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உ 
கணபதி துணை 

முகவுரை 

நல்லுரைக்கோவையின் நாலாம் பாகமாகிய இது 
முன் வெளியிடப்பெற்றவற்றைப் போலவே கட்டுரைகளும் 
சிறு வரலாறுகளும் அடங்கிய தொகுதியாகும். வசன 
நடையிலுள்ள புத்தகங்களைப் படிப்பதில் தமிழ் நாட்டா 

ருக்குள்ள விருப்பத்தை அறிந்து இவற்றை வெளியிட 

லானேன். அவ்வப்போது பல அன்பர்கள் இவ்வெளியீடு 
களைப் பாராட்டிக் கூறும் வார்த்தைகளும் எழுதி வரும் 

கடிதங்களும் எனக்கு ஊக்கத்தை விளைவிக்கின்றன. 

இத்தொகுதியிலுள்ள 80 விஷயங்களில் பண்டைத் 
தமிழரென்பது மன்னார்குடிக் கெளமார குருகுலத்தில் 
செய்த பிரசங்கம்; யானையின் கண்ணீரென்பது அய்மென் 

ஷண்முகானந்த சங்கத்தார் வெளியிட்ட திங்கள் மலரிலும், 

சிவசிதம்பரமென்பது ஒரு பாட்புத்தகத்திலும், அபூர்வ 
துண்டனையென்பது தாருல் இஸ்லாம் ஆண்டு மலரிலும், 

வித்துவான் தியாகராச செட்டியாரென்பது கரந்தைக் 
கட்டுரையிலும், பொறாமைத்தீ யென்பது சுதேசமித்திரன் 
1938-ஆம் வருஷம் விஜயதசமி மலரிலும், கும்மாய 

மென்பது ஆனந்த விகடன் (1988) இபாவளி மலரிலும், 
திருடனைப் பிடித்த விநோதமென்பது தினமணி (1937) 

வருஷ மலரிலும் வெளிவந்தவை; ஏனைய கலைமகளில் 
வெளியானவை. 

வழக்கம்போலவே தமிழ்நாட்டார் இவ்வெளியீட்டை 
ஆதரித்து உதவுவார்களென்று நம்புகிறேன். 

*தியாகராஐ விலாஸம்” 
திருவேட்டீசுவரன் பேட்டை Qa werd 

24—4— 1989 வே. சாமிநாதையர்,
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ல் 

கணபதி துணை 

நல்லுரைக்கோவை 
நான்காம் பாகம் 

1. மந்திரியின் தந்திரம் 

பழைய காலத்தில் தமிழ் நாட்டிலே சிறந்த நிலையில் 

இருந்த ஜமீன்களுள் சொக்கம்பட்டி, என்பது ஓன்று, 
வடகரையாதிக்கமென்றும் அந்த ஜமீன் வழங்கப்படும். 

அங்கே இருந்த ஐஜமீன்தார்களுள் சின்னணைஞ்சாத் 
தேவர் என்பவர் புலவர் பாடும் புகமுடையவராக வாழ்ந் 
குனர். அவர் திருக்குற்றாலம், பாபநாசம், இருமலை 

முகுலிய தலங்களில் பலவசையான  நிவந்தங்களை 

அமைத்தனர்; தண்டமிழ் வாணர்களை மிக்க அன்புடன் 
ஆகுரித்து வந்து பெரும்புகழ் பெற்றார். மேலகரம் 
திரிகூடராசப்பக் கவிராயர், செங்கோட்டைக் கவிராச 

பண்டாரம், இருஷ்ணாபுரம் கவிராயர் நூதலியவர்கள் 
அவருடைய ஆதரவு பெற்றவர்கள். அக்காலத்தில் 
அவருடைய ஆட்சியை எல்லோரும் போற்றினார். ஒரு 
பெரிய அரசாங்கத்துக்கு உதாரணமாகச் சொல்லக்கூடிய 
நிலையில் அனளருடைய சமஸ்தானம் விளங்கியது. 
அவ்வளவுக்கும் காரணம் அந்து ஐமீன்தாருடைய 

ஸ்தானாதிபதியாக இருந்த பொன்னம்பலம்பிள்ளை 
யென்சலரது அறிவாற்றலே யாகும். 

பொன்னம்பலம் பிள்ளை இறந்த தமிழ்ப்பூலமை 

வாய்ந்தவர்; வாசுதேவநல்லூர்ப் புராணத்தையும் வேறு 
பல  தனிப்பாடல்களையும் இயற்றியுள்ளனர். அவர் 

வாசுதேவநல்லூரிற் பிறந்த வேளாளகுல திலகர். 

பேராற்றலும் அரசியலை ஒழுங்குபெற நடத்தும் 
தல்.
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மதியூகமும் அவர்பாற் பொருந்தியிருந்தன. அவருடைய 
நல்லறிவும் ஆட்சிமுறையும் குடிகளுக்கும் சமஸ்தானாதி 
பதிக்கும், ஒருங்கே இன்பத்தையும் நன்மையையும் 
உண்டாக்கின, 

பொன்னம்பலம் பிள்ளையின் அறிவின் திறத்தில் 
ஈடுபட்ட சமஸ்தானாதிபதியாகிய அசின்னணைஞ்சாகத் 
தேவர் தம் அமைச்சராகிய அவர் யாது கூறினும் 
அதன்படியே நடந்துவந்தார். அமைச்சருடைய சாதுரிய 

மான மொழிகளும் தமிழ்ப் புலமையும் அரியல் 
யோசனைகளும் யாவரையும் வணங்கச் செய்தன. 
வேறு சமஸ்தானத் தலைவர்களெல்லாம், “இத்தசைய 
அமைச்சர் ஒருவர் நமக்கு இல்லையே!'* என ஏங்கினர். 

அக்காலத்தில் இருந்த இராமநாதபுரம் சேதுபதி 
மன்னார் பொன்னம்பலம் பிள்ளையை ஒரு சமயம் 
வருவித்து அவரது பெருமையை உணர்ந்து மிகவும் 
போற்றினார். அவரோடு பேசுவதில் சேதுபதிக்கு 

மிகுந்த ம௫ழ்ச்சி உண்டாயிற்று, அடிக்கடி அவருடைய 
பழக்கம் இருக்கலேண்டு மென்பது அவ்வரசரீ விருப்பம். 
ஆயினும் தம்முடைய ஐமீன் தாரிடத்தில் அன்பும் அந்தச் 
சமஸ்தான நிர்வாகத்தில் நோக்கமும் உடைய 
பொன்னம்பலம் பிள்ளை அங்ஙனம் இருப்பது சாத்திய 
மாகுமா? பலமுறை சேதுபதி விரும்பினால் ஒருமுறை 
சென்று சிலநாள் இருந்து வருவார். அப்பொழுது 

சேதுபதி மன்னர் அவரை இராமதாதபுரத்திலேயே 
இருத்திவிடுவதற்குரிய தந்திரங்கள் பல செய்தும் பலிக்க 
வில்லை. 

ஒருமுறை சேதுபதியரசரிடம் பொன்னம்பலம் பிள்ளை 
வந்திருந்தபோது அவர் தம் ஜமீன்தாருடைய றந்த 

குணங்களைப் பற்றியும் தம்பால் அவருக்குள்ள அன்பைப் 

பற்றியும் எடுத்துரைத்தனர்.
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“உங்களுடைய அபிப்பிராயம் இல்லாமல் ௪மஸ் 

தானத்தில் ஒரு காரியமும் நடைபெறாதாமே?'” என்று 

கேட்டார் சேதுபதி. 

“ஆம். ஆனால் அப்படி இருப்பது அதிகாரத்தினால் 

அன்று; அன்பினாலேதான். எங்கள் எஜமானுக்கு நான் 
செய்வதிற் குறையிராது என்ற நம்பிக்கையுண்டு. நாடும் 

குடிகளும் நன்மை அடைய வேண்டுமென்பதே அவர் 

களுடைய நோக்கம்; தாமே நேரில் அதிகாரம் செலுத்த 
வேண்டுமென்ற விருப்பம் அவர்களுக்கு இல்லை. 

யாருடைய அதிகாரமாக இருந்தால் என்ன? எல்லாம் 
அவர்களுடைய பெயராலேயே நடைபெறுகின்றன.” 

“அப்படியானால் உங்கள் ஐமின்தூரர் உங்கள் 
யோசனையைக் கேட்டுத்தான் எல்லாக் காரியங்களையும் 

செய்வாரோ?" 

“கூடியவரையில் அப்படித்தான் செய்வது வழக்கம். 
அவர்களிடம் நான் வெறும் சம்பளம் வாங்கும் மந்திரி 
யாக மட்டும் நடந்துகொள்ளவில்லை. அவர்கள் என்னை 
ஆருயிர் நண்பனாகவே கருதியிருக்கிறார்கள். ஒரு 
சமஸ்தானாதிபதி ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஒன்றுக்கும் 
பற்றாத என்னிடத்தில் இவ்வளவு அன்பு வைக்கும்போது 
எனது நன்மையைக் காட்டிலும் அவர்களுடைய நன்மை 

யையே சிறந்ததாக நினைப்பது என் கடமையல்லவா?” 

“உங்களுடைய சமஸ்தானாதிபதியை ஒருமுறை 

பார்க்கு விரும்புகிறேன்.” 

“நன்றாகப் பார்க்கலாம்; பரிவாரங்களுடன் 

சொக்கம்பட்டிக்கு விஜயம் செய்தால் மகாராஜாலை 

வரவேற்பதைக் காட்டிலும் சந்தோஷந்தரும் செயல் 

வேறொன்றும் இல்லை."
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“நான் அங்கே வருவதைக் காட்டிலும் உங்கள் 
சமஸ்கானாதிபதி இங்கே வந்தால் நலம் அல்லவா?” 

“அப்படியும் செய்யலாம். ஆனால் அதற்கு இது 
தக்க சமயமன்று. மகாராஜா, அவர்களுக்கு முறையாகத் 

இருமுகம் அனுப்பி மரியாதையோடு வருவிக்க வேண்டும். 
அப்படிச் செய்தாலும் நான் அங்கே சென்று அவர்களை 
வரச்சொன்னால்தான் அவர்கள் விஜயம் செய்வார்கள். 

என் விருப்பம் இல்லாமல் வரமாட்டார்கள்.'” 

"நீங்கள் அவரை வரும்படி, எழுதியனுப்பலாமே?" 

"அவ்வளவு உரிமையை நான் மேற்கொள்ளலாமா? 

எங்கள் தலைவர் கருணை மிகுதியினால் எனக்குச் லெ 
அதிகாரங்களைக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவற்றை 

நான் தவறாகச் செலுத்தலாமா? எனக்கு இணங்கி 

அவர்கள் நடந்தாலும் அவர்களோ ஒரு சமஸ்தானாதிபதி; 
நான் ஓரீ ஊழியன். நான் என்னுடைய வரம்பு கடந்து 
நடக்கக்கூடாது. இங்கே வரும்படி நான் எழுதுவது 

முறையன்று.” 

“அப்படியானால், நானே ஒரு கடிதம் அனுப்பி 
வருவிக்கிறேன்.”” 

“மகாராஜாவின் திருமுகத்தைக் கண்டவுடன் 
அவர்கள் புறப்படமாட்டார்கள். இவ்விஷயமாக என் 

அபிப்பிராயத்தை அறிந்துகொண்டுதான் வருவார்கள்." 

"உங்களுக்குத் தெரியாமலே நான் அவரை இங்கே 

வருவித்துவிடுகிறேன்" என்றார் சேதுபதி மன்னர். 

இருவருக்கும் அப்போது வாக்குவாதம் நடைபெற்றது. 
சேதுபதியோ சொக்கம்பட்டி ஜமீன்தாரை வருவித்து 
விடுவதாக வீரம் பேசினார். அது முடியாதென்று 
பொன்னம்பலம் பிள்ளை கூறினார்.
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மறுநாள் சேதுபதி வேந்தர் பொன்னம்பலம்பிள்ளை 
அறியாதபடி அவர் எழுதியதுபோல ஒரு கடிதம் எழுதி 

ஆள் மூலம் சொக்கம்பட்டி, ஐமீன் தாருக்கு அனுப்பினார். 
“உடனே புறப்பட்டு இவ்விடத்திற்கு விஜயம் செய்ய 
வேண்டும்” என்று பொன்னம்பலம் பிள்ளை எழுதின.தாக 

அக்கடிதம் அமைந்திருந்தது. 
அதுகண்ட சின்னணைஞ்சாத் தேவர் அதுவரை 

சேதுபதியிடம் சென்று வராமையால் இறிது மயங்கினார். 
அக்காலத்தில் சேதுபதியைப்போன்ற கெளரவம் 
சின்னணைஞ்சாத் தேவருக்கும் இருந்தது. “இங்ஙனம் நம் 
அமைச்சா் எழுதுவதற்குக் காரணம் தெரியவில்லை. 
ஆயினும் அவர் நமது நன்மையைக் கருதியே ஒவ்வொரு 
காரியத்தையும் செய்வார். இப்படி. அவர் முன்பு செய்தது 
இல்லை. எதற்கும் நாம் அங்கே அதிக ஆடம்பரமின்றிச் 
சென்று வருவோம்” என்றெண்ணிச் சில வேலைக்காரர்களை 

மட்டும் அழைத்துக்கொண்டு புறப்பட்டார். 

சொக்கம்பட்டியிலிருந்து ஜமீன்தாருடைய பல்லக்கு 

வருமென்றும், உடனே தமக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் 

என்றும், வந்தவருக்கு இடம் கொடுத்து உபசரிக்க வேண்டு 
மென்றும் சேதுபதி தம் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந் 
தார். அதிகாரிகளும் சன்னணைஞ்சாக் தேவரை 

எதிர்பார்த்திருந்தனர். தேவர் வந்து தமக்கென அமைத் 
இருந்த விடுதியில் தங்கினார். சேதுபதி வேத்தரைதக் தாமே 
சென்று பார்ப்பது தம் கெளரவத்திற்குக் குறைவாதலாலும் 

காம் தம் அமைச்சருடைய விருப்பத்தின்படி வந்திருப்ப 

தூாரலும் அனர் அங்கேயே தங்கித் தம் அமைசீசரது வரவை 

எதிர்பார்த்திருந்தார். 

அவர் வந்திருப்பது பொன்னம்பலம் பிள்ளைக்குத் 
தெரியாது. பிள்ளையை வியப்படையுமாறு செய்ய 
வேண்டுமென்று கருதிய சேதுபதி அவரையும் அழைத்துக்
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கொண்டு சன்னணைஞ்சாத் தேவர் தங்கியிருந்த விடுதிக்கு 

வந்தார். நெடுந்தூரதீதில் வரும்போதே தம்முடைய 

கதுலைவரைக் கண்டுகொண்ட. பொன்னம்பலம் பிள்ளை 

ஏதோ சூது நடந்திருக்குமென்று தெரிந்துகொண்டார். 

உள்ளே புகுந்து சன்னணைஞ்சாத் தேவரருகிற் செல்லும் 
போது அலர் திடுக்கிட்டுப் போவாரென்று சேதுபதி 

நினைத்தார். அவரோ அங்கே சென்றவுடன், "எனடா 

சன்னணைஞ்சாத் தேவா! ஸமுகத்தில் செளக்கியமா?" 

என்று கேட்டார். ஸமுகம் என்பது ஸமஸ் தானாதிபதியைக் 

குறிப்பது. தாமே “ஸமுகமாக' இருக்கையில் தம்மை 
இப்படி, ஒருமையில் அழைத்துக் கேட்பதுபற்றி ஜமீன்தார் 

கோபம் அடையவில்லை. தாம் முன்னரே சந்தேகித்தபடி 

ஏதோ சூழ்ச்சியினால் சேதுபதி தம்மை வருவித்துள்ளா 
ரென்றும், தம் அமைச்சர் தக்க காரணங்கொண்டே 

அப்படிச் சொன்னாரென்றும் அவர் ஒரு நொடியில் 
ஊளஇத்துக் கொண்டார். 

“எஜ.மான்! ஸமுகத்தில் ஸெளக்கியமே. உங்களைப் 

பிரிந்திருப்பதுதான் கஷ்டமாக இருக்கிறதாம்” என்று 

பணிவுடன் அவரி விடையளித்தார். 

“அப்படியா! விரைவிலே புறப்படவேண்டியதுதான்“ 

என்று சொல்லிவிட்டுப். பொன்னம்பலம் பிள்ளை மேலே 
நடந்தார். 

சேதுபதி மன்னருக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை. அவர் 

அதற்கு முன் சன்னணைஞ்சாத் தேவரைப் பார்த்தவ 
ரல்லர்; ஆதலின் அங்கே வந்தவ$ர ஜமீன்தார் என்று 
அறிந்துகொள்ள முடியவில்லை. “இலர் ஜமீன் தாராக 

இருந்தால், நமது முன்னிலையில் இந்த அமைச்சர் 
இப்படிப் பேசுவாரா? இவர் சமஸ் தானத்தைச் சேர்ந்த 

அதிகாரியாக இருக்கலாம். அமைச்சரை எமாற்ற எண்ணிய 
நாமே ஏமாந்து போனோர். ஜமீன்தார் இவரைக்
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காட்டிலும் அறிலாளியென்று தெரிகிறது. தாம் வராமல் 

sh பெயருள்ள ஓர் அதிகாரியை அனுப்பிவிட்டார். 

இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு சிறந் தவராகிய பொன் னம்பலம் 

பிள்ளைக்கு அவரிடத்தில் அன்பு இருப்பதற்கு நியாயம் 

இல்லையே” என்று எண்ணினார். இருவரும் 

அரண்மனைக்கு மீண்டார்கள். 

பொன்னம்பலம் பிள்ளை தனியே வந்து தம் 

ஸமஸ்தாரனாதிபதியைக் கண்டு பொய்க் கடிதம் வந்ததும் 

பிறவும் தெரிந்துகொண்டார்; “நான் செய்த அபசாரத்தை 

மன்னிக்கவேண்டும். ஸ.முகத்தின் கெளரவத்திற்கு 

இங்கெல்லாம் இவ்வளவு சுலபமாக வருதல் ஏற்றதன்று, 

அதனால், நான் இந்தத் தந்திரம் செய்தேன். ஸமுகத்திற்கு 
அகெளரலவம் ஏற்பட்டாலும் நம் இருவருக்குமட்டுந் தானே 

அது தெரியும்? உரிமைபற்றியும். வேறு வழியிள்லாமை 

யாலும் இவ்வாறு செய்தேன். கஷமித்தருளவேண்டும்'” 

என்று வேண்டினார்; தம் அருமைத் தலைவரை அவ்வாறு 

பேச நேர்ந்ததே யென்பதை நினைந்து நிளைந்து 

உருகினார். 

இன்னணைஞ்சாத் தேவ$3ரா சிறிதும் மனம் வருந்தா 

மல், “நீர் நம்முடைய மானத்தைக் காப்பாற்றினீர். நாம் 

தெரியாமல் செப்த பிழையை உமது சாதுரியத்தால் மாற்றி 

விட்டீர், நீர் உள்ள வரையில் நமக்கு என்ன குறை!” என்று 

கூறித் தம் அமைச்சரைத் தேற்றினார். 

அப்பால் பொன்னம்பலம் பிள்ளை சேதுபதியிடம் தம் 

அரசர் தம்மை வரும்படியாகச் சொல்லி யனுப்பி 

யுள்ளாரென்று கூறி விடைபெற்றுக் கொண்டு சமஸ்தான 

அதிகாரியாக நடித்த சன்னணைஞ்சாத் தேவருடன் 

செரக்கம்பட்டி போய்ச் சேர்ந்தார்.
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[குறிப்பு : இவ்வரலாற்றை என்னிடம் திருவாவடுதுறை 
யாதீன வித்துவானும் இப்பொழுது அவ்வாதீனத்தைச் 
சார்ந்த மதுரைக் கட்டளை விசாரணைத் தலைவராக 
இருப்பவருமாகிய ஸ்ரீமத், சங்கரலிங்கத் தம்ரொனவுர்கள் 
தெரிவித்தார்கள்.] 

2. தாசில் அனந்தராம ஐயர் 

ஏறக்குறைய ஐம்பது வருஷங்களுக்கு மூன்பு 
கும்பகோணம், சீகாழி, நன்னிலம் முதலிப தாலாகாக் 

களில் தாசில் உத்தியோகத்தில் அனந்தராம ஐயரென்ற 
ஒரு பெரியவர் இருந்தார். அவர் பிராமணர்களுள் 
மழநாட்டுப் பிரகசரண வகுப்பிற் பிறந்தவர்; வைதிக 
ஒழுக்கமுடையவர்; சிவபக்திச் செல்வர்; நாள்தோறும் 

விடியற்காலையில் எழுந்து நீராடி நித்திய கர்மானுஷ்டா 
னங்களையும் பஞ்சாட்சர ஐம் முதலியவற்றையும் 

முடித்துவிட்டுச் எல பூஜை செய்வார்; ஸ்ரீ ருத்திரம் 

சொல்லி அபிஷேகமும், மகாகைலாஸ அஷ்டோத்திர 
மந்திரம் சொல்லிச் 8வார்ச்சனையும் தவறாமற் செய்வார். 

அவர் எப்பொழுதும் வைதிகக் கோலத்தோடே 
இருப்பார்; உத்தியோக நேரத்தில் மட்டும் சட்டையை 
அணிந்து கொள்வார். அவர் நெற்றியில் விபூதி 
எப்பொழுதும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும்; கழுத்தில் 
ரு.த்திராட்சவடம் விளங்கும். 

அனந்தராம ஐயருக்கு அக்காலத்தில் “மாஜிஸ் திரேட்” 
அதிகாரமும் இருந்தது. யாருக்கும் துன்பம் 
உண்டாகாதபடி அவர் உத்தியோகம் பார்த்து வந்தார். 
தம்மிடம் வரும் வழக்குகளில் சமாதானம் செய்யச் 
கூடியவற்றை மூயன்று சமாதானம் செய்விப்பார் 
இதனால் கட்?ிக்காரர்களுக்கு வீண் செலவுகள் நேராமற்
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போகும் மேலதிகாரிகளுக்கும் குடிகளுக்கும் திருப்தி 

யுண்டாகும்படி அலர் தம் உத்தியோகத்தை வகித்து 

வந்தார். 

கூரம் உத்தியோகம் பார்த்த இடங்களில் உள்ள 
ஆலயங்களையும் தர்ம ஸ்தாபனங்களையும் உரியவர் 
சுளைக்கொண்டு அவர் நன்றாக நடத்தி வரும்படி ஏற்பாடு 

செய்தார்; ஆலயங்களில் பூஜை மழதலியன ஒழுங்காகவும் 
சிறப்பாகவும் நடக்கும்வண்ணம் செய்தார். அவருடைய 

தெப்வபக்தியும், தூய ஒழுக்கமும் அவருடை ப உத்தியோக 
மதிப்பை அடிகப்படுத்தின. அவர்பால் உத்தியோகம் 
பார்ப்பவர்களும் அவரைப்போல இருக்கவேண்டுமென்று 

முயன்று வந்தார்கள். 

கும்பகோணத்தில் அவர் வேலை பார்த்தபோது 

முதலில் பக்தபுரி அக்கிரகாரத்தில் ஒரு வீட்டில் இருந்து 
வந்தார். அந்நகருக்கு வந்த இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குப் 
பின் அமாவாசை வந்தது. அன்று அவர் வழக்கம்போல் 

காவிரியாற்றுக்குச் சென்று காவிரியில் ஜலம் வற்றிப்போன 

காலமாதலால் களற்றில் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு ஆற்றின் 

நடுவிலிருந்த பந்தலில் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார். 
அமாவாசைத் தர்ப்பணத்துக்குமிய தர்ப்பைகள், கூர்ச்சம், 

பவித்திரம் முதலிய அடங்கிய இறு கட்டு ஒன்றும், 
மடிவஸ்இரங்களை வைத்துக் கொள்ளும் மடி௪ஞ்சியும், 
தர்த்தபாத்திரமும் அவரி பக்கத்தில் இருந்தன. 

அப்பொழுது பட்டா” கொடுக்கவேண்டிய கால 
மாதலின் வெளியூர்களிலிருந்து கணக்குப் பிள்ளைகள் 

பலர் வந்திருந்தனர். அவர்களுள் அந்தணரரகய ஒருவர் 

ஸ்நானம் செய்து தர்ப்பணம் பண்ணுவதற்காசக் 
காவிரிக்கு வந்தார்; ஸ்நானம் செய்தார். பின்பு தர்ப்பண 5 
செய்ய எண்ணி மந்திரம் சொல்வதற்கு யாரேனும்
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சாஸ்திரிகள் அகப்படுவாராவென்று பார்த்தார். அங்கி 
G55 வைதிகர்களுள் ஒவ்வொருவரும் ஓவ்வொரு 
வருக்குக் தர்ப்பணம் பண்ணி வைத்துக் கொண்டி 

ருந்தனர். 

சணக்குப்பிள்ளை ஜபம் பண்ணிக் கொண்டிருந்த 

காசில்தாரைப் பார்த்தார். . நூதனமாக வந்தவராதலின் 
அவர் தா௫ில்தாரென்பது கணக்குப்பிள்ளைக்குத் தெரி 

யாது. தோற்றத்தைக்கொண்டு அவரை ஒரு நல்ல 
வைதிகப் பிராமண ூரன்றே எண்ணினார். அவருக்கருகில் 

தர்ப்பை முதலி.பன வைத்திருப்பதைப் பார்த்தபோது 
அவர் வேறு எவ்விதம் எண்ணுவார்? 

தாசில்தாரிடம் கணக்குப்பிள்ளை சென்றார்; 
“சாஸ்திரிகளே! தர்ப்பணம் பண்ணி ஸவைக்கிறீரர?? 
என்று கேட்டார். அனந்தராம ஐயரோ சிறிதும் வேறு 
பாடின்றி அமைதியாக, “அஹா, பண்ணி வைக்கிறேன்” 
என்றார்... தாசில்தார் மந்திரங்களை நிறுத்குச் சொல்லக் 
கணக்குப்பிள்ளை தர்ப்பணம் செய்தார்? “சாஸ்திரிகளே! 

நீர் நன்றாகப் பண்ணி வைக்கிறீர். எல்லோரும் மனோ 

வேகத்தில் மந்திரத்தைச் சொல்லுவார்கள். நீர் நிதான 
மாகவும் ஸ்பஷ்டமாகவும் சொல்லுக நீர்” என்று கணக்குப் 

பிள்ளை பாராட்டிவிட்டு, எப்பொழுதும் கொடுக்கும் 

தரிணைக்கு இரட்டைப்படியாக இரண்டணாலைக் 
கொடுத்தார். சாஸ்திரிகளாக இருந்த தாசில்தார் அதை 
வாங்கிக் கொள்ளவில்லை; “நீங்களே வைத்துக் கொள் 
ஞங்கள்" என்று சொல்லிவிட்டார். “நம்முடைய தோற்றத் 
திலிருந்து ஏழையென்று தெரிந்து சாஸ்ரிரிகள் வேண்டா 
மென்றார் போலும்” என்று நினைத்தார் கணக்குப் 

பிள்ளை. 

தர்ப்பணம் முடிந்த பிறகு கணக்குப்பிள்ளை 
தாசில்தாரை நோக்கி, “இன்று அமாவாசையாதலால்
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கண்ட இடதீதில் சாப்பி_க்கூடாது. இந்தப் பக்கத்தில் 

யாராவது அன்னம் போடுவார்களா?”” என்று கேட்டார். 

சாஸ்திரிகளுக்குப் போஜனம் கடைக்கும் இடங்களெல் 

லாம் தெரிந்திருக்கு மென்பது சுணக்குப்பிள்ளையின் 

எண்ணம். 

அனந்தராம ஐயர் பக்தபுறி அக்கிரகாரத்தில் இன்ன 

விடத்திலுள்ள வீட்டில் போடுலார்களென்று தம் 

வீட்டையேகுறிப்பிட்டார்;ஆனால் அது தம் வீடென்பதை 

வெளியிடவில்லை. 

கணக்குப்பிள்ளை அந்து வீட்டி ற்குச். சென்று 

இண்ணையில் இருந்தார். வேறு இலெரும் சாரப்பிடும் 

பொருட்டு அங்கே வந்து காத்திருந்தனர். தாசில்தார் 

தர்ப்பணம் முதலியவற்றை முடித்துக்கொண்டு மடி 

சஞ்சியுடன் தீர்த்தபாதீதிர.த்தை ஏநீதியவராகி வீட்டுக்கு 

வந்து பூஜை செய்தார். கணக்குப்பிள்ளை அவர் அந்த 

வீட்டிற் பூஜைசெய்யும் சாஸ்திரிகளென்று நிச்சயம் செய்து 

கொண்டார். அவ்வீட்டுத் தலைவர் யாரென்பதை அவர் 

தெரிந்து கொள்ளவில்லை; விசாரிக்கவுமில்லை. அவரு 

டைய ஞாபகம் முழுதும் விரைவிலே போஜனம் செய்து 

விட்டுக் கச்சேரிக்குப் போகவேண்டுமென்பதில் அழுந்தி 

யிருந்தது. 

பூஜையானவுடன் இலை போட்டுவிட்டு வேலைக் 

காரர்கள் திண்ணையிலிருந்தவர்களை யெல்லாம் போஜ 

னத்துக்கு அழைத்தார்கள். சணக்குப் பிள்ளையும் 

சென்றார். திறந்த வியஞ்சனங்களுடன் ஆகாரம் 

அளிக்கப்பட்டது. சாப்பிடும்போது தாசில்தார் அங்கே 

வந்து பந்தி விசாரணை செய்தார். யாவரும் மெளனமாக 

இருந்து போஜனம் செய்தனர்.கணக்குப்பிள்ளை இடையே 

Auger மொன்றை விரும்பினார், தாசில் தாரைப்
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பார்த்து, “ஓப் சாஸ்திரிகளே! இந்தப் பொரித்த கூட்டை 
இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டுவரச் சொல்லும்" என்றார். 
அவர் தமக்குப் பழக்கமானவரென்ற நினைவினால் Ag 
கம்பீரமாகவே பேசினார். “ஆஹா, அப்படியே” என்று 
தாசில்தார் உள்ளே சென்று அங்கனமே பரிமாறச் 
செய்தார். கணக்குப் பிள்ளைக்கு அருகில் அமர்ந்து 
சாப்பிட்டவர்கள் தாசில்தாரை அவர் 'சாஸ்திரிகளே' . 
என்று கூப்பிட்டதைக் கேட்டுத் இடுக்கட்டனர். தரசில் 
கார் உள்ளே சென்றபொழுது கணக்குப்பிள்ளையிடம் 
ஒருவர், “ஒய் பிராம்மணா, என்ன பைத்தியக்கார 
மனுஷ்பராயிருக்கிறீர்? தாசில்தாரலர்களைச் சாஸ்திரி 
களை யென்று கூப்பிடுகிறீரே? இல்லாத அதிகாரமெல்லாம் 
பண்ணுகிறீரே!" என்றார். 

கணக்குப்பிள்ளை பிரமித்துப் போனார்; அவருக்கு 
விஷயம் விளங்கிவிட்டது. தமக்குத் துர்ப்பணம் செய்து 
வைத்த சாஸ்இரியும், போஜனம் செய்துவைக்கும் அன்ன 
கானப் பிரபுவும், கச்சேரியில் பட்டாக் கொடுக்கப்போகும் 
தாரில்தாரும் ஒருவரே என்்பை த அப்போதுதான் 
உணர்ந்தார். அவருடைய மனம் குழம்பியது. உடம்பெல் 
லாம் வேர்த்தது. அந்த அருமையான சாப்பாட்டை ௬8 
யறிந்து உண்டு கொண்டிருந்த அவருடைய உள்ளத்தில் 
அச்சம் புகுந்துகொண்ட து. உணவில் ஞாபகமே இல்லாமல் 
தலை குனிந்துகொண்டே ஒருவகையாக அவர் சாப் 
பிட்டார். 

யாவரும் உண்டதும் தாம்பூலம் அளித்து நமஸ்காரம் 
செய்தபின்பே தாசில்தார் உண்பது வழக்கம், அப்படியே 
அவர் தாம்பூலம் கொடுத்தார். வந்தவர்கள். விடை 
பெற்றுக்கொண்டு சென்றனர். கணக்குப்பிள்ளையோ மேல் 
வஸ்திரத்தை இடையில கட் டிக் கொண்டு பரவசராய்த் 
தாசில்தார் காலிலே விழுந்து வணங்கினார்; அவருடைய
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கண்களில் நீர் ததும்பியது; “நான் பெரிய அபசாரம் 

செய்துவிட்டேன் க்மிக்கவேண்டும். தங்களைத் தெரிந்து 

கொள்ளாமல் இருந்தது பெரிய பிழை'” என்று இரக்கம் 

தோன்றக் கூறினார். 

“நீர் ஓன்றும் குற்றம் செய்யவில்லையே. தர்ப்பணம் 

செய்வதில் உமக்கிரூந்த சிரத்தையை நான் அறிந்து 

சந்தோஷமடைந்தேன். என்னை ஸவேதவித்துக்களுள் 

ஒருவனாக எண்ணியது எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கிய ந்தான். 

அப்படி உம்முடைய மனத்தில் படும்படி. நான் இருத்தது 

பெருமையாகத்தோற்றியதேயல்லாமல் சிறுமையாக எனக் 

குத் தோற்றவில்லை. உம்முடைய வைதிக சிரத்தையை 

நான் பாராட்டுகிறேன். இனி இந்த ஊருக்கு வந்தால் 

இங்கேயே ஆகாரம் செய்துகொள்ளலாம்'” என்று 

தூடில்தார். சொல்லிக் கணக்குப்பிள்ளைக்கு விடை 

கொடுத தனுப்பினார். 

தாசில் காருடைய குணங்களை நினைந்து கணக்குப் 

பிள்ளை உருகிக் கொண்டே சென்றார். 

அனந்தறாம ஐயர் அப்பால் சலகாலம் கும்பகோணத் 

தில் மேட்டுத் தெருவிலுள்ள ஒரு வீட்டில் குடியிருந்தார். 

அவர் குடியிருந்த வீட்டின் பக்கத்து வீட்டுக்கொல்லையில் 

ஒரு முருங்கைமரம் இருந்தது. அது தாசில்தாருடைய 
வீட்டுப் பக்கம் சாய்ந்திருந்தது. தாசில்தாருடைய தாயர் 

அங்ஙனம் சாய்ந்திருந்த பக்கத்திலுள்ள கிளையிலிருந்து 

Go காய்களைப் பறித்துச் சமையல் செய்தனர். அதனை 

யறிந்த அயல்விட்டுக்காரர் அனந்தராம ஐயருடைய நடு 

நிலையைப் பரிசோதிக்க எண்ணி அதைக் கு றிதீது ஒரு 

பிராது எழுதி அனுப்பினார். 

தம் தாயார் இங்கனம் செய்தது அனந்தராம 

ஐயருக்குத் தெரியாது. ஆ.தலின் அந்தப் பிராதைக் கண்ட
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வுடன் அவர் திடுக்கிட்டார். உடனே விசாரித்து அந்தக் 
குற்றத்திற்காகக் கால் ரூபாய் அபராதம் போட்டு உடனே 
தம் கையிலிருந்த செலுத்திவிட்டார். 

பிராது செய்தவர் இவர் இங்ஙனம் செய்தது குறித்து 
மிகவும் வருந்தினார். அனந்தராம ஐயர் நியாயம் வழங்கும் 

சிறப்பு இந்நிகழ்ச்சியால் எங்கும் பரவியது. 

3. ஈபண்டைத் தமிழர் 

முன்னுரை 

தமிழரென்பது தமிழ் என்னும் பகுதியடியாகப் 
பிறந்த பெயர்; தமிழ் என்பது ஒரு மொழியின் பெயர். 
அம்மொழி வழங்கும் நாடு தமிழ்நாடு. தமிழ் நாட்டில் 

வாழ்பவர்களைத் தமிழர் என்றல் பொருந்தும். தேசங்கள் 

மொழி வேற்றுமையாற் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன வென்று 

தெரிகிறது. 

“தமிழ்கூறும் நல்லுலகத்து” (தொல்காப்பியம், சிறப்பு); 

“இமிழ்கடல் வேலித் தமிழகம்” (பதிற்றுப்பத்து) 

பிறமொழி வழங்கும் நாடுகளைக் குறிப்பிடுகையில் 
அவற்றை, “மொழி வேறுபட்ட தேசம்” என்று வழங்கி 

வந்தனர்: 

“மொழிபெயர் தேஎத்தர்” (குறுந்தொகை) ; 

* தமிழ்கெழு மூவர் காக்கும் 

மொழிபெயர் தேஎத்த பன்மலை யிறத்தே” (அகநானூறு) 

      * மன்னார்குடி,கெளமார குருகுலத்தில் 1932-ஆம் ஜு ஏப்ரல் மீ செய்த 
பிரசங்கம்.
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பண்டைக் காலத்துத் தமிழர்கள் மக்கட் பிறவி 
எடுத்ததற்கு ஏற்ற இயல்புகளை உடையவராக இருந்தனர். 

மெய் வாய் முதலிய ஐம்பொறி யுணர்ச்சியோடு மன 

வுணர்ச்சியும் பெற்றவர்களை மக்சுளென்றும் மனவுணர்ச்சி 

யில்லாமல் ஐம்பொறி உணர்ச்சிகளை மட்டும் உடையவர் 
களை மாச்களென்றும் தமிழர் வழங்கி வந்தனர்: 

“மக்கள் தாமே ஆற்றி வுயிரே” (தொல்காப்பியம்) 

மன உணர்ச்யொவது இது செய்யத் தக்கது, இது செய்யத் 

தகாதது என்னும் பகுத்தறிவாகும்: 

தக்க வின்ன தகாதன வின்னவென் 

றொக்க வுன்னல ராயின் உயர்ந்துள 

மக்களும் விலங்கே”' 
(கம்பராமாயணம், வாலிவதைப்பஃலம்.) 

“மக்களும் மாக்களும் அறிவு விசேடத்தால் வேறுபட்டிருந் 
குரலும் உருவத்தால் மாக்கள் மக்களைப் போன்றே 

இருப்பர். இத்தகைய ஒப்பை யாம் எங்கும் கண்டதில்லை” 
என்று வியந்து திருவள்ளுவர், 

“மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன 

ஓப்பாரி யாங்கண்ட தில்”: 

என்று கூறிய அழகு மிகவும் போற்றத்தக்கது. |ஒப்பாரறி - 

ஒப்பு] கல்வியறிவில்லா மக்கள் விலங்காகவும் கருதப் 
பட்டனர்: 

“விலங்கொடு மக்க ளனையர் இலங்குநூல் 

கற்றாரோ டேனை யவர்” (குறள்) 

மக்களுக்கு உரிய இயல்புகளோடு பண்டைத் தமிழர் 

வாழ்ந்து வந்தனர். 

பண்டைத் தமிழர் வாழ்க்கை 

மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் இயற்றும் செயல்கள் 
பஷ அவற்றை ஒருவாறு உடலுக்கு அக்கந்தருவன,
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உள்ளத்திற்கு ஆக்கந்தருவன, உயிருக்கு ஆக்கந்தருவன 
என்று மூன்று பிரிவாகக் கொள்ளலாம். ் 

i, உடலாக்கம் 

உடலுக்கு ஆக்கந்தருவன உணவு, இருப்பிடம் 
முதலியன. இவற்றுள் தலை சிறந்தது உணவாகும். உடல் 
பல தொழில்களைச் செய்து வாழ்வதற்கு உணவு இன்றி 

யமையாதது. மருத்துவ நூல்களும் இக்கருத்தை 
வற்புறுத்திக் கூறும், அவ்வுணவு உழவினாற் பெறப்படுவது: 

உழவுத் தொழிலில் தமிழர் மேம்பட்டிருந்தனர். உழவிற் 
கூரிய ஏர், மேழி, கொழு, கலப்பை, பல்லி முதலிய கருவி 
களின் பெயர்களும், உழவைப் பற்றிய செய்திகளும் தமிழ் 
நூல்களிற் சொல்லப் பட்டுள்ளன. திருக்குறளில் உழவைப் 
பற்றிய அதிகாரம் ஓன்று உள்ளது. அதில் உழவின் 

சிறப்பும் அதற்குரிய முறைகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. 
உழவையும் உழவரையும் சிறப்பித்து ஏரெழுபது” என்னும் 
நூலொன்றைக் கம்பர் இயற்றியுள்ளார். எல்லாவகைத் 
தொழில்களும் உலகில் நடைபெறுதற்கு ஆதாரம் உழவே 
என்பதைப் பண்டைத் தமிழர் நன்கு அறிந்திருந்தனர். 

இது 
"சுழன்றுமேோர்ப் பின்ன துலகம் அதனால் 
உழந்தும் உழவே தலை” (குறள்) 

என்பதனால் அறியப்படும். 

உழுதலைச் செய்யும் வேளாளர்கள் மிக்க மதிப்போடு 
பாராட்டப்பட்டனர். அவர்களுள் உழுதுண்பார் உழுவித் 
தண்பாரென்று இருவகையினர் உண்டு. அரசர்கள் கும் 

கீழுள்ள குடிகளைப் பாதுகாக்கும் முறை.பில் வேளாளர் 
களைப் பாதுகாத்தல் மூதன்மையானதென்று எண்ணினர். 

“பகடுபுறந் தருநர் பார Curis’ (புறகானூறு, 35) 

“குடிபுறந் தருநர் பார மோம்பி”” (பதிற்றுப்பத்து, 13) 
என்பவற்றில் இக்கருத்து அமைத்திருத்தல் கண்க.
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கும்பால் வந்தவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை உதவிப் 

பாதுகாத்தலும் அரசனுக்கு உரிய திறையைச் செலுத்தி 
அதனால் அவனது காரியங்களை நடப்பித்தலுமாகிய 

செயல்களால் அவ்வேளாளர், 

“இரப்போர் சுற்றமும் புரப்போர் கொற்றமும் 

உழவிடை விளைப்போர்'” (சிலப்பதிகாரம்) 

என்று அிறப்பிக்கப்பட்டனர்.  அரசர்களது போர்க் 

களத்தைப் பாடிய பொருநர் முதலியோர் உழவர்களது 
ஏர்க்களத்தையும் பாடிவந்தனர். நிலங்களுக்கு உரியவர் 

களாதலின் அவர்கள், “காணியாளர்” என்று வழங்கப் 

பட்டனர். சோழ நாட்டிலிருந்த வேளாளர்கள் வேள், 

அரசு என்னும் பட்டங்களைப் பெற்றனர். அந்நாட்டு 

வேளாளர் அறுபத்து நான்கு கோத்திரத்தினர்; ௬ஈ௩யினா 

ரென்னும் பட்டப் பெயருடையவர். பாண்டி நாட்டு 

வேளாளர் காவிதி என்னும் பட்டம் பெற்றார்கள். 

சோழன் கரிகாலன் தொண்டை. நாட்டில் வேளாளராகிய 

நாற்பத்தெண்ணாயிரம் நற்குடிகளை நிறுவினான் 

என்றும், அவர்கள் மூதற்குடிகளாதலின் முகன்மை 

யாரென வழங்கப் பட்டனரென்றும், அவரிகளே 

முதலியாரென்றும் ஒரு செய்தி வழங்கிவருகிறது. 

வேளாளர் அரசர்களுக்கு அமைச்சராகவும் இருந் 

தனர். அரசர்களுக்கு அவர்கள் கும் பெண்களை மணம் 

செய்துகொடுத்தும் வந்தனர். கரிகாலனுடைய தந்ைத 

யாகிய இளஞ்சேட்சென்னி நாங்கூர் வேளினுடைய 

மகளை மணந்துகொண்டான். 

இவற்றால் பண்டைத் தமிழ்மக்கள் உழவனிடத்துக் 

காட்டி வந்த ஊக்கமும் வேளாளர் பெற்ற சிறப்பும் 

தெரியவரும். 
* இது *நாயனார்” என்பதன் திரிபு என்பர். 

B.iv—2
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(1. உள்ளத்து ஆக்கம் 

உள்ளம் அறிவுடையதாதல் வேண்டும். அவ்வறிவே 
மனிதரை மக்களாகசி செப்வது. அது கல்வியினாற் 

பெறப்படுவது. 

“தொட்டனைத் தூறு மணற்கேணி மாந்தர்க்குக் 

கற்றனைத் தூறு மறிவு” (குறள்), 
“தாம்கற்ற, நூலளவே யாகுமாம் நுண்ணறிவு” 

(ஓளவையார்) 

என்பவற்றால் கல்விக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 
விளங்கும். பண்டைதீ தமிழார்களது கல்வி நிலையைப் 

பற்றிக் கூறுவதே அவர்கள் உள்ள நலத்தைப்பற்றி கூறுவ 
தாகும். 

அக்காலத்து மக்களிற் பெரும்பாலோர் கல்வியறி 
வுடையவர்களாக இருந்தனர். தன் மசனுக்குக் கல்வி 
கற்பிப்பது தந்தையின் முதற்கடமையாக இருந்தது. 
அதனால்தான் இன்னார் இன்னார் மாணாக்கராதற் 
குரியோபென்பதைக் கூறப்புகும் இலக்கணச் சூத்திர 
மொன்று, 

“தன்மகன்?]ஆசான் மகனே மன் மசன்”” 

எனத் தன் மகனை முதலிற் கூறுகின்றது. 

“சான்றோ னாக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே” 

(புறநானூறு) 
"தந்ைத மகற்காற்று நன்றி அவையத்து -: 
முந்தி இருப்பச் செயல்” (குறள் ) 

என்பவற்றால் தந்தையினது கடமை இன்னதென்று 
அறிந்துகொள்ளலாம். தம் மக்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்கும் 
கடமையைச் செய்ய இயலாத இலர் அவர்களைத் தக்க 
ஆடரியர்பால் ஒப்பித்தனர். எங்ஙனமாயினும் மக்களது 
கல்வியைப் பற்றிய நாட்டம் தந்தைமாருக்கு இருந்து 
வந்தது. ஆகையினாலேதான்,
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“தந் தையொடு கல்விபோம்” 

என்று புலவர் ஒருவர் பாடியுள்ளார். 

கல்வியைப் பற்றிய நினைவு தமிழ்மக்களுக்கு 

அதிகமாக இருந்தது. நூற்பாயிரங்களில் ஆரியர் 
மாணவர் முதலியோருடைய இயல்புகளும், பாடஞ் 

சொல்லும் முறை, பாடம் கேட்கும் முறை என்பனவும் 
வரையறையாகக்  கூறப்பட்டிருத்தலை ஆராய்ந்தால் 

அக்காலத்துக் கல்விநிலையின் அமைப்பு நன்கு விளங்கும். 

கல்வியிலேயே பறறுடையவராகி ஊக்கத்தோடு மாணளனர் 
கள் கற்றுவந்தனர். ஏழைகள் செல்வலர்களிடம் பொருள் 

பெறும்போது பணிந்தொழுடிப் பெறுதல்போலக் கல்வி 
கற்றல் வேண்டும் என்று திருவள்ளுவர் விதிக்கின் றார். 

“உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார் 

கடையரே கல்லாதவர்”. (குறள்) 

ஆ௫ிரியருடைய மனமுவப்ப ஒழுகியும் அவருக்கு ஒரு 

துன்பம் வரின் உதவி செய்தும் பொருள் உபகாரம் 

செய்தும் அவருக்கு அட ங்கி நிற்றலில் வெறுப்படையாமல் 

கற்றல் வேண்டுமென்று புறகானூறு கூறுகிறது. 

“உற்றுழி யுதவியு முறுபொருள் கொடுத்தும் 

பிற்றைநிலை முனியாது கற்றல் நன்றே”? 

கல்வி கற்றற்குரிய கல்விச் சரலைகள் anism 

இருந்தன; 
“கணக்காய ரில்லாத ஊரும்... 

நன்மை பயத்த லில” (திரிகடுகம்ந 

கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் *கணக்காயர்' என்று 

கூறப்படுவர். கணக்கு என்பதற்கு நூல் என்பது பொருள். 

பற புலவர்கள் கணக்காயர்களாக இருந்தனர். நக்கீரார் 

தந்தையராகய மதுரைக் கணக்காயளாரும், கணக்காயன் 

தத்தனார் என்னும் புலவரும் கணக்காயர்களே,.
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கல்விமுறை இறப்பாக இருந்ததற்குக் காரணம் 
கேட்ட பாடங்களைச் இந்இத்துத் தெளிந்து வந்தமையே. 

டட நெஞ்சுகள னாகக் ; 

கேட்டவை கேட்டவை விடாதுளத் தமைத்து.”” 

செய்யுட்களை மனப்பாடஞ் செய்யும் வழக்கமானது 
கொன்றுதொட்டு வந்தது. இப் பயிற்சி உண்டாவதற் 

காகவே நூற் செய்யுட்களில் அகராதி முறையும் அந்தாதி 
என்னும் - முறையும் அமைக்கப் பெற்றனவென்று சில 
பெரியோர் கூறுவர். பழைய காலத்து மாணவர்களும் 

கற்றோர்களும் தங்களுக்குத் தெரிந்த பாடல்கள் 

மறவாமல் இருப்பதற்காக, வழி நடக்கும் பொழுதும் 

வேறு ஏதாவது செய்யும்பொழுதும் ஒருவர் ஒரு பாடலைக் 
கூற, அதன் ஈற்றடியிலுள்ள ஈற்றுச்சரை முதலாக உடைய 

வேறு ஏதாவது ஒரு செய்யுளைச் சொல்லிப் பழகுதல் 
வழக்கம். இத்தகைய கல்விமுறை அக்காலத்தில் 

இருந்தமையினாலேதான் அளவற்ற தமிழ்நூல்கள் 300 
ஆண்டுகளுக்குமுன் வரையில் இறலாமல் இருந்து வந்தன. 

இளமையிற் கல்விகற்கும் வழக்கம் மிகவும் இறந்தது. 

ஆதலின் இளமைப் பருவந் தொடங்கிப் பண்டைத் 
குமிழர் எப்பொழுதும் படித்து வந்தனர். 

“என்னொருவன், சாந்துணையுங் கல்லாதவாறு:* (குறள்) 

என்பதில் இறக்கும் வரையில் கற்கவேண்டுமென்று 
கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. மணஞ் செய்துகொண்ட 
பின்னரும் கல்வி கற்றற்பொருட்டுத் தக்க ஆரியர்களைத் 

தேடிக்கொண்டு மனைவியரைப் பிரிந்து பிற நாட்டுக்குச் 

செல்லும் வழக்கம் இருந்தது ஒரு நாயகன் தன் மனைவி 

வியைப் பிரியும் பிரிவு வகைகள் ஆறு. அவற்றுள் 
ஓதற்பிரிவு என்பது ஓன்று. மூன்று வருஷங்கள் அவ்வாறு 
பிரிந்திருக்கலாம் என்பது இலக்கணம்:
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“வேண்டிய கல்வி யாண்டுமூன் றிறவாது" 
.. (தொல்காப்பியம்) 

ஆகையால், கல்வியில் அவர்கள் எவ்வளவு கருத்துடை 

யவரீகளாக இருநீதார்கள் என்பதை அறியலாம். 

பூலவர்கள் தாங்கள் படித்துவிட்டோமென்று 
அமைந்திராமல் மேன்மேலும் நூல்களைப் படித்து 
ஆராய்ச்சி செய்துகொண்டே இருந்தார்கள். பல 
சிற்றாரர்களில் இருந்த புலவர்கள் ஒரூரிற் கூடி நூலாராய்சிசி 
செய்துவந்தனர். தத்தமக்கேன வெவ்வேறு தொழில் 
களை உடையவர்களாக அவர்கள் இருந்தாலும் 
நூலாராய்ந்து வந்தனர். உ றையூர் இளம்பொன் 
வாணிகளார், உறையூர் மருதீதுவன் தாமோதரனார், 

மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார், ம துரைக் 

கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார், கொல்லனழிச, 

மதுரைப் பெருங்கொல்லனார் முதலிய புலவர்களின் 

பெயர்கள் அவர்களுடைய தொழிலையும் உணர்த்து 

இன்றன. 

புலவர் கூடிய ௪பை சங்கம் எனப்படும். பண்டைக் 

காலத்தில் மதுரையிற் சங்கம் இருந்தது. அங்கே பல 

புலவர்கள் கூடி நூல்களை இயற்றியும் ஆராய்ந்தும் 

வந்தனர். யாரேனும் புதியதாக நால் செய்தால் அது 

சங்கப் புலவர்களின் முன்னிலையிலாயினும் அரசர் 

அவைக்களத்தில் அறிஞர் முன்பேனும் அரங்கேற்றப்பட்டு 

வந்தது. எந்த நாலும் அரங்கேற்றப்படாவிடத்து மதிப்புப் 
பெறுவதில்லை. இக்காலத்துக் கிடைக்கும் தமிழ் 

நூல்களுள் மிகப் பழையதாகிய தொல்காப்பியம் என்னும் 

இலக்கண நூல் நிலந்தருஇிருவிற் பாண்டியன் அவைக் 

களத்து அதங்கோட்டாசானென்னும் புலவர் முன்பு 

அரங்கேற்றட்பட்டதாகும்.
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மதுரையில் இருந்த சங்கங்களைப் போலவே பல 

இடங்களிற் சங்கங்கள் இருந்தன. தமிழின் உகைகளாகிய 

இயல் இசை நாடகம் என்னும் மூன்றற்கும் தனித்தனியே 

சங்கங்கள் இருந்தன. சேர நாட்டிலும் கொங்கு நாட்டிலும் 
பல சங்கங்கள் இருந்தன. ஓவ்வோர் அரசரிடத்தும் 

ஒவ்வொரு செல்வரிடத்தும் சல இல புலவர்கள் இருந்து 

வந்தனர். அவர்கள் எல்லோரும் நூல்களை ஆராய்ந்தும் 

பல புதிய நூல்களை இயற்றியும் வந்தனர். அரசர்களும் 

கல்லியறிவிற் சிறந்தவர்களாக இருந்தனர்; பண்டைப் 

புலவர்களுடைய வரிசையிற் பல அரசர்கள் காணப் 

படுகின்றனர். 

