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கைலவாண� எ�.எ�.���ண�

கைலவாண� எ�.எ�.���ண� எ�ற�ட�, எ�னடா இ�! ஒ� �ைர�பட நைக��ைவ ந�கைர�
ப��யத�லவா இ�த� க��ைர எ�� இைளஞ� ச�தாய�ைத� சா��த யாராவ� �ல�
ேக���டலா�. ஆைகயா� எ��த எ���ேலேய, ஒ� �ஷய�ைத அைனவ���� ெத��
ப��த �����ேற�. கைலவாண� எ�.எ�.���ண�, சாதாரண ��மா ந�க� ம��� அ�ல!
அவ�ைடய ப��க� ெப�ைமக� அ�க�. அவைர�� க��டம�, ெச���, வ�ேவ� ேபால
ஒ� ���க ைவ��� ந�கராக எ���டா��க�. அவ�� ���க ைவ�தவ�தா�; அேதா�
ம�கைள� ����க ைவ�தவ�. ‘உ��ைக இழ�தவ� ைகேபால, ஆ�ேக இ��க� கைளய’
ஓேடா�� ெச�� உத� ���த வ�ள�. ��ப���� த� இய�பான நைக��ைவைய இழ�காத
மன உ�� பைட�தவ�. ��ைதய தைல�ைற� கைலஞ�தா� எ�றா�� இவைர� ப��
ஓரளவாவ� இ�ைறய இைளய தைல�ைற�ன� ெத��� ெகா�ள ேவ���. இ�� உலக� �க�
���� இ���ற�. அ��, தா� இ���� ஊ�தா� ஒ�வ��� எ�லா�. ெச�ைன��� ெச��
வரேவ��மானா� �ட அ� அ�� பல���� ைக��� கா�யமாக இ��த��ைல.
நாக�ேகா���� அ��� ஒ��னேச� எ�� ��ன���ய �ராம��� �ற��, இள� வய��
வ�ைம�� க�ட�ப��, நாடக� க�ெப��� ேச���, இய�ைகயாக இைறவ� அவ���
அ�����த அளவ�ற �றைம�னா� ����� வ��, வா��ைக� பாைத�� பல ேம�
ப�ள�கைள� தா��, இ�ப ��ப�கைள� தா�� ��ைம அைடயாமேல காலமா�� ேபான ஒ�
மா��க� அவ�. அவைர� ப�� �ல �வர�கைள இ�ேபா� பா��கலா�.
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�த� பாரா�� ெசா�னப� நாக�ேகா�� அ����ள ஒ��னேச� அவ�ைடய ஊ�. த�ைதயா�
�டைல���� ��ைள, தாயா� இச�� அ�மா�. இவ�க�ைடய ��த மக� தா� த�ழக���
�க�� உ���� இ��த எ�.எ�.ேக. எ�� எ�.எ�.���ண�. இவ� ப��த� எ�னேவா
நா�கா� வ���தா�. த��� மைலயாள�� இவ��� ந�� ெத���. த�ைத�� ெபய��� ஒ�
ேவைல இ��த�. தாயா� ஒ� ���ப� தைல�தா�. ேம� வ�மான���காக இவ� ஒ�
ேசா���கைட ைவ�� நட�� வ�தா�. �க ஏ�ைமயான ���ப�. ���ண� நாடக�
ெகா�டைக��� ெச�� அ�� ேசாடா, கல� ��க� ெதாட��னா�. அ�ேபாெத�லா� ��மா
ெகா�டைகக� �ைடயா�. எ�லா ஊ�க��� நாடக� ேபா� ஒ� ெகா�டைக இ����.
1924இ� ���ண�� த�ைத த� மகைன ஒ� நாடக� க�ெப��� ேச��பத�காக அைழ���
ெச�றா�. அ�த� கால��� பல ஊ�க�� பா�� நாடக� ���க� இ��தன. அவ���
ெப��பா�� ��வ�க�தா� ந��� வ�தன�. அவ�க���� பக�� ஒ� வா��யா� பாட�
எ��� கைத, வசன�க� எ�� ெசா��� ெகா��பா�க�. பாட� ெத��த ைபய�க��� �ரா��
அ�க�. அ�ப�ெயா� நாடக� க�ெப��� ���ண� ேச��தா�. அ�� ��னா�� �ரபல
நைக��ைவ ந�கராம இ��த �.எ�.�ைரரா� எ�பவ�� இ��தா�. இவ�க� இ�வ��
ெந���ய ந�ப�களாக இ��தன�.

�ரபல நாடக, ��மா ந�க��, ேத�யவா��மான �.ேக.ச��க� அவ�க� � பால
ஷ��கான�த சபா எ�ற ெபய�� ஒ� நாடக� ��ைவ நட�� வ�தா�. �.ேக.எ�. அ��
�ரத�� எ�� இவ�க� �ரபலமானா�க�. அவ�ைடய நாடக� ���� எ�.எ�.���ண�
ேச��தா�. அ�� எ�.எ�.ேக. சகலகலா வ�லவனாக �ள��னா�. எ�த ந�கராவ�
இ�ைலெய�றா�, அவ�ைடய பா��ர�ைத ஏ�� ந���� ஆ�ற� ெப����தா�.
பல ஊ�க��� நாடக�க� ந��� வ�த இவ��� �ைர�பட��� ந���� வா���� �ைட�த�.
அ�ப� இவ� ந��த �த� த���பட� ‘ச� �லாவ�’ எ�� பட�. எ�.�.ஆ�. அவ�க�� அ�த�
ப����தா� �த��தலாக ந���� �க�ெப��, ��மா� �ைற�� உ����� ெச�றா�.
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�ைர�பட�க�� ந��தா�� எ�.எ�.ேக. அவ�க��� நாடக�தா� ���ய�. இவ� ஒ� �ைற
�ேன நக��� பட�������� ெச�றேபா� உட�வ�த ஒ� ந�ைக�� ந�� �ைட�த�.
அவ�தா� �.ஏ.ம�ர�. இவ� ���� �ர�க�ைத� ேச��தவ�. �ேன�� இ��த நா�ேலேய
இ���வ�� ��மண� ெச�� ெகா�டன�. அத�� ��பாகேவ எ�.எ�.ேக. 1931இ�
நாக�ைம எ�� ெப�ைண� ��மண� ெச����தா�. �.ஏ.ம�ர� இர�டா� மைன�. அத���
ம�ர��� த�ைக ேவ�� எ�பவைர ��றா� மைன�யாக�� ��மண� ெச�� ெகா�டா�.

நாக�ைம�� ேகால�ப� எ�� மக�� �.ஏ.ம�ர���� ஒ� ெப� �ழ�ைத �ற��
இற����ட�. ேவ����� ஆ� �ழ�ைதக�, நா�� மக�க�, இர�� ெப�க�. ம�ர�ைத�
��மண� ெச�� ெகா�ட �ற� இ���வ�� ேச��� நைக��ைவ� கா��க�� ந��க�
ெதாட��ன�. இவ�க��� ந�ல �க� �ைட�� வ�த�. ஓடாத பட�க�� �ட ���ண� ம�ைர
ேஜா��� நைக��ைவ� கா��கைள ஓ�� ெவ�� ெப�ற பட�க�� உ��.
இவ�ைடய நைக��ைவ� ���� பல ந�க�க� ேச��� ெகா�டா�க�. ����ைட ராமசா�,
�.எ�.பா��ய�, (�லெத�வ�) ராஜேகாபா�, க�ஞ� ��� ஆ��க� ேபா�ேறா� இவ�ட�
இ��தவ�க�. இவ�ைடய �ைள�� உதயமா� �ைர�� உலாவ�� �ரபலமான �ல �க���க�
உ��. அைவ “��தனா� காலே�ப�”, “ஐ�ப� அ�ப�” நாடக� ேபா�றவ�ைற� ெசா�லலா�.
இவ�ைடய பாட�க�, நாடக�க� இவ��� �ர��கரமான �����த� க����க� இ����.
ஆைகயா� இவைர உ�ைம ெகா�டா� பல அர�ய� க��க�� �ய�றா��, இவ� �ரா�ட
இய�க��� பா� இ��பைத� ேபா�ற ஒ� �ைலைமைய உ�வா�� ���தா�க�. அ�ஞ�
அ�ணா அவ�க�ட� இவ��� இ��த ெந��க�� அ�த �ைலைமைய உ�� ெச�வதாக
இ��த�.

“ந�லத��”, “பண�”, “மணமக�” ேபா�ற இவ�ைடய பட�க� அ�ைறய நா�� �ர��கரமான
க����கைள ெவ��ப���ன. இ�த� ���ைல�� தா� ெச�ைன�� 1944இ� “இ��ேநச�”
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ப���ைக ஆ��ய� ல��கா�த� ெகாைலெச�ய�ப�ட வழ��� இவ�� அ�ைறய
காலக�ட��� �க�� உ���� இ��த எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத� ம��� ேகாைவ ���பட
�தலா�, இய��ன� �ரா�� நா�� ஆ�ேயா� ைகதா�ன�. ெச�ைன�� வழ�� நட��
���� எ�.எ�.ேக., பாகவத� இ�வ���� ஆ�� த�டைன ���க�ப�ட�. த�� நாேட
அ�த�. இவ�க� இ�வ�� ல�ட�� உ�ள ��� க������ ேம��ைற�� ெச�தன�.
���� 1946இ� இவ�க� இ�வ�� ��தைல ெச�ய�ப�டன�.

��தைல��� �� எ�.எ�.���ண� ேசா����ட��ைல. ��ய ந��க�, ஆதரவாள�க�,
�ைர�பட� �ைற�� ��ய ��தைன, ��ய வள��� இவ�ைறெய�லா� உ�வா��� ெகா��
எ�.எ�.ேக. த�ைன ��ய ���ைல�� ஏ�ப உ�வா��� ெகா�டா�. ச�க� பட�கைள எ���
ெவ���டா�. ந�றாக ச�பா��தா�, ந�றாக�� தான த�ம�கைள� ெச��, �ற��� உத�க�
ெச�� அவ�ைற ந�ல �ைற�� ெசல�ட�� ெச�தா�. த� ைக�� இ��பைத அ�ப�ேய
தான� ெச����� ந�ல ப�� அவ�ட� இ��த�. அவரா� பயனைட�தவ�க� ஏராள�.
அவ��� வ���� ஒ� க�� வ�� ெதா�ைல ெகா��த�. ெச�ைன ெபா� ம���வ மைன��
ேச��� ைவ��ய� ெச�� ெகா��� பல� இ�லாம� 1957 ஆக�� 30ஆ� நா�
எ�.எ�.���ண� இ���லக வா�ைவ ��� �க�ட�� எ��னா�. கால�க� மா�னா��,
�ைர�பட� �ைற�� மா�ற�க� �க��தா��, வா���� ெதா���� இவ� ஓ� உ�னதமான
ம�தனாக வா��த�னா� எ��� இவ� �க�ட�� ெப�� வா��� வ��றா�. வா�க கைலவாண�
எ�.எ�.ேக. �க�!
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����க ��பான�த வா�யா� �வா�க�

����க ��பான�த வா�யா� �வா�க�
����க ��பான�த வா�யா� �வா�க� எ�ற ெபயைர� ெசா�ன மா��ர��� ெத�னா��
ஆலய�க��� நட�த �ட���� �ழா�க��, அ�பைட �� ெகா�ட ஆ��கைன��, வ��
ெத�வாைன சேமத அ�த ���ரம�ய �வா�ைய��, அ�ண��நாத� பா�ய ����கைழ��,
இராமாயண�, க�த�ராண� ஆ�ய இல��ய� ெசா�ெபா��க�� ��சய� �ைன��� வ��.
இ�ைறய இைளஞ�க���� ெத�யா��டா�� இத�� ��ைதய தைல�ைற�ன� அவைர
மற���ட ��யாத அள��� அைனவ� ம�க��� ��ெகா�டவ�. யா� மா���� இ�லாம�
தன�ெக�� ஒ� ேப�� வழ�ைக� ைகயா��, ேப����ைடேய பாடைல�� ராக�ேதா� பா�
ம�க� மன� கவ��தவ�. அவ�ைடய இல��ய� ெசா�ெபா��க�, ெதாட� ெசா�ெபா��க�
நட��றெத�றா� அ�த ஊ� ���ழா� ேகால� ��வைத ம�க� பா������றா�க�.
அவ�ைடய ெதா��, அவ�ைடய ெசா�ெபா��க�, அவ� நட������ற ஆலய �ட����
ைவபவ�க� ஆ�யைவ மற�க� ��யைவகளா? இ�ேபா� அ�த மகா� ப��ய வரலா�ைற�
��� பா��கலாேம.
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����க ��பான�த வா�யா� �வா�க� எ�� இவ� அைழ�க�ப�டா�� ���கமால ‘வா�யா�
�வா�’ எ�றா� �� ��ைள��� ெத��மள��� அவ� �ரபலமானவ�. அ�ேபாைதய வட
ஆ�கா� மாவ�ட��� பாலா��� கைர�� அைம���ள கா�ேகயந��� எ�ப� இ�த மகா�
அவத��த ஊ�. கா�ேகய� எ�ப� ��க�ெப�மா�� ��நாம�. அவ� ெபய�ெகா�ட ஊ��
அ�த ��க���� ேசைவ ெச�வத�ெக�� ஒ� அ�யாைர� �ற�க ைவ�தா� ேபா��. இ���
ேவ������ �மா� ஐ�� ைம� �ர��� உ�ள ��ன��� ஊ�.
கா��, ேவ�� ஆ�ய ப��கைள அ�த நா�� ெதா�ைட ம�டல� என அைழ�பா�க�.
ெதா�ைடம�டல� சா�ேறா� உைட�� எ�ற பழெமா��� பழ�க��� இ��த�. அ� ேபாலேவ
பல சா�ேறா�கைள நா���� அ��த ெதா�ைட ம�டல��� வா�யா� �வா�க� அவத��தா�.
அவ� இ�த நா��� ஆ��க� தைழ�க அவத��த நா� 1906 ஆக�� 25. இைறவ����
ெதா�� ெச��� அ�யா� பர�பைர�� வ�த ம�ைலயதாச பாகவத� எ�பவ�� மகவாக�
�ற�தவ� வா�யா� �வா�க�.
அ�த� கால��� இைறவ�ைடய �க�பா�� �ராண இல��ய� ெசா�ெபா��கைள �க���
வ�தவ� ம�ைலயதாச பாகவத�. இவ� ெச�த ���ய�, இவ� உ�ச��த இைறவ��
நாம�க�னா� உ�டான ���ய� ஒ� உ�தம� ெச�வைன மகனாக� ெப�றா�. ��க��
ெப�ைம பா�� அ�ண���� ����க�� பா� இவ��� இ��த அசா��ய �லைம��,
ஆ�வ�� இவ� ����கைழ� பர��� ேநா��� ����க� சபா�கைள அைம�� அ�ெக�லா�
����க� பஜைனகைள��, ����க� ���ைரகைள�� �க��த ஏ�பா� ெச�� வ�தா�.
ச�த�க�யான ����கைழ� பா�ேவா� நா��, ேக�ேபா� மன�� இ�ைம��� ஆ��த
ப����� ஆ������. அ�த அ�ய ப�ைய �க��ற�பாக இவ� ெச�� வ�த காரண�தாேலா
எ�னேவா, அவர� ப�ைய� ெதாட�வத�ெக�� ஒ� மா��க�ைத� ��ைளயாக�
ெப�ெற��தா�.
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வா�யாைர� ெப�ெற��த ம�வ�� பைட�த அ�ைமயா�� ெபய� கனகவ�� அ�ைமயா�.
‘ப��தா��ேக�ற ப��ரைத’யாக� பா�� �க�ெப�� �ள��ய� ��த� தாயாக �ள��னா�
இ�த அ�ைமயா�. ெதா�ைடம�டல �வன�யா� வ�ச��� வ�த இ�த த�ப�ய�� ப�ேனா�
�ழ�ைதக�� வா�யா� �வா�க� நா�காவ� ��ைளயாக அவத��தவ�. ெப�ேயா�க�ைடய
அ���ரக� இ�த� ���ப���� இ��த காரண�தா� இ�ப�ெயா� ெத��க மகைன
ஈ�ெற���� பா��ய� இ�த� த�ப��ன���� �ைட�த�.

இ�த� கால� ேபால அ�� ப����ட� எ�� ஒ� அைம����� ம��� க��ைய அைட��
ைவ�க��ைல. ெப��பா�� ���ப ���ைல�ேலேய �ழ�ைதக� ந�ல க��ய�ைவ ெபற
�������ற�. அ�த வைக�� வா�யா� �வா�க� ப����ட� எ��� ெச��
ப��க��ைலயா���, இய�ைகயா� அைம�த அ�� �ைற�த அ���, ெப�ேயா�க��
சகவாச��, உபேதச�க�� அவைர ஒ� ேமைதயாக உ�வா�க உத�ன. இவ�ைடய த�ைதேய
இவ��� ஞான��வாக இ��த இவ���� ேதைவயான க��ைய, இல��ய�, இல�கண�,
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இைச, �ைண ஆ�யவ�ைற� க��� ெகா��தா�. த�ைதேய இவ��� ���த� ஆசானாக
�ள��னா�. இவர� ��� வய� �த� எ�த�� ப��க��, அ�ய �ராண, இல��ய கைதக�
�த�யவ�ைற� க�க�� ெதாட��னா�.

த�� இல��ய இல�கண �லைமைய �க இள� வய�� க��� �லைம ெப�றதனா�
ம�றவ�க��� ைகவராத பாட� இய��� ஆ�றைல, அ��� �க�� �ரமமான ெவ�பா பா��
ஆ�றைல இவ� ெப����தா�. ப�ெர�� வய� ஆவத��� இவ� ப��த அ�ய ெப�ய �ற�த
��கைள மன�பாடமாக� ெசா�ல��, ேபச�� ஆ�றைல வள���� ெகா�டா�. க�நாடக
மா�ல��� �ரைசவ�க� உ��. இவ�க� ‘��க�க��’ எ��� �றரா� அைழ�க�ப�வ�.
இவ�க� �வ��க�ைத� க���� அ��� பழ�க�ைடயவ�க�. ��ரா�ச�, �வ��க�
இைவகைள அ��த இவ�க� ேபால ��பான�த வா�யா� �வா�க�� க���� ��ரா�ச�,
�வ��க� அ�ய� ெதாட��னா�. ��வ�ணாமைல�� அ�ேபா���த பாணப��ர� மட���
இவ� சடா�ர ம��ர உபேதச�ைத� ெப�� �வ��க� அ�ய� ெதாட��னா�.

இவ��� அைம�த ��மா�க�� ெபய�கைள�� எ���ைகைய�� கவ��தா� இவ����
�ைட������ ேப� எ�தைகய� எ�பைத உணர ����. ����க� �வா�க�, பழ� ஈசான
�வா�சா�ய �வா�க� ேபா�ற ெப�ேயா�க�� ஆ� இவ��� இ��த�. �ைண இைசைய இவ�
ப�தற க����ததா�, இவ�ைடய இைச� ெசா�ெபா��க�� இவரா� எ�லா பாட�கைள��
ராக�ேதா� பாட���த�. க�த ச�� கவச� எ�� அ�ய ப�� ப�வைல� பா�ய பா�ப�
�வா�கைள இவ� த���தா�. அவ�ைடய அ���ரக�� இவ���� ���ய�. ம�ைர��
����க� �வா�க� எ�� �க�ெப����தவ�
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ம�ைர�� ����கைழ� பர��வத�காக ஒ� அைம�ைப ஏ�ப������தா�. வா�யா�
�வா�க� அ�� �லகால� ����க� ப��� ெப�றா�. அ�த அைம�ைப நட�� வ�த ����க�
�வா�க� எ�� �ர�ம� ேலாகநாத ஐய� எ�பவ� இவ��� ஆ� �� எ�லா கைலக��
இவ���� தாேன வ�� ேச�� என ஆ��வ��� அ���னா�. அ�த ��நாத�ட� ����க�
க�றதா��, அவ�ைடய ஆ� �ைட�ததா��, அவ���� தன� �� த��ைணயாக அவர�
���ப�ைத� பல ஆ��க� ஆத��� வ�தா� �வா�க�.

அ��தல��� எ�� அ�ைமயாைர இவ� த��ைடய 19ஆவ� வய�� ��மண� ெச��
ெகா�டா�. இவ�ைடய ெசா�த மாம� மக�தா� இ�த அ�ைமயா�. இ�த த�ப�ய�� ஆ��க�
பயண���� எ�த தைட�� வ���ட��டா� எ�பத�காகேவா எ�னேவா இவ�க����
��ைள� ேப� எ��� இ�ைல.
அ�பைட ��ெகா�ட ஆ��க���� ெதா�� ெச��� �த��� இவ� 1936இ� “����க�
அ��த�” எ�� மாத ச��ைகெயா�ைற� ெதாட�� �மா� 37 ஆ��க� ெதா����
நட��னா�. ����கைழ� பர��வ��, அ�ண��நாத�� க�த� அல�கார�, அைவ
ச�ப�த�ப�ட கைதக�, ��க� இவ�ைற இல��ய நய�ேதா� பர�� வ�த� இ�த� ப���ைக.
ம�ற பல ெப�ேயா�க�� கைதக�� க��ைரக�� இ�� இட�ெப����தன.
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இவ�ைடய வா��ைக� பயண� ��வ�� ����க�� ெப�ைமைய உல���� அ���க��,
அவன� ����கைழ ம�க�� மன�க�� ப��� ப� ெசா�ெபா��க� ஆ��வ�மாகேவ
க��த�. ����க� ம����� இதர த�� இல��ய�க��� ஆ��த ஞான��, ந�ல ஞாபக
ச���� இ��த ப�யா� இவரா� ேபச��யாத தைல��கேள இ�ைல எனலா�. ஆ��க�, ப��,
ந�வ� இவ���காக� பா�ப�டவ�க� இவைர� ேபா� ேவ� யா�� இ�����பா�களா எ��
ெத�ய��ைல. ந�ெலா��க�, ேநர� தவறாைம, கடைமகைள �ைற�ப� ெச�த� எ�பைவ
இவ�ட� இ��த ப��க�. �ன�� �நான� ெச�� இைறவ��� �ைறயாக� �ைஜகைள�
ெச�த��தா� உண� உ�ப� எ�ப� இவ�ைடய வழ�க�. இவ�ைடய வா�நா�� �நான�
ப�ணாத �ைன ெச�யாத நா� ஒ���ட இ��க ��யா� எ�� ெசா��மள��� அ�� �க��
கவன�ேதா� இ������றா�.
இ�த ஆ��க� ெதா�ட���� ��மா���� எ�ன ச�ப�த�? ஏேதா இ������ற� ேபா��.
����க�� ��த� அ�ப� இ������ற�. �ர�� ��க ப�தனான �ைர�பட தயா��பாள�
சா�ேடா ��ன�பா ேதவ��� வா�யா� �வா�கைள �க�� ����� ேபா���ட�.
ஏேதாெவா� வைக�� இவ�ைடய ச�ப�த� இ�லாம� அவ� எ�த� கா�ய�ைத��
ெச�வ��ைல. அவ�ைடய அ��னா� இவ�� அவ�ைடய �ல பட�க��
ேதா���ப�யா���. இவ�ைடய கதா காலே�ப�� �ல பட�க�� இட�ெப�றன. அத��
��ேப�ட �ைர�பட உற� இவ��� இ������ற�. எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத� ந����
�க�ெப�ற “�வக�” பட����� �ைர�கைத எ��யவ� வா�யா� �வா�க�.

எ� கட� ப�ெச�� �ட�பேத எ�� தா�மானவ� வா�ைக வா��ைக�� கைட�����
வா��தவ� வா�யா� �வா�க�. ���� ம�தரா�� �ற�த அைனவ�� ம�றவ�கைள�
த�கைள� ேபாலேவ எ�ண� ெதாட����டா�, அ�� ெச��த� ெதாட����டா� ேபா� ஏ�,
�ச� ஏ� எ�ப� இவர� ��தா�த�. ஆதலா� அ�� ெச��� உலக��ேர எ�ப� இவர�
அைற�வ�. �ைறவா�� வா��த ����க ��பான�தவா�யா� �வா�க� 1993ஆ� ஆ�� 17

நவ�ப� மாத� 7ஆ� ேத� இ��லக வா�ைவ ���� ����க� ��வ�ைய அைட�தா�.

தன� வா�நா�� இவ� ஆ����ள ப� எ��லட�காத�. ��������� க�� ெச���
மா��க��� ���பரா���ைற எ��ட��� �ர�ம�சா� ராமசா� எ�பவ� ெதாட��ய
இராம���ண ��� எ�� அைம���� இவ� பல ஆ��க� ந�ெகாைட வ�� ெச��
ெகா��� வ�����றா�. அனாைத� �ழ�ைதக��� அைட�கல� அ���வ�� இ�த அைம��
இ�� தைல ����� ��பத��� காரண� வா�யா� �வா�க�தா�. ஏைழ எ�ய ���ப��
மாணவ�க�� க��� ெசல��காக இவ� அ�� அ��� ெகா������றா�.
இவ� �ற�த கா�ேகயந���� இவ� பல க�� �தாபன�கைள� ெதாட�� இ�� இவ�ைடய
ெபயரா� ேம� �ைல� ப��க� ெப�க���� ஆ�க���� ������பைத� காணலா�.
��ன��� ���யாக இவ�ட� ��ையயாக வ�� ஒ���ெகா�ட ம�ைகய��கர� எ�� ெப�
இ�� வா�யா� �வா�க�� ெபயைர �ைலநா��� ெகா�� �க��ற�த ஆ��க�
ெசா�ெபா�வாளராக� �க��� வ��றா�. ����க�, க�பராமாயண�, ��� பாரத�, க�த
�ராண� ேபா�ற அைன�� �ராண இ�காச இல��ய�கைள�� வா�யா� எ�ப� த��
தைட��� எ�த� ����� ைவ��� ெகா�ளாம� பாட�கைள� ெகா��
ெசா�ெபா�வா��வாேரா அ�ப�ேய அவர� மாண��� ெச�� வ�வ� �ைக�க ைவ��ற�.
��பான�த வா�யா� �வா�க� ���ப� ெச�ய உத� ���த ேகா��க�� எ���ைக
எ��லட�கா�. வய�� ��க� ேகா��, ேமாக�� அ�ண�� அற�சாைல, வட��, கா��
ஏகார�பரநாத� ஆலய ���� �வ�, சமய�ர� ஆலய�, வ��மைல சரவண� ெபா�ைக
ராஜேகா�ர� ேபா�ற பல ஆலய�க� இவரா� பய�ெப������றன. இவ�ைடய �ைனவாக
இவ� �ற�த ஊரான கா�ேகயந���� இவ� �ற�த �� �ைன� இ�லமாக �ள���ற�.
இவர� ெதா���காக ஏராளமான ���க� இவ��� வழ�க�ப������றன. அவ�ற�
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இவ���� �க� இ���றேதா இ�ைலேயா, இவரா� அ�த ���க���� �க� ஏ�ப�����ற�.

த�� உ�ளள��, த�ழ� உ�ளள�� ஆ��க��, ப���� இ�த ம��� உ�ள வைர���
இவர� �க�� �ைல������. வா�க ����க ��பான�த வா�யா� �வா�க�� �க�!
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எ�.�.வச�தேகா�ல�

எ�.�.வச�தேகா�ல�
�மா� அ�ப� ஆ��க��� ��� த�� நா��� ஒ� இ�ய �ர���� ெசா�த�கார பாட�
ஒ�வ� இ��தா�. அவ�தா� எ�.�.வச�தேகா�ல� எ�ற �க�ெப�ற பாட�. நாக�ப��ன�
ச��ரேசகர வச�தேகா�ல� எ�ப� இவர� ���ெபய�. இ��ைச பா� �க� ெப�ற காரண�தா�
அவ��� இ�த� ெபயைர இ�டா�கேளா எ�னேவா ெத�ய��ைல �ற�தேபா� இவ��� இ�ட
ெபய� காமா�. �ற�த ஊ� இ�ேபாைதய ேகரள மா�ல��� ெகா�� சம�தான�����ப�ட
இ��சால��டா எ�� ஊ�. அவ� இ�த ���� வா��த ஆ��க� �க� �ைற�. இள� வய��,
தன� 32ஆ� வய�� இ��லக வா��ைகைய �����ட இ�த� பாட� �� வா��ைகைய
வா�����தா� �க�� உ���ேக ெச����பா� எ�ப�� ஐய��ைல.
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இவ� �ற�த� 1919ஆ� ஆ���. காலமான� 1951 நவ�ப� 8ஆ� ேத�. க�நாடக ச��த���
ெப�� �க� ெப�ற� ம��ம�ல, �ைர�பட�க��� அ�த நா�� பா� ந���� �க� ெப�றா�.
க�நாடக ச��த��� பாட�கைள� பா� ம�க�� மன�கைள� கவ��தவ�. அ�ைறய
காலக�ட��� த�ழக��� �க�� �க�ெப�� �ள��ய ��தான�த பார�யா�� பாட�கைள��
இவ� பா� �ரபல� ப�������றா�.
ேகரள��� �ற�த இவ� த��நா��� த�ைச மாவ�ட�����த நாைக�ப��ன�����
��ெபய��தா�. இவ�க� ���ப� நாைக வ�த �ற� காமா�ைய ச��த� க���ெகா�ள
ேகாபால ஐய� எ�பவ�ட� அ��� ைவ�தன�. இ�த ேகாபால ஐய� ஹ�கைத ��வா�க����
ப�க வா��ய� வா��� வ�தவ�. 1936இ�, இவர� 17ஆவ� வய�� இவ� ���ப�
ெச�ைன��� ��ெபய��த�. அத��� இவ� க�நாடக ச��த��� ந�ல ேத��� ெப����ததா�,
ெச�ைன ெச�ற�ட� பல இட�க�� க�ேச� ெச�ய அைழ�க�ப�டா�. இவ�ைடய இ�ய
�ர��, அழ�ய ேதா�ற��, இவ� பா�� க�ேச�க��� ம�க� ெவ�ள� ேபா� வர�
ெதாட��ன�. இவ� க�ேச� எ�� நட�தா�� ெச�ைன�� பல இைச ர�க�க� அ�� �ட�
ெதாட��ன�. ெச�ைன����த �ரபலமான சபா�க�ெல�லா� இவர� இைச� க�ேச�க�
ஏ�பா� ெச�ய�ப�டன. 1938இ� ெச�ைன ���� அகாத��� ஆ�� �ழா�� இவ�
வா��பா���காக �த� ப��ைன� ெப�றா�. அ�த �ழா���� தைலைம தா��யவ� அ�ய���
இராமா�ஜ ஐய�கா�.
வச�தேகா�ல����� ேத��� இ�ய �ர�. ந�ல ���ேயா� ��ய பா�� �றைம.
பா����ள நவரச�க�� �ர�� வ��ப� பா�� �ற�. ச�யான உ�ச���. எ�த �தா����
�ரம��� பா�� அசாதாரண �ர� வள�, இைவ அைன��� வச�தேகா�ல�ைத �க��
உ����� ெகா�� ெச�ல� ெதாட��ய�.
ெபா�வாக ெத��� ெமா����, ச����த ெமா���� அைம�த பாட�கைளேய �ரபலமான
��வா�க� பா�வ�த �ைல�� வச�தேகா�ல� த��� அைம�த பல அ�ைமயான
���தைனகைள� பா�� �ரபல� ப��த� ெதாட��னா�. இவ�ைடய க�ேச� எ�றா� அ�க
அள�லான த��� பாட�கைள� ேக�க ���� எ�ேற பல ர�க�க� வ�� ��வா�க�. ெச�ைன
த��ைச� ச�க� நட��� இைச �ழா�� இவ���� தவறாம� வா��� ெகா��� வ�தா�க�.
த��ைச இய�க� உ�ச க�ட��� இ��த அ�த நா�க�� த��� சா���ய�கைள அ�க� பா��
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இவ��� அ�க வரேவ�� இ��த�� �ய�� ஒ����ைல. த�ழக��� ம�ற ப��க���
த��ைச�� ���ய��வ� ெகா��� கைலஞ�கைள அைழ��� பல சபா�க�� இவ� ெச��
பா�����றா�.
��ைவயா���� ேவ� இட�க��� நைடெப�ற ச��� � �யாகராஜ �வா�க�� ஆராதைன
�ழா இைச �க���க��� இவ� ெதாட��� பல ஆ��க� கல�� ெகா�����றா�.
��ைவயா���� �டாம� ெதாட��� 1942 �த� 1951 வைர வ�� ப�� ெப�����றா�.
அவ�ைடய கால��� ச��த உல�� ெகா�க��� பற�த ஒ� �ல ��வா�க��
வச�தேகா�ல�� ஒ�வ�. இவ�ைடய இ�ய �ரலா� ஈ��க�ப�� இைச�த�� க�ெப�க�
இவர� பாட�கைள� ெகா�ட இைச�த��கைள அ�க அள�� ��பைன ெச�தா�க�. க�நாடக
ச��த� ம��ம�லாம�, த��பாட�க� ெகா�ட இைச�த���க�� ெவ�யா�ன. இவ�ைடய
இ��ைச�காக இவ��� “ம�ர�தவா�” எ�� ���ைன வழ�� ெகளர��தா�க�. இ�த
��ைத இவ��� வழ��யவ� �க�ெப�ற க�நாடக ச��த ��வா� ைடக� வரதா�சா�யா�
ஆவா�.
இவ� பா� ெவ�யான பாட�க� அேனக�. இ����ட அ�த� பாட� ெபயைர� ெசா�னா�
ேக�க� ����� இைச� ��ய�க� ஏராள�. அவ� பா� �க� ெப�ற �ல பாட�க�:–
“ஏ� ப�� ெகா��ைரயா?”,
“த�ைத தா� இ��தா� உம���த தா�ெவ�லா� வ�ேமா ஐயா?”,
“���ைர�� வ�� ெந��� இட� ெகா�ட உ�தம� யாேரா�?”,
“மகால�� ஜக�மாதா”,
“ஆன�த நடன� ஆ�னா�”,
“ஆைச ெகா�ேட� வ�ேட”,
“������ ெச�த�ழா�”,
“அ�த நா� இ� வ�ேமா?”,
“வ�வாேனா வன���ேல?”,
“ஆ� ரா�ேட”,
“சரஸதள நயனா”,
“இ�த வர� த�வா�”,
“� தயராதா”,

22

இ�ப�� பல பாட�க� �ரபலமானைவ. ��மா பாட�கைள�� இவ� ��� ைவ�க��ைல.
��மா�� இவ� பா� ெவ�யானைவ அ�தைன�� �க�ெப�� ��டன. அ�த� பாட�கைள
அ�த� கால��� �����காதவ�கேள இ��க��யா�. த��நா�� ��மா� �ைற��
இவ�� இவர� பாட�க�� �க� ெப�� �ள��ய�. இவர� �க� ெப�ற ��மா பாட�க�
�ல:“எ�ேபா வ�வாேரா, எ�த� க� �ர”,
“இ�ப� இ�ப� ஜகெம���”,
மகாக� பார��� “ெபா�� �ல��த� யா� ெச�த தவ�தா�”,
“�ழேலாைச ேக��த�மா”,
“கைலவா� அ�� ��வா�”,
“ஆன�த� அள��லா �க ஆன�த�”,
“இ�ெவ�ன ேவதைன?”,
“க�ரவ� உதய� க�� கமல�க� �க� மல��”,
“க�ணா வா ம�வ�ணா வா”,
“என� மன� ��� �ைளயா�ேத”,
“என� உ�� நாத� இ�தய� ெநா�� எ�ைன� ���தா�”,
“��தரான�த ைவ��த ���தா”,
“�� ேம� தவ ஞா�ேய உய� �க� ேம�� ெப�ேயா� த�பா�”,
“ெபா�தவ�� மாய��� வா��”,
“ெபா�ைம� கடலா�ய �மாேத�”
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இ�ப� பல பாட�கைள� ெசா�லலா�.
இைச உலக� ம��ம�லாம� �ைர�பட�க��� இவ� ந��தா� எ�பைத� க�ேடாம�லவா.
1940இ� “ச��ர��த சாண��யா” எ�� பட��� இவ� இளவர� சாயா ேத�யாக ந��தா�.
ெதாட��� அேத ஆ��� “ேவ�கான�”, 1942இ� “க�காவதா�”, 1944இ� எ�.ேக.�யாகராஜ
பாகவத� ந��த “ஹ�தா�”, 1946இ� ெஹா�ன�ப பாகவத� ந��த “வா���”, “��டலேக�”
ஆ�ய பட�க�� ந��தா�. 1950இ� இவ�ைடய கைட� படமான “���ண �ஜய�”
ெவ�யா�ய�.
இவ� காலமா� இ�ேபா� அ�ப� ஆ��க��� ேம� ஆ���டப�யா� இவ�ைடய பாட�க�
அ�க� �ைட�ப��ைல. எ�ேகா ஒ� �ல பாட�க� �ைட�தா�� அவ�ைற� பா�கா��
ைவ��� ெகா�ள ேவ��ய� அவ�ய�. இவ�ைடய ெசா�த வா��ைக ம����கரமாக
அைம����க��ைல. இவைர மண�� ெகா�டவ� இவர� இைச வா��ைகைய அ�வளவாக
வரேவ�க��ைல. இ�த இைண ���த�. �ற� இவ� �ைர�பட� �ைறைய� ேச��த C.K.சதா�வ�
எ�பவைர மண�� ெகா�� வா��தா�. இவர� இள� வய��, த��நா�� இைச உல��
�ர���ட� இவ���� காசேநா� ப��� ெகா�ட�. 1951இ� இவர� ��ப��ெர�டாவ�
வய�� ெச�ைன ேகாபால�ர��� இ��த இவர� இ�ல��� இவ� காலமானா�. இ�த இள�
���� ேத� �ர� இைச�லக��� எ��� �ைற������. வா�க வச�த ேகா�ல� �க�!
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�.�.��ன�பா

�.�.��ன�பா
�.�.��ன�பா எ�� ந�கைர� ப�� இ�த தைல�ைற இைளஞ�க���� ெத�����க
�யாய��ைல. எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத� கால��� இவ�� பல பட�க�� கதாநாயகனாக
ந���� �க� ெப�றவ�. இ�த� கால கதாநாயகைன� ேபால இளைம, அழ� ேபா�றைவ அ�த�
கால ந�க�க���� ���பாக நாடக� �ைற����� வ�� பா�, ந���� �க�ெப�றவ�க�ட�
எ��பா��க ��யா�. அ�த வைக�� �.�.��ன�பா ஒ� �றைமயான ந�கராக� �க��தவ�.
இவ�ைடய ஊ� ���ேகா�ைட. த�ைத உலகநாத ��ைள தா� �னா��. இவ� 1916 ேம மாத�
5� ேத� �ற�தா�.அ�ேபாெத�லா� ��மா ஏ�? நாடக�க�தா�. இவர� த�ைத�� ஒ� நாடக
ந�க� அதனா� ��ன�பா இய�பாக ந�கனாக ஆ���டா�. ஐ�� வய�� ந��க� ெதாட��ய
��ன�பா, ந�றாக� பா�வா�. க�நாடக ச��த� இவ� அ�ைமயா� பாட� ேக�க ேவ���. “நாத
த� ம�ச�” எ��ற பாடைல இவ� அேத ராக��� “காத� க� ரசேம” எ�� பா�ய �ற�
ஒ��ன� பா���� ம�� வ�� ேச��த�.
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���ேகா�ைட�� ேகாபால���ண பாகவத� எ�பவ� நர��ம ெஜய�� ெகா�டா� வ�தா�.
அ�� பஜைனக� அ��க� நட���. ��ன�பா�� ���ேகா�ைட�� பஜைன� பாட�கைள�
பா� வ�����றா�. இள� வய�� நாடக���� வ����டதா� இவ� ப���� அ�க�
ப��க��ைல. இவ� நாடக� க�ெப��� ேச��தாேர த�ர இவ��� அ�� ஒ��� �ரமாதமான
���ய��வ� �ைட���ட��ைல. �னேலாச� ��வ பால சபா�� இவ� ேச��� ந��தா�.
அ�த க�ெப��� �.ேக.எ�. சேகாதார�க�� அ�ேபா� ந��� வ�தன�. அ�த� க�ெப���
���ய��வ� �ைட�காததா� ��ன�பா ���ேகா�ைட�� அ�ேபா� வ�த ம�ைர ஒ��ன�
பா�� க�ெப� எ�� நாடக� க�ெப��� ந��க� ேச��தா�. அ�ேபா� அவ���� �ைட��
வ�த ச�பள� மாத� 15 �பா�.
இவ��� ந�றாக� பாட வ��. ஒ� �ைற இவ� த�ைம�� அம��� ெகா�� பா�ய பா�ைட�
ேக�ட அவ�ைடய க�ெப� �தலா� பா�ய� யா� எ�� �சா��� இவ��� ���ய
ேவஷ�க� ெகா��� ச�பள�ைத�� ஐ�� மட�� உய���� ெகா��தா�. அவ� ேவைல ெச�த
க�ெப��� ��னா�� �க� ெப�ற எ�.�.ஆ�., எ�.�.ச�ரபா�, நைக��ைவ ந�க� கா�
எ�.ர��ன� ேபா�றவ�க�� ந��� வ�தன�. ��ன�பா ந��ப�ட� பாட�� ெச�ததா��,
இவ�ைடய பா���க� �க ந�றாக இ��ததா�� இவ��� நல �க� �ைட�த�. இவ�ைடய
க�ெப� ெச�ைன�� �கா��� பல மாத�க� நாடக�கைள நட��ய�. அ�ேபா� இவ���
ந�ல வரேவ�� �ைட�த�, இவர� பா���க���� ம�க� ந�ல ஆதர� ெகா��தன�.

நாடக� க�ெப��� ந�க�க��� ேவைல�ேகா அ�ல� வ�மான���ேகா எ�த உ�தரவாத��
�ைடயா�. �ைன�தா� ெவ�ேயற ேவ�������. அ�தெவா� �ைல வ���பாக ��ன�பா
க�ெப�ைய ��� ��� ெசா�த ஊரான ���ேகா�ைட�� வ�� ேச��தா�. அத� �ற�
�ெபஷ� நாடக� எ�� அ�வ�ேபா� யாராவ� வ�� அவ�க� நாடக�க�� ந��க� ேக���
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ெகா�டா�, அ�� ேபா� ந������ ச�பள� வா��� ெகா�� வ�வைத வழ�கமாக�
ெகா�டா�.
இ�த இைட�ப�ட கால��� இவ� க�நாடக ச��த�ைத �ைறயாக� க��� ெகா�டா�. இத�காக
ஏ�ற ஆ��ய�கைள �ய���� ெகா�டா�. க�நாடக ச��த� க�ப� �க�� �ரமமான கா�ய�.
இவ� ���த அ�கைறேயா� �ைறயாக� க��� ெகா�டா�. இவைர ந�க� எ�� ெசா�வைத�ட
ச��த ��வா� எ�� ெசா��மள��� ச��த��� ேத��� ெப�றா�. கைல வ�� ேச��த
அள��� இவ��� �� வ�� ேசர��ைல. வ�மான� இ�லாம� க�ட�பட� ெதாட��னா�.
ந��� ஒ� ப�க�, ச��த� ஒ� ப�க� இவ�ேறா� உட�ப��� �ைலய� ஒ��� ேச��� இவ�
�ல�ப�, க��� ச�ைட ேபா�றவ�ைற�� க�� �றைம ெப�றா�. அ�� இவ� �ற���
ப���யாக ��� க�� எ�பைத எ���� ���� கைல�� ேத��� �ள��னா�.

இ�ப� எ��� �ர�தர��லாத �ைல�� க�தசா� �த�யா� (ந�க� எ�.ேக.ராதா அவ�க��
த�ைதயா�) இ��த ஒ� க�ெப��� ேச��� ெகா�டா�. இ�த� �� ர��� ெச�ற�. ப�மா��
இ��த ர���� த�ழ�க� �ைறய இ��தன�. இவ�க�ைடய நாடக�க��� அ�� ந�ல
வரேவ�� �ைட�த�. இவ� அ�� ந��த கால��� இவேரா� எ�.ேக.ராதா, எ�.�.ஆ�.
ச�தானல���, �.எ�.�வபா��ய�, எ�.ஆ�.சா�நாத�, எ�.�.ச�கரபா� ஆ�ேயா�� ந����
ெகா����தன�. அ�� �மா� ஆ�மாத கால� இவ�க�ைடய நாடக�க� நட�தன. ெதாட���
இவ� இல�ைக ெச�� அ��� பல ஊ�க�� நாடக� நட������ ����னா�.
இவ� ந��த நாடக� ஒ�ைற� பா��த ஜு�ட� ��ச�சா� இவைர� த�க� பட��� ந��க ஒ�ப�த�
ெச�தன�. அ�த� பட� ச��ரகா�தா. அ�� இவ� ஓ� இளவரசனாக ந��� ந�ல ெபய�
வா��னா�. இ� ெவ�யான வ�ட� 1936. அ�த� பட��� இவ�ைடய ெபயைர ��ன�சா�
எ��தா� ேபா����தா�க�. அத� �ற�தா� அவ�ைடய ெபய� ��ன�பா எ�� மா�ய�.
ச��ரகா�தா பட�ைத� ெதாட��� இவ���� பட வா����க� வ�தன. ப�சா� ேகச�,
ராஜேமாக�, அனாைத� ெப�, யயா�, மா���� ஆ�ய பட�க�� ந��தா�. இைவெய�லா�
�க� �மாராக�தா� ஓ�ன. அத� �� பட வா����க� இ�லாம� வ������த ேநர��� ேசல�
மாட�� �ேய�ட�� அ�ப� �.ஆ�.��தர� இவைர� பா��தா�. அவ� தயா��க���த
உ�தம���ர� எ�� பட���� ��ன�பாைவ ஏ�பா� ெச�தா�. அ�த� பட� �க� ெப��
ெவ��ைய� ெகா��த�. ��ன�பா�� �க�� உ�ச����� ேபான�. அேத பட�ைத �ற�
�வா� கேணசைன� ெகா�� ந��க ைவ�� ெவ�யா� ெவ�� ெப�ற�� உ�க��ெக�லா�
�ைன���கலா�.
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��ன�பா ந��த உ�தம���ர� 1940இ� ெவ�வ�த�. அ�� ��ன�பா இர�ைட ேவட���
ந���� �� �ள��னா�. இ�த ெவ��� பட�ைத� ெதாட��� இவ� தயாள�, த�ம�ர�,
����ராஜ�, மேனா�ம� ஆ�ய பட�க�� ந��தா�. இவ��� மேனா�ம� ��தர� ��ைள
எ��ய கைத. இ�� ��ன�பா��� ந�ல ெபய� �ைட�த�. ம�க�� பாரா��த�கைள��
அ�க� ெப�றா�. ந� கால��� ர��, கம� எ�� இ��பைத� ேபால��, �ல ஆ��க���
��� எ�.�.ஆ�., �வா� எ�� இ��தைத� ேபால��, இவ� கால��� எ�.ேக.�யாகராஜ
பாகவத�, �.�.��ன�பா எ�� இ� ெப�ய ந�க�க� ேகாேலா�� வ�தா�க�. ��ைதய ந�க�க�
எ��� ���மாக ேமா�� ெகா�ட��ைல, ஆனா� இவ�� எ�.ேக.��� அ�ப� இ�லாம�
எ��கைள� ேபால இ��ததா� ர�க�க� ம���� அ��க� தகரா� ஏ�ப�� வ�த�.
���� ராஜ� பட��� ��ன�பா��� �ேரா�� ஏ.ச��தலா. இவ�க���� ஏ�ப�ட காத�
இவ�க� இ�வ�� கணவ� மைன� ஆ�ன�. இவ�க� ��மண� 5-7-1944 அ��
நைடெப�ற�. ��மா�கார�க� வழ�க�ப� ����� தனமாக இ�லாம� ஊர�ய �ரபலமாக
நட�த� இ�த� ��மண�.
ெதாட��� இவ� ஆ�யமாலா, க�ண� ேபா�ற பட�க��� ந���� �க� ெப�றா�. இ�த�
பட�க� �ல� இவ� த�� �ைர�லக ��ப� �டாராக� �க��தா�. க�ண�ைய� ெதாட���
�ேபர�ேசலா, ஹ��ச��ரா, ஜகதல��ரதாப�, மஹாமாயா ேபா�ற பட�க�� ந��தா�. இைவ
ந�றாக ஒ� வ�ைல� ெகா��தன.

இவ�ைடய பாட�க� இைச�த���களாக�� வ�தன. வாெனா���� ஒ� �ைற பா�னா�,
ஆனா� அதனா� வ�மான� இ�லாததா� �����டா�. ெதாட��� இவ� ப�கஜவ��,
�ள�ஜல�தா, �கடேயா�, ���ணப�� ஆ�ய பட�க�� ந��தா�. ம�ைகய��கர� எ�� ஒ�
பட�. அ�� இவ��� ��� ேவட�க�. அ�த� பட� �க� �ற�பான வரேவ�ைப� ெப�ற�.
அ�� வ�த பாட�க�� �� ஆ� ம�க� ம���� பாட�ெப�றன. வன��த� எ�ெறா� பட�,
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அத�க��� ர�ன�மா�, �த�ச� ஆ�ய பட�க�� ெவ�யா�ன. இ�� �த�ச� ��ன�பா இற�த
�ற� ெவ�யா�ய�.

ம�க�� அ�மான�ைத� ெப�� ம�க� கைலஞராக� �க��த �.�.��ன�பா 23-9-1951 அ��
தன� ��ப�ைத�தாவ� வய�� காலமானா�. இவ��� ஒ� மக� உ��. அவ� ெபய�
�.�.�.ராஜாபக��. அவ�� ஒேர ஒ� பட��� கதாநாயகனாக ந������றா�. ெதாட��� ஒ�
�ல பட�க� இவ���� �ைட�தா�� த�ைதைய� ேபால இவ� �ரகா��க ��ய��ைல.
த�ழக� த�த பல கைலஞ�க�� �.�.��ன�பா�� ஒ�வ�. வா�க அவர� �க�!
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ெஜ�� அ�ப� எ�.எ�.வாச�

ெஜ�� அ�ப� எ�.எ�.வாச�

�ழ��� இர�ைட� �ழ�ைதக� எ�� �ேர� மா�� அ�த� கால ம�த�க��� ந�ல அ��க�.
இ�� ம�க� மற����கலா�. ஆ�! ெச�ைன அ�ணாசாைல�� அ�ைறய ம��� ேரா��
இ�ேபா� ெஜ�� ேம�பால� எ�� அைழ�க�ப�� இட��� ��க�பா�க� ���ப���
அைம����த� இ�த ��மா ���ேயா. அத� அ�ப� எ�.எ�.வாச�. ��ரம�ய� ��வாச�
எ�பத� ���க� இ�. அ�ப� ஆ��க��� ��� �க �ரமா�டமான ‘ச��ரேலகா’,
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‘ஒளைவயா�’ ேபா�ற பட�கைள எ��� இ��யா�� ��� � ெட�� எ�� ெபய� வா��ய
இ�த �ைர�பட� தயா��பாள� ப��க� �றைம ��கவ�. இவ� எ��த எ�தெவா� பட��
ேசாைட ேபாக��ைல. ஒ�ெவா� பட�� ஒ�ெவா� �த��� �க� ெப�ற�. ெஜ��
���ேயா அ�வ�ேபா� பட� எ��க� ����ற க�ெப� ேபால அ�ல. அ� ஒ� �ர�தர
�தாபன�. இ�� ஊ�ய�க�, ெட���ய�க� ேபா�றவ�க� �ர�தரமாக� ப�யா��னா�க�.
கைத�� எ�� ஒ� இலாகா. அ�� ப����தவ�க�� உலக� �க� ெப�றன�. ெகா�தம�கல�
���, ேவ�ப��� ��� ேபா�றவ�கைள உல���� கா��ய �தாபன� ெஜ��. இத� �தலா�
எ�.எ�.வாச� �ைர�பட தயா��பாள�, ��மா ���ேயா அ�ப�, ப���ைக �தலா�, ��மா
இய��ன�, எ��தாள�, ெதா�ல�ப� ேபா�ற பல �ைலக�� �ரபலமானவ�. இவைர� ப��
ெத��� ெகா�ேவாேம!

எ�.எ�.வாச� 1903ஆ� வ�ஷ� மா�� 10இ� த�ைச மாவ�ட� ����ைற������
�ற�தவ�. த�ைச மாவ�ட� எ�ற�� அ��� ெந�வய�க� ���த ����ைற���� எ�ற��
இவ� ஏேதா ஒ� �ல��ர��� ���ப��� �ற�தவேரா எ�� �ைக�க ேவ�டா�.
�க�சாதாரண ந��தர �ராமண ���ப��� �ற�தவ�தா� இவ�. �க இள� வய�� த�ைத
காலமான �ற� இவ� தன� தா�ட� ெச�ைன��� ��ெபய��தா�. அ�� ப��ைப�� ெதாட���
ெகா�� ���ப வ�மான����� பா�ப��� ெகா����தா�. �ைட�த ெசா�ப வ�மான���
ப��க�� வா��ைக�� ��ேனற வ�வைககைள� க�ட�ய�� இவ� �ய�� வ�தா�. அ�ப�
�ய�ற �ைல�� �ள�பர� ெச�வ� அ�த �ள�பர�ைத ஒ� �ைறேயா��, �ற�
ெம���ப��� ெச�� வ�தா�. உைழ���, ��ய ��தைனக�� இவ��� வா��ைக�� பல
வ�கைள� கா��ய ேபா��, இவ� மன���� ���த மா���� அேத ேநர� வ�மான�
�ைட���ப�யாக�� ��ய ெதா��கைள� ெச�ய� ெதாட��னா�. மாத� ச�பள� வா���
ெகா�� யா�டமாவ� ஊ�ய� பா��க இவ� �த��ர மன� இட�ெகா��க��ைல. எனேவ இவ�
கவன� ��வ�� ஆதாய� த�� ��ய �ைற நா� அைல�� ெகா����த�.

அ�த ேநர��� ஒ� த��� ப���ைக நட�த ��யாம� ெநா���� ெகா����த�. அ� இவர�
கவன�ைத� கவ��த�. அ�த� ப���ைக�� ெபய� ‘ஆன�த �கட�’. அைத இவ� வா�� அத��
�� ர�த� பா���, ��ய வ�வ� ெகா��� ம�க� ����� வைக�� அத� உ�ளட�க�கைள�
தயா� ெச�� ெவ��ட� ெதாட��னா�. ��யனவ�ைற ����� ம�க� அ�க� இ��த
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ெச�ைன நகர��, த�� ச�தாய�� இவர� �ய���� ஊ�க� அ���� வைக�� இவர�
ெதா�� வளர� ெதாட��ய�. ‘ஆன�த �கட�’ எ�� ெபய� த�ழ� ���ப�க��
அைனவரா�� ேபச�ப�� ெபயராக��, அைனவ�� ப��க ேவ��ய தர��ள
ப���ைகயாக�� வாச� அவ�க�� �ய��யா� மா����த�. இ��� அ� ெவ�வ��
ெகா�����ற�, நட�� ெகா�����ற��, அ�ல அ�ல தன� 87 வய��� பற��
ெகா�����ற� எ�ப����� இத�� எ�ப��ப�ட அ��வார� ேபாட�ப����க
ேவ��ெம�பைத ����� ெகா�ளலா�.

‘ஆன�த �கட�’ ப���ைக�� �ற�� அ�� ெவ��ட�ப�� வ�த ���ெக���� ேபா��.
இ�த� ேபா���� கல�� ெகா�வத�ெக�ேற வாராவார� இ�த ப���ைக�� வர��காக�
கா��� ெகா������ ம�க�� எ���ைக அ�க�����த�. அ�ம��ம�லாம� ‘ஆன�த
�கட��’ ���ப� பா�கான, உண�� ��வமான கைதக� ெவ�யா� வ�தன. ேபாதா� �ைற��
அ�� க�� ஆ��யராக இ��� வரலா�� ந�ன�கைள எ�த�� ெதாட��னா�. பா���ப�
கன�, �யாக�� ேபா�ற ெதாட�க�� அ�� ெவ�யா� �க� ெப�றன. இ�ெனா� ��ைம,
இவ� ப���ைக�� கைத ெவ�யா�� ெகா����த அேத ேநர��� அ�த� கைத
�ைர�படமாக�� தயாரா�� ெகா����த�. அ�த� �ைர�பட �ைக�பட�க� ப���ைக��
கைதேயா� ெவ�யா��� வ�த ��ைம �த� �ைறயாக வாச� அ��க� ப���னா�. அ�த�
கைததா� �யாக��. இ�� பாபநாச� �வ� ���ய பா��ர� ஏ�� ந��� வ�தா�. அ�� ந��த
ெப��ழ�ைத ஒ��, ெபய� சேராஜா, �க� ���யாக ந��த�. அ�த� கால��� �ற�த பல ெப�
�ழ�ைதக��� சேராஜா எ�� ெபய� இ�ட வரலா�� அத� ெப�ைம�� வாச� அவ�கைள�
ேச��.

வாச� அவ�கேள ஒ� ந�ல எ��தாள�. இவ� எ��ய கைததா� ச��லாவ�. அ� 1936இ�
�ைர�படமாக� தயா��க� ப�ட�. பல ��கைதகைள�� வாச� எ��னா�. �ைர�பட� �ைற��
ஈ�ப�� இவ� பட ��ேயாக� ெச��� க�ெப�ைய�� ெதாட��னா�. அத� ெபய� ெம�ரா�
�ைனெட� ஆ����� கா��ெபாேரஷ� எ�ப�. எ�ன? ேக���ப�ட ெபயராக இ���றேத
எ�� �ைன����களா? ஆ�, த�� நா��� �க� ெப�ற பட ��ேயாக ��வன� அ�. இ�த கால
க�ட��� ெச�ைன�� ஒ� ��மா தயா��� ��வன��� � �ப�� ஏ�ப�ட�. அ��
ஏராளமான ெபா�� ேசத�. அ�த� கால��� கா��� எ�பெத�லா� ெத�யாத �ைல�� அத�
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��வா�க��� ெப��த ந�ட�. அ�ப� எ��� �ட�த இட�ைத, வாச� �ைல ேப�
வா���ெகா�� அ�� தன� ��மா க�ெப�ைய பட������காக� ெதாட��னா�. அ�தா�
�க�ெப�ற ெஜ�� ���ேயா.
இ�த ���ேயா ��வ�ப�ட �ற� ெதாட��த இவ� பல பட�கைள அ�� எ��தா�. த���
ம�க�மா சபத� எ�� ஒ� பட�. அ�� ைவஜய��மாலா�� தாயா� கதாநாய�, ர�ச� எ�பவ�
கதாநாயக�. 1943இ� ெவ�யான இ�த� பட� �க ந�றாக ஓ�ய�. அ��� 1945இ�
க�ண�மா எ� காத� எ�ெறா� பட�, 1947இ� �� மா�� எ�ெறா� நைக��ைவ� பட�,
1949இ� �க���க ந�க� எ�.ேக.ராதா இர�ைட ேவட��� ந��க �ட�� ேசா� எ�பவ�
உட� ந��க இ�த� பட� ெவ��கரமாக ஓ�ய�. இ�த� பட��� ஒ� எ�.ேக.ராதா ந�லவராக��
ம�ெறா� ராதா ��லனாக�� ந��க ேவ���. இ� ேவ� பா��ர�கைள�� �க� �றைமயாக
ராதா ந��தாரா அ�ல� வாச� ந��க ைவ�தாரா எ�� �ய��� வ�ண� அைம����த�
அ�த� பட�. இ�����ைர எ�ெறா� பட�. ெதா�லாள�க�� �ர��ைனைய ைவ��
எ��க�ப�ட பட�. இ��� ெவ��கரமாக ஓ�ய பட�. ெஜ�� பட� எ�றா� தரமான�,
ஹா��� பட���� �கரான� எ�ற எ�ண� ம�க� உ�ள�க�� ப��த�.

வாச� ஒ� ேத�யவா�. கா��ர� இய�க��� பா� ஈ�பா�� அ�கைற�� ெகா�டவ�.
இ�ைறய ேதனா�ேப�ைட கா��ர� ைமதான� வாச� அவ�களா� ெகா��க�ப�ட இட�
எ�ப� எ�தைன ேப���� ெத���. இ��யா �த��ர� அைட�த �ற� 1948இ� இவ�
இ��யா�� ��� � ெட�� எ�� ெபய� ெபற காரணமான “ச��ரேலகா”ைவ எ��தா�. ஒேர
ேநர��� த���� இ����� இவ� பட� எ��பைத வழ�கமாக� ெகா����தா�. த��
ம��ெம�றா� பா���� ம�க� ெதாைக �ைறவாக இ����. �ற ெமா�க��� எ�றா�,
அ��� இ����� எ��தா� பா�ைவயாள� எ���ைக �க அ�கமா�� எ�ப� அவர�
எ�ண�. அ�த ச��ரேலகா�� அத� ��ன� எ��த ஒளைவயா�� இ�� பா��தா� �ட
இ�ப��� ஒ� பட� எ��க ���மா எ�� ம�க� �ய�� ேபாவ�. ச��ரேலகா�� ர�ச�
��ல�. அவ��� எ��� ஒ� �ர� டா��. வ�ைசயாக பல �ர�க� ைவ�க�ப�� அ��
நடனமாத�க� ஆ�வ�. �.ஆ�.ராஜ�மா� ஒ� �ர� �� ஏ� ஆ�வா�. ர�ச� �க� �த��
ம����ேயா��, அ�த �ர� உ�ேள���� எ�� �ர�க� ெவ�வ�� க�ட��� அவ� �க���
ஏ�ப�� பய�, ேகாப� இவ�ைற அ��தமாக� கா��வா�. அ�த �ர� டா�� ேபால இ�� வைர
யா�� எ��த��ைல எ���றன�. அ�த நா�� அ�ப�ெயா� ெச����, �ைன�கேவ
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�ர��பாக இ���ற� அ�லவா?

ச��ரேலகா த�� இ�� ம��ம�ல ஆ��ல ச� ைட���ட� ெவ�நா�க��� �ைர�ட�ப��
ெவ��கரமாக ஓ�ய�. த�ழ�� ெப�ைம உலெக��� பரவ� காரணமாக இ��தவ�
எ�.எ�.வாச�. நைக��ைவ எ��தாள� ஆ�.ேக.நாராயண� எ��ய கைத 1952இ� ��ட�
ச�ப� எ�ற ெபய�� ெவ�யான�. ஒ� ��ப�� �ர�ைக ைவ�� எ��க�ப�ட இ�சா�ய�
எ�� இ��� பட� 1955இ� ெவ�வ�த�. 1958இ� ரா��ல� எ�ற பட� ெவ�யான�.
கா��ர� க���� �� இவ�����த ெதாட�� காரணமாக ஜவஹ�லா� ேந� ேபா�ேறா�ைடய
ந��� இவ���� �ைட�த�. த�� நா� கா��ர��� இவ��� ெந��கமானவ�க� பல�
இ��தன�. காமரா� அவ�க�ட� இவ��� ந�ல ந�� இ��த�. இவ� நாடா�ம�ற ரா�ய சபா
உ���னராக�� இ��� ப�யா������றா�. ம��ய அர�� ெகளரவ ��தான ப�ம �ஷ�
��� இவ��� 1969இ� அ��� ெகளர��க�ப�ட�.

ஆன�த �கட� ப���ைக எ���� �ைற��� ஏராளமான சாதைனகைள� பைட�த�.
ஆன�த�கட�� ேமா�ர� கைதகைள எ��ய�� தா� எ��தாள� ெஜயகா�த� �க��
�ரபலமானா�. ஆன�த�கட�� ெஜ�� கைத இலாகா�� ப�யா��ய ெகா�தம�கல� ���
கைலம� எ�ற ெபய�� எ�� ெவ�யான ெதாட�கைததா� ‘��லானா ேமாகனா�பா�’. அ�
�ைர�படமாக�� வ�� �க�� ெப�� ெவ�� ெப�ற�. இ� ���� ெவ�வ�த ெச��ெயா��
�வார�யமான�.
‘��லானா ேமாகனா�பாைள’ �ைர�படமாக எ��க ���� �ரபல ைடர�ட� ஏ.�.நாகராஜ�
ெஜ�� அ�ப� எ�.எ�.வாச�ட� ெச�� அ�ம� ேக�டா�. அத�� வாச� அவ�க� தாேன
அைத எ��க ����யதாக��, ��ன� �ல காரண�களா� எ��க ��ய��ைல எ���, அைத
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ஏ.�.நாகராஜ� எ��பத�� தன�� ��� ச�மத� எ��� ெத���தா�. உடேன ஏ.�.நாகராஜ�
ஒ� ெதாைகைய வாச� அவ�க�ட� ெகா��தா�. அவ�� அைத வா��� ெகா�� ேபா�
உ�ேள ைவ�தா�. ம�நா� ஏ.�.நாகராஜ�, வாச� அவ�க�ட� அ�ம� வா����ேடா�,
அ�ேபா� ெஜ�� கைத இலாகா எ�லா� �ட�ப����ட�. கைலம� எ��ற ெகா�தம�கல�
��� ����தா� இ��பா�. அவ�ட�� ஒ� வா��ைத ம�யாைத�காக� ெசா�� அ�ம� வா�க
ேவ��ெம�� அவ� ������ ெச�றா�. அவ�� ம����ேயா� அ�ம� வழ�� ஆ���
வழ��னா�. அ�ேபா� அவ�ட�� ஒ� ெதாைகைய� ெகா��க ஏ.�.நாகராஜ� �ய�றா�.
உடேன ��� அவ�க� அவ�கைள� ச�� இ��க� ெசா����� உ�ேள ெச�� ஒ� உைறைய�
ெகா�� வ�தா�. அ� எ�ன எ�� நாகராஜ� ேக�க, ��க� இ�� வ�வத�� ��னேமேய
�தலா� வாச� அவ�க� இ�த� ெதாைகைய ��க� ெகா��ததாக எ��ட� ெகா��த���
��டா� எ�றா�. ஏ.�.நாகராஜ��� வாசைன� ேபா��வதா, ெகா�தம�கல� ���ைவ�
பாரா��வதா எ�ேற ெத�ய��ைல.

ெகா�தம�கல� ��� ஆன�த�கட�� எ��ய ெந��கைதக�� ரா�பக�� ��கார�, ேமா�டா�
��தர� ��ைள ேபா�ற கைதக�� ெப�� �க� ெப�றன. ��ன� ெஜ�� ���ேயா
�ட�ப�ட�. ஆன�த�கடைன அவர� மக� பால� நட�த� ெதாட��னா�. ெப�� �க� ெப�ற
எ�.எ�.வாச� 1969இ� காலமானா�.
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�.ஆ�.��தர�

மாட�� �ேய�ட�� �.ஆ�.��தர�
ேசல� மாட�� �ேய�ட�� �தலா� �.ஆ�.��தர� எ�ற ெபயைர ��ைதய தைல�ைற�ன�
ந�� அ�����பா�க�. அ�� தயாரான �ல பட�க�� ெபய�கைள� ெசா�னா� இ�ைறய
இைளஞ�க�� ெத��� ெகா�வா�க�. ெத� இ��யா�� �த��தலாக உ�வா�க�ப�ட ெப�ய
�ைர�பட� �ட�ைத ���யவ�க�� �.ஆ�.��தர� ஒ�வ�. மாட�� �ேய�ட�� எ��
ெபய�� ேசல��� உ�வா�க�ப�ட� இ�. ெச�ைன ேபா�ற ெப�ய நகர�கைள ��� �த�
�தலாக ெவ� நகர� ஒ��� உ�வான� இ�. அ�த நா�க�� மாட�� �ேய�ட�� ���ேயா
�� ���� இய��� ெகா����த நா�க�� ஆ���� ��� பட�களாவ� இ�� உ�வா��
ெகா����தன. த��� ம��ம�ல ம�ற ெமா��பட�க�� இ�� உ�வா�ன. ெத���,
���, க�னட�, மைலயாள�, ��கள� ேபா�ற ெமா�க��. �த� �தலாக ெத� இ��யா��
வ�ண�பட�ைத� தயா��த ெப�ைம�� மாட�� �ேய�ட���� உ��. அ�த� பட�தா�
‘அ�பாபா�� 40 ��ட�க��”. இ�� எ�.�.ஆ�., �.பா�ம� ந��தன�.
�.ஆ�.��தர��� ���ெபய� ���ெச�ேகா� ராம��க� ��தர� எ�ப�. பா��பத��
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ஐேரா��ய� ேபால உைட அல�கார� எ�லா� இ��தா�� அச� ப�ைச� த�ழ� இவ�. இவ�
�ற�த� 1907இ�. ெப�ய ெச�வ�த� ���� ��ைள. ���ப�தா��� �யாபார��� ந�ல
வ�மான� �ைட�� வ�த�. இவ� இ��லா�� ெச�� ெட��ைட� ெபா��ய� ப��� ப��தா�.
இ��யா ����ய�� தன� ���ப �யாபார��� ஈ�ப�டா�� �ைர�பட� �ைற இவர�
கவன�ைத ஈ��த�. இ�த� �ைற�� கால� ைவ�க ஒ� �ைணவ� ேவ�����த�.
எ�.எ�.ேவலா�த� ��ைள எ�பவ�ட� ���� ேச��� ஏ�ச� ��ச�� எ�� �ைர�பட�
க�ெப�ைய ேசல��� �வ��னா�.
அ�த� கால��� த��� பட�க� வட இ��ய நகர�க���� ெச��தா� பட�����
நட��வா�க�. ப�பா�, க�க�தா ஆ�ய நகர�க���� ேபா� பட� எ��பா�க�. இவ�க��
க�க�தா நகர� ெச�� இர�� பட�கைள எ��தா�க�. இ��ர�� பட�க�� ெகா��த
லாப��� ேசல��� ஒ� ெசா�தமான ���ேயாைவ ��மா��தா�க�. ��மா அ��கமா�ய
ெதாட�க கால� எ�பதா� அ� எ�ன கைத, எ�ன பட� எ�ெற�லா� பா��காம� ம�க�
அவ�ைற� பா��க� ���ததா� இவ�க��� லாப� ������த�. ேசல��� அவ�க� �வ��ய
���ேயாதா� மாட�� �ேய�ட�� ���ேயா.
�த� �தலாக இவ�க� ெசா�த ���ேயா�� எ��த த��� பட� 1937இ� ச� அக�யா
எ�ப�. அத�க��த ஆ�� �த� மைலயாள� பட� எ��தா�க�.
ேசல� மாட�� �ேய�ட�� ���ேயாைவ �.ஆ�.��தர� ஒ��� க���பா��ட� ஒ�
ெதா��சாைலைய� ேபால நட�தலானா�. ��மா��� உ�ய ஏேனா தாேனா ேவைலக�, கால
தாமத�, ச�த� இைவகெள�லா� காண��யாத இட� அ�. அ�� �மா� 250 ெதா�லாள�க�
ேவைல ெச�தா�க�. அவ�க�ைடய ���ேகா� ம�க� ����� பா��� ம���ப�யான
ெபா��ேபா��� பட�கைள� தரமாக� ெகா��க ேவ��ெம�ப�தா�. �ைர�பட� �லமாக�
�ர�சார� ெச�வ�, ச�க �����த� இ�ப��ப�ட எ�ண�க� அவ�க��� ஏ�ப�ட��ைல.
��மா எ�ப� ம�கைள ம����க வ�த ஒ� சாதன�, அ�� ெபா��ேபா���, ம������தா�
இ��க ேவ���, ேதைவ��லாத ம�ற �ர��ைனக� அத��� தைல�டாத வ�ண�
சாம���யமாக, ஜா��ரைதயாக �.ஆ�.��தர� அவ�ைற �ைறேவ�� வ�தா�.
இ�� ந��க வ�தவ�க�� ஒ� க�ெப� ப�யாள�கைள� ேபால ச�யான ேநர���� வ�வ�,
க���பா�ேடா� ப�யா��வ�, �� வ��, �வகார� இவ��� ஈ�படாம� தா��� த�
ேவைல உ�� எ�� இ��ப� எ�� இ��தா�க�. ந�க�, ந�ைகக� கா��ரா�� �ைற��
ேச���� ெகா�ள� ப�டா�க�. அ�� ேச��� அ��கமா�, �ரபலமானவ�க� ப��ய� ெப��.
அவ�க�� எ�.ஆ�.ராதா, எ�.�.ர�காரா�, அ�ச� ேத� இவ�கைள� �������
ெசா�லலா�.
இவ��� ஒ� அெம��க இய��ன� அைம�தா�. அவர� ெபய� எ��� ஆ�.ட�க�. ஆ��ல�
ேப�� ஒ� அெம��க� த��� பட� எ��க ைடர�� ெச�த� ஓ� அ�சயமாக� க�த�ப�ட�.
�.ஆ�.எ�. தயா����, எ��� ஆ�.ட�க� இய��ய பட� எ�றா� அத�� ஒ� ம�யாைத,
வரேவ�� இ��� வ�த�. இவ�க� இ�வ�� ேச��� எ�.�.ராம�ச��ர� அவ�கைள ைவ��
1950இ� ஒ� பட� எ��தா�க�. அ�தா� ‘ம����மா�’. இ�த� பட��� எ�.ஏ.நடராஜ� எ�� 37

��ல� கதாநாய�ைய அைழ��� ெகா�� ஒ� மைலேம� ஏ� அவைள� �ேழ த�ள ஏ�பா�
ெச�� ���� பா��� பா�� ெகா�� ேபாவா�. அ�த� பாட� இ�� வைர ��டாக இ���
வ��ற�. ���� ேலாகநாத� பா�ய “வாரா�, � வாரா�” எ�� அ�த� பாடைல ���பாதா�
யா�? அ�� எ�.�.ஆ�. அவ�க�� வாெள���� ேபா� ���� அழ� ம�களா� ர��க�ப�ட�.
அ�த� பட��� வசன�க� ��ைம, ேவக�, ������ ெகா�� �ற�பாக �ள��ய�.
மாட�� �ேய�ட�� பல ெவ��� பட�கைள எ��தா�க�. 1944இ� ப�மா ரா�, 1946இ�
�ேலா�சனா, 1948இ� ஆ��த� கன�, 1949இ� மாயாவ�, 1950இ� எ�.எ�.ந��யா� ந���
ெவ�யான ��ப��� கைத �க�பர சா�யா�, 1951இ� ச�வா�கா�, 1952� வைளயாப�,
1960இ� பா�தா� ��ட�, �த� வ�ண�பட� அ�பாபா�� 40 ��ட�க��. இவ� எ��த �ல
பட�க� �வர� வ�மா�: த�ச ய�ஞ�, க�ப�, தா�மானவ�, மா��கவாசக�, உ�தம���ர�,
ப�த ெகள�, தயாள�, மேனா�ம�, ெசளெசள, ப�மா ரா�, ஆ�ர� தைலவா��ய அ��வ
��தாம�, ஆ��த� கன�, �க�பர சா�யா�, ம����மா�, ெபா���, ச�வா�கா�, தா�
உ�ள�, �����பா�, இ�லறேஜா�, �க� எ�ேக?, கதாநாய�, மேக�வ�, அ�பாபா�� 40
��ட�க��, பாசவைல, ஆரவ��, ெப�ற மகைள ��ற அ�ைன, தைலெகா��தா� த��,
வ�ண���, ைக� க�ணா�ர�, ��த�, ெகா��� �ம�, அ�மா எ�ேக?, வ�லவ���
வ�லவ�, வ�லவ� ஒ�வ�, இ� வ�லவ�க�, எ��க� ஜா��ரைத, காத��தா� ேபா�மா,
நா�� ��லா�க�, �.ஐ.�.ச�க�, ஜ��� ��வநாத�, க��ேத� க�ணா�ர� இ�ப�� பல
பட�க� உ��.
இர�டா� உலக� ேபா� நட�த கால�ைத� ��த���� ப�மா ரா�, த��ல��ய��� �க�ெப�ற
வைளயாப�, இவ�ேறா� ��வ�க��கான கைத அ�பாபா இவ�ைற �க�� �வார�யமாக
ர����ப� பட� எ�����தா�க�. ஆ�.எ�.மேனாகைர ைவ�� ைக� க�ணா�ர� ேபா�ற
பட�கைள எ������றா�க�. ெஜ�ச�கைர ைவ�� பல 007 மா��யான பட�கைள��
எ������றா�. இவ�க� எ��த ெமா�த பட�க�� ப��ய� அ�த ���ேயா�� வா���
ெப�ய �ள�பர� பலைக�� எ�� ைவ����தா�க�. க�ஞ� க�ணதாச� ேபா�றவ�க�
ெதாட�க கால��� இ��தா� த�� பாட�க� எ��வ�தன�. 1963இ� �.ஆ�.��தர�
காலமானா�. இ�ேபா� ேசல��� மாட�� �ேய�ட�� இ��த இட� ஒ� ��மண ம�டபமாக
மா�����ற�. வரலா��� �ற�� ��க இ�த ���ேயா�னா� ேசல��� ெப�ைம நாெட���
பர����த�.
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பைழய நாடக ந�க� எ�.�.��ட�பாைவ� ேபால பாட���யவ��, நா�ப� ஐ�ப� க��
�ைர�பட� �ைற�� ந�கரா��, தயா��பாளராக�� �க��த �.ஆ�.மகா��க� ப�� ெத���
ெகா�ேவாமா? பாட�� ந��க�� ெத��த �ல�� �.ஆ�.மகா��க� ���யமானவ�. �க
அ�ைமயான �ர� வள�, ந�ல ��கா�ட� பாட���ய �றைம, அழ� இ�வள�� ஒ��ேக
அைம�த ந�க� �.ஆ�.மகா��க�. ஏ�எ� ��வன� எ��த ேவதாள உலக�, � வ�� �தலான
பட�க�� ெவ���� இவ�ைடய பாட�க�� ஒ� காரண� எ�றா� �ைக��ைல.மாைல��ட
ம�ைக, �வக�ைக� �ைம, ராஜராஜேசாழ� ேபா�ற பட�க��� இவ�ைடய இைச இ�� வைர
�வேனா� பாட�ப��� ெகா����பைத� ேக������க�. ெச�த�� ேத�ெமா�யா� ேபா�ற
இறவா �க�ைடய பாட�க� இவ�ைடயைவ.
ம�ைர மாவ�ட� ேசாழவ�தாைன� ேச��த மகா��க� இள� வய�ேலேய ந�����, பா����
ஆ�வ�ைடயவராக இ��தா�. அ�த� கால வழ�க�ப� ��வ�கைள ைவ�� நாடக� நட���
க�ெப�க���, த�யாக ந�க�க� ஒ�� ேச��� நட��� �ெபஷ� நாடக�க�
ேபா�றவ���� இவ� கல��ெகா�� ந��� வ�தா�. இவ�ைடய பா���காகேவ இவைர
நாடக�க�� பாட� ெசா��� ேக�ப�� ம�க��� அ�க ���ப�.
அ�ப� இவ� நாடக�க�� ந��த நா�க�ேலேய �ரபல பாடக� எ�.�.���ண� இவ�ைடய 39

ேதாழராக இ������றா�. ���ண��� த���ற�� ��க க�ைட� �ர�. அ�த� �ரேலா�
இவ� �ைர�பட�க�� பா�ய பாட�க� ���பாக நைக��ைவ ந�க�களான ேக.ஏ.த�கேவ�
ேபா�றவ�க���� பா�ய பாட�க� ந�ல வரேவ�ப� ெப�றன. அ�த� கால��� இ�ேபா�
ேபா�ற ஒ� அைம��க� �ைடயா� எ�பதா� பா�பவ�க� ��ட��� கைட���
உ�கா�����பவ���� �ட ேக���ப� உர�த �ர�� பாடேவ���. அதனா�தா� இ�த�
பாடக�க� உ�ச �தா��� �க �லபமாக� ேபா� பா�வைத நா� கவ��க ேவ���.
இ�ேபாெத�லா� ‘காேதா�தா� நா� பா�ேவ�’ எ�ப� ேபால ெம��ய �ர�� பா�னா��,
ஒ�வா�� அதைன �க ���யமாக ப�� ெச�� ���ற�. அ�ேபா� நாடக��� ந����
ந�க�க� ஒ� அைம��க� எ��� இ�லாம� ��ட��� ச�த�கைள�� ��, ���ழா எ�றா�
அ�� நட��� ேமள தாள ச�த�கைள�� தா�� பா�னா�தா� ம�க� கா�க���� ேபா��,
பாரா���க�� �ைட���. இ�ப�� பா�வதனா� இவ�க�ைடய உட� ச�� �ைறய��,
அதனா� ��ட�பா ேபா�ற ெப�ய நாடக ந�க�/பாடக�க� இளைம�� மா�� ேபாவ��
சகஜமாக இ��� வ�த�.
இள� வய�ேலேய �க அ�ைமயாக� பா�வ�த �.ஆ�.மகா��க� ��ட�பா ேபால பா��றா�
எ�� ெபய� வா����டா�. இ�த நா��� நாடக� கைல��� இைச��ைற��� ெப��த ந�ட�
��ட�பா�� இற��. அவ� தன� 28ஆ� வய�� காலமா���டா�. அவ�ைடய இட�ைத�
���� ெச�ய �.ஆ�.மகா��க� வ�� ��டா�.
இவ�ைடய 14ஆ� வய�� 1937இ� � ���ண� ப��ய ஓ� �ைர�பட��� “ந�த�மா�’ எ�ற
ெபய�� உ�வான பட��� ந���� வா��� �ைட�த�. இ�த� பட�ைத உ�வா��யவ�
காைர��� ஏ.�.ெம�ய�ப� ெச��யா� அவ�க�. அ�ேபா� அவ� காைர����� ��மா
���ேயா ைவ�� பட�கைள எ��� வ�தா�. �ம� பாகவத� � ���ண பரமா�மா�� இள�
வய� �ைலகைள எ���� ��� ஓ� அ��தமான ��. அ�� ���ண� �� ��ைள கால���
நட�தவ�ைற எ�தைன �ைற ேக�டா��, பா��தா�� அ��கா�. அ�ப� அ�த� கைத ��வய�
���ண� ப��ய� எ�பதா� ��வனான �.ஆ�.மகா��க�ைத அ�த� பட��� ந��க ைவ�தா�
ெச��யா� அவ�க�. ேம�� ��வ� �க��ற�பாக� பாட���யவ�. அ�த� பட� ஒ���
ெவ��� படமாக அைமய��ைல. இ��தா�� அ�� வ�த பாட�க� ம�க�� வரேவ�ைப�
ெப�றன.
அ��� ெச��யா� எ��த பட� � வ��. அ�த� பட��� மகா��க�தா� கதாநாயக�. �
வ�� நாடக�க�� �ள�பர� ெச���ேபா� ��க� தானாக��, �ழவனாக��,
ேவ��வனாக�� வ�� கா��க� இ��பதா� அ�த�த ந�க�� ெபய��� ��னா� இ�னா�
ேவல�, ேவட�, ���தனாக ந���� எ�� எ��வா�க�. ஏ.�.எ�. � வ�� பட���
�.ஆ�.மகா��க�, அ�ப� ேவல�, ேவட�, ���தனாக வ�� பா� ந��தா�. அ�த� பட���
கதாநாய� யா� ெத��மா? இ�ைறய �க�ெப�ற ந�ைக ல���� தாயா�.
அ�த� பட��� மகா��க���� ந�ல ெபய� வ�த�. அ� �த� அவ��� ஏ� �க�தா�. பல
பட�க� வ�தன. அவ��� ந��தா�. ெச�வ� ேச��த�. வழ�க� ேபால ெசா�த��� பட�
எ��தா�. ேமாகன��தர� எ�ற பட��� ந��த எ�.வரல���ட� இவ� பல பட�க�� ந��க� 40

ெதாட��னா�. . அ�� ஓரள��� இவ��� ந�ட� ஏ�ப�ட�. �ல கால� ��மா�
�ைற����� ஒ��� இ��த இவைர ம�ப� ��மா���� க�ணதாச� ெகா�� வ�தா�.
��ன� ஏ.�.நாகராஜ� வா����க� ெகா��தா�. அவ�ைடய ���ைளயாட�, ராஜராஜேசாழ�,
அக��ய� ேபா�ற பட�க�� இவ��� பாட வா���க� �ைட�தன. �.ஆ�.மகா��க� ந���
ெவ�யான பட�க�� ப��ய�� ெப�ய�தா�. அைவ:-

ந�த�மா�,
� வ��,
ந�தனா�,
மேனா�ம�,
ேவதாள உலக�,
��ன�ைர,
ெத��பாடக�,
���லக�ட�,
�ைளயா�� ெபா�ைம,
ேமாகன��தர�,
ம�சேரைக,
நா� இ�வ�,
பவள�ெகா�,
ஆ��த� கன�,
ஞானெசள�த�,
ர��ன�� இளவர�,
ைலலா ம��,
ேவைல�கார�,
தயாள�,
ஆட வ�த ெத�வ�,
இதய �த�,
அபைல அ��க�,
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ம�ேமகைல,
அ�தவ��,
���ைளயாட�,
ராஜராஜேசாழ�,
அக��ய�,
��மைல ெத�வ�,
கவைல இ�லாத ம�த�,
ப�ைணயா� மக�,
மாைல��ட ம�ைக
ேபா�ற பட�க� ெவ��கரமாக ஓ�ய பட�க�.
மகா��க� �க�� ெச�வ�� ஓ�� �ற�பான வா��ைகைய வா��தவ�. �ைர�பட உல��
த���க��யாத ஒ� ��� �ல��� ������ ஏ�பட�தா� ெச���. அ�ப� ந�ல
�ைல����த �.ஆ�.மகா��க�, காலமானேபா� அ�ப�ெயா��� ெச�வ��� �ற�ேபா�
இற�க��ைல. எ�றா�� ம�களா� மற�க��யாத ம�தராக, இ�ைமயான பாட�க����
ெசா�த� காரராக ம�க�� அ���� உக�தவராக இ��� மைற�தா�. வா�க அவ� �க�!
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�.ேக.எ� சேகாதர�க�
த�� நா��� நாடக உல�� �ற�� �ள��ய ���க� ஏராள�. ��ைதய தைல�ைற��
நா��� அ�க அள�� நாடக� ���க� இ��தன. ��மா�� தா�க� ��� ��தாக நாடக�
கைல ��ட�த�ட அ�����டெத�ேற ெசா�லலா�. அ�ப��ப�ட தைல �ற�த நாடக�
���க�� �.ேக.எ�.சேகாதர�க�� �� �க� �ற�பான நாடக� ��.
இ�த� ���� ேச��� ந��� �ரபலமான கைலஞ�க� ஏராள�. இ�ைறய தைல �ற�த
கைலஞராக �ள��� கமலஹாச� இ�த����� உ�வானவ�தா� எ�ப� ஆ�ச�யமான
ெச��யாக� �ட இ��கலா�. �.ேக.எ� சேகாதர�க� எ�ப� �.ேக.ச�கர�, �.ேக.���சா�,
�.ேக.ச��க�, �.ேக.பகவ� ஆ�ய சேகாதர�கைள� �����.
இவ�க� நா��� நா�ைட� ேச��த �.எ�.க���சா� ��ைள எ�பவ�� ��ைளக�. இ�த�
சேகாதர�க�� ச�கர�, ���சா�, ச��க� ஆ�ேயா� �� ��ைளகளாக இ��த கால���
நாடக உல��� வ�கா��யாக ஆசானாக �ள��ய ச�கரதா� �வா�க� நட�� வ�த நாடக�
���� ேச��தா�க�. ச�கரதா� �வா�க� நட�� வ�த நாடக� க�ெப��� ெபயைர�
ெசா�லேவ ��ட ேநர� �����, அ�வள� ெப�ய �ளமான ெபய�. “த��வ �னேலாச�
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��யா பால சபா” எ�ப� அ�த� ெபய�.
இ��வ�� இ�த நாடக� க�ெப���தா� �த� �தலாக� ேச��� ந��க� ெதாட��ன�. இ�த�
��வ�க�� �றைம �வா�க�� நாடக� க�ெப��� ந�ல ெபயைர வா��� த�த�. �றைம
��க இ�த ��ைளக� �ைட�த�� � ச�கரதா� �வா�க�ைடய அ���ட� எ���ட
ெசா�லலா�. பல கைதக� நாடக�களாக� ேபாட�ப�டன. ச�கரதா� �வா�கேள பல
நாடக�கைள� தயா��� ேமைடேய�ற�� ெச�தா�. அ�ப�ெயா� நாடக��� இ�த ���
சேகாதர�க�� ஒேர கா���� ேமைட�� ேதா�� ந��த ேபா� ெபா� ம�க�� ர�க�க��
ஏேகா��த பாரா�ைட� ெப�றன�.

