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ேகாதாவாி ஆ"றிைன க&ட கவி+சகரவ��தி க�ப நாட�.+ சா�ேறா� கவி 
நிைனவி". வ/த�. இ�  வளமாக வள�/� வா�/� நிைல�� நி".� ந/தமி� 
ெமாழியி� சீ�ைமயிைன கா2�ெபா3�, இ4வளமா� ெமாழியிைன+ ெச�ற 
5"றா&6� இ தியி7�, இ/த 5"றா&6� ெதாடக�தி7� தமி�8  
ந�7லக�தி� ேதா�றி� த9கைள:� #கழா� வள���ெகா&;, தமி� 
ெமாழிைய:� நிைறவாக வள��த தமி�+ சா�ேறா�கைள நிைனகாம<=க 
!6யா�. ஆ9கில ெமாழி, அரசிய� ெதாட9கி க�வி, சமய�, ெபா=ளாதார�, 
ச'க� !த<ய அைன��� �ைறகளி7� ஆதிக!� ெச�வா.� ெச7�தி 
ெகா&6=/த காலக,ட�தி�, இ/ 5<ைன� த� தி=�ெதா&டா� அணிெபற+ 
ெச>தி=.� சா�ேறா� ெப=மக? அயரா� தளரா� உ"றேதா� ஊக�ேதா; 
பா;ப,டத� விைளவா� தமி� தமிழாக நி�ற�; நிைல�த�. 
 
தமி�+ �வ6க? த/த தமி�� தா�தா டாட� உ. ேவ. சா. ெதாட9கி+ 
சா�றா�ைம. ஆழி என விள9கிய எ�Bைடய ேபராசிாிய� ெப=/தைக டாட� 
!.வரதராசனா� உ?ளி,ட தமி�+சா�ேறா� ெப=மக? பதி�மைர ம,;� 
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ேத�/ெத;��ெகா&;, இ/ 5"க& அவ�த� வா�விைன:�, வளமா� தமி�� 
ெதா&6ைன:� ஒ=வா  #ல�ப;�தி:?ேள�. 
 
ைசவ�.� ப�னி= தி=!ைற ேபாலD�, ைவணவ�.� ப�னி= ஆ�வா�க? 
ேபாலD�, இ/5"க& இட� ெப" ?ள சா�ேறா�கைள:�, அவ�க? 
வள�ப;�திய தமிழிைன:� தமி3ல. இன9க&; ெதாி/�, அ+ சா�ேறா�. 
வா���� வணக!� ெதாிவி.ேமயானா�, அ� ந�றி:ைடய தமிழின�தி� 
ெநEச� ப&பா,6". விளகமாக அைம:�. தமி� இைளஞ�க? இ+ சீாிய 
சா�ேறா�களி� தமி� ெநEச�ைத கா&பா�கேள யானா� !+ச9க� ைவ�� 
ெமாழி வள��த பா&6ய� பர�பைரயி� மா,சியிைன:� ஒ=வா  விள9கி 
ெகா?வா�க?. 
 
ெச�ைன-29, தமிழக�       சி. பா 
19-8-1988 
----------------- 

உ��ைறஉ��ைறஉ��ைறஉ��ைற    
 
1.  தமி�+ �வ6க? த/த தமி�� தா�தா 
2.  ெசகி3�த ெச�ம� சித�பரனா� 
3.  தனி�தமி� இயக� க&ட அ6களா� 
4.  .ழ/ைத இலகிய� வள��த கவிமணி 
5.  ஆ>D� தமி� வள��த அறிஞ� 
6.  இ=பதா� 5"றா&; நகீர� 
7.  தமி�நைட வள��த தமி�� ெத�ற� 
8.  #�ைவ த/த #ர,சி கவிஞ� 
9.  ெசா�<� ெச�வ� ேச��பி?ைள 
10. சா�ேறா� ெப=/தைக !. வ. 
-------------- 
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தமி�நா,6� ெந"களEசிய� எ�  ேபா"ற� ெப வ� தEைச மாவ,ட� ஆ.�. 
‘கைல ம</த தEைச’ எ� � தEைச மாவ,ட� ேபா"ற� ெப �. ஆட�, 
பாட�கG�, அழ. கைலகG� நிைற/த மாவ,ட!� தமி� நா,6� அ�ேவயா.�. 
‘ெபாிய ேகாயி�’ எ�  சிற�பாக� ேபச�ெப � !தலா� இராசராச� க,6ய 
ெப=Dைடயா� ேகாயி� அைம/தி=�ப�� தEைச மாவ,ட�திேலேயயா.�. 
வ"றாத வள� ெகாழி�� காவிாி� ேபரா  பா>/� வள� சிற.� நா; தEைச 
ம&ேணயா.�. இ�த. ெப=ைம வா>/த தEைச மாவ,ட�தி� பாபநாச� 
தா7காவி� உ�தமதான#ர� எ�B� சி" ாாி� சாமிநாத ஐய� பிற/தா�. 
உ�தமதான #ர�ைத� ப"றி+ சாமிநாத ஐய� 8 � ெசா"க? வ=மா : 
 
‘எ� இளைம கால�தி� இ=/த எ9க? ஊ�தா� எ� மன�தி� இட9-
ெகா&6=கிற�. இ/த கால�தி� உ?ள பல ெசளகாியமான அைம�#க? அ/த 
கால�தி� இ�ைல; ேரா;க? இ�ைல; கைடக? இ�ைல; உ�திேயாகIத�க? 
இ�ைல; ெரயி<� ச�த� இ�ைல. ஆனா7� அழ. இ=/த�; அைமதி இ=/த�. 
ஜன9களிட�தி� தி=�தி இ=/த�; பதி இ=/த�. அவ�க? !க�தி� மகி�+சி 
நிலவிய�; K;களி� லLமி கர� விள9கிய�.’ (எ� சாி�திர�. பக� : 4) 
எ�  8றி:?ளா�. 
 
இளைம:� க�வி:� 
 
உ�தமதான#ர� இர&ேட ெத=கைள ெகா&ட சி"Mரா.�. அ4Nாி� 19-2-
1855ஆ� ஆ&; சாமிநாத ஐய� அவ�க? ச9கீத வி��வானான ேவ9கட��ப 
ஐய=.� சர�வதி அ�ைமயா=.� !த� மகனாக� ேதா�றினா�. இளைமயி� 
அவ� ெப"ேறா� வ ைமயி� ெபாி�� ��#"றி=/தன�. ஏற�தாழ ஆ&;. 50 
(பா> தா� அவ�கG. வ=மானமாக வ/த�. உைடயா� பாைளய� 
அர&மைனயி� ஜமீ�தா� ஆதரD ஓரளD இ.;�ப வா�ைகைய நட�திவர� 
�ைண ெச>த�. சாமிநாத� எ�  .ழ/ைத.� ெபயாி,;+ ெச�லமாக ‘சாமா’ 
எ�  அைழ�� வ/தன�. ேவ9கடராம� எ�ற ெபய� சாமிநாத ஐய=. வழ9கி 
வ/த� காரண� தி=�பதி ேவ9கடாசலபதி அவ�கGைடய .லெத>வ�. த/ைதயா� 



5 

 

ேவ9கட��ப ஐய� ச9கீத வி��வானான காரண�தினா� ஆ9கா9. ச9கீத�ேதா; 
86ய கதா கால,ேசப� ெச>� .;�ப�ைத நட�தி வ/தா�. இத� காரணமாக 
ஊ�வி,; ஊ� ெச�  பிைழ.� வா�ேவ அவ=. அைம/த�. வ=9கால�தி� 
த�!ைடய மகB� ஒ= ச9கீத வி��வானாக வரேவ&;ெம�ேற எ&ணினா�. 
ஆனா� சாமிநாத ஐய=.+ ச9கீத!� சமIகி=த!� அ4வளவாக வரவி�ைல. 
தமிேழ அவ� உ?ள�ைத� ெபாி�� கவ�/� அவ� உ?ள�தி� நிைலயாக 
.6ெகா&6=/த�. சாமிநாத ஐய� !த� !தலாக அாியQ� சடேகாப ஐய9கா� 
எ�பவாிட�தி� தமி� பயி�றா�. சாமிநாத ஐயேர, 
 
‘தமிழி� அதிக� பழக!� அத". உபகார�ப;� வைகயி� ச9கீத!� இ=�பைதேய 
நா� வி=�பிேன�. சடேகாைபய9காாிட� எ�  நா� மாணாகனாக� 
#./ேதேனா அ�ேற தமி�� தாயி� அ=,பர�பி" #./தவனாேன�. என.� 
தமிழி� �ைவ உ&டா.� வ&ண� க"பி�த !த" .= சடேகாைபய9காேர.’ 
(எ� சாி�திர�; பக� : 103) 
 
எ�  .றி�பி,;?ளா�. 
 
பி�ன� ெச9கண� வி=�தாசல ெர,6யா� எ�பவாிட�தி� தமி� க�வி க"றா�. 
சாமிநாத=.� தமிழி� இ=/த ேபரா�வ�ைத அறி/� தமி�� #லவ�க? உ?ள 
இட9கG.+ ெச�  த9கி இவ� க�வி க".� வசதிகைள இவ� த/ைதயா� 
வி=�பி+ ெச>தா�. இ4வா  க�வி க" வ=9கா�, ஆசிாிய=.+ ச�மானமாக� 
த=வத".+ சாமிநாத ஐயாிட� பண� இ�ைல எ�பேதா;, ஆசிாியேரா; த9கி� 
ப6.�ேபா� சா�பி;வத". வசதி:� இ�ைல. ஆதலா� தா� எ/த 
ஆசிாியாிட�தி� த9கி க"றாேரா அ9ேகேய இலவசமாக உணD.� ஏ"பா; 
ெச>� ெகா&டா�. இவ� தமிழி� கா,6ய ஆ�வ�ைத:� அறிைவ:� பாரா,6 
ஆசிாிய�க? இவ=.� தாமாகேவ வி=�பி க�வி க"பி�தேதா;, உணD. 
ேவ&6ய வசதி.� ஏ"பா; த/� ெச>தா�க?. காைல 5 மணிேக ஆசிாிய� 
K,;.+ ெச�  க"கி�ற மர# இவாிட� வள�/தி=/த�. தி&ைண� ப?ளி 
8ட�தி� ம,;� ஆசிாிய=. மாத� நா�. அணா ச�பள� ெகா;��� ப6க� 
ெதாட9கிய சாமிநாத ஐய� த� வா�நாளி� இ திவைரயி� அ/த� ப6�ைபேய 
ெதாழிலாக ெநEசி� நிைலயாக நி �தியி=/தா� எ�ப� ஈ&; .றி�பிட�தக�. 
ஒ= சி  5ைல:� எளிய விைலெகா;��� வா9க !6யாத நிைலயி� சாமிநாத ஐய� 
இ=/தா�. #லவ�கைள அ&6 அவ�களிடமி=/� ஒ= சிறிய 5ைல:� 
அ�பளி�பாக� ெப"றா7� அத"காக அ=நிதி-#ைதய� கிைட�தவ�ேபா� ெபாி�� 
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மன� மகி�/தா�. இவேர பி"கால�தி� எ&ண"ற 5�கைள+ �வ6யி<=/� 
எ;�� அ=ைமயாக� பதி�பி��� தமி� உல..� த/� உதவியவ� எ�பைத:� 
நா� நிைனD 8ர ேவ&;� 
 
திாிசிர#ர� மகாவி��வா� மீனா,சி�/தர� பி?ைளயவ�களிட� பயி�ற� 
 
1880ஆ� ஆ&; சாமிநாத ஐய� மாSர� ெச�றா�. அ9ேக அ�ேபா� 
தி=வாவ;�ைற ஆதீன மகாவி��வானாக இ=/த தமி�நா,6� பல 
திைசகளி<=/�� பாட� ெசா�< ெகா?ளவ/த மாணாக� பல=.�, சில பல 
ஆதின9கைள+ சா�/த .,6� த�பிரா�கG.� பாட� ெசா�<� த/த 
மகாவி��வா� மீனா,சி �/தர� பி?ைள அவ�க? இ=/தா�க?. அவ�கைள 
அ&6+ சாமிநாத ஐய� பல 5�கைள க"றா�. இத". இைடேய 1869ஆ� ஆ&; 
சாமிநாத ஐய� அவ�கG.� தி=மண� நிக�/ததைன:� .றி�பிடேவ&;�. 
தி=மண� ஆனா7� உடன6யாக இ�லற வா�ைகயி� சாமிநாத ஐய� ப"  
ெகா?ளாம� தமி� ப6க ேவ&;ெம�ற ஒேர ஆவலா� உ/த�ப,; மாSர� வ/� 
ேச�/தா�. 
 
‘நா� தமி� ப6க ேவ&;ெம�  ெதாட9கிய !ய"சி வ ைமயா7� ேவ  
காரண9களா7� தைட�ப,;� தைட�ப,;+ ேசா�வைட/த�. ஆனா� அ�ப6ேய 
நி� விடவி�ைல; எ�ேலா=ைடய வ"# �த7.� மாறாக எ� உ?ள� 
இளைமயி<=/ேத தமி�� ெத>வ�தி� அழகிேல பதி/� வி,ட�. ேம7� ேம7� 
தமி��தாயி� தி=வ=ைள� ெபற ேவ&;ெம�  அவாவி நி�ற�.’ 
(எ� சாி�திர� ; பக� : 221-222) 
எ�  சாமிநாத ஐயேர இைத� ப"றி .றி�பி,;?ளா�. 
 
மாSர� ெச�ற�� த� அBபவ�ைத ஐயரவ�க? பி�வ=மா  ெசா�<:?ளா�. 
 
‘தமி�தா� என.+ ெச�வ�; அ�தா� எ� அறிD� பசி. உணD, எ4வளD-
ெக4வளD நா� அத� ெதாட�ைப அதிக�ப;�தி ெகா?கிேறேனா அ4வளD-
க4வளD என. உ�ஸாக�, ந�ல� ெச>ேதாெம�ற தி=�தி, 
லாபமைட/ேதாெம�ற உண�+சி உ&டாகி�றன. அ� � சாி, இ� � சாி, இ/த 
நிைலைம மாறேவ இ�ைல.’         (எ� சாி�திர�; பக�; 187) 
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எ�  .றி�பி,;?ளா�, 
 
மாSர� ெச�ற சாமிநாத ஐய� ஆசிாியரா� சாமிநாத ஐய� எ�  அைழக� 
ெப"றா�. K,6� ேவ9கடராமனாகD�, சாமாவாகD� அைழக� ெப"றவ� 
ஆசிாிய� அைழ�த காரண�தா� அ�றி<=/� சாமிநாத ஐய� எ�ேற அைழக� 
ெப"  வ/தா�. ெப"ேறா� வழ9கிய ெபய� நிைலகாம� ஆசிாிய� இ,ட ெபயேர 
பி�ன� நிைல�� வி,ட�. மகாவி��வா� மீனா,சி �/தர� பி?ைள அவ�க? 
இய"றி வ/த 5�கைள எ3�வ��, அவாிட� 5�கைள� பாட9ேக"ப��, 
தி=வாவ;�ைற ஆதீன க��தராக அ/நாளி� விள9கிவ/த ��பிரமணிய 
ேதசிகேரா;�, அ/த மட��. அ6க6 வ/� ெச�7� தமி�� #லவ�கGடB�, 
வடெமாழி வாணேரா;�. ச9கீத வி��வாேனா;� ெந=9கி� பழகி உைரயா;வ�� 
சாமிநாத ஐய� அவ�கGைடய அ/நாைளய ெசய�களாக விள9கின. 
 
ஆசிாிய� மைறD� மாணவ� பாிD� 
 
1876ஆ� ஆ&; பிர�வாி� தி9களி� மகாவி��வா� மீனா,சி�/தர� பி?ைள 
அவ�க? காலமானா�க?. ‘19ஆ� 5"றா&6� க�ப�’ எ�  பாரா,ட� ெப"ற 
பி?ைள அவ�க?, நா? ஒ� . 300 பாட�க? பா6னா� எ�ப�. இவ� 19 
தல#ராண9கG�, 10 பி?ைள� தமி� 5�கG�, 4 மாைலகG�, 16 அ/தாதிகG� 
பா6னா�. இவ=ைடய ேசகிழா� பி?ைள� தமி� பலரா7� பாரா,ட� ெப வ�. 
இ�த. க�வி� #லைம நிைற/த ஆசிாிய� காலமானதா� சாமிநாத ஐய� ெபாி�� 
வ=/தினா�. ஆசிாிய=ைடய க�வி� பர�#, பாட� ெசா�7� திற�, ப&# நல�, 
ெச>:? இய" � #லைம !த<யவ"ைறெய�லா� ம"றவ�களிட� ெசா�<� 
ெசா�< மகி�/தா�. எனேவ, ஆசிாிய� மைறD.+ பி�ன�� தி=வாவ;�ைற 
ஆதீன� தைலவராகிய ��பிரமணிய ேதசிகாிட� இவ� பாட� ேக,; ெகா&ேட 
ஆதீன��. வ/த மாணாக�கG.� தா� பாட� ெசா�< ெகா;��� வ/தா�. 
 
தி=. தியாகராச+ ெச,6யா� ெதாட�# 
 
அ/த கால�தி� தமி�நா,6� ெப=� #க� ெப"ற தமி� ஆசிாிய� ஒ=வ� 
.�பேகாண�தி� வா�/� வ/தா�. அவ� .�பேகாண� அரசின� க�Qாியி� தமி�� 
ப&6தராக இ=/த தி=. தியாகராச+ ெச,6யா� ஆவா�. தியாகராச+ ெச,6யா� 
அவ�க? த� மன�தி� ப,டைத ெவளி�பைடயாக� ேப�பவ�. பர/த தமி�� #லைம 



8 

 

வா>/தவ�. ஆ9கில� ேபராசிாிய�க? ேபாலேவ இவ� அ/த கால�தி� 
ெப=மதி�#� ெப"றி=/தா�. அவ� ஒ= நா? தி=வாவ;�ைற ஆதீன��. வ/� 
��பிரமணிய ேதசிக� அவ�களி� அBமதி ெப" + சாமிநாத ஐய� அவ�கைள 
.�பேகாண�தி". அைழ��ெகா&; ேபா>� தா� பா���வ/த பதவிைய 
அவ=. வா9கி ெகா;�தா�. 1880ஆ� ஆ&; பி�ரவாி மாத� !த� சாமிநாத 
ஐய� .ட/ைத அரசின� க�Qாியி� தமிழாசிாியராக� பணியா"ற� ெதாட9கினா�. 
மகாவி��வா� மீனா,சி �/தர� பி?ைளயிட� க"ற தமி� க�வி:�, 
அறிவா"ற7�, பாட� ெசா�7� திறைம:�, சாமிநாத ஐய� அவ�கைள . கிய 
கால�திேலேய மாணவாிட�தி7� ேபராசிாிய� ெப=மகளிட�தி7� ஒ=9ேக 
ந"#க� ெபற� �ைண ெச>தன. 
 