குமிழ் நாட்டிற் சல்வி பரவியதற்குப் பல காரணங்கள் 

இருந்தன. இெராமந்தோறும் கணக்காயர்கள் இருந்து 
பாடஞ் சொல்லி வந்தமை அவற்றுள் ஓன்று. அன்றியும் பல 

சிற்றூரர்களிற் புலவர்கள் இருந்தனர். பழம்புலவர்களுட் 
பலர் சிற்றூரர்களிற் பிறந்தவராகவே காணட்படுகின்றனர். 

கடியலார் உருத்திரங் கண்ணனார், நல்லார் நத்தத்தனார், 
மாங்குடி மருதனார், கோவூர்கிழார் முதலிய புலளார் 
களுடைய பெயர்களே அவர்கள் ற்றூரிற் பிறந்தமையை 
விளக்கும். அவர்கள் தத்தம் ஊளர்களிற் சிறந்த கல்வியைப் 
பரப்பி வந்தனர். அவர்கள் பல ஊர்களிற் சஞ்சாரம் 
செய்து வந்தபோதும் அவர்களாற் பல சளர்களிலுள்ளார் 
கல்விப் பயிற்சி பெற்றனர். 

"கற்றில னாயினும் கேட்க” (குறள்.) 

கல்வி பரவுதற்கு மற்றொரு சிறந்த வழி உண்டு. அது 
கேள்வி ஆகும். ஓவ்வொரு fay sen தயும் ஒவ்லோ 
ரதிகாரத்தில் அடக்கிக் கூறிய திருவள்ளுவர் கல்வியைப் 

பற்றி அவ்லாறு கூறுதல் இயலாதென எண்ணி, “கல்வி! என 
விதிமுகமாக ஓர் அதிகாரமும், கல்லாமை” என மறைமுக 
மாக ஒன்றும், கல்வியோடு தொடர்புடைய கேள்வி:
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என்னும் அதிகா.ம் ஒன்றும் கூறியிருக்கின்றனர். பல நாள் 

கற்ற நூல்களை ஆராய்ந்து அவற்றிலுள்ள சாரங்களை 

அறிதலைவிட அவ்வாறு ஆராய்ந்தோர்கள் சாரமாக 

எடுத்துக் கூறுவதைக் கேட்டல் சிறந்ததல்லவா? செவியில் 

இயல்பாகத் தொளையிருப்பினும் கேள்வி யென்பதனால் 

மேலும் தொளைக்கப்படாவிடின் அச்செவி செவிட்டுச் 

செவியென்றார் திருவள்ளுவர். 

“கேட்பினுங் கேளாத் தசையவே கேள்வியால் 

தோட்கப் படாத செவி,” 

குற்றமற்ற கேள்வியைக் சேளாதவர்கள் காதிலுள்ள 

தொளைகள் அம்புகளால் உண்டாக்கப்பட்ட தொளை 

களுக்கு ஓப்பாமென மற்றொருவர் கூறியுள்ளார்: 

“எய்கணை விழுத்தொளை யன்றே செவித்தொளை 

மையறு கேள்வி கேளா தோர்க்கே'' (இரும்பல் காஞ்சி) 

இத்தகைய கல்வி கேள்விகளில் மகளிரும் இறந்திருந் 

குனர். கல்விக்குரிய தெய்வமாக வணங்கப்படும் கலைமகள் 

பெண்ணாக இருக்க மகளிர்க்குக் கல்வியுரிமை இன்றென்று 

சிலர் கூறுதல் ஒரு வியப்பேயாகும். பண்டைக்கால இல் 

புலமை நிறைந்த மக்களுள் பெண்பாலார் பலர் காணப் 

uA net. ஒளவையார், வெண்ணிக் Gu கத்தியார், 

பெருங்கோப்பெண்டு, பாரிமகளிர், பொன்முடியார், 

காக்கைபாடினியார். நச்செள்ளையார் என்பவர்கள் 

அவர்களுட் சிலர். அவர்களுடைய செய்யுட்கள் பல 

எட்டுத் தொகை முதலிய நூல்களில் உள்ளன. 

குலைவனும் தலைவியும் அழகு மு தலியவற்றால் 

ஒத்திருத்தல் வேண்டுமென்பது இலக்கணம். அந்த ஓப்பின் 

வகையுள், “உணர்வு என்பது ஒன்று. அது கல்வியறிவே 

யாகும். பெண்டிர்க்குரிய இயல்புகளைக் கூறும் ஒரு 

சூத்திரத்தில்,
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“அறிவு மருமையும் பெண்பா லான”? 

என்று தொல்காப்பியர் கூறுதலால் பெண்பாலார் கல்வி 

யறிவிற் சறந்திருந்தனரென்பதை உணரலாம். சீவசு 
சிந்தாமணியில் விசயை யென்னும் அரசமா தேவியின் 
கல்விச் சிறப்பு, 

**வண்டுமொய்த் தரற்றும் பிண்டி, 

வாமனார் வடித்த நுண்ணால் 

உண்டுவைத் தனைய நீயும்'' (287) 

என்று போற்றப்படுகிறது. சிலப்பதிகாரத்திற் கூறப்படும் 
கவுந்தியடிகள் என்னும் ஆரியாங்களையின் மூதறிவும், 
மணிமேகலையிற் காணப்படும் மாதவி, சுதமதி, மணி 

- மேகலை என்பவர்களின் இயல்புகளும் மகளிரின் கல்விச் 

சிறப்பிற்குரிய உதாரணங்களாகும். அன்றியும் பெளத்த 
சமண சமயலாத நூல்கள் பல மகளிரே வாதமிட்டன 
ரென்று கூறுகின் றன. நீலகேசி முதலிய நூல்களால் இதனை 
அறியலாகும். பெளத்தர்களில் ஸ்இரீகளின் சங்கங்களும் 
உண்டு. 

111. உயிராக்கம் 

உயிர்க்கு உறுதி பயப்பனலற்றை அறம், பொருள், 
இன்பம், வீடு என நான்கு வகையாகப் பெரியோர்கள் 
பிரித்தனர். 

அறம் 
அறம் பலவேறு வகைப்படினும் ஈதலையே தலைமை 

புடையதாகக் கொண்டனர் பெரியோர்; 

“ஈத லறம்” (ஓளவையார்) 
இந்த ஈசையானது பண்டைத் தமிழர்பால் மிகவும் 
சிறந்திருந்த ஓர் இயல்பாகும். பிறர்க்கு ஈதலே வாழ்வின் 
பயன் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருந்தனர்; பொறாமை 
ஆசை, கோபம், இன்னாச்சொல் மூதலியன இன்றி இனிய 

மூகத்தோடு]ஈந்து/வந்தனர்.
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அக்காலத்து அரசர்களெல்லாம் ஈகையிற் சிறந்திருநீ 
தார்கள். பெருமிதம் அல்லது வீரத்திற்குரிய காரணஙி 

களுள் கொடையும் ஒன்று. மூவகை முரசுகளுள் கொடைச் 

குரிய முரசு ஒன்று. கொடுத்துப் புகழ்பெற்ற பெருவள்ளல் 

களின் வரலாறுகள் பல பண்டைத் தமிழ் நூல்களில் விரிந்து 

கடக்கின்றன. அவர்களுடைய ஈகையே உலகை நிலை 

நிறுத்திப் புறமையையும் நூல்களையும் அழியாது காத்த 

தென்பது மிகையாகாது. ஒரு மனிதனுக்கு உளவாகுந் 

துன்பத்துள் இறத்தலே பெரிதாகும். அந்தத் துன்பத் 
இலும் பெரிய துன்பம் வேறில்லை; ஈதலிலாத் துன்பம் 

அதனினும் மிக்க துன்பம் என்பது பண்டைத் குமிழ் 

கொள்கை, 
“சாதலி னின்னாக தில்லை யினிததாஉம் 

ஈத லியையாக் கடை.” 

என்று திருவள்ளுவர் கூறுதல் காண்க, தன்பால் வத்து 

இரந்தார்க்கு உரிய பொருள் உதவுவதற்கு இயலாதெனின் 

உயிரைவிட்டு விடுவானென்று ஒரு தலைவனைத் தலைவி 

புகழ்வதாகக் கூறும் பின்வரும் பகுதி அறிதற்குரியது: 

“இன்மை உரைத்தார்க் கதுதிறைக்க லாற்றாக்கால் 

குன்மெய் துறப்பான்.”” (கலித்தொகை) 

நாட்டை. இழந்திருந்த குமணனென்னும் ஒரு வள்ளலை 

ஒரு புலவர் சென்று இரந்த காலத்து நாட்டை இழந்த 

துன்பத்தினும் அவர் தன்பால் ஒன்றும் பெறாது போதல் 

மிக்க துன்பத்தை அவனுக்கு விளைவித்தது; ௮ குனால் தன் 

தலையைக் கொண்டு சென்று கொடுத் துத் தம்பிபாற் 

பரிசில் பெறும்படி அவன் தன் வாளை அப்புலவரிடம் 

கொடுத்தானென்பர்; 
“பாடுபெறு பரிரிலன் வாடினன் பெயர்தலென் 

நாடிழந் ததனினும் நனியின் னாதென 

வாட்ந்தனனே தலையெமக் கய”! (புறநானூறு) 

என இச் செய்தியை அப்புலவரே கூறினர்.
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ஈயூங்காலத்து இதனால் இப்பயன் இடைக்குமெனக் 

கருதி அஃர்கள் கொடுப்பதில்லை. அவ்வாறு செய்தல் 
தர்மத்தை விலைக்கு விற்கும் வியாபாரமென அவர் 

கருதினர். ஆய் என்னும் ஒரு வள்ளலைப்பற்றி 

*இம்மைச் செங்தது மறுமைக் காமெனும் 

அறவிலை வாணிகன் ஆஅயலன்”* (புறநானூறு) 

என்று ஒருவரி கூறுதல் காண்க. ஒருநாள் தம்பால் 

இரலைர் வாராவிடின் அந்த நாள் கெட்ட நாளென்று 
அவர்கள் கருதினர். 

“இரவலர் வாரா வைகல் 

பலவா குகயான் செலவுறு தசவே'” (குறுந்தொகை) 

'*புரப்போர் புன்கண் கூர 

இரப்போர்க் 8யா வின்மையானுறவே”” (புறநானூறு) 

என்று அரசர் கூறும் சபதமொழிகளால் ஈயாமையை 
எவ்வளவு இழிவுடையதாக அவர்கள் கருதி வந்தனா 
என்பது புலப்படும், 

அரசர்கள் எவ்வாறு ஒழுக வந்தனரோ .அ௮வ்வாறே 
குடிகளும் ஒழுகனர். அக்குடிகள் தம்பால் வந்தவர்களுக்கு 

- வேண்டியன ஈந்து பாதுகாத்து வந்தனர். 

ஈதலுள்ளும் பசிக்கு உணவு ' ஈதல் தலை8றந்த பேரற 
மென்று தமிழர் உணர்ந்திருந்தனர். , 

“உண்டி கொடுத்தோர் உயிர்கொடுத் தோரே” 
(மணிமேகலை) 

என்பதனால் அன்னதானம் உயிரைக் கொடுத்தலோ 
டொப்பக் கூறப்பட்டது காண்க. பிறர் பசியைத் தீர்த்த 
வனுக்குப் பசிப்பிணியின் துன்பம் இல்லை என்பது 
அவர்கள் துணிபு.



௩,
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*காணார் கேளார் கான்முட மானோர் 
பேணுத லில்லோர் பிணிநூக் குற்றோரீ 

யாவரும் வருகவென் றிசைத்துட ராட்டி” 

என்னும் அடிகளால் அன்னதானத்திற்குரியவர்களுள் 
இன்னார். இறந்தனர்சளென்பது விளங்கும். பண்ண 
னென்னும் ஒர் உபகாரி அன்னமளித்ததைச் சிறப்பித்துக் 

கூறும் பாடலொன்று புறநானூற்றில் உண்டு. அவனுடைய 
வீட்டில் உண்பவர்களது பேரொலி ஆலமரத்திற் பல 

பறவைகள் கூடி ஒலித்தலை ஒத்திருந்தது. 

“யாணர்ப் பழுமரம் புள்ளிமிழ்ந் தன்ன 

உஊளரணொலி யரவம்”” 

௮ளன் று பிள்ளைகளுக்குக் காலையில் தயிர்ச் சோற்றைக் 
கொடுத்து வந்தான். அதனை அவர்கள் கையில் எடுத்துக் 

கொண்டு வரிசையாகத் திரும்பிச் சென்றார்கள். அவ்வாறு 
செல்வது எறும்புகள் தம் முட்டைகளைக் கொண்டு 
வரிசையாகச் செல்லு தல்போல உள்ளதென்று கிள்ளிவளவ 

னென்னும் அரசன் கூறுகின்றான்: 

“முட்டை கொண்டு வற்புலஞ் சேரும் 
சறுநுண் எறும்பின் சில்லொழுக் கேய்ப்பச் 
சோறுடைக் சையர் வீறுவீ றியங்கும் 

இருங்கிளைச் றார்.” 

அப்பண்ணன்,  “படப்பிணி மருத்துவன்'' என்றும் 

சிறப்பிக்கப் படுகின்றான். அன்னதானத்தின் பெருமையை 

மணிமேகலை மிகவும் சிறப்பித்துக் கூறுகின்றது. பெரும் 

பாணாற்றுப்படையில் லேடர், இடையர், alcoves? 

முதலியோர் தம்பால் லந்த பாணர் மூதலியலர்களுக்கு 

உணவு அருத்தி உபசரித்த செய்தி மிகவும் அழகாக 

உரைக்கப்படுகிறது. வி.டடிலுள்ள பெண்கள் கணவர்கள் 

இல்லையாயின் தங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்பி “மாமன்”
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முதலிய முறைசளைசி சொல்லி விருந்தினரை அழைத்து 

வரச்செய்து விருந் தூட்டி அனுப்புசலுண்டு. 
ஈகையையன்றிப் பிற அறங்கள் பல உண்டு: 

திருக்குறள், நாலடியார் முதலிய நூல்கள் பலவகை 

அறங்களை நன்கு விளக்கிக் கூறுகின்றன. ஈகைக்குப் பின் 
வருவது ஒழுக்கம். ஒழுக்கம் உயிரினும் இறெந்ததாகக் 

கருதப்பட்டது : பொய்யாமை, செய்ந்நன்றியறிதல் 

முதலிய பல அற இயல்புகள் தமிழர் வாழ்க்கையிற் 

சறந்திருந்தன. பாவங்களுள் பிராயச்சித்தம் இல்லாதது 
செய்ந்நன்றி மறத்தல் என்பதை அவர்கள் உறுதியாக 
தம்.பினர். 

“நிலம்புடை பெயர்வ தாயினும் ஒருவன் ' 
செய்தி கொன்றோர்க் குய்தி பில்லென 

அறம்பா டிற்றே”” (புறகானூறு) 
் எத்நன்றி கொன்றார்க்கும் உப்வுண்டா முய்வில்லை 
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு'* (குறள்) 

உள்ளதைக் கொண்டு திருப்தியடைதலாகிய ஒரு சிறந்த 
குணம் அவர்கள்பால் இருந்தது. அக் குணமே அவர் 
களுடைய இன்ப வாழ்விற்கு அடிப்படையாக இருந்தது: 

“ஆன்றவிந் தடங்கிய கொள்கைச் 

சான்றோர் பலர்யான் வாழு மூரே” (புறநானூறு) 

பொருள் 

பொருள் வருவாய்ச்கு உரிய வநி உழவும் வாணிகமும் 
ஆம். பொருளை: ஈட்டிக் காத்து வருவாய்க்குத் தக்கபடி, 
செலவியற்றும் தன்மை அக்காலத்தார்பால் இருந்தமை 
யின் அவர்களது வாழ்க்கை இன்பமுள்ளதாக இருந்தது. 

பொருளென்னும் பிரிவில் அரசியலைத் திருவள்ளுவர் 
அமைத்திருக்கின்றார். அரசர்கள் தமக்குக் இடைத்த
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அஇகாரம் பிறருக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டே 

என்பதை அறிந்திருந்தபர்கள்; குடிகளுடைய நலத்தையே 

தம் நலமாகக் கொண்டிருந்தனர். காலலன் கோல் 

கோடின் உலகு அழிந்துவிடும் என்பது அவர்கள் 
கொள்கை. 

“GLU தூற்றுங் கோலே னாகுக”” (புறநானூறு) 

என்று சபதங் கூறுதலால், குடிகளால்- தூற்றப்படுதலை 

எவ்வளவு அஞ்சினர் அரசர் என்பது விளங்கும், அவர்கள் 
குடிகளுக்கு இன்பந்தரூம் செயல்களை ஆராரய்ந்து செய் 
குனர்; உழவிற்குப் பயன்படும் நீர்நிலைகளை அமைத் 
குனர். 

**நிலனெளி மருங்கி னீர்நிலை பெருகத் 

தட்டோ ரம்ம விவட்டட் டோரோ”' (புறநானூறு) 

என்று ஒரு புலவர் அரசனொருவனுக்குக் கூறும் அறிவுரை 

யில் நீர்நிலைகளை அமைக்கும் கடமையை எடுத்தக் 

காரட்டுதலைக் காணலாம். கரிகாற் சோழன் காவிரிக்குக் 
சுரை கட்டினான். அவன் நாட்டுப் புலங்களின் 

விளைவைப்பற்றி, “பிற நாடுகளில் ஏரி நீராலும் ஏற்றத் 
தினால் இறைக்கும் நீராலும் விளையும் தானியங்கள் 

காவிரி சூழ்ந்த கரிகாலனது சோழநாட்டில் நெல்லை 
அரியும்பொழுது சிந்துகின்ற நெல்லளவேயாகும்” என்று 
ஒரு புலவர் கூறுகின்றார். 

“ஏரியும் ஏற்றத்தினானும் பிறநாட்டு 
வாரி சுரக்கும் வரனெல்லாம்-- ஓரின் 

அரிகாலின் கீழமுகூஉம் அந்நெல்லே சாலும் 

கரிகாலன் காவிரிசூம் நாடு." 

அரசர் ஆறிலொரு பங்கு வரிவாங்கி அவ்வரிப் 

பொருளைக் குடிகளின் நலத்திற்குச் செலவிட்டு வந்தனர், 

மிதமான வரி வாங்கவேண்டுமென்று ஓரரசருக்கு ஒரு
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புலவர் பின்வருமாறு அறிவுறுந்துகிறார்: “வயலிலே உள்ள 
நெல்லை அறுத்துச் சிறிது சிறிது யானைக்குக் கவளமாக 

இட்டுவரின் ஐருமா அளவும் இல்லாத வ.பலின் நெல்லும் 
பல நாளுக்கு ஆகும். நூறு வயலாக இருந்தாலும் யானை 
தனியே உட்புகுந்து உண்டால் வாயிற் புகுவதிலும் அதன் 

காலால் அழிக்கப்படுவது அதிகமாகும்.” 

“சகாய்நெல் லறுத்துக் கவளங் கொளினே 

மாநிறை வில்லதும் பன்னாட் காகும் 

நூறுசெறு வாயினுந் தமித்துப்புக் குணினே 

வாய்புகுவ தனினும் கால்பெரிது கெடுக்கும்” 

(புறநானூறு) 

அரசர்கள் தங்கள் ஆட்சியை நடத்துவதற்குத் 
துணையாக அமைச்சர், பிரதானி, அறிவிற் இறந்த 
சான்றோர் முதலியோரை அமைத்துக் கொண்டிருந்தார் 
கள். ஐம்பெருங்குழு, எண்பேராயம் என்னும் இரண்டு 
குழுவினர் அலர்களது அரசியல் நன்கு நடைபெற உதவி 
புரிந்துவந்தனர்.  ஐம்பெருங்குழுவில் மாசனம் ஒரு 
வகையார். 

வழக்குகளைத் தீர்த்து நியாயம் வழங்குவதில் 

பண்டைத் தமிழரசர்கள் நடுவுநிலைமை வழுவாமல் 
இருந்து வந்தனர். அறங்கூறவையம் என்னும் தருமாசனங் 

களை நிறுவி அவற்றில் அறிவிலும் பிராயத்திலும் 
முதிர்ந்த சான்றோர்களைக் கூட்டி நியாயம் வழங்கச் 
செய்தார்கள். 

“அறநிலை திரியா வன்பி னவையத்துத் 

இறனில் ஒருவனை நாட்டி மெலிகோல் 
செய்தே னாகுக”” (புறநானூறு) 

என்று ஓராசன் சபதஞ் செய்கின்றான், இதனால் 
அறங்கூறவையத்தில் தக்க சான்றோர்களை தாட்டு
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வதில் அக்காலத்து அரசர்களுக்கு இருந்த க்கமும், 

சான்றோரல்லாதார் நாட்டப்படின் கோல்கோடுமென்று 

எண்ணியிருந்த கொள்கையும் புலப்படுகின் றன. 

“பிணக்கறுக்கு மூத்தோரை யில்லா வவைக்களனும்” 

(திரிகடுகம்) 

என்பது பிராயத்தில் முதிர்ந்த சான்றோர்கள் அலைக் 

களத்தில் இருக்கவேண்டு மென்பதைப் புலப்படுத்து 

கின்றது. 

இளமையிலேயே அரசவுரிமையைப் பெற்ற சோழன் 

கரிகாலனிடத்து நியாயம் பெறவேண்டுமென்று இரு 

வழக்காளர் வந்தனர். அவர்கள் கரிகாலனைக் சண்ட 

வுடன், “இவன் மிக்க இளைஞனாக இருக்கின்றானே; 

இவன் நன்றாக நியாயம் வழங்குவரனா?” என்று 

ஐயழுற்றார்கள், அதனைக் குறிப்பாலறிந்த கரிகாலன் 

அரண்மனையுட் புகுந்து ஒரு முதியோன்போல வேடம் 

புனைந்துவந்து அவர்களது வழக்கைத் தீர்த்தனன். இந்த 
். வரலாற்றாலும் அவையத்தார் முதியோராயிருத்தல் 
வேண்டுமென்பது விளங்குகின்றது. இத்தகைய அலைகள் 
உறைழூர், மோகூர், மதுரை முதலிய நகரங்களில் 

இருந்தன லென்று தெரிகின்றது. 

அரசார்கள் எப்பொழுதும் நல்ல அறிஞருக்கு 

இடையே இருந்து அரசியலை நடத்தி வந்தார்கள். 
அவர்கள் அரசர்பாலிருந்த நற்குணங்களை எடுத்துப் 

பாராட்டி மேன்மேலும் அவை பெருகுமாறு செய்து 
வந்தார்கள். சிறுபாணாற்றுப்படை, பாட்டுடைத் 

தலைவனுடைய சுற்றத்தாரீகளுள் அறிஞர்கள் அவனது 

செய்ந்நன் றி யறிதல் முதலிய நற்குணங்களைப் புகழவும், 
வீரர்கள் அஞ்சினோரைக் கொல்லாமல் விடல் முதலிய 

வீரச்செயல்களைப் புகழவும், பரிசில் பெற வந்தவர்கள்
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அறிவுடைமை முதலியவற்றைப் புகழவும் அன் வீற்றிருந் 
தானென்ற செய்தி யொன்றைக் கூறுகின்றது. அதனால் 

இன்னார் இன்னார் இன்ன இன்ன செயல்களைப் புகழ 

வேண்டுமென்னும் முறை உண்டென்று தெரிகின்றது. 
அரசன்பால்ஒரு காரியங் கருதி வந்தவர்கள் அதனை வெளி 

யிட்டுக் கூற அஞ்சினராயினும் அவனைச் சூழ்ந்துள்ளவர் 

கள் தாமே அறிந்து அவனிடம் அவர்களுடைய 
குறைகளைக் கூறி ஆவன செய்விக்கும் இயல்புடையவர் 

களாக இருந்தனர். 
“நல்லோர் குழீஇய நாநவி லவையத்து 
லவல்ரை ராயினும் புறமறைத்துச் செள்றோரைச் 

சொல்லிக் காட்டிச் சோர்வின்றி விளக்கி 

நல்லிதின் விளக்குமவன் சுற்றத் தொழுக்கமும்”” 
(மலைபடுகடாம், 77.80.) 

இவ்வாறு அரசியல் எல்லோருக்கும் நன்மையை 

விளைவித்து ஒழுங்காக நிகழ்ந்தது. 

இன்பம் 

கா ot இருவர் கருத்தொருமித் தாதரவு 

பட்டதே இன்பம்” என்பது ஒளவையார் வரக்கு. 

தலைவனும் தலைவியும் ஒன்றுபட்ட கொள்கையோடு 

இல்லறம் நடத்தி வருதலே இன்பமென்பது பண்டைத் 
தமிழர் கொள்கை. ் 

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை 

பண்பும் பயனும் அது” (குறள்) 
இந்த இல்வாழ்க்கையில் விருந்தோம்புதல் தலை௫றந்த 
அறமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. தலைவி தலைவனிடத்தே 
ஊடினபொழுது அதற்கு அஞ்சிய தலைவன் ஒரு 

விருந்தினளோடு இல்லிற் புகுவானேல் அவள் ஊடலை 
மறந்து விருந்தினரை உபசரிக்கத் தொடங்குவாள் 
தலைவனும் துலைவியும் இரு தலைப்புள்ளின் ஓருயிர்
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போல அன்பாற் பொருந்தி இன்பம் நுகர்ந்து வந்தனர். 

அகப்பொருளிலக்கணம் குமிழிற் சிறந்திருத்தலே 

தமிழரது இன்ப ஒழுக்கத்தின் பெருமையையும் வரையறை 
யையும் புலப்படுத்தும் அடையாளமாகும். 

தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே உள்ள 
அன்பின் இறத்தைப் பண்டைத் தமிழ் இலக்கிய இலக்கண 
நூல்கள் பலபடப் பாராட்டிப் பேசுகின்றன. அந்த 

அன்புடைய வாழ்க்கையைப் பொருளாகக் கொண்டு 

பாடப்பட்ட செய்யுட்கள் மிக்க நயமுடையனவாக 

உள்ளன. தலைவிக்குத் தலைவன்பாலுள்ள அன்பை 

விளக்கும் பின்வரும் செய்யுட்கள் இங்கே அறிதற்குரியன: 

“அன்னாய் வாழிவேண் டன்னைநம் பட்ப்பைத் 

தேன்மயங்கு பாலினு மினிய வவர்நாட். 

டுவலைக் கூவற் Sip 

மானுண் டெஞ்சிய கலிழி நீரே” 

(ஐங்குறுநூறு, 208.) 
தோழி, நீ வாழ்வாயாக. நம்முடைய இடத்தில் 

தேனோடு கலந்த பாலினும் என் தலைவரது நாட்டில் 

துழைக்குவியலோடு கூடிய பள்ளத்தின் தீமுள்ளதும் 

மான்கள் உண்டு எஞ்சியதுமாகிய நீர் இனியதாயிருக் 

கன்றது' என்பது இதன் பொருள். 

“கொண்ட கொழுநன் குடிவற னுற்றெனக் 

கொடுத்த தந்த கொழுஞ்சோ றுள்ளாள் 

ஓழுகுநீர் நுணங்கறல் போலப் 
பொழுதுமறுத் துண்ணுஞ் சிறுமது சையளே."” 

தன் கணவனுடைய குடி. வறுமை உற்றதாக, தன்னை 

ஈன்ற தந்ைத வீட்டிலுள்ள வளம் பொருந்திய உணவை 

விருப் பாதவளாகிப் பொழுது இடைவிட்டு உண்ணு 

இன்ற சிறிய வன்மையையுடையவள்” என்பது இதன் 

பொருள். இச்செய்யுளில் தலைவி தலைவனோடு தானும் 

pa V—8
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வறுமைதீ துன்பத்தைப் பொருந்தியிருந்த அன்பின் திறன் 

புலப்படுதலைக் காணலாம். 

*ஏனது சுவைப்பினும் நீகை தொட்டது 

வானோ ரமுதம் புரையுமா லெமக்கென”' 

என்பது தொல்காப்பியச் சூத்திரம். தலைவன் தலைவியினால் 
தொடப்பட்ட உணவு எத்தகையதாயிருப்பினும் அமுதம் 

போன்றதெனக் கூறுவான். இதில் தலைவனது அன்பு 

புலப்படுகின் றது. 

வீடு 
தமிழர்களுக்குக் கடவுள்பால் அன்புமிக்கிருந்தது. 

எல்லாவற்றிற்கும் தலைவன் இறைவனே என்னும் 

கொள்கையை உடையவர்கள் அவர்கள். நிலத்தைக் 
குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என ஐந்து 

பிரிவுகளாகப் பிரித்து ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓவ்வொரு 
தெய்வத்தைத் தலைமையுடையதாக வைத்து வழிபாடு 
செய்து வந்தனர். குறிஞ்சிக் கடவுளாகிய முருகனை 
வெறியாட் டெடுத்து வழிபட்டனர். திருமுருகாற்றுப்படை 
யென்னும் நூலில் முருகனது வழிபாட்டு முறைகளும் 

அவன் இருக்கும் இடங்களும் கூறப்படுகின்றன. பாலை 

நிலத்தார் பெரும்பாலும் துர்க்கையை வழிபட்டனர். 
முல்லை நிலத்தார் குரவையாடல் முதலியவற்றால் 

இருமாலை வழிபட்டனர். மருதநிலத்தினர் இந்திரனை 
வழிபட்டனர். நெய்தல் நிலத்தினர் சுறவுக்கோடு 
நட்டு வருணனை வணங்கினர். இத்தெய்வங்களை 

யன்றி வேறு பல தெய்வங்களையும் அவர்கள் வழிபட்டு 
வந்தனர். ஊர்களிற் பல கோயில்கள் இருந்தன. 

“ஊரானோர் தேவகுலம்'” என்னும் இலக்கண மேற் 

கோளினால் சளர்தோறும் கோயில் இருந்தமையை 

அறியலாகும்,
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“remuiu rena ier GoorGw apesieut 
முக்கட் செல்வர் நகர்வலஞ் செயற்கே”” 

என்பதில் சலவபெருமான் திருக்கோயிலை ஓர் அரசன் வலம் 
வரும் செய்தி கூறப்படுகின்றது. சிலப்பதிகாரத்தால் 
காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் பல சமயத் தெய்வங்களுக்குரிய 
கோயில்கள் இருந்தனவென்று தெரிகின்றது. தெய்வங் 

களையன்றி அவர்கள் ஆயுதங்களை வழிபடும் முறையும் 

இருந்து வந்தது. இந்திரனது வச்சிராயுதம், முருகனது 
வேல், சிவபிரானது சூலம் என்பவற்றை அவர்கள் 
வழிபட்டனர். பல தெய்வங்களுக்கு விழாக்கள் நடந்தன. 
காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் இந்திரவிழா மிகவும் சிறப்பாக 
நடைபெற்றது. சிவபெருமானுக்குரிய பங்குனி உத்தரவிழா 

உறையூரில் நிகழ்ந்தது. திருமாலுக்குரிய ஒணவிழாவைப் 
பற்றி மதுரைக்காஞ்சி என்னும் நால் கூறுகின்றது. மதுரை 

யில் ஏழு நாளில் ஒரு விழா நடந்தது. ஆவணியவிட்ட 

விழா, கருவூர் உள்ளிவிழா என்பன வேறு சில விழாக்கள். 

வைதிக வாழ்வும் தமிழ் நாட்டில் இருந்தது. 
அந்தணர்களைப் பற்றிக் கூறும் இடங்களில் அச்செய்தி 

களைக் காணலாம். முக்கோலந்தணர் என்னும் ஒரு 

பிரிவினர் இலக்கியங்களிற் காணப்படுகின்றனர். அந்தணர் 

கள் காலையிலெழுந்து வேதமோதுவதற்குப் பூவில் வண்டு 

ஊதுதலை உவமையாக மதுரைக்காஞ்சி கூறுகின்றது. 

விடியற்காலையில் அவர்கள் வேதம் ஓதுவதனால் விடிந் 

தமையை யறிந்து மதுரையிலுள்ள மக்கள் துயிலெழுவார் 

களாம். 

““நான்மறைக் கேள்வி நவில்குர லெடுப்ப 
ஏம வின்றுயி லெழுத லல்லவை 
வாழிய வஞ்சியுங் கோழியும் போலக் 

கோழியி னெழாதெம் பேரூர் துயிலே'* (பரிபாடல்)
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உலகம் நிலையா தென்பதனையும் நிலைத்த இன்பத் 
தைப் பெறுவதற்கு மெய்யுணர்தல் இன்றியமையாத 
தென்பதையும் அதற்குத் தவம் கருவியென்பதையும் தவத் 
Goad சிறந்ததொன்றில்லை யென்பதையும் பண்டைத் 
தமிழர் நன்கு அறிந்திருந்தனர். உலகம் நிலையாமையை 

உணர்ந்து பற்றற்றுத் தவமுயலும் தன்மை சிறந்ததாக 
மதிக்கப்பெற்ற து. 

“*வையமுந் தவமுந் தூக்கின் தவத்திற்கு 
ஐயவி யனைத்து மாற்றாது” (புறநானூறு) 

என்பதனால் தவத்தின் பெருமை புலப்படுகின்றது. 
பலவகை மதத்தினரும் தவத்தைப் போற்றினர். பலவகை 

மதத்தினருடைய தவச்சாலைகள் மதுரை முதலிய 
இடங்களில் இருந்தன. துறவியர்கள் பலர் தமிழ் நாட்டில் 

இருந்தனர்.  தாபதா்களென்று அவர்கள் வழங்கப் 

பட்டனர். கடவுளையும் வானையும் வாழ்த்திய 

இருவள்ளுவர் துறந்தார் பெருமையைப் பின்பு எடுத்துக் 
கூறியதனாலேயே அவர்கள் பால் அக்காலத்துத் தமிழர் 
களுக்கு இருந்த நன்மதிப்பு வெளியாகும், 

“STAG வழக்கிற் றாபதப் பக்கம்'” (தொல்காப்பியம்) 

என்னும் சூத்திரம் துறவியரின் எண்வகை ஒழுக்கங்களைக் 
கூறுகின்றது. 

உலக நிலையாமையைக் கூறும் செய்யுட்கள் பல தமிழ்" 
நூல்களில் உண்டு. அசீசெய்யுட்கள் புறப்பொருளில் 

காஞ்சித்திணையின் பாற்படும். அப்படி ஒரு இணை 

வகுத்துக்கொண்டதனாலேயே தமிழர்கள் மெய்யுணர்வை 
யடையவேண்டுமென்று செய்து வந்த முயற்சிகளை 
அறியலாம். அறிவிற் சிறந்த ஆன்றோர்கள் பலர் வீரத் 
திலும் கொடை முதலியவற்றிலும் சிறந்த அரசர்களுக்கு
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உலக நிலையாமையை எடுத்துக் கூறி மெய்யுணர்வு பெற 
வேண்டுமென்று அறிவுறுத்தியிருக்கின்றார்கள். 

“பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும் 

மருளானா மாணாப் பிறப்பு” ் 

என்ற கொள்கை பண்டைத் தமிழர் வாழ்வில் சிறந்திருந் 
தமையின் அவர்கள் பற்றற்ற நிலையைப் பெறுதற்குரிய 

முபற்சிகளைச் செய்து வந்தனர். கந்தழி என்று போற்றப் 

படும் ஒன்றினைப் பெற அவர்கள் முயன்றனர். கந்தழி 

யென்பது சார்பினால் தோன்றாது பற்றற்று நிற்கும் ஒரு 

பொருள். அதுவே வீட்டின்பமரம். 

பண்டைத் தமிழர் நாகரிகம் 

நாகரிகம் என்பதற்குக் கண்ணோட்ட மென்றே 

பொருள் கொண்டனர் பண்டைக் தமிழர். 

“முந்தை யிருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் 

நஞ்சு முண்பர் நனிநா கரிகர்” (Te en exer) 

எனினும் இக்காலத்தில் அச்சொல் நகர சம்பந்தமானது 

என்னும் பொருளில் வழங்குகின்றது. அந்த நாகரிக 

வாழ்க்கையிலும் பண்டைத் தமிழர் சிறந்திருந்தனார் என்ப 

குற்குப் பல ஆதாரங்கள் உண்டு. 

ஒரு நாடு நாகரிகத்திற் சிறந்திருந்தமையை அநீ 
நாட்டு நகரங்களின் இறப்பு, வியாபாரம், பலலசைக் 

சலைஞானம், வீரம், புலமைத்திறம் முதலியவற்றால் 

அறியலாம். 

நகர அமைப்பு 

குமிழ் நாட்டில் அக்காலத்தில் நகரங்கள் பல 

இருந்தன. அவைகள் உயர்ந்த நாகரிக அமைப்புச்களோடு 

விளங்க. ஒழுங்கான வீதிகளும் முடுக்கு,த் தெருக்களும், 

முச்சந்தி நாற்சந்தி ஐஞ்சந்தி என்னும் சந்திகளும்,
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அம்பலம் பொதியில் மன்றம் முதலிய பொது இடங்களும், 

அகழ் மதில் முதலிய அரண்களும் :இருந்தன. நகரத்தில் 

“வரும் சாக்கடை நீர் தெருவினிடையே பூமிக்கு அடியில் 
ஓடுமாறு செய்யப்பட்டது. அதற்குக் சுரந்துபடை என்று 

பெயர். வேண்டியபோது நீரைக் கொணர்ந்தும் 
வேண்டாதபோது போக்கியும் விடும் எந்திரங்களும் கரப்பு 
நீர்க் கேணிகளும் மாலைக்காலத்தில் நகர மாந்தர்கள் 

உலாவி வருவதற்குரிய சோலைகளும் இருந்தன. பலவகைக் 
கோயில்கள் இருந்தன. காவிரிப்பூம்பட்டினம், உறையூர், 
மதுரை, வஞ்சி, காஞ்டு முதலிய நகரங்களைப் பற்றிப் 
அழைய தமிழ் நூல்களாற் பலவகைச் செய்திகளை நன்கு 
அறியலாம். 

ஊளர்களில் இருந்த வீடுகள் பலவகைக் கட்டுக்களுடன் 
நன்றாக அமைந்திருந்தன. இன்னார் இன்னார்க்கு 
இன்ன இன்ன முறையில் வீடுகள் அமைச்கவேண்டும் 
என்னும் நியதி இருந்தது. கதவு நிலைகள் சித்திரங்களால் 
அழகு பெற்றிருந்தன. நிலையில் தெய்வங்களின் 
படிமங்களை அமைத்துப் பூசித்து வந்தனர். சுவர்களில் 

சித்திரங்கள் எழுதப்பட்டன. 

வியாபாரம் 
அக்காலத்தில் உள் நாட்டு வியாபாரமும் வெளிநாட்டு 

வியாபாரமும் நன்றாக நடைபெற்றன. கப்பல் வியாபாரம் 

சிறந்திருந்தது. புசார், தொண்டி, முரி, கொற்கை 
முதலிய பல துறைமுகப்பட்டினங்கள் இருந்தன. அப் 

பட்டினங்களில் இடையறாது ஏற்றுமதி, இறக்குமதி 
நிகழ்ந்து வந்தன. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துத் துறைமுகத் 
தைப் பற்றிய செய்தி பட்டினப்பாலை யென்னும் Ted 
கூறப்பட்டுள்ளது. அங்கே கடற்கரையிலுள்ள தெருக்களிற் 
பெரிய பண்டகசரலைகள் இருந்தன. சப்புலில் இருந்து
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இறங்கிய பண்டங்கள் மலைபோல் குவிந்திருந்தன. கப்பல் 
களுக்கு ஊர் சமீபதீதில் இருப்பதைக் காட்டும் விளக்கு 

உண்டு. கலங்கரை விளக்கமென்பது அதன் பெயர். கடற் 
கரையில் இருந்த வீடுகளிலுள்ள விளக்குகளை மரக்கலத்தி 

லுள்ளார் அறிந்து துறைமுகத்திற்கு வருதலும் உண்டு. 
பண்டகசாலைகளிலுள்ள பண்டங்களைக் காக்கும் 
காவலாளர்கள் தங்கள் கடமையைச் செவ்வனே ஆற்றி 
வந்தனர். இறக்குமதி செய்யும் பொருள்களுக்கும் 
ஏற்றுமதி செய்யும் பண்டப் பொதிகளுக்கும் சோழருடைய 
புலிப்பொறியாகிய முத்திரையை இட்டனர். அப்பண்டங் 

களுக்குச் சுங்கம் வாங்கி வந்தனர். 

“*பொன்மலிந்த விழுப் பண்டம் 
நாடார நன்கிழிதரும் 
ஆடியற் பெருநாவாய்”” (மதுரைக் காஞ்சி] 

என்பதில் விலையுயர்ந்த பண்டங்களைக் கப்பல் கொணரும் 

செய்தி கூறப்பட்டுள்ளது. 

கப்பல்களில் யானை குதிரை முதலியன பிற 

நாட்டிலிருந்து வந்.தன. 
“நனந்தலைத் தேத்த நன்கல னுய்ம்மார் 
புணர்ந்துடன் கொணர்ந்த புரவியொ டனைத்தும்”' 

என்பதுற் குதிரைகள் கப்பலில் வந்தமை கூறப்படுதல் 

சாண்க. யவனம், ஈழம் முதலிய பிற நாட்டோடு தமிழ் 

மக்கள் வியாபாரம் செய்துவந்தனர். 

உள்நாட்டு வியாபாரத்திற்கும் சுங்களரி உண்டு. 
வியாபாரிகள்' தங்கள் பண்டங்களோடு செல்லும் வழிகளில் 
அவர்களைப் பாதுகாத்தற்குரிய காவலாளர்கள் 
இருந்தனர். சுங்கம், 'உல் த” என்னும் பெயரால் வழங்கப் 

பெறும். அரசனுக்கு வரும் பொருள் லகையில் உல்கும் 
ஒன்று.
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நகரங்களில் பெரிய அங்காடிகள் இருந்தன. காலைக் 

கடையாகிய நாளங்காடியும் மாலைக் கடையாகிய 
அல்லங்காடியும் இருந்தன. இன்ன இன்ன பொருள்கள் 

இன்ன இன்ன இடங்களில் விற்கப்படும் என்பதைக் 
குறிப்பித்தற்கு அவ்வவ்விடங்களில் அடையாளமுள்ள 
கொடிகள் இருந்தன. இராக் காலத்தில் விளக்குகள் 
வைக்கப்பட்டிருந்தன. கடைகளிலும், தட்டுக்களிலும் 
பொருள்களை விற்பவர்களும் பொருள்களை வைத்துக் 
கொண்டு வீட்டு நிழலிலிருந்து விற்பவர்களும் உண்டு. 

இத்தகைய நிலையில் வியாபாரம் இருந்தது. அதனை 
நடத்தும் வாணிகர் சிறந்த நிலையில் இருந்தனர். 
அவர்களில் இப்பர், கவிப்பர், பெருங்குடி வாணிகரென்னும் 
மூன்று வகையினர் உண்டு. அவர்கள் லாபத்தை 
வெளிப்படையாகசி சொல்லி விற்றனர். அரசர்களாற் 
பெரிதும் மதிக்கப்பெற்றனர்; அன்றி அவர்களால் எட்டி 

என்னும் பட்டத்தையும் அதற்குரிய பொற்பூவையும் 
அடைந்தனர். 

கலைகள் 

பண்டைத் தமிழர் லாழ்க்சையைச் சிறப்பித்த 
கலைகள் பல. ிற்பம், ஒவியம், நெய்தற்றொழில், 
பொன்வேலை, மண்ணினாற் பாவை முதலியன செய்தல் 
போன்ற பலவற்றில் அவர்களுடைய முயற்சி சிறந்து 
விளங்கிற்று. மண்ணிலும் மரத்திலும் கல்லிலும் பலவகைச் 
சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டன. சுவரிலும் துணிகளி லும் பல 
ஒவியங்கள் எழுதப்பட்டன; மெல்லிய ஆடைகள் தெய்யப் 
பட்டன. அவை பாம்பின் தோலைப் போலவும் மூங்கிலின் 
உள்ளிடத்தை உரித்தால் வரும் தோலைப் போலவும் மிக்க 
மெல்லியனவாக இருந்தன. தொட்டாலன் றிக் கண்ணுக்கு 
தெரியாத ஆடைகள் இருந்தன. பட்டினாலும் மயிரினா
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லும் பல ஆடைகள் செய்யப்பட்டன. பொன், வெள்ளி, 

மணி மூதலியவற்றாற் பலவகை அணிகள் செய்யப்பட்டன. 

மணிகளின் இலக்கணங்களை அவர்கள் நன்கு அறிந்திருந் 

குனர், 

வீரம் 

தமிழ்ப் பொருளிலக்கணத்தில் ஒரு பகுதியாகிய 
புறப்சொருள் பெரும்பாலும் வீரச் செயல்களைப் பற்றியே 

அமைந்தது. அதனால் அவர்களது வீரச்சிறப்பு நன்கு 

புலப்படுகின்றது. அரசர், மறவர் முதலியோரின் வீரத்தைப் 

பற்றிய பல வரலாறுகள் பழைய நூல்களிற் சொல்லப் 
பட்டுள்ளன. பதைவர்களை எதிர்த்து முகத்திலும் 
மார்பிலும் பெறும் புண்ணை விழுப்புண்; என்பரீ, 

(விழுப்புண்-சிறப்பையுடைய புண்.) அந்த விழுப்புண் 
படாத நாட்களைக் கெட்ட நாளாக வீரர் கருதினர். 

போரென்றால் வீரர்களுக்கு மிக்க இன்பம் உண்டாகும். 

“போரெனிற் புகலும் புனைகழன் மறவர்” (புறநானூறு) 

மறக்குடியிற் பிறந்த பெண்மக்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் 
மிக்க வீரராக இருத்தலை ஒரு பெருமையாகக் கருதினர். 

“களிறெறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் களனே” 

(புறநானூறு) 
என்பது ஒரு வீரத்தாயின் கூற்று, மகளிரது வீரக் கருத்தைப் 
புலப்படுத்தும் பல துறைகள் புறத்திணையில் உள்ளன. 

, வீரர்கள் மிக்கருந்த பல படைகள் அரசனிடம் 

இருந்தன. அரசர்கள் போருக்குச் சென்றபிறகு பகைவ 
ருடைய நாட்டிலே பாசறையை அமைத்துக்கொண்டு 

துங்குவிரார்சுள். முல்லைப்பாட்டு என்னும் நூலில் இத்தகைய 

பாசறை ஒன்றன் அமைப்பு மிகவும் விரிவாகச் சொல்லப் 

பட்டுள்ளது. படைகள் பலவிதமாக இருந்தன. பிற 

நாட்டிலிருந்து வந்த வீரார்களும் தமிழர் படைக்கு உதவி
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செய்தனர். பல வேறு பாஷைகளைப் பேசும் படைகளைதீ 

குமிழரசர்கள் வைத்திருந்தனர். தமிழ்நாட்டுப் 

படைகளும் பிற நாட்டு அரசர்களுக்கு ௨ துவி செய்து 

வந்தன, 

படைத் தலைவர்களை அரசர்கள் மரியாதையோடு 

நடத்திவந்தனர். அவர்களுக்குப் பட்டங்களும் நிறங்களும் 

வழங்கப்பெற்றன. 'ஏனாதி' என்பது அப்பட்டங்களில் 

ஒன்று; அப்பட்டத்திற்குரிய மோதிரம் ஒன்று உண்டு. 
அதனை ஏனாதி மோதிரம் என்பர். 

வீரார்களிடத்தில் அரசர்களுக்கும் மக்களுக்கும் 

நன்மதிப்பு இருந்தது. பாசறையில் இருந்த அரசன் 
ஒருவன் நள்ளிரவில் முதல் நாளில் யுதீதம் செய்து 

புண்பட்ட வீரர்களைப் பார்த்து அறுதல் கூறுதற்காக 

வெளிவந்து வாடைக்காற்றும் மழைத்துளியும் வீசுதலைப் 

பொருட்படுத்தாது ஒவ்லொரு வீரனையும் காணும் 

செய்தியொன்று பின்னரும் அடிகளில் கூறப்பட்டிருக் 

கின்றது:-- 

“*தளிறுகளம் படுத்த பெருஞ்செய் யாடவர் ... 
ஒளிறுவாள் விழுப்புண் காணிய புறம்போந்து 

புடைவீ ழந்துகி லிடவயிற் றழீஇ 
நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளி கொள்ளான் 

சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன்'” (கெடுநல்வாடை) 

போரிற் பொருது இறந்த வீரர்களின் ஞாபசக்குறியாக 

வீரக்கல் நாட்டி அதில் அவ்வீரர்களுடைய பெயர் 

களையும் செயல்களையும் எழுதி வழிபட்டு வந்தனர். 

போர் முறைகள் பல ண்டு. கப்பற் போரும் 

நடந்துவந்தது. நெடுஞ்சேரலாதனும் அவன் மகன் 
செங்குட்டுவனும் பகைல?ராடு கப்பற்போர் செய்தனர்.
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புலவர் நிலை 

ஒரு நாட்டின் சிறப்பினைப் பிற்காலத்தவர்கள் 

அறியும்படி செய்துவைக்கும் உபகாரிகள் புலவர்களே. 

, அவர்களை ஒரு நாடு எவ்வளவு உயர்வாகப் போற்றி 

வந்ததோ அவ்வளவு அந்நாட்டின் நாகரிகம் சிறந் 

இருந்தது என்று கூறலாம். பண்டைத் தமிழ்ப் புலவர்கள் 

அரசர்களைவிடச் சிறந்தவர்களாக மதிக்கப் பெற்றனர். 

அரசர்கள் அவர்சுளை அஆூரியர்களாகக் கொண்டு 

வழிபட்டு வந்தனர். அரசர்கள் தகுதியல்லா தவற்றைச் 

செய்தபோது அவர்களை இடித்து அறிவுரை கூறும் 

பேரரற்றல் புலவர்களுக்கு உண்டு. அவர்கள் குடையின்றி 

எங்குஞ் செல்லலாம். பகையரசர் நட்பரசர் என்னும் 

வேறுபாடு அவர்களுக்கு இல்லை. அரசர்கள் புலவர்களைப் 

பேரற்றிவந்த வரலாறுகள் பல உண்டு. புலவர்களாற் 

பாடப்பெறுதலைப் பெரும் பாக்கியமாக அக்காலத்து 

அரசர்கள் எண்ணினர். அந்தப் புகழ் பேரின்பத்தை 

ஈயுமென்பது அவர்கள் கொள்கை. 

இரு பெருவேந்தர் போர் புரிகையில் அவர்களுக்கு 

இடையே நின்று புலவர்கள் சமாதானம் செய்வித்தனர்; 

லேந்தர்களுக்குத் தூதாகச் சென்று நன்மை புரிவித்தனர்; 

பேகனென்னும் சிற்றரசன் ஒருவன் தன் மனைவியாகிய 

கண்ணகி என்பவளைத் துறந்திருந்தபொழுது பல 

புலவர்கள் அவனுக்கு அறிவுரை கூறி மீண்டும் அவளை 

ஏற்குமாறு செய்தார்கள். 

இவ்வளவு உயர்நிலையில் புலவர்கள் இருந்தமைக்குக் 

காரணம் அலர்கள்பால் இருந்த பெருந்தன்மையே. 

அவர்கள் யாரையும் மதியாமல் அறனழியே நடந்தனர், 

"நல்லிசைப் புலவர்கள்” என்றும், 'சான்றோர்' என்றும் 

அவர்கள் வழங்கப்பட்டனர். அரசர்கள் தீய நெறியில்
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நடந்தால் அவர்களைக் கண்டிக்க அஞ்சார்கள். 
தங்களைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்னும் எண்ணம் 

அவர்களுக்கு இல்லை, பிறருக்கு நன்மை செய்யவேண்டு 
மென்றும் தம்மைச் சார்ந்தளர்களைக் காப்பாற்ற வேண்டு 
மென்றும் அவர்கள் எண்ணினர். பொய்யாமையும் 

செய்ந்நன்றியறியும் குணமம் அஃர்கள்பால் £மிகவும் 

சிறந்திருந்தன. .உலகியலை அவர்கள் நன்றாக அறிந் 
இருந்தனர். கடவுள் படைப்பில் அமைந்த பலலகைப் 
பொருள்களைக் கண்டு அவற்றின் அழடூலும் செயல் 
களிலும் ஈடுபட்டனர். அவர்களுடைய செய்யுட்களில் 
உவமையாகக் காணப்படுவன இயல்பாக அமைந்த 
பொருள்களாக இருக்கும். உள்ளதை உள்ளவாறே கூறும் 
அழகு அவர்களுடைய செய்யுட்கள்தோறும் விளங்கு 
கின்றது. சிறந்த குணங்களும் உயர்ந்த புலமைத்திறனும் 
அவர்கள்பால் இருந்தமை அவர்களுக்கு நன்மதிப்பை 
உண்டாக்கியது. 

பின்னுரை 

இதுகாறும் கூறியவற்றால் பண்டைத் தமிழர் 
மக்களுக்குரிய இயல்புகளை உடையராடி இருந்தனர், 
உடனலத்திற்குரிய உணவைத்தரும் உழவு மூயற்சியிற் 
சிறந்திருந்தனர், உழவர்கள் நல்ல நிலையில் இருந்தனர், 
உளதநலத்தைதக் தரும் கல்விநிலை மிகசி சிறந்திருந்தது, 
உயிர்க்கு உறுதிதரும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடுகளுள் 
ஈதல் முதலிய அறங்களைசி செவ்வனே செய்தார்கள், 
பொருள் வருவாய்க்குரிய செயல்கள் பல செய் தனர், 
அரசர்கள் குடிகள் நலத்தை ஒம்பிசீ செங்கோல் செலுத்தி 
வந்தனர், நலைவன் தலைவியரிடையே அன்பு இருந்தமை 
யால் இல்வாழ்க்கை இன்பம் செறிந்ததாக இருந்தது, 
லீட்டு நெறிக்குரிய புல காரியங்களை அவர்கள் இயற்றி
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வந்தனர், தெய்வபக்தி மெய்யுணர்வு முதலியன அவர் 

களிடத்து இருந்தன, அவர்களுடைய நாகரிக வாழ்க்கை 

யில் நகர அமைப்பு வியாபார நிலை என்பன உயர்வு 

பெற்றிருந்தன, பல கலைகளில் அவர்கள் வல்லுநராயிருந் 

தனர், வீரத்தில் அவர்கள் சிறந்திருந்தனர், வீரர்களைப் 

போற்றிவந்தனர், புலவர்கள் நன்கு மதிக்கப்பெற்றனர், 

ஆங்காங்கு பல துறவியர்கள் இருந்தனர் என்பன ஒருவாறு 

விளங்கும். 

