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ந��
இ�த� ெதாடைர எ�த� காரணமாக இ���, ஆதரவ��த அமர� டா�ட� ெஜயபார����,
�ஃ�.கா�� ெவ���ட அ�ைறய ெபா��பாள� (த�ேபா� க�� ெபா��பா��ய�) ஆ�
ெவ�கேட� அவ�க���� ந��.
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ப�� 1

ப�ரத�� �ரய�தன�தா� க�ைக ெபா�� வ�த�. �வ�ைடய சடா���� ஒ���ய�. அத�
��ன� ஜ�ஹு ��வரா� ���க�ப�� அவ�ைடய கா�� வ�யாக ம�ப��� ஓடலா���.
ெபா�� வ�த க�ைக ஆ�கா�ேக பல ேத�க�கைள� ச���த �றேக இ��
ஓ��ெகா�����றா�. இ�த� கைத�� உ�ைம����றதா இ�ைலயா எ�� ஆரா�வத�ல
நம� ேநா�க�. இ�த ��றா��� ஆர�ப��� க���கட�காத ஒ� �ரவாக� க�ைகைய�
ேபா�ேற ஓ�ய�. அ� �ற�ப�ட கால��ேலேய பரவலாக ம��க�ப�டா�� ெப��பா��
எ���ைபேய ச���� வ�த�.
அ�த� �ரவாக��� ஊ���க�ணாக �ள��ய – �வல�ேப� ��னசா��� மகனான –
���ரம�ய பார� இற�த �ற�� இ�த� க��ர� க�தா ந��� ஓ�ட� அ�வ�ேபா�
தைடகைள� ச���ேத வ�த�. த��� பா��ய�. தைடக� உைட�தன. இ�� தைடய�� அ�த
ெவ�ள� அைனவ�ட���� பா��ற�.
பார� எ�� �ைர�பட� எ���� ேபா�� அ� ெவ� வ�த ேபா�� ‘இ� ஓ�மா’ எ�ற ஒ�
பைத�� அைன��� தர��க��� இ�லாம��ைல. பட� ெவ� �ற�பாக ஓ�ய�ட�
���க�� ெப�ற�. �ல கால�க��� ��� ஒ� �ரபல ந�க� பார�யாக ந��பதாக இ��த�.
ஆனா�, �ரபல ந�க�க� யா�� ந��காமேலேய இ�த� பட� இ�ப� ஓ�ய�, த�� ம�க��
இதய��� பார� எ�தைகய அ��� ெப��பா�ைமைய� ெப�����றா� எ�பைத� ெத�ள�
ெத�வாக� கா���ற�. ந�ல ேவைளயாக� �ரபல ந�ச��ர�க� யா�� ந��க��ைல.
இ�லா��டா� ‘பார� பட� ஓ�யேத இ�னாரா�தா�. இ�லா��டா� பார� பட�ைத� ேபா��
பா���� அள��� எ�த� த�ழ��� ஆ�வ�� அ��� இ���ற�. பார��� ெப�ைமைய
உய���யவேர இ�னா�தா�’ எ�� அ�த ந�கைர� ெகா�டாட ஆர������பா�க�.
ந� கைத�� வ�ேவா�. ேம�ப� �ைர�பட�ைத� ெசா�ன� எத�ெக�றா�, அேத �ைர�பட�
�ைறைய� ேச��த ஒ�வ� பார��� பாட�க� எ��� க�கா ந�ைய� த� ���� �ண���
ப����ெகா�டா�. அ�த ந�ைய� பய�ப��த ேவ��� எ�றா� என��� க�ப� க�ட
ேவ��� எ�� அ���� வ��� ெச�� வ�தா�. அ�த� ெகா�ைம����� த�ழக�
த��யேத ஒ� ெப�ய கைத. இ�ைற�� எ�ன ெசா��றா�க� எ�றா�, அ�த ந���
அ�ைமைய� ெத��ேத பா�கா�� ைவ����� (அடடா!) அைண க�� (ஆஹாஹா) த��
ம�க���� த�க த�ண��� அைணைய உைட�� ��� (அடட டடடா!) இ�ைற�� அ�த�
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பாட�கைள அைனவைர�� அ�ப��க� ெச������ ெச�ம� ��ம� ��ம� எ�� பாடாத
பா�ெட�லா� பாட வ��றா�க�. ஊடக�க� அவ�க� ைக��. பண� அவ�க� ைக��. எ�ன
ேவ��மானா�� ெசா�லலா�.
யாைர�� ��ப��த ேவ��� எ�பேதா, கள�க�ப��த ேவ��� எ�பேதா நம� ேநா�க�
அ��. நட�த �க���கைள அவரவ�க�� மன� ேபா���� ஏ�ப, ����� ெசா�வ�
வ�ைமயாக� க���க�பட ேவ��ய ஒ��. உ�ள� உ�ளப� வ�� கால����� ெத�ய
ேவ���. மைற��களா�� ����களா�� பார� பாட�க�� க��� ஏற ஆர������க
காலக�ட� இ�.
�மா� இர�டா��க��� ��னா�, எ� இைணய ந�ப�க�� ஒ�வரான ஈழ��� க�ஞ�
இரம�தர� ‘பார� பாட�கேள �ட ஏ�எ� த��ைடய பாட� ப��� �ட���காக வா���
பா�கா��ரா ��டா�, இ�றள�� ������மா?’ எ�ெறா� ேக��ைய எ���னா�.
மேல�யாைவ� ேச��த, ‘இைணய� ெப��’ எ�� எ�லா� தர��னரா�� பாரா�ட�ப���,
வண�க�ப��� வ�� டா�ட� ெஜயபார� ஏற�தாழ இேத ேபா�ற ஒ� ேக��ைய எ��ட���
எ���னா�. �ைலைம ேவெறா� �ைச�� ெச��ெகா�����ற�. யாேரா எத�காகேவா
வா��ய காரண�தா�தா� பார� பாட�க� இ�தைன� கால� ெசலைவ� கட�� ந� ைககைள
அைட������றன எ�ெறா� �� வைகயான ெபா� யாராேலா உ�வா�க�ப�� உலா
வ��ெகா�����ற�. அைத ந�ல அ�ஞ�க��, ெபய�ெப�ற க�ஞ�க�� ந�ப��
ஆர������டன�. ெபா�க� யாைர� பா��தா�� ச�. பார� பாட�கைள பா��க
அ�ம��ப��ைல எ�� டா�ட� ெஜயபார��� தைலைம�� இய��� அக��ய� ��ன�ச�
����காக (agathiyar@yahoogroups.com) நா� ெதா��த ெச��க�� அ��பைட��
எ��ய க��ைர�� ம�வ�வ� இ�. உ�ைமகைள உல���� ெசா���தா� ஆக ேவ���.
1921 ெச�ட�ப� 12 �ற�த ந��� ேநர��� பார� மைற�தா�. பார��� தகன���
ப����ேற ேப� ம��� ப�ேக�றன�. இத��� பல காரண�க�. அவ�ைற ஆ�வத�� இ�
இடம��. அவ�ைடய மைற���� �ற� எ�. ச��ய���� ஒ� அ��ைக ���தா�.
பார��� எ����கைள� �ர���� அத� �ல� �ைட��� வ�வாைய அவ�ைடய
���ப�தா���� தரேவ��� எ�� ேக���ெகா����தா�.
அேத ெச�ட�ப� மாத��� ஒ� க��� ஏ�ப��த�ப�ட�. இத��� �லக� �வரா�ய
������� ஆ�ர� �பா� (�ைன���க��� 1921� ஆ�ர� �பா�), த�� ம�க� உத�ய
�.12 (ப��ர�� ம���), ம��� ர������� வ�த �� எ�� ��யாதார� �ைட�த�.
பார��� மைன� ெச�ல�மா��, அவர� சேகாதர� க. ரா. அ�பா�ைர�� (பார���
ைம��ன�; கெல�ட� ஆ� ெகாைல வழ��� வா���� ��டா� எ�� ஓரா�� �ைற
ெச�றவ�) பார� ஆ�ரம� எ�� ஒ� அைம�ைப ஏ�ப���ன�. (பார�? ஆ! �ரம�!)
ஆமா�. பார� ஆ�ரம� நட��வ� அ�தைன �ரமமானதா���ட�, ெவ��ைர��. பார�
பாட�க� ��பைனயாக��ைல. கானா�கா�தா�� ைவ. �. ச��க� ெச��யா� எ�ெறா�வ�
இ��தா�. ெச��ம�க� �ல�ள�� எ�� பார� ஒ� பாட� எ������றார�லவா?
(“ப�லா�� வா��ெதா��க கானா�கா�த நக�� ப��ேபா�ேறா�” எ�� ஆர�����) அ�த� 9

பாட� இவ� �� இய�ற�ப�ட�தா�. 1923� பார� பாட�கைள� தா� �ர���பதாக��,
��பைன� ெபா��ைப� தாேம ஏ���ெகா�வதாக�� �� �.10,000/- ெகா��க ��வ�தா�.
ெச�ல�மா பார� ஒ���ெகா�டா�� அ�பா�ைர�� ஆ�வ��ைமயா� இ� நட�க��ைல.
அ�த ஆ��ேலேய பார� ஆ�ரம��� ப��� ேவைலக�� ��� ேபா�ன.
இ�த� காலக�ட��� பார���� த��� ப��த�க�� எ���� அ�கமாகேவ இ��த�.