ச�கரதா� �வா�க�� நாடக� க�ெப������ �ல� ��ன� எ�.ேக.ராதா எ�� �ரபலமான
ந�க�� த�ைதயாரான க�தசா� �த�யா� நட�� வ�த நாடக� க�ெப����, ���ணசா��
பாவல� எ�பவ� நட��ய க�ெப���� ந��க� ெதாட��ன�. இ�ப� அ�த� கால��� நாடக�
க�ெப�கைள நட�� வ�த ெப�ேயா�கெள�லா� ந�� ப��த �லவ�களாக��
�றைமசா�களாக�� இ��� வ������றன�.
இ�ப� பல நாடக� ���க�� ேச��� ந��த ந�ல ெபய� வா��ய சேகாதர�க� �ற� 1925இ�
த�க��ெக�� ஒ� த� நாடக� ��ைவ ஏ�ப���� ெகா�டன�. அத� ெபய� ம�ைர பால
ச��கான�த சபா எ�ப�. இ� ேபா�ற நாடக� ���� ேச�� ��வ�க��� அ�ேவ
கைலகைள ேபா���� ப����டமாக� பய�ப�����ற�. நாடக� ���� ேச��த��
இவ�க��� ந�� ேபச� ப��� தர�ப��. ேமைட�� ��ச���, ேபச�� பாட��
ெத�����க ேவ���. பாட� ெத��தவ�க��� பா��� ெசா��� தர�ப�� பா��� பாட��
வா���க� தர�ப��. வா��பா�� த�ர இைச� க��கைள�� வா��க� த��த ப���
தர�ப��. இ�த� ���க� த�க�ட� ேச��த ��வ�கைள ைவ�� ஒ� �� ேநர நாடக ந�க�
ப��யாகேவ நட�� வ�தா�க�.
இ�த� ���க� ஒ� ஊ���� ெச�றா� அ�� நாடக� நட��வத�� ெகா�டைக வாடைக��
எ��ப� �த�, ந�க�க� த��வத�� ��, அ�� சைம�ப�, உண� உ�ண ஏ�பா� ெச�வ�,
அ�த ���ேலேய நாடக ஒ��ைக பா��ப�, பா���க� பா�� பழ�வ� ேபா�ற ேவைலகைள��
�� ேநரமாக� ெச�� வ�வா�க�. இவ�க��� வா��யா� எ�பவ� ஒ�வ� உ��. இவ� �க�
க�ைமயாக ேவைல வா�� �மாரான ந�கைன��ட �ற�த ந�கனாக ஆ��� அ�பவ�
வா��தவராக இ��பா�. நம��� ெத��� ‘யதா��த� ெபா��சா�� ��ைள’ எ�பவைர� ப��
ெசா��வா�க�. �வா� கேணச� ேபா�றவ�க� ந��� வ�த கால��� நாடக வா��யாராக
இ��தவ� இவ�.
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ஒ� ஊ���� ேபானா� ஒ� நாடக�ைத ஒ� �ல நா�க� நட��வா�க�. அத�� வ�� �ைறய�
ெதாட��ய�� ��ய நாடக� அ��ேக��. இ�ப� பல நாடக�கைள ஒேர ஊ�� நட�� ���
அ�த ஊைர���� ேபாக �ல மாத�க� �ட ஆ�மா�. இ�ப� இ�த �.ேக.எ�.சேகாதர�க��
நாடக� ஊ� ஊராக� ெச�� நட�க� ெதாட��ய�. அ�த� கால��� ெப��பா�� நாடக�க�
�ராண, இ�காச, ச���ர நாடக�களாக�தா� இ����. �த� �த�� �.ேக.எ�. சேகாதர�க� ஒ�
ச�க நாடக�ைத எ�� அர�ேக��னா�க�. அத� ெபய� “�மா�தா�� ெப�”. இ� 1937இ�
நட�த�. இதைன எ��ய� சேகாதர�க�� ஒ�வரான ���சா�. இ�த� கைத ��ன�
�ைர�படமாக�� ெவ�வ�த�. இ�த நாடக��� ெவ���� அ��பைட��
�.ேக.எ�.சேகாதர�க� ��ன� பல ச�க நாடக�கைள அர�ேக�ற� ெதாட��னா�க�.
ெதா�லாள�க�� க�ட�க�, உைழ��� ெப�ைம, ேந�ைம�� வா�ைம�� த�� உய��
இைவெய�லா� இவ�க�� நாடக�க�� ெசா�ல�ப�ட ைமய� க����க�. இவ�க� நாடக
ேமைட�� ெதா��� �ைர��ைல�� எ�த�ப�ட வாசக� “உலக� ெதா�லாள�கேள ஒ��
ப��க�” எ�ப�. இ� ��கால��� க�����க� த�க� ச�க��� ேகாஷமாக�
பய�ப���ன�. இவ�க� ேமைடேய�� ெவ��ெப�ற பல நாடக�க�� ������� ெசா�ல
ேவ��யைவ பல. அைவ ‘ர�தபாச�’, ‘ம�த�’, ‘அ�தமா� ைக�’, ‘உ�ேரா�ய�’, ‘க�வ��
காத�’, ‘ஒளைவயா�’, ‘ராஜராஜேசாழ�’ இைவகெள�லா� ெப��பா�� த�� நா��� ெப�ய
நகர�க�ெல�லா� நைடெப�றன. அ� த�ர ெச�ைன ேபா�ற ெப� நகர�க�� நைடெப��
ெபா��கா�� ேபா�ற இட�க�ெல�லா�
இவ�கள� நாடக���� ந�ல வரேவ�� இ��� வ�த�. ெப�ய �க�ெப�ற எ��தாள�க�
எ��ய கைதகைளெய�லா� இவ�க� நாடகமாக� தயா��� வ�தன�. �ல நாடக�க�
�ைர�பட�களாக�� ெவ�வ�தன. ர�தபாச�, அ�தமா� ைக�, க�வ�� காத�, ஒளைவயா�,
ராஜராஜேசாழ� ேபா�றைவ அ�ப� வ�த கைதக�தா�. இ�� ராஜராஜேசாழ� கைத ‘காத�’
ப���ைக�� ஆ��யராக இ��த அ�.ராமநாத� எ��ய�. ர�தபாச� இ�����
எ��க�ப�ட�. அ�� �ேஷா� �மா� த��� �.ேக.ச��க� ந��த பா��ர��� ந��தா�.
இவ�க� ஒ�ெவா�வைர�� அ�ணா�� எ��தா� ம�க� அ�ேபா� �����வா�க�. ந�ல
ேதா�ற�, ெகளரவமான வா��ைக, ேந�ைம, ேநர� தவறாைம, த���ப�� இைவகெள�லா� இ�த
சேகாதர�க�� �ண�க�.
இ�� ஒளைவயாராக �.ேக.ச��க� ெப� ேவட��� ந��பைத� பா��தவ�க� இவ� ஒ� ஆ�
எ�பைத ந�பேவ மா�டா�க�. ராஜராஜ ேசாழ��, அ�த ேசாழ ம�னைன அவ� நா�க��
பா��காதவ�க� அ�� ம�னனாக ந��த பகவ��� க��ர�ைத� பா��� அ�த ேசாழ ம�னைன�
பா��த உண��ைன அைடவா�க�. அமர� க���� கைத க�வ�� காத�. எ�.�.ஆ�. ந��� 45

ெவ�யான பட� அ�தமா� ைக�. நாடக� கைல�� வள������ ��ைமகைள� �����
ஆ�வ�����, ��ய ந�க�கைள உ�வா��வத��� இ�த நாடக� �� ெப���
பா�ப�����ற�. 1942இ� இவ�க� நாடக� கைல�ெக�� அ�ஞ� �.எ�.அ�ணா�ைர
அவ�கைள அைழ�� ஒ� மாநா�ைட நட��னா�க�.
�.ேக.ச��க� த��, த��ல��ய�க� இவ��� ����த ப��னா� �ல��� ெச�வ� ம.ெபா.�.
அவ�க�� தைலைம�� இய��ய த�ழர�� கழக��� ேச��� அத� ெபா�ளாளராக��
இ������றா�. ெபா� �க���க�� �.ேக.எ�. ேமைட�� ேதா��� ேபா�, ப��ெச�� அவ�
அ������� கத� உைட�� க��ைத� ��� அ������� அ�கவ��ர��, ப�ய வா�ய
தைல��, ெந���� ����� ���ம�� ஒ� ெத��க� கைள�� ேமதா �லாச�ைத�
கா��வதாக�� இ����. ம�க� அவைர ஒ� சாதாரண ந�கராக� பா��க��ைல. தைல �ற�த
இல��ய வா�யாக, அர�ய� தைலவராக, ��ப�ற ேவ��ய ந��ண�கைள� ெகா�ட ஒ�
வ�கா��யாக�தா� க�� ேபா�� வ�தா�க�. த�� நா����� ெப�ைம ேச��த �ல��
�.ேக.ச��க�� ஒ�வ� எ�றா� �ைகய�ல.
��னா�� 1950��� �ற� இவ�க� நாடக� ���� ெபய� �.ேக.எ�.நாடக சபா எ��
மா�ற�ப�ட�. இ�த நா�க�� த�க� ��ைவ� ேச��த ந�க�கைள ஒ�றாக ைவ�� ந��க
ைவ��� �ைற����� ச�� மா� ெவ�����த பல �றைமசா�கைள� த�க� நாடக�க��
ந��க வா���கைள வழ��, தரமான நாடக�கைள� ெகா��� வ�தா�க�.
��னா�� �ைர�பட� �ைற�� �க�ெப�� �ள��ய பல� இவ�ைடய நாடக� ���� ந���
வா����, ெதா���� உய��தவ�க�. �லர� ெபய�கைள� ெசா�னா� உ�க��� �ள���.
எ�.எ�.���ண�, எ�.�.சஹ�ரநாம�, ேக.ஆ�.ராமசா�, எ�.�.��ைபயா, �.எ�.�வதா�,
ஏ.�.நாகராஜ�, �.�.நாராயணசா�, எ�.எ�.ராேஜ��ர�, வா��ைக எ�ற ஏ�எ� பட���
ந���� �க�ெப�ற எ�.எ�.�ெரளப�, எ�.எ�.ராஜ�, இ�ேபாைதய தைல�ற�த ந�க�
கமலஹாச� ேபா�ேறா� இவ�க�.
ஆ�கேள ேமைடக�� ெப� ேவட��� ந���� பழ�க�ைத மா�� ெப� ந�ைககைள
ேமைடேய��ய ெப�ைம�� �.ேக.எ�.நாடக� ���ன����தா� உ��. த��நா�
ம��ம�லாம�, வட இ��யா�� ெப� நகர�க���, இல�ைக மேல�யா ேபா�ற இட�க���
இவ�க� நாடக�க� நைடெப�றன. �த��ர இ��யா�� பல ஆ��க� ெவ��கரமாக
நைடெப�ற நாடக�கைள நட��ய இ�த� �� ��ன� கைல�க�ப�ட�. நாடக� கைல உ�ள
ம��� இ�த� ���ன�� ெபய� �ைல������.
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'இல�ேக�வர�' ஆ�.எ�.மேனாக�

‘இல�ேக�வர�’ ஆ�.எ�.மேனாக�.
த��� �ைர�ல�� மற�க ��யாத பல ��ல� ந�க�க� இ������றா�க�.
ஆ�.பால���ரம�ய�, எ�.எ�.ந��யா�, �.எ�.�ர�பா ேபா�ெறா�. இவ�க�� மற�க
��யாத ஒ� ந�க� ஆ�.எ�.மேனாக�.இவ� ேநர�யாக� �ைர�� வ�தவர�ல. ம��ய அர�
இலாகா ெவா��� ப�யா���ெகா�ேட, நாடக�கைள நட��� ெகா����த இவ� �றைம
இவைர �ைர��� ெகா�� வ�� ����ய�. �ற� �� ேநர நாடக ந��ைப ேம�ெகா�ட
�ற� �க �ர�மா�டமான அர�க அைம�ைப ��மா��� ம�கைள �ர��பைடய ைவ�தவ�.
இவ�ைடய பல நாடக�க� ஒேர ஊ�� பல நா�க� நட�த வரலா� உ��. ‘இல�ேக�வர�’
எ�� நாடக��� இராவணனாக ந���� �க� ெப�றதா இவ� ெபய��� ��� இல�ேக�வர�
ஒ���ெகா�� ��ட�. பைழய �ராண, வரலா�� நாடக�க�தா� ெப��பா�� இவ�
ேமைடேய�� வ�தா�.
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�மா� அ�ப� ஆ��க��� ��� அதாவ� 1950ஆ� வ�ட��� ெச�ைன�� �ரபலமான
வழ��ைரஞராக��, அெம��� நாடக�கைள ெவ��கரமாக நட�� வ�தவ�மான
�.�.ேகாபாலர��ன� எ�பவ�ைடய ���� ப�� ெப�� இவ� நாடக உல�� கால� எ���
ைவ�தா�.
ஆ�.எ�.மேனாக� நாடக உல��� வ�வத�� ��பாக இ�� பல ஜா�பவா�க� நாடக
ேமைடக�� ெவ���ெகா� நா�� வ������றன�. ���பாக நவா� ராஜமா��க� ��ைள,
ப�ம� ச�ப�த �த�யா�, க�தசா� �த�யா�, �.ேக.எ�. சேகாதர�க� ேபா�ற பல �ரபல
���க� நாடக உல�� இ��தன. �ைர�ல�� �ழ�த ேபா� மேனாக� கதாநாயகனாக�� ��ன�
���பாக மாட�� �ேய�ட�� பட�க�� ��லனாக�� இவ� ப�ம������றா�. 1950
ெதாட�� �மா� ஐ�ப� ஆ��க� இவ� �ைர உலைக�� நாடக உலைக�� ஆ��ர���
வ�����றா�. இவ� ந��� ெவ�யான பட�க�� எ���ைக �மா� ������� ேம�
இ��கலா�. இவ�ைடய நாடக�கைள� ப�� பா��பத�� ��� இவ� ந��� ெவ��கரமாக
ஓ�ய பட�க�� வ�ைச�� 1959இ� ெவ�யான “வ�ண���”, 1960இ� ெவ�வ�த “ைக�
க�ணா�ர�”, 1962இ� “ெகா��� சல�ைக”, ேபா�ற பட�கைள� ெசா�லலா�.
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1925ஆ� ஆ��� ஜு� 29இ� �ற�தவ� ஆ�.எ�.மேனாக�. இவர� ெசா�த ஊ� ��வா��
மாவ�ட����ள �வ��. த�ைதயா� ���ரம�ய ஐய�. இவ� அ�ச� �ைற��
ப�யா��னா�. மேனாக�� இய�ெபய� ஆ�.எ�.ல��நர��ஹ� எ�ப�. இவ� ெச�ைன
ப�ைசய�ப� க����� ப��த ேபாேத ேத�ய ��தைனக��, கைல ஆ�வ�� ெகா����தா�.
ப�ட�ப��ைப ���த�ட� அ�ச� �ைற�� ப���� ேச��தா�. ேவைல���
ேபா��ெகா�ேட நாடக�க��� ந���� ெகா����தா�. அ�த� கால��� ��வ���ேக�
ப�க� ேவைல��� ேபா�� இைளஞ�க��, ப���� இைளஞ�க�� ஏராளமாேனா� ஒ�றாக
இட� ���� ���க�� சா�����ெகா�� வா��� வ�தன�. �ல ஓ�ட� ெமா�ைட மா�க��
��� ேவ��த ெகா�டைக அைம�� அ�� ப�� ப��ெர�� ேப�வைர ஒ�றாக� த�����ப�.
அ�ப��ப�ட இைளஞ� ��ேவா� த�����த இவ� பல நாடக�க�� ப�� ெகா�� வ�தா�.
ேதா�ட�கார ��வநாத� எ�பவ�ைடய ஒ� நாடக� ��. அ��தா� இவ� அ�க� ப��
ெபறலானா�.
அ�த காலக�ட��� ஏ.�.���ணசா� எ�� ��மா இய��ன� “ராஜா�பா�” எ�� பட�ைத
எ��க� ெதாட��னா�. அ�ேபாெத�லா� த��� ��ப��� கைதகைள �ல� எ��வ�தன�.
அவ�க�� வ��� �ைரசா� ஐய�கா�, ைவ.�.ேகாைதநாய� அ�மா�, ஆர� ���சா�
�த�யா�. ேஜ.ஆ�.ர�கராஜு ேபா�றவ�கைள� ����டலா�. இ�த ேஜ.ஆ�.ர�கராஜு எ��ய
கைததா� இ�த ‘ராஜா�பா�’. இ�த� பட����� �� �க�கைள� ேத� அைல�த இத�
தயா��பாள� இய��ன� ஆ�ேயா�� க�க�� ல��நர��ஹ� அக�ப�டா�. மேனாக� எ��
நாமகரண��� இவ� அ�த� பட��� ந��க ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�டா�. இ� ஒ� ��ப��� கைத.
இ�� �க�ெப�ற �ைண பால�ச�த�தா� ��ல�. �.ேக.சர�வ� கதாநாய�. மேனாக�
கதாநாயக�.
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இ�த� பட�ைத� ெதாட��� �ரபல தயா��பாள� ரா�நா� தா� உ�ள� எ�ற ெபய�� ஒ�
பட�ைத� தயா��தா�. இ� 1952இ�. இ�� நாைகயா, எ�.�.ராஜ�மா, மா�� ேத�, ச��ரபா�
ேபா�றவ�க� ந��தன�. இ�த� பட��� ஒ� ���க�� அ��கமா� ��ன� த��� �ைர�பட
வரலா��� �க உய��த இட�ைத�� ஒ�வ� ���தா�. அவ�தா� ெஜ�� கேணச�. அ�த�
கால��� அழ�� இளைம�� ஒ�ேசர அைம�த ஒ� கதாநாயகனாக ெஜ�� �க��தா�. ஆனா�
இ�த� பட��� அவ� ��லனாக ந��தா� எ�ப� �ைன�.
த��� �ைர�ல�� �வா�, ெஜ��, எ�.�.ஆ�. இவ�க� ெகா�க��� பற�த கால��� இவ�க�
அ�தைன ேபேரா�� ��லனாக ந���� �க� ெப�றா� மேனாக�. ஒ�� எ�.எ�.ந��யா�
��லனாக இ��பா�, இ�லா��டா� ஆ�.எ�.மேனாக� இ�ப��தா� அ�ைறய த���பட�க�
இ��தன. ��மா�� �க� �ைட�� வ�த ேபா�� உட� �ற�த நாடக��� �தான ஈ��� இவைர
�ட��ைல. ெதாட��� நாடக�க�� ந��க ெசா�தமாக ஒ� நாடக� ��ைவ அைம�தா�.
அ�தா� ேநஷண� �ேய�ட�� எ��ற ��.
த��நா��� அ�ேபாெத�லா� ேகாைட ���ைற� கால�க�� ெப�ய ஊ�க�� எ�லா�
க�கா��, ெபா��கா�� எ�ற ெபய�� ���ழா நட���. அ�� �னச� நாடக�க� உ��.
ெப�ய நாடக� க�ெப�க� வ�� நாடக�கைள� ேபா�வா�க�. அ�ப� ேசல��� நட�த
ெபா��கா��ெயா��� இவ� நட��ய நாடக�ைத அ�ேபா� ேசல��� இய�� வ�த மாட��
�ேய�ட�� ��மா� க�ெப� அ�ப� �.ஆ�.��தர� பா��க ேந��த�. அவ��� இவர�
ேதா�ற�, ேப��, உ�ச���, ந��� அ�தைன�� ����� ேபா���ட�. ��வாரா, இ���� த�
மாட�� �ேய�ட�� பட�க�� ேபா��� ெகா�டா�. ெதாட��� இவ� மாட�� �ேய�ட��
க�ெப� ந�க� ேபாலேவ ��ட�த�ட 18 பட�க�� ந��தா�. மாட�� �ேய�ட�� பட�க��
ந��� வ�த கால��� ஆ�.எ�.மேனாக�� �.ஆ�.��தர� அவ�க�� ���ப உ���னைர�
ேபாலேவ ெகளரவமாக நட�த�ப�டா�. இதனா� ைடர�ட� ��தர� அவ�க�ட� மேனாக� �க��
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ம�யாைதேயா��, ப�ேவா�� நட�� ெகா�டா�. 18��� ேம�ப�ட பட�க�� ந��த

மேனாக� மாட�� �ேய�ட�� தயா���� 1963இ� ெகா��� �ம��� ந���� ெகா������
ேபா� �.ஆ�.��தர� காலமானா�.

�ைர�பட வா��ைகதா� இ�ப�ெய�றா� மேனாக�� நாடக வா��ைக இ���
�வார�யமான�. இவ�ைடய அ�தைன நாடக�க�� �க� ெப�� ெவ��ைய� ெப�றைவ.
இவ�ைடய நாடக�க�� �ெபஷா�� எ�னெவ�றா� �ர�மா�டமான ெச�. ��மாைவ�
ேபாலேவ �ைக�க ைவ�க���ய ெச��கைள� தயா��� ந���� ேபா� பா��பவ�க��� ஒ�
��மா பா���� உண�ைவ ஏ�ப��� ��வா�. ஒேரெயா� ெந�டலான �ஷய�
எ�னெவ�றா� இவ� ெபா�வாக ம�க� ��லனாக� க��� கதாபா��ர�ைத �ேராவாக ஆ��
நாடக�கைள� ேபா�வா�. இவ�ைடய ல�ேக�வர� ேபா�ற நாடக�க� அத�� சா��ய�
���. சாண��ய சபத�� அ�ப��ப�ட�தா�. ��பால�, காடக��தைரய� ேபா�ற இ���
�ல நாடக�கைள�� ����டலா�.
ெபா�வாக நாடக��� ந��பவ�க� ப�டதா�களாக இ��ப��ைல. அ�த வழ�க�ைத மா��யவ�
ஆ�.எ�.மேனாக�. �ைறய ப���� ����� நாடக�கைள ம�க���� ெகா��� வ�தா�. பல
இட�க�� ந�ல கா�ய�க��� �� வ�� ெச�வத�காக தன� நாடக�கைள நட�� �� வ��
ெச�� ெகா������றா�. ��கலான �ராண நாடக�கைள�� தன� பா��� �க எ�ைமயாக
ம�க� மன�க�� ப���ப� கைத, கா��கைள அைம�� நாடக�கைள நட�� ெவ�� கா�பா�.
ந�க�க� ���ெத�லா� அ�வ�ேபா� �����க� எ�ெற�லா� அ�த� கால���
ேபச�ப�டா�� எ�த�த �ர��ைனக��� அக�படாம�, ���யமான �ய வா��ைகைய
ேம�ெகா�டவ� மேனாக�.
இவ�ைடய நாடக�க�� ல�ேக�வர�, சாண��ய சபத�, �ரப�ம�, ��பால�, இ��ர��,
��ரா�சா�யா�, நரகா�ர� ��நா��கரச� ேபா�ற பல �ராண நாடக�கைள� ����டலா�. ஒ�
�ைற நாடக அர�� ஒ��� ஏ�ப�ட �ப��� காரணமாக கா�� ஊன� ஏ�ப�� கைட�
கால�க�� ச�� கா� தா��ேய நட�� வ�தா�. அ�த �ைல��� இவ� நாடக�க�� ந��க
51

���ப� ெகா����தா�. இதய ேநா�� தா�க�தா� தன� 80ஆ� வ�� 2006 ஜனவ� மாத�
10ஆ� ேத� இவ� இ��லக வா�ைவ ��தா�. இவ� ந��� ெவ�யான பட�க� 300 இ����.
அைவ எ�லாவ�ைற�� ெசா�வத�� இட�ப�றா��ைற ஏ�ப�� எ�பதா� அ�த பட�க��
ெபயைர ெய�லா� ெவ��ட ��ய��ைல. வா�க ஆ�.எ�.மேனாக� �க�!
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எ�.எ�.த�டபா� ேத�க�

எ�.எ�.த�டபா� ேத�க�
த��ைச உல���, �ைர�பட�க� �ல� அ�யாத �க� வா��த பல த��� பாட�கைள�
பா��� �க� ெப�� �ள��யவ� எ�.எ�.த�டபா� ேத�க� அவ�க�. ம�ைர ��ைதயா
த�டபா� ேத�க� எ�ப� இவ�ைடய ��� ெபய�. இவ�ைடய ப��க� ெப�ைமக�
த��ைச, �ைர�பட�க�, பாடலா��ய� ேபா�ற பல வைகக��� ெவ��ப�� ம�க��
ஏேகா��த அ�ைப� ெப�றவ�. இவ�ைடய பாட�கைள� பாடாத த�� இைச ேமைடகேள
இ�ைலெயனலா�. “தாமைர� ��த தடாகம�” எ��ற பா�ைட� பா�ய இவைர ஒ� கால���
த��ைச ேமைடக�� �ைன��ராதவ�கேள இ�ைல.த�ைச மாவ�ட� ந��ல� அ����ள
���ெச�கா�டா��� எ�ப� இவ� �ற�த ஊ�. இ�த ஊ�� ெபயைர� ெசா�ன�� ��ைள� க�
சைம�த ���ெதா�ட�� �ைன� வரேவ��ேம! க���� “�வகா��� சபத�”
ெந��கைத�� ப�லவ ம�ன� நர��ம ப�லவ� வாதா� �� பைடெய��� ���ைக��ட
ேபா�, அவ� பைட�� தளப�யாக இ��த ���ெதா�ட� அ�த� ேகா�ைட வா��� இ��த
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ஒ� �நாயகைர ேவ��� ெகா�� அ�த �ைலைய� ெபய��� எ���� ெகா�� வ�� த�
ெசா�த �ராமமான ���ெச�கா�டா����� �ர��ைட ெச�ததாக எ���றா�. இ��� அ���
�வ� ேகா�� �ரகார��� வாதா� கணப��� ச��� இ��பைத� பா��கலா�.
1908 ஆக�� 27இ� இவ� �ற�தா�. இவ�ைடய த�ைதயா� ெபய� ��ைதயா ேத�க�.
ஆலய�க�� ேதவார� பா�பவ�க� இவ�க�. இவ�ைடய கண��லட�கா த��� பாட�க�
�����, இவ� ந��த �ைர�பட�க� ����� “ரா�டா�ைக” எ�� எ��தாள� எ��
ைவ�����றா�.

ேதவார இைச பா�� ���பமாதலா� இவ� �த��த�� ேதவார� பாட�க��தா� ப���
ெப�றா�. இவ�ைடய த�ைதயா�தா� இவ��� �த� ��. இவ�ைடய இளைம� ப�வ���
ச�ைடய�ப நாயன�கார� எ�பவ�ட�� இவர� இைச� ப��� நட�த�. மா��க ேத�க�
எ�பவ�ட�� �ற� ��பேகாண� ராஜமா��க� ��ைள எ�� �க�ெப�ற வய��
��வா�ட�� இைச ப��றா�. த��ைடய இ�பதாவ� வய�� க�ேச� ெச�ய� ெதாட��ய
இவைர அ�த நா� இைச ேமைதக� பல�� பாரா�� ம�������றா�க�.
ேத�க�ைடய பா�� எ�றா� இவர� அ��தமான சா�ர��, ��� �சகாம� பா�� �றைம��
த��ைச�� த� ஆ�வ� ெகா�� இவ� பா�� த���பாட�க��� இவ� பா� ஈ����, இவ�
இைச�� ஆ�வ�� ஏ�ப��. இவ�ைடய ேதா�ற�, இைச ஆ�யைவ இவைர �ைர�ல��
ெகா�� ேபா�� ேச��த�. ந�தனா� எ�� �ைர�பட��� ��நாைள�ேபாவாராக (ந�தனா�)
ந��தா�.
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����ைச ஆ�வா�, வ�லாள மகராஜ�, ப��ன�தா� ஆ�ய பட�க� இவர� ெப�ைம���
சா�றா��. இவ� �த�பர� அ�ணாமைல ப�கைல� கழக இைச� க����� �த�வராக இவ�
ப�ைன�� ஆ��க� �ற�பாக� ப� �������றா�. அ�� ப�யா��ய கால��� இவ�
“த��� பாமாைல” எ�� �� ஒ�ைற ெவ�������றா�.
இவ� பா�ய ஏராளமான த��� பாட�க� அமர��வ� வா��தைவ. அைவ அைன�ைத��
ப��ய��வ� எ�ப� �ரமமான கா�ய� எ�றா�� ஓ�ெர�ைட இ�� �����வ�
ெபா��தமாக இ����. அைவ “தாமைர� ��த தடாகம�”, “ஜக�ஜன� �கவா� க�யா�”,
“இ�ப� கனா ஒ�� க�ேட�”, “�� � ெசா��வாரா�”, “�றவா வர� தா��”, “வ�கலாேமா”,
“�வேலாக நாதைன� க��”, “எ�ன�ப� அ�லவா, எ� தா�� அ�லவா”, “ஐேய! ெம�த�
க�ன�” இைவ ேபா�ற பாட�கைள� ெசா�லலா�.
த�ழக��� ராஜா ச� அ�ணாமைல ெச��யா�, ராஜா�, க��, ர�கம� ேபா�ேறா� த��ைச
இய�க���காக� பா�ப�டவ�க�. அ�ப��ப�ட ராஜா ச� அ�ணாமைல� ெச��யா��
ப�கைல� கழக��� ப�யா��ய இவ� த��ைச�காக அ��பா� ப�����றா�. 1940க��
த��ைச இய�க� த�� நா�ைட ஒ� உ��� உ���ய� எனலா�. அ�ேபா� த���
பாட�கைள� பா� �க�ெப�ற பல பாடக�க�� ேத�க�� ஒ�வ�.

அ�த காலக�ட��� க�நாடக இைச உல�� ெத���, சம���த� ஆ�ய ெமா�க��
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பா������ ச��� ��யாகராஜ�, ���சா� ��த�, �யாமா சா���, �ர�தரதாச�
ேபா�றவ�க�� ���தைனக�தா� அ�க� பாட�ப�� வ�தன. ��ைதய இைச �க���க��
த��� பாட�க� க�ேச��� �ைற�� ��கடா�க� எ�ற ெபய�� ம��ேம பாட�ப�டன.
த��ைச இய�க��� பலனாக இைச ேமைடக�� த��� பாட�க�� ���யமாக�
பாட�ப�டன. மகாக� பார�யா�, ேகாபால���ண பார�யா�, அ�ணாசல க�ராய�� இராம
நாடக� ���தைனக�, ����தா�டவ�, பாபநாச� �வ� ஆ�ேயா�� பாட�க� த��ைச��
உத�யாக இ��தன.

இவ�ைடய இைச� ப�க���ைடேய �ைர�பட�க��� ந��தா� அ�லவா? 1935இ� இவ�
“ப��ன�தா�” எ�� பட��� ந��தா�. 1937இ� “வ�லாள மகாராஜா” எ�� பட���� 1938இ�
“தா�மானவ�” பட���� 1939இ� “மா��கவாசக�” பட����, 1942இ� ெஜ��
எ�.எ�.வாச� எ��த “ந�தனா�” பட���� 1948இ� “��ம�ைச ஆ�வா�” எ�� பட����
ந��தா�. இவ�ைடய பட�க� அைன���� இவ�ைடய பாட�க� �ற�ப�சமாக� �க���.
த��ைச��� �ைர�பட�க���, இைச ர�க� உ�ள�க��� �ற�பான இட�ைத� ெப�ற
எ�.எ�.த�டபா� ேத�க� 26-6-1972 அ�� இ��லக வா�ைவ ��தா�. வா�க த�டபா�
ேத�க� �க�!
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�.எ�.ெசள�தரராஜ�.

�.எ�.ெசள�தரராஜ�.
ந� கால��� வா��� ெகா�� ெசய�க�ய சாதைனகைள ெச�� �������� தன�� ��னா�
தா� ெகா�க��� பற�த �ைற�� ��தாக� ப�பல ��ய சாதைனயாள�க� வள��� வ�வைத�
பா��� ம����, வா���� �ைட��� ேபாெத�லா� அவ�க� ��� இட�க�� அ�த இைளய
தைல�ைறைய ம����ேயா�, மல��த �க�ேதா� உளமாற வா���� ெகா������ ஒ�வைர
நா� எ�ப� எ�தாம� �ட ����. வா��� ெகா������ சாதைனயாள�கைள எ��வ��ைல
எ��தா� ��ெவ�����ேத�. ஆனா�, இவைர� ப�� எ�தாம� இ��க ��ய��ைல.
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அவ�தா� �.எ�.ெசள�தரராஜ�.
அடடா! இவ� பாடாத பாட�களா, ப��� பாட�க�, த��பாட�க�, ��மா�� �ய� பாட�க�,
எ�தைன �தமான �ர�க�. பாட�தா� பாடலா�, அ��� எ�த ந�க��காக� பா��றாேரா அ�த
ந�க�� �ரைல� ேபால� த� �ரைல மா��� பா�� �றைமைய எ�னெவ�� ெசா�வ�.
�ைர�பட�க�� எ�.�.ஆ��� எ�றா� அவைர� ேபா�ற �ர�, �வா��� எ�றா�
அவ�ைடய �ர� எ�ப� ���த� இவரா�?
1957 எ�� �ைன��ேற�. ����ரா�ப���� �ர�ம�சா�க� வ���� ஒ� லா�� அைற��
த�� ேவைல��� ேபா��ெகா����ேத�. எ� லா��� �� தள��� வாெனா� �ைலய���
வய�� ��வானாக� ப�யா��� ெகா����த ��ேகாக�ண� உலகநாத� ��ைள எ�பவ�
வ��� வ�தா�. அவ� ஒ� நா� எ�ைன�� எ�க� லா��� இ��த �ல ந�ப�கைள�� அ�ல
இ��ய வாெனா� �ைலய��� அ�� மாைல நட�க ����� ஒ� இைச �க����� வ�மா�
அைழ�தா�. அ�ப� யா�தா� பா��றா�க� ேபா�� ேக���தா� பா��ேபாேம, அ��� ந�
லா�� ந�ப� �����றா� எ�� ேபாேனா�.
அவ� ெசா�னா� ���� ��� ேபா�ற பட�க��, பா�� �க� ெப������
�.எ�.ெசள�தரராஜ� எ�பவ� பா��றா� எ�றா�. நா�க� ஐ�தா� ேப� அ�� மாைல வாெனா�
�ைலய����� ெச�ேறா�. �ளாசா �ேய�ட��� அ��� இ��த� வாெனா� �ைலய�.
அ����� �க அ���தா� எ�க� லா��. �ைலய��� இய��ன� அைற�� ெவ�ேய ���
நா�க� ேப�� ெகா����ேதா�. அ�ேபா� ஒ� ந�ப� ெசா�னா�, அ� எ�ன�யா �ர�,
“ஏறாத மைலத�ேல” எ�ற பா�� ‘���� ���’��. இ�வைர அ�ப�ெயா�வ� பா� நா�
ேக�ட��ைல எ�றா�. ஆமா� “ெப�கைள ந�பாேத, க�கேள ெப�கைள ந�பாேத’ எ�ெறா�
பா��. உ�ச �தா��� பாட�ப�ட அ�த� பா���க� எ�கைள �ைக�க ைவ�தன.
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அ�ேபா� அ�த� பாடகைர நா�க� பா��த�� இ�ைல, அவ��� எ�ன வய�����
எ�பெத�லா� ெத�����க�� இ�ைல. எ�க� வழ�க�ப� ‘அவ�’ ‘இவ�’ எ�ெற�லா�
அவைர� ������� ேப�� ெகா����ேதா�. அ�ேபா� ஒ�வ� வா����த ெவ��ைல�
பா�ைக ���வத�காக ெவ��� வ�� ஒ� �வைள �ைர� ெகா�� வாைய� க���
ெகா����தா�. நா�க� ேப�வைதெய�லா� அவ� ேக��� ெகா����� ���� ��
எ�கைள� பா��� ஒ� ேமாகன� ���� ����� ெகா�� உ�ேள ெச�� ��டா�.
��ன� ேநரமா���ட� க�ேச� நட��� �ற�த ெவ� அர����� ெச�ேறா�. க�ேச�
ெதாட��� ேநர�. பாடக� வ�� அம��தா�. பா��தா� தா��ல�ைத� ���ய அ�த ம�த�தா�
வ�� அம��தா�. எ�க��� ஒேர அ����. அவ�தா� �.எ�.எ�. எ�� ெத�யாமேல அவைர�
ப�� அவ� இவ� எ�� ம�யாைத இ�லாம� ேப���, அவ� ����� ெகா��
ேபா���டாேர. அவர� �ண�ைத� ெத��� ெகா�ள ேவ� �க��� ேதைவயா எ�ன?
வட இ��யா�� பல பாடக�க�. அ�ைறய இைளஞ�க� ேக�� ம���� பாரா���
ெகா����தா�க�. ���� ெக��� �ேய�ட� அ�ேபா� இ��� பட�கைள ம���தா�
�ைர���. அ�� ெச�� எ�லா பட�கைள�� பா��ேபா�. எ�க��� இ�� ெத�யா�. ஏேதா
அ��� இ��பவ� கைத ெசா�னா� ேக�ேபா�. பா���கைள ர��ேபா�. அ�வள�தா�. அேட
அ�பா அ�� பா��த இ��� பட�க�தா� எ�தைன. அ�தைன�� யா��காக? �கம� ரஃ�,
�ேக�, லதா ம�ேக�க�, �ேஷா� �மா�, ம�னா ேட, ேபா�றவ�க�� பாட�க��காக�தா�.
அ�ப� அ�ைறய ர�க�க� இ�� பாட�க�� �ைள��� �ட�தவ�கைள� த��� பாட�கைள�
ேக�� �����க ைவ�த �ர� �.எ�.ெசள�தரராஜ�ைடய�.
‘வண�கா��’ எ�ெறா� பட�. அ�� �.எ�.எ�.�� பா�����றா�. ��கா� ேகா��தராஜ��
பா�����றா�. இ�ப�ெயா� ேபா��. த��� �ைர� பாட�க� அ�ல இ��ய அள��
�க�ெபற� ெதாட��ய� இவ�க�ைடய கால���தா� எ�றா� �ைகய��. �த�� இவ�
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பா�ய பாட�க� எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவதைர �ைன� ப���பைவ ேபால�தா� ேதா��ய�.
�ற� இவ� �ரைல எ�ப��� மா��, யா���� ெபா����ப� பாட� ெதாட�� இவ��ெக��
ஒ� ���ைரைய� பைட�தா� �.எ�.எ�. இவ� இ��� பல ஆ��க� வா��� த��
ம�க��� ஆத�சமாக �ள�க ேவ��ெம�� இைறவைன� �ரா���� ெகா�� அவைர�
ப��ய ஒ� �ல �வர�கைள இ�� பா��கலா�.
�.எ�.எ�. ம�ைர�� 1923 மா�� மாத� 24ஆ� ேத� �ற�தா�. த�� நா��� �ல ஊ�க��
அ�க� வ���� ெசளரா��ர இன��� �ற�தா� இவ�. ம�ைர கா�� எ�.எ�.ஆ�.��பராம�
ேபா�ேறா� இ�த� ��ைவ� ேச��தவ�க�தா�. ெசளரா��ர ���� வழ�க�ப� இவர� ���
ெபய� �க�வா �னா�� ஐய�கா� ெசள�தரராஜ� எ�ப�. த�ைதயா� �னா�� ஐய�கா�, தாயா�
ேவ�கட�மா�.

�ற��� ேபாேத இைசேயா� �ற�தவேரா எ�னேவா, இவ� �க இள� வய�ேலேய பாட�
ெதாட�� ��டா�. ஏ� வய�� இவ� �ரமாதமாக� பா�வைத� ேக�� அ�ைட அயலா�
�ய�� பாரா������றா�க�. அ�த நா�க�� �ைர�ல�� எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத�,
�.�.��ன�பா ேபா�ேறா� பா� ந���� ெகா����தா�க� அ�லவா? அவ�கைள� ேபால�
தா�� பாட ேவ��ெம�ப� இவர� அவா. க�நாடக ச��த� ப��றா�தா� பாட�கைள
�ைறயாக� பாட���� எ�பதா� இவ� ப���� ெகா����த ெசளரா��ரா
ப����ட��ேலேய இவ� க�நாடக இைசைய� ப�ல� ெதாட��னா�. ப����ட� ம���
ெபா��ட�க��� பல இைச� ேபா��க�� இவ� கல�� ெகா�டா�.
பல ேநர�க�� இவ� பா�வைத� ெத��� ேபாேவா� வ�ேவா� ேக��� ேபா� பாகவத�தா�
பா��றாேரா எ�� �ைன��� அள��� அ�� அசலாக அ�ப�ேய பா� வ�தா�. பாகவத�டேம
ேபா� இவ� பா�� கா�ட, அவ�� இவ���� �ல உபேதச�கைள� ெச�� அ���னா�,
இவ�ைடய ��ேன�ற���காக. �ைர� பட�க�� பா�வத�� இவ��� வா���க� �ைட�தன.60

அவ�ைற இவ� ந�றாக� பய�ப���� ெகா�� ப��ப�யாக ��ேனற� ெதாட��னா�. �க
உ��யான, கனமான, �கமான ஒ� �ர�, �ைறயான உ�ச���, த��� �ைர�லக�����
�ைட�த� ��மா ர�க�க� ெச�த பா��ய� எ�ேற �றலா�.
1946இ� இவர� ��மண� நைடெப�ற�. இவ��� 3 மக�க� 3 மக�க�. 1946 ெதாட�� இவ�
��மா�� பாட� ெதாட�� ��டா�. ‘���ண �ஜய�’ எ�� பட� 1946இ� இவ� பா�
ெவ�வ�த�. அத� இைச அைம�பாள� எ�.எ�.��ைபயா நா��. ெதாட��� இவ� பாடாத
த��� படேம இ�ைலெய�� அள��� இவர� பாட�க� இட�ெபறலா�ன. ேகாைவ ராய�
டா���� மாத� �.50 ச�பள����� பாட� ெதாட��ய �.எ�.எ�. ��ன� �க�� உ�����
ெச�றேபா� ச�பா��தைத யா� கண��ட ����.
இவ� எ�தைன ந�க�க���� பாட�கைள� பா�����றா�. எ�.�.ஆ�., �வா�, ெஜ��,
ராேஜ��ர�, ெஜ� ச�க�, ஏ.�.எ�.ராஜ�, ���ராம�, நாேக� இ�ப� எ�தைனேயா ேப�. இவ�
பா�ைட� பா�வ�ேபால �வா� ந���� ேபா� அவர� வாயைச�� �ைக�க ைவ���. இவ�
�ல பட�க�� ந��தா�. அ�ண��நாத� ேபா�ற பட�க�� இவ� பா� ந��தேபா� இ�த
ந�க���� �வா� பா�வ� ேபா�ற உண�ைவ ஏ�ப���னா�.
இவ� பா�ய பாட�கைள� ப��ய�ட ���மா? அ�ப�யானா� எ�தைன� பாட�கைள�
பா����பா�. உ�ேதசமாக 10,500��� ேம�ப�ட �ைர�பட� பாட�க�, 2500��� ேம�ப�ட
ப��� பாட�க�. இவ� ெப�ற ���கைள ம��� த�யாக எ�தலா�, அ�தைன ���க�,
அ�தைன கைலமாம� ���க�, ேத�ய ���க�. இ�ப��ப�ட ஒ� ம�தைர� ெபற
த��நா� ெந��கால� தவ� ெச����க ேவ���. இவ�ைடய வா��ைக�� ஏ�ப�ட
அ�பவ�க� ஏராள�. இவ��� �க�� ெந��கமான ��வநாத� (இராம����), க�ஞ�
க�ணதாச� இவ�க� வா�லாக ெவ�வ�த ெச��க� ப��க� �வார�யமானைவ. இ��தா��
இ�ேபாைத�� இவைர� ப�� இ�ம��� ேபா��. �ற� �க ��வாக� பா��கலா�. வா�க
�.எ�.ெசள�தரராஜ� �க�! அவ� வா�க ���!!
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ெகா�தம�கல� ���
இ�த ஆ��� ��றா�� �ழா ெகா�டாட�ப�� �வ�� ெகா�தம�கல� ����� ஒ�வ�.
ப��க� �றைம பைட�த ெகா�தம�கல� ��� �ைர�பட� �ைற�� ம��ம�லாம�,
எ��தாளராக, பாடலா��யராக, �ைர�கைத வசன� எ��பவராக, ந�கராக, இய��னராக,
ப���ைகயாளராக, ����பா��� ���� தைலவராக இ�ப�� பல �ைறக��� �ற��
�ள��ய ேமைத. இவ�ைடய ெப�ைம�� ஒேர ஒ� சா��� இவ� எ��ய “��லானா
ேமாகனா�பா�” எ�� கைத. அ� ��ன� �ைர�படமாக வ�� த��நா�ைடேய �ர��க
ைவ�த�. அ�� ���� ச��க��தரமாக �வா� கேணச��, ேமாகனா�பாளாக ப�����
வ�� அ�த�த கதா பா��ர�களாக வா��� கா��னா�க�. அவ�க� த�ர நாேக� சவடா�
ைவ��யாக��, பாைலயா, சார�கபா� ேபா�ேறா�� உ�ேரா�ட��ள பா��ர�களாக ந���
அ�த� கைத�� உ�� ெகா������றா�க�.த��நா��� �க �ர�மா�டமான பட�கைள கைல
நய�ேதா��, �ற�பாக�� எ���� ெப�ைம ெப�ற ‘ெஜ��’ பட�தயா��� ��வன��� அத�
�தாபக� எ�.எ�.வாச��� அ��தப�யான �ைல�� இ��� ப�யா�� ெப�ைம ேச��தவ�
ெகா�தம�கல� ��� அவ�க�. அ�� ெஜ�� பட இலாகா���, வாச� அவ�க� நட��ய
ஆன�த�கட� ப���ைக�� எ��� எ��தாளராக��, ெஜ�� பட�க�� ந����
ந�கராக�� இ�ப�� பல �ைறக��� �ரகா��தவ� ���.
இ�தைன� �க���� காரணமான ெகா�தம�கல� ����� இய�ெபய� ���ரம�ய�. த�ைச
மாவ�ட� ப���ேகா�ைடைய அ��த க�னா�ேய�த� எ�� �ராம��� இவ� �ற�தா�.
இவ�ைடய த�ைத மகா��க ஐய� தாயா� க�க�மா�. இவ� 1910 நவ�ப� மாத� 10ஆ� ேத�
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வ���வைரதா� ப��க ���த�. இள� வய�� தன� உற��கார� ெப�ைண மண��ெகா��
ெகா�தம�கல��� ஒ� மர�கைட�� ப����தா�. �யாபார��� இவர� மன� ஈ�படாம�
நாடக�, ந���, பா�� இய��த�, பா�த� எ�� இவ�ைடய கவன� �ைச ����ய�.
காைர���ைய அ��த ப�ள���� நட�� ெகா����த ஒ� நாடக� ���� ேச��� இவ�
ந��தா�.
அ�த� கால��� “ஹ�மா�” எ�ற ெபய�� ஒ� ப���ைக வ�� ெகா����த�. அ�� ���
எ��னா�. அ�ேபா�தா� த��� �ைர�பட�க� எ��க� ெதாட��னா�க�. �த��தலாக
ப�பா�� எ��க�ப�ட “ப��ன�தா�” எ�� பட��� ந��க இவ��� வா��� �ைட�த�.
அ�த� காலக�ட��� இவ���� ெச�ைன��� �ல பட�க�� ந���� வா��� �ைட�த�.
“ைமன� ராஜாம�”, “அநாைத� ெப�” ேபா�ற பட�க�, �� பா��ர�க�� ந��தா�. அ��
எ�லா� இவ�ைடய ெபய� ���ரம�ய� எ��தா� இ��த�. 1939இ� ���லக�ட� எ��
பட��� ந���� ேபா�தா� இவ�ைடய ெபய� ெகா�தம�கல� ���வான�. ெகா�தம�கல�
�� எ�� ஒ�வ� �ைர�பட� �ைற�� இ��தவ�. அவ�தா� இவைர ைடர�ட�
ேக.���ரம�ய��ட� அ��க� ெச�� ைவ�தவ�. அவ�ைடய படமான “ப�த ேசதா���”,
“க�சேதவயா�” எ�� பட���� இவ� ந��தா�.
1941இ� ைடர�ட� ���ரம�ய� ெம�ரா� �ைனெட� ஆ����� கா��பேரஷ� எ��
��வன�ைத எ�.எ�.வாச� அவ�க��� ��ற ேபா� ெகா�தம�கல� ����� ெஜ�����
�ைழ�தா�. அ�ேபா� இவ��� ஊ�ய� மாத� 300 �பா�. ெஜ���� இவர� ���ய��வ�
வள���ெகா�ேட வ�த�. ெஜ�� கைத இலாகா�� இவ� ஒ� ���யமான நப�. ச��ரேலகா,
ஒளைவயா�, ந�தனா�, �� மா��, வ���ேகா�ைட வா�ப� ேபா�ற பட�க�� இவர� ப��
�க ���யமான�. ெஜ���� இவ� ஒ� ந�கராக ம��ம�ல, இய��னராக, கைத
வசனக��தாவாக, பாடலா��யராக இ�ப� பல அவதார�கைள எ��தா�. இவ� அ�� நா��
பட�கைள இய��னா�, ஏ� பட�க��� �ைர�கைத எ��னா�, �மா� ப�� பட�க��� வசன�
எ��னா�, இ�ப���� ேம�ப�ட பட�க���� பாட�கைள எ��னா�.
இவர� வா��ைக�� �ைர�பட இய��னராக சாதைன ���த� எ�ப� ஒளைவயா� எ��
பட��� �ல�தா�. ெமா�த��� இவ� உத� இய��னராக இ�ப� பட�க����, 18
பட�க�� ந���� இ���றா�. ஒளைவயா� பட��� �க�ெப�ற நாடக ந�ைகயாக இ��த
ேக.�.��தரா�பா� ஒளைவயாராக ந��தா�. �ரபல ஹா��� க�ெப�யா�� பட�கைள� ேபால
�ர�மா�டமான ெச��க� ேபா�� ெஜ�� தயா��த� இ�த� பட�. இ�� யாைன� ��ட�
�ர�� வ�� ேகா�ைடைய ���ைக��� உைட�பதாக ஒ� கா��. இ���ட அ�ேபா�ற ஒ�
கா��ைய� படமா�க ���மா எ�ப� ச�ேதக� தா�. அ�ப��ப�ட அ�ைமயான கா�� அ�த�
கால���. �ன�தாேல �ர��க ைவ��ற�.
இ�த� பட��� ெகா�தம�கல� ���ேவ ஒ� �� பா��ர��� ந�����பா�. இவர�
வா��ைக��� மைன�யாக அைம�த ��த�பா� இவர� மைன�யாக அ�த� பட��� ந��பா�.
அ�த� கா�� இல��ய� தர� வா��த�. ஒளைவயா� ஊ� ஊராக அைல�� ���� வ�த கால���
ஒ� �ராம��� �வசா� ஒ�வைன� பா���றா�. அ�த �வசா�தா� ெகா�தம�கல� ���.
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இ�த� பா���� உண� அ��ப�� ச�மத� தா�. ஆனா� அவ�ைடய மைன� ஒ�
அட�கா��டா�. அவைள எ�ப�� சமாதான� ப��� இ�த� பா���� உணவ��ப�.
இ��தா�� �ய���டலா� எ�� �வசா� ஒளைவ� பா��ைய அைழ��� ெகா�� த�
������ ெச��றா�.
ஒளைவைய வா�� ��ைண�� உ�காரைவ����� உ�ேள ெச�� த� மைன��� தைல
வா�, ேப� எ��� அவ� ந�ல மன�ைல�� இ���� ேநர� பா��� ந� ����� உணவ��த
ஒ� ���தா�ைய அைழ�� வ����பதாக� ெசா��றா�. அ�வள�தா�. அ�த� ெப�
அட�கா��டா� ஆ�னா�, ���தா�, பா��ர�கைள� ேபா�� உ���னா�. அ�தைனைய��
தா��� ெகா�� அவ� ஒளைவ�� எ�ப�யாவ� உண� ெகா��தா� ேபா�� எ��
ெக���றா�. இ���� அவ� ச�� மன�ர�� ேவ�டா ெவ��பாக ஒ� இைலைய� ெகா��
வ�� ����� அ�� ேசா�ைற ஆ��ர��ட� இ�� ஒளைவைய� சா��ட� ெசா��றா�.
ஒளைவ� பா���� ��ட���� ேக�க ேவ��மா? ெம�ல� ���� உண� உ�ெகா�ளாம�
எ��� ெகா��றா�. அ�த �வசா�ைய� பா���� ப�தாப�ப�� கணவ��� அட��ய ந�ல
மைன�யாக இ��தா� ச�சார� ெச�யலா�, ச�ேற ஏ�மாறாக இ��பாேளயானா� �றாம�
ச��யாச� ெகா� எ�� ஒ� பா�ைட� பா����� ேபா���வா�. இ�த� கா���� �����,
��த�பா��, ஒளைவயாக ேக.�.��தரா�பா� அவ�க�� ந��த கா�� எ�தைன ஆ��க�
ஆனா�� மற�க��யா�.
இ�த� பட� த�ர ெகா�தம�கல� ��� க�ண�மா எ� காத� எ�� பட�ைத�� இய��னா�.
அ��� ��த�பா� ந��தா�. இவ�ைடய �த� மைன� ெசா�த�கார� ெப� எ�பைத�
பா��ேதா� அ�லவா, �ைர��ைற�� வ�த�� அ�� ந���� ெகா����த ��த�பாைய இவ�
இர�டா� மைன�யாக ஏ��� ெகா����தா�. �� மா�� எ�ெறா� பட�. அ�� ���தா�
கதாநாயக�. இ�த� பட�தா� இ���� ��ட� ச�ப� எ�ற ெபய�� எ��க�ப�ட�. இ� ஒ�
நைக��ைவ� பட�. ஆ�.ேக.நாராய� எ�� �க���க எ��தாள�� நாவைல அ��பைடயாக�
ெகா�� எ��க�ப�ட� இ�த� பட�.
தா� அபர�� எ�ெறா� பட�. இ��� ����� ��த�பா�� ந�������றன�. ெஜ��
பட�க� த�ர இவ� ���லக�ட� எ�� பட���� பாவ ம���� பட���� �ட
ந������றா�. ஆன�த �கட� ப���ைக�� இவ� ஒ� ���ய எ��தாள�. இவ� பல கைதக�,
நாவ�க� எ�����த ேபா��� இவ�ைடய “��லானா ேமாகனா�பா�” இவைர �க��
உ���ேக அைழ��� ெச�� ��ட�. அ� த�ர இவ� எ��ய “ேமா�டா� ��தர���ைள”,
“ரா�பக�� ��கார�”, “ப�தந��� பாமா”, “ெபா��வன��� �����”, “�� ராதா”,
“ம���ர��” (�� கைத� ெதா���) ேபா�ற கைதகைள�� எ��னா�. இவ��� �ல
�ைர�படமாக�� வ�தன.
��லானா ேமாகனா�பா� கைத�காத ெகா�தம�கல� ������ ப�ம� ��� �ைட�த�. இ�த�
கைதகைளெய�லா� இவ� கைலம� எ�ற ெபய�� எ��னா�. இவ�ைடய நைக��ைவ
உண���, எ��� �றைம�� இவ��� ெபய�� �க�� �ைட�க� காரணமா�ன. இவ� எ��
����பா�டாக� பா�ய “கா��மகா� கைத” ெப�� வரேவ�ைப� ெப�ற�. மகா�மா
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கைதைய� ேக�� ம�ழாதவ�க� இ�ைல. இ�த� கைதைய நட��� ெகா������ேபாேத
உண���வச�ப�� ��� �ல இட�க�� க��� ��� அ�த�� உ��. இவ�ைடய மைன�
��த� பா� �க�� �றைம வா��த ந�ைக. ���யாக��, ���ப� தைல�யாக�� இவ� பல
பட�க�� �� �ள������றா�. �ரபல எ��தாள� த.ெஜயகா�த�� “அ��� �ரேவச���”
கதாநாய��� தாயாராக �க யதா��தமாக� த� ந���� �ல� அைனவ�� பாரா��த�கைள��
ெப�றா�. பைழய ெஜ�� பட�க�� இவ� ஒ� �ர�தர ந�ைக.
இவ� வா��ைக�� இவேர �க�� அ�ப���� பா� ம�க� கவன�ைத� கவ��த�
“கா��மகா� கைத” எ�� ����பா��. பா�ைட�� இவேர எ��, ����பா�டாக�� இவேர
பா�வ�தா�. நா����ற இைசவ�வ��� அைம�த இ�த ����பா�� கா�� மகா��
வா��ைகைய �வ��க���ய�. இவ��� நா����ற இைச வ�வ� �க�� ைகவ�த கைல.
ெத� த��நா��� �ரபலமாக �ள��ய ����பா��� கைல �ல� இவ� பல அ�ய
வரலா�கைள ம�க���� ெகா�� ெச�����றா�. இவ�ைடய மைன��� �ைர�பட
ந�ைக�மான ��த�பா� �க சாம���யமான ந�னமான ந������ ெபய� ெப�றவ�. இவ�
ஏ���ெகா�ட பா��ர�க� �க எதா��தமாக இ����. க�ண�மா எ� காத�, �ம� எ� ��த�,
ச��ரேலகா, பாமா ����, ஒளைவயா� ஆ�ய பட�க�� இவர� ந��� �� �ள��யைத
அைனவ�� அ�வ�.
இ�த 2010ஆ� ஆ�� ப�ம� ெகா�தம�கல� ����� �ற�த ��றா��. ெச�ைன��
இவர� ���ப�தா� இவ��� �க� �ற�பாக ஒ� �ழா எ��� இவர� �ைன�கைள�
ேபா�������றன�. இவ� பாட�க� எ��ய பட�க�� வ�ைச: 1939 அ���ட�, 1940
ப�தேசதா, 1941 மதனகாமராஜ�, 1942, ந�தனா� (பாபநாச� �வ�, ேகாபால���ண பார�யா�
ஆ�ேயா�� பாட�க�� இட�ெப�றன), 1943 ம�க�மா சபத�, 1944 தா� அபர��, 1945
க�ண�மா எ� காத�, 1947 �� மா��, 1948 ஞானெசள�த�, ச��ரேலகா, ச�ரதா�, 1949
அ��வ சேகாதர�க�, 1951, ச�சார�, அ��, 1952, ��� ��ைளக�, 1953 ஓளைவயா�, 1955
வ���� ெச�வ�,1958 வ���ேகா�ைட வா�ப�, 1960 இ�����ைர, ைகரா�, கல���
க�ண�மா, ெத�வ��ற�, 1961, தா��லா���ைள, எ�லா� உன�காக, 1964 ��காத �ைன�,
பழ�, 1965 எ�னதா� ���?, 1966, ேமா�டா� ��தர� ��ைள. இவ� 15-2-1974இ�
இ��லக வா�ைவ ���� �க�ட�� எ��னா�. இவர� நைக��ைவைய��, பாட�கைள��
ேக�க ேதவேலாக�தா� �க�� ஆவலாக இ�����க ேவ���.
1960இ� ெஜ�� அ�ப� வாச� பட�க� எ��பைத ���த�ேபாவதாக அ���த �ற�
ஆன�த�கட� ப���ைக�� எ��வேதா� ����� ெகா�டா�. அ�த காலக�ட���தா�
இவர� அமர��வ� வா��த கைதக� அ�� ெவ�வ�தன. 1967இ� இவ��� கைல�காம�
(இ�ேபா� அ�தா� “கைலமாம�” ��தாக வழ�க�ப��ற�) ��� ெப�றா�. 1971இ�
ப�ம� ��� வா��னா�. 1974ஆ� ஆ�� ��ரவ� மாத� 2ஆ� ேத� ெகா�தம�கல� ���
�க�ட�� எ��னா�.

65

மான� கா�த மா�ர� வா��நாத�

மான� கா�த மா�ர� வா��நாத�
1911ஆ� வ�ட� ஜூ� மாத� 17ஆ� நா�.
த�ழக��� ெத�ேகா��� ம�யா�� ர�� �ைலய��� ��ெந�ேவ� கெல�ட� ஆ�
����ெகா�ல�ப�ட �ன�. அ�த �க����காக �ைன�� ைவ����க ேவ��ய நா� அ�ல
இ�. அ�த ஆைஷ� ���� ெகா�ற �ர வா�� த�ைன�� மா���� ெகா�� இ�த ��ைய
�வ�பா��� த� �யாக�ைத ம��� இர�த�தா� எ��ய நா� இ�. அதனா� இ�த நாைள
�ைன�� ைவ����க ேவ���.எ� ந�ப� ேபரா��ய� ேதவரா� ேகாய�ப������� ேந��
மாைல (16-6-2011) ெதாைலேப��� ேப�னா�. �ரவா���� �யாக நாளான ஜூ� 17இ�
வா�� ம�யா�� ர�� �ைலய��� ஒ� �க��� ஏ�பாடா�����ற�. அத��� தா��
��னா� மாவ�ட கெல�ட�� �யா� எ�.���ணசா� பார� அவ�க�� �த�வ��, தாேன
�த��ர� ேபா�� ஈ�ப��� �ைறெச�ற �யா��மான �.ல���கா�த� பார�, I.A.S.
அவ�க�ட� அ�� ெச�வதாக� �����டா�. அ�த �ர ��ஷ�ைடய �யாக� இ�த ம���
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நைடெப�� �� ஆ��க� ����யா���ட�. ஆனா�, அ�த� �யாக��� �ைல ந�
ம�க���� ெத������றதா? இ�த நா� அ�த �ரமக��� உ�ய ம�யாைதைய� ெச��றதா?
எ�றா� இ�ைல எ�ப�தா� உ�ைமயான ப��. எ�ன ெச�வ�? ெபா���, ேபா���,
ெவ��ச� ேபா�� நா�ைட� ெகா�ைள அ���� ெகா����க எ�ேபாேதா, �� ஆ��க���
��� தன� ம�யாைத���ய தைலவரான ������ வழ�க�ஞ� ஒ�ட��டார� வ.உ.�த�பர�
��ைள�� �ைறவாச����� காரணமாக இ��தவ��, அவ� �ைற�� க��ைட�க��,
ெச����க�� ைவ�க� காரணமாக இ��த ஆ� �ைரைய ப�வா�� இ��ய�� ���பாக�
த�ழ�� மான�ைத� கா�க, அ�த ஆ�� உ�ைர ம��ம�ல, த� உ�ைர�� ஆஹூ�யாக�
ெகா��த நா� எ�பைத இ�த நாேட ஒ�� ேச��� �ைன�������க ேவ�டாமா?இ�றாவ�
நம� இைளய தைல�ைற அ�த �ர இைளஞைன� ப��� ெத��� ெகா�ள ேவ�டாமா?
த�ழக��� எ�தைனேயா நா�த�க� ெவ�யா��றன. என��� ெத��� “�னம�”
நா�த�தா�, தா� ஒ� ேத�ய நா�த� எ�பைத �ைல���� இ�ைறய இத�� “�ர
வா��நாத�” எ�� க��ைரைய� �ர���� அவ��� ம�யாைத ெச�����ற�.
“�னம�”��� அத� ஆ��ய���� தைல வண��ேவா�. மா.�ரபா��ய� எ�பவ� எ��ய
அ�த� க��ைர�� கைட� பாரா�� �������ள ெச��தா� �க ���யமான�.
அ��:–”�த��ர� ேபாரா�ட �ர�க�� வா��ைக வரலா�ைற இ�ைறய மாணவ ச�தாய�
ெத��� ெகா��� வைக�� அைன�� வ���க��� பாட� ��ட��� ேச��க அர�
நடவ��ைக எ��க ேவ���. அ�ேபா�தா� �த��ர� ேபாரா�ட �ர�க� இ��ய ம���
���ய ர�த��� வ�ைமைய மாணவ ச�தாய� அ�ய ����”இ�த வ�க�தா� ந��ைடய
இ�த� க��ைர�� ேநா�க�� ஆ��. �ர வா���� �ைனவாக, ந��ைடய ம�ெறா�
வைல��வான www.tamilnaduthyagigal.blogspot.com எ��ற வைல���� நா� ஏ�கனேவ
ெவ�������ற �ர வா���� வா��ைக� ���ைப ���� இ�த க��ைர��� ெகா��க
ஆைச� ப��ேற�. இேதா அ�த க��ைர:
�ர வா��

67

ெதா���: த�ைச ெவ.ேகாபால�
உலக நா�க�� பல வ��ைற� �ர��க�� �ல�தா� ��தைலயைட������றன. �ெர��
�ர���� மா�ட உ��க� எ�தைன? ர�ய� �ர���� மா�டவ�க� எ�தைன ேப�? அெம��க
உ�நா��� ேபா�� உ��ழ�தவ�க� எ�தைன ேப�? இ�ப� உலக� ��வ�� ேபா�
�லமாக�தா� �த��ர� ெப������றன�. இ��யா�� ம���தா� மகா�மா கா��ய�க��
அ��ைச� ேபாரா�ட�, ச��யா��ரக� �ல� ெந�நா� ேபாரா�ட����� �ற� �த��ர�ைத�
காண���த�. கா��ய�க�� இ�த� ேபாைர “க�����, ர�த���” நட�த ேபாராக எ����
ெகா�ளலா�. அதாவ� ஆ��ேலய�க�� ர�த�ைத ��த ைவ�காம�, அ�ப��, உைதப��,
��பா��� ���களா� �ைள�க�ப�� ந� இ��ய ர�த�ைத� ��� இ�த �த��ர�ைத�
ெப�ேறா� எ�பைத ம��க��யா�. அ�தா� அ��ைச வ�.
மகா�மா கா��ய�க� இ��ய அர�ய�� ஆழ�கா� ப�வத�� ��� பால க�காதர �லக�
கால��� இ�த அ��ைச வ�ெய�லா� நைட�ைற�� இ�ைல. அ�ம��ம�லாம� எ�த
வ��லாவ� ஆ��ல ஏகா�ப��ய�ைத இ��யா����� �ர���ட ேவ��ெம��ற
����தா� ந� ம�க� உ�ள�க�� இ��த க���. அ�ப��ப�ட ���ைல�� வா��நாத�
எ�� ேதசப�த இைளஞ�, ெகா�ைம�கார��, இ��ய�கைள ����� ேகவலமாக�
க�த���யவ��, ேதசப�த ��க� வ.உ.�த�பர� ��ைள��� �ைட�த ெகா�ய த�டைன���
காரணமாக இ��தவ�மான ஆ� எ�பவைன ���� ெகா�றா� எ�ப� எ�த வைக�� நா�
எ���� ெகா�வ�. இ� ேதசப���� ெவ��பாடா இ�ைலயா, இ� தவ� எ�� ெசா�வத��, 68

இத�� மா�� வ� ஏேத�� அ�த காலக�ட��� இ��ததா? இ�ேபா�ற ேக��க���� ப��
க�ட �ற�தா� இ�த �ர இைளஞ�� �யாக�ைத ம���ட ேவ���.
ச���ர கால��� ஒ� நா��� பைட��, எ�� நா��� பைட�� ேந��� ேந� ேபா����
ெகா�டா�க�. அ�� இ� தர���� �ர�க� உ��ழ�க ேந���ற�. இைதெய�லா�
ெகாைலயாக� க��வ��ைல. அ�ம��ம�லாம� ெகா�யவ�க��, ச�வா�கா�க�� ெகாைல
ெச�ய�ப�ட வரலா� நம�� �ைறயேவ �ைட���றன. இ�தா��� ஃபா��� தைலவ�
�ேசா���� அவேனா� பல ஃபா����க�� �லா� நக�� ெகா�ல�ப�� ஒ� ெப�ேரா�
�ைலய��� தைல�ழாக� ெதா�க�ட�ப����தன�. அ�ப�� ெச�தவ�க� இ�தா�
ேதசப�த�களாக� க�த�ப�டா�கேளய�� ெகாைலகார�களாக அ�ல. அவ�க��� ��பாக அேத
இ�தா��� மா���� வ��ைற அர�ய� நட��யவ�தா�. ெகா��ேகா�ைம
க���கட�காம� ேபா�றேபா� ‘வ��ைற’�� ஒ� ஆ�தமாக� பய�ப�����ற� எ�ற
ேகாண��� இ�த �ர வா���� வரலா�ைற� ச��� �ர��� பா��கலா�. தா�க��யாத
த�ண��� வ��ைற�� ஈ�ப�� ேதசப�த�க� எ�தைகய �யாக�கைள� ���றா�க�.
அைவெய�லா� அவ�கள� ெசா�த நல��காகவா, நா��� நல� க��யா? த�ைன அ����
ெகா�� இ�த நா� ந�ல �ைல அைடயேவ��ெம�� அவ�க� ெச�த �யாக�க���
அள�ேகா� உ�டா? ைசம� க�ஷ� எ���� ஆ��பா�ட��� ஒ� ெவ�ைள�கார சா�ெஜ��
சா�ட�� எ�பா� அ��த அ��� காரணமாக� பா�சால ��க� லாலா லஜப� ரா� இற��
ேபானா�. அ�� லா�� ப�கைல� கழக மாணவ�களாக இ��த ஷா�� பக� ��, ��ேத�, ராஜ��
ஆ�ேயா� அ�த ெவ����த ெவ�ைளயைன� ���� ெகா�றன�. அ� ெகாைலயா? ேதசப�த��
ப�வா��� ெசயலா? 24 வய�� அ�த இைளஞ�க� நா���காக� தம� இ���ைர ��த
ெசயைல எ�னெவ�� ெசா�லலா�? ��ரா� ேபா�, மத�லா� ���ரா ேபா�ற மா�ர�க�
உ����யாக� ெச�த� யா� ெபா���? இைதெய�லா� ந� மன�� ெகா�ட �றேக �ர�
வா��நாத�� ெசயைல எைடேபாட ேவ���.
�யாபார� ெச�ய வ�த �ழ����ய க�ெப�யா�, ெபா��கைள ��க�� வா�க�� எ�� வ�த
ேவைலைய ��� இ�� நா������ ேவைல�� இற��ன�. அவ�கள� ������ இைரயான
ரா�ய�க� எ�தைன எ�தைன? வா�� இ�லாம� ஒ� அரச� இற�தா� அ�த ரா��ய�ைத�
த�களதாக எ���� ெகா�ட� ����� ����. ரா�ய�ைத ந�லப� நட��வதாக��, த��த
பா�கா��� ெகா��பதாக�� உ�தரவாதம���� ����� ெகா�ட ரா�ய�க� எ�தைன?
இ��ய�க� ஏமா�க� இவ�க� ெதாைடக�� ���த வைர�� லாப� எ�� க��ய� �யாபார�
ெச�யவ�த �ழ����ய க�ெப�. அ�� ஆளவ�தவ�க� ராப�� �ைள� ேபா�றவ�க� ஈ�
இர�கம�ற �ரட�க�. இ��ய�கைள ம�த�களாகேவ �ைன�க� ெத�யாதவ�க�. இ�த�
��ன��� வா���� வரலா�ைற� பா��ேபா�.
அைம�யாக��, ெவ�ைளய�� அட���ைற��� க���ப��� ெத�னக� ��வ��
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வா�ேபசாத ெமள�களாக இ��த சமய� உர�க� �ர� ெகா��த ேத�ய வா�க� வ.உ.�த�பர�
��ைள, ���ரம�ய �வா ம��� அவ�கேளா� ேதாேளா� ேதா� ��ற மாடசா� ேபா�ற �ர�
ெப�ம�க�. இவ�கைள� ைக� ெச�� ெபா�யான வழ��� ��க ைவ�� இ�த
�ர�ெப�ம�கைள� �ைற�சாைல��� ெகா�� வ�� அைட�த �� �ர��ைன ஒ��� இ��கா�
எ�� இ�மா����த ெவ�ைள ஆ��க��, அத� �ர���யாக� ��ெந�ேவ� ஆ���
கெல�டராக இ��த ராப�� ���ய� � எ�கா�� ஆ� எ�பா�� எ��பாராத அ������
உ�ளான ச�பவ� ஒ�� ம�யா�� ர�� ச����� நட�த�. ஆ�! 1911ஆ� ஆ�� ஜூ�
மாத� 17ஆ� ேத� காைல 10-40 ம��� ம�யா�� ச����� அ�த ச�பவ�
நட�த�.17-6-1911 கெல�ட� ஆ� அவன� மைன� ஆ�ேயா� ெகாைட�கான�� ப����
த�கள� ��ைளகைள� பா��பத�காக ெந�ைல பால� ர�� �ைலய��� காைல 9-30 ம����
�ள��னா�க�. அவ�க� பயண� ெச�த ர�� ம�யா���� ��ற�. அ�� �����������
ெச�ைன ெச��� �ைர� ர���காக இ�வ�� �த� வ���� ெப���� கா����தா�க�.
அ�த ேநர��� அ�த ர��� இர�டா� வ���� ெப���� பயண� ெச�� ெகா�� வ�த
வ��ைய ��� இற�� ஆ� இ��த �த� வ���� ெப����� ஏ�னா�. வா��ைய� பா��த
ஆ� பத�னா�, யா� � எ�� க��னா�. உடேன த� ைக���பா��யா� ஆைஷ ேநா���
��டா�. ��� அவ� மா��� பா��த�. அ�த �ைல��� ஆ� த�ைன� ��டவைன� ���க
�ய�றா�. அவ� மைன� அைத� த��� ��டா�.
ஆைஷ� ������ ெப��ைய ���� �ேழ இற��ய வா��நாதைன� ���க �ல� �ய�றன�.
அவ�கைள உத�� த����� அ�����த க��பைற��� ெச����டா� வா��. உ�ேள
�ைழய பய��ெகா�� ஒ� ம� ேநர� ��றவ�க� க��பைற����� ��� ெவ��த ச�த�
ேக�� உ�ேள ேபா� பா��தா�க�. அ�ேக வா�� தன� ைக� ��பா��ைய� த� வா���
����ெகா�� இற�� ���� �ட�தா�. ��ட�ப��� காயமைட�த ஆ� ��ெந�ேவ����
ெகா�� ெச��� வ��� க�ைகெகா�டா� எ��ட��� இற�� ேபானா�.
க��பைற�� த�ைன�தாேன ����ெகா�� இற�� �ட�த வா��நாத� உடைல� ேபா�சா�
ேசாதைன��டன�. அவ� கா��லாகா�� ேவைல பா��தவராதலா� உ��யான ��யா�
ைத�க�ப�ட ச�ைட அ�����தா�. ஒ� ைப�� த��� எ�த�ப��, த����
ஆ��ல���� ைகெய���ட�ப�ட ேத���லாத ஒ� க�த� இ��த�. அவ� அ�����த
ேகா��� ஒ� ம�ப���, ரா� ��ேடா�யா�� பட��, இர�டா� வ��� ர��ேவ ��க�
ஒ��, ஐ�� அணா நாணய�க� இைவ இ��தன.
யா� இ�த வா��? அ�ைறய ���தா��� சம�தான�����ப�ட ெச�ேகா�ைட�� ேகா��
ம�யமாக இ��த ர�ப� ஐய� எ�பவ�� மக�. இவ��� நா�� சேகாத�க�, இர�� ஆ�
��ைளக�� இவ� இைளயவ�. இவ� ெச�ேகா�ைட�� ஆர�ப� க�� ப��றா�.
��வன�த�ர� �ல� ��நா� மகாராஜா க����� �.ஏ.ப��தா�. தன� 23ஆ� வய��
�����ப�ள� �தாராைமய�� மக� ெபா�ன�மாைள� ��மண� ெச�� ெகா�டா�.
அ����� பேராடா சம�தான����� ெச�� மரேவைல ெச��� ெதா���ைற� ப��ைப�
ப���� ேத�னா�. �ற� �ன��� கா��லாகா�� பார�� கா�டாக ேவைல��� ேச��தா�.
அ�த காலக�ட��� ெத� த��நா��� பாரதமாதா ச�க� எ�ெறா� இய�க� ேவகமாக வள��� 70

வ�த�. இதைன ���யவ� எ���� �லக�ட �ர�ம�சா� எ�பா�. இவ� ��கா�ைய அ��த
எ���� �ராம��� �ற�தவ�. ேதசப���� காரணமாக ெவ�ைள அர����,
ெவ�ைள�கார�க���� எ�ராக ஒ� மாெப�� �ர�� ெச�ய எ�� வ�க������ வ����த
�ல �ர���கார�க�� ��மான�ப� பாரதமாதா ச�க� ேதா����க�ப�ட�. �லக�ட���
ஏ�கனேவ ���ேச��� வ�� த�����த வ.ெவ.�.ஐய�� ெதாட�� இ��த�. இ�த பாரதமாதா
ச�க� எ�ப� ஒ� ரக�ய இய�க�. இ�� உ���ன�களாக இ��ேபா� ரக�யமாக ஒ�� ��,
கா��� பட���� ��னா� ���ம� கல�த த��ைர ெவ�ைளய�� ��� எ�� எ���
���ப�. க��யா� த�க� ைக �ர�க�� ���ெகா�� அ�த ர�த�தா� ஒ� ெவ�ைள�
கா�த��� ைகெய����� உ��ெமா� எ���� ெகா�வ�. எ�ன ஆப�� ேந��தா��,
ச�க�ைத� ப��ய ரக�ய�கைள ெவ�யா���� ெசா�வ��ைல, எ��பாராத ஆப�� எ���
ஏ�ப�டா� த�ைன�தாேன மா���� ெகா�ள ேவ���. எ�ப��� ரக�ய� ெவ�வர��டா�
எ�ெற�லா� இ�த� ச�க��� �ப�தைனக� ஆ��.
வா��நாத� �லக�ட �ர�ம�சா�ேயா� ேந��த ஏேதா மனவ��த�தா� அவைர ஒ������
���ேச�����த வ.ெவ.�.ஐயைர� த� ��வாக ஏ��� ெகா�டா�. ெச�ேகா�ைட�����
���ேச� ெச�� அ�� ஐயைர� ச���தா�. அ�ேபா� ஐய� �ல���� ��பா��� ���
ப���ைய அ��� வ�தா�. அ�� வா��நாத�� ேச��� ெகா�� ��பா��� ���
ப���ைய� ெப�றா�. வா��நாத� ஆ� எ�பாைன� ெகா�ல ஏ� ��ெவ��தா�?
�������� 1906இ� வ.உ.�த�பர� ��ைள அவ�க� ெதாட��ய �ேத�� க�ப�
க�ெப�ைய அ��� ஒ��பத�� இைட�டாம� பா�ப�டவ� அ�ேபா� �������� ச�
கெல�டராக இ��த இ�த ஆ� எ�பா�. அ�� இவ� இ��த கால��� இவ� ெச�த
அ��ரம�க��� அளேவ இ�ைல. நா� ேபா��� �த�பர� ��ைளைய அவம��தா�. அவ�
�� ெபா� வழ��கைள� ேபா�டா�. இவைர ஒ��ப�தா� தன� வா��ைக ல��ய� எ�ப�
ேபால நட�� ெகா�டா�.��றால� �������� ெவ�ைள�கார�க� ����பத�காக அ��
இ��ய�க� யா�� �ராட��டா� எ�� உ�தர� ேபா�டா� ஆ�. வ.உ.�த�பர� ��ைள
இர�� �வா�தர த�டைன ெபற� காரணமாக இ��தவ��, உ�தம� தைலவராக இ��த
���ரம�ய �வாைவ அவர� த��ய�யாம� அவமான� ப���ய இ�த அ��யைன இ���
உலாவ �ட��டா� எ�� ��ெவ��தா� வா��. ரக�ய� ��ட��� ���� ����� ேபா��
பாரதமாதா ச�க��ன� வா���� ெபய� வரேவ இ�த� ப�ைய ���க வா��ைய ர�த�தா�
�ர� �லக��� வ�ய��� ைவ�தன�. வா���� ��ட��டப� ஆைஷ�� ெகா��
த�ைன�� மா���� ெகா�டா�.
வா���� உட����� எ��க�ப�ட ஆ��ல� க�த��� எ�த�ப����த வாசக� எ�ன?
“ஆ��ல� ச����க� நம� ேதச�ைத� �����ெகா�� அ�யாத சனாதன த�ம�ைத� காலா� 71

����� �வ�ச� ெச�� வ��றா�க�. ஒ�ெவா� இ��ய�� த�கால��� ேதச���
ச���வா�ய ஆ��ேலயைன� �ர��� த�ம�ைத�� �த��ர�ைத�� �ைலநா�ட �ய�� ெச��
வ��றா�. எ�க� ராம�, �வா�, ���ண�, ��ேவா��த�, அ�ஜுன� ஆ�ேயா� இ���
த�ம� ெச��க அரசா�� ெச�� வ�த ேதச��� எ�� மா�ச� ��ன���ய ஒ� �ேல�சனா�ய
ஜா�� ப�சயைன ����ட உ�ேதச� ெச�� ெகா�� ெப��ய�� நட�� வ��ற�. அவ�
எ�க� ேதச��� கா� ைவ�த உடேனேய அவைன� ெகா��� ெபா��� 3000 மதரா�க�
�ர��ைன ெச�� ெகா�����ேறா�. அைத� ெத����� ெபா��� அவ�க��
கைடேயனா�ய நா� இ�� ெச�ைக ெச�ேத�. இ�தா� இ���தான��� ஒ�ெவா�வ��
ெச�ய ேவ��ய கடைம.”
இ�த� ெகாைல நா� ��வ�� பரபர�ைப ஊ��ய�. எ�� பா��தா�� ேபா��� அ�� �ற�,
ெக���. �ன��� ஒ� வ��� தா� ��ப����ேவா� எ�ற பய��� த�ெகாைல ெச��
ெகா�டா�. ெச�ேகா�ைட�� வா��நாத��� ெந���யவ�க� ��க� ேபா�சாரா�
�ைறயாட�ப�டன. ைக���� த�� தைலமைறவானா� மாடசா� எ�பா�. த�மராஜ ஐய� ��
�ைறயாட�ப�ட�ட� ���ரவைத��� பய�� த�ெகாைல ெச�� ெகா�டா�.23 வயேத ஆன
வா��நாத�� இள� மைன� ெபா�ன�மா�, ப�வமைட�த நா� �தேல �தைவயானா�.
ேதசப�தைன மண�� ெகா�டா� எ�ன �ைட��� எ�பைத அவ� உல��� அ���ப� ேபால
எ�லா� நட�தன. இ�த வழ��� மாடசா� த��� ேபா���டா��, அழக�ப ��ைள, ெத�கா�
மட���கைட �த�பர� ��ைள ஆ�ேயா� ைக� ெச�ய�ப�டன�. சாவ� அ�ணாசல� ��ைள
எ�� மாணவ� க��� ����ேலேய ைக� ெச�ய�ப�டா�. இவ�க� த�ர இ�த வழ���காக
������ ஆ��க� ��ைள, வ��� �மா�தா ேசாம��தர� ��ைள, ��தரபா��ய�ர�
ேசாம��தர� ஐய� ஆ�ேயா�� ைகதானா�க�. இவ�க�� �ல� அ��வ�களாக ஆனா�க�.
���ேச��� இ��த ேபா� மாடசா� �ல� வா��நாத� ஆ� �ைரைய� ெகா�ல� ேபா�றா�
எ�ற ெச�� ேக�ட��, இ�ேபா�ற த��ப�ட ெகாைலக�� ந���ைக இ�லாத, ஒேர ேநர���
நா� ��வ�� ஒ� �ர�� ெச�ய ஒ� இய�க�ைத நட�� வ�த �லக�ட �ர�ம�சா�, ப� த�
�� ������� எ�பதா� த��� கா� நக���� ெச�� ��டா�. ஆனா� �� அவைர அ��
ெச�ைன மாகாண ரக�ய� ேபா�சா� உ��� �ர��� ெகா�� ெச�ற�. அவ� அ�����
க�க�தா ெச�� ��டா�. ஆனா� கா��� இவ��� அைட�கல� ெகா��த ெச��யாைர ேபா��
������ய�.
த�ைன� ைக� ெச�ய ேபா�சா� அைல�றா�க� எ�ற ெச�� அ��த�� �லக�ட �ர�ம�சா�
க�க�தா ேபா�� க�ஷன�ட� சரணைட�தா�. அ����� அவ� ைக� ெச�ய�ப�� அைழ��
வர�ப�டா�. இவைர ��ப��� ��� ெகா�� வ�� ����யேபா� �ல��ட�ப���
ெகா�� வர�ப�டா�. இவர� ேதஜைச� பா��த ��ப�, இவர� �ல��கைள ��க� ெசா��
உ�தர��டா�. ��னா�� ஓ�கா� �வா�களாக �லக�ட �ர�ம�சா� க�நாடக மா�ல� ந��
மைலய�வார��� வ��த கால� வைர அ�த ��ப� இவ�ைடய �டனாக �ள�� வ�தா�.
ஆ� ெகாைல வழ�� ��ட நா�க� நைடெப�ற�. இ���� எ���� �லக�ட �ர�ம�சா��� 7
ஆ��க� �ைற த�டைன��, ���ணா�ர� ச�கர���ண� 4 ஆ��க�, ஆல��ைழ
ஹ�ஹர ஐய� 3 ஆ��க�, ������ �����மாரசா� ��ைள, ��ைபயா ��ைள,
ெச�ேகா�ைட ெஜகநாத ஐய�கா�, �ன�� பா� ��ைள, ெச�ேகா�ைட ���ம� ஆ�ேயா���
12 ஆ��க� �ைற த�டைன �ைட�த�. ேம�� �ல�, சாவ� அ�ணாசல� ��ைள, க�பா
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அழக�ப ��ைள, எ�டய�ர� ���ரம�ய ஐய� ஆ�ேயா� ��தைலயானா�க�.
ஒ��கா� வா�� உ�ைர �டாம� இ�����தா� அவ��� ����� அர� ���� த�டைன
��������. இவ�க� ைகயா� மா�� ேபாவைத�ட த�ைன� தாேன மா����
ெகா�வைதேய அ�த மா�ர� ���� ஏ��� ெகா�டா�. இ�ேதா� இ�த வழ��� ேபா��
��� ேபா��ட��ைல. இ�த த�டைனெய�லா� ெகா��� ���த �ற��, �ர சாவ��க���
இ�� ப�� உ�டா எ�� ேபா���� ���� �ய��த�. அவைர�� �சாரைண ெச�தன�.
இ��� �ட ஆ� ெகாைல எ�� எவரா� ��ட�ட�ப�ட� எ�ப� ப�� எ�த� தகவ��
இ�ைல. வா�� ���ேச� ெச�� வ.ெவ.�.ஐயைர� ச���த� அ��� ேபா�� ஐயைர
மா��ைவ�க த�னா� ஆனம��� �ய�� பா��த�. அத��� சாதகமாக எ�த சா����
�ைட�க��ைல, ஐய�� �� வழ��� ேபாட ��ய��ைல.
ேதசப�த ��க�க� இத�� ��� பல தடைவ �ய�றன�, �ல ெவ�� ெப�றன, �ல ேதா����
���தன. ��ரா� ேபா� �ய�ற�� இ� ெப�க�தா� மா�டன�. மத�லா� ���ரா யாைர�
ெகா�ல ��ட��டாேரா, அவ� த���ட, ம�ெறா� ��றவா�யான க�சாைன� தா��ய�.
ஆனா� ம�யா���� வா��நாத� ைவ�த �� த�ப��ைல. இதைன ெவ�� ெகாைலயாக�
பா��பைத �ட ஒ� ேதசப�த� நா����� ெச�ய ேவ��ய கடைமயாக� ெகா�வ�தா� ச�யாக
இ����. காரண�, அத�� �� ஆ��க��� ��� �ழ����ய க�ெப��� பான�ம� எ��
ஆ��ல தளப� �ரபா��ய க�டெபா�மைன� கய�தா��� �����டா�. �� ஆ��க�
க��� அேத ெந�ைல ம��� �ரவா�� அத��� ப�வா����டா� எ��தா� ெகா�ள
ேவ���.
வா��நாத� இ�த� ெசயைல� ெச�த ம�யா�� ர�� �ைலய���� அவ� ெபயைர ைவ�க
ேவ��ெம�� நாடா�ம�ற����, ெவ���� கா��ர� உ���ன� �ம� அன�த� அவ�க�
பா�ப��, இ���� ம�யா�� எ�ற ெபயேரா� வா���� ெபயைர�� ேச���ட�
ெச�தைம�� அவ��� ேதசப�த�க� ந���கட� ப�டவ�களா�றா�க�. வா�க �ர வா����
�க�!