பதி�#� பணி 
 
இகால�தி� .�பேகாண�தி� மாவ,ட !னிசீபாக இ=/த ேசல� இராமசாமி 
!த<யா� ெதாட�# சாமிநாத ஐய=. வா>�த�. !த<யா� அவ�க? நிைற/த 
தமி�� ப"றாள�; #லைம ெநEச� வா>/தவ�. எனேவ சீவகசி/தாமணிைய+ 
சாமிநாதஐயாிட� பாட� ேக,க� ெதாட9கினா�. பி� அ/5ைல� பதி�பிக 
ேவ&;ெம�  ேவ&6னா�. அ�வைர சி/தாமணி ஒ= சில=. ம,;ேம 
ஓைல+�வ6 வ6வி� கா,சி வழ9கி ெகா&6=/த�. பழ� ெப=ைம வா>/த-
ெதா�ைம வா>/த-தமி� இலகிய9க? பல கட�ேகாளா7�, தமிழ� கவன 
.ைறவா7� அழி/� ஒழி/தன. இைறயனா� களவிய� உைர .றி�பி;� பல 
இய"றமி� 5�கG�, இைச�தமி� 5�கG�, நாடக� தமி� 5�கG� ெபய� 
அளவி� ெதாிய வ=கி�றனேவ அ�றி, அைவக? இ�  நம. கிைடகவி�ைல. 
இள9ேகாவ6கG�, சில�பதிகார�தி�, 
 

‘வ6ேவ� எறி/த வா�பைக ெபாறா� 
பஃ ளி யா" ட� ப�மைல அ;க�� 
.மாி ேகா;� ெகா;9கட� ெகா?ள’ 

 
எ�  தமிழக�தி� ெத�ப.தி ெவ?ள�தா� அழி/த ெச>தியிைன� #ல�ப;�தி-
:?ளா�. சாமிநாத ஐய=� அவ� வா�/த கால�தி� 'டபதி நிைற/த ெபா�மக? 
சிவ ஓைல+�வ6கைள ஆ6�ெப=கி� வி,ட அவல நிைலயிைன� பி�வ=மா  
�,6:?ளா�. 
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‘ஆ6 மாத� 18ஆ� ேததியி� பழE �வ6கைள எ�லா� ேச��� ஒ= ச�பர�தி� 
ைவ�� ேமள தாள��ட� இ3��+ ெச�  ஆ"றிேலா .ள�திேலா வி;வா�க?.’ 
(எ� சாி�திர�; பக�: 85) 
 
எ�  .றி�பி,;?ளா�. எனேவ ஓைல+�வ6 வி;ேவாாிடமி=/� ெப" � 
பழ�ெப=� 5�கைள அ+� வாகன� ஏ"றிய ெப=ைம. உாியவராக+ சாமிநாத 
ஐய� விள9.கிறா�. ேசல� இராமசாமி !த<யா� V&;த<னா� சமண 5லாகிய 
சி/தாமணி 5ைல ஆரா>/தா�. ைஜன சமய உ&ைமகைள+ சமண� #லவ�களிட� 
உைரயா6� ெதாி/� ெகா&டா�. 1887ஆ� ஆ&; சீவக-சி/தாமணிைய 
ந+சினா�கினிய� உைரேயா; ெவளியி,டா�. அ/த� பதி�# இவ=.� தமி�8  
ந�7லக�தி� ெப=மதி�ைப� ேத6� த/த�. சி/தாமணி.� பி� ப���பா,;�, 
சில�பதிகார!�, #றநாW , மணிேமகைல !த<ய 5�கG� ெவளிவ/தன. 
#றநாBா  பழ/தமிழக�தி� வரலா"  க=Nலமாக விள9.வ�. எனேவ 
பழ/தமிழாி� ெகாைட வள�ைத:� வா�ைக வள�ைத:� அறி/� ெகா?ள� 
தைல�ப,டா�. இவ� ெதா&டா� !த" ெப=9கா�பியமான சில�பதிகார� 
மகளிைடேய பரவ� ெதாட9கிய�. ெபள�த சமய 5லான மணிேமகைல 
தமிழாிைடேய அறக=�ைத� ேபாதி�த�. ப���பா,6� இலகிய� ெப=/தமி� 
மகளி� ெநEைச கவ�/த�. ஐய� அவ�களி� ெப=ைம:�, அறிD�, ப&பா;�: 
பதி�#� திறைம:�, தமி� மகளி� ஒ=9கிைண/த பாரா,ைட� ெப"றன. பி� 
ஐய� அவ�க? ஐ9. 5 , பதி" � ப��, பாிபாட� எ�B� ெதாைக 5�கைள 
ெவளியி,டா�. ெகா9.ேவ? எ�B� #லவ� இய"றிய ‘ெப=9கைத’ எ�B� 
இைடகால இலகிய� அ+�. வ/த�. 
 
இலகிய 5�கைள� பதி�பி�தேதா; அ�றி இலகண 5�கைள:� சாமிநாத ஐய� 
ந�. பதி�பி�தா�. #ற�ெபா=? ெவ&பா மாைல. ந�W� மயிைலநாத� உைர, 
ந�W� ச9கரநம+சிவாய� உைர !தலான இலகண 5�கைள� பதி�பி�தா�. 
 
அ;��, சமய இலகிய9கைள:� இவ� திறைமயாக� பதி�பி�தா�. ந�பி 
தி=விைளயாட�, தி=காள�தி� #ராண� !த<யன இவரா� ெவளியிட� ெப"றன. 
ேகாைவ, உலா, அ/தாதி, கல�பக�, பரணி, பி?ைள� தமி�. .றவEசி !த<ய 
சி பிரப/த 5�க? இவரா� உைர:ட� பதி�பிக� ெப"றன. 
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பதி�பி� திற� 
 
ஏ,6<=/த பாட�ைத இவ� அ�ப6ேய பதி�பிகவி�ைல. ‘ஏ; எ3தியவ� 
ஏ,ைட ெக;�தா�’ எ�ப� தமி�நா,;� பழெமாழி. ஆதலா� ஒ= !ைற.� 
பல!ைற ந�. ஆரா>/� ெச�லாி��� ேபான இட�ைதெய�லா� சீ�Vகி� 
பா���, தக பாட9கைள ஊகி��� த�பா7?ள பயி"சியா7�, இய"ைகயான 
அறிD� திறைமயா7� பழE�வ6கைள ஆரா>/� ெச�ப� ெச>தா�. தி.� 
ெதாியாத கா,6� Xைழ/� தாேம வழி அைம�� ெகா&; #Eைச கா,ைட 
நEைச காடாகிய ந�ல அறிD உழவ� இவ�. இவ=ைடய பதி�பி� திற� இ�  
ேபராசிாிய� ெப=மகளா� ஒ=!கமாக� பாரா,ட� ெப கி�ற�. இவ�, தா� 
பதி�பி�த ஒ4ெவா= 57.� எ3தி:?ள !கDைர:�, ஆசிாிய� வரலா � 
5ைல� ப"றிய .றி�#கG�, பிற ெச>திகG�, அறிD உலக�தா� எ�ெற� � 
பாரா,ட�ப;� த.தி வா>/தன. இவ� எ;�� ெகா&ட உய�D மிக சிற�#, 
ஊக� நிைற/த உய� உைழ�பா.�. எனேவ மைற/த இராஜாஜி அவ�க? இவைர� 
ப"றி .றி�பி;� ெபா3�; 
 
‘சாமிநாத ஐய� !ய"சி:ட� எ �#� ேதனீ:� ேபா,6 ேபாடலா�’ எ� �, 
‘தமி�ெமாழியி� லாவக!�’ எளிய நைடயி� ஆ�/த ெபா=?கைள அளி.� அத� 
ஆ"ற7� இவரா� நம.� ெதாிய வ/தன.’ 
 
எ� �, ‘தமி� வியாச�’ எ� � இவைர� ேபா"றி:?ளா�. இவ=ைடய பதி�# 
5�களி� ஒ4ெவா= பக9களி� அ6யி7� அ6.றி�பி� பலவைகயான 
5�களி<=/� எ;��கா,ட� ெப"ற ஒ�#ைம� ப.திகG� ெசா�லா"ற� 
வள!� காண�ெப �. 5<� இ தியி� 5� களி� வ/�?ள ெபா=?களி� ெபய� 
அகராதி (Word–index) இ=.�. ஆைகயா� ஆசிாியாி� உதவியி�றிேய பயி7� 
வைகயி� இவ=ைடய பதி�#க? சிற�பாக அைம/�?ளன. 
 
உைரநைட� பணி 
 
தா� பதி�பி�த 5�களி� !�Bைரயி� அ/5ைல� ப"றிய சிற/த ெச>திகைள-
ஆரா>+சி நல�கைள அழ.+ ெச4விகைள� #ல�ப;�த எளிய இனிய 
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உைரநைடயிைன ைகயா&ட சாமிநாத ஐய�, விாி/த அளவி� மணிேமகைல 
கைத+ �=க�, #�த த�ம�, உதயண� கைத+ �=க� !த<ய உைரநைட 
5�கைள எ3தினா�. ேம7� இவ� ேகாபாலகி=Yண பாரதியா�, ைவ�திய-
னாைதய�, கன� கி=Yண>ய� !த<ய ெபாிேயா� வரலா"  5�கைள:� 
எ3தி:?ளா�. ‘ந�7ைர ேகாைவ’ இவ=ைடய ஆரா>+சி க,;ைரகைள� தா9கி 
நா�. ப.திகளாக ெவளிவ/�?ள�. ‘நிைனD மEசாி’ இவ=ைடய ஆரா>+சி 
க,;ைர ெகா&ட இ= ெதா.திகளா.�. ‘#திய�� பைழய��’, ‘க&ட�� 
ேக,ட��’ !த<யன ந�ல தமி� 5�களா.�. 
 
ெச�ைன மா"ற� 
 
1903ஆ� ஆ&; வைர .ட/ைத அரசின� க�Qாியி� தமி�� ப&6தராக விள9கிய 
இவ� 1903ஆ� ஆ&6<=/� 1919ஆ� ஆ&; வைர ெச�ைன மாநில 
க�Qாியி� தமி�� ேபராசிாியராக ெகா7 K"றி=/தா�. க�Qாியி� 
மாணாக�கG.� பாட� ெசா�<� த=வேதா; அைமயாம� K,67� த�மிட� 
பயில வ/த மாணவ�கG. இவ� பாட� ெசா�< ெகா;�� வ/தா�. இவாிட� 
பாட� ேக,டவ�களி� வியாசபாரத� தமி�ெமாழி ெபய��# ஆசிாிய� ஆகிய மேகா 
மேகாபா�தியாய இராமாBஜா+சாாிய�, தி=�பன/தா? காசிமட��� தைலவராக 
விள9கிய ெசாக<9க� த�பிரா�, �?G� நைடயி� ெநEைசய?G� காவ6+ 
சி/� பா6ய ெச�னி .ள� அ&ணாமைல ெர,6யா� !த<ேயா� 
!கியமானவ�க? ஆவ�. இவாிட� பயி�  ஆரா>+சி !ைறைய க" ெகா&ட 
பி�ன� ந"றிைணைய� பதி�பி�தவ� பி�ன�V� அ. நாராயணசாமி ஐய� ஆவ�. 
ம"ெறா=வ� இ. ைவ. அன/தராம ஐய� ஆவ�. இவ� க<�ெதாைகைய� 
பதி�பி�தா�. 
 
அ&ணாமைல� பணி 
 
1924 !த� 1927 வைரயி� ெச,6 நா,; அரச� ராஜா ச� அ&ணாமைல+ 
ெச,6யா� அவ�க? ேவ&;ேகாGகிண9கி, அவ�க? சித�பர�தி� நி விய 
மீனா,சி தமி� க�Qாியி� தைலவராக� பணியா"றினா�. 
 
ஓ>D கால� பணி 
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பணியி<=/� ஓ>Dெப"றபி� ஏற�தாழ 25 ஆ&;க? தமி� 5"பதி�பிேலேய த� 
கால�ைத ஐயரவ�க? கழி�� வ/தா�. த� வா�நா? அBபவ9கைள விாிவான உைர 
நைடயி� எ3த� ெதாட9கினா�. பல ப�திாிைககளி� மல=. க,;ைரக? 
வழ9கினா�. கைலமகளி� மாத/ ேதா � ஒ= க,;ைர எ3தி வ/தா�. அவ� 
க,;ைரகளி� தமி� மகளி� பழ� ெப=ைமைய:� #லவ� ெப=மகளி� 
வரலா கைள:� ப&#கைள:� விளகி எ3தினா�. த� ஆசிாியராகிய மீனா,சி 
�/தர� பி?ைள அவ�க? சாி�திர�ைத இர&; பாக9களி� விாிவாக எ3தி 1933, 
1934 ஆ� ஆ&;களி� ெவளியி,டா�. 
 
ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� ெசா"ெபாழிD� பணி 
 
1927 ஆ� ஆ&; ெச�ைன� ப�கைலகழக�தி� ஆதரவி�, ச9ககால� ப"றி� 
ப��+ ெசா"ெபாழிDக? நிக��தினா�. அ+ெசா"ெபாழிD ச9க கால� தமி3� 
பி"கால� தமி3� எ�ற ெபயேரா; #�தக வ6வி� வ/தி=கிற�. இவ� இற�பத". 
இர&; ஆ&;கG. !�ன�+ ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� ேவ&; 
ேகாGகிண9க இவ� . /ெதாைக� பதி�பிைன ெவளியி,டா�. பதி�# 5�களி� 
. /ெதாைக 5ைல !6மணியாக ெகா?ளலா�. அ/த அளவி". அ/5<� 
உைழ�பி� உ&ைம:�, ஆரா>+சியி� உய�D� ஒ=9ேக விள9க காணலா�. 
 
ப,ட!� பாரா,;� 
 
அரசா9க�தா� இவ=ைடய தமி�� ெதா&ைட� பாரா,6 1906ஆ� ஆ&6� 
‘மகாமேகாப�தியாய’ எ�ற ப,ட�ைத வழ9கின�. 1917ஆ� ஆ&; ‘பாரத த�ம 
ம&டல�தா�’ ‘திராவிட வி�யா ZYண�’ எ�ற ப,ட�ைத:�, 1925ஆ� ஆ&6� 
[காEசி காமேகா6 \டாதிபதி ஆகிய [ச9கரா+சாாியா�, தகதினா�ய கலாநிதி 
எ�ற ப,ட�ைத:� வழ9கின�. ெச�ைன� ப�கைல கழக� ‘டாட�’(6.<,.) 
எ�ற ெகளரவ�ப,ட�ைத 1932ஆ� ஆ&6� வழ9கிய�. ப�ேவ  ப�கைல 
கழக9களி� பாட5" .3வி7� ேத�D .3வி7� இவ� பணியா"றினா�. 
 
இ தி கால� 
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1936 ஆ� ஆ&; மா�+ 6 ஆ� ேததி இவ=. 80 ஆ&;க? நிைறD அைட/த��, 
தமி3லக� இவ=ைடய ‘சதாபிேடக’ விழாைவ ெகா&டா6ய�. அவ=ைடய 80ஆ� 
வயதி� . /ெதாைக� பதி�#� சிவெகா3/� ேதசிக� பிரப/த9க?, .மர.=பர� 
திர,; ஆகிய 5�கG� ெவளிவ/தன. ஐயரவ�க? த� வரலா"ைற ரசிகமணி 6.ேக 
சி., க�கி கி=Yண'��தி, ஆன/தவிகட� வாச� !த<ேயா� ேவ&;ேகாளி�ப6 
‘எ� சாி�திர�’ எ�ற தைல�பி� 1940 ஜனவாி !த� எ3த� ெதாட9கி� ெதாட�/� 
122 அ�தியாய9க? எ3தி !6�தா�. 1942ஆ� ஆ&; உலக� ெப=�ேபா� 
நிக�/தேபா� ஐயரவ�க? த� .;�ப��ட� தி=க3.�ற� ெச�  த9கினா�. 
அ9ேக ஏ�ர� மாத� 28ஆ� ேததி (1942) உலக வா�ைவ நீ�தா�. இவ� 
இற.�ேபா� இவ=. வய� 86. 1948ஆ� ஆ&; மா�+ மாத� இவ� 
பணியா"றிய ெச�ைன மாநில க�Qாியி� இவ� !3 உ=வ+ சிைல ஒ�  
நி வ�ப,ட�. 
 
ப&# நல� 
 
ஐயரவ�க? சிற/த ப&#?ளவ�. த�மிட� ேப�பவ�கGைடய இய�# அறி/� 
ேப�� இய�#�, த�மிட� தமி� ப6க வ=� மாணாகாிட� நிைற/த ேபரா�வ!� 
ெகா&டவ�, மாணவ�களி� த.தியறி/� பாட� ெசா�7� திறைம ெப"றவ�. பல 
அைவகG. இவ� தைலைம தா9கியி=கிறா�; ெசா"ெபாழிD ஆ"றியி=கிறா�. 
இவேரா; உைரயா;�ேபா� பழEெச>திகைள:� இலகிய+ �ைவ ம</த 
5"ப.திகைள:� ேக,; மகிழலா�. இவ� ேப+சி� நைக+�ைவ மி.தியாக 
இ=.�. ெதளிவான நைட இவ=. ைகவ/த கைல. இவ� கவிைதக? 
சிலவ"ைற:� இய"றி:?ளா�. ேதசியகவி ��பிர மணிய பாரதியா� இவாிட� 
ெப=மதி�# ெகா&; '�  பாட�கைள இவ� .றி��� பா6:?ளா�. அவ"றி� 
ந� ெநEைச மகிழ ைவ.� பாட"ப.தி வ=மா  : 
 

‘நிதியறிேயா� இ4Dலக� ெதா=ேகா6 
இ�பவைக நி�த9 �>.� 

கதியறிேயா� எ�  மன� வ=/த"க; 
.ட/ைதநக� கைலஞ� ேகாேவ! 

