உலரத்்�வாரக்ள். 

என் பாடட்னார ் ��ந்த அெசௗக்�யமாக
இ�ந்தேபா�, ஒ� ைவ�கர ் வந்�, "உமக்�த்தான்
வயசா��டட்ேத; ஆபத் சந்நியாஸம்
வாங்�க்ெகாள்�ேம" என்றார.் அைதக் ேகடட்ெபா��
என் பாடட்னார ் சந்நியாஸ ஆச�்ரமத்�ன்
ெப�ைமையேயா, அவ்வாச�்ரமத்�ற்�ரிய
ஒ�க்கங்கைளேயா எண்ண�ல்ைல.�ன்� சந்நியாஸம்
வாங்�க்ெகாண்டவரக்�ைடய சமா�களின் நிைலதான்
ஞாபகத்�க்� வந்த�. உடேன, "ஐையேயா! ேவண்டேவ
ேவண்டாம். நான் சந்நியாஸம் வாங்�க்ெகாண் டால்,
ேச��ம் �ப்�ச�்�ம் என் தைல�ல் சாணி �ைகத்�த்
தட�்வாரக்ள்! அந்தப் பத� எனக்� ேவண்டாம்!" என்�
��னார.் 

அந்தக் காலத்�ல் �ம்பேகாணத்�ல் தா�ல்தாராக
இ�ந்த �வ���ள்ைள என்பவர,் ஒ� சமயம் எங்கள்
�ட�்ற்� வந்��ந்தார.் அவ�க்�ம் என்�ைடய
தந்ைதயா�க்�ம் பழக்கம் உண்�. அதனால் அவர்
எங்கள் �ட�்ல் தங்� ஆகாரம் ெசய்தார.் ெசய்த �ற�
என் தந்ைதயார ் அவேரா� ேப�க்ெகாண்��ந்தார.்
�ற� என் பாடட்னாரிடம், "இவர ்தா�ல்தார;் ஏதாவ� நம்
��ம்பத்�க்�ச ்சகாயம் ெசய்யேவண்�ெமன்� நீங்கள்
ேகட�்க் ெகாண்டால் உபகாரம் ெசய்யக்��யவர.்
ெகாஞ்ச நா�ைக ேப�க்ெகாண்��ங்கள்' என்� ��
மரியாைதைய உத்ேத�த்� ெவளி�ேல இ�ந்தார.் 



பாடட்னார ் தா�ல்தாரிடம் ேபாய் ே�ம
சமாசாரங்கைள �சாரித்தார.் தா�ல்தா�ம் என்
பாடட்னாைரப் ப��க்� ே�மம் �சாரித்தார.்
அப்ேபா� சாதாரணமாக, "ெசௗக்�யமாகத்தான்
இ�க்�ேறன்" என்� அவர ் ெசால்ல�ல்ைல. "ஒன்�ம்
�க�ல்ைல. உடம்ேப சரிப்ப�வ�ல்ைல. வாய்க்�
ஒன்�ம் ேவண்���க்க��ல்ைல. வ�ற்�வ�
இ�க்�ற�. ஆகாரம் �ரணமாவ�ல்ைல " என்�
வரிைசயாகத் தம்�ைடய ெசாந்தக் �ைறகைளச்
ெசால்ல ஆரம்�த்��டட்ார.் ��ம்பத்�ச்
சமாசாரத்ைதேய அவர ் மறந்� ேபானார.் �வ��
�ள்ைள அவர ் ��ய �ஷயங்கைள
அைர�ங்�ைற�மாகக் கா�ல் ேபாட�்க் ெகாண்�
ேபாய்�டட்ார.் 

"அவரிடம் ��ம்பத்�க்� அ��லம் ெசய்ய
ேவண்�ெமன்� ேகடக்�ல்ைலேய! என்� என்
தந்ைதயார ்பாடட்னாைரக் ேகடட்ார.் 

"மறந்� ேபாய்�டே்டன். மற்ெறா� சமயம் வந்தால்
பாரத்்�க்ெகாள்ளலாம்" என்� அவர ் �ைட ��னார.்
மற்ெறா� சமயம் வரேவ�ல்ைல . என் பாட�்யார ்இறந்�
இரண்� வ�ஷங்க�க்�ப் �ற�, என் பாடட்னா�ம்
இம்மண்�லக வாழ்ைவ நீத்தார.் 

அவர ் மரணாவஸ்ைத�ல் இ�ந்தேபா�
�ட�்�ள்ளவரக்ைள ஒவ்ெவா�வராக அைழத்�
அவரக்�க்� ஏற்றவண்ணம் �த்� ெசால்�க்ெகாண்�
வந்தார.் என் தாயாைர அைழத்�, "நீ எனக்� எவ்வளேவா
உபசாரம் ெசய்��க்�றாய். நான் உன்ைனப் பல
சமயங்களில் க�ந்� ேப���க்�ேறன். வ�த்தப்படாேத.
நீ நல்ல ெபண்" என்� ெசால்��ட�்த் தம்
தைலமாட�்�ள்ள �� �டை்டைய எ�த்தார.் அ�ல் ஒ�
��சை்ச ெமல்ல அ�ழ்த்தார.் "இைவகைள நான்
ெந�நாளாக ைவத்��க்�ேறன். எனக்� �க�ம்
உபேயாகமாக இ�ந்தன. இந்தா, என்�ைடய ஞாபகமாக
இைவகைள ைவத்�க்ெகாள். உனக்� ேவ� என்ன தரப்



ேபா�ேறன்! நீ ே�மமா��ப்பாய்" என்� இரண்�
பைழய ஊ�கைள எ�த்�க் ெகா�த்தார.் என் தாயார்
அவற்ைறப் பக்�ேயா� வாங்�க்ெகாண்டார.் என்
பாடட்னார,் அ�க்க� தம்�ைடய வஸ்�ரத்ைத அந்த
ஊ�கைளக் ெகாண்� ைதத்�க்ெகாள்வார.் என் தாயார்
அவற்ைறப் பல வ�ஷங்கள் வைர�ல் பா�காத்�
வந்த�ண்�. 

அவ�ைடய ��ைமப் ப�வத்�ன்
நிகழ்ச�்கைளத்தான் நான் ஞாபகத்�ல் ைவக்க
��ந்தெதன்றா�ம், அைவகைளக் ெகாண்ேட
அவ�ைடய இயல்ைப அ�ந்�ெகாள்ள ��யா�.
��ைமப் ப�வத்�ல் �ல இயல்�கள் எல்ேலா�க்�ேம
உண்டாவ� வழக்கம். 

அவர ் �யற்��ள்ளவர.் �வனாதாரமாக இ�ந்த
நிலத்ைதப் ேபாக்�யம் ைவத்�க் கடைனத் �ரத்்த�.
அவ�ைடய ைதரியத்ைத�ம் மானத்ைத�ம்
ெவளிப்ப�த்�ய�. அவர ்�ற� �வனத்�ன் ெபா�ட�்ப்
பள்ளிக்�டம் ைவத்� உபாத்�யாயராக இ�ந்�
ெகௗரவமாக வாழ்ந்� வந்தார.் இந்த �ஷயங்கள்,
அவ�க்�ப் ெப�ைமையத் த�வதற்�ரியன. 

* 'ெதனவேன�வரர'் என்ப�. ��சே்சாற்�த்�ைற
என்�ம் ஸ்தலத்�ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள �வெப�மான்
��நாமம். 

அத்�யாயம் 4
சில ெப�ேயா�க� 

ஐயாக்�ட�் ஐயர ் என் ��ய பாடட்னாரா�ய
ஐயாக்�ட�் ஐயர,் �த�ல் நன்றாக ேவதாத்�யயனம்
ெசய்தார;் �ற� வடெமா��ல் கா�ய நாடகங்கைளக்
கற்றார;் இராமாயணம், பாரதம், பாகவதம், ஹாலாஸ்ய
மாஹாத்�யம் �த�யவற்ைறப் ப�த்� உபந்நியாசம்
ெசய்�ம் �றைம அவரப்ால் இ�ந்த�; ைவத்�யம்,
ேஜா�ஷம், மந்�ரம், ேயாகம் இவற்��ம் அவ�க்� நல்ல



ப�ற்� உண்�: சங்�த�ம் வ�ம்; மைலயாளத்�ல்
இ�ந்த ஒ� ெபரியாரிடம் மந்�ர உபேதசம் ெசய்�
ெகாண்டார.் 

ஒ�வர�்ன் ஒ�வராக �ன்� மைன�யைர அவர்
மணந்�ெகாண்டார.் �வ�ம் காலம் ெசன்றனர.்
அவ�க்�க் �ழந்ைதெயான்�ம் �றக்க�ல்ைல.
��ம்பத்�க்�ரிய நிலம், கடன் ெதால்ைல�னால்
ேபாக்�யம் ைவக்கப்படட் �ற� அவர்
உத்தமதான�ரத்�ல் ஒ��த �யற்���ன்� இ�ப்பைத
��ம்ப�ல்ைல. தம்�ைடய தைமயனார ் பள்ளிக்�டம்
ஒன்ைற நடத்த ஆரம்�த்தைத அ�ந்�ம் அந்தக்
�ராமத்�ேல அைடபட�்க் �டப்ப� அவ�ைடய
இயல்�க்� �ேராதமாக இ�ந்� வந்த�. �ராணப்
�ரசங்கம் ெசய்பவரக்�க்� அந்தக் காலத்�ல்
இந்நாட�்ல் நல்ல ம�ப்� உண்�. ஆத�ன் எங்ேக
ேபானா�ம் தமக்� �வனத்�ற்� �ைற�ல்ைல
ெயன்பைத ஐயாக்�ட�் ஐயர ் உணரந்்�
த�ழ்நாட�்�ள்ள பல ஊரக்�க்�ச ் ெசன்� �ராணப்
�ரசங்கங்கள் ெசய்யத் ெதாடங்�னார.் 

அவேரா ஏகாங்�; அ�க ஆைசயற்றவர;்
ஜனங்க�ைடய மனத்ைதக் கவரவ்தற்� ேவண்�ய
இயல்�கள் அவரிடம் நிரம்���ந்தன. அவ�ைடய �ைஜ
�க�ம் �றப்பாக இ�க்�ம். � பஞ்ச�க ஆஞ்சேநயர்
�ைஜைய�ம் அவர ்ெசய்� வந்தார.் அவர ்�ைஜ ெசய்த
�க்�ரகம் இப்ெபா�� உத்தமதான�ரம் �வாலயத்�ல்
ைவக்கப் ெபற்� ஆராதைன ெசய்யப்பட�் வ��ற�. 

ெசன்ற இடங்களிெலல்லாம் அவ�க்�ச ் �றப்�
உண்டா�ற்�. ெதய்வ பக்��ம், ேஜாஸ்யம், மந்�ரம்
�த�யைவகளில் �க�ம் உ��யான நம்�க்ைக�ம்
�ராமத்�ல் உள்ளவரக்ளிடம் இ�ந்தன. ஆத�ன்
ஐயாக்�ட�் ஐயைர ஒ� ெபரிய ேயா�ெயன்�ம்,
ஞானிெயன்�ம், ஆசாரியெரன்�ம் பலர ் ேபாற்�ப்
பாராட�் வந்தனர.் அவர ் மணி மந்�ர ஔஷதங்களின்
�லமாகப் பல�க்� உபகாரம் ெசய்� வந்தார,் 



அவைர நான் நன்றாகக் கவனித்��க்�ேறன்.
இைட�ைடேய �ல காலங்களில் அவர ்உத்தமதான�ரம்
வந்� �ல நாடக்ள் தங்�வார.் அக்காலங்களில் எல்லாம்
அவைரச ்�ற்� ஜனங்கள் ��க்ெகாண்ேட இ�ப்பாரக்ள்.
ஒ�வ�க்� ேஜாஸ்யம் ெசால்வார:் மற்ெறா�வ�க்�
மந்�ரிப்பார:் ேவெறா�வ�க்� ம�ந்� சரக்�கைளச்
ெசால்வார.் இர�ல், �ராணப் �ரசங்கம் ெசய்வார.்
ெப�ம்பா�ம் தாேம சைமயல் ெசய்�ெகாண்�
உண்பார;் அய�டங்களில் உண்ப�ல்ைல . 

உத்தமதான�ரத்�ல் �ளத்�ன் ேமல்கைர�ல்
இப்ெபா�� பள்ளிக்�டம் உள்ள இடத்�ல் ஓர ்ஆ�ரமம்
அைமத்�க் ெகாண்� அ�ல் அவர ் ேயாகாப்�யாசம்
ெசய்� வந்தார.் �னந்ேதா�ம் காைல�ல் ேயாகப்
படை்டையத் தரித்�, ேயாக தண்டத்ைத�ம்
ஊன்�க்ெகாண்� ேயாகம் ெசய்ய உடக்ாரந்்���வார.் 

மணிக்கணக்காக அந்நிைல�ேலேய
அமரந்்��ப்பார.் மத்�யான்னத்�ல் �ைஜ
ெசய்�ம்ேபா� யாராக இ�ந்தா�ம் அவர�
ேதாற்றத்ைதக் கண்� ஈ�படாமல் இ�க்க ��யா�. 

வானெவளி�ல் உத்ஸாகமாகப் பறந்� ெசல்�ம்
பறைவையப்ேபால் அவர ் வாழ்ந்� வந்தார.் மைன�
இல்ைல, �ள்ைள இல்ைல என்ற கவைல ��தள�ம்
அவ�க்� உண்டாக�ல்ைல. அவர ் ஒ� 'ேயா�'
ெயன்பைத அந்த நிைல காட�்ய�. எ�ப� �ராயத்�க்�
ேமல் அவர ் வாழ்ந்��ந்தார.் இறக்�ம் வைர�ல் அவர்
தைல நைரக்கேவ�ல்ைல . 

த�ழ் �த்�வான்கள் 

எங்கள் பந்�க்களில் த�ழ் �த்�வான்க�ம் �லர்
உண்�. �ன்ேன ��ய என் பாடட்னாரின்
மாமனாரா�ய ஓதனவேன�வைரயெரன்பவர ் த�ழ்
இலக்கண இலக்�யங்கைளக் கற்�த் ேதரந்்தவர.்
சங்�தத்��ம் அவ�க்� நல்ல பழக்கம் இ�ந்த�. அவர்
த��ல் �ரசங்கம் ெசய்�ம் �றைம�ைடயவர.் அ�க்க�



��சே்சரி �த�ய ெவளி�ரக்�க்�ச ் ெசன்�
���ைளயாடல், கம்ப ராமாயணம், பாரதம் �த�ய
�ல்கைளத் ெதாடரந்்� �ல நாடக்ள் �ரசங்கம்
ெசய்��ட�் ஊரார ்அளிக்�ம் சம்மானங்கைளப் ெபற்�
வ�வார.் 

உத்தமதான�ரத்�ல் '�ங்கப்ைபயர'் என்ற
�த்�வான் ஒ�வர ் இ�ந்தார.் அவ�ம் த�ழ்ப் �லைம
��ந்தவர;் ெசய்�ள் இயற்�ம் ஆற்ற�ம் உைடயவர;்
சங்�தப் ப�ற்��ம் ெபற்றவர;் கம்ப ராமாயணப்
�ரசங்கம் ெசய்வ�ல் �கழ் வாய்ந்தவர ், 

அவர ் பல த�ழ்க் �ரத்்தனங்கைள
இயற்���க்�றார.் �ம்பேகாணத்�க்� அ�ேக�ள்ள
'�வா�மைல' என்�ம் �ப்�ரமணிய ஸ்தல �ஷயமாக
ஒ� �றவஞ்� நாடகத்ைத அவர ்பா� அரங்ேகற்�னார.்
உத்தமதான�ரம் ேகா���ள்ள அம்�ைகயா�ய �
ஆனந்த வல்� ��ம், மகா கணப��ன் ��ம் பல
�ரத்்தனங்கைள அவர ்இயற்���க்�ன்றார.் அவற்ைற
அக்காலத்�ல் எங்கள் ஊரில் அவர ்�மாரரக்�ம் �ற�ம்
பாடக் ேகட�்�க்�ேறன். இப்ெபா�� ஒ� �ரத்்தன�ம்
�ைடக்க�ல்ைல . 

சங்�தத்��ம் சா�த்�யத்��ம் வல்ல
�த்�வான்கள் பலர ் த��ல் �ரத்்தனங்கைள
இயற்���க்�றாரக்ள். பா�ேவா�ம்
பாராட�்ேவா�ம் இல்லாைமயால் வரவர
அக்�ரத்்தனங்கள் மைறந்�ேபா�ன.
ஆ�ரக்கணக்கான த�ழ்க் �ரத்்தனங்கள்
இந்நாட�்ல் �ன்� வழங்� வந்தன. கரந்ாடக
ராகங்களின் க�க்� �க�ம் ெபா�த்தமாக அைவ
அைமந்��ந்தன. அன்� நான் ேகடட் அைவ இன்�
இ�ந்த�டம் ெதரியாமல் மைறந்� ேபாய்�டட்ன.
"த��ல் �ரத்்தனங்கேள இல்ைல" என்� �ற�ம் �லர்
அஞ்�வ�ல்ைல . எல்லாம் சற்ேறறக்�ைறய அ�ப�
வ�ஷங்களில் நிகழ்ந்த மா�பா�. இந்த மா�பாட�்ன்



ேவகத்�ேல �ங்கப்ைபயரின் சா�த்�யங்க�ம்
அகப்பட�் மைறந்தன. 

�ங்கப்ைபய�க்�ச ் ேசஷ�ைவயர,் சா�நாைதயர்
என்ற இரண்� �மாரரக்ள் இ�ந்தாரக்ள்.
தந்ைதயாைரப்ேபால் அவரக்ள் த���ம் சங்�தத்��ம்
ப�ற்��ம், வாக்�வன்ைம�ம் ெபற்��ந்தாரக்ள்.
ஊரே்தா�ம் ெசன்� அ�ணாசல க��ன் இராமாயணக்
�ரத்்தனங்கைளப் பா�ப் ெபா�ள் ெசால்�க்
காலே�பம் ெசய்� வந்தனர.் அவ்வா�
ெசால்�ம்ெபா�� இைட�ைடேய கம்ப
ராமாயணத்���ந்� சந்தரப்்பத்�ற்� ஏற்ற
ெசய்�டக்ைள இைச�டன் ெசால்�க் ேகடே்பாைர
ம�ழ்�ப்பாரக்ள். அவரக்�ைடய இனிய சாரீர�ம்,
அ�ணாசல க� இராமாயணக் �ரத்்தனங்களின்
அைமப்�ம், கம்ப ராமாயணச ் ெசய்�டக்ளின்
ெபா�ளாழ�ம் ேகடே்பார ்மனத்ைதக் கவரந்்தன. 

அந்தக் காலத்�ல் த�ழ்நாட�்ல் இராமாயண, பாரத,
பாகவதங்களி�ம் �ராணக் கைதகளி�ம் ஜனங்க�க்�
அ�க ��ப்பம் இ�ந்த�. �லவரக்ள் �ராணங்கைளப்
பா�வ�ல் ஈ�படட்னர.் ��ச�்ராப்பள்ளிையச ் சாரந்்த
பம்பரஞ் �ற்�ெயன்�ம் ஊரி��ந்த �ப்ைபயெரன்�ம்
�த்�வான் ஒ�வர ் ம�ல்ராவணன் சரித்�ரத்ைதத்
த��ல் �ரத்்தனங்களாகப் பா���ந்தார.் அசச்ரித்�ரக்
�ரத்்தனங்கைள�ம் அவ்�ரண்� சேகாதரரக்�ம்
கற்�க்ெகாண்� �ல �ல இடங்களில் அவற்ைறப் பா�ப்
ெபா��ைரத் � வந்தாரக்ள். இராமாயணக்
�ரத்்தனங்கைளப் பா�ைக�ல் இைட�ைடேய கம்ப
ராமாயணச ் ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்வ�ேபால,
ம�ல்ராவணன் சரித்�ரக் �ரத்்தனத்ைதப் பா�ப்
ெபா�ள் ெசால்�ைக�ல் உபேயா�ப்பதற்� அசச்ரித்�ர
சம்பந்தமான ெசய்�டக்ள் இல்ைல; ஆத�ன்
சந்தரப்்பத்�ற்� தக்கப� ேவ� ெபா�வான
ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்� வந்தாரக்ள். ஆனா�ம்
அசச்ரித்�ர சம்பந்தமான பாடல்கள் இல்ைலேயெயன்ற
�ைற அவரக்�க்� இ�ந்� வந்த�. 'அப்பா இ�ந்தால்



அவைரப் ��ய ெசய்�டக்ைளப் பா�ம்ப� ெசால்லலாம்.
இப்ேபா� யார ் நமக்�ப் பா�த் த�வாரக்ள்?" என்�,
அவரக்ள் எண்ணி வ�ந்�னாரக்ள். 

இவ்வா� இ�க்�ம்ேபா� ஒ� சமயம், அவரக்ள்
��ச�்ராப்பள்ளிக்� அ���ள்ள '�வா�ர'் என்�ம்
ஊ�க்�ச ்ெசன்��ந்தாரக்ள். அங்ேக அவரக்ள் �ல நாள்
தங்� இராமாயணக் �ரத்்தன காலே�பம் ெசய்�
காலம் க�த்தாரக்ள். இைடேய ஒ� நாள் அவ்��க்�த்
�ரி�ர�ரம் மகா �த்�வானா�ய � �னாட�்�ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ள் வந்��ப்பதாகக் ேகள்��ற்றாரக்ள்.
�ள்ைளயவரக்ள் �ரி�ர�ரத்�ல் வ�த்�வந்த காலம்
அ�. அவ�ைடய ெப�ைம அந்நகரத்ைதச ் �ற்��ள்ள
இடங்களிெலல்லாம் பர���ந்த�. 

ேசஷ�ைவய�ம் சா�நாைதய�ம் அப்�லவர�்ரான்
வந்��ப்ப� ெதரிந்�, ெந� நாடக்ளாகத் தங்கள்
மனத்���ந்த �ைறைய நிைறேவற்�க்
ெகாள்ளலாெமன்ற எண்ணத்ேதா� ெசன்� அவைரக்
கண்� ேப�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள். த�ழ்
�த்�வான்கைளக் கண்டால் உபசரித்� அன்ேபா�
உபகாரம் ெசய்வ� அப்ெபரியா�ைடய வழக்கம். த�ழ்க்
கல்��ல் ஒ�வ�க்�ச ் ��தள� அன்��ந்தா�ம்
அைதப் ெபரிதாகப் பாராட�் ஊக்க�ட�்வார.் 

இரண்� சேகாதரரக்�ம் தம்�ைடய வரலாற்ைறக்
��னாரக்ள். தம் தந்ைதயார ் இயற்�ய
�றவஞ்����ந்� �ல பாட�்க்கைளப் பா�க்
காட�்னாரக்ள். 

�ள்ைளயவரக்ள் :- எல்லாம் நன்றாக இ�க்�ன்றன.
த�ழ் �த்�வானா�ய உங்க�ைடய தந்ைதயாைர நான்
பாரா�டட்ா�ம் உங்கள் இயல்ேப அவ�ைடய
ெப�ைமைய �ளக்��ன்ற�. உங்க�க்�ம் ெசய்�ள்
இயற்�ம் பழக்கம் உண்ேடா ? 

சேகாதரரக்ள் :- இல்ைல ; இனிேமல்
பழ�க்ெகாள்வ�ம் இயலாத காரியம். தங்களிடம் ஒ�



ேவண்�ேகாள் ெசய்�ெகாள்ள வந்��க்�ேறாம் . 

�ள்ைள :- என்ன அ�? 

சேகா :- பம்பரஞ்�ற்�ெயன்�ம் ஊரினரா�ய
�ப்ைபயெரன்பவர ்இயற்�ய ம�ல்ராவணன் சரித்�ரக் 

�ரத்்தனங்கைள நாங்கள் பா�ப் ெபா�ள்
ெசால்வ�ண்�. அசச்ரித்�ர சம்பந்தமான ெசய்�டக்ள்
இ�ப்�ன் இைட�ைடேய ெசால்ல அ��லமாக
இ�க்�ம். தாங்கள் �ல க�கள் இயற்�த் தந்தால்
இைச�டன் பா� யாவைர�ம் ம�ழச ் ெசய்�
�ைழப்ேபாம். 

�ள்ைள :- அப்ப�ேய ெசய்� த��ேறன். 

இவ்வா� ெசால்� அக்க�ஞர ் அங்��ந்தேபாேத
ம�ல்ராவணன் சரித்�ரத்ைத அவரக்ைளச ் ெசால்லச்
ெசய்� ேகட�் அதைன �� ெசய்�டக்ளாக எளிய
நைட�ல் பா�யளித்தனர.் அந்த இரண்�
�த்�வான்க�ம் அளவற்ற ��ப்�ைய�ம்
சந்ேதாஷத்ைத�ம் அைடந்தாரக்ள். அ��தல் தங்கள்
�ைற நீங்�ய அவரக்ள் ம�ல்ராவணன் சரித்�ரக்
�ரத்்தனங்கைளப் பா�ம்ேபா� அசச்ரித்�ரச்
ெசய்�டக்ைள�ம் இைட�ைடேய ��ப் ெபா�ள்
�ரித்� வந்தனர.் 

அவ்��வைர�ம் நான் பாரத்்�ப் பழ���க்�ேறன்.
�ற்காலத்�ல் சா�நாைதயர ் உத்தமதான�ரத்�ல் �ல
வ�ஷங்கள் பள்ளிக்�டம் ைவத்��ந்தார.் அவரிடம்
நான் இளைம�ல் �ல காலம் ப�த்த�ண்�. அவேர
இவ்வரலாற்ைற எனக்�ச ்ெசான்னார.் 

அத்�யாயம் 5 

கன� கி��ைணய� 
ெசன்ற �ற்றாண்�ல் த�ழ்நாட�்ல் இ�ந்�

�கழ்ெபற்ற சங்�த �த்�வான்க�ள் இவர ் ஒ�வர.்



என்�ைடய பாட�்யா�க்� இவர ்அம்மான். இவ�ைடய
இயற்ெபயர ் ��ஷ்ைணயெரன்ப�. சங்�த
மாரக்்கங்களா�ய கனம், நயம், ேத�கம் என்�ம்
�ன்ற�ள் ஒன்றா�ய கன மாரக்்கத்ைத �க்க
ஊக்கத்�டன் அப்�யாசம் ெசய்� அ�ல் �றந்த
�றைமையப் ெபற்றார.் 

இவர ்உைடயாரப்ாைளயம் தா�கா�ல் உள்ளதா�ய
'��க்�ன்றம்' என்ற ஊரிேல �றந்தவர.் இவ�ைடய
பரம்பைர�னர ்சங்�த �த்�வான்கள். இவ�க்� நான்�
தைமயன்மாரக்ள் இ�ந்தனர.் அவரக்�ம் சங்�தத்�ல்
ப�ற்��ள்ளவரக்ேள. ஆ��ம் சேகாதரர ் ஐவரி�ம்
�த்தவரா�ய �ப்பராைமயெரன்பவ�ம், யாவரி�ம்
இைளயவரா�ய ��ஷ்ைணய�ம் சங்�த
சா�த்�யங்களில் ெப�ைம ெபற்றனர.் 

இவர ்இளைம�ல் தம் தந்ைதயாரா�ய இராமசா�
ஐயரிடத்�ம் அப்பால் தஞ்சா�ர ் ஸம்ஸ்தான சங்�த
�த்�வானாக இ�ந்த பசை்ச�ரியன்
ஆ�ப்ைபயரிடத்�ம் சங்�த �ை� ெபற்றார.் �ற� �ல
காலம், தஞ்சா�ர ் ஸம்ஸ்தானத்�ச ் சங்�த
�த்�வான்க�ள் ஒ�வர ்ஆனார.் 

அக்காலத்�ல் ெபாப்�� ஸம்ஸ்தானத்ைதச ்ேசரந்்த
ேகசைவயா என்�ம் �ரபல சங்�த �த்�வான் ஒ�வர்
தஞ்ைசக்� வந்தார.் அவர ்கன மாரக்்கத்�ல் �கச ்�றந்த
வன்ைம ெபற்றவர.் தஞ்ைச அரச�ைடய சைப�ல் அவர்
பா�னார.் கன மாரக்்கத்�ன் தன்ைமைய அரச�ம்
�ற�ம் அ�ந்� பாராட�்னர.் த�ழ்நாட�்ல்
அக்காலத்�ல் கன மாரக்்கம் வழக்கத்�ல் இல்ைல .
அதனால், 'இந்த �த்�வா�ைடய உத�யால் யாேர�ம்
கன மாரக்்கத்ைத அப்�யாசம் ெசய்�ெகாண்டால்
எவ்வள� நன்றாக இ�க்�ம்! நம� ஸம்ஸ்தானத்�ற்�ம்
க�ரவமாக இ�க்�ேம!' என்� அரசர ் எண்ணினார.்
ஸம்ஸ்தான �த்�வான்கள் ����ந்த சைப�ல்
அவ்��ப்பத்ைத அவர ் ெவளி�டட்ேபா� ஒ�வேர�ம்
அங்ஙனம் ெசய்ய �ன்வர�ல்ைல. கன மாரக்்க



சங்�தத்�ற்� நல்ல ேதக பல�ம் இைட�டாத
�யற்��ம் ேவண்�ம். அதனால் �த்�வான்கள்
அதைனப் ��தாகப் ப�ல்வதற்� �ன் வர�ல்ைல . | 

அப்ேபா� இைளஞராக இ�ந்த ��ஷ்ைணயர ்தாம்
அப்�யாசம் ெசய்வதாகத் ைதயரித்�டன் ��னார.்
ெபாப்�� ேகசைவயா�டம் அந்த மாரக்்கத்�ன்
இயல்�கைள�ம் அதைனச ் சாரந்்த சக்ரதானத்ைதப்
பா�ம் �ைறைய�ம் ெதரிந்�ெகாண்�
'க�ஸ்தலெமன்�ம் ஊ�க்�ச ் ெசன்� இராமபத்�ர
�ப்பனாெரன்�ம் ெசல்வ�ைடய ஆதர�ல் அப்�யாசம்
ெசய்யத் ெதாடங்�னார.் 

அந்த அப்�யாசம் வரவர ��ரச்�் அைடந்த�.
கைட��ல் தஞ்ைச அரசர ் �ன்னிைல�ல் ெபாப்��
ேகசைவயாேவ �யந்� பாராட�்ம்ப� பா�க்
காட�்னார.் அ��தல் இவர ்'கனம் ��ஷ்ைணயெரன்ேற
வழங்கப்படட்ார.் 

கனம் ��ஷ்ைணயர ் �ல காலம்
���ைடம��ரில் மகாராஷ்�ர மன்னர ் வம்சத்ைதச்
ேசரந்்த அமர �ம்மர� ச�க �த்�வானாக இ�ந்தார.்
நந்தன் சரித்�ரக் �ரத்்தைன�ன் ஆ�ரியரா�ய �
ேகாபால ��ஷ்ண பார�யார ் அங்ேக வந்�
அரண்மைன�த்�வானா�ய ராமதாசெரன்�ம்
ெபரியாரிடத்�ல் சங்�த அப்�யாசம் ெசய்� வந்தார.்
இைட�ைடேய கனம் ��ஷ்ைணய�டன் பழ�,
இவரிட�ம் �ல �ரத்்தனங்கைளக் கற்�க்ெகாண்டார.் 

�ற�, கனம் ��ஷ்ைணயர ் உைடயார ் பாைளயம்
ஸம்ஸ்தானா�ப�யாக அப்ேபா��ந்த கச�்ரங்கப்ப
உைடயாரால் அைழக்கப் ெபற்�த் தம் வாழ்� ��வ�ம்
அந்த ஸம்ஸ்தானத்� �த்�வானாகேவ �ளங்� வந்தார.்
இவர,் த��ல் �ரத்்தனங்கைள இயற்�ம் சக்��ம்
ெபற்��ந்தார.் 

��ைவயாற்�க்� இவர ் ஒ� �ைற ெசன்ற
காலத்�ல் � �யாைகயைரச ் சந்�த்� அவ�ைடய



��ப்பத்�ன்ப� அடாணா ராகத்�ல், "�ம்மா �ம்மா
வ��மா �கம்" என்�ம் �ரத்்தனம் ஒன்ைற
இயற்���க்�றார.் 

இவ�ைடய ெப�ைம�னால் �ல�ைடய
ெபாறாைமத் � �ண்� எரியத் ெதாடங்�ய�. யாேரா
�லர ் உைடயாரப்ாைளயம் ஜ�ன்தாரிடம்
இவைரப்பற்�க் �ைற �� அவர� மனம் ���
ச�க்�ம்ப� ெசய்� �டட்ார.் அந்த ஜ�ன்தார,்
கச�்ரங்கப்ப�ைடய �மாரரா�ய கச�்க் கல்யாணரங்க
உைடயாெரன்பவர.் 

ஒ� நாள் கனம் ��ஷ்ைணயர ் வழக்கம்ேபால்
ஜ�ன்தாைரப் பாரக்்கப் ேபானேபா� அவர ் �கம்
ெகா�த்�ப் ேபச�ல்ைல . ஏேதா ேவைலயாக
இ�ப்பவைரப்ேபால் இ�ந்தார.் அ�வாளியா�ய இந்தச்
சங்�த �த்�வா�க்�, 'இ� யாேரா ெசய்த �ஷமத்�ன்
�ைள�' என்� ெதரிந்��டட்�. இவர ்மனம் வ�ந்�ய�;
ஆனா�ம் அைதத் தாம் ெதரிந்�ெகாண்டதாக
அ��த்��ட ேவண்�ெமன்� ��ம்�னார.் 

தம்�ைடய மனவ�த்தத்ைத ெவளிப்பைடயாகச்
ெதரி�ப்ப� இவ�க்� உ�தமாகப் பட�ல்ைல .
��ப்பாகத் ெதரி�க்க எண்ணினார.் சங்�த�ம்
சா�த்�ய�ம் இவ�க்� எந்தச ் சமயத்��ம் ஏவல்
�ரியக் காத்��ந்தன. ஒ� நாய� பா�வதாகப் ��ய
�ரத்்தனம் ஒன்ைறப் பாட ஆரம்�த்தார.் 

"பத்�ப்ைப �த்�ப்ைப வஜ்ரப் பதக்க�ம் 

ைபைபயாப் பணத்ைதக் ெகா�த்தவர் ேபாலப் 

பா�ன பாட்�க்�ம் ஆட்�க்�ம் நீெரன்ைனப் 

பசப்�ன ேதேபா�ம் பலன� ேவன்கா�ம்" 

என்� ��ட�் ராகத்�ல் ஒ� பல்ல�ைய எ�த்தார.் 

ஜ�ன்தார ் ��க்�ட�்ப் ேபானார.் இந்தச ் ��ட�்
ராகம் அவர ் உள்ளத்ைதச ் ��ட�்ப் ��த்த�. கனம்



��ஷ்ைணயர ் நிைனத்��ந்தால் ெபரிய
ஸம்ஸ்தானங்களில் இ�ந்� ராஜேபாகத்�ல்
வாழலாெமன்பைத அவர ் அ�ந்தவர.் தம்�ைடய
சம்மானத்ைத எ�ரப்ாராமல் அன்ைப மாத்�ரம் ��ம்�
உைடயாரப்ாைளயத்�ல் இ�ப்ப�ம் ஜ�ன்தா�க்�
நன்றாகத் ெதரி�ம். இந்த எண்ணங்கைளப்
ெபாறாைமக்கார�ைடய ேபாதைனகள் மைறயச்
ெசய்தன. ��ஷ்ைணய�ைடய பல்ல� அந்த
ஜ�ன்தா�ைடய கா�ல் ��ந்தேதா இல்ைலேயா உடேன
அவர� பைழய இயல்� ேமெல�ந்� நின்ற�. 'என்ன
ைபத்�யக்காரத்தனம் பண்ணி�டே்டாம்! நாம் இவ�க்�
�த்�ப் ைபயா தந்��க்�ேறாம்! வஜ்ரப் பதக்கமா
ெகா�த்ேதாம்! இவரால் நமக்� எவ்வள� ெப�ைம! ந�க்
காட�்�ள்ள இந்த ஊ�க்� ேவ� ஸம்ஸ்தானத்���ந்�
�த்வான்கள் அைனவ�ம் வந்� ேபாவ� யாராேல?
இவராேல அல்லவா? இைத நாம் மறந்��டே்டாேம'
என்� நிைனந்� இரங்�னார.் 

"ஸ்வா�! ��க்க ேவண்�ம். நான் ெதரியாமல்
பரா�கமாக இ�ந்��டே்டன்" என்� ஜ�ன்தார்
ேவண்�க்ெகாண்டார.் 

நிைனத்த காரியத்ைதச ் சா�த்�க்ெகாண்ட
��ஷ்ைணயர ் பைழய பல்ல�ைய ஜ�ன்தாைரப்
�க�ம் �ைற�ல் மாற்�ப் பாடத் ெதாடங்�னார:் 

"பத்�ப்ைப �த்�ப்ைப வஜ்ரப் பதக்க�ம் 

பரிந்� ெகா�த்� �கச�்கந் தந்��ன் 

பஞ்சைண ��னிற் ெகாஞ்� �ைளயா� 

ரஞ்�த�ம் அ�ந்த மகராஜேன" 

என்� இவர ்அைத மாற்�ப் பாடேவ, ஜ�ன்தார ்�கம்
மலரந்்த �. 

"சங்�த�ம் சா�த்�ய�ம் உங்க�ைடய
அ�காரத்�ன் �ழ் உங்கள் இஷ்டப்ப� ஏவல்



ெசய்�ன்றனேவ!" என்றார ்அவர.் 

"நான் என்ன ஜ�ன்தாரா? ஏவல் ெசய்ய எனக்� ேவ�
யார ்இ�க்�றாரக்ள்? என்�ைடய அ�காரத்�க்� யார்
வணங்� வாரக்ள்?" என்� �ரித்�க்ெகாண்ேட
��ஷ்ைணயர ்��னார.் 

"இேதா, நான் இ�க்�ேறன்; உங்கள் சங்�த
அ�காரத்�க்�த் தைல வணங்க ஆ�ரம் ேபர்
இ�க்�றாரக்ள்" என்� ஜ�ன்தார ் ெசான்னேபா�
அவ்��வ�ைடய அன்�ள்ளங்க�ம் �ண்�ம் ெபா�ந்�
நின்றன. 

இவ்வா� கனம் ��ஷ்ைணய�ைடய வாழ்க்ைக�ல்
நிகழ்ந்த நிகழ்ச�்கள் பல உண்�. அந்த அந்தச்
சந்தரப்்பங்க�க்� ஏற்றப�, இவர ் பா�ய
�ரத்்தனங்க�ம் பல. இவ�ைடய சந்ேதாஷ�ம், ேகாப-
தாபங்க�ம், ெவ�ப்�ம், பக்��ம் �ரத்்தனங்களாக
ெவளிப்பட�்ள்ளன. 

இவரிடம் என் தந்ைதயா�ம் ��ய தந்ைதயா�ம்
சங்�த அப்�யாசம் ெசய்தனர.் அவ்��வ�க்�ம்
இவ�ைடய �ரத்்தனங்கள் பல பாடம் உண்�. * 

* கனம் ��ஷ்ைணய�ைடய சரித்�ரத்ைத 1935-ஆம்
வ�ஷத்�ல் தனிேய �ரிவாக எ��க் �ரத்்தனங்க�டன்
ெவளி�ட�்�க்�ேறன். 

அத்�யாயம் 6 

எ� த�ைதயா� ���ல வாச� 
"எப்ேபா�ம் �வபக்� பண்ணிக் ெகாண்��" என்ப�

என் தந்ைதயார ்எனக்�க் கைட��ல் ��ய உபேதசம்.
அந்த உபேதசத்ைத நான் கைடப்��ப்பதனால் இந்த
அள�ல் த�ழ்த்ெதாண்� �ரிய�ம், அன்பரக்�ைடய
ஆதரைவப் ெபற�ம் ��ந்தெதன்� நான் உ��யாக
நம்���க்�ேறன். அவர ் என் �ஷயமாக உள்ளத்ேத
ெகாண்��ந்த கவைலைய நான் �த�ல்



அ�ந்�ெகாள்ளா�டட்ா�ம், நாளைட�ல் உணரந்்�
உ�கலாேனன். அவரிடம் எனக்� இ�ந்த பயபக்� வரவர
அ�கரித்தேத ெயா�யக் �ைறய�ல்ைல . 

இளைம�ல் எனக்� ஒ� தக்க ஆ�ரியைரத் ேத�த்
தந்த�ம், �ன்� த�ழ்ச ் �வ�கேள க�யாகக் �டந்த
எனக்�, ெலௗ�கத் ெதால்ைல அ�வளேவ�ம்
இல்லாமல் பா�காத்த�ம், �வ பக்��ன் ம�ைமையத்
தம் நைட�னால் ெவளிப்ப�த்�ய�மா�ய அரிய
ெசயல்கைள நான் மறக்கேவ ��யா�. அவ�ைடய
ஆசார �ல�ம், �வ �ைஜ�ம், பரி�த்த�ம், சங்�தத்
�றைம�ம் அவைரத் ெதய்வமாக எண்�ம்ப� ெசய்தன.
அவ�க்� என் பா�ள்ள வாத்ஸல்யம் ெவளிப்பைடயாகத்
ேதாற்றா�. அவர� உள்ளமா�ய �ைக�ேல அ�
ெபான்ேபாற் ெபா�யப்பட�்�ந்த�. அதன் ஒளிையச ்�ல
�க்�யமான சந்தரப்்பங்களில் நான் அ�ந்��க்�ேறன். 

என் தந்ைதயா�ைடய இயல்பான ெபயர ் ேவங்கட
�ப்�ரமணிய ஐயெரன்ப�: 'ேவங்கட �ப்ைபய'ெரன்ேற
அ� ம���டட்�. அவர� ெபயர ் �ன்ேனாரக்ளின்
ெபயரானைம�ன் �ட�்�ள்ளவரக்ள் அைதக்
�றமாடட்ாரக்ள். அதனால் "ஸா�" என்ேற அவைர
அைழத்� வந்தனர.் என்�ைடய தந்ைதயா�க்� இைளய
சேகாதரர ் ஒ�வர ் இ�ந்தார.் அவ�க்�
�நிவாைஸயெரன்ப� �தற் ெபயர.் 'ஸா�' என்� என்
தந்ைதயாைர அைழத்த காரணம் பற்� அவைர யாவ�ம்
' �ன்னஸா�'ெயன்� வழங்கத் தைலப்படட்னர.்
அவ�க்� அ�ேவ ெபயராய் நிைலத்��டட்�. என்
தந்ைதயா�க்� ஒ� தமக்ைகயார ்இ�ந்தார.் 

என் தந்ைதயா�க்�ம் ��ய தந்ைதயா�க்�ம்
இளைம�ல் என் பாடட்னாேர வடெமா�ைய�ம்
த�ைழ�ம் கற்�த்தார.் என் பாட�்யார ்சங்�தப் பழக்கம்
உைடயவராத�ன் அவ�ைடய அம்சம் என்
தந்ைதயாரிட�ம் இ�ந்த�. அவ�க்�ச ் சங்�தத்�ல்
இளைம ெதாடங்�ேய ��ப்பம் உண்டா�
வளரச்�்யைடந்� வந்த� - 



என் தந்ைதயா�க்� உபநயனம் ஆ�ற்�.
பாட�்யா�க்� அவைரச ் சங்�தத் �ைற�ல் ஈ�ப�த்த
ேவண்�ெமன்ற அவா இ�ந்� வந்த�. தம்�ைடய
அம்மானா�ய கனம் ��ஷ்ைணயர்
உைடயாரப்ாைளயம் ஸம்ஸ்தானத்�ல் சங்�த
�த்�வானாக இ�ந்� �றப்பைடந்��ந்தைம�ன்
அவரிடேம தம் �த்த �மாரைர ஒப்�த்�க் ���லவாசம்
ெசய்�ம்ப� �டலாெமன்� எண்ணினார.் என்
பாடட்னா�ம் இதற்�ச ் சம்ம�த்தார.் என்
தகப்பனா�க்ேகா சங்�த அப்�யாசத்�ல் இ�ந்த ஆவல்
ெசால்�ம் அள�னதன்�. தமக்� வாய்க்கப்ேபா�ற ��,
தாய்வ��னர ் என்� ெதரிந்தேபா� அவேரா�
�லபமாகப் பழகலாெமன எண்ணி �க்க சந்ேதாஷத்ைத
அைடந்தார.் 

"ஸா�, எங்கள் மாமாைவப் பற்� நீ நன்றாகத்
ெதரிந்� ெகாண்��க்க மாடட்ாய். அவரால்
��க்�ன்றத்�க்�ம் நம்ைமச ் சாரந்்தவரக்�க்�ம்
எவ்வள� ெப�ைம உண்டா��க்�ற� ெதரி�மா?
அவ�க்� இ�வைர�ல் நல்ல �ஷ்யன் ஒ�வ�ம்
�ைடக்க�ல்ைல . நீ அவரிடம் ஜாக்�ரைதயாகப் பழ�
அவர ் மனம் �ளி�ம்ப� நடந்� வந்தால், அவ�ைடய
�த்ைத ��வ�ம் உனக்� வரா�டட்ா�ம் �க்காற்
பங்காவ� வ�ம். சங்�தத்�ல் அவ�ைடய மாரக்்கேம
தனி. அைத நீ கற்�க்ெகாண்டால் �ற்காலத்�ல் நீ�ம்
�யா�ைய அைடவாய்" என்� என் பாட�்யார ்��னார.்
அவ்வா� ��ைக�ல் அவர ் தம்�ைடய �மார�ம்
�ற்காலத்�ல் ஒ� ஸம்ஸ்தானத்�ல் பல�ம் பாராட�்ம்
வண்ணம் சங்�த �த்�வானாக இ�ந்� �ளங்�வதாகப்
பா�த்��க்க ேவண்�ம். ஒவ்ெவா� தா�ம் தன்
மகைனப் பற்� இவ்வா� கா�ம் கன�க�க்�க்
கணக்� உண்ேடா ? 

ஒ� நல்ல நாளில் என் பாட�்யார ் தம் அ�ைமப்
�தல்வைர அைழத்�க் ெகாண்� உைடயாரப்ாைளயம்
ெசன்றார.் தம் அம்மானிடம் தம் �மாரைர ஒப்�த்�த் தம்
க�த்ைத�ம் ��னார.் கனம் ��ஷ்ைணயர,் "அேட,



ஏதாவ� பா� பாரக்்கலாம்" என்றார.் என் தந்ைதயா�க்�
என் பாட�்யார ் கனம் ��ஷ்ைணயர ் �ரத்்தனங்கள்
�லவற்ைறக் கற்�க் ெகா�த்��ந்தார.் அவற்�ல்
ஒன்ைற என் தந்ைதயார ்பா�க் காட�்னார.் அ� ஸ்வர
�த்தமாக இ�ந்த� கண்ட ��ஷ்ைணயர,் "உன்
�ள்ைளக்�ச ் சாரீரம் இ�க்�ற�; நீ�ம் ெகாஞ்சம்
ெசால்�த் தந்��க்�றாய். �ன்�க்� வ�வான்" என்�
��னார.் 

"மாமா, உங்களிடம் இவைன ஒப்�த்��டே்டன்.
இனிேமல் இவ�க்� ஒ� �ைற�ம் இல்ைல " என்றார்
பாட�்யார ்- 

"எல்லாம் நன்றாகத்தான் இ�க்�ன்றன. ஆனால்
இவ�க்�த் ேதக �ஷ்�தான் ேபாதா�. நன்றாகச ்சாப்�ட
ேவண்�ம். உடம்� வைளந்� ேவைல ெசய்ய ேவண்�ம்"
என்� ��ஷ்ைணயர ்��னார.் 

"நமக்�ச ் ெசாந்தக்காரராக இ�ப்பதனால் தான்
நம்�ைடய ேதக ெசௗக்�யத்ைதப் பற்� இவ்வள� �ரம்
ெசால்��றார"் என்� எந்ைதயார்
நிைனத்�க்ெகாண்டார.் ஆனால் உண்ைம ேவ�. 

கனமாரக்்க சங்�தம் எல்ேலாரா�ம்
சா�த்�க்ெகாள்ள இயலாத�. யாைன�ன் பல�ம்
�ங்கத்�ன் ெதானி�ம் இ�ப்பவரக்ேள அைத �ற்�ம்
கைடப் ��க்கலாம். கனம் ��ஷ்ைணய�க்�ச ் சரீர
வன்ைம�ம் சாரீர பல�ம் நன்றாகப் ெபா�ந்���ந்தன.
அதனால் அவர ் அந்த மாரக்்கத்�ல் நல்ல சாதைன
ெபற்றார.் சங்�த �த்�வான்கள் சாரீரத்ைத மாத்�ரம்
பரீடை்ச ெசய்� பாரப்்பாரக்ள். கனமாரக்்க சங்�த
�த்�வானா�ய அவர,் சரீரத்ைத�ம் சாரீரத்ைத�ம்
ஒ�ங்ேக பாரத்்தார.் இரண்� வன்ைம�ம் ேசரந்்தால்தான்
தம்�ைடய வ� ��ப�ெமன்ப� அவர ்தம் அ�பவத்�ல்
கண்டதல்லவா? 

"இனிேமல் மண் ைவத்� ஒட�்ப் �ஷ்�ப்ப�த்த
���மா? இ�க்�ற உடம்ைபச ் சரியாகக் காப்பாற்�க்



ெகாண்டால் ேபா�ம்" என்� என் பாட�்யார ் ெசால்�ச்
�லநாள் அங்ேக தங்���ந்� �ற� �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� உத்தமதான�ரம் ேபாய்ச ்ேசரந்்தார.் 

என் தந்ைதயா�ைடய ���ல வாசம்
ஆரம்பமா�ற்�. கனம் ��ஷ்ைணயர,்
மேனாைதரிய�ம் �ர�த்�வ�ம் உைடயவர.் என்
தந்ைதயாைர அவர ் �க்க அன்ேபா� பா�காத்�
வந்தார.் ஆனா�ம் அவ�க்�ப் பல ேவைலகைள
ஏ�வார.் �னந்ேதா�ம் தம்�ைடய ஆ�ரிய�க்� என்
தந்ைதயார ் வஸ்�ரம் �ைவத்�ப் ேபா�வார:் ெவந்நீர்
ைவத்�க் ெகா�ப்பார.் 

அந்த ஸம்ஸ்தான ஜ�ன்தாரா�ய கச�்க்
கல்யாணரங்கர,் ��ஷ்ைணயைர�ம் ஒ� ஜ�ன்தாைரப்
ேபாலேவ நடத்� வந்தார.் அவ�க்� எல்லா�தமான
ெசௗகரியங்கைள�ம் அைமத்�க் ெகா�த்தார.் கனம்
��ஷ்ைணயர ்��ைர�ன் ேமல் சவாரி ெசய்வ�ண்�.
ஜ�ன்தார ் அவ�க்� ஓர ் அழ�ய ��ைர வாங்�த்
தந்��ந்தார;் பல்லக்�ம் ெகா�த்��ந்தார.் "எங்கள்
மாமா�க்� ராஜேயாகம். அவ�ைடய ேமனியழ�ம்
எ�ப்பான பாரை்வ�ம் ராஜஸ �பாவ�ம் ராஜாவாகப்
�றக்க ேவண்�யவர ் தவ�ப் �ராமணராகப்
�றந்��டட்ார ் என்ேற ேதாற்றச ் ெசய்�ம்" என்� என்
தந்ைதயார ்��வார ்- 

தம்�ைடய ஆ�ரியர ் ��ைர�ல் ஏ�ச்
ெசல்�ம்ேபா� �ல சமயங்களில் என் தந்ைதயார்
அக்��ைர�ன் லகாைனப் ��த்�ச ் ெசல்வ�ண்டாம்.
இைளய �ரம்மசாரியா�ய என் தந்ைதயார ்இத்தைகய
ேவைலகளில் ��ஷ்ைணயர ் தம்ைம ஏ�வ� ��த்�ச்
�ல சமயங்களில் மனம் வ�ந்�வார:் 'ெசாந்தக்காரர:்
மரியாைதயாக நடத்�வார'் என்� தாம் எண்ணியதற்�
மாறாக இ�ப்பைத நிைனந்� ெவ�ப்பைடவார.் ஆனால்
அந்த வ�த்த�ம் ேகாப�ம் அ�த்த கணத்�ேல
மைறந்���ம். உண� �ஷயத்��ம் மற்றச்
ெசௗகரியங்களி�ம் என் தந்ைதயா�க்� ஒ� �தமான



�ைற�ம் ேநர�ல்ைல . தம் மாணாக்கரின் உடம்�
�ஷ்�ப் ப�வதற்காக இத்தைகய ஏவல்கைள அவர்
இடட்னெரன்ேற எனக்� இப்ேபா� ேதாற்��ன்ற�. 

�ைறயாக என் �தா தம் ஆ�ரியரிடம் சங்�த
அப்�யாசம் ெசய்� வந்தார.் ஒவ்ெவா� நா�ம்
��யற்காைல�ல் எ�ந்� உைடயாரப்ாைளயம்
காண்�ப �ரத்்தத்�ன் ெதன்கைர��ள்ள
��வாவ��ைற மடத்�ல் சாதகம் ெசய்வ� வழக்கம்.
��ஷ்ைணய�ைடய �ரத்்தனங்கள் பலவற்ைறக்
கற்�க்ெகாண்டார.் அவ்வப்ேபா� அப்ெபரியார்
இயற்�ம் சா�த்�யங்கைள�ம் பாடம் பண்ணி
ஜ�ன்தா�க்�ம் அந்த ஸம்ஸ்தானத்�க்� வ�ம்
�த்�வான்க�க்�ம் பா�க் காட�்வார.் பல பைழய
சங்�த �த்�வான்கள் இயற்�ய �ரத்்தனங்கள்
அவ�க்�ப் பாடமா�ன. கனம் ��ஷ்ைணயைரயன்�
ேவ� யா�க்�ம் ெதரியாத சக்ரதானத்ைத�ம் கற்�க்
ெகாண்டார.் 

இவ்வா� இர�ம் பக�ம் ���ன் பணி�ைட��ம்
சங்�தப் ப�ற்���ம் என் தந்ைதயார ் ேசாம்ப�ன்�
ஈ�பட�்�ந்தார.் பன்னிரண்� வ�ஷகாலம் இந்தக்
���ல வாசம் நைடெபற்ற�. 

கனம் ��ஷ்ைணய�க்� வரவர என்
தந்ைதயாரிடத்�ல் அன்� அ�கமா�ற்�. ேவ� �ஷ்யர்
�லர ்�ல நாள் இ�ப்��ம் யா�ம் அவரிடம் நிைலயாக
இ�க்க�ல்ைல . அதனால் என் தந்ைதயாரிடத்�ல்
இ�ந்த அன்� வன்ைம ெபற்ற�. �த�ல் உள்ளத்�ள்
இ�ந்த அ� நாளைட�ல் �ரிந்� ெவளிப்படலா�ற்�.
அவர ் தாம் ெசல்�ம் இடங்க�க்ெகல்லாம் தம்
மாணாக்கைர அைழத்�ச ்ெசன்றார.் ஜ�ன்தாரிடத்��ம்
அ�க்க� அைழத்�ச ்ெசன்� பழக்கம் ெசய்� ைவத்தார.் 

ஜ�ன்தா�க்� என் தகப்பனாரிடத்�ல் அன்�
உண்டா�ற்�. 'ேவங்கட �ப்�' என்� �ரியமாக



அைழத்�ப் ேப� ம�ழ்வார.் �ற�, மாதச ் சம்பள�ம்
அவ�க்� ஏற்ப�த்�னார ்- 

கனம் ��ஷ்ைணயர ் �த்�வான்கள் ��ய
சைப�ல் பா�ம்ேபா� என் தந்ைதயாைர�ம் உடன்
பாடச ் ெசால்வார.் �ல சந்தரப்்பங்களில் அவைரத்
தனிேய பாடச ் ெசய்� ேகட�் ம�ழ்வார.் இத்தைகய
அன்�ச ் ெசயல்களால் என் தந்ைதயா�க்� ஊக்க�ம்,
சங்�தத்�ல் �றைம�ம் அ�கமா�க்ெகாண்ேட வந்தன. 

என் �தா அவரக்ள் உைடயாரப்ாைளயம் ெசன்ற �ல
வ�ஷங்க�க்�ப் �ன், என் ��ய தந்ைதயாரா�ய
�ன்னமா� ஐய�ம் அங்ேக ெசன்� கனம்
��ஷ்ைணயரிடம் சங்�த அப்�யாசம் ெசய்யத்
ெதாடங்�னார.் 

என் தந்ைதயா�க்�க் க�யாணம் ெசய்�ம் ப�வம்
வந்த�. அக்காலத்ேத இவ்�ஷயத்�ல் �ள்ைள
�டட்ா�க்�த்தான் ெசல� அ�கம். �வாகச ்ெசல�ற்�ம்
�ைற �த�யவற்�ற்�ம் ஆபரணங்க�க்�ம் �ள்ைள
�ட�்க்காரரக்ேள பணம் ெகா�ப்ப� வழக்கம்; ஒ�
��மங்க�யம் மட�்ம் ெபண் �டட்ார ் ெபண்�க்�க்
ெகா�ப்பாரக்ள். ஆத�ன் க�யாண �ஷயத்�ல் இந்தக்
காலத்ைதப் ேபாலப் ெபண்�டட்ார ் ெபா�ளில்ைலேய
என்� கவைலெகாள்ள மாடட்ாரக்ள். 

தம்�ைடய �மார�க்� �வாகம் ெசய்�க்க
ேவண்�ெமன்�ம் கவைல, என் பாட�்யா�க்�
உண்டா�ற்�. பாடட்னார ் தம்�ைடய �வனத்�க்�ப்
ேபா�மான வ�வாைய மாத்�ரம் சம்பா�த்� வந்தார.்
நிலங்கெளல்லாம் ேபாக்�யத்�ல் இ�ந்தன. கடன்
வாங்�வதற்�ம் மாரக்்கம் இல்ைல . இந்த நிைல�ல்
�வாகச ் ெசல�க்� என்ன ெசய்வெதன்ற ேயாசைன
பாடட்னா�க்�ம் பாட�்யா�க்�ம் உண்டா�ற்�.
"மாமாதான் வ��ட ேவண்�ம். ஸா�, இப்ேபா�
நமக்�ப் �ள்ைளயாக இல்ைல. அவ�க்�த்தான்
�ள்ைளயாக வாழ்ந்� வ��றான். அவர ் �யற்�



பண்ணினால் க�யாணம் நிைறேவ�ம்" என்� அவர்
நிைனத்தார.் 

இைட�ைடேய என் தந்ைதயாைரப் பாரக்்�ம்
�யாஜத்தால் என் பாடட்னா�ம் பாட�்யா�ம்
உைடயாரப்ாைளயம் வந்� �லநாள் தங்��ட�்ச்
ெசல்வ� வழக்கம். அங்ஙனம் ஒ� �ைற
வந்��ந்தேபா� என் பாட�்யாரா�ய ெசல்லத்தம்மாள்
தம் அ�ைம அம்மானிடம் தம் �மார�ைடய சங்�தத்
�றைமையப் பற்� �சாரித்தார.் 

கனம் ��ஷ்ைணயர,் "நல்ல �ள்ைள;
எல்ேலா�க்�ம் �ரியமாக நடந்� ெகாள்�றான். எனக்�
எவ்வளேவா சகாயம் ெசய்� வ��றான். ஜ�ன்தா�க்�ம்
அவனிடம் �ரீ� உண்�" என்றார.் 

அ�தான் தம்�ைடய ��ப்பத்ைத
ெவளி��வதற்� ஏற்ற சமயெம ன்� �ணிந்த
ெசல்லத்தம்மாள், "எல்லாம் உங்கள் ஆ�ரவ்ாத
�ேசஷந்தான். உத்தமதான �ரத்�ல் இ�ந்தால்
�ணாய்ப் ேபாய்��வாெனன்� உங்களிடம்
ஒப்�த்ேதன். உங்க�ைடய ��ைபதான் அவ�க்�
எல்லாப் ெப�ைம�ம் உண்டாவதற்�க் காரணம். நீங்கள்
ைவத்த மரம். எனக்� ஒ� �ைற மாத்�ரம் இ�க்�ற�"
என்� ேபசை்சத் ெதாடங்�னார.் 

"என்ன �ைற?" 

"இவ�க்� க�யாண வயசா��டட்�. நல்ல
இடத்�ேல க�யாணம் ஆகேவண்�ம். உங்க�ைடய
சம்பந்தத்தால் இவ�க்� நல்ல ேயாக்�யைத
உண்டா��க்�ற�. ஆனா�ம், இவ�ைடய க�யாணச்
ெசல�க்� ேவண்�ய பணம் எங்களிடம் இல்ைல .
நாங்கள் இவைனப் ெபற்றைதத் த�ர ேவெறான்�ம்
ெசய்ய�ல்ைல. எல்லாப் ெபா�ப்ைப�ம் நீங்கேள
வ�த்�க் ெகாண்�ரக்ள். உங்க�ைடய ��ைபயால்
இவ�க்�க் க�யாணமாக ேவண்�ம்." 



"அைதப் பற்� நீ ஏன் கவைலப்ப��றாய்? ஈ�வர
��ைப எல்லாவற்ைற�ம் நடத்�ம்" என்றார்
��ஷ்ைணயர.் 

இந்த வாரத்்ைத என் பாட�்யார ் கா�ல்
அ�ரத்ம்ேபால் ��ந்த�. தம் அம்மான�
ெப�ந்தன்ைமயான �ணத்ைத உணரந்்தவராத�ன்,
'இவர ் எப்ப�யாவ� க�யாணத்ைத நிைறேவற்�
ைவப்பார'் என்ற ைதரியம் அவ�க்� உண்டா�ற்�.
அந்தத் ைதரியத்ேதா� அவர ் உத்தமதான �ரத்�க்�த்
��ம்�ச ்ெசன்றார.் 

கனம் ��ஷ்ைணயர ் இந்தச ் �பகாரியத்ைத
ஜ�ன்தார ் உத�ையக் ெகாண்� நிைறேவற்�வ�
�க�ம் �லபெமன்� அ�ந்தவர.் அதனால்தான் என்
பாட�்யாரிடம் அவ்வள� உ��யாகப் ேப�னார.் ஒ�
நாள் தம் க�த்ைத அவர ்ஜ�ன்தா�க்�த் ெதரி�த்தார.்
எல்ேலாைர�ம் ேபாலத் ெதரி�க்�ம் வழக்கந்தான்
அவ�க்� இல்ைலேய. ஒ� ெசய்�ள் �லமாக அதைனத்
ெதரி�த்தார.் அந்தச ் ெசய்�ள் ஒ� கடட்ைளக்
க�த்�ைற. அ� �ற்�ம் இப்ேபா� �ைடக்க�ல்ைல. 

"வன்ய �ேலாத்தமன் ரங்க ம�பன்
வரிைசைமந்தா..." 

என்ற �தல� மாத்�ரம் என் ��ய தந்ைதயார்
எ�� ைவத்�ள்ள ��ப்���ந்� �ைடத்த�. கனம்
��ஷ்ைணய�ைடய ேவண்�ேகாள் நிைறேவ�வ�ல்
தைடெயான்�ம் உண்டாக�ல்ைல. கச�்க் க�யாண
ரங்கர ் க�யாணத்�க்�ப் ெபா��த� ெசய்வதாக
ஏற்�க்ெகாண்டார.் ெபண் நிசச்யமான�டன் பணம்
உத�வதாக வாக்களித்தார.் அ� �தல் என்
தந்ைதயா�க்� ஏற்ற ெபண்ைண என் பாட�்யா�ம்
பாடட்னா�ம் ஆராயத் ெதாடங்�னர.் 

இவ்வா� இ�க்ைக�ல் ��ெரன்� கனம்
��ஷ்ைணய�க்� 'வறள்வா�' என்�ம் ஒ�வைக ேநாய்
கண்ட�. ��ைம�னால் இயல்பாகேவ அவ�க்� உடல்



தளரச்�்�ம் இ�ந்� வந்த�. அந்த நிைலைம�ல்
உைடயாரப்ாைளயத்�ல் இ�ப்பைதக் காட�்�ம்
தம்�ைடய ஊரா�ய ��க்�ன்றத்�ேல ேபாய்
இ�ந்தால் நலெமன்� அவ�க்�த் ேதான்�ய�.
ஜ�ன்தாரிடம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� ��க்�ன்றம்
ெசன்� இ�க்கலானார.் ஜ�ன்தார ் அக்காலங்களில்
ேவண்�ய பண�ம் ெநல் �த�யன�ம் அ�ப்� உத�
�ரிந்தார.் தக்கவரக்ைள அ�க்க� ��த்�ச ்ெசய்�ையத்
ெதரிந்�ெகாண்� வரச ்ெசய்தார.் 

��ஷ்ைணயர ் ��க்�ன்றம் ெசன்றேபா�
அவ�டன் என் தந்ைதயா�ம் ெசன்றார.் அவர்
ேநாய்வாய்ப்பட�்�ந்த காலத்�ல் அவ�க்� ேவண்�ய
பணி�ைடகைள எல்லாம் எந்ைதயார ் ெசய்� வந்தார.்
அவ�ைடய ெம�ைவக் கண்� �க�ம் மனம்
வ�ந்�னார.் அவர ் தம்ைமப் பா�காத்� வந்த
அ�ைமைய நிைனக்�ம் ேபாெதல்லாம் �ம்�னார:்
அவ�ைடய கட�் வாய்ந்த அழ�ய ேமனி, �ைலந்�
தளரந்்� வா�வைதக் கண்� அ�� �லம்�னார.் 

எந்ைதயா�ைடய மனவ�த்தத்ைதக் கனம்
��ஷ்ைணயர ் அ�ந்�, "என்�ைடய வாழ்�
இவ்வள�தான் என்� ேதான்��ற�. நான்
ராஜேபாகத்ைத அ�ப�த்ேதன். இனி�ம் அப்ப�ேய
அ�ப�ப்பெதன்ப� இயலாத காரியம். அவரவரக்ள்
ெகா�த்� ைவத்த�தான் அவரவரக்�க்�க் �ைடக்�ம்.
அந்த அள�க்�ேமல் ஒன்�ம் �ைடக்கா�" என்�
ெசால்�ச ்��� ெமௗனமாக இ�ந்தார.் �ற�, "அப்பா,
ேவங்கட �ப்�, ஏடை்ட எ�; ஒ� �ரத்்தனம்
ெசால்��ேறன்; எ��க்ெகாள்" என்� ���ட�், 

"ெகா�த்�ைவத் த�வ�ம் ஏறாைச யால்�கக்

�ைறப்படட்ால் வ��ேமா ேபய்மனேத" என்ற
பல்ல�ைய �தலாக உைடய�ம் ைபர� ராகத்�ல்
அைமந்த�மா�ய �ரத்்தனத்ைதச ் ெசால்லத்
ெதாடங்�னார.் எல்லா�தமான பல�ம் ேபான அந்த



நிைல�ல் அந்த �த்�வா�க்� இைறவன�
�யானந்தான் பய�ைடயெதன்ற உணர�் ேமேல�ந்�
நின்ற�. 

"ப�த்தால் �ன்னாேல �ட வ�வா�ண்ேடா 

பயறண ீ சைரநிதம் பக்�யாய்த் ெதா���" 

என்� அ�பல்ல�ையப் பா�னார.் அவர ் மனம்
உைடயாரப்ாைளயம் ஆலயத்��ள்ள
�வெப�மானா�ய பயறணீசரிடம் ெசன்ற�. ேமேல
�ன்� சரணங்கைள�ம் பா� ��த்தார.் என்
தந்ைதயார ் அக்�ரத்்தனத்ைத எ��னார.் அந்த
நிைல��ம் அப்ெபரியா�ைடய சா�த்�ய சக்� �ன்
நிற்பைத நிைனந்தேபா� �யப்�ம், 'இத்தைகய
ெபரிேயாைர இழந்� ��ேவாேமா' என்�
நிைனந்தேபா� �க்க�ம் உண்டா�ன. கண்ணில் நீர்
வ�ய அைத எ��னார.் அதன் �ன்�ம் கனம்
��ஷ்ைணயர ் தாம் இறப்பதற்� இரண்� நாடக்�க்�
�ன்� பந்�வராளி ராகத்�ல் �தம்பரம் ஆனந்த நடராஜ
�ரத்்� �ஷயமாக, 

"�ல்ைலயப் பா�ன� பஞ்சா �ரப்ப��ற் 

�ன்மயமாய்த் �னந்�ன�ம் வந்�தரி
�ப்ேபன்" 

எனத் ெதாடங்�ம் ஒ� �ரத்்தனத்ைதச ் ெசால்�
எ�தச ்ெசய்தார.் 

கனம் ��ஷ்ைணயரிடத்�ல் இயல்பாகேவ
பக்��ைடய என் தந்ைதயா�க்� அவர� இ��க்கால
நிகழ்ச�்கள் அதைனப் பன்மடங்� அ�கமாக்�ன. கனம்
��ஷ்ைணய�ைடய உள்ளத்�ள்ேள �ைதந்��ந்த பக்�
அப்ேபா� ெவளிப்படட்�. அந்தப் பக்��ன் மலரச்�்ைய
அ�கா�ம் அவ்வள� �ளக்கமாக எந்ைதயார்
கண்ட�ல்ைல. அக்காலத்�ல் அ�ந்தேபா� என்
தந்ைதயாரிடம் �ைளத்��ந்த �வபக்�
வ��ைடயதா�ற்�. 



கனம் ��ஷ்ைணயர ் வாழ்க்ைக ��வைடந்த�.
அப்ேபா� என் தந்ைதயார ் ��த்�ப்ேபானார.் தம்
அ�ைமக் ���னிடத்�ல் அவர ் ைவத்��ந்த பக்�
அவர ்வாழ்நாள் ��வ�ம் மங்கேவ இல்ைல . அ�க்க�,
"அவரக்ைளப்ேபால் இனி யாைரப் பாரக்்கப் ேபா�ேறன்!"
என்� ெசால்�வார.் அப்ேபா� அவர ்கண் கலங்�ம். 

அப்பால் என் �தா உைடயாரப்ாைளயம் ெசன்�
ஜ�ன்தா�ைடய ஆதர�ேல இ�ந்� வரலானார.் கனம்
��ஷ்ைணய�க்�ப் �ற� அவர�ஸ்தானத்ைத
வ�ப்பதற்ேகற்ற சங்�த �த்�வான் ஒ�வைரக்
க�யாண ரங்கர ் ேத�க்ெகாண்��ந்தார.் தாளப்
�ரஸ்தாரம் சாமா சாஸ்�ரிகளின் �மாரரா�ய
�ப்பராயெரன்�ம் �த்�வாைன வ��த்� அவைரத்
தம்�ைடய ஆஸ்தான சங்�த �த்�வானாக
நிய�த்�க்ெகாண்டார.் 

என் தகப்பனார ் �ப்பராயரிடம் �க்க பக்�ேயா�
ஒ���ம், கனம் ��ஷ்ைணய�ைடய �ரத்்தனங்கைளப்
பா� ஜ�ன்தாைர�ம் மற்றவரக்ைள�ம் உவப்�த்�ம்
வாழ்ந்��ந்தனர.் இவ்வா� அவ�ம் ஸம்ஸ்தானத்�
�த்�வானாகேவ �ல காலம் இ�ந்� வந்தார.் 
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கி��ண சா�தி�க� 
வாழ்நாள் ��வ�ம் �வ �ைஜ�ம் ஜபம் �த�ய

கரம்ா�ஷ்டானங்க�ேம �ரிந்�வந்� ேவ� எந்த
�யற்���ம் ஈ�படாமல் உள்�ம் �ற�ம்
�ய்ைம�டன் ஒ� ��கஸ்தர ் வாழ்க்ைக
நடத்�வெதன்றால் அ� சாத்�யெமன்� இந்தக்
காலத்�ல் ேதான்றா�. ஆனால், எங்கள் மாதாமகர,்
தாயாரின் தகப்பனார ் அவ்வா� இ�ந்தவர.்
அவரெ்பயர'்��ஷ்ண சாஸ்�ரிகெளன்ப�. 

அவர ் கா�ரி�ன் வடகைர�ல் கஞ்ச��க்�
வட�ழக்ேக ஒன்றைர ைமல் �ரத்��ள்ள �ரிய



�ைலெயன்�ம் ஊரில் இ�ந்தார.் அவர ்�க் ேவதத்�ல்
பாரங்கதர;் �வ பக்��ல் �றந்தவர.் ஹரதத்த
�வாசாரியார,் அப்ைபய ��தர,் நீலகண்ட ��தர,்
���ைசநல்�ர ் ஐயா அவரக்ெளன்�ம் �தர
ேவங்கேடசர ் �த�ய ெபரிேயாரக்ள் இயற்�ய �வ
ஸ்ேதாத்�ரங்களி�ம் �ல்களி�ம் அவ�க்� நல்ல
ப�ற்� உண்�. எப்ெபா��ம் அவ�ைடய வா���ந்�
�வநாமம் இனிய ெமல்�ய ெதானி�ேல ெவளிவந்�
ெகாண்��க்�ம். வண்�ன் ரீங்காரத்ைதப் ேபால உள்ள
அந்தச ்�வ நாமத்�ேல நான் இளைம�ேல ஈ�படே்டன்.
என்ைன அ�யாமல் நா�ம் �வநாம ஜபம் என் ஆறாம்
�ராயம் �தேல ெசய்யத் ெதாடங்�ேனன். இன்றள�ம்
'நின்�ம் இ�ந்�ம் �டந்�ம்' அந்த ஜபத்ைதச ் ெசய்�
ெகாண்� வ��ேறன். 

இளைம�ல், ��ஷ்ண சாஸ்�ரிக�ைடய
��வாக்���ந்� எ�ந்த அந்த நாமத்�ன் இனிைம என்
க�த்�ல் �க�ம் நன்றாகப் ப�ந்��டட்�. �ற� நான்
�ைறயாகப் பல மந்�ர ஜபங்கைள உபேதசம் ெசய்�
ெகாண்ேடன். எல்லாவற்�ற்�ம் �ன் எனக்� �தல்
உபேதசமாக என் ெநஞ்�ல் தாேன ஊன்�ய�
�வநாமந்தான்; அைத ஊன்ற ைவத்த �தற் �� என்
மாதா மகரா�ய ��ஷ்ண சாஸ்�ரிகேள யாவர.் 

��க்ேகாடை்டையச ் சாரந்்த ஆரணப்பட�் என்�ம்
ஊரில் அவர ் இறந்தார.் ப�னான்� �ராயத்�ல் தம்
தந்ைதயாரிடம் பாரத்்�ப் �ைஜ�ம், ஸ்ப�க �ங்க
�ைஜ�ம் ெபற்�க் ெகாண்டனர.் அந்த ஸ்ப�க
�ங்கமா�ய �ரத்்�க்�ச ் �தம்பேரசெரன்ப�
��நாமம். அவர ் நாள்ேதா�ம் ல�ம் �வநாம ஜபம்
ெசய்வார.் ஆ�ணம் ெசால்� 124 �ரிய நமஸ்காரம்
ெசய்� ஸஹஸ்ரநாம பாராயணம் பண்�வார.் ��ய
நான்� நா�ைக ெதாடங்� இர� பத்� நா�ைக
வைர�ல் ெப�ம்பா�ம் ைவ�க மாரக்்கத்�ேலேய
அவ�ைடய காலம் ெசல்�ம் . 



தம்�ைடய தந்ைதயார ் காலஞ் ெசன்ற �ற�
ஆரணப்பட�்�ேல இ�ந்� வ�ைக�ல், அவ�ைடய
�த்த சேகாதரியார,் ��ஷர ் காலஞ் ெசன்றதனால் தம்
�ழந்ைதக�டன் �றந்த �ட�்ற்� வந்��டட்ார.் அ�
�தல் அவேர ��ம்பத்�ன் ெபா�ப்ைப வ�த்� நடத்தத்
ெதாடங்�னார.் �வ �ஜா �ரந்தரரா�ய ��ஷ்ண
சாஸ்�ரிகள் தம்�ைடய தமக்ைகயார ் அைடந்த
ேகாலத்ைதக் கண்� வ�ந்�னா�ம், 'எல்லாம் ஈசன்
ெசயல்' என்� எண்�பவராத�ன், "நமக்�க் ��ம்பத்
ெதால்ைல இராவண்ணம் ��வ�ள் இவ்வா�
ெசய்�த்த� ேபா�ம்" என்� ஒ�வா� ஆ�த�ற்றார.்
�ல காலம் அங்ேக இ�ந்� வந்தேபா� தம்�ைடய
பந்�க்கள் நிைறந்�ள்ள ேசாழ நாட�்ல் கா�ரிக்
கைரைய அ�த்�ள்ள ஊரக்ளில் ஈ�வர ஆராதனம்
ெசய்�ெகாண்� காலங்க�க்க ேவண்�ெமன்ற
எண்ணம் உண்டா�ற்�. ��ம்ப நிரவ்ாகத்�ல் தமக்�
ஒ� சம்பந்த�ம் இல்லாைமயால் எந்தச ் சமயத்��ம்
�றப்ப�ம் நிைல�ல்தான் அவர ்இ�ந்தார.் 

அவ�க்�த் தம் நிலங்கள் �த�யவற்ைறப் பற்�ய
ஞாபகேம இல்ைல . ��, நிலம் எல்லாவற்ைற�ம்
தமக்ைகயாரிடேம ஒப்�த்��ட�் அவற்�ற்� ஈடாக ஒ�
ெதாைகையப் ெபற்�க்ெகாண்� ெசல்லலாெமன்�
எண்ணித் தமக்ைகயாரிடம் தம் க�த்ைதச ்ெசான்னார.்
அவர ் தம் தம்�யா�ைடய மேனாபாவத்ைத உணரந்்�
ஐந்�� �பாைய அவரிடம் ெகா�த்� அவர்
��ப்பப்ப�ேய ெசல்�ம்ப� ��னர.் 

��ஷ்ண சாஸ்�ரிகள் அத்ெதாைக�ல் ெசல�க்�
ேவண்�யைத ைவத்�க்ெகாண்� எஞ்�யைதக்
கா�ரி�ன் வடபா�ள்ள ேகாட�்ெரன்�ம் ஊரில் இ�ந்த
தம் �தல் ைமத்�னி �மாரரக்�க்� அ�ப்��ட�்
ஆரணப்பட�்ைய �ட�்ப் �றப்படட்ார.் தம்�ைடய
�ைஜ�டன் மைன�யாைர அைழத்�க்ெகாண்� ேசாழ
நாடை்ட ேநாக்� வ�ைக�ல் இைட�ைடேய பல
ஊரக்ளில் தங்�னர.் �வ �ைஜ�ம் ைவ�க ஒ�க்க�ம்



உைடய அவைர அங்கங்ேக உள்ளவரக்ள் ஆதரித்�
உபசரித்தனர.் 

அக்�ரகாரங்களில் அத்தைகய பக்தைரக்
கண்��டட்ால் �வகணத்ைதச ் ேசரந்்த ஒ�வேர
வந்ததாகக் க�� அவைர உபசரித்�ப் பாராட�்தல்
அந்தக் காலத்� வழக்கம். ெதய்வ பக்��ம் உபகார
�ந்ைத�ம் உைடயவரக்ள் ஒவ்ெவா� �ராமத்��ம்
இ�ந்தனர.் எல்லா வைக வ�ணத்�ன�ம்
பக்��ைடயவரக்ளிடத்�ல் ெப� ம�ப்�
ைவத்��ந்தாரக்ள். ஆத�ன், ��ஷ்ண
சாஸ்�ரிக�க்�ப் �ரயாணத்�ல் எந்த �தமான
இைட��ம் ேநர�ல்ைல . அவ�க்� உலக �யாபாரம்
ஒன்�ம் ெதரியா�. ெசல்வம், அ�காரம், கல்�
�த�யன அவ�க்� இல்ைல . ஆனா�ம் அவ�ைடய
�வபக்� நிைறந்த மன�ம், கவைல�ன் ேதாற்றம்
இல்லாமல் கட�ள் ��வ�ைளேய நம்���க்�ம்
ெதளிைவக் காட�்ம் �க�ம், சாந்த நைட�ம் அவ�க்�
ம�ப்ைப உண்டாக்�ன. அவர ் ஒ� �யற்��ம்
ெசய்யாமேல ெப�ைமைய அைடந்தார;் அவ�ைடய
ெமௗனேம �லவர ் ேபசை்ச�டக் கவரச்�் தந்த�:
அலங்காரமற்ற அவர� உ�வத்�ன் �ய்ைமேய
அவ�க்� �க்க அழைக அளித்த�. 

இைட�ைடேய �ல ஸ்தலங்கைளத்
தரி�த்�க்ெகாண்� ��ஷ்ண சாஸ்�ரிகள்
உைடயாரப்ாைளயம் வந்� ேசரந்்தார.் அங்ேக
அப்ெபா�� கச�்க் க�யாண ரங்கப்ப உைடயார்
ஸம்ஸ்தானா�ப�யாக இ�ந்தார.் தானா�காரியாக
இ�ந்த � �ப்பராய சாஸ்�ரிகெளன்பவர ் என்
மாதாமக�ைடய இயல்ைப அ�ந்� அவைரத் தம்
�ட�்க்� அைழத்�ச ் ெசன்� உபசரித்தார.் அப்பால்
அந்த ஸம்ஸ்தானத்ைதச ் சாரந்்த இடத்�ல் அவைரச்
ெசௗக்�யமாக இ�க்கச ் ெசய்ய ேவண்�ெமன்�
எண்ணிய தானா�காரி அ����க்�ம்
கங்ைகெகாண்ட ேசாழ �ரத்��ள்ள �வாலயத்�ல்
அவைர அத்�யாபகராக நிய�த்தார.் ��ஷ்ண



சாஸ்�ரிகள், "பரம�வன� ைகங்கரியம் �ைடத்த�
ஈ�வர ��ைபேய" என்� எண்ணி அங்ேக இ�ந்�
வரலானார.் 

கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ�ரத்��ள்ள �வாலயம்
இராேஜந்�ரெனன்�ம் ேசாழ சக்கரவரத்்�யால்
அைமக்கப் ெபற்ற�. அந்த ஆலயத்�ன் ெபயர ் கங்ைக
ெகாண்ட ேசா�ச�்ரெமன்ப�. ேகா�ல் �கப் ெபரிய�.
அந்தப் ெபரிய ேகா��க்� ஏற்றப� �வ�ங்கப்
ெப�மா�ம் �கப் ெபரிய ����வத்ைத உைடயவர.்
அங்ேக சாரத்�ல் ஏ�த்தான் அ�ேஷகம் �த�யன
ெசய்வாரக்ள். அரிய �ற்பத்�றன் அைமந்த அவ்வாலயம்
சரித்�ரப் �ர�த்� ெபற்ற�. வடநாட�்க்�ச ் ெசன்�
ெவற்� ெகாண்ட இராேஜந்�ர ேசாழன் வடநாட�்
அரசரக்ள் தைல�ல் கங்கா ஜலத்ைத ஏற்�க்
ெகாணரந்்தாெனன்�ம் அதனால் அவ�க்�க்
'கங்ைகெகாண்ட ேசாழ'ெனன்�ம் �றப்�ப் ெபயர்
வந்தெதன்�ம் ெசால்வர.் தன� வடநாட�் ெவற்�க்�ப்
�ன் அசச்க்கரவரத்்� கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ�ரத்ைத
நி�மாணம் ெசய்� அங்ேக �வாலயத்ைத�ம்
அரண்மைனைய�ம் அைமத்தான். பைழய காலத்�ல்
ேசாழ ராஜதானியாக இ�ந்த அந்நகரம் இப்ேபா�
�ற்�ராக இ�க்�ற�. ஆலயம், பைழய நிைல மா�ப்
பல இடங்களில் �ைலந்� காணப்ப��ன்ற�. 

அந்த ஆலயத்�ல் '�ங்கக் �ண�' என்�ற ஒ�
�ரத்்தம் உண்�. �ங்கத்�ன் வாய்க்�ள் ��ந்�
ெசல்வ�ேபால அதன் ப�கள் அைமந்�ள்ளன. வடநா ட�்
அரசரக்ளால் எ�ப்�த்� வந்த கங்கா ஜலத்ைத அந்தக்
�ணற்�ல் ��ம்ப� அரசன் கடட்ைள�டட்ான்.
அதனால் அதைனக் 'கங்ைக'ெயன்ேற ��வாரக்ள்.
�ற்காலத்�ல் கங்ைக அ�ல் ஆ�ரப்்ப�த்ததாக ஓர்
ஐ�ஹ்யம் ஏற்பட�்�டட்�. 

��ஷ்ண சாஸ்�ரிகள் தமக்� அளிக்கப் ெபற்ற ஒ�
�ட�்ல் இ�ந்� தமக்�ரிய வ�வாையப் ெபற்�த்
��ப்��ற்றார.் தம்�ைடய நித்�ய கரம்ங்கைளத்



தவறாமல் ��த்�க்ெகாண்�ம், ஆலயத்�ற்�ச ் ெசன்�
தம்�ைடய கடைமையச ் ெசய்�ெகாண்�ம் வாழ்ந்�
வந்தார.் �ங்கக் �ணற்�ல் ��யற் காலம் ஸ்நானம்
ெசய்வ� அவர ் வழக்கம். ஆலயத்�ன் ேதவ
ேகாஷ்டத்ைதச ் �ழ்ந்� �வரில் அைமந்�ள்ள
�வெப�மா�ைடய அ�பத்� நான்� �ரத்்தங்கைள�ம்
தரி�த்� இன்��வர.் ேதவ ேகாஷ்டத்�ன் �ன்�
ெதற்�ம் வடக்��ள்ள வா�ல்களில் �ழ்ப் பக்கத்�ச்
�வரில் ேமற்� �கமாக �கப் ெபரியனவாக�ம்
அழ�ைடயனவாக�ம் ல�்� வ�வ�ம், ஸரஸ்வ�
வ�வ�ம் உள்ளன. அவ்�ரண்� ேத�களிடத்�ம்
அவ�க்� அன்�ம் ஈ�பா�ம் அ�கம். 

கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ�ரத்�ல் அவர ் இ�ந்த
காலத்�ல் �ன்� ெபண்கள் �றந்தனர.் அவரக்�க்�
�ைறேய ல�்�, பா�ர�, ஸரஸ்வ� என்�ம்
ெபயரக்ைள ைவத்தனர.் ேதவ ேகாஷ்டத்��ள்ள
�ம்பங்க�ம் �ங்கக் �ணற்�ன் கங்ைக�ேம
அப்ெபயரக்ைள ைவப்பதற்�க் காரணமா�ன. 

�ன்றாம் ெபண்ணா�ய ஸரஸ்வ�ேய என் தாயார.்
என் தாயாரின் �கத்�ல் ேமாவாய்க் கடை்ட�ல் ஒ�
த�ம்� உண்�. என் மாதாமகர ் கங்ைக ெகாண்ட
ேசாழ�ரத்�ல் இ�ந்ததற்� அைடயாளம் அ�. என்
அன்ைனயார ் �� �ழந்ைதயாக இ�க்ைக�ல்
�ண்ைண�ல் �ைளயா�ம் ெபா�� அங்ேக �வரில்
சாரத்்���ந்த காசாங் கடை்ட�ன் �னி
��த்��டட்தாம். அதனால் காயம் உண்டா�ச ் �ல
காலம் இ�ந்ததாம். அந்தத் த�ம்ேப அ�. 

�ல வ�ஷங்கள் ��ஷ்ண சாஸ்�ரிகள் கங்ைக
ெகாண்ட ேசாழ�ரத்�ல் இ�ந்� வ�ைக�ல், ஒ� நாள்
அங்��ந்த �ராமணர ் ஒ�வர ் இறந்தார.் அவைர
ஸ்மசானத்�க்�க் ெகாண்� ேபாவதற்�ப் �ராமணர்
நால்வர ் ேவண்�மல்லவா? ��ஷ்ண சாஸ்�ரிகள்
அந்தக் ைகங்கரியத்ைதச ் ெசய்வதாக �ன் வந்தார.்
மற்ெறா�வ�ம் உடன்படட்ார.் �ன்�ம் இ�வர்



ேவண்�ேம; அகப்பட�ல்ைல. ேவ� வ��ன்ைமயால்,
ேவ� ஜா��னரா�ய இ�வைரப் ��க்கச ் ெசய்�
நால்வராகக் காரியத்ைத நிைறேவற்�னர.் 

ைவ�க �ரத்ைத�க்க ��ஷ்ண சாஸ்�ரிக�க்�
அந்த நிகழ்ச�் ஒ� ெபரிய கவைலைய உண்டாக்�ய�.
'நமக்�ம் இவ்வா� ேநரந்்தால் என்ன ெசய்வ�?' என்�
அவர ்ேயா�த்தார.் 'இத்தைகய இடத்�ல் இ�ப்ப� தவ�'
என்� நிைனத்�க் ேகா�ல�காரி�டம் �ைடெபற்�
அவ்�ைர �ட�்ப் �றப்படட்ார.் 

அப்பால் அவர ் தம்�ைடய ைமத்�னி
�மாரரக்ளா�ய இ�வர ் உள்ள ேகாட�்�க்� வந்�
ேசரந்்தார.் அக்�னீ�வர ஐயர,் ��சா� ஐயர ் என்�ம்
ெபய�ைடய அவ்��வ�ம் நிரம்�ய ெசல்வரக்ள்.
���யான �ஸ்��ைய உைடயவரக்ள்; ைவ�க
�ரத்ைத�ம், ெதய்வ பக்��ம் ெபா�ந்�யவரக்ள் யார்
வந்தா�ம் அன்னமளித்� உபசரிப்பாரக்ள். எந்த
ஜா��னரானா�ம் உபகாரம் ெசய்வாரக்ள். அவரக்ள்
பல�க்� �வாகங்க�ம் உபநயனங்க�ம் ெசய்�
ைவத்தாரக்ள். உத்�ேயாகஸ்தரக்�ம் �த்�வான்க�ம்
�ரா�தாரக்�ம் அவரக்ளிடம் நல்ல ம�ப்�
ைவத்��ந்தாரக்ள். 

��ஷ்ண சாஸ்�ரிகைளக் கண்ட�டன்
அவரக்�க்� �க்க ம�ழ்ச�் உண்டா�ற்�. "எங்கள்
தகப்பனா�ைடய ஸ்தானத்�ல் நீங்கள் இ�க்��ரக்ள்.
பல இடங்களில் நீங்கள் ஏன் அைலயேவண்�ம்?
இங்ேகேய இ�ந்� உங்கள் �ைஜ �த�யவற்ைறக்
கவைல�ல்லாமல் ெசய்�ெகாண்� எங்கைள
ஆ�ரவ்�க்க ேவண்�ம்" என்றாரக்ள். அவரக்ள்
��ப்பப்ப�ேய அவர ் �ல காலம் அங்ேக
தங்���ந்தார.் ஆ��ம், அவ�ைடய மனம் தனிேய
இ�த்தைல நா�ய�. கவைலயற்�த் தனிேய வாழ
ேவண்�ெமன்� ��ம்�னார.் தம் க�த்ைத
அசச்ேகாதரரக்ளிடம் ெதரி�க்கேவ, அவரக்ள் �ன்ேப
தம்�டம் ��ஷ்ண சாஸ்�ரிகள் அ�ப்���ந்த



ெதாைகேயா� தா�ம் ��� ெபா�ள் ேசரத்்�ச ்�ரிய
�ைல�ல் நன்ெசய் �ன்ெசய்கள் அடங்�ய �ப்ப�மா
நிலம் வாங்� அளித்�த் தமக்�ரிய �ெடான்ைற�ம்
உத� அங்ேக �கமாக வ�த்� வ�ம்ப�
ேகட�்க்ெகாண்டனர.் 

'பரேம�வரன� ��ைப இந்த இடத்�ல் சாந்�ேயா�
வாழ ைவத்த�' என்ற எண்ணத்ேதா� ��ஷ்ண
சாஸ்�ரிகள் �ரிய �ைல�ல் தனிேய வாழ்ந்�
வரலானார.் நிலங்கைளக் �த்தைகக்� �ட�்ச ் �வ
�ைஜ��ம் மந்�ர ஜபங்களி�ம் ஆனந்தமாகப்
ெபா�ைதப் ேபாக்�ச ் �வ ��ைபேய
�ைணயாகக்ெகாண்� ��ப்�ேயா� இ�ந்� வந்தார.் 

நிலங்கைளக் �த்தைக எ�த்த ��யானவரக்ள்
அவ�க்�க் கவைல ைவக்கா மல் அவற்ைறப்
பா�காத்�ம் அவ�க்� ேவண்�யவற்ைறக் கவனித்�
அளித்�ம் வந்தனர.் 

�ரிய �ைல இப்ேபா� �ரிய மைல'ெயன்�
வழங்��ற�. கஞ்ச��க்� ஈசானிய �ைல�ல் அவ்�ர்
இ�க்�ன்ற�. ஈசானிய �ைலக்�ச ் '�ரிய
�ைல'ெயன்ப� ஒ� ெபயர.் அதனால் இப்ெபயர ்வந்த�.
இதைனச ் '�ரியேகா�'ெயன்� வடெமா��ல்
வழங்�வர.் அவ்�ரச் ் �வாலயத்��ள்ள
�வெப�மா�க்�ச ் '�ரிய ேகா��வரெரன்ப�
��நாமம். �ரிய �ைல ெபரிய ஊரன்�: ெபரிய
ஸ்தல�மன்�. ஆனா�ம், அடக்கமாக வாழ ��ம்�ய
��ஷ்ண சாஸ்�ரிக�க்� அந்த �ைல ஊேர
�றந்ததாகத் ேதாற்�ய�. "இந்தச ்�ன்ன ஊரிேல நீங்கள்
இ�க்��ரக்ேள" என்� யாராவ� ேகடட்ால்,
*அனாசாரத்�ற்� இட�ல்லாத� இந்த ஊர.் �ரணகாஷ்ட
ஜல சமரத்்��ள்ள�. ேவ� என்ன ேவண்�ம்?" என்�
�ைடயளிப்பார.் (�ரணம்-�ல்; காஷ்டம்-�ற�.)
ப��க்�ப் �ல்�ம், சைமப்பதற்� �ற�ம்,
ஸ்நானத்�ற்�த் �ரத்்த�ம் நிரம்�ன இடம் வ�ப்பதற்�க்
த���ள்ளெதன்ப� அவர ்க�த்�. 



�ரிய �ைலக்� வடபால் 'பழவா�' என்ற ந�
ஓ��ற�. கா�ரி���ந்� வயல்க�க்�ப் பாய்ந்த
க�� நீேராைட அ�. அ� �த�ல் ஓடை்ட வாய்க்கால்'
என்�ம் ெபயேரா� வ��ற�. அ�ேவ பழவாறா�ப்
�ற� '�நாயக ந�'ெயன்ற ெபயைரப் ெப��ற�.
��ெவண்காட�்க்� அ��ல் 'மணி கரண்ிைகெயன்�ம்
�ரத்்தமா�ப் �ராணத்தாற் பாராடட்ப்ப�ம் ெப�ைமைய
உைடயதாக �ளங்��ன்ற�. 

��ஷ்ண சாஸ்�ரிகள் அந்தப் பழவாற்�
ஸ்நானத்ைதேய கங்கா ஸ்நானத்��ம் ெபரியதாக
நிைனத்தார.் தம்�ைடய �ட�்ன் �ன்�றத்��ம் ேமல்
பக்கத்��ம் உள்ள �சாலமான இடங்களில் பல
வைகயான �ஷ்ப மரங்க�ம் ெச�க�ம் ெகா�க�ம்
பஞ்ச�ல்வங்க�ம் ைவத்�ப் ப�ர்
ெசய்தார.்அவற்���ந்� நாள்ேதா�ம் ���யான
�ஷ்பங்கைள�ம் பத்�ரங்கைள�ம் ப�த்�ப் �ைஜ
ெசய்வார.் அ�ேஷகத்�ற்�ப் ப��ன் பா�ம்
அ�சச்ைனக்� �ல்வ�ம் இல்லாமல் �ைஜ
ெசய்யமாடட்ார.் அ�சச்ைனக்� மலர ் த�ம்
�ஞ்ெச�கைள ைவத்�ப் பா�காத்த� ேபாலேவ
அ�ேஷகத்�க்�ப் பால் த�ம் ப�க்கைள�ம் அவர்
அன்ேபா� வளரத்்� வந்தார.் மாைல ேவைள�ல் தாேம
�ல் ப�த்� எ�த்�வந்� ப�க்க�க்�ப் ேபா�வார.் அவர்
நிைனத்��ந்தால் தம் நிலங்களில் ப�ர ்ெசய்� ெபா��
ேபாக்கலாம். அவர ் க�த்� அ�ல் ஊன்ற�ல்ைல.
தம்�ைடய �ைஜக்� ேவண்�ய மலரக்ைள உத�ம் மலர்
வனத்ைதப் ப�ர ்ெசய்வ�ல்தான் அவ�ைடய ��ப்பம்
ெசன்ற�. மகா ைகலாச அஷ்ேடாத்தரம் ெசால்�
அம்மலரக்ளால் அ�சச்ைன �ரிவேத அவ�க்�
இன்பத்ைதத் தந்த�. 

��யற்காைல�ல் எ�ந்��ப்ப�ம் பழவாற்�ல்
ஸ்நானம் ெசய்வ�ம் அ�ஷ்டானங்கள் ெசய்வ�ம்
�ரிவாகப் �ைஜ ெசய்வ�ம் ஆ�ய காரியங்கள்
நிைறேவறப் �ற்பகல் இரண்� மணி வைர�ல் ஆ�ம்.
அப்பால் ேபாஜனம் ெசய்வார.் �ற� �வநாமம்



ெசய்�ெகாண்ேட இ�ப்பார.் மாைல�ல் ெசன்�
ப��க்�ப் �ல் எ�த்� வ�வார.் சந்�யா காலத்�ல்
சந்�யாவந்தனம் ெசய்��ட�்த் தம்�ைடய ஆத்மாரத்்த
�ரத்்�யா�ய �தம்பேரச�க்� அரச்ச்ைன�ம்
நிேவதன�ம் கற்�ர ஹாரத்��ம் ெசய்வார.் �ற�
உண்பார.் எப்ேபா�ம் �வநாம ஸ்மரைணைய மறவார.் 

�ரிய �ைலக்� வந்த �ற� அவ�க்�ச்
'�ப்பல�்�ெயன்�ம் ெபண்�ம், '�வராைமயர்
ெயன்�ம் �மார�ம், '�னா�'ெயன்�ம் �மாரி�ம்
�றந்தாரக்ள். 

அத்�யாயம் 8

 என� ப�ற�� 
� வாகம் ஆன �ற� என் தந்ைதயார்

உைடயாரப்ாைளயத்�ேலேய இ�ந்� வந்தார.்
அக்காலத்�ல் தம் தாய் - தந்ைதயைர�ம்
தம்�யாைர�ம் அைழத்� வந்� தம்�டன் இ�க்கச்
ெசய்தார.் ந��ல் �ல காலம் உத்தமதான�ரம் ெசன்�
இ�க்க ேவண்�ெமன்ற ஆவல் அவ�க்� உண்டா�ற்�.
அதனால் உைடயார ் பாைளயம் ஜ�ன்தாரிடம் உத்தர�
ெபற்�க்ெகாண்� தாய் தந்ைதயாேரா�ம்
தம்�யாேரா�ம் உத்தமதான�ரம் வந்� தம் �ட�்ல்
தங்���ந்தார.் தம்�ைடய தந்ைதயாரால்
ேபாக்�யத்�ற்� �டப்படட் ��ம்ப நிலங்கைள �டக்
ேவண்�ெமன்ற கவைல அவ�க்� அ�கமாக இ�ந்த�.
அக்காலத்�ல் நிலங்களின் �ைல அதற்�
�ன்��ந்தைத�ட ஏ�க்ெகாண்� வந்த�. 

��ம்ப நிலமா�ய பன்னிரண்� மா�ம் கணப�
அக்�ரகாரத்�ல் இ�ந்த * அஸ்தாந்தரம் கணப�
ராைமயர ் என்பவரிடம் 500 �பாய்க்காக என்
பாடட்னாரால் ேபாக்�யத்�க்� ைவக்கப்பட�்�ந்த�.
உத்தமதான�ரத்�ல் இ�ந்த அண்ணாத்�ைர
ஐயெரன்பவரிடம் என் �தா 500 �பாய் கடன் வாங்�



அத்ெதாைகையக் ெகாண்� பன்னிரண்� மா
நிலத்ைத�ம் �டட்ார.் அப்பால் அந்நிலத்�ல் ஆ� மாைவ
அண்ணாத்�ைர ஐயரிடம் தாம் ெபற்ற ெதாைகக்காகப்
ேபாக்�யத்�க்� ைவத்தார.் எஞ்���ந்த ஆ� மா
நிலத்�ல் ஒ� பா�யா�ய �ன்� மாைவத் தம் ��ய
தந்ைதயாரா�ய ஐயாக்�ட�் ஐய�க்� அளித்தார.்
எல்லாம் ேபாக இ�ந்த� �ன்� மா நிலேம. 

அ���ந்� �ைடத்த வ�வாய் ��ம்பச்
ெசல�க்�ப் ேபாத�ல்ைல. அக்காலத்�ல் �ன்ெசய்
நிலங்களில் க�காய் ேபாட�் �ட�்க்�
உபேயா�த்�க்ெகாள்வ�ம் ��ந்தனவற்ைற �ற்�
மற்றச ் ெசல�க்� ைவத்�க்ெகாள்வ�ம் வழக்கம்.
அப்ப�ச ்ெசய்� பாரத்்�ம் கஷ்டம் �ர�ல்ைல . 

பரம்பைரயாக வந்த நிலத்�ல் ஒ� ப��
ஸ்வா�னமான� ��த்� என் பாடட்னா�க்�ம்
தந்ைதயா�க்�ம் ஒ� வைக�ல் ��ப்� உண்டா�ற்�.
ஆ��ம் எஞ்��ள்ள ப��ைய�ம் கடனி��ந்�
�டப்தற்� வ��ல்ைலேய என்ற வ�த்தம் என் �தா�க்�
இ�ந்� வந்த�. இந்த நிைல�ல் அவர ்என் தாயா�டன்
இல்லறம் நடத்தத் ெதாடங்�னார.் 

அக்காலத்�ல் க�ஸ்தலம் 'எஸ்ேடட'்�ல்
மாேனஜராகத் தா�� �ள்ைள ெயன்�ம் ��ஸ்தவ
கனவான் ஒ�வர ்இ�ந்தார.் அவர ்சங்�தத்�ல் ��ப்பம்
உைடயவர.் கனம் ��ஷ்ைணய�ைடய நண்பர.் என்
தந்ைதயார ் ��ஷ்ைணய�ைடய மாணாக்கெரன்பைத
அ�ந்தவராத�ன் அவர ் என் தந்ைதயா�ைடய ே�ம்
லாபங்கைளப் பற்� �சாரித்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார.்
உத்தமதான�ரத்�ல் எந்ைதயார ்இ�ப்பைத�ம், அவர�
��ம்ப நிைலைய�ம் உணரந்்� தம்மாலான உத� �ரிய
ேவண்�ெமன்� எண்ணினார.் என் �தாைவ அ�க்க�
க�ஸ்தலத்�க்� வ��த்� அவ�ைடய சங்�தத்ைதக்
ேகட�் ம�ழ்ந்� ெபா��த� ெசய்� வந்தார.் அவர்
எந்ைதயாரப்ால் காட�்ய மரியாைதையக் கண்ட �ற�ம்
அவ�ைடய ெப�ைமைய அ�ந்�ெகாண்டனர.்



ஐயம்ேபடை்ட���ந்த ெசௗராஷ்�ரச ் ெசல்வரக்�ம்,
கணப� அக்�ரகாரத்�ல் இ�ந்த
அப்பாைவயெரன்பவ�ம் இங்ஙனேம உபகாரம் ெசய்�
வந்தனர.் இத்தைகய அன்பரக்�ைடய உத�ையப்
ெபற்�ச ்�ல காலம் என் தகப்பனார ்உத்தமதான�ரத்�ல்
தங்���ந்தனர.் அப்ேபா� அவ�க்� �மந்தம்
நைடெபற்ற�. 

இவ்வா� இ�க்ைக�ல் ேமற்��ய தா�� �ள்ைள
ேவ� உத்�ேயாகத்ைத ேமற்ெகாண்� அய��க்�ச்
ெசன்��டட்ைமயால் அவரால் �ைடத்�வந்த
ெபா��த� நின்� ேபா�ற்�. அதனால்,
காலே�பத்�ற்�க் கஷ்ட�ண்டா�ெமன்� அ�ந்த என்
தந்ைதயார ் �ண்�ம் ��ம்பத்�டன்
உைடயாரப்ாைளயம் ெசன்� ஜ�ன்தா�ைடய
உத�ையப் ெபற்� வாழ்ந்� வரலானார.் 

அவர ்உைடயாரப்ாைளயம் ெசன்ற சமயத்�ல் கரப்்ப
�ை� வளரத்்��ந்தார.் க�க�ெவன்� �ைச�ம்
தா��ம் ெச�ப்பாக வளரந்்��ந்தன. அவற்ைறக் கண்ட
ஜ�ன்தார,் "ேவங்கட�ப்�, உனக்� இ�க்�ம் இந்த
�ைசையக் கண்� எனக்� அ�கப் ெபாறாைம
உண்டா�ற�. எனக்� இப்ப� இல்ைலேய என்�
வ�ந்��ன்ேறன்" என்றாராம். 

ஒ� சமயம் அரி��ர ் ஜ�ன்தார்
உைடயாரப்ாைளயத்�ற்� வந்��ந்தார.் அவர்
உைடயாரப்ாைளயம் ஜ�ன்தா�க்� மாப்�ள்ைள . அவர்
வந்த காலத்�ல் அவ�க்�ம் என் தந்ைதயா�க்�ம்
பழக்கம் உண்டா�ற்�. என் தந்ைதயார� சங்�த
ஞானத்ைத அவர ்அ�ந்� தம்�டன் வந்� அரி��ரில்
இ�க்�ம்ப� ேவண்�னார;் தம்�ைடய மாமனாரா�ய
கச�்க் கல்யாண ரங்கரிட�ம் தம� க�த்ைதத்
ெதரி�த்தார.் அவர ்அதற்� இணங்கேவ என் தந்ைதயார்
தம் ��ம்பத்�டன் அரி��ர ்ெசன்� அந்த ஜ�ன் சங்�த
�த்�வானாக இ�ந்� வரத் ெதாடங்�னார.் 



அக் காலத்�ல் என் தந்ைதயார ் தம்�ைடய
சங்�தத்தால் யாவைர�ம் ம�ழ்�க்�ம் ஆற்றைல
நன்றாகப் ெபற்��ந்தார.் அவ�க்�ப் பல
ெபரிேயாரக்ளின் அரிய �ரத்்தனங்கள் பாடமாக
இ�ந்தன. கனம் ��ஷ்ைணயர,் ெபரிய ��க்�ன்றம்
�ப்பராைமயர,் �ரங்கம் �நிவாஸன், பல்ல�
ேகாபாைலயர,் பாபநாச �த�யார,் ஆைன ஐயா
�த�யவரக்�ைடய �ரத்்தனங்கைள அவர ் பா�வார.்
பல்ல� பா�வ�ம் �ரத்்தனங்கள் பா�வ�ம் ராக
ஆலாபனம் ெசய்வ�ம் ஆ�யைவகளில் அவர ் நல்ல
ேதரச்�் ெபற்��ந்தார.் தாம் பா�ம்ேபா� கனமாரக்்க
�ைறையப் �லப்ப�த்�வார.் அ�ணாசல க� இயற்�ய
ராம நாடக �ரத்்தனங்கள் அவ�க்� �ற்�ம் பாடம்.
தனிேய சங்�த �னிைககள் நடத்�வைதயன்�
இராமாயண �ரத்்தனங்கைள இைச�டன் பா�ச்
��க்கமாகப் ெபா�ள் ��த�ம் அவ�க்� வழக்கமாய்
இ�ந்த�. அவர ் பா�ம் ேபாெதல்லாம் என் ��ய
தகப்பனாரா�ய �ன்னசா� ஐய�ம் ேசரந்்� பா�வார;்
�ன் பாட�்ம் பா�வ�ண்�. த�ழ், ெத�ங்�, வடெமா�
என்�ம் �ன்� பாைஷகளி�ம் உள்ள பல உ�ப்ப�கள்
எந்ைதயா�க்�ப் பாடமாக இ�ந்தன. பக்�ச ்�ைவ�ள்ள
�ரத்்தனங்கைள�ம் ேவதாந்த பரமான
�ரத்்தனங்கைள�ம் மனத்ைத உ�க்�ம் வண்ணம்
பா�வார.் 

இத்தைகய ஆற்றல் இ�ந்தைமயால் ஜனங்க�க்�
அவரிடத்�ல் �க்க ம�ப்� இ�ந்த�. கனம்
��ஷ்ைணய�ைடய மாணாக்கெரன்பதனா�ம்
ெப�ைம உண்டா�ற்�. கனம் ��ஷ்ைணய�டன் �ல
காலம் என் தகப்பனார ் ��க்�ன்றத்�ல் இ�ந்த
காரணம் பற்� அவைரத் '��க்�ன்றத்ைதய'ெரன்ேற
ெப�ம்பாேலார ்வழங்� வந்தனர.் சங்�த �த்ைத�னால்
ஒ�வா� காலே�பம் ெசய்யலாம் என்ற ைதரியம் என்
தந்ைதயா�க்� இ�ந்� வந்த�. 



அரி��ரில் இ�ந்தேபா� அவ்�ர ் ஜ�ன்தார்
எந்ைதயாைர மரியாைதேயா� ஆதரித்� வந்தார.் அந்த
ஜ�ைனச ் ேசரந்்த இலந்தங்��'ெயன்�ம் �ராமத்�ல்
பத்�க் காணி நிலம் அவ�க்� ஸரவ்மானியமாக
அளிக்கப்படட்�. ஒவ்ெவா� காணிக்�ம் வ�ஷம்
ஒன்�க்� ஐந்� �பாயாக ஐம்ப� �பாய் வ�ம்ப�
�ைடத்த�. அைதக் ெகாண்�ம், இைட�ைடேய
அன்பரக்ளிடம் இ�ந்� �ைடக்�ம் உத�ையக்
ெகாண்�ம் அரி��ரில் ��ப்�யாக என் தந்ைதயார்
வாழ்ந்� வந்தார.் அரண்மைன
உத்�ேயாகஸ்தரக்�ைடய அன்ைப�ம் அந்த
ஆஸ்தானத்�ச ் சங்�த �த்�வா�ம் த�ழ்



�த்�வா�மாக இ�ந்த சடேகாப
ஐயங்காெரன்பவ�ைடய �ரீ�ைய�ம் அவர ் ெபற்றார.்
அந்த உத்�ேயாகஸ்தரக்ளா�ய கார ் காத்த ேவளாளச்
ெசல்வரக்�ம் ேவ� �ல�ம் அவைர ஸ்�ரமாகேவ
அவ்�ரில் இ�க்கச ் ெசய்ய ேவண்�ெமன்� எண்ணி,
ெப�மாள் ேகா�ல் சந்நி� ���ல் வட�ற�ன் �ழ்
ேகா��ல் அ�மந்தராயன் ேகா��க்� வடக்ேக ஒ�
�ைர �� கட�்க் ெகா�த்தனர.் இ�, ெசன்ற ஆனந்த
வ�ஷத்�ற்� �ந்�ய ஆனந்த வ�ஷம் நிகழ்ந்த �
(1854). 

உத்தமதான�ரத்�ல் என் தந்ைதயா�க்� �மந்தம்
நைடெபற்ற �ற� என் மாதா மகர ்என் தாயாைரத் தம்



ஊரா�ய �ரிய �ைலக்� ஒ� நல்ல �னம் பாரத்்�
அைழத்�ச ் ெசன்றனர.் அங்ேக ஆனந்த வ�ஷம் மா�
மாதம் 9 ஆம் ேத� �ங்கட�்ழைம (19-2-1855) இர� நான்
�றந்ேதன். என் ஜாதகம் வ�மா�: 

ஆனந்த �" மா� � 9-ஆம் உ �ங்கட�்ழைம; �ரி�ைய
35, உத்தரடட்ா� 39 1 /2, சாத்யநாம ேயாகம் 261/2,
ைத�லாகரணம் 161/2, �� 51/4; இந்தச ் �ப�னத்�ல்
ராத்�ரி 51/2 நா�ைகயள�ல் கன்னியா லக்னத்�ல் �ப
ஜனனம், 

நான் �றந்த �ற� ஐந்� மாதங்கள் என்
அன்ைனயார ் �ரிய �ைல�ல் இ�ந்தனர.் �ற�, என்
பாடட்னார ் என் அன்ைனயாைர�ம் என்ைன�ம்
அரி���க்�க் ெகாணரந்்� வந்��ட�்ச ் ெசன்றனர.்
எங்க�க்காகப் ��தாகக் கடட்ப்ெபற்ற �ட�்ல் நான் என்
தாயா�டன் ��ந்ேதன். 

ஒவ்ெவா� தா�ம் தன்�ைடய �ழந்ைதைய
அ�ரஷ்்டசா�ெயன்� க��வ� வழக்கம். தங்க�க்�க்
�ைடத்த லாபங்கெளல்லாம் அக்�ழந்ைத�ன் அ�ரஷ்்ட
பலனாகேவ பாராட�்வர.் என்�ைடய அன்ைனயா�ம்
அவ்வா� ெசால்வ�ண்�. நான் �றந்த வ�ஷத்�ல்
எங்க�க்ெகன்� அரி��ரில் ஒ� �� ஏற்படட்� என்
அ�ரஷ்்ட த்�ன் பலெனன்ேற நம்�னார.் அ�
மட�்மன்�; அந்தப் பக்கத்�ல் இ�ந்த ஒ� சந்நியா�
இறந்� ேபா�ம்ேபா�, "ஆனந்த வ�ஷத்�ல் இங்ேக ஓர்
அ�சயம் நடக்கப் ேபா�ற�; அைதக் காணாமல்
ேபா�ேறன்" என்� ெசால்� உ�ர ் நீத்தாராம். இந்த
நாட�்ற்� �தல் �தலாக ர��ம் தந்��ம் வந்தைமேய
அவர ்��ய அ�சயம் என்� எல்ேலா�ம் ��னாரக்ள்.
அந்த அ�சயம் நிகழ்ந்த வ�ஷத்�ல் நான் �றந்த�ம் ஓர்
அ�சயெமன்ேற என் தாயாரின் உள்ளத்�ள் ஒ�
சந்ேதாஷ உணரச்�் உண்டா���க்கக்��ம். ஆனால்
அைத ெவளிப்பைடயாகச ் ெசால்வ�ல்ைல. இப்ப� ஒ�
சந்நியா� ெசான்னாராம். அந்த வ�ஷத்�ல்தான் நீ



�றந்தாய்" என்� �ற்காலத்�ல் பல�ைற என் அ�ைம
அன்ைனயார ்அன்�டன் ����க்�றார.் 

- GA.ைவத்�யராைமயர,் ராவ் பக�ர ் GA.நேடைசயர்
இவரக்�ைடய பாடட்னார ்இவர.் 

அத்�யாயம் 9 

�ழ�ைத� ப�வ� 
அரி��ரில் என் தந்ைதயார ் ஒ�வா�

��ப்�ேயா� காலங் க�த்� வந்தாரா��ம்,
அவ�ைடய உள்ளத்�ள்ேள ஒ� வ�த்தம்
இ�ந்�ெகாண்ேட வந்த�. தம் ��ம்பக் கடனா�ய 500
�பாையத் ��ப்�க் ெகா�க்க ��ய�ல்ைலேய ெயன்ற
எண்ணேம அதற்�க் காரணம். அதனால் அவ�க்�
இைட�ைடேய ஊக்கக் �ைற� ஏற்படட்�.
'எவ்வாேற�ம் 500 �பாய் சம்பா�த்�க் ��ம்பக்
கடைனத் �ரத்்� நிலங்கைள �டக் ேவண்�ம்' என்ற
கவைல அவ�க்� வரவர அ�கரித்� வந்த�. 

இல்லற தரம்த்ைத ேமற்ெகாண்ட �ற� அவ�க்�க்
��ம்ப பாரம் அ�கமா�ற்�. '��ம்பத்ைதப்
பா�காப்பதற்ேக ெப� �யற்� ெசய்யேவண்�
��க்ைக�ல் பழங் கடைனத் �ரப்்பதற்� மாரக்்கம் ஏ�?"
என்� அவர ் எண்ணி எண்ணிக் கலக்க �ற்றார.்
ஸம்ஸ்தான சங்�த �த்�வானாக இ�ந்த�ல் அவ�க்�ப்
ெப�ைம�ம் பல அன்பரக்�ைடய பழக்க�ம்
உண்டா�ன. ஸம்ஸ்தான நிலத்���ந்� �ைடத்த
வ�ஷ வ�வாய் �பாய் ஐம்ப�: ஊரி�ள்ள �ன்� மா
நிலத்���ந்� வந்த வ�ம்ப� அ�கமன்�. இந்த
நிைல�ல் நண்பர ் களிட��ந்� காரண�ன்�ப்
ெபா��த� ெப�வைத�ம் அவர ் ��ம்ப�ல்ைல .
அதனால் இராமாயண �ரத்்தனங்கைள இைச�டன்
�ைறயாகச ் �ல நாடக்ள் ப�த்�ப் ெபா�ள் ெசால்�ப்
படட்ா�ேஷகம் ெசய்� ��க்�ம் ஒ� �யற்�ையத்
ெதாடங்�னார.் அம் �யற்��னால் நல்ல பயன்



உண்டா�ற்�. �ல இடங்களில் உள்ளவரக்ள் அவைரத்
தங்கள் தங்கள் ஊ�க்� வ��த்� இராமாயண
�ரத்்தனம் ேகடக்த் ெதாடங்�னர.் 

ஒவ்ெவா� �ைற�ம் இராமாயணம்
நிைறேவ�ய�டன் அன்பரக்ள் ஒ� ெதாைக ெதா�த்�
அளிப்பாரக்ள். அந்தத் ெதாைக ��ம்பத்�க்� �க�ம்
உபேயாகமாக இ�க்�ம். இவ்வா� ெதாடங்�ய
இராமாயண �யற்�ேய என்�ைடய தந்ைதயாரின்
உள்ளக் கவைலையத் �ரப்்பதற்� உத�யா�ற்�. 

அரி���க்� �ழக்ேக மணேலரி ெயன்�ம்
ஊெரான்� உண்�. அங்ேக மணிகட�் உைடயார ்என்ற
ெசல்வர ் ஒ�வர ் இ�ந்தார.் அவர ் என் தந்ைதயாரிடம்
அன்�ைடயவர;் அ�க்க� தம் ஊ�க்� வ��த்� அவர்
பாடை்டக் ேகட�் இராமாயணப் �ரசங்க�ம் நைடெபறச்
ெசய்� ெபா��த� ெசய்� வந்தார.் ஒ� சமயம்
��ம்பக் கடைனத் தாேம �ரத்்� ��வதாக�ம்
ெசான்னார.் அ� ேகடட் என் தகப்பனார� கவைல
�ைறந்த�. எவ்வாேற�ம் கடன் �ைமையப் ேபாக்�
�டலாெமன்ற நம்�க்ைக உதயமா�ற்�. 

மணிகட�் உைடயாைரப் ேபான்ற பல ேவளாளச்
ெசல்வரக்�ைடய ஆதர� அக்காலத்�ல் என்
�தா�க்�க் �ைடத்த�. என் ஆண்� நிைற�
அரி��ரிேல �க�ம் �றப்பாக நடந்த�. �ற்��ய
ெசல்வரக்ள் ெசய்த உத�கேள அச ் �றப்�க்�க்
காரணம். 

அக் காலத்�ல் என் தந்ைதயாைர ஆதரித்தவரக்ள்
அல்�நகரம் ேசாம �ந்தரம் �ள்ைள , �ந்தர சபாப�
�ள்ைள , ெகாத்தவாசல் �மர �ள்ைள , * �வ�தம்பரம்
�ள்ைள , இராம��ஷ்ண �ள்ைள, இராமசா� �ள்ைள,
�த்�ேவலா�தம் �ள்ைள, பால��ஷ்ண �ள்ைள,
ஆ��கம் �ள்ைள �த�ேயார.் அரண்மைன�ல்
ராயஸமாக இ�ந்த ராமபத்�ைரய ெரன்பவ�ம்,
ஜ�ன்தாரின் ��வா�ய தாத்தாசாரியா ெரன்பவ�ம்,



�ராம �ன்�ப்பாக இ�ந்த ேவங்கட �ப்ைபய
ெரன்பவ�ம் வக்�ல் ரங்காசாரியா ெரன்பவ�ம்
அவ்வப்ேபா� தங்கள் தங்களால் இயன்ற உபகாரத்ைதச்
ெசய்� வந்தாரக்ள். 

நான் �றந்தேபா� எனக்�ச ் சா�நாதன் ெயன்�ம்
ெபயர ் இடப்படட்�. சா�மைல ெயன்�ம்
ஸ்தலத்��ள்ள ��கக் கட��க்�ச ்சா�நாதெனன்ப�
��நாமம். எங்கள் ஊரின�ம் �ற�ம் அந்த ஸ்தலத்
�க்�ச ்ெசன்� வ�வாரக்ள். எங்கள் ��ம்பத்�ன�க்�ம்
அ�ல் ஈ�பா� அ�கம். அ� பற்�ேய எனக்� அப் ெபயர்
இடட்ாரக்ள். எல்ேலா�ம் என்ைனச ் சாமா என்ேற
அைழப்பாரக்ள். சா�நாதெனன்பேத ம�� அவ்வா�
ஆ�ற்�. 

என் தந்ைதயார ்இராமாயணப் �ரசங்கம் ெசய்�ங்
காலங்களில் என் ��ய தந்ைதயாரான �ன்னசா� ஐயர்
உத� �ரிவார.் அரி��ரச் ் சடேகாைபயங்கார ்�ைண
வா�ப்ப�ற் பழக்க �ள்ளவ ராத�ன் அவரிடம் என் ��
தகப்பனார ்�ைண ப�ன்றார.் 

நாங்கள் அரி��ரில் இ�ந்த காலத்�ல் என் ��ய
தந்ைதயா�க்�க் க�யாணம் நைடெபற்ற�. மா�ரத்�ல்
மகாதான �ரத் ெத����ந்த ேசைஷயெரன்பவர்
�மாரியா�ய ல�்�ைய அவர ் மணந்� ெகாண்டார.்
இராமாயணப் �ரசங்கத்�னாற் �ைடத்த பண�ம், �ல
ெசல்வரக்�ைடய உத�யாற் �ைடத்த ெபா��ம்
அந்தக் க�யாணத்�ற்� உபேயாகமா�ன. 

அந்த மணத்�ன் �ன்�ம் �ன்�ம் என் தந்ைதயார்
�ல �ைற மா�ரம் ெசல்ல ேநரந்்த�. அக் காலத்�ல்
அங்ேக ேகாபால ��ஷ்ண பார�யார ்இ�ந்� வந்தார.்
அவ�ைடய பழக்கம் என் தந்ைதயா�க்� உண்டா�ற்�.
ேகாபால ��ஷ்ண பார�யார ் �ல காலம் கனம்
��ஷ்ைணயரிடம் ப�ன்றவராத�ன் அந்த
�த்�வா�ைடய பந்��ம் மாணாக்க�மா�ய என்
�தா�டம் அவ�க்� �க்க அன்� உண்டா�ற்�. என்



தந்ைதயாைர அவர ் கா�ம்ேபாெதல்லாம் கனம்
��ஷ்ைணய�ைடய �ரத்்தனங்கைளச ் ெசால்லச்
ெசய்� ேகட�் இன்��வார.் அவ�டன் பழ�ம்ேபா� என்
�தா�க்�த் தம் ���ல வாசம் நிைன�க்� வந்த�.
இ�வ�ம் சங்�த சம்பந்தமான சம்பாஷைண�ற்
ெபா�� ேபாக்�வாரக்ள். இரண்� ேப�ம் �வபக்தரக்ள்;
அத்�ைவத சாஸ்�ரப் ப�ற்��ைடயவரக்ள். 

அக் காலத்�ல் ேகாபால��ஷ்ண பார�யார்
நந்தனார ் சரித்�ரக் �ரத்்தனத்ைத இயற்�ப் �கழ்
பைடத்��ந்தார.் பல இடங்களில் அந்தச ்சரித்�ரத்ைதப்
�ரசங்கம் ெசய்� வந்தார.் த�ழ்நா� ��வ�ம் நந்தன்
சரித்�ரத்�ற்� ஒ� �ர�த்� உண்டா� இ�ந்த�. தாம்
நந்தனார ் சரித்�ரத்ைத இயற்�வதற்�க் காரணமாக
இ�ந்த * நிகழ்ச�்கைள�ம் தம் அ�பவங்கைள�ம் என்
தந்ைதயாரிடம் அவர ் ெசால்� ம�ழ்வார;் தம்�ைடய
�ரத்்தனங்கைள�ம் பா�க் காட�்வார.் என் தத்ைதயார்
அவரிட��ந்� பல �ரத்்தனங்கைளத் ெதரிந்�
ெகாண்டார;் மா�ரத்�ற்� எந்ைதயார ் எப்ெபா��
ெசன்றா�ம் பார�யாைரப் பாராமல் வ�வ�ல்ைல . 

பார�யா�ைடய பழக்கம் ஏற்படட் �ன்� நந்தன்
சரித்�ரக் �ரத்்தனங்களிற் �லவற்ைற�ம் என்
தந்ைதயார ் தம் இராமாயணப் �ரசங்கத்�னிைடேய
பா�க் காடட்லானார.் அக்�ரத்்தனங்களின் எளிய
நைட�ம் அவற்�ல் அைமந்��ந்த பக்�ச ் �ைவ�ம்
ேகடே்பார ்உள்ளங்கைளக் கவரந்்தன. 

என் �ழந்ைதப் �ராயத்�ல் எனக்��ந்த பழக்கம்
ஒன்ைற என் தாயார ் ெசால்� ��க்�றார;் நான்
காைல�ல் எ�ம் ெபா�ேத எனக்� ஏேத�ம் ஆகாரம்
ெகா�க்க ேவண்�மாம். ெராட�், �ஸ் ேகாத்� �த�ய
உண�ப் ெபா�ள்கள் அந்தக் காலத்�ல் இல்ைல . என்
தாயார ் எனக்காக ஒ� கரண்� யப்பம் ஊற்� ஓர்
இைல�ல் என் ப�க்ைக�ன் பக்கத்�ல் ைவத்� ஒ�
பாத்�ரத்தால் �� ைவத்��ப்பாராம். நான் எ�ந்த�டன்
அந்தப் பாத்�ரத்ைத ஒ� தட�்த் தட�் �ட�் உள்ேள



இ�க்�ம் கரண்� யப்பத்ைத எ�த்�த் �ன்ேபனாம்.
காைல�ல் எந்தக் காரியத்ைதச ் ெசய்ய மறந்தா�ம்
எனக்காகக் கரண்� யப்பம் பண்ணி ைவப்பைத மாத்
�ரம் என் தாயார ் மறக்க மாடட்ாராம். கரண்� யப்பம்
சாப்�டட் ��� ேநரத்�க் �ப் �ற� பைழய��ம்
சாப்�� வ�ண்� - 

நாங்கள் அரி��ரில் இ�ந்� வ�ைக�ல் என்
பாடட்னா�க்�ம் பாட�்யா�க்�ம் ��ைமப்
ப�வத்தளரச்�் ���யா�ற்�. எந்தச ் சமயத்�ல்
தமக்� மரணம் சம்ப�க் �ேமா என்� என் பாடட்னார்
கலக்க மைடந்��ந்தார.் பரம்பைரயாக இ�ந்த
ஊைர�ட�் ேவ� ஊ�க்� வந்� இ�ப்ப�ல் அவ�க்�த்
��ப்� உண்டாக�ல்ைல . ேவ�வ� இல்லாைமயால்
அரி��ரில் வந்� இ�ந்தார.் ஆ��ம், வந்த ஊரிேல
இறப்பைத அவர ் ��ம்ப�ல்ைல . "நம்�ைடய ஊரில்
நம் �ட�்ல் பந்�க்கள் �ழ்ந்த இடத்�ல் மரணமைடய
ேவண்�ம்" என்ேற அவர ் ��ம்�னார.் ந� �ரத்ைதச்
சாரந்்�ள்ள உத்தமதான�ரத்ைத �ட�்க் காட�் நாட�்ல்
உ�ர ் நீப்பைதப்பற்� நிைனக்�ம் ேபாேத அவ�க்�த்
�க்கம் ெபாங்�ம். 

ஒ� நாள் என் தகப்பனாரிடம் தம்�ைடய க�த்ைத
என் பாடட்னார ் ெதரி�த்தார.் ��ம்ப பாரத்�னால்
ைநந்த மன�ைடய அவ�க்� �ண்�ம் கவைல
உண்டா�ற்�. "ஏேதா ஒ� �தமாக இங்ேக வந்�
நிைலயாக வாழத் ெதாடங்�ேனாம். கட�ள்
��ைபயால், கடன் வாங்காமல் தம்�க்�க் க�யாணம்
நடத்�ேனாம். ஊ�க்�ப் ேபானால் நாம் எவ்வா�
காலே�பம் ெசய்ய ���ம்?" என்ற ேயாசைன�ல்
ஆழ்ந்தார.் 

என் பாடட்னாேரா அ�க்க� தம் க�த்ைத வற்��த்�
வந்தார.் ��ைமப் ப�வத்�ல் அவ�க்� இ�க்�ம்
ஆைசைய நிைறேவற்றாமல் இ�ப்ப� பாவெமன்ற
நிைன�ம் என் �தா�க்� உண்டா�ற்�. இ� தைலக்
ெகாள்ளி எ�ம்� ேபாலக் கலங்�னார.் தம் ெபற்ேறாைர



உத்தமதான �ரத்�ற்� அ�ப்��டலாமா என்�ம்
எண்ணினார.் இ��க் காலத்�ல் தம் �மாரர ் அ��ல்
இ�க்க ேவண்�ெமன்� க��ேய என் பாடட்னார்
உைடயார ் பாைளயத்�ற்�ம் �ன்� அரி���க்�ம்
வந்தார.் ஆத�ன் தம்ைமப் �ரிந்� அவர ்இ�த்தல் அரி�
என்பைத நிைனத்�ப் பாரத்்த எந்ைதயார,்
"எவ்வாறானா�ம் சரி; அவ�ைடய இஷ்டத்ைதப் �ரத்்�
ெசய்வ�தான் நம் கடைம" என்ற உ�� �ண்�
அரி��ர ்ஜ�ன்தாரிட�ம் மற்ற அன்பரக்ளிட�ம் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� தம் ��ம்பத்�டன் உத்தமதான�ரம்
வந்� ேசரந்்தார.் 

உத்தமதான�ரம் வந்த �ன்�ம் �ல வ�ஷங்கள் என்
பாடட்னா�ம் பாட�் யா�ம் ��த்��ந்தனர.் இைட
�ைடேய என் தந்ைதயார ் ெவளி�ரக்�க்�ச ் ெசன்�
இராமாயணப் �ரசங்கம் ெசய்� ெபா�ள் ஈட�் வ�வார.்
அப்ப�ச ் ெசன்��க்�ம் �ல நாடக்ளில் என்
பாடட்னா�க்� மனக் கலக்கம் அ�கமா���ம்.
எந்ைதயார ்அரி���க்�ம் ெசன்� ஜ�ன்தாைர�ம் தம்
அன்பரக்ைள�ம் பாரத்்� அவரக்ளால் �ைடக்�ம்
ெபா�ைள�ம் தம் ஸரவ் மானியத்� ��ந்�
�ைடப்பைத�ம் ெபற்� வ�வார.் பாபநாசத்�ல் இ�ந்த
வக்�ல் களா�ய க�ஸ்தலம் ��ஷ்ணசா� ஐயங்கார,்
ேவங்கடராவ் என்பவரக்�ம், ேபா�ஸ் இன்ஸ்ெபக்டர்
�த்�யா� நாயக்க ெரன்பவ�ம் அக் காலத்�ல்
அவ�க்�ப் ெபா��த� ெசய்� ஆதரித்� வந்தனர.் 

என� �ன்றாம் �ராயத்�ல் எனக்� ஒ� சேகாதரி
�றந்தாள். அப் ெபண்�க்�த் ைதயல் நாய� என்ற
ெபயர ் ைவத்தாரக்ள். ஸ்�ரீக�க்�ப் ெபண்
�ழந்ைதகளிடம் அ�க அன்� இ�ப்ப� உலக இயல்�.
என் அன்ைனயார ்அக் �ழந்ைத�டம் �க்க வாத்ஸல்யம்
உைடயவராக இ�ந்தார.் அந்தக் �ழந்ைத �ல வ�ஷம்
வாழ்ந்��ந்� இறந்� ேபா�ற்�. அப்ேபா� என் தாயார்
����த்�ப் ேபானார.் அந்தக் �ழந்ைத இறந்த �க்கம்
அவ�ைடய ெநஞ்�ல் பல வ�ஷங்கள் ஆறாமல்
இ�ந்த�. நான் இளம் ப�வத்�ல் �ஷமம் ெசய்த ேபா�



�ல சமயங்களில் என் தாயார ்என்ைன அ�த்� ைவவார.்
அவ்வா� ைவ�ம் �ல சமயங்களில் அவர ் ��ம்
வாரத்்ைதகள் இறந்� ேபான அக் �ழந்ைத�ன் பால்
அவ�க்� எவ்வள� பற்� இ�ந்தெதன்பைதப்
�லப்ப�த்�ம். ெபண் �ழந்ைதைய இழந்த �ைற என்
தாயா�க்�த் �ரேவ இல்ைல ; அந்தக் �ழந்ைதக்�ப்
�ற� எனக்�த் தங்ைகேய �றக்க �ல்ைல. 

எனக்� ஐந்தாம் �ராயம் நைடெபற்ற ேபா�
�த்�யாப்�யாசம் ெசய்�த்தாரக்ள். என் பாடட்னார்
அரிச�்வ� ெசால்�த் தந்தார.் �த�ல்
உத்தமதான�ரத்�ல் ெதற்� வடக்�த் ெத��ல் இ�ந்த
பள்ளிக் �டத்�ல் நாராயண ஐயெரன்பவரிடம் �ல
மாதங்க�ம், �ற� வடக்�த் ெத��ல் இ�ந்த பள்ளிக்
�டத்�ல் சா�நாைதய ெரன்பவரிடம் �ல வ�ஷங்க�ம்
ப�த்ேதன். த��ல் �ழ்வா�லக்கம், ெநல் இலக்கம்
�த�யவற்ைற�ம், வட ெமா��ல் �ல �ல்க�ம்
ப�த்ேதன். பள்ளிக்�டத்�ல் ப�ப்பேதா� �ட�்�ம் என்
பாடட்னார,் தந்ைதயார,் ��ய தகப்பனார்
ஆ�யவரக்�ம் எனக்�க் கற்�த்� வந்தனர.் 

* இவர ்தஞ்ைச�ல் வக்�லாக இ�ந்தவ�ம் த�ழ�ஞ�ம்
என் அன்ப�மா�ய ராவ்பக�ர ் � ேகாஸ் �நிவாச
�ள்ைள�ன் தந்ைதயார.் 

* இவற்ைற நான் எ��ப் ப�ப்�த்�ள்ள
ேகாபால��ஷ்ண பார�யார ்சரித்�ரத்�ற் காணலாம். 

அத்�யாயம் 10 

இளைம� க�வ� 
�த�ல் உத்தமதான�ரத்�ல் எனக்�

உபாத்�யாயராக இ�ந்த நாராயைணயர்
சற்ேறறக்�ைறய �ப்பத்ைதந்� �ராயம் ெகாண்டவர;்
நல்ல வ�வம் உைடயவர.் அவைரக் கா�ம்ேபா�
எனக்�ம் மற்றப் �ள்ைளக�க்�ம் பயம் உண்டா�ம்;
�ரம்ைப அ�கமாக அவர ் உபேயா�ப்பார.் அவைர



நிைனக்�ம்ேபாெதல்லாம் அவ�ைடய �ரம்ப�தான்
எனக்� ஞாபகம் வ��ற�. 

அவர� பள்ளிக்�டத்�ல் அக்�ரகாரத்�ப்
�ள்ைளக�ம் ��யானத் ெத�ப் �ள்ைளக�ம்
ப�த்தாரக்ள். அ�க்�ற �ஷயத்�ல் அவர ் யாரிட�ம்
ப�பாதம் காட�்வ�ல்ைல . �ள்ைளக�க்�ள் '�ச�்'
என்� ஒ�வன் இ�ந்தான். அவன் தகப்பனார்
பணக்காரர.் அதனால் அவ�க்�ச ் ��� கரவ்�ம்
ைதரிய�ம் இ�ந்தன. உபாத்�யாயர ் அ�க்�ம்ேபா�
அவன் ��ப்� அ�க்க �யல்வான். �ரட�்த்தனத்�னால்
�ழந்ைதகைள அடக்�யாள்வ� கஷ்டெமன்பைத அந்த
உபாத்�யாயர ் ெதரிந்�ெகாள்ள�ல்ைல. அவ�க்�
அவ�ைடய ைகப்�ரம்ேப ெசங்ேகாலாக இ�ந்த�.
எல்லாப் �ள்ைளக�ம் தம்�ைடய தண்டைனைய
ஏற்�க்ெகாள்�ம்ேபா�, �ச�் மாத்�ரம் எ�ரத்்தால்
அவர ் �ம்மா இ�ப்பாரா? ேம�ம் ேம�ம் க�ைமயான
தண்டைனகைள ��த்தார.் அவன் ���ம்
அடங்க�ல்ைல. �ற� அவைனப் பள்ளிக்�டத்ைத
�டே்ட நீக்��டட்ார.் "அவன் ெபற்ற ��தைல நமக்�ம்
�ைடக்காதா?" என்� ��ம்�ய �ள்ைளக�ம் உண்�. 

பள்ளிக்�டத் ெதால்ைல���ந்� நீங்�ய �ச�்,
�ற� ப�ப்ைபப் பற்� நிைனப்பேத இல்ைல.
�ற்காலத்�ல் ைகெய�த்�ப் ேபா�வைதத் த�ர ேவ�
ஒன்�ம் எ�தேவா ப�க்கேவா இயலாதவனாக
இ�ந்தான். பணக்காரப் �ச�்ைவய�க்�ப்
ப�ப்��ந்தால் என்ன? இரா�டட்ால் என்ன? 

நாராயைணயர,் அரிச�்வ�, எண்�வ�
�த�யைவகைளத்தான் கற்�ப்பார.் அவரிடம் நான்
கற்ற �ன்� சா�நாைதயர� பள்ளிக்�டத்�ல்
ேசரந்்ேதன். அங்ேகதான் ஏட�்ல் எ�தக்
கற்�க்ெகாண்ேடன். அக்காலத்�ல் கா�தம்
பள்ளிக்�டம் வைரக்�ம் வர�ல்ைல; �ேலட�்ம்
இல்ைல. �த�ல் மாணாக்கன் மண�ல் எ��ப் பழக



ேவண்�ம். �ற�, அவேன எ�த்தாணியால்
ஓைலச�்வ��ல் எ�தக் கற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

சா�நாைதயர ் சங்�த�ம் ஸம்ஸ்��த�ம்
ெதரிந்தவர.் �ன்ேப அவைரப் பற்� எ����க்�ேறன்.
எனக்� அவர ் சம்ே�ப இராமாயணம், �ஷ்�
ஸஹஸ்ரநாமம், நீ� சாரம், அமரம் �ன்� காண்டங்கள்
என்பவற்ைறப் ேபா�த்தார.் அவ்வள�ம் எனக்�
மனப்பாடமாக இ�ந்தன. த��ம் கணக்�ம் கற்�த்தார.்
அவர ்நாராயைணயைரப்ேபால் க�ைமயானவர ்அல்லர.்
ஆனா�ம் அந்தக்காலத்�க் �ராம
உபாத்�யாயரக்�க்�ப் �ரம்� ஆடா�டட்ால்
மாணாக்கரக்ள் ப�க்கமாடட்ாரக்ள் என்ற எண்ணம்
பரம்பைரயாக இ�ந்� வந்த�; அவ�க்�ம் அந்தக்
ெகாள்ைக உண்�. �ராமத்�ப் பள்ளிக்�டங்கைளத்
�ண்ைணப் பள்ளிக்�டங்கள் என்�ம் ெசால்வாரக்ள்.
அந்தப் பள்ளிக்�டங்களில் மாணாக்கரக்ள் ப��ம்
�ைறேய ேவ�. இப்ேபா� அதைன எங்�ம் பாரக்்க
��யா�. 

�ள்ைளகள் யாவ�ம் ��யற்காைல�ல் ஐந்�
மணிக்ேக எ�ந்� �வ�த் �க்ேகா� பள்ளிக்�டத்�ற்�
வந்��ட ேவண்�ம். �வ�கைளெயல்லாம் ைவத்�த்
�க்�ச ்ெசல்�ம் க��கள் ேசரந்்த பலைகக்�ச ் '�வ�த்
�க்'ெகன்� ெபயர.் அந்தத் �க்� ஒ�வைக
உ�ையப்ேபால இ�க்�ம். �க்ைக, பள்ளிக்�டத்�ல்
ஓரிடத்�ல் மாட�்�ட�்ப் �ள்ைளகள் �ைறப்ப� இ�ந்�
�தல் நாள் நடந்த பாடங்கைளப் பாராமல் ஒப்�க்க
ேவண்�ம். அதற்� '�ைற ெசால்�தல்' என்� ெபயர.்
அப்ேபா� உபாத்�யாயர ் �ட�்ற்�ள்
ப�த்�க்ெகாண்��ப்பார;் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம்
ெசய்� ெகாண்��ப்பார.் அவைர எ�ரப்ாராமல்
�ள்ைளகள் பாடங்கைள �ைற ெசால்ல ேவண்�ம்.
அைத அவர ் உள்ேள இ�ந்தப�ேய கவனிப்பார.்
ெப�ம்பா�ம் �ண்ைணப் பள்ளிக்�டங்கள்
உபாத்�யாயர� �ட�்த் �ண்ைண�ேலேய இ�க்�ம். 



ஆ� மணிக்�ேமல் �ள்ைளகெளல்லாம் வாய்க்கால்
அல்ல� �ளம் �த�ய இடங்க�க்�ப் ேபாய்த் தந்த
�த்� ெசய்� தங்கள் தங்கள் �லத்�ற்ேகற்ற
�ன்னங்கைளத் தரித்�க்ெகாண்� ஸந்�யாவந்தனேமா
ேவ� அ�ஷ்டானேமா ெசய்வாரக்ள். �ற� தங்கள்
வஸ்�ரங்களில் மணைல எ�த்�க்ெகாண்�
��கவாகனம், ஸரஸ்வ� ஸ்ேதாத்�ரம்
�த�யவற்ைறச ் ெசால்�க்ெகாண்ேட
பள்ளிக்�டத்�ற்� வ�வாரக்ள். �ன்��ந்த பைழய
மணைல அகற்��ட�்ப் ��ய மணைலப் பரப்�வாரக்ள்.
எ��வதற்�ரியவரக்ள் அ�ல் எ��வாரக்ள்;
மற்றவரக்ள் தங்கள் பாடங்கைளப் ப�ப்பாரக்ள். 

ஒன்ப� மணிக்�ப் �ள்ைளகைளப் பைழய�
(பைழய அ��) சாப்�ட��வ� வழக்கம். அப்ெபா��
உபாத்�யாயர ் ஒ� பக்கத்�ல் �ற்��ந்� ஒவ்ெவா�
�ள்ைள�ன் ைக��ம் �ரம்பால் அ�த்� அ�ப்�வார.்
பைழய ேசாற்� ���ல் பள்ளிக்�ட ஞாபகம்
மறக்கக்�டாெதன்பதற்காக அங்ஙனம் ெசய்வார்
ேபா�ம்! 

�ள்ைளக�க்�ள்ேள ெகட�்க் காரனாக�ம்
பலசா�யாக�ம் இ�ப்பவைன உபாத்�யாயர ் சடட்ாம்
�ள்ைளயாக நிய�ப்பார.் அவன் �த்�சா�யாக
இரா�டட்ா�ம் பலசா�யாக இ�க்க ேவண்�ய�
அவ�யம். உபாத்�யாய�க்�ப் �ர�நி�யாகப்
�ள்ைளகைள அடக்� ஆள்வ�ம், பாடம் ஒப்�க்கக்
ேகடப்�ம் அவன் ேவைலகள். அவனிடம் எல்ேலா�ம்
அடங்� நடக்க ேவண்�ம். �ல �ள்ைளகள் அவ�க்�
ேவண்�ய �ன்பண்டங்கைளக் ெகா�த்�த் தம்
வசப்ப�த்� உபாத்�யாய�ைடய �ரியத்ைத�ம் அவன்
�லமாகச ் சம்பா�ப்பாரக்ள். �ல சமயங்களில்
உபாத்�யாயர� க�ைமையக் காட�்�ம் சடட்ாம்
�ள்ைள�ன் க�ைம அ�கமாக இ�க்�ம். 

மாணாக்கரக்�க்�ள் பைழயவரக்ள்
��யவரக்�க்�க் கற்�ப்ப�ம் பள்ளிக்�ட



வழக்கங்களில் ஒன்�. 

பன்னிரண்� மணிக்�ேமல் மத்�யானச்
சாப்பாட�்க்�ப் �ள்ைளகள் �ட�்க்�ச ் ெசல்வாரக்ள்.
�ற�, �ன்� மணிக்� �ண்�ம் பாடம் ெதாடங்கப்ப�ம்.
இர� ஏ� மணி வைர�ல்�டப் பள்ளிக்�டம்
நைடெப�வ�ண்�. 

ஒவ்ெவா� நா�ம் பாடங்கள் ��ந்த�டன்
�ள்ைளகைள �ட�்க்� அ�ப்�ம்ேபா� அவரக்ள�
ஞாபக சக்�ைய ��த்� ெசய்�ப்பதற்காக
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் �, ��கம், பட�், ஊர ் இவற்�ன்
ெபயரக்ளில் வைகக்� ஒவ்ெவான்ைற உபாத்�யாயர்
ெசால்� அ�ப்�வார.் அந்தப் ெபயரக்ைள ம�நாள்
மறவாமல் வந்� ெசால்ல ேவண்�ம். 'மறந்�
ேபாய்��ேவாேமா' என்ற பயத்தால் �ல �ள்ைளகள்
�� ெசன்ற�டன் தமக்� உபாத்�யாயர ் ெசான்ன
ெபா�ள்களின் ெபயரக்ைளத் தம் தாய் தகப்பனாரிடம்
ெசால்���வாரக்ள். ம�நாள் ��யற்காைல�ல்
அவரக்ளிடம் அவற்ைறத் ேகட�்த் ெதரிந்�ெகாண்�
வந்� ெசால்வாரக்ள். 

பள்ளிக்�டத்�ற்�, காைல�ல் ஐந்� மணிக்ேக
வந்��ட ேவண்�மாைகயால் �ைணக்� யாைரேய�ம்
�ள்ைளகள் அைழத்� வ�வாரக்ள்; ெப�ம்பா�ம் ��ய
ஸ்�ரீகைள அைழத்� வ�வேத வழக்கம். ேநரம் க�த்�
வந்தால் �ரம்ப� பலமாகக் �ைடக்�ேம என்ற பயத்தால்
ஒவ்ெவா�வ�ம் எல்ேலா�க்�ம் �ன்ேப வந்��ட
�யல்வான். இவ்வா� வ�வதன் �ரேயாசனம்
பைழய�க்� உபாத்�யாயர ் �ட�்க்� ��ம்ேபா�
ெதரி�ம். வழக்கப்ப� �ள்ைளகைளப் �ரம்�னால்
அ�த்� அ�ப்�ம்ேபா�, காைல�ல் �த�ல் வந்தவன்
ைக�ல் �ரம்�னால் தட� ��வார;் இரண்டாம்
ைபயைன ெமல்ல அ�ப்பார.் வரவர அ� அ�கமா�ம்;
பலமாக�ம் ��ம். இதனால், �தல் நாள் பலமான அ�
வாங்�னவன் அதற்�ப் பயந்� ம�நாள் எல்ேலா�க்�ம்
�ன்ேப வந்���வான். �த�ல் வ�பவைன 'ேவத்தான்'



என்� ெசால்வாரக்ள். 'ேவற்றான்' என்�ம் ெசால்ேல
அவ்வா� வந்த�. மற்றவரக்ைள�ட ேவறான
தனிப்ெப�ைம உைடயவெனன்ப� அதன் ெபா�ள்.
உபாத்�யாயர� ைகக்ேகா�ன் அ�ையப் ெபறாமல்
தட�தைல மாத்�ரம் ெப�வ� ஒ� தனிப்
ெப�ைமயல்லவா? 

�ல சமயங்களில், 'நாேம இன்� �த�ல்
வந்��டே்டாம்' என்ற ெப��தத்ேதா� ஒ� �ள்ைள தன்
�ைணக்� வந்த பாட�்ேயா� பள்ளிக்�டத்�ல்
�ைழவான். ஆனால் இவ�க்� �ன்ேப ஒ�வன் அங்ேக
இ�ப்பான். இ�ட�்ல் அவன் இ�ப்ப� இவ�க்�த்
ெதரியா�. ஆனா�ம் தான் �ன் வந்ததாக எண்ணி
இவன் சந்ேதாஷப்படக்�டாெதன்�ம் நிைன�னால்
அங்��ப்பவன் இவன் ��ந்த�டன் ��� கைனப்பான்.
அப்ேபா� இவ�ைடய ம�ழ்ச�்ெயல்லாம் பறந்�
ேபாய்��ம். 

�ள்ைளக�க்� மணல்தான் �ேலட�்ன்
ஸ்தானத்�ல் இ�ந்த�. பைனேய�தான் �ஸ்தகம்.
எ�த்தாணிேய ேபனா. உபாத்�யாயர ் எ��த் த�ம்
ஏட�்ச ் �வ����ந்� �த�ல் ெந�ங்கணக்ைக
(அரிச�்வ�ைய)க் கற்�க்ெகாள்வான் மாணாக்கன்.
அப்பால் எண்�வ� �த�ய �வ�கள் ெபற்�ப்
ப�ப்பான். ஓைல வார�ம், �வ� ேசரக்்க�ம், நன்றாக
எ�த�ம் ெதரிந்�ெகாள்வதற்�ப் பல நாளா�ம்.
�வ�ையப் �ரித்� ஒ�ங்காகக் கட�்வதற்�க்�டப்
பழக்கம் ேவண்�ம். �ள்ைளக�க்� எ�த்�ப் பழக்கம்
உண்டாக உபாத்�யாயர ்ஓர ்ஓைல�ல் எ��த் த�வார.்
�ள்ைளகள் அேத மா�ரி எ��ப் பழ�வாரக்ள். அந்த
�ல ஓைலக்�ச ்'சடட்ம்' என்� ெபயர.் 

ஏட�்ச ் �வ�களில் மஞ்சள், ஊமத்ைத�ைலசச்ா�,
வசம்�க்கரி �த�யவற்ைறத் தட�ப் ப�ப்ப� வழக்கம்,
எ�த்�க்கள் ெதளிவாகத் ெதரிவதற்�ம் �ச�்கள்
வராமல் இ�ப்பதற்�ம் அவ்வா� ெசய்வாரக்ள். ஏட�்ச்
�வ�க�க்�க் ��ப்�டட் அள� ஒன்�ம் இல்ைல.



ெவவ்ேவ� அள�ல் அைவ இ�க்�ம். �வ�களில்
ஒற்ைறத் �வாரம் இ�க்�ம். ஒ� �ல் க�ற்ைறக்
�ளி�க்� என்ற ஒன்�ல் ��ந்� �வ��ன் �வாரத்�ன்
வ�ேய ெச�த்� அைதக் கட�்வாரக்ள்.
பைனேயாைலைய நரம்ேபா� ேசரத்்�ச ் ����
�ண்�களாக ந�க்�க் �ளி �க்�களாக
உபேயாகப்ப�த்�வாரக்ள். �ளி�க்�ற்�ப் ப�லாகப்
ெபாத்தாைனேயா, �வாரம் பண்ணின ெசப்�க்
காைசேயா, ேசா�ையேயா ��வ�ம் உண்� . 

ஏ�களின் ஆரம்பத்��ம் இ����ம்
ெவற்ேற�கள் �ல ேசரத்்��ப்பாரக்ள். 

எ�த்தாணிகளில் �ண்ெட�த்தாணி,
வாெர�த்தாணி, மடக்ெக�த்தாணி என ெவவ்ேவ�
வைக உண்�. வாெர�த் தாணிக்�ப்
பைனேயாைல�னாேல உைற ெசய்� அதற்�ள் ெச��
ைவப்பாரக்ள். மடக்ெக�த்தாணிக்�ப் �� இ�க்�ம்;
மடக்�க் ெகாள்ளலாம், அந்தப்�� மரத்�னாேலா
தந்தத்�னாேலா மாட�்க் ெகாம்�னாேலா
அைமக்கப்ப�ம். 

ஒ� ைபயன் ��யதாக ஒ� �ைலப் ப�க்கத்
ெதாடங்�வைதச ் '�வ� �வக்கல்' என்பாரக்ள்.
பைனேயாைல�ல் அந்த �ைல எ�� மஞ்சள் தட�
�நாயக �ைஜ �த�யவற்ைறச ் ெசய்� ைபயனிடம்
ெகா�த்� உபாத்�யாயர ் ப�ப்�ப்பார.் அவன்
�ட�்��ந்� வந்த காப்பரி� நிேவதனம் ெசய்யப்ப�ம்.
அ� ேதங்காய்த் �ண்�, எள்�, ெவல்லம் இைவகள்
ேசரக்்கப் ெபற்� �கச ் �ைவயாக இ�க்�ம். அைதப்
�ள்ைளக�க்�ம் �ற�க்�ம் �நிேயாகம் ெசய்வாரக்ள்.
அன்ைறத் �னம் பள்ளிக்�டத்�ற்� ���ைற
நாளா�ம். 

�வ� �வக்கெலன்றால் �ள்ைளக�க்� அளவற்ற
சந்ேதாஷம் உண்டா�ம். ��ய �ைலக் கற்பதனால்
உண்டாவதல்ல அ�; 'காப்பரி� �ைடக்�ம்;



பள்ளிக்�டம் இரா�' என்ற ஞாபகேம அதற்�க்
காரணம். 

ெபௗரண்�, அமாவாைச, �ரதைம, அஷ்ட�யா�ய
�னங்களில் பள்ளிக்�டம் நைடெபறா�. அந்த
���ைற நாடக்ைள 'வா�' என்� ெசால்வாரக்ள். 'உவா'
என்பேத அவ்வா� ம��ய�. 'உவா' என்ப�
ெபௗரண்�க்�ம் அமாவாைசக்�ம் ெபயர.் 

ஒவ்ெவா� �ள்ைள�ம், �னந்ேதா�ம்
உபாத்�யாய�க்� ஏேத�ம் ஒ� ெபா�ள்
ெகாண்�வந்� ெகா�ப்பான்; ஒ� �றேகா, வறட�்ேயா,
காேயா, க�ேயா த�வ� வழக்கம். �ேசஷ �னங்களில்
அந்த �ேசஷத்�ற்� உபேயாகப்ப�ம் ெபா�ள்கைளத்
த�வாரக்ள். ���ைற நாடக்ளில் பண�ம்
ெகா�ப்ப�ண்�. அைத 'வா�க் கா�' என்� ெசால்வர.் 

உபாத்�யாய�க்� மாதம் 1/4 �பாய் சம்பளம்
ஒவ்ெவா� ைபய�ம் ெகா�ப்பான். பணக்காரரக்ள்
வ�ஷாசனமாக ெநல் ெகா�ப்பாரக்ள். �ேசஷ
காலங்களில் மரியாைத�ம் ெசய்வாரக்ள். நவராத்�ரி
காலங்களில் உபாத்�யாய�க்� ஒ� வைகயான
வ�ம்ப� உண்�. அந்த உத �ஸவத்ைத 'மானம்�' என்�
ெசால்வாரக்ள்; மகா ேநான்� என்�ம் ெசால்ேல அந்த
உ�வத்ைத அைடந்த�. அக்காலத்�ல் �ள்ைளகள்
நன்றாக அலங்கரித்�க் ெகாண்� வந்� பாட�்ப்
பா�வாரக்ள்; ேகாலாடட்ம் ேபா�வாரக்ள். அதற்ெகனேவ
தனிேய பாட�்க்கள் உண்�. ஒவ்ெவா�வர ் �ட�்க்�ம்
�ள்ைளகைள அைழத்�ச ் ெசன்� பாடச ் ெசய்வ�
உபாத்�யாயர ் வழக்கம். ெவளி��க்�ம் அைழத்�ச்
ெசல்வ� உண்�. அவரவரக்ள் தங்கள் தங்கள்
நிைலைமக்�த் தக்கப� பணம் த�வாரக்ள். இந்தப்
பணம் ��வைத�ம் உபாத்�யாயர்
எ�த்�க்ெகாள்வார.் மானம்� வ�வா�னால்தான்
உபாத்�யாயரக்ள் தங்கள் �ட�்க் கல்யாணம் �த�ய
காரியங்கைளச ்�றப்பாக நடத்�வாரக்ள். 



உபாத்�யாய�க்� அக்காலத்ேத 'கணக்காயர'் என்ற
ஒ� ெபய�ண்�. �ராமத்� ஜனங்கள் உபாத்�யாயரிடம்
மரியாைதேயா� பழ�வாரக்ள். �ள்ைளகைள அவர்
என்ன ெசய்தா�ம் அ� ��த்�
வ�த்தமைடயமாடட்ாரக்ள்; அவைரக்
ேகடக்�ம்மாடட்ாரக்ள். �ட�்ல் �ஷமம் ெசய்�ம்
�ள்ைளகைள உபாத்�யாயரிடம் ெசால்�
அடக்�வாரக்ள். இளைமப் ப�வம் ��வ�ம் �ள்ைளகள்
உபாத்�யாய�ைடய ஆட�்�ன் �ழ் இ�க்க ேவண்�ம்.
அவைரேய ெதய்வமாக ம�ப்ப�ம் இன்�யைமயாத
ேவைளகளில் அவர ் �ட�் ேவைலகைளச ் ெசய்வ�ம்
மாணாக்கரக்�க்� இயல்�. 

பள்ளிக்�டத்�ல் உபாத்�யாயர ் ெசய்�க்�ம்
தண்டைனகள் �கக் க�ைமயானைவ. அவர� �ரம்ப�
ஒன்�னாேலேய மாணாக்கரக்ள் க�கலங்�வாரக்ள்.
�டட்த்�ல் க�ற்ைறக் கட�் அைதப் ��த்�த்
ெதாங்�க்ெகாண்� �ல ேநரம் இ�க்�ம்ப� ெசய்வ�
ஒ� தண்டைன. அைதக் 'ேகாதண்டம்' என்� ��வர.்
அப்ப�ப் ைபயன் ெதாங்�ம்ேபா� ���ந்�
உபாத்�யாயர ்அவன� கா�ல் அ�ப்ப�ம் உண்�. நான்
ஒ� �ைற இந்தத் தண்டைனையப் ெபற்��க்�ேறன்.
பாடம் நன்றாய்ச ் ெசான்னவைனச ் ெசால்லாதவன்
���ல் ஏறச ் ெசய்� �ற்பக�ல் �ள்ைளகைளச ் �ற்�
வரசெ்சய்வ� வழக்கம். அதற்�க் '��ைரேயற்றம்' என்�
ெபயர.் அவ்�தம் நான் ஒ� �ைற சவாரி
ெசய்��க்�ேறன். 

இவ்வா� மாணாக்கரக்ள் மனத்�ல் அசச்த்ைத
உண்டாக்�க் கல்� �கட�்ம் இந்த வழக்கம்,
இக்காலத்�ல் யாவரா�ம் கண்�க்கப்ப��ற�.
அக்காலத்�ல் ெப�ம்பாலான �ண்ைணப்
பள்ளிக்�டங்கள் இந்த �ைற�ல்தான் நிகழ்ந்� வந்தன.
அ�க்�ப் பயந்தாவ� ைபயன் ப�த்� வந்தான்.
அவ�க்�ப் பல �ஷயங் கள் மனனம் ஆ�ம். 



கா�தம், �ஸ்தகம் என்பைவ வழக்கத்�ல் வராத
அக்காலத்�ல் மாணாக்க�க்� ஞாபக சக்�ைய
அ���த்� ெசய்வதற்� உபாத்�யாயரக்ள்
�ரமப்ப�வாரக்ள். ஒ� மனிதன் தன் வாழ்க்ைகக்�
அ�ப்பைடயான �ஷயங்கைள இளைம�ல் பள்ளிக்�ட
வாழ்�ல் மனப்பாடமாகத் ெதரிந்� ெகாள்வான். எண்
�வ���ள்ள �ழ்வா�லக்கம், ேமல்வா�லக்கம், ��
மாற்�, ெநல் இலக்கம் �த�ய வாய்ப்பா�கள் ெபரிய
�யாபாரிகள் தங்கள் �யாபாரத்ைத நடத்�வதற்�ம்,
ஜனங்கள் ெபரிய உத்�ேயாகங்கைள வ�ப்பதற்�ம்
உரிய வ�ையப் �லப்ப�த்�ன. எல்லாம் ெப�ம்பா�ம்
மனக்கணக்காகேவ இ�க்�ம். அக்காலத்�ல்
பள்ளிக்�டத்�ல் '�ரபவாச ் �வ�' என்ற ஒ� �ஸ்தகம்
பாடமாக இ�ந்த�. அ�ல் வ�ஷங்கள், மாதங்கள்,
நடச்த்�ரங்கள், ேயாகம், கரணம், ரா� காலம், �ளிைக
காலம், யமகண்டம் �த�ய ேசா�ட �ஷயங்க�ம்,
ேலாகங்கள், சக்கரவரத்்�கள், மன்வந்தரம், ��கள்
�த�ய பல �ஷயங்க�ம் இ�க்�ம். அவற்ைற நன்றாக
மனப்பாடம் பண்ணிக் ெகாண்ட மாணாக்கன், �ற� பல
சந்ேதகங்கைள ஆ�ரியரின்�ேய ெதளிந்� ெகாள்�ம்
சக்�ையப் ெப�வான். 

பண்�ைக நாடக்ளில் �ள்ைளகள் யாவ�ம்
ஒன்றாகச ் ேசரந்்� ேகா��க்�ச ் ெசல்வாரக்ள். ஆ�
மாதம் ப�ெனடட்ாம் ேத��ல் பழஞ்
�வ�கைளெயல்லாம் ேசரத்்� அழகான ஒ� சப்பரத்�ல்
ைவத்� ேமள தாளத்�டன் இ�த்�ச ்ெசன்� ஆற்�ேலா
�ளத்�ேலா ��வாரக்ள். 

�ள்ைளயார ் ச�ரத்்�யன்� ஏ� �ள்ைளயாைரத்
தரி�க்க ேவண்�ெமன்ப� ஒ� சம்�ரதாயம். �
ஜயந்���ம் �வராத்�ரி��ம் �ள்ைளகள் ேசரந்்�
பா�ச ் ெசன்� ��ேதா�ம் எண்ெணய் தண்� இர�ல்
கண் ��த்�ப் பா�க் ெகாண்�ம், கைத
ெசால்�க்ெகாண்�ம் ேவ�க்ைகயாகப் ெபா��
ேபாக்�வாரக்ள். 



அத்�யாயம் 11

 வ�ைளயா��� வ��ைத�� 
���ைற நாடக்ளில் நான் உடன் ப�க்�ம்,

�ள்ைளகேளா� �ைளயா�வ� வழக்கம். ஆ��ம், என்
தந்ைதயார ் காணாமல் �ைளயா�ேவன். கண்டால்
அ�த்���வார ் என்ற பயம் இ�ந்த�. நான்
பள்ளிக்�டத்�ல் ப�ப்பேதா� �ட�்�ம் எப்ேபா�ம்
ப�க்க ேவண்�ம் என்ப� அவர� நிைன�. 

என் ��ய தகப்பனார ் எனக்� �ட�்ல் பாடம்
ெசால்�த் த�வார;் அவர ் நயமாகக் கற்�ப்பார.் என்
பாடட்னா�ம் கற்�ப்ப�ண்�; அவர ் வாரத்்ைதகளால்
க�ந்�ெகாண்� ேபா�ப்பார:் �ல சமயம் அ�ப்பார.் என்
தந்ைதயாேரா கற்�க்�ம் ேபாெதல்லாம் அ�ப்பார;்
ைவவார;் அவரிடம் கற்�க்ெகாள்வைத�ட
அ�ப�வ�தான் அ�கமாக இ�க்�ம். அப்ேபா� என்
தாயார ்வந்�, "�ழந்ைதைய ஏன் இப்ப� அ�க்��ரக்ள்?
அ�க்க ேவண்டாம்" என்� ��வார.் அந்த ேவண்�ேகாள்
என் தந்ைதயா�க்�ப் �ன்�ம் ேகாபத்ைதேய
உண்டாக்�ம். 

�ள்ைளகேளா� �ள்ைளயாரப்்பந்�, �ட�்ப்�ள்,
பாண்�, படட்ம் ��தல் �த�ய �ைளயாட�்க்கள்
�ைளயா�ேவன். �ட�்��ந்தப�ேய ஒட�்,
பல்லாங்��, ப�ைனந்தாம் �ள்ளி �த�ய
ஆடட்ங்க�ம் ஆ�ேவன். 

ஜலகண்டம் 

எனக்� நீசச்ல் ெதரியா�. வாய்க்கா��ம் �ளத்��ம்
என் ேதாழரக்ள் நீந்� �ைளயா�வைதப் பாரக்்�ம்ேபா�
எனக்� அவரக்ளிடம் ெபாறாைம உண்டா�ம். அவரக்ள்
நீந்�வைத ேவ�க்ைகப் பாரப்்பேதா� நிற்ேபன்.
ஆ��ம், ஒ� �ைற �ள்ைளகேளா� ேசரந்்� எங்கள்
ஊரக்் �ளத்�ல் நீரா�க்ெகாண்��ந்த ேபா�
ஆழத்�ற்�ச ் ெசன்� �ழ்� �டே்டன். ஒ�வர ் வந்�



என்ைன எ�த்தார.் என் தாயார ்என் ஜாதகத்�ல் எனக்�
�ன்� ஜல கண்டங்கள் ஏற்ப�ெமன்� இ�ப்பதாகச்
ெசால்வார.் அன்� நான் �ழ்�யேத �தல் கண்டம்.
�ற� பட�்ச�்ரத்��ம், அ�நா���ம் இரண்� �ைற
நான் ஜல கண்டத்�ற்� உடப்ட�் �ண்ேடன். 

சங்�த அப்�யாசம 

எனக்� ஆறாம் �ராயம் நடக்�ம்ேபாேத
சங்�தத்�ல் �ரியம் உண்டா�ற்�. எங்கள்
��ம்பத்�ற்�ச ் ெசாந்தமான அந்த �த்ைத�ல்
இயல்பாகேவ எனக்� ��ப்பம் இ�ப்பைத அ�ந்� என்
��ய தந்ைதயார ் சரளி வரிைச ெசால்�த் தந்தார.்
அவ�ம், என் தந்ைதயா�ம் பா�வைதக் ேகட�்க் ேகட�்
அவ்வாேற பாட �யன்� பாரப்்ேபன். 

�த்�ரப் பழக்கம் 

�த்�ரம் எ��வ��ம் எனக்� இயற்ைகயாகேவ
ஒ� �யற்� இ�ந்� வந்த�. கா�தங்கைளப்
பல�தமான �க்கைளப் ேபாலக் கத்தரித்� அைமக்�ம்
பழக்க�ம் உண்டா�ற்�. பல வைகயான
��கங்கைள�ம் பறைவகைள�ம் ேபால எ��ேவன்;
அன்னபட�் ேபால�ம் யாைன ேபால�ம் வைரேவன். �ல
ெதய்வங்களின் படங்கைள�ம் எ��ேவன். எந்தக்
ேகா��க்�ப் ேபானா�ம் அங்ேக�ள்ள �த்�ரங்களில்
என் க�த்�ச ் ெசல்�ம். ஒவ்ெவான்ைற�ம் கவனித்�
ஆராய்ேவன். ராத்�ரி காலங்களில் எங்கள் ஊரில்
நைடெப�ம் �ராணக் கைதகைளக் ேகடப்தனா�ம், என்
��ய தகப்பனார� ேபாதைன�னா�ம் எனக்�ச ் �ல
�ராண வரலா�கள் ெதரிந்தன. அந்த அ��னால்
ேகா���ள்ள �த்�ரங்கைளக் கண்� ெதளிந்�
இன்��ம் உணரச்�் ஏற்படட்�. 

ஒ� சமயம் என் தந்ைதயார ் என்ைன�ம் என்
தாயாைர�ம் அைழத்�க்ெகாண்� �வா�
மைலக்�ப் ேபானார.் அங்ேக ேகா��க்�ச்
ெசன்� ஸ்வா� தரிசனம் ெசய்ேதாம்.



ேகா��ல் பா� கல்�ேல பல �த்�ரங்கள் அழகாக
எ�தப் ெபற்��ந்தன. நா�ம் தந்ைதயா�ம் �ற�ம்
அவற்ைறக் கவனித்�க்ெகாண்� வந்ேதாம். ஒ�
�த்�ரத்�ல் ஒ� ெபரியவர ் ைக கட�் வாய் �ைதத்�
வணக்கக் ��ப்�டன் நின்� ெகாண்��ந்தார.் அ��ல்
ஒ� �ழந்ைத ஆசனத்�ல் உடக்ாரந்்� ெகாண்��ந்த�.
'இந்தப் படம் எைதக் ��க்�ன்ற�?" என்� என்
தகப்பனார ் ேயா�த்தப�ேய அைத உற்�க் கவனித்�க்
ெகாண்��ந்தார.் நான், "�ப்�ரமணிய �வா�
பரம�வ�க்� உபேதம் ெசய்வதாக இ�க்கலாேமா?"
என்� ெசான்ேனன். என் தகப்பனார ் �கத்�ல்
சந்ேதாஷம் ெபாங்�ய�: என்ைன எ�த்�
அைணத்�க்ெகாண்டார.் ��கக் கட�ள்
�வெப�மா�க்� உபேத சம் ெசய்த அவசரேம �வா�
மைல�ல் உள்ள ஐ��யம்.              

 உத்தமதான�ரத்�ல் இரண்� நந்தவனங்கள்
இ�ந்தன. நா�ம் ேவ� �ல �ள்ைளக�ம் அங்ேக
      ெசன்�       எங்கள்       �ட�்ப் �ைஜக்�ப் பத்�ர
�ஷ்பங்கள் எ�த்�க் ெகாணரந்்� ெகா�ப்ேபாம். 

மாதாமகர் உபேதசம் 

இைட�ைடேய என் தாயார ் தம்�ைடய
�றந்தகமா�ய �ரிய �ைலக்� என்ைன
அைழத்�க்ெகாண்� ெசன்� வ�வார.் அப்ேபா� இைட
வ��ல் என் ெபரிய தாயார ் இ�ந்த �யாக
ச�த்�ரத்��ம், ��ய தாயார ் இ�ந்த ேகாட�்ரி�ம்
தங்�ச ் ெசல்ேவாம். �ரிய �ைல�ல் என்
மாதாமக�ைடய நித்�ய கரம் அ�ஷ்டானங்கைள�ம்
�வ �ைஜைய�ம் சாந்தமான இயல்ைப�ம்
கவனித்தேபா� எனக்� அவரிடத்�ல் பக்�
உண்டா�ற்�. அவர ்�ைஜைய ��த்�க் ெகாண்� பகல்
இரண்� மணிக்� உண்பார;் அப்ேபா� அவேரா� நா�ம்
உண்ேபன். அவ்வா� உண்�ம்ேபா� எனக்� ஒ��த
இன்பம் உண்டா�ம்; உடம்�ல் ஒ� ��ய ேவ�பா�
ேதாற்�ம். ெதய்வப் �ரஸாதத்ைத உண்��ேறாம் என்ற



நிைனேவ அதற்�க் காரணம். அவ�ைடய �ய்ைம என்
உள்ளத்ைதக் �ளிரச ்ெசய்த�. 

��யற் காலத்��ம் �ற்பக��ம் இர��ம் அவர்
ெசய்� வந்த �வநாம ஸ்மரைண என் கா�ல் ��ம்; அ�
ெமல்ல ெமல்ல என் உள்ளத்��ம் இடம் ெகாண்ட�.
நா�ம் அ�ல் ஈ�பட�், ஓய்ந்த ேநரங்களில் �வ
நாமத்ைதச ்ெசால்� வரலாேனன். 

ஒ� நாள் நான் �வ நாமம்
ெசால்�க்ெகாண்��ந்தேபா� என் மாதாமகரா�ய
��ஷ்ண சாஸ்�ரிகள் அதைன அ�ந்� �யந்தார.்
அப்ேபா� என்னிடத்�ல் அவ�க்�க் க�ைண �றந்த�.
உடேன ��த்��ஞ்சய ஸ்ேதாத்�ர �ேலாகங்கள்
ப�னாைற�ம் எனக்� உபேத�த்தார;் மாரக்்கண்ேடயர்
அந்த மந்�ரத்தால் �ரஞ்��யாக வாழலானார ் என்ற
�ராண வரலாற்ைற�ம் ��, "அப்பா, இந்த
மந்�ரங்கைளத் �னந்ேதா�ம் �ரியாஸ்தமனத்�ற்�ப்
�ன்� ஒவ்ெவா� �ேலாகமாகச ் ெசால்� ஈ�வரத்
�யானம் ெசய்� நமஸ்காரம் ெசய்வாயானால் நல்ல
ெசௗக்�யம் ஏற்ப�ம்; ஆ�ர ் ��த்��ம் உண்டா�ம்"
என்� கடட்ைள�டட்ார.் அப்ப�ேய நாள்ேதா�ம்
ெசய்யத் ெதாடங்�ேனன். �ல வ�ஷங்க�க்� �ன்�
வைர�ல் நமஸ்காரம் ெசய்ய ��ந்த�. �ல காலமாகச்
�ேலாகத்ைத மாத்�ரம் ெசால்� வ��ேறன். 

இங்��ஷ் எ�த்�க்கள் 

என் இளைமக் காலத்�ல் �ராமங்க�க்� இங்��ஷ்
ப�ப்� வர�ல்ைல . நகரங்களில் �ல பள்ளிக்�டங்களில்
இங்��ஷ் கற்�த் தந்தாரக்ள். இங்��ஷ்
ெதரிந்தவரக்�க்� அளவற்ற ம�ப்� இ�ந்த�. அைர
�ைறயாகத் ெதரிந்� ெகாண்டவரக்�க்�க் �ட எளி�ல்
ஏேத�ம் ேவைல �ைடத்���ம். 

�ராமப் பள்ளிக்�டங்களில் த�ழ் எண்கேள
வழக்கத்�ல் இ�ந்தன. நான் இளைம�ல் அவற்ைறேய
கற்�க் ெகாண்ேடன். 



உத்தமதான�ரத்�ல் நாங்கள் இ�ந்தேபா� எனக்�
உபாத்�யாயராக இ�ந்த சா�நாைதயர ் �ட�்ற்�
அவ�ைடய பந்� ஒ�வர ்அ�க்க� வ�வார.் அவ�க்�ச்
'�வஸ்வா� ஐயர'் என்� ெபயர.் அவர ் இங்��ஷ்
ப�த்தவர.் அவர ் வந்த காலத்�ல் என் உபாத்�யாயர்
அவரிடம் ெசால்� எனக்� இங்��ஷ் எ�த்�க்கைள
கற்�க்�ம்ப� ��னர.் அப்ப�ேய அவர ்கற்�க்க, நான்
அவற்ைறக் கற்�க்ெகாண்ேடன். இங்��ஷ்
எண்கைள�ம் (1,2 �த�யவற்ைற�ம்) அவரிடேம
ெதரிந்� ெகாண்ேடன். 

இங்��ஷ் எ�த்�க்கைளத் ெதரிந்� ெகாண்டேபா�
எனக்�ள் இ�ந்த ெப��தம் இவ்வளெவன்� ெசால்ல
��யா�. அந்த எ�த்�க்� அவ்வள� �ரபாவம்
இ�ந்த�. ெவ�ம் எ�த்�க்கைளத் ெதரிந்�ெகாண்ட
மாத்�ரத்�ல் ெப�ைம பாராட�்வ�ம், ைகெய�த்�
மாத்�ரம் இங்���ல் ேபாடத் ெதரிந்�ெகாண்�
��ப்�யைடவ�ம் அக்காலத்�ல் அ�கமாகக்
காணப்படட்ன. 

எனக்� இங்��ஷ் எ�த்�க்கைளச ்ெசால்�த் தந்த
�வஸ்வா� ஐயர,் �ற்காலத்�ல் ��வனந்த�ரம்
சமஸ்தானத்�ல் தக்க உத்�ேயாகத்ைதப் ெபற்�
வாழ்ந்தார.் 

பாட்�யார் பாட்டனார் �ரி� 

எனக்� ஆறாம் �ராயம் நடந்தேபா� என் பாட�்யார்
�க்க அெசௗக்�யத்ைத அைடந்தார.் ெரௗத்�ரி வ�ஷம்
ைவகா� மாதம் (1860) அவர ் ேதக �ேயாகமானார.்
அதற்�ச ் சரியாக ஒ� வ�ஷத்�ற்�ப்�ன், அதாவ�
�ன்ம� வ�ஷம் ைவகா��ல் (1861) என் பாடட்னார்
உலக வாழ்ைவ நீத்தார.் பாடட்னார ்பாட�்யார ்இ�வ�ம்
��ைம�ம் தளரச்�்�ம் உைடயவரக்ளாகேவ
இ�ந்தனர.் ெப�ம்பா�ம் பாடட்னாேர �ந்�
இறந்���வார ் என்� எண்ணிேனாம்.
நல்லேவைளயாகப் பாட�்யார ் �ந்�க் ெகாண்டார.்



�மங்க�யாக இறந்� ேபாவைதப் ெப�ம் ேபறாகக்
க��வ� நம் நாட�் வழக்கம் அல்லவா? என்
பாட�்யார� மரணம் அவ�க்� ஒ� �கைழ
உண்டாக்�ய�: "ெகா�த்� ைவத்த மகரா�;
தா�ேயா�ம் மஞ்சள் �ங்�மத்ேதா�ம் ேபானாள்" என்�
ஊரினர ்ெசால்�க் ெகாண்டனர.் 

பாடட்னார ்இறந்தேபா� அபரக் �ரிையகெளல்லாம்
�ைறயாக என் தந்ைதயார ் ெசய்தார.் தாய்-தந்ைத
இ�வ�ைடய மரணத்தா�ம் அவ�க்� அ�கச ் ெசல�
ஏற்படட்�. "அன்ன �சாரம் அ�ேவ �சாரம்; அ�
ஒ�ந்தாற், ெசான்ன �சாரந் ெதாைலயா �சாரம்" என்�
பட�்னத்தார ் ����க்�றார.் என் தந்ைதயார ் நிைல
அப்ப�த்தான் இ�ந்த�. ��ம்ப ஸம்ர�ைணக்�
ேவண்�ய ெபா�ைளத் ேத�ம் �யற்�க்�
இைட�ைடேய �ேசஷச ்ெசல�கள் வந்� ��வதனால்
கவைலக்� உள்ளானார.் தம் ெபற்ேறார ் ஊரில்
இ�க்கேவண்�ெமன்� ��ம்�ய� காரணமாகேவ
உத்தமதான �ரம் வந்தவராத�ன், அவ்��வ�ைடய
கால�ம் ஆன�ற�, "இனி நாம் பைழயப�ேய
அரி���க்�ப் ேபாய்க் காலே�பம் ெசய்தால்தான்
ஒ�வா� கஷ்டம் நீங்�ம்" என்ற எண்ணம் அவ�க்�
உண்டா�ற்�. 

அரி��ர்ப் �ரயாணம் 

உற�னரக்ெளல்லாம் அவரிடம் பற்�ைடயவரக்ள்.
ஊைர �ட�் அவர ்ெசல்வ�ல் அவரக்�க்� மன�ல்ைல
. "மாதம் மாதம் ெசய்ய ேவண்�ய �ரிையகைள இங்ேக
இ�ந்� நடத்� ஆப்�க �ராத்தத்ைத�ம் ெசய்��ட�்ப்
�ற� ேபாகலாேம" என்� �லர ்ெசான்னாரக்ள். 

"அைவ �ரமமாக நிைறேவற ேவண்�மானால்
பணம் ேவண்டாமா? அங்ேக ேபானால் பணம்
சம்பா�க்கலாம்" என்� �� எந்ைதயார ்தம் தம்�யாைர
மட�்ம் உத்தமதான�ரத்�ல் ைவத்��ட�் என்ைன�ம்



என் தாயாைர�ம் அைழத்�க் ெகாண்� அரி��ைர
ேநாக்�ப் �றப்படட்னர.் 

�ட��ட�் ந�ையக் கடந்� வடக்ேக
ெசல்�ைக�ல் எ�ேர எங்கள் பந்�வா�ய ��யவர்
ஒ�வர ் வந்தார.் என் தந்ைதயார ் ஒளைர �ட�்ச்
ெசல்வைதக் காண அவர ் மனம் ச�க்க�ல்ைல . "நீ
உங்கள் �டை்டத் தம்� ைக�ல் ஒப்�த்��ட�்ப் ேபாவ�
�ராமன் ராஜ்யத்ைத �ட�் அேயாத்����ந்�
�ைதேயா�ம் ல�்மணேனா�ம் ேபானைதப் ேபால
இ�க்�ற�" என்� அவர ்ெசால்� வ�த்தமைடந்தார.் என்
தந்ைதயா�ைடய இராமாயணப் �ரசங்கத்�ல் அவர்
ஈ�படட்வர.் அவ�க்� இராமாயணச ் ெசய்�ேய
உபமானமாகத் ேதான்�ய�. 

ெபரிய ��க்�ன்றத்�ல் என் அத்ைத
இ�ந்தைமயால் அங்ேக நாங்கள் �ல நாடக்ள்
தங்�ேனாம். அப்பால் �ன்ம� வ�ஷம் ஐப்ப� மாதம்
(1861) அரி��ர ்ேபாய்ச ்ேசரந்்ேதாம். 

அத்�யாயம் 12 

அ�ய��� ஞாபக�க� 
அரி��ரில் �ன்� நாங்கள் இ�ந்த ��

பா�காப்�ன்ைமயால் �ைதந்� ேபா�ற்�. அதனால்
ெப�மாள் ேகா�ல் சந்நி�க்� ேநர ் வடக்�ல் ெதற்�
வடக்காக உள்ள ெத��ல் �ழ் �ற�ல்
ைவத்�யநாைதயர ் என்பவ�ைடய �ட�்ல் இ�ந்�
வந்ேதாம். 

எங்கள் வரைவக் ேகடட் பைழய அன்பரக்ள் �க்க
��கலம் அைடந்தனர.் பலர ்வந்� என் தந்ைதயாைரப்
பாரத்்� அன்ேபா� வாரத்்ைதயா�ச ் ெசன்றனர.்
அப்ேபா� எனக்� ஏழாம் �ராயம் நடந்�
ெகாண்��ந்தைமயால் உலகத்�க் காட�்க�ம்
நிகழ்ச�்க�ம் நன்றாக மனத்�ற் ப�ந்தன. நான்
அக்காலத்�ற் கண்ட இடங்க�ம் பாரத்்த மனிதரக்�ம்



நிகழ்ந்த நிகழ்ச�்க�ம் எனக்�ப் ��ய
சந்ேதாஷத்ைத�ம் ஊக்கத்ைத�ம் அளித்தன.
அரி��ரத்ான் எனக்�ப் ெபரிய நகரம். அந்த ஊர்
ஜ�ன்தாரத்ான் கைதகளில் ேகடட் ராஜா. அங்��ந்த
அன்பரக்ேள பைழய வரலா�களில் வ�ம் உபகாரிகள். 

பழங் 'கணக்�' 

அரி��ர ் என்ப� அரி�ெலன்�ம் வழங்�ம்.
அரிக்� இல்லாக இ�த்த�ன் அப்ெபயர ் வந்த�.
அரி=��மால்; இல்=இ�ப்�டம். இந்த ஸமஸ்தானம்
அக்காலத்�ல் அவேராகணஸ்���ல் இ�ந்த�. ��ய
ெப�ைம இல்லாதவரக்ள் பழம் ெப�ைம அ�கமாகப்
பாராட�்க் ெகாள்வ� உலக இயல்�. 'ப�த்தவன் பழங்
கணக்�ப் பாரப்்ப�ேபால்' என்ற பழெமா� அைத
�ளக்கத்தான் எ�ந்த�. ஆத�ன் அக்காலத்�ல்
அரி��ர ் ஸமஸ்தானம் உயரந்்த நிைல�ல்
இல்லா�டட்ா�ம் அதன் பைழய வரலா�கள் �க்க
ெப�ைமேயா� யாவரா�ம் ெசால்லப்பட�் வந்தன.
அந்தச ்சரித்�ரங்கள் எனக்� �க்க �ைவ�ள்ளனவாகத்
ேதான்�ம். நான் �தன்�தலாகத் ெதரிந்� ெகாண்ட
சரித்�ரச ் ெசய்�களாதலால் அவற்�ல் என் மனம்
ஈ�படட்�. 

அரி��ர ் ஒ� ஸமஸ்தானத்�ன் தைலநகரம்.
ஆைகயால் த�ழ்நாட�் எலமஸ்தானங்கைளப் ேபாலேவ
�ரர,் �லவர,் உபகாரிகள் ஆ�யவரக்�ைடய
ெதாடர�்ைடய�. ஒவ்ெவா� எமஸ்தானத்��ம்
ஜனங்கள் மனத்ைதக் கவ�ம் இயல்�ள்ள சரித்�ர
வரலா�கள் உண்�. அரி��ர ் ஸமஸ்தான
சம்பந்தமாக�ம் அத்தைகய வரலா�க�க்�க்
�ைற�ல்ைல . 

அரி��ர ் உள்ள நாட�்க்�க் '�ன்ற வளநா�'
என்ப� பழம் ெபயர.் அைதக் �ன்ைறெயன்�ம்
ெசால்வாரக்ள். அரி��ர ் ஜ�ன்தாரக்�க்�
ஒப்�ல்லாதவள் என வழங்�ம் ேத� �ல ெதய்வம்.



அத்ேத��ன் அ�யவரக்ளாத�ன் அவரக்�க்�
ஒப்�லாத மழவராயர ் என்ப� ��ப் ெபயராக
அைமந்த�. மழவராயர ் என்பதற்� '�ரர'், 'தைலவர'்
என்ப� ெபா�ள். மழவரக்ள் என்பார ் த�ழ்நாட�்ற்
பழங்காலத்�ல் இ�ந்த �றந்த �ரரக்ளில் ஒ�
வைக�னர.் 

அந்தகக் க� �ரராகவ �த�யார ் இந்த ஊ�க்�
வந்� பரி� ெபற்�ச ் ெசன்றார.் அக்காலத்�ல் இங்ேக
ஜ�ன்தாராக இ�ந்தவர ் ��ஷ்ைணய ஒப்�லாத
மழவராயர ்என்பவர.் 

ப�யளந்த ஜ�ன்தார் 

��ஷ்ைணய ஒப்�லாத மழவராயர,் ஏைழக�க்�
இரங்�ம் தன்ைம�னர.் �லவரக்ைள ஆதரிக்�ம்
வள்ளல். �னந்ேதா�ம் தம்பால் ��ந்�னரக்ளாக
வந்தவரக்�க்�ம் மற்றவரக்�க்�ம் ேவண்�ய
ெபா�ைள வழங்�வைத �தற்கடைமயாகக்
ெகாண்டனர.் அவரவரக்�க்� ேவண்�யைவகைள
அளந்� தரச ்ெசய்தனர.் 

க� �ரராகவ �த�யார ்வந்த காலத்�ல் ஜ�ன்தார்
ப�யளந்� ெகாண்��ப்பைத அ�ந்தார.் பல ேபரக்�க்�
வழங்க ேவண்� இ�ந்தைம�ன் ெந�ேநரமா�ற்�.
அைத உணரந்்த க�ஞ�க்�ப் ெப��யப்�
உண்டா�ற்�. 'ஏேத�! இன்ைறக்� ல�ம் ேப�க்�ப் ப�
அளந்��ப்பாரே்பால் இ�க்�றேத' என்� நிைனத்தார.்
க�ஞர ் நிைனப்பதற்�ம் மற்றவரக்ள் நிைனப்பதற்�ம்
�த்�யாசம் இல்ைலயா? அவர ் நிைனப்� ஒ� க�யாக
மலரந்்த�. 'இந்த ஒப்�ல்லாத மழவராய�க்�
மகா�ஷ்� ஒப்பாவேரா? ��மால் அளந்த�
�ன்�ப�ேய (ப� உலகம்) இவர ் அளப்ப� ஒ�
நாைளக்� ல�ம் இ�க்�ேம' என்ற ெபா��ைடய�
அந்தச ்ெசய்�ள்: 

ேசயெசங் �ன்ைற வ�ெமாப்� லா�க்�ச்
ெசங்கமலத் 



�யெசங் கண்ணன் இைணெயாப்ப ேனாதண்
�ழாயணிந்த 

மாயன் அளக்�ம் ப��ன்� க்�ஷ்ைணய
மாமழவ 

ராயன் அளக்�ம் ப�ெயா� நாைளக்
�லக்க�ண்ேட 

இத்தைகய வரலா�கள் பல உண்�. * 

அரி��ரில் ஒ� ேகாடை்ட�ம் அதற்�ள் ஓர்
அரண்மைன�ம் இ�ந்தன. அைவ இ�ந்� ேபா�ன.
ேகாடை்டக்�ப் பா�காப்பாக இ�ந்த ேகாடை்ட �னி'
என்ற ெதய்வத்�ன் ேகா�ல் இன்�ம் இ�க்�ற� இந்த
ஸமஸ்தானத்�க்�த் தனிேய பைடகள் இ�ந்தன.
இப்ேபா�ம் இவ்�ரில் தளகரத்்த �ள்ைள �ெடன்� ஒ�
��ண்�. அ�ல் �ன்� பைடத் தைலவர ்வ�த்��ந்தார.்
அதனால்தான் அப்ெபயர ் வந்த�. ஸ்தானா�ப�
�மாரசா� �ள்ைள என்பவர ்�ெடான்� உள்ள�. இைவ
இவ்�ரின் பழம் ெப�ைமையக் காட�்ம்
அைடயாளங்கள். 

�ளங்க�ம் ேகா�ல்க�ம் 

இவ்�ரில் ெசட�் �ளம், ��ஞ்சான் �ளம் என
இரண்� ெபரிய �ளங்கள் உள்ளன. ��ஞ்சான்
�ளக்கைர�ல் அர� நடட் �ள்ைளயார ் ேகா�ல் என்ற
ஆலயம் இ�க்�ற�. அந்தப் �ள்ைளயார்
சம்பந்தமாக�ம் ஒ� கைத உண்�: 

ஒ� ஜ�ன்தார ்தம்�ைடய பைகயரச�க்�ப் பயந்�
ெகாண்��ந்தாராம். அப்பால் ஒ�வா� ைதரியமைடந்�
பைகவரக்ைள எ�ரக்்கச ்ெசன்றார.் ெசல்�ம்ேபா� அந்த
�நாயகைர ேவண்�க்ெகாண்� ெசன்றாராம்.
பைகவரக்�டன் நடத்�ய ேபாரில் அவர ் ெவன்றார.்
�நாயக�ைடய ��வ�ள்தான் தமக்�ப் பலமாக
இ�ந்தெதன்� நம்�னார.் அந்தப் �ள்ைளயா�க்�க்
ேகா�ல் அைமத்�ப் �ைஜ ெசய்�த்தார.் அவர�



அரைசப் பைகவரை்க�ல் �க்காதப� பா�காத்�
நிைலநாட�்யைமயால் �நாயக�க்� 'அர� நடட்
�ள்ைளயார'் என்ற ��நாமம் வழங்கலா�ற்�. அந்த
ஜ�ன்தார ்�ற� அர� நடட்ான் ஏரி என்பைத�ம் அ��ல்
ெவட�்�த்தார.் 

��ஞ்சான் �ளத்�த் ெதன் கைர�ல் �னாட�்
மண்டபெமன்ற இடத்�ல் �நாயகர ் ேகா��ம் �வ
�ஷ்� ஆலயங்க�ம் உள்ளன. அம்மண்டபம்
�த�யன இந்த ஸமஸ்தானத்�ல் அ�காரியாக
�ளங்�ய � �னாட�் ��தர ் என்பவரால்
கடட்ப்படட்ைவ. அங்�ள்ள �ரத்்�க�க்� உரிய
�ைஜகள் நன்றாக நைடெபற்� வந்தன. 

இங்�ள்ள �ஷ்� ேகா�ல் ெபரிய�. ெப�மா�க்�
'ேவங்கேடசப் ெப�மாள்' என்ப� ��நாமம். ேகா��ன்
மகா மண்டபத்�ல் மகா �ஷ்��ன் பத்�
அவதாரங்களின் ����வங்க�ம் �ண்களில் அைம
க்கப்பட�்�க்�ன்றன. அதனால் அம்மண்டபத்�ற்�த்
'தசாவதார மண்டபம்' என்ற ெபயர ் வழங்��ன்ற�.
அங்ேக �ரத்்�கெளல்லாம் �க அழகாக
அைமந்��க்�ன்றன. 

இங்ேக ஒ� �வாலய�ம் இ�க்�ற�. �வ
ெப�மா�க்� 'ஆலந்�ேரசர'் என்�ம் அம்�ைகக்�
'அ�ந்தவ நாய�' என்�ம் ��நாமங்கள் வழங்��ன்றன.
ஜ�ன்தாரக்ள் �லெதய்வமா�ய ஒப்�லாதவள் என்�ம்
�ரக்்ைக�ன் ேகா��ம், காமா�யம்மன் ேகா�ல்,
��வநாதஸ்வா� ேகா�ல், சஞ்��ராயன் ேகா�ல்,
காளிங்க நரத்்தனர ்ேகா�ல், அ�மார ்ேகா�ல் �த�ய
ேவ� ேகா�ல்க�ம் இவ்�ரில் இ�க்�ன்றன. என்
இளைம�ல் இவ்வள� ேகா�ல்களி�ம் ஜனங்கள்
ஈ�பட�் வ�பட�் வந்தனர.் 

இந்த ஊரில் அந்தணரக்ளில் ைவஷ்ணவரக்ள்
ஸ்மாரத்்தரக்ள் மாத்வரக்ள் என்�ம் �ன்� மதத்�ன�ம்
வாழ்ந்தனர.் ஸ்மாரத்்தரக்ளில் எங்கள் உற�னர ் பலர்



உண்�. ேவ� சா��ன�ம் தங்கள் தங்க�க்�ரிய
இடங்களில் வ�த்தனர.் காரக்ாத்த ேவளாளச ்ெசல்வரக்ள்
இவ்�ரில் அ�கமாக இ�ந்தனர.் அவரக்ள் ெதய்வ
பக்��ம் பேராபகார �ந்ைத�ம் ���யாக
உைடயவரக்ள். ேகா�ல்களில் நித்�ய ைந�த்�கங்கள்
அரண்மைனயா�ைடய ஆதர�ல் �ன்� நடந்� வந்தன.
நாளைட�ல் ஜ�ன்தார� ெசல்வநிைல �ைறயேவ
அவ்ேவளாளச ் ெசல்வரக்ள் அக்கடைமைய
ேமற்ெகாண்டனர.் 

காைல ேநரத்�ல் ��ஞ்சான் �ளத்�க்�ப் ேபாய்ப்
பாரத்்தால் காரக்ாத்த ேவளாளச ் ெசல்வரக்ளா�ய
ஆடவ�ம் ெபண்��ம் நீரா��ட�்த் �ய்ைமேய
உ�வாக அமரந்்� �ைஜ ெசய்வைத�ம் �யானம் ெசய்�
ெகாண்��ப்பைத�ம் காணலாம். அந்தப் பக்கங்களில்
அத்ைவத சாஸ்�ரப் ப�ற்� அ�கமாகப் பர���ந்த�.
பல �ற�கள் அங்கங்ேக மடம் அைமத்�க் ெகாண்�
ேவதாந்த சாஸ்�ரங்கைளப் பாடஞ் ெசால்��ம்
�யானம் ெசய்�ம் அடக்கமாகக் காலங் க�த்�
உள்ளத்��ள்ள அைம�ைய அ�ந்� ெகாள்ளலாம். 

அரி��ரில் �ல நந்தவனங்க�ம் இ�ந்தன.
அங்கங்ேக �ல �� கா�கள் உண்�. அந்தக் காட�்கள்
என் கண்க�க்� ��ந்தாக இ�க்�ம். கா�ரி நீர்
பாய்ந்� வளம் ெப�க்�ம் தஞ்சா�ர ் �ல்லா��ள்ள
வயல்கைள�ம் வரப்�கைள�ம் பாரக்்�ம் ேபா��ட
எனக்� அந்தப் பைழய சந்ேதாஷம் உண்டாவ�ல்ைல.
என் இளைமக் காலத்�ற் கண்ட அக்காட�்கைளத்தான்
என் உள்ளத்�க்�ள் உயரவ்ாகப் ேபாற்� வ��ேறன். 

��ஷ்ண வாத்�யார் 

அரி���க்�ச ்ெசன்ற �ற� ��ஷ்ண வாத்�யார்
என்பவரிடம் �த�ல் ப�த்ேதன். அவர ் ெப�மாள்
ேகா��க்� வடக்ேக�ள்ள ேவளாளத் ெத��ல் இ�க்�ம்
�ள்ைளயார ் ேகா��ல் பள்ளிக்�டம் ைவத்� நடத்�
வந்தார.் அவரிடம் நான் ஒ� வ�ஷம் ப�த்ேதன். 



��ஷ்ண வாத்�யார ் �ழவர.் அவரிடம் பல
�ள்ைளகள் ப�த்தாரக்ள். அவர ்த�ழ் இலக்�யங்களில்
நல்ல பழக்க�ைடயவர.் ஆத்���, ��ைர, மணவாள
நாராயண சதகம் �த�ய சதகங்கள், இரத்�னசபாப�
மாைல நால�யார,் �றள் �த�யவற்ைற�ம்
கணக்ைக�ம் அவரிடம் ப�த்ேதன், நால�யார்
�றெளன்�ம் �ல்கள் அவ்வள� இளம் �ராயத்�ல்
நன்றாகப் ெபா�ள�ந்� கற்ப� சாத்�யமன்�. ஆ��ம்
அவற்ைற மனப்பாடம் ெசய்�ம்ப� ��ஷ்ண வாத்�யார்
மாணாக்கரக்ைள வற்��த்�வார.் எ�த்தாணியால்
ஏ�களில் எ���ம் கறடா (மட�்)க் கா�தத்�ல்
ெகா�க்காந்தடை்டப் ேபனாவால் எ���ம் ��த்தமாக
எ��க் கற்�க் ெகாண்ேடாம். ைகெய�த்� நன்றாக
இரா�டட்ால் �ண்ெட�த் தாணியால் கடை்ட �ர�ல்
உபாத்�யாயர ்அ�ப்பார.் அவரிடம் ப�த்தவர ்யாவ�ம்
எ��வ�ல் நல்ல பழக்கத்ைதப் ெபற்றனர.் 

அவரிடம் ப�த்த �ல்கெளல்லாம் எனக்�
மனப்பாடமா�ன. �ட�்�ம் என் தந்ைதயார்
�னந்ேதா�ம் பாடங்கைளப் பற்� �சாரிப்பார.்
நா�க்� ஐந்� ெசய்�டக்ள் பாடம் பண்ணி அவரிடம்
ஒப்�க்க ேவண்�ம். இல்ைலெயனில், அவர�
தண்டைனக்� உடப்ட ேந�ம். 

ஏறாத ெத�ங்� 

என� கல்� �ஷயத்�ல் என் தந்ைதயா�க்�
மனத்�க்�ள் கவைல இ�ந்� வந்த�. என்ைன�ம்
சங்�தத் �ைற�ல் பழக்க ேவண்�ெமன்ேற அவர்
நிைனத்��ந்தார.் அக்காலத்�ல் சங்�த �த்வான்கள்
யாவ�க்�ம் ெத�ங்� ெமா��ற் பழக்கம் இ�ந்த�.
த�ழ், ெத�ங்�, ஸம்ஸ்��தம் என்�ம் �ன்�
பாைஷகளி�ம் உள்ள �ரத்்தனங்கைள அவரக்ள்
பா�வாரக்ள் , 

சங்�தப் ப�ற்�க்�த் ெத�ங்� உத�யாக
இ�க்�ெமன்ற எண்ணத்�ன்ேமல் என் தந்ைதயார்



��ஷ்ண வாத்�யார ்பள்ளிக் �டத்ைத �ட�் என்ைன
ேவெறா� பள்ளிக்�டத்�ற் ேசரத்்தார ் ெப�மாள்
ேகா��க்�த் ெதற்ேக�ள்ள காமா�யம்மன்
ேகா��ல் அந்தப் பள்ளிக்�டம் இ�ந்த�. அதன்
தைலவரா�ய �த்� ேவலா�த பண்டாரெமன்�ம் �ர
ைசவர ்ெத�ங்�ம் கற்�த்� வந்தார.் அவரிடம் ெத�ங்�
கற்கத் ெதாடங்�, �ணிதம் �த�யன�ம் ேவமன்ன
சதகம், ராமதாச சதகெமன்�ம் �� �ல்க�ம் கற்ேறன். 

சங்�தத்��ம் த���ம் என் �த்� ெசன்ற� ேபாலத்
ெத�ங்�ற் ெசல்ல�ல்ைல. என் நிைலைமைய உணரந்்த
தந்ைதயார ் ��� வ�த்தத்ைத அைடந்தார;் "நீ ஒ�
காரியத்�ற்�ம் உபேயாகம் இல்லாதவன்; பரிசாரக
ேவைலக்�க்�டப் �ரேயாஜனப் படமாடட்ாய்" என்�
என்ைனக் க�ந்� ெகாண்டார.் அன்� அவர ்��ன 

அவ்வாரத்்ைதகள் என் மனத்ைதப் �ண்ப�த்�ன.
நான் என்ன ெசய்ேவன்! எனக்�ப் ப�ப்�ல் ��ப்பம்
இ�ந்த�; த��ம் சங்�த�ம் எனக்� இன்பத்ைத
அளித்தன. ெத�ங்�ல் அந்த இன்பத்ைத நான்
காண�ல்ைல. எனக்�ம் அதற்�ம் ெவ��ரெமன்ற
எண்ணம் ஆரம்பத்�ேலேய எனக்� உண்டா�ற்�. நான்
ேவண்�ெமன்� அைத ெவ�க்க�ல்ைல. 

ெத�ங்� கற்பதனால் �ண் �ரமம் உண்டாவைதத்
தந்ைதயார ் உணரந்்தைமயால் என்ைனப்
பள்ளிக்�டத்�ற்� அ�ப்பாமல் நி�த்�க் ெகாண்டார.்
�ட�்ல் தாேம சதகங்கைள�ம் ேவ� �ல்கைள�ம்
கற்�த்� வரலானார.் சங்�தத்��ம் சரளி, வரிைச,
அலங்காரம் �த�யவற்ைறக் கற்�த் தந்தார.் நான்
��தளேவ�ம் அயரவ்ாக இ�ந்தால் க�ைமயாகக்
கண்�ப்பார.் அவர ் ெசய்�ம் தண்டைன�னால் நான்
�ன்��ேவன்; என் �ன்பத்ைதக் கண்ட என் தாயா�ம்
வ�ந்�வார.் 

- நான் எ�� ெவளி�ட�்ள்ள நல்�ைரக்ேகாைவ �தற்
பாகத்�ல் மற்ற வரலா�கைளக் காணலாம். 
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தமி�� ச�கீத�� 
என் தகப்பனார ் ெசாற்ப� பள்ளிக்�டத்�ல்

ப�ப்பைத �ட�் �ட�்ேலேய ப�த்� வந்ேதன். ெத�ங்�
ஸம்ஸ்��தம் இரண்�ம் என்ைன �ட�்ப் �ரிந்�
ெந�ந்�ரம் ெசன்��டட்ன. 

ஒன்�க்�ம் உதவாதவனாக நான் ேபாகக்
�டாெதன்ற கவைல�னால்நான் ஏேத�ம் �வனத்�க்
ேகற்ற �த்ைதையக் கற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ெமன்�
என் தந்ைதயார ் ��ம்�னார.் அரி��ரில் இ�ந்த
�ல்ைலக் ேகா�ந்த�ள்ைள என்பவரிடம் என்ைன
ஒப்�த்�க் �ராமக் கணக்� ேவைலையப்
ப���க்�ம்ப� ேவண்�க் ெகாண்டார.் நான்
அவரிட��ந்� அவர ் ெசான்னப�ேய நடந்�
கணக்ைக�ம் கற்�வந்ேதன்; பழக்கத்ைத�ம் ெசய்�
வந்ேதன். இவ்வா� எ��ப் பழ�வ� 

"��னில் �ழ்�னார்" 

இங்ஙனம் இ�ந்� வ�ைக�ல் ஒ� சமயம் ெபரிய
��க்�ன்றத்�ல் என் அத்ைத �மார�க்� உபநயனம்
நைடெபற்ற�. அதற்� என் தாய்-தந்ைதய�ம் நா�ம்
ேபா��ந்ேதாம். பந்�க்களில் பலர ்வந்��ந்தனர.் 

அந்த �ேசஷத்�ல் ஒ� சங்�த �த்�வான் �னிைக
நடத்�னார.் அவர ் ேகாபால ��ஷ்ண பார�யார்
இயற்�ய �ரத்்தனங்கைள�ம் பா�னார.் த�ழ்நா�
��வ�ம் பர� வந்த நந்தனார ் சரித்�ரத்���ந்�ம்
�ல உ�ப்ப�கைளப் பா�னார.் கானடா ராகத்�ல்
உள்ள, 

��னில் ���னார் - ��நாஇ�ைளப் ேபாவார் 

��னில் ���னார் 



என்ற �ரத்்தனத்ைத  �க அழகாக பா�னார.்  அவர்
பா�ம் �ைற என் மனத்�ல் நன்றாகப் ப�ந்த�. அந்தக்
�ரத்்தன�ம் எனக்�ப் பாடமா� �டட்�. என் தகப்பனார்
கற்�த் தராமல் �ல உ�ப்ப�கைள இவ்வா�
ேகள்��னாேலேய நான் அ�ந்� ெகாண்ட�ண்�.
அவற்ைற நாேன பா�க்ெகாண்��ப்ேபன்; ேவ�
யாரிடேம�ம் பா�க் காட�்ேவன். என் தகப்பனார்
�ன்னிைல�ல் பா�வதற்� மட�்ம் அஞ்�ேவன். '��
ைபயன் பா��றான்' என்� ெசால்� மற்றவரக்ள்
என்ைனப் பாராட�் ஊக்கம் அளிப்பாரக்ள். 

ஒ� நாள் அந்த உபநயனத்�ற்� வந்��ந்த �லரிடம்
என்�ைடய 'சங்�தத் �றைமையக் காட�்க்
ெகாண்��ந்ேதன். "எங்ேக, ��னில் ���னார்
என்பைதப் பா�" என்றார ் ஒ�வர.் எனக்� அந்தக்
�ரத்்தனத்ைதப் பா�வெதன்றால் அ�க உத்ஸாகம்
உண்�. ஆத�ன் அைதக் ��யவைர�ல் நன்றாகப்
பா�ேனன். அைத மைற���ந்தப�ேய என் தந்ைதயார்
ேகட�்க் ெகாண்��ந்தார.் என� சங்�த ��ப்ப�ம்,
அ�ல் தனிேய எனக்� இ�ந்த பழக்க�ம் அவ�க்�
அப்ேபா�தான் �லப்படட்ன. ெத�ங்ேகா�
சங்�தத்ைத�ம் மறந்� ��ேவெனன்� அவர்
நிைனத்��ந்தாேரா, என்னேவா அ�ேயன்; அன்� அவர்
ஒ� ��ய ��ப்�ைய அைடந்தார.் 

�ன்� அவர ் ேநேர வந்தார.் நான் அசச்த்தால்
பாடை்ட நி�த்�ேனன். "பயப்படாேத; பா�. உனக்�ம்
சங்�தம் நன்றாக வ�ம்ேபால் இ�க்�றேத!" என்� அவர்
��னார.் அவ�ைடய ��ப்� அந்த வாரத்்ைதகளி�ம்
�கமலரச்�்��ம் ெவளிப்படட்�. அன்ேற என்
தந்ைதயா�க்� ேவ� யார ் �லமாகேவ�ம் எனக்�ச்
சங்�த�ம் த��ம் கற்�க்க ேவண்�ெமன்ற எண்ணம்
உண்டா�ற்�. 

த�ழ் �ைத �ைதத்தவர் 



என் �தா�ைடய நண்பரா�ய அரி��ரச்்
சடேகாைபயங்கார ் சங்�தத்��ம் த���ம் வல்லவர.்
அவர ் �ைண�ம் வா�ப்பார.் �ல சமயங்களில் என்
தந்ைதயார ்பாட அவர ்�ைண வா�ப்ப�ண்�. இ�வ�ம்
சங்�த சம்பந்தமாக அ�க்க� மனங்கலந்� ேப�க்
ெகாண்��ப்ப� வழக்கம். அவர ்�� ெப�மாள் ேகா�ல்
சந்நி��ல் வட �ற�ல் உள்ள�. 

சடேகாைபயங்காேர எனக்� ஏற்ற ��ெவன்�
எந்ைதயார ் நிசச்�த்தார.்அரி���க்� வந்த�டன் ஒ�
நாள் என்ைன அவரிடம் அைழத்�ச ்ெசன்�, "இவ�க்�ச்
சங்�தத்��ம் த���ம் �ரியம் இ�க்�ற�. மற்ற
�ஷயங்களில் இவன் �த்� ெசல்ல�ல்ைல. நான்
இவ்வள� நாள் ெசால்�க் ெகா�த்ேதன். ேமேல கற்�க்க
என்னால் இயல�ல்ைல, நீங்கள் இவைன உங்கள்
மாணாக்கனாகக் ெகாண்� இரண்� வைக��ம் ப�ற்�
ெசய்�க்க ேவண்�ம்" என்� ேகட�்க்ெகாண்டார.்
உடேன அவர ்�க்க அன்ேபா� என்ைன ஏற்றார.் 

என் �தா சடேகாைபயங்காரிடம் என்ைன
ஒப்�த்ததற்� �க்�யமான காரணம் சங்�தத்�ல்
எனக்� நல்ல பழக்கம் உண்டாக ேவண்�ெமன்�ம்,
அதற்� உத�யாகத் த�ழ�� பயன்ப�ெமன்�ம்
எண்ணியேத. ஆனால் என் �ஷயத்�ல் அந்த �ைற மா�
நின்ற�. த��ல் அ�கப் பழக்க�ம் அதற்�
உபகாரப்ப�ம் வைக�ல் சங்�த�ம் இ�ப்பைதேய
நான் ��ம்�ேனன். சடேகாைபயங்காரிடம் என்� நான்
மாணாக்கனாகப் ��ந்ேதேனா அன்ேற த�ழ்த் தா�ன்
அ�டப்ரப்�ற் ��ந்தவனாேனன். எனக்�த் த��ல் �ைவ
உண்டா�ம் வண்ணம் கற்�த்த �தற் ��
சடேகாைபயங்காேர. ெபாம்ைமகைளக் காட�்க்
�ழந்ைதகைளக் கவரவ்� ேபாலத் த�ழ்ச ்ெசய்�டக்ளின்
நயத்ைத எ�த்�க் காட�் என் உள்ளத்�க்�ள் அந்த இளம்
ப�வத்�ல் த�ழ் �ைதைய �ைதத்தவர ்அவேர. 

சடேகாைபயங்கார் பரம்பைர 



சடேகாைபயங்கார ் பரம்பைரயாக �த்வான்களாக
இ�ந்ேதார ் மர�ற் �றந்தவர.் அவர ் பரம்பைர�னர்
யாவ�க்�ம் 'சண்பக மன்னார'் என்ற ��ப்ெபயர்
உண்�. அவரக்ள் ெதன்கைல �ைவஷ்ணவரக்ள்.
அவரக்ளிற் பலர ் �றந்த க�ஞரக்ளாக �ளங்�னர.்
அவரக்�க்�ப் பாலஸரஸ்வ�, பாலக� என்�ம்
படட்ங்கள் உண்�. அவரக்ளில் ஒ�வர ் '��க்கல்யாண
நாடகம்' என்பைத�ம் மற்ெறா�வர ் '�வராத்�ரி நாடகம்'
என்பைத�ம் இயற்���க்�ன்றனர.் சடேகாப
ஐங்கா�ைடய படட்னாரா�ய �நிவாைசயங்கார்
என்பவர ் �றந்த ஞானி. அத்ைவத சாஸ்�ரங்களில்
ேதரச்�் ெபற்றவர.் த�ழ்ப் �லைம�ம் �க்கவர.் அவர்
நவராத்�ரி நாடகம், சாரங்கபாணி ெநாண்� நாடகம்
�த�யவற்ைற இயற்���க்�றார.் அவ�க்� அவர்
��ப்ெபயரா�ய சண்பக மன்னாெரன்பேத
இயற்ெபயைரப் ேபால வழங்� வந்த�. அவரிடம்
ேவதாந்த சாஸ்�ரங்கைளப் பாடங்ேகட�்த்
��ச�்ராப்பள்ளி �ல்லா�ல் அங்கங்ேக உள்ள
ஊரக்ளில் மடங்கைள அைமத்�க்ெகாண்� அடக்கமாகக்
காலங் க�த்� வந்த பரேத�கள் பலர.் அவ�ம்
அரி��ரில் தமக்ெகன ஒ� மடம் கட�்க்ெகாண்�
அங்ேக இ�ந்� பாடஞ் ெசால்� வந்தார.் �ற்காலத்�ல்
அவ�ைடய �� �ைஜ அரி��ரி�ம் அவர்
மாணாக்கரக்ள் இ�ந்த இடங்களி�ம் வ�ஷந்ேதா�ம்
நடந்� வந்த�. அவர ் ேபரரா�ய சடேகாைபயங்காைர
உடக்ார ைவத்� அந்தக் ���ைஜ�ல் சண்பக
மன்னாராகப் பா�த்� வ�ப�வாரக்ள் . 

ஐயாைவயங்கார் 

சண்பக மன்னா�ைடய �த்த �மாரரா�ய
ஐயாைவயங்கார ் என்பவேர சடேகாைபயங்கா�ைடய
தந்ைதயார.் அவரிடம் பரம்பைர இயல்�களா�ய த�ழ்ப்
�லைம�ம் �ற�ணரச்�்�ம் �ளங்�ன. ஜ�ன்தார�
ஆஸ்தான �த்�வானாக அவர ் �ல காலம் இ�ந்தார.்
�யானம் ெசய்தல், ெதய்வ ைகங்கரியம் �ரிதல்
�த�யவற்�ேலதான் அவர ்அ�கமாக ஈ�பட�்�ந்தார.்



அதனால் மற்றவரக்ைளப் ேபால ஜ�ன்தா�க்�த் ��ப்�
உண்டா�ம்ப� நடந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல.
தம்�ைடய வ�ற்�க்காக ஆத்ம நாயகன�
ைகங்கரியத்�ற்�க் �ைற உண்டாக்�க் ெகாள்வ�ல்
அவ�க்� ��ப்ப�ல்ைல. இ���ல் ஜ�ன்
உத்�ேயாகத்ைத �ட�் �ட�் ஆண்டவன் அ�த்
ெதாண்ேட க�ெயன்ெறண்ணி அ�ல் �ைனந்�
நின்றார.் 

அரி��ரப்் ெப�மாள் ேகா�ல் தசாவதார
மண்டபத்�ல் உள்ள நர�ங்க �ரத்்�ைய அவர்
உபா�த்� வந்தார.் அரண்மைன
உத்�ேயாகத்�னின்�ம் நீங்�ய� �ைற�னின்�ம்
��படட்� ேபான்ற உணரச்�்ைய அவ�க்�
உண்டாக்�ய�: '�ன்ேப இந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்யாமல் இ�ந்ேதாேம!' என்� அவர ்உ��னார;் 

வஞ்ச மா�ம் மனத்தைரக் காெவன்� 

வாழ்த்� வாழ்த்� மன��ண் ணாகேவ 

பஞ்ச காலத்�ற் �ள்ைள�ற் பாரக்ள்ேபால் 

ப்ரபந்தம் �ற்�ப் பரி� ெபறாமேல 

ெநஞ்சம் வா� இைளத்�ெநாந் ேதைனயா! 

நித்த நின்மல நின்ன� தஞ்சங்காண் 

ெசஞ்ெசால் நாவலர் ேபாற்றெவந் நாளி�ம் 

ெச�த்� வாழரி �ல்நர �ங்கேம 

என்ற பாடை்டக் ��க் கத�னார.் பஞ்ச காலத்�ற்
�ள்ைள �ற்பாரக்ள் ேபால் க�ைதைய மனித�க்�
�ேண அரப்்பணம் ெசய்த �ைற நீங்க அவர ்தம் வாழ்�
��வைத�ம் நர�ங்க �ரத்்��ன் ேசைவ�ேல ேபாக்�
இன்�ற்றார.் 

ஐயாைவயங்கா�க்� ஐந்� �மாரரக்ள்
இ�ந்தாரக்ள். எல்ேலாரி�ம் இைளயவேர



சடேகாைபயங்கார.் அந்த ஐவ�ம் த���ம்
சங்�தத்��ம் ப�ற்� உைடயவரக்ேள. 
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சடேகாைபய�கா�ட� க�ற� 
சடேகாைபயங்கார ் மாநிற�ைடயவர.்

�டை்டயாக�ம் ப�மனாக�ம் இ�ப்பார.் பலசா�. அவர்
ேப�ம்ேபா� அவர� �ரல் ��� கம்மலாக இ�க்�ம்;
ஆனால் பா�ம்ேபா� அ� மைறந்���ம்.  த��ல்
�ைவ ெதரிந்�ப�த்தவர ் அவர.் அவைர
ஆவண்ணாெவன்� யாவ�ம் அைழப்பர.் 

அவ�க்�ச ் சங்�த�ம் த��ம் ஒ� தரத்�ேல
இ�ந்தன. சங்�தப் ப�ற்� உைடயவர.் தா�ம் இன்�ற்�
மற்றவரக்ைள�ம் இன்��த்�வர ் என்பாரக்ள்.
சடேகாைபயங்காரிட��ந்த த�ழான� சங்�தம்
ேபாலேவ அவைர �த�ல் இன்�றச ் சமயங்களில்
ேகடப்வரக்�க்� இன்��ம் த���ல்லாமல் ேபானா�ம்
அவர ்அைட�ம் இன்பத்�ேல ���ம் �ைற� வரா�. 

பாடம் ெசால்�தல் 

பாடம் ெசால்வ�ல் அவ�க்� ��ப்பம் அ�கம்.
காைல�ல் ஐந்� மணிக்ேக எ�ந்���வார.் நித்�ய
கரம்ா அ�ஷ்டானங்கைள ஒ�ங்காகச ்ெசய்வார.் �ன்�
�த்தகங்கைள எ�த்�க்ெகாண்� தம் �ட�் ெவளித்
�ண்ைண�ன் ேமைலக் ேகா��ல் உடக்ாரந்்�
ெகாள்வார.் எந்த �ைலயாவ� ப�த்� இன்�ற்�க்
ெகாண்ேட இ�ப்பார.் அந்த வ�ேய ேபாேவார ்அவைரக்
கண்� வணங்�வாரக்ள். �லர ் �ண்ைண�ல் வந்�
மரியாைதேயா� அமரவ்ாரக்ள். உடேன
சடேகாைபயங்கார ் ஏதாவ� த�ழ்ப் பாடல் ெசால்ல
ஆரம்�த்� ��வார;் நயமாகப் ெபா�ள் ெசால்வார.்
வந்தவரக்ள் ேகட�் ம�ழ்வாரக்ள். அவர ் இ�க்��டம்
ேத� வந்� அவ�ைடய இனிய த�ழ்ப் �ரசங்கத்ைதக்
ேகட�்ப் ேபாவார ் பலர.் ெசவ்ைவச ் ��வார்



பாகவதத்��ம் அத்ைவத சாஸ்�ரத்��ம் அவ�க்�
ஆராய்ச�் அ�கம். கம்ப ராமாயணத்��ம் நல்ல
பழக்கம் இ�ந்த�. அந்த �ற் ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்�
மணிக்கணக்காகப் ெபா�ள் ெசால்�க்
ெகாண்��ப்பார.் ேகடப்வரக்�க்� ேநரம் ேபாவேத
ெதரியா�. ஏேதா இனிய சங்�தக் கசே்சரிையக் ேகடப்�
ேபாலேவ இ�க்�ம். 

அவரிடம் �லர ் �ைறயாகப் பாடம் ேகட�்
வந்தாரக்ள். நாள் தவறாமல் �ண்ைண�ல் உடக்ாரந்்�
வந்தவரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்வ�ல் அவ�க்�ச்
ச�ப்ேப உண்டாவ�ல்ைல. 'கம்பத்ைத ைவத்�க்
ெகாண்டாவ� பாடம் ெசால்ல ேவண்�ம். ேகடப்வைன
மாத்�ரம் உத்ேத�த்�ச ் ெசால்லக்�டா�. பாடம்
ெசால்வதனால் உண்டா�ம் �தல் லாபம் நம்�ைடய�.
பாடம் ெசால்லச ் ெசால்ல நம் அ�� உரம்ெப�ம்'
என்பார.் 

"என் தைமயனாரா�ய நர�ம்ைமயங்கார ்தஞ்சா�ர்
ஸம்ஸ்தான �த்�வான்களிடம் கற்�க்ெகாண்டார.் அவர்
த���ம் சங்�தத்��ம் �றந்த அ�� வாய்ந்தவர.்
கல்��ல் அவர ் என்ைன �ஞ்��டட்ார.் இதற்� என்ன
காரணெமன்� கவனித்ேதன். அவர ்பல �ஷ்யரக்�க்�ப்
பாடம் ெசான்னார.் அவரக்ைளக் ேகள்� ேகட�்க் ேகட�்
அவரக்�ைடய அ�ைவ ��த்� பண்ணியேதா�
தம்�ைடய கல்�ைய�ம் பலப்ப�த்�க் ெகாண்டார.்
இந்த �டப்த்ைத நா�ம் ெதரிந்�ெகாண்ேடன்.
மாணாக்கரக்ைளக் கசக்கத் ெதாடங்�ேனன். இதனால்
என் தைமயனாைர�ட நான் ��தள� உயரந்்��டே்டன்
என்��டத் ேதாற்�ய�" என்� ஒ��ைற அவர்
ெசால்���க்�றார.் 

ஒ� நாள் அவர ்தம் �ட�்த் �ண்ைண�ல் அமரந்்�
யா�க்ேகா ெந�ேநரம் பாடம் ெசால்�க்
ெகாண்��ந்தார.் அப்ேபா� நாங்கள் ����ந்த� எ�ர்
��. வழக்கமான �ர�ல் அவர ் பாடம் ெசால்லாமல்
சற்� இைரந்� ெசால்�க் ெகாண்��ந்தார.் இைடேய



���ம் தைட�ல்லாமல் அவர ் ெசால்�க்ெகாண்�
வந்தேபா� எங்கள் �ட�்க்�ள் இ�ந்த எனக்� ஒ�
சந்ேதகம் உண்டா�ற்�: இவர ் யா�க்�ப் பாடம்
ெசால்��றார?் ேகடப்வர ் ந��ல் சந்ேதகம் ஒன்�ம்
ேகடக் மாடட்ாரா?' என்� எண்ணி எட�்ப் பாரத்்ேதன்.
எனக்�ப் ெபரிய ஆசச்ரியம் உண்டா�ற்�.
ேகாபாலசா� ஐயங்கார ் என்ற ஒ�வர ் சடேகாப
ஐயங்கா�க்� �ன் உடக்ாரந்்��ந்தார.்
உடக்ாரந்்��ந்தார ்என்� மட�்ம் ெசால்லலாேமயன்�ப்
பாடம் ேகடட்ார ் என்� ெசால்ல இயலா�. அவர ் ��ச்
ெச�டர.் சடேகாப ஐயங்கா�க்�ம் அந்த �ஷயம்
ெதரி�ம். அப்ேபா�, 'கம்பத்ைத ைவத்�க் ெகாண்டாவ�
பாடம் ெசால்ல ேவண்�ம்' என்� அவர ் ெசான்ன�
எனக்� ஞாபகம் வந்த�. கம்பமாக இ�ந்தாெலன்ன?
ெச�டராக இ�ந்தாெலன்ன? 

ெசய்�ட்க�ம் �ரத்்தனங்க�ம் 

ஐயங்கார ் பல ெசய்�ள் �ல்கைள�ம் தனிப்
பாடல்கைள�ம் �ரத்்தனங்கைள�ம் இயற்�
இ�க்�ன்றார.் �ைவஷ்ணவரா��ம் அவ�க்�
அத்ைவதக் ெகாள்ைக�ல் பற்� அ�கம். ெதய்வ
வ�பாட�்ல் அவர ் சமரசமான ேநாக்கம் உைடயவர.்
�நாயகர,் �வெப�மான், அம்�ைக �த�ய
ெதய்வங்களின் �ஷயமாக அவர ்பல ெசய்�டக்ைள�ம்
�ரத்்தனங்கைள�ம் இயற்���க்�றார.் இராமாயண
வண்ணம், இராமாயணச ் �ந்�, �வப் �ரம்ம ஐக்�ய
சரித்�ரம் �த�ய �ல்கைள அவர ்பா�னார.் ஐந்� கன
ராகங்களில் பஞ்ச ரத்�னக் �ரத்்தனெமன ஐந்�
�ரத்்தைனகைள அவர ்இயற்� இ�க்�ன்றார.் 

அக்காலத்ேத ேகா�ல்கைள நிரவ்ாகம் ெசய்வதற்�
�தனமாகத் த�மக�த்தர ் நிய�க்கப்படட்னர.் ஒ�
ேகா�ைல நிரவ்ாகம் ெசய்�வந்த த�மக�த்தர்
ஒ�ங்காக அதைனக் கவனிக்க�ல்ைல. அைத உணரந்்த
சடேகாைபயங்கார ் அத்தைகயவரக்ைளப் பரிக�த்�
'பஞ்சாயத்� மாைல' என்ற ஒ� ெசய்�ள் �ல்



இயற்�னார.் அ�ல் த�ம் க�த்தரக்�ைடய
ஒ�ங்�னமான ெசயல்கைளப் �லப்ப�த்�னார.்
த�மக�த்தரக்ைளப் 'பஞ்சாயத்தார'் என்�ம்
ெசால்வ�ண்�. 

கல்� இன்ப�ம் வ�ைம நிைல�ம் 

கல்� இன்பம் ஒன்ைறேய ெபரிதாகக் க�� வாழ்ந்த
அவர,் வ�ைம நிைல�ல்தான் இ�ந்தார.் அதனால் அவர்
மனம் ச�க்க�ல்ைல . அரி��ர ் ஸம்ஸ்தானத்�ன்
நிைல வர வர �ணமைடந்தைமயால் அவ�க்� அதன்
ஆதர� �ைறந்� ேபா�ற்�. தம் �ஷ்யரக்ள�
உத�ையக் ெகாண்ேட அவர ்�வனம் ெசய்� வந்தார.் 

�ளி�க்�ப் ேபாரத்்�க்ெகாள்ளத் �ப்பட�் இல்ைல.
அதற்காக மல்�ரச் ் ெசாக்க�ங்கம் �ள்ைள
என்பவ�க்� ஒ� பாட�் எ�� அ�ப்�னார.் 

�ப்பட�் வாங்�த் தரேவண்�ம் �ங்க
�ைர�ங்கேம! என்ப� அதன் இ�� அ�. அந்தக்
கனவான் ஒன்�க்� இரண்� �ப்பட�்கள் வாங்�
அ�ப்�னார.் 

மாைல ேவைள�ல் அவர ் கைட �� வ�ேய
ெசல்வார.் என் வஸ்�ரத்ைத வாங்� ேமேல
ேபாட�்க்ெகாண்� ேபாய்��வார.் அ�தான்
அவ�ைடய ���லா�ேல அங்கவஸ்�ரமாக உத�ம்.
அவர ் ெசல்�ம் ேபா� அவைரக் கண்� ஒவ்ெவா�
கைடக்கார�ம் எ�ந்� மரியாைத ெசய்வார.் அவைர
அைழத்� ஆசனத்�ல் இ�க்கசெ்சய்�மரத்தட�்ல் நான்�
ெவற்�ைல�ம் இரண்� பாக்�ம் ைவத்�க் ெகா�ப்பார.்
அந்த அன்�க் காணிக்ைகைய ஐயங்கார ் அப்ப�ேய
�ட�்க்�க் ெகாண்� வ�வார.் எல்லாவற்ைற�ம் ேசரத்்�
�ற்� ேவ� ஏதாவ� வாங்�க் ெகாள்வார.் அதனால்
வ�வ� ெபரிய ெதாைகயாக இரா�: இரா�டட்ால்
என்ன? உப்�க்காவ� ஆகாதா ?      



இந்த நிைலக்�ம் அவ� ைடய த�ழ் இன்பத்�க்�ம்
சம்பந்தேம இல்ைல . அந்த உலகேம ேவ�, அ�ல்
அவரத்ாம் சக்கரவரத்்�. அங்ேக ப��ல்ைல,
வ�ைம�ல்ைல, இைளப்�ல்ைல. அந்த உலகத்�ற்�
அவர ்என்ைன�ம் இ�த்�க் ெகாண்டார.் 

அவர் ஊட்�ய த�ழ�தம் 

எந்த �ஷயத்ைதச ் ெசான்னா�ம் அ�ல் ஒ�
தனியான �ைவ உண்டா�ம்ப� ெசால்வ� அவர்
வழக்கம். ஒ� ேவைளக்� இரண்�, �ன்� ெசய்�டக்ேள
ெசால்வார.் ஆ��ம் அந்தச ் ெசய்�டக்ளின் ெபா�ைள
நல்ல உதாரணங்கேளா�ம் உபகைதகேளா�ம்
ெதளிவாகச ் ெசால்� மனத்�ல் நன்றாகப் ப��ம்ப�
ெசய்வார.் பாட�்ன் ெபா�ள் வ�ேய தம்�ைடய
மனத்ைத ��வ�ம் ெசல்ல�ட�்க் ேகடே்பாைர�ம்
இ�த்�ச ் ெசல்வார.் ஏழாம் �ராயத்�ேல அவர ் ���
��தாக ஊட�்ய த�ழ�தத்�ன் �ைவ இன்�ம் எனக்�
மறக்க�ல்ைல . 

�தற் பாடங்கள் 

�தல் �த�ல் சடேகாைபயங்கார ் தாம் இயற்�ய
ஆலந்�ைற�சர ் ப�கத்ைத எனக்�க் கற்�த்தார.்
அரி��ரில் உள்ள �வெப�மான் �ஷயமாக
அைமந்த� அ�. சங்�தத்��ம் அவர ் இயற்�ய
�ரத்்தனம் ஒன்ைறேய �த�ல் ெசால்�ைவத்தார.் 

ர��ல தாமேன - ய��ல ேசாமேன 

பரமப� மாயேன - பாண்டவச காயேன 

என்� ஆரம்�ப்ப� அக்�ரத்்தனம். 

அக்�ரத்்தனம் சஹானா ராகத்�ல் அைமந்த�. அவர்
�த�ல் ெசால்�த்தந்த அக்�ரத்்தனத்ேதா� அதன்
ராக�ம் என் மனத்ைதக் கவரந்்த�. அ��தேல அந்த
ராகத்�ல் எனக்� ��ப்பம் வளரந்்� வந்த�. இன்�ம்
அந்த ��ப்பம் இ�ந்� வ��ற�. 



�ரத்்தனம் �றந்த வரலாற 

ஒ� க�ஞர ் தாம் இயற்�ய ெசய்�டக்ைள�ம்
�ரத்்தனங்கைள�ம் கற்�க்�ம்ேபா� மற்றவரக்ளால்
ெசால்ல ��யாத பல ெசய்�கைளத் ெதரி�ப்பார.் "ஒ�
ெசய்�ள் க�ஞன் வா���ந்� உ�ப்பதற்� �ன் அதன்
ெபா��க்�ரிய க�த்� எவ்வா� ேதான்�ய�? எவ்வா�
வளரந்்த�? எவ்வா� அதற்� ஓர ்உ�வம் உண்டா�ற்�?"
�த�ய வரலா�கள் அக்க�ஞனால்தான் ெசால்ல
���ம். அைவ எவ்வளேவா �ைவ உைடயன என்பைத
யாவ�ம் அ�வர.் 

சடேகாைபயங்கார ் பாடம் ெசால்�ம் ேபா�
அவ�ைடய ெசாந்தப் பாட�்க்கைளப் பற்�ய
வரலா�கைள�ம் ெசால்வார.் எனக்� �த�ல் கற்�த்த
சஹானா ராகக் �ரத்்தனத்�ன் �றப்ைபப் பற்��ம் அவர்
ெசான்னார:் 

ைம�ர ்ஸம்ஸ்தானத்�ேல '�' என்ற படட்ம் ெபற்ற
சங்�த �த்�வானா�ய �ைண ஸாம்ைபயர ் என்பவர்
ஒ� �ைற அரி���க்� வந்தார.் அவர ் �ைண�ல்
�றந்த 

�த்�வான். �வ பக்தர.் �ரிவாகச ்�வ �ைஜ ெசய்பவர.்
�ைஜ�ன் இ���ல் �ைண�ல் �ல
ஸ்ேதாத்�ரங்கைளப் பா� உ��வார.் அவ்வா� �ஜா
காலத்�ல் அவர ்மனெமான்�ப் பா�ம் �ரத்்தனங்கைளக்
ேகடப்தற்�ப் பலர ்காத்��ப்பாரக்ள். 

சடேகாைபயங்கார,் அவர ் �ைஜையத் தரிசனம்
ெசய்யச ் ெசன்றார.் அவ�ைடய பக்�ைய�ம் �ஜா
�தானங்கைள�ம் பாரத்்தேபா�, அவரிடம் அ�க அன்�
உண்டா�ற்�. �ைஜ�ன் ���ல் எபாம்ைபயர்
�ைணைய எ�த்� வா�த்தார.் சஹானா ராகத்ைத
ஆலாபனம் ெசய்தார.் சடேகாைபயங்கார ் அ�ேல
கைரந்� நின்றார.் 

மகா ேதவா மகா ேதவா..... 



என்ற பல்ல�ைய அவர ்ெதாடங்�னார.் மனத்ைதப்
பல்ேவ� �ைசகளில் இ�த்�ச ்ெசல்�ம் ெபா�ள் அந்தப்
பல்ல��ல் இல்ைல . இைறவன் ��நாமம் மாத்�ரம்
இ�ந்த�. ெவ�ம் ராகத்�ல் ஓர ் இனிைம இ�ந்தா�ம்
அ�ல் �ய்ைமயான அந்த நாம சப்தத்�ன் இைணப்�
அந்த இனிைமக்�ம் ஓர ் இனிைமைய உண்டாக்�ற்�.
சஹானா ராக�ம் மகாேதவ சப்த�ம் �ணா கானத்�ல்
இைழந்� ஒன்� மனத்ைதச ் �வானந்த �லாசத்�ல்
ப�ய ைவத்தன. ேம�ம் அந்த �த்�வான், 

சங்கர சங்கர சங்கர சங்கர 

சங்கர சங்கர சங்கர சங்கர 

மகா ேதவா 

என்பைதப் பக்��ல் ேதாய்ந்த உள்ளத்���ந்� உ��
வ�ம் இன்னிைச�ேல எ�ப்�னார.் ராக�ம் நாம்
சப்த�ம் ஒ� ப� உயரந்்� நின்றன. சடேகாைபயங்கார்
அந்த இன்பத்�ல் ஊ� இைச�ம் பக்��ம் ஒன்�க்
கலந்த ெவளி�ேல சஞ்சாரம் ெசய்தார.் அ���ந்�
இறங்�வதற்�ச ்��� ேநரம் ஆ�ற்�. கண்ணில் நீர ்வர
எலாம்ைபயைர வணங்�னார.் 

அன்ைறய அ�பவம் சடேகாப ஐங்காைரச ் �ம்மா
இ�க்க �ட�ல்ைல. அந்தச ் சஹானா ராக�ம்
�ரத்்தனத்�ன் ெமட�்ம் அவர ் நிைன�ல் ப�ைமயாக
நின்றன. அந்த ெமட�்ேல அவ�ம் ஒ� �ரத்்தனம்
பா�னார.் அ�ேவ, 'ர��ல தாமேன...' என்ற பாட�். 

இந்த வரலாற்ைற அவர ் ெசால்��ட�்க்
�ரத்்தனத்ைதப் பா�னார.் பா�ம்ேபா� பைழய
ஞாபகங்கள் அவ�க்� வந்தன. கண்ணில் நீர ்�ளித்த�.
அவர ் மனம் ஸாம்ைபயர� �ணாகானத்ைத
அப்ெபா��ம் ேகடட்ெதன்பைத அவர ் �கக்��ப்�
�ளக்�ய�. "சங்�தம் ஒ� ெதய்�க �த்ைத. அ�
யாவ�க்�ம் �ரணமாக வாய்ப்ப� அரி�. அந்தக் கைல
ெதய்வ பக்�ேயா� கலந்தால் நிைற�ற்�



நிற்�ெமன்பைத ஸாம்ைபயரிடத்�ல் நான் கண்ேடன்"
என்� சடேகாைபயங்கார ்ெசால்வார.் 

ேவ� பாடங்கள் 

சடேகாைபயங்காரிடத்�ல் ேவ� பல
�ரத்்தனங்கைள�ம் கற்�க்ெகாண்ேடன். த��ல்
��ேவங்கடத்� அந்தா�, ��ேவங்கட மாைல
�த�யவற்ைறக் ேகடே்டன். அந்தப் பாடங்கைளயன்�
�ட�்ல் �டாமணி நிகண்� பன்னிரண்�
ெதா��கைள�ம், மணவாள நாராயண சதகம்,
அறப்பள�ீவர சதகம், �மேரச சதகம், இரத்�னசபாப�
மாைல, ேகா�ந்த சதகம், நீ� ெவண்பா என்�ம் நீ�
�ல்கைள�ம், நன்�ற் �த்�ரங்கைள�ம் மனப்பாடம்
ெசய்� தந்ைதயாரிடம் ஒப்�த்� வந்ேதன் 
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வ�� நக��த� 
அரி��ரில் இ�க்ைக�ல் எனக்�க் கல்��ல்

அ���த்� ஏற்படட்ேதா� �ைளயாட�்�ம் ஊக்கம்
அ�கரித்த�. �ராயத்�ற்� ஏற்றப� �ைளயாட�்�ம்
மா�தல் உண்டா�ற்�. அரி��ரி�ள்ள ெப�மாள்
ேகா�ல் வாச��ம் உள்ளிடங்களி�ம் நண்பரக்ேளா�
�ைளயா�ேவன். படத்ைத (காற்றா�ையப் பறக்க�ட�்
அதன் க�ற்ைற ஆலயத்�ற்� ெவளிேய�ள்ள
க�டஸ்தம்பத்�ேல கட�் அ� வானெவளி�ல்
பறப்பைதக் கண்� ��த்� ம�ழ்ேவன். ேகா�ரத்�ன்
ேமல் ஏ� அங்�ம் படத்�ன் க�ற்ைறக் கட�்ேவன்.
ேதாழரக்�ம் நா�ம் ேசரந்்� ஒளிந்� ��க்�ம்
�ைளயாட�்ல் ஈ�ப�ேவாம். ேகா���ள்ள
�ைல��க்�களிெலல்லாம் ேபாய் நான் ப�ங்�ேவன். 

தசாவதார மண்டபத்�ல் வாமன �ரத்்�க்� ேமல்
�றத்�ல் ஓர ் இ�க்� உண்�. அ�ல் நான் ஒ� �ைற
ஒளிந்�ெகாண்ேடன். அந்த இடம் �க�ம் ��கலான�.
என் நண்பரக்ள் ெந�ேநரம் என்ைனத் ேத��ம்



கண்���க்க இயல�ல்ைல . �ற�, ேவ�டத்�ல் ேதடப்
ேபானாரக்ள். அப்ேபா� நான் ெவளி�ல் வந்� நின்�
அவரக்ைள அைழத்ேதன். என்ைன அவரக்ள்
கண்���க்க�ல்ைல என்ப�ல் எனக்� ஒ� ���
ெப�ைம உண்டா�ற்�. "எங்ேக ஒளிந்��ந்தாய்?" என்�
அவரக்ள் என்ைனக் ேகடட்ேபா� நான் இடத்ைதக்
�ற�ல்ைல . அந்த இடம் நான் ஒளிந்�
ெகாள்வதற்காகேவ அைமந்தெதன்� ேதாற்�ய�. 

�ல வ�ஷங்க�க்� �ன் நான் அரி���க்� ஒ�
�ைற ேபா��ந்ேதன். அப்ேபா� நான் இளைம�ல்
பழ�ய இடங்கைளப் பாரத்்� ம�ழ்ந்ேதன். என்�டன்
�ல கனவான்கள் வந்��ந்தாரக்ள். அவரக்ைள�ம்
அைழத்�க் ெகாண்� தசாவதார மண்டபத்�ற்�ப்
ேபாேனன். அங்ேக வாமன �ரத்்�க்� அ��ல் நான்
இளைம�ல் ஒளிந்��க்�ம் இடத்ைத உற்�க்
கவனித்ேதன். அப்ேபா�, 'இந்தக் ���ய இடத்�ல் நாம்
எப்ப� இ�ந்ேதாேமா!' என்� எனக்� �யப்�ம் அசச்�ம்
உண்டா�ன. 

உடன் வந்த அன்பரக்ளில் ஒ�வர,் "அங்ேக என்ன
�ேசஷம்? அவ்வள� கவனமாகப் பாரக்்��ரக்ேள!" என்�
ேகடட்ார.் 

பாரத்்த இடத்�ல் �ற்பம் ஒன்�ம் இல்ைல ; கடட்ட
�ேசஷ�ம் இல்ைல. அங்ேக அவரக்ள் கண்�க்� ஒ�
��ைம�ம் ேதான்ற�ல்ைல. எனக்ேகா அப்ப� அன்�.
நான் அங்ேக என்ைனேய கண்ேடன்; என் இளைமப்
ப�வத்�ன் �ைளயாடை்டக் கண்ேடன். அவரக்�க்�
�ஷயத்ைத எ�த்�க்��ய �ற� அவரக்�ம் அந்த
இடத்ைதப் பாரத்்தாரக்ள். 

தந்ைதயார் கவைல 

எனக்� ஏழாம் �ராயம் நடந்� ெகாண்��ந்த�. என்
தந்ைதயார ்மாதந்ேதா�ம் என் பாடட்னா�க்�ச ்ெசய்ய
ேவண்�ய �ரிையகைளச ் ெசய்� வந்தார.் வ�ஷ
���ல் ெசய்ய ேவண்�ய ஆப்�க �ராத்தம்



ெந�ங்�ய�. அதற்� ேவண்�ய ெபா�ைளச்
சம்பா�ப்ப�ல் அவ�க்� நாடட்ம் உண்டா�ற்�. அந்தக்
கவைலேயா� மற்ெறா� ெசலைவப்பற்�ய கவைல�ம்
ேசரந்்த�. 

எனக்� உபநயனம் ெசய்ய ேவண்�ய �ராயம்
வந்��டட்ைமயால் அதற்�ரிய �யற்�க�ம் ெசய்ய
ேவண்���ந்தன. எல்லாம் பணத்�னால் நைடெபற
ேவண்�யைவ. 'எப்ப�யாவ� ஆப்�க �ராத்தத்ைத
நடத்��டலாம்' என்ற ைதரியம் என் தந்ைதயா�க்�
இ�ந்த�. 'உபநயனம் ெசய்ய ேவண்�ம்; அதற்� என்ன
ெசய்வ�?' என்ற �ந்தைன�ல் அவர ்ஆழ்ந்தார.் சாேணற
�ழம் ச�க்�ம் வாழ்க்ைகப் ேபாராடட்த்�ல் அவர ்மனம்
தத்தளித்� நின்ற�. 

�மர �ள்ைள 

அக்காலத்�ல் என் தந்ைதயாைர ஆதரித்�
வந்தவரக்�ள் ஒ�வரா�ய ெகாத்தவாசற் �மர �ள்ைள
என்பவர ் ஒ� சமயம் எங்கள் �ட�்க்� வந்��ந்தார;்
அப்ேபா� என் தந்ைதயா�ைடய ே�மலாபங்கைள
�சாரித்தார.் ேப�க்ெகாண்��க்ைக�ல் என்
உபநயனத்ைதப் பற்� அவர ்கவைல அைடந்��ப்பைத
அ�ந்�, "அ� �ஷயமான கவைல தங்க�க்�
ேவண்டாம். உபநயனத்�க்� நான்� நாடக்�க்� �ன்
தங்க�க்�ப் பணம் �ைடக்�ம்" என்� வாக்களித்தார.் 

�ந்�� வ�ஷம் ைவகா� மாதம் (1862, ஜ�ன்) என்
பாடட்னா�க்� ஆப்�க �ராத்தம் வந்த�. அதன்
ெபா�ட�் உத்தமதான�ரம் ெசல்வதாக ஏற்பாடா�
இ�ந்த�. �மர �ள்ைள ெபா��த� ெசய்வதாகச்
ெசால்� இ�ப்பைத நம்� ஆப்�கம் ஆன �ற� ஆனி
மாதேம என் உபநயனத்ைத உத்தமதான�ரத்�ல்
நடத்��ட எந்ைதயார ்நிசச்�த்தார ், 

உபநயனம் 



நாங்கள் உத்தமதான�ரத்�ற்�ச ் ெசன்ேறாம். என்
பாடட்னார� �ராத்தம் நைடெபற்ற�. அப்பால் எனக்�
உபநயனம் ெசய்வதற்�ரிய �யற்�கள் ஆரம்பமா�ன.
என் �தா இன்ன �னத்�ல் ��ரத்்தம்
ைவத்��க்�றெதன்� ��ப்�ட�்க் ெகாத்தவாசற் �மர
�ள்ைளக்� ஒ� க�தம் எ�� அ�ப்�னார.்
��ரத்்தத்�ற்� நான்� �னங்கள் �ன்னதாக அந்த
உபகாரி இரண்� ேவளாளப் �ள்ைளகைள ேவண்�ய
ெதாைக�டன் அ�ப்�னார.் அவரக்ள் வந்� பணத்ைத
என் தந்ைதயார ் ைக�ேல ெகா�த்தாரக்ள். அைத
வாங்�ம்ேபா� என் தந்ைதயா�ம் அ����ந்த ��ய
தந்ைதயா�ம் கண்ணீர ்�ட�் உ��னாரக்ள், 

��ப்�டட் ��ரத்்தத்�ல் எனக்� உபநயனம்
நைடெபற்ற�. அதற்� அரி��ர,் மா�ரம்,
�ம்பேகாணம், �யாக ச�த்�ரம், �வா� மைல,
ேகாட�்ர,் �ரிய �ைல, ��க்�ன்றம், கணப�
யக்�ரகாரம், ��ைவயாற்�க்��, ��ைவயா�,
��ப்பழனம், பாபநாசம், �ைரக்கா�ர,்
ெபான்ேவய்ந்தநல்�ர,் ேதவராயன் ேபடை்ட,
அச�்ேத�வர�ரம், உள்ளிக்கைட, ஊற்�க்கா�,
உைடயா�ர,் நல்�ர ் என்�ம் இடங்களி��ந்�
பந்�க்க�ம் அன்பரக்�ம் வந்��ந்தாரக்ள். 

உபநயன காலங்களில் நைடெப�ம் ஊரவ்லம்
�ேநாதமான�. ெப�ம்பா�ம் வாகனங்களில் அ�
நைடெபறா�. உபநயனப் ைபயன் தன் அம்மான்
ேதாளில் ஏ�க்ெகாள்வான். ெபண்க�ம் ஆண்க�ம்
�ைட �ழ வாத்�ய ேகாஷத்�டன் ஊரவ்லம் ெசல்�ம்.
ஒவ்ெவா� �ட�் வாச��ம் அம்மான் நிற்பார.்
�ட�்�ள்ள ெபண்கள் ஆரத்� எ�ப்பாரக்ள். அவ்வா�
எ�த்த தாம்பாளத்�ல், ஊரவ்லத்�டன் ெசல்�ம்
ெபண்கள் தாங்கள் ெகாண்� ெசல்�ம்
ப�யங்கைள�ம் தாம்�லத்ைத�ம் ைவத்�ப்
ேபாவாரக்ள் இப்ப� ஒவ்ெவா� �ட�்�ம் நைடெப�ம்.
இவ்�ரவ்லம் என் உபநயனத்��ம் நடந்த�. 



எங்கள் ��ம்ப வழக்கப்ப� உபநயன காலத்�ல்
எனக்� 'ேவங்கடராம சரம்ன்' என்� நாமகரணம்
ெசய்யப்படட்�. அந்தப் ெபயேர நன்றாக உள்ளெதன்�
என் தகப்பனா�ம் �ற�ம் எண்ணினர.் அ��தல் எனக்�
'ேவங்கடராமன்' என்ற ெபயேர பலரால் வழங்கப்பட�்
வந்த�. 

உபநயன காலத்�ல் நான் யஜ�ர ் ேவதத்ைத
அத்�யயனம் ெசய்வதற்� உரியவர ் என்�ம், வா�ல
ேகாத்�ரத்�னன் என்�ம், ஆபஸ்தம்ப �த்�ரத்ைதக்
கைடப்��ப்பவன் என்�ம் உணரந்்ேதன். 

��ல் அணிந்� ��ஜனா�ய ���ல் எனக்� என்
அம்மான் �வராைமயர ் மந்�ரங்கைளெயல்லாம்
கற்�த்தனர.் சந்�யாவந்தனங்கைளத் தவறாமல்
ஒ�ங்காகச ் ெசய்� வந்ேதன். மந்�ர ஜபம் ெசய்வ�ல்
எனக்� இயல்பாகேவ ��ப்பம் உண்�. 

ெகௗர ீமந்�ரம் 

உ பநயனம் ஆன�ற� �ண்�ம் நாங்கள் அரி��ர்
வந்� ேசரந்்ேதாம். நான் த�ழ்க் கல்��ல் �ைவ
கண்ேடனாதலால் சடேகாைபயங்காைர �டாமற்
பற்�க்ெகாண்ேடன். 

ஒ� சமயம் என் ��ய பாடட்னாரா�ய ஐயாக்�ட�்
ஐயர,் எங்கைளப் பாரப்்பதற்காக அரி���க்� வந்தார.்
�லர ் ேகட�்க்ெகாண்டப� �ல �னங்கள் நாங்கள்
இ�ந்த �ட�்ல் ஹாலாஸ்ய மாகாத்�யம் வா�த்�ப்
ெபா�ள் ெசால்� வந்தார.் நான் �னந்ேதா�ம் அைதக்
ேகட�் வந்ேதன். � ேசாம�ந்தரக் கட�ள், ெகௗரி
என்�ம் ெபண்�க்� அ�ள்�ரிந்த ���ைளயாடல்
ஒன்� அந்த மாகாத்�யத்�ல் இ�க்�ற�. த�ழ்த்
���ைளயாடல் �ராணத்�ல் அந்த வரலா� உள்ள
பாகத்�ற்� '��த்த �மார பாலரான படலம்' என்�
ெபயர.் ஐயாக்�ட�் ஐயர ் அந்தச ் சரித்�ரத்ைதச்
ெசால்�ம்ேபா�, *ெகௗரிக்� அவள் தகப்பனார ் ெகௗரீ
மந்�ரத்ைத உபேதசம் ெசய்தார.் அந்த மந்�ரம் �க்க



நன்ைமையத் தரவல்ல�" என்� �� அந்த
மந்�ரத்ைத�ம் எ�த்�ைரத்தார.் அவர ் உைரத்த
மந்�ரத்ைத�ம் அைத உசச்ரிக்�ம் �ைறைய�ம்
அப்ெபா�ேத நான் மனத்�ல் ப�யச்
ெசய்�ெகாண்ேடன். அவர ் அன்�ர� மந்�ரத்ைதச்
ெசான்னைதேய உபேதசமாகக் க�� அ� �தல் அதைன
நா�ம் ஜ�த்� வரலாேனன். 

�ன்பத்�ன்ேமல் �ன்பம் 

என் தந்ைதயார ் அரி��ைரச ் �ழ்ந்�ள்ள
இடங்க�க்� அைழப்�ன் ேமல் அ�க்க� ெசன்� தம்
சங்�தத்தால் ஜனங்கைள உவப்�த்� அங்கங்ேக உள்ள
அன்பரக்ளால் ெபா��த� ெபற்� வ�வார.் �ல
�ராமங்களில் �ைடத்த ெபா�ள் வ�வா���ந்� என்
உபநயனத்�ற்�க் �மர �ள்ைள உத�ய ெதாைகையத்
��ப்�க் ெகா�த்��டட்ார.் ஸம்ஸ்தான �த்�வான்
என்ற ெபயேர ஒ�ய ஜ�ன்தார� ஆதர� வர வரக்
�ைறயலா�ற்�. ஜ�ன்தாேர கடனில் �ழ்���ந்தார.்
கடன்காரரக்ள் கடைன வற்��த்�க் ேகடட்ேபா� அவர்
தம் �ராமங்கைள �ற்� அதைன அைடக்கத்
ெதாடங்�னார.் �ேராத்�ரியமாக �டட் நிலங்கைள�ம்
�ற்றார.் எங்க�க்� இலந்தங்�� என்��டத்�ல்
�ட�்�ந்த சரவ்மானியத்ைத�ம் அவர ் �ற்��டட்ார.்
ஸம்ஸ்தானத்� உத� இவ்வா� அ�ேயா� நின்�
ேபா�ற்�. 

இந்த வாழ்க்ைகப் ேபாராடட்த்�ல் ஒ� �ன்பம்
ேபானால் மற்ெறான்� வ�வதற்�க் காத்�க்ெகாண்ேட
நிற்பைத என் தந்ைதயார ் அ�பவத்�ல் அ�ந்தார.்
ஜ�ன� சம்பந்த�ம் ஆதர�ம் அற்� �டேவ, 'இனி என்ன
ெசய்வ�?' என்ற ேயாசைன அவ�க்� உண்டா�ற்�.
��ம்பம் நடத்�ம் �ஷயத்�ல் ஏற்படட் கவைலைய�ட
அ�கமான கவைல என் கல்� �ஷயத்�ல் ஏற்படட்�.
அரி��ரில் கல்�க்� ேவண்�ய உத� இ�ந்த�;
ஆனால் வ�வாய் இல்ைல . 'இவ்�ைர �டட்ால் ேவ�



எங்ேக ேபாவ�?" என்�ம் கவைல அவர ் மனத்ைத
அைலக்கத் ெதாடங்�ய�. 

�ன்னம் �தம்பரம் �ள்ைள 

இவ்வள� சங்கடங்களில் அகப்பட�்க் கலங்�ம்
எந்ைதயார� உள்ளக் ��ப்ைபச ் �தம்பரம் �ள்ைள
என்�ம் ஒ�வர ் ஒ�வா� ஊ�த்� அ�ந்�ெகாண்டார.்
அரி���க்� வடக்ேக உள்ள �ன்னம் (�ன்றம்) என்�ம்
�ராமத்�க் கணக்�ப் �ள்ைள அவர;் காரக்ாத்த
ேவளாளர:் நல்ல ெசல்வாக்�ள்ளவர;் என்
தந்ைதயா�ைடய பால்ய நண்பர.் அவ�ைடய பந்�க்கள்
அரி��ரில் இ�ந்தனர.் அவரக்ள் �ட�்ற்� அவர்
அ�க்க� வ�வார.் அப்ப� வ�ம்ேபாெதல்லாம் எங்கள்
�ட�்ற்�ம் வந்� என் தந்ைதயாரிடம் ேப� அளவளா�
�ட�்ச ் ெசல்வார ் அவர ் த���ம் அ�� வாய்ந்தவர.்
நான் த�ழ் ப�த்� வ�வைத அ�ந்� என்னிடம்
�ரியமான வாரத்்ைதகைளப் ேப�ப் பாராட�் ஊக்கம்
உண்டாக்�வார.் 

என் தகப்பனார ்ஒ� நாள் �தம்பரம் �ள்ைளேயா�
ேப�க் ெகாண்��ந்தார.் அவர ்ேபச�்ல் பைழய கம்�ரம்
காணாைமயால் �தம்பரம் �ள்ைள அவர ் உள்ளத்�ள்
இ�க்�ம் கவைலேய அதற்�க் காரணெமன்� ஊ�த்�
அ�ந்�ெகாண்டார.் �ற� ெமல்ல ெமல்ல �சாரித்�
ஜ�ன் ஆதர� இன்ைமைய உணரந்்� வ�ந்�னார.்
��ம்பக் கடைனப் பற்��ம் அவர ் அ�ந்தார.் உடேன,
"நீங்கள் இனிேமல் இங்ேக இ�க்க ேவண்டாம்.
�ன்னத்�ற்� வந்���ங்கள். அங்ேக ஸ்�ரமாக இ�ந்�
வரலாம். உங்க�க்�க் ��ம்பக் கவைல இல்லாதப�
நா�ம் என் அன்பரக்�ம் கவனித்�க்ெகாள்�ேறாம்.
உங்கள் ��ம்பக் கடன் அைடவதற்�ம் ஏதாவ� வ�
ெசய்�ேறாம்" என்றார.் 

என் தந்ைதயா�க்�ப் �த்��ர ் உண்டா�ற்�.
ஆண்டவன் ைக�டாமல் காப்பாற்�வான் என்ற
எண்ணம் உ�� ெபற்ற�. �ன்னம் வ�வதாகச்



�தம்பரம் �ள்ைள�டம் ��னார.் அந்தச ் ெசல்வர்
ஊ�க்�ப் ேபான�டேன நாங்கள் ����ப்பதற்காக ஒ�
�� �டட்ம் ெசய்�, எங்கள் வரைவ எ�ர ்பாரத்்��ந்தார.்
அ�க்க� மனிதரக்ைள அ�ப்� வ�ம்ப� ெசால்�
அ�ப்�க்ெகாண்�ம் வந்தார.் 

�ன்னத்�க்�ப் �ரயாணம் 

என் தந்ைதயா�க்� அரி��ைர �ட�்ச ் ெசல்ல
மனம் �ணிய�ல்ைல . பழ�ய மனிதரக்ைள �ட�்ப்
�ரிவ� எளிதான காரியமா? என் ப�ப்� �ஷயத்�ல்
க�த்�ைடய அவ�க்�ச ் சடேகாப ஐயங்காரிடம் நான்
கற்� வ�வ�ல் ��ப்� இ�ந்த�. அரி��ைர �ட�்ச்
ெசன்றால் அதற்�த் தைட உண்டா�ெமன்ற எண்ண�ம்
அவைரத் �ன்��த்�ய�. உண�க்� அ�த்தப�தான்
கல்�யாத�ன் �ன்னம் ேபாவேத சரிெயன்� �ரம்ானம்
ெசய்�, அதற்�ரிய நாெளான்�ம் பாரத்்�,
அசெ்சய்�ையச ் �தம்பரம் �ள்ைளக்�ச்
ெசால்�ய�ப்�னார.் 

நாங்கள் ஒ� நாள் ��யற்காைல�ல் �றப்பட�்க்
�ன்னம் ெசல்வதாக ஏற்பாடா� இ�ந்த�. �தல் நாள்
அரி��ரில் எல்ேலாரிட�ம் ெசால்�க் ெகாண்ேடாம்.
��ய ஊரக்ைளப் பாரப்்ப�ல் எனக்� ��ப்பம் அ�கேம;
ஆ��ம் சடேகாப ஐயங்காரிடத்�ல் பாடம் ேகடக்
��யாேத என்� வ�ந்�ேனன். அதைன அ�ந்த அவர,் "நீ
எப்ேபா� வந்தா�ம் இங்ேக �ல �னம் இ�ந்� பாடம்
ேகடக்லாம்" என்� ெசால்� �ைடயளித்தார.் 

எங்கள் �ரயாணத்�ற்காக ஒ� வண்� �டட்ம்
ெசய்�ெகாண்� �மர �ள்ைள வந்தார.் ெசல�க்�ம்
பணம் அளித்� அவர ்�ைட ெபற்�ச ்ெசன்றார.் ��ய
ஐந்� நா�ைகயள�ல் எங்கள் �ட�் வாச�ல் வண்�
வந்� நின்ற�. என் தந்ைதயா�ம் நா�ம் �டை்ட�ட�்
ெவளிேய வந்ேதாம். தந்ைதயார ் ஈ�வரப் �ராரத்்தைன
ெசய்�ெகாண்ேட என்ைன எ�த்� வண்��ல் உடக்ார
ைவத்தார.் அந்தச ்சமயத்�ல் ெப�மாள் ேகா�ல் பக்கம்



ேமள வாத்�யத்�ன் சத்தம் ேகடட்�. தந்ைதயார்
��ம்�ப் பாரத்்தார.் அங்ேக காளிங்க நரத்்தன
�ரத்்�ையப் ப�ச ் சடட்த்�ன் �� எ�ந்த���த்�க்
ேகா�ல் வா��ல் �பாராதைன ெசய்தாரக்ள். என்
தந்ைதயா�க்� ெதய்வத்ைத நம்�ப் �ரயாணப்
ப��ேறாம்" என்� அவர ்மன���க் ��னார.் 

ெப�மாள் ேகா��க்�த் ��ப்பணி ெசய்வதற்காக
அய��ள்ள �ராமங்க�க்�ச ் ெசன்� ெபா�ள்
ேசகரிக்க எண்ணிய ேகா�ல் அ�காரிகள் அதன்
ெபா�ட�் அந்தக் ��ஷ்ண �க்�ரகத்ைத எ�ந்த�ளப்
பண்ணி ஸந்நி�க்� எ�ரில் நி�த்�த் �பாராதைன
ெசய்தாரக்ள். அந்தச ் சமய�ம் எந்ைதயார ் என்ைன
வண்��ல் ஏற்�ய சமய�ம் ஒன்றாக இ�ந்தன.
��ஷ்ண பகவான� ���க மண்டலத்ைத �ளக்�ய
அந்தக் கற்�ர ஒளி, 'பழ�ய இடத்ைத �ட�்�ட�்ப் ��ய
இடத்�ற்�ப் ேபா�ேறாேம!' என்� கவைலப் பட�்க்
�ளக்�ய�. எ�ரக்ாலத்ைதப் பற்� ஒன்�ம் ெதரியாத
வாழ்க்ைகப் �ரயாணத்�ல் ெதய்வத்�ன் ��வ�ள்
�ைண ெசய்�ெமன்ற ஆ�தல் அவர ் ெநஞ்�ல்
��ெகாண்ட�. 

என் தாயார ் வண்��ல் ஏ�னார;் தந்ைதயா�ம்
வண்��ல் அமரந்்தார.் �ன்னத்ைத ேநாக்� எங்கள்
வண்� நகரந்்த�. 
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க�ண� கா�சிய�� பல� 
காைல எட�் நா�ைக அள�ல் �ன்னம் ேபாய்ச்

ேசரந்்ேதாம். �தம்பரம் �ள்ைள�ம் அவர ் நண்பரக்�ம்
எங்கள் வரைவ ஆவ�டன் எ�ரப்ாரத்்�க்
ெகாண்��ந்�னர.் அங்ேக எங்க�க்காக அைமக்கப்
ெபற்��ந்த �ட�்ல் இறங்�ேனாம். 

அந்த ஜாைக அவ்�ரி��ந்த � ைவஷ்ணவரா�ய
ராம ஐயங்கார ்என்பவ�ைடய �ட�்ன் ஒ� ப��யா�ம்.



அவர ்என் தந்ைதயா�க்� இளைம �தல் நண்பர;் �த்த
ைவத்�யத்�ல் நல்ல ப�ற்� உைடயவர.் அவர ்வ�ஷ்ட
�ரத்தார ்என்�ம் வைகையச ் ேசரந்்தவர.் �ன்னத்��ம்
அைதச ் சாரந்்�ள்ள ஊரக்ளி�ம் அவ்வைக�னர்
இ�ந்தனர.் அவரக்ள் ைவ�கத் ெதா�ல் ெசய்� வந்தனர;்
�றைர ஆதரிக்�ம் �ண�ம் எல்லாேரா�ம்
மனெமாத்�ப் பழ�ம் தன்ைம�ம் வாய்ந்தவரக்ள். 

என் தந்ைதயார ் அரி��ரி��ந்� வந்தைமயால்
அவைர 'அரி��ைரயர'் என்ற ெபயரால் �ன்னம்
�த�ய இடங்களில் உள்ளவரக்ள் வழங்கலா�னர.்
அந்தப் பக்கங்களில் உள்ளவரக்ள் அவ�ைடய
கைதகைள�ம் சங்�தத்ைத�ம் �ன்னேம ேகடட்வரக்ள்.
"அரி��ைரயர ் இங்ேக வந்��க்�றார"் என்ற ெசய்�
எல்லாரிடத்�ம் பர�ய�. அவரவரக்ள் அன்ேபா� தங்கள்
தங்களால் இயன்ற ெபா�ள்கைளக் ெகாணரந்்�
ெகா�த்� என் தந்ைதயாைரப் பாரத்்�ச ் ெசன்றாரக்ள்.
அரி�, ப�ப்�, காய்-க� �த�ய உண�ப் ெபா�ள்கள்
�ட�்ல் நிரம்��டட்ன. அவற்ைறப் பாரத்்தேபா� என்
தந்ைதயார,் அரி��ரக்் ேகா�ல் வாச�ல் நிகழ்ந்த
�பாராதைனைய�ம் கண்ணன் காட�்ைய�ம் நிைனந்�
நிைனந்� இன்�ற்றார.் 'ஊர ் ஊராய்த் �ரிந்� ��க்க
ேவண்� ேநரந்்தால் என் ெசய்வ�!' என்� அவ�க்�
இ�ந்த �ந்தைன மா�ய�. 

ஊற்ைற நாட்டா�ம் �ற�ம் 

�ன்னத்�ற்� எங்கைள வ��த்த �தம்பரம்
�ள்ைள காரக்ாத்த ேவளாளர.் அவ்�ரி�ள்ள மற்ற
ேவளாளரக்ளில் ெப�ம்பான்ைமேயார ்ஊற்ைற நாடட்ார.்
�ன்னத்�ற்� அ��ல் ஊற்றத்�ெரன்ற ேதவார
ைவப்�ஸ்தலெமான்� இ�க்�ற�. அைதத்
தைலநகராகக் ெகாண்ட ஊரக்ளின் ெதா�� ஊற்ைற
நா� என்� பழங் காலத்�ல் வழங்� வந்த�. அங்ேக வா
ழ்ந்தைமயால் அவ்ேவளாளரக்�க்� ஊற்ைற
நாடட்ாெரன்�ம் ெபயர ்வந்த�. ஊற்றத்�ரி�ள்ள �த்த
ரத்ேன�வரர ்என்�ம் கட�ேள அவ்வ�ப்�ன�க்�க் �ல



ெதய்வம். பைடயாட�்கள், உைடயாரக்ள் �த�ய ேவ�
சா��ன�ம் �ன்னத்�ல் இ�ந்தனர.் யாவ�ம் ெதய்வ
பக்��ம் த�ம் �ந்ைத�ம் உைடயவரக்ள். காைல-
மாைலகளில் ேகா�ல்களில் ெசன்� ஸ்வா� தரிசனம்
ெசய்�, ேதவார ��வாசகங்கைளச ் ெசால்�த்
ேதாத்�ரம் பண்ணி�ட�் வ�வாரக்ள். தங்கள்
வ�வா�ல் ஒ� ப��ையத் த�மத்�ல்
ெசல��வாரக்ள். 

அவரக்�ள்       நல்ல       �ல்கைள கற்றவரக்ள்
பலர.்  கல்லா���ம் பல �ல்களி�ள்ள �ஷயங்கைளக்
ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாண்ேடா�ம் உண்�. கல்�, ேகள்�
இல்லாதவரக்�ம் கற்றவரக்ளிடத்�ல் அன்� ைவத்�
மரியாைதேயா� நடப்பாரக்ள். ெசல்வத்�னால்
உண்டா�ம் அகங்காரம் �த�ய �ற்றங்க�ம் தம்�ள்
�ேராத�ம் அவரக்ள்பால் இ�க்கலாம்; ஆனா�ம் கல்�
உைடயவரக்ைளக் கண்டால் அவரக்ைள ஆதரிப்ப�ல்
எல்ேலா�ம் ஒ��கப்பட�் நிற்பாரக்ள். இந்த நிைல,
அக்காலத்�ல் த�ழ்நாட�்க் �ராமங்கள் எங்�ம்
காணப்படட்�தான். 

'ஆனந்தமான பரம்' 

�ன்னத்�ற்�ச ் ெசன்ற �னம் �ற்பக�ல்
தந்ைதயா�ம் நா�ம் �தம்பரம் �ள்ைள�ன் �ட�்ற்�ச்
ெசன்ேறாம். அந்த �ட�்த் �ண்ைண�ல் பலர்
����ந்தாரக்ள். �தம்பரம் �ள்ைள�ம் அவர்
தைமயனாரா�ய அப்�ப் �ள்ைள என்பவ�ம் அங்ேக
இ�ந்தனர.் எல்ேலா�ம் எங்கைள வரேவற்றனர.்
அவரக்ள் �கத்�ல் �ளங்�ய �ன்னைக�ல் எங்கள்
மனங்கள் �ைளத்�த் தளிரத்்தன. �தம்பரம் �ள்ைள
தந்ைதயாைர அைழத்�த் தம் �ட�்க்�ள் ெசன்�
இைடக��ல் உள்ள தம் �ஸ்தக அலமாரிையக்
காட�்னார.் அ�ேல பல �ஸ்தகங்கள் அ� தா�மானவர்
பாடலாக இ�ந்த�. அைதப் �ரித்� என் ைக�ல்
ெகா�த்�, "இவரக்�க்�ப் ப�த்�க்காட�்" என்�
��னார.் �ரித்த இடம் ஆனந்தமான பரெமன்�ம் ப��.



நான் வாசல் �ண்ைண�ல் உள்ளவரக்�க்�
அப்ப����ள்ள பாடல்களில் ஒவ்ெவான்ைற�ம் ேதா�
�த�ய ஒவ்ெவா� ராகத்�ல் வா�த்�க் காட�்ேனன்.
தா�மானவர ் யாவ�க்�ம் ெவளி�ட�்ள்ள
அப்பாடல்களின் ெபா��ம், இளைமக்�ரிய ��க்ேகா�
ெவளிவ�ம் என் ெதானி�ம் அங்� இ�ந்தவரக்�க்�
இன்பத்ைத �ைள�த்தன. "அரி��ர ் ஐயர ் தம்
�மாரைர� ம் நன்றாகப் பழக்� ைவத்��க்�றாரக்ள்.
அவரக்ைளப் ேபாலேவ இவ�ம் நல்ல நிைலக்� வ�வார"்
என்� அவரக்ள் ேப�க் ெகாண்டாரக்ள். �ன்னத்�ல்
��ந்த �தல் நாேள 'ஆனந்தமான பரத்' ைதத்
�ைணயாகக் ெகாண்� அவரக்ள் உள்ளத்��ம் நாங்கள்
��ந்�ெகாண்ேடாம். 

ஸ்தலங்கள் 

ஸ் தலங்கைளப் பற்�ய வரலா�கைளத்
ெதரிந்�ெகாள்வ�ல் அந்தக் காலத்�ன�க்� அ�க
��ப்பம் இ�ந்த�. ஸ்தலத்�ன் ���ம், �ரத்்�களின்
��நாமம், வ�ப்படட்வரக்ள் வரலா�, �ரத்்த �ேசஷம்
�த�ய �ஷயங்கைள அங்கங்ேக உள்ளவரக்ள்
நன்றாகத் ெதரிந்�ெகாண்� மற்றவரக்�க்�ச்
ெசால்வாரக்ள். தங்கள் ஊர ்�றந்த ஸ்தலெமன்�ம் பல
வைகயான மாகாத்�யங்கைள உைடயெதன்�ம்
ெசால்�க்ெகாள்வ�ல் அவரக்�க்� ஒ� ��ப்� இ�ந்�
வந்த�. �ன்னத்�ன் ஸ்தல மாகாத்�யங்கைள என்
தந்ைதயார ் �சாரிக்கத் ெதாடங்�னார.் நா�ம்
அவற்ைறத் ெதரிந்�ெகாண்ேடன். 

�கச ் �றந்த ஸ்தலங்க�க்�ச ் ெசன்� அங்�ள்ள
�ரத்்�கள்பால் ஈ�படட்வரக்ள் தங்கள் ஊரி�ம் அந்த
ஸ்தலங்கைளப் ேபான்ற அைமப்�க்கைள உண்டாக்�
வ�ப�தல் பழங்காலத்� வழக்கம். ெபரிய �ராணம்
இயற்�ய ேசக்�ழார ் ேசாழ நாட�்�ள்ள
��நாேக�வரம் என்�ம் �வ ஸ்தலத்�ல் ஈ�பா�
உைடயவர.் அவர ் ெசன்ைனக்� அ�ேக உள்ள தம்
ஊரா�ய �ன்றத்�ரி�ம் ஒ� ��நாேக�வரத்ைத



உண்டாக்�னார.் ந� நாட�்ல் ெபண்ைண
ஆற்றங்கைர�ல் �ரங்கம், ஜம்�ேக�வரம்,
தா�மானவர ்ேகா�ல் என்�ம் �ன்� ஸ்தலங்க�க்�ம்
�ர�யாக �ன்� ஸ்தலங்கள் உள்ளன. அரி��ரில்
உள்ள ஆலந்�ேறசர ் ேகா�ல் ேதவார ஸ்தலமா�ய
�ைழப் ப��ரில் உள்ள ேகா�ைலக் கண்�
அைமத்தேதயா�ம். இவ்வாேற �ம்பேகாணத்�ல்
�ம்ேப�வரைரத் தரி�த்த ஒ�வர ் �ன்னத்�ல் ேகா�ல்
நி��த்� அங்ேக �ர�ஷ்ைட ெசய்த �ரத்்�க்� ஆ�
�ம்ேபசர ் என்�ம் ��நாமத்ைத�ம் அம்�ைகக்�
மங்களாம்�ைக என்�ம் ெபயைர�ம் இடட்னர.்
அன்��ம் �ம்பேகாணத்�க்�க் �ழக்ேக
���ைடம��ர ் இ�ப்ப� ேபாலக் �ன்றத்�ற்�க்
�ழக்ேக ெவண்மணி என்�ம் ஊர ் இ�க்�ற�.
���ைடம���க்� மத்�யாரஜ்�னம் என்� ெபயர.்
அதற்� ெவண்ைமயா�ய இ�தயாகாசத்�ன்
மத்�ெயன்� ெபா�ள் ெசய்�, ���ைட ம��ர்
தகராகாசத்�ற்�ச ்சமானமான� என்� தத்� வாரத்்தம்
��வர ் �லர.் (அரஜ்�னம்-ெவள்ைள .) ெவண்மணி
என்�ம் ெபயர ் மத்�யாரஜ்�னம் என்�ம் ெபயேரா�
ஒ�வா� ஒப்�ைம உைடயதாகேவ, அவ்�ரில் ேதான்�ய
ேகா�ல் �ரத்்�க்� ஆ� மகா�ங்கம் என்ற ��நாமம்
உண்டா�ற்�. மகா�ங்கம் என்ப� ���ைடம��ர்
ஸ்வா��ன் ��நாமம். ��கத் �ச நாய� என்பேத
இரண்� இடங்களி�ம் உள்ள அம்�ைக�ன் ��நாமம். 

இத்தைகய அைமப்�களால் ஆலய வ�பாடை்டப்
பழங்காலத்�ல் எவ்வள� அவ�யமானதாகக் க��னர்
என்பைத உணரலாம். என் இளைம��ம் அந்நிைல
மாறாமேல இ�ந்� வந்த�. 

தானிய வ�வாய் 

நாங்கள் �ன்னத்�ற்�ச ் ெசன்ற காலம் அ�வைட
நாள். அவ்�ரில் உள்ளவரக்ள் நவதானியங்க�ள் கம்�,
ேசாளம், சாைம, ேகழ்வர�, �ைன �த�யவற்ைறத்
தங்கள் தங்களால் இயன்ற அள� ெகாணரந்்�



எங்க�க்� அளித்தாரக்ள். அவற்�ல் உபேயாகப்ப�வன
ேபாக ��ந்தவற்ைற நாங்கள் �ற்� ெநல்லாக மாற்�
ைவத்�க்ெகாண்ேடாம். 

இராமாயணப் �ரசங்கம் 

�ன்னத்�ல் நாடட்ாண்ைமக்காரரக்ள் நான்� ேபர்
இ�ந்தனர.் அவரக்�ம் �தம்பரம் �ள்ைள�ம் ேசரந்்�
ேயா�த்� என் தந்ைதயாைரக் ெகாண்� அ�ணாசலக�
ராமாயணத்ைத இர�ல் �ரசங்கம் ெசய்�த்�க் ேகடக்
��ம்�னாரக்ள். அவ்வாேற �ரசங்கம் ெதாடங்கப்
ெபற்ற�. �னந்ேதா�ம் இர�ல் �தம்பரம் �ள்ைள�ன்
�ட�்த் �ண்ைண�ல் அ� நைடெபற்ற�. அக்காலத்�ல்
என் ��ய தகப்பனா�ம் உத்தமதான�ரத்���ந்�
வந்��ந்தார.் 

இராமாயணப் �ரசங்கம் நன்றாக நடந்த�.
ஊரா�ைடய ஆதர� அ�கமாக இ�ந்தைமயால் என்
தந்ைதயா�க்� �க்க ஊக்கம் உண்டா�ற்�. அவேரா�
��ய தந்ைதயா�ம் ேசரந்்�ெகாண்டார.் நா�ம்
இைட�ைடேய பா� வந்ேதன். என் சாரீரம் பழக்கத்தால்
வன்ைம ெபற்� வந்த�. அதனால் வரவர இராமாயணப்
�ரசங்கத்�ல் அ�கமாகப் பா� வந்ேதன். என் பாடை்டக்
ேகடட்வரக்ள், "�� ைபயன் இப்ப�ப் பா��றாேன"
என்� ஆசச்ரியமைடந்தாரக்ள். அதனால் எனக்�ம்
ஊக்கம் உண்டா�ற்�. 

�ரசங்கத்�னிைடேய என் தந்ைதயார ் கம்ப
ராமாயணத்���ந்� உ�தமான ெசய்�டக்ைள
இைசேயா� ெசால்�வார.் அக்காலத்ேத சாதாரண
ஜனங்க�க்�ம் கம்ப ராமாயணத்�ேல �ைவ
இ�ந்தைமயால் அவ�ைடய �ரசங்கம் சைபேயா�ைடய
மனத்ைத �க�ம் கவரந்்த�. �ன்னத்�ல் உள்ேளா�ம்
அய�ரின�ம் �டட்மாக வந்� ��னர.் தந்ைதயார்
சந்ேதாஷத்�ன் உச�்���ந்� கைதைய நடத்�
வந்தார.் ஒவ்ெவா� நா�ம் ஜனங்க�க்� உண்டான
��ப்� அ�கமா�ற்�. 



இரண்� மாத காலமாக இராமாயணப் �ரசங்கம்
நிகழ்ந்� வந்த�. �த்த காண்டம் நைடெப�ைக�ல் ஒ�
நாள், அ�மார ் சஞ்�� மைலையக் ெகாணரந்்�,
�ரம்மாஸ்�ரத்தால் கட�்ண்� �டந்த ல�்மணர்
�த�ேயாைர எ�ப்�ன கடட்ம் வந்த�. ல�்மணர்
�ரம்மாஸ்�ரத்தால் கட�்ண்� �ழ்ந்த� கண்�, இராமர்
அைடந்த ேசாகத்ைத�ம், அவர ் ேசாகத்தால் �ரச்ை்ச
�ற்�க் �டந்தைமைய�ம் ேகடட்வரக்ள் உ��னாரக்ள்.
தம்�ைடய அ�பவத்�ல் எவ்வளேவா �ன்பங்கைள
உணரந்்� �ண்படட்வரா�ய என் தந்ைதயார ் அந்தச்
ேசாக ரஸத்ைதத் தா�ம் அ�ப�த்�ப் �ற�ம்
அ�ப�க்கச ் ெசய்தார.் ேசாகம் நிரம்�ய அந்தச்
சமயத்�ல் 'அ�மார ்சஞ்�� மைலையத் �க்� வந்தார;்
அதன் காற்�ப் படட் மாத்�ரத்�ேல ல�்மணர்
�த�ேயார ் உ�ரத்்� எ�ந்தனர'் என்ற �ஷயம்
வ�ம்ேபா� ேசாகக் கட�ல் ஆழ்ந்��ந்த ஜனங்கள்
அைனவ�ம் சந்ேதாஷ ஆரவாரம் ெசய்தனர.் அவரக்ள்
இராமாயணக் கைதையக் ேகடப்வரக்ளாகத்
ேதாற்ற�ல்ைல. ேபாரக்்களத்�ல் இ�ந்� இராம-
லஷ்மணரக்ள் ேசாகத்ைதக் கண்� �ய�ற்�ம்
அ�மார� �ரத்ைதக் கண்� சந்ேதாஷம் அைடந்�ம்
நிற்பவரக்ைளப்ேபால இ�ந்தனர.் என் தந்ைதயா�க்ேகா
அரி��ைர �ட�்ப் �ரிந்ததனால் உண்டான �யரம்
�ரம்மாஸ்�ரம் ேபால இ�ந்த�; �ன்னத்�ல் ெபற்ற
ஆதர� சஞ்�� மைலையப் ேபாலா�ற்�. இவ்வா�
�ன்ப�ம் அதைனப் ேபாக்� நிற்�ம் இன்ப�ம்
அ�பவத்�ேல ஒ� �த்த காண்டத்ைத
உண்டாக்�னைமயால் என் தந்ைதயார ் அந்த
அ�பவத்ைதக் ெகாண்� �க�ம் ரஸமாகப் �ரசங்கம்
ெசய்தார.் ேசாக ரஸம் உள்ள இடங்களில் தாேம
ேசாக�ற்�ம் சந்ேதாஷச ் ெசய்� வ�ம் இடங்களில்
தாேம ம�ழ்ச�்�ற்�ம் அவர ் ெசய்த கதாப் �ரசங்கம்
ேகடட்வரக்ள் உள்ளத்ைதக் கவரந்்த�. 

அன்� கைத ��ந்த�டன் எல்ேலா�ம் என்
தந்ைதயாைரப் பற்�ப் பாராட�்ப் ேப�யதற்�



அள�ல்ைல . �தம்பரம் �ள்ைள �த�யவரக்ள், "இந்த
இராமாயணம் இன்�ம் �ல நாடக்ளில்
�ரித்�யா���ம். இைத ஒ� தடைவ ேகடட்
மாத்�ரத்�ல் நமக்�த் ��ப்� உண்டாகா�; பல �ைற
ேகடக் ேவண்�ம்" என்� ஆேலா�த்தாரக்ள். 'இவரக்ைள
இந்த ஊரிேலேய நிரந்தரமாக இ�க்�ம்ப� ெசய்ய
ேவண்�ம்' என்� எண்ணி அதற்�ரிய ஏற்பாடை்ட�ம்
ெசய்யத் ெதாடங்�னாரக்ள். �ற�, �தம்பரம் �ள்ைள
�த�ய பன்னிரண்� ேபரக்ள் மாதத்�ற்� ஒ�வராக
ஐந்ைதந்� �பாய் ெகா�ப்பெதன்� �ரம்ானித்� அந்த
�ஷயத்ைத ஒ� பைன ஓைல�ல் எ��
அப்பன்னி�வ�ம் ைகெய�த்�டட்ாரக்ள். அைத என்
தந்ைதயாரிடம் ெகா�த்�, "நாங்கள் ெசய்�ள்ள இந்த
ஏற்பாடை்ட அங்�கரித்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்"
என்றாரக்ள். தந்ைதயார ் ஏற்�க்ெகாண்� நன்�ய��
�லப்ப�ம் வாரத்்ைதகைளக் ��ப் பாராட�்னார.் 

அ��தல் ஒவ்ெவா� மாத�ம் தவறாமல் அவரக்ள்
உத� �ைடத்� வந்த�. ேவ� வைக�ல் �ைடத்த
வ�ம்ப�க�ம் ேசரந்்தைம�ன் எங்கள் வாழ்க்ைக
�கமாக நைடெபறலா�ற்�. 

இராமாயண படட்ா�ேஷகம் நடந்தேபா�
அவ்�ரின�ம் �ற�ம் ெபா��ல் இ�ப� வராகன் (70
�பாய்) ேசரத்்�க் ெகா�த்தாரக்ள். �ன்னத்�ேலேய
�ப்பராய பைடயாட�் என்ற ெசல்வர ்ஒ�வர ்இ�ந்தார.்
�ல�ைடய �யற்�யால் அவர ்�ட�்�ம் இராமாயணப்
�ரசங்கம் நைடெபற்ற�. படட்ா�ேஷக காலத்�ல்
அவரிட��ந்�ம் என் தகப்பனா�க்� இ�ப� வராகன்
சம்மானம் �ைடத்த�. அவற்ைறக் ெகாண்� ��ம்பக்
கடனில் ஒ� ப��ையத் �ரத்்�க்ெகாள்ளலாம் என்�
எந்ைதயார ்எண்ணினார.் 

ஆபரணம் ெபற்ற அன்ைனயார் 

என் பாடட்னார� �ராத்தம் நடத்த எங்கைள
அைழத்�க்ெகாண்� என் �தா உத்தமதான�ரம்



ெசன்றனர.் தாம் ெகாணரந்்��ந்த ெதாைகையக்
ெகாண்� தாம் நிைனத்தவாேற ��ம்பக் கடனில் ஒ�
ப��ைய அைடக்க �ய�ம்ேபா� பந்�க்களில்
��யவரக்ளா�ய �லர ் அவ்வா� ெசய்வைதத்
த�த்தாரக்ள்; "இப்ேபா�தான் நீ ஏேதா சம்பா�த்�க்
ெகாண்� வந்��க்�றாய். உன் மைன�க்� ஒ�
நைக�ட இ�வைர�ல் பண்ணிப் ேபாட�ல்ைல .
�த�ல் அவ�க்� ஏதாவ� தங்கத்�ல் பண்ணிப் ேபா�.
இவ்வள� நாள் இ�ந்த கட�க்� இப்ேபா� என்ன
அவசரம்? இனிேமல் நீ சம்பா�க்கப் ேபாவ�ல்ைலயா?
கடன் அைடபடாமேல நின்��டப் ேபா�றதா? சரியான
காலத்�ல் ஸ்�ரீக�க்� நைக பண்ணிப்
ேபாடட்ால்தாேன அழ�? வயசான �ற� ேபாட�் என்ன
�ரேயாசனம்? நைக பண்ணிப் ேபாடட் �ற� ��
ந்தைதக் கட�க்�க் ெகா�" என்� ெசான்னாரக்ள். 

என் தாயா�க்� அக்காலத்�ல் ��மாங்க�யம்
ஒன்�தான் தங்கத்�ல் இ�ந்த�. மற்றைவ எல்லாம்
�த்தைளேய. என் தந்ைதயாரின் உற�னர ்��யைதக்
ேகட�் அவ்வாேற அந்தத் ெதாைகையக் ெகாண்� கா�
ஓைல, �ைடக் க�க்கன், பஞ்ச கலசவாளி
ஆ�யவற்ைறத் தங்கத்தால் ெசய்�த்� என் தாயா�க்�
அணி�த்தார.் என் தாயார ் அவற்ைற அணிந்�
ெகாண்டேபா� அைடந்த ம�ழ்ச�் இவ்வளெவன்�
ெசால்ல ���மா? அரி��ரப்் ெப�மாள் ேகா�ல்
வாச�ல் நடந்த �பாராதைனைய அவ�ம்
மறக்க�ல்ைல . அவர ்கா�ல் ெபான்னைக�ம் �கத்�ல்
�ன்னைக�ம் �ளங்க நின்ற ேகாலம் என் கண்�ன்
நிற்�ற�. 
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த�ம� வள��த ��ன� 
உத்தமதான�ரத்�ல் நாங்கள் �ல காலம்

இ�ந்தேபா� என் தந்ைதயார ் பாபநாசம் �த�ய
இடங்களில் உள்ள ெசல்வரக்ளிடம் ெசன்� வ�வார.் ஒ�



�ைற பாபநாசத்�ல் �ல �ர�க்க�ைடய
ேவண்�ேகாளின்ப� �ல �னங்கள் நந்தனார ்சரித்�ரக்
�ரத்்தனங்கைள அவர ் பா�ப் ெபா�ள் �� வந்தார.்
சரித்�ரம் நிைறேவ�ய�டன் அப்�ர�க்கள் 70 �பாய்
(20 வராகன்) ேசரத்்�ச ் சம்மானம் ெசய்தாரக்ள். என்
தந்ைதயா�ைடய கதாப் �ரசங்கத்�ன் ���ல் இ�ப�
வராகன் சம்மானம் அளிப்ப� என்ப� ஒ�
பழக்கமா��டட்�. பாபநாசத்�ல் ெபற்ற ெதாைகையக்
ெகாண்� அவர ் இைட�ைடேய தாம் வாங்�ய
கடன்கைளத் �ரத்்�க்ெகாண்� வந்தார.் 

�ன்னம் ெசன்ற� 

ம�ப��ம் நாங்கள் �ன்னம் ெசன்� ராைமயங்கார்
�ட�்ல் இ�ந்� வரலாேனாம். �தம்பரம் �ள்ைள �த�ய
ெசல்வர ் பன்னி�வ�ம் தாங்கள் எ��க் ெகா�த்தப�
மாதந்ேதா�ம் பத்� �பாய் �தம் அளித்� வந்தனர.் என்
தந்ைதயா�க்� வர வர என் �ஷயத்�ல் கவனம்
அ�கமா�ற்�. ��ம்பப் பா�காப்ைபப் பற்�ய கவைல
�ன்னத்�ல் அவ�க்�ப் ெப�ம்பா�ம் இல்ைல.
அவ�ைடய கதாப் �ரசங்கத்�ற்� ம�ப்� உயர உயர
அன்பரக்ள� ஆதர� �ரி� ெபற்ற�. நான் ����ப்�
உள்ளவனாக�ம் கல்��ல் ��ப்பம் உள்ளவனாக�ம்
இ�ப்பைத உணரந்்த அவ�க்�, என் கல்�
அ���த்��ல் ஊக்க�ம் கவைல�ம் இ�ந்தன.
சங்�தத் �ைற�ல் எனக்�ப் பழக்கம் ���யா�
வந்தா�ம் த��ல் தனி ��ப்பம் இ�ப்பைத அவர்
அ�ந்� ெகாண்டார ் என்ேற ேதாற்�ய�. அதனால்
தம்�ைடய கதாப் �ரசங்கங்க�க்� என்ைன உத�யாக
ைவத்�க்ெகாண்டேதா� த�ழ் �ல்கைள நான் கற்�
வ�வதற்�ரிய ஏற்பா�ம் ெசய்யத் ெதாடங்�னார.் 

�தம்பரம் �ள்ைள�டம் பாடம் ேகட்ட� 

� தம்பரம் �ள்ைள�ன் நட�் எங்க�க்�
உண்டான�ல் பல லாபங்கள் �ைடத்தன. அவர ்த��ல்
ப�ற்� உைடயவர;் �ல �ரபந்தங்களி�ம்



���ைளயாடற் �ராணம் �த�ய �ல்களி�ம் �றந்த
பழக்கத்ைதப் ெபற்��ந்தார.் அவரிடம் நான் பாடம்
ேகடக்த் ெதாடங்�ேனன். �த�ல் �ல �� �ல்கைளக்
ேகட�் �ட�்ப் �ற� ���ைளயாடற் �ராணத்ைத
�ைறயாகக் ேகட�் வரலாேனன். அவ்�ரி��ந்த
�த்தப்�ள்ைள என்ற அன்பர ்நான் ேகட�்க்ெகாண்டப�
���ைளயாடற் �ராணப் �ஸ்தகம் ஒன்�ம் �றள்
�ல�ம் எனக்� அளித்தார;் �றள் ெதளி ெபா�ள்
�ளக்க�ைரப் �ஸ்தகம் ஒன்ைற�ம் �ல காலம்
ப�த்��ட�்த் த�ம்ப� ெகா�த்தார.் அைத ைவத்�க்
�றைளப் ப�த்� வந்ேதன். 

உத�க் கணக்� 

என் வாழ்க்ைக�ல் எனக்� �வனத்�ற்� ஏற்ற
வ�கள் �ல ெதரிந்��க்க ேவண்�ம் என்ப� என்
தகப்பனார ் ��ப்பம். "நா� �த்ைத ெதரிந்��ந்தால்
சமயம்ேபால் ஏதாவ� ஒன்ைறக்ெகாண்� �ைழக்காலம்"
என்ப� அவர ்எண்ணம். சங்�த�ம் த��ம் ஒ�கால் என்
�வனத்�க்� உபேயாகப் படா�டட்ால் ேவெறா�
ெதா�ல் இ�ந்தால் நல்லெதன்� அவர ் நிைனத்தார்
ேபா�ம்! அக்காலத்�ல் �ராமக் கணக்�ப் �ள்ைளக்�
இ�ந்த ெகௗரவ�ம் ெசல்வாக்�ம் �க அ�கம்.
கணக்�ப் �ள்ைளேய ஒ� �ராமத்�ல் �ரதான ��ஷர.்
அவர ் ைவத்த� சடட்ம். அவ�க்� அபசாரம்
பண்ணினவன் தப்ப ��யா�. ஆதலால் இங்��ஷ்
ப�க்காத எனக்� ஒ� கணக்�ப்�ள்ைள ேவைல
�ைடத்தால் எவ்வள� நன்றாக இ�க்�ம்! என்
தந்ைதயார ் மேனாபாவம் அப்ப�ெயல்லாம் �ரிந்�
ெசன்ற�. 

அரி��ரிேலேய நான் ஒ�வரிடம் கணக்�ப்
பழக்கம் ெசய்� வந்ேதனல்லவா? அந்தப் பழக்கத்ைத
�ட�்�டாமல் �ன்னத்��ம் �தம்பரம் �ள்ைள�டம்
இ�ந்� கணக்� ேவைல பழ� வந்ேதன். என் தகப்பனார்
எனக்�க் கணக்� ேவைல பழக்� ைவக்க



ேவண்�ெமன்� �க்க ஆவலாக அவரிடம் ேகட�்க்
ெகாண்டார.் 

நான் �தம்பரம் �ள்ைள�டம் உத�க் கணக்�
உத்�ேயாகத்ைத வ�க்கலாேனன். �ராமக் கணக்�
வைககைளப் ப�வதற்�த் தனித்தனிேய அச�்டட்
'ந�னா'க்கள் வ�ம். அவற்�ல் ஒ�ங்காக '�ல்'
ேபா�வ� �தல் கணக்�கைளப் ப�� ெசய்வ�
வைர�ல் எல்லா ேவைலகைள�ம் நான் ெசய்� வந்ேதன்
. 

இயற்ைக தந்த இன்பம் 

� தம்பரம் �ள்ைள �னந்ேதா�ம் �ராமத்��ள்ள
�ன்ெசய்க் கா�க�க்�ச ் ெசன்� வ�வார;் கணக்�ப்
�ள்ைள உத்�ேயாக �ைற�ல் நிலங்களில்
ெசய்யப்ப�ம் சா�ப� �த�யவற்ைறக்
கவனிப்பதற்�ச ்ெசல்வார.் அந்தச ்சமயங்களில் நா�ம்
அவ�டன் ெசல்ேவன். அவர ்வழக்கப்ப� காரியங்கைளக்
கவனிப்பார.் அந்தக் கா�களின் ேதாற்றம் எனக்�
ம�ழ்ச�்ைய உண்டாக்�ம். 

ப�ரக்ள் வைக வைகயாகக் ெகால்ைலகளில்
�ைளந்� க�ர ்�ட�் இ�ப்ப�ம், அங்கங்ேக �ன்ெசய்
நிலங்களில் இைட�ைடேய ெமாசை்ச, �வைர
�த�யைவ வளரந்்��ப்ப�ம் என் கண்கைளக் கவ�ம்.
எவ�ைடய பா�காப்ைப�ம் ேவண்டாமல்
இயற்ைகயாகப் படரந்்��க்�ம் �ல்ைலக் ெகா�க�ம்
�ள��ம், நன்றாகச ்ெச�த்� வளரந்்��க்�ம் �ல்வம்,
வன்னி �த�ய மரங்க�ம், மலரந்்��க்�ம் அலரி�ம்
�ற�ம் இயற்ைகத் ேத��ன் எ�ைலப்
�லப்ப�த்�க்ெகாண்� �ளங்�ம். கம்� �ைள�ம்
நிலத்த�ேக கைரகளில் �ள� படரந்்��க்�ம்.
கணக்�ப்�ள்ைள கம்�ப் ப�ைர மாத்�ரம் கண்�
ம�ழ்வார:் அதனால் உண்டா�ம் வ�வாய்க் கணக்�ல்
அவர ் க�த்�ச ் ெசல்�ம். நான் அவேரா� பழ��ம்
அத்தைகய கணக்�ேல என் மனம் ெசல்வ�ல்ைல.



கம்பங்க�ர ் தைல வைளந்� நிற்�ம் ேகாலத்��ம்
அழைகக் கண்ேடன்; �ள� ெகாத்�க் ெகாத்தாகப்
�த்�க் க�ர�்ட�்�க்�ம் ேகாலத்��ம் அழைகக்
கண்ேடன். "கம்�ேலதான் கா� வ�ம்; �ள��ேல என்ன
வ�ம்?" என்ற �யவகார �த்� எனக்� இல்ைல .
இரண்�ம் என் கண்க�க்�க் �ளிரச்�்யான காட�்ைய
அளித்தன. �ல்வ மர�ம் வன்னி மர�ம் எனக்�
இயற்ைகத் தா�ன் எ�ல் வ�வத்�ன் ஒ� ப��யாகேவ
ேதாற்�ன. மனிதன் ேவண்�ெமன்� வளரக்்காமல் தாேம
எ�ந்த அவற்�ல் இயற்ைக�ன் அழ� அ�கமாகேவ
�ளங்�ய�. 

அங்கங்ேக நீேராைடகள் உண்�. அவற்�ன்
கைர�ேல படரந்்��க்�ம் ப�ஞ் ெச�களின் காட�்�ல்
நான் ஊன்� நிற்ேபன். �னந்ேதா�ம் காைல�ல் எ�ந்�
அவ்�டங்க�க்�ச ்ெசன்� பத்�ர �ஷ்பங்கைள எ�த்�
வந்� என் தந்ைதயார ்�ைஜக்�ச ்ேசரப்்�ப்ேபன்! 

�ன்னத்�ல் என் மனத்�ற்� உத்ஸாகம்
உண்டாவதற்� ேமேல ��ய நிதழ்ச�்கள்
காரணமா�ன. அ�க்க� அவ்��க்�
வ�ேவாரக்�ைடய பழக்கத்தா�ம் எனக்� நன்ைம
உண்டா�ற்� - 

த�மங்கள் 

��ைவயா� �த�ய இடங்களி�ள்ள ைவ�க
�ராமணர ் �ல�க்�க் �ன்னத்�ல் மான்யங்கள்
இ�ந்தன. வ�ஷந்ேதா�ம் அவரக்ள் வந்� �ல �னம்
அங்ேக தங்�க் �த்தைகக்காரரக்ளிட��ந்� தமக்�ரிய
ெதாைகையப் ெபற்�ச ் ெசல்வாரக்ள். அவரக்�க்�
ஊரின�ம் ெபா�ள் உத� ெசய்வ�ண்�. 

நாடட்ாண்ைமக்காரரிடம் ஊரின் ெபா�ப் பணம்
இ�க்�ம். ஊரினர ் தங்கள் தங்கள் ��களில்
நைடெப�ம் �ேசஷங்களி�ம் அ�வைடக்
காலங்களி�ம் தங்க�க்�ரிய பங்ைக உத�வாரக்ள்.
அந்தத் ெதாைககெளல்லாம் ெபா�ப் பணமாக இ�க்�ம்.



ெவளி�ரக்ளி��ந்� வ�ம் �த்�வான்கைள�ம்
ெபரிேயாரக்ைள�ம் ஆதரிப்பதற்�ம், ஊரப்் ெபா�ச்
ெசல�க�க்�ம் அப்பணம் உபேயாகமா�ம். 

�ராமத்�ல் த�மம் ெபா�ச ் ெசாத்தாக
இ�க்�ம்ேபா� அங்ேக ெபா��த� ெபற
வ�பவரக்�க்�க் �ைற� ஏ�? மரம் ப�த்தால்
ெவௗவாைல வாெவன்� �� இரந்� அைழப்பா�ம்
ேவண்�ேமா? 

த�மத்ைத இவ்வா� வளரத்்� வந்த �ராமங்க�ள்
�ன்னம் ஒன்�. அங்ேக அ�க்க� �லவரக்�ம்
க�ராயரக்�ம் பாகவதரக்�ம் இவரக்ைளப்
ேபான்றவரக்�ம் வந்� �ல �னம் இ�ந்� தங்கள்
தங்கள் ஆற்றைலக் காட�்ப் பரி� ெபற்�ச ்ெசல்வாரக்ள். 

�லவர் வ�ைக 

��ெநல்ேவ�ையச ் சாரந்்த �ளியங்�� �த�ய
இடங்களி��ந்�ம் ேகாயம்�த்�ர,் ேசலம் �த�ய
இடங்களி��ந்�ம் �டட்ம் �டட்மாக�ம் இ�வர்
�வராக�ம் தனியாக�ம் �லவரக்ள் வ�வாரக்ள்.
எல்ேலா�ம் இலக்கண இலக்�யப் ப�ற்� நிரம்ப
உைடயவரக்ள் என்� ெசால்ல ��யா�. �ல�க்� எளிய
நைட�ல் �ைரவாகச ் ெசய்�ள் இயற்�ம் பழக்கம்
இ�க்�ம். �ல�க்�ச ்�ல �ல்களில் மாத்�ரம் ப�ற்�
இ�க்�ம். ஆனால் எல்ேலா�ம் தனிப் பாடல்கள்
பலவற்ைறப் பாடம் ெசய்� சமயத்�க்ேகற்றப�
அவற்ைறச ் ெசால்�க் ேகடே்பாைர ம�ழ்�ப்பாரக்ள்,
�லர ் �க்க ஆடம்பரத்ேதா� �ல ேபைரக் �ட�்க்
ெகாண்� ஆரவாரம் ெசய்�ெகாண்� வ�வாரக்ள். ேவ�
�லர,் அடக்கமாக வ�வாரக்ள். அவரக்�க்�க்
�ராமத்தார ் அளிக்�ம் சம்மானம் ஒ� �பாய் �தல்
ஐந்� �பாய் வைர�ல் இ�க்�ம். 

ஒவ்ெவா� நாட�்க்�ம் ஏற்றப� �லவரக்ளின்
நைட�ைட பாவைனகளில் ேவ�பா� காணப்ப�ம்.
�ளியங்�����ந்� வ�ம் �லவரக்ள் ஆடம்பரத்ேதா�



வ�வாரக்ள். �வந்�க் ெகாடை்டச ் சாயம் ஏற்�ய
தைலக்�டை்ட�ம் �றட�்க் க�க்க�ம் அணிந்�
ெகாண்��ப்பார ்�லவர ்தைலவர.் அவர ்தம் ைக�ல் ஒ�
த� ைவத்��ப்பார.் அவேரா� �லர்
மாணாக்கரக்ெளன்� ெசால்�க்ெகாண்� வ�வாரக்ள்.
ஒ��தமான இைசேயா� �லவர ் சட சடெவன்�
ச�ப்�ன்�த் தனிப் பாடல்கைளச ் ெசால்வார.் ெதன்
பாண்� நாட�்க் க�ராயரக்ள் பாடல் ெசால்�ம் இைச
ஒ� �தம்; ெகாங்� நாட�்ப் �லவரக்ள் ெசால்�ம் இைச
ஒ� �தம்; ��ச�்ராப்பள்ளிையச ் சாரந்்தவரக்ள்
ெசால்வ� ஒ� �தம். 

இத்தைகய �லவரக்ள் �ன்னத்�ற்� வந்தால்
�த�ல் �தம்பரம் �ள்ைளையப் பாரப்்பாரக்ள். �ற�
பல�ைடய �ன்னிைல�ல் தங்கள் �லைமைய
ெவளிப்ப�த்� நன்ெகாைட ெபற்�ச ் ெசல்வாரக்ள்.
�லவரக்ள் வ�ஷந்ேதா�ம் வந்� ெசல்வாரக்ள். இந்தக்
�ராமங்கைள நம்�ேய அவரக்ள் �லவரக்ளாக�ம்
க�ராயரக்ளாக�ம் வாழ்ந்� வந்தனர.் 

இவ்வா� �லவரக்ள் வ�ம்ேபா� அவரக்ள் ��ம்
ெசய்�டக்ைளக் ேகட�் நான் பாடம் பண்ணிக்
ெகாள்ேவன். அவரக்�ைடய பழக்கம் என் த�ழ்ப்
ப�ைய அ�கமாக்�ற்�. 

ஆடம்பரப் �லவர் 

ஒ� நாள் ஒ� �லவ�ம் அவைரச ் ேசரந்்த
பரிவாரங்க�ம் ெபரிய ஆரவாரத்�டன் �ன்னத்�ற்�
வந்தாரக்ள். �லவர ் ஒ� ��ைக�ல் ஏ� வந்தார.்
அவைரச ் ேசரந்்த மாணக்கரக்�ம் ஏவலாளரக்�மாகப்
பத்�ப் ப�ைனந்� ேபர ்ஒ� �டட்மாக உடன் வந்தனர.்
பழங்காலத்�ல் �லவரக்�க்� அரசர ் பல்லக்�
அளித்தனர ் என்� நான் ேகட�்�ந்ேதன். "இந்தக்
காலத்��ம் இந்தச ் �றப்ைபப் ெபற்ற இவர ் ெப�ம்
�லவராகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம். இவரிட��ந்� பல



�ஷயங்கைள நாம் ெதரிந்�ெகாள்ளலாம்" என்� நான்
சந்ேதாஷம் அைடந்ேதன். 

��ைக, �தம்பரம் �ள்ைள �ட�் வா��ல் வந்�
நின்ற�. அ���ந்த �லவர ்�ேழ இறங்�னார.் அதற்�ள்
அவ�ைடய மாணாக்கர ் �லர ் தாம் ெகாணரந்்��ந்த
ஒ� �ரிப்ைப எ�த்�த் �ண்ைண�ல் �ரித்தார.் ஒ�வர்
�ண்ைடக் ெகாணரந்்� சாரத்்�னார.் �லவர ் �க�ம்
கம்�ரமாகத் �ண்ைண�ல் வந்� அமரந்்தார.்
மற்றவரக்ள் ைக கட�்க்ெகாண்� நின்றாரக்ள். �லர்
வாரிய பைனேய�ம் ைக�மாக நின்றாரக்ள். இந்தக்
�டட்த்ைதக் கண்� ஊரார ்�� �டட்னர.் 

�தம்பரம் �ள்ைள வந்� �லவைரக் கண்டார.்
"நீங்கள் எந்த ஊர?்" என்� �சாரித்தார.் 

அவர,் "நாம் �றந்த� �ரி�வனம்; �ரதாப �ம்ம
மகாராஜா�ன் ஆஸ்தான �த்�வான்; வரக�" என்�
��னார.் அப்பால் �தம்பரம் �ள்ைள �ஷயமாகத் தாம்
இயற்� வந்��ந்த ெசய்�டக்ைள அவர ்ெசான்னார.் 

அவ�ைடய ஆடம்பர�ம் ெதானி�ம் �ழ்ந்��க்�ம்
பரிவாரத்�ன் படாேடாப�ம் அவர ் ஒ� ஸம்ஸ்தானத்�
�த்�வானாகேவ இ�க்க ேவண்�ெமன்ற எண்ணத்ைத
யாவ�க்�ம் உண்டாக்�ன. ஆனால் அவர ் ��ய
ெசய்�டக்ள் அவ�ைடய உண்ைமயான சக்�ைய
ெவளிப்ப�த்�ன. �தம்பரம் �ள்ைள நல்ல த�ழ��
உைடயவர.் ஆத�ன், "இவர ் ெவ�ம் ஆடம்பரப் �லவர"்
என்பைத உணரந்்� ெகாண்டார.் அவர ்��ய ��த்தம்
ஒன்�ல் நால�க�ம் ஒத்� இராமல் இரண்� அ�கள்
அள�க்� ேமற்படட் �ரக்ைள உைடயனவாக இ�ந்தன.
�தம்பரம் �ள்ைள அப்�லவைர ேநாக்�, "இவற்�ல்
�ரக்ள் அ�கமாக இ�க்�ன்றனேவ!" என்� ேகடட்ார.் 

அவர ்���ம் அஞ்சாமல், "தங்க�க்� �ர ்அ�கமாக
ேவண்�ெமன்� பா���க்�ேறன். �ைரக் �ைறத்�
�டலாேமா?" என்� �ைட ��னார.் ���ட�் அய�ல்
நின்றவர ் �கங்கைள நி�ரந்்� பாரத்்தார.் �தம்பரம்



�ள்ைள ேம�ம் �ல ேகள்�கைளக் ேகடட்ார.் �லவேரா
சம்பந்த�ல்லாத �ைடகைள உரத்த �ர�ல் ெசான்னார.்
�ல�க்�ச ் �தம்பரம் �ள்ைள ேகடட் �னாக்க�க்�
அப்�லவர ் அநாயாசமாக �ைட ெசால்��றார ் என்ேற
ேதாற்�ய�. �தம்பரம் �ள்ைளக்� ஒ�பால் �ரிப்�ம்
ஒ�பால் ேகாப�ம் உண்டா�ன. 

அந்தப் �லவர ் இலக்கண இலக்�யப் ப�ற்�
இல்லாதவர.் பழம் பாடல்கைளச ்ெசால்� இைட�ைடேய
தாம் கா�ம் �ர�க்களின் ெபயரக்ைளச ்ெச��த் தாம்
பா�யனெவன்� ஏமாற்�ப் பணம் ப�ப்பவர.் �ல
இடங்களில் ெபா�ள் தராதவைர ைவ� பா�வ�ம்
உண்� "அறம் ைவத்�ப் பா�ேவாம்" என்� பய��த்�
ஜனங்கைள ந�ங்கச ் ெசய்வ��ம் வல்லவர.் ஒ�வர்
ேமல் அறம் ைவத்�ப் பா�னால் அவர ் இறந்���வார்
என்றெதா� நம்�க்ைக அக்காலத்�ல் த�ழ்நாட�்ல்
இ�ந்த�. அவர ் ெப�ம்பா�ம் கல்�மான்கள் இல்லாத
�ராமங்களாகப் பாரத்்�ச ்ெசன்� ஜனங்கைள ம�ட�்ப்
பணம் ஈட�் வ�வார.் இந்த ஊைர�ம் அப்ப�ேய
நிைனத்� வந்தார ்ேபா�ம்! 

�தம்பரம் �ள்ைளக்� அவரப்ால் ேகாபம்
உண்டா��ம், "த��ன் ெபயைரச ் ெசால்�க்ெகாண்�
வந்��க்�றாேன; இவ்வள� ேபரக்ைள�ம் காப்பாற்ற
ேவண்�ேம" என்�ம், அவரக்�க்� ஒ�ேவைள
உண�க்காவ� உதவ ேவண்�ெமன்�ம் எண்ணி, �ன்�
�பாய் ெகா�த்தார.் 

அப்ெபா�� �லவ�க்� வந்த ேகாபத்ைதப்
பாரத்்தேபா� அங்� நின்ற பலர,் 'ஐேயா, இவர ்�தம்பரம்
�ள்ைள�ன் ேமல் அறம் ைவத்�ப் பா���வாேரா'
என்ற பயத்தாேல கலக்கம் அைடந்தனர.் 

"நான் �சை்ச எ�க்கவா வந்ேதன்? ராஜாங்கத்�
�த்�வானா�ய என் ெகௗரவத்ைத நீங்கள் அ�ந்ததாகத்
ெதரிய�ல்ைல " என்� அவர ்பட படத்�ப் ேப�னர.் 



ைதரியசா�யா�ய �தம்பரம் �ள்ைள �ன்னைக
ெசய்� ெகாண்ேட அவைரத் தனிேய அைழத்�ச்
ெசன்றார.் "இந்த மா�ரி என்ைன ம�ட�்�டலாம் என்�
எண்ண ேவண்டாம். உம்�ைடய கல்��ன் ஆழம்
இவ்வளெவன்� எனக்�த் ெதரிந்��டட்�. இந்த �ன்�
�பா�ம் உம்ேமல் இரக்கத்தால் ெகா�ப்பேதயன்�
உம� �லைமக்காக அன்�. அ� ேவண்டாெமன்�
��வாதம் ெசய்தால், இ��ம் இல்லாமல் பட�்னிேயா�
வந்த வ�ேய ேபாகேவண்�ய�தான். உம்�ைடய
ஆடம்பரத்ைதக் கண்� மயங்�ேவன் என்�ம், �ண்
வாரத்்ைதகைளக் ேகட�் அஞ்�ேவன் என்�ம் நிைனக்க
ேவண்டாம்" என்� எசச்ரித்தார.் பாவம்! அந்தப் �லவர்
அடங்�னார;் அந்த �ன்� �பாைய வாங்�க்ெகாண்�
தம் �டட்த்�டன் ��ம்�ப் ேபாய்�டட்ார.் 
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��ன�தி� அைட�த தமி�� ேக�வ� 
�ன்னத்�ற்� அ�க்க� �த்�வான்கள் பலர்

வ�வாரக்ள். அவரக்�ள் க�ரே்வற் க�ராயர ் என்பவர்
ஒ�வர.் அவர ் �லமாக நான் பல �ஷயங்கைள
அ�ந்�ெகாண்ேடன். ேசலத்ைதச ் சாரந்்த சாரவ்ாய்
என்�ம் ஊரில் �மாரசா�க் க�ராயர ் என்ற த�ழ்
�த்�வான் ஒ�வர ் இ�ந்தார.் அவர ் அரி��ரி�ம்
உைடயார ் பாைளயத்��ம் �ல காலம் ஸம்ஸ்தான
�த்�வானாக �ளங்�னார.் அவ�ைடய மாணாக்கேர
க�ரே்வற் க�ராயர.் �ன்னத்�ல் அவைர நான்
பாரத்்தேபா� அவ�க்� எ�ப� �ராயம் இ�க்�ம். அந்த
��ைம��ம் அவர ் த�ழ்ச ் ெசய்�டக்ைளச ் ெசான்ன
�ைற ேகடப்தற்� இனிைமயாகேவ இ�ந்த�.
கம்பராமாயணம் �த�ய இலக்�யங்களி�ம் நன்�ல்
�த�ய இலக்கணங்களி�ம் அவ�க்� நல்ல பழக்கம்
உண்�. �ற்�க்கணக்கான பாடல்கள் அவ�க்�
மனப்பாடமாக இ�ந்தன; பைழய தனிப்பாடல்கள்
பலவற்ைற அவர ் தைட�ன்�ச ் ெசால்� வ�வார;்
ெசய்�ள் இயற்�ம் பழக்க�ம் உைடயவர;் ஓய்ந்த



ேநரங்களிெலல்லாம் ஏேத�ம் ெசய்�ைளப் ��தாக
எ��க் ெகாண்��ப்பார.் 

அந்தக் க�ராயர ் ஒ� �ைற �ன்னத்�க்� வந்�
கணக்�ப் �ள்ைள �ட�்ல் �ல �னங்கள்
தங்���ந்தார.் அவ�ைடய பழக்கத்தால் பல த�ழ் �ற்
ெபயரக்ைள நான் ெதரிந்�ெகாண்ேடன். ஒவ்ெவா�
�ைலப்பற்��ம் அவர ்ெசால்�ம்ேபா� எனக்�ப் ��ய
��ய இன்பம் உண்டா�ம். "இவ்வள� �ல்கள் த��ல்
உள்ளனவா!" என்� ஆசச்ரியமைடேவன். 

தனிப் பாடல்கைள அவர ்ெசால்�ம்ேபா� ஒவ்ெவா�
பாடைல�ம் இயற்�ய �லவைரப் பற்�ய வரலா�,
அைதப் பா�யதற்�க் காரணம் �த�ய �ஷயங்கைள
�க�ம் �ைவபடச ் ெசால்�வார.் அப்ேபா� வா�ல் ஈப்
��வ��டத் ெதரியாமல் நான் ேகட�்க்
ெகாண்��ப்ேபன். அந்தத் தனிப் பாடல் ஒவ்ெவான்�ம்
ஒவ்ெவா� கற்கண்�க் கட�்ேபால் இ�க்�ம். 'பாடம்
ெசய்�' என்ற �யற்��ல்லாமேல பல பாடல்கள் என்
மனத்�ல் தாேம ப�ந்தன. அந்த ��யவர ் அவ்வள�
பாடல்கைளச ் ச�ப்�ன்�ச ் ெசால்வைதக் ேகட�்,
அவ்வளைவ�ம் மனத்�ற் ப�த்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்ற ஆைச எனக்� உண்டா�ற்�. க�ராயர்
�ன்�ம் ஒ� மாதேமா இரண்� மாதங்கேளா
தங்���ந்தால் நான் ஒ�வா� அந்த ஆைசைய
நிைறேவற்�க் ெகாண்��ப்ேபன். அவேரா �ல
�னங்கேள �ன்னத்�ல் இ�ந்� தம் ஊ�க்�ப் ேபாய்
�டட்னர.் 

�த்�வாேனா, க�ராயேரா, பரேத�கேளா யார்
வந்தா�ம் *அவரக்ள் ஏதாவ� த�ழ் சம்பந்தமான
ெசய்�ையச ் ெசால்ல மாடட்ாரக்ளா?" என்� ஆவேலா�
எ�ரப்ாரப்்ப� எனக்� வழக்கமா��டட்�. ��ய ��ய
பாடல்கைள�ம் ��ய ��ய ெசய்�கைள�ம்
ேகட�்ம்ேபா� எனக்� உண்டா�ம் ��ப்� ேவ� எ��ம்
உண்டாக�ல்ைல . 



பரேத�கள் 

��த்தாசலத்ைதச ் ேசரந்்த மா� ெவட�் மங்கலம்
என்�ம் ஊரில் ஒ� மடம் கட�்க்ெகாண்� �ல
பரேத�கள் இ�ந்தனர.் அவரக்ள் வ�ஷந்ேதா�ம்
��ைவயாற்�ல் நைடெப�ம் ஸப்தஸ்தான உத்ஸவ
தரிசனத்�ற்காகப் �றப்பட�்க் �ன்னத்�ற்� வந்�
கணக்�ப் �ள்ைள�ன் உத�ையப் ெபற்�ச ் ெசல்வ�
வழக்கம். அவரக்ளில் ஒ�வர ் ஆ�ரியர;் மற்றவரக்ள்
மாணாக்கரக்ள். யாவ�ம் த�ழ் இலக்�யங்களி�ம்
அ�ப்பைடயான இலக்கண �ல்களி�ம் ப�ற்�
உைடயவரக்ள்: த���ள்ள ேவதாந்த சாஸ்�ரங்களில்
நல்ல �றைமையப் ெபற்��ந்தாரக்ள். ஞானவா�டட்ம்,
�மார ேதவர ் சாஸ்�ரம், ைகவல்ய நவநீதம், ச�வரண்
ேபாதம், ைவராக்�ய சதகம் �த�ய �ல்களி�ள்ள
பாடல்கைளச ் ெசால்�ப் ெபா�ள் ��வாரக்ள். அந்தச்
சாஸ்�ரப் ப�ற்�ைய ல�யமாகக் ெகாண்ேட �த�ல்
இலக்�ய இலக்கணங்கைள அவரக்ள் ப�ன்றாரக்ள். 

அவரக்�ைடய ேவதாந்த சாஸ்�ர ஞான�ம்
அடக்க�ம் சாத்�க இயல்�ம் �ல�ம் ெதய்வ பக்��ம்
அவரக்ள் ேமற்ெகாண்ட �ற�க்� அலங்காரமாக
�ளங்�ன. அவரக்ளாேல நான் �ல �ஷயங்கைளத்
ெதரிந்� ெகாண்ேடன். 

�ன்னத்�ல் பள்ளிக்�டத்�ல் உபாத்�யாயராக
இ�ந்த ஒ�வர ் �ன்ேன ��ப்�டட் சாரவ்ாய்க்
�மாரசா�க் க�ராய�ைடய மாணாக்கர:் த�ழ் �ற்
ப�ற்��ம் க�த்�வ சக்��ம் உள்ளவர;் �க்க
ைதரியசா�. அவர ்எங்கள் �ட�்ற்� ேவண்�ய ெநய்ைய
மாதந்ேதா�ம் தம் ெசல�ல் வாங்�க் ெகா�த்� உத�
வந்தார.் அவரிட�ம் �ல த�ழ்ச ் ெசய்�டக்ைள நான்
பாடம் ேகடே்டன். 

கஸ்�ரி ஐயங்கார் வ�ைக 

நான் இவ்வா� �ன்னத்�ல் இ�க்�ம்ேபா�
�ைவஷ்ணவர ் ஒ�வர� �ட�்ல் ஒ� கல்யாணம்



நடந்த�. அதற்காக அவ்�ரின் வடக்ேக உள்ள 'கார�்�'
என்�ம் �ராமத்���ந்� அந்த �ட�்ன�க்�ப்
பந்�க்களா�ய �லர ் வந்தனர.் அவரக்ளில் கஸ்�ரி
ஐயங்கார ் என்பவர ் ஒ�வர.் அவர ் �தம்பரம்
�ள்ைளக்�ப் பழக்கமானவர.் �தம்பரம் �ள்ைள
என்னிடம் கஸ்�ரி ஐயங்காைரப் பற்� "அவர ் �றந்த
த�ழ் �த்�வான். இந்தப் பக்கங்களில் அவைரப்
ேபான்றவர ்ஒ�வ�ம் இல்ைல . கம்ப ராமாயணத்��ம்
மற்ற �ல்களி�ம் நல்ல பழக்க�ைடயவர.் நன்றாகப்
�ரசங்கம் ெசய்வார.் ��க்கங்�����ந்த ஒ� �ர
ைசவப் �லவரிடம் பாடம் ேகடட்வர"் என்� ��னார.்
அப்ேபா� எனக்� அவைரப் பாரக்்க ேவண்�ெமன்�ம்
அவரிட��ந்� அரிய �ஷயங்கைளத் ெதரிந்�ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்�ம் அவா உண்டா�ற்�. அதற்�ரிய
�யற்� ெசய்யத் ெதாடங்�ேனன். 

�வாகம் நடந்த ம�நாள் காைல�ல் கஸ்�ரி
ஐயங்காேர நாங்கள் இ�ந்த �ட�்ன்
ெசாந்தக்காரரா�ய ராைமயங்காைரப் பாரக்்க
வந்தார.் அவ்��வ�ம் உற�னர.் அவர்
வந்தேபா� அவ�டன் ேவ� பல�ம் வந்தனர.்
எல்ேலா�ம் ஓரிடத்�ல் இ�ந்�
ேப�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள். நா�ம் ஒ� பக்கமாக
இ�ந்� அவரக்�ைடய சம்பாஷைணையக் கவனித்�
வரலாேனன். கஸ்�ரி ஐயங்கார ் ேப�வ� �க�ம்
ரஸமாக இ�ந்த�. அவர ் இைட�ைடேய த�ழ்ப்
பாடல்கைளச ் ெசால்�ப் ெபா��ம் ��னார.்
அவற்ைறக் ேகட�் நான் �க்க உத்ஸாகத்ைத
அைடந்ேதன். 

அப்ேபா� என் மனத்�ல் ஓர ்ஆவல் உண்டா�ற்�;
'இவர ் நம்ைமப் பாரத்்�ப் ேபச மாடட்ாரா? ஏேத�ம்
நம்ைமக் ேகடக் மாடட்ாரா?' என்� எண்ணிேனன். என்
க�த்ைத ஊ�த்த�ந்த ஒ�வர ் கஸ்�ரி ஐயங்காைர
ேநாக்�, "ஸ்வா�, இந்தப் ைபயன் த�ழ் ப�த்�
வ��றான். உங்கைள பாரக்்க ேவண்�ம், பாரக்்க



ேவண்�ம் என்� ��த்�க் ெகாண்��ந்தான். இப்ேபா�
உங்கள் ேபசை்சேய ேகட�்க்ெகாண்��க்�றான்"
என்றார.் 

கஸ்�ரி ஐயங்கார் பர�ீத்த� 

ேக டட் அவர,் "அப்ப�யா? சந்ேதாஷம்" என்�
ெசால்��ட�் என்ைனப் பாரத்்�, "நீ யாரிடம் ப�த்�
வ��றாய்?" என்� ேகடட்ார.் 

"இவ்�ரக்் கணக்�ப் �ள்ைளயவரக்ளிடம்
ப�க்�ேறன்." 

"என்ன ப�க்�றாய்?" 

*���ைளயாடற் �ராணம்." 

"�ன்� ேவ� யாரிடேம�ம் ப�த்த�ண்ேடா ?"

"உண்�. அரி��ரச் ் சடேகாைபயங்கார்
அவரக்ளிட�ம் ேவ� �லரிட�ம் ப�த்ேதன்" என்� ��
நான் ப�த்த �ல்கள் இன்னைவ என்�ம் ெதரி�த்ேதன். 

ேகடட்�ம் அவர,் "அப்ப�யா? சடேகாைபயங்கார்
அவரக்ள் நல்ல ப�ப்பாளி. அவரக்ளிடம் ப�த்தாய்
என்பைதக் ேகடக் எனக்� �க�ம் ��ப்�யாக
இ�க்�ற�. எங்ேக, ஒ� பாடல் ெசால், ேகடே்பாம்"
என்றார.் 

உடேன நான் ைபர� ராகத்�ல் ��ேவங்கடத்�
அந்தா����ந்� ஒ� பாடல் ெசான்ேனன். ெபா�ள்
��ம்ப� அவர ்ேகடட்ார.் நான் ��க்கமாகக் ��ேனன்.
"நன்றாக இ�க்�ற�" என்� ெசால்� அவர்
சந்ேதாஷமைடந்தார.் அவர ் ெசான்ன� எனக்�க்
கனகா�ேஷகம் ெசய்த�ேபால் இ�ந்த�. 

அவ்வள� ெபரிய �த்�வான் என்ைன ஒ�
ெபா�டப்�த்� என் பாடை்டக் ேகட�்ப் பாராட�்வ�
என்றால், நான் எவ்வள� பாக்�யம் ெசய்��க்க
ேவண்�ம்! 



"ேவ� ஏேத�ம் ெதரிந்தால் ெசால்�" என்� ேகடட்ார்
அவர.் 

எனக்� ஊக்கம் அ�கரித்த�. சதகங்களி��ந்�
�ல பாடல்கள் ெசான்ேனன். 

"��ேவங்கட மாைல ப�த்��க்�றாயா?" என்�
அவர ்ேகடட்ார.் 

"இல்ைல " என்ேறன். 

"நான் இப்ேபா� ஒ� பாடல் ெசால்�ேறன்.
எ��க்ெகாள்" என்றார.் 

"இன்� நாம் நரி �கத்�ேலதான்
��த்��க்�ேறாம்" என்� எண்ணி, நான் �க்க
��கலமைடந்ேதன். 

ேதனிய�ங் �ந்தலார ்ெசங்கர� மாதவத்ேதார ்

ேமனி�ைம யம்ெபா��ம் ேவங்கடேம -
ஞானியரக்ள  

தாங்��ெயட ் டக்கரத்தார ் தா�ரன்ேமல்
ைவத்�ெவண்ெணய் 

தாங்��ெயட ்டக்கரத்தார ்சார�் 

என்ற பாடைல அவர ் ெமல்லச ் ெசால்� என்ைன
எ��க்ெகாள்ளச ்ெசய்தார.் �ற� அதன் ெபா�ைள�ம்
ெசான்னார.் அப்பால், "எங்ேக, அைத ஒ� �ைற ப�த்�
அரத்்தம் ெசால், பாரக்்கலாம்" என்� உைரத்தார.்
"இவ�ைடய மனத்�ல் நம்ைமப்பற்� நல்ல
அ�ப்�ராயத்ைத உண்டாக்க ேவண்�ம்" என்� மனம்
அவா�ய�. �க�ம் நிதானமாகப் ப�த்�ப்
பயபக்��டன் நான் ேகடட்ப�ேய ெபா�ள் ெசான்ேனன். 

கஸ்�ரி ஐயங்கா�க்� என்பால் அன்� அ�ம்�ய�.
"நல்ல �ராஹ்ய சக்� இ�க்�ற�. நன்றாய்ப்
ப�த்�க்ெகாண்� வா" என்றார ்அவர.் 



வாக்களித்த� 

அ ங்ேக இ�ந்தவரக்�ள் ஒ�வர,் "தாங்கேள இந்தப்
ைபய�க்�ப் பாடம் ெசால்�க்ெகா�க்க ���மா?"
என்� �ன�னார.் அவர,் "நான் பாடம் ெசால்வதற்� ஒ�
தைட��ல்ைல. கார�்�க்� வந்தால் ேவண்�ய
ெசௗகரியம் ெசய்�த்� இவைனப் ப�ப்�க்�ேறன்.
இந்தப் �ள்ைள ��த்�க்� வ�வாெனன்�
ேதாற்��ற�" என்� �ைட ��னார.் 

அந்தக் �டட்த்�ல் இ�ந்� எல்லாவற்ைற�ம்
கவனித்�க் ெகாண்��ந்த என் தந்ைதயார,் "தாங்கள்
ெசான்னப�ேய கார�்�க்� வ��ேறாம். இவ�க்�த்
தாங்கள் பாடம் ெசால்ல ேவண்�ம்; மற்றக்
காரியங்களில் இவன் �த்� ெசல்ல�ல்ைல " என்�
ெசான்னார.் அவர ் இவ்வா� ��யேபா� அவ�ைடய
ேபச�்ல் உணரச்�் த�ம்�ய�. �ைடத்தற்கரிய ேப�
�ைடத்த� ேபால இ�ந்த� கஸ்�ரி ஐயங்கா�ைடய
வாரத்்ைத . 

"அங்ேக வந்���ங்கள். நா�ம் என்
ெசாந்தக்காரரக்�ம் உங்க�க்� ேவண்�ய
ெசௗகரியங்கள் ெசய்� ெகா�க்�ேறாம். இவைன�ம்
ப�ப்�க்�ேறன்" என்� கஸ்�ரி ஐயங்கார ்ெசான்னார.் 

அப்ேபா� சா� ஐயங்கார ் என்ற ஒ�வர ் அங்ேக
வந்தார.் அவ�ம் கார�்��ல் இ�ப்பவேர.
கல்யாணத்�ன் ெபா�ட�்க் �ன்னம் வந்தவர;் கஸ்�ரி
ஐயங்கா�ைடய நண்பர;் த���ம் சங்�தத்��ம்
வல்லவர;் க�த்�வ சக்��ம் உள்ளவர.் அவைரக்
கண்ட�டன் கஸ்�ரி ஐயங்கார ் அங்ேக
நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் அவரிடம் ெதரி�த்தார.் அவர்
அைதக் ேகடட்�தான் தாமதம்; உடேன எந்ைதயாைர
ேநாக்�, "அடடா, �க�ம் சந்ேதாஷம்! நீங்கள் அப்ப�
வந்தால் என்னால் ஆன அ��லத்ைத நா�ம்
ெசய்�க்�ேறன்; த�ழ்ப் பாட�ம் இவ�க்�ச்
ெசால்��ேறன்" என்� வாக்களித்தார.் 



ஒ�வைரெயா�வர ் அன்��ம் ஆதர��ம் த�ம
�ந்ைத��ம் �ஞ்� இ�ப்பைத அ�ந்தேபா�, 'இனி
நமக்� நல்ல காலந்தான்' என்� நான் நிசச்யம்
ெசய்�ெகாண்ேடன். 

"நல்ல நாள் பாரத்்�க்ெகாண்� வந்� ��ங்கள்"
என்� என் தந்ைதயாரிட�ம், "வ��றாயா? வா" என்�
என்னிட�ம் �� �ட�்க் கஸ்�ரி ஐயங்கார்
�றப்படட்ார.் மற்றவரக்�ம் ெசன்றனர.் 

கஸ்�ரி ஐயங்கார ் ெசன்ற �க்ைகேய நான்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்ேதன். அவர ் �ரத்�ல் மைறய
மைறய என் மனத்�ள் கார�்�ையப் ேபான்ற ேதாற்றம்
ஒன்� உண்டா�ற்�. என் த�ழ்க் கல்��ன் ெபா�ட�்
எந்த இடத்�க்�ச ் ெசல்வதற்�ம் என் தந்ைதயார்
�த்தமாக இ�ந்தார.் 
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த�மவா�� ேலாப��� 
கார�்� ெசன்ற� 

கார�்�க்�ப் ேபாவ�ல் எனக்��ந்த ேவகத்ைத
அ�ந்த என் தந்ைதயார ் ஒ� நல்ல நாளில் என்ைன�ம்
என் தாயாைர�ம் அைழத்�க்ெகாண்� அவ்�ைர
அைடந்தார.் நாங்கள் வ�ேவாெமன்பைத �ன்னேம
கஸ்�ரி ஐயங்கார ் �லம் அ�ந்��ந்த அவ்�ர்
�ைவஷ்ணவரக்ள் எங்கைள உபசரித்� எங்கள்
வாசத்�க்� ஏற்ற ஏற்பா�கள் ெசய்யத் ெதாடங்�னர.் 

அங்ேக �நிவாைஸயங்கார ் என்ற ஒ� ெசல்வர்
�ட�்ல் நாங்கள் ஜாைக ைவத்�க் ெகாண்ேடாம்.
அக்�ரகாரத்தாரிட��ந்� உண�ப் ெபா�ள்கள்
���யாக வந்தன. அங்��ந்த �ைவஷ்ணவரக்ள்
யாவ�ம் �ேராத்�ரியதாரக்ள். மாதந்ேதா�ம் எங்கள்
ேதைவக்�ரிய ெநல்ைல அவரக்ள். தம்�ள் ெதா�த்�க்
ெகா�த்� வந்தாரக்ள். 



கஸ்�ரி ஐயங்கார் பாடம் ெசான்ன� 

கஸ்�ரி ஐயங்கார ் நன்��ல் நல்ல
ப�ற்��ைடயவர.் தஞ்சா�ரில் இ�ந்த இலக்கணம்
அண்ணாப் �ள்ைள என்ற �த்�வா�ம் அவ�ம்
இலக்கண இலக்�ய �ஷயமான ெசய்�கைள ஓைல�ல்
எ�� �னா�வைத�ம் �ைடயளிப்பைத�ம்
வழக்கமாகக் ெகாண்��ந்தாரக்ள், அவ்ேவாைலகைள
நா�ம் பாரத்்��க்�ேறன். இராமாயணம், பாரதம்,
பாகவதம் �த�ய �ல்கைளத் தம் ைகயாேலேய
கஸ்�ரி ஐயங்கார ் ஏ�களில் எ��
ைவத்��ந்தார.்ஐயங்காரிடம் நான் பாடம் ேகடக்த்
ெதாடங்�ேனன். �ன்னத்���ந்த ேபா�
தஞ்ைச���ந்� வந்த �நிவாைஸயங்கார ்என்பவரிடம்
மகா�ங்ைகயர ் இலக்கணத்ைதப் பாடம் ேகடே்டன்.
நன்�ல் �த�ய இலக்கணங்கைளத் ெதாடரந்்� ேகடக்
ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் எனக்� இ�ந்� வந்த�.
அதனால் �தல் �தல் அவரிடம் நன்�ல் பாடம்
ேகடக்லாேனன். �சாகப் ெப�மாைளயர ் இயற்�ய
காண்�ைக உைரைய ஒ�வா� பாடம் ெசால்� அதன்
க�த்�ைர, �ேசஷ உைர �த�யவற்ைற எனக்�ப்
பாடம் பண்ணி ைவத்��டட்ார.் �னந்ேதா�ம் நன்�ல்
��வைத�ம் ஒ� �ைற நான் பாராமல் ெசால்�
வந்ேதன். நில�ல் ெபா�ள்கள் கா ணப்ப�வ�ேபால்
நன்���ள்ள இலக்கணங்கள் எனக்�த் ேதாற்�ன;
அந்�ைலச ் �க்கறத் ெதளிந்� ெகாள்ள�ல்ைல.
ப�த்தவர ் யாேர�ம் வந்தால் கஸ்�ரி ஐயங்கார்
எனக்�ப் பாடம் ெசால்�ய நன்�ல் �த்�ரங்கைள�ம்
உைரைய�ம் என்ைனச ் ெசால்�ம்ப� ெசய்வார.்
அவற்ைற நான் ஒப்�ப்ேபன். இந்தப் பழக்கத்தால் அைவ
என் மனத்�ல் �ன்�ம் நன்றாகப் ப�ந்தன. 

அக்காலத்�ல் நன்��க்� நல்ல ம�ப்� இ�ந்த�.
அதைன ஐயமற ஒ�வன் ெதரிந்�ெகாண்டால் அவைன
நல்ல �லவெனன்� யா�ம் ��வர.் �த்�ரங்களின்
�ேசஷ உைரகளி�ள்ள ஆே�ப சமாதானங்கைள
நன்றாகத் ெதரிந்�ெகாண்� �ளக்�பவரக்ள் �லேர



இ�ந்தனர.் இலக்�யப் ப�ற்��ேலேய
ெப�ம்பாேலா�க்�க் கவனம் ெசன்றேதயன்�
இலக்கணப் ப�ற்��ல் ெசல்ல�ல்ைல. இந்த நிைல�ல்
நான் நன்�ற் �த்�ரங்கைள�ம் உைரைய�ம் மனனம்
பண்ணித் த��ல் 'இலக்கண �த்�வான்'
ஆகக்��ெமன்ற எண்ணம் என்ைனக் கண்ேடா�க்�
உண்டாக்�ேனன். அத்�ைற�ல் நான் �ன்�ம்
எவ்வளேவா ெதரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ய� உண்�
என்பைத நான் மறக்க�ல்ைல . 

கஸ்�ரி ஐயங்காரிடம் நவநீதப் பாட�்யல் �த�ய
ெபா�த்த �ல்கள் �ல இ�ந்தன. எனக்� அவற்��ம்
��� பழக்கம் உண்டா�ற்�. இைட�ைடேய ேவங்கட
ெவண்பா �த�ய �ல�ரபந்தங்கைள�ம் அவர்
கற்�த்� வந்தார.் 

சா� ஐயங்காரிடம் ேகட்ட பாடம் 

க ஸ்�ரி ஐயங்கா�ைடய நண்பரான சா�
ஐயங்கா�ம் எங்களிடம் �க்க அன்ேபா� இ�ந்�
வந்தார.் தாம் வாக்களித்தப�ேய அவ�ம் எனக்�ப்
பாடம் ெசால்லலானார.் கம்ப ராமாயணத்�ல் அவர்
பழக்க�ள்ளவர.் என் தந்ைதயா�ம் நா�ம் இராமாயண
கதாப் �ரசங்கத்�ல் ஈ�படட்வரக்ளாத�ன் கம்ப
ராமாயணத்ைதப் பாடம் ேகடக் ேவண்�ெமன்ற
��ப்பம் எனக்� இ�ந்த�. இராமாயணத்�ல்
பாலகாண்டத்���ந்� ெதாடங்காமல்
�ந்தரகாண்டத்���ந்� ஆரம்�ப்ப� ஒ� �ைற.
அதன்ப�ேய சா� ஐயங்காரிடம் நான் �ந்தர காண்டம்
பாடம் ேகடக் ஆரம்�த்ேதன். அவர ்இைசேயாேட பாடல்
ெசால்வார.் அ� �க�ம் நயமாக இ�க்�ம்.
��வரங்கத்தந்தா��ல் �தல் இ�பத்ேத�
ெசய்�டக்�க்� அவரிடம் ெபா�ள் ேகட�்த் ெதரிந்�
ெகாண்ேடன். "இதற்� ேமல் நான் பாடம் ேகடட்�ல்ைல ;
அரி��ரச் ் சடேகாைபயங்கார ் ��வ�ம் பாடம்
ெசால்வார;் அவைரப் பாரக்்�ம்ேபா� நீ மற்றப்
பாடல்கைளக் ேகட�்க் ெகாள்ளலாம்" என்� அவர்



��யைமயால் இ�பத்ெதடட்ாம் ெசய்�ள்
�த�யவற்ைற நான் ெதரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல.
ஆ��ம் யாரிடேம�ம் அந்�ல் ��வைத�ம்
ேகட�்�ட ேவண்�ெமன்ற �ைற மட�்ம் எனக்�
இ�ந்த�. 

��ய �ல்கைள�ம் ��ய �ஷயங்கைள�ம் நான்
ெதரிந்�ெகாண்ேடன் என்ப� உண்ைமேய. ஆனால்
அவற்ைற ஐயந்�ரி�ன்�த் ெதளிவாக�ம்
சாங்ேகாபாங்கமாக�ம் ெதரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல .
ப�த்� அ�� ெப�வ� ஒ� வைக. ப�த்தவற்ைறப்
பாடம் ெசால்வ� ஒ� வைக. பாடம் ெசால்�ம் �றைம
�லரிடேம �றப்பாகக் காணப்ப��ன்ற�. 

கார�்��ல் ஆ� மாதங்கள் இ�ந்ேதாம். கஸ்�ரி
ஐயங்கா�ம் சா� ஐயங்கா�ம் தங்கள் தங்களால்
இயன்ற அள� பாடம் ெசால்� வந்தாரக்ள்.
அவரக்�ைடய மைன�மாரக்�ம் ப�த்தவரக்ள்.
அவரக்�ம் என்னிடம் �ரியமாக இ�ந்தாரக்ள். எனக்�த்
ெதரிந்த பல �ரத்்தனங்கைள அவரக்�க்� எ��க்
ெகா�த்�ப் பா�க் காட�்ேனன். 

�ன்னம் வந்த� 

ஆ � மாதங்க�க்�ப் �ற� கஸ்�ரி ஐயங்கார்
�த�யவரக்ளிடம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� நாங்கள்
�ட�்ம் �ன்னத்�ற்ேக வந்� ேசரந்்ேதாம். த�மத்�ல்
ச�ப்�ல்லாத அவ்�ரார ் எங்கைள ஆதரிப்ப��ம்
எங்கள்பால் அன்� பாராட�்வ��ம் ���ம்
�ைறய�ல்ைல . 

எனக்� மகா�ங்ைகயர ்இலக்கணம் பாடம் ெசான்ன
தஞ்ைச �நிவாைளயங்கார ் என்பவர ் ஆத்���,
ெகான்ைற ேவந்தன், ெவற்� ேவற்ைக, ��ைர, நல்வ�,
நன்ென�, நீ�ெந� �ளக்கம் என்�ம் ஏ� நீ� �ல்க�ம்
அடங்�ய �ஸ்தகம் ஒன்� ெகா�த்��ந்தார.்
அப்�ஸ்தகம் மத சம்பந்தமான ெசய்�டக்ைள மட�்ம்
நீக்�ப் ��சே்சரி�ல் அச�்டப்படட்�; பத�ைர



ெபா�ப்�ைரேயா� ெதளிவாகப் ப�ப்�க்கப்
ெபற்��ந்த�. அ��ள்ள ெசய்�டக்ைள�ம்
உைரகைள�ம் ப�த்� ஆராய்ந்� மனனம் ெசய்�
ெகாண்ேடன். ெபான் �ைளந்த களத்�ர ் ேவத�ரி
�த�யார ் அச�்டட் ைநடத �ல�ம் உைர��ள்ள
�ஸ்தக�ம் நால�யார ் உைர�ள்ள �ஸ்தக�ம்
�ைடத்தன. உைர�ன் உத�யால் இரண்�
�ல்கைள�ம் ஒ�வா� பல �ைற ப�த்�ப் ெபா�ள்
ெதரிந்�ெகாண்ேடன். அவ்�ரண்� �ல்க�ம் எனக்�
மனப்பாடமா� �டட்ன. இைட�ைடேய �ல
சந்ேதகங்கள் ேதாற்�ன. கார�்� ெசன்� கஸ்�ரி
ஐயங்காரிடம் அவற்ைறக் ேகட�்த் ெதளிந்�
ெகாள்ளலாெமன்� எண்ணிேனன். 

அன்ைனயாரின் அன்� 

என் க�த்ைத அ�ந்த தந்ைதயார ்என்ைன மாத்�ரம்
அைழத்�க்ெகாண்� கார�்�க்�ச ் ெசன்றார.் அங்ேக
நான்� �னங்கள் இ�ந்� ேகடக்ேவண்�யவற்ைறக்
கஸ்�ரி ஐயங்காரிடம் ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாண்ேடன்.
ஐந்தாம் நாள் காைல�ல் அவரிடம் �ைட ெபற்� நான்
மட�்ம் ஒ� �ைண�டன் �ன்னத்�ற்� வந்ேதன்.
தந்ைதயார ் �ல �னங்கள் ெபா�த்� வ�வதாகச்
ெசால்�க் கார�்��ல் இ�ந்தார.் 

நான் �ன்னத்�ற்� வந்� ேச�ம்ேபா� என் தாயார்
�ல ஸ்�ரீக�டன் ஓரிடத்�ல் நின்� ெகாண்��ந்தார.்
என்ைனக் கண்ட�டன் ேவகமாக வந்� என்ைனத் த��க்
ெகாண்டார.் கண்ணீர ் �டட்ப�ேய, "என்னப்பா, நீ
ஊ�க்�ப் ேபான� �தல் நான் சாப்�ட�ல்ைல;
�ங்க�ல்ைல. உன் ஞாபகமாகேவ இ�க்�ேறன்" என்�
ெசால்�த் தம்�ைடய ஆற்றாைமைய
ெவளிப்ப�த்�னார.் 

அ� வைர�ல் அவர ் என்ைனப் �ரிந்�
இ�ந்தேத�ல்ைல . அப்ேபா� எனக்�ப் �ராயம்
பன்னிரண்�க்� ேம��க்�ம். நான் அ�� வந்த



�ள்ைளயாக மற்றவரக்�க்�த் ேதாற்��ம், என்
அன்ைனயா�க்� மட�்ம் நான் இளங் �ழந்ைதயாகேவ
இ�ந்ேதன். தம் ைகயாேலேய எனக்� எண்ெணய்
ேதய்த்� எனக்� ேவண்�ய உணவளித்� வளரத்்�
வந்தார.் தம� வாழ்க்ைக ��வ�ம் என்ைனப்
பா�காப்பதற்�ம் என் அ���த்�ையக்கண்�
ம�ழ்வதற்�ேம அைமந்ததாக அவர ் எண்ணி��ந்தார.்
தா�ன் அன்� எவ்வள� �ய்ைமயான�!
தன்னலெமன்ப� அ�வள��ன்�த் தன் �ழந்ைத�ன்
நலத்ைதேய க�� வா�ம் தா�ன் வாத்ஸல்யத்�ல்
ெதய்வத்தன்ைம இ�க்�ற�. 