இ� வ�� ஆ��க�லாவ� இ�த �ர இைளஞ�� �ைன� நா��, ந� நா�� ேத�ய
��தைன��ள ேதசப�த இைளஞ�க� ஒ�� ேச��� ஓ�ட��� �� இ�த நா��� �த��ர�����
த�க� இ���ைர� ெகா��த �ர�கைள �ைன���வேதா�, இ� வ�� கால��� ேதச�ேராத,
ஊழ� ��ட�ைத அ�ேயா� ஒ��க சபத� ஏ�ேபா�. மகாக��� வா��ைத�ப� இ�த
�த��ர�ைத “த��� ��ேடா வள��ேதா� ச�ேவசா, இ�ப�ைர� க��ரா� கா�ேதா�, க�க�
���ளேமா?” எ�ற ேக�� எ���, இ�த நா�ைட� கா�க உ�� ஏ�ேபா�. வ�ேதமாதர�!
ெஜ����!!
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ஆளவ�தா� ெகாைல வழ��

1950க�� த�� நா�ைட உ���ய ஒ� ெகாைல வழ�� “ஆளவ�தா� ெகாைல வழ��”.
ஆளவ�தா� எ�பவ� யா� எ�பைத� பா��ேபா�.
ெச�ைன ஆவ��� ரா�வ இலாகா�� ப�யா��யவ� இவ�. ேகா��� ெச��யா� இன�ைத�
ேச��தவ�. இவ�க� ெத��� ெமா� ேப�பவ�க�. இவ�க� ெபா�வாக �யாபார���
ஈ�ப�வா�க�. மாறாக இ�த ஆளவ�தா� எ�பவ� ரா�வ��� ேச��� ப�யா��னா�.
1939���� 1945 வைர இர�டா� உலக� ேபா� சமய��� இவ� ரா�வ��� இ������றா�.
��த� ���� ரா�வ������ ஓ�� ெப�� வ�த �ற� ஏதாவ� ெதா�� ெச�� �ைழ�க�
க�� அ�ேபா� அ��கமா����த �ளா��� ெபா��க� ��பைன�� ஈ�ப�டா�.
இ�ேபா� ேவ��மானா� ெதா�டெத�ெக�லா� �ளா��� ெபா��க� எ�றா���ட�.
ஆனா� அ�த� கால��� �த� �தலாக அ��கமான கால��� அத�� ந�ல வரேவ��
இ��த�. இ���� ெபா��க� ேபால கன�� இ�ைல, கா�த� ேபால ெம��யதாக��, ����
ெச�ல இல�வாக�� இ��த�. ை�ைல�� அ�க��ைல. இ�த� �ளா��� ெபா��க�
��பைனைய� ெதாட��னா� ஆளவ�தா�. அ�ேபா� ேநதா� �பா� ச��ர ேபா� சாைல (ைசனா
பஜா�) ப���� ெஜ� அ�� ேகா எ�� ேபனா க�ெப� இ��த�. அ�த கைட�� வா���
��ய இடெமா�ைற இவ� வாடைக��� ����� ெகா�டா�.
�யாபா� எ�றா� ஒேர ெபா��� ம��மா கவன� ெச���வா�க�. எ��� லாப� �ைட���
ம�ற பல ெதா��கைள�� நா�வா�க�. இவ�� மாத� தவைண �ைற�� �டைவகைள ��க�
ெதாட��னா�. இ�ேபாெத�லா� தவைண �ைற �யாபார� பழ���ட�. ஆனா� அ�த�
கால��� அ� ���. அ��கமான ���� ஒ� �� ெதாைக ெகா��� ஒ� ெபா�ைள வா���
ெகா�� மாத� தவைண�� ��ைய� ெகா��ப� வா��ேவா���� �லபமாக இ��ததா� இ�த
�ைற�� ந�ல வரேவ�� இ��த�.
ரா�வ������ ஓ�� ெப�றதா� �ைட�த ஓ���ய� த�ர, �யாபார��� �ைட�த
வ�மான� இ�� அைம�யாக வா�����கலா�. இவ��� மைன��� இர�� �ழ�ைதக��
இ��தா�க�. இ�வள� ந�ல ���ைல�� இவ�ட� இ��த ஒ� �க ேமாசமான, ெப��பாலான
ஆ�கைள அ���� ஒ� பழ�க� ெப�க� சகவாச�, அ� இவ�ட� அ�கமாகேவ இ��த�.
தன� ஆ�ைம�� இவ��� அ�தமான ெப�ைம. த� �றைம�காகேவ த��ட� பல ெப�க�
வ�� ��வதாக �ைன��� ெகா�டா�. இ�த ஒ� �யபழ�க� ேபாதாெத�� ேபாைத� ெபா��
பழ�க�� இ��த�.
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இ�த �ைல�� ஒ� நா� இர�…….
ஆளவ�தா�� மைன� த� கணவ� இ��� �� ���ப��ைலேய எ�� கவைல�ட� அவ�
கைட இ���� ைசனா பஜா� ெஜ� அ�� ேகா���� ெச�� �சா��தா�. அ�� அவ� இ�ைல.
அ����தவ�க� ெசா�ன �ஷய�, அவ� ராய�ர��� தன��� ெத��த ஒ�வைர� பா��க
ேபானவ� அ��ற� ���ப வரேவ��ைல எ�ற ப��தா�. ராய�ர��� இவ� யாைர� பா��க�
ேபானா�? மைன���� கவைல. ேம�� �சா��த�� ேதவ� எ�ற ெப�ைண� பா��க�
ேபானா� எ�� ெசா�னா�க�.
யா� அ�த ேதவ�? ேகரள மா�ல�ைத� ேச��த ெப� இ�த ேதவ�. அழ�� இளைம�� ெகா��
�ைளயா�� ப�வ� அவ���. க����� ப��தவ�, ந�றாக உைட உ��� ெகளரவமாக�
ேதா�றம��பா�. தா� ச�க ேசவக� எ�� ம�றவ�க�ட� ெசா�� வ�தா�. இவ� ஒ� �ைற
ெஜ� அ�� ேகா��� ேபனா வா�க வ�தேபா� அ�� ஆளவ�தாைர� ச���� ந�ப�க�
ஆனா�க�. அ�ப�� ெதாட��ய ந�� நா�பட நா�பட இ�ப உறவாக மா�ய�. ெப�கேளா�
ெதாட��ைடய ஆளவ�தா��� இ�த� ெப� �ேறா� ���ெயா��தா�. இைத ஆளவ�தா� ஒ�
ெப�ைமயாகேவ �ைன��� ெகா�வேதா� ெத��தவ�க�ட� த��ைடய சாதைனகைள�
ெசா��� ெப�ைம� ப��� ெகா�வ�� உ��.
இவ�ைடய இ�த� ெப�ணாைச காரணமாகேவ இவ� �டைவ ��பைன�� ஈ�ப�டா�.
அ�ேபா�தாேன ெப�க�� ெதாட�� �ைட��� ெகா�ேட�����. ஹா�ட�� த���
ப��ேபா�, ேவைல��� ேபாேவா�, ந��க� ேபா�றவ�க�தா� இவ�ட� �டைவ வா���
வா��ைகயாள�க�. இவ�க� த�ர ெபா�� ேபாகாம� கைடகைள� ��� வ�� ���ப�
ெப�க�� இ�� அட��வ�. தவைண� பண� பலரா�� ஒ�ெவா� மாத�� ஒ��காக�
ெகா��க ��யா�. அதனா� இவ� ஒ� ச�ைகைய அ���தா�. மாத� தவைண ெகா��க
இயலாம� ேபானா� பரவா��ைல, த�ேனா� அ�தர�கமாக இ��க அைழ�பா�. வ�பவ�கைள
அைழ��� ெகா�� அேத ப���� இ��த ஒ� லா��� அைற எ���� த��வா�க�.
ெப��பா�� அ�� ெபா�யான ெபய�கைளேய ெகா������� த��வா�.
கைத இ�ப�� ேபா��ெகா������ ���ைல��தா� ஆளவ�தா� காணாம� ேபானா�, அவ�
மைன� ெஜ� அ�� ேகா��� வ�� அவைர� ேதட� ெதாட��னா�. இ�த �ைல�� அ�த
அ�ைமயாைர ������ நா� இ�ேபா� ேவ� இட����� ேபாேவா�. ஒ� நா� காைல��
ெச�ைன ராய�ர� கட�கைர�� ஒ� தைல கைர ஒ���ய�. ஆளவ�தாைர� ேத� அைல��
ெகா����த ஒ� ேபா��கார� இதைன� ேக���ப�� ஓ�� ேபா�� பா��தா�. அைடயாள�
ெத�ய��ைல. ஒ� �ல நா�க� க��� ெச�ைன����� ராேம�வர� ெச��� ேபா� ெம��
எ�� �ைர� ர��� மானாம�ைர ர�� �ைலய��� ஒ� �ர�� ெப�� வ�� ேச��த�. அ��
தைல இ�லாத ஒ� ��ட� அைட�க�ப����த�. ேபா���� மானாம�ைர உட��, ராய�ர�
கட�கைர தைல�� ஒ���ைண�க ெவ� ேநர� ஆக��ைல. ஒ�வ�யாக ஆ� அைடயாள�
ெத��த�. அ�த உட� ஆளவ�தா�ைடய�தா� எ�ப� ��சயமான�.
இற�� ேபான� ஆளவ�தா� எ�ப� ெத��த�� அவைர� ப���� அவ�ைடய ெதாட��க�
ப���� ேபா�� ��ரமாக �சா��த ேபா� அவ�ைடய ெப�க� ெதாட��� ெத�ய வ�த�.
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உடேன அவ���� ெதாட�� இ��த ெப�க� அைனவ�� �சா��க�ப�டன�. அவ�க�
���ப��ன�� �சாரைண��� வ�தன�. அ�ப� �சா���� ேபா�தா� இ�த ஆ�
எ�ப��ப�ட ெப� ��த� எ�ப�� இவ��� எ�தைன ெப�க�ட� ெதாட�� எ�பெத�லா�
ெத�ய வ�த�. இ�ப� ஆளவ�தா�� ெப� ெதாட��கைள ெய�லா� �சா��� வ��ேபா�
ேதவ� எ�ற மைலயாள��� ெப��டனான ெதாட��� ெத�ய வ�த�. உடேன அ�த�
ெப�ைண��, அவ� ச�ப�த�ப�ட அைன�� இட�க��� �சா��க� ெதாட��ன�.
அ�ேபா� ேதவ� ேமன� எ�பவைர� ��மண� ெச�� ெகா�ள ஏ�பாடா����ப��, அ�த�
ெச�� ஆளவ�தா���� ெத��த� எ�ப�� ெத�வான�. ஆனா� இ�த� க�யாண�
நட�க��டா�, ேதவ��டனான த��ைடய ெதாட�� ����ட��டா�, அத�� இைட�றாக
வர����� இ�த� ��மண� எ�ப�யாவ� ��க ேவ��ெமன ஆளவ�தா��� ெவ�.
ேதவ��ட� த�க� இ�வ����ைடேய உ�ள உறைவ ெவ������ேவ�. ��மண�ைத�
த��� ���� ��ேவ� எ�ெற�லா� ெசா�� �ர�� வ�����றா�.
இவ�ைடய ெதா�ைல ெபா��க ��யாம� எ�ேக இ�த ஆ� ��மண����� �� ெதா�ைல
ெகா�����வாேனா எ�� �����ேய ேமன�ட� த��ைடய �ஷய�ைதெய�லா� ேதவ�
ெசா����டா�. உ�ைமகைள� க����டா�. உடேன அ�த வ��கால கணவ� ேமன� ஒ�
����� வ�தா�. இ�த ஆ� உ��ட� இ��தா�தாேன உன�� இ�ேபா�ற ெதா�ைலகைள�
ெகா��� வ�வா�, இவைன ஒ� வ�ப�� �����க����டா�? இ�த ேயாசைன
இ�வ���� ������த�. ேதவ���� இ�� ச�மதேம. உடேன ��ட� தயா��க�ப�ட�.
ேதவ� ஆளவ�தா�ட� ைந��யமாக� ேப� ஆைச வா��ைதக� ெசா�� ெம�வாக அவ�ைடய
இ���ட���� அைழ�� வரேவ��ய�. அ�ப� அவ� வ�� இவ�க� வைல�� தானாக
���� ெகா���ேபா� �� �ஷய�கைள �����ட ேவ��ய�. இ�தா� அவ�கள� ��ட�.
எ�னதா� ���சா�யாக இ��தா��, �றைமசா�யாக இ��தா�� ெப���� எ��
இ�����டா�, ஒ� ெப��� ��னைக��, அவள� இ���� ேப��� மய�� அவ�
இ��த இ����� ேபாகாத ஆ�கேள இ��க ��யா�. அ��� ஆளவ�தா� ேபா�ற �க�
ேகவலமான ெப���தைன� ப�� ேக�க ேவ��மா? ேதவ� ஆைசேயா� ����ட��
நா�ைக� ெதா�க� ேபா���ெகா�� அவ� �� ேபானா�.
அ�� ேபான�� அவ��� எ�ன ேந������� எ�பைத� ெசா�லவா ேவ���. அ�� ேமன�
ம�ற �ஷய�கைள� க��தமாக ���� ��டா�. ெகா�ற�� ஆளவ�தா�� தைலைய ம���
த�யாக ெவ��ெய��� வ�க� கட�� ����டா�க�. கட���� ேபாட�ப�ட தைலைய
��க� ���ைவ�கவா ேபா��றன எ��ற ைத�ய� அவ�க���. ஆனா� எ�ன �ர���ட�,
அ�த� தைல ��ைமயாக கைர ஒ��� இவ�கைள� கா��� ெகா��க வா��ப��� ��ட�.
தைல��லாத ��ட�ைத எ�ப� அைடயாள� கா�பா�க�, அ��� அ�த� தைல நா�� ஐ��
ைம�க��� அ�பா� ேபா��ேச��� ��டா�, உடேன தைலய�ற அவ�ைடய ��ட� ஒ�
�ர�� ெப���� ைவ�� ��ட�ப�� ராேம�வர� ெச��� ர��� ஏ�ற�ப�ட�. இ�வ��
மன ��ம�ேயா� �� ���� ��டா�க�, தைல கட���, ��ட� ர���� ேபா���ட�
எ�ற மன� �����ட�.
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இ�வள�� ஆன �ற� இ�� இ��ப�� ஆப�� எ�� எ�� அ���வ�� ப�பா���
ர�ேல���டா�க�. ஆனா� பாவ�, இவ�க� ஒ�� �ைன�க இைறவ� ேவெறா�� �ைன��
��டா�. தைல�� �ைட�த�, ��ட�� �ைட�த�, இர��� ஒேர ஆ�ைடய� எ�ப��
ெத��த�. அ�த நா�� த�ழக ேபா�� மகா �றைமசா�கைள� ெகா�ட�. �கா�லா��
ேபா���� �கரான�. ��வா�களா, க������ ��டா�க�. ேதா��� ���, ஆளவ�தா��
ெதாட��கைள ேமா�ப� ����� ெகா�� ேபா� ேதவ��ட� ேபா� ��ற�. ராய�ர���
ேதவ�ைய� ேத�னா�, அவ�க�தா� ஓ���டா�கேள. ம�ப��� ேத�த� ேவ�ைட, ேமன��
ேதவ��� ேபா��� ���� ���னா�க�. ெச�ைன�� வழ�� நட�த�.
அ�ேபாெத�லா� ந� நா��� இ�ேபா�ற வழ��க�� ஜூ�க� இ��பா�க�. அவ�க�
வழ��� ேபா�ைக உ���பாக� கவ��� வ�வா�க�. அ�வ�ேபா� அவ�க���
��ப�க�� �ல �ள�க�கைள அ��பா�க�. வழ��� ���� ஜூ�க� இவ�கைள�
��றவா�க� எ�� த�க� அ���ராய�ைத ��ம�ற����� ெத���தா�க�. இ�த வழ�ைக
�சா��த ��ப� �க�ெப�ற ஏ.எ�.�.அ�ய�. இ�த வழ�ைக ��ைமயாக கவ���,
��றவா�க� இ�வ�� வரலா�ைற��, ெகாைல��ட ஆளவ�தா�� நடவ��ைக, ஒ��க�
இவ�ைற�� �க� ���யமாக� க��� ஆளவ�தா�னா� ேமன�� ேதவ��� ப�ட
ெதா�ைலக�, மனவ��த�, ��மண�ைத நட�த �டாம� அவ� ெச�த �ர�ட�க�
இவ�ைறெய�லா� அவ� கவனமாக� ப����தா�.
இ���� அவ�ைடய அ�தாப� ேதவ��� ���, ேமன� ��� ஏ�ப�ட�. ஆளவ�தா�
எ�பவ� ஒ� ச�க �ேரா� அவ� ெகாைல��டைத ெகாைல எ�பைத �ட அவ�ைடய
அடாவ��தன���காக� ெகா��க�ப�ட த�டைன எ��� ��� ெச�தா�. ஆகேவ
அ���வ���� ஒ� �ல ஆ��க� த�டைன ம��� ெகா���� ���� ��னா�. அவ�க��
�ல ஆ��க� �ைற�� இ��த �� ெவ�ேய வ�� ��மண� ெச��ெகா�� ேகரளா����
ெச�� ��டன�. அவ�க� வா�நா� ��வ�� ��ப��� க�ைணைய �ைன�� அவைர
வா������பா�க�. ேகரளா�� ஏேதா ெதா��� ஈ�ப�� ந�ல வா��ைகைய அவ�க�
அைம��� ெகா�டா�க�. இ�த வழ�� ���� �ரபல எ��தாள� ரா�டா�ைக எ�பவ� �க
��வாக எ������றா�.

78

ல���கா�த� ெகாைல வழ��.

த�ழக�ைத� ����ய �ல ெகாைல வழ��க�� ல���கா�த� ெகாைலவழ��� ஒ��. காரண�
ெகா�ல�ப�டவ� அ�ல, ��றவா�யாக� ���� ெகா��வ�� ���த�ப�டவ�க� தா�
அ�த� பரபர����� காரண�. அவ�க�தா� �க�� உ���� இ��த �ைர�பட ந�க�க�
எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத�, எ�.எ�.���ண�, �ைர�பட இய��ன� �ரா�� நா��
ஆ�ேயா�. 1944ஆ� ஆ�� நட�த இ�த ெகாைல 1947 வைர வழ�� நட�� ���� வ�த�.

இத� �வர�கைள� ��� இ�ேபா� பா��ேபா�. அ�த காலக�ட��� ம�ச� ப���ைகக�
ம�����தன. அ�� ஒ�� இ��ேநச� எ�� ப���ைக. இதைன நட�� வ�தவ� ல���
கா�த�. இ�த ஆ��� அ�ேபாைதய �ரபலமான ம�த�க�� அ�தர�க�கைள� ப���ைக��
�ர�ர� ெச��, அ�ல� ெச�வதாக �ர�� பண� ����வ�. இ� ந�ல வ�மான� தர���ய
ெதா�லாக இ��தைமயா� இ�த ல���கா�த� கா��� ந�ல மைழ.
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ஒ� நா� �ரசவா�க� ேவ�ேப� ப���� ைக ��ாெவா��� பயண� வ�த ல���கா�தைன
வ�ம��� �ல� க��யா� ���� ெகா����டன�. 1944 நவ�ப� 7ஆ� ேத� இ�த �க���
நைடெப�ற�. காய�ேதா� ம���வமைன��� ெகா�� ெச�ல�ப�ட ல���கா�த� ம�நா�
கைல ெச�ைன ெபா� ம���வமைன�� இற�� ேபானா�. இ�த வழ�� ���� �சா��த
த��நா� ேபா�சா� எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத�, எ�.எ�.���ண�, எ�.எ�.�ரா�� நா��
ஆ�ேயாைர� ைக� ெச�தன�.
வழ��� �வர� எ�னெவ�றா� ெச�ைன அ�ேபா� ம�ச� ப���ைகக�� ெசா��க
ேலாகமாக இ��� வ�த�. ல���கா�த�� ‘இ��ேநச�’ எ�� ப���ைக �ரபலமானவ�கைள�
ப�� தா�மாறாக எ����, எ��வதாக அ������� பண� ���� வ�த�. இத�� �� இ�த
ஆ� ‘��மா ��’ எ�ற ப���ைகைய நட�� வ�தா�. இ�த ஆ�� ப���ைகக�� ��மா
ந�க�க� ப��ய ெசா�த வா��ைகைய� ப�� எ�� வ�தா�. ம�க�� இ�ேபா�ற வ��கைள�
ப��ப�� ஆ�வ� கா��ன�. ந�ல �யாபார�. இ�ப� இவ� எ�� வ�வதா� �ல �ரபல�க��
ெபய� ச�க��� ெக���ேபா� ��ட�. த�கைள� ப�� எ���ட� �டாேத எ�பத�காக ம�ற
ந�க ந�ைகய� அ�கமான பண�ைத� ெகா��� இ�ேபா�றவ�கைள வாைய� க���
ேபா����தன�.

இ�த வைக�� ம�ச� ப���ைகயாள�க�� கா��� ந�ல மைழ. இ� ேபா�ற �ளா� ெம��
ப���ைகக��� எ�ராக எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத�� எ�.எ�.���ண��, ைடர�ட�
�ரா�� நா���� அ�ேபாைதய ெச�ைன மாகாண கவ�ன� ஆ�த� ஆ�வா�� ேஜ�� ேஹா�
எ�பவ�ட� ஒ� �கா� ம� ெகா��தன�. அ�� இ�ேபா�ற ம�ச� ப���ைகக���
அ��க�ப�ட ைலச�ைச ���ப� ெபற வ��������தன�. இவ�க�� ேவ��ேகாைள ஏ��
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கவ�ன� ப���ைக�� ைலச�ைச ேக�ச� ெச����டா�.

ேவ� பல �ய��க� ெச�� ப���ைகைய ெவ��ெகாணர ல���கா�த� �ய��� ஒ���
��ய��ைல. ��மா �� ப���ைகைய�தாேன ���ப� ஆன�. ��தாக ‘இ��ேநச�’ எ�ற
ெபய�� ப���ைகைய� ெதாட�� நட�த� ெதாட��னா� ல���கா�த�. ��ைதய
பா��ேலேய இ��� க��ைரக�, த�நப� �ம�சன�க�, இ�� ப���� ெச��க�
ெவ�வ�தன. அ��� இவ� எ�.ேக.�., எ�.எ�.ேக. ம��� பல �ைர�பட ந�க ந�ைகக�
���ெத�லா� ேகவலமான ெச��கைள ெவ���� வ�தா�. இ�� அவ��� ந�ல வ�மான�
�ைட�� வ�த�. ெசா�த��� ஒ� அ�சக� �ட வா����டா�.

இ�த வழ�� ப���� இ�ேபா�ற பல பரபர�பான வழ��க� ����� �ரபல ரா�டா�ைக
எ�பவ� எ������றா�. அத�ப� இ�த ல���கா�த� இள� ப�வ��� ஒ� வ��லாக
����னானா�. அவ� ஏ�ைம �ைலைம அவ� மேனாரத� �ைறேவற��ைல. அதனா� இவ�
ஒ� �ேரா�கராம இய�� வ�தா�. வ����� ஆ� ���ப�, ெபா�சா�� ெசா�வ�, ெபா�யான
ஆவண�கைள� தயா��ப� ேபா�ற �ழ� நடவ��ைககைள ெச�� வ�தா�. பல நா� ��ட�
ஒ� நா� அக�ப�வா� எ�றப� ஒ� நா� மா��� ெகா�� �ைற ெச�றா�.
அ�� அவ� த���க �ய�� மா��� ெகா�� ஏ� ஆ�� �ைறத�டைன ெப�றா�.
ராஜ���� ெஜ��� இவன� வாச�. ம�ப��� த���க �ய�றானா�. ம�ப���
மா���ெகா�� அ�தமா� ���� அ��ப� ப�டானா�. இர�டா� உலக� ேபா� �வ��ய�.
ஜ�பா�ய பைட ெம�ல ெம�லா �ழ�கா�ய ப��கைள� ���� ��ேன� வ�த�. ப�மாைவ
ெந��� அ�தமா� �ைவ�� அ� ����� ெகா�ட�. அ�ேபா� ல���கா�த� ��தைலயா�
த��நா� ���� �ைழ���� வ� ேதடலானா�. இ� அவ� ெகாைல��ட �க�����
வ�ேவா�.
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1944 நவ�ப� 7 ல���கா�த� த� வ��� ஒ�வ�ைடய ������ ெச�றா�. அவ� இ��ப�
ெவ�ேப�. அ����� �ரசவா�க�����த த� ����� ஒ� ��ா�� ���� வ��ேபா�
�ல� அ�த ��ாைவ வ�ம��� அவைன� தா��� க��யா� ������ ஓ���டன�.
�ரசவா�க� தாணா ெத� அ��� இ�த �க��� நட�த�. ����ப�� காய��ட� ���� �ட�த
ல���கா�த� ெம�ல எ��� த���த�மா� ெவ�ேப���� ெச�� ம�ப��� த� வ��ைல�
பா��� நட�தைத �வ��தா�. அவ� அவைன ம���வமைன�� அ��� ைவ�தா�.
அ�த� ப��க�� அ�ேபா� ஆ��ேலா இ��ய�க� அ�க� வ��� வ�தன�. அ�ப�ெயா�
ஆ��ேலா இ��ய இைளஞ� இவைன ம���வமைன��� ெகா�� ெச�றா�. வ���
��ாைவ ���த� ெசா����� ல���கா�த� ெவ�ேப� ேபா�� �ேடஷ�� ஒ� �கா�
ெகா��க ����னா�. அ�ேபா� �டவ�த ஆ��ேலா இ��ய இைளஞ�
�ைடெப���ெகா�� ேபா���டா�.
ர�த� அ�க� ெவ�ேயற�� ஓ��� ேபான ல���கா�த� ��ா�� உ�கா��தப�
நட�தவ�ைற� ெசா�ல ேபா�� இ��ெப�ட� ���ண� ந��யா� எ�பவ� ஒ� கா�த���
அவ�ைற� ����� ெகா�டா�. ெஜனர� ஆ�ப����� அவ� ேச��தா�. அ�� அவ�ைடய
ர�த� ேபா�� ��க��ைல. டா�ட�க� ப�ேசாதைன ெச�� வ�த ேபா�� ம�நா� ��ய�காைல
4.15�� அவ� உ�� ���த�.
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��ேப �����டப� �ரபல�க� ஆ�ேப� ைக� ெச�ய�ப�டன�. ��ம�ற��� வழ��
நட�த�. ����� பாகவத��, எ�.எ�.���ண�� த���க�ப�டன�. �ரா�� நா��
��தைலயானா�. இ�வ���� �வ�தர த�டைன �ைட�த�. உடேன அ���வ�� �ைற��
அைட�க�ப�டன�. இ�வ�� ல�ட� ��� க������ ேம� �ைற�� ெச�தன�. அத�
��� ெத�ய காலதாமதமானதா� இவ�க� அத��� இர�டைர வ�ட�க� �ைற�� க��தன�.
கைட��� ��� க���� இவ�கைள ��தைல ெச�� ���ப��த�. ஒ� அர�க� மா��
ேபானா�, இ�ெப�� ந�ச��ர�க� ��ட�த�ட ��றா��க� �ைற������ப�
ேந�����ட�. இதனா� த��� �ைர�லகேம பல மா�ற�க��� உ�ப����ட�.
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எ�.எ�.வச�த�மா�

எ�.எ�.வச�த�மா�
த��ைடய த��த�ைம வா��த �ர� இ�ைமயா��, க�நாடக ச��த உல���,
�ைர�ைச��� த� ���ைர ப��த� தைல �ற�த பாட�ய�� எ�.எ�.வச�த�மா��� ஒ�வ�
எ�ப� அைனவ�� அ��த�. இவ� பா� �க�� உ����� ெச�ற பாட�க� எ�ண�றைவ.
இ�த இைச ேமைத தன��� �� ஒ� �றைம ��க �ட�கைள உ�வா����� அவ�க� இ��
க�னாடக இைச�ல�� தைல �ற�� �ள��வத�� இவ� காரணமாக இ������றா�. இ�த அ�ய
பாட�ைய� ப��ய �ல �வர�கைள இ�த� க��ைர�� பா��கலா�.
எ�.எ�.�. எ�� அ�ய�ெப�ற எ�.எ�.வச�த�மா� ‘மதரா� ல�தா�� வச�த�மா�’ எ�பத�
���க�. 1928 ஜூைல 3ஆ� நா� �ற�தவ� இவ�. த�� ெமா� ம��ம�லாம� ேவ� பல
ெமா�� �ைர� பட�க��� இவ�ைடய பாட�க� இட�ெப������றன. இவ�ைடய
கால���தா� ச��த உல�� தைல �ற�த ேமைதகளான எ�.எ�.���ல�����
�.ேக.ப�ட�மா�� �ற�� �ள�� வ�தன�. அ�வ�ேபா� �வ� �ல �ைறக�� �ற��
�ள���� மர� ந� நா��� இ��� வ��ற�. க�னாடக இைச�� � �யாகராஜ �வா�க�,
���சா� ���த�, �யாமா சா���, த��ைச�� ����தா�டவ�, மா���தா ��ைள,
அ�ணாசல க�ராய� ேபா�ேறாைர� ெசா�லலா�. அ�ேபால இவ� கால��� எ�.எ�., �.ேக.�.,
எ�.எ�.�. ஆ�ேயாைர� ெசா�லலா�. �ரபல ச��த ��வா� �.எ�.பால���ரம�ய�
அவ�க�ட� ச��த� ப��றவ� இவ�. �க�� இள� வய�� “ச��த கலா��” ���ைன�
ெப�ற கைலஞ� இவ�.
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அ�ேபாைதய �ைர உல�� ஜா�பவானாக� �க��த �.இராமனாத� அவ�க���
எ�.எ�.�.�� �ர� �க�� �����. ஆகேவ அவ� இைச அைம�த �ைர�பட�க��
எ�.எ�.��� பாட� இட�ெப�வ� வழ�கமாக இ��த�. பல பாட�கைள இவ� �.ராமனாத�
இைச�� பா�����றா�. � �யாகராஜ �வா�க� த�ர, ���சா� ���த� பாட�கேளா�
�ர�தரதாச�� பாட�கைள�� �ரபல�ப���ய ெப�ைம இவ��� உ��. �ர�தர தாச��
பாட�க� த�ழக��� அ�கமாக� பரவ இவ�� ஒ� காரணமாக இ������றா�. அவ�ைடய
“பாேரா ���ைணயா” ேபா�ற பாட�க� அட���. இவ� பல ��ையகைள� தயா�
ெச�����றா�. அ�� ����ட� த�கவ�க� ��ம� �தார�நாதைன� ெசா�லலா�. த��ைடய
மகளான �ரபல �ைர�பட ந�ைக ���யா�� இவ�ட� இைச ப��றவ�தா�. வய�� இைச
ேமைதயான க��யா�மா� இவ���� பலகால� ப�க வா��ய� வா��தவ� எ��ற
ெப�ைமைய� ெப�றவ�.
�க�ெப�ற இைச� பார�ப�ய� உ�ளவ� எ�.எ�.�. இவ�ைடய த�ைதயா� அ�யாசா� ஐய�
�க� �ற�த பாடக�. தாயா� ல�தா���� இைச� கைல�� �க� ெப�றவ�. ெச�ைன�� ஒ�
கா�ெவ��� க�� க�� வ�த சமய��� இவ�ைடய இ�ய �ரைல��, பா�� �றைமைய��
க�� �� �.எ�.பால���ரம�ய� இவைர ஒ� �ற�த இைச� கைலஞராக ஆ�க ���
ெச�தா�. ���ப�� இைச� �ைற�� ஈ�ப����த காரண�தா� எ�.எ�.�. இைசைய� த�
வா��ைக�� ���யமான �ைறயாக ஏ��� ெகா�டா�.

85

எ�.எ�.�. த� 12ஆவ� வய�ேலேய த�யாக க�ேச�கைள� ெச�ய� ெதாட��னா�. �த��
த� தாயா�ட� பா�வ�த இவ� ��ன� த�யாக� பாட� �வ��னா�. இைச� �ைற�� �ைழ��
�ல ஆ��க���� இவ� தன�ெக�� ஒ� ���ய இட�ைத� ���� ��டா�. இவ� இைச�
க�ேச�கைள� ேக�க ர�க� மா�ல� ��வ�� ஆ�வ��ட� கா����தன�. இவ�ைடய தாயா�
�ர�தரதாச�� சா���ய�கைள ந�� அ��தவராதலா� அவ�ட���� இவ�� அவ�ைற�
க��� ெகா�� �ற�பாக� பாட� ெதாட��னா�.
��ேப �����டப� �ைர�ைச� �ைற இவைர ���ைவ�க��ைல. 1946 �த�
�ைர�ைச�� பா�வ�தா�� �த��தலாக “மணமக�” எ�� பட��� 1951இ� இவ� பா�ய
“எ�லா� இ�பமய�” எ�� பாட��, மகாக� பார�யா�� “��ன��� ��ேய” எ��
பாட�� இவைர� �க�� உ����� ெகா�� ெச�ற�. பார�யா� இ�த� பாட��� ேவ�
ராக��� அைம����தா�� இைச அைம�பாள� �.ஆ�.��பராம� ம�ெறா� ராக��� பா�ய
இ�த� பாட�தா� இ��� பாட�ப�� வ��ற� எ�ப� ����ட� த�க�. 1952இ� தா� உ�ள�
எ�� பட��� பா�ய “ெகா��� �றாேவ” எ�� பாட�, ஓ� இர�� பா�ய “ஐயா சா�” எ��
பாட� ேபா�ற எ�ண�ற பாட�க� இவ��� ெப�ைம ேச��தன.

ராஜா� அவ�க� இவ���� �கட� ���ண������� ��மண� ெச�� ைவ�க
ஏ�பா�கைள� ெச�தா�. �ற�பாக ��மண� நட�த�. இவ�க��� ச�கரராம�, ���யா எ��
இ� �ழ�ைதக�. � ��யா ச��த���� �ற�� �ள��னா�. ஆனா�� �ைர��ைற�� ஈ�பட86

���� இவ� ஒ� �ற�த ந�ைகயாக ஆ� ப�ண��தா� எ�ப� அைனவ�� அ�வ�.
�ர�தரதாச�� சா���ய�கைள ஆ�� ெச�� இவ� ைம�� ப�கைல� கழக��� �ைனவ�
ப�ட�ைத� ெப�றா�. ம��ய அர�� “ப�ம �ஷ�’ ��ைத��, “ச��த கலா��” ��ைத��
ெப�றா�. 1990இ� இவ� இ��லக வா�ைவ ��� அமரரானா�. வா�க எ�.எ�.வச�த�மா� �க�!
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த����� க� மகாக� பார�.

த����� க� மகாக� பார�.
த�� ெமா�ைய�� த�� இன�ைத�� ேம�ப���வத�காக அ�வ�ேபா� ேதா�� ெசய�க�ய
சாதைனகைள� ெச�� ���த சா�ேறா�க� பலைர ந� வரலா��� பா���ேறா�. அ�ப��ப�ட
ேமேலா�க�� �ைன� ம�க� மன����� ��கா வைக�� பா�ப�ட பல�� இ�பதா�
��றா��� ந� க���னா� வா��� மைற�தவ� மகாக� பார�.
�க�ெப�ய ஆ��ல சா�ரா�ய�ைத எ���� �மா� ��� ஐ�ப� ஆ��க� பா�ப�� இ��ய
�த��ர�ைத� ெப�����ேறா�. இ�த �த��ர தாக� �க� ெப�ய அள�� ேதா��ய கால���
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அ�த� �த��ர� ப�ைர க��ரா� அ�ல, ெச��ரா� வள���� கா�த ெப�ைம மகாக���
உ��. பார�ேய அ��க�� ேபா��� பா���ற க�பைன, வ��வைர, இள�ேகாைவ
அ�ெயா�� இ�த ம� ெச�த ���ய�தா� இ�� வ�� ேதா��யவ� பார�.
த����� க�ெயன� �க�� இ�த ��� க�ஞ�கைள� த�ர ஒளைவயாைர�� த�
க��ைரக�� ேம�ைம ப�������றா� பார�. க�நய���� ஒ� க�ப�, வா��ய� ����
ஒ� ��வ��வ�, கா��ய� �ைவ�� ஒ� இள�ேகா எ�றா�, ��ன��� �றா�கைள
ந�வ��ப��� இ�த நா��� ந�ல ைம�த�களாக ஆ��� ப�ைய ஒளைவயா� ேபால�
ெச�தவ� யா���ைல. அ�த� ெப�பா� �லவ� பா�ய பல ந�வ�� பாட�க��, ��ெந��
ெச���க�� ெச�த ப� ெதாடர பார��� �ழ�ைதக��ெக�� பாடைல இய��ய� ேபா�ற�
த�க�.
�ழ�ைதக��� அவ� �த� �தலாக� ��ய அ��ைர “அ�ச� த��” எ�ப�. அைத�
ெதாட��� தன� ��ய ஆ������ அவ� ெகா������� அ��ைர �ழ�ைதக���
ம��ம�ல ெப�யவ�க�� ஏ�� நைட�ைற� ப���� ெகா�ள ேவ��ய அ�ைமயான வ�க�.
த� க��ைரெயா��� பார� ����றா�, இ��லா�� நா����� ெச�� அ���ள ம�க�ட�,
��க� உ�க� ெச�வ�க� அைன�ைத�� இழ����களா, அ�ல� க� ேஷ���யைர
இழ����களா எ�� ேக�ட�, நா�க� எ�க� நா��� ெச�வ�க� அைன�ைத�� இழ�பதாக
இ��தா��, எ�க� க�ஞ� ேஷ���யைர இழ�க மா�ேடா� எ�� ெசா�வா�களா�. அ�ேபால
எ��ட� ��க� த��நா��� ெச�வ�கைள இழ����களா அ�ல� ஒளைவயாைர இழ�க�
தயாரா எ�றா�, எைத இழ�தா�� எ�க� ஒளைவைய இழ�க மா�ேடா� எ�� எ���றா�.
நா�� எைத இழ�தா�� பார�ைய�� அவ� க�ைதகைள�� இழ�க� தயாராக இ�ைல.
எ�ேலா�� மகாக� பார�ைய ஒ� ேத�ய� க� எ��றா�க�. அவ� வா��த கால�
அ�ப��ப�ட�. ஆ��ேலய�க��� அ�ைம� ப��� �ட�த இ�த நா��� �த��ர� ப��
������ எழ� ெதாட��ய கால� அவ� வா��த கால�. ஆகேவ இய�ைக� க�ஞனான
பார��� இ��ய �த��ர��� பா� ஈ�பா� ஏ�ப�ட�� �ய�� ஒ����ைல. ஆனா� �த��ர
தாக����� ேமலாக அவ� உ�ள�ைத வா�� எ��த �ைலைம ேவெறா�� உ��. அ� இ�த
நா�� ம�க�� வா��ைக �ைலைம.
ப�ெதா�பதா� ��றா��� ��ப�����, இ�பதா� ��றா��� ��ப����� அ�ைம
இ��யா�� வா��த ம�க� �ைலைம எ�ப� இ��த�. நா� இ�ேபா� க�பைன ெச�ேதா
அ�ல� பார��� க�ைதக� �லமாகேவாதா� அ��� ெகா�ள ����. அ�வள�
��ேபா�கான �ைலைம அ�ேபா�. இ�த ம�கைள ைவ��� ெகா�� இ�த ம���
�த��ர���� எ�ப�� ேபாராட ����. எ�� இவ�க� தைல ����� ��க� ேபா�றா�க�.
எ�� இவ�க� த�கைள�� த�க� ��ேனா�க�� ெப�ைமகைள�� உண��� தைல �����
��க� ேபா�றா�க�. அவ� ெந�� ெபா��க��ைல.
����� �ல�ய ���ைலயா� அவ� பா��க�பட��ைல. ��ெகா�� எ��தா�.
இவ�கைள� ��� ����� த�க� பழ� ெப�ைமைய உணர� ெச�� ம�ற எவ���� நா�க�
தா��தவ� இ�ைல எ�ற உண��ைன ஏ�ப��த அயரா� பா�ப�டா�. �ள� ஒ��� அ�வள�89

ந���ைகைய� ெகா��பதாக இ�ைல, எ��� அவ� தள��� ேபாக��ைல. ம�க� ெந���
ப���ப�யான தன� �� அ�� ேபா�ற ெசா�கைள �� அவ�கைள� த�� எ��ப� பா��தா�.
அவ� வாயா� அதைன� ேக�ேபா�. பாரத ஜன�க�� த�கால �ைல எ�ற தைல���� அவ�
பா�� க�ைத இ�.
“ெந�� ெபா�����ைலேய – இ�த
�ைலெக�ட ம�தைர �ைன�� ��டா�”
ந� ம�க�, ந� நா�, ந� பார�ப�ய�, ந� ெப�ைம எ�ெற�லா� மா�த��ய பார���
அ�ப�ெய�ன �ைற ேந��த�. இ�த ம�க� அ�ப� எ�னதா� ெச�� ��டா�க�. எ�ப� நட��
ெகா�டா�க�.
இவ�க� அ�� அ��� சாவா�, இவ� அ�சாத ெபா���ைல அவ��ேல. எ�த� �ற�
����னா�� ேப�, �த� எ�ற அ�ச�. ம��ர�, மா���க� எ��ற அ�ச�. ெத�ேவா� ேபா��
ஒ� ��பாைய� க�� அ�ச�, ஊ��ேசவக� வ�வ� க�� அ�ச�, ��பா��ேயா� எவனாவ�
ேபானா� அவைன� க�� அ�ச�, ஆட�பரமாக ஆைடய��� ெச�பவைன� க�� அ�ச�,
எ�ேபா�� எவ�ட��� ைகக�� வா��ைத�� ��பா�, �ைனகைள� ேபால ஏ�� ���� �ண�.
இ�ப� ம�க� அ�செம�� ேப��� பய�� ெகா����தா� எ�ேபா� �த��ர� எ�ேபா�
ம�களா�� எ�ற �ைல அ�� இ��தைத பார� ���� கா���றா�.
இ�ப��ப�ட ம�கைள� க�� ெந�� ெபா�����ைலேய எ�� ெசா��, இவ�க�ட�
���ைனக� ெகா�சேமா அைவ ஒ� ேகா� எ�றா� அ� அ�கேமா? ஒ�வ� அ�� தைல�
பா�ெபா�� க�ேட� எ�பா� அைத ம��� மக� இ�ைல��ைல ஆ�தைல எ��
ெசா����ட� ேபா�� மன� ெவ���� ச�ைட���� ���� ேபாவா�.
இ�ப� ம�கைள� ப��ேய ����� அவ�க� ��ேன�ற���காக க� வ��த மாெப�� க�
பார�. இவைன� ேத�ய க� எ���றன�. ‘ேத�ய�’ எ�ப� யா� ஒ�வ���� ெசா�தமான�
அ�ல. ேத�ய� எ�ப� ஒ� ேதச����� அட��ய அைனவைர��, அைன���
ெகா�ைககைள�� உ�ளட��ய�. எனேவதா� ந���ேள �ைத�� �ட��� ெப�ைமகைள�
பா�ய அேத ேநர��� ��ைமகைள�� சா� அவ��ைன ���� ெகா�ள அ������றா�.
பார�ைய ஒ� த�ம�தனாக� பா��க�டா�. அவைன ஒ� ெப�ய இய�கமாக� பா��க
ேவ���. வ�ளலா� வா���ப� “வாைழய� வாைழெயன வ�த� �����ட” மர�� வ�த
க�ஞ�� பார��� ஒ�வ�. க�ண� �ைத�� ��யப� “த�ம� ��� அத�ம� தைல���
���� ேபாெத�லா� நா� அவத��ேப�” எ�� ��யப�, இ��ய�� வா�� ���
தைல���� ��ற �ைல�� பார� எ��ற ��ெவ�� ேதா��னா�.
ஆ��ல ஏகா�ப��ய ஆ��க� ச��யா� இ�� ம�த� உணைவ ம�த� ப���� வழ�க��,
ம�த� ேநாக ம�த� பா���� ெகா�ைம�� தைல ��� ��ற கால��� அைத அ���
ச��ய�ைத �ைலநா�� “ம�த� உணைவ ம�த� ப���� வழ�க� இ� உ�ேடா? ம�த� ேநாக
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எ�ச��ைக ���தவ� பார�. �ைத�� வா���ப� அத�ம�ைத அ���� த�ம�ைத �ைலநா�ட
வ�த க�ஞ� பார�.
பாரத ேதச��� �த� �தலாக ேத�ய உண�� ஏ�ப�ட ேநர��� அைத� க�� பரமான�த�
ெகா�� பார� எ���றா�:“நா��� ஓ� ��ய ஆத�ச�, �ள���, ஓ� த�ம�, ஓ� மா��க� ேதா��மானா�, ேம�ம�க��
ெந�சைன��� இர�ைய ேநா��� ����� ��யகா�த மல�ேபா� அவ�ைற ேநா���
������றன. ெச�ற �ப��� வ�ஷ��� பாரத நா��� ச�வ �ப�க���� �லாதாரமா�ய
“ேதசப��” எ�ற ந�ன மா��க� ேதா��ய�” எ�� �த��ர எ�ண� ேதா��யைத� ேபா��
எ���றா�.
த� �ற��� ேநா�க� எ�ன எ�பைத�� ஒ� க�ைத�� அவ� ெசா��றா�. அவ� ெசா�வ�:“��யைன��� ேபா��ட வா� �க� பைட���
த�� ெமா�ைய� �க�ேல���
க�யரச� த��நா���� இ�ைலெய��
வைச எ�னா� க��த த�ேற!”
எ�டய�ர� ம�ன��� எ��ய மட�� த�ைன அ��க� ெச��ெகா��� பா�� இ�.
அ� ச�, த�� ெமா���� �க� ேச��க� �ற�த க� ெய�றா� ��க� ��ைமயாக எ�ன ெச�ய�
ேபா���க� எ�ற ேக�� எ�வ� இய�� அ�லவா? அத��� அவ� �ைட ெசா����றா�.
“�ைவ ���, ெபா�� ���, வள� ���
ெசா� ���, ேசா� ��க
நவக�ைத, எ�நா�� அ�யாத மகாக�ைத”
த��ைடய� எ�ப� அவ� வா��. பார��� ��� த��ேல �ைவ ��க க�ைதக� இ�ைலயா,
ெபா�� ெச��த க�ைதக� இ�ைலயா எ�ற ேக���� “இ��தன” எ�ப�தா� �ைட. ந�
இல��ய�க�� உ�ள ப��� பா��, எ��� ெதாைக, ப�ென���கண�� எ�� ெதாைக
��கேளா�, ஐ�ெப�� கா��ய�க�, ேதவார�, ��வாசக�, ��ம��ர� இைவ த�ர பர�,
உலா, ��ைள� த�� இைவக�� ஏராளமாக இ��தன. ஆனா� இவ��ெல�லா� �ைவ
பைழய�, ெசா� பைழய�, ெபா�� பைழய�, வள�� பைழய�. ��ய ெசா�க�, ��ய எ���,
���த�, த�ைன�தாேன உணர� ெச��� ஆ�ற� ��க ���க எ���� க�ைதக�
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பார���ைடய�.
பார�யா��� ��ேனா�யாக தா�மானவைர��, வ�லலா� இராம��க அ�களாைர��
ெசா�லலா�. எ�ய க�ைதக�, எ�ய நைட, ��ய ச�த� இ�ப� பார��� இவ�க�
வ�கா��யாக இ��தன�. ந��ைடேய மத�க� பல. ஆ��� எ�லா மத�க�� ேபா��ப�
ச�மா��க� ம��ேம. ேபத�கைள ம�த� தாேன உ�டா��� ெகா�டா�. �ற��� ேபத�க�
ஏ�?
“ெப�ற தா��, �ற�த ெபா�னா��
ந�றவ வா��� ந� �ற�தனேவ”
எ��ற ��ய மத�ைத� ேதா����தா�. ஷ�மத �தாபன� நட�த இ�த நா��� எ�தெவா�
கட�ளைர�� ����டாம� இ�த நா�ைட� �ற�த ெபா�னா�ைட இைறவனாக ம��க� க���
ெகா��தவ� பார�. “யா�� ஊேர யாவ�� ேக��” எ�� ப�ைடய த��ன���
ம�தா�மான� ெகா�ைக�� ெதாட��� இ�. ம�தா�மான��� ெதாட���ேய “ேதசா�மான�”
எ��ற ேதசப��.
எ� நா�, எ� ம�க�, எ�க� வள� இவ�ைற� ப��ய ெப��த� எ�ேலா���� ேவ���.
அதைன�தா�
“பா����ேள ந�ல நா� – எ�க� பாரத நா�”
எ�� பார�ைய மா�த�ட ைவ�த�. அ�ப� ேதசப�� இ�லாம� தாயக��� ெப�ைமகைள
அ��ய�� கால��� ேபா����� பரேத�க�� ��� �ேத� உண���� �ட���,
ெவ�ைள�கார�க�ட� அ�ைம� ெதா�� ����, அவ�ட� ைகேய�� ��ைச எ���� �ைல
ப�� “மறவ� பா��” எ�� பாட�� “ம� ெவ��� �� ��னலா�ேச, எ�க� வா� வ���
ேதா� வ��� ேபா�ேச” எ�� ெசா����� அ��ய���� ேசவக� ெச�� வ�� வள����
அ�ைமகைள� பா���� ெசா����றா� “�! நா�� �ைழ��� இ�த� �ைழ��” எ��.
இ�த �ைலைம மாறாதா? ��ெவ�� ேதா�றாதா? எ�� எ�ண���� ெகா����ைக��
எ����ேதா ஒ� ��ய ேகாண���� �ர� ேக��ற�. அவ� எ�ன ெசா����றா�. ந��ர�
���� பக� ேதா��� அ���க� ெத��� ேவைள�� அவ� �ர� ��� ெசா�க� மன���
ஆ�த� த��ற�. இேதா அவ� ெசா���றா�:“ந�ல கால� வ���; ந�ல கால� வ���
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சா�க� ேச��; ச�ைடக� ெதாைல��
த���ர� ேபா��; ெச�வ� ெப���
ப��� வள��; பாவ� ெதாைல��
ப��சவ� ��� பாவ�� ப��னா�
ேபாவா� ேபாவா�, ஐேயாெவ�� ேபாவா�.”
இ�ப� ந�ல �� ெசா��� ெகா�� வ�த அ�த ேகாண�� நம�� உ�சாக� ெப���ப�யான
ெசா�கைள� ெதாட��� ெசா���றா�.
” ………………………….. �யாபார� ெப���
ெதா�� ெப���; ெதா�லா� வா�வா�
சா��ர� வள��; ���ர� ெத���
எ��ர� ெப���; த��ர� வள��”
இ�த� ெப�ைமெய�லா� நம��� ��ட ெவ��ெம�றா� ��மா இ��தா� �ைட�� ��மா?
ேசா��� ���தா� வ�� ��மா? ��சய� �ைட�கா�. அ�த �ைலைய நா� அைட��ட உைழ�க
ேவ���, பா�பட ேவ���. அ�ப�� பா�ப�டா�
“சா�மா��ெக�லா� ைத�ய� வள��
ெதா�ைப �����; ������ �ைள��
எ�� ல����� ஏ� வள��
பய� ெதாைல��, பாவ� ெதாைல��
சா��ர� வள��; சா� �ைற��
ேந��ர� �ற���; �யாய� ெத���”
அ�ப�யானா� பைழய பழ�க வழ�க�க� ெதாைல�� ேபா��. ��ய வா��ைக �ைட��ட�
ேபா��. அ�த மா�ற� ஏ�பட எ�தைன நா�க�, எ�தைன கால� ஆ��? இ�த கவைல
�யாய�தாேன?
மா�ற�க� ��க� ��க� �ைட�தா� ெவ� கால� ஆ�ேம. நா� ந�ைம உண��� ெகா�ேடா�.
பழைம எ�� இ��டைற����� ��ய ெவ��ச���� வ��ேபா� இ�� ���� ெவ��ச�
வ�வ� ேபால ெம�ல ெம�ல வர��டா�. �� எ�ப� வர ேவ���. இ�� �ைற�த அைற��
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��சார �ள��� ���ைச� ேபா�ட�ட� ப��ெச�� வ�� ெவ��ச�ைத� ேபால

வரேவ���. அத� ெபய�தா� �ர��.
ர�யா�� �சா� ம�ன�� ெகா��ேகா� ஆ��ைய எ���� ெல�� ெச�த �ர�� பார���
ஒ� ந���ைகைய� ெகா�����க ேவ���. அ�த� �ர��ைய பார� வானளாவ� �க��தா�.
“ஆகாெவ�� எ��த� பா� �க� �ர��” எ�றா�. அ�ப� ஆகாெவ�� ந� வா��ைக�� ஓ�
�ர�� ஏ�ப�மா? ஆ�, ஏ�பட� ேபா�ற� எ��றா�. எ�ப�?
“பைழய ைப��ய� ப�ெல�� ெத���
�ர� வ���, ேம�ைம �ைட���
ெசா�ல� ச��, மைலயாள பகவ�
த�ம� ெப���, த�ம� ெப���”
எ�� நம� பழைம ப�ெல�� ெவ���� �த� ��ய மா�ற�க� உடன�யாக ஏ�பட�
ேபா��றன எ�� நம�� ந���ைக ஊ��யவ� பார�. இ�த� க�ைதகெள�லா� ந�
வா��ைகேயா� ஒ�����பதா� இைத க�நய���காக அ�ல, வா��ைக�� வ�கா���
ந���ைக ஒ�யாக� பா��க ேவ���.
அ�ைம� தைள����� ��ப�ட ம�க� ��மா இ��தா� �க� ���மா? ��டா�. �� எ�ன
ெச�ய ேவ��� எ�பத�� அவேன ப�ைல�� ெசா��றா�. நா��� ெதா�� வள�ைத�
ெப����க�. எத��� அய�நா�ைட எ��பா���� �ைலைமைய மா���க�.
“இ��ைப� கா��� உ�����ேர
எ��ர�க� வ�����ேர
க��ைப� சா� ������ேர
கட�� �� ந� ��ெத���ேர
அ���� �ய�ைவ உ����� ��ேம�
ஆ�ர� ெதா�� ெச����ேர
ெப���க� �ம�ேக இைச���ேற�
�ரம ேதவ� கைல இ�� �ேர!”
எ�� ந�ைம ஊ�����றா�. ��ய பாரத� பைட�க� �ர�ப��க� எ�� ந�ைம
அவசர�ப����றா�.
எத��� அயலாைர அ�� ��ற நம� �ைலைம மா� த��ைற� அைட�த �� ந�ைம� ேபால
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��த��யவ�க��� நா� உதவ ேவ���. �ற��� வ�கா�ட ேவ���.
இைத� ��மா வா��ைத�காக� ெசா�ல��ைல அவ� ���ப� ���ப பல�ைற அ��த�
���தமாக� ெசா���றா�. எ�ப�?
“எ�லா�� அமர�ைல எ��� ந��ைறைய
இ��யா உல�� க���� – ஆ�
இ��யா உல�� க���� – ஆ�, ஆ�
இ��யா உல�� க����”
அ�வள� ந���ைக, இ�த ம� ��, இ�த ம��� ைம�த�க� ��.ெவ�� ெப�றா� ����
���ப��, ���� ��டா� �வ�� ேபாவ�� ம�த இய��. ஆனா� இ�த இய�� மா�ட��
வா�� உயர� பய�ப�மா எ�றா� பய�படா�. ெவ���� ேதா���� �ர��கழ�.
ெவ���னா� உ�ம�தனாகாம�, ேதா���னா� �வ�� ேபாகாம� வா�� �ைலைய அமர
�ைல எ��றா�. �த� உலக ��த� வ�த�. ெஜ�ம� ��ன��� நாடான ெப��ய�ைத
க��ைம��� ேநர��� அபக���� ெகா��ற�. இ�� ெப��ய� ெவ� �லப��� ����
�ட��ைல. த�க� நா���காக அ�த ம�க� த�க� இ���� ஈ�� ம�ேணா� ம�ணாக ம�ய
ேந���� மான�ைத� கா�ேபா� எ�� ேபாரா� உ�� ��தன�. இ�த �க��� பார��� மன��
ஊ�க�ைத ஏ�ப���ய�.�ர� ெச��த அ�த ெப��ய ம�கைள� பாரா���றா�.
“அற��னா� ���� ��டா�
அ��ய� வ�யனா�
மற��னா� வ�� ெச�த
வ�ைமைய� ெபா��த� ெச�யா�
�ற��னா� ��ைய� தா��
ெமா�வைர� �ற�ெப� ேபால
�ற��னா� எ�யயா��
ெச�ைகயா� உய��� ��றா�”
இ�த� ெச��ைய� ெசா��� ேபா� ெப��ய� அைட�த ����ைய “அற��னா� ���தா�”
எ��றா�. “�ற��னா� எ�ையயா�� ெச�ைகயா� உய��� ��றா�” எ��ேபா� உ� ����,
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உ� ேதா��, �����ம�ல, ேதா���ம�ல ஏென�றா� ேபா��கள��� � “உ��க தைலக�,
ஓ��க மான� எ�� எ���� ��றா�” எ��றா�. ேதா��யைட�த� ெப�த�ல. எ��
வ�ைமயானவ� எ�றா�� அவைன எ���� ��� நா� அ��தா��, மான� �ைல�� ����
எ�� ேபா��டாேய அத�காக� தைல வண���ேற� எ��றா�.
இ� ெப��ய���� ம��ம�ல, ஒ�ெவா� ம�த���� பார� வழ��� பாரா��ைர
அ�ேவயா��.த�ழ�க� உலக நா�க��ெக�லா� ெச�� ��ேய� ��டன�. அ�ப� அவ�க�
��ேய�ய இட�க�ெல�லா� அவ�க� பாைல�� ேதைன�� ப��ட��ைல. க���ரடான
வா��ைக; அ�ைம� ச���யா� ���க�ப�ட வா��ைக. ���ய க�டமாக இ��த அவ�க�
வா�ைவ� க�� பார� க�கல��னா�. கட� கட�� வா�� த��� ெப�க�� �யர� அவைர
�ளா� �ய�� ஆ���ய�.”��� ��� த��� ெப�க� ப�� ெதா�ைலக�” ���த அவர�
பாடைல� ப���� க��� ��தாதா� யா� இ��க ����? பார�யாேரா� வ.ெவ.�.ஐய�,
ம�ைடய� ��வாசா�சா�யா� ஆ�ேயா� ேப��ெகா����த ேபா� பார� ெசா�னா�: “ந�
த��நா��� ெப�க� ��� ��� ப�� க�ட�கைள� ப�� யாேரா ஒ�வ� ேப�ய ஆ��ல�
ேப�ைச எ�ைன ெமா�ெபய��க� ெசா�னா�க�. அதைன� க�ைதயாக� த�����ேற�” எ�றா�.
பா���� எ�ன ெபய� ைவ���க� எ�றா� வ.ெவ.�.ஐய�. ��� ��� உ�ள ஏராளமான க����
ேதா�ட��� ேவைல ெச�ய�தா� இ��ய�க� அ�ேக ெச�றா�க�. ஆைகயா� அ�த�
பாட���� “க���� ேதா�ட�” எ�� ெபய� ைவ�ேத� எ�றா� பார�.எ�ேக அ�த� பாடைல�
பா��க� எ�றன� ஐய�. பார�யா� பா�னா�, ேக�டவ�க� க�க� க��� ���ன. அ� எ�ன
�வர� எ�� பார�யா�ட� ேக�டேபா� ெசா�னா�. ெச�ைன�� ெதா�லாள� வ����
ப��ெயா��� கணவைன ேவைல�� அ������ மைன� த� �ழ�ைத�ட� ����
கதைவ� தா������ உ�ேள வ�தா�. அ�ேபா� ஒ� ஆ� அவசரமாக ஓ�வ�� அவள�
கணவ� �ப��� அ�ப����டா� ���ர� வா எ�� அவைள அைழ��� ெகா��
ெச�றா�அ�ப�� ெச�றவ� ேநராக� �ைற�க����� ெச�� அ�� ��� ெகா����த
க�ப�� அவைள ஏற� ெசா�னா�. எ�ைன ஏ� இ�� அைழ�� வ�தா�. எ� கணவ� எ�ேக
எ�றா� அவ�. இ�� ஒ� ேவைலயாக வ�தேபா�தா� �ப�� எ�� ெசா�� அவைள அ��
அைழ��� ெச�றா�. அவ� க�ப���� ஏ�ய�� க�ப� நகர� ெதாட��ய�. அவ� அல�
அழ� ெதாட��னா�. ����� அவைள� ேபா� அபைல� ெப�க� பல� இ��தா�க�.
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அவ�க�� அ�� ெகா����தா�க�. அவ�கைள ��கெள�லா� ஏ� அ����க� எ��
ேக�டத�� அவ�க� ெசா�னா�க�, ‘ெப�ேண, நாெம�லா� ஏமா�ற�ப�� ��ேடா�.
ந�ைமெய�லா� அ�ைமகளா�� ��டா�க�. ������ இ���� ஆ�க�ைடய �க���காக
நா� நாச� ெச�ய�ப�� ��ேடா� எ�றா�க�. இ�ப� பார� ெசா��� ெகா����ைக��
வ.ெவ.�.ஐய� ேக�டா�, அ�த கணவ� �ஷய� எ�ன ஆ��� எ��.
பார� ெசா�னா�, அ�த� கணவ� �� ����ய ேபா� அ�� ஒ� ���� ���� அவ�
மைன� எ��யைத� ேபால ‘உ� ஏ�ைம� தன��� எ�னா� இ��க ��ய��ைல. நா� ெப�ய
பத�ைய அைடய� ேபா�ேற�, எ�ைன மற�� ��’ எ����ததா�. அைத�� இ�த�
ெகா�ைமைய� ெச�த பா�க� ெச����தா�க�. இ�த ெச��ைய� ேக�ட ம�ைடய�
��வாசா�சா�யா�� மக� ய��� அழ� ெதாட��னா�. வ.ெவ.�.ஐய� ெசா�னா�,
ெப�யவ�களா�ய ந�மாேலேய இ�த� �யர� ெச��ைய� தா��� ெகா�ள ��ய��ைலேய,
இவ� எ�ன ெச�வா� பாவ� ��ன� ெப� எ�றா�.
ய���ைய� ேத��� ெபா��� பார� ெசா�னா�, ‘அ�மா ய��� � பய�படாேத. நா�
பா�����ற இ�த� பா�டா�, கா� அ�த� ெப�க�� அ�ைம�தன� �ல�� ேபா��ப�
ெச�வா�, நா� அவ�ட� �ைற������ேற�’ எ�றா�.
அ�த� பாட�� வ�� வ�கைள� பா��க�:“க���� ேதா�ட��ேல – ஆ!
க���� ேதா�ட��ேலக���� ேதா�ட��� அவ� கா�க�� ைகக�� ேசா���
���ப�
வ��� ��றனேர – ��� மாத� த� ெந�� ெகா���� ெகா��� ெம�
���� ��றனேர – அவ� ��ப�ைத ��க வ���ைலேயா ஒ�
ம���த� ��ைலேயா – ெச�� மா�க� ேபா�ைழ� ேத����றனேரெப�ென��
ெசா���ேலா – ஒ� ேப�� இர��� எ�பா� ெத�வேம
எ�ண �ர�காேதா – அ�த ஏைழக� அ�� ெசா��� க��� ெவ��
ம��� கல���ேமா – ெத�� மாகட��� ந���ேல அ�ேகா�
க�ண�ற ���ேல – த�� கா���� ெப�க� ������றா� அ�த
நா�ைட �ைன�பாேரா – எ�த நா� இ��ேபா� அைத� பா��பெத�ேற அ�ைன
��ைட �ைன�பாேரா – அவ� ��� ��� ��� ��� அ���ர�
ேக����பா� கா�ேற – ��ப� ேக��ேல எ�க� ெப�க� அ�த ெசா�
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���� உைரயாேயா – அவ� ��� அழ�� �ற�ெக�� ேபா�னேர
ெந�ச� �����றா� – க�� ���ட� ெச��� ெகா�ைம�ேல அ�த�
ப�ைச மக�ெர�லா� – ��ப�ப�� ம��� ம��� ம��ெதா�
த�ச�� இ�லாேத – அவ� சா�� வழ�க�ைத இ�த� கண���ேல
��ச �டலாேமா? ேஹ! �ர கரா�! சா��� கா�!!
பாடைல ����� ேபா� அ�த �ரமாகா��ட� �ைற��� ���� ���றா�. ந�மா� இ�
ஆவ� ஒ����ைல. எ�த ஆதர�� இ�லாம� அ�த ேபைத� ெப�க� க�ண�ற அ�த�
���� ப�� ெகா�ைமைய எ�� எ�� அவ� மன� அர������றா�. அ�த� ெப�க�
��� அ�� �த�ைத அவ� எ�தைன ‘��� ���’ எ�� �����வைத� கவ���க�.
���� �ட�த ச�தாய�ைத த�� எ��ப �ைன�தவ� பார�. எனேவதா� அவ� தாலா�� எ��
எைத�� பா� ைவ�க��ைல. த��நா��� ம�ற க�ஞ�கெள�லா� தாலா��� பா�
�ழ�ைதகைள� ��க ைவ�தன�. ஆனா� இ�� �ழ�ைதக� �ட ��க��டா�, ���ெதழ
ேவ��� என �ைன�தவ� பார�. பார� கால��� �லவ�க� பல�� தாலா��� பா�ன�.
க�ம� பா��றா�: “க��ற�� க��ற�� க�ம�ேய க��ற��, ஆராேரா ஆராேரா,
ஆ�வேரா, ஆராேரா” எ���
பாேவ�த� பா��றா�: “சா���� ெபா����� சா�ெய�பா� ெச�ைக��, நா� உற�� நைக��
� க��ற��” எ���
பாேவ�த�� ம�ெறா� தாலா��: “மா�ட�� ேதா�� மக��வ�ைத� கா�டவ�த ேத��
ெப��ேக, எ� ெச�த�ேழ க��ற��”
நாம�க�லா� பா�ய�: “�ரா�� காேவ� ேத� ��வ�ளா� வாராம� வ���த மாம�ேய
க��ற��” எ�� இ�ப� பல�� பா����ைக�� பார� ம��� “பாரத மாதா ���ப��
எ���” எ�� பாரத அ�ைனைய� ��� எ���� பா�வைத ம���தா� நா� காண ���ற�.
ஆக, த�ழைர ������க� ெசா�னா� பார�.
ெமா��ப��:
ச�க��� பா� அவ�����த அ�கைறைய� ேபாலேவ ெமா��� பா�� அவ� அ�க
அ�கைற கா��னா�. த��ெமா� உலக ெமா� எ�ப� பார��� க���. த�� ெமா� “உய�
ஆ�ய���� �க�” எ��� “த���சா� ஆ�ய� ���ப��ேல தைல�
�ழ�ைத” எ�� ஒ� க��ைர�� �����வ�����, இ��ய ெமா�க�� த�� ெமா�தா�
தைலெமா� எ�ப� பார��� உ��யான ���.
அேதா� ம��ம�ல, ஒ�நா� த�� ெமா� உலக ெமா�க��ெக�லா� தைலைம ஏ��� எ�ப�
அவ� ���. அவ� க��ைர�� காண�ப�� �ல வ�க� இேதா:
“என�� நாைல�� பாைஷக�ேல பழ�க���. அ� ப��ேய த�ைழ� ேபால வ�ைம��,
�றைம�� உ�ள� ெதாட��� உைடய பாைஷ ேவெறா��ேம இ�ைல எ��ேற�. இ�த ��ஷ� 98

த�� ஜா��� அ��, ���� ெவ� உலக��ேல பரவாம���பைத நா� அ�ேவ�. �க��
�ைர�ேல த��� ஒ� உலக� ��வ�� பரவா��டா� எ� ெபயைர மா�� அைழ��க�”
எ�வள� ���கமான, உ��யான �ரகடன� இ�.
த�� ெமா� வா��� எ�ற பாட�� அவ� ெசா��� க��� �ய�ைப� த��ற�. த�� ெமா�
வான� எைவகைளெய�லா� பா��க, அ��� ெகா�ள ���ேமா அ�வளைவ�� அ��த
ெமா�யா�.
“வான� அள�த தைன��� அள��� வ�ெமா� வா�யேவ!
வான� அ��த தைன��� அ��� வள�ெமா� வா�யேவ!
ஏ�கட� ைவ���� த� மண� �� இைசெகா�� வா�யேவ!”
இ�� வான� எ�ற ெசா� உலைக� ����� ெசா� எ�� �ல��� ெச�வ� ம.ெபா.�. தன� பார�
�ைன�� ெசா�ெபா��க�� ������றா�. பைழயன க�த�� ��யன ��த�� த���க
��யாத மா�ற�க�. பைழய பாரத�ைத� பா���� ேபா ேபா எ�� ெசா�ன பார� ��ய
பாரத�ைத வா வா எ�� வரேவ�பைத� கா��ேறா�. பைழய �ைமக� அ�ேயா� ெபா����
ேபாக, ��ய பாரத� இைளய பாரத�தவரா� உ�வா�� எ�ப� அவர� க���.
த�� ெமா��� பார�ப�ய� ெப�ைம��, இல��ய� �ற�� ஆ��க� ச��களா� ஒ��ழ��
�ட�த �ைல�� த��� ெப�ைமைய� �� த�� ெவ� உல� க�� �ய��� வ�ண� ஒ�ர�
ெச��றா� பார�. அவர� இ�த� ெசய��� க�ப�� கா��ய��� ஒ� ஒ��ைமைய� கா�டலா�.
இர�ய வைத� படல��� இர�யைன வைத�க நர��க� அவதார� ெச�� ��ற�ெகா��
����றதா�. அைத க�ப� வா�கா� ெசா��வதானா�”�ைச �ற�த�, அ�ட� �ற� ���த�
அ�ெச�க� �ய�” �ைசக� �ள�� ெகா�டனவா�. அ�ட� அ�ர அ����� க�க� �வ�க�
�ற�ப�ட� ��ற� ெகா�ட அ�த� ��க�” எ��ற� க�ப�� கா�ய�.அதைன� ேபால த��
ெமா��� ஓ� தா�� ஏ�ப�மானா� அதைன ��ய��� த��� ெப�ைமைய �ைலநா�ட பார�
எ�� ��க� �யெமன உ�ெவ��த� எனலா�.பார�யா�� “�வேதச �த�க�” எ�� தைல���
ெவ�யான பாட�க�� �த� பாட� “வ�ேத மாதர� எ�ேபா�” எ�ப�. இ�த� பாட�� வ��
வ�க��
“ஜா� மத�கைள� பாேரா� – உய�
ஜ�ம� இ�ேதச��ேல எ��னரா��
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ேவ�யரா��� ஒ�ேற – அ��ேவ� �ல��ன ரா��� ஒ�ேற.”
எ�� �ரகடன� ப���யேதா� “இ�� எ�ேலா�� ஓ� �ைல, எ�ேலா�� ஓ� �ைற, எ�ேலா��
இ�நா�� ம�ன�” எ�� தன� �ரகடன�ைத �ைற� ெச��றா�.பார� த�ைன� �ற�ட����
����� தா� இய��� க�ைதக� ��யைவ எ�� �ற� பல காரண�க� உ��. அவ��� ஒ��
அவ� த��� பல ��ய ெசா�கைள உ�வா�� எ��� கா������றா�. த��� வள���
இ�ேபா�ற ெசய�க��தா� இ���ற�. ஆ��ல� ெசா�க� பலவ����� ��ய ெசா�கைள
பைட��� கா��னா�. சா�றாக ‘��தைல’ எ�ற ெசா� ஆ��க��� ‘���’ அ�ல� ‘��ேப�’
எ�� ெபா��� பய�ப��த�ப�� வ�த�. பார��� ஒ� க��ைர�� ‘��’ எ�� ெசா����
‘��தைல’ எ�ப� ெபா�� எ�� எ���றா�. அவேர இ��ய �த��ர�ைத� ���� ெசா�லாக
��தைலைய� பய�ப���னா�. ச�தாய��� அ��த� ப�ேடா�� உய��ைன�� ‘��தைல’
எ�� ெபா��� ‘ெப� ��தைல’ எ�ெற�லா� எ���றா�. அ�ேபா� ர�யா�� உதயமான
க���ச, ேசாஷ�ச இய�க�ைத சமத�ம�, சம��வ�, ெபா��டைம எ�� ெசா�களா�
������ எ���றா�. ��� பா��� ���� இைசைய� ேக��� க�ஞ� அத� �ைவ ப��
எ��� ேபா� ‘��� �ைவ’ எ��றா�.’ெம�ப�’ எ�� ெசா���� எ�ன த���ெசா� என
பார��� ஓ� ஐய�பா�. அ�ேபா� அத�ெக�லா� த���ெசா�ைல யா�� பய�ப��த��ைல
ஆைகயா� அத�� ேநரான த���ெசா� க�����க �ய��றா�. அவேர ��வ�
இ�:-”‘ெம�ப�’ எ�பத��� ச�யான த���ெசா� என�� அக�பட��ைல. இ� ஆ�ச�ய����
ஆ�ச�ய�. ‘அவய�’ எ�ப� ச�யான வா��ைத இ�ைல. ‘அ�க�தா�’ க�� வரா�. ‘ச�க�’
ச�யான பத�தா� ஆனா� ெபா� ஜன�க���� ெத�யா�. யாேர�� ப��த�க� ந�ல பத�க�
க�� ����� ெகா��தா� ���ய���. அைரம� ேநர� ேயா���� பா��ேத�.
“உ��பா�” ஏெத�லாேமா �ைன�ேத�. ஒ��� மன���� ெபா��த��ைல. எ�ன ெச�ேவ�!
கைட�யாக ‘ெம�ப�’ எ�ேற எ����ேட�. இ��� ஆர, அமர, ேயா���� ச�யான பத�க�
க�� ���� ம�ெறா� �ைற ெசா���ேற�.”பார� த��� உய���காக� �ல கன�க�
க�டா�. அவ�ைற ஓரள� வ�ைச�ப�������ேற�. அ�த கன�க� ைக�ப�மா? ம�க�தா�
ெசா�ல ேவ���.
“ஒ�� ப�டா� உ�� வா�ேவ – ந��� ஒ��ைம ���� அைனவ���� தா�ேவ
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ந��� ேத���ட� ேவ��� – இ�த ஞான� வ�தா� �� நம�ெக� ேவ���”
“�ற நா�� ந�ல�ஞ� சா��ர�க�
த�� ெமா��� ெபய��த� ேவ���
இறவாத �க�ைடய �� ��க�
த�� ெமா��� இய�ற� ேவ���
மைறவாக நம���ேள பழ�கைதக�
ெசா�வ�ேலா� ம�ைம இ�ைல
�றமான �லைமெய�� ெவ�நா�டா�
அைத வண�க� ெச�த� ேவ���.”
“ேதம�ர� த�ேழாைச உலகெமலா�
பர�� வைக ெச�த� ேவ���”
“என�� ேவ��� வர�கைள
இைச�ேப� ேகளா� கணப�
மன��� சலன� இ�லாம�
ம��� இ�ேள ேதா�றாம�
�ைன��� ெபா�� �� ம�ன
�ைல வ��ட ெசய� ேவ���
கன��� ெச�வ� �� வய�
இைவ�� தர � கடவாேய!””ேநா� ேவ�ேட�; �றா�� ேவ��ேன�
அ�ச� ேவ�ேட�, அைம� ேவ��ேன�
உைடைம ேவ�ேட�, உ� �ைண ேவ��ேன�
ேவ�டாத� அைன��� ���
ேவ��ய� அைன��� அ��வ� உ� கடேன!”
“எ��ய ��த� ேவ���
ந�லேவ எ�ண ேவ���
���ய ெந�ச� ேவ���
ெத��த ந� அ�� ேவ���
ப��ய பாவ� எ�லா�
ப�� �� ப�ேய ேபாேல
ந��ய �� �� இ��
ந���ட� ேவ��� அ�மா”
“மன�� உ�� ேவ���
வா���ேல இ�ைம ேவ���
�ைன� ந�ல� ேவ���
ெந���ன ெபா�� ைக�பட ேவ���
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கன� ெம��பட ேவ���
ைகவசமாவ� �ைர�� ேவ���
தன�� இ�ப�� ேவ���
தர��ேல ெப�ைம ேவ���
க� �ற��ட ேவ���
கா�ய��� உ�� ேவ���
ெப� ��தைல ேவ���
ெப�ய கட�� கா�க ேவ���
ம� பய�ற ேவ���
வானக� இ�� ெத�பட ேவ���
உ�ைம ���ட ேவ���”
“வ������ ேசா�ட ேவ��� – இ��
வா�� ம�த��� எ�லா�
ப���� பல க�� த�� – இ�த�
பாைர உய���ட ேவ���
ெத�வ� �ைண ெச�ய ேவ���
பா����ேள ெத�வ� ஒ�� – இ��
ப�பல ச�ைடக� ேவ�டா�
ப��� உ���� வா��� – �ற�
ப�ைக� ���த� ேவ�டா�”
பார� க�ட கன�க� ெம��ப�மா எ�ப� ம�க� எ�ஙன� அவ�ைற ஏ��� ெகா��றா�க�
எ�ப��தா� இ���ற�.�ைறவாக பார��� “எ�க� மத�” எ�� தைல��� ‘உ�� ெப�ற
த�ழ� பா��” எ�� பா������ �ல வ�கைள� த��ேற�.
“ம�த�� ஆ�ர� சா� – எ�ற
வ�சக வா��ைதைய ஒ��வ��ைல” எ�� ெசா�����”ஒ���� மா�ட� சா�
– ப���
உ�ைமக� க�டவ� இ�ப�க� ேச�வா�
இ�� ப��த� நாைள – உய���
ஏ�ற� அைட�� உய��த� இ���”.”ந�தைன� ேபா� ஒ� பா��பா� – இ�த
நா���� இ�ைல, �ண� ந�லதா��
எ�த� �ல��ன ேர�� – உண�
��ப� அைடத� எ�ெதன� க�ேடா�.”
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இ�ப�� ெசா����� யா� ேம� �ல�தா� எ�� �னா��� �ைடத�� பா��� அவ�
ெசா��� ெச�� எ�ன ெத��மா?
“ைவயக� கா�பவேர�� – ��
வாைழ� பழ�கைட ைவ�பவேர��
ெபா� அகல� ெதா�� ெச�ேத – �ற�
ேபா��ட வா�பவ� எ�க�� ேமேலா�” எ��றா�.
எ� ேயாக�? “ஊ���ைழ��ட� ேயாக�. நல� ஓ���மா� வ���த� யாக�, ேபா���
����� ேபா��, உள� ெபா�க� இ�லாத அைம�தா� ெம�ஞான�”. பகவ� �ைத ெசா���
க��ைத ஒ� வ��� ெசா����டா� பார�.
தா� ம�றவ�கைள� ேபால சாதாரண ம�த� இ�ைல. ப� வ�தா� வ����� இ��, ��
வ�தா� ெநா�� ேபா� ப��ைக�� ப���, கால� வ�� அைழ�ைக�� இற�� ேபா��
சாதாரண ம�தனா நா�? இ�ைல இ�ைல. ��� நா� யா� ெத��மா?” ேக��றா� பார�.
அத�கான ப�ைல அவ� வா�கா� ேக�ேபா�.
“ேத�� ேசா� �த� ��� – பல
��ன��� கைதக� ேப�
மன� வா�� ��ப� �க உழ��
�ற� வாட� பல ெசய�க� ெச��
நைர ��� �ழ�ப�வ� எ��
ெகா�� ���� �ைரெயன� �� மா��
பல ேவ��ைக ம�தைர� ேபாேல
நா� ��ேவென�� �ைன�தாேயா?”
இ�த� ேக��ைய� ேக����� �� எ�னதா� ெச�வா�? ெசா���றா�.
“ேநாவாேல ம����டா� ��த� க���
அ�தணனா� ச�கரா�சா�ய� மா�டா�
அத�க��� ராமா�ஜ�� ேபானா�
��ைவ�ேல அ���� ேய� ெச�தா�
�யெதா� கைணயாேல க�ண� மா�டா�

103

பல� �க�� இராம�ேம ஆ��� ���தா�
பா� �� நா� சாகா���ேப� க���!”
இ� எ�ப� சா��யமா��? � ம��� சாகாம� இ��ப� எ�ப�?
“ேக��!
நாண�ைத கவைல�ைன� �ன�ைத� ெபா�ைய
அ�ச�ைத ேவ�ைகதைன அ��� ��டா�
அ�ேபா� சா�� அ�ேக அ��� ேபா��
��ச�ைத� �� ெசா�ேவ�; �ன�ைத ��ேன
ெவ�����, ேம���� மரண��ைல”
எ�� நம�ெக�லா� ெசா������ ெச�����றா�.பார��� ப�ேவ� ப�ணாம�கைள��
��ைமயாக நா� க�� ெகா�ளா��டா�� அவைன ஆ�கா�ேக ெதா��� ெச�����ேறா�.
இ�த ச�க��� ���, ெமா��� ���, ேதச��� ��� அவ� ெகா����த காதைல
ஓரள���� பா��ேதா�. பார�ைய இ��� ெதாட��� ேத�ேவா�. வா�க பார� �க�.
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ஊ���கா� ேவ�கட க�

ஊ���கா� ெவ�கட��ைபய�
ஊ���கா� ேவ�கட க�ெய�� �க�ெப�ற ஊ���கா� ெவ�கட��ைபய�ைடய கால� 1700
�த� 1765 வைர எ�� ெத��ற�. �க� ச�யான வரலா� எ�� ைவ�க�படாைமய� �ல
�வர�க� பர�பைரயாக��, உற�ன�க� �ல�� ெத�ய வ���றன. இவ� த�� ஆவ�
மாத��� மக� ந�ச��ர��� �ற�தவ� எ�� �ற�ப��ற�. இவ�ைடய த�ைதயா� இராம�ச��ர
வா�ல�, தாயா� கமலநய� அ�மா�. த�ைதயா� ெபயேரா� ஒ������ற ெசா������ இவ�
வா�ல ேகா��ர��� உ��தவராக இ��கலா�. இவ��� ஒ� ��த சேகாதர� உ��. அவ�
ெபய� கா�� ���ைணய� எ�ப�. இவ� த�சா�ைர
ஆ�ட மரா��ய ம�னனான
�ரதாப��ஹ மகாராஜா�ட� ஆ�தான பாடகராக இ������றா�.
இவ� ம�னா����� �ற�தவ� எ�றா�� பாபநாச�ைத அ��த ஆ�� அ����ள ஊ���கா�
எ�� �ராம���தா� வள��தா�. இ����� அ���தா� பாகவதேமளா���� ெபய�ேபான
�ல��� எ�� ஊ��, �க� வா��த க��பர�ா��கா சேமத ��ைலவனநாத�
எ��த������� ���க�கா�� எ�� �ராம�� அைம������றன.
ெபா�வாக �ழ�ைத �ற�ப� தாயா�ைடய ெப�ேறா�க� இ���� ஊ�� எ�பதா�, இவ�ைடய
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தாயா� ஊ� ம�னா���யாக�� த�ைதயா� ஊ� ஊ���கா� என�� இ��கலா�. த���தா�தா
உ.ேவ.சா�நாத ஐய� உ�தமதான�ர��� �ற�தா� எ�� ��தக�க�� எ��வ��றா�க�.
உ�ைம�� அவ� �ற�த ஊ� ஆ��ைற அ����ள ��ய�ைல எ�� �ராம�, அ� அவர�
தாயா� ஊ�. த�ைதயா� வா��த ஊ� உ�தமதான�ர�. இ� பாபநாச� ர�� �ைலய� அ���
அைம���ள�. இ�ேபால �ல தவ�க� ஏ�ப�வ� த���க��யாத�. ஊ���கா� அ���
உ�ள �ல��� �ராம� நாய�க ம�ன�க� கால��� இ�� அ��கமான ெத���� க�ைத��,
உைரநைட�மாக அைம�த ‘பாகவதேமளா’ எ�� நா��ய நாடக�க���� ெபய� ேபான�.
இ����ட ஒ�ேவாரா��� இ��� ேவ� �ல ஊ�க��� இ�த பாகவதேமளா எ�� நா��ய
நாடக�க� நட�� வ�வைத அ���க�. இ�� ஆ�கேள ெப�ேவட��� பா�, ஆ�
ந��பா�க�. வசன� ெப��பா�� ெத����தா� இ����. இ�த ஆ���தா� �ல����
த��� “�ேதாபேதச�” எ�� ெபய�� த��� நா��ய நாடக� அர�ேக�ய�.