4. யானையின் கண்ணீர் 

புதுக்கோட்டை ஸமஸ்தானத்தில் திலான் if peter 

டாக இருந்து பல அரிய செயல்களைச் செய்த பெரியா 

ராகிய ஸ்ரீமான் அமராவதி சேஷையா சாஸ்திரிகள் தமிழ் 

நாட்டுக்குப் புகழ் உண்டாக்கியவர்களுள் ஒருவர். 

புதுக்கோட்டை வாசிகள் இப்பொழுது பலவிதமான 

நன்மைகளை அனுபவிப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் 

அப் பெரியாருடைய அரும்பெருஞ் செயல்களே யென்று 

சொல்லவேண்டும். சாஸ்திரியாருடைய பேராற்றலை 

மேல்நாட்டாரும் பலபடியாகப் பாராட்டியிருக்கிறார்கள். 

ஒரு தமிழரசை உலகம் முழுதும் மதிக்கும்படி செய்த 

அவருடைய வரலாறுகள் பலரால் எழு தட்பட்டிருச் 

கின்றன. 

சாஸ்திரிகளுடைய சமயோசித புத்தியும், நிர்வாகத் 

இறமையும், களகமும் ஒப்புயாவற்றன. ஜனங்களுடைய 

இயல்புகளை நன்றாக அறிந்து அவர்களுடைய குறை 

களைத் இர்ப்பதில் அவருக்கு இருந்த ஊக்கம் அதிகம்; 

வாயில்லாப். பிராணிகளுடைய இயல்புகளை யுணர்ந்து 
  

*  அய்மென், ஷண்முகானந்த சங்கத்தார் வெளியிட்ட திங்கள் மலர், 

1937



46 நல்லுரைக் கோவை 14/ 

அவற்றின் துன்பங்களை நீக்குவதில் பின்னும் மிக்க 

கவனமுடையவராக அவர் இருந்தார். 

அவர் புதுக்கோட்டையில் உத்தியோகம் பார்த்த 

பின்பு கும்பகோணத்தில் சுகஜீவியாக இருந்து காலங் 
கழிக்கலானார். அக்காலத்தில் நான் அவரை அடிக்கடி 
பார்த்துப் பேசி மகிழ்வதுண்டு, தாம் புதுக்கோட்டையில் 

இருந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளை 
உத்ஸாகத்தோடு அவர் கூறுவார். அவருடைய வாய் 
மொழியால் அறிந்த பல வரலாறுகள் அவருடைய 
பேராற்றலை எனக்கு விளக்கின,. அவர் மிகவும் 
ஸ்தூலமான சரீரமுடையவர். ஆதலின் பெரும்பாலும் 

புறத்தே செல்லாமல் இருந்த இடத்திலேயே யிருந்து 
தம்முடைய அதிகாரத்தைச் செலுத்திவந்தது வியத்தற் 
குரியது. அரசாங்கத்தில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு விஷயத் 

தையும் அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். 

அவரைப் பார்த்தால் யானையொன்று உட்கார்ந் 
இருப்பதுபோலவே தோன்றும். உண்மையில், அவர் 

புதுக்கோட்டை அரசாங்கத்தில் மிக்க கம்பீரமான 
வாழ்க்கையை நடத்தி யானையைப் போலவே 

விளங்கினார். அந்த யானை சொன்னவற்றுள் 
புதுக்கோட்டை. அரசர்க்குரிய பட்டத்து யானையைப் 

பற்றிய செய்தி ஒன்று. அவர் கூறியபடியே அதனை எழுது 
இறேன். 

*ஒரு சமயம் பட்டத்து யானைக்கு மதம் பிடித்ததாகச் 
சிலர் என்னிடம் சொன்னார்கள்: சில காலமாக அது 
தனக்குக் கொடுக்கும் தீனியை உண்பதில்லையென்றும், 
ஏதாவது கொடுத்தால் அதை எறிந்து விடுகிறதென்றும், 
காலிற்போட்டு மிதித்து விடுகிறதென்றும், அதனருகே 

ஒருவரும் நெருங்கமுடியவில்லை யென்றும் சொன்



யானையின் சண்ணீரீ 47 

னார்கள். யானை அடிக்கடி பிளிறிக்கொண்டேயீருந்தது. 

ஆகாரம் இல்லாமல் எவ்வளவு நாள்தான் இருக்கமுடியும்? 

“உடனே அந்த யானையின் பாகனை வருவித்து 
விசாரித்தேன். அவன் மிக்க பயத்தோடு என்னிடம் 

வந்தான். பழைய பாகன் சில நாட்களுக்கு முன்பு இறந்து 

விட்டதாகவும் தன்னை அந்த யானைக்குப் பாகனாக 

அதிகாரிகள் நியமித்திருப்பதாகவும் சொன்னான். *நான் 

என்ன செய்வேன்! என்னால் ஆன தந்திரங்களை 

யெல்லாம் செய்து பார்த்தேன். அது வழிக்கு வரவில்லை. 

இப்பொழுதுதான் மதம் பிடிக்க ஆரம்பம், இப்படியே 

இருந்தால் மிஞ்சிவிடும். என்னுடைய துரதிர்ஷ்டம் இப்படி 

வந்து சேர்ந்தது!” என்றான். நான், இப்பொழுது எங்கே 

இருக்கிறது அது?” என்று கேட்டேன். அவன் இடத்தைக் 

கூறிவிட்டு, “அதன் நிலை பயங்கரமாக இருந்தமையால் 

நான்கு கால்களிலும் சங்கிலியிட்டு ஜாக்கிரதையாகக் 

கட்டி யிருக்கிறேன்” என்றான். 

“நானே ஒருமுறை அந்த யானையைப் பார்க்க 

விரும்பினேன். ஒரு நாள் அந்த யானை இருந்த 

இடத்துக்குப் போனேன். கரும்பு, அரிசி, அச்சு வெல்லம் 

முதலியவைகளை ஆட்களிடம் சொல்லி எடுத்துவரசி 

செய்தேன். கரும்பை ௮ தனிடம் போடச் சொன்னேன். 

அதை யானை எடுத்து மறுபடியும் 8ழே போட்டுவிட்டது. 

அப்பால் பயங்கரமான குரலோடு அது முழங்கியது. 

அதனுடைய கண்களிலிருந்து நீர் தாரை தாரையாகப் 

பெருகி வழிந்தது. 

“இந்த நிலையில், அந்த யானையைச் சுற்றி 

வேடிக்கை பார்க்க அங்கே வந்து சிலர் கூடினார்கள். சில 

நிமிஷங்கள் சென்றன. யானை கூட்டத்தைப் பார்தீதது, 

இடீரென்று எதையோ புதிதாகக் கண்டதுபோலக்
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கூட்டத்தின் ஒரு பக்கமாக நோக்கித் தன் துதிக்கையை 

நீட்டி நீட்டிக் கத்தத் தொடங்கிற்று. 
“அது தன் துதிக்கையை நீட்டிய பக்கத்தில் ஒரு 

மாது நின்று கொண்டிருந்தாள்; அவள் விம்மி விம்மி 
அமுகாள். அவளுடைய கண்ணீருக்குக் காரணம் புலப்பட 
வில்லை. யானையின் கண்ணீருக்கும் அவளுடைய 

- கண்ணீருக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கலேண்டுஅமன்று 
நான் ஊகித்தேன். உடனே அவளை அழைத்து, [நீ யார்? 
எதற்காக அமுகிநாய்?' என்று கேட்டேன். 

அவள், சாமி! இந்த யானைக்குப் பாகராயிருந்தவர் 

என் புருஷர். அவர் இரண்டு வாரத்துக்குமுன் இறந்து 
போனார். இந்த யானையை அவர் சொந்தப் பிள்ளை 
யைப்போலவே காப்பாற்றி வந்தார். அவர் இறந்துபோன 
துக்கத்தால் நான் வெளியிலே வரவில்லை. இதற்கு மதம் 

பிடித்திருக்கிறதென்று சில போர் சொன்னார்கள். எங்கள் 

வீட்டுப் பிள்ளையைப்போல வளர்ந்த இதைப் பார்த்து 

விட்டுப் போகலாமென்று வந்தேன், எத்தனை தடவை 
என் கையால் இதற்குத் இனி கொடுத்திருக்கிறேன்!இதைப் 

பார்க்கிறபோது என் புருஷருடைய ஞாபகம் வந்தது; 

அதுனால் துக்கம் தாங்க முடியவில்லை. அவர் இருந்தால் 
இந்த யானைக்கு ் இப்படிக் துன்பம் வரப் பார்த்துக் 

கொண்டிருப்பாரா?' என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் 

அழுதாள். 

“நான் அவளைச் சமாதானப்படுத்தி, 'நீ வருத்தப்பட 

வேண்டாம். இந்த யானைக்கு உன் கையால் ஏதாவது 

கொடு; லாங்கிக்கொள்கிறதா பார்ப்போம்” என்றேன். 

“அவள் ஒரு கரும்பை யெடுத்து யானையினுடைய 

துதிக்கை எட்டும் தூரத்திற்குச் சென்று பயந்துகொண்டே 
அதை நீட்டினாள். யானை மிக்க ஆவலோடு அதை
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வாங்கிக்கொண்டது. அதனால் மேலெல்லாம் தடவிக் 

கொண்டது. பிறகு தன் வாய்ச்குள் வைத்துக்கொண்டு 
தின்ன ஆரம்பித்தது. அங்கிருந்த யாவரும் ஆச்சரிய 
மடைந்து சந்தோஷத்தால் ஆரவாரம் செய்தார்கள். 

“அவள் பின்னும் சில கரும்புகளை யானைக்குகி 
கொடுத்தாள் எல்லாவற்றையும் அது கின்றது. அதற்குத் 
குன் பழைய பாகனிடத்தில் இருந்த அன்பின் உறுதி 

இதனால் தெரிந்தது. அவனுடைய மரணமே அந்த 
யானைச்கும் அவன் மனைவிக்கும் கண்ணீரை உண்டாக்கக் 
காரணமாயிற்றென்பதை நான் உணர்ந்தபோது என் 

கண்ணிலும் நீர்த்துளி உண்டாயிற்று. 

“விஷயம் எனச்கு நன்றாக விளங்கியது. யானையின் 
நோய்க்குப் பரிகாரமும் ' தெரிந்தது நேரில் பார்க்காமல் 
விஷயத்தைக் கேள்வியுற்று யானையின் மதநீரைப் பார்க்க 
எண்ணிச் சென்றேன். அது கண்ணீரால் தன் துக்கத்தைத் 
தெரிவித்தது. அன்று முதல் அந்த யானைக்குப் பழைய 
பாகன் மனைவியே கவளம் கட்டி வந்தாள். அவள் 

வீட்டுப் பிள்ளையைப்போல வளர்ந்த அதற்கு அவள் உண 

வளித்தல்தானே நியாயமாகும்? புதிய பாகனும் நாளடை. 
வில் அவள் மூலமாக யானையின் பழக்கத்தைப் பெற்றான். 
அந்த யானையால், தன் கணவன் இறந்தபின்பும் 
அவளுக்கு ஸமஸ்தானத்தின் உதவி கிடைத்தது. புருஷ 
னுக்குப் பின்பு பிள்ளை தாயைக் காப்பாற்றும் முறைக்கு 

இது பொருத்தமாக இருந்தது."



5. உதிர்ந்த மலர்கள் * 

பத்துப்பாட்டை நான் ஆராய்ந்து பதிப்பிக்கத் 

தொடங்கியபோது எனக்கு முதலில் மூலமுள்ள பிரதி 

கிடைக்கவில்லை. பதவுரை மட்டும் அடங்கிய பிரதகளே 
இடை.த்தன. அதன் முதற் பதிப்பில் (7889-ஆம் வருஷம்) 

உரையிலிருந்து தொகுத்த மூலத்தையே வெளியிட்டேன். 

அக்காலத்தில் மூலப் பிரதி எங்கேனும் இடைக்குமோ 
வென்று சிரமப்பட்டுக் தேடியும் பயனில்லை. 

உரையில் நச்சினார்க்கினியர் கொடுத்துள்ள மூலப் 

பகுதிகளை இணைத்து எதுகை, மோனை, பொருட் 
டொடரீபு முதலியவற்றை ஆராய்ந்து ஒரு வகையாக 

அமைத்துக் கொண்டேன். அந்த நிலையிலும் ஓர் 
இடையூறு உண்டாயிற்று. 

பத்துப்பாட்டில் எட்டாவது , பாட்டாக இருப்பது 

குறிஞ்சிப்பாட்டென்பது. அது சங்கப் புலவர்களில் 
துலைிிறந்தவராகிய கபிலரால் ஆரிய அரசனாகிய 

பிரகத்தன் என்பவனுக்குத் தமிழின் நயத்தைத் 
தெரிவிக்கும் பொருட்டுப் பாடப்பெற்றது. அதன்கண் ஒரு 

தலைவி ஒரு தலைவனைக் கண்டு காமுற்று அளவளாவிய 
செய்தியாகிய களவொழுக்கம் மிகவும் அழகாகச் 
சொல்லப்படுகின் றது. 

மலைவாணர் மகளாகிய ஒரு தலைவியை அவளுடைய 
தாய், *'*'தினைக்கொல்லையைக் காத்து வருவாயாக" 

என்று கூறித் தோழியுடன் அனுப்பினாள். தலைவியும் 
தோழியும் தினைக்கொல்லைக்குச் சென்று பரண் 

மேலிருந்து கிளி முதலியவற்றை ஓட்டிக் கொண்டிருந் 
தூர்கள். 
  

* கலைழகள்
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பிறகு அருவியிலே விளையாடி மகிழ்ந்தும், பாட்டுக் 

களைப் பாடியும், பலவகையான அழகிய மலர்களைப் 

பறித்துப் பாறையிலே குவித்தும், தழைகளையெல்லாம் 

ஆடைபோலக் சட்டி உடுத்தும் மாலை தொடுத்து 

அணிந்தும், இடையிடையே கிளிகளை ஒட்டியும் பொழுது 

போக்கினார்கள். 

அப்பொழுது அங்கே ஒரு தலைவன் வந்தான். அவன் 
அழகும் வீரமும் உடையவன்: அவன் தன் தலைமயிரில் 

எண்ணெயும் மயிர்ச்சாந்தும் பூசியிருந்தான். அகிற்புகை 

யினால் அதனை உலர்த்தினமையின் அதில் வாசனை 
கமழ்ந்குது. அவ்வாசனை பற்றி வண்டுகள் அவன் 

குடுமியிலே மொய்த்தன. பல மலர்களை அவன் தன் 

குலையில் அணிந்து பிச்சி மலரால் தொடுத்த ஒற்றை 
வடத்தைச் சுற்றிக் கொண்டிருந்தான். ஓரு காதில் 
அசோகந்தளிரைச் செருகியிருந்தான். பூமாலையும் 

ஆபரணமும் அவன் மார்பிலே விளங்கின. கையில் 

வில்லையும் அம்புகளையும் ஏந்தியிருந்தான். இடையிலே 
கசிசையும் காலிலே வீரக்கழலும் திகழ்ந்தன. 

அவனோடு சில நாய்கள் வந்தன. அவை குரைத்துக் 
தலைவியையும் தோழியையும் வளைத்துக் கொண்டன. 
அவர்கள் அஞ்சி வேறிடத்திற்குச் செல்ல முயன்றார்கள். 

அப்பொழுது அவ்வீரன் அவர்களை நோக்கி இனிய 

"சொற்களைக் கூறி அவர்கள் அழகைப் பாராட்டினான். 

எப்படியேனும் அவர்களோடு பேசவேண்டுமென்பது 

அவன் விருப்பம், அதனால் பொய்யாக, நான் 

வேட்டையாடி வந்தேன். யானை முதவிய சில மிருகங்கள் 
எனக்குத் தப்பி இங்கே வந்தன. அவற்றை நீங்கள் 

சண்டீர்களோ?” என்று வினாவினான். மகளிர் இருவரும் 

நாணமிகுதியால் ஒன்றும் விடை. பகரவில்லை.
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மேலும் அவன், “என். வினாவிற்கு ஏற்ற விடை 

தராவிடினும் என்னோடு ஒரு வார்த்தையாவது பேசக் 
கூடாதா?” என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு பூங்கொம்பை 

எடுத்துக்: குரைத்துக் கொண்டிருந்த தன் நாய்களை 
அடித்து அடக்கினான். தலைவியின் வாயிலிருந்து ஒரு 

சொல்லேனும் வருமோவென்று எதிர்பார்த்து நின்றான் 

அவன். ஒன்றும் வரவில்லை. 

அப்பொழுது, வேடன் ஒருவனால் தினைப்புனத்தி 
லிருந்து துரத்தப்பட்ட ஓரு யானையானது மதமிகுந்து 
மரங்களை முறித்துக்கொண்டு அவ்வழியே வந்தது: 

அதைக் கண்ட, அம்மகளிர் இருவரும் அஞ்சி நடுங்கினர். 
அளரைகளஞுடைய நாணம் இருந்த இடம் தெறியாமல் 
மறைந்தது. உயிருக்கே ஆபத்து வந்தபோது நாணம் 
என்ன செய்யும்! உடனே அவ்வீரனருகிலே ஒழ.சி சென்று 

அவர்கள் நடுங்கி நின்றார்கள். 

நினைத்த பொருள் கைவந்தவனைப் போல அவன் 

மகிழ்ந்து மிகவும் எளிதாக ஒர் அம்பைத் தொடுத்து அந்த 
யானையின் முகத்தில் எய்தரன். அது வெருவி ஒடி, 
விட்டது. மகளிர் அச்சம் நீங்கினர். 

தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே ஒருவ்கை 

அன்பு உண்டாயிற்று. 

பிறகு மகளிர் இருவரும் மலையருவிலேயே குதித்து 
விளையாடுகையில் கால் நிலையாமல் நீரால் இழுத்துச் 

செல்லப்பட்டனர். அப்பொழுது விரைவில் தலைவன் 
சென்று அவர்களைக் காப்பாற்றினான். தலைவியைத் 
தழுவிக்கொண்டு அன்பு காட்டினன். அதுமுதல் 
அவ்விருவரும் காதலராயினர். தினந்தோறும் சென்று 
தலைவன் தலைவியைக் கண்டு அளவளரவி வந்தான். 
தலைவி காலையிலே தினைப்புனஞ் செல்வதும் இளியை
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ஓட்டுவதும் தலைவனைக் கண்டு பேசி அளவளாவி 
மஇழ்வதும் மாலையிலே தன் வீடு திரும்புவதுமாக இருந்து 

வந்தாள். . 

பின்பு தினைக்கதிர் விளைந்தவுடன் குலைவிக்குத் 

இளைப்புனம் காக்கும் வேலை ஒழிந்தது. இதனால் அவள் 

தன் வீட்டிலேயே இருந்தாள். அக்காலத்திலே தலைவன் 

இராப்பொழுதில் அவளை நாடி வீட்டிற்கு வந்து சென்று 

கொண்டிருந்தான். 

அவன் வரும்பொழுது இராக்காலமாதலின் இடை 

வழியிலே அவனுக்கு நேரக்கூடும் அபாயங்களுக்கும் தள் 

ஊரிலும் வீட்டிலும் உள்ள காவல்களுக்கும் பயந்து 

தலைவி வருந்தினாள். அந்த வருத்த மிகுதியினால் 

அள் உடல் மெலிவுற்றது, அம்மெலிவைக் கண்ட தாய் 

முதலியோர் அதற்குக் காரணம் யாதென்று ஆராயத் 

தொடங்கினர். 

தலைவிச்கு உண்டான நோய் மருந்தால் இர்வதன் 

றென்பதை அவர்கள் அறிந்திலர், முதியவர்களையும் 

தெரிந்தவர்களையும் கேட்டார்கள்; கடவுளுக்குப் பூசை 

போட்டனர்; அவர்களால் நோயின் காரணத்தை அறிய 

முடியவில்லை. உண்மைய றியாமல் அவர்கள் வருந்து 

வதையும் தான் தலைவனை மணம் செய்துகொள்வதற்கு 

வழியின் றித் துன்புறுவதையும் குலைவி உணர்ந்து யோசித் 

தாள். “நம்முடைய காதலை வெளிப்படுத்தாவிடின் 

அதனையறியாத இவர்கள் ஏதேனும் செய்யத் துணி 

வார்கள். அதனால் நம்முடைய காதலுக்கும் கற்புக்கும் 

குறை தேரும். ஆபரணங்கள் உடைந்துவிட்டால் மறுபடி. 

இருத்தியமைத்துக் கொள்ளலாம். ஒழுக்கமும் கற்பும் 

வழுவினால் மறுபடியும் அமைத் துக்கொள்ள முடியுமா? 

எப்படியேனும் நம் நிலையை த் தாய்க்குத் தெரிவிப்பது
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தான் பரிகாரம்” என்று துணிந்தாள்; துணிந்து. தன் 
உயிர்த் தோழிக்கு அதனை அறிவித்தாள். அத்தோழி 
அதனைக்கேட்டு அவள் விருப்பத்தின்படியே செவிலித் 

தாய்க்குத் சலைவியின் காதல் வரலாற்றைச் சொல்லு 
கிறாள். 

அப்படிச் சொல்லும் முறையிலே குறிஞ்சிப் பாட்டு 
அமைந்இருக்கின்றத. அதில் உள்ள வருணளைகளும், 
பழைய வழக்கங்களும், பிறவும் என் மனத்தைக் 
கவர்ந்தன. தலைவியும் தோழியும் பல மலர்களைப் 
பறித்துப் பாறையிலே குவித்த செய்தி கூறப்படுமிடத்தில் 
99 மலர்களின் பெயர்கள் வருகின்றன. இவ்வளவு 
பூக்களின் பெயர்களை எதற்காக அடுக்கி இங்கே சொல்ல 
வேண்டும்?” என்று யோ௫ித்தேன். ஆரிய அரசனுக்குத் 

தமிழ்ச் சிறப்பை அறிவுறுத்த வந்த கபிலர், “தமிழர்கள் 
இயற்கையின் எழிலை நன்கு உணர்ந்தவர்கள். நிலப் 
பாகுபாடுகளையும் மரஞ்செடி கொடிகளின் இயல்பு 
களையும் தெளிவாக ஆராய்ந்தவர்கள். அவர்களுக்கு 
வார்த்தைப் பஞ்சமில்லை” என்பதை அவ்வரசன் தெரிந்து 
கொள்வதற்காக இவ்வாறு பாடியிருக்க வேண்டுமென்று 
கருதினேன். 

மாலைக்காலத்தை எவ்வளவு அழகாக அவர் அதில் 
வருணித்திருக்கிறார். 

“சூரியன் அத்தகிரியிலே மறைகிறான். மான்கணங்கள் 
மரத்தடியிலே வந்து கூடுகின்றன. பசுக் கூட்டங்கள் 
வயிறார மேய்ந்துவிட்டுத் தம்முடைய சன்றுகளை 
நினைந்து விளித்துக்கொண்டே மந்தைகளிற் புகுகன்றன. 
அன்றிற் பறவை பனைமரத்தில் இருந்து துணையை 
அழைக்கின்றது. பாம்பு இரை தேடும் பொருட்டு மணியை 
உமிழ்சின்றது.
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“இடையார்களெல்லாம் தம்முடைய புல்லாங்குழலில் 
ஆம்பற்பண்ணை வாசிக்கின்றனர். ஆம்பலரும்புகள் இதழ் 
விரிகின்றன. 

“வீடுகளிலெல்லாம் சுமங்கலிகள் விளக்கேற்றுகன்றனர், 

அந்தணா் அந்திக்கடனைச் செய்கின்றனர். 
(இலைகளின்்மமல் அமைத்த பரண்களில் வேடர்கள் 

கொடிய மிருகங்களை அச்சுறுத்தக் கொள்ளிக் 

கட்டையால் க அஉண்டாக்குகின்றனர். மேகங்கள் 
மலையைச் சூழ்கின்றன; எங்கும் இருள் சூழ்கின்றது. 

காட்டிலே கல்லென்ற ஒலி உண்டாகின்றது. புள்ளினங்கள் 
குத்தம் கூடுகளில் வந்து ஒலிக்கின்றன. இப்பநத மாலை 

வந்தது." 
இவற்றைப் படிக்கப்படிச்ச இக்காட்டுகள் என் மனக் 

சுண்முன் தோன்றலாயின. ஒருமுறை படித்தேன். 
இருமுறை படித்தேன். பலமுறையும் படித்தேன். 

மூல அடிகளை நன்றாக வரையறை செய்துவரும் 

போது, மலர்களை வரிசையாகச் சொல்லும் பகுதியின் 

இடையே ல அடிகள் விட்டுப்போயின வென்று தெரிந்தது. 

அங்கே ஏட்டில் இடம் விடப்பட்டிருந்தது. அழகாகத் 
தொடுத்த அம்மலர் வரிசையிலே சில மலர்கள் காணப்பட 

வில்லை. அவ்வரிசையின் அழகு அதுனால் சிறிது 

சிதைவுற்றது. எவ்வளவோ இடங்களில் தேடியும் மூலம் 

இடைக்கவில்லையே என்ற வருத்தத்தால் நைந்திருந்த 
நான், உரையின் உதவிகொண்டு ஒருவாறு மூலத்தைசி 
செப்பஞ்" செய்யலாமென்ற தைரியத்தை அடைந் 

இருந்தேன்; மூலவரையறையும் ஒருலாறு அமைந்து 
வந்தமையால் இிருப்தியுற்றேன். இடையிலே இம்மலா் 

வரிசை அற்றிருந்தது. நான் என் செய்3வன்! 

_ அங்கே செங்காந்தட் பூ மூதல் செம்பூ வரையிற் பல 

மலர்கள் சொல்லப்படுகின் றன. செங்கோடுவேரி என்னும்
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பூவுக்கும் கூவிளம் பூவுக்கும் இடையிலே சிதைவு காணப் 
பட்டது. ஏட்டுச் சுவடியில் அடிவரையறஹையோ, அடிகளின் 
எண்ணோ இராது. இத்தனை அடிகள் அங்கே இல்லை 

யென்று விளங்கவில்லை. எத்தனை மலர்கள் உதிரிந்து 
விட்டனவோ! அவற்றை எங்கே தேடிஎடுத்துக் கோத்துக் 
குறையை நிரப்புவோம்!' என்று நான் ஏங்கினேன். ஏடுகள் 

தேடாத இடம் ஏதாவது இருக்குமோ வென்று யோசித் 
தேன். தமிழ் வாணர்களைப் பாதுகாத்தும் சைவத்தை 
வளர்த்தும் வரும் தருமபுர ஆதீன மடத்தில்நான் அது 
காறும் ஏடுகளைதக் தேடாதது என் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. 

.... அக்காலத்தில் திருவாவடுதுறை யாதனத்திற்கும் 

தருமபுர ஆதீனத்திற்கும் சல வழக்குகள் நடந்தன. 
அதனால் இரண்டு மடதீதினர்க்குள்ளும் ஒற்றுமை இல்லை 
தருமபுரமடத்தின் பழம்பெருமையையும், திருவாவடுதுறை 
மடத்தைப் போலவே அம்மடத்திலும் தமிழ் வளர்த்த 

பெரியார்கள் பலர் இருந்தமையையும் நான் , அறிவேன். 

ஆயினும் இருவாவடுதுறை மடத்தின் சார்பு பெற்றவ 

னாதலின் நான் தருமபுரத்திற்குச் செல்லத் துணியவில்லை. 
பழங்காலத்தில் இவ்விரண்டு மடங்களும் ஒற்றுமையோடு 

இருந்தன. தருமபுரத்தைக் கமைவீடென்றும் திருவர்வடு 
துறையை மேலை வீடன்றும் சொல்வார்கள். 

“ஆதீனங்களின் இடையே பிணக்கு நேர்ந்தபோது ஓர் 
ஆகீனத்திற்குரியவர்கள் மற்ற ஆதீனத்திற்குரியவார்களோடு 

பழகாமல் இருப்பது வழக்கம். அதனால் தருமபுரம் ' 
செல்வதைத் திருவாவடுதுறை மடத்தினர் விரும்பாமல் 
இருதீதல்கூடும்; தருமபுரத்தினர் உள்ளன்போடு என் 
வரவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருத்தலும் கூடும்் என்ற 
எண்ணத்தினாலேயே, பல இடங்களில் சென்று சென்று 
ஏடுகளைதக் தேடிவந்த நான் தருமபுரம் செல்லாடிலே 

இருந்தேன்.
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“இப்பொழுது அவற்றையெல்லாம் எண்ணிக் 

கொண்டிருந்தால் காரியம் நிறைவேறுவது எப்படி? 

தமிழ்ப் பணியில் இந்த ஸம்.பிரதாயங்களைப் பார்ப்பது 

அ௮வூியமன்று, நமக்கு அகெளரவம் நேர்ந்தாலும் 

பெரிதன்று! நம் காரியம் நிறைவேறினால் அதுவே பெரிய 

கெளரவம்' என்று நினைத்துத் தருமபுர.த்திற்குச் செல்லத் 

துணிந்தேன். 

கும்பகோணத்தில் நான் வேலைபார்த்து வந்த காலம் 
அது. அக்காலத்தில் இருவாவடுதுறையில் ஸ்ரீ அம்பலவாண 
தேசிகர் 77ஆம் பட்டத்து ஆதீனகார்த்தராக விளங்கினார். 

அவரிடம் சென்று என் சருக்தைத் தெரிவித்தேன். அவர் 

என்பால் பேரன்பு உடையவராதலின் மடங்களின் 

இடையிலேயுள்ள பகைமையைப் பாராட்டாமல், 

“அப்படியே செய்யலாம்” ,என்று சொல்லி விடை 

கொடுத்ததோடு மடத்தின் முக்கிய காறியஸ்தராகிய 

ஸ்ரீ பொன்னுசாமி செட்டியாரென்பவரையும் உடன் 

அனுப்பி வண்டி முதலியலற்றையும் உதவினார். 

அன்று ௪னிக்கிமமை. கரலையில் ஏழு மணிக்கு நான் 

பொன்னுசாமி செட்டியாருடன் தருமபுரம் சென்றேன். 

அந்த ஊரை அதற்குமுன் நான் பாராதவன்; ஆகலின் 

அதனை முதன்முதலில் பார்த்தபோது எனக்குச் சிறந்த 

இன்பம் உண்டாயிற்று. காவிரிக் கரையில் உள்ள 

அவ்வூரின் இயற்கையழகைக் கண்டபோது சோழநாட்டின் 

பெருமையைப் புலவர்கள் வருணித்திருக்கும் பகுதிகள் 

நினைவுக்கு வந்தன. 

மடத்திற்குச் சென்றேன். அங்கே நிலவிய ஒழுங்கான 

அமைப்பும் தவஃகோலம் பூண்டிருந்த தம்பிரான்களின் 

கூட்டமும் என் உள்ளத்தைக் கவர்ந்தன. திருவாவடுதுறை 

மடத்தில் அத்தசைய காட்சிகளைக் கண்டு ஈடுபட்ட
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னாதலின் தருமபுரத்திலும் அவற்றைக் கண்டபோது 
எனச்கு மிக்க மிழ்ச்சி உண்டாயிற்று. “இதுகாறும் இங்கே 
வராதது ஒரு குறையே' என்றுகூட நான் எண்ணலானேன். 

என் வரவைச் சொல்லியனுப்பிவிட்டு மட தீதினுள்ளே 
சென்றேன். 

அங்கே ஆகீனத் தலைவர்களாகிய ஸ்ரீ மாணிக்கவாசக 
தேசிகர் ஒரு சாய்வு நாற்காலியிலே சாய்ந்த கொண்டிருந் 
sour, நான் அவர் அருகிலே போய்க் கையுறையாகக் 
கொண்டு வந்திருந்த கற்கண்டுப் பொட்டலத்தை 
அவருக்குமுன் வைத்துவிட்டு நின்றேன். என்னைக் 

- கண்டபோது அவர் ஒன்றும் பேசவில்லை. . வெறுப்பின் 
அறிகுறியாக இருக்கலாமென்றெண்ணினேன்; “திருவா 
வடுதுறை மடத்திற்கு வேண்டியவர் இங்கே வரலாமா? 

எதற்காக வந்தீர்?” என்று கடுமையாகக் கேட்டுவிட்டால் 

என் செய்வது என்ற அச்சம் வேறு என் உள்ளத்தில் 
இருந்தது. பேசாமல் அரை மணி நேரம் அப்படியே 
நின்றேன். தேசிகர் ஒன்றும் பேசவில்லை. நான் மெல்லப் 
பேசத் தொடங்கினேன்; நான் கும்பகோணம் காலேஜில் 
தமிழ்ப் பண்டிதனாக இருந்து வருகிறேன். தமிழ் 

நூல்களை ஆராய்ந்து பதிப்பிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறேன். 
இப்பொழுது பதிப்பித்தற்காகக் பத்துப்பாட்டு என்னும் 
சங்க நாலொன்றை ஸித்தம் செய்துகொண்டிருக்கிறேன். 
அதில் இடையிலே ஒரு பாகம் சனதவாக இருக்கிறது. பல 
இடங்களில் தேடித் தொகுத்த சுவடிகளில் அந்தப் பாகம் 

காணப்படவில்லை. இந்த ஆதீனத்தின் பெருமையை 

தான் நன்றாக அறிந்தவன். பல பெரியோர்கள் இங்கே 

இருந்தார்களென்பதையும் உணர்ந்தவன். இந்த ஆன 

வித்துவானாக இருந்த சம்பந்த சரணாலயர் இயற்றிய 

கந்தபுராணச் சுருக்கத்தைப் படித்து இன்புற்றிருக்கிறேன். 

குவிகா சார்வபெளமராகிய துறைமங்கலம் ஸ்ரீ சிவப்பிரகாச
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சுவாமிகளுடைய ஆசிரியர் இந்த மடத்தில் இருந்த 
வெள்ளியம்பலவாண முனிவரென்பவரே. இன்னும் பல 

வித்துவான்கள் இந்த மடத்தின் அதரவு பெற்றுச் சிறந்த 
நிலையில் இருந்திருக்கிறயர்கள்; பல நூல்களை இயற்றி 

யிருக்கின்றார்கள்; ஆதலால் இங்கே பழங்காலந் 
தொடங்கிப் பல அருமையான ஏட்டுச் சுவடிகள் இருக்கும். 
அவற்றைப் பார்க்கவேண்டுமென்ற அவா எனக்கு 

நெடுநாட்களாக இருந்தது. இப்பொழுது ஒரு சந்தர்ப்பம் 

வாய்த்தது இந்த இடத்திற்கு வந்தால் சிதைந்த பாகம் 
கஇடைக்குமென்றெண்ணி வந்தேன். ஸந்நிதானம் கட்டளை 

யிட்டால் நான் வந்த காரியத்தைக் கவனித்துக்கொண்டு 

செல்வேன். : மடத்துக் காரியஸ்தா்கள் சிலரும் உடன் 
இருந்தால் நான் விரைவில் ஏட்டுச் சுவடிகளைப் பார்க்க 
அனுகூலமாக இருக்கும் இந்த உபகாரத்தினால் தமிழுக் ' 
குப் பெரிய சிறப்பு ஏற்படும். ஸந்நிதானத்தின் wor Seow 
என்றும் மறவாமல் இருப்பேன்” என்று சொன் னேன். 

இவ்வளவையும் கேட்ட பிறகு அவர் தலை நிமிர்ந் 
தார். “என்ன சொல்லுவாரோ?' என்று அப்பொழுதும் 
என் நெஞ்சம் படபடத்தது. தலை நிமிர்ந்தபடியே 

அவர் இறிது நேரம் இருந்தார். ஏதோ யோசிப்பளர் 

போலக் காணப்பட்பார். பிறகு, “நாளை வரலாமே” 
என்று அவர் வாக்கிலிருந்து வந்தது. “பிழைத்தேன்” என்று 

நான்' எண்ணிக்கொண்டேன்; இந்த மட்டிலும் அனுமதி 
திடைத்ததே' என்று மகிழ்ந்தேன். “உத்தரவுப்படியே 
செய்கிறேன்'” என்று சொல்லி மறுநாள் வருவதாக விடை 
பெற்றுக்கொண்டு பொன்னுசாமி செட்டியாருடன் 
மாயூரம் சென்றேன். தருமபுரம் மாயூரத்திற்கு அருகில் 

தான் இருக்கிறது: 
மாயூரத்தில் அக்காலத்தில் சிறந்த தமிழ் வித்துவானும் 

ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களுடைய மாணாக்
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கரும் முன்ஸீப் வேலையில் இருந்து உபகாரச் சம்பளம் 
பெற்றவருமாகிய வேதநாயகம்பிள்ளை இருந்தார். அவர் 
வீட்டிற்குப் போனேன். அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு மிகவும் 
மெலிந்இருந்தார். அவரைப் பார்த்து, அவரது உடல்நிலை 
கண்டு வருந்தினேன். அவர், “நான் இப்பொழுது 
வியாதியோடு சண்டை போடுகிறேன்; என்னோடு அது 

சண்டை. போடுகிறது. யார் ஐயிப்பார்களோ தெரிய 
வில்லை'' என்று சொன்னார். வியாதியே ஜயித்ததனால் 

அதன் பின் சில மாதங்களில் அவர் இவ்வுலக வாழ்வை 
நீத்தார். 

அன்று வேதநாயகம்பிள்ளையோடு பேசிப்பொழுது 

போக்கினேன். இராத்திரி முழுவதும் எனக்குச் சரியாகத் 
தூக்கமே வரவில்லை. என் மனம் தருமபுரத்திலே 
இருந்தது. ஏடுகளைக் குவியல் குவியலாக என் முன் 

கொண்டுவரச் செய்து பார்ப்பதாகவும் எவ்வளவோ அரிய 

நூல்கள் இருப்பதாகவும் மனத்திலே பாவனை செய்து 
கொண்டேன். அந்த ஓர் இரவு ஒரு யுகமாகவே இருந்தது. 
எப்பொழுது விடியுமென்று காத்திருந்தேன். - 

விடிந்தது. உடனே பொன்னுசாமி செட்டியாருடன் 
புறப்பட்டு எழு மணிக்குத் கருமபுரம் போனேன். அன்றும் 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசக தேசிகர் முதல்நாள் இருந்த கோலத் 

திலேயே இருந்தார். அதே சாய்வு நாற்காலி; அதே 

மெளனமான நிலை, நானும் முதல் நாளைப்போலவே 
அருகிலே போய் நின்றேன். 

சிறிது நேரத்திற்குப்பின் அந்த மடத்திற் காறுபாறாக 

இருந்த ஸ்ரீ சாமிநாதத் தம்பிரானென்பவர் அவ்வழியே 

வந்தார். அவரோடு எனக்குப் பழக்கம் இல்லாவிடினும் 
என்னைப்பற்றி அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். நான் 
தமிழ் நூல்கள் விஷயத்தில் மேற்கொண்ட உழைப்பையும்
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இருவாவடுதுறையாதீனத்திற்கு வேண்டியவனென்பதையும் 

அவர் தேிகருக்கு எடுத்துச் சொன்னார். கேட்ட 
தேசிகர் மெல்ல, “சரி ஆகவேண்டிய காரியத்தைக் கவனிக் 

கலாமே'” என்று உத்தரவிட்டார். 

சில ஒஓதுவார்களையும் கணக்குப்பிள்ளைகளையும் 

எனக்கு உதவி செய்யும்படி தேசிகர் கட்டளையிட்டார். 
அவ்வாதீனத்துப் புஸ் தகசாலைக்கு அவர்கள் என்னை 
அழைத்துச்சென்றார்கள். அங்கே பல ஏட்டுச் சுவடிகள் 

இருந்தன. எல்லாவற்றையும் எடுத்து ஓரிடத்தில் தொகுத்து 
வைத்தார்கள்; ஆயிரக்கணக்கான ஏட்டுச் சுவடிகள் 
இருந்தன. அவற்றைக் கண்டவுடனே எனக்கு வியப்பு 

உண்டாயிற்று, எல்லாம் பழைய ஏடுகளே; புதிதாக 

எழுதப்பட்ட ஏடு ஒன்றேனும் அதிற் காணப்படவில்லை. 
பலகாலமாகப் போற்றிப் பாதுகாக்கப்பட்ட அவ்வேடுகளை 

ஒவ்வொன் றாகசீ சோதிக்கக் தொடங்கினேன். 

உடனிருந்தவர்களில் ஒரு சாரார் சுவடிகளின் கட்டை 

அவிழ்த்துக் கொடுத்தார்கள். நான் ஒவ்வொன்றாகப் 
பார்த்தேன்... பார்த்தவுடன் அவற்றை மீண்டும் ஒரு 

சாரார். நன்றாகக் கட்டி வைத்தார்கள். சுவடிகளைப் 

பார்ப்பதும் ஒழுங்காகக் கட்டுவதுமாகிய காரியங்களில் 

அவர்களுக்கு நல்ல பழக்கம் இருந்தது. 

சுவடிசளைப் பார்த்துக்கொண்டே. வந்தேன். ஸ்தல 

புராணங்கள், மகா புராணங்கள், பிரபந்தங்கள், சைவ 

சாஸ்திரங்கள் முதலிய பலவகைகள் இருந்தன. 
தொல்காப்பியம் முதலிய இலக்கண நூல்கள் உரை 

களுடன் இருந்தன. சில நூல்களிற் பல நபிரதிகளைக் 

கண்டேன். சிவதருமோத்தரத்தில் மட்டும் நூற்றுக்கு 

மேற்பட்ட பிரதிகள் இருந்தன. அங்ஙனம் இருப்பதற்குக் 

காரணமென்னவென்று நான் விசாரித்தேன். “இங்கே
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துறவு பூண்பவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் காஷாயம் 

கொடுப்பவர்கள் இந்த நூலின் பிரதி ஒன்றைக் கொடுப்பது 
இவ்வாதீனத்தின் வழக்கம். அதனால் இவ்வளவு பிரஇகள் 

சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன” என்று உடனிருந்தவா் 
கள் சொன்னார்கள். என்னுடைய தமிழாசிரியராகிய 
ஸ்ரீ மீனாட்டு சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் ஒருமுறை ச௨.தர௬ு 
மோத்திரச் சுவடி எங்கும் கிடைக்காமல் அதனைப் 

பெறுவதற்கு எவ்வளவோ சிரமப்பட்டுக் கடையில் ஒரு 

மாணாக்கர் செய்க தந்திரத்தால் மிகவும் அரிதாகச் லெ 

நாள் மட்டும் வைத்துக்கொள்ளும்படி ஒரு பிரதியைப் 

பெற்றார்கள்.” அவ்வரலாறு அப்பொழுது எனக்கு ஞாபகதீ 

துக்கு வந்தது. 
ஏட்டுச் சுவடிகளை சோதித்து வரும்போது நான் பல 

அருமையான நூல்களைப் பார்த்தேன். அவற்றைப் 

பெறுவதில் எனக்கு விருப்பம் இருப்பினும் அதிகப் பழக்க 

மில்லாத அவ்விடத்திலுள்ளவர்கள் குருவார்களோ 

மாட்டார்களோ என்று அஞ்சி வாளா இருந்தேன். அன்றி 
யும் என்னுடைய நாட்டம் முழுவதும் பத்துப்பாட்டிலே 
தான் பதிந்திருந்தது. மிக விரைவாகச் சுவடிகளைப் 

பார்த்து வத்மீதன். பகல் பன்னிரண்டு மணி வரையிலும் 
பத்துப்பாட்டு அகப்படவில்லை. பல நூறு சுவடிகளைப் 
பார்த்தேன்; பயனில்லை இடையிலே சிறிது நேரம் 
உண்ணுவதிற் போயிற்று; மற்றக் கால முமுவதும் சுவடி, 
களைப் பார்த்துக்கொண்டேயிருந்தேன். 

நாழிகை “ஆகிக்கொண்டிருந்தது; பல அவடிகள் 
சோதிக்கப்பட்டன; பத்துப்பாட்டு மட்டும் அசுப்பட 
வில்லை. 

  

ரட்ட மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம், பாகும் 1, க்கம்
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சூரியன் மறைந்தான். அன்று சூரியோதய காலத்தில் 

என்மனம் தருமபுர மடத்து ஏட்டுச்சுவடிகளைக் 
காண்பதில் ஊக்கமும், நாம் தேடியது கிடைத்துவிடும் 

என்ற நம்பிக்கையும் உடையதாக இருந்தது சூரிய 

அஸ்தமன காலத்திலோ என் நம்பிக்கை தளர்ந்தது; 
குறிஞ்சிப் பாட்டின் குறை நிரம்பாமலே போய்விடுமோ 
என்ற ஏக்கம் தலைப்பட்டது. விடுபட்ட மலர்களை நாம் 
காணக்கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று இரங்கினேன். 

குறிஞ்சிப்பாட்டிலுள்ள மலர்களெல்லாம் ஒரு மாலையாக 

என் அகக்கண் முன் வந்து நின்றன. ௮ம் மாலையின் 

இடையிலே சல மலர்கள் உதிர்த்தமையின் அது குறையாசு 

இருப்பதுபோன்ற தோற்றத்தையும் நான். கண்டேன். 

“ஐயோ! இந்த மாலை நிரம்புமா?' என்று எண்ணி எண்ணி 

நைந்தேன். 
இரவு வந்துவிட்டது. உயரமான குத்துவிளக்குகளை 

ஏற்றிக் கொணர்ந்தார்கள். அவற்றிலுள்ள சுடரைத் 

தொழுதுவிட்டு நான் மேலும் பார்க்கத் தொடங்கினேன். 

மணி ஏழு ஆயிற்று; அதன்பின் எட்டு அடித்தது. மனக் 

கலக்கத்தோடு .பார்த்துக்கொண்டே. வந்தேன். “இந்தத் 

தமிழ்நாடு தான் எவ்வளவு துரதிருஷ்டமுடையது! 
இவ்வளவு அருமையான நூல்களைப் பறிகொடுத்துத் 

தவிக்கின்றதே” என்று எண்ணி உருகினேன். ஒன்பது 

மணியும் ஆயிற்று. 
அப்பொழுது ஆதீனத் தலைவராகிய ஸ்ரீ மாணிக்க 

வாசக தேடுகர் அங்கே வந்தார். அன்று அவர் மிளகுக் 

கறப்புச் செய்துகொண்ட தினம். சடையுடையவர்கள் 

எண்ணெய் தேய்த்துக்கொள்வது வழக்கமில்லை. மிளகு 

முதலிய சிறு பொருள்களைப் பால் விட்டு அரைத்துத் 
தேய்த்துக் கொள்ளுவார்கள். அதற்குத்தான் மிளகுக் 
காப்பு என்று பெயர். தருமபுர BGs தலைவர்கள்



64 நல்லுரைக் கோவை |/ 

சடாதாரிகள். மாணிக்கவாசக தே$கர் மிளகுக்காப்புச் 

செய்து கொண்டமையரல் அவருடைய ௪டை ஈரமாக 

இருந்தது. அதைப் புலர்த்துலதற்காக ஒரு தவ௫ிப்பிள்ளை 

அதைக் கையில் தாங்கி நின்றான். மற்றொருவன் தூப 

மூட்டியைப் பிடித்து அதற்குப் புகை மூட்டிக்கொண்டு 

நின் றான். வேறொருவன் தூபமூட்டியில் தசாங்கம், 

சாம்பிராணி முகதலியலற்றைப் போட்டுக் கொண்டிருந் 

தான். 

இந்த நிலையில்-வந்துநின்ற தேசிகரைக் கண்டதும் 

நான் எழுந்தேன். அவர் நின்றபடியே கையமர்த்தி, 

“நீங்கள் அப்படியே இருந்து பாருங்கள்” என்று சொல்லி 

விட்டுச் றிது நேரம் நின்றனர். அப்பால், “ஏதாவது 

கிடைத்ததா?” என்று கேட்டார். நரன் மிச்ச 

சுவலையோடு, பல அருமையான ஏட்டுச் சுவடிகள் 

இருக்கின்றன. ஆனாலும், எனக்கு எது வேண்டுமோ 
அது கிடைக்கவில்லை. இங்கே இல்லையென்றால் 

வேறிடங்களில் இருக்க நியாயமில்லை. என்னுடைய 

அதிர்ஷ்டம் இப்படியிருக்கிறது' என்று சோர்வு புலப்படும் 

தொனியில் விடையிறுத்தேன். 

“இருந்திருக்கும், யாராவது கொண்டுபோயிருப் 
பார்கள்” என்று அவர் சொன்னார், 

“இந்த இடத்தைத் தவிரச் சுவடிகள் இருக்கும் இடம் 
இந்த மடத்தில் வேறு உண்டோ?” என்று கேட்டேன், 
வேலைக்காரர்கள் இல்லையென்று சொன்னார்கள். 

அப்பொழுது முன்னே குறிப்பிட்ட காறுபாறு 
ஸ்ரீ சுவாமிநாதத் தம்பிரான் அங்கே . வந்தார். எனக்கு 
லேண்டிய சுவடி. கிடைக்காமல் வருத்தத்தோடு நான் 
சொல்லிக்கொண்டிருந்தவற்றைக் சேட்ட அவர், “தில 

இனங்களுக்கு முன் பதினெட்டாம் .பெருக்கில் காவிரியிற்
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கொண்டுபோய் விட்டுவிடுவதற்காகப் பல பழைய 
கணக்குச் சுருணைகளையும் சிதிலமான் வேறு சுவடிகளை 
யும் கட்டிச் சிறிய தேரில் வைத்துக்கொண்டு போனார்கள் 
அதில் சில பழைய ஒற்றை எஏடுகளைக் கண்டேன்.. 
ஒருவேளை மடத்துத் தஸ்தாவேஜாக இருக்கலாமென்று 

எண்ணி அவைகளை மட்டும் எடுத்துக் கட்டி என் 
44ரோவின்மேல் தனியே வைக்கச் செய்தேன். அவைகளில் 
ஏதாவது இருக்கிறதா? என்று பார்க்கலாம்” என்று 
சொன்னார். 

“பார்க்கிறேன்; அவற்றைக் கொண்டுவரசி செய்தால் 
அனுகூலமாக இருக்கும்” என்று நயந்த குரலில் நான் 
கூறினேன். உடனே அவர் உத்தரவிடவே ஒருவர் 
சென்று ஒரு கட்டு ஒற்றை ஏடுகளை எடுத்துக் கொணர்ந்து 
என்முன் போட்டார். மிக்க ஆவலோடு அவற்றைப் 

பார்க்கக் தொடங்கினேன். அந்தக் கட்டில் பலவகையான 

அளவுள்ள ஒற்றை ஏடுகள் இருந்தன. 

கலவற்றில் கணக்கு எழுதப்பட்டிருந்தது; சிலவற்நிற் 
பெரிய புராணச் செய்யுட்கள் காணப்பட்டன; இலக்கணச் 

சுவடிகளின் ஏடுகள் சில காணப்பட்டன. அவற்றைப் 

பார்த்து வந்தேன். 

ஓர் ஏட்டைப் படித்துப் பார்த்தேன். அது 

பத்துப்பாட்டு ஏடாக இருந்தது. அக்காலத்தில் 

பத்துப்பாட்டு உரை முழுவதும் என் ஞாபகத்தில் 

இருந்தது. அதனால் அந்த ஏட்டிலிருந்தது பத்துப் 
பாட்டு உரையே என்பதைக் கண்டுகொண்டேன். என் 

உள்ளம் சிறிதே ஊக்கம் பெற்றது. 

அப்பால் அந்த ஏட்டின் அளவில் இருந்த வேறு 
ஏடுகளை யெல்லாம் தொகுத்தேன். அவற்றைப் படித்துப் 
பாரர்க்கவோ நேரமில்லை. மணி பத்துக்குமேல் ஆயிற்று. 

தல் 1/2
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மறுநாள் நான் கும்பகோணத்தில் இருக்க வேண்டியவன்: 
HS அந்த ஒற்றை ஏடுகனை அப்படியே எடுத்துக் 
கொண்டுபோய் ஆராயலாமென்று எண்ணினேனன். 

ஆதீனத் தலைவரிடம், “இப்பொழுது நாஜிகையாயிற்று. 

நான் விடியற்காலையில் மாயூரம் சென்று ரெயில் லண்டி. 
யேறிக் கும்பகோணம் போகவேண்டும். ஸத்நிதானத்தில் 
உத்தரவானால் இந்த ஒற்றையேடுகளை எடுத்துக். 

கொண்டு போய்ப் பார்க்கிறேன். இதில் எனக்கு 
வேண்டியவைகளை மட்டும் பொறுக்கிக்கொண்டு கணக்கு 

முதலியவை இருந்தால் ஜாக்கிரதையாக அவற்றைத் 

திரும்பச் சேர்ப்பித்து விடுகிறன். இதில் இறிதும் 
சந்தேகம் கொள்ளவேண்டாம்'' என்று கூறினேன். 

“அப்படியே செய்யலாம், அதில் என்ன தடை?" 
என்று தேூகர் அன்போடு கூறினர். முதல்நாள் 

வந்தபோது அவர் இருந்த நிலையையும் அப்பொழுது 
அவர் அன்போடு கவனித்துக் கொண்டிருந்து, ஒற்றை 

ஏடுகளைக் கொண்டுபோகும்படி அனுமதியளித்ததையும் 

நினைக்கும்போது எனக்கு வியப்புண்டாயிற்று, “எல்லாம் 
திருவருட் செயலே” என்று எண்ணி ஆறுதல் அடைந்தேன். 

ஐம்பது அறுபது ஒற்றையேடுகளை அப்படியே 

கட்டிக்கொண்டு எல்லோரிடமும் விடை பெற்றுப் 
புறப்பட்டு மாயூரம் வந்து சேர்ந்தேன். அன்றிரவு நான் 
உணவு உட்கொண்டேனோ,. இல்லையோ ஞாபகம் 
இல்லை. 