பார��� பாட�க�� எ�ைமைய� க�� அவைர ��டா� க���ெகா�ட ப�டார� க�ஞ�
எ�� ேக� ேப�யவ�க� உ��. இல�கணம�யாத ெவ�ைள� �லவ� எ�� �வரம�யாம�
ேப�ய அ�ேமதா�க� உ��.
பார�யா� அ�ணா� �லவ� எ�பா�
க����� பழ�க� இ�லா�
�ர�யா� தைளய�யா� ப�ல� ேக�வா�
�லைம ெச���� ெகா�வா�
ஆர��� த�டைல ��ெந �யாேர
இல�கண�� அ�யா ேர��
கா�ைகயா ���க��� க�ைத ெசா�லா�
ேப�ெகா�ட� கடவ� தாேம
எ�� பார� ேம� பா��� பா�ய ெப�� (ெவ��?) �லவ�க� உ��, எ�ய பத�கைள�
ெகா�� இதய�ைத� ெதா�வ�ேபா� எ��னா� ப��த�களா� ெபா����ெகா�ள ���மா?
க� எ�பைத� ச�� எ�ற�லவா ெசா�ல ேவ���?
1924� பார��� இைளய மக� ச��தலா���� ��மண� நட�த�. ��மண� ெசவ��காக
பார��� பாட�கைள (அட�) ைவ�� �.2000 கட� ெபற�ப�ட� எ�� ெசா��றா� பார�
ஆ�வாள� ரா. அ. ப�மநாப�. பார��� க�ைதக� அ�க� ��காத �ைல�� அவ�ைடய
���ப�தா� �ைலயான வ�வா���� த��தன�. கட� �ைம�� ���க ஒ�ணாததாக இ��த�.
ஆனா�� அவ� பாட�க�� அ�ைமைய உண��தா�� பல� இ��தன�. ஹ�ஹர ச�மா
(பார��� ெந���ய ந�ப�; �ர�� உற�ன�) பார��� த�� �. ��வநாத� ஆ�ேயா� கத��
கைடக�� பார� க�ைதகைள ைவ�� ��க ஏ�பா� ெச�தன�. பார�ைய� பர�ப �ய��க�
நட�தன. பார��� பாட�க� �லவ�ைற ஆ��ல��� ெமா�ெபய��� ச�ரவ���
ராஜேகாபாலா�சா�யா� கா��ய�க�� ய� இ��யா�� ெவ��ட� ெச�� பார���
ெப�ைமைய இ��யா ��வத��� அ���தா�. (“பார� ஞாபகா��த �ரய�தன�க��� எ�
ஆ��வாத�” எ�� ேகாண� மாணலான ைகெய���� கா��ய�க� த��� எ������றா� –
பார� ம�ம�டப� க�ட�ப�ட ேபா�..)
ப�மா அ�ேபா� இ��யா�� ஒ� ப��யாக இ��த�. ப��ய அர� பார��� எ����க� ராஜ
�ேவஷமானைவ எ�� அ���த�. ெத�ைன மர��� ேத� ெகா����ட�. பைனமர����
ெந�க�ட ேவ�டாமா? 1928 ெச�ட�ப� 11 அ�� (ேவ��ைக. பார� மைற�த நா�!) ெச�ைன
அரசா�க ெகஜ� அ�த� தைட��தரைவ� தா�� ேம�ெகா�வதாக� ெத���த�. பார���
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��க� எ�லா� ைகயக�ப��த�ப�டன. பார� ஆ�ரம� ம��� ��கைள அ�ச��த ���
�ரசா� அ�சக� ஆ�யைவ ேசா��க�ப�� 2000 �ர�க� ப��த� ெச�ய�ப�டன. பார�
பாட�கைள� பா�வத��� தைட��தர� �ற���க�ப�ட�.
தைட��தர�, ம�க� ம���� ஆேவச�ைத� �����ட�. இ�த ஆேவச� பல�தமாக
ெவ��ப�ட�. உதாரண���� ஒ�� ெசா�ல ேவ��மானா�, 1933� பார� பஜைன சமாஜ�
எ�� ம�ைர�� ��வாச வரத� எ�பவ� ஆர���தா�. �ன�ேதா�� பார� பாட�கைள�
பா��ெகா�� காைல��� மாைல��� ��வல� வ�தா�க�.
தைட��தரைவ ��, த� நாடக�க�� பார��� பாட�கைள� பா�னா� ந�க� எ�. �.
��ட�பா. ெப�ய ேபாரா�ட�களா�� ச��ய���� ேபா�ேறா�� ெப��ய��யா�� (அ�த�
கால க�ட��� நட�த ச�டசைப �வாத�கைள� த� �லாக ெவ�������றா�க�. பார�
அ�ப�க� க�டாய� ப��க ேவ��ய ��.) பார��� பாட�க��கான தைட ���ய�.
அ� ச�, ஏ�எ����� � ெசா�வத��� எ�ன ெதாட�� எ����க�. ���ற�. இ�த�
��ன�ைய மன��� இ����ெகா���க�. ஏ�எ���� வ��ேற�.
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இட�ெபா��த� க��, பார� பாட�க��� ���க�ப�ட தைட ���வத�காக நைடெப�ற
ேபாரா�ட�கைள ��வாக எ�த��ைல. நா� ������ப� ஒ� �� ��ேய. த�ைச
�டவாச� ������� சா� உைடயா� எ�ெறா�வ� இ��தாரா�. தைட ���க�ப����த
பார� பாட�க� அவ�ைடய ந�ப�க��� ம���லாவ� பரவ ேவ��� எ�பத�காக ஒ�
கா�ய� ெச�தா�. �ன�� ஒ� பார� பாடைலயாவ� ஒ� கா�த��� எ�� ைவ��� ெகா�வா�.
அ�ப�� தயாரான கா�த�க�� ம�ெறா� �ற��� ந�ப�க���� க�த�க� எ��வாரா�.
தைட ���க�ப�ட பார� பாட�க� பர�வத�� இ�ப��� ஒ� வ�! “���ரம�ய பார�
��வ�க� ெவ�க” எ��தா� க�த�கைள ���பாரா�. அ�ப� ஒ� ேதவதா ��வாச�.
இ�ைற�� ���� கண�கான ப��பக�தா�க� பார� க�ைத� ெதா���கைள
ெவ����றா�க�. எ�த� ��தக� க�கா����� ேபானா�� ஒ�ெவா� கைட��� இர��
��கைள� தவறாம� பா��கலா�. ஒ�� ����ற�. ம�ற� பார� பாட�க�. ஆனா�, அ�த
நா�க�� பார� பாட�கைள ம�க�ட� ெகா�� ெச�ல �க�� �ரம� ப�����றா�க�.
1924ஆ� வ�ட� பார� �� �ர�கைள ���� த�� ப�ைய ஹ�ஹர ச�மா�ட�
ஒ�பைட�தன�. ச�மா பல ஆ��க� இ��யா ப���ைக�� உைழ�தவ�. பார��� ஒ��த���
ெசா�த�கார� எ�� ரா. அ. ப�மநாப� ெசா��றா�.
பார� ���ப�தா� அவ�ைடய ��க�� உ�ைமைய நா�கா�ர� �பா���� பார�
�ர�ராலய���� ��� ச��தலா பார��� ��மண� கடைன அைட�தன� எ�� ரா. அ.
ப�மநாப� ெசா��றா�. பார� �ர�ராலய� ஹ�ஹர ச�மா ம��� பார�யா�� சேகாதர� �.
��வநாத� ஆ�ேயாரா� நட�த�ப�ட�. இவ�க�� ��தக� ப���� ப�கைள� ப��
அ���� ெத����றா� பர� �. ெந�ைலய�ப�. ப�க����� ப�க� �ைழ ம��த ப���களா�
வ�தன எ��றா�. 1941� ஹ�ஹர ச�மா �ல��ெகா�டா�.
1931� பார� பாட�கைள ஒ��ப�� ெச��� உ�ைமைய ஏ�எ� �.400 ெகா���
வா���ெகா�டா� எ��றா� ரா. அ. ப�மநாப�. அதாவ�, பாட�கைள ஏ�எ� நட�� வ�த
ஸர�வ� �ேடா�� ெவ���� வ�த ‘�ரா�கா��’ �கா��க��காக ஒ��ப�� ெச�� ����
உ�ைம. இ� வா�க�ப�ட� இ�த� கைதைய ம���தா� இ�ேபா� ெதாட��� ெசா���
ெகா�����றா�க�.
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ரா. அ. ப�மநாப� இ�ப�� ெசா��றா�. எ�ெரா� ��வநாத� ேவ� மா�� ெசா��றா�. இ�ேக
எ�ெரா� ��வநாதைன� ப�� ஒ� வா��ைத ெசா�ல ேவ���. இவ� த�ழக அரசா� பார�
��� ��வ�ப�ட �த� ஆ�� அ�த ��ைத� ெப�ற க�மாம� ம�வ�ண�� ��த
சேகாதர�. அைத�ட�� ���யமான� எ�னெவ�றா� பார�யா� ‘த��’ எ�� அ��ட�
அைழ�க�ப�ட பர� �. ெந�ைலய�ப�� �ட�. ெந�ைலய�ப� பார� வா��த கால��ேலேய
அவ�ைடய பாட�கைள ெவ���டவ�. ெச�ைன �ேரா�ேப�ைட�� ெந�ைலய�ப��,
��வநாத�� ஒ�றா� வ��தவ�க�. பர��ட���� ேநர�யாக� ெப�ற தகவ�க��
அ��பைட�� எ�ெரா� ��வநாத� ெசா�வ� இ�.