ெபாதியமைல� பிற/தெமாழி வா�வறி:� 
காலெமலா� #லேவா� வாயி� 
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�தியறிவா>, அவ�ெநEசி� வா��தறிவா>, 
இற�பி�றி� �ல9. வாேய.’ 

 
இவ=. ஒேர ஒ= மக� பிற/தா�. அவ� ெபய� க<யாண�/தர ஐய�. ஐய� 
அவ�க? ேசமி�� ைவ�தி=/த �வ6கைளெய�லா� அவ� அைடயா  
கலாே]�திராவி". வழ9கினா�. அைடயா  கலாே]�திராவி� டாட� சாமிநாத 
ஐய� 5� நிைலய� ஒ�  இ�ெபா3� நைட ெப"  வ=கிற�. 
 
1955 ஆ� ஆ&; பி�ரவாி மாத� இவ=ைடய 5"றா&; விழா தமி�நா; எ9.� 
ெகா&டாட� ெப"ற�. 
 
இவ�த� சிற�பாக .றிக�தக - நா� வி=�பி� ேபா"ற�தக ப&# - இவ=ைடய 
ந�றிமறவா ந�7?ள� ஆ.�. தம. ேவைல வா9கி� த/த தியாகராச+ ெச,6யா� 
நிைனவாக இவ=ைடய K,6� ெபய� இ� � ‘தியாகராச விலாச�’ எ�ேற 
வழ9க� ெப கி�ற�. தி=வ�<ேகணி தி=ேவ,^�வர� ேப,ைட, பி?ைளயா� 
ேகாயி� ெத=, 53ஆ� எ& Kடாக உ?ள�. 
 
!6Dைர 
 
தமி�� தா�தா எ�  சாமிநாத ஐயரவ�கைள� தமி� உலக� ெகா&டா;கிற�. 
இவ=ைடய !ய"சி:�, உைழ�#� தமி3. அழியாத ெச�வ9கைள� த/தன. 
ெச�லாி��+ சிைத/�ேபான - கைரயா� அாி��� தி=�த� இழ/த ந� பழ�ெப=� 
இலகிய9கைளெய�லா� ேப=ைழ�# ேம"ெகா&; தி=�தமாக� பதி�பி��. 
தமிழ� ைககளி� தவழைவ�த தனி�ெப=ைம இவ�கைளேய சா=�. இவ� ெதா&; 
எ� � நிைல�தி=.�. இவ�த� ஊக!�, !ய"சி:�, ெதா&;� வா�D�, 
ந�றிமறவா ந�7?ள!� எ� � ேபா"ற" பாலனவா.�. 
------------ 

2. 2. 2. 2. ெச�கி��த ெச�ம� சித�பரனா!ெச�கி��த ெச�ம� சித�பரனா!ெச�கி��த ெச�ம� சித�பரனா!ெச�கி��த ெச�ம� சித�பரனா!    
 
இ/திய வி;தைல� ேபாரா,ட�தி� தமி� நா,6� ப9. .றி�பிட� த./ததா.�. 
அதி7� ெசகி3�த ெச�ம� வ.உ. சித�பரனா� ப9. அளவிட"காியதா.�. 
அ�னிய ஆ9கில ஆதிக�ைத எதி��தேதாட�லாம� அைமதியாக� தமி� 
இலகிய� பணியிைன:� ஆ"றிய ெப=ைம அவைர+ சா=�. தமிழா�வ�தி� 
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தைல�ப,; நி�ற அவ� கட<� கல� ெச7�த நிைன�தேதா; நிைலயான தமி�� 
ெதா&6ைன:� ஆ"ற !ைன/தா�. அ/ந�7?ள�தி� பயனாக+ சில ந"ேப க? 
தமிழி". வா>�தன எனலா�. 
 
வா�D 
 
பா&6நா,;+ சீைமயி� ‘திெகலா� #க3� தி=ெந�ேவ<’ மாவ,ட�தி� 
ஒ,ட�பிடார� எ�ேறா� அைமதியான சி"Mாி� வா�/தவ� கவிஞ� சித�பர� 
பி?ைள ஆவ�. அவ� த� ேபரனாேர ந� பாரா,6" .ாிய சித�பரனா� ஆவ�. 
சித�பரனாாி� ெப"ேறா� உலகநாத பி?ைள:� பரமாயி அ�ைமயா=� ஆவ�. இவ� 
பிற/த� 5-8-1872� ஆ.�. இவ=.� தி&ைண� ப?ளி8ட ஆசிாியராக 
Kர�ெப=மா? அ&ணாவியா=�, ப?ளியாசிாியராக அற� வள��த நாத பி?ைள:� 
அைம/தன�. V��.6 #னிதசேவாியா� உய� ப?ளியி7� கா�;ெவ� 
க�Qாியி7� க�வி க"  1891ஆ� ஆ&; ‘ெம,ாி.ேலச�’ ேத�வி� ெவ"றி 
ெப" . ஒ,ட�பிடார� தா7கா அ7வலக எ3�த� பணியிைன+ சில தி9க, கால� 
வைர பா��தா�. 
 
1894ஆ� ஆ&6� இவ=.� தி=மண� நைட ெப"ற�. மைனவியா� ெபய� 
வ?ளிய�ைம எ�பதா.�. அத". அ;�த ஆ&6� தி=+சியி� கணபதி ஐய�, 
அாிகர ஐய� ஆகிய இ=வாிட!� ச,டக�வி பயி� , அ��ைறயி� ேத�+சி 
ெப" , த� ெசா/த ஊரான ஒ,ட�பிடார�தி� வழ.ைரஞ� ெதாழி� ெச>தா�. 
பி�ன� 1900ஆ� ஆ&; V��.6 ெச�  அ�பணிைய� ெதாட�/� ஆ"றினா�. 
 
சித�பர� பி?ைள அரசிய� �ைற.� த� வா�ைவ ேநர6யாக� தீவிரமாக� 
பய�ப;�திய ஆ&;க? ஏற�தாழ இர&ேட ஆ&;க? எனலா�. 1906ஆ� ஆ&; 
�ேதசி க�ப� க�ெபனி ஒ�ைற� ெதாட9கினா�. வ.உ.சி. 1907ஆ� ஆ&6� $ர� 
நகாி� 86ய கா9கிர_� இவ� கல/� ெகா&டா�. ேலாகமானிய திலக� வ.உ.சி 
யி� அரசிய� .= ஆவ�. இவ� ஒ= தீவிரவாதி. எனேவ, 1908ஆ� ஆ&6� 
தி=ெந�ேவ<யி� ‘ேதசாபிமான ச9க�’ வ.உ.சி.யி� !ய"சியா� நி வ�ெப"ற�. 
��பிரமணிய சிவா எ�B� பிறிெதா= ேதசபதேரா; ேச�/� ெகா&; த� சீாிய 
Kர�ேப+சா� நா,;� ப"றிைன மக? மன�தி� கிள�/ெதழ+ ெச>த வ.உ.சி. 
1908ஆ� ஆ&; மா�+�� தி9க? 12ஆ� நா? தி=ெந�ேவ< கெலட� விE+ 
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�ைரயா� சிைற�ப;�த�ப,டா�. அ/த ஆ&; ஜூைல� தி9க? 7ஆ� நா? நீதிபதி 
பி�ேஹ வ. உ. சி.யி� ேபாி� அரசநி/தைன ."ற�தி"காக இ=ப� ஆ&; ஆ:? 
த&டைன:�, ��பிரமணிய சிவாவி". உட/ைதயாக இ=/தத"காக இ=ப� 
ஆ&; ஆ:? த&டைன:� விதி��, இர&; த&டைனகைள:� ஒ�ற�பி� 
ஒ�றாக நா"ப� ஆ&;க? அBபவிக ேவ&;ெமன 8றினா�. ெச�ைன 
உய�நீதி ம�ற�தி� இ�த&டைன ஆறா&; காலமாக .ைறக�ப,ட�. பிாிவி 
கD�சி7. அவ� ந&ப�க? வி&ண�பி�தேபா� அ/தமா� சிைறவாச� 
த&டைன ஆ  ஆ&; க;9காவ� த&டைனயாக .ைறக�ப,ட�. 
 
பி�ேஹ அளி�த தீ��பி�, “பி?ைள ெபாிய ராஜ� �ேராகி; அவர� எ7�#8; 
8ட ராஜ வி�வாச�தி". விேராதமான�” எ�ற .றி�# காண�ப;கி�ற�. ேம7� 
அவ�, “பி?ைளயி� ேப+ைச:� பாரதியாாி� பா,ைட:� ேக,டா�, ெச�த பிண� 
உயி��ெத3�; அ6ைம�ப,ட நா; ஐ/ேத நிமிட9களி� வி;தைல ெப �; #ர,சி 
ஓ9கிெய3�” எ� � .றி�பி,;?ளா�. 
 
ெவ?ைளய� எ�றா� விதி� விதி���� பய/� ந;9கிய கால�தி� வ.உ. சி. நா,;� 
ப"றி� தைல சிற/த தைலமகனா>� த� வா�ைவேய பணய� ைவ��+ ெசகி3��+ 
சி/ைத ெநா/� வா6ய ஆ&;க?-ேகாய!�V�+ சிைறயி7� க&ணBா�+ 
சிைறயி7மாக+ ேச�/� ��ப� ப,ட ஆ&;க?-நா�கைர ஆ&;க?தா�. 
எனிB� 8ட, அவ� ‘க�பேலா,6ய தமிழ�’ எ� �, ‘ெசகி3�த ெச�ம�’ எ� � 
தமி� மகளா� ேபா"ற�ப;கி�றா�. சிைறயிேல ெதாட9கிய அவ� தா>ெமாழி� 
பணி அவ� இற./த=வாயி7� அதாவ� 1936ஆ� ஆ&; வைர ஏற�தாழ 
இ=ப�ெத,; ஆ&;க? ெதாட�/� நைட ெப"ற�. 
 
வ. உ. சி. யி� அரசிய� ெதா&;க? நா,; மகளா� நிைனD 8ர�ப;கி�ற 
அளவி". அவ�த� ெச/தமி�� பணிக? மகளா� அறிய�பட !6யாம� உ?ள�. 
காரண�. அவ�த� ெச/தமி�� பணியிைன:� மீறி அவ�த� நா,;� பணி 
ஒளிமி./ததா> உள� எனலா�. ேம7� பாரதியா�, 
 

“ேமேலா�க? ெவEசிைறயி� K�/� கிட�ப�D� 
5ேலா�க? ெசக6யி� ேகாவ�D9 கா&கிைலேயா” 
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எ� � பா6:?ளைம ெகா&;, வ. உ. சி.ைய� ப"றி எ&2�ெபா3� 
பாரதியா=. !த<� நிைனவி". வ=வ� அவ�த� அரசிய� ெதா&ேட எனலா�. 
இதைனேய அவ� பிறிேதா� இட�தி�, 
 

‘ேவளாள� சிைற#./தா� தமிழக�தா� 
ம�ெனன மீ&டா�’ எ�ேற 

ேகளாத கைதவிைரவி" ேக,பா>நீ 
வ=/தைலஎ� ேக&ைம ேகாேவ! 

தாளா&ைம சிறி�ெகாேலா யா�#ாிேவ� 
நீ இைற.� தவ9க? ஆ"றி 

வாளா&ைம நி��ைணவ� ெப ெகனேவ 
வா���திநீ வா�தி! வா�தி!’ 
(பாரதியா� கவிைதக? வ.உ. சி. வா���: ப. 82) 

 
எ� � பா6:?ளா�. 
 
ஆயிB98ட அவரா"றிய ெச/தமி�� பணிக? ந� சி/ைத .6ெகா?ள�தக சீாிய 
பணிகேளயா� எ�ப� பி�வ=� சா� களா� விள9.�. வ.உ.சி. பிற/த 
தி=ெந�ேவ<+ சீைம, இய�பாகேவ நா,;� ப"றி".� ெமாழி�ப"றி".� 
பிற�பிடமாக எ�ெற� � விள9கி வ=வேதாாிடமா.�. எனேவ, தமி� 
ெமாழியிைன வி=�ேபா;� ஆழமாகD� இளைம ெதா,ேட பயி�ற ெச�ம� 
சித�பரனா�, ஆரவார அரசிய� வா�ைகயி� அவ� ெப"ற சிைறவாச�தி�ேபா�, 
ெச/தமி�� பணியி� தைல�படலானா�. 
 
அவ�த� ெச/தமி�� பணிகைள நா�. வைக�ப;�தி காணலா�. 1. 
ெமாழிெபய��#� பணி; 2, பைட�பிலகிய�பணி; 3. உைரயாசிாிய� பணி; 4. 
பதி�பாசிாிய� பணி. 
 
!தலாவ� ெமாழி ெபய��#� பணியிைன கா&ேபா�: 
 
1. 1. 1. 1. ெமாழிெபய!
$
 பணிெமாழிெபய!
$
 பணிெமாழிெபய!
$
 பணிெமாழிெபய!
$
 பணி    
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ேஜ�I ஆல� எ�B� ேமனா,;� ெபாியாாி� க=��க? சித�பரனாாி� 
ெநEைச� பிணி�தன.‘அக�தி<=/� #ற�’ (Out from the heart) எ�B� 5ைல� 
தமிழி� ெமாழிெபய���?ளா�. ேகாய!��ா�+ சிைறவாச�தி� ேபா� இ/5� 
ெமாழிெபய�க�ெப" , அவ� வி;தைல அைட/த இர&; ஆ&;களி�, அதாவ� 
1-4-14 அ�  ‘அகேம #ற�’ எ�ற தைல�பி� ெவளி வ/�?ள�. 5<� 
!�Bைரயி� வ.உ.சி. .றி�பி;வன வ=மா  : 
 
“இ/5ைல� தமிழறி/த ஒ4ெவா= ஆடவ=� ெப&6=�, சி வ=� சி மிய=� க"க 
ேவ&; ெம�ப��. இ/5� நம� நா,6� நிலD� பலெமாழிகளி7� 
ெமாழிெபய�க�பட ேவ&;ெம�ப��, இ/5� எEஞா� � நி�  நம� நா,6� 
நிலவேவ&;ெம�ப�� என� வி=�ப�” எ� � .றி�பி,;?ளா�. 
 
இ/5<".+ �வாமி சகஜான/த� எ�பவ� அணி/�ைர வழ9கி:?ளா�. 5<� 
!க�பி� வ.உ.சி. .றி��?ள ெச>:ெளா�  ந� சி/தைனைய கிள வதா:ள�. 
 

“அற�ைத காணா அறிேவ மரமா�; 
அற�ைத� பிைழ�த அறிேவ மி=க�; 
அற�ைத� #ாி:� அறிேவ மனித�; 
அற�ைத கா.� அறிேவ கடD?.” 

 
அ;��, மன�தி� த�ைம:� வ�ைம:� ப"றி அவ� ெமாழிெபய��பி� 
.றி�பி,6=�பதாவ� 
 
“மன� தள�+சியி�றி வா�ைக நிைலைம யாகிய வIதிர�ைத ெந>� 
ெகா&6=கிற�; நிைன�# 5�; ந�ல ெசய�கG� தீய ெசய� கG� பாD� 
ஊ;�; ஒ3க� வா�வாகிய தறியி� ெந>ய�ப;� வIதிர�. மன� தா� ெந>த 
வIதிர�தா� த�ைன உ;�� ெகா?கிற�.” 
 
76 பகேம ெகா&ட இ/5<� ஆல� க=�ைத அர& ெச>ய� தி=.ற,பாகைள 
ேம"ேகா? கா,6:?ளா�, எ,டனா விைலயி� இ/ 5<� இர&டா� பதி�# 
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1916ஆ� ஆ&; ெச�ைன #ேராகிர_4 பிரI_� அ+சிய"ற�ப,; ெவளி 
வ/�?ள�. இலகிய 5�க? ஆயிர� ப6க? அ+சி,டா� வி"பைனயாக 
நா�ைக/� ஆ&;க? பி6.� எ�  பதி�பாள�க? பய�ப;� நிைலைம 
இ/நாளி� இ� � நிலவ, வ.உ.சி. அவ�க? இர&டா� பதி�பி� பாயிர�தி�-
!�Bைரயி�-.றி�பி,;?ளன வ=மா  : 
 
“1914-ஆ� வ=ஷ�தி� ெவளிவ/த இ/5<� !த" பதி�பி� ஆயிர� பிரதிக? 
அ+சிட� ெப"றன. இ/ 5ைல� தமி� மக? பல=� வி=�பியதா� அ4வாயிர� 
பிரதிகG� விைரவி� ெசலவா> வி,டன. அதனா� இ/ 5ைல இர&டா� !ைற 
அ+சி,; !6�ேத�.” 
 
ேம7� அவ�, 
 
“இ�பதி�பி� தமி� நைடைய+ ெச�ைன� ப+ைசய�ப� க�Qாி �ேதசபாஷா அ�தி 
ய86க� [மா� தி. ெச�வேகசவராய !த<யா� (எ�.ஏ.) அவ�க? அழ.ப;�தி� 
த/தா�க?.” 
 
எ� � .றி�பி,;?ள� ெகா&;, தி=மண� ெச�வ ேகசவராய !த<யா� 
அவ�களிட� வ.உ.சி. ெகா&ட மதி�#� 5�கைள� தி=�த!ற� பதி�பிக 
ேவ&;� எ�  அவ� ெகா&ட ஆ�வ!� #லனாக காணலா�. 
 
அ;�� இவ� ேஜ�I ஆலனி� ம"ற 5�கைள+ ‘சா/தி. மா�க�’, ‘மன�ேபால 
வா�D’, ‘வ<ைம. மா�க�’ எ�ற தைல�#களி� ெவளியி,;?ளா�. 
 
பிறநா,; ந�லறிஞ� சா�திர9கைள� தமி� ெமாழியி� தகDட� தர வ.உ.சி. 
ெகா&6=/த வ"றாத ஆ�வ�திைன இ/5�க? வழி காணலா�. 
 
