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இைச லைக  க்கம்  நிைறந்த  ெமௗனத் ல்  ஆழ்த் ட் த்  தம் ைடய  56-வ  வய ல்
அகாலமாக  மைறந்  அமரரான  த்வான்  ம ைர  மணி  ஐயர்  பண் தைன ம்,
பாமரைன ம்  ம ழ் க் ம்  இைணயற்ற  பாணிகைள  வ த் க்  ெகாண்டவர.்
‘கானகலாதரர’்  என்  தஞ்ைச  ர கரக்ளா ம்,  ‘சங் த  கலாநி ’  என்  சங் த  த்வத்
சைபயா ம், ‘இைசப் ேபர ஞர’் என்  த ைசச ்சங்கத்தா ம் பட்டங்கள் அளிக்கப்பட்ட
ம ைர  மணி  ஐய க்  இன்ெனா  பட்ட ம்  உண் .  ச் ல்  அவைரச்  ற்
இயங் வந்த  இலக் ய  ர கரக்ள்  ட்டெமான்  அவர்  ேத ய  ெபற்ற  1960ம்
ஆண் ல்  அவ க்ேக  உரித்தான  பட்டெமான்ைற  அளித் ப்  ெப ைமயைடந்த .
‘மணிமண்டபம்’  ேகாஷ் ெயன்  ரபலமான  இந்த  நண்பர் ழாத் ன்  க் யஸ்தரான

. னிவாசனின்  யற் யால்  15  வ டங்கள்  ெதாடரந்்  நைடெபற்ற  ராம  நவ
ழா ல் ஆண்  தவறா  ம ைர மணி ஐயர ்இைச ந்  அளித்  வந்தார.்

1960 ஆண்  ழாைவப் ரத்்  ெசய் ம் ைற ல் நடந்த ைவபவத் ல் மணி ஐய க்
‘நாதேலால’  என்ற  பட்டம்  அளிக்கப்படட் .  இைச ல ல்  ஒ  தனிச்  றப்  ெகாண்ட
கட்டம்.  எம்பார்  ஜயராகவாசச்ாரி  மணிக்ெகா  னிவாசன்,  ச. . .ேயா ,  ட் ,
ேஜ.  சடேகாபன்,  .ஜான ராமன்  ேபான்ற  நண்பரக்ள்  ேசரந்்  காமேகா  டா ப
ஆசச்ாரய்  ஸ்வா களின்  ஆ டன்  நடந்த  றந்த  உத்ஸவத்ைதெயாட்  ஒ  றப்
மல ம்  ெவளி டப்பட்ட .  அந்த  மலரில்  .  ஜான ராமன்  எ ந்த
கட் ைர ந்  ல ப கைள இங்ேக ெவளி ேறாம்.
– கைணயா  ஜ ன் – ஜ ைல 1968

ெசால்வனம் ம ர மணி - ெசால்வனம் http://solvanam.com/?p=15263&print=1

1 of 4 5/12/2016 7:38 PM



ம ைர மணி ஐயர ்1912 – 1968
ப ைனந்  ஆண் கட் ன்  ச் ல்  உச் ப் ள்ைளயார்  ேகா ல்  மண்டபத் ல்
இலக் ய  ேமைத  .ப.ரா. ன்  ம்ப  நி க்காக  மணி  அய்யர் ெசய்த  கசே்சரி  மறக்க

யாத  வைக ல்  அவர்  ெசய் க் ம்  எத்தைனேயா  கசே்சரிகளில்  ஒன் .  கசே்சரி
ல் ேப ய ேதசத் ெதாண்டர் டாக்டர் சா நாத சாஸ் ரியார,் “ம ைர மணி அய்யர்

என்பைத ட  ம ரமணி  அய்யர்  என்பேத  ெபா ந் ம்”  என்  னார.்  ப ைனந்
ஆண் கட் ப் ற  ம ரமாக ரந்் ள்ள  அந்த ம ர சங் தம்.
கரந்ாடக சங் த பரம்பைர ல் இன்  மக்கைள அ கமாகக் கவரந்்தவர ்யாராவ  உண்
என்றால் அ  ம ரமணி அய்யரத்ான். அவ ைடய கசே்சரி நடக் ம் இடத் ல் உள்ேள ம்
ெவளிேய ம் நிைறந்  வ ம் மக்கள் ரள் ஒன்ேற இதற் ச் சான்றா ம். ‘மக்க க் ப்
த்த  ெமத்தப்  ப த்ேதாைரக்  கவரா ’  என்ற  ெபரிய  மனித  ப்ைப ம்  இங்ேக