என் அன்ைனயார ் என்ைனத் த��ப்
�ரிவாற்றாைம�னால் உண்டான வ�த்தத்ைதப்
�லப்ப�த்�யேபா� அங்� நின்ற ெபண்மணிகள்
�ரித்தாரக்ள். நான் ஒன்�ம் �ளங்காமல் �ர�த்�
நின்ேறன். நான் வந்த �ல �னங்க�க்�ப் �ற� என்
தந்ைதயா�ம் �ன்னத்�க்� வந்� ேசரந்்தார ்.       

ெவண்மணிக்�ச ்ெசன்ற� 

�ன்னத்�ல் இ�ந்தேபா� மத்��ல் அதன்
�ழக்ேக�ள்ள ெவண்மணி என்�ம் ஊரில் இ�ந்த
ெசல்வரக்ள் எங்கைள அங்ேக அைழத்�ச ் ெசன்றனர.்
அவரக்ள் ��ப்பத்�ன்ப�ேய அங்� அ�ணாசலக�
ராமாயணப் �ரசங்கம் நடந்த�. அ� நிைறேவ�ய
காலத்�ல் என் தகப்பனா�க்� இ�ப� வராகன்
சம்மானம் �ைடத்த�. 

அ�ரத் க�ராயர் 

ெவண்மணிக்�, அ�ரத் க�ராயர ்என்ற ஒ�வர ்ஒ�
நாள் வந்தார.் அப்ேபா� அவ�க்� எ�ப�
�ராய��க்�ம். அவர ் அரி��ரச் ் சடேகாப
ஐயங்காரிடத்�ம் அவ�ைடய தந்ைதயாரிடத்�ம் �ல
�ல்கைளப் பாடம் ேகடட்வர.் பல �ல்கைளப்
ப�த்�ரா�டட்ா�ம் ப�த்த �ல்களில் அ�த்தமான
ப�ற்��ம் ெதளிவாகப் ெபா�ள் ெசால்�ம் ஆற்ற�ம்



அவரப்ால் இ�ந்தன. சங்�தப் ப�ற்��ம் அவ�க்�
உண்�. அவர ் இைச�டன் பாடல் ெசால்வ� நன்றாக
இ�க்�ம். அவைர நான் அரி��ரி��ந்த ெபா�ேத
பாரத்்��க்�ேறன். 

அவர ் ெவண்மணி�ல் �ராம மணியகாரர ் �ட�்ல்
தங்���ந்தார.் அங்ேக �லர ்�ன்னிைல�ல் அவர ்�ல
பாடல்கைளச ் ெசால்� உபந்நியாசம் ெசய்தார.்
அப்ேபா� இைட�ேல உதாரணமாக, 'அக்கரவம்�ைன...'
என்ற பாடைலக் �� அதற்�ப் ெபா��ம் ெசான்னார.்
அ� ��வரங்கத்தந்தா��ல் உள்ள 28-ஆம் ெசய்�ள்.
அதற்� �ந்� 27- ெசய்�டக்ளின் ெபா�ைள�ம் நான்
கார�்� சா� ஐயங்காரிடம் ேகட�்�ந்ேதனல்லவா?
'ேமற்ெகாண்ட ெசய்�டக்ளின் ெபா�ைள யாரிடம்
ேகட�்த் ெதளியலாம்?' என்ற கவைல�டன் இ�ந்த நான்,
அ�ரத் க�ராயர ் 28-ஆம் ெசய்��க்�ப் ெபா�ள்
��யேபா� �க�ம் கவனமாகக் ேகடே்டன். 'இவர்
இந்�ல் ��வைத�ம் யாரிடேம�ம் பாடம்
ேகட�்�க்கக்��ம். நம் �ைறைய இவரிடம்
�ரத்்�க்ெகாள்ளலாம். ஏேத�ம் ெபா��த� ெசய்தாவ�
இவரிடம் ெபா�ள் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்' என்�
எண்ணிேனன். உடேன தைல ெத�க்க எங்கள் �ட�்க்�
ஓ�ச ்ெசன்� ��வரங்கத் தந்தா�ைய எ�த்� வந்ேதன்.
இ�பத்ெதான்பதாம் ெசய்�ளா�ய 'ஆக்��த்தார்
�ழலால்...' என்பைதப் ப�த்�ப் ெபா�ள் ெசால்�ம்ப�
அவைரக் ேகடே்டன். அதற்�ம் �ரிவாக அவர ் ெபா�ள்
உைரத்தார.் �க்க கவனத்ேதா� ேகட�் என் மனத்�ல்
ப�த்�க் ெகாண்ேடன். �ற� �ப்பதாவ� ெசய்�ைளப்
ப�த்ேதன். அவர ் ெசால்�வதாக இ�ந்தால் அந்த �ல்
��வைத�ேம ஒேர �ச�்ல் ப�த்�க் ேகடக் �த்தனாக
இ�ந்ேதன். ஆனால் என் ��ப்பம் அவ்வள� �லபத்�ல்
நிைறேவ�வதாக இல்ைல . 

'பல பாடல்க�க்� இன்� ெபா�ள் ெதரிந்�
ெகாள்ளலாம்' என்ற ஆவேலா� �ப்பதாவ� பாடைலப்
ப�த்� நி�த்� அவர ் ெபா�ள் ெசால்வார ் என்�
எ�ரப்ாரத்்� வாையேய ேநாக்� இ�ந்ேதன். 



*��வரங்கத் தந்தா� யமகம் அைமந்த�.
எல்ேலா�க்�ம் இ� �லபமாக �ளங்கா�. �க�ம்
கஷ்டப்பட�்ப் பாடம் ேகடட்ால்தான் ெதரி�ம். மற்ற
�ல்களில் �� பாடல்கள் ேகடப்�ம் சரி; இ�ல் ஒ�
பாடல் ேகடப்�ம் சரி" என்� அவர ் எதற்ேகா ��ைக
ேபாட ஆரம்�த்தார.் 

ஒ� �ைலப் பாடம் ெசால்�ம்ேபா� அந்��ன்
அைமப்ைபப் பற்��ம் அந்�லா�ரியர ்�த�ேயாைரப்
பற்��ம் ��வ� ேபாதகா�ரியரக்ள் வழக்கம். அந்த
�ைற�ல் அவர ் ெசால்�வதாக நான் எண்ணிேனன்.
��வரங்கத்தந்தா�ையச�்லபமாகத் ெதரிந்�ெகாள்ள
இயலாெதன்பைத அவர ் ெசான்னேபா� அதைன நான்
அ�பவத்�ல் அ�ந்தவனாதலால், "உண்ைமதான்;
கார�்� சா� ஐயங்கார ் அவரக்ேள இ�பத்ேத�
பாடல்க�க்� மட�்ந்தான் ெபா�ள் நன்றாகத்
ெதரி�ெமன்� ெசான்னாரக்ள்" என்ேறன். 

"பாரத்்�ரக்ளா? அைதத்தான் நான் ெசால்ல
வ��ேறன். எவ்வளேவா தனிப்பாடல்க�க்� அரத்்தம்
ெசால்� �டலாம். ைநடதம் ��வைத�ம் �ரசங்கம்
ெசய்யலாம். இந்த அந்தா� அப்ப� ஊ�த்� அரத்்தம்
ெசால்ல வரா�. அ�த்தமாகப் பாடம் ேகட�்�க்க
ேவண்�ம். நான் எவ்வளேவா �ரமப்பட�்க் ேகடே்டன்.
ஒவ்ெவா� பாட�்ம் ஒவ்ெவா� �ைதய�க்�ச ்சமானம்". 

"�ைதயல் என்ப�ல் சந்ேதக�ல்ைல " என்� நான்
என் மனத்�ள் ெசால்�க் ெகாண்ேடன். 

"இவ்வள� �ரயாைசப்பட�்க் கற்�க்ெகாண்டைத
இந்தத் தள்ளாத வய�ல் �லபமாக உமக்�ச்
ெசால்��டலாமா? கஷ்டப்பட�்த் ேத�யப் �ைதயைல
வாரி ��வதற்� மனம் வ�மா? ேம�ம், எனக்�த்
ெதாண்ைட வ� எ�க்�ற�. நான் ேபாய் வ��ேறன்"
என்� ெசால்� உடேன எ�ம்�ப் ேபாய்�டட்ார.் நான்
ெபரிய ஏமாற்றத்ைத அைடந்ேதன். "ைகக்� எட�்ய�
வாய்க்� எடட்�ல்ைலேய!" என்� வ�த்த�ற்ேறன்;



"அந்தக் க�ராயர ் அவ்வள� ேநரம் ேப�யதற்�ப்
ப�லாக இரண்� ெசய்�டக்�க்ேக�ம் ெபா�ள்
ெசால்���க்கலாேம!" என்� எண்ணிேனன். 

உடனி�ந்� எங்கள் சம்பாஷைணையக்
கவனித்தவரக்ள் என் �க வாடட்த்ைதக் கண்�, "பாவம்!
இந்தப் �ள்ைள எவ்வள� பணிவாக�ம் ஆைசயாக�ம்
ேகடட்ார?் அந்தக் �ழவர ் ெசால்ல ��யாெதன்�
��ேத�ம் இரக்க�ல்லாமல் ேபாய் �டட்ாேர!
��வரங்கத்தந்தா� �ைதயெலன்� அவர ் ��ய�
உண்ைமேய; அைதக் காக்�ம் �தமாகவல்லேவா
இ�க்�றார ்அவர?்" என்� �� இரங்�னாரக்ள். 

க�ராயர ் ஒ�ேவைள ��ம்� வ�வாேரா என்ற
சபலம் எனக்� இ�ந்த�. அவர ் ேபானவர ் ேபானவேர.
நாங்கள் அந்த ஊரில் இ�ந்த வைர�ல் அவர்
வரேவ�ல்ைல . 

க�ம்� �ன்ைனக் �� ெகா�ப்ப�ேபால எனக்�ப்
பாட�ம் ெசால்� எங்கள் ��ம்பத்�ற்� ேவண்�ய
உத��ம் ெசய்த கஸ்�ரி ஐயங்கார ் �த�ேயாரின்
இயல்�க்�ம் அ�ரத் க�ராயர ் இயல்�க்�ம் உள்ள
ேவ�பாடை்ட எண்ணி எண்ணி �யந்ேதன். ெபா�ட்
ெசல்வம் பைடத்தவரக்ளிேலதான் த�மவா�ம்
ேலா��ம் உண்� என்� நிைனத்��ந்ேதன். கல்�ச்
ெசல்வம் உள்ளவரக்�ள்�ம் அந்த இரண்� வைக�னர்
இ�ப்பைத அன்�தான் நான் �த�ல்
அ�ந்�ெகாண்ேடன். 

அத்�யாயம் 20 

வ�வாக �ய�சி 
ெவ ண்மணி�ல் இராமாயணப் �ரசங்கம்

நிைறேவ�ய�டன் நாங்கள் �ண்�ம் �ன்னத்�ற்ேக
வந்� ேசரந்்ேதாம். எங்க�க்�த் தைலைமயான
பற்�க்ேகாடாக அந்த ஊர ்இ�ந்த�. கணக்�ப் �ள்ைள
�தம்பரம் �ள்ைள�ம் அவ�ைடய அன்பரக்�ம்



�ன்னத்�ல் எங்க�க்��ந்த பற்ைறத் தங்கள்
ஆதர�னால் �ன்�ம் உ�� ெப�ம்ப� ெசய்�
வந்தனர.் 

�தம்பரம் �ள்ைள�னிடம் பல ஏட�்ச ் �வ�கள்
இ�ந்தன. அவற்ைறத் தனிேய ஓர ்அைற�ல் ெதா�த்�
ைவத்�க் க�த்�டன் அவர ் பா�காத்� வந்தார.்
அச�்வ�களில் �லவற்ைற நான் �ல சமயங்களில்
ப�த்�ப் பாரப்்ேபன். ஒ� நாள் ெப�ம்���ர்
(ெபரம்ப�ர)்ப் பள்ளிக்�டத்�த் தைலைம
உபாத்�யாயரா�ய ராயர ் ஒ�வர ் �ன்னத்�ற்�
வந்��ந்தார.் அவர ் த�ழ்ப் ப�ற்� உைடயவர.் நான்
த�ழ் �ல்கைளப் ப�ப்பைத�ம் �ஸ்தகங்கள் இல்லாமல்
�ன்��வைத�ம் உணரந்்தார.் �த்தப் �ள்ைள�டம்
இரவலாகப் ெபற்��ந்த ��க்�றள் உைரப் �ஸ்தகத்ைத
நான் ப�த்�க் ெகாண்��ப்பைதப் பாரத்்� அந்தப்
�ஸ்தகம் இரவல் என்பைதத் ெதரிந்� ெகாண்�,
"என்னிடம் இந்தப் �ஸ்தகம் ஒன்� இ�க்�ற�; அங்ேக
வந்தால் த��ேறன்" என்� ெசான்னார.் அவ�ைடய
இரக்கத்ைதக் கண்� நான் ஆ�த�ற்ேறன். �ன்னத்�ல்
இ�ந்த காலத்�ல் �ல �ைற ெப�ம்���ர ் ேபாக
�யன்�ம் அங்ஙனம் ெசய்ய இயல�ல்ைல . �த்தப்
�ள்ைள�ன் �ஸ்தகத்ைத அவரிடேம ெகா�த்�
�டே்டன். 

ெசய்�ள் இயற்றல் 

ச தகங்கள், மாைலகள் �த�ய �ல்கைளப்
ப�த்�ப் ப�த்� உண்டான பழக்கத்தால் அவற்�ன்
ஓைசையப் �ன்பற்� நான் ெசய்�ள் இயற்றத்
ெதாடங்�ேனன். எ�ைக ேமாைனகள் அைமயேவண்�ம்
என்ப� பழக்கத்தால் ஒ�வா� ெதரிய வந்த�. ஆனால்
அைச, �ர,் தைள, ெதாைட �த�ய பா�பா�கேளா ேவ�
வைகயான யாப்�லக்கண ��கேளா எனக்�த்
ெதரியா�. சதகப் பாட�்க்கைளப் ேபான்ற
��த்தங்கைளப் பாடலாேனன். �ன்னத்��ள்ள ஆ�
�ம்ேப�வரர ் �ஷயமாக�ம், மங்களாம்�ைக



�ஷயமாக�ம், ஆ�ரவல்� என்�ம் �ரக்்ைக�ன்
�ஷயமாக�ம் �ல பாடல்கைள இயற்�ேனன்.
தா�மானவர ் பாடல், பட�்னத்�ப் �ள்ைளயார ் பாடல்
�த�யவற்�ல் கண்ட க�த்�க்கைள அவற்�ல்
அைமத்ேதன். "நான் ெபண்களின் அழ�ேல ஈ�பட�்க்
காலத்ைதக் கடத்� �டே்டன். அவரக்ள் மயக்கத்�ற்பட�்
வாழ்க்ைகைய �ணாக்�ேனன்" என்�ம், "ெசல்வைரப்
�கழ்ந்� பா� அைலந்� �ன்�ற்ேறன்" என்�ம்
க�த்�க்கைள அைமத்�ச ்ெசய்�டக்ைள இயற்�ேனன்.
பழம்பாடல்களின் ஓைசைய மா�ரியாக ைவத்�க்
ெகாண்டைதப் ேபாலேவ அவற்�ன் க�த்�க்கைள�ம்
அப்ப�ேய அைமத்�க் ெகாள்வைத ஒ� ெப�ைமயாக
நான் க��ேனன். 

ஒ� நாள் நான் இயற்�ய ெசய்�டக்ள் �லவற்ைற
என் �தா�னிடம் ெசால்�க் காட�்ேனன். அவர்
அவற்ைறக் ேகட�் என்ைனப் பாராட�் எனக்�
உத்ஸாகத்ைத உண்டாக்�வார ் என்� எண்ணிேனன்.
அவேரா, "அட ைபத்�யேம! இப்ப�ெயல்லாம் பாடாேத!"
என்றார.் "அவரக்ெளல்லாம் பா���க்�றாரக்ேள; நான்
பா�வ�ல் என்ன தவ�?" என்� நான் ேகடே்டன். 

"நீ �� ைபயன்; அவரக்ள் உலக அ�பவத்�ல் ஊ�க்
கஷ்டப்படட்வரக்ள். அவரக்ள் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்
நீ�ம் ெசால்வ� ெபா�த்தமன்�. ெபண் மய�ற் �க்�
வ�த்தப்படே்டன் என்� அவரக்ள் ெசால்லலாம்; நீ
ெசால்லலாமா?" என்றார.் 

அவர ் ெசான்ன தைட அப்ேபா� எனக்� நன்றாக
�ளங்க�ல்ைல . என் பாட�்ல் என் அ�பவம்தான்
இ�க்கேவண்�ம் என்பைத நான்
ெதரிந்�ெகாள்ள�ல்ைல. ெபண் மய�ற்
�க்�வதற்�ரிய �ராயேம வராத நான், அ�ல் �க்�
உழன்� ைவராக்�யம் �றந்தவைனப்ேபால் பா�வ�
ேபதைமெயன்பைத நன்றாக உணர�ல்ைல. அவரக்ள்
பா�னாரக்ள்; நா�ம் பா�ேனன். அவரக்ள் பாடை்ட
அ�க்க� ெசால்�வ�, அதன் ஓைசைய ஒட�் நா�ம்



பா�வ�, அவரக்ள் பாட�்�ள்ள க�த்ைதச ்��� மாற்�
ைவப்ப� என்�ம் இந்த �யற்�கைளத் த�ர, என்
மனத்�ல் ேயா�த்�க் கற்பைன ெசய்� ஒ� க�த்ைத
அைமக்க நான் �யல�ல்ைல: நான் இயற்�ய
ெசய்�டக்ைளப் பல �ைற ெசால்�ச ் ெசால்�
இன்��ேவன்; அவற்ைறச ் ெசால்�ம்ேபா� ஒ�
வைகயான ெப��தத்ைத அைடேவன். 

கல்யாணக் கவல ைப 

வர வர என� கல்� அ���த்�யைடந்� வ�வைத
என் தந்ைதயார ் கவனித்� வந்தார.் என்ைனப் பற்�ய
ஞாபகேம அவ�க்� நா�க்� நாள் அ�கமா�ற்�. என்
கல்�ையப் பற்�ய �யற்�கைளச ் ெசய்� ெகாண்�
வந்த அவ�க்�, என் �வாகத்ைதப் பற்�ய எண்ண�ம்
உண்டா�ற்�. �ள்ைளக�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் இளம்
ப�வத்�ேலேய கல்யாணம் ெசய்���ம் வழக்கம்
அக்காலத்�ல் அ�கமாகப் பர���ந்த�. ஒ�
��ப்�டட் �ராயத்�ற்�ள் கல்யாணமாகா�டட்ால்
ெபரிய அெகௗரவெமன்� க�� வந்தாரக்ள். 

எனக்�ப் ப�ன்�ன்றாம் �ராயம்
நடந்�ெகாண்��ந்தேபாேத என் தந்ைதயா�க்� என்
�வாகத்ைதப் பற்�ய கவைல உண்டா��டட்�.
அக்காலத்�ல் ெபண்�க்காகப் �ள்ைளையத் ேத�ம்
�யற்� ெப�ம்பா�ம் இல்ைல; �ள்ைளக்காகப்
ெபண்ைணத் ேத�ம் �யற்�ேய இ�ந்த�. 'ெபண்�க்�
வயசா� �டட்ேத!' என்ற கவைல ெபற்ேறாரக்�க்�
இ�ப்ப�ல்ைல; "எங்ேக இ�ந்தாவ� ஒ�வன் வந்�
கல்யாணம் பண்ணிக்ெகாண்� ேபாவான்" என்ற
ைதரியம் இ�ந்த�. �ள்ைளையப் ெபற்றவரக்ேளா,
தங்கள் �ள்ைளக�க்�த் தக்க ப�வம் வ�வதற்�
�ன்ேப நல்ல இடத்�ல் ெபண் ேத� �வாகம் ெசய்�க்க
ேவண்�ெமன்ற கவைல�டன் இ�ப்பாரக்ள். 

இத்தைகய கால நிைல�ல் என் தந்ைதயா�ம்
எனக்� ஏற்ற ெபண்ைணத் ேதடத் ெதாடங்�னர.்



கல்யாணத்�ல் �ள்ைள �ட�்ன�க்ேக ெசல� அ�கம்.
�ன்னத்�ல் ெபற்ற ஆதர�னால் ஊக்கமைடந்த என்
தந்ைதயா�க்� �ன்ெபல்லாம் ��ம்பக் கடைன
அைடக்க ேவண்�ெமன்ற ேநாக்கம் இ�ந்� வந்த�.
நாளைட�ல் அந்த ேநாக்கம் மா�, “நிலத்ைதேய�ம்
�ற்�க் கடைன அைடத்� �டலாம்; இவ�க்�
எப்ப�யாவ� கல்யாணத்ைதப் பண்ணி ைவத்��ட
ேவண்�ம். வ�ம் பணத்ைத அதற்காகச ் ேசரக்்க
ேவண்�ம்" என்ற எண்ணேம வ�வைடந்த�. ஒ�பால்
ெபண்ைணத் ேத�ம் �யற்��ம், ஒ�பால் என்
கல்யாணத்�க்�ரிய ெபா�ைளத் ேத�ம் �யற்��ம்
நைடெபற்� வந்தன. இந்த �யற்�களில்
தந்ைதயாேரா� என் ��ய தந்ைதயா�ம்
ேசரந்்�ெகாண்டனர.் 

களத்�ர் ெசன்ற� 

ெப �ம்���ரத்் தா�கா�ல் உள்ள
களத்�ரினரா�ய ராைமயங்கார ்என்பவர ்�ன்னத்�ற்�
அ�க்க� வ�வார.் அவர ் நாங்கள் வ�த்� வந்த
�ட�்ன�க்� உற�னர;் �ேராத்�ரியதார;் நல்ல
ெசல்வாக்� உைடயவர;் த���ம் பழக்க�ள்ளவர.் என்
தந்ைதயா�க்�ம் அவ�க்�ம் பழக்கம் உண்டா�ற்�:
இ�வ�ம் �ேந�தரா�னர.் அந்தக் கனவான் என்
தந்ைதயா�க்� என் �வாகத்ைதப் பற்�ய கவைல
இ�ப்பைத உணரந்்�, "நீங்கள் களத்��க்� வந்தால்
�வாகத்�ற்� ேவண்�ய அ��லங்கள் �ைடக்�ம்.
பணம் ேவண்�ேம என்� நீங்கள் கவைலப்பட ேவண்�ய
அவ�யம் இல்ைல" என்� ெசால்� அைழத்தார.் தமக்�ச்
சங்கடங்கள் ேந�ம்ேபாெதல்லாம் இவ்வா� அன்பரக்ள்
உதவ �ன்வ�வைதக் கட�ளின் ��வ�ளாகேவ
எண்ணி ம��ம் தந்ைதயார ் அவர ் அைழப்ைப
ஏற்�க்ெகாண்டார.் 

ராைமயங்கார ் தம் ஊ�க்�ச ் ெசன்� �ல
�னங்க�க்�ப் �ற� எங்கைள அைழத்� வ�ம்ப� ஒ�
வண்�ைய அ�ப்�னார.் நாங்கள் அந்த வண்��ல்



ெசன்� களத்�ைர அைடந்ேதாம். எங்க�டன் ��ய
தந்ைதயா�ம் ��ய தாயா�ம் வந்தனர.் 

எங்கைள வ��த்த ராைமயங்கார ் தனிகர.்
அவ�க்� ஒ� ெபரிய ெமத்ைத �� உண்�. அ�ல் ஒ�
பாகத்ைத ஒ�த்�க் ெகா�த்� எங்கைள இ�க்�ம்ப�
ெசான்னார.் நாங்கள் அ�ல் தங்�ேனாம். எல்லா
வைகயான ெசௗகரியங்க�ம் எங்க�க்� அங்ேக
�ைடத்தன. 

களத்�ரின் அைமப்� 

க ளத்�ர ் �வ ந�யா�ய வடெவள்ளாற்�ன்
கைர�ல் உள்ள�. பல வைக ஜா��ன�ம் நிரம்பப்
ெபற்ற�. �கம்ம�யரக்ள் ெகா�க்கால்
ைவத்�க்ெகாண்� �கமாக வாழ்ந்� வந்தனர.்
அவரக்ளில் �லர ் த�ழ் �ல் ப�ற்� உைடயவரக்ளாக
இ�ந்தனர.் அவ்�ரில் ஓர ் அக்�ரகாரம் உண்�. அ�ல்
�ைவஷ்ணவரக்ள், மாத்�வரக்ள், ெத�ங்கரக்ள், த�ழ்
�மாரத்்தரக்ள் என்�ம் வைக�னர ் வாழ்ந்� வந்தனர.்
�வ �ஷ்� ஆலயங்களில் �ஷ்� ஆலயம்
�ரபலமான�. �ரக்்ைக �த�ய ெதய்வங்களின்
ஆலயங்க�ம் உண்�. பல இடங்களில் நந்தவனங்க�ம்
ேதாடட்ங்க�ம் இ�ந்தன. 

களத்�ைரச ் சாரந்்� ரஞ்சனக��ரக்்கம் என்ற
மைலயர�ம் ஊ�ம் உண்�. அங்ேக ஒ� நவாப் இ�ந்�
வந்ததாகச ் ெசால்�வாரக்ள். அவ�க்�ச ் ெசாந்தமான
நிலங்க�ம் �கப் ெபரிதான ேதாடட்�ம் களத்�ரில்
இ�ந்தன. அத்ேதாடட்த்�ல் பல பழ ��டச்ங்க�ம்
�ஷ்பச ்ெச�க�ம் நிரம்���க்�ம். 

களத்��ம் அதைனச ் சாரந்்த �ரக்்க�ம் நல்ல
காட�்கைள உைடயன. எனக்� அைவ அ�கா�ம்
அைடயாத ஆனந்தத்ைத உண்டாக்�ன.
ரஞ்சனக��ரக்்கத்�ற்�ச ் ெசன்� அந்தத் �ரக்்கத்�ன்
அைமப்ைப�ம் களத்�ரி�ள்ள ேதாடட்த்�ன்
அழைக�ம் கண்� மனம�ழ்ேவன். அந்தப்



பக்கங்களி�ள்ள �கம்ம�யரக்ளில் த�ழ��
வாய்ந்தவரக்ைளச ் சந்�த்� அவரக்ேளா� சம்பா�த்�
அவரக்ள் ��ம் ெசய்�டக்ைளக் ேகட�் இன்��ேவன்.
அவரக்ள் ேவ� மதத்�னராக இ�ந்தா�ம் த��ன்
நயத்�ல் ஈ�பட�்த் த�ழ்ச ் ெசய்�டக்ைளப் பாடம்
பண்�வ�ம், அவற்�ன் �ைவைய அ�ப�த்�ப்
�ற�க்�ம் எ�த்�க் �� அவரக்ைள�ம் அ�ப�க்கச்
ெசய்வ�மா�ய காரியங்கைளச ்ெசய்� வந்தனர.் 

�ைறமங்கலம் �வப்�ரகாச �வா�கள் சஞ்சரித்த
இடங்கள் ஆத�ன் அந்தப் �ரேதசங்களில் அவைரப்
பற்�ய ெசய்�கள் ���யாக வழங்� வந்தன.
அவ�ைடய �ல்களிேல ம�ப்� ைவத்� யாவ�ம் ப�த்�
வந்தனர.் அவர ்�ரைசவராக இ�ப்��ம் �ன்ேன ��ய
�கம்ம�யரக்ள் அவ�ைடய வாக்�க்�ரிய ம�ப்ைப
அளித்த�ல் தவற�ல்ைல . அவரக்ள் மஸ்தான் சா��
பாடல், �றாப் �ராணம் என்பவற்�ல் அன்� ைவத்�ப்
ப�த்� வந்தாரக்ள்; அவற்ைறப் ேபாலேவ கம்ப
ராமாயணம், ���ைளயாடல், �ர� �ங்க�ைல
�த�யவற்��ம் ம�ப்� உைடயவரக்ளா�க் கற்�
வந்தனர.் ஆத�ன் அவரக்ளிடத்ேத எனக்� ஈ�பா�
உண்டா�ற்�. 

இராமாயணப் �ரசங்கம் 

நாங்கள் களத்�ரில் எல்லா�தமான
அ��லங்கைள�ம் ெபற்ேறாம். அங்ேக ெசன்� �ல
�னங்கள் ஆன�டன் ராைமயங்கார ் �த�ேயா�ைடய
��ப்பத்�ன்ப� ஒ� நல்ல நாளில் என் தந்ைதயார்
இராமாயண கதாப் �ரசங்கத்ைதத் ெதாடங்�னார.்
நாள்ேதா�ம் இர� எட�் மணியள�க்� ஆரம்�க்கப்
ெபற்ற �ரசங்கம், ப�ெனா� மணி வைர�ல்
நைடெப�ம். பலர ் வந்� உத்ஸாகத்�டன் ேகட�்ச்
ெசல்வர.் 

இந்தக் கதாப் �ரசங்கத்�ல் த�ம்ேப�ய என்
தந்ைதயார ் தம் சங்�தத் �றைமைய �க �ரிவாகக்



காட�்னார:் அதற்� என் ��ய தந்ைதயா�ம் �ைண
ெசய்தார.் �ரத்்தனங்கைள ராகத்ேதா� பா�வ�ேல
அ�க �யற்��ம், ெபா�ள் ெசால்வ�ல் ��தள�
க�த்�ம் �த�ல் இ�ந்தன. வர வரப் ெபா�ள்��ம்
�ைற�ம் �ரிவைடந்த�. தமக்�ள்ள த�ழ் அ�ைவ�ம்
ஸம்ஸ்��த ஞானத்ைத�ம் எந்த அள�ற்�ப்
பயன்ப�த்�க் ெகாள்ளலாேமா அந்த அள�ற்�
அவற்ைறப் பயன்ப�த்�ப் ெபா�ள்�றத் ெதாடங்�னர.்
இராமாயணக் �ரத்்தனத்�ற்�ப் ெபா�ள்
ெசால்�ைக�ல் ேமற்ேகாளாக ேவ� �ரத்்தனங்கைளச்
ெசால்வார;் பல த�ழ்ப் பாடல்கைள�ம் ஸம்ஸ்��த
�ேலாகங்கைள�ம் எ�த்�க் காட�்வார.் அத்தைகய
சந்தரப்்பங்களில் உதாரணமாகச ் ெசால்லேவண்�ய
பாடல்க�க்� அவர ்�தெல�த்�த் த�வார;் நான் அவர்
��ப்ைப அ�ந்� அவற்ைறப் பா�க்காட�்ேவன். என்
சாரீர�ம் நான் பாடல் ெசால்�ம் �ைற�ம்
சைப�ன�க்� �க்க ��ப்�ைய அளித்தன என்பைத
அவ்வப்ேபா� �ல ��ப்பால் ெதரிந்�ெகாள்ேவன்.
எனக்� அப்ேபா� உண்டா�ம் உத்ஸாகம் அ�த்த �ைற
நான் பாடல் ெசால்�ைக�ல் ெவளிப்ப�ம். பணமாக�ம்
�ற ெபா�ளாக�ம் ெப�ம் லாபத்ைதக் காட�்�ம்
அ�மானத்�னால் ெவளி�டப் ெப�ம் பாராடை்டேய
ெபரிய ஊ�யமாகக் க��ம் இயல்� மனிதர்
யாவரிடத்�ம் காணப்ப��ன்ற�. இளைமப் ப�வத்�ல்
அந்தக் க�த்� என்பால் ���யாக இ�ந்த�ல்
ஆசச்ரியம் ஒன்�ம் இல்ைல . 

களத்�ரில் இராமாயண படட்ா�ேஷகம் ெவ�
�மரிைசயாக நைடெபற்ற�. ராைமயங்கா�ம் �ற�ம்
�� வராகன் (350 �பாய்) தம்�ட ் ேசரத்்�ச ் சம்மானம்
ெசய்தாரக்ள். அதற்� �ன்ெபல்லாம் இ�ப� வராகேன
சம்மானமாகக் �ைடத்� வந்த�. அந்த �ைற என்
தந்ைதயார,் ��ய தந்ைதயார,் நான் ஆ�ய �வ�ம்
ேசரந்்� ெவளிப்ப�த்�ய சங்�தத் �றைம
�த�யவற்றா�ம் என் �வாகப் �ரயத்தனத்�னா�ம்
அ�கமாகச ் சம்மானம் �ைடத்த�. �ைடத்த 350



�பா�ல் ெசல�க்� 150 �பாய் ேபாக எஞ்�ய 200
�பாைய �வாக காலத்�ப் ெபற்�க்ெகாள்வதாக
ராைமயங்காரிடேம தந்ைதயார ் ெகா�த்�
ைவத்��ந்தார.் 

நந்தன் சரித்�ரப் �ரசங்கம் 

இ ராமாயணப் �ரசங்கம் நிைறேவ�ய உடன் பலர்
நந்தனார ் சரித்�ரம் ெசால்�ம்ப� என் தந்ைதயாைரக்
ேகட�்க் ெகாண்டனர.் அக்காலத்�ல் நந்தனார்
சரித்�ரம் த�ழ்நா� ��வ�ம் பர���ந்த�. அதன்
ஆ�ரியரா�ய ேகாபால ��ஷ்ண பார�யார ் என்
தந்ைதயா�ைடய நண்பராத�ன் அந்தச ் சரித்�ரத்ைத
என் தந்ைதயார ்நன்றாகச ்ெசால்வார ்என்பைத யாவ�ம்
ெதரிந்� ெகாண்��ந்தனர.் அ��ள்ள �ரத்்தனங்கைள
அதன் ஆ�ரியர ்அைமத்த சங்�த அைமப்�ப்ப�ேய எந்
ைதயார ்பா�வார.் 

பார�யார ் நந்தனார ் சரித்�ரத்ைத இயற்�தற்�க்
காரணம் இன்னெதன்ப�, அதைன இயற்�ய காலத்�ல்
நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் �த�யவற்ைற அவர ் அ�க்க�
எ�த்�ைரப்ப�ம், இராமாயணப் �ரசங்கத்�ன்ேபா�
அசச்ரித்�ரக் �ரத்்தனங்கைளச ் ெசால்�க் காட�்வ�ம்
உண்�. பார�யார ் காைரக்கா�க்�ச ் ெசன்�
அங்��ந்த கெலக்டரா�ய �ேஸ �ைரக்� �ன் நந்தன்
சரித்�ரத்ைத நடத்�னார ் என்�ம், அ� ேகட�் அந்தத்
�ைர மயங்� அவைரப் பாராட�்க் ெகாண்டா�னார்
என்�ம், �ன்� அந்தத் �ைர�ன் �யற்�யால்
அசச்ரித்�ரம் அச�்ல் ப�ப்�க்கப்படட்� என்�ம்
ெசால்�வார.் 

பார�யார ் என் தந்ைதயா�க்� அசச்ரித்�ரத்�ன்
அச�்ப் �ர� ஒன்ைற அளித்��ந்தார.் அைத அவர்
�க�ம் ஜாக்�ரைதயாக ைவத்�ப் பா�காத்� வந்தார.்
அப்�ர� இன்�ம் என்னிடத்�ல் உள்ள�. 

அன்பரக்ள� ��ப்பப்ப�ேய நந்தனார ் சரித்�ரம்
ஆரம்�க்கப் ெபற்ற�. என் தந்ைதயார ் �வபக்��ல்



ஊ�னவர ் ஆத�ன் அந்தச ் சரித்�ரத்�ேல ெச�ந்�
�டக்�ம் பக்�ச ்�ைவைய நன்றாக ெவளிப்ப�த்�னார.்
இளம் ப�வம் உைடயவரக்ைள�ம் உ�க்�ம் அைமப்�
உைடய� அசச்ரித்�ரம். அ�ல் ஜனங்கள் அ�கமாக
ஈ�படட்னர.் வர வரக் �டட்ம் ���யா�ற்�. இந்தப்
�ரசங்கத்ைதக் ேகடட்வரக்ள் நந்தன் சரித்�ரக்
�ரத்்தனங்களில் ஒன்ைறேய�ம் பலவற்ைறேய�ம்
பாடம் பண்ணிக் ெகாண்� பா� உ�கலா�னர.்
சங்�தத்�ன் வாசைனேய அ�யாதவரக்�ம் அவற்ைற
வாய்�ட�்ச ்ெசால்வ�ல் ஓர ்இன்பத்ைத அைடந்தனர.் | 

நான் எங்ேகயாவ� ேபாய்க் ெகாண்��ப்ேபன்;
எங்ேக இ�ந்ேதா, "�த்தம் ெதளிய ம�ந்ெதான்�
இ�க்��" என்� ஒ� ெதானி உண்டா�ம்.
மற்ேறாரிடத்�ல் அபஸ்வரத்�ல் *�வேலாக நாதைனக்
கண்�" என்� ஒ� �ரல் எ�ம்�ம். �ழவரக்ைளக்
கா�ம்ேபா� �ல இைளஞரக்ள், "�ைச நைரத்�ப்
ேபாசே்ச �ழவா - ஆைச நைரக்கலாசே்சா" என்� பாடத்
ெதாடங்���வாரக்ள். �ல இளம் �ள்ைளகள், "மாரக்�
மாதந் ��வா�ைர நாள் வரப் ேபா�ைதேய" என்�
ெசால்�க் ெகாண்� ஆ�வாரக்ள். ேவதாந்த சாஸ்�ரப்
ப�ற்� உள்ளவரக்ள், "வா�யாேல �லக் கனல் ��ேய
�ழன்�வர" என்� ெசால்�க் ெகாண்��ப்பாரக்ள்.
இப்ப� இளம்�ள்ைளகள், காைளப் ப�வம்
உைடயவரக்ள், வய� வந்தவரக்ள், �ழவரக்ள் ஆ�ய
எல்ேலா�ைடய மனத்��ம் நந்தனார ் சரித்�ரக்
�ரத்்தனங்கள் ��ந்� �ைளயா�ன. ஒன்�ம் அ�யாத
ெபண் �ள்ைளகள், " நங்கன் சரித்�ரம் நடக்��" என்�
ெசால்�க்ெகாண்� வந்� ேகடப்ாரக்ள். களத்�ைரச்
�ற்��ள்ள ஊரக்ளி��ந்� பலர ் �னந்ேதா�ம் வந்�
ேகட�்ச ்ெசல்வாரக்ள். 
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என் தந்ைதயார ் களத்�ரில் நந்தன் சரித்�ரம்
நடத்�யெபா�� வந்� ேகடட்வரக்�ள் '�தம்பர
உைடயார ் என்பவர ் ஒ�வர.் அவர ் அவ்��க்�
வடபா�ள்ள மறவனத்தெமன்�ம் ஊரி��ந்த ெபரிய
தனவான். �வபக்� �க்கவர.் எப்ேபா�ம் ���
�த்�ராடச் தாரணத்ேதாேட இ�ப்பார.் ஏைழகள்பால்
அன்�ம் இரக்க�ம் உைடயவர.் �ற�ைடய கண்ைணக்
கவ�ம் �வந்த நிறத்�னர.் 

அவ�க்� நான்� �மாரரக்�ம் நான்� �மாரிக�ம்
இ�ந்தனர.் நான்� �ள்ைளக�க்காக நான்� ��கைள
ஒ� �ற��ம் நான்� மாப்�ள்ைளக�க்காக நான்�
��கைள மற்ெறா� �ற��ம், கட�்க் ெகா�த்� அங்ேக
அவரக்ைளத் தனித்தனிேய இ�க்கச ் ெசய்தனர.்
வ�ம்ப�கைளப் ப�ரந்்� ெகா�த்� இரண்� �ற�க்�ம்
ேகா��ல் இைடேய தாம் தனிேய ஒ� ��
கட�்க்ெகாண்� தம் மைன��டனி�ந்� கட�ள்
வ�பா� ெசய்�ெகாண்�ம் �கமாக வாழ்ந்� வந்தார.்
நான் பாரத்்தெபா�� அவ�க்� எ�ப� �ராய��க்�ம். 

��ம்பத்�ல் ஒற்�ைம ���ம் �ைலயாமல்
இ�ந்த�. பணக்காரரக்ள் அவ�ைடய நிைலைய�ம்
ஒ�ங்ைக�ம் கண்� பாராட�்னாரக்ள். எவ்வள�
�ராயமானா�ம், ��ம்ப நிரவ்ாகம் அைனத்ைத�ம் தம்
ைக�ல் ைவத்�க் ெகாண்� வய� வந்த �ள்ைளகைள
அடக்�யா�ம் தந்ைதயர ்பலர ்தா�ம் �கம் ெபறாமல்,
தம் ��ம்பத்�ன�க்�ம் சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்காமல்
வாழ்வ� உலக இயல்�. ��ம்பப் ெபா�ப்�
இத்தைகயெதன்� அ�யாத அந்தப் �ள்ைளகள் தம்
தந்ைதயார ் காலத்�ற்�ப்�ற� அ�படட்
பழக்க�ல்லாைமயால் ��ம்பத்ைத நன்றாக நடத்�
வரத் ெதரியாமல் �ன்���றாரக்ள். இத்தைகய
கஷ்டங்கைள நிைனத்ேத �தம்பர உைடயார ் தம்
�ள்ைளக�ம் மாப்�ள்ைளக�ம் ��ம்ப நிரவ்ாகத்ைதத்
தனித்தனிேய நடத்� வ�ம்ப� ஏற்பா� ெசய்தார.்
அதனால் அவரக்�ம் உைடயா�ம் கவைல�ன்�
வாழ்ந்� வந்தனர.் 



�வ பக்�ச ் ெசல்வராத�ன் 'நந்தனார ் சரித்�ரம்'
ேகடப்�ல் அவ�க்� அ�க ஆவல் இ�ந்த�.
அசச்ரித்�ரம் ெதாடங்�ய நாள் �தல் �னந்ேதா�ம்
தவறாமல் வந்� ேகட�்ச ்ெசல்வார.் அவ�ைடய ெநஞ்சம்
நந்தனார ் சரித்�ரத்ைதக் ேகட�் உ��ய�. �தல்
நாளில் �ரசங்கம் ��ந்த�டன் அவர ் என்
தந்ைதயாரிடம் வந்� பணிந்தார.் "��ைப ைவக்க
ேவண்�ம்; அ�ேயன் ஒவ்ெவா� நா�ம் வந்� ேகட�்ப்
ேபாேவன்" என்� ெசால்� �ைட ெபற்�ச ் ெசன்றார.்
�றந்த ெசல்வ�ம் ெசல்வாக்�ைடய வ�மா�ய அவர,்
அவ்வள� பணிேவா� இ�ந்த� எங்க�க்�ம் �ற�க்�ம்
ெபரிய ஆசச்ரியத்ைத �ைள�த்த�. அவ�க்� ஒ�
��ைர உண்�. எங்�ம் அதன்ேமல் ஏ� வ�வார.்
ஒவ்ெவா� நா�ம் அவர ் வந்� என் தந்ைதயாைர
வணங்��ட�்ச ் ெசல்வார.் சரித்�ரம்
நைடெப�ம்ெபா�� அவர ் கண்ணீர ் வார
ெமய்��ரக்்கப் பரவசமா�க் ேகடப்ார.் �தம்பரத்�ன்
ெப�ைமைய�ம் அந்த ஸ்தலத்�ற்�ச ் ெசல்ல
ேவண்�ெமன்� ஏங்� நின்ற நந்தனார� பக்�த்
�றத்ைத�ம் ேகடக்க் ேகடக் அவேர நந்தனாராகத்
ெதாடங்�னார.் 

"�ல்ைல �ல்ைல ெயன்றாற் �ற� 

இல்ைல இல்ைல என்� மைறெமா��ம்" 

என்ற �ரத்்தனத்ைத அவர ் ெசால்�க்
ெகாண்ேட��ப்பார;் கண்ணீர ் ��வார.் யாேர�ம்
அவ�ைடய ெபயைரக் ேகடட்ால், "என் ெபயர ்�ல்ைல "
என்� ெசால்வார.் �தம்பர�ம் �ல்ைல�ம் ஒன்றா��ம்
'�ல்ைல' என்ற ெசால்ைலச ் ெசால்�ம்ேபா� அவர ் ஒ�
தனி இன்பத்ைத அ�ப�த்தார.் நந்தனார,் எப்ெபா��ம்
�ல்ைல ஸ்தலத்ைதப் பற்�ய ஞாபகத்�ேல எவ்வா�
தம்ைமேய மறந்தாேரா, அந்த நிைலக்�ச ் �தம்பர
உைடயா�ம் வந்� ெகாண்��ந்தார.் அதற்��ன் அவர்
பல �வ ஸ்தலங்கைளத் தரி�த்தவேரயானா�ம்
நந்தனார ் சரித்�ரத்ைதக் ேகடட் �ன்� அவ�க்�ச்



�தம்பரத்�ல் ���யான பற்� உண்டா�ற்�.
சரித்�ரம் நிைறேவ�ய�டன் �தம்பரம் ெசன்� அங்ேக
அ�ப� �பா�ல் ேசாம வாரக் கடட்ைள நடத்�ம்ப� ஒ�
��தர ் �கமாக ஏற்பா� ெசய்� அந்த வட�்
வ�வதற்�ரிய �தைல�ம் ெகா�த்��ட�் வந்தார.் 

�தம்பர உைடயா�க்� என் தந்ைதயாரிடம் பக்�
அ�கமா�ற்�. அ�க்க� வந்� வணங்� ஏதாவ�
ெசால்லச ்ெசால்�க் ேகட�்�ட�்ச ்ெசல்வார.் நந்தனார்
சரித்�ரம் நிைறேவ�யேபா� உைடயார ் �� �பாய்
அளித்தார.் அன்��ம் அய�ரி��ந்த தம்�ைடய
பந்�க்களிடத்�ம் நண்பரக்ளிடத்�ம் அைழத்�ச ்ெசன்�
உ�தமான வ�ம்ப�கைளச ்ெசய்�த்தனர.் இயல்பாகேவ
அந்தப் பக்கங்களி�ள்ளவரக்ள் எந்ைதயாரிடம் அன்�
�ண்� ஆதரித்தனர.் �தம்பர உைடயா�ைடய பழக்கம்
அந்த ஆதரைவப் �ன்�ம் ெப�கச ்ெசய்த�. 

ஜகந்நாத உைடயார் 

அ க்காலத்�ல் '�� ஆலந்�ைற' என்�ம் ஸ்தலத்�ல்
ேகா�ல் தரம்கரத்்தாவாக இ�ந்த ஜகந்நாத உைடயார்
என்பவர ் எந்ைதயாைர அக்ேகா��க்� அைழத்�ச்
ெசன்� தரிசனம் ெசய்�த்� என் �வாகச்
ெசல�க்ெகன்� ஐம்ப� �பாய் அளித்தனர.் 

களத்�ரில் இ�ந்தேபா� என் தாயா�க்� �டக்�
ஜ்வரம் வந்� �ல நாள் கஷ்டப்படட்ார.் அப்பால்
தாளம்ைமயால் �ல நாள் �ன்�ற்றார.் அக்காலங்களில்
நாேன சைமயல் ெசய்ேவன்; என் தாயா�க்� ேவண்�ய
பணி�ைடகைள�ம் ெசய்� வ�ேவன். 

கார�்� ெசன்� வந்த� 

களத்�ரி��ந்� கார�்���ள்ள அன்பரக்ைளப்
பாரக்்�ம் ெபா�ட�் �ண்�ம் அவ்��க்�ச ்ெசன்ேறாம்.
அங்ேக �ல நாள் தங்�ேனாம். அவ்�ரினர ் ஐம்ப�
�பாய் என் �வாகச ்ெசல�க்காக அளித்தாரக்ள். �ன்�
களத்��க்ேக வந்� ேசரந்்ேதாம். 



�வாக �யற்� 

என் தந்ைதயார ் இைட�ைடேய ெபண்
பாரப்்பதற்காகப் பந்�க்க�ள்ள ெவளி�ரக்�க்�ச்
ெசன்� �சாரித்�க் ெகாண்� வ�வார.் நா�ம் என்
தாயா�ம் களத்�ரில் இ�ந்ேதாம். நான் வழக்கம்
ேபாலேவ த�ழ் �ல்கைளப் ப�த்�க் ெகாண்� வந்ேதன்.
'நமக்� ஏற்ற ஆ�ரியர ் ஒ�வ�ம் �ைடக்க�ல்ைலேய!'
என்ற எண்ணம் எனக்�ண்டா� நாள் ஆக ஆக
அ�கரித்த�. எனக்� �வாகம் ெசய்�க்�ம் �யற்��ல்
என் தந்ைதயா�ம் ��ய தந்ைதயா�ம்
ஈ�பட�்�ந்தனெரன்பைத அ�ந்தேபா� எனக்�ச்
சந்ேதாஷ�ம் உண்டாக�ல்ைல; வ�த்த�ம்
உண்டாக�ல்ைல. �வாகம் பண்ணிக் ெகாண்�
'��கஸ்தன்' என்ற ெபயர ் வாங்�க் ெகாள்வ�ல்
அக்காலத்�ல் ஒ� ெபரிய ெகௗரவம் இ�ந்த�. ப�னா�
வய�ைடய ஒ�வன் �வாகமாகாமல் �ரமசாரியாக
இ�ந்தால் ஏேதா ெபரிய �ைற�ைடயவைனப் ேபால
அக்காலத்தவர ்எண்ணினாரக்ள். 

காலத்�ன் ேபாக்ேகா� கலந்� வா�ம்
மனிதரக்�ைடய ெகாள்ைககள் என்�ம் நிைலயாக
நிற்ப�ல்ைல. அந்தக் காலத்�ல் எைதக் ெகௗரவெமன்�
நிைனத்தாரக்ேளா அைதேய இக்காலத்�ல்
ைபத்�யக்காரத்தனம் என்� நிைனக்�ேறாம்.
அெகௗரவமான ெசயல் என்� எைத �ன்� நிைனத்�
�லக்�னாரக்ேளா அைதேய ெகௗரவம் என்� இப்ேபா�
ேமற்ெகாள்��ேறாம். 

என் தகப்பனார ்பல மாதங்களாகப் ெபண் ேத�னார:்
பல ஜாதகங்கைளப் பாரத்்தார.் ஒன்�ம் ெபா�த்தமாக
இல்ைல. ஒ�வா� �வாகச ் ெசல�க்� ேவண்�ய
ெபா�ைளச ் ேசகரித்� ைவத்�க்ெகாண்ட அவ�க்�
அப்ேபா� 'ெபண் �ைடக்க�ல்ைல' என்ற �ந்தைன
அ�கமா�ற்�. எனக்� �ைர�ல் �வாகமாகா�டட்ால்
ஏேதா ெபரிய நஷ்டம் வந்���ம் என்ப� ேபான்ற
நிைன� அவ�க்� இ�ந்த� ேபா�ம்! நாங்கள் ஸ்�ரமாக



ஓர ் ஊரில் வாழ�ல்ைல; நாேனா ேமற்ெகாண்�
த�ைழத் ��ப்� உண்டா�ம்ப�
கற்�க்ெகாள்ள�ல்ைல; எங்கள் வாழ்க்ைக�ல் எந்த
வைகயான நிைல�ம் உண்டாக�ல்ைல. இைவக�க்�
இைடேய �ன்�ம் �ல வ�ஷங்கள் கல்யாணம்
ெசய்யாமேல இ�ந்தால் ஒ� �ைற�ம் ேநரப்
ேபாவ�ல்ைல . இந்த நிைல�ல் நான் �ரமசாரியாக
இ�ப்ப� ஒ� ெப�ங்�ைறயாக என் தந்ைதயா�க்�த்
ேதாற்�யதற்�க் காரணம் அந்தக் காலத்���ந்த
வழக்கந்தான். 

�வாக நிசச்யம் 

எங்ெகங்ேகா ேத�ய �ற� கைட��ல் எங்கள்
ஊ�க்�ப் பக்கத்�ல் உள்ள மாளா�ரத்�ல் ஒ�
ெபண்ைணப் பாரத்்� ஜாதகம் ெபா�ந்�வைத உணரந்்�
நிசச்யம் ெசய்� என் தந்ைதயார ் எங்க�க்�த்
ெதரி�த்தார.் மாளா�ரத்�ல் எங்க�க்�ப் பரம்பைரப்
பந்�வா�ய கணப� ஐயெரன்பவ�ைடய �மாரி
'ம�ராம்�ைக' ெயன்ற ெபண்ைண எனக்� �வாகம்
ெசய்� ைவக்கத் �ரம்ானித்தாரக்ள். கணப� ஐய�ம்
அவ�ைடய தந்ைதயாரா�ய ஐயாைவயெரன்பவ�ம்
த��ல் பழக்க�ைடயவரக்ள். நான் த�ழ் ப�த்�
வ��ேறெனன்ற�ந்�, 'எப்ப�யாவ� ைபயன்
�ைழத்�க்ெகாள்வான்' என்� நம்�ப் ெபண்ைணக்
ெகா�க்கச ் சம்ம�த்தாரக்ள். "அந்தப் �ள்ைள பாரக்்க
ல�ணமா��க்�றான்; தைல நிைறயக் ���
இ�க்�ற�: நன்றாகப் பா��றான்" என்� அந்த
�ட�்��ந்த ��ய ெபண்பாலார ்��ப்�யைடந்தனர.் 

ஐயாைவயர ் தஞ்சா��க்�க் �ழக்ேக�ள்ள
�டை்ட�ல் கரண்மாக இ�ந்தார.் அவ�ைடய �த்த
�மாரர ் கணப� ஐயர.் அவரக்ள் எங்கைளக் காட�்�ம்
நல்ல நிைல�ைடயவரக்ள். �ஸ்���ம் உண்�; அவரக்ள்
�� ஒன்�தான் அவ்�ரில் அக்காலத்�ல் மா�யாகக்
கடட்ப்பட�்�ந்த�; அதற்� 'மா�யாம்' (மா�யகம்) என்�
ெபயர.் என் தந்ைதயா�ைடய �வ பக்��ம்



நல்ெலா�க்க�ம் �க�ேம அவரக்ைளக் கவரந்்தன.
அதனால் இந்த �வாகம் ெசய்வ�ல் அவரக்ள் �ரணமான
��ப்� உைடயவரக்ளாக இ�ந்தாரக்ள். 

�தம்பர உைடயார் ெசய்த உத� 

� வாகச ் ெசல�க்� இ��� �பா�ம், �ைறச்
�ற்றாைட �த�யவற்�ற்காக �ப்பத்ைதந்� �பா�ம்,
நைகக்காக �பாய் �ற்ைறம்ப�ம் என் தந்ைதயார்
கணப� ஐயரிடம் அளிப்பதாக வாக்களித்தார.் ேம�ம்,
��கப்�ரேவசம் �த�யவற்�ற்�ரிய ெசல�க்� ேவ�
பணம் ேவண்���ந்த�. தம் ைக���ந்த
பணத்ைத�ம் ஆகேவண்�ய ெசலைவ�ம் கணக்�ட�்ப்
பாரத்்தேபா� �ன்�ம் �ற்ைறம்ப� �பாய் இ�ந்தால்
கஷ்ட�ல்லாமல் இ�க்�ெமன்� என் தந்ைதயா�க்�த்
ேதான்�ய�. �ன்� மறவனத்தம் ெசன்� �தம்பர
உைடயாைர அ�� இந்த �ஷயத்ைதக் ��னார.் என்
�வாகம் நிசச்யமான� ெதரிந்� அவர ் �க�ம்
சந்ேதாஷமைடந்தேதா�, "பணத்ைதப் பற்� நீங்கள் ஏன்
கவைலப்பட ேவண்�ம்? நடராஜ �ரத்்��ன்
��வ�ைளப்ெபற்ற தங்க�க்� எ�தான் �ைடக்கா�?"
என்� ெசால்�த் தந்ைதயாைரத் தம்�ைடய எ��சச்ந்
ேதாடட்த்�ற்� அைழத்�ச ்ெசான்றார.் அவர ்தம் ம��ல்
ைவத்��ந்த தம் பாக்�ப் ைபைய எ�த்தார.் அ���ந்�
�� �பாைய எ�த்�க் ெகா�த்�, "இைத
ைவத்�த்ெகாள்�ங்கள். ��ரத்்தத்�ன் ேபா� ஐம்ப�
�பாய் த��ேறன். இன்�ம் ேவண்���ந்தா�ம்
ெகா�க்�ேறன்" என்றார.் அைதப் ெபற்�க்ெகாண்�
கல்யாணத்�ற்� வந்� �றப்�க்க ேவண்�ெமன்�
எந்ைதயார ் அவரிடம் ��னார.் "அவ�யம் வந்�
ேச��ேறன். என் தந்ைதயா�க்�த் �� வ��ற�. அைத
நடத்��ட�்ப் �றப்பட�் வ��ேறன். வ�ம்ேபா� பணம்
ெகாண்� வ��ேறன். தாங்கள் கவைலப்பட ேவண்டாம்.
சந்ேதாஷமாகப் ேபாய் வா�ங்கள்" என்� உைடயார்
�ைடயளித்தார.் 



எந்ைதயார ் என்ைன�ம் தாயாைர�ம்
களத்�ரி��ந்� அைழத்�க்ெகாண்� உத்தமதான�ரம்
வந்� ேசரந்்தார.் 
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எ� க�யாண� 
க ல்யாணத்�ற்� ேவண்�ய ஏற்பா�கெளல்லாம்

மாளா�ரத்�ல் நிகழ்ந்தன. பந்� ஜனங்கள் பல
ஊரக்ளி��ந்� வந்� ��னர.் ர�ல் வண்��ன் ேவகம்,
பஸ்�ன் ேவகம் �த�யவற்ைறக் கண்ட�யாத அந்த
நாடக்ளில் கல்யாண ஏற்பா� �ைர�ல் நைடெபறா�:
ெமல்ல ெமல்ல நைடெப�ம். கல்யாணத்�ற்� ஒ�
மாதத்�க்� �ன்��ந்ேத ேவண்�ய காரியங்கள்
ஆரம்பமா���ம். ஒ� மாதத்�க்� ேமல் ��ம்பம்
கல்யாண �யற்��ல் ஈ�பட�்�க்�ம். 

இன்�ம் அன்�ம் 

இக்காலத்�ேலா எல்லாம் ேவகம். �தல் நாள்
கல்யாணம் நிசச்யமாவ�ம், ம�நாள் கல்யாணம்
நைடெப�வ�ம், �ன்றாம் நாள் கல்யாணம் நைடெபற்ற
அைடயாளேம மைறவ�ம் இந்த நாள் காட�்கள்.
��ரத்்த பத்�ரிைக�ல் சம்�ரதாயத்�ற்�க்�ட நான்�
நாள் �ன்னதாக வரேவண்�ெமன்� எ��வ�ல்ைல.
கல்யாணேம ஒ� நாளில் நிைறேவ�ம்ேபா�
��ந்�னரக்ள் நான்� நாள் வந்� தங்� என்ன
ெசய்வ�? 

அந்தக் காலத்�ல் ஒ� ��ம்பத்�ல் கல்யாணம்
நடப்பதா��ந்தால் ஒ� மாதத்�க்� �ன்ேப �ல
பந்�க்கள் வந்� ��வாரக்ள். ஒ� வாரத்�க்� �ன்�
பலர ் வ�வாரக்ள். வந்தவரக்ள் தாங்கள் உபசாரம்
ெப�வ�ல் க�த்�ைடயவரக்ளாக இ�க்கமாடட்ாரக்ள்.
தங்கள் தங்களால் இயன்ற உத�கைள வ�ந்�
ெசய்வாரக்ள். பந்தற்கால் ந�வ�, பந்தல் ேபா�வ�,
பந்தைல அலங்கரிப்ப� �தல் கல்யாணம் ஆன �ற�



பந்தல் �ரிக்�ம் வைர�ல் நடக்�ம் காரியங்களில்
ஊரின�ம் கல்யாணத்�ற்காக வந்தவரக்�ம் கலந்�
உத� �ரிவாரக்ள். கல்யாண �ட�்ன் அகலத்�ற்�த்
ெத�ைவயைடத்�ப் பந்தல் ேபா�வாரக்ள்.
ெபண்மணிகள் சைமயல் ெசய்தல், பரிமா�தல்,
ஒ�வைரெயா�வர ்அலங்கரித்தல் �த�ய உத�கைளச்
ெசய்வாரக்ள். ஆத�ன் ேவைலகைளச ் ெசய்வதற்காக
ேவ� மனிதரக்ைளத் ேத� அைலய ேவண்�ய �ரமம்
இரா�. எல்ேலா�ம் ேசரந்்� ஈ�ப�வதனால் எவ�ம்,
"எனக்� உபசாரம் ெசய்ய�ல்ைல " என்� �ைற �ற
இட�ரா�. ஆ��ம் சம்பந்�க�க்�ைடேய
மனஸ்தாபம் ேநரவ்� எங்�ம் இ�ந்த�.
கல்யாணெமன்றால் சம்பந்�ச ் சண்ைட�ம் ஒ�
நிகழ்ச�்யாகப் ேபாய்�டட்�. 

�ராமத்தா�ைடய ஒற்�ைம�ம் உபகார �ந்ைத�ம்
கல்யாணத்ைதப் ேபான்ற �ேசஷ காலங்களில் நன்றாக
ெவளிப்ப�ம். பணச ் ெசல� இந்தக் காலத்�ற்ேபால
அவ்வள� அ�கம் இரா�. இந்தக் காலத்�ல்
ெசல�க�க்�ப் ��ய ��ய �ைறகள்
ஏற்பட�்�க்�ன்றன. உண� வைககளில் இப்ேபா�
நைடெப�ம் ெசலைவக் ெகாண்� அக்காலத்�க்
கல்யாணங்கள் பலவற்ைற நடத்��டலாம்.
�ராமங்களில் �ைள�ம் காய்க�க�ம், பழவைகக�ம்
��ந்�க்� அக்காலத்�ல் உபேயாகப்படட்ன.
இப்ேபாேதா, இங்��ஷ் ெபயரால் வழங்�ம்
காய்க�க�ம், �ந்�ஸ்தானிப் ெபயரால் வழங்�ம்
ப�ய வைகக�ம், ேமல் நாட�்��ந்� தகர
டப்பாக்களில் அைடத்� வ�ம் பழங்க�ம் கல்யாண
��ந்�க்� இன்�யைமயாத ெபா�ள்களா��டட்ன.
மற்ற �ஷயங்களில் பல ேதச ஒற்�ைம
ெதரியா�டட்ா�ம் பணம் ெசல�ட�் வாங்�ம்
ெபா�ள்களில் பல நா�க�ம் சம்பந்தப்ப��ன்றன. 

ஊரவ்லம் நடத்�வ�ல் எத்தைன ெசல�! ேமாடட்ார்
வாகனத்ைதேய �ஷ்ப வாகனமாக மாற்����ன்றனர!்
�ல மணி ேநரம் �றத் ேதாற்றத்ைத மாத்�ரம் த�ம் அந்த



வாகனத்�ற்� எவ்வள� அலங்காரங்கள்! எவ்வள�
ேப�ைடய உைழப்�! ேகா�ல்களில் உத்ஸவ
�ரத்்�க�க்�ச ் ெசய்�ம் �ஷ்பாலங்காரம்
கல்யாணத்�ல் ெசய்யப்ப��ன்ற�! அதற்� ேம�ம்
ெசய்�றாரக்ள். 

இவ்வள� ெசல� ெசய்� நைடெப�ம்
கல்யாணத்�ல் ��ந்�னரக்ள் வ�வ�ம் ேபாவ�ம்
ெவ�ம் சம்�ரதாயமா��டட்ன. கல்யாணம் எல்லாம்
நிைறேவ�ய �ற� கணக்�ப் பாரக்்�ம் ேபா�தான்
வ�� ப�ெரன்�ற�. சந்ேதாஷத்ைத ேம�ம் ேம�ம்
உண்டாக்க ேவண்�ய கல்யாணமான�, �ல இடங்களில்
கண்ைண ��க்ெகாண்� ெசய்�ம் பணச ் ெசல�
காரணமாகக் கடைன�ம் அதனால் �ன்பங்கைள�ம்
�ைள�க்�ன்ற�. கல்யாணத்தால் கஷ்டத்ைத
�ைலக்� வாங்�க்ெகாண்ட ��ம்பங்கள்
இத்த�ழ்நாட�்ல் எவ்வள� இ�க்�ன்றன! 

அக்காலத்�ல் �ல வைகயான ெசல�கள்
�ைறந்��ந்தன. �தல் நாள், நிசச்யதாம்�லம்
வழங்கப்ெப�ம். �தல் நாள் இர�, கல்யாணம்
ெசால்வ�ம், மாப்�ள்ைளைய அைழப்ப�ம் அைவ
காரணமாக ேந�ம் ெசல�க�ம் ெப�ம்பா�ம் இல்ைல .
கல்யாணத்��ம் பந்தல் ெசல�, �ரி த�ைண, ேமளம்
�த�ய ெசல�களில் �ள்ைள �டட்ா�ம் ெபண்
�டட்ா�ம் பா�ப் பா� ஏற்�க்ெகாள்வாரக்ள். நான்காம்
நாள் நைடெப�ம் �ராமப் �ரத�ணச ் ெசல�
��வ�ம் �ள்ைள �டட்ா�ைடய� . 

ேபாஜனக் �ரமம் 

காைல�ல் காப்� என்ப� அக்காலத்�னர்
அ�யாத�. �வரம் ப�ப்�ப் ெபாங்க�ம் பரங்�க்காய்க்
�ழம்�ேம காைல ஆகாரம்: க�வடாம், அப்பளம்,
வற்றல்கள் இைவ அந்த ஆகாரத்�க்�ரிய
�யஞ்சனங்கள். �லர ் பைழய�ம் உண்ப�ண்�.
ஆண்�ல் இைளய ெபண்மணிக�ம் அவற்ைற



உண்பாரக்ள். �ற்பக�ல் இைடேவைளச ் �ற்�ண்�
உண்�ம் வழக்க�ம் அக்காலத்�ல் இல்ைல.
�ழந்ைதகள் ப�த்தால் அன்னம் உண்பாரக்ள்.
மத்�யான ��ந்�க்�ப் �ன் இராத்�ரிப்
ேபாஜனந்தான். பன்னிரண்� மணிக்�ப் �றேக பகற்
ேபாஜனம் நைடெப�ம். ெபரியவரக்ள் தாங்கள்
ெசய்யேவண்�ய �ைஜ �த�யவற்ைற நிைறேவற்�ய
�ன்ேப இைல ேபா�வாரக்ள். எல்ேலா�ம் ஒ�ங்ேக
உண்பாரக்ள். இக்காலத்ைதப்ேபால, வந்தவரக்ள் தங்கள்
தங்கள் மனம் ேபானப� எந்த ேநரத்��ம் வ�வ�ம்
உள்ேள ெசன்� இைல ேபாடச ் ெசய்� அ�காரம்
பண்�வ�ம் இல்ைல . அப்பளம், ஆம வைட, ேபாளி
என்பைவகேள அக்காலத்�ப் ப�யங்கள். 

கல்யாணம் நைடெப�ம் நான்� நாடக்ளி�ம்
ஒவ்ெவா� ேவைள��ம் ேபாஜனத்�ற்� ஊரி�ள்ள
எல்ேலாைர�ம் அைழப்பாரக்ள். யாவ�ம் ��த்த
ேநரத்�ல் வந்���வாரக்ள். 

நலங்� �த�யன 

கா ைல-மாைலகளில் நடக்�ம் ஊஞ்ச��ம்
�ற்பக�ல் நைடெப�ம் நலங்� �த�ய
�ைளயாட�்க்களி�ம் ெபண்மணிகள் ��கலத்�டன்
ஈ�ப�வாரக்ள், ��ரந்்த �ராய�ைடயவரக்ள் ஓரத்�ல்
உடக்ாரந்்�ெகாண்� பாரத்்�க் களிப்பாரக்ள். ெபண்
கட�்�ல் பா�பவரக்�ம், �ள்ைள�ன் கட�்�ல்
பா�பவரக்�ம் வழக்கமாகப் பா�வ�ம் �ராமப்
பாட�்க்கைளப் பா�வாரக்ள். ெப�ம்பான்ைமயான
பாட�்க்கள் த�ழாகத்தான் இ�க்�ம். ஒவ்ெவா� நா�ம்
காைல��ம் மாைல��ம் பன்னாங்�ப் பல்லக்�ல்
(வைள�ப் பல்லக்�ல்) ஊரவ்லம் நைடெப�ம். கைட�
நாள் ஊரவ்லத்�ல் மத்தாப்�ம் ��வாண�ம்
��வாரக்ள். �� �ள்ைளகேள அவற்ைற ��வாரக்ள்.
ஊரவ்லத்�ன்ேபா� ஒவ்ெவா� �ட�்ற்�ம் தாம்�லம்
அளிப்பாரக்ள். ஒ� �ட�்�ள்ள ��த்தனத்�ற்� ஏற்றப�
ெகாடை்டப் பாக்ைகக் கணக்�ப் பண்ணிப்



ேபா�வாரக்ள். அதற்�த் '�ண்ைணப் பாக்�' என்�
ெபயர.் அதைன வழங்கா�டட்ால் �ட�்க்கார�க்�க்
ேகாபம் வந்���ம். ��ரத்்த காலத்�ல் பழம்,
ெவற்�ைலப் பாக்�த் த�வாரக்ள், மரியாைதக்� ஒ�
மஞ்சள் ��ய ேதங்காையத் தாம்பாளத்�ல்
ைவத்��ப்பாரக்ள், தாம்�லத்ைதப் பஞ்சா� ெசால்�க்
ெகா�ப்பாரக்ள். ெகா�க்�ம்ேபா� மஞ்சள்,
ேதங்காையக் ெகட�்யாகப் ��த்�க்ெகாள்வாரக்ள்.
ேதங்காைய எ�த்�க்ெகாள்�ம் வழக்க�ல்ைல.
உபநயனத்�ல்தான் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ேதங்காய்
வழங்�வ� ெப�ம்பான்ைமயான வழக்கம். ��
ைபயன்கள் ெகாடை்டப் பாக்�கைள ஒ�வ�ம்
அ�யாமல் ���க்ெகாண்� ேபாய் மாம்பழக்காரி�டம்
ெகா�த்� மாம்பழம் வாங்�த் �ன்பாரக்ள். இந்தக்
ெகாடை்டப் பாக்� �யாபாரத்ைத எ�ரப்ாரத்்ேத �ல
மாம்பழக் �ைடக்காரிகள் கல்யாண �ட�்க்� அ��ல்
வந்� காத்��ப்பாரக்ள். 

நான்காம் நாள் இர�ல் நைடெப�ம்
ஆ�ரவ்ாதத்�ற்�ப் பந்�க்களி�ம் ஊரினரி�ம்
அைனவ�ம் வரேவண்�வ� அவ�யம். இல்லா�டட்ால்,
ெபரிய மனஸ்தாபங்கள் ேந�ம். அதனால் �லர ்வரைவ
எ�ரப்ாரத்்� ஆ�ரவ்ாதத்ைதத் தாமதப்ப�த்�வாரக்ள். 

�ேநாத நிகழ்ச�்தான் 

எனக்� அப்ேபா� ப�னான்காம் �ராயம் நடந்�
வந்த�. கல்யாணப் ெபண்ணின் �ராயம் எட�்.
கல்யாணப் ெபண்ைணக் கல்யாணத்�ற்� �ன்�
�ள்ைள பாரப்்பெதன்ற வழக்கம் அக்காலத்�ல்
ெப�ம்பா�ம் இல்ைல. எல்லாம் ெபரியவரக்ேள பாரத்்�த்
�ரம்ானம் ெசய்வாரக்ள். நான் கல்யாணப் ெபண்ைண
அதற்��ன் சாதாரணமாகப் பாரத்்��ந்ேதேனயன்�ப்
பழ�ய�ல்ைல; ேப�ய��ல்ைல. எங்கள் இ�வ�க்�ம்
கல்யாணம் ஒ� �ேநாத நிகழ்ச�்யாகத்தான்
ேதாற்�ய�. எங்க�க்� உண்டான சந்ேதாஷத்ைத�ட



அ�கமான சந்ேதாஷம் எங்கைள ஆட�் ைவத்�
ேவ�க்ைக பாரத்்த ��ந்�னரக்�க்� உண்டா�ற்�. 

எங்கள் ஊர ் வழக்கப்ப� கல்யாணத்�ற்� �ன்
�வாலயத்�ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள �நாயக�க்� நிைற
பணி நைடெபற்ற�. �நாயக �ரத்்��ன் ����வம்
��வைத�ம் சந்தனத்தால் மைறத்� ��வாரக்ள்.
அதற்காக ஊரினர ் யாவ�ம் வந்� சந்தனம்
அைரப்பாரக்ள். ஊரில் ெபா�வாக ஒ� ெபரிய
சந்தனக்கல் இதற்காகேவ இ�க்�ம். அைதக் ெகாணரந்்�
ைவத்� அ��ல் இரண்� க�ளி ெவற்�ைல�ம் �வ�ம்
ைவத்���வாரக்ள். ெபா� மடை்ட�ம் ைவப்ப�ண்�.
சந்தனம் அைரக்க வ�பவரக்ள் அவற்ைற அ�க்க�
உபேயாகப்ப�த்�க்ெகாண்� தங்கள் ைகங்கரியத்ைதச்
ெசய்வாரக்ள். 

அ�ேஷக ஆராதைனக�க்�ப் �ற� நிேவதனமான
பழங்க�ம், �ண்டல் வைடப்ப�ப்� ேமாதகம்
�த�யைவக�ம் �நிேயாகம் ெசய்யப்ப�ம். ேமாதகம்
ஒ� மாம்பழ அள� இ�க்�ம். ஒவ்ெவா� ெபா�ைள�ம்
இன்னார ் இன்னாேர �நிேயா�க்க ேவண்�ெமன்ற
வைரயைற உண்�. அவரக்ள் ஊரி��க்�ம் காலங்களில்
அந்த �நிேயாகத்ைதத் தவறாமல் ெசய்� வ�வாரக்ள்.
இந்த நிைறபணிேயா� எங்கள் �ட�்�ம் ெபண்
�ட�்�ம் �லெதய்வ சமாராதைனக�ம் நைடெபற்றன. 

என் கல்யாணம் அந்தக் காலத்�ற்ேகற்ப
�மரிைசயாகேவ நைடெபற்ற�. 

�ளங்களி�ம் வாய்க்கால்களி�ம் நிைறய ஜலம்
இ�ந்த�. ஆத�ன் ��ந்�னரக்ள� ஸ்நானம் �த�ய
ெசௗகரியங்க�க்�க் �ைற� ேநர�ல்ல. நலங்�
நைடெபற்றெபா�� நாேன பத்�யங்கள் ெசான்ேனன்.
அவற்ைற என் ��ய பாடட்னாரா�ய ஐயாக்�ட�் ஐயர்
எனக்�ச ்ெசால்�த் தந்தார.் எங்கள் �ல ��வா�ய ஐயா
வாத்�யாெரன்பவர ் எல்லா ைவ�க காரியங்கைள�ம்
�ைறப்ப� நடத்�ைவத்தார.் 



�தம்பர உைடயார் வ�ைக 

� பவ வ�ஷம் ஆனி மாதம் 4-ஆம் ேத� (16-6-1868)
என் �வாகம் நடந்த�. அன்� இர� மறவனத்தம் �தம்பர
உைடயார ் ��ைர �� ஏ� வந்� ேசரந்்தார.் அவர்
�வாகத்�க்� �தல் நாேள வந்��ப்பார.் அவர்
தந்ைதயா�க்� அன்� �� யாைகயால் அைதச்
ெசய்��ட�் �வாக �னமா�ய ம�நாள் காைல�ல்
�றப்பட�் இர� மாளா�ரம் வந்தார.் வந்த�டேன என்
தந்ைதயாைரக் கண்� தாம் �ன்ேப
வாக்களித்��ந்தப� ஐம்ப� �பாய் அளித்தார.் தக்க
சமயத்�ல் அவர ் ெசய்த உபகாரத்ைதப் ெபற்� என்
தந்ைதயார ்�க்க நன்� பாராட�்னார.் 

அவர ் ��ைர�ன் �� ஏ� வந்� இறங்�யேபா�
அவர ் ஒ� ெபரிய ெசல்வெரன்பைதக் கல்யாணத்�க்�
வந்��ந்தவரக்ள் அ�ந்�ெகாண்டனர.் அவர்
கலகலெவன்� பணத்ைத எ�த்�க் ெகா�த்தேபா�
எல்ேலா�ம் ஆசச்ரியப் படட்னர.் என் தந்ைதயார ்�க்க
ெசல்வாக்�ைடயவெரன்ற எண்ணம் அவரக்�க்�
அப்ேபா� உண்டா�ற்�. அரி��ர ் �த�ய
இடங்களி��ந்�ம் �ல ேவளாளச ் ெசல்வரக்ள்
வந்��ந்தாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் தங்களால் இயன்ற
உத�கைளச ் ெசய்தாரக்ள். அவரவரக்�க்� ஏற்றப�
உபசாரங்கள் நைடெபற்றன. 

எந்ைதயாரிடம் அவரக்ள் காட�்ய மரியாைதையக்
கண்ட என் மாமனா�ம் அவைரச ்சாரந்்தவரக்�ம், "நல்ல
இடத்�ல்தான் நாம் சம்பந்தம் ெசய்��க்�ேறாம். ெபரிய
ம�ஷரக்ெளல்லாம் இவ�க்�ப் பழக்கமாக
இ�க்�றாரக்ள். நம் மாப்�ள்ைளக்�க் �ைற� ஒன்�ம்
இல்ைல" என்ற ைதரியத்ைத அைடந்தாரக்ள். 

��கப் �ரேவசம் 

கல்யாணம் நான்� நாள் நைடெபற்ற�.ஐந்தாம்நாள்
மாைல�ல் உத்தமதான�ரத்�ல் எங்கள் �ட�்ல் ��கப்
�ரேவசம் நைடெபற ஏற்பாடா���ந்த�. அன்�



�றப்பட ேவண்�ய சமயத்�ல் இ��ட�ம் �ன்ன�ட�ம்
ெபரிய மைழ வந்��டட்�. நாங்கள் மாளா�ரத்���ந்�
�றப்பட�் உத்தமதான�ரம் ெசல்ல ேவண்�ம். ெபண்
�ட�்க்காரரக்ள், *மைழ�ல் �றப்பட�்ப் ேபாகக்�டா�"
என்றனர.் மைழ நின்ற �ற�ம் ெசல்வைதத் த�த்தனர.்
என் தகப்பனாேரா �க�ம் �ரிவான ஏற்பா�கைளச்
ெசய்��ந்தார:் �ேசஷமான உண� வைககைளச்
�த்தம் ெசய்�த்��ந்தார.் அவ்வள�ம்
�ணா���ேமெயன்� அவர ்கவைலப்படட்ார.் 

கல்யாணத்�க்� வந்தவரக்�ள் �யாகச�த்�ரம்
��வநாத சாஸ்�ரிகெளன்பவர ் ஒ�வர.் அவர ் �றந்த
ஸம்ஸ்��த �த்�வான். �ல்லா ஜடஜ்ாக இ�ந்த பரன்ல்
�ைர என்�ம் ஐேராப்�ய கனவா�க்� ஸம்ஸ்��த
பாடம் ெசால்� வந்தவர;் ேஜா�ஷ சாஸ்�ரத்��ம்
அவ�க்�ப் பழக்கம் இ�ந்த�. அவர ்என் தந்ைதயா�க்�
நண்பர.் அவரிடம் என் தந்ைதயார,் "மைழ வந்�
நின்��டட்ேத; இப்ேபா� �ரயாணப்படக்�டாதா?"
என்� ேகடட்ார.் அவர,் "அதனால் ஒன்�ம் ெக�� இல்ைல
. நல்ல�தான்" என்� ��னார.் ெபண் �ட�்க்காரரக்ளில்
�லர ்அப்ேபா� ம�த்�க் ��னர.் உடேன சாஸ்�ரிகள்
பல வடெமா�ச ் �ேலாகங்கைள ஒன்றன்�ன் ஒன்றாக
எ�த்�ச ் ெசால்�, "மைழ வந்த� நல்ல ச�னேம;
�றப்ப�வ� நன்ைமேய" என்� நி��த்தார.் என்
தந்ைதயா�க்� அந்த மைழயால் உண்டா�ய கலக்கம்
சாஸ்�ரிக�ைடய வாரத்்ைதகளால் நீங்கேவ உள்ளம்
�ளிரந்்த�. நாங்கள் உத்தமதான �ரத்�ற்�ப்
�றப்பட�்�டே்டாம். 

��கப் �ரேவசம் �றப்பாக நிகழ்ந்த�. கல்யாணச்
�றப்�க்� ேமல் ��கப் �ரேவசச ் �றப்� அ�கமாக
இ�ந்த�. "ஊைர �ட�்ப் ேபாய்�டட்ைமயால்
இவரக்�க்�ச ் ெசௗகரியம் அ�கமா�ற்ேற ஒ�யக்
�ைறெவான்��ல்ைல" என்ற க�த்� ஊரா�க்�
உண்டா�ற்�. 

வர�ர் ேகாபால பாகவதர் 



கல்யாணம் நிைறேவ�ய �ற� �ல நாடக்ள்
உத்தமதான�ரத்�ல் தங்���ந்ேதாம். இைடேய அ��ல்
ஓர ்ஊரில் என் ேவடட்கத்� அம்மான் �ட�்ல் நைடெபற்ற
�ேசஷத்�ற்� நா�ம் ேவ� �ல�ம் ேபா��ந்ேதாம்.
என் தந்ைதயார ் மாத்�ரம் ஊரில் இ�ந்தார.் அப்ேபா�
உத்தமதான�ரத்�ல் எங்கள் �ட�்க்� எ�ர ்�ட�்ல் ஒ�
கல்யாணம் நடந்த�. அந்தக் கல்யாணத்�க்�
வர�ரி��ந்� 'ேகாபால பாகவதர'் என்�ம் ெபரியார்
தம் பரிவாரத்�டன் வந்��ந்தார.் அவர ் ஹரி கைத
ெசய்வ�ல் �க்க �கழ் ெபற்றவர.் �றந்த ஆசார
அ�ஷ்டான�ைடயவர.் அவர ் அந்தக் கல்யாணத்�ல்
ஹரி கைத நடத்�னார.் அதைனக் ேகடட் என்
தந்ைதயார,் நான் அப்ேபா� அங்ேக இல்லாத� ��த்�
வ�ந்�னார.் நான் வந்த�டன், "ேகாபால பாகவதர ்கைத
பண்ணினார.் நீ ேகட�்�ந்தால் பல �ஷயங்கைளக்
�ர�த்��ப்பாய்" என்றார.் பாகவதர ்அன்�ம் இ�ந்தார.்
நான் ெசன்� அவைரத் தரி�த்� நமஸ்காரம் ெசய்ேதன்.
பளபளெவன்ற அவர ் ��ேமனி�ம் ��� தாரண�ம்
�ள�மணி மாைல�ம் �ய உைட�ம் என் கண்கைளக்
�ளிர�்த்தன. அவ�டன் இ�ப� �ப்ப� பாகவதரக்ள்
வந்��ந்தனர.் எல்ேலா�ம் �ய்ைம�ம் பக்��ம்
உ�ெவ�த்தாற்ேபால் ேதான்�னாரக்ள். 

ேகாபால பாகவதர ் என்ைனச ் �ல �ரத்்தனங்கள்
பாடச ்ெசால்�க் ேகடட்ார.் �ல த�ழ்ச ்ெசய்�டக்ைள�ம்
அவர ் ��ப்பப்ப� ெசால்�க் காட�்ேனன். அவர்
மனம�ழ்ந்� என்ைன ஆ�ரவ்ாதம் ெசய்தார.் 

மஞ்சள் ேவஷ்��டன் 

�ல �னங்கள் உத்தமதான�ரத்�ல் இ�ந்த �ற�
என் தந்ைதயா�ம் தாயா�ம் நா�ம் �ன்னம் வ�யாக
�ட�்ம் களத்��க்ேக வந்� ேசரந்்ேதாம். நான் மஞ்சள்
ேவஷ்�யணிந்த கல்யாணக் ேகாலத்�டன் �ன்னம்,
கார�்� �த�ய இடங்களில் உள்ளவரக்ளின்
��ப்பப்ப� அங்கங்ேக ெசன்� ெபரிேயாரக்�ைடய
ஆ�ரவ்ாதத்ைதப் ெபற்ேறன். 



பஞ்சகசச்ம் கட�்க்ெகாண்� ��கஸ்தனா�ய
அந்தக் ேகாலத்ைதக் கண்� சந்ேதாஷமைடந்தவரக்�ள்
�தல்வர ் என் அன்ைனயார.் என் தந்ைதயார ் என்
கல்யாண �ஷயத்�ல் படட் �ரமத்�ற்� அள�ல்ைல.
ஆத�ன் 'நல்ல காரியத்ைத �ைர�ல் நன்றாக
நிைறேவற்�ேனாம்' என்ற ��ப்��னால் அவர்
உத்ஸமாகம் ெபற்��ந்தார.் 

ஒேர நாட்டம் 

கல்யாணத்�ற்�ச ் �ல நாள் �ன்��ந்�
கல்யாணமான �ற� �ல நாள் வைர��ம் எனக்�ம் ஒ�
��ய உத்ஸாகம் இ�ந்த�. பாரக்்க
ேவண்�யவரக்ைளெயல்லாம் பாரத்்��ட�் ஒ�வா�
அைம� ெபற்ற �ன்� அந்த உத்ஸாகம் என்னிட��ந்�
ந���டட்�. நான் ��கஸ்தனா� �டட்தனால்
என்னிடம் ��ய அ���த்� ஏ�ம் உண்டானதாகத்
ெதரிய�ல்ைல . கல்யாணத்��ம், ெபா�ள்
வ�வா��ம், ஊரப்் �ரயாணத்��ம் எனக்� லாபம்
இ�ந்ததாகத் ேதாற்ற�ல்ைல. எனக்� ஒன்�தான்
நாடட்ம். த�ழ்தான் எனக்�ச ் ெசல்வம்; அ�தான் என்
அ��ப் ப�க்� உண�; எவ்வள�க் ெகவ்வள� நான்
அதன் ெதாடரை்ப அ�கப்ப�த்�க் ெகாள்�ேறேனா
அவ்வள�க் கவ்வள� எனக்� உத்ஸாகம், நல்ல�
ெசய்ேதாெமன்ற ��ப்�, லாபமைடந்ேதாெமன்ற
உணரச்�் உண்டா�ன்றன. அன்�ம் சரி, இன்�ம் சரி,
இந்த நிைலைம மாறேவ இல்ைல. 
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ஏ�க�� ந�ப��ைக�� 
களத்�ரில் இ�ந்தேபா� எங்க�க்� வந்த

தானியங்களில் கம்� �த�யன அ�கமாக�ம் ெநல்
�ைறவாக�ம் இ�ந்தன. கம்� �த�யவற்ைறக்
ெகா�த்��ட�் ெநல்லாக மாற்�க்ெகாள்வ� வழக்கம். 

அன்ைனயார் கம்பஞ் சாதம் உண்ட� 



ஒ� நாள் என் தாயார ் உண்�ம்ேபா� நான்
கவனித்ேதன். அவர ் இைல�ல் இ�ந்த உண�
��யதாகத் ேதாற்�ய�; அவர ்கம்பஞ் சாதத்ைத உண்�
ெகாண்��ந்தார.் ெநல்�ன் அ�ைமைய உணரந்்த அவர்
எனக்�ம் என் தந்ைதயா�க்�ம் ெநல்லரி� உணைவ
அளித்�த் தாம் மட�்ம் கம்பஞ் சாதத்ைதச ் �ல
நாடக்ளாக உண்� வந்தாெரன்ப� ெதரிய வந்த�. 

"ஏன் அம்மா இப்ப�ச ் ெசய்�றாய்?" என்� நான்
ேகடே்டன்.

"கம்� உடம்�க்� நல்ல�தாேன? அைத ெநல்�க்காக
மாற்�வ� ஏெனன்ெறண்ணி இப்ப�ச ்ெசய்�ேறன்." 

"அப்ப�யானால் எங்க�க்� மாத்�ரம் அரி�ச்
சாதம் ேபா��றாேய?" 

என் அன்ைனயா�க்� �ைட �ற வ��ல்ைல.
அப்பால் என்�ைடய ேவண்�ேகா�க்� இணங்�
அவ�ம் எங்கைளப்ேபால அரி�ச ் சாதம் உண்ணத்
ெதாடங்�னார.் 

இராகைவயரிடம் பாடம் ேகட்ட� 

ஐப்ப� மாதம் �பாவளி வந்த�. எனக்�த் தைலத்
�பாவளியாதலால் என் மாமனா�ைடய அைழப்�ன்ேமல்
நா�ம் என் தாய்-தந்ைதய�ம் ஊ�க்�ச ் ெசன்ேறாம்.
மாளா�ரத்�ல் �பாவளிப் பண்�ைக நடந்த�. அத�டன்
ஆ� மாத�ம் நடந்த�. �பாவளிக்காக ஏ� �பாய்க்�
ஜரிைக வஸ்�ர�ம் ஆ� மாதத்�ற்காகப் ப�னான்�
�பா�ம் �ைடத்தன. அதற்� �ன், நான் ைக�ல்
ெவள்ளிக் காப்ைப மட�்ம் அணிந்� ெகாண்��ந்ேதன்.
என் தாயார ்��ப்பப்ப� அந்தப் ப�னான்� �பாய்க்�ம்
ெவள்ளிச ் சங்�� ெசய்� எனக்� அணி�த்தாரக்ள்.
�பாவளியான �ற� என் தந்ைதயா�க்� ஜ்வரம்
வந்தைம�ன் ஆ� மாத காலம் உத்தமதான�ரத்�ல்
தங்க ேநரந்்த�. 



அக்காலத்�ல் பாபநாசத்�ல் �� பள்ளிக்�டம்
ஒன்�ன் உபாத்�யாயராக இராகைவயர ் என்பவர்
இ�ந்தார.் அவர ் த�ழ் �ல்கைளக் கற்றவர.்
�ம்பேகாணம் காேல�ல் த�ழா�ரியராக இ�ந்த
�யாகராச ெசட�்யாரிடத்��ம், மகா �த்�வான் �
�னாட�் �ந்தரம் �ள்ைள யவரக்ளிடத்��ம் பாடங்
ேகடட்வர.் அவைரப் பற்�க் ேகள்��ற்ற நான்,
ஊரி��ந்த காலத்ைத �ணாக்காமல் அவரிடம் ெசன்�
பாடங் ேகடக்லாெமன்� எண்ணிேனன். 

அப்ப�ேய ஒ� நாள் பாபநாசம் ெசன்� அவைரப்
பாரத்்�ப் பாடஞ் ெசால்ல ேவண்�ெமன்� ேகட�்க்
ெகாண்ேடன். அவர ் சம்ம�த்தார.் நன்�ல் காண்�ைக
உைரைய அவரப்ால் ேகடக்த் ெதாடங்�ேனன்.
�னந்ேதா�ம் காைல�ல் உத்தமதான�ரத்���ந்�
பாபநாசம் ெசல்ேவன்; பகல் ��வ�ம் அங்ேக
தங்���ந்� அவ�க்�ள்ள ஓய்� ேநரங்களில் பாடம்
ேகட�் வ�ேவன். 

அக்காலத்�ல் அவர ் � �னாட�் �ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ைளப் பற்��ம், �யாகராச
ெசட�்யாைரப் பற்��ம் அ�க்க� பாராட�்ப் ேப�வார;்
"நன்�ல் பாடம் ேகடக் ேவண்�ெமன்றால் �யாகராச
ெசட�்யாரிடம் ேகடக் ேவண்�ம். நன்��ன்
வைரயைறைய அவர ் ெதளிவாக உணரந்்��க்�றார.்
'நடவாம��" என்ற �த்�ரத்�ன் உைர �ேசஷத்ைத
அவைரப் ேபாலச ் �க்�ன்�ச ் ெசால்பவர ் ேவ� யா�ம்
இல்ைல. அதைனப் �ள்ைள யவரக்ளிடம் அவர்
அ�ந்�ெகாண்டார"் என்� அவர ் ெசால்�வார.் அவர்
இவ்வா� ெசால்லச ் ெசால்ல எனக்� ெந�ங்காலமாக
இ�ந்�வ�ம் ஆவல் ெப��, ஏக்கத்ைத உண்டாக்�ம்.
�ம்பேகாணத்�க்�ப் ேபாய்ச ் ெசட�்யாரிடம் பாடம்
ேகடக்லாமா? அ� நமக்�க் �ைடக்�மா?
கவரன்்ெமண்ட ் காேல�ல் ேவைல பாரக்்�ம் அவர்
நம்ைம ஒ� ெபா�டப்�த்�ப் பாடஞ்ெசால்�வாரா!"
என்� பல பல �தமாக நிைனந்� நிைனந்�
ம��ேனன். 



இராகைவயரிடம் ெதாடரச்�்யாக ஒ� வாரம் பாடம்
ேகட�் வந்ேதன். அவேரா� பழ�ம் ஒ�வர,் ஒ� நாள்
என்ைனப் பாரத்்�, "�னந்ேதா�ம் இவரிடம் பாடம்
ேகட�்�ேர. இவர ் ஏைழ. இவ�க்� ஏதாவ� �ர�ய
சகாயம் ெசய்ய ேவண்டாேமா?" என்றார.் அவர ்��ய�
உண்ைமதான். ஆனால் நான் ெபா��த� ெசய்�ம்
நிைல�ல் இல்ைலேய! என் தந்ைதயாரிடம் இந்த
�ஷயத்ைதக் �ற அஞ்�ேனன். நான் அவ�க்�ச ்�ரமம்
ெகா�ப்ப� �ைழேயெயன்பைத உணரந்்� அன்� �தல்
�னந்ேதா�ம் அவரிடம் ெசன்� வ�வைத
நி�த்�க்ெகாண்ேடன். இைட�ைடேய ெசன்� �ல
�ஷயங்கைள மட�்ம் ேகட�் வந்ேதன் - 

�ற்காலத்�ல் இராகைவயர ் ம�ைரக் காேல�ல்
த�ழ்ப் பண்�தராக இ�ந்�, அப்பால் சந்நியாசம்
வாங்�க்ெகாண்� வாழ்ந்� வந்தார.் 

'இங்��ஷ் ப�க்கச ்ெசால்�ங்கள்' 

ஒ � நாள் நா�ம் என் தந்ைதயா�ம்
�ம்பேகாணத்�ற்� ஒ� ேவைலயாகப் ேபா��ந்ேதாம்.
அங்ேக வக்�லாக இ�ந்த 'ேவங்கட ராவ்' என்பவர்
எந்ைதயா�க்� நண்பராத�ன் அவர ் �ட�்ற்�ச்
ெசன்ேறாம். தந்ைதயார ் அவேரா� ேப�க்ெகாண்ேட
��க்ைக�ல் என்ைனப் பற்� அவர ் �சாரித்தார.்
"இவன் த�ழ் ப�க்�றான்; சங்�த அப்�யாச�ம் ெசய்�
வ��றான். யாரிடமாவ� இ�ந்� த�ழ் கற்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்� ஆைசப்ப��றான். இங்�ள்ள
�யாகராச ெசட�்யார ் �கச ் �றந்த �த்�வாெனன்�
ேகள்�ப்ப��ேறாம். அவரிடம் ப�க்க ேவண்�ெமன்�
இவன் ��ம்��றான்' என்� தந்ைதயார ்ெசால்��ட�்,
நான் இயற்�ய ெசய்�டக்ள் �லவற்ைறச ் ெசால்�க்
காடட்ச ்ெசய்தார.் 

அவற்ைறக் ேகடட் ேவங்கட ராவ், "நன்றாக
இ�க்�ன்றன. ஆனால் இந்தக் காலத்�ல் இவற்றால்
என்ன �ரேயாஜனம்? எதற்காக இவ்வள� கஷ்டப்பட



ேவண்�ம்? இைத �ட�்�ட�் இங்��ஷ் ப�க்கச்
ெசால்�ங்கள். நான் உத� ெசய்�ேறன்; என்�ைடய
அன்பரக்ைள�ம் ெசய்யச ் ெசால்�ேறன். இன்�ம் �ல
வ�ஷங்களில் இவன் �ன்�க்� வந்���வான்"
என்றார.் 

எனக்� அவர ் ��ய வாரத்்ைதகள் ம�ழ்ச�்ைய
உண்டாக்க�ல்ைல; அவர ் என்னிட�ள்ள அன்�னால்
அவ்வா� ெசால்�றார ்என்பைத நிைனத்�ப் பாரக்்க என்
மனம் இடம் ெகா�க்க�ல்ைல. அவரப்ால் எனக்�க்
ேகாபந்தான் உண்டா�ற்�. "�யாகராச ெசட�்யாரிடம்
ப�க்க வ� ேகடட்ால் இவர ் இங்��ஷ் ப�க்கவல்லவா
உபேதசம் ெசய்�றார?் எனக்� இங்��ஷ�ம் ேவண்டாம்;
அதனால் வ�ம் உத்�ேயாக�ம் ேவண்டாம்" என்� நான்
�ந்தைன ெசய்�ெகாண்��ந்ேதன். 

என் தந்ைதயார,் "இங்��ஷ் ப�க்க �ன்ேப இவன்
�யன்ற�ண்�; ெத�ங்�ம் ப�த்தான். ஒன்��ம் இவன்
�த்� ெசல்ல�ல்ைல. த�ழ்ப் ப�ப்�ல்தான் இவ�க்�
ஆைச�ம் ��ர�ம் இ�க்�ன்றன. ேவ� வ��ல் இவன்
�த்�ைய மாற்�வ� சாத்�யமாகத் ேதாற்ற�ல்ைல"
என்� �� �ைட ெபற்�க்ெகாண்� என்�டன்
உத்தமதான�ரம் வந்��டட்ார.் 

'உடம்� வைளந்� ேவைல ெசய்வ�' 

உத்தமதான�ரத்�ல் எங்கள் நிலங்கைள என் ��ய
தந்ைதயார ் கவனித்� வந்தார.் நான்
உத்தமதான�ரத்�ல் தங்���ந்த இந்த ஆ� மாத
காலத்�ல் அவ�டன் வயற் கா�க�க்�ச ் ெசல்ேவன்.
�ன்ெசய்களில் ப�ரிடப்பட�்�க்�ம் ெச�-ெகா�கைளப்
பா�காப்ப�ல் உத� �ரிேவன்; ேவ� கட�்ேவன்; ஜலம்
இைறப்ேபன்: காய்கைளப் ப�ப்ேபன். என் மாமனார்
�ட�்னர ் பாரக்்�ம்ேபா� �ன்�ம் ����ப்பாக
அவற்ைறச ் ெசய்ேவன்; 'ப�த்�ச்
ேசாம்ேப�யா��டட்ான்' என்� எண்ணாமல்,
'க�த்�ள்ள �ள்ைள; �ைழத்�க்ெகாள்வான்' என்�



அவரக்ள் எண்ண ேவண்�ெமன்ப� என் நிைன�.
இத்தைகய �� ேவைலகைள இளைம �தேல ெசய்�
வ�வ� �ராமத்தா�க்� இயல்�. உடம்� வைளந்�
ேவைல ெசய்வ� அெகௗரவம் என்ற எண்ணம்
அக்காலத்�ல் அ�கமாகப் பரவ�ல்ைல . 

தந்ைதயார் �வ �ைஜ 

அ ப்பால், நாங்கள் �ரிய �ைல ெசன்� �ல நாள்
தங்�ேனாம். அங்ேக என் �தா, என் மாதாமகரிடம்
ஸ்ப�க �ங்க �ைஜைய எ�ந்த�ளச ் ெசய்�
ெகாண்டார.் அந்தச ்�வ�ங்கப் ெப�மா�க்� �னாட�்
�ந்தேர�வரெரன்ப� ��நாமம். ��ம்பத்�க்�ரிய
�ைஜைய அ�கா�ம் ெசய்�வந்த எந்ைதயார ்அக்கால
�தல் �வ �ைஜைய �ரிவாகச ்ெசய்யத் ெதாடங்�னர.்
என் பாடட்னாைரப் ேபாலேவ அ�ேஷகத்�க்�ப் பா�ம்
அ�சச்ைனக்� �ல்வ�ம் இல்லாமற் �ைஜ
ெசய்வ�ல்ைல ெயன்ற நியமத்ைத ேமற்ெகாண்டார.் �வ
�ைஜ�ல் வரவர அ�கமாக அவர ் ஈ�படலானார.் தம்
�ைஜ�ல் நிேவதனமான அன்னத்ைதயன்� ேவ�
அன்னத்ைதச ் சாப்��ம் வழக்கத்ைத நி�த்�க்
ெகாண்டார,் 

இராமாயணப் �ரசங்கத்�ல் அவர ் தம்
வாழ்க்ைக�ல் பல வ�ஷங்கள் ஈ�படட்வர.்
இராம�ரா�ைடய அரிய �ணங்கள் அவர ்ெநஞ்சத்ைத
உ�க்�ன. ஆ��ம் �வ ெப�மானிடத்� அவ�க்�
உண்டான ��ரமான பக்�, இராம�ரானிடத்�
உண்டாக�ல்ைல. இராம�ராைன எல்லாக் �ணங்க�ம்
நிைறந்த �ரத்்�யாகக் க�� வ�ப�வ�ல் அவர்
�ைறவ�ல்ைல . ஆ��ம் அவர ் தம் இ�தய
அந்தரங்கத்ைதச ் �வ�ரா�க்ேக உரிைமயாக்�னர.்
அவ�ைடய வாழ்க்ைக�ன் �ற்ப���ல் அவ�ைடய
சங்�தத் �றைம அவர ் �க�க்�ம் ம�ப்�க்�ம்
காரணமாக நின்ற�. �ற்ப���ல் அவ�ைடய �வ
�ைஜ�ம் �வ பக்��ம் அவ�ைடய ம�ப்�க்� �க்�ய
காரணமா�ன. ேகாபம், உற�னரக்ளிடத்�ல் ஒ�



வைகயான ெவ�ப்� �த�ய �ைறக�ம், �டா �யற்�,
கஷ்டங்கைளச ் ச�க்�ம் தன்ைம, சங்�தத் �றைம
என்�ம் �ணங்க�ம் அவரப்ால் இ�ந்தன. ஆனால்,
அவைரப் பற்� நிைனக்�ம்ேபாெதல்லாம் இந்தக்
�ைறகைள�ம் நிைறகைள�ம் கடந்� நின்� �த�ல்
ஞாபகத்�ற்� வ�வ� அவர� �றந்த �வ பக்�ச்
�றப்ேபயா�ம். 

அ�ம்பா�ர் நாட்டார் 

�ல காலத்�க்�ப் �ற� �ரிய �ைல���ந்�
ேநேர �ன்னத்�ற்� நாங்கள் வந்� ேசரந்்ேதாம். என்
தந்ைதயார ் வழக்கம் ேபாலக் காலே�பம் ெசய்�
வந்தார.் எனக்�ப் பைழய உத்ஸாகம் ��� ��தாகக்
�ைறந்� வந்த�. ப�த்த பழம் �ஸ்தகங்கைளத் ��ப்�த்
��ப்�ப் ப�த்� வந்ேதன். ஆனா�ம் ��ப்�
�றக்க�ல்ைல . ��ய �யற்� ெசய்வதற்�ம்
வ��ல்ைல. இப்ப� ��க்ைக�ல் ஒ� நாள்
ெப�ம்���ைரச ் சாரந்்த அ�ம்பா�ரி��ந்த
நாடட்ாரா�ய ெப�ஞ் ெசல்வெரா�வர ் அரி���க்�ப்
ேபா�ம் வ��ல் �ன்னத்�ல் எங்கள் ஜாைக�ல்
தங்�னர.் அவர ் � �னாட�் �ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்�ைடய நண்பர.் த�ழ்ப்
ப�ற்��ைடயவர.் 

அவர ் என்ேனா� ேப�க் ெகாண்��க்ைக�ல்
எனக்��ந்த த�ழாைசைய உணரந்்தார.் �ள்ைள
யவரக்�ைடய ெப�ைமைய அவர ் பலப�யாக �ரித்�
உைரத்தார.் என் தந்ைதயாைரப் பாரத்்�, "த��ல்
இவ்வள� ஆைச�ள்ள உங்கள் �மாரைர �ணாக இந்தச்
��ய ஊரில் ஏன் ைவத்�க் ெகாண்��க்��ரக்ள்?
�ள்ைள யவரக்ளிடத்�ல் ெகாண்�ேபாய் �ட�்�டட்ால்
இவர ்நன்றாகப் ப�த்� ��த்�க்� வ�வாேர. இப்ப�ேய
இவர ் இ�ந்தால் ஏங்�ப் ேபாய் ஒன்�க்�ம்
உதவாதவரா���வாேர. இப்ப� ைவத்��ப்ப�
எனக்�த் ��ப்�யாக இல்ைல " என்றார.் 



"அவரிடம் ெகாண்�ேபாய் �டட்ால் அவர ் பாடம்
ெசால்�த் த�வாெரன்ப� என்ன நிசச்யம்?" என்� என்
தந்ைதயார ்ேகடட்ார.் 

"என்ன அப்ப�க் ேகட�்�ரக்ேள! அவரக்ளிடத்�ல்
எவ்வள� ேபர ்கற்�க் ெகாள்��றாரக்ள்! எவ்வள� ேபர்
பாடங் ேகட�் நல்ல நிைலக்� வந்��க்�றாரக்ள்! பாடம்
ெசால்வைதப் ேபால அவரக்�க்� ��ப்பமான ெசயல்
ேவெறான்�ம் இல்ைல. இப்ேபா� அவரக்ள்
நாகபட�்னத்�ல் அந்த ஸ்தல �ராணம் அரங்ேகற்�க்
ெகாண்���றாரக்ள். நான் ேபாய் ஒ� மாதம்
இ�ந்��ட�் வந்ேதன். அவரக்ளிடம் எப்ேபா�ம் �ல
மாணாக்கரக்ள் பாடம் ேகட�்க்ெகாண்ேட இ�ப்பாரக்ள்." 

"எல்லாம் சரிதான். ஆனா�ம் இவைனத் தனிேய
அ�ப்�வதற்� என் மனம் �ணிய�ல்ைல . த�ர,
அவரக்ளிடம் ெசன்��ந்தால் ஆகாரம் �த�ய
ெசௗகரியங்க�க்�த் �ர�யம்
ேவண்�ேம.இப்ேபா�தான் இவ�க்�க் கல்யாணம்
நடந்த�. அதற்� அ�கப் பணம் ெசலவா� �டட்�.
இப்ப� இ�க்ைக�ல் ேம�ம் எப்ப� என்னால் பணம்
ெசல� ெசய்ய ���ம்?” என்றார ்தந்ைதயார.் 

"என்னேவா, எனக்�த் ேதாற்�யைதச ் ெசான்ேனன்.
�ள்ைளயவரக்ைளத் த�ர இவ�க்�த் ��ப்�
உண்டா�ம்ப� பாடம் ெசால்ேவார ்ேவ� யா�ம் இல்ைல.
ேயா�த்�க் ெகாண்� ெசய்�ங்கள்" என்� ெசால்� அவர்
�ைட ெபற்�ச ்ெசன்றார.் 

இங்ஙனேம ேவ� �ல�ம் �ள்ைளயவரக்�ைடய
நற்�ணத்ைத�ம் �லைமச ்�றப்ைப�ம் எங்களிடம் ��
வந்தனர.் அதனால் எனக்� அப்�லவர ்�ராைனப் பற்�ய
�யானேம ெபரிதா� �டட்�. கட�ள் ��வ�ள் ைக
�ட�்ேமா என்� ஏங்கலாேனன். 

நம்�க்ைக உதயம் 



ஒ � நாள் காைல�ல், ���ைளயாடற்
�ராணத்ைதப் ப�க்கலாெமன்� எ�த்ேதன். அப்ேபா�
�க�ம் ைநந்� அயரந்்�ேபான என் உள்ளத்�ல் ஓர்
எண்ணம் ேதாற்�ய�. 'இந்தப் �ஸ்தகத்�ல் க��
சாரத்்�ப் பாரப்்ேபாம்' என்� நிைனந்� அவ்வாேற
ெசய்யலாேனன். இராமாயணம் ���ைளயாடல்
�த�ய �ல்களில் ேவ� ஒ�வைரக் ெகாண்� க��
சாரத்்�ப் �ரித்� அந்தப் பக்கத்�ன் அ���ள்ள
பாடைலப் பாரத்்� அசெ்சய்�ட ் ெபா�ளின் ேபாக்ைகக்
ெகாண்� அ� நல்ல ெபா��ைடயதா�ன் தம் க�த்�
நிைறேவ�ெமன்�ம், அன்றா�ன் நிைறேவறாெதன்�ம்
ெகாள்�தல் ஒ� சம்�ரதாயம். 

நான் ஒ� ��வைனக் ெகாண்� க�� சாரத்்தச்
ெசய்� �ஸ்தகத்ைதப் �ரித்ேதன். ெசன்ற �ரம்� ப
பங்�னி மாதம் ப�ப்�க்கப் ெபற்ற அப்பழம்
�ஸ்தகத்�ல் 160-ஆம் பக்கம் �ைடத்த�. 'ேவதத்�க்�ப்
ெபா�ள் அ�ளிச ் ெசய்த படலமாக இ�ந்த� அப்ப��.
�ல �னிவரக்ள் ேவதத்�ன் ெபா�ள் ெதரியா� மயங்�
ம�ைரக்� வந்� அங்ேக எ�ந்த�ளி�ள்ள
த�ணா�ரத்்�ையப் பணிந்� தவம்�ரிய, அவர்
எ�ந்த�ளி வந்� ேவதப் ெபா�ைள �ளக்�
அ�ளினாெரன்ப� அப்படல் வரலா�. நான் �ரித்�ப்
பாரத்்த பக்கத்�ல், த�ணா�ரத்்� ஓர ் அழ�ய
����வெம�த்� வ�வைத வ�ணிக்�ம் பாடல்கள்
இ�ந்தன. அந்தப் பக்கத்�ன் அ��ல் 23 என்�ம்
எண்�ைடய ெசய்�ைள நான் பாரத்்ேதன். 

'என் உள்ளக் க�த்� நிைறேவ�ேமா,
நிைறேவறாேதா' என்ற பயத்ேதா� நான் ெமல்லப்
�ஸ்தகத்ைதப் �ரித்ேதன். �ரிக்�ம் ேபாேத என் மனம்
�க்�த் �க்ெகன்� அ�த்�க் ெகாண்ட�; 'நல்ல பாடலாக
வரேவண்�ேம!' என்ற கவைலேயா� அந்தப் பக்கத்ைதப்
பாரத்்ேதன். 

"�தமணி �ரல்�� வாய்�� த�ம்ப 



மாதவரக்ள் காணெவளி வந்�ெவளி நின்றான் 

நாத�� வாயள� னான்மைற� னந்தப் 

ேபாதவ� வா�நிைற �ரண� ராணன்" 

என்ற பாடை்டக் கண்ேடேனா இல்ைலேயா எனக்�
ம�ரக்்�செ்ச�ந்த�. என் கண்களில் நீர ் �ளித்த�.
�க�ம் நல்ல நி�த்தம் உண்டா��டட்�. ஒ� ��ைவ
ேவண்� நின்ற எனக்�, த�ணா�ரத்்�யா�ய
���ரத்்� ெவளிப்படட்ைதத் ெதரி�க்�ம் ெசய்�ள்
�ைடத்தெதன்றால், என்பால் ெபாங்�வந்த உணரச்�்க்�
வரம்� ஏ�? 'கட�ள் எப்ப��ம் ைக�டார'் என்ற
நம்�க்ைக உதயமா�ற்�. "ம�ைர �னாட�் �ந்தரக்
கட�ள் �னிவரக்�க்� அ�ள் ெசய்தார.் எனக்�ம்
அந்தப் ெப�மான் ��நாமத்ைத�ைடய த�ழா�ரியர்
�ைடப்பார"் என்ற உ�� உண்டா�ற்�. என் தந்ைதயார்
�ைஜ��ள்ள �ரத்்��ம் � �னாட�் �ந்தரக் கட�ேள
ெயன்ற நிைன�ம் வந்� இன்��த்�ய�. உவைக�ம்
��ய ஊக்க�ம் ெபற்ேறன். இந்த நிகழ்ச�்ைய என்
தந்ைதயாரிடம் ��ேனன். அவ�ம் ெப� ம�ழ்ச�்
அைடந்தார.் 

"எவ்வா� அவரக்ளிடம் ேபாய்ச ்ேசரவ்�? ெசல�க்�
என்ன ெசய்வ�? தனிேய ேபாய் இ�க்க ���மா?" என்ற
ேகள்�கள் எ�ந்� பய��த்�னா�ம், ���ைளயாடற்
பாட�்ன் ேதாற்றம் அந்தப் பயத்ைத ேமெல�ம்ப
ெவாடட்ாமல் அடக்� நின்ற�. அ�ேணாதயத்ைத
எ�ரப்ாரக்்�ம் ேசவைலப்ேபால நல்ல காலத்ைத
எ�ரப்ாரத்்� நாடக்ைளக் க�த்� வந்ேதன். 

அத்�யாயம் 24 

கா�ைக� பாட� 
�ன்னத்�ல் நாங்கள் தங்���ந்த �ட�்னரா�ய

ராைமயங்கார ் என� நிைலைய அ�ந்� �க�ம்
இரங்�னார.் அப்பால் ஒ� நாள் என் தந்ைதயாைரப்



பாரத்்�, "இவைனச ் ெசங்கணம் �ன்னப் பண்ைண
��த்தாசல ெரட�்யாரிடம் ெகாண்� ேபாய்�டட்ால்
அவர ்பாடஞ் ெசால்வாேர" என்றார.் 

"��ந்தாசல ெரட�்யார ்என்பவர ்யார?்" என்� என்
தந்ைதயார ்ேகடட்ார.் 

"அவர ்ெசங்கணத்��ள்ள ெபரிய ெசல்வர,் உபகாரி,
த�ழ் �த்�வான், இலக்கண இலக்�யங்கைள நன்றாகப்
பாடஞ் ெசால்�ம் சக்� வாய்ந்தவர.்" 

"அவரிடம் ேபா��ந்தால் ஆகாரம் �த�யவற்�ற்�
என்ன ெசய்வ�?" 

"நீங்கள் ��ம்பத்�டன் ெசன்� அங்ேக இ�க்கலாம்.
அவேர உங்க�க்� ேவண்�ய
ெசௗகரியங்கைளெயல்லாம் ெசய்� ெகா�ப்பார.் நான்
உங்கைள அைழத்�ச ் ெசன்� அவரிடம் ���ேறன்.
அவர ் என் நண்பர"் என்� ராைமயங்கார ் ெசான்னார.்
அவர ் �ன்�ம் ��த்தாசல ெரட�்யா�ைடய
�ணா�சயங்கைளச ் ெசான்னார.் த�ழ்ச ் �த்த
ைவத்�ய �ல்களில் ஐயங்கார ்நல்ல ப�ற்��ைடயவர.்
அதனால் அவ�க்�ம் ெரட�்யா�க்�ம் பழக்கம்
உண்டா�ற்�. அந்தப் பக்கங்களில் இ�ந்த த�ழ்
�த்�வான்கள் யாவ�க்�ம் ெரட�்யார ்பழக்கம் இ�ந்�
வந்த�. 

ெசங்கணம் ெசன்ற� 

ரா ைமயங்கார ்��த்தாசல ெரட�்யாைரப் பற்�ச்
ெசான்னேபா� எனக்�ச ் ��� ஆ�தல் உண்டா�ற்�.
காலத்ைத �ணாகக் க�க்காமல் இயன்றவைர�ல்
பாடம் ேகடக்லாெமன்� எண்ணிேனன். என் தந்ைதயார்
ெசங்கணம் ெசல்ல உடன்படட்ார.் 

கார�்����ந்த கஸ்�ரி ஐயங்கார,் சா�
ஐயங்கார,் களத்�ர ் ராைமயங்கார ் என்பவரக்�க்�ம்
��த்தாசல ெரட�்யார ்நண்பர.் �ன்னம் ராைமயங்கார்
ெசங்கணத்�ற்�ப் �றப்பட ஒ� நாைள நிசச்�த்�க்



��ப் �ன் ேமற்��ய �வ�க்�ம் அதைன அ��க்க,
அவரக்�ம் அன்� ெசங்கணத்�ற்� வந்� என்ைன
ெரட�்யாரிடம் ேசரப்்�க்க வ�வதாகச்
ெசால்�ய�ப்�னர.் 

��த்த �னத்�ல் �ன்னம் ராைமயங்கார்
என்ைன�ம் என் தந்ைதயாைர�ம் அைழத்�க்ெகாண்�
ெசங்கணம் ெசன்றார.் என் தாயார ் �ன்னத்�ல்
இ�ந்தார.் அன்� எங்க�க்� �ன்ேப கார�்�க் கஸ்�ரி
ஐயங்கார ் �த�ய �வ�ம் அங்ேக வந்��ந்தனர.்
நால்வ�ம் என்ைனச ் ெசங்கணம் நாடட்ாரிடம் ஒப்�த்�
என் இயல்ைபப் பற்�க் ��னர:் "இவைன நல்ல �ல்கள்
ப�க்�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ம். இவன் அேத நாடட்மாக
இ�க்�றான். ேவெறான்��ம் இவன் �த்�
ெசல்ல�ல்ைல. அன்��ம் ப�க்�ற வைர�ல் இவன்
��ம்பத்ைத�ம் பா�காக்க ேவண்�ம்" என்� ேகட�்க்
ெகாண்டனர.் ெரட�்யார ் அப்ப�ேய ெசய்வதாக
ஒப்�க்ெகாண்டார.் இயல்பாகேவ உபகார �ந்ைதைய
உைடய அவர,் இந்த நான்� ேபரக்�ம் ெசால்�ம் ேபா�
என்ைன ஏற்�க்ெகாள்வதற்� என்ன தைட? 

ெரட�்யார ் என்ைன ேநாக்�, "என்ன என்ன �ல்
ப�த்��க்��ர?்" என்� ேகடட்ார.் நான் இன்ன இன்ன
�ைல இன்னார ் இன்னாரிடத்�ல் பாடம்
ேகடே்டெனன்பைதச ் ெசால்��ட�், "நான் இந்த
�ல்கைளப் பாடங் ேகட�்�ந்தா�ம் ஒ� ��லாவ�
எனக்�த் ெதளிவான ஞானம் உண்டாக�ல்ைல. எல்லாக்
�ைற�ம் தாங்கள் �ரக்்க ேவண்�ம்" என்� ேகட�்க்
ெகாண்ேடன். அவர ் �ன்னைக�டன், "அப்ப�ேய
ஆகட�்ம்" என்றார.் 

�ற�, "நீர ் நன்�ல் காண்�ைக உைரையப் பாடம்
ேகட�்�த்தலால் எ�த்�ச ் ெசால் இலக்கணங்கள்
ஒ�வா� ெதரிந்��க்�ம். இந்த ஞானேம ேமேல
இலக்�யங்கைளப் ப�த்தற்�ப் ேபா�மான�.
அ�த்தப�யாக யாப்�லக்கணம் ெதரிந்�ெகாள்ள
ேவண்�ய� அவ�யம்; ஆதலால் �த�ல் யாப்ப�ங்கலக்



காரிைகையப் பாடம் ெசால்��ேறன். அப்பால்
ெசௗகரியம்ேபாற் பாரத்்�க் ெகாள்ளலாம்" என்� ��
என் தந்ைதயாைரப் பாரத்்�, "நீங்கள் ��ம்பத்�டன்
இங்ேக வந்���ங்கள்" என்றார.் என் தந்ைதயா�க்�ம்
எனக்�ம் ம�ழ்ச�்�னால் உள்ளம் �ரித்த�. யாவ�ம்
ெரட�்யாரிடம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� �ன்னம்
வந்ேதாம். என் தந்ைதயார ்என் தாயாைர�ம் என்ைன�ம்
அைழத்�க்ெகாண்� ெசங்கணத்�க்� ஒ� நல்ல நாளில்
வந்தார.் இைட�ேல நின்��ந்த த�ழ்க் ேகள்�த்
�ைற�ல் �ட�்ம் நான் ��ந்ேதன். 

ெரட�்யார ் எங்க�க்காக ஒ� ஜாைக ஏற்ப�த்�
அ�ல் இ�க்�ம்ப� ெசய்�, உண�ப் ெபா�ள்கைள�ம்
ேவண்�ய அள� �ன்னதாக அ�ப்�, ெசல�க்�ப்
பண�ம் ெகா�த்� ஆதரித்தார.் ஒவ்ெவா� மாத
ஆரம்பத்��ம் தவ�ன்� இரண்� கல ெநல்�ம் இரண்�
�பா�ம் அ�ப்� ��வார.் 

ெரட்�யார் இயல்� 

ெசங்கணத்�ல் நாடட்ாண்ைமக்காரரில் ெபரிய
பண்ைணயார,் �ன்னப் பண்ைணயார,் படட்த்�ப்
பண்ைணயார ்என்ற ப�ப்�னர ்இ�ந்தனர.் ��த்தாசல
ெரட�்யார ்�ன்னப் பண்ைணயார ் என்�ம் ப�ப்�னர.்
இம்�வைக�னைர�ம் 'நாடட்ார'் என்� வழங்�வர.்
அவரக்�க்�த் த�ழ்ப் ப�ற்� இ�ந்தைமயால்
எங்களிடம் அன்� ைவத்� அவ்வப்ேபா� ேவண்�ய
உபகாரங்கைளச ் ெசய்� வந்தாரக்ள். அவரக்ளில் �லர்
ைசவ சமயத்ைத�ம் �லர ் ைவஷ்ணவ சமயத்ைத�ம்
த��யவரக்ள். ஆ��ம் அவரக்�க்�ள் �வாக
சம்பந்தம் �த�யன உண்�. 

��த்தாசல ெரட�்யார ் �டை்டயான வ��னர.்
க�ப்� நிறத்�னர.் ேதகம் பளபளப்பாக இ�க்�ம்.
எப்ெபா��ம் �த்தமாக இ�ப்பார.் காைல ஐந்�
மணிக்� எ�வார.் ஊைரச ் �ற்��ம் கா�க�ம்
நீ�ற்ற�ம் மணற் பரப்��ள்ள ஓைடக�ம் உண்�.



ஏேத�ம் ஒ� பக்கம் ெசன்� தந்த �த்� �த�யவற்ைற
��த்�க்ெகாண்� ஏ� மணிக்� �ட�்ற்� வ�வார.்
கால்- ைகையச ் �த்தம் பண்ணிக்ெகாள்வதற்�ம்,
�கத்ைதச ்�த்தம் பண்ணிக்ெகாள்வதற்�ம் அைர மணி
ேநரம் ��க்�ம். �ற�, ��நீற்ைற உத்�ளனமாக
இட�்க்ெகாண்� ப�க்கத் ெதாடங்�வார.் ப�ெனா�
மணி வைர�ல் ப�த்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார.் ப�க்�ம்
�ல்களி�ள்ள ஒவ்ெவா� �ஷயத்ைத�ம் ஆழ்ந்�
ப�த்�ச ் �ந்�த்�ச ் ெசல்வார.் மத்�யான்ன
உண�க்�ப்�ன் இரண்� மணி �தல் இராத்�ரி எட�்
மணி வைர�ல் ப�த்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார.் ப�ப்ப�ல்
அவ�க்�ச ்ச�ப்ேப ேதாற்றா�. இர�ல் ேபாஜனம் ஆன
�ற� தம்�ைடய �த்த �மாரரா�ய நல்லப்ப
ெரட�்யா�க்�க் கம்ப ராமாயணப் பாடம் ெசால்வார.்
அவர ்ேபச�் �க�ம் ��த்தமாக இ�க்�ம். 

கல்�ச ் ெசல்வ�ம் ெபா�ட ் ெசல்வ�ம் ஒ�ங்ேக
ெபற்��ந்தைம�ன் அவ�க்� நல்ல ம�ப்� இ�ந்த�.
அ�க்க� யாேர�ம் அய�ரி��ந்� வந்� இரண்ெடா�
நாள் தங்� அவரிடம் சம்பா�த்�ச ்ெசல்வாரக்ள். 

அவர,் கன்ைனயெரன்�ம் �ர ைசவரிடம் பாடங்
ேகடட்வர.் �ர ைசவரக்�க்�ம் ெரட�்யாரக்�க்�ம்
ஒற்�ைம�ம் நட�்ம் அ�கமாக இ�ந்தன. �ர ைசவ
�த்�வ �காமணியா�ய �ைறமங்கலம் �வப்
�ரகாசைர அண்ணாமைல ெரட�்யார ்என்�ம் ெசல்வர்
ஆதரித்�ப் பா�காத்த வரலாற்ைற அவ்��
வைக�ன�ம் அ�க்க� பாராட�்ச்
ெசால்�க்ெகாண்��ப்பாரக்ள். �வப்�ரகாச �வா�கள்
பழ�ய இடங்கைள�ம், அவர ் நீரா�ம் ெபா�ட�்
அைமக்கப் ெபற்ற நைட வா�கைள�ம் நான்
பாரத்்��க்�ேறன். 

பல த�ழ் ஏட�்ச ் �வ�கைள�ம் அச�்ப்
�ஸ்தகங்கைள�ம் ��த்தாசல ெரட�்யார ் ெதா�த்�
ைவத்��ந்தார.் எ�தாத அேனக ஏட�்ச ் �வ�கைள
�த்தமாக ைவத்��ப்பார.் தம்�டம் இல்லாத அரிய



த�ழ் �ல்கள் �ைடத்தால் அவற்�ல் எ��க்ெகாள்வார.்
ஏட�்ச ்�வ��ல் �ைரவாக�ம் நன்றாக�ம் எ��வார.்
எனக்காகச ் �ல த�ழ் �ல்கைள ஏட�்ச ் �வ��ல்
எ��த் தந்��க்�றார.் �ல சமயங்களில் நா�ம்
அவ�ம் ஒேர சமயத்�ல் ஒ� �ைலப் �ரித்�க்ெகாண்�
தனித்தனிேய �ர� பண்�ேவாம். 

ப�த்த�ம்,பாடம் ெசால்�த�ம், வந்தவரக்ளிடம்
சம்பாஷைண ெசய்த��ன்� ேவ� ஒ� காரியத்��ம்
அவர ் �த்�ையச ் ெச�த்�வ�ல்ைல. ���யான
�ஸ்�� உள்ளவர ் அவர.் அவற்ைற அவ�ைடய
�ள்ைளக�ம் காரியஸ்த�ேம கவனித்� வந்தனர.்
இவ்வா� அவர ் இ�த்த�ல் ��ம்பத்தா�க்�ம்
உற�ன�க்�ம் �க்க வ�த்தம் இ�ந்த�. அதைன
ெரட�்யார ் உணரந்்�ம் ���ம் கவைல
ெகாள்ள�ல்ைல. 

நல்லப்ப ெரட்�யார் 

நான் ��த்தாசல ெரட�்யாரிடம் பாடம் ேகடட்
காலத்�ல் அவ�க்�ச ் சற்ேறறக் �ைறய ஐம்பத்ைதந்�
�ராயத்�ற்� ேமல் இ�க்�ம். அவ�க்� ஐந்�
�ள்ைளகள் இ�ந்தனர.் �த்தவரா�ய நல்லப்ப
ெரட�்யா�க்� �தன வ�வாய் ���யாக இ�ந்த�.
ெபண்மணிக�க்� அ�க � தனம் வழங்�வ� அந்த
ஜா��ன�ைடய வழக்கம். அதனால் ெபண்மணிகள்
�தந்�ர�ம் �ேவக�ம் கணவரக்ளிடத்�ல்
மரியாைத�ம் உைடயவரக்ளாக இ�ப்பாரக்ள். 

நல்லப்ப ெரட�்யார ் நல்ல �யா�. த���ம்
ப�ற்��ள்ளவர.் உத்தமமான �ண�ைடயவர.் என்
தந்ைதயாரிடத்�ல் ேபரன்� �ண்��ந்தார.் அவர்
தனிேய எங்க�க்�ச ்ெசய்� வந்த உத�கள் பல. 

யாப்ப�ங்கலக் காரிைக பாடம் ேகட்ட� 

நல்ல ேவைள�ல் நான் காரிைக ப�க்கத்
ெதாடங்�ேனன். யாப்�லக்கணத்ைதப் பற்�ச ் ���ம்



அ�யாத நிைல�ல் இ�ந்ேதன் நான். எனக்� அைதக்
கற்�ப்ப� �ரமமான காரியந்தான். ஆனா�ம்
ெரட�்யார ்ெதளிவாக எனக்�க் கற்�த்தார.் அவ�ைடய
ஞான�ம் என்�ைடய ஆவ�ம் ேசரந்்� அந்தத்
ெதளி�க்�க் காரணமா�ன. 

நான் பாடம் ேகடக்த் ெதாடங்�ய� �க்�ல வ�ஷம்
மாரக்� (1869) மாதத்�லா�ம். ��யற்காைல�ல் நான்�
மணிக்ேக அவர ் என்ைன எ�ப்���வார.்
��வாசகத்�ல் ��ெவம்பாைவையப் ப�க்கச்
ெசய்வார.் �தல் நாள் நடந்த பாடத்ைத ம�ப��ம்
ெசால்�க் ேகள்�கள் ேகட�் என் மனத்�ல் ப�யச்
ெசய்வார.் அந்தக் ேகள்�கள் எனக்� �க�ம்
உபேயாகமாக இ�ந்தன. பாடம் ேகடப்வர ் எவ்வள�
�ரம் �ர�த்�க் ெகாண்டார ் என்ப� ெதரியாமேல
ெதாடரச்�்யாகப் பாடம் ெசால்வ�ல் பயன்
ஒன்��ல்ைல என்பைத அவர ் அ�வார.் ேகடட்
பாடத்ைதச ் �ந்�க்கச ் ெசய்�, அ�க்க� ேகள்�
ேகடப்தனால் கற்�த்த பாடம் உ��ப்ப�ம். 

யாப்ப�ங்கலக் காரிைக�ம், உைர�ம், ேமற்ேகாட்
ெசய்�டக்�ம் என் உள்ளத்ேத ப�ந்தன. ேமற்ேகாட்
ெசய்�ளின் அரத்்தத்ைத�ம், எந்த இலக்கணத்�ற்�
உதாரணமாகக் காடட்ப்ப��றேதா அந்த இலக்கணம்
அைமந்��ப்பைத�ம் ெரட�்யார ்எ�த்�ைரப்பார.் அந்த
இலக்கணத்ைத அைமத்�ப் ��ய ெசய்�ள் எ��ம்ப�
ெசால்�வார.் நான் எ��யைதப் பாரத்்� இன்ன இன்ன
�ைழகள் இ�க்�ன்றன என்� �ளக்�வார.் ஒ� வைகச்
ெசய்��க்�ரிய இலக்கணத்ைத அந்த வைகச்
ெசய்�ளாேல உைரக்�ம் இலக்கண �ல் ெத�ங்��ம்
வடெமா���ம் உள்ளனவாம். ெரட�்யா�க்�த்
ெத�ங்� தாய் ெமா�. அ��ம் அவ�க்�ப் ப�ற்�
உண்�. ெத�ங்� �ைலப் பற்� என்னிடம் ெசால்�,
"அவ்வாேற நீ�ம் ெசய்� பழ�ம்" என்� உைரத்� அந்த
வ�ைய�ம் கற்�த்தார.் அப்ப�ேய ேநரிைச
ெவண்பா�ன் இலக்கணத்ைத ேநரிைச
ெவண்பா�ேலேய அைமத்ேதன்; ஆ�ரியப்பா�ன்



இலக்கணத்ைத ஆ�ரியப்பாவாேலேய ��ேனன்.
�க�ம் �ரமப்பட�் இவ்வா� பா�க் காட�்ேவன். அந்தச்
ெசய்�டக்ளில் உள்ள �ணத்ைதக் கண்�, �த�ல்
எனக்� உத்ஸாகம் ஊட�்வார;் �ற� �ைழ��ந்தால்
அதைன�ம் எ�த்�க்காட�்வார.் 

காரிைக�ன் �தற் ெசய்�ளின் உைர�ல்
உைரயா�ரியரா�ய '�ணசாகரர'், ேவ�
ெமா�களி�ள்ள �ல்கைள உவைமயாக எ�த்�ச்
ெசால்��றார.் அந்த �ல்கைளப் பற்�ய
வரலா�கள் மாத்�ரம் ெரட�் யாரால் ெசால்ல
இயல�ல்ைல. ஆத�ன் அந்த �ஷயத்�ல்
சந்ேதகம் இ�ந்த�. இைட�ைடேய வ�ம்
ேமற்ேகாள்களில் ைஜன சமயத் ெதாடர�்ைடய
பாடல்கள் பல. அவற்�ல் அந்தச ் சமய
சம்பந்தமான �ல ெசய்�கைள
அவர ்�ளக்க�ல்ைல . இவற்ைறத் த�ர மற்ற எல்லாம்
ெதளிவாக�ம் அ�த்தமாக�ம் என் அ��ல் ப�ந்தன.
அந்த அஸ்�வார பலம், இன்�ம் இ�ந்� வ��ற�.
இலக்கணெமன்றால் க�னமானெதன்ற நிைனேவ
இல்லாமல் �லபமாக�ம் மனத்�க்� உத்ஸாகம்
உண்டா�ம் வண்ண�ம் ெரட�்யார ் பாடம் ெசான்ன
�ைறைய நான் என்�ம் பாராடட்க்
கடைமப்பட�்ள்ேளன். அவரிடம் நான்� மாதங்கள் நான்
பாடம் ேகடே்டன். ஆ��ம் என் வாழ்� ��வ�ம் அந்தப்
பாடம் பயன்பட�் இன்பம் த�வதா�ற்�. 

அத்�யாயம் 25 

ெச�கண�தி� வாச� 
�ைறமங்கலம் �வப்�ரகாச �வா�களின்

சேகாதரரக்ளா�ய ேவைலயர,் க�ைணப் �ரகாசர்
இவரக்�ைடய பரம்பைர�ன�ம் உற�ன�ம் அந்தப்
பக்கங்களில் பல �ராமங்களில் பள்ளிக்�டம் ைவத்�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். அவரக்ள் யாவ�ம் ஓரள� த�ழ்ப்



ப�ற்� உைடயவரக்ள். நல்ல பாடல்கைள மனனம்
ெசய்� அவற்ைற உரிய சந்தரப்்பங்களில் ெசால்�
எல்ேலாைர�ம் ம�ழ்�த்�ப் பயன் ெப�வாரக்ள்.
அவரக்�ம் ேவ� �ல �த்�வான்க�ம் அ�க்க�
ெசங்கணத்�ற்� வந்� ��த்தாசலெரட�்யாரிடம்
சம்பாஷைண ெசய்� �ல நாடக்ள் தங்���ந்�
தங்க�க்�ள்ள சந்ேதகங்கைள நீக்�க்ெகாண்�ம்,
ெபா��த� ெபற்�ம் ெசல்வாரக்ள். �ல �த்�வான்கள்
ெரட�்யா�ைடய சந்ேதகங்கைள�ம் �ரப்்ப�ண்�. 

தனிப்பாடல் �ரட்� 

இவ்வா� வ�பவரக்�ைடய சம்பாஷைண�னால்
எனக்�த் த�ழ் லாபம் இ�ந்த�. அவரக்ள் ��ம் தனிப்
பாடல்கள் �க்க �ைவ�ள்ளனவாக இ�க்�ம்.
அவற்ைறக் ேகட�் நான் பாடம் ெசய்� ெகாள்ேவன்.
தனிேய எ�� ைவத்�க் ெகாள்ேவன். இப்ப� ஒவ்ெவா�
பாடலாக நான் ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாள்வைத அ�ந்த
ெரட�்யார ் ஒ� நாள், "என்னிடம் தனிப் பாடல் �ரட�்
இ�க்�ற�. அ�ல் பல பாடல்கள் உள்ளன. நான் உமக்�த்
த��ேறன்" என்� ��த் தம்�ட��ந்த அப்�ஸ்தகத்ைத
என்னிடம் ெகா�த்தார.் அ� �ந்��ப (1862) சந்�ரேசகர
க�ராஜ பண்�தெரன்பவரால் �தல் �ைறயாகப்
ப�ப்�க்கப்ெபற்ற�. அப்ெபா�� அதன் �ைல �பா
ஐந்�. 

அைதப் பாரத்்தேபா� எனக்� ஏேதா ஒ� ெபரிய
�ைதயல் �ைடத்��டட்� ேபால இ�ந்த�.
பலவைகயான க�த்�க்க�ம் பலவைகயான
சா�ரியங்க�ம் அைமந்த தனிப் பாடல்கள் என்
மனத்ைதக் கவரந்்தன. காளேமகப் �லவர்
சமயத்�க்ேகற்றப� சா�ரியமாகப் பா�ய பாடல்கைளப்
ப�த்�ப் ப�த்� உவப்ேபன்; அவர ் பா�ய
�ேலைடகைளச ் ெசால்�ச ் ெசால்� ம�ழ்ேவன்;
பலபடட்ைடச ் ெசாக்கநாதப் �லவர ் ெசய்�டக்ளி�ள்ள
பக்�ைய�ம் எளிய நைடைய�ம் கண்� ஈ�ப�ேவன்;
ஔைவயார ் �த�யவரக்�ைடய பாடல்களின்



ேபாக்�ேல என் மனம் ல�த்���ம். பலவைக யான
�ைவகள் உள்ள அந்தப் பாடல்களில் ஒவ்ெவான்�ம்
ஒவ்ெவா� ரத்�னமாகேவ ேதாற்�ய�: ஓய்ந்த
ேநரங்களிெலல்லாம் அவற்ைறேய ப�த்�ப் ப�த்�க்
காலம் க�ப்ேபன். �றரிட�ம் ெசால்�ச ் ெசால்�ப்
பாராட�்ேவன்; �க �ைர�ல் பல பாடல்கள்
மனனமா�ன; என� த�ழன்� அந்தப் பாடல்களால்
எவ்வளேவா உயரந்்��டட்�. 

ெரட�்யார ்எனக்� யாப்ப�ங்கலக் காரிைக அச�்ப்
�ர�ைய�ம் ேவ� �ல �ஸ்தகங்கைள�ம் �ன்�
அளித்தார.் அச�்ப் �ஸ்தகங்கள் அ�ைமயாக வழங்�ய
அக்காலத்�ல் அப்�ஸ்தகங்கள் எனக்�ப் ெப�ந்தனமாக
இ�ந்தன. 

ப�த்த �ல்கள் 

��த்தாசல ெரட�்யாரிடம் பல த�ழ் �ல்கள்
இ�ந்தன. அவற்�ல் பல ஏட�்ச ் �வ�கள்; �ல அச�்ப்
�ஸ்தகங்கள். ஏட�்ப் �ர�களில் பல அவர ் தம்
ைகயாேலேய எ��யைவ. ெசவ்ைவச ்��வார ்இயற்�ய
பாகவதத்�ல் அவ�க்� நல்ல பழக்கம் உண்�. தம்
ைகயாேலேய அந்த �ல் ��வைத�ம் ஏட�்ல் எ��
ைவத்��ந்தார.் ஓய்ந்த ேநரங்களில் நான் அந்தப்
�ஸ்தகங்கைள எ�த்�ப் பாரப்்ேபன்; ப�ப்ேபன்.
அவற்��ள்ள �ஷயங்கைள ெரட�்யாரிடம் ேகடே்பன்.
அவர ் ெசால்�வார.் இத்தைகய பழக்கத்தால் த�ழ்க்
கட�ன் ஆழ�ம் பரப்�ம் பல �ற்ப��க�ம் �ல
�த்�வான்க�ைடய சரித்�ரங்க�ம் �ளங்�ன.
தண்�யலங்காரம், ��க்�றள், ��க்ேகாைவயார்
என்�ம் �ல்கைள நாேன ப�த்ேதன். கம்ப
ராமாயணத்��ம் பல ப��கைளப் ப�த்�
உணரந்்ேதன். 

பாட்�யல்கள் 

கா ரிைகக்�ப் �ற� ெரட�்யார ்எனக்�ப் ெபா�த்த
இலக்கணங்கைள�ம் �ரபந்த இலக்கணங்கைள�ம்



கற்�த்தார.் அவற்ைற அவர ் நன்றாக ஆராய்ந்�
வைரயைற ெசய்� ைவத்��ந்தார.் அவ�ைடய �ட�்த்
�ண்ைணச ் �வரக்ளில் பல இடங்களில் இரடை்ட
நாகபந்தம், அஷ்ட நாகபந்தம் �த�ய �த்�ர க�கள்
எ�தப் ெபற்��க்�ம். நான் �ன்ேப �ல பாட�்யல்
�ல்கைளப் ப�த்��ந்தைமயால் அவர ் கற்�த்த ேபா�
எனக்� அைவ ெதளிவாக �ளங்�ன. ெரட�்யா�ைடய
��ப்பத்�ன்ப� ஒவ்ெவா� பாட�்ய��ம் ஒேர �ஷய
சம்பந்தமாகக் காணப்ப�ம் இலக்கணங்கைளத்
ெதா�த்� வரிைசப்ப�த்� ஏட�்ல் �ர� ெசய்�
ெகாண்ேடன். மங்கலப் ெபா�த்தம் என்பதன்
இலக்கணத்ைதப்பற்� எல்லாப்
பாட�்யல்களி��ள்ளவற்ைற ஒ�ங்ேக எ��ேனன்.
இந்த �ைற�ல் மற்றவற்ைற�ம் எ��ேனன். இவ்வா�
ெதா�த்� எ��ய அச�்வ� �ஷய வரிைசயால்
அைமந்த பாட�்யற் ெகாத்தாக இ�ந்த�. அப்�ர�,
�ற்காலத்�ல் என்னிட��ந்� ந���டட்�. அவரிடம்
தத்தாத்�ேரயப் பாட�்யல் என்�ம் �ரபந்த இலக்கண
�ல் இ�ந்த�. அதைன�ம் ப�த்ேதன். �ர� ெசய்�
ெகாள்ள�ல்ைல. இப்ேபா� அந்�ல் த�ழ்நாட�்ல்
அகப்பட�ல்ைல . �த்�ர க�களின் இலக்கணத்ைத�ம்
அவற்ைற இயற்�ம் பழக்கத்ைத�ம் ெரட�்யார்
உத�யால் அ�ந்�ெகாண்ேடன். 

ெப�மாைளயர் 

ெர ட�்யா�ைடய நண்பரா�ய ெப�மாைளயர்
என்�ம் காணியாளப் �ராமணர ்ஒ�வர,் ெப�ம்பா�ம்
ெரட�்யா�டேன இ�ப்பார.் அவ�க்�ம்
யாப்�லக்கணத்��ம், ெபா�த்த இலக்கணங்களி�ம்,
�த்�ர க�களி�ம் நல்ல பழக்கம் இ�ந்த�. நன்றாக
அவர ்�த்�ரம் எ��வார.் ரத பந்தம், நாக பந்தம், கமல
பந்தம், சக்கர பந்தங்கள் �த�யவற்ைற அவர ்ேபாட�்த்
த�வார.் நான் அவற்�ள் ெசய்�ைள அைடப்ேபன்.
நா�ம் அந்தச ்�த்�ரங்கைள வைரேவன். 



நான் ஒ� நாள் அ��ர� ஆ�ரிய ��த்தம் ஒன்�
எ��ப் ெப�மாைளயரிடம் காட�்ேனன். அந்தச்
ெசய்�ளில் நான்� அ�கள் இ�ந்தன; ஆ� �ரக்ள்
இ�ந்தன; எ�ைக-ேமாைன எல்லாம் இ�ந்தன. ஆனால்
ஓைச சரியாக இல்ைல . ெப�மாைளயர ் அைதப்
பாரத்்�ச ் �ரித்தார.் "ஏன்? இ�ல் என்ன �ைழ?" என்�
ேகடே்டன். "நீேர ப�த்�ப் பா�ம்; ஓைச சரியாக
இ�க்�றதா என்� கவனி�ம்" என்றார.் 

நான் �ல �ைற ப�த்ேதன்; ஓைச சரியாக இல்ைல
என்ப� எனக்� ஓரள� ெதரிந்�ம் நான் அைத
ஒப்�க்ெகாள்ள�ல்ைல; *ஆ� �ரக்ள் இல்ைலயா?"
என்ேறன். “ஆ� �ரக்ள் இ�க்�ன்றன என்ப�
வாஸ்தவந்தான். ஆனால் எந்தச ் �ர ் எந்த இடத்�ல்
இ�க்க ேவண்�ேமா அப்ப� இல்ைல. அதனால்தான்
ஓைச �றழ்�ற�" என்� ��ப் '�ர��ங்க �ைல'
என்�ம் த�ழ் �ைல எ�த்�ச ் �ல பாடல்கைளப்
ப�த்�க் காட�்னார ் நான் ��த்த இலக்கணம் ப�த்த
காலத்�ல் �ரக்ள் 'அளெவாத்�' இ�க்கேவண்�ெமன்�
ெதரிந்� ெகாண்ேடன். ஓர��ல் ஆ� �ரக்ள் இ�ந்தால்
மற்ற அ�களி�ம் ஆ� �ரக்ேள இ�க்க
ேவண்�ெமன்�ம், ஏ� �ரக்ள் இ�ந்தால் மற்ற
அ�களி�ம் ஏ� �ரக்ேள இ�க்க ேவண்�ெமன்�ம்,
இவ்வாேற �ரக்ளின் எண்ணிக்ைக நான்க�களி�ம்
சமமாக இ�க்க ேவண்�ெமன்�ம் நிைனத்ேதன். 

'அளெவாத்தல்' என்பதற்� இதற்� ேம�ம் ஓர்
அரத்்தம் உண்ெடன்பைத அதற்��ன் நான்
அ�ந்�ெகாள்ள�ல்ைல. அைதப் ெப�மாைளயர்
�ன்வ�மா� �ளக்�னார:் "�தல் அ��ல் �தற்�ர்
மாச�்ராக இ�ந்தால் மற்ற அ�களி�ம் �தற்�ர்
மாச�்ராகேவ இ�க்�ம். இேதா இந்தப் பாடை்டப் பா�ம்: 

"�வாய் ெந�ங்ேகாட் ��ப�ந்ேதன் 

ைககான் �டங்� ெபா���தன் 

நாவா ெயா��ற் ெறன�லக 



மளந்த மா� நான்�க�ம் 

காவா ெயனநின் ேறத்ெத�ப்பத் 

தாேன வந்ெதங் கரதலத்� 

ேமவா நின்ற மாமணிையத் 

ெதா�� �ைனக்� �ைடெகா�ப்பாம்" 

என்ப�ல் ஒவ்ேவார���ம் ஆ� �ரக்ள் இ�க்�ன்றன.
�தல் இரண்� ��ம் நான்�, ஐந்தாம் �ரக்�ம்
மாச�்ரக்ள்; �ன்றாஞ் ��ம், ஆறாஞ் ��ம் காய்ச ்�ரக்ள்.
இந்த அைமப்� ஒவ்ேவார���ம் மாறாமல் நிற்�ம்;
மா�னால் ஓைச ெக�ம். இவ்வண்ணம் �ரக்ள்
அைமவதனால்தான் ஒவ்ெவா� வைக ��த்தத்��ம்
பல �ரி�கள் இ�க்�ன்றன." 

அவர ் �ரிவாக எ�த்�ச ் ெசான்ன ேபா�தான்
எனக்� �ஷயம் �ளங்�ற்�. '�ஸ்தகத்ைதப் ப�த்�ப்
பாரப்்பதனால் மட�்ம் ஒ�வ�க்�ப் �ரண அ��
ஏற்படா�; அ�ந்தவரக்ளிடம் பாடம் ேகடக்ேவண்�ம்'
என்� ெபரிேயாரக்ள் வற்��த்�வதன் உண்ைமைய�ம்
உணரந்்ேதன். இத்தைகய அரிய �ஷயங்கைளத்
தக்கவரக்ளிடம் ெதரிந்� ெகாள்ளாமல் 'ெவண்பா'
என்�ம், 'கடட்ைளக்க�த்�ைற' என்�ம்,
'��த்த'ெமன்�ம் தாேம எண்ணிக்ெகாண்� மனம்
ேபானப� பாடல்கைளப் �ைழயான ஓைசேயா�
பா�பவரக்ள் பலைர நான் கண்��க்�ேறன்.
இக்காலத்��ம் காண்�ேறன். அத்தைகய
பாடல்கைள�ம் அவற்ைறப் பா�ேவாைர�ம் பாராட�்
ம��ம் கனவான்கள் பலர ் இ�க்�ன்றனர.் அவரக்ைள
நிைனந்� நான் �க�ம் இரங்��ேறன். 

ஒ� ��யவர� ஞாபகம் 

ஒ� நாள் வழக்கம்ேபால ெரட�்யா�ைடய �த்த
�மாரரா�ய நல்லப்ப ெரட�்யார,் கம்ப ராமாயணம்
ப�த்�த் தம் தந்ைதயாரிடம் ெபா�ள் ேகட�் வந்தார.்



அன்� ப�த்த� �ம்பக�ணப் படலம். அவர ்�ரி�ர�ரம்
ேகா�ந்தப் �ள்ைள ப�ப்�த்��ந்த அச�்ப் �ஸ்தகத்ைத
ைவத்�க் ேகட�் வந்தார.் நா�ம், அவ்�ரப்் படட்த்�ப்
பண்ைணயாரா�ய ��யவர ் ஒ�வ�ம் உடன்
இ�ந்ேதாம். அந்த ��யவ�க்� எ�ப� �ராயம்
இ�க்�ம். ப�த்� வ�ம்ேபா� இைட�ேல ஓரிடத்�ல்
அம்��யவர ்ம�த்�, "இந்த இடத்�ல் �ல பக்கங்கைள
அவசரத்�ல் தள்ளி�ட�்ேரா?" என்� நல்லப்ப
ெரட�்யாைரக் ேகடட்ார.் இல்ைலேய;
ெதாடரச்�்யாகத்தாேன ப�த்� வ��ேறன்" என்� அவர்
ப�ல் ��னார.் "இந்த இடத்�ல் �ல பாடல்கள் இ�க்க
ேவண்�ம். அவற்ைற நான் ப�த்��க்�ேறன். அைவ
இந்தப் �ஸ்தகத்�ல் �ட�்ப் ேபா�ன. என் �ர��ல்
அந்தப் பாடல்கள் உள்ளன" என்� ெசால்�ப் பாடம்
��ந்த�டன் என்ைன�ம் நல்லப்ப ெரட�்யாைர�ம் தம்
�ட�்க்� அைழத்�ச ் ெசன்� தம் �ட�்க் கம்ப
ராமாயணப் �ர�ைய எ�த்�க் �ம்பக�ணப் படலம்
உள்ள இடத்ைதப் �ரித்�க் காட�்னார.் அவர்
��யப�ேய அவ்�டத்�ல் அச�்ப் �ர��ல்
காணப்படாத �ல பாடல்கள் இ�ந்தன. அவற்ைறப்
ப�த்�ப் பாரத்்ேதாம். அந்த ��யவ�க்�க் கம்ப
ராமாயணத்�ல் இ�ந்த அன்ைப�ம் அைத நன்றாகப்
ப�த்� இன்�ற்� ஞாபகம் ைவத்��ந்த அ�ைமைய�ம்
உணரந்்� �யந்ேதாம். பரம்பைரயாகக்
காப்பாற்றப்பட�் வ�ம் ஏட�்ப் �ர�களின்
ெப�ைமைய�ம் ெதளிந்ேதாம். 

��க்�றள் 

��த்தாசல ெரட�்யார ் எப்ேபா�ம் த�ழ்
�ல்கைளப் ப�ப்ப�ேல தம் ெபா�ைதப் ேபாக்�
வ�பவர;் மற்ற ேவைலகளில் கவைல இல்லாதவர.்
அவ�க்� ஏற்றப� ேவ� கவனேம இல்லாமல் த�ழ்
ஒன்�ேலேய நாடட்�ைடயவனாக நான் �ைடத்ேதன்.
எனக்�ப் பாடம் ெசால்வ�ம், நான் ப�க்�ம்
�ல்களி�ள்ள சந்ேதகங்கைளத் �ரப்்ப�ம் அவ�க்�ப்
��ய ேவைலகள். அைவ அவர ்உள்ளத்�க்� உவப்பான



காரியங்கள். என்னிடம் அவர ் �க்க அன்�
ைவத்��ந்தார.் எனக்�ம் அவ�க்�ம் �ராயத்��ம்,
அ���ம், ெசல்வத்��ம் ஏற்றத்தாழ்�கள் இ�ந்தன.
எனி�ம், த�ழ�பவத்�ல் நாங்கள் ஒன்�பட�்
நின்ேறாம். நாள் ��வ�ம் த�ைழப் பற்� அவரிடம்
ேகட�்க் ெகாண்��ப்பவர ் என்ைனத் த�ர ேவ�
ஒ�வ�ம் இல்ைல . 

அவ்வப்ேபா� ப�த்� வந்த �ல்களில் ��க்�ற�ம்
ஒன்�. ��க்�றைள எப்ேபா�ம் ைக�ல் ைவத்�ப்
ப�க்க ேவண்�ெமன்ற ஆைச எனக்� உண்டா�ற்�.
ெரட�்யாரிடம் இ�ந்த �ஸ்தகத்ைதப் ப�த்� வந்ேதன்.
எனக்�ச ் ெசாந்தமாக ஒ� �ஸ்தக��ந்தால் எங்ேக
ேபானா�ம் ைவத்�க்ெகாண்� ப�க்கலாம் என்�
நிைனத்ேதன். அச�்ப் �ஸ்தகத்ைதத் ேத�ச ் ெசன்�
பணம் ெகா�த்� வாங்க இயலாதவனாக இ�ந்ேதன்.
ெப�ம்���ரப்் பள்ளிக்�டத் தைலைம
உபாத்�யாயராக இ�ந்த ராயெரா�வர ் ��க்�றள்
உைரப் �ஸ்தகம் தம்�டம் இ�ப்பதாக�ம் ெப�ம்���ர்
வந்தால் எனக்ேக த�வதாக�ம் �ன்னத்�ல்
வாக்களித்த� அப்ேபா� ஞாபகத்�ற்� வந்த�. 'இந்தச்
சந்தரப்்பத்ைத �டக்�டா�' என்ற க�த்தால்
ெப�ம்���ர ் ெசன்� அைத அவரிடம் வாங்� வர
நிசச்�த்�, என� எண்ணத்ைத ெரட�்யாரிடம்
ெதரி�த்ேதன். அவர,் "நா�ம் வ��ேறன்.
ேப�க்ெகாண்ேட ேபாய் வரலாம்" என்றார.் அவர்
என்ேனா� ெப�ம்����க்� நடந்� வ�வதாகக்
��யைதக் ேகடட்ேபா� எனக்� �க்க ஆசச்ரியம்
உண்டா�ற்�. 

ெப�ம்����க்� இ�வ�ம் ெசன்ேறாம். அந்த
ராயைரப் பாரத்்ேதாம். அவர ்எங்கைளக் கண்� �க�ம்
சந்ேதாஷ மைடந்தார.் ெரட�்யாைரப் பற்� அவர ்�ன்ேப
ேகள்��ற்��ந்தவராதலால் அவர ் தம் �ட�்க்� வ�ய
வந்தைதப் ெபரிய பாக்�யமாக எண்ணி உபசரித்தார.்
த�ழான� எங்கள் �வரிைட��ள்ள ேவ�பா�கைள
மறக்கச ் ெசய்� ஒன்�ப�த்�ய�. ெந�ேநரம் த�ழ்



சம்பந்தமான �ஷயங்கைளேய ேப�க்
ெகாண்��ந்ேதாம். "நீங்கள் நல்ல காரியம் ெசய்��ரக்ள்.
இந்தப் �ள்ைளக்�ப் பாடம் ெசால்� வ�வ� எனக்�ப்
ேபரானந்தத்ைத உண்டாக்��ன்ற�. இ� ெபரிய
�ண்ணியம். தமக்�ப் பாடம் ெசால்பவர ் ஒ�வ�ம்
இல்ைலேய என்� �ன்னத்�ல் இவர ் த�த்�க்
ெகாண்��ந்தார.் இவ�க்� உங்க�ைடய பழக்கம்
�ைடத்த� அ�ரஷ்்டேம" என்� ராயர ் பாராட�்ப்
ேப�னார.் �ன்� வாக்களித்��ந்தப� தம்�ட��ந்த
��க்�றள் �ர�ைய எனக்� ஆ�ரவ்ாதத்�டன்
ெகா�த்தார.் அப்பால் நாங்கள் இ�வ�ம் �ைடெபற்�க்
ெகாண்� ெசங்கணம் வந்� ேசரந்்ேதாம். 

வ�ம் வ��ல் ெரட�்யார ் என்ைன அய��ள்ள
ஓரிடத்�ற்� அைழத்�ச ்ெசன்� அங்��ந்த ஒ� பைன
மரத்ைதக் காட�்னார.் அ�ல் நான்� பக்கங்களி�ம் பல
�ைளகள் இ�ந்தன. நான் பாரத்்� �யந்ேதன். அந்த
அ�சயத்ைதப் பாரப்்பதற்�ப் பலர ் வ�வ�ண்ெடன்�ம்
ெசான்னார.் ெசங்கணம் வந்த� �தல் �ன்�ம்
ஊக்கத்�டன் �றைளப் ப�த்� இன்�றலாேனன்.
அப்�ஸ்தகத்�ல் பரிேமலழகர ் உைரையத் த��
எ�தப்ெபற்ற பத�ைர, க�த்�ைர, �ேசட உைரகள்
இ�ந்தன. அ� நள வ�ஷம் ஆனி மாதம் (1856)
காஞ்��ரம் சபாப� �த�யாரால் பாரை்வ�டப்
ெபற்�ப் ப�ப்�க்கப் படட்� . 

�ள்ைளயவரக்ள் �ரஸ்தாபம் 

ெர ட�்யார ் பாடம் ெசால்�ம் காலத்�ல்
இைட�ைடேய தமக்�த் ெதரிந்த �த்�வான்கைளப்
பற்��ம் ெசால்�வார.் நான் அரி��ரச்்
சடேகாைபயங்காரிடம் பாடம் ேகடட்ைத அ�ந்த அவர்
அவ்ைவயங்கா�க்�ம் தமக்�ம் பழக்கம் உண்ெடன்�
ெசான்னார.் �ம்பேகாணம் காேல�ல் த�ழ்ப்
பண்�தராக இ�ந்த �யாகராச ெசட�்யாைரப்
பாரத்்��ப்பதாக�ம், அவர ் �றந்த இலக்கண
�த்�வாெனன்�ம் ��னார.் � �னாட�் �ந்தரம்



�ள்ைளயவரக்ைளப் பற்��ம் அவர ் அ�க்க�
ெசால்வார;் ��க்�றள் �த�ய �ற்ப�ப்�களில் உள்ள
அவ�ைடய �றப்�களில் அவ�ைடய
�றப்�ப்பா�ரங்களின் நயங்கைள எ�த்�க் காட�்ப்
பாராட�்வார.் அந்த மகாைன நான் பாரத்்த�ல்ைல;
ஆனால் அவர ் ெப�ைமைய நான்
ேகள்��ற்��க்�ேறன். அவர ் காேவரிப் �ரவாகம்
ேபாலக் க� பா�வாராம். எப்ெபா��ம் மாணாக்கரக்ள்
�டட்த்�ன் ந�ேவ��ந்� �ளங்�வாராம். அவ�க்�த்
ெதரியாத த�ழ்ப் �ஸ்தகேம இல்ைலயாம். எனக்�ச ்�ல
�ல்களி�ம் உைரகளி�ம் சந்ேதகங்கள் இ�க்�ன்றன.
அவற்ைற அவரிடம் �ரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ெமன்�
தனிேய ��த்� ைவத்��க்�ேறன். எப்ெபா��
சந்தரப்்பம் ேநர�்றேதா ெதரிய�ல்ைல" என்�
ெசால்��ட�்த் தாம் சந்ேதகங்கைளக் ��த்�
ைவத்��ந்த ஓைலச�்வ�ைய என்னிடம் காட�்னார.்
ெசய்�டக்ளா�ள்ள ப��களின் எண்�ம், உைரப்
ப��க�ம் அ�ல் எ�தப்பட�்�ந்தன. ேம�ம் ேம�ம்
ப�க்�ம் �ல்களில் சந்ேதகம் எ�ந்தால் அந்தச்
�வ��ல் எ�� ைவத்�க் ெகாள்�வார.் 

‘அவரிடம் ேபாங்கள்' 

இவ்வா� �ள்ைளயவரக்ைளப் பற்�ய �ரஸ்தாபம்
வ�ம் சமயங்களில் நான் ஆவலாகக் ேகடே்பன். ேம�ம்
�ஷயங்கைள �சாரிப்ேபன். நான் அவரக்ளிடம் ப�க்க
ேவண்�ெமன்� எண்ணியைத�ம் ���ைளயாடற்
�ராணத்�ல் க�� சாரத்்�ப் பாரத்்தைத�ம்
ெசால்���ந்ேதன். இரண்� ேப�ம்
�ள்ைளயவரக்ைளப் பற்�ய ேபச�்ேல ெந�ேநரம்
க�ப்ேபாம். ெரட�்யா�ம், "ஆம், அவரிடம் ேபானால்தான்
இன்�ம் பல �ல்கைள நீர ்ேகடக்லாம்; உமக்�த் ��ப்�
�ண்டா�ம்ப� பாடம் ெசால்லக்��ய ெபரியார ் அவர்
ஒ�வேர. நாங்கெளல்லாம் ேமட�் நிலத்�ல்
மைழ�னால் ஊ��ன்ற �ண�கள். என்�ம்
ெபாய்யாமல் வ��ன்ற கா�ரி ேபான்றவர ் அவர.்
அவரிடம் ேபாய்ப் ப�ப்ப�தான் �றந்த�" என்�



ெசால்�வரத் ெதாடங்�னார.் பலரிடம் இந்தக்
க�த்ைத�ைடய வாரத்்ைதகைளேய ேகட�்க் ேகட�்
ஏங்�ய எனக்�, ெரட�்யா�ைடய வாரத்்ைதகள் �ன்�ம்
உ��ைய உண்டாக்�ன. 

ெரட�்யார ்என்னிடம் ெசால்வேதா� நில்லாமல் என்
தந்ைதயாரிட�ம் இந்தக் க�த்ைத ெவளி�டட்ார:்
"என்னால் இயன்றைதச ் ெசால்�க் ெகா�த்ேதன்.
இன்�ம் நன்றாகப் ப�த்�ப் பயன் அைடய
ேவண்�மானால் �ள்ைளயவரக்ளிடம் இவைர �ட�்ப்
ப�ப்�ப்ப�தான் நலம். உங்கைள ஆதரிக்க
வ��ல்லாமல் இவ்வா� ெசால்�ன்ேறெனன்� நீங்கள்
எண்ண ேவண்டாம். நீங்கள் எவ்வள� வ�ஷம்
இ�ந்தா�ம் எனக்�ச ் �ரமம் இல்ைல. கட�ள்
ெகா�த்��ப்பைதக்ெகாண்� என்னால் இயன்ற அள�
ஆதரித்� வ�ேவன். இவரால் எனக்�ச ் �ரமம்
உண்ெடன்� நான் நிைனப்பதாக�ம் எண்ணா�ரக்ள்.
இவ�க்�ப் பாடம் ெசால்வ�ம், இவேரா� த�ழ் �ல்
சம்பந்தமாகப் ெபா�� ேபாக்�வ�ம் உண்ைம�ல்,
எனக்� அளவற்ற ��ப்�ையத் த��ன்றன.
எப்ெபா��ம் இப்ப�ேய இ�க்கலாம். ஆனால் எனக்�
இனிேமல் வாழ்க்ைக�ல் ஆகேவண்�ய� ஒன்�ம்
இல்ைல: இவர ் இனிேமல்தான் �ன்�க்� வந்�
�ரகா�க்க ேவண்�ம். தக்க இடத்�ல் இ�ந்� பாடம்
ேகடட்ால் இவர ் அ���த்� அைடவாெரன்ப�ல்
தைட�ல்ைல. இவைர அ�ப்�வதற்� எனக்�
வ�த்தமாகத்தான் இ�க்�ற�. என் வ�த்தத்ைத
மாத்�ரம் உத்ேத�த்�. இவ�ைடய அ���த்�க்�த்
தைட உண்டாக்�வ� பாவமல்லவா?" என்� அவர ்��ப்
�ன்�ம் பல�ைற வற்��த்�னார.் 

என் தந்ைதயார ் அவர ் ெசான்னவற்ைறக்
ேகட�்�ட�், "எங்ேக ேபானா�ம் எல்ேலா�ம் இந்தத்
�ரம்ானத்�க்�த்தான் வ��றாரக்ள். ஈ�வர ஆக்ைஞ
இ�தான் என்� ேதாற்��ற�. இனிேமல் நாம்
பரா�கமாக இ�க்கக்�டா�. எவ்வாேற�ம் இவைனப்
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ற் ெகாண்�ேபாய்ச ் ேசரப்்ப�



அவ�யம்" என்� நிசச்யம் ெசய்�ெகாண்டார.்
ெரட�்யாரிடம் தம்�ைடய �ரம்ானத்ைதத் ெதரி�த்�ச்
ெசங்கணத்ைத �ட�்ப் �றப்படச ்�த்தமா�னர.் 
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மா�ர� ேச��த� 
ெசங்கணத்�ல் நாங்கள் �ரேமா�த வ�ஷம்

மாரக்� மாதம் �தல் பங்�னி வைர�ல் (1870 �சம்பர்
�தல் 1871 மாரச்�் வைர�ல்) இ�ந்ேதாம். மகா
�த்�வான் �னாட�்�ந்தரம் �ள்ைளயவரக்ள்
நாகப்பட�்ன �ராணம் அரங்ேகற்�ப் �ரத்்�
ெசய்�ெகாண்� நாகப்பட�்னத் ���ந்� �ண்�ம்
மா�ரத்�ற்ேக வந்� �டட்ாரக்ெளன்� அங்ேக
ேகள்��ற்ேறாம். 

அப்�லவர ் �ரானிடம் ப�க்கப் ேபா�ேறாெமன்ற
எண்ணம் என் மனத்�ல் ஒ� ��ய �ளரச்�்ைய
உண்டாக்�ய�. அவரக்ைளப் பற்� நான்
ேகள்��ற்��ந்த ெசய்�கெளல்லாம் ஒ�ங்ேக என்
ஞாபகத்�க்� வந்தன. உத்தமதான�ரம் பள்ளிக்�ட
உபாத்�யாயரா�ய சா�நாைதயர ் �தல், ெசங்கணம்
��த்தாசல ெரட�்யார ்வைர�ல் யாவ�ம் அவ்வப்ேபா�
ெசான்ன �ஷயங்களால் என் மனத்�க்�ள்ேள
�ள்ைளயவரக்ைளப் ேபால ஓர ் உ�வத்ைதச ் ��ஷ்�
ெசய்� ெகாண்ேடன். ஆ�ரியரக்�க்�ள் �றந்தவர,்
க�க�க்�ள் �காமணி, �ணக் கடல் என்� அவைர
யா�ம் பாராட�்வாரக்ள். 

அவர ்எனக்�ப் பாடம் ெசால்�வ� ேபால�ம், நான்
பல �ல்கைளப் பாடம் ேகடப்� ேபால�ம், என்னிடம்
அவர ் அன்� பாராட�்வ� ேபால�ம் பாவைன ெசய்�
ெகாள்ேவன்; கனா�ம் காண்ப�ண்�. 

ெசங்கணத்�னின்�ம் �றப்பட்ட� 



நல்ல நாளில் ��த்தாசல ெரட�்யார்
�த�யவரக்ளிடம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்�
ெசங்கணத்ைத�ட�் நாங்கள் �றப்படே்டாம். அந்தப்
பக்கங்களில் எங்கள் ��ம்ப நன்ைம��ம், என் கல்�
ய���த்���ம் க�த்�ைடய பலர ் பல ஊரக்ளில்
இ�ந்தனர.் அவரக்ள் எல்ேலாரிட�ம் ெசால்�க்ெகாண்�
�ைட ெபற எண்ணிேனாம். ஆனால், அ� சாத்�யமன்�
என்� க��க் �ன்னத்�ற்�ச ் ெசன்� அங்�ள்ள
நண்பரக்ளிடம் மாத்�ரம் ெசால்�க் ெகாண்ேடாம்.
பாரத்்த நண்பரக்ளிடம் மற்றவரக்�க்�ம் ெசால்�ம்ப�
ேகட�்க்ெகாண்ேடாம். அங்��ந்� அரி��ர ் வந்�
ேசரந்்ேதாம். 

அரி��ரில் 

என் �தல் த�ழா �ரியரா�ய
சடேகாைபயங்காரிடம் எனக்�க் �ைடக்கப் ேபா�ம்
பாக்�யத்ைதப் பற்�ச ் ெசால்� அவ�ைடய
ஆ�ரவ்ாதத்ைதப் ெபற எண்ணி அவர ் �ட�்ற்�ச்
ெசன்ேறன். அப்ேபா� அவர ் ெவளிேய ெசன்��ந்தார.்
ஓரிடத்�ல் ஒ� ��ய �ஸ்தகம் இ�ந்த�. அந்த �டை்ட
என் ெசாந்த �டை்டப்ேபாலேவ எண்ணிப்
பழ�யவனாதலால் அந்தப் �ஸ்தகத்ைத எ�த்�ப்
பாரத்்ேதன். அ� �ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய
��நாைகக்காேராணப் �ராணமாக இ�ந்த�. நான்
�ள்ைளயவரக்�ைடய �லைமையப் பற்�க்
ேகட�்�ப்��ம் அவர ் இயற்�ய �ல் எதைன�ம்
பாரத்்த�ல்ைல . அப்�ராணம் அந்தச ் சந்தரப்்பத்�ல்
�ைடத்தைத ஒ� ெபரிய நன்னி�த்தமாக எண்ணிேனன்.
அ�ல் ஒவ்ேவார ் ஏடாகத் தள்ளிப் பாரத்்ேதன்; �ல
பாடல்கைள�ம் ப�த்ேதன். யாப்�லக்கணத்ைத
நன்றாய்ப் ப�த்� ��த்த சமயமாதலால் அந்தச்
ெசய்�டக்ளின் அைமப்ைப�ம், எ�ைக ேமாைன
நயங்கைள�ம், ஓைச�ன்பத்ைத�ம் ெதரிந்�
அ�ப�த்� ம�ழ்ந்ேதன். பல�டங்களில் �ரி�
யமகங்க�ம் �த்�ர க�க�ம் அ�ல் அைமந்��ந்தன.
'இந்த �ைல�ம் இ�ேபான்ற பல �ல்கைள�ம்



இயற்�ய மகா ��ஷரிடம் ப�க்கப் ேபா�ேறாம்' என்�
எண்ணி எண்ணி நான் ெப��தம் அைடந்ேதன். 

அந்தப் �ஸ்தகத்ைத ஆவேலா� �ரட�்ப் �ரட�்ப்
பாரத்்�க்ெகாண்ேட இ�க்ைக�ல், "ேவங்கடராமா,
எப்ெபா�� வந்தாய்?" என்� ெசால்�யவண்ணம்
சடேகாைப யங்கார ் உள்ேள வந்தார.் அவைர நான்
கண்ட�டன் நமஸ்காரம் ெசய்ேதன். �ன்�, நான்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ப�க்கப் ேபாவதாக அவரிடம்
ெசான்ேனன். 

"நல்ல காரியம். அவர,் ஒ� மகா க�; �றந்த �லவர;்
�க�ம் ெபரியவர.் இந்தப் �ராணம் அவர்
இயற்�ய�தான். இங்�ள்ள வக்�ல் பால��ஷ்ண
�ள்ைளெயன்பவர ் �ல காலமாக இதைனப் பாடம்
ேகட�் வ��றார.் அதனால் இைத நான் ப�க்க ேநரந்்த�.
வாக்� �க�ம் கம்�ரமாகச ் ெசல்��ற�. அத்தைகய
ெபரியவரிடத்�ல் பாடம் ேகடப்தற்� ��ந்த �ண்ணியம்
ெசய்��க்க ேவண்�ம். அவரிடம் மனம் ேகாணாதப�
நடந்�ெகாண்� கற்�க்ெகாள். நீ எப்ேபா� அவரிடம்
ேபாவதாக நிசச்�த்தாேயா அப்ேபாேத உன்
கஷ்டெமல்லாம் �ரந்்தெதன்ேற ெசால்ேவன். நன்றாகப்
ப�த்�ப் ெபரிய �த்�வானாக �ளங்க ேவண்�ம்" என்�
ஆ�ரவ்ாதம் ெசய்தார.் 

"எல்லாம் நீங்கள் ஊட�்ன த�ழ்ச ் �ைவ�னால்
உண்டான �ரேயாஜனேம!" என்� பணிவாக நான் �ைட
��ேனன். 

�ல அன்பரக்ள் ��ம்�யப� நாங்கள் பத்� நாடக்ள்
அரி��ரில் தங்���ந்ேதாம். சடேகாைபயங்காரிடம்
��வரங்கத் தந்தா��ல் பாடம் ேகளாமல் பாக்���ந்த
ெசய்�டக்ைள அந்தக் காலத்�ல் ேகட�்ப் ெபா�ள்
ெதரிந்� ெகாண்டதன்� �ன்�ள்ள ெசய்�டக்ளில் உள்ள
சந்ேதகங்கைள�ம் ேகட�்த் ெதளிந்ேதன். 

�ைழப்ப��ர் 



அ ரி���க்� அ��ல் உள்ள '�ைழப்ப��ர'்
என்�ம் ஸ்தலத்���ந்த ெசல்வரா�ய 'சபாப�
�ள்ைளெயன்பவர ் என் தந்ைதயாைரச ் சந்�த்�த் தம்
ஊ�க்� வந்� �ல �னங்கள் இ�க்க ேவண்�ெமன்�
�றேவ, அவர ்��ப்பத்�ன்ப�ேய அங்ேக ெசன்ேறாம்.
ஒ� வாரம் அவ்�ரில் தங்���ந்ேதாம். அவர,்
தஞ்ைச�ல் வக்�லாக இ�ந்த ராவ்பக�ர ் ேக. எஸ்.
�னிவாஸ �ள்ைள�ன் தைமயனார.் அவரக்�ைடய
தந்ைதயாரா�ய �வ �தம்பரம் �ள்ைளக்�ம், என்
தந்ைதயா�க்�ம் இளைம �தற் பழக்கம் உண்�. அவர்
எங்கள் ��ம்பத்�ற்� அ�க உத� ெசய்தவர.் 

சபாப� �ள்ைள , த�ழ்ப் ப�ற்� �ைடயவர.் அவர,்
தஞ்ைச வாணன் ேகாைவ �ல�ள்ள �ஸ்தகத்ைத�ம்,
ேவ� �ல �ஸ்தகங்கைள�ம் எனக்�க் ெகா�த்�
உத�னார.் ெசங்கணத்�ல் ��க் ேகாைவயாைரப்
ப�த்த காலத்�ல் ெரட�்யார ் �லமாக அகப்ெபா�ள்
இலக்கணத்ைத ஒ�வைகயாகத் ெதரிந்�
ெகாண்��ந்ேதன். அதனால் தஞ்ைச வாணன்
ேகாைவ��ள்ள ெபா�ளைம� எனக்� நன்�
�ளங்�ய�. அதன் ெசய்�ள் நைட �க்க�ன்�த்
ெதளிவாக இ�த்த�ன் எனக்� எளி�ற் ெபா�ள்
�லப்படட்�. �ல நாடக்ளில் அைதப் ப�த்� ��த்ேதன். 

உத்தமதான�ரம் வந்த� 

அப்பால் அவ்�ரி��ந்� �றப்பட�்ப் ெபரிய
��க்�ன்றம் வந்� �ல நாள் தங்�ப் �ற�
'உத்தமதான�ரம்' ெசன்ேறாம். உத்தமதான�ரத்���ந்�
அப்பால் மா�ரம் ெசல்ல ேவண்�ய�தான். இந்த
நிைல�ல் அ�கா�ம் என்ைனப் �ரிந்�ராத என்
ெபற்ேறாரக்ள் நான் தனிேய மா�ரத்�ல் இ�க்க
ேவண்�ேம என்ப� பற்�க் கவைல ெகாள்ளத்
ெதாடங்�னர.் 

'நம் �ைடய கால நிைல இப்ப� இ�க்�ற�.
�ழந்ைதைய �ட�் நான் எப்ப�த் தனிேய இ�ப்ேபன்!



இவ�க்� ேவண்�ய ஆகாரத்ைத அங்ேக �ரியத்�டன்
யார ்ெசய்� த�வாரக்ள்? இவ�க்�த் தன் ைகயாேலேய
எண்ெணய் ேதய்த்�க் ெகாள்ளக்�டத் ெதரியாேத!' என்�
என் தாயார ்வ�ந்�னார.் 

'என்ன ெசய்வ�! நம்�ைடய கால �த்�யாசம்
இப்ப� இ�க்�ற�. இ�வைர��ம் அவன் ப�ப்ைபேய
�க்�யமாக எண்ணி, எங்ெகங்ேக ேபானால் அவன்
ப�ப்�ம் நம் காலே�ப�ம் நைடெப�ேமா
அங்கங்ெகல்லாம் ேபாய் இ�ந்ேதாம். இப்ேபாேதா
மா�ரத்�ல் நாம் ேபாய் இ�ப்ப� சாத்�யமல்லேவ!
�ராமங்களில் உள்ள ஜனங்கைளப் ேபால நகரவா�கள்
நம்ைம ஆதரிக்கமாடட்ாரக்ேள! த�ர, அரி��ைரச்
�ற்���ள்ள ஊரக்ளில் இ�ப்பவரக்ள் என்னிடம்
அ�மான�ள்ளவரக்ள். மா�ரத்�ல் அப்ப� யார்
இ�க்�றாரக்ள்? இவ�க்ேக ஆகாரம் �த�ய
ெசௗகரியங்கள் �ைடக்�ேமா ெவன்�
சந்ேதகப்ப��ேறன். அவற்�ற்� ேவண்�ய ஏற்பா�
ெசய்யப் பணம் ேவண்�ம். பணத்�ற்� என்ன ெசய்வ�!'
என்� என் தந்ைதயார ்வ�ந்�னார.் 

மந்�ேராபேதசம் 

'ஈ �வர சகாயம் இ�ந்தால் எல்லாம் ைக ��ம்'
என்ற ெகாள்ைகைய�ைடயவர ் என் தந்ைதயார.் �வ
�ைஜ, மந்�ர ஜபம் �த�யைவகளில் அவ�க்�
நம்�க்ைக அ�கம். எனக்�ச ் �ல மந்�ரங்கைளத்
தக்கவரக்ைளக் ெகாண்� உபேதசம் ெசய்�க்க
ேவண்�ெமன்� அவர ்க��னார.் 

உத்தமதான�ரத்�ற்� வடக்��ள்ள �யாக
ச�த்�ரெமன்�ம் ஊரில் 'நீலகண்ைடய ெரன்பவர்
�ராமக் கணக்� ேவைல பாரத்்� வந்தார.் அவ�க்�ம்,
என் தந்ைதயா�க்�ம் ெந�ங்�ய பழக்கம் இ�ந்த�.
அவர ் சங்�தப் ப�ற்� �ைடயவர.் கனம்
��ஷ்ைணய�ைடய �ரத்்தனங்கள் பல, அவ�க்�த்
ெதரி�ம். மந்�ர சாஸ்�ரத்��ம் அவர ் வல்லவர.் பல



ெதய்வங்கைள உபா�த்� வந்தார.் பல வைகயான
மந்�ர ஜபங்கைள�ம், யந்�ர �ைஜைய�ம் அவர்
�ரிந்� வந்தார.் சரப்்ப �ஷத்ைதப் ேபாக்�வ�ல்
நி�ணர.் நல்லபாம்� க�த்� மயக்க�ற்ற ஒ�வைன,
ஞாபகேம இல்லாத நிைல�ல் அவரிடம் எ�த்� வந்தால்
பத்� நி�ஷத்�ல் மந்�ரித்� அவன் தாேன எ�ந்�
நடந்� ெசல்�ம்ப� ெசய்வார.் 

என் தந்ைதயார ் அவரிடத்�ல் என்ைன அைழத்�ச்
ெசன்� � வல்லப கணப� மந்�ரம், � நீலகண்ட
மந்�ரம், � �ப்�ரமணிய ஷடா�ரம் என்பவற்ைற
உபேதசம் ெசய்யச ் ெசான்னார.் அவர ் அவற்ைற
உபேத�த்�, "உனக்� ேம�ம் ேம�ம் ெசௗக்�யம்
உண்டா�ம்" என்� ஆ�ரவ்ாதம் ெசய்தார.் �ல �னம்
அவேரா� இ�ந்� பழ�ய �ன், அவரிடம் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� உத்தமதான�ரம் வந்� ேசரந்்ேதாம். 

�ரயாண ஏற்பா� 

மா �ரப் �ரயாணத்�ற்� ேவண்�ய ஏற்பா�கள்
ெசய்யத் ெதாடங்�ேனாம். என் தந்ைதயார ் ைக�ேலா
பணம் இல்ைல. அதைன அ�ந்� அவர ் நண்ப�ம்
உத்தமதான�ரத்�க்� �க�ம் ச�பமான 'உத்தானி'
என்�ம் ஊரில் இ�ந்தவ�மான 'சா� �ப்பனார'்
என்பவர ்ெசல�க்காக �பாய் இ�பத்ைதந்� கடனாகக்
ெகா�த்தார.் அந்தத் ெதாைக அப்ெபா�� �கப் ெபரிய
சம்பத்ைதப் ேபால உத�ய�: என் ப�ப்�க்�
�லாதாரமாக இ�ந்த�. உத்தமதான�ரத்��ம்
பக்கத்���ள்ள பந்�க்களிடம் நான் மா�ரம் ேபாவதாக
�ைட ெபற்�க் ெகாண்ேடன். 

என் தாயார ்அப்ேபா� க��ற் ��ந்தைமயால் என்
தந்ைதயார ் அவைர�ம் என்ைன�ம்
அைழத்�க்ெகாண்� �ரிய �ைலக்�ச ் ெசன்றார.்
அங்ேக நாங்கள் �ல �னம் இ�ந்ேதாம். என் மாதாமகர்
நான் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ப�க்கச ் ெசல்வைத அ�ந்�
ம�ழ்ந்� என்ைன ஆ�ரவ்�த்தார.் 



மா�ரம் ெசன்ற� 

அப்பால் என் தாயாைர அங்ேக �ட�்�ட�், நா�ம்
என் தந்ைதயா�ம் மா�ரம் வந்� ேசரந்்ேதாம். அவ்�ரில்
மகாதான�ரத் ெத��ல் என் ��ய தந்ைதயார்
ேவடட்கத்�ல் தங்�ேனாம். அப்ெபா�� அங்ேக என்
��ய தாயா�ம் வந்��ந்தார.் 

எனக்� நி�ஷத்�ற்� நி�ஷம் சந்ேதாஷத்�னால்
உண்டா�ம் படபடப்� அ�கமா�ற்�. என்
தந்ைதயா�க்ேகா வர வரக் கவைல�ன் அ���
�கத்�ல் ேதாற்றத் ெதாடங்�ய�. பல நாடக்ளாக
நிைனந்� நிைனந்� எ�ரப்ாரத்்� ஏங்���ந்த நான் ஒ�
ெபரிய பாக்�யம் �ைடக்கப் ேபா�றெதன்ற
எண்ணத்தால் நான் எல்லாவற்ைற�ம் மறந்ேதன். அந்தக்
காலத்�ல் ேகாபால��ஷ்ண பார�யார ் மா�ரத்�ல்
இ�ந்தார.் அசெ்சய்�ைய நான் அ�ேவன். ேவ�
சந்தரப்்பமாக இ�ந்தால் நான் மா�ரத்�ல் அ�
ைவத்ேதேனா இல்ைலேயா உடேன பார�யாைரப்
ேபாய்ப் பாரத்்��ப்ேபன்; மா�ரத்��ள்ள அழ�ய
�வாலயத்�ற்�ச ் ெசன்� ஸ்வா� தரிசனம்
ெசய்��ப்ேபன்; அந் நகரி�ம் அதற்க���ம் உள்ள
காட�்கைளக் கண்� ம�ழ்ந்��ப்ேபன். அப்ேபாேதா
என் கண்�ம் க�த்�ம் ேவ� ஒ� ெபா�ளி�ம்
ெசல்ல�ல்ைல . 

ஒ� நல்ல காரியத்�ற்� எத்தைன தைடகள்
உண்டா�ன்றன! நான் த�ழ் ப�க்க ேவண்�ெமன்�
ெதாடங்�ய �யற்� வ�ைமயா�ம் ேவ�
காரணங்களா�ம் தைடப்பட�்த் தைடப்பட�்ச்
ேசாரவ்ைடந்த�. ஆனா�ம் அப்ப�ேய
நின்��ட�ல்ைல. பந்�க்களில் பலர ் நான்
ஸம்ஸ்��தம் ப�க்க ேவண்�ெமன்� ��ம்�னாரக்ள்.
இராமாயண, பாரத, பாகவத காலே�பம் ெசய்�
ஸம்ஸ்��த �த்�வானாக �ளங்க ேவண்�ெமன்ப�
அவரக்ள் க�த்�. ேவ� �ல கனவான்கேளா நான்
இங்��ஷ் ப�த்� ��த்�க்� வரேவண்�ெமன்�



எண்ணினாரக்ள். உத� ெசய்வதாக�ம் �ன் வந்தனர.்
நான் உத்�ேயாகம் பாரத்்�ப் ெபா�ளடீட்
ேவண்�ெமன்ப� அவரக்ள் நிைன�. என் தந்ைதயாேரா
சங்�தத்�ல் நான் வல்லவனாக ேவண்�ெமன்�
��ம்�னார.் அவர ் ��ப்பம் �ற்�ம்
நிைறேவற�ல்ைல ; எல்லா�ைடய ��ப்பத்�ற்�ம்
மாறாக என் உள்ளம் இளைம���ந்ேத த�ழ்த்
ெதய்வத்�ன் அழ�ேல ப�ந்��டட்�. ேம�ம் ேம�ம்
த�ழ்த் தா�ன் ��வ�ைளப் ெபற ேவண்�ெமன்�
அவா� நின்ற�. ஸம்ஸ்��தம், ெத�ங்�, இங்��ஷ்
இவற்�ள் ஒன்ேற�ம் என் மனத்ைதக் கவர�ல்ைல . �ல
சமயங்களில் அவற்�ல் ெவ�ப்ைபக்�ட அைடந்ேதன்.
சங்�தம் பரம்பைரேயா� சம்பந்த�ைடயதாக�ம் என்
தந்ைதயார� �க�க்�ம் �வனத்�க்�ம் காரணமாக�ம்
இ�ந்தைமயால் அதன்பால் எனக்� அன்� இ�ந்த�.
ஆனால் அந்த அன்� நிைலயாக இல்ைல . என்
உள்ளத்�ன் �கரத்ைதத் த�ேழ பற்�க்ெகாண்ட�;
அதன் ஒ� �ைல�ல் சங்�தம் இ�ந்த�. எந்தச்
சமயத்��ம் அந்தச ்��ய இடத்ைத�ம் அதனிட��ந்�
கவரந்்�ெகாள்ளத் த�ழ் காத்��ந்த�. 

மற்ற யாவ�ம் ேவ� ேவ� �ைற�ல் என்ைனச்
ெச�த்த எண்ணியேபா� என் எண்ணம் நிைறேவ�வ�
எவ்வள� கஷ்டமான�! ��வ�ளின் �ைணயால் அ�
நிைறேவ�ம் நிைலைம�ல் இ�ந்த�. "த�ழ்நாட�்ேல
இைணயற்� �ளங்�ம் ஒ� த�ழா�ரியரிடம் நான்
அைடக்கலம் ��ந்�, த�ழ�தத்ைத வாரி �கரந்்�
ெசம்மாந்� நிற்ேபன்" என்ற நிைன�ல் �ன்படட்
பாடை்ட�ம், ேமேல என்ன ெசய்வ� என்ற
ேயாசைனைய�ம் மறந்ேதன். ஒவ்ெவா� கண�ம்
ஒவ்ெவா� �கமாகத் ேதாற்�ய�. �ள்ைளயவரக்ள்
�ன்ேன ெசன்� அவைரக் கண்ணாரக் கண்� அவர்
ேப�வைதக் ேகட�் அவர ் மாணாக்கர ் �டட்த்�ல்
ஒ�வனாகச ் ேச�ம் சந்தரப்்பத்ைத எ�ரப்ாரத்்�
நின்ேறன். 
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�த� நா� 
மா �ரத்�ற்� நாங்கள் காைல�ல் வந்�

ேசரந்்ேதாம். உடேன என் தந்ைதயார ் ஸ்நானம்
�த�யன ெசய்��ட�்ப் �ைஜ ெசய்யத்
ெதாடங்�னார.் என் தாயார ் இல்லாத காலங்களில்
அவர� �ைஜக்� ேவண்�ய பணி�ைடகைள நாேன
ெசய்வ� வழக்கம். அவ்வாேற அன்�ம் ெசய்ேதன். அன்�
�ரிந்த �ைஜ�ல் என் நல்வாழ்ைவக் ��த்� அவர்
கட�ைளப் �ராரத்்�த்� உ����க்க ேவண்�ெமன்�
ெதரிந்த�. 

�ைஜக்�ப் �ன் ேபாஜனம் ெசய்ேதாம். அப்பால்
தந்ைதயார ்�ரம பரிகாரம் பண்ணிக் ெகாண்டார.் �ற�
�ற்பகல் �ன்� மணியள�ல் நா�ம் அவ�ம்
�ள்ைளயவரக்ைளப் பாரக்்கப் �றப்படே்டாம். ேபா�ம்
வ��ல் � மா�ர நாதர ்ஆலயம் இ�ந்தைம�ன் உள்ேள
ெசன்� ஸ்வா� சந்நிதானத்�ல் நமஸ்காரம்
ெசய்��ட�்ச ்ெசன்ேறாம். 

அக்காலத்�ல் �ள்ைளயவரக்ள் மா�ரத்�ல்
��வாவ��ைற யா�னத்�க்�ரிய கடட்ைள மடத்ைத
அ�த்� ேமல்பா�ள்ள �ட�்ல் இ�ந்� வந்தனர.் நாங்கள்
அவ்�ட�்ற்�ச ்ெசன்ேறாம். 

இ�வர் 

அங்ேக �ன் கட�்ல் இ�வர ் இ�ந்தனர.் அவ�ள்
ஒ�வர ் ��� �த்�ராடச்ம் தரித்�க்ெகாண்�
�ளங்�னார.் என் தந்ைதயா�ம் நா�ம் அவைரேய
�ள்ைளயவரக்ெளன்� எண்ணிேனாம். மற்ெறா�வரிடம்
ெமல்ல என் தந்ைதயார,் "�ள்ைளயவரக்ள் இவரக்ளா?"
என்� ேகடட்ார.் அவர ் என் தந்ைதயார� ேதாற்றத்�ல்
ஈ�பட�் இனிய �கத்�னராய், "இவர,் ��வாவ��ைற
மகா�ங்கம் �ள்ைள " என்� ��னார.் 



உடேன தந்ைதயார,் "மகா �த்�வான்
�ள்ைளயவரக்ள் எங்ேக இ�க்�றாரக்ள்?" என்�
ேகடட்னர ். 

இந்த இரண்� ேகள்�க�க்�ம் இைடேய �க�ம்
��தள� காலேம ெசன்��க்�ம். அதற்�ள் என்
மனத்�ல் பய�ம் சந்ேதக�ம் இன்ப�ம் மா� மா�ப்
ெபா�தன. அங்ேக �ள்ைளயவரக்ள் இல்ைலெயன்பைத
அ�ந்த�டன், 'அவரக்ள் எங்ேகயாவ� ெவளிேய
ெசன்��க்கலாம்' என்ற எண்ணம் எனக்� �த�ல்
ேதாற்ற�ல்ைல . 'அவரக்ள் ஊரில் இல்ைலேயா?
ெவளி��க்�ச ் ெசன்��க்�றாரக்ேளா! நாம் வந்த
காரியம் இப்ேபாேத ைக�டாேதா? நாம் ��ம்�
ஊ�க்�ப் ேபாக ேநரந்்���ேமா?' என்� எண்ணிேனன் 

"இந்த �ட�்ன் �ன்�றத்�ள்ள ேதாடட்த்�ல் ேவைல
நடப்பதால் �ள்ைளயவரக்ள் அைதக் கவனித்�க்
ெகாண்� அங்ேக இ�க்�றாரக்ள்" என்� அந்தக்
கனவான் ��னார.் அப்ேபா�தான் எனக்�த் ைதரியம்
உண்டா�ற்�. 

என் தந்ைதயாரிடம் ேப�க் ெகாண்��ந்தவர்
தஞ்சா�ர ்�ல்லா�ல் '�ற்றாலம்' என்�ம் ஊரினரா�ய
'�யாகராஜ �த�யாெரன்�ம் ெசங்�ந்தச ் ெசல்வர.்
�ள்ைளயவரக்ைளக் ெகாண்� அந்த ஸ்தலத்�ன்
�ராணத்ைதத் த��ல் இயற்��த்தவர.் அப்�ராணம்
'��த்��த்�ப் �ராணம்' என வழங்�ம். 

என் தந்ைதயார,் அங்��ந்த மற்ெறா�வரா�ய
மகா�ங்கம் �ள்ைளையப் பாரத்்�, "��வாவ��ைறக்
கந்தசா�க் க�ராயைர உங்க�க்�த் ெதரி�மா? அவர்
ெசௗக்�யமாக இ�க்�றாரா?" என்� ேகடட்ார.் 

"அவர ்�ல காலத்�ற்� �ன்� �வபதம் அைடந்தார"்
என்� அவர ்�ைட ��னார.் 

தந்ைதயார,் அசெ்சய்�ையக் ேகட�்
வ�த்தமைடந்தார.் கந்தசா�க் க�ராயர ் என்



�தா�க்�ப் பழக்கமானவர.் ��வாவ��ைற யா�ன
�த்�வானாக இ�ந்தவர.் அரி��ரச் ் சடேகாைப
யங்காரின் ஆ�ரியர.் என்ைன அவரிடம் ப�க்கச்
ெசய்யலாெமன்� எந்ைதயார ் நிைனத்த�ண்�.
அவ�க்�ம் தமக்�ம் பழக்கம் உண்ெடன்�ம், �க்க
அடக்கம் உள்ளவெரன்�ம் ��, அவ�ைடய
�ண�ேசஷங்கைளப் பற்�த் தந்ைதயார்
ேப�க்ெகாண்��ந்தார.் 

அப்ேபா� அங்ேக �ள்ைளயவரக்�ைடய தவ�ப்
�ள்ைள ஒ�வர ் வந்தார.் அவரிடம் என் தகப்பனார,்
�ள்ைளயவரக்ைள நாங்கள் பாரக்்க வந்��க்�ம்
ெசய்�ையத் ெதரி�க்�ம்ப� ேகட�்க்ெகாண்டனர.்
அவர ் அங்ஙனேம ேபாய்ச ் ெசால்லப் �ள்ைளயவரக்ள்
நாங்கள் இ�ந்த இடத்�ற்� வந்தனர ். 

�தற் காட்� 

அப்�லவர ் ெப�மான் வ�ம்ேபாேத அவ�ைடய
ேதாற்றம் என் கண்ைணக் கவரந்்த�. ஒ� யாைன ெமல்ல
அைசந்� நடந்� வ�வைதப்ேபால அவர ்வந்தார.் நல்ல
வளரச்�்யைடந்த ேதாற்ற�ம், இளந்ெதாந்��ம்,
�ழங்கால் வைர�ல் நீண்ட ைகக�ம், பரந்த ெநற்��ம்,
�ன்�றத்�ள்ள ��ய ����ம், இைட�ல் உ�த்��ந்த
�ய ெவள்ைள ஆைட�ம் அவைர ஒ� பரம்பைரச்
ெசல்வெரன்� ேதாற்றச ் ெசய்தன. ஆ��ம், அவர்
�கத்�ேல ெசல்வரக்�க்�ள்ள �ரிப்� இல்ைல; ஆழ்ந்�
பரந்த ச�த்�ரம் அைலயடங்� நிற்ப� ேபான்ற
அைம�ேய ேதாற்�ய�. கண்களில் எைத�ம் ஊ���ப்
பாரக்்�ம் பாரை்வ இல்ைல; அல�யமான பாரை்வ
இல்ைல; தம் �ன்ேன உள்ள ெபா�ள்களில் ெமல்ல
ெமல்லக் �ளிரச்�்ேயா� ெசல்�ம் பாரை்வதான்
இ�ந்த�. 

அவ�ைடய நைட�ல் ஓர ் அைம��ம்,
வாழ்க்ைக�ல் �ண்பட�்ப் பண்படட் தளரச்�்�ம்
இ�ந்தன. அவ�ைடய ேதாற்றத்�ல், உத்ஸாகம் இல்ைல:



ேசாம்ப�ம் இல்ைல; படபடப்�ல்ைல; ேசார�்ம் இல்ைல.
அவர ்மார�்ேல �த்�ராடச் கண்� �ளங்�ய�. 

பல காலமாகத் தவம் �ரிந்� ஒ� ெதய்வ
தரிசனத்�ற்�க் காத்��க்�ம் உபாஸகைனப்ேபால
நான் இ�ந்ேதன்; அவ�க்�க் காட�்யளிக்�ம்
அத்ெதய்வம் ேபால அவர ் வந்தார.் என் கண்கள்
அவரிடத்ேத ெசன்றன. என் மனத்�ல் உத்ஸாகம்
ெபாங்� அைல எ�ந்த�. அதன் �ைளவாக ஆனந்தக்
கண்ணீர ்�ளித்த�. அத்�ளி இைட�ைடேய அப்�லவர்
�ரா�ைடய ேதாற்றத்ைத மைறத்த�. �ற்���ள்ள
எல்லாவற்ைற�ம் �லக்��ட�் அவர� ��ேமனி�ல்
உல�ய என் கண்கள் அவர ்�கத்�ேல ப�ந்��டட்ன. 

'வந்த காரியம் என்ன?' 

அ வர ் வந்த�டன், நின்�ெகாண்��ந்த எங்கைள
உடக்ா�ம்ப� ெசான்னார.் அந்தத் ெதானி��ம்
அைம�ையத்தான் நான் உணரந்்ேதன். எல்லாம்
சாந்தமயமாக இ�ந்தன. அவ�ம் அமரந்்தார:் என்
தகப்பனாைரப் பாரத்்�, "நீங்கள் யார?் வந்த காரியம்
என்ன?" என்� �சாரித்தனர.் அவ்வாரத்்ைதகள்
அன்�டன் கலந்� ெவளி வந்தன. 

"நாங்கள் பாபநாசத்�க்�ப் பக்கத்��ள்ள
உத்தமதான�ரத்���ந்� வ��ேறாம். தங்கைளப்
பாரக்்கத்தான் வந்ேதாம். இவன் என் �மாரன். த�ழ்
ப�த்� வ��றான். �லேபரிடம் பாடம் ேகட�்�க்�றான்.
சங்�த�ம் அப்�யாசம் ெசய்��க்�றான். தங்களிடம்
பாடம் ேகடக் ேவண்�ெமன்� ��ந்த ஆவல்
ெகாண்��க்�றான். த�ைழத் த�ர ேவ� ஒன்��ம்
இவன் �த்� ெசல்ல�ல்ைல. எப்ேபா�ம் தங்கள்
ஸ்மரைணயாகேவ இ�க்�றான். ஆைகயால் தங்களிடம்
இவைன அைடக்கலமாக ஒப்�த்��ட�்ப் ேபாக
வந்ேதன்." 

*உங்கள் ெபயர ்என்ன?" 



"என் ெபயர,் 'ேவங்கடஸ�ப்பன்' என்பர.் இவன் ெபயர்
ேவங்கட ராமன்" என்றார ்என் தந்ைதயார.் 

*ேவங்கடஹ�ப்பெனன்ப� நல்ல ெபயர.் ேவங்கட
ஸ�ப்ரமணியெனன்பதன் ம�உ அ�. ��ேவங்கட
மைல�ல் ��கக் கட�ள் ேகா�ல்
ெகாண்��க்�றாெரன்பதற்� இந்த வழக்� ஓர்
ஆதாரம்." 

அவர ் ேபச�்ேல ஒ� தனி இனிைமைய நான்
உணரந்்ேதன். "சாதாரணமாகப் ேப�ம்ேபாேத
அ�ைமயான �ஷயம் ெவளி வ��ன்றேத!" என்� நான்
ஆசச்ரியம் அைடந்ேதன். 

�ற� �ள்ைளயவரக்ள் என்ைனப் பாரத்்�, "நீர ்யார்
யாரிடம் என்ன என்ன �ல்கைளப் பாடம்
ேகட�்�க்��ர?்" என்� �ன�னர.் நான் ெமல்ல என்
வரலாற்ைறச ் ெசான்ேனன்; சடேகாைபயங்காரிடம்
ப�த்த� �தல் ெசங்கணம் ��த்தாசல ெரட�்யாரிடம்
காரிைகப் பாடம் ேகடட்� வைர�ல் �ரிவாக
எ�த்�ைரத்ேதன். 

"இவ�க்�, இைச�ல் எந்த மட�்ம் ப�ற்� உண்�?"
என்� என் தந்ைதயாைர ேநாக்� அவர ் ேகடட்ார.்
சங்�தத்ைத இைசெயன்� அவர ் ெசால்�யைத நான்
கவனித்ேதன். 

தாம் எனக்�ச ் சங்�தத்ைத �ைறயாகக் கற்�த்�
வந்தைத என் தந்ைதயார ் ெதரி�த்தார.் அப்பால் நான்
கனம் ��ஷ்ைணயரிடம் ���ல வாசம் ெசய்� சங்�தம்
கற்றைத�ம் ெசான்னார.் 

"இந்த ஊரி�ள்ள ேகாபால��ஷ்ண பார�யாைரத்
ெதரி�ேமா?" என்� �ள்ைளயவரக்ள் ேகடட்னர.் 

"நன்றாகத் ெதரி�ம். அவ�ம் கனம்
��ஷ்ைணயரிடம் �ல காலம் அப்�யாசம்
ெசய்த�ண்�." 



பரட்ீைச 

இவ்வா� எங்கள் வரலாற்ைற அ�ந்� ெகாண்ட
�ன்� அக்க�ஞர ் ெப�மான் என்ைனப் பாரத்்�,
"ைநடதத்�ல் ஏதாவ� ஒ� பாடைலச ்ெசால்�ம்" என்றார.்
அந்த மகா �த்�வா�க்� �ன், காட�்ப்
�ராந்�யங்களிேல த�ழ�ைவச ் ேசகரித்�க் ெகாண்ட
நான் எவ்வள� ��யவன்! எனக்�ப் பாடல் ெசால்லத்
ைதரியம் உண்டாக�ல்ைல . மனம் ந�ங்�ய�. உடல்
பத�ய�: ேவரை்வ உண்டா�ற்�. நாக்� உள்ேள
இ�த்த�. இரண்�, �ன்� நி�ஷங்கள் இவ்வா� நான்
த�மா�ேனன். அப்பால் ஒ�வா� ைநடதத்��ள்ள,
"தைழ�ரி க�க்ைக மாைல" என்�ம் காப்�ச்
ெசய்�ைளக் கல்யாணி ராகத்�ல் ெமல்லச ்ெசான்ேனன்:
�தல�ைய, 

"தைழ�ரி க�க்ைக மாைலத் 

தனி�தற் சைட�ற் ��ம்" 

என்� நான் ெசான்ேனன். �ள்ைளயவரக்ள்
இைடம�த்�, "தனி�தல் சைட�ற்��ம்" என்�
ெசால்�த் ��த்�னார.் பல காலமாகப் �ைழபடட்
பாடத்ைத உ�ேவற்���ந்த எனக்� அந்தப் பாடேம
�ன்வந்த�. என் ந�க்கம் அ�கமா�ற்�. ஆனா�ம்
பாடல் ��வைத�ம் ெசால்� ��த்ேதன். நான் அைதச்
ெசால்�ம்ேபாேத அவர ்�கத்ைத�ம் கவனித்ேதன். 

"நான் ெசால்வ�ல் அவ�க்� ெவ�ப்�
உண்டா�ேமா!" என்� பயந்ேதன். நல்ல ேவைளயாக
அந்த �கத்�ல் அத்தைகய ��ப்�த் ேதாற்ற�ல்ைல .
எனக்�ம் ��� ஊக்கம் உண்டா�ற்�. 

"இன்�ம் ஒ� பாடல் ெசால்�ம்" என்றார ்அவர.் நான்
ைநடதத்�ன் �றப்�ப் பா�ரமா�ய, "நில� ெபா�
தனிக்க�ைக" என்�ம் பாடைலச ் சாேவரி ராகத்�ல்
ெசான்ேனன். அந்த இரண்� ெசய்�டக்ைள�ம் �ட�்ம்
ெசால்�ப் ெபா�ள் ��ம்ப� ��னார.் நான் பாடைலச்



ெசால்�ப் ெபா�ள் �றத் ெதாடங்�ைக�ல் நாக்�த்
த�த�த்த�. 

"ைதரியமாகச ் ெசால்�ம்” என்� அக்க�ஞர�்ரான்
��னார.் நான் இரண்� ெசய்�டக்�க்�ம் ெபா�ள் ��
��த்ேதன். 

"நிகண்� பாடம் உண்ேடா ?" என்� அவர ்ேகடட்ார.்
நான் "பன்னிரண்� ெதா���ம் பாடம் உண்�" என்�
�றேவ, �ல �ல பாடங்கைளச ் ெசால்லச ் ெசால்�க்
ேகட�்�ட�், "நிகண்ைட மனனம் ெசய்வ� நல்லேத.
இந்தக் காலத்�ல் அைத ெநட�்�ப் பண்�ம் வழக்கேம
ேபாய் �டட்�. ெசான்னால் யா�ம் ேகடப்�ல்ைல"
என்றார ். 

சந்ேதகப் ேபச�் 

அ ப்ேபா� என் தந்ைதயார,் "இவைனத் தங்களிடம்
ஒப்�த்��டே்டன். எப்ேபா� இவன் பாடம் ேகடக்
வரலாம்?" என்� ேகடட்ார.் 

அப்�லவர ் ெப�மான் ��� ேநரம் ெமௗனமாக
இ�ந்தார.் அவர ் எைதேயா ேயா�க்�றார ் என்�
எண்ணிேனன்; "ஒ� கால் நம்ைம
ஏற்�க்ெகாள்ளமாடட்ாேரா?" என்� அஞ்�ேனன். அவர்
ெமல்லப் ேபசத் ெதாடங்�னார.் 

"இங்ேக ப�ப்பதற்� அ�க்க� யாேர�ம்
வந்�ெகாண்ேட இ�க்�றாரக்ள். வ�ம்ேபா� பணிவாக
நடந்� ெகாள்�றாரக்ள். �ல காலம் ப�த்�ம்
வ��றாரக்ள். ப�த்�த் த��ல் நல்ல உணரச்�்
உண்டா�ம் சமயத்�ல் ேபாய் ���றாரக்ள். �லர்
ெசால்லாமேல �ரிந்� ���றாரக்ள். �லர,் 'ஊரே்பாய்ச்
�ல �னங்களில் வ��ேறாம்' என்� ெசால்�ப் ேபாய்த்
��ம்�வேத இல்ைல. �ல காலம் இ�ந்� ப�ப்பதாகப்
பாவைன ெசய்� �ட�்ப் �ரிந்� ெசன்� என்னிடம்
ப�த்ததாகச ் ெசால்�க்ெகாண்� �ரி�றாரக்ள். இப்ப�
அைர �ைறயாகப் ப�ப்பதால் அவரக்�க்� ஒ�



�ரேயாசன�ம் உண்டாவ�ல்ைல ; நமக்�ம் ��ப்�
ஏற்ப�வ�ல்ைல . இத்தைகயவரக்ள் இயல்ைபக் கண்�
கண்� மனம் ச�த்� �டட்�. யாராவ� பாடம்
ேகடப்தாக வந்தால் ேயாசைன ெசய்�தான்
ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�யதா��க்�ற�." 

அவர ் ேபச�்ேல அன்�ம் ெமன்ைம�ம் இ�ந்தன.
ஆனால், அவர ் க�த்� இன்னெதன்� ெதளிவாக
�ளங்க�ல்ைல. என் உள்ளத்�ேல அந்தப் ேபச�் ��ந்த
சந்ேதகத்ைத உண்டாக்��டட்�. அவர ் தம்�டம் வந்�
�ல காலம் இ�ந்� �ரிந்�ேபான மாணாக்கரக்ள் �லர்
வரலாற்ைற�ம் ெசான்னார.் "இந்த
�ஷயங்கைளெயல்லாம் ெசால்வதன் க�த்� என்ன?
நம்ைம ஏற்�க்ெகாள்ள ��ப்ப�ல்ைல என்பைதக்
��ப்பாகத் ெதரி�க்�றாரக்ேளா? அப்ப���ந்தால்
இவ்வள� �ரியமாகப் ேப�க்ெகாண்��க்க
மாடட்ாரக்ேள' என்� நான் மயங்�ேனன். 

'தவம் ப�த்த�' 

என் தந்ைதயார ் ைதரியத்ைத இழவாமல், "இவன்
அவ்வாெறல்லாம் இ�க்கமாடட்ான். இவ�க்�ப்
ப�ப்பைதத் த�ர ேவ� ேவைல இல்ைல . தங்களிடம்
எவ்வள� காலம் இ�க்க ேவண்�மானா�ம் இ�ப்பான்.
தங்க�ைடய உத்தர� இல்லாமல் இவன் எங்�ம்
ெசல்லமாடட்ான். இைத நான் உ��யாகச ்ெசால்�ேறன்.
இதற்� �ன் இவ�க்�ப் பாடம் ெசான்னவரக்ெளல்லாம்
இவைனத் தங்களிடேம ெகாண்� வந்� ேசரக்்�ம்ப�
வற்��த்�னாரக்ள். பல காலமாக ேயா�த்� அ�க
ஆவ�டன் தங்களிடம் அைடக்கலம் �க இவன்
வந்��க்�றான். இவ�ைடய ஏக்கத்ைதக் கண்� நான்
தாமதம் ெசய்யாமல் இங்ேக அைழத்� வந்ேதன்.
தங்களிடம் ஒப்�த்��டே்டன். இனிேமல் இவன்
�ஷயத்�ல் எனக்� யாேதார ் உரிைம�ம் இல்ைல "
என்� ��னார.் அப்ப�க் ��ம்ேபா� அவர ்உணரச்�்
ேமேல ேபச ெவாடட்ாமல் ெதாண்ைடைய அைடத்த�.
நா�ம் ஏேதேதா அப்ேபா� ெசான்ேனன்;



ேவண்�க்ெகாண்ேடன். என் வாய் �ழ�ய�: கண்
கலங்�ய�: �கம் ஒளி�ழந்த�. 

அங்��ந்தவரக்ள் என் தந்ைதயார்
ேவண்�ேகாைள�ம் என� பரிைவ�ம் உணரந்்�
இரங்�, "இந்தப் �ள்ைள இ�ந்� நன்றாகப்
ப�ப்பாெரன்ேற ெதரி�ற�. தாங்கள் ஏற்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம்” என்� ��னாரக்ள். 

அக்க�ஞர ்�ரான� �கம் மலரந்்த�. ஒ� �தமான
உ��க்� அவர ் வந்��டட்ா ெரன்பைத�ம்,
அத்�ரம்ானம் எனக்� அ��லமாகத்தான் இ�க்க
ேவண்�ம் என்பைத�ம் அந்த �கமலரச்�் �ளக்�ய�. 

"இவ்�ரில் பந்�க்கள் இ�க்�றாரக்ேளா?
இவ�ைடய ஆகாரத்�க்காக ஏற்பா� ஏேத�ம்
ெசய்��க்��ரக்ளா?" என்� �ள்ைளயவரக்ள்
ேகடட்னர.் 

"இவ்�ரில் நண்பரக்�ம் பந்�க்க�ம் இ�ந்தா�ம்
அவரக்ள் ெசல்வம் உள்ளவரக்ளல்ல. அவரக்�க்�ச்
�ரமம் ெகா�ப்ப� உ�தமாக இரா�. தாங்கேள ஏதாவ�
ஏற்பா� ெசய்ய ேவண்�ம்" என்றார ் என் தந்ைதயார.்
�ள்ைளயவரக்ள் பல மாணாக்கரக்ைள ைவத்�ப்
ேபா�த்�ப் பாடம் ெசால்� வ��றார ் என்ற
ெசய்�ையப் பலர ்�றக் ேகட�்�ந்தைம�ன் இவ்வா�
அவர ்ெசான்னார.் 

"��வாவ��ைற��ம் பட�்ச�்ரத்��ம் நான்
தங்�ம் காலங்களில் இவ�ைடய ஆகார �ஷயத்�ல் ஒ�
�ைறெவான்�ம் ேநராமல் பாரத்்�க் ெகாள்ளலாம்.
ைசவராக இ�ந்தால் ஒ� கவைல�ம் இரா�: என்
�ட�்ேல சாப்�டலாம். இந்த ஊரில் இவர ் ஆகார
�ஷயத்�ல் ஒன்�ம் ெசய்ய இயலாத நிைல�ல்
இ�க்�ேறன்; அ� பற்� வ�ந்��ேறன்." 

"அப்ப�யானால் இவ்�ரில் இ�க்�ம் வைர�ல்
இவன் ஆகாரச ் ெசல�ற்� ேவண்�ய பணத்ைத



எப்ப�யாவ� �யன்� அ�ப்����ேறன். இவைனத்
தாங்கள் ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்." 

"சரி. ஒ� நல்ல �னம் பாரத்்�ப் பாடம் ேகடக்
ஆரம்�க்கலாம்." 

என் தவம் ப�த்தெதன்� நான் ��க�த்ேதன்.
அஸ்தமன சமயமா� �டட்ைமயால் நாங்கள் ம� நாள்
காைல�ல் வ�வதாக �ைட ெபற்�க்ெகாண்� எங்கள்
���க்� �ண்ேடாம். 

நாங்கள் ேபா�ம்ேபா�, எங்கள் மனத்ைத
அ�ழ்த்�க்ெகாண்��ந்த ஒ� ெபரிய பாரம்
நீங்�ய�ேபால இ�ந்த�. என் தந்ைதயார ் அ�க்க�,
"ஜாக்�ரைதயாக இ�ப்பாயா? ேதக ெசௗக்�யத்ைதக்
கவனித்�க் ெகாள்வாயா? க�தம் எ��வாயா? வ�த்தப்
படாமல் இ�ப்பாயா?" என்ற பல ேகள்�கைளக்
ேகட�்க்ெகாண்ேட இ�ந்தார.் என்ைனத் தனிேய �ட�்ச்
ெசல்வதற்� அவர ் உள்ளம் எவ்வள�
தத்தளித்தெதன்பைத அைவ �ளக்�ன. 
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பாட� ேக�க� ெதாட�கிய� 
�ள்ைளயவரக்�ைடய மாணாக்கர ் �டட்த்�ல்

நா�ம் ேசரந்்��டே்டாெமன்ற நிைனப்�, எனக்� ஒ�
வைகயான ெப��தத்ைத உண்டாக்�ய�. அன்� இர�
நா�ம் என் தந்ைதயா�ம் ஆலயத்�ற்�ச ் ெசன்� �
மா�ரநாதைர�ம் அபயாம்�ைகைய�ம் தரி�த்�
வந்ேதாம். இராத்�ரி ���ம் எனக்�த் �க்கேம
வர�ல்ைல. என் உள்ளத்�ல் ெபாங்� வந்த சந்ேதாஷ
உணரச்�்�னால் அைம� �ல்லாமல் பல வைகயான
காட�்கைளக் கற்பைன ெசய்� பாரத்்ேதன். "இனி நமக்�
ஒ� �ைற�ம் இல்ைல" என்ற நம்�க்ைக என்
அந்தரங்கத்���ந்� ஒளி �ட�்க் ெகாண்��ந்த�. 

கன�ம் பய�ம் 



என் தந்ைதயா�ம் அன்� இர� என்ைனப் ேபாலேவ
அைம�யாகத் �ங்க�ல்ைல . அதற்�க் காரணம்,
என்ைனத் தனிேய �ட�்ச ் ெசல்ல ேவண்�ேம என்ற
கவைலதான். அேத ஞாபகத்ேதா� அவர ்ப�த்��ந்தார.் 

காைல�ல் ப�க்ைக���ந்� எ�ந்த�டன், "சாமா"
என்� என்ைன அைழத்தார.் "ராத்�ரி நான் ஒ�
ெசாப்பனம் கண்ேடன். தம்ப�களா�ய ஒ� �ழவ�ம்
�ழ��ம் வந்� என்னிடம் ���-�ங்�மப்
�ரசாதங்கைள அளித்�, 'உன் �ள்ைளக்�க் ெகா�:
அவைனப் பற்�க் கவைலப்பட ேவண்டாம்' என்�
ெசால்��ட�்ச ்ெசன்றாரக்ள். அ� �தல் எனக்� �க்க
ைதரியம் உண்டா��டட்�. உனக்� ே�மம்
உண்டா�ெமன்ேற நம்��ேறன். 

நீ கவைலப்படாமல் இ�" என்� ெசான்னார.்
எனக்ேகா அந்தச ் சமயத்�ல் ஒ� கவைல�ம் இல்ைல .
ஆனா�ம் அவர ் என் கவைலையப் ேபாக்�பவைரப்
ேபாலத் தம்�ைடய கவைலக்� ஒ� சமாதானம்
ெசால்�க் ெகாண்டார.்       

ெபா�� ��ந்த�. காைல நியமங்கைள
��த்�க்ெகாண்� நாங்கள் இ�வ�ம் �ள்ைளயவரக்ள்
�ட�்க்�ச ்ெசன்ேறாம். �தற் கட�்ல் ைசவச ்ெசல்வரக்ள்
�ல�டன் அமரந்்� அவர ் ேப�க்ெகாண்��ந்தார.்
எங்கைளக் கண்ட�டன் �ன்னைகேயா�, "வா�ங்கள்;
உடக்ா�ங்கள்" என்� ெசான்னார.் �தல் நாள்
அவ�ைடய வாரத்்ைத�ல் அயலாைர உபசரிப்ப�
ேபான்ற ெதானி இ�ந்த�. இரண்டாம் நாேளா அவர ்வாய்
என் தந்ைதயாைர வரேவற்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபாேத
அவர ் பாரை்வ என் ேமல்தான் ��ந்த�. அவர ்�ர�ல்
ஒ� பற்ேறா� ��ய அன்� ெதானித்த�. �தல் நாள்
எங்கைள அயலாராக எண்ணிய அவர,் அன்ைறயத்
�னம் தம்ைமச ் ேசரந்்தவரக்ளாகேவ
எண்ணினாரே்பா�ம்! 



"இராத்�ரி ஆகாரம் ெசௗகரியமாக இ�ந்ததா?
நீங்கள் தங்��ள்ள ஜாைக வச�யாக இ�க்�றதா?"
என்� �ன�னார.் 

"எல்லாம் ெசௗகரியமாகேவ இ�க்�ன்றன. ேநற்�
ராத்�ரி ேகா��க்�ப் ேபாய் ஸ்வா� தரிசனம்
ெசய்ேதாம். இவ�ைடய ே�மத்ைதக் ��த்�
ஸந்நி��ல் �ராரத்்தைன ெசய்ேதன். ராத்�ரி நான் ஒ�
ெசாப்பனம் கண்ேடன்" என்றார ் என் தந்ைதயார.்
�ள்ைளயவரக்ள், "என்ன ெசாப்பனம் அ�?" என்�
ேகடக்ேவ தந்ைதயார ்அைத எ�த்�ைரத்தார.் 

"இ� நல்ல ச�னம். � மா�ரநாதைர�ம்
அபயாம்�ைகைய�ம் �ழவர-்�ழ� என்� ெசால்வ�
இந்த ஸ்தலத்�ல் வழக்கம். உங்கள் கன�ல்
ேதான்�யவரக்ள் அவ்��வ�ேம. நீங்கள் இனி
இவைரப்பற்�க் கவைலப்பட ேவண்டாம்; இவர்
ே�மமாக இ�ப்பார"் என்� அந்தக் கன�க்�ப் ெபா�ள்
��னார ்அப்�லவர ்ேகாமான். 

என் தந்ைதயார ் தம் கன�ல் � மா�ரநாதேர
எ�ந்த�ளியதாக நம்�த் ��ப்� அைடந்தார;் நாேனா
�ள்ைளயவரக்ள் ேநேர இ�ந்� "நீங்கள் இனி இவைரப்
பற்�க் கவைலப்பட ேவண்டாம்" என்� ��ய� பற்�த்
��ப்��ற்ேறன். 

ேபச�்னிைடேய அ�பவ வாரத்்ைதகள் 

அ ப்பால் அங்ேக வந்��ந்த கனவான் ஒ�வர,்
ஆ��க நாவலைரப்பற்�ய �ல ெசய்�கைளச்
ெசான்னார.் நாவலர ் �தம்பரத்ைத �ட�்
யாழ்ப்பாணத்�ற்�ச ் ெசன்ற�ம், அவர ்வரைவ அ�ந்�
யாழ்ப்பாணத்� �த்�வான்க�ம் �ர�க்க�ம்
கடற்�ைற�ல் அவைர எ�ரெ்காண்டைழத்�ச ் ெசன்�
உபசரித்த�ம், �ற�மா�ய சமாசாரங்கைள அவர்
ெசான்னார.் மற்ெறா�வர ் வட�ரில் இராம�ங்க
வள்ளலார ் இ�ந்தைத�ம் அங்ேக நடந்த
நிகழ்ச�்கைள�ம் �ரிவாகக் ��னார.் �ற�



�ள்ைளயவரக்ள் என் தந்ைதயாரிடம் அரி��ர ்�த�ய
ஊரக்ைளப் பற்� �சாரித்தனர.் அங்ேக உள்ளவரக்ள்
�த்�வான்களிடம் காட�்ம் ஆதரைவ�ம் �ற�க்�த்
தங்களால் இயன்ற உபகாரம் ெசய்ய ேவண்�ெமன்ற
எண்ணம் ஏைழக�க்�ம் இ�ப்பைத�ம் தகப்பனார்
எ�த்�ச ்ெசான்னார.் 

"காட�்ப் �ரேதசங்கெளன்� நாம் ெசால்��ேறாம்.
அங்ேகதான் �வ கா�ண்ய�ம் அன்�ம்
நிரம்���க்�ன்றன. நாகரிகம் அ�கமாக ஆகச்
�யநல�ம் அ�கமா�ன்ற�. நாகரிக�ள்ள இடங்களில்
உபகார �ந்ைத�ள்ளவரக்ைள அ�ைமயாகத்தான்
பாரக்்�ேறாம்" என்� �ள்ைளயவரக்ள் ��னர.் 

அவர ் ��ய இந்த வாரத்்ைதகள் அவர�
அ�பவத்���ந்� எ�ந்தைவ என்� �ற்காலத்�ல்
நான் அ�ந்ேதன். 

பரட்ீைச 

� ற� நாங்கள் �ைடெபற்�ச ் ெசன்� பகல்
உணைவ ��த்�க்ெகாண்� �ற்பகல்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் வந்� ேசரந்்ேதாம். அப்ேபா� அவர்
��நாைகப்காேராணப் �ராணத்ைத வ��த்�
என்னிடம் அளித்�, "இ�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெசய்�ைள
எ�த்�ப் ப��ம்" என்� ெசான்னார.் நான் அந்தப்
�ஸ்தகத்ைதப் �ரித்� நாட�்ப் படலத்��ள்ள ஒ�
ெசய்�ைள அைம�யாக இைசேயா� ெமல்லப்
ப�க்கலாேனன். நான் ப�த்த ெசய்�ள் வ�மா�: 

"�ன்ைம சால்�ழங் ககழ்ந்��ம் ேபாெத�ர்
ேபா�ம் 

அன்ைம �ர்மணி �ைர��ம் பாலகற் ��வார் 

வன்ைம ேம�ய தா�� மாண்ப� யாேரல் 

ெமன்ைம ேம�� ெபா�ளி� ��ந்ததாய்
��ேம" 



(நாட�்ப் படலம், 38) 

�த�ல் ஒ� �ைற மனத்�ள் ப�த்�ப் பாரத்்த
�றேக வாய்�ட�்ப் ப�த்ேதன். ஆதலால், நான்
தைட�ல்லாமல் ப�க்க ��ந்த�. �ள்ைளயவரக்ள்
அந்தச ் ெசய்�ளின் ெபா�ைளத் ெதளிவாக எனக்�ச்
ெசான்னார;் பதம் பதமாகப் �ரித்�ப் ெபா�ள் ��னார;்
பதசார�ம் ெசால்� �ளக்�னார.் 

"��ஞ்� நிலத்��ள்ள ேவடரக்ள் காட�்ல்
தங்க�க்� ஆகாரமாக உத��ன்ற �ழங்�கைளத்
ேதாண்� எ�க்�றாரக்ள். அப்ெபா�� ���ல் �ைதந்�
�டக்�ம் மணிகள் ெவளிவ��ன்றன. அவற்ைறக்
கடப்பாைற�னாேல ஒ�க்��ட�் ேம�ம்
ேதாண்��றாரக்ள். அவரக்�க்�க் �ழங்�னிடம் உள்ள
ம�ப்� மணி�னிடம் இல்ைல . உலகத்�ல் எவ்வள�
�றந்த ெபா�ளா��ப்��ம் அதன் ெப�ைமைய
அ�யாதவரிடம் அகப்படட்ால் �க�ம் இ�ந்த
ெபா�ைளப் ேபாலா���ம்." 

இந்த �ஷயம் அப்பாட�்ல் ெசால்லப்பட�்�க்�ற�.
த�ழ்க் கா�யங்களில் நாட�் வ�ணைன�ல்,
இத்தைகய ெசய்�கைள அைமப்ப� �லவர ்மர�. அப்ப�
வ�ணிக்�ம்ெபா�� ��ஞ்�, பாைல, �ல்ைல , ம�தம்,
ெநய்தல் என்�ம் ஐந்� வைக நிலங்கைள�ம் அவற்�ல்
நிக�ம் ெசய்�கைள�ம் தனித் தனிேய �ரிவாக
வ�ணிப்பாரக்ள். இந்த வ�ணைன, மைல�ம்
மைலையச ்சாரந்்த இட�மா�ய ��ஞ்� நிலத்��ள்ள
ேவடரக்ள் இயல்ைப�ம் ெசயல்கைள�ம்
ெசால்��டத்�ல் வ��ன்ற�. வ�ணைனேயா� உலக
இயல்பா�ய நீ� ஒன்�ம் இசெ்சய்�ளில்
அைமந்��க்�ன்ற�. 

"அ�த்த பாடைல�ம் ப��ம்" என்�
�ள்ைளயவரக்ள் ெசால்லேவ நான் ப�த்ேதன்: - 

"��� ராயைபம் ெபா��ற்ெசம் ��மணி
ேநாக்�ச ்



ெச�வ �ெயனக் �டாவ� ேவ�கான் ெசன்� 

�ற� லா�ர வழெலனப் �றங்க�ள் ெவ�ம்�ம் 

அற� லாெரங்�ச ்சாரி�ஞ் �கமைட யாரால்" 

"தைழகள் �ர��ள்ள ப�ைமயான ேசாைல�ல்
இ�க்�ம் �வப்பா�ய மாணிக்கத்ைதப் பாரத்்த
கர�யான�, அதைனத் �ெயன்� எண்ணிப் பயந்� ேவ�
காட�்க்�ச ்ெசல்ல, அங்ேக இர�ல் அக்கா� ேசா�மரம்
நிைறந்தைமயால் ெந�ப்�ப் ேபாலப் �ரகா�க்க, அைதக்
கண்�, 'இந்த ெந�ப்� நம்ைம �டா�ேபால்
இ�க்�ன்றேதெயன்� எண்ணி மனத்�ள்ேள
�யரத்ைதயைட�ம்; அ��ல்லாதவரக்ள் எங்ேக
ேபானா�ம் �கம் அைடய மாடட்ாரக்ள்" என்ப� இதன்
ெபா�ள். 

�ள்ைளயவரக்ள் இதற்�ம் ெபா�ள் ெசால்��ட�்,
"இந்த இரண்� ெசய்�டக்�க்�ம் இப்ேபா� நீர ்ெபா�ள்
��ம்" என்� ��னர.் நான் ேகடட்வாேற உைரத்ேதன்.
�ற�, இலக்கண சம்பந்தமான �ல �� ேகள்�கைளக்
ேகடட்ார.் நான் �ைட ெசான்ேனன். 

"இந்தச ்ெசய்�ள் எவ்வைகையச ்சாரந்்த�?" 

"இ� க�நிைலத்�ைற" 

"ெவண்பாக்கைளச ்�ர ்�ரித்� அல�ட�்�ரா?"

"ஏேதா ெதரிந்தவைர�ல் ெசய்ேவன்." 

உடேன �ல ெவண்பாக்கைள எப்ப�ச ் ெசான்னால்
தைள �றழ்ந்தனவாகத் ேதாற்�ேமா அப்ப�ேய ெசால்�,
தனித்தனிேய �ர ்�ரித்�ச ்ெசால்லச ்ெசான்னார.் நான்
ஜாக்�ரைதயாகச ்�ர ்�ரித்�ச ்ெசான்ேனன் . 

"ெநல்�க் �ைறத்த நீரவ்ாய்க்கால் வ�ேயா�ப் 

�ல்�க்� மாங்ேக ெபா��மாம்" 



என்ற ெசய்�ைளச ் �ர ் �ரித்�ச ் ெசால்�ைக�ல்,
"ெநல்�க் - �ைறத்த நீர ் - வாய்க்கால் - வ�ேயா�ப்"
என்� தனித்தனிேய �ரித்� அல�ட�்ச ்ெசான்ேனன். 

"ெநல்�க் - �ைறத்த - நீர ்வாய்க்கால் - வ�ேயா�...
என்� �ரித்தால்தாேன ேமாைன அைம�ற�? நீர்
�ரிக்�ம்ேபா� �ன்றாம் �ர ்வாய்க்கால் என்றல்லேவா
ஆ���ம்? அப்ேபா� ேமாைன இராேத!" 

"அப்ப�ப் �ரித்தால் ெவண்டைள �றழ்ந்���ம்.
இைறத்த - நீர ் வாய்க்கால் என்ப� ஆ�ரியத்தைள�ம்,
நீரவ்ாய்க்கால் - - வ�ேயா� என்ப� க�த்தைள�ம்
ஆ���ம். ெவண்பா�ல் �றதைள �ரவா�" என்�
�ைட பகரந்்ேதன். 

"நல்ல�. யாப்�லக்கணத்ைத நன்றாகப்
ப�த்��க்��ர.்" 

"காரிைக பாடம் ெசான்ன ெரட�்யாரவரக்ள் �க�ம்
ெதளிவாக எனக்�க் கற்�த்தாரக்ள்." 

அப்ேபா� �ள்ைளயவரக்ள், ெரட�்யாைர �க�ம்
பாராட�்ப் ேப�னார.் 

அன்� �ள்ைளயவரக்ள் என் த�ழ��
இவ்வள�னெதன்பைத ஒ�வா� பரிேசா�த்�
அ�ந்�ெகாண்டாெரன்ேற எண்ணிேனன். அவரக்ள்
வா���ந்� இரண்� ெசய்�டக்�க்�ப் ெபா�ள் ேகட�்
அப்ப�ேய ெசால்��டே்டாெமன்ற ஒ� ��ப்��ம்,
"இன்ேற பாடம் ேகடக் ஆரம்�த்��டே்டாம்" என்ற
எண்ண�ம் எனக்� உண்டா�ன. 

"என்ைறக்� நல்ல நாளாக இ�க்�ற�? பா�ங்கள்.
�க்�ரேம பாடம் ஆரம்�த்� �டலாம்" என்�
�ள்ைளயவரக்ள் என் தந்ைதயாரிடம் ��னார.்
அப்ேபா� அவர ் மனத்��ம் என்ைனப் பற்�த்
��ப்�யான எண்ணம் ப�ந்��டட்ெதன்ேற
ேதாற்�ய�. 



"இன்ேற நல்ல நாள்; பாட�ம் ேகடக்த்
ெதாடங்��டே்டாேம" என்� நான் மனத்�க்�ள்
ெசால்�க்ெகாண்ேடன். என் தந்ைதயார,் "நாைளக்�
நல்ல �னமாக இ�க்�ற�. பாடம் ஆரம்�க்கலாம்"
என்றார.் 

*ெமத்த ஸந்ேதாஷம். அப்ப�ேய ெசய்யலாம்" என்�
தம் உடம்பாடை்ட அவர ்ெதரி�த்தார ்- 

பாடம் ஆரம்�த்த� 

ம� நாள், நான் பாடம் ேகடக்த் ெதாடங்�ேனன்.
�த�ல், ைநடதத்ைத அவர ் பாடம் ெசால்ல
ஆரம்�த்தார.் அ�ல் �ல பாடல்கைளப் ப�க்கச ்ெசய்�
அவற்�ன் ெபா�ைளக் ��னார.் அங்ேக�ள்ள
�ேசஷங்கைள �ளக்��ம், இலக்கணச ் ெசய்�கைளப்
�லப்ப�த்��ம் வந்தார.் நான் அந்த �ைல �ன்ேப பல
தடைவ ப�த்��ந்�ம் அவர ் ��ய �ைற�ற் பாடம்
ேகடக்�ல்ைலயாதலால் எனக்� அவ�ைடய ேபாதைன
அ�க இன்பத்ைத உண்டாக்�ய�. அவர ் பாடம்
ெசால்�ம்ேபா� எனக்� எந்தச ் ெசால் �ளங்காேதா
அதற்� மாத்�ரம் ெபா�ள் ெசால்வார;் எனக்� எந்த
�ஷயம் ெதரியாேதா அைத மாத்�ரம் �ளக்�வார.் 

�ல பாடல்கள் ஆன�டன், "இன்�ம் �ல �னங்களில்
இந்த �ைல ��த்� �டலாம். �ற� ேவ� ஒ� �ைலத்
ெதாடங்கலாம்" என்� ெசால்��ட�், அப்பா,
சேவரிநா�" என்� �ப்�டட்ார.் அவ�ைடய
மாணாக்கரக்�ள் ஒ�வர ்அங்ேக வந்தார.் 

"நாைள �தல் இவ�க்� ைநடதத்ைதப் பாடம்
ெசால்� வா" என்� அவரிடம் கடட்ைள�டட்ார.்
அவ்வாேற ம� நாள் �தல் நான் அம்மாணாக்கரிடேம
பாடம் ேகட�் வரலாேனன். 

சேவரிநாத �ள்ைள 

ச ேவரிநாத �ள்ைளெயன்ப� அவர ் ெபயர.் அவர்
ேராமன் கத்ெதா�க் ��ஸ்தவர:் �ள்ைளயவரக்ளிடம்



பாடம் ேகட�் வந்தார.் அவைரப் பாரத்்தால் யா�ம்
��ஸ்தவெரன்� ெசால்லார.் ��� அணிந்��ப்பார.்
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் அவ�க்� அளவற்ற பக்�
உண்�. ஆ�ரிய�ைடய ��ம்பக் காரியங்கள்
எல்லாவற்ைற�ம் அவேர கவனித்� வந்தார.் எப்ேபா�ம்
உத்ஸாக�ள்ளவராகேவ இ�ப்பார:் ேவ�க்ைகயாகப்
ேப�வார.் எவ்வள� �க்கமாக இ�ந்தா�ம், ேகாபமாக
இ�ந்தா�ம் தம்�ைடய ேபசச்ால் அந்த நிைலைய
மறக்கச ் ெசய்வார;் �ேநகம் ெசய்வதற்�
ேயாக்�யமானவர;் த�ழ்ப் பாட��ள்ள ெபா�ள்கைள
ரஸமாக எ�த்�ச ் ெசால்வார:் அ�க்க� ேவ�
�ஷயங்கைளப் பற்�ப் ேபச ஆரம்�த்� ��வார.்
அவேரா� ேசரந்்� இ�ந்தால் ெபா� � ேபாவேத
ெதரியா�. 

நான் அவரிடம் பாடம் ேகடட்ெபா�� அவ�ைடய
கல்� ஆழமான தன்� என்ற எண்ணேம எனக்� �த�ற்
படட்� அதனால், அவர ் பாடம் ெசால்�ம்ேபா�
சமற்காரமாக அவர ் ��ம் �ஷயங்கைள அ�ப�க்க
��ய�ல்ைல . இனிைமயாகப் ெபா��ேபாவைத நான்
��ம்ப�ல்ைல; அ�கமாக �ஷயங்கைளத் ெதரிந்�
ெகாள்ளேவ ��ம்�ேனன். ைநடதம் நான் �ன்னேம
ப�த்த �ல்தாேன? அைத �ட�்ம் அவரிடம்
ேகட�்ம்ேபா� அவர ் ரஸமாகச ் ெசான்னா�ம், நான்
அ�யாத க�த்ைதேயா, இலக்கணத்ைதேயா அவர்
�ளக்காைமயால் எனக்� இன்பம் உண்டாக�ல்ைல. �ல
இடங்களில் நான் அ�ந்த �ஷயம்�ட அவ�க்�த்
ெதரிய�ல்ைல . 

அவர ் பாடம் ெசால்�வார.் நான் இைட ம�த்�,
"இந்தச ்ெசய்�ள் என்ன அலங்காரம்?" என்� ேகடே்பன்.
அவ�க்�த் ெதரியா�. "பாரத்்�த்தான் ெசால்ல
ேவண்�ம்" என்� ம�ப்�வார.் நான் ப�த்த �ஸ்தகத்�ல்
உைர�ல் இன்ன அலங்காரம் என்� ��த்��க்�ம்.
அைத �ளக்�ம்ப� ேகடே்பன். "அந்த அலங்காரத்�ன்
இலக்கணம் இ�ல் எவ்வா� அைமந்��க்�ற�?" என்�
�ன�ேவன். எனக்�த் ��ப்� உண்டா�ம்ப� �ளக்க



அவரால் இயலா�. அவர ் என்ைனக் ேகள்� ேகடப்�
ேபாய், நான் சந்ேதகம் �ரத்்�க் ெகாள்வ�ேபால
அவைரக் ேகள்�கள் ேகடக்த் ெதாடங்�ேனன். 

"எவ்வளேவா கஷ்டப்பட�் இங்ேக வந்� ேசரந்்ேதாம்.
இங்� வந்�ம் �ள்ைள யவரக்ளிடம் ேநரில் பாடம் ேகடக்
இயல�ல்ைலேய! எங்ேக ேபானா�ம் நம் அ�ரஷ்்டம்
நம்ைமப் �ன் ெதாட��றேத!" என்ற வ�த்தம் எனக்�
உண்டா�ற்�. 

"இந்த நிைல மாறேவண்�ம். இதற்� என்ன வ�?"
என்� ேயா�க்கலாேனன். 
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த�ைதயா� வ�ைட ெப��� ெச��த� 
மா �ரத்�ற்�ச ்ெசன்ற �ன்றாம் நாள் 'பாடம் ேகடக்

ஆரம்�த்��டே்டாம்' என்ற சந்ேதாஷத்�ல் நான்
�ழ்�ேனன். "சாமா, நீ இன்ைறக்� ைநடதம் ேகடக்
ஆரம்�த்தேத நல்ல ச�னம். க��ன் ெதால்ைலகள்
நீங்�வதற்� ைநடதத்ைதப் ப�ப்பாரக்ள். இனிேமல் நம்
கஷ்டம் �ரந்்��டட்ெதன்ேற ெசால்ல ேவண்�ம்" என்�
என் தந்ைதயார ்ெசான்னார.் அ� வாஸ்தவெமன்ேற நான்
நம்�ேனன். மனிதன் �யற்� ெசய்வெதல்லாம் ஏதாவ�
நம்�க்ைகைய ைவத்�க்ெகாண்� தாேன? 

பாடம் ேகடட் சந்ேதாஷத்ேதா� நா�ம் என்
தந்ைதயா�ம் ஜாைகக்� வந்� ேபாஜனம் ெசய்ேதாம்.
என் தந்ைதயார ் �ண்ைண�ல் �ரமபரிகாரம் ெசய்�
ெகாண்டார.் நான் அ��ல் உடக்ாரந்்� ஏேதா
�ஸ்தகத்ைதப் ப�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன். 

ேகாபால��ஷ்ண பார�யாைரக் கண்ட� 

அப்ேபா� �� வ�ேய ஒ� �ழவர ்ைக�ல் �ங்�ல்
க� ஒன்ைற ஊன்�க் ெகாண்� ெசன்றார.் அவைரக்
கண்ட�டன் என் தகப்பனார ் எ�ந்�,
"பார�யாரவரக்ளா?" என்� ேகட�்க்ெகாண்ேட



�ண்ைணைய �ட�் இறங்�னார.் அந்தக் �ழவர,் என்
தந்ைதயாைரப் பாரத்்��ட�், "யார?் ேவங்கட
�ப்ைபயரா? ஏ� இவ்வள� �ரம்?" என்� ��யவாேற
நாங்கள் இ�ந்த �ண்ைண�ல் வந்� உடக்ாரந்்தார.் என்
தந்ைதயார ்அந்த ��யவைர நமஸ்கரிக்�ம்ப� �றேவ
நான் வணங்� �ட�் நின்ேறன். 

"இந்தப் �ள்ைளயாண்டான் யார?்" என்� பார�யார்
ேகடட்ார.் 

"இவன் என் �மாரன்." 

"என்ன ெசய்� ெகாண்��க்�றான்? 

சங்�தம் அப்�யாஸம் ெசய்� வ��றானா?" 

"ெசய்� வ��றான். த��ம் ப�த்� வ��றான்.
இங்ேக மகா �த்�வான் �னாட�் �ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ப�க்கச ் ெசய்யலாெமன்�
வந்��க்�ேறன்." 

"அப்ப�யா? சந்ேதாஷம். �னாட�் �ந்தரம் �ள்ைள ,
நல்ல �த்�வான்; நல்ல �ணசா�; உபகாரி; �றந்த க�.
ஆனால், அவர ் சங்�த �ேரா�. சங்�த
�த்�வாெனன்றால் அவ�க்�ப் �ரிய��க்�ற�ல்ைல
." 

இந்த �ஷயத்ைதப் பார�யார ்ெசான்னேபா� நான்
அைத நம்ப�ல்ைல . பார�யா�ைடய அழகற்ற
உ�வத்ைதப் பாரத்்� நான் �யப்பைடந்ேதன்.
அவ�ைடய ேகாணலான உடம்�க்�ம் அவ�ைடய
�க�க்�ம் சம்பந்தேம இல்ைல என்பைத அன்�தான்
உணரந்்ேதன். 'நந்தனார ் சரித்�ரத்ைத இவரா
இயற்�னார?்' என்��ட நான் நிைனத்ேதன். அந்தச்
சரித்�ரத்�ல் இ�ந்த ம�ப்�, அவைரப் பாரத்்தேபா�
அவரப்ால் உண்டாக�ல்ைல. கவரச்�்ேய இல்லாத
அவர� ேதாற்ற�ம் அவர ் ��ய வாரத்்ைத�ம் என்
மனத்�ல் ��ப்�ைய உண்டாக்க�ல்ைல . ஆ��ம்,



என் தகப்பனார ் அவரிடம் காட�்ய மரியாைதையக்
கண்� நா�ம் பணிவாக இ�ந்ேதன். 

"இவ�க்�ச ்சங்�தத்�ல் எந்த மட�்ம் அப்�யாஸம்
ெசய்� ைவத்��க்��ரக்ள்? கனம் ��ஷ்ைணயர்
�ரத்்தனங்கள் வ�மா?" 

"எனக்�த் ெதரிந்த மட�்�ம் ெசால்�
ைவத்��க்�ேறன். கனம் ��ஷ்ைணயர்
�ரத்்தனங்களில் எனக்�த் ெதரிந்தைவகளிற் �லவற்ைற
இவ�ம் பா�வான்." 

"அப்ப�யா! அந்தக் �ரத்்தனங்கைளக் ேகட�்
எவ்வளேவா நாளா��டட்�. எங்ேக :
'�ஸ�ம�ந்தளாம்�ைகேய' என்ற �ரத்்தனத்ைதப்
பாடப்பா; ேகடக்லாம்" என்� பார�யார ் என்ைனப்
பாரத்்�ச ்ெசான்னார.் நான் அைதப் பா�ேனன். 

"நல்ல�; ைபய�க்�ச ் சாரீரம் இ�க்�ற�. இைத
�ண் பண்ணி�டக்�டா�. ேம�ம் ேம�ம் அப்�யாஸம்
ெசய்� வர ேவண்�ம்" என்� ெசால்��ட�் ேவ� �ல
�ரத்்தனங்கைள�ம் பா�ம்ப� ெசான்னார.் நான்
பா�ேனன். என் தகப்பனா�ம் �ல �ரத்்தனங்கள்
பா�னார.் நாங்கள் இ�வ�ம் ேசரந்்� �லவற்ைறப்
பா�ேனாம். 

*இந்த மா�ரி �ரத்்தனங்கைள இங்ேக யார்
பா��றாரக்ள்? இந்தப் �ள்ைள இவ்வள� நன்றாகப்
பா�வைதக் ேகடக் எனக்�ச ்சந்ேதாஷமாக இ�க்�ற�." 

"எல்லாம் உங்கைளப் ேபான்ற ெபரியவரக்ள்
ஆ�ரவ்ாதந்தான். இவைன இங்ேகேய �ட�்�ட�்ப்
ேபாகலாெமன்� எண்ணி��க்� ேறன். தாங்கள்
இவ�க்�ச ் சங்�த அப்�யாஸம் ெசய்�ைவக்க
ேவண்�ம்" என்� என் தகப்பனார ்பார�யாைரக் ேகட�்க்
ெகாண்டார.் 

"அதற்� என்ன தைட? எனக்�ம் ெபா�� ேபா�ம்"
என்� அவர ்சம்ம�த்தார.் 



என் தந்ைதயா�ம் பார�யா�ம் பைழய
சமாசாரங்கைளப் பற்� ெவ�ேநரம் ேப�க்
ெகாண்��ந்தனர.் அந்தப் ேபச�்னால் பார�யார ்கனம்
��ஷ்ைணயர ் �ரத்்தனங்களில் எவ்வள�
��ப்ப�ைடயவ ெரன்ப� ெதரிந்த�. �ன்�, ஜாைகக்�
வந்� பாரப்்பதாக என் தந்ைதயார ் ெசால்லேவ
பார�யார ்�ைட ெபற்�ச ்ெசன்றார.் 

பார�யாரிடம் சங்�த அப்�யாஸம் ெசய்த� 

ம�நாள் ��யற்காைல�ேலேய நா�ம் என்
தந்ைதயா�ம் பார�யார ் தங்���ந்த ஜாைகக்�ச்
ெசன்ேறாம். அவர ் அக்காலத்�ல் தம் மாணாக்கரா�ய
'இராமசா�' ஐய�ைடய �ட�்ல் வ�த்� வந்தார.்
இராமசா� ஐயர ் மா�ரநாத ஸ்வா� ஆலயத்�ல்
ைகங்கரியம் ெசய்பவர.் 

அன்ேற நான் பார�யாரிடம் சங்�த
அப்�யாஸத்ைதத் ெதாடங்�ேனன். அ��தல்
ெப�ம்பா�ம் �னந்ேதா�ம் ��யற்காைல�ல்
பார�யாரிடம் ேபாய் வரலாேனன். �ல நாடக்ளில்
மாைல ேவைளகளில் ெசல்வ�ம் உண்�; �ற்பக�ல்
அவேரா� காேவரித் �ைறயா�ய லாகடத்�க்�ச்
ெசன்� சந்�யாவந்தனம் ெசய்� வ�ேவன். லாகடத்�ல்
அக்காலத்�ல் �ன்�ப் கசே்சரி இ�ந்த�. மா�ரம்
�ன்�ப்பாக 'ேவதநாயகம் �ள்ைள ' உத்�ேயாகம்
பாரத்்� வந்தார.் அவர ் த�ழ் �த்�வாெனன்� நான்
ேகட�்�ந்ேதன். �ரத்�ல் இ�ந்தப�ேய அவர ் கசே்சரி
பண்�வைத நான் �ல சமயங்களில் கவனிப்ேபன். 

பார�யாேரா� பழகப்பழக அவர ் ெபரிய
மகாெனன்ற எண்ணம் எனக்� உண்டா�ற்�. அவர்
சாரீரம் கம்மலாக இ�ந்த�. அதனால் அவர ் �ல
வ�ஷங்களாகப் ��ல் வாத்�யத்ைதப் ப�ன்� தனிேய
இ�க்�ம் ேநரங்களில் அைத வா�த்�ப் ெபா�� ேபாக்�
வந்தார.் காைல ேவைளகளி�ம் மாைல ேவைளகளி�ம்
மா�ரநாதர ் ேகா���ள்ள அகஸ்��வர ஸ்வா�



சந்நி��ல் ெந�ேநரம் ேயாகம் ெசய்�
ெகாண்ேட��ப்பார ். 

ேவ�க்ைகயாகப் ேப�வ��ம், கைதகள்
ெசால்வ��ம் அவர ் ெவ� சமரத்்தர.் ஏதாவ� ஒ�
வாரத்்ைத ெசான்னால் அந்த வாரத்்ைதேயா� ஒ�
�ராண கைதையச ் சம்பந்தப்ப�த்�ச ் ெசால்வார.்
ெபா�� ேபாவேத ெதரியா�. ேப�ம்ேபா� அ�க்ெகா�
தரம் பழெமா�கள் அவர ்வாக்���ந்� வ�ம். 

அவரிடம் நான் பல �ரத்்தனங்கைளக்
கற்�க்ெகாண்ேடன். அவர ் இயற்�ய �ரத்்தனங்கள்
பலவற்ைறத் ெதரிந்� ெகாண்ேடன். நந்தனார ்சரித்�ரக்
�ரத்்தனங்க�க்� உரிய ெமடை்ட�ம் ராக-
தாளங்கைள�ம் அவர ் ெசால்�க் காட�்னார.் �ல
சமயங்களில் அவர ்மாணாக்கரா�ய இராமசா� ஐய�ம்
எனக்�க் �ரத்்தனங்கைளச ்ெசால்�த் த�வார.் 

அவ்�ரி�ம் அய�ரி�ம் இ�ந்த சங்�த
�த்�வான்கள் பார�யாைர அ�க்க� பாரக்்க
வ�வாரக்ள். மா�ரத்�ல் சாத்த�ரப்் பஞ்�ைவயர,்
ேகாட�் வாத்�யம் ��ஷ்ைணயர,் ��த்�ைறப்�ண்�
பாகவதர,் ெபரிய இராமசா� ஐயர ் �த�ய சங்�த
�த்�வான்கள் இ�ந்தனர.் ேவதநாயகம் �ள்ைள
�ன்�ப்பாக இ�ந்தைமயால் அவரிடம் உத்�ேயாகம்
பாரத்்த �மாஸ்தாக்க�ம், வக்�ல்க�ம், அவ�ைடய
�ரியத்ைதப் ெப�ம் ெபா�ட�் அவர ் இயற்�ய
�ரத்்தனங்கைளப் பா�வாரக்ள்! அதற்காகச ் சங்�தம்
கற்�க் ெகாண்டாரக்ள். இவரக்ெளல்லாம்
பார�யாரிட�ம் வந்� ெசல்வாரக்ள். 

உண�க்� ஏற்பா� 

என் தந்ைதயார ் மா�ரத்�ல் �ல நாடக்ள்
தங்���ந்தனர.் அந்தக் காலத்�ல் அந்நகரில் தமக்�த்
ெதரிந்தவரக்ளிடெமல்லாம் ெசன்� என்ைனக்
கவனித்�க் ெகாள்�ம்ப� ேகட�்க் ெகாண்டார.் அவர்
அங்ேக இ�ந்த வைர�ல் ��ய தகப்பனார்



ேவடட்கத்�ல் ஆகாரம் ெசய்� வந்ேதன். என் ��ய
தாயா�ம் அப்ேபா� அங்ேக வந்��ந்தார.் எப்ேபா�ம்
அந்த �ட�்ல் உண� ெகாள்வ� உ�தமாக இரா� என்�
எண்ணி, என் தந்ைதயார ் ேவ� ஏற்பா� ெசய்யத்
ெதாடங்�னார.் 

அக்காலத்�ல் மகாதானத் ெத��ல் ஒ� �ட�்ல்
அ�ப� �ராயம் ெசன்ற �தைவ ெயா�த்� அவ்�ர்
உத்�ேயாகஸ்தரக்ள் �ல�க்�ம் பள்ளிக்�டப்
�ள்ைளகள் �ல�க்�ம் சைமத்�ப் ேபாட�் அதனால்
�ைடக்�ம் வ�வாையக் ெகாண்� �வனம் ெசய்�
வந்தாள். பள்ளிக்�டப் �ள்ைளக�க்�க் காைல�ல்
பைழய�ம், பக��ம் இர��ம் ஆேராக்� யமான
உண�ம் அளிக்கப்ப�ம். இதற்காக அந்த அம்மாள் மாதம்
ஐந்� �பாய்தான் ெபற்� வந்தாள். என் ��ய
தாயாரா�ய ல�்� யம்மாள் அந்தக் �ழ��டம்
ெசால்� எனக்� ஜாக்�ரைதயாக உண� அளிக்�ம்ப�
ஏற்பா� ெசய்தார.் 

என் தந்ைதயார ் எனக்� ேவண்�ய பணத்ைத
என்னிடம் அளித்தார.் �ற� அவர ் மா�ரத்ைத �ட�்ச்
ெசல்ல எண்ணித் தம் நண்பரக்ளிடம் �ைடெபற்�க்
ெகாண்டார.் �றப்ப�ம் �னத்�க்� �தல் நாள் இர�
��வ�ம் எனக்�ப் பல�தமான ேபாதைனகைளச்
ெசய்தார.் நான் இன்ன இன்னப� நடந்�ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்�ம், உடம்ைப ஜாக்�ரைதயாகக்
கவனித்�க் ெகாள்ள ேவண்�ெமன்�ம், அ�க்க�
எண்ெணய் ேதய்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�ம் பல
�ைற ெசான்னார.் 

�ைட ெபற்ற� 

� றப்ப�ம் �னத்தன்� காைல�ல் அவர ்என்�டன்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் வந்தார.் 

"நான் இன்� ஊ�க்�ப் ேபாகலாெமன்�
எண்ணி��க்�ேறன். �ைட தர ேவண்�ம்" என்�
தகப்பனார ்ெசான்னார.் 



"ஏன்? இன்�ம் �ல �னங்கள் இ�ந்� மா�ரநாத
ஸ்வா� தரிசனம் ெசய்�ெகாண்� ேபாகலாேம." 

"அய�ரில் அயலார ் �ட�்ல் எவ்வள� காலம்
இ�ப்ப�? என்�ைடய �ைஜ �த�ய �ஷயத்�ற்�
இவ்�ர ் ெசௗகரியமாக இல்ைல . த�ர, இங்ேக எனக்�
ேவ� ேவைல ஒன்�ம் இல்ைல . வந்த காரியம் ஈ�வர
��ைபயா�ம், உங்க�ைடய தைய�னா�ம்
நிைறேவ�ய�. இவைன உங்களிடம் ஒப்�த்��டே்டன்.
இவன் இனிேமல் ��த்�யைடவான் என்ற ைதரியம்
எனக்� உண்டா��டட்�. நான் என்�ைடய
காரியங்கைள இனிேமல் கவனிக்க ேவண்டாமா?" 

"சரி; ேபாய் வா�ங்கள். ஞாபகம் இ�க்கட�்ம்." 

"இவைனப் பற்� இனிேமல் ஒ� கவைல��ல்ைல
என்� ெதளிவாகத் ெதரிந்தா�ம் காரண�ல்லாத
�ன்பெமான்� மனத்�ல் உண்டா�ற�. இவைன நான்
�ரிந்� இ�ந்தேத இல்ைல. இவ�ைடய தாய்க்�
இவைன ஒ� நாள் �ரிந்��ந்தா�ம் ச�க்க ��யாத
�யரம் ஏற்ப�ம். இப்ேபா� இவைனப் �ரிந்�
ெசல்வதற்� மனம் தயங்��ற�. தனக்� ேவண்�ய
காரியங்கைளப் �றர ் உத��ன்�க் கவனித்�க்
ெகாள்�ம் வழக்கம் இவ�க்� இல்ைல. தாங்கள்
இவைன ஜாக்�ரைதயாகக் கவனித்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்� ேகட�்க் ெகாள்�ேறன். எங்கள்
ஸ்தானத்�ல் இ�ந்� இவைனக் காப்பாற்�வ� தங்கள்
கடைம." 

இப்ப�ச ்ெசால்�ம்ேபா� என் தகப்பனார ்கண்களில்
நீர ்�ளித்த�. அ�கா�ம் அவர ்அவ்வா� என்ைனப் பற்�
வ�ந்�யைத நான் பாரத்்தேத�ல்ைல. அவர்
உள்ளத்�க்�ள் மைறந்� �டந்த அன்� ��வ�ம்
அப்ேபா� ெவளிப்படட்�. அவர ்கண்களில் நீைரக் கண்�
எனக்�ம் மனம் கலங்�ய�; கண்ணீர ்�ளித்த�; �க்கம்
ெபாங்� வந்த�. 



அவர� அன்ைப நன்� உணரந்்த என் ஆ�ரியர்
�ன்னைக �த்�க்ெகாண்ேட, “நீங்கள் இவ�ைடய
பா�காப்ைபக் ��த்�ச ் ���ம் கவைலப்பட
ேவண்டாம். நான் ஜாக்�ரைதயாகக் கவனித்�க்
ெகாள்�ேறன். நீங்கள் ைதரியமாக ஊ�க்�ப் ேபாய்
வா�ங்கள். இவைரப் பாரக்்க ேவண்�ெமன்� எப்ேபா�
��ம்���ரக்ேளா அப்ேபா� இவைர உங்களிடம்
அ�ப்��ேறன். நீங்க�ம் அ�க்க� இந்த ஊ�க்� வந்�
பாரத்்��ட�்ப் ேபாகேவண்�ம்" என்� ��
�ைடயளித்தார.் 

என் தகப்பனார ்ஊ�க்�ப் �றப்படட்ார.் நான் ���
�ரம் உடன்ெசன்� வ�ய�ப்� �ட�் வந்ேதன். அவர்
ெசன்ற �ற�தான் எனக்� ஏேதா ஒ� ��ய �ன்பம்
வந்த� ேபான்ற ேதாற்றம் உண்டா�ற்�. நான் �ன்�
அ�யாத ஒன்ைற, தாய் தந்ைதயைரப் �ரி�ம்
�ன்பத்ைத, அப்ேபா� உணரந்்ேதன். 

மேனாைதரிய�ம் கஷ்டத்ைதச ் ச�க்�ம்
ஆற்ற��ைடய என் தந்ைதயாேர என்ைனப்
�ரிந்��க்க வ�ந்�னாெரன்றால், என் அ�ைமத் தாயார்
எவ்வள� ��த்� வ�ந்�வார ்என்பைத நிைனத்தேபா�
என் உள்ளம் உ��ய�. �ன்னத்�ல் இ�ந்த காலத்�ல்
நான்� நாள் �ரிந்��ந்� ��ம்� வந்தேபா� என்ைன
அவர ் த��க் ெகாண்� �லம்�ய காட�் என் அகத்ேத
ேதாற்�ய�. 

நான் தந்ைதயாைர அ�ப்��ட�் வந்த�டன்
�ள்ைளயவரக்ள் எனக்�ப் பல �தமான ஆ�தல்கைளக்
��னார;் என்�ைடய �ன்பத்ைத மாற்�வதற்�ரிய பல
வாரத்்ைதகள் ெசான்னார.் 

"�ல நாடக்ளில் ��வாவ��ைறக்�ப் ேபா�ம்ப�
ேந�ம். அங்ேக ஸந்நிதானம் உம்ைமப் பாரத்்�
ஸந்ேதாஷமைட�ம். நீர ்இைசப் ப�ற்� உைடயவெரன்�
ெதரிந்தால் உம்�டம் தனியான அன்� ைவக்�ம்" என்�
ெசால்�த் ��வாவ��ைற ஆ�ன �ஷயங்கைள�ம்



ேவ� �ைவ�ள்ள சமாசாரங்கைள�ம் ��னார.் அவர்
வாரத்்ைதகள் ஒ�வா� என் �ன்பத்ைத மறக்கச்
ெசய்தன. 

நாளைட�ல் த��ன்பத்�ல் அந்தத் �ன்பம்
அ�ேயாேட மைறந்� ேபாய்�டட்ெதன்ேற ெசால்லலாம். 

* இந்தக் �ரத்்தனம் உைடயாரப்ாைளயம்
�வாலயத்��ள்ள அம்�ைக ��யமாகா�. 
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தள�ரா� கிைட�த தைய 
ச ேவரிநாத �ள்ைள�டம் ைநடதம் பாடம் ேகட�்

வ�ம்ேபா� இைட�ைடேய நான் அவைரக் ேகள்�
ேகடப்ைத என் ஆ�ரியர ் �ல சமயம் கவனிப்ப�ண்�.
என் ேகள்�க்� �ைட ெசால்ல ��யாமல் அவர ்�ம்மா
இ�க்�ம்ேபா� �ள்ைளயவரக்ள், "என்ன சேவரிநா�,
இந்த �ஷயங்கைளெயல்லாம் நீ ெதரிந்�ெகாள்ள
ேவண்டாமா? அவர ்தாேம ப�த்� �ஷயத்ைதத் ெதரிந்�
ெகாண்��க்�றாேர" என்� ெசால்�வார.் அப்ேபா�
எனக்� ஒ� ��ப்� உண்டா�ம். என் இயல்ைபப் பற்�ப்
பாராட�்வதனால் உண்டான ��ப்� அன்�; எனக்�க்
கற்�க்�ம் த�� சேவரிநாத �ள்ைள�டம்
இல்ைலெயன்பைத அவர ் ெதரிந்� ெகாண்டாேரெயன்ற
எண்ணத்தால் உண்டான ��ப்�ேய அ�. 

இளைம ��க்� 

�ள்ைளயவரக்ள் அ��ல் இ�க்�ம் சமயங்களில்
நான் அ�க்க� ேகள்�கள் ேகடே்பன். எப்ப�யாவ�
�ள்ைளயவரக்ேள ேநரில் எனக்�ப் பாடம் ெசால்�த்தர
ேவண்�ம் என்ப� என் ேநாக்கம். நான் இவ்வா� ேகள்�
ேகடப்தனால் சேவரிநாத �ள்ைளக்� ஒ� ���ம்
ேகாபம் உண்டாக �ல்ைல. ேவெறா�வராக இ�ந்தால்
என்ேமல் �ள்ைளயவரக்�க்� ெவ�ப்�
உண்டா�ம்ப��ம் ெசய்��ப்பார.் என� ஆைச�ம்



இளைம ��க்�ம் ேசரந்்� ெகாண்டன; சேவரிநாத
�ள்ைள�ன் நல்�யல்� இணங்� நின்ற�. நான்
அவைரக் ேகள்� ேகடப்� �ைறெவன்� அவர்
நிைனக்கேவ�ல்ைல. என்னிடம் அன்பாகேவ
நடந்�ெகாள்வார.் இனிைமயாகப் ேப�வார;்
�ள்ைளயவரக்ள் ெப�ைமைய�ம் அவரக்ளிடம் தாம்
வந்த காலம் �தல் நிகழ்ந்த பல ெசய்�கைள�ம்
எ�த்�ச ்ெசால்வார.் 

ைநடத பாடம் நடந்�ெகாண்��ந்த�.
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகளாைமயால் அவைர
ேநேர கண்� ேப�ப் பழ�வதற்�ரிய சமயம்
வாய்க்க�ல்ைல . அவரிடேம பாடம் ேகடக்
ேவண்�ெமன்ற என் ��ப்பத்ைதத் ெதரி�ப்பதற்�ம்
பயந்ேதன். 

ேதாட்டம் வளரத்்தல் 

�ள்ைளயவரக்ள் இ�ந்த �� அவர ்தம் ெசாந்தத்�ல்
�ைல ெகா�த்� வாங்�ய�. அவ்�ட�்ன் �ன்�றத்�ல்
�சாலமான ேதாடட்�ம் அதன்�ன் ஒ� �ள�ம் உண்�.
அவர ் இயற்ைகத் ேதாற்றங்களிேல ஈ�படட்வர.்
க�ஞரா�ய அவர ் பசை்சப் ப�ம் �ல்ெவளிகளி�ம்,
�ம்ெபா�ல்களி�ம், மரமடரந்்த கா�களி�ம்,
ஆற்ேறாரங்களி�ம், இத்தைகய �ற இடங்களி�ம் ேபாக
ேநரந்்தால் அப்ப�ேய அங்�ள்ள காட�்கைளக் கண்�
இன்�ற்� நின்� ��வார.் தாம் வாங்�ய ��ய �ட�்ன்
ேதாடட்த்�ல் மரங்கைள�ம் ெச� ெகா�கைள�ம்
ைவத்� வளரத்்� வரேவண்�ெமன்ப� அவர ் எண்ணம்.
�வ �ைஜ ெசய்வ�ல் ெந�ேநரம் ஈ�ப�பவரா�ய அவர்
ேதாடட்த்�ல் நிைறயப் �செ்ச�கைள ைவத்� வளரக்்க
ேவண்�ெமன்ற ஆைச�ைடயவராக இ�ந்தார.் 

நாரத்ைத, மா �த�ய மரங்களின் ெபரிய
ெச�கைள ேவேரா� மண் �ைலயாமல் ேதாண்� எ�த்�
அம்மண்ணின் ேமல் ைவக்ேகாற்�ரி �ற்� வ��த்�
ஆழ்ந்த ��களில் நட�் வளரப்்ப� அந்தப் பக்கங்களில்



உள்ள வழக்கம். என் ஆ�ரிய�ம் அவ்வா� �ல
ெச�கைள வ��த்�த் ேதாடட்த்�ல் ைவத்��ந்தார.்
நான் அவரிடம் பாடம் ேகடக் வந்தேபா� இந்த ஏற்பா�
நடந்� வந்த�. 

தளிர் ஆராய்ச�் 

ஒ வ்ெவா� நா�ம் காைல��ம் மாைல��ம் என்
ஆ�ரியர ் ேதாடட்த்�க்�ப் ேபாய்ச ் ெச�கைளப்
பாரை்வ��வார.் அைவகளில் ஏதாவ� பட�்ப்ேபாய்
�டட்ேதா என்� பாரப்்பார;் எந்தச ் ெச�யாவ�
தளிரத்்��க்�றதாெவன்� �க்க கவனத்ேதா�
ேநாக்�வார.் ஏதாவ� தளிரக்்காமல்
பட�்ப்ேபாய்�டட்தாகத் ெதரிந்தால், அவர ்மனம் ெபரிய
தனத்ைத இழந்த�ேபால வ�த்தமைட�ம். ஒ� தளிைர
எ�லாவ� கண்��டட்ால் அவ�க்� உண்டா�ம்
சந்ேதாஷத்�ற்� அளேவ இரா�. ேவைலக்காரரக்ளிடம்
அ�க்க� அவற்ைற ஜாக்�ரைதயாகப் பா�காக்�ம்ப�
ெசால்�வார.் மாைல ேவைளகளில் தம்�ைடய
ைகயாேலேய �ல ெச�க�க்� ஜலம் ��வார.் 

அவர ் இவ்வா� காைல�ம் மாைல�ம் தவறாமல்
ெசய்� வ�வைத நான் கவனித்ேதன். அவ�க்� அந்தச்
ெச�களிடம் இ�ந்த அன்ைப�ம் உணரந்்ேதன்.
'இவ�ைடய அன்ைபப் ெப�வதற்� இந்தச ்ெச�கைளத்
�ைணயாகக் ெகாள்ேவாம்' என்� எண்ணிேனன். 

ம�நாள் ��யற்காைல�ல் எ�ந்ேதன்;
பல்ைலக்�டத் ேதய்க்க�ல்ைல. ேநேர ேதாடட்த்�ற்�ச்
ெசன்ேறன். அங்�ள்ள ெச�களில் ஒவ்ெவான்ைற�ம்
கவனித்ேதன். �ல ெச�களில் ��ய தளிரக்ள்
உண்டா���ந்தன. அவற்ைற நன்றாகக் கவனித்�
ைவத்�க்ெகாண்ேடன். ��� ேநரத்�ல் ஆ�ரியர ்அங்ேக
வந்தனர.் அவர ் ஒ� மரத்�ன் அ�ேக ெசன்� �க்க
ஆவேலா� தளிரக்ள் எங்ெகங்ேக உள்ளனெவன்�
ஆராயத் ெதாடங்�னார.் நான் ெமல்ல அ��ல்
ெசன்ேறன். �ன்ேப அத்தளிரக்ைளக் கவனித்�



ைவத்தவனாத�ன், “இந்தக் �ைள�ல் இேதா தளிர்
இ�க்�ற�" என்ேறன். 

அவர ் நான் அங்ேக எதற்காக வந்ேதெனன்�
ேயா�க்க��ல்ைல; என்ைனக் ேகடக்��ல்ைல.
“எங்ேக?" என்� ஆவ�டன் நான் காட�்ன இடத்ைதக்
கவனித்தார.் அங்ேக தளிர ் இ�ந்த� கண்�
சந்ேதாஷமைடந்தார.் பக்கத்�ல் ஒ� ெச�
பட�்ப்ேபாய்�டட்� என்� அவர ் எண்ணி��ந்தார.்
அந்தச ் ெச��ல் ஓரிடத்�ல் ஒ� தளிர ் ெமல்லத் தன்
��தைலைய நீட�்��ந்த�. 'இைதப் பாரத்்தால்
�ள்ைளயவரக்ள் �க்க சந்ேதாஷமைடவாரக்ள்' என்�
நான் எண்ணிேனன். ஆத�ன், *இேதா, இந்தச ்ெச��டத்
தளிரத்்��க்�ற�" என்� நான் ெசான்ன�தான் தாமதம்;
"என்ன? அ�வா? அ� பட�்ப்ேபாய்�டட்ெதன்றல்லவா
எண்ணிேனன்! தளிரத்்��க்�றதா? எங்ேக , பாரக்்கலாம்"
என்� ெசால்�க்ெகாண்ேட �ைரவாக அதன��ல்
வந்தார.் அவர ் பாரை்வ�ல் தளிர ் காணப்பட�ல்ைல.
நான் அைதக் காட�்ேனன். அந்த மரத்�ல் தளிரத்்��ந்த
அந்த ஒ� ��ய தளிர,் அவர ் �கத்�ல் மலரச்�்ைய
உண்டாக்�ய�: அந்த மலரச்�்ையக் கண்� என் உள்ளம்
�ரித்த�. 'நம்�ைடய �யற்� ப�க்�ம் சமயம்
�ைர�ல் ேந�ம்' என்ற நம்�க்ைக�ம் உண்டா�ற்�.
அந்தத் தளிரக்ைள வாழ்த்�ேனன். 

நான் அேதா� �ட�ல்ைல. �ன்�ம் நான்
ஆராய்ந்� கவனித்� ைவத்��ந்த ேவ� தளிரக்ைள�ம்
ஆ�ரிய�க்�க் காட�்ேனன். காடட்க் காடட் அவர்
பாரத்்�ப் பாரத்்�ச ்சந்ேதாஷமைடந்தார.் 

அ��தல் �னந்ேதா�ம் காைல�ல் தளிர்
ஆராய்ச�்ைய நான் நடத்�க்ெகாண்ேட வந்ேதன். �ல
நாடக்ளில் மாைல�ேல பாரத்்� ைவத்�க்ெகாள்ேவன்.
�ள்ைளயவரக்�ம் அவற்ைறக் கண்� ��ப்�யைடந்�
வந்தனர.் 

அன்� தளிரத்்தல் 



ஒ� நாள் அவர ் எல்லாச ் ெச�கைள�ம்
பாரத்்��ட�்த் ��ம்�யேபா� என்ைன ேநாக்�, "இந்தச்
ெச�கைளப் பாரத்்� ைவக்�ம்ப� யாராவ� உம்�டம்
ெசான்னாரக்ளா?" என்� ேகடட்ார ். | 

"ஒ�வ�ம் ெசால்ல�ல்ைல. நானாகேவ கவனித்�
ைவத்ேதன்" என்ேறன் நான், 

"எதற்காக இப்ப� கவனித்� வ���ர?்" 

"ஐயா அவரக்ள் * �னந்ேதா�ம் கவனித்� வ�வ�
ெதரிந்த�; நான் �ன்னதாகேவ கவனித்�ச ்ெசான்னால்
ஐயா அவரக்�க்�ச ் �ரமம் �ைற�ெமன்� எண்ணி
இப்ப�ச ்ெசய்� வ��ேறன்" என்ேறன். 

சாதாரண நிைல���ந்தால் இவ்வள�
ைதரியமாகப் ேப���க்கமாடே்டன். �ல நாடக்ளாகத்
தளிைர �யாஜமாகக் ெகாண்� அவேரா� ெந�ங்�ப்
பழக ேநரந்்தைமயால் ைதரியம் எனக்� உண்டா�ற்�.
நாளைட�ல் அவர� அன்ைபப் �ரணமாகப்
ெபறலாெமன்ற �ணி�ம் ஏற்படட்�. 

"நல்ல�தான். இப்ப�ேய �னந்ேதா�ம் பாரத்்�
வந்தால் அ��லமாக இ�க்�ம்" என்� என் ஆ�ரியர்
��னார.் நானாகத் ெதாடங்�ய �யற்�க்� அவ�ைடய
அ�ம��ம் �ைடத்��டட்ெதன்றால் என் ஊக்கத்ைதக்
ேகடக்வா ேவண்�ம்? 

�னந்ேதா�ம் காைல�ல் �ள்ைளயவரக்ைள
இவ்வா� சந்�க்�ம் ேபா� அவேரா� ேப�வ� எனக்�
�தல் லாபமாக இ�ந்த�. அவர ்வர வர என் �ஷயத்�ல்
ஆதர� காடட்லானார.் என் ப�ப்� �ஷயமாக�ம்
ேப�வ� உண்�. "இப்ேபா� பாடம் நடக்�றதா? எ�
வைர�ல் நடந்��க்�ற�? ேநற்� எவ்வள� ெசய்�டக்ள்
நைடெபற்றன?" என்ற ேகள்�கைளக் ேகடப்ார.் நான்
�ைட ��ேவன். 

ைநடதம் ��ந்த� 



எங்க�ைடய சம்பாஷைண வர வர
எங்களி�வ�க்�ம் இைடேய அன்ைப வளரத்்� வந்த�.
நான் ஒ� நாள், �ள்ைளயவரக்ளிடேம பாடம் ேகடக்
ேவண்�ெமன்ற ஆவல் இ�ப்பைத ெமல்ல ேநரிற்
�லப்ப�த்�ேனன், "ைநடதம் ��வ�ம் பாடம்
ேகடட்ாகட�்ம். �ற� ஏதாவ� �ைலப் பாடம் ேகடக்த்
ெதாடங்கலாம்" என்� அவர ் ��யேபா� தான்
என்�ைடய மனத்���ந்த ெபரிய �ைற �ரந்்த�.
"ைநடதம் எப்ேபா� ���ம்?" என்�
எ�ரப்ாரத்்��ந்ேதன். 

சேவரிநாத �ள்ைள �ல ெசய்�டக்ேள பாடம்
ெசான்னா�ம் நான் வற்��த்� ேம�ம் �ல
ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்�ம்ப� ேகடே்பன். எப்ப�யாவ�
அந்த �ைல �ைர�ல் �ரத்்� ெசய்��ட�்ப்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகடக்த் ெதாடங்க
ேவண்�ெமன்ப�ல் எனக்� அவ்வள� ேவகம் இ�ந்த�. 

ைநடதம் எத்தைன காலந்தான் நடக்�ம்? ஒ� நாள்
அ� ��� ெபற ேவண்�ய� தாேன? �ல நாடக்ளில் அ�
��ந்��டட்�. அ� நிைறேவ�ய அன்ேற நான்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ெசன்�, "ைநடதம் பாடம் ேகட�்
��ந்த�" என்� ெசான்ேனன். 

"சரி, நாைளக்� ஏதாவ� �ரபந்தம் பாடம்
ெசால்��ேறன்" என்� அவர ்��னார.் 

�தற் பாடம் 

ம�நாள் காைல�ல் என் ஆ�ரியர ் தாேம என்ைன
அைழத்�, "உமக்�த் '��க்�டந்ைதத் �ரிபந்தா�ையப்
பாடம் ெசால்லலாெமன்� நிைனக்�ேறன்" என்�
ெசால்� அந்த �ல் எ����ந்த ஏட�்ச ் �வ�ைய
வ��த்�க் ெகா�த்தார.் நான் பாடம் ேகடக்த்
ெதாடங்�ேனன். 

'��க்�டந்ைதத் �ரிபந்தா�' என்ப�
�ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய�. �ம்பேகாணத்�ல்



எ�ந்த�ளி�ள்ள ��ம்ேப�வரர ் �ஷயமான�.
�ரிபந்தா� யாதலால் சற்�க் க�னமாகேவ இ�க்�ம். 

அந்த ��ல், நாற்ப� பாடல்க�க்� ேமல் அன்�
பாடம் ேகடே்டன். �ரி�யமக அந்தா�களில் ஒ�
நாைளக்� ஐந்�, ஆ� பாடல்க�க்� ேமல் பாடம்
ெசால்பவைர அ�வைர�ல் நான் பாரத்்த�ல்ைல.
�ள்ைளயவரக்ள் பாடம் ெசால்�ைக�ல் �ஷயங்கைள
�ரிவாக உபமான உபேமயங்கேளா� ெசால்வ�ல்ைல.
எந்த இடத்�ல் �ளக்க ேவண்�ய� அவ�யேமா அந்த
இடத்ைத மாத்�ரம் �ளக்�வார.் அவ�யமான �ேசஷச்
ெசய்�கைள�ம் இலக்கண �ஷயங்கைள�ம்
ெசால்�வார.் மாணாக்கரக்�க்� இன்ன �ஷயம்
ெதரியாெதன்பைத அவர ் எவ்வாேறா ெதரிந்�
ெகாள்வார.் நான் ப�த்� வ�ம்ேபா� எனக்� �ளங்காத
இடத்ைத நான் ேகடப்தற்� �ன்னேர அவர ்�ளக்�வார;்
எனக்�த் ெதரிந்தைத அவர ் �ளக்கமாடட்ார.் "நமக்�
இ� ெதரியாெதன்பைத இவர ் எப்ப� இவ்வள�
கணக்காகத் ெதரிந்�ெகாண்டார!்" என்ற ஆசச்ரியம்
எனக்� உண்டா�ம். தம் வாழ்� ��வ�ம்
மாணாக்கரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்�ச ் ெசால்�ப்
பழ���ந்த அவர ் ஒவ்ெவா�வ�ைடய அ�ைவ�ம்
�ைர�ல் அளந்த�ந்� அவரக்�க்� ஏற்ப பாடம்
ெசால்வ�ல் இைணயற்றவராக �ளங்�னார ். | 

நி�க் ��யல் 

அவர ் பாடம் ெசால்வ� �ரசங்கம் ெசய்வ�ேபால
இரா�. அரி��ரச் ் சடேகாைபயங்கார ் �த�ய �லர்
ஒ� ெசய்��க்� �க�ம் �ரிவாகப் ெபா�ள் ெசால்�க்
ேகடே்பார ் உள்ளத்ைதக் �ளிர�்ப்பாரக்ள்.
�ள்ைளயவரக்ள் பாடம் ெசால்�ம் �ைறேய ேவ�.
அவரக்ெளல்லாம் தம்�டம் ஒ� ��ப்�டட் அள�
ெசல்வத்ைதப் பா�காத்� ைவத்��ப்பவர ் கைளப்
ேபா��ந்தாரக்ள். யா�க்ேக�ம் பணம்
ெகா�க்�ம்ேபா� ஒவ்ெவா� காைச�ம் தனித்தனிேய
எ�த்�த் தட�்க் காட�்க் ைக�ல் ெகா�ப்பாரக்ள்.



�ள்ைளயவரக்ேளா நி�க் ��யல்கைள வாரி வாரி
வழங்�பவைரப் ேபால இ�ந்தார.் அங்ேக கா� இல்ைல .
எல்லாம் தங்க நாணயந்தான். அ��ம் ��யல்
��யலாக வாரி வாரி �டேவண்�ய�தான். வாரிக்
ெகாள்பவரக்�ைடய அ�ரஷ்்டம்ேபால லாபம்
�ைடக்�ம். எவ்வள�க் ெகவ்வள� ஆைச அ�கமாக
இ�க்�றேதா அவ்வள�க் கவ்வள� வாரிச ் ேச�த்�க்
ெகாள்ளலாம். பஞ்செமன்ப� அங்ேக இல்ைல. 

ப�க்� ஏற்ற உண� 

எனக்��ந்த த�ழ்ப் ப� �க அ�கம். மற்ற
இடங்களில் நான் பாடம் ேகடட்ேபா� அவரக்ள் கற்�த்த
பாடம் யாைனப் ப�க்�ச ்ேசாளப் ெபாரி ேபால இ�ந்த�.
�ள்ைளயவரக்ளிடம் வந்ேதன்; என்ன ஆசச்ரியம்!
எனக்�ப் ெபரிய ��ந்�, த�ழ் ��ந்� �ைடத்த�. என்
ப�க்� ஏற்ற உண�: �ல சமயங்களில் அதற்�
�ஞ்�க்�டக் �ைடக்�ம். அ�ரத் க�ராயரிடம்
��வரங்கத் தந்தா��ல் ஒ� ெசய்�ைளக் ேகடப்தற்�ள்
அவர ் எவ்வளேவா பா�ப�த்��டட்ாேர! அதற்�ேமல்
ெசால்�வதற்� மனம் வராமல் அவர ்ஓ��டட்ாேர! அந்த
அ�பவத்ேதா� இங்ேக ெபற்ற இன்பத்ைத ஒப்�ட�்ப்
பாரத்்ேதன். 'அேடயப்பா! என்ன �த்�யாசம்!
ெதரியாமலா அவ்வள� ேப�ம், '�ள்ைளயவரக்ளிடம்
ேபானால்தான் உன் �ைற ��ம்' என்� ெசான்னாரக்ள்?'
என்� எண்ணிேனன். "இனி நமக்�த் த�ழ்ப் பஞ்சம்
இல்ைல" என்ற �ரம்ானத்�ற்� வந்ேதன்.  

* �ள்ைளயவரக்ைள 'ஐயா அவரக்ெளன்ேற வழங்�வ�
வழக்கம்: ேநரில் ேப�ம்ேபா� அப்ப�ேய ��ேவாம். 
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எ�ன ��ண�ய� ெச�ேதேனா! 
��க்�டந்ைதத் �ரிபந்தா�ைய இரண்ேட

�னங்களில் நான் பாடம் ேகட�் ��த்ேதன். அைதக்
ேகடட் காலத்�ல் என் ஆ�ரியர ் ஏ� வாரிச ் �வ�



ேசரத்்�க் ெகா�த்தார;் ஒ� வாெர�த்தாணிைய�ம்
அளித்� அந்த �ைலப் �ர� ெசய்� ெகாள்�ம்ப�
ெசான்னார.் அச�்ப் �த்தகங்கள் �க அ�ைமயாக
அகப்ப�ம் அக்காலத்�ல் நான் பாடம் ேகடட்
�த்தகங்ககளில் ெப�ம்பாலானவற்ைற ஏட�்ேல எ��ப்
ப�த்ேதன். இந்தப் பழக்கத்தால் ஏட�்ல் �ைரவாக�ம்
ெதளிவாக�ம் எ��ம் பழக்கம் எனக்� உண்டா�ற்�. 

நான் பாடம் ேகடட்ேபா� சேவரிநாத �ள்ைள�ம்,
கனகசைப ஜயெரன்�ம் �ர ைசவ�ம், அவர்
தம்�யா�ய �வப்�ரகாச ஐய�ம் ேசரந்்� பாடம்
ேகடட்னர.் கனகசைப ஐயர ் �ைற நாட�்ல் ஒ�
பள்ளிக்�டம் ைவத்��ந்தார.் 

அந்தா�கள் 
� டந்ைதத் �ரிபந்தா�ையப் ப�த்தேபா� அைத
இயற்�யவர ் �ள்ைளயவரக்ேள என்� அ�ந்�,
"ஒ� �ைல இயற்�ய ஆ�ரியரிடேம அதைனத்
பாடம் ேகடப்� எவ்வள� ெபரிய அ�ரஷ்்டம்!"
என்� எண்ணி எண்ணி இன்�ற்ேறன். அைதப்
ேபான்ற பல �ரபந்தங்கைள�ம் பல
�ராணங்கைள�ம் அவர ் இயற்��ள்ளார்
என்பைதச ் சேவரிநாத �ள்ைள ெசால்லக்
ேகட�்�ந்ேதன். "ஆதலால் இனி இவரக்ள் இயற்�ய
�ல்கள் எல்லாவற்ைற�ம் இவரக்ள் வா�லாகேவ
ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்" என்ற நிைன�ேல நான்
ஒ� தனி ம�ழ்ச�்ைய அைடந்ேதன். 

�டந்ைதத் �ரிபந்தா� ��ந்த�டன், பழமைலத்
�ரிபந்தா� ெதாடங்கப்படட்�. அதைன இயற்�யவர்
�ைறமங்கலம் �வப்�ரகாச �வா�கள். �வப்�ரகாச
�வா�கள் பழ�ய இடங்களிேல இ�ந்� அவ�ைடய
�கைழக் ேகட�்க் ேகட�் அவைரப் பற்�ச ்�றந்த ம�ப்�
ைவத்��ந்த எனக்� அவர ் �ைலப் ப�க்கத்
ெதாடங்�யேபா� பைழய காட�்கள் எல்லாம்



நிைன�க்� வந்தன. �வப்�ரகாச �வா�களால்
நீராடப்ெபற்றனவாகச ்ெசால்லப்ப�ம் நைட வா�கைள
நிைனத்ேதன். அவ�ைடய பரம்பைர�னைர
நிைனத்ேதன். ஒ� க�ஞர ் இயற்�ய �ைல மற்ெறா�
க�ஞர ் பாடஞ் ெசால்ல, அைதக் ேகடக்ப் ெபற்ற என்
பாக்�யத்ைத நிைனத்ேதன். 

"�வப்�ரகாச �வா�கள் �றந்த க�; கற்பனா
சாமரத்்�யம் உைடயவர.் க�தா சாரவ் ெபௗமர ் என்�
அவைரப் ெபரிேயாரக்ள் ெசால்�வாரக்ள். அவர்
இயற்��ள்ள ெவங்ைகச ்ேகாைவைய 'மந்�ரிக் ேகாைவ'
என்�ம், ��ச�்ற்றம்பலக் ேகாைவயாைர 'ராஜாக்
ேகாைவ' என்�ம் ெசால்வ� வழக்கம். ேசாண ைசல
மாைல என்ற �ரபந்தம் �க்க �ைவ உைடய�.
ஒவ்ெவா� ெசய்�ளி�ம் ஏதாவ� கற்பைன இ�க்�ம்.
ஒ� காலத்�ல் �வா�கள் ��வண்ணாமைல�ல் �ரிப்
�ரத�ணம் ெசய்�ேபா� ஒ� தடைவ வலம்
வ�வதற்�ள் அந்த ���ள்ள �� ெசய்�டக்ைள�ம்
ெசய்� ��த்தாரக்ளாம்" என்� �ள்ைளயவரக்ள்
ெசால்��ட�்ப் பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�னார.் ஒ�
க�ஞர ் மற்ெறா� க�ஞைரக் ��த்�ப்
ெபாறாைம�ன்� மனம் �ளிரந்்� பாராட�்வ�
அ�ைமயல்லவா? 

'ேபாகப் ேபாகத் ெதரி�ம்' 

��வண்ணாமைலைய ஒ� �ைற வலம்
வ�வதற்�ள் �� பாடைலச ் �வப்�ரகாசர ் பா�
��த்தார ் என்ற ெசய்�, எனக்� அ�க ஆசச்ரியத்ைத
�ைள�த்த�. பாடம் ேகட�் ��ந்த�டன் சேவரிநாத
�ள்ைள�டம் ேப�க் ெகாண்��க்ைக�ல், "�வப்�ரகாச
�வா�கள் பழ�ய இடங்கைள நான் பாரத்்��க்�ேறன்.
ெவங்க��க்�ப் பக்கத்��ள்ள �ரேதசங்களில் ஊர்
ஊராக அவ�ைடய ெப�ைமையப் பற்�ப்
ேப�க்ெகாண்ேட இ�ப்பாரக்ள். ஆனா�ம் இந்தச்
சமாசாரம் இன்� ஐயா அவரக்ள் ெசால்லத்தான்
ேகடே்டன். �� பாடல்கைள ஒேர சமயத்�ல் பாடம்



ெசால்பவரக்ைளேய காேணாேம. அப்ப���க்க ஒேர
சமயத்�ல் �� ெசய்�டக்ைளக் கற்பைன�டன் பாட
ேவண்�ெமன்றால் அவர ்ெதய்வப் �ற�தான் என்ப�ல்
சந்ேதகேம இல்ைல " என்ேறன் நான். 

"ஆசச்ரியந்தான். அத்தைகய ஆசச்ரியத்ைத நாம்
இங்ேகேய பாரக்்கலாம். �ள்ைளயவரக்ள்
�வப்�ரகாச�க்�க் �ைறந்தவரல்ல. �� அல்ல,
இ��றல்ல, ஒேர �ச�்ல் �ற்�க்கணக்காகச்
�ைவ�ள்ள ெசய்�டக்ைள இவரக்ள் பா�வாரக்ள்.
எல்லாம் ேபாகப் ேபாக உமக்�த் ெதரிய வ�ம்" என்றார.்
"அத்தைகய சந்தரப்்பம் வரரதா?" என்� நான்
எ�ரப்ாரத்்�க் ெகாண்ேட இ�ந்ேதன். 

பாட வரிைச 

பழமைலத் �ரிபந்தா� ��ந்த�: ��ப்�க�ரத்்
�ரிபந்தா� ஆரம்�க்கப் படட்�. ெநற்�ன்றவாண
�த�யாெரன்பவர ் பா�ய�ல் என் ஆ�ரிய�க்�
��ப்பம் அ�கம். அைதப் பாடம் ெசான்னேபா�
ஒவ்ெவா� ெசய்�ளி�ம் அ�க்ெகா� தரம், "என்ன
வாக்�! என்ன நயம்!" என்� பாராட�்வார.் 

அந்தப் �ரபந்தம் ��ந்த�டன்
மைறைசயந்தா�ையப் பாடம் ேகடே்டன். ஒேர நாளில்
அைதக் ேகட�் ��த்ேதன். �ரிபந்தா�க�க்�ப் �ற�
�ள்ைளயவரக்ள் இவற்�ய�ல்ைல யமக அந்தா�,
�ைறைச யமக அந்தா� என்பைவகைள�ம்
��ேவாகத்� யமக அந்தா�ைய�ம் ேகடே்டன். 

பண்ைடக் காலத்�ல் பதங்கைளப் �ரித்�ப்
பழ�வதற்�ம், பலவைகயான பதங்கைளத்
ெதரிந்�ெகாள்வதற்�ம், மனனம் ெசய்வதற்�ம்,
அ��லமாக இ�க்�ெமன்� க�� அந்தா�கைள
�த�ல் மாணாக்கரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்�
வந்தாரக்ள். அந்த �ைறப்ப�ேய நா�ம் சேவரிநாத
�ள்ைள�ம் �ற�ம் பாடம் ேகடே்டாம். 



அந்தா�கள் ஆன �ற� �ள்ைளத்த�ழ் வரிைச
ெதாடங்கப் ெபற்ற�. எனக்�க் ெகாண்டாடட்ந்தான். கால்
��ம், அைர ��ம், ஒ� ெசய்��மாகப் ப�த்த எனக்�
வரிைச வரிைசயாகப் �ரபந்தத் ெதா��கள்
ஒன்றன்�ன் ஒன்றாக அநாயாசமாகக் �ைடத்தன.
ேசார�்ல்லாமல் பாடம் ேகட�் வந்ேதன்.
�னாட�்யம்ைம �ள்ைளத்த�ழ், �த்�க்�மார�வா�
�ள்ைளத்த�ழ், ெசங்க�நீர ் �நாயகர ் �ள்ைளத்த�ழ்,
அ�தாம்�ைக �ள்ைளத்த�ழ் என்பைவகைளக்
ேகடே்டன். �ரிபந்தா�யா? ஒன்�, இரண்�, �ன்�,
நான்�. யமக அந்தா�யா? அ��ம் இரண்� �ன்�.
�ள்ைளத்த�ழா? அ��ம் ஐந்�க்�த் �ைற�ல்ைல.
�ள்ைளப் ெப�மாைளயங்கார ் இயற்�ய அஷ்டப்
�ரபந்தங்களில் ஐந்தா� �ரபந்தங்கள் பாடங் ேகடே்டன்.
நான் அ�வதாட�்�ல் பாடங் ேகட�் வந்தைத
என்னாேலேய நம்ப ��ய�ல்ைல. இப்ப� நான் பாடம்
ேகட�்ம் காலம் ஒன்� வ�ெமன்� கன��ம் நான்
எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல. ��த்தாசலெரட�்யார,்
"நாங்கெளல்லாம் ேமட�் நிலத்�க் �ணற்�ல் ஊ�ம்
ஊற்�க்கள். அவர ்காேவரிப் �ரவாகம்" என்� ெசான்ன�
எவ்வள� உண்ைமயான�? காேவரிப் �ரவாகமா?
கங்காப் �ரவாகெமன்� ெசால்லலாம்; அ��டப்
ேபாதா�. "கடல் மைட �றந்த� ேபான்ற�" என்�
ெசான்னா�ம் த�ம். ஒவ்ெவா� �ரபந்த�ம் ேகட�்
��ந்த�டன் அதைனச ் �ந்�ந்� இன்�ற்� அந்தத்
��ப்��ேல,"என்ன �ண்ணியம் ெசய்தைன ெநஞ்சேம"
என்� ெப��தம் அைடந்ேதன். 

பாடம் ெசால்லப் �றந்தவர் 

என் ஆ�ரியர ் பாடம் ெசால்�ம்ேபா� ைக�ேல
�த்தகம் ைவத்�க்ெகாள்வ� வழக்க�ல்ைல .
அப்ெபரியா�க்� அவ்வள� ெசய்�டக்�ம்
மனப்பாடாமாகேவ இ�ந்தன; ��ேத�ம் தைட�ன்�ப்
பாடல்கைளச ் ெசால்வ�ம், ெபா�ள் ெசால்வ�ம்,
பதசாரம் ெசால்வ�மாகேவ அவர ் ெப�ம்பாலான
ேநரத்ைதக் க�ப்பார.் "இவரக்ள் இதற்காகேவ



உ�த்தவரக்ள்" என்ற எண்ணம் எனக்� உண்டா�ற்�.
பாடம் ெசால்வ�ல் அவ�க்�ச ்ச�ப்ேப ஏற்படா�. 

அவரிடம் பாடம் ேகட�்ம்ேபா� நாங்கள் அைட�ம்
பயன் பலவைகப்ப�ம். ��க்�ப் ெபா��ைரப்பேதா�
�லா�ரியர ்சம்பந்தமான வரலா�கைள�ம் ெசால்வார.்
பல தனிப் பாடல்கைளச ் ெசால்வார.் இன்�ம்
சந்தரப்்பத்�ற்ேகற்ற பல �ஷயங்கைள இைட�ைடேய
எ�த்�ைரப்பார.் அைவகெளல்லாம் �க�ம்
உபேயாக�ள்ள ெசய்�களாகேவ இ�க்�ம். நாங்கள்
ேகடட் பாடங்கைளச ் �ந்�க்�ம்ேபா� �ட அவர்
அ��ேலேய இ�ப்ேபாம். அவர ் எங்களிடம் அன்ேபா�
ேப�வ�ம் எங்கள் ெசௗகரியங்கள் அ�க்க�
�சாரிப்ப�ம் எங்கள் உள்ளத்ைதப் �ணித்தன. 

உள்ளன்� 

ஒவ்ெவா� நா�ம் நான் சாப்�ட�் வந்த�டன்,
"சாப்�டட்ா�ற்�? ஆகாரம் ெசௗகரியமாக இ�ந்ததா?"
என்� �சாரிப்பார.் எண்ெணய் ேதய்த்�க் ெகாள்�ம்ப�
வற்�றத்�வார.் ஒ� நாள் �ள்ைளயவரக்ள் தாம்
எண்ெணய் ேதய்த்�க் ெகாள்ள எண்ணி எண்ெணைய
வ��த்தார.் அப்ேபா� அ����ந்த என்ைனப்
பாரத்்தார.் "உம� �கம் ெதளிவாக இல்ைலேய: கண்
�வந்��க்�றேத. எண்ெணய் ேதய்த்�க்ெகாள்�ம்"
என்� எண்ெண�ம் ெகா�த்தார.் உடேன நான் ெசன்�
எண்ெணய் ேதய்த்�க்ெகாண்� ஸ்நானம் ெசய்�
ேபாஜனம் ெசய்��ட�் வந்ேதன். �ள்ைளயவரக்ள்
அப்ேபா� என்ைனப் பாரத்்��ட�் அ����ந்த
ஒ�வரிடம், "இப்ேபா� எப்ப� இ�க்�ற� இவர ்�கம்?
ெதளிவாக இ�க்�றதல்லவா?" என்� ேகடட்ார.் என்
�கத்�ல் இ�ந்த ெதளி� என்ைனக் காட�்�ம் அவ�க்�
அ�கமான ம�ழ்ச�்ைய உண்டாக்�ய�. 

எனக்� ஏேத�ம் ேவண்�ெமன்� ெதரிந்தால்,
உடேன அவர ் வாங்�க் ெகா�ப்பார.் நான் சாப்�ட�்
வ�வதற்� ேநரமானால் "இன்�ம் வா�ல்ைலேய" என்�



கவைலேயா� இ�ப்பார.் இராத்�ரி ேவைளகளில் அந்தக்
கவைல அ�கமாக இ�க்�ம்; ெத�த் �ண்ைண�ல்
அமரந்்தப�ேய என் வரைவ எ�ரப்ாரத்்�க்
ெகாண்��ப்பார;் "ஏன் இவ்வள� ேநரம்? கவைலயாக
இ�ந்த�" என்� உள்ளன்ேபா� �சாரிப்பார.் இத்தைகய
ெசயல்களால் நான் அவர� அன்ைப அ�ந்� உ��ேனன்.
அந்த அன்�ேல நைனந்� த�ழ�தத்ைத உண்�
வந்தைமயால், என் தாய் தந்ைதைரப் �ரிந்��ப்பதனால்
உண்டான �யரம் நீ�க்க�ல்ைல. �ள்ைளயவரக்ைளப்
�ரிந்��க்க ேந�மா�ன் அ�ேவ கஷ்டமாக
இ�க்�ெமன்� ேதாற்�ய�. 

ேகாபால ��ஷ்ண பார�யாரிடம் ெசன்� சங்�த
அப்�யாசம் ெசய்�ம் ேநரம், உண� ெகாள்�ம் ேநரம்
ஆ�ய சமயங்கள் த�ர மற்றக் காலங்களில் அப்�லவர்
�காமணிக்� அ��ேலேய இ�ந்� வந்ேதன்; அ��ேல
உறங்� வந்ேதன். அப்ப�ப் பழ�த�ேல ஒ� தனி
இன்பத்ைத நான் அைடந்ேதன். 

ெபயர் மாற்றம் 

நான் இவ்வா� பாடம் ேகட�் வந்தேபா� ஒ� நாள்
ஏேதா �சாரிக்ைக�ல் �ள்ைளயவரக்ள் என்ைன
ேநாக்�, "உமக்� ேவங்கடராமன் என்� ஏன் ெபயர்
ைவத்தாரக்ள்?" என்� ேகடட்ார.் நான், "ேவங்கடாசலப�
�லெதய்வமாதலால் எங்கள் ��ம்பத்�ல்
ஒவ்ெவா�வ�ம் அந்தக் கட�ள் ெபயைரேய ெகாள்வ�
வழக்கம்" என்பைதத் ெதரி�த்ேதன். ேவங்கடராமன்
என்ற ெபயைர அவர ் ��ம்ப�ல்ைலெயன்� எனக்�க்
��ப்பாகப் �லப்படட்�. 

"உமக்� ேவ� ெபயர ் ஏேத�ம் உண்ேடா ?" என்�
அவர ்ேகடட்ார.் 

"எங்கள் �ட�்ல் என்ைனச ் சாமா என்�
அைழப்பாரக்ள்" என்ேறன். 

"அப்ப� ஒ� ெபயர ்உண்டா , என்ன ?" 



"அ� ��ப் ெபயரல்ல; சா�நாத ென ன்பைதேய
அவ்வா� மாற்� வழங்�வாரக்ள்." 

"அப்ப�யா? சா�நாதன் என்ற ெபயர ் எவ்வள�
நன்றாக இ�க்�ற�! உம்ைம நா�ம் அந்தப்
ெபயராேலேய அைழக்கலாெமன்� எண்��ேறன். நீ�ம்
இனிேமல் அந்தப் ெபயைரேய ெசால்�க் ெகாள்�ம்"
என்� அவர ்ெசான்னார.் 

நான் அப்ப�ேய ெசய்வதாக ஒப்�க் ெகாண்ேடன்.
ேவங்கடராமனாக இ�ந்த நான், அன்� �தல்
சா�நாதனா� �டே்டன். �ள்ைளயவரக்ள்
��ப்பத்�ன்ப� எல்ேலா�ம் 'சா�நாதன்' என்ற
ெபயைரேய வழங்கத் தைலப்படட்னர.் அன்� கனிந்த
அவர ்உள்ளத்�ற்� உவப்ைபத் தந்த அப்ெபயேர எனக்�
நிைலத்� �டட்�. 

என் ெபயர ்மா�ன �ல நாடக்ள் வைர�ல் எனக்�ச்
��� கஷ்டமாக இ�ந்த�. "சா�நாைதயர"் என்�
யாராவ� என்ைன அைழத்தால், நான் என்ைனத்தான்
அப்ப� அைழக்�றாரக்ள் என்பைத உடேன
உணரந்்�ெகாள்ள�ல்ைல. யாேர�ம் என் ெபயைரக்
ேகடட்ால் 'ேவங்கடராமன்' என்� ெசால்ல
வாெய�ப்ேபன்; சடெ்டன்� மாற்�க்ெகான்�
'சா�நாதன்' என்ேபன். நாளாக ஆகப் ��ய ெபயேர
வழக்�ல் வந்� �டட்�. 

�ைளயாட்� ேவைலகள் 

�ள்ைளயவரக்ள் �� பைழய�. ஆைகயால்
அதற்�ப் ��தாக ஓ� மாற்�னாரக்ள். அப்ேபா�
அப்�லவர�்ரான் அ����ந்� க�னித்� வந்தார.்
தாேம ஓ�கைள வாங்� வாங்�க் ெகா�த்தார.்
அப்ேபா� நா�ம் ஓ�கைள வாங்�க் ெகா�த்ேதன்.
"இந்த ேவைலெயல்லாம் உமக்�ப் பழக்கம் இரா�" என்�
அவர ் ெசான்னார.் "எனக்கா? நான் �ராமங்களிேல
பழ�னவன். இந்த மா�ரி ேவைலகைள ெயல்லாம்
நன்றாகச ் ெசய்ேவன்" என்� ெசால்� அவைரச்



�ரமப்படாமல் இ�க்கச ்ெசய்�, அந்த ேவைலைய நான்
கவனித்ேதன். �ங்�ல் �ளாச�்கைள ெவட�்க்
ெகா�த்ேதன். என்�டன் சேவரிநாத �ள்ைள�ம் அந்த
ேவைலையச ்ெசய்தார.் 

ேதாடட்த்�ல் �ண� ஒன்� ��யதாக
ெவடட்ப்படட்�. அப்ேபா� �ணற்� ஜலத்ைத வாங்�க்
ெகாட�்வற்காக ேவஷ்�ையத் �க்�க் கட�்க்ெகாண்�
�ள்ைளயவரக்ள் ெசன்றார.் ஒ� �டம் வாங்�க்
ெகாட�்வதற்�ள் ேவரத்்�ப் ேபாய் �டட்�. அவர ் தம்
ெதாந்� ��ங்கத் தளரந்்த உடம்�டன் அவ்வா�
ெசய்வைதக் கண்ட�டன் நான் ஓ�ச ் ெசன்� அந்தக்
�டத்ைத வாங்�க் ெகாண்ேடன். "நான் பாரத்்�க்
ெகாள்�ேறன்" என்� ெசால்� ஜலத்ைத வாங்�க்
ெகாட�்ேனன். இத்தைகய காரியங்கைளச ் ேசாம்பல்
இல்லாமல் நான் ெசய்ேதன். ப�ப்�ேலேய ெபா��
ேபாக்�ய எனக்� இந்த ேவைலகள் இைட�ைடேய
�ைளயாடை்டப்ேபால் இ�ந்தன. �ரமம் ேதான்றாமல்
சந்ேதாஷத்�டன் ெசய்�ம் காரியம் எ�வா��ந்தா�ம்
அ� �ைளயாட�்த் தாேன? 

"சா�நாைதயர ் �� ��ப்பாக இ�க்�றார.் எல்லா
ேவைலக�ம் ெதரிந்� ெகாண்��க்�றார"் என்�
�ள்ைளயவரக்ள் என்ைனப் பாராட�்வார.் அந்தப்
பாராட�் உண்ைமயன்ேபா� ெவளிவ�தாத�ன் என்
உள்ளத்ைதச ்�ளிர�்க்�ம். 

பய�ள்ள பழக்கங்கள் 

�ள்ைளயவரக்ைளப் பாரப்்பதற்� அ�க்க�
யாேர�ம் வந்�ெகாண்ேட இ�ப்பாரக்ள்; �ர�க்கள்
வ�வாரக்ள்; �த்�வான்கள் வ�வாரக்ள்; அப்ேபா�
நா�ம் மற்ற மாணாக்கரக்�ம் அ��ேல இ�ப்ேபாம்.
வந்தவரக்ேளா� ேப�க் ெகாண்ேட இ�க்ைக�ல் பல
�ஷயங்கள் அவர ்வாக்���ந்� வ�ம். எல்லாம் �க�ம்
உபேயாகமானைவகளாகேவ இ�க்�ம். எங்கள் ஆ�ரியர்
அவரக்�க்�ம் எங்க�க்�ம் பழக்கம் பண்ணி ைவப்பர.்



ஏதாவ� பாடைலச ் ெசால்லச ் ெசால்�வார;் ெபா��ம்
ெசால்�ம்ப� ெசால்�வார.் நான் ராகத்�டன் பாடல்
ெசால்வதனால் அ�க்க� என்ைனச ் ெசால்�ம்ப�
ஏ�வார.் இத்தைகய பழக்கத்தால் பல ேப�க்�ைட�ல்
அசச்�ல்லாமல் பாடல் ெசால்�ம் வழக்கம் எனக்�
உண்டா�ற்�: பாடல்க�க்� அரத்்தம் ெசால்�ம்
பழக்க�ம் ஏற்படட்�. 

ஒ� நாள் தரம்தான�ரம் `கண்�ைவயர'் என்ற
�த்�வான் ஒ�வர ் வந்��ந்தார.் அவர ் பாரதப்
�ரசங்கம் ெசய்வ�ல் �கழ் வாய்ந்தவர.் அங்கங்ேக
�ல்��த்�ராழ்வார ் பாரதத்ைதப் �ரசங்கம் ெசய்�
சம்மானம் ெபற்� �வனம் ெசய்� வந்தார.் அவர்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் அ�மானம் உைடயவர.் அவர ்வந்த
காலத்�ல் பாரதத்���ந்� இைச�டன் ெசய்�டக்ைளக்
கணீெரன்� ெசால்�ப் �ரசங்கம் ெசய்தார.் அத்தைகய
�ரசங்கத்ைத �ன்� நான் ேகடட்�ல்ைல. ஆத�ன்,
அப்ேபா� எனக்� ஒ� ��ய இன்பம் உண்டா�ற்�. 

மற்ெறா� நாள் சபாப� ஐயர ்என்ற ஒ� �த்�வான்
வந்��ந்தார.் அவர ் எ�ம்�ர ் ��ேவங்கடாசல
�த�யாரிடம் பாடம் ேகடட்வர.் அவர ் இராமாயணப்
�ரசங்கம் ெசய்பவர.் �ைற நாட�்ல் உள்ள சா�ய
கனவான்கள் ��ப்பத்�ன்ப� �னந்ேதா�ம் கம்ப
ராமாயணம் ப�த்�ப் ப�த்�ப் ெபா�ள் ெசால்�
வந்தார.் அவர ்வந்த காலத்�ல் �ள்ைளயவரக்ளிடம் கம்ப
ராமாயணத்ைதப் பற்� ெந� ேநரம் ேப�க்
ெகாண்��ந்தனர;் �ல சந்ேதகங்கைள�ம்
�ரத்்�க்ெகாண்டார.் 

இவ்வா� வ�ம் �த்�வான்க�ைடய
சம்பாஷைணயால் உண்டான லாபம் ேவ� எங்க�க்�க்
�ைடத்த�. வந்� ெசல்�ம் �த்�வான்க�ம்
�ர�க்க�ம் நாங்கள் �ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகட�்
வ�வ� ெதரிந்� எங்களிடம் �ரியமாகப் ேப� அன்�
பாராடட்த் ெதாடங்�னர.் அப்ேபா� இ�ந்த
மாணாக்கரக்�ள் �ராயத்�ல் ��யவன் நாேன;



ஆத�ன் அவரக்ள் என்னிடம் அ�கமான அன்ைப
ெவளிப்ப�த்�னாரக்ள். 

இப்ப� என்�ைடய ���ல வாசத்�ல் நா�க்�
நாள் அ��ம், பல�ைடய அன்�ம், இன்ப�ம்
��த்�யா�க்ெகாண்ேட வந்தன. 
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தமிேழ �ைண 
ேகா பால ��ஷ்ண பார�யாரிடம் நான் சங்�தம்

அப்�யாசம் ெசய்� வ�வ� என் ஆ�ரிய�க்� �த�ல்
ெதரியா�. அைத நா�ம் ெதரி�க்க�ல்ைல.
�ள்ைளயவரக்�க்�ம் ேகாபால ��ஷ்ண
பார�யா�க்�ம் பழக்க�ண்�. பார�யார ் ெபரிய
�வபக்தர ்என்ற நிைன�னால் அவரிடத்� என் ஆ�ரியர்
ம�ப்� ைவத்��ந்தார;் அவர� சங்�தத் �றைமக்காக
அன்�, த�ழ�� ேபா�ய அள� அவரப்ால்
இல்ைலெயன்ற எண்ணம் �ள்ைளயவரக்�க்� இ�ந்த�.
பார�யார ்இயற்�ய நந்தனார ்சரித்�ரக் �ரத்்தனத்�ல்
இலக்கணப் �ைழகள் உள்ளன என்ற காரணத்தால் என்
ஆ�ரியர ் அசச்ரித்�ரத்ைதப் பாராட�்வ�ல்ைல .
ஆனா�ம், அ�ற்கனிந்� த�ப்�ம் பக்� ரஸத்�ல்
ஈ�பட�் அதற்� ஒ� �றப்�ப்பா�ரச ் ெசய்�ள்
அளித்��க்�றார.் 

ரகஸ்யம் ெவளிப்பட்ட� 

எ ப்ெபா�ேத�ம் இவ்�� ெபரியா�ம்
சந்�ப்ப�ண்�. ஒ� �ைற அவ்வா� சந்�த்த காலத்�ல்,
�ள்ைளயவரக்ள் பார�யா�க்� உவப்பாக
இ�க்�ெமன்� க��, "என்னிடம் ஒ� �ராமணச ்��வர்
பாடம் ேகடக் வந்��க்�றார;் ராகத்ேதா� பாடல்
வா�க்�றார.் தாங்கள் ஒ� �ைற அவர ் ப�ப்பைதக்
ேகட�் ஆ�ரவ்�க்க ேவண்�ம்" என்றார.் இைச�டன்
ப�ப்ப� ஒ� ெபரிய காரியெமன்�, அைதக் ேகடட்ால்



பார�யார ் ��ப்�யைடவார ் என்�ம் அவர்
எண்ணினார.் 

"அந்தப் �ள்ைளயாண்டாைன எனக்� நன்றாகத்
ெதரி�ேம. என்னிட�ம் வந்� காைல ேவைளகளில்
�ை� ெசால்�க் ெகாள்��றான். நல்ல சாரீரம்
இ�க்�ற�. தங்களிடம் அவன் பாடம் ேகட�் வ�வ�ம்
எனக்�த் ெதரி�ம். சங்�தத்ேதா� த�ழ் கலந்தால்
நன்றாகத்தான் இ�க்�ம்" என்� ��னார ் பார�யார.்
அவர ்��ய வாரத்்ைதகள் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ெவ�ம்
த�ழ் மாத்�ரம் இ�ப்ப� ஒ� �ைறெயன்�
ெதானிக்�ம்ப� இ�ந்தன. 

�ள்ைளயவரக்ள் அந்தச ் ெசய்�ையக் ேகடட்�ம்
��க்�டட்ார.் உடேன பார�யாரிடம் �ைட ெபற்�
ேநேர தம் �ட�்க்� வந்� ேசரந்்தார.் �ட�்ன் ஒ�
பக்கத்�ல் நண்பரக்�டன் நான் எைதேயா ப�த்�க்
ெகாண்��ந்ேதன். அவர ் ேவகமாக என் அ��ல் வந்�,
"நீர ் ��ெகாண்டான் பார�யாரிடம் இைச ப் ப�ற்�
ெசய்� வ���ராேம!" என்� ேகடட்ார.் அந்தக் ேகள்�
என்ைனத் �ைகக்க ைவத்த�. நான் அவரிடம்
ெசால்லாமல் இைசப் ப�ற்� ெசய்� வந்த� �ைழதான்.
�ைழெயன்� ெதரிந்தா�ம் நான் உடேன ெசால்வதற்�
அஞ்�ேனன். பார�யார,் �ள்ைளயவரக்ைள �ன்ேப
சங்�த �ேரா�ெயன்� ெசால்�, இ�ந்ததனா�ம், நான்
பழ�ன அள�ல் சங்�தத்�ல் அவ�க்� ��ப்பம்
இ�ப்பதாகத் ெதரிய�ல்ைல . ஆதலா�ம், அந்த அசச்ம்
எனக்� உண்டா�ற்�. 'நின்ற வைர��ம் ெந�ஞ் �வர'்
என்ற எண்ணத்�டன் சங்�த ெதய்வத்ைத மைறவாக
உபாசைன ெசய்� வந்ேதன். 

இந்த நிைல�ல் என் ரகஸ்யம் ெவளிப்படட்ேபா�
நான் �ைகப்பைடயாமல் என்ன ெசய்ேவன்? என்ன ப�ல்
ெசால்வ�? "பழக்கம் �ட�்ப்ேபாகாமல் இ�ப்பதற்காக
அவரிடம் கற்�க்ெகாள்�ம்ப� என் தகப்பனார்
ெசான்னார"் என்� வாய் �ழ�க்ெகாண்ேட ெசான்ேனன்.
இயற்ற�ைழ மாத்�ரம் தனித்� ��ம்�ம் அப்�லவர்



தைலவர,் "எனக்� இ�வைர�ல் அந்த �ஷயம்
ெதரியா�. இைச�ல் அ�கப் பழக்கம்
ைவத்�க்ெகாண்டால் இலக்கண இலக்�யங்களில்
��ரமாகப் �த்� ெசல்லா�" என்� ெசால்��ட�்த் தம்
ேவைலையக் கவனிக்கச ்ெசன்றார.் 

'அவர் ெசான்ன� உண்ைம ' 

அ வர ் ��ய ெசய்� எவ்வள� �ரம் உண்ைம
என்பைத ஆராய நான் �ற்பட�ல்ைல . பார�யார்
அவைரப் பற்�ச ்ெசான்ன� மாத்�ரம் உண்ைமெயன்�
அன்� உணரந்்ேதன். "இனிேமல் சங்�தத்ைத
கட�்ைவக்க ேவண்�ய�தான்" என்ற �ரம்ானத்�ற்�
வந்ேதன். ம�நாள் �தல் பார�யாரிடம் சங்�தப்
ப�ற்�க்காச ்ெசல்வைத நி�த்�க்ெகாண்ேடன். 

இந்த நிகழ்ச�்யால் எனக்� அ�க மனவ�த்தம்
உண்டாக�ல்ைல . சங்�தம் எங்கள் பரம்பைரச ்ெசாத்�.
அதற்காக அ�கச ் �ரமப்பட ேவண்�ய�ல்ைல .
த�ழ�ேவா �ைடத்தற்கரிய ெப�ம் ேபறாக எனக்�
இ�ந்த�. ஆத�ன் அதற்� �ன்ேன ேவ� எந்தப்
ெபா��ம் எனக்�ப் ெபரியதாகேவ ேதாற்ற�ல்ைல. 

அப்பால் நான் பார�யாரிடம் ெசன்�, "ப�க்க
ேவண்�ய பாடங்கள் அ�கமாக இ�ப்பதனால்
�னந்ேதா�ம் இங்ேக வந்� அப்�யாசம் ெசய்ய
��யாெதன்� ேதான்��ற�. அவகாச�ள்ள
ேவைளகளில் வந்� தரிசனம் ெசய்��ட�்ப் ேபா�ேறன்"
என்� ேகட�்க்ெகாண்ேடன். 

�கா�க் ேகாைவ 

த �ழ்ப் பாடம் �னந்ேதா�ம் நைடெபற்� வந்த�.
�ரபந்தங்கள் பலவற்ைற �ைறேய ேகட�் வந்ேதன். ஒ�
நாள் என் ஆ�ரியர ்பாடம் ெசால்�வ�ம்ேபா�, "காஞ்�ப்
�ராணத்ைத நீர ்பாடம் ேகடக்லாம்; நல்ல �ல். பல அரிய
�ஷயங்கைள அதனால் ெதரிந்�ெகாள்ளலாம்"
என்றாரக்ள். அவ�க்� அப்�ராணத்�ல் அ�க



��ப்ப�ண்�. என்ன காரணத்தாேலா �ன்� அைதத்
ெதாடங்க�ல்ைல. 

"ேகாைவ �ல் ஏதாவ� நீர ் வா�த்��க்��ரா?"
என்� �ன்� �ள்ைளயவரக்ள் ேகடட்ாரக்ள். 

"��க் ேகாைவயா�ம் தஞ்ைசவாணன் ேகாைவ�ம்
ப�த்��க்�ேறன்" என்� �ைட ��ேனன். 

"இப்ேபா� �கா�க் ேகாைவ பாடம் ேகடக்லாம்”
என்� அவர ்ெசான்னார.் 

"அந்தக் ேகாைவ�ல் ஒ� ெசய்�ள் எனக்� �ன்ேப
ெதரி�ம்" என்ேறன். 

"எப்ப� உமக்�த் ெதரி�ம்?" 

"என் ��ய தந்ைதயார ் �ன்� ஒ� �ைற
இவ்��க்� வந்தேபா� ஐயா அவரக்ைளப் பாரக்்க
வந்தாராம். அப்ெபா�� ஐயா அவரக்ள் �ல�க்�ச்
�கா�க் ேகாைவையப் பாடம் ெசால்�க்
ெகாண்��ந்தைதச ்��� ேநரம் இ�ந்� கவனித்தாராம்.
ஐயா அவரக்ள் பாடம் ெசால்�யேபா� 'அற்ேற மலரக்்
�ழல்' என்ற ெசய்�ைளச ் ெசால்ல என் ��ய
தந்ைதயா�க்� அ� மனப்பாடமா��டட்�. அவர்
ஊ�க்� வந்� என்னிடம் இந்தச ் ெசய்�ையச்
ெசால்�யேதா� ெசய்�ைள�ம் ெசான்னார.் நான் அைத
அப்ேபாேத பாடம் ெசய்� ெகாண்ேடன்" என்� ெசால்�
அசெ்சய்�ைள�ம் ��ேனன். 

"அப்ப�யா! அந்த �ல் ��வைத�ம் நீர ் பாடம்
ேகட�் �டலாம்" என்� ��னார.் 

நான் பாடம் ேகடப்தற்� அக்ேகாைவ�ன் �ர�
�ைடக்க�ல்ைல . �ள்ைளயவரக்ளிடம் இ�ந்த �ர�
ேவெறா�வர ்வசம் இ�ந்த�. " �ைற நாட�்க் கனசைப
ஐயரிடம் �ர� இ�க்�ற�: ஆனால் அைத அவர ்எளி�ல்
ெகா�க்கமாடட்ார.் ேவ� யாரிடமாவ� இ�க்�ம்;
வாங்�த் த��ேறன்" என்� அவர ் ெசான்னார.் அன்�



என் ஆ�ரியர ் வழக்கம்ேபால் மத்�யான்ன ேபாஜனம்
ஆன �ற� ப�த்�க்ெகாண்��ந்தார.் 

�ைற நா� மா�ரத்���ந்� இரண்� ைமல்
�ர��க்�ம். அவர ் ���ம் சமயம�ந்� நான் �ைற
நாட�்க்� �க�ம் ேவகமாக ஓடட்�ம் நைட�மாகச்
ெசன்ேறன். எப்ப�யாவ� கனகசைப ஐயரிட��ந்�
�கா�க் ேகாைவப் �ர�ைய வாங்� வந்��ட ேவண்�ம்
என்ற �ரம்ானத்ேதா� ெசன்ேறன். அவரிடம் நயந்�
ேகட�் அைத வாங்�ேனன், �ள்ைளயவரக்ள் ��த்�க்
ெகாள்வதற்�ள் வந்��ட ேவண்�ெமன்� ஒேர ஓடட்மாக
மா�ரம் வந்��டே்டன். அப்ேபா� ஒ� மணி இ�க்�ம்.
அந்த ெவ��ன் ெவம்ைம�ம், இரண்� ைமல் �ரம்
ேவகமாகப் ேபாய் வந்த கைளப்�ம் ேகாைவப் �ர�
�ைடத்த சந்ேதாஷத்�ல் ேதாற்ற�ல்ைல. 

�ள்ைளயவரக்ள் ��த்�க் ெகாண்டேபா� நான்
�வ��ம் ைக�மாக எ�ரில் நின்ேறன். 

"என்ன �ஸ்தகம் அ�? என்� ேகடட்ார ்அவர.் 

"�கா�க் ேகாைவ." 

"ஏ�?" 

"கனகசைப ஐய�ைடய�." 

"எப்ேபா� வாங்� வந்�ர?்" 

"இப்ேபா�தான்." 

"இந்த ெவ��ல் ஏன் ேபாக ேவண்�ம்? அவர ்ேல�ல்
தர மாடட்ாேர! என்னிடம் ெசால்���ந்தால் நான்
வ��த்�க் ெகா�த்��ப்ேபேன." 

அந்தக் ேகாைவையப் பாடம் ேகடக்
ேவண்�ெமன்��ந்த ேவகம் என்ைன அவ்வா� ெசய்யத்
�ண்�யெதன்பைத அவர ் உணரந்்�ெகாண்டார.்
ஆத�ன் அைத உடேன பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�னார.் 



�கா�க் ேகாைவெயன்�ம் �ரபந்தம்
�ள்ைளயவரக்ளாேல இயற்றப் ெபற்ற�. அவரக்�ைடய
நண்பரா�ய ேவதநாயகம் �ள்ைள �கா��ல்
�ன்�ப்பாக இ�ந்த காலத்�ல் என் ஆ�ரியர ் அங்ேக
ெசன்� �ல காலம் வ�த்��த்தார.் அப்ேபா�தான்
அந்தக் ேகாைவைய அவர ் இயற்�னார.் மற்றக்
ேகாைவகைளக் காட�்�ம் அ� ��� �ரிந்த
அைமப்�ைடய�. 

ேகாைவ பாடம் ேகட�் வ�ைக�ல்
அப்ெபா�தப்ெபா�� �ள்ைளயவரக்ள்
��க்ேகாைவயாரி��ந்�ம் ேவ� ேகாைவகளி��ந்�ம்
ெசய்�டக்ைள எ�த்�ைரத்� அவற்��ள்ள நயங்கைளச்
ெசால்வார.் ேகாைவப் �ரபந்தம் ஒ� கைத ேபாலத்
ெதாடரந்்� ெசல்வ�; நாயக�ம் நாய��ம் அன்�
�ண்� வா�ம் வாழ்க்ைகைய �ரித்�ைரப்ப�. ஆத�ன்
அந்தப் �ரபந்தத்ைதப் பாடம் ேகடட்ேபா� ��தாவ�
�ரமம் ேதாற்ற�ல்ைல. அந்தா�கைள�ம்,
�ள்ைளத்த�ழ்கைள�ம் ேகடட் காலத்�ல் அங்கங்ேக
�ல இடங்களில் நான் மயங்�ேவன்; ெதளி� ஏற்படா�.
�கா�க் ேகாைவ ேகட�்ம்ேபா� அம்மா�ரி இல்ைல. 

�கா��ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள � �ரம�ரீசைரப்
பாட�்ைடத் தைலவராகக் ெகாண்ட� அந்தக் ேகாைவ.
�வபக்�ச ் ெசல்வரா�ய �ள்ைளயவரக்ள்
அப்�ரபந்தத்�ல் �வெப�மான் �கைழ வாயாரப்
பா���க்�ன்றனர.் பாடம் ெசால்�ம்ேபா� அங்கங்ேக
�ரபந்த இயல்ைப�ம் அகப் ெபா�ள் இலக்கண
��க்கங்கைள�ம் �லப்ப�த்�க் ெகாண்ேட ெசன்றார.்
ேகாைவகளில் ஆரம்பப் ப���ல் வ�ம் வ�� நைக
ேதாற்றெலன்�ம் �ைறையக் க�ஞன் �ற்றாக
அைமப்ப� சம்�ரதாயெமன்� அவர ் ெசான்னார.்
�ற்காலத்�ல் என� த�ழாராய்ச�்�ல் அகப்படட்
ேகாைவகளில் இந்த அைமப்ைபக் கண்ேடன். �லவற்�ல்
மாத்�ரம் அசெ்சய்�ள் தைலவன் �ற்றாக இ�ந்த�. 



�கா�க் ேகாைவ பாடம் நடந்� ெகாண்��ந்த
காலத்�ல் சேவரிநாத �ள்ைள�ட��ந்� அந்த �ல்
�கா��ல் �ன்�ப்பாக இ�க்க ேவதநாயகம்
�ள்ைள�ன் உத�யால் அரங்ேகற்றப்படட்� என்பைத
உணரந்்ேதன். அக்ேகாைவையப் பாராட�் அவர்
இயற்�ய �றப்�ப் பா�ரச ் ெசய்�டக்ள் �ல
உண்ெடன்�ம் ெசான்னார.் அவற்�ள் �க�ம் நயமான
ெசய்�ள் ஒன்� வ�மா�: 

"��ெய�ரி லரிழதேலார் �கல்�க� �சேர 

�ண்ேணார் மண்ேணார் 

��ெபா�பல் பாமாைலெபற்��ப்�ர் �னாட்� 

�ந்த ரப்ேபர் 

ம�ழ�யன் ேகா ைவையப்ேபாற் ெபற்�ரெ்கால்
இக்கா� 

வைரப்�ல் நீ� 

ய�ப�நா ெமனவ��ர் நம்ழன்னஞ் சத்�யமா 

அைற� �ேர." 

(�கா��ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள ஈசேர, நீர ் பலர்
இயற்�ய பாமாைலகைளப் ெபற்��ப்�ர.் ஆனா�ம்
�னாட�் �ந்தரம் �ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய
ேகாைவையப் ேபால ஒன்� ெபற்ற�ண்ேடா ? இந்தச்
�கா� வடட்த்�ல் நாம் நீ� பரிபாலனத்�ற்�
அ�ப�ெயன்பைத நீர ்அ��ர.் நமக்� �ன் சத்�யமாகச்
ெசால்�ம். ��=�ரமா. �க�=�கா�.) 

ேவதநாயகம் �ள்ைளையப் பற்�ச ் சேவரிநாத
�ள்ைள பாராட�்ப் ேப�னார;் "நான்
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ேல வ�வதற்� அவேர �பாரி�
ெசய்தார.் �ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் �க்க அன்�ம்
ம�ப்�ம் உள்ளவர.் அவர ் ெசய்�ள்கள் எல்லாம் எளிய
நைட�ல் சா�ரய்மான ெபா�ைள உைடயனவாக



இ�க்�ம்" என்� ��னார.் ெபரிய உத்�ேயாகத்�ல்
இ�ப்பவர,் த��ல் அவ்வள� பற்�ைடயவெரன்பைதக்
ேகடட்ேபா� எனக்� �யப்பாக இ�ந்த�. 

�ள்ைளயவரக்ள் தம் �ட�்ற்�ப் �ன்�றத்��ள்ள
�ளத்�ன் ப�த்�ைற�ல் இ�ந்� �ற்பக�ல் பாடம்
ெசால்�வார.் ேமேல ஓ� ேவயப்பட�்�ந்தைம�ன்
ெவ��ன் க�ைம அங்ேக இரா�. அந்தப் ப�த்�ைற�ல்
�ளிரந்்த நிழ�ல் இ�ந்� பாடம் ெசால்வ�ல் அவ�க்�
��ப்பம் அ�கம். �கா�க் ேகாைவையப் ெப�ம்பா�ம்
அந்த இடத்�ேல பாடம் ேகடே்டன். அ� �ல �னங்களில்
��வைடந்த�. அைதக் ேகடட்ேபா� என் ஆ�ரியர்
��ய ெசய்�கள் �ற்காலத்�ல் என் த�ழாராய்ச�்க்�
�க�ம் உபேயாகமாக இ�ந்தன. 

சங்�த �யற்�ையக் ைக�ட�்த் த�ேழ
�ைணயாக இ�க்க எனக்� அக்காலத்�ல் சங்�தத்
ெதாடர�் அற்�ப் ேபான� ஒ� �ைறவாகத்
ேதாற்ற�ல்ைல. என் கவனத்ைத இரண்� �ைசகளில்
ப�ரந்்� ெச�த்தாமல் ஒேர �க்�ல் ெச�த்�ய�
நல்ல�தாெனன்ற எண்ண�ம் வர வர உ��யா�ற்�. 

அத்�யாயம் 33 

அ�� மய� 
என் ஆ�ரியர ் பாடம் ெசால்� வ�ம்ேபா�

அங்கங்ேக அைமந்�ள்ள இலக்கண �ேசஷங்கைள
எ�த்�ச ் ெசால்வ� வழக்கம். அரிய பதமாக இ�ந்தால்
ேவ� ����ந்� அதற்� ஆதாரம் காட�்வார.்
ெசய்�டக்ளில் எ�ைக ேமாைனகள் எப்ப�
அைமந்��க்�ன்றன என்பைதக் கவனிக்கச ் ெசய்வார.்
க�ஞரா�ய அவர ் ெசய்�ள் ெசய்யப் பழ�பவ�க்�
இன்ன இன்ன �ட�்ப்பா�கள் ேந�ெமன்பைத நன்றாக
அ�வார.் எங்க�க்� அத்தைகய இைட��கள் நீங்�ம்
வ�ையப் ேபா�ப்பார.் | 

ெசய்�ள் இயற்�ம் வ� 



"ெசய்�ள் ெசய்வதற்� �ன் எந்த �ஷயத்ைதப்
பற்�ச ் ெசய்�ள் இயற்ற ேவண்�ேமா அைத
ஒ�ங்�ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். எந்த மா�ரி
ஆரம்�த்தால் கஷ்டமாக இராேதா அைத
அ�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். பாட�்ல் எ�ைக�ல்
இன்னைத அைமக்க ேவண்�ம் என்பைத வைரய�த்�க்
ெகாண்� அதற்ேகற்ற எ�ைகைய ைவக்க ேவண்�ம்.
மனம் ேபானப� ஆரம்�த்� அதற்ேகற்றப� அ�கைளச்
சரிப்ப�த்�வ� �டா�. �தல் அ��ல் அைமக்க
ேவண்�ய ெபா�ைள மாத்�ரம் ேயா�த்�த்
ெதாடங்��ட�் நான்காவ� அ�க்� �ஷயேமா
வாரத்்ைதகேளா அகப்படாமல் �ண்டாடக் �டா�.
நான்� அ�களி�ம் ெதாடரச்�்யாக அைம�ம்
அைமப்ைபத் �ரம்ானித்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்" என்�
அவர ்��வார.் 

ஒ� நாள் மாைல�ல் அவர ் அ�ஷ்டானத்ைத
��த்�க்ெகாண்� வந்� �ட�்த் �ண்ைண�ல்
அமரந்்��ந்தார.் நா�ம் கனகசைப ஐய�ம் சேவரிநாத
�ள்ைள�ம் அ��ல் நின்ேறாம். அப்ேபா� அவர்
எங்கைள ேநாக்�, "உங்க�க்�ச ் ெசய்�ள் இயற்�ம்
பழக்கம் உண்டா ?" என்� ேகடட்ார.் மற்ற இ�வரக்�ம்
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் பல நாடக்ளாகப் பாடம் ேகட�்ப்
பழ�யவரக்ள். அவரக்ள், "உண்�" என்� ெசான்னாரக்ள்.
நான் இந்த மகா க��னிடத்�ல், "நமக்�ம்
ெசய்�ளியற்றத் ெதரி�ம் என்ற ெசால்வ� சரியல்லேவ?"
என்� �த�ல் எண்ணிேனன். ஆனா�ம், மற்றவரக்ள்
தமக்�த் ெதரி�ெமன்� ெசால்�ம்ேபா� நான் மட�்ம்
�ம்மா இ�ப்பதற்� என் மனம் இடங்ெகா�க்க�ல்ைல .
ஆதலால், "எனக்�ம் ெதரி�ம்" என்� ெசான்ேனன் . 

"ஏதாவ� ஒ� பாட�்ன் ஈற்ற�ையக் ெகா�த்தால்
அைத ைவத்�க்ெகாண்� மற்றவற்ைறப் �ரத்்� ெசய்ய
���மா?" என்� ஆ�ரியர ்ேகடட்ார.் 

"�யன்� பாரக்்�ேறாம்" என்ேறாம். 



உடேன அவர ் எங்கள் �வ�க்�ம் �ன்�
ெவண்பாக்க�க்�ரிய ஈற்ற�கைளக் ெகா�த்தார.்
சேவரிநாத �ள்ைள ��ஸ்�வர;் ஆைகயால் அவ�க்�
ஏற்றப�, "ேதவா ெவனக்க�ைளச ் ெசய்" என்பைத�ம்,
கனகசைப ஐய�க்�, "�ந்தா �லந்த�ரச ் ெசய்"
என்பைத�ம், எனக்�, "கந்தா கடம்பா�கா" என்பைத�ம்
ெகா�த்தார.் நாங்கள் ேயா�த்� நிதானமாக ஒ�வா�
ெவண்பாக்கைளப் �ரத்்� ெசய்ேதாம். 

எனக்காகப் �ராரத்்தைன 

நா ங்கள் �வ�ம் அந்த �ன்� ெவண்பாக்கைள�ம்
ெசான்ேனாம். ேகடட் அவர,் " நா�ம் ஒ� பாடல்
��த்��க்�ேறன்" என்� ெசால்�, 

"பாடப் ப�க்கப் பயனா நினக்கன்� 

�டக் க�ைண ெகா�த்த�ள்வாய் - ேதடவ�ம் 

மந்தா நிலந்தவ� மா�ர மாநகரவ்ாழ் 

கந்தா கடம்பா� கா." 

என்� அந்த ெவண்பாைவ�ம் ெசான்னார.் "நம்ேமா�
ேசரந்்� 

நமக்� ஊக்கத்ைத உண்டாக்�வதற்காகத் தா�ம்
ஒ� ெசய்�ைள இயற்�ச ்ெசால்��றார"் என்பைத நான்
உணரந்்ேதன். த�ைழ இன்பந் த�ம் �ைளயாடட்ாகக்
க�� வாழ்ந்த அப்ெபரியார ் எங்க�க்�ம் த�ழ்க்
கல்�ைய �ைளயாடட்ாகேவ ேபா�த்� வந்தார.்
�ள்ைளக�க்� உத்ஸாக �ட�்வதற்காகத் தந்ைத
அவரக்ேளா� ேசரந்்� �ைளயா�வ�ல்ைலயா? அைதப்
ேபால அவ�ம் எங்க�டன் ேசரந்்� ெசய்�ள்
இயற்�னார.் 

எங்கள் �வ�க்�ம் அவர ் ��ய ெசய்�ைளக்
ேகடட்�டன் ஆனந்தம் உண்டா�ற்�. எனக்� ஒ�ப�
அ�கமான சந்ேதாஷம் ஏற்படட்�. என் ஆ�ரியர்
எனக்�க் ெகா�த்த சமஸ்ையைய யல்லவா தம்�ைடய



பாட�்ற்� ஈற்ற�யாகக் ெகாண்டார?் அவ�ைடய அன்�
என்பால் எவ்வா� ப�ந்�ள்ளெதன்பைத அ�
காடட்�ல்ைலயா? அ� மட�்மா? அந்தப் பாட�் ஒ�
க��ன� பாடட்ாக இ�ந்தா�ம் ெபா�ளைமப்�ல் ஒ�
மாணாக் கன� �ராரத்்தைனயாக வல்லேவா
இ�க்�ற�? `பாட�ம் ப�க்க�ம் அன்� �ட�ம்'
எல்ேலா�ம் இைறவைனப் �ராரத்்�க்க
ேவண்�யவரக்ேள. ஆ��ம் என் ஆ�ரியர ் அத்தைகய
�ராரத்்தைனைய எவ்வளேவா காலத்�ற்� �ன் ெசய்�
அதன் பலைன அ�ப�த்� வந்தவர.் ஆைகயால்,
அப்ேபா� அந்தப் �ராத்தைனைய அவர ் ெசால்ல
ேவண்�ய அவ�யம் ஒன்��ல்ைல. �ழந்ைதக்காகத்
தாய் ம�ந்ைத உண்ப�ேபால, பாட�ம் ப�க்க�ம் அன்�
�ட�ம் ேவண்�ெமன்�, மா�ர நகர ்வா�ம் கந்தைன
நான் �ராரத்்�ப்பதற்�ப் ப�லாக அவேர
�ராரத்்�த்தார.் எனக்காகேவ அந்தப் பாடல் இயற்�ப்
ெபற்ற�. 

இத்தைகய எண்ணங்கள் என் உள்ளத்�ல்
ேதான்�ன. நான் ம�ழ்ந்ேதன்; ெப��தம் அைடந்ேதன்;
உ��ேனன். அ��தல் அந்தச ்ெசய்�ைள நாள்ேதா�ம்
ெசால்� வரலாேனன். நான் ெசாந்தமாக இயற்�ய
ெசய்�ள் என் நிைன�ல் இல்ைல. எனக்காக என்
ஆ�ரியர ்பா�த் தந்த ெசய்�ேள என் உள்ளத்�ல் இடம்
ெகாண்ட�. 

�த்�க் �மார�வா� �ள்ைளத் த�ழ் 

��கக் கட�ள் த��க்�த் ெதய்வம் என்�
ெபரிேயாரக்ள் ெசால்வாரக்ள். த�ழ்க் கல்�ையேய
��ம்� வாழ்ந்த எனக்� அப்ெப�மானிடத்ேத
�ராரத்்தைன ெசய்ய ேவண்�ெமன்ற எண்ணம்
உ�த்த�. மந்�ர ஜபத்தால் அவர� உபாஸைனைய
ஒ�வா� ெசய்� வந்தா�ம் த�ழ்க் கட�ைளத் த�ழ்ச்
ெசய்�ளாேல உபா�த்� வரேவண்�ெமன்ற அவா
உண்டானைமயால் எந்தத் த�ழ் �ைலயாவ�
�னந்ேதா�ம் ெசய்� வரேவண்�ெமன்� உ��



ெசய்�ெகாண்ேடன். �மர��பர �வா�கள் ��கக்
கட�ள் ��வ�ள் ெபற்றவெரன்� அ�ந்� அவர்
இயற்�ய �ல்களில் ஒன்றா�ய '�த்�க் �மார�வா�
�ள்ைளத் த�ைழத் �னந்ேதா�ம் காைல�ல்
பாராயணம் ெசய்� வரலாேனன். இந்தப் பழக்கம்
உத்தமதான �ரத்�ேலேய ஆரம்பமா�ற்�.
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் வந்த �ற�ம் இந்தப்
பாராயணம் ெதாடரந்்� நைடெபற்� வந்த�. 

இந்த நிைல�ல் என் ஆ�ரியர ் எனக்காகப் பா�க்
ெகா�த்த ெவண்பா�ம் �ைடத்தெதன்றால்
எனக்�ண்டான ��ப்�ையச ் ெசால்லவா ேவண்�ம்?
அதைன�ம் ஒ� மந்�ரமாகேவ எண்ணிச ் ெசால்�
வந்ேதன். 

�த்�க் �மார�வா� �ள்ைளத்த�ழ் ��வைத�ம்
பாராயணம் ெசய்� வ�வதால் காைல�ல் �ல நா�ைக
பாடம் ேகடக் இயலா�. நான் பாராயணம் ெசய்�
வ�வ� �ள்ைளயவரக்�க்�த் ெதரி�ம்.
மற்றவரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்ல ஆரம்�க்�ம்ேபா�
நான் இல்லா��ன் எனக்காகக் காத்��ப்ப� அவர�
வழக்கமா� �டட்�. இத்தைகய தாமதம் ஏற்ப�வைத
மாற்�ம் ெபா�ட�் அவர ்ஒ� நாள் என்னிடம், "�த்�க்
�மார�வா� �ள்ைளத்த�ைழ �ற்�ம் இவ்வா�
பாராயணம் ெசய்வ� நன்ைமேய; ஆனா�ம்
�னந்ேதா�ம் ெசய்� வ�ம்ேபா� �ல நாடக்ள் உமக்�ச்
�ரமமாக இ�க்�ம். காைல�ல் �� ��ப்பாகப் பாடம்
ேகடப்தற்�ம் ��� தாமதம் ேந��ற�. அதற்� ஒ� வ�
ெசால்��ேறன். �ள்ைளத் த��ல் வ�ைகப் ப�வம்
�க�ம் �க்�யமான�. நீர ் அந்த ��ல் வ�ைகப்
ப�வத்�ல் கைட� இரண்� ெசய்�டக்ைள மாத்�ரம்
பாராயணம் ெசய்� வந்தாற் ேபா�ம். இவ்வா� ெசய்�ம்
வழக்க�ம் உண்�" என்றார.் அவர ் ��ய� எனக்�
அ��லமாகேவ ேதாற்�ய�. ஆத�ன் அவர்
கடட்ைளப்ப�ேய நான் அ� ெதாடங்� அந்த இரண்�
ெசய்�டக்ைள மாத்�ரம் �னந்ேதா�ம் ெசால்�
வ�ேவனா�ேனன். 



தம்��ன் ஜனனம் 

� ரேஜாற்பத்� வ�ஷம் ஆ� மாதம் �றந்த�.
எனக்�ப் ப�ேனழாம் �ராயம் நடந்� ெகாண்��ந்த�.
என் தந்ைதயா�ம் தாயா�ம் �ரிய �ைல�ல்
இ�ந்தனர.் ஆ� மாதம் �ன்றாந் ேத� �ங்கட�்ழைம
(17-7-1871) அன்� இைறவன் ��வ�ளால் எனக்� ஒ�
�றந்தான். இந்தச ் ெசய்�ைய எனக்�த் ெதரி�த்�
அைழத்�ச ் ெசல்வதற்காக என் தந்ைதயாேர வந்தார.்
என் தாய்-தந்ைதயர ் என்ைனப் �ரிந்� வ�ந்�வைத
நான் அ�ந்தவன். அந்த வ�த்தத்ைத ஒ�வா� ேபாக்�
ஆ�தல் உண்டாக்கேவ கட�ள் இந்தக் �ழந்ைதையக்
ெகா�த்��க்�றார ்என்� நான் நம்�ேனன். 

�ள்ைளயவரக்ளிடம் என் தந்ைதயார ் இந்தச்
சந்ேதாஷ சமாசாரத்ைதத் ெதரித்தேபா� அவர்
ம�ழ்ந்தார.் என்ைன ேநாக்�, "தம்��ைடயான்
பைடக்கஞ்சான்' என்ப� பழெமா�. �ழந்ைத
ெசௗக்�யமாக வளரந்்� உமக்�த் �றந்த �ைணயாக
இ�க்க ேவண்�ெமன்� �வெப�மாைனப்
�ராரத்்�க்�ேறன்" என்றார.் அப்பால், ��� ேநரம்
வைர�ல் என் ப�ப்� சம்பந்தமாகச ் சம்பாஷைண
ெசய்��ட�், "நான் இவைன ஊ�க்� அைழத்�ச்
ெசன்� �ண்யாஹவாசனம் வைர�ல் ைவத்��ந்�
�ற� அ�ப்�����ேறன்" என்� என் தந்ைதயார்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் அ�ம�ெபற்� என்ைன
அைழத்�க் ெகாண்� �றப்படட்ார ். 