2. 2. 2. 2. பைட
பில�கிய
 பணிபைட
பில�கிய
 பணிபைட
பில�கிய
 பணிபைட
பில�கிய
 பணி    
 
அற�தி� வழி�பிறழாத ெநEசின� வ.உ.சி. தி=.றளி� ெநEச� ேதா>/தவ�; 
.ற? வழிேய த� வா�ைவ நட�தி நி�றவ�. அற�தா� வ=வேத இ�ப� எ�  
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ந�பியவ�. எனேவ. அற�தி� ஆ"றைல அவனி. உண��த வி=�பி, ‘ெம> :ண�D’ 
எ�B� 5<ைன க&ணW�+ சிைறவாச�தி� ேபா� எ3தினா�. அற�தி�பா� 
ெநEச� ெநகி3� ஓ� ஆ&மகைன ஓ� ஆசிாிய� உ=வா.� வைகயி� இ/ 5� 
அைம/�?ள�. 5  ெவ&பாக? ெகா&ட இ/5<� வ.உ.சி.யி� கவிைத 
நல!� க=�� வள!� பி�னி� பிைண/தி=க காணலா�. ைவகைற� ேபாதி� 
ஒ=வ� ெச>ய�தக பணிகளாக இ/5<� வ.உ.சி. .றி�பி;வன வ=மா  : 
 

“ைவகைறயி" க&விழி�� மாெசாழி�� ெம>யற9க? 
ைகவ=த" கீசன=? க&ணிைம�பி� ைமய� 
அ �த"கா 5ன�கா>/� யாைன உர ெம>யி" 
ெச �த"கா ந"சில�ப� ெச>.” 

 
ைவகைறயி� �யிெல3/�, காைல கட�கைள !6��, ஈசன=? ேபணி, 
ந�W�கைள ஆரா>/� க" , உட� வ<ைம ெபற+ சில�ப� பயிலேவ&;� 
எ�  .றி�பி;� இ4 அாிய 5<"., அ,டாவதான� க<யாண �/தர யதீ/திர� 
எ�B� ெபாியா� சிற�#� பாயிரமா� அணி/�ைரயிைன வழ9கி:?ளா�. 
 
இவ� இய"றி:?ள �ய சாிைத 5� இவ� X&மா& Xைழ#ல�திைன விள.�. 
ம�ைர� தமி�+ ச9க� ேத�வி� ேத�+சிெப"ற வ.உ.சி. த� !த� மைனவி 
வ?ளிய�ைம .றி�� எ3�வன கா&க : 
 

“எ�Bைடய ேநய�கG� ஏைழபர ேதசிகG� 
எ�Bைடய K;வ/தா� ஏ/திைழதா�-த�Bைடய 
ெப"ேறா�வ/ தா�கெளன� ேபணி உபசாி�பா? 
க"ேறா=� உ?Gவக க&;.” 

 
சிைறயி<=/�ெகா&; த� அ�ைன, ஆ=யி�� �ைணவி, ந&ப�க? 
!த<ேயா=. இவ� எ3திய கவிைத மட�க? ெநEைச:=.� நீ�ைமயன; 
ெச/தமி� நல� ேதா>/த சீ�ைமயன. 
 
‘ெம>யற�’ எ�B� ெபயாிய 5� மாணவவிய�, இ�வா�விய�, அரசிய�, 
அ/தணவிய�, ெம�<ய� எ�B� ஐ/திய7� 5"றி=ப�ைத/� அதிகார!மாக 
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!6/த 5லா.�. இ/ 5<ைன� தி=.றளி� வழி5� எனலா�. எ&வைக 
வன�பி� ‘ேதா�’ எB� வன�# ெகா&;, !�ெமாழி காEசி ேபா�  தி,ப 
X,பE ெசறி/தில9.வதா.�. 
 
இ/5<ைன� ப"றி� தி=. தி. ெச�வேகசவராய !த<யா�, 
 
“தமி�� #லவேரய�றி இ9கிcY ப6�த #லவாி" பல=� இ/5<� திற�ைத 
ெம+�வ� எ�ப� �ணி#. ஒ= !ைற க&2 ேவா�. இ/5<� அ=ைம தாேன 
#ல�ப;மாதலா�, அதைன இ9. விாி�ப� மிைகயா�. இ/5� நி�  நிலDக 
எ�ப� எ� ேவ&;ேகா?.” 
 
எ�  .றி�பி,;?ளா�. 
 
‘பாட"றிர,;’ எ�B� 5� இ= பாக9க? ெகா&ட�; சிைற வாச�தி". !� 
பா6ய பாக? !த"பாகமாகD�. ேகாய!��ா� க&ணW�+ சிைறவாச கால�தி� 
பா6ய பல தனி�பாக? இர&டா� பாகமாகD� ேச�க�ப,;?ளன. பாட�க? 
எ�லா� நவி�ேறா�கினிய ந�ெமாழிகளா� வி3மிய ெபா=? பய.மா  இனிய 
ஓைச ெகா?ள யாக�ப,;?ளன. நீதி ேபாதைன+ ெச>:?க? ப&ைடகால நீதி 
5"கேளாெடா�ப� தி,ப X,ப9 ெகா&;?ளன. த� மைனவியா� வ?ளிய�ைம 
.றி�� இவ� 
 
.றி�பி;� ப.தி வ=மா  : 
 

“மகராசி எ�B� வ?ளி ய�ைமைய 
ந�மைன அற9கைள ந�. வள��திட 
!�மைன யாக ெமா>�ெபா; ெகா&ேட� 

 ........................................................................ 
எனெதா= வ6D� என.  ெதா&;ேம 
கனவி7� நனவி7� க&டவ? நி�றவ? 
எ�ைன� ெப"ேறா�, எ�ெனா; பிற/ேதா� 
எ�ைன ந,ேடா� யாவ=� த�Bைட 
உயிெரன க=தி ஊழிய� #ாி/த 
ெசயிாிலா மன�த?; ெத>வேம அைனய?.” 
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இ�பாட� வழி வ.உ.சி.யி� ெத?Gதமி� அகவ� நைடயி� அழகிைன:� 
மா&பிைன:� உணரலா�. 
 
3. 3. 3. 3. உைரயாசிாிய
 பணிஉைரயாசிாிய
 பணிஉைரயாசிாிய
 பணிஉைரயாசிாிய
 பணி    
 
நாG� தமி�� பணியி� க=�V�றிய சித�பரனா� த� வா�வி� இ திகால�தி� 
சிவஞான ேபாத�தி7�, ைகவ�ய நவநீத�தி7� ெபாி�� ஈ;ப,டா�. சிவஞான 
ேபாத�தி". ஓ� உைர க&; ெவளியி,டா�. சி�தா/த� #லைம:� ேவதா/த 
வி�தக!� விள9க அவ� க&ட உைர, நய� பய�பதா.�. உைர�பாயிர�தி� 
இ தியி�, 
 
“இைறவைன:� உயிைர:� ப"றி� ேப�� இ4வ=ைமயான 5ைல� தமி� 
மகெள�லா� ப6�த� ேவ&;�. ப6க !�வர ேவ&;� எ�ற ஒேர 
ேநாக��ட� நா� இ4Dைரைய இய"றி:?ேள�. என� ேநாக� இனி� 
நிைறேவற எ�லா� வ�ல இைறவ� �ைண.” 
 
எ�  .றி�பி,;?ளா�. ேம7� இவ� ‘விேவகபாX,’ எB� தமி� இதழி� 
ஆசிாியராக இ=/� பணியா"றி� ப�ேவ  பயB  க,;ைரகைள அதி� 
எ3தி:?ளா� எ�ப� ஈ&; ெநEசி� நி �த� தகதா.�. 
 
4. 4. 4. 4. ப�
$
 பணிப�
$
 பணிப�
$
 பணிப�
$
 பணி    
 
பழ/தமி� 5" பதி�#� பணியி� தமிழி� !த<� ஈ;ப,டவ� இ+ ெச�ைன� 
ப�கைலகழக�தி� !த� !த<� இள9கைல (பி.ஏ.) ப,ட� ெப"ற 
யா�பாண�ைத+ ேச�/த சி.ைவ. தாேமாதர�பி?ைள அவ�க? ஆவ�. ச9க 5� 
!த"பதி�பாசிாிய� எ�  ேபா"ற� ெப பவ� அவராவ�. வ.உ.சி. தமி� இலகிய 
இலகண�ைத அ6நா? ெதா,ேட ந�. க"றவ�. ச9க 5"ேற�+சி மிகவ�. 
ெதா�கா�பிய�ைத ந�லாசிாியாிட� த� வா�நா? எ�லா� பாட9ேக,டவ�. 
ேபராசிாிய� தி=மண� ெச�வேகசவராய !த<யா�, ச. ேசாம�/தர பாரதியா�, எI. 
ைவயா#ாி�பி?ைள, சி. ��பிரமணிய பாரதியா�, தி=.வி.க., ம�ைர� தமி�+ ச9க� 
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#லவ� !த<யவ�கேளா; ெந=9கிய ெதாட�# ெகா&டவ�. ம�ைர� தமி�+ ச9க� 
#லவ�. 
 
வ.உ.சி. அவ�கG.� ெதா�கா�பிய�, தி=.ற?, சிவஞான ேபாத�, ஆல� 
5�க? !த<யவ"றி� நிர�ப ஈ;பா; உ&;. ெதா�கா�பிய�ைத 1910ஆ� 
ஆ&; சிைறயி� ப6க� ெதாட9கினா�. வ.உ.சி. 8 வன வ=மா  : 
 
“அத� ெபா=ளதிகார�ைத யா� ப6�தேபா� அதி� ேவ  எ�ெமாழி 
இலகண�தி7� காண�படாத நில�பா.பா;, நில9களி� மக? ஏைனய 
உயி�க?, மர9க?, ெச6க?, மாக?. 
 
மகளி� ஒ3க9க?, பழகவழக9க? !த<யன 8ற�ப,6=க க&ேட�. 
இ4ெவா�#ய�வ"ற 5ைல� தமி� மக? ப6யாதத". ஒ= காரண�, இ/ 5<". 
ஆ�ேறா� இய"றி:?ள உைரகளி� க6ன நைடெய�  உண�/ேத�, இ/5ைல� 
தமி� மக? யாவ=� க".�ப6 எளிய நைடயி� ஓ� உைர எ3தேவ&;ெம�  
நிைன�ேத�. உடேன எ3�ததிகார�தி� !த" சில இய�கG. உைர:� 
எ3திேன�......... (பி�ன�) இள� Zரண�ைத யா� ப6�தேபா�, அத� உய�D� 
சிற�#�, எளிய நைட:� ெதா�கா�பிய�தி". உைர எ3�வ� மிைகெய�  
நிைனக+ ெச>தன.”* 
 
இ�ப.தி ெகா&; வ.உ.சி. தமி3.-தமிழ=.+ ெச>ய நிைன�த ெதா&;�, 
உைரயாசிாிய� என� ப&ைடேயாரா� சிற�பி�� .றி�பிட�ெப �. 
இள�Zரணாிட�� அவ� ெகா&6=/த மதி�#� #லனா.�. 1935ஆ� ஆ&6� 
அதாவ� தா� இற�பத". ஓ� ஆ&6". !�ன�� ெதா�கா�பிய� 
இள�Zரண�திைன இவ� ெவளியி,டா�. ஆயிB�, 1920இ� இவ� ெதாட9கிய 
ெதா�கா�பிய அக�திைணயிய�, #ற�திைணயிய�, இள�Zரண� உைர�பதி�# 
1928ஆ� ஆ&; ேகாவி� ப,6யி� இவ� இ=/தெபா3� ெவளியி,;?ளா�. 
அ;�� 1933ஆ� ஆ&6� இள�Zரண� களவிய�, க"பிய� ெபா=ளிய� பதி�# 
ெவளிவ/த�, இதைனய;�� 15-1-1936 ேததியி,; இள�Zரண� ெம>� பா,6ய�, 
உவம இய�, ெச>:ளிய�, மரபிய�க? பதி�# ெவளியாகி:?ள�. இ�பதி�#� 
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பணி.� ேப=தவி #ாி/தவ� ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� !�னா? தமி�� 
�ைற� தைலவ� ேபராசிாிய� ச. ைவயா#ாி�பி?ைள எ�ப�. 
 
“இ4ேவ3 இய�கG.� ெபயரளவி� பதி�பாசிாிய� நா�. உ&ைமயி� 
பதி�பாசிாிய� தி=. ைவயா#ாி�பி?ைள அவ�கேள. அவ�க? ெச>த ந�றி எ�னா� 
எ� � உ?ள"பால�” 
 
எ�  .றி�பி,;?ளைம ெகா&; அறியலா�. 
 
இதனா� வ.உ.சி.யி� ெச>ந�றியறித<� திற!�, அடக� ப&#� #லனாத� 
காணலா�. இள�Zரண�தி� ெப=� ப.தியிைன� பதDைர:ட� ெவளியி,ட சிற�# 
வ.உ. சி.ைய+ சா=�. 
 
“The book represent the fruitful results of his (V.O.C.) ardous labours in the field 
carried on for more than three decades.” 
 
எ�  ெதா�கா�பிய� ெம>�பா,6ய<� பதி�#ைரயி� 5� ெவளிd,; 
நி வன�தா� தி=. ெவ9கேடச சாI�=7 .றி�பி,;?ளா�. 
 
அ;��, பதிென& கீ�கண. 5�களி� ஒ�றான “இ�னிைல”. எளிய இனிய 
உைரெய3தி� பதி�பி��?ளா�. 
 
தி=.றளி� ெநEச� ேதா>/தவ� வ.உ.சி. எ�பதைன !�னேர க&ேடா�. ‘அகேம 
#ற�’ எB� ேஜ�I ஆல� 5<� ெமாழிெபய��பி� தி=.றைள ேம"ெகா? 
கா,6:?ளா� எ�ப� எ&ண"பால�. தி=.ற? மண.டவ� உைரைய அற��� 
பா<". ம,;மான உைரைய-!த� !த<� பதி�பி�த ெப=ைம வ.உ.சி.ைய+ 
ேச=�. அற�பா�, ெபா=,பா�, இ�ப� பா� எ�ேற இவ� வழ9.வ�. பாிேமலழக� 
உைரேயா; இவ� பலவிட9களி� மா ப,; நி"கி�றா�. ேம7�, வ.உ.சி. 
அற���பாவி� சில ப.திகG.� தி&ைமயாக உைர விளக� க&;?ளா�. 
இ4Dைர நய� ேபா"ற� தகதா�. பாயிர� தி=வ?Gவரா� எ3த�ப,6=க 
!6யா� எ�  இவ� !த� !த<� காரண9கா,6� ெதாிவி��?ளா�. 
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இ4வா  வ.உ.சி. அவ�க? அரசிய� வானி� ஒளிK�� �ட�� தாரைகயாக� திக3� 
அேத ேநர�தி� தமி� ெமாழி.� த� வா�நா? !6:� எ�ைல வைரயி� ப�ேவ  
�ைறகளி� பா9.ற ஈ;ப,; அயரா� உைழ�த அறிஞ�-ெச/தமி�+ ெச�மலா�-
5ேலா� எ�ப� இ� கா � 8றியவா"றா� தாேம ேபாத=�. 
-------------- 

3. 3. 3. 3. தனி�தமி� இய�க) க*ட அ�களா!தனி�தமி� இய�க) க*ட அ�களா!தனி�தமி� இய�க) க*ட அ�களா!தனி�தமி� இய�க) க*ட அ�களா!    
 
தமி� மைலெயன விள9கியவ� மைறமைலய6க?. தனி�தமி� இயக�தி� 
த/ைதயா> விள9கி, ெமாழி. வள� ேச��தவ�. தம� எ3�தா7� ேப+சா7� ைசவ 
சமய�தி� ெப=ைமகைள நாெட9.� பர�பியவ�. ஆ�/த #லைம:�, ஆரா>+சி� 
தி&ைம:� ஒ=9ேக அைமய� ெப"றவ�. உர� பா>/த உட7� உ தி ெகா&ட 
உ?ள!� உைடயவ�. தமிழி� ம,;மி�றி வடெமாழி ஆ9கில� ஆகிய பிற 
ெமாழிகளி7� #லைம நல� சா�ற ெபாியா� இவ�. இவ�த� எ3���, ேப+��, 
ஆ>D ேநா.� தமி� ெமாழி.� தமி� நா,6".� கிைட�த அாிய 
ெச�வ9களா.�. 
 
ேதா"ற� 
 
தEசாN� மாவ,ட�, நாகப,6ன�தி". அ=கி� இர&; க� ெதாைலவி� உ?ள 
காட�பா6 எ�ற ஊாி� 18-7-1879ஆ� ஆ&;, ெசாகநாத�பி?ைள சி�ன�ைம 
ஆகியவ�கG. மகனாக� ேதா�றினா�. இவ=.� ெப"ேறாாி,ட ெபய� 
ேவதாசல� எ�பதா.�. தனி� தமி� இயக�ைத� ேதா" வி�தத� காரணமாக 
இவ� த� ெபயைர மைறமைலய6க? என மா"றி ெகா&டா�. $ாிய நாராயண 
சாIதிாியா� ‘பாிதிமா" கைலஞ�’ ஆன� ேபால, �வாமி ேவதாசல� 
‘மைறமைலய6க?’ ஆனா�. 
 
இளைம� ப=வ� 
 
அ6க? இளைமயிேலேய க�வி க"பதி� ேபரா�வ� உைடயவராக விள9கினா�. 
த�!ைடய !த� ப?ளி வா�ைகைய ெவI<ய� மிஷ� ப?ளியி� ெதாட9கினா�. 
‘விைள:� பயி� !ைளயிேல ெதாி:�’ எ�ப� ேபால அ6க? ேப+சி7�, ப6�பி7�, 
ஒ3க�தி7� இளைமயிேலேய சிற/� விள9கினா�. அ6கG.� ப�� வய� 
நிைறவத".?, அ6களி� த/ைதயா� ெசாகநாத� பி?ைள இய"ைகெய>தினா�. 
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‘சா�ேறானா.த� த/ைத. கடேன’ என� #றநாW  உண���� கடைமைய 
இவ� த/ைதயா� ெச>ய இயலாம" ேபாயிB�, மக� த/ைத. ஆ" � 
ந�றியிைன+ சிற�பாக+ ெச>தவ� ந� அ6களா� ஆவ�. 
 