காண  யா .  ெபரிய  கைலேமைத  ஒ வன்  ப த்தவரக்ைள ம்  க்கம்
ெதரிந்தவரக்ைள ம்  மட் ம்  கவரவ் ல்ைல.  ெச ள்ள,  ைவ ள்ள  எல்லா
உள்ளங்கைள ம் கவரந்்  றான். ம ர மணி அய்யரின் சங் தமான  சங் தத் ல்

ரந்்த ஞான ள்ளவரக்ளி ந்  சாதாரண ர கன் வைர – அத்தைன ேபர ்ெநஞ்ைச ம்
அள்ளக்க் ய  தனிப்ெப ைம  பைடத்த .  அதாவ ,  உண்ைமயான  ேமைத.  கைல
ஷயங்களில்  உண்ைம  ேமைதயான  சாஸ் ர  அ க் ம்  ேமற்பட்ட  ஒ  நிைல ல்
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நின்  உலகம் அைனத்ைத ம் கவரந்்  ற .
கசே்சரி ல்  உட்காரந்்  ஆரம் த்த ேம  கைள  கட் ,  சைப ன்  கவனம்  வைத ம்
அந்தக்கணேம ஒ க்கைவத் , சலசலப் ல்லாத, ேவ  எங் ம் ம்பாத, தனியானந்த
ெமௗன  நிைலையச்  சா க் ற  ஒ  அ பவத்ைதக்காண  ேவண் மானால்,  ம ர  மணி
அய்யரின்  கசே்சரி ல்தான்  காண  ம்.  ேடற  ேவண் ம்,  க்க  அைர  மணி  ஒ
மணி ஆக  ேவண் ம், அ வைர ல் ெபா ைம காட்ட ேவண் ம்  என்ற  தரம்சங்கடங்கள்
எல்லாம் அவர ்கசே்சரி ல் ஏற்ப றேத ல்ைல.
இவ்வள  சக்  அவர் சங் தத் ல்  ஓங்  நிற்பதன்  ரக யம்  என்ன?  அவ ைடய  
உணர் ம்,  ஸ ஸ்வர  கான ம்,  அ த்தமாக  உள்ேள  இைழந்  அைமந்  டட்  லய
உணர் ம்தான்.
இவ்வள   உணர்  ர ல்  எந்தக்  கண ம்  ைக டாமல்  கவ் வ ம்  நற்ேப
கரந்ாடக சங் தத் ல் இன் ள்ள அேநக த்வான்க க் க் ட்ட ல்ைல. உரிய காலத் ல்
ேபா ய  சாதக ன்ைம  காரணமாக  இ க்கலாம்,  ற க்  ணமாக ம்  இ க்கலாம்,
சாதக ன்ைம என்  ஒேரய யாக ம் ெசால் ட யா . இன்  ன்னணி ல் நிற் ம்
த்வான்கள் சாதகத் ல் ன்வாங் ய ல்ைல. ஆனால், வ ங்கால த்வான்கைளப்பற்

ஒ தக்  கவைல  பல க்  இ ந்  வ ற .  சாதகத்ைத  இரண்டாம்  படச்மாக  ைவத்
இன்  ெசய்யப்ப ம்  சங் தப்  ப ற் ையப்  பாரக்் ம்ேபா   த்தமான
கானத் ற் க் காலம் உண்ேடா என்ெறல்லாம் கலக் றத் ேதான் ற .
மணி  அய்யர்  ற ேலேய  இனிைமயான  சாரீரம்  பைடத்தவர.்  ரல்  உைட ம்
ப வத் ல் ரமசாதகம் ெசய்  அைதக் காப்பாற் த் தனி ெம ம் ஏற் ட்டார.்

மணி அய்யரின் சங் தத் ல் இன்ெனா  தனிப் ெப ைம அதன்
சர்ாந் .  ,  லயம்  இரண் ம்  உள்ள  நிசச்யமான
ரக்ைஞ னால்,  அவ ைடய  கழ்  ெபற்ற,  ர க்க  ைவக் ற
ஸ்வரகல்பைனகளில் ட  ஒ  அைம  ர  நிற் ற .
ைரவான  க களிேலா,  க்கலான  ஸ்வரப்  ன்னல்களிேலா
ட  இந்த  அைம  நிைல  ஊடா  நிற்பதால்  ேகடே்பார்