மறுநாட்காலை ரெயில் வண்டியிலே றிக் கும்பகோணம் 
லந்தேன். கொண்டுவந்த ஒற்றையேடுகளைப் பிரித்துப் 

பார்த்தேன். சில பத்துப்பாட்டு உரை ஏடுகள் ஒன்றற் 
கொன்று சம்பந்தமில்லாமல் கலந்திருந்தன. ஆத்திரத் 
தோடு ஒவ்வொன்றாகப் பார்த்தேன். நான் எந்தப்
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பாகம் காணாமல் தவித்தேனோ அதை ஓர் ஏட்டிலே 
பார்த்தேன். என் உசிசி முதல் உள்ளங்கால் வரையில் 
ஒரே மயிர்க்கூச்சல் உண்டாயிற்று. என் கண்சுளைத் 
துடைத்துத் துடைத்துப் பார்த்தேன்; ஏட்டையும் 

துடைத்துப் பார்த்தேன். 

குறிஞ்சிப்பாட்டுத்தான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை; 
விடுபட்ட மலர்களையே நான் அதில் கண்டேன் : 

*கதேமா--தேமாம்பூ, மணிச்சிகை- செம்மணிப்பூ, கரிது 

நாறு அவிழ் தொத்துஉந்தாழ் தனக்கு உரித்தாக நாறும் 
விரிந்த கொத்தினையுடைய பெருமூங்கிற் பூ” 

(குறிஞ்சிப்பாட்டு. 84-52, உரை). 

என்ற AgugHGu விடுபட்டிருந்தது. என் மனம் 

அறுதலுற்றது. இழந்த குழந்தையைக் சுண்டெடுத்த 
தூய்க்கு உண்டாகும் மடகழ்ச்சியைத்தான் நான் அதற்கு 
உபமானமாகக் கூறலாம். 

விடுபட்ட மலர்கள் மூன்றே. அனாலும் அந்த 
மலர்களைத் தேடி என். மனம் அலைந்குது. மூன்று 
என்பது அதற்குமுன் எனக்குத் தெரியாது. மூன்றாக 
இருந்தால் என்ன? முப்பதாக இருந்தால் என்ன? குறை 
குறைதானே? 

அப்பால் குறிஞ்சிப்பாட்டு முழுவதையும் செப்பஞ் 

செய்துகொண்டேன். குறை நிரம்பிய குறிஞ்சிப்பாட்டை 
இப்பொழுது பத்துப்பாட்டுப் பதிப்பிற் காணலாம். 

பத்துப்பாட்டு ஏடுகளை மட்டும் தனியே எடுத்து 

வைத்துக்கொண்டு மற்றவற்றை நான் வாக்களித்து 

படியே தருமபுரம் மடத்திற்கு அனுப்பிவிட்டேன். 

அவற்றை அனுப்பும்போது எனது மகிழ்ச்சியையும் 

நன்றியறிவையும் தெரிவித்து ஒரு கடிதமும் எழுதினேன்.
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தருமபுர மடத்தில் இப்பகுதி இடைத்ததைப் 
பத்துப்பாட்டுப் பதிப்பிலும் குறித்திருக்கிறேன். அங்கே 

இடைத்த ஒற்றை இதழ்களில் உதிர்ந்த ௮ம்மலர்களைக் 

காணாமல் இருந்தால் பத்துப்பாட்டின் முதற் “ பதிப்பு 

அச்சிறு குறையோடே தான் வெளிவந்திருக்கும். அக்குறை 

நேராதபடி ஆண்டவன் காப்பாற்றினான். கு.திஞ்சிப் 

பாட்டு, குறை நிரம்பப் பெற்றது; அதனால், 

**ஆன்றோர் புகழ்ந்த வறிவினிற் றெரிந்து 
சான்றோ ர௬ுரைத்த தண்டமிழ்க் தெரியல்" 

ஆகிய பத்துப்பாட்டு முழு உருவத்தோடு வெளிவந்து 

மணக்கின் றது. 

6. அவன் யார்? 

தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் இப்பொழுது நமச்குக் 

இடைப்பனவற்றுள் மிகவும் பழையன பத்துப்பாட்டு, 
எட்டுத்தொகை, பதினெண்க£ழ்க் கணக்கு என்பனவாம். 
இவற்றை ச் சங்க நூல்களென்று கூறுவார். கடைச்சங்க 

காலத்தில் இருந்த புலவர்களாற் பாடப்பெற்ற செய்யுட் 
களையுடைமையின் இவை இங்ஙனம் வழங்கப்படுகின்றன. 
இந்த நூல் களால் தமிழ்நாட்டில் பண்டைக் காலத்தில் 

இருந்த புலவர் வரலாறுகளையும், அவர்களை ஆதரித்துப் 
போற்றிய செல்வர்கள் வரலாறுகளையும், ௮க்காலத்துத் 
தமிழ்தாட்டினரது நாகரிகநிலை ஒழுக்கம் முதலியவற்றை 

யும் செவ்வனே அறிந்துகொள்ளுகிறோம். புறநானூறு 
முதலிய நூல்களால் பல அரசர்களுடைய சரித்திரங் 
களையும் சற்றரசார்களுடைய வரலாறுகளையும், 

வீரப் பெருமக்கள் அருஞ்செயல்களையும் தெரிந்து 
  

1. 3-ஆம் பதிப்பு, பக்கம் 489, அடிக்குறிப்பைப் பார்க்க. 
2. நச்சினார்க்கினி௰ர் உரைச்சிறப்புப்பாயிரம், 
3.  பெதரியல்--மாலை,
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கொள்ளலாம். அவர்களுடைய: குணங்களுட் சிறந்தன 

வாகக் காணப்படுவன வீரமும், எகையுமாம். வென்றிசி 
சிறப்பும் சொடைச் சிறப்புமாகிய இவ்விரண்டு இறப்புச் 

களை அவ்வரசர்கள் தங்களுடைய : வாழ்வுக்கு இரண்டு 
கண்ணாகக்கொண்டு , வாழ்ந்தார்கள். தங்களுக்கு எவ் 
வகையான குறை நேர்ந்தாலும் அதனை அவர்கள் 

இழிவாகக் கருதார்கள். வீரமில்லாரென்றேனும், கொடை 
இயல்பில ரென்றேனும் கூறப்படுலதைக் காட்டிலும் 
இறந்துபடுவதை அவர்கள் மேலாக விரும்புவார்கள். 

“விழுப்புண் படாதநா ளெல்லாம் வழக்கினுள் 
வைக்குந்தன் னாளை படுத்து" 

என்ற குறள் வீரமின்மையால் வாழ்வு பயனற்றொழியும் 

என்ற அரிய கருத்தை வெளியிடுகின்றது. இப்படியே 

**சாதலின் இன்னாத இல்லை இனிததூஉம் 
ஈதல் இயையாக் கடை” 

என்ற குறள் ஈயாமல் இருப்பதினும் இறந்துபடுதல் 
இனியதென்று கூறுகின்றது. இவ்விரண்டும் பண்டைக் 
காலத்துப் பெருமக்கள் கடைப்பிடித்த பேரறம். 

இங்கனம் வாழ்ந்தவர்களுள் கண்டீரக் கோப்பெருகள்ளி 
யென்பவன் ஒருவன், அவன் ஒரு சிற்றரசன். ஏழு 

வள்ளல்களில் ஒருவன். தோட்டியென்னும் மலைக்குத் 
தலைவன். அவனைப் புலவர் பலர் பரடிய செய்யுட்கள் 
புறநானூற்றில் இருக்கின்றன. அவற்றுள் வன்பரணர் பாடிய 

1750-ஆம் செய்யுளிற் கண்ட வரலாறு இங்கே சில வேறுபாடு 

களுடன் வெளியிடப்படுகிறது. 

ஒரு பெரிய மலையின் மேலுள்ள காட்டு வழியில் 

ஒரு புலலன் தன்னுடைய சுற்றத்தாருடன் நடத்து 
சென்றான். அவனுடைய ஓய்ந்த நடையும் முகத்திலுள்ள 
வாட்டமும் பலநாளாக அவன் பட்டினி கிடந்த நிலையைப்
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புலப்படுத்தின. உடன்வந்த சுற்றத்தாருடைய நிலையும் 

அப்படியே இருந்தது. அவனது இடையிலுள்ள ஆடை 
கறுப்படைந்தும் கழிந்தும் மக்கியும் இருந்தது. குளிர் 
காலத்தில் மழைத்துளியால் நனைந்த பருந்தினது கரிய 
சிறகைப் போல் அது தோரற்றியது. அவனுக்கு “நாம் 

எங்கே போகிறோம்? என்ற நினைவுகூட இல்லை. 
“யாரிடம் போகவேண்டும்?” என்ற குறிப்பும் இல்லை. கால் 
போன வழியே போய்க் கொண்டிருந்தான். அல்னைத் 
தொடர்ந்து அந்தப் பட்டினிச் சுற்றத்தார் சென்றனர். 

கால்கள் ஒய்ந்தன. றிது இளைப்ப.றலாமென்ற 
எண்ணம் புலலனுக்கு உண்டாயிற்று, ௮ம் மலைவழியே 
இருந்த ஒரு பெரிய பலாமரத்தடியில் அவனும் 
சுற்றத்தாரும் தங்கினார்கள். “எங்கே போவது? என்ன 

பண்ணுவது?” என்று இக்குத் தெரியாமல் அலைகின்ற 
அவர்களுக்கு எதிரே ஒரு வீரன் தோன்றினான். அவன் 
அந்தக் காட்டில் வேட்டையாடிவிட்டு வந்தான். அவன் 
கையிலிருந்த *வில்லைப் பார்த்தாலே ஓரே காலத்திற் 

பல பொருள்களை ஊடுருவிச் செல்லும்படி, அம்பை 
விடுபவன் அவனென்று தோற்றியது. அவன் காலில் 

அழக$ய வீரக்கழல் இருந்தது. அவனுடைய உச்சியில் 

ஒரு இறந்த நீலமணி ஒளி வீசியது. அலனது தோற்றத் 
தைப் பார்த்தமாத்திரத்திலே புலவனுக்கு அவனிடத்தில் 
ஒரு பெருமதிப்பு உண்டாயிற்று. அஞ்சலி செய்த 
வண்ணமே புலவன் எழுந்தான். பாவம்! நெடுந்தூரம் 
நடந்துவந்த வலியினால் அவனது கால் அவன் ஸ்வாதீனத் 
இல் இல்லை; நடுங்கியது. வீரன் “பேசாமல் அப்படியே 
உட்காருங்கள்” என்று கையமா்த்திப் புலவனை இருக்கச் 
செய்தான். அவனுடைய வார்த்தைகள் அன்பில் ஊறி 

வெளிவந்தன. 

  * இதனை *வல்வில்* என்பர்.
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புலவனும் அவனுடைய சுற்றத்தாரும் பசிப் பிணிக்கு 
இலக்காகி உயிரைவிடும் தறுவாயிலுள்ள ரென்பதை 
அவ்வீரன் அறிந்து கொண்டான். “நீங்கள் எந்த 200? 
எதற்காக வருகிறீர்கள்? எங்கே போடறீர்கள்? யார் வரசி 
சொன்னார்கள்? என்னைக் தெரியுமா?'” என்ற அசட்டுக் 
கேள்விகளை அவர்களிடம் கேட்கவில்லை. : அந்தச் 

சமயத்தில் அவர்களுக்கு மு. கலில் வேண்டுவது ஆகாரமே 

என்பதை அவன் நன்றாக அறிந்தான். ஆதலின், தான் 

வேட்டையாடிக் கொணர்ந்திருந்த மான் தசையை 
ஓரிடத்திலே வைத்துவிட்டு அங்கிருந்த சுள்ளிகளைப் 
பொறுக்கி ஒரு கட்டையிலே இயைக் கடைந்து 
மூட்டினான். அவனுடன் வந்திருந்த இளைஞர்கள் 
காட்டுவழியில் தனித்தனியே பிரிந்துவிட்டார்கள். அவர் 
களைல்லாரும் வருவதற்கு மூன் தன் கையாலேயே மூட்டிய 
அத் இயில் அத்தசையைச் சுட்டுப் புலவனுக்கும் பிறருக்கும் 

கொடுக்க வேண்டுமென்பது அவன் ஆசை அவ்விளைஞார் 

- கள் வரும்வரையில் பசி காத்திருக்கு. மா? 

மிக்ச விரைவில் நெப்விமுதுபோல் இருக்கும் 
வெள்ளிய நிணத்தைப் பக்குலம் பண்ணிச் சுடச்சுடப் 
புலவனுக்கும் உடனிருந்தவர்களுக்கும் அவ் வீரன் 

கொடுத்தான். ஆகாரத்கைக் கண்டு எத்தனையோ 

நாளான அவர்களுக்கு அந்த உணவு தேவாமுதத்தைப் 
போல் இருந்தது. சுடச்௬ட இருந்த அந்த ஆகாரம் அவர் 
களுடைய சுடுபசியை நீக்கியது. 

அதுவரையில் புலவனுக்குத் தன்னைச் சுற்றிலுமுள்ள 

காட்சிகளைக் கவனித்துப்பார்க்கும் உணர்சீசியில்லை. 

uA எல்லாவற்றையும் அழுத்தி மேலோங்கியிருந்தது. 

வயிற்றில் ஆகாரம் விழுந்தவுடன் அவனுடைய கண்ணுக் 

கும் மூக்குக்கும் மற்றப் பொ.றிகளுக்கும் உணர்ச்சி உண்டா
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யிற்று, அருகிலுள்ள அருவி நீரைக் கையால் அள்ளி 

அள்ளிக் குடித்தான். யாவரும் குடி.த்து ஏப்பம் விட்டார் 
கள். புலவனுடைய கண்கள் அம்மலையிலுள்ள மரச் 
செறிவைக் கண்டு களித்தன; அவனுடைய உடம்பு அந்தக் 
காட்டின் குளிர்ச்சியை உணர்ந்தது; அவனுடைய மூக்கோ 
காட்டுமலர்களின் நறுமணத்தை நுகர்ந்தது. “ஆகா! 
என்ன அழகிய மலை!" என்று பரமதிருப்தியோடு அவன் 
அந்த மலையையும் காட்டையும் கண்ணாரப் பார்த்து 
மகிழ்ந்தான். அப்பால் தனக்கும் தன் சுற்றத்தாருக்கும் 
விருந்தளித்த வீரனை நோக்கினான். என்ன அழகிய 
கோலம்! ' அவனைப் பிரிவதற்கு மனம் வரவில்லை. 
ஆயினும் பிரியத்தானே வேண்டும்? 

"“தெய்வமேபோல வந்து உதவி செய்தீர்கள். நாங்கள் 
போய்வருகிறோம்” என்றான் புலவன். 

“அப்படியா! நீங்களெல்லோரும் நன்றாகப் படித்தவர் 
'களைப் போலவே காணப்படுகிறீர்கள். உங்களுக்குப் 
பரிசாக ஏதாவது கொடுக்கவேண்டும். காட்டுலாசிகளாகிய 
எங்களிடத்தில் என்ன உயர்ந்த பொருள் இருக்கிறது? 
இவற்றையாலது பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்” என்று 
பணிவுடன் சொல்லிக் கொண்டு அவ்வீரன் தன் கழமுத்தி 
லிருந்த பல முதீது வடங்களாலாகய ஆரத்தையும் 
கையிலணிந்திருந்த பொற்கடகத்தையும் கழற்றினான்; 
புலவனது கையிற் கொடுத்து அஞ்சலி செய்தான். 

புலவனுக்கு உண்டான வியப்பின் அளவை வ்ரை 
யறுத்துச் சொல்லமுடியுமோ? **முன்பின் ௮ றியாத இவன் 
நம்மை உபசரித்து இவ்வளவு உயர்ந்த பரிசைத் 
தருகிறான். கொடுப்பதோ மிக அரிய பரிசு; சொல்வதோ 
“நான் எதைக் கொடுக்கப்போகிறேன்” என்ற பணிவான 
சொல். இந்தக் குணக்குன் றாகிய பெரியோன் யாரோ
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தெரியவில்லையே!” என்ற எண்ணத்துடன், “தங்களுடைய 
நாடு யாதோ?'* என்று புலவன் மெல்லக் கேட்டான். அவ் 
வீரன் ஓன்றும் கூறவில்லை. தங்கள் திருநாமத்தை யான் 

அறிந்து கொள்ளக்கூடுமோ?" என்று பணிவுடன் பின்னும் 
புலவன் கேட்க அதற்கும் விடையில்லை. 

“அவற்றைப்பற்றி நீங்கள் ஏன் அறிந்துகொள்ள 

வேண்டும்? :நல்லது; போய்வாருங்கள்; வந்தனம்”” என்று 
சோல்லி அரைக்கணத்தில் அவன் காட்டுக்குள் போய் 
விட்டான். 

“அவன் யார்? அவன் யார்?” என்று புலவனுடைய 

நெஞ்சம் கேட்டுக்கொண்டே யிருந்தது. 

மிக்க உவகையுடன் அவன் தன் கற்றத்தோடு புறப் 
பட்டான். வழியிலே கண்டவர்களிடமெல்லாம், தன்னைப் 

போற்றிய உபகாரியைப்பற்றிச் சொல்லி, “அவன் யார்?” 
என்று கேட்டான். “அவனா? அவன்தான் நள்ளி! இந்தத் 

தோட்டி மலைக்குக் தலைவன்” என்று அவர்கள் 
அலனுக்குச் சொன் னார்கள். 

“நள்ளியா!" என்று புலவன் ஸ்தம்பித்து விட்டான். 

நள்ளியைப்பற்றியும், தோட்டி மலையைப் பற்றியும் உலக 
மெல்லாம் புகழ்வதை அவன் கேட்டிருந்தான் தான் வந்த 

மலை தோட்டியென்றும், .தான் கண்ட வீரன் நள்ளி 
யென்றும் அதுகாறும் அவன் அறியவில்லை. அவ்வீரனும் 
அறிவித்துக் கொள்ளவில்லை. அவ்வள்ளல் தன் கடமை 
யைப் பிறர் அறியாமற் செய்துவிட்டு அகன்றான். 
புலவனோ அவன் செய்த உபகாரத்தை அதுமுதல் உலக 

முழுதும் அறிவித்துக்கொண்டு வாழ்ந்தான்.
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திருவிடைமரு தூரில் மகாராஷ்டிர அரச பரம்பரை 

onus சார்ந்த அமரசிம்மர் என்னும் 'அரசரொருவர் 

இருநீது வந்தார். அவர் இவபக்தஇயும், சங்கீதத்தில் 
அபிமானமும், பெரியவர்களிடத்தில் அன்பும் உடையவர். 

தினந்தோறும் காலையில் எழுந்து சென்று காவிரியில் 
நீராடிவிட்டு அங்கே கோவிந்த இக்ஷிதரவர்களாற் கட்டப் 
பெற்றுள்ள புஷ்யமண்டபத்தில் ஐபங்களைசீ செய்து 
கொண்டிருக்கும் பல பெரியோர்களை வலம் வந்து 

வணங்கி ஸ்ரீ மகாலிங்க மூர்த்தியைத் தரிசனம் செய்து 
பிறகு அரண்மனை வந்து சேர்வார். அவர் வாழ்ந்திருந்த 

அரண்மனை இன்றும் திருவிடைமருதார் வடக்கு வீதியில் 

இருக்கிறது. 
ஸ்ரீ மகாலிங்கமூர்த்தியிடம் அவருக்கு அளவிறந்த பக்தி 

உண்டு. அம்மூர்த்துக்கு வெள்ளிரதமும், மகாறகுத்தின் 
முன்பு கட்டுவதற்குரியனவும் மிக்க அழகியனவுமாகிய 
நான்கு குதிரையுருவங்களும் அவரால் அளிக்கப்பெற்றன. 
பெரியோர்களுடைய கூட்டுறவும், சங்கீத வித்துவான் 
களுடைய பழக்கமும், ஸ்ரீ மகாலிங்க மூர்த்தியின் 
தரிசனமும் அவருடைய தினசரி வாழ்க்கையில் தறைமல் 
இருந்து வந்தன. அவருடன் வடமொழி வித்துவான்கள் 
சிலரும் மகாராஷ்டிர பாஷையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் 
சிலரும்" இருந்தார்கள். 

அரண்மனையின் கிழக்கே உள்ள இந்திர சபை 
மாடியில் அவர் ஒருநாள் காலையில் உலாவிக்கொண்டிருந் 
தார். மணி ஒன்பதுக்குமேல் இருக்கும். அப்பொழுது 
அவருடைய செவியில் மிக்க மதுராசான Fs go) ஒன்று 
கேட்டது. அதுகாறும் அத்தகைய ஓலியை அவர்
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கேட்டிலரீ. அந்த ஐலியில் ஒரு . தனியான கம்பீரமும் 
பக்தியும் இனிமையும் ஒருங்கே கலந்திருந்தன. அந்த 
இசையிலே அரசர் ஈடுபட்டார். அது வடநாட்டுசி HG 5 

முறையிலே அமைந்ததாகத் தெரிந்தது. 
“இவ்வளவு . நாட்களாக இத்தகைய மதுரமான 

தொனியை நாம் கேட்டோமில்லையே! இந்த அமுத 

மயமான தம் எங்கிருந்து வருகின்றது? இந்த ஒலி நம் 

உடம்பு முழுவதையும் சிலிர்க்கச் செய்கிறதே!” என்று 

அவர் எண்ணினார். அவரி கேட்ட சங்கத நாதம் வரவரத் 

தெளிவாகக் கேட்டது. யாரோ தெருவில் பாடிக்கொண்டு 

வருவது போலல்லலா தோரற்றுகிறது? இவ்வளவு அருமை 

யான சங்தேம் தெருவிலே இறைபடும்படி அந்த 

வித்துவானுக்கு என்ன துரதிருஷ்டம் வந்துவிட்டது?” 

என்று சிந்தித்தார். 

அருஇிலிருந்தவர்களை அவர் விசாரித்தார்; அவர்கள், 

“இந்த ஊரிலே ிலகாலமாக ஒரு பெரியவர் வந்திருக்கிறார். 

அவர் பரம பக்தராகக் காணப்படுகின்றார். அவருடைய 

த ஒலி எப்படி 'உள்ளத்தைக் கொள்ளுகிறதோ 

அப்படியே அவருடைய திருமுக ஒளியும் மனத்தைக் 

கவரும்” என்றார்கள். 

“அப்படியா? அவர் எதற்காக இப்படி, வீதியிலே பாடிக் 

கொண்டு வருகிறார்?” 

“gat தினந்தோறும் காலையில் காவிரியில் 

ஸ்நானம் செய்து ஐபதபங்களையும் ஸ்ரீ மகாலிங்க மூர்த்தி 

யின் தரிசனத்தையும் முடித்துக்கொண்டு தோளில் உஞ்ச 

விருத்தச் செம்பை மாட்டிக்கொண்டு வீதி வழியே 

போகிறார். போகும்போது ஸ்ரீ ராமன் மீதும் கிருஷ்ணன் 

மீதும் பரம9வன்மீதும் பல &ீர்த்தனங்களையும் சுலோகங் 

களையும் பாடுகிறார். அவருடைய சங்கதம் காலைவேளை
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களில் எல்லோருடைய: உள்ளத்திற்கும் ஊக்கத்தை 
அளிக்கிறது. அவர் போகும் போக்கிலே ஊரிலுள்ளவர்கள் 
அவர் செம்பை அரிசியால் நிறைத்து விடுகிறார்கள். சிலார் 
அவர் வீட்டிற்குப் பருப்பு, வெல்லம், சுறிகாய், தயிர், 
பால் முதலியவற்றை அவருக்குத் தெரியாமலே கொடுத்து 
௮னுப்பிவிடுகிறார்கள். அவருக்கு இந்த உலக ஞாபகமே 
இராதென்று தோற்றுகிறது. ஜபதபங்களும் சனதரிசனமும் 
உஞ்சவிருத்தயுமே அவருடைய பொழுதுபோக்கு, 
அவரைப்பற்றி சஎரினர் எல்லோரும் பாராட்டிப் பேக் 

கொண்டிருக்கிறார்கள்." 

“என்ன ஆச்சரியம்! இத்தகைய மகான் இவ்வூரில் 
இருப்பது எனச்கு இதுவரையில் தெறியாமற் போயிற்றே! 
யாரோ சங்கேதே வித்வான் பாடுகிறாரென்றல்லவோ 
நினைத்தேன்? நீங்கள் சொல்வதைப் பார்த்தால் 
இவருடைய அனுக்கிரகத்தைப் பெற வேண்டுவது அவசிய 
மென்ற விருப்பம் எனக்கு உண்டாகிறது சங்கீதம்: 
பக்தி இரண்டும் பொருந்தியிருப்பவர்களைக் காண்பது 
இக்கரலக்தில் மிகவும் அரிது." 

“ஆமாம்! இவருடைய சங்கீதமும் பத்தியம் ஒன்றை 
யொன்று விஞ்சி விளங்குகின் றன." 

_ “அப்படியானால், எப்படியாவது அந்த மகானை 
இங்கே அழைத்து வந்து எனக்குப் பழக்கம் செய்துவைக்க 
வேண்டியது உங்கள் கடமை.” 

வீதியிலே பாடிக்கொண்டு வந்தவரே ராமதாஸ் 
என்னும் பெரியார். அவர் வடமப் பிராமணர், 

இளமைமுதலே ௪ங்கீதம் பயின்றவர். சங்கே அறிவோடு 
தெய்வ பக்தியும் சேர்ந்தே அவர்பால் முதிர்ந்து வந்தது. 
அப்பால் அவருக்குக் காசியாத்திரை செய்து வரவேண்டு 
மென்ற அவா உண்டாயிற்று. யாத்திரையாகப் புறப்பட்டு
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வடநாட்டிலுள்ள பல தஇிவ்யஸ்தலங்களைத் தரிசி. தார்; 
பல பெரியார்களோடு பழகினார்; சங்கத அறிவு மிக்கவ 
ராதலின் வட.நாட்டுச் சங்கீதத்தையும் அப்பியாசம் 

செய்தார்; அந்த நாட்டில் வழங்கும் பல உருப்படிகளையும் 
பாடம்பண்ணினார்; பிறகு தம்முடைய ஜன்ம தேசம் 

வந்தார். அவருக்கு விவாகமாயிற்று. 

குஞ்சை முதலிய இடங்களுக்குச் சென்று அரசர் 
களுடைய சம்மானத்தை அவர் அடைந்தார். அங்கே 
பல வித்துவான்களுடைய பழக்கமும் உண்டாயிற்று, 

வெறும் சங்கத அறிவு மாத்திரம் இருந்தால் அவர் ஓரு 
மைஸ்தானத்தில் வித்துவானாக இருந்து விளங்கி 
யிருப்பார்.  சங்கீதமாகிய சாதனத்தால் அடையப்படும் 

சாத்தியமாகிய பரம்பொருளினிடத்தே அவர் இவிரமான 
பக்தி பூண்டலராதலால் அவருக்கு அரசர்களுடைய 
சேவையும் வித்துவான் களுடைய பழக்கமும் நகரவாசமும் 

பிடிக்கவில்லை. நல்ல நதிகீரத்தில் அமைந்த சிறந்த 

ஸ். தலமொன்றில் இருந்து தம்முடைய பக்திக்கு இடையூ 

றின்றி வாழ்ந்துவரவேண்டுமென்று அவர் விரும்பினார். 

உஞ்சவிருதீதியினால் ஜீவனம் செய்யலாம் என்ற தைரியம் 

அவருக்கு இருந்தது. ' தம்முடைய சங்கீதத்தை அரசர் 
களுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் அர்ப்சணம் செய்வதைவிடப் 
பரம்பொருளுக்கு அர்ப்பணமாக்குவதே தக்கதென்ற 

கொள்கையை அவர் கொண்டார். 

இருவிடைமருதார் ராமதாசருடைய. உள்ளத்திற்கு 

உவந்த இடமாயிற்று, காவிரியும், ஸ்ரீமஹாலிங்க மூர்த்தி 

யின் திருக்கோயிலும், பக்தர்களுடைய . கூட்டமும், 
நல்லோர்களுடைய இருக்கையும் அந்தத் தலத்தில் 

அமைந்திருப்பதைப்போல வேறு. எங்கே இருக்கின்றன? 

இனி நமக்குப் பூசத்துறையும் மகாலிங்கமூர்த்தியுமே
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கதி” என்ற உறுதியோடு, திருவிடைமருதூருக்கே அவர் 

வந்துவிட்டார். 

அவர் வந்த நாள்முதல் திருவிடைமருதூருக்கு ஒரு 
புதிய பெருமை உண்டாயிற்று. 

*எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் 

அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே”? 

என்று புறநானூறு கூறுகின்றது. இயல்பாகவே ல 
வகையிலும் நன்மையைப் பெற்ற அத்திருத்தலம் 

.நல்லந்தணராகிய ராமதாசர் உவந்த வாசஸ்தலமான 

போது பின்னும் அதனுடைப நன்மை : பெருகியது. 
இருவிடைமருதார்த் இருவீதியில் நாள்தோறும் காலையில் 
இனிய கானம் பரவியது. அந்த இன்னிசையிலே மனிதர் 
புகழ் காணப்படவில்லை; பரம்பொருளின் மெய்ப் 
புகழ்தான் விளங்கியது. அந்தக் £தவொலியின் கவர்ச்சி 
யும், அதனுள் அடங்கிய பக்திச்சுவையும் அதைப் பாடும் 
பெரியாருடைய தோற்றமும் எல்லாம் சேர்ந்து 
நாஸ்இிகரையும் அவரது இிருவடியிலே வீழ்ந்து அடைக்கலம் 
புகச் செய்யுமாயின், பெரிய பக்தரும் சங்கத ரஸிகரு 
மசிய அமரசிம்மரை உருக்கியது ஒரு வியப்பாகுமோ? 

அமரசிம்மருடைய விருப்பத்தின்படியே சில 
முதியோர்கள் ராமதாஸர் அரண்மனை வாயிலுக்கு 
நேரே வரும்போது. அவர்பாற் சென்று அவரை வணங் 

இனார்கள். காலைக் கதிரவனுடைய ஒளிக்கு எதிரே 
அப்பெரியாருடைய திருமூக மண்டலமும் பால சூரியனைப் 
போலவே இலங்கியது. சூரியன் வீசும் வெம்மையாகிய 

கதிர்களைக் காட்டிலும் அந்தத் தருமுகத்திலிருந்து 
உண்டாகிய குளிர்ந்த கருணைக் கிரணங்கள் உயர் 

வுடையன அல்லவா? 

“ஸ்வாமி! ஒரு விஞ்ஞாபனம். கேட்டருள வேண்டும்” 
என்று அவர்கள் பணிளனோடு சொன்னார்கள்.
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*என்ன விசேஷம்?”” என்று கேட்டார் ராமதாசர். 
“இங்கே உள்ள அமரசிம்ம மகாராஜா ஸ்வாமி 

களுடைய இிவ்யதரிசனமும் சல்லாபமும் பெறவேண்டு 

மென்று காத்திருக்கிறார். கிருபை செய்யவேண்டும்”? 

“மகாராஜாவா! நான் ஒரு பிக்ஷாகளல். எனச்கு 

மகாராஜா விடத்திலே என்ன வேலை? நான் ராஜ 
சேவையே வேண்டாமென்று எண்ணிவந்தவன். அகில 
லோக சக்கரவர்த்தியாகிய ஸ்ரீ*ஏகநாயக மூர்த்தியினிடத் 

திலே வந்தபிறகு வேறொரு ராஜாவை எதற்காக நான் 

பார்க்கவேண்டும்?” 

“அப்படிச் சொல்லக்கூடாது. தங்களுக்கு மகா 

ராஜாவால் ஆகவேண்டிய காரியம் ஒன்றுமில்லையென்பது 
வாஸ்தவந்தான். ஆனாலும் மகாராஜா ஒரு பெரிய 
பக்தர். அவர் தங்களைத் தரிசிக்கவேண்டுமென்று ஏங்கி 

நிற்கின் றார்.”* 
“சரி, நாழிகையாயிற்று, நாளைக்குப் பார்க்கலாம்” 

என்று சொல்லி ராமதாசர் : தம்முடைய பஜனையை 
மீட்டும் ஆரம்பித்து மேலே செல்லலானார். 

மறுநாள் ராமதாசர் வீதி வழியே வரும்போது 

மீட்டும் அரசரைச் சேர்ந்த முதியோர்கள் அவரிடம் வந்து 

வணங்கி நின்றார்கள். “மகாராஜா தங்கள் வாசஸ் 
குலத்துக்கே வந்து தரிசிக்கலாமென்று எண்ணியிருக்கிறார். 

தங்களுடைய சம்மதத்தை எதிர் பார்க்கிறோம். மகா 
ராஜா .வேறு இடங்களுக்குச் செல்வது வழக்கமன்று, 

ஆனாலும் பரம பக்த சிரோமணியாகிய தங்களுடைய 

இருப்பிடம் ஆலயத்துக்குச் சமானம். அகதுலின் அங்கே 

வரலாமென்றே இருக்கிறார்” என்று அவர்கள் சொன் 

னார்கள். 

  

௩. ஏகநாயகரென்பது அத்தலத்து உத்ஸவ மூர்த்தியின் ஒரு நாமம்,
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ராமதாசர் சிறிது யோடித்தார். “அரசர் உண்மை 
யிலேயே சிவபக்கராக இருக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் 
தம்முடைய கெளரலத்தையும் நினையாமல் இப்படிச் 
செய்யத் துணியமாட்டார். அத்தகைய பக்தரை நாமே 
போய்ப் பார்ப்பதில் குற்றமென்ன?'” என்ற எண்ணம் 
அவருக்கு உண்டாயிற்று. 

“உங்கள் அரசர் பக்தராக இருக்கிறாரென்று 
தெரிகிறது. அவரை ஓர் அரசராக எண்ணிப் பார்க்க 
எனக்கு விருப்பமில்லை; பக்தராகவே. எண்ணிப் பார்க்க 
விரும்புகிறேன். Ff apr 5 ori Dur என்னுடைய 
குடிசைக்கு அவர் வருவது முறையன்று. நானே 
என் நியமத்தை முடித்துக்கொண்டு வருகிறேன்" 
என்றார். பிறகு வழக்கப்படி உஞ்ச விருத்தியை 
முடித்துக்கொண்டு வீடு சென்று பூஜையை நிறைவேற்றிப் 
போஜனம் செய்தார். செய்த பின்பு அரண்மனையை 
நோக்கி வந்தார். அவருடைய வரவை ஒவ்வொரு 
க்ஷணமும் எதிர்பார்த்துக்கொண்டு அங்கே இலர் நின் றிருந் 
sai. அவர்கள் அவரை மரியாதையோடு. உள்ளே 
அழைத்துச் சென்றார்கள். ராமதாசர் அரண்மனையுட் 
புகுந்தார். 

அமரசிம்மருடைய  உவகைக்கு அளவு எது? 
“பாக்கியம்! பாக்கியம்!” என்று உடல் பூரித்தார், 
கண்ணில் தாரை தாரையாக ஆனந்தபாஷ்பம் உண்டா 
யிற்று. ராமதாசரை அஞ்சலி செய்து தக்க அசனத்தில் 
இருக்கச் செய்தார். வி நயத்தோடு சம்பாஷணை 
செய்தார். சம்பாஷணை செய்யச் செய்ய அரசருக்கு அப் 
பெரியாருடைய சிறந்த குணங்கள் புலப்பட்டுக்கொண்டே 
வந்தன. ராமதாசரோ, இவர் அரசராக இருந்தாலும் 
பக்தர்களுக்குத் தாசராக இருக்கும் அடக்க மூடையவார்?
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மிக்க குணசாலி; பழகுவதற்குத் தகுதியுடையவர். 
மகாலிங்கமூர்த்திதான் இப்படி ஒரு: பக்தருடைய 
பழக்கத்தை உண்டாக்கி வைக்கிற. ரென்று தோற்றுகிற து” 
என்று எண்ணினார். இருவரும் தெடுநரம் சல்லாபம் 
செய்தார்கள். 

அரசர் .ஸ்ரீ ராமதாசரைத் தம்முடைய அஸ்தான 
வித்துவானாக இருக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தார். 
அவர் அதற்கு இணங்கவில்லை. “எனக்கு இனிமேல் 
உத்தியோக நிர்ப்பந்தம் எற்கு?” என்று அவர் கூறினார். 

அரசர் : இதை நிர்ப்பந்தமாக எண்ணக் கூடாது. 

இனந்தோறும் பாதகமலம் நேரவ உஞ்சவிருத்தி செய்யும் 

சிரமம் இல்லாமல் இங்கிருந்தபடியே பஜனை செய்து 

வரலாம் என்பதுதான் என் பிரார்த்தனை. 

ராம : சிரமம் என்ன? உஞ்சவிருத்தி செய்வதில் 

இழிவு ஏதாவது உண்டா? மகான்களெல்லாம் இந்தக் 

காரியத்தைச் செய்து தம் வாழ்நாளைக் கழித்திருக்கிறார் 

களே. இருவிசை நல்லூர், கோவிந்தபுர மென்னும் 

இடங்களில் சில' பெரியோர்கள் இப்பொழுதும் இதைச் 

செய்து வருகிறார்களே. 

அரசர்: நான் இழிவென்று சொல்லவில்லையே! இம 

மில்லாமல் ஒரிடத்திலே இருக்கலாமே என்று எனக்குத் 

தோன்றுகிறது. 

ராம : எனக்கு இந்தக் காரியமே சிரமபரிகாரமாக 

இருக்கிறது: 
- அரசர் பலமுறை வேண்டிக் கொண்ட பிறகு அப் 

பெரியார். தமக்கு ஒய்வு நேர்ந்த காலங்களில் 

அரண் மனைக்கு வந்துபோவதாக வாக்களித்தார்.  உஞ்ச 

விருத்தியை அவர் நிறுத்தவே யில்லை. 

நல்.14/-4-6
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அக்காலமுதல் அவ்வீருவருக்கும் நட்பு முதிர்ச்சி 
யடையலாயிற்று. ராமதாசரை ஆஸ்தான வித்துவா 
னென்றே யாவரும் வழங்கலாயினர். அரசர் அவருடைய 
பழக்கத்தீனாற் பலவ்கை நன்மைகளை அடைந்தார். 

வடநாட்டுச் சங்கேதச் சுவையை நன்றாக அனுபவித்தார்: 

அப்பொழுது அங்கே ஆஸ்தான வித்துவானாக 
இருந்த சனம் கருஷ்ணையர் ராமதாசரோடு சழூப் பல 
புதிய விஷயங்களை அறிந்துகொண்டார். நந்தன் 
சரித்திரக் க&ீர்த்தனத்தை இயற்றிய ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ண 
பாரதியார் திருவிடைமருதூருக்கு வந்து சில வருஷங்கள். 
இருந்து ராமதாசரிடம் . ஹிந்துஸ்தானி மரர்க்கங்களைக் 
கற்றுக்கொண்டு சென்றார். வேறு சிலரும் கற்றுக் 

கொண்டனர். 

அமரசிம்மர் ராமதாசருடைய குடும்பத்திற்கு 

ஏதேனும் உதவீசெய்ய வேண்டுமென்று எண்ணினார். 
அவா் அறியாதபடி. கும்பகோணத்தில் 'அவரி பெயருக்கு 
ஒரு வீட்டையும் சில நிலங்களையும் வாங்கி அவற்றை 
அவர் பெயருக்கு எழுதிவைத்தார். ராமதாசர் தம்முடைய 

முதிர்ந்த பருவத்தில் அரசருடைய வேண்டுகோளின்படி. 

அந்த இல்லத்திலே 'சென்று வாழ்ந்து வந்தார். அந்த வீடும் 
நிலங்களும் பிற்காலத்தில் ராமதாசருடைய பரம்பரை 
யினருக்கே உரிமையாயின. அவ்வீடு பக்தபுரி அக்கிரகாரத் 
இல் மேல்சிறகில் பல்லவி கோபாலை ருடைய வீட்டிற்கு 
வடபுறத்தில் இருக்கின்றது. அவ்வீட்டில் லெ மாதங்கள் 
குடியிருக்கும் பாக்கியம் எனக்கு வாய்த்திருந்தது. 

ராமதாசருடைய பேரரை நான் பார்த்துப் பழகியிருக் 
கின்றேன். ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பல முறை 
அப்பெரியாரைக் குறித்துப் பாராட்டிப் பேசுவார். மேலே
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உள்ள வரலாற்றிம் பெரும் பகுதி அவர் சொல்லக் 
கேட்டதேயாகும். 

ராமதாசருடைய ஸாஹித்தியங்களும் சில இருந்தன, 
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அவற்றைப் பாடுவதண்டு. 
அவை இப்போது மறைந்தன. பாரதியார் துறவுள்ளம் 
உடையவராதலின் அலர் ராமதாசரைப் பற் றிப் பேசும் 

போதெல்லாம் அம்மகானுடைய நிராசையைக் குறித்தே 
அதிகமாகப் பாராட்டுவார். 

8. பாலைப் பழம் 
மகாவித்துவான் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர் 

களிடம் நான் பாரடங்கேட்டு வந்த காலத்தில் அப்புலவர் 
பெருமான் அவ்வப்போது இயற்றி வந்த நூல்களின். 
அமைப்பையும் அவற்றில் அதாயாசமாக அவர் 

கற்பனைகளை இயக்கும் ஆற்றலையும் அறிந்து மகிழ்ந்து 

வருவேன். நினைத்த மாத்திரத்தில் நினைத்த கருத்துக் 
களைச் சுவைபட அமைக்கும் அவருடைய கவித்துவ சக்தி 
யைப் பற்றித் தனியே எழுதுவது மிகை. 

வெள்ளம் புரண்டு செல்லுப்போது ஒரு பேராறு 
அங்கங்கே உள்ள பொருள்களையும் அடித்துத் தனக்குள் 
அடக்கிக்கொண்டு ஒடுவதுபோல அப்புலவர்பிரான் அவ்வப் 

போது கேட்கும் செய்திகளையும் அனுபவிக்கும் அனுபவங் 

களையும் காணும் காட்சிகளையும் தம்முடைய கவிதை 
யிலே அமைத்து ட்டுவார். இதனை நான் பல நிகழ்ச்சி 

களால் உணர்ந்திருக்கிறேன். 

7873-ஆம் வருஷம் திருப்பெருந்துறைப் புராணத்தை 
அவர் இயற்றி அரங்கேற்றினார். அந்நூல் இயற்றப்பட்டு 
வந்த காலத்திலும் அரங்கேற்றிய காலத்திலும் நான்
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அவருடன் இருந்து வந்தேன். பட்டீச்சுரத்தில் அப். 

புராணத்தின் முற்பகுதிகள் இயற்றப்பட்டன. அவ்வூரி 
லிருந்த ஆறுமுகத்தா பிள்ளை யென்னும் செல்வர் பிள்ளை 

யவர்சளை ஆதரித்து வந்தார். 

பிள்ளையவர்கள் செய்யுள் இயற்றுவதற்குக் தனி 

இடம், காலம், தனிமை இலை வேண்டுவதில்லை. எந்த 
இடத்திலும் எந்தக் காலத்திலும் எத்தனை போர்கள் 

இருந்தாலும் அலருடைய கவிதைவெள்ளம் பெருகிக் 
கொண்டே. இருக்கும். கோயிலில் சிற்பவேலை செய்யும் 
சிற்பியும் சித்திரக்காரனுங்கூடச் சில சமயங்களில் 
தங்கள் வித்தகத் தொழிலை மறைவில் இயற்றுவார்கள் , 
அப்புலவர்பிரானோ தம் கவிதைச் சிழ்பத்தைக் காலம் 
இடம் என்னும் வரையறையின் றியே அமைத்து 

வருவார். 
இருப்பெருந்துறைப் புராணச் : செய்யுட்களிற் இல 

ஆறுமுகத்தா பிள்ளையின் வீட்டில் இருந்த காலத்திற் 
செய்யப்பட்டன.  ஆறுமுகத்துர பிள்ளைக்கு மேலைப் 

பழையாறை என்னும் ஊரில் ஒரு சவுகண்டி இருந்தது, 

அங்கே சில சமயங்களிற் போய் நாங்கள் தங்குலேரம். 
மாலைக்காலத்தில் குளிர்ந்த காற்று விசும்போது அக். 
கவிஞர்பிரான் செய்யுட்களை இடைவிடாமற் சொல்லிக் 

கொண்டே. வருவார். நான் ஏட்டில் எழுதிக்கொண்டு 
வருவேன். அவ்வூரிலுள்ள திருமலைராயன் ஆற்றங் 
குரையின் வடபால் ஓர் அரசமரம் இருந்தது. அதன் கீழே 
மேடை. யொன்று உண்டு. அந்த மேடையில் இருந்து பல 

செய்யுட்களை ௮க் கவிஞா் சொல்லியிருக்கிறார். ஓல 

சமயங்களில் பட்டீசீசுரக் கோயிலிலும் இருச்சத்தி முற்றக் 
கோயிலிலும். உள்ள கோபுர வாயிலின் இடைகமித் 
திண்ணைகளிலே இருந்தபோது பல செய்யுட்கள் அவரிட 
மிருந்து வெளிப்பட்டன. ்
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ஒரு நாள் பிற்பகலில், பட்டீச்சுரம் ஸ்ரீதேனு புரேசர் 
கோயிலின் இரண்டாவது கோபுர வாயிலில் உட்கார்ந் 

திருந்தோம். மெல்லெனக் காற்று வீசியது. மனம் மிகவும் 
தெளிவாக இருந்தது. குளிர்ந்த நிழலில் ஜனக் கூட்ட 
மில்லாத இடத்தில் இருந்த ௮ப்போது கவிஞர் தலைவர் 

திருப்பெருத்துறைப் புராணத்திற் சல பகுதிகளை இயற்றத் 
தொடங்கினார். நான். ஏட்டை எடுத்துவைத்துக் 

கொண்டேன். 

அன்று பாடவேண்டிய௰யது திருநாட்டுப் படலத்தின் 
பாலைநிலத்து வருணனை. குளிர்ந்த இட.த்தில் குளிரீச்ி 
யாக உள்ள நேரத்தில் வெம்மையான பாலைநில 
வருணனை பாடப்பெற்றது. கடவுளின் சிருஷ்டியாகிய 
பாலைநிலம் வெம்மையாகத்தான். இருக்கும்; அனால்: 

கவிஞரது சிருஷ்டியாகிய பாலைநிலம் நமக்குக் குளிரீச்சி 

யாகவும் இனிமை தருவதாகவும் உள்ளது. கடவுள் படைப் 
பாசிய பாலையை நாம் நினைக்கவும் அஞ்சுவோம்; 
அதிலே செல்லுதற்கு மனம் நடுங்கும்; கவிஞர் படைக்கும் 
பாலையிலோ நாம் பலமுறை சென்று சென்று 

இனிமையைக் காண்போம். இராமாயணத்தில், “கருதின் 

வேம் உள்ளமும்” என்று பாலைவனத்தைக் கம்பார் வருணிக் 

கின்றார்; அவ்வருணனையைப் படிக்கும் நமது உள்ளம் 

இனிமையையே அடைகின்றது. 

பிள்ளையலார்கள் பாலை வருணனையை ஆரம்பித் 
தனர்; அது 'நினைப்பினுஞ் சுடும் விறல்' உடையதென்று 
தொடங்கினர். பாலை நிலத்தை அவர் தம் உள்ளத்திலே 

சிருஷ்டித்துக்கொண்டார். 

“அங்கங்கே ஈந்தின் இலையினால் வேய்ந்த இறு சிறு 
குடிசைகள் காணப்படும். அவற்றில் மறத்தியரும் மறவர் 
களும் வாழ்வார்கள். மறவர்கள் துர்க்கையை வழிபட்டு
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உடல்வலியை மிகுதியாகப் பெறுவார்கள். அவர்கள் 
பாலை நிலத்திலே வாழ்ந்தாலும் குறிஞ்சி. முல்லை, 
மருதம், நெய்தல் என்ற மற்ற நிலங்களில் உள்ள பொருள் 

களும் அவர்களிடம் உண்டு, பாலை நிலத்தின் வழியே 

செல்லுபவர்களிடம் கொள்ளையடித்து அவர்கள் 
சம்பாதித்தவை அவை, அங்கே கறிய கற்களை உண்டு 
வாழும் தூதுணம் புறாக்கள் அதிக உயரத்திலே பறக்கும். 
அவற்றைக் கண்டு மறவர் களிப்பர். அவர்கள் வழிப்பறி 
செய்யும் கொடுமையான இயல்பினரானாலும் சல சமயங் 
களிலே உபகாரம் செய்வதும் உண்டு. அங்கே விளையும் 
கார்ச்சூரப் பழத்தையும் நெல்லிக்காயையும் வருவோருக்கு 
அளிப்பர். பாதிரி மரங்கள் பல அந்நிலத்தில் வளரும்.” 

. இத்தகைய கருத்துக்களை அமைத்துச் செய்யுட்களை 
இயற்றி வந்தார் கவித்தலைவர். நான் இடையிடையே 

.. சில விஷயங்களைக் கேட்பேன். அவர் விளக்கமாக விடை, 
- கூறுவர். அவருடைய கவிதை மேலும் பெருகலாயிற்று: 

பாலை நிலத்தில் வேப்பமரங்கள் தழைத்து 
வளர்ந்தன. தென்னாட்டைசக் காக்கும் பாண்டியன் தம் 
மலரை அணிவதை அவை அறிந்து பெருமையை அடைந் து 

பரந்திருந்தன. அன்றியும் முன்பு வரகுணபாண்டியர் 
திருவிடைமரு தூரில் தம் பழத்தைக் கண்டு சிவலிங்கத்தின் 
நினைவைப் பெற்று விதானம் அமைத்து மகழ்ந்ததை 
உணர்ந்து தம் கிளைகளிற் பல கனிகளைத் தாங்கின 

இவ்வாறு கவிஞர் கற்பனையை அமைத்தார். பிறகு 
அகப்பொருட் செய்திகள் வந்தன. :*தம் தலைவியரைப் 
பிரிந்து அவ்வழியே ௪௦ தலைவர்கள் செல்வார்கள். பெண் 
பருந்து வெயிலால் வெப்பமுற்றுத் துன்புறுவதை அறிந்து 
வருந்திய ஆண் பருந்து அதன்மீது தன் சிறகை விரித்து 
நிழல் செய்வதைக்கண்டு அவ்வாண்பருந்து பெண்ணின்
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பால் லைத்த அன்பின் மிகுதியை நினைந்து வியந்து, 
நாம் நம் காதலியரைத் துறந்து வந்தோமே! இப் பறவைகீ 

குள்ள அன்பு நமக்கு இலதாயிற்றே!” என்று நதாணமாற்று, 

அப்பரற் செல்வதை அத் தலைவர்கள் ஒழிவார்கள். சல 

மகளிர் தம் சுற்றத்தினரை நீத்துவிட்டுத் தம் காதலருடன் 

அந்நிலத்தின் வழியே செல்லார்கள். அவர்கள் பாலைநில 
வெம்மையால் துன்புறுவார்கள். அப்போது அங்கே 

வளர்ந்துள்ள கோங்கிலல மரங்கள் வெடித்த காய்களி 

னின்றும் பஞ்சை உதிர்த்து அவர்சளுடைய மெல்லடியின் 

வருத்தத்தை நீக்கும். சுற்றிலும் வெம்மை நிறைந்த பல 

பொருள்கள் உள்ள பாலையில் ௮க் கோங்கிலவு நிற்றல் 

அரக்கரே நிரம்பி வாழும் இலங்கையில் விபீஷணன் 

இருந்ததை ஓக்கும்.” 

இங்கனம் பாலைநிலத்திலுள்ள வேம்பு, கோங்கு 

என்னும் மரங்களைப்பற்றிய . செய்திகள் வெளிவந்து 

"பின்னர் அக்கவிஞர் அந்நிலத்துக்குப் பெயரளித்த பாலை 

மரத்தைப்பற்றி எண்ணலானார். 

“ute மரத்தை நீர் பார்த்திருக்கிரீரா?” என்று 

ஆரியர் என்னைக் கேட்டார். 

“ஆம் பார்த்திருக்கறேன்; அதன் பழத்தைக் கூடச் 
இறு பிராயத்தில் உண்டிருக்கிறேன்” என்றேன். 

“upd ருசியாக இருக்குமா?'' என்று அவர் 

கேட்டார். 

“இத்திப்பாக-இருக்கும். அதில் ஒருவகையான பசை 

உண்டு. ஆதலின், பழத்தைத் தின்றால் உதடு ஒட்டிக் 
கொள்ளும்” என்றேன். 

பிள்ளையவர்கஞுடைய முகம் மலர்ந்தது. அவர் 

என்னிடம் கேட்ட விஷயத்தை உடனை உபயோகித்துக்
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கொள்ள எண்ணினார். வீதியிலே விலைக்கு விற்ற பாலைப் 

பழத்தை நான் இளம்பிராயத்தில் நெல்லைக் கொடுத்து 

வாங்க உண்டதுண்டு. அப்பொழுது பெற்ற 

அனுபவத்தையே நான் சொன்னேன். என் மூலமாக 

அறிந்த அந்தச் செப்தியை அவர். தம் கவிதையிலே 
பொருக்தி விட்டார். 

"நம்முடைய பெயரை இந்த நிலம் அடைந்ததென்ற 

மகிழ்ச்சியால் அந்நிலத்தில் பாலை மரங்கள் மிகுதியாக 
வளர்நீது பமுத்தன. அங்கே சென்று அம்மரத்தின் 

பழத்தை உண்டால் இனிமை மிகுதியினால் உண்டோ 
ருடைய இதழ்கள் அதனை வெளி விடாமல் வைத்துக் 

கொள்ளுவதற்கு ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்தும்” என்ற' 
கருத்தை யமைத்து, 

“PUG நம்பெயர் இந்நிலம் உற்றதென் றுறந்து 
வீங்கு பாலைகள் அவியிற் பழுப்பன மேன்மேல் 
ஆங்கு மேவியக் கனியுணின் வெளிப்படா தகரம் 

நீங்கு றாமலோட் டத்தொடும் பொருந்துதல் நிசமே'” 

[உறத்து - மிகுதியாகி; அதரம் - கீழுதடு; ஒட்டம் - 
மேலுதடு] 

என்ற செய்யுள் அவர் வாக்கலிருந்து எழுந்தது. 
அதைக் கேட்டதும் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி உண்டா 
யிற்று: நான் பாலைப்பழத்தை உண்ட 
சிறிதளவே இனிமை உண்டாகியிருக்கும். இந்தப் 
பாட்டைக் கேட்டபோதோ அளலற்ற இனிமையை 
அனுபவித்தேன். ஒருவகையான பெருமிதங்கூட என் 
உள்ளத்தில் எழுந்தது; நாம் சொன்ன விஷயமும் 
இப் புலவர் பிரானது அங்கோர த்தைப்பெற்று இலக்கியத் 
தில் இடம் பெற்றதே” என்ற திருப்தி தோன்றியது; 
அந்தப் பாலைநில வருணனை முழுதையும் நானே 

காலத்தில்
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தனிமையிற் பாடியிருந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷம் 

உண்டாகுமோ அவ்வளவு சந்தோஷம் எனக்கு உண்டா 
யிற்று. 