அ6களார� இளைம கால�தி�, நாைக-நீலேலாசனி, பாIகர ஞாேனாதய�, 
திராவிட ம/திாி ேபா�ற பல கிழைமயித�க? ெவளிவ/� ெகா&6=/தன. 
‘!=கேவ?’ எ�B� #ைனெபயாி� அ6க? பல க,;ைரகைள இ4வித�களி� 
எ3தி வ/தா�. அ/நாளி� நாக� ப,6ன�தி� அைம/தி=/த ‘இ/� மதாபிமான 
ச9க’�தி7� ைசவசமய� ப"றி+ ெசா"ெபாழிDக? ஆ"றினா�. த�!ைடய 
பதிைன/தாவ� வயதிேல பல=� பாரா,;� வைகயி� க,;ைர வைர:� 
வ�ைம:�, ேக,டா�� பிணி.� தைகயவான ெசா�வ�ைம:� ஒ=9ேக அைமய� 
ெப"றி=/தவ� மைறமைலய6களா�. 
 
ெவ. நாராயணசாமி� பி?ைள, ேசாம�/தர நாயக� !த<ய சா�ேறா�களிட� 
இலகிய, சமய 5�கைள க" � �ைறேபாய #லைம ெப"றா�. ம�ைர நாயக� 
பி?ைள அ6களாாி� உயிாினிய ந&ப�. ப,ட�தி"காக� ப6காம�, #லைம 
ேவ,ைககாக� தமிழா�வ�தி� காரணமாக� ப6�� இளைமயிேலேய ெப=� 
#லைம ெப"றா� ந� அ6களா�. 
 
மண வா�ைக 
 
அ6கG. பதிென,; அகைவ ஆ.�ேபாேத தி=மண� நைடெப"ற�. 1893-ஆ� 
ஆ&; சD/தரவ�< எ�B� ெப&மணிைய� தி=மண� ெச>� ெகா&டா�. 1894-
ஆ� ஆ&6� சி/தாமணி எ�B� ெப& மகD பிற/த�. இ�லற வா�வி� 
ெபா �#க? மி./த காரண�தா�, 1894-ஆ� ஆ&6� த� ப?ளி� ப6�ைப 
நி �தினா� அ6களா�. 
 
ப?ளி�ப6�ைப வி,டா7�, தமி� இலகிய9கைள� ப6�பைத விடா� 
ேம"ெகா&; வ/தா�. மேனா�மணீய� �/தர� பி?ைளயவ�கைள� தம� ஆசிாிய� 
நாராயணசாமி�பி?ைள அவ�களி� 'ல� க&; உைரயா6 மகி�/தா� ந� 



27 

 

அ6களா�. 2-12-1895 ஆ� ஆ&; ேபராசிாிய� �/தர� பி?ைளயவ�களிடமி=/� 
ஒ= ந" சா�றிதழிைன:� ெப"றா�. 
 
ஆசிாிய� பணி 
 
அ6களி� ஆசிாிய�பணி !த� !த<� தி=வன/த#ர�தி� இ=.� ஆ9கில� 
ப?ளிெயா�றி� ெதாட9கிய�. ஆனா� இ�பணி இர&டைர� தி9க? வைரதா� 
நீ6�த�. அ6களி� உட� நிைல.� தி=வன/த#ர�தி� த,ப ெவ�பநிைல ஒ�� 
வராததா� 1896 ஆ� ஆ&; நாைகேக தி=�பிவி,டா�. நாைகயி� இ=.�ேபா� 
‘�கள  ேபாத�’ எ�B� 57. உைரெய3தினா�. ‘!த" .ற? வாத நிராகரண�’ 
என ஒ= ம �# 5ெல3தினா�. அகால�தி� சி�Vாி<=/� ‘சி�தா/த தீபிைக’ 
எ�B� தி9களித�, தமிழி7� ஆ9கில�தி7� ெவளிவர� ெதாட9கிய�. சி�தா/த 
தீபிைக எ�பத". ‘உ&ைம விளக�’ எ�  ெபய�. இ4விதழி� தமி�� ப.தி. 
அ6களா� ஆசிாியராக� ெபா �ேப"றா�. 21-6-1897இ� !த� இத� 
ெவளியாயி" . தி=ம/திர�, சிவஞான சி�தியா�, தா:மானவ� பாட�, .றிEசி� 
பா,; ஆகியவ"றி� சில ப.திகG. உைர:�, அ�#, அ=? எ�B� 
க,;ைரகG�, ‘'�  கனD’ எ�B� நா�. (ஆ9கில) ெச>:,களி� 
ெமாழிெபய��#� ெவளியாயின. ஐ/தித�க? வைர ஆசிாியராக� பணியா"றினா�. 9-
3-1898இ� ெச�ைன கிறிI�வ க�Qாி� தமி�� ேபராசிாியராக� 
ெபா �ேப"  ெகா&டதா� சி�தா/த தீபிைகயி� ஆசிாிய� ெபா �பிைன விட 
ேந�/த�. 
 
தமி�� ேபராசிாிய� 
 
ெச�ைன கிறிIதவ க�Qாியி� தமி�� ேபராசிாியராக அ6க? பணியா"றிய 
காலேம அ6களி� வா�ைகயி� ெபா�னான காலமா.�. இகால க,ட�தி� பல 
அாிய ஆரா>+சி 5�க? ெவளிவ/தன. 1898 ஆ� ஆ&; ெச�ைன. .6ேயறிய 
அ6களி� வா�ைக 1911 வைர ஏற�தாழ� பதி�'�  ஆ&;க? வைர நீ6�� 
நிைல�த�. 
 
ச!தாய�தி".� மகG.� ெதா&டா"ற ேவ&;� எ�ற நிைலமாறி, பலைன  
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எதி�பா���� பணி#ாிகி�ற அளவி". ஆசிாிய�பணி மாறிவி,ட இகால� ேபா�  
அ�லாம�, உ&ைமயான ெதா&;?ள�ேதா; தமி3.� மாணவ�கG.� 
ெதா&; #ாி/தவ� ந� அ6களா� ஆவ� 
 
ப���பா,; 5�களான !�ைல�பா,; ப,6ன� பாைல !த<யனவ" . அாிய 
ஆரா>+சி:ைரகைள எ3தினா�. அ6களாாி� ஆ>Dைரைய க&ட மாணவ�க? 
ெபாி�� மகி�/� த� ெசலவிேல அ+சி,;�தர ேவ&6 அத".ாிய ெபா=ைள:� 
திர,6� த/தன�. இ4வா  மாணவ�களி� மன9 ெகா?ள�தக ேபராசிாியராக 
அ6க? விள9கினா�. 
 
27-6-1898இ� அ6களா=. ெகா6ய ேநா> ஒ� , க&ட�. அதைன� தீ�.மா  
தி=ெவா"றிS� !=கைன அ6க? ேவ&6 ெகா&டா�. ேநா> நீ9கியபி� 
!=கைன நிைன�� “தி=ெவா"றி !=க� !�மணி ேகாைவ” எ�B� 
அ=?5ைல� பா6னா�. ச9க� பBவ�களி� க=���, நைட:� ெபா</� 
விள9.� சிற/த 5� இ�. தம.+ ைசவ சி�தா/த 5�கைள விளகி� பாட� 
ெசா�ன ேசாம�/தர நாயக� (22-2-1901) இய"ைக ெய>திய ெபா3�. அவ� பிாிD 
ெபாறா� “ேசாம �/தர காEசியாக�” எ�B� 5ைல எ3தினா�. அ/ 5<� 
தா!� ைசவDல.� அைட/த ��ப�திைன ‘ைகய நிைல’ ‘ம�ைன 
காEசி’ெய�B� பிாிDகளாகD�, நாயகாி� வா�ைக� �ைணவியா� ேப�"ற 
நிைலயிைன� ‘தாபத நிைலயாகD�’ அைம��?ளா�. 
 
ெசா"ெபாழிவாள� 
 
கவி�மி. க,;ைரயா"ற� ைகவர�ெப"ற அ6க?, �/தர� தமிழி� ெசா"ெப=-
கா" � வ�லைம:� ெப"றி=/தா�. அ6களாாி� ேப+� அைனவைர:� கா/த� 
ேபா� ஈ�.� சதி உைடய�. ெப=� ெபா=? ெசலDெச>�� அ6களாாி� 
ேப+ைச ேக,பத". மக? 86ன�. ேப�வதி� சில ெநறிகைள� பி�ப"றியவ� 
அ6க?. தா� ேபச எ;�� ெகா&ட ெபா=ைள� ெதளிவாகD�, ஆழமாகD�. 
அ3�தமாகD� எ;��+ ெசா�7� வ�லைம அ6கG. உ&;. அ6க? 
ேப�வத".+ ெச�ற இட9களிெல�லா�, உணD, இ=ைக !த<யைவ ப"றி ஓ� 
ஒ39ைக கைடபி6�� வ/தா�. இவ� ேப+சி� ைசவ� ப" �, தமி��ப" � 
மி./� இ=.�. ைசவ�ைத:�,தமிைழ:� த� இ= க&ெணன� ேபா"றி  
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வள��தவ� அ6க?. 
 
இதழாசிாிய� 
 
ெசா"ெபாழிவி7�, க,;ைர எ3�வதி7� ஈ;ப,6=/த அ6க? தி9க? இத� 
ஒ�ைற� ெதாட9க எ&ணினா�. 1902இ� ‘அறிD கட�’ எ�B� தி9க? இத� 
ெதாட9க� ெப"ற�. அறிD கட� ெதாடக நாளி� ெகா&ட ெபய� ‘ஞானசாகர�’ 
எ�பதா.�. அ/ நாளி� அ6களா=.� தனி� தமி3க� உ&டாகவி�ைல. பி�ன� 
அைன��� தனி�தமிழாயின; அவ� ெபய� !த" ெகா&; அைன��� தமிழாயின. 
அவ� எ3திய க,;ைரகளி7�, ேபசிய ேப+�களி7� தனி�தமி�+ ெசா"கேள இட� 
ெபறலாயின. அறிDகட<� உ �பின�களி� க�பேலா,6ய தமிழ� வ.உ. 
சித�பரனா=� ஒ=வ� எ�ற ெச>தி ஈ&; .றி�பிட ேவ&6ய ஒ�றா.�. 
 
அ6களாைர ஆசிாியராக ெகா&; ‘அறிD கட�’ ஆ"றிய தமி��பணி 
அள�பாிய�. அறிD கட� ஆ"றிய அள�பாிய தமி��பணி. அத� !த� இதழி� 
ெபா=ளடகேம சா� . அ�ெபா=ளடக� வ=மா  - 
 
“சகேளாபாசைன - தமி� வடெமாழியினி� � பிற/ததா? தமி�+ ெசா�7"ப�தி - 
ைசவ� - ைசவ நிைல - கா�பிய� - ெதா�கா�பிய� பாிசீலன� - உ?ள� ேபாகா� 
இ�ல� வாரா� - ெதா�கா�பிய 
 
!3 !த�ைம-ேகேநாபநிடத ெமாழிெபய��#—சமய�ெப=ைம-இலகண ஆரா>+சி-
ெநEசறிD �த�-தமி� மிக� பைழய ெமாழி-இைறய னாரக� ெபா=Gைர வரலா  - 
ஆந/த ."ற�—மாணிகவாசக� கால நி=ணய�-ெம>/நல விளக�-தமி� ேவத 
பாராயண�தைட ம �#-நால6யா� 5� வரலா -!னிெமாழி� பிரகாசிைக-
பாிேமலழக� ஆரா>+சி !த<யன.” 
 
ைசவ சி�தா/த மகா சமாச� 
 
ைசவ சமய உ&ைமகைள நா,6ேல பர�ப+ ‘ைசவ சி�தா/த மகா சமாச�’ எ�B� 
கழக�ைத 7-7-1905இ� ெதாட9கினா� அ6க?. அறிஞ� பல� இ� மகா சமா ச�தி� 
உ �பின�களாக இ=/தன�. அ6க? தைலைம+ ெசயலாளராக� ெபா �ேப" + 
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சிறக� பணி#ாி/தன�. !தலா&; நிைறD விழா 1906ஆ� ஆ&; சித�பர�தி� 
ெகா3�# ஆனரபி? இராமநாத� �ைர அவ�க? தைலைமயி7�, இர&டா� 
ஆ&; விழா சித�பர�திேல, ம�ைர� தமி�+ச9க� தைலவ� பா&6��ைர� ேதவ� 
தைலைமயி7�, '�றா� ஆ&; விழா நாைகயி� ேஜ. எ�. ந�லசாமி� பி?ைள 
அவ�களி� தைலைமயி7�, நா�கா� ஆ&; விழா திாிசிர#ர�தி� யா��பாண� 
ஆணரபி? கனக சைபயவ�க? தைலைமயி7� அ6களி� ெப=!ய"சியா� சிற�#ற 
நைட ெப"றன. 
 
‘அறிD கட�’ இதைழ� தமிழி� நட�திய அ6க? ஆ9கில�தி7� ஓ� இதைழ� 
ெதாட9க எ&ணினா�. அ6களி� எ&ண�ப6 கீ� நா,; மக? வசிய� என� 
ெபா=?ப;� ‘ஓாிய&ட� மிI6 ைமனா’ (The Oriental Mystic Myna) எ�B� 
ஆ9கில இதைழ 1898இ� ெதாட9கினா�. ஆனா� இ4 ஆ9கில ெவளிd; 
ப�னிர&; இத�கGட� நி� வி,ட�. 
 
சாதி, மத, ேபதமக"றி அ�பி� அ6�பைடயி� வ?ளலா� வழியி� இைறவைன 
கா2த� ேவ&;�—க&; வா3த� ேவ&;� எ�B� ேநாக��ட� 22-4-1911 
ஆ� நா? சமரச ச�மா�க ச9க�ைத� ேதா" வி�தா� அ6க?. இ+ச9கேம 
பி�னாளி� ‘ெபா� நிைலகழக�’ என� ெபய� ெப வதாயி" . 
 
�றD 
 
ெச�ைன கிறிI�வ க�Qாி ஆசிாிய� பணியி<=/� 30-4-1911இ� விலகிய 
அ6க? 1-5-1911 !த� ப�லா வர�தி� தம� வா�ைகைய� ெதாட9கினா�. �ய 
சி/தைன:� நா,;. உைழ.� ந�7?ள!� ைசவ சமய� பணி.� த�ைம 
ஆ,ப;�தி ெகா&ட தகD9 ெகா&ட அ6க?, அரசிய<� ஈ;படாம� தமிழராக 
இ=/� நா,;.� சமய�தி".� ெதா&; #ாிய ேவ&;� எ�B� த�னலம"ற 
ெதா&;?ள� ெகா&டா�. 27-8-1911, !த� �றD வா�ைவ ேம"ெகா&டா� 
அ6க?. அ�  !த� “மைறமைலய6க?” எனD� “�வாமி ேவதாசல�” எனD�, 
‘சமரச ச�மா�க நிைலய .=’ எனD� அைழக� ெப"றா�. 
 
தமி� .;�ப� 
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அ6களாாி� .;�ப� ெபாிய�. அ6க? �றD நிைலையைட/தா7� மைனவி 
மகைள வி,;� பிாியவி�ைல. அ6க? ேம"ெகா&ட�. ச!தாய�தி� 
கடைமகைள+ ெச>� ெகா&ேட அத� பலனி� ப"  ைவகாத உய�/த இ�லற� 
�றD நிைலயா.�. அ6களாாி� இ�ல� �ைணவியா� சD/தரவ�< அ�ைமயா� 
மைன� தக மா&#ைடயவ�. இ4 இ=வ=.� !ைறேய 1894இ� சி/தாமணி 
எ�ற ெப& மகD�, 1903இ� நீலா�பிைக எ�ற ெப& மகD�, 1904இ� தி=ஞான 
ச�ப/த�, 1906இ� மாணிகவாசக�, 1907இ� தி=நாDகர�. 1909இ� 
�/தர'��தி எ�B� ஆ& மகG�, 1911இ� திாி#ர�/தாி எ�ற ெப&மகD� 
பிற/தன�. 
 
இல9ைக� பயண� 
 
அ6களாாி� ெசா"ெபாழிD� திற� இல9ைகயி7� ஒ<க� ெதாட9கிய�. 1914 
ஆ� ஆ&6� ெதாடக�தி� !த� !ைறயாக ெகா3�பி".+ ெச�றா� அ6க?. 
அவ�த� ெசா"ெபாழிD இல9ைக மகளிைடேய ெப=� வரேவ"ைப� ெப"ற�. 
அ6கG.� ெப=� ெபா=G� கிைட�த�. இல9ைக� பயண�தினா� அ6கG. 
கிைட�த மிக� ெப=E ெச�வ� தி=வர9கனாாி� ந,பா.�. பி�னாளி� 
அ6களாாி� மகளா� நீலா�பிைகயாைர மன/தவ=�. ைசவ சி�தா/த 5"பதி�# 
கழக�ைத நி விய ெப=ைம.ாியவ=� இ� தி=வர9கனாேர யாவ�. இர&டா� 
!ைறயாக 1917 ஆ� ஆ&; ேம�தி9க? ெகா3�#.+ ெச�றா�. '�றா� 
!ைறயாக 16-12-1921 இ� ெகா3�# ெச�  ப�ேவ  இட9களி� ெசா"ெபாழி-
வா"றிவி,; 20-1-1922இ� ப�லாவர� தி=�பினா�. 
 
இல9ைக ெச� , ெசா"ெபாழிவி� 'ல� திர,6 வ/த ெப=� ெபா=G�, தமி� 
நா,6� ெசா"ெபாழிவி� 'ல� கிைட�த ெபா=G� ேச�/� ெபா� நிைல கழக 
மாளிைகயாக உ=வாயி" . ெபா�நிைல கழக�தி� இ=பதா&; நிைறD விழா 
1931 ஆ� ஆ&; பி�ரவாி� தி9க? இர&டா� நா? ெகா&டாட�ெப"ற�. ெபா� 
நிைல கழக விழா '�  நா,க? நைடெப"ற�. அ4 விழா� ேபரைவயி� !6D 
ெச>த பல சீ��தி=�த9க?, அ6களாாி� சீ�தி=�த மன�பா�ைமைய கா,;�. 
அ6களாாி� சமய ம மல�+சி+ சி/தைனக? பி� வ=மா  : 
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1. மட�தைலவ�க? எ�லா .லததவ�.ம ேவ" ைமயி�றி+ சமய கிாிையக?  
க"பிக !ய"சி ெச>த� ேவ&;�. 
 
2. ேகாயி�களி� ேவ" ைமயி�றி� தி=நீ  !த<யன ெபறD� நி"கD� ேகாயி� 
தைலவ�க? இடEெச>த� ேவ&;�. 
 
3. பழ/தமி� .6மக? (தீ&டாதா�) எ�ேலாைர:� V>ைமயாக� 
தி=ேகாயி�களி" ெச�  வழி பாடா"ற� ெபா�மகG�, ேகாயி� தைலவ�கG� 
இட/தர� ேவ&;�. 
 