இ�த ���ைல�� வள��த காரண�தா� ேவ�கட��ைபய� இைச, நாடக�, நா��ய� ஆ�ய
கைலக�� ஆ�வ��, �றைம�� உைடயவராக �ள��னா�. ராஜா பாகவத� எ�� ஒ�வ�
அ�ேபா� இ��தா�. இவைர �ர�� நேடச பாகவத� எ��� �����வா�க�. இவ�ைடய
பாட�க� �த�யன ேவ�கட��ைபய���� �����. அவ�ைற� க��� ெகா�ள ஆ�வ�
கா��னா�. ���ண ேயா� எ�ெறா�வ� இ��தா�. ந�ல �றைமசா�. அவ�ட� இைச, நா��ய�
இவ�ைற� க����ெகா�ள இவ� ����னா�. ஆனா� அவ� ம�����டா�. ஆைகயா� இவ�
ச�யான ��நாத� அைமயாம� ஊ���கா� �ராம�����த ஆலய��� இைறவ� ச�����
��பாக அம��� தானாகேவ பாட� ெதாட��னா�. ��க� ஊ���கா� வ�� அ�த ���ண�
ஆலய�ைத ஒ� �ைற பா��க ேவ���. அ�� க�வைற�� அைம������ � ���ண
��ரக�, கா��கைன வத� ெச��� பால���ண� வ�வ��� அைம������. கா��க�
எ�� பா�� படெம��� � ���ணேனா� ேபா���ேபா�, அதைன அ� வா��
�ைன�ேலேய எ���� ேபா��� அட��, அத� படெம��த தைல�� ��� ஆ�, அத�
ெகா�ட�ைத அட��ய கா����, கா��க� தைல�� ���� ேகால��, ஒ� ைகயா�
கா��க�� வா�� ��ைய� ������ப� ேபால�� அ�த அழ�ய உ�வ� காண�ப��ற�.106

இ�� ஓ� அ��த� எ�னெவ�றா�, அ�த �ைல�� கா��க� தைல�� ���ண�� கா�
ப�வ� ேபால ேதா��னா��, கா���� கா��க� தைல��� இைட�� ஒ� �� இைடெவ�,
க����� ெத�யாத இைடெவ� உ��. அத� �ல� ஒ� கா�த�ைத ��� அ��ற�
எ����டலா�.

அ�ப��ப�ட அ��த அைம�� உ�ள �ைல அ�. அ�த ���ண� அ���ரக� தா�
ேவ�கட��ைபய� ேவ�கடக�யானா�. இவ�ைடய வரலா�ைற� ��பவ�க�, அவ� அ�த
���ண� ச����� பா�� ேபா�, அவ� ��� � ���ண பகவா� ேதா�� அ��
���ததாக� ��வா�க�. ேவ�கடக� அ�ய பல பாட�கைள � ���ண� �� பா��
ெச�����றா�. இ�� அவ�ைடய பாட�கைள� பாடாத பாடக�க� உ�டா?
‘அைலபா�ேத’, ‘ஆடா� அச�கா� வா க�ணா’, ‘�ழ�� மனெம�லா�’, ‘யா� எ�ன
ெசா�னா��’, ‘�ஷம�கார� க�ண�’ ேபா�ற �ரபலமான பாட�கைள இய��யவ�
ேவ�கடக�தா�. இ��� பல பாட�க� ெவ�வராமேல இ����றன. இவ� 60 ஆ��க�
வா��ததாக� ெசா��றா�க�. ேவ� �ல� 80 அ�ல� 90 வய� வைர வா��தா� எ���
ெசா��றா�க�. எ� ச�? எ� எ�ப�ேயா அ�யாத பல அ��த பாட�கைள� த������
ெச�����றா� எ�ப� ேபாதாதா எ�ன? இவ�ைடய பாட�க� 200, 250 ஆ��கைள� தா��
இ�ன�� உ���ேபா� பாட�ப��ற� எ�பேத ெப�ய சாதைன அ�லவா? ��த��,
�லைம��, ஆ�மா��தமான ப����, ஈ�பா��தா� இ�த சாதைன��� காரணமாக
இ������ற� எ�றா� �ைகய�ல.
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இவ��� �ட�க� யா�� இ��தா�களா? ெத�ய��ைல. அ�ப� இ�����தா� அ�த ��ய
பர�பைர�னரா� பாட�ப�� இ�� அ�த மகா�ைடய வா��க� யா� எ�ப�� ெத������ேம.
யா� ெச�த ���யேமா, த�ழக��� �ற�பாக ேசாழ நா��� ெச��� வள��த நாத�வர�
கைல��, அ�த� கைலஞ�க�� ேவ�கடக��� பாட�கைள உ���ேபா�
ைவ��������றா�க�. ���பாக ��ரப�ப� எ�� நாத�வர ��வா� ப�� ெசா���றா�க�.
ேவ�கடக��� தைமயனா� கா�� ���ைணய� �ல பாட�கைள எ�� ைவ����ததாக��,
அ� ைகமா� நாத�வர ��வா� ��ரப�ப���� �ைட�� அவ� அ�த� பாட�கைள� த�
நாத�வர��� பா� �ரபல�ப���யதாக�� ெசா��றா�க�.

ேவ�கடக��� தைமயனா� கா�� ���ைணய��� ��� �த��க�. இவ�க��,
இவ�க���� �� அவ�கள� வா��க�� இ�த� பாட�கைள� ேபா�� பா�கா��
வ�����றா�க�. அ�ப� வ�தவ�க�� ஒ�வ�தா� ���ண சா���யா� எ�பவ�. இவ� கா��
���ைணய�� மக� வ�� ேப���� கணவ�. இவ� ஒ� இைச� கைலஞ�. இவ���� பல
�ட�க� இ��தா�க�. அவ�க�� இ�வ� ���யமானவ�க�. ஒ�வர� இய�ெபய� எ�னேவா 108

ெத�யா�, ஆனா� த� ெபயைர ‘��� க�’ எ�� ைவ��� ெகா�டா�. ெப�ய க� எ�ப�
ேவ�கடக�யா�. ம�ெறா�வ� ெபய� கணப� ��. இவ�க� ேவ�கடக��� பாட�கைள
அ�க� பாட� ெதாட��ன�. இ�த� பாட�கைள �ரபல ஹ�கதா ��வா� ராஜு சா���க�
எ�பவ� ேக�க ேந��த�. இ�த� பாட�க�� வ�கர��� ெம�மற�த சா���யா� இ�த�
பாட�கைள� த� உப�யாச��� பய�ப���� ெகா�ள� ெதாட��னா�.

இ�ப� இ�த� பாட�க� வாைழய� வாைழயாக இைச உல��, ஹ�கதா உல��, பாகவத உல��
பரவ� ெதாட�� எ��� எ��� இவ� பாட�க� ேக���ப�யான �ைலைம உ�வான�.
ேவ�கடக� எ�தைன பாட�க� இய��னாேரா, எ�தைன பாட�க� �ைட�தனேவா, எ�தைன�
பாட�க� மைற�� ேபானேதா ெத�ய��ைல.
இ�ப� ேவ�கடக��� பாட�கைள� �ரபல�ப���யவ�க�� வ�ைச�� ந�மா�
மற�க��யாதவ��, �க ���யமானவ�மான �டாம�கல� ���ண���� பாகவதைர
மற�க��யா�. இவரா�தா� இ�� அ�பாட�க� �ரபலமாக இ���ற� எ�� ெசா�னா� அைத
ம��க��யா�. இவ� ச�க கால���, ந� கால��� வா��� நாெட��� ஹ�கதா
காலே�ப�கைள நட�� வ�தவ�. ேவ�கடக��� பல பாட�கைள ஒ��ப�� ெச��
ெவ���டவ�. இவ� பா� ம�கைள மய��ய “கா��கந��தன�” ம�களா� மற�க���மா?
‘���ண கான�” எ�� ெபய�� அவ� ெச�� வ�த ஹ�கதா��, அத� ஒ��ப�� நாடா�க��
த�� நா�ைடேய உ���ய� எ���ட ெசா�லலா�. எ�ேகா த�சா�� மாவ�ட��� ஒ� ��
�ராமமான ஊ���கா���, எ�த வச�க�� இ�லாத நா�� அ�ய, உய�ய பாட�கைள இய���
ெச�ற ேவ�கடக��� பாட�க� இ�த ந�ன �க��� த�ழக��� தைலநகரா� ெச�ைன
மாநகர��� ���� அகாத�, நாரதகான சபா ேபா�ற இைச�� உய� �ட�க�� ஒ������ற�
எ�ப� �ைன�கேவ �ர��பாக இ���ற�.
�டாம�கல� ���ண���� பாகவத�� ஹ�கதா க�ேச�க�, ஒ� நாடா�க�, அ����
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ெவ���ட ��க� இைவக� வா�லாக ேவ�கடக� த�ழ�க�� உண���, உ���, கர�க��
எ��� �ைல������ப�யாக ேந��த�. ேவ�கடக��� பாட�க�� அைம���ள தாள�க��,
இைச வ�வ�, உண���� �ழ�பாக வ����� ெமா� ஜால�, அவ�ைடய த��, சம���த
ெமா� ஞான� ேபா�ற பல �ஷய�க� இ��� �ய�� ேபா�� பாரா��� வைக��
அைம������றன. இ�ப��ப�ட ெப�யவ�க�� வரலா�க�, �ல �� ஆ��கேள
ஆனெத�றா�� நம�� ��ைமயாக� �ைட�க��ைல எ�ப� வ��த�����ய�தா�. அவர�
பாட�கைள எ���, ஆ�� ெச�� அத� அழைக, ஆழ�ைத, இ�ைமைய� பல�
ெவ������தா��, அவ� வா��ைக� ச�த�ைத ��ைமயாக ெவ��ட��ய��ைலேய
எ��ற ஆத�க� இ��க�தா� ெச��ற�. இ�ைலயா?

இைவ �ல �ரபலமான பாட�க�.
‘அைச�தா��’ ��ேம��ரம�யம ராக�
‘அைலபா�ேத’ கானடா ராக�
‘ஆடா� அச�கா� வா’ ம�யமாவ� ராக�
‘அபாலபாலா’ ேகதார�
‘ஆ��வைர அவ� ஆட���’ ஹுேச� ராக�
‘எ�ன ���ய�’ ��ெகளைள ராக�
‘�ழ��’ கா�ேபா� ராக�
‘ம���ர’ �லா�ப�
‘மதனா�க ேமாகனா’ கமா� ராக�
‘ம�ர ம�ர’ அடாணா ராக�
‘மரகத ம�மய’ ஆர� ராக�
‘��ெச�த தவ�பய�’ ேரவ���
‘நாத �ர� கான’ க�யா�
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‘எ�ன தவ�’ கமா� ராக�
‘�தா� ெம���ெகா�ள ேவ���’ � ர�ச�
‘பா�வ��� �க�’ நட����
‘பா�ைவ ஒ�ேற ேபா�ேம’ ����
‘�வாகத� ���ணா’ ேமாகன ராக�
‘தாேய யேசாதா’ ேதா� ராக�
‘வரெமா��’ ச��க���யா ராக�
‘ேவ�கான ரமணா’ ேதா� ராக�
‘வ�த�� ேபான��’ �லஹ� ராக�
‘யாெர�ன ெசா�னா��’ ம�ர�� ராக�
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ேகாபால���ண பார�யா�

ேகாபால���ண பார�யா� (1811 – 1896)
க�நாடக இைச�ல�� த��ைச�� ��னவ�களாக� க�த�ப�பவ�க�� ேகாபால���ண
பார�யா�� ஒ�வ�. இவ� பல த�� சா���ய�கைள இய�����தா��,
கதாகாலே�ப���காக இவ� இய��ய “ந�தனா� ச���ர�” �க�ெப�� ��ட�. க�நாடக ச��த
உல�� �க��க� ெப�ற � �யாகராஜ �வா�க� வா��த கால��� வா��த சமகால
வா�ேயய�கார� இவ�. மா�ர��� வா��� வ�த ேகாபால���ண பார�யா�, ��ைவயா�����
ெச�� � �யாகராஜைர த�சன� ெச��, அ�� அவ��காக “சபாப��� ேவ� ெத�வ�
சமானமா�மா” எ�� ஆேபா� ராக� ���தைனைய இய��� பா��கா��னா�.

இவ� மா�ர��� வா��த கால��� அ�� இ��த ���ர�ர� �னா����தர� ��ைள
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அவ�க�ட� த�� ப��க அ�� ெச����த த���தா�தா எ�� ��னா�� �க�ெப�ற
உ.ேவ.சா�நாத ஐய� ��� நா�க� இவ�ட� ச��த� ப������றா�. ேகாபால���ண
பார�யா� நாக�ப��ன� அ����ள ந�மண� எ�� ஊ�� �ற�தா�. த�ைதயா� ெபய�
ராம�வா� சா���. அவ�� ஒ� �ற�த க�நாடக ச��த ��வா�. மா�ர��� வா��த ஒ�
ஆ��ய�ட� இவ� அ�ைவத ��தா�த�ைத�� ேயாக சா��ர�ைத�� க�றா�. இவ� இ�லற
வா��ைக�� ஈ�படாமேலேய, �றவற�� ஏ��� ெகா�ளாம� ஒ� ச��யா�ைய� ேபால
வா��ைக நட��னா�. இவ� ���பேம ஒ� ச��த ���ப� எ�பதா� �க இளவய� �தேல
இவ��� ச��த� இய�ைகயாகேவ வ�த�. அதனா� ��� வ�கா��ய�ட� இவ� ச��த���
ந�ல ேத��� ெபற ���த�. த��ைடய ச��த ஞான�ைத வள���� ெகா�வத�காக இவ� பல
ெப�ய ச��த ��வா�க�� க�ேச�கைள� ேக�க� ெதாட��னா�. தானாகேவ ந�� பாட��,
��ய பாட�கைள இய�ற�� ெதாட��னா�. இவர� பாட�க�� அ�ைவத ��தா�த� க����க�
ேமேலா�������. மகாக� பார�யா� தன� ‘ச��த �ஷய�’ எ�� க��ைர��
ெசா������றப�, ��தாக� பல� �ற�த பாட�கைள இய��� பாட �ய���க ேவ���,
பைழய பாட�கைளேய பா�� ெகா����க��டா�. பா�ட� ெவ��ய �ண� எ�பத�காக
உ��� த��ைர� ���க��டா� எ�பத�ேக�ப இவேர ��ய சா��ய�கைள இய��� பா�யைத
பல�� வரேவ�றா�க�.

அவ�ைடய கால��ேலேய பல ச��த ��வா�க� இவ�ைடய பாட�கைள க�ேச�க���,
ெப�ய ஜ��தா�க� சைபக��� பா�வ�����றா�க�. ச��த ��வா�க� த�க���� ��தாக
இ�ன க����கேளா� பாட�க� ேவ��ெம�� ேக�டா� அத�ேக�றா�ேபால பாட�கைள
இய��� ெகா��தா�. ெப�ய ெப�ய வா�ேயய�கார�க�� ���க�� அவரவ�ைடய ெபயைர
���ைரயாக� ேச�����பைத� காணலா�. அ�ேபாலேவ ேகாபால���ண பார���
த��ைடய பாட�� வ�க�� த��ைடய ெபயைர�� ேச���� பா����பைத� கவ��கலா�.
இ�ேபா� ேபால �ைர�பட�க� எ�லா� இ�லாத நா�க�� பல கைதகைள பாட�க� �ல�,
பா��ைட��ட கைதகளாக� ெசா�வ� வழ�க�. அ�த �ைற�� ஏ�றா�ேபால இவ�
பாட�கைள�� கைதகைள�� இய�� பா�வ�தா�. அ�த வைக��தா� இவ� ெப�ய �ராண���
உ�ள “��நாைள�ேபாவா�” ச���ர�ைத ��� மா��, �ல ��ய பா��ர�கைள� ேச���
“ந�தனா� ச���ர�” எ�� ெபய�� எ��னா�.
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இ�த ந�த� எ�பவ� தா��த�ப�ட ச�தாய�ைத� ேச��தவ�. ��ைல நடராஜ� �� அள�ப�ய
ப�� ெகா�டவ�. இவ� ஓ� �வசா�. �வசாய ேவைலகைள ������� ��ைல ெச��
நடராஜைன த���க ����னா�. அைல ஓ��� கட�� �நான� ெச�வ� ேபால, இவ���
ேவைல ��டபா��ைல. இவ� ��ைல ெச�� த�����ேபா� ந�� மைற�க, இவ�
த�சன���காக ந�� �ல� வ���ட�, இவ� ேஜா��� கல�தா� எ�ப� அ�த� கைத. இ�த�
கைத�� மைறயவ� எ�� ஓ� பா��ர�ைத� பைட��, அ�த மைறயவ� ந�தைன ��ைல
ெச�லாதப� ேவைலவா��யதாக�� ேகாபால���ண பார� ந�த� ச���ர��� எ��னா�.
��ன� இவ� க�பைனயாக எ��ய இ�த� பா��ர�ைத ைவ��� ெகா�� இ�த வரலா�ைற
ஜா�� �ர��ைனயாக�� �ல� ஆ����டன�. இவ�ைடய பாட�க�� க���� ேக�க
இ�ைமயாக இ��த ேபா��� அவ��� இல�கண �ைழக� ம��� �ட�பதாக ���ர�ர�
�னா����தர� ��ைள க���� ������றா�. ேகாபால���ண பார��� பல பாட�க�
�ர��� ெப����தா�� இ�த ந�த� ச���ர� ம��� இவ���� ெப�ைம ேத�� ெகா��த�.
அத��� காரண� அ�ேபா� த�� நா��� மரா��ய ம�ன�க� அ��க� ெச�� ைவ�த
கதாகாலே�ப �ைறதா�. த�சா�� ���ண பாகவத� எ�பவ� இ�த� கைல�� தைல �ற��
�ள��னா�. அவ� ந�த� ச���ர�ைத கதாகாலே�பமாக� ெச�� ஊ� ஊராக� பா�� �ரபல�
ப���னா�.

114

ேகாபால���ண பார��� �க�� வள��த�. இ�த கதாகாலே�ப��� �ல� இ�த� கைத
நாடகமாக ந��க�ப�ட�. ��ன� �ைர�படமாக�� ெவ�வ�த�. அ�� �ரபல க�நாடக
இைச�கைலஞ��, அ�ணாமைல ப�கைல�கழக த��ைச� க����� �த�வராக
இ��தவ�மான �� எ�.எ�.த�டபா� ேத�க� ந�தனாராக வ�� பாட�கைள� பா� அவ����
அமர�த�ைம அ��தா�. ஒ� ம�த� வா��தா�, எேதா சாதைனகைள� ெச�தா� எ�பேதா�
ம��ம�லாம� எ��� �ைல������ப�யான இ�ேபா�ற ெசயைல� ெச�தத� �ல�
ேகாபால���ண பார�யா� இைச� �ைற�� இ��� ேபா�ற�ப��றா�.
����:ேகாபால���ண பார�யா� ப��ய இ�த� க��ைரைய� ப��த அ�ப� ஒ�வ�, ெப�ய
�ராண���ப� ந�தனா�� ��� எ�ப� ஆ��� எ�ற �னாைவ எ������தா�. அவ���
எ��ய ப�ைல �ேழ ெகா������ேற�. அ�� அ�ஞ� ஆ��க நாவல� எ����ள ‘ெப�ய
�ராண� வசன கா�ய�’ எ�� ��� க���ளப� ‘��நாைள�ேபாவா�’ ச���ர��� ��ைவ�
ெகா������ேற�.
ந��ைடய �ராண வரலா�க�� அ�த நா� ெச��க� இ�ைற��� ெபா��த�ைடயதாக
இ���மா எ�பைத பல�� கவ��ப��ைல. அ�� நாய�மா�க� பல��� �வெப�மா� க��
அ��ததாக� ப���ேறா�. இ�� ஏ� அவ� கா�� த�வ��ைல எ�ற ேக���� அ��
��வமானதாக�தா� இ���ற�. ஆனா� ஒ�ைற நா� கவ��க ேவ���. �ேலா���க ேசாழ�
கால� த�ழக��� ேசாழ நா��� ெபா�கால�. நா� ெச���, ெச�வ��� ம�க� �ைள�தன�.
ம�க� �வக��தாம� ேபா�ற இ�ப ��கைள� ப��� ேநர�ைத �ண��தன�. ம�ன�
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ேச��ழா� ெப�மா�ட� ேக��� ெகா�டா�, ம�கைள ந�வ��ப��த ந�ல ��கைள� ப��க
ைவ�க��யாதா எ��. அவ� ெசா�னா�, ம�க� கைதகைள, அ��� இ�ப� பய���
கைதகைள� ேக�க மன� ெகா������றன� எ��. ��க�� கைத �லமாக ந�ல
அற�ைரகைள� தரலாேம எ�றா� ம�ன�. ெப�ய �ராண� �ற�த�. இ� வரலா���
��ன��� �ல �ைக�ப��த�ப�ட க�பைன கல�த� எ�ப� ெபா�வான க���. அ�த
வைக�� ந�தனா� ��ைல ஆலய��� �வைன த���� ேஜா��� கல����டதாக� �ராண�
��னா��, ��கால��� இதைன சா�� �ர�சைனயா�� ந�த� எ�� தா��த�ப�டவைர
ேம�சா� ம�க� ��� இைரயா����டன� எ�� �றலா�ன�. வ�ளலா� ராம��க�வா�க�
தன� அைறைய� தா���� ெகா�� �யான��� இ���� சமய� ேஜா��� கல����டதாக
வரலா�. அ��� அவ� எ��க�ப�டதாக ��கால ம�க� ேபசலா�ன�. ஆகேவ, நா� ��ைவ
எ�ப� எ���� ெகா�ள� தயாராக இ���ேறாேமா அ�ப� எ���� ெகா�வ� ந�ல�. எ���
ஆ��க நாவல� எ����ள ெப�ய�ராண கைதக�� ப� ந�தனா�� ��� இேதா.
“ந�தனா� ஒ� நா� �த�பர த�சன� ப�ண ேவ��� எ��ற அள�ற�த ஆைச�னாேல த�
ஊைர ���� �ற�ப�� �த�பர��� எ�ைலைய அைட�� ம��வா��� ���� அ���ள
அ�தண�க�ைடய ��க�ேல ஓம� ெச�ய� ப�தைல� க�� பய�� அ�ேக ��� வண��
அ�த எ�ைலைய வல� ெச�� ெகா�� ேபானா�. இ�ப� ெச��ெகா����த ��நாைள�
ேபாவா�, “இ�த இ��த �ற�� சபாநாயகைர� ேபா�� த���க தைட ெச���றேத” எ��
��க�ேதா� ���ைர ெச�தா�. சபாநாயக� (நடராஜ� ெப�மா�) அவ�ைடய வ��த�ைத ���
அ�� ெச�ய ����ள�ெகா�� அவ���� ெசா�பன��� ேதா�� “� இ�த� �ற��
����ப� ெந���ேல ��� எ��� அ�தண�கேளா�� ந��ைடய ச��தான����
வ�வாயாக!” எ�� அ��� ெச�� ��ைலவா� அ�தண���� ெசா�பன��� ேதா�� அ�த�
��நாைள�ேபாவா� ெபா��� ெந��ைப வள����ப� ஆைண��� மைற�த��னா�.
��ைலவா� அ�தண�க� எ�ேலா�� ���ெத��� ேகா�� வா��� வ�� ��, சபாநாயக�
ஆைண��டப� ெச�ேவா� எ�� ெசா�� ��நாைள� ேபாவா�ட��� ெச�� “அ�யேர!
சபாநாயக�ைடய க�டைளயாேல இ�ெபா�� உ� ெபா��� அ��� வள����ப� வ�ேதா�”
எ�றா�க�. ��நாைள�ேபாவா� அைத� ேக�� “அ�ேய� �ைழ�ேத�” எ�� ெசா��
வண��னா�. அ�தண�க� ெத� ம�� �வ� அ��� ேகா�ர வா���� ��� ஒ� ���ேல
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அ�� வள��� அைத� ��நாைள� ேபாவா��� ேபா�� ெத���தா�க�. அவ�� அ�த
ெந���� ��ைய அைட�� சபாநாயக�ைடய ��வ�கைள மன��� �யா��� அதைன வல�
வ�� ������ெகா�� அத� உ�ேள ���தா�. அ�ப� ���த நாயனா� பைழய ேதக�ைத
ஒ���� ���யமா�ய அ�தண ��வ�வ� ெகா�� சைட��ேயா� எ��தா�. அ�க��
��ைலவா� அ�தண�க�� ம�ற �வப�த�க�� க��பைட�தா�க�. ��நாைள� ேபாவா�
அவ�கேளா� ேகா�ர�ைத அ�� அைத வண�� எ��� உ�ேள ேபா�� கனகசைபைய
அைட�தா�. அவைர, �� அ�ேக ��ற அ�தண� �தலான ேப�க� யாவ�� காணாைமயா�
ஆ�ச�ய� ெகா�� ெதா��ர� ெச�தன�. சபாநாயக� ��நாைள�ேபாவா���� த��ைடய
���பாத�கைள� த�த��னா�.”
“ெச�ைமேய ��நாைள� ேபாவா���� அ�ேய�” எ�� ���ெதா�ட� ���ெதாைக ���.

117

அ�ச�கா�

அ�ச�கா�
மரா��ய ேபா��ேல வ�ச��� வ�த ஷா� �ஜ��� ��தா���� பல �த�க��� உத�
அ�த ரா�ய� வ�வாக இ��க ெப�� உத� �������றா�. த��ண �ரேதச��� �ஜ���
��தா� அ�ய��ஷா எ�பவ���� அகம�நகைர ஆ�ட �ஜா� பா�ஷா���� அ��க�
��த� ஏ�ப�� � ெப�யவனா நா� ெப�யவனா எ�� ேமா��ெகா�டன�. இ�� ���
ச�கரவ����� உத�ைய�� �ஜா� ெப�� வ�தா�. ேபா��ேல வ�ச��� மாேளா� எ�ெறா�
ராஜா. இவ��� 1594 மா�� மாத� 13� ேத� ஒ� �ழ�ைத �ற�த�. அ�த� �ழ�ைததா� ஷா�
எ�� அைழ�க�ப�ட மா�ர�.ஷா��� ஐ�� வயதானேபா� ேகாலா��� ராஜா���� அகம�நக�
�ஜா�ஷா���� ஒ� ��த� ஏ�ப�ட�. அ�த ��த���� ஷா��� த�ைத மாேளா�ைய �ஜா�
ெப��பைட�ட� அ������தா�. அ�த� ேபா�� மாேளா� �ர��ட� ேபாரா���
எ��களா� ேபா��கள��� ெகா�ல�ப�டா�. இற��ேபான மாேளா��� இர�� �த�வ�க�.
�த� மக� ��ேப ெசா�னவா� ஷா�, இர�டாவ� சரேபா�. த�ைதைய இழ�த இ�த இ�
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��வ�க�� அவ�க�ைடய ��ற�பனான ��ேடா� எ�பவ�ட� வள��தா�க�.

வய� வ�த �� ஷா� ேமா�ேதரா� எ�பவ�ைடய மகளா�ய ��காபா� எ�� ெப�ைண�
��மண� ெச�� ெகா�டா�. 1620� ஷா� �ஜா� தன�� அ��த �ரேதச�ைத� �ேய�ைசயாக
ஆள ஆர���தா�. அ�த ரா�ய�தா� சதாரா. ஷா� சதாராைவ ஆ��வ�த கால��� ேதவ��
யாதவ அரச மர�� யாதவராஜா என�ப�� லேகா� ஜாத� ரா� எ�பவ� 10,000
��ைர�பைட��� தைலவராக இ��தா�. அ�த யாதவராஜா��� ஒ� மக�. அவ�தா� �க�ெப�ற
�ர� �வா�ைய� ெப�ற பா��யசா� �ஜாபா�. இ�த ெப�ைண ஷா� இர�டாவ�
மைன�யாக� ��மண� ெச�� ெகா�டா�.

அத� �ற� ரா��ய��� பல ச�பவ�க� �க��த�� பலனாக ஷா� �ஜ��� ��தா�
பைடக��, ஷா��� பைடக�� �ஜா�ஷா �� பைடெய��தன�. அ�த� ேபா�� �ஜா�
ேதா��� ேபானா�. ஷா��� �ர���� ெவ�� �ைட�த�. இ�த ெவ���� காரணமாக
அ�ய��ஷா ஷா��� ேம�� �ல �ரேதச�கைள ஜா�� ெச�� ெகா��தா�. இ�ேபா� ஷா�
அைச�க��யாத ெவ�� �ரனாக� �க��தா�.
�ஜ��� ��தா�� கர�கைள வ��ப���ய ஷா� �ஜய���க� எ�� �ஜய�ர��� த�
மைன�கேளா� ���ப� நட��னா�. அ�ேபா� �ஜாபா��� 1619 அ�ய வ�ஷ� �த� மக�
சா�பா� �ற�தா�. இ�த காலக�ட��� ��� பா�ஷா ஜஹா���, 1628� த�யாகா� எ��
தளப�ைய �கலாய ெப�� ேசைனெயா��ட� �ஜா� �� பைடெய��க அ���ைவ�தா�.
�ஜா�ஷா அ�ேபா� தன�� எ�ராக இ��த ஷா�ைய ரக�யமாக அைழ��� த��ட� ேச����
ெகா�டா�. இ�ேபா� �கலாய பைடைய எ���பத�� ஷா�ைய அ���னா� �ஜா�. அ�த
ேநர��� �ஜாபா� �ைறமாத க����யாக இ��தா�. அவ���� �ல �ர�கைள� �ைணயாக
ைவ����� ஷா� ெப�� பைட�ட� ேபா���� �ற�ப�டா�. ேபா�� த�யாகா�� பைட
ேதா�ற�. ெவ���ரனாக ஷா� �வனா� ேகா�ைட��� ����ய ேபா� ஒ� ம����யான ெச��
�ைட�த�. அ� 1627� வ�ஷ� ஏ�ர� மாத� 10� ேத� �ஜாபா��� ஓ� ஆ� �ழ�ைத �ற�த�
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எ�ப�தா� அ�த� ெச��. தன��� ேபா�� ெவ����, அேத ேநர��� ஓ� ஆ� மகைவ��
ெகா��த அ�ைன பவா�ைய வண��னா� ஷா�. அ�த� �ழ�ைததா� ச�ரப� �வா� எ��
��ன� �க�ெப�ற மா�ர�.

சதாரா���� ���� த�����த ேபா� ஷா�ராஜா�� �த� மைன�யான ��காபா���
ஏேகா� எ�� மக� �ற�தா�. இ�த ஏேகா�தா� �ற� த�ைச�� வ�� நாய�க
ம�ன�க�ட���த த�சா�� ரா�ய�ைத� த�வச�ப��� பல ஆ��க� ஆ�� ���த
ெப�ைம���யவ�. இவ� ெப�யவனான �ற� ெப�க�� வ�� ேகா�ைட க���ெகா��
வா��� வ�தா�. ஷா��� மக� �வா� �னா�� இ��தா�. அ�� அவ� தாதா� ப��
எ�பவ�ட� க�� ப��றா�. �வா��� 12 வய� ஆன�. அ�த வய�ேலேய அவ� மகா
�ரனாக �ள��னா�. ஷா��� இர�டா� மைன���� �ற�த �வா�, �த� மைன���
மக� ஏேகா�ைய�ட வய�� ��தவ�.
�வா� சதாரா���� ���� அ����த 12 ��ய ேகா�ைடகைள� ���� ரா�ய ப�பாலன�
ெச�� வ�தா�. ஷா� ராஜா�� ��தா�க�ட� �ைட ெப���ெகா�� சதாரா��� வ�� த�
மைன�க�, ம�க�ட� வாழலானா�. �னா��� அ��� �ர�த� எ�ெறா� ேகா�ைட. அ�
�வா� வச� இ��த�. இைத அவ� 1648� ைக�ப�����தா�. அ�ேபா� �வா� த�
�ைணவ�க�ட� த� த�ைத ஷா� ப�� ெசா��� ேபா�, இவ� ��தா�க� இ�வ�ட�� ந��
ைவ����தா�, ஆனா�� இவரா� அவ�க� பல ெவ��ைய அைட���, இ�வ�� இவைர
எ��யாகேவ எ�� வ���றன� எ�றா�. அ�த காரண� ெதா�ேட அ��� ��தா�க��
ந�ைம அைம�யாக இ�த சதாராைவ ஆள�டமா�டா�க�. ஆைகயா� இ��� ��தா�கைள��
�த�� ஒ��த �ற�தா� நா� அைம�யாக இ��க ���� எ�றா�. அவர� அைம�ச�க��
அதைன ஏ��� ெகா�டன�.
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�த�� தன� ேகா�ைடைய எவ�� எ��� �ைழய��யாத மைல� �ரேதச���
க���ெகா�டா�. �ரதா�ேகா�ைட�� அ��� ெசயவ�நகர� எ�ப�தா� அ�த� �ரேதச�. பல
கணவா�கைள��, உயரமான மைல�ச��கைள�� தா���தா� அ�த� �ரேதச�ைத
அ�க����. அ�ப��ப�ட இட��� �வா� தன� �லெத�வ�ைத� �ரா������ ெகா��
ேகா�ைடைய� க��னா�. ஒ� �ஜயதச�ய�� சதாரா����� �ற�ப�� �வா� மகாராஜா கா�
மைலகைள� தா��, ேம��� கட�கைர� �ரேதச��� தா� க��ய ��ய ேகா�ைட��
��ேய�னா�. வ��� ரா��� ேகா�ைடைய� ���� அத�� ரா�க� எ�� ெபய� ���� த�
வச� எ���� ெகா�டா�.
ரா��� ேகா�ைட��� ெசா�த�காரராக இ��த இ�வ�� ச��ரராஜா எ�பவ� த��� �ைழ��
�ஜ��� ��தா� அ�ய��ஷா II�ட� ெச�� �வா��� எ�ராக� �கா� ெச�தா�. �வா�ைய
ஒ��கா��டா� அவ� ைக ஓ�����, நாெம�லா� அ��� ேபாேவா� எ�றா�. அத�காக
��தா� தன� 12 வா��கைள வரவைழ�� ஆேலாசைன ெச�தா�. அவ�க�� அ�ச�கா� எ��
வா�� மகா�ர�. இவ��� அ���லா படா� எ�� ெபய�. இவ� கால� ெச�ற �கம�
ஷா����, அவன� சைமய�கா�யாக இ��தவ���� �ற�த மக�.
அவைன அைழ�� ��தா� ெசா�னா�, “� ேபா� ெப�ய பைடைய அைழ��� ெகா�� அ�த
�வா�ைய எ�ப�யாவ� உ�ேரா� ����� ெகா�� வரேவ���. அ�ப�� ெச�யா��டா�,
அவ� ந�ைம ஒ��� ��வா�” எ�� உ��ேப�� ��டா�. அத�ப�ேய அ�த அ�ச�கா��
பைட, ெகா�, �ர�ய�, �ர��க வ��க� ஆ�ேயா� �வா�ைய ஒ��க� பயணமானா�.
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அ�ேபா� �வா� �னா��� வ����பதாக� ெச�� வ�த�. அ�ச�கா�ட� ��தா� ெசா�னா�,
உ�னா� �வா�ைய அவ� ஊ�� இ����ேபா� அைடயாள� கா�ப� க�ன�. அவ�
இ�ேபா� �னா வ�����றா�. அவ� அ����� �ற�ப�� ��பாக நா� ேபா� வ����ள
�ரதாப�� ேகா�ைட, சா��ேகா�ைட, ப�ட��ர� இவ�ைற� ����� ெகா�டா� அவைன
எ��� மட��� ���� �டலா� எ�றா�. அ�ச�கா�� அத�ப� ��ட��� �ள��னா�.
அ�ேபா� அவ���� பல அபச�ன�க� ஏ�ப�டனவா�. ப�ட�� யாைன இற�த�.
இைவகைளெய�லா� ெபா��ப��தாம� அ�ச�கா� �வா�ைய� ���க� �ற�ப�டா�.
�னா�� இ��த �வா���� கன�� அவர� �லெத�வமான � ெஜகதா�பா �ளஜா பவா�
ேதா�� உன�� ஆப�� ெந��� வ��ற�. உடேன �னாைவ���� �ற�ப� எ�ற�. அ�த�
கணேம �வா� எ��� அ�ைனைய வண����� �ற�ப�டா�. வ�ெந�க இ��த
ேகா�ைடகைள வ��ப������ வ�� அ�ச�கா� பைடகைள எ���க ஏ�பா�க� ெச�����
ேவகமாக� ெச�� ��டா�. ேபா��ேபா� எ�லா ேகா�ைட� தைலவ�க���� ஒ� ெச��
ெசா��� ெச�றா�. அ�, அ�ச�கா� எ�பவ� ெப�� பைடேயா� வ��றா�. உ�க�
பைடகைளெய�லா� கா��� மைற�� ைவ����� அவைன அ�ேபா� வரேவ�ப�ேபா�
வரேவ�� அ��� ைவ��க�. அவ� நம� ேகா�ைடைய அைட�த�ட� ஒ� நாகரா ஒ�
ேக���. அ�ேபா� கா��� ஒ������� உ�க� பைடகைள ெவ�வர���. அ�ச�காேனா
அ�ல� அவ� பைட�ர� எவனாவேதா உ�ேரா� ���ப��டா� எ�� உ�தர��டா�.
அத�ப�ேய அ�ச�கா� ப�ட��ர� வ�யாக� ேபானா�. வ��� ப�ட��ர� ேகா���
இ��த பா��ர�க�� உ�வ�ைத உைட�ெத�ய எ��னா�. ஆனா� அ�த� பா��ர�க�
அவ� க�க�� பட��ைல. அ�த �ச�� ைகக�� அக�படாம� அவ� எ�� ேபா���தாேரா
ெத�ய��ைல. ப�ட��ர�ைத� தா�� அவ� பைடக� �ளஜா�ர� ெச�றேபா� அ�� ேகா��
ெகா����த � �ளஜா பவா��� அ�த ெகா�யவ�� பா�ைவ�� ��க��ைல. ��னா���
ச�� மகாேதவ��� இைட�� ெச�ய �ைன�தா�, அ����த மரா��ய �ர�க� அவைன
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��ய��� அ��� ��டா�க�.

அ�ச�கா� பா� எ�� ேகா�ைட�� வ�தா�. அ�� ���ணா� ப��த� என�ப�� ப�டா�
ேகா�நா�ைத �வா��ட� ஒ� க�த� ெகா��� அ���னா�. அ�� �வா� அ�ய��ஷா���
எ�ராக ெசய�ப�� க����ள ��ய ேகா�ைடகைள� ைக���, சதாரா வ�� ��தா�ட�
ம���� ேக�க ேவ��� எ�� ெசா�வத�காக�தா� நா� வ�����ேற�. இ� ப��
சமாதானமாக நா� ேபசலா� எ�� அ�த� க�த��� எ�����தா�.
���ணா� ப��த� �வா� ராஜா�ட� ெச�றா�. சாம���யமாக� ேப� �வா� அ�ச�காைன�
ச���க ச�ம��க ைவ�தா�. �வா� ராஜா�� அவைன ந��வைத� ேபால பாசா�� ெச��
அவைன வரவைழ�தா�. அ�� ெஜயவ���ர� சாவ� எ��ற ெப�ய ைமதான�, அைத� ���
அட��த கா�க�, அ�த இட���� அ�ச�காைன அைழ�� வா��க�. உ�கா��� சமாதானமாக�
ேபசலா� எ�� ெசா�� அ���னா�. ���ணா� ப��த�� அைத அ�ப�ேய ேபா�
அ�ச�கா�ட� ெசா�னா�. அ�� அ�ச�காைன� ��� இ��தவ�க� ெசா�னா�க�, �வா�ைய
அ�வள� எ�தாக ந���ட ேவ�டா� எ��. அ�ேபா� வ�ெந�க இ��த பாைதகைள
அைட�க� ெச�தா� �வா�. கணவா�கைள ����டா�. எ�காரண� ப���� அ�த அ�ச�கா�
த�� ஓ��ட��ட� எ�பத�கான எ�லா நடவ��ைககைள�� எ���� ெகா�டா�. அ�ப�
யாராவ� த�� வ�தா� ெகா�����ப� க�டைள��டா�.

இைதெயா�ைற�� அ�யாத அ�ச�கா� மமைதேயா� �வா�ைய� காண வ�� ேச��தா�.
அ�ேபா� ஒ� ெச�� �வா�ைய எ��ய�. �வா�ைய� ெகா�ல அ�ச�கா� வ��றா� எ�ற
ெச�� ேக�� வ��� அவேனா� ேபா��ட �வா��� அ�ண� ச�பா� ேபா�� இற��
ேபானா� எ�ப�தா� அ�த� ெச��. இதனா� �வா��� ஆ��ர� அ�ச�கா� ��
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ஆ� �ர�க� �� ெதாடர அ�ச�கா� ஒ� ப�ல��� ஏ��ெகா�� �வா� ஏ�பா� ெச����த
நா��ய�ைத� பா��க வ�தா�. �வா��� நா�� �ர�கேளா� வ�� ேச��தா�. இ�வ����
ேப�� வா��ைத ெதாட��ய�. ��ெர�� அ�ச�கா� எ��� �வா�ைய� க��� �����
ெகா�� ம�����த க��ைய எ��� �வா��� வ���� ஓ�� இர�� ��� �ைற
���னா�. ந�ல கால� �வா� ராஜா அ���� உ��றமாக கவச� அ�����தா�. க�� உட��
இற�க��ைல.

உடேன �வா� ராஜா வல� ைகயா� த� ���வாைய ஓ��� ெகா�ேட, இட� ைகயா�
இ���னா� ஆன ��நக� ேபா�ற ஆ�த�தா� அவ� வ���� ஓ�� அ���� ைகயா�
இ��தா�. அவ� வ�� ���� �ட� ச��� ���தா�. எ���, அவ� தன� ேம�
அ���னா� ச��த �டைல எ��� வ���� ைவ��� க���ெகா�� �வா�ைய ���� தா�க
வ�தா�. �வா��� த� ேகடய�தா� அவ� க�� த�ேம� படாம� த���� ெகா��
த��ைடய ெப�ய வாளா�, அவ� இட� ேதா� ெதாட�� வல� �லாவைர�� ஓ�� ெவ��
அவைன இ� ��டாக ஆ��னா�. �கா� வ�ஷ� மா�க� மாத� ��ல ப�� �யாழ��ழைம
ந�பக�� இ� நட�த� எ�� ெம�க�� �வ�க� ����றன.
அ�ச�கா� ெவ���� ���த��, அவ�ைடய வாைள ���ணா� ப��த� எ����
ெகா�� �வா� ராஜாைவ� தா�க �ைன�தா�. அ�ேபா� ராஜா ெசா�னா�:- “ஓ�! ப��தேர,
�ேரா �ராமண�. ஒ� �ராமணைன� ெகா�வ� என�� த�மம�ல. நா� �ராமண�க��
பாத��ைய �ைஜ ெச�� வ�பவ�. நம�� ��, ெத�வ� எ�லா� �ராமண�களானப�யா�,
ைக������ க��ைய� �ேழ ேபா����� ஓ����. ேபாவத�� வ�கைள ��ெச�� தர
ஏ�பா� ெச��ேற�. இ�லா��ட� இ�ேகேய த��வதானா� நா� எ�லா வச�க�� ெச��
தர� ெசா���ேற�” எ�� அ�ேபா� �தானமாக� ெசா����� நட�க� ெதாட��னா�.
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இ�வள� ெசா�ன �ற�� அ�த ���ணா� ப��த� த� க��ைய எ���� ெகா�� அவைர
ெவ�ட� �ர��னா�. அவேரா இவைன ல��யேம ெச�யாம� ������ட பா��காம�
ேபா��ெகா����தா�. அ�ேபா� இ�வளைவ�� பா���� ெகா����த �வா� ராஜா��
ஊ�ய� ��ம�கா� எ�பவ� ���ணா�ைய ஒேர ெவ�டாக ெவ�� ���� ��டா�.
�வா� ராஜா நாகராைவ ஒ��க� ெச�தா�. அ�த ஒ� ேக�ட�� ஆ�கா�ேக கா�க��
ஒ�����த மரா��ய பைடக� ெவ�ேய வ�� அ�ச�கா�ட� வ�த பைட�ர�க� ஒ�வ�
�டாம� அ�தைன ேபைர�� ேவ�ைடயா�� ெகா�றன�. அவ� ெகா�� வ�த யாைன, ��ைர
அைன�ைத�� �ைற����தன�. த�க� ெச�ைக�� வ���ய பைட�தளப�கைள ம����
அவ�க��� உ����ைச��, ப��க�� அ���� ���� அ��� ைவ�தா� �வா� ராஜா.
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அ�ணாசல க�ராய�

அ�ணாசல க�ராய� (1711 – 1779)
அ�ணாசல க�ராய� அ�ைறய த�சா�� மாவ�ட����ள தர�க�பா��� அ����ள
��ைலயா� எ�� �ராம��� வா��த ந�லத��� ��ைள வ��ய�மா� த�ப�ய��
நா�காவ� மகனாக� �ற�தா�. இவ�ைடய த�ைதயா� சமண மத�தவரா��� ��ன�
ைசவ���� மா�யவ�, அ�ப� �வா�கைள� ேபால. �ழ�ைத அ�ணாசல���� ஐ�தாவ�
வய�� அ�சரா��யாச� ெச�� ைவ�� க�� பயல அ��ப�ப�டா�. அ�� �ற�ப�ச�
எ�னெவ�றா� அ�ணாசல� தன� ஐ�தாவ� வய��, ஐ�தாவ� மாத��� ஐ�தா� ேத���
க��ைய� ெதாட��னா�. பார�ப�ய �ைற�� க���க�ப�ட க�� அவ�ைடய
ப��ெர�டா� வய� வைர ெதாட��த�. காரண� அ�ேபா� அவ�ைடய த�ைதயா�
காலமா���டா�.
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த�ைத�� மைறைவெயா�� க�� ��� ேபான� அ�ணாசல��� ம��ம�ல, மகாக� பார�
உ���ட பல���� இ�த �ைல ஏ�ப�����ற�. அைத�தா� பைழய பாடெலா�� ெசா���:
“த�ைதேயா� க�� ேபா�, தாேயா� அ��ைவ உ�� ேபா�” எ��. இவ� அ�����த த�ம�ர
ஆ�ன����� ெச�� தன� ��� ேபான க��ைய� ெதாட��தா�. அ�� அவ� த��
�ர�த�க��, ஆகம சா��ர�� ப��� வ�தேதா� ச����த ெமா�ைய�� க�றா�.
க�� ேக��க�� ந�ல ேத��� ெப�� �ற�பாக �ள��ய இவ��� ப�ென�� வயதானேபா�,
�ல� இவைர மட����� தைலவராக��ட வா������றதாக� ெசா�� ைவ�தா�க�. ஆனா�
அ�ணாசலேரா �ற� வா��ைக வா��� மட���� அ�பராக ஆவ��� தா� ஒ�
�ரஹ�தானகேவ ����னா�. அவ� ப��த ��வ��வ�� ����ற��, க�பராமாயண��
அ�ப����பைத�தா� அவ���� ேபா��ததாக� க��னா�. ப���� வய� வைர த�ைழ��
ச����த�ைத�� ப�தற க��� ெகா�டா�. ��மண� ெச�� ெகா�ட அ�ணாசல��� ஒ�
நைக�கைட (கா��கைட) ைவ�� �யாபார� ெச�ய� ப��தன�. அவ� கைட�� �யாபார
���த� ெசல��� ேநர� ேபாக அ�க ேநர� �ைட�தைமயா� இவ� அ�� இ��� ெகா�ேட
நாலா�ர ��ய �ரப�த�, ���ைறக�, ேவத ஆகம சா��ர�க� ேபா�ற சமய� ச�ப�த�ப�ட
அைன�ைத�� ப��� வரலானா�.
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அவ� ப��த இல��ய�க���, ����ற� ேபா�ற அற ��க��� காண�ப�� வா��ைக
ெந��ைறகைள�� ப��கைள�� க�ப�ைடய கா�ய��� இராம�ரா�ட� இ��பைத
க��ெகா�டா�. இவர� வா��ைக�� ஒ� �����ைனயாக அைம�த �க���, இவ�
���ேச��� த��ைடய நைக�கைட�காக த�க� வா�க வ�தேபா� ச���த இ�ெப�� இைச
ேமைதக�� �ல� அைம�த�. அ�த இ�வ�� ெபய�க� ஒ�வ� ெவ�க�டராம ஐய� ம�றவ�
ேகாத�டராம ஐய�. இவ�க� இ�வ�� ��கா�ைய அ��த ச�டனாத�ர�ைத� ேச��தவ�க�.
ஊ����� �ள�� ���ேச� ெச��� வ��� ��கா��� இவ� த�ம�ர மட��� �ைள��
த�க ேந��த�. அ�த ��கா� மட��� தைலவராக இ��தவ� ��� அ�ணாசல�ட� ப��த
�த�பர� ��ைள எ�பவ�. அவ� “க�டைள மாைல” எ�ற பாமாைலைய இய�����தா�.
அவ���� தா� வா��� ெகா������ ��கா� ���த ஒ� பாடைல இய�ற ேவ��� எ��
����னா�. ஆனா� அவ��� இ��த ேவைல ப��� காரணமாக அ� ��யாம���த�.
பா��� ெதாட�க அ� ம���தா� எ�����தா�, ேம�ெகா�� எ�த ேநர��ைல. அ�த ேநர�
பா��� அ�ணாசல� அ�� வ�தப�யா�, அவ�ட� இ�த ��கா� பாமாைலைய� ���� ெச�� தர
ேவ��னா�. அ�ணாசல�� அத�� ஒ���ெகா�� ���ேச� வ�� ேச��த�ட� ஒேர இர��
அ�த பாமாைலைய எ�� ���� ெச�� ஒ� ��வ� �ல� �த�பர� ��ைள��� ெகா���
அ�����டா�.

128

�த�பர� ��ைள�� ஒேர ஆ�ச�ய�. ப���� பா������ இ�தைன �ற�பாக
எ������றாேர, இவர� �லைமதா� எ�ேன எ�� �ய�� ேபானா�. உடேன அவ� ஒ�
��மான���� வ����டா�. எ�ப�யாவ� அ�ணாசலைர� த��ட� ��கா��� த�க ைவ���
ெகா�ள ேவ��� எ�� ��மா��� ��ைலயா������ அவர� ���ப�ைத ��கா����
ெகா�� வர ஏ�பா� ெச����டா�. ���ேச������ ���� வ�� வ��� ��கா� வ�த
அ�ணாசல��� ஒேர �ைக��. இ� எ�ன, ந� ���ப�ைதேய ��ைலயா������ ெகா��
வ�� ��கா��� ��யம��� ��டாேர, ச� இ�ேம� இ�ேகேய இ����ட ேவ��ய�தா�
எ�� அ�ேகேய த����டா�. அ��த�தா� அவ� ��கா� அ�ணாசல க�ராய�
எ�றைழ�க�ப�டா�.
���ேச��� அ�ணாசல� ச���த இ� ச��த ��வா�களான ெவ�க�டராம ஐய��,
ேகாத�டராம ஐய�� ��கா��� வ��� வ�த அ�ணாசலைர� ச���� க�பராமாயண��� �ல
ச�ேதக�கைள� ேக�� ெத�� ப���� ெகா�வதறாக வ�தன�. அ�ேபா� க�பராமாயண� அத�
நய�க� ப��ெய�லா� ேப�� ெகா����ைக�� அவ�க� ெசா�னா�க�, “��க�
க�பராமாயண�ைத ஒ� நா��ய இைச நாடகமாக ஏ� ஆ�க��டா�. க�ைதகைள ��க�
இய���க�, நா�க� அவ���� ராக�, தாள� இவ�ைற அைம�� இைச நாடகமாக ஆ�க உத�
ெச��ேறா�” எ�றன�.
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இ�த ேயாசைன அ�ணாசல��� �க�� ������த�. க�ப�ைடய கா��ய� �ைவ��
ஏ�கனேவ மன� கவர�ப����த �ைல��, அைத ேம�� ேம�� ப��� அ�ப��க
ேவ��ெம��ற அவா இ��ததா�, அைத ஒ� இைச நாடகமாக வ��கலா� எ�� ந�ப�க�
ெசா�ன ேயாசைன இவ��� �க�� ������த�. க�ப�� க� நய��க பாட�க��, பால
பார��� ச�த ���த�க�� மன�� ஏ�ப������த தா�க� இவைர இராம நாடக
���தைனகைள இய�ற ���ேகாலாக அைம�தன. அ�ப� அவ� இய��� இராம நாடக
���தைனக� ப��த�க��� அ�லாம�, பாமர ம�க�� பா� ம����, நாடகமாக ந��க�
பய�ப�� எ�� எ��னா�.
இராம நாடக ���தைனகைள இவ� �த����� ெதாட��வத�� ப�லாக, �த� �த�� ��த
கா�ட��� வ�� “அடடா ெவ�ேய �ற�படடா” எ�� பா�ைட எ��, ந�ப�க�ட� ெகா���
இைச அைம�க� ெச�� அதைன ெச�ைன�� பாட� ெச�தா�. அ�� அ�த� பா�� �க��
�ரபலமான�. ெச�ைன����� ����� வ��� இைச� கைலஞ�களான ந�ப�க� ெசா�ன
ஆேலாசைன�� ேப��, இராம கா�ய�ைத ��வைத�� பா��க� இய�� ���� ெச�ய�
ெதாட��னா�. அ�ப� ேதா��ய�தா� அ�ணாசல க�ராய�� “இராம நாடக ���தைனக�”.
�க� சாதாரணமான �ழ�க����ள ெசா�கைள� ேபா��, பழ�க������� பழெமா� கைள�
ேச��� அவ� இய��ய அ�த எ�ைமயான பா���க� ந�ல இைசேயா� ெச���, ேக�ேபா�
ெந�ச�கைள��, ப��த ம��� பாமர�கைள�� �க�� கவ��தன.
க�ராய�� “இராம நாடக ���தைனக�” ����யான�� அ�ணாசல��� ஒ� ஆைச. ��� க�ப
நா�டா�வா� தன� க�ப ராமாயண�ைத ��வர�க��� ெகா�� ேபா� அர�ேக�ற�
ெச�தாராேம, அ� ேபால நா�� அ�ேக ெகா�� ேபா� நம� நாடக�ைத அர�ேக��னா� எ�ன
எ�� எ�ண��டா�. அேதா�, அ�� அர�ேக�ற� ெச�தா� க�ப� ெச�த� ேபால நா�� ம�ற
ெத�வ�க� �� ேதாடய�கைள இய��� பாடலா� எ�� எ��னா�. க�ப��
கா��ய�ைத�தாேன இவ� எ�ய த��� நாடக� பாட�களாக ஆ������றா�, ஆைகயா�
க�ப�� பாைத�� ெச�வைதேய இவ�� ����னா�.
அ�த எ�ண��� உ�வான�தா� “ஏ� ப��ெகா��� ஐயா, � ர�கனாதா” எ�� ேமாகன ராக130

���தைன. ��னா�� பரத நா��ய� கைலஞ�க� இ�த� பாடைல எ���� ெகா�� அ�னய�
���� இ�த� பாட����, ஆட���� ெப�ைம ேச��தன� எ�ப� வரலா� ெசா��� ெச��.
இ�த� பாட��� ஆ�� ேபா� நா��ய� கைலஞ�க� த�க� �றைம ��வைத�� ெவ��ப��
வ�ண� பாவ� கா�� ஆ�வைத நா� இ��� ர����ெகா�� வ��ேறா�.
அவ� கால��� த�ைசைய ஆ�ட மரா��ய ம�ன� �ளஜா� மகாராஜா ஆவா�. அ�ேபா�
த�சா�� மரா��ய அர����, அரச� ���ப����� ���ைல ச���லாம���த காரண�தா�,
இ�த நாடக��� அர�ேக�ற� �ளஜா� ராஜா ���ைல�� நட�த ��யாம� ேபான�. எனேவ
அ�ணாசல க�ராய� ���ேச� ெச�� அ�� �பாஷாக இ��த ஆன�தர�க� ��ைளைய�
ச����� ேப�னா�. அவ� ெச�ைன�� அ�ேபா� இ��த வ�ள��, கைல ஆ�வல�மான
மண� ������ண �த�யா��� ஒ� க�த� ெகா��� அ���னா�.

மண� ������ண �த�யா� ந�ல கலா ர�க� எ�பதா� அ�ணாசல க�ராய�� �ல
பா���கைள ��வா�க� பாட� ேக�����றா�. அவ��� அைவ �க�� ������த�.
அ�ப��ப�ட �� �ைல�� இ�ேபா� அ�த பாட�கைள இய��ய ஆ��யேர ேந��
வ�����றா�, அ��� இராமாயண நா��ய நாடக���கான எ�லா பாட�கேளா��
வ�����றா� எ�ப� ம����ைய� ெகா��த�.
இத��ைடேய த�ைச�� ம�ன� �ளஜா��� ஏ�ப����த �ர��ைன ����� வ����த�.
எனேவ அ�ணாசல க�ராய� �த�� இராம நாடக�ைத ம�ன��� ��னதாக நட��னா�. அத�
�� ��ைவ ெச�� ஆன�தர�க� ��ைள�� ���ைல��� நட��னா�. அ�ேபா�
��ைள�ட� ேவ� பல ெச�வ�த�க�� இ��� ர���� பா��தா�க�. அவ�க� அைனவ��
அ�ணாசல க�ராய��� அ�� ெப�� �ைலம��ப�ற ப��� ெபா��கைள அ���
ெகளர��தன�.
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இ�த “இராம நாடக ���தைனக� ” ம��ேம அவ���� ெப�� �க� ஈ��� த����த�
எ�றா��, அவ� ேம�� பல ந�ல பாட�கைள இய������றா�. அவர� பைட���க��
������� ெசா�ல���யைவ: “அேஜா�� நாடக�”, “அ�மா� ��ைள�த��”, “��கா�
�தல�ராண�”, “��கா� ேகாைவ” எ�பைவ �ல.
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பார�தாச�

பார�தாச�
���ேச��� வா��த ெச�வ�த� ���ப��� கனகசைப �த�யா�, ல�� அ�மா� எ��
த�ப��ன��� மகவாக� �ற�தா�. இவ���� ெப�ேறா� இ�ட ெபய� ���ர��ன�. ெதாட�க�
க������� த��ல��ய�, இல�கண�, ைசவ ��தா�த� ேவதா�த� ஆ�யவ�ைற� �ற�த
அ�ஞ�க�ட� க�� �லைம ெப�றா�. மகாக� பார�யா�� அ��க� இவ��� 1909இ�
�ைட�த�. �த� ச����ேலேய மகாக�ைய இவ� தன� ��நாதராக வ���� ெகா�டா�.
க��� ப������ �ற� காைர�கா� ப���� ஒ� ப����ட��� த�ழா��யராக�
ப�யா��னா�. இ��ய �த��ர� ேபா�� இவ� ஈ�ப�� இ��யா�� ஆ�� ���த
ஆ��ேலய�க��� எ�ராக��, ���ேச� ப��ைய ஆ��வ�த �ெர���கார�க���
எ�ராக�� தன� ேப��, எ����க� �ல� எ���ைப ெவ��ப��� வ�தா�. இவ�ைடய இ�த
எ����க��காக �ெர�� ஆ��யாள�க� இவைர �ைற�� அைட�தன�. ��கால��� இவ�
ெப�யா� ஈ.ேவ.ராமசா� நாய�க�ைடய க����களா� கவர�ப�� அவ�ைடய அ��ய�த
�டரானா�. அவ� ெதாட��ய �யம�யாைத இய�க��� இவ� ஒ� �ணாக இ��� ெசய�ப�டா�.
அத��� �யம�யாைத இய�க� �ரா�ட இய�கமாக உ�ெவ��த �ற�� இவ� அ���
��ரமாக ஈ�ப�டா�. �ரா�ட இய�க�தா� இவைர பாேவ�த� என ெபய���� ெப�ைம�
ப���ன�. ெச�ைன�� நைடெப�ற நா��க�க� மகாநாெடா��� த�ைனெயா� “நா��க�”
என� �ரகடன� ப���� ெகா�� ெப�ைம� ப�டா�. இவ�ைடய இ�த க����களா��,
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பார�யாைர ஒ� �ராமண ச�க��� �ற�தவ� எ�பத�காக அவைர ஏ���ெகா�ள
���ப��லாம��, அவ���� ேபா��யாளைர� ேபால �ரா�ட இய�க�தா� இவைர�
ேபா��� ெப�ைம� ப��த� ெதாட��ன�. ஆனா��, பார�தாசேனா, த��ைடய ���ர��ன�
எ�� ெபயைர பார�தாச� எ�� ைவ��� ெகா�� த��ைடய �� ப��ைய ெவ��ப�����,
பார�ைய யா� �ைற ெசா�னா��, இவ� ஏ��� ெகா�ளாதேதா�, பார�யா�� �ட� எ�ப��
நா� ெப�ைம ெகா��ேற� எ��� ெப�ைமேயா� �����டா�. 1950இ� “�ன�த��”
ப���ைக�� இவ� த� �� நாத�� ெப�ைமைய��, தா� அவர� தாச� எ�� ெசா���
ெகா�வ�� ெப�ைமயைடவதாக�� ���������றா�. இவ� கால��� அ�ஞ� அ�ணா��
க����கேளா� ஒ��� ேபா� பல ேமைடக�� ேப��� எ���� வ�����றா�.
எ�.�.ஆ�ட�� இவ��� ந�ல பழ�க� இ��த�. 1954இ� இவ� ���ேச� ச�டம�ற�����
ேத��ெத��க�ப�டா�. 1964இ� இவ� ெச�ைன ம���வ மைனெயா��� காலமா�� வைர
தன� எ���� ப�ைய� ெதாட��� ெச�� ெகா����தா�. இவர� பாட�க� பார�யா��
அ�ெயா��ய அ����வமான எ����களாக இ��� �க��� ெகா����பைத� பா���ேறா�.
பார�ைய இவ� ெபய� ெசா�� எ��வேதா ேப�வேதா �ைடயா�. “ஐய�” எ��� “��நாத�”
எ�ேற ���������றா�. இவ� “��ைவ கைலமக�”, “ேதேசாபகா�”, “ேதசப�த�” ேபா�ற பல
�ைனெபய�க�� எ��னா�. ெப�யா�� ப�த� எ�பதா� இவ� �ராமண எ�����
ஊ���ைள�தவ� ஆைகயா� இவர� எ����க�� �ராமண எ���� எ�ப� ெவ��பைடயாக�
காண�ப��. த�ழ�க���� ‘த�� இன�’ எ��� ‘ஆ�ய இன�’ எ��� இன� ����� பா���
�ராமண� �ராமணர�லாதாைர� ������ வ�தைத கவ��கலா�. இவ��� “�ர��� க�ஞ�”
எ�� ப�ட�ைத ெப�யா� ஈ.ேவ.ரா. அ��தா�. இவர� அைம� ஊைம எ�� நாடக���� ���
�ைட�த�. ‘��ரா�ைதயா�’ எ�� ���� இவர� கால����� �ற� 1970இ� சா��ய அகாத�
��� �ைட�த�.
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ஏ�ைச ேவ�த� எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத�
(எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத�� ��றா�� இ�. அவ�ைடய �ழா �ல இட�க��
ெகா�டாட�ப�ட�, எ�றா�� அவ�ைடய �க��� அ� ேபா�மானத�ல. அவ�ைடய இைச
இ��� அ�த�கால ெப�யவ�க�ைடய மன�கைள� கவ��த�.)
�மா� அ�ப� ஆ��க��� ��� த��நா�� ம�கைள� தன� இ��ைசயா� வ�ய� ெச��
ைவ����த ஒ�வ�; அ�ைறய �ைர�லக ��ப� �டாராக �மா� ப�� ஆ��க� வல� வ�த
ந�க�; த��ைடய இ�ய �ரலா� பா� ெப�கைள மய�க��த அழக� இ�ப�ெய�லா�
ெசா��� ெகா�ேட ேபாகலா� இவைர� ப��. அவ�தா� எ�.ேக.�. எ�� நா� அ��த
மாயவர� ���ண���� �யாகராஜ பாகவத�.
“ம�மத �ைலைய ெவ�றா� உ�ேடா?” எ�� அ�த இ�ய �ரைல� ச�� �ைன��� பா��க�.
அவ� பாட அத�� �.ஆ�.ராஜ�மா� அ�னய� ���க இ�ைறய ெப��க�, அ�ைறய
வா�ப�க� மய���தா� ேபா�� �ட�தன�. “ராேத உன��� ேகாப� ஆகாத�”, “�வெப�மா�
��ைப ேவ���”, “அ�பைன பா�� வாயா�” இ�ப� எ�தைனேயா பாட�க�. அ�� பாகவத�
ந��த� பட�கைள� பா��� ��� இ�த� பாட�கைள �����காத வாேய
இ�ைலெயனலா�.
இ�ப��ப�ட பல ெப�ைமக��ெக�லா� உ�யவரான எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவ�ைடய
��றா�� ஜனவ� மாத� 3ஆ� ேத� �ைறவைட�ற�. பாகவத� �ற�த� 3-1-1909 அ��.
பாகவத� ெபா�ெகா�ல� வ�ச��� வ�தவ�. வச� �ைற�த �க� சாதாரண ���ப�
பாகவத�ைடய ���ப�. ��ைள ப��க��ெம�� ெப�ேறா� இவைர ப���� அ���ன�;
ஆனா� அவ��� இைச�� இ��த ஆ�வ� ப���� இ�ைல. இவ� பா�வைத� ேக�டவ�க�
�ைக��� ேபா� அவ�ைடய த�ைதயா�ட� ெசா��, ைபய���� பா��� ெசா���
ெகா��க�, ந�ல பாடகனாக வ�வா� எ�றன�.
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��ைள��� ப���தா� ஏற��ைலேய, நைக ெச��� ப�டைற�லாவ� ப���ய��ெம��
ெகா�� ேபா� ��டா�. அ�� ஏராளமான ��ட� �ட ஆர������ட�. இ� எ�ன நம�
நைக ெச��� ேவைல�� இ�தைன �ரா��யா எ�� �ய�� ேபா�� பா��தா� அ�� ைபய�
பாட, ��ட� ர���� ெகா����த�. ச� இவ� ப������ லாய���ைல, �ல�ெதா�����
லாய���ைல பா��தா� இவ��� எ�� அ�ைற நா�� ர��ேவ�� ப�யா��� ெகா��,
அெம��� நாடக�கைள நட��� ெகா����த எஃ�.�.நேடச அ�ய�ட� ெகா�� ேபா�
��டா�. அ�ேபாெத�லா� நாடக�க� ந��பத�ெக�� பல பா�� நாடக� ���க� இ��தன.
பல ெப�ய ெப�ய ந�க�கெள�லா� அ�த பா�� க�ெப������ வ�தவ�க�தா�.

அ�த காலக�ட���தா� நகர�தா� ���ப��� வ�த ல��மண� ெச��யா� எ�பவ��
ஆ�.எ�.அழக�ப� ெச��யா� அவ�க�� ��னா�� �க�ெப�� �ள��ய ��மா�பட
இய��ன� ேக.���ரம�ய� அவ�க�� “பவள�ெகா�” எ�ற நாடக�ைத� பா��க� ேபானா�க�.
அ�த நாடக��� அ�ஜுனனாக ேவட��� ந��த ��வ�� பா�� இவ�க��� �க�� �����
ேபா���. நா���ேகா�ைடயா�க��� இ�த� ைபயைன ைவ�� ஒ� ��மா� பட� எ��தா�
எ�ன எ�ற ேயாசைன எ��த�. �ைள� பாகவத� ந��� ெவ�யான பட� அவர� �த�
படமான “பவள�ெகா�”. இ� 1934இ� ெவ�வ�த�. அ�ேபா� ெதாட��ய�தா� பாகவத��
�ைர�லக� பயண�. �மா� ப�� வ�ட�க� ஒேர ஏ��க� தா�.
பாகவத�� இர�டாவ� பட� 1935இ� ெவ�வ�த� “ந�ன சார�கதாரா” எ�ற ெபய��.
இைத�� இய��யவ� ேக.���ரம�ய� தா�. 1936இ� “ச��ய�ல�” எ�ற ெபய�� ஒ�
பட�ைத� தயா��� பாகவத� ெவ���டா�. 1937இ� “��தாம�” எ�ற பட� ெவ�யான�.
ெதாட��� ஒ� வ�ட� ஓ� சாதைன ���த பட� “��தாம�”. இ�த� பட��� “மாய�
�ரப�ச���” பாட�� “ராேத உன��� ேகாப� ஆகாத�” எ�� பாட�� ெவ�வாக�
�ரபலமைட�� அைனவ�� பாட� ெதாட����டன�. எ�ேகயாவ� ஒ� �ைர�பட�ைத�
ெதாட��� பல மாத�க� ஓ�� அ�� �ைட�த லாப�ைத� ெகா�� ம�ெறா� ��மா அர�க�
க��யதாக� ேக���ப�������களா? ஆ�, அ�ப��ப�ட �க��� ம�ைர�� நட�த�. ராய�
டா���� ஓ� ெவ��ெப�ற “��தாம�” பட�தா� �ைட�த லாப�ைத� ெகா�� ம�ைர��
“��தாம�” எ�ெறா� ��மா அர�க� க�ட�ப�ட� �ய�����ய�.
அேத ஆ��� �ரபலமான த��நா��� காத� கைதயான அ��காப� – அமராவ� கைத
படமா�க�ப�ட�. இ�த� பட�ைத இய��யவ� ஒ� அெம��க�. த�� ெத�யாத ஒ�வ� த���
�லவ� ஒ�வ�ைடய காத� கைதைய� படமா��னா�. இ�த� பட�� ஓேகாெவ�� ஓ� ெவ��
ெப�ற�. ஆனா� இ�த� பட��� அ��காப�யாக ந��த பாகவத��, அமராவ�யாக ந��த
ச�தானல����� �க ெந��கமாக காத� கா��க�� ந��தைத அ�த�கால ஆசார�ல�க�
க�ைமயாக எ���தா�க�. பாவ�! அவ�க� இ�ைறய பட�கைள� பா��க ேந��தா� எ�ன
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ெசா�வா�கேளா?