திருப்பெருந்துறைப் புராணத்திலே இவ்வாறு 
ஒட்டிக்கொண்ட பாலைப்பழம் எனச்கு என் இளம் 
பிராயத்தையும் பிள்ளையவர்களோடு பழகிய காலத்தை 

யும் ஒருங்கே நினைப்பூட்டி, நிற்கின்றது. 

9, **திவ சிதம்பரம்'' 

சந்றேறக்குறைய நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு 

தொண்டை நாட்டிலுள்ள பூதூரென்னும் ஊரிலே 
வீரராகல முதலியாரென்ற தொண்டை. நாட்டு வேளாளத் 

தமிழ்ப் புலவர் ஒருவர்* இருந்தார். அனர் பிறவியிலேயே 
கண்ணை இழந்தவர். அதனால் அந்தகக் சுவி வீரராகவ 
முதலியாரென்றே .அவர் வழங்கப் பெறுவர். அவருடைய 

தந்தையார். பெயர் வடுசநாத முதலியாரென்பது* 

அவருடைய மூன்னோர்கள் பொன்விளைந்த களத் 

தூருக்கு அருகிலுள்ள . அப்பூதாரில் பரம்பரையாக 

வாழ்ந்து வந்தனர். 

வீரராகவ முதலியார் இளமை தொடங்கியே 

கல்வியில் மிக்க அஊக்கமுடையவராக இருந்தனர். 

தும்முடைய முதுகில் எழுதச்சொல்லி எழுத்துக்களை 

அவர் கற்றனரென்று பெரியோர் சொல்லுவர். 

காஞ்சீபுரத்தில் இருந்தவரும் கந்த புராணத்தை 
இயற்றியவருமான கச்சியப்ப சிவாசாரியரிடத்தில் 

முதலியார் பாடங் கேட்டனரென்று சிலர் கூறுவதுண்டு. 

  

* அவர் பிறந்த ஊர் பொன் விளைந்த களத்தூர்; உழலூரர் என்றும் 

'சிலர் கூறுவர். ்
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அவர் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களை முறையாகப் 
பயின்றார். கம்ப ராமாயணத்தில் அவருக்கு மிக்க அன்பு 

உண்டாயிற்று. அதனை முற்றும் ஐயந்திரிபற அவர் 
படித்து மனனம் செய்தார். அதிலுள்ள செய்யுட்களும் 
செய்திகளும் அவருக்கு அங்கை நெல்லிக்கனிபயோல 
விளங்கின. 

யாவரும் வியக்கும்படி கவிபாடும் திறமை அவருக்கு 
அமைந்திருந்தது. சைவ சமயத்திற் பற்றுடையவ 
Trader un இவஸ்தலங்களிலுள்ள மூர்த்திகள் மீது சல 
பிரபந்தங்களை அலர் இயற்றினார்; திருக்கழுக்குன்றப் 
புராணத்தைத் தமிழிற் பாடினார். பின்னும் அவரால் 
இயற்றப்பெற்றுள்ள நூல்கள் பல உண்டு. 

ஒரு நாட் காலை.பில் அவர் வெளியே புறப்படுகையில் 
நீராடுதற்காக வெந்நீர் வைத்திருக்கும்படி தம் மனைவியா 
ரிடத்தில் சொல்லிவிட்டுப் போனார்; சல நாழிகையளவில் 
வீட்டுக்குக் திரும்பி லந்தார்; வந்தவுடன் நீராட 
எண்ணினார்; அலர் தேவியார் நீரைக் கொணர்ந்து 

வைத்தனர். தொட்டுப் பார்க்கையில் அது சூடற்றதாக 

இருந்தது. 
“இது வெந்நீராக இல்லையே: குண்ணீராக 

இருக்கிறதே”” என்று முதலியார் கூறினார். அதுகேட்ட, 
அவர் மனைவியார், "உங்களுடைய சம்பாத்தியத்துக்கு 
இந்த ஜலம் போ தாதோ?'' என்று சற்று இகழ்ச்சியுடன் 
சொன்னார். அவ்வுரை . செவியிற் பட்டபோது 
HS கவிஞரது உள்ளம் மிக வருந்தியது. “நம் சுல்வியின் 
மதிப்பை யறியாது அறிஞர்களால் மதிக்கப்படாத 
செல்வத்தை நினைத்தன்றோ இலள் நம்மை அவமதிக் 
கிறாள்? இனி இங்கே இராமல் எங்கேனும் சென்று 
இதுகாறும் பெறாத பெருஞ் செல்வத்தைப் பெற்று 
வருவோம்”” என்று அவர் உறுநிகொண்டார். ஆனால்
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தம்நூடைய கோபத்தைச் சிறிதும் வெளியிடாமல் 
மறுநாள் மாணாக்கன் ஒருவனை அழைத்துக்கொண்டு 
வெளியூர் போய்வருவதாக மனைவியாரிடம் சொல்லி 
வீட்டை விட்டுப் புறப்பட்டார். “கற்றோர்க்குச் சென்ற 
விடமெல்லாஞ் இறப்பு”' என்பதை அவர் நன்கு அறிந்தவர். 
தமிழ் பயில்வார் யாவரையும் நண்பராகச் செய்துகொண்டு 
அவர்களால் நன்மை பெறலாமென்ற துணிவு அவருக்கு 

இருந்தது. 
அக்காலத்தில் இலங்கையை அண்ட பரராச 

சேகரரென்ற அரசர் தமிழ் நன்கு பயின்றவரென்றும் 
தமிழ் வித்துவான்களை அவர் தாய்போலப் போற்றி 

வருபவரென்றும் வீரராகவர் அறிந்தார். அவ்வரசார் 

பரராச சங்கமென்றும் வழங்கப் பெறுவார். அவரிடம் 

எங்ஙனமேனும் சென்று தம் கவிப் புலமையை 

வெளிப்படுத்தித் தக்க பரிசுகளைப்பெற்று வரலாமென்று 
கவி வீரராகவர் எண்ணினார். எண்ணியபடியே மரக்கலம் 
ars Si தாண்டி இலங்கையை அடைந்தார். 

பரராச சேகரர் ஆளும் இராசதானி சேர்ந்து அவரது 
அரண்மனையை நண்ணினார். கற்றவர்கள் யார் வரினும் 
யாதொரு தடையுமின்றி அவ்வரண்மனை அவர்களுக்கு 
இடங்கொரடுக்கும். அரசருடைய கட்டளையின்படி 
அங்குள்ள எவலாளரும் அதிகாரிகளும் அவர்களுக்கு 

அவன செய்து உபசரித்தல் வழக்கம். அங்ஙனமே 

கவிஞராகிய வீரராகவருக்கும் உபசாரங்கள் நடை 

பெற்றன.  *ஏவலாளார்களே இத்தகைய நல்லியல்பு 

உடையவர்களாக . இருக்கையில் அரசர் எப்படி 

யிருப்பாரோ! அவரோடு பழகுவதே ஒரு பேரூதியமாக 

இருக்கும்” என்ற எண்ணம் முதலியாருக்கு உண்டாயிற்று: 

அரசரோடு பேசலேண்டு மென்ற ஆவல் அவருக்கு வரவர 

அதிகரிதீதது.
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முதலியாருடைய வரவை அரசருக்கு ஆங்குள்ளோர் 
அறிவித்தனர். அவருக்குக் கண்ணில்லையென்பதை 
யறிந்த பொறாமைக்காரர்களான Av புலவர்கள், 
“குருடர்களை அரசர் பார்த்தல் கூடாது* என்று கூறி 
அதற்குரிய சல ஆதாரங்களையும் காட்டினர். 
அரசருக்கோ புலவரைக் கண்டு பேசவேண்டுமென்ற 

விருப்பம் பெரிதாக இருந்தது தமிழருமை அறிந்தவ 
ராதலால் அவ்வரிய வித்துவானுடன் பேச இன்புறுவதை 
இழக்க அவர் விரும்பவில்லை. அப்பால் உடனிருந்த 
சிலர், “இடையிலே இதிரையிட்டுப் பேசலாம்” என்று 
சமாதானமாக ஒரு வழி சொன்னார்கள். அரசருக்கு 
அங்ஙனம் செய்வதில் முழு விருப்பம் இல்லாவிடினும் 
முதியோர் சிலர் பழைய வழக்கமென்று கூறவே அதற்கு 
இணங்கினார். 

இதற்கிடையே வீரராகவ முதலியாரிடம் யாரோ 
சிலர் வந்து, “அரசர் குருடரைப் பார்க்கமாட்டார். 
நீங்கள் ஏதேனும் பாடலை எழுதியனுப்பிவிட்டுக் 
கிடைக்கும் பரிசைப் பெற்றுச் செல்லவேண்டியதுதான்'” 
என்று கூறினார்கள். அது கேட்ட தமிழ்ப் புலவர், 
“இவ்வளவு தூரம் வந்தும் நம் கருத்து நிறைவேறாமற் 
போகும் போலிருக்கிறதே! இரஈமேசுவரம் போனாலும் 
சனி பகவான் பின்னோடே யென்பது போல தம்முடைய 
அதிர்ஷ்டம் நம்மைத் தொடர்ந்து வருகிறதே! இந்த 
அரசர் மிக்க தமிமன்புடையரென்றல்லவேஈ கேள்வியுற்று 
வந்தோம்! கடவுள் என்ன வழி விடுவாரோ”? 
என்றெண்ணிக் கலங்கி இறைவனது திருவருளை நினைந் 
திருந்தனர். 

அப்பால் அரசர் அழைப்பதாக ஒருவர் வந்து 
மூ.தலியாரை அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால் அரசறை
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நேரிற் பார்க்க முடியாதபடி ஒரு திரைபோடப் 
பட்டிருந்தது. புலவருடன் வந்த மாணாக்கன் மிகவும் 

கூரிய அறிவுடையவன். அரசரைப் பார்க்க வந்த 

போது அவரைக் காணாமல் திரை மட்டும் இருப்பதை 
அவன் கண்டு வியந்தான்; அதனைத் தன் ஆசிரியா் 

பெருமானுக்குத் தெரிவிக்க எண்ணினான்; உடனே, 

“சிவசிதம்பரம்'* என்று உரக்கச் சொன்னான். பக்தி 
யினால் அவன் அங்ஙனம் கூறுவது வழக்கம்போலுமென்று 

அரசரும் அங்கிருந்த ஏனையோரும் அப்போது 

எண்ணினர். ஆனால் அவன் அங்ஙனம் கூறுவது வழக்க 

மில்லையாதலால் ஏதோ ஒரு குறிப்போடு அதைச் சொல்லி 
யிருக்க வேண்டுமென்று புலவர் கருதினார். குருடராகிய 
தம்மை அரசர் பார்கீகமாட்டாரென்று சிலர் கூறியதும் 

அப்போது அவர் நினைவுக்கு வந்தது. சிதம்பரத்தில் 

இரகசயத்தைத் திரையிட்டு மறைத்தல்போல அங்கும் 

திரையிடப்பட்டுள்ளதென்று அவர் ௮ றிந்தகொண்டார். 

உடனே அவர், 

“நரைகோட் டிளங்கன்று நல்வள நாடு 

நயந்தளிப்பன் 

விரைடூட்டு தார்ப்புயன் வெற்.பீழ மன்னனென் 

றேவிரும்ம்க் 
கரையோட்ட மீதின் மரக்கலம் பேோட்டுனைக் 

காணவதந்தால் 

இரைபோட்டு நீயிருந் தாய்சிங்க பூப 

சிரோமணியே” 

. என்னும் செய்யுளைச் சொன்னார். 

ஒருவிதமான பேச்சும் பேசாமல் வந்தவுடனே இந்தப் 

பாட்டை வித்துவான் சொல்லவும் அரசர் திடுக்கிட்டார்; 

* இரையிடப்பட்டதை இவர் எங்ஙனம் ௮ றிந்தார்! இவர்
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குருடரல்லா்” என்று எண்ணினார். இவர் குருடரென்பது 
உண்மையாயின் தெய்விக சக்தி பெற்றவராக இருக்க 
வேண்டும்; நேரிற் பாராமல் இவருடன் பேசுவது பிழை” 
என்று நிச்சயம் செய்தார். உடனே திரை எடுக்கப் 
பட்டது. 

மன்னரும் புலவரும் மனங் கலந்து பேனர். 
இருவரும் பல நாட் பழஏியவர் போன்ற அன்புடன் உரை 
யாடினர்.. குவி வீரராகவர் பலநாள் வரை அங்கேயிருந்து 
அரசரால் உபசரிக்கப் பெற்றார்; கம்பராமாயணத்தில் 
அவதானம் செய்து காட்டினார். இன்ன விஷயம் எந்தக் 
காண்டம், எந்தப் படலம், எந்தச் செய்யுளில் சொல்லப் 
பட்டிருக்கின்றதென்று ஒருவர் கேட்கும் வினாவிற்கு 
உடனே விடை கூறுவது அந்த அவதானமாகும். இங்ஙனம் 
unt கம்பராமாயணத்திலுள்ள பல விஷயங்களைக் 
கேட்டனர். அவற்றிற்கெல்லாம் உரிய விடைகளை 
அளித்து அக்கவிஞர் எல்லோரையும் மஇழ்வித்தனர்; 
அப்பால் அரசர் விரும்பியபடியே இராமாயணவண்ண 
மொன்று பாடினர். அரசர் அவருடைய பேராற்றலை 

அறிந்து வியந்து போற்றினார்; அவரைப் பாராட்டிச் சல 
செய்யுட்களையும் பாடினார். 

சில தினங்களுக்குப் பிறகு முதலியார் விடைபெற்று 
அவ்வரசர் வழங்கிய யானையையும் நாட்டையும் வேறு 
பல உயர்ந்த சன்மானங்களையும் பெற்று ஊருக்குத் 
இரும்பினார். 

வீடு வந்தவுடன் தம் தேவியாரை அழைத்து, 
"யானைக் கன்றும் வளநாடும் பெற்ற எனக்கு வெந்நீர் 
வேண்டுமா லேண்டாமா?" என்று கேட்டார். மனைவி 
யார் அவரைப் பல நாள் பிரிந்து வருந்தினவர்ஈ£ தலின் தாம் 
செய்த பிழைக்காக வருநீதி அழுதனர்; பிழை பொறுக்க
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வேண்டுமென்று பணிந்து வேண்டினார். தம் மனைவி 
*“யாரின்பால் மெய்யன்புடைய கவிஞர், “நீ அப்படிசி 
சொன்னதனாலன்றோ என்னுடைய புகழ் கடல் கடந்து 
பரவியது! நமக்கும் செல்வம் உண்டாயிற்று” என்று கூறி 

மகிழ்ந்தார். 

10. பழைய மேஜை 

சூம்பகோணம் காலேஜிலிருந்து நான் சென்னைக்கு 
மாற்றப்பெற்று, “பிரஸிடென்ஸி காலேதில்' 1903-ஆம் 

வருஷம் நவம்பார் மாதம் வந்து சேர்ந்தேன். எனக்கு முன்பு 
சிலகாலம் ஸ்ரீ வை, மு. சடகோபராமாநுஜாசாரிய 
ரென்பவர் தமிழ்ப் பண்டி.தராக வேலை பார்த்து வந்தார். 
ஸ்ரீமான் ஜே. பி. பில்டர்பெக் துரை அப்பொழுது காலேஜ் 
குலைவராக இருந்தார். அலர் சிறந்த கல்வீமான்; சில 
வருஷங்கள் கும்பகோணத்தில் இருந்தவராதலின் என்னை 
முன்னமே நன்றாக அறிந்தவர்; என்னிடம் மிக்க 

அன்புடையவர். 

நான் காலேஜாக்குச் சென்றதும் முதலில் அவரைப் 

போய்ப் பார்த்தேன். அவர் சிறிது நேரம் அன்போடு 

பே௫யிருந்துவிட்டு, “இப்பொழுது வேலை பார்க்கும் 
பண்டிதரிடமிருந்து வேலையை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்; 
ஏதாவது வேண்டுமானால் சொல்லுங்கல்” என்று 
சொன்னார். உடனே pier தமிழ் வகுப்புக்குச் 
சென்றேன். பண்டிதர் என்னிடம் வேலையை இஓப்பித்தார். 

வகுப்பில் ஒரு பழைய மேஜையும் பழைய நாற்காலி 
யொன்றும் பண்டிதருடைய ' உபயோகத்துக்காச 
இருந்தன. Gros (Platform) Bd ena.
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நான் கும்பகோணத்தில் இருந்தபோது தமிழ் 
வகுப்புக்கென்று தனியே அறை இல்லை. ஓவ்வொரு 

வகுப்பிற்கும் தனித்தனி அறை இருந்தமை.பின் பாடஞ் 
சொல்லுபவர்கள் அவ்வவ்விடத்திற்கு உரிய நேரங்களிற் 
போய்ப் பாடஞ் சொல்லிவிட்டு வருவார்கள். அவ்வறை 
களுள் ஒவ்வொன்றிலும் கழே பலகைகளாலாகிய மேடை. 
யும் அதன்மேல் சிறந்த மேழையும் நாற்காலியும் உண்டு, 

அத்தகைய வகுப்புக்களில் பாடஞ் சொல்லிய நான் 

இராசதானி நகரமாகிய சென்னையிலுள்ள கலாசாலையில் 

பின்னும் சிறப்பான அமைப்புக்கள் இருக்கக்கூடுமென்று 

எண்ணியிருந்தேன். ஆனால் எல்லாம் நான் எண்ணிய 

குற்கு மாறாக இருந்தன. மாணாக்கர்களுடைய முகத்தை 
நன்றாகப் பார்க்க முடியாதபடி மேஜை தரையிலே 

போடப்பட்டிருந்தது. அம்மேஜையோ பூட்டினால் இறக்க 
முடியவில்லை; திறந்தால் பூட்ட முடியவில்லை. மேஜை 
யின் மேற்பாகம் பல இடங்களில் பிளந்து உள்ளே 
வைத்திருக்கும் பொருள்கள் இன்னவென்பதை யாவரும் 
அறியும்படி தெரிவித்தது. ஒரு பக்கத்தில் சிலேட்டு 

(கற்பலகைகள்) வைப்பதற்குரிய பள்ளம், அதற்கருகில் 
பலப்பங்கள் (எழுது கோல்) 'வைப்பதற்குரிய பள்ளம், 

வேறொரு பக்கத்தில் மைக்கூடு பேனா முதலியவை 
வைப்பதற்குரிய குழிகள் ஆகிய இவ்வளவும் எனக்கு அதன் 
பழமையை நினைவுறுத்தின. 

அந்தக் காலேஜின் பிறப்பு முதல் அன்று வரையில் 
உடனிருந்த பழைய பொருள்களுள் அந்த அருமையான 

மேஜையும் ஒன்றாக இருக்கவேண்டுமென்று தெளிந்தேன். 

நாற்காலியும் அந்த மேஜைக்கு ஏற்ற துணையாகவே 
இருந்தது. 

நூறு வருஷங்களாக அந்தக் காலேஜில் பண்டிதா் 

களாக இருந்து வந்தவர்களைப்பற்றி தான் கேள்விவுற்றி
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ருந்தேன். பஞ்சதந்திர வசனம் எயூதிய தாரண்டவராய 
'முதலியார், இருவாசகம் பதிப்பித்த சிவக்கொழுந்து 
தேசிகர், இலக்கணம் எழுதிய மகாலிங்கையர், இயற்ற 
மிழாசிரியராகிய விசாகப் பெருமாளையர், புரசபாக்கம் 
பொன்னம்பல முதலியார், ஸரீநிவாசராகவாசாரியார், 
ராஜகோபால பிள்ளை முதலிய பெரும் புலவர்கள் அந்தக் 
சலாசாலை சிறிய பள்ளிக்கூட (419 School) மாக 

இருந்ததுமுதல் தமிழாசிரியராக முறையே இருந்து புகழ் 
பெற்றவர்கள். அவர்களுடைய புலமையையும் புகழையும் 
அறிந்திருந்த நான், “அவர்கள் வகித்த ஸ்தானத்தை வக் 
கப் போகிறோம்” என்ற எண்ணத்தாற் சிறிதுபெருமையை 

அடைந்திருந்தேன். அவர்கள் கைபட்டுப் பழகிய மேஜை 
யும் நாற்காலியும் எனக்கு உரியனவாகுமென்று நான் 
நினைத்திலேன், அவற்றைக் கண்டபோது எனக்கு மேலே 
கூறிய பெரியார்களுடைய ஞாபகம் உண்டாயிற்று. அந்தப் 
பழைய பொருள்களை மாற்றி அமைக்க முயலாமல் 

பொறுமையோடு இருந்த அவர்களுடைய நிலையும், 
அவர்களுடைய  வகுப்பைக் சுவனித்து வேண்டியன 
செய்யாத மேலதிகாரிகளுடைய நிலையும் அவ்வளவு 
காலம் திலையாக அவனை அங்கே யிருக்கக் காரணமாயின 

வென்பதை உணர்ந்தேன். "இந்தக் காலத்திற்கு ஏற்றபடி 

இராவிட்டாலும் பழமையை வெளிப்படுத்திக்கொண்டு 

பழம் புலவர்களுடைய நினைவை இவை உண்டாக்கு 
கின்றன” என்று ஆறுதல் செய்துகொண்டேன்; வேறு 

என்ன சேய்யநமுடியும்? 

அன்று பிரின்ஸிபால்” வழக்கம்போல் காலேஜைசி 
௬ற்றி மேற்பார்வையிடும்போது என் வகுப்பின் பக்கமும் 
வந்தார்) என்னைக் கண்டு “எல்லாம் செளகரியமாக 
இருக்கின்றனவா?” என்று விசாரித்தார், 

தல்14/---7
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நான், “இங்கே செளகரியங்களுக்கு என்ன குறை? 
இதோ இந்த மேஜையைப்போல வேறொன்றை எங்கும் 
பாரிகீக முடியாது. ஏறக்குறைய நூறு வருஷ சரித்திரத் 
இற்குச் சாட்சியாக இது விளங்குகிறது. அக்காலத்துப் 
பண்டிதர்கள் கற்பலகையையும் பலப்பங்களையும் 

உபயோகப்படுத்தி வந்தனரென்பதை இந்தப் பள்ளங்கள் 
தெரிவிக்கின்றன. இதனோடு பழகிய புலவர்களைப் 
பற்றிய செய்திகள் எனக்குத் தெரியும். அவர்களுடைய 
ஞாபகத்தை இம் மேஜை உண்டாக்குகிறது. இந்த 

நாற்காலியும் இதற்கேற்ற ஜோடியென்றே தோற்றுகறது. 
இந்த இரண்டினுடைய பெருமையையும் நான் மட்டும் 
அறிந்து மகழ்வதுதான் ஒரு குறை. பலபேர் அறியும்படி. 
ஒரு காட்சிச் சாலையில் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்” 
என்றேன். 

கலாசாலைத் தலைவர் சிரித்தார். 

“மாணாக்கர்களுள் ஒருவராக இருந்து ஆரியர் 

பாடஞ்சொல்ல வேண்டுமென்று அறிஞர்கள் சொல்லு 
கிறார்கள். அந்த உண்மையை இந்த வகுப்பில் நன்றாக 
அனுசரிக்கலாம். மாணாக்கர்களும் அசிரியரும் சமமான 

உயரத்தில் இருக்கும்படி இந்த மேஜை தரையின் மேலே 
இருக்கிறது. மாணாக்கார்களுடைய முகத்தைப் பார்ப்பதில் 
என்ன பயன்? அவர்களுடைய காதுக்குத்தானே சப்தம் 
கேட்கவேண்டும்?'' என்று பின்னும் கூறினேன். 

*பிரின்ஸிபால்' சிரித்துக்கொண்டே போய்விட்டார். 
இடைவேளை உணவு அருந்த நான் சென்றேன். 

அப்பால் வகுப்புக்கு வந்தேன் ; பார்த்தேன்; ஆச்சரியத்தால் 
மலைத்துப் போனேன். என்னுடைய அறை ஒரு நாடக 
அரங்கைப்போல மாற்றப்பட்டிருந்தது. * தவறி வேறொரு 
வகுப்புக்கு வந்துவிட்டோமோ?” என் ற சந்தேகங்கூட் 

உண்டாகிவிட்டது.
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அறை முழுவதும் €ழே பிரப்பம்பாய் விரிக்கப் 
பட்டிருந்தது; நான் மனக்கோட்டை கட்டியிருந்தபடி 
பலகையாலான பெரிய மேடையொோன்று போடப்பட்டிருந் 

குது; அதன்மேல் அழகிய மேஜையும் இரண்டு நாற்காலி 

களும் காணப்பட்டன. யாரேனும் தெரிந்தவர்கள் வரின் 

என்னுடன் உட்கார்ந்து பேசுவதற்காக அந்த 

இரண்டாவது நாற்காலி உதவும் வகுப்பின் ஒரு மூலையில் 

அழகிய பீரோ” ஒன்று வைக்கப்பட்டி : நீதது; எனக்கு 

உபயோகப்படும் புத்தகங்களை அதில் வைத்துக் கொள்ள 

லாம். 

“தலைவரென்றால் இவரல்லவா தலைவர்! குறிப்பறிந்து 
கும் சீமுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு உதவி புரியும் இந்தக் 
குணந்தான் குணம்! எவ்வளவு சீக்கிரம் ஏற்பாடு செய்து 

விட்டார்!' என்று நினைந்து நினைந்து மகிழ்ந்தேன். 

உடனே சென்று என்னுடைய நன்.றியறிவைக் தலைவரிடம் 

தெரிவித்துக்கொண்டேன். 

பழைய மேஜைகூட. என் விருப்பப்படி என் அறையில் 

ஒரு பக்கத்தில் இருந்தது; அதன் பூட்டைசி செப்பஞ் 

செய்து அமைத்து அம்மேஜையையும் சயன்படுத்திக் 

கொண்டேன்; வந்தவர்களுக்கு அதன் பெருமையைச் சல 

சமயங்களில் சொல்லி வந்ததும் உண்டு 

சல வருஷங்களுக்குப் பின் ஸ்ரீமான் ஜே. எச். 
ஸ்டோனென்பவர் -“பிரின்ஸிபா'லாக வந்தார். அவரும் 

கும்பகோணத்தில் சில வருஷங்கள் இருந்தவராதலின் 
என்னை நன்றாக அறிந்திருந்தார். அவர் காலத்தில் ஒரு 
சமயம் (1904-ஆம் வருஷம்) நான் ஒரு வாரம் அனுமதி 

பெற்று அயலூருக்குப் போயிருந்தேன். அப்பொழுது 
வந்திருந்த புதிய ஆங்கல ஆசிரியர் ஒருவருக்கு நல்ல 

மேஜை, மேடை முதுலியன அமைக்கும்படி தலைவர்
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உத்தரவிட்டிருந்தார். உத்தரவிடப்பட்டவர்கள் அலசறத் 

தில் வேறொன்றும் செய்ய முடியாமல் என்னுடைய 
மேஜை, நாற்காலி முதலியவற்றை யெடுத்துப் புதியவா் 
அறையில் அமைத்துவிட்டு என்னுடைய அறையில் 
பழைய மேஜை யொன்றையும் சிறிய மேடை யொன்றை 
யும் அமைத்தனர். அந்த மேடையோ குறுகயதாரதலின் 
மேஜையையும் நாற்காலியையும் போடுவதற்கு மாத்திரம் 
போதியதாக இருந்தது. முன் பின் இடம் இல்லை; 
பக்கத்திலும் இடம் இல்லை. அவசரப்பட்டு அந்த 
நாற்காலியில் உட்கார வந்தால் வந்த வேகத்தில் ஒரு 
சமயம் நாற்காலி நகர்ந்து ழே விழும் நிலையில் 
இருந்தது. 

நான் அயலூரிலிருந்து திரும்பிவந்து பார்த்தேன்; 
பழைய மேஜையையும் குறுகிய மேடையையும் கண்டேன். 
“முன்பு பழைய மேஜை போய்ப் புதியது வந்தது; 
இப்பொழுது அதபோய் வேறொரு பழைய மேஜை வந்து 

விட்டது; இந்த இடத்திற்கும் நல்ல மேஜைக்கும் ராசி 
யில்லை போலும்” என்று எண்ணி அந்த அமைப்பை 
மாற்றுவதற்குரிய சமயத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந் 
கேன். 

நல்ல வேளையாக அன்று பிற்பகலிலேயே 
*பிரின்ஸிபால்' என்னுடைய அறைப்பக்கம் வந்தார். மற்ற 
நாட்களில் அவர் வரும்போது நான் பாடஞ் சொல்லிக் 
கொண்டிருப்பேன். அன்று அவரைக் கண்டவுடன் எழுந்து 
அவரிடம் சென்றேன். வழக்கம்போலன்றி நான் அங்ஙனம் 
வரூவதைக் கவனித்த அவர் ஏ£தா விசேஷம் இருக்கலா 
மென்றெண்ணி, “எல்லாம் ஒழுங்காக நடக்கிறதா?" என்று 
கேட்டார். 

“அதற்கென்ன சந்தேகம்?” அனால் ஒரு விஷயம் 
மட்டும் இங்கே தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிமறன்."



பழைய மேஜை 707 

“என்ன ௮.து2 சொல்லலாமே.” 
“பெரிய விஷயம் ஒன்றுமில்லை. இவ்வளவு காலமாக 

இங்கிருந்த மேஜை முதலியன இப்போது மாற்றப்பட்டிருக் 
கின்றன. இந்த மேஜை பழையதாக இருந்தாலும் தோஷ 
மில்லை. இந்த மேடைதான் யோசிக்கக்கூடியதாக 
இருக்கிறது. பிள்ளைகளுடைய முகத்தைப் பார்த்துக் 
கொண்டு பாடஞ் சொல்லும்போது எனக்கு ஞாபகமெல் 
லாம் நாற்காலியிலேயே இருக்கிறது. இந்த மேடையோ 
மிகவும் குறுகியது. பாடஞ் சொல்லிக்கொடுக்கும் 
உத்ஸாகத்தில் என் உடம்பு அசையுமானால் நாற்காலி 

நகரும்; உடனே நானும் நாற்காலியும் கீழே விழ 
வேண்டியதுதான். அதனால் நான் பயந்துகொண்டே. 

பாடஞ் சொல்லுகிறேன்." 

ஸ்டோன் துரைக்கு நான் சொல்வதைக் கேட்டபோது 
சிரிப்பு உண்டாயிற்று, அதனை யடுத்து, “யார் இந்தக் 

காரியம் செய்தார்கள்?” என்ற கோபமும் தோன்றியது. 
ஒன்றும் சொல்லாமல் லேகமாகப் போய்விட்டார். 
மறுநாளே என் மேஜையையும் மற்றவற்றையும் திரும்பி 
பெடுத்துவந்து பழையபடியே வேலைக்காரர் அமைத்து 
விட்டனர். 

11. அபூர்வ தண்டனை 

சூம்பகோணதிதில் சோலையப்ப முதலியார் தெரு 

விற்குக் இழக்கே கருஷவ்ணராயர் அக்கிரகாரம் என்ற ஒரு 
தெரு உள்ளது; அதில் ரகுநாதசாமி ராயரென்ற செல்வர் 
ஒருவர் இருந்தார். அவர் இறந்து தருமங்களைச் 
செய்தவர். தம்முடைய வீட்டிலிருந்து காவிரி நதி 

வரையிற் பல வீடுகளைக் கட்டி, வித்துவான்களுக்குக்
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கொடுத்து இருச்சச் செய்து வருஷாசனமும் வழங்கி 
வந்தார்; காவிரி நதிக் கரையில் ஒரு படித்துறை 
கட்டினார். அவருடைய வீட்டிற்குமுன் மிகவும் விசால 
மான கொட்டகை ஒன்று உண்டு. ஓரே சமயத்தில் ஆயிரக் 
கணக்கான ஜனங்கள் அதில் இருக்கலாம். அந்நகரத்தில் 
ஸம்ஸ்கிருத வாக்கியொர்த்தம், உபந்நியாஸம், சங்கேக் 
கச்சேரி முதலியன நடைபெறுவதற்கு ஏற்ற பொதுவிட 
மாக ௮க் கொட்டகை உபயோகப்பட்டு வத்தது. 

ரகுநாதசாமி ராயர் கருணையும் பூரோபகார 
சிந்தையும் உடையவர். ஓவ்வொரு நாளும் பகலிலும் 
இரவிலும் அவருடைய வீட்டில் பலபேர்கள் உணவு கொள் 
வார்கள். வித்துவான் களிடமும் ஏழைகளிடமும் அலருக்கு 
மிக்க அன்பு உண்டு. சோழநாட்டுச் செல்வர்கள் யாவரும் 
அவரிடம் மதுப்புவைத்துப் பழகி வந்தனர். அவர் நகர 

சபைத் தலைவராகவும் தேவ்ஸ்தான நிர்வாசசபைத் 

கதுலைவராகவும் இருந்து வந்தார். இங்கிலீஷிலும் ஸம்ஸ் 

இருதத்திலும் அவருக்கு நல்ல பயிற்சி உண்டு. 

அவருக்குப் பல கிராமங்கள் இருந்தன. அங்கங்கே 

தக்க காரியஸ்தார்கள் இருந்து நிலங்களைக் கவனிதீது 

லந்தார்கள். அவர்களுக்கு ரகுநாதசாமி றாயரிடம் 

அன்பும் பயமும் இருந்தன. அவர்கள் தங்கள் தங்கள் 

கடமைகளை ஒழுங்காகச் செய்துவந்தார்கள். 

ஒரு கிராமத்திலிருந்த காரியஸ்தர் ஒருவர் நான்கு 
கலம் நெல்லைக் கணக்கில் எழுதாமல் சொந்தத்துக்குசி 
செலவு செய்துவிட்டார். அதைப்பற்றி ராயருக்குத் 
தெரிவிக்கவில்லை. வே?றாரு காரியஸ்தர் அந்ததி 
திருட்டைப் பற்றி ராயருக்கு எழுதினார். 

நெல்லைத் திருடியவர் அதற்குமுன் அத்தகைய 
செயலை ஒருபோதும் செய்தவரல்லர். வறுமைக் கொடுமை
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யினால் அங்ஙனம் செய்ய நேர்ந்தது. ஆயினும், திருடி 

விட்டோமே! என்ன தண்டனை நேருமோ!” என்று பயந்து 
கொண்டே இருந்தார். ராயரவர்களுக்குத் தெரிந்தால் 

நம் வேலை போவதோடு திருட்டுக் குற்றத்துக்குரிய 
தண்டனையும் கிடைக்கும்” என்று கலங்கினார். அந்த 

நான்கு கலத்தையும் ஈடு செய்வதற்குரிய நிலையில் அவர் 
இல்லை; “செய்தது செய்துவிட்டோம்; இனி வருவதை 
அனுபவிக்க வேண்டியதுதான்' என்று நிச்சயித்துக் 

கொண்டு ஓவ்வொரு நாளும் தமக்குப் பேராபத்து 
நேருமென்று பயந்திருந்தார். 

அவருடைய குற்றத்தை அறிந்த ரகுநாதசாமி 
ராயர் ஒருநாள் அவரை வருவித்தார்; “நீர் நான்கு கலம் 

நெல்லைத் திருட்டுத்தனமாக எடுத்துச் செலவழித்துக் 

கொண்டீராமே?”” என்று கேட்டார். காறியஸ் தருக்குக் 
குந்பகோணம் புறப்படும்போதே பாதிப் பிராணன் 

பேயிருந்தது. ராயர் முன் நிற்கையில் தம்முடைய 

உணர்ச்யையே அவர் இழந்தவரானார். அவர் உடல் 

நடுங்கியது. நாக்குத் தழுதழுத்தது. கண்ணிலிருந்து நீர் 
தாரை தாரையாக வழிந்தது. அவர் அடியற்ற மரம்போல் 

ராயருடைய காலில் விழுந்தார்; **தருமப் பிரபுவாகிய 

தாங்கள் என்னை மன்னிக்கவேண்டும். நான் ஏதோ 

தெரியாமற் செய்துவிட்டேன், நான் மகாபாவி. பெற்ற 

தாய்க்குத் துரோகம் செய்யும் சண்டாளன். என் 

தரித்திரத்தால் ௮ படிச் செய்யும்படி. நேர்ந்தது. தங்களை 

விட்டால் எனக்கு வேறு கதியில்லை. இந்த முறை க்ஷமித்து 

விட்டால் நான் எப்பொழுதும் தங்களுக்கு அடிமையாக 

இருப்பேன், இந்தத் துரோகச் செயலைச் செய்ததற்கு 

எனக்கு ஏதாவது தண்டனை விதியுங்கள். வயிற்றில் 

மட்டும் அடித்து விடாதீர்கள்” என்று கதறினார்.
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அவருடைய பேச்சும் நிலையும் உண்மையான 
பச்சாத்தாபத்தை வெளிப்படுத்தின; எப்படிப்பட்ட கல் 

மனத்தினரும் உருகும்படி இருந்தன. 
“நீர் செய்தது தப்பு அல்லவா?” என்று கேட்டார் 

ராயர். 

“மகாபாதகமென்பதில் சந்தேகம் என்ன? 

என்னுடைய கெட்ட காலம்; இந்தக் குற்றத்தைச் செய்து 
விட்டேன். கருணாமூர்த்தியாகிய தாங்கள் என் 
குற்றத்தைப் பொறுக்க வேண்டும்” என்று சொல்லிக் 

சாலைப் பிடித்துக்கொண்டார். 

“எதற்காக நீர் இருடினீர்? என்ன செலவு செய்தீர்? 
உம்முடைய சம்பளம் உமக்குப் போதாதா?” என்று 

கேட்டார் ராயர், 

“எனக்கு மூன்று கலம் சம்பளம். முன்பு அது போதிய 
தாக இருந்தது. இப்பொழுது என் குடும்பம் விருத்தியாகி 
விட்டது. பழைய சம்பளம் போதவில்லை. 
சமீபத்தில் ஒரு விசேஷம் என் குடும்பத்தில் 

நேர்ந்தது. அதனால் அதிகச் செலவு உண்டாயிற்று. அதற் 

காக நாலு சலம் எடுத்துக்கொண்டேன்'' என்று நடுங்கிக் 
கொண்டே சொன்னார். 

**இருடினது திருடிவிட்டுச் சம்பளம் போதவில்லை 
யென்று வேறு சொல்லுகிறீரோ?'” 

“உள்ளதைச் சொன்னேன். நான் திருடியதற்குக் 
காரணம் தங்களுக்குத் தெரிய வேண்டுமென்று 
சொன்னேனேயன்றிக் குறைகூறலல்ல. இவ்வளவாவது 
ஜீவிப்பதற்குத் தங்களுடைய கருணைதானே காரணம்!” 

“சம்பளம் குறைவென்று சொல்லுகிறீரே; உமக்கு 
எவ்வளவு இருந்தாற் போதும்?'* 

“நாலு கலம் கொடுத்தாற் போதுமானது.”
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“*சரி சரி; உம்மைசி சரியானபடி தண்டித்தால்தான் 
இதைப்போன்ற காரியத்தை இனிமேற் செய்யமாட்டீர், 

உமக்கு வேண்டியதை என்னிடம் சொல்லாதது 
தப்பல்லவா?” 

“தப்புத்தான். எல்லாவற்றையும் க்ஷமித்துக் கொள்ள 
வேண்டும், எனக்கு எந்தத் தண்டனை வேண்டுமானாலும் 
விதியுங்கள்; ஜீவனத்தை மட்டும் கெடுக்கவேண்டாம். 
நான் குழந்தை குட்டிக்காரன்.உங்களைப் போன்ற தயாளு 
வான பிரபுளை நான் எங்கே காணப்போடறேன்!'' என்று 

விம்மி விம்மி அழத்தொடங்கினார். 

“குற்றம் செய்தவர்களுக்கு மறுபடியும் ௮க் குற்றம் 

செய்யாதபடி, தண்டனை கொடுப்பதுதான் உசிதம். 

உமக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தால் இந்தக் 

குற்றத்தை இனிமேல் செய்யமாட்டீரென்று யோசிக் 

கிறேன்” என்று ராயர் கடுமையான குரலோடு 

கூறினார். 

காரியஸ்தா் நடுங்கிக்கொண்டே. நின்றார். 

“இனி இந்தச் சம்பளத்தை உமக்குக் கொடுப்பது 

தப்பு; இப்படியே கொடுத்து வந்தால் நீரும் இப்படியே 

செய்துகொண்டிருப்பீர்'' என்று ராயர் மேலும் கோபத் 

தோடு சொன்னார். காரியஸ்தர்,*நம் முடைய சம்பளத்தை 

ராயர் குறைக்கப் போகிறார்' என்றே தினைத்தார். ech 

“இனிமேல் உமக்கு மாதம் நாலு கலம் சம்பளம் 

போட்டிருக்கிறேன்” என்றார் ராயரீ. 

அந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டபோது காரியஸ் 

ருக்குச் சொல்ல முடியாத ஓர் உணர்ச்சி உண்டாயிற்று? 

ஏதோ சொப்பனம் காண் வரைப் போல இருந்தார்.
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காரியஸ்தர.து வறுமை நிலையே அவர் செய்த குற்றத் 
இற்குக் காரணமென்பதை உணர்ந்தார் ராயர். அவ் 
வன்றுமை நிலையை நீக்கினால் அவரீ அங்ஙனம் செய்யா 

ரென்று ௧௫.௫ ஒரு கலம் சம்பளம் அதிகமாக்கினார். 

“இப்படிப்பட்ட தப்புக்களை இனி செய்யக் கூடாது. 

ஏதாவது வேண்டியிருந்தால் என்னிடம் சொல்லும். நான் 
கொடுக்கிறேன்” என்று ராயர் சொன்னார்; அவ்வார்த்தை 
கள் காரியஸ்தர் காதில் குளிர்ச்சியாக விழுந்தன. அவர் 
கண்களில் துக்கத்தால் DHS HT wor Mug: per Dw More 
கண்ணீர்த் துளிகள் உண்டாயின; மீட்டும் ராயர்காலில் 
விழுந்தார்; “இனி ஏழேழ் ஜன்மத்துக்கும் உங்களிடமே 
வேலைக்கு இருக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைக்க 
வேண்டும்” என்று கூறி எழுந்தார். 

இந்த நிகழ்ச்சியைப் பற்றி அக்காலத்தில் யாவரும் 
வியப்புடன் பாராட்டலானார்கள். ஏழைகளின் குறையை 
உணர்ந்து உதவும் ராயருடைய கனிந்த உள்ளத்தை 

யறிந்து புகமாதார் இல்லை. 

12. வித்துவான் தியாகராச செட்டியார் 

கல்வியிற் சிறந்த பெரியோர்களிற் பலர் தங்கள் 
கடமைகளை உண்மையோடும் அஊஎக்கத்தோடும் 

அன் பாடும் செய்துகொண்டு பிறருடைய செல்வத்துக்கே 

னும் அதிகாரத்துக்கேனும் அஞ்சிப் பிறழ்ந்தொழுகாமல் 

இன்புற்று வாழ்ந்து வந்ததுண்டு. அத்தகையோர்கள் நம் 
தமிழ் தாட்டில் பண்டைக் காலத்திலும் பிற்காலத்திலும் 
இருந்தனரென்பதை நூல்கள் வரயிலாகவும், கண்கூடாச 
வும், வேறுவிதமாகவும் அறிந்து வருகிறோம். பிற்காலத்தில் 

வாழ்ந்தவர்களுள், கும்பகேரணம் காலேதில் தமிழ்ப்
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பண்டிதராக இருந்து பெரும்புகழ் பெற்ற ஸ்ரீ சி. தியாகராச 

செட்டியார் ஒருவராவர். 

செட்டியாரி தைரியம் மிக்கவர்; தம்முடைய கடமை 

களை ஒழுங்காகச் செய்துவருபவரி; பிறருடைய நூல் 

களிலும் உரைகளிலும் உள்ள நயமான பகுதிகளைக் கண்டு 

மகிழ்ந்து பாராட்டுபவர்; பிழைகள் கண்டவிடத்து 

அஞ்சாமற் கண்டிக்கும் துணிவுடையவர். கல்வியறிவில்லா 

ருடைய மேற்போக்கான நடிப்புக்கள் அவரிடம் பயன் 

யிட. 

அவர் தஇிருச்சிராப்பள்ளிக்கு வடக்கேயுள்ள பூவாளூ 

ரென்னும் ஊரில், 'பூவாளூர்ச் செட்டியார்' என்னும் சைவ 

மரபிற் பிறந்தவர், அவர் பிறந்த வருடம் 1825. 

அவருடைய தந்தையார் பெயர் சிதம்பரஞ் செட்டியா 

ரென்பது. அவர் பதினெட்டுப் பிராயம் வரையில் 

கும்முடைய குடும்பத்திற்குரிய விவசாயத்தையும் வர்த்த 

குத்தையும் கலனித்து வந்தனர்; குமிழ் நூல்களையும் 

தக்கவர்களிடத்திற் கற்று வந்தார். அக்காலத்தில் 

அவருக்குப் பயிர்த்தொழில் முதலியவற் றில் ஊக்கம் 

உண்டாகவில்லை. பழம் பிறப்பின் வாசனையால் தமிழ்க் 

கல்வியை நன்றாகப் பயின்று தேர்ச்சி பெறவேண்டு 

மென்னும் அவா அவர்பால் உண்டாகி முதிர்ந்தது; 

ஆதலின் தந்தையாரிடம் விடை பெற்றுக்கொண்டு 

இரிசிரபுரம் மகாவிதீதுவான் ஸரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர் 

களிடம் சென்று படிக்கத் தொடங்கினார். பிள்ளையவர்கள் 

அவருடைய அன்பையும் அறிலையும் சளஎக்கத்தையும் 

அறிந்து அவரீபாற் பெரிதும் அன்பு வைத்துப் பாடஞ் 

சொல்லிலந்தனர். நாளடைவில் செட்டியார் தமிழ்ப் 

புலமை மிக்கவரானார்; பிள்ளையவர்களுக்கு அவரிடம் 

அளவற்ற அன்பு உண்டாயிற்று; தம்முடைய மாணாக்கர் 

களுக்குள்ளே சிறந்தவராக அவரைக் கருதினார்.
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அதன் பயனாக அவர் திரிசீரபுரத்திற் பட்டாளத் 
கூாரர்க்குரிய பள்ளிக்கூடமொன்றில் தமிழ்ப் பண்டிதராக 
நியமிக்கப்பெற்றார். அங்கிருந்து: பாடஞ் சொல்லி 
நன்மதிப்பை அடைந்தார். அதன் பிறகு ஸ்ரீ ரங்கத்தி 

லிருந்த ஒரு பள்ளிக்கூடதீதிற் (71ய/ பிரதர் 50௦௦) 

பண்டிதராக இருந்து பாடஞ் சொல்லிவந்தார். அக் 
காலத்தில்அவர் பாடஞ் சொல்லும் இயல்பு மாணாக்கர் 
கள் மனத்தையும் அவர்கள் வழியாக ஏனையோர் 

மனத்தையும் கவர்ந்து கொண்டது. 

அப்போது கும்பகோணம் மாகாணக் கலாசாலை” 
(ராவர் ௦ிசி 50௦௦1) யில் ஆசிரியராக இருந்த தண்டலம் 
கோபாலராவ் அவர்கள் செட்டியாருடைய அல்வி 
யாற்றலைப்பற்றி யறிந்து 1805-அம் அண்டில் 
கும்பகோணத்திற்கு லருவித்துக்கொண்டார். அது முதல் 
செட்டியார் அங்கேயே பண்டிதராக இருந்து வந்தார். 
அந்தப் பள்ளிக்கூடம் காலேஜான பின்பும் இருந்து புகழ் 

பெற்றார். அவருடைய கல்வி யாற்றலின் சிறப்பு எங்கும் 
பாராட்டப்பெற்றது. யரவரும் அவரை மேலாக மதித்து 
மிக்க மரியாதையோடு உபசாரம் செய்து வந்தனர். 

1880-ஆம் வருஷம் வரையில் அங்கே வேலை பார்த் 
குனர். பின்பு உபகாரச் சம்பளம் பெற்று முதலில் 
இிருளானைக்காவிலும் அப்பால் உறையூரிலும் இனிது 
வாழ்ந்து வந்தார். தாம் ஈட்டிய பொருளின் பெரும் பகுதி 

யைப் பூவாளூர் நடராஜப்பெருமான் கட்டளை முதலிய 

வறீறிற்குச் சேர்ப்பித்து ஸர்வஜித்து வருஷம் தைமாதம் 
8-ஆம் தேதி (19-1-1888) சிவபிரான் தஇிருவடி நீமலை 
அடைந்தார். 

ஸ்ரீ தியாகராச செட்டியாருடைய வாழ்க்கையில் 

நிசுழ்ந்த பல நிகழ்ச்சிகள் அவருடைய தைரியத்தையும்
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கல்விப் பெருமையையும் பிற இயல்புகளையும் நன்கு 
விளக்கும். இங்கே மூன்று நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் தெரிவிக் 
கிறேன். 

தியாகராச செட்டியார் கும்பகோணத்தில் இருந்து 
காலத்தில் ஹைகோர்ட்டு வக்&லாகிய ஓரு பெரிய 

கனவான் நன்னூற் சூத்திரங்களில் 200-க்கு மேல் நீக்கி 

விட்டு, மற்றவற்றைத் தொகுத்து உரை யெழுதி வெளி 
யிட்டார். Is கனவான் சிறிதளவு தமிழறிவுடையகர்; 
கும்முடைய பிள்ளைகளும் தம் நண்பார்களுடைய பிள்ளை 

களும் பள்ளிக்கூடங்களில் நன்னூற் பாடதீதைப் பயில 

இயலாமல் இருத்தலை அறிந்து வருந்திய அவர், “இப்படி 
ஒன்றை வெளியிட்டு நம்முடைய நண்பர்களாகிய அதிகாரி 
களின் உதவியாற் பள்ளிக்கூடங்களில் இதையே பாட 
புத்தகமாக ளனைதீதால் பயன்படுமே' என்று எண்ணினார்; 
நண்பர்கள் சிலர் அங்ஙனம் செய்தல் மிகவும் நல்லதென்று 
தூண்டினார்கள். அதனால் அக்கனவான் சட்டைப்பையில் 
வைத்துக்கொள்ளும் அளவில் அதனைப் பதிப்பித்து 
ஊர்தோறும் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களில் பாடம் வைக்கசீ 
செய்தார். அகுனை யாவரும் வாங்கியதோடன்றி அவ் 

வக்€லை மிகவும் பாராட்டவும் தலைப்பட்டனர். தமிழ்ப் 

சண்டிதா் வேலை பார்த்தவர்களில் இலக்கணம் கற்பிக்கும் 

வன்மையற்ற சிலர் அப்பதிப்பை விரும்பிப் பெற்று மிகவும் 

புகழ்ந்தனர். 
புத்தகத்தை வெளியிட்ட கனவான் கலாசாலைகள் 

உள்ள இடங்களுக்கெல்லாம் அதனை அனுப்பி அங்கங்கே 

பாடமாக வைக்கும்படி ஏற்பாடுகளைச் செய்து வந்தார். 

கும்பகோணத்தில் உள்ள ' டெளன் ஹைஸ்கூலு"க்கும் ஒரு 

பிரதியை அனுப்பினார். அந்தப் பள்ளிக் கூடத்துதி 

கதலைமையாசிரியரோ தமிழ்ப்பாட புத்தகங்களைப் பற்றிய 

வரையில் தியாகராச செட்டியார் அவை தகுதியடையன
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வென்று சொன்னால்தான் பாடமாக வைப்பார்; ஆ தலின் 

அந்தப் புத்தகத்தைச் செட்டியாரிடம் கொடுத்து 

அவருடைய அபிப்பிராயத்தைக் கேட்டார். ௮ குனைப் 

படித்துப் பார்த்த செட்டியார், “இது பாடமாக 

வைப்பதற்குத் தகுதியற்றது என்று சொல்லிவிட்டார். 

அதனால் அந்தப்பள்ளிக்கூடத்தில் அது பாடமாக 

லைக்கப்பெறாமற் போயிற்று. பிறகு அப்புத்தகம் 

கும்பகோணம் காலேஜுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அங்கும் 

அது பாடமாக வைக்கப்படவில்லை. செட்டியார் அந்த 

நூலை மதிக்கவில்லையென் ற செய்தி அருகிலுள்ள சவர் 

களிலும் பரவியது. அதனால் அங்கங்கே உள்ள பள்ளிக்கூட 

ஆசிரியர்கள் அதனைப் பாட புத்தகமாக வைக்க விரும்ப 

வில்லை. அதனை வெளியிட்டோர் தக்க அதிகாரிகள் 

மூலம் செய்துவந்த முயற்சிகளால் அவ்வாடிரியர்கள் தரும 

சங்கடத்துக்கு ஆளாயினர். 

இந்த நிலையில், அந்தக் கனவான் ஒருமுறை 

கும்பகோணம் கோர்ட்டுக்கு வந்திருந்தனர்: அப்படியே 

காலேஜுக்கும் வந்தார். கும் புத்தகம் பாடமாக 

வைக்கத் தகுதியற்றதென்று செட்டியார் கூறியதையும், 
அதனாற் பல பள்ளிக்கூடங்களில் அது பாடமாக 

வைக்கப்படாமல் மறுக்கப் பெறுவதையும் அவர் உணர்ந் 

இருந்தார். தம்முடைய மதிப்பைசி செட்டியாருக்கு 

அங்குள்ளவர்களாற் புலப்படுத்திக் கண்டித்துவிட்டுசி 

செல்லவேண்டுமென்பது அவர் எண்ணம்; அதனால் 

காலேஜுக்கு வந்த அவர் தம்மோடு படித்த ஒருசாலை 

மாணாக்கரும் அங்கே ஆங்கில ஆசிரியராக இருந்தவரான 

சுந்தரராவ் என்பவருடன் சென்று பல வகுப்புக்களையும் 

ஆரியர்களையும் பார்த்துவிட்டுத் குமிழ் வகுப்புக்கும் 

வந்துநின் றார்; தியாகராச செட்டியார் பாடஞ் சொல்லும் 

ஆற்றலைக் கவனித்தார். அவரிடம் நேரிலே தம் புத்த
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கத்தைப்பற்றிக் கேட்க வேண்டுமென்று எண்ணியிருந்த 
அக்கனவான். “இவரிடம் நாம் எப்படிக் கேட்பது? இலர் 
மிகச் சிறந்த கல்வியாற்றல் உடையவராகத் தோற்று 

fort என்று எண்ணி அஞ்சி யாதொரு பேச்சும் 
பேசாமல் சுந்தரராவுடன் சென்றார். 