4. ேகாயி�களி" ெபா�மாத� தி=�பணி ெச>த� 8டா�. 
 
5. ேவ&ட�படாதனD�, ெபா=,ெசலD மிகனD� சமய உ&ைம. 
!ர&ப,டனD�, அறிD.� ெபா=�த ம"றனD� ஆகிய தி=விழாகைள:�. 
சட9.கைள:� தி=ேகாயி�களிேல ெச>த� !" � 8டா�; Vய�� 
ேவ&ட�ப;வ�மான சட9.� தி=விழாD� .ைற/த ெசலவிேல ெச>த� ேவ&;�. 
 
6. சாரதா ச,ட�ைத உடேன ெசய� !ைற. ெகாண�த� ேவ&;�. 
 
7. ைக�ெப&கைள� தா<ய �த�, ெமா,ைட ய6�த�, ெவ&#டைவ :;�த�, 
ப,6னி ேபாட� !த<யைவ 5�களி" 8றியி=�பிB� ெவ க�தக 
இ+ெசய�கைள நீ.த� ேவ&;�. ைக�ெப& மண� !"கால�தி7� 
இ=/தி=�பதா7�, 5�களி� ஒ�# ெகா&6=�பதா7� அதைன+ ெசய� 
!ைற. ெகாண�த� ேவ&;�. 
 
8. சாதி கல�#மண� வரேவ"க�தக�. 
 
9. தமி�நா,;� ப�கைலகழக9களி� தமி3.� தைலைம த=த� ேவ&;�. 
 
10. தமிைழ� தனி�பாடமாக பி.ஏ. ஹான�I வ.�#. ஏ"ப;�த� ேவ&;�. 
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5�க? 
 
அ6களாாி� எ3���பணி, தமி� இலகிய�தி� ம  மல�+சிைய ஏ"ப;�திய�. 
சமய�, தமிழாரா>+சி,நாடக�, நாவ� ேபா�ற ப�ேவ  �ைறகளி7� த� 
ஆGைமைய+ ெச7�தியவ� அ6க?. “தி=ெவா"றி !=க� !�மணி ேகாைவ.” 
“ைசவசி�தா/த ஞான ேபாத�.” அ�பலவாண� தி=8�தி� உ&ைம,” “ைசவ 
சமய�தி� ெந=க6யான நிைல” எ�பன சமய 5�களா.�. “மாணிகவாசக� 
வரலா 9 கால!�,” “பழ/தமி� ெகா?ைகேய ைசவ சமய�,” “கடD? நிைல. 
மாறான ெகா?ைகக? ைசவ� ஆகா,” “சாதி ேவ" ைம:� ேபா<+ ைசவ=�,” 
“தமிழ� மத�,” “ேசாம �/தர காEசியாக�,” “சா./தல நாடக ஆரா>+சி,” 
“!�ைல�பா,; ஆரா>+சி:ைர,” “ப,6ன�பாைல ஆரா>+சி:ைர,” “ேவளாள� 
நாகாிக�,” “இ/தி ெபா� ெமாழியா,” “சி/தைன க,;ைரக?” !த<யன அவ�த� 
ஆரா>+சி 5�களா.�. 
 
“ேகாகிலா�பா? க6த9க?,” “.!தவ�< அ�ல� நாக நா,டரசி,” “சா./தல�” 
ஆகிய பைட�பிலகிய9 கG�, “ெதாைலவி� உண�த�,” “ெபா=/�� உணD� 
ெபா=/தா உணD�” ஆகிய அறிவிய� 5�கG� தமி3. வள� ேச��தைவயா.�. 
 
இ தி வா�ைக 
 
அ6க? இ தி கால�தி� ெபா�நிைல கழக ஆசிாியராகD�. ம" � ப�ேவ  
5�களி� ஆசிாியராகD�,கவிஞராகD�, ெசா"ெபாழிவாளராகD� சிற�#ற 
வா�/தன�. இவ"றி<=/� கிைட�த வ=வாேய அ6களி� .;�ப+ ெசலவி".� 
பய�ப,ட�. 
 
எ3�தா7�, ேப+சா7� ைசவ�ைத:� தமிைழ:� வள��த அ6களி� வா�D 15-9-
1950 ஆ� நா? மாைல 3-30 மணி. !6D"ற�. அ6களி� தனி� தமி�+ 
சி/தைன:�, அக�ற ஆரா>+சி� #லைம:�, அழ. நைட:� இ� � 
ஆ>வாள�கG. வழிகா,6யா> நி�  ஒளிKசி வ=தைல கா&கிேறா�. 
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------------ 
4. 4. 4. 4. -ழ�ைத இல�கிய� வள!�த கவிமணி-ழ�ைத இல�கிய� வள!�த கவிமணி-ழ�ைத இல�கிய� வள!�த கவிமணி-ழ�ைத இல�கிய� வள!�த கவிமணி    

 
மனித� வா�ைகயி� ெப �. ேப க? பல ந�ல மைனவி வா>�ப��, ப&# 
சா�ற .ழ/ைதக? வா>�ப�� ஒ=வB. வா>.� ேப கG? 
சிற�பானைவகளா.�. ெப � ேப கG? சிற/த ேப  ந�ல மக? 
வா>�பேதயா.� எ�பதைன� தி=வ?Gவ�, 
 

“ெப மவ" ? யாமவறிவ தி�ைல அறிவறி/த 
மக,ேப  அ�ல பிற” (.ற?. 70) 

 
எ�  .றி�பி,;?ளா�. ெபா=,ெச�வ�, ெசவி+ ெச�வ�, க�வி+ெச�வ� 
!தலான ெச�வ9களி7� .ழ/ைத+ ெச�வேம சிற�# வா>/ததா.�. இதைனேய 
தி=வ?Gவ�, 
 

“த� ெபா=? எ�ப த�மக?” (.ற?. 63) 
 
எ�  .றி�பி,;?ளா�, ‘ெச�வம"ற ஏைழகளி� ெச�வ� .ழ/ைதகேள’ (Children 
are poor Men's riches)எ� � ‘�றக உலக�தி� திறDேகா� .ழ/ைதகேள, 
(Children are the keya of paradise) எ� � .ழ/ைத+ ெச�வ�தி� ேம�ைம 
.றிக� ெப கி�றன. ந�ல .ழ/ைதகைள� ெப"றவ�க? இ4Dலகி� அ�றி:� 
ம  உலகி7� #கழிைன� ெப வ� எ�  அகநாW �, தவ�/� விைள யா;� 
.ழ/ைத+ ெச�வ�திைன .ைறவற� ெபறாதவ�க? பைட�# பல 
பைட�தி=�பிB�, பலேரா; உ&2� ெச�வ வள� சிறக� ெப"றி=�பிB� 
பய� இ�ைல எ�  #றநாW � [1] .றி�பி;கி�றன. 
 
.ழ/ைத இலகிய�தி� ெதா�ைம 
 
ெதா�கா�பிய� ‘பிசி’ எ�ற இலகிய வைகயிைன .றி�பி;கி�ற�. 
 



35 

 

“ஒ�ேபா; #ண�/த Dவம� தாB� 
ேதா� வ� கிள/த �ணிவி னா7� 
எ�றி= வைக�ேத பிசிவைக நிைலேய”            (ெதா�. ெபா=?: 488) 

 
த�க& உ?ள ஒ�#ைம .ண�ேதா; ெபா=/தி வ=வ��, உவம�ெபா=? ஒ�  
ெசா�ல ஒ�  ேதா� � �ணிவினதாகD� பிசி இ=வைக�ப;� எ�  ெசா�கிற� 
ெதா�கா�பிய�. இ .றி�#ெகா&; பிசி எ�ப� வி;கைதயிைன .றி�� 
நி"கி�ற� என அறியலா�. பிசி, ெசவி<ய�. உாிய� எ�  ேபராசிாிய� த� 
உைரயி� .றி��?ளா�. .ழ/ைதகைள வள�.� தா> ச9க கால�தி� ெசவி< என 
வழ9க� ெப"றா?. ெசவி<ய� .ழ/ைதகைள ந�. வள���, அவ�கைள மகி�விக 
வி;கைதகைள:�, ேவ6ைக கைதகைள:� 8றின�. ேபராசிாிய� ‘பிசி’ 
எ�பத".� த/�?ள உதாரண9களி� ஒ�  கீ�வ=� பா,டா.�. 
 

“நீராடா� பா��பா� கிறEெச>யா� ேரா6� 
ஊரா; நீாி�கா ைக” [2] 

 
.ளிகாத பா��பன�; அவ� நிறேமா சிவ�#, அவ� நீாி� .ளி�ெத3/தா� 
காைகயி� காிய நிற� ெகா&; வி; வானா� எ�ற .றி�# இ� பா,6� 
அைம/�?ள�. இ�பா,; பிசி; ெந=�ைப .றிகி�ற�. ேம7� அகநாBா"றி� 
மா"M� கிழா� மகனா� ெகா"ற9 ெகா"றனா� பா6ய பாட� ஒ�றி� வான�தி� 
பவனிவ=� ேகால நிலைவ கா,6� த� ைக.ழ/ைத. உணD ஊ,;� தா> 
ஒ=�திைய கா,;கி�றா�. “நிலD எாி.� !திராத இள/ தி9கேள! 
ெபா�னாலான ஐ�பைட� தா<ைய அணி/தி=.� எ� மகேனா; நீ இ9. 
விைளயாட வ/தா� உன.� பா� த=ேவ�” எ�  .ழ/ைத. நிலைவ ேவ6ைக 
கா,6+ ேசா  ஊ,; கி�றா?. 
 

“!கி�கிலா� திக� த=� 'வா� தி9க? 
ெபா�Bைட� தா< ெய�மக� ஒ"றி 
வ=.ைவ யாயி� த=.ெவ� பா� என 
வில9 கம� க&ண? விர�விளி பயி"றி” [3] 
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எ�ப� அ� பாட"ப.தி. இ� பி"கால�திேல பல நிலா� பாட�கG. வழிவ.�� 
ெகா;�த� எ�  ந�பலா�. 
 
.ழ/ைத கவிஞ� கவிமணி 
 
‘ேதசிக விநாயக� பி?ைள அவ�களி� பாட�க? தமி� மகG. கிைட�த 
ெப=Eெச�வ�; அாிய ெச�வ�; ெதவி,டாத அமி�த�; ஆ:? நா? !3வ�ேம தமி� 
மக� த�Bட� ைவ��ெகா&; அBபவிக ேவ&6ய வாடாத க"பக� 
ZEெச&;’ எ�  கவிமணியி� பாடைல� #க�/� ேப�கிறா� ரசிகமணி 6.ேக சி. 
இகால கவிஞ� ஒ=வ�, 
 

“பைகவெரன ஒ=வ=ேம இ�லா� ப&# 
பா<�த கவிமணியா�, நம� பி?ைள 
!ைககெள�லா� நல�ெப=கி மலர� பா,; 
ெமாழி/தி=/த� இகால� நம�, கால�!” 

 
எ�  .றி�பி,;?ளா�. 
 
“தமிழக�தி� அ=�ெப=� 5�க? பல உ&;; க�னி� தமி� ஆ,சிெமாழியா> 
மா,சி:"றி=/த கால�ேத எ3/த இலகிய9களி� பல இ"ைற+ சி வ�. எளிதி� 
விள9.வேதயி�ைல. ஆ�தி$6:�. ெகா�ைறேவ/தB� அ�ைறய .ழ/ைதக,. 
எளிய இனிய 5�க?. ேவ"  ெமாழியி� ஆதிக�தா� அ�தைகய தமிழறிைவ� 
பல� இழ/�வி,டன�. இ/நிைலயி� .ழ/ைத இலகிய� இ�றியைமயாததாயி" . 
அ.ைறைய நீகி .ழ/ைதக? உள9 .ளி�/� பா;வத". ஏ"ற எளிய 
கவிைதக? பலவ"ைற� த/தவ� கவிமணி [4] எ�  ெசா�<� ெச�வ� ரா.பி. 
ேச�பி?ைள .றி�பி,;?ளா�. 
 
ெச�ைன� ப�கைலகழக !�னா? தமி� ஆரா>+சி� �ைற� தைலவ=� 
கவிமணியி� ெந=9கிய ந&ப=மான ேபராசிாிய� ைவயா#ாி�பி?ைள அவ�க? 
‘கவிமணியி� பாட�களி" சில சி  .ழ/ைதகளி� சிவ�Zறிய மல� வாயினி� � 
ேதனிB� இனியவா> மறி��+ �ரகி�றன’ எ�  8றி:?ளா�. [5] 
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.ழ/ைத உ?ள� 
 
கவிமணி அவ�க? .ழ/ைதகளிட� எ�ைலய"ற அ�# ெகா&6=/தா�. த� K,;+ 
�வ�களி� .ழ/ைதக? பலவ"றி� பட9கைள� ெதா9கவி,6=�பா�. அவ� 
வா�வி� அவ=. .ழ/ைத+ ெச�வ� வா>கவி�ைல. ஊாி� உ?ள 
.ழ/ைதகைளெய�லா� த� .ழ/ைதயாக எ&ணினா�. .ழ/ைதக? ெநEச� உ=கி 
ைந/தா� இவ=� உ?ள� உ=கி கைரவா�. .ழ/ைதக? அ3வைத காண மன� 
ெபா க மா,டா�. எனேவ .ழ/ைதகளி� இ�ப ��ப9களி� ெப=�ப9. 
ெகா&டா�. ‘மல=� மாைல:�’ எ�B� த� கவிைத� ெதா.திைய, 
 

“ெச/தமி� நா,;+ சி வ� சி மிய� 
கி/த5 7ாியதா> எ� � வா�கேவ” 

 
எ�  த�!ைடய கவிைத 5ைலேய தமி�நா,;+ சி வ� சி மிய�கG. 
உாிைமயாகின�. த�!ைடய இ=ப�ைத/தா� வய� ெதாட9கிய-அதாவ� 
1901ஆ� ஆ&; !த�-த�!ைடய தி=மண ஆ&; !த� .ழ/ைத� பாட�க? 
எ3த� ெதாட9கிவி,டா�. 1917-18ஆ� ஆ&6� “ம=மக? வழி மா�மிய�” 
எ�B� கவிைத ‘தமிழ�’ எ�ற ப�திாிைகயி� ெதாட�+சியாக ெவளிவ/த�. 
இவ�த� .ழ/ைத� பாட�க? 1941ஆ� ஆ&6� ‘இள/ெத�ற�’ எ�ற ெபயாி� 
ெவளிவ/த�. ‘மல=� மாைல:�’ எ�B� கவிைத� ெதா.திைய, மழைல ெமாழி, 
இய"ைக இ�ப�, கா,சி இ�ப�, கைத� பா,;, உ?ள!� உண�D� எ�B� 
ஐ/� தைல�#களி� 46 .ழ/ைத� பாட�கைள ெகா&;?ள�. இ� அ�ப� தி=. 
!. அ=ணாசல� அவ�க? !ய"சியா� 1938ஆ� ஆ&; ெவளிவ/த�. இ.ழ/ைத� 
பாட�க? 1954ஆ� ஆ&; ஏ�பிர� தி9களி� ‘.ழ/ைத+ ெச�வ�’ எ�B� 
ெபயேரா; 58 பாட�கைள ெகா&; தனிேய ெவளியிட�ப,ட�. இ ‘.ழ/ைத+ 
ெச�வ�’ எ�B� 57. 1957ஆ� ஆ&; .ழ/ைத 5�வாிைசயி� ெச�ைன 
அரசா9க க�வி� �ைறயின� பாி� அளி��� பாரா,6ன�. 
 
‘.ழ/ைத இலகிய வரலா ’ எ�B� 5<ைன எ3திய ந&ப� .ழ/ைத எ3�தாள� 
Zவ&ண� அவ�க? .ழ/ைத+ ெச�வ� 5<� உ?ள பாட�களி� பாதி, ப�� 
வய�. ேம"ப,ட .ழ/ைதக? ப6�பத"ேக ஏ"றைவயா.� எ�  திறனா>/� 
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ெதளி/�?ளா�. [6] ‘.ழ/ைதக? பய� ெப மா  பா6ய கவி ேதவி’ (ேதசிக 
விநாயக� பி?ைள) எ� �, ‘ேதவி. .ழ/ைத இ�ைல, இ=/தா� .ழ/ைத� 
பாச� அவ�க? அளவி� நி�றி=�த7� 8;�. உ?ள�ேத ஊறி+ �ர.� அ�ைப 
அ3�� அர"றி:� !ர&;பி6��� அ.ழ/ைதக? தைட�ப;�தி இ=கD� 
ெச>யலா�. இ�ெபா3ேதா தமிழக .ழ/ைதக? அைன��� அவ�க? 
.ழ/ைதகளாகி வி,டன. அைவகளி�மீ� அ�ைப:� அ=ைள:� அ?ளி+ 
ெசாாிகி�றா�க?.’[7] எ� � தி=. ெச. சதாசிவ� அவ�க? கவிமணியி� .ழ/ைத 
உ?ள�ைத எ;�� ெமாழிகி�றா�. 
 
இனி, கவிமணியி� .ழ/ைத� பாட�கைள வைக� ப;�தி கா&ேபாமாக. 
 
தாலா,; 
 
தாலா,; எ�ற இலகியவைக மிக� பழைமயான�. ‘நா.�தா� .ழ/ைத. 
மிகD� பி6�த விைளயா,; க=வி’ எ�  ெமாழி 5� வ�7ந� ஆ,ேடா 
ெயIப�ச� 8 கிறா�.[8] இ/த நா. ந�ல ெசா"கைள+ ெசா�ல !ய7� 
நா?கைள+ ‘ெச9கீைர� ப=வ�’ எ�  ெச�பின�. கி7கி7�ைப ஒ<யிைன ேக,; 
மகி�/த .ழ/ைதைய� ப"றிய .றி�# சி  பாணா" �பைடயி� இட� ெப"றி=க 
காணலா�. [9] ெதா,6<� ப;�� கிட.� .ழ/ைத, த�ைன� பா���� 
ெதா,6ைல ஆ,6 ெகா&; தாலா,;� பா;� தாயி� வா> அைசவிைன ேநாகி� 
தாB� வா> அைச��� ெபா=ள"ற மழைல+ ெசா"கைள உதி�க� 
ெதாட9.கி�ற�. 
 