�த��த�� பாகவத� 1934இ� ந��க� ெதாட��ய “பவள�ெகா�”ைய� ெதாட��� அவ�
ெமா�த� 14 பட�க�� ந������றா�. 1934இ� பவள�ெகா�, 1935இ� சார�கதரா,1936இ�
ச��ய�ல�, 1937இ� அ��காப�, ��தாம�, 1939இ� ���லக�ட�, 1941இ� அேசா��மா�,
1944இ� ஹ�தா� கைட�யாக அமரக�, ராஜ���, �யாமளா, �வகா�, �வக� ஆ�ய
பட�க��� ந��தா�. இவ��� “ஹ�தா�” பட� ெச�ைன �ரா�ேவ ��மா �ேய�ட��
ெதாட��� ��� �பாவ�ைய� தா�� 114 வார�க� ஓ�ய�, இ�வைர ��ய��க�படாத
சாதைனயாக இ��� வ��ற�. இ�த� பட��� ஒ� ெவ�ைள� �ர��� பாகவத� “வா��ேலா�
��நா�” எ�� பா��ெகா�� வ��ேபா�, வ��� த�����ட��ட� வ���ற ெப�க�
�ட� �ேழ ��வ��ட ெத�யாம� இவைர� பா���� காத�வச�ப�� கா��க�
�ைர�லக���� அ�ேபா� ஒ� ��ைம. அ� �ைர�பட�க�� ம��ம�ல, �ஜ
வா��ைக����ட பாகவத��� ஏ�ப�ட அ�பவ�க�.
பாகவத�� நாடக கால�க�ேலேய இைசயைம�பாள� �.ராமநாத ஐய� இவேரா� ெந��கமான
ந�� �����தா�. பாபநாச� �வ� எ�� பா�� வா��யா� ெச�ைன�� ��ேய����த
கால��� ைமலா���� மா�க� பஜைனகைள� பா��ெகா�� மாட��க�� வல� வ�வ�
வழ�க�. அவர� பாட�க� இய��� �றைம, இைச ஞான� இைவகைள� க�� பாகவத�
த��ைடய பட�க���� �த�� பாட�க� இய�� இைச அைம�க��, ��ன� �.ராமநாத
ஐய�, ேக.�.மகாேதவா�, �.எ�.பா��ர�க� ஆ�ேயா� இைச அைம��� பாட�கைள
எ�த�� ஏ�பா� ெச�� ெகா�டா�. பாகவத� பா�� எ�றா� அதைன எ��யவ� பாபநாச�
�வ� எ�� ஆ���. அ�த காலக�ட��� இ�த ��ட� ெவ��ெகா�� வ�த பாட�க�
அைன��� அமர��வ� வா��ததாக இ��தன.
இய�ைக�ேலேய பாகவத��� அைம����த இைச ஞான�ைத சா���ய வ��� உய����
ெகா�வத�காக அ�ேபா� �க� �ரபலமான க�நாடக இைச ேமைதகளாக ������ இ��த
ஆல��� சேகாதர�க�ட� இவ� ச��த� க���ெகா�ள� ெதாட��னா�. இ�ெனா� �ைவயான
ெச��, �ரபல ��ன� பாடக� �.எ�.ெசள�தரராஜ� அவ�க� பாட�கைள� பாட ��வாக�
ேத��ெத���� ெகா�டவ� பாகவத�. அவைர� ேபாலேவ அ�ப�ேய பா� த�ைன ெவ�
உலக���� அ��க� ெச�� ெகா�டா� �.எ�.எ�.
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�.எ�.ெசள�தரராஜ�� ஆர�ப கால� பாட�க� அ�ப�ேய பாகவத� பா�வ� ேபாலேவ
இ����. அவேர ஒ� ேப���� ெசா���ேபா� ���� உ�கா���ெகா�� பாகவத��
பாட�கைள இவ� உர�த �ர�� பா��ேபா�, அ�க�ப�க�தா� பாகவத�தா� பா��றாேரா எ��
பா��பா�களா�. அ� ேபாலேவ பாகவத� பா�ய அேத பாட�க�� வ�கைள �.எ�.எ�.
த��ைடய �ைர�பட�க� �லவ��� அவ� ேபாலேவ பா����பைத கவ�������க�.
‘��தாம�’�� பாகவத� பா�����ற ‘ராேத உன� ேகாப� ஆகாத�” எ�� பாடைல ேவெறா�
பட��� �.எ�.எ�.பா�����றா�. ������� ேபா�ற பட�க�� �.எ�.எ�. பாகவத�
ேபாலேவ பா����பைத�� ��க� கவ��கலா�.
���லக�ட� எ�� பட�� பாகவத� பாட�களா� �ற��� ெப�ற�. அவர� பைழய
பாட�க�� இைசவ�வ�க� ��கால பட�க� �லவ���� ��ப�ற�ப����பைத
கவ��கலா�. ���லக�ட�� “�னக�ணா கரேன நடராஜா” எ�� பாட� வ��� ��னா��
எ�.�.ஆ�. ந��த ம�ைர �ர�� “ஏ��� �ைழ��� ெதா�ேல ச�தானா” எ�ற பாடலாக
ெவ�வ�த�. பாகவத�� “�வெப�மா� ��ைப ேவ���” எ�ற பாட� �.எ�.எ�.�ர��
“ம�களமா� வாழ ேவ���” எ�� ெவ�வ�த�. க�நாடக இைச� கைலஞ�க� �ல� �த��
பாகவத�� பாட�கைள, அைவ க�நாடக இைச ராக�க�� இ��தா�� ஏ��� ெகா�ள மன�
வராம� இ��தன�. �ற� �க� �ரபலமைட�த �ல பாட�கைள� ேக�ட �ற� அவ�க� �ட
பாகவத�� க�நாடக இைசைய ஏ��� ெகா�டா�களா�.
இர�டா� உலக�ேபா� நட�� ெகா����த கால��� கவ�ன� ேக��� ெகா�டத��ண�க
பாகவத� ேபா��� ஆதரவாக ��ேத� பல க�ேச�கைள� ெச�� ����� அர���
உத����தா�. அதைன� ேபா��� �த��� ����� அர��, ெச�ைன ஆ��ல கவ�னராக
இ��த ேஜ�� ேஹா� எ�பவ� இவ��� “�வா� பக��” எ�� ��ைத� ெகா��க
����னா�. ஆனா� பாகவத� அதைன ஏ�க ம�����டா�.
பாகவத� ந�ல அழகான ேதா�ற� ெகா�டவ�. ெபா��ற� எ�பா�கேள அ�த �ற�ைத அவ�ட�
பா��கலா�. அவர� �ைக அல�கார� பா��� பல� அேத ேபால ைவ��� ெகா�டன�. அத��
அ�த நா�க�� “பாகவத� �ரா�” எ�ேற ெபய�. பாகவத�� பட�க� �லவ��� நைக��ைவ�
பா��ர� ஏ�� எ�.எ�.���ண�, �.ஏ.ம�ர� ஆ�ேயா� ந��தன�. �ைர�ல�� இ�த�
ெபய�க� உ�ச க�ட��� இ��த நா�� ஒ� ேசாக �க��� பாகவத����
எ�.எ�.���ண���� ஏ�ப�ட�.
அ�த கால��� �ரபலமானவ�க�� அ�தர�க வா��ைகைய ப���ைகக�� �ர����
அவ�ெபயைர ஏ�ப��� வர �ல ப���ைகக� உ�வா�ன. அ�� ல���கா�த� எ�பவ�
நட��ய “இ��ேநச�” எ�� ம�ச� ப���ைக �ரபலமான�. இ�த� ப���ைக�� பல
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�ரபலமானவ�க�, �ைர�பட ந�க�க�, ந�ைகக� இவ�கைள� ப��ய அ�தர�க� ெச��கைள�
�ர���ப�, அ�ப�� �ர�ர� ெச�யாம���க இவ�க�ட� பண� ����வ� ேபா�ற
ெசய�கைள� ெச�� வ�தா�க�. அ�ப� “இ��ேநச�” ப���ைக �ைர�ல�� �ரபலமாக இ��த
பாகவத�, எ�.எ�.���ண� ேபா�றவ�கைள�� ப�� ேகவலமாக எ��வ�த�.
அ�ப�ெயா�நா� ெச�ைன �ரசவா�க��� தாணா ெத��� ைக��ா�� பயண� ெச�� வ��
ல���கா�தைன �ல� வ�ம���� ���� ெகா����டன�. இ� அ�த நா�� �க பரபர�பாக�
ேபச�ப�ட�. அ�த ெகாைல வழ��� ச�ப�த� இ���ற� எ�� ெசா�� பாகவத�,
எ�.எ�.���ண�, ேகாைவ ப�ராஜா ���ேயா அ�ப� �ரா�� நா�� ஆ�ேயா� ைக�
ெச�ய�ப�டன�. �க�� உ�ச��� இ��த இவ�க��� ேந��த இ�த �ைலைமைய� க��
த�ழகேம �ைல�ைல�� ேபா���.
அ�ேபா� பாகவத���� பல ��ய பட�க� ஒ�ப�தமா����தன. அைவக� எ�லா� ���
ேபா�ன. ��ய பட�க��� ��பண� ெகா��த பட�தலா�க� த���� ேபா�ன�. த�க�
��பண�ைத� ���ப� ெப�வ�� கவனமாக இ��தன�. பாகவத� ெமா�த� 30 மாத�க�
�ைற�� அைடப��� �ட�தா�. அ�த காலக�ட��� அவ� ப�ட மனேவதைன, பட�
தயா��பாள�க�ட���� பண�ைத எ�ப��� ���ப ெகா����ட ேவ��� எ��ற நாணய�
அதனா� ஏ�ப�ட மன�கவைல இவ�றா� அவர� உட��ைல ெக�ட�. ���� �யா�யா�
அவ��பட� ெதாட��னா�. ல���கா�த� ெகாைல வழ��� பாகவத�, எ�.எ�.���ண�,
�ரா�� நா�� ஆ�ேயா��காக அ�ைறய �க�ெப�ய வழ�க�ஞ�க� ஆஜரானா�க�.
நா����காக �ரபலமான ேக.எ�.��� ஆஜரானா�. நா�� ����க�ப�டா�. ம�ற இ�வ��
த���க�ப�டன�. இவ�க� அ�ேபா� ல�ட�� இ��த ேம��ைற��� ��ம�றமான ���
க������ அ��� ெச�தன�. இவ�க��� பல �ரபலமானவ�க�� ஆதர�� �ைட�த�.
இ�வ�� இ��யாக ��தைல ெச�ய�ப�டன�.
��தைலயான �ற� பாகவத�� எ�.எ�.ேக�� ம�வா�� ெபற �ய�� ெச�தன�. �ரா�ட
இய�க�தா� இவ�கைள� த�க� ப�க� அைழ���ெகா�ள ����ன�. எ�.எ�.ேக
ஒ���ெகா�� அவ�க� இய�க�ேதா� த�ைன அைடயாள� கா���ெகா�டா�, ம�வா���
ெப�றா�. ஆனா� பாகவதேரா, தா� இைறப�� உ�ளவ� எ��� தன�� இெத�லா� ச�யாக
வரா� எ��� ஒ���� ெகா�டா�.
��தைலயான பாகவத� ���ப அேத பைழய �ைலைமைய அைடய��ய��ைல. நாணய��
ேந�ைம�� தன� த�மமாக� கைட����த காரண�தா� அவர� ெசா���க� கைர�தன. ������
க�ேடா�ெம�� ப���� ரா�வ ெர���ெம�� அ�வலக���� எ��� பாகவத� ப�களா
எ�ற ேப��� ���த� உ��. அ�� இ��த அவர� மா�ைக �ைர�பட�க�� வ��
அர�மைன ேபால கா�� த�த�. ��னா�� அ�த மா�ைக இ��க�ப�� அ�� இ�ேபா� ஒ�
ெப�ய ஓ�ட� வ����ட�. பைழய �ைன�கேளா� அ�த இட�ைத� பா��பவ�க����
க�க�� �� அ���வைத� த��க��யா�. அ�தைன ெசா���க�� கைர�தேதா�, பாகவத��
க�பா�ைவ�� �ைறய� ெதாட��ய�.
எ�ைமயான வா��ைகைய� ெதாட��, அவர� ேதா�ற�, இைச��றைம இவ�றா� �க உய��த 140

இட�ைத� ���த பாகவத� தன� இ�� நா�க�� வ�ைம�� ேகார���க�� ���� ெகா��
த��தா�. தயாள ��ைத��, �ற��� உத�� ந�ல �ண��, கட�� ந���ைக�� அ�க�
இ��த பாகவத��� இ�ப� ஒ� ேசாதைன ேநர�தைத த�ழக� க��� ��� கவ��த�.
சமய�ர���� த�ைச ��ைனந��� ம�ய�ம���� ேந����கட� ெச�� அ�த ச���க��
தவ� இ��தா� பாகவத�. எ�ன ெச�� எ�ன? அவ� ெச�த ந�ெசய�க� அவ����
ைகெகா��க��ைல. தன� 50 வய�� 1959ஆ� வ�ட� நவ�ப� �த� ேத� பாகவத�
இைறவன� ேச��தா�.
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அ���ய�க�.

அ��� அ�க� வரலா�
ெபா�� ந� வள� ெப���� ேசாழ வளநா��� கா���� வடகைர�� ��ைவயா�����
�ழ�ேக ��� க� ெதாைல�� அைம���ள ���ய� தல� ��க��. இ�� அற� ெச��க
ந�ெசய�க� பல ���� வா��த அ�தண �ல�ேதா� அ��� அ�க�. இவ� பாவ�க�
அைன�ைத�� ���யவ�; ���ய�க� அைன�ைத�ேம தா��யவ�. அ�தைகயவ� ��மண�
ெச�� ெகா�� ��க��� தன� மைனயாெளா�� வா��� வ�தா�. இ�த அ�தண� �ல�
ேதா�ற� �வ ப���� ஆ��� �ைள�தவ�. அ��தவ� ��ப� தா�காத உ�ள� பைட�த இவ�
ஓ� ���ய����.
அ�ப� �வா�க� ���ற ப��
இ�ப� அற��, வள�� ெச��க அ��தமான இ�லற வா��ைக வா��� வ�த அ���ய�க�
��நா��கரசைர� ப�� ேக����றா�. இவைர அ�ப� எ��� ம�க� ேபா�� வ�தா�கள�லவா?
அ�தைகய மகா ���யவாைன� க�ணார த���க��, மனதார வண�� அவ�த� ஆ��ைன�
ெப��ட�� அ��ன�� �வெப�மா�ட� ேவ��� ெகா����தா�. அவ� உ�ள���
ஊ�ெற��த ப�� ரச�, அ�ப� ேம� அவ� ெகா�ட காத�, ப��, ஈ�பா�, இவ� ச�ப�த�ப�ட
அைன��� ெபா��க���ேம “��நா��கர�” எ�ேற ெபய� ைவ��, அ�ெபயைர பல�ைற
உ�ச���� பா��ய� ெப����தா�. ������த ப�, மர�கா� இைவக����
��நா��கர�தா�. ப��க�, எ�ைமக� அைன����� அவ� ெபயேரதா�. அ���� அவ�
ெச�வ�தராைகயா� ஒ� மட� க�� அத��� ��நா��கரச� எ�� ெபய��டா�.
வ��ேபா�க�க� தாகசா�� ெச�� ெகா�வத�ெக�� பல த���� ப�த�கைள நா�� ைவ�தா�.
அைவக���� ��நா��கரச� த��� ப�த� எ�ேற ெபய��டா�. அ��� ம�க��
பய�ப���காக அவ� எ����த �ள�க����, ந�தவன�க���� அேத ெபய� தா�. எ�ன
இ�? இ�ப�ெயா� ப��யா? தா� க�ணா� க��ராத ஒ� �வப�த�, தைல�ற�த மகா�
அவ��� ெகா�ட காதலா� அவ� ெச�� ைவ�த அ�தைன��� அ�த மகா�� ெபயேர
ைவ�தா� எ�றா� அவர� ப��ைய எ�னெவ�� ெசா��� �க�வ�?
நா��கரச� ��க�� வ�ைக
இ�ப������ நா�� ��நா��கரச� �வா�க� ப�பல �வ�தல�க���� ���ய யா��ைர
ேம�ெகா�� கா���� கைரேயா� வ�� ெகா����தா�. அ�ப� அவ� ��க�ைர� கட��
ெச�ைக�� அவ� க�க�� ப�ட அைன�� இட�க��� “��நா��கர�” எ�ற தன� ெபய�
142

இ��க� க�டா�. அ�ப� அவ� �ைக�� ஒ� த��� ப�தல��� �����த சமய�
அ����தவைர� பா���, இ�த� த��� ப�த���� ம�ற பல அற�கா�ய�க���� இ����
“��நா��கர�” எ�� ெபய�ட�ப����பத� காரண�ைத �ன�ன�. அத�� அ�த ம�த�
இ���� அ��� அ�க� எ�ெறா� �வப�த� இ���றா�. அவ� இ�த� த��� ப�த���
ம��ம�ல, அவ� ெச�����ற அைன�� த�ம கா�ய�க���� அதாவ� அவ� க��ய ச��ர�,
�ண�க�, ந�தவன�, �ள� எ�லாவ����� ��நா��கர� எ��தா� ெபய������றா� எ��
��னா�.
இ�ப� அவ� ெசா�னைத� ேக�ட ��நா��கர� �வா�க� �ைக��� ேபானா�. இவ� ஏ�
அ�ப� எ�லா அற�ெசய�க���� ��நா��கரச� எ�ற ெபயைர� �������றா�,
அ�ப��ப�ட ���யவா� எ�ேக இ���றா� எ�� �ன�னா�. அத�� அ�த ம�த�,
அ���ய�க� இேத ஊைர� ேச��தவ�தா�. இ�ேநர� வைர இ��தா� இ��தா�. இ�ேபா�தா�
த��ைடய ������ ெச�வதாக� ��� ெச�றா�. அவ� ��� அேதா �க� ச�ப���தா�
இ���ற� எ�றா� அவ�.
அ���யா� இ�ல���
உடேன ��நா��கர� �வா�க� அ��� அ�க�ைடய �� அைம�����ற ெத����� ெச��
அவ� �� எ� எ�� �சா��� அ�த ���� வா��� ேபா� ��றா�. அ�ேபா�தா� உ�ேள
�ைழ�� கா�ைககைள� ��த� ெச������ ����ய அ���யா�� க�க�� வா��� வ��
���� ஒ� ��ய �வன�யா� ப����டா�. உடன�யாக வா���� வ�� அ�� ����
�வன�யாைர வண�� ��ைண�� அமர� ெச�தா�. அ��� அ�கைள� க�ட
��நா��கரச�� உள� ��ர அ�த ெப�ேயாைன வா��� வண��னா�.
��ைண�� அம��த ��நா��கரசைர அ���ய�க� “ஐயேன! ேதவ�� இ��ட���� எ�
���� எ��த���������” என �ன�னா�. அத�� அ�ப� �வா�க� ெசா�னா�, ”
அ�பேர! யா� ���பழன� எ�� �வ�தல��� ேகா�� ெகா���ள எ� ஐயைன
த������� வ�� வ��� �� ைவ�����ற த��� ப�தைல� க��, அ�ப�ேய �� இ���
பல ந�கா�ய�கைள�� த�ம�கைள�� ெச������� எ�பைத அ���� ேக��� உ���
�க�� ம���� இ��ட� வ�ேதா�” எ�றா�. ���, “�வன�யா�க� ெபா��� ��
ைவ�����ற த��� ப�த�� உ��ைடய ெபயைர எ�தாம� ேவ� யாேரா ஒ�வ�ைடய
ெபயைர எ��யத�கான காரண�ைத� ெத��� ெகா��� ெபா���� இ�� வ�ேத�” எ�றா�.
இைத� ேக�ட அ��� அ�க� அ�பைர ேநா��, “ஐயேன! பா��தா� �� ந�ல �வன�யாராக�
ேதா������. ஆனா� �� ெசா��ய வா��ைதக� ந�ல வா��ைதகளாக இ�ைலேய.
பாதக�களா�ய சமண�கேளா� ��� ப�லவ ம�ன� ெச�த இைட��கைளெய�லா� �வப��
எ�� பல��னாேல ெவ�� ெவ��க�ட ��நா��கர� �வா�க�� ���ெபயைர நா�
எ��ைவ�க, �� இதைன� ெகா��ெசா�லா� ேப����ேர. க�லா� ஆன ேதா�ைய� ெகா��
கடைல� கட�த அ�த நாயனா�ைடய ம�ைமைய இ��ல�� அ�யாதவ� எவ�� உ�ேடா? ��
�வ ேவட�ேதா� ��� ெகா�� இ�வா��ைதகைள� ேப�யதா� உ�ைம� ��மா ���ேற�. ��
யா�? எ����பவ�. எ����� வ�����” எ�ெற�லா� ேக��� கைணகளா�
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�ைள�ெத��தா�.

ஆ�ெகா�ள�ப�ட அ�யா�
அ��� அ�க� ேகாபமாக அ�த� ெப�யவ�ட� ேபச, அவ�ைறெய�லா� ேக��� ெகா����த
��நா��கரச �வா�க� அைம�யாக� ெசா�னா�, “அ�பேர! சமண� ப����� ����
அ����� ேமேல��ப�யாக பரம�வனா� �ைல ேநாைய� ெகா��� ஆ�ெகா�ள�ப�ட
உண���லாத ��ேய� யா�” எ�றா�.
அ��� அ�க��� அ����. த� எ��� ��� ெகா�� தா� ேகாப�ப��� ேப�ய ேபா��
அ�� ெப��ெக��ேதாட, ச��� ஆணவ��� அட�க�ேதா� த�ைன இ�னா� எ�பைத
அைடயாள� கா���� இவ�தாேன ��நா��கரச� �வா�க�. இைத ���� ெகா�ள ��யாத
�டனா���ேடேன. அவ� கர�க� இர��� தைல�� ேம� ���தன. க�க� க��ைர
ெசா��தன. ேப�� த�மாற, உட�� உ�ள உேராம�க� ������ப�யாக ���� ����
��நா��கரச� �வா�க�� ��வ�� தாமைரகைள� ப��� ெகா�� த� க��ரா� க��னா�.
அ�ப� �வா�க� அ���ய�கைள எ�� வண��, அவைர அ�� எ��� அைண��� ெகா�ள
அ�களா�� உள� ம���� ஆன�த� ��தா�னா�. பா�னா�, ஆ�னா�; ம����� ெப��கா�
தா� எ�ன ெச��ேறா� எ�பைத� �ட மற�தா�. �����ேள ஓ�னா�, அ�� த� மைன�
ம�க� ஆ�ேயா�ட� ��நா��கரச� த�க� இ�ல� ேநா�� வ����ட ெச��ைய� ெசா��
அவ�கைள�� வா���� அைழ�� வ�� வண�க� ெச�தா�. அ�பைர உ�ேள அைழ���
ெச�� உபச��க� ெதாட��ன�. அவ� பாத�கைள� க��, பாத�ைச ெச�� அ�த�
பாேதாதக�ைத� த�க� தைலக�� �ேரா����� ெகா�டா�க�.
��� ��நா��கர� �வா�கைள ஓ� ஆசன��� அம���, �ைற�ப� அ����� �சைனக�
���� “�வா�! ேதவ�� இ�� இ����� ��வ�� ெச�த�ள ேவ���” எ�� ேவ���
ெகா�ள நாயனா�� அத�� உட�ப�டா�.
அ�ப� அ���ண�
அ���ய�க� ����� ���தா�யாக வ�����ற ��நா��கர� �வா�க��� அ��ைவ
���� பைட�க த� மைன�ைய� ப��தா�. அவ�� த�க� �லெத�வெமன ம����
அ�யா��� அ��� பைட�க ஓ�யா� ப����� அ�யெதா� ����ைன� தயா��தா�.
அ�யா� அம����ள ஒ� தைலவாழ இைல ேவ��ேம. தன� ��த மகனான ��நா��கரைச
அைழ�� வாைழ�ேதா�ட����� ெச�� ஒ� ெப�ய இைல ெகா�� வர� ப��தா�. அ�த�
��வ�� ����� வ������ ���ய ���தா� �ற�பாக �������ப�யான ஒ� ெப�ய
இைலைய அ��க �ய�றா�. அ�ேபா� வாைழ� ����������� ஒ� ந�ல பா�� அவ�
ைக�� �����ட�. த� ைக�� ���� ெகா�ட அ�த� பா�ைப உத� ��������
பைதபைத��ட� த��ட�� ஏ�� �ஷ� அவைன �ைன�ழ�க� ெச��� ��பாக இ�த
இைலைய� ெகா�� ேபா� ெகா��க ேவ��ேம எ�� ஓ� க�க�� உட�� ப�க�� ந���
ெகா�ைமயா� க��த �றமாக மாற இைலைய� தாயா� ைக�� ெகா������ �ேழ ����
இற�தா�.
பா�� க��த பாலக�
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த� தைனய�� �ைலக�� பத�ய த�ைத�� தா��, “ஐயேகா! எ�ன இ�. இ�ப� ேந���
��டேத. �����ண வ�த இட��� ��� பாலக� பா�� ெகா�� மரணமைட����டா�
எ�� ெத��தா� அ�யா� அ���ண மா�டாேர, எ�ன ெச�ேவா�, பரேம�வரா” எ��
ைககைள� �ைச�� ெகா�� ��றன�. உடேன ஒ� பாைய எ��� அ�� உ�� ���� �ட�த
மக�� உடைல� ��� ���� ��ற��� ஓ� மைறவான இட��� ைவ����டன�. அத� ��
அ�யா�ட� ெச�� ஐயேன, எ��� வ�� அ�� ெச�ய ேவ��� எ�றன�.
அ�ப� �வா�க�� எ��� ைககா�கைள� ��� ெச�� ெகா��, ேவேறா� ஆசன��� அம���
அ��� அ�களா����, அவ� மைன���� ���� ெகா������, நா� ���ற���
��பாக, ���� ���ெகா�ள உம� மகைன�� அைழ��க� எ�றா� அ�ப�. அத�� அ���
அ�க�, “ஐயேன! அவ� இ�ேபா� இ�ேக வரமா�டா�” எ�றா�.
அ���ய�க� இ�ப� ப�� ெசா�ன�ட� மன��� ஏேதாெவா� ஐய� ஏ�பட அ�ப� �வா�க�
அவைர� பா��� “அவ� எ�ன ெச��றா�? ஏ� வரமா�டா�? உ�ைமைய� ெசா���க�”
எ�றா�. இைத� ேக�ட அ���ய�க� பய��, உட� ந�����, ெப�யவைர வண�� ���
நட�த �வர�கைள� ெசா�னா�. அதைன� ேக�ட அ�ப� �வா�க� “�� ெச�த� ச�யா?
ந�றா����றதா? உ�க� ��ைள இற�த� ேக�ட வ��தாம� நா� சா��ட ேவ��ெம��
வ������கேள! எ�ேன உ�க� மன உ��. ேவ� யாரா� இ�ப�� ப�ட ���ைல�� இ�ப�
நட�� ெகா�ள இய��?” எ�� ெசா��� ெகா�ேட எ�ேக உ�க� மக�� உட� எ�றா�.
��ன� ��வ�� உடைல� கர�க�� அ��� ெகா�� அ�ப�� அ���ய�க�� ���ப�தா�
ஊரா�� அவ� �� ெச�ல அைனவ�� அ������த �வாலய� ெச�றன�. அ�� ெகா��
ேபா� ��வ�� உடைல இைறவ� �� �ட����� “ஒ�� ெகாலா�” என� ெதாட���
���ப�க�ைத� பாட� ெதாட��னா�.
மா�டவ� ��ட அ�சய�
அ�ப� அவ� அ�த� ���ப�க�ைத �வெப�மா� �� பா� ���க�� உட�� ஏ�ய ந��
இற�� அ���வ� உ�� ெப�� எ��� அ�ப� �வா�க�� ��வ�க�� ���தா�. அ�ப��
அவ���� ���� �� வா���ய��னா�. அ���ய�க����, அவ� மைன�யா���� த�க�
மக� உ�� �ைழ�த ம�����ட இ�லாம�, நாயனா� உணவ��தாம� இ����றாேர எ��
கவைலயைட�தா�க�.
அ�ப� ெப�மா�� அவ�கள� உ�ள��ட�ைகைய அ��� அவ�கேளா� அவ�கள� ������
ெச�� அவ�க� அைனவேரா�� உ�கா��� ��வ�� ெச�தா�. �ல நா�க� அவ�கேளா�
த��ய ��ன� அவ� அ����� ���பழன� ெச�றைட�தா�. ைசவசமய �ரவரா�ய
��நா��கரச� �வா�க�� ��வ�கைள� ���தேல தம��� ெப�� ெச�வ� எ��
வா�����த அ��வன�யா� அ���ய�க�� வா��ைக� ச�த� இ�.
“ஒ� ந�� அ��� அ�யா���� அ�ேய�” (��தர�� ���ெதா�ட� ���ெதாைக)
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�வா� �ேவகான�த�� த�ழக� ப��!

�வா� �ேவகான�த� உலகள�� �க�ெப�றவராக இ��த� ம��ம�ல, உலக ம�க�
அைனவைர�� சேகாதர�களாக பா��தவ�. அவ� ஒ� நா����, ஒ� இன����, ஒ� ெமா���
ம��� ெசா�த�காரராக� பா��க ��யா�. யாைர�� எ��யாகேவா, ேவ�றாளாகேவா க��ய�
�ைடயா�. அ�� ம��ேம அவைர உலக ம�க�� இதய ��மாசன��� உ�கார ைவ����த�
எனலா�.
�ற�பா� வ�கா�யான அவ��� த�� ெமா��� ���, த�ழ�க� ��� இ��த அ���
அ�கைற�� பல ேநர�க�� ெவ��ப������றன. அவர� �காேகா பயண��� �த�
க�ட��� அவ� பயண� ெச�த க�ப� ெச�ைன ேநா�� வ�� ெச��ைய� ெதாட��� அவர�
ெத�னக ம�க� �தான அ�ைப�� ெவ��ப���� ப���� வ��ற�.
அவர� பயண�ைத ம��� ெசா�லாம�, பயண� ெச��� இட�கைள� ப��ய வரலா���
ெச��கைள�� அவ� ெதாட��� ெசா��� ெகா�� வ��றா�. அவ� கால��� த��ேப��
ந��லக� ம��ம�ல, ஆ��ர� ப��க�� ெப��பாலான இட�க�, க�நாடக��� �ல ப��க�,
ேகரள��� மலபா� ப��க� இவ�ைற உ�ளட�����த� பைழய ெச�ைன மாகாண�. �வா��
ெசா��றா�
“ெத����யா�� ெப�� ப�� ெச�ைன மாகாண�ைத� ேச��த�. �ல� ம��� பர��
�ட�ப�� எ�ன பய�? அ���ட� உ�ளவ�ட� பாைலவன� �ைட�தா�� அ� ெசா��கமாக
ஆ����”
எ�� ெத�னக ம�க�� உைழ�ைப உய��ப���� ெசா���றா�.
ெத�னக ம�கைள� ���பாக த�ழக ம�கைள அவ� வ����� கா�� அ��தமான�. அவ�
ெசா��றா�:
“ம��த தைல, ���, ப�ேவ� வ�ண�கைள� ��ய ெந��, க�ைட�ரைல ம��ேம �ைழ��
அ�ய���ய ெச���. ெபா� ேபா�� இள�ய ��� – இ�தைகய ேதா�ற�, உட�� ��வ��
ச�தன� அ��ய தன� �ழ�ைதக�, எ�� நா� க�க�தா�� ஜக�நாத க�ட��� ஒ�சா
�ராமணைன� கா��ேறாேம, அ� ெத����ய� கா���� ஒ� நக�தா�”
இ�� �வா�� வ�� த�� பழ�ய ம�த�க�� ேதா�ற�ைத அ�ப�ேய பட� �����
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கா������றா�.
ெத����ய �ராமண�க� ���� க��பத�ெக�� ம��ட��� ெவ�ைளய��� வ�ண� ��
������ ைவ����பா�களா�. அைத வ����� �வா� ெசா���றா�:
“�ர������ பா����ேபா� இராமா�ஜ ெந��ன�� (ைவ�ணவ�க�) ெந���� �க��
அ�த நாம� சா�சா� அ�ப�ேயதா� ெத��ற�”. ந�ல ரசைன.
த��நா�� உண�� ப�ட�கைள�� �வா� வ���க� தவற��ைல. ந��ைடய ‘ரச�’
�தலான உண�� ப�ட�க� ப��ய அவ� �ள�க� இேதா:
“�ள�� த���” ரச��ட� ��ய அ�த ‘ஸா�பா�’ ஒ�ெவா� கவள� உ�ேள ேபா��ேபா��
ெந�ச� ஒ��ைற ந���� த���! அ�த அள��� கார��, �����. க���
க�ேவ��ைல�� வ���� ேச����ள த��சாத�, ந�ெல�ெண�� ��ய�, ந�ெல�ெண��
ெபா��த �� — இவ�ைறெய�லா� ������ ெத����யாைவ �ைன�க ���மா?”
எ��றா�.
“ெச�ைன மா�ல��� த�ழ�க� வா��� வ���றன�. அவ�க�� நாக�க� �க�க�
பழைமயான�. ��ர�ட� ந��கைர�� �க� பழ�கால��� பர����த ெப�நாக�க� இ�த�
த�ழ�க�� ஒ� ���னரா�ய �ேம�ய�க� பர��யேத” இ�ப� உலக நாக�க� த�ழக������
பர�ய க��ைத �வா�� அழகாக �வ���றா�. “ேஜா�ட��, அறெந���, ��ெந���,
ஆசார�க��தா� அ��ய, பா�ேலா�ய நாக�க�க��� அ��பைட. இவ�க�� �ராண�கேள
���தவ�க�� ைப���� �ல�. இவ�க�� ம�ெறா� ���ன� மலபா� கைர ஓர���
வா��� அ��தமான எ���ய நாக�க�ைத உ�வா��ன�. ெத�னக��� உ�ள இவ�கள�
�ர�மா�டமான ேகா��க� �ர ைசவ, �ர ைவணவ ெந�க�� ����ைய� பைறசா����றன.
இ�வள� �ற�பான ைவணவ ெந� உ�ளேத, “�ற� ��பவ�� அேத ேவைள�� ெப��
ேயா�யாக� �க��தவ��” தா��த �ல��� �ற�தவ�மா�ய ஒ� த�ழ� ஆர���த� அ�. த��
ஆ�வா�க�, ைவணவ� அைனவரா�� இ��� வ�பட� ப���றன�. �ைவத, ���டா�ைவத,
அ�ைவத ேவதா�த�க� ப�� ம�ற இட�கைள�ட இ��தா� இ��� அ�க ஆரா���க��
�வாத�க�� நைடெப���றன. ம�ற இட�கைள�ட அறவ��� நா�ட� அ�கமாக உ�ள�.”
அவ� எ��ய க�த�கைள� பா��தா� ெப��பா�� த�ழ�க��� எ������றா�. அவ�க��
������� ெசா�ல� ��யவ�க� ப��ய�� ேபரா��ய� ��காரேவ� �த�யா�, அள��க�
ெப�மா�, ‘ேலாேகாபகா�’ எ�� ப���ைக�� ஆ��யராக இ��தவ�� �வா����
ெசா�ெபா��க�� த�ழா�க�ைத ெமா�ெபய��தவ�மான �.நடராஜ ஐய�, நா�டரா�ப��
ேக.ெவ�கடசா� நா�� ஆ�ேயாைர� ெசா�லலா�. ெச�ைன�� இ�ேபா� �ேவகான�த�
இ�ல� என வழ�க�ப�� ஐ� ஹ�� எ�� க�டட�ைத ஐ�க�� இற��ம� ெச��� ஒ�
க�ெப��ட���� வா��ய ���� ஐய�கா� எ�பவைர� ப���� �வா�� ������
�சா������றா�. த�� நா��� ���� பயண���தா� பல த�ழ�க�� பழ�க� �வா����
ஏ�ப�ட�. ெச�ைன�� அவைர ரத��� உ�காரைவ�� இ���� ெச�ற ச�ட� க���
மாணவ�க�� ராஜா��� ஒ�வ�. இராமநாத�ர� ேச�ப� உ�பட இவ��� உத� ெச�த பல��
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த�ழ�கேள. �காேகா ேபாக உ�ேவக� ெகா��த க��யா�ம� பாைற இவர� வா��ைகையேய
�ைச����ய இட�, அ� இ��ப�� த��நாேட. ஆக, த�� நா�����, த�� ம�க����
�வா���ட� உ�ள உற� எ�ைல கட�த�.
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க�ேயா� ��தான�த பார�யா�

க�ேயா� ��தான�த பார�யா�
(த�ைச ெவ.ேகாபால� 24-10-2010 அ�� த�ைச பார� ச�க��� ேப�ய�)
ேயா�யா� ப��ய ���ைர:
க�ேயா� ��தான�த பார�யா� ���� �ைன�� ப���� ெகா�ள ேவ��ெம�றா� அ�த�
கால��� �.ேக.ப�ட�மா� பா�ய “எ�ப�� பா�னேரா அ�யா� – அ�ப�� பாட நா� ஆைச
ெகா�ேட� �வேன!” எ�ற பாடைல �ைன��� பா��கலா�. அ�ல� எ�.எ�.த�டபா� ேத�க�
பா� �ரபலமான இ�த� பாடைல �ைன�� ப���� ெகா�ளலா�. அ�:- “இ�ைலெய�பா�
யாரடா? எ� அ�பைன� ��ைல�ேல பாரடா! க��� க����க� க��த ��வ�ட�
கா��ய���� அ�த� க�ைண� �டெரா�ைய, இ�ைலெய�பா� யாரடா?” இ�த� பாட��
நம�� க�ேயா�ைய �ைன� ப����. ம�ெறா� பாட� “அ�� ��வா� க�ைண� கடேல,
ஆ��� அைன��� அமர வா�� ெபறேவ, அ����வா� க�ைண� கடேல” எ�ப�. அ��த�
“ஜக�ஜன� �கவா� க�யா�”, “ஜ�கார ��� ெச��வா�”, “சகல கலா வா�ேய, சரண�
தாேய!” எ�ெறா� பாட�. இ� அ�த� கால��� பல ப����ட�க�� காைல�� ப��
ெதாட��� ேபா� பாட�ப�� கட�� வா���� பாடலாக� �க������ற�. இ�ப� அ�த�
கால��� க�ைத உல�� ெகா�க��� பற�தவ� க�ேயா� ��தான�த பார�யா�.
இவ��ெல�லா� �க� �ற�த� எ�� அைனவரா�� பாரா�ட�ப�ட� “பாரத மகாச�� கா�ய�”
எ�� பைட��தா�.
இவர� பைட���க� பல�பல. இவ� ஒ� �ற�த இல��ய வா�. ஆ��க உலக����
ெகா�க��� பற�தவ�. மகா�மா கா�� ����ய “உலகேம ஒ� ���ப�” எ�ப� ேயா���
பா�ைவ. இவ��� ஜா�, மத�, இன�, நா� எ�ற எ�ைலக� �ைடயா�. ��த ஆ�ம ேயாக
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ெந��ைறகேள இவர� வா��ைக. எ�� வய�ேலேய �ல மகா�க�� க�ைணயா� ���பாக
இவர� உற�ன�� மாெப�� ேயா��மான ��ணான�த� எ�பவரா� ேப��ப� பாைதைய
அ��� ெகா�டவ�. இவ� ச���த� ெப�ேயா�க� அேனக�. அவ�க� மகா�மா கா��, பார�யா�,
வ.ெவ.�.ஐய�, அர��த�, �லக�, வ.உ.�., க�� இ�ப�� ப�பல ெபய�கைள� ெசா���ெகா�ேட
ேபாகலா�. ஆ��க� ��களான �ர� பாபா, ரமண மக��, ேசஷா�� �வா�க�, அர��த
அ�ைன, ஞானான�த�� �வா�க� ஆ�ேயா�� ெதாட��� இவ��� இ��த�.
��தான�த பார�யா� ஒ� ப�ெமா�� �லவ�. த��� க�ைத, இைச�பாட�க�, ��கைத,
க��ைர, நாவ� �த�யன இவர� �க� ��க� பைட��க�. ெமா�ெபய���� ப���� இவ�
த� ���ைர ப��தவ�. “�ற நா�� ந�ல�ஞ� சா��ர�க� த�� ெமா��� ெபய��த�
ேவ���” எ�� மகாக� பார��� வா�ைக� ெசய�ப���� கா��யவ�. பல அய�நா��
அ�ஞ�க�� வா��ைக வரலா�ைற இவ� எ�� ெவ�������றா�. இ�தா�ய மகாக� தா�ேத
வரலா�, அெம��க� க�ஞ� வா�� ��ம� வரலா�, �ெர�� இல��ய ேமைத ��ட�
��ேகா�� அ��தமான நாவலான “ேல �சர�ேள’, “லாஃ�� ேம�” ேபா�றவ�ைற� த���
ெமா� ெபய��� எ������றா�. ��ட� ��ேகா�� ‘ேல �சர�ேள’தா� ப��ராஜா ����
நாைகயா ந��த “ஏைழ ப�� பா�” எ�� படமாக ெவ�வ�த�. ‘லாஃ�� ேம�” கைதைய
“இ��சவாய�” எ�� ெமா�ெபய��� எ��னா�.
இளைம� ப�வ�
இவர� இளைம�கால� ப�� அ�கமாக யா�� எ�தா��டா�� இவேர ஒ� கால��� �ல
ப���ைகக�� எ������ற க��ைர����� �ல ெச��க� ெத�ய வ���றன.
“ேசாதைன�� சாதைன��” எ�� ��� இவ� த� �யச�ைதைய ��வாக எ������றா�. அ�
த�ர �வக�ைக ம�ன� உய��ைல� ப���� தைலைம ஆ��யராக இ��� ��ன�
அ����ள ேசாழ�ர��� ேயா�யா� ெதாட��ய உய��ைல� ப����� தைலைம ஆ��யராக
வ�த அவர� உற�ன� �� ஆ�.ெவ�கட���ண ஐய� எ�� ெவ���ட “Experiences of a
pilgrim soul” எ�� வா��ைக ச�த�� இவ� வரலா�ைற� ��வதா��. �வக�ைக இவர� ஊ�.
த�ைத ெபய� ஜடாதர�. தாயா� ெபய� காமா�� அ�மா�. இவ� �ற�த� 11-5-1897. இவ���
இர�� ��த சேகாதர�க�, ஒ� ��த சேகாத�. இவ�க� இ�ேபாைதய ஆ��ர�
�ரேதச������ ெத� த��நா���� வ�தவ�க�. ேவத�, இைச இவ��� ேத��தவ�க�.அ�த
���ப� ப�� ெந��� ஈ�ப�டவ�க�. இவ���� ெப�ேறா� இ�ட ெபய�
ெவ�கட���ரம�ய� எ�ப�. இவ�ைடய ����� வ�த இவர� உற�ன�� மாெப��
ஞா��மான ��ணான�த� இவர� ஆ�றைல உண��� இவ��� ��தான�த� எ�� ெபய�
���னா�. இவர� தக�பனா� வ��லாக இ��தவ�. ப���� ப��� கால��ேலேய இவ����
க�ப� க�ய��� மன� நா�ட� ெகா�டா�. ����ற� இவ� மனைத� கவ��த�. த�ைத
ஜடாதர� இவர� க��, ஆ��க வ�கா��யாக� �க��தா�. ம�ைர�� இவர� தா��
���ப�� வச�யான ���ப�. ம�ைர�� இவர� தா� மாமா�� ஒ� வ���. ந�ல ெச�வ�த�.
இவ�ைடய தா����� எ�லா வச�க�� இ��த ேபா�� மன��� ம������ைலயா�.
அைம� இ�ைலயா�. �வக�ைக�� த�ைத ���� அைம�ைய��, ம�ைர�� தா�மாம�
���� உலக�ைத�� அ��ேத� எ��றா� இவ�.
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இள� வய�ேலேய �����ற ஊ�க���� ெச�� ெப�ேறா�ட� ேச��� ஹ�கைத, பஜைன
இவ�ைற நட�� வ�தா�. அவ��� எ�� வய� இ����ேபா� �த�பர� ஆட�வ�லா�
ஆலய����� ெச�� நடராஜ� ச����� ஆ��த ேயாக��� இ��தா�. ெந�ச� ெந���� அவ�
மன�� ேதா��ய� ஒ� த���பா��. அ�தா� நா� ��ேப ெசா�ன “எ�ப��பா�னேரா,
அ�யா� அ�ப��பாட நா� ஆைச ெகா�ேட� �வேன!” எ�� பா��.

“எ�ப�� பா�னேரா – அ�யா�
அ�ப�� பாட நா�
ஆைச ெகா�ேட� �வேன!
அ�ப�� ��தர�� ஆ�ைட� ��ைள��
அ�� ம�வாசக��
ெபா��ண��� உ�ைனேய (எ�ப��)
��ம� ச�கர��
அ�ைம� தா�மான��
அ�ண�� நாத�� அ��ேசா� வ�ள��
க�ைண� கட� ெப��
காத�னா� உ��, க�த��� ெசா��னா�
இ��ைன அ��ன� (எ�ப��)

�த�பர� �வகா� நடராஜ� ெப�மா� ��வ�ளா� �த��த� க�பா� அர�ேகற ���த�
��தான�தரா�.
ெத�வ�காம�� �லவ� எ�பவ� இவ���� த�� ேபா��தா�. இல�கண�, இல��ய�
�தலானவ�ைற �ைறயாக� ப��றா� இவ�ட�. யா��ல�கண� ெசா��� ெகா��த
ஆ��ய�ட� இவ� ஒ� �ற� எ��� கா��னா�. அ�
“ெத�வ ெவா�தைனேய ேத�, �றெவ�லா�
ைகந��� கா����கா�” எ�ப�.
இைத� க�ட ஆ��ய� “� எ��. ேம�ேம�� எ��, உ��ட� கைலமக� அ��
�ைற�����ற�, �லைம இ���ற�” எ�றா�. த� இளைம� கால��ேலேய த�� த�ர,
ச����த�, இ��, ஆ��ல�, �ெர�� ஆ�ய ெமா�கைள� க��� ேத��தா�. “��ட��
தா�ேதைய� கா��ேற�, தா�ேதேய எ� க��கன�� த�ைத” எ��றா�.
ம�ைர �னா�� அ�ளா� ேயா�யான�
இவர� இள� வய�� தன� த�ைதைய இழ��, இவ�� இவர� தாயா�� ம�ைர�� இ��த
இவர� தா�மாமா ���� த�� ப��தா�. ெப�ய மாமா�� ெபய� வ��� ராமசா� ஐய�.
ஆ��ல��� ெப�� �லவ�. ஜப�, �யான�, �ைஜ, பாராயண�க� இைவகைள ெச�� வ�தா�. 151

தாேன ரா�ைட�� �� ��� கத� வா�� அ�வா�. அவர� மா���ைள ஒ� ஞா�. சதா
த�வம� எ�� வா��தா�. அவைர மனநல��லாதவ� எ�� �ர����டன�. அவ�
��தான�தைர�� த��ட� அைழ���ெகா�� இவ�க��� ந� வ� ��ய��ைல, ���
எ��ட� வ�� �� எ�றா�. அவ� ெசா�னா�, “ஞா�கைள� ��த� எ�� ��� இ�த நரக�
உன�� ேவ�டா�. உலக� ஒ� ��ப�கா�, உ��ற�தா� ந�ல உற�. � த����, இ����”
எ�றா�.
��தான�த�� ����� கணவ� ஒ� ேபா�� இ��ெப�ட�. அவ� தகாத உறெவா�ைற ைவ���
ெகா�� இவர� ���ைய� படாத பா� ப��� வ�தா�. இ�ப� அவ� ���ப��� அைனவ�
��� இவ���� ���� இ�லாம� ேபா���ட�.
��தான�த� க���� ப��ைப ���த�� இவைர ல�ட��� அ��� பா� அ� லா
ப��கைவ�க ேவ��ெம�ப� மாம�� ���ப�. தன��� �� த� வ��� ெதா�ைல� த�
���ப�தா� ெச�யேவ��ெம�ப� அவர� ஆவ�. ஆனா� இவ��� ேவைல���
ேபாகேவ���, ச�பா��க ேவ��ெம�ற எ�ண� இ�லாம� சதா ஆ��க ��தைன��
ஈ�ப�� வ�தா�. ேகா�� �ள� ேபா�ற இட�க�� த�ைம�� அம��� ேயாக���
ஆ�����பா�. இவர� ேபா�� இவர� மாமா���� ���க��ைல.
ஒ� நா� இவர� மாமா இவைர அைழ�� � ஒ��காக� ப��� ேம�ெகா�� ச�ட� ப��க
�ய�� ெச�யாம� சதா ச�வ கால� ேகா��, �ள� எ�� ���� ெகா�����றா�.
அ�ெக�லா� ேபா� க�ைண ���ெகா�� ேயாக� ெச��றாயா�. எ�னடா இ�? ப���றதா�
இ��தா� இ�ேக இ�. இ�லா��டா� எ�காவ� ேபா���. உ�ைன�� உ� அ�மாைவ��
உ�கார ைவ�� ேசா� ேபா�வ� � ப��� ��ேனற ேவ��� எ�பத�காக�தா� ெத��றதா?
எ�றா�.
ேயா��� அவ� ெசா��ற பாைத ���க��ைல. எ�னா� ேயாக��� ஈ�ப�வைத ���த
��யா�. என�� இைறவ� வ��த வ� ேயா�யாக ஆவ�தா� எ�றா�. அவ� மாமா த�
ெப��ைய� �ற�� அ�� ஏராளமாக� ேச��� ைவ����த ெபா�, நைகக� இைவகைள� கா��,
இைவகெள�லா� உன�காக�தா� நா� ெசா��றப� ேக�டா� இைவெய�லா� உன���
த��ேற�. இ�ைலேய� ேவ� யா��காவ� ெகா�����ேவ� எ�றா�. இவ� அெத�லா�
என��� ேதைவ��ைல. என�� எ� �னா�� அ�ம� அ�� ெச�வா� எ�றா�. அ�ப�யானா�
� இ�த ���� இ��க ேவ��ய��ைல, எ�ேகயாவ� ேபா� உ� ேயாக�ைத நட��� ெகா�
எ�றா�. இவ�� ச�ெய�� ெசா�� �ள��னா�. உடேன மாமா�� இவர� அ�மா�� இவைர�
த��� ����னா�க�.
மாமா ேக�டா�, ெப�ய �ரா�ேபா� ேபா�றாேய, ரா��� சா�பா���� எ�ன ெச�வா�? ���ப
இ�கதாேன வரேவ��� எ�றா�. இைத� ேக�ட ேயா� �தானமாக� ெசா�னா�, “நா� ெவ�ேய
ேபா���டா� இர� சா�பா�ைட எ� அ�ைன �னா�� ேபா�வா�’ எ�றா�. அ�ப�யா
ேபாடா��டா� எ�ன ெச�வா� எ�றா� மாமா. ம�யாைதயாக நா� ேதா����ேட� எ��
ெசா�� இ�ேக ���� வ�� ���ேற�. இ�ைலெய�றா� �னா�� ��ட வ��� நா� எ�
பா�ைட� பா���� ெகா��ேற� எ�றா�.
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��ைட���� �ற�ப�ட ��தான�த� �னா�� ேகா����� ெச�றா�. ஆலய��� எ�லா
ச���க��� ெச�� வ�ப�� ������� அ����த ஒ� மர�த� ேமைட�� அம���
�யான��� ஆ��� ��டா�. இர� ெவ� ேநர� ஆ���ட�. அ��தஜாம� ���� ெவ�ேய
வ�த ேதேவ��ர ப�ட� எ�� �வா�சா�யா� ேமைட�� �யான��� அம������� இவ�ட�
வ�தா�. அவ���� ��தான�தைர ந�� ெத�����த�. அவைர எ��� எ�ன�பா இ�ேக இ�த
ேநர��� ஆ��� மாமா, அ�மா எ�ேலா�� ெசள��யமா? எ�� �சா��தா�. �ற�
அ��தஜாம���� ெச�த ைநேவ��ய� இ��த பா��ர������ �ரசாத�ைத அவ����
ெகா��� உ�ண� ெச�தா�. இவ�� அவ�ைற� ப�யாற உ�டா�. ஆகா! �னா�� எ� �ரத�ைத
அ��க��� ��டா�. இ� அவ� கா��� பாைத�� ெச�ேவ� எ�� சபத� ெச�� ெகா�டா�.
������ ேபாக�யா எ�� ேக�ட �வா�சா�யா�ட� நட�த �வர�கைள� ெசா�னா�. அவ�
��தான�தைர வ��� ������ ெகா�� ேபா� ������ நட�தைத �வ��தா�. மாமா����
இவர� ேயாக��� �� ந���ைக� �ற�த�. இவ� உ��யாக ந��யப� �னா�� இவ��� இர�
உண� அ��� த�க இட�� ெகா��� ��டாேள எ��.
�வக�ைக வாச�
தன� ப�ென�� வய�வைர இவ� �வக�ைக��தா� இ��தா�. ஐ�� வய�� ர�க ஐய�கா�
��ைண� ப���� ப��தா�. ��ன� அரச� ப���� ப���. ப���� அ�க கவன���
�லவ�க�, ெப�ேயா�க�� ெசா�ெபா�� எ�� இவ� ��ற� ெதாட��னா�. ஒ� ஆ��ய�
மாணவ�கைளெய�லா� ����ெகா�ேட இ��பா�. �ற� அவ�கைள� பா��� “ேட�,
த��பய�களா, நா� ெசா�வைத எ���க�” எ�பாரா�. இவேரா, அவ� ���ய
ெசா�கைளெய�லா� எ��� கா���க அவ�ட� ம�ப� அ��சைன வா��வாரா�. “ப�� �ைற
எ��டா க�ைத” எ�றா�, க�ைத க�ைத எ�� ப�� �ைற எ�� அ�வா������றா�.
ெத�வ�காம�� �லவ� எ�பவ� இவர� த�ழ�ைவ ஊ����தா� எ�� ��னேமேய
ெசா�ேன�. ேம�� �ல ஆ��ய�க� ஆ��ல� �லைமைய வள�����டன�. �வக�ைக��
வா��த நா�க� க�� வள����� இவைர ஊ�க��ைல ஆனா� ேயாக வள�����
ஊ����த�.
இல��ய��, க�ைத��ற��
ேஷ���ய�� ஹா�ெல�, ெஷ���� �ேரா��ய�, �ரா��� தா�ச�� ெஹள�� இைவ
என�� ஆேவசம����றன, அர��த�� அஹானா எ� உ�ள�ைத அ���ற� எ�� இவ�
எ������றா�. நாெள�லா� ப���ேற�, ப��தேபா� ப���� ெகா�ேட இ���ேற�”
எ��றா�. எ� �ற�த ந�ப�க� இல��ய�கேள, இல��ய���� அ��ததாக அ��ய�
��கைள� ப���ேற� எ��றா� இவ�.
க�ைத எ�த� ���பைவ எைவ எ�றா� இவ� ெசா��றா�: “அ���� ����� அ��தன
க�ைத; கா�� மைல�� க�மல� ெகா�ேத�, ெகா�த மல�கைள� ேகா���� ேகா���� ��த
ச���ேக ��� ம���ேத�” எ��.
�வேயாக ஆ�மா�க�� ெதாட�பா� இவர� மன� ப��வ�ப�ட�. அத� ��ன� க���
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பாட�க�� மன� ப��த�. �தலாவ� மாணவனாக இவ� ேத��தா�. நா�டரச�ேகா�ைட��
க�ப� சமா��� அம��� க�பராமாயண� ���� ப��றா�. ப�பல இல��ய ��கைள�
ப���� பல ��கைள இவ�� எ��ைவ�தா�. ேவத�, உப�ஷ���க�, �ரம���ர�,
ஜூதஸ��ைத �த�யன க�றா�. அவ�ைறெய�லா� த�ழா�க� ெச�தா�. ெத���� இ����
ப��றா�, அவ���� க�ைதக� எ��னா�.
அ�கால வழ�க�ப� ஆ��ல�ைத �ற�பாக� க�றா�. �ெர���, லா���� ப��றா�.
ேஷ���ய�, ��ட�, ைபர�, ெட��ஸ�, �ெரள��, ேவ��ெவா��, ெஷ��, அ��டா��,
�ேள�ேடா, �கா�, அ��ெபச��, இராம���த�, �ேவகான�த� ஆ�ேயா�ைடய ��கைள�
க�றா�. ப�ட�ப��� ���த�ட� ேம�� ப��பத�காகேவ அரச� க����� இவ� �லக�
ேவைல�� ேச��� அ��� ஓயாம� ப��தா�. இ�ப� இவ� �டாம� ப��ததா�தா� அ��
ெப�றாரா எ�� ேக�டா�, இவ� ெசா��றா�, எ��� ���க�ப�ட �ல�� ��ற�ேவ, எ�
ேயாக�தா� உ����� மல��த ��த ஆ�மஞானேம ெப�ய� எ�றா�.
ஒ� இைளஞ�� வா��ைக�� இ��க ேவ��ய �ண�க� இவ�ட� இ�ைல. மாறாக எ�ப�
���த� எ�பைத அவ� ெசா�வைத� பா��ேபா�. “ச���� அ�ளா� நா� ெப�கைள
ச��மயமாக� பா��ேத�. எ�லா ெப�கைள�� ஓ� ஓ� ��த ச�� எ�� வண��ேன�. எ�
மன� மா��றா� உடேன பராச��ைய� பா�ேவ�, ப��� ேபா�ேவ�, எ�ைன நாேன
த����� ெகா�ேவ�. �லனட��னா� மன�� அட���. �லனட�க���� ��ைம
ேவ���.” எ��றா�.
அவர� இளைம� கால� ���� எ�ஙன� இ��த� எ�றா�:
“���� இ�ய பா��� �ழ�க�
இ��ற� ேவத�; அ��ற� �த�;
எ�ேர ேகா��� இைச�� அைலக�
�வக�ைக ெய��� ���ழா� ேகால�.
பாடக�, ப��த�, பாவல�, நாவல�, பாக
வத�க� பஜைன மட�க�
ம��ய �ழ�� வள��த� எ� வா�ேக
ேக��� ேக��� பா��� க���
பாமாைல ���� பரமைன� ெதா�ேத�” எ��றா�.
த�� ெமா�பா� இவ�����த ���ப�ைத� பல பாட�க�� �வ������றா�.
“ெவ�� நைக�ப� பா�, ெவ� ச�ெகா��ப� ேக�;
��ைள �� ெமா��� �த� ���ைச��
அ�� வ�� ெத�ற� அ��ேத� மல�க�ட�
��� �ைளயா�த� பா�!
��� ஓ� ச��ெயன� க���� அல��வ பா�
காத� க���� உ�ள� ��ர உ�� ��ர
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ஊ� ��ர� ெத�ள�ளா� ெத�வ� ��வார�தமய
ெவ�ள��லாட �ைர�ேதேலா ெர�பாவா�!”
இவ���� ����ற� ���, மா��கவாசக�� ��வாசக��� ���, ச�க இல��ய�க� ���,
க��ச�கரவ��� க�ப�� கா�ய நய���� அபாரமான ஈ�பா�, இைவ அைன��� அ�யா�
��ைன� ெப�றைவ எ�ப� இவ� க���. அைத� ெசா��� ேபா�:“ேதவ� �றளா���, ��வாசக� ���
�வ� த�� ஓ�, நாலா�ர� பா�
தாவட�களாக ��ச�க� த�ழ���
கா�ய மாம�யா� க�ப �� க����
��� ����கைழ� ��தா�� ெத�ட���
ேதவா� ேதவன�� ேச����ேவா ெம�பாவா�” எ��றா�.
த�ைழ வா��� ஒ� க�ைத:
“��ெகா� ����� த��� ��வா�க!
அரன�� �த��, அ��கைல� ெச��
வரன�� �த��; வா�ய த���தா�
அ�வன� ��யா�, அ�த� க����
��ம� �க�தா�, ேமாகன கா�த�
���� அர� ��ெனன� ெத����
ெபா�நைக ��த� ெபா����� வாயா�”
ம�ெறா� க�ைத த�� அ�ைன எ�ற தைல���
“அ���வான த�� அ�ைன ெமா�
அர�யான த�� அ�ைன இ�ப� அ���� த�� அ�ைன
எ�க� இ���ரான த�� அ�ைன
ஆ�க� ஊ�� மைல வள��தா� – இய�
அழ� ெசா��� ப� வள��தா�
��� ���த பைட வள��தா� – ஞான
��தக� ேபா��� கைல வள��தா�”
“த�� �ழ�க�” எ�� தைல��� பா�ய க�ைத.
“ைவய ெம��� த�� �ழ�க� ெச�ய வா��க�
ஒ�றா�� ேச��க�
ைகக� ெச�த�ழாலய� க��ட� கா��க�
ெவ�� ���க�
ேத��� இ�ய ெத�வ� த��ைச நல� ��ேவா�
நா�ல���� தா�� ம��ெகா� நா��ேவா�
�ர� கா��ேவா�”
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இ�ப�� த�� �� ப�பல க�ைதக� பா�����றா�.
இ�பதா� ��றா��� ��ப���� ந� நா��ன� ஆ�ைமய��� �ட�த �ைலைய� பா���
மன� ெநா�தா�. ெந��� ஆேவச� கன� ஆ��ெதழ ேவ��� எ�ற ����ட� க�ைதக��
க��ைரக�� எ��னா�. அ�ப� அவ� எ��ய க��ைரக� எ�ண�றைவ. �ர� த�ழ���
ஆேவச� க�த�க� எ�� தைல��� ஐ�ப� ஆ��க��� ��ன� க�ேயா� அ��தமான
�ெலா�ைற எ������றா�. அ�த ��� எ� த�ழ��� ெமா� அ��, நா�� அ��, உலக
அ��, கட�� அ�� இைவ நா��� இதய��� ெபா�� எழ ேவ��ெமன� த� க��ைத
ெவ��ப����றா�.
எ�ேலா���� த��ண�� ேவ���. இ�த� த��ண�� எெல��றா� அ��கைள� ேபால
எ�க�� பரவ ேவ��� எ��ற தன� ேபரவாைவ ெவ�� ப����றா�. த�ழ��
��ேன�ற����� ெப�� தைடயாக இ��ப� ேபா�� சா� உண�� எ��றா�. இ�த உண��
ெநா��க�பட ெவ���, ெபய���� �� ஜா�� ெபய�கைள� ��� எ�ய ேவ��ெம��றா�.
இவ� தன� “��ேன�ற �ழ�க�” எ�� க�ைத ��� த�ழ� எ��� ���� அ�ைமயான
க�ைதகைள எ������றா�. அவ��� �லவ�ைற� பா��ேபா�.
“த�கம�� ப�ைக�ேல ���ைற��
தவழ�த ெவ�ளெமன நைட����
ச�கம�� ெச�வ�க� ம�� நா���!
த�� மைறைய� �����த ெச�நா�ேபாத�
��கம�� க�யரச� க�ப� �ல���ள�
ேகாவ�க� ெசா�ைல��ட
��க அ�� த�ழ�கா� கைல�����
�கர��� ெசய� ெகா�ைய நா�ட வா��!
த�� ம�ன�க�� �ர� ���த இவர� க�ைத ெத��டாத இ�ப��ட���ய�.
“க�ண���� ப����க� ெகாண��த ேசர�
கனக �சய� ெச��க��க நட�� ேபா��
��ெண�ட ெவ�� �ரெசா��த நா���
�ய� க�ப� பைட நட�� ராச ராச�
க�ெண�� நாெட�லா� ைக�ெகா�டா�
கைல�சாைல அற�சாைல க��ெச�
ேகா�� ��ெண�ட� �க�
�ள�க� ெச�தா� அ�னா�!
ெவ�� �ைன�� ஆேவச� ெப�� வா��!”
க�ேயா� ப�ெமா���லவ� எ�பைத ��ேப பா��ேதா�. அ�ப�� �லைம ெப�ற அ�தைன
ெமா�க��� இவ� �க அ�ைமயான பைட���கைள ெவ�� ெகாண������றா�. அவ�
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எ����ள பாட�க�� எ���ைக ஐயா�ர�ைத� தா���ற�. இைவ த�ர த�� உ�பட
ப�ேவ� ெமா�க�� இவ� ����கண�கான ��கைள எ��� �������றா�. அவ�
எ����ள ��க� ஆ�ர�ைத� தா���.
த�ம�தெனா�வ� தாேன இ�வள� ெப�ய சாதைனைய� ெச�����றா�, அ���
இ��ேபால அ��ைண வச�க� இ�லாத காலக�ட��� எ��� �������றா� எ�றா�
இத�� ஈ� இைண இ�ைல எ�ேற ெசா�லலா�.
இவ� உண� ெந�ைய �க� கவனமாக� கா�தா�. உ��, ��, �ளகாைய ���னா�. ேவ��
ேசா��� கா�க�கைள� ேபா�� உ�டா�. உணேவா� ந�ல சா��க�� சகவாச�� இவ���
உத�ய� எ��றா�. �ல�கடைல, பழ�க� இைவதா� இவ��� உண�. இதைன எ�லா
இட�க��� எ�லா� கால�க��� கவனமாக கைட����தா�.
இவ��� ம�ைர�� இ��த நா�க�� வ.உ.�., �.���ரம�ய ஐய�, �வா ஆ�ேயா�ட� ந��
ஏ�ப�ட�. பார�யா�� �ற� அ�� ேச��� ெகா�டா�. ம�ைர ப�மைல�� இவ� ஆ��ய�
ப����� ெப�றா�. ப�ட� ெப�ற �ற� ��ம�கல��� ேவைல�� ேபான இட���
�ர�����த ஊழைல� க�� ஓ�வ�� ��டா�. அ�ேபா� ��� அ�ேக இ��த கா�������
எ�� ஜ�� �ராம��� ஆ��ய� ேவைல இ��ப� அ��� ம��ேபா�டா� அ�� ேவைல
�ைட�த�.
கா�������
கா������� இவைர ெபா��தவைர பா������ராக இ��த� எ��றா�. அ���� ஜ��தா�
உய��ைல� ப���� தைலைம ஆ��ய� ��தர� ஐய� எ�பா�. கா������� ப����ட���
இவ� ஆ��ல�, ச���, �ேகாள� ஆ�யைவ க���தா�. 7ஆ� வ����� கண��� பாட�
எ��தா�. அ�� மாணவ�கைள இவ� ேக�டா�, “� எத�� ப����ட� வ�தா�?” எ��.
ஒ�ெவா�வ�� ஒ� ப�ைல அ��தன�. அ�பா அ���னா� வ�ேத� எ�றா� ஒ�வ�. ����
ெபா�� ேபாக��ைல வ�ேத� எ�றா� ம�ெறா�வ�. ஒேர ஒ�வ� ம��� ெசா�னா�
“அ�� வள��� ெபற வ�ேத�” எ��. இவ��� சாரண� ப��� அ��க�ப�ட�. இவ��
அதைன ஆவ�ட� க��� ெகா�� மாணவ�கைள�� அ�� ப�����தா�. அ�த� ப��
மாணவ�க���� ����� ெச�ய க��� த��ேற� எ�� இவ� எைதேயா ேபா�� அைர�க அ�
ெவ���, இவர� ஆ��ய� பத���� ேவ�� ைவ����ட�.
ம�றவ�க� இவைர� ேபாக� ெசா�லா��டா��, இவ��� அ����க� ���க��ைல.
ேவைலைய ������ �����ற ஊ�க��ெக�லா� ெச�ல ஆர���தா�. ஆ�கா�ேக
ம�கைள� ���ைவ�� ேப�னா�. இவர� ேதா�ற�, இவர� பாட�க�, ேப�� �த�யன
ம�கைள� கவ��ததா�, இவ� ேபா��ட�க�ெல�லா� இவ��� ந�ல வரேவ�� இ��த�.
“ந�ச���� வா�ைவ� ந�பாேத எ�� அ�மா�
எ�ச��ைக ெச�தா�, இ�நா�� – அ�ச�ேற�
சாைவ�� ெவ��ெமா� ச��� ப�ெச�ய�
ேபாேவ�, அவேன �க�” எ�� அ����� ெவ�ேய�னா�.
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இவ� க��, ெந��, தா�ேதா��மைல ஆ�ய இட�க����, அக�ட கா�� பா��
ப��க���� ெச�� அ�ெக�லா� அம��� “பாரத மகாச�� கா�ய�” எ�ற ெபய�� ஒ�
கா�ய�ைத எ��னா�.
இவ� ���ேச� ெச�� வ.ெவ.�.ஐயைர�� பார�யாைர�� பா��தா�. பார� இவ�ைடய
“பாரதச��” �ைல� பாரா�� “த���� ஒ� மகாகா�ய� �ள�க���, ெச� பா��யா, பராச��
உன�� ந�ல வா��� த�வா�” எ�� ஆ��வா��தா�. பார�ைய� ேபா�� இவ� எ��ய
ெவ�பா:“�ர� கன�� ���கன��, ��ைளேபா�
ஈர� �க�� இளெந��� – பார���
ெசா��� ெபா��� �த��ர� ேப�ைக��
ெவ��� ��ைய �ைர��”.
இவ��� �த��ர ேவ�ைக �ற�த�. ������ அ�ேபா� இ��த கா��ர� ஆ����� ெச�றா�.
அ�� க���� அ��க��, டா�ட� �.எ�.எ�.ராஜ�� அ��க�� �ைட�த�. அ��தா�
இவ� கா���ைய� ச����� ேப�னா�. அவ� அைழ�ைப ஏ�� கா��ர� �ர�சார� ப���
இற��னா�. ��தான�த� க��� அர�ய� ��ட�க�� ேப�னா�. அ�� க���கைட ம�ய��
கல�� ெகா�டா�. க�� கா��ர� க���� தைலவராக இ��த நாம�க� ராம��க�
��ைளேயா� ெதாட�� ஏ�ப�ட�.
கா��ய�க�ட�
மகா�மா கா�� ர��� ���� வ��றா�, அவைர க�டைள ர�� �ைலய��� ச���க இர�
ப��ெர�� ம���� த��ட� மாணவ�க� பலைர�� ேச���� ெகா�� கா���ைய�
ச���க� ெச�றா�. ர�� வ�� ��றேபா� ந��ர�. அைனவ�� ���� ேநர�. ர�� வ��
��ற�� இவ�� ந�ப�க�� ‘மகா�மா கா���� ேஜ!’ எ��� ‘வ�ேதமாதர�’ எ��� �ர�
ெகா��தன�. ஜ�ன� �ற�த�. ெசளக� அ� எ�� தைலவ� தைலைய ெவ�ேய ���, “அேர
அ�� எ�ன ��ச�! மகா�மா ����றா�” எ�றா�. உடேன ெகா��வ����த மாைலைய��,
பண�ைத�� ெசளக� அ��ட� ெகா������ மகா�மா�ட� சம�����க� எ�றா�.
இ�த ச�த��ப��� கா�� எ��� ��டா�. உடேன அவைர� பா��� ��தான�த� “நம�ேத”
எ�றா�. கா�� மல��த �க��ட� நா�க� ெகா��தவ�ைற வா��� ெகா�டா�. “�ரம�
ெகா�����ேடா�, ப���� ெகா���க�, நா�க� ������ த�கைள� ச����ேறா�’ எ��
ெசா�� ���� வ����டா�. அத�ப� ம�நா� ������ மகா�மா கா���ைய ச���தா�.
���ப� யா��ைர
�ற� இவ� ���ப�, காளக�� ஆ�ய இட�க���� ெச�� �வா� த�சன� ெச�தா�.
கா��ர�� இ��த �ள� ���� மன� வ��� இவ� அ����� ஒ��� ஒேர இட��� த���ட
��� ெச�தா�. ெசா�த ஊரான �வக�ைக�� வ�தா�. இவ��� ேதவேகா�ைட�� ந�ப�
ஒ�வ� ெதாட��ய ப����ட��� ேவைல �ைட�த�. அ�� ப� ���தா�. �ன�� ஆ� ம�
ேநர� ம��� ேப�வ��, ம�ற ேநர�க�� ெமளன �ரத�� அ����தா�. ���ைற நா�க��
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��வ�� ெமளன�தா�. �ன�� காைல 3 ம��� எ�����வா�. உடேன �யான�.
ப����ட��� பாட� நட��வ�� �� உைழ�ைப�� ந��னா�.
ேதவேகா�ைட�� இவ� ெபா� ேசைவ�� ஈ�ப����த சமய� வ.ெவ.�.ஐய�ட����
இவ��� ஒ� க�த� வ�த�. இவைர அவர� பர�வாஜ ஆ�ரம���� வரேசா��. இவ��
கா��� ெகா����தா�. ஆனா� இவ� ���� எ���� இ��த�. வ.ெவ.�.ஐய� ஒ� �ர���கார�.
அவேரா� ேபா� இவ� ேச�வைத ���ப�தா� ���ப��ைல. அ� ���� இவ�
எ�����பைத� பா��க�:“�ல ந�ப�கைள� ெகா�� என�� ���� ��� ெசா�ல� ெசா�னா�க�. ஒ�வ� க�டப�
���னா�. நா� ெமளனமாக ெபா���� ெகா�� எ� ேவைலைய� பா��ேத�. உல��ெக�லா�
ப�� ெசா���ெகா����தா� க�ைத ��ற க�த�ப� கைததா�. அைனவ�� எ�ைன
ைப��ய� எ�றன�. அ� ச�தா� எ�� ����ப� ேபால நா� என� தைல�பாைகைய� கழ��
எ��ேத�. எ� உைடைமக�, உைடக� அைன�ைத�� ���� எ��ேத�. நா� எ��ய
ைகெய���� �ர�க�� “பாரத ச��”ைய ம��� ைவ��� ெகா�� ம�ற நாவ�க�, நாடக�க�
அைன�ைத�� ���� எ��ேத�.”
அ�ேபா� ராேம�வர��� நட�த கா��ர� மகாநா���� இவ� ெச�றா�. அ��
ந.ேசாைமயாஜு�, ��வாசவரத� ஆ�ேயாைர ச���தா�. அ�� மாநா� ���த��
த��ேகா�, ம�ைர ேபா���� ேசர�மாேத���� ேபானா�. அ�� வ.ெவ.�.ஐய� இவைர
வரேவ�றா�.
வ.ெவ.�.ஐய�� ‘பர�வா� ஆ�ரம���
�யாக��ட�, மா�ர� வ.ெவ.�.ஐய�ட� இவ��� ந�ல பழ�க� உ��. ��ெந�ேவ� மாவ�ட�
ேசர�மாேத��� ஐய� ���ய பர�வா� ஆ�ரம����, அவர� ப���ைகயான
‘பாலபார�’��� ��தான�த��� ெதாட�� உ��. இவர� த�ழா�வ�ைத��, க�ைத�
�ற�ைத�� ஐய� ெவ�வாக �க������றா�. ஐய� �� இவ��� இ��த அ�ைப �ள�க இவ�
ஐய��� எ��ய க�தெமா��� இவர� வாசக�ைத� பா��கலா�. அ�� இவ� ஐயைர,
“�ர�ள�ேக! ��ரம� ��கேம! வ.ெவ.���ரம�ய �ரேன! ��ெபா� ���� ��க� ேபால பாரத
ேத��� �ய� ���க ��ெகா�ெட��த ��தகேன! எ�ெற�லா� ேபா������றா�.
ஐயைர இவ� வ���பைத� பா��கலா�
“��க �க�, �லம�� ��� ேபா� ���ட�; ��ய ைவர�ேபா� உ��யான அ�க�க�;
க�லா�� ப���� ெச�� இ��ய தைசக�; ெச�வ� பட��த ����க�; அட��த தா�;
வ�ெட���ஒ��காக� �� ��ட ேகச�. அக�ற மா��, ப�சக�ச ேவ��, ேமேல கத�
��ப�டா, �ைற�ச�தன��� ந�ேவ ���ம� ெபா��. அவர� ����� �ர�ட� நாண�
��னைக�� ேச��� எ� உ�ள��� அ�� ��சார� பா���ன”
ேசர�மாேத��� வ.ெவ.�.ஐய�� ���ல� அைம�க�ப�ட�. அத�� தைலவ� வ.ெவ.�.ஐய�.
அ�� ��தான�த� இல��ய�, க�� �ள�பர�, ப���ைக கா�யாலய� ��வாக� ஆ�யவ�ைற�
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கவ��தா�. “பாலபார�” இத� ெபா��� ��வ�� இவ�ைடய�. வ.ெவ.�.ஐய�� ���ல
வா��ைக ப�� இவ� எ��யைத� ப��தா�தா� அ�த ���ல� எ�ப�� ெசய�ப�ட� எ�ப�
����. அ�� ஒ�நா� வா��ைக எ�ப� இ��த� ெத��மா?
காைல நாலைற�� அைனவ�� எழேவ���. காைல�கட�க� அைன��� ����. ப��ல�க
மா�ைல ப��� அ��தா� �ல�க ேவ���. ��� உட�ப���. ��ன� ஆ�ரம�ைத� ���
��த� ெச�த�; ��ன� ���க வ�ைச�� தா�ரபர� ஆ����� ெச�வ�. ஆ�ரம�
����ய�� காைல உணவாக வாைழ�பழ�, ேவ��கடைல, ேமா� அ�ல� பைழய ேசா�.
வ���க� ெதாட���. ப�ேனா� ம��� ம�ய உண�. சா����ேபா� யா�� ேபச��டா�.
உண�, ேசா�, ���, ேமா�, பழ�, ேத�கா� இைவகேள. ��, �ளகா�, ெவ�காய�, கா�, �
இைவ அறேவ �ைடயா�. உண���� �� த���கைள� க��த�, இட�ைத ��த� ெச�த�
அைன��� மாணவ�கேள. ��பக� ச�ைத��� ெச�� �ல� ேவ��ய சாமா�கைள வா��வ�.
ம�றவ� ரா�ைட�� �� ��ப�. ��பக� நா�� ம��� வ���க� ெதாட���. மாைல��
�ைளயா��. இர� பஜைன ெதாட��� உண�. ஒ�ப� ம��� ஆ�ரம� ������.
இ�� ��தான�த� எ��ய பாரதச�� மகாகா�ய� ஐயரா� ேம�� ெம����ட�ப�ட�. இ��
தைலவ�க�� �ழா�க� நட���. �லக� ெஜய��, கா�� ெஜய��, நவரா��� உ�சவ�,
உட�நல� ெக�டா� இய�ைக ைவ��ய� இ�ப�. பாலபார� ப���ைக�� ��தான�தேர
���ெபா��ெப��� ெவ���டா�. ப��� த�ர மாணவ�கைள அ��க� ெவ��� ���லா
அைழ��� ெச�� இய�ைக வள�கைள� கா���பா�க�. அ�ப� அவ�க� ெச�ற இட�க�,
க�யாண அ��, ��றால�, நாக�ேகா��, �ம� �ைன, ப�மநாப�ர�, ��வன�த�ர�, ெகா�ல�,
���ெச��� இ�ப� பல இட�க���� ெச�� ந�ல அ�பவ� ெப�றன� மாணவ�க�.
இவ� அ����த கால���தா� வ.ெவ.�.ஐய� �� ஜா�����ைன� பா��� உண�
வழ���றா� எ�ற ��ற�சா�� எ��த�. இ�வள���� ஐய� �க� பர�த மன�பா��
உ�ளவ�. ���ய ஜா�����க�� உ�படாத �ர���கார�. அவ��ேக இ�ப��ப�ட
��ற�சா�� எ��தைத ����ைள�தனமாக இ��த� எ��றா� ��தான�த�. �ரயாண�க��
நா�க� அைனவ�� ஒ�றாக கல�ேத சைம�� உ�ேடா� எ��றா� இவ�.
இவ�ட� ஐய� மன�வ��� ேப�ய ம�ெறா� ெச�� எவ�ைடய மனைத�� ெந�ழ�ெச��
���. அ� எ�ன? ��தான�த� எ���றா�:- “ம� ப�ெனா��. நா� �ைத கா��� பாைத
எ��� ெகா����ேத�. “ஸ�சல� � மன� ���ண’ எ�ற ப��ைய உர�க� ப��ேத�.
அ�ேபா� ஐய� வ�தா�. ஆ�, மன� ஸ�சலமாக�தா� இ���ற�. ைத�யவாைன�� கால�
ேசா��க�தா� ெச��ற�. மன� உைட�ற�. ேசாதைனகைள ெவ��தா� நம� தா��க வா�ைவ
�ைலநா�ட ேவ��� எ�றா�.
வ.ெவ.�.ஐய� அ���� ���� இற�பத�� �த�நா� ஐய� த� மக�ட� க�யாண
அ����� �ற�ப�டா�. அ�ப� �ற�ப�ட ஐயைர இவ� வ����� ப�� இ�: “��க� ேபா�ற
�க�; ெந�� �ைறய ���; அழகாக� �� க���� ப��த ேகச�; ��� வள��த தா� – இர��
பக�� ேபா� க���� ெவ�ைள�� கா���ற�. �ர�கன� ��க�; ���கா� ஏ�ய கத�
ப�சக�ச�; ேமேல ��ேபா�ட கத� அ�கவ��ர�; இ��� �ைட�த ேதா��, ைப; அ��
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அழெக�லா� ஐய� ேம� ெபா��ற�. ம�ச� ெவ��� அவர� �ர வ�வ� ெத��ற�. அ��
ம��ைக� ெகா�ேபா� �ப��ரா தவ��றா�. நம�கார�…. எ�ேற�. அ�ேதா! அ�தா� அவர�
கைட� சம�காரமானேதா!”
�ற�, ம�நா� நட�தைவகைள அவ� வா�கா� ேக�டா�தா� அத� ஆழ� ����. அவ�
ெசா���றா�:“ம�நா� அன�த���ண�ய� ஓ�வ�தா�. வா��க� எ�� எ�ைன மா��� அைழ���
ெச�றா�. அ�� அவ� ��� ��� அ�தா�. ‘�ப�ரா கா� தவ� அ���� ���தா�. அவைள
எ��க ஐய�� ���தா�. இ�கா�� உட� �ைட�க��ைல’ எ�றா�. எ� தைல �ழ�ற�. த�ழக�
�ழ�ற�. உலகேம �ழ�ற�.”
“க�யாண அ��ைய ேநா�� ஓ�ேன�. அ�ேபா�தா� ஐய�� உடைல எ����
ேபா�����றா�க�. பா��க� ச��க��ைல. தா� �ைசெய�லா� �க� ��வ�� ��க�
ெகா�� �கார�ப������தன. அழகான ெப� �ப�ைர �ணமாக� �ட��றா�. மைன�
பா��யல��� அ�மா� வ�தா�. அ�த ேசாகமயமான ���ைலைய எ�ப�� ெசா�வ�. இ��
��ையக� ���� அ�த அ�மா� த� மக� ���ண�����ட� ������� ெச�றா�.” இ�ப�
அ�த ேசாக �க���ைய வ����றா� ேயா�.
ம�நா� அ�த க�யாண அ����� ேபானா� ��தான�த�. �த�நா� நட�தைவ அவ�
மன�க��� ஓ���றன. ஐய�� �ைன� அவ� மன�ைத வா���ற�. ஒ� பாட�
ேதா���ற�.
“��க� ேபா� ��ைடயா�, ேச�ேபா� வ�ச�லா�
த�க ம���ரலா� சா���� அ�சாதா�;
��ேபா� �க�ைடயா� ���நைக�ைடயா�
க�ேபா� ெமா��ைடயா� க����� கா�ேபேனா?”
த�ைச�� “சமரஸேபா��”
அத� �� இவ� பாலபார�ைய நட�த �ய�றா�� ��ய��ைல. ப���ைக ��� ேபான�.
ஆ�ரம������� ��தான�த� ெவ�ேய�னா�. ��ன� த�ைச�� அ�ேபா� ெவ�யான
“சமரஸேபா��” எ�� ப���ைக�� ஆ��யரானா�. அ����� அவ� ெசா��� ெச��கைள�
பா��ேபா�. இ�� �.ஜ.ர�கனாத� �ைண ஆ��ய�. (இவ� ��னா�� ம�ச� ேபா�ற
ப���ைகக�� ப�யா��யவ�) ம��� பல�� ப���ைக ெவ�வர �ைண ���தன�. அ�ேபா�
இவைர டா�ட� ேகா�, �வராகவ� ஆ�ேயா� வ�� கா�பரா�. ப���ைக அ�வலக��ேலேய
இவ�� த���ெகா�டா�.
த�ைச�� இவ���� ���த இட�களாக இவ� �����பைவ, ெவ�ணா��� ெபா��,
க����ைட��� த���ச�க�, ேச�பாவா மட�, ��ணான�த� ேதா�ட�, �ரஹ��வர� ேகா��,
க��ரா� ச���, ப�கா� காமா�� ஆலய� இ�ெக�லா� இவ� மன� ப�ெகா���
�யான���� பாட�கைள� பா�வ���, �ரச�க�க� ெச�வ��� க��தேதா� பல
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ெப�யவ�கைள�� த����� பழ�����றா�. இவ� அ��க� �யான� ெச�ய� ெச���
ம�ெறா� இட� ‘�ல�� ேதா�ட�”. இ�� �வா� ேகவ�ரா� எ�பவ� இ��தாரா�. இவ�
அர��த���� ந�பரா�.
த�ைச�� இ��தேபா� இவ� ��������� ெச�����றா�. அ�� ஓ� ேவதா�த �வா�க�
இ��தாரா�. அ�ப� மட� இ��� �ட�ததா�. அ����� ��ைவயா� ெச�����றா�.
�யாக��ர�ம��� சமா��� ���தன�கைள இய��� பா�னாரா�. க�யாணமஹா� ச����த
க���� �லவ�க�ட� அளவளா�����றா�.
சமரஸேபா�� எ�� இ�த ப���ைக வார� இ��ைறயாக ெவ�வ�த�. இவ� ப���ைக��
சா��� ��வநாத ஐய� பார�யா� ப�� எ��வ�தா� எ��றா�. இவ� பார�யா�� த��
�.��வநாத ஐயராக இ��க ேவ���. இவ� த�ைச�� இ��த ேபா� 1925இ� கா���ர�
கா��ர� மகாநா� நட�����ற�. அ�� �� �.க. தைலைம வ��க வ���வா� �ர�����வ�
ேவ�� ெப�யா� ��மான� ெகா�� வ�� அ� ஏ���ெகா�ள� படாைமயா� அ������
கா��ர������ ெவ�நட�� ெச�தா�. அ�த மாநா���� இவ� கல�� ெகா�����றா�.
அ�த மகாநா���� �த�நா� நட�த ‘�ஷயாேலாசைன� ��ட�’ எ�ப� நட�த� எ�பைத இவ�
எ���றா�. “�ஷயாேலாசைன� ��ட� ச�ைத���டமாக இ��த�. ேப���� ேப�� வா���சாக
இ��த�. ஒ�வ� ேப�ய�� ம�றவ� ேப�னா� ந�றாக இ����, இவ�க� சளசளெவ�� ஒேர
ேநர��� அைனவ�� ���ர� இ�டன�” எ��றா�.
கா���ர� மகாநா�ைடய��� ேவதார�ய��� நட�த கா��ர� மகாநா���� கல��ெகா��
இவ� ேப�����றா�. அத� �� ��கா�ைய அ��த எ���� ெச�றா�. இ����தா�
�ர���ர� �லக�ட �ர�ம�சா� �ற�தா� எ�பைத �ைன� ப���� ெகா�ளலா�. இ���ள
பாரத சமாஜ��� இவ� ேப�னா�.
��ைவயா��� நட��� �யாக�ர�ம உ�சவ���� கல��ெகா�� பல பாகவத�க�ட�
ேப�����றா�. அ�ேபா� ைம�� நாகர��ன�மா� இவ�ட� உம�� எத�� அர�ய��
ப���ைக��. ேபசாம� ���தனா�ச� ெச�� ெகா�� இ��, எ�� ������றா�.
ஒ� �ைற ஈேரா����� ெச�� ெப�யா�� அ�ண� ���ணசா� நாய�க�ட� ேப����
ெப�யா� ������ ேபாக வ� ேக�க, அவ� ெசா�னாரா�, “ைச! அவ� பாமர�, நா��க�,
ராமாயண �ேரா�, �ராமண �ேரா�” எ�� அ�ேடா��ர� நட��னா�. �ற� ஒ� மா��
வ���� இவைர த� த�� ராமசா� நாய�க� ����� அ���னாரா�. அ�� இவைர
ஈ.ேவ.ரா. அ��ட� வரேவ�� மைன��� அ��க�ப���னாரா�. இவ� ெப�யா�� இ�ல���
�நான� ெச�� ��ய அ��டான�கைள ���� ��ய நம�கார� ெச�வைத அவ� பா����
ெகா����தார�. அத��� அ�த அ�மா� �ட��� ேகால� ேபா��, ஊ�வ�� ெகா���,
�ள�ேக�� த��� பழ�கைள� ெகா�� ைவ�தாரா�. ெப�யா� இவ�ட� “�ைஜ ேசய��”
எ�றா�. இவ�� ஜப�� �யான�� ெச�� க��ர� ஏ�� அ�த��டைர �யான� ெச�ய, ெப�யா�
“பா� பா� ச�ய�� (ந�ல� ச� ச�) எ�றாரா�. ெப�யாைர� ப�� இவ� ��வ�: “நாய�க�
கா���ட� அ�� ைவ����தா�. சா� இ�மா�ைப�� கட�� ெபயரா� நட��� ேபா�
நாடக�கைள�� அவ� க���தா�. அர�ய� நாடக��� ���த �� ேவைலகைள�� ேகாமா��162