மா�ரத்���ந்� �ரிய �ைல ஏறக்�ைறய 10
ைமல் �ரம் இ�க்�ம். நாங்கள் நடந்ேத ெசன்ேறாம்.
எங்கள் �ரயாணம் ெப�ம்பா�ம் நைடயாகத்தான்
இ�ந்த�. ெசல்�ேபா� தந்ைதயார ் என்�ைடய காலப்
ேபாக்ைகப் பற்� �சாரித்தார.் நான் ��ய �ைடயால்
எனக்��ந்த உத்ஸாகத்ைத�ம் சந்ேதாஷத்ைத�ம்
என்பால் உண்டா���ந்த கல்� அ���த்�ைய�ம்
அ�ந்தார.் 



"நான் வ�ம்ேபாேத உன்ைனப் பற்�க்
ெதரிந்�ெகாண்ேடன். வ�ம் வ��ல் மா�ரத்���ந்�
யாேர�ம் எ�ேர வந்தால் அவரிடம் �ள்ைளயவரக்ைளப்
பற்� �சாரிப்ேபன். அவரக்ள் ெசான்ன ப�ல் எனக்�த்
��ப்�ைய உண்டாக்�ய�. மா�ரத்���ந்� வ�ம்
ஒ�வைரப் பாரத்்� '�ள்ைளயவரக்ள் ெசௗக்�யமாக
இ�க்�றாரக்ளா?' என்� �சாரித்ேதன். 'அவரக்ள் ஊரில்
இ�க்�றாரக்ளா?' என்� ேகட�்த் ெதரிந்�ெகாண்ேடன்.
'அவரிடம் ஒ� �ராமணப் ைபயன் ப�க்�றாேன,
உங்க�க்�த் ெதரி�மா?" என்� ேகடே்டன். ஆகா,
ெதரி�ேம. �ள்ைளயவரக்ைளப் பாரத்்தவரக்ள்
அவரக்�ைடய மாணாக்கரக்ைளப் பற்�த் ெதரிந்�
ெகாள்ளாமல் இ�க்க ��யாேத. ஒவ்ெவா�வைர�ம்
பற்� வ�பவரக்�க்�ச ் ெசால்� உத்ஸாக �ட�்வ�
அவரக்ள் வழக்கமா�ற்ேற. இப்ேபா� வந்��க்�ம்
�ராமணப் ைபயனிடம் அவரக்�க்� அ�கப் �ரியமாம்.
அந்தப் �ள்ைள நன்றாக பாடல் ப�க்�றாராம்.
சங்�தங்�டத் ெதரி�மாம். �ள்ைளயவரக்ள் அவரிடம்
ைவத்�ள்ள அன்� அவேரா� பழ��றவரக்ள்
யாவ�க்�ம் ெதரி�ம்' என்� ெசான்னைதக் ேகட�் என்
உள்ளம் �ளிரந்்த�. உன் அம்மா உன்ைனப் பாரக்்க
ேவண்�ம், பாரக்்க ேவண்�ெமன்� ��த்�க்
ெகாண்��க்�றாள்" என்� என் தந்ைதயார ்��னார.் 

அன்ைன�ன் ஆவல் 

நா ங்கள் �ரிய �ைல ேபாய்ச ் ேசரந்்ேதாம்.
�ட�்ற்�ள் ெசன்ேறேனா இல்ைலேயா ேநேர "அம்மா! "
என்� ெசால்�க்ெகாண்ேட �ரசவ அைறக்� அ��ல்
ெசன்��டே்டன். உள்ேள��ந்� ெம�ந்த �ர�ல், "வா,
அப்பா" என்� என் அ�ைம அன்ைனயார ்வரேவற்றார.் 

"உன் தம்�ையப் பாரத்்தாயா?" என்� அங்��ந்த
என் பாட�்யார ் �ழந்ைதைய எ�த்� எனக்�க்
காட�்னார.் நான் அந்தக் �ழந்ைதையப் பாரத்்�ப்
பாரத்்�ச ் சந்ேதாஷமைடந்ேதன். அேத சமயத்�ல் என்



தாயார ்அந்த அைற�ல் இ�ந்தப�ேய என்ைன ேநாக்�ச்
சந்ேதாஷம் அைடந்� ெகாண்��ந்தார.் 

"சாமா, உன் உடம்� இைளத்��டட்ேத; ேவைளக்�
ேவைள ஆகாரம் சாப்���றாயா? எண்ெணய்
ேதய்த்�க் ெகாள்�றாயா?" என்� என் தாயார்
�சாரித்தார.் 

"எனக்� ஒன்�ம் �ைற�ல்ைல. ெசௗக்�யமாகேவ
இ�க்�ேறன்" என்ேறன் நான். 

"என்னேவா, அநாைதையப் ேபாலத் தனிேய
�ட�்�டே்டாம். ஆண்டவன்தான் காப்பாற்ற ேவண்�ம்"
என்� த�த�த்த �ர�ல் என் அன்ைனயார ்��னேபா�
அவ�ைடய இதயத்���ந்த �க்கத்�ன் ேவகம்
என்ைன�ம் தாக்�ய�; என் கண்களில் அதன்
அைடயாளம் ேதாற்�ய�. 

அன்�ப் �ைணப்� 

�ண்ணியாஹவாசனம் நைடெபற்ற�. அதன்
�ன்�ம் �ல நாடக்ள் அங்ேக இ�ந்ேதன். "�ழந்ைத
அங்ேக தனியாக இ�க்�றான். வாய்க்� ேவண்�யைதத்
த�வதற்� யார ் இ�க்�றாரக்ள்? ஏதாவ� ப�ணம்
பண்ணிக் ெகா�ங்கள்" என்� என் தாயார ் �ற,
அங்��ந்த ஒவ்ேவா� நா�ம் �த�தமான
�ற்�ண்�கைள �ட�்�ள்ளவரக்ள் ெசய்�
ெகா�த்தாரக்ள். நான் உண்ேடன். என்னிடம்
�ள்ைளயவரக்ள் ைவத்�ள்ள அன்ைபக் ��த்� நான்
�ரிவாகச ் ெசான்ேனன். அைதக் ேகடட்ேபா� என்
தாயா�க்�ம் மற்றவரக்�க்�ம் ஆ�தல் உண்டா�ற்�. 

என் பாடட்னார ் �ள்ைளயவரக்ைளப் பற்�
�சாரித்தார.் அவ�ைடய �வ பக்�ைய�ம் பாடம்
ெசால்�ம் ஆற்றைல�ம் அவர ்ேகட�் ம�ழ்ந்தார.் அவர்
இயற்�ய �ேவாத்கரஷ்த்ைத �ளக்�ம் பாடல்கைளச்
ெசால்�க் காட�்ேனன். நான் ெசான்ன



�ஷயங்கெளல்லாம் பாடட்னா�க்� �க்க
ஆசச்ரியத்ைத �ைள�த்தன. 
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�லைம�� வ�ைம�� 
�ரிய �ைல���ந்� என் ெபற்ேறாரக்ளிட�ம்,

மாதா மகரிட�ம் அம்மான் �த�யவரக்ளிட�ம் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� நான் மா�ரம் வந்� ேசரந்்ேதன்.
வந்�ேபா� நான் �ரிந்��ந்த பத்� நாடக்ளில் ஒ�
ெபரிய லாபத்ைத நான் இழந்��டட்தாக அ�ந்ேதன்.
நான் ஊ�க்�ப் ேபா��ந்த காலத்�ல் �ள்ைளயவரக்ள்
�ல�க்�ப் ெபரிய �ராணத்ைத ஆரம்�த்�ப் பாடம்
ெசால்� வந்தார.் 

ெபரிய �ராணப் பாடம் 

தஞ்ைச �ல்லா�ல் �ல �க்�யமான
ேதவஸ்தானங்களின் �சாரைண ��வாவ��ைற
யா�னத்�க்� உண்�. மா�ரத்�ல் � மா�ரநாதர்
ேகா��ம் � ஐயாறப்பர ்ஆலய�ம் அவ்வா�னத்�க்�
உடப்டட்ைவ. ஆ�ன கரத்்தரா�ய பண்டார சந்நி�களின்
�ர�நி�யாக இ�ந்� அவரக்ள் கடட்ைளப்ப� ேதவ
ஸ்தானங்களின் �சாரைணைய நடத்� வ�ம்
தம்�ரான்க�க்�க் 'கடட்ைளத் தம்�ரான்கள்' என்�ம்,
அத்தம்�ரான்கள் தம் தம் ேவைலக்காரரக்�டன்
வ�ப்பதற்காக அைமத்��க்�ம் கட�்டங்க�க்�த்
'கடட்ைள மடங்கள்' என்�ம் ெபயர ் வழங்�ம்.
மா�ரத்�ல் ��வாவ��ைற ஆ�ன கரத்்தரின்
�ர�நி�யாகப் பால �ப்�ரமணியத் தம்�ரான் என்பவர்
மா�ரம் ெதற்� ���ல் உள்ள கடட்ைள மடத்�ல்
இ�ந்� ேகா�ற்காரியங்கைள நன்றாகக் கவனித்�
வந்தார.் அவர ் த��ல் நல்ல ப�ற்� உள்ளவர.் அவர்
இ�ந்த கடட்ைள மடம், �ள்ைளயவரக்ள் ���க்�
அ�த்ததாதலால் அ�க்க� அங்ேக ெசன்� அவ�டன்
சல்லாபம் ெசய்� வ�வார.் அவ�க்�ப்



�ள்ைளயவரக்ளிடம் ெபரிய �ராணம் பாடம் ேகடக்
ேவண்�ெமன்ற ��ப்ப��ந்தைமயால் அவ்�தேம
ெதாடங்� �த���ந்� பாடம் ேகட�் வந்தார.் ேவ�
��யவர ் �ல�ம் உடனி�ந்� பாடம் ேகட�் வந்தனர.்
சேவரிநாத �ள்ைள�ம் ேகட�் வந்தனர.் 

நான் �ரிய �ைல���ந்� வந்த காலத்�ல்
எ�பத்த நாயனார ் �ராணத்�க்� �ந்�ய �ராணம்
வைர�ல் நைட ெபற்��ந்த�. நான் வந்த �னத்�ல்
அப்�ராணம். ஆரம்பமா�ற்�. ெபரிய �ராணத்ைத நான்
அதற்��ன் பாடம் ேகடட்�ல்ைல. நாயன்மாரக்�ைடய
ெப�ைமைய �ரித்�ைரக்�ம் அந்�ைலப்
�ள்ைளயவரக்ள் ேபான்ற �வபக்�ச ் ெசல்வம்
நிைறந்தவரக்ள் ெசால்லத் ெதாடங்�னால் இயல்பாகேவ
பக்� ரஸம் ெச�ந்�ள்ள அப்�ராணம் �ன்�ம் அ�க
இனிைமைய உண்டாக்�ம் என்ப�ல் என்ன சந்ேதகம்? 

நான் �ரபந்தங்கள் பாடம் ேகடட் அள�ல்
நின்��ந்ேதன்; கா�யங்கைளப் பாடம் ேகட�்ம்
நிைலைய அ�வைர�ல் நான் அைடய�ல்ைல .
ஆதலால், "நமக்� இந்தப் �ராணத்ைதப் �ள்ைளயவரக்ள்
பாடம் ெசால்வாரக்ேளா" என்� சந்ேதக�மைடந்ேதன்.
அன்��ம் அைதத் ேகடப்வரக்ள் தக்க
ம�ப்�ைடயவரக்ளாக�ம் த�ழ்க் கல்���ம்
�ராயத்��ம் என்ைனக் காட�்�ம் ��ரச்�்
ெபற்றவரக்ளாக�ம் உள்ளவரக்ள். "இவரக்ேளா�
ஒ�வனாக இ�ந்� பாடம் ேகடப்� ��யா�" என்ற
எண்ணேம எனக்� �ன் நின்ற�. 

அந்த நிைல�ல் என் அ�ைம ஆ�ரியர ் என்ைன
அைழத்�, "ெபரிய �ராணத்ைத நீ�ம் இவரக்�டன்
பாடம் ேகடக்லாம்" என்� ��னார;் அப்ேபா� நான்
ெமய்ம் மறந்ேதன். ஆனந்த வாரி�ல் �ழ்�ேனன். �ல
ேநரம் வைர�ல் ஒன்�ம் ெதரியாமல் மயங்�ேனன். 

ஒ� ெபரிய ��ந்�ல் �ழந்ைதகைள
�லக்���வாரக்ளா? அவரக்ைள�ம்



ேசரத்்�க்ெகாண்� தாேன யாவ�ம் உண்��றாரக்ள்?
அந்தப் ெபரிய �ராண ��ந்�ல் த�ழ்க் �ழந்ைதயா�ய
எனக்�ம் இடம் �ைடத்த�. 

நாயன்மாரக்ள் வரலா� கைதயாக இ�த்த�னா�ம்
ேசக்�ழார ் வாக்� ஆற்ெற�க்காகச ் ெசல்வதா�ம்
ெபரிய �ராணம் எனக்�த் ெதளிவாகப் �லப்படட்�. என்
ஆ�ரியர ் பாடம் ெசால்�ம் �ைற�னால் நான் அைத
நன்றாக அ���த்�க் கற்� வந்ேதன். பாடம் ெசால்�
வ�ம்ேபா� �ள்ைளயவரக்ளிடம் உள்ள �வபக்�த் �றம்
நன்றாகப் �லப்படட்�. 

அவரக்�ைடய அந்தரங்கமான பக்�ையப் ெபரிய
�ராணத்��ள்ள ெசய்�டக்ள் ெவளிப்ப�த்�ன. நான்
அைதப் பாடம் ேகடட் காலத்�ல் ெவ�ந் த�ைழ
மாத்�ரம் கற்�க்ெகாள்ள�ல்ைல; என்�ைடய
மாதாமகர,் தந்ைதயார ்ஆ�யவரக்ள� பழக்கத்தால் என்
அகத்ேத �ைதக்கப் பட�்�ந்த �வேநசெமன்�ம் �ைத
�ள்ைளயவரக்�ைடய பழக்கமா�ய நீரால் �ைளத்�
வளரத் ெதாடங்�ய�. 

ஏட்�ற் கண்ட ெசய்�ட்கள் 

ெபரிய �ராணப் பாடம் நடந்� ெகாண்��ந்த�. ஒ�
நாள் ��வாவ��ைற���ந்� கண்ணப்பத்
தம்�ராெனன்பவர ் மா�ரத்�க்� வந்தார.் அவர்
��வாவ��ைற ஆ�ன மடத்�ல் கா�பாறாக
இ�ந்தவர.் அவர ்வந்த அன்� தற்ெசயலாகக் கண்ணப்ப
நாயனார ் �ராணப் பாடம் ேகடே்டாம். கண்ணப்பத்
தம்�ரா�ம் உடனி�ந்� ேகட�் இன்�ற்றார.் கடட்ைள
மடத்�ல் பாடம் நைடெபற்ற�. 

அன்ைறக்ேக அப்�ராணத்ைத ��த்��ட
ேவண்�ெமன்� �லர ் வற்�றத்�னைமயால் நாங்கள்
ேவகமாகப் ப�த்� வந்ேதாம். என் ஆ�ரிய�ம்
ச�ப்�ன்�ப் பாடம் ெசால்� வந்தார.் நாங்கள்
அக்காலத்�ல் �ைடத்த அச�்ப் �ஸ்தகத்ைத ைவத்�ப்
ப�த்� வந்ேதாம். கண்ணப்ப நாயனார ் ெசயைலக்



கண்� �வேகாசரியார ் வ�த்த�ற்றதாகச ் ெசால்�ம்
சந்தரப்்பம் வந்த�. நாங்கள் ேமேல ப�த்ேதாம். உடேன
�ள்ைளயவரக்ள், "இங்ேக �ல ெசய்�டக்ள் இ�க்க
ேவண்�ம். �வெப�மான் கண்ணப்ப நாயனர� அன்�ன்
ெப�ைமையச ் �வேகாசரியா�க்� ெவளி��வதாக
அைமந்�ள்ள ப���ல் �ல அ�ைமயான
ெசய்�டக்ைளப் ப�ப்�க்காமல் �ட�்�டட்ாரக்ள்" என்�
ெசால்��ட�்த் தம் ெபட�்�ல் இ�ந்த ெபரிய �ராண
ஏட�்ப் �ர�ைய என்ைன எ�த்� வரச ்ெசய்� அதைனப்
�ரித்�ப் பாரத்்தார.் அவர ் ��யப�ேய அங்ேக ஐந்�
ெசய்�டக்ள் காணப்படட்ன. அவற்ைற ப�க்கச ் ெசய்�,
ெபா�ள் ��னார.் நாங்கள் யாவ�ம் அந்த உ��ள்ள
�ஸ்தக சாைல�ன் ஞாபக சக்�ைய அ�ந்�
�யந்ேதாம். 

ெநய்�ல்லா உண்� 

�ற்பக�ல் ெதாடங்�ய கண்ணப்ப நாயனார்
�ராணம் இர� பன்னிரண்� மணிக்� நிைறேவ�ய�. 

அப்பால் மடத்�ேலேய ஆகாரம் ெசய்�
ெகாள்�ம்ப� என் ஆ�ரியைரத் தம்�ரான் வற்��த்�க்
��னர.் அவர ் அவ்வாேற இைசந்� அங்� உண�
உடெ்காண்டார.் நான் அதற்�ள் என் சாப்பாட�்
���க்�ச ்ெசன்� ேபாஜனம் ெசய்��ட�் வந்ேதன். 

ஆகாரம் ஆன �ற� என் ஆ�ரியர ்தம்�ரான்களிடம்
�ைட ெபற்�க்ெகாண்� தம் �� ெசன்றார.் நா�ம்
அவ�டன் ெசன்ேறன். அப்ேபா� அவர,் "மடத்�ல்
ஆகாரம் ெசய்தைமயால் இன்� ெநய் �ைடத்த�"
என்றார.் அந்த வாரத்்ைத என் உள்ளத்ைத வ�த்�ய�.
அவர ்�ல நாடக்ளாக ெநய் இல்லாமல் உண்� வந்தார.்
ெநய் வாங்�வதற்� ேவண்�ய பணம் ைக�ல் இல்ைல .
��ப்ப�ந்� யாேர�ம் உத�னா லன்�த் தாமாக
ஒ�வரிடம் இன்ன� ேவண்�ெமன்� ெசால்�ப் ெப�ம்
வழக்கம் அவரிடம் ெப�ம்பா�ம் இல்ைல . இைட�டா�
பாடம் ெசால்� வந்த அவர ் ெநய் இல்லாமேல உண்�



வந்தைத நான் அ�ந்தவனாதலால், "இன்� ெநய்
�ைடத்த�" என்� அவர ் ��யேபா� அவர ் உள்ளம்
எவ்வள� ெவம்���ந்த� என்பைத
உணரந்்�ெகாண்ேடன். 

வ�ைம�ன் ெகா�ைம எனக்�ப் ��தன்�.
அதனால் �ைள�ம் �ன்பத்ைத அ�� வந்த� �தேல
நான் உணரத் ெதாடங்���க்�ேறன். ஆ��ம்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் அதைன நான் எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல
. "ெபரிய க�ஞர,் தக்க �ர�க்களால் நன்�
ம�க்கப்ப�பவர,் த��லக ���ம் ெகாண்டா�ம் �கழ்
வாய்ந்தவர,் ஒ� ெபரிய ைசவ ஆ�னத்�ச ் சார�்ேல
இ�ந்� வ�பவர ் �ல நாள் ெநய் இல்லாமல் உண்டார,்
ஒ�ேவைள கடட்ைள மடத்�ல் உண்ட உண� அவர்
ெநஞ்சப் �ண்�க்� ம�ந்தா�ற்�" என்ற �ஷயங்கைள
அவேரா� ெந�ங்�ப் பழ�னவரன்� மற்றவரக்ளால்
அ�ய ��யா�. அவ�ம் அந்த நிைலைய
ெவளிப்ப�த்�க் ெகாள்வ�ல்ைல. 

அவ�ைடய வாழ்க்ைகேய எப்ேபா�ம் ஒேர
நிைல�ல் இல்ைல. "இ�ந்தால் ��ந்�ண�;
இல்லா�டட்ால் பட�்னி" என்பேத அக்க�ஞர ்�ரா�க்�
இ�ந்த வாழ்க்ைக நிைல. எனக்� அதைன உணர உணர
ஆசச்ரிய�ம் வ�த்த�ம் உண்டா�க் ெகாண்��ந்தன. 

'எண்ெணய் இல்ைல' 

ஒ� நாள் காைல�ல் இவர ் எண்ெணய்
ேதய்த்�க்ெகாள்ள எண்ணி ஒ� பலைக
ேபாட�்க்ெகாண்� அதன் ேமல் அமரந்்தார.் ஒ�
ேவைலக்காரன் அவ�க்� எண்ெணய் ேதய்ப்ப�
வழக்கம். அவன் உள்ேள ெசன்� தவ�ப் �ள்ைளைய
எண்ெணய் ேகடட்ான். எண்ெணய் இல்ைல. 

என் ஆ�ரியர ்எந்தச ்சமயத்��ம் பாடம் ெசால்�ம்
வழக்க�ைடயவராத�ன் எண்ெணய் ேதய்த்�க்ெகாள்ள
உடக்ாரந்்தப�ேய பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�னார.்
நா�ம் �ற�ம் �ஸ்தகத்ேதா� அ��ல் இ�ந்ேதாம்.



எண்ெணய் வ�ெமன்� இவர ்எ�ரப்ாரத்்��ந்�ம் பாடம்
ெசால்�ம் ஞாபகத்�ல் அைத மறந்��டட்ார.் 

நான் அைதக் கவனித்ேதன். எண்ெணய்
இல்ைலெயன்பைத அ�ந்�ெகாண்ேடன். உடேன ெமல்ல
ஏேதா காரியமாக எ�பவன் ேபால எ�ந்� ேவகமாகக்
கா�ரிக் கைர��ள்ள கைடக்� ஓ�ப்ேபாய்
என்னிட��ந்த �பா���ந்� எண்ெணய் வாங்�க்
ெகாண்�வந்� சைமயற்காரனிடம் ெகா�த்��ட�்
�ண்�ம் பாடம் ேகடப்தற்� வந்� அமரந்்ேதன். ���
ேநரம் க�த்�க் காய்ச�்ன எண்ெணய் வந்த�. அவர்
ேதய்த்�க்ெகாண்டார.் 

இப்ப� இைட�ைடேய நிக�ம் நிகழ்ச�்களால்
அவ�ைடய நிைலைய அ�ந்தேபா� என் மனம்
�ண்ணா�த் த�த்த�. "�லைம�ம் வ�ைம�ம் ேசரந்்�
இ�ப்ப� இந்த நாட�்ற்� வாய்த்த சாபம் ேபா�ம்!" என்�
எண்ணிேனன். 

அவர் வாழ்க்ைக 

�ள்ைளயவரக்ள் ெப�ம்பா�ம் சஞ்சாரத்�ேலேய
இ�ந்தைமயால் ��ம்பத்ேதா� ஒேர இடத்�ல்
நிைலயாக இ�க்க ��ய�ல்ைல . அவர ் தம்
மைன�ைய�ம் �மாரரா�ய �தம்பரம் �ள்ைளைய�ம்
�ரி�ர�ரத்�ல் நம் ெசாந்த �ட�்ேலேய இ�க்கச்
ெசய்��ந்தார.் அவ்வப்ேபா� ேவண்�ய ெசல�க்�ப்
பணம் அ�ப்� வ�வார.் மா�ரத்�ல் இ�ந்தேபா�
அவ�டன் இரண்� தவ�ப் �ள்ைளகள் இ�ந்தாரக்ள்.
அவரக்�க்� மாதம் இரண்� கலம் சம்பளம்
��வாவ��ைற மடத்���ந்� அளிக்கப் ெபற்�
வந்த�. அவரக்ள� ஆகாரம் �த�ய மற்றச ்ெசல�கள்
�ள்ைளயவரக்ைளச ்சாரந்்தன. 

தவ�ப் �ள்ைள 

அந்த இ�வரக்�ள் பஞ்சநதம் என்பவன் ஒ�வன்.
தான் மடத்�னால் நிய�க்கப்படட்வெனன்ற



எண்ணத்�னால் அவன் ��க்காக இ�ப்பான். "இந்தப்
ெபரியா�க்�ப் பணி�ைட ெசய்ய வாய்த்த� நம்
பாக்�யம்" என்ற எண்ணம் அவனிடம் க�கள�ம்
இல்ைல . த�ழ் வாசைனைய அவன் ���ம்
அ�யாதவன். "ஊரில் இ�ப்பவரக்ைளெயல்லாம்
ேசரத்்�க் �டட்ம் ேபாட�்க் ெகாண்� பயனில்லாமல்
உைழத்�ச ் ெசல� ெசய்�ெகாண்� வாழ்�றார"்
என்ப�தான் �ள்ைளயவரக்ைளப் பற்� அவன் ெகாண்ட
எண்ணம். �ள்ைளயவரக்ள்பால் பாடம் ேகட�்ம்
மாணாக்கரக்ளிடம் அவ�க்� ெவ�ப்� அ�கம்.
�ள்ைளயவரக்ள் தம்�டம் யாேர�ம் மரியாைதயாக
நடந்� ெகாள்ளா�டட்ால் அைத அவர்
ெபா�டப்�த்தமாடட்ார:் அவேனா
மாணாக்கரக்ெளல்லாம் தன்னிடம் மரியாைத காடட்
ேவண்�ெமன்� ��ம்�வான். அவ�க்�க் ேகாபம்
உண்டாக்��டட்ால் அ���ந்� தப்�வ� �க�ம்
கஷ்டமாக இ�க்�ம். அவ�ைடய �ணங்கைள �ன்�
நான் அ�ந்�ேலன். நான் ப�க்க வந்த �ல நாடக்�க்�ப்
�ன் ஒ� நாள் அவைன, 'பஞ்சந்தம்' என்� அைழத்ேதன்.
அவன் ப�ேல ேபசாமல் ேபாய்�டட்ான். நான் அவ்வா�
அைழத்தைதக் கவனித்�க் ெகாண்��ந்த என் ஆ�ரியர்
அவன் இல்லாத சமயம் பாரத்்� என்னிடம், "அவைன
இனிேமல் பஞ்சந்தெமன்� �ப்�ட ேவண்டாம்;
பஞ்சநதம் �ள்ைளெயன்� அைழ�ம். 'நீ' என்�
ஒ�ைமயாகப் ேபச�ம் ேவண்டாம்; 'நீர'் என்ேற
ெசால்�ம்; நீங்கள் என்றால் �ன்�ம் உத்தமம். அவன்
�ரடன்; நான் அவன் மனம் ேகாணாமல் நடந்� காலம்
க�த்� வ��ேறன்" என்� ��னார.் மனித இயற்ைககள்
எவ்வள� ��த்�ரமாக இ�க்�ன்றனெவன்� அ�ந்�
அ� �தல் நான் ஜாக்�ரைதயாகேவ நடந்�
வரலாேனன். 
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��ப�ரமண�ய ேதசிக� ��ன�ைலய�� 



� �ெநல்ேவ� �ல்லா�ல் உள்ளவரக்�க்�த்
தா�ரபரணி ந��ம் ��க்�ற்றால ஸ்தல�ம் ெபரிய
ெசல்வங்கள்; அவற்ைறப் ேபாலேவ ேமலகரம் �ரி�ட
ராசப்பக்க�ராயர ் இயற்�ய �ல்கள் இலக்�யச்
ெசல்வமாக �ளக்��ன்றன. ேமலகரெமன்ப�
ெதன்கா����ந்� ��க்�ற்றாலத்�ற்�ப் ேபா�ம்
வ��ல் உள்ள�. �ன்� ��ெநல்ேவ�ப் பக்கத்���ந்�
ெவளி�டங்க�க்� வ�ம் கனவான்களில்
ெப�ம்பாேலார ்��க்�ற்றாலக் �றவஞ்����ந்� �ல
பாடல்கைளச ்ெசால்� ஆனந்தமைடவைத வழக்கமாகக்
ெகாண்��ந்தாரக்ள்; பலர ் ��க்�ற்றாலத் தல
�ராணத்���ந்�ம் அரிய ெசய்�ள்கைளச ் ெசால்�
ம�ழ்வாரக்ள். ெதன்பாண்� நாடட்ார ் ெப�ம�ப்�
ைவத்�ப் பாராட�்ய �ரி�ட ராசப்பக் க�ராயர்
இயற்�ய �ல்கைளப் �ள்ைளயவரக்ள் ப�த்த�ல்ைல.
அவற்ைற வ��த்�ப் ப�க்க ேவண்�ெமன்ற எண்ணம்
அவரக்�க்� இ�ந்த�. 

��க்�ற்றால யமக அந்தா�

அ க்காலத்�ல் ��வாவ��ைற�ல் ஆ�ன
கரத்்தராக �ளங்�யவர ் � �ப்�ரமணிய ேத�கர்
என்பவர.் அவர ் �ரி�ட ராசப்பக் க�ராயர்
பரம்பைர�ல் உ�த்தவர.் அவ�ைடய தம்�யா�ம்
மாணாக்க�மான சண்பகக் �ற்றாலக் க�ராயர்
என்பவர ் �லமாகப் �ள்ைளயவரக்ள் ��க்�ற்றாலத்
தல�ராணத்ைத�ம் ��க்�ற்றால யமக அந்தா�ைய�ம்
வ��த்�த் தாேம ப�த்� வரத் ெதாடங்�னார.் யமக
அந்தா�க்� ஒ�வா� ெபா�ள் வைரயைற ெசய்�
ெகாண்� எங்க�க்�ம் பாடம் ெசான்னார.் �ற்றாலத்
தல �ராணத்ைத�ம் இைட�ைடேய ப�க்கச ் ெசய்�
ேகட�் இன்�ற்� வந்தார.் அந்��ன் நைட நயத்ைத�ம்
ெபா�ள் வளத்ைத�ம் �க�ம் பாராட�்னார.் 

எனக்�த் ��க்�ற்றால யமக அந்தா��ல் �ல
ெசய்�டக்ள் பாடமா�ன; அந்�ைலப் பாடம் ெசால்�ம்
ேபா� �ள்ைளயவரக்ள், "இதைன இயற்�ய க�ராயர்



நல்ல வாக்�ைடயவர;் இப்ேபா� ��வாவ��ைற�ல்
எ�ந்த�ளி��க்�ற * மகா சந்நிதானம் அந்தக்
க�ராயர ் பரம்பைர�ல் உ�த்தவரக்ளாதலால் த��ல்
�றந்த �லைம உைடயவரக்ள். வட ெமா���ம்
சங்�தத்��ம் நல்ல ஞானம் உள்ளவரக்ள். அவரக்ைள
நீ�ம் ச�பத்�ல் தரி�க்�ம்ப� ேந�ம்" என்� ��னார.் 

'�ட்�களா! ' 

� �வாவ��ைற�ல் ப�ைனந்தாம் படட்த்�ல்
இ�ந்த � அம்பலவாண ேத�க�ைடய �� �ைஜ
வந்த�. அதற்� வரேவண்�ெமன்� ஆ�னகரத்்தர்
�ள்ைளயவரக்�க்�த் ���கம் அ�ப்���ந்தார.்
அதற்காக அவர ்��வாவ��ைற ெசன்� அங்ேக �ன்�
�னங்கள் இ�ந்��ட�் வந்தார.் வந்த�டன் அங்ேக
நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் ஒ� நண்பரிடம் ெசால்�க்
ெகாண்��ந்தார.் நா�ம் �ற மாணக்கரக்�ம்
உடனி�ந்� கவனித்ேதாம். 

"மகா சந்நிதானம் �க�ம் அன்ேபா� �சாரித்�ப்
பாராட�்ய�. ��வாவ��ைறக்ேக வந்� இ�ந்�
மடத்��ள்ளவரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்�
வரேமண்�ெமன்� கடட்ைள�டட்�. அங்ேக�ள்ள
�ட�்க�ம் என்ைன ெமாய்த்�க் ெகாண்�,
'எப்ப�யாவ� இங்ேக வந்��ந்� பாடம் ெசால்�த்தர
ேவண்�ம்?' என்� வற்��த்�னாரக்ள். நான் வ��ேறன்
என்� ஒப்�க்ெகாண்� வந்ேதன்" என்� ஆ�ரியர்
ெசான்னார.் 

நான் கவனித்� வ�ம்ேபா� '�ட�்கள்' என்�
வாரத்்ைதையக் ேகடட்�டன் ��க்�டே்டன். "மடத்�ல்
�ட�்கள் இ�க்�றாரக்ளா?" என்� நான் �ர�த்ேதன்.
�ட�்கள் என்� இளம் ெபண்கைள யாவ�ம் ��ம்
வழக்கத்ைதேய நான் அ�ந்தவன். பக்கத்���ந்த
சேவரிநாத �ள்ைள�டம், "�ட�்கள் மடத்�ல்
இ�ப்பதற்�க் காரணம் என்ன?" என்� ேகடே்டன். அதற்�
அவர ் �த�ல் �ரித்��ட�், "��ய தம்�ரான்கைள



மடத்�ல் '�ட�்த் தம்�ரான்கள்' என்� ெசால்வாரக்ள்.
அந்தப் ெபயைரேய ��க்�க் '�ட�்கள்' என்�
வழங்�வ��ண்�" என்� �ளக்கமாகக் ��னார.் என்
சந்ேதக�ம் நீங்�ய�. 

"��வாவ��ைற�ேல ேபாய் இ�ந்தால்
இைட�டாமல் பாடம் ெசால்லலாம். அ�க்க�
�த்�வான்கள் பலர ் வ�வாரக்ள்; அவரக்�ைடய
பழக்கம் உண்டா�ம். சந்நிதானத்�ன் சல்லாபம்
அ�க்க� �ைடக்�ம். அைத�டப் ெபரிய லாபம் என்ன
இ�க்�ற�? எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாக இந்தப்
�ள்ைளக�க்� ஆகார வச�கள் �த�யன �ைடக்�ம்"
என்� �ள்ைளயவரக்ள் ெசான்னாரக்ள். அவர்
மாணாக்கரக்�ைடய ெசௗகரியத்ைதேய �தல்
ேநாக்கமாக உைடயவர ் என்ப� அவ்வாரத்்ைதகளால்
�லப்படட்�.  

இந்த நிகழ்ச�் ஆனி மாதத்�ல் நடந்த�. அ� �தல்
"இந்த மகா �த்�வா�ைடய ம�ப்�க்�ம் பாராட�்க்�ம்
உரிய அந்தச ் 'சந்நிதானம்' �றந்த ர�கராகேவ இ�க்க
ேவண்�ம்" என்� நான் நிைனக்கலாேனன்.
��வாவ��ைற ஆ�னத்�ன் ெப�ைமைய�ம் அதன்
தைலவரக்ளாக உள்ள � �ப்�ரமணிய ேத�கர�
ேமன்ைமைய�ம் ேகட�்க் ேகட�் ம�ழ்ந்த என் மனத்�ள்
"��வாவ��ைறக்� எப்ேபா� ேபாேவாம்!" என்ற ஆவல்
உண்டா�ற்�. 

ஆ��கத்தா �ள்ைள 

ஒ� நாள் பட�்ச�்ரத்���ந்� ஆ��கத்தா �ள்ைள
என்ற ைசவ ேவளாளப் �ர� ஒ�வர ் வந்தார.் அவர்
�ள்ைளயவரக்ைளத் ெதய்வமாக எண்ணி உபசரிப்பவர.்
�ள்ைளயவரக்ள் அ�க்க� பட�்ச�்ரம் ெசன்� �ல
�னங்கள் அவர ்�ட�்ல் தங்���ந்� வ�வ� வழக்கம். 

�ள்ைளயவரக்ள் ெசல்வாக்ைக நன்� உணரந்்த
ஆ��கத்தா �ள்ைள தம்�ைடய ��ம்பத்�ல் உள்ள
�ன்பங்கள் �லவற்ைற அப்�லவர ் ெப�மாைனக்



ெகாண்� நீக்�க் ெகாள்ளலாம் என்ெறண்ணி அவைர
அைழத்�ச ் ெசல்வதற்� வந்��ந்தார.் என் ஆ�ரியர்
ஆ��கத்தா �ள்ைள�டம் �ேசஷமான அன்� காட�்
வந்தார.் அதனால் அவ�ைடய ேவண்�ேகாைளப்
�றக்கணியாமல் பட�்ச�்ரம் �றப்பட நிசச்�த்தார.் 

��வாவ��ைறப் �ரயாணம் 

"� �வாவ��ைறக்�ப் ேபாய்ச ் சந்நிதானத்�டம்
�ைட ெபற்�க்ெகாண்� அங்��ந்� பட�்ச�்ரம்
ேபாகலாம்" என்� ெசால்� என்ைன�ம் தவ�ப்
�ள்ைளகளில் ஒ�வரான பஞ்சநதம் �ள்ைளைய�ம்
அைழத்�க்ெகாண்� ஆ��கத்தா �ள்ைள�டன்
ஆ�ரியர ் ��வாவ��ைறக்�ப் �றப்படட்ார.்
��வாவ��ைற மா�ரத்���ந்� சற்ேறறக் �ைறயப்
பத்� ைமல் �ரம் இ�க்�ம். ஆ��கத்தா �ள்ைள ஒ�
வண்� ெகாணரந்்��ந்தார.் நாங்கள் எல்ேலா�ம்
அவ்வண்��ல் ஏ�க்ெகாண்� ெசன்ேறாம்.�ல ேநரம்
வ��ல் நடந்� ெசல்வ� உண்�. �ரயாணத்�ல்
�ள்ைளயவரக்ள் ��வாவ��ைறையப் பற்� பல
ெசய்�கைள என்னிடம் ெசான்னார.் 

"சந்நிதானம் உம்ைமப் பாரத்்�ச ் �ல ேகள்�கள்
ேகடட்ா�ம் ேகட�்ம்; �ல ெசய்�டக்ைளச ்ெசால்�ம்ப�
கடட்ைள�டலாம்; நீர ் நன்றாக இைச�டன்
ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்�ம்; சந்நிதானத்�ற்� இைச�ல்
��ப்பம் அ�கம். ெபா�ள் ேகடட்ால் அசச்�ன்�த்
ெதளிவாகச ் ெசால்�ம், சந்நிதானம் உம்�டத்�ல்
�ரியம் ைவத்தால் உமக்� எவ்வளேவா நன்ைமகள்
உண்டா�ம்" என்� ��னார.் 

வ��ல் எ�ேர வ�பவரக்ள் �ள்ைளயவரக்ைளக்
கண்� மரியாைதயாக ஒ�ங்�ச ்ெசன்றாரக்ள். நாங்கள்
��வாவ��ைற�ன் எல்ைலைய அ��ேனாம். அங்ேக
சந்நித்தவரக்ள் யாவ�ம் அவைரக் கண்ட�டன்
�கமலரச்�்ேயா� வரேவற்றாரக்ள். சந்ேதாஷ
���யால் அவைரச ் �ற்�க் ெகாண்� ே�மம்



�சாரித்தாரக்ள். மடத்ைதச ்ேசரந்்த ஓ�வாரக்ளில் �லர,்
�ள்ைளயவரக்ள் வரைவ உடேன �ப்�ரமணிய
ேத�கரிடம் ெதரி�த்தாரக்ள். ேத�கர ் அவைர
அைழத்�வ�ம்ப� ெசால்�ய�ப்�னார.் 

�ப்�ரமணிய ேத�கர் ேதாற்றம் 

நா ங்கள் மடாலயத்�ள் ெசன்ேறாம். மடத்�ன்
உட�்றத்�ல் ஒ�க்கத்�ன் வட�றத்ேத ெதன் �கம்
ேநாக்�யப� � �ப்�ரமணிய ேத�கர ்அமரந்்��ந்தார.்
மடத்�ல் பண்டார சந்நி�கள் இ�க்��டத்�ற்�
'ஒ�க்கம்' என்� ெபயர.் �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய
ேதாற்றத்�ேல ஒ� வ�கரம் இ�ந்த�. நான் அ�கா�ம்
அத்தைகய ேதாற்றத்ைதக் கண்டேத இல்ைல.
�ற�களிடம் உள்ள �ய்ைம�ம் தவக்ேகால�ம்
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் நன்றாக �ளங்�ன. கவைல
என்பைதேய அ�யாத ெசல்வர� �கத்�ல் உள்ள
ெதளி� அவர ் �கத்�ல் �ரகா�த்த�. அவர�
கா��ைட, �த்�ராடச் மாைல, தைல�ல் ைவத்�ள்ள
ஜபமாைல ஆ�ய இைவகள் அவர� ைசவத்
��க்ேகாலத்ைத �ளக்�ன. 

கா�ல் அணிந்��ந்த * ஆ�கட�், �ந்தர ேவடம்,
�ரல்களில் உள்ள அங்�ஷ்டம் ப�த்�ரம் என்பைவ,
ேதகத்���ந்த ஒளி, அந்த ேமனி���ந்த வளப்பம்
எல்லாம் அவர ் �ற�களில் அரசராக �ளங்�யைதப்
�லப்ப�த்�ன. அவ�ைடய ேதாற்றத்�ல் தவப்பய�ம்
ெசல்வப்பய�ம் ஒ�ங்ேக �ளங்�ன. அவர்
�கமலரச்�்�ேல, அவ�ைடய பாரை்வ�ேல, அவர்
அமரந்்��ந்த நிைல�ேல, அவர� கம்�ரமான
ேதாற்றத்�ேல ஓர ் அைம��ம், கண்டாைரக் கவ�ம்
தன்ைம�ம், இயல்பாகேவ அைமந்��க்�ம்
தைலைம�ம், ர�கத்�வ�ம் �லப்படட்ன . 

அவைரச ் �ற்�ப் பலர ் உடக்ாரந்்��ந்தனர.்
எல்ேலா�ைடய �கத்��ம் அ��ன் ெதளி�
மலரந்்��ந்த�. எல்ேலா�ைடய �கங்க�ம்



�ப்�ரமணிய ேத�கைர ேநாக்�யப�ேய இ�ந்தன.
�ள்ைளயவரக்ள் ��ந்த�டன் ேத�கர ் கண்களிேல
ேதாற்�ய பாரை்வேய அவைர வரேவற்ற�. அங்��ந்த
யாவ�ம் என் ஆ�ரியைரப் பாரத்்தனர.் அவரக்ளிைடேய
ஓர ்உலைகக் �ளரச்�் உண்டா�ற்�. 

ஆ�ரிய வணக்கம் 

�ள்ைளயவரக்ள் ேத�கைரச ் சாஷ்டாங்கமாக
வணங்�னர.் அவ�ைடய சரீர அைமப்� அப்ப�
வணங்�வதற்� எளி�ல் இடம் ெகாடா�. �ரமப்படே்ட
வணங்க ேவண்�ம். ஆத�ன் அவர ் �ழ் ��ந்�
நமஸ்காரம் ெசய்த காட�் எனக்� ஆசச்ரியத்ைத
�ைள�த்த�. �லவர ் �காமணியா�ய அவர ் �லைம
நிைல �க உயரந்்த�. �றைர வணங்காத ெப�ைமைய
உைடய அவர,் அவ்வா� பணிந்� வணங்�யேபா�
அவர� அடக்கத்ைத�ம் �� பக்�ைய�ம் உணரந்்�
�ன்�ம் �யப்�ற்ேறன். 

வணங்� எ�ந்த ஆ�ரியர ் ேத�கரிடம் ��நீ�
ெப�வதற்� அ��னார.் அப்ேபா� நான் அவர ்�ன்ேன
ெசன்ேறன். ேத�கர ் �ன் �ள்ைளயவரக்ள் �னிந்தார.்
அவர ்அன்�டன் �ள்ைளயவரக்ள் ெநற்��ல் ��நீ�ட�்,
"உடக்ார ேவண்�ம்" என்றார.் வழக்கம்ேபால்
இரண்டாவ� �ைற �ள்ைளயவரக்ள் வணங்கத்
ெதாடங்�ய ேபா�, "ஒ� �ைற வணங்�யேத ேபா�ம்.
இனி இந்த வழக்கம் ேவண்டாம்" என்� ேத�கர்
ெசால்லேவ அவர ் �ண்�ம் வணங்காமல் அ��ல்
ஓரிடத்�ல் அமரந்்தார.் அமரந்்த �ற�, "உங்களிடம்
பாடம் ேகட�் வ�ம் சா�நாைதயரா இவர?்" என்�
ேத�கர ் என்ைனச ் �ட�்க் ேகடட்ார.் "ஸ்வர�" என்�
�ள்ைளயவரக்ள் ெசால்லேவ, ேத�கர ் என்ைன�ம்
உடக்ாரச ்ெசான்னார.் ெபரிேயாரக்ளிடத்�ல் மற்றவரக்ள்
'ஆம்' என்�ம் ெபா�ளில் 'ஸ்வா�' என்�ம் வாரத்்ைதைய
உபேயா�ப்ப� வழக்கம். நான் என் ஆ�ரிய�க்�ப்
�ன்னால் இ�ந்ேதன். "நம்ைமப் பற்� �ன்னேம நம்



ஆ�ரியர ்ெசால்���க்�றாரக்ேள! இவரக்�ம் ஞாபகம்
ைவத்��க்�றாரக்ேள" என்� எண்ணி உளம் �ரித்ேதன். 

'நீங்கள் இல்லாத �ைற' 

ேத �கர ் �ள்ைளயவரக்�ைடய ே�ம
சமாசாரங்கைள �த�ல் �சாரித்தார;் �ன்�, "மகா
ைவத்�யநாைதயரவரக்ள் இங்ேக வந்��ந்தாரக்ள்;
ேநற்� மாைல�ல் ேசாமா�மாற நாயனார ் கைத
பண்ணினாரக்ள். ���ைடம��ர,் ��வாலங்கா�
�த�ய இடங்களி��ந்� ஸம்ஸ்��த �த்�வான்க�ம்
ேவ� இடங்களி��ந்� கனவான்க�ம் வந்��ந்தாரக்ள்;
நல்ல ஸதஸ்; நீங்கள் இல்லாத�தான் �ைறயாக
இ�ந்த�; மகாைவத்�யநாைதயரவரக்ள் பல வடெமா�
�ல்களி��ந்� அ�ைமயான ேமற்ேகாள்கைள எ�த்�க்
காட�்னாரக்ள். ெபரிய �ராணம், ேதவார ��வாசகம்
�த�ய �ல்களி��ந்�ம், உங்கள் வாக்கா�ய
�தசங்�ைத���ந்�ம் ெசய்�டக்ைள எ�த்�ச்
ெசால்�ப் �ரசங்கம் ெசய்தாரக்ள். உங்கள் வாக்ைகச்
ெசால்வதற்� �ன் '�ள்ைளயவரக்ள் இப்ப�ச்
ெசால்���க்�றாரக்ள்' என்� ��ைக
ேபாட�்க்ெகாண்� ெசய்�ைள இைச�டன் ெசால்�
அரத்்தம் ��ம்ேபா� உங்கள் ெப�ைம எல்ேலா�க்�ம்
�ளங்�ய�. இப்ப� அ�க்க� உங்கள் வாக்ைக எ�த்�க்
காட�்னாரக்ள். அ� �தல் உங்கள் ஞாபகமாகேவ
இ�ந்� வ��ேறாம். இங்ேக�ள்ள தம்�ரான்க�ம்
�ற�ம் உங்கள் வரைவ ெவ� ஆவ�டன் எ�ரே்நாக்�
இ�க்�றாரக்ள்" என்� உைரத்தார.் அப்ேபா�
அவ�ைடய வாரத்்ைதகளில் அன்�ம் இனிைம�ம்
ெவளிப்படட்ன. "உலகம் ெபரி�; அ�ல் உள்ள
ெபரிேயாரக்ள் அள�றந்தவரக்ள். மனத்ைதக் கவ�ம்
அரிய �ணங்க�ம் அநந்தம்" என்� நான் நி�ஷத்�க்�
நி�ஷம் எண்ண�டலாேனன். 

ெப�ைம�ன் �ரி� 



�ள்ைளயவரக்ள் ெப�ைமைய நான் �ன்�
ேகள்�யால் உணரந்்��ந்ேதன். அவரிடம் வந்� ேசரந்்த
�ன், அவர� ெப�ைமைய நன்� உணரந்்ேதன்; �ற்�ம்
உணரந்்��டட்தாக ஓர ் எண்ணம் இ�ந்த�. அ� �ைழ
என்� அப்ேபா� என் மனத்�ற் படட்�.
��வாவ��ைற�ல் அந்தத் �றவரசா�ய �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் அவ்வள� �த்�வான்க�க்�ைட�ல் என்
ஆ�ரியர ்இல்லாதைதப் ெப�ங்�ைறயாக எண்ணினார.்
மகா ைவத்�யநாைதயர ் ேதவார ��வாசகங்கேளா�
என் ஆ�ரியர ் வாக்ைக�ம் ேமற்ேகாளாகக் காட�்ப்
ெபா�ள் ��னார ் என்ற இந்தச ் ெசய்�க�ம்,
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் ேத�கர ் அன்� காட�்ய
�ைற�ம், "நான் �ள்ைளயவரக்ள் ெப�ைமைய இன்�ம்
நன்றாக உணரந்்� ெகாள்ள�ல்ைல" என்பைதப்
�லப்ப�த்�ன. 

�த்�வான்க�க்�ைடேய கம்�ரமாக �ற்��ந்�
இன்ெமா�களால் என் ஆ�ரியைரப் பாராட�்ம்
ேத�க�ைடய ேதாற்றத்�ல் நான் ஈ�படே்டன்.
அவ�ைடய பாராட�்க்� உரிய என் ஆ�ரியர�
ெப�ைமையப் �ன்�ம் �ரிவாக உணரந்்� �யந்ேதன்;
அவ்��வ�ைடய பழக்க�ம் ெப�ம்ப� வாய்த்த என்
நல்�ைனைய நிைனந்� உள்ளம் �ளிரந்்ேதன். 

- ஆ�ன கரத்்தாவரக்ைள 'மகா சந்நிதானம்' என்�ம்,
'சந்நிதானம்' என்�ம் ெசால்வ� வழக்கம். 

- ஆ� கட�்' என்ப� காமம், �ேராதம், ேலாபம், ேமாகம்,
மதம், மாற்சரியம் என்�ம் ஆைற�ம் அடக்�யவர்
கான்பைதக் ��க்�ம் ஓர ் ஆபரணம், '�ந்தர ேவடம்'
என்ப�, கா�ல் அணிந்� ெகாள்�ம் வடட்மான ெபான்
ஆபரணம். இ� �ந்தர�ரத்்� நாயனாரால்
அ�யப்ெபற்றதாத�ன் இப்ெபயர ் வந்தெதன்பர.்
ைசவாசாரியர ்இைத அணிவ� வழக்கம். 
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எ�லா� ��ைம 
நான் �ப்�ரமணிய ேத�கர� ேதாற்றத்��ம்

ேபச�்�ம் ஈ�பட�் இன்பமயமான எண்ணங்களில்
ஒன்���ந்தேபா� ேத�கர ்என்ைன ேநாக்� அன்�டன்,
"இப்ப� �ன்ேன வா�ம்" என்� அைழத்தார.் நான்
அசச்த்�டன் ��� �ன்ேன நகரந்்ேதன். 'சந்நிதானம்
உம்ைமப் பரீை� ெசய்ய�ம் ��ம்' என்� ஆ�ரியர்
மா�ரத்���ந்� �றப்ப�ம்ேபா� ெசான்ன�
ஞாபகத்�ற்� வந்த�. "�றந்த அ�வாளி�ம் உபகாரி�ம்
எல்லா வைக��ம் ெப�ம�ப்� உைடயவ�மா�ய
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் நம்ைம பரீ�த்தால் நாம்
தக்கவா� ப��ைரப்ேபாம்" என்ற ைதரியம் இ�ந்த�;
அவ�ைடய மனத்�ல் நல்ல அ�ப்�ராயத்ைத
உண்�பண்ண ேவண்�ெமன்ற ஆவ�ம் இ�ந்த�.
அதனால் ேத�கர ் என்ைன �ன்�க்� வரச்
ெசான்னேபா� உண்ைம�ல் நான் �ன்�க்� வந்த
தாகேவ எண்ணிேனன். 

ேசாதைன�ல் ெவற்� 

ஆனால், �ன் பழக்க�ல்லாத இடம்; ெபரிய
�த்�வான்கள் ���ள்ள சைப; என் ஆ�ரியேர
பயபக்��டன் நடந்� ெகாள்�ம் கல்� நிைறந்த
ெபரியா�ைடய �ன்னிைல; அவ்�டத்�ல் வாையத்
�றப்பதற்ேக அசச்மாக இ�ந்த�. ஆவ�ம் அசச்�ம்
ேபாரா�ன. 

"நீர ்ப�த்த ����ந்� ஏதாவ� பாடல் ெசால்�ம்"
என்ற ேத�கர ்கடட்ைள�டட்ார.் 

நான் அைத எ�ரப்ாரத்்��ந்ேதன். "�க�ம்
க�னமான யமக அந்தா�களி��ந்�ம்
�ரிபந்தா�களி��ந்�ம் ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்ல
ேவண்�ம். அப்ேபா�தான் நாம் �ரமப்பட�்ப் ப�த்�
வ�வ� ெதரிய வ�ம்" என்� �ன்ேப நிைனத்��ந்ேதன்.
�ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய ��வாவ��ைற யமக
அந்தா����ந்� �த�ல் ஒ� பாடல் ெசால்ல எண்ணி



வாெய�த்ேதன். அைதச ் ெசால்வதற்� �ன் என்
ஆ�ரியர ் �கத்ைதப் பாரத்்ேதன். அவர ் ெசால்ல
ேவண்�ம் என்பைதத் தம் பாரை்வயால் ��ப்�த்தார.் 

�ரல் எழ�ல்ைல ; உடம்� ந�ங்�ய�; ேவரை்வ
உண்டா�ற்�. ஆனா�ம் நான் ேசாரவ்ைடய�ல்ைல.
ெமல்லத் ��வாவ��ைற யமக அந்தா� (
�ைறைசயந்தா�)���ந்�, 'அரச வனத்ைத' என்ற
ெசய்�ைளச ் ெசான்ேனன். கடட்ைளக் க�த்�ைற
யாதலால் நான் ைபர� ராகத்�ல் அைதச ் ெசால்�
நி�த்�ேனன். 

"ெபா�ள் ெசால்ல வ�மா?" என்� ேத�கர ்ேகடட்ார.் 

"ெசால்வார"் என்� என் ஆ�ரியர ்�ைடயளித்தார.்
அந்த �ைட ேத�கர ்�னா�ற்� �ைடயாக வந்ததன்�:
நான் ெபா�ள் ெசால்ல ேவண்�ெமன்� தாம்
��ம்�வைதேய அந்த �ைடயால் அவர்
�லப்ப�த்�னார.் நான் அந்தத் ��ப்ைப
உணரந்்�ெகாண்ேடன். 

அரத்்தம் ெசால்� வ�ம்ேபா� என் நாக்�ச ் ���
த�த�த்த�. "பயப்பட ேவண்டாம்; ைதரியமாகச்
ெசால்�ம்" என்� �ள்ைளயவரக்ள் எனக்�
ஊக்கமளித்தார.் நான் ��� ��தாக அசச்த்ைத
உத��ட�் எனக்� இயல்பான �ைற�ல் ெசால்லத்
ெதாடங்�ேனன். �ைறைசயந்தா��ல் ேம�ம் �ல
ெசய்�டக்ள் ெசான்ேனன். 

"இன்�ம் பாடல்கள் ெதரிந்தால் ெசால்�ம்" என்�
ேத�கர ்கடட்ைள�டட்ார.் 

அப்ேபா� நான் நல்ல ைதரியத்ைதப் ெபற்ேறன்.
ந�க்கம் நீங்�ய�. �ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய
��த்�ல்ைல யமக அந்தா����ந்�, 'அம்பலவா
வம்பலவா' என்ற பாடைலச ் ெசான்னேபா� �ன்�
ெசான்னவற்ைற�டத் ெதளிவாக�ம் நன்றாக�ம்



ெசான்ேனன். ைபர� ராகத்�ன் �ரச்ை்சகைள
ஒ��தமாகப் �லப்ப�த்�ேனன். 

ேத�கர ் �கத்�ல் �ன்��வல் அ�ம்�ய�: அவர்
�ரம் ��ேத அைசந்� என் உள்ளத்�ல் உவைகைய
உண்டாக்�ய�. அந்தச ் ெசய்��க்�ம் ெபா�ள்
ெசான்ேனன். ேம�ம் எந்தச ் ெசய்�ைளச ் ெசால்லலாம்
என்� ேயா�த்தேபா� �ப்�ரமணிய ேத�கர்
�ரி�டராசப்பக் க�ராயர ் பரம்பைர�ல்
ேதான்�யவெரன்� என் ஆ�ரியர ்��ய� நிைன�க்�
வரேவ, ��க்�ற்றால யமக அந்தா����ந்� ஒ�
ெசய்�ைளச ் ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன். '��தந்த
வாரணன்.' என்ற பாடைலச ்ெசான்ேனன். 

ேத�கர ் அைதக் கவனமாகக் ேகடட்ார.் அவர�
பரம்பைரச ் ெசாத்தல்லவா அ�? நான் அசெ்சய்�ளின்
அ�கைள இ� �ைற �ம்�ைற ெசால்� ��த்�ப்
ெபா��ம் ெசான்ேனன். 

"இன்�ம் இந்த ����ந்� ஏதாவ� ெசால்�ம்"
என்� ேத�கர ் ��யேபா�, "நான் எ�ரப்ாரத்்த�
ப�த்த�" என்ற உத்ஸாகம் எனக்� ஏற்படட்�. ேம�ம்,
எனக்�த் ெதரிந்த ெசய்�டக்ைளச ்ெசான்ேனன். 

"இ� ��க்�ற்றால யமக அந்தா�யல்லவா? இந்தப்
பக்கத்�ல் இ� வழங்�வ�ல்ைலேய. இவ�க்� எப்ப�க்
�ைடத்த�?" என்� �ப்�ரமணிய ேத�கர ்ேகடட்ார.் 

�ள்ைளயவரக்ள், "ெந� நாடக்ளாக இந்த �ைல�ம்
��க்�ற்றாலப் �ராணத்ைத�ம் ப�க்க ேவண்�ெமன்ற
அவா அ�ேய�க்� இ�ந்த�. சண்பகக் �ற்றாலக்
க�ராயர ் அவற்ைற வ��த்�க் ெகா�த்தார.் நான்
அந்தா�ைய �த�ல் ப�த்�ப் ெபா�ள் வைரயைற
ெசய்� ெகாண்� இவ�க்�ம் பாடம் ெசான்ேனன்.
�ற்றாலப் �ராணத்ைத�ம் ப�த்� வ��ேறன்" என்றார.் 

"அப்ப�யா!" என்ற ெசால்�, ேம�ம் ஏதாவ� ெசால்ல
ேவண்�ம் என்ற ��ப்ேபா� என்ைனத் ேத�கர்



பாரத்்தார.் நான் ��ப்�க�ர ் அந்தா����ந்� �ல
பாடல்கைளச ்ெசான்ேனன். அவ�ைடய �கக்��ப்�ேல
��ப்�ைய�ம் ஆதரைவ�ம் கண்ேடனாதலால், நான்
வர வரத் ைதரியத்ைத அைடந்� பாடல்கைள�ம்
அவற்�ன் ெபா�ைள�ம் ெசால்� வந்ேதன். 

"நன்றாகப் பாடல் ெசால்��றார.் நல்ல சாரீரம்
இ�க்�ற�; சங்�த ஞான�ம் இ�க்�ற�. �ன்�க்�
வ�வாெரன்� ேதாற்��ற�. தங்களிடம் மாணாக்கராக
இ�க்�ம்ேபா� இவர ் நல்ல நிைலைய அைடவதற்�
என்ன சந்ேதகம்?" என்� ேத�கர ்��னார.் 

"சந்நிதானத்�ன் �ன்� இவர ் வந்தேபாேத இவர�
நிைல உயரந்்��டட்ெதன்� அ�ேயன் �ரம்ானித்�க்
ெகாண்ேடன். சந்நிதானத்�ன் ���ள்ளத்�ல் இவரிடம்
க�ைண உண்டான �ற� இவ�க்� என்ன �ைற?" என்�
�ள்ைளயவரக்ள் ��னார.் 

ேத�கர ் ��ய வாரத்்ைதகள் என் ெச� நிரம்பப்
��ந்� என் உள்ளத்�ல் �ரணமான இன்பத்ைத
�ைள�த்தன. "நாம் ேசாதைன�ல் ெவற்� ெபற்ேறாம்"
என்ற எண்ணம் அந்த இன்பத்�க்� ஆதாரமாக
இ�ந்த�. 

அதன் �ற� ேவ� �ஷயங்கைளப் பற்�ப்
�ள்ைளயவரக்�ம் ஆ�னத் தைலவரவரக்�ம்
ேப�க்ெகாண்��ந்தனர.் அப்பால், "ேநரமாய்�டட்�,
தங்கள் �ைஜைய ��த்�க்ெகாண்� சபாப�
தரிசனத்�க்� வரேவண்�ம்" என்� ேத�கர ் �றேவ,
அப்�லவர�்ரான் �ைட ெபற்� எ�ந்� ஸ்நானம்
ெசய்�ம் ெபா�ட�் அங்�ள்ள ெதற்�க் �ளப்�ைரக்�
வந்தார.் நா�ம் �ன் ெதாடரந்்ேதன். சபாப� �ைஜ
என்ப� மடத்�ல் �னந்ேதா�ம் ஆ�ன கரத்்தாவரக்ள்
ெசய்�ம் �ைஜ. 

நான் கண்ட காட்�கள் 



நான் நடந்� ெசல்�ம்ேபா� என் கண்கள் ஒ�
நிைல�ல் இல்ைல. அங்கங்ேக உள்ள காட�்கள்
அவற்ைற இ�த்�ச ் ெசன்றன. �ய்ைம , தவக்ேகாலம்,
�வமணங் கம�ம் அைமப்�கள் எல்லாம் அங்ேக
�ளங்�ன. மடத்�ன் ெதற்� வா��க்� எ�ேர ஓர்
அழ�ய �ளம் உண்�. அதன் கைர�ல் ஒ� கட�்டம்
இ�க்�ற�. அைதேய '�ளப்�ைர' என்� வழங்�வாரக்ள்.
'�ைர' என்பதற்� '��' என்ப� ெபா�ள். மைலயாளத்�ல்
இவ்வா� ெசால்வ� வழக்கம். 

�ளப்�ைரக்� நாங்கள் ெசன்ேறாம். அங்ேக
�ள்ைளயவரக்�க்� ெவந்நீர ் ேபாடப்பட�்�ந்த�.
அவரக்ள் அங்ேக ெசல்�ம்ேபா� ெபரிய தம்�ரான்க�ம்
�ட�்த் தம்�ரான்க�ம் மடத்� உத்�ேயாகஸ்தரக்�ம்
ஓ�வாரக்�ம் அவைரச ் �ற்�க்ெகாண்� ே�ம
சமாசாரம் �சாரித்தாரக்ள். பலர,் "இனிேமல்
இங்ேகதாேன வாசம்?" என்� �ன�னாரக்ள். அதற்�
�ைட �ைடப்பதற்� �ன்ேப �ல தம்�ரான்கள்,
"ஐயா�டம் பாடம் ேகடக் ேவண்�ெமன்�
நாங்கெளல்லாம் காத்�க் ெகாண்�க்�ேறாம்; ஐயா
இங்ேக வந்��டட்� எங்கள் அ�ரஷ்்டந்தான்" என்�
ெசால்�க் ��கலம் அைடந்தாரக்ள். 

தம்�ரான்க�ைடய ேதாற்றந்ைதக் கண்� நான்
�ம்�தமைடந்ேதன். "இவ்வள� நீண்ட சைட
இவரக்�க்� எப்ப� வந்த�?" என்� �ர�த்ேதன்.
அவரக்ள் அணிந்��ந்த உைட�ன் அழ�ம், சைட�ன்
ேமல் ேபாட�்�ந்த வஸ்�ரத்�ன் அைமப்�ம், கா�ல்
உள்ள ேவட�ம், �த்�ரா��ம் ��� அணிந்த
பளபளப்பான ேமனி�ன் வனப்�ம் கண்ெகாள்ளாக்
காட�்யாக இ�ந்தன. அவரக்ள் �ண்��ந்த உைட�ம்
�வ �ன்னங்க�ம் அலங்காரமான ஆைடகைள�ம்
ஆபரணங்கைள�ம் �ஞ்� நின்றன. 

�ள்ைளயவரக்ள் ஸ்நானம் ெசய்��ட�்ப்
�ைஜக்�ச ்ெசன்றாரக்ள். �ளப்�ைரக்� வடக்ேக �ைஜ
ெசய்வதற்காகேவ ஓர ்இடம் உண்�. '�ைஜ மடம்' என்�



அைதச ்ெசால்வாரக்ள். �ளத்�ன் ேமல்�றத்��ம் �ைஜ
மடம் உண்�. அங்ேக ெபரிய தம்�ரான்களில் �லர ்�க்க
நியமத்ேதா� ெமௗனமாகப் �ைஜ ெசய்�
ெகாண்��ந்தனர.் அவரக்�க்� அ��ல் தவ�ப்
�ள்ைளகள் ஈர ஆைடைய உ�த்தப�ேய �ைஜக்�
ேவண்�ய பணி�ைடகைளச ்ெசய்� ெகாண்��ந்தனர.்
மல்�ைக, �ல்ைல �த�ய மலரக்ைள�ம் �ல்வம்
�த�ய பத்�ரங்கைள�ம் தனித்தனிேய வைகப்ப�த்�
ெவள்ளித் தட�்களில் ைவத்� உத�க்
ெகாண்��ந்தனர.் 

�ைஜ ெசய்த தம்�ரான்கள் �றப்பட�்க்
ெகாண்��ந்தனர.் �லர,் ஸ்நானம் ெசய்��ட�்ப் �ைஜ
ெசய்ய வந்� ெகாண்��ந்தனர.் அங்ேக நி�மா�யங்கள்
கால்படாத ெதாட�் ஒன்�ல் ��க்கப் பட�்�ந்தன. 

என் தந்ைதயா�ம் பாடட்னா�ம் �வ �ைஜ
ெசய்வைதப் பாரத்்�ள்ேளன். அதனால் �வ�ைஜ
என்றால் என் மனத்ேத ஒ� பக்��ம் சாந்த உணரச்�்�ம்
உண்டா�ம். அவரக்ள் �ைஜ�ல் இவ்வள� சாதனங்கள்
இல்ைல; சாதகரக்�ம் இல்ைல. இங்ேக �ைஜ மடம்
��வ�ம் �ைஜ ெசய்பவரக்ள� �டட்மாக இ�ந்த�.
�ைஜக்�ரிய �ர�யங்கள் �ைற�ன்� இ�ந்தன. அந்த
இட��வ�ம் �வ�ைஜக் காட�்யால் நிரம்���ந்த�. 

ைசவ ஆ�னமா�ய அவ்�டத்ைதச ் '�வ
ராஜதானி'ெயன்� ெகாண்டா�வர.் அங்ேக
ஆ�னகரத்்தராக இ�ப்ேபார ் ைசவத் �ற�க�க்�
அரசர.் அந்த அர�ன் ஆட�்�ன் �ழ் வா�ம்
தம்�ரான்கள் ைசவக் ேகாலம் �ண்ட ஞான �ரரக்ள்.
அவரக்�க்�ச ்�வ �ைஜ ெசய்வ�ம் �� ைகங்கரியம்
ெசய்வ�ம் நல்ல �ல்கைளப் ப�ப்ப�ேம
உத்�ேயாகங்கள். தப்�ரான்கள் தம் கடைமைய நன்�
உணரந்்� அந்தச ்�வராஜதானி�ல் ஒ�ங்காகப் �ைஜ
�த�யவற்ைற �க்க சந்ேதாஷத்�டன் தவறாமல்
ெசய்� வந்தனர.் அைவ அவரக்ள் நாள்ேதா�ம் ெசய்�ம்
ேவைலகள். இந்த அைமப்�கைள �தனமாகப் பாரத்்த



எனக்� எல்லாம் ��ைமயாக இ�ந்தன; அைம�யான
இன்பத்ைத �ைள�த்தன. '��வாவ��ைற,
��வாவ��ைற' என்� அ�க்ெகா�தரம் என்
ஆ�ரிய�ம் அவைரப் பாரக்்க வ�ேவா�ம் ெசால்�ப்
பாராட�்வதன் காரணத்ைத நான் அப்ேபா�தான்
நன்றாக உணரந்்ேதன். 

என் கண்கைள அவற்�ன் ேபாக்�ேல �ட�்�ட�்
ஆசச்ரியத்தால் ஸ்தம்�த்� நின்ற என்னிடம் ஒ�வர்
வந்தார.் "ஏன் இங்ேக நின்�ெகாண்ேட இ�க்��ர?்"
என்� அவர ் �ன�னார.் "இந்தக் காட�்கள் எங்�ம்
காணாத ��ைமயாக இ�க்�ன்றன. இவற்ைறப்
பாரக்்�ேபா� எனக்� ேவ�டம் ேபாகக் கால்
எ�ம்ப�ல்ைல " என்ேறன். 

"இ�தானா ஆச�்ரியம்? நீர ் ��வாவ��ைறக்�
வந்தேத இல்ைல ேபா��க்�ற�. ேமல் பக்கத்��ள்ள
அ�ேஷகக் கடட்ைள மடத்�க்�ப் ேபாய்ப் பா�ம்; வடக்�
மடத்ைதப் பாரத்்தால் நீர ் மயங்����ர;் அதற்�ப்
�ன்ேன உள்ள �ளப்�ைர��ம் இந்த மா�ரியான
காட�்கைளக் காணலாம். இன்�ம் மைறஞான ேத�கர்
ேகா�ல், கா�ரிப் ப�த்�ைற, நந்தவனங்கள் �த�ய
இடங்கைளப் பாரத்்தால் எவ்வள� ஆசச்ரியப்ப��ேரா
ெதரியா�" என்� அவர ் �க�ம் சாதாரணமாக
அ�க்�க்ெகாண்ேட ேபானார.் "ஏ�! நாம் �ேலாகத்ைத
�ட�்�ட�்ச ் �வேலாகத்�ன் ஒ� ப��க்�
வந்��டே்டாெமன்� ேதாற்��றேத" என்� எண்�ம்ப�
இ�ந்த� அவர ்ேப�ன ேபச�். 

"இந்த உலகத்�ல்தான் இ�க்�ேறாம். நா�ம்
ஸ்நானம் ெசய்ய ேவண்�ம்; ேபாஜனம் ெசய்ய
ேவண்�ம்" என்பைத அப்ேபா� எனக்� உண்டான ��ய
ப� உணரத்்�ய�. "இனிேமல் இங்ேகேய இ�க்�ம்
சந்தரப்்பந்தான் வரப் ேபா�றேத; அப்ேபா� இவர்
ெசான்ன அவ்வள� இடங்கைள�ம் பாரக்்காமலா �டப்
ேபா�ேறாம்?" என்ற சமாதானத்ேதா� நான் ஸ்நானம்
ெசய்யச ் ெசன்ேறன். �ள்ைளயவரக்ள் ஸ்நானம்



�த�யவற்ைற ��த்�க்ெகாண்� மடத்�க்�ச்
சபாப��ன் தரிசனத்�க்�ச ்ெசன்றாரக்ள். 

��ந்�ம் ஆ�ரவ்ாத�ம் 

ஸ் நானம் ஆன �ற� நியமங்கைள ��த்�க்
ெகாண்ேடன். என்ைன ஒ� �ராமணக் காரியஸ்தர்
ஆகாரம் ெசய்ய ேவண்�ய இடத்�ற்� அைழத்�ச்
ெசன்றார.் �ராமணரக்ள் உண்பதற்�ரிய சத்�ரம் அ�.
அ� �வாலயத்�க்� �ன் உள்ள ��க்�ளத்�ன்
ெதன்கைர�ல் உள்ள �சாலமான கட�்டம்.
அவ்�டத்�ல் பலர ் ��ப் ேப�க்ெகாண்�
ம�ழ்ச�்ேயா� இ�ந்தனர.் அவரக்ள் ேபச�் �ண்
ேபசச்ாக இல்ைல. �லர ் ஸம்ஸ்��த �ேலாகங்கைளச்
ெசால்� அரத்்தம் ெசால்�க் ெகாண்� இ�ந்தனர.் �லர,்
�ல �ரத்்தனங்கைளப் பா�க் ெகாண்��ந்தனர.் �லர,்
த�ழ்ப் பாடல்கைளச ் ெசான்னாரக்ள். அவரக்�ைடய
ெசயல்களால் அங்� இ�ந்தவரக்ளில் �லர ்ஸம்ஸ்��த
�த்�வான்கள், �லர ் சங்�த �த்�வான்கள், �லர்
த�ழ்ப் பண்�தரக்ள் என்� அ�ந்ேதன். இைட�ைடேய
அவரக்ள் �ப்�ரமணிய ேத�கைரப் பாராட�்க்
ெகாண்��ந்தனர.் 

நான் அங்ேக ெசன்ற�டன் ஒ�வர ் என்ைன
அைழத்தார.் "�ள்ைளயவரக்�டன்
வந்��க்�றவரல்லவா நீர?் காைல�ல் சந்நிதானத்�க்�
�ன் பாடல் ெசான்னீேர; நாங்கெளல்லாம் ேகட�்ச்
சந்ேதா�த்ேதாம்" என்றார.் அ��ல் இ�ந்த �லர்
நகரந்்� என்னிடம் வந்தாரக்ள். "பாட�்ச ்ெசான்னேபா�
ைபர� ராகம் �த்தமாக இ�ந்த�: அபஸ்வரம் இல்ைல .
சந்நிதானம் அைதக் கவனித்�ச ் சந்ேதா�த்த�"
என்றார ் ஒ�வர.் அவர ் சங்�த �த்�வானாக இ�க்க
ேவண்�ெமன்� நான் ஊ�த்ேதன். "உமக்� யார ்சங்�த
அப்�யாசம் ெசய்� ைவத்தாரக்ள்?" என்� ேவெறா�வர்
ேகடட்ார.் "என் தகப்பனார"் என்� நான் ெசான்ேனன்.
"அப்ப�ச ்ெசால்�ம். பரம்பைர �த்ைத. அ�தான் சக்ைக



ேபா� ேபா���ர"் என்� அவர ் தம் �ைடையத்
தட�்க்ெகாண்ேட ெசான்னார.் 

"நீர ் �ள்ைளயவரக்ளிடம் வந்� எவ்வள� காலம்
ஆ�ற்�?" என்� மற்ெறா�வர ்ேகடட்ார.் 

நாைலத்� மாச காலந்தான் ஆ�ற்�" என்ேறன். 

"நீர ் அ�ரஷ்்டசா�தான். �ள்ைள யவரக்�க்�
உம்ேமல் அ�கப் �ரியம் இ�ப்பதாகத் ெதரி�ற�.
அேதா� சந்நிதானத்�க்�ம் உம்ைமப் பற்�த் ��ப்�
ஏற்பட�்�க்�ற�. உமக்� இனிேமல் �ைறேய இல்ைல"
என்றார ்�ன்ெனா�வர.் "�த்யாதானத்�ல் �றந்த தாதா
அந்த மகா க�. அன்னதானத்��ம் ெசான்ன
தானத்��ம் �றந்த தாதா இந்த மகா ��ஷர.்
இரண்�ேப�ைடய �ரியத்�க்�ம் பாத்�ரரான உமக்�
இனிேமல் ேவ� பாக்�யம் என்ன இ�க்�ற�?" என்றார்
இன்�ெமா�வர.் இப்ப� ஒவ்ெவா�வ�ம்
உத்ஸாகத்ேதா� ேபசத் ெதாடங்�னர.் நான்
நாணத்ேதா� தைல க�ழ்ந்�ெகாண்ேட ேகட�்
வந்ேதன். 

இைல ேபாடட்�ம் இனிய உணைவ உண்� ப�
யா�ேனன். �ன்� அங்��ந்த �த்�வான்கள் என்ைனச்
�ல பாடல்கள் ெசால்�ம்ப� ேகடட்னர.் நான் ெசால்�க்
காட�்ேனன். அவரக்ள் ேகட�் ம�ழ்ந்� ஆ�ரவ்ாதம்
ெசய்தாரக்ள். 

அத்�யாயம் 37 

என��� கிைட�த ப�� 
பல �த்�வான்கள் நிைறந்த �டட்த்�ல் இ�ந்�

பழகாத எனக்�த் ��வாவ��ைறச ் சத்�ரத்�ல்
�த்�வான்கள் ��ப் ேப�க்ெகாண்��ந்த
வாரத்்ைதக�ம் இைட�ைடேய பல �ல்களி��ந்�
�ேலாகங்கைளச ் ெசால்�ச ் ெசய்த �யாக்�யான�ம்
ஆனந்தத்ைத �ைள�த்தன. சங்�த �த்�வான்கள்



என்ைனப் பாராட�்யேபா�, "சங்�த அப்�யாசத்ைத நாம்
�டட்� �ைழ" என்��ட எண்ணிேனன். ஆனால், அந்த
எண்ணம் ெந� ேநரம் நிற்க�ல்ைல . 

இவ்வா� ேப�க்ெகாண்�ம் �த்�வான்க�ைடய
ேபசை்சக் ேகட�்க் ெகாண்�ம் இ�ந்தேபா�
மடத்���ந்� ஒ�வர ் வந்� என்ைன மடத்�ற்�
அைழத்�ச ் ெசன்றார.் அங்ேக ஒ�க்கத்�ன் ேமல்
ெமத்ைத�ல் ஓரிடத்�ல் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
�ற்��ந்தார.் அவர ் அ�ேக �ள்ைளயவரக்�ம் �ல
தம்�ரான்க�ம் அமரந்்��ந்தனர.் நான் அங்ேக
ெசன்ற�டன் �ப்�ரமணிய ேத�கர,் "ேபாஜனம்
ெசய்�ரா?" என்� அன்�டன் �ன� உடக்ாரச்
ெசான்னார.் நான் �ள்ைளயவரக்�க்�ப் �ன்ேன
உடக்ாரந்்ேதன். 

அப்ேபா� அங்��ந்த தம்�ரான்கள் தங்கள்
ைககளில் �ஸ்தகங்கைள ைவத்��ந்தனர.் அைதக்
கவனித்த நான், "�ள்ைளயவரக்ள் பாடம் ெசால்ல
ஆரம்�த்��டட்ாரக்ேளா?" என்� எண்ணி, "நாம் �ன்ேப
வந்� கவனிக்க�ல்ைலேய!" என்� வ�ந்�ேனன். 

சந்ேதகம் ெதளிதல் 

அங்��ந்த தம்�ரான்கள் எ�த்�லக்கணம்
�த�யவற்ைறச ் �ப்�ரமணிய ேத�கரவரக்ளிடம்
பாடம் ேகட�் ��த்தவரக்ள். அந்த �ல்களில்
இைட�ைடேய�ள்ள உதாரணச ் ெசய்�டக்ளில்
�லவற்�ன் ெபா�ள் தம்�ரான்க�க்� �ளங்க�ல்ைல.
ேத�கர ் பாடம் ெசால்�ம்ேபா� அத்தைகய இடங்கள்
வந்தால், "�ள்ைளயவரக்ள் வ�ம்ேபா� ேகட�்த் ெதரிந்�
ெகாள்ளலாம்; ஞாபகப்ப�த்� ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்"
என்� ெசால்�வ� வழக்கமாம். அந்தச ் சமயத்�ல்
ேத�க�ைடய கடட்ைள�ன்ப�ேய தம்�ரான்கள்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் சந்ேதகங்கைளக் ேகட�்க்
ெகாண்��ந்தனர.் �ள்ைளயவரக்ள் தட�்ன்� ஒவ்ெவா�
ேகள்�க்�ம் ெதளிவாக �ைடயளித்�க்



ெகாண்��ந்தனர.் தம்�ரான்கள் �க�ம் ஆவலாகச்
சந்ேதகங்கைளக் ேகடட்னர.் �ள்ைளயவரக்ள்
ெபா�ள்கைள �ளக்�ம்ேபா� தம்�ரான்கைளக்
காட�்�ம் அ�க ஆவலாகச ் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
கவனித்� வந்தார.் �ல சமயங்களில் ேத�கேர
சந்ேதகங்க�ள்ள இடங்கைளத் தம்�ரான்க�க்� ஞாபக
�ட�்னர.் 

அந்த நிகழ்ச�்ைய நான் கவனித்தேபா� எனக்�ப்
பல ��ய ெசய்�கள் ெதரிய வந்தன. �ள்ைளயவரக்ள்
�ளக்�க் ��ம் ெசய்�கள் மட�்மல்ல; ஆ�னத்�ச்
சம்�ரதாயங்கைள�ம் அ�ந்�ெகாண்ேடன்.
தம்�ரான்கள் ேகடட் சந்ேதகங்கள் �ப்�ரமணிய
ேத�க�க்�ம் �ளங்காதனேவ. ஆ��ம்
ஞானா�ரியரா�ய அவர ்ேநேர �ள்ைளயவரக்ளிடம் ஒ�
மாணாக்கைரப் ேபாலச ் சந்ேதகம் ேகடக்�ல்ைல.
தம்�ரான்கைளக் ேகடக்ச ் ெசால்�த் தாம்
அ�ந்�ெகாண்டார;் அவரக்ைள�ம் அ�ந்�ெகாள்ளச்
ெசய்தார.் அந்தச ் சந்ேதகங்கைளத் ெதளிந்�ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்ற ஆவல் ேத�க�க்�த் ��ரமாக
இ�ந்தைத�ம் நான் அ�ந்ேதன். இல்ைலெயன்றால்,
�ள்ைளயவரக்ளிடம் தம்�ரான்கைள அ�ப்�ச்
சந்ேதகங்கைளத் �ரத்்�க்ெகாள்ளச ்ெசால்���க்கலாம்
அல்லவா? �ள்ைளயவரக்ள் அவற்ைற �ளக்�ம்ேபா�
தாேம ேநரி��ந்� ேகடக் ேவண்�ெமன்ப� அவர�
ஆைச. அவர ் ஞானா�ரியராக�ம் �ள்ைளயவரக்ள்
அவ�ைடய �ஷ்யராக�ம் இ�ந்தனர ் என்ப�ல்
ஐய�ல்ைல . 

ஆ��ம் அந்தச ் சமயத்�ல் தம் ஞானா�ரிய
நிைலைய�ம் ஆ�னத் தைலைமைய�ம் �ற
�றப்�கைள�ம் மறந்� ேத�கர ் என் ஆ�ரியர்
��யவற்ைறக் கவனித்� வந்தார.் அன்� காைல�ல்
என் ஆ�ரியர ் ேத�கைரப் பணிந்த காட�் தவத்�ன்
தைலைமைய நிைன��த்�ய�: �ற்பக�ல் அப்�லவர்
ேகாமான் ேத�க�க்� �ன் சந்ேதகங்கைள �ளக்�க்



ெகாண்��ந்த காட�் �லைம�ன் தைலைமையப்
�லப்ப�த்�ய�. 

தம்�ரான்கள் ஒவ்ெவா� சந்ேதகமாகக் ேகட�்
வந்தாரக்ள். �ல சந்ேதகங்கள் �க�ம் க�னமாக
இ�ந்தன. அந்தப் ப��கைளப் �ள்ைளயவரக்ள்
ெதளி�க்�ம்ேபா� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ரந்்�
கவனிப்பார.் அவ�க்� �ஷயம் �ளங்�ன�டன்,
"நன்றா��க்�ற�: �க�ம் ெபா�த்தமா��க்�ற�"
என்� பாராட�்வார.் அவ�ைடய சந்ேதாஷம் உசச்
நிைலைய அைட�ம்ேபா�, “நல்லைதயா!" என்ற
வாரத்்ைதகள் ெவளிவ�ம். 

�ள்ைளயவரக்ள் சாதாரணமாகச ் ���ம்
�ரம�ன்� அந்தச ்�க்கல்கைள ���த்�க் ெகாண்ேட
ெசன்றார;் பணிேவா� ெமல்ல �ளக்� வந்தார;்
லவேலசமாவ� கரவ்த்�ன் சாைய அவரிடம்
ேதான்ற�ல்ைல . 

அஷ்ட நாகபந்தம் 

தம்�ரான்கள் �ல �ஸ்தகங்களி�ள்ள
சந்ேதகங்கைளக் ேகடட் �ற� தண்�யலங்காரத்��ள்ள
ஐயங்கைள �னவத் ெதாடங்�னாரக்ள். அ�ல் வ�ம்
அஷ்ட நாகபந்தச ் ெசய்�ைள நாகங்கைளப் ேபாட�்
அடக்�க் காட�்ம்வண்ணம் ேகடட்ாரக்ள். அஷ்ட
நாகபந்தம் என்ப� �த்�ர க�க�ள் ஒன்�. எட�்
நாகங்கள் இைணந்��ப்பதாக அைமந்த �த்�ரம்
ஒன்�ல் ெசய்�டக்ள் அடங்���க்�ம். �ள்ைளயவரக்ள்
கா�த�ம் எ��ேகா�ம் வ��த்�ப் ேபாடத்
ெதாடங்�னர.் 

என் அவசரம் 

அ வர ்ெதாடங்��ன் நான் ஒ� கா�தத்�ல் அந்தச்
�த்�ரத்ைத எ�� அதற்�ள் ெசய்�டக்ைள�ம் அடக்�க்
காட�்ேனன். நான் அவ்வா� �ணிந்� ெசய்த�
தவெறன்� தவெறன்� இப்ேபா� ெதரி�ற�. ஆனா�ம்,



தம்�ைடய ஆற்றைலச ் சமயங்களில் ெவளிப்ப�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ெமன்ற ஆைச��ப்ப� மனிதரக்�க்�
இயல்�தாேன! அந்த ஆைசயால் �ண்டப் ெபற்�, நான்
அஷ்ட நாகபந்தத்ைத அைமத்ேதன். 

அைத நான் ேபாட�் ��த்தைதப் பாரத்்த ஆ�ரியர,்
"நன்றாக இ�க்�றேத! இைத நீர ் எங்ேக கற்�க்
ெகாண்�ர?்" என்� ேகடட்ார.் ''ெசங்கணம் ��த்தாசல
ெரட�்யாரிடம் ெதரிந்� ெகாண்ேடன். இன்�ம் ரதபந்தம்
�த�ய �த்�ர க�கைள�ம் ேபா�ேவன்" என்ேறன். 

'எல்லாம் �ைடக்�ம்' 

நான் ேபாடட் அஷ்ட நாகபந்தத்ைதத் தம்�ரான்கள்
பாரத்்தனர;் �ப்�ரமணிய ேத�க�ம் பாரத்்தார.் "இவர்
����ப்பாக இ�க்�றாேர பல சங்க�கைளத் ெதரிந்�
ைவத்�க் ெகாண்��க்�றாேர" என்� �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் சந்ேதாஷத்ேதா� ெசான்னார.் என்ைனப்
பாரத்்�, "�ள்ைளயவரக்ளிட��ந்� நன்றாகப்
ப�த்�க்ெகாள்�ம். இளம் �ராயமாக இ�க்�ற�.
இவரக்ளிடம் எவ்வளேவா ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்.
இவரக்ள் இங்ேக வ�ம்ேபா� உடன் வா�ம். உமக்�
ேவண்�ய ெசௗகரியங்கள் �ைடக்�ம். கல்யாணங்�டச்
ெசய்� ைவப்ேபாம்" என்� �ன்னைகேயா� ெசான்னார.்
நான் ��� �ரித்ேதன். 

"என்ன �ரிக்��ர!் கல்யாணம் என்றால்
சந்ேதாஷமாகத்தான் இ�க்�ம்" என்றார.் 

�ள்ைளயவரக்ள் அப்ேபா�, "இவ�க்� �வாகம்
ஆ��டட்�" என்றார.் 

"அப்ப�யா, அ�தான் �ரிக்�றாேரா! ஆனாெலன்ன?
மற்றக் காரியங்கெளல்லாம் நடக்க ேவண்டாமா?எல்லாச்
ெசௗகரியங்கைள�ம் பண்ணி ைவப்ேபாம்" என்�
ேத�கர ்ெசால்��ட�், "உமக்�ப் ப�ப்பதற்� ேவண்�ய
�ஸ்தகங்கைள வாங்�க் ெகா�ப்ேபாம்" என்றார.் 



"சந்நிதானத்�ன் க�ைண��ந்தால் எல்லாம்
�ைடக்�ன்றன" என்� ஆ�ரியர ்��னார.் 

�ஸ்தகப் பரி� 

ேத �கர ்உடேன எ�ந்��ந்� பக்கத்���ந்த �ேரா
ஒன்ைறத் �றக்கச ் ெசய்தார.் அ�ல் நிைறயப்
�ஸ்தகங்கள் இ�ந்தன. அ���ந்� பல �ஸ்தகங்கைள
எ�த்� வந்�, "கம்பரந்தா� ப�த்��க்��ரா? இந்தா�ம்
ப��ம். அ�தாம்�ைக �ள்ைளத் த�ழ், ெசங்க�நீர்
�நாயகர ் �ள்ைளத் த�ழ் இைவகைளெயல்லாம்
இவரக்ளிடம் ேகட�்க்ெகாள்�ம். �வஞான �வா�கள்
வாக்� அற்�தமாக இ�க்�ம்" என்� ெசால்�ச ் �ல
�ரபந்தங்களில் ஒவ்ெவான்��ம் நான்� நான்�
�ர�கைளக் ெகா�த்தார.் ெகா�த்��ட�், "இைவகளில்
ஒவ்ெவான்ைற நீர ் எ�த்�க்ெகாள்�ம்; மற்றவற்ைற
உடன்ப�க்�ம் �ள்ைளக�க்�க் ெகா�ம்" என்�
ெசான்னார.் நான் �க்க ஆவேலா� ஒவ்ெவா�
�ஸ்தகத்ைத�ம் �ரட�்ப் �ரட�்ப் பாரத்்ேதன். ைக
நிைறயப் பணம் தந்தால்�ட எனக்� அவ்வள� ஆனந்தம்
உண்டா�ரா�. 

"இந்தப் �ரபந்தங்கைள எல்லாம் ப��ம். �ன்�
ெபரிய �ஸ்தகங்கள் த��ேறாம்" என்� �ப்�ரமணிய
ேத�கர ்அன்ேபா� உைரத்தார.் �ற�, "எங்ேக, ெதரிந்த
பாடல்களில் எைவேய�ம் இைச�டன் ெசால்�ம்;
ேகடே்பாம்" என்றார.் காைல�ல் நான் ைபர� ராகத்�ல்
பாடல்கைளச ் ெசான்ேனன். அப்ேபா� ேவ�
ராகங்களிேல �ல ெசய்�டக்ைளச ் ெசான்ேனன். ேகட�்
ம�ழ்ந்த ேத�கர,் ஆ�ரியைர ேநாக்�, "இவைரச ்சங்�த
அப்�யாச�ம் பண்ணிக் ெகாண்� வ�ம்ப� ெசால்ல
ேவண்�ம்" என்� ��னார.் 

இவ்வா� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் என்னிடம் அன்�
ைவத்�ப் ேப�யைத�ம் �ஸ்தகங்கைளத்
ெகா�த்தைத�ம் கண்ட என் ஆ�ரிய�க்� அளவற்ற



ம�ழ்ச�் உண்டா�ற்�. அதைன அவர ் �கம் நன்�
�லப்ப�த்�ய�. 

'இங்ேக வந்��ட ேவண்�ம்' 

அ ப்பால் ேத�கர,் �ள்ைளயவரக்ைளப் பாரத்்�ப்
ேபசத் ெதாடங்�, "இன்� நீங்கள் வந்தைமயால்
காைல �தல் த�ழ் சம்பந்தமான
சம்பாஷைண�ேலேய ெபா�� ேபா�ற்�. நமக்�
�க�ம் ��ப்�யாக இ�க்�ற�.
தம்�ரான்க�க்�ம் அளவற்ற சந்ேதாஷம்.
அவரக்ெளல்ேலா�ம் ெதாடரந்்� த�ழ் �ல்கைளப்
பாடம் ேகடக் ேவண்�ெமன்ற ஆவல்
உைடயவரக்ளாக இ�க்�றாரக்ள். ேவ� �ல�ம்
பாடம் ேகடக்ச ் �த்தமாக இ�க்�ன்றனர.் ஏேதா
நமக்�த் ெதரிந்தைத நாம் ெசால்� வ��ேறாம். அ��ம்
எப்ேபா�ம் ெசய்ய ��வ�ல்ைல . ஆ�ன
காரியங்கைளக் கவனிக்க ேவண்���க்�ற�.
�ர�க்க�ம் �த்�வான்க�ம் அ�க்க� வ��றாரக்ள்;
அவரக்ேளா� சம்பாஷைண ெசய்� ேவண்�வற்ைற
�சாரித்� அ�ப்�வதற்ேக ெபா�� சரியாகப்
ேபாய்���ற�. ஆதலால், இவரக்�ைடய தாகத்ைதத்
தணிப்பதற்� நம்மால் ���ற�ல்ைல. நீங்கள் இங்ேக
வந்��ந்� பாடம் ெசால்ல ஆரம்�த்தால் எல்ேலா�க்�ம்
��ப்�யாக இ�க்�ம். உங்க�ைடய சல்லாபத்தால்
நமக்�ம் சந்ேதாஷ�ண்டா�ம். த�ர இவ்�டம்
வ�ேவாரக்ளில் பலர,் '�ள்ைளயவரக்ள் எங்ேக
இ�க்�றாரக்ள்?' என்� �சாரிக்�றாரக்ள். நீங்கள்
மா�ரத்�ல் இ�ப்பதாகச ் ெசால்�வதற்� நமக்� வாய்
வ�வ�ல்ைல. இந்த ஆ�னத்�க்�ச ்�றப்பாக இ�க்�ம்
உங்கைள, இங்ேக இ�ந்� பாடம் ெசால்�ம்ப� ெசய்வ�
நம� கடைமயாக இ�க்க, மா�ரத்�ல்
இ�க்�றாரக்ெளன்� ெசால்வ� உ�தமாகத்
ேதாற்ற�ல்ைல . வ��றவரக்ளில் மா�ரம்
வரக்��யவரக்ள் வந்� உங்கைளப் பாரத்்�ச்
ெசல்�றாரக்ள். மற்றவரக்ள் உங்கைளப்



பாரக்்க�ல்ைலேய என்ற �ைற�டன்
ெசன்����றாரக்ள். ஆைகயால், நீங்கள் இனிேமல்
உங்கள் மாணாக்கரக்�டன் இங்ேகேய வந்��ட
ேவண்�ய�தான்" என்றார.் 

�ள்ைளயவரக்ள், "சந்நிதானத்�ன்
���ளப்பாங்�ன்ப�ேய நடப்ப�தான் அ�ேய�ைடய
கடைம" என்� ��னார ். 

ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் அசச்ம் 

அப்ேபா� பக்கத்���ந்� எல்லாவற்ைற�ம்
கவனித்� வந்த ஆ� �கத்தா �ள்ைள ��ெரன்�
எ�ந்தார;் பண்டார சந்நி�கைள நமஸ்காரம் ெசய்�
எ�ந்� நின்� வாய் �ைதத்�க்ெகாண்ேட, "ஐயா
அவரக்ைளப் பட�்ச�்ரத்�ற்� அைழத்�க்ெகாண்�
ெசன்� �ல காலம் ைவத்��ந்� அ�ப்�ம்ப�
சந்நிதானத்�ல் உத்தரவாக ேவண்�ம். அவரக்ளால்
எனக்� ஆக ேவண்�ய காரியங்கள் �ல இ�க்�ன்றன.
அதனால்தான் அ�ேயன் மா�ரம் ெசன்� ஐயா
அவரக்ைள அைழத்� வந்ேதன்" என்றார.் �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ேப�யவற்ைறக் ேகடட்
அவ�க்�, "நம் காரியம் ெகட�்ப் ேபாய்�டட்ால் என்ன
பண்�வ�! �ள்ைளயவரக்ள் இங்ேகேய தங்��டப்
ேபா�றாரக்ேள!" என்ற பயம் ��த்�க் ெகாண்ட�. 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் அவர ் க�த்ைத
உணரந்்�ெகாண்டார.் ��நைக�டன், "அப்ப�ேய
ெசய்யலாம்; அதற்ெகன்ன தைட? �ள்ைளயவரக்ள்
எல்ேலா�க்�ம் ெசாந்தமல்லேவா?" என்� ெசான்னார.்
அப்ேபா�தான் ஆ��கத்தா �ள்ைளக்� ஆ�தல்
உண்டா�ற்�. 

�ைடயளித்தல் 

"சரி. பட�்ச�்ரம் ேபாய்ச ் �ல காலம் இ�ந்��ட�்
இங்ேக வந்��டலாம்" என்� �ப்�ரமணிய ேத�கர்
�ள்ைளயவரக்�க்� �ைட ெகா�க்கேவ என் ஆ�ரியர்



எ�ந்� பணிந்� ���ப் �ரசாதம் ெபற்�க்ெகாண்�
மடத்�ற்� ெவளிேய வந்தார.் 

தம்�ரான்க�ம் ேவ� �ல�ம் அவ�டன்
வந்தாரக்ள். �லர ் ஆ��கத்தா �ள்ைளைய ேநாக்�,
"இ�தான் சாக்� என்� ஐயா அவரக்ைள நீண்ட காலம்
பட�்ச�்ரத்�ல் நி�த்�க்ெகாள்ள ேவண்டாம்" என்றனர.்
அப்பால் ேப�க்ெகாண்ேட ��� �ரம் யாவ�ம்
வந்தனர.் �லர ்என்னிடம் வந்�, "உம்�ைடய ஊர ்எ�?
என்ன என்ன �ஸ்தகம் பாடம் ேகட�்�க்�ன்�ர?்" என்�
ேகடட்னர.் நான் தக்கவா� ப�ல் உைரத்ேதன். �லர ்நான்
ப�த்த �ல்களில் �ல சந்ேதங்கள் ேகடட்னர.் அன்�
காைல���ந்� �ப்�ரமணிய ேத�க�ம்
�ள்ைளயவரக்�ம் என்னிடம் காட�்ய அன்�
எல்ேலா�ைடய உள்ளத்��ம் என்பால் ஒ� ம�ப்ைப
உண்டாக்��டட்�. இல்லா��ன் �� ைபயனா�ய
என்னிடத்�ல் தம்�ரான்கள் வந்� சந்ேதகம்
ேகடப்ாரக்ளா! "நாம் ப�த்த� எவ்வள� ெகாஞ்சம்?
அதற்� ஏற்ப�ம் ெப�ைம எவ்வள� அ�கம்? எல்லாம்
இந்த மகாைன அ�த்ததனால் வந்த க�ரவமல்லவா?"
என்� எண்ணிேனன். "நாம் இவரக்ளிடம் வந்� �ல
மாசங்கேள ஆ�ன. த�ழ்க் கட�ன் ஒ� �ைலையக்�ட
இன்�ம் சரியாகப் பாரக்்க�ல்ைல. இவரக்ளிட��ந்�
பாடம் ேகட�் நல்ல அ�ைவ அைடந்தால் நமக்�
எவ்வளேவா நன்ைம உண்டா�ம்" என்ற நிைன�னால்,
"என்ன கஷ்டம் வந்தா�ம் இவரக்ைள �ட�்ப்
�ரிவ�ல்ைல " என்ற உ��ைய ேமற்ெகாண்ேடன். 

பஞ்சநதம் �ள்ைள�ன் ெசயல் 

உ டன் வந்தவரக்ள் ��� �ரம் வந்�
�ள்ைளயவரக்ளிடம் �ைட ெபற்�ச ் ெசன்றாரக்ள்.
எங்க�க்காக ஆ��கத்தா �ள்ைளயவரக்ள்
ெகாணரந்்��ந்த வண்��ல் அவ�ம் �ள்ைளயவரக்�ம்
ஏ�க்ெகாண்டனர.் நான் ஏறப் ேபா�ம்ேபா� அங்ேக
நின்ற தவ�ப் �ள்ைளயா�ய 



பஞ்சநதம் �ள்ைள ெவ� ேவகமாக என்னிடம்
வந்தார.் என் ைக���ந்த ��ய
�ஸ்தகங்கைளெயல்லாம் ெவ�க்ெகன்� ��ங்�னார.்
எனக்� ேவண்�ேமெயன்� நான் ெசான்னேபா�,
"இவ்வள�ம் உமக்� எதற்�? ஒவ்ெவான்� இ�ந்தால்
ேபாதாேதா?" என்� ெசால்� ஒவ்ெவா� �ர�ைய
என்னிடம் ெகா�த்��ட�் மற்றவற்ைற அவர ்ைவத்�க்
ெகாண்டார.் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் நான் �தல்
�தலாகப் ெபற்ற பரிசல்லவா அைவ? பஞ்சநதம் �ள்ைள
அவற்ைறப் ப�த்தேபா� அவர ் கன்னத்�ல் இரண்�
அைற அைறய ேவண்�ெமன்ற ஆத்�ரம் எனக்� �த�ல்
உண்டா�ற்�. அவரிடம் ஜாக்�ரைதயாக நடந்�ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்� �ள்ைளயவரக்ள் எனக்� எசச்ரிக்ைக
ெசய்தைத நான் மறக்க�ல்ைல. ஆதலால் ஒன்�ம்
ேபசாமல் ேகாபத்ைத அடக்�க்ெகாண்� வண்��ல்
ஏ�க் ெகாண்ேடன். 

காைல �தல் நிகழ்ந்த நிகழ்ச�்களால்
த�ழ��ன்பால் ��வாவ��ைற ஆ�னத் தைலவர்
�தல் தம்�ரான்கள் காரியஸ்தரக்ள் வைர�ல் யாவ�ம்
ைவத்��க்�ம் ம�ப்ைப�ம் மனிதரக்ளிடம் நடந்�
ெகாள்�ம் �தத்ைத�ம் அ�ந்��யந்த நான், அவ்வள�
ேபரக்�க்� இைட�ல் ��ேத�ம் மரியாைத
ெதரியாம�ம் த�ழ�ைமைய அ�யாம�ம்
�ரட�்த்தனமாக நடந்� ெகாண்ட பஞ்சநதம்
�ள்ைள�ன� இயற்ைகையக் கண்டேபா�, "ஆ�ரம்
வ�ஷங்கள் நல்லவரக்ேளா� பழ�னா�ம் தம் இயல்ைப
�டாதவரக்�ம் உல�ல் இ�ந்� ெகாண்�தான்
இ�ப்பாரக்ள்" என்� சமாதானம் ெசய்� ெகாண்ேடன். 

இரடை்ட மா� �ட�்ய அந்த வண்�, சாைல�ல்
ேவகமாகப் ேபாகத் ெதாடங்�ய�. 
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நா� ெகா��த வர� 



��வாவ��ைற���ந்� �றப்படட் நாங்கள்
���ைடம���க்� மாைல ஆ� மணிக்�ப் ேபாய்ச்
ேசரந்்ேதாம். அங்ேக ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன்
ைமத்�னரா�ய �ப்ைபயா பண்டாரெமன்பவ�ைடய
�ட�்ல் தங்�ேனாம். இர�ல் அங்ேக தங்� �ட�்
ம�நாள் காைல�ல் பட�்ச�்ரத்�க்�ப்
�றப்படலாெமன்� என் ஆ�ரியர ்எண்ணினார.் 

�வக்ெகா�ந்� ேத�கர் ெப�ைம 

�ள்ைளயவரக்ள், தளரந்்த ேதக�ைடயவர.் ஆத�ன்
ஜாைக ேசரந்்த�டன் ப�த்தப�ேய �ல �ல்
ெசய்�டக்ைள எனக்�ச ் ெசால்� எ��க்ெகாள்ளச்
ெசய்� ெபா��ம் �ளக்�னார.் ���ைடம��ர்
�றந்த ஸ்தலெமன்பைத�ம், ெகாடை்ட�ரச்்
�வக்ெகா�ந்� ேத�கெரன்�ம் �த்�வான் அதற்� ஒ�
�ராணம் இயற்��ள்ளார ் என்பைத�ம் ��னார.்
�வக்ெகா�ந்� ேத�கைரப் பற்�ய ேபச�் வரேவ அவர்
இயற்�ய ெசய்�டக்ைளப் பற்��ம் �ல்கைளப்
பற்��ம் �க�ம் பாராட�்க் ��னார.் 

�ப்ைபயா பண்டாரத்�ன் �ட�்ல் ஆ��கத்தா
�ள்ைளக்�ம் என் ஆ�ரிய�க்�ம் ��ந்� நடந்த�.
ஆ�ரியர ் �ப்ைபயா பண்டாரத்ைதப் பாரத்்�,
"சா�நாைதய�க்� ஆகாரம் ெசய்வதற்� ஏற்பா�
ெசய்யேவண்�ம்" என்� ெசான்னார.் அவர ் மகா�ங்க
ஸ்வா� ஆலயத்�ல் நல்ல �ரசாதங்கள்
�ைடக்�ெமன்� �� என்ைன அங்ேக அைழத்�ச்
ெசன்றார.் 

���ைடம��ர ்ஆலயம் ��வாவ��ைற யா�ன
�சாரைணக்� உடப்டட்�. அவ்வாலய நிரவ்ாகத்ைதக்
கவனிப்பதற்� ஒ� தம்�ரான் உண்�.
���ைடம��ரில் ��வாவ��ைற மடத்ைதச ்ேசரந்்த
கடட்ைள மட�ம் இ�க்�ற�. அவ்�ர்
��வாவ��ைறக்� ஆ� ைமல் �ரத்�ல் இ�ப்பதால்
சந்தரப்்பம் ேந�ம்ேபாெதல்லாம் ஆ�னகரத்்தர்



���ைடம��ரக்் கடட்ைள மடத்�ல் வந்�
தங்���ப்ப� வழக்கம். 

கட்டைளத் தம்� ரான் 

���ைடம��ரில் கடட்ைள �சாரைண�ல்
�ன்� �ப்�ரமணிய தம்�ரான் என்பவர ்இ�ந்தார;் அவர்
ஆலய நிரவ்ாகத்ைத �க�ம் ஒ�ங்காக நடத்�
வந்தேதா� பல ��த்தங்கைளச ் ெசய்� நல்ல ெபயர்
ெபற்றார.் ��வாவ��ைற யா�னத்�ன் �சாரைணக்�
உடப்ட�்ப் பல ஆலயங்கள் இ�ப்பதால் ஓர ்ஆலயத்�ல்
இ�ந்� நிரவ்ாகம் ெசய்த தம்�ராைன ேவேறார்
ஆலயத்�க்� மாற்�வ�ம் �லைர மடத்�ன்
அ�காரிகளாக்� அவரக்ள் ஸ்தானத்�ல் ��ய
தம்�ரான்கைள நிய�ப்ப�ம் ஆ�னத்� வழக்கம்.
���ைடம��ரில் கடட்ைளத் தம்�ரானாக இ�க்க
�ற்��ய �ப்�ரமணிய தம்�ராைனச ் �ப்�ரமணிய
ேத�கர ்ஆ�னத்ைதச ் ேசரந்்த ஆ�ைடயார ் ேகா��ன்
நிரவ்ாக அ�காரியாக மாற்�னார.் அவர ்அங்ேக ெசன்ற
�ன் இைடேய �ல காலம் ஒ� தம்�ரான் இ�ந்�
���ைடம��ர ் ஆலய �சாரைணையக் கவனித்�
வந்தார.் ��வாவ��ைற மடத்�ல் �ைஜ ேபாஜனம்
ெசய்�ெகாண்�ம் ப�த்�க்ெகாண்�ம் இ�ந்�வ�ம் �ல
தம்�ரான்க�க்� மடத்�ல் ஏேத�ம் உத்�ேயாகம்
பாரக்்க ேவண்�ெமன்ற ஆைச உண்டா�ம். அதைன
அ�ந்� ஆ�னத் தைலவர ் இைட�ைடேய சமயம்
ேந�ம்ேபா� �ல மாதங்கள் அவரக்ைளத் கடட்ைள
�த�ய ேவைலகளில் நிய�ப்ப� வழக்கம். நாங்கள்
ேபானேபா� ���ைடம��ரில் இ�ந்த தம்�ரான்
அத்தைகயவரக்ளில் ஒ�வர.் 

�ப்ைபயா பண்டாரம் என்ைன ஆலயத்�க்�
அைழத்�ச ் ெசன்றார.் ேகா��ல் ெகாடட்ாரத்�ன்
�கப்�த் �ண்ைண�ல் கடட்ைளத் தம்�ரான் ஒ�
�ண்�ன் ேமல் சாய்ந்தப� �ற்��ந்தார.்
ெகாடட்ாரெமன்ப� ெநல் �த�ய தானியங்கள் ேசரத்்�
ைவக்��டம். அவ�க்� ஒ� �றத்�ல்



உத்�ேயாகஸ்தரக்ள் நின்��ந்தனர.் கணக்ெக��ம்
ஏ�க�டன் �ல காரியஸ்தரக்ள் பணிேவா� நின்றனர.் 

தம்�ரா�ைடய ��� �த்�ராடச் தாரண�ம், கா�
உைட�ம், ேதாற்றப் ெபா��ம் அவரப்ால் ஒ� ம�ப்ைப
உண்டாக்�ன. அவர ் சைட �க�ம் ெபரிதாக இ�ந்த�.
கடட்ைள, கா�பா� �த�ல் உத்�ேயாத்ைதப் பாரக்்க
��ம்�ச ் �ல தம்�ரான்கள் �க்க நிரவ்ாகத் �றைம
�ைடயவரக்ள் ேபாலக் காட�்க்ெகாள்வ� வழக்கம். அந்த
வரக்்கத்ைதச ் ேசரத்்த அத்தம் �ரான் அ�க்க� தம�
மாரல்பப் பாரத்்�க்ெகண்�ம், நி�ரந்்த �கத்��ம்
உரத்த �ர��ம் அ�கார ��க்ைகக்
காட�்க்ெகாண்�ம் இ�ந்தனர.் 

�ப்ைபயா பண்டாரம் என்ைன அைழத்�ச ் ெசன்�
தம்�ரான் �ன்ேன �ட�் அஞ்ச� ெசய்தார.் தம்�ரான்,
"எங்ேக வந்�ர?் இவர ் யார?்" என்� ேகடட்ேபா�,
"�ள்ைளயவரக்ள் வந்��க்�றாரக்ள். என் ஜாைக�ல்
இ�க்�றாரக்ள். அவரக்ளிடம் இவர ் ப�த்�க்
ெகாண்��க்�றார.் இவ�க்� இங்ேக மைடப்பள்ளி�ல்
�ரசாதம் ெகா�க்�ம்ப� சா��டம் ெசால்ல
ேவண்�ம்ெமன்� என்ைன அ�ப்�னாரக்ள்" என்�
�ைட அளித்தார.் 

தம்�ரான் எங்கள் நி�ரந்்� பாரத்்தார.்
"�ள்ைளயவரக்ள் வந்��க்�றாரக்ள்? அவரக்ள் கடட்ைள
மடத்�க்� வரக்�டாதா?" என்� ேகடட்ார.் 

"அவரக்ள் தளரச்�்யாக இ�க்�றாரக்ள். என்
ஜாைக�ல் இ�ந்தால் ப�த்�க்ெகாண்ேட இ�க்கலாம்.
யாேர�ம் கால் ��ப்பாரக்ள். மடத்�க்� வந்தால்
சா�க்� �ன் ப�த்�க்ெகாள்வ�ம் கால்-ைக ��க்கச்
ெசால்வ�ம் உ�தமாக இ�க்�மா? அதனால்தான் என்
�ட�்ல் தங்���க்�றாரக்ள்" என்� �ப்ைபயா
பண்டாரம் �ைடயளித்தார.் 

"சரிதான். மடத்�ேல பழ�னவரக்�க்�த்தான்
மரியாைத ெதரி�ம். அவரக்ள் நம்�டம் எவ்வள�



��வாசம் ைவத்��க்�றாரக்ெளன்ப� நமக்�த்
ெதரியாதா?" என்� தம்�ரான் ெசான்னார.் 

�ற� அங்ேக நின்ற மைடப்பள்ளிக் காரியஸ்தைரப்
பாரத்்தார;் *சா�" என்� வாையப் ெபாத்�க்ெகாண்ேட
அந்தப் �ராமணர ் �ன்ேன வந்தார.் "என்ன?" என்�
தம்�ரான் ேகடட்ார.் "இவர ் வந்��க்�றார;் இவ�க்�
உபசாரத்�டன் �ரசாதம் ெகா�க்க ேவண்�ம்" என்ற
அரத்்தம் அந்தக் ேகள்��ன் ெதானி�ேல
அடங்���ந்த�. "சா�" என்� காரியஸ்தர ் ம�ப��ம்
ெசான்னார.் "சரியாகக் கவனித்�க் ெகாள்��ேறன்"
என்ற அரத்்தத்ைத அவர ் �ரல் உள்ளடக்� இ�ந்த�.
"ஜாக்�ரைதயாகக் கவனித்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்
ெதரி�மா?" என்� தம்�ரான் �ளக்கமாக உத்தர�டட்ார.்
காரியஸ்தர ் அதைன ஏற்�க்ெகாண்டதற்�
அைடயாளமாக �ண்�ம், "சா�" என்� ெசால்��ட�்
என்ைன அைழத்�ச ்ெசன்றார.் 

அரத்்தஜாம �ைஜ நடப்பதற்�ச ்��� �ன்� நான்
ேபாேனன். ஆதலால், ஆலயத்��ள்ேள ெசன்�
ஸ்வா�க்� �ன் நமஸ்காரம் ெசய்ேதன். காரியஸ்தர்
அவசரப்ப�த்�னார.் தரிசனத்ைத நான் ��க்கமாகச்
ெசய்� ெகாண்� மைடப்பள்ளிக்�ள் அவ�டன்
��ந்ேதன். 

ப��ம் ஆவ�ம் 

இர� பத்� மணி ஆ��டட்ைமயா�ம்
��வாவ��ைற���ந்� வந்த �ரமத்தா�ம் எனக்�ப்
ப� அ�கமாகத்தான் இ�ந்த�. ேகா�ல் �ரசாதங்கள்
�க�ம் �ைவயாக�ம் பரி�த்தமாக�ம் இ�க்�ெமன்ற
எண்ணத்தால் என் நாக்�ல் ஜலம் ஊ�க்ெகாண்��ந்த�.
காரியஸ்தர ் �க்க �நயத்ேதா� என்ைன அைழத்�ச்
ெசல்�ம்ேபாேத, "நம்�ைடய ப�க்�ம் ��க்�ம் ஏற்ற
உண� �ைடக்�ம்" என்ற ஆவேலா� ெசன்ேறன். 

மைடப்பள்ளி�ல் வ� ெதரியாதப� இ�டட்ாக
இ�ந்த�. தட�்த் த�மா� உள்ேள ேபான�டன்,



காரியஸ்தர ் என்ைன ஓரிடத்�ல் உடக்ாரச ் ெசால்�
அ��ல் ஒ� ைக �ளக்ைகக் ெகாணரந்்� ைவத்தார.்
அவர ் உத்தர�ப்ப� ஒ�வர ் ஒ� ெபரிய தட�்ல்
பலவைகயான �ரசாதங்கைள எ�த்� வந்� என்
�ன்ேன ைவத்தார.் 

அந்தத் தடை்டப் பாரத்்� மைலத்�ப் ேபாேனன்.
"இவ்வள� எதற்�?" என்� ேகடே்டன். "ஒவ்ெவான்��ம்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் சாப்��ங்கள்" என்� காரியஸ்தர்
ெசான்னார.் 

"என்ன என்ன �ரசாதங்கள் வந்��க்�ன்றன?"
என்� ேகடே்டன். 

"சரக்்கைரப் ெபாங்கல் இ�க்�ற�: �ளிேயாைர
இ�க்�ற�; சம்பா, ெவண் ெபாங்கல், எள்ேளாைர,
உ�த்தஞ் சாதம் எல்லாம் இ�க்�ன்றன. பாயசம்
இ�க்�ற�; �ட�் இ�க்�ற�; ேதங்�ழல், அ�ரஸம்,
வைட, ��யன் �த�ய உ�ப்ப�க�ம் இ�க்�ன்றன"
என்� அவர ்அ�க்�க் ெகாண்ேட ேபானார.் இயல்பாகேவ
�ரசாதங்களில் எனக்� ��ப்பம் அ�கம்; ப��ம்
ேசரந்்ததால் அவர ் ெசால்லச ் ெசால்ல உடேன சாப்�ட
ேவண்�ெமன்ற ேவகம் எனக்� உண்டா�ற்� . 

ெதய்வப் �ரசாதம் 

மைடப்பள்ளி�ல் இைல ேபாட�் உண்ப�ம் எச�்ல்
ெசய்வ�ம் அனாசாரம்: ஆைகயால் ைக�ல்
ெகா�த்தால் எச�்ல் பண்ணாமேல உண்ேபெனன்�
நான் ெசால்��ட�் �த�ல் �ளிேயாைரையக்
ெகா�க்�ம்ப� ேகடே்டன். உடேன காரியஸ்தர ் என்
ைக�ல் ��� �ளிேயாைரைய எ�த்� ைவத்தார.் �க்க
ஆவேலா� ெகாஞ்சம் எ�த்� வா�ல் ேபாட�்க்
ெகாண்ேடன். ெவ�ம் �ளிப்� மாத்�ரம் ��� இ�ந்த�:
உப்� இல்ைல; காரேமா எண்ெண�ன் மணேமா
ெதரிய�ல்ைல. "என்ன இ�?" என்� ேகடே்டன். "இ�வா?
இ�தான் �ளிேயாைர" என்றார ்அவர.் 



நான் வா�ல் ேபாடட் �ரசாதத்�ல் கல் இ�ந்த�;
உ��ம் இ�ந்த�. அவற்ைற ெவளிேய �ப்�வதற்�
வ��ல்ைல . மைடப் பள்ளி�ல் �ப்பலாமா? உடேன
எ�ந்��ந்� ெவளிேய வந்� �ப்�வ�ம் �லபமன்�. பல
இடங்கைளத் தாண்�க் ெகாண்� ஆலயத்�க்� ெவளிேய
வர ேவண்�ம். 

�ளிேயாைரெயன்� அவர ் ெசான்ன �ரசாதத்ைத
ஒ�வா� க�த்�, ெமன்� ��ங்�ேனன். அ�த்தப�யாக
அவர ் சரக்்கைரப் ெபாங்கைல அளித்தார.் அ�ல் �சல்
நாற்ற�ம் ��� ெவல்லப் பைச�ம் இ�ந்தன. வா�ல்
இ�வதற்� �ன் ெவளிேய வந்� ��ம்ேபால்
ேதாற்�ய�. �ற� ெவண் ெபாங்கல் �ைடத்த�. அ�ல்
இ�ந்த உ�ைய�ம் கல்ைல�ம் ெமன்� ��ங்�வதற்ேக
அைர மணி ேநரம் ஆ��டட்�. என் ப� இ�ந்த இடம்
ெதரியாமல் ஒளிந்�ெகாண்ட�. கண்ைண�ம்
காைத�ம் கவரந்்த அந்தப் �ரசாதங்கள் ஸ்வா�க்�
நிேவதனம் ெசய்வதற்� மாத்�ரம் ஏற்றைவயாக
இ�ந்தன. ஜனங்கள் �ண் சபலப்பட�் அவற்ைற
உண்ணப் ��வ� சரிெயன்பைத வற்��த்�ன.
ேதங்�ழ�ம், அ�ரச�ம், வைட�ம் ஒ� �தமாகத்
தங்கள் ெபயைரக் காப்பாற்�க் ெகாண்��ந்தன. மற்றப்
�ரசாதங்கைள ேநாக்க அைவ �லாக்�யமாகப் படட்ன.
அவற்�ல் �லவற்ைற வ�ற்�க்�ள் ெச�த்��ட�்க்
ைகையச ்�த்தம் ெசய்� ெகாண்� எ�ந்� �றப்படே்டன். 

"ஒ� வரம் ெகா�ங்கள்" 

இ�ட�்ல் தட�்த் த�மா� வந்தேபா� என் கா�ல்
�ல்ெலன்� ஏேதா ஒ� வஸ்� தட�்ப்படட்�. க�ேறா,
பாம்ேபா அல்ல� ேவ� �ராணிேயா என்� ��க்�ட�்ப்
பயந்�, காைல உத�ேனன். "இங்ேக ெவளிசச்ம்
ெகாண்� வா�ங்கள்" என்� கத்�ேனன். ஒ�வர்
�ளக்ைக எ�த்� வந்தார.் கா�ன் �ழ் ேநாக்�ேனன்;
ஆசச்ரியத்�ல் �ழ்��டே்டன். 



என்ைன அைழத்� வந்த காரியஸ்தர ் என் காைலப்
��த்�க் ெகாண்� நமஸ்காரம் பண்ணியப�ேய
�டந்தார.் ஈர�ள்ள அவர ் ைக எ�ரப்ாராதப� என்
கா�ல் படட்�தான் என் பயத்�க்�க் காரணம். 

காரியஸ்த�க்� அ�ப� �ராயத்�க்� ேம��க்�ம்.
அவர ்என்ைன வணங்�யதற்�க் காரணம் இன்னெதன்�
�ளங்க�ல்ைல . "இ��ம் ஒ� சம்�ரதாயேமா?" என்�
நான் சந்ேதகப்படே்டன். 

"ஏன் ஐயா இப்ப�ப் பண்���ர?்" என்�
படபடப்�டன் ேகடே்டன். 

"தங்கைள ஒ� வரம் ேகட�்ேறன். அைதத் தாங்கள்
ெகா�க்க ேவண்�ம்; இல்லா�டட்ால் என் தைல
ேபாய்��ம்! நான் காைல �டமாடே்டன். ேகடட்
வரத்ைதக் ெகா�ப்பதாக வாக்�த் தத்தம் ெசய்தால்
எ�ந்��ப்ேபன். 

எனக்� �ஷயம் �ரியேவ�ல்ைல ; ஒேர மயக்கமாக
இ�ந்த�; "இவர ் இன்ைறக்� நம்ைமத் ெதய்வமாகேவ
எண்ணி �டட்ாரா என்ன? இவர ் ெகா�த்த �ரசாதம்
ெதய்வங்க�க்ேக ஏற்றைவ. இப்ேபா� நம்ைம இவர்
நமஸ்கரிக்�றார:் வரம் ேகட�்றார.் இைவெயல்லாம்
நாடகம் மா�ரி இ�க்�ன்றனேவ!" என்� எண்ணி ,
"எ�ந்��ம் ஐயா, எ�ந்��ம்! வரமாவ�!
ெகா�க்கவாவ�!" என்� ��ேனன். அவர்
�டட்பா�ல்ைல. 

"நீங்கள் வாக்களித்தாெலா�ய �டமாடே்டன்." 

"சரி, நீர ் ெசால்��றப�ேய ெசய்�ேறன்" என்�
நான் ெசான்ன�டன் அவர ் ெமல்ல எ�ந்��ந்தார;் ைக
கட�், வாய் �ைதத்� அழாக் �ைறயாகச ் ெசால்லத்
ெதாடங்�னார:் 

"இன்� �ரசாதெமான்�ம் தங்க�க்�ப்
��க்க�ல்ைலெயன்� ெதரி�ற�. �ரமமாக
வரேவண்�ய சைமயற்காரன் இன்� வர�ல்ைல .



அதனால் ஒன்�ம் ேநராகச ்ெசய்ய ��ய�ல்ைல . இந்த
�ஷயம் சா�க்� (கடட்ைளத் தம்�ரா�க்�)த்
ெதரிந்தால் என் தைல ேபாய்��ம். சா�க்�
இவ்�ஷயத்ைதத் தாங்கள் ெதரி�க்கக்�டா�.
ெதரி�த்தால் என் ��ம்பேம ெகட�்ப் ேபாய்��ம். நான்
�ள்ைள�ட�்க்காரன். மகா�ங்கத்�ன் ேபைரச்
ெசால்�ப் �ைழத்� வ��ேறன். என் வா�ல் மண்ைணப்
ேபாட�் �டா�ரக்ள்" என்� என் வா�ல் உ�ைய�ம்
கல்ைல�ம் �ரசாதமாகப் ேபாடட் அந்த ம�ஷ்யர்
ேவண்�க் ெகாண்டார.் 

"சரி, அப்ப�ேய ெசய்�ேறன்; நீர ் ஒன்�ம்
கவைலப்பட ேவண்டாம்” என்� நான் ேகடட் வரத்ைதக்
ெகா�த்ேதன். 

‘இந்த மா�ரி எங்�ம் இல்ைல ' 

ஜா க்�ரைதயாக அந்த மைடப்பள்ளி�ல் இ�ந்�
��பட�்க் ெகாடட்ாரத்�க்� வந்� தம்�ராைனப்
பாரத்்ேதன். 

"என்ன? ெவ� ேநரமா� �டட்ேத; காரியஸ்தர ்அ�க
நா�ைக காக்க ைவத்� �டட்ாேரா? " என்� அவர்
ேகடட்ார.் 

"இல்ைல; �ரசாதங்கள் பல வைகயாக இ�ந்தன;
ஒவ்ெவான்ைற�ம் �� பாரப்்பதற்ேக ேநரமா� �டட்�." 

உ�ைய�ம் கல்ைல�ம் ெமல்�வதற்� அந்த இர�
��வ�ம் ேவண்���க்�ம் என்ப� எனக்கல்லவா
ெதரி�ம்? 

"எப்ப� இ�ந்தன?" 

"இந்த மா�ரி எங்�ம் கண்ட�ல்ைல." 

"எல்ேலா�ம் அப்ப�த்தான் ெசால்��றாரக்ள்.
இதற்� �ன் ஒ�ங்�னமாக இ�ந்த�. நாம் வந்த �ற�
��த்தங்கள் ெசய்ய ஆரம்�த்ேதாம். எல்லாம்



கவனிப்பவர ் கவனித்தால் நன்றாகத்தானி�க்�ம்.
நிரவ்ாகெமன்றால் ேலசானதா?" 

தம்�ரான் தம்ைமப் �கழ்ந்� ெகாண்டேபா�,
"இன்�ம் இவர ் தம் �ரதாபத்ைத �வரிக்கத்
ெதாடங்��டட்ால் என்ன ெசய்வ�!" என்ற பய�ம்,
ெமல்ல ��யாமல் வா�ல் அடக்�
ைவத்�க்ெகாண்��ந்த கற்கைள ஆலயத்�க்�
ெவளிேய �ப்ப ேவண்�ெமன்ற ேவக�ம் என்ைன
உந்�ன. 

"�ள்ைளயவரக்ள் நான் வர�ல்ைல என்�
காத்�க்ெகாண்��ப்பாரக்ள்; ேபாய் வ��ேறன்; �ைட
தரேவண்�ம்" என்� நான் ெசால்ல, "சரி
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ேபாய் எல்லாம் ெசால்�ம்.
அவரக்�க்�ம் ஒ� நாள் �ரசாதங்கள் அ�ப்�வதாக
எண்ணி��க்�ேறாம்" என்� அவர ்��னார.் 

"இந்தத் தண்டைன அவரக்�க்�ம் ேவண்டாேம"
என்� மனத்�க்�ள் ெசால்�க்ெகாண்� நான்
வந்��டே்டன். தம்�ரானிடம் நான் ேப�யைதக்
கவனித்த காரியஸ்தர ் �ண்�ம் உ�ர ் ெபற்றவரே்பால்
ம�ழ்ச�்�ற்றார.் 

�ள்ைளயவரக்ளிடம் வந்த�டன், "சாப்�ட�்ரா?
இங்ெகல்லாம் உமக்� ஆகாரம் ��ப்�யாக இரா�"
என்� அவர ் ெசான்னார.் நான் நிகழ்ந்தைதச்
ெசால்லாமல், "ேபா�மான� �ைடத்த�" என்�
ெசால்��ட�்ப் பாடம் ேகடக்த் ெதாடங்�ேனன். 

அத்�யாயம் 39 

யான் ெபற்ற நல்�ைர 
ம�நாள் காைல�ல் நாங்கள் ���ைடம��ைர

�ட�்ப் �றப்படே்டாம். பட�்ச�்ரத்�ற்�க்
�ம்பேகாணத்�ன் வ�யாகேவ ேபாக ேவண்�ம்.
�ம்ேகாணத்�ல் �த்�வான் �யாகராச ெசட�்யாைரப்



பாரத்்��ட�்ச ் ெசல்லேவண்�ம் என்ப�
�ள்ைளயவரக்ளின் க�த்�. 

�யாகராச ெசட்�யார் 

�யாகராச ெசட�்யா�ைடய ெப�ைமையப் பல
நாடக்�க்� �ன்��ந்ேத நான் ேகள்��ற்றவன்.
�ம்பேகாணம் காேல�ல் தைலைமத் த�ழா�ரியராக
இ�ந்த அவர ்�றந்த ப�ப்பாளி என்�ம், அவரிடம் ப�த்த
மாணாக்கரக்ள் எல்லா�ம் �றந்த த�ழ��ைடயவரக்ள்
என்�ம் ெசால்�க் ெகாள்வாரக்ள். காேல�ல் உள்ள மற்ற
ஆ�ரியரக்�க்� எவ்வள� ெகௗரவம்
இ�ந்தேதாஅவ்வள� ெகௗரவம் அவ�க்�ம் உண்�. 

�ள்ைளயவரக்ளிடம் நான் ப�க்க வந்த �ற�
ெசட�்யாைரப் பற்�ய ேபச�் இைட�ைடேய நிக�ம்.
அவரக்ேளா� பழ�பவரக்�ம் ெசட�்யார� அ��
வன்ைமையப் பாராட�்ப் ேப�வைத நான் பல �ைற
ேகட�்�ப்ப�ண்�. ஆதலால், ெசட�்யாைரப்
பாரத்்��ட�்ப் ேபாகலாம் என்� என் ஆ�ரியர்
எண்ணிய� எனக்� �க்க சந்ேதாஷத்ைத
உண்டாக்�ற்�. இைட வ��ல், நான் அவரிடம் ப�க்கச்
ெசல்வதாக �ன்� எண்ணி��ந்ேதன் என்பைத�ம்,
அவைரப் பாரக்்�ம் ��ப்பம் எனக்� அ�கமாக உண்�
என்பைத�ம் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ெதரி�த்ேதன். 

�ம்பேகாணம் வந்த�ம் ேநேர ெசட�்யார ்�ட�்ற்�
வண்� ெசன்ற�. ெசட�்யார ் சக்கரபாணிப் ெப�மாள்
ேகா��ன் ெதற்� ����ள்ள ஒ� �ட�்ல்
����ந்தார.் நாங்கள் ேபானேபா� அவர ் �ட�்ல்
இல்ைல . ஆத�ன் அவ்�ட�்த் �ண்ைண�ல் நாங்கள்
இ�ந்ேதாம். 

எங்கள் வரைவ அ�ந்த ெசட�்யா�ைடய
மாணாக்கர ்ஒ�வர ்�ைர�ல் ெவளிேய ெசன்� அவைர
அைழத்� வந்தார.் அவர,் "ஏன் இங்ேக
உடக்ாரந்்��க்��ரக்ள்? உள்ேள ேபாய் இ�க்கக்
�டாதா? சாமான்கைளெயல்லாம் இறக்� உள்ேள



ைவக்கச ் ெசால்லக்�டாதா?" என்� ேகட�்க்ெகாண்ேட
வந்தார.் வந்த�டன் �ள்ைளயவரக்ள் அவர்
சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் ெசய்தார ். 

அவர் ேதாற்றம் 

அவைரப் பாரத்்ேதன். பள பள ெவன்��ந்த� அவர்
ேதகம். நல்ல �வப்�; அ�க உயர�ம் இல்ைல ;
�டை்ட�ம் இல்ைல . நல்ல பலம் ெபா�ந்�ய ேதகக்
கட�். அவர ் நைட�ல் கம்�ர�ம் பாரை்வ�ல்
ைதரிய�ம் ேபச�்ல் �ணி�ம் �லப்படட்ன. அவர்
இைட�ல் ேதாய்த் �லரந்்த ஒ� �ண்ைட உ�த்��ந்தார.்
யாைர�ம் அவர ்ல�யம் ெசய்ய மாடட்ாெரன்�ம் �க்க
கண்டவா� ெயன்�ம் �ன்� நான் ேகள்��ற்��ந்ேதன்;
அதற்� ஏற்றப�ேய அவர ் நைட�ம் ேபச�்ம் இ�ந்தன.
அவர ் �ள்ைளயவரக்ள் �ன் பணிந்� எ�ந்தேபா�,
அவ்வள� ைதரியத்��ம் அல�யத்��ம் இைடேய
அப்பணி� நன்றாக ெவளிப்படட்�. 

ெசட�்யார ் எங்க�டன் வந்��ந்த பஞ்சநதம்
�ள்ைளையப் பாரத்்�, "�க்�ரம் சைமய�க்� ஏற்பா�
ெசய்�ம்" என்� ெசான்னார.் அப்ேபா� �ள்ைளயவரக்ள்
இைடம�த்�, " நாங்கள் ஆகாரத்�ற்�ப் பட�்ச�்ரம்
ேபாவதாக எண்ணி இ�க்�ேறாம்" என்� ெசால்��ட�்
என்ைனச ் �ட�்க்காட�், "இவர ் காைல�ல் ஏேத�ம்
சாப்��வ� வழக்கம். இவ�க்� எங்ேக�ம் ஆகாரம்
பண்��த்தால் ேபா�ம்" என்றார.் ெசட�்யார ் உடேன
என்ைனத் தமக்�த் ெதரிந்த ராகவாசாரியார ் என்பவர்
�ட�்ற்� அ�ப்� ஆகாரம் ெசய்யச ் ெசான்னார.் நான்
ஆகாரம் ெசய்� வந்த�டன் ெசட�்யார,் "இவர ் யார?்"
என்� �ள்ைளயவரக்ைளக் ேகடட்ார.் தம்�டம் நான் �ல
காலமாகப் பாடம் ேகட�் வ�வைத அவர ்ெசான்னார.் 

அன்� அமாவாைசயாதலால் �ைர�ல் பட�்ச�்ரம்
ேபாய்ப் �ைஜ �த�யன ெசய்ய எண்ணிய என்
ஆ�ரியர ் உடேன �றப்படத் ெதாடங்�னார.் அப்ேபா�
ெசட�்யார ் ெபரிய தாம்பாளெமான்�ல் இரண்� �ப்�



வாைழப்பழத்ைத�ம் �னாக் கற்கண்�ப்
ெபாடட்லத்ைத�ம் எ�த்� வந்� ஆ�ரியர ் �ன்�
ைவத்தார.் ஆ�ரியர ்பழங்கள் �லவற்ைற�ம் ��தள�
கற்கண்ைட�ம் எ�த்�க்ெகாண்டார.் உடனி�ந்த
நாங்க�ம் எ�த்�க் ெகாண்ேடாம். எங்கேளா�
ெசட�்யா�ம் ேவ� �ல�ம் ெகாஞ்ச �ரம் வந்தனர.் 

ெசட்�யார் என்னிடம் ேப�ய� 

நா ங்கள் ெசன்� ெகாண்��க்�ம்ேபா� ெசட�்யார்
என்ைனப் பாரத்்�, "என்ன என்ன �ல்கள் பாடம்
ேகட�்ர?்" என்� ேகடட்ார.் �வரமாக நான் ெசான்ேனன். "
சரி; இப்ேபா� என்ன ேகட�் வ���ர?்" என்றார.்
அதற்�ம் �ைட ��ேனன். 

ெசட�்யார ் என்ைன �சாரிப்பைத அ�ந்த
�ள்ைளயவரக்�க்� ேமேல கால் ஓட�ல்ைல. நான்
பாடல் ெசால்வைத�ம் ெபா�ள் ெசால்வைத�ம் அவர்
ேகடக் ேவண்�ெமன்� என் ஆ�ரியர ் எண்ணினார.்
ஆத�ன், "எங்ேகயாவ� ஓரிடத்�ல் உடக்ாரந்்�
ெகாள்ளலாேம; நடந்�ெகாண்ேட ேகடப்ைத�ட
ஓரிடத்�ல் இ�ந்தால் அவ�ம் பாடல்கள் ெசால்�க்
காடட் அ��லமா��க்�ம்" என்� ெசட�்யாைரப்
பாரத்்�ச ்ெசான்னார.் 

நாங்கள் �ம்ேப�வரர ் ேகா��க்� அ��ல்
அப்ேபா� நடந்�ெகாண்��ந்ேதாம். ஆத�ன்
அக்ேகா��ன் ேமற்� வாசல் வ�ேய உள்ேள ெசன்�
�றத்ேத � �ப்�ரமணிய �ரத்்� ஆலயத்�ன் �ன்
மண்டபத்�ல் என் ஆ�ரியர ் அமரந்்தார;் நாங்க�ம்
உடக்ாரந்்ேதாம். 

ெசட�்யார,் "ஏதாவ� பாடல் ெசால்� அரத்்த�ம்
ெசால்�ம்" என்றார.் இத்தைகய சந்தரப்்பங்களில் பாடல்
ெசால்வ�ம் ெபா�ள் ெசால்வ�ம் எனக்� வழக்கமாக
இ�ந்தன. நான் �ைறைசயந்தா����ந்�,
"அண்ணாமைலயத்தைன" என்� ெதாடங்�ம் பாடைல
ராகத்ேதா� ெசால்� அரத்்த�ம் ெசான்ேனன். நான்



இைசேயா� ெசான்னைத அவர ் அவ்வளவாகக்
கவனிக்க�ல்ைல . 

'பாடம் ெசால்�ரா?' 

"� ைறைசயந்தா�ப் பாட�்ச ் ெசான்னீேர; அந்�ல்
��வ�ம் நன்றாகத் ெதரி�மா?" 

"ஏேதா ஒ�வா� ெதரி�ம்." 

"அைதப் பாடம் ெசால்�ரா?" 

அந்தக் ேகள்� என்ைனப் �ர�க்கச ் ெசய்த�.
�ைறைசயந்தா� யமகமாதலால் க�னமான�. ஆத�ன்
அைத �ற்�ம�ந்� தா ரணம் ெசய்�ெகாள்வ�
அ�ைம. அந்த �ஷயத்ைதச ் ெசட�்யார ் உணரந்்தவர.்
ஆ��ம் அவர� க�த்� எனக்�ச ் சரியாக
�ளங்க�ல்ைல . 

"பாடம் யா�க்�ச ் ெசால்வ�? இவ�க்கா? பாடம்
ெசால்ேவன் என்� ெசான்னால் கரவ்�ள்ளவெனன்�
எண்ணிக் ெகாள்வாேரா என்னேவா!" என்� நான்
ேயா�க்கலாேனன். அதனால் நான் ஒன்�ம் ப�ேல
ெசால்ல�ல்ைல. 

என் ஆ�ரியர ் அப்ேபா� ெசட�்யாைர ேநாக்�,
"என்ன அப்ப�க் ேகட�்றாய்? நீ அந்த அந்தா� பாடம்
ேகடட்�ல்ைலயா?" என்� �ன�னார.் 

"நான் ேகடட்�ல்ைல. நீங்கள் ��வாவ��ைறக்�ப்
ேபான �ற� இயற்�யதல்லவா அ�? நான் �ம்ேகாணம்
வந்த �ற� நீங்கள் இயற்�ய �ல்கைளப் பாடம்
ேகடட்�ல்ைல. ஆனா�ம் அவற்ைறப் ப�த்�ப் பாரத்்�
இன்�ற்�ப் பாட�ம் ெசால்� வ��ேறன். நீங்கள்
��வாவ��ைறக்�ப் ேபான �ற� ெசய்த �ல்க�க்�ம்
அதற்� �ன்� ெசய்தவற்�ற்�ம் எவ்வளேவா
�த்�யாசம் இ�க்�ற�. �ன்� பா�ன பாடல்களில்
சாஸ்�ரக் க�த்�க்கள் அ�கமாக இல்ைல. இப்ேபா�
பா��ள்ள பாடல்களில் எவ்வளேவா அரிய



க�த்�க்க�ம் சாஸ்�ர �ஷயங்க�ம் அைமந்�ள்ளன.
அவற்ைறப் ப�த்�ப் பாரக்்�ம்ேபா� �லவற்�ற்�ப்
ெபா�ள் �ளங்�வேத இல்ைல. எவனாவ� ஒ�
�ஸ்தகத்ைதத் �க்�க்ெகாண்� வந்� பாடம் ெசால்ல
ேவண்�ம் என்றால் ��க்க ேவண்���க்�ற�. இந்த
அந்தா��ள்ள யமகத்�க்� ேல�ல் அரத்்தம் �ரி�மா? 

உங்களிடம் வந்� ேகடட்ால்தான் �ளங்�ம். �ல
மாசங்க�க்� �ன்� ��ச�்ராப்பள்ளி���ந்�
சதா�வம் �ள்ைள வந்தான். இந்தத்
�ைறைசயந்தா�ையக் ெகாண்�வந்� பாடம்
ெசால்�ம்ப� ெதாந்தர� ெசய்தான். நான் ப�த்�ப்
பாரத்்ேதன்; ஒன்�ேம �ளங்க�ல்ைல. 'ஐயா
அவரக்ளிடத்�ேலேய ேபாய்க் ேகட�்க் ெகாள் என்�
அ�ப்� �டே்டன். அங்ேக தங்களிடம் வந்��ப்பாேன?" 

"வர�ல்ைல" 

"அவைனப் ேபால இன்�ம் யாராவ� வந்� அரத்்தம்
ெசால்ல ேவண்�ெமன்� உபத்�ரவம் பண்ணினால்
இவரிடம் தள்ளி �டலாேம என்ற எண்ணத்�னாேலதான்
இந்தக் ேகள்� ேகடே்டன். ' 

'ஆற்�ல் ேபாட்���ங்கள்' 

அ ப்ேபா� ஆ��கத்தா �ள்ைள ெசட�்யாைர
ேநாக்�, "நீங்கள் ஐயா �ன்� ெசய்த �ல்கெளல்லாம்
ேகட�்�க்��ரக்ேளா? ஐயா இளைமக்காலத்�ல்
பட�்ச�்ரத்�ற்� ஒ� ப�ற்�ப் பத்தந்தா�
ெசய்��க்�றாரக்ள். அைதப் ப�த்��க்��ரக்ளா?"
என்� ேகடட்ார.் 

"என்ன? பட�்ச�்ரத்�க்� அந்தா�யா? நான்
ப�த்த�ல்ைலேய! எங்ேக உங்க�க்� ஞாபகம்
இ�ந்தால் ஒ� பாடல் ெசால்�ங்கள், பாரப்்ேபாம்"
என்றார ்ெசட�்யார.் 

ஆ��கத்தா�ள்ைள உடேன அந்����ந்� ஒ�
ெசய்�ைளச ் ெசான்னார.் அைதச ் ெசட�்யார ் ேகடட்ார:்



ேகடட் �ன் ஆ��கத்தா �ள்ைளைய�ம் ஆ�ரியைர�ம்
ஏற-இறங்கப் பாரத்்தார:் "இந்தப் பாட�் �ள்ைளயவரக்ள்
ெசய்தெதன்� எப்ப�த் ெதரி�ம்?" என்� ேகடட்ார.் 

"ஏன் ெதரியா�? எங்கள் ஊரப்் �ரபந்தத்ைதப் பற்�
எனக்�த் ெதரியாதா? எங்கள் தகப்பனார ் காலத்�ல்
ஐயா இயற்�ய� 

"இந்தப் �ஸ்தகம் உங்களிடம் இ�க்�றதா?
இ�ந்தால் யா�க்�ம் ெசால்லாமல் ��த்� ஆற்�ேல
ேபாட�் ��ங்கள். நீங்க�ம் அந்தப் பாடல்கைள மறந்�
��ங்கள். ஐயா இப்ப� ஒ� �ல் இயற்�யதாக
யாரிடத்��ம் இனிேமல் �ரஸ்தாபம் ெசய்ய
ேவண்டாம்." 

"ஏன் அப்ப�ச ்ெசால்���ரக்ள்?" 

"ஏனா? இப்ேபா� ஐயா ெசய்�ற பாடல்கைளக்
ேகடட்வரக்ளிடம் இந்தப் பாடல்கைளச ் ெசான்னால்
நம்பேவ மாடட்ாரக்ள். உங்க�க்�ப் ைபத்�யக்காரப்
படட்ம் கட�்��வாரக்ள். இப்ேபாெதல்லாம் ஐயா
ெசய்�ம் பாடல்கள் எவ்வள� 'தங்கந் தங்கமாக'
இ�க்�ன்றன! �ைஜ ேவைள�ல் கர�ேய �ட�்
ஓட�்னாற்ேபால் நல்ல பாடல்கைளப்பற்� நாங்கள்
ேப�க் ெகாண்��க்�றேபா� இந்தப் பாடை்டச ்ெசால்ல
வந்��ட�்ரக்ேள!" 

ஆ��கத்தா �ள்ைள ெசான்ன ெசய்�ள்
நன்றாகேவ இ�ந்த�. 

* "வைரமா ��க்� ெமா���ம் 

ம�மா னணிந்த ��க்கர�ம் 

அைரேசர் ேவங்ைக யத�ைட�ம் 

அரவா பரணத் தகன்மார்�ம் 

�ைரேசர் ெகான்ைற ���மைற 

ேம� ம��ம் ெவளித்ேதாற்� 



நைரேசர் �ைடயான் ��ப்பைழைச 

நகரி ல�ளப் ெபற்ேறேன" 

என்பேத அசெ்சய்�ள். அ�ல் யமகம் இல்ைல ; �ரி�
இல்ைல ; அரிய ைசவ �த்தாந்த சாஸ்�ரக் க�த்�ம்
இல்ைல . ஆனா�ம் எளிய நைட�ம், அன்ைப�ம்
நம்�க்ைகைய�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் ெபா��ம் உள்ளன.
ெசட�்யார ் அைதக் �ைற ��ய� எனக்� அப்ேபா�
ெபா�த்தமாகத் ேதாற்ற�ல்ைல. அேதா� அவர்
�ன்�க்�ப் �ன் �ரண்பாடாகப் ேப�பவெரன்��ட
நிைனத்ேதன். �ைறைசயமக அந்தா� �த�யவற்�ற்�
எளி�ல் ெபா�ள் �ளங்க�ல்ைல என்� அவர ்�த�ல்
��னார.் எளி�ல் ெபா�ள் �ளங்�ம் இந்தப் பாட�ல்
அழ�ல்ைல என்றார.் 

ஆ��கத்தா �ள்ைளக்�ப் பாடல்களின் உயர�்
தாழ்ைவப் பற்� கவைல உண்டாக�ல்ைல. தங்கள் ஊர்
�ஷயமாகப் �ள்ைளயவரக்ள் ெசய்த �ைல, அவர்
அ�ைமயாகப் பாராட�்பவர.் அைதச ்ெசட�்யார ்�ைற
��யேபா� அவ�க்�ச ்��� வ�த்த �ண்டா�ற்�. 

"ஐயாைவேய ேகட�்ப் பா�ங்கள். இந்த அந்தா�
அவரக்ள் பா�ய�தான் என்� ெதரிய வ�ம். ஐயா
அவரக்ள் வாக்ைக நீங்கள் ��ப்ப� நன்றாக இல்ைல"
என்� ஆ��கத்தா �ள்ைள ெசட�்யாரிடம் ெசான்னார.் 

"ஐயாைவத்தான் ேகடக்லாேம" என்�
ெசால்�க்ெகாண்ேட ெசட�்யார ் ஆ�ரியைரப் பாரத்்�,
"இவர ் ஏேதா ெசால்�றாேர; இ� நிஜந்தானா? இந்த
மா�ரி�ம் நீங்கள் ஒ� �ல் இயற்�ய�ண்டா?
இவ�க்காகச ் ெசால்ல ேவண்டாம். ஞாபகப்
ப�த்�க்ெகாண்� ெசால்�ங்கள். இத்தைகய �ைல
நீங்கள் எதற்காகச ் ெசய்�ரக்ள்?" என்பன ேபான்ற
ேகள்�கைளக் ேகடக் ஆரம்�த்� �டட்ார.் 

எல்லாவற்ைற�ம் �க்க ெபா�ைம�டேன ேகட�்க்
ெகாண்��ந்த �ள்ைளயவரக்ள், "என்னப்பா �யாகரா�,



ேமேல ேமேல ஓ��றாேய; இந்த மா�ரியான
�ரபந்தத்ைத நான் ெசய்��க்கக்�டாதா? இ�ேல
ஏதாவ� �ைழ இ�க்�றதா? எளிய நைட�ல் பாடல்
ெசய்வ� தவறா? சாதாரண ஜனங்க�ம் ப�த்�ப்
ெபா�ள��ம்ப� இ�ந்தால் நல்ல�தாேன? க�னமாக
இ�ந்தால் கஷ்டமல்லவா?" என்� ��னர.் 

ேகடட் ெசட�்யார,் "அப்ப�யானால் சரி; உங்க�க்�
இதனால் அெகௗரவம் வரக்�டாெதன்ப�தான் என்
��ப்பம். சரி; ேநரமா��டட்�; �றப்படலாேம" என்றார.் 

உள்�ம் �றம்�ம் ஒன்� 

ெசட�்யார ் இவ்வள� சகஜமாகப்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ேப�வாெரன்� நான்
நிைனக்க�ல்ைல . அவர ் தம் அன்�னா�ம்
பணி�னா�ம் மாணக்கராகப் �லப்ப�த்�க்
ெகாண்டார.் ேபச�்ேலா மனெமாத்�ப் பழ�ம்
நண்பைரப் ேபாலப் ேப�னார.் தம் மனத்��ள்ள
அ�ப்�ராயங்கைள ஒளி� மைற�ன்� மரியாைதக்�ப்
பயந்� மனத்�க்�ள்ேள ைவத்�க்ெகாண்�
ெபா�மாமல் ெவளி�டட்ார.் இவ்வள�
ெவளிப்பைடயாகத் தம் அ�ப்�ராயங்கள் அவர்
ெசால்வைத �தல் �த�ல் ேகடப்வரக்ள், அவைர
மரியாைத ெதரியாதவர,் �ரடர,் அகங்காரி என்ேற
எண்ணக்��ம். அவ�ைடய அந்தரங்க இயல்ைப அ�ந்�
ெகாண்டவரக்�க்� அவர ் உள்ெளான்� ைவத்�ப்
�றம்ெபான்� ேப�பவரல்லெரன்ப�ம், தமக்�த்
ேதாற்�ய அ�ப்�ராயங்கைளத் ேதாற்�யப�ேய
ெதளிவான வாரத்்ைதகளில் ெசால்���பவர ் என்ப�ம்
ெதரிய வ�ம். 

நல்�ைர 

ெசட�்யார ் எ�ந்தார.் நாங்க�ம் எ�ந்ேதாம்.
'ஐயா�டம் நீர ் நன்றாகப் பாடம் ேகட�்க் ெகாள்�ம்.
இவரக்�டன் இ�ப்பைதேய ஒ� ெகௗரவமாக
எண்ணிக்ெகாண்� ேசாம்ேப�யாக இ�ந்��ட



ேவண்டாம். ெகாஞ்ச காலம் இ�ந்� �ட�் எல்லாம்
ெதரிந்��டட்தாகப் பா�த்�க்ெகாண்� ஓ�ப்
ேபாய்�ட�ம் �டா�. இந்த மா�ரி பாடம்
ெசால்பவரக்ைள ேவ� எங்�ம் பாரக்்க ��யா�.
உம்�ைடய நன்ைமைய உத்ேத�த்�ச ் ெசால்�ேறன்"
என்� ெசட�்யார ் என்ைன பாரத்்�ச ் ெசான்னார.் அந்த
வாரத்்ைதகள் எனக்�ச ்�றந்த 'நல்�ைரகளாக இ�ந்தன.
மற்றவரக்ெளல்லாம் �ள்ைளயவரக்ள் ெப�ைமைய�ம்
என் பாக்�யத்ைத�ம் பாராட�்ப் ேப�வைதேய
ேகட�்�ந்ேதன். ெசட�்யாேரா நான் இன்னவா� இ�க்க
ேவண்�ெமன்பைதச ் ெசான்னார.் அவர ் என்ைனப்
பாராடட்�ல்ைல ; அதனால் என்ன? என் வாழ்க்ைகைய
நன்றாகப் பயன்ப�த்�க் ெகாள்�ம் வ�ையச்
ெசான்னார.் அவர ்��ய அ�பவசாரமான வாரத்்ைதகள்
எனக்� அ�ரத்ம்ேபால இ�ந்தன. 

ெசட�்யா�ம் அவ�டன் வந்தவரக்�ம் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� ெசன்றனர.் நாங்கள் வண்��ல்
ஏ�க்ெகாண்� பட�்ச�்ரத்ைத அைடந்ேதாம். 

- வைரயா� - பாரவ்� ேத�யார.் அைர - இைட அதன் -
ேதால், �ைர - வாசைன. பைழைச - பைழயா�:
பட�்ச�்ரம் அதைனச ்சாரந்்தேத. 
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ப����ர�தி� ேக�ட பாட� 
ஒ� �லவ�ைடய ெப�ைமைய ஆ�ரக்கணக்கான

பாடல்களால் அ�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ெமன்ப�ல்ைல.
உண்ைமக் க�த்�வம் என்ப�, ஒ� பாட�்�ம்
�ரகா�க்�ம்; ஓர ் அ���ம் �லப்ப�ம்.
ப�னா�ரக்கணக்காக ரஸ�ல்லாத பாடல்கைள
இயற்�க் ��ப்பைத�டச ் �ல பாடல் ெசய்தா�ம்
இல்லாமல் �ைவ நிரம்�யனவாகச ் ெசய்வேத
ேமலான�. 



"சத்��ற்றப் �லவர ் என்பைரப் பற்� த�ழ்
ப�த்தவரக்ளில் ெப�ம்பாேலார ்அ�வாரக்ள். அப்�லவர்
இயற்�ய அகவல் ஒன்� அவர� �க�க்� �க்�யமான
காரணம். 'நாராய் நாராய் ெசங்கால் நாராய் என்�
ெதாடங்�ம் பாட�் ஒன்ேற அவரிடத்�ல் இயல்பாக உள்ள
க�த்�வத்ைதத் ெதளிவாக ெவளி���ற�.
பனங்�ழங்� �ளந்தாற் ேபான்ற �ரிய வாைய�ைடய
நாைரேய என்� நாைரைய அவர ் அைழக்�றார.் இந்த
உவைம பாண்�ய மன்னன� உள்ளத்ைதக் கவரந்்ததாம்.
ஆைட�ன்� வாைட�னால் ெம�ந்� ைக�னால்
உடம்ைபப் ெபாத்�க்ெகாண்� �டக்�ம் தம் நிைலைய
அந்த �த்�வான் எவ்வள� அழகாக வரண்ித்��க்�றார!்
தாம் ப��ன்ற கஷ்டம் அவ�க்�ப் ெபரிதாகத்
ேதான்ற�ல்ைல ; தம் மைன� தம� �ட�்ல் ப�ம்
�ன்பங்கைள நிைனந்� வா��றார.் அந்த அ�ைமயான
பாடைல இயற்�னவர ் இந்த ஊரில்தான் வாழ்ந்�
வந்தார"் என்� என் ஆ�ரியர ் பட�்ச�்ரத்ைத
அைடந்த�டன் ��னார.் 

சத்��ற்றம் 

"இ� பட�்ச�்ரமல்லேவா?" என்� நான் ேகடே்டன். 

"ஆம்; அேதா ெதரி�றேத அ�தான் சத்��ற்றம்
ேகா�ல்; பட�்ச�்ர�ம் சத்��ற்ற�ம்
ெந�ங்���க்�ன்றன. பட�்ச�்ரத்�ன் வடக்� ��ேய
சத்��ற்றத்�ன் ெதற்� ��யாக இ�க்�ற�."  

"அந்தப் �லவ�ைடய பரம்பைர�னர ் இப்ேபா�
இ�க்�றாரக்ளா?" 

"இ�க்�றாரக்ள். ஒ�வர ் த�ழ��ள்ளவராக
இ�க்�றார.் அவைர நீ�ம் பாரக்்கலாம். ' 

�ள்ைளயவரக்ள் எந்த இடத்�ற்�ப் ேபானா�ம்
அந்த இடத்ைதப் பற்� சரித்�ரச ் ெசய்�கைள�ம்
ஸ்தலமானால் அதன் சம்பந்தமான �ராண
வரலா�கைள�ம் உடனி�ப்பவரக்�க்�ச ் ெசால்வ�



வழக்கம். ஸ்தல வரலா�கைளத் ெதரிந்� ெகாண்�
சமயம் ேநரந்்தேபா� தாம் இயற்�ம் �ல்களில்
அைமத்�க் ெகாள்�ம் இயல்�ைடய அவர ் த�ழ்நாட�்
ஸ்தலங்கைளப் பற்� பல �ஷயங்கைளத் ெதரிந்�
ெகாண்��ந்தார.் 

அரண்மைனச ்�வர் 

நாங்கள் பட�்ச�்ரத்�ல் ��வதற்� �ன் ஓரிடத்�ல்
�க�ம் உயரமாக இ�ந்த கட�்டம் ஒன்ைறக் கண்ேடாம்;
இரண்� �வரக்ள் ��ய �ைலயாக அ� ேதாற்�ய�;
அதன் உயரம் ஒ� பைன மரத்�ன் அள�க்� ேமல்
இ�ந்த�. �ன்� கவனித்த�ல் பல பைடகைள�ைடய
ம��ன் �ைதந்த ப��யாக இ�க்கலாெமன்�
எண்ணிேனாம். 

"இந்த இடத்�ல் இவ்வள� ெபரிய கட�்டம்
இ�த்தற்�க் காரணம் என்ன?" என்� அைதப் பற்� என்
ஆ�ரியைரக் ேகடே்டன், 

"பட�்ச�்ரத்ைதச ் �ற்��ள்ள ஊரக்ளில் ஒன்றா�ய
ேசாழன் மாளிைக என்ப� இ�. இந்த இடத்�ேல ேசாழ
அரசரக்�க்�ரிய அரண்மைன �ன்� இ�ந்த� என்�ம்,
இந்த இ�ந்த கட�்டம் அரண்மைனச ் �வர ் என்�ம்
இங்�ள்ளவரக்ள் ெசால்வ�ண்�. 

பைழயாைற 

பட�்ச�்ரத்ைதச ் �ற்��ள்ள இடங்களிெலல்லாம்
பைழய சரித்�ரத்ைத �ளக்�ம் �ன்னங்கள்
நிரம்���க்�ன்றன. நான் பட�்ச�்ரத்�ல் தங்���ந்த
காலங்களில் ெதரிந்� ெகாண்ட ெசய்�கைளயன்�
அப்பால் இலக்�யங்களா�ம், ேகள்�யா�ம்
�லாசாஸனங்களா�ம் ெதரிந்�ெகாண்ட �ஷயங்கள்
பல. ேசாழ அரசரக்ள் தமக்�ரிய இராஜதானியாகக்
ெகாண்��ந்த பைழயாைறெயன்�ம் நகரத்�ன் பல
ப��கேள இப்ேபா� தனித்தனி ஊரக்ளாக உள்ளன.



அந்தப் பைழய நகரத்ைதச ் ேசக்�ழார ் தம் ெபரிய
�ராணத்�ல், 

"பாரில் நீ�ய ெப�ைமேசர ்ப�பைழ யாைற" 

என்� பாராட�்�றார.் இப்ேபா� பட�்ச�்ரத்�ற்�
அ��ல் � ைழப் பைழயாைறெயன்�ம் ஓர ் ஊரத்ான்
அந்தப் பழம் ெபயைரக் காப்பாற்�க் ெகாண்�ள்ள�.
சரித்�ர �ேசஷங்களால் ெப�ைம ெபற்ற அந்த
இடங்கள் �ற� தல�ேசஷங்களால் ஜனங்க�ைடய
அன்�க்� உரியனவாக இ�ந்தன. இப்ேபா� அந்த
ம�ப்�ம் �ைறந்��டட்�. 

நாங்கள் பட�்ச�்ரத்�ல் ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன்
�ட�்ல் தங்�ேனாம். அவர ் அந்த ஊரில் ஒ�
ஜ�ன்தாைரப் ேபாலேவ வாழ்ந்� வந்தார.்
�ள்ைளயவரக்ைள அவர ் �க்க அன்ேபா� உபசாரம்
ெசய்� பா�காத்� வந்தார.் அக்�ரகாரத்�ல்
அப்பாத்�ைர ஐயர ் என்பவர ் �ட�்ல் நான் ஆகாரம்
ெசய்� ெகாள்�ம்ப� ஏற்பா� ெசய்��ந்தார.் 

�ல�ய நந்� 

பட�்ச�்ரம் ெசன்ற �தல் நாள் மாைல�ல்
�ள்ைளயவரக்ள் ெவளிேய உலாத்�வரப் �றப்படட்ார.்
நான் உடன் ெசன்ேறன். அவ்��க்� அ���ள்ள
��மைலராயனாற்�ற்� அைழத்�ச ் ெசன்றார.்
ேபா�ம்ேபா� பட�்ச�்ர ஆலயத்�ன் வ�ேய
ெசன்ேறாம். அவ்வாலயத்�ல் நந்�ேதவர ் சந்நி�ைய
�ட�் �க �ல���ப்பைதக் கண்ேடன். நந்தனார்
சரித்�ரத்ைதப் ப�த்� ஊ�ய எனக்� அவர்
�வெப�மாைனத் தரி�க்�ம் ெபா�ட�்த்
��ப்�ன்�ரில் நந்� �ல�னாெரன்ற ெசய்�
நிைன�க்� வந்த�. "இங்ேக எந்த அன்ப�க்காக
�ல�னாேரா!" என்� எண்ணியேபா�, என் சந்ேதகத்ைத
என் �கக் ��ப்�னால் உணரந்்த ஆ�ரியர,் "��சச்த்�
�ற்றத்���ந்� ��ஞான சம்பந்த�ரத்்� நாயனார்
�வெப�மான் அ�ளிய �த்�ப் பந்தரின் �ேழ இந்த



வ�யாகத் தரிசனத்�க்� எ�ந்த�ளினார.் அவர ்�த்�ப்
பந்தரின் �ேழ வ�ம் ேகாலத்ைதத் தாம் பாரத்்�
ம�ழ்வதற்காக இக்ேகா��ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள
ேத��ரீ�வரர ் நந்�ைய �ல�ம்ப�
கடட்ைள�டட்னராம். அதனால்தான் �ல���க்�றார"்
என்றார.் 

ேமைலப் பைழயாைற 

அ ப்பால் ��மைலராயனாற்�ற்� நாங்கள் ெசன்�
அ�ஷ்டானங்கைள ��த்�க்ெகாண்� �ண்ேடாம்.
அந்த ஆற்�ற்�த் ெதற்ேக ேமைலப் பைழயாைற என்�ம்
ஊர ் இ�க்�ற�. அதன் ெப�ம் ப�� ஆ��கத்தா
�ள்ைளக்�ச ்ெசாந்தமாக இ�ந்த�. இயற்ைக வளங்கள்
நிைறந்த அவ்�ரில் ெதன்ைன , மா, பலா, க�� �த�ய
மரங்கள் அடரந்்த ஒ� ேதாடட்த்�ன் ந��ல்
ஆ��கத்தா �ள்ைள அழ�ய கட�்டம் ஒன்ைறக்
கட�்��ந்தார.் ெவ�ல் ேவைளகளில் அங்ேக ெசன்�
தங்�னால் ெவ��ன் ெவம்ைம ��ேத�ம் ெதரியா�.
�ள்ைளயவரக்ள் அ�க்க� அவ்�டத்�ற் ெசன்� தங்�ப்
பாடம் ெசால்வார.் �ற்பக�ல் ஆ��கத்தா �ள்ைள
நல்ல பழங்கைள�ம் இளநீைர�ம் ெகாணரந்்�
அளிப்பார.் அங்ேக �க�ம் இனிைமயாகப் ெபா��
ேபா�ம். 

ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் இயல்� 

ஆ ��கத்தா �ள்ைள நல்ல உபகாரி; தம்
ெசல்வத்ைத இன்ன வ��ல் பயன்ப�த்த
ேவண்�ெமன்ற வைரயைற�ல்லாதவர.் அந்த ஊரில்
தம்ைம ஒ� �ற்றரசராக எண்ணிக்ெகாண்� அ�காரம்
ெச�த்� வந்தார.் யார ் வந்தா�ம் உணவளிப்ப�ல்
ச�க்கமாடட்ார.் �ள்ைளயவரக்ள் அவர ்�ட�்ல் தங்�ய
காலத்�ல் ஒவ்ெவா� நா�ம் ஒவ்ெவா� �ேசஷ
�னமாகேவ இ�க்�ம். �ம்பேகாணம் �த�ய
இடங்களி��ந்� �ள்ைளயவரக்ைளப் பாரப்்பதற்�த்
�னந்ேதா�ம் �லர ் வந்� ெகாண்ேட இ�ப்பாரக்ள்.



ெவளி�ரக்ளில் உள்ள பள்ளிக்�டங்களில் த�ழ்
ஆ�ரியரக்ளாக இ�ப்பவரக்ள் சனி, ஞா��களில் வந்�
தங்க�க்�ள்ள சந்ேதகங்கைளத் �ரத்்�க்ெகாண்�
ெசல்வாரக்ள். இவ்வா� வ�பவரக்ள் யாவ�ம்
ஆ��கத்தா �ள்ைள �ட�்ேலேய உண�
ெகாள்வாரக்ள். தம்�ைடய ெப�ைமைய யாவ�ம்
உணரேவண்�ம் என்பதற்காகேவ �ேசஷமான
��ந்�ணைவ அளிப்பார.் ��வாவ��ைற மடத்�ல்
பழ�னவராத�ல் உண� வைககளி�ம் ��ந்�னைர
உபகரிப்ப��ம் அங்ேக�ள்ள �ல அைமப்�கைளத் தம்
�ட�்�ம் அைமத்�க் காடட்ேவண்�ெமன்ப� அவர�
��ப்பம். 

�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ேலதான் ஆ��கத்தா
�ள்ைள பணிவாக நடந்� ெகாள்வார.் மற்றவரக்ைள
அவர ் ம�க்க மாடட்ார.் யாவ�ம் அவ�ைடய
��ப்பத்�ன்ப�ேய நடக்க ேவண்�ம்.
இல்ைலெயன்றால், அவ�க்� �க்க ேகாபம் வந்���ம்;
அந்தக் ேகாபத்தால் அவர ் �ல ஏைழ ஜனங்கைளக்
க�ைமயாக�ம் தண்�ப்பார.் 

நாைகப் �ராணம் 

நா       ன் ைக�ல் ெகாண்� ேபா��ந்த
�ரபந்தங்கைளெயல்லாம் ஒவ்ெவான் றாகச ் �ல
�னங்களில் பாடம் ேகட�் ��த்ேதன். ஆத�ன் ேமேல
பாடம் ேகடப்தற்� என்னிடம் ேவ� �ஸ்தகம் ஒன்�ம்
இல்ைல. இந்த �ஷயத்ைத ஆ�ரியரிடம் ெதரி�த்ேதன். 

"தம்��டம் �ஸ்தகங்கள் இ�க்�ன்றன. ஏதாவ�
வாங்�ப் ப�க்கலாம். �த�ல் ��நாைகக் காேராணப்
�ராணம் ப��ம்" என்� அவர ் ��, அந்�ைல
ஆ��கத்தா �ள்ைள�ட��ந்� வாங்� அளித்தார.் 

அ�கா�ம் �ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய �ராணம்
ஒன்ைற�ம் நான் பாடம் ேகளாதவனாதலால்
அப்�ராணத்ைதக் ேகடப்�ல் எனக்�ம் ஆவல் இ�ந்த�.
அரி��ரில் சடேகாைபயங்கார ் �ட�்ல் அந்தப்



�ஸ்தகத்ைதப் பாரத்்� �யந்த�ம், �ள்ைளயவரக்ளிடம்
வந்�ேபா� அந்��ற் �ல பாடல்க�க்� அவர ் உைர
��ய�ம் என் மனத்�ல் இ�ந்தன. �ல வாரங்கள்
ெதாடரந்்� ேகட�் வரலாம் என்ற நிைன�ம் அந்த
��னிடத்�ல் எனக்� ��ப்பம் உண்டானதற்� ஒ�
காரணம். 

அந்தப் �ராணம் பாடம் ேகடக்த் ெதாடங்�ேனன்.
��யற்காைல�ேலேய பாடம் ஆரம்பமா���ம். எட�்
மணி வைர�ல் பாடம் ேகடே்பன். �ற� அக்�ரகாரம்
ெசன்� பைழய� சாப்�ட�் வ�ேவன். வந்� �ண்�ம்
பாடம் ேகடக்த் ெதாடங்�ேவன். பத்� அல்ல� ப�ெனா�
மணி வைர�ல் பாடம் நைடெப�ம். மத்�யான்னம்
ேபாஜனத்�ற்�ப் �ன் �ள்ைளயவரக்ள் �ரமபரிகாரம்
ெசய்�ெகாள்வார:் அவர ்எ�ந்த�டன் ம�ப��ம் பாடம்
ேகடே்பன். அேநகமாகப் �ற்பகல் ேநரங்களில்
ெவளி�ரி��ந்� வ�பவரக்ள் அவேரா�
ேப�க்ெகாண்� இ�ப்பாரக்ள். மாைல�ல் ��மைல
ராயனாற்�ற்�ச ் ெசன்� ��ம்� வ�ம்ேபா�
அக்�ரகாரத்�ன் வ�ேய வ�ேவாம். நான் ஆகாரம்
ெசய்�ெகாள்�ம் �ட�்க்�ள் ெசன்� உண�
உடெ்காள்ேவன். நான் வ�ம் வைர�ல் அந்த �ட�்த்
�ண்ைண�ேல ஆ�ரியர ் இ�ப்பார;் அங்ேக இ�ட�்ல்
அவர ் தனிேய உடக்ாரந்்��ப்பார.் �ட�்க்காரர ் �ல
சமயம் �ளக்�க் ெகாணரந்்� அங்ேக ைவப்பார.் நான்
�ைர�ல் ஆகாரத்ைத ��த்�க்ெகாண்� வ�ேவன்.
ஆ�ரியர ் என்ைன அைழத்�க் ெகாண்� ஆ��கத்தா
�ள்ைள �ட�்க்�ச ் ெசல்வார.் உடேன பாடம்
நைடெப�ம். 

இவ்வா� இைட�டாமல் பாடம் ேகட�்
வந்தைமயால் பட�்ச�்ரத்�ல் இ�ந்தேபா� நான் ேகடட்
ெசய்�டக்ள் பல. நாைகப் �ராணத்�ல் �த�ல்
�னந்ேதா�ம் ஐம்ப� ெசய்�டக்ள் ேகடே்டன்; இரண்�
வாரங்க�க்� �ன் �� பாடல்கள் �தல் இ���
பாடல்கள் வைர�ல் ேகடக்லாேனன். பாடம் ேகடப்�ல்
எனக்� ஆவல்; பாடம் ெசால்வ�ல் அவ�க்�த் ��ப்�.



ஆத�ன் தைட�ல்லாமல் பாடம் ேவகமாக
நைடெபற்ற�. இந்த ேவகத்�ல் பல ெசய்�டக்ளின்
ெபா�ள் என் மனத்�ல் நன்றாகப் ப�ய�ல்ைல .
இதைன ஆ�ரியர ்அ�ந்�, "இவ்வள� ேவகமாகப் ப�க்க
ேவண்டாம். இனிேமல் ஒவ்ெவா� ெசய்��க்�ம்
��க்கம் ெசால்�ம்" என்றார.் நான் அங்ஙனேம
ெசால்லலாேனன். அந்தப் பழக்கம் எனக்�ப் பல�த
அ��லங்கைள உண்டாக்�ய�. ெசய்�ட ் ெபா�ைளத்
ெதளிவாக நான் அ�ந்�ெகாண்டேதா� ஒ� க�த்ைதப்
�ைழ�ன்�த் தக்க ெசாற்கைள அைமத்�ச ் ெசால்�ம்
பழக்கத்ைத�ம் அைடந்ேதன். 

அங்கங்ேக அவர ் பல த�ழ் இலக்கண இலக்�யச்
ெசய்�கைளச ் ெசால்வார;் காப்�யச ் ெசய்�கைள�ம்
எ�த்�க் காட�்வார.் 

அந்தப் �ராணம் �ற்�ப் ெபற்ற�: எனக்�ப்
�ரணமான ��ப்� உண்டாகாைமயால் இரண்டாவ�
�ைற�ம் ேகடக் ��ம்�ேனன். ஆ�ரியர ் அவ்வாேற
ம��ைற�ம் அைதப் பாடம் ெசான்னார.் �தல் �ைற
அ�ந்�ெகாள்ளாத பல �ஷயங்கள், அப்ேபா� எனக்�
�ளங்�ன. 

மா�ரப் �ராணம் ஆரம்பம் 

நா ைகப் �ராணம் ��ந்த�டன் அவர ் மா�ரப்
�ராணத்ைதப் பாடல் ேகடக்லாெமன்� ெசான்னார.்
அ��ம் அவர ் இயற்�யேத. அந்தப் �ராணத்�ல் 1894
ெசய்�டக்ள் இ�க்�ன்றன. ��நாைகக் காேராணப்
�ராண�ம், மா�ர ஸ்தல �ராண�ம்
�ள்ைளயவரக்ளாேலேய ெசன்ைன���ந்த அவர்
மாணாக்கரா�ய ேசாடசாவதானம்� .�ப்பராய
ெசட�்யாரின் உத�யால் அச�்டப் ெபற்றைவ. நாைகப்
�ராணம் அக்காலத்�ல் �ர�த்தமாக இ�ந்த�. பலர்
அந்தப் �ராணத்ைத அ�க்க� பாராட�்வாரக்ள்.
�ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய �ராணங்க�ள் �றந்த�
நாைகப் �ராணெமன்� அவ�ைடய மாணாக்கரக்�ம்



�ற�ம் ெசால்�வாரக்ள். அத்தைகய �ராணத்ைத நான்
இரண்� �ைற பாடம் ேகடட்�ல் எனக்� �க்க ��ப்�
உண்டா�ற்�. த�ழ் �ற் பரப்ைப நன்� உணராமல்
இ�ந்த நான் அந்தப் �ராணத்�ல் காணப்படட்
�ஷயங்கைள அ��ந்ேதா�ம் அளவற்ற இன்பத்ைத
அைடந்ேதன். 
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'ஆ��க �பால�' 
ஆ ��கத்தா �ள்ைளையப் பாரத்்தாேல எனக்�

�க�ம் பயமாக இ�க்�ம். �ற�க்� ஆக
ேவண்�யவற்ைறக் கவனித்தா�ம் என்ன
காரணத்தாேலா எல்ேலாரிடத்�ம் அவர ் க�க�த்த
�கத்ேதா� ெப�ம்பா�ம் இ�ப்பார;் நான் �க�ம்
ஜாக்�ரைதயாக நடந்� வந்�ம் அவ�க்� என்னிடம்
அன்� உண்டாக�ல்ைல. �ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் அவர்
�க்க மரியாைத�ம் அன்�ம் உைடயவராக இ�ந்தார.்
அக்க�ஞர ் ெப�மான் என்னிடம் அ�கமான அன்�
காட�்வைத�ம் அவர ்அ�வார.் அப்ப� இ�ந்�ம் அவர்
என்னிடம் இன்�கத்ேதா� ேப�வ�ல்ைல.
�ள்ைளயவரக்ள் என்பால் அன்�ைடயவராக
இ�ப்பைதக்�ட அவர ் அந்தரங்கத்�ல் ஒ�ேவைள
ெவ�த்��க்கலாேமா என்� நான் எண்ணிய�ண்�. 

�ள்ைளயவரக்ள் ைவத்��ந்த ேபரன்� தான்
எல்லா�தமான இைட��கைள�ம் ச�த்�க்ெகாண்�
ைதரியத்ைத எனக்� அளித்த�. 

நள்ளிர�ல் ��ந்� 

ஆ ��கத்தா �ள்ைள அ�சரிக்�ம் �ைறகள் �ல
�க�ம் ��த்�ரமானைவ. மாைல�ல் அவர்
அ�ஷ்டானம் ெசய்த �ற� கந்த�ராணத்ைதப்
பாராயணம் ெசய்வார.் �ள்ைளயவரக்�க்� �ன்
இ�ந்� அைதப் ப�ப்பார.் அவர ் ேகடட்ால்,
�ள்ைளயவரக்ள் இைட�ைடேய க�னமான



பதங்க�க்�ப் ெபா�ள் ெசால்�வார.் அவர ் அப்ப�ப்
ப�த்தைத �ைறப்ப� பாராயணம் ெசய்ததாகேவா,
ஒ�ங்காகப் பாடம் ேகடட்தாகேவா எண்ண இட�ல்ைல.
ஆனா�ம் அவர ் பாராயணம் ெசய்��டட்தாக�ம்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகட�்�டட்தாக�ம்
பலரிடம் ெசால்� ம�ழ்வார.் இந்தப் பாராயணம்
இராத்�ரி ஒன்ப� மணி வைர�ல் நைடெப�ம்.       

நான் பாடம் ேகட�்க் ெகாண்��க்�ம் ேபா� அவர்
பாராயணம் ெசய்ய வந்தால் தம்ைம நான் அல�யம்
ெசய்வதாக ஒ�ேவைள எண்ணி��வாேரா என்�
பயந்�, என் பாடத்ைத உடேன நி�த்�ப் �ஸ்தகத்ைத
��ைவப்ேபன். அவர ் ப�க்�ம்ேபா� நா�ம் கவனித்�
வ�ேவன். 

இர� ஒன்ப� மணிக்� ேமல் எல்ேலா�ம்
ப�த்�க்ெகாள்வாரக்ள்; சாப்�டாமேல ப�த்�
உறங்�வாரக்ள். பன்னிரண்� மணி அல்ல� ஒ�
மணிக்� ஆ��கத்தா �ள்ைள எ�ந்� இைல ேபாடச்
ெசால்வார;் �ங்�னவரக்ைள எ�ப்� உண்ணச்
ெசய்வார.் அய�ரக்ளி��ந்� யாேர�ம் வந்�
�ண்ைண�ல் தங்���ப்பாரக்ள். அவரக்ைள�ம்
அைழத்� உண� ெகாள்ளச ்ெசால்வார.் 

இந்த அரத்்தராத்�ரி ��ந்� நைடெப�ம் ெபா��
நான் �ள்ைளயவரக்�க்� அ��ல் உடக்ாரந்்� பாடம்
ேகடக் ேவண்�ம். ஆ��கத்தா �ள்ைள இடட் கடட்ைள
இ�. 

ஒன்ப� மணிக்� ேமல் எல்ேலா�ம்
ப�த்�க்ெகாண்ட �ற� நான் ��� ேநரம்
ப�த்��ட�்த் �ங்���ேவன். அஸ்த�த்த�டன்
�ள்ைளயவரக்ள் அ�ஷ்டானம் ெசய்� ��ம்ெபா�ேத
அக்�ரகாரத்�ல் என் ஆகாரத்ைத ��த்�க்ெகாள்பவன்
நான். பா� ராத்�ரி�ல் ��த்�க்ெகாண்�
�ள்ைளயவரக்ள் சாப்��ம்ேபா� பாடம் ேகடப்தால்
என்ன பயன் �ைளயப்ேபா�ற�? எனக்�த் �க்கக்



கலக்கமாக இ�க்�ம். என் ஆ�ரியர ் உண்�
ெகாண்��க்�ம்ேபாேத எப்ப�த் தைட இல்லாமல் பாடம்
ெசால்ல ���ம்? ஆத�ன் அப்ேபா� நான் ேகட�்ம்
பாடம் என் நன்ைமைய உத்ேத�த்ததாக இரா�.
ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் ��ப்�ைய எண்ணிேய நான்
அரத்்த ராத்�ரி�ல் பாடம் ேகட�் வந்ேதன். 

ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் ேகாபம் 

ஆனா�ம், �ல �னங்களில் நான்
��த்�க்ெகாள்ளாமல் �ங்�ப் ேபாய் ��ேவன்.
அதனால் பாடம் ேகளாமல் ேபாக ேந�ம். அத்தைகய
சமயங்களில் ஆ��கத்தா �ள்ைள சாப்�டட்�டன்
வந்� என்ைன எ�ப்�க் கண்�ப்பார;் உடேன
எ�ப்பா��ன் ம�நாளாவ� கண்�க்கத் தவறமாடட்ார.்
"உமக்� எங்ேக ப�ப்� வரப்ேபா�ற�? சாப்��வ�ம்
�ங்�வ�ேம உமக்�ப் �ரியமான ெதா�ல்கள்; நீர்
ெபரிய ேசாம்ேப�. இராத்�ரி எ�ந்� பாடம்
ேகடப்ைத�ட உமக்� ேவ� ேவைல என்ன?" என்�
ேகா�த்�க்ெகாள்வார.் 

�ற�ைடய கஷ்ட- �கங்கைள அ�ந்�ெகாள்ள
�யலாத மனிதரக்ளிடம் பழ�வைத�ட, அவரக்�ைடய
சம்பந்தேம இல்லாமல் வாழ்வ� நலம். நான்
ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் ேகாபத்ைத ஆற்�வதற்�
உரிய சக்��ல்லாதவன்; "ெதய்வேம!" என்� அவ�ைடய
ேகாபச ்ெசாற்கைளக் ேகட�்க்ெகாண்� வாய் ேபசாமல்
நிற்ேபன். 

�ஸ்தகம் மைறந்த மாயம் 

ஒ� நாள் நள்ளிர�ல் வழக்கப்ப� நான் பாடம்
ேகடக்த் தவ��டே்டன்; எல்ேலா�ம் உண்பதற்�
எ�ந்தேபா� நான் எழ�ல்ைல. ��யற்காைல�ல்
எ�ந்� காைலக் கடன்கைள ��த்�க்ெகாண்�
வழக்கம்ேபால் பாடம் ேகடக் எண்ணி �தல் நாள் இர�
�ஸ்தகம் ைவத்த இடத்�ல் ேபாய்ப் பாரத்்ேதன். அங்ேக
அந்தப் �ஸ்தகம் காணப்பட�ல்ைல . நான் மா�ரப்



�ராணத்ைதக் ேகட�் வந்த காலம் அ�. ேவ� �ல
இடங்களில் அப்�ஸ்தகத்ைதத் ேத�ப் பாரத்்ேதன்;
காண�ல்ைல. ேவ� எைதயாவ� ப�க்கலாெமன்�
எண்ணி என் �ஸ்தகக் கட�் இ�ந்த இடத்�ற்�ச ்ெசன்�
பாரத்்ேதன்; அந்தக் கட�்ம் அங்ேக இல்ைல.
'ஆ��கத்தா �ள்ைள ெசய்த ேவைல இ�; அவ�ைடய
ேகாபம் இன்�ம் என்ன என்ன கஷ்டங்கைள
�ைள�க்�ேமா!' என்� எண்�ம்ேபா� என் உடல்
ந�ங்�ய�. 'இந்த இடத்�ல் வந்� மாட�்க்
ெகாண்ேடாேம!' என்� வ�ந்�ேனன். 

வா�ய �கத்�டன் ஆ�ரியரிடம் ெசன்�,
"�ஸ்தகங்கைளக் காண�ல்ைல" என்� ெசான்ேனன்.
அவர ்அங்��ந்த ேவைலக்காரரக்ளிடம் ெசால்�த் ேதடச்
ெசய்தனர.் அவரக்ள் ேத��ம் �ைடக்க�ல்ைல . "இந்த
�ஷயத்ைதத் தம்��டம் ெசால்லலாேம" என்றார.் 

ஆ��கத்தா �ள்ைள அப்ெபா��
�க்கத்�னின்�ம் எழ�ல்ைல . அவர ் எப்ெபா��ம்
எட�் மணி வைர�ல் �ங்�வார.் எட�் மணியள�ல்
கண்ைண ��யப�ேய எ�ந்� ப�க்ைக�ல்
உடக்ாரந்்��ப்பார;் �ைரசா�" என்� தம் �ள்ைளையக்
�ப்��வார.் அந்தச ் ��வன் அவர�்ன் வந்� நின்�,
"ஏன்?" என்பான். அவர,் அவன் �கத்�ல் ��ப்பார.்
�ற�தான் எ�ந்� ெவளிேய வ�வார.் தம் �மாரன்
�கத்�ல் ��ப்பதால் நாள் ��வ�ம் சந்ேதாஷமாகச்
ெசல்�ம் என்ப� அவர ் எண்ணம். மனித�ைடய
வாழ்நாளில் சந்ேதாஷம் இவ்வள� �லபமாகக்
�ைடப்பதாக இ�ந்தால் உலகத்�ல் எல்ேலா�ம் இந்த
மாரக்்கத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளலாேம! 

ஆ��கத்தா �ள்ைள �னந்தவறாமல் காைல�ல்
�ைரசா��ன் �கத்�ல்தான் ��த்� வந்தார.் ஆனால்,
அவர ் வாழ்�ல் அ�க இன்பம் ஏற்படட்தாகத்
ெதரிய�ல்ைல . 



இவ்வள� ஜாக்�ரைதயாக ஏற்பா� ெசய்�ெகாண்�
��க்�ம் ஆ��கத்தா �ள்ைள�டம் காைல�ல் நான்
ேபாய், *என் �ஸ்தகத்ைதக் காண�ல்ைல" என்�
ெசால்�ேவனானால் அவ�க்�க் ேகாபம் வ�ெமன்பைத
நான் அ�ேவன். ஆைகயால், அவரிடம் ெசல்லலாெமன்�
என் ஆ�ரியர ் ��ய �ன்�ம், நான் ேபசாமல் வா�ய
�கத்�டன் அங்ேகேய நின்ேறன். 

'ஒ� ெசய்�ள் ெசய்யட்�ம்' 

��� ேநரத்�ற்�ப் �ன் ஆ��கத்தா �ள்ைள
��ல் நீங்� எ�ந்� அந்த வ�ேய ெசன்றார.்
ெசல்�ம்ேபா� நான் �ம்மா நிற்பைதப் பாரத்்�, "ஏன்
இவர ் �ம்மா நிற்�றார?் பாடம் ேகடப்தற்� என்ன?"
என்� ெசான்னார.் என் ஆ�ரியர ்ெமல்ல, "இவர ்�ஸ்தகம்
ைவத்த இடத்�ல் அ� காணப்பட�ல்ைலயாம்" என்றார.் 

"அப்ப�யா சமாசாரம்? ப�க்�ற �ஸ்தகத்ைதக்�ட
ஒ�ங்காக ைவத்�க் ெகாள்ளாதவர ் என்ன ப�க்கப்
ேபா�றார?் இவ�க்� ஐயா பாடம் ெசால்வ� �ணான
காரியம். ப�ப்ப�ல் ஊக்க��ந்தால் இவர ் இவ்�தம்
கவைல�ல்லாமல் இ�ப்பாரா?" என்� அவர்
ெசால்�க்ெகாண்ேட ேபாய்�டட்ார.் 

"இப்ப�ேய �றப்பட�் ஊ�க்�ப் ேபாய் �டலாமா?"
என்��ட எனக்�த் ேதான்� �டட்�. அவர ் ��ய
வாரத்்ைதக�க்�ப் ப�ல் ��ம் �ணி�, எனக்�
உண்டாக �ல்ைல . 

ம�ப��ம் அந்த மனிதர ்வந்தார:் "இவர ்இவ்வள�
காலமாகப் ப�த்� வ��றாேர; த��ல் இவ�க்�
ஏதாவ� ப�ற்� ஏற்பட�் இ�க்�றதா? நீங்கள் வ�ந்�
வ�ந்� ஓயாமல் பாடம் ெசால்�க் ெகா�க்��ரக்ேள;
இவர ் நன்றாகச ் �ந்தைன ெசய்� அ�ந்�
ெகாள்��றாரா? உங்க�டன் பழ�ம் இவர ்ஒ�ங்காகப்
பாடம் ேகட�்�ந்தாரானால், இப்ேபா� த��ல் ெசய்�ள்
இயற்�ம் பழக்கம் இவ�க்� ஏற்பட�்�க்க ேவண்�ேம.
எங்ேக, இப்ேபா� இவைர ஒ� ெசய்�ள் ெசய்யச்



ெசால்�ங்கள், பாரக்்கலாம். நான் ேபாய் வ�வதற்�ள்
ஒ� ெசய்�ைள இயற்� இவர ் ெசான்னால் இவர்
�ஸ்தகங்கள் எங்ேக இ�ந்தா�ம் வ��த்�க்
ெகா�க்�ேறன்; இல்ைலயானால் ��ய �ஸ்தகங்கைள
வாங்�த் த��ேறன்" என்� ெசான்னார.் 

"தம்��ன் �ஷயமாகேவ ஒ� ெசய்�ள் ெசய்�
ெசால்�ம், பாரக்்கலாம்" என்� ஆ�ரியர ் என்ைன
ேநாக்�க் கடட்ைள�டட்ார.் 

ஆ��கத்தா �ள்ைள நானாகச ் ெசய்�ள்
ெசய்�ேறனா என்பைதக் கவனிக்�ம் ெபா�ட�்
ஒ�வைரக் காவல் ைவத்��ட�், "நான் வ�வதற்�ள்
ெசய்�ைள இயற்�ச ் ெசால்ல ேவண்�ம்" என்�
எசச்ரிக்ைக�ம் ெசய்� ெசன்றார.் 

'மா��கச ்ெசம்மல்' 

�ள்ைளயவரக்ள் என்ைன அைழத்�க் ெகாண்�
ேவ�டம் ெசன்றார.் அப்ேபா� எனக்�க் காவலாக
இ�ந்தவ�ம் உடன் வந்தார.் நாங்கள் ெசல்�ம்ேபாேத
நான் ஒ� ெவண்பாைவ மனத்�க்�ள் இயற்�
��த்ேதன்; அதைன ஆ�ரிய�க்�ச ் ெசால்�க்காடட்
நிைனந்�, "�ரம்�� மா��கச ் ெசம்மேல" என்�
ஆரம்�த்ேதன். அைதக் ேகடட்�டன் �ள்ைளயவரக்ள்,
"இ�க்கட�்ம்" என்� ���ட�் எங்க�டன் வந்தவரிடம்,
"நீர ் ேபாய்த் தவ�ப்�ள்ைள�டம் என் �ைஜக்� இடம்
பண்�ம்ப� ெசால்�வா�ம்" என்� �� அவைர
அ�ப்�னார.் �ன்� என்ைன ேநாக்�, "நீர ் ெசால்�ய
ெதாடரக்ைளச ் �ரம்��ம் மா��கச ்ெசம்மேல என்�ம்
�ரிக்கலாம். தம்� அைதக் ேகடட்ால் ேகா�த்�க்
ெகாள்வார.் இந்த �தம் தவறான அரத்்தம் ேதான்�ம்ப�
ெசய்�ள் ெசய்தல் �டா�" என்� அ��த்தேதா� ஒ�
ெவண்பாைவ எனக்காக ��த்� என்னிடம் ெசான்னார.்
நான் அைத மனனம் ெசய்� ெகாண்ேடன். 

அந்தச ்ெசய்�ள் 



ஆ ��கத்தா �ள்ைள அந்தப் பக்கம் வரேவ, நான்
அவரிடம் ெசன்� �க்க பணிேவா� என் ஆ�ரியர ்பா�த்
தந்த ெசய்�ைளச ்ெசான்ேனன். 

"ஆ��க �பாலா வன்�லார் ேபாெலன்பால் 

மா��கங் ெகாண்டால் ம�ப்பவரார் - ��த�ழ் 

வா�க்க வந்தெவன்ேமல் வன்மெமன்ன
யாவ�ேம 

ேந�க்� மாதையெசய் நீ" 

என்ற அந்த ெவண்பாைவ நான் ெசால்�ம் ேபாேத
அவர ் �கத்�ல் ��� சந்ேதாஷத்�ன் ��ப்�த்
ேதாற்�ய�. அவைரப் �பாலெரன்� ெசான்ன�ல்
அ�கமான சந்ேதாஷம் உண்டா��க்க ேவண்�ம்.
அவ�ைடய �கத்ைதக் கவனித்�க் ெகாண்ேட
பாடைலச ் ெசால்� வந்த நான், 'நல்ல ேவைளயாக,
இந்தப் பாட�்ல் �ற்றம் கண்� ேகாபம் ெகாள்ளமாடட்ார'்
என்� ெதரிந்�ெகாண்� ��� ஆ�தல் அைடந்ேதன், 

கண்டத்�னின்� தப்�ய� 

"இனிேமல் நன்றாகப் பாடம் ேகட�் வா�ம்;
ேசாம்ேப�த்தனத்ைத �ட�்��ம். ெசய்�ள் இயற்�ப்
பழ�ம்" என்� அவர ் எனக்� 'உபேதசம்' ெசய்யத்
ெதாடங்�னார.் அப்ேபா� ஒ� ேவைலக்காரன் என்
�ஸ்தகக் கடை்ட�ம் மா�ரப் �ராணத்ைத�ம் எ�த்�
வந்தான். அவனிட��ந்� மா�ரப் �ராணத்ைத வாங்�
என்னிடம் அளித்� �ட�்ப் �ஸ்தகக் கடை்ட �ன் இ�ந்த
இடத்�ல் ெகாண்�ேபாய் ைவக்�ம்ப� கடட்ைள�டட்ார.்
நான் அப்�ராணத்ைதப் ெபற்�க்ெகாண்� என் ஆ�ரியர்
இ�ந்த இடம் ெசன்ேறன். 'ஒ� ெபரிய கண்டத்���ந்�
தப்�ேனாம்' என்ற எண்ணத்ேதா� அவைர அ��
நிகழ்ந்தவற்ைறச ்ெசான்ேனன். 

அவர ்ெசய்�ள் ெசய்�ம் �ைறகைளச ்��� ேநரம்
உதாரணங்க�டன் ெசால்� �ளக்�னார.் �ற�,



மா�ரப் �ராணத்�ல் �டட் இடத்���ந்� பாடம் ேகடக்
ஆரம்�த்ேதன். 

ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் ஆக்ைஞப்ப� நானாக
இயற்�ய பாட�் என் மனத்�ற் �றந்த�; அ�
ெவளிப்படாமேல நின்��டட்�. நா�ம் அைத மறந்�
�டே்டன். "�ரம்�� மா��கச ் ெசம்மேல" என்ற
ப��ைய மாத்�ரம் நான் நிைன�ல் ைவத்��க்�ேறன்.
இயல்பாகேவ நி�ஷத்�ற்� நி�ஷம் மா�ம் �கச்
ெசம்மலா�ய ஆ��க �பாலர,் என் ெசாந்தப் பாடை்டக்
ேகட�்�ந்தால் என்ைன என்ன பா�ப�த்�
ைவத்��ப்பாேரா, கட�ேள அ�வார!் 
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சிேலைட�� யமக�� 
ப ட�்ச�்ரத்�ல் இ�ந்தேபா� �ள்ைளயவரக்ள்

இைட�ைடேய �ம்பேகாணம் �த�ய இடங்க�க்�ப்
ேபாய் வ�வ�ண்�. அப்ெபா�� நா�ம் உடன் ெசன்�
வ�ேவன். பட�்ச�்ரத்��ள்ள ஆலயத்�ற்� ஒ� நாள்
ெசன்� தரிசனம் ெசய்� வந்ேதாம். அந்தக் ேகா��ல்
ேத� சந்நிதானத்�ல் � ேகா�ந்த ��தர� �ம்ப�ம்
அவர ்பத்�னியார� �ம்ப�ம் இ�க்�ன்றன. அவற்ைற
நாங்கள் கண்� களித்ேதாம். தஞ்ைச���ந்�
அரசாண்ட அச�்தப்ப நாயக்கரிடம் அைமசச்ராக இ�ந்�
பல அரிய தரம்ங்கைளச ்ெசய்தவர ்� ேகா�ந்த ��தர.்
அவர ்பட�்ச�்ரம் அக்�ரகாரத்�ல் வ�த்� வந்தனராம். 

�ேலைடப் பாட்� 

மற்ெறா� நாள் �றந்த �ப்�ரமணிய ஸ்தலமா�ய
ஸ்வா� மைலக்�ச ்ெசன்� ��கக் கட�ைளத் தரிசனம்
ெசய்ேதாம். ��கக் கட��க்�ரிய ஆ�பைட ��க�ள்
ஒன்றா�ய '��ேவரக'ெமன்ப� அந்த ஸ்தலெமன்�
ெசால்வர.் � சா�நாத ெனன்ப� அங்ேக எ�ந்த�ளிய
��கக் கட�ளின் ��நாமம். நாங்கள் அங்ேக
ேபானேபா� ஆ��கத்தா �ள்ைள�ம் வந்��ந்தார.் 



ஸ்வா� தரிசனம் ெசய்த �ற� பட�்ச�்ரத்�ற்�த்
��ம்�ேனாம்; கா�ரிக் கைரக்� வந்தேபா� அங்ேக
பட�்ச ்சா�யரக்ளிற் �லர ்பட�் �ைல ஜலத்�ல் �த்தம்
ெசய்� ெகாண்��ந்தாரக்ள். ஆ��கத்தா �ள்ைள
��ெரன்� என்ைனப் பாரத்்�, “இந்த ��க்�ம் நீ�க்�ம்
�ேலைடயாக ஒ� ெவண்பாப் பா�ம், பாரக்்கலாம். பத்�
நி�ஷத்�ல் ெசால்ல ேவண்�ம்” என்றார.் 

'இ�ேவ ெபரிய �ன்பமா���ம்ேபால் இ�க்�றேத!'
என்ற நிைன�தான் எனக்� �த�ல் எ�ந்தேத ஒ�ய,
அவர ் ெசால்�யப� பாடல் ெசய்ய �யல்ேவாம் என்�
ேதான்ற�ல்ைல. அவர ் அன்ேபா� இன்�கங்காட�்
இன்ெசால்லால் என்னிடம் �ஷயத்ைதச்
ெசால்���ப்�ன் என் மனத்�ல் உத்ஸாகம்
உண்டா���க்�ம். அ�கார ேதாரைணேயா� அவர்
இடட் கடட்ைளக்�ப் பணிய ேவண்�ெமன்ற நிைன�ல்
அந்த உத்ஸாகம் ஏற்பட வ�ேய�? 

ஆ��கத்தா �ள்ைள ��யைதக் ேகடட் என்
ஆ�ரியர ் அப்ெபா�� அவர ் இயல்ைப நிைனந்�
வ�ந்�னாெரன்ேற ேதாற்�ய�. "என்ன தம்�, ��ெரன்�
இவ்வள� க�னமான �ஷயத்ைதச ் ெசால்�ச்
�க்�ரத்�ல் பாடச ்ெசான்னால் ���மா? பாடெ்டன்றால்
ேயா�க்காமல் யந்�ரம் ேபால் இ�ந்� ெசய்வதா?" என்�
���ட�், "�ேலைட அைம�ம்ப� இரண்� அ�கைள
நான் ெசய்����ேறன். ேமேல இரண்� அ�கைள நீர்
ெசய்� பாடைலப் �ரத்்� ெசய்�ம்" என்� என்ைன
ேநாக்�க் ��னார.் உடேன, 

"ெவள்ைளநிறத் தாற்ெசயற்ைகேம�ேய
ேவ�நிறம் 

ெகாள்�ைகயாற் ேறாயக் ���னால்" 

என்ற இரண்� அ�கைளச ் ெசன்னார.் எனக்�
ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் நிைன�, அவர ் என்ைனச்
ெசய்�ள் ெசய்யச ் ெசான்ன� எல்லாம் மறந்�ேபா�ன.
�ேலைட அைமய என் ஆ�ரியர ் அவ்வள� �ைர�ல்



இரண்ட�கைளக் ��ய� என்ைன �யப்�ல்
ஆழ்த்�ய�. அந்த இரண்ட�கைள ஆ�ரியர ் �ண்�ம்
ெசால்�, "ேமேல இரண்ட�கைளப் �ரத்்� ெசய்�ம்"
என்றார.் நான் ��� ேநரம் ேயா�த்� அவர்
கடட்ைளைய நிைறேவற்�ேனன். பாட�் ��வ�ம்
வ�மா�: 

"ெவள்ைளநிறத் தாற்ெசயற்ைகேம�ேய
ேவ�நிறம் 

ெகாள்�ைகயாற் ேறாயக் ���னால் -
உள்ளவன்�ல் 

தாய்ேநர்ந்த வா��கத் தாளாளா நீெமா�ந்த 

ஆய்�� நீ�நிக ராம்" 

[��க்� : ெவள்ைள நிறத்ைத உைடைமயா�ம்,
ெசய்ைக�னால் ெவவ்ேவ� நிறத்ைத அைடதலா�ம்,
சாயத்�ல் ேதாய்க்�ன்ற அந்தச ் ெசயலா�ம். நீ�க்� :
இயல்பாக ெவண்ைம நிறம் உைடைமயா�ம்,
ெசயற்ைகயால் ேவ� ேவ� நிறங்கைளக்
ெகாள்�தலா�ம், ேதாயெமன்�ம் ெபயைர
உைடைமயா�ம். ேதாய் அக்��, ேதாயம் �� என
இரண்� வைகயாகப் �ரித்�ப் ெபா�ள் ெகாள்ள
ேவண்�ம்; ேதாயம் = நீர;் �� = ெபயர.் தாய் ேநரந்்த =
தாைய ஒத்த.] 

நான் ெசய்�ைள ��த்�ச ் ெசான்னைதக் ேகட�்
ஆ��கத்தா �ள்ைள ஏேத�ம் �ற்றம் �ற
ஆரம்�த்தால் என்ன ெசய்வெதன்ற பயம் எனக்�
இ�ந்த�. என் ஆ�ரியர ் என்ைன அ���ந்� �டட்ார.்
ஆ��கத்தா �ள்ைள தம் அ�ப்�ராயத்ைதச்
ெசால்வதற்� �ன்ேப, "நன்றா��க்�ற�: 'உள்ள
அன்�ல் தாய் ேநரந்்த ஆ��கத் தாளாளா' என்ற ப��
ெபா�த்தமாக உள்ள�. அந்தரங்கத்�ல் தம்�க்�
எல்ேலாரிடத்��ம் எவ்வள� அன்� இ�க்�ற� என்பைத



அ� �ளக்��ற�" என்� அவர ்��னார.் ஆ��கத்தா
�ள்ைள�ன் �கத்�ேல �ன்னைக ��� அ�ம்�ய�. 

"�ன் இரண்ட��ல் அல்லேவா ெசய்�ளின் அ�ைம
இ�க்�ற�? �ன் ப���ல் என்ன நயம் இ�க்�ற�?"
என்� நான் எண்ணிேனன். �ேலைட பா�வ�ம், ெசய்�ள்
நயம் ெதரிவ�ம் அப்ேபா� �க்�யமாக இல்ைல ;
ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் ��ப்�ையப் ெப�வ�தான்
�க்�யமாக இ�ந்த�. இந்த இரக�யத்ைத ஆ�ரியர்
உணரந்்� அதற்� ஏற்றப� நடந்� காட�்னார.் 

நாங்கள் பட�்ச�்ரம் வந்� ேசரந்்ேதாம். பாடம்
நடந்�ெகாண்��ந்த�. ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன்
அன்�ம் அ�கார�ம் கலந்� கலந்� ெவளிப்படட்ன. 

யமகப் பாட்� 

�ன் ஒ� நாள் காைல�ல் பட�்ச�்ரம் ேகா��க்�ச்
ெசன்ேறாம். ஆ��கத்தா �ள்ைள�ம் வந்��ந்தார.்
அக்ேகா��ல் ��மாளிைகப்பத்��ன் ேமற்�க்
ேகா��ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள �நாயக�க்� 'மதவாரணப்
�ள்ைளயார'் என்ப� ��நாமம். அம்�ரத்்�ையத்
தரி�த்� நிற்�ம்ேபா� ஆ��கத்தா �ள்ைள, "இந்த
�நாயகர ் ��நாமத்ைத யமகத்�ல் அைமத்� ஒ�
ெசய்�ள் ெசால்�ம்" என்றார.் யமகம் பா�வ�
�லபமானதன்�. யமகச ்ெசய்�டக்ைளப் ப�த்� அரத்்தம்
ெதரிந்� ெகாள்வேத �ரமமாக உள்ளேபா�, அந்த
நிைல�ல் �ைர�ல் மதவாரணப் �ள்ைளயார்
��நாமத்ைத ைவத்� யமகச ் ெசய்�ள் ஒன்� நான்
பா�வெதன்ப� சாத்�யமான காரியமா? ஒன்�ம்
ேதான்றாமல் '�ரள �ரள' ��த்ேதன். எனக்� உண்டான
வ�த்தத்�ற்� ஓர ் எல்ைல இல்ைல . வாய் �ட�்
அழ�ல்ைலேய ஒ�ய என் �கம் அகத்��ள்ள வ�த்தம்
��வைத�ம் �லப்ப�த்�ய�. அைத என் ஆ�ரியர்
கவனித்தார.் அவ�ைடய ெபா�ைமக்�ம் எல்ைல உண்�
என்ப� ெதரிந்த�. ஆ��கத்தா �ள்ைளையப்
பாரத்்தார.் "என்ன தம்�, இந்த மா�ரி அ�க்க�



இவ�க்�க் க�னமான �ஷயங்கைளக் ெகா�த்�ப்
பாடச ்ெசால்வ� தரம்மா? இவர ்ெசய்�ள் இயற்றக்��ய
பழக்க�ைடயவேர. ஆனா�ம் இப்ப� வற்��த்�த் ��ர்
��ெரன்� ெசால்லச ் ெசய்தால் ெசய்�ள் வ�மா?
தானாகக் கனிந்� வரேவண்�யைதத் த�யால் அ�த்�க்
கனியைவக்கலாமா?" என்� ெசான்னேபா�
ஆ��கத்தா �ள்ைள ேமேல ஒன்�ம் ேபச�ல்ைல. தாம்
ெசய்வ� �ைழ என்� அவர ் உணரந்்தாேரா,
இல்ைலேயா, மரியாைதக்�ப் பயந்� ேபசாமல்
இ�ந்��டட்ார.் 

நாங்கள் �� ெசன்ற�டன் ஆ�ரியர ் தாேம
மதவாரணப் �ள்ைளயார ் �ஷயமாக யமகச்
ெசய்�ெளான்ைற இயற்�, என்ைன எ�தச ் ெசால்�
ஆ��கத்தா �ள்ைள�டம் ப�த்�க்காடட்ச ்ெசான்னார.்
நான் அவ்வாேற ெசய்ேதன். 

�ரத பங்கம் 

� ரடட்ா� மாதத்�ல் சனிக்�ழைமகளில் �ல
��களில் அடச்ைத வாங்� அைதக் ெகாண்� சைமத்�
ஒ� ேவைள மாத்�ரம் உண்�தல் எங்கள் ��ம்பத்�
வழக்கம். காைல�ல் ஸ்நானம் ெசய்� அயலார்
��க�க்� ஈர வஸ்�ரத்ேதா� ெமௗனமாகச ் ெசன்�
ஈரச ் ச�க்கத்�ல் அடச்ைத வாங்�வைத ஒ� �ரதமாக
எங்கள் �ன்ேனார ்ெகாண்��ந்தனர.் 

இதைனக் 'ேகாபாலம் எ�த்தல்' என்�
ெசால்வாரக்ள். 

பட�்ச�்ரத்�ல் நானி�ந்த ேபா� �தல்
சனிக்�ழைமயன்� ேகாபாலம் எ�க்�ம் ெபா�ட�்க்
காைல�ல் ஸ்நானம் ெசய்யப் �றப்படே்டன்.
ஆ��கத்தா �ள்ைள என்ன �ேசஷெமன்�
�சாரித்தார.் நான் �ஷயத்ைதச ் ெசான்ேனன். அைதக்
ேகடட்�டன் அவ�க்� �க்க ேகாபம் உண்டா��டட்�.
"நீர ் ைவஷ்ணவரா? இந்த �ரதத்ைத எல்லாம்
உங்க�ரில் ைவத்�க்ெகாள்�ம். இந்த எல்ைலக்�ள்



அப்ப�ச ் ெசய்யக்�டா�. ைசவரக்ளா�ய எங்கேளா�
பழ�ம் உமக்�, இப்ப�ப் �த்� ேபான� ஆசச்ரியம்"
என்� கண்�க்க ஆரம்�த்தார.் அன்��ம் நான் ஆகாரம்
ெசய்�ெகாள்�ம் �ட�்ற்�, நான் ேகாபாலம் எ�த்�
வந்தால் உண� அளிக்க ேவண்டாெமன்�
ெசால்�ய�ப்�னார.் நான் என்ன ெசய்ேவன்?
பரம்பைரயாக வந்த வழக்கத்ைத �ட�்�டக்
�டாெதன்�ம், அதனால் ெப�ந்�ங்� ேந�ெமன்�ம்
நான் நம்���ந்ேதன். எங்கள் �ல ெதய்வமா�ய �
ேவங்கடாசலப�ைய நிைனந்� ேமற்ெகாள்�ம் அந்த
�ரதத்�ற்� பங்கம் ேநரந்்தால் ��ம்பத்�ற்ேக �ன்பம்
வ�ேம என்� அஞ்�ேனன். அத்தைகய நம்�க்ைக�ள்ள
��ம்பத்�ல் �றந்� வளரந்்த எனக்� இந்த எண்ணம்
�க�ம் பலமாக இ�ந்த�. அன்� மத்�யான்னம் நான்
உண� ெகாள்ளேவ இல்ைல. ெதன்னந் ேதாப்�ற் ெசன்�
�ேழ ப�த்�ப் ப��னால் �ரண்ேடன். இத்தைகய
�ன்பங்க�க்� ஆளாக்�ய என் ��ைய ெநாந்�
ெகாண்ேடன். 

நான் உண்ண வர�ல்ைலெயன்� ெதரிந்� எனக்�
ஆகாரம் அளிக்�ம் �ட�்னர ் �க�ம் வ�ந்�னர.்
அவரக்ள் அங்ேக வந்� என்ைனக் கண்�
வற்��த்�னைமயால் அன்� �ற்பக�ல் ஐந்�
மணிக்�ப் ேபாய் ேபாஜனம் ெசய்ேதன். �ரடட்ா�
சனிக்�ழைம �ரதத்�ற்� அந்த ஊரில் �ைட ெகா�த்�
�டே்டன். 

மா�ரத்�ல் இ�ந்தேபா� இத்தைகய �ன்பம்
ேநர�ல்ைல. அன்��ம் சேவரிநாத �ள்ைள�ன்
பழக்கம் எனக்� �க்க இன்பத்ைத அங்ேக உண்டாக்�ம்.
அவர ் �ரிக்கச ் �ரிக்கப் ேப�ம் ேபச�் எவ்�தமான
வ�த்தத்ைத�ம் ேபாக்���ம். பட�்ச�்ரத்�ேலா
மனம்�ட�்ப் ேப� ம�ழ்வதற்�ரிய நண்பர ் ஒ�வ�ம்
எனக்� ஏற்பட�ல்ைல . 

சேவரிநாத �ள்ைள வர� 



இப்ப� இ�க்ைக�ல், நல்லேவைளயாக ஆ�ரியர்
சேவரிநாத �ள்ைளைய அைழத்� வ�ம்ப�
மா�ரத்�ற்�ச ்ெசால்� அ�ப்�னார.் அவர ்பட�்ச�்ரம்
வந்தேபா� எனக்� எவ்வள� சந்ேதாஷம் உண்டா�ற்�
என்பைத எ�� உணரத்்�வ� இயலா�. 'இனிேமல்
ஆ�தலாகப் ேப� ம�ழலாம்' என்� எண்ணிேனன். 

சேவரிநாத �ள்ைள வந்த�டேன ஒ� ெபரிய
காரியத்ைதச ்சா�த்தார.் ஆ��கத்தா �ள்ைள �ட�்ல்
இர� பன்னிரண்� மணிக்� ேமல் ஆகாரம் ெசய்�வந்த
வழக்கம் அவர� �யற்�யால் நின்��டட்�. அவர்
ைதரியமாகப் ேப�பவர.் "பட�்ச�்ரத்�ல் இர�ல்
ெந�ேநரம் ப�ேயா� வ�ந்�ம்ப� ெசய்ய �ரமேதவன்
எங்கைள மரமாகப் பைடக்க�ல்ைலேய!" என்ற க�த்�
அைமய ஒ� பாட�்ப் பா� அைத ெவளிப்பைடயாகச்
ெசால்�க் ெகாண்��ந்தார.் ஆ��கத்தா �ள்ைள
அைதக் ேகடட்ார.் சேவரிநாத �ள்ைள, அவ�க்� ஏற்றப�
�ஷயங்கைளப் பக்�வமாக எ�த்�ச ் ெசால்� அவர்
மனத்ைத மாற்�னார.் அ� �தல் இர� பத்� மணிக்�ள்
யாவ�ம் ஆகாரம் ெசய்�ெகாள்�ம் வழக்கம்
உண்டா�ற்�. �ள்ைளயவரக்�ம் நா�ம் ேவ� பல�ம்
சேவரிநாத �ள்ைள�ன் ைதரியத்ைத�ம்
சா�ரியத்ைத�ம் ெமச�்ேனாம். 'இவ�க்� ஏற்ற ேகாடரி
சேவரிநாத �ள்ைளேய' என்� நான் எண்ணி
ம�ழ்ந்ேதன். 

சேவரிநாத �ள்ைள�ன் ஸல்லாபத்��ம்
ஆ�ரியர� அன்��ம் பட�்ச�்ர வாசத்�ல் இ�ந்த
கசப்� எனக்� நீங்�ய�. 
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ஸரஸ்வ� �ைஜ�ம் �பாவளி�ம் 
நான் �ள்ைளயவரக்ளிடம் வந்� ேசரந்்� �ல

மாதங்கேள ஆ�ன. �த்�ைர மாதம் வந்ேதன் (1871
ஏப்ரல்); �ரடட்ா� மாதம் பட�்ச�்ரத்�ல் இ�ந்ேதாம்.



இந்த ஆ� மாதங்களில் நான் எவ்வளேவா
�ஷயங்கைளத் ெதரிந்�ெகாண்ேடன். த�ழ் இலக்�ய
சம்பந்தமான �ஷயங்கேளா� உலகத்��ள்ள பல ேவ�
வைகப்படட் மனிதரக்ளின் இயல்�கைள�ம்
உணரந்்ேதன். ெசல்வத்தா�ம் கல்�யா�ம் தவத்தா�ம்
நிரம்�யவரக்ைளப் பாரத்்ேதன். அவரக்�ள் அடக்கம்
�க்கவரக்ைள�ம், கரவ்த்தால் தைல
நி�ரந்்தவரக்ைள�ம் கண்ேடன்.
உள்ளன்�ைடயவரக்ைள�ம், �றத்�ல் மாத்�ரம்
அன்�ைடயவரக்ள் ேபால ந�ப்பவரக்ைள�ம் காண
ேநரந்்த�. வ�ைம நிைல��ம் உபகாரம் ெசய்வைத
மறவாத ெபரிேயாரக்ள் பழக்க�ம் ஏற்படட்�. அ�க்க�
இன்ப நிகழ்ச�்க�க்�ைடேய �ன்பங்க�ம் �ர�
வந்தன. பட�்ச�்ரத்�ல் ��மைலராயனாற்���ந்�
ஒ� வாய்க்கால் �ரி�ற�. நான் அவ்�டத்�ல் ஒ� நாள்
ஸ்நானம் ெசய்�ம்ெபா�� �ழ�ல் அகப்பட�்க்
ெகாண்ேடன். இரண்� ேபர ் என்ைன எ�த்�க்
காப்பாற்�னாரக்ள். 

இவ்வா� இ�ந்த எனக்� உற�னரக்ைளக் காண
ேவண்�ெமன்ற ஆைச உண்டா�ற்�. என் தாய்-
தந்ைதயர ் அப்ேபா� �ரிய �ைல�ல் இ�ந்தாரக்ள்.
பட�்ச�்ரத்�ற்�ச ் ச�பத்�ல் உத்தமதான�ரம்
இ�க்�ற�. அதனால் ஒ� �ைற அங்ேக ெசன்�
அங்��ந்த ��ய தந்ைதயாைர�ம் ��ய தாயாைர�ம்
பாரத்்� வர ேவண்�ெமன்ற ஆைச இ�ந்த�. �ரடட்ா�
மாதமாதலால் நவராத்�ரி ஆரம்பமா�ற்�. என்
ஆ�ரியரிடம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� ஸரஸ்வ�
�ைஜக்� உத்தமதான�ரம் ெசன்ேறன். ெசல்�ம்ேபா�
ஆ�ரியர,் "ேபாய் நான்� நாள் இ�ந்��ட�் வா�ம்"
என்� ��னார.் பட�்ச�்ரத்�ல் நிகழ்ந்த கஷ்டங்கைளச்
�ல �னங்கேள�ம் நான் மறந்��க்கட�்ெமன்ப� அவர்
எண்ணம் ேபா�ம். 

�ஜயதச� 



ஸ ரஸ்வ� �ைஜக்� உத்தமதான�ரத்�ல்
இ�ந்ேதன்; ஊ�க்�ச ் ெசல்�ம்ேபா� அங்ேக �ல
நாடக்ள் தங்கலாெமன்�தான் எண்ணிேனன். ஸரஸ்வ�
�ைஜ ெசய்��ட�் ம�நாட ்காைல�ல் �னப் �ைஜ�ம்
ெசய்ேதன். �ஜயதச�யா�ய அன்� மாணாக்கரக்�க்�
�ேசஷமான �னம் அல்லவா? தங்கள் தங்கள்
ஆ�ரியரக்ளிடம் ��ய பாடத்ைத அன்� ெதாடங்�வ�
நம் நாட�் வழக்கம். �ள்ைளயவரக்ள் ைகயால் அன்�
ஒ� �ல் ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம்
எனக்� உண்டா�ற்�. "இவ்வள� நாடக்ள் அவரக்ேளா�
இ�ந்ேதாம். என்ைறக்� அவரக்ேளா� இ�ந்� பாடம்
ேகடக் ேவண்�ேமா அன்ைறயத் �னத்�ல் அவரக்ைளப்
�ரிந்� இ�ப்ப� நியாயம் அன்�. எப்ப�யாவ� இன்�
ேபாய் �ள்ைளயவரக்ைளப் பாரக்்க ேவண்�ம்" என்�
உ�� ெசய்�ெகாண்ேடன். 

என் ��ய தந்ைதயார ் �ல �னம் இ�ந்��ட�்ப்
ேபா�ம்ப� என்ைன வற்��த்�னார.் அவ�ம் ��ய
தாயா�ம் என்னிடம் அளவற்ற அன்� �ண்டவரக்ள்.
என்ைனக் க�ந்� ேகா�க்�ம் இயல்ைப அவரக்ளிடம்
கண்டேத இல்ைல. "சாமா, உன்ைனப் பாரத்்� ஆ�
மாதங்கள் ஆ�ன. நான் மா�ரம் வரலாம் வரலாெமன்�
இ�ந்ேதன். இங்ேக ேவைல அ�கமாக இ�க்�ற�.
அதனால் வர ��ய�ல்ைல . நீ வந்தாேய என்�
எவ்வளேவா சந்ேதாஷம் அைடந்ேதன். உடேன ேபாக
ேவண்�ெமன்� ெசால்��றாேய! நான்� நாள் பாடம்
ேகளா�டட்ால் என்ன நஷ்டம் வந்��டப் ேபா�ற�?"
என்� அவர ் ெசான்னார.் அவ்�ரில் அவர ் �ராம
�ன்�பாக இ�ந்தார.் அவ�க்�ப் பல ேவைலத்
ெதால்ைலகள் உண்ெடன்பைத நான் அ�ேவன். என்
��ய தாயா�ம் இ�ந்� ேபா�ம்ப� வற்��த்�னார.் 

"இங்ேக இ�ப்ப�ல் எனக்� ஆே�பம் ஒன்�ம்
இல்ைல . �ஜயதச�யா�ய இன்ைறக்�ப்
�ள்ைளயவரக்ள் ைகயால் ஏதாவ� �ஸ்தகம் வாங்�க்
ெகாண்டால் நல்லெதன்� ேதாற்��ற�. நான்



ம�ப��ம் வ��ேறன்" என்� �ைடெபற்�க்ெகாண்�
�ற்பக�ல் பட�்ச�்ரத்ைத ேநாக்�ப் �றப்படே்டன். 

பட�்ச�்ரத்�ற்� மாைல நா� மணியள�க்� வந்�
ேசரந்்ேதன். என்ைனக் கண்ட�டன்,. "ஏன் அதற்�ள்
வந்��ட�்ர?்" என்� ஆ�ரியர ்ேகடட்னர.் 

"இன்� �ஜயதச�; ஐயா�டம் ஏதாவ� ஒ�
�ஸ்தகம் ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ெமன்� எண்ணி
வந்��டே்டன்" என்ேறன். 

'க� �ர்ந்த �' 

உ டேன ஆ�ரியர ் அங்� வந்த ஒ�வரிடம், அந்த
�ட�்ல் �ைஜ�ல் ைவத்��ந்த ஏட�்ச ் �வ�களில்
ஒன்ைற எ�த்� வ�ம்ப� ெசான்னார.் அவர ்அங்ஙனேம
ஒன்ைற எ�த்� வந்� �ள்ைளயவரக்ளிடம் ெகா�த்தார.்
அைத அவர ் என்னிடம் அளித்தார.் நான் அைத �க்க
ஆவேலா� ெபற்�க்ெகாண்ேடன். "என்ன �ெலன்�
�ரித்�ப் பா�ம்" என்� அவர ்�றேவ, நான் பாரத்்ேதன்.
அ� ைநடதமாக இ�ந்த�. "ைநடதம் ப�த்தால் க��ைட
நீங்�ெமன்� ெபரிேயாரக்ள் ெசால்�வாரக்ள். உமக்�க்
க� இன்ேறா� நீங்��டட்�. இனிேமல் கவைலப்பட
ேவண்டாம்" என்� ஆ�ரியர ் ��யெபா��, எனக்�
ம�ரக்் �செ்ச�ந்த�. நான் பல �தமான
கஷ்டங்க�க்� உள்ளாவைத அ�ந்த அவர,் என்
மனத்�ல் அவற்றால் �ன்பம் உண்டா���க்�ம்
என்பைத உணரந்்��ந்தார.் அதனால்தான் அன்�
அவ்வா� எனக்� ஆ�தல் ��னார.் உண்ைம
அன்�ைடயார ் ெசால்�ம் வாரத்்ைதக�க்�ப் பயன்
இல்லாமற் ேபா�மா? 

"மா�ரத்�ல் ஐயா�டம் �த�ல் ெபற்�க்
ெகாண்ட� ைநடதந்தான். அப்ெபா�ேத இந்த மா�ரி
எண்ணிேனன்" என்� நான் ெசான்ேனன். �ற�
ைநடதத்���ந்� �ல ெசய்�டக்ைள ஆ�ரியர்
�ன்னிைல�ல் ப�த்ேதன். அதனால் எனக்� உண்டான
��ப்� �க அ�கம். அ�வைர�ல் ஒவ்ெவா� வ�ஷ�ம்



�ஜயதச� வந்� ேபாய்க்ெகாண்�தான் இ�ந்த�.
ஆனால், அந்த வ�ஷத்� �ஜயதச��ல், நான் என்
ஆ�ரியர ் ைகப்பட ஒ� �ஸ்தகம் ெபற்�ப் ப�த்த
பாக்�யம் �ைடத்த�. அதனால் அதற்� ஒ� தனி
�ேசஷம் இ�ந்த�. 

உச�்ஷ்ட கணப� தரிசனம் 

ச ேவரிநாத �ள்ைள�ம் நா�ம் பாடம் ேகட�்
வந்ேதாம். �ம்பேகாணத்�ற்� ஒ� �ைற யாவ�ம்
ெசன்� �யாகராச ெசட�்யாைரக் கண்� ேப�
இ�ந்��ட�் வந்ேதாம். அவ�ம் �ல �ைற
பட�்ச�்ரத்�ற்� வந்� ெசன்றார.் ஒ� நாள் சத்��ற்றம்
ேகா��க்�ச ் ெசன்� தரிசனம் ெசய்ேதாம். அங்ேக
அம்�ைக தவம்�ரிந்� இைறவன் �ரசன்னமானெபா��
த��க் ெகாண்டதாக ஓர ் ஐ�ஹ்ய�ண்�. அங்ஙனம்
த��ய ��க்ேகாலத்�ல் ஒ� �க்�ரகம் அங்ேக
இ�க்�ன்ற�. அைத�ம் தரி�த்ேதாம். அங்ேக ஆலய
வாச�ல் உச�்ஷ்ட கணப��ன் ேகா�ல் ஒன்�
இ�க்�ற�. அந்த �ரத்்�ைய உபாஸைன ெசய்தால்
நல்ல வாக்� உண்டா�ெமன்� ெபரிேயாரக்ள் �றக்
ேகட�்�க்�ேறன். ஆதலால், மனத்�ல் அந்த
நிைன�டேன அப்ெப�மாைன வணங்�ேனன். 

ேகாட்�ரில் �பாவளி 

�ரடட்ா� மாதம் ேபாய் ஐப்ப� மாதம் வந்த�.
�பாவளி அ��க்ெகாண்��ந்த�. என் தாய்-
தந்ைதயைர�ம் �ழந்ைதயாக இ�ந்த தம்�ைய�ம்
பாரக்்க ேவண்�ெமன்ற ஆைச எ�ந்த�. �பாவளிக்�ப்
ேபாய் என் ெபற்ேறாரக்ேளா� இ�ந்��ட�்
வரலாெமன்� எண்ணிப் �ள்ைள யவரக்ளிடம் என்
க�த்ைதச ்ெசான்ேனன். 

"அப்ப�ேய ெசய்யலாம்" என்� அவர ் அ�ம�
அளித்தார.் �றப்ப�ம்ெபா�� இரண்� பட�்க் கைர
அங்கவஸ்�ரங்கைள வ��த்� என்னிடம் ெகா�த்�,
"�பாவளி�ல் உபேயாகப்ப�த்�க்ெகாள்�ம்.



ெசௗக்�யமாகத் �பாவளி ஸ்நானம் ெசய்�, �ல நாள்
தங்��ட�், அப்ப�ேய மா�ரத்�ற்� வந்��டலாம்.
நான் �பாவளிக்� அங்ேக ெசல்வதாக
எண்ணி��க்�ேறன்" என்றார.் 

அவ�ைடய அன்ைப அ�ந்� நான் �யந்ேதன்; நான்
அந்த அங்கவஸ்�ரங்கைளப் பணி�டன் ஏற்�
�ைடெபற்�க்ெகாண்� �றப்படே்டன். 

'ேகாட�் ெரன்ப� பாடல் ெபற்ற �வஸ்தல�ம்,
ஹரதத்த �வாசாரியரவர ் க�ைடய அவதார
ஸ்தான�மா�ய கஞ்ச��க்�க் �ழக்ேக, கார ் காத்த
ேவளாளரக்�க்� ஆ�ரியரக்ளா�ய ேசா�யப்
�ராமணரக்ள் வ�க்�ம் ���க்� ேமற்ேக ச��த்�
உள்ள�. அதன் ெபயர ் ேகாைடெயன்� ெசய்�டக்ளில்
வழங்�ம். 

கஞ்ச�ர,் ���, மண�ர ் �த�ய இடங்களில்
மா� மா�த் தங்�வந்த என் தந்ைதயார ் அப்ேபா�
ேகாட�்ரில் என் ��ய தாயார ் (தாயாரின் தங்ைக)
�ட�்ல் இ�ந்தார;் �லா மாதமாதலால் கா�ரி ஸ்நானம்
ெசய்ய எண்ணி என் ெபற்ேறாரக்ள் அங்ேக இ�ந்தனர.்
�ரிய �ைல���ந்� என் பாடட்னா�ம் வந்��ந்தார.்
ேகாட�்ரில் கா�ரி உத்தரவா�னியாகச ் ெசல்�ற�.
அதனால் பலர ் அங்ேக ஸ்நானம் ெசய்வதற்�
வ�வாரக்ள். நான் அங்ேக ேபான� பல ேபைர�ம்
ஒ�ங்ேக பாரப்்பதற்� அ��லமாக இ�ந்த�. யாவ�ம்
என்�ைடய ே�ம சமாசாரத்ைத�ம் கல்�
அ���த்�ைய�ம் பற்� �சாரித்தாரக்ள். நான்
ெகாண்� ேபா��ந்த அங்க வஸ்�ரங்கைளப் பாரத்்த
என் தந்ைதயார ் �க்க ��ப்�ைய அைடந்தார.் என்
தாயா�க்ேகா அவைரக் காட�்�ம் அ�க சந்ேதாஷம்
உண்டா�ற்�. "என்னேவா, பகவான்தான்
காப்பாற்றேவ�ம். எங்களால் ஒன்�ம் ��யாெதன்�
ெதரிந்� இப்ப� ஒ� நல்லவைரக் ெகாண்�வந்�
�ட�்�க்�ற�, அவர ்��ைபதான்" என்� அவர ்ெசால்�
உளம் �ரித்தார.் 



�பாவளி ஸ்நானம் ெசய்ேதன். என் ஆ�ரியர்
அன்�டன் அளித்த அங்க வஸ்�ரங்கைளத் தரித்�க்
ெகாண்ேடன். அப்ேபா� எனக்� ஒ� தனி ம�ழ்ச�்
உண்டா�ற்�. 

ஒ� கனவான் 

ேகா ட�்ரில் இ�ந்தேபா� பல ேபர ் என்ைனப்
பாரத்்�ப் �ள்ைளயவரக்ைளப் பற்� �சாரித்தாரக்ள்.
அேநகமாக யாவ�ம் அவைரப் பாராட�்னாரக்ள்.
உலகத்�ல் எல்ேலா�ம் ஒேர �தமான அ�ப்�ராயம்
உைடயவரக்ளாக இ�க்�றாரக்ளா? நல்லைத
நல்லெதன்� ெசால்பவரக்�க்� ந��ல் அைதக்
ெகடட்ெதன்� ெசால்பவரக்�ம் இ�க்கத்தான்
இ�க்�றாரக்ள். ஒ� நாள் என் தகப்பனா�க்�த் ெதரிந்த
ஒ�வர ் வந்��ந்தார.் ெந�ேநரம் ேப�க்
ெகாண்��ந்தார.் "உங்கள் �ள்ைள என்ன ெசய்�றான்?"
என்� �சாரித்தார.் என் தந்ைதயார,் "த�ழ் ப�க்�றான்"
என்� ெசான்னார.் அவர ் ஏேதா ஆசச்ரியத்ைதக்
ேகடட்வைரப் ேபாலத் ��க்�ட�், "என்ன? த�ழா!" என்�
��னார.் அேதா� அவர ் நிற்க�ல்ைல . "த�ைழயா
ப�க்�றான்! இங்��ஷ் ப�க்கக் �டாதா? ஸம்ஸ்��தம்
ப�க்கலாேம? இங்��ஷ் ப�த்தால் இகத்�க்� லாபம்;
ஸம்ஸ்��தம் ப�த்தால் பரத்�க்� லாபம். த�ைழப்
ப�த்தால் இரண்�க்�ம் லாபம் இல்ைல " என்� அவர்
ேம�ம் தம் க�த்ைத �ளக்�னேபா� எனக்�க்
�க்�வாரிப் ேபாடட்�. 

அவ்வள� அ�ைமயான அ�ப்�ராயத்ைதச்
��தாவ� ேயாசைன �ல்லாமல் ெசால்ல �ன்வந்த
அந்தப் ேபரவ்� யாெரன்� அ�ய எனக்� ��ப்பம்
உண்டா�ற்�. அவர ் ேபான�டன் நான் �சாரித்ேதன்.
பாவம்! அவ�க்� இங்��ஷ�ம் ெதரியா�:
ஸம்ஸ்��த�ம் ெதரியா�; த�ழ் ெதரியேவ ெதரியா�.
ஆகேவ அவர ் க�த்�ப்ப� அவேர இகபர �கத்�க்�
ேவண்�யைதத் ேதட�ல்ைல ெயன்� ெதரிய வந்த�.
'வாய் �ளித்தேதா மாங்காய் �ளித்தேதா!' என்�



ேயாசைன இல்லாம�ம், �றர ் மனம் �ண்ப�ேம
என்பைதத் ெதரிந்�ெகாள்ளாம�ம், தமக்� இந்த
அ�ப்�ராயத்ைதக் �ற என்ன த�� இ�க்�றெதன்�
ஆேலா�யாம�ம் வாய்க்� வந்தைத, "என் அ�ப்�ராயம்
இ�" என்� ெசால்�ம் கனவான்கைளச ் சந்�க்�ம்
ேபாெதல்லாம் எனக்�க் ேகாட�்ரில் கண்ட மனிதர்
ஞாபகம் உண்டா�ற� - 

ஜ்வர ேநாய் 

ேகா ட�்ரில் ஒன்றைர மாதம் இ�ந்ேதன்.
�பாவளியான �ல நாளில் எனக்�க் க�ைமயான ஜ்வரம்
வந்��டட்�. �க�ம் �ரமப்படே்டன். அவ்�ரி��ந்த
சக்கரபாணி என்ற ஒ� பரிகாரி ைவத்�யம் பாரத்்தார.்
"கண்காணாமல் ெசௗக்�யமாக இ�ந்� வந்த �ழந்ைத
இங்ேக வந்த�டன் நம்�ைடய �ர�ரஷ்்டம் அவைன�ம்
��த்�க் ெகாண்ட�" என்� என் தாயார ்அ�தார.் 

�பாவளிக்�ப் �ன் நான் மா�ரம் ெசல்லாைமயால்
என் ஆ�ரியர ் �க�ம் கவைலப்பட�்க் ேகாட�்�க்�
ம�ஷ்யரக்ைள அ�ப்� �சாரித்� வரச ் ெசான்னார.்
நான் ேநாய்வாய்ப்படட்� ெதரிந்� ெபரி�ம் வ�ந்�னார.்
அ�க்க� அவரிட��ந்� யாேர�ம் வந்� என் ேதக
ஸ்��ையப்பற்� அ�ந்�ெகாண்� ெசன்றனர.்
"அன்ெபன்றால் இ�வல்லவா அன்�!" என்� ஊரினர்
ஆசச்ரியப் படட்னர.் 
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தி�வாவ��ைற� கா�சிக� 
மா ரக்� மாதக் கைட��ல் எனக்� ஜ்வர ேநாய்

�ற்�ம் நீங்�ற்�; ஆ��ம் ��� பல�னம் மாத்�ரம்
இ�ந்� வந்த�. �ள்ைளயவரக்ளிடம் ேபாக
ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் வர வர அ�கமா�ற்�. அவர்
பட�்ச�்ரத்�க்�ப் �றப்ப�ைக�ல், �ப்�ரமணிய
ேத�கர ்��வாவ��ைறக்� வந்� அங்�ள்ள பல�க்�ப்
பாடம் ெசால்� வரேவண்�ெமன்� கடட்ைள�டட்ைத



அ�ந்த நான், அவர ் ��வாவ��ைற�ல்
வந்��ப்பாெரன்ேற எண்ணிேனன்; ஆ��ம் ஒ�ேவைள
வாராமல் மா�ரத்�ேலேய இ�க்கக்��ெமன்ற
நிைன�ம் வந்த�. 

என் சந்ேதகத்ைத அ�ந்த என் தந்ைதயார ் தாேம
��வாவ��ைற ெசன்� என் ஆ�ரியர ் இ�க்�ம்
இடத்ைத அ�ந்� வ�வதாகச ் ெசால்�ப் �றப்பட�்ச்
ெசன்றார.் 

தந்ைதயார் �சாரித்� வந்த� 

��வாவ��ைறக்�ச ் ெசன்ற தந்ைதயார ் அங்ேக
�வாலயத்�ல் � �மாரசா�த் தம்�ராைனச ்சந்�த்தார.்
தம்�ரா�க்�ம் தந்ைதயா�க்�ம் பழக்கமாதலால்
அவரிடம் என் தந்ைதயார ் �ள்ைளயவரக்ைளப் பற்�
�சாரித்தார.் �ள்ைளயவரக்ள் மா�ரத்�ல்
இ�ப்பதாக�ம் ைத மாதம் நைடெப�ம் �� �ைஜக்�
அவ�யம் ��வாவ��ைறக்� வரக்��ெமன்�ம்
தம்�ரான் ��யேதா� என் ேதக ஸ்��ையப் பற்��ம்
�சாரித்தார.் 

�ஷயத்ைதத் ெதரிந்�ெகாண்ட என் தந்ைதயார்
�ரிய �ைல வந்� அைத எனக்� அ��த்�, "��
�ைஜக்� இன்�ம் �ல நாடக்ேள இ�க்�ன்றன.
இப்ேபா� நீ மா�ரம் ேபானால் ம�ப��ம்
�ள்ைளயவரக்ேளா� ��வாவ��ைறக்�
வரேவண்���க்�ம். ��வாவ��ைறக்ேக ��
�ைஜ�ன் ெபா�ட�் அவரக்ள் வ�வதால் நீ�ம்
அப்ேபா� அங்ேக ேபாய் அவரக்�டன்
ேசரந்்�ெகாள்ளலாம்" என்றார.் நான் அவ்வாேற ��
�ைஜைய எ�ரே்நாக்���ந்ேதன். 

கண்ட காட்�கள்        

ைத மாதத்�ல் அ�வ� நடச்த்�ரத்�ல்
��வாவ��ைற ஆ�ன ஸ்தாபகரா�ய � நம�வாய
�ரத்்��ன் �� �ைஜ நைடெப�ம். �� �ைஜ நாளன்�



காைல�ல் நான் என் ��ய தாயார ் �மாரர்
ேகாபாைலயர ் என்பவைர உடன் அைழத்�க்ெகாண்�
��வாவ��ைற வந்� ேசரந்்ேதன். நான் �ன்� பாரத்்த
��வாவ��ைறயாக அவ்�ர ் அப்ேபா�
காணப்பட�ல்ைல. �� �ைஜ, �� �ைஜெயன்�
அய��ள்ள �ராமத்�னர ் �க�ம் �றப்பாகப்
ேப�க்ெகாள்வைதக் ேகடட் எனக்�, அந்தத் ��நாள் ஒ�
ெபரிய உத்ஸவமாக நைடெப�ெமன்ற க�த்� மாத்�ரம்
இ�ந்த�. ஆனால், அன்� நான் கண்ட காட�்கள் என்
க�த்�க்� எவ்வளேவா அ�கமாக �ளங்�ன. 

எங்ேக பாரத்்தா�ம் ெப�ங்�டட்ம்.
த�ழ்நாட�்�ள்ள ஜனங்களில் ஒவ்ெவா�
வைகயாைர�ம் அங்ேக கண்ேடன். நால்வைக
வ�ணத்�ன�ம், பாண்� நாடட்ார,் ேசாழ ேதசத்�னர்
�த�ய ெவவ்ேவ� நாட�்ன�ம் வந்��ந்தனர.்
�த்�வான்களில் எத்தைன வைக�னர!் சங்�த
�த்�வான்களில் �ற்�க் கணக்கானவரக்ைளக்
கண்ேடன். அவரக்ளில் கைத
பண்�பவரக்�ம்,வாய்ப்பாட�்ப் பா�பவரக்�ம்,
�ைண, �ல்லாங்�ழல், ேகாட�் வாத்�யம், ��ல்
�த�ய வாத்�யங்களில் ைக ேதரந்்தவரக்�ம்
இ�ந்தனர.் ஸம்ஸ்��த �த்வான்களில் தனித்தனிேய
ஒவ்ெவா� சாஸ்�ரத்��ம் கைர கண்டவரக்ள்
அங்கங்ேக தங்� இ�ந்தனர.் ேவதாத்�யயனம்
ெசய்தவரக்ள் ேகாஷ்� ேகாஷ்�யாக ேவத பாராயணம்
ெசய்தப� ஆலயத்��ம் �ற இடங்களி�ம் இ�ந்தனர.்
ேதவாரங்கைள இன்னிைசப் பண்�டன் ஓ�ம் இைச
வாணரக்ள் ��� �த்�ரா� தாரணத்ேதா� �கத்�ேல
ஒ� வைகயான ேதஜ� �ளங்க மனத்ைதக் கவ�ம்
ேதவாரம் �த�யவற்ைற ஓ�க்ெகாண்� இ�ந்தனர.் 

பல இடங்களி��ந்� தம்�ரான்கள் வந்��ந்தனர.்
மடத்� �க்�ய �ஷ்யரக்ளா�ய தக்க கனவான்கள் பலர்
காணிக்ைகக�டன் வந்��ந்தனர.் மற்றச்
சந்தரப்்பங்களில் தங்கள் ஞானா�ரியைரத் தரி�க்க
இயலா�டட்ா�ம் வ�ஷத்�க்� ஒ� �ைற �� �ஜா



�னத்தன்� தரி�த்�ப் �ரசாதம் ெபற்�ச ் ெசல்வ�ல்
அவரக்�க்� ஒ� ��ப்� இ�ந்� வந்த�. �
�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய அன்� நிரம்�ய ெசாற்கள்
அவரக்ள் உள்ளத்ைதப் �ணித்� இ�த்தன. த�ழ்நாட�்ல்
ெதன்ேகா��ல் இ�ந்தவரக்�ம் இந்தக் �� �ைஜ�ல்
வந்� தரி�ப்பைத ஒ� �ரதமாகக் ெகாண்��ந்தனர.்
அவரவரக்ள் வந்த வண்�கள் அங்கங்ேக
நி�த்தப்பட�்�ந்தன. ��ம்ப ச�தமாகப் பலர்
வந்��ந்தாரக்ள் - 

அன்னதானம் 

�� �ஜா காலங்களில் அன்னதானம் �கச ்�றப்பாக
நைடெப�ம். யார ் வரி�ம் அன்னம்
அளிக்கப்ப�ெமன்பதற்� அ���யாக மடத்�ல்
உத்ஸவத்�ன் �தல் நாள் அன்னக் ெகா� ஏற்�வாரக்ள்.
பல வைகயான பரேத�க�ம் ஏைழ ஜனங்க�ம் அங்ேக
வந்� ெந�நாடக்ளாகக் காய்ந்� ெகாண்��ந்த தங்கள்
வ�றார உண்�, உள்ள�ம் உட�ம் �ளிரந்்�
வாழ்த்�வாரக்ள். �ராமண ேபாஜன�ம் �ைறவற
நைடெப�ம்.  

ெத�த் ெத�வாக �� �டாகக் �� �ைஜ�ன்
�மரிைச �ளங்�ய�. அவ்�ரி�ள்ளவரக்ள் தங்கள்
தங்கள் �ட�்ல் �ேசஷம் நடப்பைதப் ேபான்ேற
மா�ைலகளா�ம் ேதாரணங்களா�ம் ��கைள�ம்
ெத�க்கைள�ம் அலங்கரித்��ந்தனர.் ��ந்�னரக்ைள
வரேவற்� உண்�த்தனர.் �� �ைஜ. மடத்�ல் மாத்�ரம்
நிகழ்வதன்�: ��வாவ��ைறக்ேக ெசாந்தமான
��நாள் அ�. ஒ� வைக�ல் த�ழ்நாட�்க்ேக
உரியெதன்�ம் ெசால்லலாம். 

த�ழ்நாட�்�ள்ள பல�ம் அத்��நாளில் அங்ேக ஒன்�
�� ஆனந்த�ற்றாரக்ள். 

ஸ்தல �ேசஷம் 



��வாவ��ைற��ள்ள மடம் �கச்
�றப்�ைடயதா��ப்ப� அவ்��க்� �க்�யமான
ெப�ைம. அதேனா� இயல்பாகேவ அ� ேதவாரம் ெபற்ற
ஸ்தலம். ��ஞான சம்பந்த �ரத்்� நாயனார ் தம்
தந்ைதயார ் ெசய்த ேவள்�க்காக ஆ�ரம் ெபான்
�வெப�மானிட��ந்� அத்தலத்�ல் ெபற்றனர.்
அதனால் அங்ேக உள்ள �யாகராச �ரத்்�க்� ஸ்வரண்த்
�யாகெரன்ற ெபயர ்வழங்�ம். 

ஸ்வா��ன் ��நாமம் மா�லாமணி ெயன்ப�;
அம்�ைக�ன் ��நாமம் அ�ல்ய�சநாய�ெயன்ப�.
ஒ� �ைற அம்�ைக �வாக்ைஞயால் அங்ேக ப� வ�வம்
ெகாண்�வந்� அங்�ள்ள �ரத்்தத்�ல் ஸ்நானம் ெசய்�
அப்ப� வ�வம் நீங்கப் ெபற்றைம�ன் அத்தலத்�ற்�க்
'ேகா�க்�', 'ேகாக�' என்�ம் ெபயரக்ள் வழங்�ம்.
அம்�ைக தன் �ய�பம் ெபற்ற காலத்�
அப்�ராட�்ையச ் �வெப�மான்
அைணத்ெத�ந்தாெரன்ப� �ராண வரலா�. அதற்�
அைடயாளமாக அைணத்ெத�ந்த நாயகெரன்ற
��நாமத்ேதா� ஒ� �ரத்்� அங்ேக
எ�ந்த�ளி��க்�றார.் உத்ஸவத்�ல் �ரத்்தங்ெகா�க்க
எ�ந்த��பவர ்அம்�ரத்்�ேய. 

அத்தலத்�ன் ஆலயத்�ல் பல அரச மரங்கள்
உள்ளன. அைவ பட�ம் அர�. மண்டபத்�ன் ேம�ம்
ம��ன் ேம�ம் படரந்்��க்�ம். தல ���ம் அந்த
அரேச; அதனால் அதற்� 'அரசவனம்' என்ற காரணப்
ெபயர ்உண்டா�ற்�. �றந்த �த்த�ம் நாயன்மாரக்�ள்
ஒ�வ�மா�ய ���லர ் இத்தலத்�ல் தவம் �ரிந்�
��மந்�ரத்ைத அ�ளிச ்ெசய்தனர.் ஆலயத்��ள் அவர்
எ�ந்த�ளி��க்�ம் ேகா�ல் ஒ� �ைகையப் ேபான்ற
ேதாற்ற�ைடய�. 

மடத்ைதச ் சாரந்்த ஓரிடத்�ல்
��மாளிைகத்ேதவெரன்�ம் �த்த�ைடய ஆலயம்
உண்�. ேபாகரின் �ஷ்ய�ம் ���ைசப்பாப்
பா�யவரக்�ள் ஒ�வ�மா�ய அவர ்ஒ� சமயம் அந்தக்



ேகா�ல் ம�ல்களின் ேம�ள்ள நந்�
உ�வங்கைளெயல்லாம் உ�ர ் ெபறச ் ெசய்� ஒ�
பைகயரசேனா� ேபார�்ரிய அ�ப்�னாெரன்ப�
பைழய வரலா�. அ� �தல் அந்த ஆலய ம��ன் ேமல்
நந்�கேள இல்லாமற் ேபா�னவாம். 

அங்ேக ஸ்வா� சந்நி���ள்ள ரிஷபம் �கப்
ெபரிய�. 'படரந்்த அர� வளரந்்த ரிஷபம்' என்� ஒ�
பழெமா� அந்தப் பக்கங்களில் வழங்��ற�. 

அந்த ஆலயம் ��வாவ��ைற மடத்�ன்
நிரவ்ாகத்�க்� உடப்டட்�. இயல்பாகேவ �றப்�ள்ள
அந்த ஆலயம் ஆ�ன சம்பந்தத்தால் �ன்�ம்
�றப்�ைடயதாக �ளங்��ற�. 

உத்ஸவச ்�றப்� 
�� �ைஜ நைடெப�ம் காலத்�ல் இந்த

ஆலயத்��ம் ரேதாத்ஸவம் நைடெப�ம். உத்ஸவம் பத்�
நாள் �க�ம் �மரிைசயாக நிக�ம். ரதசப்த�யன்�
�ரத்்தம். ெப�ம்பா�ம் ரதசப்த��ம் �� �ைஜ�ம்
ஒன்ைறெயான்� அ�த்ேத வ�ம்: �ல வ�ஷங்களில்
இரண்�ம் ஒேர நாளில் வ�வ�ம் உண்�. ஒவ்ெவா�
நா�ம் காைல��ம் மாைல��ம் � ேகா�த்�சர்
���ல் ���லா வ�வார.் அப்ெபா�� ஆ�னகரத்்தர்
பரிவாரங்க�டன் வந்� உத்ஸவம் ஒ�ங்காக
நைடெப�ம்ப� ெசய்�ப்பார.் �யாகராஜ �ரத்்��ன்
நடன�ம் உண்�. அதற்�ப் 'பந்தரக்் காட�்ெயன்�
ெபயர.் ஆலயத்�ல் உத்ஸவ�ம், மடத்�ல் �� �ைஜ�ம்
ஒ�ங்ேக நைடெப�வ� ஒ� �றப்பாகேவ இ�க்�ம்.
அய�ரி��ந்� வ�பவரக்�ைடய கண்கைள�ம்
உள்ளத்ைத�ம் கவரவ்தற்� உரிய பல �ேசஷங்கள்
அவ்�ரண்� நிகழ்ச�்க�ம் காரணமாக அைமந்தன.
�வபக்� �ள்ளவரக்ள் ஆலய உத்ஸவத்�ேல
ஈ�படட்னர.் ஞானா�ரிய பக்� உைடயவரக்ள், �� �ஜா
�ேசஷங்களில் ஈ�படட்னர.் இரண்�ம் உைடயவரக்ள்
"எல்லாவற்ைற�ம் ஒ�ங்ேக தரி�த்� இன்��வதற்�ப்



பல ேதகங்க�ம்,பல கண்க�ம் இல்ைலேய!" என்�
வ�ந்�னாரக்ள். 

சாப்பா� 

நா ன் ��வாவ��ைற ���ல் �ைழந்த� �தல்
அங்�ள்ள ஆரவார�ம் நான் கண்ட காட�்க�ம்
என்ைனப் �ர�க்கச ் ெசய்தன. ஒவ்ேவாரிடத்��ம்
உள்ளவற்ைற நின்� நின்� பாரத்்ேதன். அந்தக்
�டட்த்�ல் �ள்ைளயவரக்ள் இ�க்��டத்ைத நான்
எங்ேக கண்���ப்ப�? என்�டன் வந்தவைர�ம்
அைழத்�க்ெகாண்� ெத�த் ெத�வாக அைலந்ேதன்.
எங்கள் கண்க�ம் அைலந்தன. பன்னிரண்� மணி
வைர�ல் �ற்�ச ்�ற்�க் கால் வ� கண்ட�; வ�ற்��ம்
ப� �ண்�ய�. சாப்�ட�்�ட�்ப் �ற�
பாரக்்கலாெமன்� எண்ணிப் ேபாஜன சாைலக்�ப்
ேபாேனாம். 

அேடயப்பா! எத்தைன �டட்ம்! என்ன இைரசச்ல்!
என்ன சாப்பா�! எங்க�க்� அந்தக் �டட்த்�ல் இடம்
�ைடக்�ேமா என்ற சந்ேதகம் வந்��டட்�. காைல�ல்
ஒன்ப� மணி �தல் அன்னதானம் நடந்�ெகாண்ேட
இ�ந்த�. நாங்கள் ேபானேபா�ம் �டட்த்�ற்�க்
�ைறேவ�ல்ைல. ெமல்ல இடம் ��த்�ச்
சாப்��வதற்�ள் �க�ம் �ண்டா�ப் ேபாேனாம். அந்த
உண�ன் ���யால் சாப்�டட் �ற�ம் ���
�ரமப்படே்டாம். 

ம�ப��ம் ஆ�ரியைரத் ேத�ம் ேவைலையத்
ெதாடங்�ேனாம். சாப்�டட் �ரமத்தால் காைல�ல்
ேத�யேபா� இ�ந்த ேவகம் எங்க�க்� அப்ேபா�
இல்ைல. ெமல்ல ஒவ்ெவா� ெத�வாகச ் �ற்�ேனாம்.
இைட�ைடேய காண்ேபாைர, '�ள்ைளயவரக்ள் எங்ேக
தங்� இ�க்�றாரக்ள்?" என்� ேகடே்பாம். "அவரக்ள்
எங்�ம் இ�ப்பாரக்ள்; பண்டார ஸந்நி�கேளா�
ஸல்லாபம் ெசய்� ெகாண்��ப்பாரக்ள்; �த்�வான்கள்
�டட்த்�ல் இ�ப்பாரக்ள், இல்லா�டட்ால்



மாணாக்கரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்�க்
ெகாண்��ப்பாரக்ள்" என்� �ைட ��வர.்
"மாணாக்கரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்வாரக்ள்" என்பைதக்
ேகட�்ம்ேபா� எனக்� ஒ��தமாக ேவதைன
உண்டா�ம். அந்தக் �டட்த்�ல் நாம் ேசராமல் இப்ப�
நாம் தனிேய �ரிந்�ெகாண்� இ�க்�ேறாேம!' என்ற
நிைன� எ�ம். உடேன கால�ைய ேவகமாக
எ�த்�ைவப்ேபன். 

�ள்ைளயவர் கைளக் கண்ட� 

கைட��ல், ெதற்� ���ல் மடத்�க்
காரியஸ்தரா�ய நமச�்வாய �த�யாெரன்பவர்
�ட�்த் �ண்ைண�ல் என் ஆ�ரியர ்அமரந்்��ந்தைதக்
கண்ேடன். அவர ் பக்கத்�ல் �ல கனவான்க�ம்
தம்�ரான்க�ம் இ�ந்தாரக்ள். எல்ேலா�ம் �க�ம்
சந்ேதாஷமாகப் ேப�க்ெகாண்� இ�ந்தனர.்
�ள்ைளயவரக்ள் என்ைனக் கண்ட�டன், "எப்ெபா��
வந்�ர?் ஆகாரம் ஆ�ற்றா? ேதக ெசௗக்�யம் எப்ப�
இ�க்�ற�?" என்� அன்� த�ம்ப �சாரித்தாரக்ள். நான்
ப�ல் ெசான்ன�டன், "உடம்� இைளத்��க்�ற�.
இன்�ம் ஏதாவ� ம�ந்� சாப்����ேரா?" என்றார.்
"இல்ைல " என்ேறன். �ற� என் தாய் தந்ைதயைரப் பற்�
�சாரித்தனர.் 

"�� �ைஜைய இ�வைர�ல் நீர்
பாரத்்த�ல்ைலேய?" என்� ேகடட்ார.் 

"இல்ைல " என்ேறன். 

"இந்த மா�ரி �ேசஷம் எங்�ம் இரா�. எல்லாம்
ஸந்நிதானத்�ன் ெப�ைம�னா�ம் ெகாைட�னா�ேம
நடக்�ன்றன." 

ஸந்நிதானெமன்ற� ஆ�னத் தைலவரா�ய �
�ப்�ரமணிய ேத�கைர. 

"இனிேமல் பாடம் ேகடக் வரலாம் அல்லவா?" 



"நான் காத்�க்ெகாண்� இ�க்�ேறன்." 

*�� �ைஜயான�டன் மா�ரத்�ற்�ப் ேபாேவன்.
அங்ேக ேபான�டன் பாடம் ஆரம்�க்கலாம்" என்�
ஆ�ரியர ் ��யேபா� என் உள்ளம் �ளிரந்்த�. பாடம்
ேகடப்�ல் எனக்� இ�க்�ம் ஆவைலப்
�லப்ப�த்�வதற்� �ன்ேப பாடம் ெசால்வ�ல்
தமக்�ள்ள �ரத்ைதைய அவர ்�லப்ப�த்�னார.் 

நான் �ள்ைளயவரக்�டன் இ�ந்� அங்ேக நிக�ம்
சம்பாஷைணகைளக் கவனித்� வந்ேதன். பல
கனவான்கள் வந்� வந்� ேப��ட�்ச ் ெசன்றாரக்ள்.
ஐந்� மணியள�க்� ஆ�ரியர ் மடத்�ற்�ச ் ெசன்றார.்
நா�ம் அவர ் �ன் ெசன்ேறன். எ�ேர வந்தவரக்ள்
யாவ�ம் அவைரக் கண்ட�டன் ஒ�ங்� நின்� �க
மலரச்�்யால் தம் அன்ைப ெவளிப்ப�த்�னர.்
உடக்ாரந்்��ந்த தம்�ரான்கள் அவைரக் கண்ட�ம்
எ�ந்� நின்� வரேவற்றாரக்ள். அங்ேக �மாரசா�த்
தம்�ரா�ம், பரம�வத் தம்�ராெனன்பவ�ம் இ�ந்தனர.்
அவரக்ள் �ள்ைளயவரக்ேளா� ேப�க்ெகாண்ேட
மடத்�ன் �ழக்ேக இ�ந்த �ளத்�ன் கைர��ள்ள
(இப்ேபா� �ளம் �ரந்்� �டட்�) �ைழச ்ச�கண்�க்�ச்
ெசன்� அமரந்்தனர.் எல்ேலா�ம் த�ழ் சம்பந்தமாக�ம்
மடத்�ன் சம்பந்தமாக�ம் பல �ஷயங்கைளப்
ேப�க்ெகாண்� இ�ந்தனர.் 

கா�க் கலம்பகம் 

இன்� நல்ல நாள். ஐயா�டம் நல்ல த�ழ் �ல்
ஒன்ைறப் பாடம் ேகடக் ேவண்�ெமன்ற ஆைச
உண்டா�ற�" என்� �மாரசா�த் தம்�ரான்
ெசான்னார.் 

"ேகடக்லாேம" என்� ெசால்லேவ, அவ�ம் பரம�வத்
தம்�ரா�ம் கா�க் கலம்பகம் ேகடக்
ேவண்�ெமன்றாரக்ள். 



"கா�ச ் சா�க்� �ன் கா�க் கலம்பகம் நடப்ப�
ெபா�த்தேம" என்� ஆ�ரியர ்��னார.் 

எனக்� �த�ல் �ஷயம் �ளங்கா �டட்ா�ம் �ற�
�சாரித்�த் ெதரிந்� ெகாண்ேடன். பரம�வத் தம்�ரான்
�ல வ�ஷங்கள் கா��ல் இ�ந்தவர.்
அத்தைகயவரக்ைளக் 'கா�ச ் சா�ெயன்� அைழப்ப�
மடத்�ச ்சம்�ரதாயம். 

கா�க் கலம்பகத்ைத நாேன ப�த்ேதன். அந்தப்
ெபரிய �� �ைஜ �ழா�ல் ெவளி�ல் அங்கங்ேக
வாத்�ய ேகாஷங்க�ம் ெகாண்டாடட்ங்க�ம்
ஸந்ேதாஷ ஆரவாரங்க�ம் நிரம்���க்க, நாங்கள் ஒ�
�ளத்தங்கைர�ல் ��ய ச�கண்��ல் கா� மாநகரச்்
�றப்ைப�ம், கங்ைக�ன் ெப�ைமைய�ம் �
��வநாதர� க�ணா �ேசஷத்ைத�ம் கா�க்
கலம்பகத்�ன் �லம் அ�ப�த்�க் ெகாண்��ந்ேதாம்.
� �மர ��பர �வா�கள் வாக்கா�ய அக்கலம்பகம்,
ெசாற்�ைவ-ெபா�ட�்ைவ நிரம்�ய�. �ல காலமாகப்
�ள்ைளயவரக்ைள�ம் த�ழ்ப் பாடத்ைத�ம் �ட�்ப்
�ரிந்��ந்த எனக்�, அன்� �ள்ைளயவரக்ைளக் கண்ட
லாபத்ேதா� பாடம் ேகட�்ம் லாப�ம் ேசரந்்�
�ைடத்த�. 

இர� எட�் மணி வைர�ல் அந்தப் �ரபந்தத்ைதக்
ேகடே்டாம். ஐம்ப� பாடல்கள் நைடெபற்றன. �ற�
அவரவரக்ள் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� ெசன்றாரக்ள்.
�ள்ைளயவரக்ள், ெதற்� ���ல் தாம் தங்���ந்த
���யா�ய �ன்ேனா�வார ்�ட�்க்�ச ்ெசன்றார.் 
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�லைம�� அ��� 
�� �ைஜத் �னத்தன்� இர� ஆகாரம் ஆன�ற�

��வாவ��ைற மடத்�ல் நைடெப�ம் �ேசஷங்கைளப்
பாரக்்கச ் ெசன்ேறன். � �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ஓர்
அழ�ய ��ைக�ல் படட்ணப் �ரேவசம் வந்தார.் உடன்



வந்த அ�யாரக்ளின் �டட்�ம் வாண ேவ�க்ைகக�ம்
வாத்�ய �ழக்க�ம் அந்த ஊரவ்லத்ைதச ்�றப்�த்தன.
பல �றந்த நாகஸ்வரக்காரரக்ள் தங்கள் தங்கள்
ஆற்றைல ெவளிப்ப�த்�னர.் ��ைக�ன் அலங்காரம்
கண்ைணப் ப�த்த�. படட்ணப் �ரேவச காலத்�ல்
�ஷ்யரக்ள் ��களில் �பாராதைன நடந்த�. 

ெகா�க் காட்� 

படட்ணப் �ரேவசம் ஆன �ற� ெகா�
நைடெபற்ற�. அப்ேபா� ெகா� மண்டபத்�ல் ஆ�னத்
தைலவர ் �ற்��க்க அவ�க்�ப் �ைஜ �த�யன
நைடெப�ம். �ஷ்பங்களால் அலங்கரிக்கப் ெபற்ற
மண்டபத்�ன் இைடேய �ப்�ரமணிய ேத�கர்
அைசயாமல் அமரந்்��ந்தார.் 

அவ�ைடய ேமனி�ன் அைமப்�ம் ஒளி�ம் ஏேதா
ஓர ் அழ�ய �க்�ரகத்ைத அங்ேக ைவத்�த் �ப
�பங்க�டன் �ைஜ ெசய்வதாகேவ ேதாற்றச ் ெசய்தன.
ெகா� நைடெப�ம் இடத்�ல் ெப�ங்�டட்மாக இ�ந்த�.
ேதவாரப் பண்ணிைச�ம் வாத்�ய ேகாஷ�ம்
இைட�டாமல் ஒ�த்தன. 

எல்லாவற்ைற�ம் கண்� களித்�ப் �ன்�
�ள்ைளயவரக்ள் தங்���க்�ம் ஜாைகக்�ச ்ெசன்ேறன்.
ஆ�ரியர,் உறங்காமல் தம் நண்பரா�ய மகா�ங்கம்
�ள்ைள என்பவ�டன் ேப�க்ெகாண்ேட இ�ந்தனர.்
அவரக்ள் ேபச�்னால் அந்த மடத்�ச ்சம்�ரதாயங்க�ம்
�ப்�ரமணிய ேத�கர� �றப்�ம் எனக்�த் ெதரிய
வந்தன. 

ெகா� நடந்த �ற� ேத�கர ் �ரமபரிகாரம்
ெசய்�ெகாள்ளாமல், வந்தவரக்�க்� �ைட ெகா�த்�
அ�ப்�வ� வழக்கம். ம� நாள் காைல�ேல �றப்பட�்ப்
ேபாக ேவண்�யவரக்ள் �� �ைஜயன்� இரேவ
ேத�கைரத் தரி�த்� உத்தர� ெபற்�ச ் ெசல்வாரக்ள்.
�� �ைஜயன்� காைல�ல் ேவளாளப் �ர�க்க�ம்
�ற�ம் தங்கள் தங்களால் இயன்ற ெபா�ைளப்



பாதகாணிக்ைகயாக ைவத்�த் ேத�கைர
வணங்�வாரக்ள். 

அவரக்�க்�ம் மற்றவரக்�க்�ம் அவரவரக்ள்
த��க்� ஏற்றப� ஸம்மானம் ெசய்� அ�ப்�ம்
காரியத்ைத ஆ�ன கரத்்தர ் �� �ைஜயன்� இர�
கவனிப்பார.் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் இந்த �ஷயத்�ல்
��ேத�ம் தாமதம் ெசய்யாமல் வந்தவரக்�ைடய
ெசௗகரியத்ைத அ�சரித்� உட�க்�டன்
அ�ப்���வார.் �ர�க்கைள அ�ப்�வேதா�
�த்�வான்கைள�ம் தக்க ஸம்மானம் ெசய்�
அ�ப்�வார.் பலர ்ம�நா�ம் இ�ந்� சல்லாபம் ெசய்�
�ைடெபற்�ச ்ெசல்வ�ம் உண்�. 

ெசய்�ள் தானம் 

இந்தச ் ெசய்�கெளல்லாம் �ள்ைளயவரக்�ம்
மகா�ங்கம் �ள்ைள�ம் ேப�க்ெகாண்��ந்த
சம்பாஷைணயால் ெதரிய வந்தன. ெகாைடயாளிகள்
ெகாைட ெப�வா�ைடய ெசௗகரியத்�க்� ஏற்றப�
நடந்�ெகாள்வைத நான் அதற்� �ன் எங்�ம்
ேகடட்�ல்ைல; கண்ட��ல்ைல. �ப்�ரமணிய ேத�கர்
அத்தைகயவ ெரன்பைத அ�ந்தேபா� அவ�க்�
ஏற்பட�்�க்�ம் �கழ், �ற்�ம் த��யானேத என்�
நிைனத்ேதன். நான் அந்தக் காட�்ைய ேநேர ��� ேநரம்
பாரத்்��ட�்ம் வந்ேதன். 

மகா�ங்கம் �ள்ைள ேப� �ைட ெபற்�ச ் ெசன்ற
�ற�, ஆ�ரியர ்அந்த �ட�்ன் இைடக�த் �ண்ைண�ல்
சயனித்�க் ெகாண்டார.் ஒ� நி�ஷங்�ட இரா�;
அதற்�ள் யாேரா ஒ� ��யவர ் வந்தார.் அவர ் ெபயர்
ப�ப� பண்டாரெமன்ப�. அவர ் பைழய
கைதையெயல்லாம் ெசால்ல ஆரம்�த்தார.்
�ள்ைளயவரக்ைள இளைம�ல் அவர ் பரீை�
ெசய்தாராம். அவசரமாக ஊ�க்�ப் ேபாகேவண்�மாம். 

இன்�ம் என்ன என்னேவா �ற்� வைளத்�ப்
ேப�னார.் கைட��ல் தமக்� ஒ� ெசய்�ள் இயற்�த்



தந்தால் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் தாேம ெசய்ததாகச்
ெசால்�, எம்மானம் ெபற அ��லமா�ம் என்�
ெசான்னார.் அந்தக் க�ஞர�்ரான் உடேன ஸரவ்
சாதாரணமாக ஒ� பாடைல எ�தச ் ெசய்� அவரிடம்
அளித்தார.் அவர ் அைத வாங்�க்ெகாண்� ேபானார.்
ஆ�ரியர ்ம�ப��ம் �ேழ ப�த்தார.் அ�த்த நி�ஷேம
மற்ெறா�வர ் வந்��டட்ார.் அவ�ம் ஒ� ெசய்�ள்
ெசய்� த�ம்ப� யா�த்தார.் 

இப்ப�ேய ஒ�வர ் �ன் ஒ�வராக அன்� இர�
��வ�ம் பலர ் �ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடல் வாங்�க்
ெகாண்� ேபாய்ச ்�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் ஸம்மானம்
ெபற்�ச ் ெசன்றாரக்ள். இந்த ஆசச்ரியமான
நிகழ்ச�்கைள நான் �ல நா�ைக
பாரத்்�க்ெகாண்��ந்ேதன். �ற� கண்ணயரந்்ேதன்.
��யற்காைல�ல் எ�ந்தேபா�தான் ஆ�ரியர ் இர�
��வ�ம் �ங்கேவ�ல்ைல என்� ெதரிந்த�. 

�லவ�ம் �ரவல�ம் 

ெபா �� ��ந்த�டன் அவர ் அ�ஷ்டானம்
ெசய்�ெகாண்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் ெசன்றார.்
நா�ம் உடன் ேபாேனன். அவர ் இர� ��வ�ம்
ைகேயாயாமல் ெகா�த்�ம் ச�ப்�ல்லாமல் காைல�ல்
ஸ்நானம் �த�யவற்ைற ��த்�க்ெகாண்� ம�ப��ம்
தம் ��க்ைக வழக்கத்ைதத் ெதாடரந்்� நடத்�க்
ெகாண்��ந்தார.் �ள்ைளயவரக்ைளக் கண்ட�டேன
அவ�க்� �க மலரச்�்�ம் அதன்ேமல் ஒ� �ரிப்�ம்
உண்டா�ன. �ள்ைளயவரக்ள் அவைர வந்தனம்
ெசய்��ட�்த் ��நீ�டப் ெபற்� ஓரிடத்�ல் அமரந்்தார.் 

"இராத்�ரி பல ேபர ் தங்க�க்�ச ் �ரமம்
ெகா�த்��டட்ாரக்ள் ேபால் இ�க்�றேத!" என்� ேத�கர்
ேகடட்ார.் ஆ�ரியர ்�ன்னைக �த்தார.் 

"ஒவ்ெவா�வ�ம் பாடல் ெசால்�ம்ேபா� நமக்�ப்
பரமானந்தமா��டட்�. என்ன பாட�்! என்ன வாக்�!
எங்��ந்�தான் �ைள�றேதா!" என்றார ்ேத�கர.் 



"எல்லாம் மகா ஸந்நிதானத்�ன் ��வ�ட்
பலந்தான்" என்� பணிேவா� ��னார ்ஆ�ரியர.் 

"நாச ் ச�க்காமல் பா�ம் உங்கள் ெப�ைமைய
ேநற்� இர� நன்றாகத் ெதரிந்�ெகாண்ேடாம்." 

"ைக ச�க்காமல் ெகா�க்�ம் ஸந்நிதானத்�ன்
ெகாைட�னால்தான் எல்லாம் �ரகாசப்ப��ன்றன." 

�லவ�ம் �ரவல�ம் ேப�க்ெகாள்�ம்
வாரத்்ைதக�க்� அள�ண்ேடா ? அங்ேக இ�ந்தவரக்ள்
யாவ�ம் �ஷயத்ைதச ்�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் ேகட�்
ஆசச்ரியத்தால் ஸ்தம்�த்�ப் ேபானாரக்ள். 

தா��ம் அன்� 

�ற� ஆ�ரியர ்�ைடெபற்� ெவளிேய வந்� ெகா�
மண்டபத்�ல் நின்��ந்த காரியஸ்தரா�ய
ராைமயெரன்பவைர அைழத்தார;் "சா�நாைதயர்
காைல�ல் ஆகாரம் ெசய்�ெகாள்வ� வழக்கம்; அதற்�
ஏற்பா� ெசய்ய ேவண்�ம்" என்� அவரிடம் ெசான்னார.்
அவர ்என்ைன அைழத்�க் ெகாண்� அக்�ரகாரத்�க்�ச்
ெசன்றார.் தம்�ைடய ஆகார �ஷயத்��ள்ள
கவனத்ைதக் காட�்�ம் என் ஆ�ரிய�க்� என் உண�
�ஷயத்�ல் இ�ந்த ஜாக்�ரைத அ�கம். இைதப் பல
�ைற நான் உணரந்்��க்�ேறன். தன் �ழந்ைத வ��
வாடப் பாராத தா�ன் அன்�க்�ம், என் ஆ�ரியர்
காட�்ய அன்�க்�ம் ேவற்�ைமேய இல்ைல. இைத நான்
மனமார அ�ந்தவன். ேகாட�்ரில் இ�ந்த காலத்�ல் ஒ�
�ைற �ள்ைளயவரக்ைளப் பற்�ப் ேப�ம்ேபா�, "ெபற்ற
தாயாைர�ட �க�ம் அன்பாக நடத்��றார"் என்�
ெசான்ேனன். அந்த வாரத்்ைதகள் என் தாயார ் கா�ல்
��ந்தன. "என்ன அப்பா அப்ப�ச ் ெசால்��றாய்!
தாயாைரக் காட�்�ம் ஒ�வர ் அ�க அன்� காடட்
���மா?" என்� ேகடட்ார.் என் வாரத்்ைதகளால் அவர்
��� வ�த்தத்ைதேய அைடந்தார.் ெபற்ற தாய்க்�
அன்� இ�க்கலாம்; ஆனால் அைதச ் ெசய�ற்காடட்
இயலாதப� அவள் நிைல இ�க்�ம். என் ஆ�ரிய�ைடய



அன்ேபா அவ்வப்ேபா� ெசயல்களாகப் பரிண�த்த�.
அந்தச ் ெசயல்கள் மற்றவரக்�க்�ச ் ��யனவாகத்
ேதாற்றலாம். நான் அவற்ைறப் ெபரியனவாகேவ
க���ேறன். 

அன்ன�ரணி 

ஆ �ரியர� அன்ைபப் பற்� நிைனத்�க் ெகாண்ேட
ராைமய�டன் அவர ் அைழத்�ச ் ெசன்ற �ட�்க்�ள்
�ைழந்ேதன். "அன்ன �ரணி" என்� ராைமயர ் தம்
தமக்ைகைய அைழத்தார.் பல சமயங்களில்
சாதாரணமாகத் ேதாற்�ம் �ல நிகழ்ச�்கள் �ல
�க்�யமான சமயங்களில் மனத்�ல் நன்றாகப்
ப�ந்����ன்றன. என் நிைலைய�ம் என் ப�ய�ந்�
உண�க்� ஏற்பா� ெசய்�ம் என் ஆ�ரியர ்அன்ைப�ம்
நிைனத்தப�ேய மற்ற �ஷயங்கைள மறந்��ந்த
எனக்� அன்ன�ரணி" என்ற அந்தப் ெபயர ்ஏேதா நல்ல
ச�னமாகத் ேதாற்�ய�. ஒ��தமான ஆனந்த�ம்
ஏற்படட்�. எனக்� ஆகாரம் உதவ அன்ன �ரணிையேய
அவர ் அைழத்தால் என்ன சந்ேதாஷம் �ைள�ேமா
அத்தைகய சந்ேதாஷம் உண்டா�ற்�. கா��ல் அன்ன
�ரணி அம்�ைக�ன் ��க்ேகா�ல் �ேசஷச்
�றப்�ைடயெதன்� ேகள்� �ற்��ந்ேதன். �தல் நாள்
இர� கா�க் கலம்பகத்ைதப் ப�த்தேபா� கா�
நகரத்ைத மனத்தால் அ�ப�த்ேதன்; ம�நாள்
காைல�ேல அன்ன�ரணி ேத�ேய எனக்� அன்னம்
பைடத்ததாகப் பா�த்�க்ெகாண்ேடன். "நமக்�க்
�ைற�ல்ைல எ ன் ப ைத இைறவன் இத்தைகய
நி�த்தங்களால் உணரத்்��றான்" என்� நிைனத்�
ம�ழ்ந்தப�ேய அன்ன �ரணியம்மாள் இடட்ஆகாரத்ைத
உண்� �ட�்ம் �ள்ைளயவரக்ைள அ��ேனன். 

பாடம் 

"கா �க் கலம்பகத்�ல் எஞ்�ய பாடங்கைள�ம்
ப�த்��டலாேம" என்� ஆ�ரியர ் ெசான்னார.்
�மாரசா�த் தம்�ரான் �த�யவரக்ள் பாடம்



ேகடப்தற்காக வந்��ந்தாரக்ள். �தல் நாைளக்
காட�்�ம் அ�க ஊக்கத்ேதா� அன்� ப�த்ேதன்.
�ற்பக�ல் அந்தப் �ரபந்தம் ��ந்த�. அப்பால்
�மாரசா�த் தம்�ரா�ம் ேவ� �ல�ம்
�ள்ைளயவரக்ைளப் பாரத்்�, "இந்த இரண்�
�னங்களில் ஒ� நல்ல �ைலக் ேகட�் ��த்ேதாம். ஐயா
அவரக்ள் இங்ேகேய இ�ந்� பாடம் ெசான்னால் இன்�ம்
பல �ல்கைள நாங்கள் ேகடே்பாம். எங்கள் ேபா�ம்
பய�ள்ளதாகப் ேபா�ம்" என்� ேகட�்க் ெகாண்டனர.் 

ஆ�ரியர ் மா�ரம் ெசன்� �ல �னங்களில் வந்�
அவரக்ள் ��ப்பத்ைத நிைறேவற்�வதாக
வாக்களித்தார.் ��வாவ��ைறக் காட�்கைள�ம்
அங்� உள்ேளாரின் அன்ைப�ம் கண்ட எனக்�ம்
�ள்ைளயவரக்ள் ��வாவ��ைறக்ேக வந்��ந்தால்
நன்றாக இ�க்�ெமன்ற எண்ணம் உண்டா�ற்�. 

ேசாழ மண்டல சதகம் 

அன்� �ற்பக�ல் ��மைலராயன்
படட்ணத்���ந்� ஆ�ரியைரப் பாரக்்க வந்த கனவான்
ஒ�வர,் தாம் ெகாண்�வந்த ேசாழ மண்டல சதக ஏட�்ப்
�ர�ையப் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ெகா�த்தார.் அைத
வாங்�ய ஆ�ரியர ் என்னிடம் அளித்�ப் �ரித்�ப்
ப�க்�ம்ப� ெசான்னார.் ��ய �ல்கைளப் ப�ப்ப�ல்
எனக்� அள�ல்லாத சந்ேதாஷம் உண்�. ஆதலால்,
அைத ஊக்கத்ேதா� ப�க்க ஆரம்�த்ேதன். அங்கங்ேக
அவர ்�ஷயங்கைள �ளக்�க் ெகாண்ேட ெசன்றார.் 

ேசாழ மண்டல சதகெமன்ற ெபயைரக் ேகடட்�டேன
எனக்� நான் ப�த்த சதகங்களின் ஞாபகந்தான் வந்த�.
நீ�கைள �� �� பாடல்களால் எ�த்�க் ��ம் அந்தச்
சதகங்களில் உள்ள ெசய்�டக்ைளப் ேபான்ற பாடல்கைள
இந்தச ்சதகத்�ற் காண�ல்ைல . "சதகெமன்றால் ெபரிய
பாட�்க்களாக இ�க்�ேம!" என்� ஐ�ற்� நான்
�னா�யேபா�, நீ� சதகங்க�க்�ம் மண்டல



சதகங்க�க்��ள்ள ேவற்�ைமைய ஆ�ரியர ்�ரிவாக
எ�த்�ச ்ெசான்னார.் 

ஒவ்ெவா� நாட�்ன் ெப�ைமைய�ம் அந்நாட�்ல்
வாழ்ந்��ந்த அரசர,் �லவர,் உபகாரிகள்
�த�ேயா�ைடய ெப�ைமைய�ம் தனிேய ெதா�த்�ப்
பா�வ� ஒ� சம்�ரதாயெமன்�ம், அப்ப�ப் பா�ய
�ேல ேசாழ மண்டல சதகெமன்�ம், அதைன
இயற்�யவர ் ேவ�ர ் ஆத்மநாத ேத�கெரன்�ம்,
ப�க்கா�ப் �லவர ் ெதாண்ைட மண்டலச ் �றப்ைபப்
பாராட�்ப் பா�ய ெதாண்ைட மண்டல சதகம் �க�ம்
�றந்தெதன்�ம் ��னார.் 

�ைட ெபற்ற� 

�ல மணி ேநரத்�ல் ேசாழ மண்டல சதகம்
��வைத�ம் நான் ப�த்� ��த்ேதன். அ�ேல
��ப்�ட�்ள்ள �ல பைழய வரலா�கள் �ளங்க�ல்ைல
. 

அப்பால் �ள்ைளயவரக்ள் என்ைன ேநாக்�,
"இப்ப�ேய என்�டன் மா�ரம் வரலாமல்லவா?" என்�
ேகடட்ார.் 

"இல்ைல . �த்தகங்கள், வஸ்�ரங்கள் �த�யன
ஊரில் இ�க்�ன்றன. ஐயாைவப் பாரத்்� எப்ேபா�
வரலாெமன்� ேகட�்ப் ேபாகேவ வந்ேதன். ேபாய் உடேன
��ம்� ���ேறன்." 

"அவசரம் ேவண்டாம். ஊ�க்�ப் ேபாய் இன்�ம் �ல
�னங்கள் இ�ந்��டே்ட வரலாம். அதற்�ள் நான்
மா�ரம் ேபாய்��ேவன். அங்ேக வந்��டலாம்." 

அன்�ர� ��வாவ��ைற�ல் தங்���ந்�
ம�நாட ் காைல�ல் நான் ஆ�ரியரிடம் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� �ரிய �ைல ேபாய்ச ்ேசரந்்ேதன். என்
தந்ைதயார ்�த�யவரக்ளிடம் �� �ைஜச ்�றப்ைப�ம்,
ஆ�ரிய�ைடய அன்�ச ் ெசயல்கைள�ம் பற்�த்
ெதரி�த்ேதன். ேகட�் அவரக்ள் �க�ம் ம�ழ்ந்தனர.் 



�ரிய �ைல�ல் பத்� நாட ்கள் வைர�ல் இ�ந்�
பைழய பாடங்கைளப் ப�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.
அப்பால் ஒ� நாள் தந்ைதயாைர அைழத்�க்ெகாண்�
மா�ரம் வந்ேதன். �ள்ைளயவரக்ள் அங்ேக
இ�ந்தாரக்ள். என் தந்ைதயார ் மா�ரத்�ல் ஒ� நாள்
தங்� ம�நாள் �ைடெபற்�ச ் �ரிய �ைலக்�ச்
ெசன்��டட்ார.் 

மா�ர நிகழ்ச�்கள் 

நான் மா�ரம் வந்தேபா� �ள்ைளயவரக்ள்
சேவரிநாத �ள்ைளக்�ம் ேவ� �ல�க்�ம் �
�வப்�ரகாச ஸ்வா�கள் �ரபந்தங்கைளப் பாடம்
ெசால்ல ஆரம்�த்��ந்தார.் நால்வர ் நான்மணிமாைல
�த�ய �ல �ரபந்தங்கள் நிைறேவ���ந்தன. நான்
ேபான சமயத்�ல் ��ாடன நவமணிமாைல நடந்�
வந்த�. அத்த�ழ்ப் பாடத்�ல் நா�ம் கலந்�
ெகாண்ேடன். இைடேவைளகளில் �ன்� நடந்த
�ரபந்தங்கைள�ம் ேகட�் ��த்ேதன். மத்��ல்
ஆ�ரியர ் காைரக்கா�ல் இ�ந்த ஓர ் அன்பர்
��ம்�யப� அவ்�ர ் ெசன்� அப்ப�ேய ��வா�ர,்
��ச�்ராப்பள்ளி �த�ய இடங்க�க்�ப் ேபானார.்
மா�ரத்�ல் என்�டன் சேவரிநாத �ள்ைள இ�ந்�
வந்தார.் 

மா�ரத்�ல் நான் சாப்�ட�் வந்த ���க்�க்
ெகா�க்க ேவண்�ய பணம் ெகா�க்க இயலாைமயால்
அங்ேக ஆகாரம் ெசய்யப் ேபாக�ல்ைல . ஆதலால்,
அரி� �த�யவற்ைறப் ெபற்� நாேன சைமயல் ெசய்�
சாப்�டத் ெதாடங்�ேனன். �ள்ைளயவரக்ள் ெவளி�ரப்்
�ரயாணத்�ல் இ�ந்தா�ம் என்ைன மறக்க�ல்ைல
ெயன்பைத அவரிட��ந்� சேவரிநாத �ள்ைளக்� வந்த
ஒ� க�தம் ெவளிப் ப�த்�ய�.
��ச�்ராப்பள்ளி���ந்� அைத எ����ந்தார.்
அ�ல் ஆ�ரியர ்என்ைன ஜாக்�ரைதயாகக் கவனித்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ெமன்� சேவரிநாத �ள்ைளக்�த்
ெதரி�த்��ந்தார.் 



�ல �னங்களில் ஆ�ரியர ்மா�ரத்�க்�த் ��ம்�
வந்தனர.் வந்த�டன், நாேன சைமயல் ெசய்�
சாப்��வைத ய�ந்� அவர ் �க�ம் வ�த்த�ற்�
என்னிடம் �ன்� �பாையக் ெகா�த்�, "இைதக்
ெகாண்�ேபாய் ����ற் ெகா�த்��ட�்ச ் சாப்�ட�்
வா�ம்" என்� அ�ப்�னார.் அ��தல் பைழயப� �ன்
ெசான்ன ����ேலேய ஆகாரம் ெசய்யத்
ெதாடங்�ேனன். 

அம்பர்ப்�ராணம் 

ஒ � நாள், ஆ�ரியர ்தம் �ஸ்தகக் கட�்ல் உள்ள ஓர்
ஏட�்ச ் �வ�ைய எ�த்� வரச ் ெசான்னார.் அவர்
�ன்னேம பாடத் ெதாடங்� ஓரள� எ�தப்ெபற்�
�ற்�ப் ெபறா��ந்த அம்பரப்்�ராண ஏட�்ச ்�வ� அ�:
'��வம்பர'் என்�ம் ேதவாரம் ெபற்ற �வஸ்தல
வரலாற்ைறச ்ெசால்வ�. அைத �த���ந்� என்ைனப்
ப�த்�வ�ம்ப� ெசான்னார.் நான் ெமல்லப் ப�த்ேதன்.
அவ்வப்ேபா� �ல ��த்தங்கைள அவர ் ெசால்ல
அவற்ைற நான் �வ��ல் ப�ந்ேதன். இரண்�, �ன்�
�னங்களில் அ�ல் உள்ள பாடல்கள் ��வைத�ம்
ப�த்�த் ��த்தங்க�ம் ெசய்ேதன். "இந்த �ைல
ஆரம்�த்� ஒ� வ�ஷமா�ற�. அ�க்க� இைட��
ஏற்ப��ற�. இைத �ன்� நான் ெசால்லச ் ெசால்ல
ஒ�வர ் எ��னார.் அவர ் ��த்தமாக எ�தக்
��யவரல்ல. நான் ஏதாவ� ெசான்னால் அைதக் கா�ல்
வாங்�க்ெகாள்ளாமல் �ல இடங்களில் ேவறாக
எ����க்�றார.் இப்ப� இவர ் ெசய்��ப்பாெரன்�
சந்ேதகப் பட�்த்தான் ம�ப��ம் ப�க்கச ்ெசான்ேனன்.
ெசால்வைதச ் சரியாக எ��ேவார ் �ைடப்ப�
அ�ைமயாக இ�க்�ற�" என்� ெசால்��ட�், "இனி
இந்தப் �ராணத்ைத �ைர�ல் ��த்��டேவண்�ம். நீர்
ஏட�்ல் எ�தலாமல்லவா?" என்� என் ஆ�ரியர்
ேகடட்ார.் 

*காத்��க்�ேறன்” என்ேறன் நான். 



"��வாவ��ைறக்� வந்� இ�ப்பதாகச்
ெசால்���க்�ேறன். தம்�ரான்க�க்�ப் பாடம் ேகடக்
ேவண்�ெமன்ற ஆவல் அ�கமாக இ�க்�ற�. இைத
அங்ேக ேபாய் ��த்��டலாம்" என்� அவர ்ெசான்னார.்
அப்ேபா� நான் ��வாவ��ைறப் �ரயாணம்
ச�பத்�ல் இ�க்�றெதன்ற�ந்� சந்ேதாஷமைடந்ேதன். 
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இர���� லாப� 
��வாவ��ைறப் �ரயாணம் நான்

எ�ரப்ாரத்்தப�ேய �ைர�ல் ஏற்படட்�. நான் மா�ரம்
வந்� ேசரந்்த அ�த்த வாரேம �ள்ைளயவரக்ள்
��வாவ��ைறைய ேநாக்�ப் �றப்படட்ாரக்ள். நா�ம்
சேவரிநாத �ள்ைள�ம் உடன் ெசன்ேறாம். �ல ஏட�்ச்
�வ�க�ம் எங்க�க்� ேவண்�ய வஸ்�ரங்க�ேம
நாங்கள் எ�த்�க்ெகாண்� ேபானைவ. 

மா�ரம் எல்ைலையத் தாண்� வண்�
ேபாய்க்ெகாண்��ந்த�. "அம்பரப்்�ராணச ் �வ�ைய
எ�ம்" என்� ஆ�ரியர ்�றேவ நான் அதைன எ�த்�ப்
�ரித்ேதன். "எ�த்தாணிைய எ�த்�க்ெகாள்�ம்" என்�
அவர ் ெசான்னார.் 'நான் �ன்னேம ��வைத�ம்
வா�த்�க் காட�்த் ��த்தங்கைளப் ப�ந்ேதாேம' என்�
எண்ணிேனன். 

க�ைத ெவள்ளம் 

ஏ டை்டப் �ரித்� அம்பரப்்�ராணத்�ல் எ�தப்
ெபற்��ந்த இ��ச ் ெசய்�ைள வா�க்கச ் ெசான்னார.்
�ற� ��� ேநரம் ஏேதா ேயா�த்தார.் அப்பால் ��ய
பாடல்கைளச ் ெசால்ல ஆரம்�த்தார.் "ெபரிய
ஆசச்ரியமாக அல்லவா இ�க்�ற� இ�? வண்��ேல
�ரயாணம் ெசய்�ேறாம். இப்ேபா� மனம் ஓ�மா?
கற்பைன எ�மா? க�கள் ேதான்�மா? அப்ப�த்
ேதான்�னா�ம் நாைலந்� பாடல்க�க்� ேமல் ெசால்ல
���மா?" என்� பலவா� நான் எண்ண�டலாேனன். 



அவர ் மனப்பாடம் பண்ணிய பாடல்கைள
ஒப்�ப்ப�ேபாலத் தைட�ன்� ஒவ்ெவா� ெசய்�ளாகச்
ெசால்� வந்தார.் வண்� ெமல்லச ்ெசன்ற�. அவ�ைடய
க�ைத ெவள்ள�ம் ஆ� ேபால வந்� ெகாண்��ந்த�.
என் ைக�ம் எ�த்தாணிைய ஓட�்ச ் ெசன்ற�.
வண்��ன் ஆடட்த்�ல் எ�த்�க்கள் மா��ம் வரிகள்
ேகாணி�ம் அைமந்தன. அவர ் ெசான்ன ெசய்�டக்ேளா
��த்தமாக�ம் ெபா�ட ் �றப்�ைடயன வாக�ம்
இ�ந்தன. 

வட ேதசத்���ந்த 'நந்த'ெனன்�ம் அரசன்
��வம்பரில் வ�பட�்ப் ேப� ெபற்றாெனன்ப� �ராண
வரலா�. அவன் அந்த ஸ்தலத்�க்� வந்தாெனன்�
��க்கமாகச ்ெசால்� ��க்காமல் இைட வ��ல் உள்ள
ஸ்தலங்கைள எல்லாம் தரி�த்�க்ெகாண்ேட
வந்தாெனன்� அைமத்� அந்த அந்த ஸ்தலங்களின்
ெப�ைமகைளச ் ��க்கமாகச ் ெசால்�வதற்� ஒ�
வாய்ப்ைப அைமத்�க்ெகாண்டார ் அந்தக் க�ஞர.்
�வஸ்தல �ஷயமாகப் பல ெசய்�கைள அவர்
அ�ந்��ந்தார.் சந்தரப்்பம் �ைடத்தேபாெதல்லாம்
அவற்ைற வற்��த்த ேவண்�ெமன்ப� அவர� அவா.
ஆைகயால், நந்தன் பல �வஸ்தலங்கைளத் தரி�த்�
இன்�ற்றாெனன்ற வரலாற்ைற �ரிவாகச ்ெசால்ல அவர்
எ�த்�க்ெகாண்டார.் 

அந்தப் ப��க்� 'நந்தன் வ�ப� படலம்' என்�
ெபயர.் �ன்� 53 பாடல்கள் பாடப் ெபற்��ந்தன.
அதற்�ேமல் நந்தன் �ரயாணத்ைதப் பற்�ய
ெசய்�கைள உைரக்�ம் ெசய்�டக்ள் எங்கள்
�ரயாணத்�ல் இயற்றப்படட்ன. 

அவ்வப்ேபா� ஒவ்ெவா� ெசய்�ைள ஆ�ரியர்
��யதாகச ் ெசால்ல நான் எ�� ��க்�ேறன். அந்தக்
காலங்களிேல�ம் அவர� க�த்�வத்ைதக் ��த்� நான்
�யந்த�ண்�. ஆனால் இந்தப் �ரயாணத்�ல் எனக்�
உண்டான ஆசச்ரியேமா எல்லாவற்ைற�ம் �� நின்ற�.
ஒ� வரலாற்ைற யைமத்�த் ெதாடரச்�்யாகப்



ேப�வ�ேபாலேவ ெசய்�டக்ள் ெசய்வெதன்பைதக்
கைத�ல்தான் ேகட�்�ந்ேதன். கம்பர ் ஒ� நாளில்
எ��� ெசய்�டக்ள் பா�னாெரன்� ெசால்வாரக்ள்.
'அவ்வள� �ைர�ல் ெசய்�ள் இயற்ற ���மா? அ�
கட�்க்கைதயாக இ�க்க ேவண்�ம். அல்ல� கம்பர,்
ெதய்�க சக்��ைடயவராக இ�க்க ேவண்�ம்' என்�
நான் நிைனத்��ந்ேதன். அன்ைறத் �னம் என் ஆ�ரியர்
ெசய்�டக்ைள இயற்�ய ேவகத்ைத�ம் அதற்�ப்�ன் பல
சமயங்களில் அவ�ைடய க�ைத ெவள்ளம்
ெப�க்ெக�த்� வ�வைத�ம் ேநேர அ�ந்த எனக்�
அந்தப் பைழய வரலா� உண்ைமயாகேவ இ�க்�ெமன்ற
நம்�க்ைக உண்டா�ற்�. 

வண்��ேல ேபாவைத நாங்கள் மறந்ேதாம். தம்
கற்பனா உலகத்�ல் அவர ் சஞ்சாரம் ெசய்தார.்
அங்��ந்� ஒவ்ெவா� ெசய்�ளாக உ�ரத்்தார.்
அவற்ைற நான் எ��ேனன். எனக்� அவ�ைடய
உ�வ�ம் அவர ் ��ய ெசய்�டக்�ேம ெதரிந்தன.
ேவெறான்�ம் ெதரிய�ல்ைல. ஒ� பாடை்ட அவர்
ெசால்� நி�த்�ய�டன் �ல �ல சமயங்களில் அந்த
அற்�த நிகழ்ச�்க்�ப் �றம்பாக நின்� நான் �ல ேநரம்
�ர�ப்ைப அைடேவன். ஆனால், அ�த்த கணேம
மற்ெறா� ெசய்�ள் அவர ்வா���ந்� �றப்பட�்��ம்.
�ண்�ம் நான் அந்த நிகழ்ச�்�ேல கலந்�
ஒன்���ேவன். 

��வாவ��ைறைய அைடந்த� 

"� �வாவ��ைற வந்��டே்டாம்" என்�
வண்�க்காரன் ெசான்னேபா�தான் நாங்கள்
நந்தைன�ம் அவன் ேபான வ�ைய�ம் மறந்��ட�்
நி�ரந்்� பாரத்்ேதாம். "சரி, �வ�ையக் கட�் ைவ�ம்;
�ன்� பாரத்்�க்ெகாள்ளலாம்" என்� ஆ�ரியர்
உத்தர�டட்ார.் அவைர வாயாரப் பாராட�்ப் �க�ம்
நிைல�ம் அதற்� ேவண்�ய ஆற்ற�ம் இ�க்�மா�ன்
அப்ேபாேத நான் ஓர ்அத்�யாயம் ெசால்� என் ஆ�ரியர்
�கைழ �ரித்� என் உள்ளத்ேத இ�ந்த உணரச்�்



அவ்வளைவ�ம் ெவளிப்ப�த்���ப்ேபன். அந்த ஆற்றல்
இல்ைலேய! 

��வாவ��ைற�ல் ெதற்� ���ல் உள்ள
�ன்ேனா�வார ் �ட�்ல் ேபாய் இறங்�ேனாம். அங்ேக
ஆ�ரியர ் அ�ஷ்டானங்கைள ��த்�க்ெகாண்� �
�ப்�ரமணிய ேத�கைரத் தரி�ப்பதற்காகப்
�றப்படட்ார.் நான் நிழல்ேபாலேவ ெதாடரந்்ேதன்.
நாங்கள் ��வாவ� �ைறைய அைடந்த ெசய்�
அதற்�ள் தம்�ரான்க�க்�த் ெதரிந்��டட்�. அவரக்ள்
மடத்� வா��ல் �ள்ைளயவரக்ைள எ�ரப்ாரத்்�
நின்��ந்தாரக்ள். அவைரக் கண்ட�டன் அவைர
அைழத்�க்ெகாண்� உள்ேள ஆ�ன கரத்்தரிடம்
ெசன்றாரக்ள். 

வரேவற்� 

�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய சந்ேதாஷம் அவர்
�கத்�ேல ெவளிப்படட்�. ஆ�ரியர ் ேத�கைர
வணங்��ட�் அ��ல் அமரந்்தார.் நான் அவ�க்�ப்
�ன்ேன இ�ந்ேதன். தம்�ரான்க�ம் இ�ந்தனர.்
"இனிேமல் தம்�ரான்க�க்� உத்ஸாகம் உண்டா�ம்.
நமக்�ம் சந்ேதாஷம்" என்� ெசால்�ய ேத�கர,் "பாடம்
எப்ேபா� ஆரம்�க்கலாம்?" என்� ேகடட்ார.் 

"சந்நிதானத்�ன் உத்தர�க்காகக் காத்��க்�ேறன்.
இன்ைறக்ேக ஆரம்�க்கலாம்" என்� �ள்ைளயவரக்ள்
��னர.் 

"இப்ேபா�தான் வந்��க்��ரக்ள். அதற்�ள் �ரமம்
தரக்�டா�. நாைளக் காைல���ந்ேத ெதாடங்கலாம்"
என்� ெசால்� ேவ� பல �ஷயங்கைளப் ேப�க்
ெகாண்��ந்தார.் அப்பால் �ைட ெபற்�க் ெகாண்�
நாங்கள் எங்கள் ���க்�ச ்ெசன்ேறாம். 

பாடத்ைதப் பற்�ய ேயாசைன 

ம�நாள் காைல�ல் மடத்�க்�ச ் ெசன்�
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ன்� அமரந்்ேதாம்.



தம்�ரான்கள் பாடம் ேகடப்தற்� �த்தமாக
இ�ந்தாரக்ள். அவரக்ள் �டட்த்�ல் �மாரசா�த்
தம்�ரான் தைலவராக �ன்ேன அமரந்்��ந்தார.்
�ள்ைளயவரக்ள் பாடம் ெசால்வைத அவரக்ள் �க்க
ஆவேலா� எ�ரப்ாரத்்�க் ெகாண்� இ�ந்தாரக்ள்.
"இவரக்�க்�ம் த�ழ் ப�க்க ேவண்�ெமன்� இவ்வள�
ஆவல் இ�க்�றேத. இவரக்�க்� ேவ� �ைறெயான்�ம்
இல்ைல. த�ழ்க் கல்��ல் நமக்�ள்ள ஆவைலப்
ெபரிதாகச ் ெசால்�றாரக்ேள!" என்� நான் அவரக்ள்
�ன்னிைல�ல் என் ��ைமைய நிைனத்�ப்
பாரத்்ேதன். 

"என்ன பாடம் ஆரம்�க்கலாம்?" என்ற ேயாசைன
எ�ந்தேபா� �ப்�ரமணிய ேத�கர,் "எல்ேலா�க்�ம்
ஒேர பாடத்ைதச ் ெசால்வைதக் காட�்�ம் �மாரசா�த்
தம்�ரான் �ன்னேம �ல �ல்கைளப்
பாடங்ேகட�்�த்தலால் அவ�க்� ஒ� பாட�ம்
மற்றவரக்�க்� ஒ� பாட�ம் நடத்தலாம். �மாரசா�த்
தம்�ரா�க்�த் ��வாைனக்காப் �ராணத்ைத
ஆரம்�க்கலாம்; மற்றவரக்ள் �காளத்�ப் �ராணம்
ேகடக்ட�்ம்" என்� ெசால்� ேம�ம் பாட சம்பந்தமான
�ல �ஷயங்கைளப் ேப�க்ெகாண்��ந்தார.் 

என� வாட்டம் 

தம்�ரான்கைளப் பற்��ம் அவரக்�க்�ச ் ெசால்ல
ேவண்�ய பாடங்கைளப் பற்��ம் ேபச�் நடந்தெபா��
எனக்� ஒ�வைகயான மனவ�த்தம் உண்டா�ற்�.
"என்ைன இவரக்ள் மறந்��டட்ாரக்ேள. நான்
தம்�ரான்கேளா� ேசரந்்� பாடங் ேகடக்க்�டாேதா!
ஆ�ன சம்�ரதாயத்�க்� �ேராதமாக இ�க்�ேமா!
�ள்ைளயவரக்ள் ஜாைக�ேல இ�க்�ம்ேபா� ெசால்�ம்
பாடத்ேதா� நிற்க ேவண்�மா? இப்ப�யா�ெமன்றால்
இந்த ஊ�க்� வந்த�ல் எனக்� லாபம்
ஒன்��ல்ைலேய!" என்� எண்ணி எண்ணி என் மனம்
ம��ய�. நான் �க வாடட்த்ேதா� ேயாசைன�ல்
ஆழ்ந்��ந்ேதன். 



என் ஆவல் 

அப்ேபா� ஆ�ரியர ் என்ைனப் பாரத்்தார.் என்
மனத்�ள் நிகழ்ந்த எண்ணங்கைள அவர ் உணரந்்�
ெகாண்டாெரன்ேற ேதாற்�ய�. அப்ப� அவர்
பாரத்்தேபா� �றந்த ம���யா�ய �ப்�ரமணிய
ேத�கர ்எங்கள் இ�வர ்க�த்ைத�ம் உணரந்்தவரே்பால,
"இவைர எந்த வைக�ல் ேசரக்்கலாம்?" என்� ேகடட்ார.்
அந்தக் ேகள்� எனக்� ஒ�வைக எ�ச�்ைய
உண்டாக்�ற்�. ேயாசைன�னின்�ம் �ெரன்�
��த்�க் ெகாண்ேடன். எனக்��ந்த ஆவல் �ண்ட
�ள்ைளயவரக்ள் �ைட பகரவ்தற்� �ன் நான் "இரண்�
வைக��ம் ேசரந்்� பாடங் ேகட�்ேறன்" என்�
ெசான்ேனன். 

யா�ம் தைட ெசால்ல�ல்ைல . என் ஆ�ரிய�ம்
ேத�க�ம் தம் �ன்��வலால் என் ஆவலா�ய ப��க்�
நீர ்வாரத்்தனர.் 

"எல்ேலா�க்�ம் லாபம் ஒ� பங்�. உமக்� இரட�்ப்�
லாபம்" என்� ேத�கர ் ��யேபா� நான் ���
ேநரத்�க்� �ன்� ஆழ்ந்��ந்த �யரக்கடல் மைறந்த
இடம் ெதரிய�ல்ைல . சந்ேதாஷ உச�்�ல் நின்ேறன். 

"உம்�டம் �ஸ்தகங்கள் இ�க்�ன்றனவா?" என்�
அந்த வள்ளல் ேகடட்ார.் 

அவ�க்� �ன் இல்ைலெயன்� ெசால்வதற்�
நாணம் உண்டா? இல்ைலெயன்றால் உண்ெடன்� த�ம்
ேப�பகாரியா�ய ேத�கர,் நான் அந்த வாரத்்ைதையச்
ெசான்ன�டன் மடத்�ப் �த்தக சாைல���ந்�
��வாைனக்காப் �ராணத்ைத�ம் �காளத்�ப்
�ராணத்ைத�ம் ெகாண்�வரச ் ெசய்� எனக்�
வழங்�னார.் 

"பாடம் நடக்�ம்ேபா� சா�நாைதயேர ப�க்கட�்ம்"
என்� ேத�கர ் உத்தர�டட்ார.் நான் இைச�டன்
ப�ப்ேபெனன்ப� �ன்ேப ெதரி�மல்லவா? 



பாட ஆரம்பம் 

�மாரசா�த் தம்�ரா�க்� உரிய ��வாைனக்காப்
�ராணம் �த�ல் ஆரம்பமா�ற்�. அப்�ராணத்��ள்ள
�நாயகர ் காப்�ச ் ெசய்�ைளப் ப�த்ேதன். ஆ�ரியர்
ெபா�ள் ெசான்னார.் �ன்� மற்ற வைகயா�க்� உரிய
�காளத்�ப் �ராணத்�ன் காப்�ச ்ெசய்��ம் ப�த்ேதன்.
ஆ�ரியர ்உைர ��னார.் 

இவ்வா� அந்த நல்ல நாளிேல தம்�ரான்க�க்� என்
ஆ�ரியர ்பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�னார.் �ப்�ரமணிய
ேத�க�ைடய ��ப்பத்�ன்ப� காைல�ல் அவ�க்�
�ன்� ��வாைனக்காப் �ராணம் நைடெப�ம்.
�ற்பக�ல் மற்றவரக்�க்�ரிய �காளத்�ப் �ராணம்
மடத்ைதச ் சாரந்்த ேவ� இடங்களில் நிக�ம். இரண்�
வைக��ம் நாேன ப�த்� வந்ேதன் . 

பாடம் நடந்த �ைற 

� ப்�ரமணிய ேத�கர ்�ன் பாடம் நடக்�ம்ேபா�
இைட�ைடேய நான் இைச�டன் ப�க்�ம் �ைறையத்
ேத�கர ் பாராட�்வார.் ��வாைனக்காப் �ராணம்
க�னமான �லாதலால் ஒ� நாைளக்� ஐம்ப�
பாடல்க�க்� ேமல் நைடெபற�ல்ைல . �ப்�ரமணிய
ேத�க�ம் தமக்�த் ேதான்�ய க�த்�க்கைள உரிய
இடங்களில் ெசால்�வார.் ேத�கைரத் தரி�ப்பதற்�க்
காைல�ல் அ�க்க� பல �ர�க்க�ம் �த்�வான்க�ம்
வ�வாரக்ள். அப்ேபா�ம் பாடம் நைடெப�ம்.
வந்தவரக்�ம் ேகட�் இன்��வாரக்ள். அத்தைகய
சந்தரப்்பங்களில் பாடத்�ன் �ைவ அ�கமா�ம்.
வந்��ப்பவரக்�ம் ேகட�்ப் பயனைட�ம்ப�
�ள்ைளயவரக்ள் பல ேமற்ேகாள்கைள
எ�த்�க்காட�்வார.் ைசவ �த்தாந்தக் க�த்�க்கள்
வ�ம் இடங்களில் ேத�கர ் ெமய்கண்ட
சாஸ்�ரங்களி��ந்� ேமற்ேகாள் காட�் �ஷயங்கைள
அ�ைமயாக எ�த்� �ளக்�வார.் அத்தைகய
காலங்களில் ெபா��ேபாவேத ெதரியா�. 'த�ழ்



��ந்'ெதன்� உபசாரத்�க்�ச ் ெசால்வ� வழக்கம்.
அங்ேக நான் அ�ப�த்த� உண்ைம�ல் ��ந்�னால்
உண்டா�ம் இன்பமாகேவ ��ந்த�. உண�ன் ஞாபகம்
அங்ேக வ�வதற்ேக இட�ல்ைல . 

பாடம் ேகடை்க�ல் ஒவ்ெவா� பாடைல�ம் நான்
�ன்� �ைற வா�ப்ேபன். ெபா�ள் ெசால்வதற்� �ன்
ஒ� �ைற பாடல் ��வைத�ம் ப�ப்ேபன். ெபா�ள்
ெசால்�ம்ேபா� �� �� ப��யாகப் �ரித்�ப்
ப�ப்ேபன். ெபா�ள் ெசால்� ��ந்த �ற� �ட�்ம் ஒ�
�ைற பாடல் ��வைத�ம் ப�ப்ேபன். இந்தப்
பழக்கத்தால் அந்தப் பாடம் என் மன�ல் நன்றாகப்
ப�ந்த�. �ள்ைளயவரக்ள் பாடம் ெசால்�ம் �ைற இ�. 

��வாவ��ைற மடத்ைதச ் சாரந்்த அன்ன
சத்�ரத்�ல் நான் காைல��ம் பக��ம் இர��ம்
ஆகாரம் உண்� வந்ேதன். 

ஒவ்ெவா� நா�ம் த�ழ்ப் பாடத்�னா�ம்,
�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய சல்லாபத்�னா�ம்,
அய�ரக்ளி��ந்� வ�பவரக்�ைடய
பழக்கத்�னா�ம் ��ய ��ய இன்பம் எனக்�
உண்டா�ற்�. தம்�ரான்கள் என்னிடம் அ�க அன்ேபா�
பழ�வாரா�னர.் எனக்�ம் அவரக்�க்�ம் பலவைக�ல்
ேவற்�ைம இ�ப்��ம் எங்கள் ஆ�ரியரா�ய
கற்பகத்�ன் �ழ்க் கன்றாக இ�ந்த நாங்கள் அைனவ�ம்
மனெமாத்�ப் பழ�ேனாம். அவரக்�ள்�ம் �மாரசா�த்
தம்�ரான் என்பால் ைவத்த அன்� தனிப்படட்
�றப்�ைடயதாக இ�ந்த�. எல்ேலா�ம் த��ன்பத்தாற்
�ைணக்கப்பட�் உறவா� வந்ேதாம். 

எங்கேளா� மா�ரத்���ந்� வந்த சேவரிநாத
�ள்ைள ��வாவ��ைற�ல் ஒ�வாரம் வைர�ல்
இ�ந்��ட�் ஆ�ரியரிடம் உத்தர� ெபற்�க்ெகாண்�
மா�ரத்�க்�ச ் ெசன்றார.் மா�ரத்�ல் �ன்�ப்
ேவதநாயகம் �ள்ைள அவ�க்�ப்
பழக்க�ைடயவராதலால் அங்ேக அவ�டன் இ�ந்தனர.் 
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அ�� ���திக� �வ� 
��வாவ��ைற மடத்�ல் இ�வைகப் பாடங்க�ம்

காைல��ம் மாைல��ம் �ைறயாக நடந்� வந்தன.
�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய அன்� என்ேமல் வரவர
அ�கமாகப் ப�யத் ெதாடங்�ய�. �ள்ைளயவரக்�க்�
என்பா�ள்ள அன்�ன் ���ைய அ�ந்த ேத�கர்
என்னிடம் அ�க ஆதர� காட�்னர.் அவ்��வ�ைடய
அன்�னா�ம் மற்றவரக்�ைடய �ரியத்ைத�ம் நான்
சம்பா�த்�க்ெகாண்ேடன். மடத்�ேல பழ�பவரக்ள்
என்ைன�ம் மடத்ைதச ் சாரந்்த ஒ�வனாகேவ
ம�க்கலா�னர.் மடத்� உத்�ேயாகஸ்தரக்ள் என்னிடம்
�ரியமாகப் ேப� வந்த�டன் எனக்� ஏேத�ம் ேதைவ
இ�ந்தால் உடேன ெகா�த்� உத�த் தங்கள் அன்ைபப்
�லப்ப�த்�னர.் எல்ேலா�ைடய அன்�ம் நிைலத்��க்க
ேவண்�ெமன்ற கவைலயால் யாரிட�ம் நான் �க�ம்
பணிவாக�ம் ஜாக்�ரைதயாக�ம் நடப்பைத ஒ�
�ரதமாக ேமற்ெகாண்ேடன். 

'சந்நிதானத்�ன் உத்தர�' 

மா � மாதம் மகா �வராத்�ரி வந்த�.
��வாவ��ைற�ல் உள்ளவரக்�க்� ஏேத�ம் சாமான்
ேவண்�மானால் மடத்� உக்�ராணத்���ந்�தான்
ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். அக்காலத்�ல் அவ்�ரில்
கைடகள் இல்ைல . �வராத்�ரி யாதலால் மாைல�ல்
ேகா�த்��வரர ் ஆலயத்�க்�ச ் ெசன்� ஸ்வா�
தரிசனம் ெசய்ய எண்ணிேனன். ேதங்காய், பழம், பாக்�,
ெவற்�ைல �த�யைவ ேவண்�ம். கைடகேளா இல்ைல
. ஆதலால், 'மடத்� உக்�ராணத்�ேல
வாங்�க்ெகாள்ளலாம்' என்� நிைனத்�க் காைலப் பாடம்
��ந்த�டன் அவ்�டத்ைத அைடந்� ெவளி�ல்
நின்றப�ேய உக்�ராணக்காரரிடம் எனக்�
ேவண்�யவற்ைறச ் ெசான்ேனன். "ஐயரவரக்ள் எப்ேபா�
எ� ேகடட்ா�ம் ெகா�க்க ேவண்�ெமன்�



சந்நிதானத்�ல் உத்தரவா�ற�" என்� கணீெரன்� ஒ�
சப்தம் ேகடட்�. அசரீரி வாக்ைகப் ேபான்ற அவ்ெவா�
எங்��ந்� வந்தெதன்� கவனித்ேதன். கந்தசா�
ஓ�வாெரன்பவர ்அவ்வா� ெசால்�க்ெகாண்ேட வந்தார.்
அங்ேக அய���ந்த ஒ� ஜன்ன�க்� அப்�றத்�ல்
பண்டார சந்நி�கள் அமரந்்��ந்தைதக் கண்ேடன்.
உடேன எனக்�ச ் ��� நாணம் உண்டா�ற்�. "எ�
ேவண்�மானா�ம் வாங்�க் ெகாள்ளலாெமன்�
உத்தரவா�ற�" என்� அ��ல் வந்த ஓ�வார ் �ட�்ம்
ெசான்னார.் அதைன உ��ப்ப�த்�வ� ேபாலத் ேத�கர்
�ன்னைக �த்தார.் ேவண்�ய ெபா�ள்கைள ெயல்லாம்
தைட�ன்� நான் ெபற்�க் ெகாண்ேடன். இயல்பாகேவ
ேவண்�ம்ேபா� எனக்� உத�வ�ம் அந்த
உக்�ராணக்காரர ் அன்� �தல் என் ��ப்ப�ந்�
எனக்� ேவண்�வனவற்ைற அப்ெபா�தப்ெபா��
உத� வந்தார.் �ற்காலத்��ம் எனக்� ேவண்�ய
ெபா�ள்கைள ேவண்�ய சமயங்களில் அந்த
உக்�ராணம் ெகா�ப்ப�ம் நான் ெபற்�க்ெகாள்வ�ம்
வழக்கமா�ன. 

காைலப் பாடத்�ல் ��வாைனக்காப் �ராணம்
�ற்�ப் ெபற்ற�. அதன்�ன் ��நாைகக்காேராணப்
�ராணம் ஆரம்பமா�ற்�. �ன்னேர அந்�ைல நான்
பட�்ச�்ரத்�ல் பாடங் ேகட�்�ந்தைமயால் மடத்�ல்
ப�க்�ம்ேபா� �க்க ெதளிேவா� ப�த்ேதன்.
அவ்வப்ேபா� இன்ன இன்ன ராகத்�ல் ப�க்க
ேவண்�ெமன்� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ��வார.்
அங்ஙனேம நான் ப�ப்ேபன். 

ஓ�வார� அன்� 

ஒ � நாள் காைல�ல் மடத்���ந்� ெவளிேய வந்�
ஆகாரம் ெசய்�ம் இடத்ைத ேநாக்�ப்
ேபாய்க்ெகாண்��ந்ேதன். அப்ேபா� மணி
ப�ெனான்�க்� ேமல் இ�க்�ம். எனக்ெக�ேர
மைடப்பள்ளி �சாரைணக்காரரா�ய �த்�சா�
ஓ�வாெரன்பவர ் வந்தார.் அவ�ைடய அன்�ம்



மரியாைத�ம் எப்ேபா� கண்டா�ம் அவேரா� �ல
வாரத்்ைதகள் ேபச ேவண்�ெமன்� என்ைனத் �ண்�ம்.
ஆதலால் அவைரப் பாரத்்த�டன், "�ழக்ேக��ந்�
வ���ரக்ேள; அக்�ரகாரத்�ல் ஏேத�ம் ேவைல
இ�ந்தேதா!" என்� ேகடே்டன். 

"ஐயாைவ�ம் அம்மாைவ�ம் பாரத்்��ட�்
வ��ேறன்" என்றார.் 

"உங்கள் ��, வடக்� ���ல் அல்லவா இ�க்�ற�?
இங்ேக உங்கள் தாயார-் தகப்பனார ் வரக் காரணம்
என்ன?" 

"இல்ைல. அண்ணா�ைடய ஐயா-அம்மா
வந்��க்�றாரக்ள்" என்� அவர ்ெசான்ன�டேன, "என்ன!
எங்ேக வந்தாரக்ள்?" என்� பரபரப்ேபா�
ேகட�்க்ெகாண்ேட அவரக்ைளப் பாரக்்க ேவண்�ெமன்ற
என் ஆவைலப் �லப்ப�த்�ேனன். 

ஓ�வார ் �ராயத்�ல் என்ைன�ட ��ரந்்தவராக
இ�ந்தா�ம் என்ைன அண்ணாெவன்ேற அைழத்�
வந்தார.் என் ெபற்ேறாரக்ள் அன்ைறத் �னம் வ�வதாக
எனக்� �ன்னேம ெதரி�க்க�ல்ைல. அவரக்ைள நான்
எ�ரப்்பாரக்்க��ல்ைல. 'அவரக்ள் எங்ேக
தங்���க்�றாரக்ேளா? பழக்க�ல்லாத இடமா�ற்ேற!
சாப்��ம் ேநரமா�ற்ேற! அப்பா �ைஜ பண்ண
ேவண்�ேம!' என்ெறல்லாம் நான் �ரிவாக ேயாசைன
ெசய்ேதன். என் உள்ளத்� உணரச்�்கைள �கக்
��ப்பால் ஒ�வா� ஊ�த்� உணரந்்�ெகாண்ட
ஓ�வார,் "கவைலப்பட ேவண்டாம். அவரக்ள்
காைல�ேலேய வந்��டட்ாரக்ள். அவரக்ள் வந்�
அண்ணாைவப் பற்� �சாரித்தேபாேத இன்னாெரன்�
ெதரிந்� ெகாண்ேடன். அவரக்�க்�ச ்சத்�ரத்�ல் தக்க
இடம் ெகா�த்� ேவண்�ய சாமான்கைள அ�ப்�ேனன்.
ஐயா�ன் �ைஜக்� ேவண்�ய பால் �த�ய
�ர�யங்கைள�ம் அ�ப்���க்�ேறன். அவரக்ள்
அங்ேக ஸ்நானத்ைத�ம் �ைஜைய�ம் ��த்�க்



ெகாண்� அண்ணா�ன் வ�ைகக்காகக்
காத்��க்�றாரக்ள். ேபாய் ஆகாரம் ெசய்ய
ேவண்�ய�தான். இப்ேபா� அங்ேக ேபாய்
�சாரித்��ட�்த்தான் வ��ேறன்" என்றார.் 

எனக்�த் ெதரியாமேல நிகழ்ந்த அசெ்சயல்கைளக்
ேகட�் நான் ஆசச்ரிய மைடந்ேதன். ஓ�வா�ைடய
அன்ைப�ம் �தரைணைய�ம் மடத்�ல் உள்ள
ஒ�ங்ைக�ம் பாராட�்யப�ேய நான் �ைரவாக என்
தாய்-தந்ைதயர ்உள்ள இடத்�க்�ச ்ெசன்ேறன். 

ெபற்ேறார் ம�ழ்ச�் 

நான் அங்ேக ேபான�டன், "எப்ப�ப்படட்
ம�ஷ்யரக்ள்! என்ன ஏற்பா�கள்! என்ன �சாரைண!"
என்� என் தந்ைதயார ் தம் சந்ேதாஷத்ைத
ெவளிப்ப�த்�னார.் "சாமா, இந்த மா�ரி இடத்ைத நான்
பாரத்்தேத�ல்ைல. நாங்கள் உன்ைனப் பாரத்்��ட�்ப்
ேபாகலாெமன்� இன்� காைல�ல் இங்� வந்ேதாம்.
�லர ் சத்�ரத்�ல் தங்கலாெமன்� ெசான்னாரக்ள்.
அப்ேபா� இவ்�டம் வந்ேதாம். இங்ேக ஒ�வர்
எ�ரப்்படட்ார.் "நீங்கள் யார?்" என்� ேகடட்ார.் உன்ைனப்
பாரக்்க வந்��ப்பதாகச ் ெசான்ேனன். உடேன
எங்க�க்� ேவண்�யவற்ைறெயல்லாம் �சாரித்�
�சாரித்�க் ெகா�த்� உத�னார.் "இந்த மா�ரியான
ம�ஷ்யரக்ைள நான் இ�வைர பாரத்்த�ல்ைல . அவர்
யார?்" என்� என் தாயார ்ேகடட்ார.் 

"அவர ் எனக்� ஒ� தம்�" என்� மனத்�க்�ள்ேள
ெசால்�க் ெகாண்ேடன். ஓ�வா�ைடய அன்ைப என்
மனம் நன்றாக அ��ம். அவரக்�க்� அவ்வள�
ெதரியாதல்லவா? 

"உன் தம்�ையப் பாரத்்தாயா?" என்�
ேகட�்க்ெகாண்ேட �ழந்ைதயாக இ�ந்த என் தம்�ைய
என்னிடம் அன்ைனயார ்அளித்தார.் நான் சந்ேதாஷமாக
வாங்� அைணத்�க்ெகாண்ேடன். 



என் அன்ைனயார ்சைமத்�த் தந்ைதயார ்�ைஜ�ல்
நிேவதனம் ெசய்யப் ெபற்ற உணைவ நான் உண்� பல
நாளா�ன. அன்� அவ்�ணைவ உண்� ம�ழ்ந்ேதன்.
நான் நல்ல இடத்�ல் இ�க்�ேறன் என்ற ��ப்�யால்
அவரக்�ம் ம�ழ்ந்தாரக்ள். 

ராகமா�ைக 

அன்ைறத் �னம் ஏேதா ஒ� காரணத்தால்
காைல�ல் நடக்கேவண்�ய பாடம் �ற்பகல் �ன்�
மணி �தல் ஏ� மணி வைர�ல் மடத்��ள்ள
பன்னீரக்்கட�்ல் நடந்த�. �ல நாடக்ளில் அவ்வா�
நடப்ப�ண்�. பாடம் நடக்ைக�ல் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
அங்ேக அமரந்்��ந்தார.் �மாரசா�த் தம்�ரா�ம்
நா�ம் பாடங் ேகட�் வந்ேதாம். �ள்ைளயவரக்ள்
ெசான்னப� நான் ��நாைகக்காேராணப் �ராணத்ைதப்
ப�த்ேதன். என் ெபற்ேறாரக்ைளக் கண்ட சந்ேதாஷ�ம்
என் அன்ைனயார ்இடட் உணைவ�ண்ட உர�ம் ேசரந்்�
எனக்� ஒ� ��ய உத்ஸாகத்ைத உண்டாக்�ன.
அதனால் அன்� நான் ப�த்தேபா� ஒவ்ெவா�
ெசய்�ைள�ம் ஒவ்ெவா� ராகத்�ல் மாற்� மாற்�
வா�த்ேதன். சங்�தப் �ரியரா�ய ேத�கர ்ராகங்கைளக்
கவனித்� வந்தார;் இைட�ேல �ள்ைளயவரக்ைளப்
பாரத்்�, "உங்கள் �ஷ்யர ் ராகமா�ைக�ல் ப�ப்ப�
��ப்�கரமாக இ�க்�ற�" என்றார.் 

இவ்வா� பாடம் நடக்ைக�ல் வடக்�ப் �றத்ேத�ள்ள
ஓரிடத்�ல் ��� �ரத்ேத �லர ் மைறவாக இ�ந்�
கவனிப்ப� வழக்கம். அன்�ம் அப்ப�ேய �லர்
இ�ந்தனர.் என் தந்ைதயார ்மாைல அ�ஷ்டானங்கைள
��த்�க்ெகாண்� அந்தப் பக்கமாக வந்தவர ் பாடம்
நடப்பைத�ம் �லர ்�ரத்�ேல இ�ந்� கவனிப்பைத�ம்
கண்� தா�ம் அவரக்ேளா� ஒ�வராக அங்ேக இ�ந்�
நான் ப�ப்பைத�ம் �ள்ைளயவரக்ள் ெபா�ள்
ெசால்வைத�ம் ேகட�் வந்தார.் அவர ் வந்� ேகடட்�
எனக்�த் ெதரியா�. 



நான் ராகத்ேதா� வா�ப்பைதக் ேகட�் அவ�ம்
ம�ழ்�ற்றார.் நான் ப�ப்பைதப் பற்�ச ் �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் பாராட�்ப் ேப�ய வாரத்்ைதகள் அவர ் கா�ல்
��ந்தன. அப்ேபா� அவ�க்� உண்டான
சந்ேதாஷத்�க்�ம் ��ப்�க்�ம் அள� �ற ���ேமா!
இந்த நிகழ்ச�் �ன்ேனற்பாடே்டா� நடந்த� ேபால்
இ�ந்த�. தற்ெசயலாக என் தந்ைதயார ்அங்ேக வந்த�ம்,
நான் ராகமா�ைக�ல் ப�த்த�ம், ேத�கர ் பாராட�்த்
தம் அன்ைப ெவளிப்ப�த்�ய�ம் என் தந்ைதயார்
மனத்�ல் இ�ந்த கவைலையப் ேபாக்க�ம் 'இவ�க்�
ஒ� �ைற�ம் இல்ைல ' என்ற ைதரியத்ைத
உண்டாக்க�ம் காரணமா�ன. பாடம் ��ந்த�டன்
எல்ேலா�ம் எ�ந்� வந்ேதாம். 

நான் �ன்ேன வந்ேதன். ஆ�ரியர ் �ன்ேன ���
�ரத்�ல் தம்�ரான்கேளா� வந்�ெகாண்��ந்தார.்
நான் வ�ம் வ��ல் தந்ைதயாைரக் கண்டேபா�,
"அப்பா! நீ ப�த்தைதக் ேகடே்டன். பண்டார சந்நி�கள்
ெசான்ன வாரத்்ைதகைள�ம் கவனித்ேதன். எல்லாம்
ஈ�வர அ�க்�ரகந்தான்" என்� ெசான்னேபா� உள்ேள
இ�ந்த உணரச்�் ெபாங்� வந்த�. ேமேல ேபசத்
ெதரிய�ல்ைல . அவர ் ஜாைகக்�ச ் ெசன்றார.் �ன்
வ�வதாகச ் ெசால்� நான் �ண்�ம் ஆ�ரியேரா�
ேசரந்்� ெகாண்ேடன். 

இ� ���ரவ�ம் ஆ�ரிய�ம் 

ஒவ்ெவா� நா�ம் மாைல�ல் ஆ�ரியேரா�
��வாவ��ைற��ள்ள ேகாட�்மாங்�ளம் வைரக்�ம்
ெசன்� அ�ஷ்டானங்கைள ��த்�க்ெகாண்� வ�வ�
என் வழக்கம். இ�ட�் ேவைளகளில் ஆ�ரியர ்ைகையப்
��த்� அைழத்�க் ெகாண்� ெசன்� வ�ேவன்.
அன்ைறத் �ன�ம் அவ்வா� ெசன்� ��ம்�ம்ேபா�,
"உம்�ைடய தாயார-்தகப்பனார ் வந்��ப்பதாகச்
ெசான்னீேர; அவரக்ள் எங்ேக தங்���க்�றாரக்ள்?
இப்ேபா� பாரத்்��ட�்ப் ேபா�ேறன்" என்றார.் 



"�ரமம் ேவண்டாம். அவரக்ேள ஐயாைவப் பாரக்்க
வ�வாரக்ள்" என்� நான் ெசால்��ம் அவர்
வற்��த்தேவ, அவைர என் ெபற்ேறாரக்ளிடம் அைழத்�ச்
ெசன்ேறன். 

சத்�ரத்�ல் ஒ� ��ப் பலைக�ல் ஆ�ரியர்
அமரந்்தார.் தந்ைதயா�ம் அமரந்்தார.் தந்ைதயாரிடம்
ஆ�ரியர ் ேயாக ே�மங்கைள �சாரித்�க்ெகாண்�
இ�ந்தேபா� என் தாயார ் வந்தார.் அதற்��ன்
ஆ�ரியைர அவர ்பாரத்்தேத இல்ைல . 

"�ழந்ைதைய நீங்கேள தாயார-்
தகப்பனாைரப்ேபாலக் காப்பாற்� வ���ரக்ள். நாங்கள்
எந்த �தத்��ம் இவ�க்�ப் �ரேயாசனப் படாமல்
இ�க்�ேறாம். உங்க�ைடய ஆதர�னால் தான் இவன்
�ன்�க்� வரேவண்�ம்" என்� கண்ணில் நீர ் த�ம்ப
அவர ் ெசான்னார.் ஒ� ெதய்வத்�னிடத்�ல் வரம்
ேகடப்�ேபால இ�ந்த� அந்தத் ெதானி. 

"நீங்கள் ெகாஞ்ச�ம் கவைலப்பட ேவண்டாம்.
உங்கள் �மாரர ் நல்ல �த்�சா�. நன்றாகப் ப�த்�
வ��றார.் கட�ள் ��ைபயால் நல்ல நிைலைமக்�
வ�வார"் என்� ஆ�ரியர ் ��ய வாரத்்ைதகள், என்
தாயாரின் உள்ளத்ைதக் �ளிர�்த்தன. என்னிடம் அன்�
ைவப்பவரக்�க்�ள்ேள அந்த �ன்� ேபரக்�க்�
இைணயானவரக்ள் ேவ� இல்ைல. அந்த �வ�ம்
ஒ�ங்ேக இ�ந்� என் நன்ைமையக் ��த்�ப்
ேப�ம்ேபா� அவரக்�ைடய அன்� ெவளிப்படட்�. அந்த
�வ�ைடய அன்��ம் �ன்��தமான இயல்�கள்
இ�ந்தன. அவற்�னிைடேய உயர�்-தாழ்� உண்ெடன்�
ெசால்ல ���மா? இன்ன வைக�ல் இன்ன� �றந்த�
என்�தான் வைரய�க்க ���மா? ஒேர அன்� மயமாகத்
ேதாற்�ய அக்காட�்ைய இப்ேபா� நிைனத்தா�ம் என்
உள்ளத்�ள் இன்பம் ஊ��ன்ற�. அம்�வைர�ம் �ன்�
அன்� �ரத்்�களாக இன்�ம் பாராட�் வ��ேறன். 



ம�நாள் ��யற்காைல�ல் என் ெபற்ேறாரக்ள்,
"உன்ைனப் பாரத்்��ட�்ப் ேபாகத்தான் வந்ேதாம்.
பாரத்்த�ல் �க�ம் ��ப்�யா�ற்�. ஊ�க்�ப் ேபாய்
வ��ேறாம். உடம்ைப ஜாக்�ரைதயாகப்
பாரத்்�க்ெகாள்" என்� என்னிடம் ெசால்��ட�்ச ்�ரிய
�ைலக்�ப் ேபானாரக்ள். 
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�ல சங்கடங்கள் 
ஒ ேர மா�ரியான சந்ேதாஷத்ைத எக்காலத்�ம்

அ�ப�ப்பெதன்ப� இவ்�லகத்�ல் யா�க்�ம்
சாத்�யமானதன்�. மனித�ைடய வாழ்�ேல இன்ப�ம்
�ன்ப�ம் கலந்� கலந்ேத வ��ன்றன. ெசல்வத்�ேல
ெச�த்��ப்பவரக்ளா��ம், வ�ைம�ேல
வா�பவரக்ளா��ம் இன்பம் �ன்பம் இரண்�ம்
இைட�ைடேய கலந்� அ�ப�ப்பைதயல்லாமல்
இன்பத்ைதேய அ�ப�க்�ம் பாக்�யவான்க�ம்
�ன்பத்ைதேய அ�ப�க்�ம் அபாக்�யரக்�ம் இல்ைல
. 

எனக்� ேவண்�ய நல்ல வச�க�ம் த�ழ்க் கல்�
லாப�ம் ��வாவ��ைற�ல் �ைடத்தன. மனத்�ேல
சந்ேதாஷம் இைடயறா� உண்டாவதற்� ேவண்�ய
அ��லங்கெளல்லாம் அங்ேக �ைற�ன்� இ�ந்தன.
ஆனா�ம், இைட�ைடேய அந்தச ் சந்ேதாஷத்�க்�த்
தைட ேநராமல் இல்ைல. 

ஒவ்வாத உண� 

இ ரண்� வைகயாக நடந்� வந்த பாட வ�ப்�ல்
நாேன ப�த்� வந்தைமயால் �ல நாள் என்
ெதாண்ைட�ம் நாக்�ம் �ண்ணா���ம். ஆகாரம்
ெசய்�வந்த சத்�ரத்�ல் எல்ேலாைர�ம் ேபால் நா�ம்
ஒ�வனாக இ�ந்� ஆகாரம் பண்ணி வந்ேதன். என்



அெசௗகரியத்ைத அ�ந்� கவனித்� அதற்ேகற்ற
உண�கைள அளிப்பவர ்யா�ம் அங்ேக இல்ைல. எனக்�
இன்ன வைகயான உண� ெசய்� ேபாட ேவண்�ெமன்�
�ணிந்� ெசால்வதற்�ம் நான் அஞ்�ேனன். சத்�ரத்�ல்
அப்ேபா� உண� அளித்� வந்தவள் ஒ� �ழ�.
மடத்���ந்� வ�ம் உண�ப் ெபா�ள்க�க்�க் �ைற�
இல்ைல. உணவ�ந்த வ�பவரக்�க்� அவற்ைறக்
ெகாண்� நல்ல உண� சைமத்� வழங்�வதற்�ரிய
சக்� அந்த அம்மா�க்� இல்ைல. எல்லாம் சரியாகேவ
நடந்� வ�ெமன்ப� ேமேல�ள்ளவரக்ள� க�த்�.
'இவ்வள� ெபரிய இடத்�ல் இப்ப� இ�க்�றாரக்ேள!'
என்� நான் வ�ந்�ேனன். 

சத்�ரத்� உண� என் ேதகத்�க்� ஒவ்வாைமயால்
�ல நாடக்ள் நான் அன்னத்ேதா� ேமாைர மட�்ம்
ேசரத்்�ச ் சாப்�டட்�ண்�. அய�ரக்ளி��ந்�
��வாவ��ைறக்� வ�ம் �த்�வான்களி�ம்
கனவான்களி�ம் �லர ் �ல சமயங்களில்
சைமயற்காரரக்ைள அைழத்� வ�வாரக்ள்; �ல
சமயங்களில் ��ம்பத்�டன் வ�வ�ண்�. நான்
பண்டார சந்நி�க�க்� ேவண்�யவெனன்�
ெதரிந்தவரக்ளாதலால் என் நிைலைமைய அ�ந்�
தங்க�டன் ேசரந்்� சாப்��ம்ப� அவரக்ள் என்ைன
வற்��த்�வாரக்ள். அப்ேபா� எனக்� ெமத்த ஆ�தல்
ஏற்ப�ம். 

�ழம்� ெசய்த �ழப்பம் 

ஒ� நாள், எனக்� வ�ற்�ப்ேபாக்� உண்டா�ற்�.
மாங்ெகாடை்டக் �ழம்� ைவத்�ச ் சாப்�டட்ால்
அந்ேநாய் நீங்�ெமன்� எனக்�த் ெதரி�மாதலால்
அந்தக் �ழ��டம் நயமாகப் ேப� அைதச ் ெசய்�
ேபா�ம்ப� ேகட�்க் ெகாண்ேடன். அந்த அம்மாள்
அப்ப�ேய ெசய்� ேபாடட்ாள். நான் ஆகாரம் ெசய்ய
உடக்ாரந்்த �ன் என் இைல�ல் அந்தக் �ழம்ைபப்
பரிமா�னாள். என்�டன் உணவ�ந்�யவரக்�ள் ஒ�வர்
இைதக் கவனித்தார.் ��வாலங்காட�்க்�ச ் ெசன்�



ஸம்ஸ்��தம் ப�த்� வ�பவர ் அவர.் அவ�க்� மனம்
ெபா�க்க�ல்ைல. 'எல்ேலா�ம் சாப்���ற இந்தப்
ெபா� இடத்�ல் இவ�க்� மட�்ம் தனியாக எைதேயா
ெசய்� ேபா��றாேள!" என்� அவர ்எண்ணினார.் அந்த
நிைன� வளரந்்த�. ஒ� ெபரிய தவ� சத்�ரத்�ல்
ேநரந்்தெதன்� ேதாற்�ம்ப� அசெ்சய்�ைய �க�ம்
சா�ரியமாக �ரித்� அவர ் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
கா�ல் ��ம்ப� ெசய்��டட்ார.் உடேன �ழ�க்�
மடத்���ந்� உத்தர� வந்த�; "பலர ் சாப்��ைக�ல்
ஒ�வ�க்� மட�்ம் தனிேய உபசாரம் ெசய்வ� தப்�:
இனிேமல் இம்மா�ரியான காரியம் ெசய்யக்
�டாெதன்� உத்தரவா�ற�" என்� ஒ� காரியஸ்தர்
வந்� �ழ��டம் கண்�ப்பாகச ் ெசால்��ட�்ப்
ேபானார.் 

இந்த நிகழ்ச�் எனக்� �க்க மனத் �ன்பத்ைத
உண்டாக்�ய�. 'பண்டார சந்நி�கள் நம்�டேம ேநரில்
�ஷயத்ைத �சாரித்�த் ெதரிந்� ெகாண்��க்கலாேம!
யாேரா ஒ�வர ் ெசான்னைதக் ேகட�் இப்ப�ச்
ெசய்தாரக்ேள!' என்� வ�ந்�ேனன். “ஒ� நா�ம்
அவரக்ள் அப்ப�ச ் ெசய்யமாடட்ாரக்ள். யாேரா ஒ�வர்
ேபாய் எனக்� �ேசஷ உபசாரம் நடந்ததாகச்
ெசால்���க்கக்��ம். ெபா��டத்�ல் ப�பாதம்
இ�ப்ப� சரியன்� என்� எண்ணி இப்ப� உத்தர�
அ�ப்���க்கலாம். நமக்� நடந்த உபசாரம்
மாங்ெகாடை்டக் �ழம்�தான்; அ��ம் ேதக
அெசௗக்�யத்�க்காக ஏற்படட்ெதன்� ெதரிந்��ந்தால்
நம்�டம் �ேசஷ அன்� ைவத்��க்�ம் அவரக்ள்
இப்ப�ச ் ெசய்��க்கமாடட்ாரக்ள்" என்� நாேன
சமாதானம் ெசய்� ெகாண்ேடன். | 

இர�ல் ெபா��ேபாக்� 

இ ர�ல் ஆகாரம் ெசய்த �ற� மடத்�ற்� வந்�
அங்�ள்ள �மாரசா�த் தம்�ரா�டன் பாடத்ைதப்
ப�த்�ச ் �ந்�த்� வ�ேவன். �ற� அங்ேகேய
ப�த்�க்ெகாள்ேவன். இந்த வழக்கம் ��வாவ��ைற



ெசன்ற �ற� �ல மாதங்கள் வைர�ல் இ�ந்த�.
மடத்�ல் தங்�வந்த காலத்�ல் ஒ� நாள் இர� அவ�டன்
வழக்கம்ேபால் ப�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன். மடத்�ன்
�ழ்ப்பக்கத்�ல் இ�ந்த ச�கண்��ல் தம்�ரான்கள்
தங்���ப்பதற்காக இரண்� அைறகள் உண்�.
�மாரசா�த் தம்�ரான் ஓர ்அைற�ல் இ�ந்� வந்தார.்
அதற்� எ�ேர உள்ள அைற�ல் பன்னி�ைகத் தம்�ரான்
என்பவர ்இ�ந்தார.் அவர ்நல்ல ெசல்வாக்� உைடயவர.்
ஆ�னத்�ல் ெபா�ப்�ள்ள உத்�ேயாகங்கைள
வ�த்தவர.் அைறக�க்� மத்���ள்ள �டத்�ல்
நாங்கள் இ�ந்� ப�த்த �ல்கைளச ் �ந்தைன
ெசய்ேவாம். அப்ேபா� அவ�ம் உடனி�ந்� கவனிப்பார.்
ப�த்�க்ெகாண்��ந்த நான் அ�ப்� ���யால் அ
ப�த்�த் �ங்��டே்டன். இர� மணி பத்� இ�க்�ம்.
�மாரசா�த் தம்�ரா�ம் பன்னி�ைகத் தம்�ரா�ம்
ேப�க்ெகாண்��ந்தனர.் �த்�சா� ஓ�வார ் அங்ேக
வந்தார.் 

எ�ர்பாராத சம்பவம் 

மடத்��ம் ேகா���ம் அரத்்த ஜாமத்�ல்
நிேவதனமா�ம் �ரசாதங்களில் ஒ� ப�� �ப்�ரமணிய
ேத�க�க்� வ�ம். அவற்�ல் ���, தாம்
உபேயா�த்�க் ெகாண்� பாக்�ையத் தனித்தனிேய
�ரித்�க் தம்�ரான்க�க்�ம் அ�ப்�வார.் ஒவ்ெவா�
நா�ம் 10 மணிக்� வைட, ��யன், ேதங்�ழல் �த�ய
�ரசாதங்கள் தம்�ரான்க�க்�க் �ைடக்�ம்.
�மாரசா�த் தம்�ரா�க்�ம், பன்னி�ைகத்
தம்�ரா�க்�ம் ெகா�ப்பதற்காக அப்ேபா� �த்�சா�
ஓ�வார ் அந்தப் �ரசாதங்கைள எ�த்� வந்தார.் அவர்
வந்த சமயம் தம்�ரான்கள் இ�வ�ம் அன்� மாைல�ல்
நடந்த ஒ� களைவப் பற்�ச ் சம்பா�த்�க்
ெகாண்��ந்தனர.் 

பன்னி�ைகத் தம்�ரான் ஒ� �றந்த ஏ��க
�த்�ரா� கண்�ைய அணிந்��ந்தார.் அதன் இ�
தைலப்��ம் கல்�ைழத்த தங்க �கப்�க்கள் இ�ந்தன.



ஏறக்�ைறய இரண்டா�ரம் �பாய் ெப�மான�ள்ள�.
அன்� மாைல தம்�ரான் �ளப்�ைரக்�ப் ேபாய் வந்�
�ல ேவைலகைளக் கவனித்தா ர.் ��� ேநரமான �ற�
பாரத்்தேபா� கண்� காணப்பட �ல்ைல. �ைல�யரந்்த
ெபா�ளாதலால் மடத்�க் காரியஸ்தரக்ள் அைதத்
ேதடலா�னர.் 

"தவ�ப் �ள்ைளகைள �சாரிக்கச்
ெசால்லேவண்�ம். இந்த மடத்�ல் இந்த மா�ரி
நடப்பெதன்றால் ஆ�னத்�க்ேக �ைறவல்லவா?"
என்றார ்பன்னி�ைகத் தம்�ரான். 

"ஒவ்ெவா� பயலாகக் �ப்�ட�் �சாரிக்க
ேவண்�ம். ���னவன் ேல�ல் ெசால்லமாடட்ான்.
கட�்ைவத்� அ�க்க ேவண்�ம்” என்� ெசான்னார்
�மாரசா�த் தம்�ரான். 

அங்ேக இ�ந்த �த்�சா� ஓ�வார ்அவரக்�ைடய
ேபச�் இன்ன �ஷயத்ைதப் பற்�யெதன்பைத அ�ந்�
ெகாண்�, "இ� ெதரிந்� ஸந்நிதானம்�ட �க�ம்
கவைலேயா��க்�ற�. இவ்வள� �ணிவான
காரியத்ைதச ் ெசய்தவன் யாரா இ�ப்பான்? அங்கங்ேக
எல்ேலா�ம் �சாரித்�க் ெகாண்��க்�றாரக்ள்" என்�
ெசால்� அசச்ம்பாஷைண�ல் கலந்� ெகாண்டார.் 

அவரக்ள் �வ�ம் ேப�ய சப்தத்தால் என் �க்கம்
கைலந்த�. நன்றாகத் �ங்�ன எனக்�ச ்��� ��ப்�
உண்டா�ற்�. கண்ைணத் �றவாமல் ம�ப��ம்
�க்கத்ைத எ�ரப்ாரத்்�ப் ப�த்�க்ெகாண்ேட
இ�ந்ேதன். அப்ேபா� அங்ேக வந்த ேவெறா� மனிதர,்
"இங்ேக வந்��க்�ம் ��ய மனிதரக்ைள�ம்
�சாரிக்கேவண்�ம்" என்றார.் 

"��ய மனிதரக்ள் யார ் இ�க்�றாரக்ள்? எல்லாம்
பைழய ெப�சச்ாளிகேள. அவரக்ள் ேவைலயாகத்தான்
இ�க்�ம் இ�" என்றார ்�மாரசா�த் தம்�ரான் 



"அப்ப�ச ் ெசால்லலாமா? இந்த ஐயர ் ��யவர்
அல்லவா? இவர ் எ�த்��க்க மாடட்ாரா?" என்� அந்த
மனிதர ்ெசான்னார.் 

அந்த வாரத்்ைத என் கா�ல் ��ந்தேதா
இல்ைலேயா எனக்� ந�க்கெம�த்த�: அைர �ைறயாக
இ�ந்த �க்க மயக்கம் எங்ேகேயா பறந்� ேபா�ற்�. 

'ஐேயா! ஒ� பாவ�ம் அ�யாத நம்ைமச்
சந்ேத�க்�றாரக்ேள! ��ட�்ப் படட்ம் கட�்க்ெகாள்ளவா
இவரக்�டன் பழ��ேறாம்! எதற்காக நாம் இங்ேக
வந்ேதாம்!' என்ெறல்லாம் என் மனம் �ந்�க்கத்
ெதாடங்�ய�. 

"என்ன ெசான்னாய்? அட பா�! அந்த வாரத்்ைதைய
ம�ப� ெசால்ல ேவண்டாம்" என்� பன்னி�ைகத்
தம்�ரான் அந்த மனிதைர ேநாக்�ச ்ெசான்னார.் 

�மாரசா�த் தம்�ராேனா �க்க ேகாபக் ��ப்�டன்,
"உம்ைம யாைரயா ேகடட்ார?் மனிதரக்�ைடய தராதரம்
லவேலச�ம் ெதரியாத நீர ் அ�ப்�ராயம் ெசால்ல
வந்��ட�்ேர! வந்த வ�ையப் பாரத்்�க் ெகாண்�
ேபாம். இனி, இங்ேக நிற்க ேவண்டாம்" என்�
க�ைமயாகக் ��னார.் 

ஓ�வார,் "ஐயா, அவைரச ் ெசான்னால் நாக்�
அ��ப்ேபாம். இ�ந்��ந்� பரம சா�வா�ய அவைரச்
ெசால்ல உமக்� எப்ப� ஐயா மனம் வந்த�!" என்றார.்
அம்மனிதர ் ஒன்�ம் ெசால்லமாடட்ாமல் எ�ந்�
ேபாய்�டட்ார.் 

அபய வாரத்்ைத 

அந்த �வர ் வாரத்்ைதகைள�ம் நான் ேகடே்டன்.
'நல்ல ேவைள, �ைழத்ேதாம்' என்ற ஆ�தல் எனக்�
உண்டா�ற்�. உடேன எ�ந்ேதன். "இவ்வள� ேநரம்
என்ைனப் பற்� நடந்த சம்பாஷைணையக் கவனித்ேதன்.
எனக்� �த�ல் உண்டான சங்கடத்ைத நீங்கள்
நீக்��ட�்ரக்ள். என் உள்ளம் பத��டட்�.