சுந்தரராவ் நாள்தோறும் பாடம் நுூடிந்தவுடன் 

தம்முடைய வண்டியில் தியாகராச செட்டியாரையும் 

ஏற்றிக்கொண்டு செல்வது வழக்கம். அன்று அவரி 

செட்டியாரையும் தம் நண்பராகிய அக்கனவானையும் 

ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டார். 

வண்டி. செல்லுகையில், சுந்தரராவ் தம்முடைய 

நண்பரை இன்னாரென்று செட்டியாருக்குப் பழக்கம் 

செய்வித்து, “இவர்கள் புதிய முறையில் நன்னூல் ஒன்று 

அச்சிட்டிருக்கிறார்கள்) அதைத் தாங்கள் பார்தீத 

துண்டோ?” என்று கேட்டனர். செட்டியார், “ஆம் 

பார்த்திருக்கேன்” என்று கூறிவிட்டுப் பேசாமல் 

இருந்தார். 
உடனே சுந்தரராவ் அந்தக் கனவானைப் பார்த்து, 

“இவர்கள் தியாகராச செட்டியாரவலர்கள்; சிறந்த 

வித்துவான். இந்தாட்டில் இவர்களைப் போன்ற தமிழ் 

வித்துவான் களே இல்லை” என்று சொல்லிச் செட்டியா 

ரைப் பழக்கம் பண்ணுவித்தார். 

அதனைக் கேட்ட சனவான் தம்முடைய நண்பராகிய 

௬ந்தரரரவ் அருகில் உள்ளாரென்ற தைரியத்தினால் 

செட்டியாரை நோக்கி, “என்ன ஐயா! நான் ஆராய்ந்து 

அச்சிட்ட நன்னூலைப் பாடம் வைக்கக் கூடாதென்று 

நீங்கள் சுண்டித்இர்சளாமே! என்ன நியாயத்தைக் 

கொண்டு அப்பழுசி செய்தீர்கள்?” என்று கேட்டார். 

அவருடைய கேள்வி அதிகாரத் தொனியோடு இருந்தது:
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செட்டியார் உடனே, “அந்த நன்னூலைப் பதிப் 
பித்தவர்கள் தாங்களா! எனக்குத் தெரியாது. 
இருக்கட்டும்; நன்னூலில் 800 சூத்திரங்களுக்கு மேல் 
விலக்கியிருக்கிறீர்களே! என்ன நியாயத்தைக் கொண்டு 
விலக்கினீர்கள்?” என்று வினவினார். 

கனவான் :--எல்லாச் சூத்திரங்களும் பயன்படு 
கின்றனவா? பிள்ளைகளுக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும் 

வைத்து மற்றவற்றை நீக்கிவிட்டால், அவர்கள் எளிதிவே 
படிப்பார்களல்லலார? 

செட்டியார் :--எல்லாச் சூத்திரங்களும் பயன்பட. 
வில்லையென்று உங்களுக்கு எப்படிக் தெரியும்? நீங்கள் 

எந்தப் பள்ளிக்கூடத்திலாலது பாடஞ் சொல்லி யிருக்கிறீர் 
களா? பிள்ளைகளுக்கு எளிதாயிருக்கவேண்டு மென்றால் 
எல்லாக் சூத்திரங்களையும் எடுத்திருக்கலாமே? நீங்கள் 
விலக்கியுள்ள சூத்திரங்களெல்லாம் அவசியமாக இருக்க 
வேண்டுமென்று நான் காரணங்காட்டி நிரூபிப்பேன்; 
நீங்கள் அல்லவென்று மெய்ப்பிப்பீர்களா? நன்னூல் 
உங்கள் விருப்பப்படி குறைப்பதற்கும் கூட்டுவதற்கும் 

என்ன கிள்ளுக்கரையா? அது இிடக்கட்டும். நீங்கள் 
நன்னூலைப் பதிப்பிக்க வந்தீர்களே; அதிலுள்ள 
உதாரணங்களை ஏன் குறைத்திருக்கிறீர்கள்? அந்த 

உதாரணங்கள் எதற்காக இருக்கின்றன வென்பதை 
நீங்கள் அறிந்ததுண்டா? அன் மொழித்தொகைக்கு 
உதாரணம் வாக்கியத்தில் அமைத்துக் காட்டாமல் 
தொகைமொழியைய மமட்டும் காட்டியிருக்கிறீர்களே; 
பூங்குழல் வந்தாளென்பதைப் பூங்குழலென்று குறைத்து 
விட்டால் அன்மொழித் தொகை யென்று எிளங்குமா? 
பூங்குழல் வந்தாளென்று வாக்கியத்தில் வரும்போது 
தானே அது பூங்குழலை யுடையாளசொன்று பொருள்படும்?
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இவைகளை அறிந்துகொள்ளாமற் பதிப்பித்திருக்கிறீர் 

களே. *தண்டையி ஸினக்கிளி கடிவோள், பண்டைய 
ளல்லண் மானோக் கனளே” என்ற உதாரணத்தைப் 

பிள்ளைகளுக்கு எளிதாக இருக்க வேண்டுமென்று 
நினைந்து 'கண்டையி னினக்கிளி கடிவோள்' என்பதை 

மட்டும் காட்டியிருக்கறீரிகளே; பண்டையளல்ல 

ளென்பதும் இருந்தால்தானே எதுகையின் பொருட்டுத் 
துட்டை 'யென்பது தண்டை யென்று வந்ததென்று 
தெரியும்? 

கனவான் :--அவையெல்லாம் உபாத்தியாயர் சொல்லி 

விளக்கமாட்டாரா? 

செட்டியார் :-- உபாத்தியாயர் புத்தகத்தில் 
இருப்பதைத்தானே விளக்குவார்? உதாரணத்தின் பகுதி 
முற்றும் இல்லாதிருந்தாலும், இருப்பதே தப்பாக 

இருந்தாலும் எப்படி விளக்குவார்? உபாத்தியாயர் 
நன்னூல் முழுவதையுமே மனப்பாடம் பண்ணிச் சொல்லி 
விடுகிறார்; உங்களுடைய புத்தகம் எதற்கு? 

இங்ஙனம் சொல்லி மேலும் மேலும் அப்பதிப் 

பிலுள்ள குறைபாடுகளை எடுத்துக் காட்டியதோடு சில 

கேள்விகளையும் செட்டியார் கேட்கத் தொடங்கினார், 

அவற்றிற்கு விடை. சொல்ல இயலாமவிருந்த கனவான் 

மனங் குழம்பி ஆத்திரம் மிக்சுவராகி உரத்த குரலில், 

“நான் என்ன பண்டிதனா?'' என்றார். அவர் கேட்ட 

மாதிரியில், பண்டி,தனென்று கூறப்படுதல் இழிவென்று 

அவர் நினைத்தமை தோற்றியது, 

செட்டியாருக்குக் கோபம் வந்துவிட்டது; “உங்களை 

எவனையா பண்டிதரென்று சொன்னான்? பண்டி.தரல்ல 

வென்று நினைத்துத்தானே சொல்லுகிறேன்! இதை 

உங்களுடைய ஏவலின்மேற் பதிப்பித்தவன் யாரோ அவன் 

Be. IV —8
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அறியாதவன்; குல்லாவுக்கேற்றபடி தலையை நறுக்கிக் 

கொண்ட புத்திசாலியைச் சேர்ந்தவன்; நீங்கள் பண்டித 

ரென்பது இழிவான பட்டமென்று நினைப்பதாகத் 

தெரிகிறது; இப்படிப்பட்ட காரியத்தைப் பண்டிதர்கள் 

செய்யவேண்டும். நீங்கள் சட்ட புத்தகங்களைப் படித்து 

ஆராய்ந்து வாதம் பண்ணுயதோடு நில்லாமல் தமிழ் 

வழிக்கு ஏன் வருகிறீர்கள்? உங்களுக்குத் தெரியாத 
துறையில் இவ்வளவு துணிவாக நீங்கள் இறங்கியதோடு 

குமிழ்ப் பண்டிதர்களையும் வற்புறுத்திப் பாடம் 

வைக்கும்படி. தூண்டலாமா? உங்களுக்குக் தமிழபிமானம் 

இருந்தால் நல்ல புத்தகங்களை வாசித்து இன்புறும் 
அளவோடல்லவா நிற்கவேண்டு.4?'' என்றார். 

அந்தக் கனவானுக்கும் கோபம் சிறிது இறிதாக 
வளர்ந்தது; மீசை துடித்தது; “என்னை இன்னாரென்று 
தெரியாமற் பேசுகிறீரே'' என்று கோபத்துடன் அவர் 
கூறினார். 

உடனே செட்டியார், “உங்களை நன்றாகத் 

தெரிந்துகொண்டுதான் பேசுகிம்றன்; உங்கள் கடிகாரச் 

சங்கிலிக்கும் சட்டைக்கும் மீசைக்கும் பயந்தவனள்லன் 

நான். வண்டியை விட்டு இறங்குங்கள்: ஒரிடத்தில் 

இருந்து பேசுவோம். உங்களுடைய அறியாமையை 
வெளிப்படுத்துகிறேன்'' என்று சொல்லிச் சுந்தரராவைப் 

பார்த்து, வண்டியை நிறுத்தச் சொல்லுங்கள்” என்றார். 
இந்த விபரிதத்தைக் கண்ட சுந்தரராவ் கவலையற்று 

அந்தக் கனவானைப் பார்த்து, '*நாமெல்லாம் படித்தவர் 

களோடு வாதம் செய்யலாமா? இவர்களி ம் நாங்கள் 

பெரிய மதிப்பு வைத்து மரியாதையாக நடந்துகொள்ளு 

இறோம். இவர்கள் இருப்பது எங்கள் காலேஜாக்கே 

கெளரவம். நீங்கள் இலார்களைத் தெரிந்துகொள்ளாமற் 

பேசுகிறீர்களே. தமிழ் விஷயத்தில் இவர்கள் இட்ட
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சட்டத்தை மீறுபவர் இங்கே யார் இருக்கிறார்? 

உங்களுடைய தமிழ்ப் படிப்பு எனக்குத் தெரியாதா? 
நாமிருவரும் சேர்ந்து படித்தவர்களல்லவா? இப்போது 

நான் ஒரு புத்தகம் போட்டு விடலாமா? நன்னூலைப் 

பதிப்பிக்க நம்மைப்போன்றவர்களுக்கு என்ன தகுதி 
இருக்கிறது?” என்று சொல்லிவிட்டுசி செட்டியாரையும் 

சமாதானப் படுத்தினார். 

இந்தப் பேச்சுக்கள் வண்டியிலே நிகழ்ந்த போதிலும் 

பக்கத்தில் நடந்து சென்ற மாணாக்கர்கள் காதிலும் 
மற்றலார்கள் காதிலும் பட்டன. மாணாரக்கர்களுக்குத் 

தெரிந்தால் அப்புறம் வேறு விளம்பரங்கள் எதற்கு? இந்த 

நிகழ்ச்சி எங்கும் பரவியது; தியாகராச செட்டியாருடைய 
புகழ் பின்னும் மிகுதியாயிற்று. 

மதுரையிலிருந்த ஓர் ஐரோப்பியர் தமிழின்பால் 

விருப்பமுற்று ஒரு பண்டிதருடைய உதவிபெற்றுப் படித்து 
வந்தார். தமிழ்ச் செய்யுட்களுக்கு ஒருவாறு பொருள் 
தெரிந்துகொள்ளும் அறிவைப் பெற்றபின்பு தமிழில் மிகசி 

சிறப்பான நூல் யாதென்று விசாரித்தார்! திருக்குறள் 

ஒப்பற்ற நூலென்பதை அறிந்து அதனைப் படித்தார்; 
இலக்கண நூலையும் இடையிடையே பயின்று வந்தார்; 

போப்பையர். இலக்கணத்தைப் படித்தார்; பிறகு 

யாப்பிலக்கண வசனத்தைப் படித்து அசை, சீர், தளை, 

தொடை என்பவற்றை ஓருவகையாகத் தெறிந்து 

கொண்டார். அதனால் தாம் படித்த நூல்களிலுள்ள 

செய்யுட்களில் எதுகை மோனை சரியாக அமைத்திருக் 
இன்றனவாவென்று ஆராயத் தொடங்கினார். 

ஒருசமயம் அவர் தாம் படித்துவந்த திருக்குறட் 
புத்தகத்தை எடுத்துத் இறந்தார்; திறந்த பக்கத்தில், 

“*தக்கார் தகவில ரென்ப தவரவர் 

எச்சத்தாற் காணப் படும்”
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என்ற குறள் அவர் சுண்ணிற்பட்டது. *இதில் எதுகை 

நன்றாக அமையவில்லையே” என்று எண்ணினார். எச்ச 

மென்பதற்கு மக்களென்பது பொருளென்று அறிந்து 

கொண்ட. பிறகு, “ஏன் மக்களென்றே இதை மாற்றிவிடக் 
கூடாது? அப்படிச் செய்தால் எதுகை அழகாக அமையுமே” 

என்று எண்ணித் தர் புத்தகத்தில் அவ்வாறே திருத்திக் 
கொண்டார். திருக்குறளைத் திருத்திவிட்டோம் என்ற 
எண்ணத்தால் அவருக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று. 
இப்படியே மேலும் மேலும் சில குறள்களைக் திருத்தினார்; 
தமக்குப் பாடஞ் சொல்லும் பண்டிதரிடம் இவற்றைக் 

காட்டி, “ஏன்? நான் செய்தது எப்படி? இப்போது இந்தச் 
செய்யுட்கள் மூன்பிருந்ததைவிட அழகாக இல்லையா?” 
என்று கேட்டார். பண்டிதர் என்ன செய்வார்; அவர் 
கூறுவதை மறுத்தற்கு அஞ்சினார்; **நன்றாக இருக் 

இன்றன; ஆனால் தக்க பண்டிதர்களிடம் காட்டி, 

இப்படிச் செய்வது சரியாலென்று ஆராய வேண்டும்” 

என்றார். 

ஐரோப்பியர் :--தாங்கள் பண்டிதரல்லவா? 

பண்டிதர் :-- பண்டிதனானாலும் உங்களைச் சேர்ந்த 

வனாதலின் என் கருத்தை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள 

மாட்டார்கள். வேறு சிலர் உடன்பட்டால்தான் உங்கள் 

இருத்தத்துக்குக் கெளரவம் உண்டாகும். 

ஐரோப்பியர் தம் திருத்தங்களை யாரிடம் காட்டலா 

மென்று ஆராய்ந்தபொழுது, கும்பகோணம் காலேஜிற் 
பண்டிதராக இருந்த தியாகராச செட்டியார் அவற்றை 

ஏற்றுக்கொண்டால் மற்றப் பண்டிதர்கள் சம்மதிப்பார் 
களென்றும், அவர் உபகாரச் சம்பளம் பெற்றுக்கொண்டு 
இரிரரபுரத்துக்கு அடுத்த உறையூரில் உள்ளாரென்றும் 

அறிந்தார். உடனே அவர் திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்த 
௬வல் பாதிரியாருக்கு (246 5௦வவய1)த் தாம் புறப்பட்டு
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வருவதாகத் தெரிவித்து ஸ்ரீ தியாசராச செட்டியாரைப் 
பார்ப்பதற்கு உதவி புரிய வேண்டுமென்று கடிதம் 
எழுதினார். பிறகு குறித்த காலத்தில் திரிசிரபுரம் 
சென்றார். சுவல்பாடுரியார் அவரைத் தக்க வண்ணம் 
உபசரித்து ஓர் அழதிய பெரிப வண்டியில் அவரை 
உறைவயூருக்கு அனுப்பினார்; அவரு_ன்் தக்கவர் சிலரையும் 

போகச் செய்தார். 

ஸ்ரீ தியாசுராச செட்டியார் உறையூரிலுள்ள பெரிய 
தெருவில் அண்ணாமலை செட்டியாரென்பவருடைய 
வீட்டில் இருந்து வந்தார். அக்காலத்தில் அவருடைய 

கண்ணொளி சிறிது மழுங்கியிருந்தது. அவரைத் தேடிவந்த 
ஐரோப்பியர் உறையூருக்கு வந்து செட்டியாருடைய 

வீட்டை விசாரிக்கலானார். . அங்குள்ளவர்கள் அத்தகைய 

சிறந்த வண்டியையும் வெள்ளைக்காரரையும் கண்டு 

வியப்பு மேலிட்டவரா்களாகிப் பெருங் கூட்டமாகக் கூடி 

அவ்ண்டியைப் பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள். வண்டி 

செட்டியாருடைய இருப்பிடத்தின் முன்னே வந்து 

நின்றது. 

செட்டியார். சவபூசையை முடித்து உணவருந்தி 

லிட்டு வழக்கப்படியே கையில் ஒரு விசிறியுடன் வந்து 

இளைப்பாறுதற்கு அப்பொழுதுதான் வெளித்திண்ணையில் 

அமர்ந்திருந்தார்; மூழங்காலளவுள்ளதாகிய பமழுப்புநிற 
ஆடையொன்றையே அவர் உடுத்திருந்தார். 

துரையுடன் வந்தவர்களுள் ஒருவர் வண்டியிலிருந்து 

இறங்கிவந்து செட்டியாரிடம், “RG பெரிய துரை 

வந்திருக்கிறார். உங்களைப் பரார்க்கவேண்டுமாம்; அவரை 

வரவேற்று நாற்காலி போட்டு இருக்கச் செய்யுங்கள்” 

என்றார்
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செட்டியார், துரையா? வரட்டுமே. இங்கே 

நாற்காலி இல்லை; இந்தத் தண்ணையிலேதான் உட்கார 
வேண்டும்”” என்றார். 

கும்பகோணம் காலேஜில் எவ்ளளலோ *துரைகளை-ப் 
பார்த்தவர் அவரீ; அன்றியும் அவரைப் பார்க்கப் பல 
துரைகள் வந்து செல்வதுண்டு; ஆகலின் அவருக்கு இந்தத் 
துரை வந்தது ஒரு பெரிய சிறப்பாகத் தோன்றவில்லை. 

துரை வண்டியைவிட்டு இறங்வெந்து எதிர்த்த 
இண்ணையில் அமர்ந்தார். 

“தாங்கள் லந்தது எதன் பொருட்டு?'” என்று 
கேட்டார் செட்டியார். துரை, “நான் குறளைத்- இருத்தி 
யிருக்கிறேன். உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தைப் பெற்றுப் 
போக லந்தேன்”” என்று கூறத் தொடங்கினார். 

அந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டது செட்டியாருக்கு 
இடி விழுந்ததுபோல இருந்தது; “என்ன? குறளையா 
திருத்தினீர்கள்?"” என்று வியப்பும் கோபமும் நிறைந்த 
தொனியிற் கேட்டார். 

“ஆமாம்; எதுகை மோனை இற இடங்களில் சரியாக 

இல்லை. சரியாக அமையும்படி இருத்னேன்; “தக்கார் 
குகவில ரென்ப தலரவர், எச்சத்காற் காணப்படும்” 
என்பதைவிட. 'தக்கார் தகளிலரென்ப தவரவர் மக்களாற் 
காணப்படும்” என்பது எதுகை நயத்தோடு கூடி எவ்வளவு 
அழகாக இருக்கிறது பராத்தீர்களா?” என்றார் துரை. 

செட்டியார் எழுந்து நின்றார்; தலையில இரண்டடி 
அடித்துக்கொண்டு காதைப் பொ ததிக்கொண்டார், 
ஐயோ! குறளையா இருத்தினீர்? அது மதிப்புள்ள 
பழைய நூலாயிற்றே! இவ்வளவு நாளாக அறிவாளிகள் 
செய்யாத ஒன்றைச் செய்துவிட்டதாக எண்ணமே! 
எச்சமென்னும் சொல்லின் பொருள் மக்களென்ப குற்கு
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உண்டா? ஒருவருக்குப் பிறகு அவருடைய குணமுதலியவை 
எஞ்சி நிற்கும் சந்ததியென்ற காரணத்தைப் புலப்படுத்தும் 

சொல்லல்லவா எச்சமென்பது. அவ்விடத்தில் அச்சொல் 

அமைந்ததனால் உண்டாகும் பொருட் செறிவு மக்க 
ளென்னும் சொல்லால் உண்டாகுமா? ஓர பொருளையே 
தரும் பல சொற்கள் தமிழில் இருந்தாலும் அவை ஓன்றற் 

கொன்று சிறிது சிறிது வேறுபட்ட பொருளுடையனவாக 
இருக்கும். அவற்றை இடமறிந்து பெருங் சுவிஞர்கள் 
உபயோகிப்பார்கள். அது தெரியாமல் இருத்திவிடலாமா? 
எதுகை நயத்தைவிடப் பொருள் நயம் அல்லவா 

சிறந்தது?” என்று சொல்லிவிட்டு “குறளைத் இருத்தினவர் 
முகத்தில் விழிப்பது கூடப் -பாவம்/*' என்று கூறிக் 
கொண்டே உள்ளே சென்று கதவைத் தாழிட்டு 

இடைகழித் திண்ணையில் அமர்ந்துவிட்டரர். 

துரைக்கு இன்னது செய்வதென்று தோன்றவில்லை. 

உடன்வந்தவா்கள் ஜன்னல் வழியாகச் செட்டியாரிடம், 

“இவர் பெரிய மனிதர்; இப்படி இவரைத் தாங்கள் 

அனவமதிக்சக் கூடாது. இவரால் உங்களுக்குப் பெரிய 

லாபம் உண்டாகும்”” என்றார்கள். 

செட்டியார். “Quer யாரையா இங்கே வரச் 

சொன்னார்? உலகமெல்லாம். புகழும் இருக்குறளைதீ 

இருத்திய இச்செயல் திருவள்ளுவரை அவமதித்ததாகு 
மல்லவோ? தெய்வம்போல் யாவரும் கொண்டாடும் 

அவருடைய குறள் வேதுாமல்லவா? அதைக் இிருத்தத் 

அணிந்தவர் வேறு என்னதான் செய்யமாட்டார்? 

இவருக்கு மதிப்பு எங்கிருந்து வரும்? இவரால் எனக்கு ஒரு 

லாபமும் வேண்டாம். இனிமேல் நான் சம்பாதித்து 

யாருக்குக் கொடுக்கப் போகிறேன்? எனக்குப் பிள்ளை 

குட்டிகள் இல்லை. போதும், போதும்; உங்கள் துரையை 

அழைத்துக்கொண்டு போய்விடுங்கள்” என்றார்.
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தாம் என்ன கூறினாலும் செட்டியார் வழிக்கு 
வாராரென்பதை உணர்ந்த அவர்கள் துரையை 

அழைத்துக்கொண்டு மீண்டும் சென்றார்கள். 

பிறருடைய குறையைக் கண்டவிடத்துக் கண்டிக்கும் 
இயல்புடைய செட்டியார் தம்முடைய நிலையை நன்றாக 
உணார்ந்திருந்தார். தம்முடைய அளவுக்கு மிஞ்சிய 
காரியத்தைப் பிறர் வற்புறுத்தினாலும் செய்யார்; இது 
சிலரிடத்தில் மாத்திரம் காணப்படும் அருமையான. குணம். 

திருச்சிராப்பள்ளியிலும் வேறு இடங்களிலும் 

சிரஸ்தேதாராகவும் டிப்டி கூலக்௪ராகவும் இருந்து 
விளங்கிய இரு. பட்டாபிராம பிள்ளைமென்பலர் 
தமிழபிமானம் மிக்கவர்; தமிழ்ப் புலவர்களை ஆதரித்துப் 
பாதுகாக்கும் இயல்பினர்; மகா வித்துவான் ஸ்ரீ மீனாட்சி 
சுந்தரம் பிள்ளையவர்களை நன்கு அறிந்தவர். 
ஸ்ரீ தியாகராச செட்டியாரிடத்தில் மிக்க அன்பு 
பூண்டவர்; அறிவாளிகள் நிலையான காரியங்கள் செய்ய 

வேண்டுமென்பது அவருடைய விருப்பம். திவ்யப் 

பிரபந்தங்களுக்குப் பெரியோர்களால் வடமொழி தென் 
மொழியிற் செய்யப்பெற்ற வியாக்கியானங்கள் இருப்பது 
போலத் தேவார இருவாசகங்களுக்கு இல்லையேயென்ற 

வருத்தம் அவருக்கு உண்டு. இதணால் சைவ மடாதிபதி 

களையும் சைவ வித்துவான்௧களையும் சந்திக்கும் 
பொழுதெல்லாம் திருமுறைகளுக்கு ஓர் உரை எழுதும்படி, 

வற்புறுத்திக் கூறுவர். கேட்பவரிற் பெரும்பாலோர் 

இயன்றவரையில் உழைத்துப் பார்ப்போமென்றே விடை 
பகர்ந்து வந்தார்கள். 

தியாகராச செட்டியார் உபகாரச் சம்பளம் பெற்றுத் 
இருவானைக்காவில் சில ஆண்டுகள் இருந்தபோது 
பட்டாபிராம பிள்ளை அவர் வீட்டிற்கு அடிக்கடி சென்று 
பார்தீது வருவார். அப்பொழுது அவரைத் திருவாசகத்
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இற்கு உரை எழுதவேண்டுமென்று வற்புறுத்திக் கூறுவரரீ. 
அன்றியும் அங்கங்கே நிகழும் கலியாணங்களை 
விசாரிக்கப்போன காலங்களிலும் மற்ற இடங்களுக்குச் 
சென்றிருந்த காலங்களிலும் அவரைச் சந்தித்தபோதெல் 
லாம் மேலும் மேலும் கூறுவார்; “எமுூகது அரம்பித் 

இீர்களா? எவ்வளவு ஆயிற்று?” என்று கேட்பார்: 
அருகிலுள்ள கனவான்களிடம், “இவரிடம் எவ்வளவு 

நாளாகச் சொல்லி வருகிறேன்; கேட்கமாட்டேனென் 

கஇிறாரே!"* என்று சொல்லுவார். 

ஒருநாள் செட்டியார். திருச்சிராப்பள்ளியிலுள்ள 
உறவினரொருவர் வீட்டில் நிகழ்ந்த ஒரு துக்கத்துக்காக 
அங்கே சென்று விசாரித்து நீராடிவிட்டு ஈரத் 
துணியோடு மீண்டு காவிரி யாரற்றுப் பாலத்டின்மேல் 

நடந்துவந்தார். அப்பொழுது நடுப்பகல் பன்னிரண்டு 

மணிநேரம். செட்டியார் வெயிலாலும் பசியாலும் மிகவும் 
சளைப்படைந்திருந்தார். 

அச்சமயம் பட்டாபிராம பிள்ளை ஸ்ரீரங்கம் சென்று 
பெருமாளைத் தரிசனம் செய்துவிட்டு மார்பிற் சந்தனம் 
விளங்க உக்ஸாகமாக எதிரே ஒரு வண்டியில் வந்தார். 

செட்டியாரைக் கண்டவுடன் அவர் வண்டியை நிறுத்திக் 

மே இறங்கினார்; செட்டியாரை யணுகி Gap 
௪மாசாரம் விசாரித்த பின்பு வழக்கம்போலலே இருவாசக 
வுரை எவ்வளவாயிற்றென்று கேட்டார். 

நீண்ட நாளாக இந்த விஷயத்தைப்பற்றி எவ்விடதீ 

இலும் கேட்டு வற்ததனாலும், அப்பொழுது தமக்கு 

இருந்த தளர்ச்சியினாலும் செட்டியாருக்குக் கோபம் 

உண்டாயிற்று; “நீங்கள் கொஞ்சமாவது தஇிருவாசகத்தின் 

பெருமையை அறிந்துகொள்ளவேயில்லை யென்று திச்சய 

மாய்ச் சொல்லுகி$றன். அதற்கு என்னால் உரை எழுத 

முடியூம..? இருவாசகம் எவ்வளவு? என்னுடைய படிப்பு
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எவ்வளவு! அதற்கு உரையெழுத வேண்டுமென்றால் 

லேதம், உபநிஷதம், ஆகமங்கள், புராணங்கள், Cure 
சாஸ்திரங்கள் மூதலியலை தெரியலேண்டாமா? தமிழில் 
உள்ள இலக்கண இலக்கியங்களையும் ல சைவ இத்தாந்த 
சாஸ்திரங்களையுமே படித்த நான் எப்படி எழுதமுடியும்?” 
என்றார். 

பட்டாபிராம பிள்ளை :--திவ்பப் பிரபந்தத்இுற்த 
அவர்கள் வியாக்கியானம் செய்யவில்லையா? 

செட்டியார் :-என்ன ஐயா! உங்களுக்கு அவர்களுடைய 
படிப்பின் அளவு சிறிதேனும் தெரியாததுபோல் இருக்கறது. 
அவர்கள் டைமொழி தென்மொழி இரண்டிலும் சிறந்த 
புலமையுடையவர்கள்; அவர்கள் உரையினாலல்லவா 

நூலின் பெருமை அதிகமாகின்றது? நான் உரை 
எழுதினால் திருவாசகத்டுற்கு எவ்வளு! குறைவு 
உண்டாகுந் தெரியுமா? என்னுடைய உரையினால் 
அதற்குக் குழைவு ஏற்பட வேண்டுமென்பது தங்கள் 

எண்ணமோ? எங்கே கண்டாலும் நச்சு நச்சென்று என் 

படிப்பின் அளவு கெரியாமல் திருவாசகத்துக்கு உரை 
யெழுதும் 1டி. சொல்லிச் சொல்லி என்னை வருக்துகிறீர் 
கள். இனிமேலும் இப்படித் தொந்தரவு செய்வதாயிருந் 
தால் இதோ இந்தக் காவிரியில் இப்படியே பொத்தென்று 

விழுந்து என் உயிரை ஸிட்டுவிடுவேன். பட்டாபிராம 

பிள்ளையவர்கள் இருவாசகத்திற்கு உரையெழுதும்படி 
அடிக்கடி தொந்தரவு செய்ததனால் அந்தக் துன்பத்தைக் 

தாங்கமாட்டாமல், இயாகராச செட்டியார். ஆற்றில் 

விமுந்துவிட்டா ரோன்ற அபக்கியாதி உங்களுக்கு 

ஏற்படட்டும் 

பட்டாபிராம பிள்ளை உடனே செட்டியாருடைய 
கைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு “ஐயா! ஐ.யா! வேண்டா 
மையா! இனிமேல் நான் இதைப்பற்றிக் கேட்பதே
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இல்லை sour!” என்று சொல்லிச் சமாதானப் படுத்தி 
விட்டு அவருடைய அயர்ச்சியான நிலையை அறிந்து தம் 
வண்டியில் ஏற்றித் தஇருவானைக்காவிலுள்ள அவரி 

இருப்பிடத்தில் அவரை விட்டுவிடு மீண்டும் இரிசரபுரத் 

லிருந்த தம்மிடம் சென்றார். 

ர ர 

13. வேங்கடராம பாகவதர் 

சென்ற நூரற்றாண்டில் தமிழ் நாட்டில் சங்கீதத் 
துக்குசி சிறந்த ஆதரவை அளித்து வளர்த்து விளங்கிய 

ஸமஸ் தானங்கள் பல. அவற்று * தஞ்சாவூர் 

ஸ்மஸ்தானத்தை முன்னணியில் வைக்கலாம். அதனை 
அண்டுவந்த மகாராஷ்டி.ர அரசர்களுக்குப் பலவகைக் 
கலைஞர்களிடத்திலும் இருந்த அன்பு அளவற்றது. அவர் 

களுடைய ஆதரவைப் பெற்ற கலைகளில் சங்கீதத்தில் 
வல்ல வித்துவான்கள் அந்த ஸமஸ்தானத்தோடு அதிக 
சம்பந்தமுடையவர்களாக இருந்டார்கள். நல்ல வித்து 
வான்சள் தமிழ் நாட்டில் எங்கை இருந்தாலும் அவர் 
களைத் தங்கள் ஸமஸ்தானத்துக்கு உரியவர்களாக ஆக்கிக் 

கொள்வதில் அந்த இடத்து அதிபதிகளுக்கு" ஒரு திருப்தி 
இருந்து வந்தது. ஆதலின் உயர்ந்த வித்தை தஞ்சை 
யிலேயே தாண்டலம் செய்தது. 

தஞ்சை ஸமஸ்தானத்தில் தொடர்பில்லாமலே, பக்தி 

செய்வதை3ய தம் வாழ்க்கையின் நோக்கமாகக்கொண்டு 

அங்கங்கே சிற சங்கேத வித்துவான்கள் இருந்து வந்தனர். 

அவர்களுள் வேங்கடராம பாகவதரென்பவர் ஒருவர். 

அவர் இறந்த தெய்ல பக்தியுடையவர்; ஒழுக்கம் 

நிரம் யவர்; பணத்தை மதியாதவர், இல்லற
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வாழ்க்கையை நடத்தினாலும் அவர்பரல் உள்ளத் துறவு 
இலங்கியது. 

வேப்பத்தூர், திருவிடைமருதூர், இருவிசலார் முதலிய 
தளர்களின் அக்கிரகாரங்களில் உள்ள பஜனை மடங்களில் 

அவர் வாசம் செய்து வந்தார் நாள்தோறும் உஞ்சவிருத்தி 

செய்து கடைக்கும் அக்ஷ்தையினால், பூஜை, போஜனம், 
அதுிதிகளுக்கு அன்னமிடுதல் முதலியவற்றைச் செய்து 

கொண்டு மனவமைதியோடு காலங் கழித்தார். 

அவர் நல்ல சங்கத வித்துவானாக இருந்ததோடு 
தெலுங்கிலும் வடமொழியிலும் சிறந்த அறிவுடையவராக 
விளங்கினார்; அவ்விரண்டு மொழிகளிலும் அழகிய 

சீர்த்தனங்களை இயற்றியிருக்கிறார். தெய்வத்துக்குத் 
தொண்டு புரிந்து தம்முடைய சங்கீதத்தை ஈசுவரார்ப் 
பணமாக்க வாழ்ந்த அவருடைய பெருமை கரிழ் நாட்டில் 
மெல்ல மெல்லப் பரவியது. தஞ்சாவூர் ஸமஸ்தானத்தில் 
இருந்த வித்துவான்௧ள் அவரைப்பற்றி நன்றாகத் தெரிந்து 
கொண்டனர். சில சமயங்களில் அவருடைய பெருமை 
யைப்பற்றி அவர்கள் தஞ்சை அரசரிடம் சொல்லும்படி 
நேரும். இங்ஙனம் தம்முடைய ஸமஸ்தானத்தில் உள்ள 
சிறந்த வித்துவான் களால் அடிக்கடி ஒருவர் பாராட்டப் 
படும்போது அத்தகைய சிறப்பையுடைய பெரியாரைப் 

பார்க்க வேண்டுமென்ற அவா அரசருக்கு எழாமல் 

இருக்குமா? வேங்கடராம பாகவதரைப் பார்க்க வேண்டு 
மென்ற ஆவல் அரசருக்கு வரவர அதிகமாக வளர்ந்தது. 

தக்க மனிதர்கள் அரசருடைய ஏவலின்படி பாகவதர் 

பாற் சென்று தஞ்சாவூர் ஸமஸ்தானத்துக்கே வந்துவிட 
வேண்டுமென்று வேண்டினார்கள். உள்ளத் துறவியாகிய 
அவர் முதலில் மறுத்தார். ஆயினும் வந்தவர்கள் 

வற்புறுத்தவே, “பரமேசுவரனது திருவுள்ளம் Being, 

இருந்தால் நாம் ஏன் தடை சொல்ல வேண்டும்?”
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என்றெண்ணி அவர்களுடைய வேண்டு சோளுக்கு உடன் 
பட்டார். 

வேங்கடராம பாகவதர் தஞ்சாவூர் ஸமஸ்தானத்தின் 
தொடர்பைப் பெற்றார். அரசர் அவருடைய சம்பந்தம் 
குமக்கு உண்டானது குறித்து மிக்க திருப்தியை 
அடைந்தார்; பாகவதருக்குப் பலவகையான மரியாதை 

களைச் செய்தார்; பல உயர்ந்த ஆடையாபரணங்களை 

வழங்கினார். 

பஜனை மடங்களிலே வாழ்ந்து காலங்கழித்து வந்த 

பாகவதர் ஒரு மாளிகையில் லசிக்கலானார். தினந்தோறும் 

அவர் தோளில் மாட்டிக்கொண்டு உஞ்சவிருத்தி செய்யும் 

போது கொண்டுபோன செம்பு ஒரு பூஜைப் பொருளைப் 

போலத் தனியே ஒரிடத்தில் இருந்தது. அதிசமான 
செளகரியங்கள் கிடைத்ததும் பாகவதருடைய மனநிலை 

மாறவில்லை. *இவ்வளவு அனுகூலங்களும் ஈசவரனைத் 

இயானிப்பதற்கும், பூஜை செய்வதற்குமே தமக்கு 

ஏற்பட்டன. முன்னைக் காட்டிலும் ஏகாந்தமாக இருத்து 

நம் இஷ்டம்போல் ஈசுவரத் தியானம் செய்யலாம்” என்ற 

எண்ணந்தான் அவருக்கு உண்டாயிற்று. 

பாகவதருடைய பூஜை முன்பு இருந்ததைக் 
காட்டிலும் பன்மடங்கு பெருகியது; தியானமும் 

அங்ஙனமே விரிந்தது; அதிதிகளை உபசரித்தலோ மிகவும் 

அதிகமாயிற்று. 

அரசர் பாகவதருடைய பெருமையை ஓரளவு 

அறிந்திருந்தார். ஆதலின் பாகவதர் தாரமாக மனம் 

வைத்து வந்தபோது அவருடைய சங்கீதத்தைக் கேட்டு 

இன்பூற்று வந்தார். மற்ற விதீதுவான்௧ளும் பாகவ 

குரிடத்தில் மிக்க மதிப்புவைத்து ஒழுகி வந்தனர். 

பாகவதரிடம் பல மாணாக்கர்கள் சங்கீதப் பயிற்சி 

பெற்றனார். அரசர் ௮ம் மாணாக்கர்களின் போஷணைக்,
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குரிய பொருளுதவி செய்து வந்தார். சங்கே பரம்பரை 
அபிவிருத்தியாவதில் யாவருக்கும் சந்தோஷம் இருந்தது. 

ஒருநாள் வேறொரு ஸமஸ்தானத்திலிருந்து இல 

மந்திரிகளும் பல தக்க மனிதர்களும் தஞ்சாவூருக்கு 
வந்திருந்தனர். தங்களுடைய ஸமஸ்தானத்திலுள்ள 

சிறந்த அமைப்புக்களைப் பற்றியும் தானதர்மங்களைப் 
பற்றியும் வித்துவான்௧களைப் பற்றியும் அவர்கள் அரச 
ரிடம் தெரிவித்தனர். தங்கள் தங்கள் புகழை வெளி 
யிட்டுக் கொள்ளுவதில் யாவருக்கும் விருப்பம் இருக்கும் 

அல்லவா? அரசரோடு உடனிருந்த ஸமஸ்தான 
உத்தியோகஸ்தர்கள் தஞ்சாவூரிலுள்ள விசேஷங்களைப் 
பற்றிச் சிறப்பித்துச் சொல்லமானார்கள்; வித்துவான்கள் 

பலர் அரசருடைய ஆதரவின் கீழ் இருந்து வருவதை 
எடுத்துக் கூறினார்கள்; “எங்கள் ஸமஸ்தானத்தில் சங்கத 
வித்தை மிகவும் பிரகாசிக்கிறது. இந்த உலகத்தையே 

அழமைப்படுத்தும் சக்தியையுடைய வித்துவான்கள் பலர் 
இங்கே இருக்கின்றனர். ஸ்ரீ வேங்கடராம பாகவதர் 
ஒருவரே மற்ற எல்லா ஸமஸ்தானத்துச் சங்£த வித்துவான் 
களுக்கும் மேலாக இருக்கும் தகுதி வாய்ந்தவர். அவர் ஒரு 

தெய்வப் பிறப்பு, அவருடைய சங்கீதத்துக்கு இணையே 

இல்லை'' என்று சொன்னார்கள். “அப்படியானால் 
அத்தகைய பெரியாரைப் பார்த்து அவருடைய eh 5 
இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமென்று எங்கள் உள்ளம் 

விரும்புகிறது. வேங்கடராம பாகவதரென்ற அரிய 
வித்துவான் ஒருவார் இங்கே இருக்கிறாரென்று முன்பே 
சிறிது கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்” என்று வெளியூர்களி 

லிருந்து வந்தவர்கள் சொன்னார்கள். 

அரசர் அவர்கள் கூறியதைக் கேட்டுத் திருப்தி 
யுற்றார். பாகவதருடைய புகழ் 9வளிநாடுசளிலும் பரவி 

யிருப்பது உணர்ந்தபோது *நாமல்லவா இதற்குக்



வேங்கடராம பாகவதர் 127 

காரரணம்!*” என்ற நினைவு அவருக்குச் அறிது 
உண்டாயிற்று, “பாகவதரவர்களை அழைத்து வரச் 

சொல்லிப் பல்லக்கை அனுப்புங்கள்” என்று அரசர் உத்தர 

விட்டார். 

அப்பொழுது காலை பத்து நாழிகை இருக்கும். 

பாகவதர் அக்காலத்தில் தெய்வபூஜையும் தியானமும் 
செய்வது வழக்கம். அவ்வாறே அன்றும் அவர் தியானத்தில் 

இருந்தார்; பூஜையறையில் தம்மை மறந்து இறைவன் 
இருவடிமலரில் தம் உள்ளத்தைப் பறிகொடுத்து 
அமர்ந்திருந்தார். அப்பொழுது அவர் வீட்டு வாயிலிற் 

பல்லக்கு வந்து நின்றது. “அரசர் அழைத்துவரச் 

சொன்னார்” என்று அரண்மனை அதிகாறி ஒருவர் 

அங்கிருந்த சஷ்யர்களிடம் சொன்னார். 

பாகவதர் இயானத்தில் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்து, 

என்ன செய்வது!” என்று அவ்வதிகாரி யோசித்தார்; சிறிது 

நேரம் காத்திருந்தார். பாகவதர் புற உலகத்திற்கு 

வரவில்லை. உடனே அதிகாரி சிஷ்பார்களிடம் தாம் வந்த 

நோக்கத்தை அறிவித்து அரண்மனைக்குப் போய் 

விட்டார். 

பாகவதர் தியானத்தில் அமர்ந்தால் யாவரும் அவரை 

அணுகுவதற்கு அஞ்சுவார்கள். ஆதலின் மாணாக்கர்கள் 

வலிந்து சென்று தெரிவிக்கவில்லை. 

சிறிதுநேரம் சென்றது; அரண்மளனையிலிருந்து 

வேறொருவர் வந்தார்; **அரசர் காத்திருக்கிறார்; உடனே 

பாகவதரவார்களைப் பல்லக்கில் அழைத்து வரச் 

சொன்னார்” என்றார். மாணாக்கர்கள் என்ன செய் 

வார்கள்; வந்தவர் மீண்டும் சென்றார். 

மூன்றாம் முறையாக ஒருவர் வந்தார். அவரும் 

ஓன்றும் இயலாமற் சென்றுவிட்டார். அரசரோ பாகவதர்
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வருவார் வருவாரென்று காத்திருந்தும் அவர் வரக் காண 

வில்லை. அரசர்களுக்கு ராஜஸகுணம் இயல்பு. எவ்வளவு 
நேரம் அது வெளிவராமல் இருக்கும்? “நீர் போய் உடனே 
அழைத்து வாரும். நம்முடைய அஸ்தானத்துக்குகீ 
கெளரவம் உண்டாவதற்கல்லவா அவர் இருக்கிறார்? 

எவ்வாறேனும் நீர் அவரை அழைத்து வரவேண்டும்” 
என்று கடுமையான தொனியோடு கூறித் தம் மந்திரியை 

அனுப்பினார். 

மந்திரி பாகவதர் வீட்டிற்கு வந்தார். வெளியிலே 
ராஜஸ தாமஸ குணங்களின் திருவிளையாடல்கள் மிக்க 
வேகமாக நடந்துகொண்டிருப்ப, அவற்றில் ஓர் இம்மி 
யளவையேனும் அறிந்துகொள்ளாமல் பரம ஸத்வ 
குணக்கடலில் மூழ்கி ஸாரவலோக சக்கரவர்த்தியாகிய 

பரமேசுவரனின் பாதத்தில் தம் இதய மலரை அர்ப்பணம் 
செய்து எல்லாம் மறந்து நிலையில் வீற்றிருந்தார் 
பாகவதர். மந்திரியானால் என்ன? அரசரே வந்தால்தான் 
என்ன? அவருக்குத் தெரியக் காரணம் இல்லை யன்றோ? 

மந்திரி சாதாரணமாக ஒருவர் வீட்டிற்கும் வருவ 
இல்லை; அவரே வந்திருக்கும்போது காரியம் மிகவும் 
முக்கியமானதென்று மாணாக்கர்கள் ஊகித்துக் 
கொண்டார்கள். மந்திரி அவர்களிடம், “எவ்வாறேனும் 

இயானத்திலிருந்து எழுப்புஙிகள்'* என்று கூறினார். தம் 
குருமூர்த்தியின் பெருமையை நன்குணர்ந்த அவர்கள் 

மிகவும் தருமசங்கடமான நிலையில் அகப்பட்டுக் தவிக்க 
லானார்கள். 

அவர்களுள் புதிய மாணவன் ஒருவன் இருந்தான். 
அலன், 'இச்சமயத்தில் நம் துணிவைக் காட்டினால் 
நமக்கு அரசருடைய தயை உண்டாகும்' என்று 

எண்ணினான். ''நான் முயன்று பார்க்கிறேன்” என்று
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சொல்லிப் பாகவதர் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்குச் 
சென்றான். அவருக்கு அருகில் நின்று கனைத்தான்; 
மெல்லக் கையைத் தட்டினான்; ஒன்றும் பயன்பட 

வில்லை. “துணிந்தது துணிந்து விட்டோம், இனி 

எழுப்பாமல் இருக்கக்கூடாது' என்ற தைரியம் அவனுக்கு 

உண்டாயிற்று. அவருடைய தோளைப் பிடித்துப் பலமாக 

அசைத்தான். 

பாகளதர் திடுக்கிட்டுக் கண்ணைத் திறந்தார்; “மகா 

ராஜா தங்களைப் பார்ப்பதற்கு நெடுநேரமாகக் காத்துக் 

கொண்டிருக்கிறார். ஆள்மேல் ஆள் விட்டார்; பல்லக்கு 

வந்திருக்கிறது. இதோ, மந்திரியவர்களே வந்திருக் 

கிறார்கள். நீங்கள் பல நாழிகைகளாக உலகத்தையே 

மறந்திருக்கிறீர்கள்” என்று அவன் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச் 

சமாசாரங்களை அடுக்கிக் கொண்டு போனான். பாகவதர் 

சிறிது நிதானித்தார். தூக்கதிதிலிருந்து விழித்த ஒருவர் 
எல்லாவற்றையும் அறிந்துகொள்வதற்குச் சிறிது நேரமாகு 
மல்லவா? பாகவதருக்கு விஷயம் விளங்கச் சிறிது நேர 

மாயிற்று! பரமானந்தக் கடலில் மூழ்கியிருந்த அவரை 

வலிய உலகமாகிய இருட்டறைக்கு அரசருடைய உத்தரவு 

இழுத்து வந்தது. 
அப்படியா!  குருமூர்த்தே!” என்ற இரண்டு 

வார்த்தைகள் அவருடைய வாக்கிலிருந்து புறப்பட்டன. 

- தமக்குப் பிரியமான சஷ்யரொருவரைக் கூப்பிட்டார்; 
“பூஜையைக் கட்டப்பா!” என்று உத்தரவிட்டார்; நேரே 

பழைய உஞ்சவிருதீதிச் செம்புள்ள இடத்திற்குச் 

சென்றார்; அழுக்குப் படிந்து பலகாலமாகப் புறக்கணிக்கப் 

பட்டிருந்த AOS எடுத்துத் தோளிலே மாட்டிக் 

கொண்டார். 
என்னோடு வரத் தைரியமுள்ளவர்கள் வரலாம்” 

இஷ்யர்களைப் பார்த்துக் கூறிவிட்டு அப்பெரியார் 

$0 IV.-—9 
என்று
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வீதியிலே இறங்கிவிட்டார். மாணாக்கன்... ஒருவன் 
அவருடைய பழைய சொத்தாகிய பூஜையைக் கட்டி 

எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கருகில் நிழல்போல 
நின்றான். 

மந்திரிக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை; **ஸ்வாமீ! என்ன 
இது! எங்கே புறப்பட்டீர்கள்? பல்லக்கு வந்திருக்கிறதே!”” 

“இனிமேல் எனக்கு இங்கே என்ன வேலை? உங்கள் 
ராஜாவுக்கு நான் உபமயோகப்படமாட்டேனென்பதைசி 

சொல்லிவிடுங்கள்” என்று கூறித் இரும்பிப் பாராமலே 

பாகவர் தூளத்தைத் கட்டிக் கொண்டு நடந்தார். 

அப்பொழுது அவர் தஇிருவாக்கிலிருந்து அவருடைய 

குருநாதருடைய ஸ்தோத்திரமாக எட்டுத் தெலுங்குக் 
கீர்த்தனங்கள் வெளிவந்தன. 

[இந்த வரலாற்றையும் Gy வர்த்தனங்களில் 

ஒன்றையும் என் தந்தையார் சொல்லக் கேட்டிருக் 
இழறேன்.] 

14. இரண்டு புலவர்கள் 

நம்முடைய நாட்டின்கண் பழைய காலத்தில் கல்வி 
வளர்ச்சி அடைவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர்கள் . 

புலவர்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்குரிய சாதனவ் 
சுளை வழங்கி அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து வந்தவர்கள் 
மன்னர்களும் ஐமீன்தார்களும் பிரபுக்களும் ஆவார்கள். 

இந்நாட்டில் இருந்த சேர சோழ பாண்டியர்? ஞம் குறுநில 
மன்னர்களும் தங்கள் தங்கள் ஆஸ் தானங்களிழ் பல புலவர் 

களைக் கூட்டி ஆதரித்து அப்புலவர்களால் தமிழ் நூரற் 
பெருக்கமும் தம் புகழ்வளர்ச்சியும் உண்டாகச் செய்தனர்; 

புலவராற் புசழப்பெறுதலையே சிறந்த மிப்பாகக்
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கருதினர். புலவராற் பாடப்பெறாவிடின் அது வாழ்க்கைப் 
பயனை இழந்தது போலாகும் என்றே அவர்கள் 
எண்ணினர். 

சென்ற நூற்றாண்டு வரையில் ஐமீன்தார்கள் தமிழ்கீ' 
கவிஞர்களை நன்கு ஆதரித்து வந்தனர்; சில மடாதிபதி 
களும் அங்ஙனமே செய்தனர். ஒவ்வொரு ஜமீனின் 

சரித்திரத்தையும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் பல புலவர்கள் 

தமிழ் நாட்டில் வாழ்ந்து தமிழ்நூல்களை இயற்றியதற்கு 
அந்த ஐமீன்களில் இருந்த தலைவர்களுடைய உபகாரமே 
முக்கியமான காரணமென்பது தெரியவரும். புலவர் 
களுக்குப் பலவகைப் பரிசில்களும் கிராமங்களும் அவர்கள் 
அளித்தனரென்பதற்குரிய ஆதாரங்கள் பல இருக்கின்றன. 

இராமதாதபுரத்தில் உள்ள அரசர்களாகிய ஸேதுபதி 
மன்னர்கள் தமிழ் வளர்க்கும் பரம்பரையைச் சார்ந்தவர் 

கள். அவர்களுள் இரகுநாத சேதுபதியென்பவர் ஒருவர். 
அவர் புலவர் பாடும் புகமுடையோராக விளங்கினார். 

இரகுநாத சேதுபதி தமிழ்நயம் அறிந்து பாராட்டும் 
வள்ளல். அமிர்தகவிராயர், அனந்தகவிராயர், சர்க்கரைப் 

புலவர், சவ்வாதுப் புலவர் முதலியவரிகள் அம்மன்னரு 

டைய அன்பில் வளர்ந்தவர்களே. 

அமிர்த கவிராயர் இரகுநாத சேதுபதியின்மீது ஒரு 
துறைக் கோவையொன்று பாடினார். ஒருதுறைக் கோவை 

யென்பது அகப்பொருளுக்குரிய துறைகளுள் ஏதேனும் ஒரு 
துறையையே பொருளாக வைத்து நூறு செய்யுளாலேனும் 

மேற்பட்ட. செய்யுட்களாலேனும் பாடப்படுவது. அந்த 

கையில் வேறு பல நூல்கள் இருப்பினும் ஒருதுறைக் 
கோவையென்று பொதுவகையாற் கூறின் யாவரும் 
இரகுநாத சேதுபதி ஒரு, துறைக் கோவையென்றே 

கொள்ளும் தலைமை அதற்கு இருந்து வருகிறது.
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“நாணிக் கண் புதைத்தல்' என்னும் ஓரே துறையை 
வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு செய்யுளிலும் வெவ்வேறு 

கற்பனையை அமைத்து நானூறு செய்யுட்கள் பாடி 

அமிர்த கவிராயர் அப்பிரபந்தத்தை முடித்தார். அதன் 
இனிமையை அரசரும் அரசரைச் சார்ந்தோரும் புலவா் 

களும் அறிந்து இன்புற்றனர். 
சிறந்த நூல்களை அரங்கேற்றுதல் பழையகரல 

வழக்கம். அரங்கேற்றம் ஓரு பெரிய திருவிழாவைப போல 
நடைபெறும். அமிர்த கவிராயருடைய பிரபந்தமும் 
அரங்கேற்றப்படவேண்டுமென்பது புலவர் பெருமக்களு 
டைய விருப்பமாக இருந்தது. அரசர் அது மிகச் சிறப்பாக 
நடைபெறுவதற்குரிய காரியங்களைச் செய்யும்படி மந்திரி 

களுக்கு உத்தரவிட்டார். 