பார� �ர�ராலய� ஹ�ஹர ச�மா, ச��தலா பார��� கணவ� நடராஜ�, பார��� த��யான �.
��வநாத ஐய� ஆ�ய �வரா� ஆர���க� ப�ட�. ‘1941� ஹ�ஹர ச�மா �ல�� ெகா�டா�.
அத� �ற� பார� �ர�ராலய� ��வநாத ஐய�� ேநர� ேம�பா�ைவ�� நட�த� ப�ட�.
கால� ���காம� இ�த� தகவ� ெசா�ல�ப�����ற�. எ�����பைத ைவ��� பா��தா�
1941� ஹ�ஹர ச�மா �ல�ய �ற� நட�த �க��� ேபால இ� ேதா���ற�. 1944� பார�
பாட�க� த�யா� ைக����� ��க�பட ேவ��� எ�ற எ����� �ர� �த� �ைறயாக
ஒ��க� ெதாட�����த�. ஆகேவ, எ�ெரா� ��வநாத� ெசா�வத�ப� 1941��� 1944���
இைட�ப�ட கால��� ��வநாத ஐய� ஒ� கா�ய�ைத� ெச�தா�. ஏ��வா� ெச�தா� எ�பத��
எ��� �ள�க� �ைட�க��ைல. ெந�ைலய�ப�� வா��ைதகைள ைவ��� பா���� ேபா�
��வநாத� �யாபார ேநா���ளவராக� ெத��றா�. ம�ற பல பார� எ��தாள�க��
பா�ைவ�� ேவ� மா�� ெத��றா�. அைத ஆரா�வ� இ�ேபாைதய ேநா�கம��.
��வாநாத ஐய� ஒ� மா�வா� க�ெப���, பார� பாட�கைள �ைர�பட�க���
நாடக�க��� பா�வத�கான உ�ைமைய ஒ� மா�வா�� க�ெப��� �����டா�.
அவ�ட���� ஏ�எ� அ�க� பண� ெகா��� வா���ெகா�டா�. ஒ��த��� பா����
ேபா� இ� பரவா��ைல எ�� �ட� ேதா���ற�. த�ழைன மா�வா� ெகா�ைளய��க
�ட��ைல எ�ெற�லா� ஆரா���யாள�க� �����ப��� ெகா��றா�க�.
ெகா�ைளய��ப� எ�றான �ற� த�ழென�ன மா�வா� எ�ன?
1922� ெவ�வ�த �ேதச �த�க� �த�பாக���� ெச�ல�மா ஒ� ���ைர எ������றா�.
அ�� அவ� ������ப� “பார�யா�� ��க� ��ைம�� அ���� ெவ���� ெபா��ைப
எ� �வ� இ����வைர நா� வ���, ��பா� த��நா����� த�த� ெச������ ேபாக�
��மா������ேற�.” இ�ப� எ��யவைர, ெதாட��� அ�வா� ெச�ய ��யாதப��
��மண� கட� வ�� ��ற�. அவ� பார� �ர�ராலய�ைத ந�� ஒ�பைட�தா�. ஆனா�,
��வநாத ஐய� ெச�த� மட�தன��� உ�ச�.
ஏ�எ� அவ�க� பார� பாட�கைள� பய�ப����ெகா�ள க�டண� ���தா�. ஒ� பாட� 20
அ�க���� �ைற�� இ���மா�� �.5/- க�டண�. அத�� ேம�ப�டா� ஒ� அ���
நா�கணா. இ� ப���ைகக���. நாடக� ம��� �ைர�பட�க��� உபேயா��க அ�க�
க�டண�.
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எ�ெரா� ��வநாத� இ�த இட��� ெசா�����பைத அ�ப�ேய த��ேற�.
“பார� �ர�ராலய��� அ�த� ெச�ைகக�, பார� பாட� ப�� அ�ேபா� இ��த �ைலைமக�
த��நா��� ���யமான �ல ப���ைக ஆ��ய�க�, அர�ய� தைலவ�க� இவ�க���
ம��ேம ெத��தன. அவ�க� அ��ைலைமைய ��� ெசய�படாம� பார� பாட�கைள� த�க�
ப���ைகக�� அவ�ய� ஏ�ப�� ேபா� அ�ம� ெப�� அத���ய க�டண� ெச���ேய
ெவ���� வ�தா�க�. அ��ைலைய மா��� பார� பாட�க� நா���
ெபா��ைடைமயா�க�பட ேவ��� எ�ற க���க� ஒ� �லரா� எ�த�ப��� யாெதா�
பய����� ேபா�ன.”
யா�ைடய பாட��� யா� வ� வ���ப�? அதனா� யா� ந�ைம ெப�றா�க�? இ�த�
ேக��க� த�ழ�ஞ�க� ம���� எழாம��ைல. 1944ஆ� ஆ��, �த� த�� எ��தாள�
மாநா� ேகாைவ�� நட�த�. அெவரா ���ணசா� ெர��யா� த�யா� ைக����� பார�
பாட�க� ��க�படேவ��� எ�ற ��மான�ைத� ெகா��வ�தா�. அ�ைவ �.ேக. ச��க�,
எ��தாள� நாரண. �ைர�க�ண� (�வா) க����� தைலவ� ப. �வான�த� ஆ�ேயா� இ�த�
க��ைத வ�����ன�.
1947� பார� ம�ம�டப� �ற�� �ழா�� ேபா� �ல��� ெச�வ� மெபா� அவ�க�
ேப�ைக�� பார� பாட�க� ெபா��டைமயா�க� ப�டால�� அவ�ைற ம�க� �� அள��
பய�ப���� ெகா�ள ��யா� எ�� ேப�னா�. எ�ெரா� ��வநாத� ெசா��� ஒ� �ஷய�
�க�� உ����ற�.
“ம�ம�டப� �ற�� �ழா��காக� பார� �ற�� மல� ேபா�ட ப���ைகக� பார� பாட�கைள
உ�ைம ெப�றவ�� அ�ம�ேயா� ெவ���ட ைகயாலாக�தன� ெவ�ட
ெவ��சமா�க�ப�ட�.” உ�ைம ெப�றவ�� அ�ம� எ�றா� எ�ன எ�பைத �வ��க
ேவ��ய� இ�ைல. பார� பாட�கைள� �ர���க ேவ��மானா� ஏ�எ� அ�ம� இ�லாம�
�ர���க ��யா� எ�ற �ைல இ������ற�. பார� ம� ம�டப� �ற�� �ழா��காக
ெவ��ட�ப�ட �ற�� மல�� பார� பாட�கைள ெவ��ட ேவ��மானா�� அவ�ைடய
அ�ம� ேதைவ�ப�ட� எ�ப� கவ��க�பட ேவ��ய ஒ��. இத��� வ� வ�� இ��த�
எ�ற அ���ராய�� இ���ற�.
மன�ைத உ���� �ஷய� எ�னெவ�றா� இைத� ப�� யா�ேம எ�தாம���ப�தா�.
பார���� �ற� பார� க�ைதக� எ�� ஆ��த ரா.அ.ப�மநாப� �ட இைத�ப�� ஒ� வ� �ட,
ஏ� ஓ� எ��� �ட ��� �டாம� இ���றா�.
இ�த� ��� நட�� ���த�� இல��ய உலக� ெகா�ச� பரபர�பான�. எ��தாள� நாரண.
�ைர�க�ண� அவ�க� பார� ��தைல� கழக� எ�ெறா� அைம�ைப ஏ�ப���னா�. இ�த�
கழக��� �த� ��ட� 11.3.1948 அ�� ச. �. �. ேயா�யா� தைலைம�� நட�த�. ச�தா
ேதைவ��ைல. உ���னரா��க� எ�� அ��ைக ெவ���டா�க�. கழக��� தைலவராக
வ.ரா. ேத��ெத��க�ப�டா�. �ைண� தைலவ�களாக நாரண. �ைர�க�ண�, அ. ��வாச
ராகவ� (அ�ரா – நாண�) ஆ�ேயா��, ெசயலாள�களாக ��ேலாக �தாரா� அவ�க��
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வ���க�ண�� ேத��ெத��க�ப�டன�.
பார� வரலா��� ப��� ம��ம�ல; பார� பாட�க�� வரலா��� ப���� பல�தமான
�ைழக�� ஒ���ெகா�� �ர�ப�ட ெச��க�� இ����றன. ஏ�எ� அவ�க� இ��
ேநர�யாக� ச�ப�த� ப�டவ�. அவ�ைடய க��ைய அவ� எ��� ைவ�����றா�. அைத
அ��த வார� பா��கலா�.
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ப�� 3

ெம�ய�ப��� அவ�ைடய �ைர�பட��� ேச��பத�காக� பார� பாட� ேதைவ�ப�ட�.
ஆனா� அவ��� உ�ைம யா�ட� இ��த� எ�ப� அ�ேபா� அவ���� ெத�����க��ைல.
ெகா�ச� �ைன�பாக�தா� ேத�����றா�. ெச�ைன ர�த� பஜா�� �ரா�ம� அ�� ச��
எ�ற ெபய�� ேஜா��லா� ேம�தா எ�பவ� ஓ� ஒ��ப�� க�ெப� ைவ����தா�.
அவ�ட�தா� பார� �ர�ராலய� பார� பாட�க�� ஒ��ப�� உ�ைமைய �����த�.
அவ�க� அ��� �பா��� வா�����தா�க� எ�� ெசா��றா� ெம�ய�ப�.