����கைள�� அவ� ெவ��தா�, க���தா�.”
ப���ைக ெதா�ைல ������ ����ைர���� அ����ள பாம� �ராம��� ம�க�
ந�வா���காக� பல �����த�கைள� க��� ெகா��� அ�த �ராம ம�க�� மன�க�� இட�
���தா�. ��ன� அ����� பாைல�� எ��ட����� ேபா� அ�� த�� ஆ�ரம�
ஏ�ப����ெகா�� �ராம ��ேன�ற����� பா�ப�டா�. ம�க�� மேகா�னத ஆதர�
இவ���� �ைட�த�.
அ�ேபா� கா��ரைச ��� �ல�ய ெப�யா� ெதா�ட�க� நாக�ப��ன��� ஒ� �யம�யாைத
மகாநா� நட��னா�க�. அ�� மாயவர� ��ைனயா ��ைள தைலைம வ��தா�. அ�� கா��
பட�ைத� �ற�� ைவ�� ��தான�த� ேப�னா�. இ�த மகாநா��� ப���ேகா�ைட அழ��,
மாயவர� நேடச�, ���ரம�ய ��ைள ஆ�ேயா� கல�� ெகா�டன�. அ�� பல��
பா��ப�ய� எ��� �ராமண�க� ப���� ேக�யாக� ேப�ன�. ஒ�வ� “பா��ப�ய� ஒ�க!”
எ�றா�. ��ன� ��தான�த� ேப�ைக�� ெசா�ன�:- “நா� ஒ� பா��பா�. எைத� பா��பா�
ெத��மா? எ�ேலா� மனைத�� ஊ���� பா��பா�. சமரச�தா� உ�கைள� பா��பா�. சா�
மத� ஒ�ய� பா��பா� (ைகத�ட� ேக��ற�) நா� ஒ� �ர�ட�. ஆ�மாைவ� �ர���
பா��பவ�. நா� ஒ� ப�சா�க�, ெம�, வா�, க�, ���, ெச� ஆ�ய ப�ச
அ�க�ைடேயா�. ப��� தாக�� அைனவ���� ஒ��தா�. ேதாைல� தா��னா� உ�ள�
ஒ��தா�. ந�ைம� ெக��ப� மனமய�க�தா�. உ�ள�வா� க�டா� ஒ�ைமேய ெத���.
இைத�தா� அ���ட� வ�ளலா� ெசா�னா�” எ�� ேப�யைத பல�� வரேவ�றா�க�.
��வா��� ர�ேல� பயண� ெச�ைக�� இவ��� ெதா�� ெச��� �ட�க� ேபால ந���
இ�வ� இவ� ெப��ைய� ����ெச�� ��டன�. ��க� இ�லாம� பயண� ெச�த இவைர
மாயவர� �ேடஷ�� இற�� �சா��தேபா� இவ� �வர�கைள� ெசா�ல, அ�த �ேடஷ�
மா�ட��� இவைர� ெத�����தைமயா� அ�� �லநா�க� த�� �� பயண�ைத ெதாட��தா�.
ெச�ைன��
ெச�ைன�� இவ� மன� கவ��த இட� ைமலா���. அைடயா��� இவ� அ��ெபச��
அ�ைமயாைர�� ��� ���ண����ைய�� ச����� ேப�னா�. அ�ேபா� ெச�ைன இ��
�ர�சார சபா ��வ���ேக��� இ��த�. அ����த பார��� உற�ன� ஹ�ஹர ச�மாேவா�
பழ�க� ஏ�ப�ட�. இ�த காலக�ட��� இவ� ெப�க�� ம��� வடநா��� தல�க����
����பயண� ேம�ெகா�டா�. கா����� சப�ம� ஆ�ரம����� ெச�றா�. ப�பா�
ெப�நகர���� இவர� வாச� �ல நா�க� இ��தன. ெச�ைன�� இவ��� கா���ேயா�
இ���� பா��ய� �ைட�த�. கா��� இவைர ஆ��வ��தா�.
“�வரா�யா”
இவ� ெச�ைன�� இ��த சமய� �.�ரகாச� “�வயரா�யா” ப���ைகைய நட�த இவைர
அைழ�தா�. அேத கா�யாலய��� இவ���� த�க இட� தர�ப�ட�. அவ� “�யரா�யா”
ப���ைக�� ஆ��யராக இ��த� ப�� அவேர ��� ெச��ைய� பா��ேபா�.
“�ரா�ேவ�� �க� ெப�ய மா�ைக�� ‘�வரா�யா’ கா�யாலய� இ��த�. �த� தள���
163

���ற� இர�� ‘ைலேனா�க�’ ேவைல ெச�தன. அ���தள��� ���ற� ெப�ய ஆ��ல
இய��ர� ஆ��ல ‘�வரா�யா’ைவ அ�ச���� ெகா������. ��றா� மா���� ெச�றா�
இவ�ைடய அைற. ஒ� ேகாவண�ைத� க���ெகா�� ��ன� ேவக��� ேபனைர ஓ���
ெகா����பா�. இவ� �வரா�யா ஆ��யராக இ��த சமய� “பா�ய �வாக�” ப��ய ச��ைச
எ��� பல ��ட�க�� �வாத�க� நட�தன. அ�ெக�லா� இவ� ேபா� பா�ய �வாக�ைத
எ���தா�. அ�ேபா� �ல� ‘ெப�க��� எ�� வய�� ��மண� ெச�ய ேவ���, அ�தா�
சா��ர�. �தைவ� ��மண� �பசாரமா��” எ�ெற�லா� ேபச அ�ெக�லா� கலவர� நட�த�.
இ�த ப���ைக �லகால� வைர ெவ�வ�� ெகா����த�.
�ெப�����
�ெப������ ெப���ைம ��டெமா�� நட�த�. அ���� பா�ய �வாக���
காரணமாக� பல �தைவக� இ��தன�. அத� ெகா�ைமக� ���� இவ� ேபச அ�� ெச�றா�.
ேகா�� ம�டப��� ��ட�. ெப�க� பல� அ�� வ�� க�ன��� ைகைவ��� ெகா��
�����தன�. �ல ைவ�க�க� அவ�கைள �ர��ய��தன�. “��ஷா� ��ட��� உ�க���
எ�ன ேவைல, ேபா�ேகா” எ�� �ர��னா�. அவ�க� ������த ���� ��ைண�� ��
��ட�ைத� ேக�டன�. ைவ�க�க� ‘க�கால� க�கால�’ எ�றன�.
உ��� �ர�க� யா�� ��வராததா� ��தான�த� ேபச� ெதாட��னா�. அவ� பராசர ����,
ேவத�, ப��த�� இவ�ைற ஆதாரமாக� ெகா�� வாத� ���தா�. ஆ�டா� ���த� காத�
��மண� எ�றா�. அ����த ைவ�க�க� �ல� “��க�தா� க�கால �த�க�, உ�களா�தா�
மைழ ெப�ய��ைல, க�மனா��க���� க�யாணமா�, �ர�� ���த ெப��கைள
மைண�� ைவ�பதா�, காதலா� க�த��காயா�, க�யாணமா�, ேபா�கா��; ேகா��
ம�டப��� அபசாரமாக� ேபச��டா�” எ�� ��ச��டன�. அ�ேபா� �சாலா��ய�மா�
எ�பவ� ேபச வ�தா�. “ஏ�! ெப�க� ��ஷா� �� ேபச��டா�” எ�� த��தன�. இவ�க�
ேகா���� ெவ�ேய ஒ� ேமைஜைய� ேபா�� அ�� ஏ� ேப�������ேட அ�����
கைல�தன�. ���ல��� ெர�� தைலைம�� ேதவதா� �ைற ஒ��ைப�� இவ� ஆத����
ேப��� எ���� வ�தா�.
“ச��”
நம�ெக�லா� “ச��” ேகா��த� ப�� ெத���. இவ� ெவ���ட ச�� எ�� ப���ைக �க��
�ரபல�. அ�� ஆர�பகால��� க�ேயா�தா� ஆ��யராக இ��தா�. “ம�ச�” ப���ைக��
இ��த �.ஜ.ர�கநாத� எ�பவ�தா� இவ��� “ச��”�� உத� ஆ��ய�. “ச��” ஒ� �க��ற�த
இல��ய� ப���ைக. அ�� ேயா��� க�ைதக�, க��ைரக� அ�க� இட�ெப�றன.
“இய�ைக ேபா��”
இைவ த�ர “இய�ைக ேபா��” எ�ற ஒ� ��� ப���ைக��� இவ���� ெதாட�� இ��த�.
அ�லய�� ���சா� ஐய� 1908 �த� 1924 வைர நட�� வ�த “�ேவக ேபா��”
ப���ைக��� ேயா� எ�� வ�தா�.
க�ைதக�:
ேயா� ��தான�த�ைடய க�ைதக� கண��ட ேவ��ெம�றா� அ� சா��யமான கா�யமாக 164

இ��கா�. ப�லா�ர�கண�கான பாட�கைள இவ� பா�����றா�. மகாக� பார�யாைர�
ேபா�ேற இவ�� ச��ைய� ப��� பா�����றா�. “��த ச�� தா�டவ�” எ�� தைல���
அைம�த பாட�� ேம�ைமைய� பா��ேபா�.
“ஓ��ய� ேமான ஒ� அத��
ஓெமன யா�ைச�தா� அ�த
��க� பா���ேல – பராச��
��லைக� பைட�தா�.
ஈ��� யா����� – உ�ரா�
எ��� இ��பவேள – எ�ைம�
தா�� வள��பவேள – ��த ச��
த�ம� �ட� ம�ேய!”
இ�ெனா� பாட�:
“ஓ�� அ��ெயலா� அ�மா உ�
ஓ�கார �ைணய�ேறா?
பா�� பறைவெய�லா� ���
பாைவ �ழ�கம�ேறா”
��� மண� ெத�ற� க�ண�
�ழல�த ம�ேறா?
ஆ�� அவ�ெய�லா� ஓ� ச��
தான�த தா�டவேம!”
இ�ேக ஒ� ���ப�� எ���. ேக�ேபாமா?
“���க� க��த� ���த� காைல
����� அக�ற� ���ன ��த�
த��க� அ�ைள� தண��க மான�
தட�க�� ���தன தாமைர ெய�லா�
ம��க� ���ப�� ெபா��க மா�ட
ம�கல� ெச�க�� மல��த� வா��
எ��க� பா��த�� ��வத� ெக��
எ��த�� இ��ன� இ�ப� ெகா��ேத!”
ெப�ைம�� இல�கண� ெசா��றா� இ�த� பா���:
“வச�த ேசாைல ேபாேல ���� வா���ைல� ேபாேல
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இைச�த காத� ேபாேல ந� இ�பமான ெப�ைம
கைல வள���� ெப�ைம க�க�ய ���� ெப�ைம
தைல �ற�த இ�ப� ந��� தாய�த� ெப�ைம
ேத� ெமா�க� ேப� அ��� ��நைகைய ��
வான�த� ஊ�� ந�ைம வள���� ெப�ைம வா�க”
‘இள�க��’ எ�ெறா� க�ைத:
“இள�க�� காைல இய�ைக�� அழ��
இல��ய�காேணாேமா?
கள�க ��லாத மைல அ����ேல
க�ைதக� ேகேளாேமா?
உள���� காத� ஒ�ைம�� இ�ப�
ஊ�ட� காேணாேமா?
வள�ெப�� ஆ�ெப� �வச�� எனேவ
வா���ட ம�ேழாேமா?
“யேசாதைர�� ��தா��த��” எ�� தைல��� ஒ� க�ைதைய ��தான�த� இய������றா�.
த��ைச� ப��
க�நாடக இைச�� ெப��பா�� ெத���� பாட�க�தா� அ��� � �யாகராஜ �வா�க��
பாட�கைள�தா� எ�ேலா�� பா��றா�க�. ஓ��வ� ���சா� ��த�, �யாமா சா���க�
ஆ�ேயா� பாட�கைள��, ஒ� கால����� �ற� க�னட ெமா�� பாட�கைள��
பா�வ���றன�. இைதெயா�� த��நா��� த��ைச இய�க� ெதாட��ய�. ெச��நா�டரச�
தைலைம�� க��, ராஜா� ஆ�ேயா�� த��ைச�� ஆ�வ� கா�� வள��க� ெதாட��ன�.
த��ைச பரவ ேவ��மானா� த��� ந�ல சா���ய�க� இய�ற�பட ேவ��� எ��
பார�யா� �ட ��������றா�. அைதெயா�� ��தான�த� க�ேச�க�� பாட���ய பல ந�ல
த�� சா���ய�கைள இய��னா�.இவ�ைடய த��� பாட�கைள ��ம� எ�.எ�.���ல���,
எ�.எ�.த�டபா� ேத�க�, �.ேக. ப�ட�மா�, �.எ�.பால���ரம�ய�, ��கா�
ேகா��தராஜ� ஆ�ேயா� பா�� �ரபல�ப���னா�க�. எ�.எ�.த�டபா� ேத�க� பா�
�ரபலமான பாட� “இ�ைலெய�பா� யாரடா” எ�� பாட�. த��� பாட பாட�க� எ�ேக
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இ���ற� எ�� ேக�டவ�க��� ப�ல� ெகா��ப� ேபால இ�த� பாட� அைம�த� எ��
ேத�க��� ெப�ம����.
த��� சா���ய�க�
இவ� �ைர�பட�க��� பாட�கைள எ������றா�. அ�த� கால��� வ�த ேபாஜ�,
ஆ�டா�, �த�ச�, ெபா�வய�, பா� மகேள பா�, மரகத� ேபா�ற பட�க�� இவர� பாட�க�
இட�ெப������றன. இவ��� �த�ச� பட��� �.�.��ன�பா பா���ள
“உ�ன��� அ�� ைவ�ேத�
க�ண பரமா�மா
உலெக�லா� �ேய அ�ேறா
க�ண பரமா�மா” எ�� பாட��
“ெபா�வய�” பட���, “�����தா� வ��ைதேய, உலைக� க�டா� �����தா�
வ��ைதேய” எ�� ��கா� ேகா��தராஜ� அவ�க� பா�ய பாட��, “பா� மகேள பா�” எ��
பட��� வ�� “ெவ�கமா� இ���த� இ�த ேவலவ� ெச���� ேவைல இ�லா ேவைல” எ��
பாட��, “மரகத�” பட��� வ�� �ரபலமாக �ள��ய “மாைல மய����ற ேநர�, ப�ைச மைல
வள�� அ�� ஓர�” எ�� ��ைபயா நா�� இைச அைம�த பாட� இைவ �ற�பாக �ள��ய
பாட�களா��.
ச�வமத ச�மத�
இவ��� மத பா�பா� இ�ைல. இ�� மத�தாரா��� ம�ற மத�கைள�� பகவா� �
இராம���ண பரமஹ�சைர� ேபால, அ�த�த மத��� ஈ�பா� ெகா�� அ�த மத�தாராகேவ
இ��க� பழ�யவ�. ம�ற மத�க�� ��கைள� ப�தற� க�றவ�. ைஜன ம��� த��வ�கைள
ஆழமாக� க��� ேத��தவ� இவ�. அ� ேபாலேவ ைப�� ��வ�� இவ� க�� அ���
ைவ����தா�.
இ�லா� த��வ�கைள� க��� ெகா�வத�காக �����ராைன ����மாக ஓ�யவ�. அவ�
இய����ள “பாரத ச�� மகா கா�ய�” எ�� ��� இ�த ச�வமத� க����கைள ஆ���
ப��� நம��� ெகா������றா�. இவ� ���தவ மத� ப��ய “���� சாதன�” எ��
க��ைரெயா�ைற எ�� அ�த மத� சா��த க����கைள� �ற�பாக எ��� �வ���றா�.
����வ மத �லான ைப��� 25000 ெசா�க� உ�� எ���, இைத ைவ��� ெகா��
பா��மா�க� அ�ய ெதா��ைன இய��வதாக� ���றா�. ைப�� உல���ள 400 ெமா�க��
இ��பதாக�� இவ� ஒ� தகவைல� ெகா���றா�. தா� ெச�ற உலக நா�க� அைன����
ைப�� ப��க�ப�வ� ����� இவ� ������றா�.
இவ� “��த� க�ைண” எ�� ��ய �ெலா�ைற எ������றா�. ��தைர� ப�� இவ� ���
க����க�. “��த� அரச ேபாக�ைத� �ற�தா�. அரச மர��ன��� அம��� இவ� உலக�தா�
�ய� ��க ஓ� மா��க� க�டா�. ெபள�த� அறவ�ைய ேபா���ற�. அ��, இர�க�, எ�ைம,
த�னல��லா���த�, தான�, �ல�, ந�ெலா��க� இைவ அைம��கான வ� எ��றா�
��தான�த�. ��தமத �ர�சார���� இவ� ஈ�ப�டா�. ைஜன�க�� மகா�ர� ப���� இவ�
�ள���றா�.
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அவ� ெசா��றா�: “மகா�ர� எ�ற ெபயரா� அவ� ஏ� அைழ�க�பட ேவ��� ெத��மா?
அ���த� எ��ற பய�கரமான ��கா��� மகா�ர� �யான��� இ��தா�. க�ைமயான இ�
��ன�ட� மைழ ெப�த�. ேப��கண�க��, ெகா��வா�� �சா�க�� அவைர அ�����ன.
மகா�ர� அைசய��ைல. ���� அவர� �ர�ம�ச�ய� மாய�ெப�களா� மா�ப��த
�ய���றன. ஒ����� அைசயாத மகா�ரைர ஒ� ேதவைத “��வேர, உ�ைம ேசா��ேதா�,
�ேர �ர�ம�சா�, உ�ைம மகா�ர� எ�ேப� எ��ற� அ�த ேதவைத.
இ�ப� இவ� ம�ற மத�கைள�� ���� அத� க����கைள உ�வா��� ெகா�� அத�
ெப�ைமகைளெய�லா� ஊ���� ெசா�னவ�. ஆனா�� அவ� அ��பைட�� ஓ� அ�ைவ�.
ஆ� ச�கர�� �� அைச�க��யாத ப�� ெகா�டவ�.
மகாக� பார�யாேரா� ��தான�த�
மகாக��� ெப�ைமைய ம�க� ெப��� உணரா���த கால��� அ�த மாெப�� க�ஞைன�
ச�யாக அைடயாள� க�� ெகா�டவ� ��தான�த�. பார� ���� அவ� “பார� �ள�க�”,
“க����� பார�யா�” என இ� ��கைள எ������றா�. பார���� தன��� இ��த பழ�க�
���� அவேர எ��யைத� பா��கலா�.
“பார�யாைர ��வய�� நா� ம�ைர�� பா��ேத�. அ�ேபா� அவ� வா�டசா�டமாக கைள
ெபா���யவராக இ��தா�. ���ேச��� அவைர� பா��தேபா� அவ� ெம��� ேபா���தா�.
ெந���� நாம��, ��ய பா�ைவ��, பாவறா வா��, ைத�ய �ைச தா��� பார�ைய
�ள��ன. இ�ேபா� எ�வள� ேவ��ைம. ஆ� இைள����தா�. ஆனா� ��க�� அேத
கன�. ெவ��ைல� கா�ேய� உத��� அேத ��� நைகைய� க�ேட�. �ைச ஜய���
பய��ைல எ�� ேப�ய�. தா���ைல.”
கைடய����� ெச�� பார�ைய� க�ட கா��ைய இ�ப� �ள���றா�. “�த��
அ��ரகார����� ெச�� பார�யா� �� எ� எ�� �ன�ேன�. அடடா! ��
ைவ�கமா������. அவைன ஏ� பா�����, அவ� �� அனா�சார� எ�றா� ஒ�வ�. ‘அ�
����� ���� க�சா ேபா�� எ�காவ� ����’ எ�றா� இ�ெனா�வ�. ‘நா�க� யா�� அவ�
������ ேபாவ��ைல, அவ� க�ைதைய� ெகா��� க�’ எ�றா� இ�ெனா�வ�.
நா� அவ�க� வாைய அட��ேன�. ‘ஐயா! த��நா� ��வ�� ெகா�டா�� க����ைல
காக��, �ைக�� ெவ��தா� பரவா��ைல, அவ� ெப�ைமைய நா� அ�ேவ� எ�ேற�.
ஒ�வ� ம��� கைடய� ச��ர� ��ைண����� வ�� “அேதா அ�த ஆ�ற�கைர ேதா���
தா��கா� ேபா��றா�” எ�றா�.
ஓ�ேன�. “��� ��தைல ஆ��வா� இ�த� ���� ���ைய� ேபாேல” எ�ற பா�� எ�ைன
வரேவ�ற�. பார�யா� அ�த� பா�ைட� பா��ெகா�� ெவ� ���காக ரா�வ நைடேபா���
ெகா����தா�. இைட�ைடேய �ைசைய நகா� ெச�� ெகா�ேட, அ�தமன� ��யைன�
பா��தா�. ப��ேசாைல�� த�க �லா� ��ய� ேபால ம�ச� ெவ�� பட��த�.” இ�ப��
ெசா���ெகா�ேட ேபா�றா� ��தான�த�.
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ம��ைற ���ெச����� பார�யாைர� ச�������றா�. அ�� பார�யா� “��கா, ��கா”
எ�� பாடைல� பா�யைத� ேக�����றா�. கைட� �ைறயாக பார�ைய� ெச�ைன�
கட�கைர�� பா������றா�. அ�ேபா�தா� பார�யா� “பாரத ச�தாய� வா�கேவ” எ��
பாடைல� பா�யைத�� அ�ேபா� வ.ெவ.�.ஐய�� �ட இ��தைத�� �வ���றா�. அ�த�
��ட� மைழ காரணமாக ���ர� ������டதா�.
வ.உ.�த�பர� ��ைள�ட�
������ ெச�� இவ� வ.உ.�.ைய� ச���தா�. அ�ேபா� கா��ர�� இ� ���க�. ஒ����
வரதராஜு� நா�� தைலவ�. இவ� அ�� ெச�ற�� ம�ெறா� ேகா�� இவைர ��ட�க��
ேபச அைழ�த�. வ.உ.��ட� ெந���� பழ�ய கால�� இ�தா�. அவைர� ப�� ��தான�த�
��வ�: “உர� ெப�ற �ர உ�ள�, க��ரமான க�ேம�, �ரச� ேபா�ற த���ேப��,
ேப���ேக�றப� ����� �ைச, வ��� உைட, அ�பான மன�, �லைம �ர��ய ெசா� – எ�லா�
எ� ம�யாைதைய அ�க��க� ெச�தன. ‘�ர��த�பர� ��ைள’ எ�ற பா�ைட� பா�ேன�.”
எ��றா�.
பா�ைட� ேக�ட வ.உ.�. “பா�� க��ரமாக இ��த�. பார� ேக�டா� ம��வா�.
�வயரா�யா�� த�க� தைலய�க� ப��ேத�, நைட�� பைழய ������� ��ய
ம�மல����� உ�ளன. ஆனா� எ�லா� கா�� மயமாக இ���ற�. �லக�� உம�
ந�ப�தாேன?” எ�றா� ��ைளவா�.
அத�� ��தான�த�, “�லக�ட�� என�� உ�ள��தா�. அ�த மரா��ய �ர� த�க� த��
�ைச�� ����றேத. ெவ�ைளயைர �ர��ய��க அவ� �ர� ேப�னா�. தா�க� ெவ�ைளய�
ெவ���ப� க�ப� ����க�. த�க� �யாக�ைத �த��ர பாரத� ெபா� எ����களா�
ெபா����” எ�ேற�.
��ைள ெசா�னா�, “நா� �ைறைய ��� ெவ�வ�தேபா� என�� மாைல ��� வரேவ�க ஒ�
த�ழ��ட இ�ைல. எ�ைண�கைட ைவ��� �ைழ�ேத�. வ�ைம�� வா�ேன�. வால� �ைர
என� ச�ன�ைத ����த�தா�. அ�த ந���ேக எ� ��ைள�� வாேலச� எ�� ெபய��ேட�.
அத�ெகா� �ற�:
“ெகா�ற�ன இ�னா ெச��� அவ� ெச�த
ஒ�� ந���ள� ெக��”.
இ�� என�� மாத� ���� �பா� த�தா� இ�ப�ேய அர�ய� ேமைட�� ����ேற�. நா�
ஒ�வ� �ள��னா� ேபா��, நா�ைட உ�ைம�� அைழ��� ெச�ேவ�” எ�றா�.
“த�க� உண���தா�, பார� வா�யாக� பா�ய�. த�க� ேப��, பார� பா��, ஐய� எ���,
�வா�� ஆேவச� – இ�த நா��� த��லைக� த�� எ���ன. இ�� வ���வாத�தா�
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நா�ைட� �ள��ற�” எ�ேற�.அத�� வ.உ.�. ெசா�னா�, “எ� ��நாத� கால���
வ���வாதேம �ைடயா�. இ�� நா� வ���� க�தலா����ற�. இ��, ����, பா��பா�,
அ�லா�, ைவ�க ஒ��ைழயாைம, �வயரா�ய� க�� எ�ற ��ெவ�லா� த�கால அர�ய�
ஊழைலேய கா����றன. என�� ம��� வா��ப��தா�, த�ழைர ஒ�� ேச��ேப�.
நாய�க��, நா����, ஐய�கா��, ஐய�� எ��ட� ைகேகா��� நட�க� ெச�ேவ�”
எ�றா�.அ�� நட�த ��ட���� �த�பர� ��ைள தைலைம வ��தா�. வரதராஜு� நா��,
எ�.எ�.���ரம�ய ஐய�, ���சா� �த�யா�, அ�ணாமைல� ��ைள, ��ைபய� ஆ�ேயா�
ேப�ன�. கைட��� �வா� ��தான�த பார�யா� ேப��றா�, ேபச�தா� ேவ���, ேப��
பார�யா� எ�� அைழ�தா� த�����க� வ.உ.�. கால�� கடைம�� எ�� நா� ேப�ேன�,
இ�ைல க���ேத� எ��றா� ��தான�த�.
��தான�தைர� ப��ய ெபா�வான �ல ெச��க�
1979ஆ� வ�ஷ�. ெச�ைன ப���ப�� �ரா� நக�� ேயா� ��தான�த பார�யா� தன�
“ேயாக சமாஜ�” அைம�� அ�� த�� இ��தா�. அ�ேக அவ�ைடய �ட�க� �ல�
த�����தன�. அ�த கால��� அவ� பல ஊ�க���� ��ட�க���� ம�ற �க���க����
ேபா�வ�தா�. ெப��பாலான ேநர�க�� அ�த க�டட��� மா��� எ���ெகா�ேடா அ�ல�
�யான��ேலா இ��ப� வழ�க�. இவ��� உத�யாக� �ல �ட�க�� உட� இ��தா�க�.
அ��க� பல ெப�யவ�க� இவைர� பா��க வ�வா�க�. அவ�க�ட� இவ� இல��ய�, க�ைத,
ேயாக�, அர�ய� எ�� ஒ���டாம� ேப�னா�.
அவ� ஃ�ெர�� ெமா������ த�ழா�க� ெச�த கைதயான “ஏைழ ப�� பா�” எ�ற ெபய��
ஒ� �ைர�பட� எ��தா�க� அ�லவா, அ�� ந��த �.நாைகயா ப�� இவ��� ந�ல
அ���ராய�. அவ� ந�றாக� பா�வா�, ந�ல ச��த ஞான��ளவ� எ�பா�. இவ�
ஃ�ெர������ ெமா�ெபய��த ம�ெறா� கைதைய எ�.ஆ�.ராதா படெம��க ����னா�
எ���, ஆனா� அ� நட�க��ைல எ��� ���றா�.
இவ� த�ைன ம��� ப�� ����க��ைல, அவ� கால�� ம�ற எ��தாள�க�, பைட�பா�க�
ப��ெய�லா� இவ��� ந�ல எ�ண� உ��. ��ைம���த�, �.ப.ராஜேகாபால� இவ�கள�
��கைதகைள இவ� ெப��� பாரா������றா�. பார�தாசன�� க�ைத ேவக�ைத�� இவ�
�க��� ேப��றா�. க�பதாச� ���� இவ� ெசா�ன�, “அ�த ஆ� அ��தமான க�ஞ�,
ஆனா� ஒ�ணா� ந�ப� ��கார�” எ�றா�. க�ணதாச� ����, “அவ� ந�ல க�ஞ�, எ� ��
�ர�ப ம�யாைத உ�ளவ�” எ��றா�.
க�ஞ� �ரதா ப�� இவ� ��வ�: “�ரதாைவ என�� அவர� இளைம� கால� ெதா�ேட ெத���.
அவ� எ� ��தக�கைள எ�லா� ப��� எ��� ஆ�வ� ெகா�� த� ெபயைர “��தான�த
தாச�” எ�� ைவ��� ெகா�டா�. ��னா�� பார�தாச�ட� ஐ��யமா� ���ர��னதாச� என170

ஆனா�” எ��றா�.
கா�� மகா�வா�க�
கா�� மகா� ப�� இவ� எ��யைத� பா��ேபா�. ‘இவ� �ற�லக���ேக �ய ஒ�யாக�
�ல���றா�. அவைர நா� ஐ�� �ைற த�����ேள�. 1922இ� அவ� �வக�ைக��
வ�தேபா� ராஜா ச��ர��� த�����தா�. நா�� எ� தமயனா�� ெச�� த���ேதா�.
எ�ேபா�� அவ� மகா ேதஜ��யாக� �ல��னா�. அவ� ேப�� �க இ�ய�. அவ� ���� நா�
பா�ேன�.
“ேத��� இ�ய ெசா�லா�, ���ட� ேம�ெகா�டா�
ஊ������ரதான ஒ��ைன� கல�� ��றா�
ஏ��� கவைல ெந�ேச; இ��ன� க��ெச� தா��
ஞானவா� – காமேகா� நாதைன ந��ேவாேம”
அவ�ைடய ���கர�தா� ேத�கா�� க�க�� ����� அ��தா�. ம��ைற நா�
���ெப���ைற� ேகா�� ���தமர�த�ேய ��ைட�� மா��க�பா�� எ���
ெகா����ேத�. அ�ேபா� அ�யா� �ழ ஆசா�யா� வ�தா�. ஒ� பா��� ப��ேத�. எ�ைன
ஆ��வ��தா�. ஒ� வார� அவ�டேன இ��ேத�. �ற� கா��, ெச�ைன, ���ப�
���ட�க���� தைலைம வ��� அவைர� ப��� ேப�ேன�.

ரமண மக���� அர��த மகா��
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அர�ய�, ஆ��ய� ப�, ஊ� ��ற�, வாத� ��த�, �ராம ��மாண� ��ட�க� இ�ப� பல
அவதார�கைள எ��த இவ� அ��க� �யான��� அம�����வா� எ�பைத� பா��ேதா�
அ�லவா? ஒ� �ைல�� இவர� �யான��� ரமணமக�� ேதா�ற� ெதாட��னா�. அ� �த�
ரமண� �����, அவ� வா��த ��வ�ணாமைல, அவ� தவ���த ��பா� �ைக இைவ
மன�� ஓட�ெதாட��ன. ��வாரா இவ�? எ�ெக�ேகா ��� ம�ப� ��வ�ணாமைல வ��
ேச��தா�.

��வ�ணாமைல�� வ�� இற��ய�� அ�ணாமைல� ��ைள, ஜான�ராம அ�ய� ஆ�ய
இ�வ� இவைர வரேவ�றன�. இவ� அ�ணாமைல ���� ஏ� அ�� அ���� �ரா����
��பா� �ைக� ��ைண�� அம��� �யான��� ���னா�. ��ன� அ�����
ரமணா�ரம� ெச�றா�. அ�� அ�ேபா� இ��த �ரபல கா��ர� தைலவ�� ஆ��க��ைற��
ெப�யவ�மான கா�யக�ட� கணப� சா���க� இ��தா�. மக���ட�� கா�யக�ட�
சா���க�ட�� ��தான�த� ந�� அளவளா�னா�. இ�த ச����னா� தா�
‘ரமண��ரகாச���’ ெப�ைமைய அ��ேத� எ��றா� ��தான�த�. இவ� ��வ�ணாமைல��
பகவா� ரமண�� அ�ம�ேயா� மைல�� ரமண� தவ���த ��பா� �ைக�� அவைர�
ேபாலேவ ெமளன� தவ��� அம��� இ������றா�.
ரமணா�ரம��� ��தான�த� வ��� வ�� ேபா� அ����த கா�யக�ட� கணப� சா�����
அர��தைர த���க வ�மா� அைழ�� வ��ற�. தா�� அர��தைர த���க�� த� வ���
கண�����த பண�ைத அர��த�ட� ெகா����ட ேவ��ெம��ற எ�ண�� உதயமா�ய�.
ரமண�� ச����� இ����ேபா�தா� ‘ரமணைர� பா��தாேல ேபா��, அவ� அைட�த உய�
�ைலைய� �ற�� அைடய� ���� ச�� �ைட���’ எ�� உண��தா� ��தான�த�.
��வ�ணாமைல வாச��� ேபா�தா� ேசஷா�� �வா�கைள�� த���தா�. அவ� ெசா�ன மகா
உபேதச� “��தான�தமாக இ�” எ�ப�. அ�த ஆ�ைய மன�� வா���ெகா��
��வ�ணாமைலைய ���� �ற�ப�டா�.
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அ����� ���ேச� வ�தா�. அ�� அர��தைர�� அ�ைனைய�� த���தா�. 5-12-1950இ�
அர��த� ��� அைட�தா�. அத� �� ஆேரா�� எ�� ஊ� உ�வான�. அ�� 200 ேப�
அய�நா�டா� �� ���கைள அைம���ெகா�� வா��தன�. அ�ேபா� அ�ைன��
காலமானா�. அத��� அ�� ெதாட��� வா��� வ�த ��தான�த� �த� ஏ� ஆ��க��
அர��த�� ��க� அைன�ைத�� ப��றா�. பல ��கைள ெமா� ெபய��தா�. அவ�
க�ைதகைள வ�வ�யாக ஆ��� ப��தா�. அைத�ப��ெய�லா� �மா� 40 ��க� எ��
ெவ���டா�. அ�� ெமளன��, �� எ��த�, ப��த� எ�� ெபா�� ேபா���.
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Seshadri swamigal
அர��த ஆ�ரம��� ெதாட��� 25 ஆ��கைள� க��த�� அவ� ��ைவைய ���
ெவ�ேய�னா�. ��ைவ�� இ��த 25 ஆ��க�� அவ� ெமளன �ரத� �����தா�. �த�
ப�� ஆ��க�� அர��த�� ��க� அைன�ைத�� ப���� ேத��தா�. ��ன� ப�பல
��கைள எ��� ���தா�. அ�தைன�� தன� ெமளன �ரத�ேதாேடேய நட�த�. அ�� இவ�
ேயாக� ப��றேதா�, அர��த�� அ�����, அ�ைன�� க�ைண��� பா��ரமானா�. �ன�
இவ� அவ�கைள த���த�� தா� தன� ேவைலகைள� ெதாட��வா�. அர��த அ�ைன
இவ���� �ன�� ஒ� மலைர� ெகா��� ஆ� வழ�� வ�தா�. வா��ைக� பலைன�
ெப�றதாக��, அவ�கள� அ�ளா� தன�� ��ைமயாக� �ைட�ததாக�� இவ� க��னா�. நா�
ஏ� அர��தா�ரம�ைத ��� ெவ�ேய�ேன� எ�பத�� “கட�� ஆைண’ எ��றா�. அர��த
ஆ�ரம�ைத�ட அர��தைர ேமலாக �ைன��ேற� எ��றா�. அ����� �த�பர�
அ�ணாமைல நக���� ெச��றா�. அ�� ராஜா ச� அ�ணாமைல ெச��யா� �ற�த நா�
ெகா�டா�ட��� ேப�னா�. �ற� த�ம�ர� ஆ�ன� ெச�� அவ�கேளா� ைசவ ��தா�த�ைத�
பர��வ� ���� ேப�னா�. அ����� ைவ���வர�ேகா�� ெச�� த���தா�. �வா�
�வான�த சர�வ�, ஆ�ய சமா� தைலவ� �வா� �ர�தான�தா, �ர� சா�பாபா, ��டப���
பாபா, ேமக� பாபா, இவ�க� த�ர �ரபல ��ஞா� ச� �.�.ராம�, ேக.எ�.���, ஜவஹ�லா�
ேந�, ராஜா�, ���ேகா��� தேபாவன� �வா� ஞானான�தா ஆ�ேயா�கேளா�� இவ���
பழ�க� இ��த�. இத� �� உலக நா�க� பலவ����� யா��ைர ெச�றா�. அத� �வர�க�
இேதா:
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Swamy Sivananda
ெவ�நா��� பயண�க�
இ�ைறய ���ைல�� ெவ�நா� ெச�வ� எ�ப� ந� ஊ����� ெச�ைன��� ேபா�
����வ� ேபால�தா�. ஆனா� அ�க வச�க� இ�லாத �ைல�� ேயா� ��தான�த பார� பல
ஊ�க���� ெச�� வ�தெத�ப� �ற�பான ெச��. இவ� ெச�ற நா�க�ெல�லா� இவர�
ேதா�ற��, ேப��� இவ� �� ம�க� ம���� ப���� ெகா�ள ைவ�த�. இ�� சமய�ைத� ப��
ேப�� இவ� ம�ற சமய�கைள�� ேபா��� ேப�யைத ம�க� வரேவ�றன�.இவ� ெவ�நா���
பயண�க� இவ� ம��� க��� வ���� வ�த �க���யா� �டாம� அவ�ைற “நா� க�ட
ர�யா”, “நா� க�ட ஜ�பா�” எ�ெற�லா� ��கைள எ�� ம�க�� ப��க வச� ெச��
ெகா��தா�. இவ� ெச�� வ�த நா�க� ர�யா, இல�ைக, மலாயா (மேல�யா), தா�லா��,
ஜ�பா�, �ரா��, ல�ட� (இ��லா��), ெஜ�ம�, அெம��கா, ெத�னா����கா, இ�தா�
ஆ�யைவகளா��.ர�ய அ�பவ�
மா�ேகா����� �மா� 100 ைம� �ர�����த டா��டா� ப�ைண��, அவர� மா�ைக��
இவ� ெச�� பா��த இட�க�� �தலாவதா��. அ�� டா��டா�� ���� ஒ� �ைனவக�
இ���ற�. அ�� டா��டா� ச�ப�த�ப�ட அைன�� �ஷய�கைள�� க�� க��தா�.
��ன� அ�� அம��� �யான� ெச�தா�. அ�� ேபா� டா��டா�� �ைன�ட��� அம���
ெகா�� நம� ஊ�� வட����ள வ�ளலா�� �ைன�ட�ைத�� அ�ப� மா�ற
ேவ��ெம�� எ�ண���றா�.
அ����� ெல���ரா� ெச��றா�. அ�� இவ� ஒ� ப����ட����� ெச��றா�. அ�� ஒ�175

மாணவ�ட� ேபா� இவ� “� கட�ைள ந���றாயா?” எ�றா�. அ�த மாணவ� ெசா�னானா�,
“ஆ� நா� ந���ேற�, ஆனா� இ�த �ஷய� எ� ஆ��ய���� ெத�ய��டா�” எ�றானா�.
இைத அவேர எ���றா�.
இவர� ர�ய� பயண��� ேபா� இவ� எ��ய இ� ஆ��ல� க�ைதக� ப��க �வார�யமாக
இ����.
“Gandhiji’s spirit is speaking here
With Tolstoy soul to soul
What they are speaking I can hear
With my heart so closely near
When shall we see a world of peace
Where wicked, wasteful wars shall cease
Where Nations are one human fold
And all countries form a unique world
Where lovers unite like gem and gold
Where truth is bright and love is bold
Where bread comes out of workers sweat
Where joy smiles out of every heart
Where the toiler to his field goes
Kissing the lips of blooming rose
Where existence is Master’s treat
And peace keeps on in cold and heat
Where all have work, dress and food
Where government goes on as it should be
To the rhythm of the people’s voice
Such is the New World of our Choice.”
ம�ெறா� அ�ைமயான க�ைத.
“Work and food and cloth for all
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Equal status for all
Health and Home and School for all
A happy world for all
No idle rich, no more beggars
All are equal workers”.
வா�சா நக���� ேபானேபா� அவ� மன�� ேதா��ய ஓ� அ�ைமயான ஆ��ல� க�ைத:“Warsaw saw War
We saw ruins
Let the war be ruined
What a pitiful havoc
Ukraine comes
Wheat Wheat everywhere
Eat Eat Ukraine bread
It looks like Marvari turban”
இல�ைக அ�பவ�
இவ� இல�ைக ெச�ற சமய� அ�� அைம� �ல����த�. ம�னா� ெச�றைட�த இவ�
அ����� க��காம� வைர ெச�ற ேபா� இவ��� அ� �ம�ைசயான வரேவ��
ெகா��க�ப�ட�. ஒ�ேவா� ஊ��� ஆட��, பாட��, நா��ய�, ஊ�வல� எ�� தட�டலாக
வரேவ�� இ��த�. ைசவ� தைழ�ேதா��ய ப�� அ�. அ�� அைன�� மத��ன�� அ��,
ப��, ேந�ைம இவ�ேறா� ஒ��ைமயாக வா�வைத இவ� க�டதாக எ���றா�. ஆ��க
நாவல�� ைசவ�, �வா� ��லான�த�� ச�க� த��, ெபாலந�வா�� ��த� கா����,
��ேகாணமைல�� கட�கைர��, ���யா மைல�� ேம� ���ர� கா��க��, ��க� �ைக��,
அ�ராத�ர��� அேசாக�� மக� ச�க���ைரயா� நட�ப�ட அரச மர�, ��த நாக�க�
��ன�க� இைவகைள� க�� இவ� மன� ெந���� ேபா����றா�.க���� ��த�ைடய ப�
இ��பைத த�சன� ெச�����றா�. அ�� இவ� “சமேயாக த�ம�” எ�� தைல��� ஒ�
ெசா�ெபா�� �க�������றா�. இவ� நாவல����, வ�ைள, ����ேம�, க�ேயாயா ஆ�ய
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ஊ�க���� ெச�றேபா� க�ைமயான மைழ ெபயதேபா�� ம�க� ��ட� ��டமாக வ�� இவ�
ேப�ைச� ேக�டன�. வ��யா�� ��தான�த� இைளஞ� ம�ற� எ�� ஓ� அைம���
ெசய�ப�� வ�த�. அ�� ஏராளமான த�� அ�ப�க� இவ��� மற�க��யாத வரேவ��
ெகா��தன�.மலாயா பயண�
மலாயா ெச�வத�காக இவ� �த�� ��க��� ெச�� அ�� நகரசைப ம�டப��� மாெப��
��ட��� உைரயா��னா�. தைல�� “ச�வமத சமரச�” எ�ப�. அ����தவ�க��� ஆ��ல�
ெத�����த�, எனேவ இவ� ஆ��ல��� ேப�னா�. அ���ள ப���ைகக� இவர� ேப�ைச
�வரமாக ெவ������தன. த�� �ர�, மலாயா ெம��, த��ேநச�, ைட�� ஆ�ய
ப���ைகக� �ன�� இவர� ேப�ைச ெவ���டன. ேகாலால��� �தலான இட�க���
இவர� ேப�ைச� ேக�க ம�க� �ரளாக வ����தன�.
தா�லா�� பயண�
இவ� தா�லா��� தைலநக� பா�கா���� ெச�ற�� அ�� பர����த இ��ய ப�பா� கைல
இைவகைள� க�� ர������றா�. ��த� ேகா��, ராமாயண ��ப�க� இைவ இவ���
உ�ள��ள���ைய உ�� ப��யதாக இவ� ������றா�. சயா� ச�க��� இவ� க�ப
ராமாயண ெசா�ெபா�� �க�������றா�. இவ� ப�ெமா�� �லவ� அ�லவா? அ��
இ���� ேவத� ���த ெசா�ெபா�ெவா�ைற�� �க�������றா�. த�ேபாைதய
�ய�நா���ள ைசேகா���� ெச�றா�. இ�ப� ெத��ழ�� ஆ�யா ��வ�� இவ� பயண�
ெச�தா�.
ஜ�பா� பயண�
ஜ�பா�� பயண� இவ��� ���த உ�சாக�ைத� ெகா��ததா�. அவ� ெசா��றா�,
“ஆ�யா�� ஆ�ற� ெப�ற �ர� ��நா� ஜ�பா�” எ��. அ�� ேபான�� அ� இவர�
தா��� ேபால உண��தாரா�. ேயாகஹாமா �ைற�க� பா������ அ�� நட�த உலக ெபள�த
மகாநா��� ெஜ� ��த� எ�� தைல��� ஒ� ம�ேநர� ேப�னாரா�. ேடா��ேயா
ப�கைல�கழக�ைத�� இவ� க�� க������றா�.
ஃ�ரா�� பயண�
ஃ�ரா��� வ�ண�� தைலநக� பா���� இவ� ெச�றா�. அ�� ேஜா� ஆஃ� ஆ�� ைக��
ைவ����த வாைள� க�� அைத� க�க�� ஒ��� ெகா�டாரா�. ஈஃ�� டவ� இவைர�
கவ��த இட�. இவ��� ஃ�ெர�� ெமா� ந�றாக� ெத���. க�ைதபா�� ஆ�ற�� உ��.
ஆகேவ அ�� இவ� பல ஃ�ெர�� �லவ�கைள� க�� உைரயா�����றா�.
ல�ட� பயண�
ல�ட� ெச�� அ����� ேஷ���ய� �ராமமான �டா�ஃேபா�� ெச�� அ�� ேஷ���ய�
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�ழா�� கல�� ெகா�டா�. ஆ��ேபா��, ேக����� ப�கைல� கழக�க���� ெச��
வ�தா�.
ெஜ�ம� பயண�
ெப���� உலக சமாதான மகாநா� நைடெப�ற�. அ�� ப��ெகா�� இவ� ேப�னா�. இவ�
ேப���� ெஜ�மா�ய�க� அ��க� எ��� வா��� ெத����� �தமாக ஆ��ப��தனரா�.
இ�த நா�க� த�ர இவ� அெம��கா, இ�தா�, ெத�னா����கா ஆ�ய நா�க���� ெச��
வ�தா�. உலக நா�க� ��வைத�� ��� பா��த �� �ரண ஞான��ட� இவ� தன� வாச�ைத�
ெச�ைன�� �ைல����னா�. அ�� ஒ� ேயாக சமாஜ� எ�� இட�ைத அைம��� ெகா��
அ�� ச��யாச வா��ைகைய� ெதாட��தா�. இவ� தன� ெத�னா����க� பயண��� ேபா�
ட�ப�, ேஜாஹ��ப��, ேக�ட��, ��ப��, ஆ�ய இட�க���� ெச�� அ���ள
த�ழ�க�ைடேய ேப�னா�. அவ� ெச�ற இட�க�ெல�லா� த�ழ�க� ��ட� ��டமாக வ��
இவ� ேப�ைச� ேக�டன�.
ராஜராஜ� ���
இவ� ெச�ைன�� தன� “ேயாக சமாஜ���’ இ��த கால���தா� த�ைச த���ப�கைல�
கழக� இவ��� �த��தலாக அ���க�ப�ட “ராஜராஜ� ��ைத”� ெகா��� ெகளர��த�.
இ�த ��ைத� ெப�ற �த� அ�ஞ� இவ�தா�. த��� ப�கைல� கழக� ேதா�� அ���த
�த� ��� இ�. இதைன� ெப�� பா��ய�ைத� ெப�றவ� ேயா� ��தான�த பார�யா�.
இவ� பாட�க���, எ����� ம���ரவாள நைடேய அ�க�����. த��த�� இய�க�தா�
�ல� இவர� இ�த ம���ரவாள நைடைய ஏ��� ெகா�ள��ைல, �ைற ெசா�னவ�க��
உ��. அவ� அ�க� உற��வ� �ைடயா�. அ� ப�� வ.ெவ.�.ஐய� ���றா�; “அவ� ேபனா
ந��ர���ட ஓ��ெகா������” எ�பா�. அ�க ேநர� �யான��� இ��பா�. உண�
வைகவைகயாக சா��டமா�டா�. அ��ேயா� கா�க�கைள�� ஒ�றாக� ேபா�� ேவகைவ��
சா������வா�. வயதான கால���� �ண��� �� இைற�� ���� த� உைடகைள� தாேன
�ைவ�� உண���� ேபா��� ெகா�வா�.
ெச�ைன அைடயா� ேயாக சமாஜ��� இ��� ெகா����த �வா���� ��ெர�� தா� �ற�த
�வக�ைக�� �ைன� வ�த�. அ�� ெதாட��ய அவர� வா�� உலக� ��வ�� ����
���த�� ெச�ைன அைடயா��� பல கால� ேயாக சாதைன�� ஈ�ப��� �ற� த� வா���
அ�� ேநர� ெந����ற� எ�பைத உண��ேதா எ�னேவா த� ெசா�த ஊ��� வர எ��னா�.
1973இ� �வக�ைக ராஜா உய��ைல� ப���� தைலைம ஆ��யராக இ��த
ஆ�.ெவ�கட���ண ஐய��� ஒ� க�த� எ��னா�. அ�� �வக�ைக நகைரெயா��ய �றநக�
ப���� ஓ� ப����ட� ெதாட�க ேவ���, அத�� ஆகேவ��ய கா�ய�கைள�
ெதாட���க� எ�� எ�த�ப����த�. ஆனா� ஒ� ப����ட� ெதாட�க ேவ��மானா�
அத�கான ��வா�க ேவைலக� எ�வள� �ரம� எ�ப� அ�� ஈ�ப�டவ�க����தா�
ெத���. எ�தைன நைட�ைறக�, எ�தைன� தைடக�, அைல�ச�, ெசல�, இைதெய�லா�
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எ�� தைலைம ஆ��ய� ச�� �ைக�தா�. இ��தா�� இ�ப�ெயா� ப�� ெதாட��வ�
எ�ப� வரேவ�க�த�க�தா� எ�� ��� ெச�� அத�காக ஒ� க��� ஏ�ப��� ேவைலக��
இற��னா�.
ப����ட� ெதாட��வ� எ�றா� அதைன ஏதாவ� ஒ� அைம��� சா���தா� ெதாட�க
ேவ��ெம�� �வா�� ����யதா� “ேயாக சமாஜ�” எ�� ெபய�� ஒ� அைம��
ஏ�ப��த�ப�ட�. உடேன �வக�ைகைய� ��� ப����ட���� ஏ�ற இட� �ைட��றதா
எ�� ேதட� ெதாட��னா�க�. அ�ப�ெயா� ெப�ய இட� ேசாழ�ர� எ�� �ராம���
இ��த�. அத� உ�ைமயாள�களான இ� ெச�வ�த�க� த�க� இட�ைத� தானமாக�
ெகா��பதாக வா���� அ��தா�க�. நகர�தா� ச�க�ைத� ேச��த இ� தனவ�த�க� மன�வ��
இ�த ந�ப��காக� த�க� 27.37 ஏ�க� �ல�ைத� தானமாக� ெகா��தன�. வா�க அவ�கள�
த�ம ��ைத. ஒ�வ�ைடய இட� 22 ஏ�க� ம�ெறா�வ�ைடய� 7.37 ஏ�க�. இர��� ஒேர
இட��� அைம����த�. 1977 ஜனவ��� Gift Deed ப�� ெச�ய�ப�ட�.
�வக�ைக க�ப� �ழா��� வ�த ேயா� ��தான�த பார�யா� ேயாக சமாஜ���� “��தான�தா
ேயாக சமாஜ�” என� ெபய��� ப�� ெச�ய� ெசா�னா�. 1978இ� ப����ட� ெதாட�க
அ�ம� ேக�� ம��ெச�தன�. ேக.எ�.ராமநாத� ெச��யா� எ�பவ� தன� மா�ைகெயா�ைற
த�கா�கமாக ப����ட� நட�த ெகா��தா�. பல அர� அ�கா�க�� இ�ப�ெயா�
ப����ட� ெதாட�க, அ��� �வா� ��தான�த� ெதாட��வதனா� அைன��
ஒ��ைழ�ைப�� த�தன�. ஆனா� ஒேர ஒ�வ� Joint Director of School Education அ�ம� தர
ம�����டா�. எனேவ க��� ெச�ைன����த ைடர�ட��� ேம� �ைற�� ெச�தன�.
அ�ேபா� ைடர�டராக இ��தவ� க��யாள� டா�ட� ேக.ெவ�கட���ரம�ய�. அவ�
அவசரமாக ��ைப ெச�ல���ததா� வ�த�ட� அ�ம� த����வதாக� ெசா�� ம�ைவ�
த� உத�யாள�ட� ெகா���� ெச�றா�. அ�த உத�யாள� ேவ��ெம�ேறா அ�ல�
தவறாகேவா அதைன அ�ம� ம��த அ�கா��� அ��� ைவ����டா�. ம�ப� ேத� �ற�ப�ட
இட��ேலேய ெச�� ��ற�.
அ�ேபா� எ�� க�� தைலவராக இ��த உ.���ரம�ய�� அவ� த�� உ. ��ல�ப�
எ�பவ�� �தலைம�ச� எ�.�.ஆ�ட� இ� ���� ேப�னா�. ப���� ராம�ச��ர�ட��
ேப�னா�. உடேன ப���� ைடர�ட��� ேபா� ெச�� அ�ம� த�வ� ���� ��� எ�ன
ஆ��� எ�� �தலைம�ச� ேக�பதாக� ேக�ட��, அவசர அவசரமாக ைகெய��தா�ய�.
இ�ப� மைலைய� ெக�� ஒ� எ�ைய� ���க ேவ�����த�, இ�ப�ெயா� ப����ட�
ெதாட��வத�காக.
�வக�ைக ராஜா உய��ைல� ப�� தைலைம ஆ��யராக இ��த ெவ�கட���ண� தா� இ�த
ப����� தைலைம ஆ��யராக �ய��க�ப�டா�. 1-9-1979 அ�� ப����ட� ஆறா�
வ��� �த� ஒ�பதா� வ��� வைர ெதாட�க�ப�ட�. அ��த ஆ��� ப�தாவ� ஆர���ப�
எ�� ��வான�. அ�வைர 59 ேப� ப���� ேச�����தன�.
ப����ட���� தானமாக வ�த இட��� ��ய க�டட� க�ட�ப�ட�. 1-6-1987இ� இ�த ��ய
க�டட���� ப����ட� மா�ற�ப�ட�. அ�த� க�டட� Dr.K.ெவ�கட���ரம�ய�
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அவ�களா� �ற�� ைவ�க�ப�ட�. உத� ெச�த அ�தைன க����ைற அ�கா�க��
ம�����ட� கல�� ெகா�டா�க�.
ெச�ைன அைடயா� ேயாக சமாஜ��� த�����த ேயா�யா� �வக�ைக ேசாழ�ர���� வ��
�ர�தரமாக� த��வெத�� ����� வ�தா�. 1982 �ச�ப�� இவ� �வக�ைக வ��
ேச��தேபா� ம���� வரேவ�� அ��க�ப�ட�. இ�� அவ��� பல ஊ�க������
�ட�க��, ஆ�வல�க�� வ�� ேச��தா�க�. இவ�ைடய ONE GOD, ONE WORLD AND ONE
COSMIC RACE எ�� ��தா�த� ��ரமாக �ர�சார� ெச�ய�ப�ட�.
1990இ� அவேர ேசாழ�ர� ப����ட��� த� வரலா�ைற� ேப�னா�. அ�:- “எ�ைன
ஆ�ெகா�� ஆளா��ய மகா�க� பல�. ேத� �னா�� அ�ளா� அ��க�யாேன�.
��ணான�த�, ஞான��த�, ரமண�, �ர� சா�நாத�, ேசஷா�� ��த�, ��தா�ட�, அ���லா
ெமள��, சா� ��த� ��, ெமஹ�பாபா, அர��த அ�ைன, அ�ெபச��, வ.ெவ.�.ஐய�,
க����� பார�யா� ேபா�ற எ�தைனேயா அ�ள��� ெச�வ�ட� பழ�ய அ�பவ�க�
இ�ேக ெசய�வ�வ� ெபற ேவ���.
பல ெமா�கைள� க�ேற�, பல சமய�கைள�� பழ�� ப��ேற�. பாரத நா�ைட� பல�ைற�
���ேன�. உலைக� பல�ைற வல� வ�ேத�. நா� நாடாக� ���, மைல� �ைகக���,
கா�க��� அர��த� ஆ�ரம���� ��பதா��க� ேமான�தவ���� என�
அ�பவ�கைளெய�லா� ஆ�ர� ��க�� எ��� �����ேள�. அைவ அைன��� ����
அ�ேச� வரேவ���. ��கால��� இைத ஒ� அ��� ப�யாக ேம�ெகா�க” எ��
உைரயா��னா�.
�வா�� அ�த ����த வய��� ம�ப� ��ேக�, ��லா, ஐதராபா�, பா�னா ஆ�ய
இட�க���� ெச�� வ�தா�. 1990 ��ரவ��� இவ� ஊ� ����னா�. அ� �த� அவர�
உட� �ைல ெகட�ெதாட��ய�. ேஜா� �ழா நட�த சமய� �ட அவரா� ேபச ��ய��ைல.
மா�� மாத� 4ஆ� ேத� �த� �வா�� உண� உ�ெகா�ள ம��� ��டா�.
வய� ����, த�ளாைம�� ேயா� ��தான�தைர �க�� வா�ட 7-3-1990இ� இ��லக
வா�ைவ ��� அமரரானா�. அ�� காைல 9 ம��� ப���� வ�த தைலைம ஆ��ய�
ேயா�யா� அ�வைர எ�����க��ைல எ�பைத உண��� அவ� அைற��� ெச�� பா��க
அ�� க�ேயா� ��தான�த பார�யா� �ளாத அமர��வ� ெப����டைத� க�டா�.
11-5-1897இ� �ற�த அவ� தன� 93ஆ� வய�� இ��லக வா�ைவ ��தா�. ேயா�யா��
�த�ட� அ�த� ப�� வளாக��ேலேய சமா� ைவ�க�ப�� அ�� ஓ� ேகா�� எ��ப� ப�ட�.
ஏ�கனேவ ஒ� நகர�தா� ந�ப�ட� ப�� வளாக��� ஒ� ஆலய� எ��� அ�ெலா�
�வ��க� �ர��ைட ெச�ய ேவ���, அத�காக ஒ� ��க� ெகா�� வர� ப�����தா�.
அ�த ��க� இவ� காலமான சமய� வ�� ேச��த�. அ� �வா���� சமா� ஆலய��ேலேய
�ர��ைட ெச�ய�ப�� இ�றள�� �க��ற�பாக பராம��க�ப�� பஜைன �த�ய
வ�பா�க� நட�� வ���றன. அவர� �த�ட� மைற�தா�� த��� அவ� பைட�த
பைட���க� அைன��� எ�ெற��� வா�������. நாம�க� இராம��க� ��ைள இவைர�
ப�� பா�ய பாட� ஒ�ைற �ைன���ேவா�.
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“ெத�ெமா��� வடெமா��� ெத�ய� க�றா�
�ைசெமா�யா� ஆ��ல��� �றைம ��கா�
ெம�ைம��� �ெர�� ெமா�ைய ����� ெகா�டா�
ப�ெமா�க� ப��ெதா��� ��தான�த பார� ெம��ஞான� ப���
��க� த� ெமா�ேய தைல�ற�த ெமா�யா ெம��
த���ேக ப����� தவ�யானா�!”
வா�க க�ேயா� ��தான�த பார�யா� �க�!

182

�யாகராஜ �வா�க� வரலா�

�யாகராஜ �வா�க� வரலா�.
எ��யவ�: த�ைச ெவ.ேகாபால�, இய��ன�, பார� இல��ய� ப�லக�, த�சா��
�யாகராஜ �வா�க�
க�நாடக ச��த உல�� தன�ெகன ஓ� இட�ைத ��ைமயாக� ெப����பவ� �யாகராஜ
�வா�க�. க�நாடக ச��த� க�ேச�க�� ெப��பா�� இவர� பாட�கேள இட�ெப���றன.
���சா� ��த�, �யாமா சா���க� ேபா�ற இதர வா�ேயய�கார�க�� பாட�க�� இட�
ெப�றா��, �ரதானமாக� பாட�ப�பைவ இவர� பாட�கேள. இ� ��டகாலமாக இ��� வ��
பழ�கெம�பைத மகாக� பார�யா�� “ச��த �ஷய�” எ�� க��ைரக������ ெத���
ெகா�ளலா�. �யாகராஜ �வா�க� ெத�����, ம�ற இ�வ�� ெப��பா�� சம���த����
பா�����றா�க�. �யாகராஜ�� ���தைனகைள ெத��� ெமா� ெத��தவ�க�தா�
எ�பத�லாம� அ�ெமா� ெத�யாதவ�க�� உண����மாக ேக�� ர���றா�க�.
உலக��வ����ள ச��த ர�க�க��� ச��த� எ�றா� அ� �யாகராஜ�ைடய ச��த�தா�.
அ�ப� இவ�ைடய பாட�க��, அ��� அ�த ெமா� நம�ெக�லா�
அ��யமா���தேபா���, மன�கவ�� காரண� எ�ன எ�பைத ஆராய ேவ���.
���பாக� ெசா�லேவ��மானா� அவர� பாட�க�� அட������� ப�� ரஸ��,
183

பாட�க�� ெபா���, அ�த�த ச�த��ப���� ஏ�ற வைக�� அைம�க�ப�����ற
இராக�க�ேம காரண� எ�றா� அ� �ைகய�ல. மா��கவாசக �வா�க� ப�� ரச� ெசா�ட�
ெசா�ட �வெப�மாைன அ�� �ர�� மன� உ�க� பா�யைத� ேபால, �யாகராஜ �வா�க��
அவர� இ�ட ெத�வமான இராமைன, �தா�ரா��ைய அவ�க� வரலா��� காண�ப�� பல
�க���கைள� ெசா��� ெசா�� ப�� ரஸ�ேதா� பா����ப�� அ�த� பாட�க�
உ�ேரா�ட�ேதா� ���வத��� காரண�களா��. அவ��� ��பாக�� ப�� ரஸ�ேதா� பல�
பா�����றா�க�. அைவகெள�லா� அ�த�த கால�க�� பாட� ரஸ���காக��,
ெபா�ளைம��காக��, இைறவன� ெப�ைமைய��, �கைழ�� பா����பதனா� அைவ
�ரபலமா����தன. நம� ��ேனா�க�, மகா�க� இைவப�� �க�� ��வாக��
�ள�கமாக�� �வா������றா�க�. இைவகைளெய�லா� எ��� பா����றேபா�, �
�யாகராஜ �வா�க�� சா���ய�க� எ�ெற��� இ�த ���ய ���� �ைல������
எ�ப� ��ண�.
� �யாகராஜ �வா�க�ைடய ஸா���ய�கைள ந�� ����ெகா�ள ேவ��மானா�, �த��
அவர� வா��ைகைய ��ைமயாக� ���� ெகா�ள ேவ���. அவ�ைடய ���தன�க� எ�த
ச�த��ப��� பாட�ப�டைவ, அவ�ைற� பா�ைக�� அவ� மன�பா�� எ�ஙன� இ��த�
எ�பன ப�� அ��� ெகா�ள ேவ���. அவ��� ஏ�ப�ட ேசாதைனக�, மன ேவதைனக�,
���ப�����த ���ைல இவ�ைற� ெத��� ெகா�ேடாமானா�, அவர� ���தன�க��
இைழேயா�� அ�த�த பாவ�க�, ரஸ�க� நம��� ெத�வா��. � இராம�ராைன� ப����
�தாேத� ப���� அவ� பா���ள பாட�க� அைன�ைத�� பா����ேபா�, அவ� ஏேதாெவா�
மான�கமான உலக��� அவ�கேளா� ெந���� பழ�, அவ�கேளா� உைரயா�ய� ேபால��,
அ�த உைரயாடைல� ெதாட��� ‘இராமா, � இ�ப�� ெச�யலாமா? � ஏ� க�ைண கா�ட
ம���றா�, அ�� � அ�ப�� ெசா�னாேய’ இ�ப�ெய�லா� அவ� ெசா�வ� அவ� வா��த
உலக� த�, அ�த உலக��� இராம �தா, ல�மண அ�ம� ேபா�ேறா� ம��ேம இ��தன�
எ�ப�� நம��� ெத�யவ��. � �யாகராஜ� எ�த உண��� இ��தா�, ேலாகாயதமான
�ஷய�க�� அவ��� அ�கைற இ��ததா எ�ப� ேபா�ற ேக��க��ட நம�� எழலா�.
இ�லா��டா� சரேபா� ம�ன� அவைர அைழ��� ெபா��� ெபா��� தர
����யேபா��, அத��� ச�ம��காம�, இைவக� �க� தர���யைவகளா, அ�ல� இராமா
உன� ேசவ� ைக�க�ய� �க� த�மா எ�ெற�லா� பா����பாரா? ேவத�க� எ�ப�
எ�த�படாம� வா�ெமா�யாக� தைல�ைற தைல�ைறயாக வ��ெகா���� �றேதா,
அ�ப�ேய, மகா�க�� பாட�க�� வ�ைச�ப���ேயா, �வர�ப���ேயா, எ��ைவ�ேதா
��கால தைல�ைற�ன��� ெகா��க�படாம�, ��மா�க�ட� க���ெகா�ட �ட�க��
�லேம இ��வைர வ�� ெகா�����ற�. இத� காரணமாக�தாேனா எ�னேவா, ஒ��ல� அவ�
பா�ய ெத��� ெமா�� ெசா�கைள� �ல இட�க�� தவறாக��ட உ�ச���றா�க�.
இத�� ��� � �யாகராஜ�ைடய வா��ைக வரலா�ைற� பல�� எ������றா�க�.
��ைவயா� ே���ர�ைத� ப��� �ற வ��ேபா�, � �யாகராஜ�ைடய வா��ைகைய��
சாதைனகைள��, அவ�ைடய ெப�ைமைய�� ெசா�லா��டா� ��ைமயைடயா�. �ைழக�
இ���மானா� ெபா��த�ள ேவ���.
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நாத��� ெப�ைம.
நாத� அ�ல� ஒ� எ�றா� எ�ன ெபா��? இத�� மகா�க� ந�ல �ள�க�கைள� ெகா����
ெச�����றா�க�. “நா” எ�� ெசா�னா� �ராண� அ�ல� உ��, “த” எ�றா� அ��ெய���
������றா�க�. இைவ�ர��� ேச��ேபா� ஏ�ப�� ஒ�ேய “நாத�” என�ப��. இ�த
நாதேம “ஓ�” எ�� ஓ�கார ம��ரமானெத�� ���றா�க�. �வெப�மா�� �க�க�����
ேதா��யைவேய ச�த�வர�க� என�ப��. எனேவ ���கமா� ேக��, அ��� பழ�� ஸ��த
ஞான� இ�லாம� ேமா�� �ைட��மா?
� �யாகராஜ �வா�க� “ேமா�� கலதா” எ�� ஸாரம� இராக� ���தைன�� இ�ப��
ெசா���றா�. “உ��ைடய �ற�த ப��ேயா� ��ய ஸ��த ஞான� இ�லாதவ�க���
ேமா�� �ைட��மா? அ�த� பாட�� �� அ��த�ைத�� இ�ேபா� பா��கலா�. “இ�த�
��ல�� �வ� ��த��க�� ம�றவ�க��� ேமா�ச க� �ைட��மா? எ�ெபா���
�ர��ய�சமான உ�வ�ைத உைடயவேன! ராமா! உ��ட� ப���� ஸ��த ஞான��
இ�லாதவ�க��� ேமா�ச� �ைட��மா? �ராணவா�, ெந��� ஆ�யவ��� ேச��ைக�னா�
�ரணவநாத� ச�த�வர�களாக� ெப�க, �ைண வா��பத� �ல� நாேதாபாசைன ெச���
�வெப�மா�� மன�ேபா�ைக அ�யாதவ��� ேமா�ச� உ�டா?” எ��றா�. ஆகேவ இைச
மா��கேம ேமா�ச���� வ� எ�ப� அவர� ���
வரலா�
இ�த வரலா� ��வ�� ெப��பா�� � �யாகராஜ�� �ட�க�� ஒ�வரான வாலாஜாேப�ைட
ேவ�கடரமண பாகவத� அவ�க�� ேபர��, ���ணசா� பாகவத�� மக�மான � இராமசா�
பாகவத� 1935இ� � �யாகராஜ� வா��ைக வரலா�� �லான “� �யாக �ர�ேமாப�ஷ�”
�த� ������ ெகா��க�ப��ற�. ��கால��� � �யாகராஜ� ப�� எ����ளவ�����
இத��� ச�� மா�பா�க� இ��கலா�. எ��� இ� �யாகராஜ �வா�க�� �ட��
பர�பைர�ன� எ��யதா� இ�ேவ ச�யான� எ�� ஏ���ெகா�ளலா�.
��வள�, �லவள� �தலான அைன��� ெச�வ�க�� �ர�ப�ெப��, ���� ேசாழம�ன�களா�
�� தவறாம� ஆ�� ����வ�� ேசாழநா��� ��வா�� எ�� தல�; � �யாகராஜ�
ெப�மா��, கமலா��ைக அ�பா�� ������� ��ய ே���ர�. ��தர���� �வா�க�
த���� “���ெதா�ட�ெதாைக” பா� �வன�யா�க�� ெப�ைமைய உலக�ய� ெச�த
���ய ��. இ�த ���ய ���� த�ேபாைதய ஆ��ர� ப������� ��ெபய��� வ�த
� ராம�ர�ம� எ�பவ� வா��� வ�தா�. �யாகராஜ�� ெகா��� பா�டனா� ப�சநத�
�ர�ம� எ�பவ�. இவ�ைடய ெபய����� இவ� ��ைவயா��� வா��தவ� எ�பைத
அ�ய���ற�. �யாகராஜ�� தா�வ� பா�டனா� �ைண காளஹ�த�யா எ�பவ� ��வா���
வா��தா�. ராம�ர�ம��� மைன��� �த�மா எ�ப� ��நாம�. � �யாகராஜ� தன� “�த�ம
மாய�ம �ரா�� நாத��” எ��பாட�� � இராம�ராைன ம��ம�ல, தன�
தா�த�ைதயைர�� வண��� ேபா���றா�. இவ�க� அறவ��� �ைஜ, �யான� எ�� வா���
வ�தா�க�. இவ�க��� ஸ�தான பா��ய� �ைட�க�ெப�� ��� ��ைளகைள�
ெப�ெற��தா�க�. அவ�க��� ஜ�ேபச� எ��ற ப�சநத�, ராமநாத�, �யாகராஜ� என� 185