ெபாியவ�கைள கா,67� .ழ/ைதக? அக&ட ெசவிகG� நீ&ட நா.கG� 
ெகா&டனவா>� �ல9.கி�றன. எனேவ தால� ப=வ� எ�ப� பி?ைள� 
ப=வ9களி� வ=� ப��� ப=வ9கG? ஒ�றா.�. ‘தாேலா தாேலேலா’, ‘ஆராேரா 
ஆராேரா, ஆாிவேரா, ஆராேரா’ எ�B� ெசா"க? .ழ/ைதயி� ெநEசி� 
கிள�+சிைய ஊ,;வனவா.�. கவிமணி பா6ய .ழ/ைத� தாலா,;� பாட�களி� 
சில ெபா . மணிகைள இ9ேக கா&ேபா�. 
 
 !�ைல ந மலேரா? 
 !=கவி�.9 தாமைரேயா? 
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 ம�<ைக� Zேவா? 
 ம=ெகா3/ேதா ச&பகேமா? 
★★★ 
 ெநEசி" கவைலெயலா� 
 நீ9க� தி=!க�தி� 
 #Eசிாி�ைப கா,6, எ�ைம� 
 ேபா" � இளமதிேயா? 
★★★ 
 க&2ற9., க&2ற9., 
 க&மணிேய! க&2ற9. : 
 ஆராேரா? ஆராேரா? 
 ஆாிவேரா? ஆராேரா? 
 
இ/த� பாட�களி� அைம/�?ள க"பைன:� பா,ேடா,ட!� பாரா,ட� 
த.வனவா.�. 
 
.ழ/ைதயாக இ=.�ெபா3ேத ந�ல பழக வழக9கைள� #க,6வி;த� ந�ல� 
எ�ற நிைலைய� தா� ‘ஐ/தி� வைளயாத� ஐ�பதி� வைளயா�’ எ�ற ஒ= 
!�ெமாழி .றி�பி;கி�ற�. இ/த !ைறயி� ஒ=வ=. அறிDைர 
8றேவ&;மானா� அவ� மன� மகிழ !�னிைல�ப;�தி அத� பி�னேர 8ற 
வ/த அறDைரைய அவ� மன� ெகா?G�ப6 .றி�பி� ெவளி�பட .றி�பிட 
ேவ&;�. இ4வாறான ேபாகிைன� #றநாW" � பாட�களி� காணலா�, 
அரச�கG. அமாி� இைடேய அEசா� அறDைர 8ற� �ணி/த #லவ� 
ெப=மக? !த"க& அரசைன:� அவ� பிற/த மரபிைன:� வா��தி தா� 
8றவ/த க=�ைத எ;�� ெமாழிவ� வழக�. அ�. !ைறயி� .ழ/ைதயிைன 
ைவகைறயி� �யி�வி,; எ3�ப நிைன.� கவிமணி அவ�க?, .ழ/ைதயி� மன� 
பா9கிைன� உண�/� த� பாடைல� #ைன/�?ளா�. 
 
 அ�பா!! எ3/திைரயா! 
 அரேச! எ3/திைரயா! 
 ெகா ெகாேகா எ�  
 ேகாழி அேதா 8D� பா�! 
 



40 

 

 கா கா கா எ�  
 காக� பற.� பா�! 
 கிழ9. ெவG.� பா�! 
 கிரண� பரD� பா�! 
 
இ/த� பாட�களி� .ழ/ைத. ேவ6ைக கா,6 காைலயி� க& மலர+ ெச>:� 
ப.வ�ைத கா&கி�ேறா�. ேம7� அவ� .ழ/ைத மகி�ேவா;� விய�ேபா;� 
காB� கறைவ� ப�விைன:� க�  .,6 யிைன:� கா,6. பி�ன�, பா�.6க, 
பழ� தி�ன ேவ&;� எ�  மகி�+சிS,6 ஊேடேய பாட9க? ப6க ேவ&6ய 
அவசிய�திைன:� உாிய ேநர�தி� ப?ளி.+ ெச�லேவ&6ய ப.வ�திைன:� 
நய�பட உைரகி�றா�. 
 
 கறைவ� ப�ைவ அத� 
 க�  �"றி� �?G� பா�! 
 பா� .6க ேவ&டாேமா? 
 பழ� தி�ன ேவ&டாேமா? 
 பாட9க? எ�லா� 
 ப6�திட ேவ&டாேமா? 
 சீகிர� ப?ளி.+ 
 ெச�றிட ேவ&டாேமா? 
 காைல:� ஆ+�ைதயா! 
 க&விழி��� பாைரயா! 
 அ�பா!! எ3/திைரயா! 
 அரேச எ3திைரயா! 
 
அ;��, கானல�பா,; எ�ற தைல�பி� அைம/த பாட<7� இேத விரகிைன 
ைகயாGவைத காணலா�. 
 
 ெபா3� வி6/த�; ெபா"ேகாழி 8வி" ; 
 ZEெச6 ெபா<வைத� பாரா>! 
 ெபா�ேன! நீ எ39 ேதா6 வாரா>! 
  
 காக� கைர/த�; காைல:� ஆயி" ; 
 கனி:தி� காவிைன� பாரா>! 
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 க&ேண! நீ எ39 ேதா6 வாரா> 
  
.ழ/ைத� ேதாழ�க? 
 
.ழ/ைதகG. காைக:�, ேகாழி:�, நா:�. கிளி:�, பகD�, க� � இனிய 
ேதாழ�க? ஆவ�. எனேவ கவிமணியி� பா,; இ��ைறகளி� அைம/தி=�பதி� 
விய�பி�ைல. எளிய பாட�களி� க"பைன நய�திைன .ைழ�� .ழ/ைதயி� 
உ?ள�தி� அறிD ேவ,ைகயிைன கவிமணி அவ�க? உ&டா.கி�றா�. ேசவ" 
ேகாழிைய� ப"றி� பா;�ேபா�, 
 
 .�தி+ ச&ைட ெச>யேவா? 
 .�ைப கி&6 ேமயேவா? 
 க�திேபா� உ� கா� விர� 
 கடD? த/� வி,டன�! 
 
 காைல 8வி எ9கைள 
 க,6� வி,ெட 3�#வா>, 
 ேவைல ெச>ய ஏDவா>; 
 ெவ"றி ெகா&ட ேகாழிேய! 
 
எ�  பா6:?ள திற� மகி�த".ாிய�. ெப,ைட ேகாழிைய� ப"றி� பா;� 
பாட<� கவிஞாி� கழிவிரக� ப&# #லனாக காணலா�. ‘ெப& எ�றா� ேப:� 
இர9.�’ எ�ப� தமி�� பழெமாழி. இ�!ைறயி� ெப,ைடேகாழிைய 
அைட.�ெபா3� 8ைரைய வி,; இற9கிவர+ ெசா�<; பி?ைளகைள:� 
8,6வர+ ெசா�< ெகா�தி ெகா�தி� தி�ன .,ைட ெந�ைல கா,;� 
இரக� மன� ெகாள� தகதா.�. சி�ன .ழ/ைதக? ெநEச�தி� எளிய 
உயி�கG.� இர9.� அாிய க=ைண உ?ள�திைன இ�பாட�களி� #க,6 
நி"க கா&கி�ேறா�. 
 
 ேகாழீ! ேகாழீ! வா வா; 
 8ைர வி,; இற9கி வா! 
 ....................................... 
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 ெப,ைடேகாழீ! வா வா! 
 பி?ைளகைள 8,6 வா! 
 .,ைட ெந�ைல ெகா,6ேன�; 
 ெகா�தி ெகா�தி� தி�ன வா! 
  
ேம7�, இ�பாட<� இ தி அ6க? வான�தி� வ,ட மி;� ப=/�.� 
ெப,ைடேகாழியி� இைளய .E�க? எ9ேக வEசைனயா� இைரயாகி� ேபா> 
வி;ேமா எ�  தவி.� இரக உ?ள�ைத காணலா�. 
 
 வEசமா>� ப=/தேதா 
 வானி� வ,ட� ேபா;�, 
 .Eசைண�� கா�பாேயா? 
 8,6� ெகா&; ேச��பாேயா? 
 
கவிமணி. கிளியிட� மி./த ப" . அ� ப"றி எ4வளேவா பா6யி=கி�றா�. 
அ4வளD� உண�/� பா6யைவ, உ&ைம நிைற/தைவ. இ4வா  8 கிறா� 
#லவ� ெச. சதாசிவ� அவ�க?. [10] ‘கிளிைய அைழ�த�’ எ�  தைல�#ைடய 
பாட�, 
 
 ப+ைசகிளிேய! வா! வா! 
 பா7� ேசா � உ&ண வா! 
 ெகா+சி மEச? Zச வா, 
 ெகாEசிவிைள யாட வா! 
 
எ�  ெதாட9.கிற�. இ/த� பாட<� அைம/�?ள சில ப.திக? தைடபடா� 
பா,ேடா,ட� ெகா&; உாிய ெபா=ைள உ?ளடகி நி"கி�றன. 
 
 வ,டமா> உ� க3�திேல 
 வான வி�ைல ஆரமா>, 
 இ,ட ம�ன� யார�மா? 
 யா� அறிய 8ற�மா! 
 பவழ கார� ெத=விேல 
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 பவழ9 காண வி�ைலயா� 
 எவ� எ;��+ ெச�றன�? 
 என கறி/� ெசா�ைவேயா! 
 
இ/த இர&; பாட�களி7� கவிமணியி� ச/தநய இ�ப�திைன அறி/� மகிழலா�. 
8&; கிளிைய� பா���+ சி வ� ஒ=வ� தா� பாைல ெகா&; த/��, பழ� 
தி�ன� த/�� ேசாைல. ஓ6�ேபாக ஏ� வழி பா�கிறா> எ� �, 8,6� 
வா3� வா�வினி� .ைறக? உ&ேடா எ� � ேக,கிறா�. அத". கிளி 
ம ெமாழியாக 8 � ப.தி .ழ/ைதயி� சி/தைன+ ெச�வ�திைன:�, உயாிய 
ெகா?ைக� பி6�பிைன:� வள��பதா.�. அ�ப.தி வ=மா  : 
 
 சிைறயி� வா3� வா�D.+ 
 சிற.� பைட�� வி;வாேனா? 
 இைறவ� அறியா� பாலகேனா? 
 எ&ணி விைனக? ெச>யாேனா? 
 
 பா7� என.� ேதைவயி�ைல; 
 பழ!� என.� ேதைவயி�ைல 
 ேசாைல எ9.� 8வி நித� 
 �"றி� திாித� ேபா�ம�பா! 
 
இ� ேபா�ேற ப�ைவ� பா���� பா;� பாலக�, 
 
 ப+ைச�#�ைல� தி� , ெவ?ைள� 
 பா�தர, நீ எ�ன 
 ப.வE ெச>வா>? அதைன� 
 பக=ைவேயா ப�ேவ! 
 
எ�  ேக?வி ெதா;கி�றா�. அ;��� ‘ப�D� க� �’ எ�ற பாட� .ழ/ைத 
இலகிய�தி� சாகா வர� ெப"ற பாடலா.�. ெசா"களி� எளிைம:� இனிைம:� 
இ�பா,6� ஒ�ைறெயா�  ேபா,6யி,; நி"கி�றன. 
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 ேதா,ட�தி� ேம:� 
 ெவ?ைள�ப�-அ9ேக 
 �?ளி .தி.�. 
 க�  .,6 
 
 அ�மா எ� .�, 
 ெவ?ைள�ப�-உட� 
 அ&ைடயி� ஓ;� 
 க�  .,6 
 
 நாவா� ந.� 
 ெவ?ைள�ப�-பாைல 
 ந�றா> .6 .�, 
 க�  .,6. 
 
 !�த� ெகா;.�, 
 ெவ?ைள�ப�-ம6 
 !,6 .6.� 
 க� .,6, 
 
விைளயா,67� ஓ� எ�ைல ேவ&;� எ�பதைன, 
 
 க,;� பா&6 யாடலா�, 
 கைள�� வி,டா� நி �தலா�; 
 எ>யா� பா&6 யாடலா�; 
 எ>�� வி,டா� நி �தலா�; 
 
எ�ற பாட<� #ல�ப;�தி:?ளா�. 
 
வி�<ய� பிேள எ�பவ� ஆ9கில�தி� எ3திய பாடைல .ழ/ைதகGகாக� 
தமிழி� ெமாழி ெபய��த ெபா3�, 
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 8,6� அைட�தி6B�-இைரயிைன 
 ெகா&; ெகா;�தி6B�, 
 கா,6� வள�/த .ண�-#<கG� 
 கா,டா தி=. ேமா6? 
 
 மாைன� பைட�த ெத>வ�-#<ைய:� 
 வள��� விடலா ேமா6..? 
 ேதைன� பழி�த ெசா�லா>!-என.நீ 
 ெதாி/�ைர ெச>யா ேயா6? 
 
எ�ற பாட�களி� எ&ண�ைத வள�.� இனிய வினாகைள எ3�பி:?ளா�. 
 
ெவ&ணிலா� பா,; 
 
‘நிலா நிலா வா வா’ எ�  .ழ/ைதக? பா6 மகி�வ� இய"ைக. இ�!ைறயி� 
ச/திர� எ�ற தைல�பி� கவிமணி பா6:?ள பாட<� பல சிற�#கைள 
காணலா�. இ/த� பாட<� கா,சி இ�ப!� க=�� இ�ப!� கா/திய க=��� 
அழ.ற� ெபா=/தி உ?ளதைன காணலா�. 
 
கா,சி வ=ணைன 
 
 மீனின� ஓ6� பர.த�மா!-ஊேட 
 ெவ?ளி ஒடெமா�  ெச�7த�மா! 
 வாB� கடலாக மா  த�மா?-இ/த 
 மா,சியி 7?ள� !3. த�மா! 
 
 !�ைல மல��ப/த� இ,டனேரா-ேதவ� 
 !�� விதான� அைம�தன ேரா? 
 ெவ�7 மதியி� தி=மணேமா?-அவ� 
 வி&ணி� விழாவ=� ேவைளயிேதா? 
 
எ�ற பாட�களி� கா,சியி�ப!�, 
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 அ�#ய� வா6� தள�/தத�மா!-அய� 
 ஆ�ப7� க&; களி.த�மா! 
 இ�ப=லகி� இய�பித�மா!-மதி. 
 இ�னா� இனியா=� உ&ேடா அ�மா? 
 
 மா"ற� உலகி� இய"ைகெயன-இ9. 
 மா/த=� க&; ெதளி/திடேவா, 
 ேபா" � இைறவ� இ� மாமதிய�-வி&ணி� 
 Z�� கிலவ விதி�தனேன! 
 
எ�ற பாட�களி� சிற/த க=���, 
 
 8ன கிழவி நிலவினிேல-ரா,6� 
 ெகா,ைட 5".�பணி ெச>வைத இ� 
 மாநில� க&; மகி�/திடேவ-கா/தி 
 மாமதி ேயா9கி வள=த�மா! 
 
எ�ற பாட<� கா/திய!� அைம/� �ல9.வைத காணலா�. 
 
கா,சி இ�ப� 
 
ஒ� ஏைழ�ெப& த� தாயிட� க6கார� வா9கி� த=�ப6 ேக,கிறா?. அத". அ/த 
ஏைழ� தா>, “மகேள! ேநர�ைத அறிவத". இய"ைகயிேலேய பல வழிக? இ=க 
நம. க6கார!� ேவ ேவ&;மா?” என விைடயி கிறா?. ேசவ" ேகாழி:� 
காக!�, ெச9கதி=� ெச/தாமாைர:�, த� நிழ7� ேநர�ைத+ சாியாக உண���ேம 
எ�  அ/த� தா> இய"ைகயி� இனிய ெப"றிைய எ;�� இய�#கி�றா?. 
 
 �" � ெபா=ெள�லா� உ" ேநாகி-அைவ 
 �,;� மணிேநர� க&டறிவா>! 
 ெப"ற !�ேத! இ/த உ&ைம அறிேவா=.� 
 பி�B� க6கார� ேவ&;ேமா6? 
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எ�  இ தியாக 8றி, மனித வா�வி". இய"ைக பி�னணியாக� ெபா<வதைன 
எ;�� ெமாழிகி�றா�. 
 
அ;��, அவ=ைடய ‘ைஸகி?’ பா,; .ழ/ைதகG. ந�. அறி!கமான பா,;. 
 

த9ைகேய பா�! த9ைகேய! பா� 
ைஸகி? வ&6 இ�ேவ பா�! 

 
எ�  ெதாட9கி, 
 
 ஒ�ற� பி� ஒ�றாக 
 உ=G�ைப தாகைள� பா�! 
 அகாG� த9ைக:� ேபா� 
 அைவேபா.� அழைக� பா�! 
 
எ�  .ழ/ைதகG.� பா,6ேலேய ஒ" ைம உண�+சியிைன ஊ,;கி�றா�. 
 
கைத�பா,6� க=�� 
 
‘ஊக� உ?ள காக�’ ‘ெந"பாைன:� எ<:�’ ‘அ�ப� தி=6ன எ<’ !த<ய கைத� 
பாட�க? .ழ/ைதகG. கைதயி� வாயிலாக அாிய க=��கைள உண��தி 
நி"கி�றன. த&ணி�� தாக�தா�,அைல/� திாி/த காைக ம&ணா" ெச>த ஒ= 
சா6யி�:அ6யி� சிறி� த&ணிைர க&;, அ/த+ சா6யிB? சி  சி  க"கைள� 
ெபா கி வ/� இ,;, த&ணி� ேமேல வர, நீைர .6��� த� தாக�ைத� 
தீ��� ெகா&ட� எ�  கைத ெசா�<, கைதயி� இ தியி�, 
 
 ஊக !ைடயவ�.�-��ப� 
 உலகி� இ�ைல, அ�மா! 
 ஆக� ெப=.�, அ�மா!-இைத நீ 
 அறிய ேவ&;�, அ�மா! 
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எ�  8றி, ‘ஊக� உ&ைம வா�D. ஆக�’ எ�பதைன உண��தி:?ளா�. 
 
‘ெந"பாைன:� எ<:�’ எ�ற கைத� பா,6� ஓைச நய�ேதா; மைலK� அ=வி 
ேபா�  ெசா"க? .தி�� வ=வைத:� காணலா�. 
 