பார� பாட�க�� உ�ைம எ�த வைரயைற�ட� ��க�ப�டன? எ�தைன �பா���? யாராவ�
ெத�வாக� ெசா��றா�களா பா��ேபா�. இ�த� ��ன �வர���� �ள�ப�. ���ர பார���
ரா. அ. ப. ெசா��றா�. “இ�த� சமய���, பார� பாட�கைள ஒ��ப�� ெச��� உ�ைம
ஸர�வ� �ேடா�� ெவ���� வ�த ‘�ரா�கா��’ �கா��க��காக ஏ. �. ெம�ய�ப
ெச��யாரா� 400 �பா��� வா�க� ப�ட�.” (���ர பார�, ப�க� 140)
ேமேல ெம�ய�ப� ெசா�னப� பா��தா� அவ��� ��ற �ரா�ம� அ�� ச��கார�கேள இைத
�ட இ��� �பா� அ�க� ெகா������றா�க�. இ�த �ஷய��� ெம�ய�ப� ெசா�வ�
ம���தா� உ�ைமயாக இ��க ����. ஏென�� அவ� இ�� ேநர�� ெதாட�� உ�ளவ�.
எ�ெரா� ��வநாத� ���றா�. “வ�ள� ெம�ய�ப� பார� பாட�க�� ஒ��ப��
உ�ைமகைள அரசா�க����� தானமாக வழ����வதாக� பார� ��தைல� க�க���
�லமாக அ���தா�. அவ�ைற அவ� ப�தா�ர� �பா� பண� ெகா��� வா�����தா�
எ�ப� ����ட�த�கதா��.” (பார��� ��தைல, ப�க� 85)
ெம�ய�ப� ெசா��றா�. “ம��� ப�தா�ர� �பாைய� க���ெகா�� நா� ெச�ேற�. அவ�
பார��� பாட�கைள அ��� �பா����தாேன வா������றா�. இர�டா�ர�,
�வா�ர����� �����டலா� எ��ற �ைன��� �யாபார� த��ர�கைள எ�லா� நா�
உபேயா���� பா��ேத�. அவ� எ� த��ர�க��ெக�லா� ேம�ப�டவராக இ��தா�.
உபேயாக� இ��தா�� ச�. இ�லா��டா�� ச�. நா� வா��ய �பாைய� ப���
ேக�கேவ��ய��ைல. ப�தா�ர� �பா� த�வதாக இ��தா� ெசா���க�, உ�க��� அ�த�
கா��ைர� உ�ைமைய மா��� த��ேற� எ�றா�.”
அவ��� மன� மா�வத��� அ�ேகேய அ��ெம�� எ�� உடேனேய பண�ைத� ெகா���
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உ�ைமைய� த� ேம� மா��� ெகா�டதாக� ெசா��றா� ெம�ய�ப�. அ� இ��க���. இ�த
உ�ைம எ�த அள��� ��வான� அ�ல� எ�த அள� வைர ம��� பய�ப�வதாக இ��த�?
‘ஒ��ப�� உ�ைமைய’ பார� �ர�லாய�தா� �ரா�ம� அ�� ஸ�ஸு�� ��றதாக�
ெசா�ல�ப��ற�. ெம�ய�ப� த�ழக அர��� எ��� த������ ப��ர�� அைதேயதா�
ெசா��ற�.
4 ஆக�� 1934� பார� �ர�ராலய� ேம�ப� ��வன�தா��� ��றா�க� எ�� ப��ர���
ெம�ய�ப� ���������றா�. எத�காக? பார��� பாட�க�, எ���க�, ெச���க�
ஆ�யவ�ைற �ராமேபா�, ஒ�பர�� ம��� இதர ஒ�பர��� சாதன�க� வா�லாக�
பய�ப���வத�� எ�� ெசா�ல�ப�����ற�. “the rights of reproduction by
gramaphone, broadcasting and other sound producing devices of the songs,
works and compositions of the late C. Subramanya Bharathi” எ�ப� அர���
ெம�ய�ப� எ��� ெகா��த ப��ர��� காண�ப�� வாசக�. அேத உ�ைமய�தா� ெம�ய�ப�
ேம�ப� �ரா�ம� அ�� ச�� ��வன������ ெபற ���� எ�ப� ெவ��பைட.
ஆனா�, ஒ��ப���காக எ�� �ரா�ம� அ�� ச�� வா��ய ேபா�� ச�, ��பா� ஏ�எ�
வா��யேபா�� ச�. ஒ� �ஷய� உைத��ற�. ெம�ய�ப�ைடய ப��ர��� காண�ப��
ெஷ��� 1 ம��� ெஷ��� 2� (அர��� அ��க�ப�ட) உ�ள ப��ய� ச�� �ேனாதமாக�
ப��ற�. ேத�ய �த�க�, �ேதா��ர� பாட�க�, �னாயக நா�ம� மாைல ேபா�ற
பாட�க�ட� ஞானரத�, பத�ச� ேயாக ���ர�, ேவத ��க�� க�ைத, பகவ� �ைத
ெமா�ெபய���, நவத��ர� கைதக� ேபா�ற உைரநைட ��க�� காண�ப���றன.
பாட�கைள ஒ��ப�� ெச�யலா�. அ�ல� ம�ற ‘ஒ� உ�ப��� சாதன�க�’ வா�லாக�
பய�ப��தலா�. இ�த உைரநைட� ப��கைள எ�ன ெச�யலா�? எ�த �த��� ஒ��ப����
உபேயா��கலா�? உபேயா��க ��யாத�லவா? அ�ப�யானா�, இைவ ஏ� இ�த� ப��ய��
இட� ெப������றன? பார��� ெப��பாலான எ���க� இ�த� ப��ய�க��
அட����றன. (��� ப��ய���� பட�ைத� காண��.) ஒ��ப�� உ�ைம எ��
ெசா�ல�ப�டா��, ம�ற எ���க��� அ� (ஒ��ப�� உ�ைம) ெபா��தா� எ�பதா� அைவ
யாரா�� பய�ப��த ��யாத �ைல����தன எ�ப� ெவ��பைட. அ�ல� அ�ப��
பய�ப��த, ச�ப�த� ப�டவ�க�� அ�ம� ேதைவ�ப�ட�. அ�ப� அ�ம� த�வத���
பண� ேதைவ�ப�ட� எ�� ஆரா���யாள�க� ெசா��றா�க�.
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�ல� – ஏ�எ� �யச�த�

இ�ேக நா� ஏ�எ� அவ�க� �� ம��� ��ற� சா�ட��ைல. எ�ன ேநா�க���காக
���ேறா� எ�ேற ெத�யாம� பார� �ர�ராலய�தா� ������றா�க�. ஏ� வா���ேறா�
எ�ேற ெத�யாம�, ‘ந�லா ேபா�யாறா� ைஹ’ எ�� ேஜா��லா� ேம�தா�� வா��
�ைல�� ேபா�����றா�. ெவ�� அ��� �பா���! ஆ� அக�ப�ட�� ப�தா�ர����
இவ� தைல�� க�� ��டன�.
ேஜா��லா� ேம�தா பார� �ர�ரலாய��ட���� ேம�ப� இர��� ெக�டா� உ�ைமைய
வா��ய� 4.8.1934 அ��. இ�த உ�ைம ஏ�எ����� ைக மா�ய� 10.9.1946 அ��. ேம�தா
�மா� 12 ஆ��க� ���� ைவ����தா�. ெம�ய�ப� ��றா��க� த��ட� ைவ����தா�.
���ர பார��� இ��ெமா� �வர� �ைட��ற�. “1949-� ஆ��� பார�
�ர�ராலய��ட���த ப����ைமைய �. ��வநாத�ட���� அரசா�க� �ைல��
வா��ய�. பார� பாட�க�� ஒ��ப�� உ�ைமைய ஏ. �. ெம�ய�ப� ெச��யா� இலவசமாக
வழ��னா�.” அதாவ� ப�மநாப� அவ�க�� ����ப�, ெம�ய�ப� �.400�� வா��ய
‘ஒ��ப�� உ�ைமைய.’ இ�த இட���, உ�ைமைய, ப����ைம, ஒ��ப�� உ�ைம எ��
இர�டாக� ����� கா���றா� ரா. அ. ப. எ�ெரா� ��வநாத� இைத�ப�� ெசா���ேபா�
“பார� பாட�க�� உ�ைமைய ைவ����த �. ��வநாத� அவ�ைற ெம�ய�பைர� ேபால
தானமாக வழ��ட��ைல. அரசா�க�தா�ட���� �����ட ெதாைகைய� ெப��� ெகா�ட
�றேக அவ�ைற அவ� அரசா�க�தா�ட� வழ��னா�,” எ�� ெசா��றா�.
பார� பாட�க�� ப����ைம ��வநாத�ட�; ஒ��ப�� உ�ைம ெம�ய�ப�ட� எ��
����� ெகா�����றா�கேளா எ�� பா��தா�, உைரநைட� ப���� ஒ��ப�� உ�ைம
எ�ப� ����ர, �ேனாத, �ப�த கார�யாக அ�லவா ேதா���ற�! பாட�கைள
வா��யவ�க�, அவ�ைற ஒ��ப�� உ�ைம��� பய�ப��தலா�. உைரநைடைய எ�ன
ெச�யலா�? ப����க ேவ��ம�லவா? ��தக� ெகா��வர ேவ��ம�லவா? அ�தாேன
உ�ைமயான ேநா�கமாக இ��க ����, அ� �யாபார ேநா�கமாகேவ இ��தா� �ட? அ�ப�
இ�லாத ப�ச��� அவ�ைற �ைல ெகா��� வா��வாேன�? ஒ��ப�� உ�ைமைய� த�ர
ம�ற உ�ைமகைள வா�க��ைல எ�� ம��க ��யா�. அ�ப� வா�க��ைல எ�றா� எ�ப�
அர��� உைரநைட ��கைள�� ேச��� இலவசமாக� த�த� ெச�ய ����? �. ��வநாத�
அவ�க� அரசா�க���� எ��� ெகா��த ப��ர�ைத� பா��தா� ஒ�ய இ�த �ஷய���
ெத�வாக எைத�� ெசா�ல ��யா�.