ெபய��� வள���வ�தா�க�. ராமநாத� இள� வய�ேலேய காலமா���டா�. இவ�க��
��றாவ�, இைளய மகவாக� �ற�தவ�தா� நா� இ�ேபா� பா��க� ேபா�� �யாகராஜ�
என�ப�� � �யாகராஜ �வா�க�. இவ� க��கா� வ�ஷ� 4868, சா�வாகன 1689���
ச�யான ஸ�வ�� வ�ஷ�, ���ைர மாத� 25ஆ� ேத� ��க��ழைம, ைவசாக ��ல ஸ�த� �ச
ந���ர�, கடக ல��ன�, ��ய உதயா� 15-1/2 நா�ைக�� கடக ல�ன��� (அதாவ�
4–5–1767) �ற�தா�.
�ல ஆ��க� க��த��ன� � ராம�ர�ம� ��வா�ைர ��� ��� கா���கைர��
அைம���ள ��ைவயா� ே���ர���� வ�� ேச��தா�. த�ைதவ� ஊ� எ�பதா� அவ�
��ைவயா��� வா��� வரலானா�. த�சா�� அ�ேபாைதய மரா��ய ம�ன�க�� தைலநக�
எ�பதா� ப��த�க�� ப�ேவ� கைலஞ�க�� தைலநக��� அ��� வா�வைதேய
����ன�. �யாகராஜ��� அவர� த�ைதயா� சம���த�, த��, ெத��� ஆ�ய
ெமா�கைள� க���தா�. தாயா�ட� ெஜயேதவர� அ�டப�, ராமதாஸ� ���தைனக� ம��� பல
ப��� பாட�கைள� க��� ெகா�டா�. � �யாகராஜ�� எ�டாவ� வய�� அவ���
�ர�ேமாபேதச� ெச���க�ப�ட�. அ�ப� �ர�ேமாபேதச� ெச���க�ப�ட ேநர��� த�ைத
�� உபேதசமாக� த� மக��� “� ராம” நாம உபேதச�� ெச���தா�. அ�வைர ராம��ர�ம�
தா� �ைஜ ெச��வ�� � ராம, ல�மண, �தா, அ�ம� ���ரக�கைள அவ�ட� ெகா���
அவேர அத�� ��ய �ைஜகைள� ெச��வ�மா� ப��தா�. அ��த� � �யாகராஜ� �னச�
க�மா��டான�கைள கடைம தவறாம� ெச��வ�தேதா� � ராம�ைடய ���ரக�க����
��ய �ைஜகைள� ெச�� வ�தா�. இ�ப�� �ல கால� க��த ��ன� அ�ேபா� ��ைவயா�
ே���ர��� வ��� வ�த � ராம���ணான�தா �வா�க� எ�பவ� � �யாகராஜ��� “�
ராம ஷடா��” எ�� ம��ேராபேதச� ெச���தா�.
�� ��ைளயா���த கால�ெதா�ேட � �யாகராஜ��� இராம�ரா� �� அபாரமான ப��.
அ��� த� எ�டாவ� வய�� �ர�ேமாபேதச� ெச���க�ப�ட நா����� � ராம
���ரக���� �ைஜக� ெச���� வ�ததா��, ப��, அ��, பாச�, ஈ�பா� ஏ�ப��, தா��
இராம�� இைண��யாதவ�க� எ�ற உண����வமான எ�ண��� வா��� வ�தா�. �
இராம��� அ�ேஷக�, �ைஜக�, அ��சைனக� ெச��� கால��� உள���வமாக, உண���
��வமாக ெம�மற�� �ஜா க�மா�க�� த� மன�ைத ஈ�ப���� ெச�� வ�தா�. அ�ப� �ைஜ
ெச���ேபா�, ஸ��த ஞான�ைடேயா� ந�ல பாட�கைள� பா� வ�ப�வ� �ைற. அ�ப�ேய
� �யாகராஜ�� தா� �ைஜ ெச���ேபா�, � ராம�ரா��� ��ய ��ய ���தைனகைள
இய��� பா�வரலானா�. அ�ப� இவ� �த��த�� ெச�த ���தைனயாக “நேமா நேமா
ராகவாய” எ�� ���தைன ெசா�ல�ப��ற�. இராம�ரா�ட� அபாரமான ப�� ெகா�� அ�த�
ெபயைர� ெதா���றா� ேகா� �ைற ெஜ��� ���த�ட� � ராம�ரா� கா��
ெகா��ததாக� ���றா�க�. � ராம�ரா� �� அப��தமான ப�� ஏ�ப�� அவ�ைடய க�தா
ஊ���க� �ற�� ஏராளமான பாட�கைள� பாட� ெதாட��னா�.
இ�ப� � �யாகராஜ� �ன�ப� ���தைனகைள இய��� பா�வ�வைத கவ��� அதைன எ��,
��ைவயா�����த பல ெப�யவ�க�ட� � ராம�ர�ம� கா�� ம�ழ� ெதாட��னா�. அ�த
���தைனக�� ெபா��� �ட��� ப�� ரஸ�, பாட� ���, க�ைத� �ற�� இைவகைள� க��
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ம���� அவ�க� �யாகராஜைர� �க��� பாரா�ட� ெதாட��னா�க�. அ�த� கால���
த�சா�� ரா�ய�ைத மரா��ய ம�ன�க� ஆ�� வ�தா�க�. கைலகைள��, க��ைய��
ேபா�� வா��� வ�த அ�த ம�ன�க�ைடய சைப�� �மா� 360��� ேம�ப�ட ஸ��த
��வா�க� இ��தா�க�. அவ�க� அ��ைண ேப���� தைலவராக இ��தவ� � ெஸா��
ேவ�கடரமண�யா எ�பவ�. இவர� த�� க�� இவ��� ம�ன��� இைணயான ஆசன���
அ�� உ�கார ைவ�க�ப�வா�. தைலைம ��வானா�ய இவ�தா� ஒ�ேவா� வ�ஷ���
�த�நா� ம�ன� சைப�� பா� ெகளர���� ��வா� என� த�� ெப�றவ�. அ�தைகய
�ற��� ெப�ற தைலைம ��வா�ட� நம� �யாகராஜ� �ைற�ப� ஸ��த �ை� ெபறலானா�.
ெஸா�� ெவ�கடரமண�யா:
� �யாகராஜ�� ��வான ெஸா�� ெவ�கடரமண�யா ப�� ேபரா��ய� �.சா�ப����
அவ�க� ��� �வர�கைள� பா��ேபா�:- �யாகராஜ� ��வனாக இ����ேபா� காைல��
மல� ெகா�வத�� ந�தவன� ெச�வா�. அ� ��ைவயா�ைறய��த அ�தண����� எ��ட���
இ���ற�. ேபா�� வ��� ெஸா�� ெவ�கடரமண�யா�� ��. அ�� �ட�க��� அவ�
பா�� ெசா���ெகா���� ெகா����பா�. அ�த ��� வா��� ��� �யாகராஜ� ச��த�
ேக���ெகா����பா�. அ�ப�ெயா�நா� இவ� ��� ேக�பைத ராம��ர�ம�
கவ������, ��நாத�ட� ெச�� த� மக���� ச��த �ை� ெசா���ெகா��க
ேவ��னா�. அவ�� உவைக�ட� ஒ���ெகா�டாரா�. ெசா���ெகா��க
ேவ��யதைன�ைத�� �ட� மகா ேமைத எ�பைத உண��� ஒேர ஆ��� ெசா���ெகா���
��டா�.
� �யாகராஜ �வா�க�ைடய தா�வ�� தா�தா �ைண காளஹ�� அ�ய� எ�பவ�. அவ� பல
ஸ��த ��கைள� த�வச� ைவ����தா�. அைவகைளெய�லா� வா�� வ�� �யாகராஜ�
ப��கலானா�. அ�த ��க�� ஏ�ப�� ஐய�பா�கைள ����ெகா�ள இவ� அ�ேபா�
��ைவயா�����த � ராம���ணா�தா �வா�க�ட� ெச�� பாட� ேக�கலானா�. அ�ப�
பாட� ெசா���ெகா����ேபா� ராம���ணான�த� �யாகராஜ�ட�, நாரத மஹ��ைய
உபாசைன ெச��வ�� வ�ப�டா� ஸ��த� கைல வச�ப�வேதா�, மன�� ேதா���
ஐய�பா�க� அைன��� ����ேபா�� எ�� எ���ைர�தா�. அத�கான “நாரத உபாஸனா”
ம��ர�ைத�� அவ��� உபேத��தா�. � �யாகராஜ� த� ��நாத� ��ய ம��ர�ைத�
தைலேம�ெகா�� உபாசைன ெச�� வ�தா�.
இவர� ம��ேராபாசைனைய��, ப��ைய�� பாரா�� நாரத மஹ��ேய இவ��� ேதா��,
ஸ��த �வர ரக�ய�களட��ய “�வரா�ணவ�” எ�� அ�ய �ைல� ெகா��� மைற�தா�. �
நாரத பகவா� த�சன��, அவ� அ��த ��� �ற�பா��, �யாகராஜ� �ர�ப ஸ��த ���
ஆதார�கைள� ெகா�ட பாட�கைள இய��� பாட ஆர���தா�. இ�ப� இவர� ெபய��
�க�� நா� ��வ�� பரவ� பரவ ப�ேவ� இட�க������ �ட�க� இவைர நா�வ��
ேச��� ெகா�டா�க�.
� �யாகராஜ�ைடய வா��ைக இ�ப� ஸ��த�, �ைஜ, �யான�, �ட�க��� இைச ஞான�ைத
உபேத��ப� எ�� ேபா��ெகா����த ேநர��� இவ��� பா�வ� எ�� க��ைகைய�
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��மண� ெச�� ைவ�தா�க�. இவ�க�ைடய மணவா��ைக எ�ப� ெவ�� ஐ�ேத ஆ��க�
நட�தன. �ற� பா�வ� அ�மா� � ராம�� பாதார��த�க�� ஐ��யமா���டா�. பா�வ�
இற�த �லகால� க��� அ�னா�ைடய த�ைகயான கமலா�பா� (கனக�மா� எ�� ��
�.ராகவ� ������றா�) எ��� க��ைகைய இவ���� ��மண� ெச���தா�க�.
அத���ன� � �யாகராஜ �வா�க� �லகால� ம����ேயா� வா��� வ�தா�. �ன��
ஸ��த� பா�வ�, ஸா��ய�க� இய��வ�, ேவத�கைள� பாராயண� ெச�வ�,
�ராண�கைள� க�ப�, �� அவ�ைற� �ற��� ஓ�வ�, ேஜா�ஷ சா��ர�ைத� க�ப�, அ��
ஆரா��� ெச�வ�, க�த சா��ர�ைத� க�ப�, இ�ப�� ப�பல கைலக��� ��ப�னராக
�ள�� வ�தா�. இவ� பா�வேதா�, �ைண வா��ப���, ��ன� எ�� த�� வா��ய�ைத
வா��ப��� �கர�� �ள��னா�. இவ�ைடய இைச ஞான�ைத� ப�� ேக��� ப�டவ�க�
இவைர �ேலாக நாரத� எ�ேற ெப�ைம� ப���� ேப�ன�. நா��� ம�க� இைறய�ைள மற��,
பாவ�கைள� ெச�� பா�நரக� ���ேக ெச��� பா�ைம ��க ேமா�ச�ைத� ெகா��க���ய
ந�ல பல ப�� ���தைனகைள இவ� இய�� ம�க���� பய�பட ைவ��� ெகா����தா�.
ச��த� ம��ம�லாம�, க�த�, ேஜா�ஷ� ஆ�ய சா��ர�கைள�� இவ� தன� �ட�க����
பாட� ெசா�� வ�தா�. அ�த� கால��� ��மா�க� த�க� �ட�க���� பாட� ெசா���
ெகா��பத�ெக�� த��ைண எ��� வா��� வழ�க� �ைடயா�. �ட�கைள� த�கேளா�
ைவ���ெகா��, உணவ���� பாட�கைள�� ெசா��� ெகா��தா�க�.
�ேசஷமான உ�சவ �ன�க�� ���பாக � ராமநவ�, � ���ண ஜ�மா�ட�, ைவ��ட
ஏகாத� ேபா�ற நா�க�� இவ� ப�க வா��ய�கேளா� ஊ�� உ�ச����ெச�� அ�� ஈ���
ெபா�� ெகா�� ���ழா�கைள� ெகா�டா� வ�தா�. ��ம�சன ���� �யாகராஜ�� ��
அைம����த�. �னச� உ�ச���� ெச�� ��க�� வ�யாக நட�� வ�� ��ைட அைடவா�.
அ�� அவ�ைடய �ைஜ அைற�� � �தாராம�, ல�மண�, அ�ம� ஆ�ேயா� உ�ள
��ரக��� �� உ�கா��� �யா��பா�. ைக�� த��ரா, ெம�மற�த �ைல�� அவ� பா��
பாட�க�, கா���� �ரவாக� ேபால ெப��ெக��� ஓ�வ���ற�. இைச இ�ப� ஊைர
நைன��ற�.
இவ� �ட�க�ட� பண� வா��வ� �ைடயா� எ�பைத�� ��ேப �����ேடா�. இவர�
ஸா��ய�க�� ���கார ரஸ�ெகா�ட பாட�க� �ைடயா�. இவ� ெநளகா ச���ர� எ��
இைச நாடக வ�வ�ைத� பைட�����றா�. இ�� ���கார ரஸ வ�ணைனக��� இட�����
அவ� அ�ப�� பாட��ைல. இவர� ேநா�கேம ம�க��� ப�� ரஸ�ைத அ�� வழ�க
ேவ��ெம�ப�தா� எ�ப� ெத��ற�.
இவ� �� வய��தேல �ராம நாம ஜப�ைத� ெச��ெகா�� வ�தா�. �ன� �ன� இவ�
ஜ���� ராமநாம ஜப� பல ேகா�கைள� கட�ததாக இ��த�. இவ� எ�த� கா�ய�ைத�
ெச��ெகா����தா��, இவர� நா �ராமநாம�ைத உ�ச���� ெகா�ேட�����. இவ�
தா�ெமா� ெத��� எ�றா��, ெத��� நா������ த��நா��� இ�தய �தான����
�����தவ� எ�றேபா���, இவ� ெப��பா�� த�ைழ� தா�ெமா�யாக� ெகா�ட �ட�கைள�
த��ட� ஏ���ெகா�� இைச ஞான�ைத அவ�க��� உபேத��� வ�தா�. இவ� � ராமைன
வ�ப�டா��, இதர ெத�வ�க���� ப��� ப���� �ைற�தவ��ைல. தா� ெமா� ெத���188

எ�றா��, �ற ெமா�க�� �� �ேவஷ� இ�ைல. த� பாட�கைள ம����� �ைஜ��
ேபா� ம�ற பல ெப�ேயா�க�� ���தைனகைள�� இவ� பா� வ�����றா�. அ�ப� இவ�
பா�ய ெப�ேயா�க� � �ர�தரதாஸ�, � ராமதா�, � ேவ�கட��டல�வா�க�,
�தாளபா�க� ��ைனயா, ஆ�ய ெப�ேயா�க�� பாட�க�� இவரா� பாட�ப�டன.
இவைர ��வாக ஏ���ெகா�� �ட�க� எ�� ெப�ைமைய� ெப�றவ�க�� ����ட�
த��தவ�க� �ைறேய, வாலாஜாேப�ைட ேவ�கடரமண பாகவத�, ��ைல�தான� ராம�ய�கா�,
��ெவா���� �ைண ��ைபய�, ஐயா பாகவத�, மான���சாவ� ேவ�கட��ைபய�, த�சா��
ராமரா�, லா��� ராம�ய�, ெந��கார�ப�� ��ைபய�, உைமயா��ர� ���ண பாகவத�, ��தர
பாகவத�, ெஸா�� �தாரைமய�, ந�கவர� �லக�ட�ய�, கேணச�ய� கா�, ெச�னா
ெவ�கடாசலப� பாகவத� ஆ�ேயாராவ�.
ஸ��த�ைத �ரம� ப��� அதைன �ைறயாக� ப��வத�� ஏ�ப அத�� ஸர�வ�ைச, ஜ�ைட
வ�ைச, அல�கார�, �த�, வ�ண�, �வரஜ�, ���தன� எ�� வைக�ப���� ெகா��தவ� �
�ர�தரதாஸ�. அ�ப� அவ� ஏ�ப���� ெகா��த இல�கண� பாைத�� ப�பல ராக�க��
அ��வமான சா���ய�கைள� ெச�த��யவ� �யாகராஜ�. மகாக� பார�யா�
��������பைத� ேபால, சா���ய��� ரஸ� அ�த�த ராக��� ெவ��படேவ���.
அ�ப� ெவ��ப��ப�யான பாட�கைள� பா�யவ� � �யாகராஜ�. த�கால��� �ல� த�க�
மன��ேக�றவா� இவ�ைற மா����, அழ� ெச��� பாட�ய����றா�க�, அ�ஙன� ெச�த�
�டா� எ�� பல ெப�ேயா�க� ��� ெச�����றா�க�.
� �யாகராஜைர ச���த ஆ�ேறா�க�:
�யாமா சா���க�:- ச��த ������க�� ஒ�வரான �யாமா சா���க� (1762-1827)
த�சா�� ப�கா� காமா�� அ�ம� �ைஜ உ�ைம ெப�ற பர�பைரைய� ேச��தவ�. ெத���,
சம���த�, த�� ஆ�ய ��� ெமா�க��� அ��ைகைய� பா�யவ�. �யாகராஜ�ட�
ெப�ம���� ெகா����த �யாமா சா���க� அ��க� ��ைவயா� வ�� �யாகராஜைர�
க�� அளவளா�வ� வழ�க�. அ�தைகய ச�����க�� த��ைடய பாட�கைள�
�யாகராஜ�ட� பா��கா��வாரா�.
ேகாபால���ண பார�யா�:- இவ� மா�ர��� வ��� வ�தா�. ���ர�ர�
�னா����தர���ைள கால��� வா��தவ�. அவேரா� ந�ல பழ�க� உ�ளவ�. ந�தனா�
ச���ர� எ�� இைச நாடக வ�வ�ைத��, ேவ� பல த�� சா��ய�கைள�� இய�� ெப��
�க� ெப�றவ�. இவ� கால� 1811 �த� 1881 வைர�லான�. த���தா�தா எ�� ��கால���
�க�ெப�� பைழய ச�க இல��ய�கைள ெவ��ெகாண��� ப����� த�� வாழ பா�ப�ட
உ.ேவ.சா�நாத�ய� �மா� ��ைளயவ�க�ட� க�� ப��� வ�த கால��� மா�ர��� �ல
கால� ேகாபால���ண பார�யா�ட� இைச ப��� வ�����றா�. �ற� ��ைளயவ�க�
உ.ேவ.சா�ட� � த�� ப��க ேவ��மா, அ�ல� ச��த� ப�ல ேவ��மா எ�பைத ���
ெச��ெகா� எ�� ெசா�ன��, ேகாபால���ணபார�யா�ட� இைச ப��வைத �����
ெகா��, ��ைளயவ�க�ட� த�ைழ ம��� ப��கலானா� எ�� அவர� ‘�யச�ைத’ ���ற�.
ேகாபால���ணபார�யா� ச��� � �யாகராஜைர� ப��� ேக���ப�� ��ைவயா� வ�தா�.189

� �யாகராஜ� த� ���� �ட�க��� ஆேபா� ராக� ���தைனைய� பாட�
ெசா���ெகா����தா�. அவ� ���� ��ைண�� வ�� அம��� ேகாபால���ண பார�யா�
பாடைல� ேக��� ெகா����தா�. ��நாத� பாட� ெசா����� கா����� ெச�� �நான�
ெச�� வ�வத�காக வா���ற� வ�தேபா� ��ைண�� உ�கா������� ேகாபால���ண
பார�யாைர யா� எ�� �சா��தா�. தா� மா�ர������ வ�வதாக ப�� ெசா�னா�.
அ�ப�யானா� அ�� த��� �ற�பான பாட�கைள இய��� பா��றாேர ேகாபால���ண
பார�யா� அவைர உ�க���� ெத��மா எ�� ேக�டா�. அ�ேய�தா� அ�த ேகாபால���ண
பார� எ�றா� இவ�. �யாகராஜ��� ��க ம����. வ������ ����னைர வரேவ��
உபச��தா�. ��க� ஆேபா��� ஏதாவ� பாட� இய��� பா�������களா எ�றா�. இ�வைர
இ�ைல எ�� இவ� ப����தா�. ச� இ��க� நா� ேபா� கா���� �நான� ெச�����
வ�����ேற� எ�� ெச�றவ� �� ����ய��, பார� ெசா�னா� நா� இ�ேபா�
ஆேபா��� ஒ� பாட� இய������ேற� எ��. அ�ப�யா ச� பா��க� எ�றா� �யாகராஜ�.
ேகாபால���ண பார�யா� பா�னா�. “சபாப��� ேவ� ெத�வ� சமானமா�மா – ��ைல
சபாப���” எ�� ெதாட��� பாட� அ�. தா� கா���� �நான� ெச�� ������
இ�ப�ெயா� ���தைனைய இவ� இய��ய� க�� �வா�க��� ேபரான�த�. அவைர
மனதார� பாரா��னா�. (இ�த வரலா�ைற டா�ட� ராமநாத� அவ�க� “�யாைகய�ட� ஒ� நா�”
எ�ற தைல��� இைச� ேப�ைர �க���ைக�� �����ட�) இ�த �க��� ப�� எ����ள
சா�ேறா�க� �ல�, �க��� ப��ய ச�த��ப�கைள ேவ� �தமாக�� எ�����தா��,
�க����� க��ெபா�� இ�தா� எ�பதா� நட�த� இ�தா� எ�பைத ம��� நா� எ����
ெகா�ளலா�.
இவ�கைள� த�ர ேவ� பல ெப�ேயா�க�� � �யாகராஜைர வ�� த���� உைரயா�
ம��������றன�. �வா�� ��நா� மகாராஜா � �யாகராஜ�� பாட�கைள க�ைனயா
பாகவத� பாட� ேக�����றா�. ஆகேவ அவைர ேந�� காண ����னா�. அ�ேபா�
த�சா�ைர� ேச��த த�ைச �வ� என�ப�பவ�க�� ஒ�வரான வ�ேவ� எ�பவ�
மகாராஜா�� சைப�� ஆ�தான ��வானாக இ��தா�. அவைர மகாராஜா அைழ��
��ைவயா� ெச�� � �யாகராஜைர ச���� வ��ப� ேக��� ெகா�டா�. அவ��
��ைவயா� வ�� �யாகராஜ� வா��த ��ம�சன ���� ஒ� ���� வ�� த��னா�. �ன��
� �யாகராஜ� காைல மாைல இ� ேவைளக��� கா����� ெச�வா�. அ�ப�� ெச���
வ��� இ��த ஒ� ����தா� வ�ேவ� த��னா�. �யாகராஜ� கா����� ெச��� ேநர���
வ�ேவ� த� இ�ல��� பா��ெகா����பா�, அ� �வா�க�� கா�க�� ���. அ�த இைச
நயமாக இ��ததா� �யாகராஜ� ச�� ��� அவ� பா�ைட� ேக������தா� நக�வா�.
ஒ�நா� �யாகராஜ� அ�த ����� �ைழ�� வ�வைத� க�ட வ�ேவ�, ஓ�வ�� அவைர�
ப���, ஐயேன, தா�க� ெசா��ய��� ���தா� நா� வ����ேபேன எ�றா�. அவர�
இைசைய �யாகராஜ� பாரா����� ம�நா� த� இ�ல���� வ�� பா��ப� ேக���
ெகா�டா�. பா�ய�ற� அவ��� எ�ன ேவ��ேமா தய�காம� ேக�கலா� எ�றா�
�யாகராஜ�. இவ�� �யாகராஜ�ட� தா� ��ைவயா���� வ�த �வர�ைத� ெசா�� ���
அவ� ��வா��� வ�� மகாராஜாைவ� ச���க ேவ��ெம�றா�. ��நாத� தய������
ெசா�னா�, எ�க� ச���� ��சய� நட���, ஆனா� அ� ைவ��ட��� �க�� எ�றா�.
இ�ப� பல� ேகா��த மாரா� எ�பவ� உ�பட பல� � �யாகராஜைர வ�� ச���தன�.
190

� �யாகராஜ �வா�க��� ஒ� ெப��ழ�ைத �ற�த�. அ�த� �ழ�ைத�� �தால�� எ��
ெபய� ��� வள��தா�. ப�வ� வ�த கால��� அ�த� ெப�ைண ��ைவயா�ைறய��த
அ�மா�அ�ரஹார��� வ��� வ�த ���சா� எ�பவ���� ��மண� ெச�� ைவ�தா�. அ�த�
��மண���காக பல��, �ட�க� உ�பட ப�வைக ப��கைள வழ��னா�க�. அ�� �
ராம�ரா� �தா ல�மண அ�ம� சேமதராக இ���� ஒ� பட�� வ�த�. அ�த� பட�ைத
வா��� ெகா�ட �வா�க� உடேன அதைன� த� �ைஜ அைற�� எ���� ெச�� “ந�பா��ப
நட� வ���ேவா நா �ராணநாத” எ��� ���ைய� பா�னாரா�. வ����தவ�க� அைனவ��
ஆன�த பரவச �ைலயைட�தா�க�. இ�த� பட� �வா�க�� உற�ன� � ப�டா�ராம பாகவத�
எ�பவ�� இ�ல��� ெந��கால� இ��ததாக� ெத��ற�. �வா�க�� ெப� �தால�����
�யாகராஜ� எ�ெறா� மக� �ற�தா�. ச��த��� ேத��யைட�த இ�த �யாகராஜ� வய��
வா��ய���� �க� ேத�� ெப����தா�. �ரவ�மா� எ��� ெப�ைண மண��ெகா�ட
இவ� தன� ��பதாவ� வய�� வா��க� எ��� இ�லாமேலேய காலமா���டா�. எனேவ �
�யாகராஜ �வா�க��� வ�சா����� ���ேய ேபா���.

� �யாகராஜ�� ���தைனகைள� ெகா�� ெசா�ல�ப�� �க��க�:
த�ைசைய ஆ�ட மரா��ய ம�ன�க� � �யாகராஜ �வா�க�� ெப�ைமைய��, அவர�
ஸ��த�ைத� ப���� ேக���ப�� அவ� த�க� சைப�� வ�� பாடேவ��ெம�� ேக���
ெகா���, �வா�க� ேபாக��ைலயா�. அ�ேபா� “��சால ஸுகமா” எ�� ���தைனைய�
பா�யதாக� ���றா�க�. “��சால” எ�� ���தைன�� எ�லாவ���� உய��ததாக இராம
த�சன�ைத� தா� ம��பதாக��, உல�ய� சா��தவ��� பய�க�� தன���ள ெவ��ைப��,
த� ைவரா��ய�ைத�� �யாகராச� உ�� ெச��றா�. “���� ெச�வ��, ���த இ�ப�ைத�
ெகா��க� ��யைவகளா? அ�ல� � ராம�� ஸ����� ேசைவ ��வ� சால �க� த�மா?
மனேம! இத�� உ�ைமயான ப�ைல� ��. த��, ெவ�ெண�, பா� �த�யன �ைவ த�மா?
அ�ல� தசரத�மார� ராமைன� �யா���� பா�� பாட� �� த�மா? அட�க�, சா�த� எ�� 191

�ண� அைம�த க�கா �நான� �க� த�மா? அ�ல� ����ப� ேச� �ைற�த �ண�� �� �க�
த�மா? அக�பாவ� �ைற�த ம�த�கைள� பா�� நர��� �கமா? அ�ல� ந�மன�தவனா�ய
�யாகராஜ� வண��� ெத�வ�ைத� ���த� �க� த�மா?” இ�தா� அ�த� பாட�� க���.
த�ைச மரா��ய ம�ன� த�ைன அைழ�தேபா� வரம��� இ�த� பாடைல� பா�னா� எ��
பல�� எ���றா�க�. இைத�ேபால பல ச�பவ�க� இவர� வா��ைக ச�த�ைத எ��யவ�க�
�����த ேபா���, பல இவர� பாட�க�� க���� அ��பைட�� ����
எ������றா�கேள த�ர இத�� உ��யான ஆதார�க� இ�ைல எ�ப� �லர� க���. இ�
ேபாலேவ பல ச�த��ப�க� இவ� வா��ைக வரலா��� காண�ப���றன.. ெப�ய மகா�க��
வரலா�ைற எ���ேபா� ��யவைர உ�ள� உ�ளப� எ��வ� �ற��.
� �யாகராஜ� ���ப� ெச�றேபா� ��ேவ�கட�தா� ச����� �ைரேபா��
மைற����ததாக��, அ� அ��� �ழ ேவ�� “ெதர �யகராதா” எ�� பாடைல� பா�னா�
எ��� ���றா�க�. �ற�த இராம ப�தரான � �யாகராஜ� ெப�மா� ச������ ெச�� அ��
அல�கார�க� நைடெப�� �பாராதைன�காக� �ைர �ல��வைர கா����காம�, �ைர அ���
���ப�யாக பா����பாரா எ�ற ஐய�பா� ேதா��வ� இய�� அ�லவா? �ைர ேபாட�ப��
ேவ�கடவ�� த�சன� உடேன �ைட�க��ைலேய எ�� அவ� வ������கலா�. அ�த ேநர�
பா��� �ைர �ல�க�ப�� இவ���� த�சன� �ைட����கலா�. அ�தா� ச�யான �க�வாக
இ�����க ேவ��ேம த�ர, �ைர அ��� ���ப� இவ� பா����பாரா எ�ப�
ேக�����தா�. இ�த� பாட�� உ�க��� எ���ேள இ���� ெபாறாைம எ�� �ைரைய �
�ல�கலாகாதா? பரம��ஷா! அ�த� ெபாறாைம எ�� �ைர த�ம� �தலான நா�� வைக
��ஷா��த�கைள எ��ட� அ�காத வ�ண� �ர��ய���றேத. கட�ைள உணராம��,
காணாம�� மத, மா�ச�ய, காம��ேராத� �◌ிைரக� ��� இைற த�சன� ��டாதா எ�ற
க����தா� இ�பாட� உ�வா����க ேவ��� எ�ற க���� �யாயமானதாக�தா�
இ���ற�. இ� ேபா�ற ேவ� �ல �க���கைள�� இ�� பா��கலா�.
�லஹ� ராக��� அைம�த “நா �வாதாரா” எ�� ���தைன�� இற�� ேபான �ழ�ைதைய
எ���வ� ப�� ���� எ��� இ�ைல. அ�ேபாலேவ த�பா� ராக��� அைம�த “���
ேவ�க” எ�ப�� � �யாகராஜைர வ��ப� ெச�ய� ெகா�ைள� ��ட�தா� �ய�றதாகேவா
���� ���� இராம இல��வ�க� அவைர� கா�� வ�ததாகேவா ���� எ��� இ�ைல.
இராமா, � எ� ���� ����, இ� �ற�க��� எ��த�� வ�க. பாகவத�க�� ேநசேன
எ�ைன ந�� கா�பா�ற வ�க எ�� ெபா�வான க��ைத �ர�ப���� �தமாகேவ இ�த�
பாட� அைம�����றேத த�ர ெகா�ைள�கார�க�ட���� கா�பா�ற எ�� ���� எ���
இ�� இ�ைல.
இ�த� பாட�� ேநர�யான க��� இ�தா�:– “�ரைன��, கரைன�� ெகா�றவேன!, எ�
���� ���� இ� �ற�க��� � எ��த�� வ�க! எ�ேக�� உ� ��வழைக� ேபால
க�ட��ைல ர�ந�தனா! � �ைர�� வ�க!!
�க�வா��த ��ய வ�ச� எ�� கட�� உ��த ச��ரேன! ேகாத�ட�ைத� ைக�� ஏ�� வா!
அள�ட��யாத பல�ைத� ெகா�டவேன! உ� அ��� இ��� ெகா�� ெதா�� ெச���
இல��வேனா� �ட வா!
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ஓ! கேஜ��ர� எ�� யாைனைய� கா�பா��யவேன! ஓ! ச�கரவ���� �மாரா! ஓ�கார� எ��
�ரணவ��� வா�பவேன, வா! பாகவத�கைள ேந��பவேன! �யாகராஜைன� கா�பா�ற வா!”.
இராம����ய ஒ� ெபா�வான வ�பா��ைனேய இ� ���கமாக� ெகா���ள�. உ�ைம��
இ� ஒ� சம���த �ேலாக��� ெத��� வ�வ� எ�� �ற�ப��ற�.
நா� கவ��க ேவ��ய ம�ெறா� ���ய� ெச��, �யாகராஜ�� அ�ண� �யாகராஜைர�
ெகா�ைம�ப��� இராம இல��வ �தா�ரா�� ���ரக�கைள எ��� காேவ� ெவ�ள��� ��
எ��த� ப��ய�. இ�த �க����� காரணமாகேவ பல ேசாகரஸ� ���தைனக� எ��தன எ�ப�
உய�� ந��� என� �ற�ப��ற�. �க�வா��த ெப�ேயா�க�ைடய ெப�ைமகைள பர�ப
ேவ��மானா� அவ�க��� பல ��ப�க� ஏ�ப�� அதனா� வ���வ� ேபால��, அ�த�
��ப�க����� ��பட மா�ேடாமா எ�� கத�வ� ேபால�� கைதக� ெசா�வ� இய��.
அ�ப��ப�ட ���கைள �ைள��க யாராவ� ஒ�வைர ������� கா��வ��
�ைன��ைர�� கதாநாயக�� ெப�ைமைய �ைலநா��வ�� வழ�க�. கா���� ெவ�ள�
வ��த �ற� �யாகராஜ� அ�த ���ரக�கைள� ேத� அைல�தா�, அ�தா�, �ல��னா�
எ���றன�. “ேந ெந��ெவத ��ரா” �தலான ���தைனக� அவ� அ�� �ல�� ேத�யத�
�ைள� எ���றன�. க�நாடகெபஹா� ராக��� அைம�த இ�த� பாட�� ெபா�� வ�மா�:“ஹ�! உ�ைன நா� எ�ெக�லா� ேத�ேவனடா? நா��கனான �ரம� இ�ட �ைறகைள�
ேக��� வராத உ�ைன நா� எ�ேக ேத�ேவனடா? �யாகராஜனா� ���க�ப�பவேன! பாவ�
�ைற�த உ�ள��ட� �ய ெசய�க� ���� பல தடைவக� தகாத ெமா�கைள� ேப��ெகா��,
உலக��� �ற�த ப�தைன� ேபா� ெவ� ேவட��ட நா� உ�ைன எ�ேக ேத�ேவனடா?”
கட�ைள� கா�ப���ள க�ட�கைள� ப��ய ேமலான ����க�தா� இ�த� பாட��
காண�ப���றன. த�ர, ஆ�� ெவ�ள��� ேத�� �ழா�னா�, ராம���ரக� �ைட�காம�
அ�� �ல��னா� எ�பத�� எ�த ஆதார�� இ�ைல. இ�ேக இ�கைத �க��� �
�யாகராஜ�� உட��ற�த சேகாதரைர ெகா�ைம�காரராக� பட������ கா���ற�.
இ�ப��ப�ட மகா���, இ�வள� ெகா�ைம மன� பைட�தவரா தைமயனாராக இ��தா� எ�ற
ேக���� எ��றத�லவா. அவர� தைமயனா� இவைர� ேபால�� மா�ப�டவராக��
இ��கலா�, இவ� ���ப�� வ�மான���� வ�ேதடாம� இ�ப� ெபா�ெத�லா� இராமநாம
ெஜப���� பா���� ஆ������றாேர, இவரா� ���ப���� எ�த உத���
�ைட�க��ைலேய எ�� வ������கலா�. இைவ அைன��� உ�ைமயாக இ��த ேபா���
ந� மன��� ஒ� உ��த� ஏ�படாம� ேபாக��ைல. இ�வள� �ற�த ப�த��
ெப�ைமகைளெய�லா� க��டாக� பா��� வ�� தைமயனா� இ�ப��ப�ட கா�ய�ைத�
ெச����க ���மா எ�ப�தா� அ�. ம�னேர அைழ��� த� த����� ெபா��� ெபா���
ெகா��க� தயாராக இ����ேபா� அவ�ைற ேவ�டா� எ�� ெசா�����, இராம நாமேம
தன��� ேபா�� எ�� இ�ப� யாராவ� இ��பா�களா எ�� அவ� ஆத�க� ப����கலா�.
க�ட�ப�� த� ���ப����� த�� ெச�வ� எைத�� ேத�� ெகா��க��ைலேய எ��
வ������கலா� மன�க�ட� ப����கலா�. இ�த �க��� ப�� � �யாகராஜ� வரலா�ைற
உண��தவ�கேள ஊ��� உண��� ெகா�வ� நல�. ஒ�வ�ைடய ெப�ைமகைள��
ஏ�ற�கைள�� ேபா�� வண��� அேத ேநர��� ம�றவ�கைள� தா���� பா��க ேவ��மா?
இவ�ைறெய�லா� நா� மன�� ெகா�ேட மகா�க�� வரலா�ைற� ப��க ேவ���.
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� �வா�க�� �ட�க�� த�சா�� ராமரா� எ�பவ� ஒ�வ�. இவ� மா��ர� �வா�க�ட�
அ�கமான உ�ைமைய�� அ�ைப�� உைடயவ�, �ல சமய�க�� தா� ����யப� �வா�க�
���கைள இய��� தரேவ��ெம�� அட����� பாட� ெச�வாரா�. �வா�க�� அவ�
����யப�ேய ெச�� த�வாரா�. � �யாகராஜ�ைடய ெப�ேறா�க� வா��த கால��ேலேய
த�சா�� ராமரா� எ�� இ�த �ட� அவ�கைள� ேக�� �யாகராஜ�ைடய ஜாதக� ����கைள
எ�� ைவ����தா� எ�� �� �.எ�.பா��தசார� தன� ��� ������றா�. இவைர
ஆ�சேநய�� அ�ச� எ��� ��வ���.
��ைவயா��� ���தைனக�:
� �யாகராஜ �வா�க� த� இள� வய� �த� வா��� வ�த ��ைவயா���
எ��த������� ப�சந��வர� ெபய��� அ�பா� த�மச�வ��த��� ெபய��� எ��
���தன�கைள� பா�����றா�. இ�� �வா��� ேப�� நா��� அ��ைக�� �� எ���
அைம������றன. அ�த� ���தைனக� வ�மா�:ப�சந��வர� ேப��: 1. அடாணா ராக��� ‘இலேலா �ரணதா���ஹ��’
2. மாளவ� ராக��� ‘எவ��நா� �ேராவ’
3. ஸார�கா ராக��� ‘ஏ� ��ஜக�ச’
4. ம�யமாவ� ராக��� ‘��சட �ர�மா�ல�’
த�மஸ�வ��த� ேப��: 1. ேதா� ராக��� ‘க�ணஜூடவ�ம’
2. ஸாேவ� ராக��� ‘பராச�� ம�பராத’
3. ஸாேவ� ராக��� ‘���ேராவவெல’
4. ��ெகளைள ராக��� ‘பாேல பாேல��’
5. அடாணா ராக��� ‘அ�ம த�மஸ�வ��த�’
6. ய�னாக�யா� ராக��� ‘�� ச�ரா�ல�’
7. க�யா� ராக��� ‘�ேவ பா�மா�’
8. ஆர� ராக��� ‘அ�ப ��� ந���’
� �யாகராஜ �வா�க�� இைச நாடக�க�.
� �யாகராஜ �வா�க� � ராம�ரா� �� த�ர பல தல�க�� எ��த������� �வா�
அ�பா� ப��ெய�லா� பா�யைத� த�ர இர�� இைச நாடக�கைள�� இய������றா�.
அைவ ‘�ரஹலாத ப�� �ஜய�’ ம��� ‘ெநளகா ச���ர�’. இைவ த�ர �தாராம �ஜய�
எ�ெறா� நாடக�� இய��யதாக� ெத��ற� ஆனா� அ� �ைட�க��ைல. இைறவ��
�க�பா� ஆ�� நா��ய நாடகேம ‘நா��ய ேமளா’ என நட�த�ப�� வ���ள�. மரா��ய
ம�ன�க� கால��� ‘பாகவத ேமளா’ என இைவ ந���� கா�ட�ப�டன. த�ைச மரா��ய
ம�ன�க� ���பாக இர�டா� சரேபா� ம�ன� கைல இல��ய�கைள� ேபா�� வள��தா�.
�ஜயநகர சா�ரா�ய�����த பல கைல, இைச, நா��ய� கைலஞ�க� த�ைச ரா�ய��� வ��
��ேய�னா�க�. இவ�க� ெமல���, சா�யம�கல�, �லம�கல�, ஊ���கா�, ந���,
ேத�ெப�மாந��� ஆ�ய இட�க�� ��யம��த�ப�டதாக� ெத��ற�. ெமல���� இ�த
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பாகவத ேமளா இ�� வைர �க� �ற�பாக நைடெப�� வ��ற�.
கா��, ��ெவா����, ���ப� �ஜய�.
இ�ப� � �யாகராஜ �வா�க� ��ைவயா��� இைச உ��, த� இராம��� எ�� வா���
ெகா����த நா�க��, கா���ர� � உப�ஷ� �ர�ம �வா�க� எ�பவ� � �யாகராஜ
�வா�கைள� த� ஊ��� வ�மா� அைழ��றா�. இ�த உப�ஷ� �வா�க� �யாகராஜ��
த�ைத�� �க�� ேவ��யவ� ம��ம�லாம� �� வயைத� கட�தவ���ட. ெச�ைன நகர���
வ��� வ�த ெப�� வ�க�� ப��மா�மான ேகா�� ��தர �த�யா� எ�பவ� �
�யாகராஜைர� த� �ராம���� வரவைழ���ட ேவ��ெம�� ���� உப�ஷ� �ர�ஹ
�வா�க�ட� ேவ���ெகா�ள அவ�� அ�ஙனேம இவைர வர�ெசா�� தகவ� அ���னா�.
��ைவயா��� �க�� �ரபலமாக��, � ராம�ரா� �� ெகா�ட ப��யா� ப�பல
பாட�கைள� பா��ெகா����பைத�� ேக����ற உப�ஷ� �வா�க� ேகா�� ��தர
�த�யா� ேவ��ேகா���ண�க இவைர அைழ��றா�. �� �.ராகவ� அவ�க� த� ���
ேசாழ நா��� 18ஆ� ��றா��� காமேகா� �ட��� �ள��ய அ�ைவத ச��யா�யா�ய ��
ேபாேத��ர�தா� �யாகராஜைர கா���ர� வ�மா� அைழ�ததாக� சா��ய அகாத�
ெவ�����ள ��� ������றா�.
18, 19ஆ� ��றா��க�� கா�� காமேகா� �ட�ைத அல�க��த ஆ�சா�யா�க�� 6ஆவ� �
ச��ரேசகேர��ர சர�வ� �வா�க�தா� (1813 �த� 1875) � �யாகராஜ� கால��� இ��தவ�.
ேம�� இவ� அ�ேபா� கா���ர��� இ�லாம�, �கலாய� பைடெய��� காரணமாக த�ைச
மாவ�ட��� தன� மட�ைத மா��� ெகா�� வ����டா�. அ�ேபா� இவ� ��பேகாண�
அ�ல� ���ைடம��� இ�� எ�காவ� இ�����க ேவ���. ேம�� � �யாகராஜ� ஊ�
���� பா��கேவா, பல தல�க���� ெச�ல ேவ��ெம�ேறா ����ய� �ைடயா�. அவ�
��ைவயா�ைற� த�ர�� த� இராம ப�� சா�ரா�ய�ைத ���� எ���
ேபாக���பா��டா��, �ல ���ப�த�க� காரணமாக�தா� �ர�க�, லா���, ���ப�,
ேகா��, ��ெவா����, நாக�ப�டண� ஆ�ய ஊ�க���� ெச�� வ�����றாேர த�ர
ஊ����� ஆைச அவ�ட� இ�லேவ இ�ைல. � உப�ஷ� �வா�க� அைழ�த காரண�தா�
கா�� ெச�றா� அ�வள�தா� அ����� ம�ற இட�க���� அவ�ய� ேந��ததா� ெச�றா�.
� �யாகராஜ� கா���ர� தலயா��ைர ெச�றா� எ��றா�க�. “History of Kanchi
Sankaracharya Math and Acharyaparampara” எ�� ஆ��ல வரலா�� க��ைரைய “Make
History” ��� மாத���ெகா��ைற ெவ�யா�� ஆ��ல ப���ைக�� 2003ஆ� வ�ஷ�
ஜுைல �த� ெச�ட�ப� வைர�லான இத�� ெவ�யா�����ற�. இ�த க��ைர�� கா��
மட� ேதா��ய கால� ெதா�� இ�ேபா� 70ஆவ� �டா�ப�யாக ������� � ச�கர
�ஜேய��ர சர�வ� �வா�க� வைர �வர�க� ெகா��க�ப������றன. 1813 �த� 1875
வைர � 6ஆ� ச��ரேசகேர��ர சர�வ� �வா�க� �டா�ப�யாக இ������றா�க�. ஆகேவ
� �யாகராஜைர கா���� அைழ�தவ� கா�� ச�கரா�சா�யா� இ�ைல, �யாகராஜ��
உற�னரான உப�ஷ� �வா�க�தா�.
கா����� �ற�ப�ட �வா�க� ெச�ைன ��ெவா���� � �ைண ��ப�ய�
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ேவ��ேகா���ண�க ேகா�� ��தர �த�யா�ைடய ப�த� ெத� �ரக��� ஏ� நா�க�
த��னா�. அ�த ெச�வ�த�ைடய இ�ல��� மாைல ேநர�க�� பா��� க�ேச�க� நட�தன.
அ����� த�ைன வரேவ�ற ��தர �த�யா�� ேகா����� ெச�றா�. அ�� ேகா��
ெகா���ள � ��தேர�வரைர� ப�� பா�னா�. அ�� ஐ�� ���கைள� ெச�� அைவ ‘ேகா��
ப�ச ர��ன�க�’ எ�� ெபய� ெப�றன. அ�த ெச�வ�த� �யாகராஜ���� ெத�யாம� ஆ�ர�
ெபா�கா�கைள� க�� அவர� ப�ல��� மைற�� ைவ����தாரா�. ெத��தா� �வா�க�
வா��� ெகா�ள மா�டா� எ�ற எ�ண�. �ட�க��ெக�லா� ந�ல ச�மான�க� வழ�� வ�
அ��� ைவ�தாரா�.
�வா�க� ப�� �ற�ப�� �க���க�.
இ�த இட��� ஒ� கைத ெசா�ல�ப��ற�. அத� ��ர� த�ைமைய உண��� ஏ���
ெகா�வ��, ஏ��� ெகா�ளாத�� வாசக�க��� உ�ய�. �லர� ெப�ைமைய உய���� கா���
வைக�� �ல �ன��ைரக� ������வ� இய��. இ�த� கைத�� அ�ேபா�ற �ன��ைரயா,
அ�ல� நட�ததா எ�பைத ��கேள ���� ெகா��வ�தா� ச�யாக இ����. � �வா�க�
பயண� ெச��ெகா����த ேபா� ���� க�கைள ைவ�� அ��� வ��ப� ெச��� ஒ�
��ட� இவ�கைள வ�ம��ததா�. நாகலா�ர� க�வ�க� என�ப�� அவ�க� வ��ப�
ெச���ேபா� அவ�க� �ட�க�� ஒ�வ� �வா�க�ட� ெச�� �ைற��டா�. அத��
�வா�க� ந��ட� எ�ன இ���ற� ெகா�ைளய��க எ��றா�. அ�ேபா� அ�த �ட� ேகா��
�த�யா� ஆ�ர� ெபா�கா�கைள� ப�ல��� ைவ����பைத� ெசா��றா�. அ�ப�யானா�
அ�த கா�கைள எ��� அ�த ெகா�ைளய�க�ட� ெகா��க� ெசா�� �வா�க� ெசா��றா�.
அத�� �ட� ேகா�� �த�யா� அ�த ெபா�ைன அவர� ெசா�த ெசல����
ெகா��க��ைலெய��� � ராம�ரா� உ�சவ�க��ெக�� ெகா��க�ப�டைவ எ���
ெசா��றா�. அத�� �வா�க� அ�ப�யானா� அ� � ராம�� ெசா��, அதைன அவேன
கா��� ெகா�வா� எ��றா�. அ�ேபா� இர�� ���ர�க� ேதா�� அ��க� எ�� அ�த
��ட�கைள �ர��ய����றன�. ��ன� மைற�� ����றன�. அவ�க� யா� எ�� �சா��க
அவ�க� அ�� காண�பட��ைல. வ�தவ�க� இராம ல�மண�கேள எ�� அைனவ��
ம���� ேபா����றன�. இ�ப�ெயா� வரலா�� � �யாகராஜ� வா��ைக�� ேபச�ப��ற�.
���ப�ைய ��� கா���ர� வ�� வ��� ���� அ��� ஒ� �ண�ற�கைர�� பல�
���ெகா�� வ�����றன�. �ஷய� எ�னெவ�� �வா�க� �சா��க, ேசஷ�யா எ��
�ராமண� ஒ�வ� அ�த �ண��� ���� உ�� �ற����ட ெச��ைய��, அவர� மைன���
�ழ�ைத�� கத� அ���றன� எ��� அ����தவ�க� ெசா�ல, � �யாகராஜ� தன�
�ட�கைள��� “ேலாகாவன ச�ர பா�மா�” எ�� பாடைல��, “ஏமான��ேசேவா
ேயெம��னாேவா” எ�� ���ைய�� பாட� ெசா���றா�. ேவ�கடரமண பாகவத�
“நா�வாதார நா ேநா�பலமா” எ�� �லஹ� ராக� ���ைய� பா��றா�. இ�த� பாட��
ெபா��: “எ� உ���� ஆதாரேம! நா� ேநா�ற ேநா��க�� பயேன! ப�கய� க�ணேன!
ராஜா� ராஜ�� �த�வேன! எ� பா�ைவ�� ஒ� �ேய! எ� நா� �க�� ந�மண�� �ேய! நா�
ஜப� ெச��� அ�ர�க�� உ�வ� �ேய! நா� ெச��� �ைஜ�� மல�� �ேய!”
இ�வள�தா� அ�த பாட�. இற�� �ட�த அ�தண� உ�� ெப�ெற��றா�. அைனவ�� �
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�யாகராஜைர வண�� வா�����றன�.
��ன� �வா�க� கா���ர�, வாலாஜாேப�ைட, �ர�க� �தலான இட�க���� ெச�����
��ைவயா� �����றா�. 1845 ��வாவ� வ�ஷ� அவர� த�மப���யாரவ�க� ேமா�ச
க�ைய அைட�றா�க�. அத�க��த பராபவ வ�ஷ� ��ய ��ல ஏகாத� ரா����� பஜைன
நட��ெகா����த சமய��� ஸஹானா ராக��� “��ைப ெநலெகா�னரா��” எ��
���ைய� பா� அ��� �����தவ�கைள� பா��� “அ�ப�கேள! வ�� (1857) ப�ள ப�ச�
�ன��� ஓ� �ேசஷ� நட�க� ேபா�ற�. எ�ேலா�� அ�த �ன��� அ�காைல ேவைள��
இ�� வ�����க�” எ�� அைழ�� ���தா�. அத�ப�ேய அ�ைறய �ன� எ�ேலா��
வ�� ��னா�க�.
ஆப� ஸ��யாச�� �����
அ�ைற�� நாைல�� நா�க��� ��னதாக �வா�க� � �ர�மான�த �வா�க� எ�பவைர
வரவைழ�� அவ�ட� ஆப� ஸ�யாச� வா��� ெகா�டா�. ப�ளப�ச� �ன� அ�காைல
�நான� �தலான ��ய க�மா�கைள ����� ெகா�� ப�த�க�� �ட�க�� �ைட�ழ �
�தாராம�ச��ர ����ைய ஆரா��தா�. அதைன� ெதாட��� பஜைன நைடெப��ற�. அ�ேபா�
�வா�க� பஜைனைய ������� அைனவ�� �ராம நாம ஜப�ைத இைட�டாம� ெச�� வர�
ெசா�னா�. அத�ப�ேய அ�� � ராம நாம�ைத அைனவ�� ஜப� ெச�� ெகா����தா�க�.
அ�ேபா� � �வா�க� மேனாஹ� ராக��� “ப�தாப� க�யா�ன ப��ல மர��ேவா” எ��
���ைய� பா�, கர��� �����ைர கா�� ���யைட�தா�. அ�த சமய� அவ�
கபால������ ஒ� ேஜா� �ற�ப�� � ராம�ச��ர ���� ���ரக����, ேமேல
ெச�றைத�� �ல� பா��ததாக� ���றா�க�.
சமா��� ���ைஜ ஆராதைனக��
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�ற� ப�த�க� �ட�க� ஒ���� ��ைவயா��� காேவ� ந��கைர�� அவ� உட���
மஹா�ேஷக� �தலானைவகைள� ெச��, ���தாவன வ�வாக ஒ� ஸமா�ைய� க��
���தா�க�. இவ� தன� �ட�க�ட� தா� மைற�த �ற� 60 ஆ��க���� �ற�தா� த�
���� �ராப�யமா�ெம�� ��வ�தாரா�. அத�ப� �வா�க� சமா�யைட�� 60 ஆ��க�
க���, அேத பராபவ ஆ��� ஆ��ல வ�ஷ� 1907இ� வாலாஜாேப�ைட �ர�கதாம
பாகவத� அ��ம�ைசயாக ��ய ப�ளப�ச� �த� 10 நா�க� ���ைஜ உ�சவ���� ஏ�பா�
ெச�தா�. அ��த 1908ஆ� வ�ஷ� ��ைல�தான� � நர��ஹ பாகவத�, ப�� பாகவத�, ���
ேகா��தசா� ��ைள ஆ�ேயா� ��ைவயா��� ஆராதைனகைள அ��ம�ைசயாக
நட��வரலானா�க�.
அத��ற� ��ய ப�ளப�ச�ைய ெச�ைன�� ��ைல�தான� � ராம�ய�கா� வா��க�
�ற�பாக� ெகா�டாடலா�ன�. ெச�ைன ‘�ேதச���ர�’ ஆ��யராக இ��த C.R.��வாச�
அவ�க� அத� வார இத�� � �யாகராஜ�� ���தைனகைள வார� ஒ�றாக ெவ����
�ரபல� ப��� வ�தா�. ம�ைர ெசளரா��ர ம�க��, கா���ர��� நாயனா� ��ைள��,
��வ���ேக� ��த�க� �தா�பர ேதசா� அவ�க�� ஒ�ேவாரா��� ஆராதைனகைள�
ெச�� வ�தா�க�.
ைம�� ரா�ய��� �ற�� ெப�க��� வாலாஜாேப�ைட ���ணசா� பாகவத�� �ட�
��சா� அ�பா எ�பவ�ட� இைச ப��� ெச�ைன�� வா��த �ம� ெப�க��
நாகர��ன�மா� எ�பவ� ஸ��� �வா�க�� ஸமா�ைய� த� ெசா�த ெசல�� அழ�ய ��
ேகா�லாக� க��, �வா�க�� ���ரக�ைத 1925 ஜனவ� 7ஆ� ேத� �ர��ைட ெச��
வ�படலானா�.
ெப�க�� நாகர��ன�மா�
ச��� �யாகராஜ �வா�க���� ேகா�� எ���ய ெப�க�� நாகர��ன�மா� ப�� ெத���
ெகா�ள ேவ�டாமா? இவ� ைம��� �ற�தவ�, எனேவ ெமா�யா� க�னட�. இவ�
சம���த�, ெத��� �தலான ெமா�கேளா� ச��த�� க��� ேத��தா�. நா��ய� கைல��
இவ� ப��றா�. �யாகராஜ �வா�க�ட� அபார ப�� ெகா�டவ�. அவ�ைடய பாட�கைள�
பா� இவ� ச��த� க�ேச� நட��வா�. இவ��� ைம�ைர� ேச��த ஒ� அ�ப� க�த�
எ�����தா�. அ�� ��ைவயா� �யாகராஜ �வா�க�� சமா�ையெயா�� �காதார ��ேக�
அைட�� �க�� ேமாசமாக இ��பதாக��, இத�� ���கால� �ற�காதா எ��� ேக��
எ�����தா�.
இ�த� க�த� க�ட�ட� நாகர��ன�மா� ெச�ைன ெச�� அ�� ச��த� �ைற
ச�ப�த�ப�டவ�க�ட�� ேப� அவ�க� ஆேலாசைன��ப� இவ� ��ைவயா�����
பயணமானா�. அ�� ெச�� இவ� த�ைச மரா��ய ம�ன� பர�பைரைய� ேச��த ராஜாரா�
ம�ேனா� க�ேவ எ�பவ�ட� ேப� சமா� �ல�ைத ைகயக�ப���� ெகா�டா�. அ�ேபா�
அ�த� ப���� ஏராளமான சமா�� ேகா��க� இ��தைமயா��, அ��த��, அட���யான
ெச�ெகா�க�� வள�����ததா�� � �யாகராஜ �வா�க�� சமா� எ� எ�பைத�
க�����ப� �ரமமாக இ��த�. ��ன� இ�தா� ச����� சமா� எ�ப� உ��
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ெச��ெகா�ட�� த� ெசா�த� பண���, ��, நைக �தலான ஐ�வ�ய�கைள ���� �ைட�த
பண��� �வா�க��� சமா� �� ேகா�� எ��� ��பா�ேஷக�� ெச���தா�க�. அ��
காண�ப�� க�ெவ��� ��கா�� வாசக� ெபா��க�ப�ட�.
“� �யாகராஜ �வா�க� ஆலய�� �ரகார��, மட�ப�� �த�ய க�டட�க�� இைவக�
அைம������ ஆ�ர�� ேம�ப� �வா�க�� அ�யா��, ைம�� ��டெல�� அ�மா��
�����மான ��யா��த� ெப�க�� நாகர��ன�மா�� ைக�க�யமாக� க�ட�ெப��
7-1-1925இ� ��பா�ேஷக� நைடெப�� 1930� க�டட� ����யா���ள�”
��ம� ெப�க�� நாகர��ன�மா� ��ைவயா���� வ�� �யாைகய�ைடய சமா��� ேகா��
எ��ப��, இட�ைத வா�க�� மரா��ய ரா� ���காபா� எ�� அ�ைமயா�ட����
அவ���� ெசா�தமான வாைழ�ேதா�ட�ைத �ைல�� வா�க��, ச�ட�ப�யான அைன���
ப�கைள�� ேம�ெகா�� எ�லா உத�கைள�� ெச�தவ� ��ைவயா��� வழ�க�ஞராக
இ��த �.�.இராஜ ேகாபாலா�சா�யா� எ�பவரா��. ச��� �யாகராஜ �வா�க�� சமா��
ேகா��� அ�� ஆ��ேதா�� நைடெப�� இைச �ழாைவ�� க�� ேக�� ர���� இ�த
ேவைள�� இவ� ேபா�ற மகா�கைள �ைன���வ� அவ�ய�.
ஒ�ேவாரா��� ைத மாத� ப�ள ப�ச� ���� �வா�க�� ���ைஜைய ச��த உ�சவமாக�
ெகா�டா� வ�தா�க�. �யாகராஜ �வா�க�� ஆராதைன�� நைடெப�ற க�ேச�க�� ெப�
��வா�கைள ேமைட�� அமர அ�ம��ப�ைல எ�ற வழ�க� இ��� வ�த�.
நாகர��ன�மா� வ�த �ற� இ�த �ைலைய மா�ற �ைன�தா�. அவ� ெப�கைள ம��ேம
ைவ�� சமா��� ���ற� க�ேச�கைள நட�த� ெதாட��னா�. இத�கான ெசல�கைள
நாகர��ன�மாேள ஏ��� ெகா�டா�. ம�ற இ� ���னரான ��ன க��, ெப�ய க�� இவ�க��
வா��� �ைட�காத ஆ� ��வா�க���� நாகர��ன�மா� தன� க�ேச� ேமைடக��
வா��� ந�க� ெதாட��னா�. இவ�க� நட��ய இைச ஆராதைன ெப��பா�� ெப�கேள
பா�� �க���யாக இ��த�. �வா�க�� ஆராதைனைய ��� க��களாக� ����
த��த�ேய நட�� வ�தா�க�.
சமா��� அ�ேக மரா��ய ரா� ���காபா� எ�� அ�ைமயா���� ெசா�தமான வாைழ�
ேதா�ட�ைத �ைல�� வா�� அ�� மண� �ர�� ேமடா�� அ�த இட�ைத�� பய�ப��த�
ெதாட��னா�க�. �த�� ஒ� க�� தன� ஆராதைன �ழாைவ உய��ைல� ப��
ைமதான����, ம�ெறா� க�� க�யாண மகா���, ��றாவதாக நாகர��ன�மா� ���ன��
ஆராதைன சமா��க���� நட��னா�க�. இ�ப�� த��த�ேய ���� நட��யத� �ைள�
�ப�தமாக� ேபாக��டா� எ�� க�� 1940ஆ� வ�ஷ��� ெச�ம��� ��வாச�ய�,
��பேகாண� ராஜமா��க� ��ைள, ��� ���ரம�ய ஐய� ஆ�ேயா� ���ேப�
அைன�ைத�� ஒ�றாக இைண�� ஒேர இட��� ஆராதைனைய நட��வெத�� ��மா���
அ��த� அ�ஙனேம நைடெப�� வ��ற�.
� �யாகராஜ� ஆராதைன �ழா.
அவர� ஆராதைன �ழா ��ேப ��யப� ைத மாத� ப�ள ப�ச� �ன��� ெகா�டாட�ப��
வ��ற�. நா��� பல ப��க������ இைச� கைலஞ�க��, வா��ய� கைலஞ�க��, இைச199

ர�க�க�� ெப�மள�� வ�� ����றன�. ச����� ச����� பா�வ� த�க��� அவர�
ஆ� ப��ரணமாக அைமவதாக அைனவ�� ந����றன�. ஒ� வார� வைர நைடெப��
இ��ழா�� ����கண�கான கைலஞ�க� ப�� ெகா���றன�. நா� ��வ��, ந��ர�
வைர இைச �க���க� நட���றன. அ�வைர ப�த� �ைற�த ர�க�க� ��ட� அைம�யாக
ர���ற�.
��ய ப�ள ப�ச� அ�� காைல ��ம�சன ���� � �யாைகய� வா��த இ�ல������
உ�ச���� �ற�ப��ற�. �க ��த இைச�கைலஞ� இத��� தைலைம தா�� உ�ச����
எ���றா�. ��னா� ேவத ேகாஷ�க� �ழ��� ெகா���, � �யாைகய� ���தைனக�
பா��ெகா��� ப�த�க� ெச��றா�க�. அவ�க� � �யாகராஜ� சமா� ச����� வ�� சமய�
ஆராதைன நைடெப�� ப�த� ப�த�க� ��ட�தா� �ைற�� வ���. ேம�ச�ைட அ�யாம�
ேம� வ���ர� ம��� அ��தவ�க� சமா��� எ�ேர இ� வ�ைசயாக ந��� வ����
அம���ெகா�� ஆராதைனைய� ெதாட���றா�க�. காைல �த� ம�க� இைச
வா��க�ப��ற�. அதைன� ெதாட��� ��லா��ழ� கைலஞ�க� வா���� ���தைனைய�
ெதாட��� ப�ச ர��ன� ���தைனக� பாட�ப���றன. த�ழக��� ��ன� இைச�
கைலஞ�க� அைனவ�� ஒேர இட��� உ�கா��� ப�� �ர�ைத�ட� இ�த ப�ச ர��ன�ைத�
பா�வைத� ேக�பேத ஒ� இ�ப அ�பவ�. இ�த ப�ச ர��ன� ���தைனக� நா�ைட, ெகளைள,
ஆர�, வரா�, � ஆ�ய ராக�க�� அைம�தைவ. இ� பா� ���த�� �வா�க����
�பாராதைன நைடெப��.
� �யாக��ர�ம ஆராதைன சபா சா��� �க� �ற�பாக ஆராதைன �ழா ெகா�டாட�ப��
வ��ற�. ��ைவயா����� ெப�ைம��, �க�� ேச���� ெகா��ப�� இ�த ஆராதைன
�ழா�� ஒ�றாக� க�த�ப��ற�. த�ேபா� க��தல� � ர�கசா� ��பனா� அவ�க�
தைலைம�� �ழாைவ �க� �ற�பாக நட�� வ��றா�க�. ெச�ைன ெதா�ல�ப� ெட�கா�
���� அவ�க� இ�� வ�ைகத�� ப�த�க����, இைச ர�க�க���� �ழா�� எ�லா
நா�க��� உணவ��க ஏ�பா� ெச���ளா�க�. �ழா�� எ�லா நா�க��� ��ைவயா�
நகரேம ம�க� ��ட�தா� �����.

இைச�ழா�� ேபா� சமா��ெக�ேர இைச�க�ேச�க� நைடெப�� ெகா�டைக��� ெச���
வ�ெய��� ஏராளமான கைடக� அைம�க�ப��. இைச ��க�, இைச வா��ய�க�,
ேகச��க� ���தக�க� இைவ ��பைன த�ர அரசா�க, வ�� அ�வலக�க��
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�ற�க�ப������. ெத�னக ர��ேவ ��ெக� ��ப�� ெச�ய வச��� இ�� ெச��
தர�ப�����ற�. அ�ச� �ைற�� அ�வலக��, ெதாைல� ெதாட����ைற சா���
ெதாைலேப�, ெடல�� ஆ�ய வச�க�� ெச�� ெகா��க�ப���றன. ெசயலாள�, இைண�
ெசயலாள� ஆ�ேயா��� இ�த வளாக��ேலேய த�கா�க அ�வலக� �ற�க�ப���றன.
கைலஞ�க� வ�� த��வத�� அைறக��, உண��காக ெப�ய ஹா�� க�ட�ப���ளன.
��ைவயா� பார� இய�க� ப�ேவ� ப��பக�தா�� ஆ�ர�கண�கான ��தக�கைள� கா����
ைவ����பேதா� ��பைன�� ெச�� வ��றா�க�. ராம���ண மட�� ��க� ம��� பல
��தக ெவ���டாள�க�� த�க� ��தக�கைள இ�� ��பைன ெச��றா�க�. �ைற�
நாள�� இர� ஆ�சேநய� உ�ஸவ��, நாத�வர ��வா�க�� ம�லா� இைச�ட�� �ழா
�ைற� ெப��ற�.
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ேவதநாயக சா���யா�

��ேசஷ க�ராய� ேவதநாயக சா���யா� (1774 – 1864)���தவ மத ேதா��ர� பாட�க�
பலவ�ைற இய��யவ� இ�த ேவத நாயகசா���யா�. இ�ேபா���ட ேவதநாயக சா���யா�
பாட� எ�ற அ���ேபா� பல பாட�கைள� ேக�� வ��ேறா� அ�லவா? அ�த ேவதநாயக
சா���யா� ��ெந�ேவ� மாவ�ட��� ேவளாள� மர�� ேதா��யவ�. இவ����
ப��ெர�� வய� ஆ��ேபா�, த�ைச ராஜா சரேபா��� ேபாஷகராக இ��த �வா���
பா��யா� இவைர� த�ைச�� அைழ�� வ�தா�.
த�ைச மாவ�ட� கட�கைர� �ரேதசமான தர�க�பா��� இ��த ஒ� க�� �ைலய���
இவைர� க�� க�க ைவ�தா� �வா���. அ�� இவ� இர�� ஆ��க� க�� ப��றா�.
அத� �� இவ� த�சா���� வ�� அ�� இய�� வ�த த��வ� க�� �ைலய���
(Theological Seminary) தைலைம ஆ��யராக� ப����தா�.
அ�த நா�� த�ைசைய அர� ���தவ� மகாராஜா சரேபா� IV ஆவா�. அவ� கைல
இல��ய�க�� ஆ�வ� உைடயவ�. ேவதநாயக� ஒ� �ற�த க�ஞ�. இவ� 52 ��கைள
இய�����பதாக� ெத��ற�. இ�த� ெச�� ெச�ைன ���தவ இல��ய� ச�க� 1956இ�
ெவ���ட த�ைச ேவதநாயக சா���யா� எ�� டா�ட� தா.�.ேவதேநச� எ��ய ���
இ���ற�.
த�ைச மரா��ய வ�ச��� வ�தவ��, �ளஜா ராஜா�� சேகாதர� �ைற உ�ளவ��, த�ைசைய
சரேபா��� ��� �ல கால� ஆ�டவ��, ��னா�� ���ைடம���� வா��தவ�மான
அமர��ம� எ�பவ�� மக� �ரதாப��ம� எ�பவ��� ேவதநாயக� 1-2-1828இ�
எ����ள க�தெமா��� “���� ெப��மான அ�ப� ெபா�தக�கைள உ�� ப��ேன�”
எ�� எ�����பதாக� ெத��ற�.
இவ�ைடய ��க�� �ற�ததாக� க�த�ப�வ� “ெப�தேலஹ� �றவ��”. ம�ெறா� �ற�த ��
“ேப��ப� காத�”. இ� 1813இ� இய�ற� ெப�றதாக� ெத��ற�. இ�த �� 1815இ� ������
அர�ேக�ற�ப�ட ேபா� இவ��� “ேவத சா���” எ�� ப�ட� வழ�க�ப�டதாக� ெத��ற�.
�வா��� பா��யா���� �ற� த�ைச�� இ��தவ� Rev. Kohlhoff எ�பவ�. இவ�ைடய
ப���ைர�� ேப�� ம�ன� சரேபா� இவ��� ஒ� சா�ைவ அ���� ம�யாைத ெச�தேதா�,
ம�னைர மாத� இ��ைற பா��க�� அ�ம� வழ�க� ப�ட�. இவ�ைடய ப�ைய� பாரா��202

சரேபா� ம�ன� இவ��� மாத� ச�பள�� ெகா��க ஆைண��டா�.
ேவதநாயக சா���யா� மரா��ய ேபா��ேல வ�ச�� வரலா�ைற ெச��ளாக இைச���
ெகா������றா�. 1-2-1828இ� இவ� ���ைடம���� வா��த �ரதாப��ம��� எ��ய
க�த���, “Rev.Kohlhoff என�காக� �பா�� ெச�தத� ேப�� மகாராஜா எ�� ைவ�த
ேபா��ேல வ�ச ராஜ ச���ர��� ��� ���தமாக� பா�ய �ல பாட�கைள� ேக�ட
மா��ர��� ெச�� ெகா��தா�க�” என இ���ற�.
ஆக, இவ� ேபா��ேல வ�ச ச���ர�ைத பாடலாக வ������றா� எ�ப� ெத��ற�.
இ�ெனா� �க����� ெசா�ல�ப��ற�. ஒ� சமய� ம�ன� சரேபா� இவைர �ரஹ��வர
�வா��� ேப�� ஒ� �றவ�� பா��ப� ேக�டதாக��, அத�� ேவதநாயக� ம���
��டதாக��, அத� �ைளவாக இ���வ���� மன ேவ��ைம ஏ�ப�ட� எ��� ெத��ற�.
இ�த ேவதநாயக சா���யா�, �ல கால� க�ன� ெம�க���ட� �வ� தயா���� ஈ�ப��
ேவைல ெச�ததாக� ெத��ற�. இவ�24-1-1864இ� காலமானா�.
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�வக�ைக ம�� பா��ய�

�வக�ைக ம���வ�
ம�� பா��ய�க�� வரலா� ெப��. அதைன ��ைமயாக ��ெதா� ச�த��ப���
பா��கலா�. இ�ேபா� அவ�க� வரலா��� ஒ� �� �� ம��� இ�ேக …1801ஆ� வ�ஷ�
ஒ� அ���� ெவ�யா�ற�. அ�த அ���� ��� ெச�� �க ��ட�. அ�� ஒ� ப��
ம��� இேதா: –
“….நாவல��� என�ப�� இ�த நா��� அைன�� ச�க��ன���� இ�த அ���� ெகா��க�
ப��ற�. …. பர��ய�க�� அ�தர�க�ைத அ�யாத ��க� எ�க�ட� ஒ��� ேபாக
ம�����க�. உ�க�ைடேய ஒ��ைம இ�ைல … இ��ல�தவ� பர��ய�க�ட� இைண��
இ�த நா�ைட அ�ைம� ப�����ள� நாம��த �ஷய�. ஆைகயா� ��க� பர��கைள எ��
க�டா�� அவ�கைள அ��� ஒ���க� …. ”
இ�ப� ேபா�ற� அ�த அ����. இ�த அ��ைக�� �ர�க� அ�ேபா� இ�த பாரத ���ய
���� நா� ����� ெகா����த ெவ�ைள ����யா�� ைகக���� ேபா�� ேச��த�.
இைத� ப��த ெவ�ைள அ�கா�க���� ேகாப� தைல�ேக�ய�. அ��ைக�� நக�கைள�
���ெத��� த�க� ஆ��ர�ைத ெவ��ப���ன�. யா� ெவ���ட அ��ைக இ�? இதைன
ெவ���டவ�கைள�� இ�த அ��ைகைய� ���ெத��த� ேபால ���ெத�ய ேவ��ெமன
���தன�. ெவ�ெகா�� அைல�தன�. எ�ேகேயா ஆ�ர�கண�கான ைம�க��� அ�பா����
இ�� வா�ப� ெச�ய வ�த ஒ� �� ��ட�, தா�களாக ம��� இ�த ம���� உ�ய
மா�ர�கைள அ��� ��வ� எ�ப� சா��யமா எ�ன? ��யா� எ�ப� அவ�க����
ெத���. இ��தா�� இ�ேகேய �ற��, இ�ேகேய வள���, இ�த ம���� ��வாசமாக
இ��க ேவ��ய �ல க��கா�க� த�க� உட� �ற�தவ�கைளேய கா��� ெகா���,
அ��ய� இ�� ��ைச�� ஆலா� பற�� ெகா�����றா�கேள! எ�ன ெச�வ�.
இ�லா��டா� �ர� ெச��த க�டெபா�மைன� ���� ேபாட ���மா? ���� கண�கான
ஆ��க� இ�� வ�� ந�ைம க��யாள ���மா?
ச�! அ�த அ��ைகைய ெவ���டவ�க�தா� யா�? ேவ� யா�? �வக�ைக� �ைம��
���ைதகளான ம�� சேகாதர�க�தா� அவ�க�. �வக�ைக� �ைவ�� வரலா�ைற� ப��தா�
தா� இ�த �ர� ெச��த பாைளய�கார�கைள� ப�� அ��� ெகா�ள ����. ம��பா��ய�
எ���, ம�தரச� எ��� ம�களா� அ�ேபா� அைழ�க�ப�ட இ�த சேகாதர�க� வரலா���
ெபா�ென����களா� எ�த�பட ேவ��ய சாதைன பைட�தவ�க�.
கா��� அைல�� ���� ��கைள��, ���ைதகைள���ட எ���� ��� ேபா��� ெவ�� 204

ெப�� ஆ�ற� பைட�தவ� ெப�ய ம��. அ�த� கால��� ஆ�கா�� நவா� ெவ���� த��த
நாணயெமா�ைற ெவ������தா�க�. அ�த கன�த நாணய�ைத� தன� �ர�க���ைட��
ைவ�� �ரலா� வைள�� ஒ������ எஃ� ேபா�ற பல�ைடய மா�ர� அவ�.
ேத�� மர��� இைழ��� ெச���ய அ��த ��ப� ேபால உடலைம�� ெகா�ட மா�ர� ��ன
ம��. உட� பல�தா� ம��ம�ல, ேதா�ற�தா�� ம�றவ�க� பா��� �ய��� வ�ண�
இ��தவ�. அ��ேல �ற�தவ�; சாண��ய��� �கரானவ�.
பா�சால������� பாைளய�கார� க�டெபா�� நாய�க� 1799 ஜூ� மாத� 5ஆ� ேத�
�வக�ைக �ைம�� வ�� ேச��தா�. தன� பாைளய��� ெவ�ைள�கார� ஆ��ர���� ெகா��
ம�கைள� கச��� ���� ஆ�கா�� நவா� ெகா��த ச�ைகைய� பய�ப���� ெகா��,
ம�க�ட� வ�வ�� ெச�வைத��, ெத�னக பாைளய� கார�கைள� த�க� எ���கைள� ேபால
நட��� ெகா�� அவ�கைள அவம�யாைத ெச�� ேகவல�ப��� வ�வைத��, ெபா��கைள
��க வ�த இ�த ��ப� நா����க� கட�� அைலவைத�� ெசா�� வ��த� ப�டா�
க�டெபா�� நாய�க�.
க�டெபா�� நாய�கைர�ட ெப�ய ம�� ப��ெர�� வய� ��தவ�. த��ைடய இைளய
சேகாதரைன� ேபா�ற க�டெபா�� நாய�க� தன� பாைளய������ �ர�ட�ப�� இ��
வ�� சர� �க காரணமா���த ெவ�ைள� ����யாைர ப�வா�க� ���தா� ெப�ய ம��.
த�ைன நா� உ�� �ைழ�க� த�ச� ������ட க�டெபா�ம��� ஆ�த� வா��ைதக�
��னா�. த�ேனா� த��� ெகா�ள�� அ�ம�ய��தா�. சமய� ேந��ேபா� ப���� ப�
வா��ட உ��ய��தா�.
1801ஆ� வ�ஷ� ம��பா��ய� க�� ேகா�ைடைய� ைக�ப��� ெகா�டா�. ஆ��ல�
பைட�� க�ன� அ��� எ�பவ� தைலைம தா�� வ�தா�. அவ� த��ைடய பைடகைள
ம��� ெகா�� ேபா� ���� ேதா��யைட�த �� எ��கைள� �ேரா�களாக மா��,
���தா�� வழ�கமான ஆ��ல பா�ைய� ��ப�� அ����த ம�ற பாைளய�கார�க���
ஆைச வா��ைதக� �� த� ப�க� இ���� ெகா�டா�. ெத�பா��� �ைம�� �ர
மறவ�க���� ���ைன ேந��த�. ���ேகா�ைட ெதா�ைடமா� அரச� த� ப����
ஆ��ல� க�ெப�யா��� உதவ�� ��வ�தன�.
காைளயா�ேகா��. ம���வ�� மான� கா��� ேகா�ைட. கான�ேபெர�� எ�ப� அத�
பைழய ெபய�. அ�த காைளயா�ேகா�� ேகா�ைடைய நா��ற�� க�ெப�யா��
ெவ�ைள�கார� பைட�� ேதாழைம�ட� ேச���ெகா�ட ம�ற �ைண� பைடக�� ����
ெகா�டன. �ழ������ க�ன� �ளா�ப�� எ�பவ� தைலைம�� ஒ� பைட. ேம��
�ைச����� க�ன� அ����� தைலைம�� ஒ� பைட��, ெத������ ெம�காேல
எ�பவ� தைலைம�� ஒ� பைட�� காைளயா�ேகா�ைல� தா��ன.
ம���� பைட �ர�க� த�க� உ�ைர�� ெபா��ப��தாம� ஆ��ல க�ெப�யா��
பைடகைள எ���� ��றன�. க�ைமயான ேபா�. பா��ய நா� க��ராத க�ைமயான �ர���
தா��த�. அ�த� ேபா�� இ���� க�ெப�யா� பைடக� ெவ�றன. ம�� சேகாதர�க� த��
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ஓ� கா�க�� த�ச� ���தன�. 1801ஆ� வ�ஷ� அ�ேடாப� மாத� �த� ேத�
காைளயா�ேகா�� ேகா�ைட ஆ��ேலய� வச� ேபான�.
த�� ஓ���ட ம�� சேகாதர�கைள� ����� ெகா��தா� ஏராளமான ப��க� தர�ப�� எ��
����யா� �ர� ெகா�� அ���� ெச�தன�. அ��ய� த�� ��ைச� ப���� ஆைச�ப��
இ�த ���ய ம��� �ற�த �ேரா�க� பல�� நாயா� அைல�தன� அ�த �ர�
��ம�கைள� ����� ெகா��பத�காக. �ேரா�க�� �ய��க� பய� அ��க��ைல.
ம���வைர� ���க இவ�களா� ஆக��ைல.
�ர� ெச��த இ�த மா�ர�கைள� ���க ேவ��மானா� ஏதாவ� த��ர� ெச�� ஏமா���
���தா�தா� உ�� எ�பைத ��ெப�யா� உண��தன�. ஆ�க� ேத� அைல��� ���க
��யாத இ�த �ர�கைள ���க ஒ� உ��ைய� ைகயா�டன�. யாைனகைள� ���க ப�ள�
ேதா�� �ழைவ��� ���கலா�, ம�த�கைள� ���க �க��� ெச�� ���கலா� எ�றா��
ம�� சேகாதர� ேபா�ற �ர�கைள� ���க எ�ன ெச�யலா�?
அவ�க� உ���� ேமலாக �ைன��� ஆலய�கைள இ��பதாக� ெசா�னா�, தானாக அ�த
���ைதக� மைற�ட� ��� ெவ�வ�� அ�த ஆலய�கைள� கா�க� ேபாரா�� எ�பதைன
யாேரா ெசா�� அ��� ெகா�டன� ெவ�ைளய�க�. ஒ� அ���� ெவ�யான�. “ம��
சேகாதர�க� வ�� உடன�யாக ஆ��ல� பைட�ட� சர� அைடயா��டா�, அவ�கள�
காைளயா� ேகா�� ஆலய� இ���� தைரம�டமா�க�ப��” எ�ப� அ�த அ��ைக.
தா�க� ஒ�ெவா� ெச�க�லா� எ��� ைவ�� க��ய, த�க� உ���� ேமலான
காைளயா�ேகா�� இ�ப�வைத ெபா���� ெகா�ள ��ய��ைல ம�� சேகாதர�களா�. த�க�
உ�� ேபானா�� கவைல இ�ைல த�க� �ைனைவ� ேபா�ற� கால� காலமா� இ��க� ேபா��
அ�த ஆலய�ைத� கா�பா��ேய �ரேவ��ெம�� ��� ெச�தன�. மைற�����
ெவ��ப�டா� ெப�ய ம��. ெவ�ைளய�� ����யா� ��ப�டா�. �ர��� ெச�� கா���
இ��த ��ன ம�ைத�� ����� ெகாண��தன� ெவ�ைள� ����யா�.
������ட �� �சாரைண ெச�ய ேவ��ேம! ஒ� நாைய� ெகா�வதானா�� �சாரைண
ெச��தா� ெகா�ேவா� எ�� மா�த��� ெகா�ட ெவ�ைளய� ெபய�����ட ஒ� �சாரைண
இ�லாம� ம�� சேகாதர�கைள ���ப��� ேகா�ைட�� 1801 அ�ேடாப� 24ஆ� ேத�
�����டன�. ெப�ய ம�� த� உ���� ேமலாக� க��ய காைளயா�ேகா��� ��� தன�
உட� சமா� ைவ�க�பட ேவ��� எ�� ����னா�. அவ� ���ப� �ைறேவ�ற�ப�ட�.
ஒ� நா�ைட �ர�தா� ெஜ��கலா�. �ேராக�தா� ெஜ��ப� எ�றா�? �ேராக�தா�
அ�ைம�ப�ட நா�க� ஏராள� ஏராள�. அ����� பாரத நா� ம��� த��மா எ�ன? எ�த
நா�� �ேராக� இ�� ேகாேலா��� ெகா��தா� இ��த�, இ���ற�, இ����. ம�ேணா�
ம�ணா�� ேபான �யாக ம�ன�க��, ேதசப�த�க��, �ரா� �ர�க�� ந� ம�க��� ந�ல
���ைய� ெகா��க ேவ���. அ�ேபா�தா� அ��ய ப����, அ��ய��� கா�க���
����� இ�லாம� ந� ெப�ைம, ந� த�மான� இவ�றா� உயர ����. உலக���� வ�கா�ட
����. ெச�ய ���மா? ����, ��சய� ����. இைளய தைல�ைற உர�க சபத�
206

ஏ���ெகா�� ெசய�ப�டா�! வா�க பாரத�!