இப்ேபா�தான் என் மனம் அைம�யைடந்த�. என்ைன
ஒ� ெபரிய அபவாதத்���ந்� காப்பாற்�னீரக்ள்”
என்� அவரக்ைள ேநாக்�க் ��ேனன். அப்ப�ப்
ேப�ம்ேபா� எனக்� ஒ� �தமான படபடப்� இ�ந்த�.
அைதக் கவனித்த பன்னி�ைகத் தம்�ரான், "நீங்கள் ஏன்
கவைலப்பட ேவண்�ம்? நாங்கள் எைத�ம்
நம்���ேவாமா? எந்தக் காலத்�ம் உங்க�க்� ஒ�
�ைற� வ�ம்ப� ெசய்யமாடே்டாம். வந்த ம�ஷ்யன்
ஏேதா அசட�்த்தனமாய்ச ் ெசான்னாெனன்� நிைனக்க
ேவண்�ம். அைத மறந்���ங்கள்" என்� ெசால்�
என்ைனத் ேதற்�னார.் "இந்த அபய வாரத்்ைதகைள நான்
ஒ�ேபா�ம் மறேவன்" என்� ��ேனன். 

கண்� அகப்பட்ட� 

எங்ேக பாரத்்தா�ம் இந்தக் களைவப் பற்�ய
ேபசச்ாகேவ இ�ந்த�. ம�நாள் காைல பத்� மணிக்�
மடத்�ன் ஒ� பக்கத்�ல் பன்னி�ைகத்
தம்�ரான்�லேரா� ேப�க்ெகாண்��ந்தார.் அப்ேபா�
��ெரன்� �ளப்�ைர���ந்� ஒ� ேவைலக்காரன்
�க�ம் ேவகமாக ஓ�வந்� தம்�ரானிடம் அந்தக்
கண்�ையக் ெகா�த்�, "சா�, இன்� காைல�ல் நான்
எல்லா இடங்கைள�ம் ெப�க்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.
ப�த்�ைறச ் �வரின் மாடெமான்�ல் உள்ள
�நாயக�க்�ப் �ன்ேன ஏேதா பளிசெ்சன்� ெதரிந்த�.
உடேன கவனித்ேதன். இந்தக் கண்� அகப்படட்�" என்�
ெசான்னான். 

அைத வாங்�க்ெகாண்� பன்னி�ைகத் தம்�ரான்
�க�ம் ம�ழ்ச�் அைடந்�, "ேநற்� நான்
அ�ஷ்டானத்�க்�ப் ேபாைக�ல் அங்ேக இைத
மாடத்�ல் ைவத்��ட�்த் ேதாடட்த்�க்�ப் ேபாேனன்.
அப்ேபா� ��ெரன்� ஒ� ேசவகன், 'சந்நிதானம்
அவசரமாக அைழக்�ற�' என்� �டல் ெத�க்க ஓ�வந்�
ெசான்னான். என்னேவா ஏேதா என்� நா�ம் �க�ம்
ேவகமாக ேவெறான்ைற�ம் கவனியாமல்
சந்நிதானத்�டம் ேபாேனன். சந்நிதானம் ஒ�



�க்�யமான �ஷயத்ைதப் பற்�க் கடட்ைள�டட்�. �ல
ேநரம் அேத கவைலயாக இ�ந்ேதன். கண்�ையப்பற்�ய
ஞாபகேம எனக்� உண்டாக�ல்ைல. ��� ேநரம்
ெபா�த்ேத அந்த ஞாபகம் வந்த�. பல தடைவ
ேயா�த்�ப் பாரத்்�ம் ைவத்த இடம் ஞாபகத்�க்�
வர�ல்ைல. நான் ைவத்த இடத்ைத�ட�் மற்ற
இடங்களிெலல்லாம் ேத�ேனன். �றைர�ம் ேதடச்
ெசய்ேதன். அகப்பட�ல்ைல . எப்ப�ேயா இ�
சந்நிதானத்�க்�ம் ெதரிந்��டட்�. வயஸ� ஆக ஆக
மற� உண்டா�ற�. அனாவ�யமாகப் பல�க்�க்
கவைல ஏற்படட்�. பாவம்! சா�நாைதயர ் �க்க
சஞ்சலத்ைத அைடந்��டட்ார"் என்� எல்ேலாரிட�ம்
ெசான்னேதா�, உடேன எனக்�ம் அைதப்பற்�ச ்ெசால்�
ய�ப்�னார.் இந்தச ் ெசய்� கா�ல் ��ந்த�ம் நான்
�நாயகர ்சந்நி� ெசன்� வந்தனம் ெசய்ேதன். 

ேகாளால் வந்த �ன்பம் 

ேவ ெறா� சமயம் என் ஆ�ரியரிடம் யாேரா ஒ�வர்
ெசன்� என்ைனப்பற்�க் ேகாள் ��னார.் அதனால்
�ள்ைளயவரக்ள் என்பால் �னங்ெகாள்ளலா�னர.்
யாரிடேம�ம் ேகாபங்ெகாண்டால் அவரிடம் ேபசாமல்
இ�ந்���வ� ஆ�ரியர� வழக்கம். என்னிட�ம்
அவ்வா� இ�க்கத் ெதாடங்�னார.் மடத்�ல் பாடம்
நடக்ைக�ல் ப�ப்ப�ம், ஆ�ரியர ் ஏேத�ம் பாடல்
ெசான்னால் எ��வ�மா�ய ேவைலகைளேய நான்
ெசய்� வந்ேதன். நான் அ��ல் இ�க்�ம்ேபா�, "ஏ�
எ�த்�க் ெகாள்�ம், எ��ம்" என்� ெசால்ல மாடட்ார.்
ப�த்�க்ெகாண்ேட ஏேத�ம் ஒ� பாட�ன் �தல்
அ�ைய ஆரம்�ப்பார.் அ� ��ப் பாடலாக இ�ந்தால்
அதைன எ�த ேவண்�ெமன்ப� அவர ் ��ப்ெபன்�
நான் அ�ந்�, ஏடை்ட�ம் எ�த்தாணிைய�ம் எ�த்�
எ�தத் ெதாடங்�ேவன். அவர ் ெசால்�க்ெகாண்ேட
ேபாவார.் நி�த்த ேவண்�மானால் சரிெயன்பார.் அந்தக்
��ப்ப�ந்� நான் நி�த்���ேவன். 



தனிேய பாடங் ேகடப்�ம் ேப�வ�ம் இன்� இந்த
நிைல�ல் �ல நாள் நான் இ�ந்� வந்த� என் மனத்ைத
�க உ�த்�ய�. இைத ேவ� யாரிட�ம்
ெதரி�க்க�ல்ைல; உள்ளத்�ள்ேள நான் ம��ேனன். 

அப்ேபா� மா�ரத்�ல் வசந்ேதாத்ஸவம் நடந்த�.
அந்த உத்ஸவ தரிசனத்�க்�ச ் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
ஒ� நாள் ��க்�டட்த்�ட�ம் பரிவாரங்க�ட�ம்
ெசன்றார.் ஆ�ரிய�ம் ெசன்றார.் அவ�டன் நா�ம் �ல
மாணாக்கரக்�ம் ெசன்ேறாம். மாைல�ல் மா�ரம்
ேபாய்ச ் ேசரந்்ேதாம். �ப்�ரமணிய ேத�கர்
பரிவாரங்க�டன் � மா�ரநாதராலயத்�ற்�ப் ேபாய்த்
தரிசனம் ெசய்��ட�் மடத்�க்� வந்தார.்
வ�ங்காலத்�ல் என்ைன ஒ� காரியஸ்தேரா� அ�ப்�
ஆகாரம் ெசய்��ட�் வ�ம்ப� ெசான்னார.் இந்த
�ஷயம் �ள்ைள யவரக்�க்�த் ெதரியா�. அவர ் தம்
�ட�்ல் தங்���ந்தார.் 

நான் ேபாஜனம் ெசய்��ட�்ப் �ள்ைள யவரக்ள்
�ட�்க்� வந்� �ண்ைண�ல் இ�ந்ேதன். அப்ேபா�
மடத்�ல் பந்� நடந்தைமயால் அங்ேக ஆகாரம் ெசய்�
ெகாள்ளப் �ள்ைளயவரக்ள் ேபா��ந்தார.் 

ஆசச்ரிய நிகழ்ச�் 

ம டத்�ல் பந்� நைடெப�ம்ெபா�� �ப்�ரமணிய
ேத�க�ம் அங்ேக ேபாய் உண� ெகாள்வார.் அந்தப்
பந்��ல் தம்�ரான்க�ம் ைசவரக்ளா�ய ெவள்ைள
ேவஷ்�க்காரரக்�ம் தனித்தனிேய வரிைசயாக இ�ந்�
��ப்பாரக்ள். ெவள்ைள ேவஷ்�க்காரரக்ள் வரிைச�ல்
�தல் இடம் �ள்ைளயவரக்�க்� உரிய�. 

வழக்கம்ேபால் ஆ�ரியர ் அவ்�டத்�ல்
அமரந்்தேபா� அவர ்எப்ெபா��ம் இ�ப்பைதப் ேபான்ற
ெதளிேவா� இல்ைல. ஏேதா ஒ� கவைல அவர ்�கத்�ல்
ேதாற்�ய�. ேபாஜனம் ெசய்�ம் ெபா�ட�் ஆசனத்�ல்
அமரந்்தவர ் ��ெரன்� எ�ந்தார.் அவ்வா� யா�ம்
ெசய்யத் �ணியார.் சம்�ரதாயத்ைத நன்� அ�ந்த



�ள்ைளயவரக்ள் அப்ப� எ�ந்��ந்தைதக் கண்�
யாவ�ம் �ர�த்�ப் ேபானாரக்ள். �ப்�ரமணிய ேத�கர்
அவ�க்� ஏேதா கவைல இ�ப்பைத அ�ந்� ஒ�வைரக்
ெகாண்� �சாரித்தார.் "சா�நாைதயர ் என்�டன்
வந்தார.் அவர ் ஆகாரம் ெசய்வதற்� ஒன்�ம் ஏற்பா�
ெசய்யாமல் வந்��டே்டன். பட�்னியாக இ�ப்பாேர
ெயன்� எண்ணி �சாரித்� வ�வதற்காக எ�ந்ேதன்"
என்� அவர ்ெசான்னைதக் ேகடட் ேத�கர,் "அவைர ஒ�
காரியஸ்தேரா� ஆகாரம் ெசய்ய அ�ப்���க்�ேறாம்.
இதற்�ள் அவர ் ேபாஜனம் ெசய்� வந்��ப்பார"்
என்றார.் 

'அன்�க்�ம் உண்ேடா அைடக்�ம் தாழ்?' 

ஆ�ரியர ்ஒ�வா� ஆ�த�ற்றார.் ஆனா�ம் அவர்
மனம் சமாதானம் அைடய�ல்ைல. உண�ேல மனம்
ெசல்லாமல் ேபாஜனம் ெசய்பவர ் ேபாலப் பாவைன
ெசய்� இ�ந்��ட�் யாவ�ம் எ�வதற்� �ன்ேப
எ�ந்� ைகையச ்�த்� ெசய்� ெகாள்ளாமேல ேவகமாக
மடத்�ற்� அ�த்ததா�ய தம் �� ேநாக்� வந்தார.் அவர்
ேவகமாக வ�வைதக் கண்� �ண்ைண�ல் இ�ந்த நான்
எ�ந்� நின்ேறன். 

நான் இ�ந்த இடத்�ல் �பம் இல்லாைமயால் அவர்
என் ச�பத்�ல் வந்� �கத்ைத உற்� ேநாக்�,
"சா�நாைதயரா? ஆகாரம் ெசய்தா�ற்றா?" என்�
ேகடட்ார.் "ஆ�ற்�" என்� ெசான்னைதக் ேகடட் �றேக
அவர ் மனம் சமாதானம் அைடந்த�. உள்ேள ெசன்�
ைகையச ் �த்தம் ெசய்�ெகாண்� �பம் ெகாணரந்்�
ைவக்கச ்ெசான்னார.் 

�ற� என்�டன் �க்க அன்ேபா� ேபசத்
ெதாடங்�னார.் அவர ்அவ்வள� ேவகமாக வந்த�ம், என்
�கத்ைதக் �ரந்்� கவனித்த�ம், �ல �னங்களாகப்
ேபசாதவர ் அவ்வள� அன்ேபா� ேப�ய�ம் எனக்�க்
கன� நிகழ்ச�்கைளப் ேபால இ�ந்தன. 



��� ேநரத்�ற்�ப் �ற� மடத்�ேல இ�ந்� �லர்
வந்� என்ைனக் கண்�, "ஐயா�க்� உம்�டத்�ேல உள்ள
அன்ைப இன்� நாங்கள் அ�ந்� ெகாண்ேடாம்.
உம்�ைடய பாக்�யேம பாக்�யம்" என்� �� அங்ேக
நிகழ்ந்தவற்ைறச ் ெசான்னேபா� எனக்� எல்லாம்
�ளங்�ன. �ல நாடக்ளாகத் தாம் என்பால் காட�்வந்த
பரா�கத்�க்�த் தாேம பரிகாரம் ேத�யவைரப்ேபால
என் ஆ�ரியர ்�ளங்�னார.் 

அன்ைப எவ்வள� காலம் தைடப்ப�த்த ���ம்?
தைடப்ப�த்தப்படட் அன்� என்றாவ� ஒ� நாள் �க
ேவகமாக ெவளிப்படத்தான் ேவண்�ம். அப்ேபா�
ஏற்ப�ம் நிகழ்ச�்கள் ஆசச்ரியமாகேவ இ�க்�ம். 
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கைலமக� தி��ேகாய�� 
மா �ரத்�ல் வஸந்ேதாத்ஸவம் ஆன �ற�

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் ��வா வ��ைறக்�ப்
பரிவாரங்க�டன் ��ம்� வந்தனர.் அவ�டன்
�ள்ைளயவரக்�ம் நாங்க�ம் ��வாவ��ைற வந்�
ேசரந்்ேதாம். வழக்கப்ப�ேய மடத்�ல் பாடங்கள்
நைடெபற்� வந்தன. 

ேத�கரின் ெபா��ேபாக்� 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் காைல எ�ந்த� �தல்
இர�ல் ��லச ் ெசல்�ம் வைர�ல் பாடம் ெசால்வ�,
�த்�வான்கேளா� சம்பாஷைண ெசய்வ�, மடத்�ற்�
வ�பவரக்�ைடய �ைறைய �சாரித்� ேவண்�ய
உத�கைளச ் ெசய்வ� ஆ�ய �ஷயங்களிேல
ெப�ம்பா�ம் ெபா�ைதப் ேபாக்� வந்தார.் 

நீராடல் 

ஒ வ்ெவா� நா�ம் அ�காைல�ல் அவர்
எ�ந்���வார.் �ல சமயங்களில் ஒ� ��ய தம்�ரான்
வந்� அவைர எ�ப்�வார.் எ�ந்த�டன் ஐந்�



மணியள�க்�க் கா�ரிக்� நீராடச ் ெசல்வார.்
மடத்���ந்� கா�ரித்�ைற அைர ைமல் �ரம்
இ�க்�ம். நடந்ேத ெசல்வார.் ஆசனப் பலைக, ம�
வஸ்�ரப் ெபட�் �த�யவற்�டன் தவ�ப்
�ள்ைளக�ம், தம்�ரான்க�ம் உடன் ெசல்வாரக்ள்.
ஸ்நானம் ெசய்��ட�்த் ��ம்�வ�ம்ேபா�, கா�ரி
ெசன்� ஸ்நான அ�ஷ்டானா�கைள ��த்�க்
ெகாண்ட �ராமணரக்�ம் ைசவரக்�ம் அவைரக் கண்�
ேப�க்ெகாண்ேட வ�வாரக்ள். கா�ரிக்�ச ் ெசல்�ம்
ெபா�ட�் அைமக்கப் ெபற்ற சாைல�ன் இ�
பக்கங்களி�ம் ம�த மரங்கள் வளரந்்��க்�ம். அந்த
ம�த மரச ் சாைல�ல் ேத�கர ் ஸ்நானம் ெசய்��ட�்
வ�ம்ேபா� அவ�டன் சல்லாபம் ெசய்வதற்காகேவ �லர்
கா�ரித்�ைற�ல் காத்��ப்பாரக்ள். 

ஆலய தரிசனம் 

வ�ம் வ��ல் 'சமா�த் ேதாப்�' என்ற ஓரிடம்
இ�க்�ற�. அைதச ்சாரந்்� ��வா வ��ைற மடத்�ல்
தைலவரக்ளாக இ�ந்த பல�ைடய சமா�க் ேகா�ல்கள்
உள்ளன. அதற்� �ன்ேன ��� �ரத்�ல் சாைல�ன்
ஓரமாக மைறஞான ேத�கர ் என்ற ெபரியாரின் சமா�
இ�க்�ற�. �ப்�ரமணிய ேத�கர ் கா�ரி���ந்�
மடத்�க்� வ�ம்ேபா� அவ்�டத்�ல் நின்� தரிசனம்
ெசய்��ட�் வ�வார.் அப்பால் �வாலயத்�க்� வந்�
ஸ்வா� தரிசனம் ெசய்��ட�் மடத்�ற்�ச ் ெசல்வார.்
ெசல்�ம்ேபா� ஆலயத்�ன் �ழக்� வா���ள்ள
�ைண வந்த �நாயக�க்�ச ்�ல �தரத்் ேதங்காய்கள்
உைடக்கப்ப�ம். 

மடத்�ல் �த�ல் ��மாளிைகத் ேதவைரத்
தரி�த்��ட�்ப் �ற� � நமச�்வாய �ரத்்�
ஸந்நி��ல் வந்� தரி�ப்பார.் அம்�ரத்்��ன்
ேதாத்�ரமா�ய � பஞ்சாடச்ர ேத�கர ்மாைல என்�ம்
�ரபந்தத்���ந்� பத்�ப் பாடல்கைள ஓ�வாரக்ள்
�ைறேய ெசால்வாரக்ள். ஒவ்ெவா� பாடல் ெசால்�
��ந்த�ம், ஒ� �ைற ேத�கர ் சாஷ்டாங்கமாக



நமஸ்காரம் ெசய்வார.் இவ்வா� பத்� நமஸ்காரங்கள்
ெசய்��ட�் அ�யாரக்�க்� ��� அளிப்பார.் �ற�,
ஒ�க்கத்�ற்�ச ்ெசன்� தம் ஆசனத்�ல் அமரவ்ார.் ஐந்�
மணிக்� �ன்னேர எ�ந்தவர ் ஒ�க்கத்�க்� வந்�
அம�ம்ேபா� காைல மணி எடட்ா� ��ம். 

உடேன மடத்��ள்ள தம்�ரான்க�ம் மற்ற
அ�யாரக்�ம் ேத�கைரப் பணிந்� ���ப் �ரசாதம்
ெபற்�க்ெகாள்வாரக்ள். �ற�, யாேர�ம் யாசகர்
வந்��க்�றாரா என்� ேத�கர ்�சாரிப்பார.் 

தர்மச ்ெசயல் 

யா ேர�ம் ேத�கரிடம் ெபா��த� ெப�ம்
ெபா�ட�் வந்தால் அவரக்ள் காைல�ேல ேத�கைரப்
பாரத்்�த் தம் காரியத்ைத நிைறேவற்�க் ெகாள்வாரக்ள்.
ேத�கர ்தம் ஆசனத்�ல் அமரந்்த�டன் கவனிக்�ம் �தற்
காரியம், "யாசகர ் வந்��க்�றாரக்ளா?" என்ற
ஆராய்ச�்தான். யாேர�ம் வரா�டட்ால். "இன்�
ஒ�வ�ம் வர�ல்ைலேய!" என்� ��� வ�த்தத்ேதா�
ெசால்வார.் 

காைல�ல் அவர ் எந்த உணைவ�ம்
உடெ்காள்வ�ல்ைல. �த�ல் ைசவ �த்தாந்த
சாஸ்�ரங்கைளப் பாடம் ெசால்ல ஆரம்�ப்பார.் �ல
தம்�ரான்கள் ேகடப்ாரக்ள். 

வரிைச ய� தல் 

சா ஸ்�ரங்களில் �ற்பத்� உள்ள �த்�வான்
யாேர�ம் வந்தால் அவைரப் பாரத்்�ப் ேப�வ��ம்
அவர ் என்ன என்ன �ஷயங்களில் வல்லவர ் என்பைத
அ�ந்� ெகாள்வ��ம் அவ�க்� அ�க ��ப்பம்
இ�ந்த�. �த்�வான்கள் வந்தால் மடத்�
ேவைலக்காரரக்ள் உடேன ேத�க�க்�த்
ெதரி�ப்பாரக்ள். 

ெகா� மண்டபத்� வா��ல் ஒ� காவற்காரன்
இ�ப்ப� வழக்கம். அந்தக் காலத்�ல் '�த்ைதயன்' என்ற



ஒ� �ழவன் இ�ந்தான். �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
ெதாண்� �ரிந்� பழ�ய அவ�க்� அவ�ைடய இயல்�
நன்றாகத் ெதரிந்��ந்த�. யாராவ� சாஸ்�ரிகள்
வந்தால் அவரிடம் மரியாைதயாகப் ேப� அவர ் இன்ன
இன்ன �ஷயங்களில் வல்லவர ் என்பைத அ�ந்�
ெகாள்வான். �ற�, ஓரிடத்�ேல அவைர அமரச ் ெசய்�
உள்ேள ெசன்� பண்டார சந்நி�களிடம் "ஒ�
�ராம்மணர ்வந்��க்�றார"் என்பான். 

"என்ன ெதரிந்தவர?்" என்� ேத�கர ்ேகடப்ார.் 

"தரக்்கம் வ�மாம்" என்ேறா , "�மாம்ைச
ெதரிந்தவராம்" என்ேறா, ேவ� �தமாகேவா அவன் ப�ல்
ெசால்வான். 

உடேன �த்�வான் உள்ேள ெசல்வதற்� அ�ம�
�ைடக்�ம், அவர ் ெசன்� ேத�கேரா� சம்பாஷைண
ெசய்வார.் ேபசப் ேபச வந்த �த்�வான், 'நாம் ஒ� �றந்த
ர�க �காமணிேயா� ேப��ேறாம்' என்பைத உணரந்்�
ெகாள்வார.் �த்�வா�ைடய �றைமைய அ�ந்�
ேத�க�ம் ஆனந்த��வர.் இவ்வா�
ேப�க்ெகாண்��க்�ம்ேபாேத, ேத�கர ் வந்த
�த்�வா�ைடய த��ைய அ�ந்� ��வார.் அப்பால்
அவ�க்� ஏற்றப� சம்மானம் ெசய்வார.் தம்�ைடய
�றைமைய அ�ந்� அளிக்கப் ெப�ம் அந்தச்
சம்மானத்ைத �த்�வான் �க்க ம�ழ்ச�்ேயா�
ெபற்�க்ெகாள்வார.் 

"இங்ேக �ல காலம் தங்க ேவண்�ம்; அ�க்க� வந்�
ேபாக ேவண்�ம்" என்� ேத�கர ் ெசால்வார.் அந்த
வாரத்்ைத உபசார வாரத்்ைதயன்�: உண்ைமயான
அன்ேபா� ��வதாகேவ இ�க்�ம். 'இந்த மா�ரி
இடத்�க்� வராமல் இ�ப்ப� ஒ� �ைற' என்ற எண்ணம்
�த்�வா�க்� உண்டா���ம். அவர ்அ� �தல் ��வா
வ��ைற மடத்ைதச ்சாரந்்தவரா� ��வார.் 

இவ்வா� வ��ற �த்�வான்க�க்� ஊக்க�ம்,
ெபா�ள் லாப�ம் உண்டாவேதா� ேத�க�ைடய



அன்�னால் அவரக்�ைடய கல்��ம்
அ���த்�யா�ம். ஒ� �ைற�ேல வல்லார ்ஒ� �ைற
வந்தால் அவ�க்�த் தக்க சம்மானத்ைதச ்ெசய்�ம்ேபா�
ேத�கர,் "இன்�ம் அ�கமான பழக்கத்ைத அைடந்�
வந்தால் அ�க சம்மானம் �ைடக்�ம்" என்ற க�த்ைதக்
��ப்பாகப் �லப்ப�த்�வார.் �த்�வா�ம் அ�த்த
�ைற வ�ம்ேபா� �ன் �ைறையக் காட�்�ம்
�த்ைத�ேல அ�க ஆற்றல் ெபற்� வ�வார.் அதன்
பயனாக அ�கமான சந்ேதாஷத்ைத�ம்
சம்மானத்ைத�ம் அைடவார.் 

பல எஸம்ஸ்தானங்களில் �ற்�க்கணக்காகச்
சம்மானம் ெப�ம் �த்�வான்க�ம் ேத�கரிடம் வந்�
சல்லாபம் ெசய்� அவர ் அளிக்�ம் சம்மானத்ைதப்
ெப�வ�ல் ஒ� தனியான ��ப்�ைய அைடவாரக்ள்.
ேத�கர ் அ�கமாகக் ெகா�க்�ம் பரி� ப�ைனந்�
�பாய்க்� ேமல் ேபாகா�. �ைறந்த பரி� அைர
�பாயா�ம். ஆனா�ம் அந்தப் பரிைச மாத்�ரம்
அவரக்ள் க�� வ�பவரக்ளல்லர;் �த்ைத�ன்
உயரை்வ�ம், அைத உைடயவரக்ளின் �றைமைய�ம்
அ�ந்� பாராட�்ப் ேப�ம் ேத�க�ைடய வரிைசய��ம்
�ணத்ைத அவரக்ள் எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாக
எண்ணிேய வ�வாரக்ள். 

மடத்�ற்� வ�ம் �த்�வான்கள் �ல சமயங்களில்
வாக்�யாரத்்தம் நடத்�வாரக்ள். தாம் ேத�கைரப்
பாராட�் இயற்�க் ெகாணரந்்த �ேலாகங்கைள�ம்
ெசய்�டக்ைள�ம் ெசால்� �ரிவாக உைர ��வாரக்ள்.
பல �ற்க�த்�க்கைள எ�த்�ச ் ெசால்வாரக்ள்.
இைட�ைடேய ேத�கர ் �ல �ல �ஷயங்கைளக்
ேகடப்ார.் அந்தக் ேகள்����ந்ேத ேத�க�ைடய
அ��த் �றைமைய உணரந்்� அவ்�த்�வான்கள்
ம�ழ்வாரக்ள். இப்ப� �த்�யா �ேநாதத்��ம் �யாக
�ேநாதத்��ம் ேத�க�ைடய ெபா�� ேபா�ம். 

மடத்� நிரவ்ாகம் 



ம டத்�க் காரியங்கைளக் கவனிப்பதற்� நல்ல
�றைம�ள்ளவரக்ைளத் ேத�கர ் நிய�த்��ந்தார.்
ெபரிய கா�பா�, �ன்னக் கா�பா�, களஞ்�யம்
�த�ய உத்�ேயாகங்களில் தம்�ரான்கள் பலர்
நிய�க்கப் ெபற்��ந்தனர.் உக்�ராணம், ராயஸம்
�த�ய ேவைலகளில் மற்றவரக்ைள�ம்
நிய�த்��ந்தார.் மடத்�ல் �னந்ேதா�ம்
நிகழேவண்�ய காரியங்கள் ஒ�ங்காக ஒ� தவ�ம்
இல்லாமல் காரியஸ்தரக்�ைடய ேமற்பாரை்வ�ன் �ழ்
நைடெப�ம். ஒவ்ெவா� �� �ஷயத்��ம் தாேம
தைல�ட�்த் தம் மனத்ைத�ம் �றர ் மனத்ைத�ம்
�ழப்�ம் இயல்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் இல்ைல .
ஏேத�ம் �ேசஷமான காரியமாக இ�ப்�ன் கவனித்�
இன்ன இன்னப� நடக்க ேவண்�ெமன்� கடட்ைள
இ�வார.் கா�பா� �த�ேயார ்அந்தக் கடட்ைளையச்
�ரேமல் தாங்� ஒ�ங்காக நிைறேவற்�வாரக்ள். இந்த
�ைற�ல் எல்லாம் நடந்�வந்தைமயால் மடத்� நிரவ்ாக
�ஷயத்�ல் கவைலயைடயாமல்
�த்�வான்க�க்�ைட�ல் �றந்த ர�கராக�ம்
இரவலரக்�க்� இைட�ல் உயரந்்த தாதாவாக�ம்
�ளங்�வ� அவ�க்�ச ்சாத்�யமா�ற்�. 

ேதசாந்தரிகள் 

ப�ெனா� மணிக்�ப் �ைஜ ெசய்��ட�்ப்
பன்னிரண்� மணிக்�ச ் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
அ�யாரக்ேளா� பந்��ல் பகற்ேபாஜனம் ெசய்வார.்
�ற� ��� ேநரம் �ரம பரிகாரம் ெசய்� ெகாள்வார.்
அப்பால் �ண்�ம் பாடம் ெசால்வ�ம்
மாணாக்கரக்ேளா� ேப�வ�ம், �த்�வான்கேளா�
சல்லாபம் ெசய்வ�ம் ஆ�ய காரியங்களில்
ஈ�பட�்�ப்பார.் இர�ல் இரண்டாங்கால �ைஜ நடக்�ம்
சமயத்�ல் �வாலயத்�க்�ச ் ெசல்வார.் அவ�டன்
தம்�ரான்க�ம் மற்றவரக்�மாக �ப்ப� நாற்ப�
ேபரக்ள் ேபாவாரக்ள். ஓ�வாரக்ள் ேதவாரம்
ெசால்�க்ெகாண்ேட ேபாவாரக்ள். தரிசனம் ெசய்�
மடத்�ற்�த் ��ம்�ைக�ல் ஆலயத்��ள்ள



நந்�க்க��ல் வந்�, "ேதசாந்தரிகள்
வந்��க்�றாரக்ளா?" என்� பாரப்்பார.் �ராமணரக்ள்
வந்��ந்தால் சத்�ரத்�ல் உண� ெகாள்ளச ்ெசால்வார.்
அ�கப்ப�யானவரக்ள் வந்��ந்தால் சத்�ரத்��ள்ள
�ழ�க்�த் �ைண ெசய்யச ் �ல சைமயற்காரரக்ைள
அ�ப்பச ் ெசய்வார.் ேகா�ற் �ரசாதங்கைள�ம்
ெகா�க்கச ்ெசய்வ� உண்�. மற்றவரக்�க்� மடத்�ேல
உணவளிக்க ஏற்பா� நடக்�ம். அேபை�
�ள்ளவரக்�க்� மடத்���ந்� பா�ம் பழ�ம்
ெகா�ப்ப�ண்�. 

வடெமா� மாணாக்கரக்ள் 

��வாவ��ைறக்� அ��ல் உள்ள ��வாலங்கா�,
��க்ேகா�கா �த�ய ஊரக்ளில் வடெமா��ல் வல்ல
�த்�வான்கள் வாழ்ந்� வந்தனர.் அவரக்ள் யாவ�ம்
மடத்� �த்�வான்கேள. அவரக்�க்� மடத்���ந்�
வ�ஷாசனம் அளித்� வந்தனர.் அந்த �த்�வான்
களிடத்�ேல சாஸ்�ரங்கைளப் பாடம் ேகடப்தற்காகப்
பல மாணாக்கரக்ள் வ�வாரக்ள். ��ெநல்ேவ�, ம�ைர,
ேசலம் �த�ய இடங்களி��ந்� அவ்வா�
ப�ப்பதற்காக வந்தவரக்ள் பலேரா� நா ன்
பழ���க்�ேறன். அம்மாணாக்கரக்ளிற் �லர்
��வாவ��ைற��ள்ள அன்ன சத்�ரத்�ேல உண�
ெகாண்� �த்�வான்கள் உள்ள இடத்�ற்� �ற்பக��ம்
�ற்பக��ம் ெசன்� பாடம் ேகட�் வ�வாரக்ள். �லர்
அவ்�டங்களிேல இ�ந்� சைமயல் ெசய்� உண்�
வ�வாரக்ள். அவரக்�க்� ேவண்�ய அரி� �த�ய
ெபா�ள்கள் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் கடட்ைள�ன்ப�
மடத்���ந்� அளிக்கப் ெப�ம். 

சங்�தம் ப�ல்ேவார் 

ம டத்ைதச ் ேசரந்்த சங்�த �த்�வான் களிட�ம்
நாக�ரக்காரரக்ளிட�ம் �லர ் சங்�தம் பழ� வந்தனர.்
அ�க்க� மடத்�ற்�ச ் சங்�த �த்�வான்கள் வந்�



�னிைக நடத்�வாரக்ள். அதனால் அந்த
மாணாக்கரக்�க்� உண்டா�ம் லாபம் அ�கம். 

த�ழ் மாணாக்கரக்ள் 

�ள்ைளயவரக்ளிட�ம் ேத�கரிட�ம் பல
மாணாக்கரக்ள் த�ழ்ப் பாடம் ேகட�் வந்தாரக்ள்.
அவரக்ளில் �ராமணரக்ள், ைசவரக்ள், மற்ற
வ�ப்�னரக்ள் �த�ய பல வைக�னர ் இ�ந்தனர.்
�ராமணரக்ள், அன்ன சத்�ரத்�ல் உண்� வந்தாரக்ள்.
ைசவப் �ள்ைளகள், மடத்�ல் பந்��ேல ஆகாரம் ெசய்�
வந்தனர.் மற்றவரக்�க்�ம் தக்கப� உண�க்�
ஏற்பா�கள் ெசய்யப் ெபற்��ந்தன. 

என்ேனா� �ள்ைளயவரக்ளிடம் த�ழ்ப் பாடம்
ேகட�் வந்தவரக்ளில் �லர ்��ய தம்�ரான்கள்; �லர்
�ட�்த் தம்�ரான்கள், அண்ணாசா� ஐயர,் சாத்த�ரச்்
�ப்�ரமணிய ஐயர,் கஞ்ச�ரச் ் சா�நாைதயர்
என்பவரக்ள் �ராமண மாணாக்கரக்ளில்
�க்�யமானவரக்ள், ேமலகரம் சண்பகக் �ற்றாலக்
க�ராயர,் �க்�ரம�ங்க�ரம் அனந்த ��ஷ்ண
க�ராயர,் ம�ைரச ் சா�நாத �ள்ைள , �க�ர்
அ�ணாசலக் க�ராயர,் சந்�ரேசகர �த�யார,்
��நாத ெசட�்யார ் �த�ய பலர ் ைசவரக்ள்.
இராம��ஷ்ண �ள்ைளெயன்ற ஒ�வர ்இ�ந்தார.் அவர்
ைவஷ்ணவ ேவளாளர.் இப்ப�ப் பல வ�ப்�ன�ம் பல
நிைல�ன�மாக மாணாக்கரக்ள் இ�ப்��ம் யாவ�ம்
ஒ� ��ம்பத்�னைரப் ேபாலேவ பழ� வந்ேதாம், எல்லா
மாணாக்கரக்ளிடத்�ம் �ப்�ரமணிய ேத�க�க்� உள்ள
அன்�க்� இைண ேவ� ஒன்�ம் இல்ைல. மடத்�ல்
ப�க்�ம் மாணாக்கரக்�க்� ஒ� �ைற�ம் வராமற்
பா�காக்க ேவண்�ெமன்ப� அவர� கடட்ைள,
அவ�க்�க் ேகாபம் வ�வ� அரி�. அப்ப� வ�மானால்
அதற்�த் தக்கக் காரணம் இ�க்�ம். மாணாக்கரக்ளில்
யா�க்காவ� �ைற ேநரந்்தால் அதற்�க்
காரணமானவரிடம் ேத�க�க்� உண்டா�ம் ேகாபம்
�க�ம் க�ைமயான�. 



ஸரவ் கலாசாைல 

மடத்�ன் �ஷயம் ஒன்�ம் ெதரியாத அயல்நாடட்ார்
ஒ�வர ் வந்� பாரத்்தால் அந்த இடம் ஒ� ஸரவ்
கலாசாைலேயா என்� எண்�ம்ப� இ�ந்த�
அக்காலத்� நிைல. அங்ேக ஆடம்பரம் இல்ைல ; ெபரிய
�ளம்பரங்கள் இல்ைல; ஊர�யச ் ெசய்�ம்
�ரசங்கங்கள் இல்ைல ; ேவ� ேவறாகப் �ரித்� வ�க்�ம்
�ரி�கள் இல்ைல . ெபா�ள் இ�ந்த�; அைதத் தக்க
வ��ேல உபேயா�க்�ம் தாதா இ�ந்தார;் அவர்
உள்ளத்�ேல அன்� நிைறந்��ந்த�: எல்ேலாரிட�ம்
ஒற்�ைம இ�ந்த�: கல்� நிைறந்��ந்த�: வ�ற்�ப்
ப�ைய�ம் அ��ப் ப�ைய�ம் ேபாக்� வா�ண�ம்
ெச��ண�ம் அளிக்�ம் நித்�ேயாத்ஸவம் அங்ேக
நடந்�ெகாண்��ந்த�. 

அத்தைகய இடத்�ேல கல்� �ைளந்�
ெப��வதற்�த் தைட என்ன? கைலமகள் களிநடம்
�ரி�ம் ��க்ேகா�லாகேவ அ� �ளங்�ய�. 
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மகா ைவ�தியநாைதய� 
ஒவ்ெவா� நா�ம் �ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம்

ேகட�்ம் ேநரம் ேபாக மற்ற ேநரங்களில் பைழய
பாடங்கைளச ் �ந்�த்� வ�வ� மாணாக்கரக்ள்
வழக்கம். �ல சமயம் நான் ஆ�ரியர ் ெசால்�ம் ��ய
பாடல்கைள�ம் க�தங்கைள�ம் எ��ேவன். 

ேத�கர் பாடம் ெசால்�தல் 

அ வகாசம் ஏற்ப�ம்ெபா�� �ப்�ரமணிய ேத�கர்
தாேம �ல�க்�ப் பாடம் ெசால்�வார.் ��க்�றள்
பரிேமலழகர ் உைர�ல் அவ�க்� �க்க ��ப்பம்
உண்�. அதைன�ம், '��க்ேகாைவயார ் இலக்கண
�ளக்கம்' என்�ம் �ல்கைள�ம் யா�க்ேக�ம் பாடம்
ெசால்�வார.் ேத�கர ் இலக்கணச ் ெசய்�கைள



வைரயைறயாகச ் ெசால்வ�ம், உரிய இடங்களில்
வடெமா�ப் �ரேயாகங்கைள�ம் வட�ற்
ெசய்�கைள�ம் ெசால்வ�ம் �க�ம் இனிைமயாக
இ�க்�ம். 

�ல ��ப்�டட் பாடங்கைளேய அவர ் ெசால்வார.்
ஆனால் அவற்ைறத் ��த்தமாகச ் ெசால்வார.் தமக்�ப்
�லப்படாத �ஷயம் வந்தால், "�ள்ைளயவரக்ைளக்
ேகடக் ேவண்�ம்" என்� ெவளிப்பைடயாகச ்ெசால்வார.் 

மகா ைவத்�யநாைதயர் பட்டம் ெபற்ற வரலா� 

�ல நாடக்ளில் இர�ல் பாடம் நடவாதேபா�
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் நான் ேபாவ�ண்�.
அப்ெபா�� �ள்ைளயவரக்ள் ெசால்�ம் பாடங்கைளப்
பற்� �சாரிப்பார;் என்ன என்ன அரிய �ஷயங்கள்
ெசான்னாரக்ள் என்பைதக் ேகடட்�ந்� பாராட�்வார.்
பல பைழய வரலா�கைளச ் ெசால்�வார.் நான்
சங்�தத்�ல் ப�ற்��ைடயவன் என்பைத
அ�ந்தவராத�ன் சங்�த �த்�வான்கைளப் பற்�ய பல
ெசய்�கைளச ்ெசால்�வார.் 

ஒ� நாள், "மகா ைவத்�யநாைதயைரத்
ெதரி�ேமா?" என்� அவர ்ேகடட்ார.் 

"அவரக்ைளப் பற்� நான் ேகட�்�க்�ேறன்; ேநேர
பாரத்்த�ல்ைல" என்ேறன். 

"நீ ர ்அவ�யம் பாரத்்� அவ�டன் பழக ேவண்�ம்.
இந்த மடத்�க்� ேவண்�யவரக்�ள் அவர்
�க்�யமானவர.் த�ழ் �ஷயத்�ல் �ள்ைளயவரக்ள்
எப்ப�ேயா அப்ப�ேய சங்�த �ஷயத்�ல் அவைரச்
ெசால்லேவண்�ம். அவர ் த���ம் நல்ல
ப�ற்��ள்ளவர.் அவர ் இங்ேக அ�க்க� வந்� நம்ைம
ம�ழ்�த்�ப் ேபாவார.்" 

"அவரக்ள� சங்�தத்ைத இ�வைர�ல்
ேகளாமற்ேபான� என் �ர�ரஷ்்டேம" என்ேறன். 



"அவைர �த�ல் நாம் கல்�ைடக் ��ச�்�ல்
�ன்னப்படட்த்�ல் இ�ந்தேபா� பாரத்்ேதாம்.
அப்ெபா�� அவர ் �க�ம் பால்யமாக இ�ந்தார.்
அப்ேபாேத அவரிடத்�ல் சங்�தத் �றைம ���யாக
�ளங்�ய�. ெபரிய ைவத்�யநாைதயர,் �ன்ன
ைவத்�யநாைதயர ் என்ற இரண்� �த்�வான்க�ம்
ேவ� பல�ம் வந்��ந்தனர.் இவ்�டம் ேபாலேவ
கல்�ைடக்��ச�்��ம் அ�க்க� பல �த்�வான்கள்
வந்� ேபாவாரக்ள். ஒ� நாள் ஒ� மகாசைப �ட�் இந்த
�ன்� ைவத்�யநாைதயர ் கைள�ம் பாடச்
ெசான்ேனாம். மற்றவர ் கைள�ட மகா
ைவத்�யநாைதய�ைடய சக்�தான் �றந்ததாக
இ�ந்த�. இந்த �ஷயத்ைத அவேரா� ேபாட�்�டட்
�த்�வான்கேள ஒப்�க்ெகாண்டனர.் அந்த மகா
சைப�ல் எல்லா �த்�வான்க�ைடய சம்மதத்�ன் ேமல்
அவ�க்� 'மகா' என்ற படட்ம் அளிக்கப் ெபற்ற�.
அதற்��ன் ெவ�ம் ைவத்�யநாைதயராக இ�ந்த
அவைர அன்��தல்தான் யாவ�ம் 'மகா
ைவத்�யநாைதய'ெரன்� அைழத்� வரலா�னர.்"  

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ன்�ம் அந்தச ் சங்�த
�த்�வா�ைடய ெப�ைமகைள எ�த்�க் ���ட�்,
"மகா ைவத்�யநாைத ய�ைடய தைமயனாரா�ய
இராம�வா� ஐயெரன்பவர ் த��ேல நல்ல
அ��ைடயவர.் ெசய்�டக்�ம் �ரத்்தனங்க�ம்
இயற்�வார.் ெபரிய �ராணம் ��வைத�ம்
�ரத்்தனங்களாகச ் ெசய்��க்�றார.் மகா
ைவத்�யநாைதய�ைடய த�ழ�� ��த்�யாவதற்�
அவர ்�க்�யமான காரணம்" என்றார.் 

மகா ைவத்�யநாைதயர� ெப�ைமைய�ம்
அவரிடம் ஆ�னத் தைலவ�க்� இ�ந்த அன்ைப�ம்
நன்றாகத் ெதரிந்� ெகாண்ட� �தல் அப்ெபரியாைரத்
தரி�க்க ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் எனக்�
உண்டா�ற்�. அவர ் த���ம் நல்ல
அ��ள்ளவெரன்ப� ெதரிந்தேபா� என் ��ப்பம்
அ�கமா�ற்�. அ� நிைறேவ�ம் காலம் வந்த�. ஒ�



நாள் 'ேகா டக நல்�ர ் � �ந்தர �வா�கள்' என்�ம்
ெபரியா�டன் அவர ்மடத்�ற்� வந்தார.் 

�ந்தர �வா�கள் 

�ந்தர �வா�கள் என்பவர,் அ� வரண்ா�ரமம்
�ண்ட ஒ� �ற�, ேவதாந்த �ரந்தங்களி�ம், �வ
�ராணங்களி�ம் ேதரந்்த அ��ள்ளவர.்
�தஸம்�ைதைய அங்கங்ேக �ரிவாகப் �ரசங்கம்
ெசய்� பல�ைடய உள்ளத்�ல் �வபக்�ைய �ைதத்த
ெபரியார ் அவர.் ��ைவயாற்ேறா� சாரந்்த ஸப்த
ஸ்தான ஸ்தலங்கள் ஏ��ம் ��மழபா���ம் பல
ெசல்வரக்ைளக் ெகாண்� ��ப்பணிகள் ெசய்�த்�
அந்த எட�் ஸ்தலங்க�க்�ம் ஒேர நாளில்
�ம்பா�ேஷகம் நடத்த எண்ணிய அப்ெபரியார ் அதன்
ெபா�ட�்த் த�ழ்நாட�்�ள்ள �வேநசச ்ெசல்வரக்ளிடம்
ெபா��த� ெபற்� வந்தனர.் 

அவ�ைடய �ஷ்யரக்ள் பலர.் எல்லா வ�ப்�னரி�ம்
அவ�க்�ச ்�ஷ்யரக்ள் உண்�. மகா ைவத்�யநாைதயர்
அவரிடம் மந்�ேராபேதசம் ெபற்�ச ் �ல ேவதாந்த
�ரந்தங்கைளப் பாடம் ேகடட்னர.் ��ெநல்ேவ��ல்
ஐயாசா��ள்ைள என்�ம் அன்பர ்அவ�ைடய உபேதசம்
ெபற்� ஒ� மடம் கட�்க்ெகாண்� தத்�வ �சார�ம்
ஞானசாதன�ம் ெசய்� வாழ்ந்� வந்தார.் தத்�வராயர்
இயற்�ய பா��ைற �த�ய �ல்களில் ஆழ்ந்த
ப�ற்��ள்ளவர ்அவர.் 

��வாவ��ைறக்�ச ் �ந்தர �வா�கள் வந்த�,
�ம்பா�ேஷகத்�ற்�ப் ெபா��த� ெப�ம் ெபா�டே்ட
அவ�டன் மகா ைவத்�யநாைதயர,் ��ெநல்ேவ�
ஐயாசா� �ள்ைள �த�ய பலர ்வந்தனர.் 

�ள்ைளயவரக்�க்�ம் �ந்தர �வா� க�க்�ம்
�ன்ேப பழக்கம் உண்�. �ள்ைளயவரக்ள் த��ல் �த
சங்�ைதைய ெமா�ெபயரத்்� இயற்���ப்ப�
ெதரிந்� அ��ள்ள ெசய்�டக்ைள மகா ைவத்�ய
நாைதயர ்�லமாகக் ேகட�் அதன் �ைவ�ல் ஈ�பட�்ச்



�ந்தர �வா�கள் பாராட�்வார.் வடெமா�ச ் �த
சம்�ைத�ல் நிரம்�ய ஞான�ள்ள அவ�க்�த் த�ழ்
��ன் ெப�ைம நன்றாக ெவளிப்படட்�. அவர்
தம்�ைடய �ரசங்கங்களில் இைட�ைடேய த�ழ்ச ்�த
சங்�ைத���ந்�ம் �ல ெசய்�டக்ைளச்
ெசால்வ�ண்டாம். 

�வா�கள் தம் பரிவாரத்�டன் ஓரிடத்�ல் தங்�ச்
�ப்�ரமணிய ேத�கைர எப்ெபா�� பாரக்்கலாம் என்�
�சாரித்� வர, ஒ�வைர அ�ப்�னார.் அதற்�ள்
அவ�ைடய வரைவ அ�ந்த எங்கள் ஆ�ரியர ் அவர்
இ�ந்த இடத்�ற்� வந்� அவைர வந்தனம் ெசய்தார.் 

�வா�க�ம் ேத�க�ம் 

அ ப்பால் இ�வ�ம் ைசவ சம்பந்தமான அரிய
�ஷயங்கைளப்பற்� ஒ�வேராெடா�வர ்�ல ேநரம் �க
அழகாகப் ேப�க்ெகாண்டாரக்ள். எங்க�க்� அந்தச்
சம்பாஷைணயால் பல �தன �ஷயங்கள்
ெதரியலா�ன. 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் தம் வரைவ
எ�ரப்ாரத்்��க்�றார ் என்ற�ந்� �வா�க�ம் �ற�ம்
எ�ந்� ெசன்றாரக்ள். ேத�கர ்ஒ�க்கத்�ன் வா��க்�
வந்� �வா�கைள வரேவற்� அைழத்�ச ் ெசன்�
அவைர இ�க்கச ் ெசய்� தா�ம் தம் ஆசனத்�ல்
அமரந்்தார.் அவர ் உத்தர�ப்ப�ேய யாவ�ம் அ��ல்
இ�ந்தனர.் அந்தக் �டட்த்�ல் இ�ந்த நான் மகா
ைவத்�யநாைதயர ் �கத்ைத�ம் �ந்தர �வா�கள்
�கத்ைத�ம் மா� மா�ப் பாரத்்�க்ெகாண்ேட
இ�ந்ேதன். 

ேத�க�ம் �வா�க�ம் �த�ல் �கமன்
��க்ெகாண்� அப்பால் பல �ஷயங்கைளப் பற்�ப்
ேப�னர.் தாம் வந்த காரியத்ைதச ் �வா�கள்
ெதரி�த்தார.் ேத�கர ் உ�தமான ெபா��த�
ெசய்வதாக வாக்களித்தார.் 



என் ஆவல் 

ம கா ைவத்�யநாைதயைரப் பாரப்்பேத எனக்�
�க�ம் ஆனந்தமாக இ�ந்த�. அவர ்�கத்�ேல இ�ந்த
ஒளி�ம் அைம��ம் அவர ் உள்ளத்�ன் இயல்ைப
�ளக்�ன. அந்தத் ேதாற்றத்�னால் மட�்ம் என் ஆவல்
அடங்க�ல்ைல . அவர ்இைட�ைடேய ேப�ன ெமல்�ய
வாரத்்ைதகளிேல இனிைம இ�ந்த�. அந்த இனிைம�ம்
என் மனத்ைதக் கவரந்்த�. ஆனால் அந்த
வாரத்்ைதகளா�ம் என் ஆவல் அடங்க�ல்ைல .
ைவத்�ய நாைதயராக இ�ந்த அவர ் எதனால் மகா
ைவத்�யநாைதயர ் ஆனாேரா அந்தச ் சங்�தத்ைதக்
ேகடக் ேவண்�ெமன்ற ஆைச எனக்� அ�கரித்த�. 'இவர்
வந்��க்�ற காரியேமா ேவ�. இந்தக் �டட்த்�ல் ஒ�
சம்பந்த�ம் இல்லாமல் நம� ஆவைல
நிைறேவற்�வதற்காக இவர ் பா�வ� சாத்�யமா�மா?
நமக்� இவ்வள� ஆைச இ�ப்ப� இவ�க்�த்
ெதரிவதற்�த்தான் சந்தரப்்பம் உண்டா? எப்ப�யாவ�
ஒ� பாடை்டக் ேகடட்ால் ேபா�ேம.... ஒ� பாடட்ானால்
என்ன? �� பாடட்ானால் என்ன? அதற்� இ�வா
சமயம்?' என்� என் மனத்�க்�ள்ேள ஆடே்சப
சமாதானங்கள் எ�ந்தன. இந்த ேயாசைன�ேல �ந்தர
�வா�க�ம் ேத�க�ம் என்ன ேப�னாரக்ள்
என்பைதக்�ட நான் நன்றாகக் கவனிக்க �ல்ைல.
��ெரன்� எனக்� ஆசச்ரியம் உண்டா�ம்ப�
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் ேபசத் ெதாடங்�னார:்
"உங்க�ைடய சங்�தத்ைதக் ேகடக் ேவண்�ெமன்�
இங்ேக ப�க்�ம் மாணாக்கரக்ள் �லர்
ஆைசப்ப��றாரக்ள். �ள்ைளயவரக்ள் வாக்���ந்�
�ல பாடல்கைளச ் ெசான்னால் ��ப்�யாக இ�க்�ம்"
என்� அவர ் மகா ைவத்�யநாைதயைர ேநாக்�க்
��யேபா�, நான் என் கா�கைளேய நம்ப�ல்ைல. 'நாம்
கன� காண்�ேறாமா? நம்�ைடய ேயாசைன�னால்
�ைளந்த பகற் கனவா இ�?" என்��ட நிைனத்ேதன்
நல்ல ேவைள, அ� வாஸ்தவமாகேவ இ�ந்த�. 

ேதவகானம் 



"அ தற்ெகன்ன தைட? காத்��க்�ேறன்" என்�
ெசால்� மகா ைவத்�யநாைதயர ் பாட
ஆரம்�த்��டட்ார.் ேதவகானெமன்� ெசால்வாரக்ேள
அந்தச ் சங்�தம் அப்ப�த்தான் இ�க்�ேமாெவன்�
எனக்�த் ேதாற்�ய�. �த�ல் த�ழ்ச ் �த
சங்�ைத���ந்� �ல ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்லத்
ெதாடங்�னார.் த�ழ்ச ் ெசய்�ளாக இ�ப்பதனாேல
�த�ல் அைவ மனத்ைதக் கவரந்்தன. �ள்ைளயவரக்ள்
வாக்ெகன்ற ெப�ைம�ம் அைவக�க்� இ�ந்த�. மகா
ைவத்�யநாைதய�ைடய இன்னிைச�ம் ேசரந்்� அந்தப்
பாடல்க�க்� என்��ல்லாத அழைகக் ெகா�த்த�.
அந்த இன்னிைச �த�ல் இந்த உலகத்ைத மறக்கச்
ெசய்த�. பாவத்ேதா� அவர ் பா�ைக�ல் ஒவ்ெவா�
வாரத்்ைத�ம் உள்ளத்�ள்ேள ப�ந்� ப�ந்� ஒ� ெபரிய
காட�்ைய நிரம்ாணம் ெசய்� வந்த�. 

�த சங்�ைத�ல் ைகலாஸத்�ல் �வெப�மான்
எ�ந்த�ளி��க்�ம் காட�்ைய வ�ணிக்�ம்
ெசய்�டக்ள் அைவ. ெவ�ம் பாடல்கைள மாத்�ரம்
ப�த்தேபா�ம் எங்க�க்� உள்ளத்�ள்ேள காட�்கள்
எ�ம். �றத்ேத உள்ள பாரை்வ�ம் இ�க்�ம். ஆனால்
அந்தப் பாடல்கள் இைசேயா� கலந்� வந்தேபாேதா
எல்லாம் மறந்�ேபா�ன. அந்தப் பாட�் எப்ப�ச்
����ேல ல�த்� நின்றேதா அப்ப� எங்கள் மனம்
அந்தப் பாட�்ன் பாவத்�ேல ல�த்� நின்ற�. ஒ�
பாடைலக் �� நி�த்�ம்ேபா�தான் அவர ் பா��றார.்
நாம் ேகட�்ேறாம் என்ற ேவற்�ைம உணரச்�்
உண்டா�ற்�. 

பாடல்கைளக் ���ட�்ப் �ற� ெபா��ம்
ெசான்னார.் பாடல் ெசால்�ம்ேபாேத ெபா�ள் ெதரிந்�
�டட்�.       

பாட ஆரம்�த்��டட்ால் அைத நி�த்��ட மனம்
வ�மா? ேகடப்வரக்�க்�ப் ேபா�ெமன்ற ��ப்�தான்
உண்டா�மா? �த சங்�ைத���ந்�
அப்ெபரியா�ைடய இைச ெவள்ளம் ேவ� மைடகளிேல



��ம்�ய�. �ள்ைளயவரக்ள் வாக்காக�ள்ள ேவ� பல
பாடல்கைள அவர ்இைச�டன் ெசான்னார.் 

�ற� �ப்�ரமணிய ேத�கர,் "உங்கள் தைமயனார்
வாக்கா�ய ெபரிய �ராணக் �ரத்்தைன���ந்� �ல
�ரத்்தனங்கள் பாட ேவண்�ம்" என்றார.் ைவத்�ய
நாைதயரிடத்��ள்ள 'சரக்�' இன்னெதன்� ேத�க�க்�
நன்றாகத் ெதரி�ம். அவர ் ஒவ்ெவான்றாகக்
ேகட�்க்ெகாண்ேட வர அந்தச ் சங்�த �காமணி
தைட�ன்�ப் பா� வந்தார.் 

அவர ் �ரத்்தனங்கைளப் பா�ம்ேபா� ��ல்,
��தங்கம் �த�ய பக்க வாத்�யங்கள் இல்ைல . அந்தக்
காரணத்தால் அவர ் இைசக்�க் �ைற� இ�ந்ததாக
எனக்�த் ேதாற்ற�ல்ைல. அவர ் ைக�னால் ெமல்லத்
தாளம் ேபாட�்ப் பா�யேபா� ஒவ்ெவா� வ�ைடய
இதய�ம் அந்தப் பாடே்டா� ஒன்�ப் பக்கவாத்�யம்
வா�த்தெதன்�தான் ெசால்ல ேவண்�ம். 

இைணயற்ற இன்பம் 

அ�வைர�ல் அைடந்�ராத இன்பத்ைத அன்�
அைடந்ேதன். 'இவரக்�டேன ேபாய் இ�ந்� சங்�த
அப்�யாசம் ெசய்யலாமா?' என்ற ஆைச�ட இைடேய
ேதாற்�ய�. ஒ�வா� மகா ைவத்�ய நாைதயர� கான
மைழ நின்ற�. �ந்தர �வா�கள் �ைட ெபற்�க்
ெகாண்டனர.் அவேரா� மகா ைவத்�யநாைதய�ம்
�ற�ம் �ைட ெகாண்� எ�ந்தனர.் அவரக்ள் யாவ�ம்
மடத்�ல் அவரவர ் க�க்�ரிய இடத்�ல் ��ந்�ண்�
�ற்பக�ல் ��ைவயாற்�க்�ப் �றப்பட�்ச ்ெசன்றனர.் 

அன்� �ற்பக�ல் �ப்�ரமணிய ேத�கைர நான்
பாரத்்தேபா�, "காைல�ல் மகா ைவத்�யநாைதயர்
பாடை்டக் ேகட�்ரா?" என்� அவர ்ேகடட்ார.் "இந்த மா�ரி
சங்�தத்ைத இ�வைர நான் ேகடட்ேத இல்ைல .
அவரக்�ைடய சாரீரம் எல்ேலா�க்�ம் அைமயா�.
ெவ�ம் சாதகத்தால் மட�்ம் வந்ததல்ல அ�" என்ேறன். 



"சாதகம் மாத்�ரம் ேபாதாெதன்ப� உண்ைமதான்.
அவர ் நல்ல �வபக்தர.் �வ��ைப அவ�க்� நல்ல
சாரீரத்ைத அளித்��க்�ற�. அவர ் ெசய்�வ�ம்
அப்�யாசம் அந்தச ் சாரீரத்�ற்� வளப்பத்ைதத்
த��ற�. எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாக அவர�
�ய்ைமயான ஒ�க்கம் அந்தத் �வ்ய சாரீரத்�ன் அழ�
ெகடாமல் பா�காக்�ற�" என்� ெசால்��ட�், "அவர்
த�ழ��ம் உமக்�ப் �லப்பட�் இ�க்�ேம!" என்றார.் 

"ஆம், அவர ் பாடல் ெசால்�ம்ேபாேத ெபா�ள்
ெதளிவா�ற�" என்ேறன். 
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சித�பர�ப��ைளய�� கலியாண� 
��வாவ��ைற�ல் இரண்� �ரிவாக நைடெபற்�

வந்த பாடங்களில் �ன்ன வைகக்�ரிய பாடம்
பழனிக்�மாரத் தம்�ரான், ஆ��கத் தம்�ரான்
�த�யவரக்ள் ��ம்�யப� �ல �னங்க�க்�ப் �ற�
காைல�ேல நைடெபற ஆரம்�த்த�. �மாரசா�த்
தம்�ரா�ம் நா�ம் ேகட�் வந்த பாடம் �ற்பக��ம்
�ன் இர��ம் நடந்த�. அப்பாடத்�ல்
��நாைகக்காேராணப் �ராணம் ��ந்த�டன் கா�
காண்டத்ைத�ம் �ரேமாத்தர காண்டத்ைத�ம் நாங்கள்
ப�த்ேதாம். அப்பால் கந்த �ராணம் ஆரம்�க்கப்படட்�.
பாடம் �க�ம் ேவகமாக நடந்த�. அப்ேபா� கண்ணப்பத்
தம்�ரான் என்பவ�ம் �ம்பேகாணம் ைவத்�யநாத
ேத�கர ்என்பவ�ம் உடனி�ந்� பாடம் ேகட�் வந்தனர.்
அவ்��வ�ம் இைச�ல் வல்லவரக்ள். 

�மார�ரிப் படலம் 

கந்தப் �ராணத்�ன் �தல் காண்டத்�ல் '�மார�ரிப்
படலம்' என்ற ஒ� ப�� உள்ள�. அ�ல் ��கக் கட�ள்
ேசய்ஞ�ைர உண்டாக்� அங்ேக தங்���ந்தார ் என்ற
ெசய்� வ��ற�. சண்�ேக�வரர ்அவதரித்த ஸ்தல�ம்
அ�ேவ. 



��கக் கட�ள் அங்ேக தங்���ந்தேபா�
அவேரா� வந்த ேதவரக்�ம் இந்�ர�ம்
தங்���ந்தாரக்ள். இந்�ரன், இந்�ராணிையப் �ரிந்�
வந்த வ�த்தத்ைத ஆற்றமாடட்ாமல் இரெவல்லாம்
�ங்காமல் �லம்�னான் என்� க�ஞர்
வ�ணிக்�ன்றார.் அப்ப�� �ரிவாக�ம் இந்�ரன�
மயல் ேநா�ன் ���ையத் ெதரி�ப்பதாக�ம்
அைமந்�ள்ள�. 

சா�நாத �ள்ைள 

�ல காலத்�ற்�ப் �ன் ��ெநல்ேவ�
�ல்லா��ள்ள 'வண்டானம்' என்�ம் ஊரி��ந்�
சா�நாத �ள்ைள என்பவர ் மடத்�ல் த�ழ்
ப�ப்பதற்காக வந்தார.் ஓரள� ப�ற்� உள்ளவரக்�க்�
என் ஆ�ரிய�ம் �ப்�ரமணிய ேத�க�ம் பாடல்
ெசால்வாரக்ள். �தனமாக வந்தவரக்�க்�ப் பைழய
மாணாக்கரக்ள் �லர ் பாடம் ெசால்வ�ண்�.
�க்�யமாகக் �மாரசா�த் தம்�ரா�ம் நா�ம்
அவ்வா� ெசால்�ேவாம். 

சா�நாத �ள்ைள �மாரசா�த் தம்�ரா�க்�ப்
�ரவ்ா�ரமத்�ல் உற�னர.் அவர ் அத்தம்�ரானிடம்
பாடம் ேகட�் வந்தார.் ஒ� நாள் இர� பத்� மணி
வைர�ல் அம்மாணாக்கர ் தம்�ரானிடம் பாடம்
ேகடட்னர.் �ற� தம்�ரான் சயனித்�க் ெகாண்டார.்
நா�ம் அங்ேக ஓரிடத்�ல் ப�த்�த் ��ன்ேறன். 

'ேசய்ஞ�ர் இந்�ரன்' 

� மாரசா�த் தம்�ரான் நள்ளிர�ல் பன்னிரண்�
மணிக்� எ�ந்� பாரத்்தேபா�, சா�நாத �ள்ைள
ப�த்� உறங்காமல் �ணில் சாய்ந்தப�ேய இ�ந்தார.்
'இவர ் ஏன் இப்ப� இ�க்�றார?்" என்� எண்ணினார.்
"ஏேதா ேயா�த்�க் ெகாண்��ப்பதாகத் ேதாற்��ற�.
நாம் இப்ேபா� கைலக்க ேவண்டாம்" என்ற க�த்ேதா�
தம்�ரான் �ண்�ம் ப�த்�க்ெகாண்டார.் அப்பால் ���
ேநரம் க�த்� ��த்�ப் பாரத்்தேபா�ம் அம்மாணாக்கர்



�ன்� இ�ந்தப�ேய இ�ந்தார.் அன்� இர� இப்ப�
நான்� �ைற ��த்�ப் பாரத்்தேபா�ம் அவர ் அந்த
நிைல�ல் இ�ந்தைதக் கவனித்த தம்�ரான், "இவர்
ஏேதா மன வ�த்தத்தால் இந்த மா�ரி இ�க்�றார்
ேபா�ம்! அவ்வ�த்தத்�க்�க் காரணம் இன்னெதன்�
ெதரிந்� நீக்க ேவண்�ம்” என்� ���
ெசய்�ெகாண்டார.் 

தம்�ரான் �னந்ேதா�ம் காைல�ல் ஐந்� மணிக்ேக
எ�ந்�, கா�ரிக்� ஸ்நானம் ெசய்யப் ேபாவார.் அப்ப�
அன்� காைல�ல் எ�ந்தேபா�ம் சா�நாத �ள்ைள
�ணில் சாய்ந்தப�ேய இ�ந்தைதப் பாரத்்�, "ராத்�ரி
��வ�ம் �த்த வச�்க் ெகாண்��ந்�ேர! காரணம்
என்ன? என்ன �க்கம் வந்��டட்�?" என்� ேகடட்ார.் 

அவர ் ஏேதா கன���ந்� ��ெரன்�
ெதளிந்தவைரப்ேபால எ�ந்�, "அவைளத் தான்
நிைனத்�க்ெகாண்��ந்ேதன்" என்றார.் 

அம்மாணாக்கர ் க�யாணம் ஆனவர.் தம்
மைன�ையப் �ரிந்� வந்தவர.் அந்த �ஷயம்
தம்�ரா�க்�த் ெதரி�மாத�ன் சா�நாத �ள்ைள�ன்
வ�த்தத்�ற்�ரிய காரணத்ைத�ம் ெதளிந்�
ெகாண்டார.் 

நான் எ�ந்த�டன் தம்�ரான் என்ைனப் பாரத்்�ச்
�ரித்�க்ெகாண்ேட, * ேசய்ஞ�ர ் இந்�ரன் இங்ேக
இ�க்�றாேன, ெதரி�மா?" என்� ேகடட்ார.் 

எனக்� ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைல. 

"கந்த �ராணத்�ல் �மார�ரிப் படலத்�ல் இந்�ரன்
இரெவல்லாம் �ங்காமல் வ�ந்�யதாகச்
ெசால்லப்பட�்ள்ள �ஷயம் ஞாபகம் இ�க்�றேதா?" 

"ஞாபகம் இராமல் என்ன? ஐயா அவரக்ள்,
கா�யங்களில் அத்தைகய ெசய்�கள் வ�ெமன்�
ெசான்னாரக்ேள" என்ேறன். 



"அைதப்பற்� நான் ெசால்ல வர�ல்ைல.
ேசய்ஞ�ரில் �ங்காமல் இந்�ராணிைய நிைனத்�க்
ெகாண்��ந்த இந்�ரன் இப்ேபா� சா�நாத
�ள்ைளயாக அவதரித்� வந்��க்�றான்" என்�
ெசால்�ச ் �ரித்தப�ேய அம்மாணாக்கைரப் பாரத்்தார.்
அவர ்தம் �கத்ைதக் க�ழ்த்�க் ெகாண்டார.் 

�ற� �மாரசா�த் தம்�ரான் எனக்� �ஷயத்ைத
�ளக்�னேபா� நா�ம் அவேரா� ேசரந்்� �ரித்ேதன்.
அ� �தல் அம்மாணாக்கைர நாங்கள் 'ேசய்ஞ�ர்
இந்�ரன்' என்ேற அைழத்� வரலாேனாம். 

�தம்பரம் �ள்ைள�ன் �வாக �யற்� 

என் ஆ�ரிய�க்�ச ் �தம்பரம் �ள்ைள என்� ஒ�
�மாரர ்இ�ந்தார.் அவ�க்�த் தக்க �ராயம் வந்த �ற�
க�யாணம் ெசய்வதற்�ரிய �யற்�கள் நைடெபற்�
வந்தன. �கா����ந்த ��சா� �ள்ைள
என்பவ�ைடய ெபண்ைண நிசச்யம் ெசய்�
மா�ரத்�ேலேய க�யாணம் நடத்�வதாக
ஏற்பாடா���ந்த�. � �ப்�ரமணிய ேத�க�ம் மடத்�
உத்�ேயாகத்�ல் இ�ந்த தம்�ரான்க�ம் ேவ�
கனவான்க�ம் ெபா��த� ெசய்தனர.் க�யாண
ஏற்பா�கைளக் கவனிக்�ம் ெபா�ட�் ஆ�ரியர்
மா�ரத்�ற்�ச ்ெசன்றார.் நா�ம் உடன் ெசன்ேறன். 

� நமச�்வாய ேத�கர் 

அ ய�ரி�ள்ள கனவான்கள் பல�க்� �வாக
��ரத்்த பத்�ரிைக அ�ப்பப் ெபற்ற�. �ல�க்�
�ரிவான க�தங்க�ம் எ�தப்படட்ன. ஒவ்ெவா�
க�தத்��ம் தைலப்�ல் ஒ� ��ய பாடைல எ�தச்
ெசய்தல் ஆ�ரியர ் வழக்கம். அக்க�தங்கைள எல்லாம்
எ��யவன் நாேன. கல்�ைடக்��ச�்�ல் �ன்னப்
பண்டார ஸந்நி�யாக இ�ந்த � நமச�்வாய
ேத�க�க்� ஒ� க�தம் எ�தத் ெதாடங்�ம்ேபா� அவர்
�ஷயமாக ஐந்� பாடல்கைளச ் ெசான்னார.் க�தம்



எ��ய �ற� நமச�்வாய ேத�க�ைடய இயல்�கைள
எனக்� எ�த்�க் ��னார:் 

"� நமச�்வாய ேத�கர ் நல்ல கல்� அ��ள்ளவர.்
த���ம் வட ெமா���ம் ஆழ்ந்த ப�ற்��ைடயவர.்
இைட�டாமல் பாடம் ெசால்�பவர.் ெலௗ�கத்��ம்
�றைம�ள்ளவர.் கல்�ைடக்��ச�்�ல் இ�ந்�
ெகாண்� பல �ர�்�த்தங்கைளச ் ெசய்��க்�றார.்
அவைர யாரா�ம் ஏமாற்ற ��யா� உம்ைமக் கண்டால்
அவர ்�க�ம் சந்ேதா�ப்பார.்" 

"��வாவ��ைற�ல் இராமல்
கல்�ைடக்��ச�்�ல் இ�ப்பதற்�க் காரணம் என்ன?"
என்� நான் ேகடே்டன். 

��வாவ��ைற மடத்�ற்�த் ��ெநல்ேவ�
�ல்லா�ல் பல �ராமங்கள் இ�க்�ன்றன.
கல்�ைடக்��ச�்ையச ் சாரந்்�ம் பல உள்ளன.
அவற்ைறக் கவனிப்பதற்காக அவர ்அங்ேக இ�க்�றார.்
கல்�ைடக்��ச�்��ம் ��வா வ��ைறையப்
ேபாலேவ மட�ம் அதற்� அங்கமா�ய ேகா�ல் �த�ய
இடங்க�ம் பரிவாரங்க�ம் உண்�. ஸந்நிதானம்
�ன்னப் படட்த்�ல் இ�ந்தேபா� �ல வ�ஷங்கள் அங்ேக
எ�ந்த�ளி இ�ந்த�. இந்த ஆ�னத்�ற்� இராஜதானி
நகரம் ேபான்ற� ��வாவ��ைற. இளவரசர்
இ�த்தற்�ரிய நகரம்ேபால �ளங்�வ�
கல்�ைடக்��ச�். �ன்னப் படட்த்�ல் உள்ளவரக்ள்
கல்�ைடக்��ச�்�ல் இ�ப்ப� வழக்கம். அவரக்ைள
'இளவரசர'் என்�ம் ெசால்வ�ண்�." 

"��வாவ��ைற ஆ�னம், த�ழ்நா� ��வைத�ம்
ஆட�் �ரிவ�ேபால் அல்லவா இ�க்�ற�?" என்� நான்
ஆசச்ரியத்ேதா� �ன�ேனன். 

"மடத்�ன் ெப�ைம உமக்� வர வரத்தான் ெதரி�ம்.
�ஷ்யரக்ள் எங்ெகங்ேக இ�க்�றாரக்ேளா அங்ெகல்லாம்
இவ்வா�னத்�ன் சம்பந்தம் இ�க்�ம். கா� �தல்
கன்னியா�மரி வைர�ல் �க்�யமான



�வஸ்தலங்களி�ம் ஆ�னத்�ன் சம்பந்தம் உண்�"
என்� ஆ�ரியர ்உைரத்தார.் 

க�தங்கள் எ�தப் ெபற்ற கனவான்களில் பலர்
சந்ேதாஷத்ேதா� �ைட எ��னர.் நமச�்வாய
ேத�க�ம் எ����ந்தார.் 

�தம்பரம் �ள்ைள�ன் �வாகம் ��ப்�டட்
��ரத்்தத்�ல் �க�ம் �றப்பாக நடந்த�. அதற்�ப் பல
கனவான்கள் வந்� �சாரித்� ம�ழ்ந்� ெசன்றனர.்
அக்கனவான்கைள அ�ந்� ெகாண்ட� எனக்�ப் ெபரிய
லாபமா�ற்�. 

க�யாண நிகழ்ச�்கள் 

க �யாணத்�ல், ��வாவ��ைற�ல் இ�ந்�வந்த
காரியஸ்தரக்ள் தங்கள் தங்களால் ெசய்யக்��ய
காரியங்கைளச ் ெசய்தாரக்ள். என்�ைடய
சகபா�யா�ய சேவரிநாத �ள்ைள பம்பரமாகச ்�ற்�ப்
பல காரியங்கைள நிைறேவற்�னார.் என்னால்
��ந்தவற்ைற நான் கவனித்�க் ெகாண்��ந்ேதன். 

��ரத்்த �னத்�ன் மாைல�ல் பாட�்க் கசே்சரி,
�கடக் கசே்சரி, பரத நாட�்யம், வாத்�யக் கசே்சரி
எல்லாம் நடந்தன. ஒ� ெபரிய ஜ�ன்தார ்�ட�் �வாகம்
ேபாலேவ எல்லா�தச ் �றப்�கேளா�ம் அவ்�வாகம்
நைடெபற்ற�. பரத நாட�்யம் ஆ�ய ெபண்பா�க்�ச்
சைப�ல் உள்ள கனவான்கள் இைட�ைடேய பணம்
ெகா�த்தனர.் 

அப்ேபா� �ள்ைளயவரக்ள் என்ைன அைழத்�
அ��ல் இ�க்கச ் ெசய்� என் ைக�ல் ஒ� �பாையக்
ெகா�த்� அப்ெபண்ணிடம் அளிக்கச ் ெசான்னார.்
எனக்� �க�ம் சங்ேகாஜமாக இ�ந்த�; ஆனா�ம்,
ஆ�ரிய�ைடய கடட்ைளைய ம�த்தற்� அஞ்�
அப்ப�ேய ெகா�த்ேதன். அங்��ந்த யாவ�ம் என்பால்
�ள்ைளயவரக்�க்� இ�ந்த அன்ைப இதனா�ம் அ�ந்�
ெகாண்டாரக்ள். 



தஞ்ைசவாணன் ேகாைவ 

� வாகம் நிைறேவ�ய �ன்�ம் �ல வாரங்கள்
நாங்கள் மா�ரத்�ல் தங்���ந்ேதாம். சேவரிநாத
�ள்ைள�ம் நா�ம் பைழய பாடங்கைளப் ப�த்�
வந்ேதாம். அேதா� தஞ்ைசவாணன் ேகாைவையப்
��தாக ஆ�ரியரிடம் பாடம் ேகட�் வந்ேதாம். அவர்
அகத்�ைறச ்ெசய்�கைள �ளக்�ச ்ெசான்னார.் �ன்ேப
�கா�க் ேகாைவையப் பாடம் ேகடட்ேபா� பல
�ஷயங்கைள நான் ெதரிந்� ெகாண்��ந்தா�ம்
�ண்�ம் அவற்ைற ஞாபகப்ப�த்�க் ெகாண்டேதா� பல
��ய ெசய்�கைள�ம் அ�ந்ேதன். 

தஞ்ைசவாணன் என்பவன் பாண்�ய மன்ன�க்�ச்
ேசனா�ப�யாக இ�ந்த ேவளாளச ் ெசல்வன் என்�ம்,
அவன் வாழ்ந்��ந்த தஞ்ைச பாண்� நாட�்�ள்ள
தஞ்சாக்�ெரன்�ம் ஊைரக் ��ப்பெதன்�ம்
ெசான்னார.் 

தஞ்ைசவாணன் ேகாைவ�ன் ஆ�ரியரா�ய
ெபாய்யாெமா�ப் �லவைரப் பற்�ய வரலாற்ைற�ம்
ஆ�ரியர ்�ரிவாக எ�த்�ைரத்தார.் 

அப்பாத்�ைர ஐயர் 

இ ரண்� மாத காலம் நான் மா�ரத்�ல் இ�ந்ேதன்.
அப்ேபா� �னந்ேதா�ம் �ள்ைளயவரக்ள்
��ப்பத்�ன்ப�, மா�ரநாத ஸ்வா� ேகா�ல் ஸந்நி�
���ல் இ�ந்த அப்பாத்�ைர ஐயர ் என்பவர ் �ட�்ல்
ஆகாரம் ெசய்� வந்ேதன். அவ�ம் அவர ்மைன�யா�ம்
என்னிடம் �க்க அன்� காட�்னாரக்ள். மடத்�ல்
இ�ந்ேதா �ள்ைளயவரக்ளிடம் இ�ந்ேதா என் ெபா�ட�்
அவ�க்� எவ்�தமான உத��ம் �ைடக்க�ல்ைல.
என்னாேலாகாலணா�க்�க்�டப் �ரேயாஜனம் இல்ைல
. அரி� �த�ய பண்டங்கள் அவ�க்� அளிக்�ம்ப�
ஏற்பா� ெசய்யப்ப�ெமன்� நம்���ந்ேதன். அவ்வா�
ஒன்�ம் நடக்க�ல்ைல . அவர ் வ�யவர ் என்பைத
அ�ந்த நான் அவ�க்�ச ் �ரமம் ெகா�ப்பதற்�



அஞ்�ேனன். என்ன ெசய்வெதன்� ெதரியாமல்
கலங்�ேனன். 

பழ�ம் பா�ம் 

ஒ� நாள் இர� மற்ற மாணாக்கரக்�டன்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகடட்ேபா�, அ� ��ய
ஒன்ப� மணிக்� ேமல் ஆ�ற்�. ��ந்த�டன்
அவரவரக்ள் உண� ெகாள்ளச ்ெசன்றாரக்ள். அப்ெபா��
அ�க மைழ ெபய்� ெகாண்��ந்த�. எனக்� �க�ம்
கைளப்பாக�ம் �க்கக் கலக்கமாக�ம் இ�ந்தைமயால்
ேபாஜனம் ெசய்யச ் ெசல்லாமல் அப்ப�ேய ஓரிடத்�ல்
ப�த்�த் �ங்��டே்டன். ஆகாரம் ெசய்��ட�் வந்த
ஆ�ரியர ் நான் ப�த்��ப்பைதக் கண்டார.்
�னந்ேதா�ம் நான் சாப்�ட�் வந்� ஆ�ரியேரா�
ேப���ந்��ட�்ப் �றேக ��ல்வ� வழக்கம். அன்�
நான் அவ்வா� ெசய்யாைமயால் நான் ஆகாரம்
ெசய்ய�ல்ைல என்பைத அவர ் உணரந்்� என்ைன
எ�ப்பச ் ெசய்தார.் நான் எ�ந்த�டன் உண்ைமையக்
ேகட�் அ�ந்� உடேன ஆகாரம் ெசய்� வ�ம்ப� ஒ�
ம�ஷ்ய�டன் என்ைன அ�ப்�னார ் இர�
ெந�ேநரமா� �டட்ப�யால் அப்பாத்�ைர ஐயர ்�ட�்ல்
எல்ேலா�ம் ப�த்�த் �ங்��டட்னர.் ேபாஜனம்
�ைடக்கக்��ய ேவ� �ல இடங்க�க்�ப் ேபாய்ப்
பாரத்்�ம் ஒன்�ம் �ைடக்காமல் ��ம்�ேனன். அதைன
அ�ந்த என் ஆ�ரியர ்�க�ம் வ�ந்�ப் பா�ம் பழ�ம்
வ��த்� அளித்� என்ைன உண்ணச ்ெசய்தார.் 

ம�நாள் காைல�ல் நான் எ�ந்த�டன் ஆ�ரியர்
என்ைன அைழத்�, "நீர ் ��வாவ��ைறக்�ப் ேபாய்
அங்ேக உள்ளவரக்ேளா� பைழய பாடங்கைளப்
ப�த்�க்ெகாண்��ம். நான் �ைர�ல் அங்� வந்�
��ேவன்” என்றார.் 

ஏன் அவ்வா� ெசான்னாெரன்� எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல. "நான் அ�வைர�ல் இங்ேகேய இ�ந்�
ஐயா�டேன வ��ேறேன?" என்ேறன். 



*ேவண்டாம். இங்ேக உமக்� ஆகார �ஷயத்�ல்
ெசௗகரியம் ேபாத�ல்ைல . ��வாவ��ைற�ல்
ஸந்நிதானம் எல்லாவற்ைற�ம் கவனித்�க் ெகாள்�ம்"
என்� வற்��த்�ச ்ெசால்லேவ நான் ம�ப்பதற்� அஞ்�
அவ்வாேற ெசய்ய உடன்படே்டன். 

��ங்�ய தன�ம் �ரிந்த மன�ம் 

�றப்ப�வதற்� �ன் அப்பாத்�ைர ஐயரிடம் �ைட
ெபற்�க் ெகாள்�ம் ெபா�ட�் அவர ் �ட�்க்�ச்
ெசன்ேறன். *இவரக்�க்� ஒ� �ர��பகார�ம்
ெசய்யாமல் இ�க்�ேறாேம!" என்ற வ�த்தத்ேதா�
ெசல்�ைக�ல், என் இைட�ல் இ�ந்த ெவள்ளி
அைரஞாண் ஞாபகத்�ற்� வந்த�. என் ��ய
தந்ைதயார ் இரடை்ட வடத்�ல் அவ்வைரஞாைணச்
ெசய்� எனக்� அணி�த்��ந்தார.் அப்பாத்�ைர
ஐயரிடம் அதைனக் கழற்�க் ெகா�த்�, "நான் இப்ேபா�
��வாவ��ைற ேபா�ேறன். இவ்வள� நாள் என்னால்
உங்க�க்�ச ் �ரமம் ேநரந்்த�. இைத ைவத்�க்
ெகாள்�ங்கள். �ற� ெசல�க்� அ�ப்� இைத வாங்�க்
ெகாள்��ேறன்" என்ேறன். 

அைத அவர ்��ப்� என் ைக�ல் அளித்�, "அப்பா,
நன்றா��க்�ற� நீ பண்ணின காரியம்! உனக்�ச்
சாதம் ேபாடட்ா எங்க�க்�க் �ைறந்� ேபாய்���ற�?
உனக்காக நாங்கள் என்ன �ேசஷ ஏற்பா�
பண்ணி�டே்டாம்? ஏேதா நாங்கள் ��க்�ற
கஞ்�ையேயா �ைழேயா உனக்�ம் ெகா�த்�
வந்ேதாம். நீ நன்றாக வா�த்� ��த்�க்� வந்தால்
அ�ேவ ேபா�ம்" என்� ெசான்னார.் அவர ் வ�வாய்
��ங்���ந்தா�ம், அவ�க்�ள்ள ெசௗகரியங்கள்
��ங்���ந்தா�ம் அவ�ைடய அன்� நிைறந்த மனம்
எவ்வள� �ரிந்தெதன்� நான் அ�ந்� உ��ேனன்.
"இவரக்ேள மனிதரக்ள்! இவரக்�க்காகத் தான் மைழ
ெபய்�ற�: �ரியன் உதயமா�றான்" என்� என்
மனத்�க்�ள் ெசால்�க் ெகாண்ேடன். அவைர�ம் அவர்



மைன�யாைர�ம் நமஸ்காரம் ெசய்��ட�்ப்
�றப்படே்டன். 

அைரஞாைண ஏற்�க்ெகாள்ள ம�த்த �ற� நான்
என்ன ெசய்ய ���ம்? 'ெசஞ்ேசாற்�க் கடன் க�க்�ம்
காலம் வ�ேமா?' என்� என் உள்ளம் ஏங்�ய�.
�ற்காலத்�ல் எனக்� ேவைலயானேபா� அந்தக் கடைன
ஒ�வா� �ரத்்�க் ெகாண்ேடன். 

அப்பால் �ள்ைளயவரக்ள் �த�ய எல்ேலாரிட�ம்
�ைட ெபற்�க்ெகாண்� நான் ��வாவ��ைற வந்�
ேசரந்்ேதன். 
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தி��ெப���ைற� �ராண� 
ஆ�ரியரின் உத்தர�ப்ப� நான்

��வாவ��ைறக்� வந்� ேசரந்்த �ற� அவைரப்
�ரிந்��க்க ேநரந்்த� பற்� �க�ம் வ�ந்�ேனன்.
ஆனா�ம், �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய அன்�ம்
தம்�ரான்க�ைடய பழக்க�ம் அந்த வ�த்தத்ைத
ஒ�வா� �ைறத்தன. ��வாவ��ைற�ல் உண�
�ஷயத்�ல் எனக்� ஒ��தமான �ைற�ம் இல்ைல.
ெபா��ேபாக்�ம் இனிைமயாக இ�ந்த�. �மாரசா�த்
தம்�ரா�ைடய சல்லாபம் எனக்� ஆ�தைல அளித்த�.
ஆ�ரியர ் கடட்ைள�ட�்�ந்தப�, தம்�ரான்கள்
எல்லாரிட�ம் நான் �க்க ஜாக்�ரைத�ட�ம்
மரியாைத�ட�ம் பழ� வரலாேனன். 

ேத�கர் கட்டைள 

ஒ� நாள் இர�ல் �ப்�ரமணிய ேத�க�டன் நான்
ேப�க் ெகாண்��க்ைக�ல், "�ள்ைளயவரக்ளிடம்
ேபாய் ஒ� சமாசாரம் ெசால்��ட�் வர ேவண்�ம்"
என்றார.் 

"கடட்ைளப்ப�ேய ெசய்�ேறன்" என்� நான்
ெசான்ேனன். 



��ப்ெப�ந்�ைற�ல் ஆலய �சாரைண
ெசய்�வந்த �ப்�ரமணியத் தம்�ரான் என்பவர்
�ப்�ரமணிய ேத�க�க்� ஒ� �ண்ணப்பம்
அ�ப்���ந்தார.் �ள்ைளயவரக்ைள அந்த
ஸ்தலத்�ற்� நா� நகரச ் �றப்�டன் ஒ� �ராணம்
பா�ம்ப� கடட்ைள�ட ேவண்�ெமன்�ம், அவ்வா�
அவர ்பா� அரங்ேகற்� ��த்தால் இரண்டா�ரம் �பாய்
தாம் சம்மானம் பண்�வதாக�ம் தம்�ரான் அ�ல்
ெதரி�த்��ந்தார.் அந்தக் க�தத்ைதப் பற்�ச்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் என்னிடம் ெசால்��ட�், "நல்ல
சந்தரப்்பத்�ல் இந்த ேவண்�ேகாள் வந்��க்�ற�.
�ள்ைளயவரக்ள் தம் �மார�க்� �வாகம் ெசய்த
வைக�ல் ஏேத�ம் �ரமம் அைடந்��க்கலாம். அைத
நீக்�க் ெகாள்வதற்� இ� நல்ல�. நீர ் ேபாய் இந்த
�ஷயத்ைதத் ெதளிவாக எ�த்�ச ் ெசல்வேதா�,
அவ்வா� ெசய்வ� பல �ஷயங்களில் அ��லமாக
இ�க்�ெமன்� நா�ம் அ�ப்�ராயப்ப�வதாகச்
ெசால்�ம். ��ப்ெப�ந்�ைறக்�ரிய வடெமா�ப்
�ராணத்�ன் த�ழ் ெமா�ெபயரப்்ைப�ம், அந்த
ஸ்தலத்�ற்� �ன்ேப உள்ள இரண்� பைழய
�ராணங்கைள�ம் தம்�ரான் அ�ப்���க்�றார.்
அவற்ைற�ம் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ெகாண்�ேபாய்க்
ெகா�த்��ட�் வா�ம்" என்� ெசால்� அந்தப்
�ஸ்தகங்கைள�ம் என்னிடம் ெகா�த்தார.் 

ஒ� ெசய்�ள� 

நான் ம�நாள் காைல�ேலேய மா�ரத்�ற்� நடந்�
ெசன்ேறன். ஆ�ரியரிடம் ெசய்�ையச ் ெசால்�ப்
�ஸ்தகங்கைள�ம் ெகா�த்ேதன். அவர ்அவ்�ஷயத்ைத
ம�ழ்ச�்ேயா� ஏற்�க் ெகாண்டார,் அப்ேபா� அவர்
மனம் ��ப்ெப�ந்�ைற �நாயகர ்ஸந்நி��ேல ேபாய்
நின்��க்க ேவண்�ம். "ெசய்�ேறன்" என்ேறா,
"��வாவ��ைறக்�ப் �றப்ப�ேவாம்" என்ேறா அவர்
ெசால்ல�ல்ைல. 

"நில�வந்த ���ெனா� ெவ��வந்த 



மழகளிற்ைற நிைனந்� வாழ்வாம்" 

என்ற ஒ� ெசய்�ளின் அ� அவர ் வாக்���ந்�
�றப்படட்�. அப்ேபா�, 'இப்ெபா�ேத இவரக்ள்
�ராணத்�ற்�ப் �ள்ைளயார ் �� ேபாட�்�டட்ாரக்ள்'
என்� எண்ணிக்ெகாண்ேடன். 'ெவ��வந்த �நாயகர'்
என்ப� ��ப்ெப�ந்�ைற�ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள ஸ்தல
�நாயகர ்��நாமம். 'ெவ�ல் உவந்த �நாயகர'் என்ற
��நாமத்ேதா� ெவ��க்�ப் பைகயா�ய நில�ன்
ஞாபக�ம்! அதைன அவர ் �����ல்
அணிந்��ப்பதன் ஞாபக�ம் ஒ�ங்ேக வந்தனேபா�ம்.
நான் அந்த அ�ைய ஏட�்ேல எ��க்ெகாள்ள�ல்ைல;
என் உள்ளத்�ேல எ��க் ெகாண்ேடன். 

"சந்நிதானத்�ன் ���ள்ளப்ப� நடப்ப�தான்
எனக்� இன்பம். நீர ் ��ப்ெப�ந்�ைற
பாரத்்த�ல்ைலேய?" 

"இல்ைல; மாணிக்கவாசகர ் ��வ�ள் ெபற்ற
ஸ்தலெமன்� ஐயா அவரக்ள் ெசால்லக்
ேகட�்�க்�ேறன்." 

"ஆமாம்; அ� நல்ல ஸ்தலந்தான். ஆ�ைடயார்
ேகா�ெலன்� இப்ேபா� எல்ேலா�ம் ெசால்�வாரக்ள்.
இைறவன் ��வ�ளால் �ராணம் அரங்ேகற்ற ேநரந்்தால்
எல்லாவற்ைற�ம் நீர ்பாரக்்கலாம்." 

��ப்ெப�ந்�ைறையப் பாரக்்க ேவண்�ெமன்ற
��ப்பம் எனக்�த் ேதான்�ய�; என் ஆ�ரியர ் அந்த
ஸ்தல �ராணத்ைதப் பாட நான் அதைன எ�த
ேவண்�ெமன்ற ஆைச அதற்��ன் எ�ந்த�.  

�ன்� நாடக்ள் நான் மா�ரத்�ல் தங்���ந்ேதன்.
�ற� ஆ�ரியர ் �றப்படேவ நா�ம் �றப்பட�்த்
��வாவ��ைறைய அைடந்ேதன். 

��வாவ��ைறக்� வந்த�ன் �ண்�ம் பாடங்கள்
வழக்கம்ேபால் நைடெபற்றன. ெபரிய வைக�ல் கந்த
�ராணம் நடந்த�. ��ய வைக�ல் ���ைளயாடல்,



��நாைகக்காேராணப் �ராணம், மா�ரப் �ராணம்
�த�யன நடந்தன. 

�மாரசா�த் தம்�ரான் 

� மாரசா�த் தம்�ரா�க்� வரவர மடத்�
நிரவ்ாகத்�ல் கவனம் ெச�த்த ேவண்�ய அவ�யம்
ேநரந்்த�. அவர ்ெபரிய ஒ�க்கத்�ல் இ�ந்தார.் ஒ�க்கம்
என்ப� பண்டார ஸந்நி�கள் இ�க்�ம் இடத்�ற்�ப்
ெபயர.் அவ�டன் இ�ந்� காரியதரி�ையப் ேபால
�க்�யமான காரியங்கைளக் கவனித்� வ�ம்
தம்�ரா�க்� 'ஒ�க்கத் தம்�ரான்' என்� ெபயர.்
நம்�க்ைக�ள்ள தம்�ரான்கைளேய அப்பத��ல்
நிய�ப்ப� வழக்கம். அந்த ேவைல�ல் �ன்ன
ஒ�க்கெமன்�ம் ெபரிய ஒ�க்கெமன்�ம் இரண்�
�ரி�கள் உண்�. பழம், சந்தனக் கடை்ட, கற்கண்�,
�ஜா �ர�யங்கள் �த�யைவ �ன்ன ஒ�க்கத்ைதச்
சாரந்்தைவ. ஆபரணங்கள், �ைல உயரந்்த பட�்,
�தாம்பரங்கள், ஆைடகள் �த�யன ெபரிய
ஒ�க்கத்�ல் உள்ளைவ. அப்ெபரிய ஒ�க்கத்�ல்
உள்ளவர ் அ�பவத்�ல் ��ரந்்தவராக இ�ப்பார.்
அத்தைகய ேவைலையேய �மாரசா�த் தம்�ரான் ஏற்�
நடத்� வரலா�னர.் அதேனா� மடத்� �த்�வான்
ேவைல�ம் அவ�க்� இ�ந்த�. �த்�வாெனன்ற
படட்�ம் அதற்� உரிய �ன்னமா�ய பல்லக்�ம்
அவ�க்� வழங்கப்படட்ன. 

பாடத்�ல் மா�தல் 

இதனால் �ன்ேபால் நாள்ேதா�ம் பாடம் ேகட�்
வ�வ� அவ�க்� இயலாமல் ேபா�ற்�. ெபரிய வ�ப்�
என்ப� ெபயரள�ல் வ�ப்ேபயன்� உண்ைம�ல்
�மாரசா�த் தம்�ரா�க்காகேவ அ� நிகழ்ந்� வந்த�.
அவர ் நிைல மா�ய�டேன இ� �ரிவாக இ�ந்த
பாடங்க�ம் மா�, எல்லாத் தம்�ரான்க�ம் ஒ�ங்ேக
இ�ந்� ேகடக், காைல�ம் மாைல�ம் பாடங்கள்



நைடெபற்றன. �மாரசா�த் தம்�ரான் இைட�ைடேய
ஓய்� ேந�ம்ேபா� வந்� ேகடப்ார.் 

�ராணம் ஆரம்பம் 

�ல �னங்க�க்�ப் �ற� �ள்ைளயவரக்ள்
��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணம் இயற்றத் ெதாடங்�னார.்
�த�ல் �நாயக வணக்கம் ஒன்ைறச ் ெசால்�
��த்தார.் மா�ரத்�ல் நான் அவைரப் ேபாய்க்
கண்டேபா� ஓர� ��ய� அவ�க்� ஞாபகம் இல்ைல .
அதனால் ேவ� ஒ� ெசய்�ைளச ் ெசான்னார.் அ�
��ந்த�டன் நான், "மா�ரத்�ற்� இ� �ஷயமாக நான்
வந்தேபா� ெவ��வந்த �நாயகைரப்பற்� ஓர ் அ�
ெசான்ன� என் ஞாபகத்�ல் இ�க்�ற�" என்� ெசால்�
அவ்வ�ைய�ம் ��ேனன். 

ேகடட் அவர ் உடேன அதைனேய இ�� அ�யாக
ைவத்� ஒ� ெசய்�ைளக் ��னார.் நான் எ��ேனன்.
ேம�ம் ெசய்�டக்ள் ெசால்லச ் ெசால்ல எ��
வரலாேனன். �ல நாடக்ளில் கட�ள் வாழ்த்�ம்,
நாட�்ப்படல�ம் நிைறேவ�ன. ��ப்ெப�ந்�ைறக்�
�ன்ேப இ�ந்த த�ழ்ப் �ராணங்கள் இரண்�ம் ஸ்தல
வரலா�கைள ெவளிப்ப�த்�ம் ேநாக்கத்ேதா�
அைமந்தைவ. �ள்ைளயவரக்ள் பா�ம் �ராணங்களில்
நாட�்ச ் �றப்�, நகரச ் �றப்� �த�ய வ�ணைனகள்
கற்பைனத் �றம் �ளங்க அைமந்��ப்பைத
அ�ந்தவரக்ள். அந்த �ைற�ல் தங்கள் தங்கள்
ஊ�க்�ம் �ராணம் ேவண்�ம் என்� ��ம்�வாரக்ள்.
��ப்ெப�ந் �ைறக்�ப் ��ய �ராணம் பாட
ேவண்�ெமன்ற �யற்��ம் அத்தைகய ��ப்பத்�னால்
எ�ந்தேத. 

ஆதலால் �ள்ைளயவரக்ள் நாட�்ச ் �றப்ைப
�ரிவாகேவ அைமத்தார.் 121 ெசய்�டக்ளில் நாட�்ப்
படலம் நிைறேவ�ய�. கட�ள் வணக்கம்
�த�யவற்ேறா� 158 ெசய்�டக்ள் இயற்றப் ெபற்றன.
அ�க்க� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ராணத்ைதப் பற்�ப்



�ள்ைளயவரக்ைள �சாரிப்பார.் நான் தனிேய ெசன்�
ேப�க்ெகாண்��க்�ம்ேபா� என்ைன�ம் �ன�வார.்
நான் இன்ன இன்ன ப��கள் நிைறேவ�ன என்�
ெசால்�ேவன். அவ�க்�ச ் ெசய்�டக்ைளக் ேகடக்
ேவண்�ெமன்ற ஆவல் உண்டா�ம். 

நாட�்ப் படலம் ��ந்த�டன் ஆ�ரியர்
அ�வைர�ல் ஆன ப��கைளச ்�ப்�ரமணிய ேத�கர்
�ன்� ப�த்�க்காடட்ச ் ெசய்தார.் அசச்மயம்
�ம்பேகாணத்���ந்� �யாகராஜ ெசட�்யார்
வந்��ந்தார.் ெசய்�டக்ைளக் ேகட�்த் ேத�கர்
பாராட�்க்ெகாண்ேட வந்தார.் "��ப்ெப�ந்�ைற ெபரிய
�வே�த்�ரம். மாணிக்கவாசக �வா�கள் அ�ள்
ெபற்ற ஸ்தலம். அதற்� ஏற்றப� இந்தப் �ராண�ம்
�றப்பாக இ�க்�ற�. �க்�ரம் இைத நிைறேவற்�
அரங்ேகற்�ப் �ரத்்� ெசய்ய ேவண்�ம்" என்றார.்
ெசட�்யா�ம் �க�ம் பாராட�்னார.் 

அக்க�ஞர�்ரான் நாள்ேதா�ம் �ல �ல
பாடல்கைளச ் ெசய்� வந்தார.் அ�க்க� யாேர�ம்
பாரக்்க வ�வாரக்ள். அவரக்ேளா� சம்பாஷைண
ெசய்வ�ல் ெபா�� ேபாய்��மாதலால் �ல நாடக்ள்
�ராண ேவைல நைடெபறா�. த�ழ்ப் பாடம் மாத்�ரம்
தைட�ன்� நடந்� வந்த�. 

ெபரிய �ராணப் பாடம் 

தம்�ரான்க�ைடய ேவண்�ேகாளின்ப� ஆ�ரியர்
ெபரிய �ராணப் பாடம் ெசால்ல ஆரம்�த்தார.் அப்ேபா�
�யாகராஜ ெசட�்யா�ம், மகாைவத்�யநாைதய�ம்,
அவர ் தைமயனாரா�ய இராமசா� ஐய�ம் மடத்�ற்�
வந்��ந்தனர.் 

நான் ெபரிய �ராணம் ப�க்�ம்ேபா� அபஸ்வரம்
இல்லாமல் ப�ப்பைதக் கண்� மகாைவத்�யநாைதயர்
சந்ேதாஷம் அைடந்தார.் �ல நாடக்ள் அவர்
��வாவ��ைற�ல் தங்�னைம�ன், அவேரா� பழ�
அவ�ைடய �ணங்கைள அ�ந்�ெகாள்ள



அ��லமா�ற்�. அவேரா� பழகப் பழக அவ�ைடய
�வபக்��ம், ஒ�க்க�ம், வைரயைறயான
பழக்கங்க�ம், �ய்ைம�ம் என் மனத்ைதக் கவரந்்தன.
�ப்�ரமணிய ேத�கரால் தாம் �ன்�க்� வந்தைத
எண்ணி அவர ் �நயமாக நடந்� ெகாண்டைதப்
பாரத்்தேபா� அவர� நன்�ய�� எவ்வள� �றப்பான�
என்பைத நான் உணரந்்ேதன். 

அவர ் என்னிடம் அன்� பாராட�் எனக்� எவ்வா�
சங்�தப் ப�ற்� ஏற்படட்� என்� ேகடட்ார.் நான் எங்கள்
��ம்ப வரலாற்ைற�ம் தந்ைதயார� சங்�தத்
�றைமைய�ம் எ�த்�ச ்ெசான்ேனன். எனக்�த் ெதரிந்த
கனம் ��ஷ்ைணயர ் �ரத்்தனங்கைள�ம் பா�க்
காட�்ேனன். அவர ்ேகட�் ம�ழ்ந்தார.் 

ைவ�ரி 

ஆங்�ரஸ வ�ஷம் காரத்்�ைக மாதம் (1872, நவம்பர)்
�தல் ெபரிய �ராணப் பாடம் நிகழ்ந்� வந்த�.
கண்ணப்ப நாயனார ் �ராணம் நைடெபற்றேபா�
எனக்�த் ��ெரன்� க�ைமயான ஜ்வரம் வந்��டட்�.
உடம்�ல் எங்�ம் �த்�க்கள் உண்டா�ன. எல்ேலா�ம்
ெபரியம்ைம வாரத்்��ப்பதாகச ் ெசான்னாரக்ள்.
அதனால் ெபரிய �ராணப் பாடம் ேகடக்ேவா மற்றக்
காரியங்கைளச ் ெசய்யேவா ஒன்�ம் இயல�ல்ைல.
சத்�ரத்�ன் ேர��ல் ப�த்தப�ேய இ�ந்ேதன்.
�ள்ைளயவரக்ள் �ல சமயங்களில் வந்� அ��ல்
உடக்ாரந்்�, "உமக்� இப்ப� அெசௗக்�யம்
வந்��டட்ேத!" என்� வ�ந்�வார.் என் கண் இைமகளின்
ேம�ம் ெகாப்�ளங்கள் எ�ந்தைமயால் கண்கைளத்
�றக்க ��ய�ல்ைல. �ள்ைளயவரக்ள் வ�ம்ேபா�
ப�க்ைக�ல் எ�ந்� உடக்ாரந்்� ெகாள்ேவன். �க்கம்
ெபாங்�வ�ம். கண்ைணேயா �றக்க ��யா�.
கண்ணீர ் வ�ய வ�ய நான் என் வ�த்தத்ைதத்
ெதரி�த்�க் ெகாண்ேடன். "என் பாடட்னார ் ஊரா�ய
�ரிய �ைலக்�ப் ேபாய்த் ேதக ெசௗக்�யம் உண்டான
�ற� வ��ேறன்' என்ேறன். அவ்வாேற ெசய்யலாம்



என்� �� என்ைன அ�ப்�வதற்� ேவண்�ய
ஏற்பா�கள் ெசய்யலானார.் 

அப்ேபா� மடத்�க்�க் கல்�ைடக் ��ச�்���ந்�
�ரராகைவயர ் என்ற கனவான் ஒ�வர ் தம்
��ம்பத்�டன் வந்� சத்�ரத்�ல் தங்���ந்தார.்
அவ�ைடய ��ய தாயார ் ஒ��தமான உத�
ெசய்வா�ம் இல்லாமல் நான் கஷ்டப்ப�வைதக் கண்�
இரங்� வ�ந்�, "அப்பா! நீ கவைலப்படாேத; நான்
பாரத்்�க் ெகாள்��ேறன்" என்� �� என் அ��ல்
இ�ந்� ேவண்�ய அ��லங்கைளச ் ெசய்� வந்தார.்
இர� ��வ�ம் �ங்காமல் என்ைனக் ைகையப் ��த்�
அைழத்�ச ் ெசன்�ம், தாகெமன்� ெசான்ன
ேபாெதல்லாம் ெவந்நீர ் ைவத்�க் ெகா�த்�ம்
பா�காத்தார.் எனக்�த் �ன்பத்ைதக் ெகா�த்த
அம்ைம�ன் ெதய்வம் அத்�ன்பத்�னிைடேய
பா�காப்பதற்� அவ்��வம் எ�த்� வந்ததாகேவ
எண்ணிேனன். 

ைத மாதத்�ல் நைடெப�ம் �� �ைஜ
ச��த்�க்ெகாண்��ந்த�. அதன் ெபா�ட�்ப் பலர்
வ�வாரக்ளாதலால் அந்தச ் சமயத்�ல்
��வாவ��ைற�ல் இ�ப்ப� நல்லதன்� என
எண்ணிேய நான் �ரிய �ைல ெசல்வதாக என்
ஆ�ரியரிடம் ��ேனன். 

�ைட ெப�தல் 

என் அெசௗக்�யத்ைத�ம் அதனால்
�ள்ைளயவரக்�க்� ஏற்படட் வ�த்தத்ைத�ம் அ�ந்த
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் ெபரிய �ராணப் பாடத்ைத
நி�த்�ம்ப� கடட்ைள�டட்ார.் 

என் ைன ஒ� பல்லக்�ல் இ�க்கச ் ெசய்� �ரிய
�ைலக்� அ�ப்�னார.் �ங்�ல் வைள�ள்ள அந்தப்
பல்லக்� �� இல்லாத�: அவசரத்�ல் ேவ� ஒன்�ம்
ெசய்ய இயல�ல்ைல . கண்ைண ��யப�ேய
எல்ேலாரிட�ம் �ைடெபற்�க் ெகாண்ேடன்.



�ள்ைளயவரக்�ம் �ற�ம் என்ைனப் பாரத்்� �க�ம்
�சனப்படட்ாரக்ள். 

"சா�நாைதயர,் ேபாய் வ���ரா?" என்ற ேபச
��யாமல் வாரத்்ைதகைள ஒவ்ெவான்றாகத்
த�த�த்தப�ேய ெபாங்� வ�ம் �யரத்�ல் நைனத்�க்
��னார ்ஆ�ரியர.் 

எனக்�ப் ேபச வாய் வர�ல்ைல . �ழ�ேனன்;
அ�ேதன்: காைல எட�் மணிக்�ப் பல்லக்�ல் நான்
�ரிய �ைலைய ேநாக்�ப் �ரயாணப்படே்டன்.
�ள்ைளயவரக்ள் என்�டன் ஹரிஹர�த்�ர �ள்ைள
என்ற மாணாக்கைர வ�த்�ைணயாகச ் ெசன்�
வ�ம்ப� அ�ப்�னார.் �ரிய �ைலக்�த்
��வாவ��ைற���ந்� ேபாக அப்ேபா� வச�யான
சாைல�ல்ைல. வயல்களின் கைர வ�ேய ேபாக
ேவண்�ம். எனக்�ம் �ள்ைளயவரக்�க்�ம் இைட�ேல
உள்ள �ரம் அ�கமா�ற்�. என் உள்ளத்�ல், "இந்தத்
�ரம் இப்ப�ேய �ரிந்� ெசன்� ��ேமா?" என்ற
எண்ணம் ��� ேதான்�ய�: அப்ேபா� என் வ��
ப�ெரன்ற�. 

பல்லக்�, �ரிய �ைலக்� அ��ல் உள்ள ஒ�
ேதாப்� வ�ேய ெசன்றேபா�, என் தந்ைதயார ் எ�ேர
வந்தனர.் நான் இ�ந்த நிைலையக் கண்ட அவர்
��க்�ட�்ப் ேபானார.் அவர ் வந்�ெகாண்��ந்த
ேகாலம் ஏேதா ஒ� �ேசஷத்ைதக் ��ப்�த்த�.
கண்ைண நன்றாகத் �றந்� பாரக்்க என்னால்
��ய�ல்ைல . "ேபசாமல் �ட�்க்�ப் ேபா; �ற�
ேப�க்ெகாள்ளலாம்" என்� தந்ைதயார ் ெசால்�ச்
ெசன்றார.் 
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அ�ைம வ� 
நான் பல்லக்�ல் �ரிய �ைலைய அைடந்தேபா�

பகல் 11 மணி இ�க்�ம். அம்ைமெயன்ற காரணத்தால்



என்ைன ேநேர அம்மா�ைடய �ட�்ற்�ள் ெசல்ல
அங்��ந்தவரக்ள் அ�ம�க்க�ல்ைல .
ெவளி�ரக்ளி��ந்� �லர ்வந்��ந்தனர.் நான் இ�ந்த
பல்லக்�, �ட�்க்� எ�ேர உள்ள ெதன்னந்ேதாப்�ல்
இறக்� ைவக்கப்படட்�. 

எனக்� இன்ன� ெசய்வெதன்� ெதரிய�ல்ைல.
அங்ேக அவ்வள� ேபரக்ள் ����ந்ததற்�க் காரணம்
இன்னெதன்� ெதரிந்தேபா� நான் இ� ��ந்தவன்
ேபாலாேனன். நான் அங்ேக ெசன்ற �னத்�ற்� �தல்
நாள் என் அ�ைம மாதாமக�ம், �வ பக்�ைய எனக்�
இளைம�ேலேய �கட�்யவ�ம் ஆன ��ஷ்ண
சாஸ்�ரிகள் �வசா�ஜ்ய பத�ைய அைடந்தனர.்
அவ�ைடய இனிய வாரத்்ைதகைள�ம் �வ�ஜா
�ேசஷத்ைத�ம் ேவ� எங்ேக காண்ேபாெமன்�
இரங்�ேனன். 

�ழப்பமான நிைல 

இந்த நிைல�ல் ேதாப்�ேல நான் பல்லக்�ல்
�டந்தப�ேய வ�ந்�க் ெகாண்��க்ைக�ல்
சஞ்சயனத்ைத நடத்� �ட�் என் அம்மானா�ய
�வராைமய�டன் என் தந்ைதயா�ம் �ற�ம் வந்தனர.்
என்ைன �ட�்க்�ள் ெசல்ல அ�ம�க்காமல்
இ�ந்தவரக்ைளக் கண்� அம்மான் ேகா�த்�க்
ெகாண்டார.் "நம்�ைடய �ழந்ைத; அவன்
கஷ்டப்ப�ம்ேபா� அவ�க்� உதவாத �� ேவ�
எதற்�? நன்றாய்ப் �சை்சக்காரன் மா�ரி ேதாப்�ல்
நி�த்� ைவத்�ரக்ள்? உங்கள் மனம் கல்ேலா !" என்�
ெசால்�ப் பக்கத்�ல் ஒ�வ�ம் ���ல்லாமல்
தனிேய��ந்த அவ�ைடய ேவெறா� �டை்டத் �றந்�
�ைர�ல் என்ைன அங்ேக ெகாணரந்்� ைவக்கச்
ெசய்தார.் 

�ற� என் தந்ைதயா�ம் தாயா�ம் வந்� என்ைனக்
கண்� �க�ம் வ�ந்�னாரக்ள். ேவண்�ய
பரிகாரங்கைளப் �றர ் ெசய்ய நான் அந்த �ட�்ேல



இ�ந்� வந்ேதன். எனக்�க் கண்��ப்ப�
ெபரியம்ைம�ன் வைகயா�ய
பைனேய�யம்ைமெயன்� அங்�ள்ேளார்
ெசான்னாரக்ள். நான் ெசௗக்�யமாக வந்� ேசரந்்தைத
ஆ�ரியரிடம் ெதரி�க்�ம்ப� எனக்�த் �ைணயாக
வந்த ஹரிஹர�த்�ர �ள்ைள�டம்
ெசால்�ய�ப்�ேனன். 

அம்ைம�ன் ேவகம் 

ஒ� நாள் எனக்� அம்ைம�ன் ேவகம்
அ�கமா�ற்�. நான் என் நிைனைவ இழந்ேதன்.
அப்ேபா� எல்ேலா�ம் பயந்� ேபா�னர.் என் தாயா�ம்
தந்ைதயா�ம் கண்ணீர ்�டட்னர.் 

எனக்� நிைன� ��� வந்தேபா�, "நாம் �க�ம்
அபாயமான நிைல�ல் இ�க்�ேறாம்" என்ற உணர�்
உண்டா�ற்�. அ��ல் கண்�ம் கண்ணீ�மாய் இ�ந்த
என் தாயாைர ேநாக்�, "நான் �றந்� உங்க�க்�
ஒன்�ம் ெசய்யாமல் ேபா�ேறேன!" என்� பல�னமான
�ர�ல் ெசான்ேனன். அைதக் ேகட�் அவர ் ேகாெவன்�
கத�னார.் என் தந்ைதயா�ம் �க்க சாகரத்�ல்
ஆழ்ந்தார.் ஒன்�ம் அ�யாத �ழந்ைதயா�ய என் தம்�
அ��ல் இ�ந்� ம�ள ம�ள ��த்�க்
ெகாண்��ந்தான். 

ஆண்டவன் ��வ�ளால் அந்தக் கண்டத்�னின்�ம்
நான் தப்�ேனன். அம்ைம க�ைமயாக இ�ந்தா�ம்
அக்க�ைம என் உடம்�ல் த�ம்ைப உண்டாக்�யேதா�
நின்ற�. என் பாடட்னார ் இறந்த �க்கத்�ன் ந��ேல
வளரந்்� வந்த அந்தத் �ன்ப நிைலைய நிைன��த்�ம்
அைடயாளமாக இன்�ம் �ல அம்ைம வ�க்கள் என்
உட�ல் இ�க்�ன்றன. 

மாரக்� மாதம் ��வ�ம் நான் �க்க �ன்பத்ைத
அைடந்ேதன். ைத மாதம் �றந்த�. எனக்�ச ் ���
ெசௗக்�யம் உண்டா�ற்�: தைலக்� ஜலம்
�டட்ாரக்ள்.��வாவ��ைற�ல் அ�வ�



ந�த்�ரத்�ேல ���ைஜ நைடெபற்ற�. அன்� இர�
�ரிய �ைல�ல் என் அம்மான் �ட�்த் �ண்ைண�ல்
இ�ந்தப�ேய பாரத்்தேபா� ��வாவ��ைற�ல் ஆகாச
வாணங்கள் ெதரிந்தன. �ந்�ன வ�ஷத்�ல் நான்
��வாவ��ைற�ல் கண்ட காட�்கள் ஒன்றன் �ன்
ஒன்றாக என் ஞாபகத்�க்� வந்தன. என் ஆ�ரியர்
பல�க்�ச ் ெசய்�ள் இயற்� அளித்தைத
நிைனத்தேபா�, "இந்த வ�ஷ�ம் அத்தைகய ஆசச்ரிய
நிகழ்ச�்கைளப் பாரக்்கக் ெகா�த்�
ைவக்க�ல்ைலேய!" என்� வ�ந்�ேனன். 

"நாம் இல்லாத காலத்�ல் மாணாக்கரக்�க்� என்ன
என்ன பாடங்கள் நடந்தனேவா! நாம் என்ன என்ன அரிய
�ஷயங்கைளக் ேகளாமல் இ�க்�ேறாேமா!" என்ற
�ந்தைன�ம் எனக்� இ�ந்த�. �ள்ைளவரக்ள் மாரக்�
மாதத்�ல் �றப்பட�்ச ் �ல ஊரக்�க்�ச ் ெசன்� ைத
மாதம் ���ைஜக்� வந்தாரக்ள் என்ற ெசய்� எனக்�ப்
�ற� ெதரிய வந்த�. அப்ேபா�தான், "நமக்� அ�கமான
நஷ்டம் ேநர�ல்ைல" என்� எண்ணி ஆ�தல் உற்ேறன்.
�ள்ைளயவரக்ள் ��ப்பப்பா அ�க்க�
��வாவ��ைற���ந்� �லர ் வந்� என்ைனப்
பாரத்்�ச ்ெசல்வாரக்ள். 

மகாமகம் 

அந்த வ�ஷம் (1873) மகாமக வ�ஷம். மகாமக
காலத்�ல் �ம்பேகாணத்�ல் ெப�ங்�டட்ம்
��ெமன்�ம் பல �த்வத் சைபகள் நைடெப�ம் என்�ம்
ேகள்��ற்��ந்ேதன். � �ப்�ரமணிய ேத�கர ் தம்
பரிவாரங்க�டன் ெசன்� தங்�வாெரன்�ம், பல
�த்�வான்கள் அவர ் �ன் ��வாரக்ெளன்�ம்,
�ள்ைளயவரக்�ம் அவ�டன் ேபாய்த் தங்�வாெரன்�ம்
அ�ந்ேதன். "நம்�ைடய �ர�ரஷ்்டம் எவ்வள�
ெகா�ய�! பன்னிரண்� வ�ஷங்க�க்� ஒ��ைற
வ�ம் இந்த �ேசஷத்�க்�ப் ேபாய் வர நமக்�
��ய�ல்ைலேய! �ள்ைளயவரக்ைளச ் சாரந்்�ம்
அவரக்ேளா� ேசரந்்� இப்�ண்ணிய காலத்�ல் நடக்�ம்



�ேசஷங்கைளக் கண்� களிக்க ��யாமல்
அெசௗக்�யம் ேநரந்்��டட்ேத!" என்ெறல்லாம்
நிைனந்� நிைனந்� வா�ேனன். 

�ரிய �ைல���ந்� �லர ் மகாமகத்�க்�ப்
ேபாய் வந்தனர.் அங்ேக �ப்�ரமணிய ேத�க�ம்
�ள்ைளயவரக்�ம் வந்��ந்தாரக்ள் என்�ம் பல பல
�ேசஷங்கள் நைடெபற்றன என்�ம் அவரக்ள் வந்�
ெசால்ல, எனக்�ம் இயல்பாகேவ இ�ந்த வ�த்தம்
�ன்�ம் அ�கமா�ற்�. 

ஆ�ரியைர அைடதல் 

என் ேதக நிைல வர வரக் �ணமைடந்�
வந்தைமயால், "இனி �ைர�ல் �ள்ைளயவரக்ளிடம்
ேபாக ேவண்�ம்" என்� அ�க்க� ெசால்�க்ெகாண்ேட
இ�ந்ேதன். என் தந்ைதயார ் என் ேவகத்ைத உணரந்்�
மா� மாதம் 17-ஆம் ேத� (26-2-1873) �தன்�ழைம மாைல
என்ைன அைழத்�க் ெகாண்� ��வாவ��ைறக்�
வந்தார.் 

அப்ேபா� மடம் என்�ம் இல்லாத கலகலப்ேபா�
இ�ந்த�. மகாமகத்�ற்�ப் ேபா��ந்த �த்�வான்க�ம்
�ர�க்க�ம் �ப்�ரமணிய ேத�கேரா� ��வா
வ��ைறக்� வந்��ந்தனர.் எல்ேலா�ம்
அவரவரக்�க்� அைமக்கப் ெபற்ற இடங்களில்
தங்���ந்தனர.் 

மடத்�ல் �ைழச ் ச�கண்��ல் �ள்ைளயவரக்ள்
பல�க்�ைடேய இ�ந்� சம்பாஷைண
ெசய்�ெகாண்��ந்தார.் அவ்�டத்ைத அ��
ஆ�ரியைரக் கண்ேடன். அப்ேபா� என் உடம்�ல் உள்ள
அம்ைம வ�க்கைளக் கண்டால் அவர்
வ�த்தமைடவாெரன்� எண்ணி அவர ் கண்க�க்�த்
ெதரியாதப� அ�கமாக ���ைய உடம்� ��வ�ம்
��க்ெகாண்��ந்ேதன். 



ஆ�ரியர ் என்ைனக் கண்ட�டன் �க்க அன்ேபா�,
"சா�நாைதயரா? இப்ேபா� உடம்� ெசௗக்�யமா
இ�க்�றதா? உடம்� ��வ�ம் வ�த் ெதரியாமல்
���யால் கவசம் தரித்��க்�ற�ேபால் ேதாற்��ற�.
உம்�ைடய ஞாபகமாகேவ இ�க்�ேறன். கண்ணப்ப
நாயனார ் �ராணத்ேதாேட ெபரிய �ராணம்
நின்��க்�ற�. மகாமக காலத்�ல் நீர ்இ�ந்��ந்தால்
எவ்வளேவா சந்ேதாஷமாக இ�ந்��க்�ம்" என்�
��னார.் அப்பால் என் தந்ைதயாைரப் பாரத்்� ே�ம
சமாசாரங்கைள �சாரித்தார.் 

இராமசா�ப் �ள்ைள 

அ ப்ேபா� ம�ைர இராமசா�ப் �ள்ைள என்ற த�ழ்
�த்�வாெனா�வர ் அங்ேக இ�ந்தார.் அவர்
�ள்ைளயவரக்�ைடய மாணாக்கர.் ஆ��க
நாவலரிடம் பழ�யவர.் தாம் இயற்�ய �ல �ல்கைளப்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ப�த்�க் காட�் அவர ் ��ய
��த்தங்கைளக் ேகட�்க் ெகாண்��ந்தார.் 

அவைரப் பற்� நான் �ல �ைற
ேகள்��ற்��ந்ேதன். �ள்ைளயவரக்ள்
அங்��ந்தவரக்ளில் ஒவ்ெவா�வைர�ம் எனக்�
பழக்கம் ெசய்� ைவத்தார.் 

ஆ�ரியர் ��ப்பம் 

என் உடம்�ன் ெம�ைவக் கண்ட ஆ�ரியர ் என்
தந்ைதயாைரப் பாரத்்�, "இவ�க்� இன்�ம் நல்ல
ெசௗக்�யம் உண்டாக�ல்ைல. இங்ேக ஆகார வச�கள்
ேபா�யப� இல்ைல. இவ�ைடய தாயார ்இ�ம் உணைவ
உண்�தான் இவர ் உடம்� ேதற ேவண்�ம். ஊரிேலேய
இன்�ம் �ல �னங்கள் இ�ந்� உடம்� ெசௗக்�யமான
�ற� வரலாம்" என்� ெசால்� வந்தார.் "இவர ் நம்ைம
�ண்�ம் ஊ�க்� அ�ப்� ��வாேரா!" என்�
அஞ்�ேனன். 



*ஆனா�ம் இவைரப் �ரிந்��ப்ப� எனக்�ச்
�ரமமாகேவ இ�க்�ற�. இவர ்ஊ�க்�ப் ேபான �ற�
நா�ம் �ல ஊரக்�க்�ப் ேபாய் வந்ேதன். அப்பால்
���ைஜ வந்த�. �ன்� மகாமகம் வந்த�. பாடம்
நடக்க�ல்ைல . இனிேமல் பாடத்ைத நி�த்� ைவப்ப�
உ�தமன்�. ஒ� ேயாசைன ேதான்��ற�. தாங்கள்
அப்ப�ச ் ெசய்தால் அ��லமாக இ�க்�ம்" என்�
ஆ�ரியர ் என் தந்ைதயாைர ேநாக்� ம�ப��ம்
��னார.் 

"என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?" 

*இவ�ைடய தாயாைர அைழத்�க் ெகாண்�
�ைஜேயா� வந்� தாங்கள் இவ்�டம் �ல காலம் இ�ந்�
இவைரக் கவனித்�க் ெகாண்டால் நலமாக இ�க்�ம்." 

"அப்ப�ேய ெசய்�ேறன். அ�ல் என்ன கஷ்டம்
இ�க்�ற�?" என்� என் தந்ைதயார ் உடன்படட்ார.்
அப்ேபா� எனக்� உண்டான ம�ழ்ச�் எல்ைலயற்ற�. 

தந்ைதயார ் உடேன �ைடெபற்�ச ் ெசன்� என்
தாயாைர அைழத்� வந்தார.் �ள்ைளயவரக்ள் நாங்கள்
இ�ப்பதற்� ேவண்�ய வச�கைள மடத்�க்
காரியஸ்தரக்ைளக் ெகாண்� ��வாவ��ைற�ல்
ெசய்�த்தார.் 

�ண்�ம் ெபரிய �ராணப் பாடம் வழக்கம்ேபால்
நடந்த�. நன்�ல் ��த்� உைரையச ் �ல�ம்,
காண்�ைக உைரையச ்�ல�ம் பாடம் ேகட�் வந்தனர.்
அவரக்�டன் நா�ம் கலந்� ெகாண்ேடன். 

இரண்� மாணாக்கரக்ள் 

�ள்ைளயவரக்ளிடம் மற்ற மாணாக்கர ் கேளா�
இரண்� அ�ேஷகஸ்தரக்�ம் பாடம் ேகடட்னர.் அவரக்ள்
இ�வரப்ா�ம் மாணாக்கரக்ளில் �லர ் ெவ�ப்�க்
ெகாண்டவரக்ைளப்ேபால நடந்� வந்தனர.் �த�ல்
அதற்�க் காரணம் எனக்� �ளங்க�ல்ைல ; �ற�
ெதரிந்த�. என் ஆ�ரியர ் ���ைடம���லாைவ



இயற்� அரங்ேகற்�ய காலத்�ல் அவ்��வ�ம் பல
வைகயான இைட��கைள �ைள�த்தாரக்ளாம்.
"�வெப�மான் �����ேல ெசல்�ம்ேபா� ேபைத
�தல் ேபரிளம் ெபண் இ��யாக உள்ள ஏ� ப�வ
மகளி�ம் கா�ற்றாரக்ள்" என்ற ெசய்� அவ்�லா�ல்
வ��ற�. ���ைட ம��ரில் வ�த்த ராஜ
பந்�க்களான �ல மகாராஷ்�ரரக்ளிடம் ேமேல ெசான்ன
இ�வ�ம் ெசன்�, "இந்த ஸ்தலத்�ல் ஸ்வா� வ�ைக�ல்
���ல் உள்ள ெபண்கள் காமம் ெகாண்�
�தற்�னாரக்ெளன்� இவ்�ர ் உலாைவ இயற்�ய
ஆ�ரியர ் ெசால்���க்�றார.் இந்த ���ல் நீங்கள்
����க்��ரக்ள். உங்கள் ஜா� ஸ்�ரீக�க்�
அபவாதம் அல்லவா இ�?" என்� ெசால்�க் கலக�ட�்
�டட்ாரக்ளாம். �ள்ைளயவரக்�க்� இதனால் �ல
அெசௗகரியங்க�ம் ேநரந்்தனவாம்.  

ஆனால் அவ்��வ�ம் பாடம் ேகட�் வ�ைக�ல்
�ணநி�யா�ய �ள்ைளயவரக்ள் அவரக்ளிடம்
��ேத�ம் ெவ�ப்ைபக் காடட்ாமல் �ரியமாகேவ
நடத்� வந்தார.் மற்ற மாணாக்கரக்�க்ேகா அவ்��வர்
இடத்��ம் ெவ�ப்� இ�ந்ேத வந்த�. இந்தச்
ெசய்�கைள நான் ேகடட்ேபா� எனக்�ம்
அவரக்ளிடத்�ல் ேகாபம் �ண்ட�. நன்��ல் அ�க்க�
அவரக்ைளக் ேகள்� ேகட�்த் �ணற ைவப்ேபன்.
அவரக்ள் �கம் வா� இ�ப்பாரக்ள். இைட�ைடேய
அவரக்ள் �ன் ெசய்த �ஷமத்தனமான காரியத்ைதக்
��ப்பாகச ் ெசால்�க் காட�்ேவன். �ள்ைளயவரக்ள்
இடத்�ல் இ�ந்த ம�ப்�ம் இளைம ��க்�ேம அவ்வா�
நான் ெசய்ததற்�க் காரணம். 

இப்ப� அ�க்க� அவரக்ள் எங்களிடம் அகப்பட�்த்
�ன்��வைதக் கண்ட ஆ�ரியர ் அவ்வா� ெசய்ய
ேவண்டாெமன்� ��ப்பாகச ் ெசால்�வார.்
எங்க�க்��ந்த ஆத்�ரம் �ர�ல்ைல . ஆ�ரியர்
அவ்வா� ெசால்�ம் �னத்�ல் மாத்�ரம் �ம்மா
இ�ப்ேபாம். ம�ப��ம் கண்டனம் �ளம்�ம். எங்கள்
ஆ�ரியர ் இந்த �ஷயத்ைத ஒ� நாள் �ப்�ரமணிய



ேத�கரிடம் ெசால்�, "இந்தப் �ள்ைளக�க்�
அவரக்ளிடம் ேகாபம் உண்�. அ�ேயனிடம்
அவ்��வ�ம் தவறாக �ன்� நடந்� ெகாண்டாரக்ள்.
அைதத் ெதரிந்� அவரக்ைளப் படாதபா�
ப�த்��றாரக்ள். நான் இந்த �ஷயத்�ல் ஒ�வா�
சம்பந்த�ைடயவனாதலால் இவரக்ைளச ் சமாதானம்
ெசய்ய இயல�ல்ைல. சந்நிதானத்�ல் ஒ� வாரத்்ைத
கடட்ைள�ட ேவண்�ம்" என்� ேகட�்க்ெகாண்டார.்
உடேன ேத�கர ் எங்கைள மாத்�ரம் அைழத்�வரச்
ெசய்�, தக்க நியாயங்கைள எ�த்�க்காட�், "நம்�டம்
வந்��க்�ம் அவ்��வரக்ளிட�ம் �ேராதம்
பாராட�்வ� அழகன்�" என்� ெசான்னார.் அ� �தல்
நாங்கள் அவரக்ள்பால் இ�ந்த ேகாபம் நீங்� அன்ேபா�
பழகலாேனாம் . 

��ச�்ற்றம்பலக் ேகாைவயார் 

அ வ்��வரக்�ள் ஒ�வரா�ய ம�த
பண்டாரெமன்பவ�க்�ம் எனக்�ம் ஆ�ரியர்
��ச�்ற்றம்பலக் ேகாைவயார ்பாடம் ெசால்� வந்தார.்
நாங்கள் அைதக் ேகடப்ேதா� தனிேய இ�ந்�
�ந்�ப்ப�ம் உண்�. ஒ� நாள் மடத்� �கப்�ல்
தம்�ரான்கள் �ல�ம் காரியஸ்தரக்ள் �ல�ம்
����ந்தாரக்ள். அவரக்ளில் �லர,் என்ைன ேநாக்�க்
ேகாைவயாரி��ந்� �ல ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்�ப்
ெபா��ம் ெசால்ல ேவண்�ெமன்� ��ம்�னர.் நான்
ைபர� ராகத்ைத ஆலாபனம் ெசய்� �ல
ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்� �ரிவாகப் ெபா��ம்
உைரத்ேதன். யாவ�ம் ��ப்��ற்றாரக்ள். 

அப்ேபா� அங்ேக ேகட�்க்ெகாண்��ந்த �ைஷ
ைவத்�ய�ங்கத் தம்�ராெனன்�ம் ெபரியார,்
"ேகாைவயார ் �ஸ்தகம் உங்களிடம் இ�க்�றதா?"
என்றார.் "இல்ைல " என்ேறன். உடேன அவர ் எ�ந்�
தம்�ைடய அைறக்�ச ் ெசன்� அங்ேக ெவ�
ஜாக்�ரைதயாக ைவத்��ந்த ��வாசக�ம்
ேகாைவயா�ம் ேசரந்்த பைழய அச�்ப் �ர� ஒன்ைறக்



ெகாணரந்்� ெகா�த்தார.் "இப்ப� லாபம்
�ைடக்�மானால் �னந்ேதா�ம் நான் இவ்வா�
உபந்யாசம் ெசய்ேவேன" என்� ெசால்� அைத
வாங்�க்ெகாண்� ப�த்� வரலாேனன். 

இைட�ைடேய ஆ�ரியர ் ��ப்ெப�ந்�ைறப்
�ராணச ் ெசய்�டக்ைள இயற்� வந்தார.் �மாரர�
க�யாணத்�ல் ஏற்படட் ெசல�ல் அவ�க்�க் கடன்
இ�ந்த�. அைத நீக்�வதற்� வ� ெதரிய�ல்ைல .
அந்தத் �யர�ம், பாடம் ெசால்�ம் ேவைல�ம்
ேசரந்்தைமயால் இயல்பாக உள்ள உத்ஸாகத்ேதா�
�ராணத்ைத இயற்ற ��ய�ல்ைல; அ� ெமல்ல நடந்�
வந்த�. 
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எ��தாண�� பா�� 
� தம்பரம் �ள்ைள�ன் க�யாணத்�க்காக என்

ஆ�ரியர ் தம் அள�க்� ேமற்படட் பணத்ைதச ் ெசல�
ெசய்தார.் ெசல��ம்ேபா� �க�ம் உத்ஸாகமாகேவ
இ�ந்த�. க�யாணமான�ன் ஜ�ளிக்
கைடக்காரரக்�ம் மளிைகக் கைடக்காரரக்�ம்
பணத்�க்� வந்� ேகடட்ேபா�தான் உலக வழக்கம்ேபால்
அவ�க்�க் க�யாணச ் ெசல�ன் அள� ெதரிந்த�.
அந்தக் கடைன எவ்வைகயாகத் �ரக்்கலாெமன்ற கவைல
உண்டா�ற்�. ெபா�ள் �ட�்ப்பா� வர வர
அ�கமா�ற்�. இதனால் �க்க கவைல�ல்
ஆழ்ந்��ந்தார.் 

ஒ� ெப�ந்ெதாைகையக் ெகா�த்� உத� ெசய்�
அவ�க்��ந்த மனக்கவைலைய நீக்கக்��ய உபகாரி
ஒ�வ�ம் அப்ேபா� இல்ைல. ேவ� வைக�ல்
ெபா�ளடீட்�ம் வ��ல்ைல. ஏேத�ம் ஒ� �ைல
இயற்� அரங்ேகற்�னால் அப்ேபா� �ல்
ெசய்�த்தவரக்ள் தக்கப� ெபா��த� ெசய்வ�ண்�.
இைதத் த�ர ேவ� வ�வாய்க்� மாரக்்கம் இல்ைல.



��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணத்ைத இயற்�
அரங்ேகற்�னால் இரண்டா�ரம் �பாய் வைர�ல்
�ைடக்�ெமன்ற நம்�க்ைக இ�ந்த�. �ராணம் ஆரம்ப
நிைல�ேலதான் இ�ந்த�. அ� ��வ�ம் பா�
நிைறேவற்� அரங்ேகற்� ��ந்த �ற�தாேன பணம்
�ைடக்�ம்? அ�வைர�ல் கடன்காரரக்�க்� வ�
ெசால்லேவண்�ேம! 

எப்ேபா�ம் கடனாளி 

அவ�க்� ஒ� ேயாசைன ேதான்�ய�.
"��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராண அரங்ேகற்றத்�ன் �ன்
நமக்� எப்ப��ம் பணம் �ைடக்�ம். இப்ேபா�
மடத்��ள்ள அ�காரிகளில் யாரிடேம�ம் ஐந்��
�பாய் வாங்� அவசரமாக உள்ள கடன் ெதால்ைலையத்
�ரத்்� அப்பால் ��ப்�க் ெகா�த்� ��ேவாம்" என்�
அவர ் எண்ணினார.் அவ�ைடய வாழ்க்ைகப் ேபாக்�
இவ்�தேம அைமந்��ந்த�. �ட�்ல் ெசல� ஒ�
வைரயைற�ன்� நைடெப�ம். கடன்
வாங்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார.் 

எங்ேக�ம் �ராணம் பா� அரங்ேகற்�னால் ஆ�ரம்,
இரண்டா�ரம் �ைடக்�ம். அைதக் ெகாண்� கடைனத்
�ரப்்பார.் �ற� ெசல� ஏற்ப�ம்ேபா� கடன் வாங்�வார.்
மடத்�ல் அவ�ைடய ஆகாரம் �த�ய
ெசௗகரியங்க�க்� ேவண்�ய வச�கள்
ெசய்யப்பட�்�ந்தா�ம் அவ�ைடய தாராளமான
ெசல�க்�த் தக்க ெபா��த� �ைடக்க�ல்ைல.
அவ�ைடய கனிந்த உள்ள�ம் ெப�ந்தன்ைம�ம்
அவைர எப்ேபா�ம் கடனாளியாகேவ ைவத்��ந்தன . 

கடைன ம�த்த தம்�ரான் 

ம டத்�ல் �க்�ய நி�வா�யாக இ�ந்த ஒ�
தம்�ரானிடம் �மாரசா�த் தம்�ராைனக் ெகாண்�
ஆ�ரியர ் கடன் ேகடக்ச ் ெசய்தார.் அத்தம்�ராேனா
கடன் ெகா�ப்பதற்�ச ்சம்ம�க்க�ல்ைல . 



�றைரக் கடன் ேகடப்தால் உண்டா�ம் �ன்பத்ைத
அவர ் அப்ேபா� அ�கமாக உணரந்்தார.் "நாம் இந்த
மடத்�ல் இவ்வள� நாடக்ளாகப் பழ��ேறாம்.
நம்�டத்�ல் எல்ேலா�க்�ம் ம�ப்��க்�ற� என்ப�
இவ�க்�த் ெதரி�ம். இ�ந்�ம் இவர ் பணம் ெகா�க்க
ம�க்�றார.் உலக இயல்� இ�தான் ேபா�ம்!
சமயத்�ேலதான் ஜனங்க�ைடய இயற்ைகைய நாம்
அ��ேறாம். அவரக்ைளச ் ெசால்வ�ல் என்ன பயன்?
நா�ம் ஜாக்�ரைதயாக இ�ந்� வரேவண்�ம். �ற�க்
ேகாலம் �ண்ட இவேர இப்ப� இ�ந்தால் மற்றவரக்ள்
எப்ப� இ�ப்பாரக்ள்?" என்� எண்ணி எண்ணி அவர்
வ�ந்�னார.் ேவ� �லைர�ம் ேகட�்ப் பாரத்்தார.்
ஒன்�ம் பயனில்ைல . 

ஆ�ன கரத்்தர ்பல சமயங்களில் �ேசஷமான உத�
ெசய்��த்தலா�ம், மடத்�ல் அப்ேபா� பணச ் ெசல�
���யாக இ�ந்தைமயா�ம் அவரிடம் தம் �ைறைய
ேநரில் ெதரி�த்�க்ெகாள்ள ஆ�ரிய�க்� மன�ல்ைல.
ெபா�ள் �ட�்ப்பாடை்டத் �ரத்்�க்ெகாள்ள
வ��ல்லாமல் கலங்�ய அவ�க்� ேவ� எங்ேக�ம்
ேபாய்ச ் �ல காலம் இ�ந்� மனம் ஆ�த�ற்ற �ன்�
வரலாம் என்ற எண்ணம் உண்டா�ற்�. அதனால் தாம்
�ல ெவளி�ரக்�க்�ப் ேபாய் வர எண்ணி��ப்பைதக்
��ப்பாக மாணாக்கரக்ளிடம் ெதரி�த்தார.் 

மாணாக்கரக்�க்� ஆ�ரிய�ைடய
மனவ�த்தத்�ற்�க் காரணம் இன்னெதன்� ெதரிந்த�.
ஒவ்ெவா�வ�ம், "ஐயா அவரக்ள் இவ்�டம் �ட�்
ெவளி��க்�ச ் ெசன்றால் நா�ம் தவறாமல் உடன்
வ�ேவன்" என்� �க�ம் உ��யாகக் ��னர.்
அவரக்ளின் உ�� எந்த அள�ல் உண்ைமயானெதன்ப�
�ன்� ெதரிய வந்த�. 

பட்�ச�்ரப் �ரயாணம் 

பலவா� ேயாசைன ெசய்� ���ல் என் ஆ�ரியர்
பட�்ச�்ரம் ெசல்வதாக நிசச்�த்�ச ் �ப்�ரமணிய



ேத�கரிடம் பக்�வமாகத் ெதரி�த்� அ�ம� ெபற்�க்
ெகாண்டனர.் அசச்மயம் என் ெபற்ேறாரக்ள்
��வாவ��ைற�ேலேய இ�ந்தாரக்ள். ஆத�ன்,
�ரயாணம் நிசச்யமான�டன் ஆ�ரியர ் என் �தாைவ
ேநாக்�, "இன்�ம் �ல �னங்களில் ஒ� நாள்
பாரத்்�க்ெகாண்� பட�்ச�்ரம் �த�ய இடங்க�க்�ப்
ேபாய் வர எண்ணி��க்�ேறன். இவ்�டம் ��ம்� வர
இன்�ம் �ல மாதங்கள் ஆ�ம். ஆதலால் நீங்க�ம்
சா�நாைதய�டன் �றப்பட�் நான் ேபா�ம்ேபா�
பட�்ச�்ரத்�க்� வந்� ��ங்கள். 

அங்ேக �ல �னங்கள் தங்���ந்� �ற�
ஆ�ைடயார ் ேகா�ல் ேபாகலாம்" என்� �றேவ அவர்
அதற்� ஒ�வா� உடன்படட்ார.் ஆனா�ம் என்
ெபற்ேறாரக்ள் எங்க�டன் வ�வ�ல் எனக்�
இஷ்ட�ல்ைல . என் தந்ைதயா�ைடய
நியமா�ஷ்டானங்க�க்� நாங்கள் ேபா�ம் இடங்களில்
தக்க வச� இராெதன்ற எண்ணேம அதற்�க் காரணம்.
பட�்ச�்ரம் என்றாேல எனக்� ஒ� பயம் உண்�. அங்ேக
�ள்ைளயவரக்ள் இ�ப்பதனால் நா�ம் இ�க்க
ேவண்�ய அவ�யம் ேநரந்்த�. என் தாய்-தந்ைதய�ம்
அங்ேக வந்� இ�ந்� �டட்ால் அப்பால் ஆ��கத்தா
�ள்ைள�ன் ேகாபம் எந்த எந்த �பத்�ல்
ெவளிப்ப�ேமா என்� பயந்ேதன். 

ஆகேவ தக்க காரணங்கைள நான்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ெசால்� என் தாய்- தந்ைதயரக்ள்
உடன் வ�தைல நி�த்�ேனன். அக்காலத்�ல் நான்
ைக�ல் ெவள்ளிக் காப்�ம் ெவள்ளிச ் சங்���ம்
அணிந்��ந்ேதன். என் ஆ�ரியர,் "நாம் பல
இடங்க�க்�ப் ேபா�ம்ப� இ�க்�ம். இைவ
ைக���ந்தால் ஏேத�ம் அபாயம் ேநரந்்தா�ம்
ேநரலாம். ஆைகயால் இவற்ைறக் கழற்� உம்�ைடய
தந்ைதயாரிடம் ெகா�த்���ம்" என்� �றேவ நான்
அங்ஙனேம ெசய்ேதன். 



�ற� நான் என் தாய்-தந்ைதயைர
அைழத்�க்ெகாண்� �ரிய �ைல ெசன்� அவரக்ைள
அங்ேக �ட�் �ட�்ச ் �ல �னங்களில் வ�வதாக
ஆ�ரியரிடம் ேகட�்க் ெகாண்ேடன். "சரி அப்ப�ேய
ெசய்யலாம். �ரிய �ைலக்�ப் ேபாய்�ட�் இங்ேக வந்�
பா�ம். நான் இங்ேக இ�ந்தால் என்�டன் ேசரந்்�
வரலாம் இல்ைலயா�ன் பட�்ச�்ரத்�க்� வந்��டலாம்"
என்� ஆ�ரியர ்எனக்�க் கடட்ைள�டட்ார.் அங்ஙனேம
�ரிய �ைல ேபாய்�ட�்த் ��வாவ��ைறக்�
வந்ேதன். 

அதற்�ள் ஆ�ரியர ் பட�்ச�்ரம் ெசன்��டட்தாகத்
ெதரிந்ததால் நா�ம் அங்ேக ேபாய் அவேரா� இ�ந்�
வரலாேனன். வழக்கம்ேபால அக்�ரகாரத்�ல் ஒ� �ட�்ல்
என் ஆகாரத்�க்� ஏற்பா� ெசய்��டட்ாரக்ள். 

நான் �ரிய �ைலக்�ப் �றப்பட�்ச ் ெசன்ற
ம�நாேள �ள்ைளயவரக்ள் பட�்ச�்ரத்�க்� ேவண்�ய
சாமான்க�டன் ேபாய்ச ் ேசரந்்தாரக்ள். அவரக்�டன்
சண்பகக் �ற்றாலக் க�ராயர ் மட�்ம் பட�்ச�்ரம்
ேபாய்ச ் �ல �னங்கள் இ�ந்��ட�் அப்பால்
��வாவ��ைறக்� வந்��டட்ார.் ேவ� மாணாக்கர்
ஒ�வ�ம் உடன் ெசல்ல�ல்ைல. 

�ள்ைளயவரக்ள் ��ம்�யப� சேவரிநாத �ள்ைள
மா�ரத்�க்� வந்� ஆ�ரியர ் �ட�்ல் இ�ந்தனர.்
மாணாக்கரக்ெளல்லாம் உடன் வ�வதாகச்
ெசான்னைத�ம் ஒ�வேர�ம் வராமல் ேபானைத�ம் என்
ஆ�ரியர ் அ�க்க� என்னிடம் எ�த்�ச ் ெசால்வார.்
"உலகேம பணத்�ல் நிற்�ற�. கல்�, அன்�,
என்பனெவல்லாம் அதற்� அ�த்தப� உள்ளைவேய"
என்பார.் அப்ெபா�ெதல்லாம், "நல்லேவைள! நாம் அந்தக்
�டட்த்�ல் ேசர�ல்ைலேய" என்ற ஒ�வைகயான
��ப்� எனக்� உண்டா�ம். 

எ�த்� ேவைல 



ஆ �ரியர ்பட�்ச�்ரத்�ற்� ��க வ�ஷம் ைவகா�
மாதம் (ேம, 1873) ேபாய்ச ் ேசரந்்தார.் �ைர�ல்
��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணத்ைத இயற்� ��த்��ட
ேவண்�ெமன்ற ேவகம் அவ�க்� இ�ந்த�. ஆைகயால்
�னந்ேதா�ம் �டாமல் �ராணத்�ல் �ல பாடல்கள்
இயற்றப் ெபற்� வந்தன. ஒ� �ைற அவர ் பாடல்
ெசால்வைத ஏட�்ல் எ��வ�ம் �ற� எ��யைதப்
ப�த்�க்காட�் அவர ் ெசால்�ய ��த்தங்கைளக்
��த்�க் ெகாண்� �ண்�ம் ேவ� ஏட�்ல் நன்றாக
எ��வ�மா�ய ேவைலகள் எனக்� இ�ந்தன. இந்த
ேவைலயால் நான் தனிேய �ல்கைளப் பாடம் ேகடக்
இயல�ல்ைல . ஆ��ம், அப்�ராணச ் ெசய்�டக்ைள
எ��ய�ம், இைட�ைடேய அசெ்சய்�டக்ளின்
சம்பந்தமாக ஆ�ரியர ்��யவற்ைறக் ேகடட்�ம் எனக்�
�க�ம் உபேயாகமாக இ�ந்தன. 

�ராணம் இயற்�ம் இடங்கள் 

�ற்பகல் ேவைளகளில் �ள்ைளயவரக்ள் ேமைலப்
பைழயாைற, பட�்ச�்ரம் ஆலயம், ��சச்த்��ற்றம்
ேகா�ல் �த�ய இடங்க�க்�ச ் ெசன்� �ல ேநரம்
தங்���ப்பார.் நான் எப்ேபா�ம் ஏ�ம் எ�த்தாணி�ம்
ைக�ல் ைவத்�க்ெகாண்ேட இ�ப்ேபன். �ளிரந்்த
ேவைளகளில் அக்க�ஞ�க்� ஊக்கம் உண்டா�ம் ேபா�
�ராணச ் ெசய்�டக்ள் ெவ� ேவகமாக நைடெப�ம்.
இயற்ைகக் காட�்கள் அைமந்த இடமாக இ�ந்தால்
அவ�க்� உத்ஸாகம் �ன்�ம் அ�கமா�ம்.
பட�்ச�்ரத்�ல் உள்ள ��மைலராயனாற்றங்கைர�ல்
ஓர ்அரச மரம் உண்�. அதன் �ேழ ஒ� ேமைட இ�ந்த�.
ஆற்ைற ேநாக்�யப� அந்த ேமைட�ல் �ல
ேவைளகளில் அவர ் உடக்ாரந்்� ெகாண்� �ற்பக�ல்
ெசய்�டக்ைளச ்ெசால்�வார.் அப்ேபா� அவரிட��ந்�
ெவளிப்ப�ம் கற்பனா சக்�ேய தனிச ்�றப்�ைடய�. 

ெப�ம்பா�ம் காைல ேவைளகளி�ம் �ற்பகல்
ேநரங்களி�ேம �ராணச ் ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்வார.்
பகல் ேபாஜனம் ஆன�டன் ��� ேநரம் அவ�க்�



அயரச்�்யாக இ�க்�ம். அந்தக் காலங்களில் நான்
பாடல்கைள ஏட�்ல் �ர� ெசய்ேவன். 

எ�த்தாணி�ன் மைற� 

ஒ� நாள் காைல�ல் ேமைலப் பைழயாைற�ல்
ஆ�ரியர ் பாடல்கள் ெசால்ல நான் எ�� வந்ேதன்.
அதைன ஓரிடத்�ல் நி�த்��ட�் என்ைனக் காைல
ஆகாரம் ெசய்�வ�ம்ப� அவர ் அ�ப்�னார.் நான்
ஏடை்ட�ம் எ�த்தாணிைய�ம் அவர ் எ�ேர ஓரிடத்�ல்
ைவத்��ட�்ப் ேபாய்ச ்�ல ேநரத்�ற்�ப் �ன் வந்ேதன்.
அந்த இைடக்காலத்�ல் அவர ் தம் மனத்�க்�ள்ேள
ேமேல ெசால்லேவண்�ய பாடல்க�க்�ரிய க�த்ைத
ஆராய்ந்� ைவத்�க்ெகாண்டார.் ஆதலால் நான்
வந்த�டேன ஒன்�ம் ெசால்லாமல் பாடல் ெசால்லத்
ெதாடங்�னார.் 

நான் ஏடை்ட�ம் எ�த்தாணிைய�ம் பாரத்்தேபா�
ஏ� மாத்�ரம் இ�ந்த�; எ�த்தாணி காணப்பட�ல்ைல .
�ற்��ம் பாரத்்ேதன். நான் பாடைல எ�தாமல் இப்ப�ப்
பாரப்்பைதக் கண்ட ஆ�ரியர,் "ஏன்? என்ன ேத���ர?்"
என்றார.் நான் �ஷயத்ைதத் ெதரி�த்�, "யாராவ�
எ�த்� ைவத்��க்கலாம். �சாரித்� வாங்�
வ��ேறன்" என்� ெசால்��ட�்ச ் ெசன்ேறன். என்
எ�த்தாணிைய எங்�ம் காண�ல்ைல. அங்ேக இ�ந்த
கணக்�ப் �ள்ைளையக் ேகடே்டன். அவர ் தமக்�த்
ெதரியாெதன்� ெசால்��டட்ார.் ேவ� ஏதாவ� ஓர்
எ�த்தாணி இ�ந்தால் தரேவண்�ெமன்� ேகடட்ேபா�
அவர ் தம� எ�த்தாணிைய �ட�்ல் ைவத்��டட்தாகச்
ெசான்னார.் 

�தல் �ைற பட�்ச�்ரத்�ல் இ�ந்தேபா�
ஆ��கத்தா�ள்ைள என் �ஸ்தகத்ைத ஒளித்� ைவத்த
ெசய்� என் ஞாபகத்�ற்� வந்த�. "இன்�ம் அத்தைகய
கஷ்டம் நம்ைம �டா�ேபாலத் ேதாற்��றேத" என்�
என் ெநஞ்� ந�ங்�ய�: ஒன்�ம் ேதான்றாமல்
�ள்ைளயவரக்ள் �ன் வா�ய �கத்ேதா� வந்�



'எ�த்தாணி அகப்பட�ல்ைல ' என்� ெதரி�த்ேதன்.
தாம் மனத்�ல் ஒ�ங்�ப�த்�க்ெகாண்ட
ெசய்�டக்ைளச ் ெசால் லேவண்�ம் என்� என் வரைவ
ஆவ�டன் எ�ரப்ாரத்்��ந்த அவ�க்� இ� �க்க
வ�த்தத்ைத உண்டாக்�ய�. க�ஞர ்பாடைல இயற்றச்
�ந்தைன ெசய்வாரா? இந்தக் கவைலகளில் மனத்ைதச்
ெச�த்�வாரா? 

அப்ேபா� அங்ேக ஆ��கத்தா �ள்ைள வந்தார.்
"ஏன் இவர ் ஒன்�ம் எ�தாமல் இப்ப� அைல�றார?்"
என்� ேகடட்ார.் �ள்ைளயவரக்ள் காரணம்
ெசான்னேபா�, "இவர ் அ�க அஜாக்�ரைத உள்ளவர.்
�ஸ்தகத்ைதேயா, எ�த்தாணிையேயா இவர ்பத்�ரமாக
ைவத்�க் ெகாள்வ�ல்ைல . உங்களிடம் எவ்வளேவா
தடைவ ெசால்���க்�ேறன். இவர ் எதற்�ம்
உதவாதவர"் என்�தம்�ைடய �மரிசனத்ைத
ஆரம்�த்��டட்ார.் “ம�ப��ம் அகப்பட�்க்
ெகாண்ேடாேம" என்ற சஞ்சலம் எனக்� உண்டா�ற்�. 

ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் உத்தர� 

�ள்ைளயவரக்ள் அவரிடம் சமாதானமான
வாரத்்ைதகள் �� அவைரச ் சாந்தப்ப�த்�ன �ற�,
"எங்ேக, இவர ் எ�த்தாணி தரேவண்�ெமன்� ஒ�
ெசய்�ள் ��யதாக இயற்�ச ்ெசால்லட�்ம்; நான் அைத
வ��த்�த் த��ேறன்" என்� உத்தர� ெசய்தார.் நான்
க�கலங்� நின்ற நிைல�ல் ெசய்�ைளப் பற்�
ேயா�க்�ம் மன நிைல ஏ�? "தம்� ெசால்��றப� ஒ�
ெசய்�ள் ெசால்�ம்" என்� ஆ�ரியர ் கடட்ைள�டேவ
நான் ேயா�க்க ஆரம்�த்ேதன். நல்ல ேவைளயாக
ஆ��கத்தா �ள்ைள எ�ேர இ�ந்த ேதாடட்த்�ற்�ச்
ெசன்றார.் அந்தச ்சமயம் பாரத்்� என் ஆ�ரியர ்�த�ல்,
'எ�த்தாணி ெயான்ெறனக்�ன் �" என்� ஒ�
ெவண்பா�ன் இ�� அ�ையச ் ெசான்னார.் ெதாடரந்்�
��� ��தாக இ�����ந்ேத �தல� வைர�ல்
ெசால்� ��த்தார.் அவ்ெவண்பா ��வைத�ம் நான்



பாடம் பண்ணிக் ெகாண்ேடன். ஆ��கத்தா �ள்ைள
வந்த�டன், 

"த���கழ் ஆ��கத் தாளாளா என்�ம் 

வ��ல் �ராணம் வைரய - ெம��ல் 

அ�த்தாணிப் ெபான்னால் அைமந்தஉ� �ற்�ம் 

எ�த்தாணி ஒன்ெறனக்�ன் �" 

என்ற அந்த ெவண்பாைவச ் ெசான்ேனன். அவ�க்�த்
��ப்� உண்டா�ற்ேறா, இல்ைலேயா நான் அ�ேயன்.
��� ேநரத்�ல் என் எ�த்தாணி என்னிடம் வந்�
ேசரந்்த� . 

இந்த நிகழ்ச�்யால் �ள்ைளயவரக்�ைடய மனம்
�ண்படட்�. "இந்த உலகத்�ல் நம் மனம�ந்� அன்�
பாராட�்பவரக்ள் எங்�ம் இல்ைலேய! ெவ�ம் ேசாற்ைற
உத்ேத�த்� எவ்வள� கஷ்டங்க�க்� உள்ளாக
ேவண்���க்�ற�!" என்� வ�த்த�ற்றார.் 
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சி� ப�ரயாண�க� 
நான் பட�்ச�்ரம் ெசன்ற �ன் என் தாய்-தந்ைதயர்

�ரிய �ைல�ல் ஒ� வாரம் இ�ந்��ட�்
உத்தமதான�ரத்�க்�ச ் ெசன்� அங்ேக என் ��ய
தந்ைதயார ் �த�யவரக்�டன் வ�க்கலானாரக்ள்.
பட�்ச�்ரத்���ந்� ஒ� �ைற என் ஆ�ரிய�ம்
ஆ��கத்தா �ள்ைள�ம் ��வலஞ்��, ஆ�ர,் நல்�ர்
�த�ய ஸ்தலங்க�க்�ச ் ெசன்� ஸ்வா� தரிசனம்
ெசய்தாரக்ள். நா�ம் உடன் ெசன்ேறன். நல்�ரில்
ஸ்வா� தரிசனம் ெசய்த �ற� ஆ�ரியர ் என்ைனப்
பாரத்்�, "உத்தமதான�ரம் இங்ேகதாேன இ�க்�ற�!
இங்��ந்� எவ்வள� �ரம் இ�க்�ம்?" என்� ேகடட்ார.்
நான் உடேன �க�ம் சந்ேதாஷமாக, "இதற்� ேமற்ேக



அைர ைமல் �ரத்�ல் இ�க்�ற�; ஒ� நா�ைக�ல்
ேபாய்�டலாம்" என்ேறன். 

உடேன அவ்��வ�ம் �றப்படட்னர.்
அவ்��வைர�ம் நான் அைழத்�க்ெகாண்� ஊர்
ேபாய்ச ் ேசரந்்ேதன். ஊரில் என் ெபற்ேறார்
�த�யவரக்ள் ��ெரன்� எங்கைளப் பாரத்்தேபா�
அளவற்ற சந்ேதாஷமைடந்தனர.் அப்ேபா� காைல பத்�
மணி இ�க்�ம். உடேன என் ெபற்ேறாரக்ள்
�ள்ைளயவரக்�க்�ம் ஆ��கத்தா �ள்ைளக்�ம் ஒ�
��ந்� ெசய்�க்க எண்ணி 

அதற்� ேவண்�யவற்ைறக் கவனித்தாரக்ள்.
அவரக்ள் இ�வ�க்�ம் ��ப்�யாக இ�க்க ேவண்�ேம
என்� க��, நா�ம் அந்த �யற்��ல் இ�ந்ேதன். என்
��ய தந்ைதயா�ம் �க்க ஊக்கத்�டன் இ�ந்தார.்
அப்ேபா� ஊரா�ம் இன்�யைமயாத உத�ையச்
ெசய்தாரக்ள். 

நாங்கள் ெசய்த ��ந்� 

எ வ்�தமான ஆகாரமாக இ�ந்தா�ம்
உள்ளன்ைபேய ெபரிதாகக் கவனிப்ப� என் ஆ�ரியர்
இயல்�. ஆ��கத்தா �ள்ைளேயா ெவளிப் பகடட்ான
காரியங்கைள ��ம்��றவர.் உபசாரங்களில் ஏேத�ம்
�ைற� இ�ந்தால் அவ�க்� வ�த்தம் உண்டா�ம்.
�ள்ைளயவரக்�டன் ேவ� �ல இடங்க�க்�ச்
ெசன்றேபா� அங்ேக நிகழ்ந்த உபசாரங்கைள
ஆ��கத்தா �ள்ைள கவனித்� ஆராய்ந்� �ைற
��யைத நான் பாரத்்த�ண்� - 

ஆைகயால் அவர ்மனம் ��ப்� அைட�ம்ப� நடக்க்
ேவண்�ேம என்ற கவைலதான் எனக்�ப் ெபரிதாக
இ�ந்த�. ஏேதா ஒ�வா� அவரக்�க்� ��ந்� நடந்த�.
ஆ�ரியர ் �க்க ��ப்�ையப் �லப்ப�த்�னார.்
ஆ��கத்தா �ள்ைள அ��ப்� அைடந்ததாகத்
ெதரிய�ல்ைல . என் தந்ைதயார ் �ள்ைளயவரக்ேளா�
ெந�ேநரம் ேப�க் ெகாண்��ந்தார.் �ன்� அவ�ம்



��ய தந்ைதயா�ம் �ல த�ழ்ப் பாடல்கைள�ம்
அ�ணாசலக்க� ராமாயண �ரத்்தனங்கைள�ம்
இைச�டன் பா�னாரக்ள். ஆ�ரியர ் ேகட�் �க�ம்
ம�ழ்ந்த னர.் ஊரி�ள்ளவரக்ெளல்லாம் வந்� வந்�
�ள்ைளயவரக்ைளப் பாரத்்�ச ் ெசன்றாரக்ள்; என்
ப�ப்�ன் வளரச்�்ைய�ம் ெதரிந்� ெகாண்டாரக்ள்.
அன்� எங்கள் �� ெபரிய க�யாண ��ேபால
இ�ந்த�. �ள்ைளயவரக்ள் உத்தமதான�ரத்�க்�
வந்��ப்பைத அ�ந்� மாளா�ரம், பாபநாசம்.
உத்தமதானி �த�ய இடங்களி��ந்� பலர ் வந்�
அவரக்ைளப் பாரத்்��ட�்ப் ேபானாரக்ள். ஒ� நாள்
��வ�ம் உத்தமதான�ரத்�ல் இ�ந்��ட�் நாங்கள்
�வ�ம் அப்பால் பட�்ச�்ரம் வந்� ேசரந்்ேதாம்.  

பாடல் இயற்�ம் பழக்கம் 

ஒ� நாள் பட�்ச�்ரத்�ல் ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன்
காரியஸ்தர ் ஒ�வேரா� ேப�க்ெகாண்��ந்ேதன். நான்
இயற்�ய �ல பாடல்கைளச ் ெசால்�க் காட�்ேனன்.
பழநி ஆண்டவர ் �ஷயமாக நான் இயற்���ந்த ஒ�
பாடைலச ் ெசான்னேபா� அந்த வ�ேய என் ஆ�ரியர்
வந்தார.் அந்தப் பாட�்ன் இ�� அ�யா�ய "ஆபத்ைத
நீக்� ய�ள்வாய் பழநி ய��கேன" என்ப� மாத்�ரம்
இப்ேபா� என் ஞாபகத்�ல் இ�க்�ற�. 

"என்ன பாட�் அ�?" என்� ஆ�ரியர ்ேகடட்ார.் நான்
பாடல் ��வைத�ம் ெசான்ேனன். "யார ் பா�ய�?"
என்� ேகடட்ேபா� நான் இயற்�யெதன்� ெதரி�த்ேதன்.
அதைனக் ேகட�், *உமக்� வாக்� இ�க்�ற�; அ�க்க�
ெசய்�ள் இயற்�ப் பழ� வரேவண்�ம். பழ� வந்தால்
நாளைட�ல் �லபமாக இ�க்�ம்" என்� ெசான்னார.்
�ற�, "நீர ் ெசய்�ம் பாடைல என்னிடம்
ெசால்வ�ல்ைலேய. ஏதாவ� பாடல் ெசய்� ெசான்னால்
அவ்வப்ேபா� ��த்�க் ெகாள்ளலாம்" என்றார.் 

"என் பாடல்களில் �ைழ ம�ந்��க்�ம். அவற்ைற
ஐயா�டம் ெசால்ல நாணமா இ�க்�ற�" என்ேறன். 



"இனிேமல் அப்ப� இ�க்க ேவண்டாம். அ�க்க�
பாடல் ெசய்� ெசால்�க்காட�்ம்" என்� அவர்
கடட்ைள�டட்ார.் நான் அ� �தல் �ல �ல பாடல்கைளச்
ெசய்� ெசால்�க் காட�்ேவன். "இன்ன� இன்னப�
இ�ந்தால் இன்�ம் நன்றா��க்�ம்" என்� அவர்
ெசால்�வார.் அந்தப் பழக்கத்தால் ெசய்�ள்
ெசய்�ம்ேபா� கவனிக்க ேவண்�ய �ல �ஷயங்கைள
ஆ�ரியர ்�லம் நன்றாக உணரந்்� ெகாண்ேடன். 

பால ேபாத இலக்கணம் 

மற்ெறா� நாள் �ற்பக�ல் ஆ�ரிய�ம் நா�ம்
�ம்பேகாணம் ெசன்� �யாகராச ெசட�்யார ் �ட�்ல்
தங்���ந்ேதாம். அன்� இர� அங்ேக இ�ந்� ம�நாள்
பட�்ச�்ரம் ேபாகலாெமன்� ெசட�்யார ் ேகட�்க்
ெகாண்டதால் அப்ப�ேய இ�ந்ேதாம். 

�சாகப் ெப�மாைளயர ் எ��ய பால ேபாத
இலக்கணெமன்ற �ஸ்தகம் �க�ம் �ளக்கமாக�ம்
��க்கமாக�ம் உள்ளெதன்� �யாகராச ெசட�்யார்
ெசான்னார.் அப்ேபா�, "நான் அைத ஐயா�டம் பாடம்
ேகடக்லாமா?" என்� ேகடே்டன். அப்ப�ேய ெசய்யலாம்"
என்� ெசட�்யார ் ெசான்னார.் என்னிடம் அப்�ஸ்தகம்
இல்லாைமயால் ஆ�ரியர ் ெசட�்யாரிடம் அவர�
�ர�ைய எனக்�க் ெகா�க்�ம்ப� ெசான்னார.் அவர்
பல காலமாக வா�த்�ப் பழ�ன �ஸ்தகமானதால்
அைதக் ெகா�க்க உடன்பட�ல்ைல. �ஸ்தகத்ைத
மாத்�ரம் வாங்� ஒ� �ைற பாரத்்��ட�் ஆ�ரியர்
அவரிடேம ��ப்�க் ெகா�த்��டட்ார.் 

ம�நாள் காைல�ல் நான் ப�க்ைக���ந்�
எ�ந்தேபா� அ��ல் �ள்ைளயவரக்ைளக்
காண�ல்ைல. �னந்ேதா�ம் காைல�ல் அவர்
��த்த�டன் என்ைன�ம் எ�ப்� ெவளிேய அைழத்�ச்
ெசல்வ� வழக்கம். அன்� அவர ் �ைர�ல் எ�ந்�
ெவளிேய ெசன்��டட்ார ்என்� அ�ந்� ��க்�டே்டன்.
எனக்�க் காரணம் �லப்பட�ல்ைல . ெவளிேய வந்�



பாரக்்ைக�ல் அங்ேக �ண்ைண�ல் என் ஆ�ரியர்
உடக்ாரந்்��ந்தார.் அவர ் அ�ஷ்டானங்கைள
��த்�க்ெகாண்� வந்��ப்பதாக அவர ் ேதாற்றத்தால்
உணரந்்ேதன். அவ�க்� அ�ேக �ம்பேகாணம்
காேல�ல் உத�த் த�ழ்ப் பண்�தராக இ�ந்த �. ேகா.
நாராயணசா� �ள்ைள என்பவர ் உடக்ாரந்்� ேப�க்
ெகாண்��ந்தார.் 

என்ைனக் கண்ட�டன் ஆ�ரியர ்தம் ைக�ல் உள்ள
ஒ� �ஸ்தகத்ைதக் காட�், "இேதா பால ேபாத
இலக்கணம்; இவரிட��ந்� வாங்�ேனன்; நீர ் பாடம்
ேகடக்லாம்" என்றார.் என் ஆ�ரியர ்��யற்காைல�ேல
எ�ந்� தனிேய ெசன்� அ�ஷ்டானங்கைள
��த்�க்ெகாண்� அைர ைமல் �ரத்�ற்� அப்பால்
இ�ந்த நாராயணசா� �ள்ைள �ட�்ற்�ச ்ெசன்� பால
ேபாத இலக்கணத்ைத அவரிட��ந்� வாங்�
வந்தனெரன்�ம், ெசட�்யார ் �ஸ்தகம் தர ம�த்தைத
எண்ணி இவ்வா� ெசய்தாெரன்�ம் ெதரிந்�
ெகாண்ேடன். 

உடேன �ைர�ல் எ�ந்� ெசன்� காைலக்
கடன்கைள ��த்�க்ெகாண்� வந்� பால ேபாத
இலக்கணத்ைதப் பாடம் ேகடக் ஆரம்�த்ேதன்.
நன்�ைலப் பாடம் ேகடட்வனாத�ன் அப்�ஸ்தகத்�ன்
அ�ைம எனக்� �ளங்�ய�. அதைன �ற்�ம் இரண்�
�ைற பாடம் ேகடே்டன். இைட�ைடேய ஆ�ரியர ்அந்தப்
�ஸ்தகத்�ன் அைமப்ைபப் பாராட�்யேதா� �சாகப்
ெப�மாைளயைரப் பற்�ய வரலாற்ைற�ம் எ�த்�ச்
ெசான்னார.் 

அன்� காைல�ல் நாங்கள் பட�்ச�்ரம் வந்�
ேசரந்்ேதாம். 

உத்�ேயாக ��ப்பம் 

இ ைட�ைடேய நாங்கள் �ம்பேகாணத்�க்�ச்
ெசன்� �யாகராச ெசட�்யாேரா� ேப�ப் ெபா��
ேபாக்�ேவாம். ���ைற நாடக்ளில் ெசட�்யாேர



பட�்ச�்ரத்�ற்� வ�வார.் அவ்வா� வ�ம்ேபா�
பட�்ச�்ரத்�ல் ஆ��கத்தா �ள்ைள�ன் ��
கலகலப்பாக இ�க்�ம். ெசட�்யார ் கண்�ப்பாகப்
ேப�னா�ம் அந்தப் ேபச�்ல் �ைவ இ�க்�ம். அவர்
வந்தால் �ள்ைளயவரக்�க்�ம் எனக்�ம் �க்க
சந்ேதாஷம் உண்டா�ம். 

இவ்வா� அ�க்க� �யாகராச ெசட�்யா�ைடய
சந்�ப்� ேநரந்்ததனால் எனக்�ம் அவ�க்�ம் உள்ள
பழக்கம் வர வர வ�ைம ெபற்ற�. உள்ெளான்�
ைவத்�ப் �றம்ேப அன்�ைடயார ் ேபால நடவாமல்
ெவளிப்பைடயாகத் தம் எண்ணங்கைள ெவளி��ம்
அவரிடம் எனக்�ம் அன்� உ�� ெபறத் ெதாடங்�ய�.
ஒ� காேல�ல் அவர ் ஆ�ரியராக இ�ந்தைமயா�ம்
�றந்த அ�வாளி யாதலா�ம் அவ�க்� நல்ல
ெசல்வாக்� இ�ந்தைத நான் உணரந்்ேதன்.
�ம்பேகாணத்�ல் அவர ் �ட�்ல் தங்�ன காலங்களில்
பல கனவான்கள் அவரிடம் வ�தைல�ம் �றரிடம் அவர்
நடந்� ெகாள்�ம் �தத்ைத�ம் கவனித்ேதன். அதனால்
அவ�க்��ந்த நன்ம�ப்� எனக்� நன்றாக
ெவளியா�ற்�. ெசட�்யார ் தம் உத்�ேயாகத்�ன்
சார�்னால் ஒ�வ�ைடய தையைய�ம் எ�ரப்ாராத
நிைல�ல் இ�ந்தார.் �ள்ைளயவரக்ள் �ல சமயங்களில்
தம் �வனத்�க்�ப் �றர ் ைகைய எ�ரப்ாரக்்�ம்
நிைலைம�ல் இ�ந்தைதக் கவனித்த நான் "நா�ம்
இப்ப�ேய இ�க்க ேந�ம்" என்பைத அவ்��வ�ைடய
இயல்�கைள�ம் ஒப்�ட�்ப் பாரத்்� அ�ந்�
ெகாண்ேடன். 

இந்த உணரச்�் ஏற்படட்� ெதாடங்�, "நமக்�ம் ஓர்
உத்�ேயாகம் இ�ந்தால் ெபா�ட ் கவைல�ன்�
இ�க்கலாம்" என்ற நிைன� எனக்� உண்டா�ற்�. ஒ�
�ைற �யாகராச ெசட�்யாைரச ் சந்�த்த காலத்�ல்,
"எனக்� எங்ேக�ம் ஒ� பள்ளிக்�டத்�ல் ேவைல
பாரத்்�க் ெகா�த்தால் ெமத்த உபகாரமாக இ�க்�ம்.
அைத�ம் பாரத்்�க் ெகாண்� ஓய்� ேநரங்களில்
ஐயா�ட�ம் ப�த்�க் ெகாண்��ப்ேபன்" என்� ெசால்�



இ�ந்ேதன். இ� �ள்ைளயவரக்�க்�த் ெதரியா�.
"சமயம் வந்தால் பாரக்்கலாம்" என்� ெசட�்யார்
ெசால்���ந்தார.் 

'என் நன்ைமைய உத்ேத�த்த�' 

ஒ� நாள் �யாகராச ெசட�்யார ் பட�்ச�்ரம்
வந்��ந்தேபா� அவர ் என்னிடம், "�ம்பேகாணத்�ல்
(ராவ் பக�ர)் அப்� சாஸ்�ரிகள் �த�ய �ன்�
கனவான்கள் ேசரந்்� ேந�வ் ைஹஸ்�ல் என்ற
ெபய�டன் ஒ� பள்ளிக்�டத்ைத ஆரம்�க்கப்
ேபா�றாரக்ள். அம்�வ�ம் என்னிடத்�ல்
அன்�ள்ளவரக்ள். அப்பள்ளிக்�டத்�ற்� ஒ� த�ழ்ப்
பண்�தர ் ேவண்�ம், தக்கவர ் ஒ�வைரப் பாரத்்�ச்
ெசால்ல ேவண்�ம் என்� அவரக்ள்
ெசால்���க்�றாரக்ள். உடேன உம்�ைடய ஞாபகம்
வந்த�. �த�ல் மாதம் ப�ைனந்� �பாய் த�வாரக்ள்.
�ற� சம்பளம் உய�ம்" என்றார.் அைதக் ேகடட்ேபா�
ஏற்�க்ெகாள்ளலாம் என்ற எண்ணேம எனக்� �த�ல்
உண்டா�ற்�. �ள்ைளயவரக்ளிடம் நாங்கள் இ�வ�ம்
இவ்�ஷயத்ைதத் ெதரி�த்ேதாம், 

அவர ் ��� ேநரம் ேபசாமல் இ�ந்தார.் அவர்
மனத்�ள் பல வைகயான எண்ணங்கள் ஓ�னெவன்�
ேதாற்�ய�. �ற� �யாகராச ெசட�்யாைரப் பாரத்்தார.்
"�யாகரா�, இப்ேபா� என்ன அவசரம்! இவர ் இன்�ம்
��ம்ப வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்க�ல்ைல ,
உத்ஸாகமாகப் ப�த்� வ��றார.் இப்ேபாேத
உத்�ேயாகத்�க்�ப் ேபாய்�டட்ால் இவ்வள�
ஊக்கமாகப் ப�க்க ��யா�. ேநர�ம் �டட்ா�. இன்�ம்
�ல வ�ஷங்கள் ப�க்கட�்ேம; அப்பால் ேவண்�மானால்
பாரத்்�க்ெகாள்ளலாம்" என்றார.் என் ��ப்பத்ைதக்
ேகளாமேல அவர ்ெசான்னா�ம் எனக்� எ� நன்ைமேயா
அைத ேயா�த்ேத அவர ் அவ்வா� ��னார.்
ெசட�்யா�ம் அவர ் ெசான்னைத ஒப்�க் ெகாண்டார.்
"ஐயா ெசால்வ� உண்ைமதான். இளைம�ேல
ப�ப்ப�தான் நிற்�ம். நாள் ஆக ஆக உயரந்்த



உத்�ேயாகம் உம்ைமத் ேத�க்ெகாண்� வ�ம். நீர்
கவைலப்பட ேவண்டாம். இவரக்ளிடம் நன்றாகப்
ப�த்�க்ெகாண்��ம்" என்� என்னிடம் ெசான்னார.் 

நா�ம் ேயா�த்�ப் பாரத்்ேதன். அவ்��வ�ம் என்
நன்ைமைய உத்ேத�த்ேத ெசால்வைத உணரந்்� என்
��ப்பத்ைத மாற்�க் ெகாண்ேடன். 

��ச�்ராப்பள்ளி யாத்�ைர 

� �க வ�ஷம் ஐப்ப� மாதம் (1873, அக்ேடாபர)் என்
ஆ�ரியர ்�ல �க்�யமான காரியங்களின் ெபா�ட�்த்
��ச�்ராப்பள்ளிக்�ப் �ரயாணமானார.் அவ�டன்
நா�ம் ெசன்ேறன். அக்காலத்�ல்
நாகப்பட�்னத்���ந்� தஞ்சா�ர ் வ�யாகத்
��ச�்ராப்பள்ளி ெசல்�ம் ர�ல் பாைத ஒன்�தான்
இ�ந்த�. அதனால் நாகப்பட�்னத்�ற்�ம் தஞ்ைசக்�ம்
இைடேய�ள்ள நீடாமங்கலம் ெசன்� அங்ேக ர�ேலற
ேவண்���ந்த�. பட�்ச�்ரத்���ந்� நீடாமங்கலம்
வைர�ல் வண்��ேல ெசன்ேறாம். அப்ப�ப்
ேபா�ம்ேபாேத ��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணத்�ேல
ெப�ந்�ைறப் படலத்�ல் �ப்ப� ெசய்�டக்ைள
ஆ�ரியர ்ெசால்ல நான் எ��ேனன். 

நீடாமங்கலத்�ல் ர�ேல�த் ��ச�்ராப்பள்ளி
ேபாய்ச ் ேசரந்்ேதாம். அங்ேக �ல காலம்
தங்���ந்ேதாம். �ள்ைளயவரக்ள் �றந்த ஊராத�ன்
இளைம�ேல அவரக்ேளா� பழ�யவரக்�ம் பாடம்
ேகடட்வரக்�மா�ய பலர ் வந்� வந்� பாரத்்�ப்
பாராட�்ச ் ெசன்றாரக்ள். அப்ெபா�தப்ெபா�� என்
ஆ�ரியர ் தம் இளைமக் காலத்� நிகழ்ச�்கைளச்
ெசால்லக் ேகட�் நான் ம�ழ்ந்ேதன். வந்தவரக்ளிடம்
அவரக்ள் ��ப்பப்ப� ��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணச்
ெசய்�டக்ைளப் ப�த்�க் காடட்ச ் ெசய்� ஆ�ரியர்
ெபா�ள் ��வார.் அவரக்ள் ேகட�் அவ�ைடய
க�த்�வம் எவ்வள� ��த்�யைடந்��க்�ற�
என்பைத அ�ந்� �கழ்வாரக்ள். 
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நா� இய�றிய பாட�க� 
தஞ்ைச மாரஷ்ல் காேலஜ் த�ழ்ப் பண்�த�ம் என்

ஆ�ரிய�ைடய மாணாக்க�மா�ய ஐயாசா�ப் �ள்ைள
என்பவ�ம், இலக்கணம் இராமசா� �ள்ைள என்பவ�ம்,
ேவ� �ல�ம் ��ம்�யப� ஆ�ரியர ் தஞ்ைச ெசன்�
அங்ேக ஒ� மாதம் தங்���ந்தார.் அக்காலத்�ல் நான்
அவ�ைடய உத்தர�ன்ப�ேய உத்தமதான�ரம் ெசன்�
என் தாய் தந்ைதயேரா� இ�ந்� வரலாேனன். என் ��ய
தகப்பனா�ைடய வ�வாய் ேபாதாைமயால் ��ம்பம்
�க்க �ரமத்ேதா� நைடெபற்� வந்த�. 

அக்��ம்ப நிைல ��ந்தேவண்�மா�ன் என்
தந்ைதயார ்�ண்�ம் ஊர ்ஊராக அைலந்� தம் சங்�தத்
�றைமயாேல ெபா��த� ெபற ேவண்�ம். அவர்
எவ்வள� காலந்தான் கஷ்டப்ப�வார!் எனக்� ஏேத�ம்
உத்�ேயாகேமா, ேவ� வைக�ல் வ�வாேயா
�ைடத்தால்தான் நிரந்தரமான ெசௗக்�யம்
��ம்பத்�க்� உண்டா�ெமன்பைத நான் உணரந்்ேதன்.
உணரந்்� என் ெசய்வ�! 

ெநல் ேவண்�ய ெசய்�ள் 

நான் ேவ�டத்�ல் இ�ந்தேபா� எனக்�க்
��ம்பத்�ன் கஷ்டம் அ�கமாகத் ெதரிய�ல்ைல . கண்
�ன்ேன பாரக்்�ம் ேபா�தான், "நாம் இ�ந்�ம் ஒ�
பய�ம் இல்லாமல் ேபா�றேத!" என்ற வ�த்தம்
உண்டா�ற்�. "இப்ேபா� நம்மால் ஆன
ெசௗகரியத்ைதச ் ெசய்� ைவப்ேபாம்" என்�
ேயா�த்தேபா� எனக்� ஒேர ஒ� வ� ேதாற்�ய�. 

எங்கள் ஊ�க்� அ���ள்ள ெவள்ைளப்
�ள்ைளயாம் ேபடை்ட என்ற ஊரில் ஐயாக்கண்�
�ப்பனார ் என்ற ெசல்வர ் ஒ�வர ் இ�ந்தார.் அந்தப்
பக்கங்களில் அவ�க்� �க்க ெசல்வாக்� உண்�. அவர்
என் தந்ைதயாரிடம் அன்�ைடயவர.் அவரிடம் ெசன்�



ெநல் ேவண்�ெமன்ற க�த்�ைடய ெசய்�ள் ஒன்ைற
இயற்�ச ் ெசால்� அதன் ெபா�ைள�ம் ��ேனன்.
�றரிடம் ஒ� ெபா�ைள ��ம்� நான் பா�ய �தற்
ெசய்�ள் அ�. என் பாடைலக் ேகடட்�டன் அவர ்ம�ழ்ந்�
நான்� கலம் ெநல்ைல அ�ப்�னார.் என் ெபற்ேறாரக்ள்
அதனால் �க�ம் ��ப்��ற்றாரக்ள். அப்பாடல்
இப்ேபா� ஞாபகத்�ல் இல்ைல . 

கைலமகள் �� 

��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணத்ைத என் ஆ�ரியர்
இயற்�க் ெகாண்�வந்த சந்தரப்்பமாத�ன் என் மனம்
அவர ் க�த்�வத்�ல் ஒன்�ப்ேபாய் இ�ந்த�. நா�ம்
ெசய்�ள் இயற்�ம் �யற்��ல் ஈ�படலாேனன்.
உத்தமதான�ரத்�ல் தங்�யேபா� எனக்� ஓய்�
இ�ந்தைமயால் அந்த �யற்� அ�கமா�ற்�. தனிப்
பாடல்கள் பல இயற்�ேனன். என் ��ய தந்ைதயார.்
"உ�ப்ப�யாக ஏதாவ� பா�" என்� ெசான்னார.் 

�த�ல் கைலமகள் �ஷயமாகச ் ெசய்�டக்ைள
இயற்றத் ெதாடங்�ேனன். நான் ெசால்லச ் ெசால்ல என்
��ய தந்ைதயார ் எ�� வந்தார.் �ல
ெவண்பாக்கைள�ம், �ல கடட்ைளக்
க�த்�ைறகைள�ம் இயற்�ேனன். 

"உள்ளக் கவைல ெயலா�ைரத் ேத�க்
�வந்த�ள 

ெமள்ளக் க�னன ��வர்ந் ேதவர ேவைள�ேத 

கள்ளக் கயவரக்் க�ம� ேதகைலக் கற்பகேம 

வள்ளக் கமல மலர்��ல் வா�
மேனான்மணிேய" 

என்ப� அவற்�ல் ஒன்�. இவ்வா� பாடல்கைள
இயற்� வந்தேபா� என் மனத்�ள்ேள ஒ� ெப��தம்
உண்டா�ம். என் ��ய தந்ைதயார ்அவ்வப்ேபா� நன்றா
��க்�றெதன்� பாராட�்வார.் 



��ேவரக மாைல 

அப்பால் �வா�மைல��ள்ள ��கக் கட�ள்
�ஷயமாகப் ப�னா� கடட்ைளக் க�த்�ைறகைள
இயற்�ேனன். உயரந்்த சாஸ்�ரக் க�த்�க்கேளா,
கற்பைனகேளா அந்தப் பாடல்களில் அைமய�ல்ைல .
என்�ைடய அ�பவம் ���: பழக்க�ம் �ைற�. அந்த
அள�ல் எத்தைகய க�த்�க்கள் இ�க்�ேமா
அைவகைளேய அப்பாட�்ல் காணலாம். 

பலவைகயான �ன்பங்களில் �ண்படட்வன் நான்;
ஆத�ன், அத்�ன்பங்களி��ந்� ��பட
ேவண்�ெமன்� என் மனத்�ள் இ�ந்த ஆவல்,
��ேவரகச ் சண்�கப்�ராைன ேநாக்� நான் ��ய
�ராரத்்தைன�ல் அங்கங்ேக �லப்ப�ம். "ஆ�ம்
அர�ற்� ேநராகச ்��ம் அவைரயகன் �ெடான் ற�யரக்
ேளாெடன்� ேம� ��ப்பவ�ள் நா� ��வர ் தமக்கரி
யான� ணாத�யர ் சா�ம் �னற்ெபான்னி �ழ்��
ேவரகச ் சண்�கேன" (��ேவரகம் - �வா�மைல)
சண்�கப்�ரான் ஞாபகத்ேதா� ஆ��கத்தா
�ள்ைள�ன் ஞாபக�ம் எனக்� அப்ேபா� இ�ந்த�தான்
இத்தைகய க�த்�க்கள் எ��வதற்�க் காரணமா�ம். 

ஆனந்தவல்� பஞ்சரத்�னம் 

இ ந்தச ்ெசய்�டக்ைளெயல்லாம் எ��ய என் ��ய
தந்ைதயார,் "இந்த ஊர ் அம்�ைகேமல் ஏேத�ம்
பாடலாேம" என்� ெசால்லேவ நான் அவ்வாேற
'ஆனந்தவல்�யம்ைம பஞ்சரத்�னம்' என்ற ெபய�டன்
ஐந்� ெசய்�டக்ைள இயற்�ேனன். 

நான் ெசய்�டக்ள் இயற்�வேதா�, யாேர�ம்
வந்தால் �ல ெசய்�டக்ளின் ெபா�ைள�ம் எ�த்�ச்
ெசால்�ேவன். அைதக் ேகட�் அவரக்ள் ம�ழ்வாரக்ள்.
அவரக்ள் ம�ழ்ச�் அைடந்தா�ம் அைடயா���ம்
எனக்ேக ஒ� ��ப்� உண்டா�ம். நான்
உத்தமதான�ரத்�ல் தங்���ந்த அந்த ஒ� மாதத்�ல்
என் ெபற்ேறாரக்�க்�ம் என் அ���த்��ல் கவைல



ெகாண்ட மற்றவரக்�க்�ம், "�ற்ற�ல்ைல , இவன்
�ன்�க்� வந்� ��வான்" என்ற அ�ப்�ராயம்
உண்டா�ற்�. 

கரவ்பங்கம் 

எங்கள் பந்��ம், த���ம் சங்�தத்��ம் நல்ல
ப�ற்� ெபற்றவ�ம் ஆ�ய ேசஷ�ைவயர ் என்�ம்
��யவர ் உத்தமதான�ரத்�ல் இ�ந்தார.் த�ழ்
�த்�வானாக உள்ளவரக்ளிடம் த�ழ் ப�ப்பவர்
யாேர�ம் ெசன்றால் அவைரப் பரீை� ெசய்வ�
அக்காலத்� வழக்கம். மாணாக்கரக்ள் அவ்வா�
பரீ�ப்பவரக்ளிடம் ேகாபம் ெகாள் வ�ல்ைல . நான்
ேசஷ�ைவயரிடம் ெசன்� ேப�க்ெகாண்��ந்தேபா�
அவர ் என்ைனப் பல ேகள்�கள் ேகடட்ார.் "நாம் ெபரிய
�த்�வானிடம் ப�க்�ேறாம். ெசய்�ள் ெசய்�ம்
பழக்க�ம் நமக்� உண்டா��டட்�" என்ற நிைன�ேல
�தந்�ெகாண்��ந்த நான் அவர ் ேகடட் ேகள்�க�க்�
அல�யமாகப் ப�ல் ெசான்ேனன். 

அவர ் கம்ப ராமாயணத்�ேல நல்ல
பழக்க�ைடயவர.் அ���ந்� ஒ� ெசய்�ைள எ�த்�க்
��, "இதற்� அரத்்தம் ெதரிந்தால், ெசால்� பாரக்்கலாம்"
என்றார.் நான், "இன்�ம் கம்ப ராமாயணத்ைதப் பாடம்
ேகடக்�ல்ைல " என்� அவரிடம் ெசால்���க்கலாம்.
"பாரக்்கலாேம; நம் அ��ற்� எடட்ாமலா ேபாகப்
ேபா�ற�?" என்ற எண்ணத்தால் அசெ்சய்�ைளக்
கவனித்�ப் பாரத்்ேதன். 

�த்த காண்டத்�ல் வ�ணைன வ�ேவண்�
படலத்�ல் வ��ற� அந்தப் பாட�். வ�ணன் வாராைம
கண்� ேகா�த்த இராம�ரான் கட�ல் அம்� எய்ய�ம்,
வ�ணன் ந�ங்�ப் பலவைகயாக அப்ெப�மாைனத்
��த்�க்ெகாண்ேட வந்� பணி�ன்றான்.  

"பா��ள் �க்�ந் ெதய்வப் பரி�ையப் ப�க்�
மாைல 



ஆ�ரங்கரத்தான் மண்ேம ல��ைறயாக
ைவத்�த் 

�யன ��ேயார் ெசய்தாற் ெபா�ப்ப�
ெபரிேயார் ெசய்ைக 

ஆ�ர நாமத் ைதயா சரணெமன்ற��ல்
�ழ்ந்தான்" 

"வ�ணன் பல மணிமாைலகைளக் ெகாணரந்்�
இராம�ரான் ��வ�களில் ைவத்�, '��ேயார ் �ைழ
ெசய்தால் ெபா�ப்ப� ெபரிேயார ்ெசயல்; சரணம்' என்�
��வ�களில் �ழ்ந்தான்" என்ப� அதன் க�த்�. 

அதற்�, "பர�ய இ�ைளப் ேபாக்�ம்
ெதய்வத்தன்ைம ெபா�ந்�ய �ரியைன இகழ்ச�்
ெசய்�ம் ஒளிைய உைடய மாைலைய ஆ�ரம் ைகைய
உைடய வ�ணன் ���ன் ேமல் பாத காணிக்ைகயாக
ைவத்�..." என்� நான் ெபா�ள் ெசால்� வ�ம்ேபா�,
ேசஷ�ைவயர ்இைடம�த்�, "இ�, இ�; ஆ�ரம் ைகைய
உைடய வ�ணன் என்�றாேய; பாட�்ல் எங்ேக
இ�க்�ற�?" என்� ேகடட்ார.் 

"ஆ�ரம் கரத்தான் என்� இ�க்�றேத" என்ேறன்
நான். 

அவர ் �ரித்தார.் �ற�, "வ�ண�க்� ஆ�ரம்
ைககள் உண்� என்பதற்� எங்காவ� ஆதாரம் உண்டா ?"
என்� ேகடட்ார ். 

*இ�ல்தான் இ�க்�ற�" என்ேறன் நான். 

"உன் ஆ�ரியர ் இதற்� இப்ப�யா ெபா�ள்
ெசான்னார?்" "நான் ெசான்ன�ல் என்ன �ைழ? அைத
�த�ல் ெசால்�ங்கள்." 

"ஆ�ரம் என்பைதக் கரத்தான் என்பதேனா�
ேசரத்்�ப் ெபா�ள் ெசய்யக்�டா�. பரி�ையப் ப�க்�ம்
மாைல ஆ�ரம் என்� �ரித்� ஆ�ரம் மாைலகைளக்
கரத்தால் மண்ேமல் அ��ைறயாக ைவத்� என்� �ட�்



அரத்்தம் ெசால்ல ேவண்�ம். நீ அவசரப்பட�் �டட்ாய்"
என்றார ் அப்ெபரியார.் என் கரவ்ம் பங்க�ற்ற�. "யார்
யாரிடத்�ல் என்ன என்ன அ�வாற்றல் இ�க்�ேமா என்�
எண்ணாமல் இவரப்ால் ம�ப்�ன்� நாம் நம்
ேபைதைமைய ெவளிப்ப�த்� �டே்டாேம" என்�
வ�ந்�யேதா�, அவைரப் பாரத்்�, "நானாக அரத்்தம்
பண்ணிச ்ெசான்ேனன். என் ஆ�ரியரிடம் இன்�ம் இந்த
�ைல நான் பாடம் ேகடக்�ல்ைல. நீங்கள் ெசான்ன
அரத்்தந்தான் சரிெயன்� ேதாற்��ற�" என்�
பணிவாகக் ��ேனன், 

"எைத�ம் ேயா�த்�ச ் ெசால்ல ேவண்�ம். நீ
ைதரியமாகப் ெபா�ள் ெசால்ல �ன்வந்த� பற்�ச்
சந்ேதாஷமைட�ேறன்" என்� ெசால்� அவர ் என்ைன
ஆ�ரவ்ாதம் ெசய்� அ�ப்�னார.் 

�ல வாரங்க�க்�ப் �ன் என் ஆ�ரியர்
தஞ்சா�ரி��ந்� பட�்ச�்ரம் வந்தார.் வந்த �ன்
என்ைனப் பாரத்்� வ�ம்ப� ஹரிஹர �த்�ர �ள்ைளைய
அ�ப்�னார.் அவர ் வந்� என் ே�ம சமாசாரத்ைத
�சாரித்��ட�்ச ் ெசன்றார.் நான் �ல நாடக்ளில்
பட�்ச�்ரம் ேபாய்ச ்ேசரந்்ேதன். 

ேகாளால் ேநர்ந்த கலகம் 

அப்ேபா� என் ஆ�ரியர ் எ�ரப்ாராத ஒ�
�ஷயத்ைதச ் ெசான்னார.் நான் ேகட�்த் ��க்�ட�்ப்
ேபாேனன். "நான் தஞ்சா�ரி��ந்� வந்த�டன்
��வாவ��ைறக்�ப் ேபா��ந்ேதன்.
சந்நிதானத்�னிடம் உம்ைமப் பற்� யாேரா ேகாள்
ெசால்���க்�றார ் ேபா��க்�ற�. நீர ் என்னிடம்
சந்நிதானத்ைதப் பற்�க் �ைற �� மனவ�த்தம்
உண்டாக்�யதாக�ம், அதனால் நான் இங்ேக வந்�
இ�ப்பதாக�ம் யாேரா ெசால்ல அைதச ் சந்நிதானம்
உண்ைம என்� நம்� உம்�டம் ���
�னங்ெகாண்��ந்த�. 'சா�நாைதயர ் அப்ப�ச்
ெசால்ல�ல்ைலேய! அவர ் அவ்வா� ெசய்யக்



��யவ�ம் அல்லேவ?' என்� ெசால்� நான் சமாதானம்
ெசான்ேனன். ெபரிய இடங்களில் ேகாள் ெசால்பவரக்ள்
எவ்வளேவா ேபர ்வந்� ேச�வாரக்ள். சம்பந்த�ல்லாதவர்
�ஷயத்�ெலல்லாம் ேகாள்கள் �ளம்�ம். அவற்ைற
உண்ைமெயன்� நம்�ேவார ்�லர.் 

சந்நிதானம் உம்�டம் இயல்பாகேவ அன்�
ெகாண்��ப்பதால் நான் ெசான்ன சமாதானத்ைத
ஏற்�க்ெகாண்ட�. நீ�ம் அவரக்ள் ���ள்ளம்
��ப்�யைட�ம்ப� நடந்�ெகாண்டால் அ��லமாக
இ�க்�ம்" என்� அவர ் ��னார.் "இ� �பரீதமாக
அல்லவா இ�க்�ற�? என்ன ெசய்யலாம்?" என்�
எண்ணி நான் வ�ந்�ேனன். என் ஆ�ரிய�ம் ேயா�த்�ச்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ஷயமாக ஒ� ��த்த�ம்,
இங்��ஷ் ேநாட�் ெமட�்ல் ஒ� �ரத்்தன�ம் இயற்�,
"நாம் ம�ப� ��வாவ��ைறக்�ப் ேபா�ம்ேபா� இந்த
இரண்ைட�ம் சந்நிதானத்�னிடம் இைச�டன்
ெசான்னால் ஏேத�ம் ��தள� ேகாபம்
�ஞ்���ந்தா�ம் மைறந்���ம். இவற்ைற நன்றாகப்
பாடம் பண்ணி ைவத்�க்ெகாள்�ம்" என்� என்னிடம்
ெசான்னார.் நான் அவ்வாேற அவற்ைறப் பாடம் பண்ணி
இைச�டன் பாடப் பழ�க் ெகாண்ேடன், 

�ரத்்தனம் 

�ல �னங்க�க்�ப் �ன் நாங்கள் ��வாவ��ைற
ெசன்ேறாம். �ப்�ரமணிய ேத�கைரக் கண்ட�டன்
ஆ�ரியர ்கடட்ைளப்ப� நான் ெசய்த �தல் காரியம் என்
ஆ�ரியர ் இயற்�ய ��த்தத்ைத�ம் �ரத்்தனத்ைத�ம்
பா�க் காட�்யேத. 

"�ங்கஞ்சார் த��ைற ைச�ல்வளர் 

�ப்�ர மணிய தயாநி�ேய 

�ன்�ம்ேப ர�ள்நனி ெபா�த� 

�த்தெமய்ஞ் ஞான கலாநி�ேய" 



என்ப� அந்த இங்��ஷ் ேநாட�்ன் பல்ல�.
அக்�ரத்்தனம் ெபரியதாத�ன் நிதானமாக�ம் என்னால்
இயன்ற வைர�ல் நன்றாக�ம் பா�க் காட�்ேனன்.
ேத�கர ் ேகட�் �க�ம் ம�ழ்ச�்�ற்றார.்
மடத்��ள்ளவரக்�ம் பல�ைற ேகட�் இன்�ற்றனர.்
ஓ�வாரக்ள் அக்�ரத்்தனத்ைதப் பாடம் ெசய்� ஒவ்ெவா�
நா�ம் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ன்னிைல�ேல பா�
வரலா�னர.் ேத�க�க்� என்னிடம் �னம்
உண்டா�ற்ெறன்பதன் அ���ேய எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல.என்னிடம் வழக்கம் ேபாலேவ அவர்
ஆதர� காட�் வந்தார.் 

ஆ�ரியர� உள்ளப் ெபட்� 

�ைர�ல் ��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணத்ைத
நிைறேவற்ற ேவண்�ெமன்� �ப்�ரமணியத் தம்�ரான்
ேத�க�க்�க் க�தம் எ����ந்தார.்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ேத�கர ் அவ்�ஷயத்ைதத்
ெதரி�க்கேவ ஆ�ரியர,் "�ைர�ல் �றப்பட�்ச ்ெசன்�
�ராண அரங்ேகற்றம் ஆரம்�க்க ேவண்�ம்" என்�
ெசால்�க் ெகாண்��ந்தார.் �ராணத்�ல் �ல
படலங்கேள ஆ���ந்தன. "��வ�ம் இயற்�ய
�ன்�தாேன அரங்ேகற்ற ேவண்�ம்" என்� நான்
நிைனத்ேதன். 

�ற� �ள்ைளயவரக்ள� வழக்கம் எனக்�த் ெதரிய
வந்த�. ஒ� �ராணத்ைத �ற்�ம் இயற்�ப் �ற�தான்
அரங்ேகற்ற ேவண்�ெமன்ற நிய� அவ�க்� இல்ைல.
�ராணத்�ன் �ற்ப��கைள இயற்�க் ெகாண்ேட
இ�ப்பார;் �ற்ப��கைள அரங்ேகற்�வார.் �ல
சமயங்களில் அன்றன்� �ற்பக�ல் பாடல்கைள
இயற்�ப் �ற்பக�ல் அரங்ேகற்�வ�ம் உண்�. ெபட�்
நிைறயப் பணம் ைவத்�க் ெகாண்��ப்பவன் எந்தச்
சமயத்��ம் ேவண்�ய ெதாைகைய எ�த்�ச்
ெசலவ�ப்பைதப் ேபால அவர ் எந்தச ் சமயத்�ல்
நிைனத்தா�ம் தம் உள்ளப் ெபட�்ையத் �றந்�
ேவண்�ய க�கைள எ�த்� ெவளி��ம் நிைல�ல்



இ�ந்தார.் அந்தப் ெபட�்ையத் �றப்பதற்�ரிய
�ற�ேகாலா�ய உத்ஸாகம் மாத்�ரம் அவரிடம் இ�க்க
ேவண்�ம்; அப்ேபா� அவரிடத்���ந்� �றப்ப�ம்
க�ைத ெவள்ளத்ைத யா�ம் தைட ெசய்யேவ ��யா�. 
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தி��ெப���ைற 
மா ரக்� மாதம் ��வா�ைரத் ��நாள்

ெந�ங்�ய�. ��வா�ைரத் தரிசனத்�க்�த்
��ப்ெப�ந்�ைறக்�ச ்ெசன்� �ராண அரங்ேகற்றத்ைத
��த்�க்ெகாண்� ��ம்பலாெமன்� என் ஆ�ரியர்
நிசச்யம் ெசய்தார.் எல்ேலாரிட�ம் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� (1873, �சம்பர)் �றப்படட்ார.்
மா�ரத்���ந்� சேவரிநாத �ள்ைள எங்க�டன்
வந்தார.் ேவ� �ல மாணாக்கரக்�ம் வந்தாரக்ள்.
�ப்�ரமணிய ேத�கர ்மடத்�ப் �ர�நி�யாகப் பழநிக்
�மாரத் தம்�ரான் என்பவைர அ�ப்�னர.் 

�றப்பா� 

எல்ேலா�ம் ேசரந்்� �றப்படே்டாம்.
���ைடம��ர ் ெசன்� அங்ேக தங்� அப்பால்
�ம்பேகாணம், தஞ்சா�ர,் பட�்க் ேகாடை்ட வ�யாகத்
��ப்ெப�ந்�ைறைய அைடந்ேதாம். 

நாங்கள் ேபாய்ச ் ேசரந்்தேபா� ஆ�த்�ரா
தரிசனத்�ன் ெபா�ட�் எங்க�க்� �ன்னேர பல
�த்�வான்க�ம் �வபக்�ச ்ெசல்வரக்�ம் அங்ேக வந்�
தங்���ப்பைதப் பாரத்்ேதாம். 

�ள்ைளயவரக்�ைடய வர� எல்ேலா�க்�ம்
ம�ழ்ச�்ைய உண்டாக்�ய�. ேகா�லார்
ேமளதாளத்�டன் வந்� அக்க�ஞர ்ெப�மாைனக் கண்�
�ரசாதமளித்�த் தரிசனத்�க்� அைழத்�ச ் ெசன்றனர.்
ஆலயத்�ல் �ப்�ரமணியத் தம்�ரான் அவைர



வரேவற்றார.் அன்� மாணிக்கவாசகர ் மந்�ரிக்
ேகாலங்ெகாண்� எ�ந்த�ளி��ந்தார.் 

அ�வ �ரத்்�கள் 

ம ற்ற ஸ்தலங்களில் இல்லாத ஒ� ��ைமையத்
��ப்ெப�ந்�ைற�ேல கண்ேடன். �வாலயங்களில்
�வ�ங்கப் ெப�மா�ம் அம்�ைக�ன் ����வ�ம்
�லஸ்தானத்�ல் இ�க்�ம். அந்த ஸ்தலத்�ல்
�வெப�மா�க்�ம் அம்�ைகக்�ம் எந்த �தமான
உ�வ�ம் இல்ைல . ெவ�ம் �டங்கள் மாத்�ரம்
இ�க்�ன்றன. ஸ்வா��ம் அம்�ைக�ம் அ�பமாக
எ�ந்த�ளி��ப்பதாக ஐ�ஹ்யம். �ைஜ �த�யன
அந்தப் �டங் க�க்ேக நைடெபற்� வ��ன்றன. 

ஸ்வா��ன் ��நாமம் ஆத்மநாதர ் என்ப�ம்;
அம்�ைகக்�ச ்�வேயாகாம்�ைக என்ப�ம் ��நாமம்.
இவ்��வ�ம் அ�பமாக அங்ேக ேகா�ல்
ெகாண்��த்தைல என் ஆ�ரியர,் 

"�யநா மத்த�வ ��வெமைவ ெயனி�ெமா� 

ேதான்றல் ேபான்ேற 

பாயநா னிலவைரப்�ன் க�மமரவ்ா
ெளனல்ெதரித்த 

ப�ேய ேபால 

ஆயநா தங்கடந்த வான்மநா தக்கட�ள் 

அமரத்ற் ேகற்ப 

ேமயநா ய��வேயா காம்�ைகதன்
�ைரமலரத்்தாள் 

ேம� வாழ்வாம்" 

என்� ��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணத்�ல்
�லப்ப�த்���க்�றார.் அ�வம் உ�வம் என்�ம்
ேகாலங்களில் எந்தக் ேகாலத்�ல் �வெப�மான்



எ�ந்த�ளி��க்�றாேரா அந்தக் ேகாலத்�ல்
இப்����ம் அம்�ைக எ�ந்த�ளி��ப்பைத
ெவளிப்ப�வைதப் ேபால, நாத தத்�வம் கடந்� நின்ற
ஆத்மநாத �வா� அ�பமாக எ�ந்த�ளி��த்தற்�
ஏற்றப� தா�ம் அ�பத் ��ேமனி ெகாண்�
எ�ந்த�ளி��க்�ம் �வேயாகாம்�ைக�ன்
��வ�கைள ��ம்� வாழ்ேவாமாக' என்ப� இதன்
ெபா�ள். 

மாணிக்கவாசகர் 

அங்ேக மாணிக்கவாசகர ் உபேதசம்
ெபற்றைமயா�ம் அவர ் ெபா�ட�்ச ்�வெப�மான் �ல
���ைளயாடல்கைளச ் ெசய்தைமயா�ம் அந்த
ஸ்தலத்�ல் அவ�க்� �ேசஷமான �ைஜ. உத்ஸவம்
�த�யன நைடெப�ம். உத்ஸவங்களில்
மாணிக்கவாசக�க்ேக �க்�ய ஸ்தானம்
அளிக்கப்ெப�ம். 

மாணிக்கவாசகர ் அத்தல ���மா�ய ��ந்த
மரத்�ன் அ��ல் உபேதசம் ெபற்றார.் அவ்�டத்�ல்
�வெப�மான் எ�ந்த�ளி��க்�றார;் '���ரத்்�'
என்� அப்ெப�மாைன வழங்�வர.் அவர ் ெபா�ட�்ச்
�வெப�மான் ��ைரச ் ேசவகரா�னர.் அதற்�
அைடயாளமாக அந்தத் ��க்ேகா��ன் �ன்றாம்
�ராகாரத்�ல் உள்ள கனகசைப என்�ம் மண்டபத்�ல்
இைறவர ் அ�வா�டராக எ�ந்த�ளி��க்�றார.்
அதற்�க் ��ைர ஸ்வா� மண்டபம் என்ற ெபயர்
�ர�த்தமாக வழங்��ற�. அக்ேகா��ல் பல
இடங்களில் மாணிக்கவாசகர ் ����வங்கள்
அைமந்�ள்ளன. அம்�ைக�ன் சந்நி�க்� ேநேர
மாணிக்கவாசகர ் சந்நி� இ�க்�ற�. ஆ�
காலங்களி�ம் இரண்� சந்நி�களி�ம் அ�ேஷக
ஆராதைனகள் ஒேர சமயத்�ல் நைடெப�ம். 

அந்தக் ேகா��ல் ேவ� ேகா�ல்களில்
காணப்படாத மற்ெறா� �ேசஷம் உண்�.



�வாலயங்களில் �வதரிசனத்�க்� �ன் நந்�ேதவைரத்
தரி�த்� அவர ்அ�ம� ெபற்� ஆலயத்�ள்ேள ��த�ம்
தரிசனம் ெசய்� ��ம்�ைக�ல் சண்ேட�வரைரத்
தரி�த்� �ைட ெபற்� வ�த�ம் சம்�ரதாயங்களா�ம்.
அந்தக் ேகா��ல் அந்த இரண்� �ரத்்�க�ம் இல்ைல .
ஆதலால் தரிசனம் ெசய்பவரக்ள் உள்ேள
ெசல்�ம்ேபா�ம், தரி�த்��ட�் ��ம்ேபா�ம்
மாணிக்கவாசைரத் தரி�த்� �ைறேய அ�ம�ைய�ம்
�ைடைய�ம் ெப�தல் வழக்கமாக இ�க்�ற�. 

��க்ேகாடை்ட, இராமநாத�ரம் ேபான்ற
ஸம்ஸ்தானங்களா�ம் பசை்சயப்ப �த�யார ் �த�ய
�ர�க்களா�ம் இத்தலத்�ல் பலவைகக் கடட்ைளகள்
ஏற்ப�த்தப் ெபற்��க்�ன்றன. 

நிேவதனம் �த�ய �ேசஷங்கள் 

மற்றச ் �வாலயங்களில் ெசய்யப் ெப�ம்
நிேவதனங்கேளா� ��ங்கலரி� அன்னம், பாகற்காய்ப்
�ளிங்க�, அைரக்�ைரச ் �ண்டல் என்பைவ�ம் அங்ேக
நிேவதனம் ெசய்யப் ெப�ம். 

அங்ேக �பாலங்காரம் �க�ம் �றப்பாக இ�க்�ம்.
�னந்ேதா�ம் இரா ���ம் அத்�பாலங்காரத்ைதக்
காணலாம். 

�தம்பரத்�ல் � நடராஜப் ெப�மாைனப் ��த்�
வ�ப�பவரக்ள் �வா�ரவர ்என்�ம், அவரக்ள் �ல்ைல
�வா�ரவர ் என்�ம் ெபய�ைடயவர ் என்�ம்
அவரக்�ள் �வ�ராேன ஒ�வெரன்�ம் ��வர.்
��ப்ெப�ந்�ைற��ம் அைதப் ேபான்ற �ைறெயான்�
உண்�. இக்ேகா�ல் �ஜகரக்ள் �ந்�ற்�வெரன்�ம்
மர�னர.் ஆ��ல் �ந்�� ேபரக்ள் இ�ந்தனெரன்�ம்
அவரக்�ள் ஆத்மநாத ஸ்வா� ஒ�வர ்என்�ம் �ராணம்
��ம். 

இப்ேபா � ஸ்வா�க்�ம் அம்�ைகக்�ம் �ைஜ
�த�யன ெசய்� வ�பவரக்ைள 'நம்�யார'் என்�



அைழக்�ன்றனர.் அவரக்ள் ெசய்வ� ைவ�க �ைஜ.
மாணிக்க வாசக�க்� மாத்�ரம் ஆ�ைசவரக்ள்
ஆகமப்ப� �ைஜ ெசய்� வ��ன்றனர.் 

�ரபத்�ரர் 

அம்�ைக�ன் சந்நி��ல் �ரபத்�ரர ் ேகா�ல்
ெகாண்��க்�றார.் த��ைடய யாகத்ைத அ�த்த
அக்கட�ள் அந்தத் ��க்ேகாலத்�டன் அம்�ைக�ன்
ேயாகத்ைதப் பா�காப்பவராகச ்�வாஞ்ைஞயால் அங்ேக
எ�ந்த�ளி��க்�றார ் என்ப� �ராண வரலா�.
அம்�ரத்்�ைய வ�பட�்ப் ேபய்��த்தவரக்�ம் ேவ�
�தமான �ன்பங்கைள அைடந்தவரக்�ம் ெசௗக்�யம்
ெப�வாரக்ள். 

�ற்பம் 

ேகா ��ல் உள்ள �ற்பங்கள் �க அ�ைமயானைவ.
�ற்ப ேவைல ெசய்பவரக்ள் இன்ன இன்ன இடத்��ள்ள
இன்ன இன்ன அைமப்�க்கள் �கச ்�றந்தைவெயன்�ம்,
அவற்ைறப் ேபால அைமப்ப� அரிெதன்�ம்
��வாரக்ள். அங்ஙனம் �றப்ப�ம் அரிய ெபா�ள்க�ள்
'��ப்ெப�ந்�ைறக் ெகா�ங்ைக'�ம் ஒன்�. கல்லாேல
அைமந்த சங்�� �த�ய ��த்�ர ேவைலப்பா�கள்
பல அங்ேக உள்ளன. 

வந்த �த்�வான்கள் 

இவற்ைறப் ேபான்ற பல �றப்�க்கைள
உைடைமயால் அந்த ஸ்தலம் �வபக்தரக்ளால்
அ�கமாகப் ேபாற்றப்பட�் வ��ற�. நாங்கள்
ெசன்��ந்தேபா� ��வா�ைரத் தரிசனத்�க்�
வந்��ந்தவரக்ளில் பலர ் என் ஆ�ரியரிடம் ேபரன்�
�ண்டவரக்ள். 

ேதவேகாடை்ட���ந்� வன்ெறாண்டச்
ெசட�்யா�ம், ேவம்பத்�ரி��ந்� �ேலைடப்��
�ச�்ைவய�ம், �ங்கவனத்���ந்� �ப் � பார�யார்
என்பவ�ம், மணல்ேமற்�����ந்� ��ஷ்ைணயர்



என்பவ�ம் வந்��ந்தாரக்ள். இவரக்ள் யாவ�ம்
�ள்ைளயவரக்ைளக் கண்� அளவற்ற சந்ேதாஷத்ைத
அைடந்தாரக்ள். 

ஸ்வா� தரிசனம் ெசய்�ெகாண்� நாங்கள்
எங்க�க்காக ஏற்பா� ெசய்யப்ெபற்��ந்த ���க்�ச்
ெசன்� தங்�ேனாம். வன்ெறாண்டர ்�த�ேயார ் வந்�
ஆ�ரியேரா� சல்லாபம் ெசய்தாரக்ள். 

வன்ெறாண்டெரன்பவர ் தனைவ�ய வ�ப்�னர.்
கண்பாரை்வ�ல்லாதவர.் ��ரமான �வபக்��ம்
க�னமான நியமா�ஷ்டனங்க�ம் உைடயவர,் த�ழ்
�த்�வான். �றந்த ஞாபக சக்��ள்ளவர.்
�ள்ைளயவரக்ளிடத்��ம் ஆ��க நாவலரிடத்��ம்
பாடம் ேகடட்வர.் எைத�ம் ஆழ்ந்� ப�த்�த் ெதளிவாகத்
ெதரிந்�ெகாள்�ம் இயல்�ைடயவர.்
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் அவ�க்�ப் ெப�ம�ப்�
இ�ந்த�. 

�ச�்ைவயர ்என்பவர,் ேவம்பத்�ரச் ்ேசா�யர:் ஆ�
க�. எந்தச ் சமயத்��ம் எந்த �ஷயத்ைதப் பற்��ம்
ேகடே்பார ் �ர�க்�ம்ப� ெசய்�ள் இயற்�ம் ஆற்றல்
உைடயவர.் ��ப்ெப�ந்�ைற�ல் அவைர நான் �த�ல்
பாரத்்தேபாேத �ைரவாக அவர ்ெசய்�ள் இயற்�வைதக்
கண்� ஆசச்ரியமைடந்ேதன். 

�ங்கவனம் �ப்� பார�யார ் என்பவர,்
பரம்பைரயாகத் த�ழ் �த்�வான்களாக இ�ந்த
�ராமண ��ம்பத்�ல் உ�த்தவர.் �ள்ைளயவரக்ளிடம்
பல வ�ஷங்கள் பாடம் ேகடட்வர.் இலக்கண
இலக்�யங்களில் ேதரந்்த �லைம�ள்ளவர.் ஒ� பாடைல
இைச�டன் எ�த்�ச ் ெசால்�க் ேகடப்வரக்�க்�
ம�ழ்ச�் உண்டா�ம்ப� �ரசங்கம் ெசய்யவல்லவர.்
அவ�ைடய ேபச�்��ந்ேத அவ�ைடய சாமரத்்�யத்ைத
நான் அ�ந்� ெகாண்ேடன். அவர ் பாடல் ெசால்�ம்
�ைற என் மனத்ைதக் கவரந்்த�. 



மணல்ேமற்�� ��ஷ்ைணயர ் என்பவர ் �றந்த
த�ழ் �த்�வான். ெசய்�ள் ெசய்வ��ம் பல �ல்
ஆராய்ச�்��ம் நல்ல ஆற்ற�ைடயவர.் பல
�ரபந்தங்கள் ெசய்தவர.் 

�ச�்ைவய�ம் �ப்� பார�யா�ம் தாம் இயற்�ய
�ல �ரபந்தங்கைள ஆ�ரியரிடம் ப�த்�க் காட�் அவர்
��ய ��த்தங்கைள ஏற்�க்ெகாண்� �றப்�ப்
பா�ர�ம் ெபற்றாரக்ள். 

ஆ�த்�ரா தரி சனம் 

��வா�ைரயன்� �� �ரத்்��ன் தரிசனம்
கண்ெகாள்ளாக் காட�்யாக இ�ந்த�. �ப்�ரமணியத்
தம்�ரா�ைடய நிரவ்ாகத் �றைமைய அன்� கண்�
�யந்ேதாம். '��வாவ��ைற ஆ�னத்தால் அந்த
ஸ்தலத்�க்� ம�ப்ேபா, அன்� அந்த ஸ்தலத்தால்
ஆ�னத்�க்� ம�ப்ேபா' என்� சந்ேதகம்
ஏற்ப�ம்ப�யான அைமப்�க்கள் அங்ேக காணப்படட்ன.
அங்ேக அக்காலத்�ல் ெசன்றவரக்ள் �ல �னங்கேள�ம்
தங்�த் தரிசனம் ெசய்�தான் ெசல்வாரக்ள். அவ்வா�
தரிசனத்�ன் ெபா�ட�் ேவற்�ரக்ளி��ந்�
வ�ேவாரக்�க்� ேவண்�ய ெசௗகரியங்கள் எல்லாம்
அந்த ஸ்தலத்�ல் அைமந்��ந்தன. 

��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராண அரங்ேகற்றம்
ஆரம்�த்தற்� நல்ல நாள் ஒன்� பாரத்்� ைவக்கப்
ெபற்ற�. இைடேய ஆ�ரியர ் அப்�ராணத்�ன்
ப��கைள இயற்� வந்தார.் நான் அவற்ைற எ��ம்
பணிையச ்ெசய்� வந்ேதன். 

'�வ��நாத �ள்ைள ' 

எ ங்க�டன் இ�ந்த சேவரிநாத �ள்ைள
��ஸ்தவராக இ�ந்தா�ம் ��� அணிந்� ெகாள்வார.்
��ப்ெப�ந்�ைற�ல் யா�ம் அவைரக்
��ஸ்தவெரன்� அ�ந்� ெகாள்ள�ல்ைல . �வ
பக்தரக்ள் ����ந்த அவ்�டத்�ல் அவ�ம் ஒ� �வ



பக்தராகேவ �ளங்�னார.் ைசவரக்ேளா� பந்�
ேபாஜனம் ெசய்வ�ல்ைல; ேதாற்றம், ேபச�், நைட உைட
பாவைனகள் எல்லா �ஷயங்களி�ம் அவ�க்�ம்
ைசவரக்�க்�ம் ேவ�பாேட ேதாற்றா�. ஆ��ம்
'சேவரிநாதர'் என்ற ெபயர ் மாத்�ரம் அவர்
��ஸ்தவெரன்பவைதப் �லப்ப�த்�க் ெகாண்��ந்த�.
ெபயரி�ம் ைசவராக இ�க்க ேவண்�ெமன்� அவர்
��ம்�னார.் 

��ப்ெப�ந்�ைறக்�ச ்ெசன்ற �ல �னங்க�க்�ப்
�ற� தம் ��ப்பத்ைத அவர ்ஆ�ரியரிடம் ெதரி�த்�க்
ெகாள்ளலானார.் "இங்ேக எல்லாம் ைசவ மயமாக
இ�க்�ன்றன. நா�ம் மற்றவரக்ைளப் ேபாலேவ இ�ந்�
வ��ேறன். என் ெபயரத்ான் என்ைன
ெவளிப்ப�த்����ற�. அைத மாற்�ச ் ைசவப்
ெபயராக ைவத்�க்ெகாள்ளலாம் என்� எண்��ேறன்.
�ராணம் அரங்ேகற்�ம்ேபா� ஐயா அவரக்ள்
எைதேய�ம் கவனிப்பதற்காக என்ைன அைழக்க
ேந�ம். �வேநசச ் ெசல்வரக்ள் நிைறந்�ள்ள �டட்த்�ல்
��ஸ்தவப் ெபயரால் என்ைன ஐயா அைழக்�ம் ேபா�
�டட்த்�னர ்ஏேத�ம் நிைனக்கக்��ம்" என்றார.் 

"உண்ைமதான்" என்� ெசால்�ய ஆ�ரியர,்
"இனிேமல் �வ��நாத �ள்ைள என்ற ெபயரால் உன்ைன
அைழக்கலாெமன்� ேதான்��ற�. உன் பைழய
ெபயைரப் ேபாலேவ அ� ெதானிக்�ற�" என்�
நாமகரணம் ெசய்தார.் சேவரிநாத �ள்ைளக்� உண்டான
சந்ேதாஷம் இன்னவா� இ�ந்தெதன்� ெசால்ல
இயலா�. 

சேவரிநாத �ள்ைள ��த்�க்ெகாண்� என்னிடம்
ஓ� வந்தார.் "இங்ேக பா�ங்கள்; இன்� �தல் நான் ��ச்
ைசவன். என் பைழய ெபயைர மறந்���ங்கள். நான்
இப்ேபா� �வ��நாதன். உங்க�ைடய ைவஷ்ணவப்
ெபயைர மாற்�ச ் சா�நாதெனன்� ஐயா
ைவத்தாரக்ளல்லவா? அந்தப் பாக்�யம் எனக்�ம்
�ைடத்த�. என் ��ஸ்தவப் ெபயைர மாற்�ச்



�வ��நாதன் என்ற ெபயைர ைவத்��க்�றாரக்ள்.
ஆ�ரியர ் நம் இ�வைர�ம் ஒேர நிைல�ல் ைவத்�
அன்� பாராட�்வதற்� அைடயாளம் இ�. இரண்�
ேபரக்�க்�ம் அரத்்தம் ஒன்�தாேன? சா�நாதன்
என்றாெலன்ன? �வ��நாதன் என்றாெலன்ன?
இரண்�ம் ஒன்ேற" என்றார.் 

ஆ�ரியர ் ெசய்த காரியத்தால் உண்டான
�யப்ேபா� அவர ்ேபசச்ால் �ைளந்த இன்ப�ம் ேசரந்்�
என் உள்ளத்ைதக் கவரந்்� ெகாண்டன. 
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என�� வ�த �வர� 
��ப்ெப�ந்�ைற�ல் �ராண அரங்ேகற்றம் ஒ�

நல்ல நாளில் ஆரம்�க்கப்ெபற்ற�. �ப்�ரமணியத்
தம்�ரான் அதன் ெபா�ட�் �க �ரிவான
ஏற்பா�கைளச ் ெசய்��ந்தார.் அய�ரக்ளி��ந்�
கனவான்க�ம் �த்�வான்க�ம் �வேநசச்
ெசல்வரக்�ம் �ரள் �ரளாக வந்��ந்தனர.் 

��ைர ஸ்வா� மண்டபத்�ல் அரங்ேகற்றம்
நைடெபறலா�ற்�. அப்ேபா� நாேன பாடல்கைள
இைச�டன் ப�த்� வந்ேதன். பாடம் ெசால்�ம்ேபா�ம்,
மற்றச ் சமயங்களி�ம் த�ழ்ப் பாடல்கைளப் ப�க்�ம்
வழக்கம் எனக்� இ�ப்��ம் அவ்வள�
ெப�ங்�டட்த்�ல் �தல் �ைறயாக அன்�தான் ப�க்கத்
ெதாடங்�ேனன். �டட்த்ைதக் கண்� எனக்� அசச்ம்
உண்டாக�ல்ைல; ஊக்கேம உண்டா�ற்�. 

அரங்ேகற்றம் 

ஒ வ்ெவா� நா�ம் �ற்பக�ல் அரங்ேகற்றம்
நைடெப�ம்; ெப�ம்பா�ம் ஐந்� மணி வைர�ல்
நிக�ம். �ல நாடக்ளில் ��� ேநரம் அ�கமாவ�ம்
உண்�. அங்ேக வந்��ந்தவரக்ள் அ�க்க� வந்� வந்�



ேப�க்ெகாண்ேட இ�ந்தைமயால் மற்ற ேவைளகளி�ம்
என் ஆ�ரிய�க்� ஓய்ேவ இல்ைல . 

�ராணத்�ல் �ல படலங்கேள இயற்றப்
ெபற்��ந்தன. நாள்ேதா�ம் அரங்ேகற்றம்
நடந்தைமயால் ேம�ம் ேம�ம் ெசய்�டக்ைள
இயற்றேவண்�ய� அவ�யமாக இ�ந்த�. ஆனா�ம்
ஆ�ரியர ் அந்த �ஷயத்ைதப் பற்�க் கவைல
அைடந்தவராகத் ேதாற்ற�ல்ைல. வந்தவரக்ேளா�
சம்பாஷைண ெசய்வ�ல் ெப�ம்பான்ைமயான ேநரம்
ேபாய்க் ெகாண்��ந்த�. 

�ன்ேப இயற்றப் ெபற்��ந்த பாடல்கள் எல்லாம்
அரங்ேகற்� ஆ�ன. ம�நாள் அரங்ேகற்�வதற்�ப்
பாடல்கள் இல்ைல. நான் இந்த �ஷயத்ைத இரண்�
நாடக்�க்� �ன் ெதரி�த்ேதன். ஆ�ரியர,் "பாரத்்�க்
ெகாள்ளலாம்" என்� ெசால்� அைதப் பற்�ய
�யற்��ல் ஈ�படாமல் இ�ந்தார.் 

"காைல�ல் பா� மாைல�ல் அரங்ேகற்�வ�
இவரக்�க்�ச ் �லபமாக இ�க்கலாம். ஆனால்
காைல�ல் ஓய்� எங்ேக இ�க்�ற�? எப்ேபா�ம்
யாேர�ம் வந்� ேப�க்ெகாண்�தாேன இ�க்�றாரக்ள்?
இவரக்ள் பாடல்கைள இயற்�வதற்� ஓய்� எவ்வா�
�ைடக்�ம்? அரங்ேகற்றத்ைத இரண்� �னங்கள்
நி�த்� ைவக்கத்தான் ேவண்�ம்?" என்� நான்
எண்ணி��ந்ேதன். 

ஆசச்ரிய நிகழ்ச�் 

ம�நாள் ெபா�� ��ந்த�. வழக்கம் ேபால்
காைல�ல் �லர ் வந்� ேபசத் ெதாடங்�னர.் “சரி;
இன்ைறக்� அரங்ேகற்றம் நிற்க ேவண்�ய�தான்" என்�
நான் நிசச்யமாக எண்ணிேனன். வந்�
ேப�க்ெகாண்��ந்தவரக்ளிடம் எனக்�க் ேகாபங்�ட
உண்டா�ற்�. 



��� ேநரத்�க்�ப்�ன் ஆ�ரியர ் என்ைன
அைழத்� ஏடை்ட�ம் எ�த்தாணிைய�ம் எ�த்�வரச்
ெசான்னார.் நான் அவற்ைற எ�த்�ச ் ெசன்ேறன்.
அவர��ல் உடக்ாரந்்ேதன். "நல்ல ேவைள; இப்ேபாதாவ�
இவரக்�க்� நிைன� வந்தேத!" என்ற சந்ேதாஷம்
எனக்� உண்டா�ற்�. அங்��ந்தவரக்ைள எல்லாம்
�ைட ெகா�த்த�ப்��ட�்ச ் ெசய்�ள் இயற்றத்
ெதாடங்�வாெரன்� எ�ரப்ாரத்்ேதன். 

நான் எ�ரப்ாரத்்தப� நடக்கேவ இல்ைல . அவரக்ள்
இ�க்�ம்ேபாேத பாடல் ெசய்யத் ெதாடங்��டட்ார்
அக்க�ஞர�்ரான். வந்தவரக்�ம் அவர ் ெசய்�ைளத்
தைட�ன்� இயற்�வ�ம் ஆசச்ரியத்ைதக் கவனித்�
வந்தாரக்ள். இைட�ைடேய அவரக்ேளா� ேப�யப�ேய
ெசய்�டக்ைள ஒவ்ெவான்றாகச ் ெசால்� வந்தார.்
அவ்வள� காலம் அவேரா� பழ��ம் அத்தைகய அ�சய
நிகழ்ச�்ைய அ�வைர�ல் நான் பாரக்்கேவ இல்ைல.
�றேரா� சம்பா�த்�க்ெகாண்�ம் அேத சமயத்�ல்
கற்பைன ெச�ந்த ெசய்�டக்ள் பலவற்ைற ஒன்றன்�ன்
ஒன்றாகத் ெதாடரந்்� இயற்�க்ெகாண்�ம் இ�ந்த
அவ�ைடய ேபராற்றைல நான் மனத்�ள்
�யந்�ெகாண்ேட எ��வந்ேதன். அஷ்டாவதானம்
ெசய்பவரக்ள்�டச ்�ல ெசய்�டக்ைளேய ெசய்வாரக்ள்.
ஆ�ரியேரா ஒ� �ராண காப்�யத்ைத இயற்� வந்தார.்
அந்தக் �டட்த்�ன் ந�ேவ அவரக்�டன் ேப�ம்ேபாேத
அவர ்மனத்�ல் கற்பைனகள் எவ்வா� ேதாற்�ன என்ப�
ஒ� ெபரிய அ�சயமாகேவ இ�ந்த�. 

அந்தக் க�ஞர� மன இயல்ைப நாளைட�ல்
ெதரிந்�ெகாண்ேடன். அவர ் உள்ளம் க�ைத
�ைள�லம். அ�ல் எப்ேபாெதல்லாம் உத்ஸாகம்
நிைறந்��க்�ன்றேதா அப்ேபாெதல்லாம் தைட�ன்�ச்
ெசய்�டக்ள் எ�ம். பல அன்பரக்�டன்
ேப�க்ெகாண்��ந்தேபா� அவர ் மனத்�ல் அந்த
உத்ேயாகம் இ�ந்த�. அைதத் தைடப்ப�த்�வனவா�ய
கடன் �த�யவற்�ன் ஞாபகம் அப்ேபா� எ�வ�ல்ைல .
அத்தைகய ஞாபகம் மைறந்��ந்த அந்தச்



சந்தரப்்பங்களில் ேசார�்ன்�க் கற்பைனகள்
உதயமா�ம். 

அன்� அரங்ேகற்�வதற்� ேவண்�ய ெசய்�டக்ைள
இயற்��ட�்ப் �ைஜ �த�யவற்ைறக் கவனிக்கச்
ெசன்றார ் ஆ�ரியர.் மற்றவரக்�ம் �ைட ெபற்�ச்
ெசன்றனர.் அன்� �தல் ஒவ்ெவா� நா�ம் காைல�ல்
ெசய்�டக்ைள இயற்� மாைல�ல் அரங்ேகற்�வேத
வழக்கமா��டட்�. 

�ராண ஆராய்ச�் 

��ப்ெப�ந்�ைறப் �ராணத்�ல் மாணிக்கவாசகர்
சரித்�ரத்ைத �ரிவாக அைமக்க எண்ணிய ஆ�ரியர,்
அவர ் வரலாற்ைறப் �லப்ப�த்�ம் வடெமா�
ெதன்ெமா� �ல்கைள ஆராய்ந்� அவற்���ந்� பல
ெசய்�கைள எ�த்�க் ெகாண்டனர.் வடெமா���ள்ள
ஆ� ைகலாஸ மாகாத்�யம், மணிவசன மாகாத்�யம்
என்�ம் இரண்� �ல்கைள அங்��ந்த சாஸ்�ரிகைளப்
ப�த்�ப் ெபா�ள் ெசால்லச ் ெசய்� ேகடட்ார.்
ஆ�ைகலாஸம் என்ப� ��ப்ெப�ந்�ைறக்� ஒ�
ெபயர.் ��ப்ெப�ந்�ைறக்�ரிய பைழய த�ழ்ப்
�ராணங்கைள�ம், ��வாத�ர�கள் �ராணம்,
���ைளயாடற்�ராணம் என்பவற்ைற�ம் என்ைனப்
ப�க்கச ் ெசய்� மாணிக்கவாசகப் ெப�மான்
வரலாற்ைற இன்னவா� பாட ேவண்�ம் என்�
வைரயைற ெசய்�ெகாண்டார.் 

�ல காலமாக ஆ�ரியர ் ெசால்�ம் பாடல்கைள
எ��வ�ம், அரங்ேகற்�ைக�ல் ப�ப்ப�மா�ய
ேவைலகைளேய நான் ெசய்� வந்ேதன். 'கற்�ச ்ெசால்�
உத்�ேயாகம் வ�த்� வந்த எனக்�த் தனிேய பாடம்
ேகடக் இயல�ல்ைல . ஆ��ம் �ன்ேன ��த்தவா�
மாணிக்கவாசகர ் வரலாற்�ன் ெபா�ட�் நைடெபற்ற
ஆராய்ச�்�னால் நான் �க்க பயைன அைடந்ேதன்.
த�ழ்ப் �ராண �ல்கள் �லவற்ைறப் ப�த்தேபா�



அவற்ைறப் பாடம் ேகடப்தனால் உண்டாவைத�ட
அ�கமான பயேன �ைடத்த�. 

ஜ்வர�ம் கட்� �ம் 

நான் 'கற்�ச ் ெசால்�யாக ெந� நாடக்ள்
இ�க்க�ல்ைல. என்�ைடய �ர��ஷ்டம் இைடேய
��ந்த�. எனக்� ஜ்வர ேநாய் வந்த�. அதேனா�
வ�ற்�ேல கட�் உண்டா� வ�த்தத் ெதாடங்�ய�.
வ�ற்�ப் ேபாக்�ம் உண்டா�ற்�. 

�த�ல் சாதாரணமான ஜ்வரமாக இ�க்�ெமன்�
எண்ணிேனன். என� ெபால்லாத காலம் பலமாக
இ�ந்தைமயால் அ� க�ைமயாகத்தான் இ�ந்த�.
பாடல்கைள எ��வைத�ம் அரங்ேகற்�ைக�ல்
ப�ப்பைத�ம் நான் நி�த்�க்ெகாள்ள
ேவண்�யதா�ற்�. ப�த்த ப�க்ைகயாக இ�ந்ேதன். 

ஆ�ரியர் வ�த்தம் 

என் ஆ�ரியர ் ��ப்ெப�ந்�ைறக்� வந்த� �தல்
உத்ஸாகத்ேதா� இ�ந்தார.் பல அன்பரக்�ைடய
சல்லாப�ம் அங்ேக நைடெபற்� வந்த உபசாரங்க�ேம
அதற்�க் காரணம். �னந்ேதா�ம் காைல �தல் இர�
ெந�ேநரம் வைர�ல் தம்ைமப் பாராட�்ஆதர�
ெசய்ேவா�ைடய ேகாஷ்��னிைடேய இ�ந்�
பழ�யதனால் �ன்பத்ைத உண்டாக்�ம் ேவ� ஞாபகம்
எ�வதற்� ேநர�ல்லாமல் இ�ந்த�. 

இைடேய எனக்� உண்டான ேநாய் அவ�ைடய
அைம�யான மனநிைலையக் கலக்��டட்�. நான், "என்
�ர��ஷ்டம் இப்ப� ேநரந்்த�” என்� நிைனத்ேதன்.
அவேரா, "அரச மரத்ைதப் ��த்த ேபய்,
�ள்ைளயாைர�ம் ��த்த�ேபால என்ைனப் ��த்த
சனியன் என்ைனச ் ேசரந்்தவரக்ைள�ம்
�ன்��த்��றேத" என்� ெசால்� வ�த்த�ற்றார.் 

�ராண அரங்ேகற்றம் நைடெபறாத காலங்களில் என்
அ��ேலேய இ�ந்� கவனித்� வந்தார.் தக்க



ைவத்�யரக்ைளக் ெகாண்� பரிகாரம் ெசய்யச்
ெசான்னார.் அவரப்ால் அன்� ைவத்�ப் பழ�யவ�ம்
அங்ேக ேபா�ஸ் இன்ஸ்ெபக்டர ் உத்�ேயாகத்�ல்
இ�ந்தவ�மா�ய � சடை்டநாத �ள்ைள என்பவர ்�ல
நல்ல ம�ந்�கைள வ��த்� அளித்தார.் ஜ்வரம்
நீங்�னபா�ல்ைல . 

நான் ேநாய்வாய்ப் படட்ைமயால் என் ஆ�ரியர்
ெசால்�ம் பாடல்கைளப் ெபரியண்ணம் �ள்ைள
என்பவர ் ஏட�்ல் எ�� வந்தார.் அரங்ேகற்றம்
நைடெப�ைக�ல் பாடல்கைள வா�க்�ம் பணிையச்
�வ��நாத �ள்ைளயாக மா�ய சேவரிநாத �ள்ைள
ஏற்�க்ெகாண்டார.் 

�ள்ைளயவரக்�க்� என் அெசௗக்�யத்தால்
உண்டான மனவ�த்தம் யாவ�க்�ம் �லப்படட்�.
ஒவ்ெவா� நா�ம் அரங்ேகற்றம் நிகழ்ந்த ெசய்�ையச்
சேவரிநாத �ள்ைள எனக்�ச ் ெசால்வார.்
�ள்ைளயவரக்�ம் ெசால்வ�ண்�. 

ஒ� நாள் � �ப்�ரமணிய ேத�கரிட��ந்�
�ப்�ரமணியத் தம்�ரா�க்� அரங்ேகற்றத்ைதப் பற்�
�சாரித்�த் ���கம் ஒன்� வந்த�. அன்� ஆ�ரியர்
என்னிடம் வந்�, "ஸந்நிதானம் கடட்ைளச ் சா�க்�த்
���கம் அ�ப்� இ�க்�ற�. அரங்ேகற்றத்ைதப் பற்�
�சாரித்��க்�ற�. 'சா�நாைதயர ் ப�ப்ப� உமக்�த்
��ப்�யாக இ�க்�ேம' என்�ம் எ����க்�ற�.
உமக்� ஜ்வரெமன்� ெதரிந்தால் ஸந்நிதானம் �க்க
வ�த்தத்ைத அைட�ம்" என்� ெசால்� இரங்�னார.் 

�ள்ைளயவரக்ளிடம் வந்த �ற� இ� �ன்றாவ�
�ைறயாக ேநரந்்த அெசௗக்�யம். �ன்� அெசௗக்�யம்
ேநரந்்த காலங்கைளக் காட�்�ம் இப்ேபா� ேநரந்்த
காலம் �க�ம் �க்�யமான�. அரங்ேகற்றத்
���ழா�ல் கலந்�ெகாண்� இன்��ம் பாக்�யத்ைத
அ� தைட ெசய்த�. வர வர அந்த அெசௗக்�யம்
அ�கமா�ற்�. ஜ்வர ����னால் �ல சமயங்களில்



நான் ஞாபக�ழந்� மயக்க�ற்�க் �டந்ேதன்.
ஆ�ரிய�க்�ம் �ற�க்�ம் கவைல அ�கமா�ற்�. இனி
அங்ேக இ�ந்தால் எல்ேலா�க்�ம் அெசௗகரியமா
இ�க்�ெமன்பைத உணரந்்த நான் ஆ�ரியரிடம், "என்
ஊ�க்�ப் ேபாய் ம�ந்� சாப்�ட�்க் �ணமான�டன்
��ம்� வ��ேறன்" என்� ெசான்ேனன். 

அைதக் ேகடட்�டன் அவ�க்�த் �க்கம்
ெபாங்�ய�. "பரம�வம் நம்ைம �க�ம் ேசாதைன
ெசய்�றார.் நீர ் ெசௗக்�யமாக இ�க்�ம்ேபா� இங்ேக
இ�ந்� உத� ெசய்��ர.் இப்ேபா� அெசௗக்�யம்
வந்தெதன்� ஊ�க்� அ�ப்��ேறாம்.
அெசௗக்�யத்ைத மாற்�வதற்� நம்மால் ��ய�ல்ைல.
உம்�ைடய தாய்-தந்ைதயர ் என்ன நிைனப்பாரக்ேளா!"
என்றார.் 

"அவரக்ள் ஒன்�ம் நிைனக்கமாடட்ாரக்ள். ஐயா
அவரக்ளின் ேபரன்ைப அவரக்ள் நன்றாகத்
ெதரிந்�ெகாண்��க்�றாரக்ள்" என்� ெசான்ேனன்.
ஆ�ரியர ்என் ேயாசைனைய அங்�கரித்�க் ெகாண்டார்
. 

உத்தமதான�ரத்�ற்�ச ்ெசன்ற� 

தக்க ஏற்பா�கள் ெசய்� என்ைன
உத்தமதான�ரத்�ற்� அ�ப்�னார.் என்�டன்
�ைணயாக ெவண்பாப்�� ேவ�சா�ப் �ள்ைள
என்�ம் மாணாக்கைர வரசெ்சய்தார.் �ப்�ரமணியத்
தம்�ரானிடம் ெதரி�த்� வ�செ்சல�க்காக எனக்�ப்
பத்� �பாய் அளிக்கச ் ெசய்தார.் நான் �ரிவதற்�
மன�ல்லாமேல ஆ�ைடயார ் ேகா�ைல�ட�்
உத்தமதான�ரம் வந்� ேசரந்்ேதன். 

என் தாய்-தந்ைதயார ் உத்தமதான �ரத்�ல்தான்
இ�ந்தனர.் ேகா�ராஜ�ரத்�ல் இ�ந்த 'காத்தான்' என்ற
�றந்த ைவத்�யன், என் ேதக நிைலையப் பாரத்்தான்.
ஜ்வரக் கட�் இ�ப்பதாகச ் ெசால்� ம�ந்�
ெகா�க்கலானான். சங்கத் �ராவகம் என்�ம்



ஒளஷதத்ைதக் ெகா�த்தான். கட�் வர வரக் கைரந்�
வந்த�. ஜ்வர�ம் தணிந்த�. "காத்தான், என்ைன
ேநா�னின்�ம் காத்தான்” என்� ெசால்� அவைன நான்
பாராட�்ேனன். 

��ம்ப நிைல 

� �க வ�ஷம் மா� மாதம் �த�ல் (1874, �ப்ரவரி)
நான் உத்தமதான�ரத்�ற்�ச ் ெசன்ேறன். அங்ேக ஒ�
மாத காலம் ��சை்சப் ெபற்ேறன். �ள்ைளயவரக்ளிடம்
பாடம் ேகடட் �ல்கைளப் ப�த்�க் ெகாண்ேட ெபா��
ேபாக்�ேனன். 

அய�ரக்ளி�ள்ள �ரா�தாரக்ள் என்பா�ம் என்
தந்ைதயாரப்ா�ம் அன்� ைவத்� அ�க்க� ெநல் அ�ப்�
வந்தாரக்ள். ஆ��ம் ��ம்ப காலே�பம் �ரமந்
த�வதாகேவ இ�ந்த�. அதேனா� என் க�யாணத்�ன்
ெபா�ட�் வாங்�ய கடனில் 150 �பாய்
ெகா�க்கப்படாமல் நின்ற�. அந்தத் ெதால்ைல ேவ�,
�ன்பத்ைத உண்டாக்�ய�. உட�ல் இ�ந்த ேநாய் வர
வரக் �ைறந்� வந்தா�ம் உள்ளத்ேத ஏற்படட் ேநாய்
வளரந்்� வந்த�. அ�கா�ம் ��ம்பப் ெபா�ப்ைப
ஏற்�க்ெகாள்ளாமல் நான் இ�ந்� வந்ேதன். என்
தந்ைதயா�ம் வர வர �ரக்� உைடயவரா�னர.் ��ய
தகப்பனாேரா ��ம்ப பாரத்ைதச ் �மக்க இயலாமல்
தத்தளித்தார.் 

"இந்த நிைல�ல் நாம் ஒன்�ம் ெசய்யாமல் இ�ப்ப�
தரம்மன்�" என்� க��ேனன். "இனி, ��ம்பக் கடைனப்
ேபாக்�வ�ல் நம்மால் இயன்றைதச ் ெசய்ய ேவண்�ம்"
என்ற எண்ணம் வ�வைடந்� வந்த�.
"�ள்ைளயவரக்ைள �ட�் வந்ேதாேம; �ண்�ம் அங்ேக
ேபாக ேவண்டாேமா! ��ம்ப பாரத்ைதச ் �மப்ப�
எப்ேபா�ம் இ�க்கேவ இ�க்�ற�. �ள்ைளயவரக்ளிடம்
இ�ந்� கல்� அ���த்� ெப�வதற்�ரிய இந்தச்
சந்தரப்்பத்ைத நாம் �டக்�டா�" என்� ேவெறா�
ேயாசைன ேதாற்�ய�. "நாம் கடனாளி என்றால்



அவரக்�ம் கடனாளியாகத்தாேன இ�க்�றாரக்ள்?
எப்ப�யாவ� கடைன நீக்�க்ெகாண்டால் �ற�
பைழயப�ேய அவரக்ளிடம் ேபாய்ச ் ேசரந்்�
ெகாள்ளலாம். கடைன வளர �டக்�டா�" என்ற
எண்ணேம �ஞ்� நின்ற�. 

நான் அைடந்த ஏமாற்றம் 

ஒ� நாள் உத்தமதான�ரத்���ந்� �ம்பேகாணம்
ெசன்� �யாகராச ெசட�்யாைரப் பாரத்்ேதன். �ண்�ம்
எனக்� ஏேத�ம் உத்�ேயாகம் ேத�த் தர ேவண்�ம்
என்� ெசான்ேனன். அப்ேபா� அவர,் "நான் ஒ� மாசம்
ஓய்ெவ�த்�க் ெகாள்வதாக எண்ணி��க்�ேறன்.
அப்ேபா� என்�ைடய ஸ்தானத்�ல் இ�ந்� ேவைல
பாரப்்�ரா?" என்� ேகடட்ார.் நான் ைதரியமாக,
"பாரப்்ேபன்" என்ேறன். 

"சரி; ேகாபால ராவ் அவரக்ளிடம் ெசால்��ேறன்"
என்� அவர ் ெசான்னார.் நான் அ�ேகட�்ச்
சந்ேதாஷமைடந்ேதன். ஆனால் அந்த ேயாசைன
நிைறேவற�ல்ைல . ேகாபால ராவ், "இவர ் பால்யராக
இ�க்�றார;் �ற� பாரத்்�க்ெகாள்ளலாம்" என்�
ெசால்��டட்ார.் நான் ஏமாற்றமைடந்� ஊ�க்�த்
��ம்� வந்ேதன். 

உத்தமதான�ரத்�ல் இ�ப்பைத�டச ் �ரிய
�ைல�ல் ேபாய் இ�ந்தால் ஆகார �ஷயத்�லாவ�
�ைற�ல்லாமல் இ�க்�ெமன்� க�� நா�ம் என் தாய்-
தந்ைதய�ம் பங்�னி மாதம் அங்ேக ேபாய்ச ்ேசரந்்ேதாம்.
என் ேதக ெசௗக்�யம் இயல்பான நிைலக்�
வராைமயால் எங்ேக�ம் ெசல்வதற்ேகா, ெபா�ள் ேதட
�யல்வதற்ேகா இயல�ல்ைல . "எப்ப�க் கடைனத்
�ரப்்ப�?" என்ற ேயாசைன என்ைனப் பலமாகப் பற்�க்
ெகாண்ட�. 

தந்ைதயார் ��ய உபாயம் 



என் தந்ைதயார ் ஓர ் உபா யம் ெசான்னார.்
"ெசங்கணம் �த�ய இடங்க�க்�ச ் ெசன்� ஏேத�ம்
�ராணப் �ரசங்கம் ெசய்தால் பணம் �ைடக்�ம்;
அதைனக் ெகாண்� கடைனத் �ரத்்�க் ெகாள்ளலாம்"
என்� அவர ்��னார.் அவர ்தம்�ைடய அ�பவத்தால்
அ�ந்த �ஷயம் அ�. தாம் அந்தப் பக்கங்களில்
சஞ்சாரம் ெசய்� கதாப் �ரசங்கங்கள் ெசய்த�ேபால
நா�ம் ெசய்தால் நன்ைம உண்டா�ெமன்� அவர்
நிைனத்தார:் தாம் ெசய்த காரியத்ைத நா�ம்
'வாைழய� வாைழயாகச ்ெசய்ய ேவண்�ெமன்� அவர்
�ன்� எண்ணிய எண்ணம் அப்ேபா� நிைறேவறக்��ம்
என்ப� அவர ்நம்�க்ைக. 

எனக்� அவர ் ��ய� உ�தமாகேவ ேதாற்�ய�.
��ய உத்�ேயாகம் ஒன்ைற வ�த்�ப் ��ய
மனிதரக்�டன் பழ�வைதக் காட�்�ம் பழ�ய இடத்�ல்
பரம்பைரயாக வந்த �யற்��ல் ஈ�ப�வ�
�லபமல்லவா? ெசங்கணம் �த�ய இடங்களில்
உள்ளவரக்ளின் இயல்ைப நா�ம் உணரந்்��ந்ேதன்.
த�ழ் �ல்கைளப் �ரசங்கம் ெசய்தால் �க்க ம�ப்�ம்
ெபா��த��ம் �ைடக்�ம் என்பைத�ம் அ�ேவன்.
ஆ�ள் ��வ�ம் �ராணப் �ரசங்கம் ெசய்�
�ண்ணியத்ைத�ம் �கைழ�ம் ெபா�ைள�ம் ஒ�ங்ேக
ெபறலாம். 

எல்லாம் உண்ைமதான். ஆனால், என்�ைடய த�ழ்க்
கல்� அதேனா� நின்��ட ேவண்�ய�தானா?
�ைடத்தற்கரிய பாக்�யமாகப் �ள்ைளயவரக்�ைடய
அன்ைப�ம் அவர ்�லமாகத் ��வாவ��ைற ஆ�னப்
பழக்கத்ைத�ம் ெபற்ற �ன், அவற்ைற மறந்��ட�் ஊர்
ஊராய் அைலந்� வாழ்வ� நன்றா? இைறவன் இந்த
நிைல�ேல �ட�்��வானா? 

என் மனம் இப்ப�ெயல்லாம் பரந்� �ரிந்� ெசன்�
எண்ண�டட்�. "இப்ேபா� க�த்ைதப் ��த்� இ�க்�த்
�ன்��த்�ம் கடன் ெதால்ைலையத் �ரப்்ப�
�க்�யமான காரியம்" என்ற நிைன�னால்,



ெசங்கணத்�ற்�ப் ேபாகலாெமன்� தந்ைதயாரிடம்
ெசான்ேனன். அவ�க்� உண்டான ��ப்�க்�
எல்ைல�ல்ைல. கடன் �ரவ்தற்� வ� ஏற்படட்ெதன்ப�
மாத்�ரம் அந்தத் ��ப்�க்�க் காரணம் அன்�; தாம்
பழ�ய இடங்கைள �ண்�ம் பாரக்்கலாெமன்ற ஆவேல
�க்�யமான காரணம். 
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தி�வ�ைளயாட� ப�ரச�க� 
நா�ம் என் தந்ைதயா�ம் நிசச்�த்தவாேற ��க

ைவகா� (1873, ஜ�ன் மாதம்) மாத இ���ல் என்
ெபற்ேறாரக்�டன் நான் ெசங்கணத்�ற்�ப் ேபாகப்
�றப்படே்டன். �த�ல் அரி���க்�ச ் ெசன்ேறாம்.
அங்ேக ஒ� ேவைள தங்�ச ் சடேகாப அயங்கா�டன்
ேப�க்ெகாண்��ந்ேதாம். �ள்ைளயவரக்�ைடய
�ஷயங்கைளப் பற்� அவர ் ஆவ�டன் �சாரித்தார.்
அரி��ரில் �ன்� பழ�னவரக்ெளல்லாம் எங்கள்
வரைவ அ�ந்� வந்� பாரத்்�ச ்ெசன்றனர.் 

ெசங்கண நிகழ்ச�்கள் 

�ற�, நாங்கள் �ன்னத்�ன் வ�ேய ெசங்கணம்
ெசன்ேறாம். அங்ேக ��த்தாசல ெரட�்யா�ம் ேவ�
பைழய நண்பரக்�ம் எங்கைளப் பாரத்்� �க்க
ம�ழ்ச�்ைய அைடந்தாரக்ள். ��த்தாசல ெரட�்யார்
என்ைனக் கண்� உள்ளம் �ரித்�ப் ேபானார.் "�ன்னத்�
ஐய�ம் அவர ் �ள்ைள�ம் வந்��க்�றாரக்ள்" என்ற
ெசய்� எங்�ம் பர�ய�. எங்கைள �ன்னேர
அ�ந்தவரக்ள் ஒவ்ெவா�வராக வந்� பாரத்்� அன்�
கனியப் ேப� ம�ழ்ந்தாரக்ள். 

�ன்� அங்ேக தங்���ந்த காலத்�ல் காணாத ஒ�
�ஷயத்ைத அப்ேபா� உணரந்்ேதன். நான்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகடட்வன் என்ப� எனக்�
ஒ� தனிம�ப்ைப உண்டாக்�ய�.
�ள்ைளயவரக்�ைடய கல்�ப் ெப�ைம, க�த்�வம்



�த�யவற்ைறப் பற்� யாவ�ம் கைத கைதயாகப்
ேப�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள். அவரிடத்�ல் தங்க�க்�த்
ெதரிந்த ஒ�வர ் மாணாக்கராக இ�க்�றார ் என்ப�ல்
அவரக்ள் ஒ� ��ப்�ைய�ம் ெப�ைமைய�ம்
அைடந்தாரக்ள். என்�ைடய கல்� அ���த்��ல்
�ரத்ைத உைடயவரக்ளில் அந்தப் �ரேதசத்���ந்த
அன்பரக்ைள�ம் ேசரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

�க்ககம் ேபாய் நல்ல ெபயர ் வாங்�ய ஒ� ெபண்,
�றந்த �ட�்க்� வந்தால் அங்�ள்ளவரக்ள் எவ்வள�
அன்ேபா�ம் ெப�ைமேயா�ம் உபசரிப்பாரக்ேளா
அவ்வள� உபசாரம் எனக்� நடந்த�. நான்
�ள்ைளயவரக்�ைடய ெப�ைமைய எ�த்�ச்
ெசால்�ம்ேபாெதல்லாம் �றந்தவாய் �டாமல் அங்ேக
உள்ளவரக்ள் ேகடப்ாரக்ள். �ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய
�ல்களி��ந்� அரிய பாடல்கைளச ்ெசால்�ப் ெபா�ள்
��ம்ேபா� என் ஆ�ரியர� �லைமைய�ம் நான்
அவரால் ெபற்ற பயைன�ம் உணரந்்� உணரந்்�
ஆனந்தமைடவாரக்ள். 

அதற்��ன் நான் என் தந்ைதயாைரச ் சாரந்்�
நிற்ேபன். வ�பவரக்ெளல்லாம் அவ�க்� உபசாரம்
ெசய்வ�ம் அவர ் இைசப் பாட�்க்கைளக் ேகடப்�மாக
இ�ப்பாரக்ள். அப்ேபாேதா என் தந்ைதயார ் என்ைனச்
சாரந்்� நிற்�ம் நிைல�ல் இ�ந்தார.் என்னிடம்
ேப�வ�ம் என் �லமாக �ஷயங்கைள அ�ந்�
ெகாள்வ�மா�ய காரியங்களில் அன்பரக்ள்
ஈ�படட்னர.் 

"எல்லாம் ெபரிய ஐயர ்ெசய்த �ஜா பலன்" என்� என்
தந்ைதயாைரப் பாராட�் ��க்�ம்ேபா�, அவரக்�க்�
என் தந்ைதயாரிடம் இ�ந்த அன்� ெவளிப்படட்�. 

என் ஆ�ரியர ் இயற்�ய வாடே்பாக்�க் கலம்பகம்
�த�ய �ற் ெசய்�டக்ைள ��த்தாசல ெரட�்யாரிடம்
ெசால்�க் காட�்ேனன். அவர ் ெப�ம் �ைதயைலக்
கண்டவைரப் ேபான்ற ஆசச்ரியத்�டன்



அவற்ைறெயல்லாம் ஏட�்ல் எ��க்ெகாண்டார.்
அவரிடம் நான் காரிைக பாடம் ேகடட்ைத�ம் அப்பாடம்
என் மனத்�ல் ப�ந்��டட்ைத�ம் �ள்ைளயவரக்ளிடம்
ெதரி�த்ேதன் என்பைத அவரிடம் ெசான்ேனன். 

கல்லாடப் பரைீ� 

இவ்வா� த�ழ் �ல் சம்பந்தமான ேபச�்ேல எங்கள்
ெபா�� ேபாய்க்ெகாண்� இ�ந்த�. ஒ� நாள்
ெரட�்யா�ம் நா�ம் ேப�க்ெகாண்��ந்ேதாம்.
அய�ரி��ந்� �ல �த்�வான்கள் அவைரப் பாரக்்க
வந்��ந்தனர.் நாங்கள் ேப�க்ெகாண்� இ�ந்தேபா�
என்ைன வந்தவரக்ள் பாராட�்னாரக்ள். என்ன
காரணத்தாேலா ெரட�்யா�க்�ச ்��� மன ேவ�பா�
உண்டா�ற்�. என்ைன அவரக்�க்� �ன் தைல�னியச்
ெசய்ய ேவண்�ெமன்ற எண்ணம் ெகாண்டார ் ேபா�ம்!
அவர ் ேப�ய ேபச�்�ம் என்ைன இைட�ைடேய ேகடட்
ேகள்�களி�ம் அந்த ேவ�பாடை்ட நான் கண்ேடன். 

அவர ் ��ெரன்� கல்லாடத்ைத எ�த்�க்ெகாண்�
வந்� என்னிடம் ெகா�த்�ச ்�ல பாடல்கைளக் காட�்ப்
ெபா�ள் �றச ் ெசான்னார.் சங்கச ் ெசய்�டக்ள்
வழங்காத அந்தக் காலத்�ல் கல்லாடேம த�ழ்
�த்�வான்களின் �லைமக்� ஓர ் அள� க��யாக
இ�ந்த�. 

'கல்லா டம் கற்றவேரா� ெசால்லாடாேத' என்ற
பழெமா��ம் எ�ந்த�. த�ழ்நாட�்ல் அங்கங்ேக இ�ந்த
�லர ் கல்லாடம் ப�த்��ந்தாரக்ள். ெரட�்யார ் அைதப்
ப�த்தவர.் 

அவர ் என்னிடம் அைதக் ெகா�த்த�டன் அவ�க்�
என்ைன 'மடட்ம் தடட் ேவண்�ெமன்ற எண்ணம்
இ�ப்பதாக அ�ந்�ெகாண்ேடன். நான் அவைரக்
காட�்�ம் கல்��ல் �றந்தவனாகக் காடட் ேவண்�ம்
என்� ��ேத�ம் க�த�ல்ைல. கல்லாடத்ைதப் பாடம்
ேகளா�டட்ா�ம் ��� �ரமப்பட�்க் கவனித்�
ஒ�வா� உைர��ம் சக்� எனக்� இ�ந்த�. ெரட�்யார்



நான் உைர ெசால்வைத ��ம்ப�ல்ைலேய! உைர
�றாமல் இ�ப்பைதத்தாேன ��ம்�னார?் அந்த
��ப்பத்ைத நான் யாெதா� �ர�ம் இன்�
நிைறேவற்�ேனன். 

"எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல " என்� அைம�யாகச்
ெசான்ேனன். அப்ப�க் ��ய �ற�, அதனால் என்
ஆ�ரிய�க்� ஏேத�ம் �ைற வ�ேமா என்� அஞ்�,
"�ள்ைளயவரக்ள் கல்லாடத்ைதப்
ப�ப்�த்��க்�றாரக்ள். நான் இன்�ம் பாடம்
ேகடக்�ல்ைல" என்� ம�ப��ம் ��ேனன். 

இந்த நிகழ்ச�்யால் ெரட�்யா�க்�ம் அங்�
இ�ந்தவரக்ளில் �ல�க்�ம் சந்ேதாஷம் உண்டா�ற்�.
ஆனால், �ல�க்� மாத்�ரம் ெரட�்யாரிடம் அ��ப்�
ஏற்படட்ெதன்� �ற� ெதரிந்� ெகாண்ேடன். 

நீ� இரட்ைடமணிமாைல 

ஆ னா�ம் ெரட�்யா�க்� எங்கள்பால் இ�ந்த அன்�
�ைறய�ல்ைல. அவர ் அக்காலத்�ற் க�ைமயான
ேநாய் ஒன்றால் �க�ம் கஷ்டப்பட�்க்ெகாண்��ந்தார.்
அவ�ைடய �த்த �மாரர ்என்ைன ேநாக்�, "நீர ்�றந்த
சாம்பவ�ைடய �மாரர.் எங்கள் �ல ெதய்வத்�ன்
�ஷயமாகப் ��ய ேதாத்�ரச ் ெசய்�டக்ள் பா�னால்
தகப்பனா�க்� அ��லமாகலாம்" என்� ��னார.்
அவர ் ��ம்�யப�ேய அவரக்ள் �லெதய்வ�ம்
'அ��ைற' என்�ம் ஊரில் எ�ந்த�ளி��க்�ம்
�ரக்்ைக�மா�ய 'நீ�' என்�ம் ெதய்வத்�ன் �ஷயமாக
இரடை்டமணி மாைல பா�ேனன். அ�ல் ஒ� ெசய்�ள்
வ�மா�: 

"கடல்வாய் வ�ம� தாசனர் ேபாற்றக்
க�ன்�க�ம் 

மடல்வாய் சலச மடந்ைதயர் வாழ்ந்த
மணித்த��ன 

அடல்வா ய��ைற ேம�ய நீ� ய�பணிந்ேதார் 



ெகடல்வாய் �ணி�ைனப் ேபாழ்ந்ேத சதா�தங்
�ட்�வேர" 

[அ�தாசனர ் - அ�ரத்த்ைத உணவாக உைடய
ேதவரக்ள். சலசமடந்ைதயர ் தாமைர�ல் வா�ம்
ேத�யரா�ய கைலமக�ம் ��மக�ம். மணித்த��
மாணிக்க ஆசனம். இதம் - நன்ைம .] 

நான் இயற்�ய இரடை்ட மணிமாைலைய
��த்தாசல ெரட�்யார ் �னந்ேதா�ம் பாராயணம்
ெசய்� வந்தார.் நான், அவ�ைடய �ள்ைளக�ள்
இைளயவரக்ளா�ய ெபரியப்�, �ன்னப்� என்�ம்
இ�வ�க்�ம் அவர ் ேகட�்க் ெகாண்டப� ைநடதம்
�த�ய பாடங்கைளக் கற்�த்� வந்ேதன். ேவ� �ல
�ள்ைளக�ம் என்னிடம் பாடம் ேகடட்ாரக்ள். 

காைரக்�ப் �ரயாணம் 

��த்தாசல ெரட�்யா�ைடய �த்த �மாரரா�ய
நல்லப்ப ெரட�்யார ் �ன்ேப எங்களிடம் ��வாசம்
ைவத்�ப் பழ�யவர.் அவ�ம் அக்காலத்�ல் �க்க
ஆதர� ெசய்� வந்தார.் எங்க�க்� ேவண்�ய
ெபா�ள்கைளப் ெபற்�ச ் �கமாக இ�ந்ேதாம். ஆகாரம்
�த�ய �ஷயங்களில் �ைற� இல்லா���ம்
கடைனத் �ரப்்பதற்� ேவண்�ய ெபா��த�
�ைடக்க�ல்ைல. அந்தக் �ைறைய நான் நல்லப்ப
ெரட�்யாரிடம் ெதரி�த்�க் ெகாண்ேடன். அவர ்அ��ல்
உள்ள ஊரா�ய காைரெயன்ப�ல் வாழ்ந்� வந்த
ெசல்வ�ம் தமக்� நண்ப�மா�ய ��ஷ்ணசா�
ெரட�்யார ் என்பவரிடம் எங்க�க்� உத� ெசய்ய
ேவண்�ெமன்� ெசால்�, அவர� உடன்பாடை்டப்
ெபற்� எங்கைளக் காைரக்� அ�ப்�னார.் 

காைர�ல் அவர ் �ன்னப் பண்ைணையச்
சாரந்்தவர.் அவர ் ெத�ங்��ம் த���ம் வல்லவர;்
சாந்தமான இயற்ைக உள்ளவர.் 



எங்க�ைடய கஷ்டத்ைதத் �ரப்்பதற்�
வ�ெயன்னெவன்� அவர ் ஆராய்ந்தார.் �ற�, நான்
���ைளயாடற் �ராணம் வா�ப்பெதன்� ���
ெசய்யப்படட்�. ஊரி�ள்ளவரக்ளிடம் ெதரி�த்� அந்த
�யற்�ைய யாவ�ம் ஆதரிக்�ம்ப� ெசய்தார.் 

�ராணப் �ரசங்கம் 

� ராணம் ஒ� நல்ல நாளில் ஆரம்�க்கப் ெபற்ற�.
என� �தல் �யற்�யாதலால் நான் �க�ம்
ஜாக்�ரைதயாக உபந்யாஸம் ெசய்� வந்ேதன்.
நாள்ேதா�ம் உதயமா�ம் ேபாேத எங்க�க்� ேவண்�ய
அரி� �த�ய உண�ப் ெபா�ள்க�ம், காய்க�க�ம்
வந்���ம். என் தாயார ் அவற்ைறக் கண்� உள்ளம்
�ளிரந்்� ேபாவார.் அேத மா�ரியான உபசாரங்கைள
�ன்� என் தந்ைதயார ் �ரசங்கம் ெசய்த காலத்�ல்
கண்��ந்தா�ம், அைவ நான் சம்பா�த்தைவ என்ற
எண்ணேம அந்தச ் சந்ேதாஷத்�ற்�க் காரணம்.
"�ழந்ைத ைகயால் சம்பா�த்த�" என்� ஒவ்ெவா�
ெபா�ைள�ம் வாங்� வாங்� ைவத்�க் ெகாள்வார.் 

என் தந்ைதயா�ம் கவைல�ன்� ஆனந்தமாகச ்�வ
�ைஜ�ம் ஈ�வரத் �யான�ம் ெசய்�ெகாண்��ந்தார.்
எனக்�ம் கட�ள் இந்த நிைல�ல் ��ம்பத்�க்�
உபேயாகப்ப�ம்ப� நம்ைம ைவத்தாேர" என்ற
எண்ணத்தால் ��ப்��ம் ஊக்க�ம் உண்டா�ன. 

கவைலைய நீக்�ய மைழ 

இ வ்வள� ம�ழ்ச�்க்� இைடேய ஒ� கவைல
எ�ந்த�. நான் �ராணப் �ரசங்கம் ெசய்யத் ெதாடங்�ய
காலத்�ல் அந்தப் �ரேதசங்களில் மைழேய இல்ைல .
அதனால் ��ஜனங்கள் ஊக்கம் இழந்��ந்தனர.்
��ஷ்ணசா� ெரட�்யா�ம் ேவ� �ல�ம்
�ராமத்தாரக்ளிடம் �ரசங்க �ஷயத்ைத எ�த்�ச்
ெசால்� அவரக்ள் அளிக்�ம் ெபா�ைளத் ெதா�த்�ப்
�ராணம் நிைறேவ�ம் காலத்�ல் எனக்� சம்மானம்
ெசய்வதாக எண்ணி��ந்தனர.் மைழ இல்ைலெயன்ற



�ைறயால் அம்�யற்��ல் தைல�ட அவரக்�க்�
�ணி� �றக்க�ல்ைல . �ராணம் ��வ�ம்
நடத்�வதற்�ப் ேபா�ய ஆதர� �ைடக்�ேமா என்ற
சந்ேதகம்�ட உண்டா�ற்�. �னாட�் க�யாணத்ேதா�
நி�த்�க்ெகாள்ளலாம் என்� எண்ணி இ�ந்தாரக்ள். 

�ராணத்�ல் நாட�்ப் படலம் நடந்�
ெகாண்��ந்த�. நான் என்�ைடய இைசப்
ப�ற்�ைய�ம் த�ழ் �ற் ப�ற்�ைய�ம் நன்றாகப்
பயன்ப�த்�ேனன். நான் கற்ற �ல்களி��ந்�
ேமற்ேகாள்கைள எ�த்�ச ் ெசால்�ப் ெபா�ள்
உைரப்ேபன். ேகடப்வரக்ள், "எவ்வள� �ஸ்தகங்கள்
வா�த்��க்�றார!்" என்� ஆசச்ரியப்ப�வாரக்ள். 

என்�ைடய நல் ல��ஷ்டவசமாக ஒ� நாள்
�ரசங்கம் நடந்�ெகாண்��க்ைக�ேல ெப� மைழ
ெபய்� ��ைய�ம் மனிதர ் உள்ளங்கைள�ம்
�ளிர�்த்த�. அதனால் அங்�ள்ளவரக்ள் �ைளக்�ம்
ப�ரில் �ைள� இ�ந்தேதா இல்ைலேயா, நான் ெசய்த
'ெசால்�ழ�ல் ெபரிய லாபம் உண்டா�ற்�.
"���ைளயாடற் �ராணம் ஆரம்�த்ததனால்தான் மைழ
ெபய்த�" என்ற ேபச�் ஜனங்களிைடேய பர�ய�.
எனக்� எ�ரப்ாராதப� ம�ப்� உயரந்்த�. அப்பால்,
�ராணப் �ரசங்கத்ைத நி�த்தேவண்�ம் என்பைத
அவரக்ள் அறேவ மறந்��டட்ாரக்ள். 

�ராணப் �ரசங்கம் ஊரின் இைடேய உள்ள
�ள்ைளயார ் ேகா��ல் நைடெபற்� வந்த�.
�னந்ேதா�ம் இர�ல் ஏ� மணி �தல் பத்� மணி
வைர�ல் நிக�ம். அய�ரக்ளி��ந்� பலர ்வ�வாரக்ள்.
மைழ ெபய்த �ற� வ�பவர ் ெதாைக அ�கமா�ற்�.
ஜனக் �டட்ம் அ�கமாக ஆக நாங்கள் ெபற்ற ஆதர�ம்
���யா�ற்�. 

ேகட்ேபார் 

அ ந்த ஊரில் �னம்மாள் என்ற ெரட�்யார ்�லத்�ப்
ெபண்மணி ஒ�வர ் இ�ந்தார.் அவர ் ேவதாந்த



சாஸ்�ரங்களில் ேதரந்்� அடக்க�ம் ெதய்வ பக்��ம்
உபகார �ந்ைத�ம் உைடயவராக �ளங்�னார.் அவர்
ஒவ்ெவா� நா�ம் தம் �ட�்த் �ண்ைண�ல்
இ�ந்தப�ேய என் �ரசங்கத்ைதக் ேகட�் ம�ழ்ந்�
வந்தார.் அவ�டன் என் தாயா�ம் அங்ேக இ�ந்� ேகட�்
இன்��வார.் �னம்மாள் எங்க�க்�ப் பல வைக�ல்
உத� ெசய்� வந்தார.் 

அக்காலத்�ல் �ம்பேகாணம் மடத்�
�சங்கராசாரிய ஸ்வா�கள் ெப�ம்����க்�
எ�ந்த�ளினார.் அவ�டன் வந்��ந்த சாஸ்�ரிகள்
இ�வர ் காைரக்� வந்��ந்தனர.் அவரக்�ம் �ராணப்
�ரசங்கத்ைதக் ேகட�், "பதத்�க்�ப் பதம் அரத்்தம்
ெசால்� உபந்யாசம் ெசய்�றாேர!" என்�
பாராட�்னாரக்ள். என் இளைம �யற்��ல் உத்ஸாகம்
உண்டாக்க இந்நிகழ்ச�்கெளல்லாம் காரணமா�ன. 

ெபா��ேபாக்� 

பகல் ேவைளகளில் த�ழ் �ல்கைளப்
ப�த்�க்ெகாண்�ம் அன்பரக்ேளா� ேப�க்ெகாண்�ம்
ெபா�� ேபாக்�ேனன். ��ஷ்ணசா� ெரட�்யா�க்�த்
��வாைனக்காப் �ராணத்ைதப் ப�த்� உைர ெசால்�
வந்ேதன். அவர ் ெத�ங்�ல் வல்லவராத�ன்,
அம்ெமா���ள்ள வஸ� சரித்�ரம், ம� சரித்�ரம்
�த�யவற்���ந்� �ல பத்�யங்கைளச ் ெசால்�ப்
ெபா�ள் ��வார.் அவற்�ல் �லவற்ைற அவர்
��ப்பத்�ன்ப�ேய த�ழ்ச ் ெசய்�ளாக
ெமா�ெபயரத்்� அவ�க்�க் காட�்ேவன். அவர ்�க�ம்
சந்ேதாஷமைடவார.் 

அந்த ஊரில் இ�ந்த பரிகாரி ஒ�வன் ேவதாந்த
சாஸ்�ரத்�ல் நல்ல பழக்கம் உைடயவனாக இ�ந்தான்.
அவன் அ�க்க� வந்� ெந�ேநரம் இ�ந்� ேப��ட�்ச்
ெசல்வான். ேவ� ஊரக்ளி��ந்� வ�ம் கனவான்க�ம்
பக�ல் வந்� அன்ேபா� ேப�த் தங்கள் தங்கள் ஊ�க்�
வந்�ேபாக ேவண்�ெமன்� ��ம்�வாரக்ள். 



ெவங்க�ர் 

ெவங்க�ர ் என்�ம் ஊரி��ந்�, தம்� ெரட�்யார்
என்பவர ் ஒ� நாள் வந்��ந்தார.் க�தா ஸாரவ்
ெபௗமரா�ய �ைறமங்கலம் �வப்�ரகாச �வா�கைள
ஆதரித்த அண்ணாமைல ெரட�்யார� பரம்பைர�ல்
�றந்தவர ் அவர.் �வப்�ரகாச �வா�கள்
��ெவங்ைக�லா �த�ய �ரபந்தங்களில்
அவ்�பகாரி�ன� �றப்ைப எ�த்�ச்
ெசால்���க்�றார.் என் பால்ய ப�வத்�ேலேய
�வப்�ரகாச �வா�களிடத்�ல் ம�ப்� இ�ந்தா�ம்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பழ�ய �ற� அ� வரம்�
கடந்ததா�ற்�. ெவங்ைகக் ேகாைவ �த�ய
�ல்கைளப் பாடம் ேகடட்ேபா� என் ஆ�ரியர்
அவ�ைடய �லைமத் �றத்ைத �யந்� பாராட�்வைதக்
ேகட�்க் ேகட�் அத்�ற�யர ் ெப�மாைனத் ெதய்வம்
ேபாலப் பா�க்க ஆரம்�த்ேதன். 

தம்� ெரட�்யார ் ெவங்க�ரக்் ேகா��ல்
அைமந்�ள்ள �ற்ப �ேசஷங்கைள எ�த்�ைரத்தார.்
அண்ணாமைல ெரட�்யார ் பல �ற்�கைளக் ெகாண்�
அக்ேகா�ைல நி��த்தார ் என்�ம், ஒ� நாள் �ற்�யர்
தைலவன் ேவைல ெசய்�ெகாண்� இ�ந்தேபா�
அவைன அ�யாமல் அவ�க்� ெவற்�ைல ம�த்�க்
ெகா�த்தார ் என்�ம், அவ�ைடய உயரந்்த �ணத்ைத
அ�ந்த அவன் அ�வைரக்�ம் கட�்யவற்ைறப் �ரித்�,
�ண்�ம் �றந்த �ற்ப ேவைலப்பா�க�டன்
அைமத்தான் என்�ம் ெசான்னார;் என்ைன
ெவங்க��க்� வந்� ெசல்ல ேவண்�ம் என்� ��னார.்
நான் அங்ஙனம் ெசய்வ�ல் �க்க ஆவல் உள்ளவனாக
இ�ந்�ம், ேபாவதற்� ஓய்ேவ �ைடக்க�ல்ைல. 

ேவதாந்த மடத்�த் தைலவர் 

ஒ� நாள், �ைற�ர ் ேவதாந்த மடத்�த் தைலவர்
காைரக்� வந்� �னம்மாள் �ட�்ல் தங்���ந்தார.் நான்
அவைரப் பாரக்்கச ் ெசன்ேறன். அப்ேபா� அவர,் தம்



மாணாக்கரக்�க்� ேவதாந்த பாடம்
ெசால்�க்ெகாண்��ந்தார.் என்ைனக் கண்ட�டன் தம்
மாணாக்கரக்ளால் என்ைன அ�ந்�ெகாண்� பாடம்
ெசால்வைத நி�த்��ட�்ச ் ��� ேநரம் அன்ேபா�
ேப�க்ெகாண்��ந்தனர.் அந்த மடா�ப� �க்க ம�ப்�ம்
த���ம் உைடயவர.் அவர ் எனக்காகப் பாடம்
ெசால்�யைத நி�த்�ய�ம், என்ேனா�
ேப�ெகாண்��ந்த�ம் உடன் இ�ந்தவரக்�க்�
ஆசச்ரியத்ைத �ைள�த்தன. அவ�ம் �ராணம்
நைடெப�ம்ேபா� வந்� ேகட�்ச ்ெசன்றார.் 

இவ்வா� ஒவ்ெவா� நா�ம் சந்ேதாஷமாகச ்ெசன்�
ெகாண்��ந்த�. 

அத்�யாயம் 60 

அ�ப�� த���த பசி 
ெசங்கணத்���ந்� காைரக்�ப் �றப்ப�ம்ேபா�

��த்தாசல ெரட�்யாரிடம் பாகவதம், கம்ப ராமாயணம்,
��க்ேகாைவயார,் ��க்�றள் ஆ�ய �ஸ்தகங்கைள
இரவலாக வாங்�க்ெகாண்� ேபா��ந்ேதன். பாகவதம்
மாத்�ரம் ஏட�்ப் �ர�யாக இ�ந்த�. காைர�ல் பகல்
ேவைளகளில் அவற்ைற�ம் என்னிட��ந்த ேவ�
�ல்கைள�ம் ப�த்� இன்�ற்ேறன். பாகவதம்
ப�த்தேபா� �தல் ஸ்கந்த�ம் தசம ஸ்கந்த�ம் என்
மனத்ைதக் கவரந்்தன. 

��ஷ்ணசா� ெரட�்யார ்ெத�ங்� பாகவதத்ைதப்
ப�த்� அ��ள்ள �ஷயங்கைளச ் ெசால்வார.் த�ழ்ப்
பாகவதத்��ள்ள �ல சந்ேதகங்கைள அவர ் ��ய
ெசய்�களால் ெதரிந்� ெகாண்ேடன். கம்ப
ராமாயணத்ைதப் ப�க்கப் ப�க்க அ�ல் என் மனம்
ப�ந்� நின்ற�. ���ைளயாடற் �ராணப் �ராணப்
�ரசங்கம் ெசய்�ம்ேபா� இைட�ைடேய
ேமற்ேகாளாகக் கம்ப ராமாயணத்���ந்�
பாடல்கைளச ் ெசால்�ப் ெபா�ள் உைரப்ேபன். இந்தப்



பழக்கத்தால் ராமாயணத்�ல் எனக்� ஊற்றம்
உண்டா�ற்�. என் ஆ�ரியரிடம் �ண்�ம் ேபாய்ச்
ேசரந்்த�டன் எப்ப�ேய�ம் ராமாயணம் ��வைத�ம்
பாடம் ேகட�்�ட ேவண்�ம் என்� �ரம்ானித்�க்
ெகாண்ேடன். 

களத்�ர் �கம்ம�யர் 

�ல நாடக்ளில் அ��ல் உள்ள ஊரக்�க்�ச ்ெசன்�
�ன்ேப பழக்கமானவரக்ைளப் பாரத்்� வ�ேவன். ஒ�
நாள் களத்��க்�ச ் ெசன்ேறன். அங்ேக த�ழ் ப�த்த
�கம்ம�ய வேயா�கர ்�லர ்இ�ந்தனர.் அவரக்ேளா�
ேப�க்ெகாண்� இ�க்ைக�ல் அவரக்�க்� இ�ந்த
த�ழ் அ�மானத்�ன் ���ைய உணரந்்� �யந்ேதன்.
கம்ப ராமாயணம், அரிசச்ந்�ர �ராணம் �த�ய
�ல்களில் பல அரிய பாடல்கைள அவரக்ள் தங்�
தைட�ன்�ச ் ெசால்� ம�ழ்ந்தாரக்ள். பாடல்கைள
அவரக்ள் ெசால்�ம்ேபாேத அவரக்�க்� அப்பாடல்களில்
எவ்வள� ஈ�பா� உண்ெடன்ப� �லப்ப�ம். நான்
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் இ�ந்தைத
அ�ந்தவரக்ளாத�ன் என்பால் வந்� அவரக்ள்
ெமாய்த்�க் ெகாண்டாரக்ள்; ஆ�ரியர ் �கைழ�ம்
க�த்�வ சக்�ைய�ம் ேகட�்க் ேகட�்
ம�ழ்ந்�ேபானாரக்ள். சா�, மதம் �த�ய ேவ�பா�கள்
அவரக்�ைடய த�ழ் அ�பவத்�க்� இைட�றாக
நிற்க�ல்ைல. த�ழ்ச�்ைவைய �கரவ்�ல் அவரக்ள்
உள்ளம் என் உள்ளத்ைதக் காட�்�ம் அ�க
��ரச்�்ையப் ெபற்��ந்த�. 

�ராணப் �ரசங்கம் நடந்த�. நா�க்� நாள்
ஜனங்க�ைடய உத்ஸாக�ம் ஆதர�ம் அ�கமா�ன.
எனக்�ப் �ரசங்கம் ெசய்�ம் பழக்கம் வன்ைம ெபற்ற�.
இந்த நிைல�ல் என் மனம் மாத்�ரம் இைட�ைடேய
வ�த்தமைடந்த�: ஆ�ரியைரப் �ரிந்��ந்த�தான்
அதற்�க் காரணம். 

ஆ�ரிய�க்� எ��ய க�தம் 



� ரிய�ைல���ந்� �றப்படட்ேபாேத
�ள்ைளயவரக்�க்� ஒ� க�தம் எ��ேனன்.
ெசங்கணத்�க்�ப் �றப்ப�ம் ெசய்�ைய அ�ல்
ெதரி�த்��ந்ேதன், காைரக்� வந்த �ற�ம் ஒ� க�தம்
எ��ேனன். அந்தக் க�தத்�ன் தைலப்�ல் ஒ� ெசய்�ள்
எ����ந்ேதன். ���ைளயாடற் �ராணத்�ன்
நிைன� என்�ள்ளத்ேத ப�ந்��ந்த�. அ�ல்
ெசால்வ�வாக � �னாட�்�ம், ெபா�ள் வ�வாக �
�ந்தேரசக் கட��ம் எ�ந்த�ளி��ப்பதாகச்
ெசால்லப்பட�் இ�க்�ற�. ெசால்�ம் ெபா��ம்
ஒ�ங்ேக ேதாற்�ய� ேபான்ற வ�வத்ேதா�ம்
அவ்��வர ்��நாமங்க�ம் இையந்த '�னாட�் �ந்தரம்'
என்ற ெபயேரா�ம் �ளங்�பவர ்ஆ�ரியர ்என்ற க�த்�,
நான் எ��ய ெசய்�ளில் அைமந்��ந்த�. 

�ரி�த் �ன்பம் 

என் க�தத்�ல் நான் ���ைளயாடற் �ராணம்
வா�த்� வ�வதாக�ம், �ைர�ல் ��த்�க்ெகாண்�
பாடம் ேகடக் வர எண்ணி இ�ப்பதாக�ம்
எ����ந்ேதன். ஆ�ரியர ் �ைடக் க�தம் எ��வார்
என்� எ�ரப்ாரத்்ேதன். அவரிட��ந்� ஒ� க�த�ம்
வர�ல்ைல . நான் பல மாதங்கள் �ரிந்��ப்பதனால் என்
ேமல் ேகாபம் ெகாண்டாேரா அல்ல� நான் வ�வதாக
எ����ந்தைத அவர ் நம்ப�ல்ைலேயா என்�
எண்ணலாேனன்.       

நான் ஆ�ரியைரக் கண்ட �தல் நாளில்,
"எவ்வளேவா ேபரக்ள் வந்� ப�க்�றாரக்ள். �ல காலம்
இ�ந்��ட�்ப் ேபாய் ���றாரக்ள்" என்� அவர்
ெசான்ன� என் நிைன�க்� வந்த�. "அவ்வா�
ேபானவரக்ளில் என்ைன�ம் ஒ�வனாகக்
க���டட்ாரக்ேளா!" என்� நிைனத்தேபா� எனக்�
இன்னெதன்� ெசால்ல ��யாத �க்கம் எ�ந்த�. "நாம்
இங்ேக வந்த� �ைழ. அவரக்ைளப் �ரிந்� இவ்வள�
மாதங்கள் தங்���ப்ப� உண்ைம அன்�க்� அழகன்�"
என்� எண்ணிேனன். இந்த எண்ணம் என் மனத் �ல்



உண்டாகேவ காைர�ல் நிகழ்ந்த �ரசங்கம், அங்�
உள்ளவரக்ள� அன்�, இயற்ைகக் காட�்கள்
எல்லாவற்ைற�ம் மறந்ேதன். என்ன இ�ந்� என்ன!
ஆ�ரியர ் அன்� இல்லாத இடம் ெசாரக்்கேலாகமாக
இ�ந்தால்தான் என்ன? ஆ�ரியர ் �ரிவா�ய ெவப்பம்
அந்த இடத்ைதப் பாைலவனமாக்��டட்�. 

�ற்�க்கணக்கானவரக்ள் அன்�, ைவத்�ப்
பழ�னா�ம் அந்த ஒ�வர ்இல்லாத �ைறேய ெபரிதாக
இ�ந்த�. எல்ேலா�க்�ம் �ன்ேன உயரந்்த ஸ்தானத்�ல்
இ�ந்� �ரசங்கம் ெசய்தேபா��ம் என் ஆ�ரிய�க்�ப்
�ன்ேன ஏ�ம் எ�த்தாணி�மாக நின்� அவர ் ஏவல்
ேகட�் ஒ��வ�ல் இ�ந்த இன்பத்ைதக் காட�்�ம் அ�
ெபரிதாகத் ேதாற்ற�ல்ைல. 

"�ைர�ல் �ராணத்ைத ��த்�க்ெகாண்�
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ேபாகேவண்�ம்" என்� என்
தந்ைதயாரிடம் ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன். 

அவர ்இன்�ம் �ல மாதங்கள் அங்ேக தங்���க்க
ேவண்�ெமன்� ��ம்�னார.் என்�ைடய கல்�, அந்த
அள�ேல என் �வனத்�ற்�ப் ேபா�மான� என்��ட
அவர ் எண்ணி��க்கலாம். என் க�த்ைத அவர்
ம�க்க�ம் இல்ைல ; அங்�கரிக்க�ம் இல்ைல . 

�ரசங்க நி�த்தம் 

���ைளயாடல் ஒ�வா� நிைறேவ�ய�. ஒ�
�ராணம் ��� ெபற்றால், கைட� நாளன்� ெபரிய
உத்ஸவம் ேபாலக் ெகாண்டா�ப் �ராணிக�க்�
எல்ேலா�ம் சம்மானம் ெசய்வ� வழக்கம். காைர��ம்
அய�ரக்ளி�ம் உள்ளவரக்ள் தங்கள் தங்களால்
எவ்வள� உபகாரம் ெசய்ய ���ேமா அவ்வளைவ�ம்
ெசய்யச ் �த்தமாக இ�ந்தாரக்ள். ��ஷ்ணசா�
ெரட�்யார ் எல்ேலாரிட��ந்�ம் ெபா�ள் ெதா�த்�
வந்தார.் �ற்�ம் ெதா�ப்பதற்�ச ் �ல �னங்கள்
ெசன்றன. அதனால் �ராணத்�ல் கைட�ப் படலத்ைத
மட�்ம் ெசால்லாமல் அதற்� �ன்�ள்ள படலம் வைர�ல்



நான் ெசால்� ��த்த�ற� �ல நாள் �ரசங்கம்
நின்��ந்த�. 

�ரயாணம் 

�ள்ைளயவரக்ள் க�தம் எ�த�ல்ைலேய என்ற
கவைல, என் மனத்ைத உ�த்�க் ெகாண்ேட இ�ந்த�.
�ரசங்கத்ைதச ் �ல நாடக்ள் நி�த்�ம் சந்தரப்்பம்
ேநரந்்த�டன், ஆ�ரியைரப் ேபாய்ப் பாரத்்� வர
அ�தான் சமயம் என்� எண்ணி, என் தாய் தந்ைதயைரக்
காைர�ேல �ட�்�ட�் நான் ��வாவ��ைறக்�ப்
�றப்படே்டன். என் ேவகத்ைதக் கண்ட என் தந்ைதயார்
என்ைனத் த�க்க�ல்ைல. "ேபாய்ச ்�க்�ரம் வந்� ��;
�ராணப் �ரத்்�ைய அ�க நாள் நி�த்�ைவக்கக்�டா�"
என்� ெசால்� அ�ப்�னார.் 

'அங்ேக இல்ைல' 

என்ைறக்�ப் �றப்படே்டன், எப்ப� நடந்ேதன்
�த�யைவகளில் எ��ம் ஞாபகத்�ல் இல்ைல .
ஆேவசம் வந்தவைனப்ேபால காைர�ல் �றப்படட்வன்
��வாவ��ைறக்� வந்�தான் நின்ேறன்.
��வாவ��ைற எல்ைலைய ��த்தேபா�தான் என்
இயல்பான உணர�் எனக்� வந்த�. ேநேர மடத்�க்�ச்
ெசன்ேறன். �த�ல் ஓர ்அன்பர ்என்ைனக் கண்ட�ம் என்
ே�ம சமாசாரத்ைத �சாரித்தார.் நான் அவ�க்�ப்
ப�ல் ெசால்ல�ல்ைல. "�ள்ைளயவரக்ள் எங்ேக
இ�க்�றாரக்ள்?” என்� அவைர �சாரித்ேதன். 

"அவரக்ள் இங்ேக இல்ைல " என்� ப�ல் வந்த�.
எனக்�த் ��க்�டட்�. அ�த்தப� ஒ� தம்�ராைனக்
கண்ேடன். அவர ்என்ேனா� ேப�வதற்� �ன்ேப அவைர,
"�ள்ைளயவரக்ள் எங்ேக?" என்� ேகடே்டன். "அவரக்ள்
அம்ப�க்�ப் ேபா��க்�றாரக்ள்" என்� அவர்
ெசான்னார.் 

பத்� மாதங்க�க்� ேமலாக நான்
�ரிந்��ந்தைமயால் என்ைனக் கண்டவரக்ெளல்லாம்



என் ே�ம சமாசாரத்ைதப் பற்� �சாரித்தாரக்ள்.
�மாரசா�த் தம்�ராைனக் கண்ேடன். அவர்
�ள்ைளயவரக்ள் ��ப்ெப�ந்�ைற�ல் இ�ந்தேபா�
இயற்�ய ேசக்�ழார ் �ள்ைளத் த�ைழப் �ரசங்கம்
ெசய்�ெகாண்��ந்தார.் ��ப்ெப�ந்�ைற�ல்
அரங்ேகற்றம் நிைறேவ�ய�டன் ஆ�ரியர்
��க்ேகாடை்ட �த�ய பல ஊரக்�க்�ச ் ெசன்றன
என்�ம், அப்பால் ��வாவ��ைறக்� வந்தார ் என்�ம்,
பவ வ�ஷம் பங்�னி மாதம் அவ�க்� ஷஷ்�யப்த
�ரத்்� �கச ் �றப்பாக நைடெபற்ற� என்�ம்
ெசான்னார.் ஒ� வாரத்�ற்� �ன்�தான் அம்பரப்்
�ராணம் அரங்ேகற்�ம் ெபா�ட�் ஆ�ரியர்
அத்தலத்�ற்�ச ்ெசன்றனெரன்�ம் அ�ந்ேதன். அ�ந்த�
�தல் எனக்�த் ��வாவ��ைற�ல் இ�ப்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல. அம்பைர ேநாக்�ப் �றப்படே்டன். 

அம்பைர அைடந்த� 

காைல�ல் �றப்பட�்ப் �ற்பகல் ஒ� மணி
அள�க்� அம்பைர அைடந்ேதன். வ��ல்
ேவ�ப்�ள்ைள என்ற கனவான் எ�ரப்்படட்ார.் அம்பரப்்
�ராணம் ெசய்�த்தவர ் அவேர. அவரிடம்
�ள்ைளயவரக்ைளப் பற்� �சாரித்ேதன்.
�ள்ைளயவரக்ள் ெசாரக்்க�ர மடத்�ல் தங்� இ�ப்பதாக
அவர ் ெசால்லேவ, நான் அவ்�டத்�ற்�ப் ேபாேனன்.
அங்ேக என் ஆ�ரியர ் மத்�யான்ன ேபாஜனம் ெசய்த
�ற� வழக்கம்ேபால் நித்�ைர ெசய்�ெகாண்��ந்தார.் 

காைல �தல் ஆகாரம் இல்லாைமயா�ம்
ெந�ந்�ரம் நடந்� வந்தைமயா�ம் எனக்� �க்க
ப��ம் ேசார�்ம் இ�ந்தன. ஆனால், ஆ�ரியைரக் கண்�
ேபச ேவண்�ெமன்ற ப�, அவற்ைற �� நின்ற�.
என்ைன வ��ல் சந்�த்த ேவ�ப்�ள்ைள என்
ேதாற்றத்���ந்� நான் ஆகாரம் ெசய்ய�ல்ைல என்�
அ�ந்� உடேன தம் காரியஸ்தர ் ஒ�வரிடம் ெசால்�
நான் ஆகாரம் ெசய்வதற்�ரிய ஏற்பாடை்டச்
ெசய்��டட்ார.் அந்தக் காரியஸ்தர ் என்னிடம் வந்�,



'ேபாஜனம் ெசய்� ெகாண்� �ற� �ள்ைளயவரக்ேளா�
ேபசலாம்' என்� ெசான்னார.் எனக்� ஆகாரத்�ல் �த்�
ெசல்ல�ல்ைல. �ள்ைளயவரக்ேளா� ஒ�
வாரத்்ைதயாவ� ேப��ட�்த்தான் சாப்�ட
ேவண்�ெமன்ற உ���டன் இ�ந்ேதன். 

"�ரிந்தவர் ��னால்" 

ஆ�ரியர ் ��த்�க் ெகாண்டார.் அவ�ைடய
�ளிரந்்த அன்�ப் பாரை்வ என் ேமல் ��ந்த�. 

"சா�நாைதயரா?" 

"ஆம்." 

அப்பால் �ல நி�ஷங்கள் இ�வ�ம் ஒன்�ம்
ேபச�ல்ைல ; ேபச ��ய�ல்ைல . கண்கள் ேப�க்
ெகாண்டன. என் கண்களில் நீரத்்�ளிகள் �தந்�
பாரை்வைய மைறத்தன. 

*ெசௗக்�யமா?" என்� ஆ�ரியர ்ேகடட்ார.் 

*ெசௗக்�யம்" என்ேறன். நான் ஒ� �ற்றவாளிையப்
ேபாலத் �னமான �ர�ல் ப�ல் ெசான்ேனன். 

*அ�க நாள் ேபாய் இ�ந்��ட�்ேர!" என்� ஆ�ரியர்
ெசான்னார.் | 

அதற்� நான் என்ன ப�ல் ெசால்ேவன்! ��ம்பக்
கஷ்டத்தால் அவ்வா� ெசய்ய ேநரந்்த� என்�ம்,
ஒவ்ெவா� நா�ம் அவைர நிைனந்� நிைனந்�
வ�ந்�ேனன் என்�ம் ெசான்ேனன், 

"இவர ்இன்�ம் சாப்�ட�ல்ைல" என்� காரியஸ்தர்
இைடேய ெதரி�த்தார.் நான் சாப்�ட�ல்ைல என்ப�
அப்ேபா�தான் எனக்� ஞாபகம் வந்த�. 

*சாப்�ட�ல்ைலயா! �ன்ேப ெசால்லக் �டாதா?
�த�ல் ேபாய்ச ் சாப்�ட�் வா�ம்" என்� ஆ�ரியர்
கடட்ைள�டட்ார.் ேபாய் �ைர�ல் ேபாஜனத்ைத
��த்�க் ெகாண்� வந்ேதன். 



�ற� இ�வ�ம் ேப�க்ெகாண்ேட இ�ந்ேதாம். பத்�
மாதங்களாக அடக்� ைவத்��ந்த அன்�, கைர �ரண்�
ெபாங்� வ�ந்த�. என் உள்ளத்ேத இ�ந்த ப� ஒ�வா�
அடங்�ய�. ஆ�ரியர ் கடன் ெதால்ைல���ந்�
நீங்க�ல்ைல என்� நான் ெதரிந்�ெகாண்ேடன். அம்பரப்்
�ராணம் அரங்ேகற்ற வந்ததற்� அங்ேக ெபா��த�
ெபறலாெமன்ற எண்ணேம காரணம் என்� ஊ�த்�
உணரந்்ேதன். 

அவர� கஷ்டம் 

கா ைர��ம் அய�ரக்ளி�ம் உள்ள
அன்பரக்�ைடய உத்தம �ணங்கைள நான் எ�த்�ச்
ெசான்ேனன். ஆ�ரியர ்கவனத்�டன் ேகடட்ார.் அவ�க்�
என்ன ேதான்�ற்ேறா ெதரிய�ல்ைல . ��ெரன்�, "நான்
அங்ேக வரலாமா?" என்� ேகடட்ார.் அைதக் ேகடட்�ம்
எனக்�த் ��க்ெகன்ற�. அவ�க்� இ�ந்த கஷ்டம்,
"எங்காவ� உபகாரம் ெசய்பவரக்ள் இ�க்�றாரக்ளா?"
என்� எண்ணச ்ெசய்த� ேபா�ம். 

"ஐயா அவரக்ள் அங்ேக வ�வதாக இ�ந்தால்
எல்ேலா�ம் தைலேமல் ைவத்�த் தாங்�வாரக்ள். அங்ேக
உள்ளவரக்ளில் ெப�ம்பாேலார ்ஏைழகளாக இ�ந்தா�ம்
அவரக்�ைடய அன்�க்� இைணயாக எந்தப் ெபா��ம்
இல்ைல. ��த்தாசல ெரட�்யார ் �த�ய ெசல்வரக்ள்
ஐயா அவரக்ைளப் பாராமல் இ�ந்தா�ம் ஐயா
அவரக்ளிடம் பக்��ம் பாடம் ேகடக் ேவண்�ெமன்�ம்
ஆவ�ம் உைடயவரக்ளாக இ�க்�றாரக்ள். ஐயா
அவரக்ளின் ெபயைரச ் ெசால்�த்தான் நாங்கள்
�ைழத்� வ��ேறாம்" என்ேறன் நான். 

தலச ்�றப்�கள் 

அன்� மாைல, �ள்ைளயவரக்ள் என்ைன
அத்தலத்��ள்ள �வாலயத்�ற்� அைழத்�ச ்ெசன்றார.்
அங்ேக உள்ள �ரத்்�கைள�ம் �ரத்்தங்கைள�ம் பற்�ய
ெசய்�கைள எ�த்�ைரத்தார.் �வெப�மான்
எ�ந்த�ளி�ள்ள ஆலயம் ேகாசெ்சங்கட ் ேசாழரால்



கடட்ப்ெபற்றெதன்�ம், ேதவாரத்�ல் அதைனப்
�லப்ப�த்�ம் ��ப்� இ�க்�றெதன்�ம் ��னார.்
�வாகரத்�ல் பாராடட்ப் ெப�பவ�ம் ஔைவயாரால்
�கழப்ப�பவ�மா�ய ேசந்தன்' என்�ம் உபகாரி
வாழ்ந்� வந்த� அவ்�ேர என்� ெதரிந்� ெகாண்ேடன். 

பாடம் ேகட்ட�ம் ெசால்�த�ம் 

அம்பரில் �ல �னங்கள் ஆ�ரியரிடம் �ல
�ல்கைளப் பாடம் ேகடே்டன். அம்பரப்் �ராண
அரங்ேகற்றம் அப்ேபா� ஆரம்பமாக�ல்ைல . ஆதலால்
இைடேய ஆ�ரிய�டன் ெகாங்�ராயநல்�ர,்
ெசாரக்்க�ரம் என்�ம் ஊரக்�க்�ப் ேபாய் வந்ேதன்.
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகடட்ேதா�
ேவ�ப்�ள்ைள�ன் தம்�யா�ய �ழந்ைதேவ�ப்
�ள்ைளக்�ச ் ேசக்�ழார ் �ள்ைளத்த��ம்,
���ைடம���லா�ம் பாடம் ெசான்ேனன். 

நான் பாடம் ெசால்�ைக�ல் கவனித்த ஆ�ரியர,்
"சா�நாைதயர ்�ராணப் �ரசங்கம் ெசய்த பழக்கத்தால்
நன்றாக �ஷயங்கைள �ளக்��றார"் என்� அ��ல்
இ�ந்தவரக்ளிடம் ��னார.் 

�ைடெபற்� �ண்ட� 

அம்பரில் பத்� நாடக்ள் தங்���ந்ேதன். அப்பால்,
"நான் காைரக்�ப் ேபாய்ப் �ராணத்ைதப் �ரத்்�
ெசய்�ெகாண்� வந்����ேறன்" என்� ஆ�ரியரிடம்
ெசான்ேனன். அவ�க்� �ைட ெகா�க்க மனம்
வர�ல்ைல ; என் �ரயாணத்ைதத் த�க்க�ம்
மன�ல்ைல . "சரி, ேபாய் வா�ம்; �க்�ரம் வந்���ம்"
என்றார.் அன்��ம் "வ�ச ் ெசல�க்�
ைவத்�க்ெகாள்�ம்" என்� என் ைக�ல் ஒ� �பாைய
அளித்தார.் �ற� காைரக் ��ஷ்ணசா� ெரட�்யா�க்�,
"சா�நாைதயைரக் ெகாண்� �ராணத்ைத �ைர�ல்
நிைறேவற்�த் தாம�க்காமல் அ�ப்� ��க" என்� ஒ�
க�தம் எ��க் ெகா�த்தார.் வழக்கம்ேபால் அதன்



தைலப்�ல் ��ஷ்ணசா� ெரட�்யார ் �ஷயமாக ஒ�
பாடைல இயற்� எ���த்தார.் 

நான் அவைரப் �ரிதற்� மன�ல்லாமேல
�ைடெபற்�க் காைர வந்� ேசரந்்ேதன். 
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ப�ரச�க ஸ�மான� 
கா ைரக்� வந்த�டன் ���ைளயாடற் �ராணப்

�ரசங்கத்ைதப் �ரத்்� ெசய்�ம் �ஷயத்�ல் எனக்�
ேவகம் உண்டா�ற்�. "இன்�ம் ெகாஞ்ச நாள்
ெபா�த்தால் அ�கத் ெதாைக ேச�ம்" என்� �லர்
��னர.் "�ைடத்த மட�்ம் ேபா�மான�" என்�
��ஷ்ணசா� ெரட�்யாரிடம் ெசான்ேனன். 

�ள்ைளயவரக்ள் தமக்� எ��ய க�தத்ைதக் கண்�
அவர ்அளவற்ற ஆனந்தம் அைடந்தார.் அவர ்�ஷயமாக
அப்�லவர�்ரான் எ����ந்த பாடை்டப் ப�த்�ப்
ப�த்�ப் ெபறாத ேப� ெபற்றவைரப் ேபாலானார.்
"உங்க�ைடய சம்பந்தத்தால் அம்மகா க���ைடய
��வாக்கால் பாடப் ெபற்ற பாக்�யத்ைத அைடந்ேதன்.
நான் எங்ேக! அவரக்ள் எங்ேக! �ன்� ெதரியாதவரக்ளாக
இ�ந்�ம் என்ைன ஒ� ெபா�ளாக எண்ணி இைத எ��
இ�க்�றாரக்ேள! அந்த மகாைன ேநரில் தரி�த்�
ம�ழ்��ம் சமய�ம் �ைடக்�மா?" என்� ��ப்
பாராட�்னார.் 

��ஷ்ணசா� ெரட்�யார் அன்� 

அ�தான் சமயெமன்� எண்ணிய நான், "அவரக்ள்
என்ைன �ைர�ல் வந்���ம்ப�
கடட்ைள�ட�்�க்�றாரக்ள். உங்க�க்� எ��ய
க�தத்��ம் அைதத்தான் வற்��த்���க்�றாரக்ள்"
என்ேறன். �ள்ைளயவரக்ள் தம்ேமல் ஒ� பாடல்
எ���ப்பைத�ம் தமக்�க் க�தம் எ����ப்பைத�ம்
எண்ணி எண்ணி �ம்�தம் அைடவ�ேலேய அவர்



கவனம் ெசன்��ந்த�: அந்தக் க�தம் எதன் ெபா�ட�்
எ�தப் ெபற்றெதன்பைத அவர ்ேயா�க்க�ல்ைல. நான்
எ�த்�ச ் ெசான்னேபா� ெரட�்யார ் தரம்சங்கடத்�ல்
அகப்படட்ார.் 

"நீங்கள் அவ�யம் அங்ேக ேபாக ேவண்�மா?
இங்ேகேய இ�ந்� இராமாயணம், பாகவதம்
�த�யைவகைள�ம் �ரசங்கம் ெசய்� வந்தால்
எங்களால் இயன்ற உபகாரங்கைளச ்ெசய்� வ�ேவாம்.
ஒ� கவைல�ம் ஏற்படாமல் பாரத்்�க் ெகாள்�ேறாம்.
நீங்கள் �ள்ைளயவரக்ளிடம் அ�க்க� ேபாய்ச ் �ல
நாடக்ள் இ�ந்� வரலாம். நாங்க�ம் வந்� அவரக்ைளக்
கண்� ேகட�்க்ெகாள்�ேறாம். அவரக்ைளேய இங்ேக
அைழத்�வந்� �ல காலம் இ�க்கச ் ெசால்�
உபசாரங்கள் ெசய்� அ�ப்ப எண்ணி��க்�ேறாம்.
நீங்கேளா இனிேமல் �ரமமாக இல்லறத்ைத நடத்
தேவண்�ய நிைல�ல் இ�க்��ரக்ள். இங்ேக நீங்கள்
எல்லா�தமான ெசௗகரியங்கைள�ம் அைடயலாம்.
உங்கள் தகப்பனா�க்�ம் �க�ம் ��ப்�யாக இ�க்�ம்.
இ� நான் மாத்�ரம் ெசால்வதன்�. �ரசங்கம் ேகடக்
வ�பவரக்ள் எல்ேலா�க்�ம் உங்கைள இங்ேக
இ�க்�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ெமன்ற அ�ப்ராயம்
இ�க்�ற�. அ�த்தப� என்ன ப�க்கப்ேபா�றாெரன்�
எல்ேலா�ம் என்ைன ஆவலாகக் ேகட�்றாரக்ள்" என்�
அவர ்ஒ� �� �ரசங்கம் ெசய்தார.் 

“நம்�ைடய தந்ைதயார ் எைத ��ம்��றாேரா
அதற்� அ��ணமாக அல்லேவா இ�க்�ற� இந்தப்
ேபச�்? இவரக்�ைடய அன்� நமக்� ஒ� தைடயாக
நிற்�றேத!" என்� எண்ணிச ்��� த�மா�ேனன். �ற�,
"உங்க�ைடய அன்ைப நான் மறக்கமாடே்டன். இன்�ம்
�ல காலம் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ேபாய் இ�ந்� பாடம்
ேகட�்ப் �ன்� இங்ேகேய வந்����ேறன். 

நான் இன்�ம் பால்யன்தாேன? நான் கற்�க்ெகாள்ள
ேவண்�யவற்ைற இப்ேபா� கற்�க்ெகாள்ளா �டட்ால்
�ற� வ�த்தமைட�ம்ப� ேந�ம். �ள்ைளயவரக்�ைடய



ெப�ைம உங்க�க்�த் ெதரியாததன்�. அவரக்ளிடம்
பாடம் ேகட�்ம் பாக்�யம் �ைடத்��க்�ம் ேபா� அைத
இைடேய ந�வ��வ� த�மமா? என்�ைடய
நன்ைமைய ��ம்�பவரக்ளில் நீங்கள் �க�ம்
�க்�யமானவரக்ள். உங்க�ைடய ��ப்பத்ைத நான்
�றக்கணிப்பதாக எண்ணக்�டா�. உங்கள் ��ப்பத்ைத
நிைறேவற்�ம் சந்தரப்்பம் எப்ப��ம் �ைடக்�ம்.
ஆனால், என் ��ப்பம் நிைறேவ�வதற்� இ�தான்
சமயம்" என்� அவரிடம் ெசான்ேனன். 

ெரட�்யா�க்� �ைட ெசால்ல ஒன்�ம்
ேதான்ற�ல்ைல. *அப்பால் உங்கள் இஷ்டம். நீங்கள்
ெசால்வ��ம் நியாயம் இ�க்�ற�" என்�
ஒப்�க்ெகாண்டார.் 

�ராணப் �ரத்்� 

���ைளயாடற்�ராணம் �ரத்்� ெசய்�ம்ெபா�ட�்
ஒ� நல்ல நாள் ��ப்�டப்படட்�. அப்�ராணத்�ல்
இ��ப் படலமா�ய 'அ�சச்ைனப் படலத்�ல் ஒ� ப��
�ன்ேப நைடெபற்ற�. �ற்ப��ையச ் ெசால்�ப்
�ரசங்கத்ைத நிைறேவற்ற ேவண்�ம். 

��ப்�டட் �னத்�ல் ஊர ் ��வ�ம்
ெப�ங்�டட்மாக இ�ந்த�. �ரசங்கம் ெசய்� வந்த
�ள்ைளயார ் ேகா��க்� �ன் இ�ந்த பந்தைலப்
�ரித்� ஒ� ெபரிய பந்தல் ேபாடட்ாரக்ள். வாைழ, க��,
�ந்தற்பைன, இளநீரக்் �ைல, மா�ைலத் ேதாரணங்கள்,
ேதரச் ் �ைலகள் �த�யவற்ைறக் கட�்ப் பந்தைல
அலங்கரித்தாரக்ள். ஒ� ெபரிய ���ழா நாைளப்ேபால
எல்ேலா�ம் உத்ஸாகத்ேதா� இ�ந்தாரக்ள். மாைல�ல்
�ன் ேநரத்�ேல �ரசங்கம் ெதாடங்கப் ெபற்ற�.
இப்�ராணத்ைதக் ேகட�் வந்த வ�ஷ்டர ் �த�ய
ரி�கள் பலர ் பல �வஸ்தலங்கைளத்
தரி�த்�க்ெகாண்� ம�ைரைய அைடந்� �
ேசாம�ந்தரக் கட�ைள வ�பட�்ப் ��த்தனெரன்ற
ெசய்� அ�சச்ைனப் படலத்�ல் உள்ள�. அம்�னிவரக்ள்



�ைச ெசய்த �ற� ெசாக்கநாதப் ெப�மாைனத்
��ப்பதாக அப்படலத்�ன் இ���ல் ஒ� ப��
இ�க்�ற�. அப்ப���ல் அக்கட�ளின் அ�பத்�
நான்� ���ைளயாடல்க�ள் �க்�யமானைவ ஓைசச்
�றப்�ைடய ெசய்�டக்ளில் ெதா�த்�ச ் ெசால்லப்
ெபற்��க்�ன்றன. 

"ப�ெயா� பாச மா�ெகட வாச வன்ெசய்பணி 

ெகாண்ட வண்டசரணம் 

வ�ப� ெதாண்டர் ெகாண்டநிைல கண்�
ெவள்ளிமணி 

மன்� ளா�சரணம் 

ெச�யன்� ளிந்� டாதப� மா� யாடல்ெதளி 

�த்த ேசா�சரணம் 

எ�கடல் �� மா��டன் மாம னாட�ைச 

�த்த வா�சரணம்" 

என்ப� அப்ப���ல் �தற்பாட�். இவ்வா� ஆ�
பாடல்கள் வ��ன்றன. அசெ்சய்�டக்ைள ெவவ்ேவ�
ராகத்�ல் பா�ப் ெபா�ள் ெசால்�ம்ேபா� �ன்�
�ரிவாகச ் ெசான்ன ���ைளயாடல்களின்
ஞாபகத்�னா�ம், பாடல்களின் இன்ேனாைசயா�ம்
யாவ�ம் மனங்க�ந்� உ��னர.் 

�ரத்�யட்ச அகத்�யர் 

இவ்வா� �னிவர ் �� ெசய்யச ் ேசாம �ந்தரக்
கட�ள் �ரசன்னமா� அவரக்ைள ேநாக்�,
"உங்க�ைடய ேதாத்�ரம் நமக்� ஆனந்தத்ைத
அளித்த�" என்� ��வாய் மலரந்்த�ளினார.் இந்த
�ஷயத்ைதக் ��ம் பாடல் வ�மா�: 

"எனத்��த்த வ�ட்டா� ���கைளக்
���னிைய 



எ�ேத னபீ 

 வனத்�ைற�ஞ் �வெப�மா னி�ங்கத்�ன்
�ரத்்�யாய் 

வந்� ேநாக்�சப் 

�னத்�ைனெவன் றகந்ெதளிந்�ர் நீரெ்சய்த
�ைச�� 

ெதய்வத் தானம் 

அைனத்��க்� மைனத்��ரக்்� நிைறந்�
நமக் 

கானந்தம் 

ஆ�ற் றன்ேற " 

[���னி = அகத்�ய �னிவர.் நீபவனம் = கடம்பவனம்;
ம�ைரக்� ஒ� ெபயர.் �ரத்்�யாய் =
����வ�ைடயவரா�. ெதய்வத் தானம் =
ே�த்�ரங்கள்.) 

நான் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ேபாக எண்ணி��ப்பைத
அந்தக் �டட்த்�ன�க்�த் ெதரி�க்க ேவண்�ெமன்ப�
என் க�த்�. �ரசங்கம் ெசய்�ம்ேபாேத
�ள்ைளயவரக்ைளப் பற்�ச ் ெசால்வதற்� ஒ�
சந்தரப்்பத்ைத ஏற்ப�த்�க்ெகாள்ள எண்ணிேனன்.
இந்தப் பாட�் அந்தச ் சந்தரப்்பத்ைத அளித்த�. இந்தப்
பாட�க்�ப் ெபா�ள் ெசால்��ட�் �ேசஷ உைர
ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன்: "வ�டட்ா� �னிவரக்ள்
என்� ெசான்ன மாத்�ரத்�ல் எல்லா �னிவரக்�ம்
அடங்���வாரக்ள். அப்ப� இ�க்க, ���னிைய என்�
அகத்�ய �னிவைரத் தனிேய ஆ�ரியர ் எ�த்�ச்
ெசால்���க்�றார.் வ�டட்�க்� எவ்வள� �றப்�
உண்ேடா அவ்வள� �றப்� அகத்�ய�க்�ம் உண்�.
அகத்�யர ் பரம �வபக்தர.் �வெப�மா�க்�ச்
சமமானவர.் இவ்வள� ெப�ைமைய�ம் �டத் த�ைழ
வடெமா�ேயா� ஒத்த �றப்�ைடயதாக்�ய ெப�ைம



அவ�க்� இ�க்�ற�. த�ழ் �ல் ெசய்த பரஞ்ேசா�
�னிவர ் அவைரத் தனிேய ெசால்லா�டட்ால்
அபசாரெமன்� நிைனத்� அவ்வா� ெசான்னார.் த�ழ்
ஆ�ரியரா�ய அகத்�யைரத் த�ழ்க் க�ஞர ்இவ்வாேற
பாராட�்வாரக்ள். த�ழா�ரியரக்�க்� உள்ள ெப�ைம
அள� கடந்த�. இப்ேபா� �ரத்�யடச் அகத்�யராக
�ளங்�பவ�ம் என்�ைடய ஆ�ரிய�மா�ய �ள்ைள
யவரக்ைள எல்ேலா�ம் ெதய்வம்ேபாலக் ெகாண்டா�
வ��றாரக்ள். இவரக்�க்ேக இவ்வள� ெப�ைம
இ�க்�ம்ேபா� அகத்�ய�க்� எவ்வள� ெப�ைம
இ�க்க ேவண்�ம்! பரஞ்ேசா� �னிவைரப்ேபால நா�ம்
த�ழா�ரியரக்ைளப் பாராடட்க்
கடைமப்பட�்�க்�ேறாம். அகத்�யைரப் ேபான்ற
�வபக்��ம் த�ழ்த் தைலைம�ம் உைடய
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் நான் �ண்�ம் ெசல்வதாக
எண்ணி இ�க்�ேறன். எல்ேலா�ம் �ைட தர ேவண்�ம்"
என்� ெசால்� ��த்ேதன். 

�ரி�ல் வ�த்தமம் 

�னிவரக்ள் ��ய ேதாத்�ர இன்பத்�ல்
ஆழ்ந்��ந்த யாவ�ம் ��ெரன்� வ�த்தத்ைத
அைடந்தனர.் நான் காைரைய �ட�்ப் �றப்பட�்ப்
ேபாேவெனன்ப� பல ேப�க்�த் ெதரி�ம். ஆனா�ம்
நாேன அசெ்சய்�ைய ேநேர ெசான்னேபா� அவரக்�க்�
அடக்க ��யாத �யரம் ெபாங்�ய�. �லர ் கண்ணீர்
�டட்ாரக்ள். அந்த அன்ைப இன்� நிைனத்தா�ம் என்
உள்ளம் உ���ற�. 

�ரசங்கம் வாழ்த்ேதா� நிைறேவ�ய�. �ற�
ஸம்மானங்கள் பலவாறாக வந்தன. ஆைடகள், பணம்
எல்லாம் �ைடத்தன. இ��� �பாய் வைர�ல் பணம்
�ைடத்த�. ெசல�க்காக வாங்���ந்த ��
கடன்க�க்�க் ெகா�த்த� ேபாக �ற்ைறம்ப� �பாய்
�ஞ்�ய�. அைதக் ெகாண்� க�யாணத்�க்� வாங்�ய
கடனில் எஞ்���ந்தைதத் �ரத்்� �டே்டாம். 



எல்ேலாரிட�ம் �ைடெபற்�க் ெகாண்ேடன்.
�க்�யமானவரக்ளில் ஒவ்ெவா�வ�ம் தனித்தனிேய
வந்�, "ஐயா எங்கைள மறக்க ேவண்டாம். உங்கள்
�ைறையத் �ரத்்�க்ெகாண்� இங்ேகேய வந்��ந்�
எங்கள் �ைறைய�ம் �ரக்்க ேவண்�ம்" என்� ேவண்�க்
ெகாண்டாரக்ள். அவரக்ள் ேபச�்ேலதான் எத்தைன
அன்�! எத்தைன ெமன்ைம! எத்தைன உ�க்கம்! கட�ள்,
அன்� என்ற ஒ� �ணத்ைத மக்க�ைடய
மனக்�ைக�ல் ைவத்��க்�றார.் அந்தப் ெப�ந்தனம்
இல்லா�டட்ால் உலகம் நரகத்�க்�ச ்சமானமா���ம். 

ெசங்கணத்�ல் நிகழ்ந்தைவ 

��ஷ்ணசா� ெரட�்யார ் தாமாக �ைட
அளிக்க�ல்ைல; நாங்கள் வ�ந்� அவரிடம் �ைட
ெபற்ேறாம். �ைட ெப�ம்ேபா� அவர,் "நீங்கள்
பாகவதத்ைதப் பரிேசா�த்� அச�்டட்ால் சகாயம்
ெசய்�ேறன்" என்� என்னிடம் ெசான்னார.் "பாரக்்கலாம்"
என்� ெசால்� என் தாய்- தந்ைதய�டன் �றப்பட�்ச்
ெசங்கணத்�க்� வந்� ேசரந்்ேதன். 

அங்ேக ��த்தாசல ெரட�்யா�ம் அவர்
�மாரரா�ய நல்லப்ப ெரட�்யா�ம் காைர�ல்
நிகழ்ந்தவற்ைறக் ேகட�் ம�ழ்ந்தாரக்ள். நான்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ெசல்வ�ல் ேவக�ள்ளவனாக
இ�த்தைல உணரந்்த நல்லப்ப ெரட�்யார,் "நீங்கள்
மட�்ம் ேபாய் வா�ங்கள். தங்கள் ஐயா�ம் அம்மா�ம்
இங்ேகேய இ�க்கட�்ம்" என்� �றேவ நான் அங்ஙனேம
ெசய்ய உடன்படே்டன். என் தாயா�க்� என்ைனப்
�ரிவ�ல் ���ம் ��ப்ப�ல்ைல . அன்��ம் அக்
காலத்�ல் �ம்பேகாணத்��ம் அைதச ் சாரந்்த
இடங்களி�ம் �ஷேப� ேநாய் பர���ந்த�. அந்தச்
ெசய்� எங்கள் கா�க்� எட�்ய�. இயல்பாகேவ என்ைன
அ�ப்�வதற்� மனம் இல்லாமல் இ�ந்த என்
ெபற்ேறா�க்� இந்தச ் சமாசாரம் �ைண ெசய்த�. "நீ
இப்ேபா� ேபாக ேவண்டாம். இங்ேகேய தங்� அந்த
�யா� அடங்�ய�டன் ேபாகலாம்" என்� த�த்தாரக்ள்.



எனக்� மாத்�ரம் எவ்வா� இ�ந்தா�ம் அப்பால் ஒ�
நாளாவ� அங்ேக தாம�க்கக்�டா� என்ற உ��
ஏற்பட�்�டட்�. 

என்ன ெசால்��ம் ேகளாமல், "இவ்வள� காலம்
���ைளயாடல் ப�த்ேதன். � �னாட�் �ந்தேரசர்
��வ�ள் என்ைனக் காப்பாற்�ம் என்ற ைதரியம்
இ�க்�ற�" என்� ெசால்��ட�்ப் �றப்படே்டன். �
�னாட�் �ந்தேரசர ் ��வ�ள் என்� ெவளிப்படச்
ெசான்னா�ம், அந்த அ�ேளா� அம்�ரத்்��ன்
��நாமத்ைதக் ெகாண்ட என் ஆ�ரியர� உண்ைமயன்�
என்ைனப் பா�காக்�ெமன்ற ைதரிய�ம் என்
அந்தரங்கத்�ல் இ�ந்தன. 

��வாவ��ைறைய அைடதல் 

ெசங்கணத்���ந்� �றப்படட்ேபா� என்
அன்ைனயார ்ஒ� ைமல் �ரம் உடன் வந்� �ரிவதற்�
மனம் இல்லாமல் கண்ணீர ் வ�ய, "ெதய்வந்தான்
காப்பாற்ற ேவண்�ம்" என்� ெசால்� �ைடயளித்தார.்
நான் ேநேர ��வாவ��ைறக்� வந்� ேசரந்்ேதன்.
ஆ�ரியர ் அம்பரில் �ராணம் அரங்ேகற்�ய �ன்
��வாவ��ைறக்� வந்��டட்ார.் நான் அவைரக்
கண்ட�டன், "ம�ப��ம் ேபாவதாக உத்ேதசம்
இல்ைலேய? இங்ேகேய இ�க்கலாமல்லவா?" என்�
ேகடட்ார.் 

நான், "இங்��ந்� பாடம் ேகடப்ைதயன்� எனக்�
ேவ� ேவைல இல்ைல" என்� ெசான்ேனன். தாய்-
தந்ைதயர ்ே�மம் �த�யவற்ைற அவர ்�சாரித்தார.் 

�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய ெமா�கள் 

அப்பால், "ஸந்நிதானத்ைதப் ேபாய்ப் பாரத்்� வா�ம்.
பல மாதங்களாக நீர ்பாரக்்க�ல்ைலேய" என்� ஆ�ரியர்
�றேவ நான் மடத்�ற்�ச ் ெசன்� ��ப்�ரமணிய
ேத�கைரப் பாரத்்ேதன். 



"ப ல மாதங்களாக உம்ைமக் காண�ல்ைலேய!
�ள்ைளயவரக்ள் அ�க்க� உம்ைமப் பற்�ப்
�ரஸ்தா�ப்பாரக்ள். ெசௗக்�யந்தாேன?" என்� ேத�கர்
ேகடட்ார.் 

நான் உ�தமாக �ைட ��ேனன். �ற�,
"�ள்ைளயவரக்�க்� உம்ைமப்ேபால ஒ�வர ்எப்ேபா�ம்
அ��ல் இ�க்க ேவண்�ம். அவரக்�க்� �ன்� ேபாலத்
ேதக ெசௗக்�யம் இல்ைல. பாடம் ெசால்�ம் �ஷயத்�ல்
அவரக்�க்� அ�கச ் �ரமம் ெகா�க்கக்�டா�.
அவரக்ளிடத்�ல் ேகடக் ேவண்�ய பாடங்கைள நீ�ம்
�ற�ம் ேகட�் வா�ங்கள். �தனமாக வந்தவரக்�க்�
உம்ைமப் ேபான்ற பைழய மாணாக்கரக்ள் பாடம்
ெசால்லலாம். �ள்ைளயவரக்�க்�ம் �ரமபரிகாரமாக
இ�க்�ம். மடத்�ல் மாணாக்கரக்�ைடய �டட்ம்
அ�கமாக இ�ப்பைதக் காண்ப� நமக்� எவ்வளேவா
சந்ேதாஷமாக இ�க்�ற�" என்� ேத�கர ் அன்ேபா�
ெமா�ந்தார.் 

கம்ப ராமாயணப் பாடம் 

நான் பணிவாக �ைடெபற்�ப் �ள்ைள யவரக்ைளச்
சாரந்்ேதன். கம்ப ராமாயணம் பாடம் ேகடக்
ேவண்�ெமன்� எனக்��ந்த ��ப்பத்ைத ஆ�ரியரிடம்
�லப்ப�த்�ேனன். �மாரசா�த் தம்�ரா�ம் சேவரிநாத
�ள்ைள�ம் ேவ� �ல�ம் என்ேனா� ேசரந்்� ேகட�்க்
ெகாண்டனர.் ஆ�ரியர,் எங்கள் ��ப்பத்�ற்� இணங்�
அந்தப் ெபரிய கா�யத்ைத �த���ந்ேத பாடம்
ெசால்லத் ெதாடங்�னார.் 
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இர�ைட� த�பாவள� 
எங்ேக பாரத்்தா�ம் �ஷேப��ன் ெகா�ைம

பர���ந்த�. ��வாவ� �ைறையச ் �ற்���ள்ள
ஊரக்ளில் அந்ேநாய்க்� இைரயானவரக்ள் பலர.்
��வாவ��ைற��ம் �லர ் இறந்தனர.் அ�கா�ம்



அத்தைகய ேநாைய அ�யாத ஜனங்கள், "காலம்
ெகட�்�டட்�; க� �ற்��ற�. தரம்ம் அ�ந்�
வ��ற�; அதனால்தான் இந்தக் ெகாள்ைள ேநாய்
வந்��க்�ற�" என்� ெசான்னாரக்ள். "ெர�ல் வந்த�.
ஆசாரம் ஒ�ந்� ேபா�ற்�. அதற்�த்தக்க பலன் இ�"
என்� �லர ்ேப�க்ெகாண்டனர.் 

ேவதநாயகம் �ள்ைள �ண்ணப்பம் 

அ ரசாங்கத்தார ் அந்த ேநாய் பரவாதப�
ம�ந்�கைள ஊரே்தா�ம் வாங்�க் ெகா�த்தனர.்
மா�ரத்�ல் இ�ந்த �ன்�ப் ேவதநாயகம் �ள்ைள�ம்
தம்மாலான உபகாரத்ைதச ் ெசய்தார.் அன்��ம்
அந்ேநாய்க்�ரிய ம�ந்ைத வாங்�க் �ராமந்ேதா�ம்
ெகா�க்�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ெமன்ற க�த்ைத
அைமத்�ச ் �ல பாடல்கள் இயற்�ச ் �ப்�ரமணிய
ேத�க�க்� அ�ப்�னார.் அப்பாடல்களில் ஒன்�
வ�மா�: 

(கட்டைளக் க�த்�ைற) 

"இலக்கண ெமய்க்கைர மாத்�ைர யா�வ்
வள��ன்� 

மலக்கண் �ைள�ணி யாற்பலர் மாய்ந்தனர்
மண்��ந்ேநாய் 

�லக்க வ�ள்�ரி �ம்மல ேநாய்ெகட �த்தகனா 

நிலக்க �ைற�ப் �ரமணி யானந்த
நின்மலேன" 

[�ம்மல ேநாய் ெக�ம்ப� ஞானா�ரியனாக
உலகத்�ல் தங்��ன்ற �ப்�ரமணிய ேத�க,
இலக்கணத்�ற் ெசால்லப்ப�ம் எ�த்தா�ய ெமய்க்�
அைர மாத்�ைர கால அள�. இப்ேபா� அந்த அள��டத்
தம் ெமய்க�க்� இல்லாமல் �ஷேப�யா�ய
மலேநாயால் பலர ் இறந்தனர.் இந்த ேநாைய �லக்கத்
��வ�ள் �ரியேவண்�ம்.] 



அவ்�ண்ணப்பத்ைதப் ெபற்ற ேத�கர ் பணம்
ெகா�த்� ம�ந்ைத ஏராளமாக வாங்கச ் ெசய்�
�ராமந்ேதா�ம் அ�ப்�க் �ராம �ன்��கைளக்
ெகாண்� �நிேயா�க்�ம்ப� ெசய்தனர.் 

என் தாய்-தந்ைதயர ் என்ைனப்பற்�க்
கவைலயைடவாரக்ெளன்ற எண்ணத்தால் நான்
ெசௗக்�யமாக இ�ப்பைதக் க�தம் �லம் அவரக்�க்�
அ�க்க� ெதரி�த்� வந்ேதன். 

��ய தகப்பனார் 

� கா�த் தா�கா�ல் இடமணெலன்�ம்
�ராமத்�ல் என் ��ய தாயாரா�ய �னாட�்யம்மாளின்
கணவர ்கரண்மாக ேவைல பாரத்்� வந்தார.் அவர ்ெபயர்
�ந்தரைமயர ்என்ப�. சாந்தமான இயல்�ம் ����ப்�ம்
உைடயவர ் அவர;் சங்�த ஞானம் உள்ளவர;் �வபக்�ச்
ெசல்வர.் ��வாவ��ைற�ல் அக்காலத்�ல் கரண்மாக
இ�ந்தவர ் ேவ� �ராமத்�க்�ப் ேபாகேவண்�ெமன்ற
ேநாக்கத்ேதா� இ�ந்தார.் என் ��ய தந்ைதயாரக்்�த்
��வாவ��ைறக்� வரேவண்�ெமன்ற ��ப்பம்
இ�ந்த�. இவ்��வ�ம் கலந்� ேப�த் தம் இடங்கைளப்
பரிவரத்்தைன ெசய்� ெகாண்டாரக்ள். இந்த ஏற்பாடட்ால்
என் ��ய தந்ைதயார ் ��வாவ��ைறக்�த் தம்
��ம்பத்�டன் வந்� ேசரந்்தார.் அதற்� என் �யற்��ம்
காரணமாக இ�ந்த�. 

அவர ் ��வாவ��ைறக்� வந்தேபா�, "இனி
யாெதா� கவைல�ம் இன்�ச ் சரியான ேவைள�ல்
ஆகாரம் ெசய்� ெகாண்� இவரக்�ைடய பா�காப்�ல்
இ�ந்� வரலாம்" என்� எண்ணிேனன். அவரக்ள் �ட�்ேல
ேபாஜனம் ெசய்� வரலாேனன். 

மடத்���ந்� அவ்வப்ேபா� ேவண்�ய ெபா�ள்கள்
அந்த �ட�்ற்� வ�ம். அவற்ைறக் கண்� என் ��ய
தாயார ் என்ைனப் பாராட�்வார.் என் தாயா�க்�
என்பா�ள்ள அன்� அவ�க்�ம் இ�ந்த�. ஒ�
�த்�யாசம் மாத்�ரம் உண்�. 



என் அன்ைனயார ் என்ைனச ் �ல சமயங்களில்
க�ந்�ெகாள்வார:் ��ய தாயாரிடம் நான் என்�ம்
ெவ�ப்�க் ��ப்ைபக் கண்டேத இல்ைல. �ளிரந்்த
ேநரத்�ல் நிைனத்�ப் ேபாற்�வதற்�ரிய உத்தமரக்ளில்
அவர ்ஒ�வர.் ெபா�ைம என்ப� அவ�க்� ஆபரணம். 

என் ��ய தந்ைதயா�ம் என்பால் அன்பாகேவ
இ�ந்தார.் அவ�ண்�, அவர ் ேவைல�ண்�; �ற
�ஷயங்களில் அவர ் தைல�ட�்க்ெகாள்ள மாடட்ார.்
மடத்�ன் நிலங்கேள உள்ள அந்தக் �ராமத்�ல் அவர்
உத்�ேயாகம் பாரத்்தா�ம் வ�ந்� மடத்�ற்�ச ்ெசன்�
ஆ�ன கரத்்தேரா� பழ�ப் �ரியம் சம்பா�க்�ம்
�யற்��ல் அவர ்ஈ�பட�ல்ைல . இப்ப� இ�ந்ததனால்
மடத்ைதச ் சாரந்்தவரக்ள் அவரிடம் ம�ப்ேபா�
பழ�னாரக்ள். 

கம்ப ராமாயணப் பாடம் 

எங்கள் ஆ�ரியர ் கம்ப ராமாயணப் பாடம்
ெசால்�வந்தார.் ராமாயணத்�ன் இைணயற்ற
�ைவ�ம், அவ�க்�த் த��ல் இ�ந்த அன்�ேம அந்தப்
பாடம் நைடெப�வதற்�க் காரணம். இல்ைலெயனில்,
அந்த நிைல�ல் ஆ�ரியர ் மாணாக்கரக்�க்�ப் பாடம்
ெசால்லேவ இயலா�. அவர ் ேதகம் அவ்வள�
தளரச்�்ைய அைடந்��ந்��ந்த�. '�த்த பாண்�
என்�ம் ேநாய் அவைரப் பற்�க் ெகாண்ட�. அவர்
பாதத்ைதப் ��த்� வ�ற்ைற�ம் �ங்கச ் ெசய்த�.
அ�க்க� ேசார�்ம் இைளப்�ம் உண்டா�ன. 

இயல்பாகப் பாடம் ெசால்�ம் ஊக்கம் அவ�க்�
அப்ேபா� இல்ைல. �னந்ேதா�ம் �� அல்ல�
�ற்ைறம்ப� ெசய்�டக்ள் நைடெபற்றன. ஒவ்ெவா�
ெசய்��க்�ம் ெபா�ள் ெசால்ல�ல்ைல. நாங்கள்
ப�த்�க் ெகாண்ேட ேபாேவாம். இைட�ைடேய நயமான
ப��க�க்�க் ��ப்பாகப் ெபா�ள் ெசால்�வார.்
எங்க�க்�ப் பாடம் ெசால்வெதன்ப� ெபயரள�ல்
இ�ந்த�; ஆனால், அவர ் அவற்ைறப் �ரணமாக



அ�ப�த்தார.் ராமாயணப் பாடல்கள் அவர ் தளரந்்த
நிைல�ல் ம�ந்தாக உத�ன. 

இைட�ைடேய கம்பர� வாக்ைகப் பாராட�்
உ��வார.் �ல பாடல்கைள �ண்�ம் �ண்�ம் பல
�ைற ப�க்கச ்ெசால்வார.் அவற்ைற �ளக்�ச ்ெசால்�
இன்ன இன்ன நயங்கள் உள்ளனெவன்�
எ�த்�க்காட�்வைத�டப் பல �ைற ப�க்கச ் ெசய்�
ேகட�் அ�ப�ப்ப�ல் அ�க இன்பம் அவ�க்�
இ�ந்த�. �ல பாடல்க�க்� அவர ் வாரத்்ைதகளால்
ெபா�ள் ெசால்ல�ல்ைல; கண்ணீர�்ட�் உ�� நின்ற
அவர ் ெமய்ப்பா�கள் உைர ��ன. "இனிேமல் இப்ப�
யார ்�றக்கப் ேபா�றாரக்ள்? என்ன அழ�! என்ன அழ�!
ேயா�த்�ப் பா�ய பாட�்க்களா இைவ? இயற்ைகயாக
வ��ற வாக்�ன் நயந்தான் எப்ப� இ�க்�ற�!" என்பார.்
கம்பர ் பாடைல நா�ம் உணரந்்� இன்���ேறாம்;
அவ�ம் உணரந்்� அ�ப�த்தார.் ஆனால் க�ஞரா�ய
அவர ் ெபற்ற அ�பவம் நமக்� இ�க்�ேமா என்ப�
சந்ேதகந்தான். க�ஞன் உள்ளத்ைதக் க�ஞன் உண�ம்
�ைறேய ேவ� ேபா�ம்! 

கம்பைர ஆ�ரியர ் பாராட�்ம் ேபாெதல்லாம் நான்
கம்பைரக் காட�்�ம் ஆ�ரியைரப் பற்�ேய அ�கமாக
நிைனப்ேபன். 'இந்தப் ெபரிய �ைல �ன்ேப
ேகளாமற்ேபாேனாேம!' என்ற வ�த்தம் உண்டா�ம்.
'இவரக்�க்� இந்த �யா� வந்��க்�றேத; எப்ப�
���ேமா?' என்ற பய�ம் என் மனத்ைத அைலத்�
வந்த�. 

ஆ�ரியர் இயற்�ய �ல்கள் 

இவ்வா� ேநா�னால் ஆ�ரியர ் வ�ந்�னா�ம்
அவ�ைடய க�யாற்றல் ெம��ற�ல்ைல .
���ைடம��ர ்ஸ்தல �ஷயமாக ஒ� �ரிபந்தா�ைய
அவர ் இயற்றத் ெதாடங்�னார.் ஆ�னத்தார்
��ம்�யப� � �வஞான ேயா�கள் சரித்�ரத்ைத
�ரிவாகச ் ெசய்யத் ெதாடங்�னார.் இவ்�ரண்�



�ல்களில் �ரிபந்தா� மாத்�ரம் �ரத்்�யா�ற்�.
�வஞான ேயா�களிடத்�ல் அவ�க்� அளவற்ற அன்�
இ�ந்த�. அதனால் அவர ் சரித்�ரத்ைத ஒ�
கா�யம்ேபால அைமக்க எண்ணி நா� நகரச்
�றப்�கைளப் பாடத் ெதாடங்�னார.்
��வாவ��ைற�ன் ெப�ைமகைள�ம் ஆ�ன ��
பரம்பைர�ன் �றப்ைப�ம் நன்றாகப் பாட ேவண்�
ெமன்ப� அவர ் அவா. இவ்வள� ெபரிய
அஸ்�வாரத்ேதா� ஆரம்�த்த அ� நிைறேவறாமற்
ேபா�ற்�. 

ஆ�ரியர ் ேநாயால் �ன்��வைத அ�ந்த
�ப்�ரமணிய ேத�கர ்அவைரத் ���ைடம���க்�த்
தக்க ெசௗகரியங்க�டன் அ�ப்� அங்ேக உள்ள
கடட்ைள மடத்�ல் இ�ந்� வரச ் ெசய்தனர.்
���ைடம��ர ் அரண்மைன ைவத்�யராக இ�ந்த
ேசஷாசல நா�� என்பவர ்அவ�க்� ம�ந்� ெகா�த்�
வந்தார.் ஆலயத்�ல் �டா பரிகாரமாக அ�சச்ைன
�த�யன நைடெபற்றன. 

நா�ம் ேவ� மாணாக்கரக்�ம்
��வாவ��ைற�ேல இ�ந்ேதாம். ஒ� நாள் �ட�் ஒ�
நாள் நாங்கள் ���ைட ம���க்�ப் ேபாய்
ஆ�ரியைரப் பாரத்்� வந்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
அவர� நிைலையத் ெதரி�ப்ேபாம். 

சங்�த ஒளஷதம் 

நான் அவ்வா� ெசன்ற காலங்களில் இர�
ேநரங்களில், அவ�க்�த் �க்கம் வாராைமயால் அவர்
��ப்பத்�ன்ப� த�ழ்க் �ரத்்தனங்கைளப் பா�ேவன்.
சங்�தத்�ல் ���ம் ப�ற்��ல்லாத ஆ�ரியர ்எல்லாம்
தளரந்்��ந்த அந்த நிைல�ல் அக்�ரத்்தனங்களில்
மனம் ஒன்�த் தம் ேநாைய மறந்தார.் அவைர
அ�யாமேலேய சங்�த�ம் �ரத்்தனங்களின் எளிய
நைட�ம் அவர ் உள்ளத்ைதக் கவரந்்தன. �க்�யமாக



நந்தனார ் சரித்�ரக் �ரத்்தைனகைளக் ேகட�்ம்ேபா�
அவர ்அைடந்த ஆ�தல் ���யாக இ�ந்த�. 

மணி மந்�ர ஔஷதங்களால் எவ்வளேவா
�யன்�ம் ஆ�ரியர� ேநாய் �ைறய�ல்ைல . அப்பால்,
��வாவ��ைறக்ேக வந்���ம்ப� �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் ெசால்�ய�ப்ப அவர ் அங்ஙனேம வந்�
ேசரந்்தார.் அங்�ம் உ�தமான அள�ல் ��த்ைஸ
நைடெபற்� வந்த�. மடத்�ற்� வ�பவரக்ள்,
�ள்ைளயவரக்ைளத் தவறாமல் வந்� பாரத்்� அவர�
அெசௗக்�யத்ைத அ�ந்� வ�ந்�னாரக்ள். 

ஐப்ப� மாதத்�ல் �பாவளிக்�த் தம்�ைடய �மாரர்
ேவண்�ேகா�க்� இைசந்� ஆ�ரியர ் மா�ரம்
ெசன்றார.் ெசல்�ம்ேபா� அவ�டன் �ல மாணாக்கரக்ள்
ேபானாரக்ள். ஆ�ரிய�க்�ம் அவ�டன்
ெசன்றவரக்�க்�ம் �பாவளி�ல்
அணிந்�ெகாள்�ம்ப� ��ய வஸ்�ரங்கைளச்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ்அ�ப்�னார.் 

�பாவளிக் �ைற 

நான் ��வாவ��ைற�ேல தங்���ந்ேதன். என்
��ய தந்ைதயாேரா� �பாவளி ஸ்நானம் ெசய்ேதன்.
மடத்�ல் உள்ளவரக்�க்�ம் மற்றவரக்�க்�ம்
ஆ�னகரத்்தர ் �பாவளி ஆைடகள் வழங்�னார.் என்ன
காரணத்தாேலா எனக்�க் �ைடக்க�ல்ைல . �லா
மாதம் ஆன�டன் ஆ�ரியைர அைழத்� வர
ேவண்�ெமன்� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் என்ைன
மா�ரத்�ற்� அ�ப்�னார.் நான் ேபாய்ப்
�ள்ைளயவரக்ைளக் கண்ட�ம், அவர ்�த�ல் என்ைன ,
"�பாவளிக்� உமக்� மடத்���ந்� ேவஷ்� �ைடக்க
�ல்ைலயாேம?" என்� ேகடட்ார.் அந்த �ஷயத்ைத அவர்
எப்ப�ேயா ெதரிந்� ெகாண்��ந்தார.் அதனால் எனக்�
�ேசஷ வ�த்தம் ஒன்�ம் இல்லா�டட்ா�ம் அவ�க்�
மாத்�ரம் அ� பற்�ய உ�த்தல் மனத்�ல் இ�ந்ேத
வந்த�. "மடத்�ல் ப�க்�ம் �ள்ைளகள் எல்ேலா�க்�ம்



வஸ்�ரம் வழங்�ம்ேபா� உம்ைம மறப்பதற்� நியாயம்
இல்ைலேய! உம்�டம் ஸந்நிதானத்�ற்� எவ்வளேவா
�ரியம் இ�க்�றேத. கவனிக்க ேவண்டாமா?" என்�
அவர ்ெசான்னார.் 

"ெப�ங்�டட்த்�ல் மறந்� ேபா��க்கலாம்; அல்ல�
ெகா�த்ததாக எண்ணி��க்கலாம். இதற்� ேவ�
�தமான காரணம் இரா�" என்� நான் சமா தானம்
ெசான்ேனன். 

*சமாதானம் ேவண்டாம். உண்ைமயான அன்ைப
ெவளிப்ப�த்�ம் சந்தரப்்பங்கள் மனிதரக்�க்�
அ�க்க� ேந�வ�ல்ைல. அப்ப� ேநரி�ம்ேபா� அைத
ெவளி�டா �டட்ால் அன்� இ�ப்பதாகச ் ெசால்�க்
ெகாள்வ�ல் �ரேயாசனம் ஒன்�ம் இல்ைல .
பணக்காரரக்�க்� அல�யமாகப் ப�ம் ஒ� ��
�ஷயம் உண்ைம அன்ைப எ�ரப்ாரப்்பவரக்�க்� �க்க
மனக் �ைறைய உண்டாக்���ம்" என்றார.் 

ஆ�ரிய�க்� அவ்�ஷயத்�ல் எவ்வள� வ�த்தம்
இ�ந்தெதன்பைத அவர ் வாரத்்ைதகள் �லப்ப�த்�ன.
அதற்� �லகாரணம் என்பால் அவ�க்� இயல்பாக
உள்ள ேபரன்ேப. அந்தச ் சமயத்�ல் நான் ெசால்�ம்
சமாதானெமல்லாம் அவ�ைடய �னத்ைத
அ�கமாக்�ெமன்� உணரந்்� ேபசாமல்
இ�ந்��டே்டன். 