இ�ப� உ�ைமைய ஒ�� ெமா�தமாக வா�� ைவ��� ெகா��, ேநர�யாக அவ�ைற�
பய�ப��தாம�, அ��தவ�க� பய�ப��த, ‘பண� ெகா�’ எ�� ��ப���தா� யா� அவ�ைற�
ப����பா�க�? யா� அவ�ைற எ��தா�வா�க�? யா� அவ�ைற ேம�ேகா� கா��வா�க�?
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யாராவ� ப��க ���தா�தாேன ேம�ப�� கா�ய�கைள� ெச�ய ����? ப�ைன��
ஆ��க� பார� பாட�க�, எ���க� எ�லா� வனவாச���தன. பா�டவ�க����
ப����றா��. ராம���� ப�னா��. பார���� ப�ைன��.
பார� �ர�ராலய������ �ைல�� வா��ய ேஜா��லா� ேம�தா ��மா ேபா��
ைவ����தா�. ‘மா� ��னாம�� ம�த� ெதாடாம�� ைவ�ேகா�� ப��த நா�ேபா�’ எ��
க�ணதாச� பா�ய� ேபால, யா���� பய�படாம� �ட�த� பார� எ���. ெம�ய�ப�
அ�வா� ��� �ட��ைல. “நா� இ�வ� கைத�ேக நா� ெகா��த� �வா�ர�. அ��
வ��ற இர�� ��� பாட�க���� பய�ப���� ெகா�வத�காக� பார�யா� பாட�க��
கா�� ைர����� ப�தா�ர� ெகா��ேத�.”
கைத�ேக �வா�ர� ெகா��தாரா�. ஒ��ர�� பாட�க��காக, ஒ� ேவைள� சா�பா����
�� ஓ�டைலேய வா��ய� ேபால, ப�தா�ர� ெகா��� வா��னாரா�. ச��பா. ஒ��ர��
பாட�க� ேதைவ�ப�டன. வா����க�. அ�தைன� பாட�கைள�� வா����க�.
அவ������ லாபேம �ைட�க��ைலயா? லாப� �ைட�கா� எ�றா� ேதைவ��லாம�
அ�தைன� பாட�க�� உ�ைமைய�� வா�������களா? அ��� கைத�ேக �வா�ர�.
இர�� பாட�க���� ப�தா�ர� எ�ற �த���?
சா�ைவ� ேபால “பார�யா� பாட�கைள நா��டைமயா�க ேவ��ெம�ற �ய�� எ��த�
அ�ைவ �. ேக. ச��கமாக இ�����கலா�. ஓம��ராைர ��� ‘��க� ேக��க�.
ெகா�����வா�’ எ�� ெசா���� இ��கலா�” எ�� ஒ��ேம ெத�யாத� ேபா�
ெசா��றா�. ஒளைவ ச��க� சேகாத�க� ��ஹண� எ�ெறா� �ைர�பட�ைத எ��தா�க�.
அ�த� �ைர�படேம பார� எ��� ��தைல அைட�� ந� ைகக�� தாரளமாக நடமாட வ�
வ��த�. அைத அ��ததாக� பா��ேபா�.
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ப�� 4

பண� எ�ப��ப�ட ���ப�த�கைள ஏ�ப���� எ�பத��, பார� ��தைல� கழக��� �த�
��ட� ���த �ற� நட�த ச�பவ�க� எ����கா�டாக �ள���. வ. ரா. பா���ேச���
அர��தைர� ச���க� ேபானா�. பார��� அ�ைமயானா�. இவ� எ��ய மகாக� பார�யா�
எ�ற ��தகேம இவ�ைடய பார�� ப����� சா��. பார� பாட�க� ெப�மள� பரவ இவ��
ஒ� காரணமாக இ��தா�. பார� ��தைல� கழக� ��வ�ப�ட சமய��� வ. ரா. அவ�க��
ம��ழா நட�த�. அ�த �ழா��� ���த� ெச�வத��� க�� ��வ����தா�. க��ேயா
ஏ�எ� அவ�க�� பைகைமைய� ச�பா����ெகா�ள ���பாத – அ�ல� ��யாத –
�ைல�� இ��தா�. க���� �ைர�லக� ெதாட��க� உலக��த ரக�ய�. எனேவ, பார�
��தைல� கழக��� தைலவராக� ெபா��ேப��� ெகா�ளேவ�டா� எ�� வ. ரா.
அவ�க���� க�� ெசா�னா�. அ�ல� க�� �ல� வ.ரா���� ெசா�ல�ப�ட�. வ.ரா.
அவ�க�� �ைலைய� கழக�தா� உண��தன�. எனேவ தைலைம� ெபா��� நாரண.
�ைர�க�ண� அவ�க���� தர�ப�ட�. (‘பார��� ��தைல’ (ப�க� 71-72) எ�ெரா�
��வநாத�.)
பார�ைய ஒ� மகாக� எ�� ஏ���ெகா�ள� �ரம�ப�டவ� க��. காைர����� நட�த ஓ�
இல��ய� ��ட��� (1935) வ. ரா. அவ�க� அய� நா��� க�ஞ�களான ���, ெஷ��,
ேஷ���ய� ேபா�ேறா�� க�ைதகெள�லா� பார��� க�ைத�� ஒ�பாக மா�டா� எ��
ேப�னா�.
க�� இத�� ஒ� ப�� எ��னா�. த��த காரண�கைள� ெசா�லாம� ‘பார�ைய ஒ� ந�ல க�
எ�� ேவ��மானா� ெசா�லலா�. மகாக� எ�� ெசா�ல ��யா�. என��� கா��தா�
�����. அத�காக அதைன� க�ைகைய �ட� ெப�ய� எ�� ெசா�ல ���மா?’ எ��
�����டா�. ஆமா�, ந�ல பா�� எ�பைத� ேபால ந�ல க� எ�� �ல� பக� ேப�னா�க�.
மகாக�, ந�லக� �வாத� த��நா��� அம��கள�ப�ட�. இ�த� கைறைய�
க���ெகா�ள�தா� க�� பார� ம�ம�டப� க��னா� எ�� எ� ேபரா�ய� ��
ேவ�ேகாபால� (நாகந��) ெசா�ல� ேக�����ேற�.
எ� ஆ��ய� நாகந��, க��யா� ெப��� கவர�ப�டவ�, அவ�ைடய கதாபா��ர���
ெபயைரேய தன��� �ைன�ெபயராக� ����ெகா�டா�. பா���ப� எ�� த� மக����
��தைவ எ�� த� தம�ைக மக���� அ���த� எ�� த� ெபயர���� க����
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பா��ர�களாகேவ ெபய� ைவ�தவ�. க�� ஆரா����காக ��தா அவ�கைள ஒ�வ�
அ��யேபா� ‘ேபா� அவ�ட� ேக��க�. அவைர �ட�� யா���� க��ைய� ப���
ெத�யா�’ எ�� அவைர அ���ைவ�தா�. எனேவ எ� ஆ��ய� ெசா�ன� உ�ைமயாக�தா�
இ���� எ�� உ��யாக ந���ேற�. �. எ�. ெசா�க��க� அவ�க� �ட எ�ப� �.�., க��,
ர�கம� �ேக� ேபா�ேறா� ந�ல க� க������� மா�னா�க� எ�� எ�����பதாக
எ�ெரா� ��வநாத� ெசா��றா�.
எனேவ, க���� தைல��டா� தைலைம� ெபா��� இட� மா�ய�. நாரண. �ைர�க�ண�
தைலைம�� த��நாெட��� ஆதர� ேத�� ���� பயண� நட�த�. ெபா�ம�கைள��,
காமராச� ேபா�ற அர�ய� தைலவ�கைள�� ச����� ேப�ன�. �ைர��� ��ேன இ��த
�ர��ைன ெத���� வ�த�. அத� காரணமாக பார� பாட�கைள� த�யா� ைக�����
����க ேவ��� எ�ற எ��� வ��க ஆர���த�.
�.ேக.எ� சேகாதர�க� இ�த இய�க���� ஆதரவ��தன�. பார� பாட�க���� தைட இ��த
கால��ேலேய அவ� பாட�கைள� த�க�� நாடக�க�� பா� வ�தவ�க� அவ�க�. அ�ப�
நட�த�ப�ட நாடக�க�� ஒ�� ��ஹண�. இ�த நாடக�ைத 1948ஆ� ஆ�� �ைர�படமாக
எ��தா�க�. நாடக��� பய�ப���ய பார� பாட�கைள� �ைர�பட����
பய�ப������தா�க�. ெம�ய�ப���� பாட� வ�க��கான வ�ைய� ெச��த��ைல.
எ��தா� ெம�ய�ப�. பார� பாட�கைள� த� அ�ம���� பய�ப���ய� ��ற�. எனேவ,
உடன�யாக பட������ அ�த� பாட�கைள ��க ேவ��� எ�� அ��ைக ��டா�.