உள்ஞூரிலிருந்தும் வெளியூர்களிலிருந்தும் பலர் 
அரங்கேற்ற விழாவிற்கு வந்திருந்தனர். பல சனவான் 
களும் புலவர்களும் கூடியிருந்த மகாசபையில் 

கோவையின் அரங்கேற்றம் தொடங்கப்பட்டது. 
அரசர் தம் இருக்கையில் வீற்றிருந்தார். ஓவ்வொரு 
செய்யுளாகக் கூறி அமிர்த கவிராயர் பொருள் சொல்லி 

வந்தார். ஒவ்வொரு செய்யுளும் ஆனவுடன் அரசர் 
பெபான்னாற் செய்யப்பட்ட *தேங்காயொன்றைப் 
புலவருக்குப் பரிசாக உருட்டி வந்தார். சல செய்யுட்கள் 
ஆயின. பின்பு ஒரு செய்யுளைசி சொன்னபோது 
யாவரும் அதன் பொருட். சிறப்பிலே ஈடுபட்டார்கள். 
மற்றசி செய்யுட்களைக் காட்டிலும் கவிராயருடைய 

இறமை அதில் அதிகமாக வெளிப்பட்டது. அதனைக் 

கூறி முடித்தவுடன் அரசர் வழக்கம்போல் பெரன் 
தேங்காயொன்றை உருட்டினரர். அப்பொழுது அருகில் 

இருந்த புலவர் ஒருவர், “இந்தச் செய்யுள் மிகவும் 
* பொன் மாதுளம் பழமென்று கூறுவதும் உண்டு,
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அருமையானது. இதை மகாராஜா அவர்கள் நன்றாக 

உடைத்துப் பார்த்து இதன் சிறப்பை உணரஹவேண்டும்'* 

என்றார். 

அதைக் கேட்ட அரசர், நாம் நன்றாக இதன் 

சுவையை உணர்ந்தோம். இதற்கு உருட்டிய தேங்காயை 
யும் உடைத்துப் பார்த்தால் அது தெரியவரும்'” என்றார். 

உடனே அந்தப் பொன் தேங்காயை உடைத்துப் 
பார்த்தார்கள். அதனுள்ளே மாணிக்கப். பரல்கள் 

இருந்தன. அரசர் வரிசையறிந்து பரிசளிக்கும் திறத்தை 
யாவரும் அறிந்து வியந்து மகிழ்ந்து மிகவும் பாராட்டினர். 

பிறகு அரங்கேற்றம் இனிது நிறைவேறியது. 
அதன்பின் அரசர் தம்மீது அப் பிரபந்தத்தைப் 

பாடியதற்காகத் தம் ஸமஸ்தானத்திலுள்ள பொன்னங் 

கால் என்னும் வளப்பம் Waa கிராமத்தை அமிர்த 

சுவிராயருக்கு வழங்கினர். அதுமுதல் அவருக்குப் 

பொன்னங்கால் அமிர்த கவிராயரென்ற பெயரே வழங்க 

லாயிற்று- 

இரகுநாத சேதுபதி வேந்தருடைய ஆஸ்தானத்தில் 

இருந்த அனந்த சவிராயரும் சிறந்த புலவர். அவர் 

அமிர்தகவிராயருக்கு உறவினர்; தமிழ்ச் செய்யுட்களை 

விரைவிலே பாடக்கூடியவர். மதுரைப் பதிற்றுப்பத் 

தந்தாது என்ற நூலைப் பாடியவர் அவரே. அப் புலவர் 

கும் அரசரைப் பாராட்டிப் பல செய்யுட்களை 

இயற்றினார். சில பிரபந்தங்களைப் பாடியிருத்தலும் 

கூடும். அனால், அனை இப்போது கிடைக்கவில்லை. 

பாவாணர் தம்மைப் பாமாலைகளாற் புனையப் புனைய 

அவர்களுக்குப் பரிசு பல வழங்கி ஆதரித்துப் பாதுகாத்து 

வந்த சேதுபதி வேந்தர் அனந்த கவிராயருக்கு மானூர் 

என்றதோர் ஊரை வழங்கினார். அது நல்ல வளப்பு 

முடையது.
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மானூரைப் பெற்ற சவிராயர் மிச மகிழ்ந்து, 
"மகாராஜா அவர்கள் பல சலைகளைத் தம்மிடம் 
கொண்டு மானை எனக்கு வழங்கினார்கள்'' என்று 
சாதுரியமாகக் கூறினார். கலையறிவுள்ளவரானமை 
யாலேயே இந்தப் பரிசு வழங்கினாரென்ற கருத்துக் 
கொண்டு இங்ஙனம் கூறினார். 

இத்த வாக்கியததிலே, அரசன் பல அண்மான்களை 
வைத்துக்கொண்டு எனக்கு ஒரு பெண்மானையளித்தார்'” 
என்றும் ஒரு பொருள் தொனிக்கின்றது, அது கேட்ட 

அரசர், *உங்கள் மானுக்குக் கலையும் தருகிறேன்” என்று 
சொல்லிக் கலையூர் என்றதோர் ஊஎரையும் கவிராயருக்குப் 

பரிசாக அளித்தார். 

அரசருடைய சாதுரியத்தையும் வள்ளன்மையையும் 
புலவர்கள் பாராட்டினார்கள். அனந்த கவிராயர் 

மானூரையும் கலையூரையும் ஒருங்கே தமக்கு உரியன 
வாக்கிக் கொண்டார். 

புலவர்களுள் போட்டி வந்துவிட்டால் அப்பொழுது 
வெளிவரும் நூலோ செய்யுளோ சிறந்ததாக இருக்கும். 

இதனை அறிந்த சேதுபதி அரசர் இரண்டு புலவர் 
களுக்குள் போட்டி விளைவித்துக் கலைவிநோதம் 
காண்பார். அந்தப். போட்டியால். மன வேறுபாடு 
உண்டாகாதபடி பார்த்துக்கொள்வார். இறுதியில் இரு 
சாராருக்கும் ஏற்றபடி பரிசளித்து மகிழ்விப்பார். அந்த 

ஆஸ்தானத்தில் இருந்த சர்க்கரைப்புலவர் சவ்வாதுப் 
புலவரென்னும் இருவரிடையேயும் இத்தகைய வாதம் 

நடப்பதுண்டு. சர்க்கரை தொண்டை, மட்டும்; சவ்வாது 
கண்டமட்டும்” என்னும் பழமொழி யொன்று அவ்விரு 
புலவர்கள் சம்பந்தமாக லழங்கி வருகிறது. 

உறவினர்களாகிய அமிர்த கவிராயரும் அனந்த 
கவிராயரும் ஒருமுறை ஒரு சவிதைப் போரில்
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ஈடுபட்டார்கள். குறித்த காலவரையறைக்குள் இருவரும் 
வண்ணமோன்றைப் பாடவேண்டுமென்றும், அதில் இன்ன 
இன்ன வார்த்தைகளும் இன்ன இன்ன பொருளும் இன்ன 
இன்ன முறையில் அமைய வேண்டுமென்றும், யார் முதலில் 

பாடி முடிக்கின்றாரோ அவரீ மற்றவரின் காதை அறுத்து 

விடுவதென்றும் வரையறை செய்து கொண்டார்கள். 

அரசர் முன்னிலையில் இது நடைபெற்றது. 

இருவரும் வண்ணம் பாடதீ தொடங்கினர். அமிரீத 

கவிராயர் வண்ணம் பாடி. எழுதி முடித்து வைத்து 

விட்டார். அப்போது அனதந்தகவிராயர் இறுதி வரியை 

எழுதிக்கொண்டிருந்தார். அமிர்தனாரா் கையில் 

தோட்டியை எடுத்துக்கொண்டு, '“இவரே தோற்றார்; 

இன்னும் வண்ணத்தை முடிக்கவில்லை; இவர் காதை 

அறுத்துவிடுவேன்'* என்று அனந்தனாரை அணுகினார். 

அதற்குள் அனந்தனார் வண்ணத்தை முடித்துவிட்டு; 
“பைத்தியமே காதிருந்தாலல்லலோ  அறுக்கமுடியும்? 

அனந்தனுக்குக் காது ஏது?” என்று சாதுரியமாகக் 

கேட்டார். அனந்தன் என்பது ஆதிசேடனது பெயர். 

பாம்புக்குக் கண்ணே காதாக உதவுவதென்றும் அதற்குத் 

குனியே காதில்லை யென்றும் செல்வார்கள்: 

அனந்தனுக்குக் காது ஏதென்ற வாக்கியம் ஆதிசேட 

னுக்குக் காதில்லையென்ற பொருளை த் தோற்றச் 

செய்தது. அனந்தனார் தாம் தோற்ற தாகச் சொல்லிக் 

கொள்ளாமல் சாதுரியமாக இங்ஙனம் கேட்கவே யாவரும் 

கொல்லென்று நகைத்தார்கள். அமிர்த சவிராயார் 

தோட்டியைக் கீழே போட்டுவிட்டார். காதை அறுக்க 

வேண்டுமென்பது அவர் கருத்தன்று 

அரசர் அனந்த கவிராயது பேச்சினால் சவரப் 

பட்டார். அப் பேசிசுச்சாகத் குனியே பரிசு லழங்குப் 

பட்டது. “அனந்த கவிராயர் பாட்டுக்கும் பரிச
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பெறுவார்; பேச்சுக்கும் பரிசு பெறுவார்” என்று புலவர்கள் 

பேசிக்கொண்டனர். 

15. பிச்சைப் பாட்டு 

சென்னையில் இப்பொழுதுள்ள இராஜதானிக் 
கல்லூரி (1௨100 001696) ஆரம்பத்தில் று பள்ளிக் 

கூடமாக இருந்தது. அப்போது மாகாணப் பள்ளிக்கூடம் 
(Provincial School) என்ற பெயரால் அது வழங்கி 
வந்தது. அக்காலத்தில் அதில் வெவ்வேறு துறைகளில் 

ஆூரியர்களாக இருந்தவர்கள் பற்பல அரிய காரியங் 
களைச் செய்திருக்கிறார்கள். தமிழ் நாட்டிற் சிறந்த புகழ் 
வாப்ந்தவர்களாக விளங்கிய விதீதுவான் தாண்டவராய 

முதலியார் முகுலியவர்கள் அதில் தமிழ்ப் பண்டிதர்களாக 

இருந்தார்கள். அவர்களுள் ஒருவரான விசாகப் 
பெருமாளையரென்ற வீரசைவ வித்துவான் இலக்கணப் 

பயிற்சிமிக்கவர். அவர் இயற்றமிழாசிரியரென்னும் சிறப்புப் 
பெயர் பெற்றவர். அவருடைய தம்பியாராகிய சரவணப் 

பெருமாளையரும் தமிழ்ப்புலமை மிக்கவர். அவ்விருவரும் 
சில நூரல்களை இயற்றியுள்ளனர்; ல பழைய நாரல்களைப் 

பதிப்பித்துமிருக்கின்றனர். அவர்களிடத்தில் பாடங்கேட்ட 

சிறந்த மாணாக்கர்கள் பலர். இல்லையம்பூர்ச் சந்திரசேகர 
கவிராஜ பண்டிதரென்பவர் அவர்களுள் ஒருவராவர். 

இவர் தமிழ்மொழியிற் பேரன்புடையவர்; இறந்த 

நூற்பயிற்சியுள்ளவர். தம் ஆரியர் இயற்றிய பஞ்ச 

ver வினாவிடை, பாலபோத இலக்கணமாகுிய 
வற்றையும், வேறு நூல்களாகிய நன்னூல் விருத்தியுரை, 

யாப்பருங்கலக்காரிகையுரை, தண்டியலங்காரம், வச்சணத்தி 

மாலை, விஷப்பிரதி, விஷத்திரட்டு, அரபத்த நாவலர்
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இயற்றிய பரதநால் முதலியவற்றையும் ஆராய்ந்து 

பதுப்பித்திருக்கிறார். இவர் பல மாணாக்கர்களுக்குப் 

பாடஞ் சொல்லியும் வந்தார்; சித்தூர் ஹைஸ்கூலில் பல 

வருஷங்கள் தமிழாசிரியராக வேலை பார்த்தார்; SAAT 

புரம் ௪. தியாகராச செட்டியார் அறுமாதம் ஓய்வெடுத்துக் 

கொண்ட காலத்தில் கும்பகோணம் காலேஜிலும் பண்டித 

ராக இருந்து பாடஞ்சொன்னார். 

மற்ற வித்துவரன்களோடு இவர் மனங்கலந்து பழகிப் 

பொழுது போக்குவார். இவரிடம் பொறாமையென்பது 

மருந்துக்கும் இல்லை. பழம் புலவர்களுடைய வரலாறு 

களை அறிவிதிலும் முன்னோர் பாடல்களைத் திரட்டு 

வதிலும் இவருக்கு மிக்க ஊக்கம் இருந்து வந்தது. எங்கே 

சென்றாலும், அங்கே வழங்கும் புலவர் வரலாறுகளையும் 

பழம் பாடல்களையும் கேட்டு இவர் தொகுத்து வந்தார். 

பலரிடம் வினாவி அவர்கள் எழுதியனுப்பும் தனிச் 

செய்யுட்களையும் சேர்த்து வந்தார். பழைய பாட்டென்று 

யார் எதைச் சொன்னாலும் பொறுமையோடு கேட்டு 

எழுதிக்கொள்வார். இங்ஙனம் பலவகையாசசி சேர்த்துத் 

தனிப்பாடற் நிரட்டென்னும் புத்தகத்தை ஏறக்குறைய 

எழுபது வருடங்களுக்குமுன் வெளியிட்டார். இக்காலத்தில் 

பல தனிப்பாடற்றிரட்டுக்கள் உலாவுகின் றன. முதன் 

முதலில் அத்தகைய நூலை கெளியிட்ட பெருமை சந்திர 

சேகர கவிராஜ பண்டிதரையே சார்ந்த துரகும். 

இவர் என்பால் அன்புடையவராக இருநீதார்- 

இவருடைய புத்தகத்திற் சோர்த்துக்கொள்ளும்படி நானும் 

பல செய்யுட்களை எழுதி அனுப்பியதுண்டு. அக்காலத்தில் 

நான் இருவாவடுதுறை ஆதீனத்தில் இருந்து வந்தேன். 
இவ தருவாவடுதுமைக்கு வந்த சமயங்களில் இவரோடு 

மனமகிழ்ந்து பொழுது போச்குவது எனது வழக்கம். 

என்னுடைய தமிழாசிரியராகிய முகாவித்துலான்
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ஸ்ரீ மீனாட்டி சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் காலஞ்சென்று 
விட்டமையால் பழைய நூல்களில் உள்ள ல சந்தேகங் 
களை அக்காலத்தில் இவரிடம் கேட்டு நான் தெரிந்து 
கொண்டிருக்கிறேன். கோபம் அறிதும் இல்லாமல் 
பொறுமையோடு இவர் பேசுவார்; விஷயங்களை 
ஆராய்வார்; பிறர் தூஷித்தாலும் கவனியார். தாம் தனிப் 
பாடல்களைச் சேகரித்த வரலாறுகளைப்பற்றி அவ்வப் 

போது சொல்லார். அவற்றை அ௮க்காலத்திற் கேட்டபோது 
எனக்கு அளவிறந்த வியப்பு உண்டாகும். ௮வர் கூறிய 
வற்றுள் ஒன்றை இப்போது தெரிவிக்கிறேன். 

சந்திரசேகர கவிராஜ பண்டிதர் சென்னையில் 
இருந்தபோது வண்ணார் பேட்டையிலுள்ள சஞ்சீவிராயன் 

தெருவிற் ல வருஷங்கள் வத்து வந்தார். ஒருநாள் இரவு 
நிலா நன்றாக வீசியது. இராப் பிச்சைக்காரன் ஓருவன் 
வீடுதோறும் சென்று அன்னப்பிச்சை வாங்கிக்கொண்டே 
வந்தான். அவன் பல அகளரீகளைச் சுற்றினவன்; பல 

செய்யுட்களை அவன் அறிந்திருந்தான். “அம்மா, 
பிச்சை'” என்று மட்டும் சொல்லிப் [ரிச்சை வாங்காமல்! 

இனியசாரீரத்தோடு தமிழ்ப்பாடல்களைப் பாடி, அன்னங் 
கேட்பது அவன் வழக்சும். 

பிச்சைக்காரன் பாடிக்கொண்டே சந்திரசேகர 

குவிராஜபண்டிர் இருந்த தெருவழியே வந்தான். 

அவனுடைய இனிய குரல் வீட்டுக்குள் இருந்தவர்களை 

வெளியே வரச் செய்தது; பெண்டிர் அவன் பாட்டில் 

மயங்கி அவனுக்கு மனமுவந்து அன்னமளித்தனர். 

தெம்மாங்கு, வெண்ணிலாப்பாட்டு, பராபரக்கண்ணி 

முதலியவற்றை அவன் பாடுவான். ஒரு கண்ணியில் 
ஒரடியையே இருப்பித் இருப்பிப் பாடுவான். ஒரு தெரு 
முழுவதற்கும் அந்த ஒரு கண்ணியே அவனுக்குப் போதிய 
தாக இருக்கும். அன்று வீசியு நிலாவொளியில்
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அவனுடைய ஞாபகம் நிலாலைப்பற்றிய பாட்டொன்றிற் 
சென்றது. 

*"ஊரரைச் சுடுமோ” 

என்று அவன் ஆரம்பித்தான். தமிழ்ப்பாட்டாக யார் 

எதைச் சொன்னாலும் கேட்பதில் ஆவல் கொண்ட 
கவிராஜ பண்டிதரை அந்த ஒலி வீட்டுக்குள்ளிருந்து 
வெளியே வருவித்தது. பண்டிதர் பிச்சைக்காரனருகிலே 
சென்று நின்றார். அவன், “ஊரைச் கடுமோ” என்னும் 

தொடரையே பலமுறை நீட்டியும் குறுக்கியும் சொல்லிக் 
கொண்டு ஓவ்வொரு வீடாகச் சென்றான். பண்டி தருக்கோ 
அந்த நிமிஷத்திலேயே பாட்டு முழுவதையும் அவன் 
சொல்லிக் கேட்க வேண்டுமென்ற ஆவல் உண்டாயிற்று. 
அவனாசச் சொல்லட்டுமென்று காத்திருந்தார். “பனரைசி 
௬டுமோ” என்பதற்குமேல் ஒரெழுத்துக்கூட அவன் 
வாயிலிருந்து வரவில்லை. 

அவர் பொறுமையை இழந்தார்; “அந்தப் பாட்டை 
முழுவதும் சொல்லிவிடப்பா” என்று கேட்டார். பிச்சைக் 
காரன் தலையெடுத்துப் பார்த்தான்; ஒன்று மில்லாமற் 

பிச்சை வரங்குவதைவிடச் ல பாட்டுக்களைப் பாடிப் 

பிச்சை வாங்க வெண்ணிக் தான் பாடிவரும் பாட்டை 

ஒரு பெரியவர் கவனத்தோடு கேட்டு வருறாரென்பதை 

அவன் உணர்ந்தபோது அவனுக்குச் சிறிது கர்வமும் 

உண்டாயிற்ற. 

“இதோ சொல்லுகிறேன்'' என்று கூறி மறுபடியும் 

ஊரைச் சுடுமோ” என்றே தொடங்கினான். “இவனுக்கு 

இதற்குமேல் தெரியாதோ?” என்ற சந்தேகம் பண்டி.தருக்கு 
உண்டாயிற்று. 

பலமுறை “சளரைச் சுடுமோ” என்பதையே இருப்பித் 

இருப்பிச் சொல்லிவிட்டு அப்பால் பெரிய புதையலை 

வெளியிற் கொண்டுவந்தவன் போல அவன்,
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1உலகந்-தனைச் சுடுமோ” 
என்றான். 

அதைக் கேட்ட பண்டிதர் அந்தப் பாட்டு ஒரு 
வெண்பாவாக இருக்கவேண்டுமென்று ஊகித்தறிந்தார். 
பாட்டின் இனிமை முதலடியிலேயே ததும்பி நிற்கிறது. 
பின் அடிகள் எவ்வளவு இனிமையாக இருக்குமோ!” 
என்று ஏங்கினார். ் 

“ஐயா, நான் மறந்து விட்டேன். தானாக வந்தால் 
வரும்; நானாக நினைத்தால் வருவதில்லை” என்றான் 
பிச்சைக்காரன். 

“யோசித்துப் பாரப்பா'* என்று சொல்லிப் பண்டிதார் 
அன்னைத் தம் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்று அன்னமிடச் 
செய்தார், அவன் தன்னால் ஆனவரைக்கும் நினைத்து 

நினைத்துப் பார்த்தும் வரவில்லை. முதலடிக்கு. மேலே 
பாடும் வழக்கம் அவனுக்கு இல்லை. 

“பாட்டு முழுவதும் உனக்குத் தெரியுமா?”” என்று 
கேட்டார் பண்டிதர். 

“நன்றாகத் தெரியும், எனக்கு ஒரு இழவனார் 
அந்தப் பாட்டைச் சொல்லித் தந்தார். பிச்சைக் 
காரனுக்கு ஓரடி போதாதா? ஐயா!” என்றான் அவன். 

பண்டிதர், “எப்போதாவது பாட்டு மூழுவதும் 
ஞாபகம் வந்தால் வந்து சொல்; இனாம் தருகிறேன்" 
என்றார். 

பிச்சைக்காரன். என்னால்  முடிந்தவரையிற் 

பரர்க்கிறேன்” என்று கூறிவிட்டு அடுத்த தெருவுக்கும் 
போனான். பண்டிதருக்குத் தம் வீட்டில் இருப்புக் 

கொள்ளவில்லை. அலன் உத்ஸாகங்கொண்டு ஒருகால் 

அடுத்த தெருவில் பாட்டு முழுவதையும் சொல்லக் 
கூடுமோவென எண்ணினார்; அவனைப் பின்தொடர்ந் 
தார்... ௮வன் அங்கும், :உஎரைச் ௬டுமோ” என்ற
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தொடரையே பாடினான். தெருக்கோடியில் அவனுடைய 
வாயிலிருந்து இரண்டாவது அடியும் வந்தது. 

**ஐளரைச் சுடுமோ வுலகந் தனைச்சுடுமோ 

ஆரைச் சுடுமோ வறியேன்”* 

என்று அவன் பாடினான். பண்டிதர் சந்தோஷத்தால் 
துள்ளிக் குதித்தார்; எத்தனை அழகான வெண்பா” 
என்று மகிழ்ந்தார். -மற்றப் பகுதியும் இப்படியே இவன் 
வாயிலிருந்து நழுவி வராதா* என்று ஆவலோடு எதிர் 
பார்த்தார். ௮ன்று அந்த இரண்டடிக்குமேல் பிச்சைக் 

காரன் திருவாய் மலரவில்லை. 

அப்பால் இரண்டு மூன்று நாட்கள், அன்னப் பிச்சை 
கேட்டு எந்த அவனிடம் இந்தக் கவியைப் பிச்சை 
கேட்டுக்கொண்டே பண்டிகர் தொடர்ந்து அலைந்தார். 

ஒரு பயனும் உண்டாகவில்லை. பிச்சைக்காரனும் நாள் 
முழுதும் பாட்டை ஞாபகப்படுத்திப் பார்த்தான்; 
தோற்றவில்லை. 

நான்காம். நாள் அவனுக்கு ஞானோதயமானது 

Cures பாட்டின். பிழ்பகுதி உதயமாயிற்று. அதைக் 

கேட்ட. பண்டிதர் றந்த குரு ஒருவரிடம் உபதேசம் 
பெற்றுப் பேரானந்தத்தை அனுபவித்தவர் போலானார். 

பல வருஷங்கள் தவஞ் செய்து ஒர் அருமையான பிள்ளை 
யைப் பெற்றால் தந்தைக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் 

உண்டாகும்! பண்டிதர் அடைந்த ஆனந்தம் அதைவிட 

அதஇுிகமென்றே சொல்லவேண்டும். 

பண்டிதர் பிச்சைக்காரனுக்கு *இனாம்' கொடுத்தார். 

வேறு சில செய்யுட்களையும் கேட்டுத் தெரிந்து 

கொண்டார். அந்தப் பிச்சைக்காரன் தந்த பிச்சையாகிய 

பாட்டைத் தனிப்பாடற்றிரட்டிற் சேர்த்துப் பதிப்பித் 

தார். அது வருமாறு :--
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*:: ஊரைச் சுடுமோ வுலகந் தனைச்சுடுமோ 

ஆரைச் சுடுமோ வறியேனே-நேரே 
பொருப்புவட்ட மானநூற் பூங்கொடி.யீ ரிந்த 

நெருப்புவட்ட மான நிலா. 

பண்டிதர் பதிப்பித்த தனிப்பாடற்றிரட்டில் உள்ள 

மற்றப் பாட்டுக்கள் லவே அவருடைய ஞாபகத்தில் 
இருந்தன. அளற்றுள்ளும் இந்தப் பாட்டே அவருடைய 
மனத்தில் பசுமரத்தாணி போல் பதிந்து நிலவியது. 

16. **பவ்யஜீவன்'' 

சீவக Ais தாமணி தமிழில் உள்ள சிறந்த காப்பியங் 
களில் ஒன்று. அது ஜைனசமயத் துறவியாகிய திருத்தக்க 
தேதவரென்னும் பெரியாரால் இயற்றப் பெற்றது. ஜைனர் 

கள் அந்நூலை ஒரு பாராயண நூலாகப் போற்றி 

வருகின் றனர். 

முதல்முதலில் அந்நாலைத்தான் யான் ஆராய்ந்து 
வெளியிட்டேனென்பது தமிமுலகு அறிந்த விஷயம். 
சிந்தாமணியே என்னுடைய தமிழ்நூற் பதிப்பில் முதல் 
அரும்பு. வழக்கொழிந்த பழந்தமிழ் நூல்களை அறிவ 
தற்கும் ஆராய்வதற்கும் அச்சிடுவதற்கும் என் உள்ளத்தைப் 

பக்குவப்படுத்தி ஊக்கமூட்டியவை அந்த நூலும் அதன் 
உரையுமே தமிழ்த்தொண்டினால் இன்பம் உண்டென் 
னும் உண்மையை எனக்கு முதல்முதலில் வெளிப்படுத் 

தியது அந்த நூலே. 

  * து விரகதாபத்தால் வருந்திய ஸி i ெறுற்றம் வழக். ருந்திய தலைலி ஒருத்தி ரிலாவொளியை
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முதல் முயற்சியிலே அடையும் சரமங்கள் அளவிறந் 
குன. இந்தாமணியைப் போன்ற நூரல்கள் தமிழ் 

நாட்டில் வழங்காத அக்காலத்தில் அதன் நடையே ஒரு 

குனிப் பாஷைபோல இருந்தது. அதன் உரையோ 
பின்னும் புதியதாகவே தோற்றியது. அதில் உள்ள விஷயங் 

களோ ஜைன சமயத்தைச் சார்ந்தவை. சைவம், 
அத்வைதம், வைணவம் என்னும் மூன்று சமயக் கருத்துக் 
களே தமிழ் நாட்டில் அதிகமாக வழங்கின. ஜைன சமயத் 
தைப் பற்றிக் கூறும் தமிழ்நூல்களையோ அவற்றை 
அறிந்தவர்களையோ காண்பது அரிதாக இருந்தது. 

அன்றியும் திருவாவடுதுறை யாதீனமாகிய சைவ 
மடத்திலே படித்த எனக்குப் புறச்சமயமாகிய ஜைனத் 
தைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள வாய்ப்பு ஏது? 

நான் கும்பகோணம் காலேஜில் இருந்தேன். 
சிந்தாமணி ஏட்டுப் பிரதியைக் கொடுத்துப் படிக்கச் 

சொன்னவர் சேலம் இராமசாமி முதலியார். நானும் 

படித்து அவருக்குப் பாடஞ் சொல்லி வந்தேன். ஜைன 

சமயக்கொள்கைகளை அறிந்துகொள்வதற்கு மிகவும் பாடு 

பாட்டேன். என்னிடம் படித்துக்கொண்டிருந்த 

இராமலிங்க சண்டார மென்பகர் என் கஷ்டத்தை யறிந்து 

கும்பகோணத்தில் ஜைனர்கள் சிலர் உள்ளார்களென்று 

கூறியதோடு தமக்குத் தெரிந்த சந்திரநாத செட்டியா 

ரென்ற ஒருவரை எனக்குப் பழக்கம் செய்விப்பதாகவும் 

சொன்னார். 

ஒருநாள் சந்திரநாத செட்டியார் வீட்டிற்கு அவரும் 

நானும் போனோம். அந்த வீடு ராமசாமி கோவிலுக்கு 

மேல்புறமுள்ள -ஒரு தெருவில் இருந்தது. அவ்வீட்டில் 

வாழை மரமும், மாவிலைத் தோரணமும் கட்டப்பட்டி 

ருந்தன. மாக்கோலம் போட்டிருந்தார்கள். ஜைனசடிய
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நூல்களில் ee இறந்த பயிற்சியையுடைய வீடூர் 

*அப்பாசாமி நயினார் என்பவரும் வேறு சிலரும் வந்திருந் 
sur முதலில் சந்திரநாத செட்டியாரையும் அப்பால் 
மற்றவர்களையும் நான் பழக்கம் செய்து கொண்டேன்... 
“இன்று உங்கள் வீட்டில் ஏதோ சுபகாரியம் நடந்தது 
போலிருக்கிறது” என்றேன் நான்; “ஆமாம்! இன்று 
சிந்தாமணி பாராயண மூர்த்தி: உத்ஸவம். Fev args 

களாகசி சிந்தாமணி படனம் நடந்து வந்தது'' என்றார். 

வீடூர் அப்பாசாமி நயினார் சந்தை சொல்லச் சந்திரநாத 
செட்டியார் முதலியோர் அதைப் படனம் செய்து வந்தார் 
களென்று அறிந்தேன். எனக்கு அப்பொழுது இராமாயண 

பட்டாபிஷேகம், பெரிய புராண படனம் முதலிய செய்தி 
கள் ஞாபகத்துக்கு வந் கன- 

அப்பால் என்னுடைய சந்தேகங்கள் போவதற்கு 

அந்த ஜைனர்கள் பெரிதும் துணை செய்னார்களென்ற 
தைரியம் எனக்கு உண்டாயிற்று. அப்பாசாமி நயினாரிட 
மிருந்து பல விஷயங்களை நான் கேட்டுத் தெரிந்து 
கொண்டேன். அவர் சலகாலம் கும்பகோணத்தில் 

இருந்தார். அவர் இருந்தவரையிலும் அடிக்கடி அவரிடம் 
சென்று விஷயங்களைக் தெரிந்துகொண்டேன். அவர் 
பிறகு வீடூர் சென்றுவிட்டார். நான் கண்டு பேசிய ஜைனர் 
பலர், கும்பகோணத்தில் தரணி செட்டியார் என்ற ஒருவா் 

இருநீதனரென்றும் அவர் ஜைன விஷயங்களில் ஓர் உரை 
யாணியைப்போல் விளங்கினாரென்றும் கூறினர்; “அவர் 

இருந்திருந்தால் இந்த விஷயங்களை உள்ளங்கை 
நெல்லிக்கனி பேரல் ளிளக்கிவிடுவாரே!” என்று இரங்கினார். 

  
  

* இவர், கும்பகோணம் காலேஜ் பிரின்ஸிபாலாக இருந்து உமகாரச் 
சம்பளம் பெற்றுள்ள ஸ்ரீமான் ராவ் பகதூர் ௮. சக்கரவர்த்தி நயினார் அவர் 
க்ஞ்ூட்ய பிதா.
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சந்திரநாத செட்டியார் மிக்க செல்வர்; ஜைன 
நூற்பயிற்சி நன்றாக உடையவர். அவருக்குச் சிந்தாமணி 

முழுவதும் பாடமாக இருந்தது. வைணவர்கள் திவ்யப் 
பிரபந்தத்தை ஸேவிப்பதுபோல அளர் சிந்தாமணியை 

ஸேவித்து மனனம் பண்ணியிருந்தார். நான் 

இந்தாமணியை ஆராய்ந்தபோது நச்சினார்க்கினியர் தம் 
உரையினிடையே பின்னே வரும் செய்யுட் பகுதியை 

எடுத்துக்காட்டிச் சில செய்திகளை விளக்கி வருவதை 
அறிந்தேன். அப்படிக் காட்டப் பெற்ற பகுதிகள் எங்கே 
இருக்கின்றன வென்பதைத் தேடுவது ஆரம்ப காலத்தில் 
சிறிது கஷ்டமாக இருந்தது. அப்போது சந்திரநாத 
செட்டியாரைக் கேட்பேன். கேட்டவுடனே அவர் அப் 
பகுதிகள் இன்ன இன்ன இலம்பகத்தில் இன்ன இன்ன 
பாட்டில் வருசன்றனவென்று சொல்லிவிடுவார். இப்படியே 

சந்தாமணியை ஜைனர்களிற் பலர் பாடம் பண்ணி 

யிருந்ததை நான் அறிந்தேன். ஆனாலும் அச்செய்யுட் 
களை ஆராய்ச்சி முறையில் அவர்கள் படிக்கவில்லை; 

குற்றங்களைந்து சுத்த பாடமாக மனனம் செய்யவுமில்லை; 
பரம்பரையாக வந்த பழக்கதீதினாலும் பக்தியினாலும் 

சிந்தாமணியைப் பாராயணம் செய்தும் மனனம் செய்தும் 
வந்தார்கள்; சம்பிரதாயமாக வழங்கி வந்த உரை 

யொன்றையும் அவர்கள் நெட்டுருசி செய்திருந்தார்கள். 

அந்த உரை பெரும்பாலும் வடமொழிச் சொற்கள் நிரம்பி 

யும் பரிபாஷைகள் விரவியும் அமைந்திருக்கும். மூலத்திலும் 
உரையிலும் பலகாலமாக ஏறிப்போன வழுக்கள் 

வழுக்களாகவே இருந்தன. ஏட்டுப் பிரதிகளும் அவர்கள் 
பாடமும் எவ்வளலோ இடங்களில் மாறுபட்டிருந் தன. 
அதனால் அவர்கள் பாடத்தை வைத்துக்கொண்டு 

ஆராய்வதென்பது இயலாத காரியமாயிற்று. 

தல்.1/--10
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ஒருமுறை சந்திரநாத செட்டியார் வெளியூருக்குச் 
சென்றிருந்தார். ஸமலசரணம் என்பதைப்பற்றி விரிவாக 

அறியவேண்டிய எந்தர்ப்பம் வந்தது. சந்திரநாத 
செட்டியார் இல்லாமையின் வேறு யாரையேனும் கேட்கலா 

மென்று எண்ணினேன். அவர் வீட்டிற்கு எதிர் வீட்டில் 
குணபால செட்டியாரென்ற ஒருவர் இருந்தார். அவரும் 
ஜைன சமய சாஸ்திரங்களிற் பயிற்சியுடையவரென்று 

கேள்வியுற்றேன். யாரேனும் ஒருவர் என் ஆராய்ச்சிக்குசி 
சிறிதளவு பயன்படக்கூடியவராக இருந்தாலும் அவரைத் 
தேடிப் பிடித்துப் பழக்கம் செய்துகொண்டு அவரிடமிருந்து 
அவருக்குத் தெரிந்தவற்றை அறிந்துகொள்வதில் எனக்குசி 

சிறிதும் சலிப்பு ஏற்படுவதில்லை. ஆதலின் குணபால 

செட்டியாரையும் மார்த்துப் பழக்கம் பண்ணிக்கொள்ள 

வேண்டுமென்று நிச்சயம் செய்துகொண்டேன். அதனால் 

ஒருநாள் மாலையில் அவர் வீட்டுக்குப் போனேன். 

அவரும் ஒரு செல்வர்; பிராயம் முதிர்ந்தவர். நான் 

போனவுடன் என்னை அன்போடு வரவேற்று உபசரித்தார். 
நான் அந்த களர்க் காலேஜ் உபாத்தியாயராக இருந்தமை 

யின் என்னைப்பற்றி அவர் தெரிந்துகொண்டிருந்தார். 

ஒரு ஸோபாவில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தேன். 

அந்த ஆசனத்தில் மூட்டைப் பூச்சிகள் இருந்தன. மிக்க 

உரிமையோடு அவை மேலே உலாவிக்கொண்டிருந்தன. 

ஒன்றைக் கையில் எடுத்தேன். குணபால செட்டியார், 

“ஹா ஹா ஹா! கொல்லவேண்டாம், கொல்ல வேண்டாம்” 

என்று நடுங்கிக்கொண்டே கையை அசைத்தார். ஜீவ 

காருண்யத்தை உயிரினும் சிறந்ததாக மதிக்கும் ஜைனர் 

களில் அவர் ஒருவர் என்பதை அப்போது உணர்ந்தேன். 

கையில் எடுத்த மூட்டைப் பூச்சியை அதனுடைய 
இடத்திலே சுகமாக இருக்கும்படி விட்டுவிட்டு அந்த
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“ஸோயா”  வினின்று எழுந்திருந்து வேநோரிடத்தில் 

உட்கார்ந்துகொண்டேன். அவரிடம் ஸமலசரண 

மென்பதைப் பற்றிக் கேட்டேன். அவர் தமக்குத் தெரிந்த 
வற்றைக் கூறிவிட்டுத் தம் வீட்டில் இருந்த சமவசரணத் 
தைக் குறிக்கும் படமொன்றைக் காட்டினார். நான் 
பார்த்து மகிழ்ந்தேன். அவரிடம் மேலும் பல விஷயங் 
களைக் கேட்டேன். சிலவற்றைச் சொன்னார். மாலை 
ஐந்து மணி ஆயிற்று. அவர் உணவுகொள்ளப் பேரய் 

விட்டார். இரவில் உண்ணுவது ஜைனர்களுக்கு விரோத 
மானது. 

அவர் ஜைன சம்பிரதாயங்களை அனுஷ்டாளத்தில் 
ஒழுங்காக அநுசரிப்பது கண்டு நான் வியந்தேன். 
அலர் போஜனம் செய்த பிறகு ஜினஸ்தோத்திரங்கள் 

சொல்லத் தொடங்கினார். நெடுநேரம் சொல்லிவிட்டுப் 
பிறகு வந்தார். சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தார். சில 
விஷயங்களை அவரால் தெளிவாகச் சொல்ல இயலவில்லை; 

“நாளைக்கு வாருங்கள். இவைகளைக் தெரிந்துகொள்ள 

லாம்”... என்று அவரி கூறி என்னை அனுப்பினார். 

புஸ்தகங்களைப் பார்த்துத் தெரிந்து சொல்வார்" 
என்றெண்ணி நான் எழுந்து என் வீடுபோய்ச் சேர்ந்தேன். 

மறுநாள் குறித்த வேளையில் அவருடைய வீட்டிற்குசி 
சென்றேன். வீட்டுத் திண்ணையில் அவர் உட்கார்ந் 

இருந்தார். நான் அலருக்கு எதிரே சிறிது தூரத்தில் 
உட்கார்ந்தேன். அவரி என்னைக் கண்டவுடன், 

“வாருங்கள்; இருங்கள்'' என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே 

சென்றார். ஏதாவது புஸ்தகத்தை எடுத்து வருவாரென்று 
எண்ணினேன். றிது நேரத்தில் மீண்டு வெறுங்கையோடு 
வந்தார். “சரி; இப்போது உங்கள் சந்தேகங்களை 

யெல்லாம் சொல்லுங்கள்” என்று சற்று ஊக்கத்தோடு
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சொன்னார். அவர் என்னைக் கண்டதும் உள்ளே 
போனதும் மீண்டு வந்து க௭எக்கத்தோடு இப்படிச் 

சொன்னதும் அவர் ஏதோ ஒரு புதிய சகாயத்தைப் பெற்று 
வந்திருக்க வேண்டுமென்று தோற்றச் செய்தன. 

நான் ஒரு சந்தேகத்தைக் கேட்டேன். அவர் அதைக் 
கேட்டு அங்கே இருந்த ஜன்னல் வழியாக உள்ளே யாரோ 
ஒருவரிடம் அப்படியே சொன்னார்; உள்ளிருந்து சற்று 

மெல்லிய குரலில் அதற்கேற்ற விடை. வந்தது. செட்டியார் 

அடைந்த புதிய சகாயம் அந்தக் குரலையுடையவ 

ரென்பதை அறிந்துகொண்டேன். அக்குரலுடையார் ஒரு 
முதிர்ந்த பெண்பாலாரென்று தோற்றியது. என்னுடைய 

சந்தேகத்துக்கு அது தெளிவான விடையாக இருந்தது. 

நானிருந்த இடத்திலிருந்து உள்ளே இருப்பவர் இன்னா 
ரென்று பார்க்க முடியவில்லை. 

அடுத்தபடி வேறொரு கேள்வி கேட்டேன். 

செட்டியார் அதைக் கேட்டு ஜன்னல் வழியாக உள்ளே 
அனுப்பினார். உள்ளிருந்து அந்த மெல்லிய குரலி 

விடை வந்தது. இப்படி நான் கேட்பதும் செட்டியார் 
அதை ஜன்னல் வழியாகத் தெரிவிப்பதும் அங்கிருந்து 

விடை வருவதுமாக ஸம்பாஷணை நடைபெற்று வந்தது. 
நானும் அதற்கு முன் ஓரளவு ஜைன விஷயங்களை 

அறிந்திருந்ேததேனாதலின், உள்ளிருந்து வரும் விடைகளை 
நன்றாகத் தெரிந்து குறிப்பெடுத்துக் கொண்டேன். 

இப்படி நிகழும்போது இடையே உள்ளிருந்த குரல், “இவர் 

பவ்ய ஜீவன் போலிருக்கிறதே!'' என்றது. 

நான் மிகவும் சிரத்தையோடு மிக நுண்ணிய ஹைன 
சமயக் கருத்துக்களைக் கேட்டு வந்$தன். அச் கேள்வி 

களரல் ஏன்னைப்பற்றி ஓர் அபிப்பிராயம் அந்தக்
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குரலுடையாருக்கு ஏற்பட்டிருக்க லேண்டுமென்று 

தோற்றியது. 
பவ்ய ஜீவனென்பது ஜைனர்களுள் கிரமமாக 

மோக்ஷமடைவதற்குத் தகுதியான நிலைமையில் இருக்கும் 
ஆதமாவைக் குறிப்பது. எனக்கு அவ்விஷயம் முன்பே 
தெரியும். ஆதலின் என்னைப் பவ்ய ஜீவனென்று 

உள்ளிருந்தவர் கூறினவுடன் என் உடல் மயிர்க்கூச்செறிந் 
தது. அருக பரமேஷ்டியின் பக்தி எனக்கு அதிகமென் 
றெண்ணியேனும், ஜைனர் கூறும் மோக்ஷபதவி எனக்குக் 
கிடைக்குமென் றேனும் நான் சந்தோஷமடையவில்லை. 

சிந்தாமணியை ஆராய்வதற்கு என்பால் ஓரளவு தகுதி 
உண்டு என்பதை அந்த இனிய குரல் கூறி என்னைத் 

தேற்றியதாகவே தான் கருதினேன். 

சிந்தாமணிக்கு உரை எழுதத் தொடங்கிய 
நச்சினார்க்கினியர் மிசவும் உழைத்துச் செய்திகளை 

அறிந்து முதலில் ஓர் உரை வகுத்தனராம் அதை ஜைனப் 

பெரியார்களிடம் காட்டியபொழுது அவர்கள் அங்கீகரிக்க 
வில்லையாம். அப்பால் அவர் ஒரு ஜைன வித்தியார்த்தி 

போல் சித்தாமூரிலுள்ள் ஜைன மடத்திற்குச் சென்று 

ஜைன சமய நூல்களைக் கற்றுப் பிறகு இரண்டாம் முறை 

உரை எழுத, அதை யாவரும் அறிந்து பாராட்டினராம். 

இந்த வரலாற்றை நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன். 

“அத்தகைய நூலை, நடுக்காட்டில் வழி தெரியாது 

இகைப்பவனைப்போல நிற்கும் நான் எப்படி ஆராய 

மூடியும்? எனக்குத் தகுதி ஏது?” என்ற ஐயமும் அச்சமும் 
கொண்டிருந்தேன். . “பவ்ய ஜீவன்” என்று எனச்கு ஒரு 

பட்டம் ஒரு ஜைன அறிவாளிமூலம் இடைத்ததென்றால், 

எனக்கு ஆறுதலும் ஈஎக்கமும் உண்டாவதில் என்ன 

ஆச்சரியம்?



150 நல்லுரைக் கோவை 118 

“உள்ளே இருந்து பேசுபவர்கள்...?” என்று பணிந்த 
குரலில் வாக்கியத்தை முடிக்காமலே செட்டியாரைக் 
கேட்டேன். 

“நம்முடைய பாரிமை”” என்று அவர் பெருமை 
தொனிக்கக் கூறினார். தம்மைக் காட்டிலும் தம் 
மனைவியாருக்கு அதிக அறிவு இருப்பதில் அவருக்கு 

எல்லையற்ற திருப்தி இருந்தது. 
“அப்படியா! அவர்கள் இன்றைக்கு எனக்கு 

மகோபகாரம் செய்தார்கள். நான் எங்கெங்கோ தேடித் 
தேடிக் கஷ்டப்பட்டேன். இந்தக் காலத்தில் இவ்வளவு 

விஷயங்கள் அவர்களுக்குத் தெரிந்திருப்பது மிகவும் 
ஆச்சரியம்” என்றேன் நான். 

“எல்லாம் என்னுடைய தமையனாரவர்கள் 
ஆசீர்வாதம். அவர்கள் இட்ட பிச்சை”* என்று உள்ளிருந்த 

பெண்மணியார் கூறினர். அப்படிச் சொல்லும்போதே 
அவர் குரல் இடையிடையே தழுதழுத்தது: துக்கத்தின் 

கலப்பு அதில் இருந்தது. அவர் அப்போது தம்முடைய 
துமையனாரை எண்ணியதே அதற்குக் காரணம் என்று 

நான் உஊனகித்துக்கொண்டேன். 

“அவர்கள் நாமதேயம் என்னவோ?” என்று நான் 
கேட்டேன். "தரணி செட்டியார்" என்று குணசால 
செட்டியாரே விடை பகர்ந்தார். “தரணி செட்டியா 
ரவர்களா!'' என்று ஆசிசரியப்பட்டேன் நான், பலர் 
அப்பெரியாரைப் பற்றி அடிக்கடி, கூறியிருந்தது எனக்கு 
ஞாபகம் வந்தது. 

“அலர்களைப்பற்றி நான் கேட்டிருக்கிறேன். 
அவர்களைப் பார்த்து விஷயங்கள் தெரிந் து கொள்ளும் 
அதிருஷ்டம் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுடைய AGF
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சகோதரியாரிடமிருந்து தெரிந்துகொள்ளும் பாக்கியம் 

இடைத்ததே; அதோடு அவர்கள் எனக்கு “பவ்ய ஜீவன்" 

என்ற பட்டம் வேறு கொடுத்தார்களே; இதை நான் 

என்றும் மறவேன்”” என்று நன்றியறிவோடு நான் கூறி 

விடை பெற்றுக் கொண்டேன். 

17. பொறாமைத் தீ 

பல அரிய சங்கத வித்துவான்கள் பல வருஷங்களுக்கு 

முன்பு தஞ்சை மைஸ்தானத்தின் ஆதரவிலே வளர்ந்து 

சங்கே வித்தையைக் கற்று வளர்த்துக் கீர்த்தி பெற்று 

வந்தார்கள். பல உருப்படிகளை இயற்றியும், மாணாக்கர் 

களுக்குப் பயிற்சியளித்தும் அவர்கள் விளங்கினார்கள். 

பலதிறப்பட்ட வாத்தியங்களில் வல்ல வித்துவான்களும், 

வாய்ப்பாட்டில் வல்லவர்களும், பரகுத்தில் தேர்ந்தவர் 

களும் அந்நகர.த்தில் வாழ்ந்திருந்தனர். மஹாராஷ்டிர 
அரசர்கள் அரசாண்ட காலத்தில் தஞ்சை ஒரு பெரிய 

சங்கத நிலையமாகவே இருந்தது. 

அந்நகரத்ீதில் இருந்து சங்கத வித்தையில் 
மேம்பட்டு விளங்கெவர்களில் வீணைக் காளஹஸ்தி 

ஐயரென்பவர் ஒருவர். அவர் வீணையில் இணையற்ற 

தோர்ச்சி வாய்ந்தவர். அக்காலத்தில் இருந்த தஞ்சை 

அரசருக்குச் சங்கத்தில் மிக்க அபிமானமும் பயிற்சியும் 

இருந்தன. தினந்தோறும் அரண்மனையில் அரசர் பூஜை 

செய்யுங் காலத்தில் காளஹஸ்தி ஐயர் வீணை வாசித்து 

வருவார். அரசர் அதில் ஈடுபட்டு மிகவும் இன்புறுவர். 

இதனால் தஞ்சை ஸமஸ்தான வித்துவான்களுக்குள ளே 

அவருக்கு ஒரு தனிமதப்பு இருந்தது. அவரிடத்தில் 
ஒருவித தெய்விக சக்தி அமைந்துள்ளதென்றும் சிலர் 

கூறலாயினர்.
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அவர் சங்கீதத்தில் தம்மிலும் றந்தவர இலரென்ற 
எண்ணம் உடையவராக இருந்தார். அதனால் மற்ற 
வித்துவான்கள் அவரோடு நெருங்கிப் பழகுவதில்லை. 
மாணாக்கர்கள் அவரிடம் இசைப் பயிற்சி பெறுவதற்கு 
அஞ்சினார்கள். ஏல வித்துவான்௧களைப் போல் அவரும் 
பிறருக்குத் தம் வித்தையைக் கற்பித்தலில் விருப்பமின்றி 
இருந்தார். 

ஒரு சமயம் மைசூர் ஸமஸ்தானத்திலிருந்து அவருக்கு 
அழைப்பு வந்தது. இந்தியாவின் பல இடங்களிலுள்ள 
வித்துவான்கள் அங்கே வருவார்களென்றும் அவர் 
களுடைய வினிகைகள் நடைபெறுமென்றும் அவர் 
அறிந்திருந்தார். அதலின் தாமும் அங்கே சென்று 
தம்முடைய ஆற்றலைக் காட்டிவர வேண்டுமென்று 
எண்ணினார்; தக்க சமயம் இடைக்கவே அங்கே போய்சி 
சில நாட்களேனும் இருந்து வரலாமென்று நிச்சயித்தாரி. 
குஞ்சை அரசரிடம் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு தினத் 
தோறும் அரசருடைய பூஜையில் வீணை வாசிக்கும் 
பணியை வேறு யாரைக் கொண்டேனும் செய்விக்கும்பழ. 
ஒரு சங்கீத அதிகாரியிடம் சொல்லிவிட்டு அவர் COLO GIT 
சென்றார். 

மறுதாள் பூஜா காலத்தில் அரசர் ஒரு விசேஷத்தை 
அறிந்தார். என்றும் இல்லாதபடி அன்று வீணையின் 
இசை மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. ௮ தனால் அவர் நெடு 
நேரம் பூஜை செய்தஇிருந்து அந்து விணாகானத்தில் 
இன்புற்றார். இடையே அருகிலிருந்தவரிடம், “இன்று 
யார். வீணை வாரிக்கிறார்கள்?”” என்று கேட்டார். 
“காளஹஸ்தி ஐயருடைய குமாரர் வா௫ிக்கிறார்” என்ற
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வீடை கிடைத்தது. அரசருக்கு அளவற்ற சந்தோஷம் 
உண்டாயிற்று,” 

அன்று முதல் இரண்டு மூன்று நாட்கள் வீணாகானம் 

ஒரு நரளைவிட ஒருநாள் உயர்வாகவே இருந்த நு. 

காளஹஸ்தி ஐயருக்கு ஒரே குமாரன் இருந்தான். 

அளன் பேசப் பழகுவதற்கு முன்பே பாடப்பழகினான். 

வரவர அவனுடைய பிராயத்திற்கு மேற்பட்ட சங்கீத 

ஞானம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று தன்னை யொத்த 

பிள்ளைகளோடு விளையாடும்போதும் வீட்டில் இருக்கும் 

போதும் பாடிப்பாடி. இன்புறுவான். 

தன் தந்தையார் வீட்டில் இல்லாதபோது அவன் 

வீணையை எடுத்துப் பழகத் தொடங்கினான்; தன் 

தந்தையார் வா௫க்கும் காலங்களிலெல்லாம் கவனித்து 

வருவான். அதனால் அவருடைய உ.தவியில்லாமலை அவன் 

சங்கீதத்தில் விருத்தி யடைந்து வந்தான். தன்னுடைய 

தகப்பனாருக்கு முன்பு அவன் பாடுவதில்லை. 

அவனுடைய வீணைப்பயிற்சியோ, விளையாட்டுப் 

பிள்ளைகள் மூலமாகப் பெரியவர்களுக்குத் தெரிந்தது. சில 

வித்துவான்௧ள் தனியே அவனை ௨ த்ஸாசப்படுத்தி வீணை 

வாிக்கசி செய்வார்கள். பல காலம் பயின்றவர்களுக்கும் 

சாத்தியமில்லாத பல வகைகளில் அவன் மிக்க ஆற்றல் 

பெற்றிருப்பதை அவர்கள் அறிந்து பூர்வ ஜன்ம 

புண்ணியப் பயனென்று பாராட்டுவார்கள். 