மற்ெறா� �பாவளி 

ஆ �ரியர ்அேதா� நிற்க�ல்ைல . அ��ல் ஒ�வைர
அைழத்� அவர ்ைக�ல் பணத்ைத அளித்�க் கைடக்�ச்
ெசன்� ஒ� ��ய பத்தா� வஸ்�ரம் வாங்�க்ெகாண்�
வரச ்ெசால்�த் தாேம அதற்� மஞ்சள் தட� என் ைக�ல்
ெகா�த்�, "இைதக் கட�்க்ெகாள்�ம்" என்� அன்�டன்
��னார.் நான் அவ்வாேற அைதத் தரித்�க்
ெகாண்ேடன். �பாவளி, எனக்� இரண்� தடைவ
ஏற்படட்�. ��வாவ��ைற�ல் எல்லாேரா�ம் ஸநானம்
ெசய்� யாவ�க்�ம் ெபா�வான �பாவளிையக்



ெகாண்டா�ேனன். அன்� மா�ரத்�ல் ஆ�ரியர்
�ன்னிைல�ல் அவர ்அன்�ப் பாரை்வ�ல் �ழ்� அவர்
தம் அ�ைமக் ைகயால் அளித்த வஸ்�ரத்ைதத் தரித்�
ஒ� �பாவளிையக் ெகாண்டா�ேனன். அன்�
எனக்��ந்த ம�ழ்ச�்க்� அள�ல்ைல . 

என்ைன ஒ��ைற பாரத்்��ட�், "இப்ேபா�
எவ்வள� நன்றாக இ�க்�ற�!" என்� ெசால்� ஒ�
ெப��ச�் �டட்ார.் அப்ேபா� ெந�நாளாக இ�ந்த
�ைற ஒன்� நீங்கப் ெபற்றவைரப்ேபால அவர்
ேதான்�னார.் 

நான் வந்த காரியத்ைத ெமல்ல அவரிடம்
ெசான்ேனன். "இன்�ம் �ல �னங்கள் இங்ேக
இ�ந்��ட�்ப் ேபாகலாம். நீ�ம் இ�ம்" என்� அவர்
ெசால்லேவ, அங்ஙனேம �ல �னங்கள் மா�ரத்�ல்
தங்���ந்ேதன். 

ராமாயணப் �ஸ்தகங்கள் 

ஒ� நாள், மா�ரம் கைட ���ல் ஓரிடத்�ல்
ராமாயணம் ஏ� காண்டங்க�ம் ஒ�வன்
�ற்�க்ெகாண்� இ�ந்தான். ராமாயண பாடம்
நைடெபற்� வந்த சமயமாதலா�ம் ெந�நாடக்ளாக
இரவல் �ஸ்தகத்ைதப் ப�த்� வந்தைமயா�ம்
அவற்ைறக் கண்ட�டேன வாங்�ட ேவண்�ெமன்ற
ஆவல் உண்டா�ற்�. அந்த ஆவைலப் �ரத்்�
ெசய்�ெகாள்ள என்னிடம் பணம் இல்ைல . �ைலைய
�சாரித்ேதன். "ஏ� �பா�ல் ஒ� ைபசாக் �ைறயா�"
என்� கைடக்காரன் ெசான்னான். எப்ப�யாவ� அந்தப்
�ஸ்தகங்கைள வாங்��ட ேவண்�ெமன்ற ஆைச
வளரந்்த�. ஒ� வ��ம் ேதாற்ற�ல்ைல. 

�ற� அங்��ந்� ேநேர ��வாவ��ைறக்�
ஓடட்�ம் நைட�மாகச ் ெசன்� என் ��ய
தகப்பனாரிடம் �ஷயத்ைதச ் ெசால்�ப் பணம்
ேகடே்டன். அப்ெபா��தான் அவ�க்�ச ் சம்பளம்
வந்��ந்த�. சம்பளேம ஏ� �பாய்தான். அவர ்���ம்



தைட ெசால்லாமல் என் ைக�ல் அைதக் ெகா�க்கேவ
�ட�்ம் மா�ரத்�ற்� வந்� கைடக்காரனிடம் ேபாய்க்
கம்ப ராமாயணம் ஆ� காண்டங்கைள�ம் உத்தர
காண்டத்ைத�ம் ெபற்�க்ெகாண்ேடன்.
��வாவ��ைறக்�ப் ேபாய் வந்ததனால் உண்டான
இைளப்� அந்தப் �ஸ்தகங்கைளப் ெபற்ற சந்ேதாஷத்�ல்
மைறந்��டட்�. 

�ஸ்தகங்கைளக் ைகக்ெகாண்� �க மலரச்�்ேயா�
ஆ�ரியைர அ�� அவற்ைற அவரிடம் அளித்ேதன். 

"என்ன �ஸ்தகங்கள்?" 

"கம்ப ராமாயணம். அவ்�டத்�க் ைகயால்
ெபற்�க்ெகாள்�ம் ெபா�ட�் �ைலக்� வாங்�ேனன்.." 

"�ைல என்ன?" 

"ஏ� �பாய்." 

*பணம் ஏ�?" 

நான் ��வாவ��ைறக்� நடந்� ெசன்� பணம்
வாங்� வந்தைதச ் ெசான்ேனன். அைதக் ேகடட்�டன்,
"அடடா! இதற்காக இவ்வள� �ரமப்பட ேவண்�மா?
என்னிடந்தான் �ஸ்தகங்கள் இ�க்�ன்றனேவ! அவற்ைற
எ�த்�க் ெகாள்ளலாேம? என்னிடம் ஒ� வாரத்்ைத
ெசால்���க்கக்�டாதா? சரி, வாங்�யாய் �டட்�.
நன்றாகப் ப�த்�ப் �கழைடய ேவண்�ம்" என்� ெசால்�
அவற்ைற என் ைக�ல் அளித்தார.் 

அவற்ைறப் ெபற்�க் கண்களில் ஒற்�க்
ெகாண்ேடன். �ல பாடல்கைளப் பாட�ம்
ேகடே்டன். எப்ெபா��ம் ேபான்ற நிைல�ல்
ஆ�ரியர ் இ�ந்��ப்�ன் அப்ேபா� இரண்�
காண்டங்கைள நான் பாடம் ேகட�்�ப்ேபன். அவர்
தளரச்�்ைய. அ�ந்� நான் வ�ந்�ேனன். என்
உள்ளத்�ள்ேள ஒ� வைகயான பயம் ���க்ெகாண்ேட
இ�ந்த�. 



�ல �னங்க�க்�ப் �ன் ேமனாப் பல்லக்�ல்
ஆ�ரியர ்��வாவ��ைறக்� வந்தார.் அவ�டன் இ�ந்த
மற்ற மாணாக்கரக்�ம் நா�ம் அவைரத் ெதாடரந்்�
வந்� ேசரந்்ேதாம். 
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'சிவேலாக� திற�த�' 
�வ வ�ஷம் காரத்்�ைக மாத ஆரம்பத்�ல்

(நவம்பர,் 1875) என் ஆ�ரியர ்��வாவ��ைறக்� வந்�
ேசரந்்தார.் கம்ப ராமாயணத்�ல் அேயாத்�யா காண்டம்
பாடம் நைடெபற்� வந்த�. அவ�ைடய
அெசௗக்�யத்தால் ஒ� நாைளக்� �ப்ப� பாடல்கேள
பாடங் ேகடக் இயன்ற�. தக்க ைவத்�யரக்ள் கவனித்�
வந்தனர.் �ப்�ரமணிய ேத�கர ்அ�க்க� ஆ�ரிய�க்�
ேவண்�ய ெசௗகரியங்கைள அைமக்�ம்ப� ெசால்�
வந்தார.் ைவத்�யரக்ள் ெசய்த பரிகாரம், ேத�கர்
�த�ேயா�ைடய அன்ைப ெவளிப் ப�த்�யேதயன்�
ேநாையப் ேபாக்�வதற்� உபேயாகப்பட�ல்ைல. கால
பலம் ைக�ட�ல்ைல . �மாரசா�த் தம்�ரான் அவர்
ெசய்�ம் �ைஜையத் தாேம ெசய்� �ரசாதம் அளித்�
வந்தார.் ஆ�ரியர� உடல் தளரந்்தா�ம் அவ�ைடய
�ணச ் �றப்� ேவ�பட�ல்ைல . அந்தத் தளரச்�்�ல்
அவர� அ��ம் அன்�ம் மரியாைத�ம்
ெப�ந்தன்ைம�ம் �றப்பாகப் �லப்படட்ன. 

ேநா�ன் க�ைம 

அந்தப் பா�ம் ேநாய், ஆ�ரியர ் உடம்�ல் உள்ள
பலத்ைத வர வரக் �ைறத்�க் ெகாண்ேட வந்த�:
தளரச்�்ைய�ம் அ�கப் ப�த்�ய�. பாடம் ெசால்வ�
நின்ற�. ப�த்த ப�க்ைகயாகேவ இ�க்கத் தைலப்
படட்ார.் 

அவ�க்� ேவண்�ய பணி�ைடகைள இைட�டா�
உடனி�ந்� சேவரிநாத �ள்ைள ெசய்� வந்தார.் நா�ம்
என்னால் இயன்றவற்ைறச ்ெசய்� வந்ேதன். 



��ய தாயார் ெசய்த உத� 

என் ��ய தாயார ் �க நன்றாகச ் சைமயல்
ெசய்வார.் அவர ் ெசய்� அளிக்�ம் உண� வைககளின்
�� கண்ட நான், ஆ�ரிய�க்� ��ப்பமான
�யஞ்சனங்கைளச ் ெசய்�த்�க் ெகாண்� ெசன்�
அவ�க்� அளிப்ேபன். அவேரா� பழ�யதனால்
அவ�க்� இன்ன இன்ன � யஞ்சனங்களில் �ரியம்
உள்ளெதன்பைத நான் அ�ந்��ந்ேதன். என்
ேவண்�ேகா�க்� இணங்� என் ��ய தாயார ் நான்
ேவண்�யவற்ைற அன்�டன் ெசய்� த�வார.் ஆ�ரியர்
அவற்ைற உண்� �க்க ��ப்�ைய அைடவார.் அவர்
உண்� ம�ழ்வைத அ�ந்� நா�ம் ஆ�தல் ெப�ேவன். 

ஆ�ரியர,் ெபரிய �ரயாணத்�ற்�
�த்தமா�றாெரன்ற ��ப்� யாவ�க்�ம்
ெதரிந்��டட்�. அவ�ைடய �மார�ம் மைன�யா�ம்
மா�ரத்���ந்� ��வாவ� �ைறக்� வந்தனர.் 

தாய்-தந்ைதயர் வர� 

அக்காலத்�ல் என் தாய்-தந்ைதயர்
ெகாள்ளிடத்�ற்� வடகைர��ள்ள ேவப்�ரில் இ�ந்�
வந்தனர.் உைடயார ் பாைளயம் ஜ�ன்தாரின்
ைமத்�ன�ம் கல்ைலெயன்�ம் ஊரில் இ�ந்தவ�மான
�த்�சா� ந�னார ் என்பவர ் என் தகப்பனாைர
ஆதரித்� வந்தார.் �ள்ைளயவரக்ளின் ேதக
அெசௗக்�யத்ைத நான் என் தந்ைதயா�க்� ஒ� க�தம்
�லம் ெதரி�த்ேதன். அைதக் கண்ட�டன் அவர ் என்
அன்ைனயாைர�ம் அைழத்�க் ெகாண்� �வாவ��ைற
வந்� என் ��ய தாயார ் �ட�்ல் ஜாைக ைவத்�க்
ெகாண்� தங்���ந்தனர.் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
என்பால் ைவத்�ள்ள அன்�னால் நான் எந்தப் ெபா�ைள
எந்தச ் சமயம் ேகடட்ா�ம் மடத்� அ�காரிகள் வாங்�
வந்தனர.் அதனால் என் தாய் தந்ைதய�க்�
ேவண்�யைவ யாெதா� �ரம��ல்லாமல் �ைடத்தன. 

ெபான்ெமா�கள் 



ஆ�ரியர ் பாடம் ெசால்வைத நி�த்��டட்ா�ம்
நாங்கள் ஏேத�ம் சந்ேதகம் ேகட�்ம் ேபா� அைத
�ளக்�வார.் அவ�க்�ப் �ரியமான �ல்கைளப் ப�க்கச்
ெசால்�க் ேகட�் வந்தார.் நாேன ப�த்� வந்ேதன்.
ஆ�ரியர ் ப�க்ைக�ல் ப�த்�க் ெகாண்��ப்பார.்
அவர��ல் அமரந்்� சேவரிநாத �ள்ைள கால்,
ைககைளத் தட�க் ெகா�த்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பார.்
நான் அ��ல் உடக்ாரந்்� ேதவாரத்ைதேயா
��வாசகத்ைதேயா ஆ�ரியர ் கா�ல் ப�ம்ப� ப�த்�
வ�ேவன். ேவ� மாணாக்கரக்�ம் ஆ�ரியைரப் பாரக்்க
வ�ம் அன்பரக்�ம் �ற்��ம் இ�ப்பாரக்ள்.
எல்ேலா�ைடய கண்க�ம் ஆழ்ந்த பயத்ைத
ெவளிப்ப�த்�க் ெகாண்��க்�ம். 

ேதவாரம் ப�த்� வ�ம்ேபாேத இைடேய எனக்� ஒ�
சந்ேதகம் உண்டா�ம்: அைத ஆ�ரியரிடம் ேகடே்பன்.
அவர ்�ல வாரத்்ைதகளால் �ளக்�வார;் இைட�ைடேய
நி�த்� நி�த்�ச ்ெசால்� �ளக்�வார.் ேதவாரத்��ம்
��வாசகத்��ம் ெந�ங்காலமாக ஆராய்ச�்
ெசய்தவராத�ன் நான் சந்ேதகம் ேகட�்ம்ேபா� அவர்
��ம் �ைட ெபரிய �ைதயைலப் ேபாலத் ேதாற்�ம்.
�ஷயத்�ன் ெப�ைம மாத்�ரம் அதற்�க் காரணமன்�.
எல்லாம் ஒ�ங்�ய நிைல��ம் த��ணர�்
ஒ�ங்காமல் ஆ�ரியர ்ெசால்வனவாத�ன் அைவ அ�க
ம�ப்�ைடயனவா�ன. "ஆ�ரியர ் கைட�க் காலத்�ல்
ெசால்�ம் வாரத்்ைதகள் இைவ" என்ற ஞாபகம் உள்ேள
இ�ந்தைமயால் அவர ் ெசால்�ம் ஒவ்ெவான்ைற�ம்
க�த்�ன்�க் கவனித்�க் ேகட�்க் ெகாண்ேடன்.
அப்ப�க் ேகட�்ம் ஒவ்ெவா� சமயத்��ம் எ�ரக்ால
ஞாபகம் வந்� �ன்��த்�ம். இத்தைகய
ெபான்ெமா�கைளக் ேகடக் ��யாமற் ேபா�ம் காலம்
ச�பத்��டட்ேத!" என்ற எண்ணத்ைத எவ்வள�
�யன்�ம் மாற்ற ��ய�ல்ைல. 

'�ந்� கன்�' 



மா ரக்� �றந்த�; அ� ேபாய்த் ைத�ம் �றந்த�;
ஒ� வ��ம் �றக்க�ல்ைல . ஆ�ரியர ் நிைல வர வர
அ�கமான பயத்�ற்�க் காரணமா�ற்�. ேதவாரத்�ல்
அவர ்அப்ேபா� �ளக்�ய �ஷயங்கள் �ல. 

ஒ� நாள் ��வாசகம் வா�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.
இலக்�யச ் �ைவேயா�, �வெப�மான் ��வ�ட்
ெப�ைமைய எ�த்�ைரத்�க் ேகடே்பாைர உ�கச்
ெசய்�ம் பத்�ச ் �ைவ�ம் நிரம்��ள்ள அதைன
ஆ�ரியர ் ேகட�் வ�ம்ேபா� இைட�ைடேய கண்ணீர்
��வார.் அந்தத் ெதய்�க �ற் ெசய்�டக்ள் அவர்
உள்ளத்ைத உ�க்�னெவன்பைத நாங்கள் அ�ந்�
ெகாண்ேடாம். �வெப�மான் ��வ�ைய எப்ெபா��ம்
மறவாத உள்ளத்�னராக இ�ந்தா�ம் அந்நிைன� மற்றச்
சமயங்களில் மற்ற நிைன�க�க்�ைடேய தைலைம
ெபற்� நின்ற�. அப்ெபா�ேதா அந்த நிைனைவயன்�
ேவெறான்�ம் அவர ்உள்ளத்�ல் இடம் ெபற�ல்ைல . 

��வாசக்�ல் '��க்ேகாத்�ம்�ெயன்�ம்
ப��ையப் ப�த்ேதன். 

"ேநா�ற்� �த்�நா �ந்�கன்றா �ங்��ந்� 

நா�ற்ற ெசல்வ நயந்த�யா வண்ணெமல்லாந் 

தா�ற்� வந்ெதன்ைன யாண்� ெகாண்ட
தன்க�ைணத் 

ேத�ற்ற ெசல்வற்ேக ெசன்�தாய் ேகாத்�ம்�" 
 

என்ற ெசய்�ைள வா�த்ேதன். '�ந்� கன்றாய்'
என்பதற்� ெபா�ள் �ளங்க�ல்ைல. சந்ேதகம் ேகட�்ம்
ெபா�ட�்த் தைலநி�ரந்்� ஆ�ரியைரப் பாரத்்ேதன்.
அவர ் கண்களில் தாைர தாைரயாக நீர ் வ�ந்�
ெகாண்��ந்த�. "�ந்� கன்றாெயன்பதற்� அரத்்தம்
என்ன?" என்� ேகடே்டன். அவரால் ேபச ��ய�ல்ைல.
நாக்�க் �ழ�ய�: ெதாண்ைட அைடத்த�. "ெவ�த்�ச்



ெச�த்தப்படட் கன்ைறப்ேபால" என்� அந்தக்
�ழறேலாேட ெசான்னார.் அந்த நிைல�ல் அவைரப்
பாரக்்�ம்ேபா� எனக்�ம் கண்ணீர ் ெப��ய�.
தளரச்�்யால் ேபச ��யாமல் இ�ந்த ஆ�ரியர ்அந்தப்
பாட�்ல் உ��ப்ேபாய் அவச�ற்��ந்தார.் 

"ேநா�ற்� �த்�நா �ந்�கன்றா �ங்��ந்�" 

என்ற அ�, அவர ் உள்ளத்ைதப் �ணித்�
அன்�ணரச்�்ைய எ�ப்��டட்�. மாணிக்கவாசகர�
அவ்வாக்� என் ஆ�ரிய�ைடய நிைலக்� �க�ம்
ெபா�த்தமாக இ�ந்த�. ேநா�ற்� �த்�நின்ற
அவ�ைடய உள்ளக்க�த்ைத அந்தச ் ெசய்�ள்
ெதரி�த்தைமயால் அவர ்உ��ப் ேபானார.் 

"தா�ற்� வந்ெதன்ைன யாண்� ெகாண்ட
தன்க�ைணத் 

ேத�ற்ற ெசல்வற்ேக ெசன்�தாய் ேகாத்�ம்�" 

என்ற அ�களில் மாணிக்கவாசகர ் �வெப�மான்
தமக்� அ�ளிய ெப�ங்க�ைணத் �றத்ைதப்
பாராட�்�றார.் அவைர ஆண்�ெகாண்ட வண்ணம்
தம்ைம�ம் ஆண்� ெகாள்வாேரா என்ற ஏக்க�ம்
ஆ�ரியர ் உள்ளத்ேத எ�ந்த� ேபா�ம்! அவர்
அப்ெபா�� இவ்�ல�ல் இ�ந்தா�ம் இந்த நிைன�கள்
எல்லாம் ேசரந்்� அதைன மறக்கச ்ெசய்��டட்ன. "இவர்
இப்ேபா� நம்ேமா� ேபச�ல்ைல. ஆண்டவேனா�
ேப��றார.் இவர ் தம் உள்ளமா�ய ேகாத்�ம்�ைய
மாணிக்க வாசகைரப் ேபாலச ் �வெப�மான் ��வ�
மலரில் ஊ�ம்ப� �ட�்�க்�றார"் என்ற உண்ைமைய
அப்ேபா� ெதளிவாக நான் அ�ந்�ெகாள்ள�ல்ைல . �ல
ேநரம் ெமௗனம் நில�ய�. அவர ்��வாசகத்�ல் ஒன்�
உ��னார;் நான் அவர ்நிைல கண்� உ��ேனன். �ற�,
�ண்�ம் ெதாடரந்்� ப�க்கலாேனன். 

ேத�கர் �சாரித்தல் 



��வாவ��ைற ஆ�னஸ்தாபகரா�ய �
நம�வாய �ரத்்��ன் �� �ைஜ ைத மாதத்�ல் வந்த�.
ஆலயத்�ல் உத்ஸவ�ம் ஆரம்பமா�ற்�. மடத்��ம்
ஆலயத்��ம் ேசரந்்தாற்ேபால் ஒேர காலத்�ல்
உத்ஸவங்கள் நடந்தன. வழக்கம்ேபால
ெவளி�ரக்ளி��ந்� பலர ் வந்��ந்தாரக்ள்.
தம்�ரான்க�ம், �த்�வான்க�ம், �ர�க்க�ம்
����ந்தனர.் வந்தவரக்ளிற் ெப�ம்பாேலார்
�ள்ைளயவரக்ள் நிைலைய அ�ந்� �ந்ைத கலங்�த்
�யங்�னர.் எல்ேலா�ம் அவ�ைடய �ண நலங்கைள
நிைனந்� உ��னர.் "இனி இவ�க்�ப் �ன்
இவைரப்ேபால் யாைரப் பாரக்்கப் ேபா�ேறாம்?" என்ற
க�த்ேத எல்ேலா�க்�ம் உண்டா�ற்�. 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �� �ைஜ நிகழ்ச�்களில்
ஈ�பட�்�ந்தா�ம் அவ�க்� அைம� இல்ைல . அ�க்க�
�ள்ைள யவரக்ள� ேதகஸ்��ைய �சாரித்�க்
ெகாண்ேட இ�ந்தார.் "இப்ெபா�� எப்ப� இ�க்�ற�?
ஏதாவ� ஆகாரம் ெசன்றதா? ஞாபகம் இ�க்�றதா?
ேப��றாரக்ளா? ேப�னால் ெதரிந்� ெகாள்�றாரக்ளா?"
என்பன ேபான்ற ேகள்�கைளக் ேகட�்த்
ெதரிந்�ெகாண்டார.் ைத மாதம் 20-ஆம் ேத� (31-1 1876)
அன்� ஆ�ரிய�க்�த் ேதகத் தளரச்�் அ�கமா�ற்�. 

நா�ம் சேவரிநாத �ள்ைள�ம் ஒன்�ம்
ேதான்றாமல் ��� ��தாகப் பால் ெகா�த்� வந்ேதாம்.
இர�ல் ேகா����ந்� � ேகா�த்��வரர்
எ�ந்த�ளினார.் நான் �வா� தரிசனம் ெசய்யப்
ேபானேபா� ேகா�ர வா��ல் �வா��டன் வந்த
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ள்ைளயவரக்ள் நிைலையப்
பற்� �சாரித்தார:் எனக்� ஒன்�ம் ெசால்லத்
ேதான்ற�ல்ைல. �க்கம் ெபாங்� வந்த�. "இப்ேபா�
அவரக்ளால் ேபச ��ய�ல்ைல ; நாம் ஏதாவ�
ெசான்னால் ெதரிந்� ெகாள்�றாரக்ள். ��� ��தாகப்
பாைலக் ெகா�த்� வ��ேறாம்" என்� த�மா�க்
ெகாண்ேட ெசான்ேனன். அவர ் ேகட�்ச ் ��� மயங்�
நின்றார.் "இந்த நிைல�லாவ� �ள்ைளயவரக்ள்



��த்��க்�றாரக்ள் என்றால் ஆ�னத்�ற்� �க�ம்
ெகௗரவமாக இ�க்�ம். � ேகா�த்�சர ்��வ�ள் என்ன
ெசய்�ன்றேதா!" என்� வ�ந்��ட�், "ேபாய்க்
கவனித்�க்ெகாள்�ம்” என்� �ைட
ெகா�த்த�ப்�னார.் நான் �ள்ைளயவரக்ளிடம்
ெசன்ேறன் . 

மைற� 

அ�க்க� ஆ�ரிய�க்� ஞாபகம் தவ�ய�.
நள்ளிர�க்�ேமல் ெந� ேநரம் �ரக்ைஞ இழந்��ந்தார.்
�ற� ��த்�ப் பாரத்்� ஏேதா ெசால்ல வாெய�த்தார.்
அந்தக் ��ப்�, ��வாசகெமன்� ெசான்னதாகப்
�லப்ப�த்�ய�. நான் ��வாசகத்ைதெய�த்�
அைடக்கலப்பத்ைத வா�த்� வந்ேதன். �வெப�மான்
��வ��ல் அைடக்கலம் ��வதற்� என் ஆ�ரியர்
த���ைடயவேர. அவர ் கண்ைண ��க்ெகாண்ேட
இ�ந்தார.் ��வாசகச ் ெசய்�ள் அவர ் கா�ன் வ�ேய
உள்ளத்�ள் ��ந்� இன்பத்ைத �ைள�த்��க்க
ேவண்�ம். அந்த இன்பம் அவர ் �கத்�ல் ஒ�
மலரச்�்ைய உண்டாக்�ய�. 

அவர ்ெநற்��ல் ���ைய நிைறய ஒ�வர ்இடட்ார.்
சேவரிநாத �ள்ைள அவைரத் தம� மார�்ல் சாரத்்�க்
ெகாண்டார.் அைடக்கலப்பத்ைத வா�த்�க்
ெகாண்��ந்ேதன். ��ெரன்� அவர� ேதகத்�ல்
உள்ளங்கால் �தல் உச�் வைர�ல் ஒ� ��ப்�
உண்டா�ற்�. ����ந்த கண்களில் வலக்கண்
�றந்த�. அவ்வள�தான். �வேலாகத்�ல் அேத
சமயத்�ல் அந்த நல்��ர ்��வதற்� வா��ந் �றந்த�
ேபா�ம்! அவர ்�ச�் நின்றேபா�தான் அவ�ைடய த�ழ்
உணரச்�் நின்ற�. ��வாசகம் என் ைக���ந்�
ந��ய�. கண்ணி��ந்� நீர�� �றப்படட்�. 

அன்பர் வ�த்தம் 

அங்��ந்தவரக்ளில் �லர ் அரற்�னாரக்ள். �லர்
�க்கம் தாங்கமாடட்ாமல் வாையப்



ெபாத்�க்ெகாண்டனர.் நான் ஒன்�ம் ேதான்றாமல் என்
ஆ�ரியரின் �னித உடைல�ம், அைம� தவழ்ந்த
�கத்ைத�ம், எனக்� ஆதரேவா� பாடம் ெசால்�ய
��வாைய�ம், அன்�ப் பாரை்வயால் என்ைனத் த��ய
கண்கைள�ம் பாரத்்�ப் பாரத்்� �ம்�ேனன். 'இப்ேபா�
நிகழ்ந்த நிகழ்ச�் ெபாய்யாக இ�க்கக்�டாதா?
�ள்ைளயவரக்ள் �ண்�ம் வாய் �றந்� ேபசக்�டாதா?"
என்ற எண்ணத்ேதா� பாரக்்ைக�ல் அவர ் கண்கள்
இைமப்ப� ேபாலத் ேதாற்�ம்; வாய் அைசவ�ேபாலத்
ெதரி�ம்; �ச�் ��வ�ேபாலக் கண்ணில் ப�ம். அ�த்த
நி�ஷேம எல்லாம் ெவ�ம் ேதாற்றமா���ம்;
�ரைம�னால் �ைள�ம் காட�்களாக ���ம். 

ஆ�ரிய�ைடய �மார�ம் மைன�யா�ம் அங்ேக
இ�ந்தனர.் ேவ� பல அன்பரக்�ம் ����ந்தனர.்
ஆ�ரியர ்மைறந்த ெசய்� உடேன எங்�ம் பர��டட்�.
�ப்�ரமணிய ேத�கர ்�ஷயத்ைத அ�ந்� வ�ந்�னார.்
அவ�க்� ஒ� காரிய�ம் ஓட�ல்ைல . 

ம�நாள் 

��ந்த�: இ�ண்��ந்த எங்கள் மனத்�ற்� ���
இல்ைல . பலர ் வந்� வந்� ஆ�ரியர ் ��ேமனிையப்
பாரத்்�ப் பாரத்்�ப் �லம்��ட�்ச ் ெசன்றனர.் ஆ�ன
ஞானா�ரியர ் சமா��ற்ற ��நாட ் ெகாண்டாடட்த்�ல்
கலந்�ெகாண்� இன்பம் அ�ப�க்க வந்தவரக்ளிற் பலர்
ஆ�னத் த�ழா�ரியர ்மைறந்த ெசய்� ேகட�்த் �ன்பக்
கட�ல் ஆழ்ந்தனர.் 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் ேமேல நடக்க ேவண்�ய
காரியங்க�க்�ரிய ஏற்பா�கைளச ் ெசவ்வேன
ெசய்யலானார.் பல ஊரக்ளி��ந்� அ�ேஷகஸ்தரக்ள்
வந்தனர.்  

அந்த நல்�டைல �த்�ர ��க்� எ�த்�ச்
ெசன்றேபா� நான் கண்ட காட�்�ம் ேகடட்
வாரத்்ைதக�ம் இன்� நிைனத்தா�ம் உள்ளத்ைதக்
கலக்��ன்றன. எல்ேலா�ம் வாய்�ட�்க்



கத��டட்ாரக்ள். அவர� �லைமத் �றத்ைதச ் ெசால்�
வ�ந்�வா�ம், அவர� க�த்�வத்ைதப் பாராட�்
உ��வா�ம், மாணாக்கரக்ள்பால் அவர ் ைவத்��ந்த
அன்ைப எ�த்�ைரத்�த் �ய��வா�ம், அவர ் �ண
�ேசஷங்கைள �ரித்�ப் �லம்�வா�மாக எங்ேக
பாரத்்தா�ம் ஜனங்கள் நிரம்��டட்னர.் 

அ�ேஷகஸ்தரக்ள் அப்ேபா� ��வாசகம்
ெசால்�க்ெகாண்� ேபானாரக்ள். அைதக் ேகடட் என்
தந்ைதயார,் "இனிேமல் ��வாசகத்�க்� உைர
ெசால்பவரக்ள் இவரக்ைளப்ேபால் யார ் �றக்கப்
ேபா�றாரக்ள்?" என்� ெசால்� வ�ந்�னார.் ஆ�ரியர்
தம் கைட� நாடக்ளில் கைட� நி�ஷம் வைர�ல்
��வாசகத்�ல் ஒன்� இ�ந்தைத அ�ந்தவனாத�ன்
அந்த வாரத்்ைதகைளக் ேகடட்ேபா� என் உள்ள�ம்
உ��ம் ந�ங்�ன. 

பல ேப�ைடய அ��க்�ம், கண்�க்�ம், கா�க்�ம்
இன்பந் தந்� வாழ்ந்��ந்த ஆ�ரியர ் ���டலம்
அக்�னி பகவானால் அங்�கரிக்கப் ெபற்ற�. �தம்பரம்
�ள்ைள தம் தந்ைதயார� உத்தரக்�ரிையகைளச்
ெசய்தார.் எல்லாம் ��யப் பன்னிரண்� மணி வைர�ல்
ஆ�ற்�. �ன்� யாவ�ம் நீரா�த் ��ம்�னர.் நா�ம் என்
ஆ�ரியைர அப்பால் பாராத நிைல�ல் �ட�்�ட�்
ஸ்நானம் ெசய்� வந்ேதன். 

ஊர ்��வ�ம் ஒளி�ழந்��ந்த�. 
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அபய வா��ைத 
ஆ �ரியர ் �ேயாகமைடந்த �ற� உலகத்�ல்

எல்லாம் எனக்� ஒேர மயக்கமாக இ�ந்த�. �ட�்ற்�
வந்� ஓரிடத்�ல் உடக்ாரந்்�ெகாண்ேடன். ஒ�
ேவைல�ம் ெசய்யத் ேதான்ற�ல்ைல . ஆ�ரியர்
இளைம�ல் இயற்�ய '�யாகராச �ைல' என்�ம்
�ைலக் ைக�ல் ைவத்�ப் ப�த்�க் ெகாண்ேட



இ�ந்ேதன். ஆனால் என் உள்ளம் ��வ�ம் அ�ல்
ஈ�பட�ல்ைல . அ�க்க� �ள்ைளயவரக்ள� நிைன�
எ�ந்� �ன்��த்�ய�. அவ�ைடய கற்பைன �கப்
பாராடட்த்தக்க நிைல�ல் அந்��ல் அைமந்��ந்த�.
அைதப் ப�க்கப் ப�க்க ஆ�ரியர� �ரி�னால்
உண்டான �ன்பத்�ன் ேவகம் அ�கமா�ற்�. கண்ணீர்
�ழ்த்�யப�ேய ப�த்ேதன். ஆகாரத்��ம் மனம்
ெசல்ல�ல்ைல . 

��ய கலக்கம் ஒ� மணிக்�ப் �ற� மடத்�ற்�ப்
�றப்படே்டன். அங்ேக ஓரிடத்�ல் �மாரசா�த் தம்�ரான்
�ல�டன் ேப�க் ெகாண்��ந்தார.் ேபச�், �ள்ைள
யவரக்ைளப் பற்�ய�தான். நான் அங்ேக ேபான�டன்
�மாரசா�த் தம்�ரான் என்ைனப் பாரத்்�, "எல்லாைரக்
காட�்�ம் உங்க�க்�த்தான் அ�கமான வ�த்தம்
இ�க்�ம்" என்றார.் நான் ெமௗனமாக இ�ந்ேதன்.
"�ள்ைளயவரக்ள் மடத்�ல் இ�ந்ததனால்
ெவளி�ரக்ளி��ந்� 

எவ்வளேவா ேபரக்ள் வந்� அவரக்ளிடம் பாடம்
ேகடட்ாரக்ள். மடத்�ல் எப்ேபா�ம் மாணாக்கரக்ள்
�டட்ம் இ�ந்த�. இனிேமல் அப்ப� இ�க்க இட�ல்ைல .
அவரவர ் அவரவர ் ஊ�க்�ப் ேபாய் இ�க்க
ேவண்�ய�தான். �ேசஷ காலங்களில் இங்ேக வந்�
ேபாகலாம்" என்� �ன்�ம் வ�த்தத்ேதா� அவர்
ெசான்னார.் 

அவர ் ேபச�்��ந்� எனக்� ஒ� ��ய கவைல
ேதான்�ய�. '�ள்ைளயவரக்ேளா� எப்ேபா�ம் இ�ந்�
பாடம் ேகட�்க் ெகாண்�ம், எ��க் ெகாண்�ம்
�கமாகக் காலத்ைதக் க�த்ேதாம். இனிேமல் நாம் என்ன
ெசய்வ�? இந்த மடத்�ற்�ம் நமக்�ம் என்ன உற�
இ�க்கப் ேபா�ற�? நம் நிைல இனி என்ன ஆ�ம்?" என்ற
ஏக்கம் தைலப் படட்�. 'ஒ� ெப�ந்�ைணயாக �ளங்�ய
�ள்ைளயவரக்ள் மைறந்ததால் ேவ� பற்�க்
ேகா�ல்லாமல் அைலந்� �ரி�ம் நிைல நமக்�
வந்���ேமா?' என்� அஞ்�ேனன். 



இந்தக் �ழப்பத்�ல் அங்ேக நிற்பைத�டச்
�ப்�ரமணிய ேத�கைரப் பாரத்்� வ�வ�
நலெமன்ெறண்ணி மடத்��ள்ேள ெசன்ேறன். 

அங்ேக ஒ�க்கத்�ல் அவர ் அமரந்்��ந்தார.்
அவைரக் கண்ட�டன் அ�கா�ம் என்�ள்
அடங்���ந்த �க்கம் ெபாங்கேவ 'ேகா'ெவன்�
கத��டே்டன். என்ன �யன்�ம் �ம்மல் அடங்க�ல்ைல
. அடக்க ��யாமல் எ�ந்த என் வ�த்தத்ைதக் கண்ட
ேத�கர,் "வ�த்தப்பட�் என்ன ெசய்வ�? மாற்ற ��யாத
நஷ்டம் ேநரந்்��டட்�! நமக்�ம் வ�த்தம் அ�கமாக
இ�க்�ற�; ெவளிப்ப�த்தாமல் இ�க்�ேறாம். உமக்�த்
தாங்க ��ய�ல்ைல . உம்�டத்�ல் அவ�க்� இ�ந்த
அன்ைப ேவ� எங்ேக பாரக்்க ���ம்?" என்றார.் 

ேத�கர ்��ய ஆ�தல் வாரத்்ைதகள் 

அ ந்த வாரத்்ைதகள் என் �க்கத்ைத அ�கமாகத்
�ண்��டட்ன. �ன்�ம் �ம்�ேனன். 

"நடந்த காரியத்ைத நிைனத்� வ�ந்�வதனால்
லாபம் ஒன்�ம் இல்ைல. �ள்ைளயவரக்ள்
இல்ைலெயன்ற �ைறையத் த�ர இங்ேக ஒ� �ைற�ம்
இரா�. நீர ் இனிேமல் ேகடக் ேவண்�ய பாடங்கைள
நம்�டேம ேகடக்லாம். ��ய மாணாக்கரக்�க்�ப் பாடம்
ெசால்�க் ெகாண்� எப்ேபா�ம் நம்�ைடய பக்கத்�ேல
இ�ந்� வரலாம். உமக்� யாெதா� �ைற��ன்� நாம்
பாரத்்�க் ெகாள்ேவாம். இந்த ஊைரேய உம்�ைடய
ஊராக நிைனத்�க்ெகாள்�ம். நீ�ம்
தம்�ரான்கைளப்ேபால் மடத்�ப் �ள்ைளயாகேவ
இ�ந்� வரலாம். உமக்� எந்த �தத்��ம் �ைற ேநரா�"
என்� அவர ்எனக்� ஆ�தல் ��னார.் 

அந்த அபய வாரத்்ைதகள், உபசாரத்�ன் ெபா�ட�்ச்
ெசான்னைவயல்லெவன்� எனக்�த் ெதரி�ம். 

ெமல்ல �ைட ெபற்�க்ெகாண்� ��ம்�ேனன்.
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் என்னிடம்



ேபரன்�ைடயவெரன்பைத நான் நன்றாக
உணரந்்��ந்�ம் �மாரசா�த் தம்�ரான் ��ய
வாரத்்ைதகளால் கலங்�ப் ேபாேனன்.
�ள்ைளயவரக்�ைடய அன்�ல் வளரந்்த எனக்�
மற்றவரக்ள� அன்�ன் நிைலைய அ�ந்�ெகாள்ளச்
சந்தரப்்ப�ம் ேநர�ல்ைல. �ள்ைளயவரக்ள் �ரிந்த
�ற� ேத�க�ைடய அன்�ன் �றப்�த் ெதளிவாக
�ளங்கத் ெதாடங்�ய�. 

க�தங்கள் 

மடத்�ற்� வந்தவரக்ெளல்லாம் �ப்�ரமணிய
ேத�கரிடம் �ள்ைள யவரக்�ைடய �ேயாகத்ைதப்
பற்� �சாரித்தாரக்ள். அவரக்ேளா� ேப�ம்ேபா�
ேத�கர,் �ள்ைளயவரக்ள்பால் ைவத்��ந்த ம�ப்�
நன்றாகப் �லப்படட்�. என்னிட�ம் பலர ் வந்�
�சாரித்தனர.் 

�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய கடட்ைள�ன்ப�,
�ள்ைளயவரக்ள் காலஞ்ெசன்ற ெசய்� த�ழ்நா�
��வ�ம் உள்ள அன்பரக்�க்�க் க�தம் �லம்
ெதரி�க்கப் படட்�. �மாரசா�த் தம்�ரான் �ல�க்�க்
க�தம் எ��னார.் �தம்பரம் �ள்ைள பல�க்�
எ��னார.் நா�ம் பல�க்�க் க�தம் எ��ேனன். 

அன்பரக்ள் பலர ் தங்கள் தங்கள் வ�த்தத்ைதத்
ெதரி�த்�ப் ப�ற் க�தங்கள் எ��னர.் மா�ரம்
ேவதநாயகம் �ள்ைள �த�ய பலர ்இரங்கற் பாடல்கள்
எ��னர.் � மகா ைவத்�யநாைதய�ம் அவ�ைடய
தைமயனாரா�ய இராம�வா� ஐய�ம் க�த�ம்
பாடல்க�ம் எ��னாரக்ள். 

இவ்வா� பலர ் சரமக�கள் பா�யேபா� நா�ம்
பாடேவண்�ெமன்ற உணரச்�் எனக்�
உண்டாக�ல்ைல. அந்தத் �க்கத்ைத ெவளிப்ப�த்த
வாரத்்ைதக�க்�ச ் சக்� ஏ�? பாட�்க்காகத்
�க்கத்�ற்� ஓர ் உ�வம் ெகா�க்க �யற்�
ெசய்ய�ல்ைல. 



�ப்�ரமணிய ேத�கர,் �ள்ைள யவரக்�க்� இ�ந்த
கடைனத் �ரத்்�, அவர ் ��ம்பத்�ற்� ேவண்�ய
ெசௗகரியங்கைள உ�தமாகச ் ெசய்� அ�ப்�னார.்
�தம்பரம் �ள்ைள தம் அன்ைனயார ் �த�ேயா�டன்
மா�ரத்�ற்�ப் ேபாய் அங்ேக இ�ந்� வரலானார.் 

அவரக்ள் ேபா�ம்ெபா�� நா�ம் உடன் ெசன்�
மா�ரத்�ல் இரண்� �னங்கள் தங்���ந்�
��வாவ��ைறக்� �ண்�ம் வந்ேதன். மா�ரத்�ல்
ேவதநாயகம் �ள்ைளையப் பாரத்்ேதன். �ள்ைள
யவரக்�ைடய �ரிைவக் ��த்� �க�ம் வ�த்த�ற்�
அவரக்�ைடய கல்�யாற்றைல �க�ம் பாராட�்னார.் 

�யாகராச ெசட்�யார் வ�ைக 

�ள்ைளயவர ் கள் இறந்�ேபான �னத்�ற்� �தல்
நாள், �யாகராச ெசட�்யா�ைடய தாயார ் காலஞ்
ெசன்றனர.் அதனால் அவர ் ��வா வ��ைறக்�
வர�ல்ைல ; க�தம் மட�்ம் எ��னார.் தம்
அன்ைனயா�க்�ரிய அபரக் �ரிையகைளெயல்லாம்
��த்�க்ெகாண்� அவர ்��வாவ� �ைறக்� வந்தார.்
உடேன ேத�கைரக் கண்� �ள்ைளயவரக்ைளக்
��த்�ப் ேப� வ�த்த�ற்றார.் என்�ைடய மன இயல்�
ெதரிந்த அவர,் எனக்�ப் பலப�யாக ஆ�தல் ��னார.் 

என� வாழ்க்ைக�ல் ஒ� ��ய நிைலைம
ஆரம்பமா�ற்�. �ள்ைளயவரக்ைளப் �ரியாமல்
மாணாக்கனாக இ�ந்த நிைல மா�ச ் �ப்�ரமணிய
ேத�கரிடம் மாணாக்கனாக�ம் ேவ� �ல
மாணவரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்�ம் ஆ�ரியனாக�ம்
அப்ேபா� ஆேனன். 

தந்ைதயா�ம் ேத�க�ம் 

என் தாய்-தந்ைதயர ் என்�டன் என் ��ய தாயார்
�ட�்ல் இ�ந்� வந்தனர.் அவரக்ள் அவ்வா� இ�ந்�
வ�வ� �ப்�ரமணிய ேத�க�க்�த் ெதரியா�. ஒ�
�ைற ��க்ேகாடை்ட���ந்� வந்த �யாகராஜ



சாஸ்�ரிகள் என் தந்ைதயாைரக் கண்� சங்�த
�ஷயமாகச ் சம்பா�த்� ம�ழ்ச�்யைடந்தார.்
அவ�க்�ம் என் தந்ைதயா�க்�ம் �ன்ேப பழக்க�ண்�.
கனம் ��ஷ்ைணய�ைடய �ரத்்தனங்கைள என்
தந்ைதயாரப்ாற் ேகடட் சாஸ்�ரிகள் அவற்�ன்
அைமப்ைப �க�ம் பாராட�்னார.் 

அப்பால் �யாகராஜ சாஸ்�ரிகள் மடத்�ற்�ச்
ெசன்� ேத�கரிடம் ேப�க் ெகாண்��க்ைக�ல் என்
தந்ைதயா�ைடய �வபக்�ைய�ம், �வ �ஜா
�ேசஷத்ைத�ம், சங்�த ஞானத்ைத�ம் �றப்�த்�ச்
ெசான்னார.் அ�கா�ம் என் தந்ைதயாைரப் பற்�
அ�ந்�ெகாள்ளாத ேத�கர,் "அப்ப�யா! நமக்�
இ�வைர�ல் �ஷயம் ெதரியாேத! சா�நாைதய�ம்
ெசால்ல �ல்ைலேய" என்� ெசால்� அங்ேக நின்��ந்த
என்ைனப் பாரத்்தார.் 

"உமக்�ச ் சங்�தத்�ல் பழக்கம் இ�ப்பதற்�
உம்�ைடய தந்ைதயாேர காரணமா��க்க ேவண்�ம்"
என்� ேத�கர ்ெசான்னார.் 

*ஆம். 

"இவ்வள� நாளாக உம்�ைடய தகப்பனாைர இங்ேக
அைழத்� வர �ல்ைலேய. அவரக்ள் இதற்� �ன் இந்த
ஊ�க்� வந்த�ல்ைலேயா?" 

"�ல �ைற வந்��க்�றாரக்ள். ஸந்நிதானத்�ற்�
அனாவ�யமான ெதாந்தரைவ உண்டாக்கக் �டாெதன்�
எண்ணிேனன்." 

"ெதாந்தரவா? இப்ப�ப்படட்வரக்ைளப் பாரப்்ப�ல்
நமக்� எவ்வளேவா ��ப்� உண்ெடன்� உமக்�த்
ெதரியாதா?" 

அன்� �ற்பகல் என் தந்ைதயார ் மடத்�ற்� வந்�
�ப்�ரமணிய ேத�கைரக் கண்� ெந�ேநரம்
ேப�க்ெகாண்��ந்தார.் அ� �தல் அ�க்க� என்
தந்ைதயார ் ேத�கரிடம் ேபாய்க் கண்� ஸல்லாபம்



ெசய்�வரத் ெதாடங்�னார.் இந்த வழக்கத்தால் என்
தந்ைதயா�க்�ச ் �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய
ெப�ந்தன்ைம�ம், அ��த் �றைம�ம், உதார �ண�ம்,
�த்�வான்களிடத்�ல் அவர ் ைவத்��ந்த ேபரன்�ம்
�ளங்கலா�ன. மடத்�ல் யாேர�ம் சங்�த �த்�வான்
வந்� பா�னால் ேத�கர ் என் தகப்பனாைர
அைழத்�வரச ்ெசய்� ேகடக்ச ்ெசய்வார.் 

ேத�கர ் ��யற் காலத்�ல் காேவரிக்�ச ் ெசன்�
ஸ்நானம் ெசய்��ட�் ஆலயம் வந்� ஸ்வா� தரிசனம்
ெசய்�ெகாண்� மடத்�ற்�ப் ேபாவார.் என்
தந்ைதயா�ம் ��யற்காைல�ல் ஸ்நானம்
ெசய்பவராதலால் அவ�ம் எ�ந்� காேவரிக்�ச ்ெசன்�
ஸ்நானம் ெசய்� ஜபதபா�கைள ��த்�க்ெகாண்�
�றப்ப�வார.் அவர ் �றப்ப�ம் சமயம் ேத�க�ம்
�றப்ப�ம் சமயமாக இ�க்�ம். ேத�க�டன் என்
தந்ைதயா�ம் �றப்பட�் ஆலயம் வைர�ல் வந்� �ைட
ெபற்� �ட�்க்�ச ் ெசல்வார.் ேத�கர ் நாள்ேதா�ம்
இராத்�ரி இரண்டாம் கால தரிசனத்�ற்�க் ேகா��க்�
வ�வ�ண்�. அக்காலத்�ம் என் தந்ைதயார ்மடத்�ற்�ப்
ேபாய், �டேவ ேகா��க்� வந்� தரி�த்��ட�்த்
ேத�கைரமடத்�ல் ெகாண்�ேபாய் �ட�்�ட�் �ட�்ற்�
வ�வார.் இவற்றால் ேத�க�க்�ம் என் தந்ைதயா�க்�ம்
பழக்கம் அ�கமா�ற்�. 

�வ �ைஜக்� ேவண்�ய பத்�ர �ஷ்பங்கள்
���யாகக் �ைடத்தைமயா�ம், மற்றச்
ெசௗகரியங்க�ம் �ைற�ன்� இ�ந்தைமயா�ம்
��வாவ��ைற வாஸம் என் தந்ைதயார ் மனத்�க்�
�க்க உவப்ைபத் தந்த�. ேத�க�ைடய அரிய
�ணங்கைள அ�ந்�, 'இந்த மா�ரி இடத்ைத�ம்
ம�ஷ்யரக்ைள�ம் நான் எங்�ம் பாரத்்தேத இல்ைல'
என்ற �ம்�தம் அைடந்தார.் 
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ேதசிக� ெசா�ன பாட�க� 



மா � மாதம் மகா�வராத்�ரி �ண்ணிய காலம்
வந்த�. என் தந்ைதயார ்இராத்�ரி நான்� சாமத்��ம்
அ�ேஷக அரச்ச்ைனகள் ெசய்வார.் அவ�ைடய
�ைஜக்� ேவண்�ய ேதங்காய்கைள மடத்���ந்�
ெப�வதற்காகத் ேத�கரிடம் ெசன்ேறன். �ேசஷ
காலங்களில் அவ்�ரி�ள்ளவரக்ள் தங்கள் தங்கள்
�ட�்ல் ெசய்�ம் �ைஜ �த�யவற்�ற்� உபேயா�த்�க்
ெகாள்�ம்ப� இளநீர,் ேதங்காய், பழம், வஸ்�ரம்,
சந்தனக் கடை்ட �த�யன மடத்���ந்�
அளிக்கப்ப�ம். கைட�ல்லாைமயால் அவற்ைற ேவ�
எங்�ம் வாங்க இயலா�. 

�வராத்�ரி நிகழ்ச�்கள் 

நா ன் ேத�கரிடம் ெசன்றேபா� அங்ேக �யாகராஜ
சாஸ்�ரிக�ம் இ�ந்தார.் நான் ேபசாமல் ேபாய்
உடக்ாரந்்ேதன். எனக்� ேவண்�ய ெபா�ைளக் ேகடக்த்
�ணி� இல்லாமல் நிற்கேவ என் �கக் ��ப்�னால்
நான் எைதேயா ெப�ம்ெபா�ட�் வந்��க்�ேறெனன்�
அ�ந்�ெகாண்ட ேத�கர,் "என்ன �ேசஷம்? ஏதாவ�
ேவண்�மா?" என்� ேகடட்ார.் நான் என் தந்ைதயார�
�ைஜக்� இளநீரக்�ம் ேதங்காய்க�ம்
ேவண்�ெமன்பைதச ்ெசான்ேனன். 

ேத�கர,் "அப்ப�யா?" என்� ெசால்� �ட�் ஒ�க்கத்
தம்�ராைன அைழத்�, �தல் நாள் இ�வர ்தனித்தனிேய
ெகாண்� வந்� ெகா�த்த ஒ� ேதங்காைய�ம்
�நாயகைர�ம் ெகாண்� வ�ம்ப� கடட்ைள�டட்ார.்
அப்ப�ேய அவர ் அவ்�ரண்ைட�ம் ெகாணரந்்�
ைவத்தார.் அவற்ைறச ் �ட�்க்காட�், "இவற்ைற
உபேயாகப்ப�த்�க்ெகாள்�ம்" என்� ேத�கர ் என்ைன
ேநாக்�ச ்ெசான்னார.் 

அவற்ைறக் கண்ட நான், 'ேதங்காய் நமக்� பல
ேவண்�ேம. ஒன்ைறக் ெகா�க்�றாரக்ேள. நாம்
�நாயகர ் ����வத்ைதக் ேகடக்�ல்ைலேய!
தகப்பனார ் �ைஜ�ல்தான் �நாயக �ரத்்�



இ�க்�றாேர! இவ்வள� ெபரிய �ள்ைளயாைர
ைவப்பதற்� இட�ல்ைலேய' என்� �ைகத்ேதன். 

ேத�கர,் "என்ன ேயா�க்��ர?் ேதங்காைய
அைசத்�ப் பா�ம். இளநீர ் இ�க்�றதா, ெகாப்பைரயா
என்� ெதரி�ம்" என்றார.் 

அைசத்�ப் பாரத்்ேதன். உள்ேள ஜலம் இ�ப்பதாகத்
ேதான்�ய�. "ெகாப்பைர யல்ல; இளநீர ் இ�க்�ற�"
என்ேறன். 

"நார ் நன்றாக உரித்��க்�றாரக்ளா?" என்�
�ன்�ரிப்�டன் ேகடட்ார.் 

"ெசவ்ைவயாய் உரித்��க்�ற�" என்ேறன். உடேன
அவர ்அ����ந்த �யாகராஜ சாஸ்�ரிகைளப் பாரத்்�,
"�பா இ�ப� ெகா�த்� இந்தப் �ள்ைளயாைர�ம், �பா
பத்�க் ெகா�த்� இந்தத் ேதங்காைய�ம் ேநற்�
வாங்�ேனாம்" என்றார.் 

சாஸ்�ரிகள் :- அவ்வள� �ைலயா?
�ள்ைளயா�க்�க் ெகா�த்தா�ம் ெகா�க்கலாம்;
ேதங்காய்க்�க் ெகா�க்கலாமா? இப்ேபா� அவ்வள�
ேதங்காய்ப் பஞ்சம் வந்��டட்தா? 

ேத�கர ் :- இதற்�க் ெகா�க்கலாெமன்� நமக்�த்
ேதாற்�ய�. இைதக் ெகா�த்தவன் நம்�டத்�ல் அ�க
��வாச�ள்ளவன். 

சாஸ்�ரிகள் :- அப்ப�யானால் இந்தத் ேதங்காய்க்�
�ைலெயன்� ெசால்வாேனன்? அவ�க்� இனாம்
ெகா�த்ததாக ைவத்�க் ெகாள்ளலாேம. 

ேத�கர ் :- இல்ைல; இல்ைல; இந்தத்
ேதங்காய்க்காகேவ ெகா�த்ேதாம். 

சாஸ்�ரிகள் :- இந்தப் ����ல் இல்லாத
ேதங்காயா இ�? இதற்�ள்ேள மாணிக்கமா இ�க்�ற�?
எல்லாத் ேதங்காைய�ம் ேபாலத் ேதங்கா�ம்
இளநீ�ந்தாேன இ�க்�ன்றன! 



ேத�கர ்:- உைடத்�ப் பாரத்்தால் ெதரி�ம். 

சாஸ்�ரிகள் உடேன அந்தத் ேதங்காைய எ�த்�
உைடக்கச ் ெசன்றார.் ேத�கர ் �ரித்�க்ெகாண்ேட,
"ேவண்டாம்; உைடக்க ேவண்டாம். �ஷயத்ைதச்
ெசால்��ேறாம்" என்� த�த்��ட�்ச ் ெசால்லத்
ெதாடங்�னார:் “மடத்ைதச ்ேசரந்்த �ராமங்களில் உள்ள
��யானவரக்ளில் க�ம்� ைவத்�ப் ப�ராக்�ேவான்
ஒ�வன் ெவல்லத்தால் ேதங்காையச ் ெசய்�த்� இங்ேக
ெகாண்�வந்� ேசரப்்�த்தான். ேவெறா�வன்
ெவல்லத்ைதக் ெகாண்� �நாயக �ரத்்� ெசய்�த்�க்
ெகாணரந்்� ேசரப்்�த்தான். இந்த இரண்��ைடய
ேவைலப்பாடை்ட�ம் அ�ந்� ேதங்காய்
ெகாணரந்்தவ�க்�ப் பத்� �பா�ம், �நாயகைரக்
ெகாணரந்்தவ�க்� இ�ப� �பா�ம் ெகா�த்�
அ�ப்�ேனாம்." �ற� தான் எங்க�க்� உண்ைம
�ளங்�ய�. �க்க ஆசச்ரியத்ைத அைடந்ேதாம்.
"இவற்ைற உம்�ைடய �தா அவரக்ளிடம் ெகா�ம். நீர்
ேகடட் ேதங்காய் �த�யைவ �ன்� வ�ம்" என்�
ேத�கர ்என்ைன அ�ப்�னார.் 

அவற்ைறக் ெகாண்� ெசன்� தந்ைதயாரிடம்
ெகா�த்� �ஷயத்ைதச ் ெசால்�க்
ெகாண்��ந்தேபாேத இரண்� �ைட நிைறய
இளநீரக்�ம் ேதங்காய்க�ம் க�ப்பந்�ண்டங்க�ம்
ேவ� ெபா�ள்க�ம் வந்தன. 

அன்� என் தந்ைதயார,் அதற்� �ன் அைடயாத
��ப்�ைய அைடந்தார;் தம் மனமாரச ் �வராத்�ரி
�ைஜ ெசய்� இன்�ற்றார.் 

ேத�கர் கட்டைள 

��வாவ��ைற மடத்�ல் ப�த்� வந்தவரக்�ள்
ேமலகரம் சண்பகக் �ற்றாலக் க�ராய�ம் நா�ம்
சேகாதரரக்ைளப் ேபாலேவ பழ� வந்ேதாம். நாங்கள்
இ�வ�ம் ெப�ம்பா�ம் ேசரந்்� ப�ப்ப�ம் ேசரந்்ேத
இ�ப்ப�ம் வழக்கம். ஒ� நாள், எங்கள் இ�வைர�ம்



ேத�கர ்அைழத்�, "நீங்கள் இரண்� ேப�ம் நம்�டத்�ற்
பக��ம், இராத்�ரி ஆகமம் ெசய்� ெகாண்ட �ன்�ம்
வந்� ப�க்க ேவண்�ய �ல்கைளப் ப�த்� வா�ங்கள்.
இ�வைர ப�யாத �ல்கைள மற்றக் காலங்களில்
இ�வ�மாகச ் ேசரந்்� உைழத்�ப் ப��ங்கள்.
ப�ப்பதற்காக இங்ேக வந்��ப்பவரக்�க்� அவரக்ள்
எந்த எந்த �ைலப் பாடங் ேகடக் ��ம்��றாரக்ேளா
அவற்ைற அ�ந்� த��க்ேகற்றப� பாடஞ் ெசால்�
வா�ங்கள். பாடஞ் ெசால்வதால் உங்கள் கல்�
அ���த்� அைட�ம்" என்� ெசால்� அதற்�ரிய
ஏற்பா�கைளச ் ெசய்தனர.் என் சகபா�யா�ய
�மாரசா�த் தம்�ரான் �த�யவரக்ளிடத்�ம் இவ்வாேற
கடட்ைள�டட்ார.் அவ்வாேற ெசய்�வரத்
ெதாடங்�ேனாம். 

கம்ப ராமாயணம் 

நா �ம், சண்பகக் �ற்றாலக் க�ராய�ம், �ற�ம்
�ள்ைளயவரக்ள் தங்���ந்த �டை்டேய எங்கள்
இடமாகக் ெகாண்� ப�த்�ம் பாடஞ்
ெசால்�க்ெகாண்�ம் வந்ேதாம். பாரதம், பாகவதம்,
��க்�ற்றாலப் �ராணம் �த�ய கா�யங்கைள�ம் பல
வைகயான �ரபந்தங்கைள�ம் ப�த்� ஆராய்ந்ேதாம்.
கம்ப ராமாயணத்�ல் அேயாத்�யா காண்டத்�ல் ஒ�
ப�� வைர�ல் �ன்� �ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம்
ேகட�்�ந்ேதாம். ேமேல அந்த �ைல �ற்�ம் ப�த்��ட
ேவண்�ம் என்ற ஆவல் எங்க�க்� எ�ந்த�. அதனால்
�ள்ைளயவரக்�ைடய ஏட�்ப் �ர�ைய�ம், மடத்�ல்
உள்ள ஏட�்ப் �ர�கைள�ம் ைவத்�க்ெகாண்� இரண்�
தடைவ �ற்�ம் ப�த்ேதாம். ப�த்த காலத்�ல் கண்ட
பாட ேபதங்கைளக் ைகப் �த்தகத்��ம் ேவ�
க�தத்��ம் தனித் தனிேய ��த்� ைவத்�க்
ெகாண்ேடாம். 

நன்�ற் பாடம் 



�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் நாங்கள் இலக்கண
�ல்கைள�ம் ைசவ �த்தாந்த சாஸ்�ரங்கைள�ம் �ல
இலக்�ய �ல்கைள�ம் பாடம் ேகடே்டாம். நன்�ல்
��த்��ைரையப் பாடம் ேகடக் ��ம்�ய ேபா�
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் அதன் சம்பந்தமாகச ் �ல
�ஷயங்கைளச ் ெசால்லலானார:் "நன்��க்� �த�ல்
சங்கர நமச�்வாயர ்உைர எ��னார.் �ற� �வஞான
�னிவர ் அைதத் ��த்��ம் ��க்��ம்
��த்��ைரைய அைமத்தார.் அவர,் தாம் எ��ய
�வஞான ேபாத �ரா�ட மகா பாஷ்யத்�ல்
அைமத்�ள்ள அரிய வடெமா� ெதன்ெமா�ப்
�ரேயாகங்கைள எளி�ற் �ற்காலத்தவரக்்� �லப்ப�த்த
நிைனந்� இலக்கணக் ெகாத்�, ெதால்காப்�யச ்�த்�ர
��த்�, இலக்கண �ளக்கச ் �றாவளி என்�ம்
�ல்களி�ம் �றவற்��ம் உள்ள �க்�யமான
�லவற்ைற அவ்�ைர�ல் அங்கங்ேக ேசரத்்தார.் �ல
இடங்களில் �லவற்ைறக் �ைறத்�ம் �லவற்ைற
மாற்��ம் எ�� நிைறேவற்�னார.் இலக்கணக் ெகாத்�
�த�ய �ன்ைற�ம் பாடம் ேகடட் �ற�தான்
��த்��ைர ெதளிவாக �ளங்�ம்" என்� ெசால்�ச்
�வஞான �னிவர ் தம் கரத்தாேலேய ��த்�ய ஏட�்ப்
�ர� ஒன்ைற எ�த்�க் காட�்னார.் அப்�ர��ல்
அங்கங்ேக அ�த்�ம் �ட�்�ம் மாற்��ம் அம்�னிவர்
எ��யவற்ைறப் பாரத்்� ம�ழ்ந்ேதாம். 

ேத�கர ் கடட்ைளப்ப�ேய இலக்கணக் ெகாத்�
�த�ய �ன்� �ல்கைள�ம் பாடம் ேகட�்ப் �ற�
நன்�ல் ��த்��ைரையக் ேகடக்த் ெதாடங்�ேனாம்.
சங்கர நமச�்வாயர ்உைர மாத்�ரம் இ�ந்த ஏ� ஒன்�
மடத்�ல் இ�ந்த�. அைத�ம் ைவத்�க்ெகாண்�
எங்ெகங்ேக �வஞான �னிவர ் ��த்��ைர�ல்
��த்தம் ெசய்��க்�றாேரா அங்ெகல்லாம் '�' என்ற
அைடயாள�ட�்க் ��த்�ப் ப�த்ேதாம். 

ேவ� இலக்கண �ல்கள் 



யா ப்ப�ங்கலக் காரிைக பாடம் ேகடட்ேபா�
அந்��ன் அவதாரிைக�ேல உள்ள �ஷயங்கைள
�ரிவாக எ�த்�ச ் ெசால்� �ளக்�க் காட�்னார.் அ�
வைர�ல் யா�ம் அவ்�ஷயங்கைளத் ெதளிவாகச்
ெசான்ன �ல்ைல . தண்�யலங்காரம் ேகடே்டாம்.
'காவ்யாதரச்ெமன்ற' வடெமா� ��ன் ெமா�
ெபயரப்்பா�ய அதைனப் பாடம் ெசால்�ம்ேபா�
வடெமா� ���ள்ள �ேலாகங்கைள எ�த்�ச ்ெசால்�
�ளக்�வார.் �சாகப் ெப�மாைளயர ் எ��ய
அணி�லக்கணத்ைதப் பாடங்ேகடே்டாம். அ�,
வடெமா���ள்ள �வலயானந்தத்ைதத் த��ய�.
அதன் அைமப்ைப�ம் உதாரணச ் ெசய்�டக்ைள�ம்
ேத�கர ்பாராட�்வார.் 

அணி�லக்கணங்கைளப் ப�த்� வ�ைக�ல் நான்
அவற்�ற் �றப்ெபற்ற அணிகைள அைமத்�த் ேத�கர்
�ஷயமாகப் ��ய ெசய்�டக்ைள எ�� அவரிடம்
காட�்ேவன். அவர ் ேகட�் ம�ழ்ந்� �ைழ ��ப்�ன்
எ�த்�ைரத்�த் ��த்�வார.் 

ெதால்காப்�யம் எ�த்த�காரம் இளம்�ரணர ்உைர,
ெசால்ல�காரம் ேசனாவைரயர ் உைர, இலக்கண
�ளக்கம் என்பவற்ைற நாங்களாகப் ப�த்�ச ் �ல
சந்ேதகங்கைளக் ேகட�்க்ெகாண்ேடாம். ேசனாவைரயர்
உைர�ல் உள்ள சந்ேதகங்கைள �ளக்�ம்ேபா�
ேத�க�க்� அள�றந்த உத்ஸமாகம் உண்டா�ம். "இவர்
உைர எ��வைதப்ேபால் இலக்கண ��க்� யா�ம்
எ�த ��யா�. ஸம்ஸ்��த ஞானம் நன்றாக
இ�ப்பதால் பல அ�ைமயான �ஷயங்கைளக் காரண
காரியத்ேதா� நியாயங் காட�் எ���றார"் என்�
அவ்�ைரையப் பாராட�்வார.் 

அக�ம் �ற�ம் 

எ �த்�, ெசால், ெபா�ள், யாப்�, அணி என்�ம்
இலக்கண �ல்கைளத்தான் பாடம் ேகடே்டாம். அகப்
ெபா�ள் இலக்கணத்ைதக் ேகடக்�ல்ைல.



��ச�்ற்றம்பலக் ேகாைவயாைர உைர�டன்
ேகடட்ேபா� அவ்�லக்�யத்���ந்ேத இலக்கணத்ைத
அ�ந்�ெகாண்ேடாேமயன்�த் தனிேய அகப் ெபா�ள்
இலக்கண �ைலப் பாடம் ேகடக்�ல்ைல. அக்காலத்�ல்
அவ்�லக்கணத்ைதத் தனிேய ப�ப்பார ் �கக் �ைற�.
ெபா�ளிலக்கணத்�ன் மற்ெறா� �ரிவா�ய �றப்
ெபா�ைளப்பற்�ய ஆராய்ச�்ேய இல்ைல. அகப்
ெபா�ள் இலக்கணத்ைத யாவ�ம் ப�யா���ம் அகப்
ெபா�ளிலக்�யங்கைளப்ப�த்தாரக்ள். �றப் ெபா�ள்
�ஷயத்�ேலா இலக்�ய�ம் வழக்�ல் இல்ைல ;
இலக்கணத்ைதத் ேத�வா�ம் இல்ைல. 

யாப்ப�ங்கலக்காரிைக ேகடட்ேபா� ெசய்�ள்
வைகக�க்� உதாரணமாக அந்��ல் அைமந்��க்�ம்
�ல பாடல்க�க்�த் தக்கவா� ெபா�ள் �ளங்க�ல்ைல.
ைஜன சமய சம்பந்தமான ெசய்�கள் அவற்�ல்
வ��ன்றன. நான் �ன்� ��த்தாசல ெரட�்யாரிடம்
அதைனக் ேகடட் கால �தேல அந்தச ் சந்ேதகங்கள்
�ளங்காம��ந்தன. ேத�கர,் "காரிைக��ள்ள
இலக்கணங்க�க்� இலக்�யமாக � �மர��பர
�வா�கள் '�தம்பரச ்ெசய்�டே்காைவ' என்ற �ரபந்தம்
ஒன்ைற இயற்���க்�றார.் ைசவ சம்பந்தமான
�லாத�ன் நன்றாக �ளங்�ம். ெசய்�ளிலக்கணத்ைதத்
ெதரிந்�ெகாள்ள அந்த �ல் �க்க உபகாரமாக இ�க்�ம்”
என்� ெசால்�, எங்க�க்� அைதப் பாடஞ் ெசான்னார.் 

பரிேமலழகர் 

��க்�றைளப் பரிேமலழக�ைர�டன் �ற� பாடம்
ேகடே்டன். இலக்கண �ல்க�க்� உைர ெசய்வ�ல்
ேசனாவைரயர ் எப்ப� இைணயற்றவேரா அப்ப�ேய
இலக்�ய �ல்க�க்� உைரெய��வ�ல் பரிேமலழகர்
இைணயற்றவெரன்ப� ேத�கர ்க�த்�. "இந்த இடத்�ல்
ஒ� �ேசஷ�ம் இராெதன்� நாம் ஒ� �றைளப் பாரத்்�
நிைனப்ேபாம். அங்ேக பரிேமலழகர ் ஏேத�ம் ஒ�
�ேசஷத்ைத எ�த்�க் காட�்வார.் பதசாரங்கைள
எ��வ��ம் ��க்கமாக �ஷயங்கைளத்



ெதரி�த்த��ம் அவ�க்� �ஞ்�யவரக்ள் இல்ைல "
என்� அ�க்க� பாராட�்வார.் பல ��க்கமான
�ஷயங்கைளக் �றட ் பாடம் நடந்தேபா�
ெதரிந்�ெகாண்ேடன். 

�த்தாந்த �ல்கள் 

ைசவ �த்தாந்த சாஸ்�ரங்கைளக் ேகடக் ��ம்�ய
என்ைன, �த�ல் �வப்�ரகாசக் கடட்ைளைய�ம்
��வாலவாய்க் கடட்ைளைய�ம் ப�க்கச ் ெசான்னார.்
�ற� �வஞானேபாதச ் �ற்�ைரைய�ம் அப்பால்
�வஞான �த்�யா�ைர �த�யவற்ைற�ம் ப�க்கச்
ெசான்னார.் 
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மட�தி�� வ�ேவா� 
மா ணாக்க நிைல���ந்� நாங்கள் கற்�வந்த

அந்தக் காலத்�ல் ேத�கர ் கடட்ைளப்ப� ஆ�ரிய
நிைல�ல் இ�ந்� மடத்�ல் இ�ந்த �ட�்த்
தம்�ரான்க�க்�ம் மற்றவரக்�க்�ம் த�ழ் �ல்கைளக்
கற்�த்�ம் வந்ேதாம். 

என்னிடம் பாடம் ேகட்ேபார் 

என்னிடம் அக்காலத்�ல் ப�த்த தம்�ரான்கள்
�ந்தர�ங்கத் தம்�ரான், ��வ�ங்கத் தம்�ரான்,
ெசாக்க�ங்கத் தம்�ரான், ெபான்னம்பலத் தம்�ரான்,
மகா�ங்கத் தம்�ரான், வானம்பா� �ப்�ரமணியத்
தம்�ரான், �வக்ெகா�ந்�த் தம்�ரான் �த�ேயார.் 

ெவள்ைள ேவஷ்�க்காரரக்�ள் ேபரளம்
இராம��ஷ்ண �ள்ைள , �வ�ரிச ் சண்�கத் ேதவர,்
ஏம்பல் அ�ணாசலப் �லவர,் சந்�ரேசகரம் �ள்ைள,
ஏழா�ரம் பண்ைண தாேமாதரம் �ள்ைள , ேகா��ரப்்
பரேத� ஒ�வர,் ெநளிவண்ணம் சா�ப் �ள்ைள,
��வாவ��ைறப் ெபான்�சா� ெசட�்யார,்
��வாவ��ைறச ் சண்�கம் �ள்ைள என்ேபார்



�க்�யமானவரக்ள். இவரக்ளில் இரண்�ரண்�
ேபரக்ளாகப் �ரித்� ஒவ்ெவா� வைகக்�ம் அைர மணி
�தல் ஒ� மணி வைர�ல் பாடம் ெசால்ேவன்.
அக்காலத்�ல் என்னிடம் ப�த்தவரக்ளில் இப்ேபா�
இ�ப்பவர,் ��வாவ��ைற�ல் �க்�ய காரியஸ்தராக
இ�ந்� ஓய்� ெபற்� அவ்�ரில் ெதற்� ���ல்
இ�க்�ம் �ரஞ்�� சண்�கம் �ள்ைளெயன்பவர்
ஒ�வேர. இவரக்ைளத் த�ர இைட�ைடேய மடத்�க்�
வந்� பாடம் ேகடே்டார ்�லர.் 

என்னிடம் பாடம் ேகடட்வரக்ளிற் �லர ் என்ைனக்
காட�்�ம் �ராயத்��ம் ��ரந்்தவரக்ள். ஆனா�ம்
அவரக்ள் என்னிடத்�ல் �க்க மரியாைதேயா�ம்
அன்ேபா�ம் பழ� வந்தாரக்ள்; யாவ�ம் எனக்�
எவ்�தமான �ைற�ம் வாராமல் பா�காக்�ம்
இயல்�ைடயவராக இ�ந்தாரக்ள். 

அண்ணாமைல ெரட்�யார் 

கா வ�ச�்ந்ைத இயற்�யவரா�ய �ன்னி �ளம்
அண்ணாமைல ெரட�்யார ் அக்காலத்�ல்
��வாவ��ைற மடத்�ல் த�ழ் ப�க்கலாெமன்�
வந்தார.் ேசற்�ர ் �னாட�் �ந்தரக் க�ராயர ் என்பவர்
அவைர அைழத்� வந்தார.் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
அவைர என்பால் ஒப்�த்தார.் நான் அவ�க்� நன்��ம்,
மா�ரப் �ராண�ம் பாடம் ெசால்� வந்ேதன்.
அப்ெபா�ேத அவரிடத்�ல் ெசய்�ள் இயற்�ம் ஆற்றல்
நன்� அைமந்��ந்த�. யமகம், மடக்�, �ரி�, சந்தம்
�த�ய அைமப்�கேளா� ெசய்�டக்ைள
ெவ��ைர�ல் இயற்�வார.் அவர ் பாடம் ேகட�்
வந்தேபா� இலக்கணத்�ல் அவ�க்� மனம் ெசல்ல
�ல்ைல; �ல காலம் இ�ந்��ட�் �ைட ெபற்�த் தம்
ஊ�க்�ப் ேபாய்�டட்ார.் 

தந்ைதயார் ��ப்பம் 

என்�டன் இ�ந்த தந்ைதயார ் �ண்�ம்
உைடயாரப்ாைளயம் பக்கம் ேபாக எண்ணினார.் ஒ�



ேவைல��ல்லாமல் ��வாவ��ைற�ல் �ம்மா இ�க்க
அவர ் ��ம்ப�ல்ைல . என்ைன�ம் உடனைழத்�ச்
ெசல்ல ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் அவ�க்� இ�ந்த�.
�ராணப் �ரசங்கங்கள் ெசய்� ெகாண்� நான் ��ம்ப
வாழ்க்ைகைய நடத்�வர ேவண்�ெமன்ற அ�ப்�ராயம்
அவ�க்� மாற�ல்ைல . "இந்த ஊரில் நீ இப்ப�ேய
இ�ந்தால், நாங்கள் எங்ேக இ�ப்ேபாம்? உனக்ேகா
க�யாணமா� �டட்�. நீ ��ம்பம் நடத்த ேவண்டாமா?
இ� நல்ல இடந்தான். 

மனித�க்�ச ் சாப்பா� மட�்ம் �ைடத்தால்
ேபா�மா? எவ்வள� நாள் நாங்கள் உன்ைனப் �ரிந்�
ஊர ் ஊராகத் �ரிந்�ெகாண்��ப்ேபாம்? பண்டார
சந்நி�களிடம் �ைட ெபற்� உன்ைன�ம் அைழத்�ப்
ேபாகலாெமன்� எண்ணி ��க்�ேறன்" என்� அவர்
ெசான்னார.் அவ்�தம் ெசய்யலாெமன்ேறா
ேவண்டாெமன்ேறா நான் ெசால்ல�ல்ைல.
��வாவ��ைறைய �ட�்ப் �ரிய எனக்� மன�ல்ைல .
தாய்-தந்ைதயைரப் �ரிந்��ப்ப�ம் வ�த்தமாக
இ�ந்த�. எைத�ம் �ணியமாடட்ாமல் இ�ந்ேதன். 

ேத�கர் ஆதர� 

இப்ப� இ�க்ைக�ல் ஒ� நாள் �ப்�ரமணிய
ேத�கரிடம் என் தந்ைதயார ் ெசன்� தாம் ஊ�க்�ச்
ெசல்ல எண்ணி ��ப்பதாக�ம், என்ைன�ம் தம்�டன்
அைழத்�க்ெகாண்� ேபாகேவண்� ெமன்�ம்
ெதரி�த்தார.் உடேன ேத�கர,் "உங்கள் �மாரர ் இனி
நம்�டத்�ேல இ�க்க ேவண்�யவர.் அவர ் இன்�ம்
ப�க்க ேவண்�ய �ல்கள் இ�க்�ன்றன. அவற்ைற
நாேம பாடஞ் ெசால்ேவாம். இங்ேக ப�க்க வ�ம்
�ள்ைளக�க்�ப் பாடஞ் ெசால்வதற்� அவர ் �க�ம்
உபேயாகப்ப��றார.் �ள்ைள யவரக்ளிடம் கற்ற கல்�
இனிேமல்தான் அ�கமாகப் பயன் தரப் ேபா�ற�.
நீங்கள் மாத்�ரம் இப்ேபா� ஊர ் ெசன்� உங்கள்
பாத்�ரம் பண்டங்கைள எ�த்�க்ெகாண்� இங்ேகேய
ஸ்�ரமாக வந்���ங்கள். உங்க�க்� ேவண்�ய



ெசௗகரியங்கள் எல்லாம் இங்ேக �ைடக்�ம்ப�
ெசய்ேவாம். �� கட�்க் ெகா�க்�ேறாம். யாெதா�
கவைல�ம் இல்லாமல் காேவரி ஸ்நான�ம் �வ
�ைஜ�ம் ெசய்� ெகாண்� �கமாக இ�க்கலாம்" என்�
ெசான்னார.் 

ேத�கர ் இவ்வா� ெசால்� வ�ம்ேபா� என்
தந்ைதயா�க்� வர வர ஸந்ேதாஷம் அ�கமா�ற்�.
அவர ்தம்ைமேய மறந்தார.் ேத�கர ்ேப� நி�த்�ய�டன்
அ��ல் ஒ� �த்��ளக்���ந்� இரண்� �ஷ்பங்கள்
(ெபா�கள்) �ேழ ��ந்தன. "ஐயா, நல்ல ச�னமா�ற�.
இவர ்ெசௗக்�யமாக இ�ப்பார.் நீங்கள் ேபாய்ச ்�க்�ரம்
வந்���ங்கள்" என்� �ண்�ம் ேத�கர ் ெசால்�
வஸ்�ர மரியாைத ெசய்� ெசல�க்�ப் பத்� �பாய்
அளித்தார.் இவற்ைறெயல்லாம் அ��ல் இ�ந்�
கவனித்� வந்த எனக்� உள்ளந்தாங்கா ம�ழ்ச�்
உண்டா�ற்�. 

��ம்ப நிைலையப் பற்�ேய �ந்�த்�ச ்�ந்�த்�க்
கவைலக் கட�ல் ஊ�ப் ேபா��ந்த என் தந்ைதயா�க்�
எ�ரப்ாரத்்தப� அக்கவைல நீங்�தற்�ரிய மாரக்்கம்
�ைடக்கேவ அவர ்ேபரானந்தம் அைடந்தார.் ேத�கைரப்
பாராட�்�ட�் ேநேர ஜாைகக்� வந்தார.் வ�ம்ேபாேத,
"என்ன �ர�! என்ன �ர�!! இந்த மா�ரி இடம்
எங்��ல்ைல . நாம் ெசய்த �ரவ் ஜன்ம �ண்ணிய
பலன்தான் இ�" என்� ெசால்�க்ெகாண்ேட வந்தார.்
"இப்ேபா� நான் சாமாைவ அைழத்�க் ெகாண்�
ேபாக�ல்ைல. பரேம�வர�ைடய ��ைப நம்ைமக்
காப்பாற்�வதற்� எத்தமாக இ�க்�ற�" என்�
��கலத்ேதா� தாயார ் �த�யவரக்ளிடம் ��த்
ேத�கர ்ெசான்னவற்ைற�ம் ெசான்னார.் 

அப்பால் ஒ� நல்ல நாளில் தந்ைதயார்
எல்ேலாரிட�ம் �ைட ெபற்� என் தாயாைர�ம்
தம்�ைய�ம் அைழத்�க் ெகாண்� �றப்பட�்
உைடயாரப்ாைளயம் ெசன்றார.் 



�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய �ரணமான அன்ைப
ெவளிப்பைடயாக உணரந்்த நான், என் தந்ைதயார்
�ரிந்� ெசல்வதனால் அப்ேபா� வ�த்தமைடய�ல்ைல.
அவர ் ேபாய்�ட�் �ட�்ம் ��ம்� வந்� என்ேனா�
இ�ந்� வாசஞ் ெசய்வாெரன்ற நம்�க்ைக என் மனத்�ல்
உ��யா�ற்�. நாள்ேதா�ம் மடத்�ல் நைடெபற்ற
நிகழ்ச�்கேள அதற்�க் காரணம். �ப்�ரமணிய ேத�கர்
என்னிடம் அன்�ைடயவரா ��ந்தேதா� நான்
அவ�ைடய அன்�க்�ப் பாத்�ரமானவன் என்பைத
மடத்�ல் உள்ளவரக்�ம், மடத்�ற்� வ�ம் �ர�க்க�ம்,
�த்�வான்க�ம் ெதரிந்� ெகாள்�ம்ப��ம் ெசய்தார.் 

பாடல்கள் �த�யன 

யா ேர �ம் ெபரிய மனிதரக்ள் வந்தால்
அவ்வப்ேபா� ��ய ��ய பாடல்கைள இயற்�ச்
ெசால்�ம்ப� எங்க�க்� ேத�கர ் கடட்ைள��வார.்
நாங்கள் கற்ற�ந்த �ல்களி�ள்ள பாடல்கைளச்
ெசால்�ப் ெபா��ம் ெசால்லச ் ெசய்வார.்
ெதால்காப்�யப் பா�ர ��த்�, இலக்கண �ளக்கச்
�றாவளி, �வஞான பா�யம் �த�யவற்�ல் �றந்த
பாகங்கைள என்ைனக் ெகாண்� ப�ப்�த்� அவற்ைற
வந்தவரக்�க்�த் தாேம �ளங்கச ் ெசால்வார.் அவர்
ெசால்�வ� �ைவ �ைடயதாக இ�க்�ம். நல்ல
பாடல்களி�ள்ள ப��க�க்�ப் பத சாரம் ெசால்வார.்
வந்தவரக்ள் ேகட�் அவர ்ெசால்�ம் �ைறைய �யந்�
பாராட�்வாரக்ள். அத்தைகய சமயங்களில் எங்க�க்�ப்
��ய ��ய �ஷயங்கள் ெதரியவ�ம். இவ்வா�
நிக�ங்காலங்களில் ெப�ம்பா�ம் ப�க்�ம் ேவைலைய
நாேன ெசய்� வ�ேவன். �ல சமயங்களில் �மாரசா�த்
தம்�ரா�ம் ப�ப்ப�ண்� . 

மடத்�ற்� வ�ம் �த்�வான்கள் �ப்�ரமணிய
ேத�கைரப் பாராட�்ப் பாடல்க�ம், �ரத்்தனங்க�ம்,
�ேலாகங்க�ம் இயற்�க்ெகாண்� வ�வாரக்ள்.
அவற்ைறத் ேத�கரப்ால் ெசால்�ப் ெபா��ம் �ரிவாகச்
ெசால்வாரக்ள். அவ்வா� உள்ளவற்�ல் த�ழ்ப்



பாடல்கைள�ம், த�ழ்க் �ரத்்தனங்கைள�ம் நான்
�ட�்ம் ப�த்�க் காட�்ேவன். ேவ� கனவான்கள் வ�ங்
காலங்களில் அப்பாட�்க்கைளச ் ெசால்ேவன். இந்தப்
பழக்கத்தால் அந்தப் பாட�்க்களில் ெப�ம்பாலானைவ
எனக்�ப் பாடமா�ன. வடெமா� �ேலாகங்கைள�ம்
ெத�ங்�ப் பத்�யங்கைள�ம் ெதரிந்� ெகாண்�
ெசால்பவர ்�லர ்இ�ந்தனர.் 

வ�பவரக்ள் ெப�ம் லாபம் 

கனவான்கள் ேத�கைரப் பாரக்்க வந்�
சம்பா�த்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபாெதல்லாம்
ெப�ம்பா�ம் கல்� சம்பந்தமான ேபசே்ச நைடெப�ம்.
இைட�ைடேய பாடல்கள் ெசால்வ�ம், ெபா�ள்
��வ�மா�ய ெசயல்கள் நிக�ம்ேபா�, வந்தவரக்ளில்
யா�க்ேக�ம் த�ழ்ப் பழக்கேம இல்லா���ம் அப்பால்
அவ�க்�த் த�ழன்� ஏற்பட�்��ம். "இந்த இடத்�ற்�த்
த�ழ�� இல்லாமல் வ�வ� ெப�ங்�ைற. அ�த்த
�ைற வ�ம்ேபா� த��ல் எைதயாவ� ெதரிந்�
ெகாண்�வர ேவண்�ம்” என்� உ�� ெசய்�
ெகாள்வார.் 

மடத்�க்� �தல் �ைறயாக வ�ம் �த்�வான்கள்
அங்ேக ெப�ம் ஆதரவால் இரண்டாம் �ைற வ�ம்ேபா�
கல்� ய��ல் ஒ� ப� உயர�் ெபற்�, அதற்� ஏற்ற
பரிைசப் ெபற ேவண்�ெமன்ற ஊக்கத்ைதக்
காட�்வாரக்ள். வ�ம் கனவான்கேளா இரண்டாம் �ைற
வ�ம்ேபா� தா�ம் த�ழ் �ல்கைளப் பற்� ஏேத�ம்
ேப�வதற்� ஏற்ற ப�ற்�ையச ் ெசய்�ெகாண்�
வ�வாரக்ள். இ� வைக�ன�ம் மடத்�ப் பழக்கத்தால்
லாபத்ைதேய ெபற்றனர.் 

ேவதநாயகம் �ள்ைள 

மா �ரத்�ல் �ன்�ப்பாக இ�ந்த ேவதநாயகம்
�ள்ைள �ல �ைற ��வாவ��ைற மடத்�க்�
வ�வ�ண்�. அப்ெபா�ெதல்லாம் அவர ் �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் �ஷயமாகப் பாடல்கைள இயற்� வ�வார.்



அவற்ைற நான் ப�த்�க் காட�்ேவன். எளிய நைட�ல்,
ேகடப்வரக்ள் �ைர�ல் ெபா�ைள உணரந்்�
இன்��ம்ப� அப்பாடல்கள் இ�க்�ம். ஒ� ��ஸ்�வ
கனவான், ைசவ மடா�ப�ையப் �கழ்வெதன்றால் அ�
�க�ம் அரிய ெசய்� யல்லவா? அன்��ம் ெபா�ப்�ள்ள
அரசாங்க உத்�ேயாகம் ஒன்ைற வ�த்� வந்தவ�ம்,
�றைர அ�கமாக ல�யஞ் ெசய்யாதவ�மான
ேவதநாயகம் �ள்ைள பா�னாெரன்ப� யாவ�க்�ம்
�யப்ைப உண்டாக்�ய�. 

�ள்ைளயவரக்�ைடய மாணாக்கரா�ய
ேவதநாயகம் �ள்ைள அப்�லவர ் �லமாகத்
��வாவ��ைற மடத்�ன் ெப�ைமைய�ம், அதன்
தைலவ�ைடய கல்�ய��, ஒ�க்கச ்�றப்�க்கைள�ம்
உணரந்்��ந்தார.் தாேம ேநரில் பாரத்்தேபா� அந்த
மடம் த�ழ் வளரக்்�ம் நிைலயமாக இ�ப்பைத
அ�ந்தார.் இவற்றால் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
அவ�க்� நல்ல ம�ப்� உண்டா�ற்�. 

ேத�கைர அவர ் பாராட�், "இங்��ஷ் பாைஷ
தைலெய�த்� வ�ம் இக்காலத்�ல் த�ைழப் பா�காத்�
��த்� ெசய்ய நாெனன்� கங்கணங்
கட�்க்ெகாண்டாய்" என்ற க�த்தைமய ஒ� ெசய்�ள்
பா� ��க்�றார.் அ� வ�மா�: 

"வாெனன் �தவ வ�ஞ்�ப்ர மண்ய வேராதயேன 

தாெனன்� ெவண்ணரன் பாைஷ�ந் நாட்�ற் 
றைலெய�க்க 

ஏெனன்� ேகட்பவ ரில்லாத் த�ைழ இனிதளிக்க 

நாெனன்� கங்கணங் கட்�க்ெகாண் டா�ந்த 
நானிலத்ேத" 

[வான் = ேமகம். ெவண்ணரன் பாைஷ = ெவள்ைளக்காரர்
பாைஷயா�ய ஆங்�லம். ] 



ேவதநாயகம் �ள்ைள அவ்வப்ேபா� பா�ய
பாடல்கள் பல. யாேர�ம் மடத்�ற்� வந்தால் அவரக்ள்,
"�ன்�ப் ேவதநாயகம் �ள்ைளயவரக்ள்
ஸந்நிதானத்ைதப் பற்�ப் பா���க்�றாரக்ளாேம!"
என்� ேகடப்ாரக்ள். உடேன ேத�கர ் அப்பாடல்கைளச்
ெசால்�ம்ப� எனக்� உத்தர��வார.் நான் இைச�டன்
ெசால்� அரத்்த�ம் ெசால்ேவன். 

தா� வ�ஷப் பஞ்சம் 

தா � வ�ஷத்�ல் த�ழ்நாெடங்�ம் க�ைமயான
பஞ்சம் உண்டா�ற்�. அப்ேபா� அய�ரி��ந்�
உண�க்� வ��ன்� வந்தவரக்�க்� ேவைல
ெகா�ப்பதற்காகச ்�ப்�ரமணிய ேத�கர ்பல �ன்ெசய்
நிலங்கைள நன்ெசய்களாக மாற்றச ் ெசய்தனர.் பல
இடங்களில் கஞ்�த் ெதாட�்கைள ைவத்�
ஜனங்க�க்�க் கஞ்� வாரக்்கச ்ெசய்தார.்       

அக்காலத்�ல் ேத�கைரப் பாராட�் ேவதநாயகம்
�ள்ைள பல பாடல்கள் பா�னார.் அவற்�ள் ஒன்�
வ�மா�: 

"எரிெயாத்த பஞ்ச �டங்கைர ெயாத்த
�டங்கர்பற்�ம் 

கரிெயாத் தனபல் ��ரக்ளப் பஞ்சக் கராம�க்க 

அரிெயாத் தனன்�ப் �ரமணி ையய னரிசக்கரம் 

சரிெயாத் தனவவ னந்ீ��ம் ெபான்ெவள்ளிச்
சக்கரேம" 

[இடங்கர ் = �தைல. கரா = �தைல. அரி = ��மால்.
ெபான் சக்கரம் = ப�ன். ெவள்ளிச ்சக்கரம் = �பாய்.) 

�ல சமயங்களில் அவர ் �ல பாடல்கைளப் பா�
எனக்� அ�ப்�, 'இவற்ைறச ் சந்நிதானத்�னிடம்
ப�த்�க் காடட் ேவண்�ம்' என்� க�த�ம் எ��வார.்
அந்தக் க�தம் ெசய்�ளாகேவ இ�ப்ப�ம் உண்�. அவர்
��ப்பப்ப�ேய நான் ெசய்ேவன், 



மடத்� நிரவ்ாக சம்பந்தமாக ஏேத�ம் கவனிக்க
ேவண்�மா��ம், ஆங்�லத்�ல் �ண்ணப்பம்
�த�யன எ�த ேவண்�மா��ம் �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் ேவதநாயகம் �ள்ைளக்� அதைனச்
ெசால்�ய�ப்�வார.் வக்�ல்கள் அ�கமாக மடத்�ற்�
வந்� பழ�ம் காலமன்� அ�. �க�ம் �லபமாக
�வகாரங்கைளத் �ரத்்�க் ெகாள்�ம் வழக்கம்
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் அைமந்��ந்த�. 

என்பால் அன்� 

இவ்வா� ேவதநாயகம் �ள்ைள�டம் ஏேத�ம்
காரியம் இ�க்�மானால் ெப�ம்பா�ம் ேத�கர்
என்ைனத்தான் அ�ப்�வார.் நான் மா�ரஞ் ெசன்� அவர்
�ட�்க்�ப் ேபாய் அவேரா� ேப���ந்�, ெசன்ற
காரியத்ைத ��த்�க்ெகாண்� வ�ேவன். இங்ஙனம்
ேபா�ம் சமயங்களிெலல்லாம் ேவதநாயகம் �ள்ைள
இயற்�ய ��ய பாடல்கைள அவர ் தம்� �லமாகப்
ெபற்�ப் ப�த்�ம், ப�த்�க் காட�்�ம் இன்��ேவன்.
த�ழ் �ல் சம்பந்தமான �ஷயங்கைளப் பற்��ம்
�ள்ைளயவரக்ைளப் பற்��ம் சம்பா�ப்ேபாம்.
ேவதநாயகம் �ள்ைள அ�கமாகப் ேபசமாடட்ார.் ேப�ம்
வாரத்்ைதகள் அரத்்த �ஷ்��ள்ளைவயாக இ�க்�ம்.
உத்�ேயாகத்�ேல இ�ந்� �றப்�ற்றவராத�ன்
ஒ�வ�ைடய தா�ண்யம் ேவண்�ெமன்�
எ�ரப்ாரக்்�ம் நிைல�ல் அவர ்இல்ைல; அதனால் அவர்
பலேரா� பழ�வ�ல்ைல . 

அத்தைகயவ�ைடய பழக்கம் மடத்�ன்
சம்பந்தத்தால் எனக்� உண்டா�ற்�. �த�ல்
பழ�ம்ேபா� உத்�ேயாகஸ்தரா�ய அவரிடம் எங்ஙனம்
பழ�வ� என்ற அசச்ம் இ�ந்தா�ம் நாளைட�ல் அந்த
அசச்ம் நீங்�ய�: அவர ் என்னிடம் �க்க அன்ேபா�
பழ�னார.் அவ�ைடய இ��க் காலம் வைர�ல் அந்தப்
பழக்கம் �ட�்ப் ேபாகாமல் ��த்�யைடந்த�. 

அத்�யாயம் 67 



ச�திரேசகர கவ�ராஜ ப��த� 
�ப்�ரமணிய ேத�கர� அன்�, வர வர

��த்�யானைத நான் பல வைக��ம் உணரந்்�
வந்ேதன். �ம்பேகாணம் �த�ய இடங்களி�ள்ள
கனவான்கைள ஏேத�ம் �க்�யமான �ஷயமாகப்
பாரத்்�ப் ேப� வரேவண்�மானால் ேத �கர ் என்ைன
அ�ப்�வார.் 

சங்கட நிைல 

அ க்காலத்�ல் �ம்பேகாணத்�க்� இ�ப்�ப்பாைத
ஏற்படாைமயால் ��வாவ� �ைற���ந்� நான்
ெப�ம்பா�ம் �ம்பேகாணத்�க்� அ�க்க� நடந்ேத
ெசல்ேவன். �டட்த்தடட், 12 ைமல் �ரம் இ�க்�ம். அங்ேக
பாரக்்க ேவண்�ய வரக்ைளப் பாரத்்�ப்
ேபசேவண்�யவற்ைறப் ேப� �ஷயங்கைளத்
ெதரிந்�ெகாண்� வ�ேவன். இர� �ம்பேகாணத்�ல்
தங்�ம்ப� ேநரிடட்ால் எனக்� ஆகாரம் �ைடப்ப�
கஷ்டமா���ம். ெதரிந்தவர ் யா�ம் இல்லாைமயால்
எந்த �ட�்க்�ம் ேபாவ�ல்ைல. சாப்பா� ����ல்
ேபாய்ச ் சாப்�டக் ைக�ல் பணம் இரா�. இந்த
நிைல�ல் எங்ேக�ம் த�மத்�க்�ச ் சாப்பா�
�ைடக்�மாெவன்� �சாரிப்ேபன். 

�ம்பேகாணம் மகாமக �ரத்்தத்�ன் �ழ்பா�ள்ள
அ��ேக�வர ஸ்வா� ேகா��ல் ேதசாந்தரிக�க்�
உண� அளிப்பதற்� ஒ� தரம்சாைல இ�ந்த�. அங்ேக
என் ப�ையத் �ரத்்�க்ெகாண்� தரம்சாைலைய
ஏற்ப�த்�ய மகா ��ஷைன வாழ்த்�ேவன். �ல
சமயங்களில் நான் யாைரப் பாரக்்கப் ேபாேவேனா அவர்
என்ேனா� ெந�ேநரம் ேப�க்ெகாண்��ந்� �டட்ால்
தரம்சாைல�ல் அகாலமாகப் ேபாய்��ம். ஆகாரம்
�ைடக்கா�. 

நான் ேபா�ம் இடங்களில் அங்ேக �ள்ளவரக்ள்
எனக்� ேவண்�ய ெசௗகரியங்கைளச ் ெசய்�
ெகா�ப்பாரக்ள் என்� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் எண்ணி



��ப்பார.் நான் மடத்�ல் ேவண்�ய ெபா�ள்கைள
எளி�ற் ெபற்�க் ெகாள்பவனாதலால் இத்தைகய
சந்தரப்்பங்களில் எனக்� ேவண்�ய ெசௗகரியங்கைள
நாேன ெசய்� ெகாள்ேவெனன்� நிைனத்��க்கலாம்.
அந்தக் கனவான்கேளா, மடத்���ந்� வ�ம் எனக்�
மடத்தாராேலேய எல்லா�த ெசௗகரியங்க�ம்
அைமந்��க்�ெமன்� நிைனப்பாரக்ள். இவ்��
சாரா�ம் இவ்வா� நிைனப்ப�ல் தவ� ஒன்��ல்ைல.
ஆனால் ஒன்ைற�ம் ெவளிக்காடட்ாமல் நான்
கஷ்டத்�க்� உள்ளாேனன். உண்ைம ெதரிந்தால் இ�
சாரா�ம் �க வ�த்த ��வார.் "அவரக்ேள ெதரிந்�
கவனித்தாலன்� நாம் ெதரி�ப்ப� சரியன்�" என்�
நான் எண்ணி வந்த காரியத்ைதக் கவனிப்பைதேய
கடைமயாகக் ெகாண்��ந்ேதன். 

��ய பண்�தர் 

�ம்பேகாணம் காேல�ல் இ�ந்த �யாகராச
ெசட�்யார ் 1-8 1876 �தல் ஆ� மாதங்கள் ரஜா
எ�த்�க்ெகாண்டார.் அவ�ைடய ஸ்தானத்�ல் �த்�ர்
ைஹ ஸ்��ல் த�ழ்ப் பண்�தராக இ�ந்த
�ல்ைலயம்�ர ் சந்�ரேசகர க�ராஜ
பண்�தெரன்பவைர நிய�த்தாரக்ள். அவர்
ெசன்ைன�ல் �க்க �கழ் ெபற்ற �த்�வானாக
�ளங்�ய � �சாகப் ெப�மாைளயரிடம் பாடம்
ேகடட்வர;் அவர ்எ��ய பஞ்ச ல�ண �னா�ைட, பால
ேபாத�லக்கணம் என்பவற்ைற�ம், நன்�ல்
��த்��ைர, யாப்ப�ங்கலக் காரிைக�ைர,
தண்�யலங்கார�ைர, வசச்ணந்� மாைல �த�ய
�ல்கைள�ம் அச�்டட்வர;் த�ழ்நாட�்ல் அங்கங்ேக
வழங்�ம் தனிப் பாடல்கைளெயல்லாம் �ரட�்த் தனிப்
பாடற்�ரட�் என்ற ெபயேரா� �தல் �தல்
ெவளி�டட்வர ்அவேர. 

ெசன்ைன�ல் பலகால��ந்� தாண்டவராய
�த�யார ்�த�ய �த்�வான்கேளா� பழ�ய அவைரப்
பாரத்்�ப் ேபச ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் �ப்�ரமணிய



ேத�க�க்� இ�ந்த�. அவர ்ேவைல�லமரந்்� ஒ� மாத
காலமா�ற்�. �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய
�லைமைய�ம் �றந்த �ணங்கைள�ம் அவ�ம்
ேகள்��ற்றவராத�ன் அப்ெபரியாைரத் தரி�க்க
ேவண்�ெமன்ற ஆவேலா��ந்தார.் ஆனா�ம், 'ெபரிய
இடமா�ற்ேற; நாம் ேபானால் அவரக்ைளச ் �லபமாகப்
பாரக்்க ���ேமா, ��யாேதா? அவரக்ள் �ஷயமாக
ஏேத�ம் ஒ� �ரபந்தம் இயற்�க் ெகாண்� ேபாய்ப்
பாரக்்கலாம்' என்� எண்ணிச ் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
�ஷயமாக ஒ� நான்மணி மாைலைய இயற்�னார.் 

ேத�கர் ஆவல் 

�ப்�ரமணிய ேத�க�க்�, பண்�தைரப் பாரத்்�ப்
ேபச ேவண்�ெமன்ற ஆவல் அ�கமா�ற்�. ஆ�ன
�த்�வா�ம் ேத�க�க்�த் த�ழ்ப் பாடம் ெசான்னவ
�மான தாண்டவராயத் தம்�ராெனன்�ம் �லவர்
�காமணி, ெசன்ைன�ல் �ல காலம் இ�ந்தவர.்
அங்�ள்ள �த்�வான்கேளா� பழ�னவர.் �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் அத்தம்�ரான் �லமாகச ் ெசன்ைனப்
�லவரக்�ைடய ெப�ைமைய அ�ந்��ந்தார.்
சந்�ரேசகர க�ராஜ பண்�தர ் �லமாகப் �ன்�ம்
�ரிவாகத் ெதரிந்�ெகாள்ள அப்ேபா� எண்ணினார.் 

ஒ� நாள் ேத�கர ் என்ைன அைழத்�, "இன்�
�ம்பேகாணம் வைர�ல் ேபாய் வர ேவண்�ம்" என்�
ெசான்னார.் 

வழக்கப்ப� மடத்�க் காரியமாக யாரிடேம�ம்
அ�ப்�வார ்என்� எண்ணிேனன். "சந்�ரேசகர க�ராஜ
பாண்�தரிடம் நாம் பாரத்்�ப் ேபச ��ம்��ேறாெமன்�
ெதரி�த்� அவைர அைழத்�வர ேவண்�ம்" என்� அவர்
ெசான்னேபா� ஒ� �த்�வா�ைடய பழக்கத்ைதத்
தாேம வ�ந்� ெசய்� ெகாள்வைத அவர ்ஒ� �ைறயாக
எண்ண�ல்ைலெயன்பைத உணரந்்� நான் �ம்�தம்
அைடந்ேதன். 



சந்�ரேசகர க�ராஜ பண்�தைரப் பாரத்்�ப் பழக
ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் எனக்�ம் மற்ற
மாணாக்கரக்�க்�ம் இ�ந்த�. என் இளைம�ல் த��ல்
�ைவ உண்டாக்�ய தனிப் பாடற்�ரட�் அவராற்
ப�ப்�க்கப் ெபற்றெதன்ற நிைன� அவரிடம் எனக்�
அ�க ம�ப்ைப உண்டாக்�ய�. நான் உடேன
�ம்பேகாணத்ைத ேநாக்�ப் �றப்படே்டன். 

அவர� ஆவல் 

�ம்பேகாணத்�ல் அவைரக் கண்� �ஷயத்ைதத்
ெதரி�த்தேபா�, "நான் ெபரிய அபசாரம்
ெசய்��டே்டன். சந்நிதானத்�ன் ெப�ைமைய நான்
நன்றாகக் ேகள்�ப்பட�்�க்�ேறன். இந்த ஊ�க்� நான்
வந்த�டேன அங்ேக வந்� சந்நிதானத்ைதத்
தரி�த்��க்க ேவண்� ெமன்ற எண்ணம் இ�ந்த�. ஒ�
�ரபந்த�ம் இயற்���க்�ேறன்" என்� ெசான்னார.்
��வாவ��ைற மடத்ைதப் பற்��ம், �ப்�ரமணிய
ேத�கைரப் பற்��ம், �ள்ைள யவரக்ைளப் பற்��ம்
�சாரித்தார.் நான் ெசால்லச ்ெசால்ல அவர ்ேகட�் �க்க
ம�ழ்ச�்ைய அைடந்தார.் அப்பால், இன்� காேலஜ�க்�ப்
ேபாக ேவண்���க்�ற�. இந்தச ் சனிக்�ழைம
காைல�ல் அங்ேக வந்� சந்நிதானத்ைத அவ�யம்
தரி�க்�ேறன். அப்ப�ேய ெசால்ல ேவண்�ம்" என்�
ெசான்னார.் 

��ம்� நான் ��வாவ��ைறக்�ப் �ற்பகல் �ன்�
மணிக்� வந்� ேத�கரிடம் நடந்த �ஷயத்ைதத்
ெதரி�த்ேதன். தாம் ெசான்னப�ேய சந்�ரேசகர
க�ராஜ பண்�தர ் சனிக்�ழைம காைல�ல் தம்
�மாரரா�ய �வ��நாத �ள்ைள என்பவைர
அைழத்�க்ெகாண்� ��வாவ� �ைறக்� வந்தார.்
ேத�கர ்அவேரா� �க்க சந்ேதாஷமாகச ் சம்பாஷைண
ெசய்தார.் �சாகப்ெப�மாைளயர,் சரவணப்
ெப�மாைளயர,் மகா�ங்ைகயர,் தாண்டவராய
�த�யார,் ராமா�ஜ க�ராயர ் �த�ய
�த்�வான்கைளப் பற்� �சாரித்தார.் அவரக்�ைடய



�ண �ேசஷங்கைள�ம், அவரக்ள் வாழ்க்ைக�ல்
நிகழ்ந்த �ைவ�ள்ள வரலா�கைள�ம் பண்�தர்
எ�த்�ச ்ெசான்னார.் 

நான்மணி மாைல 

தாம் ேத�கர ் �� இயற்� அச�்ட�்க் ெகாணரந்்த
நான்மணி மாைலைய அன்� �ற்பக�ல் பண்�தர்
மடத்�ல் ப�த்�ப் �ரஸங்�த்தார.் அப்ேபா�
தம்�ரான்க�ம், ேவ� மாணாக்கரக்�ம், ம�ைர
இராமசா�ப் �ள்ைள�ம், �ல �த்�வான்க�ம்
இ�ந்தாரக்ள். அந்தப் �ரபந்தத்�ல் ெசய்�ள்ேதா�ம்
�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய ெபயர ் வர�ல்ைல; அ�
�ைறயன்ெறன்� தம்�ரான்கள் ஆடே்சபம் ெசய்தாரக்ள்.
அப்ேபா� அங்ேக வந்��ந்த �ம்பேகாணம் ட�ன்
ைஹஸ்�ல் ஸம்ஸ்��த பண்�தர்
சடேகாபாசாரியாெரன்பவர ் அவைர ேநாக்�, "என்ன,
ப�ல் ெசால்லாமல் இ�க்��ரக்ேள? இந்த �ைல
எ�த்�க் ெகாண்� ேபாய் மற்ேறார ் ஆ�னத்�ல் இேத
பாடை்டப் ப�த்�க் காடட்லாேம. இந்த ஆ�னகரத்்தைரப்
பற்�ய� தாெனன்பதற்� ஒவ்ெவா� பாட�்�ம்
அைடயாளம் இ�க்க ேவண்டாேமா?" என்� ேகடட்ார.்
அப்ப� அவர ் ெவடெ்டனப் ேப�யைதக் ேகடட்ேபா�
எனக்ேக �க்க வ�த்த �ண்டா�ற்�. க�ராஜ
பண்�தேரா ெபா�ைமேயா� ேபசாம��ந்� �டட்ார.்
அந்தத் தைடக்� �ைட ெசால்�ம் ஆற்றல் அவ�க்�
இ�ந்தா�ம் அனாவ�யமாக �வாதத்ைதக் �ளப்ப
அவர ்��ம்ப�ல்ைல . 

பாராட்�ப் பாடல் 

நான்மணி மாைல �ற்�ம் �ரஸங்கம் ெசய்�
நிைறேவ�ய�. ம�நாள் பண்�தர ் ேத�கர ் �� பல
��ய பாடல்கைள இயற்�ச ் ெசால்�க் காட�்னார.்
அவைரப் பாராட�் அப்ேபா� �ன்வ�ம் பாடைல நான்
ெசான்ேனன்: 



"வற்றா வ�ட்�ப் �ரமணி யப்ெபயர் வள்ளல்
மலர்ப் 

ெபாற்றாட் �கைழப்பல் பாமாைல யாகப்
�ைனந்தழகாச ்

ெசாற்றா னியற்சந் �ரேச கரபண்�த ��ணன் 

சற்றாய் பவரக்�ம் �ற்றா ம�ழ்�
தைலக்ெகாளேவ" 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் தம் ஸந்ேதாஷத்ைதக்
��ப்பாகப் �லப்ப� த்�னர.் பண்�தர ் ம�ழ்ந்�
என்ைனப் பாராட�், 

*ேந�நா தன்வ�த்�ம் நித்தன் ைகைல�ைற 

வா�நா தன்�கைழ வாழ்த்� ெமன்ேமல் -
ேதா�னற்�ர் 

சா�நா தக்க�ஞன் சாற்�ம் ப�வைலப் ேபால் 

பா�னா �ம்பகர் வேளா?" 

என்ற ெசய்�ைளச ்ெசான்னார.் 

[ேந�நாதன் - ��மால், வா�நாதன் - �வெப�மான்;
வா� - உைம. பா�னாள் - கைலமகள்.) 

தம்�ரான்க�ம் சடேகாபாசாரியா�ம் ேகடட்
ேகள்�களால் மன அைம�ைய இழந்��ந்த பண்�தர,்
என்�ைடய பாட�்னால் �க ம�ழ்ச�்�ற்றார.் அதன்
�ைளவாக எ�ந்தேத இசெ்சய்�ள். 

தம்�ரான்கள் �ற்� 

மடத்���ந்� எல்ேலா�ம் ெவளிேய வந்த�டன்
அவரக்ள் பண்�தைரப் பற்� என்னிடம் �ைற�றத்
ெதாடங்� �டட்ாரக்ள். "என்ைனயா பண்�தர ் அவர?்
�ரத்�ப் பசை்ச கண்�க்� அழ�. அவரிடத்�ல்
சந்நிதானத்�க்�ம் உங்க�க்�ம் அவ்வள� ேமாகம்



ஏற்படட்� ஏன்? அவர ் பாட�் ஒன்றாவ� ரசமா
�ல்ைலேய. அவர ் ெசான்ன பாட�் உங்கைளப்
பாராட�்வதற்காக உத்ேத�த்த தன்�. நீங்கள்
பா�ய�ேபால �ைர�ல் பா�வதற்�த் தமக்�ம்
���ெமன்பைதச ் சந்நிதானத்�க்�த் ெதரி�க்க
ேவண்� ெமன்ப�தான் அவர ் ேநாக்கம். பா�னாேர
அந்தப் பாட�்த்தான் எவ்வள� லடச்ணம்! 'வா�நாதன்
�கைழ வாழ்த்� ெமன்ேமல்' என்� தம்ைமத் தாேம
�கழ்ந்� ெகாள்�றாேர! கைட�ய��ல் சரியானப�
ேமாைனேய காேணாேம." 

நான் அவரக்ைளக் ைகயமரத்்�, "�த்�வான்கைள
இப்ப� அவம�ப்ப� �ைழ. அவர ் இந்த ஆ�னத்ைதப்
பற்� என்ன நிைனத்�க்ெகாள்வார?் உங்க�க்�ப் ப�ல்
ெசால்லத் ெதரியாமலா அவர ் ேபசாமல் இ�ந்தார!் �ல
பைழய �ல்களில் இத்தைகய அைமப்� உண்�. அவர்
ெப�ைம உங்க�க்�த் ெதரியா�. ெபரிய
�த்�வானிடம் பாடங் ேகடட்வர"் என்� சமாதானம்
ெசான்ேனன். 

பண்�தர,் �ல நாள் ��வாவ� �ைற�ேலேய
தங்�னார.் அப்ேபா� நான் அவ�டனி�ந்� பல அரிய
�ஷயங்கைளத் ெதரிந்�ெகாண்ேடன். �ப்�ரமணிய
ேத�கரிடம் அவர ்சாஸ்�ர �ஷயமாக சந்ேதகங்கைளத்
தனிப்பாடற்�ரடை்ட இரண்டா�ைற ப�ப்�க்க
உத்ேத�த்��ப்பதாக�ம் எனக்�த் ெதரிந்த தனிப்
பாடல்கைள�ம் �ரட�் அ�ப்�னால் ேசரத்்�க்
ெகாள்வதாக�ம் ெசான்னார.் ேத�கர,் அவ�க்�த் தக்க
மரியாைத ெசய்� �ைட ெகா�த்த�ப்�னார.் 

க�ராயர் 

�ம்பேகாணத்�ல் இ�ந்த காலத்�ல் க�ராஜ
பண்�தர ் �ல �ைற ��வாவ� �ைறக்�
வந்�ேபான�ண்�. �ற்காலத்�ல் எனக்�ம் அவ�க்�ம்
அ�க்க� க�தப் ேபாக்� வர� நைடெபற்� வந்த�. அவர்
��ம்�யப�ேய தனிப்பாடற்�ரட�் இரண்டாம்



ப�ப்�ல் உபேயாகப்ப�த்�க் ெகாள்�ம்ப� நான் பல
பாடல்கைள எ��ய�ப்�ேனன். அவற்�ள் என்
பாடல்க�ம் �ல�ண்�. அவர ் எல்லாவற்ைற�ம்
ேசரத்்�ப் ப�ப்�த்தார.் அவர ் என் பாடல்கைள,
'��வாவ��ைற சா�நாத க�ராயர ்பா�யைவ' என்�
தைலப்�ட�் அச�்ட�்�ந்தார.் பாரத்்த �ப்�ரமணிய
ேத�கர,் "சம்�ரதாயம் ெதரியாமல் இப்ப�ப்
ேபாட�்�க்�றாேர!" என்� �ன்��வல் �த்தார;்
நாங்க�ம் �ரித்ேதாம். 'க�ராயர ்வாள்' என்� நண்பர்
�லர ்என்ைன அைழத்�, நைகக்கலா�னர.் 
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தி�சிர�ர� ேகாவ��த ப��ைள 
நா �ம் சண்பகக் �ற்றாலக் க�ராய�ம் �ல

தம்�ரான்க�ம் கம்ப ராமாயணத்ைத ஆராய்ந்� ப�த்�
வந்தேபா� இைட�ைடேய சந்ேதகங்கள் எ�ந்தன.
அவற்ைறத் ெதளிந்�ெகாள்ள வ��ல்லாமல்
மயங்�ேனாம். அக்காலத்�ல் �ரி�ர�ரம் ேகா�ந்த
�ள்ைள என்�ம் �த்�வான் கம்ப ராமாயண பாடம்
ெசால்வ�ல் �றந்தவெரன்� நாங்கள் ேகள்��ற்ேறாம். 

'�த்வத்ஜன ேசகரர்' 

அவர ்கம்ப ராமாயணம் ��வைத�ம் அச�்டட்வர:்
�ந்தர காண்டத்ைதத் தாம் எ��ய உைர�டன்
ெவளிப்ப�த்�யவர;் '�த்வத்ஜன ேசகரர'் என்�ம் படட்ம்
உைடயவர;் �வ்யப் �ரபந்த �யாக்�யானங்களி�ம்
ைவஷ்ணவ சம்�ரதாய �ல்களி�ம் அவ�க்� நல்ல
ப�ற்� உண்�. அவைர வ��த்தால் ராமாயணத்ைதக்
ேகட�்ப் பயன்ெபறலாம் என்ப� எங்கள் க�த்�. அவர்
அக்காலத்�ல் பாபநாசத்�க்� வடக்ேக�ள்ள
க�ஸ்தலெமன்�ம் ஊரில் இ�ந்தார.் அங்�ள்ள ெப�ஞ்
ெசல்வரா�ய �மான் �ைரசா� �ப்பனார்
என்பவ�க்� அவர ் த�ழ்ப் பாடம் ெசால்��ட�்



அப்ேபா� கம்ப ராமாயணம் ெசால்�க் ெகாண்��ந்தா
ெரன்� ெதரிந்த�.       

ேகா�ந்த �ள்ைள க�ஸ்தலத்�ல் இ�ப்பைத�ம்
அவரிடம் கம்ப ராமாயணம் பாடம் ேகட�்ம் ��ப்பம்
எங்க�க்� உள்ளெதன்பைத�ம் நாங்கள் சமயம்
அ�ந்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் ெதரி�த்�க்
ெகாண்ேடாம். அவர ் ேகா�ந்த �ள்ைள�ன்
�றைமையப்பற்� �ன்ேப ேகள்��ற்றவர.் அவர்
மடத்�ற்� அ�வைர�ல் வராைமயால் அவர� பழக்கம்
ேத�க�க்� இல்ைல. மாணாக்கரக்ள� கல்�
அ���த்�ைய எண்ணி எந்தக் காரியத்ைத�ம் ெசய்ய
�ன்வ�ம் ேத�கர ் உடேன �ப்பனாரிடம் தக்க
மனிதைர அ�ப்�ச ்�ல காலம் ேகா�ந்த �ள்ைளையத்
��வாவ��ைற�ல் வந்� இ�ந்� மாணாக்கரக்�க்�
ராமாயண பாடம் ெசால்�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ம் என்�
ெசால்லச ்ெசய்தார.் 

என் உத்ஸாகம் 

�ப்பனார ் உடேன ேகா�ந்த �ள்ைள�டம்
��வாவ��ைற மடத்�ன் ெப�ைமைய எ�த்�ச்
ெசால்� அவைரத் தக்க ெசௗகரியங்கள் ெசய்�த்�த்
��வாவ� �ைறக்� அ�ப்�னார.் அவ�டன்
ேதர�ந்�ர ் வா�யா�ய � ைவஷ்ணவ ஆசாரிய
��ஷர ் ஒ�வ�ம் வந்தார.் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
அவரக்�க்�த் தக்க ���கள் ஏற்ப�த்� உண�
�த�யவற்�ற்� ேவண்�ய ெபா�ள்க�ம் அ�ப்�
அவரக்�க்�க் �ைற�ன்�க் கவனித்�க் ெகாள்�ம்ப�
ஒ� காரியஸ்தைர�ம் நிய�த்தார.் எல்லாம் ஒ�ங்காக
நைடெப��ன்றனவா என்பைத �சாரித்�க்
ெகாள்�ம்ப� என்னிட�ம் கடட்ைள �டட்ார.் அந்த
�த்�வா�டன் பழ�ப் பல �ஷயங்கைளத்
ெதரிந்�ெகாள்ளலாெமன்ற உத்ஸாகம் எனக்� இ�ந்த�. 

��வாவ��ைறக்�க் ேகா�ந்த �ள்ைள வந்த
ம�நாள் �ற்பக�ல் அவர ் �ப்�ரமணிய ேத�கைரத்



தரி�த்�, "இவ்�டத்��ள்ள அைமப்�கைள�ம்
மாணாக்கர ் �டட்த்ைத�ம் கண்� என் மனம் �க்க
��ப்�ைய அைட�ற�" என்� ெசான்னார.் கம்ப
ராமாயணத்�ல் ஏேத�ம் ஒ� பாகத்ைதச ் ெசால்�ப்
ெபா�ள் ெசால்ல ேவண்�ெமன்� ேத�கர ்�றேவ, அவர்
�ந்தர காண்டத்�ல் காட�்ப் படலத்�ன் �தற்
பாட���ந்� ெசால்லத் ெதாடங்�னார.் அவர்
அ����ந்� ெசய்�டக்ைள நான் ப�க்கலாேனன். அவர்
�க்க ெச�டராதலால் அவர� கா�ற்ப�ம்ப� ப�ப்ப�
எனக்�ச ் �ரமமாக இ�ந்த�. ேபாதாக்�ைறக்�, "என்
கா�ற் ப�ம்ப� ஏன் ப�க்க�ல்ைல ?" என்� அ�க்க�
அவர ்அதட�்வார,் 

இைச�ல் ெவ�ப்� 

நான் ராகத்�டன் ப�ப்ப� அவ�க்�த் ��ப்�யாக
இல்ைல . "இைசையக் ெகாண்� வந்� �ழப்���ேர.
இெதன்ன சங்�தக் கசே்சரியா?" என்� ெசால்��ட�்த்
�ரி�ர�ரம் �த�ய இடங்களில் ெசால்�ம் ஒ��தமான
ஓைச�டன் பாடைலச ்ெசால்�க்காட�், "இப்ப�யல்லவா
ப�க்க ேவண்�ம்? உமக்�ப் ப�க்கத் ெதரிய
�ல்ைலேய!" என்� ��னார.் எனக்� உள்�க்�ள்ேள
�ரிப்� உண்டா�ற்�. '�ள்ைளயவரக்ள் ஒ�வேர இைச
�ேரா� என்� எண்ணி��ந்ேதாம். இவர�்ட அந்த
இனத்ைதச ் ேசரந்்தவராக இ�க்�றாேர' என்�
எண்ணிேனன். அவர ் ெசான்ன இைச�ம் எனக்�த்
ெதரி�ம். �ள்ைள யவரக்�ம் �யாகராச ெசட�்யா�ம்
அந்த ஓைசேயா�தான் பாடல் ெசால்வாரக்ள். ஆதலால்,
எனக்�ம் அந்தப் பழக்கம் இ�ந்த�. எனேவ, ேகா�ந்த
�ள்ைள ெசான்ன இைச�ேல நான் பாடைலப் ப�த்�க்
காட�்ேனன். "இப்ப�யல்லவா ப�க்க ேவண்�ம்!" என்�
அவர ்பாராட�்னார.் 

ேத�கர,் “ஏ�, சா�நாைதய�க்� இந்த ராகம்�ட
வ�ம்ேபால் இ�க்�றேத!" என்� ெசால்� நைகத்தார ்- 



"இைத ெவளிப்ப�த்�ம் சந்தரப்்பம் ேநரவ்�ல்ைல;
இப்ேபா� ேநரந்்��க்�ற�" என்� ெசான்ேனன். 'ராகம்'
என்� அவர ் பரிகாசத் ெதானிேயா� ��னாெரன்பைத
நான் உணரந்்�ெகாண்ேடன். 

ேகா�ந்த �ள்ைள�ன் கா�ேல ப�ம்ப� ப�த்�ப்
ப�த்� ஒேர நாளில் ெதாண்ைட கட�்�டட்�. அவர்
ெதாடரச்�்யாகக் கம்ப ராமாயணத்�ற்�ப் ெபா�ள்
ெசால்� வந்தார.் இைட�ைடேய அவர ்�வ்யப் �ரபந்த
�யாக்�யானங்களி��ந்� ேமற்ேகாள் காட�்னார.்
மணிப்�ரவாள நைட��ள்ள அவற்ைறக் ேகட�்ச்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ்�க்க சந்ேதாஷத்ைத அைடந்தார.்
அந்த �யாக்�யானங்களில் அவ�க்� ��ப்பம் உண்�.
ைவஷ்ணவ �ல்களில் ப�ற்��ைடயவர ் யாேர�ம்
வந்தால் அவரிடம் அவ்�யாக்�யானங் களி��ந்� �ல
ப��கைளச ் ெசால்லச ் ெசய்� ேகட�் ம�ழ்ந்�
ஸம்மானம் வழங்�வார.் 

'இ�தைல மாணிக்கம்' 

ஒ� நாள் �ப்�ரமணிய ேத�கர ்எங்கைள ெயல்லாம்
பரீட�்க்�ம்ப� ேகா�ந்த �ள்ைள�டம் ெசான்னார.்
அவர ் அப்ப�ேய இலக்கண இலக்�யங்களில்
ஒவ்ெவா�வைர�ம் �ல �ல ேகள்�கள் ேகடட்ார.்
என்ைனப் பரீட�்க்ைக�ல் �ற்ெறட�்த் ��ப்ப�
யந்தா��ல் "ஓதக்ேக ெணஞ்ேச" என்�ம் பாடை்டக்
��ப் ெபா�ள் ெசால்�ம்ப� ஏ�னார.் நான் ெசால்�
வ�ம்ேபா� அ�ல் வ�ம் "அஞ்ைச மாமணிையப்
ேபாற்�" என்பதற்� "அஞ்ைச - பஞ்சா�தத்ைத,
மாமணிைய - ��மார�்ல் அணிந்த ெகௗஸ்�பத்ைத,
ேபாற்� - வ�ப�" என்� ெபா�ள் ெசான்ேனன். உடேன
அவர ் ைக ம�த்�, அதற்� அரத்்தம் அப்ப�ச்
ெசால்லக்�டா�. அஞ்� ஐ மா மணிைய என்� �ரித்�,
இ�பத்ைதந்� அ�ரங்களா�ய இ�தைல மாணிக்க
ெமன்�ம் மந்�ரத்ைத என்� ெபா�ள் ெசால்ல
ேவண்�ம்" என்றார.் நாங்கள் ேகட�் �யந்ேதாம். 



"சம்�ரதாயம் ெதரிந்தவரக்ளிடம் ேகடப்�ல் உள்ள
�ரேயாசனத்ைதப் பாரத்்�ரக்ளா?" என்� எங்கைள
ேநாக்�ச ்ெசால்��ட�்த் ேத�கர ்அந்த �த்�வாைனப்
பாராட�்னார.் 

தனியான இடம் 

ம�நாள் காைல�ல் ேகா�ந்த �ள்ைள என்ைனப்
பாரத்்�, "நான் ��� �ரம் ெவளி�ல் ேபாய் வர
ேவண்�ம். சகாயத்�க்� யாைரயாவ� வரச ்ெசால்�ம்"
என்றார.் அப்ெபா�� என்னிடம் ப�த்�க் ெகாண்��ந்த
இராம��ஷ்ண �ள்ைள என்பவைர அவ�டன்
அ�ப்�ேனன். அந்த மாணாக்கர ் ��மண் அணிபவர;்
ைவஷ்ணவ சம்�ரதாயத்�ல் பற்�ைடயவர.் பாடம்
ேகட�்ம்ேபா� �ஷ்� �ஷைணயாக உள்ள ப��கள்
வந்தால் �க�ம் கஷ்டப்ப�வார.் "இப்ப�த்தான் ஒ�
மதத்�னர ்மற்ெறா� மதத்�னைரத் ��ப்பாரக்ள். நாம்
அைதக் கவனியாமல் இலக்�யச ் �ைவைய மட�்ம்
அ�ப�க்க ேவண்�ம்” என்� நான் சமாதானம்
ெசால்ேவன். 

ைசவ மயமா��ந்த அங்ேக ைவஷ்ணவ சம்பந்தேம
இல்லாைமயால் அவர,் 'யாேர�ம் ைவஷ்ணவர்
வரமாடட்ாரா?" என்ற ஏக்கம் ��த்தவராக இ�ந்தார.்
ேகா�ந்த �ள்ைள வந்தேபா� �க்க தாக�ைடயவன்
பானகத்ைதக் கண்ட� ேபான்ற ஆனந்தத்ைத
அைடந்தார.் அந்த �த்�வான் எங்ேக ேபானா�ம்
அவேரா� நிழல் ேபாலச ் ெசல்வார.் அவர ் எைதச்
ெசான்னா�ம் பரம சந்ேதாஷத்ேதா�
ேகட�்க்ெகாண்��ப்பார.் 

அவர ் ேகா�ந்த �ள்ைளையப் பய பக்�ேயா�
அைழத்�ச ் ெசன்றார.் "ஒ�வ�ம் வராத இடமாக
இ�க்கட�்ம்" என்� ேகா�ந்த �ள்ைள ெசால்லேவ,
"அப்ப�ேய ஆகட�்ம்" என்� வ�காட�்ச ் ெசன்றார.்
ேகா�ந்த �ள்ைள காைலக் கடன்கைள
��த்�க்ெகாள்ள எண்ணினாெரன்ப� இராம��ஷ்ண



�ள்ைள�ன் க�த்�. அவேரா, "இன்�ம் எங்ேக ேபாக
ேவண்�ம்?" என்� அ�க்க� அவசரமாகக் ேகட�்க்
ெகாண்ேட நடந்தார.் 

"இேதா வந்��டே்டாம்" என்� ெசால்�யப�ேய ஒ�
ைமல் �ரத்�க்� அப்பா�ள்ள ல�த்ேதாப்ெபன்�ம்
இடத்�க்� அவைர அந்த மாணாக்கர ் அைழத்�ச்
ெசன்றார.் 

அவ்வள� �ரம் நடந்� வந்த �ரமத்தால் அந்த
��யவ�க்�க் ேகாபம் ���யாக உண்டா�ற்�.
"��ட�்க் ��ப்பதற்�த் தனியான இடம் ேவண்�ெமன்�
ேகடட்ால் நீ ச�பத்�ல் ஓர ் இடத்ைதக் காடட்ாமல்
இவ்வள� �ரம் அைழத்� வந்தாேய" என்� ெசால்�, தம்
ைக�ல் இ�ந்த த��னால் அவைர அ�க்கத்
ெதாடங்�னார.் 

இராம��ஷ்ண �ள்ைள , "அடபா�! நீர ் ��ட�்க்
��ப்ப� யா�க்ைகயா ெதரி�ம்?" என்�
����த்�க்ெகாண்ேட ஓ� வந்��டட்ார.் ேகா�ந்த
�ள்ைள தம் காரியத்ைத ��த்�க்ெகாண்� �ண்�
வந்தார.் அவர ் ேகாபம் அப்ேபா�ம் ஆற�ல்ைல .
"என்�டன் இவ்வள� �டட்ாைளயா அ�ப்�வ�? �க�ம்
�ரமப்ப�த்��டட்ாேன" என்� வந்த�டன் என்ைனக்
ேகடட்ார.் �ன்ேப வந்த இராம��ஷ்ண �ள்ைள
�லமாக �ஷயத்ைதத் ெதரிந்�ெகாண்ட நான், ஒ�வா�
அவ�க்�ச ் சமாதானம் ெசான்ேனன். ஏ� ெவ��ல்
மர�ல்லாத சாைல வ�ேய நடந்�வந்த �ரமத்தால் அவர்
கைளப்�ற்��ந்தார.் அவர ் ேகாபம் தணிந்ததாகத்
ெதரிய�ல்ைல . 

அன்� �ற்பக�ல் ேத�கைரப் பாரக்்க அவர ்வந்�
இ�ந்தேபா� த�ைய எ�த்�க் ெகாண்� நான்�
பக்கங்கைள�ம் பாரத்்தார.் "என்ன பாரக்்��ரக்ள்?"
என்� ேகடே்டன். "அந்தப் பயல் இ�க்�றானா என்�தான்
பாரக்்�ேறன்:ஸந்நிதானத்�டம் ெசால்� அவைனத்
�ரத்��டச ் ெசால்�ேறன்" என்றார.் நான் ��ப்பாக



அவைர ெமௗனமாக இ�க்கச ் ெசய்��ட�்
இராம��ஷ்ண �ள்ைள�டம் ேபாய், "இவர ் கண்ணில்
படேவண்டாம்" என்� எசச்ரிக்ைக ெசய்ேதன். பாவம்!
அந்த மாணாக்கர ் ெந�ங்காலமாகத் தம் மனத்�ல்
அடக்� ைவத்��ந்த �ைறகைள�ம் எண்ணங்கைள�ம்
இந்த ைவஷ்ணவரிடம் ெசால்�
ஆற்�க்ெகாள்ளலாெமன்� எவ்வளேவா ஆவலாக
இ�ந்தார.் அவர ் இஷ்டம் நிைறேவறாமல் �பரீதமாக
��ந்த�. ேத�க�க்�ம் �ஷயம் �ற� ெதரிந்த�. 

மாணாக்கரக்ள் ேகட்ட ேகள்� 

ேகா �ந்த �ள்ைள ��வாவ��ைற�ல் �ல
நாடக்ள் இ�ந்� கம்ப ராமாயணம் ெசால்� வந்தார.்
ைவஷ்ணவ சம்�ரதாய �ஷயங்கைளச ்ெசால்�ம்ேபா�
அைவ ��யனவாக இ�ந்தன. மற்ற �ஷயங்களில்
எங்க�க்� அவரிடம் ம�ப்� உண்டாக�ல்ைல . �ல
சமயங்களில் தம்�ரான்கள் அவரிடம் ேவ� �ல்களில்
சந்ேதகம் ேகடப்வரக்ைளப் ேபாலச ் �ல ேகள்�கள்
ேகடப்ாரக்ள். அவர ் ெசால்லத் ெதரியாமல் மயங்�வார:்
இல்ைலெயனின் ேவ� எைதயாவ� ெசால்வார.் �ள்ைள
யவரக்ளிடம் பாடம் ேகடே்டாெமன்ற கரவ்த்தால் இப்ப�
அந்த ��யவைரச ் �ல சமயங்களில் தம்�ரான்கள்
கலங்க ைவத்தாரக்ள். 

��ரந்்தவரா�ய அவர,் இளைம ��க்�னா�ம்
ப�ப்� ��க்�னா�ம் தம்�ரான்கள் ேகடட் ேகள்�க்�
�ைட ெசால்ல ��யாமல் மயங்�, "நீங்கெளல்லாம்
�னாட�் �ந்தரம் �ள்ைள�டம் பாடம்
ேகட�்�க்��ரக்ள். அவர ்�ரி�ர�ரத்�ல் இ�ந்தேபாேத
நன்றாகப் ப�த்��ந்தார.் இங்ேக வந்� �வஞான
�வா�கள் �த�யவர ் இயற்�ய �ல்கைளப் ப�த்�
��த்�யைடந்தார.் உங்க�க்�ப் பாடம் ெசால்ல
ேவண்�ய அவ�யேம இல்ைல. நீங்கேள ஒ� தடைவக்�
இரண்� தடைவ பாரத்்தால் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்" என்�
ெசால்வார ், 



"�ள்ைளயவரக்ள் தங்களிடம் ப�த்தாரக்ள் என்�
ெசால்�றாரக்ேள. உண்ைமதானா?" என்� நான்
ேகடே்டன். 

"இல்ைல ; அ� ெபாய். அவர ் என்ைனக் காட�்�ம்
�ராயத்�ல் ெபரியவர.் ப�ப்��ம் �றந்தவர”் என்�
அவர ்��னார.் 

�ைட ெபற்�ச ்ெசன்ற� 

ைவஷ்ணவரா�ய அவ�க்�ச ் ைசவ ச�கத்�ல்
பழ�வ� ��� �ரமமாகேவ இ�ந்த�. அதனா�ம்
தம்�ரான்கள் ேகள்� ேகடட்ைமயா�ம் அவ�க்� அங்ேக
தங்� ��க்க ��ப்ப�ல்ைல. ஊ�க்�ப் ேபாக
ேவண்�ெமன்� ேத�க�க்�ச ் ெசால்� ய�ப்�னார.்
அவர� ��ப்ப�ந்� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் சால்ைவ
மரியாைத�ம் தக்க ெபா�ள் ஸம்மான�ம் ெசய்�,
"அ�க்க� வந்� ேபாக ேவண்�ம்" என்� ெசால்�, �ைட
ெகா�த்� அ�ப்�னார.் அவர ் �ண்�ம் க�ஸ்தலம்
ேபாய்ச ்ேசரந்்தார.் 
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ரா� பக�� தி�. ப�டாப�ராம ப��ைள 
��ச�்ராப்பள்ளி�ல் என் ஆ�ரிய�க்� �க�ம்

பழக்கமான ராவ் பக�ர ் ��.படட்ா�ராம
�ள்ைளெயன்�ம் கனவான் ஒ�வர ் இ�ந்தார.்
அவ�ைடய ெசாந்த ஊர ் ��ேவட�்�வரம் ேபடை்ட
அவர,் தம� கல்�த் �றைமயா�ம் இைட�டா
�யற்�யா�ம் நல்ல ஒ�க்கத்தா�ம் ��ய
உத்�ேயாகத்���ந்� ப�ப்ப�யாக, அக்காலத்�ல்
�க�ம் உயரந்்ததாகக் க�தப்ெபற்ற '�ப்� கெலக்டர'்
என்�ம் ெபரிய உத்�ேயாகத்ைத யைடந்� �கழ்
ெபற்றார.் அவ�ைடய ேமல�காரிக�க்� அவரிடத்�ல்
�ேசஷமான ம�ப்�ம், �ழ் உத்�ேயாகஸ்தர ் க�க்�ப்
பய�ம் இ�ந்தன. 



த��ல் நல்ல ப�ற்��ம், த�ழ்
�த்�வான்களிடத்�ல் உண்ைமயான அ�மான�ம்
உைடயவர.் எந்த இடத்�ற்�ப் ேபானா�ம்
ஆங்காங்�ள்ள �த்�வான்கைள �சாரித்� அ�ந்�
அவரக்ைளப் பாரத்்� ஸல்லாபம் ெசய்� இன்��வார.் 

உத்�ேயாக �ைற�ல் �க�ம் கண்�ப்பாக
இ�ப்பார.் உண்ைமயான உைழப்பாளிகைள
�ன்�க்�க் ெகாண்� வ�வ�ல் ���ம்
�ன்வாங்கமாடட்ார.் ைவஷ்ணவ மதஸ்தர;் �றந்த
ெதய்வ பக்� �ள்ளவர.் ஏைழகள்பால் இரக்க�ம் உபகார
�ந்ைத�ம் ெகாண்டவர.் 

அவர ் மகா�த்�வான் �ள்ைள யவரக்ளிடத்�ல்
�க�ம் ஈ�படட்வர.் அவரக்ள் �லம் ��வாவ��ைற
மடத்�ன் ெப�ைமையப் பற்��ம், �ப்�ரமணிய
ேத�க�ைடய �ண �ேசஷங்கைளப் பற்��ம் அ�ந்�
ெகாண்டவர.் நாங்கள் ��வாவ��ைற�ல்
இ�ந்தேபா� அவர ் �ரி�ர�ரத்�ல் ஹ�ஸர்
�ரஸ்ேததாராக இ�ந்தார.் அவர ் ஒ� நாள், �ல
அன்பரக்ேளா� ��வாவ��ைறக்� வந்தார.் 

அவர் அைடந்த �யப்� 

அ ரசாங்க உத்�ேயாகஸ்தரக்ள் பல�டன் பழ�ப்
ெபரிய காரியங்கைளெயல்லாம் நிரவ்ாகம் ெசய்�ம்
ஆற்றல் பைடத்��ந்த படட்ா�ராம் �ள்ைள,
அவ்வா�னத்�ன் அைமப்ைப�ம் நாள்ேதா�ம்
ஒ�ங்காகப் �ைஜ, தரம்ம், �த்�யாதானம் �த�யன
நைடெபற்� வ�வைத�ம் கண்� �க�ம்
ஆசச்ரியமைடந்தார.் "இங்ேக ேபா�ஸ் இல்ைல ;
படாேடாபம் இல்ைல; ஆனா�ம் காரியங்கெளல்லாம்
எவ்வள� நடக்�ன்றன! �த்�யா �ஷயத்�ல்
இங்�ள்ளவரக்�க்� எவ்வள� �ரத்ைத�ம் ஊக்க�ம்
இ�க்�ன்றன! தைலவரிடத்�ல் எல்ேலா�ம் எவ்வள�
பயபக்��டன் நடந்�ெகாள்�றாரக்ள்!" என்�
�ம்�தமைடந்� பாராட�்னார.் �ப்�ரமணிய



ேத�க�ைடய அ��த் �றைமைய�ம் �ய
ஒ�க்கத்ைத�ம் அன்ைப�ம் அ�ந்�, "இவரக்ள்
இ�க்�ம் இடம் இந்த மா�ரிதான் �ளங்�ம்.
இவரக்ைளப்ேபால் த�ழ்நாட�்ல் �லர ் இ�ந்தால்
ேபா�ம்; நம்�ைடய பாைஷ �த�யன பைழய
காலம்ேபால் �றப்ைப அைட�ம்" என்� �கழ்ந்தார.் 

அகரா� �யற்� 

ேத �கரிடம் அவர ் ேப�க்ெகாண்��ந்த ேபா�,
த�ழ்ப் பாைஷக்� நல்ல அகரா� ஒன்�
ேவண்�ெமன்�ம் �ள்ைளயவரக்ைளக் ெகாண்�
அதைன �த்தம் ெசய்யச ் ெசால்லலாெமன்�ம்
ெசான்னார.் ேத�கர ்அப்ப�ேய ெசய்யச ்ெசால்வதாகக்
��னார.் ஆ��ம் அ� நிைறேவற�ல்ைல . 

அ��தல் படட்ா�ராம் �ள்ைள அந்தப் பக்கம்
வ�ம்ேபாெதல்லாம் ��வாவ� �ைறக்� வந்�
�ப்�ரமணிய ேத�கைரத் தரி�த்� ஸல்லாபம் ெசய்�
ெசல்வார.் 

வரேவற்�ப் பாடல் 

தா � வ�ஷம் �ரடட்ா� மாத ஆரம்பத்�ல்
(ெசப்டம்பர,் 1877) ஒ� �ைற அவர ்��வாவ��ைறக்�
வந்தார.் மாணாக்கர ் �டட்ம் அ�கமாக இ�ந்தைதக்
கண்� ஸந்ேதா�த்தார.் அவரக்�ைடய கல்�த்
�றைமையப் பரீட�்த்�த் ��ப்� அைடந்தார.்
ேத�க�ைடய ��ப்பப்ப� மாணாக்கரக்ளில்
ஒவ்ெவா�வ�ம் அவர ் �ஷயமாக ஒவ்ெவா� ெசய்�ள்
இயற்�ச ் ெசான்ேனாம். நான் இயற்�க்��ய ெசய்�ள்
வ�மா�: 

"கார்ேநாக்� நிற்� ம�ல்ேபால நீங்�ய
காதலன்றன் 

ேதர்ேநாக்� நிற்� மைடந்ைதயர் ேபாலத்
�ைகப்பற�ப் 



பார்ேநாக்� நிற்�நற் பட்டா� ராம பராக்�ரம 

ேநர்ேநாக்� நின்றனம் யாங்கெளல் லாநின்
னிகழ்வாேவ" 

எல்லாவற்ைற�ம் ேகட�் ம�ழ்ந்த படட்ா�ராம்
�ள்ைள, �ப்�ரமணிய ேத�கைரப் பாரத்்�த் தம்�ைடய
பைழய ேவண்�ேகாைள ஞாபகப்ப�த்�னார.்
"இவ்வள� மாணாக்கரக்ள் இங்ேக இ�க்�றாரக்ள்.
ஸந்நிதானம் மனம் ைவத்தால் அகரா�ைய �ைர�ல்
நிைறேவற்றலாம்" என்� �ண்ணப்பம் ெசய்�
ெகாண்டார.் "�ள்ைளயவரக்ள் இந்த உபேயாகமான
காரியத்ைதச ் ெசய்��க்கலாம். அவர ் எப்ேபா�ம்
�ராணங்க�ம், �ரபந்தங்க�ம் பா�ேய தம்�ைடய
வாழ்க்ைகையக் க�த்� �டட்ார.் ெபரிய �த்�வான்கள்
உலகத்�ற்� உபகாரமான காரியங்கைளச ் ெசய்ய
�ன்வந்தால் த�ழ் எவ்வளேவா ��த்�யைடந்���ம்"
என்றார.் ேத�கர ் "பாரப்்ேபாம்" என்� ெசால்�, �ைட
ெகா�த்த�ப்�னார.் 

பாடற் க�தம் 

ப டட்ா�ராம �ள்ைள �ரி�ர�ரம் ெசன்� தாம்
��வாவ��ைறக்� வந்��ந்த காலத்�ல் தமக்�
உண்டான ம�ழ்ச�்ையப் �லப்ப�த்��ம் தம்
ேவண்�ேகாைள நிைன��த்��ம் நான்� பாடல்கள்
எ��, அச�்ட�்ச ்

�ப்�ரமணிய ேத�க�க்� அ�ப்�னார.் அைவ
வ�மா�: 

1. "இனியத�ழ் நாெடங்� �ங்��� பர�த�ழ்க் 

ேகற்ற �ன்�க் 

கனியகன்ற மாேபாலக் ைக�டப்ெபற்
��ப்பைதயான் 

கண்டாற் றா� 



�னி���க் ெகாண்ட�ன்றன் �ன்��ைட 
�த்த��ம் 

�ழங்� ெமன்ேற 

தனி���ப் �ரமணியத் ேத�கா நிைனயன்� 

தரி�த் ேதேன" 

[மா - மாமரம். தனி - ஒப்பற்ற ெப�ைம] 

2. "தரி�த்த வன்�கண்ேடன் ற�ழ்மடந்ைத 
தளிரத்்�ல�ல் 

தன்ேபர் நாட்�ப் 

பரி�ெபற நிைனயைடந்� பலவாறாய்
�யல்வ��ம் 

பாரின் மன்னர் 

தரி�கா மணிேயநீ த�ழ்ம�ைலக் காப்ப��ம் 

த�ழர் யாரக்்�ம் 

ெபா��ல்பாண் �யன்ேசாழன் ேசரெனன 
வயங்��ைனப் 

�னித ெனன்�ம்" 

[பரி� - உலகத்�ல் �றந்த பாைஷெயன்�
ெமசச்ப்ப�வதா�ய பரி� (படட்ா�ராம �ள்ைள�ன்
��ப்�). ெபா� - ஒப்�.] 

3. "அகரா� த���ைண யற்றெதன
�யப்�றெவான் 

றான்ேறார் யா�ம் 

பகரா� �த்த�னிப் பாரி�ள த�ழ்மடப்பண் 

ணவரக்ட் ெகல்லாம் 

நிகரா� �க்�ெந�ம் ப�ெயன்� �ன்�கன்� 



ெந�ய �ட்�த் 

தகரா� �க்�ெமா� ���ைழ� �ட்ட�ப்�த் 

தளரவ்ாய் நின்ேறன்" 

[மடப்பண்ணவர ் - மடா�ப�கள். படட்ா�ராம �ள்ைள
அகரா� எ�த ேவண்�ெமன்ற ேவண்�ேகாைள எல்லா
மடா�ப�க�க்�ம் அ� ப்�னாெரன்� ெதரி�ன்ற�.
�ட�் - க�தம்.] 

4. "தளர்ந்���ச ்ச�சயத்தா லாற்ேறனாய்த் 

���கத்ைதத் 

தரி�த் ேதன்காண் 

வளர்ந்ேதாங்� ம��ைடயாய் ஞானிகட்ேகார்
தாயகேம 

வள்ள ேல�ன் 

�ளரவ்சனத் தாற்றளர்ந்ேதன் ெகட்�ெயன
நிசச்�த்ேதன் 

ேகட்�க் ெகாண்ட 

வளம்வாய்ந்த வகரா� வ�ெமன்ேற
��ம்�னன்காண் 

வனப்�ன் �க்ேகாய்" 

�ரி�ர�ரம், க�, 4978 - தா� வ�' �ரடட்ா� � 13s.
(27-9-1877) [ச�சயம் - சந்ேதகம். ெகட�் - �றைமைய
�ைடேயாய்.] 

இந்தக் க�தத்ைதக் கண்� நாங்கெளல்லாம்
�யப்�ற்ேறாம். இப்பாட�்க்கள் �லவர ் பாடல்கைளப்
ேபான்றனவாக இரா�டட்ா�ம் படட்ா�ராம �ள்ைளக்�
எவ்வள� த�ழன்� இ�ந்தெதன்பைத
ெவளிப்ப�த்��ன்றன. ஓர ்அரசாங்க உத்�ேயாகஸ்தர்
அவ்வள� அன்�டன் ெசய்�ள் இயற்� �ண்ணப்பம்



ெசய்�ம் �றைம பைடத்��ப்பேத ெபரிய
ஆசச்ரியமல்லவா? 

அவர ் க�தம் வந்த �ல நாடக்ள் வைர�ல்,
�ப்�ரமணிய ேத�க�ம் நாங்க�ம் அகரா�ையப்
பற்�ப் ேப�ேனாம். �ரமா�னிவெரன்�ம் ெபஸ்�
பா�ரியார ்இயற்�ய ச�ரகரா��ன் அச�்ப் �ர��ம்,
ஏட�்ப் �ர��ம் வ��க்கப்படட்ன. நிகண்�கைள
எ�த்�த் தட�்க் ெகாட�் ைவத்ேதாம். இந்த உத்பாகம்
�ல நாடக்ள் வைர இ�ந்த�. �ற� அகரா�ையப் பற்�ய
ேபசே்ச நின்�ேபா�ற்�. படட்ா�ராம �ள்ைளையப்
பற்�ய ேபச�் வந்தால் மட�்ம், "��ெரன்� வந்�
அகரா� எந்த மட�்ல் இ�க்�ற�? என்� அவர ்ேகடட்ால்
என்ன ெசய்வ�?" என்ற ேயாசைன உண்டா�ம். 

தம்�ரான்களின் �பாரி� 

அக்காலத்�ல் என்னிடம் ப�த்� வந்தவரக்�ள்
��வ�ங்கத் தம்�ரான் �த�ய �லர,் �ப்�ரமணிய
ேத�கர ்பகற் ேபாஜனத்�ன் �ன் �ரம் பரிகாரம் ெசய்�
ெகாள்�ம்ேபா� அவர ்பாதங்கைள வ��ப் பணி�ைட
�ரிவ� வழக்கம். அவ்வா� அவரக்ள் ெசய்�ம்ெபா��
ேத�கர,் நைடெப�ம் பாடங்கைளப் பற்� �சாரிப்பார;்
பாடங்க�க்�ப் ெபா��ம் அவற்�ற்கண்ட
�ஷயங்களிற் �ல ேகள்�கைள�ம் ேகடப்ார.்
அவற்�ற்� �ைட ��ய �ன், ேத�கர ் சந்ேதாஷமா
��க்�ம் சமயம் பாரத்்�த்த ம்�ரான்கள் என்ைனத்
��வாவ��ைற�ேலேய ைவத்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்�ம், இ�ப்பதற்� �� கட�்க் ெகா�க்க
ேவண்�ெமன்�ம், மாதச ் சம்பளம் ஏற்ப�த்த
ேவண்�ெமன்�ம் ெசால்�க் ெகாள்வாரக்ளாம். ேத�கர்
என்ைனக் கா�ம் ெபா��, "என்ன ஐயா! உம்ைமப் பற்�
உம்�ைடய மாணாக்கரக்ளா�ய தம்�ரான்கள் �பாரி�
ெசய்�றாரக்ள். உமக்�ச ் ெசௗகரியம் பண்ணி ைவக்க
ேவண்�ெமன்�ம் ெசால்��றாரக்ள்" என்�
சந்ேதாஷத்�டன் ெசால்�, "நன்றாய்ப் பாடம்
ெசால்லேவண்�ம்" என்� கடட்ைள ��வார.் 



அவ்வாரத்்ைதகள் என் உள்ளத்ைதக் �ளிரக்்�ம்.
அவரக்ள் ேவண்�ேகாள் ப�ப்பைதப் பற்� நான் அ�கக்
கவைல ெகாள்ள�ல்ைல. அவரக்ள் என்பால்
ெகாண்��ந்த அன்ைப�ம் என் உைழப்�
�ணாக�ல்ைலெயன்பைத�ம் உணரந்்�
��ப்�யைடந்ேதன். 
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�� வ �� 
��வாவ��ைற�ல் ��க்�ளத்�ன் வடகைர�ல்

�ழ்ேமலாக ஓர ் அக்�ரகாரம் உண்�. �ப்�ரமணிய
ேத�கர ்உத்தரவால் அதன் வட �ற�ல் �ைழக்ேகா��ல்
இரண்� கட�்ள்ள வச�யான �� ஒன்�
அைமக்கப்ெபற்ற�. மடத்���ந்� நல்ல சாமான்கைள
அ�ப்� அந்த �டை்டத் ேத�கர ்கட�்�த்தார.் அ� கட�்
��ந்த�டன் ேத�கேர ேநரில் வந்� அைத ஒ� �ைற
பாரை்வ�ட�்ச ் ெசன்றார.் 'அந்த �� எதற்காகக்
கடட்ப்ப��ற�? என்ப� ஒ�வ�க்�ம்
ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிய�ல்ைல . தம்�ரான்கள்
மாத்�ரம், "எங்கள் ேவண்�ேகாள் ப�க்�ம் காலம்
வந்��டட்�" என்� சந்ேதாஷ�ற்றாரக்ள். நா�ம் ஒ�
வைகயாக ஊ�த்� அ�ந்� ெகாண்ேடன். 

தாய்-தந்ைதயர் வர� 

ஒ� நாள் ேத�கர ் என்ைனப் பாரத்்�, "உங்கள்
தகப்பனார ் ஊ�க்�ப் ேபாய்�ட�் வ�வதாகச்
ெசான்னாரக்ேள; ஏன் வர�ல்ைல ?" என்� ேகடட்ார.்
"அவரக்ள் அந்தப் பக்கங்களி�ள்ள அன்பரக்ளின் ஆதர�
ெபற்� இ�ந்� வ��றாரக்ள்" என்ேறன். 

*அவரக்�க்� உடேன க�தம் எ�� இங்ேகேய
வந்���ம்ப� ெதரி��ம். ��ைமப் �ராயத்�ல்
உம்ைம �ட�் அவரக்ள் இ�ப்ப� சரியன்�" என்�
ேத�கர ்ெசான்னார.் 



அவர ் ெசான்ன� உண்ைமதான். எனக்�ம்
அவரக்ைளப் �ரிந்��ப்ப� வ�த்தமாகேவ இ�ந்த�.
அந்த வ�த்தத்ைதப் ேபாக்�க்ெகாள்வதற்� எனக்�த்
ைதரியம் இல்ைல. ஒன்�, நான் அவரக்ள் உள்ள
இடத்�ற்�ச ்ெசன்� இ�க்க ேவண்�ம்; அல்ல� அவரக்ள்
நான் இ�க்��டத்�ற்� வர ேவண்�ம். ேத�கர ்கடட்ைள
எனக்� உத்ஸாகத்ைத உண்டாக்�ய�. க�தம்
எ��ேனன். தாய்-தந்ைதயர ் ஒ� வாரத்�ல்
��வாவ��ைறக்� வந்� ேசரந்்தனர.் 

இல்லறம் 

ேத �க�ைடய ஆேலாசைன அப்ெபா�� தான்
எனக்� நன்� �ளங்�ய�. தாம் கட�்�த்த �� �ட�்ல்
என் தாய் தந்ைதய�டன் என்ைன வ�க்கச ் ெசய்ய
ேவண்�ெமன்ற அவர ் அன்� கனிந்த க�த்ைத நான்
உணரந்்� உள்ளம் �ரித்ேதன். அ�மட�்மா? நான்
�ரமமாக இல்லறம் நடத்த ேவண்�ெமன்ப�ம்,
நிரந்தரமாகத் ��வாவ�� ைற வா�யாக ேவண்�
ெமன்ப�ம் அவர ் ��ப்பெமன்பைத�ம் ெதரிந்� என்
நல் �ைனைய வாழ்த்�ேனன். 

இடம் ெபா�ள் ஏவலால் நிரம்�ய ேத�க�க்�
உள்ள�ம் தையயால் நிரம்� ��ந்த�. �ற�க்�
உபகாரம் ெசய்� இன்பம் அைடவ� அவர ் இயல்�.
�ற�க்� ஈவதனால் அவ்�ைகையப் ெப�பவ�க்�
உண்டா�ம் இன்பத்ைதக் காட�்�ம் ெகா�ப்பவ�க்�
உண்டா�ம் இன்பம் அ�கம். ��வள்�வர ்�க அழகாக, 

*ஈத்�வக்� �ன்பம் அ�யாரெ்கால் தம்�ைடைம 

ைவத்�ழக்�ம் வன்க ணவர்" 

என்� ��யதன் ெபா�ைளச ் �ப்�ரமணிய
ேத�க�ைடய ெசயலால் ெதளிவாகத் ெதரிந்�
ெகாண்ேடன். 

ஈ�வர வ�ஷம் காரத்்�ைக மாதத்�ல் (நவம்பர,்
1877) நாங்கள் �� �ட�்ற்�ப் ேபாய் வ�க்கலாேனாம்.



எனக்� உண்டான சந்ேதாஷத்ைதக் காட�்�ம் என் தாய்-
தந்ைதய�க்�ப் பல மடங்� அ�க ம�ழ்ச�்
உண்டா�ற்�. மாதத்�க்� ஓர ் ஊ�ம் நா�க்� ஒ�
��மாக அைலந்� ைநந்� வாழ்ந்த அவரக்�க்�
ஸ்�ரமாக ஓரிடத்�ல் வா�ம்ப� ஏற்படட் வாழ்க்ைக
இந்�ர ேபாகத்ைதப்ேபால இ�ந்த�. 

நான் இல்லற வாழ்ைவ ேமற்ெகாண்ேடன். எங்கள்
��ம்பத்�ற்� ேவண்�ய ெபா�ள்கெளல்லாம்
மடத்���ந்� �ைடத்தன. �த�ல் மடத்���ந்த
அ�காரிகள் �லர,் "அய�ரா�க்� இவ்வள�
ெசௗகரியம் ஏற்ப�வதா?" என்� ெபாறாைம
ெகாண்டனர.் ெபரிய இடங்களில் இப்ப�ச ் �ல
�ராணிகள் இ�ப்ப� இயற்ைகேய. அந்தப்
ெபாறாைமக்காரரக்ள் எங்க�க்�ச ் �ல
இைட��கைளச ் ெசய்யலா�னர.் �� �ட�்ேல ��
��ந்தவரக்�க்� ேவண்�ய நவ பாண்டங்கைள
நி�த்��டட்னர.் 

ெபான்�சா� ெசட்�யார் 

இந்த �ஷயத்ைத எப்ப�ேயா ெதரிந்� ெகாண்ட
�ப்�ரமணிய ேத�கர,் மடத்�ல் ராயஸ ேவைல
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தவ�ம் என்னிடம் பாடங் ேகட�்
வந்தவ�மா�ய �.ெபான்�சா� ெசட�்யாெரன்பவைர
அைழத்�, "சா�நாைதய�க்� எந்தச ் சமயத்�ல் என்ன
ேவண்�ேமா அைத �சாரித்� நம்�டம் ெதரி�த்�
அைதச ் ெசய்� ெகா�க்க ேவண்�ம். அவர ் �ட�்க்�
ேவண்�ய சாமக்�ரிகளின் �ஷயத்ைத எப்ெபா��ம்
நீேர �சாரித்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்" என்�
கடட்ைள�டட்ார.் 

ெபான்�சா� ெசட�்யார ்�க்க �நய�ம் என்பால்
அன்�ம் உைடயவர.் த�ழ் �ல்கைள ஆழ்ந்� ப�ன்�
இன்��வார.் ெசய்�ள் இயற்�ம் ஆற்ற�ம் அவ�க்�
உண்�. மடத்�ற்�ப் பல ெபரிய மனிதரக்ள் வந்�
ெசல்வாரக்ள். அவரக்ளிடத்�ல் எப்ப�ப் பழக



ேவண்�ேமா அவ்வா� பழ�, தமக்�ம் ஆ�னத்�ற்�ம்
நல்ல ெபயைர உண்டாக்�வார.் அவரிடம் எஜமான
��வாச�ம், �� பக்��ம் �றந்��ந்தன. தம் வாழ்நாள்
��வ�ம் ஆ�னத் ெதாண்டரா� வாழ்ந்தார.் அவரப்ால்
எங்கள் ��ம்பப் பா�காப்ைப ஆ�னத் தைலவர்
ஒப்�க்கேவ அவர ் ���யான கவனத்ேதா� தம்
கடைமையச ் ெசய்யலானார.் ஒவ்ெவா� நா�ம்
எங்க�க்� ேவண்�ய ெபா�ள்கைளப் ெப�ம்பா�ம்
��ப்பால் அ�ந்� அவற்ைற அ�ப்� வந்தார.் 

அவ�ைடய �சாரைண�னால், இைட�� ெசய்யப்
��ந்தவரக்ள் �யற்� ஒன்�ம் ப�க்க�ல்ைல .
தம்�ைடய இயல்� ஆ�னத் தைலவர ்கா�ற்� எட�்னால்
ெப�த்த அபாயம் ேந�ெமன்� அவரக்ள் அஞ்�னர.் வர
வர அவரக்�ம் தம் ெபாறாைம�னின்�ம் நீங்�னர.்
�னந்ேதா�ம் மடத்���ந்� தக்க காலத்�ல்
எங்க�க்� ேவண்�ய உண�ப் ெபா�ள்க�ம் �ற�ம்
�ைற�ன்�க் �ைடத்� வந்தன. 

ெநல்�ம் பண�ம் 

ஒ� நாள் எங்கள் �ட�் வா��ல் �ன்� வண்�கள்
வந்� நின்றன. �ல ஆடக்ள் இரண்� ��ரக்ைளக்
ெகாணரந்்� �ட�்ல் ைவத்தனர.் �லர ் வண்����ந்த
அ�ப� கல ெநல்ைல �ப்ப� �ப்ப� கலமாக
அவ்�ரண்��ம் ெகாட�் மண் ���ட�்,
"ஸந்நிதானத்�ல் இங்ேக ேசரப்்�க்�ம்ப�
உத்தரவா�ற்�" என்� ெசால்��ட�்ச ் ெசன்றாரக்ள்.
அப்பால் ெபான்�சா� ெசட�்யார ் வந்தார.் "தங்கள்
�ட�்ச ் ெசல�க்� அ�ப� கலம் ேசரப்்�க்�ம்ப�
ஸந்நிதானத்�ல் உத்தரவா�ற்�. அய�ரி��ந்� வந்த
��ந்�னரக்ைளப் ேபாலத் �னந்ேதா�ம் மடத்���ந்�
சாமான்கைளப் ெப�தல் உ�தமாக இராெதன்�ம், இனி
நிரந்தரமாக இங்ேக மடத்ைதச ்சாரந்்தவரக்ளாக இ�க்க
ேவண்�ெமன்�ம் ஏற்பா� ெசய்ய ஸந்நிதானம்
���ள்ளம் ெகாண்��டட்�. ேமற்ெசல�க்�
ைவத்�க்ெகாள்�ம்ப� இந்தத் ெதாைகைய�ம்



ெகா�க்�ம்ப� உத்தரவா�ற்�" என்� ெசால்� ைக�ல்
ஐம்ப� �பா ையச ்ேசரப்்�த்தார.் 

நான் ெமய்ம்மறந்� ேபாேனன். என் தந்ைதயார்
தம்�ைடய �வ �ைஜக்காக அப்ெபா�� சந்தனம்
அைரத்�க் ெகாண்��ந்தார.் நான் பணத்ைத அவர்
ைக�ல் ெகா�த்��ட�் இன்ன�தான் ெசால்வெதன்�
ெதரியாமல் நின்ேறன். அவர ்அைத வாங்�க் கண்களில்
ஒற்�க் ெகாண்டார.் 

"எல்லாம் பரேமசவ்ரன் ��வ�ள்" என்� ெசால்�
நன்�ய�� த�ம்�ம் பாரை்வேயா� ேபச ��யாமல்
நின்றார.் 

அன்� �ற்பக�ல் என் தந்ைதயார ் மடத்�ற்�ச்
ெசன்� �ப்�ரமணிய ேத�கைரக் கண்� ெநல்�ம்
பண�ம் �ைடத்தைதத் ெதரி�த்� அளவற்ற
சந்ேதாஷ�ம் நன்�ய��ம் �லப்படச ் சம்பா�த்�க்
ெகாண்��ந்தார.் அப்ேபா� ேத�கர,் "இந்த மடத்�ல்
ெபரிய காரியஸ்தரக்�க்ேக மாசம் ஐந்� கலந்தான்
சம்பளம். அதற்� ேமல் தங்கள் ��ம்பத்�ற்�க்
ெகா�க்க மனம் இ�ந்�ம் வழக்கத்�க்� �ேராதமாக
ஒ� காரியம் ெசய்தால் அனாவ�யமான வம்�க்�
இடமா�ேமெயன்� அப்ப�ச ் ெசய்ய�ல்ைல. இைதக்
ெகாண்� உ�தமாக ெசல� ெசய்� வந்தால்
ேவண்�யவற்ைற அப்ேபாதப்ேபா� அ�ப்��ேறாம்;
கவைலப்பட ேவண்டாம்" என்� ெசான்னார.் 

தம்�ரான்களின் ��ப்� 

நா�ம் என் தாய்-தந்ைதய�ம் �ரிந்� வாழ்ந்� வந்த
சங்கடம் �ரந்்த�. ஸ்�ரமான இட�ம், நிைலயான
வ�வா�ம், ெபரிய இடத்�ச ் சார�்ம் �ைடத்தன. நான்
��வாவ��ைற மனிதனா��டே்டன். என்னிடம் ப�த்�
வந்த மாணாக்கர ் கெளல்லாம் �க்க ��ப்�ைய
அைடந்தாரக்ள். ��வாவ��ைற மடத்ைதச ் சாரந்்தவ
ெனன்பைத உ��ப்ப�த்�ய�ேபால என் �� வாழ்க்ைக
அைமந்தைமயால், 'இனி இவர ் இங்��ந்�



ேபாகமாடட்ார'் என்ற நிைனேவ அவரக்�ைடய
��ப்�க்�க் காரணமா�ற்�. 

தந்ைதயாரின் ெபா��ேபாக்� 

என் தகப்பனாேரா எல்லாக் கவைலகைள�ம் மறந்�
�வ �ைஜ ெசய்� ெகாண்�ம், �ரத்்தைனகைளப் பா�க்
ெகாண்�ம் சந்ேதாஷமாகப் ெபா�� ேபாக்� வந்தார.்
ஒ� பயைன எ�ரப்ாரத்்�ப் பா�ம் அவ�யம் ஒ�ந்த�.
அவ�க்� எப்ெபா�� ஓய்�ம் உத்ஸாக�ம் உண்ேடா
அப்ெபா�ெதல்லாம் பா�க்ெகாண்ேட ��ப்பார.்
மடத்�ல் யாேர�ம் சங்�த �த்�வான்கள் வந்தால்
அவைரப் பாரத்்� �ட�் ெசல்வ� ஒ� வழக்கமா�ற்�.
மடத்�ல் �னிைக நைடெப�வதாக இ�ந்தால்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ்என் தந்ைதயாைர அைழத்� வரச்
ெசால்� ேகடக்ச ்ெசய்வார.் 

மகா ைவத்�யநாைதயர,் ��க்ேகா�காவல்
��ஷ்ைணயர ் �த�ய �த்�வான்கள்
வ�ம்ேபாெதல்லாம் என் தந்ைதயாைரப் பாராமல்
ேபாகமாடட்ாரக்ள். ��க்ேகாடை்ட���ந்� �யாகராஜ
சாஸ்�ரிகள் வந்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
ேப�க்ெகாண்�க்�ம்ேபா� ��ெரன்�, "சரி; நான்
அங்ேக ேபாய் அவரக்ளிடம் இரண்� �ரத்்தனங்கள்
ேகட�்�ட�் வ��ேறன்" என்� �றப்பட�் ��வார.்
"அைதச ் ெசால்�ங்கள்; இைதச ் ெசால்�ங்கள்" என்�
ேகட�்க் ேகட�் அ�ப�ப்பார.் ேகடப்ேதா�
நிற்கமாடட்ார;் ஒவ்ெவான்ைற�ம் வாயாரப்
பாராட�்வார.் கனம் ��ஷ்ைணயர ் �ரத்்தைனகைள
அவர ் �றரிடம் அ�கமாகக் ேகடட்�ல்ைல . ஆதலால்,
ெப�ம்பா�ம் அவற்ைறேய பாடச ் ெசால்�க் ேகடப்ார.்
நாயக-நாய� பாவத்��ள்ள பதங்கைளக் ேகட�், "என்ன
அழ�! என்ன ெமட�்!!" என்� ெகாண்டா�வார.் 

��க்ேகா�காவல் ��ஷ்ைணயர,் �றந்த ��ல்
�த்�வான். மகா ைவத்�யநாைத ய�க்�ப்
பக்கவாத்�யம் வா�த்� வந்தவர.் அவர ்என் �தா�டம்



கனம் ��ஷ்ைணயர ்�ரத்்தனங்கள் பலவற்ைற அ�ந்�
பாடம் பண்ணிக் ெகாண்டார.் ��வாவ��ைற�ல்
இ�ந்த நாக�ர �த்�வானா�ய �ழந்ைத
ேவலெனன்பவ�ம் �ல �றந்த �ரத்்தனங்கைளப் பாடம்
பண்ணிக் ெகாண்� நாக�ரத்�ல் வா�த்தான். அவற்ைற
அவன் வா�க்�ம்ேபா� அைவ ��ய பாணி�ல்
இ�ப்பைத அ�ந்த ர�கரக்ள் என் தந்ைதயாரிட��ந்�
அைவ அவ�க்�க் �ைடத்தன என்பைத �சாரித்�த்
ெதரிந்� அவரிடம் வந்� �ல �ரத்்தனங்கைளக் ேகட�்
உவப்பாரக்ள். கனம் ��ஷ்ைணயர ்�ரத்்தனங்க�க்�ப்
��ய �ராக்�' ஏற்படட்�. 

இப்ப� இைறவன் ��வ�ளால் எங்கள் ��ம்பத்�ல்
எல்ேலா�ைடய உள்ளத்��ம் ஒ� நிைற� உண்டா�,
எங்கள் வாழ்க்ைகைய இன்ப�ள்ளதாகச ்ெசய்த�. 
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சிற��� பாட�க� 
த�ம�ர ஆ�னத்� அ�யவ�ள் ஒ�வ�ம் �றந்த

த�ழ் �த்�வா�ம் கா��ல் �ல வ�ஷங்கள்
வ�த்தவ�மான � பரம�வத் தம்�ரான் என்பவர,்
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடத்�ல் �க்க
பக்��ைடயவரா�த் த�ம�ர ஆ�ன கரத்்த�ைடய
அ�ம� ெபற்�ப் ெப�ம்பா�ம் ��வாவ�
�ைற�ேலேய இ�ந்� வந்தனர.் அவரிடத்�ல்
�ப்�ரமணிய ேத�க�க்� �ேசஷமான அன்� உண்�.
அவர ் ��வாவ��ைற�ல் இ�ந்தெபா�� �றந்த
�ல்கைளப் ப�த்� ஆராய்ந்�ம், மாணாக்கரக்�க்�ப்
பாடஞ் ெசால்�க் ெகாண்�ம் வந்தார.் 

அவர ் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடத்�ல் �ல த�ழ்
�ல்கைள�ம், ைசவ சாஸ்�ரங்கைள�ம், மடத்ைதச்
சாரந்்த வடெமா� �த்�வான் களிடத்�ல் �யாகரண
�ைல�ம் ப�த்� வந்தார.் அவர ் நன்றாகப் �ரசங்கம்
ெசய்வார.் த��ல் ெசய்�ள் இயற்�ம் ஆற்றல் அவரப்ால்



அைமந்��ந்த�. �டப்மான அ��ைடயவர;் மனத்ைதக்
கவ�ம் ேதாற்ற�ைடயவர.் 

அவரிடம் நா�ம் சண்பகக் �ற்றாலக் க�ராய�ம்
நன்�ல் ��த்��ைர ��வைத�ம் ஒ� �ைற பாடம்
ேகடே்டாம். ஸம்ஸ்��த �யாகரணம் ப�த்தவராத�ன்
�ல �டப்மான �ஷயங்கைள �ளக்�ச ் ெசான்னார.்
எவ்வள� கற்றா�ம் �ரணமாக அ�ந்�ெகாண்டதாக
யா�ம் ெசால்�க் ெகாள்ள ��யாெதன்பைத அவரிடம்
பாடம் ேகடட்ேபா� நாங்கள் ெதரிந்� ெகாண்ேடாம். 

�ம்மணிக் ேகாைவ 

�ப்�ரமணிய ேத�கரிடத்�ல் ஈ�படட் பரம�வத்
தம்�ரான், அவர ் �� ஒ� �ம்மணிக் ேகாைவ
இயற்�னார.் ேத�க�ைடய �ன்னிைல�ல்
அப்�ரபந்தம் அரங்ேகற்றப் ெபற்ற�. அ� காப்�ச்
ெசய்��டன் 31 பாடல்கைள உைடய�. அம்�ம்மணிக்
ேகாைவக்�ப் பத்�ப் ேபரக்ள் அளித்த �றப்�ப் பா�ரச்
ெசய்�டக்ள்- 26. அைவ, அப்�ரபந்தத்ேதா� ேசரத்்�த்
�ல்ைலயம்�ரச் ் சந்�ரேசகர க�ராஜ பண்�தரால்
அச�்டப் ெபற்றன. 

அக்காலத்�ல் மடத்�ல் இ�ந்த தம்�ரான்க�ம்
மாணாக்கரக்�ம் �றப்�ப் பா�ரமளித்தனர.் அந்த
அந்தச ்�றப்�ப் பா�ரத்�ற்� �ன்�, அதைன அளித்தார்
ெபயர,் அவ�க்�ரிய �றப்�கேளா� ெவளி�டப்படட்�. 

'��வாவ��ைற யா�னத்�ச ் �ஷ்ய வரக்்கத்�ள்
ஒ�வ�ம் பாண்�ய நாட�்ள்ள ேமலகரம் �ரி�ட
ராஜப்பக் க�ராயரவரக்ள் வம்சஸ்த�மா�ய ெசண்பகக்
�ற்றாலக் க�ராயரவரக்ளியற்�ய அ��ரக்்க�
ெந�ல�யா�ரிய ��த்தம்' என்ப�ேபாலத் தைலப்�கள்
அைமக்கப்படட்ன. 

என் பாடல்கள் 

நா �ம் இரண்� ெசய்�டக்ள் �றப்�ப் பா�ரமாகச்
ெசய்ேதன். �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய ேபரன்�னால்



எல்லா வைகயான அ��லங்கைள�ம் அைடந்த நான்,
அவரப்ால் எனக்�ள்ள நன்�ய�ைவப் �லப்ப�த்த வ�
ெதரியாமல் இ�ந்ேதன். நல்ல ேவைளயாக இந்தச்
�றப்�ப் பா�ரம் அதற்�ரிய சந்தரப்்பத்ைத
உண்டாக்�ய�. கல்�ச ்ெசல்வ�ம் ெபா�ட ்ெசல்வ�ம்
ஒ�ங்ேக உத�வந்த ேத�கர ் ெப�ைமைய, இரண்டாம்
ெசய்�ளில் ெவளி�டே்டன். அ� வ�மா�: 

"ேதனாட�் மலர்ப்ெபா�ற்ேகா �த்��ற்�ப்
�ரமணிய 

ேதவ ெனன்ைனத் 

தானாட்ட ��ெபா�� ெமா�ங்க�ள்த
யாநி��ன் 

சலசத் தாண்ேமல் 

வானாட்� ன�ேதய்ப்ப �ம்மணிக்ேகா
ைவையந�ற்� 

வைனந்தான் யா�ம் 

ேமனாட�் நய��ணப் பரம�வ �னிவர�த் 

�வ�ங் ேகேற" 

[ேகா�த்� - ��வாவ��ைற, என்ைனத்தான் நாடட். இ�
ெபா�ள் - கல்�, ெசல்வம். சலசம் - தாமைர.
�த்�வ�ங்க ஏ� - �லைம�ல் ஆண் �ங்கம்
ேபான்றவன்.] 

'ஆ�ன �த்�வான் 

�றப்�ப் பா�ரத்�ற்� �ன் என் ெபயைர
அைமக்�ம்ெபா�� '��வாவ��ைற ஆ�ன �த்�வான்
என்� ேபா�ம்ப� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ெசான்னார.்
அவ்வா� அைமப்ப�ல் எனக்�ச ் சம்மதம் இல்ைல .
"�ள்ைளவரக்ள் ஆ�ன �த்�வானாக �ளங்�ய இந்த
இடத்�ல் நான் இப்படட்த்ைத வ�ப்பதற்�ச ் ���ம்
த���ைடயவனல்லன். ஸந்நிதானத்�டம் ப�ப்பவன்



என்� ேபாடட்ால் அதைனேய ெபரிய பாக்�யமாகக்
க��ேவன்" என்ேறன். 

"இந்தப் படட்த்ைத அைமக்க நீர ் தைட ெசய்தா�ம்
மற்ெறா� �ஷயத்ைத நீர ்தைட ெசய்ய ��யா�" என்�
ேத�கர ்ெசான்னார.் 

*அந்த �ஷயம் என்ன?" என்� நான் ேகடே்டன். 

"உம் ெபயைரத் ��வாவ��ைறச்
சா�நாைதயெரன்�தான் அைமக்க ேவண்�ம்." 

"அதற்�த் தக்கவா� ஸந்நிதானத்�ல் என்ைன
ஆக்��டட் �ற�, அந்தப் ப�ேய அைமப்ப�ல் �ற்றம்
என்ன?" என்� நான் ��ேனன். 

என் �றப்�ப் பா�ரத்�ற்� ேமல், '��வாவ��ைற
ஆ�ன மகா சந்நிதானத் �டத்�க் கல்� கற்�ன்றவ�ம்,
ேவங்கட�ப்ப ஐயரவரக்ள் �த்�ர�மா�ய ��வாவ�
�ைறச ் சா�நாத ஐயரவரக்ளியற்�ய அ��ரக்்க�
ெந�ல� யா�ரிய ��த்தம்' என்�ம் தைலப்�
அைமக்கப்படட்�. 

என்ைனத் ��வாவ��ைறச ் சா�நாத ஐயெரன்�
வழங்�வ� உ��யா�ற்�. ��வாவ��ைறெயன்ப�
ஊரப்் ெபயராக இ�ந்தா�ம் அைத என் ெபயேரா�
ேசரத்்தேபா� எனக்� ஒ� ெகௗரவப் படட்ம் �ைடத்த�
ேபான்ற ம�ழ்ச�் உண்டா�ற்�. 

�ப்�ரமணிய ேத�கர,் ஆ�ன �த்�வான் என்�
ேபாட ேவண்�ெமன்� ெசான்னேத எனக்�
உத்ஸாகத்ைத உண்டாக்�ற்�. அவர ் என்ைனப் பற்�க்
ெகாண்�ள்ள அ�ப்�ராயத்ைத அ�ந்ேதன். அப்ெபயைர
அப்ெபா�� �ம்மணிக் ேகாைவப் �ஸ்தகத்�ல்
அச�்டா�டட்ா�ம், ேத�கர ் �ற்காலத்�ல் தம்
��ப்பத்ைத நிைறேவற்� �டட்ார.் நான் �ம்பேகாணம்
காேல�ல் உத்�ேயாகம் ெபற்ற �ற� அவர ் எனக்�
எ��ய க�தங்களி�ம், அ�ப்�ய �ஸ்தகங்களின்
�ன்பக்கங்களி�ம், 'நம� ஆ�ன �த்�வான்', 'ஆ�ன



மகா �த்�வான்' என்ெறல்லாம் எ��வைத வழக்கமாக
ைவத்�க்ெகாண்டார.் 

ேவ�வன �ங்க �லாசம் 

அ க்காலத்�ல் ��வாவ��ைற மடத்��ள்ள
ெகா� மண்டபத்�ன் �ற்ற ெவளி �ற்�ப் பந்தலா கேவ
�சாலமாக�ம் அழகாக�ம் ேபாடப்பட�்�க்�ம். அைதக்
ேகா�ற்பட�்���ப்ப� ேபாலேவ மரக்
ெகாடட்ைகயாகப் ேபாட ேவண்�ெமன்�
ஜவந்�ர�ரத்���ந்த ெபரிய கா�பா� ேவ�வன
�ங்கத் தம்�ரான் நிைனத்� அதற்� ஆகேவண்�ய
�யற்� ெசய்தார.் அைத ய�ந்த ேசற்�ர ்ஜ�ன்தா�ம்,
�வ�ரி ஜ�ன்தா�ம் அதற்� ேவண்�ய ேதக்க
மரங்கைளெயல்லாம் அ�ப்�னாரக்ள். ��ெநல்ேவ�ப்
பக்கத்���ந்� பல தசச்ரக்ள் வ��க்கப் ெபற்றனர.்
அவரக்�க் ெகல்லாம் தைலவராக '��யவன்
ஆசாரியார'் என்பவர ் இ�ந்� �க்க க�த்ேதா�
எல்லாவற்ைற�ம் நடத்� வந்தார.் ஒ� வ�ஷம்
அவ்ேவைல நைடெபற்ற�. �ண்கள் நாடட்ாமல் ஒேர
க�ப்பாக அம்மண்டபம் அைமந்த�. அம்மண்டபத்ைதக்
கட�் ��க்க ேவண்� ெமன்� ஊக்கத்ேதா� �யன்றவர்
ேவ�வன �ங்கத் தம்�ரானாைகயால் அதற்�,
'ேவ�வன �ங்க �லாசம்' என்�ம் ெபயர்
ைவக்கப்படட்�. 

ஈ�வர வ�ஷம் ைத மாதம் �தல் ேத� அதன்
�ரேவச �ழா நைடெபற்ற�. அய�ரக்ளி��ந்� பல
கனவான்க�ம் �த்�வான்க�ம் அந்த �ேசஷத்�ற்�
வந்��ந்தனர.் அத்தைகய மண்டபம் ேசாழ ேதசத்�ல்
இல்லாைமயால் பலர ் அதைனப் பாரக்்�ம் ெபா�டே்ட
வந்தனர.் மண்டபத்�ல் ேமல் தட�்ன் உடப்ாகத்�ல்
நாயன்மாரக்ள் வரலா�கைள�ம், ���ைளயாடற்
கைதகைள�ம் �லப்ப�த்�ம் �த்�ரங்கள்
எ�தப்படட்ன. 



�ேசஷம் நடந்த �னத்தன்� மத்�யானத்�ல்
�ராமண ேபாஜன�ம் மேக�வர �ைஜ �த�யன�ம்,
இர�ல் படட்ணப் �ரேவச�ம் நிகழ்ந்தன.
தம்�ரான்க�ம் �ற�ம் அந்த மண்டபத்ைதப் பாராட�்ச்
ெசய்�டக்ள் இயற்�னர.் படட்ணப் �ரேவசம் ஆன�ற�
�ப்�ரமணிய ேத�கர ்ஒ�க்கத்�ற்� வந்� அமரந்்தார.்
அப்ேபா� அவர ்��ப்பப்ப� ேவ�வன �ங்க �லாசச்
�றப்�ப் பாடல்கைள நான் ப�த்�க் காட�்ேனன்.
தம்�ரான்கள் �த�ேயார ் அங்ேக ����ந்தாரக்ள்.
அக்காலத்�ல் ��ப்பனந்தாட ்கா�மடத்�ல் தைலவராக
இ�ந்த � ராம�ங்கத் தம்�ராெனன்பவ�ம் அங்ேக
வந்� உடனி�ந்தார.் 

பாராட்�ப் பாடல்கள் 

தம்�ரான்க�ம் �ற�ம் தனித்தனிேய பாடல்கள்
இயற்���ந்தாரக்ள். அவரக்ள் ஒவ்ெவா�வ�ம்
யா�க்�ம் ேதாற்றாத நயம் அைமயப்
பாடேவண்�ெமன்� �யன்� பா�னாரக்ள்.
ஒவ்ெவா�வ�ம் தாம்தாம் இயற்�ய பாடல்கைள
மற்றவரக்�க்�க் காடட்ாமல் கைட� வைர�ல்
மைறவாகேவ ைவத்��ந்தனர.் ��ெரன்� சைப�ல்
வா�க்�ம்ேபா� எல்ேலா�ம் ேகட�் நயங்கைள அ�ந்�
பாராடட் ேவண்�ெமன்ப� அவரக்ள் க�த்�. நா�ம்
அந்தக் �டட்த்ைதச ்ேசரந்்தவேன. 

பரம�வத் தம்�ரான், �மாரசா�த் தம்�ரான்
�த�ய தம்�ரான்க�ம், ம�ைர இராமசா� �ள்ைள
�த�யவரக்�ம் தாம் தாம் இயற்�ய ெசய்�டக்ைள
என்னிடம் ெகா�த்தாரக்ள். அவற்ைறெயல்லாம்
ெதா�த்� ைவத்�க்ெகாண்� நான் ப�த்�க் காடட்த்
ெதாடங்�ேனன். �ப்ப� பாடல்கள் இ�ந்தன. ஒவ்ெவா�
ெசய்�ைள�ம் இைச�டன் ப�த்� எனக்�த் ேதாற்�ய
நயங்கைள�ம் எ�த்�ச ் ெசான்ேனன். நான்
இயற்���ந்த �ன்� ெசய்�டக்ைள�ம் ப�த்�க்
காட�்ேனன். அவற்�ள் ஒ� பாட�ல், "இந்த
மண்டபத்ைதக் கா�ல்லா மண்டபெமன்� யாவ�ம்



��வார.் இங்ேக ெதன்கால் (ெதன்றல் காற்�) பலகா�ம்
�ர�தலால் நான் அங்ஙனம் �ேறன்" என்ற க�த்ைத
அைமத்��ந்ேதன். 'கால்' என்பதற்�த் �ண், காற்�
என்� இரண்� ெபா�ள் ப�ம்ப�ப் பா�ய
அசெ்சய்�ைளக் ேகட�் யாவ�ம் இன்�ற்றனர.் 

எல்லாவற்ைற�ம் ேகடட் �ப்�ரமணிய ேத�கர,்
"நன்றா��க்�ன்றன; எல்லாம் �ள்ைளயவரக்�ைடய
ெசய்�டக்ளின் ேபாக்�" என்� தம் ��ப்�ையத்
ெதரி�த்தார.் அைதக்காட�்�ம் உயரந்்த ம�ப்�ைர
ேவ� இ�ப்பதாக எங்க�க்�த் ேதாற்ற�ல்ைல . அந்தச்
சைப�ல் பலர ் �ன்னிைல�ல் �ைடத்த ம�ப்�,
எங்க�க்� அளவற்ற இன்பத்ைத அளித்த�.
�ள்ைளயவரக்ைளப் பற்�ய நிைன�டேன அன்�ர�
நாங்கள் ��லச ்ெசன்ேறாம். 
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நா� ெப�ற ச�மான�க� 
�ன் ��ப்�டட் த�ணம் ெபரிய கா�பா�

ேவ�வன �ங்கத் தம்�ரான் அம்பாச�த்�ரத்�க்�
அ��ல் உள்ள ெசவந்��ரத்�ல் அழகான ெபரிய மடம்
ஒன்ைறக் கட�்�த்� அதற்�, '�ப்�ரமணிய ேத�க
�லாசம்' என்� ெபயரிடட்ார.் அப்பால் அவர ்ஒ� �ைற
��வாவ��ைறக்� வந்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்,
"சந்நிதானம் ��க்�டட்த்�டன் ெசவந்��ரத்�க்�
எ�ந்த�ளிச ் �ல �னங்கள் இ�ந்� �ராமங்கைள�ம்
பாரை்வ�ட�் வரேவண்�ம்" என்� �ண்ணப்பம்
ெசய்�ெகாண்டார.் 

அேத சமயமா�ய ஈ�வர வ�ஷம் ைத மாதத்�ல்
ம�ைர � �னா� �ந்தேர�வரர ் ஆலயத்�க்�
அமராவ� ��ர ் வ�நாகரம் ��ம்பத்�னர ் மகா
�ம்பா�ேஷகம் நடத்த ஏற்பா� ெசய்��ந்தனர.் அந்தக்
�ம்பா�ேஷகத்�க்� வந்� �றப்�க்க ேவண்�ெமன்�



அவரக்�ம் �ப்�ரமணிய ேத�கைரக் ேகட�்க்
ெகாண்டனர.் 

யாத்�ைரக்� ஏற்பா� 

தம்�ரா�ம், தன ைவ�யரக்�ம் ெசய்�ெகாண்ட
ேவண்�ேகாைள | ஏற்�த் ேத�கர ் ம�ைரக்
�ம்பா�ேஷகத்�க்�ப் ேபாய் அங்��ந்� த�ணத்�ல்
யாத்�ைர ெசய்� ெசவந்��ரத்�ற்�ம் ேபாகலாெமன்�
நிசச்�த்தனர.் அதற்�த் தக்கப� ஏற்பா�கள் �ரிவாகச்
ெசய்யப்படட்ன. 

ேபா�ம் வ��ல் ஆங்காங்�ள்ள கனவான்க�க்�த்
���கங்கள் அ�ப்பப்படட்ன. �லர்
��வாவ��ைறக்ேக வந்� �ப்�ரமணிய ேத�கர�
த�ண யாத்�ைர�ல் கலந்�ெகாள்ள எண்ணினர.்
கல்�ைடக்��ச�்���ந்த �ன்னப்படட்ம் �
நம�வாய ேத�க�க்�, ம�ைர�ல் வந்�
ேசரந்்�ெகாள்�ம்ப� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ���கம்
அ�ப்�னார.் யாத்�ைரக் காலத்�ல் வ��ல் ேவண்�ய
ெசௗகரியங்க�க்�ரிய ெபா�ள்க�ம், உடன்
வ�வதற்�ரிய பரிவாரங்க�க்� ேவண்�ய வச�க�ம்
அைமக்கப்படட்ன. 

தந்ைதயாரிடம் �ைட ெப�தல் 

"நாம் த�ண யாத்�ைர ெசய்யப் ேபா�ேறாம்.
அங்கங்ேக பல �ர�க்க�ம் �த்�வான்க�ம் வந்�
வந்� ஸல்லாபம் ெசய்வாரக்ள். நீ�ம் உடன்
வரேவண்�ம். மகா ைவத்�யநாைதய�ம் அவர்
சேகாதர�ம் ம�ைரக்� வந்� ேசரவ்தாகத்
ெதரி�த்��க்�றாரக்ள். நீர,் நம்�டன் வ�வ�ல்
உம்�ைடய தாயார-்தகப்பனா�க்� வ�த்தம் இராேத?
அவரக்ைள �க�ம் ஜாக்�ரைதயாகக்
கவனித்�க்ெகாள்�ம்ப� இங்ேக உள்ளவரக்ளிடம்
ெசால்�ப் ேபாேவாம்" என்� ேத�கர ்என்ைன ேநாக்�க்
��னார.் எனக்�ப் ��ய ஊரக்ைள�ம் ��ய
மனிதரக்ைள�ம் பாரப்்பதற்� அளவற்ற ஆவல் இ�ந்த�.



யாத்�ைரக்� ேவண்�ய ஏற்பா�கள் நைடெபற்றேபா�,
'நம்ைம�ம் உடனைழத்�ச ் ெசல்வாரக்ேளா,
மாடட்ாரக்ேளா' என்ற சந்ேதகம் எனக்� உண்�. ேத�கர்
ெசான்ன வாரத்்ைதகளால் அந்தச ்சந்ேதகம் நீங்�ய�டன்
சந்ேதாஷ�ம் உண்டா�ற்�. "என் தந்ைதயா�க்�
யாேதார ் ஆே�ப�ம் இரா�" என்� நான் ேத�கரிடம்
ெதரி�த்�க் ெகாண்ேடன். 

ஆனால், இவ்�ஷயத்ைத என் �தா�டம்
ெசான்னேபா� அவர ்��� கலங்�னார.் அப்ேபா�தான்
��யதாக ம�ைரக்�ப் �ைக வண்� ெசல்லத்
ெதாடங்�ய�. �ரயாணத்�ன்ேபா� நா�ம் என்ைனப்
ேபான்றவரக்�ம் �ைக வண்��ல் �ரயாணம் ெசய்ய
ேந�ம். என் தந்ைதயார ் அ�ல் ஏறமாடட்ார.் அதனால்
அவைர�ம் உடனைழத்�ச ் ெசல்வெதன்ப� இயலாத
காரியம். இந்த நிைல�ல் அவைரத்
��வாவ��ைற�ேல �ட�்�ட�்ச ்ெசல்ல ேவண்�ய�
அவ�யமா�ற்�. 

என்ைனப் �ரிந்� இ�ப்பதற்� அவ�க்� மனம்
வர�ல்ைல . "உன்னிடம் உள்ள மரியாைத
காரணமாகேவ இங்�ள்ளவரக்ள் என்னிட�ம் �ரியமாக
இ�க்�றாரக்ள். நீ இங்ேக இல்லாதேபா� எனக்�த் தனி
ம�ப்� என்ன இ�க்�ற�?" என்� அவர ் ��னார.்
“அப்ப�யன்�. இங்ேக மடத்�ல் �ைஜ �த�யவற்ைறக்
கவனிப்பதற்காகத் தக்கவரக்ள் இ�ப்பாரக்ள். அவரக்ள்
மனிதரக்�ைடய தராதரம் ெதரிந்தவரக்ள். நன்றாகக்
கவனித்�க் ெகாள்வாரக்ள். கா�பா�த் தம்�ரான் ஒ�
�ைற�ம் இல்லாமல் பாரத்்�க்ெகாள்வார"் என்�
சமாதானம் ெசான்ேனன். ேத�க�ம் என் தந்ைதயாைர
வ��த்�த் ைதரிய வாரத்்ைதகைளக் ��னார.் 

கண்��ம் சால்ைவ�ம் 

ைத ப்�சத்�ற்� �தல் நாள் ேத�கர்
பரிவாரங்க�டன் யாத்�ைரையத் ெதாடங்�னார.்
���ைடம��ரில் அப்ெபா�� �ரம்ேமாத்ஸவம்



நடந்� ெகாண்��ந்த�. அங்ேக ேபாய்த் ைதப்�சத்தன்�
��த்ேதைர நிைலக்�க் ெகாண்�வரச ் ெசய்தார.் என்
�ரயாணத்�ற்� ேவண்�ய �த்தான் ைப ெயான்ைற�ம்,
பட�்த் தைலயைணேயா� ��ய ஜமக்காளம்
ஒன்ைற�ம் அவர ்எனக்� அங்ேக உத�னார.் 

�ற� என்ைனச ்ச�பத்�ல் வந்� உடக்ாரச ்ெசய்�,
"நாம் யாத்�ைர ெசய்�ம் இடங்களிெலல்லாம் உமக்�த்
ெதாந்தர� ெகா�க்க ேந�ம். த�ழ�மானிகளா�ய
கனவான்கள் பலர ் வ�வாரக்ள். அவரக்�க்�த் ��ப்�
உண்டா�ம்ப� த�ழ்ப் பாடல்கைளச ் ெசால்ல
ேவண்�ய� உம் கடைம" என்� ��னார.் அப்ப�ச்
ெசய்வ� என் பாக்�யம்" என்ேறன் நான். 

அவர ் கடட்ைள�ன்ப� உடேன ஒ� தம்�ரான்
ெகௗரீசங்கரம் ைவத்த கண்� ெயான்ைறக் ெகாணரந்்�
என் க�த்�ல் ேபாட�் ஒ� சால்ைவைய என் ேமல்
ேபாரத்்�னார.் நான் அந்தச ் சமயத்�ல் ஆனந்த
���யால் ஸ்தம்�த்�ப் ேபாேனன்; ம�ரக்்
�செ்ச�ந்த�. "இப்ப�ேய ��வாவ� �ைறக்�ப் ேபாய்
தந்ைதயாரிடம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� இங்�
வந்���ம். நம்ேமா� �றப்படலாம்" என்� ேத�கர்
ெசால்� என்ைனத் ��வாவ��ைறக்� அ�ப்�னார.் 

யாத்�ைர�ல் எனக்�ப் பல வைக நன்ைமகள்
உண்டா�ெமன்பதற்� அந்த ஸம்மானங்கள்
அ���யாக இ�ந்தன. என் தந்ைதயாரிடம் �ன்ேப
�ரயாண �ஷயத்ைதத் ெதரி�த்��ந்தா�ம் நான்
ெபற்ற �றப்ைப அவர ் பாரத்்� இன்�ற ேவண்�ெமன்ற
நிைனேவா�தான் ��வாவ��ைறக்�ப் ேபாய்வ�ம்ப�
ேத�கர ்��னாெரன்பைத நான் உணரந்்� ெகாண்ேடன்.
��வாவ��ைற ெசன்� கண்�ைய�ம் சால்ைவைய�ம்
என் தாய்-தந்ைதய�க்�க் காட�்யேபா� அவரக்ள்
அைடந்த சந்ேதாஷம் சாமான்யமானதன்�. 

�ற� �ைட ெபற்�க்ெகாண்� ���ைட ம��ர்
வந்� ேசரந்்ேதன். ேத�கர ் பரிவாரங்க�டன்



�றப்படட்ார.் எனக்�ம் உடன் வந்த ேவ�
�ராமணரக்�க்�ம் இரண்� வண்�கள் ஏற்ப�த்�ச்
சைமய�க்� இரண்� �ராமணப் �ள்ைளகைளத்
�டட்ம் ெசய்� எங்களிடம் ஒப்�த்தனர.் ேத�க�ைடய
பரிவாரங்க�டன் ேசரந்்� நாங்க�ம்
�ரயாணமாேனாம். 

இைட�ல் வந்த கனவான்கள் 

இைட�ல் ஆலங்���ல் தங்� அப்ப�ேய
�ல்ைலவா�ல் என்�ம் ஊ�க்�ச ்ெசன்� இர� அங்ேக
இ�ந்� ம�நாட ் காைல�ல் மன்னார�்�ைய
அைடந்ேதாம். �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய வரைவ
அ�ந்� அங்கங்ேக இ�ந்த ெசல்வரக்ள் தக்கப�
உபசாரம் ெசய்� பாராட�்னாரக்ள். மன்னார�்��ல்
ேத�க�க்காகேவ நன்� அலங்கரிக்கப் பட�்�ந்த
சத்�ரெமான்�ல் அவர ் தங்�னார.் �ப்�
கெலக்டரா��ந்த ராயர ்ஒ�வர ்அங்ேக வந்�, "�ை�
�த�யன சரியா க நடக்�ன்றனவா?" என்� �சாரித்�
�ட�்ச ் ெசன்றார.் ைசவ சமயத்ைதச ் சாரந்்தவரக்ள்
மட�்மன்�, மற்ற மதத்�ன�ம் அரசாங்க
உத்�ேயாகஸ்தரக்�ம் ேத�க�ைடய ெப�ைமைய
உணரந்்� வந்� வந்� பாரத்்�ப் ேப� இன்�ற்றாரக்ள். 

மன்னார�்��ல் �ன்�பாக இ�ந்தவ�ம், என்
தந்ைதயா�ைடய நண்ப�மா�ய ேவங்கட ராவ் என்பவர்
ேத�கைரப் பாரக்்க வந்தார.் அவர்
�ம்பேகாணத்���ந்த காலத்�ல், த�ழ் ப�ப்பதனால்
�ரேயாஜனம் ஒன்�ம் இல்ைலெயன்�ம், இங்��ஷ்
ப�த்தால்தான் நன்ைம �ண்ெடன்�ம் என்
தந்ைதயாரிடம் வற்��த்�க் ��னவர.் அவர்
ேத�க�டனி�ந்த என்ைனக் கண்� �க்க ம�ழ்ச�்ைய
அைடந்தேதா�, "இவைர எனக்� நன்றாகத் ெதரி�ம்.
இளைம ெதாடங்�ேய த�ழ் ப�க்க ேவண்�ெமன்ற
ஆவல் பலமாக இவ�க்� உண்�. இவைரப் பா�காக்க
ேவண்�ம்" என்� ேத�கரிட�ம் ெசான்னார.் 



ேத�கைர யாேர�ம் கனவான்கள் பாரக்்க வந்தால்
பல�தமான �ஷயங்கைளப் பற்�ப் ேப�வாரக்ள்.
இைட�ைடேய நான் த�ழ்ப் பாடல்கைளச ் ெசால்�ப்
�ரசங்கம் ெசய்ேவன். �ப்�ரமணிய ேத�கர்
�ஷயமாகப் �ள்ைளயவரக்�ம் ேவதநாயகம்
�ள்ைள�ம் இயற்�ய ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்லாமல்
இேரன். 

க�க்க�ம் ேமா�ர�ம் 

மன்னார�்��ல் தங்�யேபா� ேத�கர ்என் கா�ல்
இ�ந்த பைழய க�க்கைனக் கழற்றச ் ெசய்� ஐம்ப�
�பாய்க்� ேமல் ெப�மான�ள்ள அ�ம்� கட�்ய ��ய
�வப்�க்கல் (ெகம்�) க�க்கைன அணி�க்�ம்ப�
கஸ்�ரி ஐயங்காெரன்ற ஒ�வரிடம் உத்தர� ெசய்தார.்
பைழய க�க்க�க்� ஏற்றப� என் கா�களில் ��ய
�வாரங்கேள இ�ந்தன. அவற்�ல் ெபரிய க�க்கைனப்
ேபாடட்ேபா� எனக்� �க�ம் ேநா� உண்டா�ற்�.
'ெபண்கள் ைகவைள, நைககள் �த�யவற்ைறச்
சந்ேதாஷத்ேதா� ேபாட�்க் ெகாள்�றாரக்ேள;
அவரக்�ைடய ெபா�ைமையக் கண்� ஆசச்ரியப்பட
ேவண்�ம்!' என்� எண்ணிேனன். கா�ல் இரத்தம் வர வர
அந்தக் க�க்கன்கைள ஐயங்கார ்ேபாட�்�டட்ார.் "�ற�
ேபாட�்க் ெகாள்�ேறன்" என்� ெசால்��ம் அவர்
�ட�ல்ைல . 

மன்னார�்����ந்� �றப்பட�்ச ் ெசல்�ைக�ல்
பட�்க்ேகாடை்ட�ல் ேத�கர ் எனக்� ஒ� ேமா�ரம்
வழங்�க் ைக�ல் அணிந்�ெகாள்ளச ் ெசய்தனர.்
அப்ப�ேய ��ப்ெப�ந்�ைறக்�ச ்ெசன்� �ல �னங்கள்
தங்�ேனாம். ��ப்ெப�ந் �ைற�ல் அப்ேபா� ஆலய
�சாரைண ெசய்�வந்த �ப்�ரமணிய தம்�ரான்
ேத�க�ைடய �ஜயத்�க்காக �ேசஷமான ஏற்பா�கள்
ெசய்� �க�ம் கவனித்�க் ெகாண்டார.் 

ெபான்னங்கால் 



அங்��ந்� �றப்பட�்ச ் ெசல்�ைக�ல் இைடேய
ஓரிடத்�ல் �ப்�ரமணிய ேத�கர� பல்லக்�ச ் சற்�
�ைரந்� ெசன்ற�. நாங்கள் �ன்தங்�ச்
ெசல்லலாேனாம். ��� �ரம் ேபானேபா� ேத�கர ்ஓர்
ஓைட�ன் மண�ல் பல மரங்கள் ெச�ந்த நிழற்பரப்�ல்
தங்� ��ப்பைதக் கண்ேடாம். அவைரச ் �ற்��ம் பல
��ய கனவான்கள் இ�ந்தாரக்ள். தாம்பாளங்களில் பல
வைகயான பழங்க�ம், ெவற்�ைல, பாக்�, கற்கண்�
�த�யன�ம் அவர��ல் ைவக்கப் ெபற்��ந்தன. ஒ�
ெவள்ளித் தாம்பாளத்�ல் பணம் ��த்�
ைவக்கப்பட�்�ந்த�. 

நாங்கள் அங்ேக இறங்�த் ேத�கைர அைடந்தேபா�
அவர ் அங்�ள்ள �ல கனவான்கைளச ் �ட�்க்காட�்,
"இவரக்ள், இராமநாத�ரம் ர�நாத ேச�ப��ன் �� ஒ�
�ைறக்ேகாைவ பா� ஒவ்ெவா� க�க்�ம்
ஒவ்ெவான்றாக நா�� ெபான் எ��சச்ம் பழம் பரி�
ெபற்ற அ�த க�ராய�ைடய பரம்பைர�னர.் இந்த
இடம் அந்தக் ேகாைவக்காக அ�த க�ராய�க்�ச்
ேச�ப� அரசால் �டப்படட் ெபான்னங்கால் என்�ம்
�ராமம். இவரக்ள் இப்ேபா� ��மகள் �லாசம் ெபற்�ச்
ெசௗக்�யமாக இ�க்�றாரக்ள்" என்� ��ப் பழக்கம்
ெசய்� ைவத்தனர.் 

�ரயாண காலத்�ல் எப்ெபா��ம் �ப்�ரமணிய
ேத�கேராேட இ�ந்தைமயால் அவ�ைடய
அ�ங்�ணங்கைள நன்றாக அ��ம் சந்தரப்்பங்கள்
வாய்த்தன. அப்ெபா�தப்ெபா�� ேவ�க்ைகயாகப் ேப�
உத்ஸாக�ட�்வார.் அங்கங்ேக�ள்ள தலங்கைளப்
பற்�ய வரலா�கைள�ம், ேவ� சரித்�ர
�ஷயங்கைள�ம் எ�த்�ச ்ெசால்வார.் ஆகாரம் �த�ய
ெசௗகரியங்களில் ���ம் �ைற� ேநராத வண்ணம்
அ�க்க� �சாரித்� வ�வார.் 

இதனால் ஒவ்ெவா� நா�ம் ஆனந்தமாகப் ெபா��
ேபாய்க்ெகாண்��ந்த�. ��ய ��ய இடங்கைள�ம்
��ய ��ய மனிதரக்ைள�ம் பாரக்்�ம்ேபா� மனம்



��கலமைடந்த�. கண்��ம், சால்ைவ�ம், க�க்க�ம்,
ேமா�ர�மா�ய ஸம்மானங்க�ம், ேத��ைடய அன்�
கனிந்த வாரத்்ைதக�ம், அங்கங்ேக கண்ட இனிய
காட�்க�ம் என்ைன ஒ� ��ய மனிதனாகச்
ெசய்��டட்ன. நான் சந்ேதாஷத்தால் �ரித்ேதன். 
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'நாேன உதாரண�' 
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் எ�ெபாற் ேகாடை்ட

வ�யாகக் காைளயார ்ேகா�ல் �த�ய ஸ்தலங்கைளத்
தரிசனம் ெசய்� ெகாண்� ம�ைரக்� அ���ள்ள
��ப்�வணத்ைத அைடந்� அங்ேக பரிவாரங்க�டன்
தங்�னார.் �ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடங் ேகடட்
காலங்களி�ம், ேதவாரம், தல�ராணங்கள்
�த�யவற்ைறப் ப�த்த காலங்களி�ம் பல �வஸ்தலங்
க�ைடய வரலா�கைள நான் அ�ந்��ந்ேதன்.
�ள்ைளயவரக்�க்�ம் அவேரா� பழ�யவரக்�க்�ம்
�வஸ்தல தரிசனத்�ல் ஆவல் உண்�. நான் அத்தைகய
ச�கத்�ல் பழ�யவனாத�ன் இைட�ைடேய �வஸ்தல
தரிசனம் �ைடக்�ம்ேபாெதல்லாம் அந்த ஸ்தலங்கைளப்
பற்�ய ெசய்�கைள ஞாபகப்ப�த்�க் ெகாள்வேதா�
��ய �ஷயங்கைள�ம் �சாரித்�த் ெதரிந்�
ெகாள்ேவன். 

பாண்� நா� ��தல் 

ேசாழ நாடை்டக் கடந்� பாண்� நாடெ்டல்ைல�ல்
��ந்த�டன் �ப்�ரமணிய ேத�கர,் "இ�வைர�ல் ேசாழ
நாடை்டத்தான் நீர ் பாரத்்��க்��ர.் இனிேமல் பாண்�
நாட�்ன் வளத்ைதக் காணலாம்" என்றார.் அப்ப�ச்
ெசால்�ம்ேபா� அவர ்�ர�ல் ஓர ்உத்ஸாகம் இ�ந்த�.
தம் ெசாந்த நாடா�ய பாண்� நாடை்ட அைட�ம்ேபா�
அவ�க்� உத்ஸாகம் இ�ப்ப� இயல்�தாேன? 

���ைளயாடற் �ராணத்ைதப் பல �ைற ப�த்�ம்,
�ரசங்கம் ெசய்�ம் ஈ�படட் நான், பாண்� நாட�்ன்



ெப�ைமைய நன்றாக அ�ந்��ந்ேதன். அந்நாட�்
எல்ைலைய அ���டே்டா ெமன்பைதக் ேகடட்�டன்
எனக்�ம் அ�க ம�ழ்ச�் உண்டா�ற்�.
��ப்�வணத்�ற்� வந்தேபா� அந்த ஸ்தலத்ைத�ம்
ைவைக ந�ைய�ம் கண்� என் கண்கள் �ளிரந்்தன.
ெபான்னைனயாெள�ம் கணிைக ��ைடய �த்தத்ைத
ஏற்�க்ெகாண்� கன்னத்�ல் த�ம்�ற்ற ெப�மாைனத்
தரி�த்ேதன். ம�ைரத் தலத்ைதக் காண ேவண்�ெமன்ற
��ப்பம் வர வர ���யா�ற்�. 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் ��ப்�வணத்�ல்
தங்���ப்பைத அ�ந்� ம�ைர�ல் இ�ந்த
கனவான்க�ம், ம�ைர ஆலயத் ��ப்பணிச்
ெசட�்யாரக்�ம் அங்ேக வந்� ேத�கைரக் கண்�
வரேவற்� �கமன் ���ட�்ச ்ெசன்றார ்கள். 

ம�ைர ெசல்�தல் 

�ற� ேத�கர ் அங்��ந்� �றப்பட�் ஒ� நாட்
காைல�ல் ம�ைரையச ் சாரந்்த வண்��ரத்்
ெதப்பக்�ளத்�ன் ேமல்கைர��ள்ள ேகா��ல்
பரிவாரங்க�டன் தங்�னார.் அவ்�டத்�ல் ஆ��லம்
�ள்ைள என்பவர ் பல�தமான அலங்காரங்கள் ெசய்�
�க்க �மரிைச�டன் �ைஜ �த�யவற்ைறச ்ெசவ்வேன
நடத்� மேக�வர �ைஜ�ம் ெசய்�த்�
ஆ�ரக்கணக்கான ஏைழக�க்� இரண்� ேவைள�ம்
அன்னமளித்தார.் அவர ் ெபரிய கண்�ராக்டர;்
த�ம�ந்ைத �க்கவர;் �� பக்��ம் �வ பக்��ம்
நிரம்�யவர;் ம�ைர வா�க�க்� அவரிடத்�ல் ேபரன்�
இ�ந்தைமக்� அைடயாளமாக, 'ஆ��லம் �ள்ைள
ெத�' என்� ஒ� ெத��ற்�ப் ெபயர்
ைவத்��க்�ன்றனர.் 

ம�ைர நகரத்���ந்த கெலக்டர ் ஆ�ஸ்
�ரஸ்ேததாராக இ�ந்தவ�ம், ெகௗரவம் �க்கவ�மா�ய
ேவங்கடசா� நா�� என்பவ�ம், ேவ� �ல
கனவான்க�ம் ம�நாட ் காைல�ல் வந்�



�மரிைச�டன் ேத�கைர அைழத்�ச ் ெசன்றனர.்
ைவைய�ன் ெதன்கைர�ல் ேத�கர ் தங்�ம் ெபா�ட�்
ஏற்பா� ெசய்யப் ெபற்��ந்த ஒ� சத்�ரத்�ல் அவர்
இறங்�னார.் அதைனச ் �ற்� ெவ��ரம் வைர�ல்
ெகாடட்ைகக�ம் பந்தல்க�ம் ேபாட�் அலங்கரிக்கப்
ெபற்��ந்தன. 

ஆ�ரக்கணக்கான ேபரக்ள் உண்�வதற்�ப்
ேபா�மான அரி� �த�ய ெபா�ள்கள்
��வாவ��ைற���ந்� வண்� வண்�யாக வந்�
��ந்தன. ைவைய�ன் இ� கைரகளி�ம் ெந�க்கமாக
உள்ள ெதன்னஞ் ேசாைலக�ம் அந்ந��ன் �சாலமான
மணற்பரப்�ம் நீேராடட்�ம் கண்கைளக் கவரந்்தன. 

கனவான்களின் வ�ைக 

அப்ெபா�� அங்ேக ஸ்மால்காஸ் ேகாரட்�் ஜடஜ்ாக
இ�ந்த ஸர ் �. �த்�சா� ஐயர,் ஜடஜ்் �த்�சா�
ெசட�்யார,் �ப்� கெலக்டர ்�ரிய �ரத்்�யா �ள்ைள ,
��வனந்த�ரம் �வானாக இ�ந்த ��மங்கலம் �ன்�ப்
��ஷ்ணஸா� ராவ் �த�ய �ரபலஸ்தரக்ள் ேத�கரால்
அைழக்கப்பட�் வந்�, அவேரா� எல்லாபம் ெசய்�
ெசன்றாரக்ள். �த்�சா� ஐய�ைடய �கழ் அப்ெபா�ேத
ஓரள� பர���ந்த�. அவைர நான் கண்டேபா� அவர�
ஆடம்பர�ல்லாத ேதாற்ற�ம், ெமல்ெலன்ற
வாரத்்ைதக�ம் எனக்� �யப்ைப உண்டாக்�ன. 

கல்�ைடக்��ச�்���ந்� �ன்னப் பண்டார
ஸந்நி�யா�ய � நம�வாய ேத�கர ்வந்� ேசரந்்தார.்
��ைவயாற்���ந்� மகர ைவத்�யநாைதய�ம் அவர்
தைமயனா�ம் வந்� ேத�கேரா� தங்���ந்தனர.்
ேத�கர ் என்ைன அவரக்ளிடம் ஒப்�த்�, "இவைரக்
கவனித்�க் ெகாள்�ங்கள். யாத்�ைர ��வ�ம்
நம்�டன் இ�க்கேவண்�ம்" என்றார.் அவரக்�ைடய
வர�னால் நா�ம் ெப� ம�ழ்ச�்ைய அைடந்ேதன். 

�ம்பா�ேஷகச ்�றப்� 



ம கா �ம்பா�ேஷகத்�ற்காக வந்��ந்த
ஜனக்�டட்ம் கணக்�ல் அடங்கா�. கா� �தல்
கன்னியா�மரி வைர��ள்ள ஜ�ன்தாரக்�ம்,
�டட்ாதாரக்�ம், தங்கள் தங்கள் பரிவாரங்க�டன்
வந்� ����ந்தனர.் த�ழ்நாட�்ல் பல பாகங்களில்
உள்ள �ர�க்கெளல்லாம் அந்த நகரத்�ல் ஒ�ங்ேக
ேசரந்்��ந்தனர.் அவரக்ளிற் ெப�ம்பாேலார ் வந்�
�ப்�ரமணிய ேத�கைரப் பாரத்்�ச ்ெசன்றனர.் அவரக்ள்
வ�ம்ேபாெதல்லாம் உடனி�ந்� பாடல் ெசால்�ம்
ேவைல�ல் நான் ஈ�பட�்�ந்ேதன். 

�ம்பா�ேஷகம் உரிய காலத்�ல் �க்க �றப்ேபா�
நைடெபற்ற�. �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ேகா��க்�ள்
ெசன்� தரிசனம் ெசய்தார.் நா�ம் ெசன்� தரி�த்ேதன்.
அந்தக் �டட்த்�ல் அவ்வாலயத்�ன் உண்ைம யழைகத்
ெதரிந்� ம�ழச ் சந்தரப்்பம் வாய்க்க�ல்ைல.
அப்ேபா�தான் �தன்�தலாக மணி ஐயைர நாங்கள்
பாரத்்ேதாம். ேத�க�ம் அவைரச ் ேசரந்்தவரக்�ம்
�ரம�ன்�க் �ம்பா�ேஷக தரிசனம் ெசய்வதற்� அவர்
உடனி�ந்� உத� �ரிந்தார.் அவைரக் கண்ட அந்தச ்�ல
நி�ஷங்களில் அவ�ைடய ����ப்ைப�ம், உபகார
�ந்ைதைய�ம், ஜனங்க�க்� அவரப்ால் இ�ந்த
ம�ப்ைப�ம் நாங்கள் உணரந்்� ெகாண்ேடாம். 

மணி ஐயர் 

�ம்பா�ேஷக தரிசனத்�ற்�ப் �ன் ேத�கர ் தம்
���க்�ச ் ெசன்றார.் மணி ஐயைரக் கண்ட� �தல்
அவேரா� �ல ேநரம் ேப� இன்�ற ேவண்�ெமன்ற
எண்ணம் அவ�க்� உண்டா�ற்�. ஆதலால் தக்க
மனிதரிடம், "தங்கைளப் பாரத்்�ப் ேப�ப்
பழகேவண்�ெமன்ற ஆவல் ���யாக இ�க்�ற�. நாம்
அங்ேக வந்� பாரக்்க ��ய�ல்ைல. ஒவ்ெவா�
நி�ஷ�ம் தங்கைளக் காண ேவண்�ெமன்ற ஞாபகத்
ேதாேடேய இ�க்�ேறாம்" என்� ெசால்�ய�ப்�னார.்
அைதக் ேகடட்�டன் மணி ஐயர,் "நமக்�ம் அவரக்ைளப்
பாரக்்க ேவண்�ெமன்ற ஆவல் இ�க்�ற�" என்�



ெசால்��ட�் ஒ� ��ப்�டட் ேவைள�ல் வ�வதாக
�ன்னேம ெதரி�த்� அவ்வாேற ேத�க�ைடய
ஜாைகக்� வந்தார.் அந்த ேமதா�ையப் பாரக்்க
ேவண்�ெமன்�ம், அவர ் ேபசை்சக்
ேகடக்ேவண்�ெமன்�ம் எண்ணிப் பலர ்����ந்தனர.்
ேத�கர ் தக்க �ர�நி�ைய ய�ப்� அவைர
எ�ரெ்காண்டைழக்கச ் ெசய்� வரேவற்� உடக்ாரச்
ெசய்� சம்பாஷைண ெசய்யத் ெதாடங்�னார.் 

ம�நலம் பைடத்த மணி ஐய�ம், �றந்த ர�கரா�ய
�ப்�ரமணிய ேத�க�ம் ேப�ம்ேபா�, அந்தப் ேபச�்ல்
இனிைமப் ெபாங்�த் த�ம்�ய�. அங்ேக ��
��ந்தவரக்ள் ��த்த கண் �டாமல் காைத ெநரித்�க்
ெகாண்� அவரக்ைளக் கண்�ம், அவரக்ள் ேபசை்சக்
ேகட�்ம் ம�ழ்ந்தனர.் மணி ஐயர ் �ஷயங்கைளத்
�ணிவாக�ம், ெவ�க்� ெவ�க்ெகன்�ம் எ�த்�ச்
ெசான்னேபா� அவ�ைடய ைதரிய�ம் சத்�யத்�ல்
அவ�க்��ந்த நம்�க்ைக�ம் �லனா�ன. ேத�கர்
�க�ம் நயமான ெமல்�ய இனிய ெசாற்களால்
அப்ெபரியாைரப் பாராட�்னார.் ஸம்ஸ்��த
�ேலாகங்கைள�ம், த�ழ்ப் பாடல்கைள�ம் ெசால்�ச்
சந்ேதாஷ�றச ் ெசய்தார.் மணி ஐயர ் இலக்�யச்
�ைவைய �க�ம் இயல்�னராதலால் அவற்ைறக் ேகட�்
அ�ப�த்தார.் 

ேவதநாயம் �ள்ைள பாடல் 

அந்தப் ெப�ங்�டட்த்�ல் ம�ைரமா நகரத்�ற்�
உ�ராக �ளங்�ய மணி ஐய�ைடய �ன்னிைல�ல்
ஏேத�ம் பாடல் ெசால்�ம் சந்தரப்்பம் எனக்�ம்
�ைடக்�ம் என்� எ�ரப்ாரத்்ேதன். அப்ேபா�
அ����ந்த ேவ�வன �ங்கத் தம்�ரான் அந்தச்
சந்தரப்்பத்ைத உண்டாக்�னார.் ேபச�்க்�ைட�ல்,
"மா�ரம் �ன்�ப் ேவதநாயகம் �ள்ைளயவரக்ள் மகா
ஸந்நிதானத்�ன் �ஷயமாகப் பல பாடல்கைளப் பா�
��க்�றாரக்ள்" என்� ெசால்��ட�் என்ைனப்
பாரத்்தார.் மணி ஐய�ம், "எங்ேக அந்தப் பாடல்கைளக்



ேகடக்லாம்" என்� ெசால்லேவ, நான் என்
உத்�ேயாகத்ைதப் பாரக்்கத் ெதாடங்�ேனன்.
ேவதநாயகம் �ள்ைள ��ய பல பாடல்கைளச ்ெசால்�
அவற்�ற்�ரிய சந்தரப்்பத்ைத�ம் ெபா�ைள�ம்
எ�த்�ைரத்ேதன். இந்த மா�ரி மகா சைப ேவ� எங்ேக
பாரக்்கப் ேபா�ேறாம்' என்ற நிைன�னால், எனக்� வர
வர ஊக்கம் அ�கமா�ற்�. 

"தைட�ல் ெகாைடச�்ப் �ரமணி ையயநிற் 

சார்ந்தவரெ்காள் 

ெகாைடைய அவரெ்சால ேவண்�ங்
ேகாேலாவவர் 

�ட்�ெசா�ம் 

இைடெசா�ங் கண்ட�ங் கா�ஞ் ெசா���
மாப்�ைட 

ய 

நைடெசா�ங் ைக�ற் �ைடெசா�ம் ேவெறன்ன 

நான்ெசால்வேத" 

(�ட�் - வ��.) 

என்�ம் ெசய்�ைளக் ���ட�் �ரிவாகப் ெபா�ள்
ெசான்ேனன். �ற�, "இந்தப் பாட�ல் ஸந்நிதானத்�ன்
ெகாைட வைககள் ெசால்லப்பட�்�க்�ன்றன. ஒவ்ெவா�
ெபா�ைளத் தனிேய ெபற்றவரக்ள் பலர ் உண்�.
எல்லாவற்ைற�ம் ஒ�ங்ேக ெபற்றதற்� உதாரணம்
நாேன. நான் மடத்� அன்னேம பல வ�ஷங்களாக
உண்� வ��ேறன். இைட�ல் கட�்க் ெகாண்��ப்ப�ம்
என் ெபட�்�ல் இ�ப்ப�ம் இவரக்ள் அளித்த
வஸ்�ரங்கேள. க�த்�ல் உள்ள ெகௗரீசங்கர கண்�,
இவரக்ள் வழங்�யேத. கா�ல் அணிந்� ெகாண்�ள்ள
க�க்க�ம், ைக�ல் அணிந்��க்�ம் ேமா�ர�ம்
இவரக்ள் ெகாைடேய. ஆகேவ என் �ட�்�ம் (வ��ம்),



இைட�ம், கண்ட�ம், கா�ம், ைக�ம் ஸந்நிதானத்�ன்
ெகாைடையச ் ெசால்�ம். ஆனால், ேவதநாயகம்
�ள்ைளயவரக்ள் இந்தப் பாட�்ல் ெசால்� ��க்�ற
இ�மாப்�ைடய நைட�ம் ைகக்�ைட�ம் என்னிடம்
இல்ைல; அவற்ைற நான் ��ம்�வ�ம் இல்ைல" என்�
ெசால்� நி�த்�னேபா� சைப�னர ் யாவ�ம்
சந்ேதாஷத்ைதத் ெதரி�த்தனர.் "ஒ� ��ஸ்தவ
கனவான் இவ்வள� �ரம் பாராட�்��க்�றாேர!" என்�
பலர ்�யப்�ற்றனர.் ஏேதா ெபரிய காரிய ெமான்ைறச்
ெசய்� நிைறேவற்�ய� ேபான்ற ��ப்�ைய நான்
அைடந்ேதன். 

நான் அந்தச ் சைப�ல் அவ்வா� �ரசங்கம்
ெசய்தைதச ் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ேகட�்ப் �ன்
�ரிப்�னால் தம்�ைடய உவைகைய ெவளிப்ப�த்�னர.்
அவர ் �ன்னைக அவர� சந்ேதாஷத்ைத மாத்�ரம்
ெவளிப்ப�த்�யதாக நான் அப்ேபா� எண்ணிேனன்.
அ�ல் ேவ� ��ப்� இ�ந்தெதன்�ம், 'இ�மாப்�ைடய
நைட�ம் �ைட�ம்' இல்ைலெயன்� நான் ��ய� அவர்
உள்ளத்�ல் ப�ந்��ந்தெதன்�ம் அப்ேபா� எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல ; �ற� ெதரிய வந்த�. 

மணி ஐயர ் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� ெசன்றார.்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ல �னங்கள் அங்ேக
தங்���ந்தார.் அப்பால் என்ைன�ம் மகா
ைவத்�யநாைதயர ் �த�யவைர�ம் �ைக வண்�
மாரக்்கமாகத் ��ெநல்ேவ� ெசன்� இ�க்�ம்ப��ம்,
தாம் சாைல மாரக்்கமாகப் �றப்பட�் வ�வதாக�ம்
ெசால்� எங்கைள அ�ப்�னார.் நாங்கள் அவ்வாேற
��ெநல்ேவ�க்�ப் ேபாய்ச ்ேசரந்்ேதாம். 
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நா� பதி�ப��த �த� ��தக� 
��ெநல்ேவ��ல் ேமைல ரத ���ல்

��வாவ��ைறக்�ரிய மடம் ஒன்� உண்�. அதைன



'ஈசான மடம்' என்� ெசால்வர.் நா�ம் மகா
ைவத்�யநாைதயர ் �த�ேயா�ம் ம�ைர���ந்�
ேபான சமயம் அவ்�டத்�ல் மடப�யாகச ் சா�நாதத்
தம்�ராெனன்பவர ்இ�ந்� எல்லாவற்ைற�ம் கவனித்�
வந்தார.் நாங்கள் அவ�ைடய ஆதர�ல் அங்ேக
தங்���ந்� �ப்�ரமணிய ேத�கர� வரைவ
எ�ரப்ாரத்்��ந்ேதாம். 

வாதம் 

ேத �கர,் பல �வ ஸ்தலங்கைளத்
தரி�த்�க்ெகாண்� ��ெநல்ேவ� வந்� ேசரந்்தார.்
பாண்� நாட�்�ள்ள �ர�க்கள் பல�ம், �த்�வான்கள்
பல�ம் காணிக்ைக�டன் வந்� ேத�கைரக் கண்�
இன்�ற்றனர.் �த்�வான்கள், ேத�கர ்�� தா�யற்�ய
��ய பாடல்கைளக் �� ஸல்லாபம் ெசய்� ெசன்றனர.்
ேசற்�ரி��ந்� இராமசா� க�ராயர ்�த�யவரக்�ம்,
இராஜவல்��ரம் அழ�ய ெசாக்கநாத �ள்ைள
ெயன்பவ�ம், ஆழ்வார ் ��நகரி���ந்� ேதவராஜ
பார� ெயன்பவ�ம் வந்தனர.் ேதவராஜ பார� �ல
ெசய்�டக்ைளச ் ெசான்னார.் அவற்�ல் �ல
�ஷயங்கைள நான் ஆே�பம் ெசய்� ேகள்�கள்
ேகடே்டன். அவர ் அவற்�ற்�த் தக்க சமாதானம்
ெசான்னார.் அ�கா�ம் ேவ� �த்�வான்களிடம்
அவ்வள� ைதரியமாக ஆே�பம் ெசய்யாத என�
ெசயைலக் கண்ட ேத�கர ்�ற� தனிேய என்னிடம், "நீர்
ெசய்த ஆே�பம் உ�தமானதாக இ�ந்த�.
�ஷயங்கைளத் தைட�ைடகளால் நிரண்யம் ெசய்வ�
ஒ� சம்�ரதாயம். �லவரக்ளில் வா�ெயன்�
ஒ�வைக�ண்�. �தண்டாவாதம் ெசய்யாமல்
நியாயத்ைத அ�சரித்�த் தரக்்�த்தால் ேகடப்தற்�
ரஸமாக இ�ப்பேதா� இ� சாரா�ைடய அ��ன்
�ற�ம் ெவளிப்ப�ம். ஸம்ஸ்��தத்�ல் இந்த வழக்கம்
���யாக உண்�" என்� ெசான்னார.் 'நாம் அவர்
��யைத ம�த்�ப் ேப�ய� ஒ�கால் தவறாக
இ�க்�ேமா' என்� நான் ெகாண்��ந்த சந்ேதகம் அவர்
��ய வாரத்்ைதகளால் நீங்�ய�. 



கல்�ைடக்��ச�் 

�ற�, �ன்னப் பண்டார ஸந்நி�யா�ய நம�வாய
ேத�க�ைடய ேவண்�ேகாளின் ப� �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் பரிவாரங்க�டன் கல்� ைடக்��ச�்க்�ச்
ெசன்றார.் அவ�ைடய வரைவ உத்ேத�த்� �தனமான
ெகா� மண்டபம் ஒன்� கடட்ப் ெபற்��ந்த�.
��வாவ��ைறையப் ேபாலேவ அழ�ய
�வாலயெமான்� மடத்ைதச ் சாரந்்� �ளங்�ய�.
ஸ்வா��ன் ��நாமம் கண்வ சங்கரெரன்ப�.
ஓ�வாரக்ள், காரியஸ்தரக்ள் �த�ய பரிகரத்தா�ம்
��வாவ��ைறையப் ேபாலேவ ���யாக�ம்,
சாமரத்்�ய சா�களாக�ம் இ�ந்தனர.் அவ்�ரில் உள்ள
ெபரிய அக்�ரகாரங்களில் இ�ந்த அந்தணரக்ளிற்
ெப�ம்பாேலார ் ெப�ஞ் ெசல்வரக்ள். அவரக்ள் யாவ�ம்
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடத்�ல் அன்�ைடயவரக்ள்.
எல்ேலா�ம் ேத�க�ைடய வரைவ அ�ந்� பழ
வரக்்கங்க�டன் வந்� பாரத்்�ச ்ெசன்றாரக்ள். 

எல்லாக் காட�்கைள�ம் கண்� நான்
ஆசச்ரியமைடந்� ெகாண்ேட இ�ந்ேதன். அங்ேக உள்ள
இயற்ைகக் காட�்க�ம், மனிதரக்�ைடய ��வாச�ம்,
�த்�வான்க�ைடய ெப�ைம�ம் யாைர�ம்
வ�கரிக்கத்தக்கைவ. ேத�கர ் அ�க்க�
கல்�ைடக்��ச�்ையப் பற்�ப் பாராட�்ப்
ேப�வ�ண்�. அவர ் �ன்னப் படட்த்ைத வ�த்த
காலத்�ல் பல வ�ஷங்கள் அங்ேக வ�த்� வந்தார.் அவர்
பாராட�்ய� அ�மானத்தால் எ�ந்தெதன்ப�ம்,
அவ்�டம் அந்தப் பாராட�்க்� ஏற்றேதெயன்ப�ம்
எனக்� அப்ேபா� ெதளிவாக �ளங்�ன. 

உடன் வந்��ந்த ேவ�வன �ங்கத் தம்�ரான்
ெசவந்��ரம் மடத்�ல் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
எ�ந்த�ள்வதற்�ரிய நல்ல நாள் ஒன்� பாரத்்�
ைவத்��ந்தார.் "ேத�கர ் தம் பைழய ஸ்தானமா�ய
கல்�ைடக்��ச�்�ேலேய ெந�நாள் தங்� ��வாேரா"
என்ற க�த்� அவ�க்� இ�ந்தைமயால் �ைர�ல்



ெசவந்� �ரத்�ற்�ப் �றப்பட ேவண்�ம் என்�
வற்��த்�க்ெகாண்ேட இ�ந்தார.்
கல்�ைடக்��ச�்�ேல எவ்வள� காலம் இ�ந்தா�ம்
�க�ம் ெசௗக்�யமாக இ�க்கலாெமன்ப� எனக்�த்
ெதரி�ம். ஆனா�ம் ��ய ��ய காட�்கைளப் பாரக்்க
ேவண்�ெமன்ற ஆைசயால், 'ேத�கர ்�ைர�ல் �றப்பட
ேவண்�ம்' என்� நா�ம் எண்ணிேனன். 

ெசவந்��ரம் 

��ப்�டட் நல்ல �னத்�ல் ேத�கர ் ெசவந்��ரம்
ெசன்� மடத்�ல் தங்�னார.் பாண்� நாடை்ட ஆண்�
வந்த நாயக்க மன்னரக்ளின் அ�காரியா�ய
ெசவ்வந்�யப்ப நாயக்கெரன்பவரால் மடத்�ற்�
�டப்படட் �ராமங்கள் எட�்ள் �க்�யமான� ெசவந்�
�ரம். அ�ல் அவரால் நி��க்கப்படட் 'ெசவந்��வரம்'
என்ற ஆலயம் ஒன்� உண்�. 

ேவ�வன �ங்கத் தம்�ரான் அங்ேக கட�்ய
மடாலயத்�ற்�ச ் '�ப்�ரமணிய ேத�க �லாஸம்' என்�
ெபயர ் ைவத்தேதா�, � �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய
����வம் ஒன்� அைமத்�ப் �ர�ஷ்ைட ெசய்�
��க்�ம்ப� ஏற்பா� ெசய்தார.் ேத�கேர ேநரில்
எ�ந்த�ளிய �னத்�ல் அவ�க்� உண்டான
இன்பத்�க்� அள�ல்ைல. அன்ைறத் �னம் ஒ� ெபரிய
���ழாவாகக் ெகாண்டாடப் ெபற்ற�. 

அந்த அழ�ய மடாலயத்ைதச ் �றப்�த்�
�த்�வான்கள் பலர ்ெசய்�டக்ைள இயற்� ��ந்தனர.்
அன்� படட்ணப் �ரேவசம் ஆன�டன் இர� இரண்�
மணிக்� ேமல் எல்லாச ் ெசய்�டக்ைள�ம் ேத�கர்
�ன்னிைல�ல் பல �த்�வான்க�ம், �ர�க்க�ம்
����ந்த சைப�ல் நான் ப�த்ேதன். �லர,் தாங்கள்
இயற்�ய பாடல்களின் நயங்கைளத் தாங்கேள
எ�த்�க்காட�்னர.் எல்லாம் ப�த்� ��வதற்�ள்
ெபா�� ��ந்��டட்�. மகா ைவத்�யநாைதயர,் அவர்



தைமயனார ்�த�ய பலர ்பா�ய 86 பாடல்கள் இ�ந்தன.
நான் எட�்ச ்ெசய்�டக்ள் இயற்�ேனன். 

�ஸ்தகப் ப�ப்� 

அ ந்தப் பாடல்கைளெயல்லாம் அச�்ட
ேவண்�ெமன்� ேவ�வன �ங்கத் தம்�ரான்
��ம்�னார.் அப்ப�ேய ெசய்ய ஏற்பா�
நைடெபற்றேபா� ��வாவ� �ைற�ல் உள்ள
ேவ�வன �ங்க �லாஸத்�ைனச ்�றப்�த்த ெசய்�ட்
கைள�ம் ேசரத்்� ெவளி�டலாெமன்� பலர ் ��னர.்
அவ்வாேற அவ்�ரண்� வைகப் பாடல்க�ம் ேவ� �ல
பாடல்க�ம் ேசரத்்�த் ��ெநல்ேவ� �த்த�ழாகர
ெமன்�ம் அச�்க்�டத்�ல் ஒ� �ஸ்தகமாகப்
ப�ப்�க்கப் ெபற்றன. அந்தப் �ஸ்தகத்ைத
ஒ�ங்�ப�த்� எ��க் ெகா�த்தவன் நாேன.
�ற்காலத்�ல் எவ்வளேவா �ஸ்தகங்கைளப்
பரிேசா�த்� ெவளி��ம் ேவைல�ல் ஈ�படட் நான்,
�தல் �தலாகப் ப�ப்�த்த� அந்தப் பாடல் �ரடே்ட.
அக்காலத்�ல் ப�ப்� �ைற ���ம் எனக்�த் ெதரியா�.
ஆனா�ம் நான் பரிேசா�த்� ெவளி�டட் �தல்
�ஸ்தகெமன்ற நிைன�னால் அதனிடத்�ல் எனக்� ஒ�
தனி ம�ப்� இ�ந்� வ��ற�. அதன் �கப்�ப் பக்கத்�ல்
இ�ந்தைவ வ�மா�: 

'உ. கணப� �ைண, ��க்ைகலாய பரம்பைர,
��வாவ��ைற யா� னத்ைதச ் ேசரந்்த
ெசவந்��ரத்�ல் ேமற்ப� ஆ�னம் ெபரிய கா�பா�
ேவ�வன �ங்க �வா�கள் இயற்��த்த �ப்�ரமணிய
ேத�க �லாஸச ்�றப்�. ேமற்ப� ��வாவ� �ைற�ல்
ேமற்ப� �வா�களியற்��த்த ெகா� மண்டபெமன்�ம்
ேவ�வன �ங்க �லாஸச ் �றப்�. இைவ பல
�த்�வான்களாற் பாடப்பட�் ேமற்ப� ஆ�ன அ�யார்
�ழாங்களி ெனா�வரா�ய ஆ��கச ் �வா�களா�ம்
ேமற்ப� ��வாவ��ைற ேவங்கட�ப்ப ஐயரவரக்ள்
�த்�ரரா�ய சா�நாத ஐயரவரக்ளா�ம்
பாரை்வ�டப்பட�், ��ெநல்ேவ� �த்த�ழாகர



அச�்க்�டத்�ற் ப�ப்�க்கப் படட்ன. ெவ� தான்ய ' ஆனி
�." 

அப்�ஸ்தகத்�ல் ேவ�வன �ங்கத் தம்�ரா�ைடய
சரித்�ரச ்��க்க�ம், ��வாவ��ைறக் �மார�வா�த்
தம்�ரான் இயற்�ய ேதாத்�ரச ் ெசய்�டக்�ம்,
ேவதநாயகம் �ள்ைள , �ப்�ரமணிய ேத�கைரப்
பாராட�்ப் பா�ய பாடல்க�ம் ேசரக்்கப்படட்ன.
�ைழத்��த்த�ம் ேசரக்்க ேவண்� ேநரந்்த�. எல்லாம்
32 பக்கங்கள் ஆ�ன. 

அந்தப் �ஸ்தகம் அச�்ட�் வந்த காலத்�ல் நா�ம்
�ற�ம் அைத ைவத்� அழ� பாரத்்�க்ெகாண்ேட
��ந்ேதாம். சம்�ரதாயத்�ற்காக ஆ��கத் தம்�ரான்
ெபயைர�ம் ேசரத்்�ப் ப�ப்�த்��ந்தா�ம் அவர்
என்னிடேம ஒப்�த்��டட்ைமயால் நான்தான் �ற்�ம்
கவனித்�ப் பாரத்்தவன். ஆத�ன், எனக்�
அப்�ஸ்தகத்ைதப் பாரத்்த ேபாெதல்லாம் ஆனந்தம்
ெபாங்�ய�. 'நான் ப�ப்�த்த �ஸ்தகம், என் பாடல்கள்
உள்ள �ஸ்தகம்' என்ற ெப�ைமேயா� மற்ெறா�
�றப்�ம் அ�ல் இ�ந்த�. �ப்�ரமணிய ேத�க
�லாைவச ் �றப்�ச ் ெசய்�டக்ளில் �யாகராஜ
ெசட�்யார ்பாடல்கள் ப�ன்�ன்� இ�ந்தன. அ�ல் ஒ�
ெசய்�ளில் என்ைனப் பாராட�்��ந்தார.் 

"�ன்��ேப ரிலக்கண� �லக்�ய� �னாட்� 

�ந்தரப்ேபர் 

மன்��நா வலரெ்ப�மா னிைட�ணர்ந்ெதல்
லாநல�ம் 

வாய்ந்தன் ேனான்ேபாற் 

பன்�க� ெசால்சா� நாதமைற ேயானியற்சண்
பகக்�ற் 

றால 

ெமன்��யர் ெபயர்�ைனந்தக�ராஜன் 



�தற்பல� �யம்� ேயத்த" 

என்ப� அசெ்சய்�ள். 

பாபநாசம் 

ெச வந்��ரத்�ல் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் நான்�
மாத காலம் தங்���ந்தார.் �னந்ேதா�ம் காைல�ல்
அ���ள்ள பாபநாசம் ெசன்� தா�ரபரணி �ல் நீரா�
�ட�், � உலகம்ைமைய�ம் � க�யாண
�ந்தேர�வரைர�ம் தரி�த்��ட�் வ�வார.் அவ�டன்
நாங்க�ம் ெசல்ேவாம். ெபா�ய மைல அ�வாரத்�ல்
அைமந்த அந்த ஸ்தலத்�ன் காட�் மேனாரம்யமாக
இ�க்�ம். பாைறகளினிைடேய தத்�த் தவழ்ந்� வ�ம்
அ���ன் அழ�ம் அ�ல் ெகா�த்த பல நிற�ள்ள
�ன்கள் பளிச�்ப் பளிசெ்சன்� �ன்ன �ைளயா�ம்
ேதாற்ற�ம் ெமல்ெலன்ற காற்�ம் நம்ைம மறக்கச்
ெசய்�ம். அங்ேக யா�ம் �ைனப் ��க்கக்�டா�.
அதனால் அங்�ள்ள �ன்கள் ���ம் அசச்�ன்�
நீரா�ேவாரக்ள் �� ேமா� �ைளயா�ம். 

அத்�யாயம் 75 

இர�� �லவ�க� 
�லவரக்ள் பலர ் உள்ள �ளியங்�� ெயன்�ம்

ஊரி��ந்� இ�வர ்�ப்�ரமணிய ேத�கைரத் தரி�க்க
ஒ� நாள் ெசவந்� �ரத்�ற்� வந்தனர.் அவரக்ேளா�
வந்த கடை்டவண்� �ல் பல ஓைலச ் ��ைணகள்
வந்��ந்தன. அவற்ைறெயல்லாம் �ண்ைண�ல் இறக்�
ைவத்தனர.் அப்ேபா� அத்�ண்ைண���ந்� ேத�கர்
எங்க�க்�ப் பாடம் ெசால்�க் ெகாண்��ந்தார.் 

வந்தவரக்ைள�ம் அந்த ஏட�்ச ் ��ைணகைள�ம்
கண்டேபா�, 'இவரக்ள் ெபரிய �த்�வான்களாக இ�க்க
ேவண்�ம். இன்� பல �ஷயங்கைளத் ெதரிந்�
ெகாள்ளலாம்' என்ற நிைன� எனக்� உண்டா�ற்�. 

��ய ேதவாரப் ப�கம் 



அ வரக்ள் பாத காணிக்ைக ைவத்�த் ேத�கைர
வந்தனம் ெசய்தாரக்ள். அவரக்�ள் ஒ�வர ் ெசல்வம்
��ந்த கனவான்: மற்ெறா�வர ் ெதய்வப் �லவர்
என்பவர.் ெதய்வப் �லவெரன்�ம் ெபயர்
��வள்�வ�க்� உண்ெடன்பைத நான்
அ�ந்��ந்ேதன். ேவ� யா�க்�ம் அப்ெபயர்
அைமந்ததாகக் ேகடட்�ல்ைல . ெதய்வ நாயகப்
�லவெரன்ற ெபயைர அவர ் அப்ப�க் �ைறத்�
ைவத்�க்ெகாண்டார.் 

வண்��ல் வந்த ஏட�்ச ் ��ைணகள் ேத�கர்
�ன்னிைல�ல் ெகாணரந்்� ைவக்கப்படட்ன. "இைவ
என்ன?" என்� அவர ்ேகடட்ார.்

"எல்லாம் ேதவாரப் ப�கம்” என்� �லவர்
ெசான்னார.் 

"அப்ப�யா! ��தாகப் �ர� ெசய்த� ேபால்
இ�க்�றேத. ேதவாரந்தான் அச�்ல் வந்��டட்ேத.
�ரமப்பட�் ஏட�்ல் �ர� ெசய்ய ேவண்�ய அவ�யம்
இல்ைலேய?" 

"இந்தப் ப�கங்கள் ேவ�" என்� ெதய்வப் �லவர்
��னார.் ேபசாமல் இ�ந்த கனவான் ��� நி�ரந்்�
உடக்ாரந்்தார.் 

"ேவ� ��ய ப� கங்கள் எங்ேக �ைடத்தன?" என்�
ஆவேலா� ேத�கர ்ேகடட்ார.் 

நம்�யாண்டார ் நம்��ன் உத�யால் அபய�ல
ேசகர மகாராஜா ேதவாரத்ைத ெவளிப்ப�த்�ய
வரலாற்ைற நாங்கள் ஞாபகப்ப�த்�க் ெகாண்ேடாம்.
எவ்வளேவா ேதவாரப் ப�கங்கள் ெசல்லால்
அரிக்கப்பட�்ப் ேபா�னெவன்� அவ்வரலாற்றால்
அ�ந்��ந்ேதாம். அப்ப� மைறந்த ப�கங்களின்
�ர�கள் ேவ� எங்ேக�ம் ேச�க்கப் ெபற்�க்
�ைடத்��க்�ேமா ெவன்ற சந்ேதகம் எங்க�க்�த்



ேதாற்�ய�. ஆனால், அ�த்த நி�ஷம் எங்கள் ஆவல்
���ம் �த�ய�. 

*எல்லாம் �ள்ைளயவரக்ள் பா�ய ேதவாரப்
ப�கங்கேள" என்� �லவர ் அக்கனவாைனச்
�ட�்க்காட�்க் கம்�ரமாகச ் ெசான்னார.் அந்தப்
�ள்ைளயவரக்ள் வாையேய �றக்க�ல்ைல. தம்�ைடய
�கக் ��ப்�னால் உத்ஸாகத்ைத�ம்
ஸந்ேதாஷத்ைத�ம் ெவளிப்ப�த்�க்
ெகாண்ேட��ந்தார.் 

�லவர ் ெசான்ன வாரத்்ைதகள் ேத�கைரத்
��க்�டச ் ெசய்தன. அவர ் ��� �ரித்தார.் அந்தச்
�ரிப்�ேல ஓரள� ேகாபக் ��ப்�ம் கலந்��ந்த�.
ஆனால் அைத ெவளிப்பைடயாக அவர ் காட�்க்
ெகாள்ள�ல்ைல. 

அவ்��வ�ம், ேத�கர ் �ம்�தமைடந்�
பரபரப்�டன் அந்த அரிய ப�கங்கைளக் ேகடக்
�ந்�வாெரன்� எண்ணி��க்கலாம். ேத�கரிடம்
அத்தைகய பரபரப்� ஒன்�ம் ேதாற்ற�ல்ைல . அவர்
அைம�யாக, "எங்ேக, �ல பாடல்கைளக் ேகடக்லாம்"
என்� கடட்ைள�டட்ார.் 

ப�கங்களின் ஆ�ரியரா�ய கனவான்
அப்ெபா��ம் வாய் �றக்க�ல்ைல. �லவர ் தாேம
பாடல்கைளச ் ெசால்லத் ெதாடங்�னார.் ஒவ்ெவா�
ப�கத்ைத�ம் ெசால்�, "இன்ன ப�கத்ைதப் ேபாலச்
ெசய்த� இ�" என்� ேதவாரப் ப�கத்ைத�ம் ��ப்�த்�
வந்தார.் கஜக்ேகாைல ைவத்� அளந்� பாட�்க்�ப்
பாட�், வாரத்்ைதக்� வாரத்்ைத மாற்� ைவத்தைதேபால
அைவ ேதாற்�ன. ஒன்ேற�ம் ரஸமாக இல்ைல . 

நாங்கள் இைட�ைடேய ��� ஆடே்சபம்
ெசய்ேவாம். அப்ப�ச ்ெசய்�ம் ேபா� அந்தக் கனவாைன
ேநாக்� அவற்ைறக் ��ேவாம். அவர ் தாம் �ைட
ெசால்லாமல் �லவர ் �கத்ைதப் பாரத்்� ஹ�ங்காரம்



ெசய்வார.் �லவர ் எைதயாவ� சமாதானமாகச்
ெசால்வார.் 

ேத�க�க்� ேமேல ேகடப்�ல் ��ப்பம்
உண்டாக�ல்ைல: ெவ�ப்ேப ேதாற்�ய�. "�க�ம்
�ரமமாக இ�க்�ம்; ஒ� பாைன ேசாற்�க்� ஒ�
ேசா�தாேன பதம்? ேபா�ம்" என்� ெசால்� நி�த்தச்
ெசய்தார.் �ன்�ம் அவகாசம் அளி த்��ந்தால் அந்தப்
�லவர ் அவ்வள� பாடல்கைள�ம் ெசால்� எங்கள்
காைதத் �ைளத்��ப்பாெரன்ப� நிசச்யம். 

அந்தக் கனவா�க்�ச ் சரிைக வஸ்�ர�ம் பட�்ம்
அளித்� ம�நாேள ேத�கர ் அ�ப்��டட்ார.் அவர்
ேபான �ற� எங்கைளப் பாரத்்�, "இந்த எஸம்மானம்
எதற்காகக் ெகா�த்த�, ெதரி�மா?" என்� ேகடட்ார.் 

அவர ் க�த்� ஒ� வைகயாகத் ெதரிந்தா�ம் நான்
ேவண்�ெமன்�, "அவர ் பா�ய ேதவாரப்
ப�கங்க�க்காக" என்ேறன். 

"�வ �வா! அவர ் ஒ� கனவானாதலா�ம்
பாதகாணிக்ைக ைவத்தைமயா�ம் அவர ் மனம்
��ப்�யைடய ேவண்�ெமன்� எண்ணிேய அந்த
ஸம்மானம் வழங்க ேவண்���ந்த�. ேதவாரப்
ப�கங்கள் எப்ப� இ�ந்தன?" என்� ேகடட்ார ்ேத�கர.் 

"அந்தக் கனவான் இயற்���ப்பாெரன்�
ேதாற்ற�ல்ைல." 

"�லவர ்பா�க் ெகா�த்� அந்தக் கனவாைன ஆட�்
ைவக்�றார.் இவ�ம் ெபாம்ைம மா�ரி
எல்லாவற்ைற�ம் ஒப்�க்ெகாண்��க்�றார.் இப்ப��ம்
�லர ்உலகத்�ல் இ�க்�றாரக்ள். இந்தப் பாடல்க�க்�
ேவ� ஏேத�ம் ஒ� ெபயைர ைவக்கக்�டாேதா?
ேதவாரப் ப�கங்கெளன்� �சாமல் ெசால்��றாேர.
இந்தக் காரியம் அ��தெமன்� அவரக்�க்�த்
ெதரிய�ல்ைலேய! இனிேமல் ��வாசகம்,



��க்ேகாைவயார ் இைவகைளப் பாடேவண்�ய�தான்
பாக்�!" 

"ஏன்? ப�ேனாராந் ���ைற��ள்ள
�வெப�மான் அ�ளிய ���கப்பா�ரம் �ட அவேர
பா��டலாம்!" என்ேறன். 

ேத�கர ்�ரித்தார;் நாங்க�ம் ேசரந்்� �ரித்ேதாம். 

�ற்றாலக் காட்�கள் 

அப்பால் ேத�கர,் சங்கர ந�னார ் ேகா��ல்
நைடெப�ம் ஆ�த் தவ� உத்ஸவத்ைத�ம்,
��செ்சந்�ர ் ஆவணி உத்ஸவத்ைத�ம்
தரி�த்��ட�்த் ��ப்ெப�ந்�ைற ெசல்ல எண்ணிப்
பரிவாரங்க�டன் �றப்படட்ார.் வழக்கப்ப�ேய
இைட��ள்ளவரக்ளால் �றப்�க்கள்
ெசய்�க்கப்ெபற்�க் �ற்றாலம் ெசன்� தம்�ைடய
மடத்�ல் தங்�ச ்�ல நாள் இ�ந்தார ்- 

நான் �தல் �தலாகத் ��க்�ற்றாலத்ைதக் கண்ட
காலமாத�ன் அங்�ள்ள இயற்ைக அழைக �கரந்்�
�கரந்்� இன்�ற்ேறன். அ���ன் �ய்ைம�ம் அழ�ம்
அங்ேக வந்� ��ேவாரக்ளின் பக்��ம் ஆனந்தத்ைத
உண்� பண்ணின. பல வ�ஷங்களாகச ்ெச�த்� ஓங்�
வளப்பம் �ைறயாமல் வளரந்்� நின்ற மரங்க�ம்,
அவற்�ற்� அழ�ம் வளரச்�்�ம் ெகா�க்�ம் சார�ம்
அவ்�டத்�ன் தனிச ்�றப்�களாக இ�ந்தன. 

��ெநல்ேவ� �ல்லா�க்�ப் ெப�ைம உண்டாக்கக்
�ற்றாலம் ஒன்ேற ேபா�ம். அங்�ள்ள காற்�ம் அ��
நீ�ம் மனிதர ் உள்ளத்ைத�ம் உடைல�ம் ஒ�ங்ேக
பரி�த்தமாக்�ம். பல வ�ஷ காலம் அங்ேக
வாழ்ந்��ந்தா�ம் ச�ப்ேப ஏற்படா�. 

ெபன்னிங்டன் �ைர 

ெவள்ைளக்காரரக்ள் பலர ் தங்கள் ��ம்பத்ேதா�
அ���ல் ஆ�ம் ெபா�ட�் அங்ேக தங்���ந்தனர.்



��ெநல்ேவ� �ல்லா கெலக்டராக இ�ந்த
'ெபன்னிங்டன்' �ைரெயன்பவ�ம் அங்ேக வந்��ந்தார.்
அவ�க்�ம் �ப்�ரமணிய ேத�க�க்�ம் �ன்ேப
பழக்கம் உண்�. ஆதலால், ேத�கர ் வரைவ அ�ந்த
கெலக்டர ்ஒ� நாள் மடத்�ற்� வந்� அவைரக் கண்டார.்
கெலக்ட�டன் ஒ� �னி��ம் வந்��ந்தார.் 

ேத�க�ைடய கடட்ைள�ன்ப� கெலக்டைரப்
பாராட�் நா�ம் �ற�ம் �ல பாடல்கைள இயற்�ச்
ெசான்ேனாம். அவற்�ன் ெபா�ைள அந்த �னி�
கெலக்ட�க்� �ளக்�னார.் நான் இயற்�ய பாடல்களில்
ஒன்�ன் கைட�ப் ப�� வ�மா�: 

...ெபன்னிங்டன் �ைரேய நின்ைனக் 

�ற்றாலந் தனிற்கண்ட ��கல�ங் ெகவரா�ங் 

�ெறா ணாேத" 

சரக்்கைர பார�யார் 

ஒ� நாள் காைல�ல், நா�ம் சண்பகக் �ற்றாலக்
க�ராய�ம் ேவ� �ல�ம் �ற்றால மைலக்
காட�்கைளக் கண்� ம�ழ்ந்� வரப் �றப்படே்டாம்.
மைல�ன் வடபா�ள்ள ேசாைல வ�ேய ெசல்�ம்ேபா�
எங்��ந்ேதா இனிய சங்�த ஒ� வந்த�. நாங்கள் அ�
வந்த வ�ேய ெசன்றேபா� ஒ� மாளிைகைய
அைடந்ேதாம். அதன் வாச�ல் ஒ� ��ய �ண்ைண�ல்
தனியாக உடக்ாரந்்�ெகாண்� ஒ�வர ் உரத்�ப்
பா�க்ெகாண்��ந்தார.் தாேம பா�பவரா�ன் அவ்வள�
பலமாகப் பாட ேவண்�ய அவ�யம் இல்ைல . 

நாங்கள் அவைர அ��ய�டன் அவர ் பாடை்ட
நி�த்��ட�், "நீங்கள் யார?்" என்� எங்கைளக் ேகடட்ார.்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் அங்ேக வந்�
தங்���ப்பைத�ம், நாங்கள் அவ�டன்
வந்��ப்பைத�ம் ெதரி�த்ேதாம். அவர ் ேவம்பத்�ரப்்
�ச�்ைவய�ைடய தம்�ெயன்ப�ம் அவர ் ெபயர்
'சரக்்கைர பார�'ெயன்ப�ம் ெதரிந்தன. 



நாங்கள் ேப�க்ெகாண்��க்�ம்ேபாேத
உள்ேள��ந்�, "பேல! ஏன் பாட�் நின்��டட்�?" என்�
அ�காரத் ெதானிேயா� ஒ� ேகள்� வந்த�. "�த்�"
என்� ெசால்�யப�ேய ஒ� ேவைலக்காரன்
உள்ேள��ந்� ஓ�வந்� பார�யாைர ��த்�ப்
பாரத்்தான். அவர ் ந�ங்�க் ெகாண்ேட �ண்�ம் தாளம்
ேபாட�்ப் பாடத் ெதாடங்�னார.் 

எங்க�க்� ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைல. "நீங்கள்
இங்ேக உள்ள ��வாவ��ைற மடத்�ற்� வா�ங்கள்.
அங்ேக �ரிவாகப் ேபசலாம். ஸந்நிதானம், உங்கைளக்
கண்டால் ஸந்ேதாஷமைட�ம்" என்� ெசான்ேனாம்.
அவர ் பா�க்ெகாண்ேட ��ந்தைமயால் "ஆகட�்ம்"
என்� ெசால்ல இயலாமல் தைலைய அைசத்தார.்
நாங்கள் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� வந்ேதாம். 

அன்� மாைல சரக்்கைர பார�யார ்மடத்�ற்� வந்�
ேத�கைரப் பாரத்்தார.் அவர ் ெசான்ன �ஷயங்கைளக்
ேகட�் நாங்கள் அவர ்நிைலைய அ�ந்� இரங்�ேனாம்.
அவர ் ஒ� ஜ�ன்தாேரா� �ல மாதம் இ�ந்தார.் அந்த
ஜ�ன்தார ் தம் மாளிைக��ள்ேள தமக்� �க�ம்
ேவண்�ய ஒ�வேரா� �டட்ா�க் ெகாண்��ந்தாராம்.
பார�யார ்அவர ்கா�ல் ப�ம்ப� ெவளி���ந்தப�ேய
பா�னாராம். உள்ேள ஜ�ன்தாேரா� �டட்ா�னவர ் ஒ�
ெபண்பாலாத�ன் பார�யார ்உள்ேள ேபாகக் �டாதாம்.
பாடை்ட நி�த்�ய� ெதரிந்� ஜ�ன்தார ் அதட�்ன
�ரைலத்தான் நாங்கள் ேகடே்டாம். 

இந்த �ஷயங்கைளக் ேகட�் நாங்கள்
வ�ந்�ேனாம். ெவ�ம் ேசாற்�க்�த்தான் இப்ப�த்
தாளம் ேபாடேவண்� ��க்�ற�" என்� அவர்
ெசான்னார.் �ற�, அவர ் �ப்�ரமணிய ேத�க�டன்
ேப� இன்�ற்றார.் பல அரிய பாடல்கைள�ம் �ரத்்தனங்
கைள�ம் பா�னார.் இய�ம் இைச�ம் அவரிடம்
இைசந்��ந்தன. அவ்�ரண்��ம் ��ப்ப�ள்ள ேத�கர்
ேகட�்ப் ேப�வைக அைடந்தார.் அந்த �த்�வா�க்�ப்



ப�ைனந்� �பாய் ெப�மான சரிைக வஸ்�ரெமான்ைற
அளித்தார.் 

பார�யார ்அவ்வள� ஸம்மானத்ைத எ�ரப்ாரக்்கேவ
இல்ைல. "இந்த மா�ரி தாதாக்க�ம் ஸம்மான�ம்
�ைடத்தால் என் ஆ�ள் ��வ�ம் அ�ைமயாக
இ�ப்ேபேன!" என்� அவர ்��னார.் "நீங்கள் எப்ேபா�
வந்தா�ம் நமக்� ஸந்ேதாஷேம. ��வாவ��ைறக்�ம்
வா�ங்கள்" என்� ேத�கர ்ெசான்னார.் 

*அ�ைம ெதரியாத �ரடரக்�டன் பழ�ம் எனக்�,
அ��ஷ்டம் இ�க்க ேவண்�ேம! இ�ந்தால் அவ�யம்
வ�ேவன்" என்� கண் கலங்�யப�ேய ெசால்� அவர்
�ைட ெபற்�ச ்ெசன்றார.் 
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�தல த�சன� 
��க்�ற்றாலத்�ல் �ல �னங்கள் தங்�ப் �ற�

ஆ�னத்�ற்�ரிய �ராமங்கைள ஒவ்ெவான்றாகப்
பாரத்்�க்ெகாண்ேட �ப்�ரமணிய ேத�கர ் யாத்�ைர
ெசய்யலானார.் ேவ�வன �ங்கத் தம்�ரான் ஆட�்�ன்
���ந்த அந்தக் �ராமங்கள் ��வாவ��ைற மடத்�ன்
�வாதாரமாக உள்ளைவ. அவற்�ல் 'கம்பேனரி ��க்��'
என்ப� ஒ� �ராமம். அைத �ைலக்� வாங்�ய
�ப்�ரமணிய ேத�கர,் தம் ���ன் ஞாபகாரத்்தமாக
'அம்பலவாண ேத�க �ரெமன்ற ��ய ெபயைர
ைவத்தார.் அங்ேக ேத�கர ்ஒ� நாள் தங்�னார.் 

'ெவள்ளி �ல்ைல, தங்க �ல்ைல' 

அ க்காலத்�ல் ��ப்பனந்தாட ் கா�மடத்�ல்
தைலவராக �ளங்�ய � ராம�ங்கத்
தம்�ராெனன்பவர ் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் ேபரன்�
�ண்டவர.் ேத�கர ்யாத்�ைர ெசய்வைத அ�ந்� தா�ம்
அவேரா� ேசரந்்� �ல நாடக்ள் �ரயாணம் ெசய்ய
��ம்�த் தனிப் �ைகவண்�ெயான்� ஏற்பா� ெசய்�



ெகாண்� ��ெநல்ேவ� மாரக்்கமாகச ் ெசவந்��ரம்
வந்� ேத�கைரத் தரி�த்� உடனி�ப்பாரா�னர.்
அத்தம்�ரான் கம்பேனரி ��க்��ையக் கண்� �க�ம்
ெமச�்னார.் அந்தக் �ராமம் �க�ம் �சாலமாக
இ�ந்த�. �ப்�ரமணிய ேத�கர ் பரிவாரங்க�டன்
தங்�னைமயால் அப்ேபா� அ� ஒ� ெபரிய நகரம்ேபால
�ளங்�ய�. 

மகா ைவத்�யநாைதய�ம் அவர ்தைமயனாரா�ய
இராமசா� ஐய�ம் அணிந்��ந்த �த்�ராடச்
கண்�கைள வாங்� அவற்�ற்�த் ேத�கர ்தங்க�ல்ைல
ேபாடசெ்சய்� அளித்தனர.் எனக்�த் ���ைடம��ரில்
அளித்த கண்��ல் தங்க �லாம் ��ய ெவள்ளி
�ல்ைலகேள இ�ந்தன. அந்தக் கண்�க்�ம் தங்க
�ல்ைலகைள யைமக்கச ் ெசய்� எனக்� அளித்தார.்
அப்ேபா� இராமசா� ஐயர ் �ேலைடயாக, "ெவள்ளி
�ல்ைல தங்க �ல்ைல " என்றார.் யாவ�ம் அ� ேகட�்
ஸந்ேதா�த்தனர.் 

சங்கர ந�னார் ேகா�ல் 

ேத �கர ் �ன்னேர ெசய்��ந்த ஏற்பாட�்ன்ப�
சங்கர ந�னார ் ேகா��ல் நைடெப�ம் 'ஆ�த் தவ�'
உத்ஸவத்�ற்�ச ் ெசன்றனர.் ேசாழ நாட�்ல்
ைவத்��வரன் ேகா��க்� எவ்வள� �றப்�ண்ேடா
அவ்வள� �றப்�, சங்கர ந�னார ்ேகா��க்�ம் உண்�.
�வெப�மா�ம் ��மா�ம் ேபத�ன்� இையந்�
நிற்�ம் சங்கர நாராயண �ரத்்�ையத் தரி�த்�
ஆனந்தமைடந்ேதன். அவ்வாலயத்��ள்ள �ற்�
மண்ைண , ம�ந்தாக உண்� ேநாய்கள் �ரந்்த பக்தரக்ள்
பலைரப் பாரத்்ேதன். அங்ேக எ�ந்த�ளி��க்�ம் �
ேகாம� யம்ைமையத் தரி�த்�ப் �ளகாங்�தம்
அைடந்ேதன். இைறவைனக் ��த்� அத்ேத�
தவஞ்ெசய்த �றப்ைப நிைன��த்த ஒவ்ெவா�
வ�ஷ�ம் ஆ� மாதத்�ல் ���ழா நைடெப�ம். அந்தத்
���ழாைவத் தான் 'ஆ�த் தவ�' உத்ஸவெமன்�
வழங்��றாரக்ள். 



கரிவலம் வந்த நல்�ர் 

சங்கர ந�னார ் ேகா��ல் ஒ� வாரம்
இ�ந்��ட�்த் ��செ்சந்�ர ் ஆவணி உத்ஸவ
தரிசனத்�க்காகப் �றப்படே்டாம். இைடேய ஒ� நாள்
கரிவலம் வந்த நல்�ரில் தங்�ேனாம். த�ழ்ப்
ப�ற்�ையத் ெதாடங்�ம் மாணாக்கரக்�க்� அந்த
ஸ்தலத்ைதப் பற்�த் ெதரியாம��க்க நியாய�ல்ைல.
வர�ங்க ராம பாண்�யர ்இயற்�ய க�ைவப் ப�ற்�ப்
பத்தந்தா�, க�ைவக் க�த்�ைற யந்தா�, க�ைவ
ெவண்பா வந்தா� என்ற �ன்� �ரபந்தங்க�ம்
அத்தலத்ைதப் பற்�யனேவ யா�ம். கரிவலம் வந்த
நல்�ர ்என்பதன் ம�உேவ க�ைவெயன்ப�. 

அந்த ஸ்தலத்ைத அ��ய�டன் நான் �ன்ேன
ேகட�்�ந்த அந்தா�ச ் ெசய்�டக்ள் எல்லாம்
ஞாபகத்�க்� வந்தன. என் ஆ�ரியரிடம் அவ்வந்தா�
�ல்கைளப் ப�த்த காலத்�ல் அவர ்��ய அரத்்தத்ைதக்
காதாற் ேகட�்�ந்ேதன். ஸ்தல சம்பந்தமாக அவர்
ெசான்ன �ஷயங்கைளக் ெகாண்� அப்ேபா� நான்
மனத்�ேல ஒ� ேகா�ைலக் கற்பைன ெசய்��ந்ேதன்.
கண், �ன்ேன �ன்� அவ்வாலயத்ைதக் கண்டேபா� அ�
வைர�ல் �ளங்காத �ஷயங்கள் �ளங்�ன.
பாடல்களின் அரத்்தத்ைதக் காதாற் ேகடட்ேபா�
அப்ெபா�ள் �ைறவாகேவ இ�ந்த�: பால்வண்ண
நாதைரக் கண்ணால் தரி�த்த ேபா�தான் அப்ெபா�ள்
நிைறெவய்�ய�. ஸ்வா�க்� நிழல் அளித்� நிற்�ம்
பைழய களாச ் ெச�ைய�ம் பாரத்்�
�ம்�தமைடந்ேதன். 

�றந்த த�ழ்ப் �லவ�ம் அரச�ம் அ�யா�மா�ய
வர�ங்க ராம பாண்�யர ் வாழ்ந்த நகரமாத�ன்
அதைனச ்�ற்�ப் பாரக்்கலாெமன்� �ல நண்பரக்�டன்
�றப்படே்டன். அவ்வரசர ் வ�த்த இடத்ைதப் பாரத்்�
இன்�ற்ேறன். இப்ப� ஊைரப் பாரத்்�க்ெகாண்�
ெசன்றேபா� ந� ���ல் என் எ�ேர ஒ�வர ் வந்தார.்
அவ�டன் �ல �ட�்த் தம்�ரான்க�ம் வந்தாரக்ள்.



வந்தவர,் என்ைனக் கண்� அஞ்ச� ெசய்தார.் எனக்�
அவர ்இன்னா ெரன்� அைடயாளம் ெதரிய�ல்ைல. 

அவர ் தைல�ல் ஓர ் அழ�ய உ�மாைல
கட�்��ந்தார.் கா�ற் க�க்க�ம் ைக�ல் ேமா�ர�ம்
அணிந்��ந்தார.் இ�ப்�ல் சரிைக வஸ்�ரம்
உ�த்���ந்தார.் இவற்ைற ெயல்லாம் பாரத்்�, "இந்தப்
�ர�ைவ நாம் பாரத்்ததாகத் ெதரிய�ல்ைலேய" என்�
ேயா�க்கலாேனன். �ற�, "தங்கைளத்
ெதரிய�ல்ைலேய" என்� ேகடே்டன். அவர,் "அ�ேயன்
அவ்�டத்�ச ் �ஷ்யன் தான்" என்றார.் அப்ெபா��ம்
எனக்� �ளங்க�ல்ைல . "ெபயர ் என்ன?" என்�
ேகடே்டன். "நான்தான் ெசாக்க�ங்கம்;
��வாவ��ைற�ல் தங்களிடம் பாடம்
ேகடக்�ல்ைலயா?" என்றார.் அப்ேபா�
உடனி�ந்தவரக்ள், "ெசாக்க�ங்கத் தம்�ரான்"
என்றாரக்ள். 

"ெசாக்க�ங்கத் தம்�ரானா? அைடயாளேம
ெதரிய�ல்ைலேய!" என்� ஆசச்ரியமைடந்ேதன். 

"இப்ேபா� ேவஷம் மா��டட்�; நான்
ெசாக்க�ங்கம் �ள்ைளயா��டே்டன்." 

"ெசௗக்�யமாக இ�க்��ரா? உமக்� இரண்� சாண்
நீளம் சைட��ந்தேத! ஏன் இப்ப� மாற ேவண்�ம்?"
என்� ேகடே்டன். 

"நான் ��வாவ��ைற�ல் இ�ந்தேபா�
�ற�களின் சகவாசம் இ�ந்த�. ப�ப்�ல் ஆைச
��ரமாக இ�ந்த�. தாங்க�ம் பாடம் ெசால்�த்
தந்�ரக்ள். ஸந்நிதானம் க�ைண�டன் பா�காத்�
வந்த�. என்னேவா நிைனத்�க்ெகாண்� இங்ேக
வந்ேதன். பைழய பாசம் �ற்�க்ெகாண்ட�. உற�னரக்ள்
��கஸ்தா�ரமத்ைதக் கைடப்��க்க ேவண்�ெமன்�
வற்��த்�னாரக்ள். எனக்�ம் அந்த இசை்ச
உண்டா�ற்�. நான் மனிதன்தாேன? கா� உைட தரித்த
மாத்�ரத்�ல் ெபரிய ஞானி யா���ேவனா?



கல்யாணம் ெசய்� ெகாண்ேடன். இங்ேக பள்ளிக்�டம்
ைவத்� நடத்� வ��ேறன். ஊரி�ள்ளவரக்ள்
�ைற�ல்லாமல் ஆதரித்� வ��றாரக்ள். எல்லாம்
அவ்�டத்� அ�க்�ரகம்" என்றார.் 

�ற�, அவர ் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� ெசன்றார.்
நாங்கள் ேத�கரிடம் ெசன்� ெசாக்க�ங்கம்
�ள்ைளையப் பற்�ச ் ெசான்ேனாம். அவர,்
"�ற�க்ேகாலம் �ண்� அந்நிைலக்�த் தகாத
காரியங்கைளச ் ெசய்வைத�ட இந்த மா�ரி ெசய்வ�
எவ்வளேவா உத்தமம்" என்� ெசால்�ப் �ன்��வல்
�த்தார.் 

��செ்சந்�ர் 

கரிவலம் வந்த நல்�ரி��ந்� �றப்பட�் ஆழ்வார்
��நகரி �த�ய ஊரக்ளின் வ�யாகத் ��செ்சந்�ைர
அைடந்ேதாம். ெசந்�லாண்டவ�க்�த் ��வாவ��ைற
யா�னத்�ன் �லம் நைடெப�ம் பணிகள் பல உண்�.
அவற்�ற்�ரிய மடங்க�ம் பல உள்ளன. அங்ேக ஆவணி
மாதத்�ல் நைடெப�ம் உத்ஸவ தரிசனம் ஆ�ற்�.
ேத�கர ் �ராமண ேபாஜனம், மேக�வர �ைஜ
யா�யவற்ைற நடத்� ைவத்தார.் 

ச�த்�ரக் கைர�ல் அைமந்�ள்ள ெசந்�ற்
ெப�மான் ��க்ேகா�ல் கண் ெகாள்ளாக் காட�்யாக
இ�ந்த�. ஆண்டவ�க்�ப் �ராரத்்தைன ெச�த்�
ேவாரக்�ைடய �டட்ம் �க அ�கம். உலகத்�ல்
ெதய்வபக்�ெயன்�ம் �டைர அ�யாமல் காப்பாற்�
வ�ம் ஸ்தலங்க�ள் ��செ்சந்�ர ் ஒன்�. க��க
வரதனா�ய ��கக் கட�ளின் ��வ�ைளப்
பல�தமான அ�சயச ் ெசயல்களால் கா�வதற்�
இடமா��ப்ப� அந்தத் �வ்ய ஸ்தலம். 

கந்தர் க�ெவண்பா 

எ ங்க�டன் வந்��ந்த இராம�ங்கத்
தம்�ரா�ைடய ஆட�்��ள்ள ��ப்பனந்தாள் மடத்�ல்



ஆ� ��ஷராக வணங்கப்ப�பவர ் �மர��பர
ஸ்வா�கள். அப்ெபரியார,் இளைம�ல் ஐந்� வ�ஷம்
வைர�ல் ஊைமயாக இ�ந்� �ற� ெசந்�ற் ெப�மான்
��வ�ளால் வாக்�ப் ெபற்றனர.் அப்ேபா� அவர ்�தல்
�த�ல் ெசந்�லாண்டவன் �ஷயமாக, 'கந்தரக்�
ெவண்பா' என்ற �ரபந்தத்ைதப் பா�னார.் ��வ�ளால்
அைமந்த வாக்ெகன்ற க�த்�னால் த�ழ்நாட�்ல்
அந்�ைலப் பயபக்�ேயா� பலர ் பாராயணம் ெசய்�
வ�வாரக்ள். நான் அைத அ�க்க� ப�த்�
ம�ழ்வ�ண்�. ��செ்சந்�ரில் தங்�ய காலத்�ல்
அதைனப் பல �ைற பாராயணம் ெசய்ேதன்.
இராம�ங்கத் தம்�ரான் தம் ஆ�ன �தல்வரால்
இயற்றப் ெபற்றெதன்ற ெப�ைம�ள்ளத்ேதா� ப�த்�ம்
ேகட�்ம் வந்தார.் கந்தர ் க�ெவண்பா�ன் இ���ல்
�மர��பரர ் தமக்� ஆ� �தல் நாற்க��ம் பா�ம்
வன்ைம ேவண்�ெமன்� �ராரத்்�க்�ன்றார.் நான்
அந்தப் ப��ைய �ட�்ம் �ட�்ம் ப�த்�ச்
ெசந்�லாண்டவைனத் ��த்ேதன். எனக்�ம் நல்ல
க�த்�வம் ேவண்�ெமன்ற ஆைச உள்ளி�ந்�
�ண்�ய�. 

என� �ர்மானம் 

��செ்சந்�ரில் இ�ந்தேபா� �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் என்ைன�ம் மகா ைவத்�யநாதைர�ம்
அைழத்�, ஊ�க்�ப் ேபாய்ச ் �ல �னங்கள்
இ�ந்��ட�்த் ��ப்ெப�ந்�ைறக்� வந்���ம்ப��ம்,
அதற்�ள் தா�ம் ��ப்ெப�ந்�ைறக்� வந்��டக்
��ெமன்�ம் கடட்ைள �டட்�ப்�னார.் நாங்கள்
�றப்படே்டாம். இராம�ங்கத் தம்�ரா�ம் �ைட
ெபற்�க் ெகாண்� ��ப்பனந்தா�க்�ச ் ெசன்றார.்
ெசந்�லாண்டவன் ��வ�ளால் இனிச ் ெசய்�டக்ைள
���யாக இயற்�ப் பழக ேவண்�ெமன்ற
�ரம்ானத்�டன் நான் ��வாவ��ைறக்� வந்�
ேசரந்்ேதன். 
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சமேயாசித� பாட�க� 
��வாவ��ைற�ல் �மாரசா�த் தம்�ரான்

�ன்னக் கா�பாறாக இ�ந்� வந்தார.் �ப்�ரமணிய
ேத�க�ைடய யாத்�ைரக் காலத்�ல் அவர ்��வாவ�
�ைற�ல் �ல �ல �ர�்�த்தங்கைளச ் ெசய்தார.்
ேகா�ல், மடம், நந்தவனங்கள் �த�யவற்ைற �க�ம்
நன்றாக �ளங்�ம்ப� கவனித்� வந்தார.் 

��ெநல்ேவ����ந்� நான் ��வாவ� �ைறக்�
வந்� �ல வாரங்கள் தங்� ��ந்ேதன். அக்காலத்�ல்
�மாரசா�த் தம்�ராேனா� த�ழ் �ஷயமாகப் ேப�
இன்�ற்ேறன். யாத்�ைரக் காலத்�ற் சந்�த்த
�லவரக்ைளப் பற்��ம், நிகழ்ந்த நிகழ்ச�்கைளப்
பற்��ம் அவரிடம் ெசான்ேனன். 

��செ்சந்�ரில் ெசய்� ெகாண்ட
சங்கற்பத்�ன்ப�ேய �னந்ேதா�ம் � ேகா�த்��வரர்
�ஷயமாக ஒவ்ெவா� ெசய்�ள் இயற்� வந்ேதன்.
அவற்ைறக் �மாரசா�த் தம்�ரான் ேகட�் ஸந்ேதாஷம்
அைடவார.் மற்றத் தம்�ரான்க�ம் ேகட�் ம�ழ்வாரக்ள்.
சனி, ஞா��களில் �ம்பேகாணத்���ந்� �யாகராச
ெசட�்யார ் வ�வார.் அவர ் தங்���க்�ம் இரண்�
�னங்க�ம் த�ைழப் பற்�ய ேபசச்ாகேவ இ�க்�ம். 

�னாச ்ெசய்�ள் 

� மாரசா�த் தம்�ரான் ெதற்� ����ள்ள ஒ�
கட�்டம் கட�்�க்க எண்ணி ேவண்�ய ஏற்பா�கைளச்
ெசய்தார.் ஆழ்ந்த அஸ்�வாரம் ேபாட�்
ேவைலக்காரரக்ள் ேவைல ெசய்� ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
அதைனக் கவனிக்�ம் ெபா�ட�் அங்ேக தம்�ரான்
ெசன்றேபா� நா�ம் உடன் ெசன்ேறன். அவ்�டத்�ல்
ஒ� �ழவன் நைடெப�ம் ேவைலகைள
ேமற்பாரை்வ�ட�்க்ெகாண்� நின்றான். அவன் எ�ம்�ந்
ேதா�மாய், நிற்பதற்ேக சக்��ல்லாமல் இ�ந்தான்.
அவைனப் பாரத்்தால் அவன் உடம்�ல் உ�ர ்உள்ளேதா
இல்ைலேயா என்ற சந்ேதகம் எ�ம். அவன் எப்ப� அங்ேக



ேவைல வாங்�வாெனன்� ஆசச்ரியமைடந்ேதன்.
��ெரன்� ஓர ் அதடட்ற் �ரல் ேகடட்�. அந்த
உடம்���ந்� அத்ெதானி எ�ந்த ெதன்பைத
உணரந்்தேபா� எனக்�ப் �ர�ப்� உண்டா��டட்�.
'இவனா அதட�்னான்!' என்ற சந்ேதகத்ேதா� �ட�்ம்
அவைனக் கவனித்ேதன். �ன் ேகடட்ைத�ட �க�ம்
பலமான அதடட்ல் ெதானி அவனிட��ந்� எ�ந்த�.
தம்�ராைனப் பாரத்்ேதன். ஆசச்ரியக் ��ப்ேபா�,
"இவ்�ட� னின்� ெமா� இங் ெக�வ ெதன்ேன!" என்�
ெசான்ேனன். என் உள்ளம், ெசய்�ள் இயற்�வ�ல்
ஈ�பட�்�ந்தைமயால் அந்தக் ேகள்�ைய ஒ�
ெசய்�ள�ையப் ேபாலேவ அைமத்�க் ேகடே்டன். அவர்
�ரித்�க் ெகாண்ேட, "உ��கண் ெடள்ளாைம ேவண்�ம்"
என்� ப�ல் ெசான்னார.் �ற�, "உங்கள் ேகள்�ைய
நான்காவ� அ�யாக ைவத்� �ன்ேன �ன்ற�கைள
அைமத்� ஒ� ெசய்�ளாகப் �ரத்்� ெசய்���ங்கள்"
என்றார.் அப்ப�ேய இயற்�ச ் ெசால்ல அவர ் ேகட�்
ம�ழ்ந்தார.் 

'நின்றால் நடக்�ம்' 

அப்ேபா� மணி ப�ெனான்� ஆ��டட்�. நா�ம்
அவ�ம் கா�ரி ஸ்நானத்�ற்�ப் �றப்படே்டாம். ேபா�ம்
ெபா��, "�ளத்�ேலேய ஸ்நானம் ெசய்��க்கலாம்.
கா�ரிக்�ப் ேபானால் ேநரமா�ம். நான் வந்��டட்ால்
ேவைல நின்���ேம" என்� ெசான்னார.் "நீங்கள்
நடந்தால் அ� நின்���ம்; அங்ேக நின்றால் நடக்�ம்
ேபா��க்�ற�" என்� ெசால்� உடேன, 

"கன்றால்�ன் �ளெவ�ந்த கண்ணன்�க
வஞ்சவ�ம் 

க�வ �ன்� 

மன்றாட �வந்த��க் ேகா�த்� வாணர்பணி
வ�வா 

தாற்�ம் 



�ன்றாத �கழ்க்�மர சா��னி வரன்மாடம்
��ற்ற 

வன்னான் 

நின்றலவ் ேவைலநடந் ��மைனயா னடப்�ன�
நிற்�ந் 

தாேன" 

என்ற ெசய்�ைள�ம் ெசான்ேனன். "இன்� என்ன
க� ஆேவசம் வந்��டட்� ேபா��க்�றேத" என்�
ெசால்�த் தம்�ரான் அசெ்சய்�ைள �ட�்ம் �ட�்ம்
ெசால்லக் ேகட�் இன்�ற்றார.் 

ஊற்�ப் பாட்� 

அ ப்பால் கா�ரிப் ப�த்�ைறைய அைடந்ேதாம்.
அங்ேக ெதன்கைர�ல் �க உயரமாக வளரந்்� ஆற்�ன்
பக்கமாகச ் சாய்ந்� நிழல் அளிக்�ம் ஒ� ம�த மரம்
இ�ந்த�. அந்த மரத்த��ல் மணற்பரப்�ல் அமரந்்ேதாம்.
மத்�யான்ன ெவ��ல் அம்மரத்� நிழல் இனிைமயாக
இ�ந்த�. 

காேவரி�ல் நீேராடட்ம் இல்லாைமயால் ஸ்நானம்
ெசய்�ம் ெபா�ட�்த் தனித் தனிேய ஊற்�க்கள்
ேபாடப்பட�்�ந்தன. ஆ�னத் தைலவர ் அ�ழ்ந்�
ஸ்நானம் ெசய்வதற்� ஏற்றப� ஓர ் ஓ�கால்
ெவடட்ப்பட�் நாற்�ற�ம் ேவ� கட�் ��ந்த�. அதன்
ேமல்பால் தம்�ரான் கெளல்லாம் ஸ்நானம்
ெசய்வதற்காக �சாலமான ஊற்ெறான்� ெவட�்
அதற்�ம் ேவ� கடட்ப்பட�்�ந்த�. அதற்�க் �ழக்ேக
தவ�ப் �ள்ைளக�ம், ைசவரக்�ம், �ற�ம்
நீரா�வதற்�ப் ெபரிய ஊற்� ஒன்� இ�ந்த�. அந்த
ஊற்�க்கைளப் பா�காத்� வ�ம் ெபா�ட�் ஒ�வன்
நிய�க்கப் பட�்�ந்தான். 'ெபான்�ப் �ள்ைள ' ெயன்ப�
அவன் ெபயர.் 



ஊற்�க்கைள நன்றாக இைறத்�ச ் �த்தமாக
ைவத்��ப்ப�ம், யார ்யார,் எந்த எந்த ஊற்�ல் ஸ்நானம்
ெசய்யலாேமா அவரக்ைளயன்� மற்றவரக்ள் அவற்ைற
உபேயா�க்காமல் காவல் �ரிவ�ம் ஆ�ய ேவைலகைள
அவன் பாரத்்� வந்தான். அவ�க்� உத�யாகச ் �லர்
இ�ந்தனர.் 

நாங்கள் ம�த மரத்� நிழ�ல் உடக்ாரந்்��ப்பைதக்
கண்� அவன் வந்� �மாரசா�த் தம்�ராைன வந்தனம்
ெசய்� நின்றான். "எல்லாம் சரியாக இ�க்�றதா?" என்�
தம்�ரான் �சாரித்தார.் "சரியாக இ�க்�ற�. ஊற்�ல்
ஜலம் நிைறய ஊ� ��க்�ற�. ஸ்நானம் ெசய்ய
எ�ந்த�ளலாம்" என்� அவன் ெசான்னான். 

அந்தக் காவலாளன் �க�ம் க�ைமயானவன்.
உரியவரக்ளல்லாத ேவ� யாேர�ம் ஊற்�க்க��ல்
வந்தால் அவர ் கா�ல் அ�ப்பான். �த்தைளப்
பாத்�ரங்கைளக் ெகாண்�வந்� ஊற்ைற அ��னால்,
அவற்ைறப் ��ங்�த் �ர எ�வான். மண்
பாத்�ரங்களா��ந்தால் உைடத்ெத�வான்.
ெபண்க�க்� அவனிடம் அ�க பயம். அவன் �கம்
எப்ேபா�ம் ேகாபக் ��ப்ேபாேட இ�க்�ம்; வாரத்்ைத�ம்
க�ைமயான�. அப்ப� ��ந்தால்தான் தன் ேவைல
ஒ�ங்காக நைடெப�ம் என்ப� அவன� �டமான
அ�ப்�ராயம். நிழ�ம் ஊற்�ம் இனிய காட�்கைள
அளித்த அந்த இடத்�ல் அவ�ைடய �கம் ெவ��ன்
க�ைமக்�த் �ைணயாக �ளங்�ய�. 

தம்�ரான் என்ைனப் பாரத்்�, "இவைனத்
ெதரி�மா?" என்� ேகடட்ார.் "நன்றாகத் ெதரி�ேம" என்�
நான் ெசான்ேனன். அவன் தன் ேவைலையக் கவனிக்கப்
ேபாய்�டட்ான். "இவன் எப்ெபா��ம் க�ைமயாகேவ
இ�க்�றாேன. இவன் �கத்�ல் சந்ேதாஷ அ���ைய
ஒ� நாேள�ம் பாரத்்த�ல்ைல. இவைனச ் �ரிக்�ம்ப�
ெசய்ய ���ேமா?" என்� தம்�ரான் என்ைனக் ேகடட்ார.்
"பாரக்்கலாம்" என்� ெசால்��ட�் நான் அந்தப்
ேபரவ்��ன் �ஷயமாக ஒ� பாடல் ெசய்ய



ேயா�த்ேதன். அவன� க�ைமயான ேதாற்றத்�ன்
சார�்னாேலா, எதனாேலா, என் ெசய்�ளி�ம் ���
க�ைம ��ந்� ெகாண்ட�. நான் இயற்�ய ெசய்�ள்
�ரிபாக அைமந்த�. நான் அைத ��த்�த் தம்�ரானிடம்
ெசால்�க் காட�்ேனன், 

"ம�த மரத்� நிழ�� ெவள்ைள மண��ப்�ம் 

ெபா�த மரப்ெபான்�ப் �ள்ைளெவங் காவல் 

�ரிந்�ஞற்�ம் 

��தம ரற்�த �ற்றா ட�ம்நிதம்
ேமவப்ெபற்றால் 

க�த மரக்க ணரமாத ேரா��க் ைக�ைனேய" 

ம�த மரத்�ன் நிழ�க்�ைட�ல் உள்ள ெவள்ைள
மணலா�ய இட�ம் யா�ட�ம் ேபாரா� �ழங்�ம்
�ழக்கத்ைத�ைடய ெபான்�ப் �ள்ைள வ�யக் காவல்
�ரிந்� அைமக்�ம் �றப்�ப் ெபா�ந்�ய அற்�தமான
ஊற்�ல் நீரா�த�ம் �னந்ேதா�ம் ெப�வதா��ந்தால்
அரம் ேபான்ற கண்ைண�ைடய ேதவ மகளிேரா�
வாழ்வைத�ம் ெபரிதாக நிைனக்க மாடே்டாம். 

[ெபா�த மரம் = ேபார ்ெசய்�ம் �ழக்கம். ��� =
�றப்�. க�தம் = க�ேதாம். அரமாதர ்= ேதவ மகளிர.்] 

"பாட�்ைடத் தைலவன� இயல்�ல் ெகாஞ்சம்
பாட�்க்�ம் வந்��டட்� ேபா�ம்!" என்�
ெசால்�க்ெகாண்ேட தம்�ரான் �ரித்தார.் �ற�,
ெபான்�ப் �ள்ைளைய அைழத்�, "உன்�ைடய
ேவைலைய�ம் உன்ைன�ம் �கழ்ந்� இவரக்ள்
பா���க்�றாரக்ேள? ேகடட்ாயா?" என்றார.் நான்
அந்தப் பாடை்டச ் ெசான்ேனன். 'ெபான்�ப் �ள்ைள'
என்பைத மாத்�ரம் அ�த்தமாகச ் ெசான்ேனன்.
அவ�க்� அந்தப் பாட�்ல் ேவ� என்ன
ெதரியப்ேபா�ற�? அந்தப் ெபயர ்கா�ல் ��ந்தேபா�
அவைன அ�யாமேல ஒ� �ன்னைக அவன் �கத்�ல்



உண்டா�ற்�. "ேபஷ்; அ�ைமயாக இ�க்�ற�" என்�
தம்�ரான் ெசால்�ச ்�ரித்தார.் “என் பாட�் அ�ைமயா?,
அவன் �ரிப்� அ�ைமயா?" என்ற �ஷயத்�ல் எனக்�ச்
���ம் சந்ேதகேம இல்ைல . 

"ஐயா அந்த ஊற்�ல் ஸ்நானம் ெசய்யலாம்;
�த்தமாக இ�க்�ற�" என்� என்ைனச ் �ட�் அந்தக்
காவற்காரன் ெசான்னான். 

"பாட�்ைடத் தைலவன் அளிக்�ம் பரி� அ�தான்"
என்றார ்தம்�ரான். 

ர�ல் பாட்� 

� மாரசா�த் தம்�ரான் ெதற்�க் �ளப்�ைர�ன்
நாற்�றத்��ள்ள �ந்ேதாடட்த்�ல் பலவைகயான
�ஷ்பச ் ெச�கள் ைவத்�ப் பாத்�கட�் ம�,
ம�க்ெகா�ந்� �த�யவற்ைற ���யாகப் ப�ர்
ெசய்� அ���ள்ள ஸ்தலங்க�க்�ம் அ�ப்�வார:் என்
தந்ைதயர� �ைஜக்�ம் நாள்ேதா�ம் அ�ப்�வார.் 

�தம்பரம் � நடராஜ�ரத்்�க்� அைவகைள
எ�த்�ச ் ெசன்� சாத்தச ் ெசய்ய ேவண்�ெமன்�
தம்�ரான் எண்ணினார.் ஒ� நாள் ெபரிய �டைல கட�்
ம�ைவ�ம் ம�க்ெகா�ந்ைத�ம் எ�க்கச ்ெசய்� அ�ல்
ைவத்�ச ் �ல தம்�ரான்கைள�ம் என்ைன�ம்
உடனைழத்�க்ெகாண்� �தம்பரத்ைத ேநாக்�ப்
�றப்படட்ார.் பகல் பன்னிரண்� மணிக்� ர�ல்
வண்��ேல�ச ்ெசன்ேறாம். ர�ல் வண்� ��தாக வந்த
காலமாத�ன் அ�ல் ஏ�ச ் ெசல்வ� �ேநாதமாக
இ�ந்த�. அ�கக் �டட்ேம இரா�. வண்�க்� இரண்�
ேபரக்�க்�ேமல் இ�ப்ப� அ�ைம. நாங்கள் ���
ேநரம் எங்கள் இஷ்டம்ேபால் தனித்தனி வண்�களில்
ஏ�ச ் �ரமபரிகாரம் ெசய்�ெகாண்ேடாம். �ற�,
ஒன்றாகக்�� ஓரிடத்�ல் அமரந்்�
ேப�க்ெகாண்��ந்ேதாம். யாவ�ம் ஒன்றாகப்
ப�த்தவரக்ளாதலால் ேவ�க்ைகயாகப் பல
�ஷயங்கைளப் பற்�ப் ேப�ேனாம். ர�ல் வண்��ல்



�ரயாணம் ெசய்வைதப் பற்� ஒவ்ெவா�வ�ம்
ஒவ்ெவா� பாடல் ெசய்ய ேவண்�ெமன்� �ரம்ானித்�ச்
ெசய்யத் ெதாடங்�ேனாம். எல்ேலா�ம் ெசய்�ள்
இயற்றத் ெதரிந்தவரக்ள். ஒவ்ெவா�வ�ம் தங்கள் தங்கள்
அ�ப்�ராயத்ைத ைவத்�ப் பாடல் இயற்�ச்
ெசான்னாரக்ள். ஒேர ெபா�ைளப் பற்�ய பலவைகயான
க�த்�க்களைமந்த பாடல்களாத�ன் அைவ ரஸமாக
இ�ந்தன. நான் இரண்�, �ன்� ெசய்�டக்ள் இயற்�ச்
ெசான்ேனன். அவற்�ல் ஒ� ெவண்பா�ன் �ன்ப��
மாத்�ரம் இப்ேபா� ஞாபகத்�ல் இ�க்�ற�. 

*உண்ணலாம் ��ம் உ�க்கலாம் நித்�ைர�ம் 

பண்ணலாம் �ல்கள் ப�க்கலாம்..." 

ஒ� கற்பைன 

�ற்பக�ல் �தம்பரத்ைத அைடந்� மாைலக்
காலத்�ல் ஆலயத்�க்�ச ் ெசன்� � நடராச
�ரத்்�ையத் தரி�த்ேதாம். �மாரசா�த் தம்�ரான் தாம்
ெகாண்� வந்��ந்த ம�ைவ�ம், ம�க்ெகா�ந்ைத�ம்
ஒ� ��தரிடம் அளித்� அலங்காரம் ெசய்யச்
ெசான்னார.் அவர ் நடராஜ �ரத்்��ன் ��ேமனி
��வ�ம் அவற்ைறக் ெகாண்� அலங்கரித்�த்
�பாராதைன ெசய்தார.் "இைறவன் ��ேமனி ��வ�ம்
உமா ேத�யார ் ெகாண்ட�ேபால் பசை்சயாக
இ�க்�ற�" என்� ெசால்�க் �மாரசா�த் தம்�ரான்
ம�ழ்ந்தார.் நான் அ� சம்பந்தமாக ஒ� ெசய்�ைள
இயற்�க் ��ேனன். அலங்காரம் ெசய்த பத்�ரத்�ன்
ெபயரா�ய 'ம�'ெவன்பதற்� 'வாஸைன' என்�ம் ஒ�
ெபா�ள் உண்�. அந்தச ்ெசால்�க்�ரிய இ� ெபா�ைள
ைவத்� ஒ� கற்பைன ெசய்ேதன். "�தம்பர ஸ்தலத்�ல்
எ�ந்த�ளிய இைறவன் ஆகாசேம ��ேமனியாக
�ைடயவன். ஆகாசத்�ற்� ஒ� உரியேத ஒ�ய ம�
(மணம்) இல்ைலெயன்� ஆன்ேறார ் ��வர.் அவரக்ள்
நாண�ற � �மாரசா�த் தம்�ரான் ஆகாச



வ��னரா�ய �வ ெப�மா�க்� ம�ைவ அளித்தார"்
என்ற க�த்ைத உைடய அசெ்சய்�ள் வ�மா�: 

"��ெவன்�ம் நின்ெறாளி�ம் �ைறைச�ற்�ப் 
�ரமணிய 

ேதவற் கன்�ற் 

ெபா�ெவன்� �ன்�ெயாளி �ங்�மா சா��னி 
�ங்க வன்றான் 

ம�ெவன்�ம் ெவளிக்�ைலெயன் பார்நாணத்
�ல்ைலெவளி 

மன்�ல் ேமனி 

அ�ெவன்� ��ெவன்�ஞ் ெசாலந�ப்பாரக்்
�ன்�ம� 

அளித்தான் மன்ேனா " 

[ெபா� = ஒப்�. ம� = மணம். ெவளிக்� = ஆகாசத்�ற்�.
இைல என்பார ்= இல்ைல என்�ற ��யான�.] 

இந்தச ்ெசய்�ைளக் ேகடட் தம்�ரான்க�ம் �ற�ம்,
"கற்பைன நன்றா ��க்�ற�" என்� ெசான்னாரக்ள். 

"நீங்கள் நிைனயாமேல ேவ� நயம் ஒன்� இந்தப்
பாட�்ல் அைமந்��க்�ற�" என்� �மாரசா�த்
தம்�ரான் ெசால்லேவ, "என்ன அ�?" என்ேறன். 

"ம� என்�ம், ெவளிக்�ைல என்பார ் 'நாண'
என்பதற்�, வாஸைன எப்ெபா��ம் ஆகாசத்�க்�
இல்ைல என்� ெசால்பவரக்ள் நா�ம்ப� என்ப�தாேன
நீங்கள் நிைனத்� அைமத்த ெபா�ள்?" 

"ஆம்." 

*வாஸைன ஆகாயத்�ற்� இல்ைல, எனக்ேக உண்�
என்� ெசால்�ச ்ெச�க்கைட�ம் �� நா�ம்ப� என்�
ேவ� ெபா�ள் ஒன்�ம் ெகாள்�ம்ப� உங்கள் வாக்�



அைமந்��க்�ற�. �����ன் �ணம் கந்தெமன்ப�
சாஸ்�ரக் க�த்தல்லவா?" என்றார ் அவர.் அவர்
��யைதக் ேகட�் யாவ�ம் ம�ழ்ந்ேதாம். 

அத்�யாயம் 78 

�ைற நிவ��தி 
��வாவ��ைற�ல் இரண்� மாதங்கள்

தங்���ந்ேதன். �ப்�ரமணிய ேத�கர ் தாம்
உத்ேத�த்தப�ேய ��ப்ெப�ந்�ைறக்� வந்�
ேசரந்்தார.் �ல �னங்க�க்�ப் �ற� ேத�கரிட��ந்�
தந்ைதயார ் �த�யவரக்ேளா� ��ப்ெப�ந்�ைறக்�
வந்� �ல காலம் இ�க்க ேவண்�ம் என்� எனக்� ஓர்
உத்தர� வந்த�. எங்க�க்� ேவண்�ய
ெஸௗகரியங்கைளப் பண்��த்� அ�ப்ப ேவண்�ம்
என்� கா�பா� கண்ணப்பத் தம்�ரா�க்�ம் ���கம்
வந்த�. நான் என் தாய்-தந்ைதயைர
அைழத்�க்ெகாண்� ��ப்ெப�ந்�ைறைய ேநாக்�ப்
�றப்படே்டன். கா�பா�த் தம்�ரான் ெஸௗகரியங்கள்
ெசய்� அ�ப்�ம்ேபா�, "காட�் மாரக்்கமாக இ�க்�ம்;
ஆனா�ம் அங்கங்ேக இ�க்�ம் மடப�கள் கவனித்�க்
ெகாள்வாரக்ள்" என்� என் தந்ைதயைர ேநாக்�க்
��னார.் நான், “நாட�்ச ் சாைல வ�ேய ேபாவதனால்
அெஸௗகரியம் ேநரா�" என்� �ேலைடயாகச்
ெசான்ேனன். நாட�்ச ் சாைல என்ப� நாங்கள்
ேபாகேவண்�ய வ��ல் பட�்க்ேகாடை்டக்�
அ���ள்ள மடத்�க்�ரிய ெபரிய �ராமம். 

நாங்கள் ��ப்ெப�ந்�ைறைய அைடந்ேதாம்.
எங்க�க்காகத் தனி ��� ஒன்�
அைமக்கப்ெபற்��ந்த�. �ப்�ரமணிய ேத�கர�
தரிசனத்ைத�ம் ஸல்லாபத்ைத�ம் ெபற எண்ணிப் பல
�ர�க்க�ம் �த்�வான்க�ம் வந்� வந்� ெசன்றாரக்ள்.
�ங்கவனம் �ப்� பார�யார,் ேவம்பத்�ரப்் �ச�்ைவயர,்
மணேமற்�� ��ஷ்ைணயர,் ேமலகரம் �ரி�ட ராசப்ப



க�ராயர ் �த�ய �த்�வான்க�டன் பழ�
இன்�ற்ேறன். 

�ச�்ைவயர் 

� ச�்ைவயர ்�றந்த ஆ�க�, அவர ் �ப்�ரமணிய
ேத�கைரப் �கழ்ந்� தாம் �தனமாக இயற்�ய
பாடல்கைள�ம் ேவ� சமேயா�தப் பாடல்கைள�ம்
ெசால்�க் காட�்னார.் நான் �ேனாதாரத்்தமாகச ் �ல
�ல ஆே�பங்கைளச ் ெசய்ேதன். அவர ் �ல �ல
இடங்களில் �ேலைடைய உத்ேத�த்� வாரத்்ைதகளின்
உ�வத்ைத மாற்���ந்தார.் இயல்பான இலக்கண
வரம்�க்� உடப்டாமல் �றநைட�ன் சாரை்ப ஆராய
ேவண்�ய �ல �ரேயாகங்கைளச ் ெசய்��ந்தார.் நான்
ஆே��த்தேபா� �ப்�ரமணிய ேத�கர்
அவ்வாே�பங்கள் உ�தமானைவ என்பைதத் தம்
�ன்னைகயால் ெதரி�த்தார.் �ச�்ைவயர,் "அவசரத்�ல்
பா�ம் ெசய்�டக்ளில் இவ்வள� இலக்கணம் பாரத்்தால்
���மா?" என்� ெசால்��ட�் உடேன �ன்வ�ம்
பாடைலச ்ெசான்னார ்: 

'�ஞ்�தைல யார்ேசட �த்தகெனன்
��நின்�ன் 

அஞ்� தைல�ைடய னாவனால்- �ஞ்��கழ்க் 

ேகா�த்� வாழ்�ப் �ரமணியக் ெகாண்டேல 

மா�த் �ையவழங்� வாய்' 

[�க்க தைலைய�ைடய ஆ�ேசஷனாக இ�ப்��ம் உன்
�ன்னால் ஐந்� தைல�ைடயவனா�க் �ைறவைடவான்
என்�ம், ேமன்ைமைய உைடய ஆ�ேசஷ�ம் நின்
�ன்னால் பயத்ைத�ைடயவனாவான் என்�ம் �ன்
இரண்ட�க�க்� இரண்� ெபா�ள்கள் ேதாற்�ன.
�ஞ்�தல்- ��தல்.] 

அவ்வள� �ைர�ல் �ேலைட நயம் ேதாற்�ம்ப�
அவர ் ெசான்ன பாடல் எங்கைளப் �ர�க்கச ் ெசய்�



�டட்�. 

ஒ� கனவான் 

ேத �கைரப் பாரக்்க வ�ம் கனவான்களிற்
ெப�ம்பாேலார ் த�ழ்க் கல்� ய��ைடயவரக்ளாகேவ
இ�ப்பாரக்ள். ேத�கர ்�ன்னிைல�ல் எப்ேபா�ம் த�ழ்
�ழக்கம் �டாமல் இ�ப்பைத அ�ந்த �லர ் அவர்
���ள்ளக் ��ப்ைப அ�ந்� மாணாக்கரக்ைளப்
பாடல்கள் ெசால்�ம்ப�க் ேகடப்�ம் அவரக்ைள
�னா�ப் பரீடை்ச ெசய்வ�ம் உண்�. ேகாட�்ரி��ந்த
ெப�ஞ்ெசல்வரா�ய ரங்கசா� �த�யாெரன்�ம்
கனவான் தம் ��ம்பத்ேதா�ம், உற�னரக்ேளா�ம்
ேஸ� ஸ்தானத்�ற்�ச ் ெசன்� ��ம்�ைக�ல்
��ப்ெப�ந்�ைறக்� வந்� ேத�கைரத் தரி�த்�க்
ெகாண்டார.் அவர ் நல்ல த�ழ்ப் ப�ற்��ைடயவர.்
அவ�டன் வந்��ந்த ேவ� ஒ� கனவான் பல த�ழ்
�ல்களில் �றந்த ப�ற்��ைடயவராகத் ேதான்�னார.்
கம்ப ராமாயணத்�ல் நல்ல பழக்கம் அவ�க்� இ�ந்த�.
அவரக்ள் ேத�க�டன் ேப�க்ெகாண்��ந்தேபா�
ேத�கர ் மாணாக்கரக்ைள அைழத்� அவரக்�க்�ப்
பழக்கம் ெசய்� ைவத்தார.் அக்கனவான் கம்ப
ராமாயணத்�ல் எங்கைளச ் �ல ேகள்�கள் ேகடட்ார.்
அந்தக் ேகள்�களி��ந்ேத அவ�ைடய கல்�ய��
�லப்படட்�. ெப�ம்பா�ம் என்ைனேய �னா�னார.்
நான் ��ப்�யாக �ைடயளித்ேதன். 

�ராண பாடம் 

காஞ்�ப் �ராணத்ைத ஒ��ைற பாடங் ேகடக்
ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் எனக்� உண்டா�ற்�.
�ள்ைளயவரக்ள் காலத்�ல் �ஸ்தகம் �ைடக்காைமயால்
அைதப் ப�க்க ��ய�ல்ைல . அ� �ைறயாகேவ
இ�ந்த�. அந்��ன் �தற் காண்டம் � �வஞான
�னிவரா�ம் இரண்டாங் காண்டம் � கச�்யப்ப
�னிவரா�ம் இயற்றப் ெபற்றைவ. என் ��ப்பத்ைதச்
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் ெதரி�த்தேபா� அவர ்எட�்ப்



�ஸ்தகத்ைத வ��த்� அளித்�ச ் �ன்னப்பண்டார
ஸந்நி�யா�ய � நம�வாய ேத�கரிடத்�ல் பாடங்
ேகடக்லாெமன்� ெசான்னார.் அப்ப�ேய ேகடக்த்
ெதாடங்�ேனன். 

நம�வாய ேத�கர ் �ள்ைளயவரக்ளிடம் ப�த்தவர.்
எப்ெபா��ம் த�ழ் �ல்கைள ஒ�ங்காக ஆராய்ந்�
ப�த்�க்ெகாண்ேட ��ப்பவர.் ைசவ சாஸ்�ர
�டப்ங்கைள நன்� உணரந்்தவர.் மாணாக்கரக்�க்�ப்
பாடம் ெசால்வைதேய ெபா�� ேபாக்காக உைடயவர.்
அவரிடம் �னந்ேதா�ம் காஞ்�ப் �ராணத்ைதக் ேகட�்
வந்ேதன். �வஞான �னிவர ் வாக்�க்�ம் கச�்யப்ப
�னிவர ்வாக்�க்�ம் �க்க ேவற்�ைம உண்�. �வஞான
�னிவர ்வாக்�ல் க�த்�ம், க��ம் ஒன்றேனா� ஒன்�
�ன்னிக்ெகாண்� ெசல்�ன்றன. இயல்பாகச ் ெசல்�ம்
க��ன் க��ல் க�த்�க்கள் தாேம வந்� ெபா�ந்�ச்
�ைவபட இைசந்� நிற்�ன்றன. இரண்டாங்
காண்டத்�ல் கச�்யப்ப �னிவர ் தம் அ�வாற்றைல
ெவளிப்ப�த்� ��க்�றார.் சங்க �ல்களி�ள்ள
க�த்�க்கைள�ம், ெசாற்கைள�ம் எ�த்� ஆள்�ன்றார.்
இலக்கண ேமற்ேகாளாகக் காடட்ப்ெப�ம் அரிய
ெசாற்ெறாடரப்் �ரேயாகங்கைள அவர ்வாக்�ேல �கக்
காணலாம். �வஞான �னிவர ்வாக்�ல் நம்ைம மறந்த
இன்பம் உண்டா�ற�. கச�்யப்ப �னிவர ் வாக்�ல்
அவர� உன்னதமான அ�வாற்றைல நிைனந்�
�யப்பைட�ேறாம். 

காஞ்�ப் �ராணம் பாடம் ேகட�் �ற்�ப்ெபற்ற�டன்
கச�்யப்ப �னிவர ் வாக்கா�ய ேப�ரப்் �ராணத்ைதக்
ேகடே்டன். அ� ��ந்த�டன் �ண்�ம் ஒ� �ைற
அவ்�ரண்� �ல்கைள�ம் பாடம் ேகடே்டன். 

மாணிக்கவாசகர் ஆலய �ம்பா�ேஷகம் 

அ க்காலத்�ல் ��ப்ெப�ந்�ைறக் கடட்ைள
�சாரைண ெசய்�வந்த � �ப்�ரமணியத் தம்�ரான்,
ேகா�ல் �தற் �ராகாரத்�ன் ேமல்�றமாக ஓர ்ஆலயம்



கட�்�த்� அ�ல் மாணிக்கவாசகர ் ����வத்ைதப்
�ர�ஷ்ைட ெசய்� �ம்பா�ேஷகம் நடத்�னார.் மகா
ைவத்�யநாைதயர ் தைமயனாரா�ய இராமசா� ஐயர்
�ன்ேப ெபரிய �ராணக் �ரத்்தனம் இயற்���ந்தார.்
அ�ல் ைசவசமயாசாரியரக்ளா�ய �வர ் சரித்�ர�ம்
அடங்���ந்தன. நான்� ைசவசமயாசாரியரக்ளில்
மாணிக்கவாசகர ் சரித்�ரம் மா த்�ரம் த�ழ்க்
�ரத்்தைனயாக இல்லாைமயால் அைத அவர ் தனிேய
�ரத்்தைன உ�வத்�ல் இயற்� அங்ேக அரங்ேகற்�னார.்
அப்ேபா� �ம்பா�ேஷகச ் �றப்ைபப் பற்��ம்
மாணிக்கவாசகர ் சரித்�ரத்ைதப் பற்��ம் நாங்கள்
தனித் தனிேய பல பாடல்கள் இயற்�ப் ப�த்�க்
காட�்ேனாம். 

��ப்பனந்தாள் 

�ற� ��வாவ��ைறக்�ப் �றப்பட ேவண்�ம்
என்� �ரம்ானித்த ேத�கர ் அதற்� ேவண்�ய
ஏற்பா�கைளச ்ெசய்யலா�னர.் என் தாய்-தந்ைதயைரத்
��வாவ��ைறக்� �ன்னதாக அ�ப்��ட�் நான்
மாத்�ரம் ேத�க�டன் இ�ந்ேதன். ��ம்�ைக�ல்
��ப்பனந்தா�க்� எ�ந்த�ள ேவண்�ம் என்�
இராம�ங்கத் தம்�ரான் �ண்ணப்�த்�க்
ெகாண்டைமயால் ேத�கர ்அவர ்��ப்பத்�க்�ணங்�த்
��ப்ெப�ந்�ைற���ந்� பரிவாரங்க�டன்
�றப்பட�் வ�ேய உள்ள பல ஊரக்ளி�ம் அ�யாரக்ள்
ெசய்�ம் உபசாரத்ைதப் ெபற்�க்ெகாண்�
�ம்பேகாணத்�ன் வ�யாகத் ��ப்பனந்தாைள
அைடந்தார.் 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் வரைவய�ந்� சாைல�ன்
இ��றங்களி�ம் பல ைமல் �ரத்�ற்� வாைழ
மரங்க�ம் ேதாரணங்க�ம் கட�் இராம�ங்கத்
தம்�ரான் அலங்காரம் ெசய்��ந்தார.் ��ப்பனந்தாள்
மடத்�ற்�ள் ஒ� ெபரிய பங்களாைவ �ங்�லால்
அைமத்தார.் அைதப் பாரத்்தேபா� கல் கடட்டம்
ேபாலேவ ேதாற்�ய�. 



�ப்�ரமணிய ேத�கர ் அங்ேக தங்�னார.் �
இராம�ங்கத் தம்�ரான் ெசய்த உபசாரம்
இன்னப���ந்த� என்� ெசால்வதற்கரிய�. பாட�்க்
கசே்சரிகள் நைடெபற்றன. பல த�ழ் வடெமா�
�த்�வான்கள் வந்� �ப்�ரமணிய ேத�கர ் அங்ேக
எ�ந்த�ளிய �றப்ைபப் பாராட�்ப் பா�னாரக்ள். நா�ம்
ேவ� மாணாக்கரக்�ம் ேத�கைர�ம் இராம�ங்கத்
தம்�ராைன�ம் �கழ்ந்� பல பாடல்கள் இயற்�ேனாம்.
எல்லாம் 'பல �லவர ் ெசய்�ட�்ரட�்' என்ற ெபயேரா�
ேசரக்்கப் ெபற்� ஒ� �ஸ்தக வ�வமாக அக்காலத்�ல்
அச�்டப்ெபற்றன. 

��வாவ��ைற ��ம்�ய� 

� �வாவ��ைற ஆலய உத்ஸவ�ம் �� �ைஜ�ம்
ச��த்தைமயால் ேத�கர ்பலநாடக்ள் ��ப்பனந்தாளில்
தங்க ��ய�ல்ைல . �ல நாளி�ந்� �ற� �றப்பட�்த்
�ைறைய அைடந்தார.் �� �ைஜ �த�யன �றப்பாக
நைடெபற்றன. ேத�கர ்யாத்�ைர�னால் ேநரந்்த �ரமத்
ைத ஆற்�க்ெகாண்�ம் வழக்கமாக நைட
ெப�வனவற்ைறக் கவனித்�க்ெகாண்�ம் வந்தார.்
யாத்�ைர�னிைடேய அங்கங்ேக சந்�த்�ப் பழ�ய பல
கனவான்க�க்�க் க�தங்கள் எ�தச ் ெசய்தார.்
இைட�ைடேய மாணாக்கரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்வ�ம்
உண்�. 

பாடம் ேகட்டல் 

நான் ஓய்ந்த ேநரங்களில் நம�வாய ேத�கரிடம்
த�ழ் �ல்கைளப் பாடம் ேகட�் வரலாேனன்.
மாணாக்கரக்ள் பல�க்�ப் பாட�ம் ெசால்� வந்ேதன்,
நம�வாய ேத�கர ் ���ம் ஓய்�ன்�ப் பாடம்
ெசால்�வார.் அ�ல் அவ�க்�ச ் ச�ப்ேப இரா�.
மற்றவரக்�க்� அவர ் பாடம் ெசால்�ம்ேபா�ம் நான்
உடனி�ந்� ேகட�் வ�ேவன். அவர ்��ப்பப்ப� நா�ம்
அவர ் �ன்னிைல�ல் �ல�க்�ப் பாடம் ெசால்ேவன்,



எந்த �ஷயத்��ம் கண்�ப்பாக இ�க்�ம் அவர,் பாடம்
ெசால்�ம்ேபா� நான் இரா�டட்ால் உடேன அைழத்� 

வரச ்ெசய்வார். 

ஊ� �ளகாய் ஒ� நாள் பகற் ேபாஜனத்�ற்� ேமல்
ெதற்�க் �ளப்�ைரத் ேதாடட்த்�ல் நம�வாய ேத�கர்
�ல மாணாக்கரக்�க்�ப் பாடம் ெசால்�க்
ெகாண்��ந்தார.் உண்ட இைளப்பால் நான் ேவ�
ஓரிடத்�ல் ப�த்� உறங்��டே்டன். பாடம்
நைடெப�ம்ேபா� நான் அ��ல் இராைமையக் கண்ட
நம�வாய ேத�கர,் உடேன என்ைன அைழத்� வ�ம்ப�
ஒ�வைர அ�ப்�னார.் அவ�ைடய ஆக்ைஞைய
ம�த்�ப் ேபச யா�க்�ம் ைதரியம் இரா�. என்ைன
அைழக்க வந்தவர ்நான் �ங்�க் ெகாண்��ந்த இடத்ைத
அைடந்தார.் அயரந்்� �ங்�க் ெகாண்��ந்த என்ைனக்
�ப்�ட�்ப் பாரத்்தார;் நான் எழ�ல்ைல . �ற� தட�்
எ�ப்�னார.் ��த்�க் ெகாண்ேடன். ஆ��ம்,
எனக்��ந்த �ரமம் நீங்க�ல்ைல ; பா�த் �க்கத்�ல்
எ�ந்தைமயால் �ரமம் அ�கமா�ற்�. 

'�ற�ைடய கஷ்டம் ெதரிய�ல்ைலேய; இப்ப�
நிரப்்பந்�க்�றாரக்ேள!' என்ற எண்ணம் எனக்�
உண்டா�ற்�. என் வ�த்தத்ைத நான் ெவளிப்ப�த்த
���மா? அல்ல� அப்ேபா� ேபாகாமல்தான் இ�க்க
���மா? 

நான் நடந்� ெசன்ேறேன ஒ�ய என் கால்கள்
தள்ளா�ன. கண் இைமகைளத் �க்கத்�ன் கனம் �ேழ
இ�த்த�. ேபா�ம் வ��ல் ஊ� �ளகாய்ச ் ெச�
ஒன்��ந்த�. அ���ந்� ஒ� பழத்ைதப் ப�த்�க்
கசக்� என் கண்களில் தட�க்ெகாண்ேடன். எனக்��ந்த
வ�த்தம் ேமல் �ைளைவ எண்ணாத நிைல�ல் என்ைன
ைவத்த�. 

� ளகாையத் தட�க்ெகாண்ட�தான் தாமதம்;
கண்கள் ��வ�ம் ஒேர எரிசச்லாக எரிய
ஆரம்�த்��டட்ன. ேத�க்� அஞ்�ப் பாம்�ன் வா�ேல



��ந்த கைதயா�ற்� என் நிைல. என்னால் ேமேல நடக்க
��ய�ல்ைல. �ேழ உடக்ாரந்்� �டே்டன். 

என்�ைடய ெசய்ைகைய அ�ந்� யாவ�ம்
வ�ந்�னாரக்ள். என் நண்பரக்ள் மாத்�ரம் எனக்�
அப்ேபா� எவ்வள� �ரமம் இ�ந்��க்க
ேவண்�ெமன்பைத ஊ�த்�க் ெகாண்டனர.் 

ைசவ சாஸ்�ரம் ேகட்டல் 

ந ம�வாய ேத�கர,் பாடம் ெசால்� வ�ம்ேபா�
ைசவ சாஸ்�ர �ஷயங்கள் வந்தால் அவர்
ேமற்ேபாக்காகச ் ெசால்� �ட�்��வார.் ைசவ
�த்தாந்த �ல்கைளத் தனிேய ப�க்க ேவண்�ெமன்ப�
அவர ் க�த்�. �ள்ைளயவரக்ளிடம் நான் பாடம் ேகடட்
காலத்�ல் அங்கங்ேக வ�ம் சாஸ்�ரக் க�த்�க்கைள
நன்றாகத் ெதரிந்� ெகாண்ேடன். �ப்�ரமணிய ேத�கர்
யா�க்ேக�ம் �வஞான ேபாத பாஷ்யத்ைதச ் ெசால்ல
ேந�ம்ேபா� என்ைனேய ப�த்�க் காடட்ச ் ெசால்வார.்
இ�ப்��ம் �வஞான ேபாதச ் �ற்�ைர �த�ய
�த்தாந்த சாஸ்�ரங்கைள �ைறயாகக் ேகடட்ால்
நலமாக இ�க்�ெமன்ப� என் எண்ணம். 

அத்�யாயம் 79 

பா�� பண� 
��வாவ��ைற�ல் என் ெபா��ேபாக்�, �க்க

இன்ப�ைடயதாக இ�ந்த�. பாடம் ெசால்வ�ம்,
ப�ப்ப�ம், ப�த்தவரக்ேளா� பழ�வ�ம் நாள்ேதா�ம்
நைடெபற்றன. �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய ஸல்லாபம்
எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலான இன்பத்ைத அளித்த�. 

ேத�கர ் �னந்ேதா�ம் அன்பரக்�க்�க் க�தம்
எ��வார.் ஒவ்ெவா� நா�ம் ஐம்ப�க்�க் �ைறயாமல்
க�தங்கள் எ�தப்ெப�ம். ஒவ்ெவான்�க்�ம் உரிய
�ஷயத்ைத ராயசக்காரரக்ளிடம் நிதானமாகச்
ெசால்�வார;் தா�ம் எ��வார.் ராயசக்காரரக்ள்



ேத�கர ் க�த்�ன்ப�ேய எ�தக்��ய
�றைம�ள்ளவரக்ளாக இ�ந்தாரக்ள்.
அவரக்�க்ெகல்லாம் தைலவராக இ�ந்தவர ் �
�வ�ப்�ரமணிய �ள்ைள என்பவர.் இைட�ைடேய
வந்தவரக்�டன் ேப�வ�, அவரக்ள் �ைறையக் ேகட�்
நீக்�வ� �த�யவற்��ம் ேத�கர ் கவனம்
ெச�த்�வார.் 

இவற்றால் ஒ� ��ப்�டட் காலத்�ல் ேபாஜனம்
ெசய்வ� என்ற வைரயைற அவ�க்� இல்லாமற்
ேபா�ற்�. ேதக நலத்ைதக் கவனியாமல் இப்ப�
இ�ந்தைமயால் அ�ரண�ம் இ�ம�ம் அவ�க்�
உண்டா�ன. கண்களில் ஒளிக் �ைற� ஏற்படட்�.
ஒன்ைற�ம் பாராடட்ாமல் அவர ் வழக்கம்ேபால் எல்லா
ேவைலகைள�ம் கவனித்� வந்தார.் 

�த்�வான் யாேர�ம் வந்தால் கல்� சம்பந்தமான
ேபச�்ேலேய ெபா�� ேபா�ம். �ரா�ட மகாபாஷ்யம்
�த�ய �ல்களி��ந்� ேத�கர ்ெசய்�கைள எ�த்�ச்
ெசால்�வார.் அப்ேபா� என்ைன அந்�ற் ப��கைளப்
ப�த்�க் காடட்ச ் ெசால்வார.் ஏட�்ல் இன்ன பக்கத்�ல்
இன்ன �ஷயம் உள்ள� என்� ��ப்��வார.் அப்ேபா�
எனக்� �க்க �யப்� உண்டா�ம். ப�த்�ப் ப�த்� அவர்
பழ� இ�ந்தைமயால் பக்கம் �தற் ெகாண்� ெதளிவாக
அவர ்ஞாபகத்�ல் இ�ந்த�. இத்தைகய நிைல�ல் நான்
அ�க ேநரம் ேத�கேரா� இ�க்�ம்ப� ேநரந்்த�;
அதனால் �க்க ��ப்�யைடந்ேதன். 

ெமா� ெபயர்ப்� 

�ல சமயங்களில் ேத�கர ்�ல க�த்�க்கைளக் ��
அவற்ைற அைமத்�ப் பாடல்கள் இயற்�ம்ப� எனக்�க்
கடட்ைள இ�வார.் ெசய்�டக்ைள நான் உடேன இயற்�ச்
ெசால்�க் காட�்ேவன். வடெமா� �த்�வான் யாேர�ம்
வந்� பைழய �ேலாகம் ஏதாவ� ெசால்வார.் அ� நல்ல
�ைவ�ைடயதாக இ�ந்தால் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
என்ைனப் பாரப்்பார.் அவர ் ��ப்ைபய�ந்� நான்



உடேன அதைனத் த�ழ்ச ்ெசய்�ளாக ெமா� ெபயரத்்�க்
��ேவன். வடெமா� �த்�வான் அைதக் ேகட�்
ஸந்ேதா�ப்பேதா� மடத்�ன் ெப�ைமையப் பாராட�்ப்
ேப�வார.் �ல நாடக்ளில் இர� நான் �ட�்க்�ப்
ேபா�ம்ேபா� ேத�கர ் �ல �ேலாகங்கைளேயா, ��ய
�ஷயங்கைளேயா ெசால்�வார.் அவற்ைற இர�ல்
த�ழ்ச ் ெசய்�ளாக இயற்� ம�நாள் காைல�ல்
ேத�கரிடம் ெசால்� அவைர இன்��த்�ேவன். 

ேபாஜ சரித்�ரம் 

ஒ� நாள் வடெமா� �த்�வான், மடத்�ற்�
வந்��ந்தார.் அவர ் ேபாஜ சரித்�ரத்���ந்� �ல
�ேலாகங்கைளச ்ெசால்�ப் ெபா�ள் ��னார.் எல்லாம்
�க்க �ைவ�ள்ளனவாக இ�ந்தன. ஒ� �ேலாகத்ைதச்
ெசால்��ட�், 'ேபாஜ மகாராஜா, உன்ைன எல்ேலா�ம்
ெகாைட�ற் �றந்தவெனன்� ��வதற்� என்ன
காரணம்? பர நாரியரக்�க்� உன் மாரை்ப�ம்
பைகவரக்�க்� உன் ��ைக�ம் ஈய மாடட்ாய்' என்�
அதன் க�த்ைத�ம் ெசான்னார.் உடேன நான்
அக்க�த்ைத ஒ� கடட்ைளக் க�த்�ைற�ல் அைமத்�ச்
ெசான்ேனன். அ� வ�மா�: 

'ெகாைட�ற் �றந்தைன ெயன்�ைன யாவ�ங்
�றெலன்ேன 

நைட�ற் �றந்த பரநா ரியெரா� நண்ணலரக் 

ளிைட�ற் �றந்தைம �ன்ெனா� �ன்னின்�
�ந்�ைலநீ 

ெதாைட�ற் �றந்த �யேபாஜ ராஜ �ேகாதயேன' 

[பரநாரியர ் = ேவ� மகளிர.் நண்ண லரக்ளிைட�ல் =
பைகவர ் �டட்த்�னிைடேய. �றந்� அைமந்த
�ன்ெனா� = �றந்� அைமந்த மாரே்பா�. �ன் = ���.
ெதாைட = மாைல. பரநாரிய�க்� �ன்�ம்,
நண்ணலரக்�க்�ப் �ன்�ம் ஈந்�ைலெயன்�
நிரனிைறயாக நின்ற�.] 



இந்தப் பாட�்ல் '�ன்ெனா� �ன் இன்�ம்
ஈந்�ைலெயன்ற ப��க்�, மாரே்பா� ��ைக இன்�ம்
ஈய�ல்ைல என்ற ெபா�ேளா�, �ன்�ம் �ன்�ம்
இன்�ம் ஈய�ல்ைலெயன �க்காலப் ெபய�ம்
ேதாற்�ம்ப� ேவெறா� ெபா��ம் அைமந்�ள்ள�.
அைத ய�ந்� �ப்�ரமணிய ேத�கர,்
"நன்றா��க்�ற�. �ன்ெனா� �ன் என்பவற்ேறா�
இன்�ம் என்பைதச ்ேசரத்்த�தான் ரஸம்" என்� ெசால்�
ம�ழ்ந்தார.் 

மற்ெறா� நாள் ேவ� �த்�வாெனா�வர்
வந்தேபா� அவர ் �ல �ேலாகங்கைளச ் ெசான்னார.்
ேபாஜ மகாராஜன் ஒ� நாள் �� வ�ேய ெசல்�ம்ேபா�
எ�ேர ஒ� �ராமணன் ஒ� ேதாற்ைப�ல் ஜலம்
எ�த்�க்ெகாண்� வந்தானாம். அைதக் கண்�, "இவன்
ேதாற்ைப�ல் ஜலம் எ�ப்பதற்�க் காரணெமன்ன?
அனாசாரமல்லேவா?" என்ெறண்ணிய அரசன் உடன்
வந்த மந்�ரிையக் கண்� �ஷயத்ைத �சாரிக்கச்
ெசய்தான். ேபாஜ ராஜ�ைடய பாரை்வ�னால் க�த்�வ
சக்�ையப் ெபற்ற அந்தப் �ராமணன் உடேன அரசைன
ேநாக்� �ைடயாக ஒ� �ேலாகத்ைதச ்ெசான்னானாம். 

"ேபாஜ ராஜேன! நீ உன் பைகவைரச ்�ைறப்ப�த்�
அவர ் கா�ல் �லங்��வதால் இந்நாட�்ல் உள்ள
இ�ம்ெபல்லாம் ெசலவா�ன. உன்பால் வந்த
�த்�வான்கள் �த�யவரக்�க்�த் தானங்கள் வழங்�
அவற்ைறக் ��க்�ம் தான சாஸனங்கைளத் தா�ரப்
படட்யத்�ல் ெபா�த்�க் ெகா�க்கேவ தா�ர�ம்
இலதா�ற்�. நான் ேவ� எந்தப் பாத்�ரத்�ல் ஜலம்
எ�ப்ேபன்?" என்ற க�த்தைமந்த� அந்தச ்�ேலாகம். 

ஸம்ஸ்��த �த்�வான் �ேலாகத்ைதச்
ெசால்��ட�் �க�ம் ரஸமாகப் ெபா�ைள
எ�த்�ைரத்தார.் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ேகட�்
ம�ழ்ந்தேதா� என்ைனப் பாரத்்�, "எப்ப� இ�க்�ற�?"
என்� �ன�னார.் நான் அவர ்��ப்ைபய�ந்�, *�க�ம்
நன்றாக இ�க்�ற�" என்� ெசால்��ட�் உடேன



அக்க�த்ைத அைமத்�ப் �ன் வ�ம் ெசய்�ைள
இயற்�ச ்ெசான்ேனன்: 

'ேநரார் பதத்�ப் �ைன�லங் காலயம்
நீங்�னநிற் 

ேசரா �லரக்்க�ள் சாஸனத் தாற்ெசம்�
�ர்ந்தெவன்றால் 

ஏரார்நின் னாட்�ைடப் ேபாஜ�த் ேதாலன்�
யானித�ம் 

நீரா தரத்ேதா ெட�ப்பமற் �யா�
நிகழ்த்�ைவேய 

[ேநரார ் = பைகவர.் அயம் = இ�ம்�. ஆ�லர ் =
இரப்பவரக்ள். ஆதரம் = அன்�. நிகழ்த்�ைவ =
ெசால்வாயாக.] 

காற்�க்� �ண்ணப்பம் 

�ன்� ஒ� நாள் ஒ� �த்�வான் ேத�க�ைடய
உத�ைய ��ம்� வந்தார.் அவர ்பைழய �ேலாகங்கள்
பலவற்ைறச ் ெசான்னார.் எந்த வைகயான ஆதர�மற்ற
ஒ� �த்�வான் ஒ� �ர�ைவ ேநாக்�த் தம்ைமப்
பா�காக்க ேவண்�ம் என்பைதத் ெதரி�க்க எண்ணி
அக்க�த்ைத ெவளிப்பைடயாகச ் ெசால்லாமல்
��ப்பாகப் �லப்ப�த்�யதாக அைமந்த �ேலாகங்கள்
அைவ. அவற்�ள் �யற்காற்�னால் கட�ல்
அைலப்�ண்ட ஒ� கப்ப�ல் தத்தளிப்பவன் காற்ைறப்
பாரத்்�ச ் ெசால்வ�ேபால அைமந்த� ஒ� �ேலாகம்.
நான் அதைன ெமா� ெபயரத்்�ச ் ெசான்ேனன்.
அசெ்சய்�ள் வ�மா�: - 

'�காமன் ெசயல்�ைற�ம் �றழ்ந்த ��ழ்ந்
தன��ப்� �ன்ேறான் றாமல் 

ஆகாய மைறத்த�யல் அம்��ேயா கடக்கரிதால்
அந்ேதா மாரக்்கம் 



ஏகாத �தமைலக �ைடய�ெநௗ
�ைதக்கைரப்பால் ஏகச ்ெசய்� 

நீகாவ ல�க��வ் �ரண்��ன்றன்
ைகயனவாம் நிகழ்த்�ங் காேல' 

[�காமன் = மா��. �ன் = ந�த்�ரம். அம்�� = கடல்.
ெநௗ = ஒ� வைகத் ேதாணி. காேல = காற்ேற.) 

இவ்வா� அந்த அந்தச ்சந்தரப்்பங்களில் நான் ெமா�
ெபயரத்்� இயற்�ய பாடல்கள் பல. இந்த உத்ஸாகத்�ல்
�னந்ேதா�ம் கற்பைனகைள அைமத்�ச ்ெசாந்தமாகப்
பல பாடல்கைள�ம் இயற்� வந்ேதன். ஒ� சமயம் ேதக
அெசௗக்�யத்தால் �ல நாள் மடத்�க்� நான் ேபாக
இயல�ல்ைல; ப�த்த ப�க்ைக�ேலேய இ�ந்ேதன்.
அக்காலத்�ல் ��கக் கட�ள் பைட��கள் ஆ�ல்
ஒவ்ெவான்�ன் �ஷயமாக�ம் ஒவ்ேவார ் இரடை்ட
மணிமாைல இயற்�ேனன். 

அவதானம் 

ம டத்�ற்�ச ்�ல சமயங்களில் அவதானம் ெசய்�ம்
�த்�வான்கள் வந்� தங்கள் �றைமையப்
�லப்ப�த்�வாரக்ள். அஷ்டாவதானம்,
ேஷாடசாவதானம், �ப்பத்�ரண்டவதானம்,
சதாவதானம் என்�ம் அவதானங்கைளச ் ெசய்ேவார்
வ�வாரக்ள். அவரக்ள் �றைமையக் கண்� நா�ம்
�ற�ம் �யப்ேபாம். 'நா�ம் இவ்வா� அவதானம் ெசய்ய
ேவண்�ம்' என்ற ஆைச, எனக்�ம் �ற�க்�ம் எ�ந்த�.
அப்�யாச�ம் ெசய்� வந்ேதாம். அப்பால் ஒ� நாள்
என்�டன் ப�ப்பவரக்ைள�ம் என்னிடம் ப�த்த
மாணாக்கரக்ைள�ம் ைவத்�க்ெகாண்� அவதானம்
ெசய்யலாேனன். �லர,் பாடல்க�க்� ஸமஸ்ைய
ெகா�த்தனர.் �லர,் �ல்களில் சந்ேதகம் ேகடட்னர.்
�லர,் பைழய பாடைலச ் ெசால்�த் ��ம்பச ் ெசால்லச்
ெசய்தனர.் �லர,் கணக்�ப்
ேபாடட்னர.்அவற்�ற்ெகல்லாம் நான் தக்கப�
�ைடயளித்ேதன். அவதானத்�க்� இன்�ைமயாத�



ஞாபக சக்�. எனக்� ஸமஸ்ைய ெகா�த்தவரக்�ள்
என்னிடம் ப�த்� வந்த ைவஷ்ணவ மாணாக்கரா�ய
ராம��ஷ்ண �ள்ைள என்பவர ்ஒ�வர.் அவர,் '�ண்டரீக
வல்�தாள் �கழ்ந்� பா��ய்வேன என்ற ஈற்ற�
ெகா�த்த� மாத்�ரம் இப்ேபா� ஞா பகத்�ல்
இ�க்�ற�. மடாலயம் ��வ�ம் த�ழ் மணம் நிரம்�
இ�ந்தைமயால் த�ழ் சம்பந்தமான எந்த
�யற்�ைய�ம் ைதரியமாக ேமற்ெகாள்�ம் இயல்�
எனக்� உண்டா�ற்�. 

மற்ற மாணாக்கரக்�ம் இத்தைகய �யற்�களில்
ஈ�படட்�ண்�. 

க�தப் பாடல் 

ஒ� சமயம் மா�ரம் ேவதநாயகம் �ள்ைள
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �ஷயமாகச ் �ல
ெவண்பாக்கைளப் பா� அவற்ைறத் ேத�கரிடம்
ெசால்�க் காடட் ேவண்�ம் என்� எனக்� ஒ�
ெசய்�ளால் அ��த்� அவற்ைற�ம் அ�ப்���ந்தார.்
ேத�கரிடம் நான் அசெ்சய்�டக்ைள அ��த்தேதா�
அசெ்சய்�ையப் �ன்வ�ம் பாடலால் ேவதநாயகம்
�ள்ைளக்�ம் ெதரி�த்ேதன்:-  

'தாயக ெமனநன் னாவலர் பலரக்்�ந் 

தன�தல் அளித்�யல் ேவத 

நாயக ம�பா நீயக ம�ழ்ந்� 

நன்க�ப் �ய�தற் பாைவ 

ஆயக ம�ல்வாழ் �ப்�ர மணிய 

ஆரியன் பா�ட �ைரத்ேதன் 

ேநாயக ெலவரக்்� நின்ெப�ஞ் �ைர 

�வன்றன �வல�ம் �கேழாய்' 



[�தற்பா = ெவண்பா. ஆய் அகம�ல் வாழ் = �ைல
யாராய்�ன்ற ெநஞ்சத்�ல் வா�ம்.] 

அத்�யாயம் 80 

�திய வா�� 
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�யாழக்�ழைம ெபா�� ��ந்த�. அன்� காைல�ல்
நான் வழக்கம்ேபாலேவ உத்ஸாகத்ேதா� இ�ந்ேதன்.
��வாவ��ைற யா�னத்�ன் சார�் என்ைன நல்ல
நிைலைம�ல் ைவத்� வளரத்்� வ�ம் என்ற எண்ணம்
எனக்�ம் என்ைனச ்சாரந்்தவரக்�க்�ம் இ�ந்� வந்த�.
என் வாழ்�ல் ஒ� �தமான அைம� ஏற்பட�்
�டட்தாகேவ நான் க��ேனன். �ள்ைளயவரக்�ைடய
பத�ைய வ�க்�ம் த�� என்னிடம் இரா�டட்ா�ம்
அவர� மாணாக்க பரம்பைரைய ��த்� ெசய்�ம்
ெதாண்ேட என� வாழ்க்ைகப் பணியாக இ�க்�ெமன்�
நான் எ�ரப்ாத்ேதன். 

ஆனால், கட��ைடய எண்ணம் ேவ� �தமாக
இ�ந்த�. மடத்�ன் ெதாடர�் ஒன்ேறா� நில்லாமல் என்
ஆ�ரியத் ெதா��ம், ஆராய்ச�்�ம், த�ழ்த் ெதாண்�ம்
ேமன்ேம�ம் �ரிவைடய ேவண்�ய நல்�ழ் எனக்�
இ�ந்த�. அ� தன் ேவைலையச ் ெசய்ய ஆரம்�த்த�.
�ம்பேகாணத்���ந்� �யாகராச ெசட�்யாைரக்
��வாரமா�ய அன்� �ற்பகல் ��வாவ��ைற�ல்
ெகாணரந்்� ேசரத்்த�. என் ��ய வாழ்� ெதாடங்�ற்�. 

ெசட்�யார் வர� 

� யாகராச ெசட�்யார ் மடத்�க்� வந்தேபா�
�ன்னப் பண்டார ஸந்நி�யா�ய � நம�வாய ேத�கர்
பகல் ேபாஜனம் ெசய்��ட�்ச ் �ரம பரிகாரம் ெசய்�
ெகாண்��ந்தார.் அப்ேபா� இரண்� மணி இ�க்�ம்.
ேத�கர ் ��ம்�யப� அசச்மயம் �ல
மாணாக்கரக்�க்� நான் காஞ்�ப் �ராணம் பாடம்
ெசால்�க் ெகாண்��ந்ேதன். ேநேர நாங்கள் இ�ந்த



இடத்�க்�ச ் ெசட�்யார ் வந்தார.் அவர ் வரைவ
அ�ந்�வந்த நம�வாய ேத�கைர வணங்��ட�்
உடக்ாரந்்� ேப�னார.் ஒ� மணி ேநரம் வைர�ல்
ேப���ந்��ட�், "மகா சந்நிதானத்ைதத்
தரி�க்கலாெமன்� வந்ேதன். உத்தர� ெகா�க்க
ேவண்�ம்" என்� ெசால்�ப் �றப்படட்ார.் அவர்
ெசால்�யப� நா�ம் உடன் ெசன்ேறன். 

� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் நாங்கள் ேபான சமயம்
அவர ் ஒ�வ�க்�க் கம்ப ராமாயணத்��ள்ள
ஐயங்கைள நீக்�க் ெகாண்��ந்தார.் ெசட�்யா�ம்
நா�ம் அைதக் கவனித்ேதாம். சந்ேதகம் ேகடட்வர ் தம்
ேவைலைய ��த்�க்ெகாண்� ேபான �ற�
ெசட�்யா�ம் �ப்�ரமணிய ேத�க�ம் கம்ப
ராமாயணத்�ன் �றப்ைபப் பற்�சச் ம்பா�த்�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். 

ெசட்�யாரின் �ண்ணப்பம் 

இப்ப� ஒ� மணி ேநரம் சம்பாஷைணயான �ற�
ெசட�்யார,் "ஒ� �ண்ண ப்பம்" என்றார.் 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ்: என்ன! ெசால்லலாேம. 

ெசட�்யார ் : சா�நாைதய�க்� என் ேவைலையச்
ெசய்�க்க எண்ணி��க்�ேறன். ��ைப ெசய்�
சந்நிதானம் அதற்� உத்தரவளிக்க ேவண்�ம். 

ேத�கர ் : அதற்ெகன்ன? பாரத்்�க் ெகாள்ளலாம்.
நீங்கள் ேவைலைய ��ம்ேபா� ேயா�த்�க்
ெகாள்ளலாேம. 

ெசட�்யார ் : ேவைல���ந்� நான்
�ல�க்ெகாண்ேடன். டாக்ட�ைடய ஸரட்�்�ேகட�்ம்
ெகா�த்தா�ற்�. இப்ேபா� என் ேவைல�ல் ஒ�வ�ம்
இல்ைல . 

எ�ரப்ாராத இந்தச ் ெசய்�ையக் ேகட�்த் ேத�கர்
�ைகத்தார.் நா�ம் �ர�த்ேதன். 



ேத�கர:் இந்த �ஷயத்ைத நீங்கள் �ன்�
ெதரி�க்க�ல்ைலேய. நீங்கள் இன்�ம் �ல வ�ஷங்கள்
ேவைல பாரக்்கக்��ம் என்றல்லேவா
எண்ணி��ந்ேதாம்? 

ெசட�்யார:் ேவைல���ந்� �ல�க் ெகாள்வதாக
நான் ஒ� வாரத்�க்� �ன்ேப எ��க்
ெகா�த்��டே்டன். சா�நாைதயைர என்�ைடய
ஸ்தானத்�ல் நிய�க்க ேவண்�ய ஏற்பா�கைள�ம்
ெசய்��க்�ேறன். இவைர அ�ப்� ேவைல பாரக்்�ம்ப�
உத்தர� ெகா�க்க ேவண்�ம். 

ேத�கர ்இரண்� நி�ஷம் ேயா�த்தார.் �ற�, "இவர்
இவ்�டம் இ�ப்ப� �க�ம் உபேயாகமாக இ�க்�ற�.
ஆதலால், இப்ேபா� இவைர அ�ப்ப ��யா�" என்றார.் 

ெசட�்யார ் �க்க வ�த்தத்ேதா�, "ஸந்நிதானத்�ல்
அப்ப� உத்தரவாகக் �டா�. காேலஜ் �ரின்�பால்
ேகாபால ராவ் அவரக்ளிடம் நான் வாக்�க் ெகா�த்�
�டே்டன். ேவ� �லர ்இந்த ேவைலக்� �க�ம் �யன்�
வ��றாரக்ள். இவ�க்ேக ெசய்�க்க ேவண்�ெமன்�
ெசால்� ராயரவரக்�ைடய வாக்���ைய�ம் ெபற்�
வந்��க்�ேறன். இவரி டம் ஸந்நிதானத்�க்�ள்ள
ேபரன்ைப அ�ந்� இ� நல்ல ேவைல என்ற ஞாபகத்தால்
இந்த �யற்�ையச ் ெசய்யலாேனன். இதனால்
எல்ேலா�க்�ம் நம்ைம�ம் �க�ம் உண்டா�ம்" என்றார.் 

ேத�கர ்இணங்க�ல்ைல . ெசட�்யார ்�ட�்ம் �ல
காரணங்கைள எ�த்�ச ் ெசால்� என்ைன
அ�ப்பேவண்�ெமன்� ேகட�்க்ெகாண்டார.் இர� மணி
ஏ�க்� ேமலா��டட்தால் ேத�கர,் "இ�க்கட�்ம்;
அ�ஷ்டானத்ைத ��த்�க்ெகாண்� நம�வாய
�ரத்்��ன் �பாராதைன தரிசனத்�க்� வா�ங்கள்"
என்� ெசால்� �ட�் அ�ஷ்டானம் ெசய்யப் ேபானார.் 

ெசட்�யார் கலக்கம் 



ெச ட�்யா�ம் நா�ம் எ�ந்� �றத்ேத வந்ேதாம்.
வ��ல் எ�ரப்்படட் �மாரசா�த் தம்�ராைனக் கண்�
ெசட�்யார ்தாம் வந்த காரியத்ைதத் ெதரி�த்தார.் அவர,்
"நீங்கள் ெசால்வ� சாத்�ய�ல்லாத �ஷயம். மடத்�க்�
�க்க உத�யாக இ�க்�ம் இவரக்ைளப் �ரிவதற்�
ஸந்நிதானம் சம்ம�க்�மா? எனக்�ம் உ�தமாக
ேதாற்ற�ல்ைல ; மற்றவரக்�ம் அப்ப�ேய
க��வாரக்ள்" என்றார.் 

"இந்தச ்சங்கடத்�க்� நான் என்ன ெசய்ேவன்!" என்�
�� ��த்�க் ெகாண்ேட ெசட�்யார ்அவைர �ட�்
நடந்தார.் �ற� என்ைனப் பாரத்்�, "இவரக்ள்
வாரத்்ைதகைளெயல்லாம் கவனிக்க ேவண்டாம்.
ேபசாமல் 'ேபா�ேறன் என்� ெசால்��ட�் என்�டன்
வந்� ��ங்கள். இந்த மடத்�ல் ஆ�ள் ��வ�ம்
உைழத்தா�ம் உங்க�க்� இந்த நிைல���ந்�
���ம் உயர�் ஏற்படா�. இங்ேக ஒ� வ�ஷத்�ல்
�ைடக்�ம் ஐம்ப� �பாைய அங்ேக மாதந்ேதா�ம்
ெபறலாேம? ெபா�� ��ந்த� �தல் ராத்�ரி பத்�
மணி வைர�ல் இங்ேக கத்�ப் பாடம் ெசால்ல ேவண்�ம்.
�ற ேவைலகைள�ம் கவனிக்க ேவண்�ம். அங்ேக
�னந்ேதா�ம் 4 மணி ேநரத்�க்� ேமல் ேவைல இரா�.
வாரந்ேதா�ம் இரண்� நாள் ���ைற உண்�" என்றார.்
அவர ் �ன்�ம் பலவா� இரண்� இடங்க�க்��ள்ள
�த்�யாசத்ைத எ�த்�ச ் ெசான்னார.் அவ்வளைவ�ம்
நான் கா�ல் வாங்�க்ெகாள்ளாமல், "�ம்பேகாணத்�ல்
உள்ள ெசௗகரியங்கைளப் பற்�த் தாங்கள் ெசான்னைத
நான் கவனித்ேதன். இைதக் காட�்�ம் ேமலான
இடெமான்� இ�ப்பதாக இ�வைர�ல் எனக்�த்
ேதாற்ற�ல்ைல. ஒ� �தத்��ம் இங்ேக �ைற�ல்ைல.
சம்பளம் ெசாற்பெமன்� ெசால்லக்�டா�. எங்க�க்�
ஒ� �தத்��ம் கவைல இல்லாமல் சந்நிதானம்
பாரத்்�க் ெகாள்��ற�" என்� ப�ல் ெசான்ேனன்.
��வாவ��ைற மடத்�ன் அன்னம் என் உடம்�ல்
எவ்வள� ஊ��ள்ளெதன்பைதச ் ெசட�்யார ் நன்றாகத்
ெதரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல. 