�.ேக.எ� சேகாதர�க� அத��, ‘பார��� பாட�க� த��நா��� ெபா��ெசா��. அவ�ைற�
பய�ப��த யா���� பண� தர� ேதைவ��ைல. பார� பாட�க���� த� ம�த� உ�ைம
பாரா��வைத ஒ���ெகா�ள ��யா�’ எ�� ப�ல��ைக த�தன�.
1948 ஏ�ர� மாத� �.ேக.எ� சேகாதர�க� ���த அ��ைகைய� �ேழ த��ேற�.
‘அ�ப�கேள, மகாக� பார�யா��� ம�டப� க�� ம�����க�. ஆ��ேதா�� பார�
��நாைள ெகா�டா� வ����க�. உ�க� எ�ண� ந��. ஆனா� ந� த��நா��ேலேய
அ�பாட�க���� தைட ஏ�ப���ள �ைலைய� கவ����களா? ஆ��ல ச��கா� ��� தைட
���தா�க�. இ�� த�ம�த� தைட�����றா�. பா��� �ற�தாேல இ�ைவய�ைத�
பா���ட ேவ��� பராச��ைய� பா�ய க�ஞ�� பர�த ேநா�க�ைத� ���ய �யாபார
ேநா�க�க� �ைத���றன. த��நா��� அமர க�ைய� �ல� இ���� ெப���� ���
ைவ�� �யாபார� நட�த �ய�� ேவ��ைகைய ��க� அ�ம��ப� ச�யா? பார�
பாட�கைள� பாடேவ��� எ�ப� எ�க� இதய������ எ�� உண���. இ�த உண������
தைடயா?’
அ�ர�யாக ஒ� கா�ய� ெச�தன� �.ேக.எ� சேகாதர�க�. ெம�ய�ப�� அ��ைகைய
அல��ய� ெச�� ��ஹண� பட�ைத, பார��� பாட�க�ட� ெவ���டன�. இதனா�
�ன��ற ெம�ய�ப�, �.ேக.எ� சேகாதர�க� ���, பட�ைத� தயா��த ேசல� ச��கா
���சா�� ��� �. �. ேகா.151ஆ� ���, ச�ட� 2, ப�� 39� ப�, ேகாைவ ��ம�ற���
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வழ��� ெதா��தா�. ��ஹண� பட�ைத� �ைர�டேவா ப��வாடா ெச�யேவா �டாெத��
அவ� ேகா����தா�.
பர� �. ெந�ைலய�ப�� சா��ய��, ����� அ��த ப����.
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ப�� 5

ெம�ய�ப�� ம��� ெசா�ல�ப����தவ�ைற� �ேழ த��ேற�.
பார� பாட�க�� ஏகேபாக கா�ைர� உ�ைம ெம�ய�ப�டேம இ���ற�. ��வா���,
ெச�ைன அரசா�க�தா�, ஏைனேயா�க� ம�தார�ட� அ�ம� ெப�ேற பார� பாட�கைள
பா�./ெவ��ப��� இ���றா�க�. அ�ப� இ����ேபா� ��ஹண� பட�ைத� பார�
பாட�க�ட� ெவ���வ� கா�ைர� உ�ைமைய ��வதா��. அ�த� �ைர�பட�ைத�
ெதாட��� கா��னா� ம�தார��� ந�ட� அ�கமா��.
எ�ப� இ���ற� கைத? ந�ட� எ�ப� அ�கமா��? அ� �ட�க���. ச�பா��த
ெதாைக�����, ெசா�லெவா�ணாத வ�ைம�� இ��த பார� ���ப�தா��� எ�ன
ெச�தா�? ராய�� எ�� ஒ�� உ�ட�லவா? எ��� �லமாக ராய�� ப�� ஒ���
இ�லா��டா�� தா��க� ெபா��� எ�ெறா�� இ���றதா இ�ைலயா?
இ��� ஒ��. ேமேல ெசா�����ப� எ�ெரா� ��வநாத� த�� தகவ�. இ�த ம���
ஒ��� ெகா�ள�ப�����ற �ஷய�ைத� கவ��க ேவ���. ‘ஏகேபாக கா�ைர�’. அதாவ�
ம�றவ�க� யா���� இ�லாத உ�ைம. இ�த� ேகாண������ பா���� ேபா�, பார�யா��
த�� �. ��வநாத ஐய���� ெகா��க�ப�ட ெதாைக ப����ைமைய வா��வத���தானா
எ�� ேயா��கேவ ேவ������ற�.
இ�த �ைல�� பர� �. ெந�ைலய�ப� சா��ய� ெசா�ல வ�தா�. பார� உ�ேரா���த ேபாேத
பார� பாட�கைள ெவ���டவ� ெந�ைலய�ப�. க�ண� பாட�கைள 1917� ெவ���டா�.
அவர� ���ைர�� ெசா�����ப�: “பார�யார� பாட�க�� ெப�ைமைய� ப�� யா�
����� ��வெத�றா� இ�த �க�ைர அள� கட�� ெப�தா����. ஒ� வா��ைத ம���
����ேற�. இ�த ஆ��ய� கால����� �� – எ�தைனேயா ��றா��க���� �� – இவ�
பாட�கைள� த��நா�� மாத�க�� ��ஷ�க�� ���த இ�ப��ட� ப���� க��பைட��
கா��ைய யா� இ�ெபா�ேத கா���ேற�.”
���க த�சனமான, ச��யமான வா��ைதக� எ�ப�� எ�ன ஐய�?
நா��� பாட�கைள இ� ப���க� ெவ���டா�. பார� அ�க உ�ைமெய����
பழ�யவ�க�� ஒ�வ� இவ�. ேலாேகாபகா� எ�ற ப���ைகைய நட�� வ�தா�. வ�ேத மாதர�
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��ைள எ�றைழ�க�ப�ட பர� �. ஷ��க ��தர� ��ைள�� இைளய சேகாதர�. பார�
��கைள ல�ச�கண��� அ�ச��� ெவ��டேவ���. அ�ேபா�தா� ம�வாக இர�டணா
�ைல�� ��க ����. அ�ேபா�தா� �ராம�க��� பார��� எ��� பர�� எ��
ெசா�வா� எ�பதாக ரா.அ.ப�மநாப� ெத����றா�. இ�ேக எ�ன ேநா�க� ெத��ற�?
�யாபார ேநா�கா? பார� பாட�க�� உ�ைமைய ைவ����த ெம�ய�ப� எ�தைன� ப���
ெவ���டா�? யாேரா எ��ய பா�ைட யாேரா பய�ப���வைத தன�� ஆதாயமாக�
பய�ப���யைத� த�ர எ�ன ெச�தா�?
பார�, ெந�ைலய�ப��� எ������� ஒ� க�த��� கைட�� ப�� இ�:
“��ைம� ெப� எ�ெறா� பா�� அ����ேற�. அைத� தவறாம� உடேன அ���� அத�
க��ைத �ள�� எ��க. எ�ேக��, எ�ப�ேய�� பண� க������ ஒ� ந�ப� ெபயரா�
என�� அ���க. த��, உன�ேகனடா இ� கடைம எ�� ேதா�ற��ைல? � வா�க.
உனத���ள பார�”
எ�தைன உ�ைமேயா� ேக��றா�! எ�ப��ப�ட ந�பாக இ�����க ����!
தன� சா��ய��� பார� த� ைக�பட எ��யைத எ��� ைவ�தா�. க�ண� பா�ைட
ெவ����ேபாேத பார� த� பாட�க�� உ�ைமைய ெந�ைலய�ப���� ெகா������றா�.
��ன� பல க�த�க��� இ� ப��� ���������றா�. பார��� ைக�பட எ��ய அ�த
எ����கைள ைவ�த�ட�, வழ�� உைட�� ேபான�. பார� பாட�க� இ�த அ�ப����தா�
ெசா�தேம த�ர அ�த அ�ப��� எ�த உ�ைம�� இ�ைல எ�� ����� ெசா�னா� ��ப� �.
ேகாம�.
இ�த� ���� நா��� ெப�ய பரபர�ைப உ�டா��ய�. க�ப� க���ெகா����த ப���ைகக�
க� ���தன. தைலய�க�க�, க��ைரக� எ�� பார� பாட�க�� ��தைலைய�
ப���ைகக� ப�க� ப�கமாக� ேப�ன.
1948 ெச�ட�ப�� பார� ம�ம�டப� �ற�க�ப�ட�. அ�� ெந�ைலய�ப� ெச�ைன
வாெனா��� உைரயா��னா�. அவ�ைடய உைர����� ஒ� ப��:
“பார��� பைழய ந�ப�க�� ஒ�வ� எ�ற �ைற�� �ல வா��ைதகைள� �ற
�����ேற�. பார� ந�ைம ���� ����ேபா�� கா���றா���� ேமலா���ட�.
ஆனா� இ�வள� காலமா��� ��தைல� க��� பாட�க� பல ப�த�க�� அைடப��
வ�����றன. பார� பாட�கைள�� எ����கைள�� ெபா��ைடைமயாக� ெச��,
அவ�ைற� பல�ைறக�� இல�ச� கண�காக ெவ���� நாெட��� பர�பேவ���. நா��
��க�� நா�� ம�க�� ��வா�� ெப�� �ைறக�� இ�ேவ �க� �ற�த �ைறயா��.”