நாளடைவில் ௨ஊரார் அவனைப்பற்றிப் பாராட்டுவது 

அதிகமாயிற்று. “இவன் தகப்பனாருக்கு மேல் வாசிக 

கிறான்; அவருடைய கர்வத்தை அகருடைய பிள்ளையே 

அடக்கிவிடப் போகிறான்”! என்று சிலர் கூ ினர். “தமக்கு 

மிஞ்சி வீணைக்கு வித்துவானில்லையென்று அவுர்
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அகங்காரங் கொண்டிருக்கறொர். யாருக்கேனும் சொல்லிக் 

கொடுத்தால் தம் வித்தைக்குக் குறைவு வந்து விடுமோ 
லென்று நினைக்கிறவர் அவர். தம் பிள்ளைக்குக் கூடச் 
சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. அவன் எப்படியோ மிக்க 
திறமையுள்ளவனாயினான்”” என்று சிலர் பேசினார். சில 
வித்துவான்௧ள் அந்த இளைஞனை அரசருக்கு முன்பு 

வீணை வாசிக்கச் செய்யவேண்டுமென்றும் விரும்பிய 
துண்டு. 

காளஹஸ்தி ஐயர் மைசூருக்குப் போன சமயத்தில் 
தஞ்சை அரண்மனையில் பூஜா காலத்தில் வீணையை 
வாசித்தவன் அவனே. 

.... காளஹஸ்தி ஐயர் மைசூரிலிருந்து திரும்பிவரப் பத்து 
நாட்களுக்குமேல் ஆயின. அதுவரையில் அவருடைய 

குமாரன் அரண்மனையில் அரசருடைய பூஜாகாலத்தில் 

வாசித்து வந்தான். முதல் நாளில் அவன் சிறிது அச்சத் 

தோடு வாசித்தான். னர வர அவனுடைய பயம் நீங்கவே 

தன் ஆற்றல் முழுவதையும் காட்டத் தொடங்கினான். 

சங்கத ரஸிகராகிய அரசர் அந்த வீணாகானத்தில் 
ஈடுபட்டு அதிக மகிழ்ச்சியை அடைந்து வந்தார். 

காளஹஸ்தி ஐயர் மைசூரிலிருந்து மீண்டு வந்தார். 
வழக்கம்போல அன்று அவர் அரசருடைய பூஜையில் 

வீணை வாசிக்கச் சென்றார். அகருடைய குமாரன் செல்ல 
வில்லை. அவர் மைசூர் சென் அிருந்தபோது தான் 
அரண்மனை சென்று வீணை வாசித்ததையும் அவன் 
அவருக்குச் சொல்லவில்லை. 

பூஜையில் அரசர் இல நாளாகக்கேட்டு வந்த 
வீணைக்கும் அன்று கேட்டதற்கும் வேறுபாடு இருந்ததை
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உணர்ந்தாரி. காளஹஸ்தி ஐயர் வந்துவிட்டதை அறிந்து 

கொண்டார், 

அன்று மாலையில் காளஹஸ்தி : ஐயர் 

அரண்மனைச்குச் சென்றார். தாம் மைசூர் சென்றதையும் 

அங்கே சம்மானங்கள் பெற்றதையும் எடுத்துக் கூறினார். 

பின்பு, “நான் தளரிலில்லாத காலத்தில் அரண்மனையில் 

வீணையை யார். வா௫ித்தார்களோ தெரியவில்லை; 

எப்போதும் இவ்விடத்து ஞாபகமாகவே இருந்தேன்" 

என்று கவலையோடு உரைத்தார். 

அப்போது அரசர், **நீங்கள் உஊனரிலில்லையே என்ற 

குறை இல்லாதபடி. உங்கள் குமாரன் செய்துவிட்டான். 

அவன் வீணை வரசிப்பாளென்பதை இதுவரையில் நீங்கள் 

என்னிடம் சொல்லாமல் மறைத்துவிட்டீர்களே. 

உங்களுக்கு ஏற்ற புகீதிரன் அவன். அவனுடைய 

வாிப்புக்கும் உங்கள் வாப்புக்கும் சிறிதளவுகூட வேறு 

பாடு தெரியவில்லை. சில சமயங்களில் உங்களுடைய 

வா௫ிப்பைக் காட்டிலும் சிறிது உயர்வாகக்கூட இருந்தது 

அவன் வாப்பு. இனிமேல் நீங்கள் இடையிடையே 

நம்முடைய பூஜைக்கு அவனை வா௫க்கவரச் சொல்லலாம். 

அவனுடைய வினிகை ஒன்று நம் சபையில் நடத்த ஏற்பாடு 

செய்யவேண்டும்” என்று கூறினார். 

காளஹஸ்தி ஐயர் திடுக்கிட்டார். “இவ்வளவும் 

உண்மையாயிருக்குமா?'” என்று அவர் எண்ணலானார். 

அவர் மனத்தில் ஒருவிதமான கலக்கம் உண்டாயிற்று 

அரசரிடம் விடை பெற்றுக்கொண்டு வீடு சென்றார். 

போகும்போதே அவருடைய மனத்தில் பலவகையான 

எண்ணங்கள் எழுந்தன. தமக்குத் தெரியாமல் தம்முடைய 

பிள்ளை இவ்வளவு வன்மை பெற்றிருப்பதில் அவருக்குச்
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சிறிதும் சந்தோஷம் உண்டாகவில்லை. அவளைத் தம் 
குமாரனாக எண்ணிப் பார்க்க அவர் மனம் இடங் 
கெ௱டுக்கவில்லை. யாரோ ஒரு வித்துவான் தமக்கு மேற் 

பட்டு வந்திருப்பதாக ஒர் எண்ணந்தான் தோன்றியது. 

பெரறாமையின் மூளை தலைகாட்டியது. 

“மகாராஜா அவனையும் சில நாள் வாரிக்கசி சொல்லு 
கிறார். வினிகைவேறு நடத்த வேண்டுமாம். சரி சரி, வர 
வர அவனே மகாராஜாவுக்குப் பிரியமுள்ளவனரகி 
விடுவான். நாம் மூலையிலே கடக்க வேண்டியதுதான். 

தம் வித்தை மங்கி ஒழிய வேண்டுவதே!” என்றெல்லாம் 

அவர் யோசனை விரிந்தது. அவர் வீடு போய்ச் சேர்ந் 

தார். 

அடே குழந்தாய்! நான் இல்லாதபோது மகாராஜா 
இஜையில் நீ வீணை லாசித்தாயாமே! நீ வாசிப்பது 
எனக்குத் தெரியாதே” என்று கரளஹஸ்தி ஐயர் 
குமாரனைக் கேட்டார். 

“எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதம். விளையாட்டாகக் 
கற்றுக்கொண்டேன். * நீங்கள் வாரிப்பதைப் பார்த்துக் 
கற்றுவந்தேன். உங்களிடம் சொல்லுவதற்கு எனக்குப் 
பயமாசவும் வெட்கமாகவும் இருந்தது. நீங்கள் கூறுறபடி 
தான் அவ்வளவு றந்த பழக்கத்தை அடையவில்லை. 
ஆசைமட்டும் அதிகமாக இருக்கிறது." 

“அப்படியா! எங்கே கொஞ்சம் வாத்துக் காட்டு, 
பார்ப்போம்'” என்று தகப்பனார் கூ றினார். 

குமாரன் வணக்கக்தோடு வீணையை எடுத்தான். 
மெல்ல வா9க்கத் தொடிங்கனொன். வாக்க வாசிக்க 
அதனுடைய இனிமை அஇிகமாக் கொண்டே



பொறாமைத் 8 157 

லந்தது. அவனே அந்த இனிமையில் ஒன்றிப் போய்த் 
குன் தந்தையாரையும் மறந்து வாசித்து வந்தான். 
காளஹஸ்தி ஐயர் காதில் அந்த நாதம் புகப்புக 
அவனுடைய பெருமையை அவர் உணர்ந்தார். ஆனாலும் 
அவர் மனம் உருஈவில்லை; அவருக்கு மகிழ்சீசியே 
உண்டாகவில்லை. அந்த மெல்லிய இசை அவருடைய 
பொறாமைத்தியையே மூட்டியது. அந்த இளைஞன் 
தம்முடைய பிள்ளையாகத் தோற்றவில்லை; பகை 

ஞனாகவே தோற்றினான். பொறாமைப் பேய்க்கு மகன் 

தகசப்பனென்் பதேது? ் 

அவன் வாசித்துக் கொண்டிருந்தபோது காளஹஸ்தி 

ஐயருடைய மனம் அதை அனுபவிப்பதிலே செல்ல 
வில்லை; பொறாமையினால் வெதும்.பிக் குழம்பியது 

ஒருவாறு வாசிப்பதை நிறுத்தினான் குமாரன். 

“உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை இதுவரையில் அறிந்து 
கொள்ளவில்லையே” என்று ஆவலோடு கட்டிக்கொள்ளப் 

போனார் குந்தையார். 

“வீணை வாசித்த அந்தக் கை எங்கே காட்டு, 

பார்ப்போம்!” என்று சொல்லி அவனது இடக்கையை 
இழுத்து முத்தம் கொடுப்பவர்போல் வாய்க் கருகில் 

கொண்டுபோனார்; வெடுக்கென்று நடுவிரலைக் கடித்து 

விட்டார். வீணை வாசிப்பதற்கு இடக்கை நடுவிரல் இன் றி 

யமையாதது. 

குமாரன் வீரிட்டு அலறினான். விரல் துண்டுபட்டது. 

அதிலீருந்து ரத்தம் பீரிட்டது. சற்று நேரத்துக்கு முன் 
இனிய கானத்தை எழுப்பிய அந்த விரல் துண்டுபட்டு 
ரத்த கஊனற்றாக நின்றது.
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அவன் துடிதுடித்து நின்றான். அப்பொழுதுதான் 
தகப்பனாருக்கு, *இவன் நம் குழந்தை; நம் பெயரைக் 
காப்பாற்றப் பிறந்தவன்” என்ற நினைவு வந்தது. பெற்ற 
பிள்ளை துடித்துக்கொண்டு ரத்தம் பெருகியோடும் 
விரலுடன் நிற்கும் காட்சி காளஹஸ்தி ஐயர் மனத்தி 
லிருந்து பொறாமையை ஓட்டியது. 

“ஐயோ! படுபாவி! என்ன காரியம் செய்தேன்!” 
என்று புலம்பத் தொடங்கினார். “பொறாமையினால், 

பெற்ற பிள்ளைக்குத் துன்பம் உண்டாக்கினேனே! நான் 
மகா பாபி!" என்று கதறினார். 

இளைஞன் அறிவு மிக்கவன்; கையில் உண்டான 

நோவை அவனால் தாங்கமுடியவில்லை ஆனாலும் 

குந்தையார் கதறுவதைப் பார்க்க அவன்மனம் சூக்க 

வில்லை; அப்பா! இனிமேல் வருந்தி என்ன பயன்? 
நீங்கள் எனக்கு உங்கள் வித்தையைச் சொல்லிக் கொடுக்க 

வில்லையானாலும் உங்களுடைய கிருபையினாலேயே 
உங்களை என் மனக்கண்ணால் பார்த்துக் கொண்டு கற்று 
வந்தேன். நான் உங்களிடம் நேரே கற்றுக்கொள்ள 

வில்லையே என்று எண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு 
ஏகலைவன் ஞாபகம் வரும். அந்த ஏகலைனனைப்போல 

மறைவிலே கற்றுக்கொள்வதாக நினைத்துக்கொள்வேன். 
இப்போது என் விரல் போயிற்று. ஏகலைவனுக்கு ஓப்பாக 
என்னை நினைத்துக் கொள்வதற்கு மற்றொரு காரணமும் 

ஏற்பட்டது. அவன் அம்பு விடும் விரலை இழந்தான். நான் 
வீணை வாக்கும் விரலை இழந்தேன்”” என்று சமாதானம் 

சொன்னான். கேட்கும் போது தகப்பனார் பின்னும் 

விம்மி விம்மிப் புலம்பினார். 

,_ காளஹஸ்தி ஐயர் எவ்வளவோ வருந்தித் துடித்தார், 
இழந்த விரலை மீண்டும் பெற முடியுமா? ஆனாலும்
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அவருடைய அன்பன் ஒருவன் அப்புண்ணை ஆநிறி 

விட்டுக் தந்தத்தினால் ஒரு விரல் செய்து கொடுத்தான். 

அவன் தந்த அந்தத் தந்த விரலைக் குமாரன் பொருத்திக் 
கொண்டு வீணை வாசிக்கக் தொடங்கினான். அது 

வரையில் காளஹஸ்தி ஐயர் துயிலை இழதந்திருந்தனர். 
வீணை வாடப்பதை மறந்திருந்தார். தம் அருமைக் 
குமாரன் மீண்டும் வீணை வாசிக்க ஆரம்பித்த பிறகே 
அவர் சிறிது ஆறுதலுற்றார்; அவனுடைய சங்கீதத்தை 
அனுபவிப்பதிலேயே பொழுது போக்கிக்கொண்டு வாழ்ந்து 

வந்தார். 

[இவ்னரலாற்றை யான் பச்சை மிரியன் ஆதிப்பையா் 

பரம்பரையினரும் என் தந்தையாருக்கு நண்பருமாகிய 

புதுக்கோட்டை வீணை சுப்பையரென்பவரிடமும் என் 
தந்தையாரிடம் கேட்டிருக்கிறேன். | 

18, படக்காட்சி 

தமிழ்மகள் களிநடம் புரிந்தகாலத்தில் அவளுடைய 

லம்பொலி எழுந்து தமிழரின் உள்ளத்தைக் கவர்ந்தது. 

இற்றைக்கு 1400 வருஷங்களுக்கு முன் இளங்கோவடி 

களென்னும் புலவர்பிரான் இயற்றிய சிலப்பதிகார 

மென்னும் நூர் தமிழ் மகளின் சிலம்பாகவே கருகுத்தகும். 

இவ்வளவு நாட்களாகியும் அக்காவியம் இன்றும் புதிய 

சுவையோடு விளங்குகின்றது. 

தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குச் சிலப்பதிகாரம் 

செய்யும் உதவி மிகவும் சிறந்தது. கடைச் சங்க காலத்தை 

அறிவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது அதுவே. 

இறந்துபட்ட இசைத் தமிழ் நாடகத் தமிழின் சில பகுதி 

களை யுடையதாஇப் பழந்தமிழ் வழக்கை வெளிப்படுத்திக்
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கொண்டு விளங்கும் அத்நூலுக்கு இணையாக 
வேறோன்றும் இல்லை. 

அதை நான் முதல் முதலில் ஏட்டுச் சுவடியிலே 
படித்தபோது பல அற்புதங்கள் நிறைந்த புதிய 

உலகத்திற்குச் சென்றது போலவே தோரற்றியது. 
மூலத்தைக் காட்டிலும் அடியார்க்கு நல்லார் உரையினால் 
அறிந்துகொள்ளும் செய்திகள் அளவிறந்தன. இசைத் 
தமிழ் நாடகத் தமிழ்களைப்பற்றி நாம் இக்காலத்தில் 
அறிந்துகொள்ளும் செய்திகளிற் பல அடியார்க்கு நல்லார் 
இட்ட. பிச்சையென்றே சொல்ல வேண்டும். எத்தனை 

நூல்கள்! எத்தனை கலைகள்! எத்தனை மேற் 

கோள்கள்! 

சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரை எழுதின அடியார்க்கு 
நல்லார் பிற்காலத்தவர். அவர் உரைக்கு முன்பு ஓர் உரை 
அதற்கு உண்டு; அவ்வுரை அரும்பதவுரை எனப்படும். 

அடியார்க்கு நல்றார். உரையெழுதுலதற்கு அவ்வரும் 
பதவுரை பெரிதும் துணை செய்தது. அவ்வாறெனின் 
அரும்பதவுரையின் சிறப்பை எப்படி நான் தெரிவிக்க 

முடியும்? 

ஆனால் என்னுடைய துரதிருஷ்டம் அரும்பத 
வுரையுள்ள ஏட்டுப்பிரதி ஒன்றே எனக்குக் கிடைத்தது 
பிற்காலத்தில் தமிழ் போன போக்கையும், அடைந்த, 
அலங்கோலதீதையும் அப்பிரதியும் நிதரிசனமாகக் 
காட்டியது. பிழைகள் மலிந்தும் முன் பின் மாறியும் 
இடையிடையே விட்டும் அப்பிரதியில் விஷயங்கள் எழுதப் 
பட்டிருந்தன. அதனை முற்றும் படித்தறிவதே கஷ்டமாக 
இருந்தது. உரைப் பகுதிகள் வெவ்வேறு இடங்களில் மாறி 
மாறிக் கலந்திருந்தமையின், 'மூலத்தில் எந்தப் பகுதிக்கு
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எது பொருள்?' என்று தேடிப் பொருத்திப் பார்ப்பதற்குள் 

சிலப்பதிகாரம் முழுவதற்குமே உரையெழுதிவிடலாமென்று 
தோற்றியது. இத்தசைய பிரதியை வைத்துக்கொண்டு 

நான் என்ன செய்வது! 

சிலப்பதிகாரத்தை ஆராய்சீடு செய்து வந்தேன். 
அரும்பதவுரையின் பிரதிகள் வேறு எங்கேனும் 
இடைக்குமோவென்று தேடிப்பார்த்தேன்; காத்திருந்தேன்; 
பயனில்லை. 189 1-ஆம் ஹ் சிலப்பதிகாரத்தை அடியார்க்கு 

நல்லார். உரையோடு பசிப்பிக்கத் தொடங்கினேன். 
அக் காலத்தில் நான் கும்பகோணத்தில் இருந்தேன். 
பதிப்பு வேலை சென்னையில் வெள்ளைய நாடார் ஜூ௰பிலி 
அச்சுக்கூடத்தில் நடைபெற்று வந்தது. 

அரும்பதவுரைப் பிரதி வேறு கிடைத்தால் 

பரிசோதித்துச் ெப்பதிகாரப் பதிப்பில் சேர்க்கலாமென்று 

எண்ணியிருந்தேன். என் எண்ணம் நிறைவேறவில்லை. 

ஒரு சமயம் சென்னைக்கு வந்திருந் குபோது திருத்தணிகைச் 

சரவணப் பெருமாளையார் பரம்பரையினராகிய குருசாமி 

ஐயரென்பவர் வீட்டில் சில ஒற்றையேடுகள் கிடைத்தன. 

அவற்றுள் இலவற்றில் அரும்பதவுரையின் பகுதிகள் காணப் 

பட்டன.  அவற்றைக்கொண்டு என் பிரதியில் சில 

இருத்தங்கள் செய்துகொண்டேன். அந்தத் திருத்தங் 

களால் பழைய நிலையிலிருந்து பெரிய மாறுபாடு ஒன்றும் 

உண்டாகவில்லை. 

"இதை வெளியிடாமலே விட்டு வீடலாம். அடியார்க்கு 

நல்லார் உரை விரிவாக இருக்கும்போது இந்த உரை 

எதற்கு?” என்று நினைத்தேன். 

அடியார்க்கு நல்லார் உரை இல்லாத இடங்களில் 

இந்த உரையின் துணுக்குகள் உபயோகப்படுமே' என்று 

வேறோர் எண்ணமும் உண்டாயிற்று. 
நல்.1/...-24
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இதில் உள்ள துணுக்குகளின் உகவியைக்கொண்டு 
நாமே அப் பகுதிகளுக்கு ஒரு குறிப்புரை எழுதிவிடலாமே” 
என்று அடுத்தபடி. நினைத்தேன். சில பகுதிகளுக்கு 
அங்ஙவனமே குறிப்புரை எழுதிப் பதிப்பித்து வந்தேன். 
*அரும்பதவுரையை விட்டுவிட வேண்டியதுதான்” என்ற 
முடிவுக்கும் வந்தேன். ஆனால் என் மனம் உறுத்திக் 
கொண்டே இருந்தது: “கைக்கெட்டியும் வாய்க்கெட்ட 
வில்லையே! கிடைத்த பிரதியும் நன்றாக இல்லையே!” 

என்று வருந்தினேன். “தமிழ் நாட்டின் தவக்குறைவோ 

நம்முடைய தலக்குறைவேோ, எதானாலும் நாரம் ஒர் அரிய 

பொருளை இழந்துவிட்டோம் என்பது மட்டும் நிச்சயம்” 
என்று எண்ணி நைந்தேன். 

என் மனம் இப்படி ஊசலாடிக்கொண்டிருக்கையில் 
என்னுடைய அரிய நண்பர்களும் தமிழ்ச் சுலையறுிந்து 

இன்புறுபவர்களுமாகிய சிலர், “எப்படியிருந்தால் என்ன? 

பழைய பொருளை அழியாமல் காப்பாற்றவேண்டும்; 
இருக்கிறபடியே போட்டு விடுங்கள்” என்று அறிவுறுத் 

இனார்கள். 

அவர்கள்: கூறியது பொருத்தமாகவே தோற்றி 

யது. “பழைய மாளிகைகளின் சின்னங்களைப் 

பழமையை நினைந்து பாதுகாப்பதில்லையா! அழஇூற் 
குறைந்தனவென்று அலற்றை யார் புறக்கணிக் 

கிறார்கள்? நமக்குத் தெரிந்தவரையில் செப்பஞ் செய்து 

தனியே பதிப்பித்துச் சிலப்பதிகாரத்தின் பின்னே சேர்த்து 

விடுவோம்் என்று முடிவு செய்து கொண்டேன். 

1892-ம் ஷு கோடை விடுமுறையில் நான் 

சென்னைக்கு வந்திருந்தேன். சிலப்பதிகாரப் பதிப்பு 

மூற்றுப்பெறும் நிலையில் இருந்தது; நான் இரவும் பகலும் 
சோம்பலின். றி உழைத்து வந்தேன். எனக்கு உண்டான
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துன்பங்கள் முல. அதுகாறும் என்னுடன் இருந்து உதவிகள் 
புரிந்துவந்த ஒருவர் இடீரென்று பிணக்குற்று ஊர் போய் 

விட்டார். இவ்வளவு துன்பங்களுக்கிடையே சிலப்பதிகாரம் 
மூலமும் அடியார்க்கு நல்லார் உரையும் படப்பிக்கப் 

பெற்றன.- அரும்பதவுரையும் பதிப்பிக்தாயிற்று. அகுற்கு 
ஒரு சிறு முகவுரை எழுதிச் சேர்த்துச் சிலப்பதிகாரத்தை 

வெளியிட. வேண்டும். அப்பெரமுது என் மனம் பரம 

சந்தோஷத்தில் மூழ்கியிருந்தது. முடிந்துவிடப் போகிறது 
என்ற எண்ணத்தினால் அதுகாறும் தெரியாத சிரமம் 

எனக்குத் தோற்றியது. நெடுந்தூரம் நடந்து செள்பவனுக் 
குத் தான் அடையவேண்டிய இடம் நெருங்கும்போது 

கால்வலி அதிகமாகத் தோற்றும்; அதுபோலவே எனக்கு 
உழைப்பினால் உண்டான அயர்வு தோற்றியது. 

அன்று வெள்ளிக்கிழமை. மறுநாள் சனிக்கிழமை. 
அரும்பதவுரையின் முகவுரை அச்சாகி முடியவேண்டும். 

ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சுக்கூடம் இல்லை; நானும் 

கும்பகோணம் போய்ச் சேரவேண்டியவன். 

அச்சுக்கூடத்திற்கு அப்போது பணம் கொடுக்க 

வேண்டிய சமயம். என் கையில் பணம் இல்லை. 

இருவல்லிக்கேணியில் இருந்த விசுவநாத சாஸ்திரியா 

ரென்பவர் எனக்கு அத்தகைய சமயங்களில் உதவுவார்/ 

அவரிடம் பணம் கடனாக வாங்கி ஊருக்குப் போனபிறகு 

இரும்ப அனுப்பிவிடுவேன். அவர் பிரபல பாரிஸ்டரான 

நார்ட்டன் துரையினிடம் குமாஸ்தாவாக இருந்தார். 

மாலையில் அசிசு நிலையத்திலிருந்து மிகவும் 

களைத்துப்போய்த் திருவல்லிக்கேணிக்குச் சென்றேன். ஸ்ரீ 

பார்த்தகாரதிப் பெருமாளைத் தரிசித்துக் கொண்டு 

விசுவநாத சாஸ்திரியார் வீட்டில் உணவுண்டு அன்றிரவு 
அங்கேயே தங்கினேன். அவர் நான் படுத்துக்கொள்ள
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வசதியான இடம் கொடுத்தார். நான் படுக்கப் போகும் 
கோது மணி uss இருக்கும். அதற்குமேல் 

அரும்பதவுரைக்கு முகவுரை எழுதலாமென்று எண்ணிப் 
பேனாவைக் கையில் எடுத்தேன். சண் எரிந்தது. உடம்பில் 

என்னை அறியாமலே ஒரு சோர்வு இருந்தது. தலை 
சுழன்றது; உடம்பெல்லாம் வலி உண்டாயிற்று. 'இந்த 
நிலையில் நாம் என்ன எழுதப்போகிறோம்! விடியற்காலை 
யில் எழுந்து எழுஇிவிடலாம்' என்று எண்ணி ஒரு 
மெழுகுவர்த்தியும் நெருப்புப் பெட்டியும் வாங்க வைத்துக் 
கொண்டு படுத்தேன். படுத்ததுதான் தாமதம், தூக்கம் 
என்னை அமிழ்த்தக்கொண்டது. அனந்தமாசத் தூங்கி 
னேன். 

இடையில் விழித்துக்கொண்டேன். “முகவுரை எழுத 
வேண்டுமே என்ற கவலை மூன்னால் வந்து நின்றது. 
உடனே  விளக்கையேற்றி மணியைப் பார்த்தேன். 
அப்பொழுது சரியாக இரண்டு மணி. 'மறுபடியும் படுத்துக் 
கொண்டு விரைவில் விழித்துக்கொள்ளாமல் இருத்தால் 
காரியத்துக்குத் தடை ஏற்படும். இப்பொழுதே எழுதி 
விடுவோம்” என்ற ஒரு யோசனை தோற்றியது. 
பேனாவைக் கையிலெடுத்தேன். மனம் மட்டும் சோர்வி 
லிருந்து மீளவில்லை. சிரமமும் நீங்கெனபாடில்லை, 
தூக்கமும் விழிப்பும் இல்லாத ஒரு நிலையில் என்ன செய்ய 
முடியும்? என் மனத்துக்குள் ஒரு போராட்டம் திகழ்ந்தது. 
எழுதலாமென்ற எண்ணத்தை அயர்ச்சி தடுத்தது. 

மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தேன். அங்கே ஒருவருடைய 

படம் இருந்தது. அவர் ஒரு வெள்ளைக்காரராகக் காணப் 
பட்டார். அவருடைய முகத்தில் ஒரு சுறுசுறுப்பும் அவர் 

பார்வையில் ஓர் களக்கமும் தோற்றின. என்னுடைய 
சோர்ந்த நிலைக்கு நேர்மாறாக இருந்தது அவர் நிலை,
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எனது உள்ளத்துள்ளே அந்தப் படத்தினால் ஒர் உணர்ச்சி 
உண்டாயிற்று, என் மனத்துக்குள் யாரோ என்னை 

இகழ்வதுபோல் இருந்தது. *“இவரல்லவா மனுஷ்பர்! என்ன 
துடியாய் இருக்கிறார்! நம்மைப்போல் அழுது வழிந்து 

கொண்டிருந்தால் காரியம் எப்படி நடக்கும்? என்ற 
எண்ணத்தோடு புதிய ஈஎக்கமொன்று உண்டாயிற்று. 

எழுந்தேன். கண்களை நன்றாகக் கழுவிக் கொண்டேன். 
படுக்கையிலேயே உட்கார்ந்து எழுதத் தொடங்கினேன். 

பக்கத்தில் புத்தகமும் இல்லை; குறிப்புமில்லை. 
எல்லாம் ஞாபகத்தில் இருந்தன. அரும்பகவுரைப் பிரதி 

கிடைத்த வரலாறு, அதன் இயல்பு, அதைப் பின்னே பதிப் 

பித்ததற்குக் காரணம், அதன் பெருமை முதலியவற்றை 

எழுதி மூகவுரையை முடித்தேன். மீட்டும் அதைப் 

படித்துச் செப்பஞ் செய்தேன் அப்பொழுது ஏதோ பெரிய 

பாரம் நீங்கியது போல் இருந்தது. எனக்கு சஎக்கத்தை 

உண்டாக்கிய அப்படத்தைத் திரும்பத் திரும்பப் பார்த்து 

. உளங்களித்தேன். 

பொழுது விடிந்தது. நான் எழுதிய முகவுரையை 
அச்சுக்கூடத்துக்கு அனுப்பினேன். இரவில் நான் கண்ட 

அப்படம் யாருடையது என்று விசுவநாகு சாஸ்இரியாரைக் 

கேட்டேன். 

“அவரே எங்கள் எஜமானாகிய நார்ட்டன் துரை” 

என்றார் அவர். “அவரை நான் நேரே அறியாவிட்டாலும் 

அவருடைய படத்தினால் நான் பெரிய லாபத்தை 

அடைந்தேன். அந்தப் படம்தான் எனக்குப் புதிய 

சக்தியை அளித்தது” என்று கூறி இரவில் நிகழ்ந்தவற்றை 

அவரிடம் சொன்னேன். 

சனிக்கிழமையன்று சிலப்பதிகாரம் பதிப்பித்து 

நிறைவேறியது. ஞாயிறன்று அதைப் புத்தகவடிவத்தில்



166 நல்லுரைக் கோவை 11/ 

பார்த்து மகிழ்ந்து கும்பகோணம் சென்றேன். 7892-ஆம் 
வருஷத்திற்குப் பின் பலருடைய படங்களைப் பார்த்து 
இன்புற்றிருக்கிறேன். ஆனால் அன்றிரவு எனது தளர்ந்த 

உள்ளத்திற்கு முறுக்கேற்றிய அப்படத்தையே நான் சிறந்த 
தாக மதிக்கிறேன். 

சிலப்பதிகாரப் பதிப்பை நான் ஞாபகப்படுத்திக் 
கொள்ளும் போதெல்லாம் அந்தப் படக்காட்டுயும் 
அதனால் விளைந்த பயனும் நிளைவுக்கு வருகின்றன. 

19. கும்மாயம்* 

மணிமேகலை என்னும் நூலைப் பதிப்பிப்பதற்காக 
நான் ஆராய்ந்து: வருகையில் அந்நாலிலுள்ள பல சொற் 
களுக்குப் பொருள் விளங்கவில்லை. நாளடைவில் வேறு 
நூல்களைப் படித்தும், பலரிடம் விசாரித்தும் அவற்றின் 
பொருள்களைத் தெரிந்துகொண்டேன். ரல சமயங்களில் 
ஒரு சொல்லுக்குப் பொருள் கண்டுபிடிக்க எவ்வளவோ 
உழைப்பும் சிரமமும் ஏற்பட்டதுண்டு. நான் எதிர்பாராத 
விதத்தில் சில வார்த்தைகளின் பொருள் தெரிந்ததும் 

உண்டு.௮அப்பொழுது எனச்குண்டான இன்பம் மிகஅதிகம். 

மணிமேகணையில், 27-ஆவது சமயக்கணக்கர் தம் 
திறம் கேட்ட காதையில், 

**பயற்றுத் தன்மை கெடாது கும்மாயம், இயற்றி”? 

(அடி, 1789-6) 

என்று ஒரு பகுதி உள்ளது. அதிலுள்ள கும்மாயம்* என்ற 
சொல்லின் பொருள் எனக்கு விளங்கவில்லை; பலரை 
    

* ஆனந்த விக்டீன் “தீராவளி' மலர், 1938.
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விசாரித்தும் தெரியவில்லை. அக்காலத்தில் நான் கும்ப 

கோணத்தில் இருந்தேன். 

அந்நகரிலுள்ள ஸ்ரீ சாரங்கபாணிப் பெருமாள் சநீநிதி 

பட்டாசாரியரொருவர் அப்போது வியாபகராக 
இருந்தார். அவர் தோற்றப் பொலிவுடையவர்; கையில் 
தோடாக்களை அணிந்திருப்பார். எப்பொழுதும் 

சால்லையையாவது துப்பட்டாலையாவது போர்தீ 
இருப்பார். பெரிய மனிதர்கள் யாவரும் அவருக்குப் 

பழக்கம் உண்டு. என்னிடம் பிரியமாக இருப்பார். 

கோயிலுக்குச் சென்ற காலங்களில் மாதீதிரம் அவரை 

தான் பார்ப்பேன். 

அவர் ஒரு சமயம் என் வீட்டிற்கு வந்தாரீ; 

“கோவிலுக்கு வந்து பெருமாளை ஸேவிக்க வேண்டும்” 

என்றார். ஒரு நாள் வருவதாக நான் சொன்னேன். அது 

மூதல் அடிக்கடி, வீட்டிற்கு வந்து அன்போடு என்னை 

வரும்படி, வற்புறுத்தி வந்தார். அவருடைய விருப்பத்திற் 

நஇிணங்கி ஒரு நாள் கோயிலுக்குச் சென்றேன். என்னோடு 

இருந்து தமிழ்ப் பணிக்கு உதவி செய்து வந்த 
இருமானூர்க் கஇருஷ்ணைய ரென்பவரும் உடன் வந்தார். 

பட்டாசாரியர் எங்களை அழைத்துக் கொண்டு போய் 

ஒவ்வொரு சந்நிதியாகத் தரிசனம் செய்வித்தார். அதற்கு 

முன் பலமுறை நான் பெருமாளைத் தரிசனம் செய்த 

துண்டு. ஆயினும் அன்று மிசவும் நன்றாக ஸேவித்தேன். 

பட்டாசாரியர் ஒவ்வொரு சந்நிதியையும் பற்றிய வரலாறு 

களை யெல்லாம் சொன்னார். தரிசனம் செய்த பிறகு, 

“A Da இருக்க வேண்டும்'” என்று சொல்லிவிட்டு அவர் 

மடைப்பள்ளிக்குசி சென்றார். அன்று ஏதோ விசேட 

மாதலின் பெருமாளுக்குப் பல சிறப்பான நிவேதனங்கள்
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-செய்யப்பட்டிருந்தன. அவற்றில் வகைக்குச் றிது 
சிறிதாக எடுத்து ஒரு பெரிய வெள்ளித் தாம்பாளத்தில் 
வைத்து ஒருவரை எடுத்துவரச் செய்தார். அந்தத் 

தாம்பாளத்தைக் கண்டவுடனே பிரசாதங்கள் வரு 

கின்றன வென்பதை நான் அறிந்தேன். ஒருநாளும் 

இல்லாமல் அன்று அவ்வளவு உபசாரங்கள் எனக்கு நடை 

பெறுவதன் காரணம் மட்டும் அப்போது விளங்கவில்லை: 

பிரசாதத் தாம்பாளம் 8ழே வைக்கப்பட்டது. அதில் 
பல இற்றுண்டிகள் இருந்தன. பட்டாசாரியர் 
ஒவ்வொன்றாக எடுத்து எங்களுக்கு அளித்தார். தேங் 

குழல், வடைத் தஇிருப்பணியாரம், அதிரசம் முதலியன 
இருந்தன, நான் அதுகாறும் அறியாத புதிய சிற்றுண்டிகள் 
சில இருந்தன. பட்டாசாரியர் ஒன்றைக் கொடுப்பார்; 
அதைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டே, “இதற்குப் போர் என்ன?”* 

என்று நான் கேட்பேன். அவர் அதன் பெயரைச் சொல்லு 
வார். அடுத்தபடி ஓன்று வரும். இப்படி ஒன்றன்பின் 
ஓன்றாக உட்கொண்டு வந்தோம். 

பட்டாசாரியர் ஒரு சிற்றுண்டியை எடுத்தளித்தார். 
அதை வாயிற் போட்டுக்கொண்டு, “இது புதிதாக 
இருக்கிறதே: இதன் பெயர் என்ன?” என்றேன். 
“அதுவா? கும்மாயம்” என்றார். **என்ன? கும்மாயமா!” 
என்று வியபபோடு கேட்டேன். நான் அதற்குமுன் உண்ட 

மிக்க சுவையுள்ள சிற்றுண்டிகளை மறந்தேன்; சாரங்க 

பாணிப் பெருமாள் கோயிலில் இருக்கிறோமென்ற நிளைவு 

கூட இல்லை. என் மனக்கண்ணின் முன் மணிமேகலை 
யடிகள் வந்து நின்றன. “ஐயா! ஐயா! அதை இன்னும் 

கொஞ்சம் கொண்டுவரச் சொல்ல வேண்டும்'” என்றேன். 
பட்டாசாசியர் மடைப்பள்ளிக்குச் சென்று அச்
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சிற்றுண்டியை அதிகமாகக் கொண்டுவரச் செய்தார். 

அவ்வளவு இற்றுண்டிகளிலும் கும்மாயந்தான் எனக்கு 

அதிகப் பிரியமென்று அவர் நினைத்தார் போலும்! 

குர்மாயத்தை நான் நாவினாற் சுவைத்தபொழுது எனக்கு 

உண்டான இனிமையைக் காட்டிலும், அதன் பெயரைக் 

காதினாற் கேட்டபொழுது உண்டான இனிமை மிகுதி 

யாக இருந்தது. மணி3மேகலையிற் கண்ட கும்மாயம் 

மடைப்பள்ளியில் இருப்பதென்று அதுகாறும் அறியாத 

நான், ஐயா ஐயா! இதற்காசு எவ்வளவு கஷ்டப் 

பட்டேன்! இதனை எப்படிச் செய்வது?” என்று 

கேட்டேன். பட்டாசாரியர் எனக்கு விரிவாக விளக்கினார். 

எனக்கு அவ்வொரு சொல்லின் பொருள் ழெரறிந்தது 

ஒரு புதையலை எடுத்தது போல் இருந்தது: * இன்றைக்கு 

நீங்கள் செய்த உபகாரத்திற்கு நான் என்ன செய்யப் 

போடிறேன்!”” என்றேன். அவர் செய்த உபகார த்தின் 

மதிப்பு அவருக்கே தெரிந்திராது. சிற்றுண்டிகளை அளித்த 

தற்காக நான் உபசாரம் சொல்வதாக அவர் நினைத்துக் 

கொண்டார். “நான் என்னசெய்துவிட்டேன்! உங்களுடைய 

பிரியம் இருக்கவேண்டும்'” என்று அவர் சொன்னார் 

நாங்கள் அவரிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டோம். அவர் 

சோரயில் வாயில் வரையில் வந்தார். அப்படி வரும்போது, 

“ஓரு சிறிய விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டுவதுண்டு'” 

என்றார்.  “சொல்லலா£ம'' என்றேன். “இவ்வூர்ப் 

பேரலீஸ் அதிகாரியாகிய ராமசுவாமி நாயுடு என்பவர் 

மட்டும் எனக்குப் பழக்கமில்லை. இதற்குமுன் இருந்தவா 

களைல்லாம் பழர்கநூண்டு. அவரோடு பழக்கம் செய்து 

கொள்ளச் சந்தர்ப்பம் நேரவில்லை. அதை உங்கள் 

முகமாகச் செய்துகொள்ள விரும்புகிறேன். அவருடைய 

குமாரர் காலேஜில் வேணுகோபால நாடு என்புவர்
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தங்களிடம் வாசிப்பதாகத் தெரிகிறது. அவரிடம் ஒரு 
வார்த்தை என்னைப்பற்றிச் சொல்லிவைக்க வேண்டும்” 

என்றார். நான் அப்படியே செய்லதாக வாக்களித்து 

விடை பெற்று வந்தேன்; அவருடைய விருப்பப்படியே 
செய்தேன். 

கும்மாயத்தைப் பற்றி அந்தப் பட்டாசாரியரிடம் 
தெரிந்துகொண்ட பிறகு நீலகேசி யென்னும் நூலிலும் 
அச்சொல் வந்திருப்பதை யறிந்தேன்; வேறு நூல்களி 

லிருந்தும் சல செய்திகள் தெரிய வந்தன. அவற்றை 
யெல்லாம் சேர்த்து மணிமேகலைக் குறிப்புரையில் 
எழுதினேன். அப்பகுதி வருமாறு :-- 

“கும்மாயம் - புழுக்கிய பச்சைப் பயிற்றோடு 

சருக்கரை முதலியன கூட்டி அக்கப்படுவதொரு ரற்றுண்டி. 
இப்பெயரோடு இது விஷ்ணு ஆலயங்களில் இக்காலத்தும் 
வழங்கி வருகின்றது. 'கும்மாயத்தொடு வெண்ணெய் 
விமுங்கி' (பெரியாழ்வார் திருமொழி, 3.3:3) என்பதில் 
கும்மாயம் என்பதற்கு ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் 'குழையச் 
சமைத்த பருப்பு” என்று பொருள் செப்இருக்கின் றனர்: 
*பயற்றது கும்மாயம்” (நன்னூல், சூத்திரம், 299, மயிலை 
நாதருரை, மேற்கோள்.)”” 

20. *திருடனைப் பிடித்த விநோதம் 

கும்பககாணம் கலாசாலையில் நான் வேலை 
பார்த்து வந்த காலத்தில் அநேகமாக மற்ற எல்லா 

ஆசிரியர்களோடும் மனங்கலந்து பழகுவேன். ஒவ்வொரு 

  
*்தினடிணி வருஷ மலர் 1987
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வரிடத்திலும் உள்ள விசேஷ குணங்களைக் கண்டு 

இன்புறுவேன். இெரிடத்தில் எனக்கு மிக்க மதிப்பும் 

மரியாதையும் ஏற்பட்டன. அத்தகையவர்களில் 

ஆர், வி. ஸ்ரீநிவாசையர் ஒருவர். 

கூரிய அறிவு, இடைவிடாத படிப்பு, நேர்மையான 

குணம், உபகாரசிந்தை என்பவை நிவாச ஐயரிடத்திற் 

குடிகொண்டிருந்தன. அவர் நினைத்தாரானால் மற்றவர் 

களால் முடியாத காரியத்தை முயன்று சாதித்து விடுவார். 

கணிதத்தில் அவர் மிக்க புகழ் பெற்றவர். அதனால் 

யூக்ளிட் ஸ்ரீநிவாசையர்' என்றும் அவரைச் சொல்லுவ 

துண்டு 

காலேஜில் எந்த உபாத்தியாயரேனும் வராமற் 

போனால் அவருடைய பாடத்தைச் சிறிதும் சிரம 

மில்லாமல் நடத்துவார். அவருக்குத் சன் காடு, பிறன் 

காடு என்ற வேற்றமை இல்லை. சிறிய மனஸ் தாபங்களை 

யெல்லாம் பெரியனவாகச் செய்து கொண்டு தாமும் 

கஷ்டத்துக்குள்ளாகிப் பிறரையும் கலங்கச் செய்யும் 

சிலரைப் போன்றவர் அல்லர் அவர். அவருடைய கம்பீர 

மான குணம் சிறு சிறு குற்றங்களிற் கவனத்தைச் செலுத்த 

விடுவதில்லை. அவருடன் பழகினவர்கள் எப்போதும் 

அலருடன் பழகிக்கொண்டே இருக்க விரும்புவார்கள். 

தமக்குப் பிற்காலத்தில் ௨ தவுமே என்று பொருளைச் 

சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளாமல் உபகாரம் செய்யும் 

இயல்பு அவரிடம் இருந்தது. 

ஸ்ரீநிவாசையா் An காலம் கும்பகோணம் கலா 

சாலையில் உபாத்தியாயராக இருந்தார்; பிறகு 

சென்னை இராச தானிக் கலாசாலைக்கு வந்தார். 

அப்பாற் சிலகாலம் ரெவினியு போர்டாபீஸில் வேலை 

பார்த்து வந்து கடைசியில் பத்திரப்பதிவீலாகாவில்
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தலைமை ஸ்தானத்தை வஒத்தார். எல்லா இடங்களிலும் 
அவருடைய மேதை பிரகாசித்துக்கொண்டு வந்தது. 

சற்றேறக் குறைய ஐம்பது வருஷங்களுக்கு மூன் 
அவர் சென்னையில் இருந்தார். அப்பொழுது மயிலாப் 

பூரில் தெற்கு மாடவீதியில் மேலைக் கோடியில் உள்ள ஒரு 
வீட்டில் வாடகைக்குக் குடியிருந்து வந்தார். அவருடைய 
வீட்டில் எப்பொழுதும் விருந்தினார்களுடைய கூட்டத்தைக் 

காணலாம். 

ஸ்ரீநிவாசையருடன் படித்தவரும் அவருடைய 
நண்பரும் கும்பகோணம் காலேஜில் ஆ௫ரியராரக இருந்த 
வருமாகிய ஒருவர் சென்னை :கு ஒரு சமயம் வந்திருந்தார். 
அவர் ஸ்ரீநிவாசையா் வீட்டிலேயே தங்கினார். 

அக்காலத்தில் மயிலாப்பூரில் இப்பொழுதுள்ள மாதிரி 
அவ்வளவு அதிகமான வீடுகள் இல்லை. இருட்டுப் பயம் 

அதிகமாக இருந்தது. அடிக்கடி வீடுகளில் திருட்டுப் 
போகும். ஸ்ரீநிவாசையருடைய வீட்டில் தங்கியிருந்த 
ஆசிரியர் இந்த விஷயத்தைக் கேள்வியுற்றார். அங்கே 
குங்கியிருந்த காலத்தில் ஓவ்வொரு நாளும், “இன்றைக்கு 
இன்ன பண்டம் களவு போய்விட்டது”, “இன்றைக்கு 
அந்த வீட்டில் துணிகள் களவு போயின" என்று பலர் 

கூறுவதைக் கேட்டார். அவருக்கு, 'இவ்வளவு மனிதர்கள் 
இங்கே வூக்கிறார்கள்; இவர்கள் இந்தத் திருடர்களைப் 
பிடித்துச் சரியானபடி. தண்டிக்கும் வீரமில்லாமல் 
இப்படிக் கதை பேசுவ3தாடு நிற்கிறார்களே!!' என்ற 

எண்ணம் அடிக்கடி உண்டாயிற்று, 

அந்த ஆசிரியர் தேச வன்மையோடு மனோ 

தைரியமும் உடையவர். ஒருநாள் யாரோ ஒருவர் 

ஓரித்தில் நிகழ்ந்த தஇருட்டைப்பற்றிச் சொல்லிக்
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கொண்டே இருந்தார். உடனிருந்தவர்கள் திருட்டுப் 
போன  வீட்டினருக்கு நேர்ந்த நீஷ்டத்தைப்பற்றி 

இரங்கினார்கள். அந்த ஆரிரியரோ சிறிதேனும் இரங்க 
வில்லை. அவருக்குக் கோபந்தான் உண்டாயிற்று; 

*இவர்கள் திருடனைப் பிடிக்கத் தைரியம் சிறிதுமில்லாத 
வர்கள்; அண் பிள்ளைகளென்று சொல்லிக்கொள்ளு 
இிறார்களே” என்று பல்லைக் கடித்தார். அவருடைய கை 
அவரை யறியாமலே மீசையை முறுக்கியது 'நம்மிடம் 
மாத்திரம் ஒரு திருடன் ௮கப்படவேண்டும்; அப்பொழுது 
தெரியும் அவன் ப௫ம்பாடு' என்று நினைத்தார். தம் 

கையை இறுக்கிப் பிடித்துப் பல்லை மீண்டும் கடித்தார். 

ஒரு திருடன் வருவது போலவும் அவனைப் பிடித்து 

இறுக்கி நசுக்குவதுபோலவும் அவர் மனத்திலே கற்பனை 

செய்து கொண்டார். 

ஸ்ரீநிவாசையர் தம் வீட்டு மேல்மாடியில் Sons 

கொட்டகையொன்றை அமைத்திருந்தார். விருந்தினர்கள் 

அங்கே படுதீதுத் தூங்குவது வழக்கம். கொட்டகைக்குதீ 

தென்பக்கம் தனியே ஒரிடத்தில் மணல் பரப்பித் தட்டிகள் 

வைத்துத் தடுக்கப்பட்டிருந்தது இரவில் &ழே இறங்கி 
வரும் அவசியமின் றி எல்லாச் செளகரியங்களையும் மேலே 

அமைத்திருந்தார். மேற்கூறிய ஆசிரியரும் ௮அக்கொட்ட 

கையிலே இராத்திரி வேளைகளில் படுத்துவந்தார். 

ஒருநாள் அவ்வரசிரியர் ௮ங்கே படுத்துக் கொண்டி 

ருந்தபோது அவருடைய ஞாபகம் முழுவதும் திருட்டுக் 

கதைகளிலேயே இருந்தது. தம்முடைய வீரத்தைக் காட்ட 

வேண்டுமென்ற ஆவல் அவருக்கு மிதமிஞ்சி இருந்தது. 

அதனால் அவருக்குத் தூக்கம் வரவில்லை; விழித்துக் 

கொண்டேயிருந்தார்.
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நடுராத்திரி வேளை. அப்பொழுது ஏதோ சத்தம் 
கேட்டது. யாரோ ஒர் ஆள் சந்தடி, செய்யாமல் 
அந்தக் கொட்டகைக்கு வெளியே நடப்பது தெறிந்தது; 
“சரி, இன்று அகப்பட்டுக்கொண்டான் திருடன். 
இவனை Gah விடக்கூடாது' என்று ஆசிரியர் 
உறுதி செய்துகொண்டார். படுக்கையில் படுத்தபடியே 
மூச்சுக்கூட விடாமல் அந்த உருவத்தைக் கவனித் 

தூர். அவர் தேகம் பதறியது. உடம்பு வேர்த்தது. 
கைகள் உடனே சென்று பற்ற வேண்டுமென்பதுபோலத் 

தினவெடுத்தன. 

அவர் கண்ட அள் தட்டி. உள்ள இடத்திற்கு மெல்லச் 
சென்றான். அப்பொழுது ஆ௫ிரியவீரார் சத்தம் செய்யாமல் 
எழுந்தார். ஓசைப்படாமல் நடந்தார். அந்த அள் தட்டி 

உள்ள இடத்திற்குள் சென்று உட்கார்ந்தான். அவன் 

உட்கார்ந்தானோ இல்லையோ உடனே ஆரியர் ஓரே 
தாவலாகத் தாவி அலன் முதுகின்புறமாகச் சென்று 

இரண்டு கைகளாலும் அவனை இறுகப் பற்றிக்கொண் 
டார். பிடிபட்ட அள் உளற ஆரம்பித்தான். “இருட்டுப் 
பயலே, அகப்பட்டுக்கொண்டாயா? எல்லாரையும் ஏமாற்று 

வதுபோல் என்னையும்: ஏமாற்றலாமென்றா பார்த்தாய்? 

இந்தத் துடை. நடுங்கிகள் ஒரு திருடனையாவது பிடிக்கும் 
சாமர்த்திய மில்லாதவர்களென்று உங்கள் கூட்டத் 

தாருக்கு நன்றாகத் தெரிந்திருக்கிறது. அது தான் இப்படி 
உங்கள் விளையாடல்களைத் தடையில்லாமல் நடத்தக் 

கொண்டு போடறீர்கள். இன்றைக்கு அகப்பட்டுக் 

கொண்டாய்'* என்று அவர் வீரம் பேசக் தொடங்கினார். 

பிடிபட்ட மனிதன் என்ன என்னவோ கூறினான். 
அவை ஆசிரியர் காதில் விழவில்லை.
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இந்தக் கலவரத்தில் அங்கே படுத்திருந்த சிலர் 
எழுந்து லந்தரார்கள். &ழேயிருந்து விளக்குகளோடு 

Rot வந்துவிட்டார்கள். அவர்களைக் கண்டவுடன் 

ஆரியர், “பரர்த்இர்களா? இந்தப் பயலைக் கட்டுங்கள். 

நானும் இவ்வளவு நாள் பார்த்தேன். இன்றைக்கு அகப் 

பட்டுக் கொண்டான்” என்று பலமாகக் கூவினார். 

வந்தவர்கள் விளக்கைக் கொண்டு வந்து ஆசிரியா் 

பிழூக்குள் அகப்பட்ட மனிதனைப் பார்த்தார்கள். 

உடனே அவர்களுக்குச் சிரிப்பு வந்துவிட்டது. “என்ன? 

என்ன? என்று ஆரியர் கேட்கக் கேட்க அவருக்குப் 

பதில் சொல்லக்கூட  அனர்களால் முழியவில்லை; 

அவ்வளவு சிரிப்பு வந்துவிட்டது. அப்பொழுது 

ஸ்ரீநிவாசையரும் சீழிருந்து மேலே வந்தார். 

“இவன் எங்கள் வீட்டுச் சமையற்காரனல்லவா? 

இவனையா திருடனென்று பிடி தீர்கள்?!” என்று ஒருவர் 

விஷயத்தை வெளிப்படுத்தினார். 

“நான் இவனை இவர்களுக்கு ஏதாவது வேண்டி. 

யிருந்தால் கவனித்துக் கொள்வதற்காக இங்கே படுதீதுக் 

கொள்ளக் சொல்லியிருந்தேன். இவன் எங்கே இவர் 

கையில் அசுப்பட்டான்!” என்றார் ஸ்ரீநிவாசையர். 

ழே எல்லோரும் போஜனம் செய்த பிறகு நான் 

சாமான்களை யெல்லாம் ஓழுங்காக எடுத்து வைத்தேன். 

நாளைக்குச் சத்திரம் சமையலாகவேண்டுமென்று 
எஜமான் 

சொல்லியிருந்தபடியால் காய்க நியை இன்றைக்கே நறுக்கி 

வைத்து விடலாமென்று நறுக்கினதில் பன்னிரண்டு 

மணியாகி விட்டது. அப்பால் இங்கே வந்தேன். அந்தப் 

பக்கம் போனேன். அவ்வளவுதான்; திடீரென்று யாரோ 

என்னை இறுகப் பிடித்தது தெரிந்தது. யாராவது 

திருடனோ என்று பயந்துவிட்டேன்; இந்த ஆலமரத்தி
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லுள்ள பிசாசுதானோ என்ற பயம் வேறு வந்துவிட்டது” 

என்று சமையற்காரன் சொன்னான். எல்லோரும் வயிறு 

குலுங்கச் சிரித்தார்கள். அக்காலத்தில் அவ்வீட்டுக் 

கருகிலிருந்த ஆலமரமொன்றில் பேய் ஒன்று இருப்பதாகப் 

பெண்களும் வேறு சிலரும் பயந்து கொண்டிருந்தனர். 

ஆரிய வீரர் என்ன செய்வார்? பாவம்! பேசாமற் 

போய் படுத்துக்கொண்டார். அதுமுதல் இருட்டைப் 
பற்றிய பேச்சு அவர் இருக்கும்போது எங்கே நடந்தாலும் 

அங்கே இராமல் அவர் எழுந்து சென்று விடுவார். 
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