என� நிைல 

என் மனம் ஊசலா�க் ெகாண்��ந்த�. காேலஜ்
உத்�ேயாகம் என் உள்ளத்ைதக் கவரந்்த�. ஆனால்,
��வாவ��ைற மடத்�ல் உள்ேளார� அன்�, என்
உ�ேரா� இைணந்� நின்ற�. �ப்�ரமணிய ேத�கர்
என்ைன அ�ப்ப இணங்க�ல்ைல என்பைத
அ�ந்தேபா� என்பால் அவர ் ைவத்�ள்ள அன்ைப
ஒ�வா� எண்ணிப் பாரத்்ேதன். "ஒ� மனித�க்�ப்
பணந்தானா ெபரி�? மடத்�க்� இல்லாத ெப�ைம
காேலஜ�க்� வரப் ேபா�றதா? இதன் ெகௗரவெமன்ன?
ெப�ைம என்ன? இதன் சம்பந்தம் ஏற்ப�வ� �லபமான
காரியமா?" என்ெறல்லாம் நான் �ரிவாக எண்ணிேனன்.
இைட�ைடேய �யாகராச ெசட�்யார ் ெசான்ன ஆைச
வாரத்்ைதகள் என்ைன மயக்�ன. 

ெசட�்யார ் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் �டாமல்
ேகட�்க்ெகாண்��ந்த நான் ஒ��தமான ���க்�
வந்�, *ஸந்நிதானம் உத்தர� ெகா�த்தால்தான் நான்
வ�ேவன். இல்லா�டட்ால் வரமாடே்டன்" என்�
கண்�ப்பாக அவரிடம் ெசால்��டே்டன். 

"நான் ெசால்வதன் நியாயம் உங்க�க்� இப்ேபா�
ெதரியா�. �ற� ெதரியவ�ம். ஸந்நிதானத்�ன்
���ள்ளத்ைத ம�ப��ம் கைரக்கப் பாரக்்�ேறன்'
என்� ெசால்� �ட�் அவர ் தாம் தங்���ந்த
ஜாைகக்�ச ் ெசன்றார.் ஒன்�ம் ெதளி�படாத
எண்ணங்க�டன் நான் �� ேசரந்்ேதன். என் தாய்
தந்ைதயரிடம் �ஷயத்ைத ெவளி�டே்டன். தந்ைதயார,்
"இங்ேக எவ்வள� ெஸௗகரியங்கள் இ�க்�ன்றன!
ஜனங்கள் எவ்வள� அன்பாக இ�க்�றாரக்ள்!
இப்ப�ப்படட் இடம் ேவ� எங்ேக��க்�ம்?" என்றார.்
தாயா�க்�ம் ��வாவ��ைறைய ��வதற்�
மன�ல்ைல . 

காைல நிகழ்ச�்கள் 



ம� நாள் ெவள்ளிக்�ழைம காைல�ல் எ�ந்ேதன்.
மனம் சஞ்சலத்ேதாேட இ�ந்த�. ெசட�்யார ் என்ைன
அைழத்�க்ெகாண்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
ெசன்றார.் ேபா�ம்ேபா� என்னிடம், "நீங்கள் �ம்மா
இ�ங்கள். உங்கள் அ�ப்�ராயமாக ஒன்�ம் ெசால்ல
ேவண்டாம். ஸந்நிதானத்�ன் சம்மதத்ைத நான்
எப்ப�யாவ� ெபற்� ���ேறன்" என்� ெசான்னார.் 

ேத�கைரத் தரி�த்� வந்தனம் ெசய்� ெசட�்யார்
அ��ல் உடக்ாரந்்தார.் நா�ம் அமரந்்ேதன். ெசட�்யார்
என்ைனப் பற்�ய ேபசை்ச எ�ப்பாெரன்�
எ�ரப்ாரத்்ேதன். அவர ் ேவ� �ஷயத்ைதப் பற்�ப் ேபச
ஆரம்�த்தார.் "�ள்ைளயவரக்ள் ��ச�்ராப்பள்ளி�ல்
இ�ந்தேபா� �யாகராச �ைலைய இயற்�னாரக்ள். அ�
�ரத்்�யாக�ல்ைல . அவரக்ள் அைத இயற்�
வ�ைக�ல் நான்தான் ஏட�்ல் எ��ேனன். அந்தப் �ர�
இங்ேக இ�க்�ற�. ��ன் ேமற்ப��ைய நான் பா�ப்
�ரத்்� ெசய்��டலாெமன்� எண்��ேறன். அந்தப்
�ர�ைய எ�த்�க் ெகா�க்�ம்ப� உத்தரவாக
ேவண்�ம்" என்� அவர ் ேகட�்க்ெகாண்டார.் ேத�கர்
அப்�ர�ைய எ�த்� வ�ம்ப� என்ைன அ�ப்�னார.்
நான் ெசன்� �ஸ்தக சாைல�ல் கால் மணி ேநரம் ேத�
அந்த ஏட�்ச ் �வ�ைய எ�த்�க்ெகாண்� வந்�
ெகா�த்ேதன். நான் �ஸ்தகசாைலக்�ச்
ெசன்��ந்தேபா� ேத�க�ம் ெசட�்யா�ம் என்ைனப்
பற்�ேய ேப�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள் என்� ெதரிய
வந்த�. ேத�கரிடம் ெசட�்யார ்�யாகராச �ைல ஏட�்ப்
�ர�ையப் ெபற்�க் ெகாண்டார.் �ற�, "நான் வந்த
காரியத்ைத அ��லமாக ��த்�ச ் சந்ேதாஷப்ப�த்�
அ�ப்ப ேவண்�ம்" என்� வற்��த்�க்
ேகட�்க்ெகாண்டார.் 

ேத�கர ்: இவர ்இப்ேபா� இங்ேக இ�க்க ேவண்�ய�
அவ�யம். �ற� சந்தரப்்பம் �ைடத்தால்
பாரத்்�க்ெகாள்ளலாம். 



�யாக : �ற� சந்தரப்்பம் �ைடப்ப� அ�ைம. அந்த
ஸ்தானம் �க�ம் உயரந்்த�. சம்பளம் �ைறவாக
இ�ந்தா�ம் அதனால் ஏற்ப�ம் ெகௗாவம் அ�கம்.
அங்ேக ப�க்�ம் �ள்ைளகெளல்லாம் �ற்காலத்�ல்
�றந்த உத்�ேயாகஸ்தரக்ளாக வ�வாரக்ள். இந்த
மடத்�ன் சம்பந்த�ைடயவர ்அங்ேக இ�க்�றார ்என்ப�
இவ்�டத்�ற்ேக ஒ� ெகௗரவம் அல்லவா? இ�வைர�ல்
நான் மடத்�ப் �ரஸ்தாபத்ைத அ�க்க� ெசய்�ெகாண்�
வந்ேதன். எனக்�ப் �ற� ெதரியாத ேவ� யாராவ�
வந்தால் மடத்�ன் சம்பந்தம் �ட�்ப் ேபாய்��ம். இவர்
இ�ந்தால் அ� �டாமல் இ�க்�ம். அதனால்
பல�தமான அ��லம் உண்ெடன்ப�
ஸந்நிதானத்�க்ேக ெதரிந்த� தாேன? இவ்�டத்�ச்
சம்பந்தம் உள்ளவராக�ம் ஐயா அவரக்ளிடம்
ப�த்தவராக�ம் இ�க்க ேவண்�ம் என்ப�தான் என்
க�த்�. இவர ் அங்ேக வந்��டட்ா�ம் வாரந்ேதா�ம்
இங்ேக வரலாம். �� காலங்களில் இங்ேக வந்�
தங்���க்கலாம். நான் இவ்வள� �ஷயங்கைள�ம்
ஆேலா�த்ேத இந்த �ண்ணப்பத்ைதச ் ெசய்�
ெகாண்ேடன். நான் ேகட�்ம் இந்த வரத்ைதத் தந்த�ள
ேவண்�ம். 

இவ்வா� ெசால்�ச ் ெசட�்யார ் எ�ந்� ைக�ப்�
வந்தனம் ெசய்தார.் அவர ் ப�ப்ப�யாக �ஷயங்கைள
எ�த்�ச ் ெசால்�ம்ேபா� ேத�கர ் �க�ம் கவனமாக
அவற்ைறக் ேகட�் வந்தார.் ெசட�்யார ் ெசான்ன
வாரத்்ைதகேளா� அவர� �கபாவங்க�ம் அஞ்ச��ம்
ேசரந்்� அவ�க்� அவ்�ஷயத்�ல் எவ்வள� ஆவல்
உண்ெடன்பைதப் �லப்ப�த்�ன. என்�ைடய நிைல�ம்
மடத்��ைடய �க�ம் இந்தக் காரியத்தால் அ���த்�
யா�ம் என்பைதத் ேத�கர ்உணரந்்� ெகாண்டதாகேவ
ேதாற்�ய�. அவர ்மனம் இள�ய�. ��� ெமௗனமாக
இ�ந்தார.் "சரி; என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?" என்�
ேகடட்ார.் 

ெதய்வ சங்கற்பம் 



அந்தக் ேகள்��ேல அ��லமான ெதானி
இ�ப்பைதச ் ெசட�்யார ் ெதரிந்� ெகாண்டார.் உடேன,
"இவ�க்� ேவைல ெசய்�க்க ேவண்�ெமன்�
ேகாபாலராவ் அவரக்�க்� ஒ� க�த�ம், இவ�க்� ஒ�
ேயாக்�யதா பத்�ர�ம் ஸந்நிதானத்�ன் ��க்கரத்தால்
அளிக்க ேவண்�ம்" என்� ேகட�்க்ெகாண்டார.் ேத�கர்
ராய சக்காரரா�ய ெபான்�சா� ெசட�்யாைர
வ��த்� இரண்ைட�ம் ெசால்� எ���த்தார.்
ேயாக்�யதா பத்�ரம் வ�மா�: 

இந்தப் பத்�ரிைக�ல் எ�தப்பட�்�க்�ற சா�நாதய்யர்
நம� ஆ�ன �த்�வான் �னா� �ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ளிடத்�ல் ஆ� வ�ஷகாலம் இலக்கண
இலக்�யங்கள் நன்றாக வா�த்த�மன்� நம்�டத்��ம்
நான்� வ�வகாலமாக வா�த்�க் ெகாண்��க்�றார.்
இலக்கண இலக்�யங்கைளத் ெதளிவாய்ப் ேபா�க்�ற
�ஷயத்�ல் சமரத்்தர ்நல்ல நைட�ள்ளவர.் 

�ரமா� வ�ஷங் �ம்பரனி 

��வாவ��ைற யா�னம் 

�ப்ரமணிய பண்டாரச ்சன்ன�. 
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ப��யா வ�ைட 
�ம்பேகாணம் காேல�ல் ேவைல பாரக்்�ம்ப�

என்ைன அ�ப்�தற்�ச ் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
சம்ம�த்��டட்ார ்என்ற ெசய்� �க �ைர�ல் எங்�ம்
பர�ய�. மடத்�ன் ெதாடர�்ைடயவரக்ள் எல்ேலா�ம்
இ� ேகட�் வ�ந்�னாரக்ள். �யாகராச ெசட�்யார ்பகல்
ேபாஜனத்�ற்�க்�ட இராமல், *�ட�்ல் ஒ� �� நடக்க
ேவண்�ம்" என்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் ெசால்�
�ைர�ல் �ைட ெபற்�க் �ம்பேகாணம் ேபாய்�டட்ார.் 

நான் �ட�்க்�ச ் ெசன்� என் தாய்- தந்ைதயரிடம்
�ஷயத்ைதச ் ெசான்னேபா� அவரக்ள்



ஸந்ேதாஷெமன்�ம் �க்கெமன்�ம் ெதரியாத ஒ�
நிைல�ல் இ�ந்தாரக்ள். எனக்ேகா ஒேர
மயக்கமா��ந்த�. பழ�ய இடத்�ன்பா�ள்ள பற்�ம்
��ய இடத்�ன் ெகௗரவ�ம் ஒன்றேனா� ஒன்�
ேபாரா� என் மனத்ைத அைலத்தன. 

ேத�கர் க�த்� 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �பாராதைன ெசய்��ட�்ப்
ெபரிய �ைஜ���ந்� அ�யாரக்�க்� ���
ெகா�ப்பதற்� ஒ�க்கம் ெசல்வ� வழக்கம்.
தம்�ரான்கள் பல�ம் அ�யாரக்ள் பல�ம்
�ன்ெதாடரந்்� ெசல்வாரக்ள். அப்ேபா� �ன்னப்
பண்டார ஸந்நி�கள் �ப்�ரமணிய ேத�க�க்�க் ைக
ெகா�த்� அைழத்� வ�வார.் 

அன்ைறத் �னம் �ைஜ நடந்த �ற� ேத�கர்
ஒ�க்கத்�க்� வந்� ெகாண்��ந்தார.் என்ைனக்
�ம்பேகாணத்�ற்� அ�ப்�ம் �ஷயத்ைதப் பற்�ேய
அவர ் மன�ம் �ந்�த்�க் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்.
அப்ேபா� அவர ்�ன்னப் பண்டார ஸந்நி�ையப் பாரத்்�,
"�ன்னப் பண்டாரம், சா�நாைதயைரத் �யாகராச
ெசட�்யார ் ேவைலக்�ப் ேபா�ம்ப� �பாரி� ெசய்�
�டே்டாம். ெசட�்யார ் ேநற்� வந்� ெசன்ற� அவைர
அைழத்�க்ெகாண்� ேபாவதற்காகத்தான். நா�ம்
சம்ம�த்� ேயாக்�யதா பத்�ரிைக�ம் �பாரி�க்
க�த�ம் எ��க் ெகா�த்��க்�ேறாம்" என்றார.் 

நம�வாய ேத�கர ் �யப்�ற்�, "அப்ப�ச்
ெசய்யலாமா? இடத்�ன் வழக்கங்கள் எல்லாம் அவர்
நன்றாகத் ெதரிந்தவர;் வ��ற �த்�வான்க�க்�ம்
�ர�க்க�க்�ம் �ரியமாக நடந்� ெகாள்�றவர;்
மாணாக்கரக்�க்� நன்றாகப் பாடம் ெசால்�க்
ெகாண்��க்�றார.் அவர ் இ�ப்ப� இவ்�டத்�ற்�
உபேயாகமாகேவ இ�க்�ற�. அவைர அ�ப்�வ�ல்
அ�ேய� க்�ச ்சம்மதம் இல்ைல " என்றார.் 



மடத்ைதச ் ேசரந்்த எல்ேலா�க்�ம் இத்தைகய
எண்ணேம இ�ந்த�. எல்ேலா�ம் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
இதற்� எவ்வா� சம்ம�த்தாெரன்ேற எண்ணி
�யந்தனர.் மற்றவரக்ள் வற்��த்�னா�ம் என்ைன
மடத்ைத �ட�் ெவளிேய அ�ப்ப அவர்
உடன்படமாடட்ார ்என்ேற அவரக்ள் நிைனத்��ந்தனர.் 

நம�வாய ேத�கர ் ��யைதக் ேகடட் ஆ�னத்
தைலவர ் தம் க�த்ைதத் ெதரி�க்கலானார.் "நீர்
ெசால்வ� சரிேய; அவரால் மடத்�க்� எவ்வள�
உபேயாகம் உண்ெடன்ப� எல்ேலா�க்�ம் ெதரிந்தேத.
ஆனா�ம், அவ�ைடய நிரந்தரமான நன்ைமையக்
க��ேய இதற்� நாம் சம்ம�த்ேதாம். இங்ேக நாம் உள்ள
வைரக்�ம் அவ�க்� ஒ� �ைற�ம் ேநரா�. காலம் ஒேர
மா�ரி இரா�. நம் காலத்�ற்�ப் �ற� அவரிடம்
நம்ைமப் ேபாலேவ அன்� ெச�த்�ப் பா�காப்பாரக்ள்
என்� நிசச்யமாகச ்ெசால்ல ��யா�. யாேர�ம் ஒ�வர்
இங்ேக ��ெரன்� ேதான்�, 'இவர ் ெசால்��ற
பாடத்ைத நாேன ெசால்�ேறன். இவ�க்�ச ் சம்பளம்
ெகா�ப்ப� அனாவ�யம்' என்� ெசால்லக்��ம். �ற�
அவர ் என்ன ெசய்வார!் இந்த மா�ரி இடங்களில் பல
ேப�ைடய தைய இ�ந்தால்தான் நிைலத்� நிற்க
���ம். தைலவர ் �தல் உக்�ராணக்காரன் வைர�ல்
எல்ேலா�ைடய �ரியத்ைத�ம் ஒ�வர ் ெபற்�
இ�ப்பெதன்ப� அ�ைம��ம் அ�ைம. நம்மால்
ஆதரிக்கப்படட்வரக்ள் எப்ெபா��ம் ெசௗக்�யமாக
இ�க்க ேவண்�ெமன்ப� நம் க�த்�. அதனால்
சா�நாைதயர ் அரசாங்க உத்�ேயாகத்�ல்
அமரந்்��டட்ால் �ற� அவ�ைடய ��த்�க்� ஒ�
�ைற�ம் ேநராெதன்� எண்ணிேய அவைர
அ�ப்பலாேனாம். அவர ் ெசௗக்�யமான நிைல�ல்
இ�ப்பைத நாம் இ�க்�ம்ெபா�ேத கண்ணாற்
பாரத்்��ட ேவண்�ம்" என்றார.் 

ேத�கர ் உள்ளக் க�த்ைத யாவ�ம் அ�ந்�
அவ�ைடய �ரக்்க தரிசனத்ைத �யந்தனர.் அப்ேபா�



உடன் ெசன்ற ம�ைர இராமசா�ப் �ள்ைள இந்தச்
சம்பாஷைணைய அப்பால் எனக்�த் ெதரி�த்தார.் 

�ற்பக�ல் ேத�கர ் என் தந்ைதயாைர�ம் ��ய
தாயார ்கணவைர�ம் அைழத்� வரச ்ெசய்� தம்�ைடய
�ரம்ானத்ைதச ் ெசான்னார.் அவரக்ள் கலங்�னாரக்ள்.
ேத�கர ்தக்க சமாதானங்கைள எ�த்�ச ்ெசான்னார.் 

நல்ல ேவைள 

அ ப்பால் �ன்� மணிக்� ேஜாஸ்யைர வ��த்�
நாள் பாரக்்கச ்ெசான்ன�ல் அவர,் "இன்� ராத்�ரி எட�்
மணிக்ேக நல்ல ேவைளயாக இ�க்�ற�: அப்ெபா��
அ�ப்பலாம்" என்� ெசான்னார.் உடேன ேத�கர்
எனக்�ச ் ெசால்�ய�ப்� வ��த்�, "இன்� ராத்�ரி
உம்ைம அ�ப்�வதா இ�க்�ேறாம். �த்தமாக இ�க்க
ேவண்�ம்" என்� ��னார.் எனக்� மனம் �கக்
கலங்�ய�. அவ்வள� �க்�ரத்�ல் �ரிய
ேவண்���க்�ெமன்� நான் நிைனக்கேவ இல்ைல.
�யாழக்�ழைம அன்� இந்தப் �ரஸ்தாபம்
ஆரம்பமான�ல் இ�ந்� இதன் சம்பந்தமாக நடந்�வந்த
ஏற்பா�கள் ெதய்வ ஸங்கற்பம் எைத நடத்��றேதா அ�
�க ேவகமாக நைடெப�ம் என்பைத�ம் மற்ற
நிகழ்ச�்கள் எல்லாம் அதைனச ் சாரந்்� அ��லம்
�ளக்�ம் என்பைத�ம் உணரத்்�ன. 

"இன்ைறக்� ராத்�ரிேயயா �றப்பட ேவண்�ம்?"
என்� நான் ெமல்லத் த�த�த்த �ர�டன் ேகடே்டன். 

"ஆமாம், ேஜாஸ்யைரக் ெகாண்� நாள் பாரத்்த�ல்
ராத்�ரி எட�் மணிக்� ேமல் �றப்ப�வ� �க�ம்
நல்லெதன்� ெசான்னார.் நல்ல காரியத்ைத �ைர�ேல
நிைறேவற்�வ�தான் �றந்த�" என்றார ்ேத�கர.் 

எனக்�ப் ேபச நா எழ�ல்ைல . �ட�்க்�ப் ேபாய்ப்
�ரயாணத்�ற்� ஏற்பா� ெசய்யத் ெதாடங்�ேனன்.
ஏற்பா� என்ன ெசய்யப் ேபா�ேறன்! எைதக் ெகாண்�
ேபாவ�, எைத �ட�்ப் ேபாவ� என்� �ளங்க�ல்ைல.



ஏேதா ைகக்� அகப்படட் ஆைடகைள�ம்
�ஸ்தகங்கைள�ம் எ�த்� ைவத்�க்ெகாண்ேடன். 

ேத�கர் �ைட த�தல் 

மா ைல�ல் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ேகா��க்�ப்
ேபாய்த் தரிசனம் ெசய்��ட�் மடத்�க்� வந்� என்ைன
வ�ம்ப� ெசால்�ய�ப்�னார.் ேபாேனன். "சரியான
காலத்�ல் நீர ் �றப்பட ேவண்�ம்" என்� அவர்
ெசால்��ட�் ஒ� மகமல் சடை்ட, ஒ� தைலக்�டை்ட,
ஒ� �ன்னச ்சடை்ட, சரிைக ேபாடட் ெபரிய ெவள்ைளத்
�ப்படட்ா, உயரந்்த சால்ைவ ஒன்� இவற்ைற அளித்�,
"எல்லாவற்ைற�ம் உபேயா�த்�க்ெகாள்�ம்" என்�
அன்� த�ம்பச ் ெசான்னார.் �ற�, க�ங்கா� ெபரிய
ைகப் ெபட�் ஒன்�, ைக ேமைஜ ஒன்�, ஒ� ��ய ைகப்
ெபட�், ெகா�ம்���ந்த அ�யார ் ஒ�வர ் ெகாண்�
வந்� ெகா�த்��ந்த�ம் நாற்ப� �பாய்
�ைல�ள்ள�மா�ய தந்தப் ��யைமந்த
பட�்க்�ைடெயான்� ஆ�யவற்ைற�ம் ெகாணரச்
ெசய்� ஒவ்ெவா� ெபட�்��ம் ஒவ்ேவார ் அைரக்கால்
�பாய் ேபாட�் எனக்� வழங்�னார.் ெமய்க் காட�்
உத்�ேயாகத்�ல் இ�ந்த சண்�கம் �ள்ைள என்பவைர
அைழத்�, "நாைளத்�னம் நீர ் �ம்பேகாணத்�க்�ப்
ேபாய் இவர ் கா�க்�ப் பாப்பாஸ் வாங்�க் ெகா�த்�
இந்தக் �ைடக்� உைற�ம் ேபாட�் இன்�ம் இவ�க்�
என்ன என்ன ஆக ேவண்�ேமா அவற்ைறச ்ெசய்��ட�்
வா�ம்" என்றார.் 

என்ைனப் பாரத்்�, "சா�நாைதயர,் நாம் ம�ைரக்
�ம்பா�ேஷகத்�ற்�ப் ேபா��ந்த ேபா� ஒ� மகா
சைப�ல் மணி ஐயர ்அவரக்�க்� �ன்� ேவதநாயகம்
�ள்ைள பாடைலச ் ெசால்��ட�் 'இ�மாப்�ைடய
நைட�ம் �ைட�ம் என்னிடம் இல்ைல' என்� ெசான்ன�
நிைன�ல் இ�க்�றதா? அந்தக் �ைற இரண்�ம்
இப்ேபா� �ரந்்� �டட்ன" என்� ெசான்னார.் நான் ெவ�
நாைளக்� �ன் ெசான்னைத ஞாபகம் ைவத்��ந்�
ேத�கர ் அப்ேபா� ெசய்தைத�ம் அவர ் அன்ைப�ம்



நிைனந்� உ��ேனன். "இ�மாப்�ைடய நைட என்�ம்
வரா�" என்� ெசான்ேனன். 

"நீர ் �யாகராச ெசட�்யார ் ஸ்தானத்ைத வ�த்�
நல்ல �கழ் ெப�வதன்�ச ் ெசன்ைனக்�ம் ெசன்�
தாண்டவராய �த�யா�ம் மகா�ங்ைகய�ம் �சாகப்
ெப�மாைளய�ம் இ�ந்� �ளங்�ய ஸ்தானத்ைதப்
ெபற்� நல்ல �ரத்்�யைடந்� �ளங்க ேவண்�ம்" என்�
��த் தாம்�லம் ெகா�த்தார.் 

ஒ� தாய் தன் �ள்ைளக்� உயரந்்த பத�கெளல்லாம்
�ைடக்க ேவண்�ெமன்� மனமார நிைனந்�
வாழ்த்�வைதப் ேபால இ�ந்தன அவர ் வாரத்்ைதகள்.
அந்தப் ேபரன்�ேல ஊ���ந்தேபா� அதன் ��
அ�ைம�ம் எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல. �ரியப்
ேபா�ன்ேறாெமன்ற நிைன� வந்த�ந்தான் அதன்
அ�ைம பன்மடங்� அ�கமாகத் ேதாற்�ய�. 

என் மனநிைல 

நல்ல ேவைள வந்��டட்�. நான் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்ேடன். என் கால்கள் ெமல்ல நடந்தன.
உடம்� நகரந்்தேதயன்� என் மனம் அங்ேகேய �டந்த�.
வ�ம்ேபா� உக்�ராண வாச�ல் என்ைன அ�யாமேல
நின்ேறன். நான் எந்தச ் சமயத்�ல் எந்தப் பண்டம்
ேவண்�மானா�ம் ெபற்�க் ெகாள்�ம் இடமா�ய
அைதப் �ரிய மனம் வர�ல்ைல . ேவ� எங்ேக
அத்தைகய இடம் �ைடக்கப் ேபா�ற�! ேமேல நடந்ேதன்.
அங்கங்ேக உள்ள �பஸ்தம்பங்கைளப் பாரத்்ேதன்.
அவற்�ன் அ��ல் அைம�யாக அமரந்்� எவ்வள�
�னங்கள் ப�த்��க்�ேறன்! கவைலெயான்�ம்
இல்லாமல் �ஸ்தகத்�ேல கண்�ம் க�த்�மாக
ஒன்�ப்ேபாய் வா�க்க உத�ய அவற்ைற �ட�்ச்
ெசல்லப் ேபா�ேறெனன்ற நிைனப்ேபா� �க்க�ம்
கலந்� வந்த�. ெகா� மண்டபத்�க்� வந்ேதன். அங்ேக
சகபா�க�டன் ப�த்த இடங்கைளப் பாரத்்� மனம்
�ழம்� நின்ேறன். பல இர�கள் அந்த இடத்�ல் கணக்�ச்



��ைணகைளத் தைலக்� அைணயாக
ைவத்�க்ெகாண்� ெமய்ம்மறந்� �ங்���க்�ேறன்.
அந்தச ் ��ைணகைளப் பாரத்்ேதன். அங்ேக உள்ள
ஒவ்ெவா� ெபா��ம் உ�ர ் ெகாண்� என்னிடம்
ேப�வ� ேபால் இ�ந்த�. அவற்�னிடம் நான் �ைட
ெபற்�க் ெகாண்ேடன். "அைவ ஜடப் ெபா�ள்களல்லவா?
அவற்�ன் ேமல் அவ்வள� பற்��ப்ப�
ைபத்�யக்காரத்தனம் அல்லவா?" என்� �ற�க்�த்
ேதாற்�ம். எனக்� உலகெமல்லாம் ��வாவ��ைற
மடத்�ேல இ�ந்த�. அங்�ள்ள ெபா�ள்கைளப்
�ரி�ம்ேபா� உலகத்ைதேய �ரிவ� ேபான்ற
உணரச்�்தான் எனக்� ஏற்படட்�. 

�றப்பா� 

வ��ல் கண்ட அன்பரக்ளிடெமல்லாம்
ெசால்�க்ெகாண்� �ட�்க்� வந்ேதன். ஆகாரம்
ெசய்�ெகாண்� மடத்���ந்� வந்த வண்��ேல�
நர�ங்கம் ேபடை்ட ெர�ல் நிைலயத்�க்� வந்ேதன்.
எனக்�த் �ைணயாக என் அம்மான் �ள்ைள கணப�
ஐயர ்என்பவைர என் தந்ைதயார ்அ�ப்�னார.் என்ைன
வ�ய�ப்பத் தம்�ரான்க�ம் நண்பரக்�ம்
மாணாக்கரக்�ம் வந்தாரக்ள். அவரக்ள்
�ரிவாற்றாைமயால் வ�ந்�னாரக்ள். நான் கண்ணீர்
��ம்ப எல்ேலாரிட�ம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்ேடன். 

�ைகவண்� வந்த�. ஏ�க்ெகாண்� �ம்பேகாணம்
ெசன்� அைடந்ேதன். 

அத்�யாயம் 82 

ேசாதைனய�� ெவ�றி 
�ம்பேகாணம் ஸ்ேடஷனில் இறங்� இர� பத்�

மணிக்� நான் ேநேர �யாகராச ெசட�்யார ் �டை்ட
அைடந்ேதன். மாணாக்கரக்ளிடம் ேப�க்ெகாண்��ந்த
ெசட�்யார ் அப்ேபா�தான் அவரக்�க்�
�ைடயளித்��ட�் ஆகாரத்�க்�ச ் ெசல்ல எ�ந்தார.்



அவ்வள� �க்�ரத்�ல் அவர ்என்ைன எ�ரப்ாரக்்�ல்ைல.
ஆதலால், என்ைனக் கண்ட�டன் ஆசச்ரியமைடந்�,
"ஏ�? இதற்�ள் உங்கைள அ�ப்ப ஸந்நிதானத்�க்�
மனம் வந்ததா?" என்றார.் 

"ஆம், இன்� நல்ல நாளாக இ�ந்தைமயால் என்ைன
அ�ப்�னாரக்ள். ��ெயன்� ெசால்� நீங்கள்
அவசரமாக வந்�ரக்ேள. சரியான காலத்�ல் அ�
நடந்ததா?" என்� ேகடே்டன். 

ெசட்�யார் ெசய்த தந்�ரம் 

அவர ் �ரித்�க்ெகாண்ேட, "���ம் இல்ைல;
ஒன்��ல்ைல. ஸந்நிதானத்�க்� உங்களிட�ள்ள
�ரியத்ைத நன்� அ�ேவன். நான் அங்ேக
தங்���ந்தால் ��ெரன்� ேவ� எைதயாவ�
நிைனத்�க்ெகாண்� உங்கைள அ�ப்ப ��யாெதன்�
ெசான்னா�ம் ெசால்லக்��ம். அந்தப் பயத்தால்,
அவரக்ள் வாக்களித்த�டன் �றப்பட�்�டே்டன்.
��ெரன்� �றப்ப�வதற்�க் காரணமாகத் ��ெயன்�
ஒ� ெபாய்ையச ்ெசான்ேனன். நல்ல காரியம் ெசய்வ�ல்
ெபாய் ெசான்னால் ேதாஷம் இல்ைல . 

ெபாய்ம்ைம�ம் வாய்ைம இடத்த �ைர�ர்ந்த 

நன்ைம பயக்�ம் எனின் 

என்�ம் �றள், அைதத்தாேன ெசால்��ன்ற�?"
என்றார.் 

�ற�, அவர ்ஆகாரம் உடெ்காண்� ��� ேநரத்�ல்
வந்தார.் அப்பால் நா�ம் அவ�ம் ெந�ேநரம்
ேப�க்ெகாண்��ந்ேதாம். �ப்�ரமணிய ேத�கர ்எனக்�
அளித்த சால்ைவ �த�யவற்ைற எ�த்�க் காட�்ேனன்.
�க்க ம�ழ்ச�்யைடந்தார.் தாம் ேவைலக்� வந்த
வரலாற்ைற�ம், தம் ேவைலைய எனக்�ச ் ெசய்�க்க
நிைனந்� இரண்� வ�ஷங்களாக �யன்� வந்தைத�ம்
அவர ் எ�த்�ச ் ெசான்னார.் காேல�ன் ெப�ைம,
அங்�ள்ள ஆ�ரியரக்ளின் இயல்�, பாடம் ெசால்ல



ேவண்�ய �ைற �த�ய பல உபேயாகமான
�ஷயங்கைள�ம் ��னார.் அன்�ர� அவர ்�ட�்ேலேய
தங்�ேனன். 

�ஸ்தகக் கட்�கள் 

ம�நாள் சனிக்�ழைம காைல�ல் எ�ந்� காைலக்
கடன்கைள ��த்�க்ெகாண்ட �ற�, ெசட�்யார ் தம்
�ேரா���ந்� ஏறக்�ைறய �� �ஸ்தகங்கைள எ�த்�
�ன்� ச�க்கங்களில் �ரித்� �ன்� கடட்ாகக்
கட�்னார.் அவரிட��ந்த ஒற்ைற மாட�் வண்��ல்
அவர ் அவற்ைற ைவத்� அ�ல் என்ைன ஏறச ் ெசய்�
தா�ம் ஏ�க்ெகாண்டார.் வண்� �றப்படட்�. 

"உங்கள் �றைமைய இந்தக் காேலஜ்
ஆ�ரியரக்�க்�த் ெதரி�க்க ேவண்டாமா?
அதற்காகத்தான் உங்கைள அைழத்�ப் ேபா�ேறன்"
என்றார ்ெசட�்யார.் 

*ேகாபால் ராவ் அவரக்ைளப் பாரக்்கவா?” என்�
ேகடே்டன். 

"அவர ் �ல�ரத்்�. அவைரப் பாரப்்பதற்� �ன்
பரிவார ெதய்வங்கைளப் பாரக்்க ேவண்�ம்" என்றார்
அவர.் 

காேல�ல் �ரின்�பா�க்� அ�த்த பத�ைய
வ�த்த ஸா� ேசைஷயர ் �ட�்க்�ச ் ெசன்�
இறங்�ேனாம். �ஸ்தகங்கைள அவர ்�ட�் ெமத்ைத�ல்
அவர ்உள்ள இடத்���ந்த ஒ� ெபரிய வடட்ேமைஜ�ன்
ேமல் ைவக்கச ்ெசய்தார.் ேசைஷயர ்எங்ேகா ெவளி�ல்
ெசன்��ந்தார.் ெசட�்யார ் ஒ� �ண்�க் கா�தத்ைத
எ�த்�, 'என் ேவைலக்�, நான் ��ப்�டட்வைர இங்ேக
அைழத்� வந்��க்�ேறன். நீங்கள் இவ்�டம் வந்�
ேநரில் பரீைஷ ெசய்� நான் அவைரப் பற்�ச ்ெசான்ன�
உண்ைமதானா என்பைதத் ெதரிந்�ெகாள்ளலாம்' என்�
எ��, ஓர ் உைற�ல் ேபாட�்க் காேலஜ்
ஆ�ரியரக்ளா�ய ஆர.் �. �நிவாைஸயர்



�த�யவரக்ளிடம் காட�்வ�ம்ப� ஒ�வைர
அ�ப்�னார.் அவற்ைறெயல்லாம் கவனித்த எனக்�,
ெசட�்யார ் ஏேதா ஒ� ெபரிய சைப �டட் ஏற்பா�
ெசய்வதாகத் ேதாற்�ய�. 

��� ேநரத்�ல் ஆர.் �. �நிவாைஸயர ் ேவ�
ஆ�ரியரக்ள் �ல�டன் அங்� வந்� ேசரந்்தார.் �றத்ேத
ெசன்��ந்த ேசைஷய�ம் வந்��டட்ார.் வந்த�டன்
தம� ேமைஜ�ன் ேமல் உள்ள �டை்டகைளக் கவனித்�,
"இைவ என்ன?" என்� ேகடட்ார.் 

"எல்லாம் த�ழ்ப் �ஸ்தகங்கள்" என்றார ்ெசட�்யார.்
�ற�, என்ைன�ம் அ��கம் ெசய்�த்தார.் 

வந்த ஆ�ரியரக்�ள் ஒ�வர ் “த�ழ்ப் �ஸ்தகங்கள்
இவ்வள� உள்ளனவா?" என்� ேகடட்ார.் 

ெசட�் யார,் "இன்�ம் எவ்வளேவா உண்�. அச�்ல்
வராத ஏட�்ப் �ஸ்தகங்கள் ஆ�ரக்கணக்காக
இ�க்�ன்றன" என்� �� அவ�ைடய �யப்ைபப்
�ன்�ம் அ�கமாக்�னார.் 

ேவெறா�வர,் "இைவ என்ன என்ன �ஸ்தகங்கள்?
எதற்காக இவ்வள�?" என்� ேகடட்ார.் 

"கந்த�ராணம், கம்ப ராமாயணம், பாரதம், ைநடதம்
�த�ய கா�யங்க�ம், பல �ரபந்தங்க�ம், ஸ்தல
�ராணங்க�ம், நன்�ல் �த�ய இலக்கணங்க�ம்
உள்ளன. இந்தப் �ஸ்தகங்களில் யார ்யா�க்� எ� எ�
இஷ்டேமா அைதப் �ரித்� எ�த்� இவரிடம் ெகா�த்�
�ஷயத்ைத�ம், சந்தரப்்பத்ைத�ம், ெபா�ைள�ம்
ேகடட்ால் இவர ்��த்தமாக �ைடயளிப்பார.் அ���ந்�
நான் �ன்� ெசால்�ய� உண்ைமெயன்ப� �ளங்�ம்"
என்� ெசட�்யார ்ெசான்னார.் 

ஆ�ன �த்�வான் 

உடேன ெசட�்யார ் என்ைன ேநாக்�, எனக்�ப்
பண்டார சந்நி�கள் அளித்த ேயாக்�யதா பத்�ரத்ைதக்



காட�்ம்ப� ெசான்னார.் நான் எ�த்�க் ெகா�த்ேதன்
அைத அவர ் வாங்� �. ஹ�மந்தராவ் என்�ம்
ஆ�ரியரிடம் ெகா�த்�ப் ப�க்கச ் ெசான்னார.் அவர்
அவ்வாேற வா�க்கத் ெதாடங்�, "இப்பத்�ரிைக�ல்
எ�தப்பட�்�க்�ற சா�நாதய்யர ் நம� ஆ�ன
�த்�வான்" என்� வா�த்� நி�த்� மற்றவரக்�ைடய
�கங்கைளப் பாரத்்தார.் �ற்�ப்�ள்ளிேய இல்லாமல்
எ����ந்த அந்தப் பத்�ரிைக�ல் வாக்�யங்கைள
எங்� ேவண்�மானா�ம் நி�த்தலாம். �ப்�ரமணிய
ேத�கர,் "நம� ஆ�ன �த்�வான் �னாட�்�ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் ஆ� வ�ஷ காலம் இலக்கண
இலக்�யங்கைள நன்றாய் வா�த்த�மன்�" என்�
அச�்றப்ைபப் �ள்ைளயவரக்ைளச ் சாரத்்�
எ���த்��ந்தார.் ஹ�மந்தராவ் வா�த்த ேபா�,
"சா�நாதய்யர ் நம� ஆ�ன �த்�வான்" என்�
நி�த்�ய� எனக்�ப் ெபரிய அ��லத்ைத
உண்டாக்�ய�. என்ைனேய ஆ�ன �த்�வானாக
எல்ேலா�ம் எண்ணி �யப்�ற்றாரக்ள். இைதக் கவனித்த
நான், 'ஊழ்�ைன�ன் பலம் இ�' என்� எண்ணி �க�ம்
ம�ழ்ந்ேதன். 

பரைீ� 

அ ப்பால் அங்��ந்த ஒவ்ெவா�வ�ம் ஒவ்ெவா�
�ஸ்தகத்ைதக் ைக�ல் எ�த்� ைவத்�க்ெகாண்டனர.்
�த�ல் ஒ�வர ் �ர��ங்க �ைலைய என்னிடம்
�ரித்�க் ெகா�த்� ந��ல் ஒ� ெசய்�ைளக் காட�்ப்
ெபா�ள் ��ம்ப� ெசான்னார.் நான் அைத ராகத்ேதா�
வா�த்�ச ் சந்தரப்்பத்ைத �ளக்�ப் ெபா�ைள�ம்
�ரிவாகச ்ெசான்ேனன். 

அப்ேபா� �வராைமயர ் என்ற ஆ�ரியர,் "நீங்கள்
எப்ப� ேவண்�மானா�ம் இவைரப் பரீை�
ெசய்�ெகாள்�ங்கள்; என் மட�்ல் ��ப்�ேய. சங்�த
ஞானம் இவ�க்� இ�க்�ற�. பாடை்ட, கா�க்�
இனிைமயாகப் ப�க்�றார"் என்றார.் 



"ப�க்�ம்ேபாேத நிதானமாக நி�த்� அரத்்தம்
�ளங்�ம்ப� ப�க்�றார"் என்றார ்மற்ெறா�வர.் 

�ற�, சா� ேசைஷயர ் ���ைளயாடற்
�ராணத்�ல் �ல பாடல்கைள எ�த்�க் ெகா�த்தார.்
அவற்ைறத் தக்கப� ப�த்�க் காட�்ப் ெபா��ம்
ெசான்ேனன். 

நன்��ல் �க �டப்மான ேகள்�கள் �லவற்ைற
ஆர.்�. �நிவாைஸயர ் ேகடட்ார.் எல்லாவற்�ற்�ம்
��ப்�யாக �ைட அளித்ேதன். இவ்வா� ஆ�ரியர்
ஒவ்ெவா�வ�ம் தத்தமக்�த் ேதாற்�யப� ேகள்�
ேகட�்த் ��ப்��ற்றனர.் 

ெசய்�ள் இயற்றல் 

அப்பால் ெசட�்யார,் "�தனமானப் பாடல்கைள
இயற்�ம் பழக்க�ம் இவ�க்� உண்�" என்� ெசால்�,
நான் இயற்�ய பாடல்களில் �லவற்ைறச ்ெசால்�ம்ப�
�றேவ, நான் ெசான்ேனன். �நிவாஸ ஐயர,் "பாடம்
ெசால்�ம் சக்� இ�க்�றதா? என்� நாம் கவனிக்க
ேவண்�ேமெயா�யச ்ெசய்�ள் இயற்�ம் வன்ைமையப்
பற்�க் கவனிக்க ேவண்�வ�ல்ைல" என்றார.் 

"அந்தச ்சக்� இ�ந்தால் ேவண்டாம் என்�ரக்ள் ேபால்
இ�க்�றேத?" என்� ெசட�்யார ் ெசால்ல, எல்ேலா�ம்
�ரித்தாரக்ள். 

ஓர ் ஆ�ரியர,் "இப்ேபா� அப்ப�ப் பா�வாரா?"
என்� ேகடட்ார.் 

ெசட�்யார,் "ஏேத�ம் ஒ� �ஷயத்ைத எ�த்�க்
ெகா�த்தால், �ைர�ல் அைத அைமத்�ப் பா�வார"்
என்றார.் 

எந்த �ஷயத்ைதப் பற்�ப் பாடச ் ெசால்லாெமன்�
எல்ேலா�ம் ேயா�க்ைக�ல், ெசட�்யார,் "ேசைஷயர்
�ஷயமாகச ் ெசய்யலாம்" என்றார.் ேசைஷயேரா,
“ஆராவ�தன் �ஷயமாக இ�க்கட�்ம்" என்றார ். 



மற்ெறா�வர,் "ஆராவ�தன் �ஷயமாக ஒ� பைழய
பாடைலச ் ெசான்னா�ம் ெசால்� �டலாம்" என்�
ெசால்��ட�், "�நிவாைஸயர ் �ஷயமாகச்
ெசய்யலாம்" என்றார.் �நிவாைஸயர,் "இங்ேக
இ�ப்பவரக்�க்�க்ெகல்லாம் த�ழா�ரியர ் ெசட�்யார்
அவரக்ள். அவரக்ள் �ஷயமாகச ் ெசய்வ�தான்
ெபா�த்தமாக இ�க்�ம்" என்றார.் ேசைஷயர ் உடப்ட
எல்ேலா�ம் சம்ம�த்தாரக்ள். 

"கைட��ல் என்னிடேம தள்ளி �ட�்ரக்ளா? சரி.
என்ன �ஷயத்ைத அைமக்க ேவண்�ேமா அைத�ம்
ெசால்� ��ங்கள்" என்றார ்ெசட�்யார.் 

அப்ேபா� �நிவாைஸயர,் "�னாட�் �ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் நீங்கள் �த�ல் ப�த்தவர.் நான்
�ன்� ப�த்தவன். இதனால் ேஜஷ்ட கனிஷ்ட �ைற நம்
இ�வ�க்�ம் உண்�. இந்த �ைறயால் நீங்கள் இ�வைர
பாரத்்�வந்த ேவைலைய எனக்�ச ்ெசய்�க்க ேவண்�ம்.
இந்தக் க�த்ைத ைவத்� ஐந்� நி�ஷங்களில்
அ��ரக்்க� ெந�ல�யா�ரிய ��த்தம் ஒன்� இயற்�ச்
ெசால்ல ேவண்�ம்" என்� ெசான்னார.் 

நான் ெசான்ன பாடல் 

எல்ேலா�ம் ெமௗமாக இ�ந்தாரக்ள். ெசட�்யார ் என்
�கத்ைதேய பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தார.் அவர ்�கத்�ல்
கவைலக் �� படரந்்த�. நான் �ஷயத்ைத வாங்�க்
ெகாண்� மனத்�க்�ள் பாடைல அைமத்� வந்ேதன்.
ெசட�்யார ்என் ேமல் ைவத்த கண் வாங்க�ல்ைல. நான்
பா�ேவேனா மாடே்டேனா என்ற சந்ேதகம் அவ�க்�
இ�ந்த� ேபா�ம். நான்� நி�ஷங்கள் ஆ�ன. ஐந்தாவ�
நி�ஷத்�ல், 

'வாய்ந்த �கழ் பைடத்�லங்� �னாட்� 

�ந்தரநா வலவன் பாேல 

ஏய்ந்த�ழ் ஆய்ந்த�ைறக் �ைய�றநீ 



இ�கா�ம் இனி�ன் ேமய 

ஆய்ந்தவள நகரக்்�டந்ைதக் காேல�ல் 

நின்னிடெமற் களித்தல் நன்ேற 

ேவய்ந்தத�ழ் �தற்�லைமத் �யாகரா 

சப்ெபயரெ்காள் ேமன்ைம ேயாேன 

என்� �� ��த்த�தான் தாமதம். ெசட�்யார்
��த்� எ�ந் �, "என் வ�ற்�ல் பாைல வாரத்்�ைரயா!"
என்� ெசால்�க் ��கலம் அைடந்தார.் மற்றவரக்�ம்,
"சபாஷ்" என்றனர.் 

நான் பாட�்க்� ெபா�ள் ெசான்ேனன். ெசட�்யார,்
"அந்த 'வாய்ந்த' என்ற வாரத்்ைதையக் கண்�
சந்ேதாஷப்பட ேவண்�ம். இந்த அவசரத்�ல் அந்த
மா�ரி ெசால்�வதற்� ஐயா அவரக்ளிடம் ப�த்�ப்
பழ�னவரக்�க்�த்தான் ெதரி�ம். தாேன வந்� வாய்ந்த
�கைழப் பைடத்� �ளங்�ெமன்� அரத்்தம்" என்�
மற்றவரக்ைளப் பாரத்்�ச ்ெசான்னார.் 

ெபா�ள் �� ��க்ைக�ல் '�யாகராசப்
ெபயரெ்காள் ேமன்ைமேயாேன' என்பதற்� உைர
���ட�், "அந்தப் ெபய�க்� ஏற்றப� எனக்�
ேவைலைய அளித்தால்தான் உங்கள் ெபயர ்நிைலக்�ம்;
இல்லா�டட்ால் நிைலக்கா�” என்ேறன். 

"இவ்வள� �ஷயங்கைள�ம் ெபா�த்�ச்
�க்�ரத்�ல் அைமத்த� ஆசச்ரியந்தான். நான் ெசான்ன
க�த்ைத 'ஏய்ந்த த�ழாய்ந்த �ைறக்� இைய�ற' என்�
��ங்கச ் ெசால்� �ளங்க ைவத்��க்�றார"் என்�
�நிவாைஸயர ்சந்ேதாஷ�ற்றார.் 

யாவ�ம் தங்கள் தங்கள் ��ப்�ையத் ெதரி�த்�க்
ெகாண்டனர.் "சாயங்காலம் ேகாபால ராவ் அவரக்ைளப்
பாரக்்க ேவண்�ம். இங்ேகேய தங்���ங்கள். நான்
வந்� அைழத்�ப் ேபா�ேறன்" என்� ெசால்��ட�்ச்



ெசட�்யார ் தம் �� ெசன்றார.் மற்றவரக்�ம் தங்கள்
இ�ப்�டங்க�க்�ச ்ெசன்றனர.் 

அன்� ேசைஷயர ் �ட�்ேலேய ேபாஜனம்
ெசய்�ெகாண்ேடன். �ற்பகல் ஐந்� மணிக்�ச்
ெசட�்யார ்என்ைனக் ேகாபால ராவ் �ட�்ற்� அைழத்�ச்
ெசன்றார.் �ஸ்தகக் கட�்க�ம் எங்க�டன் வந்தன.
அங்ேக ேசைஷயர,் ஹ�மந்த ராவ், �நிவாைளபயர்
�த�ய ஆ�ரியரக்�ம் வந்தாரக்ள். 

ேகாபால ரா�ன் காட்� 

ேகா பால ராவ் அப்ேபா� ெமத்ைத�ல் இ�ந்தார.்
எப்ேபா�ம் �ஸ்தகங்க�டன் உறவா�ம் அப்ெபரியார்
தனிேய இ�ந்� ப�த்� இன்�ற்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பவர.்
அவைர அ�� வதற்� யாவ�ம் அஞ்�வாரக்ள். 

நாங்கள் �ேழ�ள்ள ஹா�ல் இ�ந்ேதாம்.
எல்ேலா�ம் வந்த �ஷயத்ைத எப்ப�த் ெதரி�ப்ப�
என்� ேயா�த்�க் ெகாண்��க்�ம்ேபா� ஹ�மந்த
ராவ் �ணி�டன் ேமேல ெசன்� �ஷயத்ைதத் ெதரி�த்�
வந்தார.்       

ேகாபால ராவ் வ�ைகைய நாங்கள் ஆவ�டன்
எ�ரப்ாரத்்ேதாம். ��� ேநரத்�ற்�ப் �ன் அவர்
ெமல்லப் ப�களில் இறங்� வந்தார.் பரி�த்தமான
உைட�ம், �சாலமான பாரை்வ�ம், ெநற்���ள்ள
�லக�ம் அவ�ைடய கம்�ரமான ேதாற்றத்�க்�
அங்கங்களாக இ�ந்தன. �ய்ைமேய அவர ் வ�வம்
என்�ம்ப� இ�ந்த� அக்காட�், அவைரக் கண்ட�டன்
அஞ்ச� ெசய்��ட�்ச ் ெசட�்யார,் "நான் �ன்னேம
இவ்�டத்�ல் �ஞ்ஞாபனம் ெசய்� ெகாண்டப� என்
ஸ்தானத்�ற்�க் ��ப்�டட்வைர அைழத்�
வந்��க்�ேறன். இங்ேக அவைரப் பரீ�த்�ப் பாரக்்க
ேவண்�ம்" என்றார.் அப்ேபா� அவர,் "நீங்கள் ெசால்வேத
ேபா�ம்; நான் பரீை� ெசய்ய ேவண்�ய�
அவ�ய�ல்ைல. உங்கள் வாக்ேக எனக்�ப் �ரமாணம்"
என்றார.் அப்ேபா� நான் பண்டார ஸந்நி�கள்



ெகா�த்��ந்த க�தத்ைதக் ெகா�த்ேதன். அைத அவர்
ப�த்�ப் பாரத்்தார.் அப்பால் ேசைஷயர ் ஆங்�லத்�ல்
அவேரா� ேபசத் ெதாடங்�னார.் மடத்�ன்
ெப�ைமைய�ம், �ள்ைளயவரக்ள் ெப�ைமைய�ம்,
நான் அங்ேக ப�த்தவன் என்பைத�ம், நான் அங்ேக
பாடம் ெசால்� வந்தைத�ம், காைல�ல் நிகழ்ந்த
எல்லாவற்ைற�ம் அவர ்�ரிவாக எ�த்�ச ் ெசான்னார.்
ேகாபால ராவ் என்ைன ஒ� �ைற ஏற இறங்கப்
பாரத்்தார.் 

அப்ேபா� �நிவாைஸயர ் என்ைனப் பாரத்்�,
"காைல�ல் நீங்கள் ெசய்த பாடைல இங்ேக ெசால்�க்
காட�்ங்கள்" என்றார.் எனக்� அ�
ஞாபக�ல்லாைமயால் எந்த எந்த வாரத்்ைதகள்
இ�ந்தனெவன்� ேயா�த்�க்ெகாண்��ந்ேதன். அைதச்
ெசால்லக் கால் மணிக்� ேமலா�ற்�. �நிவாைலயர,்
*காைல�ல் ஐந்� நி�ஷத்�ல் ெசால்��ட�்ரக்ேள!
இப்ேபா� ஏன் தாமதம் ஆ�ற�?" என்றார.் "ேவ� ��ய
ெசய்�ள் ெசய்யச ் ெசான்னால் உடேன
ெசால்���ேவன். அேத பாடைலச ் ெசால்லச்
ெசான்னால் பதங்கைள ஞாபகப்ப�த்�க்
ெகாண்��ந்ேதன்" என்� சமாதானம் ெசான்ேனன். 

"ெசய்�ள் எளிய நைட�ல் இ�க்�ற�. இங்���ல்
அப்ப���ப்ப�தான் உயர�் என்� ெசால்வாரக்ள்"
என்�, ேகாபால ராவ் ெசான்னார.் அப்ேபா� ஆ�ரம்
ேபரக்ள் ேசரந்்� என்ைனப் பாராட�்யைதப் ேபான்ற
சந்ேதாஷத்ைத அைடந்ேதன். 

எ�தாக் �ளவ 

அப்பால் ெசட�்யார ் தாம் ெகாண்� வந்த
�ஸ்தகங்கைளக் காட�், "எந்தப் �ஸ்தகத்ைதேய�ம்
எ�த்�க் ெகா�த்� இவைரப் பரீை� ெசய்யலாம்"
என்றார.் ேகாபால ராவ் "அவ�ய�ல்ைல " என்�
ெசால்லச ்ெசட�்யார ்�ன்�ம் வற்��த்தேவ, அவர ்ஒ�
�ஸ்தகத்ைத எ�த்�ப் �ரித்� என் ைக�ல் அளித்தார.்



அ� கம்ப ராமாயணம். அேயாத்�யா காண்டத்�ல்
மந்தைர �ழ்ச�்ப் படலத்�ன் ஆரம்பமாக இ�ந்த�. 

அப்ப��ைய �த���ந்ேத ப�த்�ப் ெபா�ள்
ெசான்ேனன். ேகடட் ேகாபால ராவ் ��ப்��ற்�ச்
ெசட�்யாைரப் பாரத்்�, "நீங்கள் ெசான்ன� சரி. நான்
ஆே��க்க இட�ல்ைல ; நீங்க�ம் மற்ற ஆ�ரியரக்�ம்
ஏேகா�த்�ச ் ெசால்வைதக் காட�்�ம் ேவ� சாட�்
என்ன ேவண்�ம்? தங்க�ைடய 'டயம்ேட�ைள' இவரிடம்
ெகா�த்� ��ங்கள். வ��ற �ங்கட�்ழைம �தல் இவர்
காேல�ல் ேவைல பாரக்்கட�்ம்" என்� ெசான்னார.்
ேநரில் ெசான்ன அந்த வாரத்்ைதகேள எனக்�க் �ைடத்த
உத்தர�. நான் �ண்ணப்பெம��ப் ேபாடாமேல
�ைடத்த உத்தர� அ�. எ�தாக் �ள�யா�ய அ�, பல
வ�ஷங்கள் ெசன்�ம் என் கா�ல் இன்�ம் ஒ�த்�க்
ெகாண்��க்�ற�.
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காேலஜி� �த� நா� அ�பவ� 
ேகா பால ராவ் என்ைன ஏற்�க்ெகாண்� ��ய

வாரத்்ைதகள் �யாகராச ெசட�்யாைரப் ேப��ைக�ல்
ஆழ்த்�ன. பல காலமாக ேயா�த்� ைவத்� �க �யன்�
பக்�வமாக என்ைனத் ��வாவ��ைற மடத்���ந்�
அைழத்� வந்தவராத�ன் தம் �யற்� ப�க்க
ேவண்�ேம என்ப�ல் அவ�க்�ம் �க்க கவைல இ�ந்�
வந்த�. எப்ப�யாவ� தாம் நிைனத்த காரியத்ைத
நிைறேவற்ற ேவண்�ம் என்ற மனத்�ண்ைம�டன் அவர்
�யன்� எண்ணியப�ேய நிைறேவற்�னார.் 

என் ேவண்�ேகாள் 

ேகா பால ராவ் எனக்� உத்தர� ெசய்தைத
ஏற்�க்ெகாண்ட நான் �க�ம் பணிவாக அவைர ேநாக்�,
"நான் இந்த ேவைலக்�ப் ��யவன். காேலஜ்
�ள்ைளக�க்�ப் பாடம் ெசால்�க் ெகா�க்�ம்
�ைறையச ் �ல நாடக்ள் என்�டனி�ந்� கற்�க்க



ேவண்�ெமன்� ெசட�்யார ் அவரக்�க்� அ�ம�
அளிக்க ேவண்�ம்" என்� ேகட�்க் ெகாண்ேடன். 

ெசட�்யார,் "இவர ் �ம்மா ெசால்�றார.்
மடத்���ந்� ெபரிய �ல்கைளப் பாடம் ெசான்ன
இவ�க்�, இங்ேக பாடம் ெசால்�வ� லட�்யமன்�.
என்ைனக் காட�்�ம் பல �ஷயங்களில் இவர ்சமரத்்தர.்
ல�ம் பாடல்கள் வைர�ல் ப�த்��க்�றார"் என்�
�ன்��வ�டன் ��னார.் 

அப்பால் எல்ேலா�ம் �ரின்�பா�டம் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� ெசன்ேறாம். நான் ��ம்பத்ைத
அைழத்� வ�ம்வைர�ல் தம்�ைடய இல்லத்�ேலேய
ேபாஜனம் ைவத்�க்ெகாள்ளலாம் என்� சா� ேசைஷயர்
��யப� அங்ேகேய தங்� வந்ேதன். அ�வைர�ல்
அன்� நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் என் ெபற்ேறாரிட�ம்
பண்டார சந்நி�களிட�ம் உ�தமாகத் ெதரி�க்�ம்ப�
என்�டன் இ�ந்த ஐயைரத் ��வாவ��ைறக்�
அ�ப்�ேனன். 

�ள்ைளயவரக்ள் நிைன� 

ம�நாள் ஞா�ற்�க்�ழைம (15-2-1880) காைல�ல்
ெசட�்யா�ைடய �ட�்க்�ப் ேபாய் அவ�டன்
ேப�க்ெகாண்��ந்ேதன். எனக்� ேவைல �ைடத்தைதப்
பற்�ய சந்ேதாஷத்ைத அவர ் பலவாறாகத்
ெதரி�த்தேதா� அவ்ேவைலக்� ேவ� பலர ் �யற்�
ெசய்தைத�ம் ெசான்னார.் என்னிடம் ப�க்�றவரக்ளில்
தக்கவரக்ள் �லர ் இ�க்�றாரக்ள். �த்�ச ் �தம்பரம்
�ள்ைள எனக்� �க்க �ரியமானவர.் அவ�க்� இந்த
ேவைலையச ்ெசய்� ைவக்கலாம் என்��ட ஒ� சமயம்
நான் நிைனத்த�ண்�. என் அ��ல் இ�க்�ம் சதா�வ
ெசட�்யார ் என்�ம் என் மாணாக்கர ் தமக்�த் ெதரிந்த
ஒ�வைர நிய�க்க ேவண்�ெமன்� ெசான்னார.்
அன்��ம் ேநேர �ரின்�பா�க்�ச ்�லர ்�ண்ணப்பம்
ெசய்� ெகாண்��ப்பதாக�ம் ெதரி�ற�. இவ்வள�
ேபரக்�க்� இைடேய உங்கைள இங்ேக அைழத்�



வந்��ட ேவண்�ெமன்ற ஞாபகேம எனக்�ப் பலமாக
இ�ந்த�. அைத எல்ேலாரிட�ம் நான்
ெவளிப்ப�த்த�ல்ைல. ராயர ்அவரக்ளிட�ம் ேவ� �ல
ஆ�ரியரக்ளிட�ேம ெதரி�த்��ந்ேதன். ஐயா அவரக்ள்
காலத்�ேலேய உங்க�க்� ஒ� ேவைல �ைடக்க
ேவண்�ம் என்ப� என் ��ப்பம். அதற்� நீங்கள்
சம்ம�க்க�ல்ைல . ஐயா�க்�ம் உங்கைளப் �ரிவ�ல்
��ப்��ல்ைல. அப்ெபா�� ேவைலக்�ப் ேபாகாமல்
இ�ந்த�ம் ஒ� �தத்�ல் நல்லதா�ற்�. இப்ேபா� ஐயா
அவரக்ள் இ�ந்தால் எல்ேலாைரக் காட�்�ம் �க்க
சந்ேதாஷத்ைத அைடவாரக்ள். அவரக்ள்
இல்லா�டட்ா�ம் ஸந்நிதானமாவ� கண்� ��ப்�
அைட�ம்ப� இ�க்�றேத என்� ஆ�தல் அைட�ேறன்.
இந்த ஸ்தானம் �க�ம் ம�ப்�ள்ள�. வர வர இதன்
ம�ப்� அ�கமா�ேமெயா�ய ஒ� நா�ம் �ைறயா�.
ஐயா�டம் ப�த்� ஐயா�ைடய அன்�க்�ப் பாத்�ரமாக
இ�ந்த நீங்கள் யாெதா� தைட�ம் இன்� இந்த நிைலக்�
வ�வதற்� அவரக்�ைடய உள்ளன்ேப காரணமா�ம்
என்� நான் உ��யாகச ் ெசால்�ேவன்" என்�
ெசட�்யார ்ெசால்� வந்தார.் 

எனக்� உடேன �ள்ைளயவரக்ள் ஞாபகம்
வந்��டட்�. �யாகராச ெசட�்யார்
��யைவெயல்லாம் உண்ைம என்பைத என் உள்ளம்
உணரந்்த�. "ஆம்; �ள்ைளயவரக்ள் இ�ந்தால் அவரக்ள்
அைட�ம் சந்ேதாஷத்�க்� எல்ைல காண ��யா�தான்"
என்� எண்ணிேனன். என் அகக்கண்ணில் தாயைனய
அப்�லவர ்ெப�மா�ைடய சாந்தம் த�ம்�ய �கத்ைதக்
கண்ேடன். 

அந்த நிைன�ேல ல�த்��ந்த என்ைனச்
ெசட�்யார ்ெதாடரந்்� ேப�ய ேபச�், �ய நிைன�க்�க்
ெகாணரந்்த�. "உலகம் �கப் ெபால்லாத�:
ஜாக்�ரைதயாக இ�ந்� நல்ல ெபயர ்வாங்க ேவண்�ம்.
நமக்�க் ெகௗரவம் உண்டாவ� ப�ப்�னாேலதான்.
அந்தப் ப�ப்ைபக் ைக�டாமல் ேமன்ேம�ம் ஆராய்ந்�
��த்� ெசய்�ெகாள்ள ேவண்�ம். காேலஜ்



�ள்ைளகளிடம் நாம் நடந்�ெகாள்�ம் �ைற
சரியானப� இ�ந்தால் அவரக்�ைடய அன்ைபப்
ெபறலாம். பாடங்கைளத் ெதளிவாகச ் ெசால்ல
ேவண்�ம். அ�க்க� நடந்த பாடங்களில் ேகள்� ேகடக்
ேவண்�ம். மற்ற ஆ�ரியரக்ளிட�ம் ஜாக்�ரைதயாகப்
பழக ேவண்�ம்" என்� அவர ் �ன்�ம் பல
ேபாதைனகைள எனக்�ச ்ெசய்தார.் 

�ற�, �ங்கட�்ழைம நல்ல ேவைள�ல்
காேலஜ�க்�ப் ேபாக ேவண்�ெமன்� எண்ணி
ேஜா�யைரக் கண்� பாரத்்தேபா� 12 மணிக்� ேமல்
நல்ல ேவைளெயன்� ெதரிந்த�. 

"நாைளக்�ப் ப�ெனான்றைர மணிக்� �த்தமாக
இ�ந்தால் நான் காேலஜ�க்�ப் ேபாய்ச ் ெசால்�
அ�ப்��ேறன். அப்ேபா� வரலாம்" என்� ெசட�்யார்
ெசால்� எனக்� �ைட ெகா�த்த�ப்�னார.் 

அன்� மாைல�ல் �க்�யமான ஆலயங்க�க்�ச்
ெசன்� ஸ்வா� தரிசனம் ெசய்� வந்ேதன். 

காேலஜ் �ரேவசம் 

�ங்கட�்ழைம பகற்ேபாஜனம் ெசய்��ட�்ச்
ேசைஷயர ் �ட�்ல் காத்��ந்ேதன். ப�ெனான்றைர
மணிக்�ச ் ெசட�்யார ் உத்தர�ப்ப� காேல���ந்�
இரண்� மாணாக்கரக்ள் என்ைன அைழக்க வந்தாரக்ள்.
நான் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் அளித்த உைடகளில்
சடை்டைய அணிந்� அதன்ேமல் �ப்படட்ாைவப்
ேபாரத்்�த் தைல�ல் சால்ைவையக் கட�்க்ெகாண்�
ெசன்ேறன். அந்தக் ேகாலத்ைத இப்ேபா� நிைனத்�ப்
பாரக்்ைக�ல் எனக்ேக �ரிப்� வ��ற�. 

காேல�ன் தாழ்வாரத்�ல் ேமைலக் ேகா���ள்ள
ஒ� �ண��ல் �யாகராச ெசட�்யா�ம், ஆர.் �.
�நிவாைசய�ம் என்ைன எ�ரப்ாரத்்� நின்� வரேவற்�
அைழத்�ச ் ெசன்றாரக்ள். நல்ல ேவைளெயன்�
��ப்�ட�்�ந்த காலம் த�ழ்ப் பாடம் இல்லாத ேவைள.



அவ்��வ�ம் எப். ஏ. இரண்டாம் வ�ப்�க்� என்ைன
அைழத்�ச ் ெசன்றனர.் அங்ேக பாடம்
நடத்�க்ெகாண்��ந்த ஹ�மந்தரா�டம் �ன்ேப, "இவர்
நல்ல ேவைள�ல் பாடம் ெசால்ல ேவண்� இ�ப்பதால்
உங்கள் மணிைய இவ�க்�க் ெகா�க்க ேவண்�ம்"
என்� ெதரி�த்� இ�ந்ததனால் நாங்கள் வ�ப்�க்�ள்
��ந்த�டன் ஹ�மந்தராவ் தம் ஆசனத்ைத �ட�்
எ�ந்� எங்கைள வரேவற்றார.் 

"இப்ப� உடக்ா�ங்கள்" என்� ேமைட�ன் ���ந்த
நாற்கா�ைய எனக்�ச ் �ட�்க்காட�்னார்
ஹ�மந்தராவ், எனக்� அவ்வள� ேபரக்�க்� �ன்னால்
அங்ேக இ�ப்பதற்�த் �ணி� உண்டாக�ல்ைல , 

என் க�த்ைத அ�ந்த ெசட�்யார,் "இ�
��வாவ��ைற மடமன்�; இந்த இடத்�ல் உடக்ார
ேவண்�ய� உங்கள் கடைம" என்� ெசால்லேவ நான்
ேபாய் நாற்கா��ல் அமரந்்ேதன். எ�ேர இ�ந்த
ெபஞ்�ல் ஹ�மந்தராவ், �நிவாைசயர,் �யாகராச
ெசட�்யார ் என்பவரக்�ம், ஓய்�ள்ள ேவ� �ல
ஆ�ரியரக்�ம் இ�ந்தனர.் அந்த வ�ப்�ல் எ�ப�
�ள்ைளக�க்� ேமல் இ�ந்தனர.் �ன் வரிைச�ல்
கவரன்்ெமன்ட ் ஸ்காலர�்ப் ெபற்ற இ�ப� �ள்ைளகள்
உடக்ாரந்்��ந்தனர.் வ�ப்���ந்த �ள்ைளகளில் பலர்
என்ைனக் காட�்�ம் �ராயத்�ல் ��ரந்்தவரக்ளாகத்
ேதாற்�னர.் 

பாடம் ஆரம்பம் 

� நாயகக் கட�ைள�ம் ேவ� ெதய்வங்கைள�ம்
மனத்�ல் �யானித்�க் ெகாண்� பாடம் ெசால்லத்
ெதாடங்�ேனன். நால�யாரில், 'இரவசச்ம்' என்�ம்
அ�காரத்ைத �த���ந்� ெசான்ேனன். 

மடத்�ல் பாடம் ெசான்ன பழக்கத்தால் எனக்�
அங்ேக ெசால்வ�ல் அசச்ேமா, ேசாரே்வா
உண்டாக�ல்ைல. �தற் ெசய்�ைளச ் சங்கராபரண
ராகத்�ல் நி�த்�ப் ப�த்ேதன். பள்ளிக்�டப்



�ள்ைளகைள ஓரள� சங்�தத்தால் வசப்ப�த்தலாம்
என்பைத அ�பவத்தால் ெதரிந்�ெகாண்ேடன். 

நான் பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�ய ெசய்�ள்
வ�மா�: 

'நம்மாேல யாவரிந் நல்�ர்ந்தார் எஞ்ஞான்�ம் 

தம்மாலாம் ஆக்கம் இலெரன்� - தம்ைம 

ம�ண்ட மனத்தார்�ன் ெசல்பேவா தா�ம் 

ெத�ண்ட அ�� னவர்' 

(இதன் ெபா�ள்: 'இந்த ஏைழகள் நம்மாேல
�ன்�க்� வ�பவரக்ள்; இவரால் தமக்ேகா, நமக்ேகா
உண்டா�ம் லாபம் ஒன்��ல்ைல' என்� தம்
ெசல்வத்ைதப் ெபரிதாக எண்ணி மயங்�ய மனத்ைத
உைடயவரக்ைளப் �ன்ெதாடரந்்� ெதளிந்த
அ��ைடயவரக்ள் ெசல்வாரக்ேளா? நல்�ரந்்தார ் -
வ�யவர.் ஆக்கம் - ��த்�, ம�ண்ட - மயங்�ய,
ெசல்பேவா - ெசல்வாரக்ேளா? ெத�ண்ட - ெதளிந்த]. 

ெபா�ள் ெசால்�ம்ேபா�, உலகத்�ல்
பணக்காரரக்ள் இ�மாப்�னால் ஏைழகைள
அவம�ப்பைத�ம், ஓர ் உத� ெசய்��டட்ால் அைதத்
தாங்கேள ெபரிதாகச ்ெசால்� அவ்�த� ெபற்றவரக்ைள
இ�வாகப் ேப�, 'இந்த உத�ைய இவரிடம் ெப�ம்ப�
நம்ைமத் ெதய்வம் ஏன் ைவத்த�!' என்� அவ்ேவைழகள்
தம்ைமத்தாேம ெநாந்� ெகாள்�ம்ப� ெசய்வ�
�த�யவற்ைற�ம் எ�த்�ைரத்ேதன். ஒ� பாடைலப்
பாடம் ெசால்�ம்ேபா�, வாரத்்ைதக்� வாரத்்ைத
மாத்�ரம் அரத்்தம் ெசால்� நி�த்�னால்
ேகடப்வரக்�ைடய மனம் அ�ல் ெபா�ந்தா�. அதனால்,
உபமானங்கைள�ம், உலக அ�பவச ் ெசய்�கைள�ம்
எ�த்�ச ் ெசால்� மாணாக்கரக்�ைடய மனத்ைதப்
பாட�்ன் ெபா��க்� இ�த்ேதன். 



ஐந்� பாடல்கள் அந்த மணி�ல் ��ந்தன. இைடேய,
யாசகம் ெசய்வதனால் உண்டா�ம் இ�ைவப் பற்� நான்
ேமற்ேகாள்கள் ெசான்னேபா� ெசட�்யார்
�ேசேலாபாக்�யானத்���ந்�, 'பல்ெலலாந் ெதரியக்
காட�்' என்�ம் ெசய்�ைள எ�த்�ச ் ெசால்�
அவ்�ஷயத்ைதப் �ன்�ம் �ளக்�னார.் 

இரண்டாவ� பாடம் மணி அ�த்த�டன் நான்
�ன்ேன ேவ� வ�ப்�ற்�ச ் ெசன்ேறன். ெசட�்யார்
�ள்ைளகைளத் தனிேய அைழத்�, நான் பாடம்
ெசான்னைதப் பற்� அவரக்�ைடய அ�ப்�ராயத்ைதக்
ேகடட்ார.் �ள்ைளகள் தங்க�க்� �க்க ��ப்�யாக
உள்ள� என்� ெதரி�த்தாரக்ள். 

"நான் �க�ம் கஷ்டப்பட�் இவைர அைழத்�
வந்��க்�ேறன். இவரிடத்�ல் மரியாைதயாக இ�ங்கள்.
என்னிடம் இ�ப்ப�ேபாலேவ இவரிட�ம்
இ�க்கேவண்�ம்" என்� ெசட�்யார ் அவரக்ைள
ேநாக்�ச ் ெசால்��ட�்ச ் �லைர இன்னார்
இன்னாெரன்� எனக்�ப் �ன்� ெதரி�த்தார.் 

அ�த்த மணி�ல் �.ஏ. �தல் வ�ப்�க்�ப் பாடம்
ெசால்லப் ேபாேனன். ெசட�்யா�ம் ேவ� �ல
ஆ�ரியரக்�ம் உடன் வந்தாரக்ள். ேசைஷயர்
��ப்பத்�ன்ப� ஸம்ஸ்��த பண்�தரா�ய
ெப�கவாழ்ந்தான் ரங்காசாரியா�ம் வந்தார.் அங்ேக
இராமாயணத்�ல் அக�ைகப் படலம் பாடம் ெசால்லத்
ெதாடங்�ேனன். �தற் பாடை்டச ் சகானா ராகத்�ல்
ப�த்��ட�்ப் ெபா�ள் ெசால்லலாேனன். 

நான் பாடம் ெசால்�ம்ேபாெதல்லாம் �ள்ைளகள்
என்ைனேய பாரத்்�க் கவனித்� வந்தாரக்ள்.
ெசட�்யாேரா, அவரக்ளில் ஒவ்ெவா�வர ் �கத்ைத�ம்
பாரத்்� வந்தார.் எல்ேலா�ைடய �கத்��ம்
��ப்��ன் அைடயாளம் இ�ந்தைத அவர ் உணரந்்�
தா�ம் ��ப்��ற்றார.் இவ்வா� இ�ந்த சமயத்�ல்
நான் ெசான்ன ஒ� �ஷயத்ைத ரங்காசச்ாரியார ்எ�ந்�



ஆடே்ச�த்தார.் நான் சமாதானம் ெசால்லத்
ெதாடங்�ைக�ல் ெசட�்யார ் எ�ந்� �க �ைரந்�
அவரிடம் ெசன்� அஞ்ச� ெசய்�, "ஸ்வா�கள் இந்த
சமயம் ஒன்�ம் ��வாய் மலரந்்த�ளக் �டா�. இவர்
�ள்ைளக�க்�ப் ெபா�ள் �ளங்கச ் ெசால்��றாரா
என்பைத மட�்ம் கவனித்தால் ேபா�ம். ஆடே்சபம்
பண்ணக்��ய சமயம் அல்ல இ�. இவேரா �� �ள்ைள.
நீங்கேளா �ராயம் ��ரந்்தவரக்ள். ஸம்ஸ்��த
பாரங்கதர ்ஏேத�ம் தவ��டட்ால் என்�ைடய இஷ்டம்
�ரத்்�யாகா�. ��த்த�ள ேவண்�ம்" என்� ெசால்�
�ண்�ம் தம் இடத்�ல் ேபாய் அமரந்்தார.் மற்ற
இடங்களில் ெசட�்யார ் ைதரியமாகப் ேப�ப் �றைர
அடக்�வைதக் கண்��ந்த நான் அப்ேபா� காேல��ம்
அப்ப�ச ் ெசய்வ�ல் அவர ் �ன்வாங்கார ் என்பைத
உணரந்்ேதன். 

ேமேல பாடம் நடந்த�. 'ைவ�ந்தத்�ற்�ச ் ெசன்ற
�த்யாதரப் ெபண்மணி ஒ�த்� ��மகைளத் ேதாத்�ரம்
ெசய்� பாட அத்ேத� ம�ழ்ந்� ஒ� மாைலையக்
ெகா�க்க அதைன வாங்� அந்தப் ெபண்மணி தன்
யா�ற்�ச ் �ட�்னாள்' என்ற ெசய்� அக�ைகப்
படலத்�ல் வ��ற�; 

'அன்ன மாைலைய யா�ைடப் �ணித்�' 

என்� ஒ� பாடல் ெதாடங்��ற�. அதற்� நான்
அரத்்தம் ெசால்�ம்ேபா� இைடேய ெசட�்யார,் "இந்தக்
காலத்�ப் �ள்ைளகளானால் பக்கத்��ள்ள தங்கள்
நா�ன் க�த்�ல் அைத மாட�்வாரக்ள்" என்றார.்
யாவ�ம் ெகால்ெலன்� �ரித்தனர.் 

�ற்பகல் நிகழ்ச�்கள் 

அ ந்த மணி ��ந்த�. இைட ேநரத்�ேல ஆகாரம்
ெசய்��ட�் வந்ேதன். �ற்பக�ல், எப். ஏ. �தல்
வ�ப்�க்�ச ்ெசன்ேறாம். அங்ேக 80 �ள்ைளக�க்� ேமல்
இ�ந்தாரக்ள், நன்�ல் எ�த்�யல் ஆரம்பமா�ற்�.
�தல் �த்�ரத்ைத நான் ெசால்��ட�், "ேமேல �ல



�த்�ரங்கைள நீங்கேள ெசால்� அந்த �ைறைய
எனக்�க் கற்�க்க ேவண்�ம்" என்� ெசட�்யாைர
ேவண்�க்ெகாண்ேடன். அவர ் அப்ப�ேய ெசால்�க்
ேகள்�க�ம் ேகடட்ார.் எனக்�ப் பல �ஷயங்கள்
அப்ேபா� ெதரிந்தன. 

�ற�, �. ஏ. இரண்டாவ� வ�ப்�க்�ச ்ெசன்ேறாம்.
அந்த வ�ப்�ல் இ�ந்தவரக்ள் ெசட�்யாரிடம் �ன்�
வ�ஷங்கள் பாடம் ேகடட்வரக்ள். அந்த வ�ஷம்
பரீை�க்�ப் ேபாகேவண்�யவரக்ள். ��க்ேகாடை்ட�ல்
�ரின்�பாலாக இ�ந்த எஸ். ராதா��ஷ்ண ஐயர,்
ேகாயம்�த்�ரில் �றந்த வக்�லாக �ளங்�ய
பால��ஷ்ைணயர,் ��ெநல்ேவ� �ந்� காேல�ல்
ஆ�ரியராக இ�ந்த �தாராைமயர ்�த�ய பன்னிரண்�
ேபரக்ள் அவ்வ�ப்�ல் இ�ந்தாரக்ள். 

கம்ப ராமாயணத்�ல் நாட�்ப் படலம் பாடமாக
இ�ந்த�. 

'வாங்க�ம்பாத நான்�ம் 

வ�த்தவான் �� ெயன்பான்' 

என்ற பாடைலச ் ெசால்�ப் ெபா�ள் ���ட�்,
இலக்கணக் ேகள்�கள் ேகடக்லாேனன். 

ஒ� மாணாக்கைர, " 'வாங்க�ம் பாத' என்ப��ள்ள
'அ�ம்பாதம்' என்ப� என்ன சந்�?" என்� ேகடே்டன்.
அவர,் "ெபயெரசச்ம்" என்றார.் பண்�த் ெதாைகயா�ய
அைதப் ெபயெரசச்ெமன்� �ைழயாகச ் ெசால்லேவ,
அங்��ந்த ெசட�்யார ் உடேன தைல�ல் அ�த்�க்
ெகாண்�, "என்ன ெசால்�க் ெகா�த்தா�ம் �ல ேப�க்�
வ��ற�ல்ைல. �ன்� வ�ஷம் என்னிடம் பாடம்
ேகடட்வன் இப்ப�ச ் ெசான்னால் எனக்கல்லவா
அவமானம்?" என்� அந்த மாணாக்கைர ேநாக்�ச்
ெசால்��ட�் என்ைனப் பாரத்்�, "தள்ளாத வய�ல் நான்
எவ்வள� ெசால்ல ேவண்�ேமா அவ்வள� ெசால்லாமல்
இ�ந்��ப்ேபன். அதனால்தான் ேவைலைய �ட�்



நீங்��ேறன். நீங்கள் நன்றாய்ச ்ெசால்�க் ெகா�ங்கள்"
என்றார.் 

ேமேல நான் பாடம் ெசான்ேனன். மணி அ�த்த�.
உடேன நாங்கள் காேலைஜ �ட�்ப் �றப்படே்டாம். 

�தல் நாளா�ய அன்ேற எனக்�, 'நம் ேவைலைய
நன்றாகச ் ெசய்யலாம்' என்ற ைதரியம் �றந்த�.
�ள்ைளக�க்�ம், மற்ற ஆ�ரியரக்�க்�ம்,
எல்ேலா�க்�ம் ேமலாகத் �யாகராச ெசட�்யா�க்�ம்
நான் அந்தப் பத�க்� ஏற்றவெனன்ற ��ப்�
உண்டா�ற்�. 
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என�� உ�டான ஊ�க� 
இ ரண்டாம் நாள் (17-02-1880) நான் வழக்கப்ப�

காேலஜ�க்�ச ் ெசன்� பாடங்கைள நடத்�ேனன்.
�யாகராச ெசட�்யார ் அன்� �ன்� மணிக்� ேமல்
வந்� நான் பாடம் ெசால்வைதக் கவனித்�க்
ெகாண்��ந்தார.் �ன்ேற �க்கால் மணிக்� ேமல்,
�நிவாைஸயர ் ெசட�்யாரிடம் வந்�, "இன்� நான்�
மணிக்� ேமல் த�ழ்ப் பாடம் எந்த வ�ப்�ற்�? என்�
ராயர ் ேகடட்ார.் அந்த வ�ப்�ற்� அவர ் ஒ� ேவைள
வரலாம். ஜாக்�ரைதயாகப் பாடம் ெசால்லச ் ெசால்லச்
ெசால்�ங்கள்" என்� ��ச ் ெசன்றார.் வ�ப்�
�டட்�டன் ெசட�்யார ்என்னிடம் இைதச ்ெசான்னதன்�,
"ராயைரக் கண்� பயந்� ஏதாவ� உள��டாமல்
ஜாக்�ரைதயாகச ் ெசால்�ங்கள். நாங்கெளல்லாம்
��ப்� அைடவ� �க்�யமன்�. அவ�ைடய
��ப்�தான் �க்�யம். அவ�க்� நல்ல
அ�ப்�ராயத்ைத உண்டாக்க ேவண்�ம்" என்�
எசச்ரிக்ைக ெசய்தார.் 

ேகாபால ராவ் வர� 



�. ஏ. இரண்டாவ� வ�ப்�க்�ள் நான் ெசன்ேறன்.
ெசட�்யா�ம் உடன் வந்தார.் அங்ேக 'நன்�ல்' பாடம்
நடத்தத் ெதாடங்�ேனன். ெபயரிய�ல், 'ஒன்ேற
���ைணத் தன்பா ேலற்�ம்' என்�ம் �த்�ரத்ைதச்
ெசால்� வந்ேதன். அப்ெபா�� ஒ� ேசவகன் நாற்கா�
ஒன்ைற எ�த்�வந்� என் பக்கத்�ல் ேபாடட்ான். அ�த்த
நி�ஷம் ேகாபால ராவ் வந்தார.் உடேன எ�ந்� அஞ்ச�
ெசய்ேதன். "நீங்கள் �ம்மா இ�ந்� பாடத்ைத
நடத்�ங்கள்" என்� ெசால்��ட�் அவர ் அந்த
நாற்கா��ல் அமரந்்தார.் நான் �த்�ரத்�ற்� உைர�ம்
உதாரணங்க�ம் ெசால்��ட�்க் ேகள்�கள் ேகடே்டன்.
ராயர ் ஒ� மாணாக்கரிட��ந்� ஒ� நன்�ல்
�ஸ்தகத்ைத வாங்�க் ைக�ல் ைவத்�க்ெகாண்�
கவனித்� வந்தார.் 

அவர ் அங்ேக இ�ந்த�ல் எனக்�ச ் ���ம்
அைதரியம் ஏற்பட�ல்ைல. ஊக்கத்�டேன ெசால்�
வந்ேதன். அவர ்நன்�ைல நன்றாகக் கற்றவர ்என்பைதத்
�யாகராச ெசட�்யார ் என்னிடம் �ன்ேப
ெசால்���ந்தார.் அதனால் எனக்�ப் �ன்�ம்
ைதரியேம �றந்த�. நன்�ைல இளைம ெதாடங்�ேய
நான் ப�த்�ப் பலவைகயாக ஆராய்ந்� �ந்�த்�
ஒ�ங்�ப�த்� ஞாபகத்�ல் ைவத்��ந்ததால் அதைனப்
பாடம் ெசால்வ� எனக்� �க�ம் சாதாரணமாக
இ�ந்த�. நான் �ன்�ம் �ன்��ள்ள ெசய்�கேளா�
இையந்� �ஷயங்கைள �ளக்�ேனன். �ல் �ற்�ம்
ப�த்த ராயர,் அவற்���ந்� என் ப�ற்�ைய உணரந்்�
��ப்�யைடயக் ��ம் என்ற நம்�க்ைகேயா� நான்
பாடம் ெசான்ேனன். 

மற்றச ்சமயங்களில் இைடேய ஏதாவ� ெசால்��ம்
ேகள்� ேகட�்ம் வந்த ெசட�்யார,் அப்ெபா�� ஒன்�ம்
ேபசாமல் எல்லாவற்ைற�ம் கவனித்�க்
ெகாண்��ந்தார.் ராயர ் �கத்�ல் ஏற்ப�ம் ��ப்�-
ெவ�ப்�க் ��ப்�க்களினால் அவர� அ�ப்�ராயத்ைத
அ�ய �யன்றார.் 



ஆனால், ேகாபல ராவ் �கத்�ல் ��ய ��ப்�
ஒன்ைற�ம் அவர ்காண�ல்ைல. எப்ெபா��ம் உள்ள�
ேபான்ற மலரச்�் இ�ந்த�. தம்�ைடய ��ப்�-
ெவ�ப்�கைள அவ்வப்ேபா� ெவளிப்ப�த்�ம் இயல்�
உைடயர ் அல்லர ் அவர.் கம்�ரமான தன்ைம�னர.்
அவ�ைடய அ�ப்�ராயத்ைத எளி�ல் யாவ�ம்
அ�ந்�ெகாள்ள ��யா�. ெசட�்யார ் ஒ� ��ப்�ம்
அ�யாதவரா�ச ்சங்கடப்பட�்க்ெகாண்ேட இ�ந்தார.் 

ெசட்�யாரின் ஆவல் 

மணி, ஐந்� அ�த்த�. ேகாபால ராவ், தம் ைக�ல்
உள்ள �ஸ்தகத்ைத உரிய மாணாக்கரிடம்
ெகா�த்��ட�் எ�ந்தார.் நா�ம் ெசட�்யா�ம் எ�ந்�
நின்ேறாம். ேகாபால ராவ் உள்ளத்�ல் எவ்வைகயான
க�த்� உண்டா�ற்� என்பைத அ�ய எனக்�ம் ஆவல்
அ�கமாகேவ இ�ந்த�. அைத எவ்வா�
ெதரிந்�ெகாள்வ�? 

அவ்வ�ப்�ல் ப�த்�க் ெகாண்��ந்த
��ஷ்ைணயர ் என்�ம் மாணாக்கர ் அப்ேபா�
��ெரன்� எ�ந்� ராயைர ேநாக்�, "ஒ� �ஞ்ஞாபனம்;
மாணாக்கரக்ளா�ய நாங்கெளல்லா�ம்
'ெசட�்யாரவரக்ள் ேவைலைய �ட�்
�ல�க்ெகாள்�றாரக்ேள; இனி என்ன ெசய்ேவாம்?'
என்ற கவைல�ல் ேநற்� வைர�ல் �ழ்���ந்ேதாம்.
இப்ேபா� அந்தக் கவைல நீங்��டட்�. ெசட�்யார்
அவரக்ள் தாம் இ�ந்த ஸ்தானத்�க்�த் தக்கவரக்ைளேய
அைழத்� வந்� அளித்� எங்கள் பயத்ைதப்
ேபாக்��டட்ாரக்ள்" என்� ெசான்னார.் 

அவர ் அவ்வள� ைதரியமாகப் ேப�ய� ��த்�
�யந்� அவைரப் பாரத்்ேதன். ெசட�்யாரின் கண்க�ம்
அன்�டன் அவைர ேநாக்�ன. ராயேரா அவைரத்
��ம்�ப் பாரத்்�ப் �ன்��வல் ெசய்� �றப்படட்ார.்
நாங்க�ம் �றப்படே்டாம். 



ராயர ் அவரக்�க்� நான் பாடம் ெசான்ன
�ஷயத்�ல் என்ன அ�ப்�ராயம் ஏற்பட�்�க்கலாம்
என்ற ேகள்�ையக் காேலஜ் ஆ�ரியரக்ள் எல்ேலாரி
ட�ம் ெசட�்யார ்ேகடட்ார.் 

"நல்ல அ�ப்�ராயமாகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம்"
என்� �லர ் ெசான்னாரக்ள். ராயேரா� ெந�ங்�ப்
பழ�ம் ேசைஷயர ் �த�ேயார,் "�ள்ைளக�க்�
�ளங்�ம்ப� ெசால்�றார ்என்பேத அவர ்அ�ப்�ராயம்
என்� ெதரி�ற�" என்றாரக்ள். 

ெசட�்யார ் என்ைனப் பாரத்்�, "ராயர ் இப்ப�ேய
அ�க்க� வந்� கவனிக்கக்��ம். எப்ெபா�� வந்�
கவனித்தா�ம் அைத என்னிடம் ெசால்ல ேவண்�ம்"
என்றார.் 

மடத்� நிகழ்ச�்கள் 

அந்த வாரம் ��வ�ம் உத்ஸாகத்ேதா� என்
கடைமையச ் ெசய்� வந்ேதன். நாள்ேதா�ம்
காைல��ம் மாைல��ம் ெசட�்யார ் �ட�்ற்�ச்
ெசன்� அவேரா� ேப� வ�ேவன். அன்றன்�
நைடெபற்றவற்ைற அவரிடம் ெதரி�ப்ேபன். 

��வாவ��ைற���ந்� ஒவ்ெவா� நா�ம்
யாேர�ம் வந்� என்ைனக் கண்� நிகழ்ந்தவற்ைறத்
ெதரிந்�ெகாண்� ெசல்வர.் அங்ேக மடத்�ல்
என்னிடத்�ல் ப�த்தவரா�ய ெதய்வ�காமணி ஐயர்
என்பவர ் �ல நாடக்ள் வந்� ெசய்�கள்
ெதரிந்�ெகாண்� ெசன்றார.் அவர ் �லமாகச்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் என்ைனப் பற்� அங்ேக
வ�பவரக்ளிடம் சந்ேதாஷத்ேதா� ேப� வ�வதாக
அ�ந்ேதன். 

�ம்பேகாணத்���ந்� யார ் ேபானா�ம் ேத�கர்
என்ைனப் பற்� �சாரிப்பார.் காேல�ல் ப�த்� வந்த
�ள்ைளகளின் தந்ைதயாேரா உற�னரக்ேளா
மடத்�க்�ப் ேபாவாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் �ட�்ப்



�ள்ைளகள் காேல�ல் ப�ப்பதாக�ம் என்ைனப் பற்�த்
��ப்�யாகச ் ெசால்வதாக�ம் ெதரி�ப்பாரக்ள். ேகடட்
ேத�கர ் ம�ழ்ச�்யைடவார.் த��ல் அன்�ம், என்பால்
அ�மான�ம் உள்ள பலர ் காேல�ல் பாடம்
நடக்�ம்ேபா� �றத்ேத நின்� நான் பாடம் ெசால்வைதக்
ேகட�்�ந்� நான் ெவளிேய வந்த�டன் தங்கள்
��ப்�ையத் ெதரி�ப்பாரக்ள். இவ்வள�ம் ேசரந்்�,
'நாம் ஒ� ��ய ேவைலைய ேமற்ெகாண்��க்�ேறாேம;
எப்ப� நிரவ்�க்கப் ேபா�ேறாம்!' என்ற கவைல எனக்�
இம்�யள�ம் இல்லாதப� ெசய்��டட்ன. 

��வாவ��ைற மடத்�ல் நான் சந்ேதாஷமாகப்
பாடம் ெசால்�க் ெகாண்��ந்ேதன். அங்ேக நான்
அைடந்த இன்பம் ஒ� வைக. �ம்பேகாணம் காேல�ல்
நான் அைடந்த இன்பம் ேவ� வைக. இரண்�
இடங்களி�ம் கட�்ப்பாட�்க்� அடங்� நடக்�ம் நிைல
இ�ப்��ம், மடத்�ல் பல �ஷயங்கள் ஒன்ேறாெடான்�
இைணந்��ந்தைமயால், சம்�ரதாயம், மடத்�
நிரவ்ாகம் �த�யவற்�னிைடேய த�ழ்க் கல்��ன்
ெதாடர�் மாத்�ரம் உைடயவனாக நான் இ�ந்ேதன்.
�ப்�ரமணிய ேத�க�ம் பல �ைறகளில் தம்
கவனத்ைதச ் ெச�த்த ேவண்�யவராக இ�ந்தார.்
காேல�ேலா கல்�ையயன்� ேவ� �ஷயங்க�க்�
இட�ல்ைல. எவ்வள� ெபரிய �ஷயமாக இ�ந்தா�ம்
கல்�க்� இைட�� என்பைத அங்ேக காண ��யா�.
ஆகேவ, மடத்�ல் மற்றக் காரியங்களில்
ஈ�படட்வரக்ேளா� கல்� ஒன்ைறேய எண்ணி வாழ்ந்த
எனக்� எல்லாம் கல்�மயமாக உள்ள காேல�ல்
வைரயைறயான காலம், வைரயைறயான ேவைல,
வைரயைறயான பாடம் இவற்�ன் �ைண�டன் பாடம்
ெசால்வ� �ைளயாடட்ாகேவ இ�ந்த�. �ைளயாட�்ல்
அ�க இன்பம் உண்டாவ� இயல்�தாேன? 

��வாவ��ைறக்�ச ்ெசன்ற� 

இந்த இன்ப வாழ்ைவப்பற்� என் தாய்-
தந்ைதய�க்�ம் �ப்�ரமணிய ேத�க�க்�ம் ெசால்ல



ேவண்�ெமன்� நான் ��த்�க் ெகாண்��ந்ேதன். அந்த
வாரம் ெவள்ளிக்�ழைம காேலஜ் �டட்�டேன
ேபா��ப்ேபன்; அந்த ேவைள�ல் �ைக வண்��ல்ைல .
அதனால் ம�நாள் சனிக்�ழைம பகல் வண்��ல்
�றப்பட�்த் ��வாவ��ைறைய அைடந்� ேநேர
�ட�்ற்�ச ் ெசன்ேறன். என்�ைடய வரைவ எல்ேலா�ம்
எ�ரப்ாரத்்��ந்தாரக்ள். �ட�் வாச�ல் என் தாயார ்ஒ�
தாம்பாளத்�ல் மஞ்சள் நீைர ைவத்�க்ெகாண்�
காத்��ந்தார.் என்ைனக் கண்ட�டன் ஆரத்� �ற்�,
"உள்ேள வா, அப்பா" என்� அன்�டன் அைழத்தார.் 

என் தாய்-தந்ைதயர ் என்ைன ஆ�ரம் ேகள்�கள்
ேகடட்னர.் நான் ப�ல் ெசான்னவாேற ஸ்நானத்ைத�ம்
ேபாஜனத்ைத�ம் ��த்�க்ெகாண்ேடன்.
ேவைலையப்பற்� அவரக்�க்� ஒ�வா� ெசால்��ட�்
மடத்�ற்� �ைரந்� ெசன்ேறன். அப்ெபா�� ��ந்த
�கமலரச்�்ேயா� �ல அன்பரக்�டன் ஒ�க்கத்�ல்
ஆ�னத்தைலவர ்�ற்��ந்தார.் நான் ேபாய்க் கண்ேடன்.
இ�வ�க்�ம் உண்டான ஆனந்தம் இப்ப�ெயன்�
எ�த்�ச ்ெசால்வ� அரி�. 

ேத�கர� ��ப்� 

"உ ம்ைமப் பற்�ேய ேப�க் ெகாண்��க்�ேறாம்.
எப்ப��ம் நீர ்ஒ� தைட��ன்� ேவைலையப் ெபற்�க்
ெகாள்�ெரன்�ம், உபாத்�யாயரக்�ம் �ள்ைளக�ம் நீர்
பாடம் ெசால்வ�ல் சந்ேதாஷப்ப�வாரக்ள் என்�ம் நாம்
எ�ரப்ாரத்்த�ண்�. அந்தப்ப�ேய ஜயமைடந்� நல்ல
ெபயர ்வாங்� வந்தைதப் பற்� �க்க சந்ேதாஷம்" என்�
அவர ்ெசால்�ய வாரத்்ைதகள் என் கா�ல் அ�தம்ேபால்
��ந்தன. ஒ� வார காலமாக அவர� இன்ெமா�கைளக்
ேகளாமல் ப�த்��ந்த என் ெச�கள் ��ப்�
அைடந்தன. 

அந்த வாரத்்ைதகளி�ேட த�ம்�ய அன்ைப மாந்�
நிைறந்த உள்ளத்ேதா� இ�ந்த எனக்� உடேன �ைட
ெசால்ல இயல�ல்ைல . �ல நி�ஷங்கள் க�த்�,



"எல்லாம் ஸந்நிதானத்�ன் ேபரன்ேப" என்�
ெசால்��ட�் நான் இயற்� ைவத்��ந்த �ன்வ�ம்
ெசய்�ைளச ்ெசான்ேனன்: 

'அற்றாரக்்�த் தாயைனய �ைறைச�ற்�ப்
�ரமணிய 

அமலன் றன்பால் 

கற்றாரக்்�க் �ைற�ளேதா மற்றவன்றன்
���கத்ைதக் 

கண்ணிற் காணப் 

ெபற்றாரக்்�த் �ய�ளேதா �ைரப்ப�க
�னிக்�மவன் 

ெபயைர வாயால் 

ெசாற்றாரக்்�த் �ய�ளேதா ��ம்���
னாவலரக்ாள் 

ெசால்��ேர 

(ெசாற்றாரக்்� = ெசால்�பவரக்�க்�). 

இசெ்சய்�ள் என் உள்ள ம�ழ்ச�்���ந்�
எ�ந்தெதன்பைதத் ேத�கர ் உணரந்்� ெகாண்டார.்
�ற�, ஒவ்ெவா� �ஷயமாக �சாரித்� வந்தார.் நான்
ெசால்லச ்ெசால்ல அவர ்��ைமகைளக் ேகடப்வர ்ேபால
ம�ழ்ச�்யைடந்தார.் 

அன்பரக்ள� �யப்�! 

சனிக்�ழைம�ம் ஞா�ற்�க்�ழைம�ம் அங்ேக
தங்�த் ேத�க�ைடய ஸல்லாபத்�ல் ஒன்���ந்ேதன்.
�ன்னப் பண்டார ஸந்நி�யா�ய நமச�்வாய
ேத�கரிட�ம் �ஷயங்கைளத் ெதரி�த்ேதன். மடத்�ல்
உள்ள அன்பரக்ள் யாவ�ம் என்ைனச ் �ற்�ச ் �ழ்ந்�
ஆவ�டன் காேலஜ் �ஷயங்கைள �சாரித்தாரக்ள்.
காேல�ன் ெப�ைமைய�ம், �றத்ேதாற்றத்ைத�ம்



அ�ந்த அவரக்ள் ேகாபால ரா�ன் ெப�ந்தன்ைம,
ஆ�ரியரக்ளின் த��, மாணாக்கரக்ளின் இயல்�,
வ�ப்�க்களின் ஒ�ங்�, அங்�ள்ள ெசௗகரியமான
ஏற்பா�கள் இவற்ைறெயல்லாம் ேகட�்க் ேகட�்
ஆசச்ரியத்�ல் �ழ்�னர.் ஏேதா ஒ� ��ய ேதசத்�க்�ப்
ேபாய் வந்தவனிடம் ��ைமகைளத் ெதரிந்�ெகாள்வ�ல்
ஜனங்கள் எவ்வள� ேவகமாக இ�ப்பாரக்ேளா அப்ப�ேய
இ�ந்தாரக்ள் அவரக்ள். 

இரண்� �னங்கள் ேபானேத ெதரிய�ல்ைல.
�ங்கட�்ழைம ��ந்த�டன் �தல் வண்��ல் ஏ�க்
�ம்பேகாணம் ேபாய்ச ்ேசரந்்ேதன். 
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ேகாபால ராவ�� க�ைண 
�ங்கட�்ழைம பாடம் ெசான்ேனன்.

ெசவ்வாய்க்�ழைம காைல�ல் இரண்டாவ� மணி எப்.
ஏ. இரண்டாவ� வ�ப்�ல் நால�யார ் பாடம் நடத்தத்
ெதாடங்�ேனன். அப்ேபா� காேலைஜப் பாரக்்க வந்த ஓர்
உத்�ேயாகஸ்த�க்� அங்கங்ேக உள்ள வ�ப்�க்கைளக்
காட�்க்ெகாண்� வந்த ேகாபால ராவ், நான் இ�ந்த
அைறக்�ள் அவ�டன் வந்தார.் 

அவரக்ைளக் கண்ட�டன் எ�ந்த என்ைனக் ேகாபால
ராவ் ைகயமரத்்��ட�் இரண்� நாற்கா�கைளக்
ெகாணரந்்� ேபாடச ் ெசய்� ஒன்�ல் அவைர இ�க்கச்
ெசால்�த் தாம் மற்ெறான்�ல் அமரந்்தார.் அைதப்
பாரத்்தேபா� அவர ் ெந�ேநரம் அவ்வ�ப்�ல் இ�ந்�
பாடத்ைதக் கவனிக்கக் ��ெமன்� ேதாற்�ய�. 

நான் பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன். ேகாபால
ரா�ம் அவர ் நண்ப�ம் கவனித்� வந்தனர.் நான்
அப்ேபா� பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�ய பாடல் �க�ம்
ரஸமான�. "நமக்�ச ் சக்� இ�க்�ம்ெபா�ேத
தரம்த்ைதப் பண்ண ேவண்�ம். �ற� ெசய்யலாெமன்�
நிைனத்தால் அதற்�க் காலம் வராமேல ேபாய்��ம்"



என்ற க�த்ைத�ைடய� அ�. அதன் உடெ்பா�ைள
�ளக்�வதற்காக ஒ� கைதையச ்ெசான்ேனன். 

நான் ெசான்ன கைத 

"ஒ � மனிதன் தன் வாழ்நாளில் நன்றாகச்
சம்பா�த்தான். தனக்� ேவண்�ய ெசௗகரியங்கைளச்
ெசய்�ெகாண்டான். தரம் �ந்தைன மாத்�ரம் அவ�க்�
உண்டாக�ல்ைல. 

"அவ�க்� வய� ��ரந்்� வந்த�. அவ�ைடய
�மாரரக்ெளல்லாம் தைல எ�த்தாரக்ள். ஏதாவ�
�ைடத்த ெபா�ைளப் பத்�ரமாகச ் ேச�த்� ைவக்க
அந்தக் காலத்�ல் தக்க வ� இல்ைல . அதனால் அவன்
தனக்�க் �ைடத்தைத ஒ� �ணி�ல் ��ந்�
எங்ேகயாவ� �ைதத்� ைவப்பான். �ல காலத்�க்�ப்
�ற� அந்தக் �ழவ�க்� ேநா�ண்டா� மரணாவஸ்ைத
ஏற்படட்�. அப்ெபா�� அவனால் ேபச ��ய�ல்ைல .
அ��ல் அவ�ைடய �ள்ைளக�ம் உற�னரக்�ம்
����ந்தனர.் ஒவ்ெவா�வ�ம் அவ�ைடய கைட�
��ப்பத்ைத நிைறேவற்ற ேவண்�ெமன்ற
எண்ணத்�னால் என்ன ேவண்�ம்?' என்�
ேகடக்லா�னர.் 

"�ழவன் யம�டன் ேபாரா�க் ெகாண்��ந்த அந்தச்
சமயத்�ல் அவ�ைடய நண்பன் ஒ�வன், �ழவனின்
பணத்ைதத் தரம்த்�ல் ெசல�டாமல் இ�ந்தைதக்
கண்�த்�த் தரம்ம் ெசய்ய ேவண்�ெமன்�
இ�த்�ைரத்� வந்தான். அவன் வாரத்்ைதகளால்
�ழவ�க்�த் தரம்ம் ெசய்ய ேவண்�ெமன்ற எண்ணம்
ேதான்�ய�. தான் எங்ேகேயா �வரில் ஓரிடத்�ல்
�ைதத்� ைவத்��ந்த �� ெபான் ��ப்�ன் ஞாபகம்
அவ�க்� வந்த�. அைத எ�த்�த் தக்கப� த�மம்
ெசய்ய ேவண்�ெமன்ற க�த்��ந்�ம், அப்ப�ச ்ெசய்�ம்
நிைல�ல் அவன் அப்ேபா� இல்ைல. தன� எண்ணத்ைத
ெவளிப்பைடயாகச ்ெசால்ல�ம் ��யாமல் அவன் வாய்
அைடத்��டட்�. 



அந்தச ் சமயத்�ல் ேவ� என்ன ெசய்ய ���ம்?
எப்ப�யாவ� தன் க�த்ைத மற்றவரக்�க்�த்
ெதரி�த்��ட ேவண்�ெமன்ற ஆவல் அவ�க்�
அ�கரித்� வந்த�. �க�ம் கஷ்டப்பட�் 'இவ்வள�
ெபரிய ெபான் ��ச�்' என்பைதத் ெதரி�ப்பதற்காகத்
தன் ைக�னால் �வைரக் ��ப்�ட�் ஜாைட
காட�்னான். ஆனா�ம் பக்கத்�ல் இ�ந்தவரக்�க்�
அவன் க�த்� �ளங்கேவ இல்ைல. 'ஐேயா! எைதேயா
ேகட�்றாேர! இந்தச ் சமயத்�ல் இன்ன�
ேகட�்றாெரன்� ெதரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைலேய!'
என்� �லர ்இரங்� அ�தனர.் 

அப்ேபா� அவ�ைடய �மாரன் ஒ�வன், 'ெதரிந்�
�டட்�:இவ�க்�ப் �ளிப்� �ளாங்கா�ன் ேமல் �க்க
�ரியம் உண்�; அைதக் ேகட�்றார.் ஐேயா, இப்ேபா�
அ� �ைடக்�ம் காலமல்லேவ. ஆனா�ம் பாரக்்�ேறன்'
என்� ேவகமாக ஓ�னான். அவன் ேபாய் வ�வதற்�ள்
�ழவன் உ�ர ்ேபாய்�டட்�. 

�ள்ைள, 'ஐேயா; அவ�க்�ப் �ரியமான �ளாங்காய்
ேவண்�ெமன்� ஜாைடயாகச ் ெசான்னாேர; நான்
ெதரிந்�ெகாண்�ம் அைதக் ெகாண்� வந்� ெகா�க்�ம்
பாக்�யம் இல்லாத பா�யாேனேன!' என்� வா��ம்
வ�ற்��ம் அ�த்�க்ெகாண்� அ�தான். 

அந்தக் �ழவன் நிைனத்ததற்�ம் அவன் �ள்ைள
ெசய்ததற்�ம் சம்பந்தேம இல்ைல. அவன் ெபான்ைனக்
��க்கப்ேபாய் அ� �ளி �ளாங்காயாய் ��ந்த�. 

ராயர் �ரிப்� 

இந்தக் கைதைய ேவ�க்ைகயாக �ரித்�ச ்ெசால்�
நி�த்�ன�டன் ேகாபால ராவ் பக்ெகன்� வாய்�ட�்ச்
�ரித்��டட்ார.் அவ்வள� ெவளிப்பைடயாக அவர்
�ரித்தைத யா�ம் கண்ட�ல்ைல. நான் ெசான்ன
கைத�ன் �ைவதான் அவைரச ் �ரிக்க ைவத்தெதன்�
அ�ந்� ��ப்� அைடந்ேதன். 



ேமேல பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன். 'இப்ப�க்
கைட�க் காலத்�ல் தரம்ம் ெசய்ய எண்ணியவரக்ள்
எண்ணம் அப்ெபா���ட நிைறேவ�வ�ல்ைல.
ஆைகயால், நாம் ேபா�ம் மாரக்்கத்�ற்�ப் பயன்ப�ம்
தரம்த்ைத �ன்ேப ெசய்ய ேவண்�ம். ெபரிய �ரயாணம்
ெசய்யப் ேபா�றவன் ேசாற்� �டை்ட ெகாண்�
ேபாவ�ேபால இந்தத் தரம் �டை்டைய நாம் ம�ைமக்�
ேசகரிக்க ேவண்�ம். இைதத்தான் இனிவ�ம் ெசய்�ள்
ெசால்��ற�' என்� ெசால்�, �ண்�ம் அப்பாடை்டச்
ெசான்ேனன்: 

'��காைல ேயதமக்�ச ்ெசல்�� வல்� 

இ���கத் ேதாட்ேகாப்�க் ெகாள்ளார் -
இ����ப் 

�ன்ன�வா ெமன்��க்�ம் ேபைதயார்
ைககாட்�ம் 

ெபான்�ம் �ளி�ளங்கா யாம்' 

[�� காைல = இளம் ப�வத்�ேல. ெசல்�� = 

ெசல்��டமா�ய ம� �றப்�ற்�ரிய. வல்� =
ஆகாரம். இ� ��க = இ�க இ�க. ேதாட ் ேகாப்� =
ேதாளில் மாட�்க்ெகாள்ளப்ப�ம் உண� �டை்ட �ன்
அ�வாம் = �ற� பாரத்்�க் ெகாள்ேவாம்.) 

அந்தப் பாட�்க்� �ரிவாகப் ெபா�ள் ெசால்�
��ந்த�டன், ேம�ள்ள பாடைலச ் ெசால்லத்
ெதாடங்�ேனன். அந்த வ�ப்�ல் �ன்றாவ�
மணிக்�ரிய பாடம் ெசால்�ம் ஆ�ரியர ் அன்�
வர�ல்ைல . அதனால் அந்த மணி��ம் ெதாடரந்்�
நாேன த�ழ்ப் பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன். இரண்�
மணி��ம் ேகாபால ரா�ம் அவர ் நண்ப�ம்
அவ்வ�ப்�ல் இ�ந்� ேகடட்னர.் 

மணி ��ந்த�. அவரக்ள் எ�ந்தனர.் ேகாபால ராவ்
என்ைன ஒ� �ைற பாரத்்�ப் �ன் ��வல் �த்தார.் அவர்



பாரை்வ�ல் க�ைண த�ம்�ய�; ��வ�ல் உவைக
ெவளிப்படட்�. 

நான் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� இைடேவைள உண�
ெகாள்ளப் �றப்படே்டன். 

ெசட்�யாரின் ஆவல் 

அன்� மாைல வழக்கம்ேபால் �யாகராச
ெசட�்யாரிடம் ேபாய்க் ேகாபால ராவ் என் வ�ப்�க்�
வந்தைத�ம் அங்ேக நிகழ்ந்தவற்ைற�ம் எ�த்�ச்
ெசான்ேனன், 

ெசட ் �யார,் "அவ�க்� என்ன அ�ப்�ராயம்
உண்டா�ற்� என்� ெதரி�மா? ேமல�காரிக�க்�
உங்கைளப் பற்� எ�த ேவண்�ேம; என்ன எ�தப்
ேபா�றாேரா!" என்� ேகடட்ார.் 

"நான் எப்ப� அ�ேவன்?" என்� ��ேனன்.
ெசட�்யா�க்� அன்� இர� ��வ�ம் �க்கம்
வர�ல்ைல . என்ைனப் பற்�க் ேகாபால ராவ்,
ேமல�காரிக�க்� எ�� நியமன உத்தர�
ெபறேவண்�ம் என்ற கவைலயால் ராயர ்அவரக்�ைடய
மனத்�ல் ஏற்படட் அ�ப்�ராயத்ைதத்
ெதரிந்�ெகாள்�தற்� �க்க ஆவல் உைடயவராக
இ�ந்தார.் எல்லாம் நல்லதாகேவ இ�க்�ெமன்�
எ�ரப்ாரத்்த எனக்� அவ�ைடய ஆவல் ஆசச்ரியத்ைத
உண்டாக்�ய�. 

ம�நாள் காேலஜ் �றந்த�டன் ெசட�்யார ் அங்ேக
ெசன்� ைரடட்ைரப் பாரத்்�, "சா�நாைதயைரப் பற்�
ராயர ் அவரக்�க்� என்ன அ�ப்�ராயம்?" என்�
ேகடட்ார.் 

நல்ல ெசய்� 

அ வர ் நல்ல ெசய்�ையச ் ெசான்னார.் "ராயர்
அவரக்ள் இவைரப் பற்� ைடரக்ட�க்� நன்றாக
எ����க்�றாரக்ள். இேதா தபா�ல்



அ�ப்பப்ேபா�ேறன்" என்� ைரடட்ர ் ெசான்னைதக்
ேகடட் �ற�தான் �யாகராச ெசட�்யா�க்� நல்�ணர�்
வந்த�. அவர ்ைரடட்ைர அேதா� �ட�ல்ைல . என்ன
எ��னாேரா ெவன்� �ண்�த் �ண்� �சாரித்தார.்
நான் மடத்���ந்� கல்� கற்�த் ேதரச்�் ெபற்றவன்
என்பைத�ம்,அங்ேக பல�க்�ப் பாடம் ெசால்�ப்
பழக்கமானவன் என்பைத�ம் எ���ட�், "நாேன
இரண்� �ைற அவர ் பாடம் ெசான்ன வ�ப்�க்�ப்
ேபாய்க் கவனித்ேதன். அவர ் கற்�க்�ம் �ைற �க�ம்
��ப்�யாக இ�க்�ற�. ஆைகயால், இ�வைர�ல்
�யாகராச ெசட�்யா�க்�க் ெகா�த்த ஐம்ப�
�பாையேய இவ�க்�ம் ெகா�த்� இரண்�
வ�ஷத்�க்� ஸப்ேராடமாக நிய�க்கலாம்" என்�ம்
��த்��ந்ததாக ைரடட்ர ்ெசான்னார.் 

இவ்வளைவ�ம் ேகட�்க்ெகாண்� வந்த ெசட�்யார்
என்னிடம், "கவைல நீங்�ய�. கட�ள் ��ைபயால் நான்
ெசய்த �யற்� ப�த்த�. இனி உங்கள் பா�, உங்கள்
மாணாக்கரக்ள் பா�" என்� சந்ேதாஷத்ேதா�
ெசான்னார ்

"எல்லாம் உங்க�ைடய ேபரன்�னால்
உண்டானைவ" என்� என் நன்�ய�ைவத் ெதரி�த்�க்
ெகாண்ேடன். 

இந்த �க்�யமான நிகழ்ச�்க்�ப் �ற� ேகாபால
ராவ் என்பால் �க்க க�ைண காடட்லானார.் என்ைனக்
கா�ம் ேபாெதல்லாம், "ஒ�ங்காகப் பாடம் நடந்�
வ��றதா? யாராவ� தவ� ெசய்தால் உடேன
ெசால்�ங்கள். உங்க�க்� ஏதாவ� ஆக
ேவண்�மானா�ம் �சச்�ல்லாமல் ெதரி�க்கலாம்"
என்� அன்ெபா�கக் ��வார.் தம்�ைடய பா�காப்�ன்
�ழ் வந்த என்ைன அங்�கரித்�க் ெகாண்டதற்�
அ���யாக இ�ந்தன அந்த வாரத்்ைதகள், 

அந்த வாரம் சனிக்�ழைம காைல�ல் �யாகராச
ெசட�்யாைர�ம் அைழத்�க் ெகாண்� ��வாவ��ைற



ெசன்� அங்ேக இரண்� நாள் சந்ேதாஷமாக
இ�ந்��ட�் வந்ேதன். வ�ம்ேபா� �ப்�ரமணிய
ேத�கர,் "ெசட�்யா�க்� ெகா�த்த ஐம்ப� �பாய்
ெகா�த்தால் அங்ேக இ�ம்; இல்லா�டட்ால் ேவைலைய
�ட�்�ட�் இங்ேக வந்� �டலாம்" என்�
ெசால்�ய�ப்�னார.் 

ேகாபால ராவ் அ��த்த� 

�ங்கட�்ழைமயன்� காைல�ல் பன்னிரண்�
மணிக்�ேமல் �.ஏ. இரண்டாவ� வ�ப்�க்�ப் பாடம்
ெசால்�க் ெகாண்��ந்ேதன். ஒ� மணியான �ற�ம்
��� ேநரம் ெசான்ேனன். அப்ேபா� ��ெரன்�
�ள்ைளகெளல்லாம் எ�ந்� நின்றாரக்ள். நான் காரணம்
அ�யாமல், "ஏன் நிற்��ரக்ள்?" என்� ேகடக்ேவ
அவரக்ள், "ராயர ் அவரக்ள் வந்� தாழ்வாரத்�ல்
உங்கைள ேநாக்�க்ெகாண்� நிற்�றாரக்ள்" என்றாரக்ள்.
நான் உடேன அவரப்ால் ெசன்ேறன். அவர,் "உங்கைள
இரண்� வ�ஷத்�க்�ச ் ெசட�்யார ் அவரக்�க்�க்
ெகா�த்த ஐம்ப� �பாையேய சம்பளமாகக் ெகா�த்�
ஸப்ேராடமாக நிய�த்��ப்பதாக ைடரக்டர ் �ைர
அவரக்ள் உத்தர� அ�ப்���க்�றாரக்ள்" என்றார.்
நான் என் சந்ேதாஷத்ைத �கக் ��ப்பால்
ெதரி�த்ேதன். 

இந்தச ் ெசய்� ெதரிந்த ஆ�ரியரக்ள்
ம�ழ்ச�்யைடந்தனர.் �யாகராச ெசட�்யாேரா கைர
கடந்த ஆனந்தத்�ல் �ழ்�னார.் என் மனநிைலையச்
ெசால்வதற்� வாரத்்ைத ஏ�? 

�தல் சம்பளம் 

அந்த வாரம் நான் இந்தச ் சந்ேதாஷத்�ட�ம்,
ைக�ல் ெபற்ற அைர மாதச ் சம்பளத்�ட�ம்
��வாவ��ைற ெசன்ேறன். 'நீங்கள் வாங்�ம் �தல்
சம்பளத்ைத உங்கள் தாய் தகப்பனாரிடம் ெகா�த்�ப்
ெபற்�க்ெகாள்�ங்கள்' என்� ெசட�்யார்
ெசால்���ந்தார.் அப்ப�ேய அந்த இ�பத்ைதந்�



�பாைய �த�ல் என் தாயார ் ைக�ல் ெகா�த்ேதன்.
அவர ் வாங்�க் கண்களில் ஒற்�க்ெகாண்டார.் ேவ�
யாேர�ம் ல� �பாய் ெகா�த்� இ�ந்தா�ம் அவ�க்�
அவ்வள� சந்ேதாஷம் உண்டா�ரா�. �ற�, என்
தந்ைதயாரிட�ம், �ப்�ரமணிய ேத�கரிட�ம்
ெகா�த்� வாங்�க் ெகாண்ேடன். "பரம சாம்பவ�ைடய
�ள்ைளயா�ய உமக்�, இன்�ம் அ�கச ் சம்பள�ம்
உயரந்்த பத��ம் �ைடக்க ேவண்�ம்" என்� ேத�கர்
வாழ்த்�னார.் 

அ�வைர�ல் �ம்பேகாணத்�ல் நான் �சா�
ேசைஷயர ் அவரக்ள் �ட�்ேலேய இ�ந்� ேபாஜனம்
ெசய்� வந்ேதன். அந்த வாரம் என் தாய்-தந்ைதயைர
அைழத்�க் ெகாண்� �ம்பேகாணம் ெசன்ேறன். அங்ேக
�ல மாத காலத்�க்�ப் பக்த�ரியக் �ரகாரத்�ல் ஒ�
��ய �� ேப�க்ெகாண்� அ�ல் ����ந்ேதாம். 

பரைீ��ம் ���ைற�ம் 

மாரச்�் மாத இ���ல் காேலஜ் பரீை�
நைடெபற்ற�. அக்காலத்�ல் ஸரவ் கலாசாைலப்
பரீை� �ஸம்பர ் மாதத்�ல்தான் நைடெபற்� வந்த�.
மாரச்�் மாதப் பரீை�க்�த் �யாகராச
ெசட�்யா�ைடய உத�யால் �னாப்பத்�ரம் �த்தம்
ெசய்ேதன். பரீை� ��ந்த �ற� அவர ்�ன்னிைல�ல்
�ைடக் க�தங்கைளத் ��த்� 'மாரக்்'�கைள
வரிைசப்ப�த்� எ��ப் �ரின்�பா�டம்
ஒப்��த்ேதன். 

ேகாைட ���ைற ெதாடங்�ய�. அந்தச்
சம்பளத்ைத�ம் ெபற்�த் தாய்- தந்ைதயைர
அைழத்�க்ெகாண்� ��வாவ��ைறக்�ச ் ெசன்ேறன்.
அக்காலத்�ல் ��வாவ��ைற�ல் எனக்�ச ் �மந்தம்
நைடெபற்ற�. அதற்� என் சம்பளப் பணம் உத�ய�.
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் ெசய்த உத�க�க்�ம்
கணக்�ல்ைல . 
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வ���ைற நிக��சிக� 
��வாவ��ைற�ல் நான் இ�ந்த காலங்களில்

அ���ள்ள ஊரக்ளில் இ�ந்த ெசல்வரக்ள் �ட�்க்
க�யாணங்க�க்� மடத்�ன் �ர�நி�யாகச ் ெசன்�
வ�ேவன். க�யாண தம்ப�க�க்� வழக்கப்ப� ஆ�ன
கரத்்தர ்ஆைட �த�யன அளிப்பார.் நான் அவற்ைறப்
ெபற்�க்ெகாண்� ேபாய்ச ் ேசரத்்��ட�் வ�ேவன்.
காேலஜ் ேகாைட ���ைறக் காலத்�ல்
��வாவ��ைற�ல் நான் தங்���ந்தேபா�
இத்தைகய சந்தரப்்பம் ஒன்� ேநரந்்த�. அந்த வ�ஷம்
ேம மாதத்�ல் �ம்பேகாணம் காேலஜ் ஆ�ரியர ்� லா�
ேசைஷய�ைடய �த்த �மாரிக்�க் க�யாணம்
நைடெபற்ற�. அைத �க �மரிைசயாக அவர்
��ப்பா�ரிப் ���ரில் நடத்�னார.் ேசைஷயர ் �க்க
ெசல்வாக்�ைடயவராதலால் ஜடஜ்�க்கள், �ல்லா
�ன்��கள், தா�ல்தாரக்ள் �த�ய �ரபல
உத்�ேயாகஸ்தரக்�ம், �ர�க்க�ம், பலவைகயான
�த்�வான்க�ம், பல கலாசாைல ஆ�ரியரக்�ம் வந்�
��னர.் ப�னா�ரம் �பாய்க்� ேமல் ெசலவா�ற்�.
அக்காலத்�ல் அவ்வள� ெதாைக ெசலவ�ந்த� என்றால்
கல்யாணம் எவ்வள� �றப்பாக நடந்��க்க ேவண்�ம்
என்பைத ஊ�த்�க்ெகாள்ளலாம். 

ேசைஷயர் �ட்�க் க�யாணம் 

�ம்பேகாணம் காேலஜ் ஆ�ரியரக்ள் யாவ�ம்
க�யாணத்�க்�ப் ேபா��ந்தனர.் நா�ம்
ஆ�ரியெனன்ற �ைற��ம் ��வாவ��ைற மடத்�ன்
சாரப்ாக�ம் ேபா��ந்ேதன். அதற்��ன் அவ்வள�
�டட்�ள்ள �வாகத்ைத நான் எங்�ம் பாரத்்தேத
இல்ைல . ��ப்பா�ரிப்���ரில் ஒ� ெபரிய உத்ஸவம்
நடப்ப�ேபால ஊர ் ��வ�ம் கலகலப்பாக இ�ந்த�.
தக்க மனிதரக்ெளல்லாம் வந்��க்�றாரக்ள் என்�
ேகள்�ப்படட் பலர ்அவரக்ைளப் பாரப்்பதற்காகேவ வந்�
��னாரக்ள். ெசன்ைன�ல் ைஹ ேகாரட்�் ஜடஜ்ாக
இ�ந்த ஸர ் �.�த்�சா� ஐயர ் க�யாணம் �சாரிக்க



வரப்ேபா�றாெரன்ற ேபச�் ேவ� இ�ந்த�. அந்தப்
ெபரியா�ைடய �கழ் த�ழ்நா� ��வ�ம் பர���ந்த
காலம் அ�. அவைரத் தரி�க்க ேவண்� ெமன்ற ஆவல்
அங்� வந்��ந்த ஒவ்ெவா� வ�க்�ம் இ�ந்த�.
க�யாணத்�ன் ஐந்தாம் நாள் அவர ் வ�வதாகத்
ெதரிந்த�. அதனால் �ன்ேப �ைட ெபற்�க்ெகாண்�
ேபாவதாக உத்ேத�த்��ந்த பலர,் �த்�சா� ஐயைரப்
பாரப்்பதற்காேவ தங்��டட்னர.் 

ஒ� �ழவர

க�யாணத்�ல் ஒ� நாள் மாைல நா�ம்
ஆ�ரியரக்ள் �ல�ம் ெக�ல ந�ைய ேநாக்�ப்
�றப்படே்டாம். அப்ேபா� எ�ேர ஒ� ��ய �ராமணர்
��� �த்�ரா�தாரியாக வந்�ெகாண்��ந்தார.்
நாங்கள் ஒ� �டட்மாய்ப் ேபாய்க் ெகாண்��ந்தைதப்
பாரத்்� அவர ்��� நின்� ைகையக் கண்ணின் ேமல்
க�த்� நி�ரந்்� எங்கைளக் கவனித்தார.் எங்க�டன்
வந்த ஆ�ரியரக்�ள் �ம்பேகாணம் வாணா�ைற�ல்
இ�ந்த காளி நாராயணசா� ஐயெரன்பவர ்ஒ�வர.் அவர்
உத்ஸாகமாக�ம் ேவ�க்ைகயாக�ம் ேப�பவர.் அவர்
அந்தக் �ழவைரப் பாரத்்�, "என்ன பாரக்்��ரக்ள்?"
என்� ேகடட்ார.் 

"ஒன்�ம் இல்ைல. நீங்கெளல்லாம் ேசஷப்பா �ட�்க்
கல்யாணத்�க்கா வந்��க்��ரக்ள்? இந்த ராஜதானி
��வ���ந்�ம் ஜனங்கள் வந்��க்�றாரக்ேள!
நீங்கெளல்லாம் எந்த ஊரக்்காரரக்ள்? என்ன
உத்�ேயாகம் பாரக்்��ரக்ள்?" என்றார ்�ழவர.் 

"நாங்கெளல்லாம் �ம்பேகாணம் பள்ளிக்�ட
உபாத்�யாயரக்ள். அந்தக் க�யாணத்�க்�த்தான்
வந்��க்�ேறாம்" என்� ப�ல் உைரத்தார்
நாராயணசா� ஐயர.் 

அவர ் ஒவ்ெவா�வராகச ் �ட�் அவரவ�ைடய ஊர,்
ேபர,் சம்பளம் ஆ�யவற்ைறப் பற்� �சாரித்� வந்தார.்
ஒவ்ெவா�வ�ம் ��, இ���, �ந்�� என்� தங்கள்



சம்பளங்கைளச ் ெசான்ன ேபா� அவ�க்� ஒேர
�ர�ப்பாய்ப் ேபாய்�டட்�. "என்ன! பள்ளிக்�டத்�
வாத்�யா�க்� இவ்வள� சம்பளமா? எங்கள்
காலத்�ெலல்லாம் நா�, ஐந்�
வாங்�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள்; பத்� �பாய் �ைடத்தால்
அ� �ேபர சம்பத்�க்� ஸமானம்." 

�ழவர ் �ராமத்��ள்ள �ண்ைணப் பள்ளிக்�ட
உபாத்�யாயரக்ைள�ம் எங்கைள�ம் ஒ� வரிைச�ல்
ைவத்� எண்ணினாெரன்� ெதரிந்த�. எல்ேலா�ம்
பள்ளிக்�ட வாத்�யாரக்ளல்லவா? அவர ் �ன்�ம்
தம்�ைடய �யப்ைபத் ெதரி�க்கலானார.் 

"ெவள்ைளக்காரரக்ள், �� இ��ெறன்� பணத்ைத
அள்ளி���றாரக்ள். உங்க�க்�ம் அ�ரஷ்்டம்
இ�க்�ற�. மாசம் மாசம் ைக நிைறய சம்பளம்
வாங்�வைத இப்ேபா�தான் பாரக்்�ேறன். சம்பளம்
வாங்��றாரக்ள். ஆனால்...." �ழவர ் ேமேல ேபசாமல்
நி�த்�னார.் தாம் ெசால்ல வந்தைதச ் ெசால்லலாமா,
ேவண்டாமா என்� ேயா�த்ததாகத் ெதரிந்த� . 

"என்னேவா ெசால்ல வந்�ரக்ேள; ஏன்
நி�த்��ட�்ரக்ள்?" என்� நாராயணசா� ஐயர்
ேகடட்ார.் 

அதற்�ள் அந்தக் �ழவ�க்�ப் ேப� வந்த ேபச�்ன்
ெதாடர�் அ�ந்��டட்�. அந்தக் �டட்த்�ல் இ�ந்த
நான் அவர ்கண்ணில் படே்டன். ேபச�் என்ைனப் பற்�த்
��ம்�ய�. "இந்தப் �ள்ைள யாண்டான் யார?் உங்கள்
பள்ளிக்�டத்�ல் வா�க்�றானா?" என்� ேகடட்ார.் 

"இவ�ம் ஓர ்உபாத்�யாயர.்" 

அவ�க்� எல்லாவற்ைற�ம் �ஞ்�ய ஆசச்ரியம்
உண்டா�ற்�. 

"என்ன! இந்தச ் �� �ள்ைளயா வாத்�யார!் என்ன
சம்பளம்?" 



"ஐம்ப� �பாய்" என்� அ�த்தமான ெதானிேயா�
நாராயணசா� ஐயர ்ெசான்னார.் 

*அப்ப�யா? எல்லாம் ெதய்வத்�ன் ��ைப....
என்னேவா ெசால்ல வந்ேதேன" என்� ம�ப��ம் �டட்
இடத்ைதத் ெதாட�்க் ெகாண்டார ்�ழவர.் 

"இந்த மா�ரி சம்பளம் �ைடக்�றேத; எல்லாம்
ஈ�வரன் ெகா�த்த� என்� ெதரிந்�ெகாண்� ெதய்வ
பக்� பண்��றாரக்ளா? அ�தான் இல்ைல.
அ�ஷ்டானம் ெசய்�றாரக்ளா? அேத�?
ெவள்ைளக்காரரக்ளிடம் சம்பளம் வாங்�னால்
இவரக்�ம் தங்கைள ெவள்ைளக்காரரக்ளாக எண்ணிக்
ெகாள்��றாரக்ள்." 

"எங்கைளக்�ட அந்த வரக்்கத்�ல்
ேசரத்்��ட�்ரக்ேளா! நாங்கள் இப்ேபா�
ெக�லத்�ற்�த்தான் ேபா�ேறாம்" என்�
�ரித்�க்ெகாண்ேட நாராயணசா� ஐயர ்ெசான்னார.் 

"ஓேகா, சந்�யாவந்தனம்ப ண்ணப்ேபா��ரக்ளா?
நல்ல�தான். என்ன இ�ந்தா�ம் நம் ேதசத்�ப்
பழக்கவழக்கங்கேள நமக்� ேமன்ைமயானைவ.
அைவகைளப் பா�காக்க ேவண்�ய� நம� தரம்ம்." 

இவ்வா� உபேதசம் ெசய்��ட�் எங்கள்
சந்�யாவந்தனத்�ற்� அகாலமா� ��ெமன்ற
பயத்தால் அந்தக் �ழவர ் �ைட ெபற்�க்ெகாண்�
ெசன்றார.் எனக்� அவர ் ��ய வாரத்்ைதகள்
இனிைமயாக இ�ந்தன. ெதய்வ பக்��ம்
மதாசாரங்கைளத் தவறாமல் அ�ஷ்�க்�ம் இயல்�ம்
உைடயவரக்ேளாேட பழ�வந்த எனக்� அந்தக்
�ழவ�ைடய உபேதசம் ம�ப்�ைடயதாகேவ
ேதாற்�ய�. 

ஜட்ஜ் �த்�சா� ஐயர் 

க�யாணத்�ன் ஐந்தாம் நாள் �ற்பகல் இரண்�
மணிக்� �த்�சா� ஐயர ் ெசன்ைன���ந்�



��ப்பா�ரிப்����க்� வந்தார.் ஸா� ேசைஷயர்
ர�ல்ேவ ஸ்ேடஷ�க்�ச ் ெசன்� அவைர வரேவற்�த்
தம் �ட�்க்� அைழத்� வந்தார.் �த்�சா� ஐயர ்வந்�
க�யாணத்�ற்காகப் ேபாட�்�ந்த ெபரிய பந்த�ல்
ந�ேவ ஒ� ெபரிய நாற்கா��ல் அமரந்்தார.் அவ�க்�
அ��ல் ேசைஷய�ம் ேவ� இ�வ�ம் இ�ந்�
ேப�க்ெகாண்��ந்தனர.் 

ஊர ் ��வ�ம் பந்த��ம் பந்தைலச ் �ற்��ம்
���டட்�. அவ்வள� �டட்ம் இ�ந்தா�ம் எல்ேலா�ம்
அைம�யாக இ�ந்தனர.் படாேடாபமற்ற �த்�சா�
ஐயர ் ேதாற்றத்�ல் ஒ�வைகயான கவரச்�் இ�ந்த�.
ெவள்ைளத் தைலப்பாைக, ெந�ஞ்சடை்ட,
ஐயம்ேபடை்டப் பட�்� மாைல, �ய ெவள்ைள வஸ்�ரம்,
கா�ல் 'பாபாஸ் ேஜா�' - இைவகேள அவர்
அணிந்��ந்தார.் ைக�ல் ஒ� �ரம்� ைவத்��ந்தார.்
இந்�யரக்�க்�க் �ைடக்காத உயரந்்த பத��ேல
இ�ந்த அவ�ைடய ஆங்�லப் ப�ற்��ம், ேமைத�ம்,
சடட் ஞான�ம் உலகம் அ�ந்தைவ. அவர்
ெவள்ைளக்காரர ் சம்பளத்ைதப் ெப�வ� மட�்மன்�
ெவள்ைளக்காரேரா� ெந�ங்�ப் பழ�பவர.் ஆனா�ம்,
அவர ்ேதாற்றத்��ம் ேபச�்�ம் பழக்கவழக்கங்களி�ம்
ஆசாரத்��ம் �ந்�வாகேவ இ�ந்தார.் அவ�ைடய
ெநற்��ல் �ளங்�ய ����ம் சந்தன�ம்
இைட���ந்த பஞ்சகசச் ேவஷ்��ம் அவர ் ேபச�்ல்
ெதானித்த அடக்க�ம் அவ�ைடய ெப�ைமக்�ப்
�ன்�ம் ெப�ைமையேய உண்டாக்�ன. �தல் நாள்
மாைல�ல் எங்கேளா� ேப�ய �ழவர ் ெசான்ன
வாரத்்ைதகள் எனக்� ஞாபகத்�க்� வந்தன. 'அவர்
�த்�சா� ஐயைரக் கண்டால் எவ்வள� சந்ேதாஷ
மைடவார'் என்� �ந்�த்ேதன். 

�த்�சா� ஐயர ்ேப�ெகாண்��ந்தேபா� இைடேய
ஒ� ��க்�றைளச ் ெசான்னார.் அவர ் த��ல்
அன்�ைடயவெரன்பைத அப்ேபா� அ�ந்�ெகாண்ேடன்.
அவர ்��க்கமாகப் ேப�னார.் ��ங்கச ்ெசால்� �ளங்க
ைவக்�ம் ��க்�றைள உதாரணமாக எ�த்�ச்



ெசான்னார.் இைவ யா�ம் என் மனத்�ல் நன்றாகப்
ப�ந்தன. அவர ்அன்� இர� அங்ேக ��ந்�ண� உண்�
�ைட ெபற்� மா�ரம் ெசன்றார ்- 

க�யாணம் நிைறேவ�ய�. வந்��ந்தவரக்ள்
யாவ�ம் �ைட ெபற்�ச ் ெசன்றனர.் நான்
��வாவ��ைறக்� வந்� ேசரந்்� க�யாண
�ேசஷங்கைள�ம், ஸர ்�.�த்�சா� ஐயர ்வந்� ெசன்ற
ைவபவத்ைத�ம், அவைரப் பாரத்்த �ல மணிகளில்
அவைரப் பற்� நான் அ�ந்� ெகாண்டவற்ைற�ம்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் �த�யவரக்�க்� �ரிவாக
எ�த்�ைரத்ேதன். அன்� ��வ�ம் �த்�சா�
ஐய�ைடய இளைமப் ப�வம், அவர ் ப�த்� �ன்�க்�
வந்த வரலா�, அவ�ைடய �கழ் �த�யவற்ைறப்
பற்�ப் ேப�வ�ேலேய ெபா�� ேபா�ற்�. 

'இந்�ர இழ�ெர�த்த காைத' 

அந்தக் காலத்�ல் காேலஜ் வ�ப்�க்க�க்�த் த�ழ்ப்
பாடம் ைவக்�ம் �ைற �க ��த்�ரமான�. ேபர்
மாத்�ரம் ெதரிந்த ����ந்� ஏேத�ம் ஒ� ப��ையப்
பாடமாக ைவத்���வாரக்ள். ஏட�்ச�்வ�ையத்
ேத�ெய�த்� உள்ள� உள்ளப�ேய யாேர�ம்
ப�ப்�ப்பாரக்ள். அைத ைவத்�க்ெகாண்� ெதரிந்தேதா,
ெதரியாதேதா எல்லாவற்ைற�ம் �ழப்�த்
த�ழா�ரியரக்ள் பாடம் ெசால்�வாரக்ள்.
�லப்ப�காரம் பைழய �ெலன்ப� மாத்�ரம்
அக்காலத்�ல் ெதரிந்��ந்த�. �ைலத்
ெதரிந்�ெகாள்வைத�ட ��ன் �றப்ைபத்
ெதரிந்�ெகாள்வ� �லபம். ஆத�ன் அதன் �றப்ைபத்
ெதரிந்தவரக்ள் அ�ற்�ல ப��கைளப் பாடம் ைவக்கத்
ெதாடங்�னர.் �யாகராச ெசட�்யார ்காேல�ல் இ�ந்த
காலத்�ல் �லப்ப� காரத்��ள்ள இந்�ர �ழ�ெர�த்த
காைத பாடமாக வந்த�. ஏட�்ச�்வ�ைய
ைவத்�க்ெகாண்� அைத அவர ் பாரத்்தார.் அவ�க்�
ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைல. �ள்ைளயவரக்ளிடம் ெசன்�
இ�வ�ம் ேசரந்்� பாரத்்தாரக்ள். 



�ஸ்தகத்�ல் பல காலமாக ஏ���ந்த �ைழக�க்�
ந�ேவ உண்ைமயான பாடத்ைத அ�வேத ��ம்மப்
�ரயத்தனமாக இ�ந்த�. அன்��ம் �கப் பழங்காலத்�
மர�கெளல்லாம் ெசால்லப் பட�்ள்ள அந்����க்�ம்
�ஷயங்கைளத் ெதரிந்�ெகாள்ள ேவ� �ைண
க��கள் இல்ைல. அதனால் அந்தப் ப�� ெதளிவாக
�ளங்க�ல்ைல . ெசட�்யா�க்�ப் �ஸ்தகத்�ன் ேமல்
ேகாபம் �ண்ட�. "என்ன �ஸ்தகம் இ�? இந்�ர
�ழ�ெர�த்த காைதயா? இந்�ர இழ�ெர�த்த
காைதயா?" என்� ��, "இந்தச ்சனியைன நான் பாடம்
ெசால்லப் ேபாவ�ல்ைல; எனக்� உடம்� ேவ�
அெசௗக்�யமாக இ�க்�ற�. நான் ஆ� மாசம் '��'
வாங்�க் ெகாள்�ேறன்" என்� �ரம்ானித்�க்
ெகாண்டார.் அப்ப�ேய ஆ� மாதம் ���ைற ெபற்�ப்
�றேக காேலஜ�க்� வந்தார.் அக்காலத்�ல் சந்�ரேசகர
க�ராஜ பண்�தர ் த�ழா�ரியராக இ�ந்� பாடத்ைத
நடத்�னார;் கற்�த்தாெரன்� ெசால்வதற்�ல்ைல . 

இப்ப� �யாகராச ெசட�்யாேர �ரமப் படட்ேபா�,
மற்றப் பண்�தரக்ைளப் பற்�ச ் ெசால்ல ேவண்�யேத
இல்ைல. எப்ேபா� பாடமாக வந்��டட்ேதா உடேன
�ஸ்தகப் ப�ப்�ம் வந்���ம். �லப்ப�காரத்�ன்
�ற்ப��ைய �நிவாச ராகவாசாரியா�ம்
ெசன்ைன���ந்த ேசாடசாவதானம் �ப்பராய
ெசட�்யா�ம் ப�ப்�த்��ந்தனர.் �தல் ெவளி��
�நிவாச ராகவாசாரியா�ைடயேத. �கார ்காண்டத்�ன்
�ற்ப���ன் �லம் மாத்�ரம் இ�ந்த�. 'ேசரமான்
ெப�மாள் நாயனார ் இயற்�ய �லப்ப�காரம்' என்�
அவர ்�கப்�ப் பக்கத்�ல் ப�ப்�த்��ந்தார.் 

�லப்ப�கார ஆராய்ச�் 

நான் ேவைலைய ஏற்�க்ெகாண்ட வ�ஷத்�ல்
�லப்ப�காரத்�ல் கானல்வரி �தல் நான்� காைதகள்
பாடமாக வந்��ந்தன. அைதக் ேகாைட ���ைற
��ந்த�டன் பாடம் ெசால்ல ேவண்�யவனாக
இ�ந்ேதன். "இவர ் �லப்ப�காரத்ைத எப்ப�ப் பாடம்



ெசால்லப்ேபா�றார?்" என்� �லர ் ெசால்�க்
ெகாண்��ந்ததாக என் கா�ல் படட்�. ஆகேவ, அைதக்
��யவைர�ல் ப�த்�த் ெதரிந்�ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்� நிசச்யம் ெசய்�ெகாண்ேடன். இ�ந்த
அச�்ப் �ர��ன் உத� ெகாண்� �ஷயத்ைதத்
ெதரிந்�ெகாள்வ� கஷ்டமாகேவ இ�ந்த�. 

இந்த �ஷயங்கைள நான் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
ெசான்ன ேபா� அவர,் "மடத்�ல் ஏட�்ப் �ர�
��க்�ற�. �ன்னப் பண்டாரத்�னிடம் ப�த்�த்
ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்" என்றார.் �ள்ைளயவரக்�க்ேக
சந்ேதகமான �ஸ்தகத்�ல் நம�வாய ேத�கர்
ேதரச்�்யைடய நியாயம் இல்ைல . ஆனா�ம், �றந்த
அ�வாளியா�ய அவ�டன் ேசரந்்� ஆராய்ந்�
வைரயைற ெசய்�ெகாள்வ�ல் பல லாபம் உண்�.
அதனால் நான் �லப்ப�கார ஏட�்ச�்வ�ைய எ�த்�க்
ெகாண்� நம�வாய ேத�கரிடம் ெசன்� ப�த்ேதன்.
இ�வ�ம் கவனித்� ஆராய்ந்ேதாம். ஒ��தமாகப்
ப�த்� ��த்ேதாம்; ெபா�ள் வைரயைற�ம் ெசய்�
ெகாண்ேடாம். 

இப்ப�ச ்�ல நாடக்ள் ெசன்றன. ேவ� �ல்கைளப்
ப�ப்ப�ம், பாடஞ் ெசால்வ�மாக மற்ற நாடக்ள் ேபாய்க்
ெகாண்��ந்தன. 

�� �� 

���ைற ��ந்த�டன் �ம்பேகாணத்�ல்
நிரந்தரமாகக் ��த்தனம் ைவத்� �டலாெமன்� என்
தந்ைதயார ் ெசான்னார.் அதன் ெபா�ட�் அங்ேக ஒ�
�� பாரப்்பதற்காக அவர ் �ம்பேகாணத்�ற்�ப்
�றப்படட்ார.் �றப்ப�ம்ேபா� என் தாயார,் "காேவரிக்�ப்
பக்கமாக இ�ந்தால் நல்ல�" என்றார.் "காேலஜ�க்�ம்
பக்கமாக இ�ந்தால் ெசௗகரியமாக இ�க்�ம்" என்ேறன்
நான். அவர ்�ம்பேகாணத்�ற்� நடந்ேத ெசன்றார.் ர�ல்
வண்��ல் ஏ�ம் வழக்கம் அவ�க்� இல்ைல . 



�ம்பேகாணத்�ல் �ல ெத�க்கைளப்
பாரத்்��ட�்ப் பக்த�ரி அக்�ரகாரத்�க்�ள்
ெசல்�ம்ேபா�, "மங்களாம்பா இ�க்�றாள்; பய�ல்ைல"
என்� யாேரா இ�வர ் ேப�க் ெகாண்��ந்த� அவர்
கா�ல் படட்�. �ம்பேகாணம் �ம்ேப�வரராலயத்�ல்
எ�ந்த�ளி��க்�ம் அம்�ைக�ன் ��நாமம் அ�.
அந்த வாரத்்ைதகள் நல்ல ச�னமாகத் ேதான்றேவ அவர்
அந்தத் ெத��ன் மத்��ல் �ழ் �ற�ல் ஒ� �டை்டப்
பாரத்்�த் �டட்ம் ெசய்தார.் மாதம் �ன்றைர �பாய்
வாடைக ேப�னார.் ப�ைனந்த� அகல�ம் நாற்பத�
நீள�ம் உள்ள� அ�. �ட�்ற்�ப் �ன் நீண்ட ேதாடட்�ம்
இ�ந்த�. 

�� எல்ேலா�ம் இ�ப்பதற்�ப் ேபா�மானதாக
இரா�டட்ா�ம் ச�னத்�ன் �ேசஷத்தால் என்
தந்ைதயா�க்� அ�ேவ ெபரிய மாளிைகயாகத்
ேதாற்�ய�. வாழ்க்ைக�ல் பல வைகயான
�ன்பங்கைள�ம், வ�ைம�ன் சங்கடங்கைள�ம்
அ�ப�த்�த் ேதரந்்த அவ�க்�ப் பணம் �ைடத்தால்
எவ்வள� ெசடட்ாக வாழ ���ேமா அவ்வள� ெசடட்ாக
வாழ ேவண்�ெமன்ற சங்கற்பம் இ�ந்த�. அதனால்
அவ�ைடய ேநாக்கத்�க்� அந்த �� ஏற்றதாகேவ
அைமந்த�. 

�டை்டப் பாரத்்�த் �டட்ம் ெசய்��ட�் நடந்ேத
��வாவ��ைற வந்� ேசரந்்தார.் "கா�ரிக்�ம்
காேலஜ�க்�ம் பக்கமாக இ�க்�ற�: இரண்டாம் ேவைள
ஆகாரத்�க்� �ட�்க்� வந்�ேபாகலாம். நல்ல
ச�னமா�ற்�" என்� ெசால்� எங்க�க்�ச்
சந்ேதாஷத்ைத உண்டாக்�னார.் 

���ைற ��ந்த�. என் தகப்பனா�க்�த்
��வாவ��ைறைய �ட�்ப் �ரிய மனம் வர�ல்ைல .
ஆனா�ம் ஒ� வைகயாகச ் சமாதானம் ெசய்�
ெகாண்டார.் யாவ�ம் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடத்��ம்
மற்ற அன்பரக்ளிடத்��ம் �ைட ெபற்�க் ெகாண்�
�றப்பட�்க் �ம்பேகாணம் வந்� �� �ட�்ல் ��ந்ேதாம்.



அ�வைர�ல் ��வாவ��ைற வா�யாக இ�ந்த நான்
அன்� �தல் �ம்பேகாண நகரவா�யாக என்
வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்�ேனன். 
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கவைலய�ற வா��ைக 
நான் ேவைலைய ஒப்�க்ெகாண்டேபா�

�ம்பேகாணம் காேல�ல் ைஹ ஸ்�ல் வ�ப்�க்க�ம்
இ�ந்தன. அவ்வ�ப்�க்க�க்� �
�.ேகா.நாராயணசா� �ள்ைள ெயன்பவர ்த�ழ்ப் பாடம்
ெசால்� வந்தார.் 

காேலஜ் ேவைல தானாக என்ைனத் ேத� வந்தா�ம்
அதைனப் ெப�தற்�ப் பலர ்�யற்� ெசய்தனரக்ெளன்ற
ெசய்�ைய நான் அ�ந்தேபா�தான் அவ்ேவைல�ன்
அ�ைம எனக்�ப் �லப்படட்�. பங்க�ரக்் காேல�ல்
த�ழ்ப் பண்�தராக இ�ந்த நாராயணசா� �ள்ைள�ம்,
இராமாயண ெவண்பா�ம் பல �ராணங்க�ம் பா�ய
தஞ்ைசச ் சதாவதானம் �ப்�ரமணிய ஐய�ம், ேசலம்
காேலஜ் த�ழ்ப் பண்�தர ் சரவணப் �ள்ைள�ம்
அவ்�தம் �யன்றவர ் களிற் �லர.் அவரக்ள்
கல்��லாகாத் தைலவ�க்� ேநேர �ண்ணப்பம் ெசய்�
ெகாள்ள, அவற்ைற அவர ் ேகாபால ரா�க்�
அ�ப்��டட்னர.் "தக்கவர ் �ைடத்� �டட்ைமயால்
இந்த �ண்ணப்பங்கைளக் கவனிக்கக்�ட�ல்ைல"
என்� ராயர ்ப�ல் அ�ப்��டட்தாகத் ெதரிந்த�. 

ேகா�ந்த �ள்ைள�ன் �யற்� 

நா ன் ���ைற�ல் ��வாவ��ைறக்�ச்
ெசன்��ந்தேபா� �ரி�ர�ரம் �த்�வா�ம் �த்வஜ்ஜன
ேசகர�மா�ய ேகா�ந்த �ள்ைள �ம்பேகாணத்�ற்�
வந்தார.் �யாகராஜ ெசட�்யார ் ேவைல�னின்�
�ல�யைத மட�்ம் அ�ந்த அவர ் ேகாபால ரா�டம்
ெசன்� தம் �மார�க்� காேலஜ் த�ழ்ப் பண்�தர்
ேவைலையக் ெகா�க்க ேவண்�ெமன்�



ேகட�்க்ெகாண்டார.் �ரின்�பால், "ேவெறா�வைர
நிய�த்� �டே்டாம்" என்� ெசால்லேவ, ேகா�ந்த
�ள்ைள ேவகமாக, "யார ்அவர?்" என்� ேகடட்ார.் நான்
ேவைலக்� வந்��ப்பதாக அவர ் ெசால்லேவ �ள்ைள,
"அப்ப�யா �க�ம் சந்ேதாஷம். அவைர எனக்�ம்
ெதரி�ம். நன்றாகப் ப�த்தவர"் என்� ெசால்� �ைட
ெபற்�ச ்ெசன்றார.் 

�யாகராஜ ெசட்�யா�க்�ப் �ரி�பசாரம் 

� யாகராஜ ெசட�்யார ் ேவைலைய �ட�்
நீங்�னா�ம் ெபன்ஷன் �ஷயமாகச ் �ல �க்கல்கள்
இ�ந்தைமயால் அவற்ைறக் கவனிப்பதற்காக ஆ� மாத
காலம் வைர�ல் அவர ் �ம்பேகாணத்�ேலேய
தங்���ந்தார.் அப்பால் அவர ் தம் ஊ�க்�ப் ேபாக
ஏற்பா� ெசய்தார.் பல வ�ஷங்கள்
�ம்பேகாணத்���ந்� �கழ்ெபற்ற அவ�க்� நகரத்�ல்
நண்பரக்ள் பலர ் இ�ந்தனர.் காேலஜ் ஆ�ரியரக்�ம்
ேவ� கலாசாைல ஆ�ரியரக்�ம் அவரிடம் �க்க ம�ப்�
ைவத்��ந்தனர.் ெசட�்யார ் �ம்பேகாணத்ைத�ட�்ப்
�றப்படப் ேபா�றாெரன்ற ெசய்�ைய அ�ந்� யாவ�ம்
வ�த்த �ற்றனர.் அவ�க்�த் தக்க உபசாரம் ெசய்�
அ�ப்ப ேவண்�ம்ெமன்�ம் ஞாபகாரத்்தமாக நல்ல
ெபா�ள்கைள வழங்க ேவண்�ெமன்�ம் எண்ணினர.்
���ல் ஏ��க �த்�ராஷ கண்� ெயான்ைற�ம், நல்ல
சால்ைவ ெயான்ைற�ம் ெகா�ப்பதாக அ�மானிகள்
நிசச்�த்தனர.் ெசட�்யார ் �றப்ப�வதற்� �தல் நாள்
மாைல�ல் க�யாண ராைமயர ்ெத��ல் உள்ள வக்�ல்
�.�ந்தரைமயர ் பங்களா�ல் ேகாபால ராவ்
தைலைம�ல் ெசட�்யா�க்� உபசாரம் நைடெபற்ற�.
அேநகர ் ெசட�்யா�ைடய �றைமகைளப் பற்�ப்
ேப�னர.் நான் அவர ் �ஷயமாகப் பத்�ப் பாடல்கள்
இயற்�ப் ப�த்� அவைரப் பாராட�்ப் ேப�ேனன்.
அப்பாடல்களில் ஒன்� வ�மா�: 

"வ�ந்�ய�ந் த�ழ்நமக்� யார்�கல்வா
ெரன்ேறங்�ம் 



மனத்� ேனாரக்ள் 

��ந்�ெசந் த�ழ்செ்சல்வன் �யாகரா
சப்�லவர் 

�லகன் றன்பாற் 

ெபா�ந்�யவன் �ளங்கெவ�த் �ைரத்��நல் 

�ைரகைளத்தம் 

�ந்� ைவப்�ன் 

ம�ந்�யைலந் �ய�ணரவ்ார் க��கல்வார்
�ரசங்கம் 

வ�ப்பார் மன்ேனா " 

[�ந்� - அ��ல். ஐந்�யல் - ஐந்�லக்கணங்கள்.) 

எல்லாம் நிைறேவ�ய �ற� ெசட�்யார ் ேகாபால
ராைவ ேநாக்�, "நாைள காைல�ல் நான் ஊ�க்�ப்
�றப்ப��ேறன். �ைடயளிக்க ேவண்�ம். நான் �பாரி�
ெசய்தவர ் ��ப்��ண்டா�ம்ப� நடந்�
ெகாள்��றாரா?" என்றார.் 

ராயர ்உடேன, "தாங்கள் ெசால்�யப� அவர ்எல்லா
வைக��ம் ��ப்�யாகேவ நடந்� ெகாள்��றார.்
�ள்ைளக�க்�ம் அவரிடம் �க்க ��ப்� இ�க்�ற�.
இந்தச ் சைப��ம் தம் �றைமைய ெவளிப்ப�த்�
�டட்ாேர" என்� சந்ேதாஷமாகச ் ெசான்னார.் இந்த
�ஷயத்ைதச ் ெசட�்யார ் அ�க்க� �சாரித்�ப்
பலவாறாகத் ெதரிந்� ெகாண்��ந்தா�ம் தாம் �ைட
ெப�ம்ேபா� ராய�ைடய வாயாேலேய ஒ� �ைற
ேகட�்�ட ேவண்�ெமன்� எண்ணி��ந்தார.்
ராய�ைடய வாரத்்ைதகைளக் ேகடட்�டன் ெசட�்யார்
�கமலரச்�்ேயா� என்ைனப் பாரத்்தார.் நாணத்தால்
நான் �கங் க�ழ்ந்ேதன். 

�டட்ங் கைலந்த �ன் ெசட�்யாேரா� அவர ் ��
ெசன்ேறன். அவர ் ம�நாள் ஊ�க்�ப்



�றப்ப�வாெரன்பைத நிைனத்தேபா� எனக்� ஏேதா
ஒ��தமான �யரம் உண்டா�ற்�. அவேரா�
எப்ேபா�ம் இ�க்க ேவண்�ெமன்ற எண்ணம் எ�ந்த�.
�ட�்ல் தம்�டம் பாடங் ேகட�்வந்த மாணாக்கரக்ைள
எனக்�க் காட�் ஒவ்ெவா�வைரப் பற்��ம் தனித்
தனிேய எ�த்�க் ��, "இவரக்ள் என்னிடம் �ல �ல
�ல்கைளப் பாடம் ேகட�் வ�பவரக்ள். இனிேமல்
இவரக்�க்� நான் பாடம் ெசால்ல இயலா�. ஆதலால்,
இவரக்ைள உங்களிடம் ஒப்�க்�ேறன். நான் ெசால்�
வந்த பாடங்கைளத் ெதாடரந்்� ெசால்� வரேவண்�ம்"
என்றார.் 

"தங்கள் உத்�ேயாகத்ைத ஏற்�க்ெகாண்ட எனக்�,
இ� �க்�யமான கடைமதாேன?" என்� ��ேனன்.
அவ்வா� என்னிடம் பாடம் ேகடக்த் ெதாடங்�யவரக்ள்
சதா�வ ெசட�்யார,் �மாரசா� ஐயர(்�ர ைசவர)்,
ராம�ங்க பண்டாரம், சா� பண்டாரம், ��ஷ்ணசா�
உைடயார ்என்பவரக்ள். 

பாடம் ெசால்�ம் பழக்கம் 

கா ேல�ல் பாடம் ெசால்�வ� எனக்�ச ்�ரமமாகத்
ேதாற்ற�ல்ைல. ஒவ்ெவா� �ைல�ம் �த���ந்�
இ�� வைர�ல் �ரிவாகப் பாடம் ெசால்லப் பழ�ய
எனக்�க் காேலஜ் வ�ப்�க்க�க்�ப் பாடமாக வந்�ள்ள
�ல �ற்ப��கைளச ் ெசால்வ� ஒ� ெபரிய
காரியமன்�. தனிேய யா�க்ேக�ம் மடத்�ற்
ெசால்�யப� �ரபந்தங்கைள�ம் ேவ� இலக்கண
இலக்�யங்கைள�ம் ெசால்ல ேவண்�ெமன்�
��ம்�ேனன். என் கல்�ய�� ம�ங்காமல் இ�ப்பதற்�
அ�தான் வ�ெயன்பைத அ�ந்தவன் நான். இந்த
நிைல�ல் �யாகராச ெசட�்யார ்தம் மாணாக்கரக்ைள
என்னிடம் ஒப்�த்த� எனக்� �க்க ��ப்�ையத் தந்த�.
அவரக்�க்� உ�தமான பாடல்கைளச ் ெசால்லத்
ெதாடங்�ேனன். காேலஜ் �ள்ைளகளிற் �லர ் தனிேய
என் �ட�்ற்� வந்� �ல �ல்கைளக் ேகடக்லா�னர.்



�ம்பேகாணத்��ள்ள ேவ� �ல�ம் தமக்� ேவண்�ய
�ல்கைள என்னிடம் பாடம் ேகடட்னர.் 

ெசட்�யார் க�தங்கள் 

உ பசாரம் நடந்த ம�நாள் ெசட�்யார்
�ம்பேகாணத்ைத �ட�்ப் �றப்பட�்த்
��ச�்ராப்பள்ளிையச ் சாரந்்த ��வாைனக்காைவச்
ேசரந்்� அங்ேக இ�ந்� வரலானார.் அவ்�டம் ேசரந்்த
�ன் �ம்பேகாணத்��ள்ள நண்பரக்�க்�க் க�தங்கள்
எ��னார.் எனக்க�ப்�ய க�தத்�ல் ���ைறக்
காலங்களில் வந்� தம்�டன் இ�க்க ேவண்�ெமன்�
வற்��த்� எ��னார.் �ன்�ம் அ�க்க� க�தங்கள்
எ��னார.் நா�ம் அவ்வப்ேபா� ப�ல் எ��ேனன். 

ெசய்�ட் பழக்கம் 

� த�ல் நான் ெசட�்யா�க்� வசன நைட�ேலேய
க�தங்கள் எ��ேனன். ஒ� ப�ல் க�தத்�ல் அவர,்
"இப்ப� எ��னால் உங்க�க்�ச ் ெசய்�ள் ெசய்�ம்
பழக்கம் நின்���ம். ஐயா அவரக்ள் எ��ம்
வழக்கப்ப�ேய �த�ல் ஒ� ெசய்�ெள�� அப்பாற்
ெசய்�கைளத் ெதரி�க்க ேவண்� ெமன்ப� என்
க�த்தன்�. உங்க�க்�ச ் ெசய்�ட ் பழக்கம்
�டாம��க்க ேவண்� ெமன்பேத என் எண்ணம்" என்�
��ப்�த்��ந்தார.் அப்பால் நான் அவ்வா�
ெசய்�டக்ெள�� வரலாேனன். �ல சமயங்களில் க�தம்
��வைத�ம் ெசய்�ளாகேவ எ��ய�ண்�. அவ�ம்
தம் க�தங்களின் தைலப்�ல் என்ைனப் பாராட�்ச்
ெசய்�டக்ைள ெய��வார.் என் ெசய்�டக்ைள�ம்
பாராட�்வார.் 

ெசட�்யார ் வற்��த்�ய� �தல் ேதாத்�ரங்க�ம்
சமேயா�தப் பாடல்க�ம் ெசய்� வந்ேதன். �
�ம்ேப�வரர ் �ஷயமாகத் தனித் ேதாத்�ரங்க�ம் �
நாேக�வரர ்ஆலயத்�ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள ெபரியநாய�
�ஷயமாக ஓர ்இரடை்ட மணிமாைல�ம், ஸ்வா�மைல
��கக் கட�ள்�� பல ெசய்�டக்�ம் இயற்�ேனன். 



ஆ�க் காற்�ம் ெவள்ள�ம் ��ந்� அவ்வ�ஷம்
மரங்கெளல்லாம் �க்க ேசதமைடந்தன. அந்த
�ஷயத்ைத ைவத்�ச ் �ல ெசய்�டக்ள் இயற்�
நண்பரக்�க்�ப் ப�த்�க் காட�்ேனன். அவற்�ள்
இரண்� ெசய்�டக்ள் வ�மா�: 

*க�த்�யர ���டெலாட் டகமா� பன்��கம் 

கவலப் பல்�க் 

��த்�யரக் க��பைன ெதங்கா�
மரங்கள்�ைல 

�ைலய ேவேரா 

��த்�யர ெவ�ந்��ரக்ள் ��த்�யர
ம�வம�த் 

�யற்�ம் ேநாயாம் 

��த்�யர மாய�ைதக் காற்�யர
ெமனெவவ�ம் 

ெமா�வா ெரன்ேன " 

[க�த்� உயரம் உ�ம் - உடைல�ைடய ஒடட்கம். கவல -
கவைலைய அைடய. பல்��� �யர - பல பறைவக்
�டட்ங்கள் �யரத்ைத அைடய ேவேரா� இ�த்� - உயர
எ�ந்�. ��த் �யரம் - �க்க �ன்பத்ைத . கால் �யரம் -
காற்�னால் உண்டான �யரம்; காற்பங்கா�ய �யரம்.] 

"உரம்ப��ம் பலமர� மரம்ைப��க்
காற்�னால் 

ஒ�ந்� சாய்ந்த 

வரம்ைபய� கா�ைதயா ெலவ்���ந்
தைலசாய்தல் 

மரபா மன்ேறா 



�ரம்ப��ம் பந்த��ம் பலகா�வ்
ெவா�கா�ற் 

�ைதந்� �ழ்ந்த 

தரம்ப�� த�சயங்ெகா ெலான்�பல
வற்ைறெவலல் 

சகச மன்ேறா " 

(அரம்ைப = வாைழ. கால் உைதயால் = காற்�
அ�த்த�னால், காலால் உைததலால். பந்த��ம் பலகால்
= பந்த�ேல�ள்ள பலகால்கள். ஒ� கா�ல் = ஒ�
காற்றால்; ஒற்ைறக் காலால்.] 

"இப்ப�ேய ஒவ்ெவா� சந்தரப்்பத்�ல் நிக�ம்
நிகழ்ச�்கைள ைவத்�க்ெகாண்� பாடல் இயற்�வ�
ேமல் நாடட்ார ் வழக்கம்" என்� அவரக்ள் ெசால்�
ம�ழ்ந்தாரக்ள். அந்தப் பாடல்களில் க�த்ைதக்
காட�்�ம் பதங்களின் சமற்காரம் அ�கமாக இ�க்�ம்.
அத்தைகய பாடல்கைளப் ப�த்�ம் ேகட�்ம்
அக்காலத்�னர ்�க்க இன்�ற்றாரக்ள். 

��ப்பனந்தாள் தைலவர் பாராட்� 

��ப்பனந்தாளில் கா�மடத்�த் தைலவராக இ�ந்த
இராம�ங்கத் தம்�ராைன ஒ� சமயம் கண்� எனக்�
ேவைலயானைதத் ெதரி�த்� வரேவண்� ெமன்�
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் ெசால்லேவ நான் ஒ� சனி,
ஞா�� ���ைற�ல் ெசன்� அவேரா� சல்லாபம்
ெசய்� இ�ந்� வந்ேதன். அவர,் "உங்கள் தந்ைதயார்
ெசய்த �ஜா பலன், �ள்ைளயவரக்ள் உங்கள்பால் ைவத்த
அன்� �ண் ேபாக�ல்ைல . �யாகராச ெசட�்யார்
�லமாக அ� பயனளித்த�" என்� பாராட�்னார.் 

�ல மாதங்க�க்�ப் �ற� இராம�ங்கத் தம்�ரான்
தமக்� இளவரசாக, என் நண்ப�ம் ��வாவ��ைற
யா�ன �த்�வானாக இ�ந்தவ�மான �மாரசா�த்
தம்�ராைன நிய�த்தார.் அந்தச ் ெசய்� ெதரிந்தேபா�



எனக்� உண்டான சந்ேதாஷம் அள� கடந்� நின்ற�.
உடேன ��ப்பனந்தாள் ெசன்� அவைரப் பாரக்்க
ேவண்�ெமன்ற ஆவ�டன் இ�ந்ேதன். சந்தரப்்பம்
�ைடத்த�டன் ேபாய்ப் பாரத்்� என் சந்ேதாஷத்ைதத்
ெதரி�த்� வந்ேதன். 

அவர,் "எல்லாம் சந்நிதானத்�ன் பரி�ரண்
��ைபயால் உண்டானைவ. உங்க�க்� ஒ� பத�
�ைடத்த�. உங்கள் நண்பனான எனக்� இந்தப் பத�
�ைடத்த�" என்� நன்�ய�ேவா� ெசால்�ச்
�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய �ணா�சயங்கைள �க�ம்
பாராட�்னார.் 

�மாரன் ஜனனம் 

எனக்�க் காேல�ல் ேவைலயான �ல
மாதங்க�க்�ப் �ற� இைறவன் ��வ�ளால் நான்
����ந்த �ட�்ல் எனக்� ஒ� �மாரன் �றந்தான்.
இந்தச ் சந்ேதாஷச ் ெசய்�ையத் ெதரி�க்க, என் �தா
��வாவ��ைறக்�ச ் ெசன்றார.் கற்கண்�,
சரக்்கைர�டன் �ப்�ரமணிய ேத�கைரப் பாரக்்க
ேவண்�ய இடத்�ல் பாரத்்�ச ்ெசான்னேபா� அவர ்பரம
சந்ேதாஷமைடந்தார.் உடேன �ைசக் கணக்காகக்
கற்கண்� ெகாண்�வரச ் ெசய்� மடத்��ள்ள
யாவ�க்�ம் அளித்�, "நம்�ைடய சா�நாைதய�க்�
ஆண் �ழந்ைத �றந்��க்�ற�" என்� தாேம ெசால்�ச்
ெசால்� இன்�ற்றார.் அவ�ைடய மா� ம�வற்ற
அன்ைபக் கண்� என் தந்ைதயார ் �ம்�த�ற்றார.்
�ழந்ைத�ன் ஜாதகத்ைதக் கணித்தவரக்ள், "இக்
��ம்பத்�ற்� இனி ேமன்ேம�ம் நன்ைம�ண்டா�ம்"
என்� ெசான்னாரக்ள். என் தந்ைதயார ் அந்தச்
ெசய்�ையக் ேகட�் ஆ�த�ற்றார.்
உத்தமதான�ரத்�ற்� அ����க்�ம் �றந்த
�வஸ்தலமா�ய ��நல்�ரில் ேகா�ல் ெகாண்ெட�ந்
த�ளி�ள்ள � க�யாண �ந்தேர�வர�க்�ச்
ெசய்�ெகாண்ட �ராரத்்தைன�ன்ேமல் �றந்தைமயால்
�ழந்ைதக்�க் 'க�யாண �ந்தரம்' என்� நாமகரணம்



ெசய்தாரக்ள். ம�ைரப் ெப�மா�க்�ம் உரிய
��நாமமா�ய அ� ஒ� வைக�ல் என் ஆ�ரிய�ைடய
ஞாபகத்ைத உண்டாக்�ய�. 

தந்ைதயார் ெசய்த உபகாரம் 

அத்�யாயம் 88 

"எ�ன ப�ரேயாசன�?" 
காேலஜ் ேவைலையப் பாரத்்�க் ெகாண்�ம்,

�ட�்க்� வ�ம் மாணாக்கரக்�க்� ஒ�ந்த ேநரங்களில்
பாடம் ெசால்�க்ெகாண்�ம் ெபா�� ேபாக்� வந்ேதன்.
அசச்மயம் அரிய�ரி��ந்� �ம்பேகாணத்�க்�
�ன்�பாக ேசலம் இராம�வா� �த�யா ெரன்பவர்
மாற்றப் ெபற்� வந்தார.் அவரிடம் என் நல்�ழ் என்ைனக்
ெகாண்� ேபாய் �டட்�. அவ�ைடய நட�்னால் என்
வாழ்க்ைக�ல் ஒ� ��த் �ைற ேதான்��.
த��லக்�யத்�ன் �ரிைவ அ�ய ��ந்த�. அந்தா�,
கலம்பகம், �ள்ைளத்த�ழ், உலா, ேகாைவ �த�ய
�ரபந்தங்களி�ம் �ராணங்களி�ம் த��ன்பம் கண்�
ம�ழ்வேதா� நில்லாமல் பழைம�ம்
ெப�ம�ப்��ைடய தண்ட�ழ் �ல்களில் ெபா�ந்�
�டக்�ம் இன்ற��யற்ைக�ன்பத்ைத மாந்� நான்
ம�ழ்வேதா�, �ற�ம் அ�ந்� இன்�றச ்ெசய்�ம் ேப�
எனக்� வாய்த்த�. 

ேசலம் இராம�வா� �த�யார் 

� த�யார ்ேசலத்�ல் ஒ� ெபரிய �டட்ா ஜ�ன்தார்
பரம்பைர�னர.் இளைம�ேலேய ேபர�� பைடத்�
�ளங்�னார.் த���ம் சங்�தத்��ம் வடெமா���ம்
பழக்க �ள்ளவர.் �ம்பேகாணத்�ல் ேவைல பாரத்்�வந்த
காலத்�ல் அவ�ைடய �றைம ஓரள� ெவளிப்பட�்
ஒளிரந்்தைமயால் அவைரத் தக்க கனவான்கள் ெசன்�
பாரத்்�ப் ேப��ட�் வந்தாரக்ள். �ம்பேகாணத்�க்�
�தனமாக உத்�ேயாகஸ்தரக்ள் வந்தால் அவரக்ளிடம்
மனிதரக்ைள அ�ப்�ப் பாரத்்� வரச ் ெசய்வ�ம், ��



�ைஜ �த�ய �ேசஷ �னங்களில் மடத்�ற்�
வரேவண்�ெமன்� அைழக்கச ் ெசய்வ�ம்
��வாவ��ைற மடத்� வழக்கங்கள். ேசலம்
இராம�வா� �த�யா�ைடய கல்�ய�ைவ�ம்
ெப�ந்தன்ைமைய�ம் ேகள்��ற்ற � �ப்�ரமணிய
ேத�கர ் அவைரப் பாரத்்� வ�ம்ப� கா�பா�
தம்�ராைன�ம் அவ�டன் ேவ� �லைர�ம்
அ�ப்�னார.் தம்�ரான் பரிவாரங்க�டன் ெசன்�
�த�யாைரக் கண்� ேப�க்ெகாண்��ந்தார.் 

இராம�வா� �த�யார ்��வாவ��ைற மடத்�ன்
பழம் ெப�ைமைய நன்�ணரந்்த வராத�ன்,
தம்�ரா�டன் சம்பாஷைண ெசய்� வ�ம்ேபா� மடத்�
நிரவ்ாகத்ைதப் பற்�ப் ேப�வேதா� நில்லாமல், கல்�
சம்பந்தமாக�ம் �சாரிக்க ஆரம்�த்தார.் “மடத்�ல்
த�ழ்க் கல்�ய���த்�க்� என்ன ெசய்�றாரக்ள்?
�த்�வான்களாக யார ் யார ் இ�க்�றாரக்ள்? எத்தைன
ேபரக்ள் ப�க்�றாரக்ள்?" என்பைவ ேபான்ற
ேகள்�கைள அவர ் ேகடட்ா ர.் தம்�ரான் ஏற்ற �ைட
அளித்� வந்தார.் த�ழ், வடெமா�, சங்�தம் என்�ம்
�ன்��ம் �றந்த ேதரச்�்ைய�ைடய �த்�வான்கள்
அ�க்க� மடத்�க்� வந்� சம்மானம் ெபற்�ச்
ெசல்வாரக்ெளன்�ம், ஆ�னத் தைலவேர �றந்த
கல்�மாெனன்�ம், அவரிடத்��ம் �ன்னப் பண்டார
எஸந்நி�களிடத்��ம் பல மாணாக்கரக்ள் த�ழ்ப் பாடம்
ேகட�் வ��றாரக்ெளன்�ம் ெதரி�த்தார.் 

இவ்வா� ெதரி�த்�க் ெகாண்� வ�ம்ேபா�
அக்காலத்� மடத்�க் காரியஸ்தராக இ�ந்தவ�ம்,
தம்�ரா�டன் வந்��ந்தவ�மா�ய �வ�ப்�ரமணிய
�ள்ைளெயன்பவர,் "மடத்�ேல ப�த்�க் ெகாண்��ந்த
மாணாக்கரக்�ள் ஒ�வரா�ய சா�நாைதயர ்என்பவேர
இவ்�ரக்் கவரன்்ெமன்ட ் காேல�ல் த�ழ்ப் பண்�தராக
இ�க்�றார”் என்� ெசான்னார.் 

ேகடட் �த�யார,் "அப்ப�யா? நான் அவைரப்
பாரத்்த�ல்ைல " என்றார.் 



�ன்�ம் �ல ேநரம் ேப���ந்��ட�்த் தம்�ரான்
�த�ேயார ் �ைடெபற்�க் ெகாண்� ெசன்� �
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம்
ெதரி�த்�க் ெகாண்டனர.் உடேன ஆ�னத் தைலவர,்
"இப்ேபா� அங்ேக �ன்�ப்பாக வந்��க்�ம் �த�யார்
த��ல் நல்ல ப�ற்��ைடயவெரன்� ேதாற்��ற�.
அவைர நீங்கள் ேபாய்ப் பாரத்்�வர ேவண்�ம்" என்�
எனக்�ச ்ெசால்� ய�ப்�னார.் 

�தற் காட்� 

அ வைரப் பாரக்்க ேவண்�ெமன்ற ஆவல் �த�ல்
என்னிட�ல்ைல ; �ப்�ரமணிய ேத�கர ் ெசால்�
ய�ப்�னைம�ன் நான் ெசன்� பாரக்்கலாெமன்� ஒ�
நாள் �றப்படே்டன். அன்� �யாழக்�ழைம (21-10-1880)
அவர ்இ�ந்த �டை்ட அைடந்� அவைரக் கண்ேடன். நான்
காேல�ல் இ�ப்பைத�ம் மடத்�ல் ப�த்தவன்
என்பைத�ம் ெசான்ேனன். அவர ் யாேரா அயலாரிடம்
பரா�கமாகப் ேப�வ� ேபாலப் ேப�னார.் என்ேனா�
�க்க ��ப்பத்ேதா� ேப�வதாகப் �லப்பட �ல்ைல .
அ�காரப் பத��னால் இப்ப� இ�க்�றார:் த�ழ்
ப�த்தவராக இ�ந்தால் இப்ப�யா நம்�டம் ேப�வார?்'
என்� நான் எண்ணலாேனன். 

"நீங்கள் யாரிடம் பாடம் ேகட�்ரக்ள்?" என்� அவர்
ேகடட்ார.் 

"மகா �த்�வான் �னாட�் �ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகடே்டன்" என்ேறன். 

�ள்ைள யவரக்ள் ெபயைரக் ேகடட்�டன் அவரிடம்
ஏதாவ� �ளரச்�் உண்டா� ெமன்� எ�ரப்ாரத்்ேதன்.
என்�ைடய உத்�ேயாகத்�க்காக என்ைன
ம�க்கா�டட்ா�ம், �ள்ைளயவரக்ள் மாணாக்கெனன்ற
�ைற�லாவ� என்னிடம் மனம் கலந்� ேபசலாேம.
அவர ் அப்ப�ப் ேபச �ன்வர�ல்ைல . கணக்காகேவ
ேப�னார.் 



'�ள்ைளயவரக்ள் ெபயைரக் ேகட�்ப் �ைட
ெபயரச்�்ேய இல்லாம��க்�ம் இவராவ�, த��ல்
அ�மானம் உைடயவராக இ�ப்பதாவ�! எல்லாம்
ெபாய்யாக இ�க்�ம்' என்� நான் �ரம்ானம் ெசய்�
ெகாண்ேடன். 

அவர ் ேகள்� ேகடப்ைத நி�த்த�ல்ைல . "என்ன
என்ன பாடம் ேகட�்�க்��ரக்ள்?" என்ற ேகள்�
அ�த்தப� அவரிட��ந்� வந்த�. 'இதற்� நாம் ப�ல்
ெசால்�ம் வைக�ல் இவைரப் �ர�க்�ம்ப� ெசய்�
�டலாம்' என்ற நிசச்ய �த்�ேயா� நான் ப�த்த
�ஸ்தகங்களின் வரிைசைய ஒப்�க்க லாேனன்.
"�டந்ைத யந்தா�, மைறைச யந்தா�, �க�ரந்தா�,
��வரங்கத்தந்தா�, அழகரந்தா�, கம்பரந்தா�,
�ல்ைலயந்தா�, �னாட�்யம்ைம �ள்ைளத்த�ழ்,
�த்�க் �மார�வா� �ள்ைளத்த�ழ், அ�லாண்ட
நாய� �ள்ைளத்த�ழ், ேசக்�ழார ் �ள்ைளத் த�ழ்,
��க்ேகாைவயார,் தஞ்ைசவாணன் ேகாைவ.... என்�
ெசால்�க்ெகாண்ேட ேபாேனன். அந்தா�களில் இ�ப�,
கலம்பகங்களில் இ�ப�, ேகாைவகளில் ப�ைனந்�,
�ள்ைளத்த�ழ்களில் �ப்ப�, உலாக்களில் இ�ப�,
��கள் இப்ப�ேய �ரபந்தங்கைள அ�க்�ேனன். அவர்
�கத்�ல் க�கள� �யப்�க்�டத் ேதான்ற�ல்ைல . 

அைசயாத ேபரவ்� 

"இ ெதல்லாம் ப�த்� என்ன �ரேயாசனம்?" என்�
��ெரன்� அவர ்இைடம�த்�க் ��னார.் நான் �க்க
ஏமாற்றம் அைடந்ேதன். 'இவர ்இங்��ஷ் ப�த்� அ�ேல
ேமாகங்ெகாண்டவராக இ�க்கலாம். அதனால்தான்
இப்ப�ச ் ெசால்�றார'் என்ற எண்ணம் எனக்�
உண்டா�ற்�. ஆனா�ம் நான் �ட�ல்ைல. �ராண
வரிைசையத் ெதாடங்�ேனன். 

"���ைளயாடற் �ராணம், ��நாைகக் காேராணப்
�ராணம், மா�ரப் �ராணம், கந்த �ராணம், ெபரிய
�ராணம், �ற்றாலப் �ராணம்..." 



அவர ்பைழயப�ேய கற்�ைலேபால இ�ந்தார.் 

"ைநடதம், �ர��ங்க �ைல, �வஞான ேபாதம்,
�வஞான�த்�யார ் உைர..." என்�ம் �ல்களின்
ெபயரக்ைளச ் ெசான்ேனன். இலக்கண �ல்கைள
எ�த்�க் ��ேனன். அப்ெபா��ம் அவ�க்�த் ��ப்�
உண்டாக�ல்ைல. 'அடடா! �க்�யமானவற்ைற யல்லவா
மறந்� �டே்டாம்? அைத �த�ேலேய ெசால்�
��ந்தால் இவைர வ�க்�க் ெகாண்� வந்��க்கலாேம!'
என்ற உ���டன், "கம்பராமாயணம் ��வ�ம்
இரண்�, �ன்� �ைற ப�த்��க்�ேறன். �ள்ைள
யவரக்ளிட�ம் �ல காண்டங்கைளப் பாடம்
ேகட�்�க்�ேறன்" என்ேறன். 

இராம�வா� �த�யார,் "சரி, அவ்வள�தாேன?"
என்� ேகடட்ார.் எனக்� �க�ம் அ��ப்�
ஏற்பட�்�டட்�. 'கம்பராமாயணத்�ல் �டவா இவ்வள�
பரா�கம்! இவ்வள� அசடை்ட!' என்ற நிைனேவ அதற்�க்
காரணம். அதற்� ேமேல ெசால்ல என்ன இ�க்�ற�?
ஆனால் அவர ்என்ைன ���றவராக இல்ைல . ேம�ம்
ேகள்� ேகடக்லானார.் 

பைழய �ல்கள் 

"இந்தப் �ற்காலத்�ப் �ஸ்தகங்க ெளல்லாம்
ப�த்த� சரிதான். பைழய �ல்களில் ஏதாவ�
ப�த்த�ண்டா ?" 

எனக்� அவர ் எைதக் க��க் ேகடட்ா ெரன்�
ெதரிய�ல்ைல . '�ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய
�ல்கைளேய நான் ப�த்��ப்பதாக இவர ் எண்ணிக்
ெகாண்டாேரா? கந்த �ராணம், ெபரிய �ராணம்
�த�யைவகெளல்லாம் பைழய �ல்களல்லேவா? கம்ப
ராமாயணம் பைழய �ல்தாேன? பைழய �ெலன்�
இவர ் ேவ� எைதக் க���றார?்' என்�
ேயா�க்கலாேனன், 



"நான் ெசான்னவற்�ல் எவ்வளேவா பைழய �ல்கள்
இ�க்�ன்றனேவ!" என்� நான் ேகடே்டன். 

*அைவக�க்ெகல்லாம் �லமான �ல்கைளப்
ப�த்��க்��ரக்ளா?" என்� அவர ் ேகடட்ேபா�தான்
அவரிடம் ஏேதா சரக்� இ�க்�றெதன்ற எண்ணம்
எனக்� உண்டா�ற்�, 

"தாங்கள் எந்த �ல்கைளச ் ெசால்���ர ் கெளன்�
ெதரிய�ல்ைலேய?" என்ேறன். 

"�வக �ந்தாமணி ப�த்��க்��ரக்ளா?,
மணிேமகைல ப�த்��க்��ரக்ளா?, �லப்ப�காரம்
ப�த்��க்��ரக்ளா? " 

அவர ் ெசான்ன �ல்கைள நான் ப�த்த�ல்ைல;
என்�ைடய ஆ�ரியேர ப�த்த�ல்ைல.
�ஸ்தகத்ைதக்�ட நான் கண்ணால் பாரத்்த�ல்ைல.
ஆனா�ம், 'இவ்வள� �ஸ்தகங்கைளப் ப�த்ததாகச்
ெசான்னைத ஒ� ெபா�டப்�த்தாமல் எைவேயா
இரண்�, �ன்� �ல்கைளப் ப�க்க�ல்ைலெயன்பைதப்
�ரமாதமாகச ் ெசால்ல வந்��டட்ாேர!' என்ற
நிைனேவா� ெப��த�ம் ேசரந்்� ெகாண்ட�.
"�ஸ்தகம் �ைடக்க�ல்ைல; �ைடத்தால்
அைவகைள�ம் ப�க்�ம் ைதரிய�ண்�" என்�
கம்�ரமாகச ்ெசான்ேனன். 

சாதாரணமாகப் ேப�க்ெகாண்� வந்த �த�யார,்
நி�ரந்்� என்ைன நன்றாகப் பாரத்்தார.் "நான் �ஸ்தகம்
த��ேறன்; தந்தால் ப�த்�ப் பாடம் ெசால்�ரக்ளா?"
என்� ேகடட்ார.் 

"அ�ற் ���ம் சந்ேதகேம இல்ைல . நிசச்யமாகச்
ெசால்�ேறன்" என்� ைதரியமாகச ்ெசான்ேனன். அ��ப்
பலத்ைத�ம் கல்� ேகள்�ப் பலத்ைத�ம் ெகாண்�
எப்ப�யாவ� ப�த்� அ�ந்� ெகாள்ளலாம் என்ற �ணி�
எனக்� உண்டா��டட்�. 



*சரி, �ந்தாமணிைய நான் எ�த்� ைவக்�ேறன்.
நீங்கள் ப�த்�ப் பாரக்்கலாம். அ�க்க� இப்ப�ேய
வா�ங்கள்" என்� அவர ்ெசான்னார.் நான் �ைடெபற்�க்
ெகாண்� வந்ேதன். பாரக்்கச ்ெசன்றேபா� அவர ்இ�ந்த
நிைலைய�ம் நான் �ைட ெப�ம்ேபா� அவர ் ��ய
வாரத்்ைதகைள�ம் எண்ணி, அவர ்சாமான்ய மனிதரல்ல
ெரன்�ம், ஆழ்ந்த அ��ம் ேயாசைன�ம்
உைடயவெரன்�ம் உணரந்்ேதன். 

இரண்டாவ� சந்�ப்� 

அ �த்த ஞா�ற்�க்�ழைம இராம�வா�
�த�யாரிடம் ேபாேனன். அன்� அவர ் �க�ம்
அன்ேபா� என்ைன வரேவற்றார.் அவைரப்
பாரப்்பைத�ட அவர ் ெசான்ன �ஸ்தகத்ைதப் பாரக்்க
ேவண்�ெமன்ற ஆவல் கட�்க் கடங்காமல் இ�ந்த�.
அவர ் தம்�டம் இ�ந்த �வக �ந்தாமணிக் க�தப்
�ர�ைய என்னிடம் ெகா�த்தார.் "இைதப் ப�த்�ப்
பா�ங்கள். �ற� பாடம் ஆரம்�க்கலாமா?" என்றார.்
"அப்ப�ேய ெசய்யலாம்" என்� உடன்படே்டன். �ற�
அவர ் அந்தப் �ர�ையத் தாம் ெபற்ற வரலாற்ைறச்
ெசால்லத் ெதாடங்�னார.் 

�த�யார், �ந்தாமணி ெபற்ற வரலாற

"எனக்�ச ் '�ந்தாமணி' �த�ய பைழய
�ஸ்தகங்கைளப் ப�க்க ேவண்�ெமன்ற ஆவல்
���யாக இ�ந்த�. இந்தத் ேதசத்�ல் நான் சந்�த்த
�த்�வான்களில் ஒ�வராவ� அவற்ைறப் ப�த்ததாகேவ
ெதரிய�ல்ைல . ஏட�்ச�்வ�க�ம் �ைடக்க�ல்ைல.
��ெநல்ேவ�ப் பக்கத்��ள்ள க�ராயரக்ள் �ட�்ல்
�ர�கள் �ைடக்கலாெமன்� எண்ணி �
ைவ�ண்டத்�ல் �ன்�ப்பாக இ�ந்த என் நண்பர,்
ஏ.இராமசந்�ைரயர ்என்பவரிடம் �ஷயத்ைதச ்ெசால்�
ைவத்��ந்ேதன். அவர,் யார ் யாைரேயா �சாரித்�ப்
பாரத்்தார;் ஒன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல. 



"ஒ� சமயம் � ைவ�ண்டத்�க்� அ���ள்ள ஓர்
ஊரில் பரம்பைர �த்�வான்களாக இ�ந்த க�ராயர்
��ம்பெமான்�ல் உ�த்த ஒ�வர ் ஒ� வழக்�ல்
சா�யாக வந்தார.் அந்தச ்சா�ைய �சாரித்தேபா�,
அவர ் க�ராயர ் பரம்பைரையச ் ேசரந்்தவெரன்�ம்,
அவ�ைடய �ன்ேனாரக்ள் பல �ல்கைள
இயற்���க்�றாரக்ெளன்�ம் என் நண்ப�க்�த் ெதரிய
வந்த�. �சாரைண ெயல்லாம் ��ந்த �ற�, �ன்�ப்
அந்தச ் சாட�்ையத் தனிேய அைழத்� அவர ் �ட�்ல்
ஏட�்ச�்வ�கள் இ�க்�ன்றனவா என்� �சாரித்தார.்
அவர,் 'இ�க்�ன்றன' என்� ெசால்லேவ, �ந்தாமணிப்
�ர� ��ந்தால் ேத� எ�த்�த் தர ேவண்�ெமன்�
��னார.் அ�காரப் பத����ந்தைமயால் அவர்
�யற்� ப�த்த�. அந்தக் க�ராயர ்�வக �ந்தாமணிப்
�ர�ையக் ெகாண்� வந்� ெகா�த்தார.் அதற்�
�ப்பத்ைதந்� �பாய் ெகா�த்� வாங்� எனக்�
அ�ப்�னார.் அ���ந்� கா�தத்�ற் �ர� பண்ணிய
�ஸ்தகம் இ�. 

"இவ்வள� கஷ்டப்பட�் இதைனப் ெபற்�ம்
ப�ப்பதற்� ��ய�ல்ைல . நான் காேல�ல் ப�த்தேபா�
இதன் �தற் ப��யாக நாமகளிலம்பகம் மாத்�ரம்
பாடமாக இ�ந்த�. அைத ஒ� �ைர அச�்ட�்�ந்தார.்
அ�ல் த�ைழக் காட�்�ம் இங்��ஷ் அ�கமா��ந்த�.
�ல் �ற்�ம் ப�த்�ப் பாரக்்க ேவண்� ெமன்ற
ஆைசயால் நான் ேபா�ம் இடங்களில் உள்ள
�த்�வான்கைள ெயல்லாம் �சாரித்�ப் பாரக்்�ேறன்.
எல்ேலா�ம் அந்தா�, �ள்ைளத்த�ழ், �ராணங்கள்
இைவகேளா� நிற்�றாரக்ேள ெயா�ய, ேமேல
ேபாக�ல்ைல. அதனால் நான் �க�ம் அ�த்�ப்
ேபாய்�டே்டன். 

"�ஸ்தகம், �கச ் �றந்த �ஸ்தகம். கம்ப
ராமாயணத்�ன் காவ்ய க�க்ெகல்லாம் இந்தக்
கா�யேம வ�காட�். இைதப் ப�த்�ப் ெபா�ள்
ெசய்�ெகாண்� பாடம் ெசால்�ரக்ளானால்
உங்க�க்�ம் நல்ல�; எனக்�ம் இன்பம் உண்டா�ம்." 



�த�யார ்��யவற்ைற �க்க கவனத்ேதா� ேகட�்
வந்ேதன். த�ழ் �ற் பரப்ைபெயல்லாம் உணரந்்�
�ளங்�ய �ள்ைளயவரக்ள்�டச ் �ந்தாமணிையப்
ப�த்த�ல்ைலெயன்பைத நிைனத்தேபா�, 'நாம் இந்தப்
��ய �ைலப் ப�த்�ப் ெபா�ள் ெசய்வ� �லபமாக
இ�க்�மா?" என்ற அசச்ம் ��� ேதாற்�னா�ம், "த�ழ்
�ல், மர�க்�ப் �றம்பாக இல்லாத �ல்.
ஏதா��ந்தாெலன்ன? ஸம்ஸ்��தமா, ெத�ங்கா,
�தனமாகப் ப�ற்� ெசய்� ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்பதற்�? த�ழ் �ைல அ��ெகாண்�
ஆராய்ந்� ப�த்�ப் பாரத்்தால் �ளங்காமலா ேபா�ற�?
எவ்வளேவா �ல்கைளப் ப�த்ததாகச ் ெசால்��ம்,
'என்ன �ரேயாசனம்?' என்� ஒ� ேகள்��ல் �க்�
எ��ம்ப� அந்தப் �ஸ்தகத்�ல் என்னதான் இ�க்�ற�,
பாரத்்��டலாம்!" என்ற ைதரியேம �ன் நின்ற�. 

"�ற்பா� வ��ேறன்; இைதப் ப�த்�ப்
பாரத்்�க்ெகாண்ேட வ��ேறன்" என்ற உத்ஸாகத்ேதா�
ெசால்� இராம�வா� �த�யாரிடம் �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� �றப்படே்டன். 
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ைஜன ந�ப�க� 
ேச லம் இராம�வா� �த�யார ் ெகா�த்த �வக

�ந்தாமணிப் �ர�ையப் ப�க்க ஆரம்�த்ேதன். அ�ல்,
நச�்னாரக்் �னியர ்உைர�ம் இ�ந்த�. அ� �வகைனப்
பற்�ய கா�யம் என்ப� மட�்ம் எனக்�த்
ெதரிந்தேதயன்�, இன்ன கைதைய அ� ெசால்வ�,
இன்ன வைக�ல் அ� �றப்�ைடய� என்பவற்ைற
அ�ேயன். த�ழ் �ற் பரப்ைப ஒ�வா� அ�ந்�
�டட்தாக ஒ� நிைனப்� அதற்��ன் எனக்� இ�ந்த�.
நான் கண்ட �ற் பரப்�க்�ப் �றம்ேப��ந்த �ந்தாமணி,
எனக்� �த�ல் பணிைவ அ���த்�ய�. 

�ந்தாமணி யாராய்ச�் 



�ஸ்தகத்ைத எ�த்�க்ெகாண்� உடக்ாரந்்ேதன். 

"�வா �தலா �லகம்ெமா� �ன்� ேமத்தத் 

தாவாத �ன்பந் தைலயாய� தன்னி ெனய்� 

ஓவா� நின்ற �ணத்ெதாண்ணி�ச்
ெசல்வெனன்ப 

ேதவா� ேதவ னவன்ேசவ� ேசர�் மன்ேற" 

என்ப� �ந்தாமணி��ள்ள �தற் பாட�். இ��ள்ள
ெசாற்களில் ெபா�ள் �ளங்காத� ஒன்��ல்ைல.
ஆனால், ��ன் காப்�ச ் ெசய்�ளாக இ�க்�ம் அ�ல்
எனக்� ஒ� ��ைம ேதாற்�ய�. நான் ப�த்த �ல்களில்
�நாயக வணக்கேமா, சடேகாபர ் காப்ேபா அ�ல்
இல்ைல . ைஜன சமயக் கா�யத்�ல் அந்த வணக்கங்கள்
இ�க்க நியாய�ல்ைல . ெபா�வான கட�ள்
வணக்கமாக அ� �த�ல் எனக்�த் ேதாற்�ய�. �வா
�தலா �லகம்' என்ற ெதாட�க்� மாத்�ரம் எனக்�ப்
ெபா�ள் ெதளிவாக�ல்ைல . 

உைரையப் ப�க்கலாேனன். நச�்னாரக்் �னியர்
�த�ல் கா�ய இலக்கணத்ைத �ரிவாக
எ����க்�றார.் �ற� ெசால்�லக்கணம் �த�யன
வ��ன்றன. அக்காலத்�ல் ெதால்காப்�யம்
எ�த்த�காரம், இளம்�ரண�ம் நச�்னாரக்்�னிய�ம்
ெசால்ல�காரம், ேசனாவைரய�ம் அச�்டப்
ெபற்��ந்தன. அவற்ைற நான் ப�த்��ந்தைமயால்
�ந்தாமணி �ைர��ள்ள எ�த்�லக்கணச்
ெசால்�லக்கணச ் ெசய்�கள் எனக்� �ளங்�ன.
உைர�ல், '�வா �தலா �லகம்ெமா� �ன்�ம்'
என்பதற்�, 'அந்த�ம் ஆ���ல்லாத ��லக�ம்' என்�
எ����ந்த�. உலகம் நிைலயாைமைய �ைடயெதன்ற
�ஷயத்ைதேய ���யாகக் ேகட�்ப் பழ���ந்த
எனக்�, இக்க�த்� ��யதாக இ�ந்த�. ேமேல
ப�த்�க்ெகாண்� ேபாேனன். அந்த ஒ� �ர�ைய
மாத்�ரம் ைவத்�ப் ப�ப்ப� �ரமமாகேவ ேதாற்�ய�. 



ஏட்�ப் �ர� 

அ ந்த வாரம் சனிக்�ழைம வழக்கம் ேபாலேவ
��வாவ��ைறக்�ப் ேபாய் இராம�வா�
�த�யாைரச ் சந்�த்த� �தல்
நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
ெதரி�த்ேதன். ேகடட் ேத�கர ் �க�ம்
ம�ழ்ச�்யைடந்�, "தக்க அ��ைடய கனவான்கள�
பழக்கம் ஏற்ப�வ� �க�ம் நல்ல�தான்; அவ�க்�
ஜாக்�ரைதயாகப் பாடம் ெசால்ல ேவண்�ம்;
�ள்ைளயவரக்ள் எ��ைவத்த �ந்தாமணி ஏட�்ப் �ர�
ஒன்� மடத்�ல் இ�க்�ற�" என்� ெசால்� அப்�ர�ைய
வ��த்� அளித்தார.் "�த�யா�க்�ப் பாடம்
ெசால்�ம்ப���ப்பதால் சனிக்�ழைம மட�்ம் வந்�
ஞா�ற்�க்�ழைம ��ம்��டலாம்" என்� �� �ைட
ெகா�த்தார.் 

�ம்பேகாணம் வந்� �ள்ைளயவரக்ள் �ர�ைய�ம்,
�த�யார ் தந்த �ர�ைய�ம் ைவத்�க்ெகாண்�
�ந்தாமணிையப் ப�த்ேதன். �த�யார ் �ர��ல்
�ல�ம் ெபா�ப்�ைர�ேம இ�ந்தன. �த�ல் �ல
பாடல்க�க்� மாத்�ரம் �ேசட உைர இ�ந்த�.
�ள்ைளயவரக்ள் �ர��ேலா ��வதற்�ம் �ேசட உைர
இ�ந்த�. '�ேசட உைரைய �ட�்�ட�்த் தனிேய
ெபா�ப்�ைரைய மாத்�ரம் எ��க் ெகாள்வ�ல் என்ன
லாபம்? இரண்�ம் ேவ� ேவ� உைரகேளா' என்ற
சந்ேதகம் உண்டா�ற்�. கவனித்�ப் பாரக்்ைக�ல்
இரண்�ம் ஒ�வர� உைரேய என்� ெதரிந்த�. ஆனா�ம்
'இ� ேவ� வைகயாகப் �ர�கள் இ�ப்ப� ஏன்?' என்ற
ஐயம் �ளங்க�ல்ைல . 

ெதரியாத �ஷயங்கள் 

அ�த்த நாள் இராம�வா� �த�யாரிடம் ெசன்�
பாடம் ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன். நாமகள் இலம்பகம்
1870-ஆம் வ�ஷம் �.ஏ.பரீடை்சக்�ப் பாடமாக இ�ந்த�.
அப்ேபா� ப�த்த �த�யார ் தாம் பாடம் ேகடட்ேபா�



அ�ந்த �ஷயங்கைள இைட�ைடேய ெசான்னார.் நான்
பாடம் ெசான்னேபா� இைட�ல், 'கட�்யங்காரன்' என்ற
ெபயர ் வந்த�. நான் அைத ஒ�வ�ைடய ெபயெரன்�
ெதரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல. 'கட�்யக்காரன்' என்�
ப�த்ேதன். அப்ேபா� �த�யார,் "நாமகள் இலம்பகக்
கைத மாத்�ரம் எனக்�த் ெதரி�ம்; கட�்யங்காரன்
என்ப�தான் அந்தச ் ெசால்; சசச்ந்த�ைடய
மந்�ரிக�ள் ஒ�வன் ெபயர ் அ�:
அவன்தான்சசச்ந்தைனக் ெகான்றான்" என்றார.் �ற�,
'ேகா�ந்தன் ( �வக �ந்தாமணி, 187, உைர) என்� ஒ�
ெபயர ் வந்த�. அ� கண்ண�ராைனக்
��ப்பெதன்பைதத் த�ரச ் �ந்தாமணி�ேல யாைரக்
��ப்பெதன்ப� ெதரிய�ல்ைல . �த�யா�க்�ம் அ�
�ளங்க�ல்ைல . இப்ப�ேய ேவ� �ல �ஷயங்க�ம்
�ளங்காம��ந்தன. எனக்� �ளங்காத �ஷயங்கைள
�ளங்க�ல்ைலெயன்� ெசால்�த் தக்கவரக்ைளக்
ேகடக் ேவண்� ெமன்ேபன். �ளங்காதைத�ம்
�ளங்�யதாகச ் ெசால்�க் �ழப்பாதைத அ�ந்த
�த�யார ் அைதப் பாராட�்வார.் நாங்கள்
�ந்தாமணிையப் ப�த்� வந்தேபா� �ல
�த்�வான்க�ம் வந்��ந்� ேகடப்�ண்�. இப்ப� ஐந்�
மாதங்கள் ெசன்றன. 

�ந்தாமணி, ைஜன �லாத�ன் �ளங்காத
�ஷயங்கைள ைஜனரக்ள் �லமாகத்
ெதரிந்�ெகாள்ளலாெமன்� எண்ணி, என்னிடம் �ட�்ற்
பாடம் ேகட�் வந்த ராம�ங்க பண்டார ெமன்பவைர
ேநாக்�, "இந்தப் பக்கத்�ல் ைஜனரக்ள் யாேர�ம்
இ�க்�றாரக்ளா? ப�த்தவரக்ளாக யாைரயாவ�
ெதரி�மா?" என்� ேகடே்டன். 

அவர,் "இங்ேக இராமசா� ேகா�ல் ேமல் ெத��ல்
ைஜனரக்ள் ��கள் உண்�. எல்ேலா�ம் ெசல்வாரக்ேள.
அவரக்�ள் ப�த்தவரக்�ம் இ�க்�றாரக்ள்" என்�
ெசான்னைதக் ேகடட்ேபா� உடேன ேபாய் அவரக்ைளப்
பாரக்்க ேவண்�ெமன்� ��ம்�ேனன். 



சந்�ரநாத ெசட்�யார் 

ம� நாள் என் ��ப்பத்�ன்ப� ராம�ங்க
பண்டாரம் என்ைன அைழத்�க்ெகாண்� ைஜனரக்ள்
வ�க்�ம் ெத��ற்�ச ் ெசன்றார.் அங்ேக தமக்�த்
ெதரிந்த சந்�ரநாத ெசட�்யார ் என்பவர,் �ட�்�ள்
என்ைன அைழத்�ப் ேபானார.் அந்த �ட�்ன் வா��ல்
மாக்ேகாலம் ேபாடப்பட�்�ந்த�. நிைலகளில் மா�ைலத்
ேதாரணம் கட�் அலங்காரம் ெசய்��ந்தாரக்ள்.
'இன்ைறக்� ஏேதா �ேசஷம் ேபா��க்�ற�' என்�
எண்ணிக்ெகாண்ேட உள்ேள ெசன்ேறாம். அங்ேக
�டத்�ல் பலர ்����ந்தனர.் அக்�டட்த்���ந்த ஒ�
கனவாைனக் காட�், "இவேர சந்�ரநாத
ெசட�்யாரவரக்ள்" என்� ராம�ங்க பண்டாரம்
ெசால்��ட�், என்ைன�ம் அவ�க்�ப் பழக்கம் பண்ணி
ைவத்தார.் 

"வாைழ, ேதாரணம் இைவெயல்லாம் கட�்
அலங்காரம் ெசய்��க்�றேத; ஏதாவ� �ேசஷ�ண்ேடா
?" என்� ேகடே்டன். 

"இன்ைறக்�ச ் �ந்தாமணி �ரத்்�யா�ற்�; அந்த
�ேசஷத்ைதக் ெகாண்டா��ேறாம்" என்� அவர்
ெசான்னார.் 

எனக்� �க்க ஆசச்ரிய�ண்டா�ற்�. 'நாம்
�ந்தாமணிையப் பற்�த்தான் ேகடக் வந்��க்�ேறாம்.
�ந்தாமணி �ரத்்� யா�ற்ெறன்� இவர ்ெசால்��றார;்
�ந்தாமணிையப் பாராயணம் ெசய்வ� இவரக்ள்
சம்�ரதாயம் ேபா��க்�ற�' என்ெறண்ணி,
"�ந்தாமணிையப் ப�த்� வந்�ரக்ளா?" என்� ேகடே்டன். 

*ஆமாம். நான் �ரவணம் ெசய்� வந்ேதன். இவரக்ள்
பாடம் ெசய்� வந்தாரக்ள்" என்� ெசால்�, எ�ேர
அமரந்்��ந்த ஒ�வைரச ் �ட�்க்காட�், "�ண்�வனம்
தா�க்கா�ல் உள்ள '��ர'் என்ப�, இவரக்ள் �ராமம்.
த���ம், வடெமா���ம், �ரா��தத்��ம் உள்ள
ைஜன �ரந்தங்களி�ம் உைரகளி�ம் ���யான



பழக்க�ள்ளவரக்ள். இவரக்ைளப் ேபான்றவரக்ள்
யா��ல்ைல . இவரக்ள் ��நாமம் அப்பாசா�
ந�னாெரன்ப�" என்� ெதரி�த்தாரக்ள். எனக்காகேவ
அவர ்அங்ேக வந்��ப்பதாகத் ேதாற்�ய�. 

'நாம் எந்த �ஷயத்ைதப் பற்�த் ெதரிந்� ெகாள்ள
��ம்��ேறாேமா அந்த �ஷயத்�ல்
ேதரச்�்�ள்ளவரக்ள் எ�ரப்ாராமேல பாரக்்�ேறாம். அேத
�ஷய சம்பந்தமான உத்ஸவம் ேவ� நடக்�ற�. இ�
ெதய்வச ் ெசயேல' என்� எண்ணிப் �ரிப்ைப
அைடந்ேதன். 

"எவ்வள� காலமாக இவரக்ள் இங்ேக
இ�க்�றாரக்ள்?" என்� ேகடே்டன், 

"ஆ� மாதமாக இந்தப் பாடம் நடந்� வ��ற�."
'இந்த ஆ� மாதங்கைள நாம் �ண் ேபாக்��டே்டாேம!'
என்ற வ�த்தம் எனக்� உண்டா�ற்�. 

அந்தப் ெபரியவர ் �க்க அடக்க �ைடயவராக�ம்
ெமல்ல வாரத்்ைத ெசால்பவராக�ம் இ�ந்தார.் அவரிடம்
நா�ம் �ந்தாமணிையப் ப�த்� வ�வைதப் பற்�ச்
ெசான்ேனன். "அ�ல் ேகா�ந்த' ெனன்� வ��ற�; அ�
யா�ைடய ெபயர?்" என்� ேகடே்டன். 

அவர ் சாதாரணமாக, "�ஜைய�ன் சேகாதரன்.
�ஜைய சசச்ந்த�ைடய மைன�" என்றார.் ேவ� �ல
ஐயங்கைள �ன�ேனன். ெதளிவான ப�ல் �ைடத்த�.
�ந்தாமணிையப் ப�ப் பதற்� ஒ� தக்க �ைண
அகப்படட்ெதன்ற நம்�க்ைக உண்டா�ற்�. சந்�ரநாத
ெசட�்யா�ம் �ல �ஷயங்கைள �ளக்�னார.்
கைதைய�ம் எ�த்�ச ்ெசான்னார.் 

�ளங்�ய �ஷயங்கள் 

அன்� �தல் சந்�ரநாத ெசட�்யார ் எனக்� நல்ல
நண்பரா��டட்ார.் ைஜனரக்ள் �வக �ந்தாமணிையச்
�றந்த பாராயண �லாகக் க���றாரக்ெளன்ப�ம்,
நம்மவரக்ள் இராமாயண�த�யவற்ைறப் பாராயணம்



ெசய்� படட்ா�ேஷகம் ெசய்வ�ேபால அவரக்�ம் அந்த
�ல் நிைறேவ�ய�டன் அந்த நிைறேவற்றத்ைதக்
ெகாண்டா�வாரக்ெளன்ப�ம் எனக்�த்ெதரியவந்தன.
சம்�ரதாயமாகப் ப�த்தவரக்ளிைடேய �ந்தாமணிக்�
ஓர ்உைர வாய் �லமாக வழங்� வந்த�. அைத அவரக்ள்
ெசால்வாரக்ள். மணிப்�ரவாள நைட�ல் மத
சம்பந்தமான பரிபாைஷகள் ���யாகக் கலக்கப்
ெபற்� �ளங்�வ� அவ்�ைர. அதன் ப��கைள
அவ்வப்ேபா� சந்�ரநாத ெசட�்யார ் ெசால்ல, நான்
ேகட�் இன்�ற்ேறன். 

�ந்தாமணி உைர�ல் அங்கங்ேக,
நச�்னாரக்்�னியர ் அந்�ற் ெசய்�ட ் ப��கைள
ேமற்ேகாளாகக் காட�் ��க்�றார.் �ல் ��வ�ம்
நன்றாகப் ப�த்� மனனஞ் ெசய்தாலன்�
அசெ்சய்�டக்ள் இன்ன இடத்�ல் இ�க்�ன்றனெவன்ப�
�ளங்கா�. அந்தச ் ெசய்�ட ் ப��கைளச ் சந்�ரநாத
ெசட�்யாரிடம் ெசால்ேவன்; அவர ்பளிச�்ப் பளிசெ்சன்�
இன்ன இடத்�ல் இ�க்�ன்றனெவன்� ெசால்� ��ப்
பாடை்ட�ம் ெசால்வார.் �ந்தாமணி �ஷயத்�ல் அவர்
ஓர ்அகரா�யாக இ�ந்தார.் 

�ந்தாமணி சம்�ரண உத்ஸவம் ��ந்த �ற�ம்
அப்பாசா� ந�னார ் �ல காலம் �ம்பேகாணத்�ல்
தங்���ந்தார.் �ற� தம் ஊர ் ெசன்றார.்
இைட�ைடேய �ம்பேகாணம் வந்� ெசல்வார.் அவர்
வந்த காலங்களிெலல்லாம் ைஜன சம்�ர
தாயங்கைள�ம் ைஜன சமயக் க�த்�க்கைள�ம்
�ளக்கமாகத் ெதரிந்� ெகாள்ேவன். 

ைஜன அன்பரக்�ைடய பழக்கத்தால் ஏட�்ப்
�ர�கள் இரண்� வைகயாக இ�ந்ததற்�க் காரணம்
ெதரிந்� ெகாண்ேடன். நச�்னாரக்்�னியர ் �த�ல்
�ந்தாமணிக்� ஓர ் உைர எ��னாராம். �ற�, அைத
ைஜனரக்ளிடம் ப�த்�க் காட�்யேபா� சம்�ரதாய
�ேராதமாகச ் �ல ப��கள் உள்ளனெவன்�
ெசான்னாரக்ளாம். அதனால் அவர ் தம்ைம ஒ�



ைஜனராகச ் ெசால்�க்ெகாண்� '�ற்றாம்�ர'் என்�ம்
இடத்��ள்ள ைஜன மடத்�ற்� வந்� �ல காலம் தங்�
ைஜன �ல்கைள�ம், ைஜன சம்�ரதாயங்கைள�ம்
கற்�க்ெகாண்� ெசன்� �ட�்ம் ��ய உைரைய
எ��னாராம். �ேசஷ உைர�டன் இ�க்�ம்
�ர���ள்ள�, �ன்ெப��ய உைரெயன்� ெதரிய
வந்த�. 

இப்ப� �லாராய்ச�்யால் �லப்படாமல் கரண்
பரம்பைரயாகக் ேகட�்த் ெதரிந்த ெசய்�களால் பல
�ஷயங்கள் எனக்� �ளங்�ன. �ந்தாமணி�ன்
�லா�ரியரா�ய ��த்தக்கேதவர ் வரலா�
அவ்வா�தான் எனக்�த் ெதரிந்த�. 

இராமசா� �த�யார ் பாடம் ேகட�் வந்தார.்
அங்கங்ேக �ந்தாமணி ��ன் நயத்ைத�ம் உைர
நயத்ைத�ம் அ�ந்� அவர ்பாராட�்வார.் ேகா�ந்ைதயா
ரிலம்பகத்�ன் �தற் ெசய்��ைர�ல் '�ரன்றாணிழல்'
என்பதற்�ச ் 'சமவசரணம்' என்� ெபா�ள்
எ�தப்பட�்�ந்த�. அந்தத் ெதாடர ் எைதக்
��க்�றெதன்� எனக்� �ளங்க�ல்ைல.
�ளங்கா�டட்ால் ��ேவனா? சந்�ரநாத ெசட�்யாரிடம்
ேபாய்க் ேகடே்டன். சமவசரணெமன்ப� ெபரிய
�னாலயெமன்� ெதரிய வந்த�. அதற்�ப் பல
அங்கங்கள் உண்ெடன்� சந்�ரநாத ெசட�்யார ்ெசால்�,
"என் �ட�்ற்� எ�ேர �ணபால ெசட�்யார ்என்பவர ்��
இ�க்�ற�. அவ்�ட�்ல் சமவசரணத்�ன் படம் உண்�.
அைதப் பாரத்்தால் அதன் �ஷயம் நன்றாகத் ெதரி�ம்"
என்� ெசான்னார.் 

பவ்ய �வன் 

அப்ப�ேய அவ்�� ெசன்� �ணபால ெசட�்யாைரக்
கண்� ேப�ேனன். அவர ் எனக்�ச ் சமவசரணத்�ன்
படத்ைதக் காட�்னார.் அ���ந்� சமவசரணத்�ன்
உ�ப்�க்கள் எனக்�த் ெதளிவாகத் ெதரிய வந்தன.
�ணபால ெசட�்யார ் ைஜன சம்�ரதாயம் ெதரிந்தவர.்



அவைர�ட அ�கமாக அவர ் மைன�யா�க்�த்
ெதரி�ம். 

நான் அவ்�ட�்க்�ப் ேபான அன்� சமவசரணப்
படத்ைதப் பாரத்்தேதா� ைஜன சமய சம்பந்தமான �ல
�ஷயங்கைள �சாரித்ேதன். அவர ் தமக்�த்
ெதரிந்தவற்ைறச ் ெசால்��ட�் மற்ற �ஷயங்கைள
�ளக்�வதற்காக தம் மைன�யாைர அைழத்� வந்தார.்
அவர ் ைஜன சமய �ஷயங்களில் ெபரிய நி�ணரான
தரணி ெசட�்யார ் என்பவ�ைடய சேகாதரியார.் அவர்
�லமாகச ் �ல �ஷயங்கைளத் ெதரிந்� ெகாண்ேடன்.
நான் ேகட�்ம் ேகள்�களி��ந்� அப்ெபண்மணியார்
நான் ைஜன சமய �ல்களில் ப�ற்� உைடயவெனன்�
எண்ணி , "இவரக்ள் 'பவ்ய �வன் ேபால் இ�க்�றேத"
என்� தம் கணவரிடம் ெசான்னார.் பக்�வ
ஆன்மாக்கைளப் பவ்ய �வெனன்ப� ைஜன
சம்�ரதாயம். நச�்னாரக்்�னியர ் �ந்தாமணிக்�
ைஜனரக்�ைடய சம்மதத்ைதப் ெபற்� உைர
எ��யேபா� எவ்வள� சந்ேதாஷத்ைத அைடந்
��ப்பாேரா அவ்வள� சந்ேதாஷத்ைத அப்ேபா� நான்
அைடந்ேதன். '�ந்தாமணி ஆராய்ச�்க்� நீ
த���ைடயவன்' என்ற ேயாக்�யதா பத்�ரத்ைத அந்த
ைஜன ��� அளித்ததாகேவ நான் எண்ணிேனன். 

ச�த்�ர �ஜயம் ெசட்�யார் 

இந்த ைஜன நண்பரக்ேளா� அேத ெத��ல்
இ�ந்தவ�ம் �க்க ெசல்வ�ம், தரணி ெசட�்யா�ைடய
ம�க�மா�ய ச�த்�ர �ஜயம் ெசட�்யா�ைடய
பழக்க�ம் எனக்� உண்டா�ற்�. அவ�ைடய
�ைண�னால் எனக்�ச ்�ல ைஜன �ல்கள் இரவலாகக்
�ைடத்தன. 

நச�்னாரக்்�னியர் உைர 

இவ்வா� ைஜனரக்�ட�ம் ைஜன �ல்க�ட�ம்
இைட�டா� பழ�யேபா� �ந்தாமணி�ன் அ�ைம வர
வர எனக்�ப் �லப்படலா�ற்�. ெசந்த�ழ்க்



கா�யங்க�க் ெகல்லாம் அ�ேவ
உைரயாணிெயன்பைத அ�ந்� ெகாண்ேடன்.
அத�ைடய ேபாக்�ேல உள்ள கம்�ர�ம் ெசால்லாட�்ச்
�றப்�ம் என் மனத்ைதக் கவரந்்தன. 

நச�்னாரக்்�னியர ் உைர�னால் ��ய ��ய
�ஷயங்கைள உணரந்்ேதன். இரண்� �ஷயங்களில்
அவரிடம் ��� வ�த்தம் உண்டா�ற்�. பல இடங்களில்
மா�க் �ட�்ப் ெபா�ள் �ளக்��றார.் ஓரிடத்��ள்ள
பாட�்��க்�ம் ெசால்ைலப் பல பாட�்க்� �ன்ேன
மற்ேறாரிடத்�ல் உள்ளேதா� இைணந்�
மாடெ்ட��ன்றார.் அத்தைகய இடங்களில் அவர்
உைர�ல் ��� ெவ�ப்�த் தட�்ய�. ஒ�
�ஷயத்�க்ேகா ெசாற்�ரேயாகத்�க்ேகா ஒ� �ற்
ெசய்�ட ்ப��ைய ேமற்ேகாள் காட�்�டத்�ல் அந்த �ற்
ெபயைரச ் ெசால்வ�ல்ைல . 'என்றார ் �ற�ம்' என்�
எ�� �ட�்���றார.் �ந்தாமணிப் பாடட்ாக
இ�ந்தால் சந்�ரநாத ெசட�்யார ் இ�க்�றார.் ேவ�
�லாக இ�ந்தால் என்ன ெசய்வ�! அவர ்ேமற்ேகாளாகக்
காட�்ம் உதாரணங்கேளா நான் ப�த்த �ல்களிேல
இல்லாதன. அவர ் உதாரணங்கள் காட�்ம் அந்த
�ல்களின் ெதா��ேய ஒ� தனி உலகமாக இ�க்�ேமா
என்ற மைலப்� எனக்�த் ேதாற்��. '�ற்ெபயைரயாவ�
இந்த மனிதர ் ெசால்�த் ெதாைலக்கக் �டாதா?" என்�
அ�க்க� வ�த்தம் உண்டா�ம். ஆனா�ம் அந்த மேகாப
காரி�ன் அரிய உைரத்�றத்�ன் ெப�ைமைய நான்
மறக்க�ல்ைல. ��க்கமாக �ஷயத்ைத �ளக்��ட�்
எ� ��க்கமான �ஷயேமா அதற்� அழகாகக் ��ப்�
எ���றார.் அவர ் எ��ம் பதசாரங்கள் �க்க
�ைவ�ைடயன. அவர ் அ�ந்த �ல்களின் பரப்� ஒ�
ெப�ங் கடெலன்ேற ெசால்ல ேவண்�ம். இவ்வள�
�றப்�க்க�க்�க்�ைடேய �ன் ெசான்ன இரண்�
�ைறபா�க�ம் மைறந்� ���ன்றன. 

�ந்தாமணி நயம் 



இ ராம�வா� �த�யா�க்�ப் பாடம்
ெசால்�வதாக ஆரம்�த்த �ந்தாமணி ஆராய்ச�், வர
வர எனக்� இன்பந்த�ம் ெபா��ேபாக்கா� �டட்�.
காேல��ம் �ட�்�ம் பாடம் ெசால்�ம் ேநரம் ேபாகச்
�ந்தாமணிையப் ப�ப்ப�ேல ஆழ்ந்��ந்ேதன். அனபாய
ேசாழ மகாராஜா �வக �ந்தாமணிையப் ப�த்� அதன்
நயத்�ேல ஈ�பட�்�ந்தாெரன்�ம், அப்ேபா� ேசக்�ழார்
ைஜனரக்ள் கட�்ய கைத அந்�ல் என்�
ெசான்னாெரன்�ம் நான் வா�த்��ந்ேதன். அந்தச ்ேசாழ
சக்கரவரத்்��ன் உள்ளத்ைதப் �ணிக்�ம் கா�யாஸம்
அந்த அரிய ��ல் இ�ப்ப� உண்ைமெயன்ேற நான்
உணரந்்ேதன். அ� ெபாய்ேய கட�் நடத்�ய �ந்தாமணி'
யானால் நமக்ெகன்ன? நாம் ேவண்�வன
ெசாற்�ைவ�ம் ெபா�ட�்ைவ�ம் த�ழ் நய�ேம; அைவ
நிரம்பக் �ைடக்�ம் கா�யமாக இ�க்�ம்ேபா� அைதப்
ப�த்� இன்��வ�ல் என்ன தைட? 

நான் ெகா�த்த வாக்� 

�ந்தாமணிப் பாடத்�ல் காந்த�வதத்ைத
யாரிலம்பகத்�ல் பா� நடந்��ந்த�. அக்காலத்�ல்
�த�யார ் தம் ேவைலைய ரா�னாமாச ் ெசய்��ட�்
ஒ� கட�்ப்பா��ன்� வாழேவண்�ெமன்�ம்
ெசன்ைனக்�ச ் ெசன்� வக்�லாக இ�க்கலா ெமன்�ம்
எண்ணிக் ��ம்பத்�டன் �றப்படட்ார.்
�றப்ப�ங்காலத்�ல் என் �ட�்க்� வந்தார.்
"�ந்தாமணி�ன் ெப�ைமைய நீங்கள் இப்ேபா�
நன்றாக உணரந்்��ப்�ரக்ள். இந்த அ�ைமயான
கா�யம் ப�ப்பாரற்� �ணாகப் ேபாகாமல் நீங்கள்
பா�காக்க ேவண்�ம். இன்�ம் �ல �ர�கள்
சம்பா�த்� நீங்கேள அச�்ட�் ெவளிப்ப�த்த ேவண்�ம்.
அைதப்ேபான்ற உபகாரம் ேவ� ஒன்�ம் இல்ைல" என்�
ெசான்னார.் நான், "என்னால் இயன்ற அள� �யன்�
அப்ப�ேய ெசய்�ேறன்" என்� வாக்களித்ேதன். அவர்
�ைட ெபற்�க் ெகாண்� ெசன்றார.் 
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அ�ப� பழ�க�� ஆரா��சி�� 
�ம்பேகாணம் ெபரிய நகரமாக இ�ந்�ம்,

கனவான்கள் மாைல ேநரங்களில் ��ப் பழ�ப்
ேப�வதற்�த் தக்க ெபா��டெமான்� இல்ைலெயன்ற
�ைற, நகர வா�க�க்� இ�ந்� வந்த�. ஒ� நகர
மண்டபம் ேவண்�ெமன்� காேலஜ் ஆ�ரியரக்ள்
��ம்�னர.் �ம்பேகாணம் காேல�ல் �ரின்�பாலாக
இ�ந்த ேபாரட்ட்ர ்�ைர�ன் ஞாபகம் நில�ம்ப� அவர்
ெபயரால் ஒ� நகர மண்டபம் அைமக்கலா ெமன்�
ேகாபால ராவ் �த�யவரக்ள் ��னர.் இந்த �ஷயத்�ல்
சா� ேசைஷய�ம், ஆர.்�.�நிவாைலய�ம் �க்க
�யற்� �ைடயவராக இ�ந்தனர.் நகரத்��ள்ள ெபா�
ஜனங்கள் ஒ� �டட்ம் ��, ேபாரட்ட்ர ்ஞாபக மண்டப
அைமப்�க்�ரிய 'க�ட�்' ஒன்ைற நிய�த்தனர.் அதற்�
� நிவாைஸயேர காரியதரி�யாக இ�ந்தார.் 

நிலப் பரிவரத்்தைன 

ந கர மண்டபத்ைத நி��க்க ஒ� ��ப்�டட்
இடத்ைதக் 'க�ட�்'�னர ் ேதரந்்ெத�த்தனர.் அவ்�டம்
ல�்� நாராயண�ரெமன்ற ெபய�ள்ள�; வைலயரக்ள்
����ப்பாக இ�ந்த�. ���ைடம��ரத்்
ேதவஸ்தானத்�ச ் ெசாத்தா�ய அ�, ��வாவ��ைற
ஆ�னத்�ன் வசம் இ�ந்த�. அந்த மடத்���ந்�
நிலத்ைத வாங்�வதற்� வ� என்னெவன்� 'க�ட�்'
அங்கத்�னரக்ள் ேயா�த்தேபா� �நிவாைஸயர,்
"நம்�ைடய காேலஜ் த�ழ்ப் பண்�தர ்��வாவ��ைற
மடத்�ற்� �க�ம் ேவண்�யவர.் அவைரக் ெகாண்�
காரியத்ைத ��த்�க் ெகாள்ளலாம்" என்� ெசால்�
என்னிட�ம் �ஷயத்ைதத் ெதரி�த்தார.் 

"நிலங்கைள �ற்�ம் உரிைம ஆ�னத் தைலவ�க்�
உண்டா?" என்ற �ஷயத்ைதப் பற்�ச ்சந்ேதகம் �றந்த�.
�ஷயம் ெதரிந்த �லர,் "�ற்கக்�டா�" என்றனர.் ேவ�
�லர ் அதற்�ரிய உபாயத்ைதத் ெதரி�த்தனர.் "ேவ�
ஓரிடத்�ல் இந்த நிலத்�ன் ம�ப்�ைடய மற்ெறா�



நிலத்ைத வாங்� யளித்�ப் பரிவரத்்தைன
ெசய்�ெகாண்டால் தைட இரா�" என்� ��னர.்
அப்ப�ேய ெசய்யலாெமன்ற �ரம்ானத்�ன் ேமல்
�நிவாைளபய�ம் ேவ� �ல கனவான்க�ம் என்ைன
உடனைழத்�க் ெகாண்� ��வாவ��ைறக்�ப்
ேபாவதாக எண்ணினர.் 

1881-ஆம் வ�ஷம் ேம மாதம் 8-ஆம் ேத�யன்� இர�
� சா� ேசைஷயர,் �ந்தர ராவ், �நிவாைஸயர,்
எஸ்.ஏ.சா�நாைதயர ் என்பவரக்�டன் நா�ம்
��வாவ� �ைறக்�ப் ேபாேனன். ம�நாள் ���ம்
தங்�ச ் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் ேப�க்
ெகாண்��ந்ேதாம். என்�டன் வந்��ந்த அன்பரக்ளிற்
�லர ் அதற்��ன் மடத்ைதப் பாராதவரக்ள்; அதனால்
அதன் உண்ைமயான �றப்ைப அ�வைர�ல் அவரக்ள்
அ�ந்�ெகாள்ளாமல் இ�ந்தனர.் அன்� அங்�ள்ள
அைமப்�கைள�ம், காரியங்கெளல்லாம் நைடெபற்�
வ�ம் ஒ�ங்ைக�ம் கண்� ம�ழ்ந்தனர.் 

�ப்�ரமணிய ேத�கர ் யாவ�க்�ம் தக்க
உபசாரங்கள் ெசய்�த்தார.் அவர ் ேப�க்ெகாண்�
வந்தேபா� அப்ேபச�்��ந்� அவர ் நல்ல �ற் ப�ற்�
�ைடயவெரன்பைத ஆ�ரியரக்ள் அ�ந்� ெகாண்டனர.்
�வஞான ேபாத பா�யத்��ம் ெதால்காப்�யச ்�த்�ர
��த்���ம் �ல பாகங்கைளப் ப�க்கச ் ெசால்�
�ளங்கச ் ெசய்தார.் அவற்ைற நாேன ப�த்ேதன்.
இைட�ைடேய ஸம்ஸ்��த �ேலாகங்கைள�ம்
�யாகரணச ் ெசய்�கைள�ம் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
எ�த்�ைரத்தைதக் ேகட�் யாவ�ம் ம�ழ்ச�்
யைடந்தனர.் 

நான் அங்ேக ப�த்தைத�ம் ேத�க�டன் ேப�ய
�ைறைய�ம் கண்ட அவரக்ள், "நம்�ைடய பண்�தர்
நன்றாகப் ப�க்�றார;் பக்�வமாகப் ேப��றார"் என்�
ெசால்�ப் பாராட�்னாரக்ள். ேத�கர ் அவரக்ள்
��ப்பப்ப�ேய பரிவரத்்தைனயாக ேவ� நிலங்கைள
வாங்�க்ெகாண்� ��ப்�டட் இடத்ைதப் ேபாரட்ட்ர ்நகர



மண்டபத்�ன் ெபா�ட�் வழங்க ஏற்பா�
ெசய்��டட்ார.் 

இந்தச ் ெசய்ைக�ல் எனக்�த் தனியான ெப�ைம
ஒன்� இரா�டட்ா�ம், நகரவா�க�க்� மாத்�ரம்
என்�ைடய �யற்�யால்தான் அந்த இடம் �லபமாகக்
�ைடத்தெதன்ற எண்ண�ம், அதனால் என்னிடத்� ஒ�
ம�ப்�ம் உண்டா�ன. நகர மண்டபத்�ற்�க் ேகாபால
ராேவ அஸ்�வாரக் கல் நாட�்னார.் ெபா�
ஜனங்களிடத்���ந்� பணம் வ�ல் ெசய்� மண்டபம்
கடட்த் ெதாடங்�னாரக்ள். 

ேகாபால ராவ் �ரி�பசாரம் 

இப்ப���க்ைக�ல், 1882-ஆம் வ�ஷம் ேகாபால
ராைவ அரசாங்கத்தார ் ெசன்ைனப் �ர�ெடன்�க்
காேலஜ�க்� மாற்�னாரக்ள். பல வ�ஷங்களாகக்
�ம்பேகாணம் காேல�ல் ஆ�ரியராக இ�ந்�
எல்ேலா�ைடய நன்ம�ப்ைப�ம் ெபற்றவர ் அவர.்
�ள்ைளகள் அவரிடத்�ல் பயபக்�ேயா� நடந்தா�ம்,
உள்ளத்�ள்ேள அவரப்ால் ஒ� தனியான அன்ைபக்
ெகாண்��ந்தனர.் இதற்�க் காரணம் அவர�
�றைமதான். தாேம தனியாகப் ப�த்�ப் பரீடை்சகளில்
ேதரச்�் ெபற்� ஆ�ரியர ் ேவைலைய ஒ�ங்காகப்
பாரத்்�வந்த அவ�ைடய �யற்�ைய
அ�ஞரக்ெளல்லாம் பாராட�்வாரக்ள். அவர்
ேஷக்ஸ்�யர ் நாடகங் கைளப் பாடம் ெசால்�ம்ேபா�
மாணாக்கரக்ள் அைசவற்ற �ர�ைமகைளப்ேபால
இ�ந்� ேகடப்ாரக்ள். 

��த்த�ம் ெதளி��ள்ள வாரத்்ைதகளால்,
மாணாக்கரக்ளின் அ�� நிைலைய அ�ந்�
�ஷயங்கைள உணரத்்�வ�ல் அவர ் �க்க சமரத்்தர.்
ஆங்�லத்�ல் அவ�க்�ள்ள ேமைத �கச ் �றப்�
வாய்ந்த�. அவர ் எப்ெபா��ம்
ப�த்�க்ெகாண்ேட��ப்பார.் 



த�ழ் �ல்கள் �லவற்�ல் அவ�க்� நல்ல ப�ற்�
உண்�. எைதப் ப�த்தா�ம் அ�த்தமாகப் ப�த்�
நிைன�ல் இ�த்�க்ெகாள்வதால் அவர ் ப�ப்�
அவ்வள�ம் பய�ள்ளதா�ற்�. அவ�க்� நன்���ம்,
�றள் �த�ய �ல்களி�ம் எவ்வள� பழக்கம்
உண்ெடன்பைதத் �யாகராச ெசட�்யார ் ெசால்லக்
ேகடட்ேதா�, நாேன ேநரில் உணரந்்�ம்
இ�க்�ேறன்.ெசட�்யார ் �ம்பேகாணம் காேலஜ�க்�
வ�வதற்��ன் �ல காலம் ேகாபால ராவ் காேலஜ்
வ�ப்�களில் த�ழ்ப் பாடம் நடத்� வந்தார.்
ெசட�்யா�ைடய �றைமைய உணரந்்� வ��த்�க்
காேல�ல் ேவைல ெசய்� ைவத்தவ�ம் அவேர. 

தளராத ஊக்கத்�டன், ேமற்ெகாண்ட ேவைலைய
நிைறேவற்ற ேவண்�ெமன்ப� அவர ் ெகாள்ைக.
அக்ெகாள்ைகக்� ஆதாரமாக �ளங்�ம், 

"அ�ைம �ைடத்ெதன் றசாவாைம ேவண்�ம் 

ெப�ைம �யற்� த�ம்" 

என்ற �றைள, அவர ் தம் �ஸ்தகங்களில் எ��
ைவத்�க்ெகாள்வ� வழக்கம். 

இவ்வா� த��ல் அன்�ைடய அவர ் �ரிவ�ல்
எனக்� �க்க வ�த்தம் உண்டா�ற்�. அவ�க்�ம்,
'ெந�ங்காலம் பழ�ய �ம்பேகாணம் காேலைஜ �ட�்ப்
ேபா�ேறாம்' என்ற வ�த்தம் ஓரள� இ�ந்த�. அவர்
ெசன்ைனக்�ச ் ெசல்�ம் ெசய்� ேகட�்க் �ம்பேகாண
நகரவா�கள் �ன்�ற்றனர.் 

அவ�க்� ஒ� �ரி�பசாரம் நடத்த ேவண்�ெமன்�
ஆ�ரியரக்�ம் அவ�ைடய அன்பரக்�ம்
�ரம்ானித்தாரக்ள். 1882-ஆம் வ�ஷம் ெசப்டம்பர ்மாதம்
�ரி�பசாரம் நைடெபற்ற�. அ�ல் ேகாபால ராவ்
�ஷயமாகப் பத்�ச ் ெசய்�டக்ள் இயற்� நான்
ப�த்ேதன். ப�க்�ம்ேபா� வ�த்தம் தாங்காமல்
கண்ணீர ்�டே்டன். 



அப்பாடற்களிற் �ல வ� மா�: 

"மாறாத வாய்ைமதனில் மனசச்ான்�க்
ெகாத்�ய�ம் 

மாண்� தன்னில் 

ேதறாத மாணவகரக்் �னி��ளங்
�றத்ெத�ட்�ம் 

�ண்ைம தன்னில் 

�றாத இயல்�ைடய ேகாபால ராயவண்ணற் 

�வ� ேவாரய்ார் 

ேபறாய அவன்ெப�ைம �கச�்�யன்
நாெவான்றாற் 

ேபசற் பாற்ேறா ?" 

 [மனச ்சான்� - மனசச்ாட�். ெத�ட�்ம் - �ளக்�ம்.
�வ�ேவார ்- ஒப்பாவார.்] 

"மன்னியநற் ெபா�ட்கல்� கற்றலரி த�னரி� 

மாற ஐயம் 

அன்னியர்பால் �னவாைம அ�னரி�
மாணாக்கரக்் 

ைகயந் �ரத்்தல் 

பன்னியவா ேறநடத்த ல�னரிய
�ைவஇயல்பாப் 

பைடத்ேதான் அன்� 

�ன்னியவன் ைனையநிகரத்்த ேகாபால
ராயப்ேபரத்் 

�ய னம்மா ." 



(ஐயம் மாறெவன்� �ட�்க. இைவ இயல்பாப்
பைடத்ேதான் இந்தக் �ணங்கைள இயல்பாகேவ
ெகாண்டவன்.] 

"�ன்னா�ந் �றைமதனில் �கவல்ல
�ைரத்தனத்� 

�தல்வர் ெதாண்ைட 

நன்னா� சான்ேறாைர �ைடத்ெதன்றல்
தைனப்��க்க 

நா�க் ெகால்ேலா 

எந்நா�ம் �க�னிய ேகாபால ராயவண்ணல் 

இைண�க் ேகாங்�ம் 

�ன்னா�ம் மணிமாடச ் ெசன்ைனநகர்
வரசெ்சய்த 

�தந்தான் மன்ேனா ." 

[ெதாண்ைட நன்னா� சான்ேறா�ைடத்�' என்ப�
ஔைவயார ்பா�ய பைழய ெவண்பா�ன் ப��.] 

உபசாரெமல்லாம் ��ந்த �ற� நான் தனிேய
ேகாபால ராவ் �ட�்ற்�ச ் ெசன்� அவரிடம்,
"தங்க�க்�ப் �ன் வ�பவர ் எப்ப� இ�ப்பாேரா,
அ�ேயன். தாங்கள் எனக்� ஒ� ேயாக்�யதா பத்�ரம்
தந்தால் நலமா��க்�ம்" என்ேறன். அவர,் *அைதப்பற்�
நீங்கள் கவைலப்பட ேவண்டாம். யார ் வந்தா�ம்
உங்களிடம் �ரீ�யாகேவ இ�ப்பாரக்ள். நான்
ேயாக்�யதா பத்�ரம் தனிேய எ��த்தர
ேவண்�ெமன்ற அவ�யம் இல்ைல . உங்கைளப் பற்�
ேமல�காரிக�க்�ச ் �பாரி� ெசய்� எ��ய
க�தத்�ன் �ர� ஒன்ைறக் காேல���ந்� வாங்�
ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள். அ�ேவ ேபா�ம்" என்றார.்
அ���ந்� என்ைனப்பற்�ச ் �றப்பாக
ேமல�காரிக�க்� அவர ் எ����ப்ப� உ��



யா�ற்�. ேகாபால ரா�க்�ப் �ற� காேலஜ்
�ரன்�பாலாக ஸ்�வரட் ்�ைர என்பவர ்வந்தார.் 

�ந்தாமணி ஆராய்ச�் 

ேச லம் இராம�வா� �த�யார ் ெசன்ைனக்�ச்
ெசன்� எனக்�க் க�தங்கள் எ��னார.் �வக
�ந்தாமணி ஆராய்ச�்ையத் ெதாடரந்்� நடத்த
ேவண்�ெமன்� ஒவ்ெவா� க�தத்��ம்
வற்��த்�னார.் நான் அவ்வாேற ப�த்� ஆராய்ந்�
வ�வைதத் ெதரி�த்ேதன். பவர ் �ைர ப�ப்�த்த
�ந்தாமணி நாமகளிலம்பக அச�்ப்�ர� ஒன்� எனக்�க்
�ைடத்த�. �யாகராச ெசட�்யா�க்� நான் �ந்தாமணி
ப�த்� வ�வைதத் ெதரி�த்தேபா� அவர ்தம்�ட��ந்த
�ர�ைய , ��.படட்ா�ராம் �ள்ைள �லம்
அ�ப்�னார.் அப்�ர� �ள்ைளயவரக்ளால் �த�ல்
எ�தப்ெபற்ற�. ெபா�ப்�ைர�ம் �ேசட�ைர�ம்
�ற்�ம் அ�ல் இ�ந்தன. 

நான் �ந்தாமணி ��வைத�ம் தனிேய இரண்�
��ப்�ப் �ஸ்தகங்களில் எ�� ைவத்�க்ெகாண்�
ஆராய்ந்ேதன். ��ப்�ரமணிய ேத�கர ் ��ெநல்ேவ�
���ந்� �ல ஏட�்ப் �ர�கைள வ��த்�க்
ெகா�த்தார.் எல்லாவற்ைற�ம் ைவத்� ஒப்�ட�்ப்
பாரத்்�ப் பாட ேபதங்கைளக் ��த்�க் ெகாண்ேடன்.
என்னிடம் �ட�்ல் பாடம் ேகடப்வரக்ைள
ைவத்�க்ெகாண்� �ர�கைள ஒப்� ேநாக்�ேவன்.
காேலஜ் மாணாக்கரக்�ம் வந்� உத� ெசய்வாரக்ள்.
ஒேர சமயத்�ல் நாைலந்� மாணாக்கரக்ள் ஆ�க்� ஒ�
�ர� ைவத்�க்ெகாண்� பாட ேபதம் பாரக்்�ம்ேபா�
ேவைல �க�ம் ேவகமாக நைடெப�ம். அ�ல் ���ம்
�ரமேம ேதாற்றா�. பகேலா, இரேவா, ஏதா��ந்தா�ம்
ச�ப்�ன்� ஆராய்ச�் ெசய்� வந்ேதன். 

�யாகராச ெசட�்யாரிட��ந்� எனக்� அ�க்க�
க�தங்கள் வந்�ெகாண்ேட இ�ந்தன. அவர ் ெபன்ஷன்
ெப�ம் �ஷயத்�ல் �ல �க்கல்கள் ேநரந்்தைமயால்



அதைனக் ��த்�ப் �ரன்�பா�ட�ம்
மற்றவரக்ளிட�ம் ெதரி�த்�க் காரியம்
நிைறேவ�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ெமன்� �க்க
கவைலேயா� எ�� வந்தார.் நான் அைதப்பற்�ச்
ெசால்ல ேவண்�யவரக்ளிடம் ெசால்� �யற்�
ெசய்ேதன். ெசட�்யார ் ேவைலைய �ட�் ஒ�
வ�ஷத்�க்�ப் �றேக அவ�க்�ப் ெபன்ஷன் உத்தர�
�ைடத்த�. 

��க்�டந்ைதப் �ராணம் 

�ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய �ல்களில் அச�்ல்
வராதவற்ைற ெவளி�ட ேவண்�ெமன்ப� �யாகராச
ெசட�்யார� ��ப்பம். �த�ல் ��க்�டந்ைதப்
�ராணத்ைத ெவளி��ம் ெபா�ட�்க்
�ம்பேகாணத்���ந்த �ல கனவான்களிடம் ெசால்�
ஏற்பா� ெசய்��ந்தார.் அவர ் ��வாைனக்கா�க்�ப்
ேபான �ற� அைதப்பற்� அ�க்க� ஞாபகப்ப�த்�க்
க�தம் எ��னார.் அதற்�ப் ெபா��த� ெசய்வதாகச்
ெசான்னவரக்ைள நான் அ��ப் பணம் வாங்�ச்
ெசட�்யா�க்� அ�ப்� வந்ேதன். ெசட�்யார ் �த�ல்
தஞ்சா�ர,் சதாவதானம் �ப்�ரமணிய ஐயர்
ெசன்ைன�ல் ைவத்��ந்த அச�்க்�டத்�ல் அச�்ட
ஏற்பா� ெசய்� ��� �ன்பண�ம் ெகா�த்��ந்தார.்
ஆனால், அ� நிைறேவற�ல்ைல. �ற� ெசன்ைன�ல்
இ�ந்த �ைள ேசாம�ந்தர நாயகர ் அச�்ட�்
அ�ப்�வதாக ஒப்�க் ெகாண்டைமயால் அவ�க்ேக
�ராணப் �ர�ைய அ�ப்�னார.் அவ்வப்ேபா�
அவரிட��ந்� '��ப்' ெசட�்யா�க்� வ�ம். அவ�க்�க்
கண் ஒளி �ன்� வந்தைமயால் அைத அவர்
பாரத்்��ட�் எனக்� அ�ப்�வார.் நான் அைதப்
பாரத்்�த் ��த்�ச ் ெசன்ைனக்� அ�ப்�ேவன்.
�ராணத்ைத அச�்க்� �த்தம் ெசய்தவ�ம் நாேன.
�லத்ைத மாத்�ரம் ஒ�ங்� ெசய்� அச�்ட�் வந்ேதாம்.
��ப்�ைர�டன் ெவளி�டட்ால் தான் ப�ப்பவரக்�க்�
உபேயாகமாக இ�க்�ெமன்ற க�த்� அப்ேபா� எனக்�
எழ�ல்ைல . 



�ந்தாமணி நயம் 

�ந்தாமணி��ம் அதன் உைர��ம் �ழ்���ந்த
எனக்�, மற்ற ேவைலகளில் கவனம் ெசல்லேவ இல்ைல.
அந்த ��ன் ��ைமச ் �ைவைய �கரந்்� �கரந்்�
இன்�ற்ேறன். அதைனப் ப�க்கப் ப�க்கப் �ற்காலத்�
�ல்கெளல்லாம் எவ்வள� �ரம் அந்தக்
கா�யத்���ந்� கா�ய மர�கைள அ�ந்�
அைமத்�க் ெகாண்��க் �ன்றனெவன்ப� நன்�
�ளங்�ய�. வாரந்ேதா�ம் ��வாவ��ைறக்�ப்
ேபா�ம்ேபா� �ந்தாமணி�ல் நான் கண்ட
நயங்கைளெயல்லாம் �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
ெசால்ேவன். அ�ல் அங்கங்ேக உள்ள ேமற்ேகாள்களிற்
பல இன்ன �ல்கெளன்� �ளங்க�ல்ைலெயன்�ம்
��ேவன். அவர,் "மடத்�ல் எவ்வளேவா பைழய �ற்
�ர�கள் இ�க்�ன்றன. அவற்ைறப் பாரத்்� ஏதாவ�
உபேயாகமாக இ�ந்தால் எ�த்�க்ெகாள்ளலாம்" என்�
அ�ம�யளித்தார.் நான் �க்க நன்� ய��டன்
அவ்வாேற ெசய்வதாகச ்ெசான்ேனன். 

நம�வாய ேத�கர  

�ன்னப் பண்டார சந்நி�யா�ய நம�வாய ேத�கர்
�ந்தாமணி �ஷயத்ைதக் ேகட�் �யப்பார.் ஆனால்,
அவ�க்� �ரண்மான ��ப்� அதனால்
உண்டாக�ல்ைல . 'ைஜன சமய �ல் அ�' என்ற
ஞாபகந்தான் அதற்�க் காரணம். நச�்னாரக்்�னியர்
உைரத் �றத்ைதக் ேகட�் �க�ம் பாராட�்வார.் 

அவர ் பைழயப� கல்�ைடக்��ச�்க்�ச ் ெசன்�
வ�க்கலானார.் அங்��ந்� எனக்�க் க�தம் எ��னார.்
���ைறகளில் அங்ேக வந்� �ல நாடக்ள் தங்�ம்ப�
�ல �ைற எ��னார.் அவர ்��ப்பத்ைத நிைறேவற்ற
என்னால் இயல�ல்ைல . 
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� �வாைனக்கா�ல் இ�ந்த �யாகராச
ெசட�்யாரிட��ந்� ஒ�வர ்என்னிடம் ஒ� நாள் வந்தார.்
அவர ் த�ழ் �ல்கைளப் ப�த்தவெரன்�ம், �ன்�ம்
ப�க்க ேவண்�ெமன்ற ஆைச�டன் இ�ப்பவ ெரன்�ம்,
��வாவ��ைற மடத்�ல் ேசரத்்� அவைரப் ப�க்கச்
ெசய்ய ேவண்�ெமன்�ம் ெசட�்யார ் எ����ந்தார.்
அவர ்என்ைன�ட ஐந்தா� வ�ஷங்கள் �ராயத்�ல் ��
யவராக இ�க்கலாம். 

��மா�ர் அ.��ஷ்ைணயர் 

அ வர ் ��மா�ெரன்�ம் ஊரினர;்
��ஷ்ைணயெரன்ப� அவர ் ெபயர.் தாம்
��ச�்ராப்பள்ளி�ல் இ�ந்ததாக�ம்,
��வாைனக்கா�ல் ெசட�்யார ் இ�ப்ப� ெதரிந்�
அவரிடம் ெசன்� ப�க்க �யன்றதாக�ம், அவர ்தளரச்�்
����னால் பாடஞ் ெசால்ல இயலாத நிைல�ல்
இ�ப்பதாக�ம், அதன் ேமல் தம்ைம என்னிடம்
அ�ப்�யதாக�ம் ெசான்னார.் நான் அவைரப்
பரீட�்த்ேதன். ���ைளயாடற் �ராணத்���ந்� பல
ெசய்�டக்ைளப் படலம் படலமாக அவர ் பாராமேல
ெசான்னார.் அவர ் அவற்ைறச ் ெசால்�ம்ேபாேத
அசெ்சய்�டக்ளின் க�த்�ல் அவர ் மனம் ஈ�பட�்
நிற்பைத உணரந்்ேதன். சாரீரம் இனிைமயாக இ�ந்த�.
அவர ்ைகெய�த்�ம் நன்றாக இ�ந்த�. நல்ல �வபக்�
�ைடயவ ெரன்பைத அ�ந்�ெகாண்� 'இவைரப்
�ற்காலத்�ல் நாம் பயன்ப�த்�க் ெகாள்ளலாம்' என்�
எண்ணிேனன். 

அவ�க்�த் த�ழ்க் கல்��ன்பால் இ�ந்த
ஊக்கத்ைத ய�ந்� அவைரத் ��வாவ� �ைறக்�
அைழத்�ச ் ெசன்� � �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
ஒப்�த்ேதன். அவர ் அங்ேக ேத�கரிடத்��ம் மடத்�
�த்�வானாக அக்காலத்�ல் இ�ந்� வந்த ம�ைர
இராமசா� �ள்ைள�டத்��ம் த�ழ் �ல்கைளப்
ப�த்�க்ெகாண்� ஒ�ங்காக இ�ந்� வந்தார.் நான்
ஒவ்ெவா� வாரத்��ம் அங்ேக ெசல்�ம்ேபா� அவைரக்



கண்� ேப�ேவன். அவர� கல்� வர வர வளரச்�்
ெப�வைத அ�ந்� ம�ழ்ேவன். 

இவ்வா� இ�ந்� வ�ைக�ல் ேவ�ரி�ள்ள
மஹந்� ைஹ ஸ்��ல் ஒ� த�ழ்ப் பண்�தைர
நிய�க்கேவண்� ��ந்த�. ��ஷ்ைணயர ் அதற்�
�ண்ணப்பம் ெசய்தார.் நா�ம் தக்கவரக்ளிடம்
ெசான்னேதா� �ல�க்�க் க�த�ம் எ��ேனன்.
அவ�க்ேக அவ்�த்�ேயாகம் �ைடத்த�. அவர ்அதைன
ேமற்ெகாண்� நன்றாக பாடஞ் ெசால்� வந்தார.்
அ�க்க� எனக்�க் க�தம் எ��வார.் அவற்�ல்,
நிரப்்பந்தமான ேவைல�ல் தாம் இ�ப்பைத
��ம்ப�ல்ைல ெயன்�ம், ��வாவ��ைறக்� வந்�
ப�த்�க்ெகாண்��ப்பைதேய ��ம்�வதாக�ம்
எ��வார.் ���ைற நாடக்ளில் �ம்பேகாணத்�க்�
வந்� என்�டன் இ�ந்� ஏ� பாரத்்தல் �த�ய
உபகாரங்கைளச ்ெசய்� வ�வார.் 

நமச�்வாய ேத�கர் மைற� 

1883 -ம் வ�ஷ ஆரம்பத்�ல் கல்�ைடக் ��ச�்�ல்
�ன்னப் பண்டார சந்நி�யா�ய நமச�்வாய ேத�கர்
பரி�ரணம் அைடந்தார.் அதனால் மடத்ைதச்
சாரந்்தவரக்ள் �க்க வ�த்தத்ைத அைடந்தனர.் த��ற்
�றந்த பண்�தரா�ய அவர,் ��வாவ��ைற யா�னத்
தைலைமக்�ப் பலவைகயா�ம் த���ைடயவர.்
கல்�ய�� நிரம்�ய �ப்�ரமணிய ேத�க�க்�ப் �ற�
அந்த ஸ்தானத்ைத வ�த்� ஆ�னத்�ன் �கைழப்
பா�காத்� வ�வாெரன்� யாவ�ம் நம்� ��ந்தனர.்
நிரவ்ாகத் �றைம �க்கவர.் கல்�ைடக்��ச�்���ந்�
�ராமங்கைள நன்றாகப் பா�காத்� வந்தேதா� பல
��ய �ராமங்கைள�ம் �ைலக்� வாங்�னார.் அவரால்
மடத்�ல் ெபா�டெ்சல்வ�ம் கல்�ச ்ெசல்வ�ம் ஒ�ங்ேக
�றந்� �ளங்�ெமன்� யாவ�ம் எண்ணி
ம�ழ்ந்��ந்தனர.் நாெமான்� நிைனக்கத் ெதய்வம்
ஒன்� நிைனத்��டட்�. என்ன ெசய்யலாம்! 



இந்தச ் ெசய்�ைய அ�ந்� நான் மடத்�ற்�ச்
ெசன்� �ப்�ரமணிய ேத�கைர �சாரித்ேதன். �றந்த
�ற�யா�ய அவர,் அைதப் பற்� அ�கக்
கவைலப்படட்தாகேவ ெதரிய�ல்ைல. "ப�ப்��ம்
சாமரத்்�யத்��ம் �றந்தவெரன்� எண்ணிேனாம். �
நமச�்வாய �ரத்்��ன் ���ள்ளம் இ� ேபா�ம்" என்�
��க்கமாக தம் க�த்ைத ெவளி�டட்ார.் நான்
நமச�்வாய ேத�கரிடம் �ல பாடங்கள்
ேகட�்�க்�ேறன். அவர ் காலமாவதற்� �ன் எனக்�
எ��ய க�தங்களில் என்ைனக் கல்�ைடக்��ச�்க்�
வரேவண்�ெமன்� வற்��த்� எ�� ��ந்தார.் நான்
ேபாவதற்� இயல�ல்ைல . இந்த நிைன�கள் வந்�
எனக்� �க்க �யரத்ைத உண்டாக்�ன. 

தாேமாதரம் �ள்ைள 

யா ழ்ப்பாணத்ைதச ் ேசரந்்த ராவ்பக�ர்
�.ைவ.தாேமாதரம் �ள்ைள அக்காலத்�ல் ெசன்ைன�ல்
இ�ந்தார.் ெதால்காப்�யம் �த�ய பைழய �ல்கைள
அச�்�ம் �யற்��ல் அவர ் ஈ�பட�்�ந்தார.் �ர
ேசா�யத்ைத�ம் அவர ் ெவளி�டட்ார.் �ற�,
இைறயனாரகப் ெபா��ைரைய�ம், ��த்தணிைகப்
�ராணத்ைத�ம் ெவளி�டத் ெதாடங்�னார.்
��வாவ��ைற மடத்�ல் பைழய ஏட�்ப் �ர�கள்
இ�க்�ன்றன என்பைத அ�ந்� ஆ�னத் தைலவ�க்�
அவற்ைற அ�ப்ப ேவண்�ெமன்� �ண்ணப்பம் ெசய்�
ெகாண்டார.் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் அக்க�தங்கைள
எனக்�க் காட�் அவர ் ��ம்�ய �ற் �ர�கள்
இ�க்�ன்றனவா என்� ேத�ப் பாரக்்கச ் ெசான்னார.்
தாேமாதரம் �ள்ைள இைறயனாரகப் ெபா��ைர
ேகட�்�ந்தார.் அ�ல் 59-வ� �த்�ரத்�ன் உைர�ன்
�ற்ப�� தமக்�க் �ைடக்க�ல்ைல ெயன்�ம்,
�ைடத்தால் அ�ப்பேவண்� ெமன்�ம் எ��னார.்
மடத்�ேல ேத�ப் பாரத்்தேபா� இைறயனாரகப்
ெபா��ைர�ன் பைழய �ர� ஒன்� அகப்படட்�.
அ�ல் அந்தச ் �த்�ர�ைர �ற்�ம் இ�ந்த�. உடேன



அந்தப் �ர�ையத் தாேமாதரம் �ள்ைளக்�ச்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ்அ�ப்� ைவத்தார.் 

�தற் க�தம் 

ேத �கர ் அ�ப்��த்த ஏட�்ப் �ர� வ�ம்
�ஷயத்ைதத் ெதரி�த்�, 'தணிைகப் �ராணத்ைதப்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம் ேகடட்ேபா� ம�ைர
இராமசா� �ள்ைள ��ப்ெப�த்� ைவத்��க்�றார.்
அைத உபேயா�த்�க் ெகாள்ளலாம்' என்� எ��,
அ�ப்பச ் ெசய்ேதன். அ�வைர�ல் தாேமாதரம்
�ள்ைளக்� நான் க�தம் எ��ய�ல்ைல . என்
க�தத்ைதக் கண்ட�டன் அவர ் �க�ம் ம�ழ்ச�்�ற்�
எனக்� ஒ� ப�ற்க�த ெம��னார.் அ�ற் �ல ப��கள்
வ�மா�: 

".. அ�ேயன் இன்�ம் �ன்னாளிற் �ம்பேகாணம்
வ�ம்ேபா� தங்கள் �ேநகத்ைதச ் சம்பா�த்தற்�
யாரிட�ம் ஓர ்க�தம் ெபற்� வ�ேவெனன்� �ந்�த்�க்
ெகாண்��க்கத் ேத�ய ெதய்வம் தாேன வந்�
ைகப்பற்�ய ெதன்னத் தாங்கேள எனக்�க் க�த
ெம��யதைன நிைனக்க நிைனக்கப் ேபரானந்தத்ைத
�ைளக்�ன்ற�. தாங்கள் எ�� ய�ளிய க�தம் வந்�
�ன்றா நாள் � ெபரிய சந்நிதானம்
கடட்ைள�டட்�ளிய இைறயனாரகப் ெபா�ட ் �ர��ம்
தபால் மாரக்்கமாக வந்� ேசரந்்� ந�-வ� �த்�ர
உைர�ன் கைட�ப் பாக�ம் கண்� ம�ழ்�ற்ேறன். 

'��த்தணிைகப் �ராணத்�ன் �த�ேல �ல�
கச�்யப்ப �வா�கள� சரித்�ரத்ைதச ் ��க்கமாய்
அச�்ட ��ம்��ன்ேற னாதலால் தாங்களாவ� பாரீமத்
இராமசா� �ள்ைளயாவ� அசச்ரித்�ரத்ைத �ைர�ல்
எ��ய�ப்�னால் அ�ேயன் �க்க நன்�ய��ள்ளவனா
��ப்ேபன். யார ்அதைன எ��ய�ப்��ம் இன்னாரால்
எ�தப்படட்ெதன்பைத அ�ற்��த்�க் காடட்
அ�ேய�க்� உத்தர�ம் ெகா�க்க ேவண்�ய� 



ேம�ள்ளவெனல்லாம் தங்கள் ச�கத்�ல் ேநேர
ெதரி�த்�க் ெகாள்ேவான், பங்�னி ம���ற்பத்�யான
தங்கள் �ேனகம் பற்�னன் ேபாலச ்�ரெ்ப��வதாக. 

இைறயனாரகப் ெபா��ம் தணிைகப் �ராண�ம்
நிைறேவ�ய�டன், தாேமாதரம் �ள்ைள
��வாவ��ைற மடத்�க்�ம் எனக்�ம் �ர�கள்
அ�ப்�னார.் தணிைகப் �ராணக் ��ப்�க்கைள
இராமசா� �ள்ைள�ட��ந்� ெபற்�க்ெகாண்�ம்
அவர ் என்ன காரணத்தாேலா ப�ப்�க்க �ல்ைல.
'�ள்ைளயவரக்ள் ெசான்ன அ�ைமயான ��ப்�க்கைள
இவர ் ல�யம் ெசய்ய�ல்ைலேய. நல்ல ெபா�ள்
�ைடத்தெதன்� �க்க ம�ழ்ச�்ேயா�
உபேயாகப்ப�த்�க் ெகாள்ளத் ெதரிய�ல்ைலேய!' என்�
நான் எண்ணிேனன். �ப்�ரமணிய ேத�க�ம் அேத
க�த்ைத உைடயவராக இ�ந்தார.் 

தாேமாதரம் �ள்ைள �ம்பேகாணத்�ற்ேக வந்�
வ�க்க ேபா�றாெரன்ப� ெதரிந்� எனக்� ஓர ்ஆ�தல்
உண்டா�ற்�. ேசலம் இராம�வா� �த�யார்
��யப�, பைழய �ல்கைள ஆராய்வா�ம் ப�ப்பா�ம்
இல்லாமல் �ற்கால �ல்கைளேய ப�ப்பவரக்ள் ம�ந்த
த�ழ்நாட�்ல் எனக்�த் �ைண ெசய்வார ் ஒ�வ�ம்
இல்ைல . நாேனா அந்த ஆராய்ச�்�ல் �தனமாகப்
��ந்தவன். ஆனா�ம் எப்ப�யாவ� �ஷயத்ைதத்
ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ற �ரத்ைத மாத்�ரம்
மட�்க்� �ஞ்���ந்த�. இந்த நிைல�ல்
பழங்காலத்�த் த�ழ் �ல்கைள அச�்�ம் �ஷயத்�ல்
ஊக்க�ள்ள ஒ�வர ் �ம்பேகாணத்�க்� வரப்



ேபா�றாெரன்� அ�ந்த�டன் எனக்� ம�ழ்ச�்
�ண்டா�ற்�. 

��க்�டந்ைதப் �ராணம் 

� ந்தாமணி ஆராய்ச�்ேயா� ��க்�டந்ைதப்
�ராணப் ப�ப்�ம் நைடெபற்� வந்த�. வடெமா�
�லத்ைத�ம் த�ழ்ச ் ெசய்�ைள�ம் ஒப்�
ேநாக்�யேபா� �ல இடங்களில் ��த்தேவண்�
��ந்த�. ெசட�்யா�க்� அவ்�ஷயத்ைதத்
ெதரி�த்ேதன். அவர ் �ள்ைளயவரக்ள் ெபய�க்�க்
�ைற� வராதப� ெசய்வ� நம் கடைமெயன்�
எ��னார.் அதனால் எங்ெகங்ேக ஒ�ங்�ப�த்த
ேவண்�ேமா அங்ெகல்லாம் அவ்வாேற ெசய்ேதன்.
அப்�ராணப் ப�ப்�ல் அச�்த்தாள்கைளத் ��த்�ம்
�ைறைய நான் ெதரிந்� ெகாண்ேடன். ஆனா�ம் ப�ப்�
எப்ப� ��ந்தால் அழகா��க்�ெமன்ற ெசய்�கைள
நன்றாகத் ெதரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல. அச�்ல்
வந்��டட்ால் ெகௗரவமாகக் க��ம் காலம் அ�. �பா�
வ�ஷம் ஆனி மாதம் (1883 ஜ�ன் t) அப்�ராணம்
அச�்ட�் நிைறேவ�ய�. ேசாம�ந்தர நாயகர்
அப்ப�ப்�ற்�ச ் �றப்�ப்பா�ரம் அளித்தார.் �ஸ்தகம்
நா�ம் �யாகராச ெசட�்யா�ம் ேசரந்்� ப�ப்�த்ததாக
ெவளியா�ய�. �றப்�ப் பா�ரத்�ல் இைதச்
ேசாம�ந்தர நாயகர,் 

"��வ �ங்கைலச ்சா�நா தப்ெபயர் ேசர்ந்த       

ெபா�வ �ம்ெப� மைறயவன் கைல�ணர்
�லைம 

ஒ�வ �ம்�கழ்த் �யாகரா சப்ெபய �ரேவான் 

இ�வ �ம்ப�ப் �த்�நல் �னரிலங் �றேவ" 

என்� ��ப்�த்��க்�றார.் 

இந்தப் �ஸ்தகம் நான் ப�ப்�த்த இரண்டாவ�
ெவளி��. �ள்ைளயவரக்ள் �ைலப் ப�ப்�க்�ம்



�ண்ணியம் வாய்த்த� பற்� எனக்� உண்டான
��ப்�க்� அள�ல்ைல. அ� மட�்ம் அன்�. நான் �வக
�ந்தாமணிையப் பரிேசா�த்�ப் ப�ப்�க்க
ேவண்�ெமன்ற சங்கற்பம் ெசய்� ெகாண்��ந்ேதன்.
அந்தப்ப� நன்� நிைறேவற ேவண்�ேம என்ற கவைல
என் மனத்�ல் இ�ந்த�. �ள்ைளயவரக்ள் உ�ேரா�
இ�ந்தால் அவ�ைடய அ��ம் அன்�ம் எனக்�த்
�ைணயாக இ�ந்��க்�ம். அவர ் இல்லா�டட்ா�ம்
�த�ல் அவ�ைடய �ைலப் ப�ப்�த்த �ற�
�ந்தாமணிையத் ெதாடங்�வ� நல்ல அ���ெயன்�
நான் நிைனத்ேதன். சந்தரப்்ப�ம் அப்ப� அைமந்த�.
�ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய �ராணங்க�ள் மா�ரப்
�ராண�ம் ��நாைகக் காேராணப் �ராண�ம்
அவரக்ள் காலத்�ேலேய ெசன்ைன�ல் அசச்ா�ன.
அந்தப் �ராணப் ப�ப்�க்கைள ஒட�்ேய �டந்ைதப்
�ராண�ம் அைமந்��ந்த�. ேதவாரப் ப�கங்கள்,
�றப்�ப்பா�ரம், �ல் என்�ம் அங்கங்க�டன் அ�
�ளங்�ய�. �ஸ்தகத்ைதப் பாரக்்கப் பாரக்்கப்
�ள்ைளயவரக்ள் ஞாபகம் வந்த�. �ப்�ரமணிய ேத�கர்
�ராணப் ப�ப்ைபக் கண்� �கப் பாராட�்னார.்
"இப்ப�ேய அவரக்ள் இயற்�ய �ல்கைள ஒவ்ெவான்றாக
ெவளிப்ப�த்�னால் நலமாக இ�க்�ம்" என்�
ெசான்னார.் 'அத்தைகய �ண்ணியம் �ைடக்�ம்ப�
இைறவன் ��வ�ள் ெசய்ய ேவண்�ம்' என்�
மனத்�க்�ள் ேவண்�க் ெகாண்ேடன். 
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சி�தாமண� ஆரா��சி 
நச�்னாரக்்�னியர ் இைட�ைடேய ேமற்ேகாளாகக்

காட�்ம் ெசய்�ட ் ப��கள் இன்ன �ைலச்
சாரந்்தைவெயன்� �வக �ந்தாமணிைய நான்
ஆராய்ந்�வந்தேபா� ெதரிந்�ெகாள்ளேவ
��ய�ல்ைல. ெதால்காப்�யச ் �த்�ரங்கைள
மாத்�ரம் ெதரிந்�ெகாண்ேடன். ��க்ேகாைவயாரி
��ந்�ம் ��க்�றளி��ந்�ம் �ல ெசய்�ட ்ப��கைள



அவர ் எ�த்�க் காட�்�றார.் அவற்ைற�ம்
அ�ந்�ெகாண்ேடன். மற்ற ேமற்ேகாள்கைளப்
ப�த்தேபா� ஏேதா கண்ைணக்கட�்க் காட�்ல் �டட்தாக
இ�ந்தேத ஒ�ய, இன்ன ��ல் உள்ள�, இன்ன
�ஷயத்�ற்காக ேமற்ேகாள் என்ற ெசய்�கள்
ெதளிவாக�ல்ைல. 

ேவ� பைழய த�ழ் �ல்கள் 

�ந்தாமணிையப் ேபாலத் த�ழ்நாட�்ல் வழங்காத
ேவ� �ல்கள் என்ன என்ன உள்ளன என்ற
ஆராய்ச�்�ேல என் மனம் ெசன்ற�. இராம�வா�
�த�யார ் ெசன்ைனக்�ப் ேபா�ம்ேபா� என்னிடம்
�லப்ப�காரப் �ர�ையக் ெகா�த்�ச ் ெசன்றார.்
ெசன்ைனக்�ச ்ெசன்ற �ற� நான் ேகட�்க்ெகாண்டப�
மணிேமகைலப் �ர�ைய அ�ப்�னார.் 

பைழய �ல்கைளத் ெதா�த்�ப் பாரக்்�ம்
�ஷயத்�ல் கவனம் ெசன்றேபா� ��வாவ��ைறப்
�ஸ்தகச ் சாைல�ன் நிைன� வந்த�. மடத்�ல் என்ன
என்ன பைழய �ல்கள் உள்ளனெவன்� ேத�ப் பாரக்்க
எண்ணி ஒ� சனி, ஞா�� ���ைற�ல் நான்
��வாவ��ைற ெசன்� �ப்�ரமணிய அவர்
ேத�கரிடம் என் க�த்ைதத் ெதரி�த்ேதன்.
"எல்லாவற்ைற�ம் பாரத்்� ேவண்�யவற்ைற
எ�த்�க்ெகாள்ளலாெமன்� �ன்ேப
ெசால்���க்�ேறாேம" என்றார.் 

நான் அங்��ந்த பழஞ்�வ�க் கட�்க்கைளப்
�ரட�்ப் பாரக்்கலாேனன். ஏ�கெளல்லாம் �கப்
பழைமயானைவ; எ�த்தால் ைக�ல் ஒட�்க்ெகாள்ளக்
��யைவ. ஒ� கட�்ல் 'ஏட�்த் ெதாைக' என்�ம், 'சங்க
�ல்ேபால் ேதாற்��ற�' என்�ம் எ��க் �மாரசா�த்
தம்�ரான் கட�் ைவத்��ந்தார.் அைத எ�த்�ப்
பாரக்்ைக�ல் 'நற்�ைண' �த�ய சங்க �ல்களின்
�லம் என்� ெதரிந்த�. எட�்த் ெதாைகெயன்ப�தான்
ஏட�்த் ெதாைக ஆ�ற்ெறன்� உணரந்்ேதன். 



நற்�ைண, ��ந்ெதாைக, ஐங்����,
ப�ற்�ப்பத்�, பரிபாடல், க�த்ெதாைக, அகநா��,
�றநா�� என்ற எட�் �ல்க�ம் 'எட�்த்
ெதாைக'யா�ம். ஒ� பைழய பாட�்��ந்� அந்த எட�்ன்
ெபயரக்�ம் எனக்�த் ெதரியவந்தன. எல்லாவற்�ன்
�லத்ைத�ம் ேசரத்்ெத��ய ஏட�்ச ் �வ� ஒன்�
அக்கட�்ல் அகப்படட்�. அ�ல் க�த்ெதாைக�ம்,
பரிபாட�ம் இல்ைல . 

எட�்த் ெதாைகேயா� �ள்ைளயவரக்ள் ைவத்�க்
ெகாண்��ந்த ேவ� ஓர ் ஒட�்ச ் �வ� �ைடத்த�.
அவரக்ள் காலத்�ல் அந்தச ் �வ�ைய எப்ெபா�தாவ�
ெவ��ல் எ�த்�ப் ேபா�வார.் �த�ல் ெபா�நராற்�ப்
பைட என்� அ�ல் இ�ந்த�. "என்ன �ல் இ�?" என்�
ேகடட்ேபா�, "இ� ����காற்�ப் பைடையப் ேபான்ற
ஓர ்ஆற்�ப்பைட" என்� மாத்�ரம் ஆ�ரியர ்ெசான்னார.்
அதற்� ேமேல என்ன என்ன உள்ளன ெவன்� பாரக்்�ம்
�யற்� அக்காலத்�ல் உண்டாக�ல்ைல. 

அந்தப் �ர�தான் மடத்�ப் �த்தக சாைல���ந்�
�ைடத்த�. ����காற்�ப் பைட, ெபா�நராற்�ப்
பைட, ��பாணாற்�ப் பைட, ெப�ம்பாணாற்�ப் பைட,
�ல்ைலப்பாட�், ம�ைரக் காஞ்�, ெந�நல்வாைட,
பட�்னப்பாைல, மைலப�கடாம் என்�ம் பத்� �ல்கள்
ேசரந்்த ெதா��க்�ப் 'பத்�ப் பாட�்' என்� ெபயர.்
கைடச ் சங்க காலத்ைதச ் சாரந்்த �ல்க�ள் எட�்த்
ெதாைக�ம், பத்�ப்பாட�்ம் �க்�யமானைவ.
பத்�ப்பாட�் என்ற ெபயேரா, அ�ல் அடங்�யைவ
இன்ன பாட�்க்கள் என்பேதா அக்காலத்�ல்
ெதரிந்�ெகாள்ள இயல�ல்ைல. 

ெபா�நராற்�ப் பைட என்� இ�ந்த �வ�ைய நான்
அ�கமாகப் பாரக்்க�ல்ைல . ப�ெனண் �ழ்க் கணக்�
அடங்�ய அ�ரத்்�யான �வ� ஒன்�ம் �ைடத்த�.
�ந்தாமணி �ர� பைழயதாக ஒன்� இ�ந்த�.
எல்லாவற்ைற�ம் எ�த்�க்ெகாண்� �ம்பக்ேகாணம்
ெசன்ேறன். 



ஒ� தனிப் �ரபஞ்சம் 

�வக �ந்தாமணிைய மாத்�ரம் ப�த்�
ஆராய்வதனால் அந்த �ைலப் ப�ப்�க்க
இயலாெதன்�ம் மற்றப் பைழய �ல்கைள�ம்
ப�த்�த்ெதரிந்�ெகாண்டால்தான் �ந்தாமணி�ன்
ெபா�ள் �ளக்கமா� ெமன்�ம் நான் உணரந்்ேதன்.
�ந்தாமணி �ைர�ல் காணப்படட் ேமற்ேகாள்கைளத்
தனிேய எ�� ைவத்�க்ெகாண்� ��ப்�த் ��ப்�ப்
பாரத்்� வ�ேவன். அதனால் அைவ மனப்பாடமாகேவ
இ�ந்தன. அவற்�ற் �ல அந்தப் பைழய ஏ�களில்
காணப்படட்ன. அவற்ைறக் கண்டேபா� ெபரிய
�ைதயல் �ைடத்த� ேபான்ற சந்ேதாஷம் எனக்�
உண்டா�ற்�. ேம�ம், ப�க்கத் ெதாடங்�ேனன். 

ப�த்தால் எளி�ல் �ளங்கக்��ய �ல்களாக அைவ
ேதாற்ற�ல்ைல. அவற்�ல் உள்ள� ேவ� ஒ� தனிப்
பாைஷ ேபாலேவ இ�ந்த�. ஆனா�ம் நான் �ட�ல்ைல
. ப�த்�ப் பாரத்்ேதன். ெதால்காப்�ய உைரகளில் வ�ம்
பல ெசய்�டக்ள் அவற்�ல் இ�ந்தன. 'இந்த �ல்
ெதா��ேய ஒ� தனிப் �ரபஞ்சம்' என்ற எண்ணம்
எனக்� வர வர வ�யைடந்த�. 

அகநா�ற்ைறப் ப�த்� அ�ல் உள்ள
ெசய்�டக்�க்� இலக்க�ட�் அவற்��ள்ள அ�ம்
பதங்கைள�ம், ெதாடரக்ைள�ம் ெதா�த்� அகரா�
வரிைச�ல் எ�� ைவத்�க் ெகாண்ேடன்.
நச�்னாரக்்�னியர ்எங்ெகங்ேக 'என்றார ்�ற�ம்' என்�
எ���ன்றாேரா அங்�ள்ள ேமற்ேகாட ் ப��களி�ள்ள
பதங்கைள�ம் ெதாடரக்ைள�ம் அந்த அகரா��ல்
பாரப்்ேபன். ஒன்�, இரண்� �ைடக்�ம். அந்தப் பாடை்ட
எ�த்�ப் பாரப்்ேபன். �ந்தாமணி�ல்.
நச�்னாரக்்�னியர ் எ����க்�ம் உைரயால் அந்தச்
ெசய்�ள் ஒ�வா� �ளங்�ம். அ�ேல ஈ�பட�் ஒ�
�ைற, இரண்� �ைற, �ன்� �ைற ப�த்�ப்
பாரப்்ேபன். சங்க �ல்களா�ய ��ய உலகத்�ன்
காட�்கள் பனி��ய மைலேபால என் கண்�க்�த்



ேதாற்றலா�ன. பனிப்படலம் படரந்் ��ந்தா�ம்
மைல��ைடய உயர�ம் ப�ைம�ம் கண்�க்�ப்
�லப்ப�தல் ேபாலத் ெதளிவாக �ளங்கா�டட்ா�ம்
அந்தச ் சங்க �ற் ெசய்�டக்ள் ெபா�ளைம�யால்,
'நிலத்��ம் ெபரியன வாக�ம், வானி�ம்
உயரந்்தனவாக�ம், கடல் நீரி�ம் ஆழ�ைடயனவாக�ம்'
ேதாற்�ன. �ந்தாமணி உைர�ல், 'என்றார ்அகத்��ம்'
என்� �ற்ப���ல் வ��ற�. அங்ேக உள்ள ெசய்�ட்
ப�� அகநா�ற்�ல் இ�ந்த�. 

இப்ப� ஆராய்ந்தேபா� எல்லாவற்ைற�ம் ஒ�
வைகயாகத் ெதரிந்� ெகாண்ட �றேக �ந்தாமணிைய
அச�்டத் ெதாடங்க ேவண்�ெமன்ற எண்ணம்
உண்டா�ற்�. �ந்தாமணிையப் பல�ைற ��ம்பத்
��ம்பப் ப�த்ேதன்; மற்ற �ல்கைள இைட�ைடேய
ப�த்�க் ��ப்ெப�த்ேதன். 

தஞ்ைசப் �ர� 

� ந்தாமணி ஏட�்ப் �ர�கள் ேவ�
�ைடக்�மாெவன்� எனக்�த் ெதரிந்த
வரக்ைளெயல்லாம் �சாரித்�க் ெகாண்ேட ��ந்ேதன்.
சந்ேதகமான இடங்கள் பல இ�ந்தைமயால் நல்ல
பாட�ள்ள �ர� �ைடத்தால் பாரத்்�ப் பயன் ெபறலாேம
ெயன்ற க�த்ேதா� பலரிடம் �சாரித்ேதன்; பல�க்�க்
க�தம் எ��ேனன். தஞ்சா�ரில் ெபரிய ெசல்வராக
இ�ந்த ��ஷபதாச �த�யாெரன்பவர ் �ட�்ல் பல
பைழய ஏட�்ச ்�வ�கள் உள்ளனெவன்� ெதரிய வந்த�.
�வ�கள் ேத�ம் யாத்�ைரைய அப்ெபா��
ெதாடங்�ேனன்; இன்�ம் ஓய�ல்ைல. தஞ்சா��க்�ச்
ெசன்� எனக்�த் ெதரிந்த கனவான்கைள
உடனைழத்�க்ெகாண்� �த�யார ் �ட�்ற்�ச்
ெசன்ேறன் 

அவர ் ைஜனர.் ைஜன மதக் �ரந்தங்கள் பல
அவரிடம் இ�ந்தன. �வக �ந்தாமணிப் �ர�ைய�ம்
ைவத்�ப் ��த்� வந்தார.் நான் ேபாய்க் ேகடட்ேபா�



�த�ல் அைதப் �ைஜ ���ந்� எ�க்கக்�டாெதன்�
ெசால்��டட்ார.் 

நான் �க�ம் பணிவாக ேவண்�க் ெகாண்ேடன்.
"ைஜனரக்�க்�த் தான் ெகா�ப்ேபேனயன்�
மற்றவரக்�க்�த் தரமாடே்டன்; அப்ப�த் த�வ� எங்கள்
சம்�ரதாயத்�க்� �ேராதம்; எவ்வளேவா ரகஸ்யங்கள்
ெபா�ந்�ய �ந்தாமணிைய ெவ� �லபமாக நீங்கள்
ப�த்�ப் பாரக்்க ��யா�. ஆசாரியரக்ள் �லமாக
உபேதசம் ெபற்� �ஷயங்கைளத் ெதரிந்� ெகாள்ள
ேவண்�ம். அந்நிய மதத்�னரா�ய உங்க�க்�க்
ெகா�ப்பதனால் எங்க�க்�ப் பாவம் சம்ப�க்�ம்"
என்றார.் 

அவ�க்� என்ன என்னேவா சமாதானம் ெசால்�ப்
பாரத்்ேதன். த��லக ��வ�ம் ப�த்� இன்��ம்
�ஷயங்கள் �ந்தாமணி�ல் இ�க்க, 'ஒ� மதத்�ற்ேக
உரிய�, மற்றவரக்ள் கண்ணிற் படக்�டா�' என்�
எண்ணி, ��ைவத்��க்�ம் இயல்ைப உணரந்்� நான்
வ�ந்�ேனன். 'இப்ப� சமய ேவ�பாடட்ால்
மைறத்தைமயால் உலகத்�க்� ெவளிப்படாத �ல்கள்
எத்தைன இறந்� ேபா�னேவா! த��க்�ப் ெப�ைம
உண்டாக்கப் ெபரியவரக்ள் �ல்கள் இயற்�
ைவத்��க்க, அவற்ைற மைறத்�த் தமக்�ம் தம்ைமச்
சாரந்்தவரக்்�ம் ��ைம உண்டாக்�க்ெகாள்�ம்
இயல்�னர ் மனம் ��ந்�ம் காலம் வ�மா?" என்�
ஏங்�ேனன். 

என்�டன் வந்��ந்த ஒ�வர ் ��ஷபதாச
�த�யாரிடம், "நான் �ம்பேகாணம் காேல�ல் ேவைல
பாரப்்பவெனன்�ம், "��வாவ��ைற மடத்�ற்� �க�ம்
ேவண்�யவ"ெனன்�ம் ெசான்னார.் என் நிைலைம
ெதரிந்� ெகாண்ட �றகாவ� �த�யார ் �வ�ையக்
ெகா�க்கக் ��ெமன்ப� ெசான்னவர� அ�ப்�ராயம்.
ஆனால் அ� ேநர ் �ேராதமாக ��ந்த�. "அப்ப�யா!
ைசவ மடத்�ல் பழ�னவ�க்� ைஜன�ரந்தங்களில்
அன்� ஏற்ப�வதற்� நியாயேம இல்ைல. ைசவர்



ைஜனரக்ைளத் �சச்மாக எண்�பவரக்ள். நான்
ெகா�க்கேவமாடே்டன்" என்� அவர ் ெசான்னேபா�,
"ஏதடா �பரீதமாகப் ேபாய்�டட்�!" என்� என் நண்பர்
தம்ைமத் தாேம ெநாந்� ெகாண்டார.் 

ம�ப��ம் வ�வதாகச ்ெசால்��ட�்த் தஞ்ைச�ல்
யாைரக் ெகாண்� �யன்றால் �த�யாரின் �ர�ையப்
ெபறலாெமன்� �சாரித்ேதன். கைட��ல் '�க்காராம்
ேஹால்கார'் என்�ம் மகாராஷ்�ர தனவானா�ய என்
நண்பைர அைழத்�க் ெகாண்� �ட�்ம் ��ஷபதாச
�த�யா ைர அ��ேனன். நல்ல ேவைளயாக அவர்
மனம் இள�ய�. தம்�ட��ந்த �ர�ைய உத�னார.்
இவ்வள� நயந்� வாங்�ய அப்�ர� �றந்த �ர�யன்�:
�ேசஷ உைர�ல்லாத�. 

மயக்கந் தந்த �ஷயங்கள் 

இவ்வா� பல வைக�ல் �யன்� ேத�ய�ல்
�ந்தாமணி �ர�கள் 23 �ைடத்தன. அவற்ைறெயல்லாம்
ைவத்�க் ெகாண்� பாரக்்கலாேனன். பாரக்்கப் பாரக்்கப்
பல �ஷயங்கள் ெதளிவா�ன. ஆனால் பாட ேபதக்
கட�க்�க் கைர காணேவ ��ய�ல்ைல . மனம் ேபான
ேபாக்�ேல எ��ய கனவான்களால் �ைளந்த �பரீதம்
எவ்வளேவா ஏட�்ல் உண்�. 

இ� ெகாம்�, இ� �� என்� ேவ� �ரித்� அ�ய
��யா�. ெமய்ெய�த்�க் க�க்�ப் �ள்ளிேய �ரா�.
ரகரத்�க்�ம் கா�க்�ம் ேவற்�ைம ெதரியா�. சரபம்
சாபமாகத் ேதாற்�ம், சாபம் சரபமாகத் ேதாற்�ம். ஓர்
இடத்�ல் 'சர�' என்� வந்��ந்த வாரத்்ைதைய நான்
'சா�' என்ேற பலகாலம் எண்ணி��ந்ேதன்.
தரெனன்பைதத் தாெனன்� நிைனத்ேதன். 'யாைன
நாகத்�ற்ேறாற்�த�ன்' என்� ஓரிடத்�ல் இ�ந்த�.
ேயா�த்� ேயா�த்�ப் பாரத்்ேதன், யாைனகளில்
வனசரம், ந�சரம், �ரிசரம் என்� �ன்�
வைக�ண்ெடன்� ேகட�்�க்�ேறன். நாகெமன்ப�
மைலயாக இ�க்�ெமன்�ம், �ரிசரமா�ய யாைனையக்



��த்ததாகக் ெகாள்ளலாெமன்�ம் ேதாற்�ய�. ஒ�
நண்பர,் 'ைஜன சம்�ரதாயத்�ல் நாகத்�ன் வ�ற்�ல்
யாைன �த�ல் �றந்தெதன்� இ�க்கலாேமா
என்னேவா!' என்� ஒ� சந்ேதகத்ைதக் �ளப்�னார.் "அ�,
நாகத்�ல் �றந்தேதா அல்ல� நரகத்�ல் �றந்தேதா;
ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைலேய!" என்� ெசால்�ச்
�ரித்ேதன். 

'யாைன நாகத்�ல் ேதாற்�த�ன் அதற்�
வணங்�தல் இயல்�' என்� நச�்னாரக்் �னியர்
எ���றார.் காந்த�வதத்ைதேயா� இைச பா�த்
ேதால்��ற்றவரக்ைள ேநாக்�, 

"இைச�னி �வட்�த் ேதாற்�ம் யாைனயால்
ேவ� 

ெமன்னின் 

இைசவெதான் றன்� கண்�ர்" 

என்� ஒ�வன் ெசான்னதாக வ�ம் சந்தரப்்பத்�ல்,
யாைனயால் ெவல்�தல் அரி� என்பைத �ளக்�வதன்
ெபா�ட�் நச�்னாரக்்�னியர ் அந்த வாக்�யத்ைத
எ����க்�றார.் ஆகேவ, அங்ேக இைசேயா�
சம்பந்த�ைடய �ஷயம் இ�ந்தால்தான் ெபா�த்தமாக
இ�க்�ம். இவற்ைறெயல்லாம் ேயா�க்ைக�ல் 'யாைன
நாதத்�ல் ேதாற்�த�ன்' என்� இ�க்க ேவண்�ெமனத்
�ரம்ானித்ேதன். பல �ர�களில் ெதளிவாக 'நாகத்�ல்'
என்ேற இ�ந்த�. ஒ� �ர��ல் மாத்�ரம் 'நாதத்�ல்'
என்ற பாடம் காணப்படட்�. 

இப்ப�ேய ��� என்பைதக் �ந்� ெயன்ெறண்ணித்
த�மா�ேனன். ஓரிடத்�ேல, '��த்தங்�மாரப்ன்,
�னலாட�்ேல உ�ர ் ேபா�ன்ற ஞம�க்�த் தா�ம்
வ�ந்�ப் பஞ்சாடச்ரமா�ய மந்�ரத்ைதத்
ெகா�த்தப��ம்' என்� இ�ந்த�. 'இ� ைஜன
�லா�ற்ேற; பஞ்சாடச்ர மந்�ரம் இங்ேக எப்ப�ப் ��ந்�
ெகாண்ட�?' என்ற சந்ேதகம் வந்த�. �லத்�ல் 'ஞம�க்



க�ர ் �ந்தவா�ம்' என்� இ�ந்த�. 'அ�ர�்' என்பதற்�,
'பஞ்சாடச்ரமா�ய மந்�ரம்' என்ப� உைரயாக இ�ந்த�.
'மந்�ரத்ைத ெயன்��ந்��க்க ேவண்�ம்; யாேரா
�ர�ையப் பாரத்்� எ��ன ைசவர ்பஞ்சாடச்ரம் என்�
ேசரத்்ெத���டட்ார'் என்� �த�ல் க��ேனன்.
�ன்னாேல வா�த்� வ�ைக�ல், 'ஐம்பத வ�ரத்
�ண்டால்' (946) என்� வந்த�. ேவ�டங்களில் உள்ள
உைரயால் 'பஞ்ச நமஸ்கார மந்�ரெமன்� ெதரிந்த�.
ைஜன நண்பரக்ைள �சாரித்ேதன். அவரக்ள் �க�ம்
எளி�ல், "அ�கர,் �த்தர,் ஆசாரியர,் உபாத்�யாயர,்
ஸா�க்கெளன்�ம் பஞ்ச பரேமஷ்�கைள
வணங்�தற்�ரிய ஐந்� மந்�ரங்கைளப் 'பஞ்ச
நமஸ்காரெமன்� ெசால்வ� ஸம்�ரதாயம்" என்�
ெதளி��த்�னாரக்ள். 

இப்ப�த் த�மா�த் த�மா�ச ் �ரமப்ப�வ�ல்
எனக்� அ�ப்�த் ேதான்ற�ல்ைல. ேம�ம், ேம�ம்
உத்ஸாகேம உண்டா�ற்�. ஏேத�ம் ஒ� ேமற்ேகாேளா,
ஒ� �ஷயேமா, ஒ� பாடேமா ெதரியாமல் மயங்�த்
த�த்� நின்� �ற� �ளங்�னால் அதற்� �ன்� படட்
�ரமங்கெளல்லாம் மறந்�ேபா�ம்; �ன்�ம்
ப�ன்மடங்� ஊக்கம் ஏற்ப�ம். 

இைட�ன ரகரத்�க்�ம் வல்�ன றகரத்�க்�ம்
ேபதந் ெதரியாமல் த�க்� நின்ற இடங்கள் பல. உைர
இ�, �லம் இ�, ேமற்ேகாள் இ� என்ற ேவ�பா�
ெதரியாமல் �ட�்ப்படட் சந்தரப்்பங்கள் பல. நச�்னாரக்்
�னிய�ைடய அன்வயத்�ேல வ�ம் பாடற் ப��கைளத்
ேத�க் கண்���க்க ��யாமல் மயங்�ய சமயங்கள்
பல. ஓர ்ஏட�்க்�ம் மற்ேறார ்ஏட�்க்�ம் இைடேய உள்ள
பாட ேபதங்களால் அைடந்த கலக்கத்���ந்� �ள
வ��ன்� மயங்�ய நிகழ்ச�்கள் பல. உைரக்� �ல�ம்
�லத்�க்� உைர�ம் �ைடக்காமல் பல �ைற
இடரப்்படே்டன். ேமற்ேகாள் எதற்காக உைரயா�ரியர்
காட�்�றார ் என்ப� �ளங்காமல் பல தடைவ
தயங்�ேனன். ைஜன �ஷயங்களில் ��க்கமான �ல
ெசய்�கள் �ளங்காைமயால் ேமேல வா�க்க ��யாமல்



பல காலம் த�மா� நின்ேறன். இலக்கணச ்ெசய்�கைள
அைமத்�க் ெகாள்ள வைக ெதரியாமல் பலவா�
ேயா�த்� ேயா�த்�ப் பல சமயங்களில் �ழம்�ேனன். 

இப்ப�ச ் �ந்தாமணி ெயன்�ம் கா�யச்
ேசாைல�ல் நான் சஞ்சாரம் ெசய்ைக�ல் ேநரந்்த
கலக்கங்க�ம், இடரப்்பா�க�ம், தைடக�ம்,
மயக்கங்க�ம் நாளைட�ல் இைறவன�ளால் ���
��தாகத் ெதளியலா�ன. ப�ப்�க்கலாெமன்ற என�
சங்கற்பம் நிைறேவ�ெமன்�ம் நம்�க்ைக
உ��யா�ற்�. 
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��� லாப�க� 
�ம்பேகாணம் காேல�ல் உள்ள ஆ�ரியரக்�ம்

மாணாக்கரக்�ம் என்பால் ைவத்��ந்த ேபரன்�னால்
என் ேவைலையச ்�ரம�ன்� நான் ��ப்��டன் பாரத்்�
வந்ேதன். இைட�ைடேய ��வாவ� �ைறக்�ச்
ெசன்றைமயால் அவ்வா�னச ் சம்பந்த�ம் எனக்�
ஊக்கத்ைத உண்டாக்�ற்�. அ�க்க� �யாகராச
ெசட�்யார,் ேசலம் இராம�வா� �த�யார ் �த�ய
அன்பரக்ள் எனக்�க் க�தம் எ��வாரக்ள்.
அவரக்�ைடய க�தங்கள் ேநரில் பழ�ப் ேப�வைதப்
ேபான்ற இன்பத்ைத உண்டாக்�ம். 

�ட்ட நிலம் 

�ன்னேம ெதரி�த்தப� ��ம்ப �ஷயத்�ல்
எனக்� எவ்வைகக் கவைல�ம் இல்லாமல், என்
தந்ைதயாேர கவனித்� வந்தார.் ��ம்பப் பா�காப்�ல்
அவைரப் ேபான்ற க�த்�ம் ஒ�ங்�ம் உைடயவரக்ள்
�கச ் �லேர. அவர ் �க�ம் ெசடட்ாகச ் ெசல� ெசய்�
ெபா�ைளச ் ேச�த்�ச ் �ட�்ப் ேபாடட்ார.் அவ�ைடய
�யற்��ன் பயனாக 1884-ஆம் வ�ஷ ஆரம்பத்�ல்,
எங்கள் பரம்பைரச ் ெசாத்தா�ய நிலத்ைத
ஒற்����ந்� �.770 ெச�த்� �டே்டாம். 'பல காலம்



பரம்பைரயாகக் ��ம்பத்�க்�ச ் ெசாந்தமாக வந்த
நிலம் �றர ் ைக�ல் உள்ளேத'ெயன்ற வ�த்தம் என்
தந்ைதயா�க்� இ�ந்த�. ஆ��ம், அைத �டக்
��யாத நிைல���ந்தார.் இைறவன் ��வ�ளால்
எனக்� உத்�ேயாகம் �ைடத்த�ம் கண்�ம்
க�த்�மாகச ் ேச�த்த பணத்ைதக் ெகாண்�, �த�ல்
அந்த நிலத்ைத �டட்ார.் ��ய நிலெமான்�
வாங்���ந்தாற்�ட அவ�க்� அவ்வள� ��ப்�
ஏற்பட�்ரா�. 

ேசலம் இராம�வா� �த�யார் 

இந்த நிைல�ல் என� �ந்தாமணி யாராய்ச�்
நன்றாக நடந்� வந்த�. இன்ன இன்ன ப��கைளப்
ப�த்ேதெனன்� இராம�வா� �த�யா�க்�
எ��ேவன். அவர ் �க்க சந்ேதாஷத்ைதத் ெதரி�த்�
�ைடெய��வார.் 1880-ம் ப அக்ேடாபர ் மாதம் 30-ம் 5
எ��ய க�தெமான்�ல் '.--�ந்தாமணி ��வ�ம் ஒ�
�ைச தாங்கள் பாரத்்ததாக�ம், அ�ல் �ல சந்ேதகங்கள்
இ�ப்பதாக�ம் தங்கள் க�தத்தால் ெதரிய வ��ற�.
ம�ப� ஒ� �ைச பாரக்்�ம் ப�த்�ல் சந்ேதகங்கள்
ஏறக்�ைறய ��வ�ம் �ரந்்���ெமன்� எனக்�த்
ேதாற்��ற�. தங்க�டன் ம�ப��ம் அந்தப்
�ஸ்தகத்ைதப் ப�க்க எனக்� எப்ெபா�� உத�ேமா
கட��க்�த்தான் ெதரி�ம். ஆ��ம் இ�வ�ம் ஒ�
�ைச ப�ப்ேபாெமன்ற நம்�க்ைக மாத்�ரம்
இ�ந்�ெகாண்ேட��க்�ற�' என்� ெதரி�த்��ந்தார.்
அதனால் அவ�க்�ச ் �ந்தாமணி��ள்ள ��ப்ப�ம்,
என்பா�ள்ள அன்�ம் �லப்படட்ன. 'ெசன்ைனக்�ச்
ெசன்� �த�யாேரா� �ல காலம் இ�ந்� வரேவண்�ம்'
என்ற ஆவல் எனக்� உண்டா�ற்�. 

இைட�ல் �யாகராச ெசட�்யாைர ஒ� �ைற
ேபாய்ப் பாரத்்� வந்ேதன். �ந்தாமணிையப் பற்�
அவரிடம் ெசால்�ய ேபா� அவர ்�க்க ��கலத்ேதா�
என்ைனப் பாராட�்னார.் �ளங்காத ேமற்ேகாள்களில்
��க்ேகாைவயாரில் உள்ள �லவற்ைற அவர்



ஞாபகத்���ந்� ெசான்னார.் அவற்ைறக் ��த்�க்
ெகாண்ேடன். ஒ� சமயம், அவர ்�வா�ரப்் �ராணத்ைத
அச�்டட்ார.் அவர ்��ம்�யப� நா�ம் அைதப் பாரை்வ
�ட�்ச ்�றப்�ப்பா�ரம் ெகா�த்ேதன். 

மகாமகம் 

தா �ண வ�ஷம் மா� மாதம் (1885 மாரச்�்)
மகாமகம் வந்த�. அப்ேபா� �ம்பேகாணத்�ல் அளவற்ற
ஜனங்கள் ��னர.் �யாகராச ெசட�்யா�ம்
வந்��ந்தார.் ��வாவ��ைற���ந்� �
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் பரிவாரத்�டன் �ஜயம் ெசய்�
�ம்பேகாணம் ேபடை்டத் ெத���ள்ள தங்கள் மடத்�ல்
தங்� ��ந்தனர.் பல கனவான்க�ம் �த்�வான்க�ம்
வந்� அவைரக் கண்� ேப� இன்�ற்�ச ் ெசன்றனர.்
அக்காலத்�ல் நான் ேத�க�டேன இ�ந்� வந்ேதன்.
அதனால் பல ��ய மனிதரக்ைள அ�ந்� ெகாள்�ம்
சந்தரப்்பம் எனக்� வாய்த்த�. 

மடத்�ன் ஆதர�ல் வளரந்்த எனக்� என் உத்�ேயாக
வ�வா���ந்� தக்க சமயத்�ல் ஏேத�ம் ஒ� தரம்ம்
மடத்�ல் நடத்த ேவண்�ெமன்� ஓர ்எண்ணம் இ�ந்த�.
அதைன மகாமக காலத்�ல் நிைறேவற்�ேனன்.
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் �� �பாய் ெகா�த்�,
"மடத்�ல் மேக�வர �ைஜ�ல் ஒ� பாகத்�க்� ைவத்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம்" என்� ெசான்ேனன். ேத�கர ்�க�ம்
ம�ழ்ந்�, "மடத்�ப் �ள்ைளயா�ய நீங்கள், இப்ப�ச்
ெசய்ய ேவண்�ய� அவ�ய�ல்ைலேய" என்றார.் நான்
உ�தமாக �ைடயளித்ேதன். மகாமக �ழா ��ந்த�ன்
��வாவ��ைறக்�த் ��ம்�ைக�ல் என்
தந்ைதயா�க்�ம் எனக்�ம் �தாம்பரங்க�ம், என்
�மாரன் �ரஞ்�� கல்யாண�ந்தரத்�ற்�ச ் சந்�ர
ஹாரெமன்�ம் ெபான்னாபரண ெமான்�ம் அளித்தார.் 

மத்�யாரச்�்ன மான்�ய �யற்�       

ஆ �னக் கா�பா�ம், ���ைடம��ர ் �
மகா�ங்கஸ்வா� ஆலய �சாரைணக் க�த்த�மா�ய



�ப்�ரமணியத் தம்�ரான் என்பவர ் அந்த ஸ்தல
சம்பந்தமாகத் தாம் ெசய்�வ�ம் ைகங்கரியங்கைள
ஆ�ன கரத்்தரிடம் �ண்ணப்�த்�க் ெகாள்�ைக�ல்
�ல காலமாக அவ்வாலயத்�ல் நின்�ேபா��ந்த
வஸந்ேதாத்ஸவத்ைத �ட�்ம் நடத்த ேவண்�ெமன்�
ெசான்னார.் ேத�கர ் அப்ப�ேய உத்தர� ெகா�த்தார.்
அந்த உத்ஸவம் நடப்பதற்�ரிய ஏற்பா�கள்
நைடெபறலா�ன. தம்�ரான் ேத�க�ைடய
�ன்னிைல�ல் என்ைன ேநாக்�, "���ைடம��ர்
ஸ்தலப் ெப�ைமையப் ெப�ம்பாேலார ் நன்றாகத்
ெதரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல. பைழய �ராணங்கள்
இ�ந்தா�ம் அவற்ைறப் ப�த்�ப் ெபா�ள் ெதரிந்�
ெகாள்பவர ் �க�ம் �லேர. ஆத�ன் தாங்கள் அந்த
ஸ்தல மாகாத்�யத்ைதச ் ��க்கமாக வசன நைட�ல்
எ��னால் அச�்ட�் யாவ�க்�ம் ெகா�க்கலாம்.
அச�்�ம் ெசல� �த�யவற்ைற நான்
ஏற்�க்ெகாள்�ேறன்" என்றார.் ேத�க�ம் அவ்வா�
ெசய்வ� நலெமன்� ��ப்�த்தார.் நான் எ��வதாக
ஒப்�க்ெகாண்ேடன். 

���ைடம���க்� ஞானக்�த்த
ெரன்பவரியற்�ய த�ழ்ப் �ராணம் ஒன்�ம்,
ெகாடை்ட�ர ் � �வக்ெகா�ந்� ேத�கர ் இயற்�ய
�ராணம் ஒன்�ம் உண்�. �வக்ெகா�ந்� ேத�கர்
இயற்�ய �ராணத்ைதப் ப�த்�க் ��ப்ெப�த்�க்
ெகாண்� ���ைடம��ர ்ஸ்தலமகாத் �யத்ைத எ��
��த்ேதன். அதற்� '� மத்�யாரச்�்ன மான்�யம்' என்�
ெபயரிட�் �ரத்்�, தலம், �ரத்்தங்களின் �றப்�ம்,
வ�படே்டார ் வரலா�ம் எ��ச ் �ப்�ரமணிய
ேத�கரிடத்�ம் �ப்�ரமணியத் தம்�ரானிடத்�ம்
ப�த்�க் காட�்ேனன். �ற�, தம்�ரான�
��ப்பத்�ன்ப� ���ைடம��ர ் உத்ஸவ
�ரத்்�யா�ய ஏகநாயகர ் �ஷயமாக ஓர ் ஊச�ம்
தாலாட�்ம் இயற்�ச ்ேசரத்்ேதன். 

எல்லாம் ��ந்த �ற� தம்�ரான் அதைன எங்ேக
அச�்டலாெமன்� ேயாசைன ெசய்தார.் அதற்��ன்



�ம்பேகாண �ராண�ம், �வா�ரப்் �ராண�ம்
ெசன்ைன�ல் அச�்டப்ெபற்ற �ஷயம் அவ�க்�த்
ெதரி�ம். ஆத�ன் அங்ேக அ�ப்� அச�்ட�்
வ��க்கலா ெமன்� நான் ெசான்னேபா� அவர,்
"�ஸ்தகம் இப்ேபா� �ரத்்�யா� இ�க்�ற�. இந்த
வஸந்ேதாத்ஸவம் ஸ�பத்�ல் வ��ற�. அதற்�ள்
�ஸ்தகம் அசச்ா� வந்தால் �க�ம் உபேயாகமாக
இ�க்�ம். தபால் �லமாக அச�்க் கா�தங்கள் வ�வ�ம்,
��த்�வ�மாக இ�ந்தால் ��த்த காலத்�ல் நிைறேவ�
ெமன்� ேதாற்ற�ல்ைல. உங்க�க்� இப்ேபா� ��
காலமாக இ�ப்பதால், நீங்கேள �ரமத்ைதப் பாராமல்
ெசன்ன படட்ணம் ெசன்� ேநரில் இ�ந்� காரியத்ைத
��த்�க்ெகாண்� வரலாம். ெசல� ���
அ�கமானா�ம் காரியம் �க�ம் உயரந்்த�" என்றார.்
அவர ் வாரத்் ைத க�ம்� �ன்னக் �� த�வதாகச்
ெசால்வ� ேபால இ�ந்த�. அ�வைர�ல்
ெசன்ைனையேய பாரத்்�ராத எனக்�, அந்த
நகரத்�க்�ப் ேபாய் ஆங்�ள்ள அ�வாளிகேளா� பழக
ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் இ�ந்த�. அன்��ம் ேசலம்
இராம�வா� �த�யாைரக் கண்� �ல காலம்
உடனி�ந்� �ந்தாமணிையப் ப�த்�க்காடட்
ேவண்�ெமன்ற ஆவ�ம் உண்�. இவற்ைற
நிைறேவற்�க் ெகாள்�ம் ெபா�ட�் இந்தக் காரியம்
ஏற்படட்� நம� நல்ல��ஷ்டேமெயன்� நான் எண்ணி,
அவ்வாேற ெசன்� �ஸ்தகத்ைத அச�்ட�்க் ெகாண்�
வ�வதாக ஒப்�க்ெகாண்ேடன். 

ெசன்ைனப் �ரயாணம் 

ஒ� நல்ல நாளில் �றப்பட�் நான் என்பால் பாடங்
ேகட�்க்ெகாண்��ந்த �தம்பரம் சா�நாைதயர,்
�தம்பரம் ேசாம�ந்தர �த�யார ் என்பவரக்�டன்
ெசன்ைனக்�ச ் ெசன்ேறன். எனக்� உத� ெசய்வதற்�
ேவ� ஒ� மனிதைரச ் �ப்�ரமணியத் தம்�ரான்
அ�ப்�னார.் இராம�வா� �த�யார ் பங்களா�ல்
தங்�ேனன். 



ெசன்ைன�ல் �வர�ா�ரத் அச�்க் �டத்�ல் நான்
ெகாண்�ேபான �ஸ்தகத்ைத அச�்க்�க் ெகா�த்�,
அைதக் கவனித்�க் ெகாள்�ம்ப� உடன் வந்த
இ�வரிட�ம் ெசால்��ட�்ப் ெப�ம்பா�ம்
இராம�வா� �த�யா�டன் இ�ந்� ெபா��ேபாக்�
வந்ேதன், �வக �ந்தாமணிையப் பற்�ய ெசய்�கைள
நான் எ�த்�ச ் ெசான்னேபா� அவர ் ேகட�் �க�ம்
��ப்�யைடந்தார.் "எப்ப�யாவ� அைத ��த்�
ெவளி��ங்கள். இங்ேக வந்��ந்� ப�ப்� ேவைலைய
நிைறேவற்றலாம். என்னாலான ஸகாயெமல்லாம்
ெசய்�ேறன்" என்றார.் "அைத ஆரம்�ப்பதற்� நீங்கள்
காரணமாக இ�ந்�ரக்ள்; �ரத்்� ெசய்வதற்�ம் நீங்கேள
உத� ெசய்ய ேவண்�ம்" என்� நான் ெசான்ேனன். 

இராம�வா� �த�யார் உத� 

ெசன்ைன�ல் நான் இரண்� வாரங்க�க்� ேமல்
தங்���ந்ேதன். மத்�யாரச்�்ன மான்�யம்
ப�ப்�ப்பைத ஒ� காரணமாக ைவத்�க்ெகாண்�
ெசன்ைனக்� வந்தா�ம், என்�ைடய ேநாக்கம்
அந்நகரத்ைத�ம் அங்�ள்ள அ�ஞரக்ைள�ம் பாரத்்�த்
ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ெமன்பேத. இராம�வா�
�த�யா�ைடய ேப�த�யால் அந்ேநாக்கம் �க
எளி�ல் ைக��ய�. 

ஒவ்ெவா� நா�ம் �த�யார ்�ற்பக�ல் தம் ேகாச�்
வண்��ல் என்ைன அைழத்�க் ெகாண்� �றப்ப�வார.்
�ர�ெடன்� காேலஜ், காஸ்ேமாபா�டன் �ளப்
�த�ய இடங்க�க்�ப் ேபாய் அங்�ள்ளவரக்�ம்
வ�பவரக்�மா�ய கனவான்களில் ஒவ்ெவா�வைர�ம்
எனக்�ப் பழக்கம் பண்ணி ைவப்பார.் அவரக்ள்
ெகௗரவத்ைத எனக்� எ�த்�ைரப்பேதா� என்ைனப்
பற்��ம் அவரக்ளிடம் ெசால்வார.் அவ�ைடய
உத��னால் நான் ஜடஜ்் �த்�சா� ஐயர,்
ஸர.்�.பாஷ்யைமயங்கார,் �நிவாஸ ராகைவயங்கார,்
பம்மல் �ஜரங்க �த�யார,் ர�நாதராயர ்�த�ய பல
கனவான்க�ைடய பழக்கத்ைதப் ெபற்ேறன்.



�ர�ெடன்� காேலஜ�க்�ச ்ெசன்� �ண்� அரங்கநாத
�த�யாைர�ம், ெதா��ர ் ேவலா�த �த�யாைர�ம்
பாரத்்ேதன். அவ்��வ�ம் எனக்� �க�ம் ெந�ங்�ய
நண்பரக்ளானாரக்ள். வரன்ா�லர்
�பரிண்ெடண்ெடண்�ேசஷ�ரி சாஸ்�ரியாைர�ம்
த�ழ்ப் பண்�தர ் ��ஷ்ணமாசாரியாைர�ம் கண்�
ேப�ேனன். �ரசபாக்கம் அஷ்டாவதானம் சபாப�
�த�யார,் ேசாடசாவதானம் �ப்பராய ெசட�்யார,்
க�ரே்வற் க�ராயர,் காஞ்��ரம் இராம�வா� நா��,
ேகாமேள�வரன் ேபடை்ட இராசேகாபால �ள்ைள, �ைள
அப்பன் ெசட�்யார,் �ைள ேசாம�ந்தர நாயகர,்
��ம�ைல சண்�கம் �ள்ைள �த�ய
�த்�வான்கைளப் பாரத்்�ப் ேப� இன்�ற்ேறன்.
அஷ்டாவதானம் சபாப� �த�யார ்� �னாட�் �ந்தரம்
�ள்ைளயவர ் க�ைடய சகபா�யாத�ன் அவ�ைடய
�லைமையப் பற்�ப் ேப�னார.் ேசாடசாவதானம்
�ப்�ராய ெசட�்யார ் தாம் �ள்ைளயவரக்ளிடம் பாடம்
ேகடட் �ஷயத்ைத�ம் அப்�லவர ் �ரா�ைடய
�றப்�க்கைள�ம் எ�த்�ச ் ெசான்னார.் நான் கண்ட
�த்�வான்கள் பல பைழய பாடல்கைளச்
ெசான்னாரக்ள். அவற்ைறக் ேகட�்க்
��த்�க்ெகாண்ேடன். நா�ம் எனக்�த் ெதரிந்த
ெசய்�டக்ைளச ்ெசான்ேனன். 

ெசன்ைன நகரத்�ல் பாரக்்க ேவண்�ய
ெபா�டக்ாட�்ச ் சாைல, கடற்கைர, ேகா�ல்கள்,
�த்தகசாைலகள், சரவ் கலாசாைல �த�யவற்ைற�ம்
பாரத்்ேதன். �த்�வான்கைள�ம் அ�ஞரக்ைள�ம்
பாரத்்�ப் பழ�ய� �ைடத்தற்கரிய ெபரிய லாபமாகத்
ேதான்�ய�. �றந்த உத்�ேயாக பத�ைய வ�த்த
ெபரியவரக்ெளல்லாம் அடக்கமாக�ம், அன்பாக�ம்
இ�ப்பைதக் கண்� நான் �யந்ேதன். �ம்பேகாணத்�ல்
ப�ைனந்� அல்ல� இ�ப� �பாய் சம்பளம் ெப�ம்
�மாஸ்தா ெசய்�ம் அடட்காஸத்ைத�ம்
ஆடம்பரத்ைத�ம் கண்ட எனக்�,



அப்ெபரியவரக்�ைடய நிைல �க்க ஆசச்ரியத்ைத
உண்டாக்�ய�. 

ஆ�னத்�ன் �கழப் 

ஒ� நாள் தங்கசாைல ����ள்ள கா�ப்பாட�்
ேஹாடட்�க்�ள் ெசன்ேறன். உள்ேள ��ந்த�ம்
அங்��ந்த �லர,் "வா�ங்கள், வா�ங்கள் எங்ேக
இவ்வள� �ரம் வந்த�?" என்� என்ைன வரேவற்�
உபசரித்தனர.் 'இெதன்ன இப்ப� வரேவற்�றாரக்ேள;
ஏேத�ம் ேமாசம் இ�க்�ேமா!' என்� �த�ல் நான்
சந்ேதக மைடந்ேதன். அவரக்�ைடய சரிைக
அங்கவஸ்�ர�ம், சவ்வா�ப் ெபாட�்ம், ேபச�்ம்
அவரக்ள் சங்�த �த்வான்க : என்பைதப் �லப்ப�த்�ன.
நான் அவரக்ைளக் கவனித்�க் ெகாண்��ந்த ேபாேத
ஒ�வர,் "��வாவ��ைற���ந்� எப்ெபா��
வந்�ரக்ள்? பண்டார ஸந்நி�கள் ெஸௗக்�யமாக
இ�க்�றாரக்ளா?" என்� ேகடட்ார.் அந்தக்
ேகள்����ந்� அவரக்ள் என்ைனப் பற்�த்
ெதரிந்தவரக்ேள ெயன்� உணரந்்ேதன். 

"உங்கைள இன்னாெரன்� ெதரிய �ல்ைலேய"
என்ேறன் நான். 

"எங்க�க்� உங்கைள நன்றாகத் ெதரி�ம்; நீங்கள்
�ப்�ரமணிய ேத�க�க்�ப் பக்கத்�ேல இ�ப்�ரக்ேள!
ஆஹா! என்ன ைபைப! என்ன ஸங்�தம்!" 

எங்ேகேயா இ�க்�ம் ��வாவ��ைற�ன் �கழ்
ெசன்ைன�ல் அந்த இடத்�ல் ��யதற்�க் காரணம்
�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய �ய்ைம�ம்,
வள்ளன்ைம�ம், கல்�ச ் �றப்�ம், ெப�ைம�ேம
என்பைத உணரந்்ேதன். அந்த �த்�வான்கள்
��வாவ��ைற�ல் நைடெப�ம் ���ைஜச்
�றப்ைப�ம் �ப்�ரமணிய ேத�கர ்�த்வான்க�ைடய
தரம�ந்� ஸம்மானம் ெசய்�ம் அழைக�ம் மற்ற
�ேசடங்கைள�ம் பாராட�்னாரக்ள். அ����ந்த
மற்றவரக்�க்� ��வாவ��ைற யா�னத்�ன்



ெப�ைமகைள ெயல்லாம் �ரிவாக எ�த்�ச்
ெசான்னாரக்ள். "அப்ப�யா! அப்ப��ம் ஓர ் இடம்
இ�க்�றதா? நீங்கள் ெசால்வைதப் பாரத்்தால் அந்த
மடம் ஒ� ெபரிய �த்யா �டமாகவல்லேவா இ�க்க
ேவண்�ம்?" என்� ேகடட்வரக்ள் �ம்�தமைடந்தாரக்ள். 

அந்தக் �டட்த்�னிைடேய அவரக்ள் ேபசை்சக்
ேகட�்க்ெகாண்��ந்தேபா� நான் கைரயற்ற
இன்பக்கட�ல் ஆழ்ந்��ந்ேதன். �ப்�ரமணிய ேத�கர்
ெப�ைமயச ்ெசால்வ�ல் நா�ம் கலந்� ெகாண்ேடன். 

�ட்�த் தம்�ரான் 

ஒ � நாள் �ப்�ரமணிய ேத�கரிட��ந்� எனக்�
ஒ� ���கம் வந்த�. ெசன்ைன�ல் நாட�்ப்
�ள்ைளயார ் ேகா�ல் ெத� மடத்��ள்ள �த்�வான்
ஆ��கத் தம்�ரானிடம் ஒ� �ட�்த் தம்�ரான் ப�த்�
வ�வதாகத் ெதரி�ற�. நாம் மகாமகத்�க்�க்
�ம்பேகாணம் ேபா��ந்த ேபா� அந்தக் �ட�்த்
தம்�ராைனக் �ன்றக்�� மடத்�க் காரியஸ்தர ்அப்பாப்
�ள்ைள�ம், ெதய்வ�காமணி ஐய�ம் அைழத்� வந்�
காட�்னாரக்ள். அவ�ைடய ேதாற்றப்ெபா��
கண்ைணக் கவரந்்த�. ஸம்ஸ்��தத்��ம் த���ம்
நாம் ேகடட் ேகள்�க�க்� அவர ் ��ய �ைடகள்
��ப்�ைய அளித்தன. அவர ் �ைடத்தால் இங்ேக
�ன்னப் படட்த்�ற்� ஏற்ப�த்தலா ெமன்�
நிைனக்�ேறாம். அவ�க்�ச ் சம்மதம் இ�ந்தால்
அவேரா� கலந்� ெகாண்� அவைர இவ்�டத்�ற்�
அ�ப்ப ேவண்�ம்" என்� அ�ல் எ����ந்தார.் 

நான் ெசன்ைனக்� வந்த நாள் �தல் அந்தக் �ட�்த்
தம்�ரான் அ�க்க� என்பால் வந்� உபசார
வாரத்்ைதகைளப் ேப�ச ் ெசல்வார.் அச�்க்�டத்�ற்�ம்
அவர ் இ�ந்த இடத்�ற்�ம் ச�பமாதலால் அவர ் வந்�
என்ைனப் பாரப்்பதற்� அ��லமாக இ�ந்த�. அவரிடம்
� �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய உள்ளக் ��ப்ைபத்
ெதரி�த்தேபா� அவர ் ம�ழ்ச�்ேயா�



ஒப்�க்ெகாண்டார.் �ப்�ரமணிய ேத�க�க்�
இவ்�ஷயத்ைத எ��த் ெதரி�த்ேதன். அவர ் உடேன
தம்�ராைனத் ��வாவ��ைறக்� அ�ப்� ைவக்க
ேவண்�ெமன்� எ��னார.் அதன்ப�ேய என்�டன்
வந்��ந்த �தம்பரம் சா�நாைதயைரத் �ைணயாகச்
ேசரத்்� அந்தக் �ட�்த் தம்�ராைனத்
��வாவ��ைறக்� அைழத்�ப் ேபா�ம்ப� ெசய்ேதன். 

மத்�யாரச்�்ன மான்�யம் அசச்ா�க்
ெகாண்��ந்த�. இைடேய ��ெரன்� ஒ� நாள்
�யாகராச ெசட�்யார ் கண் ைவத்�யம் ெசய்�
ெகாள்வதற்காகத் தம் ம�ஷ்யரக்�டன் ெசன்ைனக்�
வந்�, நான் இ�க்�ம் இராம�வா� �த�யார்
பங்களா�ல் �ல நாள் தங்�னார.் அப்பால் அவர்
தம்�ைடய சகபா�யா�ய �ப்பராய ெசட�்யார்
�லமாக ேவ� ஜாைக ஏற்ப�த்�க்ெகாண்� அங்ேக
ெசன்� இ�ந்� வந்தார.் நான் அவ�டன் இ�ந்�
ேப��ம், பாரக்்க ேவண்�யவரக்ைளப் பாரத்்�ம் அச�்
ேவைலையக் கவனித்�ம் வந்ேதன். 

ெசன்ைன���ந்� ��ம்�ய� 

�ஸ்தகம் ��ந்த�டன் �றப்பட�்த்
���ைடம���க்�த் ��க்கல்யாண �னத்தன்�
ெசன்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் �ஸ்தகப் �ர�கைள
ஒப்�த்� நிகழ்ந்த �ஷயங்கைள�ம் ெசான்ேனன்.
எல்லாவற்ைற�ம் ேகட�் அவர ் �க�ம் ��ப்��ற்�,
"சா�நாைதயர ் படட்ணம் ேபாய் வந்த�ல் �ன்�
லாபங்கள் உண்டா�ன. ஒன்� அவைரச ்ேசரந்்த�. மற்ற
இரண்�ம் மடத்�க்� இலாபம். பல ேபரக்ைளப் பழக்கம்
ெசய்�ெகாண்ட� அவ�க்� நன்ைம. மத்�யாரச்�்ன
மான்�யம் ெவளிவந்த�ம் �ட�்த் தம்�ராைன
வரசெ்சய்த�ம் மடத்�க்� உபேயாகமானைவ" என்�
பாராட�்னார.் 

வஸந்ேதாத்ஸவம் �கச ் �றப்பாக நடந்த�.
மத்�யாரச்�்ன மான்�யம் தக்க சமயத்�ல் யாவ�க்�ம்



வழங்கப்படட்�. 
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இைடேய வ�த கல�க� 
அ �க்க� ஆராய்ந்� வந்தைமயால், என் நிைன�

��வ�ம் �ந்தாமணி மயமாக இ�ந்த�. அ�ல் என்
மனம் ஆழ்ந்��டட்�. காைல�ல் நான் எ�ந்த�டன்
�ந்தாமணி �கத்�ல்தான் ��ப்ேபன். பல் ேதய்த்�
அ�ஷ்டானம் ெசய்த�டன் ஆகாரம் பண்�ேவேனா
இல்ைலேயா �ந்தாமணிைய ஆராய்ேவன்.
காேலஜ�க்�ப் ேபாக ேநரமாய்��ேமெயன்�
க�தமாடே்டன். காேல�ல் அ�க்�ம் �தல் மணி என்
கா�ல் ��ந்� �ந்தாமணி���ந்� என் க�த்ைத
வ�யப் ��த்� இ�க்�ம். அவசர அவசரமாகச்
சாப்�ட�்�ட�்ப் �றப்ப�ேவன். �ல நாடக்ளில்
சாப்�டாமேல ேபாய்��ேவன். காேல�ல் பாடம்
ெசால்�ைக�ல் இைடேய எத்தைனேயா �ைற
�ந்தாமணிையப் பற்�ப் �ள்ைளக�க்�ச்
ெசால்�ேவன். அவரக்ளில் பலைர என் �ட�்க்�
வரசெ்சால்�ப் பாட ேபதம் பாரக்்கச ் ெசய்�ம்
��ப்�க்கைள எ�தச ் ெசய்�ம் �ந்தாமணித்
ெதாண்�ல் ஈ�ப�த்�ேவன். �ற்பக�ல் காேல�
��ந்� �ட�்க்� வந்த�டன் �ந்தாமணிைய
எ�த்�க்ெகாள்ேவன். எங்கள் �ட�்த் �ண்ைண�ல்
��ய ைக ேமைஜ�ன் ேமல் �ர�ைய
ைவத்�க்ெகாண்� எத்தைனேயா இர�கள் �ந்தாமணி
ஆராய்ச�்�ல் மனெமான்���ப்ேபன். எனக்�ச்
�ந்தாமணி�ம், �ந்தாமணிக்� நா�ம் �ைணயாகப்
ெபா��ேபாவேத ெதரியாமல் ஆராய்ச�் நைடெப�ம். 

காேலஜ் ஆ�ரியரக்ளில் ஒ�வர ் ஓர ் இர�
பன்னிரண்� மணி வைர�ல் ஒ� நண்பர ் �ட�்ல்
�டட்ா��ட�் எங்கள் ெத� வ�ேய தம் �ட�்க்�ச்
ெசன்றார.் எங்�ம் இ�ள் �ழ்ந்த இர�ல் ெவளித்
�ண்ைண�ல் நான் உடக்ாரந்்��ந்தைதக் கண்�



�யப்�ற்�, "என்ன இ�? இன்�ம்
உடக்ாரந்்��க்��ரக்ேள? நான் ேபா�ம் ேபா�ம்
இப்ப�ேய இ�ந்�ரக்ள்; இப்ேபா�ம்
உடக்ாரந்்��க்��ரக்ேள?" என்றார.் ��க்கமாக �ைட
ெசால்� நான் அவைர அ�ப்��டே்டன். 

�ந்தாமணிப் �ரபஞ்சம் 

அ ந்தத் தனிைம�ேல ��த்தக்கேதவர ் என்ைன
எங்ெகல்லாேமா அைழத்�ச ்ெசல்வார.் இராசமா�ரத்�க்
காட�்கைளக் காட�்வார.் சசச்ந்தனின் அந்தப்�ரத்�க்�
அைழத்�ப் ேபாவார.் கட�்யங்கார�ைடய ெசயல்கைள
எ�த்�ச ்ெசால்�வார.் 

�வகன் ேப�வான்; �ைளயா�வான்; �ரச ் ெசயல்
�ரிவான்; இன்ப �ைளயாட�்ேல ஈ�பட�்�ப்பான்;
காந்த �வதத்ைத காட�் யளிப்பாள்; �ணமாைல
ேதான்�வாள். 

இவ்வள� காட�்களினிைடேய என் உடம்�தான்
இர�ல் தனியாக இ�க்�ேம யன்�, என் மனம்
�ந்தாமணிப் �ரபஞ்சத்�ேல �ரிந்த இடங்கைள�ம்
நீண்டகால நிகழ்ச�்கைள�ம் அள�ட�் இன்��ம்.
இைட�ைடேய ஆராய்ச�் நிைன� உண்டா�ம்.
�க்கல்க�ம் கலக்கங்க�ம் ேதான்�ம். அப்ேபா� �வக
�ந்தாமணிக் காட�்கள் மைற�ம். �ஸ்தக�ம்
எ�த்�க்க�ம் �ன் நிற்�ம். பாட ேபதங்கள் வந்�
ேபாரி�ம். �ஷயம் �ளங்காத �ழப்பத்�ல்
த�மா�ேவன். ��ெரன்� ��ய ஒளி உண்டா�ம்.
�ஷயம் ெதளிவா�ம். ம�ப� �ஸ்தக�ம் எ�த்�ம்
இந்த உலக�ம் மைறந்���ம். 

தாேமாதரம் �ள்ைள�ன் பழக்கம் 

இப்ப� ��க்ைக�ல் ெசன்ைன���ந்த
�.ைவ.தாேமாதரம் �ள்ைள எனக்� எ��யப�ேய
�ம்பேகாணத்ைத அைடந்� அங்ேக வக்�லாக இ�ந்�
வந்தார.் அவர ் �ன்னேம ஒ� ெபரிய



உத்�ேயாகத்���ந்� ெபன்ஷன் ெபற்றவர.் அவர்
அ�க்க� என் �ட�்க்� வந்� த�ழ் �ல்கள் �ஷயமாகச்
ஸல்லாபம் ெசய்� பழகலானார.் �ம்பேகாணத்�க்�
அ�ேக�ள்ள க�ப்�ரில் ஜாைக ைவத்�க்
ெகாண்��ந்தார.் அவர ்�ட�்க்� நா�ம் அ�க்க� ேபாய்
வ�வ�ண்�. தாம் பல த�ழ் �ல்கைளப் ப�ப்�க்க
எண்ணி��ப்பதாகத் ெதரி�த்தேதா� ��வாவ��ைற
ெசன்� � �ப்�ரமணிய ேத�கைரத் தரி�க்க
ேவண்�ெமன்� ��ம்�னார.் அங்ஙனேம நான் அவைர
அைழத்�ச ் ெசன்� ேத�க�க்�ப் பழக்கம்
ெசய்�த்ேதன். மடத்�ல் பல ஏட�்ச ் �வ�கள் இ�க்�
ெமன்�ம் அவற்ைறத் தம்�ைடய ப�ப்�க்�
உபேயா�த்�க் ெகாள்ளலாெமன்�ம் அவர ் க��னார.்
ேத�க�டன் ெசய்த சம்பாஷைண���ந்� அவ�ைடய
கல்� ய�ைவ�ம் ெப�ந்தன்ைமைய�ம் உணரந்்�
ெகாண்டார.் 

�ம்பேகாணத்��ள்ள கனவான்கைள�ம்
வக்�ல்கைள�ம் தாேமாதரம் �ள்ைளக்� அவர்
��ம்�யப� பழக்கம் ெசய்�த்ேதன். நாங்கள் இ�வ�ம்
அ�க்க� த�ழ் சம்பந்தமான �ஷயங்கைளப்
ேப�ேவாம். அவர ் பல �ஷயங்கைளக் ேகடப்ார;் நான்
ெசால்�ேவன். யாழ்ப்பாணத்��ள்ள பல
�த்�வான்க�ைடய ெசய்�கள் அவர ்�லமாகத் ெதரிய
வந்தன. அவ�டன் ஆராய்ச�்க்� உத�யாக,
யாழ்ப்பாணத்� நல்�ர ் �ற் ைகலாச �ள்ைள என்ற
ஒ�வர ் இ�ந்தார.் அவர ் நல்ல அ�வாளியாகத்
ேதாற்�னார;் என்பால் �க்க அன்�டன் அவர ்பழ�னார.் 

ஒ� நாள் சம்பாஷைண�ல் � �னாட�் �ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ள் கம்ப ராமாயணத்�ல் �க்க
��ப்ப�ைடயவர ் கெளன்�ம் அவரக்ளிட��ந்� பல
��த்தமான பாடங்கள் ெதரியவந்தன ெவன்�ம்
தாேமாதரம் �ள்ைள�டம் ெசான்ேனன். அன்��ம்
மடத்��ள்ள �ர�கைள ைவத்�க்ெகாண்�
ராமாயணம் ��வ�ம் ேசா�த்� நல்ல பாடங்கைளக்
ைகப்�ர��ல் ��த்�க்ெகாண்ேட ெசய்�ைய�ம்



ெதரி�த்ேதன். �ன்�, அவர ் என்னிட�ள்ள கம்ப
ராமாயணப் �ர�ைய ஒவ்ெவா� காண்டமாக வாங்�
நான் ெசய்��ந்த ��த்தங்கைளெயல்லாம் தம்
�ர��ல் ெசய்�ெகாண்� என் �ர�ைய என்னிடம்
��ப்�க் ெகா�த்��டட்ார.் 

ஒ� �ற்பக�ல் 

ஒ� நாள் �ற்பக�ல் தாேமாரம் �ள்ைள என்
�ட�்க்� வந்தார.் ெந�ேநரம் ேப�க் ெகாண்��ந்த
�ன்�, "தங்களிடம் �ந்தாமணி �ேசஷ �ைர�ள்ள
�ர�ெயான்� இ�க்�றெதன்�ம், அதைன ஆராய்ந்�
ைவத்��க்��ரக்ெளன்�ம், அ� நல்ல �ர�ெயன்�ம்
ெசன்ைன�ல் நாவலர ் ப�ப்� �ல்கைள �ட�்ம்
ப�ப்�த்� வந்த சதா�வ �ள்ைள ெசான்னார.்
�ந்தாமணிையப் ப�ப்�க்கலாெமன்� நான்
எண்ணி��க்�ேறன். ெகா�ம்���க்�ம் ெபரிய
�ர�வா�ய கனம் ராமநாதனவரக்ள் அதன் ப�ப்�க்�
ேவண்�ய ெசல� ��வைத�ம் தாம் ெகா�ப்பதாக
எனக்� வாக்களித்��க்�றார.் தங்கள் �ர�ையக்
ெகா�த்தால் என்னிட�ள்ள �ர�ேயா�
ஒப்�ட�்க்ெகாண்� ப�ப்�ப்ேபன்" என்றார.் 

"�க�ம் �ரமப்பட�்ப் பல வ�ஷங்களாகச்
ேசா�த்� ைவத்��க்�ேறன். நாேன அதைன அச�்ட
எண்ணி��க்�ேறன். ஆதலால், ெகா�க்க மனம்
வர�ல்ைல " என்� ெசால்� நான் ம�த்ேதன். 

தாேமா :- இந்த �ஷயத்�ல் நான் �க்க
அ�பவ�ள்ளவன். �வக �ந்தாமணிையப் ப�ப்�க்க
�த�ல் அ�கப் பணம் ேவண்�ம். ெசன்னபடட்ணத்�ல்
அச�்ட ேவண்�ம். நீங்கள் இங்ேக��ந்� ெகாண்�
ெசன்ைன�ல் அச�்�வெதன்றால் எளி�ல் ��யா�.
நான் ெதாடங்�ேனனானால் இன்�ம் �ன்�, நான்�
மாதங்க�ள் �த்தகத்ைத நிைறேவற்���ேவன்.
உங்கள் ைக�ல் ெபாங்க�க்�ள் �ந்�� �ர�கள்
த�ேவன். 



நான் :- இதற்� �ன்� ெசன்ைன�ல் �ம்பேகாண
�ராணம் �த�ய �ல �ல்கைள அச�்டட்�ண்�. ேசலம்
இராம�வா� �த�யார ் ேவண்�ய உபகாரங்கைளச்
ெசய்வதாக வாக்களித் ��க்�றார.் 

தாேமா :- அவர ்என்ன உபகாரம் ெசய்வார?் பணம்
ேவண்�மானால் ��� ெகா�ப்பார.் '��ப்' பாரப்்பாரா?
ப�ப்�க்� ேவண்�ய அைமப்�க்கைளச ் ெசால்�த்
த�வாரா? நீங்கள் �ன்னேம ப�ப்�த்த �ம்பேகாண
�ராணம் ேபான்றதன்� இந்த �ல். இைதப் ப�ப்�க்க
ேவண்�ய �ைறேய ேவ�. ெசன்ைனக்ேக ேபாய் அங்ேக
ேநரில் இ�ந்� காரியத்ைத ��க்க ேவண்�ம். அங்�ள்ள
ஸ்காட�்ஷ் அச�்க்�டத் தைலவர ் எனக்� �க
ேவண்�யவர.் நான் எ� ெசான்னா�ம் நிைறேவற்�த்
த�வார.் இந்த �ஷயத்�ல் காேலஜ் ேவைல ேவ�
உங்க�க்� ஒ� தைடயாக இ�க்�ம். 

நான் :- காேலஜ் ேவைல எனக்�த் தைடயா �ரா�.
ஒ�ந்த ேநரத்�ல்தாேன நான் இந்த ேவைலையக்
கவனிப்ேபன்? அவ�யமானால் �� வாங்�க்
ெகாள்�ேறன். நான் எ�த்ெத�த்தாக ஆராய்ந்�
ைவத்��க்�ம் �ைல உங்களிடம் ��வதானால் என்
உைழப்� �ணாக அன்ேறா ேபாய்��ம்? 

தாேமா :- ஏன் �ணா�ம்? அவ்வள�ம் நன்றாக
உபேயாகப்ப�ேம! நீங்கள் ஆராய்ந்� கண்ட
�ஷயங்கைள என் ப�ப்�ல் ேசரத்்�க் ெகாள்��ேறன்.
உங்கள் ெபயைர�ம் ெவளிப்ப�த்��ேறன். நீங்கள்
ப�ப்�ப்பதாக இ�ந்தால் உங்கள் உைழப்ைபப் பற்�
நீங்கேள பாராட�்க் ெகாள்ள ��யா�. நான்
ப�ப்�த்தால் உங்கைளச ் �றப்�த்� நன்றாக
எ��ேவன். 

�கழ் ேவண்டாம் 

நான் :- எனக்�ப் �கழ் ேவண்�ெமன்�ம் �றர்
என்ைனப் பாராடட் ேவண்�ெமன்�ம் நான்
எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல. நான் ப�ப்�ப்பதாகச ் ெசய்�



ெகாண்ட சங்கற்ப�ம், அதன் ெபா�ட�் ேமற்ெகாண்ட
�ரமங்க�ம் �ணா���ேமெயன்� ேயா�க்�ேறன். 

தாேமா :- இ�வைர�ல் நீங்கள் படட் �ரமம்
ெபரிதன்�. இைதப் ப�ப்�ப்ப�ேல தான் உண்ைமயான
�ரமம் இ�க்�ற�. அந்தச ் �ரமம் உங்க�க்� ஏற்பட
ேவண்டாேமெயன்�தான் ெசால்��ேறன். நான் அந்தத்
�ைற�ல் உைழக்க ேவண்�ெமன்� �ரம்ானித்�ச ்�ல
�ல்கைள ெவளி�ட�்�க்�ேறன். ஆைகயால், என்ைனத்
த��ல� நன்றாக அ��ம். �ந்தாமணி என் ப�ப்பாக
ெவளிவந்தால் அதற்� ஏற்ப�ம் ெகௗரவேம ேவ�.
அதேனா� உங்கள் ெபய�ம் ெவளிப்ப�ம் . 

நான் :- நீங்க�ம் ஆரம்பத்�ல் என்ைனப்
ேபாலத்தாேன இ�ந்��ப்�ரக்ள்? நான் ப�ப்�த்�
ெவளி�டட் �ற�தாேன உலகம் அைத ம�ப்ப�ம்
ம�யாத�ம் ெதரிய வ�ம்? 

'இராமாயணம் ப�ப்�க்கலாம்' 

தாேமா:- ஏதாவ� �ைலப் ப�ப்�க்க
ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் உங்க�க்��ந்தால் கம்ப
ராமாயணத்ைத ெவளி�டலாேம! நீங்கள் பல
வ�ஷங்களாக ஆராய்ந்� ைவத்��க்��ரக்ள்.
அ�ைமயானத் ��த்தங்கைள உங்கள் �ர��ற்
கண்ேடன். இராமாயணத்�க்� எல்லா �ல்கைள�ம்�ட
ம�ப்� அ�கம். ப�ப்�த்தால் �ண்ணிய�ம் உண்� . 

நான் :- அ��ம் ெபா�ட ்ெசல� இல்ைலயா? 

தாேமா :- இ�ந்தால் என்ன! இராமாயணம்
ப�ப்�ப்பதாக இ�ந்தால் �ர�க்கள் நான் நாெனன்�
ெபா��த� ெசய்ய �ன்வ�வாரக்ள். ஒவ்ெவா�
காண்டமாகப் ப�ப்��ங்கள். நாேன ஒவ்ெவா�
காண்டத்�க்�ம் ஒவ்ெவா� கனவாைன உத� ெசய்ய
ஏற்பா� ெசய்�ேறன். �ந்தாமணிப் ப�ப்ைப எனக்�
�ட�் ��ங்கள். 

என் மன நிைல 



அ சச்மயம் எனக்� ஒன்�ம் ேதான்ற�ல்ைல . மனம்
சஞ்சலமைடந்த�. �ந்தாமணிையப் ப�ப்�க்�ம்
�ஷயத்�ல் த���ம் ைஜன �ல்களி�ம் இன்�ம்
ேதரந்்த அ�� இ�ந்தால் நன்றாக இ�க்� ெமன்� ஒ�
சமயம் நான் எண்ணிய�ண்�. அப்ேபா� இந்தப் ெபரிய
காரியத்ைத நிைறேவற்ற நமக்�ச ் சக்��ண்டா என்ற
அ�ப்�ராயம் மனத்ேத எ�ம். ஆனா�ம் ஒன்��ம்
தளராமல் எப்ப�யாவ� ப�ப்ைபத் ெதாடங்���வ�
என்ற உ��ேயா� இ�ந்ேதன். 'ேசலம் இராம�வா�
�த�யார ் இந்�ைலப் ப�ப்�க்�ம் �ஷயத்�ல்
ேவண்�ய உத� ெசய்வதாக வாக்களித்��க்�றார.்
அைத ஆராய்ந்� ப�ப்�ப்பதாக ஒப்�க்ெகாண்� அதற்�
ேவண்�யவற்ைறச ் ெசய்� வந்��க்�ேறாம். இப்ேபா�
இவேரா இப்ப�ச ்ெசால்� நம் �ர�ைய ��ம்��றாேர!
நாம் �ன் வாங்கலாமா? நம் ைகப் �த்தகத்�ல்
ேபாட�்�க்�ம் ஒவ்ெவா� ேகா�ம் �ள்ளி�ம் ஒவ்ெவா�
��ப்�ம் எவ்வள� உபேயாகமானைவ! மற்றவரக்ள்
கண்க�க்� ஒ� ��ய ேகாடாகத் ேதான்றலாம். ஆனால்,
அந்தக் ேகாட�்ன் சங்ேகதத்தால் நமக்�த் ேதாற்�ம்
�ஷயங்கள் ேவ�. அந்தக் ��ப்�க்கைள இவர ் எப்ப�
உணர ���ம்? நாம் இடட் ஒவ்ேவார ் அைடயாள�ம்
எவ்வள� �ஷயங்கைள உள்ளடக்�ய�? அவற்ைற
மற்றவர ் எப்ப�த் ெதரிந்�ெகாள்ள ���ம்? எவ்வள�
ைஜன �ல்கள் ப�த்� �ஷயங்கள் ெதரிந்�
ெகாண்ேடாம்! எவ்வள� ைஜனரக்ளிடம் ெசன்�
சமயம�ந்� நயந்�ம் பயந்�ம் ெகஞ்��ம்
சந்ேதகங்கைளத் ெதளிந்� ெகாண்ேடாம்!
எல்லாவற்ைற�ம் �ணாக்� ��வதா?' என்� இவ்வா�
���ேநரம் அவேரா� ஒன்�ம் ேபசாமல் �ந்தைன
ெசய்ேதன். 