இ�த வழ����� �ற� ச�டசைப�� இ�த� �ர��ைன �வா��க�ப�ட�. ஆ�. �. சா�நாத�
எ�பவ� ��வ�� இர�� ேக��கைள எ���னா�.
(1) பார�யா�� ��க� தம���தா� ெசா�தெம�� உ�ைம ெகா�டா�வ��; �ற� பா�வைத�
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த��ப��; பார��� �ல பாட�கைள� பா�யத�காக �.ேக.எ� சேகாதர�க� �� வழ���
ெதாடர�ப����ப�� அரசா�க�தா���� ெத��மா?
(2) எ�லா பார� ��க�� �ர�ர�, ப�� ஆ�ய உ�ைமகைள அரசா�க� வா����மா?
இ�த� ேக��க�தா� அரசா�க��� நடவ��ைக�� ஆர�பமாக அைம�த�.
பார� பாட�க� நா��டைமயா�க�ப�ட�� அத� �� நட�தைவ�� அ��த ப����.

29

6

ப�� 6

பார� ��தைல� கழக�தா� �த�வ� ஓம��� ெர��யாைர� ச���� பார� பாட�கைள
நா��டைமயா�க ேவ��� எ�ற ��ண�ப�ைத அ��தா�க�. அ�ப�� ெச�வத�� ��
பார��� வா��க�ட���� இத�கான ஒ��த� க�த�ைத� ெபறேவ��� எ�� ெசா�னா�
ஓம��ரா�. இ�த� ெச�� �. எ�. ெசா�க��க� அவ�க� �லமாக நாரண. �ைர�க�ணைன
அைட�த�. பார� ���ப�தாைர ந�க��த ேபரா��ய� அ. ��வாச ராகவ��� உடேன த��
ெகா��� வரவைழ�தா�க�. கைலஞ� �. ேக. ச��க�, வ���க�ண�, ���� வாெனா�
�ைலய�ைத� ேச��த �. கணப�, அ�ரா, நாரண. �ைர�க�ண� ஆ�ய ஐவ� அட��ய ��
ெச�ல�மாைவ� பா��பத�காக� ெச�ற�. ெச�ல�மா�ட� �ள��� ெசா�னா�க�.
என�� இ�த அ�ைமைய� ப�� எ���ேபாெத�லா� ந�� உண��� ேமெல��.
பார�யா�ைடய எ��� ேமைச�� �� தாைள�� ேபனாைவ�� ைவ�பா�களா�. ெவ��ைல
பா���, ெச�� �ைறய கா��� ைவ�பா�களா�. ���� ஒ��� இ�ைல ஏதாவ� எ��,
ப���ைக�� அ��� எ�பத�கான ���� அ�. அ�ப� இ�த அ�ைம எ�� எ�� எ��
��டா������தா� எ�தைன அ�ய எ����க� எ�த�படாமேலேய ேபா�������ேமா!
ம����ேயா� ச�ம��தா�க�. ஒ��த� க�த�ைத�� எ��� ெகா��தா�க�. அ�த� க�த�ைத
அ�ப�ேய �ேழ த��ேற�.
நா� 23.4.1948, இட� ��ெந�ேவ� ைகலாச�ர�.
ஓ�.
கன� �ரதம ம��� இராமசா� ெர��யா� அவ�க���� ச�� அ�� ��க. மகாக�
பார�யா�ைடய பாட�கைள�� இல��ய�கைள�� ெபா��ைடைமயா�க ேவ��� எ��
த��நா��� �ள��� நட�� வ�வதாக� ெத��ற�. இ� ச�ப�தமாக� �ரச�ட �கட�
ஆ��ய� நாரண. �ைர�க�ண� அவ�க��, ��தைன ஆ��ய� அ. ��வாச ராகவ� அவ�க��
எ�ைன� காண வ�தா�க�. பார�யா� இல��ய�க�� யா� யா��� உ�ைம இ����றனேவா
அவ�ைறெய�லா� ெச�ைன அரசா�கேம ெப��� த�� ம�க���� ெபா��ைடைமயாக
வழ�க உ�ேத�����பதாக��, இ�த� ப��� தா�க� �ர�ைத கா��வதாக�� எ��ட�
ெசா�னா�க�. த�க� ெப��த�ைமைய மனமார� பாரா���ேற�. இ�ேபா��ள
உ�ைமகைள��, இ� எழ���ய உ�ைமகைள�� �யாயமான �ைற�� அரசா�கேம ெப���
30

ெபா�ம�க��� வழ��வ� என��� �ரண ச�மத�. த�க� �ய�� ச�� அ�ளா� ெவ��
ெப�க. ஆனா� ஒ��. இைத� ெசா�ல� ���ற�. எ� கணவ�ைடய (பார�யா�ைடய)
இல��ய�க����ள ெச�வா��� காரணமாக, என�ேகா அவ�ைடய ���ப�தா��ேகா
�ேசடமான வச� ஏ�பட��ைல எ�ப� தா�க� அ��தேத. த�ம �யாயமான
�ைற��(check? ல உ�டா?) இ�த� ப�ைய �ைறேவ����க� எ�� ப��ரணமாக
ந���ேற�.
இ�ப���,
ெச�ல�மா பார�.
இ�த அ�ைம���தா� பார� ‘� இ�ப�� கவைல�ப�� ேநர��� த�ைழ� ப��தா� நா�
ச�ேதாஷ��ேவ�’ எ�� கா������ எ��னா�. எ�ப� எ������றா�க�! இவ�ைடய
இர�� க��ைரகைள பார� ப���ைக�� �ர�������றா�. அ�ைமயாக
எ������றா�க�.
இைத எ��� ேநர��� �ட எ� �� க��ற�. “இைத� ெசா�ல� ���ற�. எ� கணவ�ைடய
(பார�யா�ைடய) இல��ய�க����ள ெச�வா��� காரணமாக, என�ேகா அவ�ைடய
���ப�தா��ேகா �ேசடமான வச� ஏ�பட��ைல எ�ப� தா�க� அ��தேத. த�ம
�யாயமான �ைற�� இ�த� ப�ைய �ைறேவ����க� எ�� ப��ரணமாக ந���ேற�.”
எ�தைன நா��கான ேவ��ேகா�!
இ�ெனா� �ஷய�. நாரண. �ைர�க�ண� அவ�க� இ�த� ப�ைய ேம�ெகா��,
அ�ைமைய� ச���க� �ற�ப�� ேநர��� அவ�ைடய ஒேர மக� – நா�� வய� –
����யாவா� பா��க�ப��� �ட�தா�. கவைல��டமான �ழ���, தாமத� ெச�ய
���பாம� �ற�ப�டா�. அவ� ���ப வ�வத��� அ�த மக� காலமா���டா�.
இ�த ச�மத� க�த��ட� ஓம��ராைர� ச���தன�. ஒ� motorcycle messenger �ல�
ெம�ய�ப���� ெச�� அ��ப�ப�ட�. ெம�ய�ப� ெசா��றா� –
“��ன� ஒ�நா� – அ�ேபா� �தலைம�சராக இ��த ஒம��� ெர��யா� – இர� ஏ� ம���
‘ெவ� அ�ெஜ��’ எ�பதாக ேமா�டா� ைச��� ெமஸ�ச�ட� த�ைம அ�� இரேவ எ��
ம���� ச�����ப� ெச�� அ���னா�.
“உடேன வ��ேற�’ எ�� ெசா����� அ�� இர� எ�� ம��ேக ெச�� அவைர� �வ�
ஹ��� ச���ேத�. அ�ேபா� அவ� எ��ட� ெசா�னா�: ‘��க� பார� பாட�க��
உ�ைமைய வா�� ைவ����பதாக� ேக���ப�ேட�. பார�யா� ேபா�ற ேத�ய மகாக���
பாட�க� நா��� ெபா�� ெசா�தாக இ��க ேவ��� எ�� நா�க� �ைன��ேறா�,’ எ�றா�.”
இ�தைன� த�ழ�ஞ�க� ேச��� ‘பார� ��தைல� கழக�’ அைம��� ேபாரா�����றா�க�.
நாரண. �ைர�க�ண�, வ���க�ண�, அ�ரா, ப. �வான�த� ேபா�ற ெப�ய அ�ஞ�க��
தைலவ�க�� ஒ�� ேச��� �ர� ெகா������றா�க�. ப���ைகக�� ப�க� ப�கமாக
எ������றா�க�. ச�ட சைப�� ேக�� ேக�����றா�க�. அ�ேபாெத�லா� �ற�காத
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மன� கத�, அரசா�க� அைழ�த�ட� படாெர�� �ற��ெகா�ட�. “ஒ� �னா� �ட
ேயா��காம�, ‘பார�யா� பாட�க�� உ�ைமைய இ�த� கணேம அரசா�க���� �ரா��ப�
ப�� ���ேற�. என�� ஒ� �பா� �ட ேவ�டா�. எ�த�த� �ர� �ரேயாசன�� இ���
ெகா��க� தயா�” எ�� ெசா����ேட�” எ�� ெம�ய�ப� ெசா��றா�.
ஐயா, ேகாய�ப��� ��ம�ற�தா� உ�க��� பார� எ���க�� ேம� எ�த உ�ைம��
இ�ைல எ�� ெசா����டேத! ��க� கா�ெகா��� வா��������க� எ�ற ஒேர
காரண���காக அ�லவா அரசா�க� உ�கைள அைழ��� ேக�ட�! ஒ��ேம அ�யாத� ேபா�
ெசா����கேள, “பார�யா� பாட�கைள நா��டைமயா�க ேவ��ெம�ற �ய�� எ��த�
அ�ைவ �. ேக. ச��கமாக இ�����கலா�. ஓம��ராைர ���, ‘��க� ேக��க�.