உள்ளத் ம்  ஒ  ர ப் க்  கலந்த  அைம ைய ம்
ஆனந்தத்ைத ம்  ஏற்  ற  அ .  த்தகள  ரகைள,
அதடட்ல், இைரசச்ல், வகார ெக  – இைவ ட சங் தத் ன்
ப கள்  என்  லர்  றலாம்.  ஆனால்  எல்லாவற் ற் ம்
ேமலாக  சங் தத் ன்  உ ர் ஆனந்த  அ பவம்.  தன்ைன  மறந்த
ஒ  நிைலக்  ஏற் வ தான்  அதன்  பயன்.  நீண்டகாலம்  அதன்
காரை்வகள்  ேகட்ேபாரின்  உள்ளத்ேத  ஒ க்க  ேவண் ம்.  இந்த
ஆனந்த  அ பவத்ைத  மணி  அய்யரிடம்  இந்நா  கணக்கற்ற
ைற அைடந் க் ற .

எந்த  ராகத்ைத ம்  தனக் ள்ேள  ஆழ்ந்  ந் த்  அ ப த் ,  அத ைடய
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வகைளகைளெயல்லாம்  க்கமாகத்  ரட்  அவர்  அளிப்பதால்  ர கரக் க் க்
ைற ல்லாத ஒ  ப்  ைடத்  ற .
எல்லா  ேமைதகைள ம்  ேபாலேவ  ம ர  மணி  அய்யரின்  நைட  அைடயாளம்  கண்
ெகாள்ளக்  ய  ஒ  தனி  நைட.  இைத  ஸ்வரம்  பா ம்ேபா  மட் ன் ,  ராக
சஞ்சாரத் ம்  ரத்்தைனகளி ம்  காண  ம்.  ெவட்  ெவட் ,  கத் ரித் க்
கத் ரித் ப் பா றார ்என்  லர ்ெசால்லலாம். அ  ஒ  கைலஞனின் நைட. தனக்காக
வ த் க்  ெகாண்ட  நைட.  அ  கைலஞனின்  உரிைம.  ஒ  ைறையேய  நிைறவாக ம்
அழகாக ம்  மாற்  அைமக்கக் ய  ஆற்றல்  ஒ  ேமைதக்  உண் .  அ க் க்  கா த்
ம்ைப  மலரில்,  ள்ளிகள்  ெகாண்ட  வைக  உண் .  அந்தப்  ள்ளிகள்  ைறகளல்ல.

மலரின்  அழைகப்  ெப க் பைவ.  மணி  அய்யரின்  கத் ரிப்  நைட ட  ஒ  தனி
அழகாகேவ காலப்ேபாக் ல் அைமந்  ட்ட .
மணி  அய்யரின்  ேதா ,  காம்ேபா ,  சங்கராபரணம்,  ேமாகனம்,  ரஞ்சனி,  ஆேபா
த யவற்ைற  யா ம்  மறக்க  யா .  அேதேபால  கா நாராயணி,  த்தரஞ்சனி,

கன்னட ெகௗள த ய அ ரவ் ரகங்களில் உள்ள கச் ன்ன ரத்்தைனகைளப் ெப ம்
கா யங்களாக  அவர்  பா க்காட் ம்  தனித் றைம ம்  பலர்  உணரந்் க் றாரக்ள்.
பார  பாட் கைள அவர ்பா ம்ேபா  அந்த மந் ரச ்ெசாற்க க்  ஒ   ேவகத்ைத ம்
அரத்்தத்ைத ம்  ஊட் க் றார.்  சங் தப்  ெபரிய  மனிதரக்ள்  இெதல்லாம்  க்கடா
ேநரத் க்காக  ஆனைவ  என்  ழ்ேநாக் டன்  ன்னைகக்கலாம்.  ஸா த்யம்
ரதான ல்ைல என்ற தண்டாவாத நிைல னால் றந்த ரப்்பாக் யம் இ . இதற்காக
நாம் மண்ைடைய உைடத் க்ெகாள்ளத ்ேதைவ ல்ைல. ேவகம் ெசால்  வரா .
ம ரமணி  அய்யரின்  சங் தம்  உன்னதமான  என்  இன்ெனா  வைக ம்  ெசால்ல
ேவண் ம். அ  ெதய்வத் ன்  ன்  நிற் ம்  ஒ  பரி த்த  நிைலைய, ஒ  ஆனந்த  ேமான
நிைலையப்  பல  சமயங்களில்  உண்டாக் க் ற .  இத்தைகய  கைலஞர் பல்லாண்
வாழேவண் ம்.  இேத  சச்ராந் ,  லயப்  ரக்ைஞையச்  ெசய ல்  காட் ம்
டகாத் ரத்ைத இைறவன் அவ க்  அ ள ேவண் ம்.
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