அவர ்�ட�்ம் �ட�்ம் பல �ஷயங்கைளச ்ெசால்�
என் �ந்தாமணிப் �ர�ைய ��ம்�னார.் அப்ேபா�
நான், "என் தந்ைதயாரவரக்ள் ெவளிேய ேபா��க்
�றாரக்ள். அவரக்ள் வந்த �ன்� ேகட�்க் ெகாண்�,
நாைளக் காைல�ல் தங்களிடம் வந்� ப�ப்�



�ஷயத்ைதப் பற்� என் க�த்ைதத் ெதரி�க்�ேறன்"
என்� ெசான்ேனன். அவர,் "அப்ப�ேய ெசய்�ங்கள்;
இப்ேபா� �ஸ்தகத்ைதக் ெகா�ங்கள்; நான் ஒ� �ைற
பாரத்்� ைவக்�ேறன். �ற�, உங்கள் �ரம்ானப்ப�ேய
ெசய்யலாம். ெப�ம்பா�ம் எனக்� அ��லமாகேவ
���ெமன்� எ�ரப்ாரக்்�ேறன்" என்� ேகட�்க்
ெகாண்டார.் 

�ர� ெகா�த்ேதன் 

உள்ேள ெசன்ேறன். நான் ஆராய்ந்� ��த்�
இரண்� பாகங்களாக எ�� ைவத்��ந்த �ந்தாமணிக்
ைகெய�த்�ப் �ர�ைய எ�த்�வந்� அவர ் ைக�ல்
ெகா�த்ேதன். உடேன அவர ் �கத்�ல் ஒ� �ரகாசம்
உண்டா�ற்�. அவர ்ெசய்த �ன்��வ�ேல சந்ேதாஷம்
ெபாங்�ய�. "சரி, நான் ேபாய் வ��ேறன். நான்
ெசான்ன வற்ைற�ம் என் ேவண்�ேகாைள�ம் தங்கள்
தந்ைதயாரவரக்ளிடம் ெதரி�த்�, நாைளக் காைல�ல்
வந்� தங்கள் சம்மதத்ைதத் தரேவண்�ம்" என்� ெசால்�
என்னிடம் �ைட ெபற்�ப் �ஸ்தகத்�டன் தம்
வண்��ேல�த் தம் �ட�்க்�ச ்ெசன்றார.் 

��ய உணரச்�் 

அ �வைர�ல் சாவதானமாகப் ேப�க்
ெகாண்��ந்த தாேமாதரம் �ள்ைள �ஸ்தகம் ைகக்�
வந்த�டன் ��ெரன்� என் மனத்�ல் ஒ� ��ய
உணரச்�்ைய உண்டாக்�ற்�. �ன்�ம் ��� ேநரம்
அவர ் ேப�க்ெகாண்��ந்தால் ஒ�கால் அந்த உணரச்�்
உண்டா��க்�ேமா இராேதா அ�ேயன். அவர ் ேபான
�ன் எனக்� ஒ� மயக்கம் உண்டா�ற்�. ஒன்��ம் �த்�
ெசல்ல�ல்ைல . அவர ் ைகக்�ச ் ெசன்ற �ர� �ட�்ம்
வ�ேமா ெவன்� எண்ணிக் கலங்�ேனன். ெவ�ேநரம்
வைர�ல் பலவைகயான �ந்தைனக�டன் ஒ�
ெப�ங்கவைல�ல் ஆழ்ந்��ந்ேதன். ெவளிேய
ேபா��ந்த என் தந்ைதயார ் அப்ேபா� வந்தார.்
என்ைனக் கவனித்�, "என்ன! வழக்கம்ேபால் இராமல் ஒ�



மா�ரியாக இ�க்�றாேய? என்ன �ேசஷம்?" என்�
ேகடட்ார.் உடேன நான் �த�ல் "ஒன்��ல்ைல" என்�
ெசால்��ட�், தாேமாதரம் �ள்ைள வந்��ந்தைத�ம்,
�ந்தாமணிப் ப�ப்� �ஷயமாக நடந்த
சம்பாஷைணைய�ம், நான் என்னிட��ந்த ைகப்
�ர�ையக் ெகா�த்தைத�ம் மற்ற �வரங்கைள�ம்
ெசான்ேனன். அவர,் "அவசரப்பட�்ப் �ர�ையக்
ெகா�க்க ேவண்�ய�ல்ைல . ஆனா�ம் கவைலப்பட
ேவண்டாம். �ந்தாமணிைய நீேய ப�ப்�ப்பதாகப்
பலரிடம் ெதரி�த்� இ�க்�றாய். இர�ம் பக�ம் அேத
ேவைலயாக இ�ந்� வ��றாய். நீதான்
ப�ப்�க்கேவண்�ம். ஒ� கவைல�ம் இல்லாமல் �
�னாட�் �ந்தேர�வரர ் காப்பாற்�வார.் நாைளக்
காைல�ல் அவரிடம் ேபாய் நான் ெசான்னைதச்
ெசால்�க் ைகெய�த்�ப் �ர�ைய வாங்� வந்� ேமேல
கவனிக்க ேவண்�யைதக் கவனி" என்� ைதரியமாகச்
ெசான்னார.்'நாேன ப�ப்�ப்ப�தான் �ைறயா�ம்' என்ற
���க்� வந்ேதன். 

ஆகாரம் ெசய்��ட�்ப் ப�த்�க் ெகாண்ேடன்.
�க்கம் வர�ல்ைல . தாேமாதரம் �ள்ைள�டம் என்ன
சமாதானம் ெசால்�ப் �ர�ையத் ��ம்� வாங்�
வ�வ� என்� ேயா�த்ேதன். ஒன்�ம் ேதான்ற�ல்ைல.
ெபா�� எப்ேபா� ���ெமன்� காத்��ந்ேதன்.
ெபா�� ��ந்த�டன் அ�ஷ்டானம் �த�யவற்ைற
��த்�க்ெகாண்� என் தம்� �ரஞ்�� �ந்தேரச�டன்
தாேமாதரம் �ள்ைள�ன் �ட�்க்�ச ் ெசன்ேறன். அவர்
�ட�்த் �ண்ைண�ல் நான் இ�ந்�, அவர ் வ�வைத
எ�ரப்ாரத்்�க்ெகாண்ேட ��ந்ேதன். நான் வந்தைதக்
ேகட�் அவர ்ெவளிேய வந்தார.் வந்தவர,் என் �ர�ைய
என் ைக�ற் ெகா�த்�ச ் �ல சந்ேதகங்கள் ேகடக்த்
ெதாடங்�னார.் அப்ேபா� யாழ்ப்பாணம் அம்�ைக பாக
உபாத்�யாயர ் என்பவ�ம் உடன் இ�ந்தார.் �தற்
பாகத்ைதப் பாரக்்ைக�ல் 20 பக்கங்கள் வைர�ல் அவர்
ேகா�ட�் 'ஸ்ேபஸ்' அைடயாளம் ெசய்��ப்ப�
ெதரிந்த�. அவர,் " '�ேன�யரத்்த' என்�ம் ெசய்�ளின்



உைர�ல் உள்ள 'ஏற்ைற ேமம்ப�த்�ன' என்ப� என்ன?
பவர ் �ைர அச�்ட�்ள்ள �த்தகத்�ல் 'ேமம்ப�த்�ன்'
என்� இ�க்�ற�. இைத �ளங்கச ் ெசய்ய ேவண்�ம்"
என்� ேகடட்ார.் �ளக்�ேனன். "ெவன்�க் களிற்ைற
�ரிதாரவன் ெவன்றவா�ம்' என்பதற்�, '�றைர �ன்�
ெவன்ற ெவற்�ைய �ைடய களி�' என்� உைர
எ����க்�றேத. என்ன �ஷயம்?" என்� ேகடட்ார.்
அைத�ம் �ளக்கமாகச ்ெசான்ேனன். 
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சி�தாமண�� பதி�� ஆர�ப� 
�வக �ந்தாமணிைய �ைர�ல் அச�்ட ஆரம்�க்க

ேவண்�ெமன்ற ேவகம் எனக்� உண்டா�ற்�. நன்றாக
ஆராய்ந்� அதைன ெவளி�ட ேவண்�மானால் பல
வ�ஷங்கள் ெசல்�ம். ஆனால், ஒவ்ெவா�
�ஷயத்ைத�ம் சந்ேதகமறத் ெதளிந்� ��ப்�யான
�ற�தான் ெவளி��வ� என்ப� எளிதன்�. என்�ைடய
நண்பரக்ளிற் �லர,் "இப்ப� ஆராய்ந்�ெகாண்ேட
இ�ந்தால் வாழ்நாள் ��வ�ம் இ�ேலேய
ெசலவா���ம். நீங்கள் நிதானித்�ப் ப�ப்�ப்பதற்�ள்
ேவ� யாராவ� ெவளி�ட�் ��வாரக்ள். இ�வைர�ல்
ெதரிந்த �ஷயங்கைள ஒ�வா� அைமத்�க்ெகாண்�
ஆரம்�த்� ��ங்கள். அ�த்த ப�ப்�ல் ேவண்�ய
��த்தங்கைளச ் ெசய்� ெகாள்ளலாம். ப�ப்�க்கள் வர
வர �ஷய�ம் ��ந்�ம்" என்� ைதரியம்
ெசான்னாரக்ள். அப்ேபா� ப�ப்�க்கலாெமன்� நிசச்யம்
ெசய்� ெகாண்ேடன். 

ைகெயாப்பம் வாங்�ய� 

'ப�ப்�க்கப் பணம் ேவண்�ேம; அதற்� என்ன
ெசய்வ�!' என்ற கவைல உண்டா�ற்�; �ல நண்பரக்ள்
அதற்� உபாயம் ெசான்னாரக்ள். "த�ழன்�ைடய தக்க
கனவான்களிடத்�ல் ெசன்� �ந்தாமணிையப்
ப�ப்�க்�ம் ெசய்�ையக் ��க் ைகெயாப்பம் ெபற்�



�ன்பணம் வாங்�க்ெகாண்� ப�ப்�க்கத்
ெதாடங்கலாம்" என்றாரக்ள். அ� நல்ல உபாயெமன்ேற
ேதாற்�ய�. அதன் ெபா�ட�் ஒ� �ளம்பரம் அச�்ட�்
அன்பரக்�க்� அ�ப்�ேனன். 

��வாவ��ைறக்�ச ் ெசன்� பண்டார
ஸந்நி�களிடம் என் க�த்ைதத் ெதரி�த்த ேபா� அவர்
�க்க ம�ழ்ச�்�டன் �தற் ைகெயாப்பத்ைதத் தாேம
இ�வதாகச ் ெசால்�ச ் �ல �ஸ்தகங்க�க்�க்
ைகெய�த்�ட�்ப் பண�ம் அளித்தார.்
�ம்பேகாணத்�ல் சற்ேறறக்�ைறய எ�ப�
அன்பரக்ளிடம் ைகெயாப்பம் வாங்�ேனன். தஞ்ைசக்�ம்
��ச�்ராப்பள்ளிக்�ம் ெசன்� அன்பரக்ள் பல�ைடய
உத�ையப் ெபற்ேறன். ��ச�்ராப்பள்ளி�ல் �யாகராஜ
ெசட�்யா�ைடய சகாயத்தால் இ�ப� இ�பத்ைதந்�
ேபரக்ள் ைகெயாப்பம் ெசய்தாரக்ள். 

இராம�வா� �த�யார் வாரத்்ைத 

அங்ேக இ�க்�ம்ெபா�� உைடயார ் பாைளயம்
வழக்� ஒன்�க்காக வக்காலத்� வாங்�க்ெகாண்�
அந்நக�க்�ச ் ேசலம் இராம�வா � �த�யார்
வந்��ந்தார.் அவ�ைடய வரைவ அ�ந்� ெசன்�
பாரத்்ேதன். �ந்தாமணிப் ப�ப்�க்காகக் ைகெயாப்பம்
வாங்�வைதத் ெதரி�த்ேதன். �ன்ெனல்லாம் நான்
ப�ப்�க்க ேவண்� ெமன்� ெசான்ன அவர ்அப்ெபா��,
"நீங்கள் இந்தப் ப�ப்� ேவைலையத் ெதாடங்�னால்
�க்க �ரமமாக இ�க்�ேம. அ�கப் ெபா��ம்
உைழப்�ம் கால�ம் ெசலவா�ேம. தாேமாதரம் �ள்ைள
ெயன்பவர ் �ந்தாமணிையப் ப�ப்�ப்ப�ல்
ஊக்க�ள்ளவராக இ�க்�றாெரன்� ேகள்��ற்ேறன்.
தக்கவரக்�ைடய சகாயம் அவ�க்�க் �ைடக்�ம்.
பண�ம் ெசல்வாக்�ம் உைடயவராக இ�க்�றார.்
ஆதலால், இந்த ேவைலைய அவேர ெசய்�ம்ப�
�ட�்�ட�் நீங்கள் கவைல�ன்� இ�க்கலாேம"
என்றார.் 



அவர ்ேபசை்சக் ேகட�் நான் ��க்�டே்டன். 'இந்தச்
�ந்தாமணிைய ஆராய்வதற்�ம் அச�்ட ேவண்�ெமன்�
�ணிவதற்�ம் �லகாரணமாக இ�ந்த ேசலம்
இராம�வா� �த�யாரா இப்ப�ச ்ெசால்�றவர?்' என்�
நிைனந்� ஆசச்ரிய மைடந்ேதன். அவர ் அப்ப�ச்
ெசால்வா ெரன்� நான் கன��ம் எண்ண�ல்ைல.
அவ�க்� என்�ைடய ஆராய்ச�்�ம் த���ம் நான்
படட் �ரம�ம் நன்றாகத் ெதரி�ம். அப்ப���ந்�ம்
அவர ் என் சங்கற்பத்ைத மாற்�க்ெகாள்ள ேவண்�
ெமன்� ெசான்ன�ல் எனக்�ச ் ���
வ�த்த�ண்டா�ற்�. ஆ��ம் அவர ் ��யைத நான்
ஏற்�க்ெகாள்ளேவ �ல்ைல, 

"�ல வ�ஷங்கள் இராப் பகலாக உைழத்�
ஆராய்ந்� ைவத்��க்�ேறன். இம்�யற்�ையக் ைக�ட
எனக்� மன�ல்ைல. தாேமாதரம் �ள்ைள ப�ப்�த்தால்
ப�ப்�க்கட�்ம். அைத நான் த�க்க�ல்ைல. அதற்காக
என்ைன நி�த்தச ் ெசால்வ� நியாயமா�மா? நான்
எவ்வளேவா ஆவலாக இந்தக் காரியத்ைதத் ெதாடங்�
��க்�ேறேன" என்� �ணி� ேதாற்றச ்ெசான்ேனன். 

அவர ் உண்ைம�ல் என்பால்
உள்ளன்�ைடயவராத�ன் எனக்�ச ் �ந்தாமணிப்
ப�ப்��ள்ள ��ரமான �ரத்ைதைய
உணரந்்�ெகாண்டார.் 

"உங்க�ைடய �யற்�ைய மாற்ற ேவண்�ெமன்�
நான் ெசால்ல�ல்ைல. அவர ்பலசா�யாக இ�க்�றாேர
என்ற எண்ணத்தால் ெசான்ேனன். உங்கள் த��
எனக்�த் ெதரியாதா? இதற்�ரிய �ணி� உங்களிடத்�ல்
இ�க்�ம்ேபா� இ� நன்றாக நிைறேவ�ெமன்ேற நான்
நம்��ேறன். என்னாலான உத�ையச ் ெசய்ய
எப்ேபா�ம் காத்��க்�ேறன்" என்� அவர ்��யேபா�
தான் பைழய இராம�வா� �த�யாேர இவெரன்� நான்
ஆ�த�ற்ேறன். 



எப்ெபா��ம் �ந்தாமணி�ன் ஞாபகமாகேவ நான்
இ�ந்� வந்ேதன். அந்தப் ப�ப்� நன்� நிைற ேவற
ேவண்�ெமன்� எல்லாத் ெதய்வங்கைள�ம்
ேவண்�ேனன். 1886-ஆம் வ�ஷம் காேலஜ் ேகாைட
���ைற�ல் ெசன்ைனக்�ச ் ெசன்� �ந்தாமணிப்
ப�ப்ைப ஆரம்�த்��ட ேவண்�ெமன்� நிசச்யம்
ெசய்�ெகாண்ேடன். ஆதலால் அதற்ேகற்றப� ைகப்
�ர�ைய �த்தம் ெசய்ேதன். 

ெசன்ைனப் �ரயாணம் 

இைறவன் ��வ�ைளச ் �ந்�த்�க் ெகாண்�
ெசன்ைனக்�ப் �றப்படே்டன். இராம�வா� �த�யார்
அப்ெபா�� ெசன்ைன�ல் இல்லாைமயால் அவ�ைடய
பங்களா�க்�ச ்ெசல்லாமல் ேசாடசா வதானம் �ப்பராய
ெசட�்யார ் �ட�்ற்�ச ் ெசன்� தங்�ேனன். நான்
ெகாண்� ெசன்ற ைகெய�த்�ப் �ர�கைள�ம்
ஆராய்ச�்க்� ேவண்�ய க��கைள�ம் ேவ�
சாமான்கைள�ம் அங்ேக ைவத்�க்ெகாண்� �ரச
பாக்கத்��ள்ள ஒ� ேபாஜன����ல் ஆகாரம் ெசய்�
வந்ேதன். என் ெபட�்�ல் �ரத்்��ம் அ�ரத்்��மான
�ந்தாமணி ஏட�்ப் �ர�கள் 24 இ�ந்தன. �ப்பராய
ெசட�்யார ் பல காலமாக �ற்ப�ப்� �ஷயத்�ல்
ஈ�படட்வராதலால் அவர ்�லமாகேவ அச�்க்�டத்ைதத்
�டட்ம் ெசய்� ப�ப்�க்கலாெமன்� க��ேனன். 

ராஜேகாபாலாசச்ாரியார் 

நான் ெசன்ைன ெசன்ற ம�நாட ் காைல�ல் �
ைவஷ்ணவெரா�வர ் �ப்பராய ெசட�்யார ் �ட�்ல் என்
வரைவ எ�ரப்ாரத்்��ந்தார.் என்ைனக் கண்� அவர்
பரா�கமாகேவ இ�ந்தார.் ெசட�்யாைர ேநாக்�,
"இவரக்ள் யார?்" என்� ேகடே்டன். "இவர ் எஸ்.�.�.ேக.
அச�்க்�டத்�ல் இங்��ஷ் ப���ல் ேமல்
�சாரைணக்காரர.் த���ம் நல்ல ப�ற்� �ள்ளவர.்
பல பாைஷகள் இவ�க்� வ�ம். அச�்�ம் �ஷயத்�ல்



ஆ�ேயாடந்தமாக எல்லாவற்ைற�ம் நன்றாக அ�ந்தவர.்
உங்கைளப் பாரக்்கத்தான் வந்��க்�றார"் என்றார.் 

எனக்� அளவற்ற ம�ழ்ச�் �ண்டா�ற்�. ப�ப்�
�ஷயத்�ல் அவ�ைடய �ைண �ைடக்�ெமன்ற
நம்�க்ைக�னால். "ஸ்வா�, உங்கைளத்
ெதரிந்�ெகாண்ட� பரம சந்ேதாஷம். உங்க�ைடய
பழக்க�ம் ஆ�ரவ்ாத�ம் உத��ம் எனக்� ேவண்�ம்.
அச�்�ம் ேவைல�ல் எனக்� அ�கப் பழக்க�ல்ைல.
ஆதலால், உடனி�ந்� பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்"
என்� ேகட�்க் ெகாண்ேடன். அவர ் ஊர்
ேதர�ந்�ெரன்�ம் அவ�ைடய ெபயர ் சக்கரவரத்்�
ராஜேகாபாலாசச்ாரியா ெரன்�ம் அ�ந்ேதன். 

"நீங்கள் �ந்தாமணிப் �ர�கள் ெகாண்�
வந்��க்��ரக்ெளன்� ேகள்��ற்ேறன். அந்தப்
�ஸ்தகங்கைள�ம் உங்கைள�ம் பாரக்்கத்தான்
இப்ேபா� வந்ேதன்" என்றார ்அவர.் 

உடேன ெபட�்ையத் �றந்� �ர�கைள
எ�த்�க்காட�்ேனன். "நீங்கள் ெவ� �ரமப்பட�்
இவற்ைறச ் ேசகரித்� ஆராய்ந்�
ைவத்��க்��ரக்ெளன்� ெதரி�ற�" என்� அவர்
அவற்ைறப் பாரத்்��ட�்ச ்ெசான்னார.் 

"இந்தப் �ர�கைளெயல்லாம் ைவத்�க் ெகாண்�
ஒப்�ட�்ரக்ளா?, பாட ேபதங்கைளக்
��த்��க்��ரக்ளா?" என்� அவர ்ேகடட்ார.் 

"எல்லாம் ஒ�வா� ெசய்��க்�ேறன். �ல �ர�கள்
�ற்�ம் ஒப்� ேநாக்கப்படட்ன. �லவற்ைற, சந்ேதக�ள்ள
இடங்களில் மட�்ம் பாரத்்�த் ��த்தங்கைளத் ெதரிந்�
ெகாண்ேடன். அப்ப�ச ் ெசய்வைதத் த�ர ேவ� என்ன
ெசய்ய ேவண்�ெமன்� ெதரிய�ல்ைல. ஏேதா நான்
�ரமப்பட�் உைழத்�த் ெதா�த்�க் ெகாண்�
வந்��க்�ேறன். அைத நல்ல �ைற�ல் அச�்ட�்
அழ�ப�த்�த் த�வ� உங்கள் கடைம" என்�
பணிவாகச ் ெசான்ேனன். �ற� எந்த எந்த வைக�ல்



ப�ப்� அைமய ேவண்�ெமன்பைதப் பற்� ேயாசைன
ெசய்யலாேனாம். 

"பாட�், ெபா�ப்�ைர, �ேசட�ைர எல்லாம்
ஒன்றாக இ�க்�ன்றனேவ! நான் என்ன ெசய்�ற�?"
என்� ேகடே்டன். அப்ப� �ன்�ம் கலந்��ப்பைதத்
ெதளிவாக ேவ� �ரித்� அ�வ�ம்,
அ��ம்ப�ெசய்வ�ம் �க�ம் க�னமான
ெசயல்கெளன்� அக்காலத்�ல் நான் எண்ணி��ந்ேதன்.
அப்ேபா� அவர ் ெசான்ன ப�ல், எனக்� �க்க
ஆசச்ரியத்ைத �ைள�த்த�. 

*அவற்ைற �க�ம் �லபமாகத் தனித் தனிேய
அைமத்��டலாம். �லத்ைதப் ெபரிய எ�த்��ம்
உைரகைளச ் ��ய எ�த்��ம் அச�்ட ேவண்�ம்.
ெபா�ப் �ைரைய�ம் �ேசட �ைரைய�ம் தனித்தனிேய
பாரா பாராவாக அைமத்� �டட்ால் அைவ ேவ� ேவ�
என்� ெதரியவ�ம். ஏட�்ப் �ர���ள்ள
�ழப்பங்கைளெயல்லாம் அச�்ல் மாற்� �டலாம்.
அைதப்பற்� நீங்கள் ���ம் கவைலயைடய ேவண்டாம்"
என்� அவர ்ெசான்னார.் 

'இப்ப� யார ் ெசால்லப் ேபா�றாரக்ள்! இ��ம்
ெதய்வத்�ன் ��வ�ேள!' என்� எண்ணி நான்
ேப�வைக�ற்ேறன் . 

'எந்த அச�்க்�டத்�ல் ப�ப்�க்கலாம்?' என்�
ஆேலா�க்ைக�ல் அவர,் "�ைள அவதானம் பாப்ைபயர்
���ல் �ரா�ட ரத்னாகரம் என்ற ெபய�ள்ள
அச�்க்�ட ெமான்� இ�க்�ற�. அதன் ெசாந்தக்கார
ரா�ய � த.ேகா�ந்த ஆசாரியார ்என்பவர ்என் நண்பர.்
�க�ம் ேயாக்�யமானவர.் ெசட�்யாரவரக்�க்�ம்
ெதரிந்தவர"் என்றார.் 

"நீங்கள் ெசால்வ� எனக்� நல்ல ச�னமாகத்
ேதாற்��ற�: த�ழ்க்கடல் என்�ம் அரத்்தத்ைதத் த�ம்
�ரா�ட ரத்னாகர அச�்க்�டத்�ல் �ந்தாமணிையப்
ப�ப்�ப்ப� �க�ம் ெபா�த்தேம. �ந்தாமணி ஒ�



கட�ல்தாேன ேதான்�ய�? த�ழ்ச ்�ந்தாமணி த�ழ்க்
கட���ந்� ெவளிவ�� நன்ைமேய" என்� என்
சந்ேதாஷத்ைத�ம் உடன்பாடை்ட�ம் ெதரி�த்�க்
ெகாண்ேடன். 

நல்ல ச�னம் 

ேசலம் இராம�வா� �த�யா�ைடய
தந்ைதயாரா�ய ேகாபாலசா� �த�யா ெரன்பவர்
அப்ெபா�� ேசலத்���ந்� ெசன்ைனக்� வந்��ந்தார.்
அவர,் நான் �ப்பராய ெசட�்யார ் �ட�்ல் தங்�
��த்தைல அ�ந்� தம்�ைடய பங்களா�ேலேய ஜாைக
ைவத்�க் ெகாள்ளலாெமன்� எனக்�ச ் ெசால்�
ய�ப்�னார.் அவர ்ெசான்னப�ேய நான் அங்ேக ெசன்�
ெவளியைறெயான்�ல் தங்���ந்ேதன். 

�ந்தாமணிைய அச�்க்�க் ெகா�க்க ஒ� நல்ல நாள்
பாரத்்� நல்ல ேவைளயா�ய அன்� �ற்பகல் �ன்�
மணிக்� அச�்க்�க் ெகா�க்கேவண்�ய பாகத்ைதக்
ைக�ெல�த்�க்ெகாண்� நா�ம் �ப்பராய
ெசட�்யா�ம் ேசலம் இராம�வா� �த�யார்
பங்களா���ந்� �றப்படே்டாம். ேகாபாலசா�
�த�யார ் எங்கைள அ�ப்�ம் ெபா�ட�் உடன் வந்�
பங்களா வாச�ல் நின்றார.் அப்ேபா� �� �ற்றல்
��க்ெகாண்��ந்த�. "���ற� ேபா� �க்�றேத"
என்� �ப்பராய ெசட�்யார ் ��� தயங்� நின்றார.்
நான், “�� �றல் நல்ல�தான்; �ற்ற�ல்ைல ;
�றப்படலாம்" என்� ெசால்லேவ �றப்படே்டாம். 

ெசல்�ைக�ல் பங்களா�ன் �ற வா����ந்�
ஒ� மனிதன் தன் ைக�ல் வஸ்�ரத்தால் ��ய ஒ�
ெபரிய ெவள்ளித் தாம்பாளத்ைத எ�த்�க்ெகாண்�
பங்களாைவ ேநாக்� வந்தான். நாங்கள் ெந�ங்க
ெந�ங்க, அவன் அதன் ேமேல இ�ந்த வஸ்�ரத்ைத
எ�த்��டட்ான். அந்தத் தாம்பாளத்�ல் �ச�்� �த�ய
பழங்கள் இ�ந்தன. அவற்�ன் ேமல் என் பாரை்வ
��ந்தேதா இல்ைலேயா எனக்�ப் �ளகாங்�தம்



உண்டா�ற்�. அேத சமயத்�ல் �ன்ேன நின்�
எங்கைளக் கவனித்�க் ெகாண்��ந்த ேகாபாலசா�
�த�யார,் "நல்ல ச�னமா�ற�. உத்ேத�த்த காரியம்
நன்றாக நிைறேவ�ம். பழம் வ��ற�. உங்கள் �யற்�
பலைனப் ெப�ம். கவைல�ன்�ப் ேபாய் வா�ங்கள்"
என்� ெசால்��ட�் அந்த மனிதைனப் பாரத்்�, "அேட,
அ�ல் இரண்� பழங்கள் அவரக்ளிடம் ெகா�" என்�
உத்தர� ெசய்தார.் ைக�ல் பழம் �ைடத்தேபா� நான்
என்ைனேய மறந்ேதன். 'கட�ள் ��வ�ள்' என்�
எண்ணிச ்ெசன்ேறாம். 

ப�ப்� ஆரம்பம் 

அச�்க்�டத்�க்�ச ் ெசன்� �க்�ேன�வர �ைஜ
ெசய்��ட�்த் தைலவரிடம் நான் ெகாண்� ெசன்ற
ைகெய�த்�ப் �ர�ையக் ெகா�த்ேதன். அைத உடேன
அவர ்அ�க்�வதற்�க் ெகா�த்��டட்ார.் ராயல் எட�்ப்
பக்க அள�ல் ஐந்�� �ர�கள் அச�்�வெதன்�ம், ஒ�
பாரத்�க்� 31/2 �பாய் அச�்க்��ெயன்�ம் ேப�
ஏற்பா� ெசய்�ெகாண்ேடாம். 

அச�் ேவைல ெதாடங்�ய�. தக்க பழக்க�ல்லாத
எனக்�ச ் �ப்பராய ெசட�்யா�ம்,
ராஜேகாபாலாசச்ாரியா�ம் உத� �ரிந்� வந்தனர.்
�ற்ெபயர,் இலம்பகப் ெபயர,் தைலப்�, �லம், உைர
என்பவற்ைற ெவவ்ேவ� எ�த்�க்களில் அைமக்�ம்ப�
ராஜேகாபாலாசச்ாரியார ் �டட்ம் ெசய்தார.் �தற்
பாட�்ற்�ரிய உைர�ல் ேமற்ேகாள்கள் பல இ�ந்தன.
அவற்ைற அ�க்��ப்�ேல எவ்வா� ெதரி�ப்பெதன்�
நான் மயங்�ேனன். அவர ் உ�க்�� �த�ய
அைடயாளங்கைள �ைறேய ேபாட�் அவற்�ன்
ெபயைர எனக்�த் ெதரி�த்தார.் �ல ����கள்
ேபாதாமல் இ�ந்தைமயால் �தனமாக வாரப்்�க்க
ஏற்பா� ெசய்� உபேயாகப்ப�த்�க் ெகாண்ேடன். 

ெசன்ைனக்� வந்த� �தல், �ந்தாமணிப் ப�ப்�க்�
உரிய அ��லங்கள் �ைடத்� வ�வைதச ்�ப்�ரமணிய



ேத�க�க்�ம் என் தந்ைதயா�க்�ம் ெதரி�த்ேதன்.
ப�ப்� ேவகமாக நைடெபற்� வந்த�. 
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சி�தாமண�� பதி�� நிக��சிக� 
�வக �ந்தாமணி அசச்ா� வந்தேபா� நான்

ெசன்ைன��ள்ள �த்�வான்கைள இைட�ைடேய
கண்� ேப�ப் பழ�ேவன். �ரசபாக்கத்���ந்த
அஷ்டாவதானம் சபாப� �த�யாரிடம் ஒ� நாள்
ெசன்ேறன். �ன்ேப பாரத்்�ப் பழ�யவராத�ன்
��வாவ��ைற மடத்ைதப் பற்��ம், �ம்பேகாணம்
காேலைஜப் பற்��ம் அவர ் �சாரித்தார.் �வக
�ந்தாமணிைய உைர�டன் ப�ப்�ப்பதற்காக
வந்��க்�ேறன்" என்� நான் ெசான்ேனன். அைதக்
ேகட�் அவர ் ��க்�டட்ார.் "என்ன ஐயா? �ந்தாமணி
உைரையயாவ�, நீங்கள் ப�ப்�க்�றதாவ�? அ�
�லபமான காரியமா? நீங்கள் பால்யர.் �ந்தாமணி
��க்�ம் உைரக்�ம் உள்ள ெப�ைம என்ன? அைத
��ப்ப� �க�ம் கஷ்டமாக இ�க்�ேம! அந்த
�யற்�ைய நி�த்�க் ெகாள்�தல் �க�ம் நல்ல�.
ஆழந் ெதரியாமல் காைல �டக்�டா�" என்�
கண்�ப்பாகச ் ெசான்னார.் அப்ப� அவர ் ெசான்னைதக்
ேகட�் நா�ம் ஆசச்ரியமைடந்ேதன். 

பைழய �யற்�கள் 

"நான் ஏன் ப�ப்�க்கக்�டா�? அந்த �ைல�ம்
உைரைய�ம் பல �ைற ப�த்� ஆராய்ந்��க்�ேறன்.
அதற்� ேவண்�ய க�� �ல்கைள�ம்
ப�த்��க்�ேறன். நிைறேவற்��டலாெமன்ற �ணி�
எனக்� இ�க்�ற�" என்� ைதரியமாகச ் ெசான்ேனன்.
�ம்பேகாணத்�ல் �வக �ந்தாமணிைய ஆராய்ந்�
வந்தேபா� இப்ப� யாராவ� ெசால்���ந்தால் நான்
��� அசச்மைடந்��ப்ேபன். அஷ்டாவதானம் சபாப�
�த�யாேரா� சம்பா�த்த அந்தச ் சமயத்�ேலா நான்



�ந்தாமணி�ன் ஞாபகமாகேவ இ�ந்ேதன். யார ் வந்�
த�த்தா�ம் என் �யற்�ைய நி�த்�க்ெகாள்ளாத உ��
என்னிடம் இ�ந்த�. 

"நான் ஆரம்�த்��க்�ம் இந்த நல்ல காரியம்
நன்றாக நிைறேவற ேவண்�ெமன்� வாழ்த்�வைத
�ட�், இப்ப� அைதரியம் உண்டாக்���ரக்ேள!" 

"ஆரம்�த்தால் என்ன? இதற்� �ன் இந்த �ைலப்
ப�ப்�க்கப் பலர ்ஆரம்�த்� அந்த ஆரம்பத்ேதாேட அ�
நின்��டட்�. நா�ம் என் ஆ�ரியரா�ய காஞ்��ரம்
சபாப� �த�யா�ம் இைதப் ப�ப்�க்க ேவண்�ெமன்�
எண்ணிப் ப�க்கத் ெதாடங்�ேனாம்; கஷ்டெமன்�
ேதாற்�னைமயால் நி�த்��டே்டாம். * பல
வ�ஷங்க�க்��ன், ட�் என்�ம் பா�ரியார ் (The Rev.
W.H.Drew) ஒ�வர ் �ந்தாமணிையப் ப�ப்�ப்பதாக ஒ�
�டட்ம் வ�த்� அந்த �ைறைய �ளக்� ஒ� �ளம்பரம்
ெவளி�டட்ார.் அவர ்அைத நிைறேவற்ற ��ய�ல்ைல .
ேபாப் �ைர �ற� �யன்றார.் அவரா�ம் இயல�ல்ைல.
யாழ்ப்பாணத்� நல்�ர ் ஆ��க நாவல�க்�க்�டச்
�ந்தாமணிையப் ப�ப்�க்�ம் எண்ணம் இ�ந்த�.
��ச�்ற்றம்பலக் ேகாைவயாரின் �தற்ப�ப்�ல் இனி
ெவளிவ�ம் �ல்கள்' என்ற �ளம்பரத்�ல்
�ந்தாமணி�ன் ெபயர ் காணப்ப��ற�. என்ன
காரணத்தாேலா அவர ் ப�ப்�க்க �ற்பட�ல்ைல .
உங்கள் ஆ�ரியரா�ய மகா �த்�வான் �னாட�்
�ந்தரம் �ள்ைளயவரக்�ம் ேசாடசாவதானம் �ப்பராய
ெசட�்யா�ம் ேசரந்்� �ந்தாமணிையப் ப�ப்�க்கலா
ெமன்� ஆேலா�த்தாரக்ளாம். �ற� அ� ெபரிய
ெதால்ைல என்� நி�த்� �டட்ாரக்ளாம். இப்ப� யார்
ெதாடட்ா�ம் நிைறேவறாத இந்த �ைல நீங்கள்
ப�ப்�க்கத் �ணிந்�ரக்ேளெயன்� அஞ்��ேறன்" என்�
அந்தக் �ழவர ்ெசான்னார.் 

ஆனால், அவ�ைடய வாரத்்ைதகளால் நான் ���ம்
அைதரியம் அைடய�ல்ைல . "�ன்� அவரக்ள்
நிைறேவற்ற�ல்ைல என்ற காரணத்�க்காக நாம் நம�



�யற்�ைய நி�த்�க்ெகாள்வதா? அவரக்ெளல்லாம்
�யன்றாரக்ெளன்ற ெசய்��னாேல இந்த �ல்
எப்ப�யாவ� அச�் வ�வத்�ல் ெவளியாக
ேவண்�ெமன்ற ஆவல் அவரக்�க்� இ�ந்தெதன்�
ெதரிய�ல்ைலயா? அந்த ��ப்பத்ைத நிைறேவற்ற
�யல்வ� மற்றவரக்�ைடய கடைமதாேன? என் �யற்�
தைடப்ப��ம் �ைறெவான்��ல்ைல. இைறவன்
��வ�ளால் இ� ப�த்தால் த�ழன்பரக்�க்�ச்
சந்ேதாஷ�ண்டாகாதா? ஏேதா என் �ற்ற��க்�
எட�்யவைர�ல் ஆராய்ந்� ப�ப்�த்� வ��ேறன்.
�ைறபா�கள் இ�ப்ப� இயல்ேப . அ��ைடயவரக்ள்
நாளைட�ல் அவற்ைறப் ேபாக்���வாரக்ள்" என்�
உத்ஸாகத்ேதா� ��ேனன். 

"நான் ெசால்வைதச ் ெசால்��டே்டன். அப்பால்
உங்கள் �ரியம்" என்� அவர ் அ��ப்�ேயாேட
சம்பாஷைணைய ��த்தார.் நா�ம் �ைட ெபற்�
வந்ேதன். 

'ஏக்க�த்தம்’ 

நா மகளிலம்பகம் 58-ஆம் ெசய்�ளில், "ஏத்த�
ம�ற்�ழா ��ந்த ேபான்றேவ" என்�ம் அ�க்�, 'ேமல்
ேநாக்�தைலத் த��ன்ற ம�ற்�ரள்
ெபா�ந்��ந்தனவற்ைற ெயாத்த ெவன்க' என்�
நச�்னாரக்்�னியர ் உைர ெய���ட�், 'ஏக்க�த்தம்
என்றார ்�ற�ம்' என்� ேமற்ேகாள் காட�்�றார.் அந்தச்
ெசய்��ம் உைர�ம் அசச்ா�ம்ேபா� 'ஏக்க�த்தம்' என்ற
ெசால் எங்ேக வந்�ள்ளெதன்� என் ஞாபகத்�க்�
வர�ல்ைல. அைத என் ைகக் ��ப்�ப் �ஸ்தகத்�ல்
எ�� ைவத்�க்ெகாண்ேடன். ��ெரன்� ஒ� நாள்
��பஞ்ச�லத்�ல் ஒ� பாடல் ஞாபகத்�க்� வந்த�. 

"கல்லாதான் றான்கா� �ட்பழங் கா�ரண்�ம் 

இல்லாதா ெனக்க�த்தஞ் ெசய்த�ம்" 



என்ப� அதன் �தற்ப��. அ�ல் வ�ம்
'எக்க�த்த'ெமன்ற ெசால்�க்�த் ெதளிவாகப் ெபா�ள்
�ளங்க�ல்ைல. �ந்தாமணி உைர�ல் வ�ம்
ேமற்ேகாள்கள் அவ்வள�ம் என் ஞாபகத்�ல் இ�ந்தன.
இந்தச ் ��பஞ்ச�லச ் ெசய்�ட ் ப�� நிைன�க்�
வந்தேபா� �ன்ேன ��ப்�த்த 'ஏக்க�த்தம்' என்ற
ேமற்ேகா�ம் ஞாபகத்�க்� வந்த�. "கா� இரண்�ம்
இல்லாதவன் தைல ெய�த்�ப் பாரத்்த�ம்" என்�
��பஞ்ச�லத்�க்�ப் ெபா�ள் ெசய்யலாேமாெவன்ற
எண்ணம் உண்டா�ற்�. உடேன ��பஞ்ச�லத்ைத
எ�த்� ைவத்�க் ெகாண்ேடன். நல்லாரக்ள் ேகட�்ன்
நைகைய உண்டாக்�ம் ெசய்�கைளத் ெதா�த்�க்
�றவந்த ��பஞ்ச�ல ஆ�ரியர,் �த�ல்
கல்��ல்லாதவன் ஆராய்ச�் ெசய்� கா�ம்
�டப்த்ைதக் ���ட�் அ�த்ததாக, "கா�ரண்�ம்
இல்லாதா ேனக்க�த்தஞ் ெசய்த�ம்" என்பைதக்
���றார.் நச�்னாரக்்�னியர,் 'ஏக்க�த்தம்' என்�ம்
ெதாடரில் 'ஏ' என்பதற்� ேமல் ேநாக்�தல் என்� ெபா�ள்
ெசய்��க்க ேவண்�ெமன்� ேதான்�ய�.
ஏக்க�த்தெமன்பதற்�க் க�த்ைத ேமேல உயரத்்�தல்
என்� ெபா�ள் ெசய்தால், ��பஞ்ச�லத்�க்�ப்
ெபா�ள் �ளக்கமா�ம். 

ஒ� சங்�த �னிைகையக் ேகடப்தற்� ஆடவ�ம்
ெபண்��ம் ேபா��ந்தாரக்ள். அந்தக் �டட்த்�ல்
ஒ�வன் ெச��. சங்�த �னிைக நைடெப�ைக�ல்
அவன் தைலையத் �க்� அைசக்�றான். அவன்
ெச�ெடன்� ெதரிந்தவரக்ள் சங்�த இனிைமைய �க
நன்றாக அ�ப�ப்பதாக அவன் காட�்க்ெகாள்வைதப்
பாரத்்�ச ் �ரிக்கமாடட்ாரக்ளா? இந்தக் க�த்ைத,
"கா�ரண்��ல்லாதா ேனக்க�த்தம் ெசய்த�ம்" என்ற
அ� உணரத்்��றெதன்� கண்�ெகாண்ேடன்.
��பஞ்ச�லப் ப�ப்�ல் எக்க�த்தெமன்ற பாடேம
காணப்படட்� - 1 

நீ�ெந� �ளக்கத்�ல், "ஏக்க�த்த �க்�ைடய -
மாெகால், பைக �கத்த ெவள்ேவலான் பாரை்வ�ல்



�ட�்ம், நைக �கத்த நன்� ம�ப்�" (39) என்� �ரச்
�றப்�ைடய ஓர ் அரசன� பாரை்வையக் ��க்�றார்
�மர��பரர.் அந்தச ் ெசய்�ளி�ம் 'ஏக்க�த்த'ெமன்ேற
ப�ப்�க்கப் ெபற்��ந்த�. 

�ற�, �ந்தாமணி�ல் காந்த�வதத்ைதயா
ரிலம்பகத்ைத ஆராய்ந்� வ�ைக�ல் நாலாவ� பாட�்ல்
'ஏக்க�த்தம்' என்ற ெசால்ேல வந்த�. அங்ேக
நச�்னாரக்்�னியர ் ெதளிவாக, 'ஏக்க�த்தம் - தைல
ெய�ப்�' என்� உைர எ����க்�றார.் அதற்� ேமல்
ேவ� என்ன ஆதாரம் ேவண்�ம்? ��பஞ்ச�லச்
ெசய்�ைள�ம், நீ�ெந� �ளக்கச ் ெசய்�ைள�ம்
��த்�க் ெகாண்ேடன். அப்ேபா� சந்ேதாஷத்தால்
எனக்�க்�டச ்��� ஏக்க�த்தம்' உண்டா�ற்�. 

இந்தச ் சந்ேதாஷம் தாங்க ��யாமல், "இன்ைறக்�
ஒ� பதத்�ன் உண்ைமயான உ�வத்ைதக்
கண்���த்ேதன். நச�்னாரக்்�னியர்
மேகாபகாரிெயன்� எனக்� வரவரத் ெதரி�ற�" என்�
சக்கரவரத்்� ராஜேகாபாலாசாரியாரிடம் ெசான்ேனன். 

"என்ன, அப்ப� ஒ� ��ய ேதசத்ைதக் கண்���த்�
�ட�்ரக்ள்?" என்றார ்அவர.் 

"��ய ேதசத்ைதக் கண்���த்தாற்�ட இவ்வள�
சந்ேதாஷ�ரா�" என்� ெசால்� ஏக்க�த்தத்ைதப்
பற்�ய கைதையச ் ெசான்ேனன். அவர ் இந்தத்
��த்தத்ைதத் தம் நண்பரக்ளா�ய �ைள அப்பன்
ெசட�்யார ் �த�யவரக்ளிடம் ெதரி�த்தார.்
ேகடட்வரக்ள் யாவ�ம் �க ம�ழ்ந்� என்பால் வந்�
என்ைனப் பாராட�்னாரக்ள். இப்ப�ேய உைர�ல் வ�ம்
ெசய்�கைள அ�ந்� ெதளிந்� ப�ப்�க்�ம்ேபா�ம்
ேமற்ேகாள்களினால் அ�ந்த ெசய்�கைள
ெவளி��ம்ேபா�ம் �த்�வான்கெளல்லாம் தங்கள்
தங்கள் சந்ேதாஷத்ைதப் �லப்ப�த்�வாரக்ள்.
அஷ்டாவதானம் சபாப� �த�யார ் ��ய
வாரத்்ைதகளால் அைதரியம் அைடயாமல் இ�ந்த



எனக்� இந்தப் பாராட�்க்கள் ைதரியத்ைத அளித்தன.
'�ந்தாமணிையத் ெதளிவாக �ளங்�ம்ப� ப�ப்�க்கப்
ேபா�ேறாேமா இல்ைலேயா; பல காலமாக �ளங்காத
�ஷயங்கள் இம்மா�ரி �ல �ளங்�னா�ம் ேபா�ம்.
அைதேய ெபரிய லாபமாக எண்�ேவாேம!' என்ற
��ப்�ையப் ெபற்ேறன். 

பவர் �ைர�ன் �ர� 

��ஸ்�யன் காேலஜ் த�ழ்ப் பண்�த�ம்,
அஷ்டாவதானம் சபாப� �த�யார ்மாணாக்க�மா�ய
�ன்னசா� �ள்ைளெயன்பவரிடம் �ந்தாமணி உைரப்
�ர�ெயான்� உள்ளெதன்�ம், இ�ப� �ர�கைளப்
பாரத்்�ச ் ேசா�த்� எ�தப்படட்ெதன்�ம், அ�
�ந்தாமணி நாமகளிலம்பகம் அச�்டட் பவர்
�ைர��ைடயெதன்�ம் �ைள அப்பன் ெசட�்யார்
என்னிடம் ஒ�நாள் ெதரி�த்தார.் என் அன்ப�ம்
�ன்னசா� �ள்ைள�ன் உற�ன�மா�ய
�ல்ைல�டங்கன் ெவண்பாப்�� ேவ�சா�
�ள்ைள�டன் ெசன்� அந்தத் த�ழ்ப் பண்�தைரப்
பாரத்்ேதன். அவரிட�ள்ள �ந்தாமணிப் �ர�ையப்
பாரத்்��ட�்த் த�வதாகச ்ெசான்ேனன். 

அவர ்உள்ேள ெசன்�, ஒ� ெபரிய கா�தப் �ர�ைய
எ�த்�க்ெகாண்� வந்தார.் உ�வத்�ல் அ� �கப்
ெபரியதாக�ம் அழகாக�ம் இ�ந்த�. �ன்னசா�
�ள்ைள , "இந்தப் �ர�, பவர ் �ைரயால் ேசா�த்�
எ���க்கப்படட்�. அவர ் எனக்�ப் பழக்கமானவர.்
ஊ�க்�ப் ேபா�ம் ேபா� தம்�ைடய ஞாபகம்
இ�ப்பதன் ெபா�ட�் இைத என்னிடம் ெகா�த்��ட�்ப்
ேபானார"் என்� ெசால்�, என் ைக�ல் அதைனக்
ெகா�த்தார.் 'இ�ப� �ர�கைளப் பாரத்்�ச்
ேசா�க்கப்படட்தானால் எவ்வளேவா ��த்தமாக
இ�க்�ம். நமக்� �க�ம் உபகாரமா�ம்' என்ற
ஆவேலா� அைத வாங்�க்ெகாண்� ஜாைகக்�
வந்ேதன். 



உடேன அைத �க்க ேவகமாகப் �ரட�்ப் பாரத்்ேதன்.
அ�ல் �ைழகேள ���யாக இ�ந்தன. ��த்த�ல்லாத
�ர�களில் காணப்ப�ம் �ைழகள் அவ்வள�ம் அ�ல்
காணப்படட்ன. ��த்த�ல்லாத �ைழகள் ஆ�ரம்
�ைடத்தா�ம் ��த்தமான �ர� ஒன்�க்� ஈடாகா
என்பைத நான் உணரந்்தவன். �ைழ�ள்ள �ர�கள்
எவ்வள�க் ெகவ்வள� அ�கமாகக் �ைடக்�ன்றனேவா
அவ்வள�க் கவ்வள� உபேயாக�ல்லாத பாட ேபதங்கள்
அ�கமா�க் �ழப்ப�ம் ���யா�ம். அளவற்ற பாட
ேபதங்கைளக் காட�், 'இவ்வள� �ர�கைளப்
பாரத்்ேதாம்' என்பைதப் �லப்ப�த்தலாேமயன்�
�ஷயத்ைத �ளக்கமாகத் ெதரிந்� ெகாள்வ� �க�ம்
க�னம். அந்தக் க�தப் �ர� எனக்�ச ் ���ம்
பயன்பட�ல்ைல . 

தனிைம�ல் ெசய்த ேவல 

ஒவ்ெவா� நா�ம் அச�்க்�டத்���ந்� அச�்ப்
�ர�கைளத் ��த்�க் ெகா�ப்ேபன். எனக்�த்
�ைணயாக ஒ��ள்ள ேநரங்களில் வந்�
ேசாடசாவதானம் �ப்பராய ெசட�்யா�ம்,
ராஜேகாபாலாசாரியா�ம், ேவ�சா� �ள்ைள�ம்
ைகெய�த்�ப் �ர�ையப் ப�ப்ப� �த�ய
உத�கைளப் �ரிந்� வ�வாரக்ள். மாைலயான�டன்
அச�்க்�டத்���ந்� '��ப்'கைள எ�த்�க் ெகாண்�
இராம�வா� �த�யார ் பங்களா�க்�ச ் ெசல்ேவன்.
அங்ேக எனக்காக �டப்படட் அைற�ல் ேவண்�ய
சாமான்கைள ைவத்��ந்ேதன். �றத்ேத உள்ள
தாழ்வாரத்�ல் ஒ� ��ப்பலைக இ�க்�ம். அ�ல்தான்
ஒவ்ெவா� நா�ம் ப�த்�க்ெகாள்ேவன். அவ்�டத்�ற்�
ேநர ்ேமேல ஒ� கண்ணா� �ளக்� ேபாடப் பட�்�க்�ம்.
இர� ேநரத்�ல் அந்த �ளக்� ெவளிசச்த்�ல் அச�்க்
க�தங்கைளத் ��த்�ேவன். தனியாக இ�ந்�
ைகெய�த்�ப் �ர�ைய�ம் 'கா� ��ப்'
�த�யவற்ைற�ம் நாேன ஒப்� ேநாக்�ேவன். �ற� ஒ�
�ைற �ரந்்� ப�த்�த் ��த்தங்கள் ெசய்ேவன்.
பாரக்்�ற வைர�ல் பாரத்்��ட�் அயரச்�் ஏற்படட்ால்



அப்ப�ேய ப�த்�க்ெகாள்ேவன். இரண்� மணிக்�த்
��ெரன்� ��த்�க்ெகாண்� ம�ப��ம் ���ம்
வைர�ல் '��ப் பாரப்்ேபன். 

அந்தத் தனிைம�ல் எனக்�த் �ைண ெசய்வார்
ஒ�வ�ம் இல்ைல. சற்�த் �ரத்�க்கப்பால்
பங்களா�க்�க் காவலாக ஒ� நாய் கடட்ப்பட�்�க்�ம்.
இரண்� �ரக்்கச ் �ப்பாய்கள் �ங்காமல் காவல்
�ரிவாரக்ள். அவரக்ளால் எனக்� என்ன உத� ெசய்ய
���ம்? 'இந்த இர�ல் இப்ப� உடக்ாரந்்� ெகாண்�
பாரக்்�றாேர' என்� அவரக்ள் ஆசச்ரியப்பட�்�க்கக்
��ம். 

�ண்� அரங்கநாத �த�யார் 

இப்ப� இ�க்ைக�ல், ெவளி�ர ்ெசன்��ந்த ேசலம்
இராம�வா� �த�யார ் ��ம்� வந்தார.்
�ந்தாமணி�ல் ப�ப்�த்��ந்த ப��கைளக் கண்�
அவர ் அைடந்த ம�ழ்ச�்க்� எல்ைல�ல்ைல. அவர்
என்ைன அைழத்�ச ் ெசன்� �ல கனவான்க�ைடய
பழக்கத்ைதச ் ெசய்� ைவத்தார.் ஒ� நாள்
காஸ்ெமாபா�டன் �ளப்�க்�ப் ேபாேனாம். அப்ேபா�
அங்ேக �ண்� அரங்கநாத �த�யார ் '�ல்�யரட்ஸ்்'
�ைளயா�க் ெகாண்��ந்தார.் �ைளயா�யப�ேய
அவர ் என்ேனா� ேப�னார.் நான் ெசால்�ய த�ழ்ப்
பாடல்கைளக் ேகட�் உவந்தார.் அவ�ம் �ல
பாடல்கைளச ் ெசான்னார.் மற்ெறா� நாள்
�ந்தாமணிக்� அவரிடம் ைகெயாப்பம்
வாங்கலாெமன்ற எண்ணத்ேதா� அவர ் �ட�்ற்�ச்
ெசன்ேறன். அப்ேபா�, 

(கடட்ைளக் க�த்�ைற) 

"நந்தாத வான்ெபா� ைளப்�ல ேவாரக்்�
நயந்தளிக்�ம் 

�ந்தா மணிையப் பல� ெமளி�றச்
ெசய்��வாய் 



மந்தாரத் ேதாெட�ற் சந்தானம் ேபா��
வான்ெபா�ைள 

வந்தாரக்் களித்�� மால்ரங்க நாத ம�ப�ேய" 

என்ற பாடைலச ் ெசால்�க் ைகெயாப்பப்
�ஸ்தகத்ைதக் ெகா�த்ேதன். உடேன அவர ்�� �பாய்
த�வதாகச ் ெசால்�க் ைகெயாப்பம் இடட்ார.் �ற�,
"இந்தப் �ஸ்தகம் �ல நாள் என்னிடத்�ல் இ�க்கட�்ம்.
ேவ� �லரிடம் ெசால்�க் ைகெயாப்ப�டச ்ெசய்�ேறன்"
என்றார ்அப்ப�ேய பம்மல் �ஜயரங்க �த�யார,் ராஜா
ஸர ் சவைல ராமசா� �த�யார,் �ைள �ங்கார
�த�யார ்�த�ய கனவான்களின் ைகெயாப்பங்கைள
அவர ்வாங்�த் தந்தார.் 

�ம்பேகாணம் வந்த� 

1886 -ஆம் வ�ஷம் ேகாைட ���ைற ���
ெபற்ற�. �ந்தாமணி�ல் ப�ெனட�்ப் பாரங்கள் (144
பக்கங்கள்) அசச்ா���ந்தன. �ம்பேகாணம் �றப்பட
ேவண்�யவனாத�ன் ப�ப்� ேமேல ெதாடரச்�்யாக
நைடெபற்� வ�வதற்�ரிய ஏற்பாடை்டச ் ெசய்ேதன்.
"கா� ��ைப இங்ேக நீங்கேள பாரத்்� �டலாம்; ேமேல
ேபஜ் ��ைப�ம், பாரம் ��ைப�ம் �ம்பேகாணத்�க்�
அ�ப்�ங்கள்' என்� �ப்பராய ெசட�்யாரிடத்��ம்
ராஜேகாபாலாச ் சாரியாரிடத்��ம் ெதரி�த்�க்
ெகாண்ேடன். அவ்��வரக்�க்�ம் உ�தமாகப்
ெபா��த� ெசய்த�ண்�. அவரக்ள் என்
��ப்பத்�ன்ப�ேய ெசய்வதாகச ் ெசால்லேவ நான்
�ைட ெபற்�க் ெகாண்ேடன். �ந்தாமணிப் ப�ப்�
நிைறேவ�ம் வைர�ல் உடனி�ந்� �ரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் எனக்� இ�ப்��ம் காேலஜ்
ேவைலையப் பாரப்்ப� என் வாழ்�க்� ஆதாரமான
கடைமயாக இ�ந்தைம�ன் என் மனம் ��வைத�ம்
ெசன்ைன�ேல ைவத்��ட�்ப் �ைகவண்��ேல�க்
�ம்பேகாணம் வந்� ேசரந்்ேதன். 



+ The Printing of Chintamani was more than once projected. About
20 years ago, the late Rev. W.HDrew published a Prospectus with a
specimen of the work but his premature death put an end to the great
undertaking. 

H. Bower in his Preface to the edition of Namagal Ilambakam. * pb£it
a+jA SEi. 
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பலவைக� கவைலக� 
ெசன்ைன���ந்� �ம்பேகாணத்�ற்� நான் வந்�

ேசரந்்த�டன் என்�ைடய அன்பரக்ெளல்லாம் வந்� �வக
�ந்தாமணிப் ப�ப்ைப ஆரம்�த்த சந்ேதாஷம் பற்�
�சாரித்தனர.் அச�்டட் �ல பாரங்கைள நான் ைக�ல்
ெகாண்� வந்��ந்ேதன். அவற்ைறப் பாரத்்த காேலஜ்
உபாத்�யாயரக்ள் நன்றா��ப்பதாகச ் ெசான்னாரக்ள்.
அப்ேபா� காேலஜ் �ரின்�பாலாக இ�ந்த �ஸ்டர்
�ல்டரெ்பக் �ைர, �ன்� �ர�கள் வாங்�க்
ெகாள்வதாகக் ைகெயாப்பம் ெசய்தார.் அவ�க்�த் த�ழ்
ெதரியா�டட்ா�ம் நல்ல காரியத்�ற்�த் தம்மால்
இயன்ற உபகாரத்ைதச ்ெசய்ய ேவண்�ெமன்பேத அவர்
க�த்�. அவரிடம் நான் அச�்டட் பாரங்கைளக்
காட�்ேனன். ப�ப்� �ைற அழகாக உள்ளெதன்� ��,
"�க்�ரத்�ல் இைத ��த்���ங்கள்" என்� ஆதரேவா�
ெசான்னார.் 

ேத�கர் வாரத்்ைதகள் 

அ ந்த வாரம் சனிக்�ழைம, ��வாவ��ைற
ெசன்� �ப்�ரமணிய ேத�கைரக் கண்ேடன். அவ�க்�
எவ்வள� ம�ழ்ச�் உண்டா�ற்ேறா அைத அள�ட�்ச்
ெசால்ல ��யா�. நான் ைக�ல் ெகாண்� ெசன்ற
பாரங்கைள வாங்�த் ��ப்�த் ��ப்�ப் பாரத்்தார.்
அதன் அைமப்� �ைறைய நான் எ�த்�ச ்ெசான்ேனன்.
அப்ேபா� அ��ல் இ�ந்த �லைரப் பாரத்்�த் ேத�கர,்
"சா�நாைதயர ் மடத்�ேலேய இ�ந்தால் இந்த



மா�ரியான �றந்த காரியங்கைளச ்ெசய்ய இட�ண்டா?
நல்ல வஸ்�க்கள் தக்க இடத்�ல் இ�ந்தால் நன்றாகப்
�ரகா�க்�ம்" என்றார.் நான் இைடம�த்�, "இ� மட�்ம்
தக்க இடமல்லவா? �ள்ைளயவரக்�ம் அவரக்�க்�
�ன் �வஞான �னிவர ் �த�யவரக்�ம் இந்த
ஆ�னத்�ல் இ�ந்� தாேன �க்க �கைழப் ெபற்றனர?்"
என்� �நயமாகச ்ெசான்ேனன். 

"அ� ேவ� �ஷயம்; இந்த ஆ�ன சம்பந்தம்
உங்க�க்� �ட�்ப் ேபாக�ல்ைலேய! அேதா� ேவ�
ஒ� �றப்�ம் உண்டா�ற்�. இப்ேபா� ெசன்ைனக்�ப்
ேபாய் உங்கள் காரியத்ைதத் ��த்தமாகச ் ெசய்யத்
ெதாடங்� �ட�்ரக்ள்" என்� அவர ்ெசான்னார.் 

�ம்பேகாணத்�ற்� அ�க்க� '��ப்கள்
ெசன்ைன���ந்� வ�ம். நான் காேலஜ் �டட்�டன்
�ட�்ல் உடக்ாரந்்� ப�த்�த் ��த்தம் ெசய்ேவன்.
�ம்பேகாணத்�ற்� ெம�ல் வண்� பா� ராத்�ரி
ேநரத்�ல் வ�ம். அதற்�ள் ��த்�ப் ��ைபக் கட�்,
நாேன ர�ல்ேவ ஸ்ேடஷ�க்� ச ் ெசன்� தபா�ற்
ேபாட�் வ�ேவன். 

சகாயம் ெசய்ேதார் 

பக்த�ரி அக்�ரகாரத்�ல் இ�ந்த என்�ைடய ��
�கச ்��யதானைமயால் �ர�கைள ைவத்�க்ெகாண்�
பல�டன் ஒப்��வதற்� �சாலமான ஓர ் இடத்ைதத்
�டட்ம் ெசய்ேதன். என் �ட�்��ந்� இரண்� �ட�்க்�
அப்பால் இ�ந்த மா� அ�. மாதம் இரண்டைர �பாய்
வாடைக. அங்ேக இ�ந்� �ர�கைளப் பாரத்்�
ஒப்��வ�ம், ��ப் பாரப்்ப�மா�ய காரியங்கைளச்
ெசய்� வந்ேதன். காேலஜ் �ள்ைளக�ம் ேவ� �ல�ம்
வந்� உத� �ரிந்தனர.் இப்ேபா� பங்க�ரில் இ�க்�ம்
�மான் �வான் பக�ர ் ராஜஸபா�ஷண
ேக.ஆர.்�நிவாைஸயங்கார ் (நிரவ்ாக சைப�ன் �தல்
அங்கத்�னராக �ளங்�யவர)் அக்காலத்�ல் காேல�ல்
ப�த்� வந்தார.் அவர ்�க்க அன்ேபா� வந்� �ந்தாமணி



��ைபத் ��த்�ம்ெபா�� �ைண ெசய்தார.் �க�ம்
நன்றாகப் ப�ப்பார.் இப்ப� என்பால் அன்� �ண்�
உத�ய காேலஜ் மாணாக்கர ் பலர.் எனக்�ச ் சகாயம்
ெசய்வதற்� மடத்�ற் ப�க்�ம் மாணாக்கரக்ளில் �லைர
அ�ப்ப ேவண்�ெமன்� � �ப்�ரமணிய ேத�கைர
ேவண்�ேனன். * அவர ் ேவம்பத்�ரச் ் �ந்தேரச
பார�ைய�ம், + நல்ல �ற்றாலம்
�ள்ைளெயன்பவைர�ம் அ�ப்�னார.் அவரக்ள் ஏ�
பாரத்்� ஒப்� ேநாக்�தல் �த�ய உத�கைளச ்ெசய்�
வந்தாரக்ள். �ம்பேகாணத்�ற்� அ���ள்ள
ெகாடை்ட�ரி��ந்� �நிவாைஸயங்கார ் என்பவ�ம்
என்னிடம் பாடங் ேகட�் வந்த�டன் ப�ப்�ற்�
ேவண்�ய உத�ைய�ம் ெசய்தார.் 

ேகாப்பாய் சபாப� �ள்ைள 

ஒ� சமயம் வழக்கம்ேபால் நான் ��வாவ��ைற
ெசன்� �ந்தாமணி ��ைப�ம், அ�த்த பாரங்கைள�ம்
�ப்�ரமணிய ேத�கரிடம் காட�்ேனன். அப்ேபா�
ேகாப்பாெயன்�ம் ஊரினரா�ய * சபாப�
�ள்ைளெயன்பவர ் அங்ேக வந்��ந்தார.் அவர ் த�ழ்
நால்களில் நல்ல ப�ற்��ள்ளவர.் நான் �ந்தாமணி
��ப்கைளக் காட�்ம்ேபா� அவ�ம் கவனித்தார.்
எனக்� அவர ் பழக்கம் �ன்ேப உண்�. �ற� அவர,்
"நா�ம் இந்தப் �ஸ்தகத்�ன் ��ைபப் பாரத்்�த்
��த்�த் த��ேறன். அ�ம� ெசய்ய ேவண்�ம்"
என்றார.் அப்ேபா� நான் ஒன்�ம் ெசால்லாமல்
ெமௗனமாக இ�ந்� �டே்டன். �ற�, தனிேய
இ�க்�ம்ேபா� �ப்�ரமணிய ேத�கர ்என்ைன ேநாக்�,
"கண்ட ேபரிடம் இைதக் ெகா�க்கக் �டா�. நீங்கள்
�க�ம் �ரமப்பட�்ச ் ெசய்த ��த்தங்கைளெயல்லாம்
தாேம ெசய்தனவாகச ் ெசால்�க்ெகாள்வதற்�
இடேமற்ப�ம். சபாப� �ள்ைள ��ப்பத்�ற்� இணங்க
ேவண்டாம்" என்� ெசான்னார.் நான் அவர்
க�த்�ன்ப�ேய இ�ந்ேதன். 

�ந்��ல் வந்த க�தம் 



'� ேதச�த்�ரன்' பத்�ரிைகையத் ெதாடங்�
நடத்�வந்த �ந்� ஆ�ரியர ் � �.�ப்�ரமணிய
ஐய�ைடய பழக்கம் ெசன்ைன�ல் எனக்�
உண்டா�ற்�. அவர ்நான் �ந்தாமணிையப் ப�ப்�த்�
வ�வைத ய�ந்� அந்த �ைலப் பற்��ம், நான்
ப�ப்�ப்பைதப் பற்��ம் ஒ� ��ப்ெப��த்
தரசெ்சால்� அதைனத் தம் பத்�ரிைக�ல்
ெவளி�டட்ார.் அன்��ம் அவ்வப்ேபா� இன்ன இன்ன
ப�� வைர�ல் அசச்ா� �ள்ளெதன்ற ெசய்�ைய�ம்,
த�ழ்ப் பத்�ரிைக�ல் நான் ெவளி�ட�் வந்ேதன்.
�ந்� பத்�ரிைக��ம் அந்தச ் ெசய்� ெவளிவ�ம்.
அவற்ைறக் கண்� எனக்�க் க�தம் எ��ப் பல
அன்பரக்ள் ப�ப்ைபப் பற்� �சாரிக்கத் ெதாடங்�னர.்
த�ழ் �ல்களில் அன்�ைடயவரக்ளிைடேய இந்தச்
ெசய்� ஒ� ம�ழ்ச�்ைய உண்டாக்�ற்ெறன்ேற
ேதாற்�ய�. எனக்�ப் பழக்க�ல்லாதவரக்ள் பலர்
தங்கள் தங்கள் சந்ேதாஷத்ைதத் ெதரி�த்�ம் என்ைனப்
பாராட�்�ம் எ��னாரக்ள். �லர ் அந்தப் ப�ப்�ல்
ேசரத்்�க்ெகாள்�ம்ப� �றப்�ப் பா�ரங்�ட எ��
அ�ப்��டட்ாரக்ள். 

1886-ஆம் வ�ஷம் ஜ�ைல மாதத்�ல் �ந்�
பத்�ரிைக�ல் ஒ� க�தம் ெவளிவந்த�. அ�ல்
'சா�நாைதயர ் �ந்தாமணிைய உைர�டன்
ப�ப்�ப்பதாகத் ெதரி�ற�. அ� நச�்னாரக்்�னியர�
உைரயாக இ�ந்தால்தான் த�ழ்நாட�்னரால்
ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். சா�நாைதயர ் உைரயாக
இ�ந்தால் பயன்படா�!' என்ற க�த்� இ�ந்த�.
எ��னவர,் தம் ெபயைர ெவளி�டாமல் �ைன ெபயர்
�ண்��ந்தார.் அ�வைர�ல் பாராட�்க்கைளேய ேகட�்
வந்த எனக்� அந்தக் க�தம் ��� வ�த்தத்ைத
உண்டாக்�ற்�. 'நச�்னாரக்்�னியர� உைரேயா�
ெவளி��வதாகத் தனிப் �ர�ரத்தால்
ெதரி�த்��ப்பேதா� அவ்வப்ேபா� பத்�ரிைககளி�ம்
அ��த்� வ��ேறாம். அப்ப���க்க ஒன்�ம்
ெதரியாதவரே்பால் இப்ப� எ���டட்வர ் ஏேதா ெகடட்



ேநாக்க�ைடயவராகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம்' என்�
ஊ� த்�க்ெகாண்ேடன். என் ஊகம் சரிேய என்� �ற�
ெதரிய வந்த�. 

அந்தக் க�தத்�ற்�ப் ப�ல் எ��வ�
அவ�யெமன்� நண்பரக்ள் வற்��த்�னாரக்ள். நாேன
எ��வைத�ட ேவ� தக்க ஒ�வைரக் ெகாண்�
எ���த்தல் நலெமன்� ேதாற்�யப�யால் உடேன
ெசன்ைன���ந்த இராம�வா� �த�யா�க்� ஒ�
க�தம் எ��த் ெதரி�த்ேதன். அவர ் ���ம்
தாமத�ன்�, �வக �ந்தாமணி �கப் பைழய கா�யம்.
அைதப் பல �ர�கைளக் ெகாண்� ேசா�த்� உைழத்�
ஆராய்ந்� நச�்னாரக்்�னியர ் உைர�டேனதான்
சா�நாைதயர ் ப�ப்�த்� வ��றார.் அந்த �ல்
ெவளிவந்தால் த�ழ்நாட�்க்� �க்க உபகாரமாக
இ�க்�ம்" என்�ம் க�த்� அைமயத் தம்
ைகெய�த்�ட�் ஒ� க�தம் எ��, அைத �ந்�
பத்�ரிைக�ல் 5-8-1886 ஆம் ேத��ல் ெவளிவரச்
ெசய்தார.் 

தாேமாதரம் �ள்ைள 

�ம்பேகாணத்�ல் இ�ந்� வந்த �.ைவ.தாேமாதரம்
�ள்ைள �ற� ��க்ேகாடை்ட�ல் ஜடஜ்் உத்�ேயாகம்
ெபற்� அங்ேக ெசன்றார.் அங்��ந்தப�ேய இலக்கண
�ளக்கம், க�த்ெதாைக என்�ம் இரண்ைட�ம்
ப�ப்�த்� வந்தார.் �வக �ந்தாமணிப் �ர�ைய நான்
வாங்�க் ெகாண்ட���ந்� அவ�க்� மனத்�ள் ���
வ�த்தம் இ�ந்தெதன்� ��ப்பாகத் ெதரிந்த�. தா�ம்
�ந்தாமணிையப் ப�ப்�க்கப் ேபாவதாகச ் �லரிடம்
அவர ் ெசால்�க் ெகாண்��ந்தாெரன்�ம் ெதரிந்த�.
'யார ் என்ன ெசய்தா�ம் சரி; நான் ேமற்ெகாண்ட
காரியத்ைத இைட�ல் நி�த்தப் ேபாவ�ல்ைல!' என்ற
�ணிேவா� �ந்தாமணிப் ப�ப்ைப நடத்� வந்ேதன்.
அ�ல் ஈ�பட ஈ�படச ்�லரால் ேந�ம் இைட��கைள
அறேவ மறந்���ம் நிைல எனக்� ஏற்படட்�. 



அவ்வப்ேபா� �ல அன்பரக்ள் இத்தைன �ர�கள்
எ�த்�க் ெகாள்�ேறாெமன்�ம், இத்தைன �பாய்
அ�ப்��ேறாெமன்�ம் ெதரி�த்� ஊக்கமளித்தனர.்
ஊற்� மைல ஜ�ன்தாரா�ய � ��தயாலய ம�தப்பத்
ேதவர ்தாம் �� �பாய�ப்�வதாக வாக்களித்தார.் 

ெசன்ைனப் �ரயாணம் 

ேகா ைட ���ைறக்�ப் �ன் �ம்பேகாணத்�ற்�
வந்த நான் அங்��ந்தப�ேய ப�ப்ைப நடத்�க்
ெகாண்��ந்தா�ம் எ�ரப்ாரத்்தப� ேவைல ேவகமாக
நைடெபற�ல்ைல. அ�க்க� இராம�வா� �த�யார்
க�தம் எ��வார.் 'நீங்கள் இங்ேக வந்��ந்�
நடத்�னால் ேவ ைல �ரிதமாக நைடெப�ம்' என்� அவர்
ஒ�சமயம் எ��னார.் ஆைகயால், ��ஸ்�மஸ்
���ைற�ல் �ண்�ம் ெசன்ைனக்�ச ்ெசல்ல ஏற்பா�
ெசய்ேதன். 

ேகள்��ற்ற ெசய்� 

� ஸம்பர ் மாத இ���ல் நான் ெசன்ைனக்�ப்
�றப்பட�்ச ் ெசன்ேறன். அங்ேக ேபான�டன்
யாழ்ப்பாணத்���ந்� ெவளிவ�ம் பத்�ரிைக ஒன்�ல்,
யாேரா ஒ�வர ் �ந்தாமணிையப் ப�ப்�த்�
வ��றாெரன்� ஒ� �ளம்பரம் வந்ததாகக்
ேகள்��ற்ேறன். தங்கசாைலத் ெத��ல் உள்ள �
ஆ��க நாவலர� �த்�யா�பாலன அச�்யந்�ர
சாைல�ல் நாவலர ் ப�ப்�க்கைளக் கவனித்� வந்த
யாழ்ப்பாணம் சதா�வ �ள்ைள என்பவரிடம் ேபாய்
�சாரித்ேதன். அவர,் "நாவலைரயா�ன் ம�கரா�ய
ெபான்னம்பலம் �ள்ைள�ம் �வக �ந்தாமணிையப்
ப�ப்�த்� வ��றாராம். இ�ப� பாரம்
ப�ப்�த்தா�னவாம். இேதா பா�ங்கள்: இந்தப்
பத்�ரிைக�ல் அ��ப்�" என்� அந்தப்
பத்�ரிைகைய�ம் காட�், "ஒேர �ைல இ�வர்
ப�ப்�ப்ப�ல் என்ன லாபம்!" என்�ம் ெசான்னார.்
"அதனால் என்ன?" என்� ெசால்� நான் வந்� �டே்டன்.



அ� �தல் �ந்தாமணிப் ப�ப்ைபப் �ன்�ம்
ெசவ்ைவயாக நடத்த ேவண்�ெமன்� எண்ணி உைழத்�
வந்ேதன். ��ஸ்�யன் காேல�ல் த�ழ்ப் பண்�தராக
இ�ந்�வந்த �ப்பராய� நாயகெரன்பவர ்��ப் பாரத்்�
எனக்� உத� ெசய்� வந்தார.் 

�ம்பேகாணம் காேல�ல் இ�ந்த �
ஆர.்�.�னிவாைசயர,் ெசன்ைன ெர�ன்� ேபார�்
ஆ��ல் தக்க உத்�ேயாகம் ெபற்�ச ் ெசன்ைன�ல்
இ�ந்தார.் நான் அவர ் �ட�்க்�ச ் ெசன்� �ல நாள்
தங்�ேவன். அவர ் என் ப�ப்� �யற்�கைளக்
ேகள்��ற்� ம�ழ்ந்� ஊக்க�ட�்வார.் �ண்�
அரங்கநாத �த�யாைர�ம் பாரத்்� வ�ேவன். ேசலம்
இராம�வா� �த�யாைர ஒவ்ெவா� நா�ம் கண்�
சல்லாபம் ெசய்� ம�ழ்ேவன். 

�ராமவா��ன் த�ழன்� 

ஒ� நாள் அச�்க்�டத்�ல் ��ப்
பாரத்்�க்ெகாண்��ந்ேதன். ஒ�வ�ம் வராைமயால்
நாேன தனிேய இ�ந்� வாய்�ட�்ப் ப�த்� வந்ேதன்.
��ஸ்�மஸ் சமயமாதலால் ெசன்ைனக்�
ெவளி�ரி��ந்� ேவ�க்ைக பாரக்்க வந்த ஜனங்கள்
பலர,் �டட்ம் �டட்மாய்த் ெத��ல்
ேபாய்க்ெகாண்��ந்தனர.் நான் ெத�ைவ
ேநாக்���ந்த ஜன்ன�க்க�ேக உடக்ாரந்்�
ப�த்�க்ெகாண்��ந்ேதன். அப்ேபா� யாேரா ெமல்ல
ஜன்னலண்ைட வந்� ஓரமாக நின்றார.் நான் அவைரக்
கவனிக்க�ல்ைல . நான் ப�க்கப் ப�க்க அவர ் நின்�
ேகட�்க்ெகாண்��ந்தார.் அவைர நி�ரந்்� பாரத்்ேதன்.
அவ�ைடய சாதாரணமான ேதாற்றத்���ந்� அவைர
ஒ� �ராமவா� என்� ெதரிந்� ெகாண்ேடன்.
��ஸ்�மஸ் ேவ�க்ைக பாரக்்க வந்த அவர,் நான்
ப�த்தைதக் ேகடட்ார.் அந்தத் த�ழ் அவைர இ�த்த�.
அதனாேலதான் அங்ேக வந்� நின்� கவனித்தார.் அவர்
ேபசாமல் நின்�ெகாண்��ந்தைதப் பாரத்்� நான்,
"எங்ேக வந்�ரக்ள்?" என்� ேகடே்டன். 



*என்னேவா ப�க்��ரக்ேள! ேகடக் வந்ேதன்" என்றார்
அவர.் 

*அங்ேக ஏன் நிற்��ரக்ள்? உள்ேள வா�ங்கள்” என்ேறன்.
அவர ்வந்தார.் "ப�க்க வ�மா?" என்� நான் �னவ, அவர்
"ப�ப்ேபன்" என்� ெசான்னார.் 

உடேன நான் ைகெய�த்�ப் �ர�ைய அவரிடம்
ெகா�த்�ப் ப�க்கச ் ெசான்ேனன். ��ைப நான்
பாரத்்�த் ��த்� வந்ேதன். அவர ் ப�க்ைக�ல் அ�ல்
மனத்ைதச ் ெச�த்�ப் ப�த்தார.் �ராமங்களில் த�ழ்
வளம் நிரம்���ப்பைத அவர ் �லமாக அ�ந்�
ம�ழ்ச�் அைடந்ேதன். 

ஒ� சமயம் என் நண்பரா�ய தஞ்ைச வக்�ல்
ேக.எஸ்.�னிவாச �ள்ைள, ெசன்ைனக்�க் ��ஸ்�மஸ்
ேவ�க்ைக பாரக்்க வந்த ஒ�வர ் �கமாக எனக்�,
"நீங்கள் ப�ப்�த்� வ��ற �ந்தாமணி அச�்ப்
பாரங்கைள எப்ப�யாவ� �யன்� தமக்� அ�ப்� வர
ேவண்�ெமன்�ம், அச�்க்�டத்தா�க்�ப் ெப�த்த
ெதாைக ெகா�ப்பதாக�ம், ஒ�வர ் �ழ்ச�்
ெசய்�றாராம். இைத நாைக நீலேலாசனி
பத்�ரா�பரா�ய சதா�வம் �ள்ைள ெதரி�த்தார.்
நீங்கள் ஜாக்�ரைதயாக இ�க்க ேவண்�ம்" என்�
ெசால்� அ�ப்�னார.் அைதக் ேகடட்�டன் எனக்� �க்க
கவைல உண்டா�ற்�. அச�்க்�டத் தைலவரா�ய
ேகா�ந்தா சாரியாரிடம் ெசான்ேனன். அவர ் �க்க
நல்லவர.் "நீங்கள் இ�பற்�ச ் ���ம் கவைலப்பட
ேவண்டாம். யாேரா ேவண்�ெமன்� ெசய்�ம் �ரளி இ�.
இங்�ள்ள ேவைலக்காரரக்ள் �க�ம்
நம்�க்ைகயானவரக்ள். இங்ேக அச�்�ம் �ஷயங்கைள
இரக�யமாகேவ ைவத்��ப்பாரக்ள்" என்� அவர்
ைதரியம் ெசான்னார.் 

'நல்ல காரியத்�ற்� எத்தைன �க்�னங்கள்?' என்�
எண்ணி, இைறவன் ��வ�ைளத் �ைணயாகச்



�ந்�த்�க் ெகாண்� ப�ப்� ேவைலையக்
கவனிக்கலாேனன். 

�ப்�ள்ஸ் பாரக்்�ல் � 

ஒ� நாள் மாைல ஆறைர மணிக்� அச�்க்�டத்�ல்
நான் ��ப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தேபா�
ேகா�ந்தாசாரியார ்�க�ம் கலக்கமைடந்த �கத்ேதா�
என்னிடம் வந்தார.் "என்னாங்க! சமாசாரம்
ேகள்�ப்பட�்ங்களா?" என்� ேகடட்ார.் "என்ன?" என்�
நான் ேவகமாக �சாரித்ேதன். 

"�ப்��த்� �ட�்�ங்களாம்" என்� ெசால்� ேமேல
ேபசாமல் நி�த்�னார.் எனக்�ப் ப�ெரன்ற�.
எப்ேபா�ம் �ந்தாமணிையப் பற்�ய �சாரத்�ேல
�ழ்���ந்த நான், '�ந்தாமணி�ல் அச�்டட்
பாரங்க�க்�த்தான் அபாயம் வந்��டட்ேதா!' என்�
பயந்�, "எங்ேக? எங்ேக?" என்� பரபரப்ேபா�
�சாரித்ேதன். 

"ஐேயா! பாரக்்� ேவ�க்ைகக்�ப் ேபாட�்�ந்த
ெபரிய ெகாடட்ைக�ல் �ப் ��த்�க்ெகாண்டதாம். பல
ேபர ் ேசதம். �ைய அைணக்க ��ய�ல்ைல.
�ழந்ைதக�ம், ெபண்க�ம், ��வரக்�ம், �ழவரக்�ம்
��ல் அகப்பட�்த் �ய்ந்� ேபாய்�டட்ாரக்ள்" என்�
ெசால்�க் கண்ணீர ் �டட்ார.் உடேன ��ப்கைள
அப்ப�ேய ைவத்��ட�் அவ�டன் அங்ேக ேபாய்ப்
பாரத்்ேதன். என்ன பரிதாபமான காட�்! கண்ணாற்
பாரக்்கச ் ச�க்க�ல்ைல . உடல் ��வ�ம் ெவந்�ம்,
உ�ர ் ேபாகாமல் ��த்�க் ெகாண்�ம், ைக ெவந்�ம்,
கால் �ய்ந்�ம் ேபான பல ஜனங்கைளப் பாரத்்ேதன்.
ெவளி�ரக்ளி��ந்� ஆ�ரக்கணக்கான ஜனங்கள்
வந்��ந்தனர.் அவரக்ளிற் பலர ் இந்த �பத்�ற் �க்�
உ�ைர இழந்தனர.் 

என் ெபற்ேறாரக்ளின் கவைல 



இந்தச ்ெசய்� பத்�ரிைக வா�லாக ெவளி�ரக்ளில்
எங்�ம் பரவேவ அங்கங்ேக �ள்ளவரக்ள் தங்கள்
தங்கைளச ் ேசரந்்தவரக்ள் என்ன ஆ�னேரா என்�
��க்�ட�் �சாரிக்கத் ெதாடங்�னர.் தந்�கள்
பறந்தன. க�தங்கள் ��ந்தன. இந்த �ஷயம்
ெதரிந்தால் என் தாய் - தந்ைதயரக்ள் �க�ம்
கவைலப்ப�வார ் கெளன்� நான் எண்ணி ம�நாள்
காைல�ேலேய ஒ� கார�் எ�� என் தகப்பனா�க்�
அ�ப்�ேனன். அ�ல் �ேசஷெமான்��ல்ைல . ****
ஊட�் ம�த்�ப்ேபான ப�மாடை்ட ஊ�க்� அ�ப்�ன�
நல்ல�தான். நான் பாரக்் ேவ�க்ைக பாரக்்கப்
ேபாக�ல்ைல. ப�ப்� ேவைலையக்
கவனித்�க்ெகாண்� ெசௗக்�யமாக இ�ந்� வ��ேறன்'
என்� எ��ேனன். என் ெசௗக்�யத்ைதப் பற்�த்
ெதரி�த்த�தான் �க்�யம். 

அதற்�ள் என் ெபற்ேறாரக்ள் �க்க கவைல�ல்
ஆழ்ந்� ஒன்�ம் ெதரியாமல் �ைகத்��ந்தாரக்ள்.
அவரக்�ைடய �யரத்ைத அ�ந்த சா� ேசைஷயர்
அவரக்ைளத் ேதற்�னார.் �ம்பேகாணத்�க்� இர�ல்
வ�ம் தபால்கைள ��ந்த �ற�தான் உைடத்�ப்
பாரத்்�ப் �ரித்� எட�் மணியள�க்� எல்ேலா�க்�ம்
ெகா�ப்பாரக்ள். அ�வைர�ல் காத்��க்கச்
ேசைஷயரால் ��ய�ல்ைல . ெம�ல் வந்த�டன் அவர்
தபால் நிைலயத்�க்�ப் ேபாய்ப் ேபாஸ்� மாஸ்டரிடம்,
"உடேன தபால் கடை்டப் �ரித்�ப் பா�ங்கள்" என்றார.்
அவர ்வழக்கத்�க்� �ேராதமாகச ்ெசய்யக்�டாெதன்�
ெசால்லேவ ேசைஷய�க்� �க்க ேகாபம் வந்��டட்�.
"என்ன ஐயா வழக்கம்! ஆபத்�க் காலங்களில்
���லக்� இல்ைலயா? எல்ேலா�ம் எப்ேபா� தபால்
வ�ெமன்� கவைலேயா� ராத்�ரி ��வ�ம்
�ங்காமல் காத்��க்�றாரக்ள். நீர ்�ல் ேப���ேர! நீர்
இப்ேபா� இந்தக் கடை்ட உைடத்�க் க�தங்கைள
அவரவரக்�க்�க் ெகாடா�டட்ால் நான் ேமல�காரிக்�
எ��ேவன்" என்� கண்�ப்பாகச ் ெசான்னார.் �க்க
ெசல்வாக்�ள்ள அவர ் ெசால்லேவ, ேபாஸ்� மாஸ்டர்



தபாற் கடை்டப் �ரித்தார.் என் தகப்பனார ்�லாசத்�க்�
வந்த காரை்ட வாங்� உடனி�ந்த என் தகப்பனா�க்�க்
காட�்னார.் ேவ� பல�ம் தங்க�க்� வந்த
க�தங்கைளப் ெபற்�ச ் ெசன்றனர.் என் காரை்டப்
பாரத்்த �றேக என் தந்ைதயா�க்� உ�ர ்வந்த� 

ெபற்ேறார் அைடந்த ஆ�தல் 

��ஸ்�மஸ் ���ைற ��ந்த�ம் நான்
ெசன்ைன���ந்� �ம்பேகாணம் வந்� ேசரந்்ேதன்.
என் க�தத்தால் ஆ�தல் ெபற்��ந்தா�ம் என்ைன ேநேர
கண்ட �ற�தான் என் ெபற்ேறார ் �� ஆ�தைல
யைடந்தாரக்ள். "ெசௗக்�யமாக வந்தாயா?" என்�
ஆவேலா� என் தாயார ் என்ைன எ�ரெ்காண்டேபா�
அவ�ைடய ெதானியாேல எவ்வள� �ரம் அவர ்கவைல
�ற்��க்கக்��ம் என்பைத உணரந்்ேதன். "�ஸ்தகம்
�ரத்்�யாக இன்�ம் நாளா�ம் ேபா��க்�ற�" என்�
என் தந்ைதயாரிடம் ெசான்ேனன். "எவ்வள�
நாளானா�ம் ஆகட�்ம். பாதக�ல்ைல . நீ
ஜாக்�ரைதயாகத் ��ம்� வந்தாேய அ�ேவ ேபா�ம்"
என்� ெசால்�த் தமக்��ந்த கவைலையக் ��ப்பால்
ெதரி�த்தார.் 

* இவர ் ேவம்பத்�ர ் ஆ� க� �ேலைடப்��
�ச�்ைவயரின் இைளய சேகாதரர.் இவர ் காலமைடந்�
�ல வ�ஷங்களா�ன. 

* இவர ்ஆ� �மர��பர �வா�கள் மர�னர.் * சபாப�
நாவலெரன்�ம் வழங்கப் ெப�வர.் 
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�திய ஊ�க� 
��ஸ்�மஸ் ���ைற�ல் ெசன்ைனக்�ச ்ெசன்�

�ந்தாமணிப் ப�ப்ைப நடத்� வந்தேபா� ஒ� நாள்
தனிேய '��ப்' பாரத்்��ட�் மாைல�ல்



அச�்க்�டத்�ன் ெவளிப்�றத்�ல் உள்ள �றட�்ல் �க்க
தளரச்�்ேயா� உலா�க் ெகாண்��ந்ேதன். 

'��ஷ்ண தரிசனம்' 

அப்ேபா� க�டத்வனி ேகடட்�. ேமேல பாரத்்ேதன்.
ஒ� க�டப் பறைவ வடட்�ட�்க் ெகாண்��ந்த�.
அைதத் தரிசனம் ெசய்� என் பாரை்வையக் �ேழ
ெச�த்�ேனன். எ�ேர ��மா�ர ் அ.��ஷ்ைணயர்
வந்� நின்றார.் நான் ஆசச்ரியத்தால் ஒன்�ம்
ேதான்றாமல் நின்ேறன். "ஐயா, ஆகாயத்��ம் ��ஷ்ண
தரிசனம், ����ம் ��ஷ்ண தரிசனம்" என்�
ம�ழ்ச�்�டன் ெசால்��ட�், "என்ன �ேசஷம்?
���ைற ���ம் காலத்�ல் இங்ேக வந்�ரக்ேள!" என்�
�னா�ேனன். 

"ேவ�ர ் மஹந்� பள்ளிக்�ட ேவைல���ந்�
இப்ேபா� நீங்��டே்டன். தாங்கள் இவ்��க்�
வந்��ப்ப� ெதரிந்த�. அதனால் இங்� வந்ேதன்;
தங்கைளக் கண்� இனி நான் ெசய்ய ேவண்�ய�
இன்னெதன்� ெதரிந்� அந்தப்ப� நடக்கலாெமன்�
வந்��க்�ேறன்" என்றார.் 

அந்த வாரத்்ைதகைளக் ேகடட்ேபா� எ�ரப்ாராத
ெபரிய லாபம் �ைடத்த� ேபால எனக்�த் ேதாற்�ய�.
"ேவைலைய �டட்ைதப்பற்�க் கவைல ேவண்டாம்.
இப்ேபா� நடந்�வ�ம் �ந்தாமணிப் ப�ப்�ற்�
உங்கைளப் ேபான்ற அன்பர ் ஒ�வ�ைடய உத�
இன்�யைமயாத�. ஆைகயால் நீங்கள் இங்ேகேய
இ�ந்� இைதக் கவனித்�க் ெகாள்ளலாம்.
�ஸ்தகங்கைள�ம் ைகெய�த்�ப் �ர�கைள�ம்
ஜாக்�ரைதயாக நீங்கள் பாரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்"
என்� ெசால்லேவ அவர ் �க்க ம�ழ்ச�்�டன்
உடன்படட்ார.் �ந்தாமணி சம்பந்தமான �ல
ேவைலகைள அவரிடம் ஒப்�த்��ட�்க்
கவைல�ல்லாமல் நான் �ம்பேகாணம் வந்�
ேசரந்்ேதன். 



ேவ� ப�ப்� 

� �வாவ��ைற���ந்� �ப்�ரமணிய ேத�கர்
ஒ� நாள் எனக்�, "யாழ்ப்பாணத்�ல் உள்ள
ெபான்ைனயா என்பவர,் �ந்தாமணிைய
நச�்னாரக்்�னிய�ைரேயா� ப�ப்�த்� வ�வதாக�ம்,
அ� ��ந்த�டன் அ�ப்�வதாக�ம்
ெதரி�த்��க்�றார.் �.ைவ.தாேமாதரம்�ள்ைள
மடத்���க்�ம் �ந்தாமணிப் �ர� ேவண்�ெமன்�
ேகட�்க் ெகாண்டைமயால் கல்�ைடக் ��ச�்���ந்த
�ன்னப் பண்டாரத்�ன் �ர�ைய வ��த்�
அ�ப்���க்�ேறாம்" என்� ஒ�வர ்�கமாகச ்ெசால்�
அ�ப்�னார.் 

என் உ�� 

� ந்தாமணிப் ப�ப்�ல் எனக்� இ�ந்த பற்� வரவர
வன்ைம�ற்ற�. எப்ப�யாவ� ப�ப்ைப நிைறேவற்�
��வெதன்� உ�� ெகாண்ேடன். நீண்ட
���ைறகளில் ெசன்ைனக்�ச ் ெசல்�ம் வழக்கத்ைத
ேமற்ெகாண்��ந்த நான், அ� �தல் ஒ� வாரம் ஓய்�
�ைடத்தா�ம் அப்ெபா�� அந்நக�க்�ச ் ெசன்�
கவனிக்க ேவண்�யவற்ைறக் கவனித்� வ�ேவன். 

1887-ம் வ�ஷம் ஏப்ரல் மாதம் ேகாைட
���ைறக்�ச ் ெசன்ைன ெசன்ேறன். ��மா�ரக்்
��ஷ்ைணயர ் �க�ம் நம்�க்ைகயாக�ம்,
ஒ�ங்காக�ம் தம் கடைமையச ் ெசய்� வந்தார.்
அவ�க்� மாதம் ப�ைனந்� �பாய் �தேம நான்
ெகா�த்ேதன். அைத ைவத்�க்ெகாண்� ெசன்ைன�ல்
அவர ் ஜாக்�ரைதயாய்க் ��ம்பத்ேதா� இ�ந்�
காலே�பம் ெசய்� வந்தார.் சமய சஞ்��யாக வந்�
என்�டன் இ�ந்� அவர ் ெசய்த உத�கைள நான்
என்�ம் மறக்க இயலா�. 

'�ைதயல்கள்' 



�ந்தாமணி�ல் ஆறாவ� இலம்பகமா�ய
ேகமசரியாரிலம்பகம் வைர�ல் அசச்ா���ந்த�.
ேமற்ெகாண்� நடக்க ேவண்�ய ப��கைள என்ன என்ன
�தங்களில் ெசவ்ைவப்ப�த்தலாம் என்பைதேய
ேயா�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன். நச�்னாரக்்�னியர்
உைர�ல் வ�ம் ேமற்ேகாள்க�க்�ரிய ஆகரங்கைள
அ�க்��ப்�ல் எ�த்�க்காட�் வந்ேதன். ஆனால், எல்லா
ேமற்ேகாள்க�க்�ம் இடம் அகப்பட�ல்ைல. இன்�ம்
�யன்� பாரத்்தால் பலவற்�ன் ஆகரங்கைளக்
கண்���க்கலாெமன்ற நிைன�னால் என்பா�ள்ள
பழஞ் �வ�கைளப் பாரக்்கத் ெதாடங்�ேனன். 

ஒ� நாள் இர� என்னிட��ந்த ஏ�களில் ஒன்ைற
எ�த்�ப் ப�த்ேதன். �த�ம் ஈ�ம் இல்லாத� அ�.
ெபா�நராற்�ப் பைட என்ற ெபயர ்�தேலட�்��ந்த�.
�ள்ைளயவரக்ள் �ர�யா�ய அைதப் ப�த்�
வ�ைக�ல் �ந்தாமணி உைர�ல் வந்��ந்த
ேமற்ேகாள்கள் காணப்படட்ன. "அடடா! இைத இ�கா�ம்
ஊன்�க் கவனிக்க�ல்ைலேய!" என்� வ�ந்� ேம�ம்
ப�த்� வந்ேதன், ெபா�நராற்�ப் பைடக்�ப் �ன்
��பாணாற்�ப் பைட இ�ந்த�. �ற�
ெப�ம்பாணாற்�ப் பைட�ம், �ல்ைலப் பாட�்ம்,
ம�ைரக் காஞ்��ம் இ�ந்தன. உைர�டன் உள்ள அந்தப்
�ர�ையப் ப�த்� வ�ைக�ல், "��� ெபா�நா�"
என்ற தனிப் பாட�் ஒன்� நிைன�க்� வந்த�.
அ�கா�ம் அந்தச ்�வ� பத்�ப் பாடெ்டன்� ெதரியா�.
ஊன்�க் கவனியாததால் வந்த �ைற அ�. அ� பத்�ப்
பாடெ்டன்பைத அப்ேபா�தான் உணரந்்� ெகாண்ேடன்.
ப�க்கப் ப�க்கச ் �ந்தாமணி உைர�ல் வ�ம்
ேமற்ேகாள்கள் பல அகப்படட்ன. நான் ப�க்�ம்ேபா�
என் மனம் அந்தப் பாட�்க்களின் ெபா�ளிேல �ற்�ம்
ெசல்ல�ல்ைல. �ந்தாமணி உைர�ல் வ�ம்
ேமற்ேகாள்கள் அவ்வள�ம் என் ஞாபகத்�ல் இ�ந்தன.
ஆத�ன் எங்ேகயாவ� எந்த ேமற்ேகாளாவ�
�ைடக்�ேமாெவன்� நா�ப் ப�த்ேதன். என் உைழப்�
�ண் ேபாக�ல்ைல. அச�்க்�டத்�ல் தனி



அைற���ந்� அந்தப் பைழய ஏட�்ச�்வ�ையப்
பாரக்்கத் ெதாடங்�யேபா� இர� மணி எட�் இ�க்�ம்.
அப்ேபா� என்�டன் ��ஷ்ைணய�ம் இ�ந்தார.்
ஒன்ப� மணியான�டன் அவர ் ப�த்�த் �ங்�
�டட்ார.்ெபா�நராற்�ப் பைடைய�ம்,
��பாணாற்�ப்பைடைய�ம், �ல்ைலப் பாடை்ட�ம்
காணக் காண எனக்�ப் ��ய ஊக்கம் உண்டா�ற்�.
ேநரம் ேபானேத ெதரிய�ல்ைல. ம�ைரக் காஞ்�
வைர�ல்தான் �ர��ல் இ�ந்த�. அைத ��த்��ட�்ப்
பாரத்்ேதன். ��யற்காைல, மணி ஐந்�க்�
ேமலா���ந்த�! �ற�ம் எனக்�த் �க்கம் வர�ல்ைல .
அப்ேபா� நான் கண்���த்த �ஷயங்கைள நிைனந்�
நிைனந்� ம�ழ்ந்ேதன். 

��ஷ்ைணயர ் ��த்�க்ெகாண்டார.் "என்ன இ�!
இராத்�ரி ��வ�ம் �ங்க�ல்ைலயா என்ன?" என்�
ேகடட்ார.் "�ங்�வதா? இந்த ஓர ் இர�ல் எனக்�
எத்தைன �ைதயல்கள் �ைடத்தன ெதரி�மா?" என்�
ெப��தத்ேதா� ெசான்ேனன். அவ�க்� �ஷயம்
�ளங்க�ல்ைல . "நான் பத்�ப் பாடை்டக்
கண்���த்ேதன். அதற்� ேமல் �ந்தாமணி�ன்
உைர�ல் வ�ம் உதாரணங்கள் பலவற்ைறக்
கண்���த்ேதன்" என்� ெசான்ேனன். "எல்லாம் �வ
��ைப!" என்றார ்அவர.் 

�ற நா�� 

அ ன்� �தல் என்னிட��ந்த எட�்த் ெதாைகச்
�வ�கைளெயல்லாம் ஏ� ஏடாக, வரி வரியாக,
எ�த்ெத�த்தாக ஆராயலாேனன். ஆ��ம் அந்த�ம்
இல்லாத மற்ெறா� �ைல எ�த்ேதன். �ரித்�ப்
பாரத்்ேதன். "ெகாற்�ைறக் �ற்�ல" என்�ம் ப��
கண்ணிற்படட்�. உடேன �யப்�ற்ேறன். அேத ெதாடைர
நச�்னாரக்்�னியர ் �ந்தாமணி உைர�ல் ேமற்ேகாள்
காட�்��க்�றார.் ஆனால் அவர ் தம் வழக்கத்ைத
�டாமல், 'என்றார ் �ற�ம்' என்ேற எ����க்�றார.்
பைழய �ெலன்� ெதரிந்தேதெயா�ய இன்ன �ெலன்�



ெதளிவாக�ல்ைல. அந்தப் �ர�, �ல�ம் உைர�மாக
இ�ந்த�. அந்தப் பாட�ன் இ���ல் 95 என்ற எண்
காணப்படட்�. என் ைக�ல் நற்�ைண �த�யவற்�ன்
�லம் மட�்ம் அடங்�ய ைகெய�த்�ப் �ர� ேவ�
இ�ந்தைமயால் அைத எ�த்� ஒவ்ெவா� ���ம் 95
என்ற எண்�ள்ள பாடைல எ�த்�ப் பாரத்்ேதன்.
அப்ப�ப் பாரத்்தேபா� நான் பாரத்்த �வ� �றநா�ற்�
உைரப் �ர�ெயன்� ெதரிய வந்த�. ஆகேவ அந்தச்
�வ����ந்� �ைடத்தவற்ைறெயல்லாம்
�றநா�ெறன்ற தைலப்�ட�் எ��க் ெகாண்ேடன்.
மற்ற ஏ�கைள�ம் ப�த்ேதன். ெதாடரந்்�
��க்ேகாைவயாைர�ம், ப�ெனண் �ழ்க் கணக்ைக�ம்
அ�த்தமாக வா�த்�ப் பல ேமற்ேகாள்கைளத் ெதரிந்�
ெகாண்ேடன். ேகமசரியார ் இலம்பகத்�க்� ேமல்
ப�ப்�த்த ப��களில் அ�க்��ப்�ல் அந்த
ேமற்ேகாள்கைளப் �லப்ப�த்�ேனன்.
நச�்னாரக்்�னியர ் ேமற்ேகாள் காட�்ம் பைழய
�ற்ப��கைள இன்ன ���ள்ளனெவன்�
காட�்வேதா� அவர ் காட�்ய ப��க்� �ன்�ம்
�ன்�ம் �ல அ�கைள�ம் ேசரத்்�ப் ப�ப்�த்ேதன்.
ெவ�ம் �ற்ெபயைர மாத்�ரம் காட�்வைத�ட இப்ப�க்
காட�்னால் அந்�ல்களின் ெப�ைம�ம் அவற்�ன்
நைட�ம் நன்றாக ெவளிப்ப�ெமன்ப� என் க�த்�. �ல
இடங்களில் �றநா�ற்�ப் பாடல் ��வைத�ேம
அ�க்��ப்�ல் அைமத்ேதன்.ேசரக்்க ��யாத
ேமற்ேகாள்கைளப் �ஸ்தகத்�ற்�ப் �ன்� ேசரத்்�
அச�்டலாெமன்ற எண்ணத்ேதா� தனிேய எ��
ைவத்�க்ெகாண்ேடன். 

���ைற ��ந்த�டன் என்�ம் இல்லாத
ஊக்கத்ேதா� �ம்பேகாணம் வந்ேதன். ��ய
�ஷயங்கைளக் கண்� ��த்தைதப் பற்�
நண்பரக்ளிடெமல்லாம் ெசால்� என் சந்ேதாஷத்ைதப்
�லப்ப�த்�க் ெகாண்ேடன். அப்ேபா� �ம்பேகாணம்
ேந�வ் ைஹ ஸ்��ல் த�ழ்ப் பண்�தராக இ�ந்த
�டவா�ல் ஐ.சண்�கம் �ள்ைள என்பவர,் என்னிடம் �ல



�ல்கைளப் பாடங் ேகட�் வந்தார;் �றந்த �த்�மான்;
அ�த்தமான ஞான�ள்ளவர.் அவர ் இந்த
�ஷயங்கைளெயல்லாம் ேகட�் �க�ம் இன்�ற்றார.் 

�ந்தாமணிைய �ைர�ல் ��க்க ேவண்�ெமன்�
இர�ம் பக�மாக உைழத்� வந்ேதன். அதன் இ��ப்
ப��யா�ய �த்��லம்பகத்�ல் ைஜன மத
சம்பந்தமான பல ெசய்�கள் உள்ளன. அவற்ைற
அப்ெபா�தப்ெபா�� ��ர ்அப்பாசா� ந�னாரிடத்�ம்,
�ம்பேகாணம் சந்�ரநாத ெசட�்யாரிடத்�ம் ேகட�்த்
ெதரிந்� ��ப்ெப�த்�க் ெகாண்ேடன். �ந்தாமணிப்
ப�ப்�ல் அ�க்��ப்பாக எனக்�த் ெதரிந்த அந்த
�ஷயங்கைள �ளக்�ேனன். 

தம்��ன் க�யாணம் 
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மகி��சி�� வ��த�� 
�வக �ந்தாமணி அச�்ல் இ�ந்தா�ம் ேவ� ஏட�்ச்

�வ�கள் �ைடத்தால் ஒப்�ட�்ப் பாரக்்கலாெமன்ற
எண்ணம் எனக்� இ�ந்த�. � �ப்�ரமணிய
ேத�க�ைடய உத�யால் எனக்�க் �ைடத்த ஏ�க�ள்
��ெநல்ேவ�ப் பக்கத்�ப் �ர�கள் ��த்தமாக
இ�ந்தன. அவர ் ��ெநல்ேவ��ல் யாத்�ைர ெசய்த
காலத்�ல் அங்கங்ேக உள்ள பரம்பைரத் த�ழ்ப்
�லவரக்ள் பலர ் அவைரத் தரி�க்க வந்தைத நான்
கவனித்��க்�ேறன். அவரக்�ைடய பழக்க�ம் எனக்�
உண்டா�ற்�. அவரக்ளிடம் �ற்�க்கணக்கான த�ழ்
�ற் �வ�கள் உள்ளனெவன்�ம், அவரக்ள் அைவகைள
நன்றாகப் பா�காத்� ைவத்�ள்ளாரக்ள் என்�ம் நான்
ேகள்��ற்��ந்ேதன். அவ்�டங்க�க்� ேநரில் ெசன்�
ஏட�்ச ் �வ�கைளக் கவனித்�ப் பாரத்்தால் �வக
�ந்தாமணிப் �ர�கள் �ைடக்கலாெமன்ற நம்�க்ைக
எனக்� இ�ந்த�. ஆகேவ, ஒ� சமயம் ஏ� ேத�ம்
யாத்�ைரைய ேமற்ெகாண்ேடன். 



��ெநல்ேவ�ப் �ரயாணம் 

ஒ � நல்ல நாளில் �றப்பட�் ேநேர ��ெநல்ேவ�
ெசன்ேறன். அங்ேக �லைரப் பாரத்்��ட�்த்
��க்�ற்றாலத்�க்�ப் ேபா�ம் வ���ள்ள
ேமலகரத்�க்�ப் ேபாேனன். �ப்�ரமணிய ேத�கர்
உ�த்த� அவ்�ேர. அங்ேக அவ�ைடய இைளய
சேகாதரரா�ய �ரி�ட ராசப்பக் க�ராயர ் இ�ந்தார.்
அவ�ைடய �ட�்�ள்ள பைழய ஏ�கைளப் பாரத்்த�ல்
�ந்தாமணிப் �ர�ெயான்�ம் �ைடக்க�ல்ைல.
அங்��ந்� ��க்�ற்றாலம் ெசன்� �ரி�ட
சலப�ையத் தரி�த்�க்ெகாண்� ெசங்ேகாடை்டக்�ப்
ேபாேனன். அவ்�ரில் 'க�ராச பண்டாரம்' என்ற �லவர்
ெப�மா�ைடய பரம்பைர�னர ் வாழ்ந்� வந்தனர.்
அவ�ைடய �ட�்க்�ச ் ெசன்� அவைரப் பழக்கம்
ெசய்�ெகாண்�, அவ்�ட�்�ள்ள ஏ�கைளத் ேத�ப்
பாரத்்ேதன். எவ்வளேவா �ரபந்தங்க�ம் �ராணங்க�ம்
இ�ந்தன. �ந்தாமணி�ல் �ல ப��கள் மட�்ம்
�ைடத்தன. 

�ற� அதன் அ���ள்ள ��ஷ்ணா�ரம்,
கைடயநல்�ர ்என்�ம் ஊரக்�க்�ச ்ெசன்� அங்��ந்த
க�ராயரக்ள் ��களில் ஏ�கைளக் கவனித்தேபா�
அங்�ம் �ந்தாமணி�ன் �ல ப��கேள �ைடத்தன.
அசச்மயம் ேசற்�ரச் ் �ப்�ரமணியக் க�ராயர,்
��ெநல்ேவ� கால்டெ்வல் காேல�ல் த�ழ்ப்
பண்�தராக இ�ந்த �மாரசா� �ள்ைள��ைடய
�ந்தாமணிக் ைகெய�த்�ப் �ர�ைய வாங்�க்
ெகா�த்தார.் �ற்�ம் இ�ந்த�. அ� �த்�க்��
�ரபாண்�ய க�ராய ெரன்பவர� �ர�ையப் பாரத்்�
எ��ய�; ��த்தமாக இ�ந்தைமயால் எனக்� �க�ம்
பயன்படட்� - 

ெசங்ேகாட்ைடக் கனவான் 

ெச ங்ேகாடை்ட�ல் �ந்தாமணிக்காக �ன்னேம
ைகெயாப்பம் ெசய்��ந்த ஒ� கனவான் இ�ந்தார.்



என்�டன் வந்தவர ் ைகெயாப்பப் பணத்ைத அவரிடம்
ேகடக்ப் ேபானேபா� அவர,் "இவர ் ப�ப்� எனக்�
ேவண்டாம். இவர ் �ைழயாகவல்லவா ப�ப்�க்�றார?்
நான் ேவ� ஒ�வர ் ப�ப்�க்�ம் �த்தப் ப�ப்ைபேய
வாங்�க் ெகாள்ளப் ேபா�ேறன்" என்றாராம்.
இவ்�ஷயம் எனக்�த் ெதரிந்தேபா� என் ப�ப்�க்�
�ேராதமான �ரளிகள் ெசங்ேகாடை்ட��ம்
பர���த்தைல உணரந்்� வ�ந்�ேனன். 'ஏ� ேத�ய�
ேபா�ம்; இனி �ைர�ல் �ஸ்தகப் ப�ப்ைப நிைறேவற்ற
ேவண்�ம்' என்� உடேன �றப்பட�்க் �ம்பேகாணம்
வந்� ேசரந்்ேதன். 

அஷ்டாவதானம் சபாப� �த�யார் பாராட்� 

அந்த எண்ணத்தால் அ� �தல் காேல�ல் இரண்�
நாடக்ள் ேசரந்்தாற்ேபால் ஓய்� �ைடத்தா�ம்
ெசன்ைனக்�ச ் ெசன்� �ந்தாமணிப் ப�ப்�
ேவைலையக் கவனித்��ட�்வ�ம் வழக்கத்ைத
ேமற்ெகாண்ேடன். அவ்வா� ேபா��க்ைக�ல் ஒ�
�ைற அஷ்டாவதானம் சபாப� �த�யாரிடம்
ெசன்ேறன். �ந்தாமணிையப் ப�ப்�த்தல் �க�ம்
க�னமான காரியெமன்� �ன்னேம அவர்
அச�்�த்���ந்தா�ம் அவர ் நல்ல அ�வாளியாதலால்
அவைரப் பாரத்்த�ல் எனக்� ��ப்ப�ண்�. பல
�ல்களில் அவர ் பழக்க�ள்ளவர:் �க�ம் ரசமாகப்
ேப�வார.் அன்� அவேரா� ெந�ேநரம் ேப�க்
ெகாண்��ந்ேதன். எங்கள் சம்பாஷைண பல
�லவரக்ைள�ம், த�ழ் �ல்கைளப் பற்��ம் நிகழ்ந்த�.
நான் இைட�ைடேய பல பைழய பாடல்கைள
எ�த்ெத�த்�ச ் ெசான்ேனன். �ள்ைளயவரக்ளிடம்
பாடங் ேகடட் �ரபந்தங்களி�ம் �ராணங்களி���ந்�
தங்� தைட�ன்�ப் பல ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்�
வந்ேதன். ��ெரன்� �த�யார ் எைதேயா நிைனத்�க்
ெகாண்டவரே்பால, "ஐயா, நீங்கள் �ந்தாமணிையப்
ப�ப்�க்கத் த���ைடயவரக்ேள" என்� ெசான்னார.்
நாங்கள் ேப� வந்த �ஷயத்�க்�ம் அதற்�ம்
சம்பந்தேம�ல்ைல . ஆனா�ம் என்ேனா� ேப�யேபா�



�த�யார ் த�ழ் �ல்களில் எனக்�ள்ள ப�ற்�ையத்
தனிேய ேநாக்�க் கவனித்தார ் ேபா�ம். �ன்� தாம்
��ய க�த்ைத மாற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ெமன்�
அப்ேபா� அவ�க்�த் ேதாற்���க்கலாம். எனக்� �க்க
�யப்�ம் சந்ேதாஷ�ம் உண்டா�ன. "என்ன, ��ெரன்�
இப்ேபா� இப்ப�ச ் ெசான்னீரக்ேள!" என்� அவைரக்
ேகடே்டன். 

"�ன்� ஒ� நாள் �ந்தாமணிப் ப�ப்ைப நீங்கள் ைக
�ட�்�ட ேவண்�ெமன்� நான் ெசான்ேனனல்லவா?
அைத ஏன் ெசான்ேனாெமன்� இப்ேபா� ேதாற்�ய�.
உங்க�ைடய பரந்த த�ழ�ைவ இப்ேபா�தான் நன்றாக
அ�ந்� ெகாண்ேடன்" என்� ெசால்�ப் �ன்�ம்
பாராட�்னார.் 

அன்� ��வ�ம் அந்த ம�ழ்ச�்�ல் �தந்�
ெகாண்��ந்ேதன். ஆனால் நிைலயான ம�ழ்ச�் எனக்�
உண்டாகாதப� மற்ெறா� �ஷயம் என் கா�ற் படட்�. 

�ல �ஷ�களின் ெசயல் 

மற்ெறா� நாள் நான் �ண்� அரங்கநாத
�த�யாைரப் பாரக்்கப் ேபா��ந்ேதன். அவர்
�ந்தாமணி�ல் எ�வைர நிைறேவ��ள்ளெதன்�
வழக்கம்ேபால் அன்�டன் �சாரித்தார.் நான்
�வரத்ைதச ்ெசான்ேனன். �ற� அவர,் "இராமநாத�ரம்
அரசரா�ய பாஸ்கரேஸ�ப� அவரக்ைள நான்
சந்�த்ேதன். அவர ்த��ல் �க்க அன்�ைடயவர.் தங்கள்
�ந்தாமணிப் ப�ப்ைபப் பற்�ய ேபச�் வந்த�. தமக்�ம்
அ� �ன்னேம ெதரி�ெமன்� ெசான்னேதா�, �க�ம்
நல்ல �லா�ய �ந்தாமணிையப் ப�ப்�க்கத்
தங்க�க்�த் த���ல்ைலெயன்� தம்�டம் யாேரா
��யதாக�ம் ெசான்னார.் நல்ல காரியத்�க்�
இைட�� �ைள�க்க எத்தைனேயா �ஷ�கள்
காத்��க்�றாரக்ள்" என்� ��� வ�த்தத்ேதா�
ெசான்னார.் அைதக் ேகடட்�டன் எனக்� �ன்�



உண்டான ம�ழ்ச�் இ�ந்த இடம் ெதரியாமற்
ேபாய்�டட்�. 

என் வாடட்த்ைத அ�ந்த அரங்கநாத �த�யார,்
"இைதப் ேபான்ற �ஷயங்கைள நீங்கள் கா�ேலேய
வாங்�க்ெகாள்ளக் �டா�. எ�த்த காரியத்ைதப்
�ன்வாங்காமல் நிைறேவற்��ட ேவண்�ம். உங்கள்
�றைம எனக்�த் ெதரியாதா? ைதரியமாக இ�ந்�
ேவைலையக் கவனி�ங்கள். நீங்கள் ெகா�த்த
ைகெயாப்பப் �ஸ்தகத்�ல் என் நண்பரக்ள் �லர்
ைகெய�த்�ட�்�க்�றாரக்ள். சவைல ராம�வா�
�த�யார,் பம்மல் �ஜயரங்க �த�யார ்�த�யவரக்ள்
�க்க ��ப்பத்ேதா� ைகெயாப்பம் ெசய்தாரக்ள்" என்�
ெசால்� எனக்� �க்க உத்ஸாகத்ைத உண்டாக்�னார.் 

இராசேகாபால �ள்ைள 

மற்ெறா� சமயம் ேகாமேள�வரன் ேபடை்ட
இராசேகாபால �ள்ைளையப் பாரத்்ேதன். அவர்
ெசன்ைன இராசதானிக் கல்�ரி�ல் த�ழா�ரியராக
இ�ந்தவர.் நான் அவைரப் பாரக்்கப் ேபானேபா�
அவ�டன் காஞ்��ரம் இராமசா� நா�� என்�ம்
�த்�வா�ம் இ�ந்தார.் பல �ல்க�க்� உைர
எ��யவ�ம் �ற்காலத்�ல் இராமானந்த ேயா�ெயன
வழங்கப் ெபற்றவ�ம் அந்த நா��ேவ. 

பாகவதம் ��வைத�ம் இராசேகாபால �ள்ைள
அச�்ட�்�ந்தார.் அ�ற் �ல ப��கள் ஒ� வ�ஷம் �. ஏ.
பரீடை்சக்�ப் பாடமாக இ�ந்தன. �னாட�் �ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்ளிடம் நான் ப�க்க வ�வதற்�
�ன்��ந்ேத பாகவதத்�ல் எனக்�ப் பழக்கம் இ�ந்த�.
பாகவத ஏட�்ச ் �வ�கள் பலவற்ைற நான்
பாரத்்��க்�ேறன். இராசேகாபால �ள்ைள�ன்
ப�ப்�ல் �லா�ரியரின் ெபயர ் 'ஆரியப்பப் �லவர்
என்� இ�ந்த�. "�ந்தகத்�க் �ழமரந்்த" என்ற சடேகாபர்
வணக்கச ்ெசய்�ெளான்�ம் இ�ந்த�. இவ்�ரண்ைட�ம்
ஏட�்ப் �ர�களில் நான் கண்ட�ல்ைல . அதனால்,



இராசேகாபால �ள்ைள�டம், "நான் பாரத்்த
�ர�களிெளல்லாம் ஆ�ரியர ் ெபயேர
காணப்பட�ல்ைல . இந்தச ் ெசய்��ம் இல்ைலேய.
இவற்ைற நீங்கள் எங்ேக கண்���த்�ரக்ள்?" என்�
ேகடே்டன். அவர,் “அந்த �ைல நான் ப�ப்�க்க�ல்ைல .
�ல பாகம் மாத்�ரம் பாரத்்த�ண்�. என் ெபயைரப்
ேபாட�் யாேரா அச�்ட�்�டட்ாரக்ள். ஆதலால், இந்த
�ஷயத்�க்� நான் ெபா�ப்பாளியல்ல" என்�
ெசால்லேவ நான் �யந்ேதன். �ற்காலத்�ல்
பாகவதத்�ன் ஆ�ரியர ் ேவம்பத்�ரப்் �லவரக்�ள்
ஒ�வரான ெசவ்ைவச ் ��வாெரன்ப�ம், '�ந்தகத்�'
என்�ம் �தைல�ைடய ெசய்�ள் அச�்டட்வரக்ளால்
ேசரக்்கப்படட்� என்ப�ம் எனக்�த் ெதரிய வந்தன. 

நிைனத்த�ம் நடந்த�ம் 

�ந்தாமணிப் ப�ப்� நடக்ைக�ல் எனக்�
எவ்வைக�ேல�ம் உத� ெசய்ய ேவண்�ெமன்ற
எண்ணத்�னால் �ண்� அரங்கநாத �த�யார ்�யன்�
நாமகளிலம்பகத்ைத, �. ஏ. பரீை�க்�ப் பாடமாக
ைவக்கச ் ெசய்தார.் அைதத் தனிேய நான் அச�்ட�்
ெவளி�டட்ால் பல �ர�கள் ெசலவா�ெமன்�ம்,
அதனால் எனக்� ஓரள� ெபா�ள் வ�வாய்
ஏற்ப�ெமன்�ம் அவர ் எண்ணினார.் நான்
�ம்பேகாணத்�ல் இ�ந்தைமயால் இந்தச ்ெசய்� உடேன
எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல. காேலஜ் பாட
�ஸ்தகங்க�க்�ம் ைஹ ஸ்�ல் பாட �ஸ்தகங்க�க்�ம்
உைரெய��ப் ப�ப்�த்� �ற்�வ�ம் �யற்��ல்
ேசாடசாவதானம் �ப்பராய ெசட�்யார ்ஈ�பட�்�ந்தார.்
அங்கங்ேக உள்ள நண்பரக்ள் �லமாகப் பள்ளிக்�டப்
�ள்ைளகைள வாங்�ம்ப� ெசய்� �ர�கைள �ற்�
வந்தார.் இந்த �ஷயமாக அவர ் �யாகராஜ
ெசட�்யா�க்�ம் �ற� எனக்�ம் க�தங்கள் எ��வார.்
நாேன �ஸ்தகங்கைள வ��த்�ப் பல
பள்ளிக்�டங்களிற் ெசால்� மாணாக்கரக்ைள வாங்கச்
ெசய்ேவன். �ந்தாமணிப் ப�ப்�க்� அவர ் '��ப்' பாரத்்�
உத� ெசய்� வந்தார.் அக்காலத்�ல் நாமகள்



இலம்பகத்ைத �னிவர�்�யார ் பாடமாக ைவத்த�
ெதரிந்த�ம் அவர ்அதைனத் தனிேய அச�்ட�் எனக்�த்
ெதரி�யாமேல ெவளிப்ப�த்��டட்ார ் இப்ப� அவர்
ெசய்த�ல் எனக்� ���யான வ�த்தம் உண்டா�ற்�.
அரங்கநாத �த�யா�க்� இ� ெதரிந்தேபா�, "நான்
ஒன்� நிைனக்க இ� ேவ� �தமாக ��ந்தேத" என்�
அவர ்வ�ந்�னார.் அ� �தல் �ப்பராய ெசட�்யாைரப்
'��ப்' பாரக்்க ேவண்டாெமன்� ெசால்� �டே்டன். 

�ந்தாமணிப் ப�ப்ைபப் பற்� அவ்வப்ேபா�
�ேதச�த்�ரனில் என் நண்ப�ம் �ேவக �ந்தாமணிப்
பத்�ரிைக�ன் ஆ�ரிய�மான எ.�. சா�நாைதய�ம்,
யாழ்ப்பாணம் ��வநாத �ள்ைளெயன்பவ�ம் இன்ன
இன்ன பாகங்கள் நடக்�ன்றனெவன்� எ��
வ�வாரக்ள். பத்�ரிைக�ன் �லமாக உணரந்்த பல
அ�மானிகள் அ�க்க� எனக்�க் க�தம் எ��
�சாரித்� வந்தனர.் �ன்னேம ைகெயாப்பம் ெசய்த
ஊற்�மைல ஜ�ன்தாரா�ய ��தயாலய ம�தப்பத்
ேதவர ் �� �பாய் அ�ப்�னார.் பாைலக் காட�்ல்
நகரசைபத் தைலவராக இ�ந்த ராவ்பக�ர ் பா.ஐ.
�ன்னசா� �ள்ைள என்பவர ்அ�க்க�, "இப்ேபா� எ�
வைர�ல் ஆ���க்�ற�?" என்� எ��வார.் 

தாேமாதரம் �ள்ைள�ன் க�தங்கள் 

��க்ேகாடை்ட���ந்த �.ைவ. தாேமாதரம்
�ள்ைள�ம் பல �ைற க�தங்கள் எ��னார.் அவர்
அப்ேபா� க�த்ெதாைகைய உைர�டன் ப�ப்�த்�
வந்தார.் அைத �ற்�ம் '��ப்' பாரத்்�த் தர
ேவண்�ெமன்� எனக்� எ��னார.் 

'�ந்தாமணிப் ப�ப்� ேவைல�ல் என் கவனம்
�ற்�ம் இ�ப்பதால் மற்றவற்ைற இப்ேபா� கவனிக்க
இயல�ல்ைல' என்� அவ�க்�ப் ப�ல் எ��ேனன்.
ஆனா�ம் அவர ் �டாமல் க�தம் எ��க்ெகாண்�ம்
க�த்ெதாைக�ன் ��ப்கைள அ�ப்�க் ெகாண்�ம்
வந்தார.் தளரச்�்�ல்லாமல் அவர ்ெசய்த �யற்�களால்



நான் ஈ�பட�் அவ்வப்ேபா� �ல �ல ப��கைள மட�்ம்
பாரத்்� எனக்�த் ேதாற்�ய ��த்தங்கைள
எ��ய�ப்�ேனன். அவற்ைற அவர ் ம�ழ்ச�்ேயா�
ஏற்�க்ெகாண்டார.் அந்தக் க�த்ெதாைகப்
ப�ப்���ந்� �ந்தாமணி�ல் வந்�ள்ள ேமற்ேகாள்கள்
�லவற்ைறத் ெதரிந்�ெகாண்ேடன். அவர ் ப�ப்�த்�
வந்த இலக்கண �ளக்கத்ைதப் பற்��ம்,
ெதால்காப்�யத்ைதப் பற்��ம் அவ்வப்ேபா� எ��வார.்
அதனால் பைழய த�ழ் �ல்கள் ெவளிவர
ேவண்�ெமன்ப�ல் அவ�க்��ந்த ேப�க்கத்ைத நான்
உணரந்்� ெகாண்ேடன். �ந்தாமணி�ல் இன்ன இன்ன
பாகம் நடக்�றெதன்�ம் நான் என் �ைடக் க�தங்களில்
ெதரி�ப்ேபன். 

கடன் வாங்�ய� 

�ந்தாமணிப் ப�ப்�ல் அச�்க்��, கா�த �ைல
�த�யவற்�ற்� எனக்�ப் ேபா�ய பணம்
�ைடக்க�ல்ைல . பலர ் �ன்பணம் ெகா�ப்பதாகக்
ைகெயாப்ப�ட�்�ந்தா�ம் �லேர பணம் அ�ப்�னர.்
இந்த நிைல�ல் அச�்க் ��க்�ம், கா�த �ைலக்�ம்
பணம் அ�ப்ப ேவண்�ெமன்� ெசன்ைன���ந்�
க�தம் வ�ம்ேபா� அதைனத் ெதா�த்� அ�ப்�வ�ல்
�க்க �ரமத்ைத அைடந்ேதன். ��ம், ஐம்ப�மாக
அ�ப்� வ�ேவன். ைகெயாப்ப�டட் கனவான்க�க்�
நான் க�தம் எ��ேனன். �லர ் உடேன பணம�ப்�
உத�னாரக்ள். 

அத்�யாயம் 100 

சி�தாமண� ெவள�யான� 
� வக �ந்தாமணி�ன் �ல�ம் உைர�ம்

ெப�ம்பா�ம் அசச்ா��டட்ன. அக்காலத்�ல்
அச�்டப்ெபற்ற த�ழ்ப் �ஸ்தகங்களில் பலவற்�ல்
�க�ைர �த�யன காணப்பட�ல்ைல. அைவ
இ�ந்தால் ப�ப்பவரக்�க்� �க்க உபேயாகமாக



இ�க்�ெமன்பைத உணரந்்த நான், �ந்தாமணிக்�
அங்கமாக அவற்ைற எ��ச ் ேசரத்்�ப்
ப�ப்�க்கலாெமன்� எண்ணிேனன். என்ன என்ன
�ஷயங்கைள �க�ைர�ல் எ�தேவண்�ெமன்பைதப்
பற்� ஆேலா�த்ேதன். �ைலப் ப�ப்பதற்��ன்
அ��ள்ள �க்�யமான �ஷயங்கைள�ம், ��ன்
ெப�ைமைய�ம், உைர�ன் தன்ைம �த�யவற்ைற�ம்
ப�ப்பவரக்ள் ெதரிந்�ெகாள்வ� நலெமன்ப� என�
க�த்�. �த�ல் ெசய்�டக்ளின் �தற் ��ப்�க்கைள
எ�� ஒ� வைகயான அகரா� ெசய்� ைவத்�க்
ெகாண்ேடன். 

ேமற்ேகாள்கள் 

� ைலப் ப�ப்�த்� வ�ைக�ல் அங்கங்ேக உள்ள
ேமற்ேகாள்களில் �ளங்�யவற்�ற்�ரிய ஆகரங்கைள
அ�க்��ப்�ல் �லப்ப�த்���ந்ேதன். �ற� �ளங்�ய
ேமற்ேகாள்கைள�ம், �ளங்காத ேமற்ேகாள்கைள�ம்
தனித் தனிேய ெதா�த்� எ�� ைவத்�க் ெகாண்ேடன்,
இவற்ைறெயல்லாம் ��க்�ப் �ன்�
அைமக்கலாெமன்� நிசச்யம் ெசய்ேதன். 

�க�ைரக்� அ�த்தப� �லா�ரியர ் வரலா�,
உைரயா�ரியர ் வரலா� என்பவற்ைற எ�த
நிசச்�த்ேதன். 

சரித்�ரச ்��க்கம் 

� வக �ந்தாமணி த�ழ்நாட�்ல் பழக்க�ல்லாத
�லாதலால், அ��ள்ள கைதைய வசன நைட�ல்
எ��னால் �ைலப் ப�ப்பவரக்�க்� உத�யாக
இ�க்�ம். �வா�ரத்�ற்� ேமற்படட்
பாடல்கைள�ைடய �ந்தாமணிக்� வசனெம�தத்
ெதாடங்�னால், அ� �க்�ரத்�ல் ��யக்��ய காரியம்
அன்� என்ெறண்ணி , �வகன் சரித்�ரத்ைதச்
��க்கமாக எ�� அைமத்� �டலாெமன்ற ���ற்�
வந்� கைதப்ேபாக்� �ட�்ப்ேபாகாமல் ஒ� வைகயாக
அைத எ�� ��த்ேதன். அைத என்�டன் பழ�ம்



காேலஜ் ஆ�ரியரக்ளிட�ம் ைஜன நண்பரக்ளிட�ம்
ப�த்�க் காட�்ேனன். அவரக்ள் அைதக் ேகட�்
அங்�கரித்தேதா� �ல ேயாசைனகைள�ம்
ெசான்னாரக்ள். அவற்�ள் உ�தமானவற்ைற ஏற்�க்
ெகாண்ேடன் 

�லா�ரியர் வரலா� �த�யன 

�ற� �லா�ரியரா�ய ��த்தக்கேதவர்
வரலாற்ைற எ�த ஒ� ��ப்�ம் �ைடக்க�ல்ைல.
ைஜனரக்ள் தமக்�ள்ேள கரண் பரம்பைரயாகச ்ெசால்�
வந்த ெசய்�கைள அவரக்ள் வா�லாக அ�ந்�
அவற்ைறக் ேகாைவப்ப�த்� அதைன�ம் ஒ� வைகயாக
எ��ேனன். 

நச�்னாரக்்�னியர ் வரலாற்ைற எ��வதற்�த்
�ைணயாக அவர ் உைரையப் பாராட�்ம் �றப்�ப்
பா�ரப் பாடல்கள் இரண்� இ�ந்தன. அவற்ைற
ஆதாரமாக ைவத்�க்ெகாண்� அம்மேகாபகாரி�ன்
வரலாற்ைற எ��ேனன். அ�ல் அவர ் உைர எ��ய
ேவ� �ல்கள் இன்னெவன்� ��ப்�டே்டன். பத்�ப்
பாட�்க்� அவர ்உைர எ��யைதத் ெதரி�க்�ம்ேபா�,
பத்�ப் பாட�்க்களின் ெபயரக்�ம் அவற்ைறப்
பா�ேனார,் பாடப் ெபற்ேறார ் ெபயரக்�ம்
இன்னெவன்பைதச ் ேசரத்்� எ��ேனன்.
த�ழ்நாட�்ன�க்� அ� ��ய ெசய்�யாக
இ�க்�ெமன்பேத என் க�த்�. 

�ற� �வகன் சரித்�ரத்�ல் வ�ம் �றப்�ப்
ெபயரக்ைளத் தனிேய எ�த்� அகரா�யாக அைமத்�
அவற்ைற �ளக்� எ��, 'அ�தான �ளக்கம்' என்ற
தைலப்�ன்�ழ்ப் �லப்ப�த்�ேனன். 

�க�ைர 

� க�ைரைய எ�தத் ெதாடங்�, ��ன்
�றப்ைப�ம் அந்�லால் இன்ன ெசய்�கள் ெதரிய
வ��ன்றனெவன்பைத�ம் �த�ல் எ�தலாேனன்: 



'ெசந்த�ழ் ெமா��ற் �றந்� �ளங்�ம் காப்�யம்
ஐந்த�ள் �ந்�யதா�ய இந்தச ் '�வக
�ந்தாமணிெயன்ப� ��த்தக்க ேதவெரன்�ம் ைஜன
�னிவரால் இயற்றப்படட்�. இ�, பைழய இலக்�ய
உைரகளி�ம், இலக்கண உைரகளி�ம்
உைரயா�ரியரக்ளால் ேமற்ேகாளாக
எ�த்�க்காடட்ப்படட் �ரமாண �ல்க�ள் ஒன்�:
�ற்காலத்� �தல், இைட, கைட என்�ம் �சச்ங்கத்�ம்
எ�ந்த�ளி��ந்� த�ழாராய்ந்த ெதய்வப் �லவரக்ள்
அ�ளிச ் ெசய்த இலக்�யங்கள் ேபான்� ெசந்த�ழ்
நைட�ற் �றந்�ள்ள�; வடெமா��ல் வான்�கம் ேபால்,
எல்லா வ�ணைனக�ம் தன்பால் அைமயப்
ெபற்��த்த�ன் மகா கா�யெமன்�
�றப்பட�்�த்தலன்�, �ற்காலத்� அ� ம�ரமான
காப்�யங்கள் இயற்�ய மகா க�கள் பலரக்்�ம் இன்ன
இன்னவற்ைற இன்ன இன்னவா� வ�ணித்�ப்
பா�கெவன அவ்வான்�கம் ேபால வ� காட�்ய�ம்
இந்�ேல என்பர.் 

இவ்வா� எ���ட�்ப் பல �ைற ��ப்�த்
��ப்�ப் ப�த்ேதன். �தல் �தலாக இந்தத் �ைற�ேல
��ந்த எனக்�, 'நல்ல ெபயர ்வாங்க ேவண்�ேம' என்ற
கவைல ���யாக இ�ந்த�. அதேனா� '�ைழெயன்�
ேதாற்�ம்ப� �ஷயங்கைள எ�தக்�டா�' என்ற
நிைன�ம் இ�ந்த�. ஆத�ன் நான் எ��யைதப்
பல�ைற பாரத்்�ப் பாரத்்� அ�த்�ம் ��த்��ம்
ஒ�ங்�ப�த்�க் ெகாண்ேடன். பழக்க �ல்லாைமயால்
ஒவ்ெவா� வாக்�யத்ைத�ம் எ�� ��க்�ம்ேபா�
சந்ேதக�ம் பய�ம் உண்டா�ன. 'வான்�கத்ைத
இதேனா� ஒப்��வ� சரிேயா? �ைழேயா? ஸம்ஸ்��த
�த்�வான்கள் ஏதாவ� ெசான்னால் என்ன ெசய்வ�?
என்�ம், '�ற்கால �ல்க�க்� வ�காட�் என்�
ெசால்��ேறாேம; ைஜன �லா�ய இைத அப்ப�ச்
ெசால்வதால் ைசவரக்�க்�ம் ைவஷ்ணவரக்�க்�ம்
நம்ேமல் �னம் உண்டா�ேமா?' என்�ம் கலங்�ேனன்.
'நம் மனத்�ற்�ச ் சரிெயன்� ேதாற்�யைத



எ����ேவாம்; �ற� தவெறன்� ெதரிந்தால்
மாற்�க்ெகாள்ேவாம்' என்� �ணிந்� எ�தலாேனன்.
�ைலப் பற்�ய ெசய்�கைள எ���ட�் அதைன
ஆராய்ந்� ப�ப்�த்த� சம்பந்தமான ெசய்�கைள�ம்,
என� அன்�ற் �றந்த � ேசலம் இராம�வா� �த�யார்
�ந்தாமணி ப�ப்�க்�ம்ப� என்ைனத் �ண்�யைத�ம்,
�ர� அளித்தைத�ம், ேவற பல �ர�கள்
�ைடத்தைத�ம் ��ப்�த்ேதன். 

பட்ட கஷ்டங்கள் 

அப்�ர�கைள ஆராய்ந்தேபா� நான் படட்
கஷ்டங்கைளச ்��க்கமாக அ�ல் ெதரி�த்ேதன்: 

'எ�த்�ம் ெசால்�ம் ��ந்�ம் �ைறந்�ம்
�றழ்ந்�ம் �ரிந்�ம் பலவா� ேவ�பட�்க்
�ல�ற்��ந்த இந்��ைரப் பைழய �ர�கள்
பலவற்ைற�ம் பலகால் ஒப்� ேநாக்� இைடயறா�
பரிேசாதைன ெசய்� வந்தெபா��, க�களின் �த்த
வ�வத்ைத�ம் உைர�ன் �த்த வ�வத்ைத�ம் கண்�
��த்ததற்�ம், உைர��ள் �ேசட உைர இன்ன�,
ெபா�ப்�ைர இன்ன� என்� �ரித்த�தற்�ம்,
ேமற்ேகாள்களின் �த���கைளத் ெதரிந்� ேகாடற்�ம்,
ெபா�ப்�ைரைய �லத்ேதா� இையத்�ப் பாரத்்தற்�ம்,
�ைழையப் �ைழெயன்� நிசச்�த்�ப் பரிகரித்தற்�ம்,
ெபா�ள் ேகாடற்�ம் எ�த்�க்ெகாண்ட �யற்��ம்,
அைடந்த வ�த்த�ம் பல. அப்ப� அைடந்�ம் �ல
�டத்�ள்ள இைசத் த�ழ், நாடகத் த��ன்
பா�பா�க�ம், மற்�ம் �ல பாக�ம் நன்றாக
�ளங்க�ல்ைல . அதற்�க் காரணம் அவ்�ைசத் த�ழ்,
நாடகத் த�ழ் �ல் �த�யைவகள் இக்காலத்�க்
�ைடயாைமேய!' 

என் ெகாள்ைக 

ஏ ட�்ச ் �வ�களிற் கண்ட பாடங்களின்
ேவ�பாடை்டக் கண்� கண்� என் மனம்
�ண்ணா���ந்த�. இன்னப� இ�ந்தால் ெபா�ள்



�றக்�ெமன்� எனக்�த் ேதாற்�ன இடங்களி�ம்
�ர��ல் உள்ளைதேய ப�ப்�த்ேதன். என்�ைடய
க�த்ைதேயா, ��த்தத்ைதேயா �ந்தாமணி�ல்
ஏற்றாமல் �க�ம் ஜாக்�ரைதயாகக் கவனித்�ப்
ப�ப்�த்ேதன். ப�ப்�க்கத் ெதாடங்�ய �ல் எனக்� ஒ�
ெதய்வ �க்�ரகம்ேபால இ�ந்த�. அதன் அ�க்ைகத்
�லக்�க் கவச�ட�்த் தரி�க்க ேவண்�ெமன்பேத என்
ஆைச; 'ைகேகாணி இ�க்�ற�, ேவ��தமாக
அைமக்கலாம்; நகத்ைத மாத்�ரம் ��� ��த்தலாம்'
என்ற எண்ணம் எனக்� உண்டாக�ல்ைல. அதன்
ஒவ்ேவார���ம் ெதய்�க அம்சம் இ�க்�றெதன்ேற
நம்�ேனன். அ�க்ைக நீக்� �ளக்�வதற்�ம்,
அங்கத்ைதேய ேவ�ப�த்�வதற்�ம் உள்ள
�த்�யாசத்ைத நன்றாக அ�ந்��ந்ேதன். இக்க�த்ைத,
'�ராதனமான த�ழ் �ல்க�ம் உைரக�ம் பண்ைட
வ�வம் �ன்றா��த்தல் ேவண்�ெமன்பேத என�
ேநாக்கமாத�ன் �ர�களில் இல்லாதவற்ைறக் �ட�்�ம்,
உள்ளவற்ைற மாற்��ம், �ைறத்�ம் மனம் ேபானவாேற
அஞ்சா� ப�ப்�த்ேதனல்ேலன். ஒ� வைகயாகப்
ெபா�ள் ெகாண்� �ர�களில் இ�ந்தவாேற
ப�ப்�த்ேதன். யானாக ஒன்�ஞ் ெசய்�ேலன்' என்�
�லப்ப�த்�ேனன். 

இந்த �ரதத்ைத நான் அன்� �தல் இன்� வைர
மறந்தவனல்லன். பல �ற்றாண்�களாகத் த�ழ்நாட�்ல்
வழங்� வந்� இைட�ேல மறக்கப் ெபற்ற �ல்களில்
உள்ள ெபா�ள்கைள உள்ளப�ேய அ�ய
ேவண்�மானால் அந்�ல்கள் இயற்றப் ெபற்ற காலத்�
நிைலைய�ம், இலக்�ய மரைப�ம் நன்றாக
உணரந்்�ெகாள்ள ேவண்�ம். அப்ப� �ற்ற உணரந்்�
ெகாள்வ� இவ்வள� காலத்�ற்�ப் �ன் வந்த நம்மால்
இயலாத�. ஆத�ன், �ளங்காதைவ �ற�
�ளங்�ெமன்� காத்��த்த�ம், மா�பாடாக ஒ�
சமயம் ேதாற்�வனவற்ைற மா�பாெடன்� உடேன
�ணியாமல் அவற்�ற்�ச ் சமாதானம்
இ�க்கக்��ெமன்� எண்ணிப் ெபா�த்��த்த�ம் என்



இயல்�களா�ன. இந்தத் தாமதத்தால் என்ேனா�
பழ�னவரக்�க்� என்பால் ��� ெவ�ப்� ஏற்படட்�ம்
உண்�. ஆ��ம் நான் என் ெகாள்ைகையக்
ைக�ட�ல்ைல. 

உத� ெசய்ேதார 

ஏ ட�்ப் �ர�களின் அைமப்ைபப் பற்� எ��ய
�ன்னர ் எனக்�ப் ெபா��த� ெசய்தவரக்ைளப்
பற்��ம், ப�ப்�க்�ங் காலத்�ல் உடனி�ந்�
உைழத்தவரக்ளில் �க்�யமானவரக்ைளப் பற்��ம்
எ��ேனன். அப்பால் �ைடத்த ஏட�்ப் �ர�களின்
�வரத்ைத எ�� �க�ைரைய ��த்��டே்டன்.
அப்ெபா�ேத �வக �ந்தாமணிப் ப�ப்� நிைறேவ�ய�
ேபான்ற ஆ�த�ம் ஆனந்த�ம் உண்டா�ன.
எல்லாவற்ைற�ம் ைகக்ெகாண்� ெசன்ைனைய
அைடந்ேதன். 

பத்�ப் பாட்�ப் �ர� 

இ��ப் ப��கைளெயல்லாம் ��த்� �க�ைர
�த�யவற்ைற�ம் அச�்ற் ெகா�த்� ஒ� �ைற ��ப்
��த்தம் ெசய்� ெகா�த்த�டன் 'ஈசன் ��வ�ளால்
காரியம் இனி� நிைறேவ�ய�' என்ற ம�ழ்ச�்
��ரந்்த�. உடம்�ல் அப்ேபா� ஒ� ேசார�்
உண்டா�ற்�. இர� பக�ன்� உைழத்த
காலங்களிெலல்லாம் வாராத ேசார�், ��த்��டே்டாம்
என்ற அள�ல் காத்� நின்� பாய்வ�ேபால என்ைன
அ�ழ்த்�ய�. அச�்க்�டத்�ல் ஓரிடத்�ல் ப�த்�
நித்�ைர ெசய்யலாேனன்; �கமாகத் �க்கம் வந்த�. 

�ங்� ��த்தேபா� �ன்ேப வந்� காத்��ந்த
ஒ�வர,் "இந்தா�ங்கள், பத்�ப் பாட�்" என்� ெசால்� ஓர்
ஏட�்ச ்�வ�ைய என் ைக�ல் அளித்தார.் ெகா�த்தவைர
நி�ரந்்� பாரத்்ேதன். ேவ�ரி�ள்ள �ர ைசவரா�ய
�மாரசா� ஐயெரன்பவேர அைத அளித்தவெரன்�
அ�ந்ேதன். அவர ் இயற்ற�ழா�ரியரா�ய �சாகப்
ெப�மாைளய�ைடய ம�கர.் அவர ் பைழய



�த்�வான்களின் ��களில் ஆதரவற்�க் �டக்�ம்
ஏட�்ச ் �வ�கைள இலவசமாகவாவ�, �� ெபா�ள்
ெகா�த்தாவ� அவ்�ட�்ப் ெபண்பாலார்
�த�யவரக்ளிடம் வாங்�, ��ம்�யவரக்�க்�க்
ெகா�த்� ஊ�யம் ெபற்�க் காலே�பம் ெசய்பவர.்
அவரிடம் �ன்னேம நான் 'பத்�ப் பாட�் �த�ய சங்கச்
ெசய்�ள் �ைடத்தால் ெகாணரந்்� ெகா�க்க ேவண்�ம்;
தக்க ெபா��த� ெசய்�ேறன்' என்�
ெசால்���ந்ேதன். 

அவர ் பத்�ப் பாட�்ப் �ர�ைய அந்தச ் சமயத்�ல்
ெகாண்�வந்� ெகா�த்த� எனக்� நல்ல ச�னமாகத்
ேதான்�ய�. 'த�ழன்ைனேய இவர ்�லம் ேம�ம் த�ழ்த்
ெதாண்� �ரியேவண்�ெமன்� கடட்ைள���றாள்'
என்� க��ேனன். உடேன அவர ் ��ம்�யப� அவர்
ைக�ல் ஐம்ப� �பாைய எ�த்�க் ெகா�த்�
அ�ப்�ேனன் . 

"தாேய, நீ �ந்தாமணிைய இந்த ஏைழ �கமாக
�ட�்ம் அணிந்�ெகாண்டாய். �ற ஆபரணங்கைள�ம்
அ�ேயன் ைகப்ப�ம்ப� ெசய்� அவற்ைறத் �லக்�ம்
ைகங்கரியத்�ேல ��வ�ைளத் �ைணயாக ைவத்�ப்
பா�காக்க ேவண்�ம்" என்� மனப்�ரவ்மாகத்
த�ழ்த்தாைய ேவண்�க் ெகாண்ேடன். 

அத்�யாயம் 101 

அ�ப�க� ெகா�ட மகி��சி 
� ந்தாமணிையச ் ேசரந்்த �க�ைர, கைதச்

��க்கம் �த�யன அச�்ட�் நிைறேவ�ன.
அச�்க்�டத்�ல் �ஸ்தகத்ைதப் ைபண்� ெசய்வதற்�
ேவண்�ய ஏற்பா� இல்ைல . �சாரித்த�ல் ��ேகச
�த�யார ் என்பவர ் �றைம உைடயவெரன்�ம்
நாணயமாக நடப்பவெரன்�ம் ெதரிந்தைமயால் அச�்டட்
பாரங்கைளெயல்லாம் அவரிடம் அச�்க்�டத்தாைரக்
ெகாண்� ஒப்�க்க நிைனத்ேதன். அச�்க்�டத்�ற்�



அப்ேபா� பணம் ெகா�க்க ேவண்���ந்த�. அைதக்
ெகா�த்��டே்ட பாரங்கைளப் ைபண்டரிடம் ஒப்�க்கச்
ெசய்வ�தான் நலம் என்� ெதரிந்த�. ஆனால், ைக�ற்
பண�ல்லாைமயால் ��வல்�க்ேகணி ெசன்�, என்
நண்ப�ம் நாரட்ட்ன் �ைர �மாஸ்தா�மான ��வநாத
சாஸ்�ரிகைளக் கண்� �பாய் �ந்�� கடனாக
ேவண்�ெமன்�ம், �ல வாரங்களில் வட�்�டன்
ெச�த்���ேவன் என்�ம் �ஷயத்ைதச ் ெசால்�த்
ெதரி�த்ேதன். அவர ்அங்ஙனேம அந்தத் ெதாைகையக்
ெகா�த்� உத�னார.் உடேன அச�்க்�டத்
தைலவ�க்�க் ெகா�க்க ேவண்�யைதக் ெகா�த்ேதன்.
அவர ் அச�்டட் பாரங்கைளெயல்லாம் ைபண்டரிடம்
ஒப்�த்��டட்ார.் 

ெப�மாள் தரிசனம் 

அன்� சனிக்�ழைமயாதலால்
��வல்�க்ேகணி��ள்ள பாரத்்தசார�ப் ெப�மாைளத்
தரி�த்�க் ெகாண்ேடன். அந்தக் ேகா��ல் �ல �
ைவஷ்ணவ �த்�வான்கைளக் கண்� சம்பா�த்ேதன்.
அவரக்ள் �ந்தாமணி நிைறேவ�ய� ��த்� என்ைனப்
பாராட�்னாரக்ள். அவரக்�ள் ைவ.�.சடேகாப
ராமா�ஜாசாரியா�ம் ஒ�வர.் �தல் �தலாக
அப்ெபா��தான் அவைரக் கண்ேடன். அக்காலத்�ல்
அவ�க்�ப் ப�னா� �ராயம் இ�க்�ம். நல்ல
����ப்�ைடயவராக�ம் �த்�சா�யாக�ம்
ேதாற்�னார.் '�ற்காலத்�ல் �றந்த நிைலக்� வ�வார'்
என்� க��ேனன். அ� �தல் அவ�ைடய பழக்கம்
��த்�யா� வந்த�. 

இராம�வா� �த�யார் பாராட்� 

ெப�மாள் தரிசனம் ெசய்� ெகாண்� ஜாைகக்�ப்
ேபாய் மனக்கவைல�ன்�த் ��ன்ேறன். 

அச�்டட் �ந்தாமணிப் �ர�கள் ஐந்��.
அவற்��ம் ஏறக்�ைறய �� �ர�கள்



அச�்க்�டத்தா�ைடய கவனக் �ைறவால்
�ணா��டட்ன. 

ம�நாள் ஞா�ற்�க்�ழைம ைபண்டர ்மா�ரிக்காக
ஒ� �ர�ையப் ைபண்� ெசய்� ெகா�த்தார.் அைதக்
ைக�ல் எ�த்�க்ெகாண்� இராம�வா� �த�யாரிடம்
ெசன்ேறன். 

அவரிடம் �ஸ்தகத்ைதக் காட�்னேபா� அவர்
அைடந்த ஆனந்தம் இவ்வளெவன்� ெசால்ல ��யா�.
"ெபரிய காரியத்ைத ேமற்ெகாண்�
நிைறேவற்��ட�்ரக்ள். இனி, �லப்ப�காரம்
�த�யவற்ைற�ம் இப்ப�ேய அச�்ட�்ப் �ரத்்� ெசய்ய
ேவண்�ம்" என்� ெசான்னார.் 

*எல்லாம் ெசய்யலாம். எல்லாவற்�ற்�ம் பணம்
ேவண்���க்�றேத. அதற்� நான் எங்ேக ேபாேவன்!
ேநற்� நான் ��வநாத சாஸ்�ரிகளிடம் �ந்�� �பாய்
கடன் வாங்�ச ் �ந்தாமணிப் �ர�கைள
அச�்க்�டத்���ந்� எ�த்�ச ் ெசல்ல
ேவண்���ந்த�" என்� �தல் நாள் நிகழ்ச�்கைள
�ரிவாகச ்ெசான்ேனன். 

�த�யார ் �க�ம் வ�ந்�, "ைகெயாப்ப�டட்
கனவான்களிடம் ெகா�க்க ேவண்�ய பணத்ைதக்
ேகடட்ால் ெகா�ப்பாரக்ள். அைத வாங்�க் கட�க்� ஈ�
ெசய்��டலாேம" என்றார.் 

"நான் இன்�ரேவ �றப்பட�் நாைளப் பக�ல்
�ம்பேகாணம் காேலஜ�க்�ப் ேபாக ேவண்�யவனாக
இ�க்�ேறன். இந்த அவசரத்�ல் நான் யாரிடம் ேபாய்ப்
பணம் ேகடப்�?" என்ேறன். 

"அப்ப�யானால் மற்ற நண்பரக்ளிடம் நான் ேகட�்
வாங்�ச ் சாஸ்�ரியாரிடம் ெகா�த்����ேறன்.
அரங்கநாத �த�யாைர மாத்�ரம் நீங்கேள ேபாய்ப்
பா�ங்கள். அவர ் ெகா�க்க ேவண்�ய பணத்ைதத்
த�வார"் என்றார.் 



'அவர ் இந்தப் �ஸ்தகத்ைதக் கண்டால் �க�ம்
சந்ேதாஷமைடவார:் நிசச்யமாகத் தாம் வாக்களித்தப்ப�
உத� ெசய்வார'் என்ற எண்ணத்ேதா� அரங்கநாத
�த�யார ் �டை்ட அைடந்ேதன். அவர ் தம்�ைடய
அைற�ல் இ�ந்தார.் அப்ேபா� �ற்பகல் நான்�
மணி��க்�ம். என் வரைவ அ�ந்த �த�யார,் "நான்
இப்ேபா� பரீடை்சக்�ரிய ேவைல�ல் இ�க்�ேறன்.
அவகாசம் ���ம் இல்ைல . பாரக்்க ��யாததற்�
வ�ந்��ேறன். நாைளக் காைல�ல் வந்தால் பாரத்்�ப்
ேபசலாம்" என்� ெசால்� அ�ப்�னார.் �க்க ஆவேலா�
ெசன்ற நான், எ�ரப்ாராத வ�த்தத்ைத அைடந்ேதன்.
'அ��ஷ்ட�ம் �ர��ஷ்ட�ம் மனிதர ் க�க்�ச்
ேசரந்்ேத வ��ன்றன' என்ெறண்ணி இராம�வா�
�த�யாரிடம் �ஷயத்ைதத் ெதரி�த்��ட�்
அன்�ரேவ �ம்பேகாணத்�க்�ப் �றப்படே்டன். 

�றப்பா� 

இந்த அைலசச்�னால் அன்� ��வ�ம் நான்
ஆகாரம் ெசய்�ெகாள்ள�ல்ைல. ஆனா�ம் என் ைக�ல்
இ�ந்த ைபண்டான �ந்தாமணிப் �ர�ையப் �ரட�்ப்
�ரட�்ப் பாரத்்� ஆனந்தமைடந்� ெகாண்��ந்ேதன்.
ெர�ல்ேவ ஸ்ேடஷனில் �.எஸ்.எம். பள்ளிக்�டத்�த்
த�ழ்ப் பண்�தரா�ய
�.மா.�நிவாஸாசாரியாெரன்பவர ் என்ைனச ் சந்�த்�ச்
�ந்தாமணி நிைறேவ�ய� பற்�ப் பாராட�்னார.்
"இந்தத் ேதசத்�ல் கம்ெபனியா�ைடய �ர�நி�யாக
இ�ந்த �ைளவ் �ைர, தம்�ைடய எ�ரிகைள அடக்�
ெவன்� பல �ரேதசங்கைளக் கம்ெபனியா�க்�
உரியைமயாக்� �ட�்ம் தம் நா� ெசல்�ம்ேபா�
கம்ெபனி உத்�ேயாகஸ்தர ் யாவ�ம் அளவற்ற
ம�ழ்ச�்ேயா� அவைர வ�ய�ப்�னாரக்ளாம்.
உங்கைளக் கா�ம்ேபா� எனக்� அவ�ைடய ஞாபகம்
வ��ற�" என்� ெசால்�த் தம் உவைகையப்
�லப்ப�த்�னார.் 

அரங்கநாத �த�யா�க்� எ��ய பாடல்கள் 



ம�நாள் காைல�ல் �ம்பேகாணம் வந்�
இறங்�ேனன். என்�ைடய அன்பரக்ெளல்லாம்
�ந்தாமணி �ரத்்�யான சந்ேதாஷத்ைத
�சாரித்தாரக்ள். அ�த்த நாள் எனக்� அரங்கநாத
�த�யார ் ஞாபகம் வந்த�. 'ம�நாள் நம்ைம வரச்
ெசான்னாேர: அவைரப் பாராமல் வந்� �டே்டாேம;
என்ன நிைனப்பாேரா?" என்� நிைனந்� �ஷயத்ைத
�ளக்� அவ�க்� ஒ� க�தம் எ�தத் ெதாடங்�ேனன்.
க�தம் பாடல்களாகேவ அைமந்த�. 

"�லத்�னாற் �லவர் ெமச�்ம் �ணத்�னாற்
பல� 

லா�ம் 

�லத்�னாற் �ைசய ளக்�ம் �க�னாற்
�ைர�ல் 

வாய்ைம 

வலத்�னா ல�த்ேதாரத்் தாங்�ம் வன்ைமயால்
வன்ைம 

�க்க 

நலத்�னாற் �கழ ரங்க நாதமா ��� ேதாரக்" 

[�லம் = அ��, �ைர = �ற்றம். தாங்�ம் = ஆதரிக்�ம்.
நலம் = �ணம்.] 

"��த்த�மா �னிவன�ள் ெதள்ளிய�ந்
தாமணிையத் 

��� லாேதன் 

வ�த்த�க வாய்ந்தச�்ற் ப�ப் �த்�
��த்தெப� 

ம�ழ்ைவ ேயா�ம் 



க�த்�ைடேய னா�யந்த �ைல�ங்ைகக்
ெகா�நின்ைனக் 

காண வந்�ம் 

ெப�த்தவபாக் �யெமன்ைனத் த�த்தைமயால்
நிைனக்காணப் 

ெபற்� ேலனால்." 

[��த்த�மா �னிவன் = ��த்தக்க ேதவர.்
���லாேதன் = ெபா�ளில்லாத வ�யவனா�ய யான்.] 

"ஆ��நின் அன்�ைடைம ெயன்னள�
மகலாெதன் 

றகத்�ற் ெகாண்ேட 

தா��மன் பைமந்�ல� �ராமசா �க்�ரி�ல் 

தன்பாற் �ன்னர் 

ேம�னனின் பால்�ளம்ப ெவண்ணியெவ
லாமவன்பால் 

�ளம்� வந்ேதன் 

நீ�ரி� �ரக்�ேமார் மன�ைட� ெரன்பதைன 

நிைனந்ேத மன்ேனா ." 

[ேம�னன் = ெசன்ேறன்.)

 "இ� ெபா�� ெலனக்�ன்� யைமயாத
�ன்னெதன 

இயல்பா ேவார்ந்த 

ம��ர�ந் ெதாைடப்�யத்� வள்ளேல
ெவளிப்பைடயா 

வழங்க ெவன்ெனஞ் 



ச��ணி�ற் �லதானின் ���கமாற்
றங்ேகட்�ம் 

ஆைச ேயற்�க் 

க�ெமனேவ ம�ழ்��க நின��� �கமாற்றம் 

காணச ்ெசய்ேய." 

[ெதாைட = மாைல. ���க மாற்றம் = வாய்ச ் ெசால்,
க�த வாக்�யம். க�ெமன = �ைர�ல்.] 

க�தம் எ�� இரண்� நா�க்�ப் �ன் நான்
எ�ரப்ாரத்்தப�ேய அரங்கநாத �த�யார ் எனக்� ஒ�
க�தம் எ��னார.் அ�ல் ஏ� பாடல்க�ம், ஒ� ��ப்�ம்,
ஐம்ப� �பாய்க்� ஓர ்உண்�ய�ம் இ�ந்தன. ��ப்�ல்,
ேசலம் இராம�வா� �த�யாரிடம் ஐம்ப� �பாய்
ெகா�த்� �டட்தாக�ம் எ����ந்தார.் அவர்
பாடல்களில் உண்ைமயன்� த�ம்�ய� - 

"அன்ெறைனக் காண நயந்தைன ையய 

அமயெமாவ் வாைமயா லைமவாய்ச ்

ெசன்றைன நின்ைனக் கண்�லாக் �ைறய 

ெதன்னேத �ற்ற� �ைடேயன் 

ஒன்றல பலவாம் �ைழெசயத் த�ேம 

உத்தம �ணெமா�ங் �ைடயாய் 

கன்�ைனக் காராக் களி�றக் காக்�ம் 

கனிெவா� க�த்தனின் கடேன." 

(நயந்தைன = ��ம்�ைன. அமயம் = சமயம். காரா =
கார ் காலத்�ற்�ரிய ப�; ஒ� வைகப் ப�. க�த்தல் =
ெபா�த்தல்.] 

என்�ம் ெசய்�ளால் என்ைனப் பாரக்்க
��யாமற்ேபான� பற்�ய வ�த்தத்ைதத்



ெதரி�த்��ந்தார.் 

*ம�ந்தன� வக�ந்தா மணிக்�ைரைய
மாண்�லவர் 

��ந்ெதனக்ெகாள் வைகயளித்தாய் ேவ�யம்பல்
ேவண்�மேதா 

ெப�ந்��ரம் ேபாக்��த்தாய் ேபர��
னாதவைனப் 

ெபா�ந்�ரம் ெபற்றைனேய �த்தக�ம்
ெபற்ேறேன." 

(ம�ந்� = அ�ரத்ம். ��ரம் = இ�ள், அ�யாைம.
ஆதவைனப் ெபா�ம் = �ரியைன ஒக்�ம். �ஸ்தகம்,
க�தம் எ��ைக�ல் ெபறா���ம் �ணி� பற்�ப்
ெபற்ேற ெனன்� எ��னார.்) 

அந்தக் க�தங் கண்� என் உள்ளம் உவைகயால்
ெபாங்�ய�. உடேன என் நன்�ய�ைவத் ெதரி�த்�
எட�்ப் பாடல்கள் - அைமந்த �ைடக் க�தத்ைத
எ��ய�ப்�ேனன். �த�யார ்தாம் எ��ய பாடல்கள்
ெபா�ளில்லாப் பாடல்கெளன்� தம் க�தத்�ல்
��த்��ந்தார.் அதற்� �ைடயாக, 'தங்கள் பாடேலா�
பணம் வந்தைமயால் அைவேய ெபா�ளைமந்த
பாடல்கள்; என்�ைடயனேவ ெபா�ளிலாப் பாடல்கள்
என்�ம் க�த்தைமய, 

"ெபா�ளிலாப் பாட்ெடன்� �கன்றைனநீ
ந�ன்ற�ைவ 

ெபா��ம் பாைவப் 

ெபா�ளிலாப் பாடல்கெளன் பாடல்ெபா�
�ளபாடல் 

�கழ்நின் பாடல .

 ெபா��டேன �ர�யஞ்சல் வ�வந்த
ெசயெலான்ேற 



ெபா�ந்� சான்றாம் 

ெபா�ளிலா ெவைன�ெமா� ெபா�ளாக்ெகாள் 

நய��ணப் 

�கழ்க்ேகா மாேன." 

[ெபா�ள் = நல்ல க�த்�, பணம். அஞ்சல் = தபால். சான்�
= சாட�்.] 

என்�ம் பாடைல எ��ேனன். 

ஒ� வாரத்�க்ெகல்லாம், ெசன்ைன�ல் இ�ந்�
ைபண்டர ்�� �ர�கள் வைர�ல் ைபண்� ெசய்�, ஒ�
ெபட�்�ல் அ�ப்���ந்தார.் அைதப் �ரித்�ப்
�ஸ்தகங்கைள எ�த்�க் ேகாலம் ேபாடட் ஒ�
பலைக�ன் ேமல் ைவத்� மாைல சாத்�க் கற்�ர
நீராஞ்சனம் ெசய்� மஞ்சள் நீர ் �ற்� என் தாயார ் என்
ைக�ல் எ�த்� அளித்� ஆ�ரவ்ாதம் ெசய்தார.் என்
தந்ைதயார ்கண் �ளிரக் கண்� ம�ழ்ந்தார.் 

அன்�, மைழ நன்றாகப் ெபய்த�. ஆ��ம்,
�ம்பேகாணத்�ற் ைகெயாப்பம் ெசய்தவரக்�க்�ப்
�ஸ்தகங்கைளக் ெகா�க்க ேவண்�ெமன்� ஒ�
வண்��ல் �ல �ர�கைள ஏற்�க்ெகாண்� �த�ல்
சா� ேசைஷயரிடம் ெசன்� ெகா�த்ேதன். அவர்
வாங்�க்ெகாண்� ஆ�ரவ்ாதம் ெசய்தார.் �ற� மற்ற
அன்பரக்ைள ஒவ்ெவா�வராகக் கண்� �ஸ்தகத்ைதக்
ெகா�த்��ட�்ப் பன்னிரண்� மணிக்� �� வந்�
ேசரந்்ேதன். 

இராம�ங்க ேத�கர் வர� 

அன்� மாைல ஆ� மணிக்�, இராம�ங்க ேத�கர்
என்பவர ் வந்தார.் அவர ் என்னிடம்
ப�த்�க்ெகாண்��ந்தவர:் ெகா�ம்��ம்
யாழ்ப்பாணத்��ம் ைசவப் �ரசங்கங்கள் ெசய்�
ெபா�ளடீ�்க் ெகாண்� வந்தார.் அங்��ந்� ெகாணரந்்த
�ல ெபா�ள்கைள எனக்� அளித்தேதா� க�ங்கா�யாற்



ெசய்த யாைனெயான்ைற�ம் வழங்�னார.் அவர்
ெகா�த்த மற்றப் ெபா�ள்கைள�ட அந்த
யாைன�னிடத்� அ�க ��ப்பம் எனக்� உண்டா�ற்�.
என்ைன உடனி�ந்� பா�காக்�ம் யாைன�கக் கட�ேள
அந்த அைடயாளத்�ல் வந்ததாக நான் எண்ணிக்
ெகாண்ேடன். 

அவர ் தம� �ரயாணத்ைதப் பற்��ம்
இலங்ைக��ள்ள கனவான்கைளப் பற்��ம் ெசால்�,
"� ெபா.�மார�வா� �த�யார ்தமக்�ச ்�ந்தாமணிப்
�ர�கள் 15 அ�ப்�னால் �ற்�ப் பணம்
அ�ப்�வதாகச ் ெசான்னார.் அவர ் ெபரிய ெசல்வர;்
த�ழன்�ற் �றந்தவர"் என்றார.் நான் அவ்வாேற
�மார�வா� �த�யா�க்�ப் �ர�கைள அ�ப்�க்
க�த�ம் எ��ேனன். 

�ப்�ரமணிய ேத�கர் ம�ழ்ச�் 

ம �நாள் �ல �ர�கைள எ�த்�க் ெகாண்�
��வாவ��ைற ெசன்� �ப்�ரமணிய ேத�கரிடம்
ேசரப்்�த்ேதன். அவர ் �ஸ்தகங்கைள �க்க
��ப்பத்ேதா� ெபற்� �கப்�ப் பக்கத்ைத�ம்,
�க�ைரைய�ம், �லா�ரியர ் வரலா�
�த�யவற்ைற�ம், �ைல�ம், உைரைய�ம் பாரத்்�
ம�ழ்ந்தார.் 

அப்ேபா� அவ்�ரி�ள்ளவரக்ளா�ய
ெபான்ேனா�வார,் மகா�ங்கம் �ள்ைள என்�ம் இ�வர்
வந்� ேத�கைர வணங்�னர.் அவ்��வ�ம்
யாழ்ப்பாணம் ெசன்� � ஆ��க நாவலர ்ம�கரா�ய
ெபான்ைனயா �ள்ைள�டம் �ல நாடக்ள் இ�ந்� கம்ப
ராமாயணம் �த�யவற்ைறப் பாடங் ேகட�்�ட�்
வந்தவரக்ள். அவரக்ைளப் பாரத்்�த் ேத�கர,்
"ெபான்ைனயா �ள்ைள �ந்தாமணி ப�ப்�ப்பதாக
எ����ந்தாேர; எந்த அள�ல் இ�க்�ற�? �ற்�ப்
ெபற்றதா?" என்� ேகடட்ார.் 



"அந்த �ரஸ்தாவேம அங்�ல்ைல . இர� வம்சம்
மாத்�ரம் அவரால் அச�்டப்பட�் ��ந்த�.
சந்நிதானத்�னிடம் ஒ� �ர�ைய�ம் இவரக்ளிடம் ஒ�
�ர�ைய�ம் ஒ� க�தத்ைத�ம் ேசரப்்�க்�ம்ப�
ெகா�த்��க்�றார"் என்� ெசால்��ட�் இர�
வம்சத்ைத�ம் க�தத்ைத�ம் என்னிடம் ெகா�த்தாரக்ள்.
அக்க�தத்�ல் ெபான்ைனயா �ள்ைள, �ந்தாமணிையப்
பாரப்்ப�ல் �க்க ஆவ�ைடயவராக இ�ப்பதாக�ம் ஒ�
�ர� அ�ப்ப ேவண்�ெமன்�ம் ெதரி�த்��ந்தார.் 

நான் ேத�கேரா� ேப���ந்� �ைட ெபற்�க்
�ம்பேகாணம் வந்� ெபான்ைனயா �ள்ைளக்�ச்
�ந்தாமணிப் �ர� ஒன்�ம், ஒ� க�த�ம் அ�ப்�ேனன்.
அக்க�தத்�ல், "பாற்கட�ன் ஆழம் மந்தர மைலக்�த்
ெதரி�ேமயன்� ேவ� எந்த மைலக்�ம் ெதரியா�.
அ�ேபாலச ் �வக �ந்தாமணி�ன் ஆழம்
உங்க�க்�த்தான் ெதரி�ம். ஏேதா ஒ�வா� நான்
ப�ப்�த்��க்�ேறன். தாங்கள் அங்�கரித்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம்” என்� எ��ேனன் . 

�ற� ெவளி�ரி�ள்ள ைகெயாப்பக் காரரக்�க்�ப்
�ர�கைள அ�ப்�க் க�தங்க�ம் எ��ேனன். பலர்
என்ைனப் பாராட�் �ைட எ��னர.் பலர ் பாடல்கள்
அ�ப்�னர.் பலர ் தாம் அளிப்பதாகச ் ெசான்ன
பணத்ைத அ�ப்�னர.் தஞ்சா�ர,் ��ச�்ராப்பள்ளி
என்�ம் இரண்� ஊரக்�க்�ம் நாேன ேநரில் ெசன்�
ைகெயாப்ப�டட் அன்பரக்�க்�ப் �ஸ்தகம் ெகா�க்க
எண்ணிேனன். 

�நிவாச �ள்ைள பாராட்� 

�த�ல் தஞ்சா��க்�ப் ேபாய் அங்�ள்ள என்
அன்ப�ம் வக்��மா�ய �நிவாச �ள்ைளைய�ம்,
கல்யாண �ந்தர ஐயர ் �த�யவரக்ைள�ம் கண்�
�ர�கைளச ் ேசரப்்�த்ேதன். �நிவாஸ �ள்ைள
�ந்தாமணிையப் பாரத்்தார.் அ�ல் நச�்னாரக்்�னியர்
வரலாற்�ல் எட�்த் ெதாைக, பத்�ப் பாட�், ப�ெனண்



�ழ்க் கணக்� என்�ம் �ன்� ெதா��களில் அடங்�ய
�ல்கள் இன்னைவெயன்� �லப்ப�த்�ம் பாடல்கைளப்
பாரத்்� அவர ்�ர�த்��டட்ார.் "ெபரிய �த்�வான்கள்
எல்லாம் ப�த்த �ல்க�க்� ேமற்படட்னவாக வல்லேவா
இ�க்�ன்றன இைவ? த�ெழன்ப� கைர காணாத அ�த
ச�த்�ரேமா!" என்� ஆனந்தம் தாங்காமல் �ள்ளினார.்
"உங்கள் பாக்�யேம பாக்�யம்!" என்� பாராட�்னார.்
"நான் ெசட�்யாைரப் ேபாய்ப் பாரக்்கப் ேபா�ேறன்"
என்ேறன். �நிவாச �ள்ைள , �யாகராச ெசட�்யாரிடம்
பாடம் ேகடட்வர;் ெதய்வம் ேபால அவைர ம�ப்பவர.்
ஆத�ன் உடேன, "அவ�யம் ெசய்ய ேவண்�ம்; இதன்
அ�ைமைய�ம், உங்கள் அ�ைமைய�ம் அவேர
பாராடட் ேவண்�ம்" என்� ெசால்� �ைட ெகா�த்தார.்
நான் ��ச�்ராப்பள்ளிைய ேநாக்�ப் �றப்படே்டன். 

- இவற்ைற நான் ெவளி�ட�்ள்ள நல்�ைரக் ேகாைவ
�தற் பாகத்�ல் �ரிவாக எ���ள்ள அரங்கநாத
�த�யார ்சரித்�ரத்�ற் காணலாம். 
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அ��த �� 
�ந்தாமணிைய நான் அச�்ட�் வந்த காலத்�ல்

�ரங்கம் ைஹ ஸ்��க்� ஒ� நல்ல த�ழ்ப் பண்�தைர
அ�ப்ப ேவண்�ெமன்� அந்தப் பள்ளிக்�டத்�
அ�காரிகள் எனக்�த் ெதரி�த்தாரக்ள். என்னிடம் பாடம்
ேகடட்வ�ம் �ல காலம் ��வாவ��ைற�ல்
இ�ந்தவ�மான �தம்பரம் �.சா�நாைதயெரன்பவைர
அ�ப்�ேனன். 

* ம.�.ராமா�ஜாசாரியார் 

அ வர ் அவ்ேவைலைய ஒப்�க்ெகாண்� அந்தப்
பள்ளிக்�ட சம்பந்தமான அ�காரிக�க்�ம்
மாணாக்கரக்�க்�ம் ��ப்��ண்டா�ம்ப� நடந்�
வந்தார.் அவர ் �ந்தாமணிப் ப�ப்�க்�ச ் �லரிடம்
ைகெயாப்பம் வாங்�த் தந்தார.் ெகௗரவமாக



எல்லாேரா�ம் பழ�வந்த அவர,் �ல
அெசௗகரியங்களால் ேவைலைய �ட�்�ட�்
ஒ�வ�க்�ம் ெதரியாமல் ேவ� ஊ�க்�ப் ேபாய்�டட்ார.்
அப்ெபா�� அந்த ேவைலக்� ேவ� ஒ�வைர நிய�த்தல்
அவ�யமாக இ�ந்த�. அந்தப் பள்ளிக்�டத்ைதச ்சாரந்்த
ஒ�வர ் என்னிடம் வந்� ேவெறா� தக்க பண்�தைர
அ�ப்ப ேவண்�ெமன்� ெசான்னார.் ��மா�ர்
அ.��ஷ்ைணயைர அவ்ேவைல�ல் நிய�க்கச்
ெசய்யலாெமன்� எண்ணிேனன். ஆனால் அவர்
அப்ேபா� �ந்தாமணிப் ப�ப்�க்� உத�யாகச்
ெசன்ைன�ல் இ�ந்� வந்தைமயால் �ல காலம் ேவ�
ஒ�வைரப் பாரத்்�வரச ் ெசய்யலாெமன்�
நிசச்�த்ேதன். 

அக்காலத்�ல் ��வாவ��ைற�ல் ப�த்�க்
ெகாண்��ந்த ம.�. ராமா�ஜாசாரியாைரக் கண்�,
��ஷ்ைணயர ் ெசன்ைன���ந்� ��ம்� வந்�
�ரங்கம் ேவைலைய ஒப்�க்ெகாள்ளச ் �ல மாத
காலமாவ� ஆ�ெமன்�ம், அ�வைர�ல்
அவ்ேவைலையப் பாரத்்�வர ேவண்�ெமன்�ம்
��ேனன். அவர ் அவ்வாேற ெசய்வதாக உடம்பட�்
ேவைலையப் பாரத்்� வந்தார.் �ந்தாமணி
�ரத்்�யான�டன் ��ஷ்ைணயர ்�ரங்கத்�க்�ப் ேபாய்
ராமா�ஜா சாரியாரிட��ந்� அவ்ேவைலைய ஏற்�க்
ெகாண்டார.் நான் �யாகராச ெசட�்யாைரப் பாரக்்கச்
ெசன்ற காலத்�ல் ��ஷ்ைணயர ்�ரங்கத்�ல் ேவைல
பாரத்்� வந்தார.் 

�யாகராச ெசட்�யார� ஆனந்தம் 

தஞ்சா�ரி��ந்� �றப்படட் நான் ��ச�்ராப்பள்ளி
ெசன்�, இர� இரண்� மணிக்� உைற�ைர அைடந்�,
ெசட�்யாரி�ந்த �ட�்க்�ப் ேபாய்க் கதைவத்
தட�்ேனன். என் �ரைலக் ேகடட்�டன் ெசட�்யார்
ேவகமாக வந்� கதைவத் �றந்�, "உன்ைனேய
நிைனத்�ப் ப�த்��க்�ேறன்" என்� ெசால்� என்ைனக்
கட�்க்ெகாண்டார.் வழக்கமாக 'நீங்க' ெளன்� அைழத்�



வந்த அவர,் அப்ேபா� 'உன்ைன ' என்� ெசான்ன�ம்,
அவ்வள� ேவகமாக வந்� கட�்க்ெகாண்ட�ம்
அவ�ைடய அன்� கைர கடந்� ெபாங்�யதற்�
அைடயாளங்களாக இ�ந்தன. சம்�ரதாயம், மரியாைத,
ெகௗரவம் எல்லாம் அன்�ம் அன்�ம் சந்�க்��டத்�ல்
மைறந்����ன்றன. 

"சாயங்காலம் ��வாவ��ைற �த்�வான் *
ஆ��கசச்ா��ம், ��ஷ்ண ஐய�ம் வந்தாரக்ள்.
�ந்தாமணிப் �ஸ்தகத்ைதக் காட�்னாரக்ள். கண்
ெதரியாைமயால் ைக�ல் எ�த்�ப் பாரத்்ேதன். கனமாக
இ�ந்த�. �ரித்� �த���ந்� ப�க்கச ் ெசால்�க்
ேகடே்டன். 

"என்ன ேவைல ெசய்��க்��ரக்ள்! �க�ைர
�த�யைவ �க அழகாக அைமந்��க்�ன்றன. நான்
�ன்� நாமகளிலம்பகத்ேதா� ேபாரா�னவன். ஆதலால்,
�ஸ்தகத்�ன் அ�ைம எனக்� நன்றாகத் ெதரி�ம்.
இவ்வள� சக்� உங்க�க்� எங்��ந்� வந்தெதன்�
ஆசச்ரியப் பட�்க்ெகாண்ேட இ�க்�ேறன். ஐயா
அவரக்ள் இ�ந்தால் எவ்வள� சந்ேதாஷமைடவாரக்ள்
ெதரி�மா? அவரக்�க்�ம் உங்கைளப் ேபா�த்த
��வாவ��ைற மடத்தா�க்�ம், உங்க�க்� ேவைல
ெசய்�த்த எனக்�ம், உங்க�க்�ம் ெபரிய �ரத்்�ையச்
சம்பா�த்� ைவத்� �ட�்ரக்ள்." 

இவ்வா� ெசட�்யார ் பாராட�்க் ெகாண்ேட
ேபானார.் அந்த இர� ��வ�ம் ஆனந்தமாகப்
ேப�க்ெகாண்��ந்ேதாம். காைல�ல்
��ச�்ராப்பள்ளி��ம் அைதச ் சாரந்்த இடங்களி�ம்
ைகெயாப்ப�டட் கனவான்களிடம் ெசன்� �ந்தாமணிப்
�ர�கைளச ் ேசரப்்�த்� வரலாெமன்� �றப்படே்டன்.
ெசட�்யார ் என்ைனத் த�த்�, "நான் தக்கவரக்ைள
அ�ப்�, உரியவரக்ளிடம் ேசரப்்�த்��டச்
ெசால்�ேறன். என்�டன் இ�ந்� ேப�க் ெகாண்��க்க
ேவண்�ம்" என்� ெசால்�ச ்�லைர அைழத்� அவரக்ள்



�லமாகப் �ர�கைள உரியவரக்ளிடம் ேசரப்்�க்கச்
ெசய்தார.் 

நான் அவ�டன் இ�ந்� ேநரம் ேபாவேத ெதரியாமல்
ேப�க்ெகாண்ேட ��ந்ேதன். �ந்தாமணி��ள்ள
�ைவ�க்க �ல ப��கைளப் ப�த்�க் காட�்ேனன். �ல
இடங்களில் அவர ்மன���க் கண்ணீர ்��த்தார.் �ல
ெசாற்களின் உ�வத்ைதக் கண்���க்க நான் அைடந்த
கஷ்டத்ைத�ம், பல காலமாகச ்சந்ேதகமாக ��ந்த �ல
�ஷயங்கள் ெதளிவா�ய ெசய்�ைய�ம் எ�த்�ச்
ெசான்ேனன். ேகட�்க் ேகட�் �ம்�தமைடந்தார.் 

ஒ� தவ� 

இப்ப�க் ேகட�் வந்த அவர,் கைட��ல் ஒ�
�ஷயத்ைதச ் ெசான்னார.் இ�ல் பல ேப�ைடய
உத�கைளப் பற்� எ�� இ�க்��ரக்ேள, எந்த
இடத்�லாவ� என் ெபயர ் வந்��க்�ெமன்�
எ�ரப்ாரத்்ேதன். நீங்கள் எ�த�ல்ைல. இந்த �ஷயத்�ல்
உங்களிடத்�ல் ��� வ�த்தந்தான்" என்� ெசான்னார.்
தம் க�த்ைத மைறக்காமல் ெவளிப்பைடயாகச்
ெசால்�ம் இயல்�ைடயவரல்லவா அவர?் அந்த
வ�த்தத்தால் அவ�க்� என்னிட��ந்த அன்ேபா , �வக
�ந்தாமணிப் ப�ப்��ள்ள ம�ப்ேபா �ைறய�ல்ைல.
அ� ேவ� �ஷயம். ஒ� �ஷயத்�ல் �ைறபா�
கண்டால் அ� பற்� எல்லா �ஷயங்கைள�ம்
�ைறபா�களாகேவ காண்ப�ம், ஒன்�ற் �றப்�க்
கண்டால் மற்றவற்��ள்ள �ைறகைளக் காணாமற்
ேபாவ�ம் அவரப்ால் இல்ைல . �ண�ம் �ற்ற�ம் தனித்
தனியாக அவர ் கண்க�க்�ப் ப�ம். அவற்ைற
ெவளிப்பைடயாகேவ எ�த்�ச ்ெசால்���வார.் 

அவர ் ெபயைர எ�தாைமக்� ஒ� ��ய காரணம்
உண்�. ஆனால், அ� பற்� எ�தாமல் �டட்�
�ைழதாெனன்பைத என் மனம் அப்ேபா� உணரந்்�
வ�ந்�ய�. "நான் ெசய்த� தவ�தான்" என்� ஒப்�க்
ெகாண்ேடன். 



கம்பர,் தம் �ட�்ல் நிகழ்ந்த �ேசஷத்�ற்� வந்த
சைடயப்ப வள்ளைல, இட�ல்லாைமயால் எங்ேகா ஒ�
�ைல�ல் அமரச ் ெசய்தாராம். அைதக் கண்ட ஓர்
அன்பர,் "என்ன! இவரக்ைள இந்த இடத்�ல் இ�க்கச்
ெசய்�ரக்ேள?" என்� கம்பைரக் ேகடட்ாராம். உடேன
அப்�லவர ் ெப�மான், "இவரக்ைள ைவக்��டத்�ல்
ைவப்ேபன்" என்� ெசால்�த் தாம் பா�ய
இராமாயணத்�ல் பத்� இடத்�ல் அவ்வள்ளைலப்
பாராட�் அவர ் �கைழ ைவத்தாராம். இந்தக் கைத
அப்ேபா� எனக்� ஞாபகம் வந்த�. 'தவ�யதற்�த் தக்க
ஈ� ெசய்��ட ேவண்�ம்' என்� சங்கற்பம் ெசய்�
ெகாண்ேடன். அந்தச ் சங்கற்பத்ைத நான் �ற்காலத்�ல்
�ன்� வைக�ல் நிைறேவற்�ேனன். ஐங்�� �ற்�ப்
ப�ப்ைபச ் ெசட�்யா�க்� உரிைம யாக்�ேனன்.
"�ம்பேகாணம் காேல�ல் �.ஏ. வ�ப்�ல் த�ெழ�த்�க்
ெகாண்� ப�க்�ம் ஒ� ைசவ மாணவ�க்�
வ�ஷந்ேதா�ம் ெசட�்யார ் ெபயரால் நாற்பத்ெதட�்
�பாய் �தம் பல வ�ஷங்களாகக் ெகா�த்� வ��ேறன்.
ெசன்ைனக்� வந்த�ற� எப்ேபா�ம் அவர ் ஞாபகம்
எனக்��ப்பதற்காக என் �ட�்ற்�, '�யாகராஜ �லாஸம்'
என்ற ெபயைர ைவத்ேதன். இவ்வள�ம் அவர்
உ�ேரா��ந்த காலத்�ல் ெசய்�ம் பாக்�யம் எனக்�
இல்ைல. என்�ைடய நிைலயான �ர��ஷ்டங்களில்
இந்தக் �ைற�ம் ஒன்� என்� இன்�ம் க��
வ�ந்��ேறன். 

ெசட�்யாரிடம் ேப�க் ெகாண்��ந்� �ட�் அன்�
இரேவ �றப்பட�்க் �ம்பேகாணம் வந்� ேசரந்்ேதன்.
ேசலம் இராம�வா� 

�த�யார் 

ெசன்ைன��ள்ள ைகெயாப்பக்காரரக்ளிட��ந்�
பணம் ெதா�த்�த் ��வல்�க்ேகணி ��வநாத
சாஸ்�ரியாரிடம் நான் வாங்���ந்த கடைனத்
�ரத்்��டட்ார.் அவ�க்�ப் பணம் ெகா�த்��டட்
�ஷயத்ைத �த�யார ்எனக்� எ��யேபா� 



என் தைல�ற் �மந்��ந்த ெப�ம் பாரம் நீங்�ய�
ேபான்ற ஆ�தைல அைடந்ேதன். 

�ன்னசா� �ள்ைள�ன் பாடல் � ந்தாமணிப்
�ர�கைளப் ெபற்ற அன்பரக்ள் அைதப் பாராட�்
எனக்�க் க�தம் எ��னாரக்ள். ��ஸ்�யன் காேலஜ்
த�ழ்ப் பண்�தர ் �ன்னசா� �ள்ைள �ன்வ�ம்
ெசய்�ைள 1887-ம் - நவம்பர ் t 17-ம் ேத�
எ��ய�ப்�னார:் 

"பனிம�ச ்ச�லத் �ைறகழல் மறவாப் 

பான்ைமேயாய் பா�ளா ேரத்�ம் நனிெப�ம்
�லவர் �லமணி சா� 

நாதேவந் தாெலைனப் ெபா�ளாத் தனி�ளங்
ெகா�ெதால் காப்�ய நன்�ல் 

தந்தகத் �ய�� ேநாக்ெகன் �னிதளித்
தைனநிற் �யற்�மா �ளேதா 

எண்ணிெலன் வந்தன மல்லால். " இந்தப் பாட�ல்
'ெதால்காப்�யம் நன்�ல் தந்� அகத்�யம் இ�
ேநாக்ெகன்�னி தளித்தைன' என்பதற்�, பைழய
காப்�யமா�ய நல்ல �ைலத் தந்� அவ�யம் இைதப்
பார ்என்� ெகா�த்தாய் என்ப� ெபா�ள். இப்ப���ல்
ெதால்காப்�யம், நன்�ல், அகத்�யம் என்�ம் �ன்�
இலக்கண�ற் ெபயரக்ள் ெதானிக்�ம்ப� பா���ப்ப�
ஒ� நயம். நான் ெசய்�ைளப் பாரத்்� ம�ழ்ந்� உடேன
ேவெறா� ெசய்�ளால் �ைடயளித்ேதன். 

*வன்�ள �ர� �த�நீ �ரிந்�ம் 

மா�ள ேதாெவன்ற ெதன்ேன" 

என்ப� அதன் இ�� அ�: ��ச ்ெசய்�ள் இப்ேபா�
ஞாபக�ல்ைல . 

�மாரசா� �த�யார் க�தம்



ரா ம�ங்க ேத�கர ் ெசான்னப� நான் அ�ப்�ய
�ந்தாமணிப் �ர�கைளப் ெபற்ற ெபா.�மாரசா�
�த�யார ் 21-12-1887-ஆம் ேத� �ர�களின்
�ரயத்ைத�ம், ஒ� க�தத்ைத�ம் அ�ப்�னார.் 'தங்கள்
�ரத்்�கைளக் ��த்� �மத் ராம�ங்க ேத�கரவரக்ள்
இங்ேக பல �ைற என்ேனா� கலந்� ேப�யெபா��
ம�ழ்ச�்�ம், அப்ப�ப்படட் �த்வ �ேராமணிகள் இங்ேக
இ�ந்தால் கலந்� சம்பா�த்�க் ெகாள்ளலாம். அவ்வா�
�ைடக்கப் ெபற�ல்ைலேய என்பதனால்
�க்க�மைடந்ேதன். தாங்கள் என் ேபரில் ைவத்த
அன்�னால�ப்�ய �வக �ந்தாமணிப்
�த்தகத்�க்காகத் �� ���ன்ேறன். ேமற்ப�
�த்தகத்ைதப் பாரத்்தவள�ல் என் மனத்�ல் எ�ந்த
ம�ழ்ச�் இவ்வளெவன்� ெசால்லத் தக்கதன்�.
இப்ப�ப்படட் அரிய ��ன� அ�ைம அ�யத்
தக்கவரக்்�, ஏட�்ப் �ர�களி��ந்தைமயால்,
அ�தற்கரிதா��ந்த �ைறைய நீக்�ய பேராபகார
�ந்ைதக்காக�ம் �யற்�க்காக�ம் நாெமல்லாம் �கக்
கடைம �ண்� இ�க்�ன்ேறாம். இன்�ம் இப்ப�ப்படட்
அரிய ெபரிய �ல்கைளத் ��த்� அச�்ட�்
ெவளிப்ப�த்�வரக் கட�ள் �ைண ெசய்வாராக...' என்�
அவர ்அக்க�தத்�ல் எ����ந்தார.் 

வைளயாப� 

இவ்வா� பல அன்பரக்ள் எ�த எ�தப் பண்ைடத்
த�ழ் �ல்கைளப் ப�ப்�க்�ம் �யற்�ைய ேம�ம்
ெசய்�வர ேவண்�ெமன்ற எண்ணம் வ��றத்
ெதாடங்�ய�. �வக �ந்தாமணிேயா� ேசரத்்�
ஐம்ெப�ங்காப்�யங்கெளன்� வழங்�பைவ:
�லப்ப�காரம், மணிேமகைல, வைளயாப�,
�ண்டலேக� என்பன. இவற்�ள் �லப்ப�காரம்,
மணிேமகைல என்�ம் இரண்� �ல்களின் ஏட�்ப்
�ர�கள் என்னிடம் இ�ந்தன. வைளயாப�,
�ண்டலேக� என்�ம் இரண்�ம் �ைடக்க�ல்ைல.
�ள்ைளயவரக்ள் இ�ந்த காலத்�ல் ��வாவ��ைற
மடத்�ப் �ஸ்தகசாைல�ல் வைளயாப� ஏட�்ச்



�வ�ைய நான் பாரத்்��க்�ேறன். அந்தக் காலத்�ல்
அத்தைகய பைழய �ல்களில் எனக்�ப் பற்�
உண்டாக�ல்ைல. அதனால் அந்�ைல எ�த்�ப்
ப�க்கேவா, பாடம் ேகடக்ேவா சந்தரப்்பம் ேநர�ல்ைல.
பைழய �ல்கைள ஆராய ேவண்�ெமன்ற மனநிைல
என்பால் உண்டான �ற� ேத�ப் பாரத்்தேபா� அந்தச்
�வ� மடத்�ப் �ஸ்தகசாைல�ல் �ைடக்க�ல்ைல .
த�ழ்நா� ��வ�ம் ேத��ம் ெபற்�ேலன். எவ்வளேவா
�ல்கள் அ�ந்ெதா�ந்� ேபா�னெவன்� ெதரிந்�
அவற்�ற்காக வ�த்தமைடவ� என் இயல்�.
'கண்ணினால் பாரத்்த �வ� ைகக்ெகடட்ாமல்
ேபா�ற்ேற!' என்ற �யரேம �க அ�கமாக வ�த்�ய�.
'கண்ணிலான் ெபற்�ழந்தா ெனன�ழந்தான் க�ந்
�யரம்' என்� கம்பர ் ��க்�ம் �யரத்�க்�த்தான்
அதைன ஒப்�ட ேவண்�ம். 

'எைதப் ப�ப்�ப்ப�?' 

�வக �ந்தாமணிேயா� ேசரத்்� எண்ணப் ெப�ம்
�ல்களில் ஒன்�ன� ஆராய்ச�்ைய அ�த்த ேவைலயாக
ேமற்ெகாள்ளலாெமன்� எண்ணிேனன். உைர�ள்ள
�லாக இ�ந்தால் ஆரா�ம் �ரமம் ��� �ைற�ெமன்ற
நிைன�னால் அ�யாரக்்� நல்லா�ைரேயா�ள்ள
�லப்ப�காரத்ைத ெவளி�டலாெமன்ற க�த்�
உண்டா�ற்�. 

அந்தச ் சமயத்�ல் �.ைவ.தாேமாதரம் �ள்ைள ,
ெபா.�மார�வா� �த�யார ் �த�ய கனவான்கள்
�லப்ப�காரத்ைதப் ப�ப்�க்க ேவண்�ெமன்�
அ�க்க� எ��னாரக்ள். அதனால் �லப்ப�காரத்ைதேய
ப�ப்�க்கலாெமன்� எண்ணி நான் �லரிடம் ெசால்�க்
ெகாண்��ந்ேதன். அப்ேபா� ைஜன நண்பரக்ளிற் �லர்
என்ைன அ��, "பல காலமாக அசே்சறாமல் இ�ந்த
�வக �ந்தாமணிைய அச�்ட�் எங்க�க்� உபகாரம்
ெசய்�ரக்ள், இப்ப�ேய �ளாமணிைய�ம் ப�ப்�த்�த்
தந்தால் எங்களாலான உபகாரம் ெசய்�ேறாம்"
என்றாரக்ள். சந்�ரநாத ெசட�்யார,் "�வக �ந்தாமணி



�ஷயத்�ல் நீங்கள் அ�ம்பா� பட�்ரக்ள். ைஜன
சம்�ரதாயங்கைளத் ெதரிந்� ெகாண்��க்��ரக்ள்.
ஆைகயால் �ளாமணிையப் ப�ப்�ப்ப� �க�ம்
�லபமான காரியம்" என்றார.் அவரக்ள் ெசால்வ�
எனக்� நியாயமாகேவ ேதாற்�ய�. �ளாமணிையப்
ப�த்�ப் பாரத்்த நான், அ��ம் �ந்தாமணிையப்
ேபாலேவ �றப்�ள்ள கா�யெமன்� உணரந்்��ந்ேதன்.
ஆகேவ, �ளாமணி�ேல ��� க�த்ைதச்
ெச�த்தலாேனன். ��ப்�க்கைள�ம் எ�� ைவத்�க்
ெகாண்ேடன். இந்த நிைல�ல் தாேமாதரம் �ள்ைள
�ளாமணிையப் ப�ப்�ப்பதாகத் ெதரிந்த�. அதனால்
�ளாமணிைய அச�்�ம் �யற்�ைய நி�த்�க்
ெகாண்ேடன். �லப்ப�காரப் ப��கள் என் மனத்�க்�த்
��ப்� அளிக்�ம் �ைற�ல் அசச்மயம் இராைமயா�ம்,
�ல ப��க�க்� உைர �ைடக்காைமயா�ம் �ன்�ம்
பல �ர�கைளத் ேத�த் ெதா�த்ேத ஆராய
ேவண்�ெமன்ற நிைன�னா�ம் அந்த �ற்ப�ப்ைப
உடேன ேமற்ெகாள்வைத�ம் ��த்ேதன். 

பத்�ப் பாட்� 

�வக �ந்தாமணி �ற்�ப்ெபற்ற சமயத்�ல் த�ழ்த்
தா�ன் கடட்ைளையப் ேபால, என் ைக�ல் பத்�ப்
பாட�்ப் �ர� �ைடத்த� நிைன�க்� வந்த�. சங்க
�லா�ய அதைனேய அச�்ட ேவண்�ெமன்� ���
ெசய்�ெகாண்ேடன். என்�ைடய ��ம்பத்தார ்வ�ப�ம்
�ல ெதய்வமா�ய ��ேவரகப் ெப�மாைனத் �யானம்
ெசய்� ெகாண்� தனியாக இ�ந்த ����காற்�ப்
பைடைய எ�த்�ப் ப�க்கத் ெதாடங்�ேனன். 

+ மகா பாரதத் த�ழ் ெமா�ெபயரப்்ைப
ெவளி�டட்வ�ம், �ம்பேகாணம் காேல�ல் த�ழ்ப்
பண்�தரா ��ந்தவ�மான காயஞ் ெசன்ற மகா
பேகாபாத்�யாய 

ம.�.ராமா�ஜாசாரியார ்இவேர. 



- இவர ் ��வாைனக்கா மடத்�ல் இ�ந்தார.் �ற�,
�ன்றக்�� ஆ�னத் தைலவராக இ�ந்� �ளங்�னார.் 
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��ப�ரமண�ய ேதசிக� வ�ேயாக� 
பத்�ப் பாடை்ட ெவளி�டலாெமன்� ���

ெசய்தேபா� என் ைக�ல் அந்��ன் ஏட�்ப் �ர�கள்
இரண்ேட இ�ந்தன. அவற்�ள் ஒன்� அ�ரத்்�யான�.
ேவ�ரக்் �மாரசா� ஐயர ் ெகா�த்த �ர� �ரத்்�யாக
இ�ந்தா�ம், வ�க்கள் ���யாகக் காணப்படட்ன.
நச�்னாரக்்�னியர ் உைர�ம், �� �� ப��களாக
அைமத்�ள்ள �ல�ம் �ற�ம் ஒன்றாகச ் ேசரந்்�
கலந்��ந்தன. அவர ்ெசய்�ம் அன்வயத்�னால் பாட�்ன்
உ�வம் இன்ன�தாெனன்� நிசச்�ப்ப� கஷ்டமாக
இ�ந்த�. �ன்�ம் �ல �ர�கள் �ைடத்தால் ஒப்�ட�்ப்
பாரக்்கலாெமன்� எண்ணிேனன். 

ெசன்ைனப் �ரயாணம் 

அசச்மயத்�ல் �யாகராச ெசட�்யார ்தாம் இயற்�ய
ம�ந்� ெவண்பா மாைல, ��ச�்ற்றம்பல ெவண்பா
அந்தா�, ��ெவாற்��ரப்ா�, ��வா�ரப்ா� அந்தா�
என்�ம் �ன்� �ரபந்தங்கைள அ�ப்� அச�்ட
ேவண்�ெமன்� எ����ந்தார.் � �ப்�ரமணிய
ேத�க�க்� அப்ேபா� கண்ணின் ேநாய் அ�கரித்�
�க்க �ன்பம் உண்டாக்�ய�. ெசன்ைன���ந்�
'�ராக்மன்' என்ற ஆங்�லக் கண் ைவத்�யர ் வந்�
கண்ைணப் பரிேசா�த்தார.் ேத�க�ைடய ேதகத்�ல்
வன்ைம �ைறந்��டட்ெதன்� அவர ் ெசால்�யேதா�,
ஆ�ன சம்பந்தமாக ஏேத�ம் ஏற்பா� ெசய்வதா�ன்
�ன்னா�ேய ெசய்���வ� நலெமன்�ம் ெபரிய
கா�பா� தம்�ரானிடம் தனித்�க் ��னார.் �ன்னப்
படட்த்�ன் ெபா�ட�்ச ் ெசன்ைன���ந்� வந்�
ப�த்�க் ெகாண்��ந்த அ�ணாசலத்
தம்�ராெனன்பவைர யாவ�ம் 'படட்த்�க்�ட�்'ெயன்�



வழங்� வந்தனர.் அவ�க்� உடேன �ன்னப் படட்ம் கட�்
�டலாெமன்ெறண்ணிச ் �ப்�ரமணிய ேத�கர ் நல்ல
நாள் பாரத்்�ப் பத்�ரிைக�ம் எ�தச ் ெசய்தார.்
ெசன்ைனக்�ச ்ெசன்� அப்பத்�ரிைகைய அச�்ட�் வர
ேவண்�ெமன்� எனக்�க் கடட்ைள�டட்ார.் அப்ேபா�
��ஸ்�மஸ் ���ைறயாக இ�ந்தைமயால்
அங்ஙனேம ெசய்வதாக ஒப்�க்ெகாண்ேடன். �யாகராச
ெசட�்யா�ைடய �ரபந்தங்கைள அச�்�வதற்�ம்
பத்�ப் பாடை்ட அச�்�ம் �யற்�க்�ம் ெசன்ைனப்
�ரயாணம் அ��லமாக இ�க்�ெமன்� நிைனத்ேதன். 

நல்ல ேவைள பாரத்்� என்ைனத்
��வாவ��ைற���ந்� ேத�கர ் அ�ப்�னார.்
எனக்� மாத்�ரம் ஏேதா உள்�க்�ள்ேள ஒ�
பயங்கரமான ��ப்�த் ேதாற்�ய�. அவ�ைடய
பல�னத்ைதக் கண்� வ�ந்�ேனன். ஒ� �ைற �ைட
ெபற்�க்ெகாண்� ேபானவன், ம�ப��ம் வந்� அவைரப்
பாரத்்��ட�்ச ்ெசன்ேறன். 

இராசேகாபாலாசாரியார் ெசய்த உத� 

ெசன்ைன�ல் இராம�வா� �த�யார ்பங்களா�ல்
தங்�த் �யாகராச ெசட�்யா�ைடய �ரபந்தங்கைள�ம்
��வாவ��ைறச ் �ன்னப் படட்ப் பத்�ரிைகைய�ம்
அச�்க்�க் ெகா�த்ேதன். பத்�ப் பாட�்க் ைகெய�த்�ப்
�ர�கைளக் ைக�ேல ெகாண்�ேபா��ந்ேதன். �லம்
தனிேய �ல்லாமல் இ�ந்த அந்தப் �ர�ைய என் நண்பர்
ேதர�ந்�ர ் இராசேகாபாலா சாரியாரிடம் காட�்,
"�ர��ல் தனிேய �லம் இல்ைல ; உைர�டன் �� ��
ப��கள் மாத்�ரம் உள்ளன. அந்தப் ப��க�ம்
அன்வயத்தால் �ன்�ன் மா� இ�க்�ன்றன" என்�
��ேனன். 

அவர,் "அந்தச ் �� ப��களான �லங்கைள
ெயல்லாம் தனிேய எ�� ைவத்�க் ெகாண்டால் �ற�
ெபா�ைளக் ெகாண்�ம் ேவ� ஆதாரங்கைளக்
ெகாண்�ம் ஒ�ங்�ப�த்�க் ெகாள்ளலாேம" என்றார.்



அவ�க்�ச ் சடெ்டன்� ேதாற்�ய அந்த ேயாசைன
அ�கா�ம் எனக்�த் ேதாற்ற�ல்ைல. �ல்ைலப் பாடை்ட
அவர ் ைக�ேல ெகா�த்ேதன். அவர ் �ல ப��கைள
எ��க் காட�்னார.் அவ்வாேற ெசய்வதாகச ் ெசால்�
அவ�க்� என் நன்�ய�ைவத் ெதரி�த்�க் ெகாண்ேடன்.
�ற்காலத்�ல் எவ்வளேவா �ரமமான ஏட�்ப்
�ர�கேளா� ேபாரா�க் கஷ்டப்பட�் நல்ல அ�பவம்
அைடந்தா�ம் அசச்மயம் அவர ் ெதரி�த்த� எனக்�ப்
பரம உபகாரமாக இ�ந்த�. 

ேசலம் இராம�வா� �த�யாேரா� ெபா��
ேபாக்�வ� எனக்� இன்பமாக
இ�ந்த�.�ண்�அரங்கநாத �த�யாைர�ம் கண்�
பத்�ப் பாடை்ட ஆராயத் ெதாடங்���க்�ேறெனன்�
ெதரி�த்ேதன். அவர ்ேகட�் ம�ழ்ந்தார.் 

�ன்னப் படட்ப் பத்�ரிைக அச�்டட்ான�டன்
தபா�ல் ��வா வ��ைறக்� அ�ப்��டே்டன்.
�யாகராச ெசட�்யா�ைடய �ரபந்தங்கள் அச�்ட�்
நிைறேவ�ம் நிைல�ல் இ�ந்தன. 

�க்கச ்ெசய்� 

ஒ� நாள் காைல�ல் எட�் மணிக்� இராம�வா�
�த�யார ் பங்களா�ல் இ�ந்�
ேப�க்ெகாண்��ந்ேதன். அப்ேபா� எனக்� ஒ� க�தம்
வந்த�. பாரத்்ேதன்; கண்களில் நீர ் வ�ய அப்ப�ேய
ஸ்தம்�த்� உடக்ாரந்்��டே்டன். ��வாவ��ைற
ராயசம் ெபான்�சா� ெசட�்யார,் 'இன்� (7-- 1-1888)
மாைல நான்� மணிக்� மகா ஸந்நிதானம்
பரி�ரணமா�ற்�. ��ப்�ட�்�ந்தவரக்�க்ேக �ன்னப்
படட்ம் இன்� பன்னிரண்� மணிக்� ஆ��டட்�' என்�
அ�ல் எ����ந்தார.் 

என் உள்ளத்�ள் ெப�ந் �க்கம் ���க்
ெகாந்தளித்�க் ெகாண்��ந்த�. இந்த உலகத்�ல்
�ள்ைளயவரக்�க்�ப் �ன்� பற்�க்ேகாடாக யார்
உள்ளாரக்ெளன்� ஏங்���ந்த எனக்�, நல்ல



ெகாள்ெகாம்பாக உத�க் கற்பகம் ேபால்
ேவண்�வனெவல்லாம் வழங்� ஆதரித்த ெப�வள்ளைல
இ��க் காலத்�ல் உடனி�ந்� பாரக்்க ��யாமல்
ஊழ்�ைன த�த்��டட்ேத என்ற ஏக்கம் தைலக்
ெகாண்ட�. உடேன ஒ� காரை்ட எ�த்� அன்�ரேவ
�றப்பட�் வ�வதாக எ��ேனன். �ேழ 'இரவல�ம்
நல்லற�ம் யா��னி ெயன்பட நீத்�ச ்ெசன்றாேய என்ற
கம்ப ராமாயண (ஆரண்ய காண்டம், சடா� கான் படலம்,
21) அ�ைய எ��த் ��வாவ��ைறக்� அ�ப்�ேனன். 

அப்ேபா� இந்த உலகத்ைதேய நான் மறந்ேதன்.
அந்த நி�ஷத்�ேலேய ��வாவ��ைறக்�ப் ேபாக
ேவண்�ெமன்ற ேவகம் உண்டா�ற்�. 

இராம�வா� �த�யார ்இந்தச ்ெசய்�ைய அ�ந்�
�க்க வ�த்தமைடந்தார.் எனக்� ஆ�தல் ��னார.்
ேத�க�ைடய உயரந்்த �ணங்கைள எ�த்�ச்
ெசான்னார.் எனக்ேகா �க்கம் ெபாங்�ய�. அவரிடம்
�ைட ெபற்�க்ெகாண்� �றப்பட ேவண்�ய
ஏற்பா�கைளச ்ெசய்யலாேனன். 

இரங்கற் பாடல்கள் 

நின்ற இடத்�ேல நின்ேறன்; ஒன்�ம் ஓட�ல்ைல;
�ஸ்தகத்ைதத் ெதா�வதற்�க் ைக எழ�ல்ைல.
என்�ைடய உடம்�ேல இரத்த ஓடட்ேம நின்��டட்�
ேபான்ற உணரச்�் உண்டா�ற்�. என்�ைடய ஒவ்ெவா�
�யற்�ைய�ம் பாராட�், எனக்� வந்த ெப�ைமையக்
கா�ம்ேபா�, தாய், �ழந்ைத�ன் �கைழக் ேகட�்
ம�ழ்வ�ேபால ம�ழ்ந்� என்ைனப் பா�காத்த அந்த
மேகாபகாரிைய�ம் அவர ் எனக்�ச ் ெசய்த ஒவ்ெவா�
நன்ைமைய�ம் நிைனந்� நிைனந்� உ��ேனன். 

என் �க்கத்ைத ஆற்�க்ெகாள்ள வ��ல்ைல. �ல
ெசய்�டக்ள் இயற்ற எண்ணிேனன். என் உள்ளத் �யரேம
ெசய்�ளாக வந்த�. அவர ்����வத்ைத இனிப் பாரக்்க
இயலாெதன்ற நிைன� வரேவ, நான் மனத்�ற் ப�த்�
ைவத்��ந்த அவ்��வம் எ�ர ்நின்ற� - 



"க�ைணெய�ங் கடல்ெப�� மைடயாய
நின���க் 

கைட�ஞ் �தத் 

த�ணம� யைனய�க மண்டல�ந் ெதளிய�த 

தாைர ேபால 

வ��னிய ெமா�வாக்�ம் வ�ேவாரக்்�
வைரயா� 

வழங்� ைக�ம் 

��வ�ட�்ப் �ரமணிய ��மணிேய
காண்பெதன்� 

��ேயன் மன்ேனா ." 

(வைரயா� = கணக்�ன்�.)

நான் ெசன்ைனக்�ப் �றப்ப�ம்ேபா�, "நல்ல
ேவைள�ல் �றப்படேவண்�ம்" என்� அவர்
ெசால்�ய�ப்�ய� ஞாபகத்�ற்� வந்த�. நல்ல
ேவைள�ற் �றப்படட்தாகத்தான் �ன்� எண்ணிேனன்.
ஆனால், அந்தச ் சமயத்�ேலா அந்த ேவைள �கப்
ெபால்லாத ேவைளெயன்� எண்�ம்ப� ஆ��டட்�. 

"நல்ேவைள தனிற்ெசன்ைன நகரக்்ேககப்
�றப்பெடன 

ந�ன்ேற ெயன்ைன 

ஒல்ேவைள தனில்��த்தாய் அவ்ேவைள
நிைனப்�ரிய 

உஞற்�ம் �ய 

அல்ேவைள ெயன்பதைன அ�யா� �ரிந்� �ய 

ரைடந்ேத னந்ேதா 



�ல்ேவைள ெவன்றெப� �ற�ைடச�்ப்
�ரமணிய 

�மல வாழ்ேவ." 

[உஞற்�ம் = ெசய்�ம். ேவைள ெவன்ற ெப��றல்
=மன்மதைனத் �ற ெவா�க்கத்தால் ெவன்ற �ரம்.] 

இவ்வா� ேவ� �ல ��த்தங்கைளப் பா�ேனன்;
�ல ெவண்பாக்கைள�ம் �ல கண்ணிகைள�ம்
இயற்�ேனன். அவற்�ள் இரண்� கண்ணிகள் வ�மா�: 

"ெதய்வத் த��ன் ெச�ஞ்�ைவையப் பாராட்�ம் 

ைசவக் ெகா�ந்�ன் சைபகாண்ப ெதந்நாேளா?" 

"இன்�ரப்பார் வந்தா ரிலெரன் �யம்��ணக  

�ன்�ன்ெமா� ேகட்�வைக ��நாள்
எந்நாேளா?" 

அந்தப் பாடல்கைள ைவத்�க்ெகாண்�
தனிைம�ேல வ�ந்�ேனன். என் �ர��ஷ்டத்ைத
நிைனத்� ெநாந்� ெகாண்ேடன். அன்� இரேவ �றப்பட�்
உடன்வந்த �ல�டன் ேநேர ��வாவ��ைறைய
அைடந்ேதன். 

அங்ேக நான் ��ம்�ய ெபா�ைளக் காண
���மா? ேத�கர ் நிற்�ம் இடம், இ�க்��டம், பாடம்
ெசால்�ம் இடம் �த�ய இடங்கைளெயல்லாம் ேபாய்ப்
பாரத்்ேதன். அங்ேக அவ�ைடய உ�வம் இ�ப்பதாகப்
�ரைம ெகாண்ேடன். காணாமல் மயங்�ேனன். 

��ய தைலவர் 

� �ய தைலவர ்� அம்பலவாண ேத�கர ் என்�ம்
��நாமத்ேதா� ப�ேனழாம் படட்த்� ஆ�னத்
தைலவராக �ளங்�னார.் அவர ் என்பால் அன்ேபா�
ேப� ஆ�தல் ��னார.் என்�ைடய �யரம்
ஆற்��ப்பார ் �யற்�க்� அப்பாலதாக இ�ந்த�.
��வாவ��ைற�ல் எல்லாம் இ�ந்தன. ஒ� தைலவர்



ேபானார:் ஆனால் ேவெறா� தைலவர ் வந்��டட்ார.்
சமா�யைடந்த தைலவ�க்�க் �� �ைஜ�ம் ��ய
தைலவ�க்�ச ்�றப்�ம் நைடெபற்றன. அப்ேபா� அந்த
ஊர,் ���ழாக் ேகாலத்�ேல இ�ந்த�. 

ஆனா�ம் �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய
�ணங்களிேல ஈ�படட்வரக்ள் உள்ளத்�ல் �க்கந்தான்
நிரம்���ந்த�. அவரக்ள் சம்�ரதாயத்�ற்காக
உடம்ைபச ் �மந்�ெகாண்� அங்�ம் இங்�ம் ேபாய்
வந்�ெகாண்��ந்தனர.் 

�� �ைஜ 

� ைறப்ப� �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய சமா�க்�
ஒவ்ெவா� நா�ம் �ைஜ நைடெபற்ற�. இ�� நாளன்�
�ேசஷமான �ைஜ நிகழ்ந்த�. அதன் ெபா�ட�்ப் பல
ஊரக்ளி��ந்� மடத்ைதச ் ேசரந்்த அ�யாரக்ள்
வந்��ந்தனர.் ��ெநல்ேவ�ப் பக்கத்���ந்�
�ற்�க்கணக்கான �ர�க்க�ம் �த்�வான்க�ம்
வந்தாரக்ள். அவரக்ேளா� சம்பா�த்�க்
ெகாண்��ந்ேதன். 

��ெநல்ேவ��ல் ��வாவ��ைற மடத்�ச்
�ஷ்யரக்ள் பலர ் உண்�. அவரக்�ள்
�க�க்�யமானவரா�ய அம்பலவாண
க�ராயெரன்பவர� பரம்பைர�ல் �றந்தவரக்ளா�ய
க�ராச ெநல்ைலயப்பப் �ள்ைள, க�ராச ஈ�வர
�ரத்்�யா �ள்ைள என்� இரண்� கனவான்கள் உண்�.
இைளயவரா�ய க�ராச ஈ�வர �ரத்்�யா
�ள்ைளெயன்பவர ் அப்ேபா� �� �ைஜக்�
வந்��ந்தார.் �ந்தாமணிப் ப�ப்�க்� உத�யாக அவர்
�ட�் ஏட�்ப் �ர� எனக்�க் �ைடத்த�. பத்�ப் பாட�்
�ர��ம் �ைடக்கலாெமன்ற ேநாக்கத்தால், அவரிடம்
ேப�க் ெகாண்��ந்தேபா�, "�ந்தாமணிப் ப�ப்�க்�த்
தங்கள் �ர� உபேயாகமாக இ�ந்த�. இப்ேபா� பத்�ப்
பாடை்டப் ப�ப்�க்க உத்ேத�த்��க்�ேறன்.
ஸந்நிதானம் இ�ந்தால் எவ்வளேவா அ��லமாக



இ�க்�ம். �ர��ஷ்டவசத்தால் அவரக்ைள
இழந்��டே்டாம். உங்கைளப் ேபான்ற அன்பரக்ள்
ஆதர� எனக்� அ�கமாக ேவண்�ம். பைழய த�ழ்
�லாராய்ச�் �க�ம் �ரமத்ைதத் த��ற�. பத்�ப்
பாட�் ஏட�்ப் �ஸ்தகங்கள் இன்�ம் �ல �ைடத்தால்
நலமாக இ�க்�ம். ��ெநல்ேவ�க்� வந்� தங்கள் �ட�்
ஏ�கைளப் பாரக்்க எண்ணி��க்�ேறன். அதற்�
அ�ம� அளிப்பேதா� தங்கைளச ் ேசரந்்த மற்ற
�த்�வான்கள் �ட�்�ள்ள ஏ�கைள�ம் பாரப்்பதற்�
உத� ெசய்ய ேவண்�ம்" என்� ேகட�்க் ெகாண்ேடன்.
எந்தச ் சமயத்�ல் வந்தா�ம் உத� �ரிவதாக அவர்
வாக்களித்தார.் 

ஒ� கண்டனம் 

�� �ைஜ�ன் இ�� நாள் இர� மடத்�ல் ஒ� சைப
��ய�. ��ய தைலவரா�ய அம்பலவாண ேத�கர�
�ன்னிைல�ல் பலர ் �ப்�ரமணிய ேத�கர்
பரி�ரணமானதற்� இரங்��ம், ��ய தைலவைர
வாழ்த்��ம் தாம் இயற்�ய ெசய்�டக்ைளச ் ெசால்�ப்
ெபா�ள் ��னாரக்ள். நான் அப்ேபா� அங்ேக இல்ைல. 

ஆ�னத்� அ�யாரா�ய பழனிக் �மாரத்
தம்�ராெனன்பவர,் தாம் இயற்�ய இரங்கற் பாக்கைள
வா�த்� வந்தார.் அவற்�ள் ஒ� பாட�்ன் ப��யா�ய,
"��மணி �ப்�ரமணிய �லமணியா வ��ைறப்பாற்
ெகா�த்�க் ெகாண்ட ஒ� மணி �ந்தாமணிைய
�த�மணி" என்பதற்�ப் ெபா�ள் ெசால்�ம்ேபா�,
'�ந்தாமணிைய உத�மணி' என்ற ப��க்�, இந்த
மடத்�ல் த�ழ்க் கல்� கற்� இப்ேபா� �ம்பேகாணம்
காேல���க்�ம் சா�நாைதயர ்�வக �ந்தாமணிையப்
ப�ப்�ப்பதற்� ஊக்கமளித்�ப் �ர� �த�யன
ெகா�த்த மகாஸந்நிதானத்�ன் அ�ஞ் ெசயைல
நிைனத்�ம் ெசான்ேனன்' என்� ஒ� காரணம்
��னாராம். அப்ேபா� அந்தக் �டட்த்���ந்த ஒ�வர,்
"ைசவ மடமா�ய இந்த இடத்�ல் ைஜன ��க்�ச்
�றப்�த் த�வ� நியாயமன்�. 



சா�நாைதயர ் இந்த மடத்�ற்� ேவண்�யவராக
இ�ந்�ம் உமாப� �வாசாரியார ் 'ெபாய்ேய கட�்
நடத்�ய �ந்தாமணி என்� ெசால்���க்�ம் ைஜன
�ைல அச�்டட்� தவ�. அைத நாம் கண்�ப்பேதா�
அந்த �ல் பரவாமல் இ�க்�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ம்"
என்றாராம். அவர ் அய�ரி��ந்� வந்� மடத்�ற் �ல
காலம் தங்���ந்தவர.் எனக்�ம் பழக்கமானவேர. 

அைதக் ேகடட் தம்�ரான்க�ம் �ற�ம்
��க்�டட்னர.் அவரப்ால் அவரக்�க்�க் ேகாப�ம்
உண்டா�ற்�. அவைர உடேன எ�ரத்்�த் தக்க
நியாயங்கள் �� அடக்� �டட்ாரக்ள். என் நண்பரா�ய
��க்�ட�் இராம�ங்கத் தம்�ரான் அவர�்� �ல வைச
க�கைளப் பா�ப் பள்ளிக்�டப் �ள்ைளக�க்�ச்
ெசால்�க் ெகா�த்� அவர ் கா�ற் ப�ம்ப� ெசால்�க்
காடட்ச ்ெசய்தார.் 

இந்தச ் ெசய்�கைளக் ேகட�் நான்
வ�த்தமைடந்ேதன். என் அன்பரக்ள், "�ஷைண
ெசய்வேத தம் ெதா�லாகக் ெகாண்ட
ெபாறாைமக்காரரக்ள் �லர ் உல�ல் இ�க்�றாரக்ள்.
அவரக்�க்� ஏேத�ம் ஒ� �� காரணம் �ைடத்தா�ம்
ேபா�ம்; அைதப் பற்�க்ேகாடாக ைவத்�க் ெகாண்�
�ளம்����றாரக்ள். இதற்ெகல்லாம் வ�ந்�ப்
பயனில்ைல . உங்கள் உண்ைம ம�ப்ைப�ம்
உைழப்ைப�ம் ெதரிந்�ெகாண்டவரக்ள் அவரக்ள்
ெசயைலப் ெபா�டப்�த்தேவ மாடட்ாரக்ள்" என்�
��னாரக்ள். 

�� �ைஜ நிைறேவ�ய�. ெவளி�ரி��ந்�
வந்தவரக்ள் தங்கள் தங்கள் ஊ�க்�ச ் ெசன்றனர.் �
�ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய அன்�ச ் ெசயல்கைள
நிைனந்� நிைனந்� ெபா�� ேபாக்�ம் அளேவா� நான்
பத்�ப் பாட�் ஆராய்ச�்ைய ேமற்ெகாண்ேடன். 
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தி�ெந�ேவலி� ப�ரயாண� 
1888 -ஆம் வ�ஷ ஆரம்பத்�ேல �ப்�ரமணிய

ேத�கைர இழந்த வ�த்தம் ஆ�வதற்�ள் மற்ெறா�
ெபரிய நஷ்டம் ேநரந்்த�. என� நன்ைமையக் க��ய
மேகாபகாரிக�ள் �ப்�ரமணிய ேத�க�க்�
அ�த்தப�யாகச ் ெசால்லக்��ய � �யாகராச
ெசட�்யார ்�வபதமைடந்தார.் 

�யாகராச ெசட்�யார் �ரி� 

ெசட�்யாரிட��ந்� எனக்� அ�க்க� க�தம் வ�ம்.
அவர ்கண் பாரை்வ �ைறந்த� �தல், ேவ� யாேர�ம்
அவ�க்காக எ��வார.் அக்க�தங்களி��ந்�
ெசட�்யா�ைடய ேதகம் �க�ம் ெம�ந்� �டட்ெதன்�
ெதரிய வந்த�. ஆனால், அவ்வள� �ைர�ல் அவர்
வாழ்நாள் ���ெப�ெமன்� நான் எண்ண�ல்ைல. 

1888-ஆம் வ�ஷம் ஜனவரி மாதம் பத்ெதான்பதாம்
ேத� ெசட�்யார ் �வெப�மான் ��வ� நீழைல
அைடந்தாெரன்ற ெசய்� ம�நாேள எனக்�க் �ைடத்த�.
அவைரப் ேபாய்ப் பாராமற் ேபாேனாேமெயன்ற வ�த்தம்
என் மனத்�ல் உண்டா�ற்�. பத்�ப் பாட�்
ஆராய்ச�்�ன் ஆரம்பம் இவ்வா� இ�ந்த�ல் என் மனம்
��� �ழப்ப�ற்ற�. அதற்� ஏற்றப� இ�ந்த� அதன்
ஏட�்ச ்�வ��ன் நிைல�ம். 

ெசட�்யார� �ரி� வ�த்தேவ �ல ெசய்�டக்ள்
எ��ேனன், அவற்�ள், 

"ம�ெயன்�ந் த�ர்�ய� �ைனவளரக்்�ம்
�ல்கள்�க 

ம�ழ்ந்ேத ெமல்லப் 

ப�ெயன்�ஞ் �ைவெயா�கப் பாெடன்�
ெமனக்கன்�ற் 

பகர்ேவார் யாேர 



��ெயன்� ெமைனயகலச ் ெச�ந்�யாக
ராசென�ம் 

ேமன்ைம ேயாேன 

��ெயன்� ெமா�கரத்தா ன�ெயன்� மறவாத 

�ய்ைம ேயாேன" 

என்ப� ஒன்�. ெசட�்யாரிடம் ப�த்தவரக்�ம்
அவ�ைடய ெப�ைம ைய உணரந்்தவரக்�ம் �க
வ�ந்�னாரக்ள். பலர ் எனக்�க் க�தம் எ��த் தங்கள்
�யரத்ைதத் ெதரி�த்தனர.் ெசட�்யா�ைடய
மாணாக்க�ம் ேகாயம்�த்�ர ் காேலஜ் த�ழ்ப்
பண்�த�மான சபாப� �ள்ைள என்பவர ்பல பாடல்கள்
பா�னார.் அவற்�ள், 

"ெபாய்யைடயாத �ராமைலத் �யாக
�ரவலன்�ர் 

ெமய்யைட நாவலர் �ன்�� நாட்�
��ம்ெபமைரப் 

ைபயைட காக்�டந் ைதசச்ா� நாைதயன்
பக்க�ேல 

ைகயைட யாக்� யகன்றா னி�நல்ல காரியேம." 

என்ற பாட�்ல் அவர ்என்ைன�ம் ��ப்�த்��க்�றார.் 

(எமைர எம்மவரக்ைள. ைபயைடகா = ப�ைமையப்
ெபற்ற ேசாைல. ைகயைட = அைடக்கலம்.] 

�ப்�ரமணிய ேத�கர,் �யாகராச ெசட�்யார்
என்�ம் இ�வர ்�ரி�ம் என்ைன வ�த்�னா�ம், பத்�ப்
பாட�் ஆராய்ச�்ைய நி�த்தேவ இல்ைல. அந்தத்
�க்கத்ைத ஆராய்ச�்�னால் மறக்க எண்ணிேனன்.
இன்�ம் ஏட�்ப் �ர�கள் இ�ந்தால் நல்ல பாடம்
�ைடக்�ெமன்ற எண்ணம் உண்டா�ம். அசச்மயங்களில்
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் இ�ந்தால் ��ெநல்ேவ�ப்
பக்கத்���ந்� பல ஏட�்ச ் �வ�கைள வ��த்�க்



ெகா�ப்பாெரன்ற நிைன�ம் �டேவ வ�ம். நல்ல
ப��கைளக் கா�ம் ேபாெதல்லாம் �யாகராச
ெசட�்யார ்ேகடட்ால் அள�ல்லாத ம�ழ்ச�் ெகாள்வாேர
என்ற ஞாபகம் உண்டா�ம். 

�றப்பா� 

பத்�ப் பாட�்ல், �ஷயம் ெதரியாமல் ெபா�ள்
ெதரியாமல் ��� ெதரியாமல் மயங்�ய ேபாெதல்லாம்
இந்த ேவைலைய நி�த்��டலாெமன்ற ச�ப்�த்
ேதாற்�ம். ஆனால், அ�த்த கணேம ஓர ் அ�ைமயான
�ஷயம் ��தாகக் கண்ணிற் ப�ம்ேபா�, அத்தைகய
�ஷயங்கள் �லவாக இ�ந்தா�ம் அவற்�ற்காக
வாழ்நாள் ��வ�ம் உைழக்கலாேம என்ற எண்ணம்
உண்டா�ம். 

இந்த நிைல�ல் ��த்த�ல்லாதன�ம்
�ல�ல்லாதன�மா�ய �ர�கைள ைவத்�க்ெகாண்�
கஷ்டப்ப�வைத�ட இன்�ம் �ல நல்ல �ர�கைளத்
ேத�த் ெதா�த்� ஆராயலாெமன்ற க�த்�னால் அந்த
வ�ஷம் ேம மாதம் ��ெநல்ேவ�ைய ேநாக்�ப் �றப்பட
எண்ணிேனன். 

��வாவ��ைற ஆ�னத் தைலவரா�ய
அம்பலவாண ேத�கரிடம் ெசால்� �ைட
ெபற்�ெகாண்ேடன். அவர ் என்னிடம் �க்க அன்�
பாராட�் உடேன ��ெநல்ேவ��ல் ��வாவ��ைற
மடத்ைதச ் சாரந்்ததாக உள்ள ஈசான மடத்���ந்த �
சா�நாத தம்�ரா�க்�, நான் வந்தால்
ேவண்�யவற்ைறக் கவனித்� உத�ம்ப� உத்தர�
அ�ப்�னார.் என் வரைவக் ��த்�க் க�ராஜ ஈ�வர
�ரத்்�ப் �ள்ைளக்� �ன்� ேநரிற் ெசால்�யப� நான்
க�தம் எ��ேனன். 

ஒ� நல்ல நாளிற் �றப்பட�்த் ��ெநல்ேவ�க்�ச்
ெசன்� ஈசான மடத்�ல் ஜாைக ைவத்�க்ெகாண்ேடன்.
அங்��ந்த தம்�ரான் எனக்� ேவண்�யவற்ைறக்
கவனித்�க்ெகாண்டார.் �ற� க�ராஜ ஈ�வர �ரத்்�ப்



�ள்ைள�டம் ேபாேனன். அவ�ம் அவர ் தைமயனா�ம்
என் வரைவ எ�ரப்ாரத்்�க் ெகாண்��ந்தனர.்
அவரக்ேளா� �ல ேநரம் ேப�க் ெகாண்��ந்ேதன். ேவ�
�ல கனவான்க�ம் அப்ெபா�� உடனி�ந்தாரக்ள்.
��வாவ��ைற மடத்ைதப் பற்��ம், �ப்�ரமணிய
ேத�க�ைடய �ணங்கைளப் பற்��ம், �ள்ைளயவரக்ள்
�லைமையப் பற்��ம் த�ழ் �ல்கைளப் பற்��ம்
எங்கள் சம்பாஷைண நடந்த�. 

த�ழ்க் ேகா�ல் 

அ ந்த இரண்� சேகாதரரக்�ம் நல்ல
ெசல்வவான்கள். அவரக்ள் ெசல்வத்ைத அவரக்ள் �ணம்
அழ�ப�த்�ய�. �த்தவரா�ய க�ராஜ ெநல்ைலயப்ப
�ள்ைள�ன் �� ெதற்�ப் ��த் ெத��ல் உள்ள�.
அவ்�ட�்ன் �ன்�றத்�ம் �ன்�றத்�ம் வாய்க்கால்
உண்�. எப்ேபா�ம் ஜலம் ஓ�க்ெகாண்ேட��க்�ம்.
�ட�்க்�ப் �ன்�றத்�ல் ெபரிய ேதாடட்�ம் அ�ல் ஒ�
ெசௗகண்��ம் இ�ந்தன. அவர ் ெகாைட�ம்
ெசல்வாக்�ம் உைடயவர.் எப்ேபா�ம் அவைரப் பாரக்்கப்
பல �ர�க்க�ம் �த்�வான்க�ம் வ�வாரக்ள்,
�வபக்��ம் த�ழ��ம் ஒ�ங்ேக ெபா�ந்� �ளங்�ய
அந்தக் ��ம்பத்�ல் ��மகள் �லாசம் நன்றாகப்
ெபா�ந்���ந்த�. 

ெநல்ைலயப்பப் �ள்ைளயவரக்ள் தம் �ட�்ல் �ைஜ
மடத்ைத �கப் ெபரியதாகக் கட�் ைவத்��ந்தார.் ஒ�
�ல்வ ���த்ைத வளரத்்� அைதத் �னந்ேதா�ம்
��த்� வந்தார ்- 

ம�நாள் காைல�ல் அவ்�� சேகாதரரக்ள்
�ட�்�ம் உள்ள �வ�கைளப் பாரக்்கத் ெதாடங்�ேனன்.
ேமைல ���ல் உள்ள க�ராஜப் �ள்ைள ஈ�வர �ரத்்�
�ட�்ல் �ஸ்தக அைற இ�ந்த�. அ�தான் அவரக்ள்
பரம்பைர ��. �ஸ்தக அைறையத் �றந்�
காட�்னாரக்ள். பாரத்்த�டன் என் உடம்� ��ரத்்த�.
'த�ழ்ச ் சங்கத்�ல் �ன்� இப்ப�த்தான் �வ�கைள



ைவத்��ந்தாரக்ேளா?' என்� �ம்�தமைடந்ேதன்.
ஏட�்ச ் �வ�கைள அ�க்க�க்காக�ம் ஒ�ங்காக�ம்
ைவத்��ந்தாரக்ள். �வ�கைளக் கட�் ைவத்��ந்த
�ைறேய ��த்தமாக இ�ந்த�. ��� இல்ைல ; �ச�்
இல்ைல ; ஏ�கள் ஒன்ேறாெடான்� கலக்க�ல்ைல.
த�ழ்த் ெதய்வத்�ன் ேகா�ெலன்� ெசால்�ம்ப�
இ�ந்த� அவ்�டம். 

அங்ேக இ�ந்த ஏ�கைளச ் ேசா�த்�ப் பாரத்்ேதன்.
பல வைகயான �ல்கள் இ�ந்தன. அச�்டட்
�ஸ்தகங்களின் ஏட�்ப் �ர�கள் பல இ�ந்தன.
எல்லாவற்ைற�ம் உடேன பாரத்்��ட ேவண்�ெமன்ற
ஆைச �த�ல் எ�ந்த�. 

என� ஏக்கம் 

பத்�ப் பாட�்ப் �ர�கள் உள்ளனவா என்� �த�ல்
கவனிக்கலாேனன். ஒ� �வ� �ைடத்த�.
ெபா�நராற்�ப் பைட �தல் நான்� பாட�்க்கேள
உள்ள� அ�. அ��ம் �லம் தனிேய காணப்பட�ல்ைல .
'இவ்வள� �றப்�ள்ள இடத்�ேல�டப் பத்�ப் பாட�்க்
�ைடக்க�ல்ைலேய! ேவ� எங்ேக �ைடக்கப் ேபா�ற�!'
என்ற கவைல என்ைனப் பற்�க்ெகாண்ட�. 

"என்ன ேயாசைன ெசய்��ரக்ள்?" என்�
ெநல்ைலயப்பக் க�ராஜர ்ேகடட்ார.் 

"ஒன்�ம் இல்ைல. சங்கப் �லவ�ைடய
�டை்டப்ேபால �ளங்�ம் இவ்�டத்�ல் த�ழ்ச ்ெசல்வம்
��வ�ம் �ைடக்�ெமன்� �த�ல் எண்ணிேனன்.
நான் எைதத் ேத� வந்ேதேனா அ� �ற்�ம்
�ைடக்க�ல்ைலேய! த��லகத்�ல் இந்தத்
த�ழாலயத்ைதக் காட�்�ம் �றந்த இடம் எங்ேக
இ�க்கப் ேபா�ற�! இங்ேக அகப்படாத� ேவ� எங்ேக
அகப்படப் ேபா�ற�! சங்கத்�ச ்சான்ேறாரக்ள் இயற்�ய
�ல்கைளத் த��லகம் இப்ப� ஆதர�ன்�ப்
ேபாக்��டட்ேத!" என்� வ�த்தத்ேதா� ��ேனன். 



"இந்த �� ஒன்�தான் இப்ப� இ�க்�றெதன்�
நீங்கள் நிைனக்க ேவண்டாம். இங்ேக இன்�ம் �ல
��களில் பல வைகயான ஏட�்ச ் �வ�கள்
இ�க்�ன்றன. அங்ேக�ம் பாரக்்கலாம். � ைவ�ண்டம்
�த�ய ஊரக்ளில் பல க�ராயரக்ள் ��கள் உண்�.
ஆ�ரக்கணக்கான ஏ�கைள அவ்��களில் காணலாம்.
ஆைகயால், தாங்கள் ���ம் அைதரியம் அைடய
ேவண்டாம்" என்� க�ராஜர ்ெசான்னார.் அந்த இடத்�ல்
ேகா�ல் ெகாண்��ந்த த�ழ்த் ெதய்வேம எனக்�
அபயம் ெகா�ப்பதாக எண்ணிப் �ன்�ம் �வ�கைள
ஆராயலாேனன். 

ெகாங்�ேவள் மாக்கைத 

அப்ேபா�, 'ெகாங்�ேவள் மாக்கைத' என்ற
ேமற்�டை்ட�ைடய ஒ� பழஞ் �வ�ையக் கண்ேடன்.
அந்த �ல் இன்னெதன்� அப்ேபா� எனக்�த் ெதரியா�.
ஆனா�ம் அந்தப் ெபயைர இலக்கணக் ெகாத்�
உைர�னால் நான் அ�ந்��ந்ேதன்.
அந்�லா�ரியரா�ய � சா�நாத ேத�கர,் �லர ் நல்ல
�ல்கைளப் ப�யாமல் �ணாகப் ெபா��
ேபாக்�வாெரன்� ��ம் ஓரிடத்�ல், '��ைவக்
ேகாைவக்�ங் �ட�்க; மாணிக்கவாசகர ் அ�வாற்
�வேன என்ப� �ண்ணம். அன்��ம், அழ�ய
��ச�்ற்றம்பல �ைடயார ் அவர ் வாக்�ற்� அலந்�
இரந்� அ�ைமத் ��க்ைகயால் எ��னார.் 

அப்ெப�ைமைய ேநாக்கா� �ந்தாமணி,
�லப்ப�காரம், மணிேமகைல, சங்கப் பாட�்,
ெகாங்�ேவள் மாக்கைத �த�யவற்ேறா� ேசரத்்�
அசெ்சய்�டக்ேளா� ஒன்றாக்�வர;் பத்�ப் பாட�்,
எட�்த் ெதாைக, ப�ெனண் �ழ்க் கணக்�, இராமன்
கைத, நளன் கைத, அரிசச்ந்�ரன் கைத �த�ய
இலக்�யங்கைள�ம் ஒ� ெபா�ளாக எண்ணி வாணாள்
�ணாள் க�ப்பர'் என்� எ����க்�றார.் ைசவரா�ய
அவர ்ெவ�த்� ஒ�க்�ம் �ல்க�ள் ஒன்� ெகாங்�ேவள்
மாக்கைத ெயன்ப�, அப்ேபா� ஞாபகத்�க்� வந்த�.



'ெகாங்�ேவள் என்பவ�ைடய கைதயாக இ�க்கலாம்'
என்ெறண்ணி அந்தச ் �வ�ைய எ�த்�
ைவத்�க்ெகாண்ேடன். எட�்த் ெதாைக�ல் க��ம்
பரிபாட�ம் நீங்கலான மற்ற ஆ� �ல்கள் மாத்�ரம்
உள்ள �ர� ஒன்� அங்� இ�ந்த�. அைத�ம் ேவ� �ல
�ல்கைள�ம் க�ராஜ�ைடய அ�ம� ெபற்� எ�த்�
ைவத்�க்ெகாண்ேடன். இரண்� நாடக்ள், அவ்�ட�்ல்
உள்ள ஏட�்ப் �ர�கைளப் பாரப்்ப�ல் ெசன்றன. �ற�
ஒ� நாள் காைல�ல் அவரக்ள் என்ைன�ம்
உடனைழத்�க் ெகாண்� தங்கள் உற�னரக்ள்
��களி�ம், நண்பரக்ள் ��களி�ம் உள்ள ஏட�்ச்
�வ�கைளப் பாரக்்கலாெமன்� �றப்படட்ாரக்ள். 

�த�ல் அவரக்ள் பந்��ம் மகா �த்�வா�மா�ய
சா�வா��வர ஓ�வார ்�ட�்ற்�ச ்ெசன்� பாரத்்ேதாம்.
அப்பால் ேவ� �ல இடங்க�க்�ம் ெசன்� பாரத்்ேதாம்.
அவ்�டங்களில் பல �வ�க�ம் அச�்டட் �ல்க�ம்
இ�ந்தனேவயன்�ச ் சங்கச ் ெசய்�ளாக ஒன்�ம்
�ைடக்க�ல்ைல. 

தக�ர் யாத்�ைர 

�ற� ெதற்�ப் ��த் ெத��ல் இ�ந்த ��ஷ்ண
வாத்�யாெரன்பவர ் �ட�்ற்�ப் ேபாேனாம். அங்ேக
ெதால்காப்�ய உைரச ் �வ� ஒன்�ல்,
'நாங்�ேனரி���க்�ம் ஒ�வ�க்� என்னிட��ந்த
தக�ர ் யாத்�ைரப் �ர� ஒன்ைறக் ெகா�த்��ட�்,
இந்தப் �ர�ைய இரவலாக வாங்�க் ெகாண்ேடன்' என்�
எ����ந்த�. யாரிட��ந்� வாங்�ய� என்�
��ப்�ட�ல்ைல . ெதால்காப்�ய உைர�ல் 'தக�ர்
யாத்�ைர' என்ற ெபயர ் வ��ன்ற�. ஆதலால் அ�
பைழய �ெலன்� உணரந்்��ந்ேதன், அ�
நாங்�ேனரி�ேல உள்ளெதன்ற ெசய்�ையக் கண்ட�ம்
அதைன எப்ப�யாவ� கண்���க்கலாம் என்�
எண்ணி, "நாங்�ேனரி�ல் க�ராயரக்ள் ��கள்
இ�க்�ன்றனவா?" என்� உடனி�ந்த அன்பரக்ைளக்
ேகடே்டன். 



"இ�க்�ன்றன. ைவஷ்ணவரக்ேள அ�கமாைகயால்
ைவஷ்ணவ �ல்கள் �ைடக்�ம்" என்� அவரக்ள்
ெசான்னாரக்ள். இந்தப் �ர��ல் தக�ர ் யாத்�ைரச்
�வ�ைய அவ்�ரி�ள்ள ஒ�வரிடம் ெகா�த்��ப்பதாக
எ����க்�ற�. அங்ேக ெசன்� ேத�ப் பாரத்்தால்
�ைடக்�ேமா?" என்� �ன�ேனன். 

"�ைடக்கலாம். ஆனால் நிசச்யமாகச ் ெசால்ல
��யா�. இந்த மா�ரியான �ஸ்தகங்கைள இப்ேபா�
யார ் ப�க்�றாரக்ள்? நீங்கள் ேத�ம் பத்�ப் பாடே்ட
��வ�ம் �ைடக்க�ல்ைலேய. இ�ேபால அந்த ��ம்
�ைடக்காமல் ேபானா�ம் ேபாகலாம். இந்தத்
ெதால்காப்�யப் �ர� இங்ேக இ�ப்ப� ேபால இதற்�ப்
பரிவரத்்தைனயாக அ�ப்�ய தக�ர ்யாத்�ைர அங்ேக
இ�க்க�ம் நியாயம் உண்�." 

"�ைடத்தால் நல்ல�" என்ேறன் நான். ஆனால்
�ற்காலத்�ல் நாங்�ேனரி�ல் நான்� �ைற ஏ�
ேத�யேபா� தக�ர ் யாத்�ைர �ைடக்கேவ�ல்ைல.
பைழய �ல்கள் பல, இந்த உலகத்ைத �ட�் யாத்�ைர
ெசய்��டட்ைதப்ேபால அந்த அ�ைமயான ��ம்
ேபாய்�டட்� என்�தான் நிைனக்�ேறன். 
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ப��� பா��� ந�ல ப�ரதிக� 
ேவ� ��கள் 

பல ��களில் ேத��ம் வந்த காரியம்
ைக�டாமற்ேபாகேவ நான் உள்ளம் தளரந்்�, "இன்�ம்
ேதடக்��ய இடம் இ�க்�றதா?" என்� க�ராச
ெநல்ைலயப்பப் �ள்ைளையக் ேகடே்டன். 

"உங்க�க்� ேவண்�ய �வ�
�ைடக்க�ல்ைலெயன்ற �ைறையப் ேபாக்க �
ெநல்ைலயப்பேர அ�ள் �ரிய ேவண்�ம். ஒன்�ம்
ேதாற்ற�ல்ைல. இன்�ம் ஒ� �� இ�க்�ற�. அங்ேக



�ைடக்கா�டட்ால் �ற� இந்த ஊரில் ேவ� எங்�ம்
இல்ைலெயன்ேற நிசச்யம் ெசய்� �டலாம்." 

��ப்பாற்கடனாதன் க�ராயர் 

"அ� யார ் ��?" என்� ஆவேலா� ேகடே்டன்.
"எங்கள் �ன்ேனாரா�ய அம்பலவாண க�ராய�ைடய
மாணாக்கரக்�ள் �றந்தவராகத் '��ப்பாற்கடனாதன்
க�ராய'ெரன்� ஒ�வர ் இங்ேக வண்ணாரே்படை்ட�ல்
இ�ந்தார.் அவர ் மகா �த்�வான். அவர ் �ட�்ல் பல
ஏட�்ச ்�வ�கள் உண்�. ேபாய்ப் பாரக்்கலாம். இப்ேபா�
அவ�ைடய ேபரர ் அேத ெபயேரா� இ�க்�றார"்
என்றார.் 

"இப்ேபாேத �றப்படலாேம" என்� நான்
�ரிதப்ப�த்�ேனன். 

"வா�ங்கள், ேபாகலாம்" என்� ெசால்� அவ்�டை்ட
ேநாக்� என்ைன அைழத்�ச ்ெசன்றார.் நாங்கள் ேபாய்ச்
ேசரந்்த�டன் அவ்�ட�்��ந்த ��ப்பாற்கடனாதன்
க�ராயர ்�க�ம் �ரியமாக வரேவற்றார.் அவர ்�றந்த
�ணசா�யாகத் ேதாற்�னார.் க�ராஜ ெநல்ைலயப்பப்
�ள்ைள �த�ல் அவைர �க�ம் பாராட�்�ட�் என்ைன
அ��கப்ப�த்�, பத்�ப் பாட�் �த�ய சங்க
�ல்கைளத் ேத�ப் பாரக்்�ம் ெபா�ட�் நான்
வந்��ப்பைதத் ெதரி�த்தார.் உடேன அவர,் "அப்ப�யா,
�ன்னேம ெதரியாமற் ேபா�ற்ேற. ேநற்�த்தான்
இவ்�டம் ஸப் ஜடஜ்் கனகசைப �த�யாரவரக்ள் தம்
நண்பர ் ஒ�வ�க்காக எட�்த் ெதாைக, பத்�ப் பாட�்,
ப�ெனண் �ழ்க் கணக்� இம்�ன்ைற�ம்
வாங்�ய�ப்�னார.் இைவ �க�ம் ��த்தமான
�ர�கள். இவரக்ள் �ன்னேம வந்��ந்தால்
ெகா�த்��ப்ேபன்" என்� ெசான்னார.் �ல
�னங்க�க்� �ன்� வராமற் ேபாேனாேம என்ற
வ�த்தம் அப்ேபா� எனக்� உண்டா�ற்�. ஆனா�ம்
இந்த �ன்��ள்ள �ட�்ல் ேவ� நல்ல �ல்க�ம்
இ�க்கலாெமன்� எண்ணி அந்த �ட�்�ள்ள மற்ற



ஏ�கைளப் பாரக்்கலாமாெவன்� ேகடே்டன். அப்ேபா�
இர� 8 மணியானைமயால் ம�நாள் காைல�ல் வந்�
பாரக்்கலாெமன்� ��ப்பாற்கடனாதன் க�ராயர்
ெசான்னார.் அப்ப�ேய ம�நாள் ெநல்ைலயப்பக்
க�ராய�ம் நா�ம் அங்ேக ேபாேனாம். ��ெநல்ேவ�
�ந்� காேல�ல் அப்ேபா� த�ழா�ரியராக இ�ந்த
அனந்த ��ஷ்ண க�ராயெரன்பவ�ம் எங்க�டன்
வந்தார.் தம் �ட�்�ள்ள �த்தகங்கைளெயல்லாம்
நாங்கள் பாரக்்�ம்ப� ��ப்பாற்கடனாதன் க�ராயர்
எ�த்� ைவத்தார.் ஏறக்�ைறய 500 �வ�கள்
இ�க்கலாம். �க்கால் வா� ஏ�கள் அவ�ைடய
பாடட்னார ் எ��யைவ. அவற்ைற நாங்கள் �வ�ம்
ப�த்�க்ெகாண்� தனித்தனிேய பாரக்்க ஆரம்�த்ேதாம்.
ெபரிய �வ�ெயான்ைற அனந்த ��ஷ்ண க�ராயர்
எ�த்�ப் பாரத்்தார.் நான் ஒன்ைற எ�த்ேதன். 

அந்தச ் �வ��ன் தைலப்� என்னெவன்� அனந்த
��ஷ்ண க�ராயைர நான் ேகடட்ேபா� அவர,்
'����காற்�ப்பைட' என்றார.் எனக்�ச ் ���
ஆ�த�ண்டா�ற்�. ம�ப� �ல ஏ�கைளத் தள்ளிப்
பாரத்்�, 'ெபா�நராற்�ப்பைட' என்� ெசான்னார.்
இ�ேவ பத்�ப் பாடட்ாக இ�க்கலாெமன்�
பரேம�வர�ைடய க�ைணைய நிைனந்� நிைனந்�
உ��ேனன். என் கண்�க்� ஒன்�ம் ெதரிய�ல்ைல.
க�ராயைரேய அந்த ஏடை்ட ஒவ்ெவான்றாகப் பாரக்்கச்
ெசான்ேனன். பத்�ப் பாட�் ��வ�ம் ஒன்றன்�ன்
ஒன்றாக உைர�டன் வரிைசயாக இ�ந்த�. �க�ம்
பழைமயான ஏ�. எனக்ேக அளவற்ற ம�ழ்ச�்�ம்
�ரைம�ம் உண்டா�ன. 

�வ��ன் இ���ல், "� ைவ�ண்டத்���க்�ம்
க�ராயரிடத்ேத ெதால்காப்�ய ஏடை்டக் ெகா�த்�க்
ெகால்ல மாண்� வாங்� வந்ேதன்" என்� எ����ந்த�.
கணக்�ப் பாரத்்த�ல் அ� 150 வ�ஷங்க�க்�
�ற்படட்ெதன்�ம், ஏ� எ��ய காலம் அதற்�ம் 200
வ�ஷங்க�க்� �ன்� இ�க்கலாெமன்�ம் ேதான்�ன.
அப்பால் நிதானித்�க்ெகாண்� மற்ற ஏ�கைளப்



பாரத்்த�ல் �ந்தாமணி�ம், ெகாங்�ேவள் மாக்கைத�ம்,
�ல �ரபந்தங்க�ம் இ�ந்தன. ெகாங்�ேவள் மாக்கைத
�ன்ேன ��ய �ர�ையப் பாரத்்� எ��ய�. அ�ல்
�த��ல்ைல ; இ����ல்ைல . அப்ேபா� 12
மணியா�ற்�. ெசாந்தக்காரரிட��ந்� அந்தப்
�ர�கைள ெயல்லாம் �க்க நன்�ய��டன் ெபற்�க்
ெகாண்� ஜாைகக்� வந்� ேசரந்்ேதன். பத்�ப் பாட�்
��வ��ள்ள �ர� �ைடத்த�ல் என் மனம் �க்க
இன்பமைடந்த� - 

இராமன் கைத �த�யன 

��ப்பாற்கடனாதன் க�ராயர ் �ட�் ஏட�்ப்
�ர���ம் பத்�ப் பாட�்ன் �லம் தனிேய இல்லாத�
கண்�, ��ெநல்ேவ��ல் இன்�ம் பாரக்்க ேவண்�ய
இடங்கள் இ�ந்தால் பாரக்்கலாெமன்� என்
நண்பரக்ளிடம் ெசான்ேனன். பைழய காலத்�ல் ெபரிய
உத்�ேயாகத்���ந்த சம்�ர�, ��ப்பாற்கடனாத
�ள்ைள ெயன்பவர ்�ட�்ல் பல ஏ�கள் உள்ளனெவன்�
அவரக்ள் ெசால்ல, அங்ேக ேபாய்ப் பாரத்்ேதன்,
அைவெயல்லாம் �ற்காலத்� �ல்களாகேவ இ�ந்தன.
�லவரக்ள் பழங் காலத்�த் த�ழ்ச ் ெசல்வத்ைத
நன்றாகப் பா�காத்� வந்தாரக்ள். 

�ர�க்கள் தாங்கள் ப�த்� இன்��வதற்� ஏற்ற
�ல்கைள மாத்�ரம் ேச�த்� ைவத்�க் ெகாண்டாரக்ள்
ேபா�ம். அங்ேக கண்ட �ஸ்தகங்களில் கம்ப
ராமாயணத்�ன் தைலப்�ல் 'இராமன் கைத' ெயன்�ம்,
அரிசச்ந்�ர �ராணத்�ன் தைலப்�ல் 'அரிசச்ந்�ரன்
கைத' ெயன்�ம், ைநடதத்�ன் ேமல் 'நளன் கைத'
ெயன்�ம் எ����ந்தன. இப்ப�ேய ேவ�
�ற்ெபயரக்ளி�ம் இ�க்கக் கண்ேடன். அப்ேபா�,
இலக்கணக் ெகாத்� ஆ�ரியர ் சா�நாத ேத�கர்
இராமன் கைத, அரிசச்ந்�ரன் கைத, நளன் கைதெயன்�
�ற்ெபயரக்ைளக் ��ப்��தல் என் ஞாபகத்�க்�
வரேவ, ெதன்பாண்� நாட�்ல் அவ்வா� வழங்�ம்
வழக்கம் இ�ந்தெதன்பைத அ�ந்�ெகாண்ேடன். 



ம�ேல�ம் ெப�மாள் �ள்ைள 

அ த்ேத�கர ் �கச ் �றப்�த்�ப் பாராட�்��க்�ம்
அவர ் ஆ�ரியரா�ய ம�ேல�ம் ெப�மாள் �ள்ைள
ெயன்�ம் �த்�வா�ைடய ஞாபகம் அப்ேபா� எ�ந்த�.
�ற�யா�ய சா�நாத ேத�கேர, 

"��ெநல்ேவ� ெய�ஞ்�வ �ரத்தன் தாண்டப் 

�ரத்்� தந்தெசந் த�ழ்க்கடல், வாழ்ம� 

ேல�ம் ெப�மாள் ம�ப�" 

என்� �கழ்�றார.் அந்த �த்�வான் கல்லாடத்�க்�
உைர எ��யவர.் சங்க �ல்க�ம் நச�்னாரக்்�னியர்
உைர �த�யன�ம் த�ழ்நாட�்ல் வழங்காத காலத்�ல்
கல்லாட�ம், ம�ேல�ம் ெப�மாள் �ள்ைள உைர�ம்
�க�ம் ம�ப்�ப் ெபற்��ந்தன. அப்�லவர ் ெப�மான்
��ெநல்ேவ��ல் வ�த்தவராதலால், அவர ் �ட�்ல்
ஏ�கள் இ�ந்தால் கவனிக்க ேவண்�ெமன்� எனக்�
ஆைச உண்டா�ற்�. 

"ம�ேல�ம் ெப�மாள் �ள்ைள�ன் சந்த�யார்
யாேர�ம் இங்ேக இ�க்�றாரக்ேளா?" என்�
ெநல்ைலயப்பக் க�ராயைரக் ேகடே்டன். 

*அவர ் பரம்பைர�ல் ம�ேல�ம் ெப�மாள்
�ள்ைளெயன்ேற ஒ�வர ் இ�க்�றார.் அவர ் ெபரிய
ெலௗ�கர.் த�ழ் சம்பந்தமான �யற்��ல் அவர்
ஈ�பட�ல்ைல . ஆனா�ம் உங்க�க்�க் காட�்�ேறன்"
என்� ��, உடேன அவ�க்�ச ்ெசால்�ய�ப்�னார.் 

அவர ்வந்தார.் ெநல்ைலயப்பக் க�ராசர,் அவ�க்�
என்ைனப் பழக்கம் ெசய்�த்�, “இவரக்ள் ஏ� பாரக்்க
வந்��க்�றாரக்ள். நீங்கள் ெபரிய �த்�வான்கள்
பரம்பைரயானைமயால் உங்கள் �ட�்�ம் பாரக்்க
��ம்��றாரக்ள்" என்றார.் அவர ் “நான் ெபரிய
�த்�வான் பரம்பைரையச ் ேசரந்்தவன் என்பைத
ஒப்�க்ெகாள்�ேறன். என் தகப்பனார ் வைர�ல் அந்தப்



ப�ப்� இ�ந்� வந்த�. எனக்� இலக்கண இலக்�யப்
ப�ற்�ைய அவர ் ெசய்�க்காைமயால் இங்��ஷ்
ப�த்ேதன். இப்ேபா� நான் நல்ல வக்�ல் �மாஸ்தாவாக
இ�க்�ேறன். சடட்த்�ல் பழக்கம் உண்�. என் �ட�்ல்
சடட் �ஸ்தகங்கள் நிைறய இ�க்�ன்றன. பைழய
ஏ�கள் எங்கள் �ட�்ல் இடத்ைத அைடத்�க்ெகாண்�
இ�ப்பேதன் என்ெறண்ணிக் ேகடட்வரக்�க்ெகல்லாம்
ெகா�த்��டே்டன். இப்ேபா� ஒன்��ட இல்ைல. இேதா
ைக���க்�ற கட�், நம்பரக்் கட�்" என்� ெசான்னார.் 

"அப்ப�ச ் ெசால்ல ேவண்டாம்; ஒன்� இரண்டாவ�
இ�க்கலாம். ேத�ப் பா�ங்கள்" என்� நான்
ெசான்ேனன். 

"நான்தான் �டை்டச ்�த்தமாக ைவத்��க்�ேறேன.
எனக்�த் ெதரியாமல் எங்ேக ஒளிந்� ெகாண்��க்�ம்.
எங்கள் �ட�்ற்� வரேவண்டாெமன்� ெசால்ல�ல்ைல.
வா�ங்கள்; இ�ங்கள். தாம்�லம் த��ேறன். ஆனால் ஏ�
என்ற ேபச�் மாத்�ரம் எ�க்கா�ரக்ள். என்னிடம்
இ�ந்தால் அல்லவா உங்க�க்�க் ெகா�ப்ேபன்" என்�
ெசால்��டட்ார.் நான் ம�ப��ம் ஏேதா ெசால்ல
வாெய�த்தேபா�, "எனக்� ேவைல இ�க்�ற�; �ைட
ெகா�ங்கள், ேபாய் வ��ேறன்" என்� ெசால்�ச ்ெசன்�
�டட்ார.் 

"கல்லாடத்�க்� உைர எ��ய ம�ேல�ம்
ெப�மாள் �ள்ைள எங்ேக? அவா பரம்பைர�னரா�ய
இந்த ம�ேல�ம் ெப�மாள் எங்ேக? இந்த வம்சம்
இப்ப�யா ஆகேவண்�ம்!" என்� நான் வ�ந்�ேனன். 

ெநல்ைலயப்பக் க�ராயர் உதவ 

�ன் இரண்� நாடக்ள் ��ெநல்ேவ��ல் இ�ந்�
�ல ��கைளப் பாரத்்��ட�் ெநல்ைலயப்பக் க�ராயர்
அவர ் தம்� �த�யவரக்ளிடம் �ைட ெபற்�க்
�ம்பேகாணத்�க்�ப் �றப்படே்டன். அப்ேபா� எனக்�ப்
பல வைக�ல் உத� ெசய்த ெநல்ைலயப்பக்
க�ராய�ைடய அன்� என் உள்ளத்�ல் நிரம்���ந்த�.



அவ�க்� நான் என்ன ைகம்மா� ெசய்ேவன்!
�றப்ப�ைக�ல், 

"சங்கத் த�ைழத் தளர�்ன்� யான் ெபறேவ 

அங்கங் �டன்வந் தளித்�ட்ேடான் - ெபாங்��கழ் 

இன்ேபா� �சன� ெயண்�ெநல்ைல
யப்பைனப்ேபால் 

அன்ேபா �த� ெசய்வா ரார்" 

என்ற ெவண்பாைவ அவரிடம் ெசான்ேனன். 

�ட்�ம் அ��ப்� 

�ம்பேகாணம் வந்த �ன் என் �ரயாண �வரத்ைத
அம்பலவாண ேத�க�க்�த் ெதரி�த்ேதன். �ற�
வண்ணாரே்படை்டப் �ர�ேயா� ேவ� �ர�கைள�ம்
ைவத்�க்ெகாண்� ஆராயத் ெதாடங்�ேனன். அந்தப்
�ர���ம் உைர�ல் �ல ப��கள் �ைறந்��ந்தன.
��ெநல்ேவ�க்�ப் ேபா��ந்தேபா�, ஆழ்வார்
��நகரி�ல் பல �த்�வான்கள் ��கள் உண்ெடன்�
ெசான்னாரக்ேள. அங்ேக ேபாய்ப் பாரக்்கலாெமன்ற
சபலம் அப்ேபா� உண்டா�ற்�. ஆவணிய�டட்த்ைதச்
சாரந்்� �ல நாடக்ள் காேல�ல் ���ைற இ�ந்த�.
அசச்மயம் ேபாகலாெமன்� நிசச்�த்� என் வரைவ
அந்தப் �ரேதசத்���ந்த �ல நண்பரக்�க்�ம்,
ஜவந்��ரத்�ல் ��வாவ��ைற மடம் ெபரிய
கா�பாறாக இ�ந்த பன்னி�ைகத் தம்�ரா�க்�ம்,
அந்தப் பக்கத்�ல் பள்ளிக்�ட இன்ஸ்ெபக்டராக இ�ந்த
�வராம ஐய�க்�ம் க�தங்கள் எ��ேனன். 

கனகசைப �த�யார் 

��ெநல்ேவ��ல் அக்காலத்�ல் சப்-ஜடஜ்ாக
இ�ந்த கனகசைப �த�யாெரன்பவர,் நான் �வக
�ந்தாமணிைய ெவளிப்ப�த்�ய காலத்�ல் எனக்�ப்
பழக்கமானார;் உத��ம் ெசய்தார;் அப்ேபா�



தஞ்சா�ரில் இ�ந்தார.் த��ல் அன்�ம் நல்ல �ண�ம்
உைடயவர.் 

அவர ் ��ெநல்ேவ�க்�ச ் ெசன்ற �ற� எனக்�,
'நான் இவ்��க்� வந் ��க்�ேறன். இந்தப் பக்கங்களில்
த�ழ் �த்�வான்கள் இடங்கள் பல இ�க்�ன்றன.
அங்ேக ஏட�்ச ் �வ�கள் �ைடக்�ம்.உங்கள்
ஆராய்ச�்க்� அைவ ேவண்�மானால் என்னாலான
உபகாரம் ெசய்ேவன்' என்� எ��யேதா� அங்��ந்�
வந்த ஒ� கனவானிட�ம் ெசால்�ய�ப்�னார.் நான்
�த�ல் ��ெநல்ேவ�க்�ச ் ெசன்ற ேபா� அவர்
ெவளி��க்�ப் ேபா��ந்தைமயால் அவைரப்
பாரக்்க�ல்ைல. ஆதலால், இரண்டா �ைற �றப்பட
எண்ணியேபா� என் வரைவப் பற்� அவ�க்�ம் ஒ�
க�தம் எ��ேனன். 

என் க�தங்கைளப் ெபற்ற நண்பரக்ள் யாவ�ம்
ம�ழ்ச�்ேயா� �ைட எ��னர.் கனகசைப �த�யார்
மாத்�ரம் எ�த�ல்ைல . அவர ் ெவளி��க்�ப்
ேபா��ப்பாெரன்�ம், ேபாய்ப் பாரத்்�க்
ெகாள்ளலாெமன்�ம் எண்ணிேனன். 

ஆவணிய�டட் ���ைற ெதாடங்�ய�டன்
�ம்பேகாணத்���ந்� �றப்பட�் ம�நாள் காைல�ல்
��ெநல்ேவ� ேபாய்ச ் ேசரந்்ேதன். �த�ல் கனகசைப
�த�யாைரப் பாரத்்ேதன். ஆனால், நான் எ�ரப்ாரத்்தப�
இராமல் அவர,் "நான் ேவெறா�வ�க்� ஏ� ேத�க்
ெகா�க்�ம் �ஷயத்�ல் சகாயம் ெசய்வதாகச்
ெசால்��டே்டன். அதனால் தங்க�க்� இவ்�ஷயத்�ல்
இப்ேபா� ஒன்�ம் ெசய்ய ��ய�ல்ைலேய ெயன்�
வ�த்தமைட�ேறன்" என்� ெசால்��டட்ார ்      

ஆழ்வார் ��நகரி 

அப்பால் ைகலாச�ரத்�ல் வக்�லாக இ�ந்த என்
நண்பர ் �மான் ஏ.��ஷ்ணசா� ஐயரவரக்ைளப்
பாரத்்� நான் வந்த காரியத்ைதத் ெதரி�த்ேதன். அவர,்
"நீங்கள் ஒன்�ம் கவைலப்பட ேவண்டாம்" என்�



அபயமளித்தார.் �ற� � ைவ�ண்டம் வக்�ல்
ஈ.�ப்ைபயா �த�யாரவரக்�க்� ஒ� க�தம்
ெகா�த்தார.் அைத வாங்�க் ெகாண்� � ைவ�ண்டம்
ெசன்ேறன். �த�யாரவரக்ள் �க்க அன்�டன் ஆழ்வார்
��நகரிக்� அைழத்�ச ் ெசன்றாரக்ள். ேபா�ம்ேபா�
ெவள்�ரில் �ல க�ராயரக்ள் ��களில் உள்ள
ஏ�கைளப் பாரத்்ேதன். பத்�ப் பாட�் அகப்பட�ல்ைல.
ஆழ்வார ்��நகரி�ல் என் நண்பரக்ைள�ம் பாரத்்ேதன்.
அவரக்ள் யாவ�ம் �யன்� க�ராயரக்ள் ��களி�ள்ள
ஏ�கைள ெயல்லாம் நான் பாரக்்�ம்ப�யான நிைல�ல்
ெசய்�த்��ந்தாரக்ள். �த�ல் லட�்மண க�ராயர்
என்பவர ் �ட�்ற்�ப் ேபாேனன். அவர ் �றந்த
�த்�வானா�ய �ராத �ைன �ரத்்த ��ேமனி
க�ராயெரன்பவ�ைடய பரம்பைர�னர.் அவர ் �ட�்ல்
ஆ�ரக்கணக்கான �வ�கள் இ�ந்தன. �ன்� நாடக்ள்
இ�ந்� ேத��ம் நான் ேத� வந்த பத்�ப் பாட�் மட�்ம்
�ைடக்க�ல்ைல . �ற� பல க�ராயரக்ள் ��களில்
ேத�ேனன். ஒ� �ட�்�ம் அ� �ைடக்க�ல்ைல .
அதனால் என் மனம் �க்க ேசாரை்வயைடந்த�.
அப்ேபா� லட�்மண க�ராயர ் என் நிைலைமையக்
கண்�, "ஒ� �ஷயம் மறந்��டே்டன். இங்ேக என்
மாமனார ் இ�க்�றார.் என் ேவைலக்காரன் என்
�ட�்��ந்த �ல �வ�கைள அவரிடம்
ெகா�த்��டட்ான். அவரிடம் நீங்கள் ேத�ம் �த்தகம்
இ�க்�றதா? என்� பாரக்்கலாம்" என்றார.்
எங்ஙனமாவ� �யன்� �ைடக்�ம்ப� ெசய்ய
ேவண்�ெமன்� அவைரக் ேகட�்க் ெகாண்ேடன்.
அசச்மயம் ஒ� நாள் இர� ஆலயத்�ல் �ேசஷமாதலால்
நான் இ�ந்த �� வ�ேய ெப�மா�ம்
சடேகாபாழ்வா�ம் எ�ந்த�ளினாரக்ள். அப்ேபா�
நம்மாழ்வார ் ��க்ேகாலத்ைதத் தரி�த்� நான் வந்த
காரியத்ைத நிைறேவற்��க்க ேவண்�ெமன்� �க�ம்
�ராரத்்�த்�க் ெகாண்ேடன். �ற� என் நண்பரக்�டன்
நான் ஆகாரம் ெசய்�ெகாண்ட �ட�்த் �ண்ைண�ல்
உடக்ாரந்்ேதன். நிலா ஒளி நன்றாக ��ய�. அப்ேபா�
லட�்மண க�ராயர ்�க�ம் ேவகமாக நாங்கள் இ�ந்த



இடம் வந்�, "இந்தப் �ஸ்தகத்ைதப் பா�ங்கள். இந்த
ஒன்�தான் என் மாமனாரிடம் உள்ள�. பாரத்்��ட�்த்
��ப்�ய�ப்���வதாக வாங்� வந்��க்�ேறன்"
என்� ஒ� �வ�ைய என்னிடம் ெகா�த்தார.் எனக்��ந்த
ஆவ�னா�ம் ேவகத்�னா�ம் நிலா ெவளிசச்த்�ேலேய
அைதப் �ரித்�ப் பாரத்்ேதன். சடெ்டன்� * '�ல்ைலப்
பாட�்' என்ற ெபயர ் என் கண்ணிற் படட்�. அப்ேபா�
எனக்� உண்டான சந்ேதாஷத்�ற்� எல்ைல�ல்ைல. �க
�ைரவாக �த���ந்� ��ப்�த் ��ப்�த் பாரத்்ேதன்.
����காற்�ப்பைட �தல் ஏ� பாட�்க்கள்
வரிைசயாக இ�ந்தன. ஆழ்வாைரப் �ராரத்்�த்த�
�ண்ேபாக�ல்ைலெயன்� பக்கத்�ல் இ�ந்தவரக்ளிடம்
ெசான்ேனன். அன்�ர� ��வ�ம் சந்ேதாஷத்தால்
�க்கம் வர�ல்ைல . ம�நாள் அந்த ஏட�்ப் �ர�ைய�ம்,
ஐங்����, ப�ற்�ப்பத்�, �றப்ெபா�ள்
ெவண்பாமாைல இவற்�ன் �ர�கைள�ம் லட�்மண
க�ராயரிடம் வாங்�க்ெகாண்� நண்பரக்ளிடம்
�ைடெபற்�த் ��ெநல்ேவ� வந்� அங்ேக பாரக்்க
ேவண்�யவரக்ைளப் பாரத்்��ட�்க் �ம்பேகாணம்
வந்� ேசரந்்ேதன். 
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ந�ல ச�ன� 
ெவள்�ரக்் க�ராயர் �� 

ஆ ழ்வார ் ��நகரிப் �ரயாணத்�ல்
ெவள்�ெரன்�ம் ஊரில் �கழ்ெபற்ற க�ராயர்
�ெடான்�ல் ஏ� ேத�யேபா�, ஒ� கம்ப ராமாயணப்
�ர��ல் 'இராமாவதாரம்' என்ற ெபயர ் எ�தப்
ெபற்��ந்தைதக் கண்ேடன். 

"நைட� னின்�யர் நாயகன் ேறற்றத்�ன் 

இைடநி கழ்ந்த இராமாவ தாரப் ேபரத்் 

ெதாைடநி ரம்�ய ேதாம� மாக்கைத" 



என்�ம் கம்ப ராமாயணச ் ெசய்�ளில் அந்�ற்
ெபயர ்இராமாவதாரெமன்ேற �றப்பட�்ள்ள�. ஆத�ன்
அதன் இயல்பான ெபயர ் இராமாவதாரெமன்பதாக
இ�க்கலாெமன்� ேதாற்�ய�. �ற்காலத்�ல்
'�றத்�ரட�்' என்�ம் �ைல ஆராய்ந்தேபா� அ�ல் கம்ப
ராமாயணச ் ெசய்�டக்ளின் �ழ் இராமாவதாரெமன்ற
ெபயேர எ�தப் ெபற்��த்தைலக் கண்ட �ற� அந்தக்
க�த்� உ��யா�ற்�. 

��ச�்ற்றம்பலக் ேகாைவயாரின் உைரயா�ரியர்
இன்னாெரன்� அக்காலத்�ல் ெதரிய�ல்ைல.
நச�்னாரக்் �னிய�ைரெயன்ேற பலர ்அதைனக் க��
வந்தனர.் நா�ம் அப்ப�ேய எண்ணிேனன். �வக
�ந்தாமணி�ன் �தற் ப�ப்�ல் நச�்னாரக்்�னியர்
வரலா� எ��யேபா� அவர ்உைர இயற்�ய �ல்களில்
��க்ேகாைவயாைர�ம் ேசரத்்��ந்ேதன். ெவள்�ரக்்
க�ராயர ் �ட�்ற் கண்ட அந்�ற் �வ� ஒன்�ன்ேமல்,
அவ்�ைர ேபரா�ரிய�ைடயெதன்ற ��ப்� இ�ந்த�.
நச�்னாரக்்�னியர ் ேகாைவயா�க்� உைர
எ��னாெரன்ற க�த்ைத உடேன மாற்�க் ெகாண்ேடன்.
�ரேயாக �ேவக உைர�னா�ம் இக்க�த்� வ��ற்ற�.
நான் ெசன்��ந்த காலத்�ல் அவ்�ட�்த் தைலவரா�ய
க�ராயர ் ேநாய்வாய்ப் பட�்�ந்தைமயால் நான் ஒ�
�ஸ்தக�ம் எ�த்�க்ெகாள்ளாமல் �ம்பேகாணம் வந்�
ேசரந்்ேதன். 

�ைடத்த �ர�கைளெயல்லாம் ைவத்�க்ெகாண்�
பத்�ப் பாடை்ட ஆராயத் ெதாடங்�ேனன். �லவற்�ல்
பத்�ப் பாட�்க்க�ம் இல்ைல. �லவற்�ல்
இைட�ைடேய �ல ப��கள் இல்ைல . �லவற்�ல்
�ைழகள் ம�ந்��ந்தன. ஒன்�ேல�ம் தனிேய �லம்
இல்ைல . ��த்தமான �ர� எங்ேக �ைடக்�ெமன்ற
கவைல�ல் �ழ்���ந்ேதன். 

�ரபாண்�யக் க�ராயர் �ர� 



எ ப்ெபா��ம்ேபால் ஒ� �ைற
��வாவ��ைறக்�ச ் ெசன்��ந்தேபா� ஆ�னத்
தைலவரா�ய அம்பலவாண ேத�கரிடம் பத்�ப்
பாட�்க்காக நான் ெசய்த யாத்�ைரகைளப் பற்�
�ரிவாகச ் ெசால்��ட�், "இவ்வள� �ரமப்பட�்ம்
�ற்�ம் உள்ள ��த்தமான �ர� �ைடக்க�ல்ைல .
ஆ�னத்ைதச ் சாரந்்த இடங்களில் எங்ேக�ம்
�ைடத்தால் வாங்� அ�ப்�ம்ப� காரியஸ்தரக்�க்�
ஸந்நிதானம் உத்தர�டட்ால் அ��லமாக இ�க்�ம்"
என்� ெதரி�த்�க் ெகாண்ேடன். என்�ைடய மன
ந�ைவக் கண்ட ேத�கர,் "���ம் கவைலப்பட
ேவண்டாம். ஆ�னத்ைதச ் சாரந்்த இடங்கள் பல
இ�க்�ன்றன. எல்ேலா�க்�ம் எ�தச ் ெசால்�
எப்ப�யாவ� பத்�ப் பாட�்ப் �ர�ைய வ��த்�க்
ெகா�ப்ேபாம்" என்� ைதரியம் ��னார,் 

"�ைடத்தால் நல்ல�" என்� ெசால்� �ைடெபற்�ச்
ெசன்ேறன். 

இரண்� வாரங்க�க்�ப் �ன்
��வாவ��ைற���ந்� எனக்� ஒ� க�தம் வந்த�.
'ெதன்னாட�்க் காரியஸ்தரக்�க்ெகல்லாம்
ஸந்நிதானத்�ல் எ����க்�ற�. அ��லமான
ெசய்� �ைடக்�ம்; கவைலப்படேவண்டாம்' என்�
மடத்� ராயஸம் ெபான்�சா� ெசட�்யார ் அ�ல்
எ����ந்தார.் அ�த்த வாரேம நான்
என்னவா�ற்ெறன்� �சாரிப்பதற்காகத்
��வாவ��ைற ெசன்ேறன். மடத்�ற்�ள் ��ந்�
ஒ�க்கத்�ன் வா��ல் கால் ைவக்�ம்ேபாேத ஆ�னத்
தைலவர ் என் கா�ல் ப�ம்ப�, "ெபான்�சா�
ெசட�்யார!் பத்�ப் பாடை்டக் ெகாண்�வந்�
ஐயரவரக்ளிடம் ெகா�ம்" என்� உத்தர�டட்ார.் அந்த
வாரத்்ைதகள் என் கா�ல் ��ந்தேபா� என்
உடம்ெபல்லாம் ம�ரக்்�செ்ச�ந்த�. �க்க ேவகமாக
ஆ�னத் தைலவைர அ�� உடக்ாரந்்ேதன். உடேன
ெபான்�சா� ெசட�்யார ் ஏட�்ச ் �வ�ையக்
ெகாணரந்்� என் ைக�ல் ெகா�த்தார.் �ரித்�ப்



பாரத்்ேதன். பத்�ப் பாட�்க்க�ம் இ�ந்தன. �ல�ம்
உைர�ம் கலந்ததாகேவ இ�ந்த� அப்�ர�. பத்�ப்
பாட�் ���ம் இ�ந்தைமயால் எனக்� அளவற்ற
சந்ேதாஷம் உண்டா�ற்�. ஒவ்ெவா� ப��யாகப்
பாரத்்� வந்ேதன். ஒவ்ெவா� பாடட்ாகத் ��ப்�ைக�ல்
என் உள்ளம் ��க�த்த�. அ�ல், �த்�க்��க்
கால்�ெவல் காேல�ல் த�ழ்ப் பண்�தராக இ�ந்த
�மார�வா�ப் �ள்ைளயால், �ரபாண்�ய க�ராயர்
�ர�ையப் பாரத்்� எ�தப்படட்ெதன்� எ����ந்த�. 

"இந்தப் �ர� எங்��ந்� �ைடத்த�?!" என்ற
�யப்ேபா� ஆ�னத் தைலவைர �ன�ேனன். 

"��செ்சந்�ர ்மடத்�ல் �ரபா� �ள்ைளெயன்பவர்
காரியஸ்தராக இ�க்�றார:் நல்ல �றைம�ள்ளவர.்
அவர ் வாங்� அ�ப்�னார"் என்� அவர ் ெசான்னார.்
அந்தப் �ர�ையப் ெபற்�க் ெகாண்� �ம்பேகாணம்
வந்� என் ைகப் �ர�ேயா� ஒப்�ட�்ப் பாரத்்ேதன். பல
�ைழகள் ��ந்�ன. �ல�ல்ைலேய என்ற �ைற
ஒ�பால் இ�ப்��ம், பத்�ப் பாட�்க்க��ள்ள
��த்தமான �ர� �ைடத்தேத ேபா�ெமன்ற
��ப்�ேயா� ேமற்ெகாண்� ப�ப்�க்�ப் �ர�ையச்
�த்தம் ெசய்யலாேனன். 

��ஞ்��ல் �ைற 

இ ைட�ல் ேவெறா� தைட ேநரந்்த�.
��ஞ்�ப்பாட�்ல் ஓரிடத்�ல் ஒ� ப�� �ட�்ப்ேபாய்
இ�ந்த�. எல்லாப் �ர�களி�ம் அேத �ைற
காணப்படட்ன. எவ்வள� அ�கள் அங்ேக இ�க்க
ேவண்�ெமன்பைத நிசச்யம் ெசய்�ெகாள்ள
��ய�ல்ைல. ெபா�ளின் ெதாடரச்�்ையப்
பாரக்்ைக�ல் �� ப��யாக இ�க்கலா ெமன்ேற
ேதாற்�ய�. பல மலரக்ளின் ெபயரக்ள் வரிைசயாகச்
ெசால்லப் ெப�ம் இடம் இ�. �ன்�ம் �ன்�ம்
மலரக்�ைடய ெபயரக்ள் வ��ன்றன. இைட�ல் �ல
மலரக்ளின் ெபயரக்ள் அைமந்த ப��ேய



காணப்பட�ல்ைல . �ரபாண்�யக் க�ராயர ் ஏ�
�ைடத்ததனால் உண்டான ம�ழ்ச�் இந்தக் �ைறயால்
ஓரள� �ைறந்த�. 

ெதாடங்�ய� �தல் இைடஞ்சல்கைளேய
அ�ப�த்�த் �ய�ற்றதனால் நான் ஓய்ந்� ஒன்�ம்
ேதான்றாமல் இ�ந்ேதன். அப்ேபா� ைசவ ஆ�னங்களில்
��வாவ��ைறையப் ேபான்ற பழைம�ம் ெப�ைம�ம்
உைடய த�ம�ர ஆ�னத்�ன் ஞாபகம் வந்த�.
அ�கா�ம் த�ம�ர மடத்��ள்ள ஏ�கைளத் ேத�ப்
பாரக்்�ம் சந்தரப்்பம் எனக்� ேநர�ல்ைல. அப்ேபா�
இரண்� இடங்க�க்�ம் இைடேய இ�ந்த ���
மனஸ்தாபத்தால் ��வாவ��ைற மடத்�ன் சார�்ைடய
நான் த�ம�ர மடத்�ற்�ச ் ெசல்வைதச ் �லர ் தவறாக
நிைனத்தல் ��ெமன்� �த�ல் எண்ணிேனன். 

பல �த்�வான்கள் இ�ந்� �ளங்�ய த�ம�ர
ஆ�னத்� ஏ�கைள ஆராய்ந்தால் பத்�ப் பாட�்ப் �ர�
�ைடக்கலாெமன்ற ஆைச எனக்�த் ேதாற்�ய�.
த�ழாராய்ச�் �ஷயத்�ல் இந்தச ் சம்�ராதயங்கைள
ெயல்லாம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தால் எ�த்த காரியம்
நிைறேவறாமற் ேபா�ெமன்ற க�த்தால்,
��வாவ��ைறக்�ச ் ெசன்� ஆ�னத் தைலவரிடம்
த�ம�ர மடத்�ற்�ப் ேபாய் ஏ� ேதட ேவண்�ெமன்ற
என் ��ப்பத்ைத ெவளி�டே்டன். அம்பலவாண ேத�கர்
அப்ப�ேய ெசய்யலாெமன்� அ�ம� அளித்தேதா�
வண்�ைய�ம், உடன் ெசல்�ம்ப� ெபான்�சா�
ெசட�்யாைர�ம் அ�ப்�னார.் 

* �ைற நிரம்�ய� 

அ ��ஷ்டம் என் பங்�ல் இ�ந்த�. நான் த�ம�ர
மடாலயத்�ற்�ச ்ெசன்� ஆ�னத் தைலவராக இ�ந்த �
மாணிக்கவாசக ேத�கைரக் கண்� அவர ் அ�ம�
ெபற்�, அங்��ந்த ஏ�கைளத் ேத�ேனன். நான் ேத�ய
ெபா�ள் �ைடத்த�. அங்ேக �கப் பைழயதா�ய பத்�ப்
பாட�்ன் ஒற்ைற ஏ�கள் �ல அகப்படட்ன. அவற்றால்



��ஞ்�ப் பாட�்ல் �ைறயாக இ�ந்த ப��
�ரத்்�யா�ற்�. நான்� மலரக்ளின் ெபயரக்ள்
��பட�்ப் ேபா�னெவன்� ெதரியவந்த�. �ைற
நிரம்பப் ெபற்ற சந்ேதாஷத்ேதா� என் நன்�ய�ைவத்
ெதரி�த்� அவ்ேவ�கைளப் ெபற்�க் �ம்பேகாணம்
வந்� ேசரந்்ேதன். த�ம�ரத்�ல் பல �ல்கைளக்
கண்ேடன். ஒடட்க்�த்தர ் இயற்�ய தக்கயாகப் பரணி
�ல�ம் உைர�ம் உள்ள �ர� ஒன்� இ�ந்த�.
அப்ேபா� அ�ல் என் கவனம் ெசல்லாைமயால் அதைன
எ�த்�க் ெகாள்ள�ல்ைல. 

பத்�ப் பாட�் �லம் இல்லாத �ைற மாத்�ரம்
நிரம்பாமேல இ�ந்த�. ெசன்ைன�ல் உள்ள
அரசாங்கத்�க் ைகெய�த்�ப் �ஸ்தகசாைல�ல் ஒ�
பத்�ப் பாட�்ப் �ர� இ�ந்த�. அதைனப் �ர�
பண்ணச ் ெசய்� வ��த்ேதன். அ�ல் இரண்�
பாட�்க்களின் �லம் இ�ந்தன. இனிேமல் பத்�ப்
பாட�்ப் �ர�கள் ேவண்�ெமன்� கவைலப்ப�வ�ல்
�ரேயாசன�ல்ைல' என்ற �ரம்ானத்ேதா� அந்�ைல
அச�்க்�ச ்�த்தம் ெசய்யத் ெதாடங்�ேனன். 

��மா�ரக்் ��ஷ்ைணயர ் உடனி�ந்� �க்க
உத� �ரிந்தார.் என்னிடம் பாடங் ேகட�்க்ெகாண்��ந்த
� ெசாக்க�ங்கத் தம்�ரா�ம், �
ம.�.இராம�ஜாசாரியா�ம் ேவ� �ல அன்பரக்�ம்
பத்�ப் பாட�் ஆராய்ச�்�ல் உடனி�ந்� ஒப்�
ேநாக்�தல் �த�ய பல வைக உத�கைளச ் ெசய்�
வந்தாரக்ள். 

மற்ெறா� ப�ப்ப 

நான் ��ெநல்ேவ�ப் பக்கத்�ல் ஏ� ேத�யேபா�
அங்கங்ேக ெசன்� �வ�கள் பாரத்்த ெசய்�கைளச்
'�ேதச�த்�ரன்' பத்�ரிைக வா�லாக அ��த்�
வந்ேதன். ெசன்ைனக் கல்� இலாகாத் தைலவர்
காரியாலயத்�ல் ேவைல பாரத்்� வந்தவ�ம்,
த�ழ�ஞ�மான � த.கனக�ந்தரம் �ள்ைள என்பவர்



அவற்ைறக் கண்�ற்� 18-9-88 ஆம் ேத��ல் எனக்� ஒ�
க�தம் எ��னார.் அ�ல், ... யான் �ல காலமாகப் பத்�ப்
பாட�்ப் �ர� ேத� இயன்றவைர�ம் �ைழ ��த்�
எ��க்ெகாண்� வ��ேறன். எட�்த் ெதாைக
�ம்ேபா�யேர அச�்ட ேவண்�ம். எம்மா�யன்ற பத்�ப்
படை்டயாதல் யாமச�்�ேவாம்' என்� எ��னார.் அ�
கண்ட�டன், நான் பத்�ப் பாடை்ட அச�்ட ஏற்பா�
ெசய்��ப்பைதத் ெதரி�த்� ஒ� க�தம் எ��ேனன்.
அதற்� ம�ெமா�யாக அவரிட��ந்� 30-9-88ஆம் ேத�
வந்த க�தத்�ல், 'தாங்கள் ைக�டட் ேவைல�ேலேய
யா�ம் ைக�ட�்�க்க ேவண்�மா ெவன்�
�சனமைட�ேறன். இ�கா�ம் தாங்கள் �லப்ப�காரம்
அச�்�வதாகக் ேகள்��ற்ேறன். யான் பத்�ப் பாடை்ட
யச�்டட்ால் மா� ெகாண்ேடெனன்� ெகாள்ளற்க.
யா�மச�்டே்ட ��ப்ேபன்!' என்� எ����ந்தார.் 

"நீங்கள் உங்கள் �ைற�ேல அச�்�ங்கள். நான் என்
�ைற�ல் அச�்��ேறன். இ�வர ் �ஸ்தகங்கைள�ம்
வாங்�ப் ப�க்கத் த�ழ்நாட�்ல் இடம் உண்�" என்�
அவ�க்� எ���ட�்ப் பத்�ப் பாட�் ஆராய்ச�்�ல்
�ைனந்� நின்ேறன். 

பாற்காவ� 

ஒ� �ைற நன்றாக �ற்�ம் பாரத்்��ட�்
அச�்க்�க் ெகா�க்க ேவண்�ய �ர�ையப் பாரத்்�
ஒ�ங்�ப�த்தலாேனன். ��மா�ரக்் ��ஷ்ைணயர்
உடனி�ந்� எ�� வந்தார.் மற்றப் பாட�்க்கைள
�த�ல் ��த்��ட�்க் கைட��ல் ����காற்�ப்
பைடையப் பாரத்்� வந்ேதன். �லத்ைத�ம் உைரைய�ம்
�ரித்� எப்ப� எ�த ேவண்�ேமா, அப்ப� எ�தச்
ெசய்ேதன். ஒ� நாள் காைல�ல் ஒன்ப� மணிக்�த்
����காற்�ப்பைட �ரத்்�யா�ற்�. ஒ� �தமான
��ப்� எனக்� உண்டா�ற்�. அப்ேபா� ���ல்
நாக�ர சத்தம் ேகடட்�. கவனித்ேதாம். �ப்�ரமணிய
பக்தரா�ய நா�� ஒ�வர,் கா�ரி�ல் ஸ்நானம் ெசய்�
���ைய உடம்ெபல்லாம் ��ப் பாற்காவ� ஒன்ைற



எ�த்�க்ெகாண்� வந்தார.் உடம்ெபல்லாம் அல�டன்
��கன் ��யான �ல பாடல்கைளச்
ெசால்�க்ெகாண்�ம் ஆ�யப�ேய வந்தார.்
நரக�ரக்காரன் அவ�ைடய பாட�்க்�ம் ஆடட்த்�ற்�ம்
ஏற்ப வா�த்� வந்தான் . 

����காற்�ப் பைட எ�� ��வதற்�ம், அந்த
��கன�யார ் காவ� எ�த்� வா��ல் வந்�
நின்றதற்�ம் சரியாக இ�ந்த�. பலவைகத் தைடகளால்
�ண்படட் எனக்� அந்தக் காட�் �க்க ஆ�தலளித்த�.
"����காற்�ப் பைடைய ��த்ேதாம். ஆண்டவன்
��வ�ள் இந்த ேவைலைய �ற்��க்�ெமன்பதற்�ம்
அைடயாளமாக இந்தக் காட�்ையக் காண்�ேறாம்"
என்� நான் உள்�ணரச்�் ெபாங்�வரக்
��ஷ்ைணயைரப் பாரத்்�ச ்ெசான்ேனன். 

"நல்ல ச�னந்தான்" என்� அவ�ம் ஆேமா�த்தார.் 

* கைலமகளில் ெவளிவந்த 'உ�ரந்்த மலரக்ள்' என்ற
கட�்ைர�ல் இவ்வரலாற்�ன் �ரிைவக் காணலாம். 
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க�டன� �ய� 
�வக �ந்தாமணிப் �ஸ்தகம் த�ழ் நாடட்ா�ைடய

அன்�க்� உரியதா�ற்�. அ���ந்� பல
�ஷயங்கைளத் ெதரிந்� ெகாண்ட அ�ஞரக்ள் என்ைனப்
பாராட�்யேதா� பத்�ப் பாட�்ப் ப�ப்ைப�ம் �ைர�ல்
நிைறேவற்ற ேவண்�ெமன்� ெதரி�த்தாரக்ள். �வக
�ந்தாமணி�ன் �க�ைர��ம் ��ன்
அ�க்��ப்�களி�ம் �றநா�� �த�ய பல பைழய
�ற் ெபயரக்ைளக் கண்டவரக்ள் அவற்ைற ெயல்லாம்
ஒன்றன்�ன் ஒன்றாகப் ப�ப்�க்க ேவண்�ெமன்�
எனக்� ஊக்கமளித்� வந்தாரக்ள். 

�லர் �ஷமச ்ெசயல் 



இப்ப� அ�மானிக�ைடய ஆதர� எங்�ம் வளரந்்�
வந்தேபா� ஒ�பால் �ல ெபாறாைமக்காரரக்ளின்
�ஷமச ் ெசயல்க�ம் தைல�க்கத் ெதாடங்�ன.
�றைரக் கண்�ப்ப�ேல இன்பங்கா�ம் �லர ் �வக
�ந்தாமணிப் ப�ப்ைபப்பற்�ப் பல வைகயான
கண்டனங்கைளக் ���ம் எ���ம் அச�்ட�்ம்
ெவளிப்ப�த்தலா�னர.் அவர ் ��ய �ைழகளில்
உண்ைம�ல் �ைழகளாகக் க�தப்ப�வன�ம் �ல
உண்�. ஆனா�ம் அவரக்�ைடய ேநாக்கம் �ைழ
��த்த ேவண்�ெமன்பதன்�; எப்ப�யாவ� கண்டனம்
ெசய்� என் ம�ப்ைபக் �ைறக்க ேவண்�ெமன்பேத.
கண்டனத்�ன் �ைற�ம் நைட�ம் அவரக்�ைடய
உள்ளக் ெகா�ப்ைபக் காட�்னேவயன்�த் த�ழன்ைப
ெவளிப்ப�த்த�ல்ைல. இத்தைகய �டட்த்தார்
உலகத்�ல் எந்தக் காலத்��ம் உண்�. 

�ைழ�ம் ��த்த�ம் 

�ந்தாமணிைய ெவளி�டட் காலத்�ல்
த�ழ்நாட�்ல் அத்தைகய �ற்ப�ற்� எவ்வள�
மங்���ந்தெதன்பைதத் த��ல� நன்� அ��ம்.
அப்ேபா� �க�ம் �ரமப்பட�்ச ்ெசய்த ஒ� காரியத்�ல்
�ைழகள் இ�ப்ப� இயல்ேப. �ற்ப�ப்� �ஷயத்�ல்
வரவரப் பாடங்கள் ��த்�வ�ம், உண்ைமப் ெபா�ள்
ெதளிவாவ�ம், ��ய ��ய ெசய்�கள் �லப்ப�வ�ம்
��யனவல்ல. எ�த்த எ�ப்�ேல �ற்றத் ��ந்�ய
ப�ப்ைப ெவளி��வெதன்ப� இயலாத காரியம். என்
�தற் ப�ப்�க்களில் அைமந்��ந்த பல �ைழகைளப்
�ற்காலத்�ல் நாேன ��த்�ப் ப�ப்�த்��க்�ேறன்.
��ய ��ய ஆராய்ச�் ெசய்�ம்ேபா� �ைடக்�ம்
அ�வால் பல காலமாகத் ��ந்தாத ெசய்�கள்
��ந்�ய��ண்�. 

*அ�ேதா ற�யாைம கண்டற்றால்" 

என்� ��வள்�வர ்��ய� ெபாய்யா�மா? 



�ந்தாமணிப் ப�ப்�ல் என் அ�யாைமயால் �ல
�ைழகள் அைமந்த�ண்�. ��த்தக்கேதவர்
ம�ைரக்�ச ் ெசன்� சங்க �த்�வான்கைளக்
கண்டனெரன்� �தற் ப�ப்�ல் எ����க்�ேறன். இ�
தவெறன்� �ற� ெதரிய வந்த�. ைஜன சங்கத்ைதச்
சாரந்்தவரக்ைள அவர ் கண்டாெரன்ற உண்ைமையப்
�ற்கால ஆராய்ச�்யால் அ�ந்� ெகாண்ேடன். இப்ப�ேய
�ற் ெபயரக்ள், �லவர ் ெபயரக்ள் �த�ய பலவற்�ல்
�ைழயான உ�வங்கைளச ்�ந்தாமணி �தற் ப�ப்�ற்
காணலாம். அவற்ைற நாளைட�ல் ��த்�க்
ெகாண்ேடன். இன்� இ�க்�ம் ஒ� பாடம் நாைளக்
�ைடக்�ம் ��ய பாடத்தால் �ைழயாக ேநரவ்�ம்
உண்�. மனிதன் �ற்ற�வால் ஆராய்ந்� அைமக்�ம்
ஒன்ைற எப்ப� ��ந்த ��ெபன்� ெகாள்ள ���ம்? 

இதைன யாவ�ம் உணரவ்ர.் ஆனால்,
ெபாறாைமயால் �ண்டப் ெபற்றவரக்�க்� இத்தைகய
�ஷயங்கெளல்லாம் �லப்ப�வ�ல்ைல.
�ம்பேகாணத்�ல் பள்ளிக்�டத் த�ழா�ரியராக இ�ந்த
�வர ்�ந்தாமணிக் கண்டனத்�ல் ஊக்கம் ெகாண்டனர.்
அவரக்ள் என்னாற் �ல உபகாரங்கைளப் ெபற்றவரக்ேள,
ைஜன �ைல நான் அச�்டட்� �ைழெயன்�ம், ைசவ
மடா�ப� சகாயம் ெசய்த� தவெறன்�ம்,
�ந்தாமணி�ல் �ைழகள் ம�ந்�ள்ளன ெவன்�ம்,
அ��ள்ள �ைழகள் கடல் மண��ம் �ண்�னி�ம் பல
என்�ம் கண்�த்�த் �ண்�ப் �ர�ரங்கைள
ெவளி�டட்னர.் �த�ல் அயலார ் ெபயரால்
ெவளி�டட்னர;் அப்பால் தங்கள் ெபயராேலேய
ெவளி�டட்னர.் �ம்பேகாணத்�ல், ��ேதா�ம் இந்தப்
�ர�ரங்கைளப் பரப்�னர.் ��ச�்ராப்பள்ளி, தஞ்சா�ர,்
ம�ைர, ��ெநல்ேவ�, ேகாயம்�த்�ர,் மா�ரம்,
��ப்பா�ரிப்���ர,் ெசன்ைன �த�ய இடங்க�க்�ம்
அ�ப்� அங்கங்ேக பர�ம்ப� ெசய்தனர.் ெசன்ைன�ல்
யார ் யார ் எனக்� உபகாரம் ெசய்தாரக்ேளா
அவரக்�க்ெகல்லாம் கட�்க் கடட்ாகக் கண்டனப்
�ர�ரங்கைள அ�ப்�னர.் �ண்� அரங்கநாத



�த�யார,் ேசலம் இராமசா� �த�யார,்
ஆர.்�.�நிவாச ஐயர ்�த�யவரக்ள் அவற்ைறக் கண்�
எனக்�ச ்ெசய்� ெதரி�த்தனர.் 

இந்தக் கண்டன அைலக�க்�ைடேய நான் பத்�ப்
பாட�் ஆராய்ச�்ைய நடத்� வந்ேதன். �டந்ைத
�த்�ரெனன்�ம் ஒ� பத்�ரிைக �ம்பேகாணத்�ல் �ல
நாள் நடந்� வந்த�. அ�ல் ஒ� சமயம் என்ைனப்
�கழ்ந்�ம் அ�த்த இத�ல் என்ைன இகழ்ந்�ம்
கட�்ைரகள் வ�ம். என் அன்பரக்ள் இத்தைகய
கண்டனங்கைளக் கண்� என்பாற் ���ம் அவம�ப்�
அைடந்ததாகத் ெதரிய�ல்ைல. கண்டனம்
ெசய்தவரக்�க்� யாைரேய�ம் கண்�ப்பேத
ெந�ங்காலப் பழக்கெமன்பைத�ம், கண்டனத்�ல்
வழங்�ய பாைஷ�ன் ேபாக்ைக�ம் அ�ந்தவரக்�க்�
அந்தக் கண்டனத்�ல் உண்ைம இ�ந்தா�ம் ம�ப்பளிக்க
மனம் வரா�. 

��கைனப் �ராரத்்�த்தல் 

ஒ � நாள், பத்�ப் பாடை்ட ஆராய்ந்�
ெகாண்��ந்ேதன். என்ேனா� ��மா�ரக்்
��ஷ்ைணய�ம், �டவா�ல் சண்�கம்
�ள்ைளெயன்பவ�ம், ேவ� �ல மாணாக்கரக்�ம்
இ�ந்தனர.் கண்டனக் �டட்த்தா�ைடய ெசயல்கைளப்
பற்�ய ேபச�் வந்த�. �ைல ஆராய்வ�ல் உண்டா�ம்
�ரமத்தால் அைல� ெபற்ற என் உள்ளத்�க்� இந்தக்
கண்டனக் �டட்த்தா�ைடய ெசயல் அ�க வ�த்தத்ைத
உண்டாக்�ற்�. 

'இந்தக் கண்டனத்�க்� �ைட �ற ஆரம்�த்தால்
என் ஆராய்ச�் ேவைல நின்���ேம. நியாயமான
கண்டனத்�ற்�ப் ப�ல் ெசால்லலாம். அநியாயமான
ெபாறாைமக் �ற்�க்�ப் பரிகாரம் ஏ�?' என்�
எண்ணிேனன். என் மனம் ��கக் கட�ைள நிைனத்�
உ��ய�. உடேன அவ்�ள்ள உணரச்�் �ல
ெசய்�டக்ளாக ெவளிவந்த�. அவற்�ற் �ல வ�மா�: 



"அகேம ெயா�ெசால் அைறவன் னிகரில் 

மகேம �வைளத் த�ள்வள் ளல�ள் 

�கேன ��கா �மரா ��ேவ 

ரகேவ லவெவன் றைழநீ �னேம" 

[அகேம = மனேம.) 

"மலரெ்காண் �ைனேய வ�பட் ��ேவன் 

அலரெ்காண் ��ளங் கைலவா �கள்�ழ் 

கலரக்ண் ட�யாக் க�ேன ரகெவற் 

பலரக்ண் �க�ம் ப�ைவத் தெதேன" 

(அலர ் = மலர.் கலர ் = �ழ் மக்கள். க�ன் ஏரக என் பலர்
கண்� இக�ம்ப� ைவத்த� எேன = அழ�ய �வா�
மைலைய �ைடயாய், அ�ேயைனப் பலர ் கண்�
இக�ம்ப� ைவத் த� ஏன்?]  

"தைத�ஞ் �ைவநற் ற�ழ்பா ��ளம் 

பைதயா �ைற�ம் ப�ைவத் த�ள்வாய் 

உைதயா �பேன ெராளியா யளியாய் 

�ைதயா �ைற�ந் ��ேவ ரகேன" 

(தைத = ெச�ந்த, உைதயா�பன் = �ரியன், அளி =
அ�ள்.) 

நான் எ��ய சமாதானம் 

நான் �ைடெயான்�ம் ெவளி�டாமல் இ�ந்த�
கண்� கண்டனக்காரரக்�க்�ப் �ன்�ம் அ�கக்
ேகாபேம உண்டா�ற்�. '�வக �ந்தாமணிப் �ரகடன
வ�ப் �ரகரணம்' என்� ஒ� �ர�ரம் ெவளி வந்த�.
�ைழயல்லாதனவற்ைற�ம் �ைழயாக அ�ல்
ெசால்���ந்தனர.் அவற்�ற்�ச ் சமாதானம்



ெசால்லத்தான் ேவண்�ெமன்ற க�த்� எனக்�
உண்டா�ற்�. 

ஒ� நாள் இர�ல் நாலாம் ஜாமத்�ல் எ�ந்�
சமாதானம் எ��க் ெகாண்��ந்ேதன். மனம் �க
வ�ந்�ய�. அப்ேபா� கம்பளத்தான் ஒ�வன் ���ல்,
"ஐயா, உங்க�க்� ே�மம் உண்டா�ம்; கவைலப்பட
ேவண்டாம்" என்� தன் வழக்கப்ப�ேய ெசால்��ட�்ப்
ேபானான். அவன் வழக்கமாகச ் ெசான்னா�ம் எனக்�
அ� �ேசஷமாகத் ேதாற்�ய�. ஒ�வா� சமாதானத்ைத
எ�� ��த்ேதன். ��ந்த�. 

காைலக் கடன்கைள ��த்த �ற� நான் எ��ய
சமாதானப் பத்�ரிைகைய எ�த்�க் ெகாண்�, சா�
ேசைஷயரிடம் ெசன்ேறன். கண்டனத்�க்� நான் எ��ய
சமாதானத்ைத ேவெறா�வர ் ப�த்�ப் பாரத்்தால்தான்
அதன் ெபா�த்தம் ெதரி�ெமன்ற எண்ணத்தா�ம்,
என்பால் ேபரன்�ைடய அவர ்ஏேத�ம் ேயாசைன �றக்
��ெமன்ற க�த்தா�ேம அவரிடம் ேபாேனன். 

சா� ேசைஷயர் உபேதசம் 

நான் எ��க்ெகாண்� ெசன்ற க�தங்கைள அவர்
ைக�ற் ெகா�த்�, "�ந்தாமணிையப் பற்�ய
கண்டனங்கள் எங்�ம் உலா� வ�வ� உங்க�க்�த்
ெதரி�ேம. �ஷைணக�க்�ச ் சமாதானம் ெசால்�வ�
சாத்�யமன்�. �ைழெயன்� ெசால்லப்படட்வற்�ற்�
எனக்�த் ெதரிந்த அள�ல் சமாதானம்
எ����க்�ேறன். பாரை்வ�ட ேவண்�ம்" என்ேறன்.
அவர ் வாங்�ப் பாரத்்தார.் அவர ் என்ன ெசால்லப்
ேபா�றாேரா ெவன்� நான் ஆவேலா� எ�ரப்ாரத்்�
நின்ேறன். 

அவர ் உடேன அைத அப்ப�ேய ��த்�ப்
பக்கத்���ந்த �ப்ைபக் �ைட�ல் ேபாடட்ார.் எனக்�
ஒன்�ம் ேதான்ற�ல்ைல. கலக்க�ற்ேறன். அவர்
என்ைனப் பாரத்்� �க�ம் நயமான �ர�ல் ெசால்லத்
ெதாடங்�னார.் "நான் ��த்��டட்ைதப் பற்�



வ�த்தப்பட ேவண்டாம். நீங்கள் சமாதானம்
எ��வெதன்ற ேவைலையேய ைவத்�க்ெகாள்ளக்
�டா�. �லர ்உங்கைளத் ��த்�க் ெகாண்� �ரிவ�ம்
கண்டனங்கள் ெவளிப்ப�த்���ப்ப�ம் எங்க�க்�த்
ெதரிந்தனேவ. அப்ப�ச ் ெசய்�றவரக்ள்
இன்னாெரன்பைத நான் நன்றாக அ�ேவன். அவரக்ள்
ெசயலால் என்ைனப் ேபான்றவரக்�க்ேகா
மாணாக்கரக்�க்ேகா மற்ற அன்பரக்�க்ேகா
உங்களிடம் மன ேவ�பா� ஏற்பட�்�க்�றதா?
இம்�யள� �ட இல்ைல என்ப� நிசச்யம். அப்ப�
இ�க்க, இந்த �ஷயங்கைளப் பற்�ச ்�ந்�த்� நீங்கள்
கவைலப்ப�வ� அநாவ�யம். இதற்� நீங்கள் ப�ல்
எ��னால் உங்க�ைடய எ�ரி�ன் ேபர ்�ரகாசப்ப�ம்.
உங்கள் ப��க்� ம�ப்� அவரக்ள் எ��வாரக்ள்;
நீங்கள் ம�ப்�க்� ம�ப்� எ�த ேந�ம். இப்ப�ேய
உங்கள் காலெமல்லாம் �ணா���ம். நல்ல
காரியத்�க்� நா�� �க்�னங்கள் வ�வ� உலக
வழக்கம். �ைம��ம் இப்ப�ேய �ண் காரியங்கள்
நைடெப�வ�ண்�. அவற்ைறத் தக்கவரக்ள்
ம�ப்ப�ல்ைல. உங்கள் அ�ைமயான ேநரத்ைத இந்தக்
காரியத்�ேல ேபாக்க ேவண்டாம். இந்த மா�ரி
யாேர�ம் ��த்தால் ப�ெல���ற�ல்ைல ெயன்�
வாக்��� அளி�ங்கள்" என்� ��னார.் 

�த�ல் கண்டனத்�க்�ச ் சமாதானம் எ�தாமல்
இ�ந்த நான், �க்க ேயாசைன ெசய்ேத அதைன
எ��ேனன். �ரம்ானத்ேதா� ெசய்த ஒ� காரியம்
�ணாவெதன்றால் ��� மனத் தளரச்�் ஏற்ப�வ�
இயல்�தாேன? ' ���ம் ேயா�யாமல் ��த்�
எ�ந்��டட்ாேர' என்� எண்ணிேனன். 

"என்ன ேயா�க்��ரக்ள்? நீங்கள் இன்�ம் பல நல்ல
காரியங்கைளச ் ெசய்ய ேவண்�ம். அதற்� இந்த
�ஷயங்கெளல்லாம் தைடகளாக இ�க்�ம். இந்தக்
கண்டனம் இன்ைறக்� நிற்�ம்; நாைளக்�ப் ேபாய்��ம்.
உங்கைள எ�ரப்்பவரக்ள் மனம் ��ந்� உங்கள்பால்
அன்� ��ம் கால�ம் வ�ம். அவரக்ள் தங்கள் ெசயைல



நிைனந்� தாேம வ�ந்�னா�ம் வ�ந்�வர.் ஆதலால்,
இந்தக் கண்டனப் ேபாரில் நீங்கள் இறங்க ேவண்டாம்.
நீங்கள் உங்கள் த�ழ்த் ெதாண்ைடச ் ெசய்�ெகாண்ேட
��ங்கள். ெதய்வம் உங்கைளப் பா�காக்�ம்" என்�
அவர ்�ட�்ம் வற்��த்�ச ்ெசான்னார.் 

இந்த வாரத்்ைதகள் எனக்� ஆ�தைல அளித்தன.
"நான் இனித் �ஷைணகைளக் கவனிப்ப�ம் இல்ைல;
அவற்�ற்�ச ் சமாதானம் எ�தப் ��வ�ம் இல்ைல "
என்ற உ��ெமா�ைய அன்� அவரிடம் ெசான்ேனன்.
இப்ெபா��, கடந்த காலத்ைத�ம் நிகழ்காலத்ைத�ம்
பாரக்்�ம்ேபா� அந்தப் ேபர�ஞ�ைடய மணிெமா�கள்
எவ்வள� �றப்�ைடயன ெவன்� உணர�்ேறன்.
த�ழ்த்தா�ன் ��வ�த் ெதாண்�ல் நான் ெசய்�ம்
�ைழகைள நாளைட�ல் ��த்�க் ெகாள்ளலாம். அந்தத்
ெதாண்ைட ம�யாமல் �ற்ற��ேனனா�ய என்ைன
மாத்�ரம் இலக்காக்� எய்�ம் வைசயம்�கைள நான்
என்�ம் ெபா�டப்�த்தேவ�ல்ைல. ெதன்ற�ம்
சந்தன�ம் �றந்த இடத்�ேல வளரந்்த த�ழ்,
ெமன்ைம�ம் இனிைம�ம் உைடய�. அந்தச ்ெசந்த�ழ்த்
ெதய்வத் ��ப்பணிேய வாழ்க்ைக ேநாக்கமாக உைடய
என்பால் உல�ய�ல் வந்� ேமா�ம் ெவவ்�ய
அைலகெளல்லாம் அத்ெதய்வத்�ன் ெமல்ல�ளால்
��தள�ம் �ன்பத்ைத உண்டாக்�வ�ல்ைல. "அவரக்ள்
இந்த வைசெமா�கைள ெவளி�ட�்த்
��ப்�யைட�றாரக்ள். அவரக்ள் ��ப்�யைடவ�
கண்� நா�ம் சந்ேதா�ப்ேபாேம" என்� அைம� ெப�ம்
இயல்ைப நான் பற்�க் ெகாண்��க்�ேறன். அந்த
இயல்� நன்ைமேயா, �ைமேயா அ�ேயன்; அதனால், என்
உள்ளம் தளரச்�் ெபறாமல் ேம�ம் ேம�ம் ெதாண்�
�ரி�ம் ஊக்கத்ைதப் ெபற்� நிற்�ற�. இ� ைககண்ட
பயன். இதற்� �ல காரணம் சா� ேசைஷயெரன்பைத
என்�ம் மறேவன். 

�லர் க�தங்கள் 



ஒ � வைகயாகக் கண்டனப் �ய�னின்�ம்
ஒ�ங்�க்ெகாண்ேடன். பத்�ப் பாட�்ல் மனம் ��ரமாகச்
ெசல்லலா�ற்�. ஆனா�ம், அங்கங்ேக இ�ந்த
நண்பரக்ள் கண்டனக்காரரக்�ைடய இயல்ைபக்
கண்�த்� எனக்�க் க�தம் எ��னர.் �லர ் தாங்கள்
அவற்ைறக் கண்�த்�ப் பத்�ரிைக�ல் எ��வதாகத்
ெதரி�த்தனர.் �ைவ க�யாண�ந்தர �த�யார்
�த�யவரக்ள் இவ்வா� எனக்� எ��னர.் நான்,
"கண்டனங்க�க்�ச ்சமாதானம் எ�த ேவண்டாம்" என்�
ெதரி�த்ேதன். 

ெசன்ைன���ந்த �.த.கனக�ந்தரம்
�ள்ைள�ட��ந்� 12 111888-ஆம் ேத� யன்� ஒ�
க�தம் வந்த�. பத்�ப் பாட�் �ஷயத்�ல் அவ�க்�ம்
எனக்�ம் ேபாட�்��ந்�ம் அவர ் எ��ய க�தத்�ல்
கண்ட �ஷயங்கள் எனக்� ஆ�தைல�ம் �யப்ைப�ம்
அளித்தன. 

'. . . . . �வக �ந்தாமணிப் �ரகடன வ�ப் �ரகரணம்
என்�ெமா� �ண்�ப் �த்தக�ங் ைகக் ெகட�்ய�.
அைத வா�த்தேபாேத எ��ேயா�ைடய க�த்� நன்�
�லப்படட்தா��ம், அவர ் �ற்��ஞ்
���ண்ைம��க்கலாெமன்ற ஐயப்பாடே்டா�
என்�ைடய �ந்தாமணி எ�த்�ப் �ர�ைய எ�த்�
ஒவ்ெவான்றாய்ப் பாரத்்ேதன். பாரத்்தேபா� அம்ம!
ஒன்�ம் அவர ் ��யப��ன்�த் தங்கள் பாடம்
ேபான்ேற��க்கக் கண்ேடன். அ� நான் ெசய்த
பாவந்தான் ேபா�ம். . - அவர ் �ைறைமேயா�
�டாைமயா�ம், மனப் ��க்கத்ேதா� ெத�த்
�ைரக்�ன்றைம யா�ம் அ��ைடயாைரத் தமக்�ப்
�றம்பாக்�க் ெகாண்டன ெரன்பேத என்�ைடய �ணி�.
. .' என்ப� அக்க�தத்�ன் ஒ� ப��. 

அவரக்ள் அைனவ�ம் ேசரந்்� ெசய்த கண்டனத்தால்
�ைளந்த மன வ�த்தம், இந்த ஒ� க�தத்தாேல
நீங்��டட்ெதன்ேற ெசால்லலாம். 



�யல் ேவ� �க்�ல் ��ம்�ய� 

கண்டனக்காரரக்ள் என் ெமௗனத்ைதக் கண்�
ச�த்�ப் ேபா�னர.் என்�டன் இ�ந்� உத� ெசய்�
வந்த �டவா�ல் சண்�கம் �ள்ைள நான் எவ்வள�
ெசால்��ம் ேகளாமல் கண்டனக் �டட்த்தாைரக்
கண்�க்கப் ��ந்தார.் அவர ் பாைஷக்� இவர ் பாைஷ
தாழ�ல்ைல. கண்டனம் பல பல �ைற�ேல ெசன்ற�.
ஒ�வ�க்ெகா�வர ் அவரவர ் ப�ப்�த்த பாட
�ஸ்தகத்��ம் உைர��ம் உள்ளவற்ைறப் பற்�ய
கண்டனத்�ேல ��ந்தனர.் வசனெம��னர;் வைச
பரப்�னர;் ெசய்�ளாக�ம் இந்தச ் சண்ைட
பரிண�த்த�. ேந�க்� ேநேர ெசால்ல�ம் நா�ம்
வாரத்்ைதகள் அச�்ல் ெசய்�ளில் வந்� ��ந்தன.
கைட��ல் �ஞ்�ய� ஒன்�ம் இல்ைல . 

இந்தச ் சண்ைட�ல் ஈ�படத் ெதாடங்�ய� �தல்,
என்பால் வ�வைத நி�த்�க்ெகாள்�ம்ப� சண்�கம்
�ள்ைள�டம் ெசால்��டே்டன். 
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ப��� பா��� பதி�� 
பத்�ப் பாடை்டப் ப�ப்�க்�ம் �ஷயத்�ல் ெபா�ள்

�ட�்ப்பா� ேநரந்்தால் என்ன ெசய்வெதன்ற ேயாசைன
எனக்� உண்டா�ற்�. �ந்தாமணிக்�ச ் ெசய்த�
ேபாலேவ இதற்�ம் அன்பரக்ளிடம் ைகெயாப்பம்
வாங்கலாெமன்� எண்ணி ஒ� பத்�ரிைக அச�்ட�்ப்
பல�க்� அ�ப்�ேனன். 

ைகெயாப்பம் வாங்�ய� 

ம�ைர�ல் ெட�� கெலக்டராக இ�ந்த
ம.�ல்ைலநாயகம் �ள்ைள, ஸா� ேசைஷயர,் ேசாழன்
மாளிைக ரத்�னம் �ள்ைள , ஆர.்�.�நிவாைசயர,்
தஞ்சா�ர ் வக்�ல் �.�.�நிவாச �ள்ைள �த�ய
அன்பரக்ள் ெபா��த� ெசய்தனர.் �� வயல்



ஜ�ன்தாராக இ�ந்த � �த்�ராம�ங்கத் ேதவர்
என்ைன �ன்� அ�யாதவராக இ�ந்�ம் தக்க
ெபா��த� ெசய்வதாகக் க�தம் எ��னர.் இ���
�பாய் வைர�ல் ேசரந்்த�. அப்ேபா� �ம்பேகாணத்�ல்
இ�ந்த ஒ� கனவான், "காேலஜ் பண்�தர ்சா�நாைதயர்
பத்�ப் பாடை்ட அச�்�வதாகச ்ெசால்�க் ைகெயாப்பம்
வாங்�க் ெகாண்��க்�றார.் இ� பணம் சம்பா�க்�ம்
வ�ெயன்� ேதாற்��ற�" என்� ெசான்னதாக என்
கா�ல் ��ந்த�. அ��தல் ைகெயாப்பம் வாங்�வைத
நி�த்�க் ெகாண்ேடன். 

பத்�ப் பாட�்ப் �ர� ஏேத�ம் இ�க்�றதா என்�
ெபாள்ளாச�் �த்�வான் �வன் �ள்ைள என்பவ�க்�
எ�� ��ந்ேதன். அவர ் தம்�ட��ந்த �ர� ஒன்ைற
அ�ப்�னார.் ஒ� வைகயாக ஆராய்ச�்ைய ��த்�க்
ெகாண்� ��மா�ரக்் ��ஷ்ைணய�டன்
ெசன்ைனக்�ப் �றப்படச ்�த்தமாேனன். 

ஆ��கத் தம்�ரான் 

1888 -ஆம் வ�ஷம் �சம்பர ்மாதம் 11-ஆம் ேத� நல்ல
நாளாக இ�ந்த�. அன்� காைல�ல் �ன்றக்����ள்ள
��வண்ணாமைல ஆ�னமடத்�க் கா�பாறா�ய
தாண்டவராயத் தம்�ரா�ம் அவ்வா�ன
�த்�வானா�ய �ல்ைலநாத�ள்ைள�ம் என்னிடம்
வந்� ேப�க் ெகாண்��ந்தனர.் தங்க�ைடய
சகபா�யா�ய ��வாவ��ைற ஆ�ன �த்�வான்
ஆ��கத் தம்�ரானவரக்ைள எங்கள் ஆ�னத்�க்�ச்
�ன்னப் படட்மாக அ�ேஷகம் ெசய்ய உத்ேத�த்�
அ�ம� ேகடப்தற்காகத் ��வாவ��ைறக்�ப்
ேபா��ந்ேதாம். ஸந்நிதானம் ஒப்�க் ெகாண்ட�.
தங்களிடத்��ம் இந்தச ் சந்ேதாஷத்ைதத் ெதரி�த்�ப்
ேபாக வந்ேதாம்" என்றாரக்ள். "எனக்� அளவற்ற
சந்ேதாஷம். ப�த்தவரக்ைள ஆ�னத் தைலவரக்ளாக
நிய�ப்ப� நல்ல காரியம். ஆ��கத் தம்�ரான்
நன்றாகப் ப�த்தவேர. நான் இன்� பத்�ப் பாடை்ட
அச�்�வதற்காகச ் ெசன்ைனக்�ப் �றப்படப்



ேபா�ேறன். இன்� இந்த நல்ல ெசய்�ையக் ேகடட்�
எனக்� ஊக்கத்ைத உண்டாக்��ற�. உங்கள்
�யற்��ம் என் �யற்��ம் அ��லமாக
நிைறேவ�ெமன்� ேதாற்��ற�" என்� ெசால்�
அவரக்�க்� �ைட ெகா�த்த�ப்�ேனன். 

அம்பலவாண ேத�கர் ெசய்த உத� 

�ற� என் தந்ைதயாரிட�ம் �றரிட�ம் �ைட
ெபற்�க் ெகாண்� ��வாவ��ைறைய அைடந்ேதன்.
அங்ேக ஆ�னத் தைலவரா�ய அம்பலவாண ேத�கர்
என் �யற்�ைய அ�ந்� ம�ழ்ச�்ேயா� எனக்�
உத்ஸாகம் உண்டாக்�ம் வாரத்்ைதகைளச ் ெசால்�
அ�ப� �பாய் பண�ம் வழங்�ச ் ெசன்ைனக்�
அ�ப்�னார.் 

ம�நாள் நா�ம் ��ஷ்ைணய�ம் ெசன்ைனைய
அைடந்� ேசலம் இராம�வா� �த�யார ் பங்களா�ல்
தங்�ேனாம். அவர ் அப்ேபா� அலகாபாத்�க்�ப்
ேபா��ந்தார.் ெகாண்� ெசன்ற
சாமான்கைளெயல்லாம் அவர ் பங்களா�ல்
ைவத்��ட�் என் நண்பரக்ைளப் பாரக்்கச ் ெசன்ேறன்.
ேதர�ந்�ர ் இராஜேகாபாலாசாரியைரப் பாரத்்� நான்
வந்த �ஷயத்ைதச ் ெசால்� அச�்க்�டெமான்ைறத்
�டட்ம் ெசய்ய ேவண்�ெமன்� ெதரி�த்ேதன். அவர்
�ந்தாமணிைய அச�்டட் �ரா�ட ரத்நாகர
அச�்க்�டத்�ேலேய ெகா�த்� �டலாெமன்�
ெசால்லேவ அங்ேகேய ப�ப்�க்க ஏற்பா� ெசய்ேதன். 

அச�்க்�டத்த ைலவர ் ைகெய�த்�ப்�ர�ையப்
பாரத்்��ட�், "�ந்தாமணிைய �ட இ�ல் ேவைல
அ�கம் இ�க்�ற�. இதற்� அ�கக் �� ெகா�க்க
ேவண்�ம்" என்� ேகடட்ார.் பழ�ன இடெமன்ற
எண்ணத்தால் அப்ப�ேய ெசய்வதாக
ஒப்�க்ெகாண்ேடன். 

��� 



இ ராமசா� �த�யார ் பங்களா�ல் ஜாைக�ம்,
�ரைசப்பாக்கத்�ல் ஒ� ����ல் உண�ம்
ைவத்�க்ெகாண்� அவதானம் பாப்ைபயர ்�����ந்த
அச�்க்�டத்�ல் அச�் ேவைலையக் கவனித்� வந்ேதன்.
இ� �ரமமாக இ�ந்தைமயால் நான் உண� ெகாள்�ம்
����ேலேய ஓர ்அைற�ல் தங்� இர� ேநரங்களில்
��ப் �த�யன பாரத்்� வந்ேதன். அந்த அைறைய
வாடைகக்� ைவத்�க்ெகாண்� ப�த்� வந்தவரா�ய
க�ராமங்கலம் �ப்�ரமணிய ஐயெரன்�ம் மாணாக்கேர
இவ்வா� ெசய்யலாெமன்� ெசால்� எனக்காக ஏற்பா�
ெசய்தார.் 

பத்�ப் பாட�் �லப் �ர�ையேய பாராத நான்,
ெசன்ைன�ல் �ன்�ம் எங்ேக�ம் �த்�வான்கள்
��களில் ஏ�கள் �ைடக்�ேமா என்� �சாரித்�க்
ெகாண்��ந்ேதன். அப்ேபா� எனக்� ஒ� ெபரிய
�த்�வா�ைடய ஞாபகம் வந்த�. 

அண்ணாசா� உபாத்�யாயர் �� 

ப ல வ�ஷங்க�க்� �ன் ம�லாப்�ரில்
��வம்பலத்�ன்ன�தம் �ள்ைளெயன்ற ஒ� ெபரிய
�த்�வான் இ�ந்தார.் அவர ்��ெநல்ேவ� அம்பலவாண
க�ராய�ைடய மாணாக்கர;் பைழய த�ழ் �ல்களில்
ேதரந்்த அ��னர;் �ள்ைளயவரக்ள் இளைமக்காலத்�ல்
ெசன்ைனக்�ச ்ெசன்��ந்தேபா� அந்த �த்�வானிடம்
�ல �ல்கைளப் பாடங் ேகடட்ார.்
��வம்பலத்�ன்ன�தம் �ள்ைள�டம் பல ஏட�்ச்
�வ�கள் இ�ந்தனெவன்� என் ஆ�ரியர்
ெசால்���க்�றார.் 

இந்தச ் ெசய்�கள் என் நிைன�க்� வந்த�டேன,
'ம�லாப்�ரில் அவர ் வ�த்த �� எங்ேக இ�க்�ற�?
அவ�ைடய சந்த�யார ் யார ் இ�க்�றாரக்ள்?' என்�
�சாரிக்கத் ெதாடங்�ேனன். அவர ் எங்��ந்தாெரன்�
ெசால்வார ் ஒ�வ�ம் இல்ைல. அக்காலத்�ல்
ம�லாப்�ரி�ள்ள ��வண்ணாமைல மடத்�ல்



'சரவணச ் சா�யார'் என்ற ஒ� �ற� இ�ந்தார.்
யாழ்ப்பாணத்தாரா�ய அவைர � ஆ��க நாலவர,்
'சபாப்�ரசங்க �ங்கமா�ய சரவணச ் சா�யார'் என்�
பாராட�் ��க்�றார.் அவர ் த�ழ் �த்�வான்;
ைவத்�யத்�ல் இைணயற்ற �றைம �ைடயவர.்
�ராயத்�ல் ��ரந்்தவரா�ய அவைரக் ேகடட்ால்
ஏேத�ம் �வரம் ெதரியக் ��ெமன்� �லர ் �றேவ
��வண்ணாமைல மடத்�க்�ச ் ெசன்�
அப்ெபரியாைரப் பாரத்்ேதன். நான் பாரத்்த காலத்�ல்
அவ�க்� எ�ப� �ராயம் இ�க்�ம், ஆனா�ம், கட�்த்
தளராத உடம்�ம் எ�ப்பான பாரை்வ�ம் உைடயவராக
இ�ந்தார.் அவ�டன் �ல மாணாக்கர ்இ�ந்� பணி�ைட
ெசய்� வந்தனர.் �த்த ைவத்�யரா�ய அவர ்தம்ைமத்
ேத� வந்தவரக்�க்� ம�ந்� ெகா�த்� ேநாய்கைள
நீக்� வந்தார.் 

நான் அவரிடம் ��வம்பலத்�ன்ன�தம்
�ள்ைளையப் பற்� �சாரித்ேதன். நல்ல ேவைளயாக
அந்த �த்�வாைனத் தமக்�த் ெதரி�ெமன்�ம்,
அவ�க்�ப் �ள்ைளகள் இல்ைலெயன்�ம், அவ�ைடய
ஏட�்ப் �ர�கெளல்லாம் மந்ைதெவளி��ள்ள அண்ணா
சா � உபாத்�யாயர ் �ட�்ல் ஒ�கால்
�ைடக்கலாெமன்�ம் அந்தப் ெபரியார ் ��னார.்
மந்ைதெவளி ெசன்� அண்ணாசா� உபாத்�யாயர்
�டை்டத் ேத�க் கண்���த்ேதன். அண்ணாசா�
உபாத்�யாயர ் காலமா��டட்ைமயால் அவர்
மாப்�ள்ைளையேய நான் பாரக்்க ��ந்த�. அவ�ைடய
சமயம் அ�ந்� தக்க மனிதரக்�டன் ேபாய்க்
ேகடட்ெபா�� தம் �ட�்��ந்த �வ�கைளெயல்லாம்
எ�த்�ப் ேபாடட்ார.் அவற்�ல் அ�ரத்்�யாக இ�ந்த
பத்�ப் பாட�் உைரப் �ர� �ைடத்த�.
����காற்�ப்பைட உைரப் �ர� ஒன்�ம் இ�ந்த�.
அவற்ைற�ம் ேவ� �ல �� �ல்கைள�ம் எ�த்�க்
ெகாண்ேடன். ப�ெனண் �ழ்க்கணக்� ��வ�ம் உள்ள
��லமான �ர� ஒன்� �ைடத்த�. அ�ல்தான்
ைகந்நிைல என்ற �ல் இ�ந்த�. 



�ற� தபால் இலாகா ஸ�பரிண்ெடண்டாக இ�ந்த
�.கனகசைபப் �ள்ைள�ட��ந்� பத்�ப் பாட�்
உைரப் �ர�ெயான்� �ைடத்த�. இவற்ைறெயல்லாம்
உபேயாகப்ப�த்�க் ெகாண்ேடன். 

ப�ப்� ஆரம்பம் 

பத்�ப் பாட�் அச�்ட ஆரம்�த்ேதன். �க �ைரவாக
ேவைல நைடெபற்� வந்த�. ��மா�ரக்்
��ஷ்ைணயர ் இைட�டாமல் உடனி�ந்� உத�
�ரிந்தார.் ஓய்ந்த ேநரங்களில் எல்லாம் ேதர�ந்�ர்
இராஜேகாபாலாசாரியா�ம் வந்� �ைண ெசய்வார.் 

�ண்� அரங்கநாத �த�யார் சல்லாபம் 

�ண்� அரங்கநாத �த�யாரிடம் அ�க்க� ெசன்�
ேப�ப் பழ�ேனன். இந்த �ைற அவர� பழக்கம் �ன்�ம்
அ�கமா�ற்�. அவரிடம் ேபானால் த�ழ்ப் பாட�்ச்
ெசால்�வ�ம் த�ழ்ப் �லவரக்ைளப் பற்�ப்
ேப�வ�மாகேவ ெபா�� ேபா�ம். ேநரம் ேபாவ�
ெதரியாமல் உணைவ�ம் மறந்�
ேப�க்ெகாண்��ப்ேபாம். 

அக்காலத்�ல் �த�யார ் 'கச�்க் கலம்பகம்' என்ற
ஒ� �ரபந்தத்ைத இயற்�க் ெகாண்��ந்தார.் ஆத�ன்
கலம்பகங்களின் இலக்கணத்ைதப் பற்� நாங்கள்
அ�கமாகப் ேப�ேவாம். நான் �ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய
கலம்பகங்களி��ந்�ம் அவரிடம் பாடம் ேகடட்
கலம்பகங்களி��ந்�ம் பல ெசய்�டக்ைளச்
ெசால்ேவன். பாட�்ல் இன்ன� சாரமான பாகெமன்�
�ைர�ல் அ�ந்� சந்ேதா�க்�ம் சக்� அரங்கநாத
�த�யாரிடம் �க அ�கமாக இ�ந்த�. அவர ்ஏகசந்தக்
�ரா�. அவர ்பாடல்கைள �க மலரச்�்ேயா� ேகடப்�ம்,
ேகட�்ம் ேபா� தம் மன ��வைத�ம் அந்தப் பா டற்
ெபா�ளிேல ெச�த்�வ�ம், அங்கங்ேக நயம்
கா�ம்ேபா� ம�ழ்வ�ம். அந்த ம�ழ்ச�்ைய
ெவளிப்பைடயாகப் �லப்ப�த்�வ�ம் அவேரா� பழ�ம்
ேநரத்ைத இன்பமயமாக்�ன. "உங்கைளப்



ேபான்றவரக்ள் இந்த ஊரில் இ�ந்தால் நன்றாகப்
ெபா�� ேபா�ம்" என்� அவர ்அ�க்க� ெசால்வார.் 

காேலஜ் ���ைற �ற்�ம் ��ந்தைமயால் ஜனவரி
மாதம் நான் �ம்பேகாணம் �றப்பட ேவண்�யவனாக
இ�ந்ேதன். ஆகேவ, அச�்க்�டத்�ல் ேவைல
தைடப்படாமல் நைடெப�ம்ப� ஏற்பா� ெசய்�
��மா�ரக்் ��ஷ்ைணயைரச ் ெசன்ைன�ேலேய
ைவத்��ட�் நான் �ம்பேகாணம் வந்� ேசரந்்ேதன்.
இரண்�, �ன்� நாள் ���ைற �ைடத்தா�ம்
ெசன்ைனக்�ப் ேபாய்த் தங்�ப் பத்�ப் பாட�்ப்
ப�ப்ைபக் கவனித்��ட�் வ�ேவன். அக்காலத்�ல்
�ரைசப்பாக்கம் அஷ்டாவதானம் சபாப� �த�யா�ம்,
�ற� ெதா��ர ் ேவலா�த �த�யா�ம்
காலமா�னைம ெதரிந்� �க வ�ந்�ேனன். 

ெசன்ைன உத்�ேயாகத்ைத ம�த்த� 

� ண்� அரங்கநாத �த�யார ்அ�க்க� எனக்�க்
க�தம் எ�தலா�னர.் வசனமாக�ம் ெசய்�ளாக�ம்
க�தங்கள் வந்� ெசன்றன. ஒ� சமயம் அவர ் எனக்�,
'தாங்கள் ெசன்ைன��ள்ள �ர�ெடன்� காேலஜ�க்�
வந்தால் உங்கள் ப�ப்� ேவைலகள் நன்றாக
நைடெப�ம். நல்ல ெசௗகரியங்க�ம் �ைடக்�ம்.
எனக்�ம் ��ப்�யாக இ�க்�ம். உங்கள் சம்மதத்ைதத்
ெதரி�த்தால் அதற்� ேவண்�ய �யற்�கள் ெசய்ேவன்'
என்� எ����ந்தார.் �த�யா�க்�ச்
ெசன்ைன���ந்த ெசல்வாக்ைக நான் நன்றாக
அ�ந்தவன். அவர ் மனம் ைவத்தால் �க எளி�ல்
என்ைனப் �ர�ெடன்� காேலஜ�க்� மாற்�ம்ப�
ெசய்���வார.் எனக்�ம் ெசன்ைனக்�ச ் ெசல்வ�ல்
��ப்பம் இ�ந்� வந்த�. நான் ேமற்ெகாண்��க்�ம்
த�ழ் �ற் ப�ப்�க்�ச ் ெசன்ைன வாசம் எவ்வளேவா
உத�யாக இ�க்�ம். �ம்பேகாணத்�ல் இ�ந்தப�ேய
ெசன்ைன�ல் ப�ப்ைப �ைர�ல் நடத்த ��ய�ல்ைல .
ஆத�ன், 'இைறவன் ��வ�ள் அரங்கநாத �த�யார்
�லம் �ண்��ற�' என்�தான் �த�ல் எண்ணிேனன்.



��வாவ��ைறப் பழக்கம் �ட�்ப் ேபா�ேம என்ற
நிைன� வந்� அந்த எண்ணத்ைத மாற்�ய�.
�ப்�ரமணிய ேத�கர ் என்ைனக் �ம்பேகாணத்�க்�
அ�ப்�யேபா�, "இப்ப�ேய படட்ணத்�க்�ம் ேபாய்
மகா�ங்ைகயர,் �சாகப் ெப�மாைளயர ்ஆ�யவரக்ள்
இ�ந்த இடத்��ம் இ�ந்� �ளங்கேவண்�ம்" என்�
அன்ேபா� வாழ்த்�ய� என் உள்ளத்�ல அப்ேபா�
ேதாற்�ய�. 'ெபரியார ்அன்ேபா� ��ய� ப�க்கலாம்.
அ� ப�க்�ம் கால�ம் இ�வாக இ�க்கலாம்' என்�
நிைனத்ேதன். 

அரங்கநாத �த�யார ் எ��ய க�தத்ைத என்
தந்ைதயா�க்�ப் ப�த்�க் காட�்ேனன். அவர,்
"நல்ல�தான். ஆனால், இங்ேக �ைடக்�ம் காேவரி
ஸ்நானம் அங்ேக ஏ�? நான் ெர�ல் வண்��ல் ஏ�வ�
இல்ைலேய. ��த்தாப்�ய காலத்�ல் காேவரி �ரத்ைத
�ட�்ப்ேபாக மனம் இடம் ெகா�க்க �ல்ைலேய!" என்�
ெசான்னார.் அந்த வாரத்்ைதகள் பல �தமாகத் ேதாற்�ய
என் ேயாசைனகைள மாற்�ன. நான் ஒ� ���க்�
வந்ேதன். "என் தந்ைதயார� ��ைமப் �ராயத்ைதக்
க�� இங்ேக இ�க்க ேவண்�ய� அவ�யமாக
இ�க்�ற�" என்� �த�யா�க்� எ���டே்டன். இ�
1889 ஆம் வ�ஷம் மாரச்�் மாத ஆரம்பத்�ல் நிகழ்ந்த�. 

ஏப்ரல் மாத ���ைற�ல் நான் ெசன்ைன
ெசன்றேபா� என் தந்ைதயார ் க�த்ைத �த�யா�க்�
�ளக்கமாகச ் ெசான்ேனன். அவர ் ஒப்�க்ெகாண்டார.்
அந்த �ைற அரங்கநாத �த�யார ் தாம் இயற்�ய
கச�்க் கலம்பகச ் ெசய்�டக்ைள எனக்�க் காட�்னார.்
நான் பாரத்்� எனக்�த் ேதாற்�ய அ�ப்�ராயங்கைள
ெசான்ேனன். அவர ் �க்க ��ப்�ேயா�
ஏற்�க்ெகாண்டார.் ஒ� நாள் ��வனந்த�ரம் காேலஜ்
�ெராபஸர ்�ந்தரம் �ள்ைளையச ்சந்�த்�ப் ேப�ேனன்.
அவர ் தாம் இயற்�ய மேனான்மணீயெமன்�ம்
நாடகத்�ற் பல ப��கைளக் காஸ்ேமாபா�டன்
�ளப்�ல் அரங்கநாத �த�யாரிட�ம் என்னிட�ம்
ப�த்�க் காட�்னார.் 



ப�ப்� நிைறேவ�ய� 

பத்�ப் பாட�்ன் ெப�ைமைய உணரந்்த
இராஜேகாபாலாசாரியார ் அ��ள்ள அ�ம்
பதங்கைள�ம், அ�ந் ெதாடரக்ைள�ம் ெதா�த்�
அகரா�யாக ெவளி�டலாெமன்� ெசால்� அகரா�
ெசய்யக் க��யாக�ள்ள ெபட�் ஒன்ைறக் ெகாணரந்்�
அகரா� ெசய்�ம் �ைறையக் காட�்னார.் �க�ம்
�லபமாக அகரா� ��ந்தைதப் பாரத்்� அந்தப்
ெபட�்ையப்ேபால இரண்� ெசய்�
ைவத்�க்ெகாண்ேடன். அ� �தல் அகரா�
ெசய்வெதன்ப� ���ம் �ரம�ல்லாத
காரியமா��டட்�. 
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சில�பதிகார ஆரா��சி 
பத்�ப் பாட�்ன் ப�ப்�ல் ஆரம்பத்�ல் �க�ைர�ம்

அப்பால் ��ன் �ல�ம் நச�்னாரக்்�னிய�ைர�ம்
உைரச ் �றப்�ப் பா�ர�ம், அ�ம்பத �ளக்கம்,
அ�ந்ெதாடர ் �ளக்கம், �ைழ ��த்தம் என்பன�ம்
இ�ந்தன. 

பத்�ப் பாட்� �க�ைர 

� க�ைர�ல் பத்�ப் பாட�்ன் ெபா�ச்
�றப்ைப�ம், ஒவ்ெவா� பாட�்ன் வரலாற்ைற�ம், ஏ�
ேத�ய �வரத்ைத�ம், உத� ெசய்ேதார ்ெபயரக்ைள�ம்
எ��ேனன். அ�த்தப�யாகச ்�லப்ப�காரம் ெவளி�ட
எண்ணியைத, இக்காலத்ேத �க அ�� வழங்��ற
பைழய �ல் ஒவ்ெவான்ைற�ம் ஆராய்ந்� ெவளி�ட
�க்க ��ப்ப�ைடயேன�ம் �வக �ந்தாமணி அச�்ட�்
நிைறேவ�ய கால�தல் ெகா�ம்� நகரத்�ப் �ர�
�காமணி�ம், ெசந்த�ழ்ப் பாஷா�மானி�மா�ய மகா-
ள-ள-� ெபா.�மாரசா� �த�யாரவரக்ள், ஐந்�
காப்�யங்க�ள் இரண்டாவதா�ய �லப்ப�காரத்ைத
அ�யாரக்்� நல்லா�ைர�டன் ப�ப்�த்�ப் �ரகடனம்



ெசய்ய ேவண்�ெமன்�ம் அந்தச ் ெசலைவத் தாம்
ெகா�ப்பதாக�ம் அ�க்க� அன்ேபா�
எ��ய�ப்�தலால், �ந்� அந்�ைல அவ்�ைர�டன்
ப�ப்�க்க நிசச்�த்� இ�க்�ேறன்' என்�
�லப்ப�த்�ேனன். 

�ந்தாமணி, பத்�ப் பாட�் என்�ம் �ல்களின்
உைர�னால் நச�்னாரக்்�னியர� பரந்த �ற் ப�ற்�
எனக்�த் ெதரிய வந்த�. அவ�ைடய உைர இல்லா��ன்
பல அரிய ெசய்�கள் �லப்பட வ�ேய இல்ைல.
க�த்ெதாைக உைர�ம், ெதால்காப்�ய உைரக�ம்
அவ்�ைரயா�ரியரின் ெப�ைமையப் �ன்�ம் நன்றாக
�ளக்�ன. 

��ன் ெப�ைமைய யாவ�ம் உண�ம்ப� ெசய்�ம்
உபகாரிகள் உைரயா�ரியரக்ள். நச�்னாரக்்�னியர்
உைர�னால் அவ�க்�ப் பைழய �லா�ரியரக்ளிடத்�ம்
�ல்களிடத்�ம் உள்ள ேபரன்�ம், �ற்காலத்தார ்ெசய்�ம்
மாற்றங்களில் உள்ள ெவ�ப்�ம் ெதரிய வந்தன. த�ழ்
வளரத்்த மேகாபகாரிகளில் அவர ் ஒ�வெரன்பேத என்
க�த்�. பத்�ப் பாட�்ப் ப�ப்�ல் அவர ் வரலாற்ைறத்
தனிேய எ�த�ல்ைல . ஆ��ம் அவர ்�� ஒ� �� க�
பா� � க�ைர�ன் ஈற்�ல் அைமத்ேதன். அ� வ�மா�: 

"எவனால வா�னிைட ய�தவா �ைடயெனன 

இயம்பப் ெபற்ேறான் 

எவன்பண்ைடப் ப�வல்பல �றவா�
நிலவ�ைர 

எ�� �ந்ேதான் 

எவன்பரம �பகாரிெயவனச�்னாரக்்�னியன் 

எ�ம்ேப ராளன் 

அவன்பாத ��ேபா� ெமப்ேபா� மலரக்ெவன 

தகத்� மன்ேனா " 



ஒ�வா� இைறவன் ��வ�ளால் நிைறேவ�ய
பத்�ப் பாடே்டா த�ழ் நாட�்ன�ைடய பாராடை்டப்
ெபற்ற�. பல அரிய சரித்�ரச ் ெசய்�க�ம்
பண்ைடக்காலத் த�ழ் மக்களின் நாகரிக நிைல�ம்
அதனால் ெதரிய வந்தன. "பத்�ப் பாட�்ைனக் ெகாண்�
பல வைக ஆராய்ச�்கைளச ் ெசய்யலாம்" என்�
அ�ஞரக்ள் ெகாண்டா�னர.் 

�� �ல்கள் 

அ ந்�ல் அசச்ா� வந்தேபா� � கச�்யப்ப �னிவர்
இயற்�ய ஆனந்த �த்�ேரசர ்வண்� �� �� என்�ம்
�ரபந்தத்�ன் �லத்ைத�ம், மா�ரம் ராைமயர்
இயற்�ய ம�ைல யந்தா� என்பதன் �லத்ைத�ம்
ப�ப்�த்� ெவளி�டே்டன். 

பத்�ப் பாடை்டப் ெபற்ற அன்பரக்ள் �க்க
ம�ழ்ச�்ைய அைடந்� பாராட�்க் க�தங்கள் எ��
எனக்� ஊக்கத்ைத அளித்தனர.் அ��தல் �லப்ப�கார
ஆராய்ச�்�ல் ��க் கவனத்ைத�ம் ெச�த்� வந்ேதன். 

கச�்க் கலம்பக அரங்ேகற்றம் 

அப்ேபா� �ண்� அரங்கநாத �த�யார ் தாம்
இயற்�ய கச�்க் கலம்பகத்ைத அச�்ட�் ��த்�ச ்�ல
பண்�தரக்ைளக் ெகாண்� ெசன்ைனத் ெதாண்ைட
மண்டலம் ��வ ேவளாளர ் கலாசாைல�ல்
அரங்ேகற்றச ்ெசய்தனர.் நா�ம் வந்� �ல பாடல்கைள
அரங்ேகற்ற ேவண்�ெமன்� அவர ் எனக்�
எ��யைமயால் 1889-ஆம் வ�ஷம் அக்ேடாபர ் மாதம்
ஒ� �ைற�ம், நவம்பர ்மாதம் ஒ� �ைற�ம் ெசன்ைன
ெசன்� �ல நாள் தங்� அக்கலம்பகத்�ன் �ல
ெசய்�டக்ைள அரங்ேகற்� வந்ேதன். அந்த அரங்ேகற்றம்
நைடெபற்ற காலத்�ல் அைதக் ேகடக்
�ற்�க்கணக்கான ஜனங்கள் ��னர.் நான் ப�த்��ந்த
�ரபந்தங்க�ம் ேவ� �ல்க�ம் அப்ேபா� �க�ம்
பயன்படட்ன. அரங்கநாத �த�யா�ைடய பழக்கம்
�ன்�ம் வன்ைமயைடந்தேதா� த�ழ�மானிகள்



பல�ைடய பழக்கம் ��தாக ஏற்படட்�. அரங்கநாத
�த�யா�ைடய ெசல்வாக்�ம் அரங்ேகற்றப்
�ரசங்க�ம் ேசரந்்� எனக்�ப் பல வைக நன்ைமகைள
உண்டாக்�ன. 

பத்�ப் பாட�்ப் ப�ப்�க்�ச ் ெசன்ைன���ந்�
உத� ெசய்� வந்த ��ஷ்ைணயர ் அப்ப�ப்�
��ந்த�டன் ேவ��க்�ச ்ெசன்� �ல காலம் இ�ந்தார.்
�ற�, ��வயல் ெசன்� அவ்�டத்� ஜ�ன்தாரா�ய �
�த்�ராம�ங்கத் ேதவ�ைடய ஆதர�ல் அவ�க்� நல்ல
த�ழ் �ல்கைளப் ப�த்�க் காட�்க் ெகாண்�
அரண்மைன �த்�வானாக இ�ந்� வந்தார.் அங்ேக
இ�ந்தேபா�ம் எனக்காகப் �றநா�� �த�ய
�ல்கைளப் �ர� ெசய்� அ�ப்�னார.் 

தண்டபாணி ��த்தம் �த�யன 

ெகா �ம்�த் �ைற���ந்த அன்பரா�ய
�.�மாரசா� ெசட�்யாெரன்பவர ்அ�க்க� எனக்�த் தம்
அன்� �லப்படக் க�தம் எ�� வந்தார.் �நாயக
�ராணத்ைத அச�்ட ேவண்�ெமன்� பல �ைற
எ��னார.் ��வாவ��ைற � அம்பலவாண ேத�க�ம்
அதைன அச�்ட ேவண்�ெமன்� என்னிடம் அ�க்க�
ெசான்ன�ண்�. அந்�ைலச ் �ல �ைற ஆராய்ந்ேதன்.
ப�ப்�க்கலாெமன்� எண்ணி�ம் அதைன
நிைறேவற்�ம் பாக்�யம் எனக்�க் �ைடக்க�ல்ைல. 