ெகா��� ��வா�’ எ�� ெசா�����கலா�” இைத�தா� ஒ��� ெகா�ள ��ய��ைல.
��க� அரசா�க��ட� பண� வா�காம� அ�ப�ேய அ����க� எ�ப� உ�ைம. அத�காக
உ�கைள மனதார� பாரா���ேறா�. எ�த� பய�� இ�லாம� பா� மர��� ேபான ப�மாடா�
உ�க� ���� ெதா�வ��� �ட�த பார� எ���கைள ������க� எ�பத�காக உ�க���
எ�ெற��� ந��� கட� ப�����ேறா�. பண� வா��� ெகா�� த����தா�� இ�த�
பாரா�ைட உ�க��� அ�����ேபா�. அ�� எ�த மா�ற�� இ�ைல.
ஆனா�, நட�த �க���கைள மைற�������க� பா��க�, அத���தா� ��க� ெபா��ேப�க
ேவ���. ��க� ம��ம�ல. வ��� க��� ெகா�� ‘வ�ள� ெம�ய�பரா�தா� பார�
பாட�க� நம��� �ைட�தன’ எ�� �� பா�� ப���ைக� ��ட��தா�.
ெம�ய�ப�� ெச�வா�� எ�லா உ�ைமகைள�� அ����ற�. இ�த இட��� எ�ெரா�
��வநாதேன ����றா�. �. ��வநாத�, வ�ள� ெம�ய�பைர� ேபால தானமாக� தர��ைல.
உ�ய ெதாைகைய� ெப��� ெகா�ேட த�தா� எ�� எ���றா�. ரா. அ. ப�மநாப�
மைற�கமாக, த�யா� ைகக����� ����க அ�ஞ�க� �ைன�தைத� ப��� ெசா��றாேர
த�ர அ�த� த�யா� யா� எ�� ெசா�லாம� ந���றா�. ெம�ய�ப� ெகா��தைத� ப���
ெசா���ேபா� ம��� வ�ள� ெம�ய�ப� த�தா� எ�� ப��� பரவச��ட� ெசா��றா�.
���ர பார��� இர�டா� ப���� (1982) ரா.அ.ப�மநாப� ��வ�� ���ைப�
ேச������றா�. (ப�க� 194)
“பார� பாட�கைள� த��ப�டவ� உ�ைமயாக இ�� ம�க� உ�ைமயா�க ேவ��� எ�ற
ேநா�க��ட� பார� ��தைல இய�க� நட��யவ�களான �.ேக. ஷ��க�, நாரண.
�ைர�க�ண�, ��ேலாக �தாரா�, வ���க�ண�, அெவரா ���ணசா� ெர��யா�
�த�யவ�கள� பாரா�ட�த�க �ய�� �வர�க� எ�ெரா� ��வநாத� ���� �ற
��க��� காணலா�.”
த��ப�டவ� இ�னா� எ�� ெசா�ல��ைல. அ�ப�ேய எ�ெரா� ��வநாத� �ைல� ப��க
ேவ��� எ�� யாேர�� �ைன�தா�, அ���� ெபயைர� ெசா�ல��ைல. ெசா����
ஆ���. ெசா�லாம�� ��டா���. ேந�ைம!
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ெம�ய�ப� �ைல ெகா��� வா��யைதேயா அத��� க�ப� க�ட�ெசா�� அைனவைர��
க�டாய�ப���யைதேயா நா� ��றமாக� ெசா�லமா�ேட�. அவ�ட���� இைத�தா�
எ��பா��க ����. ஆனா� அத�காக வ�ள� ப�ட� ெகா���� ெகா�டா�வைததா�
ஒ���ெகா�ள ��ய��ைல. அத��� ேம� ஒ� ப� ேபாயா��� இ�ேபா�. அவ� அ�ப�
வா��, ப��ர�ப��� ைவ����ததா�தா� பார��� எ��� இ�� நம��� �ைட��றதா�.
இ�லா��டா� எ�ன �ைத�தா ேபா�����? கைறயா� அ���, கட� ெகா��
ேபா�������மா எ�ன? அ�ப�ேய ேபா���தா��, ெப. �ர�, ரா. அ. ப�மநாப�, ��.
��வநாத�, ெப. �. ம� ேபா�ற ெப�ம�க� ��� வா���� �ட ��� வ����பா�க�.
ராஅப ெபயைர� ேச������றாேய எ����க�, அ�ப��தாேன? அவைர �����டா� பார�
எ�ைன ம���கேவ மா�டா�. இ�ப� எ��யத�காக அவ�ைடய பார� ப�கைள மற���ட
���மா எ�ன? அவ�ைடய ��ரமான ேத�த� �ய��யால�லேவா எ�ைன� ேபா�ேறா�க�
பார��� காணாம� ேபா���த எ��ைதெய�லா� அ�ப���� ெகா�����ேறா�.
ெம�ய�ப�ட���� பார��� பாட�க� அரசா�க��� ைக�� வ�த�. ஆனா� �ைலைம��
எ�த மா�த�� ஏ�பட��ைல. இ�ேபா� அரசா�க� அ�த� ���ப�ைய� ெதாட��த�. பார�
��க� �மாராசா� ராசா அவ�க� �தலைம�சரானேபா� அர�� ப��பாக வ�தன. அ�த�
ப��ைப ஆதாரமாக� ெகா�� �ற ப��பாள�க� பார� ��க� ெவ��ட அர�� அ�ம�ைய�
ெபறேவ�����த�. �ைர�பட�க�� பாட, பாட� ஒ���� �.200 தரேவ�����த�.
இைச�த��க�� ப�ய, இைச�த��� �ைல�� 2.5% அரசா�க����� தரேவ�����த�.
பார� பாட�கைள ெவ��ட ஒ� வ��� நா�கணா; �ைற�தப�ச� ஐ�� �பா� எ�ற
வ������ ெதாட��த�.
���� த�ழ�ஞ�க� ேபாராட� ெதாட��ன�. அர� த� �ைலைய மா���ெகா�ளா ��டா�
ேபாராட ேவ��வ�� எ�ற���தா�க�. இத� �ைளவாக இ�த �ைல மா�ய�. 20.4.1955
அ�� �ற���க�ப�ட அரசாைணயா� பார� பாட�க� ெபா��டைமயா�க�ப�டன. அத�
�ற� இர�டா��க� க��ேத பார� உைரநைட ெபா��டைமயான�.
இ�த ��ட வரலா��� பார��� எ��� பர�வத�காக� த�ைம ��ைமயாக
ஈ�ப����ெகா�டவ�க� கண�க�றவ�. ெபய� ெத�யா� ெப�ேயா�க� ஏராள�. த� மகைன
கால� ப���� ெகா�� ெச�ற கண��� �ட அவன��� இ�லாம�, பார� எ��ைத ����க
ேவ��� எ�� உைழ�த நாரண. �ைர�க�ண� எ�ற எ��தாள�� ெபய� யா��காவ�
ெத��மா? �ேரா�ேப�ைட�� பர�. �. ெந�ைலய�ப�� ெபய�� ஓ� அர� உய��ைல� ப��
இ���ற�. ேவ��மானா� அ�ேக ேபா�, ‘பர� ெந�ைலய�ப� ப��’ எ�ேக இ���ற� எ��
ேக��� பா��க�. நா� ேக�����ேற�. ‘இவ� யா�டா ஊ���� ���’ எ�ப� ேபா�
பா��பா�க�. �ல ஆ��க��� ��னா� ‘பார� பாட�கைள ����பத�� நா��
ேபாரா�ேன�’ எ�� வ���க�ண� ஆன�த�கட�� ெசா�����தா�. எ�ன ேபாரா�ட�
எ�� யாராவ� ��� ��டா�தாேன!
இ�தைன� ேப�க�� உைழ��� �ைட�த ெசா�ைத, ெகா�ச கால� வா�� ைவ�����
�யாபார� ெச������ ��ன� அதனா� இ�ேம�� பய��ைல எ�ற �ைல�� த�தவ�
வ�ள� எ�� ேபா�ற�ப�வ� எ�ன �யாய�?
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நா� ��னேர ேக�ட ேக��கைள ���� உ�க� �� ைவ��ேற�.
1) ெம�ய�ப� பார� பாட�க�� �ைல ெகா��� வா��னா�. வா��யவ� ெபா��
ஈ��யத�லா� எ�ன ெச�தா�?
2) அ�வா� ஈ��ய ெபா�ைள பார� ���ப�தா�ட� ப����ெகா�டாரா?
3) பார� பாட�கைள� பர�ப எ�ன ெச�தா�? ஏேத�� ப��� ெவ���ட��டா?
4) பார� பாட�கைள� பா�ய ��ற���காக அ�ப�� ெச�தவ�கைள� த��த��, வழ���
ேபா�ட�� வ�ள�க� ெச��� ெசயலா?
5) ெச�வைத எ�லா� ெச����� இலவசமாக� ெகா��தா� எ�பைத ம��ேம ெசா���
ெகா����ப� எ�த ஊ� �யாய�?
6) இத�� �வரம��த ப���ைகக� �ைணேபாவ� எ�தைன அ��!
7) பார� வரலா�றா��ய�க� உ�ைமைய மைற���, ����� எ��வ� எ�தைன ெவ�க�ேக�!
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ�
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த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���

ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw
ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம���
�� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
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அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
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இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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