207

���ேதவ�

‘ெந�க���ெச�வ�’ ���ேதவ��ல��� ெச�வ� ம.ெபா.�வஞான �ராம�யா� அவ�க�,
வரலா���� மைற�க�ப��, ம�களா�� மற�க�ப�ட �ல �த��ர� ேபா� �ர�கைள
ெவ��ச��� ெகா�� வ�தா�. அவ�க� �ரபா��ய க�டெபா�� நாய�க�, க�பேலா��ய
த�ழ� வ.உ.�த�பர� ��ைள ஆ�ேயாராவ�. அ�ப� அவ� இ�த �த��ர� ேபா� �ர�கைள பல
இைட��க���� எ����க����ைடேய பர�� வ�த ேநர��� எ�ன காரண��னாேலா த��
எ��தாள��, க�க�� ப���ைக ஆ��ய�மான த��வாண� அவ�க� க�டெபா�ம�
ெகா�ைள�கார� எ�� எ�� வரலானா�. ஒ� காலக�ட��� ம.ெபா.�. ஒ��ற�
க�டெபா�மைன உய��� எ�த, த��வாண� க�டெபா�மைன ெகா�ள�கார� எ��
எ��யேதா�, ெத� த��நா��� �த��ர� �ர� எ���ய �த� பாைளய�கார�
“ெந��க�டா�ேசவ� ���ேதவ�” எ�ேற வ����� எ�� வ�தா�. ஆனா� நாளைட��
�ல��� ெச�வ�� �ர�தா� ஓ�� ஒ��த�, ஒ���� ெகா�����ற�.
த��வாண� ���� ���த ���ேதவ�� �த��ர ேவக� ெகா�டவ�தா�; அ�ெலா���
ம��� இ�ைல. ஆனா� க�டெபா�ம� வரலா��� அவ�ைடய அைம�ச� தானாவ� ��ைள
ெச�த ஒ� கா�ய�, க�டெபா�ம���� ெகா�ைள�கார� எ�ற அவ� ெபயைர ஆ��ல�
����யா� ெகா��� ��டன�. அ��� �ல� ெந��� �ைல�� ��ட�. எ�றா�� இ�� ஒ�
நா� அக��, ஒ� அ�� உ�ைமைய �ள��� எ�ப� ச�யா���ட�.
ச�, இ�ேபா� ெந��க�டா�ேசவ� ���ேதவ� என அைழ�க�ப�� �ர� ப��ய �ல
ெச��கைள� பா��கலா�. ��ெந�ேவ� மாவ�ட��� ச�கர�ேகா���� வடேம���
ஆ�ைடயா��ர� எ�� ெபய�ைடய “ெந�க��� ெச�வ�” எ�� பாைளய� இ���ற�. இ�த
பாைளய��� அ�ப�யாக, அதாவ� பாைளய�காரராக ���ர���ர ேதவ� எ�பவ� இ��தா�.
இவர� மைன��� ெபய� �வஞான நா��யா�. இ�த பாைளய�கார��� 1715இ� ஒ� �ர மக�
�ற�தா�. அ�த மக� தா� நா� இ�ேபா� பா��க� ேபா�� ���ேதவ�.
பாைளய�கார�� மக� அ�லவா? �ர� ெச��த ெந�ைல ம��� �ற�த இ�த� �ழ�ைத ��
வய�ேலேய ேபா�� ப���க� அைன�ைத�� ந�� க��� ேத��தா�. �ர �ைளயா���க���,
ேவ�ைடயா�வ��� ஆ�வ�ைடய இ�த ���ேதவ� ஒ� �ைற கா������� த��வ�� 208

�ராம�க���� ���� ம�கைள அ����� வ�த ��ெயா�ைற� த� க�டா�யா� ����
ெகா�றாரா�. அ�த� ப�� ம�ைரைய ஆ�ட ெசா�கநாத நாய�க�� ஆ�ைக�� உ�ப�ட
ப��யாத��, இ�த� ெச��ைய� ேக��� ப�ட நாய�க அரச� இ�த �ரைன அைழ��
அவ��� “வட�க�தா� ���ேதவ�” எ�� ப�டம��தாரா�. அ�� �த� இவைன
���ேதவ� எ���, ���ேதவ� எ��� ஏேதா வா�� �ைழ�த வைக�� ம�க� �கழார�
��� ம���தா�க�.
இேத வைல� தள��� ெவ��ட�ப�����ற த�ைச மரா��ய� வரலா�ைற� ப��தவ�க���
நா� இ�ேபா� ெசா�ல�ேபா�ற ெச�� ெத�������. அதாவ� ஆ�கா�� நவா� �கம�
அ��� அ�ண� மா��கா�, தளப� ���கா� ஆ�ேயா� அவ�கள� எஜமான�களான
�ழ����ய க�ெப��� தளப� க�ன� அெல�ஸா�ட� ெஹரா� எ�பவ�� ஆைண�ப�
ெத� த��நா�� பாைளய� கார�க�ட���ெத�லா� ��� வ�� ெச�வத�காக ெத�னக�
ேநா�� பைடெய��� வ�தா�க�. இ� நட�த� 1755ஆ� ஆ���. அ�வைர ���
பா�ஷா���� க���ப�ட, �ஜா��, �ஜா�� �� ப�யா��ய ஆ�கா� நவா��, ஆ��ேலய
க�ெப�யா�ட� வா��ய கட��காக ேநர�யாக ெத� த��நா��� பாைளய�கார�க�ட�
வ�வ�� ெச��ெகா�� த�க� கடைன ேந� ெச��ெகா�ள அ�ம� அ��தன�. அத� பலனாக
அ�த ஆ�கா��� பைட �த� �த� ெத�ேகா� த��� �ரேதச����� பைடெய���
�ைழ�த�. அவ�க�ட� வ�வ�� ெச��ெகா�வ�, இ�ைலேய�, அவ�கள� நா�ைட கப�கர�
ெச��ெகா�வ� எ�ப� அவ�கள� ேநா�க�.
ம�க� வ��பண�ைத வ�� ெச��ெகா�� ஆட�பர வா��ைக�� �கேபாகமாக இ��த �ல
பாைளய�கார�க�, ஆ�கா��� பைட���, ஆ��ல க�ெப�யா� பைட��� பய��ெகா��
ேக�ட ���ைய அவ�க���� கா��ைகயா�� ப��� ேபா�ன�. இ�த மதா���� ஆ��ல
க�ெப�� பைட ெந�க��� ெச�வைல� ெச�றைட�த� மா��கா� தைலைம��.
பாைளய�கார� ���ேதவ���� தகவ� �ைட�த�� ெகா��ெத��தா�. “வ�, ��� எ��
எவனாவ� எ� ஆ�����ய �ல��� கா�ைவ�தா� அவ� ���ப மா�டா�” எ�� உ��னா�.
“வ�யாவ�, வ��யாவ�? எ�ன �ைன��� ெகா�����றா�க�? வ� எ�ற ெபய�� ஒ� ம�
ெந��ட இவ�க���� தர��யா�” எ�� க���தா� ���ேதவ�.
த��ைடய பைடகைள ஒ�� �ர��னா�. தன� ம��� �ைழ����ட அ��ய� பைடைய
எ��ெகா�� இவேர ேபா� அவ�கைள ெவ�ெகா�� தா��� ேதா�க��தா�. க�ெப��
பைடக��, மா��கா� பைடக�� தா�க� ெகா�� வ�த �ர��கைள��, ெவ�
ம���கைள�� ேபா�ட� ேபா�டப� ேபா��கள�ைத��� ஓ�டெம��தன�.
ஒ��ேபான மா��கா� த� எஜமான� அெல�சா�ட� ெஹரா�ட� ேபா� �கா� ெச�தா�.
ஆ��ர மைட�த அ�த ஆ��ல க�ன� த��ைடய பைடகைள அைழ��� ெகா�� ����
���ேதவைன எ���க வ�� ேச��தா�. எ�னதா� ந�ன எ��ர�கைள��, ஆ�த�கைள��
பய�ப���னா�� ���ேதவ�� �ர��க �ரக�� சாதாரண க�� ஈ��க�� ��பாக ��க
��ய��ைல. ேதா��� ேபான ெஹரா� சமாதான� ேப�னா�. எ�னெவ��? தா� த��ைடய
ேமல�கா�க��� ப�� ெசா��யாக ேவ���. ெவ�� இ�ப�னா�ர� �பாைய� க�பமாக�
க����டா� அைத வா��� ெகா�� தா� ����� ேபா���வதாக அவ� ��னா�. இ�த 209

ம��� வா�ேவா� த�ழ�. உைழ�பவ� த�ழ�. அ�த உைழ�ைப எ�தெவா� அ��ய��
���� ெச�ல த�� �ர�க� அ�ம��க மா�டா�க� எ�� ப�� ெசா�னா� ���ேதவ�.
ேதா���� �வ�� ேபா� ெஹரா� ஆ�கா��� பைடக�ட� ம�ைர��� ����� ெச�றா�.
1756ஆ� ஆ��� மா�� மாத��� ��ெந�ேவ��� மா��கா���� ���ேதவ���� ஒ�
க�ைமயான ச�ைட நட�த�. அ�� ���ேதவ�� ெந���ய ேதாழெனா�வ� ��� ��டாக
ெவ��� ெகா�ல�ப�டா�. ந�ப�� மரண� ���ேதவைர� ேசா�வைடய ைவ����ட�.
ேதா��யா� �வ�� ஊ� ����னா� ���ேதவ�.
அத� �ற� 1766இ� கா�ட� ெப��ச� எ�� ஆ��ல தளப� வா�ேதவந��ைர� தா��னா�.
அ�� நட�த ேபா��� ஆ��ல க�ெப�� பைட ேதா��யைட�த�. ���ேதவைன அட�க
எ�ன வ� எ�� க�ெப�யா� ஆேலாசைன நட��ன�. அவைன� த�ைம� ப���, அவைன�
��� இ���� பாைளய�கைள� த�க� வச� எ���� ெகா�டா� அவைன அட���டலா�
எ�� ��ட��டன�.
1767இ� ெடானா�� கா��ெப� எ�� ஆ��ல தளப��� தைலைம�� ேமஜ� ����,
ேக�ட� ஹா�ப� ஆ�ேயா� ஒ� ெப�� பைட�ட� வ�� வா�ேதவந��� ேகா�ைடைய� தா�க�
ெதாட��னா�. �ர�� ���க� தா�� ேசதமைட�த ேகா�ைட� �வ�கைள, ���ேதவ��
ஆ�க� உட���ட� க�ம�, ைவ�ேகா� ெகா�� அைட�� �� ெச�தன�. அவசர����
ம���, ைவ�ேகா�� �ைட�காத ேநர��� �ர�க� த�க� உடைலேய அ�த இ�பா�க��
ைவ�� அைட�தன�. ஒ� வாரகால� ேபா� நைடெப�ற�. அ� ந�ல மைழ� கால� ���ேதவ�
மைல� ப��க���� ெச�� மைறவாக ஒ��� ெகா�டா�.
எ�ேபா�ேம இவ�க��� ஒ� �ேரா� �ைட����வா� அ�லவா? அ�ப��ப�ட ஒ� �ேரா�
���ேதவ� ப��� இ���� இட�ைத ஆ��ல ��ெப�யா�ட� கா��� ெகா�����டா�.
க�டெபா�ம��� எ�ட�பைன� ேபால, இவ���� ஒ� ��ட�ப� வ�� ேச��தா�. ச�ெச��,
�தா� ���ேதவ� ைக� ெச�ய�ப�� ��ெப�யாரா� அைழ��� ெச�ல�ப�டா�.
ேபா�� வ��� த�க� �லெத�வமான ச�கர�ேகா����� ெச�� வ�பட
ஆ��ேலய�க�ட� அ�ம� ெப�� ேகா���� �ைழ�தா� ���ேதவ�. ேபானவ�
ேபானவ�தா�. அவ� எ�� ேபானா�, எ�ன ஆனா� எ�ப� யா���ேம ெத�ய��ைல. அ�த
ம�ம� இ��வைர ெத�ய��ைல எ���றன� ���ேதவ�� வரலா�ைற உண��தவ�க�. வா�க
���ேதவ� �க�.
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“எைத எ��னா�� அைத நா�� ேப� பாரா�ட ேவ���
அ�ல� ��ட ேவ���. இர��� இ�ைலெய�றா�
எ��வைத�ட எ�தாம� இ��ப� ந��!”
இ�த� ெபா�ெமா�ைய உ���தவ� அமர� க�� ரா.���ண����. உ���க�ப�டவ� க����
உத� ஆ��யராக இ��த ��த�.சாதாரணமாக த�� எ��தாள�க� எ�றா� ��ெப�லா�
ஒ�வைகயான உ�வக� ெகா�����தா�க�. அ�ப��ப�ட உ�வக�க����� பல�
மா�ப�டன�. அவ�க�� �த�ைமயானவராக ெஜயகா�தைன� ெசா�லலா�.
அ�ப��ப�டவ�க�� நா� பா��க� ேபா�� ��த�� ஒ�வ�.ெச�க�ப���� அ��� நாவ��
எ��ட��� 1916இ� ேதா��யவ� ேகா��த�. ப��� க�� அ�க� ப�லாத ேகா��த�
உைழ�ைப ந��னா�. இர�� ப���� ப��தா�. ஓ�ய� க�க� ேபா� அைத�� பா���
��டா�. ெஜ�� ���ேயா�� ஓ�ய� ���� ப��� அம��தா�. அ����� அ���
ேகா���� ப���� ேபானா�. ���� ப�டா�� ேமா�ர� ைகயா� ���� படேவ���
எ�பா�க�. இவ� அ��� ேகா�த� ‘ஆன�த�கட�’ �ர���. இவ���� ��மண� ஆ���.
1941இ� க�� ப���ைக ெதாட�க� ப�ட�. இவ� அ�� அ���ேகா��� ப���� ெச�றா�.
ஆ��ய� க���� எ����க� ப��� ர��க அ�ைமயாக இ��தேபா��, அ�த எ����க�
�ர�ம ��யாக இ���� எ�ப�. அ�ப��ப�ட க���� ைகெய��ைத �ைழ���
அ���ேகா�� அவ�ட� ெஷா�� வா��யவ� ேகா��த�.
��ய எ��தாள�கைள ஊ������ ஆ��ய� க��, த� �ர��� ேவைலபா����
ேகா��தைன�� அவ� கைதக� எ��வா� எ�� ெத���ெகா�� ஒ� கைத எ���
ெகா��வர� ெசா�னா�. ஏேதா மன�ைத� ெச��� அவ� பா��� அவ� ெமா��� ஒ� கைத
எ��� ெகா�� ேபா� ஆ��ய�ட� ெகா��க அவ� ெசா�ன�, “ேப�, ெரா�ப ந�னா���ேக,
ெதாட��� எ��” எ�ப�தா�.
க���� �.ேகா��த� எ�பைத �.�. எ�� இவ� எ�த ஆ��ய� ெசா�னா� ‘��த�’ எ��
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ெபயைர ைவ��� ெகா� எ�றா�. நாமகரண� ஆ���. அ��� க���னா�.
�ல �ர��ைனகைள அ�� அவ� ச���க ேந��தா��, க���� அ�� அவைர ப���ைக���
�ைண ஆ��யராக ஆ��ய�. க���� ப�யா��ய சமய� அவ� பைட�த பல பைட��க�
பாரா��கைள� ெப�றன. எ����க�� ேதா��ன. அவ�ைடய ‘��ைல� ெகா�யா�’, ‘பா��
பாைவ��’ ேபா�றைவ ெவ�யா�ன. இ�த �ைல�� ��மா�� ேச�� ஆைச�� க��ைய
��� �ல�னா�.
�.ஆ�.ராம�ணா�� ‘வாழ��ற�தவ�’ எ�� பட���� வசன� எ��னா�. ‘அ��’ எ�ெறா�
பட�, அ�� வசன�ேதா� ஒ� பாடைல�� எ��னா�. �வா��� எ�.�.ஆ�� இைண�� ந��த
‘������’ எ�� பட��� வசன�� �ல பாட�க�� எ��னா�. இவ��� �ைட�த
வ�மான� த�த உ�சாக��� “ம�த�” எ�ெறா� இதைழ ெவ���டா�. ெதாட��� ‘மணமாைல,
‘ெசா�� த�� ெசா��’, ‘பா���ப� கன�’, ‘�ழ�ைதக� க�ட ��யர�’ ேபா�ற பட�க����
வசன� எ��னா�.
�ைழ�க வ� ேத� ம�ப� ‘�னம� க��’ இத�� ேச��தா�. அ�� ஓ ம�தா!, பா��� பாரத�,
எ�.ேக.�.பாகவத� கைத, எ�.ஆ�.ராதா �ைற�சாைல ��தைனக� இ�ப� பலவ�ைற எ��னா�.
வா��ைக ஓ�ட��� வய� ஆனேத ெத�ய��ைல. ம��ழா கா�� வய� வ����டதா�.
1975இ� ேபா�� இ�த வா��ைக எ�ேறா எ�னேவா இவ� மாரைட�பா� காலமா���டா�.
��த� எ��ய எ�ண�ற �� கைதக� 92 கைதக� அட��ய இ� பாக�க�, ஆ� ��ன�க�,
‘க� �ற��மா?’, ‘பா�� பாைவ��’, ‘அ�� அல��ற�’, ‘ம�த� மாற��ைல’, ‘காத��
க�யாண��’, ‘�ய�வர�’ ஆ�யைவ அவ� ெபயைர� ெசா�ல இ��� ெகா������றன.
இவ��� ‘பா�� பாைவ��’ க���� ெதாடராக வ�த�. இ�த நாவ� இவ���� ெப�� �கைழ�
ேச���� ெகா��த�. ��த� எ��ய �ைர�பட� பாட�க�� �ற�பாக� ����ட
ேவ��மானா�, ‘������’ பட��� வ�த “ெகா��� ��யான ெப�ைண� ������
ஆ����� ெக�� ேமள� ெகா��வ� ச�யா? த�பா?” எ�ற பாடைல ெசா�லலா�.
த�ழ�க�, த��� எ�� �க� ேச��த எ��தாள�கைள ஓரள��ேக�� ெத��� ெகா�ள
ேவ��ம�லவா? அ�த எ�ண���தா� ‘��த��’ வரலா� தர�ப��ற�.
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எ�னதா� ஒ� எ��தாள� �ற�பாக எ�����தா��, அவ�ைடய பைட��கைள� ப�� நா��
ேப� ெப�ைமபட ேப�னா�தா� அவ� யா� எ�ப� உல���� ெத�ய வ��. ம�களாக� ேத��
ேபா� ஒ�வ�ட� இ���� �றைமைய� ேபா��� வழ�க� எ��� இ��த��ைல. நா� ஒ�
அைம��� உ���னராக இ��� வ�ேத�. அத� தைலவ� அ��க� ��ற��ைகக� ஆ��ல���
எ��வா�. அைவகைள� ப��த�� உ���ன�க� அ�க� அல��� ெகா�வ��ைல. த��ைடய
எ����கைள ஆகா, ஊ� எ�ெற�லா� ம�றவ�க� பாரா�டேவ���, த��ைடய ஆ��ல�
�லைமைய ம�றவ�க� �க��� ேபச ேவ��� அத� �ல� தா� ஒ� �ற�த தைலவ� எ�ப�
�ைலநா�ட�பட ேவ��ெம�ப� அவ�ைடய க���. அத�காக ஒ��லைர� ������
ஆ�கா�ேக ேபச ைவ�தா�. இ�த ைக�த�க� ஒ�ெவா� உ���ன�ட�� ெச�� ��ற��ைக
ப����களா, அடடா, எ�ன ஆ��ல நைட. இ�ேபால எ�த யா��� வ�� எ�ெற�லா�
ேப����வா�க�. கால ஓ�ட��� ��மா �ட�தவ����, ஓேகா, இவ� ந�றாக ஆ��ல�
எ���றா� ேபா����ற� எ��ற எ�ண� ஏ�ப����ட�. இ� ஒ� வைக!ஆனா�, நா�
இ�ேபா� ெசா�ல�ேபாவ� ம�ெறா� வைக. க��, �.ஜான�ராம�, ெஜயகா�த� ேபா�ற �ற�த
கதா��ய�க� ேபால த�ழக��� க��சா���� எ��ற �ைன� ெபய�� கைதக� எ��வ�த ஒ�
�ற�த கதா��ய�� இ��தா�. ஆனா� ஏேனா ெத�ய��ைல, அவைர� ப�� அ�க� யா��
ேபச�காேணா�. ஆைகயா� அவைர� ப��ய வரலா��� ���க�ைத இ�� ெவ��டலா� எ��
இதைன எ���ேற�. க��சா���� எ�� இ�த ��த தைல�ைற எ��தாளைர வய�� ��த
�ல� �ைன�� ைவ����கலா�. ஆனா� இைளஞ�க��� இவைர� ப�� ெத�����க
�யாய��ைல. க��சா������ இய�ெபய� ஆ�.நாராயணசா�. இவ�ைடய வா��ைக
வரலா�ைற ேபரா��ய� ேக.�.ேசஷா�� எ�� சா��ய அகாத� ெவ�������ற�.
இவ� ம�னா����� இ���� ேத�ய உய��ைல� ப���� த�ழா��யராக இ��தவ�. இவ�
�ற�த� ந��ல� அ����ள ேச���ர�. 1919 ஜூைல 10 இவ� �ற�த நா�. த�ைதயா�
இராமா��த சா���, தா� ஈ�வ� அ�மா�. த�ைதயா� இளைம�ேலேய மைற����டதா�,
தாயா� வ�ைம காரணமாக �ட�ைத�� ஒ� ச��ர��� சைமய� ேவைல ெச�� வ�தா�. வ�ைம
காரணமாக இவ� தா�மாம� இ��த ெப�க��� ச����த�, ேவத� ப��றா�. ம�ைர��
வ�� த���, ச����த�� ப��� ��வா� �ேராம� ப�ட� ெப�றா�.
ெதாட�க��� ெச�ைன�� இராம���ணா ப���� த�ழா��யராக� ப����தா�. அத���
��பேகாண� ேந��� உய��ைல� ப��, ����ர� உய��ைல� ப�� அத���
ெதாட���யாக ம�னா��� ேத�ய உய��ைல� ப���� எ�� ஆ��ய� ெதா��� ஈ�ப�டா�.
இவ�ைடய எ���� ப� “மல���” எ�� கைலமக�� 1940இ� ெவ�யான கைதேயா�
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ஆர�பமா�ய�. இவ�ைடய சமகால எ��தாள�களாக இ��த �.ஜான�ராம�,
�.ப.ராஜேகாபால�, எ�.�.ெவ�க�ரா�, ஆ�ேயா�� இவ�ைடய ந�ப�கேள. அ�த� கால���
��������� “�வா�” எ�� இத� ெவ�யா�ய�. இத� ஆ��ய� ��ேலாக �தாரா�. இ�த
“�வா�”�� இவ� ெதாட��� எ��னா�.
வா��ைக�� க�ட� ஒ�ைறேய க��வ�த இவ��� ந�ல மக� �ைட��, அவ� �ல�
இவ��� ��ம�யான வா��ைக�� அைம�த�. இவ�ைடய வா�� 1992 ஜனவ� 19ஆ� ேத�
��வைட�த�. இவ� தன� வா�நா�� �மா� 200 ��கைதக��, ஒ� ��ன�, பல
ெமா�ெபய���க� இவ�ைற� த�� ெமா���� த������ ெச�����றா�.
க��சா������ ��கைத� ெதா��க� 11 ெவ�யா������றன. அைவ:–
1. காத� க�ப�
2. �ேபர த�சன�
3. வ�ச ர��ன�
4. ெத��க�
5. அ��ரேவ
6. க��சா���� கைதக�
7. �கவா�க�
8. ெத��
9. க��
10. ஒ� மா��யான ��ட�
11. அ�மா இ�ட க�டைள
��ன�: “ப��த மா�ட�”.
வரலா�: 1. ச�கர� 2. �.ப.ரா. 3. பார� ேத�ய�� க�ட��
ெமா�ெபய���க�: 1. இ��ய� த��வ இய�� �ைல����பன�� அ��தன��.
2. ெதா� �ள��
இவ�ைடய “காத� க�ப�” எ�� ��கைத ஒ� க�ப� பயண� ப��ய�. இ��லா������
�ள��ய பா�மர� க�ப�� இ��யா வ�தவ�க� ப��ய இ�த� கைத�� பயண� ெச���
ஆ��ேலய�க��� இ��த அ���ராய�, உதவா�கைற ஆ�க�� இ��யா ெச�றா�
ெச�வ�தனாகலா� எ�ப�தானா�. அ�� பயண� ெச�த ஒ� இைளஞ� ப��ய கைத இ�. இ�த�
கைத�� கதாபா��ர�க���� ெபய�க� �ைடயா�.
“ல��பா��” எ�ெறா� கைத. 1967 “�வா�” ஆ�� மல�� ெவ�யான�. அ�� ஒ� பா��,
த� ஏைழ ேபர���, அவ� தன�� ேசைவ ெச�தைத� பாரா�� “இேதா பா� அ��! உன��
இர�� ல�ச� த��ேற�. இ�ேம� உன�� ��ேன�ற�தா�” எ�� ஒ� ெபா�டண�ைத�
ெகா���றா�. ேபர� ����� பா��க அ�� இ��த� ����. அ�� அவ� ல�� தடைவ
ராமநாமாைவ எ�� எ�� ைவ�ததா�. இ�ப� ���ற� கைத.
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“அ�மா” எ�ெறா� கைத. வாெனா��� ஒ�பர�ப�ப�ட�. அ�ைறய ந��தர ���ப���
வ�ைம, க�ட�க�, ெப�க�� �யாக� இவ�ைற �ள��� கைத இ�.
“காத� கா�ய�” எ�ற கைத 1973இ� ெவ�வ�த�. இ�த� கைத மனவ��த��� இ��த ஒ�
த�ப�யைர இைண�� ைவ�ததா�. அ�தா� கைத.
“��ய ந�ேகத�” எ�� கைத 1973இ� ெவ�வ�த�தா�. பா�கா��� பைட �ர�க� இ�வ�
ப��ய கைத இ�. இர�டா� உலக� ேபா� சமய��� இ��யா ேநா�� வ�த ஜ�பா�ய
பைட���, இ��ய� பைட��� நட�த ேபா� ப��ய �வர�க�. வரலா��� ெச��கைள
உ�ளட��ய� இ�.
க��சா������ கைதக� ெப��பா�� ம�த உண��கைள� �ர�ப��பதாக இ����. அவ�
கால��� இவ�ைடய ெப�ைமைய எ��லக� ந�� ���� ெகா����த�. இத�� ஒ�
�க���ைய� ெசா�லலா�. ஒ��ைற இவ� ெச�ைன ெச�றா�. ைக�� இ��த பணெம�லா�
ெசலவா���ட�. ஊ� ���ப பண� இ�ைல. இவ� “ஆன�த�கட�” அ�வலக� ெச�றா�.
அ�� ேபா� ஆ��ய�ட� ஐ�� �பா� பண� கடனாக ேவ���, ஊ� ேபா��ேச��� கைத எ��
அ��� கடைன� ���� ���ேற� எ�றாரா�. அவேரா, அ�ேகேய உ�கா��� கைதைய எ���
ெகா������� பண� வா��� ெச���ப� ெசா�னா�. இவ�� அ�ப�ேய அ�ேகேய
உ�கா��� ஒ� கைத எ��� ெகா������� பண� வா��� ெகா�� ஊ� வ�� ேச��தாரா�.
எ�ப� இ���?
இவைர� ப�� இ�ெனா� ெச���� �ட �வார�யமான�. இவ�ைடய ேதா�ற� தைல��
���, ேவத� ப���, ெந���� ப�ைட ����, ச�தன� ���, ஆனா� இவ� ஒ� க���ச
��தா�தவா�. ��பேகாண��� ஒ� சமய� க���ச இய�க� சா��த ����� வா� ���
நட��ய ஊ�வல��� “�ர�� ஓ��க!” எ�� ேகாஷ���� ெகா�� ��வ�ைச�� ெச�றவ�
இ�த� க��சா����. இ�ேபா� ���றதா க��சா���� யா� எ��?
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ராஜா�

ராஜா� அவ�க�ைடய �ற�த நாைளெயா�� ெவ�யா�� �ற��� க��ைர இ�:
ராஜா�
1878 �ச�ப� 10ஆ� ேத� த�ழக��� அ�ேபாைதய ேசல� மாவ�ட��� ெதார�ப�� எ��
ஊ�� ஓ� ஆ� மக� �ற�த�. ��னா�� அ�த� �ழ�ைத இ��யா�� கவ�ன� ெஜனரலாக�
ப����� எ�� யா� எ��பா�����பா�க�? ராஜேகாபால� எ�� நாமகரண� ெப�ற இ�த�
�ழ�ைத ��ன� ராஜேகாபாலா�சா�யாராக ஆ� ��ன� ராஜா� எ��� �.ஆ�. எ���
அைழ�க�ப�ட ேமைத, ���கத��, தைல�ற�த அ�வா�. இவ�ைடய 134ஆ� �ற�த நா� இ�த
மாத� 10ஆ� ேத� வ�� ெச�ற�. இ�த ேநர��லாவ� த�ழக� த�த இ�த� ெப�ேயா��
வரலா��� ப�க�கைள� ��� �ர��� பா��கலாேம!
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ேசல� மாவ�ட� ெதார�ப���� �ற�த ராஜேகாபால� ெப�க�� ெச��ர� காேல���,
��ன� ெச�ைன ராஜதா� க������ ப��றா�. ச�ட� ப��த இவ� 1900இ� அதாவ� தன�
22ஆ� வய�� வ��லாக ெதா��� இற��னா�. இவ�ைடய �றைம காரணமாக �க� ெப�ற
வ��லாக இ��தா�. ேசல� நகரசைப�� �த�� உ���னராக�� �ற� அத� ேச�மனாக��
ேத��ெத��க�ப�டா�. இ��ய �த��ர� ேபா� �� ���க� ெதாட��ய சமய��� ெரளல�
ச�ட���� எ�ரான ேபாரா�ட����, ஒ��ைழயாைம இய�க���� ஈ�ப�டா�. ைவ�க�
ச��யா��ரக� ச�டம��� இய�க� ஆ�யவ���� ப�� ெகா�டா�. 1930இ� வட�ேக கா���
நட��ய த�� உ�� ச��யா��ரக�ைத� ேபால ெத�ேக ��������� ேவதார�ய� வைர
ெதா�ட�க�ட� ெச�� உ�� எ��� ச��யா��ரக� ெச�� �த� �ைறயாக �ைற��
அைட�க�ப�டா�. 1937இ� நா� ��வ�� நட�த ேத�த�� ெச�ைன மாகாண ச�டசைப��
நட�த ேத�த������ இவ� மாகாண��� �ரதமராக (அ�ேபா� �த�வைர அ�ப��தா�
அைழ�ப�) ேத��ெத��க�ப�டா�. இர�டா� உலக� ேபாைர இ��லா�� அ���த��
1940இ� இவ� �ரதம� பத�ைய ரா�நாமா ெச����டா�.
இவ� சா�����த கா��ர� க�� 1942இ� ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� ேபாரா�ட�ைத
நட��யேபா� இவ� அ�� கல�� ெகா�ள��ைல. கா��ர������ �ல����தா�. ��த
ேநர��� நா� இ��லா��ட� ஒ��ைழ�� நம� �த��ர���� �ய�� ெச�ய ேவ��ெம��
����யதா�, இவ� 1942 ��� இ��யா இய�க��� ஈ�பட��ைல. கா��ர� நா��
���ைன�� ஒ��ெமா�தமாக எ���� ெத������தேபா�, இ�� ���� கலவர�கைள��,
ப�ெகாைலகைள�� த���க� த� நா� ஏ�ப�வேத �ற�த� எ�� எ�� இவ� �கம� அ�
��னா�ட�� ���� ��ட�� ேபச ேவ��ெம�� ����னா�.
1946இ� ��வா�� இ��ய �த��ர��� உதய� ெத��த ேநர��� ெட���� உ�வான
இைட�கால ம��ய ச��கா�� ேந� தைலைம�� இவ� ெதா���ைற, ��ேயாக�, க�� ம���
����ைற அைம�சராக� பத�ேய�றா�. 1947, 1948இ� இ��ய �த��ர����� ��
மத�கலவர�தா� பா��க�ப����த ேம�� வ�க���� ஆ�னராக �ய��க�ப�டா�. அத�
�� லா�� ெமள�� ேப�ட���� �ற� கைட� கவ�ன� ெஜனரலாக 1948 �த� 1950 வைர
பத� வ��தா�. 1951, 1952 காலக�ட��� இவ� ெட���� ம��ய ச��கா�� உ��ைற
அைம�சராக� ப����தா�.
இ��யா ஜனநாயக ��யரசாக அ���க�ப�� ��ய அர�ய� சாசன���ப� �த�
ெபா��ேத�த� 1952இ� நைடெப�ற�. அ�� ெச�ைன மாகாண���� நட�த ேத�த��
கா��ர� க�� ெப��பா�ைம ெபற��ைல. எ��க��க� க������க�� தைலைம��
ெப�மள�� ேத��ெத��க�ப����தன�. ஜவஹ�லா� ேந��� ���ப�ப����, காமரா�
ேபா�ேறா�� ச�மத��ட� ராஜா�ைய அைழ�� ெச�ைன மாகாண �தலைம�சராக ஆ��ப�
வ����தேவ இவ� �த�வ� ஆனா�. 1953இ� இவ� ெகா�� வ�த ஆதார� க��ைய எ��
க���� கா��ர�� ஒ� சாரா�� இ� ‘�ல�க�� �ைற’ எ�� ��ற�சா�� எ���கேவ, இவ�
பத�ைய ரா�நாமா ெச����� 1954இ� ெவ�ேய�னா�.
1959இ� இவ� கா��ர����� �ல� �த��ரா க�� எ�� த��க�� �வ��னா�. ேசாஷ�ச�
ேப�வ�த கா��ரைச எ���� வல�சா� ெகா�ைககைள� ெகா�ட க�� எ�� �ரகடன�ப����217

ெகா�� �த��ரா� க�� �ரபலமாக வள��� வ�த�. ெப�� ���க� இ�த� க����
ேச��தன�. 1962, 1967, 1972 ஆ�ய வ�ட�க�� நட�த ேத�த�க�� இ�த� க��
ேபா����ட�. ெச�ைன மாகாண��� 1967இ� அ�ஞ� அ�ணா தைலைம�� ஒ�
�.�.க.அைம�சரைவ அைமய இவ�ைடய �த��ரா க�� �.�.க�ட�� இதர க��க�ட�� ஒ�
��ட� அைம�� ேபா����� கா��ரைச� ேதா�க��� காரணமாக �ள��ய�. 1967இ�
���த கா��ர� இ�� வைர த�ழக��� எழேவ��ைல.
ராஜா� �ற�த எ��தாள�, ��தைனயாள�. ஆ��ல����, த���� ந�ல �லைம உைடயவ�.
பாரத ���ய ���� தைல�ற�த இ�காச�களான மகாபாரத�ைத��, இராமாயண�ைத��
�லாக எ�� ெவ���டவ�. க�நாடக இைச��� வ�லவ�. இவ� எ��ய “�ைறெயா���
இ�ைல” எ�� பாடைல� பாடாத பாடக�கேள இ��க ��யா�. இவ� ��ம�
எ�.எ�.���ல���காக எ��� ெகா��� அவ� பா�ய பாட�க� உ��.
த��நா�� ஆலய�க�� ஆலய�க���� �ல ச�தாய�ைத� ேச��தவ�கைள அ�ம��காத
�ைல இ��� வ�த�. அதனா� இவ� ெத� த�� நா��� ம�ைர�� ம�ைர ைவ��யநாத ஐய�
தைலைம��, ப��ெபா� ேதவ� �ைண�ட� �னா� ஆலய��� ஆலய� �ரேவச�ைத நட��
���தா�. ஹ�ஜன�க� ேம�பா���காக ராஜா��� ம�ைர ைவ��யநாத ஐய� ேபா�ற
அவ�ைடய ஆதர�� தைலவ�க�� அயரா� பா�ப�டன�.
1937இ� இவ� �ரதமராக இ��தேபா� க�டாய இ��ைய� ெகா�� வ�தா�, ��ன� இவேர
இ��ைய எ����� ேபாரா�ட�கைள நட�த� �ைண ���தா�. மகா�மா கா���� மனசா����
கா�பாள� எ�� இவைர ஜவஹ�லா� ேந� வ���தா�.
1897இ� அலேம� எ�� ெப�ைண ��மண� ெச�� ெகா�டா�. இவ�க��� நா��
�ழ�ைதக�. இ� மக�க� இ� ெப�க�. 1916இ� இவர� மைன� இற�தா�. இவேர
�ழ�ைதக��� ஆதரவாக இ��� வள��தா�. இவர� மக�க�� ஒ�வரான �.ஆ�.நர��ம�
நாடா�ம�ற உ���னராக 1952���� 1962 வைர இ������றா�.
1965இ� த�ழக��� இ�� எ����� ேபாரா�ட� வ��த�. 1965 ஜனவ� 26 �த� இ��
அரசா�க அ�வ� ெமா�யாக ஆ�ய�. இ�� ேபசாத ம�க� �� இ��ைய� ���க��டா�
எ�� ேபாரா�ட� ெவ��த�. 17-1-1965இ� ������ இ�� எ���� மகாநா�ைட ராஜா�
���னா�. அ�� இ�� ேபசாத ம�க� �� இ�� ���க�ப�டா� இ��ய அர�ய� ச�ட�ைத
கட�� ��� எ�யேவ��ெமன ேப�னா�.
1967 ேத�த�� �.�.க.�ட� இவ�ைடய �த��ரா� க�� ��ட� அைம�� தன� 88ஆ�
வய��� ஊ� ஊராக� ெச�� �ர�சார��� ஈ�ப�டா�. கா��ரைச ஒ���� க��வேத தன�
வா��� ல��ய� எ�� ேப�னா�. ேத�த�� �.�.க. ெவ�ற�. �எ�.அ�ணா�ைர
�தலைம�ச� ஆனா�.
அ�ஞ� அ�ணா�� மைற���� �ற� �.க�ணா�� த�ழக��� �தலைம�ச� ஆனா�.
1971இ� இவ� ம��ல�ைக தள������ அத�� மா�ல��� ���ைலைமதா� காரண� எ��
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��வ�தா�. ��த��ரா� க�� இ�த ம��ல��� தள�ைவ எ���� ஆதரைவ ���� ெகா�ட�.
1972இ� ராஜா��� உட��ைல தள��� ேபா���. 94 வயைத அைட�த ராஜா� ெச�ைன அர�
ம���வ மைன�� ேச��க�ப�டா�. 1972 �ச�ப� 25 ����ம� �ன�த�� மாைல 5.44��
அவ� உ�� ���த�. அவ� மக� �.ஆ�.நர��ம� அவ���� ப�க��� இ��தா�.
இல��ய உல��� அவ� அ��த ெகாைட அ�க�. 1922இ� “�ைற�� தவ�” எ�� �ைல
எ��னா�. தன� 1921, 22 ஆ��க�� �ைற வா��ைகைய �ர�ப��த� இ�த ��. 1951இ�
இவ� இராமாயண�ைத��, மகாபாரத�ைத�� ���� �லாக “�யாச� ����” எ���
“ச�கரவ��� ��மக�” எ��� �லாக எ��னா�. 1965இ� இவ� “����ற�” �ைல
ஆ��ல��� ெமா�ெபய��� ெவ���டா�. பகவ� �ைத, உப�ஷ� ப�� ��க� எ��
ெவ���டா�. சா�ர�� ப�� “ேசா�ரத�” எ�� �ைல எ��னா�.
1958இ� இவ��� சா��ய அகாத� ��� �ைட�த�. ேக.எ�.����ட� இைண�� இவ�
பார�ய ��யா பவைன உ�வா��னா�. “இ���ச� – ஒ� வா��ைக� த��வ�” எ�� �ைல
எ�� ெவ���டா�. இவ� அ� ஆ�த�க��� எ�ரானவ�. ெவ�நா��� பயண�கைள
ஏ�காத இவ� அ� ஆ�த எ�����காக அெம��கா ெச�� ஜனா�ப� ெக�ன�ைய� ச�����
ேப�ய� வரலா��� ஏ�க�� ப�வான �ற�பான ெச��யா��. அவ� இவ��� அ��த
ம�யாைத ேவ� யா���� ெகா��த��ைல எ���றன அெம��க� ப���ைகக�.
ேபா��வா� ஒ� �ற�, இவைர� ���வா� ஒ� �ற�மாக இவ� த� வா��ைகைய
��கா�யக�மமாக �ைன��� தன� 94ஆ� வய�� அமர� ஆனா�. ராஜா� எ�ற ெசா����
�ட���� அ�� எ�� ெபா�� ெகா���ப�யாக அைம�த� இவர� வா��ைக. வா�க
ராஜா��� �க�.
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ராஜா��� காமராஜ��
(இ�த� க��ைரைய எ��யவ� ஒ� �க�ெப�ற கா��ர�கார�. நைக��ைவேயா� ��ட ேநர�
ேபச���யவ�. ஆேவசமாக�� ேப�வா�, ேக�ேபாைர அழ�� ைவ����வா�. ����� ����
வ�� ��ணா��ப� பல பழெமா�கைள உ����� ��டலாக�� ேப�வா�. 1942இ� நட�த
ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� ேபாரா�ட��� த�ழக��� இவ�தா� ெப�ய ‘�ேரா’ என�
ெசா���ப� ந�ப��யாத ச�பவ�க� நட�ேத�ன. இவ� யா�? க��ைரைய� ப���
������� இவ� யா� எ�பைத� பா��க�.)
1942இ� ராஜா� கா��ரைச ��� ெவ�ேய���டா�. ��� இ��யா இய�க� வ��ைற
இய�க� எ�ப� அவ� க���. அத� ��ன� அவைர கா��ர�� ேச��க �ல� �ய�றன�. த��
நா��� கா��ர� தைலைம எ���த�. இ�த ���ைல ���த நம� ‘�க�ெப�ற’ க��ைரயாள�
எ�ன ெசா��றா� எ�பைத இ�த� க��ைர�� கா�ேபா�.

Chinna Annamalai with Rajaji & MKT Bhagawathar
“கா��ர��� ராஜா� ேவ�டா�” எ�� த�� நா��� கா��ர�கார�க�� ஒ� ப���ன�
�ள��� நட��ன�. இ�த� �ள���ைய� தைலவ� காமரா� ஆத��தா�. ம��� பல கா��ர�
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தைலவ�க�� அேத எ�ண� ெகா�� ெதா�ட�கைள� ��� வ�தன�.
“கா��ர��� ராஜா� ேவ���” எ�� தைலவ�க�� ஒ� சாரா��, ெதா�ட�க��
��பா�ைம�ன�� வாதா�னா�க�.
நா� ��வய� �த�ெகா�ேட ராஜா��� அ���வ�ைட� ��ப�� வ�தவ�. அர�ய��� ச�,
த��� ெதா���� ச� ராஜா� உட� இ��� பல கா�ய�க� ெச�� வ�பவ�. ஆகேவ “ராஜா�
ேவ���” எ�ற ேகா���� நா� ேச��� ப���வ� இய�ைகேய. ஆனா� காமரா� எ� ��
த� அ�மான� ெகா����தா�. 1942 ேபாரா�ட��� என� ‘சாகச�’ அவைர� கவ�����த�.
என� நைக��ைவ� ேப�� அவ��� �க�� �����.

ஒ� நா� நா� காமரா� அவ�கைள� பா��க� ேபா���தேபா� எ��ட� �க�� ேகாபமாக
ேப�னா�. “ராஜா� 1942 ேபாரா�ட� ெச�தவ�கைள எ�லா� ‘��ட�க�, பலா�காரவா�க�’
எ�ெற�லா� ஏ��ேப� நம� ேபாரா�ட�ைத எ���தாேர மற�� ����களா? 1942
ேபாரா�ட�ைத நட��ய ��க� ��டரா? நா� ��டாவா? இ�ப��ப�டவ�கைள� கா��ர��
ைவ��� ெகா�ளலாமா? 1942 ஆக��� �யாக� ெச�யாதவ�க� கா��ர��ேக ேவ�டா�”
எ�� ெபா��� த��னா�.
நா� அைம�யாக� ெசா�ேன�. “ராஜா�ைய ஆக�� �யா� இ�ைல எ�� ெசா�����க�.
அதனா� எ�ன, அவ� ெச�ட�ப� �யா�, அ�ேடாப� �யா�, நவ�ப� �யா�, �ச�ப� �யா� —
பல ஆ��களாக� பல மாத�க� �யாக� ெச�த ெப�யவைர – �ற�த அ�ஞைர நா� இழ�க
���ப��ைல” எ�ேற�.
“கா��ர� ெதா�ட�க� ெப��பாேலா� ேவ�டா� எ�� ெசா���ேபா� � ம��� ஏ�
���கனாக இ���றா�?” எ�றா�. “என�� கா�� ���� – கா��ய�கைள ந�� கா��ர���
வ�தவ�. மகா�மா� “ராஜா�ைய ேவ�டா�” எ�� ெசா�ல��ைலேய. ராஜா�ைய ஏ���
ெகா���ப�தாேன ‘ஹ�ஜ�’ ப���ைக�� எ������றா�.”
“��க� எ�லா� ஏ� கா��� ேப�ைச �����க�? கா����� �ேராதமான இ�கா�ய� ெச���221

உ�க�ட� நா� ஒ��கா�� ஒ��ைழ�க மா�ேட�. கா��ய�க�� ���ப�ைத� த��நா��
ம�க���� �ர�சார� ெச�ேவ�” எ�ேற�.
“ச�, ச� ேபா – ேபா� அ�த� �ழவைன� க��� ெகா�� அ�” எ�� ��னா�. நா� அைம�யாக
வ����ேட�.
அத� ��ன� “ராஜா� ேவ���”, “ேவ�டா�” �ள��� ெப�தாக நட�த�. ராஜா�ைய கா��ர�
உ���னராக அ�ல இ��ய கா��ர� க���� தைலவ� அ�� கலா� ஆசா� அவ�க� ேச����
ெகா�டா�. ராஜா�ைய ேவ�டா� எ�� ெசா�பவ�கைள ‘���’ எ�� மகா�மா� ஹ�ஜ�
ப���ைக�� எ��னா�.
உடேன கா���ைய க�டன� ெச�� கா��ர� ெதா�ட�க� பல� ேப�னா�க�. �ல ஊ�க��
கா��ய�க�� பட�க��ட எ��க�ப�டன. இ�ப�யாக� த��நா��� கா��ர� அ�ேலால�
ப�ட�.
கைட��� ஒ� வ�யாக ராஜா� ம��ய அர�� ம���யானா�. அ��ட� அ�த� �ர�ைன
���த�. ஆனா� �� காமரா� அவ�க� அத� ��ன� ராஜா�ைய ஆத��தவ�கைள
ந��வ��ைல. கா��ர� க���க�� எ��� வ�� �டாதப� பா���� ெகா�டா�.
நா� எ�ேபா��ேபா� கா��ர� �ரசார� ெச�� ெகா����ேத�. நாளாக ஆக, தைலவ�
காமரா� அவ�க� பைழயப� எ��ட� ��கமாக� பழக ஆர���தா�க�.
ராஜா� வ�காள கவ�னரா�, அத� ��ன� இ��யா�� �த� இ��ய கவ�ன� ெஜனரலா�
���த �க�ட� பத� ��� ெச�ைன வ�� த�����தா�.
1952 ேத�த�� காமரா� ����பயண� ெச���ேபா� எ�ைன� �டேவ ���� ெகா��
ேபானா�. ெரா�ப�� அ�� கா��னா�. நா�� “இ� காமரா� ந���ைகைய� ெப�� �டலா�
எ�� ம������ேத�. ேத�த�� �தலைம�ச� �மாரசா� ராஜா ேதா�றா�. கா��ர�
ெப��பா�ைம இ�ப�யா���ட�. காமரா� பா��ெம����� ேத��ெத��க�ப�டா�.
இ��ைல�� கா��ர� ம���சைப அைம�பதானா� ராஜா�ைய� த�ர ேவ� யாரா��
சமா��க ��யா� எ�� �மாரசா� ராஜா க��னா�. ���� ராஜா�ைய �தலைம�சராக�
ெகா�� வ�வைத காமரா� எ���தா�.
கைட��� ச�தா� வ�லபா� பேட��, ேந���� ராஜா�தா� �தலைம�சராக இ��க ேவ���
எ�� ��மானமாக� ����டா�க�. கா��ர� ேம�ட� உ�தர��டா� கா��ர�கார�க�
���ப�ய ேவ��ய�தாேன? ஆனா� காமரா� எ��� �றாம� ெமளனமாக இ��� வ�தா�.
ராஜா� ம���சைப அைம�தா�. க�����க� வ�ைமயாக எ���தா�க�. “ராஜா� ம���சைப
எ����� ��ட�” எ�� �ைல�� �ைல ேபா�டா�க�. அவ�க�ட� கா��ர� எ��க�
அைனவ�� ேச��� ெகா�டா�க�.
இ��ைல�� கா��ர� க���க� ெமளனமாகேவ இ��தன. காமராச�� நம�ெக�ன எ�ப�
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ேபால வாளா���தா�. இைத எ�னா� ெகா�ச� �ட ெபா��க ��ய��ைல. ேநராக
காமராஜ�ட� ேபாேன�. “இ�ப� இ��தா� எ�ப�?” எ�ேற�.
“எ�ன ெச�ய� ெசா����க�?” எ�றா�. “ம���சைப கா��ர� ம���சைபதாேன. அைத
ஆத��� நா� ��ட� ேபா�� எ���க��க�� ேபா�ைக அ�பல�ப��த ேவ�டாமா?”
எ�ேற�.
“ராஜா�ைய எவ� ெகா�� வ�தாேனா அவ� ெச�ய���. நா� ஒ��� ெச�ய� ேபாவ��ைல”
எ�றா�.
“��க� கா��ர� க��� தைலவ�. நட�ப� கா��ர� ம���சைப. இைத ஆத��ப� ஒ�
கா��ர�கார� கடைம அ�லவா?” எ�ேற�.
“ஆமா! கடைமதா�. � ேவ��மானா� உ� கடைமைய� ெச�” எ�� ேகாபமாக� ேப�னா�.
“கடைமைய� க���பாக� ெச�ேவ�” எ�� ����� �� ம.ெபா.�.�ட� ேபாேன�. ��ன�
�.���ரம�ய�ைத� ச���ேத�. க�� ���ண���� �த�யவ�கைள� ச����� ேப�ேன�.
அத� பல� ெச�ைன கட�கைர�� �� ம.ெபா.�. தைலைம�� ராஜா� ம���சைப ஆதர��
��ட� �ர�மா�டமான �ைற�� நட�த�. ராஜா��� வ�� கல�� ெகா�டா�.
��ன� ப�� ெதா��க�� எ�லா� ம���சைப�� ஆதர�� ��ட� நட�த�. க�����க�
ஒ�வா� அட��னா�க�. இைவக� எ��� காமரா� அவ�க� கல�� ெகா�ள��ைல. எ���
���� அவ� ேகாப� ெகா�டா�.
ராஜா��� இ�க�டான �ைலைம உ�டான�. ��ய க��� ��ட�ைத� ����� �� ராஜா�ைய
�ரா�ட� கழக� – ��ேன�ற� கழக� எ�லா� எ���தா�க�. அ�ேபா�� தைலவ� காமரா�
ராஜா��� ஆதரவாக இ��க��ைல. அதனா� ராஜா� த� பத�ைய ரா�நாமா ெச�தா�. ��ன�
காமரா� �த� ம���யானா�.
ராஜா� ப�� ஆ��க���� �ற� �� அ�ணா�ைர அவ�க�ட� ���� ேச��� 1967
ேத�த�� காமரா� அவ�கைள�� ேதா�க���, கா��ர� க��ைய�� ேதா�க��தா�.
ராஜா� – காமரா� ச�ைட�னா�தா�, கா��ர� நாளாவ�ட��� பல�னமைட�த�. ேத�ய
ச��க� ��ற ேதச �ேராத ச��க� பலமைட�தன.
காமரா� அவ�கைள ��ய��க ராஜா� அவ�க� ெச�த �ய���� �.�.க. ஆ����
அம�����ட�. ��ன� ராஜா� – காமரா� இ�வ�� ஒ�� ேச���� �ட �.�.க.ைவ�
ேதா�க��க ��ய��ைல. ேத�ய ச��க� ���� த�ழக��� தைல��க ��யாதப� ராஜா�
காமரா� பைக ெச����ட�.
அர�ய�� ராஜா� – காமரா� அ���ராய ேபத� ெகா����தா�கேள ஒ�ய, த��ப�ட
�ைற�� இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� �க�� ம��தா�க�.

223

ராஜா� த� கைட� கால��� த�ழ அரைச� காமராஜ�ட� ஒ�பைட�க ேவ��ெம�� �க��
����னா�. காமராஜைர� ேபா�ற நாணயமான வா��ைக உைடயவ�க� அர�ய�� �ைட�ப�
அ�� எ�� ராஜா� க��னா�. இைத� ப�ர�கமாக எ��னா�, ேப�னா�.
ஆனா� ராஜா��� எ�ண� �ைறேவற��ைல. அவ� அமரரானா�. ெசா�னா� ந�பமா���க�!
யா���� க��� �டாத காமராச�, ராஜா��� சடல�ைத� பா��த�� ‘ெபால ெபால’ெவ��
க��� ���னா�.
(இைத எ��யவ� யா� எ�பைத� ெத��� ெகா�ள ஆவலாக இ���றதா? இவ� 1942 ���
இ��யா ேபாரா�ட��� �� �ள��யவ�. இவ��காக ஒ� ஊ�� �ைற� கத�க�
உைட�க�ப�� ����க�ப�டவ�. யா� இவ�? நாைள��� ெசா��ேறேன, ஒ� ��
ச�ெப�ேசா�. க�����க ���தவ�க��� சபா�, த�ழக வரலா�ைற ந�� ப��தவ�க�
எ�� பாரா���ேற�.)

“காமரா� – ராஜா�” ���� ேந�� ெவ�வ�த க��ைரைய எ��யவ� �� ��ன அ�ணாமைல.
அவ�ைடய “ெசா�னா� ந�பமா���க�” எ�� ��� ெவ�யான க��ைர அ�. இவ�
ெச��நா��� ேதவேகா�ைடைய� ேச��தவ�. த�� ��க� ெவ���டாள�. த��� ப�ைண
எ�� இவர� ப��பக� பல எ��தாள�க� ��� இடமாக இ��த�. இவ� 1942இ� ைக�
ெச�ய�ப�� ��வாடைன �ைற�� அைட�க�ப����த ேபா� ஆ�ர�கண�கான ெபா�ம�க�
�ர�� வ�� �ைற� கதைவ உைட�� இவைர ெவ�� ெகாண��தன�. ��ன� நட�த ��பா���
���� பல� உ��ழ�தன�. இவ� கா��ர� க����� ��ன� ம.ெபா.�.�� த�ழர��
கழக���� இ��தவ�. த�கமைல ரக�ய� ேபா�ற பல �ைர�பட�கைள எ��தவ�. சேராஜா
ேத�ைய �ைர�லக���� அ��க� ெச�தவ�. �வா� ர�க� ம�ற�ைத� ேதா����தவ�.
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கா����� ராஜா��� ந��
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கா����� மன�சா�� எ�� ராஜா� அைழ�க�ப�டா�. எ�ப� அ�ப�ெயா� ந���,
ந���ைக�� �ல�ய� எ�ப� பல�� அ�ச���� ெச��. கா��� வாயா� அ�த
���ைலைய� பா��ேபா�.
“ெத�னா� எ�ெபா��ேம என��� ெசா�த ��ேபா� ேதா���. ெத�னா����கா�� நா�
ெச�த ேவைல�� காரணமாக� த�ழ� ��� ெத��க� ��� என�� ஒ�வைகயான த� உ�ைம
இ��பதாகேவ நா� உண��ேத�. ெத�னா��� ந�ல ம�க� எ� ந���ைகைய எ���
ெபா���த� இ�ைல. கால�ெச�ற � க���ர�க ஐய�கா�� ைகெயா�ப��ட� அைழ��
வ�த�. ஆனா� அ�த அைழ���� ���யமான காரண�தராக இ��தவ� ராஜேகாபால�சா�யாேர
எ�பைத� �ற� நா� ெச�ைன��� ேபா�� வ��� ெத��� ெகா�ேட�. அவ�ட� என���
பழ�க� ஏ�ப�ட� அ�ேவ �த� தடைவ எ�� ெசா�லலா�. அ� எ�ப�யா��� �த�
தடைவயாக ஒ�வைரெயா�வ� ேந�� அ��� ெகா�ட� அ�ேபா��தா�.
கால�ெச�ற � க���ர�க ஐய�கா� ேபா�ற ந�ப�க� வ����� அைழ�தத� ேப���,
ெபா� வா��ைக�� ேம�� ��ரமான ப�� வ��கலா� எ�ற ேநா�க��� ேப���,
அ�ெபா�� ெகா�ச கால���� ��னா�தா� ராஜேகாபாலா�சா�யா� ெச�ைன�� வ���
ெதா�ைல நட�த� ேசல������ வ����தா�. ெச�ைன�� அவேராேடேய நா�க�
த��ேனா�. ஆனா� அவ�ட� இ� �ன�க� த�����தத��� ��னாேலேய இைத நா�
க�� ���ேத�. ஏென��, நா�க� த��ய� � க���ர�க ஐய�கா���� ெசா�தமான
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ப�களா ஆைகயா� அவ�ைடய ����னராகேவ நா�க� த������ேறா� எ��
எ��ேன�. ஆனா�, மகாேதவ ேதசா� என�� �ஷய�ைத� ��னா�. அவ� ெவ� ���ர���
ராஜேகாபாலா�சா�யா�ட� ெந���ய பழ�க� ெகா����டா�. ராஜேகாபாலா�சா�யாேரா,
தம� ச�ேகாஜ� த�ைம�னா� எ�ெபா��� ����ேக இ��� வ�தா�. ஆனா�, மகாேதவ
ேதசா� என�� ேயாசைன ெசா�னா�. “இவ�ட� ��க� ெந���ய பழ�க� ைவ��� ெகா�ள
ேவ���” எ�� அவ� ஒ� நா� ெசா�னா�.
அ�வாேற ெச�ேத�. ேபாரா�ட��� ��ட�கைள� ����� �ன�� ேச��� �வா��ேதா�.
ஆனா�, ெபா����ட�கைள நட��வைத� த�ர ேவ� எ�த ேவைல� ��ட�� எ�ெபா���
என��� ேதா�ற��ைல. ெரளல� மேசாதா ���� ச�டமா�க�ப�� ��மானா�, அைத
எ����� சா��க ச�ட ம��� ெச�வ� எ�ப� எ�ப� என�� �ள�கேவ இ�ைல. ச�ட�ைத
ம��பத�� அரசா�க� ச�த��ப� அ��தா�தா� அ�ச�ட�ைத ஒ�வ� �ற ����. அ��லா�
ேபானா�, ம�ற� ச�ட�கைள நா� சா��க �ைற�� �ற ���மா? அ�ப�� ெச�வதா��
அத�� எ�த இட��� வர�ைப ��ண��ப�? இைத�� இ�ேபா�ற பல �ஷய�கைள��
���� நா�க� �வா��ேதா�.
�ஷய�ைத ந�� ப��லைன ெச�� ����� வ�வத�காக � க���ர�க ஐய�கா�,
தைலவ�க� அட��ய �� ��ட� ஒ�ைற� ���னா�.அ�� ���யமான ப�ெக����
ெகா�டவ�க�� � �ஜயராகவா�சா�யா�� ஒ�வ�. ச��யா��ரக ச���ர��� ��பமான
�வர�க� அட��ய ��வான ���� �� ஒ�ைற நா� தயா��க ேவ��� எ�� அவ�
ேயாசைன ��னா�. அ�த ேவைல எ� ச����� �ற�பான� எ�பைத உண��ேத�. அைத
அவ�ட� ெத����� ��ேட�.
இ�த ஆேலாசைனக� எ�லா� நட�� ெகா����ைக��, ெரளல� மேசாதா ச�டமாக�
�ர�ரமா���ட� எ�ற ெச�� �ைட�த�. அைத� ப�� ேயா��தவாேற அ��ர� ���
��ேட�. ம�நா� அ�காைல�� வழ�கமாக எ�வத��� ெகா�ச� ��பாகேவ எ���
��ேட�. ��க����� ������� இைடேய உ�ள �ைல�� நா� இ����ேபா� ��ெர��
என�� ஒ� ேயாசைன ேதா��ய�. அ� கனைவ� ேபா�ேற இ��த�. காைல�� அத� �வர�
��வைத�� ராஜேகாபாலா�சா�யா�ட� ��ேன�.
“ேந��ர� கன�� ஒ� ேயாசைன வ�த�. ெபா� ஹ��தாைல நட�த ேவ��� எ�� ேதச
ம�கைள� ேக��� ெகா�வ� எ�பேத அ�. ஆ�ம� ��ைம ெச�� ெகா��� ஒ� �ைறேய
ச��யா��ரக�. ந��ைடய ேபாரா�டேமா, ஒ� ��தமான ேபாரா�ட�. ஆைகயா�, அைத
ஆ�ம� ��ைம ெச�� ெகா�வேதா� ஆர���பேத ச� எ�� என��� ேதா���ற�. எனேவ,
இ��ய ம�க� எ�ேலா�� அ�� த�க� ேவைலகைளெய�லா� ������� உபவாச� இ���
�ரா��தைன ெச�ய���. ����க� ஒ� நா��� ேம� ப��� �ரத� இ��க மா�டா�க�.
ஆகேவ, ப��� �ரத� இ���� ேநர� 21 ம� எ�� இ��க ேவ���. இ�த நம�
ேகா��ைகைய எ�லா மாகாண�க�ேம ஏ��� ெகா�� நட��� எ�� ெசா��வத��ைல.
ஆனா� ப�பா�, ெச�ைன, �கா�, ��� ஆ�ய மாகாண�க� அ�ச��ப� ��சய� எ��
எ���ேற�. இ�த இட�க�ெல�லா� ஹ��தா� ச�யானப� அ����க� ப�டா�� நா�
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����யைடய� காரண� உ�� எ�ேற க���ேற�.

எ��ைடய இ�த ேயாசைனைய ராஜேகாபாலா�சா�யா� உடேன ஏ��� ெகா�டா�. �ற� இைத
ம�ற ந�ப�க��� அ���தேபா� அவ�க�� வரேவ�றா�க�. ���கமான ேவ��ேகா�
ஒ�ைற நா� தயா��ேத�. 1919 மா�� 30ஆ� ேத� ஹ��தா� அ����ப� எ�� �த��
��ண��க� ப�ட�. ஆனா�, �ற� ஏ�ர� 6ஆ� ேத� எ�� மா��ேனா�. இ��த� ம�க����
ெசா�ப கால அவகாச��டேனேய அ���ேதா�. ��ட கால���� ��னா� அ���ப�
சா��ய��ைல.
இெத�லா� எ��த� நட�த� எ�பைத யா� அ�வா�க�? இ��யா ��வ��� ஒ�
�ைல����� ம�ேறா� �ைல வைர�� ப�டண�க�� �ராம�க�� அ�� �ரணமான
ஹ��தாைல அ����தன�. அ� �க�� அ��தமான கா��யாக இ��த�.
“ச��ய ேசாதைன��” கா���.
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ஆல��� சேகாதர�க�

த�� நா��� இைச�ல�� ெச�ற ��றா��� இைட�ப���� ெவ�� நைட ேபா�ட இைச
ஜா�பவா�க�� ஆல��� சேகாதர�க�� அட��வ�. இவ�க� ��வாச ஐய�, ம�ெறா�வ�
�வ���ரம�ய ஐய� ஆவ�. வா��பா�� ��தக�களான இவ�க�� ��வாச ஐய� 1912இ�
�ற�தவ�, காலமான� 1980இ�. �வ���ரம�ய ஐய� �ற�த� 1916, காலமான� 1964. இவ�க�
������ வா��தவ�க�, எ�றா�� த�ழக� ��வ�� இவ�க�ைடய இைச� பயண�
ெவ��கரமாக இ��� வ�த�. ஆல��� சேகாதர�க� எ�� அைழ�க�ப�டா�கேள த�ர
இ���வ�� உட� �ற�த சேகாதர�க� அ�ல. இவ�க�� �வ���ரம�ய ஐய�� த�ைதயா�
ெவ�கேடச ஐய� எ�பவ�ட�தா� இவ�க� இைச ப��றன�, அ�த ந��� சேகாதர பாவ��ட�
இவ�க� இர�ைடய�களாக இைச� ப�ைய� ெதாட��தன�.
�த� �தலாக இவ�க�ைடய இைச �க��� ேமைடேய�ய� 1928இ�, ��ைவயா��� நட���
ச��� � �யாகராஜ�� ஆராதைன �ழா��தா�. அ��த� இவ�கள� �க உய��த, இைச�லக
ேமைதகளா�� பாரா�ட�ப�� அள��� �க�� ��தமான க�நாடக இைசைய இவ�க�
த�ழக���� வழ�� வ�தா�க�. க�நாடக இைச�ல�� ஒ�ெவா�வ���� ஒ� பா� அைம��
���. �ல��� அவ�க�ைடய ���� தா�க� அ�க� இ����. ஆனா� �ல� ம���
த�க��ெக�� ஒ� த� பா��� பா�வ� எ�ப� இைச�� �ற��. ஆல��� சேகாதர�க��
பா� அ�ப�ெயா� த��த�ைம வா��ததாக இ����. இைச�லக ஜா�பவா� என�
ேபா�ற�ப�ட ெச�ம��� ��வாச�ய� அவ�கேள ஆல��� சேகாதர�க�� பா�ைய
ெவ�வாக� �க��� ேப����ப����ேத இவ�க�ைடய ேம�ைமைய உணர ���ற�.
ஆல��ரா�க�� ேமைட� க�ேச�க��� இைச�லக ஜா�பவா�க� ப�கவா��ய�கார�களாக
அைம�தன�. ��வால�கா� ��தேரச அ�ய�, மாயவர� ேகா��தராஜ ��ைள, ��பேகாண�
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ராஜமா��க� ��ைள, ைம�� ெசளைடயா, �.எ�.���ண�, லா���, க�டேத� அழ��சா�
ேபா�ற மாேமைதக� எ�லா� இவ�க��� வா������றா�க�.

இவ�க� ������ வ��� வ�த காரண�தா��, அ�த நா�க�� இ�ேபா� ேபால �ைன�த�ட�
ெந���ர� பயண� ேம�ெகா�வ� ��யாத கா�ய� எ�பதா��, ெப��பா�� இவ�க� ����
நகைர ைமயமாக� ெகா�� �����ற ஊ�க�� இைச� க�ேச�கைள நட�� வ�தா�க�. ேமேல
ெசா�ன வய�� இைச� கைலஞ�க� த�ர, ��த�க� ப�க வா��ய� வா��தவ�க��
���ேகா�ைட த��ணா����� ��ைள, பழ� ���ரம�ய ��ைள ஆ�ேயா�
���யமானவ�க�. ��னா�� இவ�க� த�ைச���, ெச�ைன��� �க���க� நட����ற
சமய�க�� பால�கா� ம� ஐய�� இவ��� வா������றா�.
இவ�க�ைடய �றைமைய அ��த ��வா��� மகாராஜா இவைர த��ைடய ஆ�தான
��வா�களாக �ய�����தா�. 1944 �த� 68 வைர�லான காலக�ட��� இவ�க� அ�த�
ெப�ைம���ய பத��� இ��தா�க�. இவ�க���� �ற� இவ�க�ைடய ��ய
பர�பைரெயா�ைற இவ�க� உ�வா�� ���� ெச������றன�. �ைர�ல�� �க�
ெப����த எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத� த��ைடய க�நாடக இைசைய வ��ப���� ெகா�ள
இவ�க�ட� இைச� ப��� ெச�����றா�.
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க� காளேமக�

காளேமக� க�ஞனாக ஆன கைதைய ��� பா��ேதா�. இ� அவ� பைட��க�� இ�ேபா�
இ� பாட�கைள� பா��ேபா�.
1. �த� பா��:
காளேமக� கா���ர� ேபானா�. அ�ேபா� வரதராஜ ெப�மா� ேகா��� க�ேடா�சவ� நட��
ெகா����த�. ெப�மா� �� �ற�பா� நட�� ெகா����த�. வரதராஜ� ெப�மாைள க�ட
வாகன��� ஏள� ப�� (இ� ைவணவ ப�பாைஷ: ெபா�� எ��த�ள� ப��) �� வல�
வ�� ெகா����தா�க�. அ�ேபா� இவ��� ெப�மாைள� பாடேவ��ெம��� ஆைச,
ஆனா� அவ� தா� ைசவ���� மா���டாேன, இ�ேபா� ெப�மாைள� பா�வைத� க��
யாராவ� �ைற ெசா�னா� எ�ன ெச�வ�. ச�! இத�� ஒ� வ� ெச�யலா� எ�� ெப�மா� ��
��தா��� (இக�வ� ேபால �க�வ�) பா��டலா� எ�� பா�னா�.
“ெப�மா�� ந�ல ெப�மா� அவ� த�
��நா�� ந�ல ��நா� – ெப�மா�
இ���ட��� ��மா இராைம�னா� ஐேயா
ப��� எ���� ேபா��றேத பா�!”
“ெப�மா� ந�ல ெப�மா� தா�. அவ���� ெகா�டா�� இ�த� ��நா�� ந�ல ��நா�தா�.
ஆனா�� எ�ன ெச�வ�. இ�த ெப�மா� ��மா ேகா����� உ�கா�����காம� இ�ப�
���� ��ற� ெதாட��யதா�, ப��� வ�� அவைர� ���� ெகா�� ேபா�றேத” எ��
பா�னா�.
2. இர�டா� பா��.
காளேமக� கா���ர� ேபான அேத ேநர��� அ����த �நாயக� ெப�மா���� ���ழா
நட�� ெகா����த�. கணப�ைய ���� வாகன��� ைவ�� ஊ�வல� ெகா��
ேபா�றா�க�. காளேமக���� உட� �ற�த ��ட� இ��� ேவைல ெச��ற�. இவ�
அல��றா�. ஐையேயா! இ� எ�ன அ��ரம�! �வ�ைடய ��ைளைய இ�ப� ஒ� எ�
இ���� ெகா�� ேபா�றேத. இதைன� ேக�பா� இ�ைலயா? �வெப�மா�ைடய ம� எ�ேக
ேபா���. அதனா� தா�க ேவ�டாமா? ��மா�ட� ச�கர� இ���ேம. அ� எ�னவா���.
அதனா� எ�ைய அ����டலாேம. �ர�ம� ைக�� உ�ள த�ட� எ�ேக? அதா�
அ��க��டாதா? அைவகெள�லா� ப�ேபா���டனவா?” யாைனைய ஒ� எ� இ����
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ெகா�� ேபா�றேத! எ�� �ல���றா�.

“��பா� ம���, �ரா� ��� ச�கர��
பா�பா� கைத�� ப�ேபா�ேசா – மா�பா�
வல���த ��மத�� வாரண�ைத ஐேயா
எ� இ���� ேபா��ற ெத�?”
��பா� எ�ப� �வ�, அவ� ைக�� உ�ள� ம� எ��� ஆ�த�. (��ய ேகாட� ேபா�ற
ஆ�த�). �ரா� எ�ப� ெப�மா�, அவ� ைக�� உ�ள� �த�சன ச�கர�. பா�பா� எ�ப�
�ர�மைன� �����, அவ� ைக���ள� த�ட� எ��ற கைத.
இ�த� ��ட�தா� காளேமக��� ���ைர.
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ஆ�. ெவ�க�ராம�

இ��யா�� ஜனா�ப� பத� வ��தவ�� இர�டாவ� த�ழ� ஆ�.ெவ�க�ராம� அவ�க�.
�தலாமவ� டா�ட� எ�.ராதா���ண�. ஜனா�ப� பத��� உ�ய ெகளரவ�ைத, அ�வா�றைல,
�றைமைய ெவ��ப���யவ�க�� ஆ�.�. அவ�க�� ஒ�வ�.
அவ� த�ைச மாவ�ட� ப���ேகா�ைடைய� ேச��தவ� எ�ப� இ�த மாவ�ட� கார�க���
ெப�ைம. இள� வய� �த� நா��� ப��� த�ைன அ��ப���� ெகா�� ��ைமயான
வா�� வா��தவ� ஆ�.�. த�ழக��� அைம�சராக இ��த கால� இ�மா�ல��� ெபா�கால�
எனலா�. அவ� கால���தா� அர� ேபா��வர��� கழக� உ�வான�. அவ� கால���தா�
த�ழக��� பல இட�க�� ெதா��ேப�ைடக� ேதா��ன. அவ� கால���தா� ��ெவ�����
‘ெப�’ ெதா��சாைல, ெந�ேவ� ��ைன� ெதா��சாைல ேபா�ற பல ெதா��க� ேதா��ன.
எ�ைம��, ேந�ைம�� அவ�ைடய ெகா�ைக. தைலவ� காமரா� அவ�க�� வல� கர� ேபால
இ��� ப�யா�� த�ழக����� ெப�ைம ேச��தவ� ஆ�.�.
அவ� வரலா� த�ழக அர�ய� காரணமாகேவா, அல��ய� காரணமாகேவா அ�ல� எ�ன
காரண��னாேலா அ�வளவாக �ரபலமாகாமேல இ��� வ��ற�. ேதைவய�ற
வ�கைள� ப�� ஓேகா எ�� எ��வ�� ஊடக�க�� இவைர� ேபா�ற ஒ� ஆ�க ��வமான
தைலவைர �ைரேபா�� �ட�பா���ற� எ�ப� வ��த�����ய�.
ஆ�.�.அவ�க� ஓ� உ�ைமயான ேதசப�த�. நா��� ��ேன�ற��� உ�ைமயான அ�கைற
ெகா�டவ�. அவ� வா�நா�� அவ� வ��த எ�த பத�யானா�� அ�த� பத��� ெகளரவ��,
அ�த� பத��னா� நா����� ம�க���� அளவ�ற ேசைவைய� ெச�தவ� எ��ற �க��� 233

உ�யவ�. அவைர ஒ� சாதாரண அர�ய� வா� எ�பைத� கா���� நா�� ��ேன�ற���
அ�கைற ெகா�ட ஒ� ���கத�� எனலா�. அவ� ஜனா�ப�யாக இ��த கால� அைம�யான
அர�ய� இ��த கால� அ�ல. அவ� பத�� கால����� இர�� ஆ��க���� ��� �ரதம
ம���க� பத� ஏ��� ெகா��� �ைலைம எ�லா� உ�வான�.
அ�ேபா� நட�த அர�ய� ச�ர�க��� ேந�ைம தவறாம�, மன�சா�����, அர�ய�
சாசன����� உ�ைமயாக நட�� ெகா�� த��ைடய ெகளரவ�ைத உய���யவ� ஆ�.�.
இ��� ெசா�ல� ேபானா� ெபா�வா��� அவைர� ேபால ேந�ைம��, நாணய��,
ச��ய���பா� நா�ட�� ெகா�ட ேவெறா�வைர இ�� பா��ப� அ��. வாசாலகமாக�
ேபச��, த�ைன� த� அள��� �� �க���ெகா�வ��, இ�லாதைத இ��ப�ேபா� கா���
ெகா��வ�� ேபா�ற கா�ய�க� எைத�� அவ�ட� பா��க��யா�. அ�ேபாலேவ
கா�ய�கைள� சா���� ெகா�வத�காக��, �யநல���காக�� யா�ட��, எ�த� காரண�
ெகா��� அவ� ��பா� கா�ய�கைள� சா���� ெகா�ட� �ைடயா�.

�த��ர� ேபா� கால��� மகா�மா கா��ய�க�, ஜவஹ�லா� ேந�, வ�லபா� பேட�
ேபா�றவ�க�� அ���வ�ைட� ��ப�� நட�த அேத ேந�ைம �த��ர இ��யா���
அவ�கள� ெகா�ைககைள� கைட����ப�� கா��யவ� ஆ�.�. கா��, ேந� கா��ய
பாைத����� ச��� வ�வாம� கைட�வைர ஒ� ��ற�சா����� ஆளாகாம� இ��தவ�
ஆ�.�. இ� க�ம �ர� காமராஜ�� வல� கரமான ஆ�.� ப��ய �ய�வர�கைள� பா��கலா�.
இவ� த�ைச மாவ�ட� ப���ேகா�ைடைய அ��த ராஜாமட� எ�� �ராம��� 1910 �ச�ப�
4இ� �ற�தா�. ���� ேத�ய� க��� உய��ைல� ப���� ப���ப��ைப ���தா�.
ெச�ைன லேயாலா க����� ெபா�ளாதார ��கைல ப�ட� ெப�றா�. ெச�ைன ச�ட�
க����� ேச��� ப��� 1935இ� ெச�ைன உய��� ம�ற��� வழ�க�ஞராக� ப�� ெச��
ெகா�டா�. வ��லாக ப�யா��� ெகா�ேட இ��ய �த��ர� ேபாரா�ட��� கல�� ெகா�டா�.
1938இ� இவ� ஜான� எ�பவைர� ��மண� ெச�� ெகா�டா�. ேதசப�� காரணமாக கா��ர�
இய�க��� ேச��� ப�யா��னா�.
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1942இ� ப�பா� கா��ர� ‘ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�’ ��மான�ைத �ைறேவ��ய�. நா���
தைலவ�க� அைனவ�� ைக� ெச�� �ைற�� அைட�க�ப�டன�. இள� வ��லான ஆ�.�.
அ�ேபா� அ�த� ேபாரா�ட��� ��ரமாக� கல�� ெகா�� இர�� ஆ��க� �ைற ெச�றா�.
ெதா�லாள�க� �� அ�கைற ெகா�ட ஆ�.�. ெதா�லாள� நல� ச�ட���� ஆ��த அ��
ெப����தா�, அத� �ல� ெதா�லாள�க� ேபாரா�ட�க��� ஆதர��, அவ�க���
ஆதரவாக பல வழ��க�� ெவ���� ெப��� த�����றா�.
ஆக�� �ர����ேபா� �ைற ெச�� ����ய�� ஆ�.�. கா��ர� இய�க��� ெதா�லாள�
���� ��ர ப�கா�ற� ெதாட��னா�. 1949இ� இ��ய �த��ர����� �ற� த��நா���
Labour Law Journal எ�� இதைழ� ெதாட�� நட��னா�. ெச�ைன�� பல ெதா��ச�க�க��
இவ� தைலவராக� ேத��ெத��க�ப�டா�. ெதா�லாள� நல��காக இவ� அ��� பக��
பா�ப��, அவ�க�� அ�����, ந����� பா��ரமானா�. இ��ய ேத�ய ெதா��ச�க
கா��ர� இவ� கால��� த�ழக��� பல ெதா��க��� வள��� ெதா�லாள�க�� வா�ைவ
��ச���� ���ய� ப��� ஈ�ப����த�. ஐ.எ�.�.�.�. எ�� இ�த� ெதா��ச�க�
ெதா�லாள�க�� ந���ைக ந�ச��ரமாக �ள��யைம�� ஆ�.�. ஒ� ���ய காரண�.

ச�ட ஞான��, ெதா�லாள� ச�ட�க�� உ�ள ஆ�ற�� இவைர அர�ய��� இ����
ெச�ற�. அர�ய� ��ணய சைப�� இவ�� ஒ� உ���ன� ஆனா�. இ�த சைபதா� ஒ� உப
க���ைய �ய��� இ��ய அர�ய� ச�ட வைரைவ உ�வா�க ஏ�பா� ெச�த�. அ�� ஆ�.�.
���ய ப�� வ��தா�. இ��ய அர�ய� அைம��� ச�ட� அம��� வ�த 1950 �த� �த��ர
இ��யா�� �த� ெபா��ேத�த� நட�த 1952 வைர�� இவ� பாரா�ம�ற��� உ���னராக
இ��� பா�ப�டா�. இவர� அயரா� உைழ�ைப� பா��த தைலவ� காமரா� இவைர 1952இ�
நட�த பாரா�ம�ற ேத�த�� ���� ெவ��ெபற� ெச�தா�. 1957 வைர இவ� அ�த� பத���
இ��தா�. 1957இ� நட�த ேத�த��� இவ� ெவ�� ெப�� பாரா�ம�ற� ெச�றா�. ஆனா�
அ�� அவ� ��ட கால� ப�யா�ற��ைல. காரண� அவர� ேசைவ த�ழக�����
ேதைவ�ப�ட�. ெப��தைலவ� �த�வராக� பத� வ��த ேபா� இவ� ெச�ைன��
235

அைழ�க�ப��, ெதா�லாள� நல��ைற அைம�சராக� பத� ஏ��� ெகா�டா�. ெதா�லாள�
நல� த�ர, ெதா��க�, ��சார� �ைற, ேபா��வர��� �ைற, வ�கவ���ைற எ�� பல
�ைறகைள இவ� கவ��� வ�தா�.
பல ெவ�நா�க��� இவ� ெதா�லாள� நல� ���த ��ட�க��� அ��ப� ப�டா�.
���லா�� நா��� நட�த காம�ெவ�� நா�க�� பாரா�ம�ற ��ட���� இவ�
�ர���யாக� ெச�றா�. 1967இ� இவ� ம��ய ம���சைப�� ஒ� அைம�சரானா�. அ�� இவ�
ெதா��க�, ெதா�லாள� நல�, ��சார��ைற, ேபா��வர��� �ைற, ர��ேவ ஆ�ய �ைற���
ெபா��� வ��தா�. ��ய� ப��� ச��� க�ஷ� உ���னராக�� இ��தா�.

1975 �த� 1977 வைர�லான காலக�ட��� இவ� “�யரா�யா” ப���ைக�� ஆ��யராக��
இ������றா�. ம��ய அரசா�க��� அர�ய� �வகார� �����, ெபா�ளாதார
�வகார�க��கான ����� இவ� அ�க� வ������றா�. 1977இ� ெத�ெச�ைன
ேலா�சபா ெதா���� ேபா����� ெவ�� ெப�� ெட�� ெச�றா�. ஆனா� அ�த ஆ���
கா��ர� க�� ேதா��யைட�� ஜனதா அர� பத� ஏ�ற�. அ�ேபா� ஆ�.�. ஒ� எ��க��
எ�.�.யாக�� ப�யா������றா�. பாரா�ம�ற வழ�க�ப� ெபா��கண��� �����
எ��க�� உ���ன�தா� தைலவராக ஆவா�க�. அ�ேபால அ�த ஆ�� ெபா��கண���
����� ஆ�.�.தா� தைலவ�.
ஜனதா அர� க���� ம�ேத�த� 1980இ� நைடெப�ற ேபா� இ��ரா கா�� தைலைம��
கா��ர� அர� ���� பத��� வ�த�. அ�ேபா�� ஆ�.�. ேத�த�� ெவ�� ெப�� இ��ய
அர�� �� அைம�சராக பத� ஏ�றா�. 1983இ� அைம�சரைவ மா�ற� நட�த�. ஆ�.�.
பா�கா�� அைம�சராக ஆனா�. இவ�ைடய கால��� நம� ரா�வ� ந�னமய� ஆவத��
உ�டான அைன��� ப�கைள�� இவ� ெச�தா�. ஏ�கைணக� இ��ய ரா�வ���
ேச��பத�� இவ� ஆ��ய ப� ���யமான�. அ�ேபா� வா�ெவ� ஆரா���� �ைற��
ப�யா��� ெகா����த ஏ.�.ேஜ.அ��� கலா� அவ�கைள ஏ�கைண உ�ப��� �ைற�� 236

மா��ய�� ஆ�.�.தா�. அவ� கால��� அ�த� �ைற அைட�த வள��� ப�� ெசா���
ெத�யேவ��� எ�ப� இ�ைல, அ�லவா?

1984இ� இ��ய �ைண ஜனா�ப�யாக ேத��ெத��க�ப�டா�. �ற� 1987இ� ஜனா�ப�யாக�
ேத��ெத��க�ப�� 1992 வைர�� அ�த� பத���� ெகளரவ� ேச��தா�. இவ� கால���தா�
������ ேம�ப�ட �ரதம�க� ���ய கால��� பத��� வ�� �ைலைம��, நா���
��ட� அைம�� அர� அைம��� �ைலைம�� ஏ�ப�ட�. அ�ப��ப�ட ���ைலக�� இவ�
ேந�ைமயாக��, ச��� பாரப�ச����� நட��ெகா�ட� வரலா��� இட�ெப����ட
�க���. ஆனா�� ந� நா��� ���பாக த��நா��� எ�தைன ந�லவரானா�� அவ����
ஒ� கள�க� க����� வழ�க� உ�� அ�லவா, அ�ப� ஒ� �ல கால ேநர�க�� அவ��
�ைற�ற�ப�டா�.
1950 �த� 1960வைர�லான காலக�ட��� ஆ�.�. பல ச�வேதச அைம��க�� அ�க�
வ���� ப�யா������றா�. ச�வேதச ��� �ைற�� I.M.F. என�ப�� International
Monetary Fund��, International Bank for Reconstruction and Development, Asian
Development Bank ஆ�யவ��� பத� வ������றா�. ஐ��ய நா�க�� சைப��
இ��யா�� �ர���யாக�� இவ� இ������றா�. 1958இ� ெஜ�வா நக�� நட�த ச�வேதச
ெதா�லாள� நல மாநா��� இ��ய� ����� தைலவராக� ெச�� கல�� ெகா�����றா�.
1978இ� �ய�னா நக�� நட�த மகாநா���� இவ� ப�� ெப�����றா�. ஐ��ய நா�க�
சைப�� �� உ�ள United Nations Administrative Tribunal எ�� அைம��� இவ�
உ���னராக �யமன� ெச�ய�ப�டா�. 1968இ� இவ� அத� தைலவராக�� இ������றா�.
1979 வைர அவ� இ�த� பத��� இ��தா�.
இவ���� பல ���க� �ைட�தன. ஆனா� இவ� ெபய��� ��� அவ�ைற�
ேபா���ெகா�� ெப�ைம� ப��� ெகா�ள��ைல. ெச�ைன ப�கைல� கழக�, ப��வா�
ப�கைல�கழக�, நாகா�ஜுனா ப�கைல� கழக�, ���ைப�� ப�கைல� கழக� ஆ�யைவ
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இவ��� ெகளரவ Doctor of Law எ�� ப�ட�ைத� ெகா��� ெகளர������ற�. ����
ப�கைல� கழக� இவ��� Doctor of Social Sciences எ�� ப�ட�ைத� ெகா��த�. ெச�ைன
ம���வ� க����� இவ� Honorary Fellowஆக இ��தா�. இ��ய �த��ர� ேபா��
ப��ெகா�� �ைற ெச�றைம�காக இவ���� தாமர� ப�டய� ெகா��� ெகளர��க�ப�ட�.
ேசா�ய� ��ய��� ெப��தைலவ� காமரா� ெச�றேபா� இவ�� உட� ெச�றா�. அ�ேபா�
இவ�ைடய அ�பவ�கைள�� ெப��தைலவ�� ����பயண� ����� “Kamaraj’s Journey
to Soviet Countries” எ�� தைல��� எ��ய ���� ர�யா����� ெவ�வ�த “Soviet
Land” ��� 1967இ� �ைட�த�. ஐ��ய நா�க� சைப�� இவ� ஆ��ய ப�க��காக��
இவ� ெகளர��க�ப�டா�.
�ைறவாக இவைர� ப��� ெசா�ல ேவ��மானா�, இவ� கா�� காமேகா� மட��� 68ஆவ�
�டா�ப�யாக �ள��ய மகா�வா�க� எ�� அைழ�க�ப�ட � ச��ரேசகேர��ர சர�வ�
�வா�க�� ப�த�. கா�� மட��� ெகளரவ ஆேலாசக� இவ�. அ�த மகா �வா�க� இவ���
“ச� ேசவா ர�னா” எ�� ��ைத வழ�� ஆ��வ��தா�. இவ� தன� 98ஆ� வய�� ���கால�
உட� நல� �ைறவா� ெட�� ம���வ மைன�� 27-1-2009 அ�� காலமானா�. இவ���
மைன� ஜான� ெவ�க�ராம� ம��� ��� ெப�க� உ�ளன�.

1

ஆ��யைர ப��

த�ைச ெவ.ேகாபால�

Tamilnadu Freedom Fighters
க�பராமாயண� (இராமகாைத) உைரநைட��
பார� ப�லக� வைல��
த�� நா��� �த��ர� ேபாரா�ட �யா�க�
Kamba Ramayanam
Tamilnadu Freedom Fighters
Kamba Ramayanam
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Free Tamil Ebooks - 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.
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�.
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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
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�.
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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��.
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�.
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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� 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��.
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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�?
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���?
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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�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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