ெகா�ம்�த் �ைறையச ் சாரந்்த இலந்ைத
நகெரன்��டத்�ல் ஓராலயம் நி�� அதன்கண்
தண்டபாணிையப் �ர�ஷ்ைட ெசய்� உத்ஸவ
�க்�ரகம் �த�யவற்ைற�ம் �மாரசா� ெசட�்யார்
அைமத்தார.் அவ்�� �ரத்்�களின் �ஷயமாகச ் �ல
ெசய்�டக்ைள இயற்�த்தர ேவண்�ெமன்� ��ம்�
எனக்� எ��னார.் அவர ் ��ப்பப்ப�ேய தண்டபாணி
�ஷயமாகப் பத்� ��த்தங்க�ம், உத்ஸவ
�ரத்்�யா�ய � �த்�க்�மாரர ் �ஷயமாக ஓர்



ஊச�ம் எசச்ரிக்ைக�ம் ஐந்� �ரத்்தனங்க�ம்
இயற்�ேனன். 

"ேச�ப் பரிய தவெவா�க்கச ் ெசல்வம் வாய்ந்த
���னிக்�ச ்

ெசவ்ேவ த�� னிலக்கணத்ைதச ்ெசப்� ய�ளி 

ெயாப்�ல்லா 

ஆ�ச ் சங்கத் �ைடேமய வதனா ெலம்மான்
ற�ழ்ப்பரம 

ஆசா ெனன்ப த�ந்தைடந்ேத னகற்றா தளித்த 

னின்கடேன 

சா�ப் ைபம்ெபாற் ற�வா� தைழப்ப
ெவா�மாப் 

ெப��தைலத் 

த�ந்ேத யரி�ன் ேனார�்யரந் தணப்ப வரிமா 

�கற்ெறாைலத்ேதாய் 

தா�ற் ெபா� �ஞ் ேசாைலக�ஞ் சலச மலர்நீர் 

வா�க�ந் 

தைழக்�ம் வளமா ரிலந்ைதநகரத்் தண்ட
பாணிப் 

ெப�மாேன" 

என்ற ெசய்�ளால் த�ழ் நிைன� என் உள்ளத்�ல்
��ரந்்� நின்றைம ெவளிப்படட்�. 

�ரத்்தனங்கைள இயற்�வதற்�ச ் சங்�தப் ேபாக்�
நன்றாகத் ெதரிய ேவண்�ெமன்� ேகாபால ��ஷ்ண
பார�யா�ம் ைவைய இராமசா� ஐய�ம் ெசால்லக்
ேகட�்�க்�ேறன். பல்ல�க்�ம் அ�பல்ல�க்�ம் உள்ள
இைய�, சரணங்களின் ெபா��ம் பல்ல��ன்



ெபா��ம் ெதாடரந்்� நிற்றல், சரணங்களில் ��க்�
அைமய ேவண்�ய �ைற �த�ய ெசய்�கைள அவரக்ள்
�லமாக�ம் அ�பவத்�னா�ம் அ�ந்��ந்த எனக்�
அவற்ைற அைமத்�க் �ரத்்தனங்கள் இயற்�ம்
சந்தரப்்பம் அப்ேபா� வாய்த்த�. ��ட�், சகானா,
ெசஞ்��ட�், �ஜாவந்� என்�ம் ராகங்களில்
�ரத்்தனங்கைள இயற்�ேனன். 

�ஜாவந்��ல் அைமந்த �ரத்்தனத்�ல் ஒ� ப��
வ�மா�: 

பல்ல� 

உைனமற வாத ஒ�வரம் அ�ேய�க் 

�வந்த�ள் �ரிந்�� வாேய 

அ�பல்ல� 

நைனமலர்ப் ெபா�ற்ெசந்�ல் நகரி
ெல�ந்த�ளி 

நம்� ம�யவரக்் �ன்ப ம�ள்�ரி 

நாத பர�க ேபாத வ��னம் (உைன) 

சரணம் 

உல�ம் ப�ம�� �ன� �����ம் 

ஒ��ன்� நிைனப்பெதந் நாேளா-�ன்பம் 

பல�ம் �ரி�ைமந்� �ல�க்� யான்ெறண்� 

பண்ணிச ்ெச�ம�ைம யாேளா - வளம் 

�ல�ம் பரங்�ரித் ேதேன - �ர 

�லங்கைளக் காத்த�ள் ேவாேன - எங்�ம் 

நில�ம் பரம்ெபா�ள் நீெயன் ற�ந்தெதாண்டர 

நிைறந்த பழனி�ல் உைறந்த ��பர 



�ப மணிந்தப்ர தாப �ரவர (உைன) 

�ரத்்தனங்கைள எல்லாம் என் தகப்பனாரிடம்
ப�த்�க் காட�் அவ�ைடய அங்�காரத்ைதப் ெபற்ேறன்.
�மாரசா� ெசட�்யார,் ெசய்�டக்ைள�ம்
�ரத்்தனங்கைள�ம் ெபற்� �க்க ஆனந்தமைடந்தார.்
�ற�, அைவ 1881-ஆம் வ�ஷத்�ல்
�ம்பேகாணத்�ேலேய என்னால் அச�்டப்படட்ன. 

ம�ப்�ைரகள் 

பத்�ப் பாடை்டப் ெபற்ற பாைலக்காட�் �னி�பல்
ேசரம்ன் ராவ்பக�ர ் பா.ஐ. �ன்னசா� �ள்ைள
அந்�ைலப்பற்� �க �ரிவாக, '�ஸ்டாரிகஸ்' என்�ம்
�ைனப் ெபயேரா� ெசன்ைன '�ந்�' பத்�ரிைக�ல்
ஒ� ம�ப்�ைர எ��னார.் அ� 13-3-1890-ல் ெவளிவந்த�.
��வனந்த�ரம் �ெராபஸர ் �.�ந்தரம் �ள்ைள
ெசன்ைனக் ��ஸ்�யன் காேலஜ் பத்�ரிைக�ல் ஒ�
ம�ப்�ைர எ��னார.் இவற்றால் த�ழன்பரக்�க்�ப்
பத்�ப் பாட�்னிடம் ம�ப்� உண்டா�ற்�. பலர ்ேம�ம்
ேம�ம் அத்தைகய பண்ைடத் த�ழ் �ல்கைள ெவளி�ட
ேவண்�ெமன்� வற்��த்� எ�தலா�னர.்
அன்பரக்�ைடய பாராட�்னால் உண்டான
சந்ேதாஷத்�ல் �லப்ப�கார ஆராய்ச�்ையத்
ெதாடங்�யைமயால் மனம் �க ேவகமாகச ் ெசன்ற�.
ஆனால் ஏட�்ப் �ர�கள் அவ்�க்கத்�க்� அ��லமாக
இல்ைல . �தல் �தலாக எனக்�ச ் ேசலம் இராமசா�
�த�யார ் �லப்ப�கார �ல�ம் உைர�மடங்�ய
க�தப் �ர� ஒன்� ெகா�த்தார.் அதன் �ன்�
�ள்ைளயவர ் க�ைடய �லப் �ர� ஒன்�ம், உைரப்
�ர� ஒன்�ம் �ைடத்தன. �யாகராச ெசட�்யார்
ைவத்��ந்த �ர� ஒன்� என்னிடம் இ�ந்த�.
இவற்ேறா� ேவ� �ல �ர�க�ம் ைவத்��ந்ேதன்.
இவ்வள� இ�ந்�ம் என் ஆராய்ச�் தைடப்ப�வதற்�ப்
பல காரணங்கள் இ�ந்தன. 

�லப்ப�கார உைரகள் 



�ைடத்த ஏ�கள் அவ்வளைவ�ம் ேசா�த்�ப்
பாரத்்ேதன். அ�யாரக்்� நல்லார ் உைர ஒ� ெபரிய
ச�த்�ரமாக இ�ந்த�. இய�ைச நாடகம் என்�ம்
�த்த����ள்ள பல �ல்கைள�ம் மணி�லக்கணம்,
ேயாகம் �த�ய கைல �ல்கைள�ம் அவர ்அங்கங்ேக
ேமற்ேகாள் காட�்�றார.் நச�்னாரக்்�னியரிடம்
காணப்படாத ஒ� நல்ல �ணம் அ�யாரக்்� நல்லாரிடம்
கண்ேடன். ேமற்ேகாள் காட�்ம் ��ன் ெபயைர�ம், �ல
இடங்களில் அைதப் பற்�ய வரலாற்ைற�ம் அவர்
எ�த்�ச ் ெசால்��றார.் �வக �ந்தாமணி உைர��ம்
பத்�ப் பாட�் உைர��ம் 'என்றார ்�ற�ம்' என்பைதக்
கண்� அந்தப் �றர ் யாெரன்� ேத�த் ேத� ஆராய்ந்�
�ைடத்தவற்ைறத் ெதரிந்� ெகாள்வதற்காக நான் படட்
�ரமம் இவ்வளெவன்� ெசால்ல ��யா�. அந்தச்
�ரமத்ைத அ�யாரக்்� நல்லார ்ைவக்க�ல்ைல. இந்தப்
ெபரிய உபகாரத்�ன் அ�ைமைய ஆராய்ச�் ெசய்ேவார்
நன்� அ�வர.் 

�லப்ப�காரத்�ல் �ப்ப� காைதகள் உள்ளன.
அவற்�ள் ஏழாவதா�ய கானல் வரிக்�ம், இ�பதாவ�
�ரிவா�ய வழக்�ைர காைத �த�ய
ப�ெனான்�க்�ம் அ�யாரக்்� நல்லார ் உைர
�ைடக்க�ல்ைல. �லப்ப�காரம் ��வதற்�ம்
அ�ம்பத�ைர ஒன்� உண்�. அதன் �ர� ஒன்ைற என்
நண்பர ் ேதர�ந்�ர ் சக்கரவரத்்�
ராஜேகாபாலாசாரியார ் ெகா�த்தார.் அ� �க�ம்
ப��பட�்�ந்த�. அ�யாரக்்� நல்லா�ைரக்� அ�
�ற்படட்ெதன்� எனக்�ச ் �ல ��ப்�க்களால் ெதரிய
வந்த�. ஆனா�ம், என்பா��ந்த அப்�ர�ையக்
ெகாண்� �ற்ெபா�ைளத் ெதரிந்� ெகாள்வ� �க�ம்
அரிய ெசயலாக இ�ந்த�. அ�யாரக்்� நல்லார்
உைர�ல் �ல இடங்கள் நன்� �ளங்�வதற்�
அ�ம்பத�ைரக் ��ப்�க்கள் உத�ன. 

உைர�ற் �ைற 



அ �யாரக்்� நல்லார ் தம் உைர�ல் ஓரிடத்�ல்,
'கானல் வரி�ல் �ரியக் ��வம்' என்�ம், கானல்
வரி�ன் �ன் ஓரிடத்�ல் '�ன்னர ் ஆணி ெயன்பத�ட்
��னாம்' என்�ம் எ����க்�றார.் இவற்ைறப்
பாரத்்தேபா� அவர ் கானல் வரிக்� உைர
எ����க்�றாெரன்ப� நிசச்யமா�ற்�.
ேவ�டங்களில் 'அழற்ப�காைதக் கண்ேண �ரித்�க்
���ம்', 'கட�்ைர காைத�ள் �ரியக் ��வாம்' என்�ம்
எ����த்தலால் �ன்�ள்ள காைதக�க்�ம் உைர
எ����க்கக் ��ெமன்� ேதாற்�ய�. ஆகேவ,
�ண்�ம் த�ழ்ச ் �வ�கள் ேத�ம் யாத்�ைரைய
ேமற்ெகாண்� �லப்ப�காரப் �ர�கைளக்
கண்���க்க ேவண்�ெமன்� நிசச்யம்
ெசய்�ெகாண்ேடன். 

உைர��ள்ள �ைற ஒ�பால் இ�ப்ப, அதன்கண்
வ�ம் இைச, நாடகப் ப��கள் இக்காலத்�ல்
வழங்காதனவாக இ�ந்தன. அவற்ைறச ் ெசப்பஞ்
ெசய்வதற்� ெந�ங்காலம் ஆ�ெமன் றஞ்�ேனன்.
'எைதத் ெதாடட்ா�ம் �ரமத்�ன் ேமற் �ரமமாக
இ�க்�றேத' என்ற எண்ணம் உண்டா�ற்�. 

அன்பரக்�க்� எ��ய க�தங்கள 

அ�கா�ம் ேதடாத இடங்க�க்�ப் ேபாய்ப்
பாரக்்கலாெமன்ற நிைன� உண்டாகேவ, 'ேசலத்ைதச்
சாரந்்த இடங்களில் த�ழ்ச ் �வ�கள் �ைடக்கலாம்.
�லப்ப�காரத்�ல் �ற்ப��க்� உைர �ைடக்க�ல்ைல.
தஞ்ைசவாணன் ேகாைவக்� உைர எ��ய ெசாக்கப்ப
நாவலர ் �த�ய �லவரக்ள் ேசலத்�ல் இ�ந்ததாகக்
ேகள்�. அவரக்ள் பரம்பைர�னர ்இ�ந்தால் ெதரி�க்க
ேவண்��ேறன். அங்ேக ேத�ப் பாரத்்தால் எைவேய�ம்
�ைடக்கலாம். தங்கள் உத� ேவண்�ம்' என்� ேசலம்
இராமசா� �த�யா�க்� எ��ேனன். 

�ன்றக்�� மடத்�ல் �க்�யமான காரியஸ்தராக
இ�ந்த அப்பாப் �ள்ைள என்பவ�க்�ச ்�வகங்ைகையச்



சாரந்்த இடங்களில் த�ழ் ஏட�்ச ் �வ�கள்
�ைடக்கக்��ெமன்�ம், இ�க்�ம் இடம் ெதரிந்தால்
நான் வந்� பாரப்்ேபெனன்�ம் எ��ேனன். 

அக்காலத்�ல் ெபா.�மாரசா� �த�யார்
தம்�ைடய �மாரைரப் ப�ப்�க்�ம் ெபா�ட�்
லண்ட�க்�ச ் ெசன்��ந்தார.் அங்��ந்� அவர்
எனக்�க் க�தம் எ��னார.் அங்ேக �ல காலம் இ�ந்�
�ரான்�, ஜரெ்மனி �த�ய ேதசங்கைளப் பாரத்்�க்
ெகாண்� வர உத்ேத�த்� இ�ப்பதாக�ம், அங்ேக பல
�றந்த �ஸ்தக சாைலகள் உண்ெடன்�ம்,
இந்�யா���ந்� ெசன்ற பல ஏட�்ச ்�வ�கள் அவற்�ல்
உள்ளனெவன்� ெதரிவதாக�ம் அவர ் அ�ல்
ெதரி�த்தார.் நான் உடேன �லப்ப�காரம் இ�க்�றதா
என்� ஆராய ேவண்�ெமன்� ப�ல் எ��ேனன். 

ேசலம் இராமசா� �த�யாரிட��ந்�
அ��லமான �ைட வந்த�. ஒ� ��ப்�டட் காலத்�ல்
�லப்ப�கார �ல் சம்பந்தமான யாத்�ைரையத்
ெதாடங்�ச ்ேசலத்�க்�ப் �றப்படே்டன். 
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பயன�ற ப�ரயாண� 
ேச லத்�க்�ப் �றப்பட�்ச ் ெசல்�ைக�ல்

��ச�்ராப்பள்ளி�ல் இறங்� அங்ேக �ல இடங்களில்
ஏ� ேதடலாேனன். ��.படட்ா�ராம் �ள்ைள�ன்
உத�யால் �ல �த்�வான்க�ைடய ��க�க்�ச்
ெசன்� பாரத்்ேதன். 

எஸ்.�.�. காேல�ல் த�ழ்ப் பண்�தராக இ�ந்த
அண்ணாசா� �ள்ைள என்பவரிடத்�ல் �றத்�ரட�்ம்
�ர ேசா�ய உைரப் �ர��ம் இ�ந்தன. �ர ேசா�யச்
�வ��ல் அச�்ப் �த்தகத்�ல் இல்லாத �ல ப� �கள்
காணப்படட்ன. 

�றத்�ரட்� 



� த�ல் ஏ� ேத�ைக�ல் அச�்டட் �ஸ்தகங்களின்
ஏ�களாக இ�ந்தால் அவற்ைற அ�கமாகக்
கவனிப்ப�ல்ைல . நாளைட�ல் ெசய்� வந்த
ஆராய்ச�்யால் அச�்டட் �ஸ்தகங்களி�ள்ள
�ைழகைளத் ��த்�க்ெகாள்வதற்�ம், நல்ல
பாடங்கைளத் ெதரிந்�ெகாள்வதற்�ம் ஏட�்ப் �ர�கள்
�க்க உத�யாக இ�ப்பைத உணரந்்ேதன். ஆத�ன்,
அ��தல் அச�்டட்வற்�ன் ஏட�்ப் �ர�கள்
�ைடக்�ேமல் அவற்ைற�ம் ெபான்ேபாலப் ேபாற்�
ஆராய்ச�் ெசய்�ம் வழக்கத்ைத ேமற்ெகாண்ேடன். 

அண்ணாசா� �ள்ைள�ட��ந்� அப்ேபா�
�றத்�ரடை்ட மாத்�ரம் ெபற்�க் ெகாண்ேடன். 

வரகேனரி 

அ ப்பால் ��ச�்ராப்பள்ளிையச ் சாரந்்த
வரகேனரி�ல் �ள்ைளயவரக்�ைடய மாணாக்கரா�ய
சவரி�த்தா �ள்ைள ெயன்�ம் கனவான� �ட�்க்�ப்
ேபாேனன். ��ஸ்தவராக இ�ந்தா�ம் அவர ்பல ைசவப்
�ரபந்தங்கைள�ம் �ராணங்கைள�ம்
சாஸ்�ரங்கைள�ம் �ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய
�ல்கைள�ம் ேசகரித்� ைவத்��ந்தார.் அவற்�ல்
எனக்� ேவண்�ய �லவற்ைறப் ெபற்�க் ெகாண்ேடன். 

ேநஷனல் ைஹ ஸ்��ல் த�ழ்ப் பண்�தராக இ�ந்த
ஆ��க ந�னார ் என்பவரிடம் �ல ஏ�கள் இ�ந்தன.
அவற்ைறப் பாரத்்ேதன். ப�ெனண் �ழ்க்கணக்�
�ல்களிற் �லவற்ைறக் கண்ேடன். இன்�ம் �ல
இடங்கைள�ம் பாரத்்ேதன். ஓரிடத்��ம் �லப்ப�காரப்
�ர� �ைடக்கேவ இல்ைல . �ரி�ர�ரத்�க்�
அ�ேக�ள்ள ஒ� ேபடை்ட�ல் இ�ந்த �த்�வான்
�ப்�ரமணிய ஐயரிட��ந்த �ல அ�ைமயான
�ரபந்தங்கள் �த�யைவ �ைட த்தன. 

��ச�்ராப்பள்ளி���ந்� ��த்தைல ெசன்�
அதன் அ���ள்ள ஊரக்ளில் ஏ�கைளத் ேத�ேனன்.



எனக்� உத�யாக ஒன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல. அப்ப�ேய
ேசலத்ைத அைடந்ேதன். 

ேசலம் 

ேசலம் இராமசா� �த�யா�ைடய உத�யால் என்
�யற்� எளி�ல் நிைறேவ�ெமன்� ம�ழ்ந்ேதன்.
ெசாக்கப்ப நாவல�ைடய பரம்பைர�னர ் யார்
இ�க்�றாரக்ெளன்� �சாரித்தேபா� சபாப�
�த�யாெரன்� ஒ�வர ்இ�ந்த� ெதரிந்த�. அவர ்��
ேத�ச ்ெசன்ேறன். நான் எ�ரப்ாரத்்தப�ேய அங்ேக பல
பைழய ஏட�்ப் �ர�கள் இ�ந்தன. �க்க ேவகத்ேதா�
அவற்ைறப் �ரட�்ப் �ரட�்ப் பாரத்்ேதன். ெப�ம்பாலான
ஏட�்ச ் �வ�கள் ப��பட�்ம், �ைறந்�ம், ஒ�ந்�ம்,
இைட�ைடேய ��ந்�ம், �க�ம் ��ல�ற்�ம்
காணப்படட்ன. அவற்�ல் எனக்� ேவண்�யதாக ஒன்�ம்
�ைடக்க�ல்ைல . கம்ப ராமாயணம் ஏ� காண்ட�ம்
தனித் தனிேய உள்ள ஏ� �ர�கள் �ைடத்தன. 

ேசலத்ைதச ் சாரந்்த �ரமங்கலத்�ல் ஆ��கம்
�ள்ைள என்ற �த்த ைவத்�யர ்ஒ�வர ்இ�ந்தார.்
அவர ் �ட�்ல் கணக்�ல்லாத ஏட�்ச ் �வ�கள்
உள்ளன என்� ேகள்��ற்� அங்ேக ேபாய்ப்
பாரத்்ேதன். ஆ��கம் �ள்ைள ����ப்பாக இ�ந்தார.்
�கத்�ல் நல்ல ெதளி� இ�ந்த�. "உங்கள் �ராயம்
என்ன?" என்� நான் ேகடே்டன். "97" என்றார.் நான்
ஆசச்ரியத்�ல் �ழ்�ேனன். அ�கமாகப் ேபானால்
அ�ப� �ராயம் இ�க்கலாம் என்�தான் ம�ப்��ம்ப�
இ�ந்த� அவர ் ேதாற்றம். 'இவர,் மற்றவர ் உடம்ைப
மாத்�ரம் பா�காப்பவரல்லர;் தம் உடம்ைப�ம்
பா�காத்�க் ெகாள்பவர'் என்� எண்ணிக் ெகாண்ேடன். 

அகத்�யர் �ல் 

அவர ் தம் �ட�்ல் தனிேய ஓர ் அைற�ல் ஏட�்ச்
�வ�கைள ஒ�ங்காக அ�க்� ைவத்��ந்தார.் உள்ேள
��ந்தேபா� ஐந்��க்�க் �ைறயாத ஏ�கள்



இ�க்கலாெமன்� ெதரிந்த�. "இவற்�ல் பைழய
�வ�கள் என்ன என்ன இ�க்�ன்றன?" என்� ேகடே்டன். 

"எல்லாம் பைழய �வ�கேள; அகஸ்�யர ்இயற்�ய
�ல்கள் �தற்ெகாண்� எல்லாம் இ�க்�ன்றன"
என்றார.் 

அகஸ்�யெரன்ற�டன் அவர ் இயற்�ய 'அகத்�ய
ெமன்ற ெபரிய இலக்கண �ல்தான் ஞாபகம் வந்த�.
"எங்ேக, அந்தச ் �வ�ைய எ�ங்கள்" என்� ெசால்�
உடக்ாரந்்ேதன். அவர ்ஏேதா ஒன்ைற எ�த்�க் ெகா�த்�,
"எங்கள் ��ம்பம் பரம்பைரயாக இந்தச ் �வ�கைளக்
காப்பாற்� வ��ற�. �க�ம் அ�ைமயான �வ�கள்
இைவ. இங்ேக உள்ளவற்ைற ேவ�டங்களிற் பாரப்்ப�
அரி�" என்றார.் 

நான் ஏடை்டப் �ரித்�ப் பாரத்்ேதன். எ�த்�க்கள்
�க�ம் �ளக்கமாக இ�ந்தன. ஏட�்ன் தைலப்�ல்
'அகஸ்�யர ்�ரணம்' என்ப� ேபான்ற ஏேதா ஒ� ெபயர்
இ�ந்த�. உள்ேள �ரட�்ேனன். அ� ைவத்�ய �லாக
இ�ந்த�. அகஸ்�கர ் இயற்�யனவாக வழங்�ம் பல
�ல்கள் அங்ேக இ�ந்தன. எல்லாம் ைவத்�ய �ல்கேள.
�ல �வ�கைளப் பாரத்்�ச ்ச�த்ேதன்.  

*இலக்கண-இலக்�ய ஏ� ஒன்�ம் இல்ைலயா?"
என்� ஆ��கம் �ள்ைளையக் ேகடே்டன். 

அவர ் இல்ைலெயன்� ெசால்��டட்ார.் நான்
ேபசாமல் வந்த வ�ேய ��ம்�ேனன். 

பாகற்பட்� 

�ற�, 'பாகற்பட�்' என்�ம் ஊ�க்�ப் ேபாய் அவ்�ர்
�டட்ாதாரா�ய �நிவாஸ நாயகெரன்பவ�ைடய
�ஸ்தகசாைலையப் பாரத்்ேதன். அவர ் த�ழன்�
�க்கவர.் கம்ப ராமாயணத்�ல் பற்�ைடயவர.்
அவரப்ால் �ற்ைறம்ப� வ�ஷங்க�க்� �ன்
எ�தப்படட்னவான கம்ப ராமாயணப் �ர�கள் பத்�
இ�ந்தன. ேபா�ம் இடங்களிெலல்லாம் எங்ெகங்ேக



ஏட�்ச ் �வ�கள் உள்ளனெவன்பைத �சாரித்�க்
ெகாண்ேட இ�ந்ேதன். 

�ற்பச ்ெசல்வம் 

தா ரமங்கலெமன்�ம் ஊரில் உள்ள ஆலயத்�ல்
�க�ம் �றந்த �ற்பங்கள் உள்ளனெவன்�ம், அங்�ள்ள
ஆ� ைசவரக்ள் ��களில் பழஞ் �வ�கள்
இ�க்�ெமன்�ம் ேகள்��ற்� அங்ேக ேபாேனன்.
�த�ல் ஆ� ைசவரக்ைள அ�� அவரக்ளிட�ள்ள
ஏ�கைளக் கவனித்ேதன். ெப�ம்பா�ம் ஆகமங்க�ம்
பத்த�க�மாகேவ இ�ந்தன. 

ஆலயத்�ற்�ச ் ெசன்ேறன். நான் கண்ட �ற்பக்
காட�்ைய எ��த் ெதரி�ப்பெதன்ப� இயலாத
காரியம். ஒவ்ெவா� �ணி�ம் �கப் ெபரிய �ற்ப
உ�வங்கைளக் கண்ேடன். ஒன்ைறப் பாரத்்� அ�ப�க்க
ஒ� நாள் ேவண்�ம். இராமர,் வா�ைய எய்�ம்
ேகாலத்ைத �ளக்�ம் �ற்பம் ஒன்� உண்�. இராமர்
உ�வத்�ன் அ��ற் ெசன்� பாரத்்தால் வா��ன்
உ�வம் ெதரி�ற�. வா��ன் உ�வத்�க்க����ந்�
பாரத்்தால் இராம�ரான் உ�வம் ெதரிய�ல்ைல .
இராமர ் மைறந்��ந்� வா�ைய எய்தாெரன்ற
வரலாற்ைறச ் �ற்� எவ்வள� நன்றாக அைமத்�க்
காட�்�ள்ளான் என்ெறண்ணி �யந்ேதன். அந்த
ஆலயத்�க் ெக�ரில் ேவ� ஒ� �வாலயம் உண்�.
அத�ள்ேள பல ல�ம் ெபா�ட ் ெசல� ெசய்தா�ம்
அைமப்பதற்கரிய �ற்ப உ�க்கள் பல இ�ந்தன. எல்லாம்
��ய அள�ல் �ற்��ன் �த்தகத் ைகத் �றைன
நன்றாக �ளக்�ம் அற்�த வ�வங்களாக உள்ளன. அந்தக்
ேகா��க்� �ங்�ற் �ளாச�்னால் ெசய்யப்படட் ஒ�
கதைவ அைமத்��ந்தாரக்ள். உள்ேள கைலயழ�
ெபா��ம் �ற்ப உ�வக் களஞ்�யம் நம்
�ன்ேனாரக்ளின் உயரந்்த கைலத் �றைமக்�
அைடயாளமாக நில�ய�; �றத்�ேலா நம் காலத்�னர�
அசடை்டக்�ம் வ�ைமக்�ம் அைடயாளமாக
அவல�ணமான �ங்�ற் �ளாச�்க் கத� நின்ற�.



'இதற்�ள்ேள என்ன இ�க்கப் ேபா�ற�?" என்ற
நிைனைவ அந்தக் கத� உண்டாக்�ம். ஆனா�ம்
உண்ைம ேதரப்வரக்ள் அதன் �கார �பத்ைதப்
ெபா�டப்�த்தாமல் உள்ேள ெசன்றால் அ�ம்ெபறற் �ற்ப
�லாஸத்ைதக் கண்� ம�ழலாம். �ங்�ற் �ளாச�்க்
கதைவத் �றந்தேபா� என் ைகைய அ� �த்�ய�:
உள்ேள ேபாய்ப் பாரத்்��ட�் வந்தேபா� அ�
கண்ைண�ம் க�த்ைத�ம் �த்�ய�. இந்த நாட�்ன்
நிைலக்� நான் இரங்� வ�ந்�ேனன். 

அச�்� ேகா��க்க�ேக வடட்மான
�ளெமான்ைறக் கண்ேடன். அங்�ம் பல �ற்ப ேவைலகள்
என் கண்�க்� ��ந்தா�ன. என்�டன் வந்த ஒ�வர,்
"இேதா ஒ� ேவ�க்ைக காட�்�ேறன், பா�ங்கள்"
என்றார.் நான் கவனித்ேதன். ஒ� கல்ைல எ�த்�
அக்�ளத்�ல் ேநேர ஓங்� அ�த்தார.் அந்த கல் உடேன
எ�ரப்் பக்கத்�ல�த்� அங்��ந்� �ட�்ம் எ�ரத்்த�த்�
இப்ப�ேய �ன்� பக்கங்களி�ம் பந்� ேபால�த்�
�ட�்ம் பைழய இடத்�க்ேக ��ம்� வந்த�. "இைவ
யா�ைடய ��ப்பணி?" என்� ேகடே்டன். "பைழய
காலத்�ல் அரசாங்க அ�காரியாக இ�ந்த கட�்யப்ப
�த�யா�ைடய ��ப்பணி" என்� அவர ்��னார.் 

தாரமங்கலம் ெசன்ற�ல் �லப்ப�காரம்
�ைடக்கா�டட்ா�ம் �ற்பச ் ெசல்வத்ைதக் கண்�
களித்த ��ப்� உண்டா�ற்�. அங்��ந்� ேவ� �ல
ஊரக்�க்�ச ் ெசன்� ேத��ம் �லப்ப�காரம்
�ைடக்க�ல்ைல . �ல �ர ைசவரக்ள் �ட�்ல் ெபஸ்�
பா�ரியார ் ெதா�த்த 'ச�ரகரா�' என்ற �ல் ஏட�்ல்
எ�தப்ெபற்ற ப��கைளக் கண்ேடன். 'வண்�
ஓரிடத்�ேல; ஓடம் வண்��ேல' என்� ஒ� பழெமா�
ெசால்வாரக்ள். ஏட�்ச ்�வ���ள்ள பைழய �ல்கைள
அச�்�வைதக் கண்டவன் நா ன் . அச�்��ந்த
ச�ரகரா�ைய ஏட�்ல் எ�� ைவத்��ப்பைத அன்�
கண்� நான் த�ழ் மக்களிடத்�ல் பைழய வழக்கம்
எவ்வள� ஊ��ள்ளெதன்பைத உணரந்்ேதன். 



கரிவலம் வந்த நல்�ர் 

இ ந்தப் �ரயாணத்�ல் ஒன்�ம் அகப்படாமற்
ேபாகேவ �ம்பேகாணம் வந்� ேசரந்்ேதன். எப்ப�யாவ�
நல்ல �லப்ப�காரப் �ர�கள் �ைடத்தாெலா�ய
எனக்�த் �க்கேம வராெதன்� ேதான்�ய�. �ண்�ம்
பாண்� நாட�்க்�ப் ேபாய்ச ் �வ�கைளத் ேதட
ேவண்�ெமன்� ��� ெசய்ேதன். காேலஜ் ேவைலேயா�
ஏ� ேத�ம் ேவைலைய�ம் ைவத்�க்ெகாள்வ� �ரமமாக
இ�ந்த�. ��ெநல்ேவ�ப் பக்கம் ேபானால் �ல நாடக்ள்
அவகாசத்ேதா� ேதட ேவண்�ம். காேலஜ் ேவைல அதற்�
இடங்ெகாடாைமயால் ஒவ்ேவாரிடமாகத்
ேதடலாெமன்ெறண்ணி ஒ� �ைற கரிவலம் வந்த
நல்��க்�ப் �றப்பட�்ச ் ெசன்ேறன். �ப்�ரமணிய
ேத�கர ்இ�ந்த காலத்�ல் அவ்��க்� �ன்� ஒ� �ைற
ேபா��ந்ேதன். வர�ண பாண்�ய�ைடய ஏட�்ச்
�வ�கெளல்லாம் ஆலயத்�ல் ைவத்��ப்பதாகக்
ேகள்��ற்ேறன். அந்த நிைன�னால்தான்
அத்தலத்�ற்� இரண்டா �ைற ேபாகலாேனன். 

ேநேர ேகா�ைல அைடந்� பால்வண்ண நாதர்
சந்நி�க்�ச ்ெசன்ேறன். வர�ண பாண்�யர ்�க எளிய
நைட�ல் மனத்ைத உ�க்�ம் வண்ணம் பா�ய
பாடல்கள் த�ழன்பரக்�க்� அப்ெப�மான� நிைனைவ
உண்டாக்�ம். சந்நி��ல் நின்�, 

"�ன்ைனப் �றப்�ன் தவப்பயேனா
���ம�யா 

�டனிவன் 
 

என்னக் க�த்�ல் இரங்�ேயா யாேதா அ�ேயன்
இர� 

பகல் 

கன்னற் பா�ற் ேகாற்ேறனிற் கனி�ற் கனிந்த
க� பாட 

அன்னப் பழன வயற்க�ைவ ஆண்டா ெனன்ைன 



ஆண்ட�ேவ" என்ற பாடைலச ் ெசால்�,
"உன்�ைடய ��வ�ைளத் �ைணெயன நம்�த் த�ழ்த்
ெதாண்ைட ேமற்ெகாண்��க்�ேறன். �லப்ப�காரப்
�ர� �ைடக்�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ம்" என்�
�ராரத்்�த்�க் ெகாண்ேடன். �ற�, �வ�கள் எங்ேக
உள்ளனெவன்� �சாரிக்கலாேனன். ேதவஸ்தானத்�ன்
தரம்கரத்்தாைவத் ேத�ச ்ெசன்றேபா� அவைரச ்ேசரந்்த
ஒ�வைரக் கண்ேடன். வர�ங்க ராம பாண்�ய�க்�
வ�ஷந்ேதா�ம் ஆலயச ் ெசல�ல் �ராத்தம் நடந்�
வ�வதாகக் ேகள்��ற்��ந்ேதன். அ� நடந்�
வ��றதா என்� ேகடே்டன். 

நடந்� வ�வதாக அவர ்ெசான்னார.் 

நான் : வர�ண பாண்�யர ் ைவத்��ந்த ஏட�்ச்
�வ�கெளல்லாம் ஆலயத்�ேல இ�க்�ன்றனவாேம? 

அவர ் : அெதல்லாம் எனக்�த் ெதரியா�. என்னேவா
ைவக்ேகாற்�ளம் மா�ரி கணக்�ச ் ��ைணேயா�
எவ்வளேவா பைழய ஏ�கள் இ�ந்தன. 

நான் : அப்ப�யா! அைவ எங்ேக இ�க்�ன்றன?
தைய ெசய்� அந்த இடத்�ற்� அைழத்�ப் ேபா�ரக்ளா? 

அவர ் : அதற்�ள் அவசரப்ப���ரக்ேள? வர�ண
பாண்�யர ் இறந்த �ற� அவர ் ெசாத்ெதல்லாம்
ேகா�ைலச ் ேசரந்்� �டட்தாம். அவர ் ைவத்��ந்த
ஏட�்ச ் �வ�கெளல்லாம் அப்ேபா�தான் ேகா��க்�
வந்தனவாம். 

நான் : அ� ெதரி�ம். இப்ேபா� அைவ எங்ேக
இ�க்�ன்றன? 

அவர ் :�ப்ைப �ளமாகக் �டந்த �வ�கைள நான்
பாரத்்��க்�ேறன். எந்தக் காலத்�க் கணக்�ச்
��ைணகேளா! 

நான் : ேவேற ஏ�கள் இல்ைலயா? 



அவர ் : எல்லாம் கலந்�தான் �டந்தன. எனக்� அவர்
தாமசப்ப�த்�வதனாற் ேகாபம் வந்த�. 

நான் : வா�ங்கள் ேபாகலாம். 

அவர ் : ஏன் �ப்����ரக்ள்? அந்தக்
�ளங்கைளெயல்லாம் என்ன ெசய்வெதன்�
ேயா�த்தாரக்ள். ஆகம சாஸ்�ரத்�ல்
ெசால்���க்�றப� ெசய்��டட்ாரக்ள். 

எனக்� ஒன்�ம் �ரிய�ல்ைல . "என்ன
ெசய்��டட்ாரக்ள்?" என்� பதற்றத்�டன் ேகடே்டன். 

"பைழய ஏ�கைளக் கண்ட கண்ட இடங்களிேல
ேபாடக்�டாதாம். அவற்ைற ெநய்�ல் ேதாய்த்�
ேஹாமம் ெசய்��ட ேவண்�மாம். இங்ேக அப்ப�த்தான்
ெசய்தாரக்ள். " 

"ஹா!" என்� என்ைன�ம் மறந்��டே்டன். 

"�� ெவட�் அக்�னி வளரத்்� ெநய்�ல் ேதாய்த்�
அந்தப் பைழய �வ�கள் அவ்வளைவ�ம் ஆ��
ெசய்��டட்ாரக்ள்" என்� அவர ் வ�ணித்தார.் இப்ப�
எங்காவ� ஆகமம் ெசால்�மா?'அப்ப�ச்
ெசால்���ந்தால் அந்த ஆகமத்ைதயல்லவா �த�ல்
ஆ�� ெசய்ய ேவண்�ம்!' என்� ேகாபம் ேகாபமாக
வந்த�. பழங்காலத்�ல் பைழய �வ�கள் ��லமான
நிைல�ல் இ�ந்தால் ��ய �ர� பண்ணிக்ெகாண்�
பழம் �ர�கைள ஆ�� ெசய்வ� வழக்கம். ��ப் �ர�
இ�த்த�னால் பழம் �ர� ேபாவ�ல் நஷ்டம் ஒன்�ம்
இரா�. �ற்காலத்� ேமதா�கள் �ர� ெசய்வைத
மறந்��ட�்ச ்�வ�கைளத் �க்� இைரயாக்�ம் பாதகச்
ெசயைலச ் ெசய்தாரக்ள். என்ன ேபைதைம! இத்தைகய
எண்ணத்தால் எவ்வள� அ�ைமயான �வ�கள் இந்த
உல���ந்� மைறந்தன! 

வர�ண பாண்�யர ் ஏ�கள் அக்�னி பகவா�க்�
உணவா�ற்ெறன்ற ெசய்�ையக் ேகடட்� �தல், என்
உள்ளத்�ல் அைம� இல்லாமற் ேபா�ற்�. இனி இந்த



நாட�்ற்� ��� உண்டா!' என்ெறல்லாம் மன
ெநாந்ேதன். 

நான் இரண்� நாடக்ள் தங்�ப் பாரக்்கலாெமன்ற
��ப்பத்ேதா� வந்ேதன். எனக்�ச ்�ரமம் ெகா�க்காத
நிைல�ல் அவரக்ள் ெசய்��டட்ாரக்ள். ம�ப��ம்
ஆலயத்�ள் ெசன்ேறன். "இந்த அக்�ரமம் இனியா��ம்
நடவாதப� ���ள்ளம் இரங்க ேவண்�ம்" என்�
இைறவனிடம் �ைற�டே்டன். 

"�ந்தைன �னக்�த் தந்ேதன் ��வ�ெளனக்�த்
தந்தாய் 

வந்தைன �னக்�த் தந்ேதன் மலர� ெயனக்�த்
தந்தாய் 

ைபந்�ண �னக்�த் தந்ேதன் பரக� எனக்�த்
தந்தாய் 

கந்தைனப் பயந்தநாதா க�ைவ�ல்
வா�ந்ேதேவ" 

என்� ��த்��ட�் ெவ�ங்ைகேயா�
�ம்பேகாணம் வந்� ேசரந்்ேதன். 

இந்த இரண்� �ரயாணங்க�ம் பயனற்ற
�ரயாணமாக ��ந்தன. 'இைறவன் ��வ�ள், என்�
�லப்ப�காரத்�ன் நல்ல �ர�ைய நமக்�க் �ைடக்கச்
ெசய்�ேமா' என எண்ணியப�ேய ஆராய்ச�்ைய நடத்�
வந்ேதன். 

அத்�யாயம் 111 

பல ஊ�� ப�ரயாண�க� 
1890 -ஆம் வ�ஷம் ேகாைட ���ைற�ல்

�லப்ப�காரப் �ர�கைளத் ேத�வதற்காகத்
ெதன்பாண்� நாடை்ட ேநாக்�ப் �றப்படே்டன்.
அங்கங்ேக உள்ள �ைளமடங்களின் அ�காரிக�க்�
என் வரைவத் ெதரி�த்� ேவண்�ய உத� �ரி�ம்ப�



��வாவ��ைற அம்பலவாண ேத�கர ் உத்தர�
அ�ப்�னார.் 

��ெநல்ேவ� 

� த�ல் ��ெநல்ேவ�ைய அைடந்� அங்ேக �ன்�
பாராத இடங்களில் ஏட�்ச ் �வ�கைளத் ேதட
எண்ணியேபா� க�ராஜ ஈ�வர �ரத்்�ப் �ள்ைள �க்க
உத�யாக இ�ந்தார.் �ந்�ய தடைவ ேத�ய
இடங்களிேலேய �ட�்ம் ேதடலாேனன். பத்�ப் பாடை்டத்
ேத�ம்ேபா� அந்த ��ல் மாத்�ரம் கவனம் இ�ந்த�.
இப்ேபா� �லப்ப�காரத்�ன் ேமற் க�த்�ச ் ெசன்ற�.
சா�வாட�்வர ஓ�வார ் �ட�்ல் �லப்ப�கார �லப்
�ர� ஒன்�ம், �ல�ம் உைர�ம் உள்ள �ர� ஒன்�ம்
�ைடத்தன. அந்த உைரப் �ர��ல் உைர �ைறயாகேவ
இ�ந்த�. அப்பால் ��ப்பாற்கடனாதன் க�ராயர்
�ட�்க்�ம் �ற� பாைளயங் ேகாடை்ட�ல் �ல
இடங்க�க்�ம் ேபாய்ப் பாரத்்ேதன். �லப்ப�காரம்
�ைடக்க�ல்ைல. � ைவ�ண்டம் �த�ய
இடங்க�க்�ச ் ெசல்ல எண்ணிேனன்.
ெப�ங்�ளெமன்�ம் ஊரில் 'ெசங்ேகால் மடம்' என்ற
ஆ�னெமான்� இ�க்�றெதன்�ம் அதன் தைலவர்
த�ழ்ப் ப�ற்��ள்ளவெரன்�ம் ெதரிந்த�. அங்ேக
ேபாய்ப் பாரக்்க�ம் க��ேனன். என் க�த்ைத ய�ந்த
என் நண்பரா�ய வக்�ல் ஏ.��ஷ்ண சா� ஐயர ்அந்த
மடா�ப�க்� ஒ� க�தம் எ��க் ெகா�த்தார.் 

� ைவ�ண்டம் 

� த�ல் � ைவ�ண்டத்�ல் ஒ� க�ராயர்
�ட�்க்�ச ் ெசன்ேறன். அங்ேக எண்ப� �ராய�ள்ள
ைவ�ந்தநாதன் க�ராயெரன்பவர ் உடக்ாரந்்��ந்தார.்
அவரிடம் ேப�க்ெகாண்��ந்தேபா� பல பைழய த�ழ்ப்
பாடல்கைளச ் ெசான்னார.் �ற� நான் ஏ� ேதட
வந்��ப்பைத அவரிடம் ெசால்�, அவர ் �ட�்ல் உள்ள
ஏ�கைளப் பாரக்்க ேவண்�ெமன்� ேகட�்க்
ெகாண்ேடன். அந்த ��யவர ் �ரித்தப�ேய, "இந்தக்



காலத்�ல் ஏட�்ச ் �வ�கைளத் ேத�பவரக்�ம்
இ�க்�றாரக்ளா? இங்��ஷ் ப�ப்� வந்த �ற� த�ைழ
யார ் கவனிக்�றாரக்ள்? த�ழ் ஏ�கைள யார்
பா�காக்�றாரக்ள்? எல்லாம் அச�்ப் �ஸ்தகங்களாக
வந்��டட்னேவ" என்றார.் 

"அச�்ப் �ஸ்தகங்கள் எப்ப� வந்தன? ஏட�்ச்
�வ�கைள உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் பா�காத்�
ைவத்��ந்தைமயால் அவற்ைறப் பாரத்்�
அச�்��றாரக்ள். உங்கள் �ட�்�ள்ள ஏ�கைளப்
பாரக்்�ம்ப� அ�ம� ெசய்ய ேவண்�ம்" என்�
ேகடே்டன். 

"என்னிடம் பைழய ஏட�்ச ் �வ�கள் பல இ�ந்தன.
என் �ள்ைளகள் இங்��ஷ் ப�த்� உத்�ேயாகத்�க்�ப்
ேபாய் �டட்ாரக்ள். இனிேமல் இந்த ஏ�கைள யார்
காப்பாற்றப் ேபா�றாரக்ெளன்ற எண்ணத்தால் யார ்யார்
எ� எைதக் ேகடட்ாரக்ேளா அவரக்�க்ெகல்லாம்
ெகா�த்��டே்டன்." 

'நாம் அப்ெபா�ேத வராமற் ேபாேனாேம' என்�
இரங்�ேனன், �ழவர,் தாம் ப�ப்பதற்காக ைவத்��ந்த
�ல ஏட�்ச ் �வ�கைள எ�த்�க் காட�்னார.் எனக்�
ேவண்�ய� ஒன்�ம் இல்ைல . 

ெப�ங்�ளம் 

அ வரிடம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்� ெப�ங்�ளத்ைத
அைடந்� அங்�ள்ள ெசங்ேகால் மடத்�க்�ப் ேபாய்
மடா�ப�ையக் கண்ேடன். நான் ேபானெபா�� அவர்
�ைண வா�த்�க் ெகாண்��ந்தார.் �க்க அன்ேபா�
ேப� என்ைன உபசரித்தார.் "தங்க�க்�
யமகந்�ரி�களில் நல்ல ேதரச்�்�ண்� என்�
ேகட�்�க்�ேறாம். �லவற்ைறச ் ெசால்ல ேவண்�ம்"
என்றார.் எல்லாைர�ம் வசப்ப�த்�ம் கைலயா�ய
சங்�தத்�ேல இன்பம் கா�ம் அவர ் �க�ம்
�ரமப்பட�்ப் ெபா�ள் ெதரிதற்�ரிய
யமகந்�ரி�களி�ம் இன்பங் கா�ம் இயல்�னராக



இ�ந்தைம எனக்� ஆசச்ரியத்ைத �ைள�த்த�. அவர்
��ம்�ய ெபா�ள் என்னிடம் நிரம்ப இ�ந்த�. �
�னாட�்�ந்தரம் �ள்ைளயவரக்ள் இயற்�ய �ரி�யமக
அந்தா�களி��ந்� பல பாடல்கைளச ் ெசான்ேனன். 3
எ�த்� �தல் 13 எ�த்�க்கள் வைர�ல் யமகமாக
அைமந்த ெசய்�டக்ைள�ம் அவற்�ன் ெபா�ைள�ம்
ெசான்ேனன். ேகட�்க் ேகட�் அவர ் ம�ழ்ச�்
அைடந்தார.் நான் வந்த காரியத்ைத அ�ந்�
தம்�ட�ள்ள ஏ�கள் எல்லாவற்ைற�ம் நான்
பாரக்்�ம்ப� ெசய்தார.் பல �ரபந்தங்க�ம்,
�ராணங்க�ம், அச�்டட் �ல்க�ம் இ�ந்தன.
��ந்ெதாைக �லம் ஒ� �ர� இ�ந்த�. 

அன்� ��வ�ம் அங்ேக தங்� அவ�டன் எல்லாபம்
ெசய்� ெகாண்��ந்ேதன். அவ்�ரி�ள்ள ஆலயத்�ற்�
என்ைன அைழத்�ச ் ெசன்� அதன் �றப்ைப அவர்
எ�த்�ைரத்தார.் அங்ேக உக்�ரபாண்�யர ் அரசாட�்
ெசய்தாெரன்�ம், அவராற் ��க்கப் ெபற்றைம�ன்
அவ்�ரச் ்�வெப�மா�க்� 'உக்�ரவ���வரர'் என்�ம்
��நாமம் வழங்��றெதன்�ம் அ�ந்ேதன். அந்தப்
பாண்�யர ் �ன்னிைல�ல் நக்�ரனார ் �த�ய சங்கப்
�லவரக்ள் ��ய இடத்�ல் ��க்�றள் அரங்ேகற்றம்
நைடெபற்ற� என்�ம், அங்ஙனம் நடந்த இடம்
அ�ேவெயன்�ம் ��, அதற்� அைடயாளமாகச்
�வாலயத்�ல் 49 �லவரக்ளின் வ�வ�ம், உக்�ர
பாண்�யர ் வ�வ�ம் அைமந்�ள்ள இடத்ைத அவர்
காட�்னார.் 'இங்ேக அவரக்ள் இ�ந்தாரக்ேளா
இல்ைலேயா, த�ழ்ப் �லவரக்ைளத் ெதய்வத்ேதா�
ஒன்றாக ைவத்�ப் ேபாற்�ம் வழக்கம் இந்த நாட�்ல்
இ�ப்பைத நாம் பாராடட் ேவண்�ம்' என்� நான்
எண்ணிேனன். 

ஆ��க மங்கலம் 

ெப�ங்�ளத்�க்�க் �ழக்ேக�ள்ள ஆ��க
மங்கலவா��ம், �த்�க்�� கால்�ெவல் காேல�ல்
த�ழ்ப் பண்�த�மான �மாரசா� �ள்ைள என்பவர்



ைவத்��ந்த �ந்தாமணி, பத்�ப் பாட�் என்�ம்
இரண்� �ல்களின் ஏட�்ச ் �வ�கள் எனக்� �ன்�
�ைடத்தன. அைவ ��த்தமான �ர�களாக இ�ந்தன.
அவர ் �ட�்க்�ச ் ெசன்� ேத�னால் ேவ� �ல்கள்
�ைடக்கலாெமன்ற நிைன�னால்
ெப�ங்�ளத்���ந்� ஆ��க மங்கலம் ெசன்ேறன்.
�மாரசா� �ள்ைள�ன் ம�கரா�ய �ந்தர�ரத்்�ப்
�ள்ைள என்பவர ் அங்ேக இ�ந்தார.் அவர ் தம்
�ட�்�ள்ள �வ�கைளெயல்லாம் காட�்னார.் பல
பைழய ஏ�கள் இ�ந்தன. அகநா��, �றநா�ற்�ன்
�ைறப் �ர� ஒன்�, �லப்ப�கார உைர, த�ழ் நாவலர்
சரித்�ரம் என்பைவ எனக்�க் �ைடத்தன. 

�ந்தர�ரத்்�ப் �ள்ைள அவ்�ர ் அக்�ரகாரத்�ல்
ஒ� �ட�்ல் என் ஆகாரத்�க்� ஏற்பா� ெசய்தார.் அங்ேக
அன்� பகற்ேபாசனம் ெசய்�ெகாண்ேடன். எனக்� அந்த
�ட�்க்காரர ் ெபரிய ��ந்� நடத்�னாெரன்�தான்
ெசால்ல ேவண்�ம். அந்த ��ந்�ணைவ உண்டேபா�
அவ்�ர ்சம்பந்தமான வரலா� ஒன்�, என� நிைன�க்�
வந்த�. 

ஆண்டான் க�ராயெரன்ற �ராமண �த்�வான்
ஒ�வர,் ஆ��க மங்கலத்�க்� வந்தார.் ஆ��க
மங்கலம் ெபரிய ஊர.் ஆ�ரத்ெதட�்ப் �ராமணர்
��கள் �ன்� அங்ேக உண்ெடன்�ம், அவ�ள் �நாயகர்
ஒ�வெரன்�ம் ெசால்வாரக்ள். அங்�ள்ள �நாயக�க்�
'ஆ�ரத்ெதண் �நாயக' ெரன்ப� ��நாமம் . 

அவ்வள� ெபரிய ஊரில், ஆண்டான் க�ராய�க்�
என்ன காரணத்தாேலா ப�க்� உண� �ைடக்க�ல்ைல.
அவர ் வைச பா�வ�ல் வல்லவர.் �ற்காலத்�க்
காளேமகெமன்� �லர ் அவைரச ் ெசால்வ�ண்�. ப�
���யால் அவர ்வ�ந்�யேபா� ேகாபத்தால், "ஆ��க
மங்கலத்�க்� யார ் ேபானா�ம், ேசா� ெகாண்�
ேபாங்கள், ெசான்ேனன், ெசான்ேனன்" என்� ெசால்�ச்
�ல வைச க�க�ம் பா�னாராம். 



இந்த வரலாற்�க்�ம் எனக்�க் �ைடத்த
��ந்�க்�ம் ேநரம்ாறாக இ�ந்த�. "ஆண்டான்
க�ராயர ் இந்த ஊைரப் பற்� இ�வாகச்
ெசால்���க்�றார.் ஆனால் எங்�ம் சாப்�டாத ��ய
��ய உண�கள் எனக்� இங்ேக �ைடக்�ன்றனேவ!"
என்� உடன் உண்ட ஒ�வரிடம் நான் ெசான்ேனன். 

"ஆம், அந்த இ�ைவப் ேபாக்�வதற்காகேவ யார்
வந்தா�ம் இவ்�ரார ் �ேசஷமான ��ந்� ெசய்�த்�
அ�ப்�வ� வழக்கம்" என்� அவர ்�ைட பகரந்்தார.் 

ெவள்ளத்�ல் �ட்ட த�ழ் 

ஆ ��க மங்கலத்���ந்� ��செ்சந்�ர ்ெசன்�
ெசந்�லாண்டவைனத் தரி�த்� ஆழ்வார ்��நகரிக்�ப்
ேபாய்ச ் �ல இடங்களில் ஏ� ேத��ட�் �ட�்ம்
��ெநல்ேவ�க்� வந்ேதன். ெதற்�ப் ��த்
ெத����ந்த வக்�ல் �ப்ைபயா �ள்ைள ெயன்பவரிடம்
�ல ஏ�க�ண்ெடன்� ேகள்��ற்� அங்ேக ெசன்ேறன்.
அவ்�ட�்ற்� � �ப்�ரமணிய ேத�க�ைடய
சேகாதர�ம் என் நண்ப�மா�ய ���ட ராசப்பக்
க�ராயர ் வந்��ந்தார.் �ப்ைபயா �ள்ைளக்� அவர்
உற�னர.் நான் வந்த காரியத்ைதச ் ெசான்னேபா�
க�ராய�ம் �ப்ைபயா �ள்ைள�டம் என் க�த்ைத
எ�த்�ச ்ெசான்னார.் 

"எங்கள் �ட�்ல் ஊரக்்காட�் வாத்�யார்
�ஸ்தகங்கள் வண்�க் கணக்காக இ�ந்தன. எல்லாம்
ப��பட�் ஒ�ந்� உபேயாக�ல்லாமல் ேபாய்�டட்ன.
இடத்ைத அைடத்�க்ெகாண்� யா�க்�ம்
�ரேயாசன�ல்லாமல் இ�ந்த அவற்ைற என்ன
ெசய்வெதன்� ேயா�த்ேதன். அவற்�ல் என்ன
இ�க்�றெதன்� பாரப்்பதற்ேகா எனக்�த் �றைம
இல்ைல. அழகான அச�்ப் �ஸ்தகங்கள் வந்��டட்
இந்தக் காலத்�ல், இந்தக் �ப்ைபையச்
�மந்�ெகாண்��ப்ப�ல் என்ன பயெனன்�
எண்ணிேனன். ஆற்�ேல ேபாட�் �டலாெமன்�ம், ஆ�ப்



ப�ெனட�்ல் �வ�கைளத் ேதரே்பாலக் கட�்��வ�
சம்�ரதாயெமன்�ம் �ல ��ய ெபண்கள்
ெசான்னாரக்ள். நான் அப்ப�ேய எல்லா ஏ�கைள�ம் ஓர்
ஆ� மாதம் ப�ெனடட்ாந் ேத� வாய்க்கா�ல்
�ட�்�டே்டன்" என்றார.் அவர ்அைதச ்ெசால்�ம்ேபா�
���ம் வ�த்த�ற்றவராகக் காணப்பட �ல்ைல .
எனக்�த்தான் மனம் ம��ய�. கரிவலம் வந்த நல்�ரில்
ஏ�கைளத் �க்� இைரயாக்�ய ெசய்�ையக்
ேகடட்ேபா� என் உள்ளம் எப்ப���ந்தேதா அப்ப�ேய
இங்�ம் இ�ந்த�. த��ன் ெப�ைமையச ் ெசால்�ய
ெபரிேயார ் �லர ் அ� ெந�ப்�ேல எரியாமல்
நின்றெதன்�ம், நீரிேல ஆழாமல் �தந்தெதன்�ம்
பாராட�்��க்�றாரக்ள். அேத த�ழ் இன்� ெந�ப்�ல்
எரிந்�ம், நீரில் மைறந்�ம் �றக்கணிக்கப்ப�வைத
அவரக்ள் பாராமேல ேபாய் �டட்ாரக்ள். பாரத்்�
இரங்�வதற்� நாம் இ�க்�ேறாம். 

"உங்கள் �ட�் ஏ�கெளல்லாம் ெவள்ளத்�ேல
ேபாய்�டட்னெவன்� ெசால்��ரக்ேள. இப்ப�ச்
ெசய்வ� நியாயமா?" என்� வ�த்தந் ெதானிக்�ம்
�ர�ல் ேகடே்டன். அப்ேபா� �ரி�ட ராசப்பக் க�ராயர,்
"நான் வந்��ந்த சமயத்�ல் கைட�த் தடைவயாக
ஏட�்ச ் �வ�கைள வாய்க்கா�ல் ேபாட�்க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். நான் அைதப் பாரத்்ேதன்.
கைட��ல் �ஞ்���ந்த �ல ஏ�கைளக்
ெகாண்�ேபான ஒ� ைபயன் கன்னத்�ல் ஓங்� ஓர்
அைற அைறந்� அந்தக் கடை்டப் ��ங்� உள்ேள
�ேரா�ன் ேமல் ைவத்��க்�ேறன். அைத எ�த்�
வா�ங்கள்" என்� �ட�்க்காரைர ேநாக்�ச ்ெசான்னார.் 

அந்தக் கடை்டக் ெகாணரந்்� என் �ன்
ேபாடட்ாரக்ள். எனக்� �ன்ேப எ� அந்தச ் �வ�ைய
ஆராய்ச�் ெசய்��ந்தைமயால் பல ஏ�கள் �ண்�
�ண்�களாகக் �டந்தன. அைவ ��ப்�வண நாத�லா
�த�ய �ல �ரபந்தங்களின் ப��களாக இ�ந்தன.
�லப்ப�காரத் ��க்�க�ம் �ைடத்தன. அவற்ைறப்
ெபா�க்� எ�த்� ைவத்�க் ெகாண்ேடன். எ�த்�க்கள்



ெதளிவாக�ம் �ைழ�ன்��ம் இ�ந்தன. அவற்ைறக்
காணக் காண அகப்படாமற் ேபான ஏ�களின் �றப்ைப
நான் உணரந்்� உணரந்்� உள்ள�ந்ேதன். 

'�றப்ப�காரம்' 

��ெநல்ேவ����ந்� �ரி�ட ராசப்பக்
க�ராயைர�ம் அைழத்�க்ெகாண்� அம்பாச�த்�ரம்
ெசன்ேறன். இைடேய ஓர ் ஊரில் ஓர ் அ��க்தர்
(ைசவரக்ளின் ��) �ட�்க்�ப் ேபாேனாம். எங்கைள
ெந�ந்�ரத்�ல் கண்ட�ம் அவ்�ட�்க்காரரா�ய
அ��க்தர ்உள்ேள எ�ந்� ெசன்றார.் அவ�க்� எ�ப�
�ராயம் இ�க்�ம். அவ�ைடய �மாரன் ஒ�வன்
எங்கைள வரேவற்றான். �ற� உள்ேள ெசன்� ஒ�
பலைக எ�த்� வந்� �ண்ைண�ல் ேபாடட்ான்.
மற்ெறா� பலைகையச ் �வேராரமாகச ் சாரத்்�னான்.
அவ்வா� ஆஸனம் அைமத்த�டன் உள்ளி�ந்�
ெபரியவர ் வந்தார.் கா�ல் ஆ� கட�் �ந்தர ேவட�ம்,
தைல�ல் �த்�ராடச் மாைல�ம், க�த்�ல் �த்�ராடச்
கண்��ம் அணிந்� ெகாண்� அவர ்வந்� பலைக�ன்
ேமலமரந்்�, "வா�ங்கள்" என்� எங்கைள வரேவற்றார.்
அந்த அலங்கார�ல்லாமல் சாதாரண மனிதராக மற்றவர்
கண்களில் படக்�டா� என்ப� அவர ்எண்ணம் ேபா�ம்!
அவர,் என்�டன் வந்த �ரி�ட ராசப்பக் க�ராய�க்�ப்
பழக்கமானவர.் அவ�ைடய உத�ையப் ெப�பவர.் 

நாங்கள் �ண்ைண�ல் அமரந்்ேதாம், "எங்ேக
வந்�ரக்ள்? அ�க்க� உங்கைளப் ேபான்ற கனவான்கள்
இங்ேக �ஜயம் ெசய்�றாரக்ள். நான் அவ்வள�
மரியாைதக்� ஏற்றவனல்ல. என்ன �ேசஷம்?" என்றார.் 

"உங்களிடம் ஏட�்ச ் �வ�கள் இ�ப்பதாகக்
ேகள்��ற்ேறன். அவற்ைறப் பாரக்்கலாெமன்� வந்ேதன்”
என்ேறன். 

*அப்ப�யா! உங்க�க்� என்ன ேவண்�ம்?" என்�
ேகடட்ார.் 



நான், "�லப்ப�காரம் ேவண்�ம்" என்ேறன். 

*�றப்ப�காரமா? இ�க்�ம்" என்�
அ�த்தந்��த்தமாகச ்ெசான்னார.் 

"�றப்ப�கார மல்ல; �லப்ப�காரம்" என்� நான்
இைட ம�த்�ச ்ெசான்ேனன். 

"�றப்ப�காரெமன்�தான் ெசால்ல ேவண்�ம்;
நீங்கள் �� �ள்ைள; உங்க�க்�த் ெதரியா�" என்�
��ய ேபா� க�ராயர,் "அ� �டக்கட�்ம்.
�ஸ்தகத்ைதக் காடட்ச ்ெசால்ல ேவண்�ம்" என்றார.் 

"அவ்வள� �லபமாகக் காடட் ���மா?
இப்ேபாெதல்லாம் அவற்ைறத்ெதாடலாேமா? ஸரஸ்வ�
�ைஜ�ல்தான் அரச்ச்ைன பண்ணிப் �ைஜ ெசய்�
எ�க்க ேவண்�ம்" என்றார.் 

அவர ் ேபச�்��ந்� அவரிடம் பண்டம் ஒன்�ம்
இராெதன்ேற எனக்�த் ேதான்�ய�. ஆனா�ம் க�ராயர்
�ட�ல்ைல . அந்தப் ெபரியவ�க்� உத�
ெசய்பவராைகயால், அவர ்�மாரைன அைழத்� உள்ேள
ெசன்�, "அந்தப் �ஸ்தகத்ைதக் காட�்" என்� அ�கார
ேதாரைண�ல் ��னார.் அவன் எ�த்�க்காட�்னான்.
பத்�ப் ப�ைனந்� �வ�கள் இ�ந்தன; அைவ ஆகம
ஏ�க�ம் அந்�மக் �ரிையப் பற்�ய �வ�க�மாக
இ�ந்தன. நாங்கள் ேபசாமல் �ைட ெபற்�க்
ெகாண்ேடாம். 

நாங்�ேனரி 

அப்ப�ேய நாங்�ேனரி ேபாய் அங்�ள்ள
வானமாமைல மடத்�ல் ஏ� ேத�ேனன். அங்ேக எல்லாம்
ஸம்ஸ்��தச ் �வ�களாக இ�ந்தன. ஒேர ஒ� த�ழ்ச்
�வ� மாத்�ரம் இ�ந்த�: அ��ம் ைநடதம். தக�ர்
யாத்�ைரப் �ர� �ைடக்�ேமா என்ற க�த்தால் பல
��களில் ேத�ேனன். �ைடக்க�ல்ைல . 'கணக்�த்
தாதர'் என்ற ஒ�வர ் �ட�்க்�ப் ேபாய்ப் பாரத்்ேதன்.
ஏட�்ச ் �வ�களின் க��கைளெயல்லாம் உ��



எ�த்�க் ெகாண்� ஒ� க�ற்�ல் பல �வ�கைளக்
கட�்��ந்தாரக்ள். �வ�கைளக் காட�்�ம் க��தான்
அவரக்�க்�ப் ெபரிதாகப் படட்�. கணக்�ச்
��ைணக�ம் கம்ப ராமாயண ஏ�க�ம்
கலந்��ந்தன. அவற்�ல் என் கண்ணிற்படட் கம்ப
ராமாயண ஒற்ைற ஏ�கைள மாத்�ரம் ெபற்�க்
ெகாண்ேடன். 

களக்கா� 

நாங்�ேனரி���ந்� களக்காடை்ட அைடந்ேதன்.
அங்ேக இரண்� ைசவ மடங்கள் உண்�. அவற்�ள்
ெதற்� மடத்�ற்�ப் ேபாய்ப் பாரத்்ேதன். அதன்
தைலவரா�ய சா�நாத ேத�கெரன்பவர ் கல்���ம்
�ணத்��ம் �றந்தவராக இ�ந்தார.் நான் வந்த
காரியத்ைதத் ெதரிந்� ெகாண்ட அவர ் உடேன தாம்
�வ�கள் ைவத்��ந்த மரப் பத்தாயத்�ல் ஏணி ைவத்�
ஏ� அங்��ந்த �வ�கைளெயல்லாம் எ�த்�ப்
ேபாடட்ார.் இரண்� நாடக்ள் இ�ந்� எல்லாவற்ைற�ம்
பாரத்்ேதன். பல �ரபந்தங்க�ம், �ராணங்க�ம்,
எலம்ஸ்��த �ஸ்தகங்க�ம் இ�ந்தன. �லவற்�ற்�ப்
ெபயர ் இல்லாமல் இ�ந்த�. நான் ெபயர ் எ��
ைவத்ேதன். 

பத்�ப் பாட�் �லம் ��வ�ம் அடங்�ய பைழய
�ர� அங்ேக �ைடத்த�. ஆனந்த ெவள்ளத்�ல்
�ழ்�ேனன். "இதற்காக நான் எவ்வள�
அைலந்��க்�ேறன்! �ன்ேப �ைடத்��ந்தால்
எவ்வள� அ��லமாக இ�ந்��க்�ம்! இரண்டாவ�
ப�ப்�க்� இைத உபேயா�த்�க் ெகாள்ேவன்" என்�
�� அைதப் ெபற்�க் ெகாண்ேடன். 

அைதப் ெபற்ற சந்ேதாஷத்தால் �ன்றாவ� நா�ம்
அங்ேக இ�ந்ேதன். அன்� அங்ேக உள்ள ஆலயத்�க்�ச்
ெசன்� 'சத்�யவா�செரன்�ம் ��நாமத்ைத�ைடய
�ரத்்�ையத் தரி�த்ேதன். மகா மண்டபத்�ல் 21
க�ரக்ள் உள்ள �ண்கள் இ�ந்தன. அந்த 21



க�ரக்ைள�ம் ஒ�வர ் தட�்னார.் �ன்� ஸ்தா���ம்
உள்ள 21 ஸ்வரங்கள் �ைறேய உண்டாவைதக் ேகட�்
�யந்ேதன். 'கல்ைல ெமன் கனியாக்�ம் �சை்ச' என்�
மாணிக்கவாசகர ் பா���க்�றார.் அங்ேக கல்ைல
ெமன்னரம்பாக்�ம் �சை்சத் �றத்ைதக் கண்� �க்க
உவைக ெகாண்ேடன். �ரமாரத்்தாண்ட
பாண்�யெரன்பவர ் ��ப்பணி ெசய்த ஆலயம் அ�
என்� ெசான்னாரக்ள். 

�ற�, �ைடத்த �வ�கைள எ�த்�க் ெகாண்�
��ெநல்ேவ� வ�யாகக் �ம்பேகாணம் வந்�
ேசரந்்ேதன். 

அத்�யாயம் 112 

தமி�� ேகாய�� 
�ம்பேகாணத்�ற்� வந்த�டன் எனக்�க் �ைடத்த

�லப்ப�காரப் �ர�கைள ெயல்லாம் ைவத்�க்
ெகாண்� ஆராய்ந்ேதன். அதன் �லம், அ�யாரக்்�
நல்லார ் உைர, அ�ம்பத�ைர என்�ம் �ன்ைற�ம்
தனித் தனிேய ஊன்�ப் ப�த்� ஒ�ங்� ப�த்தலாேனன்.
அந்த �ன்��ள் அ�ம்பத�ைர �க�ம் �ைதந்த
உ�வத்�ல் இ�ந்தைமயால் அதைன உ�வாக்�ப்
ப�ப்பெதன்ப� சாத்�யமாக இல்ைல. அ�யாரக்்�
நல்லார ் அவ்�ைரையச ் �ல இடங்களில் எ�த்�க்
காட�்வதனால் அ�ல் ம�ப்� உண்டா�ற்ேறயன்�,
எனக்�க் �ைடத்த �ர��னால் உண்டாக�ல்ைல.
ஆ��ம் ெபா�ைமேயா� கவனித்தெபா�� �ல �ல
இடங்களில் அ�யாரக்்� நல்லா�ைர�ற் காணப்படாத
�ல அரிய �ஷயங்கள் இ�ந்தன. அவற்ைறக் கண்ட
�ற� அ�ம்பத�ைரையப் �ன்�ம் ஊன்�ப் ப�க்கத்
ெதாடங்�ேனன். 

இைச நாடகச ்ெசய்�கள் 

�லப்ப�காரத்�ல் இைச நாடக சம்பந்தமான பல
ெசய்�கள் வ��ன்றன. அவற்ைற ஒ�ங்�ப�த்த



�ய�ம்ேபா� அ�யாரக்்� நல்லார ் ேமற்ேகாளாகக்
காட�்ம் ெசய்�டக்�ம் �த்�ரங்க�ம் �க்க �யப்ைப
உண்டாக்�ன. சசச்�ட ெவண்பா, தாள ச�த்�ரம்,
�த்தாநந்தப் �ரகாசம் என்�ம் �ல்கள் எனக்�க்
�ைடத்தன. அவற்ைற�ம் ஆராய்ந்ேதன். மகா ைவத்�ய
நாைதயைர�ம் அவர ் தைமயனாரா�ய ைவைய
இராம�வா� ஐயைர�ம் சந்�த்த காலங்களில்
�லப்ப�காரத்��ம் ேமேல ெசான்ன �ன்�
�ல்களி�ம் வ�ம் சங்�த �ஷயங்கைள அவரக்ளிடம்
ெசால்�க் காட�்ேவன். அவரக்ளால் �ல ஐயங்கள்
நீங்�ன. 'த��ல் இவ்வள� சங்�த சாஸ்�ரங்கள்
உள்ளனவா!' என்� அவரக்ள் �ம்�தமைடந்தாரக்ள்.
�ம்பேகாணத்�ல் பரதநாட�்யக் கைலப்
ப�ற்�ைய�ைடய நேடச ��தெரன்� ஒ�வர்
இ�ந்தார.் அ�நயம், ைக வைககள் �த�யவற்ைறப்
பற்�ய ெசய்�கள் �லவற்ைற அவரிடம் ேகட�்த்
ெதரிந்� ெகாண்ேடன். அவ்�ரிேலேய பரத சாஸ்�ரத்�ற்
கைரகண்டவராக இ�ந்த ராயர ் ஒ�வரிட��ந்� பல
ெசய்�கைள அ�ந்ேதன். �ல நட�்வரக்ைள அ��
அவரக்ள் �கமாகப் பல �ஷயங்கைள உணரந்்ேதன்.
அவரக்ள் �ஷயங்கைள எ�த்�ச ் ெசால்�ம்ேபா�,
'இந்தக் கைலகைள�ம் இவற்�ன் இலக்கணத்ைதப்
�லப்ப�த்�ம் �ல்கைள�ம் த�ழ்நாட�்னர ் ேபாற்�ப்
பா�காவாமற் ேபானாரக்ேள!' என்� இரங்�ேவன். நான்
இவ்வள� �யன்�ம் �லப்ப�கார உைர�ல் வ�ம்
ெசய்�கள் ஓரள� �ளங்�னேவ யன்� �ற்�ம்
ெதளிவாக �ளங்க�ல்ைல. ேயாக சம்பந்தமான
�ஷயங்கள் �த�யவற்ைறக் �ம்பேகாணம்
தா�ல்தாராக இ�ந்த ஐயாசா�
சாஸ்�ரிகெளன்பவரிடம் ேகட�்த் ெதரிந்�
ெகாண்ேடன். 

�ெராபஸர் ஜ��யன் �ன்ேஸான் 

�லப்ப�கார ஆராய்ச�் நடக்ைக�ல் 1891-ஆம்
வ�ஷம் ஏப்ரல் மாதம் பாரி���ந்� எனக்� ஒ� க�தம்
வந்த�. நான் ப�ப்�த்த �வக �ந்தாமணிையக் கண்�



அந்த நகரத்�ல் த�ழா�ரியராக இ�ந்த ' ஜ��யன்
�ன்ேஸான்' என்�ம் �ரஞ்� அ�ஞேர அதைன
எ����ந்தார.் �ந்தாமணிப் ப�ப்ைபக் கண்� அவர்
�க�ம் இன்�ற்றதாக�ம், �லப்ப�காரம் �த�ய மற்ற
நான்� காப்�யங்கைள�ம் நான் ப�ப்�க்க
ேவண்�ெமன்�ம் அவர ் ெதரி�த்தார.் அந்தக்
க�தத்���ந்� அவ�ைடய த�ழன்�ம் வணக்க�ம்
�லப்படட்ன. 'எம்�ைடய �ன்ற�ைழ உம்�ைடய
தைய�னாேலேய வா�த்�க் ெகாண்டால் ஒ� கா�தம்
எமக்� ம�ப� ய�ப்�னால் �க�ம் சந்ேதாடமா
��ப்ேபாம். �வா��ைடய ��ைப ெயல்லா�ம்
வ�கெவன்� உங்கள் Colleague and servant
ஆ��க்�ேறாம்' என்� அக்க�தத்ைத ��த்��ந்தார.்
அவர ்கடல் கடந்த நாட�்ல் இ�ந்தா�ம் ' உணரச்�்தான்
நடப்ாங்�ழைம த�ம்' என்றப� எங்கள்
உணரச்�்�னால் நாங்கள் அன்பரக்ளாேனாம். 'பாரிஸ்
நகரத்�ல் உள்ள �ஸ்தகசாைல�ல் �லப்ப�காரப் �ர�
�ைடக்�ேமா' என்� அவ�க்�க் க�தம் எ��ேனன்.
உடேன அவர ்�ைட எ��னார.் 1891-ஆம் வ�ஷம் ேம
மாதம் 7-ஆம் ேத� அவர ் எ��ய அக்க�தத்�ல்,
"Bibliothique Nationale' என்�ற ெபரிய
�த்தகசாைல���க்�ன்ற ஓரா�ரந் த�ழ்க்
ைகெய�த்�ப் �த்தகங்கெளமக்� நன்றாய்த் ெதரி�ம்.
அைவகளின் List or Catalogue பண்ணிேனாமானால்
அவற்�ள் �லப்ப�காரம் இல்ைல. பைழய
�த்தகங்கேளாெவன்றால் அந்தச ் சாைல�ேல
மணிேமகைல ஒ� ைகெய�த்�ப் �ர� உண்�. ஆனால்,
நாம் ேபான மாசம் எ��ய கா�தத்�ற் ெசான்னப�
அந்தப் �ர��ல் பற்பல க��ம் வாரத்்ைத�ம்
எ�தாமல் �ட�்�க்�ன்ற�. அந்தப் �ர���ம் �ல
மாத்�ர�ைர�ன்� வ��ற�. அ� ஓைலப் �ர�யா�ம்.
நாம் அைதக் க�தா�� ெல��ேனாம், நங்கட�்�
�த்தகசாைல�ேல ைவக்க. ஆதலால் நீரைதப் பாரக்்க
ேவண்�ேமல் அந்தக் க�தா�ப் �ர� அ�ப்�ேவாம்.
நீரைதக் கண்��ல்லாத க�க�ம் வாரத்்ைதக�ம்
ேபாட�்த் ��ப்�ய�ப்பலாம்' என்� எ��னார.் 



த�ழ்நாட�்ல் தங்கள் பரம்பைரச ் ெசல்வமாகக்
க�தற்�ரிய ஏ�கைள நீ�க்�ம் ெந�ப்�க்�ம்
இைரயாக்� �டட்வரக்ைளப் பாரத்்� வ�ந்�ய எனக்�ப்
பல்லா�ர ைமல்க�க்கப்பால் ஓரிடத்�ல் த�
ழன்ைன�ன் ஆபரணங்கள் �க�ம் �ரத்ைதேயா�
பா�காக்கப் ெப�ம் ெசய்� ேம�ம் ேம�ம் �யப்ைப
உண்டாக்� வந்த�. ஆ�ரம் த�ழ்ச ் �வ�கள் பாரிஸ்
நகரத்�ப் �ஸ்தகசாைல�ல் உள்ளனெவன்பைதக்
கண்�, 'இங்ேக உள்ளவரக்ள் எல்லாச ் �வ�கைள�ம்
ேபாக்��டட்ா�ம் அந்த ஆ�ரம் �வ�கேள�ம்
பா�காப்�ல் இ�க்�ம்' என்� எண்ணிேனன்.
மணிேமகைலைய�ம் நான் இைட�ைடேய ஆராய்ந்�
வந்ேதனாதலால் அதன் �ர� பாரி���ப்பத�ந்�
அந்நண்ப�க்�ச ் �ல ப��கைளப் �ர� ெசய்�
அ�ப்�ம்ப� எ��ேனன். அவர ்அவ்வாேற அ�ப்�னார.்
அ� �க்க �ைழ�ைடயதாக இ�ந்தைமயால்
ேமற்ெகாண்� அவ�க்�ச ் �ரமம் ெகாடாமல்
நி�த்�க்ெகாண்ேடன். 

��ப்ெப�ந்�ைற 

1891 -ஆம் வ�ஷம் ேம மாதம் என் �மாரன் �ரஞ்��
க�யாண �ந்தரத்�க்� உபநயனம் நைடெபற்ற�. அேத
காலத்�ல் ��ப்ெப�ந்�ைற�ல் கா�பாறாக இ�ந்த
கண்ணப்பத் தம்�ரா�ைடய �யற்�யால் அவ்வாலய
�ம்பா�ேஷகம் �க�ம் �றப்பாக நைடெபற்ற�.
��வாவ��ைற ஆ�னத் தைலவர ் அதற்காக எனக்�
அைழப்� அ�ப்��ம் உபநயன ஏற்பா�கைளக்
கவனிக்க ேவண்� ��ந்தைமயால் அப்ேபா� ேபாக
��ய�ல்ைல . ஆ��ம், உபநயனம் நிைறேவ�ய �ற�
��ப்ெப�ந்�ைற ெசன்� தரிசனம் ெசய்ேதன்.
அங்ேக�ள்ள ஆலயத்ைதச ் சாரந்்த �ஸ்தகசாைல�ல்
�ல ஏட�்ச ்�வ�கள் இ�ந்தன. அவற்ைறப் பாரத்்தேபா�
எனக்� ேவண்�ய� ஒன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல. 

�ன்றக்�� 



��ப்ெப�ந்�ைற���ந்� �ன்றக்�� ெசன்�
ஆ�ன கரத்்தைர�ம் அங்ேக �ன்னப் படட்த்�ல் இ�ந்த
என் நண்பர ்ஆ��க ேத�கைர�ம் கண்� ேப�ேனன்.
மடத்�ன் தைலைமக் �மாஸ்தாவாக இ�ந்த அப்பாப்
�ள்ைளையக் கண்�, த�ழ் ஏட�்ச ் �வ�கள்
இ�க்��டத்ைதத் ெதரி�க்க ேவண்�ெமன்� �ன்�
எ��யைத ஞாபகப் ப�த்�ேனன். 

அவர ்"இ�ங்கள்" என்� ெசால்� உள்ேள ெசன்� ஒ�
�வ�ையக் ெகாணரந்்� ெகா�த்தார.் அைதப் �ரித்�ப்
பாரத்்ேதன். �லப்ப�கார �ல�ம் மணிேமகைல
�ல�ம் அ�ல் இ�ந்தன. �லப்ப�காரத்ைதப் �ரட�்ப்
பாரத்்ேதன். �லம் �ற்�ம் இ�ந்த�. �ர� �க�ம்
��த்தமா கக் காணப்படட்�. 

"இந்தச ்�வ� எங்ேக �ைடத்த�?" என்� ேகடே்டன். 

"இங்ேக அ��ல் '�தைலப்பட�்' என்ற ஊரில் ஒ�
க�ராயர ் �� இ�க்�ற�. அங்ேக �ற்�க்கணக்கான
ஏ�கள் உள்ளன. அங்��ந்� எ�த்� வந்ேதன்" என்றார்
அவர.் 

"�தைலப்பட�்யா? ��த்�ரமான ெபயராக
இ�க்�றேத!" என்� நான் ேகடட்ேபா� அவர,் "இப்ேபா�
�தைலப்பட�் என்� வழங்��றாரக்ள்; '��ைலப்பட�்'
என்ற ெபயரத்ான் அப்ப�ப் ேபச�் வழக்�ல் மா��டட்�"
என்றார.் 

எனக்� உடேன அந்த ஊ�க்�ப் ேபாய்ப் பாரக்்க
ேவண்�ெமன்ற ேவகம் உண்டா�ற்�. 

"இங்��ந்� அவ்�ர ் எவ்வள� �ரத்�ல்
இ�க்�ற�?" என்� ேகடே்டன். 

அவர ் என் ��ப்ைப அ�ந்� ெகாண்�,
"அ��ல்தான் இ�க்�ற�. ேபாகலாம்" என்றார.் 

��ைலப்பட்� 



அன்� �ற்பகேல ஆ�னகரத்்தர ் உத்தர� ெபற்�
அப்பாப் �ள்ைள�டன் ��ைலப்பட�் ெசன்� அந்தக்
க�ராயர ்�டை்ட அைடந்ேதன். அப்ேபா� அங்ேக இ�ந்த
க�ராயரின் ெபயர ் 'அழ�ய �ற்றம்பலக் க�ராயர'்
என்ப�. அவைரக் கண்� ேப�க் ெகாண்��ந்ேதன். அவர்
�ட�்�ள்ள ஏட�்ச ் �வ�கைளப் பாரத்்ேதன். அவர ்��
த�ழ் மகள் ஆலயமாகத் ேதாற்�ய�. அவர ்தம்�ைடய
�ன்ேனாரக்ள் ெப�ைமைய எ�த்�ைரத்தேதா�
அவரக்ள் இயற்�ய பாடல்கள் பலவற்ைற�ம் ெசால்�க்
காட�்னார.் 

அவரக்ள் �ன்ேனாரக்ள் �ன்� ேசலத்ைதச ் சாரந்்த
ஓ�ரில் வாழ்ந்��ந்தாரக்ள். அக்காலத்�ல் அவரக்ள்
தாரமங்கலம் ேகா��ல் ��ப்பணி ெசய்த கட�்யப்ப
�த�யா�ைடய ஆதர�ல் இ�ந்தாரக்ள். அந்தக்
க�ராயரக்ள் பரம்பைர�ல் அழ�ய �ற்றம்பலக்
க�ராயெரன்பவ�க்� ��ைலப்பட�்ைய ெவங்களப்ப
நாயக்கெரன்ற ஜ�ன்தார ் ெகா�த்தார.் அ� �தல்
அவ்�ரில் அழ�ய �ற்றம்பலக் க�ராயர ் வாழ்ந்�
வரலா�னர.் 

இராமநாத�ரம் ேச�ப�களிட��ந்�ம், ம�ங்கா�ரி
ஜ�ன்தாரக்ளிட��ந்�ம், �வகங்ைக
ஜ�ன்தாரக்ளிட��ந்�ம், ��க்ேகாடை்ட
அரசரக்ளிட��ந்�ம் அப்பரம்பைர�னர ் பல பல
பரி�கைளப் ெபற்றாரக்ள், 

"எங்கள் �ன்ேனாரக்ள் யாைனப் பரி�ல்
ெபற்றாரக்ள். இேதா பா�ங்கள்; இ�தான், யாைனகட�்ம்
கல். அவரக்�க்�ச ் ��ைக�ற் ெசல்�ம் ெகௗரவம்
இ�ந்த�. இப்ேபா� அந்தச ் ��ைக அந்தப்
பழங்காலத்ைத ஞாபகப்ப�த்�க் ெகாண்� இேதா
இ�க்�ற� பா�ங்கள்" என்� க�ராயர்
அவ்�ரண்ைட�ம் எங்க�க்�ச ்�ட�்க்காட�்னார.் 

"எங்கள் ெபரியவரக்ள் எவ்வளேவா �ரபந்தங்கள்
இயற்���க்�றாரக்ள். எவ்வளேவா மானியங்கைளப்



ெபற்றாரக்ள். அவரக்ள் ஈட�்ய ெசல்வத்ைத இப்ேபா�
நாங்கள் அ�ப�க்�ேறாம். ஆனால் அவரக்ைளப்
ேபான்ற த�ழ�ேவா வாக்ேகா எனக்� இல்ைல. இங்ேக
ேமைல �ட�்ல் �மாரசா�க் க�ராயர ் என்ற என்
தாயா� ஒ�வர ்இ�க்�றார.் அவர ்நன்றாகப் ப�த்தவர"்
என்� ெசான்னார.் அவர ்அப்ப� அடக்கமாகச ்ெசால்�க்
ெகாண்டா�ம் அவ�க்�த் த�ழன்� இ�ந்த�; பரம்பைர
�த்ைதயாதலால் ெசய்�ள் இயற்�ம் பழக்க�ம் ���
உண்�. இந்தக் ��ம்பத்ைதச ் சாரந்்த �ல
��யவரக்�க்� அந்தப் பழக்கம் நன்றாக இ�ந்த�. 

அவர ் �ட�்��ந்த �வ�கெளல்லாம் �க�ம்
��த்தமாக இ�ந்தன. ஓர ் ஏட�்ன் ேமல் �றநா��
உைர, �லப்ப�கார உைர என்ற ��ப்� இ�ந்த�.
��ட�க்�க் கண் �ைடத்த�ேபால எனக்� அளவற்ற
ஆனந்தம் உண்டா�ற்�. �ரித்�ப் பாரத்்ேதன்.
�றநா�� மட�்ந்தான் இ�ந்த�; �லப்ப�கார உைர
இல்ைல . ேவ� �வ�கேளா� கலந்� இ�க்�ேமா என்�
ேத�த்ேத�ப் பாரத்்ேதன். �ைடக்கேவ இல்ைல.
'என்�ைடய �ர��ஷ்டம்' என்ெறண்ணி மனம்
ைநந்ேதன். 

'���ைளயாடற் பயகர மாைல' என்ற ஒ�
�ரபந்தம் உைரேயா� �ைடத்த�. '���ைளயாடற்
பயங்கர மாைல' என்ற ெபயேரா� ஒ� ��ய �ல் �கப்
�ைழயாக அச�்��ப்பைத நான் ப�த்��க்�ேறன்.
அதற்�ப் 'பயங்கர மாைல' என்� ஏன் ெபயர்
வந்தெதன்ப� �ளங்காமேல இ�ந்த�.
��ைலப்பட�்�ல் �ைடத்த �ர��ல் 'பயகர மாைல'
என்ற ெபயர ் இ�ந்த� கண்� உண்ைம �ளங்�ய�.
பயத்ைத நீக்�ம் மாைல என்�ம் ெபா�ைளத் த�ம்
பயஹரமாைல, பயங்கர மாைலயா� அசே்ச�யைத
நிைனந்� �ரித்ேதன். அந்�ைல இயற்�யவர்
�ரபத்�ரக் கம்பெரன்ற �லவெரன்� அப்�ர�யால்
ெதரிய வந்த�. எனக்� அந்த �டை்ட �ட�் வர
மன�ல்ைல . அழ�ய �ற்றம்பலக் க�ராயைர, "இன்�ம்



இந்தப் பக்கங்களில் ஏட�்ச ் �வ�கள் �ைடக்�ம் இடம்
இ�ந்தால் ெசால்லேவண்�ம்" என்ேறன், 

அவர,் "இங்ேக அ��ல் ெசவ்�ரில் எங்கள் உற�னர்
இ�க்�ன்றனர.் எங்கள் பரம்பைர���ந்� ஒ� �ைள
அங்ேக ேபா��க்�ன்ற�. அங்�ம் இவற்ைறப் ேபான்ற
ஏ�கைளக் காணலாம். மற்ெறா� �ைள
காைரச�்ரான்பட�்�ல் இ�க்�ற�. இப்ேபா�
க�ங்ேகாைடயாக இ�ப்பதால் அங்ேக உங்களால்
ேபாவ� �ரமம்" என்றார.் �ைதயல் இ�க்��டத்ைத
ஒ�வர ் எனக்�ச ் ெசால்���ந்தால் அவ்வள�
சந்ேதாஷம் உண்டா��ரா�; அவ்வள� ம�ழ்ச�்�ல்
�ழ்�ேனன். 

க�ராயரிடம் �றநா�ற்ைற�ம், பயகர
மாைலைய�ம், �வ�லாைவ�ம் ேவ� �ல
�ல்கைள�ம் ெபற்�க்ெகாண்� ெசவ்��க்�ப்
ேபாேனன். அங்ேக ெசன்� தங்�யவரக்ளில் �ன்ேனார்
�ற்றம்பலக் க�ராயர ் என்பவர.் ேச�ப��ன் ��
'தள�ங்கமாைல' என்�ம் �ரபந்தம் ெசய்தவர ் அவர.்
அவர ் �ட�்�ம் பல �வ�கள் இ�ந்தன. ஆனால்,
�லப்ப�காரப் �ர�ையக் காண�ல்ைல . ஏேதா ஒ�
�வ��ல் �ன்� சங்கங்கைள�ம் பற்�ய வரலாற்ைறத்
ெதரி�க்�ம் ஒ� ெபரிய அகவல் இ�ந்த�. அதைனப்
பாரத்்�ப் �ர� ெசய்� ெகாண்ேடன். இந்தப்
�ரயாணத்�ல் அப்பாப் �ள்ைள�ன் சல்லாபத்ைத
���யாகப் ெபற்ேறன். அவர ் �ேலைடயாகப் ேப�வ�
�க அ�ைமயாக�ம் அழகாக�ம் இ�க்�ம். அதனால்
ெபா�� ேபானேத ெதரிய�ல்ைல. 

ம�தபாண்�யர் �கழ் 

ெசவ்�ரி��ந்� �ன்றக்��க்� வந்� ஆ�ன
கரத்்தரிடம் ��ைலப்பட�்�ன் �றப்ைபப் பற்�த்
ெதரி�த்ேதன். அப்ப�ேய ��வயல் ெசன்� அவ்�டத்�
ஜ�ன்தாரா�ய �த்�ராம�ங்கத் ேதவைரப் பாரக்்க
எண்ணிப் �றப்படே்டன். வரேவண்�ெமன்� பல �ைற



அவர ்ெதரி�த்த�ண்�. அவர ்சங்�தத்��ம், த���ம்,
வடெமா���ம் �ேசஷமான அ�மான�ைடயவர.்
ெத�ங்�ல் நல்ல பழக்க�ள்ளவர.் இராம�ங்கம்
�ள்ைள என்ற த�ழ் �த்�வா�ம் ��க்ேகாஷ்��ர்
சா�நாத சாஸ்�ரிகள் என்ற ஸம்ஸ்��த பண்�த�ம்
அவ�ைடய ஆஸ்தான �த்�வான்களாக இ�ந்தனர.் 

என்�ைடய வர�னால் �க்க ம�ழ்ச�் ெகாண்ட
ஜ�ன்தார ் பலவா� உபசரித்தனர.் �ன்றக்��ையச்
சாரந்்த இடங்களிெலல்லாம் ஜனங்கள்
ம�தபாண்�யைரப் பற்�ய வரலா�கைள�ம்
ெகாைடைய�ம் பாராட�்�ம் அவைரப்பற்�ய தனிப்
பாடல்கைளச ்ெசால்��ம் இன்�ற்றனர ்- 

��வயல் ஜ�ன்தா�ம் பல வரலா�கைளச்
ெசான்னார.் “நான் வ�த்�வ�ம் இந்த மாளிைக
ம�தபாண்�யர ் இ�ந்த அரண்மைனயா�ம். அதனால்
இவ்��க்� அரண்மைனச ் ��வயெலன்�ம் ெபயர்
உண்டா�ற்�. �வகங்ைக ஸமஸ்தானத்�த்
தைலவரக்�ள் அவைரப் ேபாலப் �கழ் ெபற்றவர ்�லேர.
தம்�ைடய �ரத்தால் ஸ்மஸ்தானத் தைலைமைய அவர்
ெபற்றார.் அவர ்�க்க ெதய்வ பக்�ைய உைடயவர.் பல
ஸ்தலங்களில் அவர ் ��ப்பணி ெசய்��க்�றார.்
�க்�யமாகக் �ன்றக்���ல் �ல மண்டபங்கைளக்
கட�்��க்�றார.் அவரால் ெசப்பஞ் ெசய்யப்படட்
��க்�ளம் 'ம�தா�ரி' என்ற ெபயேரா� இப்ேபா�ம்
�ளங்��ற�. அவ�ைடய ஆஸ்தானத்�ல் இ�பத்ெதா�
த�ழ் �த்�வான்கள் இ�ந்தாரக்ள். அவைரப் பாராட�்
அவரக்ள் பா�ய ெசய்�டக்ள் பல உண்�." ஜ�ன்தார்
ம�த பாண்�ய�ைடய கல்���ம், ெகாைட��ம்,
�ரத்��ம் ஈ�படட்வராத�ன் மணிக்கணக்காக அவர்
�கைழ இவ்வா� ெசால்�க் ெகாண்��ந்தார.் நான்
�லப்ப�காரம் ப�ப்�க்க எண்ணி��ப்ப� ெதரிந்�,
தம்மாலான ெபா��த� ெசய்வதாகச ் ெசான்னேதா�
தம் ஆஸ்தான �த்�வானா�ய ��மா�ரக்்
��ஷ்ைணயைர எந்தச ் சமயத்�ல் ேவண்�மான�ம்



வ��த்� உபேயா�த்�க் ெகாள்ளலாெமன்�ம்
ெசான்னார.்       

நான் அவரிடம் �ைட ெபற்�க்ெகாண்�
��ைலப்பட�், ெசவ்�ெரன்�ம் இரண்�டங்களி�ம்
�ைடத்த �வ�கேளா� �ம்பேகாணம் வந்� ேசரந்்ேதன். 

��ைலப்பட�்ப் �ர�ைய ைவத்�க்ெகாண்�
பாரத்்த�ல் �லப்ப�காரம் பல இடங்களில்
��த்தமைடந்த�. பல இடங்களில் பாடல்க�க்�த்
தைலப்�கள் இ�ந்தன. அந்தப் �ர�ைய ஆராய ஆராய
��ைலப்பட�்�ன் �றப்� ேம�ம் ேம�ம் �லப்படட்�.
மணிேமகைலைய�ம் இைட�ைடேய
ஆராய்ந்தைமயால் அ��ம் பல ��த்தங்கள்
�ைடக்�ெமன்� ெதரிந்த�. அைதப் �ற� பாரத்்�க்
ெகாள்ளலாெமன்� �லப்ப�காரத்ைதச ் ெசப்பஞ்
ெசய்யத் ெதாடங்�ேனன். ��ைலப்பட�்ப் �ரயாணம்
ேநரந்்�ரா�டட்ால், கலங்���ந்த என் மனத்�ல்
அைம� ேதன்��ரா�. அந்த நிைன�னாேலதான்
��ைலப்பட�்ையப் பற்�ப் �ற்காலத்�ல்,
"த�ழ்நாட�்ல் எவ்வளேவா �ண்ணிய ஸ்தலங்கள்
இ�க்�ன்றன. �வ ஸ்தலங்க�ம், �ஷ்�
ஸ்தலங்க�ம், �ப்�ரமணிய ஸ்தலங்க�ம் பல உள்ளன.
அவற்ைறப் ேபாலத் த�ழ்த் ெதய்வம் ேகா�ல்
ெகாண்�ள்ள ஸ்தலங்க�ள் ஒன்றாகேவ
��ைலப்பட�்ைய நான் க����க்�ேறன்" என்� *
எ��ேனன். 

- 'நான் கண்ட�ம் ேகடட்�ம்' என்�ம் �ஸ்தகத்��ள்ள
'பரம்பாைரக் �ணம் என்பைதப் பாரக்்க. 
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ஹி�தயாலய ம�த�ப� ேதவ� 
என் �ரயாணங்க�ம் ஆராய்ச�்�ம் �ரிய �ரிய

என் த�ழ்க் ��ம்ப�ம், த�ழ்�ற் ெசல்வ�ம்
அ�கமா�ன. அவற்ைறப் பா�காப்பதற்�ப் ேபா�ய



வச� அவ�யமா�ற்�. நான் இ�ந்த �ட�்ல், ேம�ம்
ேம�ம் நான் ெகாணரந்்� ேசரக்்�ம் ஏட�்ச ்�வ�கைள
ைவப்பதற்�ம், அன்பரக்�டன் இ�ந்� ஆராய்ச�்
ெசய்வதற்�ம் இடம் ேபாத�ல்ைல . ஆதலால், 1891-ஆம்
வ�ஷம் ஜ�ன் மாதம் �தல் �ன்��ந்த பக்த�ரி
அக்�ரகாரத்�ேலேய வடவண்ைடக் ேகா���ள்ள ஒ�
ெமத்ைத �டை்ட மாதம் �. 6 வாடைகக்�ப் ேப� அ�ேல
இ�ந்� வரலாேனன். 

�� �� 

� �ய �ட�்க்� வந்த�டன் நல்ல �வ�கைள ேம�ம்
ேத�த் ெதா�க்கலாம் என்�ம், பல மாணாக்கரக்�க்�ப்
பாடம் ெசால்லலாெமன்�ம், பலைர ைவத்�க் ெகாண்�
த�ழாராய்ச�் ெசய்யலாெமன்�ம் என் ேயாசைன
�ரிந்த�. 

என் �மார�க்� உபநயனம் நைடெபற்ற ேபா� பல
கனவான்கள் பல வைகயான உத�கள் ெசய்தனர.்
அவரக்�ள் ஊற்�மைல ஜ�ன்தாரா�ய ��தயாலய
ம�தப்பத் ேதவ�ம் ஒ�வர.் அவைரப் பாரத்்�ப் ேப�ப்
பழகேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் எனக்� ெந�நாளாக
இ�ந்த�. ��ெநல்ேவ�ப் பக்கங்களில் �ரயாணம்
ெசய்தேபாெதல்லாம் அப்ப�ேய ஊற்� மைல ேபாய்ப்
பாரக்்க எண்ணி��ந்�ம் ��ய�ல்ைல.
ஊற்�மைலக்�ப் ேபாவைதேய �க்�ய ேநாக்கமாக
ைவத்�க் ெகாண்� �றப்படட்ாெலா�ய அந்தக் க�த்�
நிைறேவறாெதன்� ேதாற்�ய�. ஆதலால்,
��ைலப்பட�்���ந்� வந்த �ல நாடக்�க்�ப் �ற�
ஊற்�மைலைய ேநாக்�ப் �றப்படே்டன். 

�க்�ரம�ங்க�ரம் 

அந்தச ் சமயம் நான் ஏ� ேதடாத இடங்க�க்�ம்
ெசன்� பாரத்்� வரலாெமன்� எண்ணிேய �றப்படே்டன்.
ஆைகயால், ேநேர �க்�ரம�ங்க�ரம் ெசன்ேறன்.
�வஞான ேபாதத்�ற்�த் �ரா�ட மகாபாஷ்யம்
இயற்�ய ��வாவ��ைற � �வஞான �னிவர ்உ�த்த



அவ்�ரில் அவர ்�றந்த �� இ�க்�ற�. அங்ேக எனக்�
உபேயாகப்ப�ம் �ல்கள் எைவேய�ம்
�ைடக்கலாெமன்� நிைனத்ேதன். ேபாய்ப் பாரத்்தேபா�
ஒன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல. 

அவ்�ட�்ல் ஒ�வைரச ் சந்�த்ேதன். அவர ்அவ்�ரப்்
பள்ளிக்�டத்� உபாத்�யாயர.் அவைர எந்த ஊெரன்�
�சாரித்தேபா�, "கைடயநல்�ர"் என்� ெசான்னார.் 

"அப்ப�யா! சந்ேதாஷம். உங்கள் �ட�்ல் பைழய
த�ழ் ஏட�்ச ்�வ�கள் உண்டா ?" என்� ேகடே்டன். 

�ண் அபவாதம் 

"� ��யாக இ�ந்தன. எல்லாவற்ைற�ம் ஒ�வர்
ெகாண்� ேபாய்�டட்ார"் என்� அவர ்ெசான்னார.் 

"யார ்அவர?்" என்� �க்க ஆவேலா� ேகடே்டன். 

*�ம்பேகாணம் சா�நாைதயர ் ெகாண்�
ேபாய்�டட்ார"் என்றார ் அவர.் எனக்� வந்த �ரிப்ைப
அடக்�க் ெகாண்ேடன். 

"அவர ் என்ன �வ�கைளக் ெகாண்� ேபானார?்"
*எவ்வளேவா �வ�கள் இ�ந்தன. எல்லாவற்ைற�ம் அவர்
ெகாண்� ேபாய்�டட்ார.்" 

அவ�க்� என்ைன இன்னாெரன்� ெதரியா�.
அங்ேக என்�டனி�ந்த அன்பரக்ள் ஒன்�ம் �ளங்காமல்
��த்தாரக்ள். இந்த அபவாதம் இன்�ம் எவ்வள� �ரம்
�ரிவைட�ம் என்பைதத் ெதரிந்� ெகாள்வதற்காகேவ
நான் ேம�ம் ேம�ம் பல ேகள்�கைளக் ேகடே்டன். அவர்
தம் �ட�்ல் பல அ�ைமயான ஏ�கள் இ�ந்தனெவன்�ம்,
அவற்ைற நான் ெகாண்� ேபாய்�டட்தாக�ம்
உ��யாகச ் ெசான்னார.் என்னால் �ரிப்ைப அடக்க
��ய�ல்ைல . மற்ற அன்பரக்�க்� �ஷயம் �ளங்க
ேவண்�ெமன்ெறண்ணிச ்ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன். 

"இவர ் என்ைனத் ெதரிந்� ெகாள்ளாமல் �ணான
அபவாதம் �மத்��றார.் நான் கைடயநல்��க்�ப்



ேபான�ண்�. இவர ் �ட�்ல் ஏ� ேத�ய�ம் உண்�.
ஆனால் இவர ் ெசால்வ�ேபால அங்ேக கணக்�ல்லாத
ஏட�்ச ் �வ�கைள நான் காண�ல்ைல. அவ்��க்�ப்
ேபான�டன் இவர ் �� ஒ� �த்�வான் �ெடன்�
ெதரிந்� ேபாய் �சாரித்ேதன். �ட�்ல் இ�ந்தவர,்
"ஏ�கெளல்லாம் மச�்ல் இ�க்�ன்றன" என்றார.் ேமேல
ஏ�ப் பாரத்்ேதன். இரண்�, �ன்� ெபட�்கள் இ�ந்தன.
பல காலமாகக் கவனிக்கப்படாமல் இ�ந்தைவெயன்�
அவற்ைறப் பாரத்்த�டேன ெதரிந்த�. ஒ� ெபட�்ையத்
�றந்� ைக ைவத்ேதன். எ�ப் ��க்ைக மயமாக
இ�ந்த�. எ�, த�ழ் �ைல உண்� �ரணித்த� ேபாக,
�ட�் ைவத்த �ண்�கேள அப்��க்ைகேயா� இ�ந்தன.
அந்தப் ெபட�்களி�ள்ள �ைதந்த �வ�கைள�ம்
�ண்�கைள�ம் எ�த்�த் தட�்க் ெகாட�்ப்
பாரத்்தேபா� அ�ரத்்�யான �ந்தாமணி ஏ� மாத்�ரம்
�ைடத்த�. அைத எ�த்�க் ெகாண்ேடன். அந்தப்
ெபட�்க்�ள் இ�ந்த ேவ� பதாரத்்தங்கைள ைவத்�க்
ெகாண்� நான் என்ன ெசய்யப் ேபா�ேறன். உண்ைம
இ�தான்!" 

இவ்வா� ெசால்��ட�், "நீங்கள் அப்ேபா� அங்ேக
இ�ந்�ரக்ளா?" என்� அந்த உபாத்�யாயைரக் ேகடே்டன்.
ேசாரந்்த �கத்ேதா� அவர,் "நான் ெதரியாமல்
ெசால்��டே்டன். நான் அப்ெபா�� அங்ேக இல்ைல.
���ைறக்� ஊர ் ேபா��ந்தேபா� என் �ட�்ல்
இ�ந்தவரக்ள் அப்ப�ச ்ெசான்னாரக்ள்" என்றார.் 

"நல்ல ேவைள. இந்த அபவாதத்ைத என்னிடம்
ெசான்னதால் உண்ைம எல்ேலா�க்�ம் �ளங்�ய�.
ேவ� யாரிடமாவ� ெசால்���ந்தால் நீங்கள்
ெசால்வைத உண்ைமயாகேவ எண்ணி ��ப்பாரக்ள்.
நான் �ைழத்ேதன்" என்ேறன். 

�ற� �க்�ரம�ங்க�ரத்���ந்� ஒ� வண்�
ைவத்�க் ெகாண்� ஊற்�மைலக்�ப் ேபாேனன். 

ேதாற்றம் 



வண்� ஊற்�மைலைய அ��யேபா� எ�ேர
சாைல�ல் ஒ� �� பைட வந்த�. அைதக் கண்ட�டன்
என்�டன் வந்த ஒ�வர,் "அேதா, ஜ�ன்தார ் வ��றார"்
என்றார.் நான் உடேன வண்�ைய நி�த்தச ் ெசய்�
��றங்�ேனன். 

நான் இறங்�ய�டன், "�க�ம் சந்ேதாஷம். தங்கைள
வரேவற்கத்தான் இந்த வ�யாக வ��ேறன்" என்� ஒ�
கம்�ரமான ெதானி ேகடட்�. நி�ரந்்� பாரத்்ேதன்
ேவடை்டக் ேகாலத்�ல் ஒ� �ரர ் நின்றார.் �ற்��ம்
பாரத்்ேதன். அவைரச ் �ழ்ந்� த� �த�ய
ஆ�தங்க�டன் பல மறவரக்ள் �க்க வணக்கத்ேதா�
நின்றாரக்ள். பல நாய்கள் உடன் வந்தன. 'நம்ைம
வரேவற்கவா இந்த ேவடை்டக் ேகாலத்ேதா�
வந்��க்�றார.் இவர ் பழங்காலத்� �ரைரப்
ேபாலவல்லேவா இ�க்�றார?்" என்� எண்ணிேனன். என்
கண்கள் அவ�ைடய ேதாற்றத்�ேல ஈ�பட�் அ� �தல்
�� வைர�ல் ேநாக்�ன. அவ�க்� அப்ேபா� �ராயம்
ஐம்ப�க்� ேமல் இ�க்�ம். 

"அவ்�டத்�ல் �ரமம் ைவத்�க் ெகாள்வாேனன்?
நான் அரண்மைன�ேல வந்� கண்��ப்ேபேன" என்�
�ன்னைக�டன் ெசான்ேனன். 

"நீங்கள் வ�வதாக எ��ய� �தல் ஒவ்ெவா�
நா�ம் எ�ரப்ாரத்்�க் ெகாண்ேட இ�க்�ேறன். ேநேர
அரண்மைனக்�ச ்ெசல்�ங்கள். ��� �ரம் ேபாய் வந்�
���ேறன்" என்� ெசால்� அவர ்�றப்படட்ார.் 

நான் அரண்மைனைய அைடந்ேதன். எனக்� �க�ம்
வச��ள்ள ஜாைக ஹஜார வாச�ன் ெமத்ைத�ல்
அைமத்��ந்தாரக்ள். ேபான�டன் ஸ்நானத்�ற்�
ேவண்�ய ஏற்பா�கள் ெசய்யப் ெபற்றன. �ற�,
�ற்�ண்�க�டன் கா��ம் �ைடத்த�.
எல்லாவற்ைற�ம் ��த்�க்ெகாண்� எட�் மணிக்�
ஆஸ்தானத்�க்�ப் ேபாேனன். அங்��ந்த ஜ�ன்தார்
என்ைனக் கண்ட�டன் எ�ந்�, "இ�க்க ேவண்�ம்" என்�



உபசரித்தார.் அவ்�டத்�ல் நான்� �லவரக்ள் உடன்
இ�ந்தனர.் �த்� �ரப் �லவர,் அண்ணாமைலப்
�லவெரன்ற இ�வர ் ெபயரக்ள் மாத்�ரம் ஞாபகம்
இ�க்�ன்றன. நான் அமரந்்ேதன். 

த�ழ்ப் ப�ற்� 

ஜ�ன்தார ் அந்த நான்� �லவரக்�டன்
��வாைனக்காப் �ராணம் ப�த்�க் ெகாண்��ந்தார.்
எனக்� அவர ் �ல சமயங்களில் �ல த�ழ்ச்
ெசய்�டக்�க்�ப் ெபா�ள் ெதரி�க்�ம்ப� க�தங்கள்
எ��ய�ண்�. அந்தச ் ெசய்�டக்ள்
க�னமானைவயாக�ம் பாடம் ேகடட்வரக்�க்கல்லாமல்
ஏைனேயா�க்� எளி�ல் �ளங்காதனவாக�ம் இ�க்�ம்.
"ஒ� ஜ�ன்தார ் இப்ப�க் க�னமான ெசய்�டக்ைளத்
ேதரந்்ெத�த்�ச ் சந்ேதகம் ேகட�்றாேர. மற்றச்
ெசய்�டக்ெளல்லாம் �ளங்��டட்னவா? அவற்ைறப்
ப�க்�றாரா?" என்� �ந்தைன ெசய்ேவன். ேநரிேல
ஜ�ன்தார ் �லவரக்ேளா� இ�ந்� த�ழ் �ல்கைளப்
ப�த்� இன்��வைதக் கண்டேபா� அவ�ைடய த�ழ்ப்
ப�ற்��ன் அளைவ ஊ�த்�க் ெகாண்ேடன். 

ஒ� �லவர ் ஒ� பாடைலப் ப�த்தார.் உடேன
ம�தப்பத் ேதவர,் "உத்தரவாக ேவ�ம்" என்� என்ைன
ேநாக்�க் ��னார.் நான் ஸ்தம்�த்��டே்டன்.
அவ�ைடய ேபச�்ேல காணப்படட் �நயந்தான் அதற்�க்
காரணம். 

"எல்லாரக்்�ம் நன்�ம் பணிதல் அவ�ள்�ம் 

ெசல்வரக்்ேக ெசல்வந் தைகத்�" 

என்� ��வள்�வர ் ெசால்���க்�றார.் அதற்�
இலக்�யமாக இ�ந்தார ் ஜ�ன்தார.் நான் என்ன
ஆசாரியனா? வய�ல் ��ரந்்தவனா?
'உத்தரவாகேவ�ம்' என்� ெசான்ன வாரத்்ைத�ேல
அவ�ைடய ெப�ந்தன்ைம�ம், த���ள்ள கைர கடந்த
அன்�ம் ெதானித்தன. 'பழங்காலத்�ல் �ர�ம்



ெகாைட�ம் கல்���ைடயவராக இ�ந்த �ற்றரசரக்ள்
இப்ப�த்தான் இ�ந்��ப்பாரக்ேளா!' என்� நான்
நிைனத்�, உள்ளத்�ள் அவைரப் பாராட�்ேனன். அந்தப்
பாட�்க்�ப் ெபா�ள் ெசால்லத் ெதாடங்�ேனன்.
அத்தைகய ர�கரக்�ம் இட�ம் கால�ம்
�ைடக்�ம்ேபா� எனக்� உண்டா�ம் உத்ஸாகத்�க்�
அள� ஏ�? க�த்�, பதப் ெபா�ள், �ேசஷ உைர எல்லாம்
ெசால்�, எ�த்� �த�ய ஐந்� இலக்கணச்
ெசய்�கைள�ம் அைமத்�ச ் ெசான்ேனன். எ��
�த்�ரம் ேபா��ந்� ஜ�ன்தார ்ேகடட்ார.் ேமேல இரண்�
பாடல்கள் நடந்தன. மணி பத்� அ�த்த�. �ஸ்தகத்ைதக்
�ேழ ைவத்��ட�் ஜ�ன்தார ்எ�ந்தார.் "இ�வைர��ம்
அ�ப�க்காத ேபரானந்தத்ைத இன்� அ�ப�த்ேதன்.
ேநரமா�ற்�. ேபாய்ப் ேபாஜனம் ெசய்� ெகாள்ள
ேவண்�ம்" என்� உபசரித்தார.் 

மத்�யான்னம் எனக்�க் �ைடத்த ��ந்ைதத் த�ழ்
நிைனேவா� உண்� ம�ழ்ந்ேதன். நான் கண்ட
காட�்கெளல்லாம் கண்�க்� ��ந்தாக இ�ந்தன.
அங்ேக பழ�ய மனிதரக்�ம், ேவைல பாரக்்�ம்
உத்�ேயாகஸ்தரக்�ம் �க�ம் ��த்தமாக
இ�ந்தாரக்ள். மணிக் கணக்�ப் �சகாமல் ஒவ்ெவா�
காரிய�ம் நடந்� வந்த�. ஹஜார வாச�ல் காலத்ைதத்
ெதரிந்�ெகாள்வதற்� மணற் க�காரம்
ைவத்��ந்தாரக்ள். இடங்கெளல்லாம் ��த்தமாக�ம்
�த்தமாக�ம் இ�ந்தன. உத்�ேயாகஸ்தரக்ளிற்
ெப�ம்பாேலார ்த�ைழ நன்றாகப் ப�த்தவரக்ள். 

காலப் ேபாக்� 

��தயாலய ம�தப்பத் ேதவ�ைடய காலப்
ேபாக்ைக உணரந்்� நான் �யப்பைடந்ேதன்.
��யற்காைல நான்� மணிக்ேக அவர ்எ�ந்���வார.்
காைலக் கடன்கைள ��த்�க் ெகாண்� பால்
சாப்�ட�்�ட�் 6 மணிக்�ப் �றத்ேத உலா�வதற்�ப்
பரிவாரங்க�டன் �றப்ப�வார.் யாைனக் �டம்,
��ைரப் பந்�, காைளகள் கட�்�டம் எல்லாவற்ைற�ம்



பாரை்வ�ட�்க் ெகாண்ேட ெசல்வார.் ஊைரச்
�ற்��ள்ள சாைலகளில் ஒவ்ெவா� சாைல வ�யாகச்
ெசன்� உலா� வ�வார.் அந்தச ் சாைலகெளல்லாம்
அவராேலேய அைமக்கப்படட்ைவ; இ� �ற�ம்
மரங்கைளப் ப�ராக்�ச ் சாைலகைள ஒ�ங்காக
ைவத்��ந்தார.் ேதாடட்ங்கள் நல்ல �ைற�ல் வளரக்்கப்
ெபற்� வந்தன. உலா��ட�் வந்� எட�் மணி �தல்
பத்� மணி வைர�ல் த�ழ்ப் �லவரக்�டன் இ�ந்�
த�ழ் �ல்கைளப் ப�ப்பார.் ��ய �ல்கைளப்
ப�ப்பேதா� பைழய �ல்கைள�ம் பன்�ைற ப�த்�
இன்��வார.் அவ�டன் இ�ந்த �த்�வான்கள் நல்ல
�த்�வப் பரம்பைர�னர;் �ல �ரபந்தங்கைள
இயற்���க்�றாரக்ள்; பல வ�ஷ காலமாக அவ�ைடய
ஆஸ்தான �த்�வான்களாகேவ இ�ந்தாரக்ள், பத்�
மணிக்� ேமல் கசே்சரிக் கட�்க்�ச ்ெசன்� ஸமஸ்தான
சம்பந்தமான ேவைலகைளக் கவனிப்பார.் �ற�
ஸ்நானம், ஆகாரம் �த�யவற்ைற ��த்�க் ெகாண்�
�ட�்ம் �ற்பகல் இரண்� மணிக்�த் த�ழ் �ல் ப�க்க
உடக்ா�வார.் நான்� மணி வைர�ல் ப�த்��ட�், ஆ�
மணி வைர�ல் ஸமஸ்தான சம்பந்தமான
ேவைலகைளப் பாரை்வ��வார.் ஆ� மணிக்� ேமல்
தம்ைமப் பாரக்்க வந்தவரக்�க்�ப் ேபட�் அளிப்பார.்
தம் ��க�ைடய �ைறகைள �சாரிப்பார.் அவரக்ள்
அவற்ைற ஓைல�ல் எ�� நீட�்வாரக்ள்.
அவற்ைறெயல்லாம் �ற� பாரத்்� ம�நாள் தம்
க�த்ைதச ் ெசால்வார.் ேவற்�ரி��ந்�
வந்தவரக்�க்�ச ் ���ம் �ைற�ன்� உபசாரம்
நைடெப�ம். 

ஆலயம் 

மா ைல�ல் ஆலயத்�க்�ச ்ெசல்வார.் அங்ேக நவநீத
��ஷ்ண ஸ்வா��ன் ஆலயம் இ�க்�ற�.
��தயாலய ம�தப்பத் ேதவ�ைடய ஆட�்�ல் நித்�ய
ைந�த்�கங்கள் �கச ் �றப்பாக நைடெபற்றன.
ஜ�ன்தா�க்� நவநீத ��ஷ்ணேர �ல ெதய்வம். ஆலயம்
��யதாக இ�ந்தா�ம் ெபரிய ேகா�ல்க�க்�



நைடெப�வன ேபான்ற �றப்�க்கைள அங்ேக
பாரக்்கலாம். பல வரக்்கான்னங்க�ம், லா�, லட�்,
�ேலா�, ேதங்�ழல் �த�ய ப�யவைகக�ம்
கண்ண�ரா�க்� நிேவதனம் ெசய்யப்ப�ம். எல்லாம்
�த்��க்� ெநய்யாற் ெசய்வாரக்ள். ஒ� லா� உரித்த
ேதங்காயள� இ�க்�ம். ேதங்�ழல் ெபரிய சந்தனக் கல்
அள� இ�க்�ம். அந்தப் �ரசாதங்கைள
ெவளி�ரி��ந்� வந்த ��ந்�னரக்�க்�
எ�த்த�ப்பச ்ெசய்வ� ஜ�ன்தார ்வழக்கம் . 

மாைல�ல், ம�தப்பத் ேதவர ் ஸ்வா� தரிசனம்
ெசய்வார.் அங்ேக நல்ல பாட�்க்கைளச ் �ல சங்�த
�த்�வான்கள் பா�க்ெகாண்ேட இ�ப்பாரக்ள். 

இவ்வள� ஒ�ங்காக�ம் �றைமயாக�ம் அவர்
நடத்�வந்த ஆட�்ைய ேவ�டங்களில் நான்
பாரத்்த�ல்ைல. ��ய ஜ�னாக இ�ந்தா�ம் அவர்
அதற்�த் தம் ஆட�் �ைறயால் ெப�ைமைய
உண்டாக்�னார.் அவர ் ஒ� ெபரிய ேதசத்�ன்
அ�ப�யாக இ�ந்தால் எவ்வளேவா நல்ல
காரியங்கைளச ் ெசய்��ப்பாெரன்� நான் எண்ணிப்
பாரப்்ேபன். 

உபசாரம் 

மா ைல நா� மணிக்� ஜ�ன்தாைரக் கண்ேடன்.
த�ழ் ��ன்பத்ைத இ�வ�ம் �கரந்்ேதாம். பைழய
�ல்கைளப் பற்��ம், �ற்காலத்� �ல்கைளப் பற்��ம்
நான் ஊக்கத்ேதா� ேப�ேனன். ஜ�ன்தா�ைடய �ரிய
த�ழ�ைவ உணரந்்� ம�ழ்ந்ேதன். அவர ் யாைரப்
பற்��ம் �ற்றம் ��வேத இல்ைல. ஜ�ன்தா�ைடய
மாமாவா�ய ெபரியசா�த் ேதவெரன்பவ�ைடய த�ழ்ச்
�வ�கள் அரண்மைன�ல் இ�ந்தன. அவற்ைறப்
பாரத்்ேதன். எனக்�ப் பயன்ப�வதாக ஒன்�ம் இல்ைல .
�த்�ரா ந� ஸ்நான�ம், இனிய ��ந்�ண�ம், அன்�ல்
ஊ� ெவளிவ�ம் ஜ�ன்தார ் ேபச�்ம், த��ன்ப�ம்
ேசரந்்� அங்ேக தங்���ந்த �ல நாள் வாழ்க்ைகையத்



ெதய்வேலாக வாஸம் ேபாலாக்��டட்ன. நான்
ராேஜாபசாரத்ைதப் ெபற்� இன்�ற்ேறன்;
ராேஜாபசாரெமன்ற� உபசார வாரத்்ைதயன்�;
உண்ைம�ேலேய அ� ராேஜாபசாரந்தான். நான்
அரசனல்லெனன்ற ஒன்�தான் �ைற. 

�ரியா �ைட 

என் வாழ்நாள் ��வ�ம் அங்ேக இ�ந்தா�ம்
எனக்�ச ் ச�ப்� வரா�: ஜ�ன்தா�ம் உபசரிப்ப�ல்
�ைற� ெசய்யமாடட்ார.் அ� சாத்�யமா? நான்
உத்�ேயாகம் பாரப்்பேதா� த�ழ்ச ் �வ�க்காக
ஊெரல்லாம் அைலய ேவண்�ய ெசாந்த உத்�ேயாகம்
ேவ� உள்ளேத. ஒ� நாள், �ரிய ேவண்�ேம என்ற
வ�த்தத்ைத �க�ம் கஷ்டப்பட�் அடக்�க்ெகாண்�
ஜ�ன்தாரிடம் பத்�ப் பாடல்கள் �� �ைட ேகடே்டன். 

* . . . . . ஒ� வஞ்�க் காண்டந் ேதடத், தாரள� �ய * �ர
ேகரள� பால �ைட த�வாய் மன்ேனா " என்ப� மட�்ம்
இப்ேபா� ஞாபகத்�ல் இ�க்�ற�. அவர ் �ன்�ம் �ல
நாள் இ�ந்� ேபாக ேவண்�ெமன்� ெசான்னார.் நான்
வற்��த்தேவ ேவ� வ��ன்� �ைட அளித்தார.் ஒ�
சால்ைவ�ம் �ல உயரந்்த வஸ்�ரங்க�ம்
வ�செ்சல�க்�ப் பண�ம் வழங்�னார.் 

ஒ� நாள் மாைல�ல் �ைட ெபற்�க் ெகாண்ேடன்.
அப்ேபா� அவர,் "இங்��ந்� வண்�ைய�ம்
சைமயற்காரைன�ம் �டட்ம் ெசய்� பாத்�ரங்க�ம்,
சாமான்க�ம் அ�ப்��ேறன். நீங்கள் எங்ெகங்ேக ேபாக
ேவண்�ேமா அவ்�டங்க�க்ெகல்லாம் ெசல்லலாம்"
என்றார.் "நான் ேபா�ற இடங்களிெலல்லாம்
சைமயற்காரைன ைவத்�க்ெகாண்� ��ந்�
சாப்��வ� ��யாத காரியம். அதற்ேகற்ற வச� இரா�.
பல இடங்களில் �ைடத்தைதக் �ைடத்த ேநரத்�ல்
உண்��ட�் ஏ� ேத�ேவன். பட�்னி �டக்க
ேநரந்்தா�ம் ேந�ம். எனக்ேக இப்ப� இ�க்�ம் ேபா�
வண்� மா�, வண்�யாள், சைமயற்காரன் இவ்வள�



பரிவாரங்கைள�ம் ைவத்�க்ெகாண்டால் என் காரியம்
நிைறேவறா�. ��க்�ற்றாலம் வைர�ல் ெசல்ல வண்�
அ�ப்ப ஏற்பா� ெசய்தால் ேபா�ம்" என்� ேகட�்க்
ெகாண்ேடன். அப்ப�ேய ஏற்பா� ெசய்தார.் ம�நாள்
��யற்காைல�ல் �றப்படேவண்�ம். 

�ைட ெபற்ற �ற� ஜாைகக்�ச ் ெசன்ேறன்.
அன்�ர� பத்� மணிக்� வழக்கம்ேபால் எனக்� ஒ�வர்
நன்றாகக் காய்ச�்ய பால் ெகாணரந்்� தந்தார.் ேதன்
பா�ம், �ங்�மப்��ம் ேசரத்்�க் �ழம்� ேபாலக்
காய்ச�்ய அைத உண்�ம்ேபா�, இவ்வள�
உபசாரத்ைத நாம் எங்ேக அைடயப் ேபா�ேறாம்!
இவ்வள� அன்�ைடயவரக்ைள எப்ப�ப் �ரிவ�!' என்ற
நிைன� எழேவ, என் கண்களி��ந்� பல பலெவன்�
நீரத்்�ளிகள் உ�ரந்்த ன. 

ம�நாள் ��யற்காைல�ல் எ�ந்ேதன். வண்�
�த்தமாக இ�ந்த�. ம�ப��ம் ஒ� �ைற ஜ�ன்தாைரப்
பாரக்்க ேவண்�ெமன்� ேதாற்�ய�. ேபாய்ப்
பாரத்்ேதன். என்ைனக் கண்ட�டன் அவர ் ��க்�ட�்,
"என்ன �ேசஷம்? வண்� வர�ல்ைலயா?" என்றார.் 

"எல்லாம் வந்��டட்ன. ச�கத்ைதப் �ரிவதற்� என்
மனம் இடங்ெகா�க்க�ல்ைல. த�ழ்த் ெதாண்�
�ன்ேன இ�க்�ற�. ராத்�ரிப் பால் உண்�ம்ேபா�
ச�கத்�ன் அன்ைப நிைனந் � மனங்க�ந்ேதன்.
ம�ப��ம் பாரத்்��ட�்ப் ேபாக ேவண்�ெமன்ற
ஆைசயால் வந்ேதன். �ைடெபற்�க் ெகாள்�ேறன்"
என்� ெசால்� நின்ேறன். 

"நமக்�ம் வ�த்தமாகேவ இ�க்�ற�. எந்தச்
சமயத்�ல் ஓய்� ேந�ேமா அப்ேபாெதல்லாம் வந்�
இங்ேக தங்� எங்க�க்�த் த�ழ�ைத ஊடட்லாம்"
என்� அவர ்அன்� கனியச ்ெசான்னார.் 

�ைட ெபற்�ப் �ரிந்ேதன். அன்� அவைரக்
கண்ட�தான்; �ற� அவைரக் காண ��யாமல் ��
ெசய்��டட்�. 



என் உள்ளத்ைத ��தயாலய ம�தப்பத் ேதவரிடம்
ைவத்��ட�்த் ��க்�ற்றாலத்ைத அைடந்ேதன். 

�ர ேகரளம் ��ெரன்ப�, ஜ�ன்தார ்இ�ந்த ஊரின்
ெபயர.் 
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சில�பதிகார� பதி�� 
��க்�ற்றாலத்�ற்�ப் ேபானேபா�

ேமலகரத்���ந்� �ரி�டராசப்பக் க�ராயர ் அங்ேக
வந்��ந்தார.் அவைரக் கண்ட�டன் அந்தப் பக்கங்களில்
உள்ள பல ஊரக்�க்�ச ் ெசன்� ஏ� ேதடலா ெமன்ற
ஊக்கம் ஏற்படட்�. "நான் ஊற்�மைல ேபாய் வந்ேதன்.
�ம்பேகாணம் ேபான�டன் �லப்ப�காரத்ைத அச�்ட
ஆரம்�க்க ேவண்�ம். அதற்��ன் �வ�கள்
�ைடக்கக்��ய இடங்க�க்� உங்கள் �ைணையக்
ெகாண்� ெசன்� பாரத்்� வர எண்��ேறன்" என்ேறன். 

அவர,் அப்ப�ேய ெசய்யலாம்" என்றார.் 

�ரபந்தச ்�வ�கள் 

அ வ�டன் ெசாக்கம்பட�் �த�ய பல ஊரக்�க்�ப்
ேபாேனன். அங்கங்ேக பல �த்�வான்கள் ��கைளப்
பாரத்்ேதன். �த்�வான்கள் பலர ் வ�ைமயால்
வ�ந்�வைதக் கண்� �க வ�ந்�ேனன். பைழய
காலத்�ல் இ�ந்த ஜ�ன்தாரக்ள் நி��ய
தரம்ஸ்தாபனங்கைளப் பாரத்்ேதன்.
ஸம்ஸ்தானா�ப�கைளப் பற்��ம், �த்�வான்கைளப்
பற்��ம் பழங்கைதகைளச ் ெசால்�ேவார ் அங்கங்ேக
இ�ந்தனர.் ெசாக்கம்பட�் ஜ�னில் மந்�ரியாக இ�ந்த
ெபான்னம்பலம் �ள்ைள என்பவ�ைடய �றைமைய
�ளக்�ம் பல வரலா�கைளக் ேகடட்�ந்ேதன். 

அப்பால் வா�ேதவநல்�ர,் �ளியங்�� �த�ய
ஊரக்�க்�ப் ேபாய்ப் பைழய �ல்கள் உள்ளனவா என்�
ேத�ேனன். �ளியங்���ல் �லவர ் �டட்ம் அ�கமாக



இ�ந்த�. அந்த ஊரின் பழம்ெபயர ் '��யன்��' என்�
ெசான்னாரக்ள். நான் அப்�லவரக்ேளா� ேப�ேனன். பல
பைழய பாடல்கைளச ் ெசான்னாரக்ள். தங்களிட�ள்ள
ஏட�்ச ் �வ�கைளக் காட�்னாரக்ள். பள்�, �றவஞ்�,
��வ நாடகம், காதல், �ைளப்பாட�், �ைதப்பாட�்,
���க �லாசம் �த�ய �ரபந்த வைககேள இ�ந்தன.
அவற்�ல் அப்ேபா� என் �த்� ெசல்ல�ல்ைல. ஆழ்ந்த
த�ழ்ப் ப�ற்��ம் �றந்த க�த்�வ�ம் மங்���ந்த
காலத்�ல் ஜ�ன்தாரக்ள் மனத்�க்� உவப்� உண்டாக்க
ேவண்� இத்தைகய �ரபந்தங்கைளப் �லவரக்ள்
இயற்�ப் பரி� ெபற்றாரக்ள். காப்�யக��ம் பைழய
�ல் மர�ம் �லவரக்ள் ஆராய்ச�்க்� உடப்ட�ல்ைல.
ெசால்ல�க்�க�ம், ��ங்கார�ேம அந்தப்
�ரபந்தங்களில் ��ரந்்� நின்றன. 

ெதன்கா� நிகழ்ச�் 

�ற� ெதன்கா�க்� வந்ேதன். ைநடதம்
�த�யவற்ைற இயற்�ய அ��ரராம பாண்�ய�ைடய
ஆ�ரியர ் வாழ்ந்� வந்த மடெமான்� அங்ேக உண்�.
அவ்�டத்�ற் ேபாய்ப் பாரத்்ேதன். எனக்� ேவண்�ய�
ஒன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல. ஒ� �ட�்ல் �ப்ைபயா
�ள்ைள ெயன்ற கனவான் ஒ�வைரச ்சந்�த்ேதன். அவர்
தமக்�ச ்�ல பழம்பாடல்கள் பாட�ண்ெடன்� ெசால்�, 

"உள்ளார் ெகால்ேலா ேதா� �ள்ெளனப் 

ப�ந்��ழ்ந் ெத�த்த ைபந்தைல யாவம் 

காத� கவண ேதய்க்�ம் 

��� கள்ளியங் கா�றந் ேதாேர" 

என்�ம் ெசய்�ைளச ் ெசான்னார.் நைட���ந்� அ�
சங்கச ்ெசய்�ளாக இ�க்�ெமன்� ேதான்�ய�. 

"இவற்ைற எங்��ந்� ெதரிந்� ெகாண்�ரக்ள்?" 

"என்னிடம் உள்ள ஏட�்ச ் �வ��ல் இத்தைகய பல
பாடல்கள் இ�ந்தன." 



"அப்ப�யா! அந்தச ்�வ�கைள நான் பாரக்்கலாமா?" 

"என் �� என் ஸ்வா�னத்�ல் இல்ைல . என்னிடம்
இ�ந்த �வ�கள் என் ெசாத்ேதா� �றர ் ைக�ற்
ேபாய்�டட்ன." 

நான் ஒன்ைற ஆவேலா� எ�ரப்ாரக்்�ம்ேபா� அ�
நிைறேவறாமல் ஏமாற்றத்ைத அைடதல் எனக்�
வழக்கமா� �டட்�. �ப்ைபயா �ள்ைள ெசான்ன
பாடல்க�ம் அவர ் �த�ற் ��ய ெசய்�க�ம்,
'இ�கா�ம் பாராத ஒ� �ைல இன்� பாரக்்கப்
ேபா�ேறாம்' என்ற ஆவைல உண்டாக்�ன. அவர ்கடன்
ெதால்ைலயால் எல்லாவற்ைற�ம் இழந்� �ட�்த்
தைலமைறவாக இ�ந்தா ெரன்பைதப் �ற� அ�ந்�
�க�ம் வ�ந்�ேனன். அவர ் தம் ெசாத்ைத
இழந்தாெரன்பதற்காக நான் வ�ந்தாமல், த�ழ்ச்
ெசல்வம் அவர ்ைகைய �ட�்ப் ேபா�ற்ேற என்பதற்காக
வ�ந்�ேனன். 

"அப்ப�யானால் உங்களிடம் இப்ேபா� ஒ� �வ��ம்
இல்ைலயா?" என்� ெம�ந்த �ரேலா� ேகடே்டன் . 

"�ல ஒற்ைற ஏ�க�ம், இரண்ெடா� �த்தக�ம்
உள்ளன" என்றார.் 

அவற்ைறக் காட�்ம்ப� ேகடட்ேபா� அவர,் "ஒ�
�ட�்ன் மச�்ல் ைவத்��க்�ேறன். பகல் ேநரத்�ல் வந்�
எ�த்�க் ெகா�க்க ��யா�. ராத்�ரி எ�த்�
வ��ேறன்" என்� ��னார.் 

அன்� இர� அந்த ஒற்ைற ஏ�கள் அவரிட��ந்�
�ைடத்தன. அவற்�ல் ஆ� ெசய்�டக்ள் இ�ந்தன. 

'�ற்றடட்கம்' என்ற பைழய �ைலச ் ேசரந்்தனவாக
இ�க்�ெமன்� க��ேனன். இன்றள�ம் அந்�ல்
�ைடக்க�ல்ைல. 

ஒற்ைற ஏ�கைளப் ெபற்றா�ம், ஒ� ெப��ைலேய
ெபற்ற� ேபான்ற ம�ழ்ச�்ைய நான் அைடந்�,



�ப்ைபயா �ள்ைளையப் பாராட�் �ைடெபற்�க்
ெகாண்ேடன். ெதன்கா����ந்� ேவ� �ல
ஊரக்�க்�ப் ேபாய்ப் பாரத்்�ம் �லப்ப�காரப்
ப�ப்�க்�ப் பயன்ப�ம் �வ�கள் �ைடக்க�ல்ைல .
ஆதலால் �ரி�டராசப்பக் க�ராயரிடம் �ைடெபற்�க்
�ம்பேகாணம் வந்� ேசரந்்ேதன். 

அ�யாரக்்� நல்லா�ைர��ள்ள �ைறையப்
ேபாக்�க்ெகாள்வதற்� நான் அைலந்த அைலசச்�ம்
படட் �ரம�ம் ெகாஞ்சமல்ல. ஐம்ப� ஊரக்�க்� ேமல்
�ரயாணம் ெசய்ேதன். எ�ரப்ாரத்்த பயன்
�ைடக்க�ல்ைல. இனிேமல் �ரயாணத்ைத
நி�த்�க்ெகாண்� �லப்ப�காரத்ைத அச�்டற்�ரிய
�யற்�கைளச ் ெசய்ய ேவண்�ெமன்� ���
ெசய்ேதன். உடேன ��வயல் ஜ�ன்தா�க்ெக��த்
��மா�ரக்் ��ஷ்ைணயைரக் �ம்பேகாணத்�ற்�
வ��த்ேதன். அவைர�ம் ேவ� அன்பரக்ைள�ம்
ைவத்�க்ெகாண்� ��ந்த� ��த்தலாகப் ப�ப்�க்�
ேவண்�ய அங்கங்கைளச ்ெசப்பஞ் ெசய்யலாேனன். 

அச�்ப் �ர�கள் 

�லப்ப�காரத்�ல் �காரக்் காண்டத்�ன் �லத்ைத
மாத்�ரம் �ர�ெடன்� காேல�ல் த�ழ்ப் பண்�தராக
இ�ந்த �நிவாச ராகவாசாரியாெரன்பவர ் �ன்�
ப�ப்�த்��ந்தார.் 'ேசரமான் ெப�மாணாயனார்
இயற்�ய �லப்ப�காரம்' என்� அவர ்ப�ப்�த்தார.் 1880-
ஆம் வ�ஷத்�ல் ேசாடசாவதானம் �ப்பராய ெசட�்யார்
அக்காண்டத்�ன் �லத்ைத அ�யாரக்்� நல்லார்
உைரேயா� அச�்டட்ார.் இரண்� ப�ப்�க்க�ம்,
அக்காலத்�ல் �லப்ப�காரம் பாடமாக வந்தைமயால்
ெவளியானைவ. அவற்�ல் பல வைகயான �ைழகள்
இ�ந்தன. ெசட�்யார,் க�ன நைடயா�ள்ளனவற்ைற
எளிய நைடகளாகச ் ெசய்�ம், ேவண்�ய இடங்களில்
�ரித்�ஞ் ��க்��ம், கானல் வரிக்� உைர�ன்ைமயால்
உைரெய���ம், அரங்ேகற்� காைத�ள் வரம்�ன்�ப்
பரந்த இைச நாடக இலக்கணங்கள் பல இடங்களி�ம்



வ�தலால் ஆங்காங்�ணர இங்�ச ் ��க்��ம்,
அச�்டட்தாக �க�ைர�ல் ெதரி�த்��க்�றார.்
அதனால் அ�யாரக்்� நல்லா�ைர ���ம் அப்ப�ேய
அப்ப�ப்�ல் அைமந்��க்க �ல்ைல ெயன்ப�
ெதரியவ�ம். அவர ் ம�ைரக் காண்டத்ைத�ம் அச�்ட
�யன்�ம் அ� நிைறேவற�ல்ைல. 

ஏட்�ப் �ர�கள் 

இந்த இரண்� அச�்ப் �ர�களால் எனக்� ஒ�
நன்ைம�ம் உண்டாக�ல்ைல. நான் ேத�த்
ெதா�த்தவற்�ல் உைரப் �ர�கள் ப�னான்�ம் �லப்
�ர�கள் எட�்ம் இ�ந்தன. அவற்ைற நன்�
பரிேசா�த்�த் �ரம்ானமான பாடத்ைதக் ைகப்�ர��ல்
அைமத்�க் ெகாண்ேடன். �ற�, ��க்� அங்கமான
ப��கைளத் ெதா�க்கத் ெதாடங்�ேனன். த�ழ்
�ற்ப�ப்�ல் நாளாக ஆக உண்டான ஆராய்ச�்ப்
பழக்க�ம் பண்ைடத் த�ழ் �ல��ம் ��ய ��ய
�ைறகைளத் ேதாற்��த்தன. �ந்தாமணிப் ப�ப்ைபக்
காட�்�ம் பத்�ப் பாட�்ற் �ல ��ய ப��கைளச்
ேசரத்்ேதன். அைதக் காட�்�ம் �லப்ப�காரத்�ல்
இன்�ம் �ல ப��கைள ஆராய்ச�் ெசய்பவரக்�க்�
உத�யாகச ் ேசரக்்க ேவண்�ெமன்� ேதாற்�ய�.
அவற்�ற்�ரிய �ஷயங்கள் �லப்ப�கார �லத்��ம்
உைர��ம் பல இ�ந்தன. அ�யாரக்்� நல்லார்
உைர�னால் ெதரியவ�ம் �ல்கைளப் பற்�ய
��ப்�க்கைள அவ�யம் எ�த ேவண்�ெமன்ற ஆைச
எனக்� ���யாக எ�ந்த�. �லா�ம் உைரயா�ம்
அ�யப்ப�ம் அரசர ் �த�ேயார ் ெபயரக்ைள
வைகப்ப�த்� அகரா� வரிைச�ல் அைமக்க
ேவண்�ெமன்ப� மற்ெறா� ��ப்பம். இப்ப�
என்�ைடய ஆராய்ச�் வைக �ரிந்� ெகாண்ேட
ெசன்ற�. தனித் தனிேய �ஷயங்கைளப் �ரித்�
வைகப்ப�த்� ஒவ்ெவா� தைலப்�ட�்த் ெதா�த்�
அகரா� வரிைசயாக எ�தச ் ெசய்ேதன். என்�டன்
இ�ந்� உைழத்த மாணாக்கரக்�ம் அன்பரக்�ம் இந்த
ேவைல�ல் �ைணயாக இ�ந்தாரக்ள். காங்ேகயம்



ேஜ.�. �ப்�ரமணிய ஐயர ்என்ற மாணாக்கர ்���யான
உத�ையச ்ெசய்தார.் 

ஆராய்ச�் வைக 

அ�ம்பதங்கைளெயல்லாம் ெதா�த்� அகரா�யாக
எ��க் ெகாண்ேடன். அரிய �ஷயங்கைளெயல்லாம்
ஒன்றாக்� '�ஷய ��ைக' என்ற தைலப்�ட�்த் தனிேய
ஓர ் அகரா� �த்தம் ெசய்ேதன். இப்ப�ேய �லா�ம்
உைரயா�ந் ெதரிந்த அரசரக்ள், நா�கள், ஊரக்ள்,
மைலகள், ஆ�கள், ெபாய்ைககள், ெதய்வங்கள்,
�லவரக்ள் ெபயரக்�க்�த் தனித் தனிேய அகரா��ம்
அ�யாரக்்� நல்லா�ைர�ல் கண்ட �ல்க�க்�
அகரா��ம், ெதாைக யகரா��ம், �ளங்கா
ேமற்ேகாளகரா��ம், அ�தான �ளக்க�ம் எ��
��த்ேதன். 

�லப்ப�காரக் கைதச ்��க்க�ம், இளங்ேகாவ�கள்
வரலா�ம், அ�யாரக்்� நல்லார ் வரலா�ம், ேமற்ேகாள்
�ல்கைளப் பற்�ய ��ப்�க்க�ம் எ�தப் ெபற்றன. 

எல்லாவற்ைற�ம் ஒ�ங்�ப�த்�க் ெகாண்�
�க�ைரைய எ�தத் ெதாடங்�ேனன். �ந்�ன
�ற்ப�ப்�க்களில் �ல் அசச்ா�ம் காலத்�ல்
�க�ைரைய எ��ேனன். இதற்� �த�ேல எ��
�டட்ால் �ற� ேவண்�யவற்ைறச ் ேசரத்்�க்
ெகாள்ளலாெமன் ெறண்ணிேனன். 

ஏட�்ச ் �வ�களின் நிைலையப் �லப்ப�த்த
ேவண்�ெமன்ப� என் ��ப்பம். ஆகேவ �க�ைர�ல்,
"ேமற்��ய பைழய �ர�கள் பல, இனி வ�ப்பட
ேவண்�ெமன்பதற்� இட�ல்லாமற் �ைழ ெபா�ந்�,
அேநக வ�டங்களாகத் தம்ைமப் ப�ப்ேபா�ம்,
ப�ப்�ப்ேபா�ம் இல்ைல என்பைத�ம், �ல்கைளப்
ெபயரத்்ெத��த் ெதா�த்� ைவத்தைலேய �ரதமாகக்
ெகாண்ட �ல �ண்ணியசா�களாேலேய தாம்
உ�க்ெகாண்��த்தைல�ம் நன்� �லப்ப�த்�ன.
ஒன்ேறாெடான்ெறாவ்வா� �றழ்ந்� �ைற�ற்�ப்



ப��பட�்ப் ெபா�டெ்டாடர�்ன்�க் �டந்த
இப்�ர�கைளப் பரிேசா�த்த �ன்பத்ைத உள்�ங்கால்
உள்ள���ம்" என்� எ��ேனன். 

இவ்வா� �லப்ப�காரத்ைத அச�்�வதற்� ஏற்ற
நிைல�ல் அைமத்� நிைறேவ�ம் த�ணத்�ல்
ெகா�ம்� ெபா.�மார�வா� �த�யா�க்�
அசெ்சய்�ையத் ெதரி�த்ேதன். �லப்ப�காரப் ப�ப்�ச்
ெசலைவ அவர ் ஏற்�க்ெகாள்வதாக �ன்னர்
எ����ந்தேதா� அ�க்க� அந்�ைலப் பற்�
�சாரித்� வந்தனர.் அவர ்தாம் �. 300 அ�ப்�வதாகத்
ெதரி�த்தார.் �லப்ப�காரப் ப�ப்ைப
நிைறேவற்�வதற்� அத்ெதாைக ேபாதா�டட்ா�ம்
ஏற்�க்ெகாண்ேடன். 

ப�ப்� ஆரம்பம் 

1891 -ம் ( ஜ�ன் � ேகாைட ���ைற�ல்
ெசன்ைனக்�ச ்ெசன்� �லப்ப�காரத்ைதப் ப�ப்�க்கத்
ெதாடங்�ேனன். �ரா�ட ரத்நாகர அச�்க்�டத்தார்
ேகடட் அச�்க்�� அ�கமாகத் ேதான்�யைமயால்
ெவள்ைளய நாடார ் ஜ��� அச�்க்�டத்�ல் அச�்ட
ஏற்பா� ெசய்ேதன். �ந்தமல்� ைஹ ேராட�்ல் உள்ள
ேஷ அச�்க்�டத் தைலவரா�ய தவ� �த்� நாடார்
பங்களா�ல் �த�ல் தங்�ேனன். �ற� �வான்
ராைமயங்கார ் ேதாடட்த்�ல் ஜாைக
ைவத்�க்ெகாண்ேடன். 

ராைமயங்கார ் மாப்�ள்ைள�ம் என்
மாணாக்க�மா�ய வக்�ல்
ேக.ராஜேகாபாலாசாரியாெரன்பவர ் எனக்� இடம்
ெகா�த்� ேவண்�ய ெசௗகரியங்கைள�ம்
ெசய்�த்தார.் ��மா�ரக்் ��ஷ்ைணயர ் உடனி�ந்�
ேவைலகைளக் கவனித்� வந்தார.் 

�லப்ப�காரத்�ன் அ�ம்பத�ைர �க�ம்
�ைதந்��ந்தைமயால் அதைனப் ப�ப்�க்கலாமா
ேவண்டாமா என்� ேயா�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.



'�லப்ப�காரம் நிைறேவறட�்ம்; �ற� பாரத்்�க்
ெகாள்ளலாம்' என்� ஒ� ��� ெசய்யாமல்
நி�த்�ேனன். 

ெசன்ைன�ல் தங்�ய அக்காலத்�ல்
அந்நகரத்��ள்ள பல �த்�வான்கள் �ட�்க்�ச ்ெசன்�
ஏட�்ச ் �வ�கைளத் ேத�ேனன். சரவணப்
ெப�மாைளய�ைடய ெகாட ் ேபரரா�ய ��சா�
ஐயெரன்பவர ்�ட�்ல் �லப்ப�கார அ�ம்பத உைர�ல்
பத்� ஒற்ைற எ�கள் �ைடத்தன. அவற்ைறப் ெபற்�
என்னிட�ள்ள ஏடே்டா� ஒப்�ட�்ப் பாரத்்�த்
��த்தங்கைளச ் ெசய்� ெகாண்ேடன். மற்றப் ப��கள்
எங்ேக ேபா�னெவன்� ��சா� ஐயைரக் ேகடட்ேபா�
அைவ ேபான�டம் தமக்�த் ெதரிய�ல்ைல என்�
ெசால்��டட்ார.் 

இ� ��ந்� 

�லப்ப�காரப் ப�ப்� ேவகமாகேவ நைடெபற்�
வந்த�. அச�்க்�டத்�க்�ம் சாப்பாட�் ���க்�ம்
இைடேய இரண்� ைமல் �ரம் இ�க்�ம். காைல�ல் 10
மணிக்� ஆகாரம் ெசய்��ட�்ச ் ெசன்றால் இர�
வந்�தான் உண� ெகாள்ேவன். ஒ� நாள் இர� 8
மணிக்� உண� ெகாள்�ம் ����ல் வந்�
சாப்��ம்ேபா� ஆகாரம் நன்றா �ல்லாைமயால்
த�மா�ேனன். நாற்ற�ள்ள ெநய்�ம், உப்�க்காரம்
இல்லாத �ழம்�ம், ேவகாத அன்ன�ம் �டைலக் �மட�்க்
ெகாண்� வந்தன. அப்ேபா� அவ்���க்�
வடக்ேக�ள்ள ஹ�மார ் ேகா��ல் இராமர ் சந்நி��ல்
�லர ்�வ்யப் �ரபந்த ேஸைவ ெசய்� ெகாண்��ந்தனர.்
அ� கா�ல் ��ந்த�. உற்�க் கவனிக்ைக�ல்
ெப�மாள் ��ெமா�ெயன்� ெதரிந்த�. உடேன எ�ந்�
ைக க��க்ெகாண்� அங்ேக ெசன்ேறன் . 

அன்� �னரவ்� ந�த்�ரம். � ைவஷ்ணவப்
ெபரியார ் பலர ் �லேசகரப் ெப�மாள் வாக்���ந்�
தசரதன் �லம்பெலன்�ம் ப����ள்ள பா�ரங்கைள



நி�த்�ச ் ெசால்�க் ெகாண்��ந்தனர.் �லர,் எனக்�ப்
பழக்கமானவரக்ள். நான் ேபான�டன் எனக்� இடம்
ெகா�த்�ப் �ன்�ம் ெமல்லச ்ெசால்லலா�னர.் அந்தப்
பா�ரங்கைளக் கா� �ளிரக் ேகடே்டன்; ப�ைய
மறந்ேதன். உட�ைளப்�க்�டத் �ரந்்த�ேபாலத்
ேதாற்�ய�. இந்தச ் ெச� ��ந்ேதா� நிற்க�ல்ைல.
அதன்�ற�, நிேவதனமான �த்�ரான்னங்க�ம்
�ைடத்தன. இரடை்ட ��ந்� ெபற்� ம�ழ்ந்ேதன். 

���ைற நாடக்ள் �ரந்்��டட்ைமயால் ப�ப்�
ேவைலையத் ��மா�ரக்் ��ஷ்ைணயைரக்
கவனித்�க் ெகாள்�ம்ப��ம் '��ப்'ைப எனக்�
அ�ப்�ம்ப��ம் ஏற்பா� ெசய்��ட�்க்
�ம்பேகாணத்�ற்� வந்ேதன். 
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சில�பதிகார ெவள�ய�� 
�ம்பேகாணத்�ற்� வந்� வழக்கம் ேபாலக் காேலஜ்

ேவைலேயா�, �லப்ப�காரப் ப�ப்� ேவைலைய�ம்
கவனித்� வந்ேதன். அந்�ற்ப�ப்� �ஷயத்�ல் கா�த
�ைல, அச�்க் �� �த�யவற்�ற்�ப் ேபா�மான
ெபா�ள் என் ைக�ல் இல்ைல. �ஸ்தகத்�க்� ேவண்�ய
�ஷயங்கைள �ளக்கமாக அைமக்�ம் �யற்��ல்
மாத்�ரம் என் �றைம வளரந்்தேத யன்�, �ர�ரம்
ெசய்வதற்�ரிய ெபா�ள் வச�ைய
அைமத்�க்ெகாள்�ம் �ஷயத்�ல் என் க�த்�
அ�கமாகச ் ெசல்ல�ல்ைல. �லப்ப�காரத்�ல் ஏ�
காைதகள் அச�்ட�் நிைறேவ���ந்தன; ேமேல 23
காைதகள் நிைறேவற ேவண்���ந்தன. 

ெபா��த� ெசய்த அன்பரக்ள் 

எ ன� நிைலையத் த�ழ் அ�மானிக�க்�ம்
நண்பரக்�க்�ம் கனவான்க�க்�ம் ெதரி�த்ேதன்.
��வாவ��ைற, �ன்றக்��, ��ப்பனந்தாெளன்�ம்
மடங்களி�ள்ள தைலவரக்�ம், ெகா�ம்�



ெபா.�மாரசா� �த�யாரவரக்�ம், �ம்பேகாணம்
ஸா� ேசைஷயரவரக்�ம் ேவ� பல கனவான்க�ம் தக்க
சமயத்�ல் ெபா��த� �ரிந்தனர.் அதனால் ேமேல
ப�ப்ைப நடத்�ச ் ெசல்வ தற்�ரிய ைதரியம் எனக்�
உண்டா�ற்�. 

இராம�வா� �த�யார் �ரி� 

�லப்ப�காரப் ப�ப்� ேவகமாகேவ நைடெபற்�
வந்த�. �ைர�ல் அதைன ��த்��ட�் அப்பால் ேவ�
�ல்கைள அச�்டத் ெதாடங்க ேவண்�ெமன்�
எண்ணிேனன். இைட�ைடேய �றநா��, ப�ற்�ப்
பத்�, மணிேமகைல �த�ய பைழய �ல்களின்
ஆராய்ச�்�ம் நைடெபற்� வந்த�. அக்காலத்�ல் என்
அரிய நண்ப�ம் ேப�பகாரி�மா�ய ேசலம்
இராம�வா� �த�யாைர இழக்�ம் �ரப்்பாக்�யம்
இத்த�ழ்நாட�்ற்� ேநரந்்த�. 1892-ஆம் வ�ஷம் மாரச்�் t
இரண்டாம் ேத� அவர ்உலக வாழ்ைவ நீத்தார.் அந்தத்
�க்கச ் ெசய்�ையக் ேகட�் நான் �� ��த்�ப்
ேபாேனன். அவ�ைடய பழக்கம் எனக்� ஏற்படட்ைத�ம்,
அதனால் பழந்த�ழ் �லாராய்ச�்�ேல நான் ��ம்ப�
ேநரந்்தைத�ம் எண்ணிப் பாரத்்ேதன். அவ�ைடய
�ண்�தல் இல்லா�டட்ால் �ந்தாமணிைய நான்
அச�்�வ� எங்ேக? சங்க �ல்களின் ெப�ைமைய
உணரந்்� இன்�ற்� ெவளிப்ப�த்�ம் �யற்�க்�ம்
எனக்�ம் என்ன சம்பந்தம்? �க்க உணரச்�்ேயா� �ல
பாடல்கைள எ��ேனன் . 

அவற்�ட ்�ல வ�மா�: 

"என்�ைடயா ரன்�ைடய இராமசா �க்�ரி�ல் 

உன்�ைடயார் நய��ணம் ஒவ்ெவான்ைற
�ன்னி�ன்னி 

அன்�ைடயார் பல்ேலா�ம் ஆற்�ம்வ�
காணாராய்த் 



�ன்�ைடயா ரா�மனஞ் ேசார்ந்�டெவங்
ககன்றைனேய!" 

[என்�ைட = என்னிடத்�ல்.] 

"இன்ேற�ம் பா�ெம�ம் இன்ெசா�ைட
யாய்ைவரக் 

�ன்ேற�ம் ஒவ்வாக் �ண�ைடயாய் �ற்றத்�ள் 

ஒன்ேற�ம் உைனய�க ஒண்ணாேதா
சார்ந்��ப்�ன் 

என்ேற�ம் நிற்�ரிதல் எம்ைம வ�த்��ேமா!" 

[இன் = ேத�ம். நிற்�ரிதல் = உன்ைனப் �ரிதல்.)
"ஊரக்்�ைழப்பான் ேபானாெனன் �ைலவா�ம்
ேபானானிப் 

பாரக்்�ைழப்பா ெனன்� பைதப்பா�ந்
த�ெழ��ந் 

நீரக்்�ைழப்பா ெனன்��� நிற்பா�
மாய்க்கலங்க 

ஆரக்்�ைழப்பான் ெசன்றாய் அளி�ைடய 

அண்ணேல!" 

[உைலவார ் = வ�ந்�வார.் த�ெழ�ம் �ந்நீர ் =
த�ெழன்�ம் கடல். அளி= அன்�.] 

�லப்ப�காரம், மணிேமகைல என்�ம்
இரண்ைட�ம் �த்தக வ�வத்�ல் பாரக்்க ேவண்�ெமன்�
�த�யார ்எவ்வளேவா ஆவேலா��ந்தார.் அவர ்இ�ந்த
காலத்�ல் அவ்�ரண்ைட�ம் நிைறேவற்�ம் ேப�
எனக்� இல்லாமற் ேபா�ற்�. 

இைட�ல் ஓய்� �ைடத்த காலத்�ல் ெசன்ைனக்�ச்
ெசன்� வ�ேவன். 1892-ம் வ�ஷம் ேகாைட
���ைற�ல் அங்ேக ேபா��ந்தேபா�, ��மா�ரக்்



��ஷ்ைணயர ் ஊ�க்�ச ் ெசல்ல ேவண்�
��ந்தைமயால் அவ�க்� �ைட
ெகா�த்த�ப்��டே்டன். ��வ�ந்�ர ் சக்கரவரத்்�
ராஜேகாபாலாசச்ாரிய�ம் �ல்ைல�டங்கன்
ெவண்பாப்�� ேவ�சா� �ள்ைள�ம், �ல்லர்
காேல���ந்த �ப்பராய� நாய� என்பவ�ம்
தங்களாலான உத�கைளச ் ெசய்தாரக்ள். ����ப்�ம்
� ரை்மயான அ��ம் உள்ள ைவ.�. சடேகாப
ராமா�ஜாசாரியார ் ெப�ம்பா�ம் என்�டன் இ�ந்�
ஒப்�ட�்ப் பாரத்்தல் �த�ய உத�கைளெயல்லாம்
ெசய்� வந்தார.் 

�லப்ப�காரம் �ல�ம் உைர�ம் �ற்�ப்ெப�ம்
நிைல�ல் இ�ந்தன. நண்பரக்ள் பலர்
அ�ம்பத�ைரைய�ம் ப�ப்�த்� ெவளி�ட
ேவண்�ெமன்� வற்��த்�னைமயால் அதைனச்
ெசப்பஞ் ெசய்� �லப்ப�காரத்�ன் �ன் அச�்�ம்ப�
ெகா�த்��டே்டன். 

அ�ம்பத�ைர�ன் �க�ைர 

�லப்ப�காரத்�ற்�ரிய �க�ைரைய �த�ல்
எ���டே்டன். அ�ல் அ�ம்பத�ைரையப் பற்�
அ�கமாக எ�தாமல் ஓரிடத்�ல் அ�க்��ப்�ல்,
'இவ்வ�ம்பத�ைர, தனிேய அச�்ட�்
இப்�த்தகத்�னி���ற் ேசரக்்கப் பட�்�க்�ற�' என்�
மாத்�ரம் எ��ேனன். 

அ�ம்பத�ைர ���ம் அசச்ான �ற� அைதப்
பற்�த் ெதரி�க்க ேவண்�யவற்ைறத் தனிேய எ�த
ேவண்�ெமன்� ேதாற்�ய�. அைத எ���டட்ால்
�லப்ப�காரப் �ஸ்தகம் நிைறேவ���ம். 

இந்த நிைல�ல், அச�்க்�டத்�ற்�க் ெகா�க்க
ேவண்�ய பணம் என் ைக�ல் இல்லாைமயால்,
��வல்�க்ேகணி���ந்த நாரட்ட்ன் �ைர
�மாஸ்தாவா�ய ��வநாத சாஸ்�ரியாரிடம் ேபாய்
ேவண்�ய ெதாைகையப் ெபற்�க்ெகாண்ேடன். 



அன்� ெவள்ளிக்�ழைம. சனிக்�ழைம
�லப்ப�கார ேவைலையப் �ரத்்� ெசய்� ஒ�
�ஸ்தகத்ைதப் ைபண்� ெசய்�த்�க் கண்ணால்
பாரத்்��ட�்க் �ம்பேகாணம் ெசல்ல ேவண்�ெமன்ற
��ப்பம் பலமாக இ�ந்த�. ெவள்ளிக்�ழைம மாைல
��வநாத சாஸ்�ரியாைர அ��யேபா� அவர்
அன்�ர� தம் �ட�்ேலேய உண� ெகாள்ளச ் ெசய்தார.்
இர�ல் அங்ேக தங்�ேனன். 

அ�ம்பத�ைரக்� �க�ைர எ�த எண்ணிக்
கா�த�ம் ேபனா�ம் சாஸ்�ரியாரிடம் வாங்�க்
ெகாண்� எ�த உடக்ாரந்்ேதன். எனக்��ந்த
ேசார�்னா�ம் ப�ேயா� ஆகாரம் ெசய்தைமயா�ம்
உடேன �க்கம் உண்டா�ற்�. ஒன்�ம் ெசய்ய
இயலாமல் ப�த்�க்ெகாண்ேடன்.
ப�த்�க்ெகாள்�ம்ேபா�, 'இப்ெபா��ம் �க�ைர
எ�த�ல்ைலேய! நாைள எட�் மணிக்� அச�்க்�டத்�ல்
ெகா�த்தால்தாேன நாைளக்ேக �ஸ்தகத்ைத ��த்�க்
கண்ணால் பாரக்்கலாம்!' என்ற கவைல மாத்�ரம்
இ�ந்த�. 

'��யற்காைல�ல் எ�ந்� எ���ட ேவண்�ம்'
என்ற �ரம்ானத்ேதா� ஒ� ெம��வரத்்��ம் ெந�ப்�ப்
ெபட�்�ம் வாங்� ைவத்�க் ெகாண்ேடன். 

நன்றாகத் �ங்�ேனன். இர�ல் இைடேய ��ப்�
ஏற்படட்�. �ரத்்�யாகாத �லப்ப�காரப் �ஸ்தகம் என்
அகக் கண்�ன் நின்ற�. எ�ந்� �ளக்ேகற்�ப்
பாரக்்ைக�ல் இரண்� மணிதான் ஆ���ந்த�. அைரத்
�க்கத்�ல் எ�ந்தைமயால் �ட�்ம் ப�த்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்ற உணரச்�்ேய ேமேலாங்� நின்ற�. 

'ப�த்�க் ெகாண்டால் நான்� மணிக்� எ�ந்��க்க
���மா? அயரச்�்யால் ெந�ேநரம் �ங்��டட்ால்
காரியம் அைர�ைறயாக நின்���ேம!' என்�
பல�தமான �ந்தைனகள் எ�ந்தனேவ ெயா�ய, எ�த
ேவண்�ெமன்ற ேவகம் உண்டாக�ல்ைல.



உலகெமல்லாம் �றடை்ட �ட�்த் �ங்�ம் அந்தச்
சமயத்�ல் ஓய்ந்�ேபான நிைல�ல் எனக்� ஊக்கம்
ஏற்ப�வதற்� அ��லமான ெபா�ள் யா�ம் இல்ைல . 

கண்கள் �ழன்றன. ெகாடட்ா� �டே்டன்;
அண்ணாந்தேபா� எ�ேர �வரில் இ�ந்த ஒ� படம் என்
கண்ணிற் படட்�. இன்னா�ைடய படெமன்�
ெதரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. படத்��ள்ளவர ் �க்க
����ப்�ம் �யற்��ம் உைடயவெரன்ப� ேதாற்றத்�
��ந்ேத ெதரிந்த�. அந்தத் ேதாற்றம் என் உள்ளத்�ள்ேள
ஊக்கத்ைத எ�ப்�ய�. 'இவர ்யாேரா ெதரிய�ல்ைல ;
என்ன ��யாய் இ�க்�றார!் நாம் ேசார�்ேல
�ழ்���க்�ேறாேம!' என்� எண்ணிேனேனா
இல்ைலேயா, உடேன ேபனாைவ எ�த்ேதன்; எ�தத்
ெதாடங்� �டே்டன். 

அ�ம்பத�ைரையப் பற்� என் ஞாபகத்�க்�
வந்தவற்ைற ைவத்�க்ெகாண்� ��க்கமாக ஒ�
�க�ைர எ�� ��த்ேதன். அப்ப� எ��யைத �ட�்ம்
ப�த்�ச ் ெசப்பஞ் ெசய்� ெகாண்ேடன். �ற� எனக்�த்
�க்கம் வர நியாயம் ஏ�? 

காைல�ல் ��வநாத சாஸ்�ரியாரிடம் அந்தப் படம்
யா�ைடயெதன்� �சாரித்ேதன். அவ�ைடய
தைலவரா�ய நாரட்ட்ன் �ைர�னெதன்� ெதரிந்�
ெகாண்ேடன். அந்தப் படத்ைதக் கண்� எனக்�
உண்டான ஊக்கத்ைத�ம் அதனால் �ைளந்த
நன்ைமைய�ம் அவரிடம் ெசான்ேனன். 

சனிக்�ழைமயன்� �லப்ப�காரத்�ல் எஞ்���ந்த
ப�� கெளல்லாம் அசச்ா�ன. ஞா�றன்� இர�
ைபண்� பண்ணின �ர� ஒன்ைற எ�த்�க்ெகாண்�,
�ம்பேகாணத்�க்�ப் �றப்பட�்ச ்ெசன்ேறன். 

�லப்ப�காரப் �ஸ்தகங்கள் ைபண்டா�ச்
ெசன்ைன���ந்� வந்த�டன் அ�ப்ப
ேவண்�யவரக்�க்ெகல்லாம் அ�ப்�ேனன். அதைனக்
கண்ட அன்பரக்ள் �க�ம் பாராட�்க் க�தம்



எ��னாரக்ள். இராமநாத�ரம் ராஜா �.பாஸ்கர
ேஸ�ப�யவரக்�க்�ம் �ர�கள் அ�ப்�ேனன். அவர்
�ஸ்தகம் �ைடத்த �வரத்ைதத் ெதரி�த்தேதா�, தக்க
சந்தரப்்ப ெமான்�ல் என்ைன இராமநாத�ரத்�க்�
அைழக்க ேந�ெமன்�ம், அப்ேபா� தவறாமல்
வரேவண்�ெமன்�ம் எ��னார.் 

சரித்�ரச ்ெசய்�கள் 

� வக �ந்தாமணி�ம் பத்�ப் பாட�்ம் த�ழ்நாட�்ல்
உலாவத் ெதாடங்�ய �ற� பழந்த�ழ் �ல்களின்
ெப�ைமைய உணரந்்� இன்��ம் வழக்கம்
த�ழரக்ளிைடேய உண்டா�ற்�. அவற்�ன் �ன்�
�லப்ப�காரம் ெவளிவரேவ, பண்ைடத் த�ழ்நாட�்ன்
இயல்�ம், த��ல் இ�ந்த கைலப் பரப்�ன் �றப்�ம்
யாவரக்்�ம் �லப்படலா�ன. 'கண்ட�யாதன கண்ேடாம்'
என்� �லவரக்�ம் ஆராய்ச�்யாளரக்�ம் உவைகக்
கட�ல் �ழ்�னர.் 

�லப்ப�காரம் �க அரிய சரித்�ரச ் ெசய்�கைள
உைடய�. த�ழ்நாட�் அரசனா�ய ெசங்�ட�்வன்
வடநா� ெசன்� வடேவந்தரக்ைள ெவன்�
கண்ண��ன் ப�மச�்ைல ெகாணரந்்த ெசய்� �க்க
�ம்�தத்ைத உண்டாக்�ய�. அன்��ம், சங்க
காலத்ைத நிரண்�ப்பதற்�ச ் �லப்ப�காரம் �க�ம்
�க்�யமான ஆதாரமாக இ�க்�ற�. த�ழ்நாட�்ச்
சரித்�ர ஆராய்ச�்�ல் வல்ல பல�ைடய கவனத்ைத
அந்�ல் கவரந்்த �. 

அ�யாரக்்� நல்லார ் உைர�னால் அ�ந்த ேவ�
�ல்கள் த�ழன்பரக்�ைடய அ��க்� ��ந்தா�ன.
இதைன எ�ரப்ாரத்்ேத அவ�ைர�ற் கண்ட �ல்கைளப்
பற்�ய ��ப்�க்கைளத் தனிேய ெதா�த்�
ெவளி�ட�்�ந்ேதன். 

ெப�ங்கைத 



அ வ்�ைர�னால் நான் அ�ந்த பல ெசய்�க�ள்
�க்�யமான� 'ெப�ங்கைத' என்�ம் ��ன்
�றப்பா�ம். நான் ேத�த் ெதா�த்த �ல்க�ள்
'ெகாங்�ேவள் மாக்கைத' என்ப� ஒன்�. அ�, யாேரா
ெகாங்�ேவள் என்ற ஒ�வைரப் பற்�ய கைதயாக
இ�க்கலாெமன்�தான் எண்ணி��ந்ேதன். �ன்�ம்
�ன்�ம் இல்லாத அந்த �ற்�வ� என் ெபட�்�ல்
�ங்�க் ெகாண்��ந்த�. 

அ�யாரக்்� நல்லா�ைரைய ஆராய்ச�்
ெசய்தேபா� ஓரிடத்�ல், "�த்�ய ரி�க்ைக�ஞ் �ற்�ய
தாகக், காப்�ய வாசைன கலந்தைவ ெசால்�" என்ற
அ�கைள அவர ்எ�த்�க் காட�்��ப்பைதக் கண்ேடன்;
இைடசச்ங்க காலத்� �ல்கைள ஆராய்ந்� ெசய்த
உதயணன் கைத�ல் அவ்வ�கள் உள்ளனெவன்� அவர்
அ��த்��ந்தார.் 

ஒ� நாள் என்னிட��ந்த ெகாங்�ேவள்
மாக்கைதெயன்�ம் �வ�ையப் �ரட�்யேபா� அந்த
இரண்� அ�கைள அ�ற் கண்ேடன். ஊன்�க்
கவனித்ேதன். �ன்�ம் �ன்�ம் பாரத்்ேதன்.
உதயணெனன்ற ெபயர ் பல�டங்களில் வந்த�.
ெகாங்�ேவள் மாக்கைதேய உதயணன் கைதெயன்�
ெதரிய வந்த�. �ன்�ம் அ�யாரக்்� நல்லா�ைர�னால்
அதற்�ப் ெப�ங்கைத, கைதெயன்ற ெபயரக்�ம்
உண்ெடன்பைத உணரந்்ேதன். அ�கா�ம் அந்�ைலக்
கவனியா��ந்த நான் அதைன ஆவேலா� ப�த்�ப்
பாரக்்கத் ெதாடங்�ேனன். 

நான் எ��ய �ற்��ப்�க்களில் என்னிட�ள்ள
�வ�களி��ந்� ெதரிந்த ெசய்�கைளெயல்லாம்
�லப்ப�த்�ேனன். உதயணன் கைதையப் பற்�
எ��ைக�ல், 'இப்ெபா�� �ைடத்த ைகெய�த்�ப்
�ர��ல் �த�ம் கைட�ம் ப��பட�்ப்
ேபாய்�டட்ைமயால் �தலாவ� உஞ்ைசக் காண்டத்�ல்
32 �ற்��ப்�க்கள் காணப்பட�ல்ைல; ஐந்தாவ�
நரவாண காண்டத்�ன் ேம�ள்ள காண்டங்கள் இைவ



ெயன்ப�ம், அவற்�ன் �ற்��ப்�க்கள் இத்தைன
ெயன்ப�ம் ெதரிய�ல்ைல. இவ்வ�யாரக்்�
நல்லா�ைரப் பரிேசாதைனயாேலேய இந்�ல்
இக்காலத்� ெவளிப்படட்ெதன்� ெசால்லலாம்' என்�
��த்ேதன். அந்�ற் �ர� என்னிடத்�ல் இ�ப்பைத
இதனால் ஒ�வா� ��ப்பாக ெவளிப்ப�த்த
ேவண்�ெமன்ப�ம் என் ேநாக்கம். 

�ற �ல்கள் 

இப்ப�ேய �த்ெதாள்ளா�ரத்ைதப் பற்�ய
��ப்�ல், '�த்ெதாள்ளா�ர ெமன்�ம் �ல்
இப்ெபா�� �ைடக்க�ல்ைல; ஆ��ம், 'வாரிய
ெபண்ைண ' என்�ம் இவ்ெவண்பா, தான்
எ�த்�க்காட�்ம் ெசய்�டக்ளின் தைலப்�ல்
அவ்வந்�ற் ெபயைர எ�� �ளக்�ம் '�றத்�ரட�்'
என்�ம் �த்தகத்�ெல�தப் பட�்�த்தலால்,
�த்ெதாள்ளா�ரத்� �ள்ளெதன்ற�யப் படட்�'
என்� �றத்�ரடை்டப் பற்�ய ெசய்�ைய
எ��ேனன். 

இவ்வாேற அகநா��, ��ந்ெதாைக, ப�ற்�ப்
பத்�, பரிபாடல், �றநா��, மணிேமகைல என்�ம்
பைழய �ல்கைளப் பற்�ய ��ப்�க்கைள �ரிவாக
எ��ேனன். ��க்ேகாைவயா�ைர ேபரா�ரியர்
இயற்�யெதன்பைத ஒ� ��ப்�ற் �ன்வ�மா�
ெவளிப்ப�த்�ேனன். 'அவ்�ைரயா�ரியர்
நச�்னாரக்்�னிய ெரன்ப� பல�ைடய ெகாள்ைக; யான்
எண்ணி��ந்த�ம் அ�ேவ. ஆ��ம் த�ழ்ப் �ரேயாக
�ேவக �லா�ரியரா�ய �ப்�ரமணிய பண்�தர்
தா�யற்�ய அப்�ரேயாக �ேவக ��ைர�ல்
இந்��க்� உைர ெசய்ேதார ் ேபரா�ரியெரன
பல�டத்�ம் �லப்ப�த்�னைமயா�ம், ெதன்னாட�்ல்
ஆழ்வார ் ��நகரி �த�யவற்���ந்த பரம்பைரத்
த�ழ் �த்�வான்கள் ��களில் இ�க்�ம் ஏட�்ப்
�ர�களில் ��ச�்ற்றம்பலக் ேகாைவயா�ைர



ெயன்�ள்ளைவக�ட ் பலவற்�ன் தைலப்��ம்
ேபரா�ரிய�ைரெயன்ேற எ�தப்பட�்�த்தலா�ம்,
ஊன்�ப் பாரத்்த�டத்�ச ் ���ம் அைவகள்
ேவ�பா�ன்� அச�்டப்படட் உைரயாகேவ
இ�த்தலா�ம் இந்��ைரயா�ரியர்
நச�்னாரக்்�னியெரன்� ஒ�தைலயாகச ் ெசால்லக்�ட
�ல்ைல." 

நான் எ��ய இத்தைகய ��ப்�க்கள்
த�ழன்பரக்�ைடய ஆவைல அ�கமாக்�ன.
�க�ைர�ன் இ���ல், 'இச�்லப்ப�காரத்ைதப்
ேபாலேவ நான் ப�ப்�க்க ��ம்�ய �ல்
ஒவ்ெவான்ைற�ம் க��ய வண்ணம் நிைறேவற்�தற்
ெபா�ட�்ம், �ர��த�, ெபா��த� �த�யன
�ரிந்ேதார ் ெப� வாழ்வைட�ம் ெபா�ட�்ம், ��வ�ள்
�ரக்�ம்ப� எல்லாம்வல்ல ���தற் கட�ளா�ய
இைறவ�ைடய ��வ�த் தாமைரகைளப்
�ராரத்்�க்�ன்ேறன்' என்� எ����ந்ேதன்.
இைவெயல்லாம் ேசரந்்� த�ழ்நாட�்ல் ஒ� �ளரச்�்ைய
உண்டாக்�ன. அங்கங்ேக உள்ளவரக்ள் �� என்ைன
வாழ்த்� ேம�ம் ேம�ம் �ல்கைளப் ப�ப்�த்�
ெவளி�ட ேவண்�ெமன்� அ��த்தனர.் என்�ைடய
அன்பரக்ள் தனித் தனிேய க�தம் எ��, இன்ன இன்ன
�ைலத் ெதாடங்க ேவண்�ெமன்� வற்��த்�னர.் 

�லப்ப�காரம் நிைறேவ�ய�டன், இவ்வா� ேவ�
அணிகலன்கைள�ம் �லக்�த் த�ழ் மக�க்�
அணியேவண்� ெமன்ற அன்�க் கடட்ைள த�ழ்
நாடட்ாரிட ��ந்� எனக்�க் �ைடத்தைம�ன், �ண்�ம்
எந்த �ைலத் ெதாடங்கலாெமன்ற எண்ணத்�ல் நான்
ஆழ்ந்ேதன். 
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க�ப� ெச�தி�� ேஸ�பதி
ஸ�மான�� 



பல வ�ஷங்க�க்� �ன் ஒ� நாள் ��வாவ��ைற
மடத்�ல் ஆ�னத் தைலவரக்ேளா�
ேப�க்ெகாண்��ந்ேதன். அப்ேபா� ேதர�ந்�ரி��ந்�
� ைவஷ்ணவர ் ஒ�வர ் வந்தார.் அவ்�ரின்
�ேசஷங்கைளப் பற்� நான் அவரிடம்
�சாரிக்கலாேனன். அவர ்�லமாகக் கம்பர ்�றந்த ஊர்
அத்ேதர�ந்�ேர என்� ெதரிய வந்த�. 

அ�ந்�ர் மடம் 

'��வ�ந்�ெரன்பேத அதன் இயற்ெபயர.் அதற்�த்
��ஞான சம்பந்தர ் ��வாய் மலரந்்த�ளிய ேதவாரப்
ப�கம் ஒன்�ண்�. அ�ல் 'அ�ந்ைத' என்� அதன் ெபயர்
ெசால்லப் ெபற்�ள்ள�. ��வாவ��ைறக்� வந்த �
ைவஷ்ணவர ் அவ்�ரச் ் �வாலயத்�ல் எ�ந்த�ளி�ள்ள
ஸ்வா��ன் ��நாமம் ேவத�ரீசெரன்� ெசான்னார.்
"�வாலயத்�ல் தனிேய மகா மேட�வரர ் என்ற �ரத்்�
இ�க்�றார.் �ரத்்தத்�ன் அ�ஷ்டான ெதய்வெமன்�
ெபரியவரக்ள் ெசால்வாரக்ள்" என்�ம் அவர ் ��னார.்
அப்ேபா�, 

"அ�ந்ைத மாமைறேயார் 

வ�பா�ெசய் மாமட மன்னிைனேய" 

என்ற ேதவாரப் ப�� என் நிைன�க்� வந்த�.
��ஞான சம்பந்தராற் பாடப் ெபற்ற �ரத்்� அந்த
மகாமேட�வரராகத் தான் இ�க்க ேவண்�ெமன்�
ேதாற்�ய�. 'மாமைறேயார ்வ�பா� ெசய்' என்பதனால்
அங்ேக �ற்காலத்�ல் ேவதேகாஷம் நிரம்�
��ந்தெதன்�ம், 'ேவத�ரி' என்ற ெபயர ் அவ்��க்�
அைமந்த� ெபா�த்தெமன்�ம் க��ேனன். 

கம்பர ் �றந்த ஊர ் ேதவாரம் ெபற்ற ஸ்தலமாக
இ�ந்த�ல் காரண�ல்லாத ��ப்� ஒன்� எனக்�
ஏற்படட்�. கம்பர ் காலத்�ல் பழமைற�ம் கன்னித்
த��ம் அவ்�ரில் �றந்� �ளங்���க்�ம். 

கம்பர் �றந்த ஊர் 



கம்பைரப் பற்�ய ெசய்�கள் பல, த�ழ்நாட�்ல்
வழங்� வ��ன்றன. அவைரப் பற்�ய தனிப்
பாடல்க�ம் பல உண்�. அஷ்டாவதானம் �ராசா�
ெசட�்யார ் தாம் இயற்�ய � ேநா த ர ஸ மஞ்சரி�ல்
தனிப் பாடல்கைள�ம் கரண் பரம்பைரச்
ெசய்�கைள�ம் �ைணத்�ப் ப�ப்பதற்� இனிைமயாக
இ�க்�ம்ப� கம்பர ்வரலாற்ைற எ���டட்ார.் ஆனால்,
சரித்�ர உண்ைம எவ்வள� என்ப� ேவ� �ஷயம். 

கம்ப ராமாயணச ் �றப்�ப் பா�ரங்களி ��ந்�ம்,
தனிப் பாடல்களி��ந்�ம், 'கம்பர ் ��வ�ந்�ரிற்
�றந்த உவசச்ர;் அவைரப் ேபாற்�ப் பா�காத்தவர்
சைடயப்ப வள்ளெலன்ற ேவளாளர:் அவ்வள்ளல்
ெவண்ெணய் நல்�ெரன்�ம் ஊரினர ் என்பன ேபான்ற
ெசய்�கள் ெதரிய வந்தன. மா�ரத்�க்க��ல்
��வ�ந்�ெரன்ற ெபய�ைடய ஊர ்ஒன்� இ�க்�ற�.
அ� �றந்த �ஷ்� ஸ்தலம். கம்பர,் அங்ேக
�றந்��ப்பாெரன்ற சந்ேதகம் �ல�க்� எ�ந்த�.
ஆனால், அவ்�ரின் இயல்பான ெபயர ்�� இந்த�ர.் 

உவசச்ெரன்பார ் ேகா�ற் �ைச �ரி�ம் வ�ப்�னர;்
ஒசச்ெரன்�ம் ெசால்வ�ண்�. ��ைலப் பட�்�ல்
எனக்�க் �ைடத்த ���ைளயாடற் பயகர மாைல�ல்
அந்��ன் ஆ�ரியர ்�ரபத்�ரக் கம்பெரன்� இ�ந்த�.
அ���ந்� கம்பெரன்ப� ��பற்�ய ெபயெரன்�ம்
கம்ப�ைடய இயற்ெபயர ் மைறந்��டேவ, அவர்
��ப்ெபயேர நிைலத்தெதன்�ம் ேதாற்�ய�.
பழங்காலத்�ல் கம்பத்ைத ைவத்�ப் ��த்த
காரணத்தால் அவரக்�க்�க் கம்பெரன்ற ��ப்ெபயர்
வந்��க்கலாம். 

க�ர் ேவய் மங்கலம் 

தஞ்சா�ரில் �ரபல வக்�லாக இ�ந்தவ�ம்
என்னிடம் ேபரன்� �ண்டவ�மான ேக.கல்யாண
�ந்தைரயர ் தம்�ைடய ஊரா�ய க�ராமங்கலத்�ல்
ஒ� �� �� கட�் 1892-ஆம் வ�ஷம் ஜ�ன் மாதம்



��கப்�ரேவசம் ெசய்தார.் அவ�யம் அந்த
�ேசஷத்�ற்� வரேவண்�ெமன்� அவர ் எனக்�
எ��னார.் அந்த அைழப்�க் க�தம் �ைடத்த�டன்,
அவ்��க்க��ல் உள்ள கம்பர ் �றந்த�ைர�ம்
பாரத்்��ட�் வரேவண்�ெமன்ற ஆவைல�ம் உடன்
ெகாண்� ெசன்ேறன். 

�த்தாலம் ர�ல்ேவ ஸ்ேடஷனில் இறங்� வடக்ேக
�ல ைமல் �ரம் ெசன்றால் க�ராமங்கலத்ைத
அைடயலாம். நான் ஏ�ய ர�ல் வண்��ல் க�ராமங்கல
வா�யான ேகாபால ��ஷ்ண ேஜாஸ்ய ெரன்பவைரக்
கண்ேடன். அவர ் கம்பைரப் பற்�ய �ல �ஷயங்கள்
ெசான்னார.் 

"கம்பர ்�றந்த� ேதர�ந்�ரத்ான். அதற்� வடக்ேக
ெவண்ெணய் நல்�ர ் இ�க்�ற�. சைடயப்ப வள்ளல்
இ�ந்த ஊர ் அ�. எங்கள் ஊரா�ய க�ராமங்கல�ம்
கம்பர ்சரித்�ர சம்பந்த �ைடயேத" என்றார ்அவர.் 

"எப்ப�?" என்� ஆவேலா� ேகடே்டன். 

"க�ர ்ேவய் மங்கலெமன்ப� அந்த ஊ�க்� �த�ல்
ஏற்படட் ெபயர.் அ�ேவ மா�க் க�ராமங்கலெமன்�
ஆ�ற்�." 

"க�ர ் ேவய் மங்கலெமன்ற ெபயர ் வரக் காரணம்
என்ன?" 

*கம்பர ் ஒ� தா��னிடம் அன்� ைவத்�ப் பழ�
வந்தார.் அவள் அந்த ஊரில் இ�ந்தாள். ஒ� நாள்
தன்�ைடய �ட�்க் �ைரைய ேவய ைவக்ேகால்
இல்ைலெயன்� அவள் கம்பரிடம் ெதரி�த்தாள். அவர்
சைடயப்ப வள்ள�டம் இைதத் ெதரி�க்கேவ,
அவ்வள்ளல் ெநற்க�ரக்ைளேய அ�த்� அவற்றால்
ேவயச ் ெசான்னாராம். அதனால்தான் க�ர ் ேவய்
மங்கலெமன்ற ெபயர ்அந்த ஊ�க்� உண்டா�ற்�." 

இந்தக் கைத அப்ேபா� எனக்�ப் ��தாக இ�ந்த�.
கம்ப�க்�த் தா�களின் ெதாடர�் உண்ெடன்ற



வரலாற்ைற மட�்ம் ேகட�்�ந்ேதன். இந்த வரலா�
சைடயப்ப வள்ள�ன் ெப�ந்தன்ைமைய �ளக்�வதாக
இ�ந்த�. 'நாம் க�ராமங்கலம் ேபாவதற்�ப்
�ரேயாசனம் ஆரம்பத்�ேலேய �ைடத்� �டட்�' என்�
ம�ழ்ந்� அந்த ேஜாஸ்யைரப் பாராட�்ேனன். 

க�ராமங்கலத்�க்�ப் ேபாய் இந்தக் கைதையப்
பலர ் வா�லாகக் ேகட�் உ�� ெசய்� ெகாண்ேடன்.
��கப்�ரேவசமான �ற� ேதர�ந்��க்�ப் ேபாேனன்.
அங்ேக 'கம்பர ் ேம�' என்ற ஓரிடத்ைதக் காட�்னாரக்ள்.
கம்பர ் �� அம்ேமட�்ல் இ�ந்தெதன்� ெசான்னாரக்ள்.
அவ்�ரப்் ெப�மாள் ேகா��ல் கம்பர,் அவர ் மைன�
இ�வ�ைடய �ம்பங்கைள�ம் கண்ேடன். ேவத�ரீசர்
ஆலயத்�க்�ப் ேபாய் மகாமேட�வரர ் சந்நி�ைய�ம்
பாரத்்ேதன். 

பக்கத்�ல் 'ே�த்�ரபால�ரம்' என்ற ஊர்
இ�க்�ற�. ே�த்�ரபால ெரன்ப� வ�ரவர�
��நாமம். கம்பர ்�தல் �தலாகப் பா�ய, 

"வாய்த்த வ�ர�ர மாகாளி யம்ேமேகள் " 

என்ற பாட�்ல் வ�ம் வ�ரவ�ரம் அந்த
ஊராகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம். அவர ்��ப்�த்த காளி
ேகா�ல் இன்�ம் இ�க்�ற�. அைத அங்காளியம்மன்
ேகா�ெலன்� வழங்��றாரக்ள். 

ெவண்ெணய் நல்�ர் 

அ ப்பால் ெவண்ெணய் நல்��க்�ப் ேபாேனன்.
அைதச ் சைடயப்ப �ள்ைள �ராமெமன்�ம்
வழங்�வாரக்ள்; அ�ப� ேவ� �ள்ள�. அங்ேக ஒ�
�ளம் உண்�. அதன் கைர�ல் �ஷ்��ன் �க்�ரகம்
இ�ந்த�. 

"ேமாட்ெட�ைம வா��க �ட்�வரால்
கன்ெறன்� 

�ட்டள�ம் பால் ெசாரி�ம் ெவண்ெணேய" 



என்ற பாட�்ல் �றப் ெப�ம் வா� அ�தாெனன்�
�லர ்��னர.் 

க�ராமங்கலத்��ள்ள �வாலயத்�ற்�ப்
ேபாேனன். அங்ேக உள்ள ஒ� �நாயகைரத்
தரி�க்ைக�ல் �டத்�ல் ஏேதா எ�� ��ப்பைதக்
கண்� கவனித்ேதன். 'ெவண்ெணய் நல்�ரப்்
�ள்ைளயார'் என்� ெபா�க்கப்பட�்�ந்த�.
மா�ரத்���ந்� தஞ்ைசக்�ச ் ெசல்�ம் சாைல�ல்
அவ்�க்�ரகம் இ�ந்தெதன்�ம் பா�காப்�ன் ெபா�ட�்
அதைனக் ெகாணரந்்� ஆலயத்�ல் ைவத்தாரக்
ெளன்�ம் ேகள்��ற்ேறன். 

எல்லாவற்ைற�ம் கண்�ம் ேகட�்ம் இன்�ற்�க்
கம்பர� நிைன�ேல ஊ�யவனாய்க்
�ம்பேகாணத்�க்� வந்� ேசரந்்ேதன். கம்ப
ராமாயணத்ைதப் ப�த்�ப் ப�த்� இன்�ற்ற எனக்�க்
கம்பர ் வரலாற்ைறப் பற்�ய ��ய ெசய்�கள்
�ைடத்த�ல் அளவற்ற ம�ழ்ச�் ஏற்படட்�. 

எனக்�க் �ைடத்த ஏட�்ச ்�வ�களில் 'காணியாளர்
அகவல்' என்ப� ஒன்�. அதனால் ேசாழ நாட�்
ேவளாளரக்�ைடய ேகாத்�ரங்கள் 64 என்ப� ெதரிய
வந்த�. அவற்�ள் சைடயப்ப ந�னார ் ேகாத்�ர
ெமன்ப� ஒன்�. ேசாழ நாட�் ேவளாளரக்�க்�
'ந�னாெரன்ற படட்ம் உண்�. சைடயப்ப வள்ளல�
பரம்பைர �னர� ேகாத்�ரெமன்ேற அைதக்
க���ேறன். 

கம்பைரப் பற்��ம், அவர ் ஊைரப் பற்��ம்,
ேவ�டங்கைளப் பற்��ம் நான் ெதரிந்� ெகாண்ட
இசெ்சய்�கைளத் ��வாவ��ைற ஆ�ன கரத்்தரா�ய
� அம்பலவாண ேத�க�க்�ச ்ெசான்ேனன். அ�ங்கைல
�ேநாதரா�ய அவர ்�க்க சந்ேதாஷத்ைத அைடந்தார.் 

�ற்காலத்�ல் என் �த்தகப் ப�ப்�க்� உத�யாக
இ�ந்த �ன்னத்�ர ் அ.நாராயணசா� ஐயர ் கம்பர்
சம்பந்தமான இவ்�ஷயங்கைள என்னிடம் ெதரிந்�



ெகாண்� இவற்ைற�ம் ேவ� �ல �ஷயங்கைள�ம்
ேசரத்்�த் தாம் ப�ப்�த்த த�ழ்ப் பாட �த்தக உைர�ல்
ெவளி�ட�்�க்�றார.் 

நவராத்�ரி �ழா 

அ வ்வ�ஷம் நவராத்�ரி �ழா�க்�
வரேவண்�ெமன்� இராமநாத�ரம் '� பாஸ்கர
ேஸ�ப�'�ட��ந்� எனக்� அைழப்�க் க�தம் வந்த�.
நான் காேல�ல் பத்� நாடக்ள் ரஜா ெபற்�க் ெகாண்�
�றப்பட�் ம�ைர�ல் இறங்� மாட�் வண்��ல்
இராமநாத�ரம் ெசன்ேறன். வ��ல் பல வண்�கள்
தாங்க ��யாத பண்டங்கைள ஏற்�க்ெகாண்�
ெசன்றன. பார ���யால் பல அச�் ��ந்தன. எல்லாம்
இராமநாத�ரத்ைத ேநாக்�ச ் ெசல்வைத அ�ந்�
நவராத்�ரி �ழா�ன் �றப்ைப ஒ�வா� ஊ�த்�க்
ெகாண்ேடன். 

அவர ் இத்த�ழ்நாட�்��ந்�ம் ேவ�
நா�களி��ந்�ம் �ற்�க்கணக்கான �த்�வான்கள்
வந்��ந்தாரக்ள். த�ழ்நாட�்க் கனவான்களில் ஒ�வர்
பாக்��ல்ைலெயன்�தான் ெசால்ல ேவண்�ம். ஊர்
தாங்காத �டட்ம் �� ��ந்த�. பண்டங்களின்
�ைலெயல்லாம் பன்மடங்� ஏ��டட்�. 

ேஸ�ப� மன்னரக்ளின் �ல ெதய்வமா�ய ராஜ
ராேஜ�வரி யம்�ைகக்� 1008 சங்கம் ைவத்�
அ�ேஷகம் நைடெபற்ற�. �ைஜ �த�யன �க
�ரிவாக நிகழ்ந்தன. ேமளக் கசே்சரி, சங்�த
�னிைககள் �த�யவற்�ற்�க் கணக்ேக�ல்ைல.
ஸம்ஸ்��த �த்வான்களின் சைப�ம் த�ழ்ப்
பண்�தரக்ளின் சைப�ம் நடந்தன. 

மகா ைவத்�யநாைதயர ் அப்ேபா� ேதக
அெசௗக்�யத்ேதா��ந்தைமயால் வர�ல்ைல;
தைமயனார ் மாத்�ரம் வந்��ந்தார.்
இரடை்டயைரப்ேபால அவ்��வரக்ைள�ம் ஒ�ங்�
பாரத்்ேத பழ�ய எனக்� இராம�வா� ஐயைரத் தனிேய



பாரத்்தேபா� உ�ரில்லா உடம்ைபப் பாரப்்ப�ேபால
இ�ந்த�. "தங்கள் சேகாதரர ் வர�ல்ைலேய; ேதக
அெசௗக்�யம் க�ைமயாக இ�க்�றேதா?" என்�
ேகடே்டன். 

"ஆம்; �ரணதாரத்்� ஹரர ் ��வ�ள் என்ன
ெசய்�றேதா! நான் �ட வ�வதாக இல்ைல .
ைவத்�தான் 'ேபாய்�ட�் வா' என்றான். பல காலமாகப்
பழ�ய இடம்; அதனால் வந்ேதன்" என்றார.் 

எனக்�த் தனிேய ஜாைக �டட்ம் ெசய்��ந்தாரக்ள்.
பல �த்�வான்கைள ஒ�ங்ேக சந்�க்�ம் சந்தரப்்பம்
அந்த மா�ரி ஏற்ப�வ� �க�ம் அரி�. �லப்ப�காரம்
��� ெபற்ற சந்ேதாஷத்ைத �த்�வான்க�ம்
அன்பரக்�ம் என்னிடம் ெதரி�த்�ப் பாராட�்னாரக்ள்.
"நீங்கள் ெகா�த்��க்�ற �ல் வரிைசையப் பாரத்்தால்
மைலப்பாக இ�க்�றேத! அ�த்தப� என்ன ஆரம்�க்கப்
ேபா��ரக்ள்?" என்� ேகடட்ாரக்ள். 

*மணிேமகைல இ�க்�ற�; �றநா�� இ�க்�ற�;
ப�ற்�ப் பத்�, ஐங்���, அகநா��, நற்�ைண
இைவகெளல்லாம் இ�க்�ன்றன. ஒவ்ெவான்றாக
ெவளி�ட ேவண்�ம்” என்� ெசான்ேனன். இன்னைதத்
ெதாடங்�வெதன்ற நிசச்யம் அப்ெபா�� எனக்�
ஏற்பட�ல்ைல . 

��வயல் ஜ�ன்தாரா�ய �த்�ராம�ங்கத்
ேதவ�ட�ம், பாலவனத்தம் ஜ�ன்தா�ம் ெபான்�சா�த்
ேதவ�ைடய �மார�மா�ய பாண்�த்�ைரத்
ேதவ�ட�ம் ெந�ங்�ப் பழ�ச ் ஸல்லாபம் ெசய்�ம்
சந்தரப்்பம் எனக்� அப்ேபா� �ைடத்த�.
�த்�ராம�ங்கத் ேதவர,் பாஸ்கர ேஸ�ப�க்�ப்
பாடட்னார ் �ைற�னர.் ேமேல நான் ெவளி��ம்
�ல்க�க்�ப் ெபா��த� ெசய்வதாக அவர்
வாக்களித்தார.் 

அங்ேக இ�ந்த பத்� நாடக்�ம் ெபா�� ேபானேத
ெதரிய�ல்ைல . ேஸ�ப���ைடய உபசார�ம்



சா�ரிய வசனங்க�ம் ெகாைடப் ெப�ைம�ம் எனக்�
�யப்ைப உண்டாக்�ன. அந்த �ழா�க்� இரண்� ல�
�பாய்க�க்� ேமல் ெசலவா�ற்ெறன்� ெதரிந்த�. 

�த்�வான்கள் ேஸ�ப�ையப் பல ப�யாக
வாழ்த்�ப் பாடல்கைளக் ��னர.் நா�ம் �ல
ெசய்�டக்ைளச ்ெசான்ேனன். 

"�ண்ணிற் �றந்�� பாற்கரர் ேபால்
��ம்��ந்த 

மண்ணிற் �றந்�யர் பாற்கர �ப� வா�யேவ" 

[பாற்கரர ் = பாஸ்கரன் (�ரியன்), பால் ேபான்ற
�ரணத்ைத�ைடய சந்�ரன்.] 

என்ற இரண்ட�கேள இப்ேபா� நிைன�க்�
வ��ன்றன . 

ஸம்மானம் 

நான் ேஸ�ப� ேவந்தரிடம் �ைடெபற்�க்
ெகாண்டேபா� அவர ் எனக்� இரண்� உயரந்்த
சாதராக்கைளப் ேபாரத்்�, "தஞ்சா�ர ் �ல்லா�ற்�
வ�ேவன். அப்ேபா� அவகாசமாக உங்கேளா� ேப�
உங்கள் த�ழ்ப் பணிக்� ேவண்�ய உத�ையச்
ெசய்ேவன்" என்� ெசான்னார.் �றப்ப�ம்ேபா�
தானா�காரி என் வ�செ்சல�க்�ம், ப�செ்சல�க்�மாக
�பா �� அளித்தார.் நான் �ம்பேகாணம் வந்� என்
தாய் தந்ைதய�க்�ம் அன்பரக்�க்�ம் சாதராக்கைளக்
காண்�த்ேதன். யாவ�ம் ம�ழ்ந்தனர.்
��வாவ��ைறக்�ப் ேபாய் அம்பலவாண ேத�கரிடம்
காட�்யேபா�, "�க�ம் உயரந்்த ஸம்மானம்; தங்கள்
த��ைய அ�ந்� ெசய்த �றப்� இ�" என்�
பாராட�்னார.் 

"இந்த ஆ�ன சம்பந்தம் இல்லா�டட்ால் எனக்�
என்ன ம�ப்� இ�க்கப் ேபா�ற�?" என்� ெசால்��ட�்,



"இைவ இரண்�ம் என்ன �ைல ெப�ம்?" என்�
ேகடே்டன். 

"�ந்�� �பாய்க்� ேமல் இ�க்�ம்" என்றார்
அம்பலவாண ேத�கர.் 

"இந்தத் �ப்படட்ா�னால் எனக்� என்ன
�ரேயாஜனம்? இவற்ைற இங்ேகேய ெகா�த்�
�டலாெமன்� நிைனக்�ேறன்." 

"என்ன, அப்ப�ச ் ெசால்���ரக்ள்! ஒ� ெபரிய
சமஸ்தானத்�ல் ெபற்ற மரியாைத; பத்�ரமாக நீங்கேள
பா�காத்� ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்." 

"�லப்ப�காரம் அச�்டட்தனால் ஏற்படட் �ரமம்
இ�க்�ற�. அைதத் �ரக்்க வ��ல்ைல. இந்த
இரண்ைட�ம் ைவத்�க்ெகாண்� என்ன ெசய்யப்
ேபா�ேறன்? த�ழ்த்தா�ன் ��ப்பணி�னால் வந்த
ெகௗவரம் இைவ. ஆைகயால், இவற்ைற �ட�்ம் அதற்ேக
உபேயாகப் ப�த்�வ�தான் நியாயம்" என்ேறன். 

அம்பலவாண ேத�க�க்�, நான் அவற்ைறக்
ெகா�த்���வ�ல் மன�ல்லா �டட்ா�ம் என்
��ப்ைப ய�ந்� மடத்�ேலேய அவற்ைற எ�த்�க்
ெகாண்� அவற்�ன் �ைலயாக �.300 எனக்� அளிக்கச்
ெசய்தார.் நான் அத்ெதாைகையப் ெபற்�ச்
�லப்ப�காரப் ப�ப்�னால் அப்ேபா� இ�ந்த கடன்
ெதால்ைல�னின்�ம் நீங்�ேனன். 

கடன் �ரந்்த சந்ேதாஷத்�ல் த�ழ் �ற்ப�ப்ைபப்
பற்� ேயா�க்கலாேனன். பல �ல்கள் என் ைக�ல்
இ�ந்தா�ம் மணிேமகைலைய�ம் �றநா�ற்ைற�ம்
அ�கமாக ஆராய்ந்� வந்ேதன். அவ்�ரண்��ள்�ம்
�றநா�ற்�ல் பா�க்� ேமல் பைழய உைர இ�ந்த�.
மணிேமகைலக்� உைர�ல்ைல. அன்��ம் அ� ெபௗத்த
சமய சம்பந்த�ள்ள�. அசச்மய �ற் க�த்�க்கைள நான்
�ற்�ம் உணரந்்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. அந்த



நிைல�ல் �றநா�ற்ைறேய �த�ல் அச�்டலாெமன்ற
���க்� வந்ேதன். 

இைட�ல், ��ப்ெப�ந்�ைறக் கடட்ைள �சாரைண
� �ப்�ரமணியத் தம்�ரான், �ள்ைளயவரக்ள்
இயற்�ய அந்த ஸ்தல �ராணத்ைத
ெவளி�டேவண்�ெமன்� ��ம்�னைமயால் 1892-ஆம்
வ�ஷ இ���ல் அதைன ெவளி�டே்டன். ��ப்�ைர
�த�யவற்ைற எ�த ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம்
இ�ந்�ம், �ைர�ல் ெவளிப்ப�த்த ேவண்�ெமன்�
தம்�ரான் வற்��த்�யைமயால் �லத்ைத மாத்�ரம்
ெவளி�டே்டன். 

ேமேல �றநா�ற்ைற ஆழ்ந்� ஆராயத்
ெதாடங்�ேனன். 
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�றநா��� ஆரா��சி 
�றநா�ற்ைற அச�்�வதாக நிசச்யம்

ெசய்த�டேன, ப�ப்� �ைறையப் பற்�
ேயா�க்கலாேனன். வர வரப் ��ய �ைறகளி�ம் ��ய
�ைறகளி�ம் �ஷயங்கைளச ் ேசரத்்� �ல்கைளப்
ப�ப்�க்க ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் எனக்� இ�ந்த�.
ஆங்�லம் ெதரியாத எனக்� அப்பாைஷ��ள்ள
�றந்தப் ப�ப்�க்கைளப் பாரத்்� ம�ழேவா, அவற்ைறப்
ேபாலச ்ெசய்� பாரக்்கேவா சக்��ல்ைல. சங்க �ைலப்
ப�க்கேவா, ப�த்த�ன் ஆராய்ச�் ெசய்யேவா,
அதன்�ன் ப�ப்�க்கேவா இைறவன் ��வ�ள்தான்
�ைணயாக இ�ந்த�. �ன் பழக்கம் அவற்�ல் இல்லாத
நான் எந்த எந்த �தத்�ல் ஆராய்ந்தால் அழகாக
இ�க்�ெமன்� ேதாற்�ேமா அவ்வவ்�தத்�ல் �யன்�
வரலாேனன். 

��ய �ைற 



ஒ� நாள், காேல�ல் சரித்�ர ஆ�ரியராக இ�ந்த
ேக.ஆர.்�ைரசா� ஐயெரன்பவர ் தம் ைக�ல் ெபரிய
இங்��ஷ் �ஸ்தக ெமான்ைற ைவத்��ந்தார.் 

"என்ன �ஸ்தகம்?" என்� ேகடே்டன். 

"ைப�ள்” என்றார.் 

*ைப�ள் ��யதாக அல்லவா இ�க்�ம்? இ� �கப்
ெபரியதாக இ�க்�றேத!" என்ேறன். 

"இ� ைப�ளில் ஒ� �ேசஷப் ப�ப்�. ைப�ளி�ள்ள
�ஷயங்கைளத் ெதா�த்� வைகப்ப�த்� ஒேர
மா�ரியான ெசால்�ம் க�த்�ம் உள்ள ப��கைள
அங்கங்ேக காட�்ப் ப�ப்�த்��க்�றாரக்ள். ஒவ்ெவா�
பக்கத்��ம் ந��ேல தனிேய இந்த ஒப்�ைமப் ப��
இ�க்�ற�. இைத, 'கன்காரட்ன்ஸ்' (Concordance) என்�
இங்���ல் ெசால்வாரக்ள்" என்� ெசால்� அைதப்
�ரித்�க்காட�்னார.் 

அந்த ஒப்�ைமப் ப��களில் பலவைக எண்கள்
காணப்படட்ன. அப்�ஸ்தகத்�ல், அைதத் ெதா�த்தவர்
பட�ம், அவ�க்� உத�யாக இ�ந்தவர ் பட�ம்
இ�ந்தன. 

"இந்த ஒப்�ைமப் ப��யால் என்ன �ரேயாஜனம்?"
என்� ேகடே்டன் . 

"ைப�ளில் ஒேர ெசய்� பல இடங்களில் வ��ற�.
ஒேர �தமான ெசாற்ெறாடரக்�ம் வ��ன்றன.
அவற்ைறத் ெதா�த்� ைவத்� ஆராய்ந்தைமயால் �ல
�ஷயங்களின் உண்ைமயான ெபா��ம் �ல
ெசாற்களின் ��த்தமான உ�வ�ம் �லப்படட்னவாம்.
ைப�ளில் ஏ���ந்த �ைழயான பாடங்கள் இந்தச்
ேசாதைன�னால் ��த்த மைடந்தனவாம்" என்� அவர்
எனக்� �ளக்�னார.் 

அப்ேபா� எனக்�ப் �றநா�ற்� ஆராய்ச�்�ல் ��
�ைற ஒன்� ேதாற்�ய�. �றநா�ற்��ள்ள



�ஷயங்கைள�ம் ெசாற்கைள�ம் �த�ேல
அகரா�யாகச ் ெசய்�ெகாண்� ஆராய்ச�் ெசய்தால்
உண்ைம ��வத்ைதக் கண்���ப்ப� �லபமாக
இ�க்�ெமன்� அ�ந்ேதன். அங்ஙனேம ெசய்� ைவத்�க்
ெகாண்ேடன். 

ஆராய்ச�்க்�ரிய க��கள் 

ஒ � �ைலத் ��த்தமாகப் ப�ப்�க்க
ேவண்�ெமன்றால், பல வைகயான க��கைள �த�ல்
அைமத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். ஏட�்ச ் �வ�கள்
�ைடப்ப� மட�்ம் ேபாதா�. ஏட�்ல் இ�ப்ப�
அவ்வள�ம் ��த்தமாக இரா�. பல காலமாகப்
�ைழயாகேவ வழங்� வந்த பாடங்கைள அவற்�ற்
பாரக்்கலாம். அவற்�ள் இ�தான் �த்த பாடம் என்�
ெதரிந்� ெகாள்வதற்�ப் ப�ம் �ரமந்தான் �க�ம்
அ�கம். ��ல் உள்ள க�த்�க்க�க்�ம் ெசாற்க�க்�ம்
அகரா� எ�� ைவத்�க்ெகாள்வ� மட�்ம் ேபாதா�.
�றநா�ற்�ல் பல �லவரக்ள் பா� ��க்�றாரக்ள்.
அப்�லவரக்�ைடய பாடல்கள் ேவ� �ல்களி�ம்
இ�க்�ன்றன. அந்தப் பாடல்கைளப் பாரத்்தால்
அப்�லவர ் வாக்�ன் ேபாக்ைக�ம், அவ�க்�
��ப்பமான க�த்�க்கைள�ம், நைடைய�ம் உணரந்்�
ெகாள்ளலாம். அந்த ஆராய்ச�்���ந்� �ல
��த்தங்கள் �ைடக்�ம். ஆகேவ, சங்கப் �லவரக்ள்
ெபயரக்ைள வரிைசயாக எ��க்ெகாண்� அவரக்ள்
இயற்�ய பாடல்கள் எந்த எந்த �ல்களி�ள்ளனெவன்�
ெதரிந்� ெதா�த்�ப் ப�த்ேதன். 

சங்க காலத்� �ல்களில் வழங்�ய மரைப
அ�வதற்� அைவ அைனத்ைத�ேம ஆராய ேவண்�ம்.
சங்க �ல்களவ்வள�ம் ேசரந்்� ஓர ்உடம்� ேபான்றைவ.
அவ்�டம்� ���ம் ஒ� வைகயான நா� ஓ�ம்.
ஆைகயால் அவற்ைற �ற்றப் ப�ன்றால்தான் அந்த மர�
ெதளிவாக �ளங்�ம். இைத உத்ேத�த்� என்னிட�ள்ள
எல்லாச ் சங்க �ல்க�க்�ம் அகரா� எ�� ைவத்�க்
ெகாண்ேடன் . 



�றநா�� ஆராய்ச�் ெசய்வதற்�ச ் சங்க �ல்
��வைத�ம் ஆராய்ச�் ெசய்வ� அவ�யமா�ற்�.
இதனால் எனக்�ப் பன்மடங்� இன்பம் உண்டானா�ம்,
�ரம�ம் பன்மடங்கா�ற்�. பலேப�ைடய உத�ைய
நாடேவண்�ய� இன்�யைமயாததாக இ�ந்த�. 

உத� �ரிந்ேதார் 

என்�டன் இ�ந்� ��மா�ர ் ��ஷ்ைணய�ம்,
ம.�.இராமா�ஜா சாரியா�ம் இந்த �ரிந்த
ஆராய்ச�்�ல் உத� ெசய்� வந்தாரக்ள். அக்காலத்�ல்
என்னிடம் த�ழ் �ல்கைளப் பாடங்ேகட�் வந்த � *
ெசாக்க�ங்கத் தம்�ரா�ம் இவ்வாராய்ச�்�ல் �ைண
ெசய்தார.் ��ப்ெப�ந்�ைற ெபான்�சா�ப் �ள்ைள
என்பவ�ம் காேலஜ் மாணாக்கரக்ள் �ல�ம் தங்கள்
தங்களால் இயன்ற உபகாரங்கைளச ்ெசய்� வந்தாரக்ள். 

ேமற்ேகாள் �ளக்கம் 

�றநா�ற்�ச ் ெசய்�டக்ைள�ம், ெசய்�ட்
ப��கைள�ம் இலக்கண இலக்�ய உைரயா�ரியரக்ள்
ேமற்ேகாள் காட�் ��க்�றாரக்ள். அந்தப்
ப��கைள�ம் ேமற்ேகாள் காடட்ேவண்�ய
காரணத்ைத�ம் ஆராய்ந்தால் பாடம் ��ந்�வேதா�
பாட�்ன் க�த்�ம் �ளங்�ம். �ரேயாகங்கைளத்
ெதா�ப்பதற்� எல்லா உைரகைள�ம் �ற்�ம் ப�த்�ப்
�றநா�ற்�ப் ப�� வ��ன்றதா என்� பாரக்்க
ேவண்�ம். அச�்டட் �ஸ்தகங்களில் �ரேயாக �ளக்கம்
ெப�ம்பா�ம் இ�ப்ப�ல்ைல. ஏட�்ச ் �வ�களிேலா
ேமற்ேகாட ் ெசய்�ைளக் கண்���ப்பேத கஷ்டம்.
�ல்கைளப் பாடங் ேகடப்வரக்ள் தம் ஆ�ரியர ் ��ம்
�ஷயங்கைள அங்கங்ேக �வ��ல் இரண்� வரிக�க்
�ைடேய எ�� ைவப்ப�ண்�. ஏ�களில் உள்ளவற்ைற
உள்ளவாேற �ர� ெசய்� அதற்�ரிய ஊ�யம் ெபற்�
�வனம் ெசய்பவரக்ள் அந்தக் ��ப்�க்கைள�ம் பைழய
�லத்ேதா�ம் உைரேயா�ம் ேசரத்்� எ����வாரக்ள்.
ஆராய்ச�் ெசய்�ம்ேபா� அவற்ைறத் தனிேய



�ரித்த�வ� �ல சமயங்களில் �க�ம் சங்கடமாக
இ�க்�ம். 

உைரகைளப் ப�த்� வ�ம்ேபா� அங்கங்ேக வ�ம்
ேமற்ேகாள் களில் எனக்�த் ெதரிந்தவற்�ற்� ஆகரம்
அங்கங்ேக ��த்� ைவப்ப� என� வழக்கம்.
அச�்டப்படட் ெதால்காப்�ய உைரகளி�ம், ��க்�றள்
உைர��ம், ேவ� உைரகளி�ம், கண்ட ேமற்ேகாள்கள்
பலவற்�ன் இடங்கைள என் ைகப்�ஸ்தகங்களில்
��த்�க் ெகாண்��க்�ேறன். அந்த �யற்��ல் அந்தப்
ப�ப்�க்களி�ள்ள �ைழயான பாடங்கள் எனக்�ப்
�லப்படட்ன. என் ப�ப்�க்களில் அவற்�ன் ��ந்�ய
வ�வத்ைத மட�்ம் அைமப்பைதயன்�, "இ� �ைழ"
என்� �ட�்க்காட�்ம் வழக்கத்ைத நான்
ெகாள்ள�ல்ைல. 

இப்ப� ேமற்ேகாளாராய்ச�்ேல ெசன்ற காலம் �க
அ�கம். �ரேயாகங்கைளத் ெதா�த்�
வைகப்ப�த்�வ�ேல உண்டான �ரமம் எவ்வளேவா
���யாக இ�ந்தா�ம் ஒ� �ைற படட் கஷ்டம் பல
�ற்ப�ப்�க்� உபேயாகமாக இ�ந்த�. அக்காலத்�ல்
நான் ெசய்� ைவத்�க்ெகாண்ட பலவைக அகரா�கேள
இன்�ம் எனக்� �ல நி�யாக உத��ன்றன. அவற்ைறக்
கா�ம்ேபா� 'எவ்வள� காலம், எவ்வள�
அன்பரக்�ைடய உைழப்� இவற்�ல்
ெசன்��க்�ன்றன?" என்� எண்ணி �யப்ேபன்.
அவற்�ன் அ�ைம ெப�ைமைய, அச�்டட்
�ஸ்தகங்கைளப் ப�ப்பவரக்ள் ���ம் அ�யார.் �க
உயரந்்த அலங்காரமான மாளிைகையக் கண்� அதன்
அழ�ல் ஈ�ப�பவரக்ள் அம்மாளிைக எந்த
அஸ்�வாரத்�ன் ேமல் எ�ப்பப்படட் ெதன்பைதக்
கவனிப்ப�ல்ைல . �க�ம் ஜாக்�ரைதயாகப் ேபாடட்
அந்த அஸ்�வாரம் ��க்�ள் மைறந்� �டக்�ன்ற�. 

ெதால்காப்�யப் ெபா�ளா�கார உைர�ல் பல
இடங்களில் �றநா�ற்�ச ் ெசய்�டக்ள் ேமற்ேகாளாக
வந்�ள்ளன. என் ைக���ந்த �றத்�ரட�்ல் பல



ெசய்�டக்ள் இ�ந்தன. இவற்ைறக் ெகாண்�
என்னிட��ந்த �றநா�ற்�ப் �ர�களில் �ைடக்காத
பல �ைறயான ப��கைள நிரப்�க் ெகாண்ேடன். 

�றநா�� 400 ெசய்�டக்ளடங்�ய�. நான் ெசய்த
ேசாதைன�ன் ���ல் 267, 268-ஆம் பாடல்கள் எங்�ம்
�ைடக்க�ல்ைல. பல பாடல்க�க்� �தல் இல்ைல;
பலவற்�ற்� இ��ப் ப�� இல்ைல ; பலவற்�ல்
இைட�ைடேய �ல ப��கள் காணப்பட�ல்ைல . 

உைர 

என்னிட�ள்ள �றநா�ற்�ப் �ர�களில்
�லவற்�ல் பைழய உைர ஒன்� இ�ந்த�.
அவ்�ைரயா�ரியர ் இன்னாெரன்� �லப்பட�ல்ைல .
அவ்�ைர�ம் �தல் 260 பாடல்க�க்ேக இ�ந்தன. 242-
ஆம் பாட�க்�ேமல் உள்ள உைரேயா இைட�ைடேய
�ைதந்� மா���க்�ற�. அவ்�ைரயா�ரியர ் பதப்
ெபா�ைள இனி� �ளக்� உரிய இடங்களில்
ெசாற்கைள ��த்�க்காட�் இலக்கணக் ��ப்ைப�ம்,
�ைண �ைறகைள�ம், ஆங்காங்�ள்ள
பழெமா�கைள�ம், அணிைய�ம், ெசால் நயம், ெபா�ள்
நயங்கைள�ம் �லப்ப�த்��றார.் இைட�ைடேய �ல
வாக்�யங்கள் அவ்வவ்�டத்�ற்�ப்
ெபா�த்த�ல்லாதனவாகத் ேதாற்�ன. அவர ் �ல
இடங்களில் �ல �ஷயங்கைள ம�த்��க்�றார.்
அதனால் �றநா�ற்�க்�ப் பைழய உைர ஒன்�
இ�ந்��க்கலாெமன்ற எண்ணம் உண்டா�ற�. 

�ைண�ம் �ைற�ம் 

ஒ வ்ெவா� பாட�்ன் ����ம் �ைண�ம்
�ைற�ம், பா�ேனார ்ெபய�ம், பாடப்படே்டார ்ெபய�ம்
உள்ளன. நச�்னாரக்்�னியர ் ெதால்காப்�ய உைர�ல்
ஓரிடத்�ல், 'தத்தம் �� �ல் வ�களால்
�றநா�ற்�க்�த் �ைற ��னாேர�ம் அகத்�ய�ம்
ெதால்காப்�ய�ேம ெதாைகக�க்� �லாக�ன் அவர்
�த்�ரப் ெபா�ளாகத் �ைற �றேவண்� ெமன்ற�க'



என்� எ����க்�றார.் அவர ் க�த்� அவ்வா�
இ�ந்தா�ம் �ர�களில் உள்ள �ைண �ைறகைளேய
ெகாள்�தல் ெந�ங்காலமாக வந்த வழக்கமா��டட்�.
அைவ ெப�ம்பா�ம் பன்னி� படலெமன்ற பைழய
�றப்ெபா�ள் இலக்கணத்�ன்ப� அைமந்��த்தல்
��ெமன்� ேதாற்�ய�. அப்பைழய �ல்
அகப்பட�ல்ைல . ஆனா�ம், அதன் வ� �லா�ய
'�றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைல' �ல�ம் உைர��ள்ள
ஏட�்ச ் �வ� அப்ேபா� என்னிட��ந்த�. அதைன
ஆராய்ந்� �ைண �ைறகளின் இலக்கணங்க�க்�ட்
ெப�ம்பாலானவற்ைறத் ெதரிந்� ெகாண்ேடன். ஆ��ம்
�ல �ைறக�க்� �ளக்கம் அந்��னா�ம் ெதரிந்�
ெகாள்ள இயல�ல்ைல. 

சரித்�ரச ்ெசய்�கள் 

பா �ேனார ் பாடப்படே்டார ் ெபயைரக் ��ப்��ம்
வாக்�யங்களில் சரித்�ரச ் ெசய்�கள் இ�ந்தன. சங்க
காலத்�ச ் சரித்�ர ஆராய்ச�்க்� அைவ �க�ம்
பயன்ப�வன. அவ்��வ�ைடய ெபயரக்ளி�ம்
பலவைகயான பாட ேபதங்கள் இ�ந்தன. அவற்ைறத்
தனிேய ெதா�த்� ைவத்�க்ெகாண்� �ற �ல்களில்
அப்ெபயரக்ள் வந்�ள்ள இடங்கைள ஆராயலாேனன்.
இந்தச ் சரித்�ர ஆராய்ச�் ெபரிய ச�த்�ரமாக
இ�ந்த�. ச�த்�ரத்�ற்காவ� ஒ� பக்கம் கைர�ண்�:
இதற்� எந்தப் பக்கத்��ம் கைரேய இல்ைல . 

சரித்�ர ஆராய்ச�்�ல் வல்லவரக்ைளக் ெகாண்�
அவ்�ஷயங்கைளத் ெதரிந்� ெகாள்ளலாெமன்ெறண்ணி
இராசாங்கத்�ச ் �லாசாசனப் பரிேசாதகராக இ�ந்த
ராவ்பக�ர ்�.ெவங்ைகய�க்�ச ்�ல அரசர ்ெபயரக்ள்,
�ல ஊரப்் ெபயரக்ள் �த�யவற்ைற எ�� அைவ
சம்பந்தமாகத் ெதரிந்த ெசய்�கைளத் ெதரி�க்�ம்ப�
ேவண்�ேனன். அ�யமான், கரிகால்வளவன்
�த�யவரக்ைளப் பற்��ம் ெவண்ணி, �ழைல �த�ய
ஊரக்ைளப் பற்��ம் அவர ் �ல ��ப்�க்கைள
எ��ய�ப்�னார.் 



தபால் இலாகா�ல் ஸ�பரின் ெடண்டண்டாக
இ�ந்த � �.கனகசைபப் �ள்ைள என்பவர ் த�ழ்
�ல்களி�ம் த�ழ்நாட�்ச ் சரித்�ரத்��ம் ஈ�படட்வர.்
த�ழர ் சரித்�ரம் எ�த ேவண்�ெமன்ற க�த்ேதா�
அவர ்ஆராய்ந்� பல ெசய்�கைளத் ெதா�த்� வந்தார.்
அந்த �யற்��ன் �ைளவாகப் �ற� அவர்
ஆங்�லத்�ல் '1800 வ�ஷங்க�க்� �ந்�ய த�ழர'்
என்ற அரிய �ஸ்தகத்ைத எ�� ெவளி�டட்ார.் 

அவர ் எனக்� நண்பர.் தம்�ட�ள்ள �ல ஏட�்ப்
�ர�கைள உத���க்�றார.் என்�ைடய த�ழ்�ற்
ப�ப்ைபப் பற்� அ�க்க� �சாரித்�
ஊக்க�ட�்பவரக்ளில் அவ�ம் ஒ�வர.் 

'�ஞ்�ய' என்�ம் ெசால் 

அ வ�க்�ம் �ல �ஷயங்கைள �ளக்க
ேவண்�ெமன்� எ��ேனன். �க்�யமாகப்
�றநா�ற்��ள்ள அரசர ் ெபயரக்ளில் வ�ம் '�ஞ்�ய'
என்�ம் வழக்�க்�ப் ெபா�ள் ேகடே்டன். காரியாற்�த்
�ஞ்�ய ெந�ங்�ள்ளி, ேசரமான் ேகாடட்ம்பலத்�த்
�ஞ்�ய மாக்ேகாைத, ேசாழன் �ராப்பள்ளித் �ஞ்�ய
ெப�ந்�� மாவளவன் எனவ�ம் ெபயரக்ளில் �ஞ்�ய
என்பதற்� இறந்த ெவன்� ெபா�ள் ெகாள்ளலாெமன்�
ேதாற்�னா�ம், 'ஓர ் அரசைனச ் �றப்�த்�ப் பா�ம்
பாட�க்�க் �ேழ அவன் இறந்த ெசய்�ையக்
��ப்பாரக்ளா?" என்ற சந்ேதகம் எ�ந்த�. ஓர்
உதாரணம் காட�்�ேறன். 

�றநா�ற்�ல் 34-ஆம் பாட�், �ள்ளி வளவெனன்ற
ேசாழ அரசைன ஆலத்�ர ்�ழாெரன்ற �லவர ்பா�ய�.
அ�ல் அவர,்       

"ெகாண்டன் மாமைழ ெபா�ந்த 

�ண்பஃ�ளி��ம் வா�ய பலேவ" 

என்� வாழ்த்��றார.் பாட�்ன் இ���ல் 'ேசாழன்
�ள�ற்றத்�த் �ஞ்�ய �ள்ளிவளவைன ஆலத்�ர்



�ழார ்பா�ய�' என்ற ��ப்� உள்ள�. பாட�் அரசைன
வாழ்த்��ற�; ��ப்�ேலா அவன் �ஞ்�ய ெசய்�
�ேசஷணமாக அைமந்��க்�ற�. �ற்காலத்�ல்
ெசய்�டக்ைளத் ெதா�த்தவரக்ள் எ��ய ��ப்�கள்
அைவ. அரசரக்ைள இன்ன இடத்�த் 

�ஞ்�னாெரன்� ��த்தல் ஒ� சம்�ரதாயம்.
அதைன அக்காலத்�ல் அ�ந்�ெகாள்ளாமல் இ�ந்த
எனக்�, '�ஞ்�ய என்பதற்� 'இறந்த' என்ற ெபா�ள்
ெகாள்�வ� உ�தமாகப் பட�ல்ைல. இந்த �ஷயத்ைத
கனகசைபப் �ள்ைள ெதரி�த்தார.் 

'�ஞ்�ய'ெவன்பதற்� 'இறந்த'ெவன்ேற ெபா�ள்
ெகாள்ள ேவண்�ெமன்� அவர ் எ��னார.் அதற்�
ஆதாரமாகச ் �லப்ப�காரம், ேதவாரம் என்பவற்ைற
எ�த்�க்காட�்னார.் 'இப்ப�ேய அரசரக்ள் இறந்த
காலத்ைத அவரக்ள் ெபயரக்்� �ேசடணமாக்�க்
��தல், ேகா�க் ேகாட�் ஸா��ரி அரசரின் பரம்பைர
வழக்கம்; ��வனந்த�ரத்தரசரின் வழக்க�ம் இ�ேவ'
என்� �ற�டங்களி�ள்ள வழக்கத்ைத�ம் ெதரி�த்தார.்
இ���ல், 'இந்த அ�ைமயான �றநா�� ெவளிவந்தால்
த�ழ்நாடட்ார ்பல ஆசச்ரியமான ெசய்�கைள உணரந்்�
ெகாள்வாரக்ள் த�ழ் நாட�்ச ் சரித்�ர ஆராய்ச�்ையப்
பலர ் ேமற்ெகாள்வாரக்ள். �ைர�ல் ப�ப்�த்�
நிைறேவற்ற ேவண்�ம்' என்�ம் எ��னார.் 

இப்ப�ப் பல பல �ைற�ேல ேசகரித்த பலவைகக்
��ப்�கைள ைவத்�க் ெகாண்� ஆராய்ந்�
�றநா�ற்ைற ஒ�வைகயாகச ் ெசப்பஞ்ெசய்�
அச�்க்�க் ெகா�ப்பதற்காகச ் ெசன்ைனக்�ப்
�றப்பட�்ச ்ெசன்ேறன். 

- �ற்காலத்�ல் (1919 - 1930) ��ப்பனந்தாட ் கா�
மடத்�ல் தைலைம வ�த்� �ளங்�னார.் 

அத்�யாயம் 118 

��� ��க� ெச�திக� 



� றநா�� 1893-ஆம் வ�ஷம் ஜனவரி மாதம்
ெவ.நா.ஜ��� அச�்க்�டத்�ல் அசச்ாகத்
ெதாடங்�ய�. வழக்கம்ேபால் நான் ராைமயங்கார்
ேதாடட்த்�ல் தங்� அச�் ேவைலையக் கவனித்�
வந்ேதன். இந்தப் ப�ப்�க்�த் ��மா�ரக்்
��ஷ்ைணயர� சகாயத்ைதப் ெபற ��யாமற்
ேபா�ற்�. ைவ.�.சடேகாப ராமா�ஜாசாரியர்
என்�டனி�ந்� �க்க உத� ெசய்� வந்தார.்
ப�ப்�க்�ம் �ஷயத்�ல் அவ�க்�ச ் �றந்த �றைம
இ�ந்த�. அவர ் ஒ�வேர இரண்�, �ன்� ேபர்
ெசய்யக்��ய ேவைலகைளச ் ெசய்தார.் ஆைகயால்,
ப�ப்� �ைரவாகேவ நைடெபற்� வந்த�. 

சதா �வப் �ள்ைள �ர� 

ெசன்ைன�ல் ஆ��க நாவல�ைடய
அச�்க்�டத்ைதக் கவனித்� வந்த சதா�வப்
�ள்ைள�டம் ஒ� நாள் ேபா��ந்ேதன். அவர ்தம்�டம்
�றநா�ற்�ப் �ர�ெயான்� இ�ப்பதாகச ் ெசால்�ப்
�ற� ஒ� நண்பர ் �லம் எனக்� அ�ப்�னார.் அ�ல்
�லம் மாத்�ரம் இ�ந்த�; �ல் ��வ�ம் இல்ைல. 267-
ஆம் ெசய்�ள் �தல் 369-ஆம் ெசய்�ள் வைர��ம்
இ�ந்தன. ஒ� ெசய்�ள் �ைடத்தா�ம் ேபாற்�ப்
பா�காக்�ம் எனக்� அந்தப் �ர� பல வைக�ல்
உபேயாகமாக இ�ந்த�. 

அந்த �ைற �றநா�ற்�ல் 18 பாரங்கள்
நிைறேவ�ன. காேலஜ் �றக்�ம் காலம்
ச��த்தைமயால் ேமேல '��ப்ைபக் �ம்பேகாணத்�க்�
அ�ப்�ம்ப� ஏற்பா� ெசய்��ட�் நான்
�றப்பட�்�டே்டன். ேசலத்� வ�யாகச ்�ல ஊரக்ைளப்
பாரத்்�க் ெகாண்� ெசன்ேறன். �றநா�ற்�ேல
ெசால்லப்படட் ஊரக்ளிற் �லவற்ைறக் கண்� அவற்�ன்
வரலாற்ைற �சாரிக்க ேவண்�ெமன்ப� என் ��ப்பம்.
க���க்�ப் ேபா��ந்தேபா� அங்�ள்ள வக்�ல்களிற்
�லர,் "எங்கள் கட�்க்காரரக்ளிற் �லேபர்
வள்ளெலன்�ம் படட்ப் ெபய�ைடயவரக்ளாக



இ�க்�றாரக்ள்" என்ற ெசய்�ையத் ெதரி�த்தாரக்ள்.
பத்�ப் பாட�்�ம் �றநா�ற்��ம் கைடெய�
வள்ளல்களின் ெபயரக்�ம் வரலா�க�ம் ெசால்லப்
ெபற்�ள்ளன; ஒ�கால் அவரக்ள் பரம்பைர�னராக
இ�க்கக்��ெமன்� எண்ணிேனன். 

ெவ.ப.�ப்�ரமணிய �த�யார் 

�ம்பேகாணத்�ற்� வந்� �றநா�ற்� அகரா�ைய
��த்ேதன் . அக்காலத்�ல் �மான் ராவ்சா�ப்
ெவ.ப.�ப்�ரமணிய �த�யார ் அப்பக்கத்�ல் ��க
ைவத்�ய ஸ�பரின்ெடண்டண்டாக இ�ந்தார.்
அவ�ைடய பழக்கம் எனக்� உண்டா�ற்�. அவ�ைடய
த�ழன்�ம் கம்ப ராமாயணப் பற்�ம் எங்க�ைடய
நடை்ப வன்ைம ெபறச ் ெசய்தன. �ம்பேகாணத்�க்�
அ��ல் அவர ்�காம் ேபா�ம் ெபா�ெதல்லாம் அவைரக்
கண்� ேப�ச ் சல்லாபம் ெசய்� வ�ேவன். தாம்
இயற்�ம் ெசய்�டக்ைள எனக்�ச ் ெசால்�க் காட�்
வ�வார.் ஆங்�லம் ப�த்�த் தக்க
உத்�ேயாகத்���க்�ம் ஒ�வ�க்�த் த��ல் அவ்வள�
ஆழ்ந்த அன்� இ�ந்தைம �த�ல் எனக்� �யப்ைப
உண்டாக்�ய�. 

காேல�ல் என் கடைமைய ஒ�ங்காகக் கவனித்�
வந்ேதன், ேகாபாலரா�க்�ப் �ற� �ரின்�பாலாக
வந்தவரக்ெளல்லாம் அவைரப் ேபாலேவ என்பால் அன்�
காட�் வந்தாரக்ள். �ந்தாமணி ப�ப்�க்�ம் காலத்�ல்
�ரின்�பாலாக இ�ந்த �ல்ெடரெ்பக் �ைர எனக்�
அ�க ஊக்கத்ைத உண்டாக்�னார.் ேகம்�ரிடஜ்் ஸரவ்
கலாசாைல �த�ய இடங்க�க்� அந்�ைல அ�ப்�
அவரக்ைள எனக்� நன்�ய�ேவா� க�தம் எ��ம்ப�
அவர ்ெசய்தார.் 

ந�ேவனிற் கன� 

�றநா�ற்�ப் ப�ப்� நடந்�வந்த காலத்�ல்
காேல�ல் �ரின்�பாலாக இ�ந்தவர,் ேஜ.ெஹச.்
ஸ்ேடான் என்பவர.் அவர ் காலத்�ல் காேல�ல்



பல�தமான �ேசஷங்கள் நைடெப�ம். ஒ� �ைற,
காேலஜ் மாணாக்கரக்ைளக் ெகாண்� ேஷக்ஸ்�யர்
நாடகமா�ய 'ந�ேவனிற் கன�' (Midsummer Nights Dream)
என்பைதத் த��ல் ந�த்�க் காடட் ஏற்பா� ெசய்தார.்
அந்நாடகத்ைதக் காேலஜ் ஆ�ரியரா�ய நாராயண
ஸ்வா� ஐயெரன்பவர ்த��ல் ெமா� ெபயரத்்தார.் அவர்
��ப்பப்ப� அதைன �ற்�ம் பாரத்்�த் ��த்தம் ெசய்�
ெகா�த்தேதா� இைட�ைடேய �ல பாடல்கைள�ம்
இயற்�ச ் ேசரத்்ேதன். அந்நாடகம் �கச ் �றப்பாக
நைடெபற்ற�. அந்த ெமா�ெபயரப்்ைபப் பரிேசா�த்த
காலத்�ல் 'ஆங்�லத்�ல் ேஷக்ஸ்�யர ் எ��ய
நாடகங்கைள ஆங்�லந் ெதரிந்த ஒ�வர ் �ைணையக்
ெகாண்� த��ல் ெபயரத்்� ெவளி�டலாம். காளிதாஸ
மகா க��ன் நாடகங்கைளத் த��ல் வசனமாக�ம்
ெசய்�ளாக�ம் எ�� ெவளி�டலாம்' என்ற ��ய
க�த்� எனக்� ஏற்படட்�. மடத்�ல் ப�த்�க்
ெகாண்��ந்த காலத்�ல் சா�ந்தலச ் �ேலாகங்களிற்
�லவற்ைற ெமா�ெபயரத்்த�ண்�. 'பழங்காலத்�த்
த�ழ் �ல்கைள மா� க�� ெவளி��ம் ெதாண்�ல்
அல்லவா ஈ�பட�்�க்�ேறாம்?' என்ற எண்ணத்தால்
அத்�ைற�ேல ெசன்ற உள்ளத்ைத �ட�்க் ெகாண்ேடன்.
காேலஜ் ஆ�ரியரக்ள் பலர,் "நீங்கள் ��தாக வசன
�ல்கள் எ��ங்கள். பாடமாக ைவக்�ம்ப� ெசய்யலாம்.
அதனால் உங்க�க்� நல்ல ெபா�ள் வ�வா�ண்டா�ம்"
என்� அவ்வப்ேபா� ெசால்வாரக்ள். �ல சமயங்களில்
ெபா�ள் �ட�்ப்பாட�்னால் அவரக்ள் ெசால்�ம்
ேயாசைனப்ப�ேய ெசய்யலாெமன்ற சபலம்
ேதாற்�னா�ம் பழந்த�ழ் �லாராய்ச�்�ேல
ஒன்�ப்ேபான என் உள்ளத்�ல் அந்தச ் ��
��ப்பங்கெளல்லாம் நிைலெகாள்ள�ல்ைல. 

காேவரி யாய்ச�்க்� உபகாரம் 

அக்காலத்�ல் � �னாட�்�ந்தரம்
�ள்ைளயவரக்�ைடய மைன�யாரா�ய காேவரி
யாய்ச�், மா�ரத்�ல் இ�ந்� வந்தார.் அவைரக்
கவனித்�ப் ேபா�ப்பவர ் ஒ�வ�ம் இல்ைல . அவர்



அ�க்க� தமக்�ப் ெபா�ள் ேவண்�ெமன்� க�தம்
எ��வார.் நான் அவ்வப்ேபா� ெபா��த� ெசய்�
வ�ேவன். பழந்த�ழ் �ற்ப�ப்�ேல ஈ�படட்
அக்காலங்களில் இைட�ைடேய �ள்ைளயவரக்�ைடய
நிைனவ உண்டா�வதற்�ரிய சந்தரப்்பங்கள் பல.
காேவரி யாய்ச�்�ன் க�தங்க�ம் அந்நிைன�க்�
�க்�ய காரணமாக இ�ந்தன. ��ப்�கழ்ப் ப�ப்� �
�த்த�ப்�ண்��ல் அப்ேபா� �ல்லா �ன்‘பாக
இ�ந்தவர ் வடக்�ப்பட�் த.�ப்�ரமணிய
�ள்ைளெயன்பவர.் அவர ் ��கக்கட�ளிடத்�ல்
அளவற்ற பக்��ைடயவர.் அக்காலத்�ல் அ�ண�ரி
நாதர ்இயற்�ய ��ப்�கழ் அங்கங்ேக வழங்� வந்த�.
��ப்�கழ்ச ் �வ�கைளச ் �லர ் ைவத்��ந்தனர.்
அ�ண�ரி நாத�ைடய வாக்�ேல ஈ�படட்
�ப்�ரமணிய �ள்ைள , ��ப்�கழ்ப் பாடல்கைளத்
�ரட�் ெவளி�ட ேவண்�ெமன்� ��ரமாக �யற்�
ெசய்யத் ெதாடங்�னார.் தாம் உத்�ேயாகம் பாரத்்�
வந்த இடங்களி�ம் அவற்ைறச ் சாரந்்த இடங்களி�ம்
�சாரித்� �சாரித்�த் ��ப்�கழ்ப் பாடல்கைளச்
ேசகரித்தார.் ஏ�கைளத் ெதா�த்தார.் பா�பவர்
களிட��ந்� ேகட�் எ��க்ெகாண்டார.் எனக்�க்
�ைடத்த �ல �வ�கைள அவரிடம் ெகா�த்ேதன். அவர்
�க�ம் �ரத்ைத�டன் ெதா�த்� வந்தைத அ�ந்�
அவரப்ால் எனக்�ப் பற்�தல் உண்டா�ற்�. அவர்
அ�க்க� க�தம் எ��வார.் ��ப்�கைழப் ப�ப்�க்கத்
ெதாடங்�ய �ன்� ��ப்ைப எனக்� அ�ப்� வந்தார.்
நான் பாரத்்�த் ��த்� அ�ப்�ேவன். �றநா��
ப�ப்�த்� வந்த காலத்�ல் இந்தத் ��ப்�கழ்க்
ைகங்கரியம் எனக்� ��கப்�ராைன �யானத்தால்
உண்டா�ம் பயைன�ம் ெநஞ்சத் �ண்ைமைய�ம்
�ைடக்கச ்ெசய்த�. 

மகா ைவத்�யநாைதயர் நிரியாணம் 

1893 -ஆம் வ�ஷத்�ல் �ன்� �க்க நிகழ்ச�்கள்
ேநரந்்தன. நந்தன வ�ஷம் ைத மாதம் 16-ஆம் ேத� (27-1-
1893) மகா ைவத்�யநாைதயர ் சங்�த உலகத்�ேல தம்



�க�டம்ைப நிைலநி�த்�ப் �த�டம்ைப நீத்தார.்
அந்தச ் ெசய்�ைய அ�ந்தேபா� என் தந்ைதயா�ம்
��வாவ��ைற ஆ�னத் தைலவ�ம் நா�ம் �ற�ம்
அைடந்த வ�த்தத்�க்� ���ல்ைல . 'இனி அந்த மா�ரி
சங்�தத்ைத ேவ� எங்ேக ேகடக்ப் ேபா�ேறாம்' என்ற
ேபச�்த்தான் எல்ேலாரிட�ம் எ�ந்த�. �வபக்��ம்,
பாஷா பரிசய�ம், ஒ�க்க�ம், சங்�தத் �றைம�ம்
ஒ�ங்ேக ெபா�ந்� �ளங்�ய அவைரப் ேபான்ற ஒ�வர்
இந்நாட�்ல் �றப்ப� அரி�. 

தந்ைதயாைர இழந்த� 

அ வ்வ�ஷம் ெசப்டம்பர ் மாதத்�ல் என்
தந்ைதயா�க்�ம் தாயா�க்�ம் ேதக அெசௗக்�யம்
உண்டா�ற்�. இ�வ�க்�ம் ேநாய் க�ைமயாகேவ
இ�ந்த�. இ�வ�ைடய நிைல�ம் நம்�க்ைக த�வதாக
இல்ைல. என் தாயார,் தந்ைதயா�க்� �ன்
காலமாய்��வாெரன்� ேதாற்�ய�. ஆனால் �� ேவ�
�தமாக இ�ந்த�. அக்ேடாபர ்மாதம் 7-ம் ேத� டாக்டர்
வழக்கம்ேபால் வந்� இ�வைர�ம் பாரத்்தார.்
"தந்ைதயார ் நிைல அபாயகரமாக இ�க்�ற�: அவைர
ேமல் ெமத்ைத���ந்� �ேழ ெகாண்�ேபாவ� நல்ல�"
என்� டாக்டர ் ெசால்லேவ அப்ப�ேய ெசய்ேதாம்.
அப்ெபா��ம் அவ�க்� நல்ல ஞாபகம் இ�ந்த�.
பஞ்சாடச்ர மந்�ரத்�ன் �யான �ேலாகத்ைத�ம் �
�னாட�் �ந்தேரசர ் �யான �ேலாகத்ைத�ம் அவர்
ெசால்�க் ெகாண்ேட இ�ந்தார.் நான் அ����ந்�
கவனித்� வந்ேதன். நிைன� மறக்�ம் த�வா�ல்
என்ைன அவர ் அைழத்� ெமல்ல, "�வபக்� பண்ணிக்
ெகாண்��" என்� ெசான்னார.் அதன் �ற� என்
தந்ைதயா�ைடய வாரத்்ைதையக் ேகட�்ம் பாக்�யம்
எனக்� இல்லாமற் ேபா�ற்�. அவர ் ��ய அந்த
உபேதசத்ைத நான் மறக்க�ல்ைல; என்னால்
இயன்றவைர�ல் கைடப்��த்� வ��ேறன்.
�வெப�மா �ைடய பக்தர ் �டட்த்�ல் ேச�வதற்�
எனக்�ச ் ���ம் த���ல்ைல . என் தந்ைதயார்
உ��யான �வ பக்��ைடயவர.் �வபக்�



பண்�வைதேய தம் வாழ்க்ைகயாக அவர ் ெசய்�
ெகாண்� �டட்ார.் அவரிடம் ெபற்ற பரம்பைரச ்ெசல்வம்
அந்தச ்�வபக்�. ஆதலால் என்ைன அ�யாமேல அ�ல்
ஒ� பங்� எனக்� அைமந்��ந்த�. ஆனா�ம்
நாெனங்ேக! என் தந்ைதயாெரங்ேக! 

அவர ் எங்கைள �ட�்ப் �ரிந்தார.் அவ�ைடய
மரண கால நிைலைய என் தாயார ் அ�ந்�
ெகாள்ள�ல்ைல; ேநாய்வாய்ப் பட�் மயக்க
நிைல���ந்தார.் தந்ைதயார ்காலமான �க்கச ்ெசய்�
கா�ற்படட்�டேன அந்த மயக்கம் இ�ந்த இடம்
ெதரியாமல் அகன்ற�. உடேன எ�ந்� உடக்ாரந்்�
�லம்பத் ெதாடங்� �டட்ார.் நா�ம் அ�கா�ம்
அைடயாத வ�த்தத்ைத அைடந்ேதன்; அ�ேதன்;
அரற்�ேனன். என் நண்பரக்ள் ஆ�தல் ��னர;்
க�தங்கள் எ��னர.் பலர ் தங்கள் வ�த்தத்ைதச ் சரம்
க�களால் ெதரி�த்தனர.் 

என் தந்ைதயார ் இயல்�கைள எண்ணி எண்ணி
ைநந்� �ல பாடல்கைள நான் இயற்�ேனன். அவைர
நிைனக்�ம் ேபாெதல்லாம் �த�ல் அவர� �வ
பக்��ம், �வ �ைஜ�ேம �ன்வந்� நின்றன. அவர�
சங்�தத் �றைம�ம் ெதாடரந்்� ஞாபகத்�க்� வந்த�.
நான் �ன்�க்� வரேவண்�ெமன்ப�ல் அவ�க்�
இ�ந்த கவைலைய�ம், என் கல்��ன் ெபா�ட�் ஊர்
ஊராகத் �ரிந்� அங்கங்ேக தங்�த் தங்� என் த�ழ்க்
கல்� அ���த்�யா�ம்ப� ெசய்த
ெப��யற்�கைள�ம் எண்ணி எண்ணி உ��ேனன்.
இந்த எண்ணங்களிற் �ல அந்த இரங்கற் பாடல்களிேல
அைமந்தன. அசெ்சய்�டக்ளிற் �ல வ�மா�: 

"ெமய்யார நீறணித்� ��மணிமா �ைக�ண்� 

ைகயார மலேரந்�த் க�ந்���த் �னந்ேதா�ம் 

ைமயா�ம் மணி�டற்� மாேதைவ அ�ச�்க்�ம் 



ஐயாெவன் ைனயாெவன் ைனயாெவங்
ககன்றைனேய!" 

[நீ�=���. ��மணிமா�ைக=�த்�ராடச் மாைல.
ைமயா�ம் மணி�ட� = நீல நிறம் ெபா�ந்�ய மணி
ேபான்ற ��க்க�த்�. | 

"பற்றெலங்ேக ெசந்த�ைழப் பற்�க்கற்
ேறர்பலர்பால் 

�ற்றெலங்ேக �னாட்� �ந்தரநல் லாரியன்பால் 

கற்றெலங்ேக கற்�க் கவைலெயாரஇ்
யந்நிைலேய 

நிற்றெலங்ேக இன்�வைர நீய�ள்ெசய்
யா��ேன!" 

(�ற்றல் = கல்�ைய �கரத்ல். ஒரீ இ = நீங்�.] 

"அத்தா நின��ரி வல்லற் கடல�த்�ப் 

�த்தாக்� ெயன்ைனப் ெபரி�ம் வ�த்��மால் 

எத்தானஞ் ெசன்றாய் இ�ேவாநின் தண்ணளிேய 

சத்தான இன்ப�� சங்�த சாகரேம!" 

(அல்லற்கடல் = �க்க சாகரம். தானம் = இடம்.
சத்தான = நிைலயான.) 

*அன்ேபா� �வ�ைச யாற்� �டத்ெதா�நீ 

இன்ேபா� பா� இ�க்��ட �ந்த�ேயன் 

�ன்ேபா�ம் பா�வாரத்்ைத ெசால்��டந்
தா�மந்ேதா 

என்ேபா� �ள்��க என்ைன வ�த்��மால்" 

(ஆற்�ம் = ெசய்�ம். �ன்� = ஓ�ம்ப�.) 



என் தந்ைதயா�க்�ரிய ஈமக்
�ரிையகைளெயல்லாம் ெசய்� ��த்ேதன். அ�கா�ம்
என் தைல�ேலறாம��ந்த ��ம்பச ் �ைமைய நான்
ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய அவ�யம் ேநரந்்த�.
தந்ைதயார ் காலமானதால் உண்டான �க்க�ம், ��ய
ெபா�ப்�ம் என்�ைடய த�ழ்ப் பணிக்�ச ் ��தள�
தளரச்�்ையக் ெகா�த்தன. 

அரங்கநாத �த�யார் �ரி� 

தந்ைதயார ் காலமான ெசய்� ெதரிந்� வ�த்தம்
ெதரி�த்த அன்பரக்ள் பலர.் �ண்� அரங்கநாத
�த�யார ்அவரக்�ள் ஒ�வர.் இரண்� மாதங்க�க்�ப்
�ன் அந்த உபகாரி�ன் மரணத்ைதக் ��த்ேத வ�ந்�ம்
�ரப்்பாக்�ய�ம் எனக்� உண்டா�ற்�. 10-12-93-இல்
அவர ் காலமானார.் அந்தச ் ெசய்� ேகட�்த்
த�ழ்நாட�்�ள்ளார ் ��க்�டட்னர.் த�ழ்ப் �லவரக்ள்
மனங் கலங்�னர.் பல வைகயான ஸ்தாபனங்களில்
அவர ் தைலைம வ�த்� ஊ�யம் �ரிந்� வந்தார.்
அவ�ைடய ஆதர�ேல பல நல்ல �யற்�கள் ஓங்�
வந்தன. அவற்ேறா� ெதாடர�்ைடய யாவ�ம் இ�
��ந்த� ேபாலச ்ெசயலற்�ப் ேபா�னர.் ஆங்�லத்�ல்
�க�ம் �றந்த �லைம வாய்ந்� த���ம் �லைம
வாய்ந்தவரக்ைள அக்காலத்�ல் பாரப்்ப� அ�ைம. அவர்
மரணத்ைதக் ��த்�க் ��த்�, �.த.கனக �ந்தரம்
�ள்ைள எனக்� அ�ப்�ய ஒ� க�தத்�ல் 'இனி
இங்��ஷ் ப�த்தவரக்ளில் த�ழ�யவல்லார ் இல்ைல
ெயன்ப�ேவ ேபா�ம்' என்� எ����க்�றார ். 

அரங்கநாத �த�யார ் எனக்�ச ் ெசய்த உத�கள்
பல. பணத்�னால் மட�்ம் ஒ�வன் �றப்பைடய
மாடட்ான். தக்க மனிதரக்�ைடய பழக்கம் பல ெப�ங்
காரியங்கைளச ் சா�த்�க்ெகாள்ள அ��லமாக
இ�க்�ம். பணத்தால் ��யாத காரியத்ைத இந்தப்
பழக்கத்தால் நிைறேவற்�க் ெகாள்ளலாம். அரங்கநாத
�த�யா�ைடய நட�்னால் இந்தப் பலம் எனக்�
ஏற்படட்�. அவ�ைடய பழக்கம் எனக்� இ�ந்ததனால்



நான் பல�ைடய ம�ப்�க்�ப் பாத்�ரனாேனன். அவர்
எனக்�ப் பழக்கம் பண்ணி ைவத்த கனவான்களால் நான்
பல நன்ைமகைள அைடந்��க்�ேறன். 

அரங்கநாத �த�யார ் மரண மைடந்தேபா� நான்
இரங்கற் பாட�் ஒன்�ம் உடேன எ�த�ல்ைல . "நான்
ெசய்�ம் பாடல்கைளக் ேகட�்ச ் சந்ேதா�க்க அவர்
இ�க்�றாரா?" என்� நிைனத்�ச ் �ம்மா
இ�ந்��டே்டன். அன்பரக்ள் �லர ் வற்��த்தேவ �ல
ெசய்�டக்ைள எ��ேனன். அவற்�ள் �ன்வ�வன�ம்
ேசரந்்தைவ. 

"ெபான்ைனப் ெபறலாம் �கழ்ெபறலாம்
�வலயம் 

தன்ைனப் ெபறலாந் தகழயன்றால் யாைவ�ேம 

�ன்ைனப் ெபறலாம் �றழா மனவ�ேசர் 

உன்ைனப் ெப�மா�ம் உண்ேடா உைரயாேய." 

[� வலயம் = � மண்டலம். �ன்ைன = �ற�.) 

"பனியார் �லெசாற் பகர்ந்ேத
�ளங்�ைழப்ேபாய் 

கனியார் இனிைம கலந்ேத �ைவகள் பல 

நனியார் த��ன் நயந்ெதரிய வல்லாரத்ாம் 

இனியா �ைனப்ேபா �னியார் இனியாேர." 

[பனி = �ளிரச்�்.] 

"தரங்க ேவைல யைனய தாய சைப� ைடப்�
�ந்�நின் 

�ரங்க லந்த வாங்� ேலய ெரா�ெமா�ப்
�ரசங்கமங் 

கரங்கநாத வள்ளல் ேபால வவர வர�் யந்�தம் 



�ரங்க ரந்� ளக்� மா�ெசப்ப வல்லர் யாவேர." 

[தரங்க ேவைல = அைலகைள�ைடய கடல். உரம் =
அ��. �ளக்�மா� = அைசக்�ம்ப�.) 

என் தந்ைதயாைர இழந்த �க்க�ம், ��ம்பப்
ெபா�ப்ைப வ�க்க ேவண்�ேம என்ற கவைல�ம்,
அரங்கநாத �த�யார ் காலமான வ�த்த�ம் ேசரந்்�
என் மன���ையக் �ைலத்தன. அதனால் ேதகம்
பல�னப்படட்�. �த்த �ரம் என்ைனப் பற்�க்
ெகாண்ட�. �ல வாரங்கள் அந்த ேநா�னால் �ன்�ற்�த்
தக்க ம�ந்�கைள உடெ்காண்� ஒ�வா�
ெசௗக்�யமைடந்ேதன். 

அத்�யாயம் 119 

�றநா���� பதி�� 
1894 -ஆம் வ�ஷம் ெசப்டம்பர ் மாதம் �றநா��

ப�ப்�த்� நிைறேவ�ய�. நான் ப�ப்�த்த
எட�்த்ெதாைக �ல்க�ள் இ�ேவ �தலாவ�. ஆதலால்,
�க�ைர�ல் எட�்த்ெதாைககைள�ம் பற்�ய
வரலாற்ைற எ��ேனன். அகம், �றம் என்�ம் இ�வைகப்
ெபா�ளின் இயல்ைப�ம் �ளக்�ேனன். 

�க�ைர 

�றநா�ற்றால் ெதரிய வந்த பலவைகச்
ெசய்�கைள�ம் ெதா�த்� ஓர ்அகவலாக அைமத்ேதன்.
உைரையப் பற்�ய ெசய்�கைள�ம் ��க்கமாகத்
ெதரி�த்� �ட�் எனக்�க் �ைடத்த ஏட�்ச ்�வ�களின்
நிைலைய யாவ�ம் உண�ம் ெபா�ட�்ப் �ன்வ�மா�
�லப்ப�த்�ேனன்: 

"உைர�ல்லாத �லங்கள் எ�த்�ஞ் ெசால்�ம்
��ந்�ம் �ைறந்�ம் �றழ்ந்�ம் �ரிந்�ம் பலவா�
ேவ�பட�்�ந்ததன்�, இவற்�ள் �ல பாடல்களின் �ன்
�ைண எ�தப்படாம�ம், �லவற்�ன் �ன் �ைற
எ�தப்படாம�ம், �லவற்�ன் �ன் இரண்�ம்



எ�தப்படாம�ம், �லவற்�ன் �ன் பா�ேனார ் ெபயர்
�ைதந்�ம், �லவற்�ன் �ன் இ�வர ் ெபய�ேம
�ைதந்�ம், �ல பாடல்கள் இரண்�டத் ெத�தப்பட�்
இரண்ெடண்கைள ேயற்�ம், ேவ� ேவ�டத்�ல்
இ�த்தற்�ரிய இரண்� பாடல்கள் ஒ�ங்ெக�தப்பட�்
ஓெரண்ைண ேயற்�ம், �ல �தற்பாகங் �ைறந்�ம், �ல
இைடப்பாகங் �ைறந்�ம், �ல கைடப்பாகங் �ைறந்�ம்,
�ல �ற்��ன்��ம் ஒ� பாட�ன் அ�க�ள் ஒன்�ம்
பல�ம் ேவ� பாடல்களின் அ�கேளா� கலந்�ம் ஓர�ேய
ஒ� பாட�்ட ்�ல �டத்� வரப் ெபற்�ம் ெபா�ளண்ைம
காணாத வண்ணம் இன்�ம் பல வைகப்பட மா��ம்
ைகெய�த்�ப் �ர�கள் இ�ந்தன. இவற்ைறப்
பரிேசா�த்� வ�ைக�ல், இந்����ந்� ேவ�
�ல்களி�ைடய பைழய உைரகளின் இைட�ைடேய
உைரயா�ரியரக்ளால் �ரத்்�யாக�ம் ���
��தாக�ம் எ�த்�க் காடட்ப்பட�்�ந்த உதாரணங்கள்,
�ற்�ல பாடல்களி�ள்ள வ�க்கைள நீக்�ச ் ெசவ்ைவ
ெசய்� ெகாண்� ெபா��ண்ைம கா�தற்�ம், �ற்�ல
பாடல்களிற் �ைறந்த பாகங்கைள
நிரப்�க்ெகாள்வதற்�ம் �றழ்ந்� �டக்�ம் �ல
பாடல்கைள ஒ�ங்�ப�த்� வைரயைற ெசய்�
ெகாள்�தற்�ம் ெப�ந்�ைணயாக இ�ந்தன." 

�றநா�ற்��ள்ள ெசய்�கைளக் ெகாண்�
த�ழ்நாட�்ச ் சரித்�ரத்ைத அ�ந்� ெகாள்ளலா
ெமன்பைத�ம், பல வைக ஆராய்ச�்க�க்� அைவ
உபகாரமா� ெமன்பைத�ம் உணரந்்தேபா�,
அத்�ைற�ல் ��ந்� ஆராயலாெமன்� ெதாடங்�ேனன்.
எட�்த்ெதாைக �ல்க�ள் ப�ப்�க்கப் ெபறாத
�ல்க�ம் �ற பைழய �ல்க�ம் என்பால் இ�த்தன.
அவற்ைற ஒவ்ெவான்றாக ெவளி��ம் பணிைய
ேமற்ெகாண்ட நான் இைடேய ேவ� �ைற�ட ்��வதற்�
இயல�ல்ைல . 'ஆதார �ல்கைள ஒ� வைகயாக
ெவளிப்ப�த்��டட்ால் ஆராய்ச�்யாளர ் அவற்ைற
ஆராய்ந்� சரித்�ரங்கைள�ம் �ற ��ப்�க்கைள�ம்
ெவளி�டலாம்' என்ெறண்ணிேனன். இக்க�த்ைத



�க�ைர�ல், "இத்த�ழ்நாட�்ன் பைழய
சரித்�ரங்கைளத் ெதரிந்� ெகாள்�த��ம்
ெதரி�த்த��ேம ெப�ம்பா�ம் காலங்க�த்�
உைழத்� வ�ம் உபகாரிகளா�ய �ேவ�கள், இந்�ைல
நன்� ஆராய்ச�் ெசய்வாரக்ளா�ன் இதனால் பலர்
வரலா�கள் �த�யன ெதரிந்� ெகாள்�தல் ��ம்"
என்� ��ப்�த்ேதன். 

அங்கங்கள் 

அவ்வைக ஆராய்ச�்கைளச ் ெசய்பவரக்�க்�க்
க��களாக உத�ெமன்ற ஞாபகத்தால் �றநா�ற்�ற்
கண்ட நா�கள், �ற்றங்கள், ஊரக்ள், மைலகள், ஆ�கள்
என்பவற்�ன் ெபயரக்ைள அகரா� வரிைச�ல்
ெதா�த்� அைமத்ேதன். பா�ேனார ் பாடப்படே்டார்
வரலா�கைளச ் ��க்கமாகத் ெதரி�த்� அவர்
ெபயரக்ளிற் காணப்ப�ம் ேபதங்கைள�ம் தனிேய
ப�ப்�த்ேதன். �ஷய ��ைக, �ைற �ளக்கம், �ைறக்
��ப்�, அ�ம்பத அகரா�, �ரேயாக �ளக்கம்
என்பவற்ைறப் ப�ப்�க்� அங்கமாகச ் ேசரத்்ேதன்.
அ�ம்பத அகரா��ல் பத�ம் அதன் ெபா��ம்,
�ரேயாக�ம் அைமத்ேதன். �.ெவங்ைகயரவரக்�ம்,
�.கனகசைபப் �ள்ைளயவரக்�ம் எ��ய�ப்�ய
��ப்�க்கைளப் �ஸ்தகத்�ன் இ���ல் இைணத்ேதன். 

�ஸ்தகம் ��ந்� பாரக்்�ம்ெபா��, 'நானா
இவ்வள�ம் ெசய்ேதன்!' என்� எனக்ேக �ர�ப்பாக
இ�ந்த�. இைறவன் ��வ�ைள வ�த்�ேனன்.
�ஸ்தகத்�ன் அைமப்ைபப் பாரத்்� நண்பரக்ெளல்லாம்
பாராட�் எ��னர.் ேசலம் இராம�வா� �த�யா�ம்,
�ண்� அரங்கநாத �த�யா�ம் பாரத்்�
இன்��வதற்�ல்ைலேய என்ற வ�த்தம் மாத்�ரம்
எனக்� ஏற்படட்�. 

நண்பர் �ண்�தல் 

�ஸ்தகம் ெவளிவந்த �ன்னர ் எனக்�ப் பல ��ய
நண்பரக்ள் பழக்கமா�னர.் பலர ்இன்ன இன்ன �ைலப்



ப�ப்�த்� ெவளி�ட ேவண்�ெமன்� அன்�டன்
�ண்டலா�னர.் �.த.கனக�ந்தரம் �ள்ைள
மணிேமகைலைய�ம், உதயணன் கைதைய�ம்
ப�ப்�க்க ேவண்�ெமன்� எ��னார.்
ெபா.�மார�வா� �த�யார ் ப�ற்�ப்ப த்ைத�ம்
அகநா�ற்ைற�ம் ெவளி�ட ேவண்�ெமன்�ம் தக்க
ெபா��த� ெசய்வதாக�ம் ெதரி�த்தார.் 

நான் இந்�ல்கைள�ம் ேவ� �ல �ல்கைள�ம்
ஆராய்ந்� ெகாண்�தான் வந்ேதன். ஒ� �ைலப் பாரத்்�
வ�ைக�ல் ச�ப்� ஏற்படட்ால் ேவ� ஒன்ைறப்
பாரப்்ேபன். ஒன்றற்�க் ��ப்� எ��ம்ேபா� தளரச்�்
உண்டானால் மற்ெறான்ைறப் ப�த்� இன்��ேவன்.
இப்ப� மா� மா� �ல்கைளப் பாரத்்� வந்தைமயால்
பல �ல்கள் என் ஆராய்ச�்�ல் இ�ந்� வந்தன. 

��ய �� 

�றநா�� நிைறேவ�ய�டன் ேமற்ெகாண்�
ஆராய்ச�் ேவைலைய நடத்� வ�வதற்�ப் �ன்�ம்
வச�யான �� இ�ந்தால் அ��லமாக இ�க்�ெமன்�
நிைனத்ேதன். என் தந்ைதயார ் ஏேத�ம் ஒ� ��
ெசாந்தத்�ல் வாங்க ேவண்�ெமன்� �யற்� ெசய்தார.்
அவர ் காலத்�ல் அ� ைக�ட�ல்ைல. ேபா�ய
ெபா�ளின்ைம தான் காரணம். இடவச� அவ�யம்
ேவண்���ந்தைம�ன் இனிேமல் தாமதம்
ெசய்யக்�டாெதன்ெறண்ணிக் ைக���ந்த
ெதாைகேயா� ஒ� ப�� கடனாகப் ெபற்� �.3000-க்�
ஸஹா� நாயகர ்ெத��ல் ஒ� �� வாங்�ேனன். அந்த
�டை்ட எனக்� �ற்றவர ் சா�நாைதயெரன்பவர.்
அவரிடம் அைத வாங்�யேபா� "இந்த �� உங்களிடம்
இ�ந்தா�ம் என்னிடம் இ�ந்தா�ம் ஒன்�தான். இரண்�
ேப�ம் ஒன்ேற யல்லவா?" என்ேறன். 

அந்த �� �ன்� கட�்ம் மா��ம் உள்ள�. எங்கள்
��ம்பத்�ற்� �க�ம் வச�யாக அைமந்��ந்த�.
காேவரிக் கைர�ல் காேலஜ�க்� எ�ேர இ�ந்தைமயால்



காேல�ல் �தல் மணி அ�த்த �ற��டப் �றப்பட�்ப்
ேபாய்ச ்ேச�ம்ப� இ�ந்த�. நல்ல நாளில் ெசாந்த �ட�்ற்
�� ��ந்� த�ழாராய்ச�்ைய நடத்� வந்ேதன். 

பாண்�த்�ைரத் ேதவர் 

�றநா�ற்ைறப் ெபற்�க் க�தம் எ��யவரக்�ள்
பாலவனத்தம் ஜ�ன்தாரா�ய பாண்�த்�ைரத் ேதவ�ம்
ஒ�வர.் அ�ல் அவர,் "தங்களால் ேலாேகாபகாரமாய்
அரிய �ல்கள் அச�்�வதாக எ�த்�க் ெகாள்ளப்படட்
நன்�யற்�க்�, என்னால் இயன்ற உத�ையச ் ெசய்ய
எப்ெபா��ம் ஆவ�ற்� �ப்பவனாத�ன் அதற்�ரிய
நற்சமயம் அ��க்கக் ேகட�்க்ெகாள்�ம் தங்கள்
பாண்�த்�ைர" (14-11-1894) என்� ��ப்�த்��ந்தார.்
இக்க�தம் வந்த �ல வாரங்க�க்�ப் �ற� அவர்
��வாவ��ைற யா�ன கரத்்தைரத் தரி�க்�ம்
ெபா�ட�்த் ���ைடம���க்� வந்தார.் ஆ�ன
கரத்்தரா�ய அம்பலவாண ேத�கர ் அவர ் வரைவ
எனக்�த் ெதரி�த்� என்ைன�ம் வ�ம்ப�யாக
எ��னார.் அவ்வாேற ெசன்� பாண்�த்�ைரையச்
சந்�த்�ப் ேப�க்ெகாண்��ந்ேதன். அவர ்�றநா�ற்�ப்
ப�ப்ைபப் பாராட�்�ட�் "இனிேமல் எந்த �ைல
அச�்டப் ேபா��ரக்ள்!” என்� ேகடட்ார.் 

*பல �ல்கள் இ�க்�ன்றன, மணிேமகைலைய
அச�்டலாெமன்� நிைனத்ேதன். ஆனால் இன்�ம்
அ��ள்ள �ல �ஷயங்கள் ெதளி�பட�ல்ைல.
�றத்�ரடெ்டன்ற ெதாைக �ல் ஒன்� இ�க்�ற�. அ�ல்
இப்ேபா� வழக்�ல் இல்லாத பல �ற்ெசய்�டக்ள்
உள்ளன. �றநா�ற்ைறப் ப�ப்�த்தேபா� �றத்
�ைறகளின் இலக்கணங்கைளத் ெதளிவாகத் ெதரிந்�
ெகாள்ள எண்ணிேனன். அந்��ற் கண்ட �ைறக�க்�
�ளக்கம் ேத�ைக�ல் �றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைல
�க�ம் உபேயாகமா�ற்�. அதைன நன்�
ஆராய்ந்ேதன். அதற்�க் பைழய உைரெயான்� என்பால்
இ�க்�ற�. �லம் மாத்�ரம் சரவணப்
ெப�மாைளயரால் �ன்� ெவளி�டப்பட�்�க்�ற�.



இப்ேபா� உைர�டன் ெவளி�டலாெமன்�
எண்��ேறன்" என்ேறன் நான். 

ெசய்�ட் க�தம் 

அ வர ் இராமநாத�ரம் ெசன்ற�டன் எனக்� ஒ�
ெசய்�ட ்க�த�ம், ஐந்�� �பாய்க்� ஓர ்உண்�ய�ம்
17-12-1894 அன்� எனக்� அ�ப்�னார.் அக்க�தத்�ற்
�ல ப��கள் வ�மா�: 

(க� ெவண்பா ) 

1. "�ங்கள் �ைர�ந் ��வதனச ்ெசல்�ெயா� 

பங்�னமர ்ெபம்மான் பதமலேர - �ங்க 

2. ��க்கணியாத் தாங்� ��பரைவ ேவ�ப் 

ப�க்கணியா ெயன்�ம் பல�ல் - வ�க்�ம் 

3. உளத்தாரக்் ெகா�நி�யா ேயாங்��கழ் ேமய 

வளத்தா �யர�்டந்ைத மன்னித் - �ளக்கரி ய 

4. ேந�நா தன்ம�� ேநயமைனயா ேளா�வாழ் 

சா�நா ைதய த�நண்ப - மா�கைவ 

5. மன்னியப்பாண் �த்�ைரபல் வந்தனஞ்ெசய் 

�ன்ெற��ம் 

நன்னி�ப �தாம் ......... 

6. காமாரி தந்த�ளங் காதலேன ராய்த்த��ன் 

மாமாரி ெபய்�லைக வாழ்�ப்ேபாய் - ... 

7. பயன்��ய ேத�ம் பைனயளவாக் ெகாள்வர ்

நயன்ெறரிேவா ெரன்ற�ண்ைம நா� - �யன்��ேபா 

8. ைதந்�� �பா வ�ப்�னனஃ ேதற்ற�ள்வாய் 

ெமய்ந்��ரீஇெயா��ம் �த்தகா - ைமந்�� 



9. ஆமாைல �ற்�ைவ�ண் டாக்�ம் �றப்ெபா�ள்ெவண் 

பாமாைல யச�்ற் ப��ெச�ம் - மா�யற்� 

10. ஊ�கந்� �ற்ற ���ப்பா ேனாங்�கவான் 

ஆ�கந்த ெசன்னி ய�ள்." 

பாண்�த்�ைரத் ேதவர ்இங்ஙனம் ெசய்த உத�ைய
நான் பாராட�் எ��யேதா�, அம்பலவாண
ேத�கரிட�ம் ெதரி�த்ேதன். அவர ் உடேன �ந்��
�பாய் வழங்�னார.் இவ்��வ�ம் உத�ய ெபா�ைளக்
ெகாண்� �ட�்க்காக நான் வாங்�ன கடைன
அைடத்��டே்டன். 

�றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைல 

பாண்�த்�ைரத் ேதவர ் க�தம் �றப் ெபா�ள்
ெவண்பா மாைலப் ப�ப்ைபத் ெதாடங்கத்
�ண்�ேகாலாக உத�ய�. அந்த �ைல அ�த்தப�
ப�ப்�க்க எ�த்� ைவத்�க் ெகாண்ேடன். 

�றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைல என்ப�,
�றப்ெபா�ளின் இலக்கணத்ைதக் ��ம்
�த்�ரங்கைள�ம் அவ்�லக்கணத்�க்�
இலக்�யமா�ய ெவண்பாக்கைள�ம் ெகாண்ட�.
'ெவண்பா மாைல' என்�ம் அதற்� ஒ� ெபயர ் உண்�.
ேசர �லத்�ற் �றந்த 'ஐயனாரிதனார'் என்பவர்
அந்��ன் ஆ�ரியர.் என்னிட��ந்த உைர�ன்
ஆ�ரியர ் இன்னாெரன்� அக்காலத்�ல் எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல. �ற�, இராமநாத�ரம் மகா�த்�வான்
� ரா.இராகைவயங்கார,் ம�ைரத் த�ழ்ச்
சங்கத்���ந்த ஒ� �வ��ற் கண்ட ��ப்�னால்
அவ்�ைரயா�ரியர ் மாகறல் சா�ண்�
ேதவநாயகெரன்� �லப்ப�வதாகத் ெதரி�த்தார.் 

இளம்�ரணம் 

�றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைலச ் �வ�கள் �ல
என்பால் இ�ந்தன. �ன்�ம் �ைடக்�ேமாெவன்�



ேதடலாேனன். �.த.கனக�ந்தரம் �ள்ைள என்னிடம் ஒ�
பைழய ஏட�்ச ் �வ�ையக் ெகா�த்�, "இந்தச ் �வ�
இன்னெதன்� �ளங்க�ல்ைல; �றப்ெபா�ள் பற்�ய
ெவண்பாைவ இைட�ேல கண்ேடன்; பா�ங்கள்" என்�
ெசான்னார.் நான் அைத எ�த்� வந்� பாரக்்ைக�ல்
ஏ�கள் வரிைசயாக இல்லாமல் நிைலமா�க்
ேகாக்கப்பட�்�ந்தன. �க�ம் �ரமப்பட�்
ஒ�ங்�ப�த்�ப் �ர� ெசய்�த்ேதன். அப்பால் அைதப்
ப�த்�ப் பாரக்்ைக�ல் ெதால்காப்�யப்
ெபா�ள�காரத்�ன் உைரெயன்� ெதரிந்த�.
�றத்�ைண�ன் உைர�ல் �றப்ெபா�ள் ெவண்பா
மாைலச ் ெசய்�டக்ள் பல உதாரணமாகக் காடட்ப்
ெபற்��ந்தன. ப�ப்�க்கப் பட�்�ந்த ெபா�ள�கார
உைரைய ைவத்� ஒப்� ேநாக்�யேபா� அவ்�ைர
ேவறாகக் காணப்படட்�. 'ஏேதா ேவ� பைழய உைரயாக
இ�க்க ேவண்�ம்' என்� ேதாற்�யேத த�ர,
இன்னா�ைடய ெதன்ப� �ளங்க�ல்ைல. மற்�ம் ஒ�
�ைற ப�த்�ப் பாரத்்ேதன். 

�றப்ெபா�ள் சம்பந்தமாக உள்ள எல்லா
�ல்கைள�ம் ப�த்� ஆராயத் ெதாடங்� இலக்கண
�ளக்கத்ைதப் ப�த்ேதன். அ�ல் 'மாைலநிைல' என்�ம்
�ைறையப் பற்�ச ் ெசால்�ைக�ல் உைர�ல்,
உைரயா�ரியர ் இன்னவா� எ��னாெரன்ற ��ப்�
இ�ந்த�. அக்��ப்���ந்� என்னிட��ந்த
ெதால்காப்�ய உைர, உைரயா�ரியெரன்� வழங்�ம்
இளம்�ரண�ைடயெதன்� ெதரிய வந்த�. அப்ேபா�
நான் �க்க ஆனந்தத்ைத அைடந்ேதன்.
�றப்ெபா�ளிலக்கண ஆராய்ச�்�ல் நான் எ�ரப்ாராமற்
ெபற்ற ெபரிய லாபம் இ�. �ண்�ம் அவ்�ைரைய நன்�
ஆராய்ந்� அ�ல் வ�ம் ேமற்ேகாள்கைளக் கவனித்�
இன்ன �ெலன்� ��த்� வந்ேதன். 

�றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைலப் ப�ப்�க்�
ேவண்�ய அங்கங்கைளச ் �த்தம் ெசய்�ெகாண்�
ெசன்ைனக்�ச ் ெசன்� அதைன அச�்க்�க்
ெகா�த்ேதன். 



1. ெசல்� = உமாேத�யார.் ெபம்மான் = �வெப�மான், 

2. ��பரைவ ேவ�ப்ப�க்�, = பைழய கடலா�ய
எல்ைலைய�ைடய ��க்� வ�க்�ம் = இயற்�ம். 

4.ேந�நாதன் ம�� = ��மா�க்� ம�மகளா�ய
கைலமகள். ேநய மைனயாள் = = அவ�க்� அன்�ள்ள
மைனயாளா�ய ��மகள். �கைவ = இராமநாத�ரம். 

5. காமாரி = �வெப�மான். 

7. காதலன் = ��கக் கட�ள். 

8. ெமய்ந்��டரீ்ம் = ெமய்�ல் ��நீற்ைறப் ��, ைம
�� = �ற்றத்ைத நீக்�, 

9. ஆம் ஆைல�ன் �ைவ உண்டா�ம் = ஆ�ன்ற
க�ம்ைபப் ேபாலச ்�ைவைய உண்டாக்�ம். 
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மண�ேமகைல ஆரா��சி 
��வாவ��ைற யா�ன கரத்்தரா�ய அம்பலவாண

ேத�கர ் த�ழ்ப் ப�ற்� ���யாக உைடயவர.்
ஸம்ஸ்��தத்�ல் அன்�ம் ஸங்�தப் பழக்க�ம்
அவரப்ால் இ�ந்தன. கல்�ைடக்��ச�் �த்�வான்
�த்� சாஸ்�ரிகளிடம் அவர ் தனிேய ஸம்ஸ்��தம்
ப�ன்றார.் �த்�வான்க�க்� ஸம்மானம் ெசய்வ�ல்
அவைரப் ேபாஜெனன்�ம் கரண்ெனன்�ம்
பாராட�்வாரக்ள். 

��வாவ��ைறப் �ஸ்தகசாைல 

ஆ �னத்�ன் சார�்ல் ஒ� நல்ல �ஸ்தக சாைலைய
அைமக்க ேவண்�ெமன்ற ��ப்பம் அவ�க்�
உண்டா�ற்�. அங்ேக இயல்பாகேவ ஒ� �ஸ்தகசாைல
இ�ந்தா�ம் அைதப் �ன்�ம் �ரி�ப�த்�, த�ழ்,
ஸம்ஸ்��தம், ஆங்�லம் என்�ம் பாைஷகளில் உள்ள
பல வைகயான அச�்ப் �ஸ்தகங்கைள வாங்� ைவக்க



ேவண்�ெமன்� எண்ணினார.் �ஸ்தக சாைலக்�ரிய
இடமாக ஒ� ெபரிய கட�்டத்ைதக் கட�்�த்தார.்
இப்ேபா� 'ஸரஸ்வ� மஹால்' என்� வழங்�வ� அ�ேவ. 

�ஸ்தகசாைலக்� ேவண்�ய �ஸ்தகங்கைள
வாங்�வதற்காகத் ேத�கர ் என்ைனச ் �ல
காரியஸ்தரக்�டன் ெசன்ைனக்� அ�ப்�னார.் 

மற்ெறா� ேவைலைய�ம் என்பால் அவர்
ஒப்�த்தார.் இராமநாத�ரம் ராஜா பாஸ்கர ேஸ�ப� �ல
�ைற ��வாவ��ைறக்� வ�வதாக இ�ந்த�,
எப்ப�ேயா நின்� �டட்�. 

அவைர ஒ� �ைறேய�ம் மடத்�க்� அைழத்�வர
ேவண்�ெமன்ற ஆவல், மடத்ைதச ் சாரந்்தவரக்�க்�
இ�ந்த�. நான் �ஸ்தகங்கள் வாங்�ம் ெபா�ட�்ச்
ெசன்ைனக்�ச ் ெசல்ல எண்ணிய காலத்�ல் ேஸ�ப�
ெசன்ைன���ந்தார.் "இந்தச ் சமயத்�ல் அவரக்ைளக்
கண்� எப்ப�யாவ� இங்ேக வ�ம்ப� ேகட�்க் ெகாள்ள
ேவண்�ம். இந்தப் ெபா�ப்� உங்கைளச ்சாரந்்த�" என்�
அம்பலவாண ேத�கர ்என்னிடம் ெசான்னார.் 

நான் ெசன்ைனக்� வந்� �தற்காரியமாகப்
பாஸ்கர ேஸ�ப� மன்னைரப் பாரத்்ேதன். த�ழ்நயந்
ேத�ம் அவர ் �க�ம் �ரியமாகப்
ேப�க்ெகாண்��ந்தார.் நான் வந்த காரியத்ைதத்
ெதரி�க்கேவ அவர ்ஒப்�க் ெகாண்டார.் உடேன அந்தச்
சந்ேதாஷச ் ெசய்�ைய அம்பலவாண ேத�க�க்�க்
க�தவா�லாகத் ெதரி�த்ேதன். �ற�,
�ஸ்தகசாைலக்� 5000 �பாய் ம�ப்�ள்ள �ஸ் தகங்கள்
வாங்கப்படட்ன. பல பாைஷகளி���ள்ள
�ஸ்தகங்கைள வாங்�ேனாம். ைவ.�.சடேகாப
ராமா�ஜாசாரியார ் �ஸ்தகம் வாங்�ம் �ஷயத்�ல்
உடனி�ந்� உத� ெசய்தார.் �ஸ்தகங்கைளெயல்லாம்
ர�ல்ேவ �டஸ்் �லம் ��வாவ��ைறக்� அ�ப்பச்
ெசய்ேதன். 

மணி ஐயர் தரிசனம் 



அந்தச ் சமயத்�ல் மணி ஐயர ் ைஹ ேகாரட்�்
ஜடஜ்ாக நியமனம் ெபற்��ந்தார.் நான் ெசன்ைனக்�
வ�ம்ேபாெதல்லாம் அவைரக் கண்� ஊக்கமைடந்�
வ�வ� வழக்கம். இந்த �ைற சந்ேதாஷம் �சாரிக்கச்
ெசன்ேறன். "�றநா�� �க�ம் நன்றா ��க்�ற�.
இப்ேபா� என்ன நடக்�ற�?" என்� என்ைனக்
கண்ட�டன் அவர ் ேகடட்ார.் �றநா�ற்�ப் �ர�ைய
அவர ் ெபற்� எனக்�ப் பண�ம் �ன்�
அ�ப்���ந்தார.் 

"ஜடஜ்் உத்�ேயாகம் ஆ���க்�ற சந்ேதாஷ
சமாசாரம் ேகள்��ற்ேறன். ஜனங்க�ைடய
அ��ஷ்டந்தான் இ�. இதற்��ன் தங்கேளா�
பழ�னமா�ரி இனிேமல் பழ�வதற்� மனம்
அஞ்��ற�" என்ேறன். 

"என்ன அப்ப�ச ்ெசால்���ரக்ள்? எனக்� இப்ேபா�
ெகாம்� �ைளத்� �டட்தா என்ன? நீங்கள்
எப்ேபா�ம்ேபால் வரலாம்; ேபசலாம்; சாப்�டலாம்;
என்னால் ஆகேவண்�ய காரியங்கைள மனம் �ட�்ச்
ெசால்லலாம்" என்� அவர ் ெசால்�ம்ேபா�
பேராபகாரத்ைதேய தம் வாழ்க்ைக�ன் ேநாக்கமாகக்
க����க்�ம் அவர ் இயல்� என்�ம் மாறாெதன்ப�,
அந்தத் ெதானி�ேலேய ெவளிப்படட்�. 

அவரிடம் �ைடெபற்�க்ெகாண்� ேவ�
நண்பரக்ைளப் பாரத்்�ப் ேப���ந்��ட�்த்
��வாவ��ைற வந்� ேசரந்்ேதன். பாஸ்கர ேஸ�ப�
1895-ஆம் வ�ஷம் ஜனவரி மாதம் 31-ஆம் ேத� அங்ேக
வ�வதாகச ் ெசால்���ந்தார.் அசச்மயம் ��வாவ�
�ைற�ல் �க்�யமான �� �ைஜ நடக்�ம்
சந்தரப்்பமாக இ�ந்த�. அதற்� �ன்ேப
�ஸ்தகசாைலையத் �றந்��ட நிசச்�த்� நாள்
பாரத்்தேபா� ஜனவரி 30-ஆம் ேத� நல்ல நாளாக
இ�ந்த�. �ஸ்தகசாைலக்� என்ன ெபயர்
ைவக்கலாெமன்� அம்பலவாண ேத�கர ் ேகடட்ார.்
'�த்�யா நி�' என்ற ெபயர ் ைவக்கலாெமன்�



ெசான்ேனன். ஜனவரி மாதம் 30-ஆம் ேத�யன்� �த்�யா
நி� �றக்கப் ெபற்ற�. �ம்பேகாணம், மா�ரம் �த�ய
பல இடங்களி��ந்� பல கனவான்க�ம்
�த்�வான்க�ம் வந்��ந்தாரக்ள். 

அ�த்த நாள் பாஸ்கர ேஸ�ப� மடத்�ற்� வந்தார.்
உபசாரங்கள் எண்ணிப் பார ்க்க�ம் ��யாத �றப்�டன்
இ�ந்தன. 'பாஸ்கர �லாஸம்' என்ற ெபய�டன் �கப்
ெபரிய �ற்�க்ெகாடட்ைக ஒன்� ேபாடப்படட்�.
�ற்�க்ெகாடட்ைக யா��ம் ெபரிய மாளிைகையப்
ேபான்ற அலங்காரங்கள் அ�ல் அைமக்கப் ெபற்றன.
நான் உடனி�ந்� ேஸ�ப�ேயா�ம் ஆ�னத்
தைலவேரா�ம் சம்பா�த்� ம�ழ்ச�் �ற்ேறன்.
ேஸ�ப�யவரக்ள் �ைடெபற்�ப் �றப்படட்ார.் 

மணிேமகைல ஆராய்ச�் ஆரம்பம் 

ெசன்ைன�ல் அசச்ா�க் ெகாண்��ந்த
�றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைல, �ற்�ம் ப�ப்�த்�
நிைறேவ�ய�. அந்த �ற் ப�ப்�ல் எனக்� அ�கமான
�ரமம் ஒன்�ம் ஏற்பட�ல்ைல. ஆனால், நான் அப்ேபா�
ஆராய்ச�் ெசய்�ெகாண்��ந்த மணிேமகைலதான்
பலவைகயான �க்கல்கைள உண்டாக்�ய�. �த�ல்
அந்�ல் இன்ன சமயத்ைதச ் சாரந்்தெதன்பேத எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல. �ம்பேகாணம் காேல�ல் ஆ�ரியராக
இ�ந்த ம�ர ்ரங்காசாரியாேர அ� ெபௗத்த சமயத்ைதச்
சாரந்்தெதன்பைத எனக்�த் ெதரி�த்தார.் * 

அ�கா�ம் இன்னெதன்� ெதரியாமல் அல்லற்
பட�்க்ெகாண்��ந்த எனக்�, அ��தல் ேவ�
வைகயான அசச்ம் உண்டா�ற்�. 'நாம் ைசவ மடத்�ற்
ப�ன்றைமயால் ைசவ சமய �ல்கைளக் கற்�ம்
சந்தரப்்பம் �ைடத்த�. அங்ேக வ�ம் ைவஷ்ணவ
�த்�வான்களின் பழக்கத்தால் ைவஷ்ணவ மதத்ைதப்
பற்��ம் அ�ந்�ெகாள்ள ��ந்த�. �ந்தாமணிையப்
ப�ப்�க்க �யன்ற காலத்�ல் ைஜன மதத்ைதப் பற்�ய
ெசய்�கள் ெதரியாமல் உழன்ேறாம். நல்லேவைளயாக



ைஜன நண்பரக்ள் �ைடத்தாரக்ள். ��தாக
அசச்மயத்ைதப் பற்�ய ெசய்�கைள அ�ந்ேதாம்.
இப்ேபா� �த்த சமய �ைலயல்லவா
எ�த்�க்ெகாண்ேடாம்! இ��ம் நமக்�த் ெதரியாத
மதமா�ற்ேற. ைஜன சமயத்ைதப் பற்�த்
ெதரிந்�ெகாள்ள ைஜன நண்பரக்ள் இ�ந்தாரக்ள். �த்த
மதேம இந்�யா�ல் இல்ைலேய. ெபௗத்தரக்ைள நாம்
எங்ேக ேத�ேவாம்! ெபௗத்த மதத்ைதப் பற்� நாம் எப்ப�
அ�ந்�ெகாள்ேவாம்?' என்� என் �ந்தைன �ழன்ற�. 

அப்ேபா� ரங்காசாரியார ்அபய மளித்தார.் "நீங்கள்
பயப்பட ேவண்டாம்; ெபௗத்த மத சம்பந்தமான
�ஸ்தகங்கள் �ற்�க்கணக்காக இங்���ல்
இ�க்�ன்றன. ெவள்ைளக்காரரக்ள் ஆராய்ந்� எ��
��க்�றாரக்ள். நான் பலவற்ைறப் ப�த்��க்�ேறன்.
பாராதவற்ைற நான் ப�த்�ப் பாரத்்� உங்க�க்�ச்
ெசால்��ேறன்" என்றார.் 

நான் அவைர மணிேமகைல ஆராய்ச�்க்�ப்
ெப�ந்�ைணயாகப் பற்�க் ெகாண்ேடன் . 

ெபௗத்த மத ஆராய்ச�் 

அ� �தல் ெபௗத்த மத ஆராய்ச�்�ேல ��ந்ேதன்.
த�ழ் �ல்களில் எங்ெகங்ேக ெபௗத்த மத �ஷயங்கள்
வ��ன்றனெவன்� ேத�த் ெதா�க்கலாேனன்.
நீலேக��ன் உைர�ல் ெபௗத்த மத கண்டனம் வ�ம்
இடங்களில் �த்தைரப் பற்�ய வரலா�க�ம் ெபௗத்த
சமயக் ெகாள்ைகக�ம் காணப்படட்ன. '�த்த �த்�ரர'்
என்ற த�ழ்ப் �லவர ் இயற்�ய �ரேசா�யெமன்�ம்
இலக்கண ��ன் உைர�ல் �த்த ேதவைனப் பற்�ய பல
ெசய்�டக்ள் உதாரணமாக வந்�ள்ளன. அவற்ைற�ம்
தனிேய எ�த்� எ��ப் ப�க்கலாேனன். �வஞான
�த்�யார-்பரபக்கம், ஞானப்�ரகாசர ்உைர�ல் ெபௗத்த
மத கண்டன�ள்ள இடத்�ல் பல ெபௗத்த சமயக்
க�த்�க்கள் வ��ன்றன. அவற்ைற�ம் கவனித்�
ைவத்�க் ெகாண்ேடன். இவற்ைறயன்�த் த��ேலா



ஸம்ஸ்��தத்�ேலா ெபௗத்த மத �ல் ஒன்�ம் எனக்�க்
�ைடக்க�ல்ைல. பாளிபாைஷ�ேலதான்
ெப�ம்பான்ைமயான ெபௗத்த மத �ல்கள்
உள்ளனெவன்� ரங்காசாரியர ்ெதரி�த்தார.் 

ஆங்�லத்�ல் மானியர ் �ல்�யம்ஸ், மாக்ஸ்
�ல்லர,் ஓல்டன்பரக்், ைரஸ் ேட�ஸ் �த�ேயார ்எ��ய
�ஸ்தகங்கைள ரங்காசாரியார ்ப�த்�க் காட�்னார.் 

�ல �ஸ்தகங்கைள �ைலக்� வ��த்�க்
ெகா�த்ேதன். �த்த பகவான� சரித்�ரத்ைத ேகடக்க்
ேகடக் அவ�ைடய இயல்�களில் என் உள்ளம் �ைதந்�
நின்ற�. 

அ�த்த�த்� மணிேமகைலைய�ம் ப�த்�
வந்ேதன். �லப்படாமல் மயக்கத்ைத உண்டாக்�ய பல
�ஷயங்கள் ��� ��தாகத் ெதளியலா�ன. இனிய
எளிய வாரத்்ைதகளில் ெபௗத்த சமயக் க�த்�க்கள்
அ�ற் காணப்படட்ன. அவற்ைறப் ப�த்� நான்
இன்�ற்ேறன். ரங்காசாரியார ்ேகட�்க் ேகட�்ப் �ரித்�ப்
ேபாவார.் "ஆ! ஆ! என்ன அழகா��க்�ற�!
ெமா�ெபயரப்்� வாரத்்ைதகள் எவ்வள� ெபா�த்தமாக
அைமந்��க்�ன்றன!" என்� ெசால்�ச ் ெசால்�ப்
பாராட�்வார.் �த்தைரப் �க�ம் இடங்கைளப் பல �ைற
ப�த்�க் காடட்ச ் ெசால்� ம�ழ்ச�்யைடவார.் "நான்
இங்���ல் எவ்வளேவா வா�த்��க்�ேறன்; ஆனால்
இவ்வள� இனிைமயான ப��கைள எங்�ம்
கண்ட�ல்ைல" என்� ெசால்�வார.் 

இனிய ப��கள் 

ெபௗத்த சமயத்�னர ்��ம் நான்� ஸத்�யங்களா�ய
�க்கம், �க்ேகாற்பத்�, �க்க நிவாரணம், �க்க
நிவாரண மாரக்்கம் என்�ம் நான்ைக�ம், 

*�றந்ேதா ��வ� ெப��ய �ன்பம்; 

�றவா ��வ� ெப�ம்ேப ரின்பம்; 



பற்�ன் வ�வ� �ன்ன�; �ன்ன 

தற்ேற ��வ த�க" 

என்� மணிேமகைல ��க்கமாகக் ���ற�. �த்த
�ராைனப் �க�ம் ப��கள் பல. தயா�ல தரம்த்ைதக்
கைடப்��த்� வாழ்ந்த அவர ் �றத்ைத நன்�
ெவளிப்ப�த்�ம் அ�கைள நான் ப�க்�ம் ேபாெதல்லாம்
என் உடல் ��ரக்்�ம். 

தனக்ெகன வாழாப் �றரக்்�ரி யாளன், மாரைன
ெவல்�ம் �ரன், �ெந�க் க�ம்பைக க�ந்ேதான்,
�றரக்்கற �ய�ம் ெபரிேயான், �றக்கம் ேவண்டாத்
ெதால்ேலான் என்பன �த�ய ெதாடரக்ளால் பாராட�்
இ�க்�றார ்மணிேமகைல ஆ�ரியர.் 

இைட�ைடேய �ற த�ழ் �ல்களிற் கண்ட த�ழ்ப்
பாடல்கைளச ் சந்தரப்்பம் வந்தேபா� நான் எ�த்�ச்
ெசால்�ேவன். �த்தர ் �ரான் நிரவ்ாணமைடந்த
காலத்�ல் அவர ் அ��ல் இ�ந்ேதார ் �லம்�வதாகக்
ெகாள்�தற்�ரிய ெசய்�ள் ஒன்� �ரேசா�ய உைர�ல்
ேமற்ேகாளாகக் காடட்ப் ெபற்��ந்த�:  

"ம�ள�த்த ெப�ம்ேபா� மாதவைரக்
கண்�லமால் 

என்ெசய் ேகம்யாம் 

அ�ளி�ந்த ��ெமா�யா லறவழக்கங்
ேகட்�லமால் 

என்ெசய் ேகம்யாம் 

ெபா�ள�� ம�ந்தவத்�ப் �ரவலைரக்
கண்�லமால � 

என்ெசய் ேகம்யாம்" 

என்�ம் அசெ்சய்�ைள வா�த்தேபா� ப�க்க ��யாமல்
நா த�த�த்த�. ரங்காசாரியா�ம் அ�ல் நிரம்��ள்ள
ேசாகரஸத்�ல் தம்ைம மறந்� உ��னார.் 



இவ்வா� �த்த சரித்�ரத்�ேல ஈ�பட�் உ���ம்
ெபௗத்த மத தத்�வங்கைள அ�ந்� ம�ழ்ந்�ம் ெபற்ற
உணரச்�்�ேல மணிேமகைல ஆராய்ச�் நடந்த�. 

எமங்களர் ெசய்த உத� 

மணிேமகைல, இலங்ைகக்�ச ் ெசன்றதாக
அக்காப்�யம் ெதரி�க்�ற�. இலங்ைக�ேல உள்ள �ல
இடங்களின் ெபயரக்ள் அ�ல் வ��ன்றன.
ெகா�ம்���ந்த ெபா.�மாரசா� �த�யா�க்�
அவ்�டங்கைளப் பற்� �சாரித்�த் ெதரி�க்க
ேவண்�ெமன்� எ��யேதா� ெபௗத்த மத
�ஷயங்கைள அ�வதற்�த் �ைண ெசய்வார ்யாேர�ம்
இ�ப்�ன் ெதரி�க்�ம்ப��ம் ேகட�்க் ெகாண்ேடன்.
அங்ேக �த்ேயாதய கலாசாைல�ல் �ரின்�பாலாக
இ�ந்தவ�ம் ெபௗத்த மத ஆ�ரிய�மா�ய 'மங்கள
ெரன்�ம் ெபௗத்தப் ெபரியாெரா�வர ் உள்ளாெரன்�
�த�யார ் ெதரி�த்தார.் ெபௗத்த மத �ல்கைளப்
பற்��ம், அசச்மயக் ெகாள்ைககைளப் பற்��ம் பல
ெசய்�கைள அப்ெபரியாைரக் ேகட�் எ�தச ் ெசய்�
எனக்� அ�ப்�னார.் 

"இலங்கா �வத்�ச ் சமெனாளி ெயன்�ம்
�லம்�" 

என்ப�ல் வ�ம் 'சமெனாளிெயன்ப� 'சமந்த' என்�ம்,
'ஆடம்ஸ்� க்' என்�ம் வழங்கப்ப�ெமன்ப� அவரால்
ெதரிந்த�. �த்த ேதவ�ைடய பாதப் ப�ைமகள் அங்�
உள்ளன என்பைத�ம் அ�ந்ேதன். 

உள்ளங் கவர்ந்த ப��கள் 

ரங்காசாரியாேரா� இ�ந்� மணிேமகைலையப்
ப�த்� இன்��வைத யன்� நா�ம் தனிேய ப�த்�ப்
ப�த்� ஈ�படலா�ேனன். இந்த உடம்ைப, 

"�ைன�ன் வந்த� �ைனக்��ைள வாய� 

�ைனவன நீங்�ற் �லால்�றத் ��வ� 



�ப்��ளி �ைடய� �ப்�ணி ��க்ைக 

பற்�ன் பற்�டங் �ற்றக் ெகாள்கலம் 

�ற்றடங் கர�ற் ெசற்றச ்ேசக்ைக 

அவலக் கவைல ைகயா ற�ங்கல் 

தவலா �ள்ளந் தன்பா �ைடய� 

மக்கள் யாக்ைக" 

என்� இ�த்�க் ��ய ப���ற் க�த்�ன்�ேனன்.
அன்னதானத்ைதச ்�றப்�க்�ம், 

*மண்�ணி ஞாலத்� வாழ்ேவாரக்் ெகல்லாம் 

உண்� ெகா�த்ேதா ��ரெ்கா�த் ேதாேர" 

என்ற அ�கள் என் உள்ளத்ைதக் கவரந்்தன. தான த�மம்
இல்லாைமபற்�ச ் �வரக்்கத்ைத ஆ�த்�ரெனன்பவன்
இ�வாகக் ���றான்: 

"அறஞ்ெசய் மாக்கள் �றங்காத் ேதாம்�நர் 

நற்றவஞ் ெசய்ேவார் பற்றற �யல்ேவார் 

யாவ� �ல்லாத் ேதவர்நன் னாட்�க் 

�ைறவ னா�ய ெவா�ெப� ேவந்ேத" 

என்� இந்�ரைன ேநாக்� அவன் ெசால்�ம்
வாரத்்ைதகளில் அைமந்த ெபா�ளாழத்ைத நிைனந்�
நிைனந்� ம�ழ்ந்ேதன். 

ரங்காசாரியார ் ஒன்றைர வ�ஷ காலம்
�ம்பேகாணத்�ல் இ�ந்தார.் நாள் தவறாமல் அவரிடம்
ெசன்� அவர ்ெசால்�ம் ெபௗத்த மதக் க�த்�க்கைளக்
��த்�க் ெகாண்� வந்ேதன். அதன் �ற� அவைரச்
ெசன்ைனக்� மாற்��டட்ாரக்ள். அவர ் ெசன்ைனக்�ப்
�றப்ப�ம்ெபா��, "இந்தப் �ஸ்தகத்ைத நீங்கள்



�ைர�ல் ப�ப்�த்� ெவளி��ங்கள்; இ�
மாணிக்கத்ைதப் ேபால அ�ைமயான�" என்றார.் 

"தாங்கள் ெசன்ைனக்�ப் ேபாவதனால்
மணிேமகைல�ன் சம்பந்தம் உங்கைள �டா�.
அங்ேக�ம் வந்� தங்க�க்�ச ் �ரமம் ெகா�ப்பைத
நான் �டப்ேபாவ �ல்ைல" என்ேறன் நான். 

"அப்ப�யானால் நான் �க�ம் பாக்�யம்
ெசய்தவேன" என்� அவர ் தம்சந்ேதாஷத்ைதத்
ெதரி�த்�க் ெகாண்டார.் அவர ் உள்ளத்�ல்,
மணிேமகைல�ற் கண்ட அரிய வரலா�க�ம் இனிய
ப��க�ம் �� ெகாண்டன. 

* இதன் �ரிைவ நிைன�மஞ்சரி��ள்ள
'மணிேமகைல�ம் �ம்மணி�ம்' என்ற கட�்ைர�ல்
காரராவாம், 
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மண�ேமகைல� பதி�� ஆர�ப� 
ேமல் நாட�்ல் எனக்� நண்பரானவரக்ளில்

ெரவெரண்ட ் �.�.ேபாப் ஒ�வர.் அவர,் பல காலம்
த�ழ்நாட�்ல் இ�ந்தவர.் த��ல் ��வரக்�க்�ப்
பயன்ப�ம்வண்ணம் �ற்�லக்கணம் ஒன்�
எ����க்�றார.் 'ேபாப்ைபயர ் இலக்கணம்' என்ற
ெபயேரா� த�ழ்நாட�்ல் அ� வழங்�ய�.
��வாசகத்ைத�ம் நால�யாைர�ம் ஆங்�லத்�ல்
ெமா�ெபயரத்்� அவர ் ெவளி�ட�்�க்�றார.்
ஆக்ஸ்ேபார�் �னிவர�்��ல் த�ழ்ப் ேபரா�ரியராக
அவர ்இ�ந்� வந்தார.் 

ஒ� சமயம் �ண்� அரங்கநாத �த�யாரிடம்
ேப�க்ெகாண்��ந்தேபா�, ேபாப்��ைடய �ரஸ்தாபம்
வந்த�. அப்ேபா� �த�யார,் "அவர ் ப�ப்�த்த
நால�யார ் �க�ம் நன்றாக இ�க்�ற�. �க�ம்
உைழத்�ப் பல ��ப்�க்கைள எ����க்�றார.்



தங்கள் �வக �ந்தாமணிப் ப�ப்ைபப் பற்��ம் அ�ல்
பாராட�் எ����க்�றார"் என்� ெசால்�த்
தம்�ட��ந்த �ர�ையக் ெகா�த்தார.் 

ேபாப் �ைர�ன் நட்� 

�ற�, �றநா�� ெவளியான�ன் அ�ல் ஒ� �ர�
அவ�க்� அ�ப்�ேனன். அரங்கநாத �த�யார ்இல்லாத
காலம் அ�. �ல மாதங்கள் வைர�ல் ேபாப்�ட��ந்�
க�தம் வர�ல்ைல . '�ஸ்தகம், அவரிடம் ேபாய்ச்
ேசரந்்தேதா, இல்ைலேயா என்ற சந்ேதகத்ேதா� நான்
இ�ந்ேதன். ேம மாதம் அவரிட��ந்� எனக்� ஒ� க�தம்
�ைடத்த�. ஆங்�லத்�ல் எ�தப்படட்� அ�. 

"இந்�யன் இன்ஸ்���ட ்

தங்கள் �றநா�ற்ைறப் பற்� நான் �ன்ேப
எ����க்க ேவண்�ம். தாங்கள் �றப்பாகப் ப�ப்�த்த
�வக �ந்தாமணிப் �ஸ்தகம் என்னிடம் இ�க்�ற�.
அைத அ�க்க� உபேயா�ப்ப�ண்�. என் நால�யாரப்்
ப�ப்�ல் �க�ைர +1-ஆம் பக்கத்�ல் அைதப் பற்�க்
��த்��க்�ேறன். தாங்கள் இன்�ம் ஏேத�ம்
ப�ப்�த்��க்��ரக்ளா? தங்கள் ப�ப்� �ல்கைளப்
பற்� ராயல் ஏ�யா�க் ெசாைராப�க்� ஒ� கட�்ைர
கா��ய�ப்ப உத்ேத�த்��க்�ேறன். �றநா�ற்ைற
இன்�ம் ெதளி�ப�த்த ��யாதா? எனக்�த் த�ழ்
ெதரி�ெமன்� நான் எண்ணிக்ெகாண்��ந்தா�ம்
எனக்� அ�ல் பல ப��கள் �ளங்க�ல்ைல. ஆதலால்,
இன்�ம் ெதளி�ம் �லப�மான நைட�ல் உைர
ேவண்�ம். பண்�தரல்லாத என்ேபா�யரிடம் க�ைண
ெகாள்�ங்கள். 

�ந்தாமணி, ெப�ம்பா�ம் �லபமாகேவ இ�க்�ற�.
அ�ைம�ம் ெப�ைம��ள்ள த��ன் ெபா�ட�்த்
ெதால்காப்�யத்�ற்� ஆராய்ச�்த் �றனைமந்த ப�ப்�
ஒன்� ேவண்�ம். --- �ராணக் கைதகைள �லக்��ட�்
�சச்ங்க வரலாற்ைறத் தக்க ஆதாரங்கைளக் ெகாண்�



எ�த ேவண்�ம். --�றநா�ற்ைற எவ்வா� ப�த்�ப்
பயன்ப�த்தலாம் என்பைதேய�ம் ெதரி��ங்கள்.' 

அவர ் �தல் �ைறயாக எ��ய இக்க�தத்தால்,
அவ�க்��ந்த த�ழன்ைப ஒ�வா� அளந்த�ய
��ந்த�. த�ழ் �ல்கைள நல்ல �ைற�ல், நல்ல
உ�வத்�ல் ப�ப்�க்க ேவண்�ெமன்ற க�த்�ைடய
எனக்� அவர ் எ��யனெவல்லாம் �க�ம்
ெபா�த்தமாகத் ேதாற்�ன. 

அ�த்தப�, �றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைலப் �ர�
ஒன்ைற அவ�க்� அ�ப்�ேனன். அைதப் ெபற்ற�டேன
�ன்வ�ம் க�தத்ைத எ��ய�ப்�னார.் 

'ேப�யல் காேலஜ் 

ஆக்ஸ்ேபார�். 

21-10-1895 

... தாங்கள�ப்�ய �றப்ெபா�ள் ெவண்பா மாைலக்காக
நன்� பாராட�்�ேறன். அதன் �ர� ஒன்� எங்கள்
த�ழ்ப் �ஸ்பதகசாைல�ல் இ�க்�ற�. அைதப் ப�த்�
��க்க �யன்ேறன். 

நா�ம் எவ்வளேவா �டட்ம் ேபா��ேறன்; ஆனால்
நீங்கள் இைளஞர;் நான் �ழவன்! 

'ஒ�ெபா��ம் வாழ்வ த�யார் க��ப 

ேகா�� மல்ல பல.' 

நான் �க�ம் அெசௗக்�யமாக இ�ந்ேதன்; ஆ��ம்,
இன்�ம் ஏேத�ம் ெசய்யலாெமன்� நம்���க்�ேறன்.
உங்கள் ப�ப்�, ��த்தமாக�ம் �ரண்மாக�ம்
இ�க்�ற�. பழந்த�ழ் �ல்கெளல்லாம் ��த்
த�ழரக்�க்� �ளங்�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ம். அதற்�
வ� ெசய்�ங்கள்.' 

இக்க�தத்�ல் ��க்�றள் ெசய்�ைளத் த��ேல
எ����ந்தார.் அவர ் எ�த்�க்களிேல ந�க்க�ம்,



வாரத்்ைதகளிேல ேதக அெசௗக்�யத்ைதக் காட�்ம்
��ப்�ம் இ�ந்தன. 'ஒ�ெபா��ம் வாழ்வ த�யார'் என்ற
அ�ைமத் ��க்�றைள அவர ் எ��ைக�ல் அவர�
மனநிைல எப்ப� இ�ந்��க்�ெமன்� ேயா�த்�ப்
பாரத்்ேதன். எவ்வளேவா காரியங்கைளச ் ெசய்ய
ேவண்�ெமன்ற ஆைசேயா� உைழத்� வ�ம்ேபா�
இைட�ேல வாழ்க்ைக ��ந்��டட்ால் என்
ெசய்வெதன்ற பயம் அவர ்ெநஞ்�ல் இ�ப்பைத அக்�றள்
ெவளிப்ப�த்�ய�. அவர ்இன்�ம் பல வ�ஷங்கள் வாழ
ேவண்�ெமன்� வாழ்த்�ேனன். 

நல்ல ேவைளயாக அவர� ேதக அெசௗக்�யம்
மா�ய�. ��ைமத் தளரச்�் ��ந்தா�ம் த�ழாைச
அவர ் உடம்�ல் ஒ� ��ய ��க்ைக ஏற்���க்க
ேவண்�ம். 1896-ஆம் வ�ஷ ஆரம்பத்�ல் அவர ் �ட�்ம்
எனக்�க் க�தம் எ��னார:் 

3-1-1896. 

..... நான் ெந�ங்காலம் க�தம் எ�தாமல் தாமதம்
ெசய்��டே்டன். மன்னிக்க ேவண்�ம். தங்களின்
அற்�தமான ப�ப்�க்களா�ய �றநா��, �றப்ெபா�ள்
ெவண்பா மாைல என்�ம் இரண்ைட�ம் எளி�ற் ப�த்�
இன்�ற்� வ��ேறன். அவ்�ரண்�ம் ஒன்ைறெயான்�
அழகாக �ளக்��ன்றன. 

பாரி, அவன் மகளிர,் க�லர,் ேகாப்ெப�ஞ் ேசாழன்,
��ராந்ைதயார,் ெபாத்�யார ்�த�யவரக்ைளப் பற்�
ஒ� கட�்ைர எ��க் ெகாண்��க்�ேறன். இன்�ம்
கரண்பரம்பைரச ் ெசய்�கள் ேவண்�ம். 115 �தல் 120
வைர��ள்ள பாடல்கள் உள்ளங் கவரவ்ன. தங்க�க்�
நால�யாரின் �ர� ஒன்� அ�ப்பச ் ெசான்ேனன்.
ஆக்ஸ்ேபார�்��ந்� �ைடத்ததா? �� வ�ஷ வாழ்த்�க்
���ேறன்.' 

அவர ் அ�ப்பச ் ெசய்த நால�யார ் எனக்�க்
�ைடத்த�. அவர ்எவ்வள� ஊக்கத்ேதா�ம் ஆவேலா�ம்
த�ழ் �ல்கைள ஆழ்ந்� ப�ப்பவெரன்பைத



இக்க�தத்���ந்� உணரந்்� ெகாண்ேடன். எந்த
�ஷயத்ைத�ம் ெதளிவாகத் ெதரிந்�ெகாள்ள
ேவண்�ம், ெதரிந்தைதப் �ற�க்� �ளங்�ம்ப�
ெவளி�ட ேவண்�ெமன்ற அவர ் ெகாள்ைக எனக்�
�க�ம் உவப்பாக இ�ந்த�. 

பாரிஸ் நகரத்�ல் இ�ந்த ஜ��யன் �ன்ேஸான�
த�ழன்ைப�ம், ஆக்ஸ்ேபார�்��ந்த ேபாப்��ைடய
த�ழன்ைப�ம் ஒப்�ட�்ப் பாரப்்ேபன். ஒவ்ெவான்�ம்
ஒவ்ெவா� �ைற�ல் �றப்�ைடயதாக இ�ந்த�.
இ�வரிடத்�ம் �டா �யற்��ம், ேமற்ெகாண்ட
காரியத்�ல் ஆழ்ந்த அன்�ம் இ�ந்தன. நம்
நாட�்னரிடத்�ல் இக்�ணங்கள் இல்லாைமயால்
ேசாம்ப�க்காளா� வாழ்நாைள �ேண க�க்�ன்றனர்
என்ெறண்ணி வ�ந்�ேனன். 

ேபாப் �ைர, ேம�ம் பல க�தங்கள் எ��னார.்
�றநா�ற்���ந்�ம் �றப்ெபா�ள் ெவண்பா
மாைல���ந்�ம் பல அரிய ெசய்�டக்ைளத்
ெதரிந்ெத�த்� ஆங்�லத்�ல் ெமா�ெபயரத்்�
ெவளி�டட்ார.் ஒவ்ெவா� வ�ஷ ஆரம்பத்��ம்
அத்தைகய ெமா�ெபயரப்் ெபான்ைற வாழ்த்�டன்
எனக்� அ�ப்� வந்தார.் 

இத்தைகய உண்ைம உைழப்பாளிக�ைடய
நட�்னால் த�ழ்ப் பணி�ல் என் மனம்
ஊற்றமைடயலா�ற்�. மணிேமகைல ஆராய்ச�்
நைடெபற்� வந்த�. 

�ந்தரம் �ள்ைள க�தங்கள் 

1896 -ஆம் வ�ஷ ஆரம்பத்�ல் ��வனந்த�ரத்�ல்
இ�ந்த �ெராபஸர ் �.�ந்தரம் �ள்ைள , தா�ள்ள
காேல�ல் த�ழா�ரியர ் ேவைலக்�த் தக்க ஒ�வைரத்
ேத�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள் என்� ெதரி�த்தார.்
அன்��ம், நான் அவ்ேவைலைய ஏற்�க்ெகாண்டால்
ஆரம்பத்�ல் �பாய் அ�பத்ைதந்� �ைடக்�ெமன்�ம்,
ப�ப்ப�யாக உய�ெமன்�ம் எ��னார.் எனக்� அ�



சம்மதமாக இல்ைல . �ற�, ஆங்�லம் ெதரிந்த ஒ�வைர
அந்த ஸ்தானத்�ல் நிய�த்��டட்ாரக்ள். 

அக்காலத்�ல் �ந்தரம் �ள்ைள இயற்�ய
மேனான்மணீய நாடகத்�ன் �ல ப��கள் காேலஜ்
வ�ப்�க�க்�ப் பாடமாக இ�ந்தன. அவற்ைற நான்
பாடம் ெசால்� வ�ம்ேபா� பாராடட் ேவண்�ய இடத்�ல்
பாராட�்�ட�்ப் �ைழயாகத் ேதாற்�ய �லவற்ைறப்
�ள்ைளக�க்� எ�த்�ச ் ெசான்ேனன், இவ்�ஷயத்ைத
யார ் �லமாகேவா அ�ந்த �ந்தரம் �ள்ைள,
அக்�ற்றங்கள் இன்னைவெயன்� ெதரி�க்�ம்ப�
எனக்�க் க�தம் எ��னார.் நான் அங்கங்ேக
கண்டவற்ைறத் ெதா�த்� எ��ய�ப்பேவ அவர்
உ�தமான ��த்தங்கைள ஏற்�க்ெகாண்� தம்
நன்�ய�ைவத் ெதரி�த்தார.் அ� �தல், அ�க்க� அவர்
அன்ேபா� எனக்�க் க�தங்கள் எ�� வந்தார.் 

காைத�ம் பாட்�ம் 

மணிேமகைலைய �ைர�ல் அச�்க்�க் ெகா�க்�ம்
ெபா�ட�் உரிய ஏற்பா�கைளச ் ெசய்� வந்ேதன்.
��ைலப்பட�்�ல் �ைடத்த �ர�தான் எனக்�ப் ெப�ந்
�ைணயாக இ�ந்த�. மற்றப் �ர�களில் ஒவ்ெவா�
ப���ம் 'காைத'ெயன்ற ெபய�ைடயதாக இ�ந்த�.
��ைலப்பட�்ப் �ர��ல் 'பாட�்' என்� இ�ந்த�.
�த�ல் ப�கெமன்ப� கைத ெபா� பாட�் என்�ம்,
�ழாவைற காைதெயன்ப� �ழா வைறந்த பாட�்
என்�ம், இவ்வாேற மற்றவற்�ன் ெபயரக்�ம் மா�க்
காணப்படட்ன. அந்தத் தைலப்�களி��ந்�
காைதெயன்பதற்�ப் பாடெ்டன்�ம் ெபா�ள்
ெகாள்ளலாெமன்� ெதரிய வந்த�. மற்ற ஆதாரங்கைளக்
ெகாண்�ம் அப்ெபா�ேள உ��யா�ற்�. 

மணிேமகைல �லம் 

மணிேமகைல�ன் �லம் மாத்�ரம் 1891-ஆம்
வ�ஷம் ��ம�ைல �த்�வான் சண்�கம்
�ள்ைளயால் அச�்டப் ெபற்ற�. ெபா�ள் வைரயைற



ெசய்�ெகாள்ளாமேல பல�டங்களில் ஏட�்�ள்ள
பாடங்கைள அவர ்அைமத்��ந்தார.் அந்தப் �ர�ையக்
ெகாண்� �ற் ெபா�ைள நன்� அ�தல் �ரமமாகேவ
இ�க்�ம். அ� ப�ப்�க்கப் ெபற்�வந்த காலத்�ேலேய
அைதப் பற்�, �.த.கனக �ந்தரம் �ள்ைள எனக்�
எ����ந்தார;் 'மணிேமகைல�ல் �ன்� �ன்� பாரம்
எனக்�க் காட�்னாரக்ள். அவரக்ள் ேபா�வ� நான் �ன்
எண்ணி ��ந்த��ம் ேகடாகேவ இ�க்�ன்ற�. ஏட�்ப்
�ர��ல் இ�க்�ன்றப�ேய இ�க்�ன்ற�. ஏட�்ப்
�ர����ப்ப� இ��ம் நலெமன்� ெசால்லலாம்.
ஏட�்ல் ெசாக்க�ங்கெமன்��ப்பைத ஒ�வர ்��வ�ங்
க�ங்கெமன்� ெபா�ள் பண்ணி வா�த்தேபா��ம்,
மற்ெறா�வராவ� சந்தரப்்பம் ேநாக்�ச்
ெசாக்க�ங்கெமன்� வா�ப்பார.் இவரக்ள் அதைனச்
ேசரக் க�ங்கெமன்� அச�்�டட்தன் �ன் ஏடை்டக்
காணாதவரக்ெளல்லாம் ேசரக் க�ங்கெமன்�தாேன
ப�க்க ேவண்�ம்? 'எட�் �மரனி�ந்ேதான்றன்ைன '
என்ப� 'எட�்�மானி�ந்ேதான்' என்�ம், 'ஆற�
யந்தணர'் என்ப� ஆற்� யந்தணர'் என்�ம்
அச�்டப்ப�மா�ன் அதனால் �ைள�ம் பயன்
யாெதன்பைதத் தாங்கேள ய�ந்� ெகாள்ள�ம்' (29-3-
1891) என்� ��த்��ந்தார.் �ன்னால் �ஸ்தகம்
ெவளிவந்த காலத்�ல் அைதப் பாரத்்தேபா�, �ன்�ம்
ஆராய்ச�்க்� இட�ண்ெடன்ேற ெதரிந்த�. 

��ப்�ைர 

அப்ப�ப்� ெவளிவந்� ஏ�
வ�ஷங்களா�னைம�ன் நான் ெசய்த ஆராய்ச�்�ன்
பயனாகப் பலவைகக் ��ப்�க்க�டன்
மணிேமகைலைய ெவளி��வ�ல்
�ைழெயான்��ல்ைல என்� க��ேனன். அன்பரக்ள்
பலர ் மணிேமகைல ��வதற்�ம் உைர எ��
ெவளிப்ப�த்த ேவண்�ெமன்� ��னர.் பழந்த�ழ்
�ல்கைளத் ெதளி�ப�த்த ேவண்�ெமன்� ேபாப் �ைர
எ��ய க�தங்க�ம் எனக்�த் �ண்�ேகாலா�ன.
பத�ைர�ன்ேற�ம் ��ப்�ைரயாக எ��



��க்கலாெமன்� ெதாடங்�ப் ெப�ம்பா�ம் எ��
நிைறேவற்�ேனன். சமயக் கணக்கர ் தந்�றம் ேகடட்
'காைத'ெயன்�ம் ப���ல் �ற சமய இலக்கணங்கள்
வ��ன்றன. தவத்�றம் �ண்� த�மங்ேகடட் காைத
என்�ம் ப���ல் ெபௗத்த மதத்�னர ் ��ம்
அளைவ�லக்கணம் �த�யன உள்ளன.
இவ்�ரண்�ற்�ம் ��ப்�ைர எ��வ� எளிெதன்�
ேதாற்ற�ல்ைல. வடெமா�த் தரக்்க சாஸ்�ரங்களிற்
பாரங்கதராக �ளங்�ய ��ச�் மகாமேகாபாத்�யாய
ரங்காசாரியாரிடம் ேபாய்க் ேகடே்டன். �ன்ன��ள்ள
�ஷயங்கைள அவர ் �ளக்�னார.் ஆனால்
�ன்ன��ள்ள �ஷயங்கைள அவரால் �ளக்க
இயல�ல்ைல; "இந்த �ைற�ள்ள பைழய �ல்கள்
இக்காலத்� வழங்க�ல்ைல . இ� �ரா�ன தரக்்கம்"
என்� ெசால்��டட்ார.் 

�ம்பேகாணம் காேல�ல் ஸம்ஸ்��த பண்�தராக
இ�ந்த ெப�கவாழ்ந்தான் மகா மேகாபாத்�யாய
ரங்காசாரியாரிட�ம், ��மைல ஈசச்ம்பா�,
சதாவதானம் �நிவாஸாசாரியாரிட�ம் �ல வடெமா�ப்
�ரேயாகங்களில் உண்டான ஐயங்கைளக் ேகட�்த்
ெதரிந்� ெகாண்ேடன். 

மற்றவற்�ற்ெகல்லாம் ஒ� வைகயாகக் ��ப்�ைர
எ���ட�் அளைவ�லக்கணம் வ�ம் ப��ையப் பல
�ைற �த்�வான் க�ைடய �ன்னிைல�ல்
பரிேசா�த்� இயன்ற வைர�ல் �த்த பாடங்கெளன்�
ேதாற்�யவற்ைறத் ெதரிந்� எ��க் ெகாண்ேடன். பாட
ேபதங்கைள அங்கங்ேக அ�க்��ப்�ல் அைமத்ேதன். 

என் உவைக 

எ ல்லாம் �த்தமான�டன் மணிேமகைலைய
எ�த்�க்ெகாண்� ெசன்ைன ெசன்� ெவ.நா.ஜ���
அச�்க்�டத்�ல் 5-6-1896 அன்� அச�்க்�க்
ெகா�த்ேதன். 



அ�க்��ப்�ல் நான் எ��ய ��ப்�ைரேயா�,
�ஸ்தகம் அசச்ாகத் ெதாடங்�ய�. �தல் பாரத்ைதப்
பாரத்்� உத்தர� ெகா�த்தேபா� என் உள்ளத்�ல் இ�ந்த
உவைகப் ெப�க்ைக இைறவேன உணரவ்ான்! 'இந்த
�ைல�ம் நாம் ப�ப்�ப்ேபாமா!" என்� அலந்��ந்தவ
னாத�ன் அதற்� ஓர ்உ��ம் ஏற்படட்ைதப் பாரத்்� என்
உள்ள�ம் உட�ம் �ரித்தன. 
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 நா� ெப�ற ப�ட� 
மணிேமகைல�ன் ப�ப்� நடக்ைக�ல் அந்��க்�

அங்கமாக மணிேமகைல�ன் வரலாற்ைறச ் ேசரக்்க
எண்ணி அவ்வாேற கைதச ் ��க்கத்ைத எ��
��த்ேதன். ெபௗத்த சமய சம்பந்தமான ெசய்�கள்
இந்நாட�்ல் வழங்காைமயால் அவற்ைற
மணிேமகைல�ன் ��ப்�ைர�ல் அங்கங்ேக
�ளக்��ள்ேளன். ஆனா�ம் ெதாடரச்�்யாக அந்த
மதக்ெகாள்ைககைளத் தனிேய எ�� ��க்�
அங்கமாகச ் ேசரத்்தால் ப�ப்பவரக்�க்� �க�ம்
உபேயாகமாக இ�க்�ெமன்ப� என் க�த்�. ம�ர்
ரங்காசாரியேரா� மணிேமகைலையப் பற்�ப் ேப�
�ஷயங்கைளத் ெதரிந்� ெகாண்ட காலங்களிெலல்லாம்
அவர ் ��வனவற்ைறத் தனிேய ��த்� ைவத்�க்
ெகாண்ேடன். ெபௗத்த மத சம்பந்தமான
ஆங்�லத்��ள்ள �ற் ப��கள் �லவற்ைறச ் �ல
அன்பரக்ைளக் ெகாண்� த��ல் ெமா�ெபயரத்்�ம்
ைவத்�க் ெகாண்ேடன். 

�ம்மணிகள் 

�த்தர,் ெபௗத்த தரம்ம், ெபௗத்த சங்கம் என்�ம்
�ன்ைற�ம் ெபௗத்தரக்ள் '�ம்மணிகள்' என்�
வழங்�தல் மர�. என்னிட��ந்த ��ப்�க்களின்
உத�யால் அம்�ம்மணிகைளப் பற்�ய வரலா�கைள
எ�தத் ெதாடங்�ேனன். ரங்காசாரியர்



�ம்பேகாணத்�ல் இ�ந்த காலத்�ல் நான்
எ��யவற்ைற அவ்வப்ேபா� அவரிடம் ப�த்�க் காட�்ச்
ெசப்பம் ெசய்� ெகாண்ேடன். மாற்றலா� அவர்
ெசன்ைனக்�ச ் ெசன்ற �ற� நான் ெசன்ைனக்�
வ�ம்ேபாெதல்லாம் அ�கா�ம் எ��யவற்ைறப்
ப�த்�க் காட�்ேவன். இைட�ைடேய த�ழ்ச்
ெசய்�டக்ைள நான் அைமத்��த்தைலக் கண்� அவர்
�க்க ம�ழ்ச�்யைடந்� பாராட�்வார.் 

பாண்�த்�ைரத் ேதவர் வ�ைக 

1896 -ஆம் வ�ஷம் நவம்பர ் மாதம் பாலவனத்தம்
ஐ�ன்தாரா�ய ெபா.பாண்�த்�ைரத் ேதவர்
�ம்பேகாணத்���ந்த ெமௗன ஸ்வா�கைளத்
தரி�த்தற்� வந்தார.் அக்காலத்�ல் அவைரத் தக்கப�
வரேவற்� உபசரித்�ப் பல கனவான்கள் ��ய மகா
சைப�ல் அவைரப் ேபசச ் ெசய்ேதன். இரண்�, �ன்�
நாடக்ள் அவர ் �ம்பேகாணத்�ல் தங்���ந்தார;் என்
�ட�்க்� ஒ� �ைற வந்தார.் அப்ேபா� பல
அன்பரக்ைள�ம் அைழத்� உபசரித்� அவ�டன்
வந்��ந்த சங்�த �த்�வான் ��ைவயங்கார,்
��க்ேகா�காவல் ��ஷ்ைணயர ் �த�யவரக்ைளக்
ெகாண்� என் �ட�்ல் ஒ� சங்�த �நிைக நைடெபறச்
ெசய்ேதன். என்னிட��ந்த ஏட�்ச ்�வ�கைளெயல்லாம்
பாண்�த்�ைரத் ேதவர ் பாரத்்�ப் ெப��யப்�ற்றார.்
மணிேமகைல அப்ேபா� அசச்ா� வ�வ� ெதரிந்�
அதற்�ப் ெபா��த� ெசய்வதாக வாக்களித்தார.் 

என்னிடம் இ�ந்த �றத்�ரடை்ட அசச்மயம் அவரிடம்
காட�் அ� பல பைழய �ல்களி��ந்� �ரட�்ய பல
ெசய்�டக்ைளக் ெகாண்டெதன்பைதத் ெதரி�த்ேதன்.
"நான் பல �ல்களி��ந்� நீ�கைளக் ��ம்
ெசய்�டக்ைளத் �ரட�் வ�த்� ஒ� �ல்
ெவளி�டலாெமன்� எண்ணி��க்�ேறன். இைத ஒ�
�ைற பாரத்்தால் எனக்� உபேயாகமாக இ�க்�ம்"
என்றார.் அந்தச ் �வ�ையச ்�ல மாதங்க�க்�ப் �ற�



அவர ் �ம்பேகாணத்�க்� மகாமகத்�க்காக வந்த
சமயம் ெபற்�க்ெகாண்டார.் 

உத்தம சம்பாவைன 

1897 -ஆம் வ�ஷம் �ப்ரவரி மாதம் மகாமகம்
நடந்த�. அப்ேபா� �ம்பேகாணத்�ற் ��ய �டட்ம்
கணக்�ல் அடங்கா�. ��வாவ��ைற ஆ�னகரத்்தராக
�ளங்�ய அம்பலவாண ேத�கர,் தம்�ைடய
பரிவாரங்க�டன் �ம்பேகாணம் ேபடை்டத்
ெத���ள்ள மடத்�ல் �ஜயம் ெசய்��ந்தார.் பல
ேதசங்களி��ந்�ம் �ர�க்க�ம் �த்�வான்க�ம் வந்�
��னர.் 

அப்ேபா� �னந்ேதா�ம் அம்பலவாண
ேத�க�ைடய �ன்னிைல�ல் �த்�வான்க�ைடய
உபந்யாசங்க�ம் ஸல்லாபங்க�ம் நைடெபற்றன. ஒ�
நாள் �கச�்றந்த �த்�வான்கைளப் ��த்� உத்தம்
சம்பாவைன ெசய்வதாக ஏற்பாடா�
��ந்த�.அம்பலவாண ேத�கர ் ஆ� ஆசனங்கைளப்
ேபாடச ் ெசால்�ப் �ர�த்தமான எஸம்ஸ்��த
�த்�வான்கள் ஐவைர ஐந்� ஆசனங்களில் அமரச்
ெசய்தார.் அவரக்ள் அமரந்்த �ற� என்ைன ேநாக்�,
"அந்த ஆசனத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம்" என்� ஆறாவ�
ஆசனத்ைதக் காட�்னார.் எனக்�த் ��க்ெகன்ற�.
வாழ்நாள் ��வ�ம் சாஸ்�ரப் ப�ற்��ேல ஈ�பட�்
எ�த்ெதண்ணிப் ப�த்�த் தாம் கற்ற �த்ைதக்ேக
ஒளிைய உண்டாக்�ய அந்தப் ெபரியவரக்ள் எங்ேக!
நான் எங்ேக! நான் ேயாசைன ெசய்� நிற்பைத அ�ந்த
ேத�கர,் "என்ன ேயா�க்��ரக்ள்? அப்ப�ேய இ�க்க
ேவண்�ம்" என்றார.் "இவரக்�க்�ச ் சமானமாக இ�க்க
எனக்�த் த�� இல்ைலேய" என்ேறன். ேத�கர,் "த��
உண்ெடன்பைத இந்த உலகம் அ��ம். இவரக்ைளப்
ேபான்ற மகா �த்�வான்கள் இந்த நாட�்ல் ேத�ப்
பாரத்்தால் ஒ�ேவைள �ைடத்தா�ம் �ைடப்பாரக்ள்.
தங்கைளப் ேபால ஒ�வர ் அகப்ப�வ� அரி�" என்�
அன்ெபா�கக் �� வற்��த்தேவ அந்த மகா



ேமதா�க�ைடய வரிைச�ேல பணிேவா� அமரந்்ேதன்.
இரடை்டச ் சால்ைவ�ம் ஸம்மான�ம் ெபற்ேறன்.
மணிேமகைல�ல் ேமற்ெகாண்ட உைழப்ேப அந்தப்
ெப�ைமக்�க் காரணெமன்� நான் எண்ணி, இைறவன்
��வ�ைள வாழ்த்�ேனன். 

பன்�ற் �ரட்� 

மகா மகத்�க்�ப் பாண்�த்�ைரத் ேதவ�ம்,
அவ�ைடய நண்ப�ம் �றந்த த�ழ் �த்�வா�மா�ய
�ர.ெல.�ந்நய ெசட�்யா�ம் வந்��ந்தனர.் அவ்��வர்
க�ைடய ஸல்லாபத்தா�ம் நான்
இன்�ற்ேறன்.அப்ேபா�தான் �றத்�ரட�்ப் �ர�ையப்
பாண்�த்�ைரத் ேதவரிடம் ேசரப்்�த்ேதன். பலநீ�ச்
ெசய்�டக்ைள அவர ் �ரட�்ப் பன்�ற்�ரட�் என்ற
�ஸ்தகத்ைத ெவளி�டட்ார.் அதற்�ப் �றத்�ரட�்
�க�ம் உத�யா��ந்தெதன்� ெதரிய வந்த�. 

�மார�க்� �வாகம் 

1897 -ஆம் வ�ஷம் ஜ�ன் மாதம் என் �மாரன்
�ரஞ்�� க�யாண �ந்தரத்�க்�ம், நாகபட�்னத்�ல்
இ�ந்த � சக்கரபாணி ஐயெரன்பவ�ைடய �மாரிக்�ம்
�வாகம் நடந்த�. அைதத் ெதாடரந்்� �ம்பேகாணத்�ல்
வ���கப் �ரேவசம் நடந்த�. அப்ேபா� அம்பலவாண
ேத�கர ் �த�யவரக்ள் எனக்�ப் பல வைக�ல் உத�
�ரிந்தாரக்ள். என் �மார�ைடய �வாக �னம்
�க்ேடாரியா மகாராணியா�ைடய ைவர ஜ���க்
ெகாண்டாடட் நாள். பல இடங்களி�ம்
அக்ெகாண்டாடட்ம் நடந்த�. க�ரில் �ல்லா �ன்னீபாக
இ�ந்த �ஏ. சாம்ப�ரத்்� சாஸ்�ரிகள் அவ்�ரில் நடந்த
ைவபவத்�க்� மகாராணியார ் �ஷயமாகச ் �ல
பாடல்கள் எ�� அ�ப்பேவண்�ெமன்� ��ம்�யப�
எ��ய�ப்�ேனன். 

மணிேமகைலப் ப�ப்� 



மணிேமகைல �ல�ம் அ�ம்பத�ைர
�த�யன�ம் 1898 ஆம் வ�ஷம் ஜ�ைல மாதத்�ல்
அச�்டப் ெபற்� நிைறேவ�ன. �க�ைர�ம், �த்த
சரித்�ரம், ெபௗத்த தரம்ம், ெபௗத்த சங்கம்,
மணிேமகைலக் கைதச ்��க்கம் என்பைவ�ம் �த�ல்
ேசரக்்கப் ெபற்றன . 

�ஸ்தகம் ெவளிவந்� உலா�யேபா� எனக்�க்
�ைடத்த பாராட�்க்கள் பல. 59 த�ழ் �ல்களி��ந்�ம்,
29 வடெமா� �ல்களி��ந்�ம் ேமற்ேகாள்கைள என்
��ப்�ைர�ற் காட�்��ந்ேதன். இவற்ைறயன்�, த�ழ்
வடெமா� �ல்களின் உைரயா�ரியரக்ள் வாக்���ந்�
பல ெசய்�கைள அங்கங்ேக ெகா�த்ேதன். அந்த
�ல்கைளப் பற்��ம் உைரயா�ரியரக்ைளப் பற்��ம்
நான் அ�ந்�ெகாண்ட ெசய்�கள் யா�ம்
'அ�ம்பத�ைர�லடங்�யைவ' என்�ம் ப���ல்
உள்ளன. �றத்�ரட�்னால் ெதரிந்த �ண்டலேக�ச்
ெசய்�டக்ள் �லவற்ைற அந்�ைலப் பற்�ச்
ெசால்��டத்�ல் ேசரத்்��ந்ேதன். அப்ப��ையக்க
ண்ட அன்பரக்ள், "இங்���ல் 'என்ைஸக்ேளா��யா'
என்� ஒ� வைக அகரா� உள்ள�. அைதப் ேபால
இ�க்�ற� இ�. இந்த மா�ரி நீங்கள் ஒவ்ெவா�
��க்�ம் எ��னால் கைட��ல் எல்லாவற்ைற�ம்
ேசரத்்� ஒ� �ஸ்தகமாகப் ேபாட�்�டலாம்" என்றாரக்ள்.
அத்தைகய ெபா�ள் �ளக்க அகரா� த��ல்
ேவண்�ெமன்ற ஆவல் இயல்பாகேவ எனக்� உண்�.
அவ்வன்பரக்ள் ��ய �ற� அந்த ஆவல் அ�கரித்த�. 

�தல் �தலாக நான் உைரெய��ய �ல்
மணிேமகைல. என� உைர எளிய நைட�ல்
அைமந்தைம பற்�ப் பலர ் பாராட�்னர.் பல
�ஷயங்கைள �ளக்��ன்றெதன்� பலர ் �கழ்ந்தனர.்
��ஸ்�யன் காேல�ல் த�ழா�ரியராக இ�ந்த
�.ேகா.�ரியநாராயண சாஸ்�ரியார,் 'யான் இம்
மணிேமகைலப் ப�ப்ைபப் பற்� �கமனா ெவான்�ம்
எ���ன்�ேலன். �க�ம் அற்�தமா��க்�ன்ற�.
யான் ��ம்� யாங்ேக ��ப்�ைர�ம் �றரால் இ�



ேவண்�ம் இ� ேவண்டாெவன்� ெசால்லப்படாதவா�
ெசவ்வேன ெபா�த்��க்�ம் ெபற்�ைமைய �ன்�ந்
ேதா� ெமன்�ள்ளங் க�ேப�வைக �க்�ன்ற�.
இப்ேபாழ்தன்ேற ெயந்தஞ் சா�நாத வள்ளைலக்
��த்�க் �ைட�ம் ���ம் யா�ம் எம்மேனா�ம் ஆ�ய
��ந்தாம். இன்�ம் எம் �ரினராய் நின்� நில�ய
நச�்னாரக்்�னிய நற்ற�ழ்ப் ெப�ந்தைக ேபான்�
பன்�ற் ெபா�ைள�ம் பகலவன் மானப் பக�மா�
ைபந் த�ழ�ழ்தம் பரி�னிற்ப��ய பண்ணவர்
ெப�மான், எந்தம் �னாட�்�ந்தர�மலன்�ந்தமக்�
வாணாள் நீட�்க்�மா� அ�ள்�ரிவானாக' என்�
எ��னார.் 

எனக்�க் �ைடத்த பட்டம் 

இப்ப� நாள்ேதா�ம் மணிேமகைல ���த்த
ம�ழ்ச�்ையத் ெதரி�க்�ம் க�தங்க�ம்
வாரத்்ைதக�ம் என் பால் வந்�ெகாண்ேட ��ந்தன.
1899-ஆம் வ�ஷம் மாரச்�் மாதம் 7-- ம் ேத� ெவளிவந்த
'�ேவக �வாகரன்' என்�ம் ஒ� பத்�ரிைக�ல்
'ஆனந்தன்' என்ற �ைன ெபயேரா� ஓரன்பர,் 'ெபௗத்த
சமயப் �ரபந்த �ரவரத்்தனாசாரியர'் என்ற தைலப்�ட ்�
ஒ� கட�்ைர எ��னார.் தைலப்ைபப் பாரத்்த�டன்
ெபௗத்த சமய ஆ�ரியர ் ஒ�வைரப் பற்�ய� ேபா�ம்
என்ற ஆவேலா� ப�க்கத் ெதாடங்�ேனன். ஆனால்
�ஷயம் என்ைனப் பற்�யதாக இ�ந்த�. 

"�ம்பேகாணம் காேல�ல் த�ழ்ப் பண்�தரான
உத்தமதான�ரம் சா�நாைத யரவரக்ள் தன� காலம்
��வ�ம் சங்கத்� �ல்களின் ஆராய்ச�்�ைனேய
ெசய்� அ� �ராதன அரிய ெபௗத்த சமய �ரபல
�ரந்தங்களான �ந்தாமணி, �லப்ப�காரம்,
மணிேமகைலயா� யச�்ட�்த் த�ழ்நா� ��வ�ம்
பரவச ் ெசய்� அவர ் பைடத்த �ரத்்� எத்தைகயரா�ம்
ெகாண்டாடத் தக்கேதயாம். ஐயரவரக்ள் காலெமல்லாம்
ெபௗத்த சமய �ல்களின் ைகெய�த்�ப் �ர�கைளத்
ேதச ேதசமாய், நா� நாடாய், ஊ�ராய், �ராமங்



�ராமமாய், �� ��யாய், �� �டாய்ச ் ெசன்�
சம்பா�ப்ப��ம், அகப்படட் �ல்கைளப்
பரிேசா�ப்ப��ம் அவற்�ற்� அ�ம்பத�ைர
எ��வ��ம், அவற்��ள்ள ெபௗத்த சமய
ஆசாரியரக்ளின் சரித்�ரங்கைளத் ெதரிந்�
ெகாள்வ��ம் அவரக்ள் மரப�வ��ம் அவெர�த்�க்
ெகாண்ட �யற்��ம், க�ந்த கால�ம், அைடந்த
வ�த்த�ம் அள� ப�வனவல்ல. 

ெபௗத்த சமய ஆராய்ச�்�ேலேய எந்நா�ம் அவர்
மனம் நா�க்ெகாண்��க்�ம். அவர,் இ�க்�ம் ேபா�ம்,
நடக்�ம் ேபா�ம், சந்�யாவந்தனம் �ரி�ம் ேபா�ம், �வ
�ைஜ ெசய்�ம்ேபா�ம், �ங்�ம் ேபா�ம், ெபௗத்த சமய
�ந்தைனேய யன்� ேவ� �ைடயா�. இங்ஙன
�ைலேயல் இத்தைகய அரிய �ரந்தங்கைள
ெவளிப்ப�த்தல் ��யா�. இவ்�ண்ைம அவரச�்டட்
�ல்களின் �க�ைரகளிற் காணலாம். �த்தர,் �ராமணர்
ெகாள்ைகக்� �ேராதஞ் ெசய்தாரில்ைல ெயனப் பல
ஐேராப்�யரக்ளின் அ�ப்�ராயங்கைள
எ�த்ெத����க்�றார.் �த்தர,் ஈசன் உண்ெடன்றாவ�
ஆன்மாக்கள் உண்ெடன்றாவ� �ளங்கக் �றாைம
�னாேலேய ��ஞானசம்பந்த�ரத்்� ஸ்வா�கள்
�த�ேயார ் ம�த்�ைரத் தாேரயன்� ேவ�
காரண�ல்ைலெயன்� காட�்��க்�ன்றார.் 

ெபௗத்த ��ன் கைடப் பக்கத்�ேல �ல
ேதவாரங்கைள�ம் அச�்டட்னர.் ஜன்மாந்தர
�ண்யத்�னாேலேய இவ்வாராய்ச�் ஐயரவரக்ட�்ச்
�த்�த்��க்�ம் ேபா�ம். என்ைன ! உ�ர்
உடம்�னீங்�ங் காலத்� அதனால் யாெதான்�
பா�க்கப்படட்� அஃ� அ�வாய்த் ேதான்�ெமன்ப�
எந்�ல்க�க்�ம் ஒத்த �ணிபாக�ன், இவ்�ண்ைம ,
'மன்��ர ் தாங்�ங் க�த்ெதா� ஆவ�ற்��த்தனன்
என்� ��ய மணிேமகைல பாத்�ர மர� ��ய
காைத��ம் 358-ஆம் ��க்�ற�க்�ப் பரிேமலழகர்
எ��ய �ேசட �ைரயா�ம் காணலாம். ெபௗத்த சமய
�ல்கள் ஆராய்ச�் ெசய்பவர ்இவைரக் காட�்�ம் ேவ�



இக்காலத்�ல் அகப்ப�வ� அ�ைம. ஆத�ன் பல
ேதயங்களி��ள்ள ெபௗத்த சமயரக்ள் இவரப்ால் நன்�
பாராட�்த் தங்கள் சமயத்�க்ேகற்ற ஒ� ெப�ம் படட்ப்
ெபயர ் இவ�க்�ச ் �ட�் அன்� பாராட�்வாரக்ெளன
நம்��ன்றனம். அங்ஙனம் ெசய்யாேரல் அவரக்ள்
ெசய்ந்நன்� ெகான்றவேர யாவர.் ஐயரவரக்ளின்
�யற்��ன் பலனாக அ�த்த ஜன்மத்�ல் ஐயர ் �த்த
��வாக �ளங்��ம் �ளங்�வர.் அங்ஙனேம ெபௗத்த
சமய ேபா�நாதன் ஐயரவரக்ட�் அ�ள் �ரிவாெரன்ப�
நிசச்யம். 

என்பால் இவ்வள� ம�ப்�ைடய அவ்வன்ப�ைடய
கட�்ைரையக் கண்� நான் நைகத்ேதன். அவ�ைடய
ஸ்�� நிந்ைத எனக்� வ�த்தத்ைத உண்டாக்க �ல்ைல.
�ந்தாமணி �த�யவற்ைற�ம் ெபௗத்த �ல்களின்
வரிைச�ேல ேசரக்்�ம் இந்த ஆனந்த�க்�த் த�ழ்
�ல்களில் எவ்வள� அன்� உண்ெடன்பைத நானா
ெசால்ல ேவண்�ம்? 

என்�ைடய அன்பரக்ள் இைதக் கண்�
�ரித்தாரக்ள். 'ெபௗத்த சமயப் �ரபந்தப்
�ரவரத்்தனாசாரியர'் என்� எ�ரப்ாராமல் எனக்�க்
�ைடத்த அப்படட்த்ைத நான் ெபட�்�ல் ைவத்�ப்
ேபாற்� வந்ேதன். ெவளி��ம் சந்தரப்்பம் இப்ேபா�தான்
வாய்த்த�. �ன்ேன �ந்தாமணி ப�ப்�த்த காலத்�ல்
ஒ� ைஜனப் ெபண்மணி என்ைன, 'பவ்ய �வன்' என்�
அன்ேபா� அைழத்ததனால் நான் ைஜனனாக�ல்ைல.
இப்ேபா� இவர ்��ப்பாகப் �த்த சமய ��ெவன்றதால்
நான் ெபௗத்தனாக�ல்ைல. 

ேமேல ஐங்����, ப�ற்�ப் பத்�, அகநா��,
ெப�ங்கைத என்பவற்�ல் என் க�த்ைதச்
ெச�த்தலாேனன். 
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