 பா,6யி� K,;� பழ�பாைன-அ9த� 
 பாைன ஒ=#ற� ஓ,ைடயடா! 
 ஓ,ைட வழிெயா= �&ெட<:�-அத� 
 உ?ேள #./�ெக� தி�றதடா! 
 
பா,6 K,6� ஒ= பைழய பாைனயி� ெந� இ=/த�. பாைனயி� ஒ=#ற� ஒ,ைட, 
அ/த ஒ,ைடயி� வழிேய உ?ேள ெச�ற �&ெட< ஒ�  ெந� தி�ற�. அளD. 
மீறி� தி�றதா� வயி  #ைட�த�. எனேவ உ?ேள ெச�ற எ< ஒ,ைட வழிேய 
ெவளிேய தி=�பி வர !6யாம" ேபாயி" . ம நா? பா,6 பாைனயி� '6ைய� 
திற/தா?. எ< ெவளிேய வ/த�. ஆனா� பாவ�, அ/த ேவைள பா���� Zைன 
ஒ�  அ9ேக வ/� வி,ட�. Zைன எ<ைய� தி�  வி,ட�. இ/த கைதைய 
8றி, இ தியி�, 
 
 க?ள வழியினி" ெச�பவைர-எம� 
 கால6 ப"றி� ெதாட�வானடா! 
 உ?ள ப6ேய நட�பவ�.�-ெத>வ� 
 உ"ற �ைணயாக நி".மடா! 
 
எ�  க?ள வழியி� ெச�றா� கால� விடமா,டா�; க?ள வழியி� ெச�றா� 
Zைன. இைரயான �&ெட<யி� கதிேய ந� கதி:� எ�  .ழ/ைதக? 8றி 
ெகா?G�. இ4வா  கைத:� க=��� இைண/�?ள இ�தைகய கைத� பாட�க? 
.ழ/ைதகளி� மன வள�+சி.� �ைண நி� , ப&# நிைல.� ப6� ப6யாக 
ெகா&; ெச�7�. 
 
அ�ப� தி=6ன எ<, தி=,6� ெப"ற அ�ப�ைத� தா� ம,;ேம தி�  இற�ப� 
உ தியாயி"  எ�  8றி, அளD கட/தா� ஆர!�� நE� எ�ற க=�ைத:�, 
கி,6ய ெபா=ைள எ,6ய ம,;� எ�லா�.� ெகா;�� உ&ணேவ&;� எ�ற 
க=�திைன:� கவிமணி #ல� ப;�தி:?ளா�. 
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‘ஒளைவ:� இைட+சி வB�’ எ�ற பாட�, ஆழ க"றா7� அடக� மிக�ேதைவ 
எ�பதைன:� ‘#�த=� ஏைழ+ சி வB�’ எ�ற பாட� பிற=. ந�ைம ெச>பவ� 
ேம".வ�தா� எ� �, தீைம ெச>பவ� தீ&ட ஒ&ணாதா� எ� � 
.றி�பி;கி�றன. 
 
ெபாிேயாைர� ேபா" த� 
 
.ழ/ைதகG.� ெபாிேயா�பா� ேபர�#� மதி�#� ெப=க ேவ&;� எ�பதைன+ 
சில பாட9களி� கவிமணி வ"# ��கி�றா�. ஒளைவ கிழவியி� அ=ைமயிைன, 
 
 83 காக கவிபா;� 
 8ன கிழவி அவGைரைய 
 வா3� வா�வி� ஒ=நாG� 
 மறேவா� மறேவா� மறேவாேம! 
 
எ� �, தி=வ?Gவைர, 
 
 சாதி ஒ�ேறயா�-தமிழ� 
 சமய� ஒ�ேறயா� 
 நீதி ஒ�ேறயா�-எ�  
 நிைலநி �தி நி�ேறா� 
 
எ� �, க�பைன, 
 
 ஆாிய� ந�.ண�/ேதா�-தமிழி� 
 ஆழ� அள/�க&ேடா�; 
 மாாி மைழேபால-கவியி� 
 மைழெபாழி/ தி;ேவா� 
 
எ� �, அமரகவி பாரதியிைன, 
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 ஊரறிய நாடறிய உ&ைம ெய�லா� 
 ஒ=வைர:� அEசாம� எ;�� ைர�ேதா� 
 ஆர!த� அைனயகவி பா6� த/ேதா� 
 அமரகவி ெய�ெறவ=� #க�� ெப"ேறா� 
 
எ� � பா6:?ளா�. 
 
வா�ைக நீதிக? 
 
வள=� இள�ெச6. உர� ஊ,6 கைள கைள/� நீ�பா>+சி காவ� ெச>தா� 
கதிரவ� ஒளியி� �ைண:ட� அ� பயி� ந�. ெசழி�� வள=�. இ�!ைறயி� 
இள� ெநEசி� உயாிய க=��கைள எளிய ெசா"களா� #.�தி, அாிய வா�ைக� 
த��வ9க? ெவளி�ப;�தி:?ளா�. வா�ைக� த��வ9க? எ�ற தைல�பைம/த 
கவிைதயி�, ‘நாேம நம.� �ைணயானா�, நா;� ெபா=G� ந"#க3�, தாேம 
ந�ைம�ேத6வ=�’ எ� � ‘ெநEசி" க=ைண:� ேநய!� விE�� ெபா ைம:� 
ெகா&டவ�. ெவ�7� பைடக? ேவ  ேவ&டா’எ� �, உ?ள� ெபா=/தி 
ஊக� ெப=க உைழ�தா� தைடக? ெபா6யாகி� ப?ள� உய�ேமடா.� எ� � 
8றி, இ தியி�, 
 
 கால நதியி� கதியதினி� 
 கடD? ஆைண கா&\ேர� 
 ஞால மீ� �கெம�லா� 
 நாG� அைட/� வா�Kேர! 
 
எ� � ெத>வ ந�பிைகைய, கடD? ஆைணைய வ"# ��கி�றா�. 
 
‘ைத�ெபா9க�’ எ�ற கவிைதயி�, ெபா9க� ெபா9கி !6/த பிற. கடDG., 
!த<7� காக��. அ;���, பி�ன� உட� இ=/ேதா�.� வழ9கி ஒக 
உ&; மகி3� பா9கிைன:� எ;�� ெமாழிகி�றா�. 
 
கவிமணி கா,;� உவைம நல!� நைக+�ைவ� திறB� 
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கவிமணி ைகயாG� உவைமக? எளியன; இனியன. ‘Zமகளி� #�னைகேடா� 
Z�தி;ேவா�’ எ� �, ‘க�ப� பாமண.� தமிழிைன�ேபா� பாிமளி�ேபா�’ 
எ� � பா;� பாட�களி� உவைமயி� எளிைமைய காணலா�. 
 
‘தீபாவளி� ப&6ைக’ எ�ற பா,6�, 
 
 இ,6< Kர�ெத� னி/தியரா�-எ�ப� 
 இ�  கா� கா,6 வி;ேவா�, அடா! 
 ச,6னி ந&ப� �ைண யி=க-அதி� 
 ச/ேதக� உ&ேடா? நீ ெசா�வா>, அடா! 
 
எ�ற பாட<�, நைக+�ைவ ெகா�பளி�� வ=வதைன காணலா�. 
 
உைழ�#� உட� கல!� 
 
‘உைழ�பி� வாரா உ திக? உளேவா?’ எ�ப� ெபாிய�. கவிமணி:�, ‘ஆக� 
ேவ&;ெமனி�, ந�ைம அைடய ேவ&;ெமனி�, ஊக� ேவ&;ம�பா, ஓயா� 
உைழக ேவ&;ம�பா எ?  8 கிறா�. 
 
8ைழ .6�தா7� .ளி�தபிற. .6க ேவ&; ெம� �, ஏைழேய ஆனா7� 
இரவி� ந�றா> உற9க ேவ&;ெம� � அறிD ��கி�றா�. 5  ஆ&;க? 
வா�வத� ரகசிய�ைத� பி� வ=மா  8 கி�றா�: 
 
 Vய கா" � க�னி=� 
 �&ட� பசி�த பி� உணD� 
 ேநாைய ஒ,6 வி;�, அ�பா! 
 5  வய�� த=�, அ�பா! 
 
அ;��, 
 
 காைல மாைல உலாவிகித� 
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 கா"  வா9கி வ=ேவாாி� 
 காைல� ெதா,; .�பி,; 
 கால� ஓ6� ேபாவாேன! 
 
எ�  8 கிறா�. இ9. கவிமணியி� ெசா�7 !ைற (the technique of expression) 
நய�பட அைம/�?ள�. 
 
கவிமணி உண���� ேதசிய� 
 
பாரதியாாி� கவிைத ெவறிையேயா ேதசிய ஆேவச�ைதேயா கவிமணியிட� 
கா&பத". இ�ைல. எனிB�, கவிமணியி� கவிைத� திற� ேபா� ேதசிய 
உண�+சி:� ந� பாரா,;. உாியேத. 
 
ைக�திற� பா,6ேல ‘நா6ய சீ� நாடைடய’ எ�  ெதாட9.� பாடைல அBபவி�த 
.மர� வாசக�களி� சில�, ேதசிக விநாயக� பி?ைளைய� ேதசிய விநாயக� பி?ைள 
எ� � வா> .ளிர .றி�பிடலாயின�. 
 
பாரதிைய:� கவிமணிைய:� ஒ�# ேநாகிய ராஜாஜி பி�வ=மா  8றி:?ளா�. 
‘பாரதி கா,;� #ளியமர� ேபா�றவ�; கா; !ர;, உயி� இ=.�; #ளி�# உர� 
இ=.�. கவிமணியி� கவிைதயி� நகா� ேவைல மி./தி=.�. பிற. அ�# 
மிளி=�. அ�தைகய கவி ேதசிக விநாயக� பி?ைள;”[11] இ� ஓரளD உ&ைமதா�. 
 
ேம"கா,6ய ப.திக? கவிமணியி� ேதசிய� ப"ைற உண����. ‘தாயி" 
சிற/தத�பா பிற/த தா> நா;’ எ�  தா>நா,;� ப"ைற ஊ,6, “ேபணி ந� ச/த� 
தமி� வள��ேபா�, தா> நா,;ேக உைழ�ேபா�” எ� . தமி�� ப"ைற:� நா,;� 
ப"ைற:� விளகி, ‘கா/தி அ6கைள அ�ேபா; சி/தைன ெச>ேவா�’ எ�  
ெசா�<, பாாி� உய�/த இமயமைலைய:�, அத� சிகர�தி� பற.� ேதச 
ெகா6ைய:� கா,6, 
 
 மான� உ=வாக வ/தெகா6 - இைத 
 மா�ற+ ெச>வ� பாவ�, பாவ�! 
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 ஊனி� உயி=?ள கால ம�லா�-மிக 
 ஊகமா> கி� .நா� கா�தி;ேவா� 
 
எ�  நா,;� ப" ண�ேவா; நவி�கி�றா�. ‘உ�தமனா� அ/தணைன கா/தி 
அ6கைள அ�ேபா; சி/தைன ெச> ெநEேச தின�’ எ�  கா/திய6கைள� 
ேபா" கி�றா�. இ தியி�, உலகெம�லா� ஒ= .;�ப மாக வாழ ேவ&;� 
எ�பதைன, 
 
 உலக மகெளலா�-அ�ேபா; 
 ஒ= தா> மகைள� ேபா� 
 கலகமி�றி வா3�-கால� 
 காண ேவ&;ம�பா! 
 
எ�ற பாட<� கவிமணி சிற�பாக .றி�பி,;?ளா�. கவிமணியி� கத��ப" � 
கா/திய�ப" � நா; அறி/தைவ. 
 
!6Dைர 
 
கவிமணி .ழ/ைதகளி� மன�ைத ந�. அறி/தவ�,.ழ/ைதகளி� ேப+சி� 
மகி�பவ�, அவ�கேளா; உைரயாட வி=�#வ�. 
 
“அவ�(கவிமணி) .ழ/ைதகளி� மன�ைத ந9. அறி/தவ�; .ழ/ைதகேளா; 
இனிைமயாக� ேப�வதி� ஆைச உைடயவ�; .ழ/ைதகGைடய ேப+ைச:� 
அவ"றி� இைடயிடேய ேதா� � பளி+ெச�  ேதா� � உவைமகைள:� 
எ&ணி மகி�பவ�.”[12] இ4வா  தி=.ெப.நா. அ�#சாமி அவ�க? .றி�பி;கி�றா�. 
 
‘கவிமணி’ எ�B� ப,ட� ெச�ைன மாகாண� தமி�+ ச9க அ�ப�களா� ெச�ைன 
ப+ைசய�ப� க�7ாியி� தமிழேவ? உமாமேக�வர� பி?ைள அவ�களா� 1940 
ஆ� ஆ&; 6ச�ப� 24 ஆ� நா? தர�ப,ட�. கவிமணி எ�ற த� ெபய=. ஏ"ப 
ந�ல கவி��வ�ேதா; மணியான கவிைதகைள� தமி� நா,;+ சி வ� 
சி மிய�காக வழ9கிய ெப=ைம ேதசிக விநாயக� பி?ைளைய+ சா=�. பாரதியா� 
!�ெப=� பாட�வழி எ�ேபா�� தமி� மகளா� நிைனD 8ர�ப;வ� ேபால, 
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கவிமணி அவ�கG� தா� இய"றிய .ழ/ைத பாட�களா� தமி�8  ந�7லக�தா� 
எ�ெற� � நிைனD8ர� ெப வ� எ�ப� உ தி. 
--- 
[1]. அகநாW , 66, 1-4. 
[2]. #றநாW , 188 
[3]. அகநாW , 54: 17-20 
[4]. �ட�, கவிமணி மல�, பக� 35. 
[5]. தமி�+�ட� மணிக?, பக� 423. 
[6]. .ழ/ைத இலகிய வரலா , ப. 27. 
[7]. ெச. சதாசிவ�, கவிமணி ேதசிக விநாயக� பி?ைள, ப. 118. 
[8]. It has been well said for a long time, a child's dearest toy is its tongue – Otto 
Jesperson : Language its Origin and development. 
[9]. சி பாணா" �பைட, 55-61 
[10]. கவிமணி ேதசிக விநாயக� பி?ைள, ப. 120. 
[11]. பி. [. நானறி/த தமி� மணிக?, ப. 52. 
[12] . �ட�: கவிமணி மல�. 1965, தி�<� தமி�+ ச9க�-ப.49 
----- 

5. 5. 5. 5. ஆ/0� தமி� வள!�த அறிஞ!ஆ/0� தமி� வள!�த அறிஞ!ஆ/0� தமி� வள!�த அறிஞ!ஆ/0� தமி� வள!�த அறிஞ!    
 
ப�ெதா�பதா� 5"றா&6� !"ப.தியி7� இ=பதா� 5"றா&6� 
பி"ப.தியி7� இ4 ைவயக�தி� வா�வா9. வா�/� அ=/தமி�� ெதா&டா"றிய 
தமி�+ சா�ேறா� சில=? .றி�பிட� தகவ� !. இராகைவ ய9கா� அவ�க?. தமி� 
ெமாழி� #லைம:� வடெமாழி� #லைம:�, ஆ9கில அறிD�. மிகவ�. 
ேச�பதிகளி� ஆதரவா7�, ம�ைர� தமி�+ ச9க� ெதாட�பா7�, த� விடா 
!ய"சியா7� இவ� க" � �ைறேபாய தமி�� �ைறக? பல. இவ� ஒ= சிற/த 
ஆரா>+சியாள�. பதி�பாசிாிய�; இதழாசிாிய�; ெசா"ெபாழிவாள�; கவிஞ�. இ�த. 
சீ�ைமயாள� த� வா�ைக வரலா"ைற:�, தமி�� தா>. அவ� ஆ"றிய 
ெதா&;கைள:� .றி�� இவ& கா&ேபா�. 
 
வா�ைக வரலா  
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பிற�#� வள��#� 
 
1878ஆ� ஆ&6� இராமநாத#ர� மாவ,ட�தி� இராமநாத#ர� சமIதான 
வி��வானாக விள9கிய சதாவ தான� !���வாமி ஐய9கா� அவ�கG. ஒ= 
மகனாக� பிற/தவ�. ைவணவ .ல�ைத+ சா�/தவ�. இளவயதிேலேய !���வாமி 
ஐய9கா� இற/� வி,டதா�, அவ�த� மாணவ� பா&6��ைர� ேதவ� அவ�க? 
இவைர வள��� வ/தா�. 
 
ெதாழி� 
 
!. இராகைவய9கா� அவ�க? த� பதிென,டா� அகைவயிேலேய த� வள��#� 
த/ைத பா&6��ைர� ேதவ� அவ�களி� அைவகள� #லவ� ஆனா�. 1901ஆ� 
ஆ&6� ெச/தமி� க�Qாியி� ஆசிாியராக+ ேச�/� '�  ஆ&;க? 
தமிழாசிாிய� பணி #ாி/தா�. 1904ஆ� ஆ&6�, பா&6��ைர� ேதவ� அவ�களா� 
1901ஆ� ஆ&6� ெச/தமி� க�Qாி, பா&6ய� #�தகசாைல இர&ைட:� 
உட� அைம��� ெதாட9க� ெப"ற ெச/தமி� எ�ற இதழி� ஆசிாிய� ெபா �ைப 
ஏ"றா�. ெதாட�/� எ,டா&;க? ெச/தமி� இத� ஆசிாியராக� பணி #ாி/தா�. 
இகால�ேத இவ� தமி� ஆரா>+சி உலகி". அளி�த ெகாைட அளவிட"காிய�. 
1913 !த� 1939 வைர ஏற�தாழ இ=ப�தா  ஆ&;க? தமி�� ேபரகராதி .3வி� 
ஒ=வராக, தைலைம� தமி�� ப&6தராக அைம/�, தமி�� ேபரகராதி ஒ�  உ=� 
ெப வத". காரணமாக� திக�/தா�. இத� காரண மாக அரசா9க�தா�. இவ=. 
‘இரா4 சாகி�’ எ�B� வி=திைன வழ9கி� ெப=ைம�ப;�தின�. 1944ஆ� 
இலேயாலா க�Qாியி� பி.ஓ.எ�. வ.�#க? ெதாட9க� ெப"றேபா�, 
இக�Qாியி� ேபராசிாிய� ெபா �# ஏ"றா�. 1945ஆ� ஆ&6� தி=விதா98�� 
ப�கைல கழக�தி� அழக�ப வ?ள� அவ�க? ந�ெகாைடயா� ேதா"ற� ெப"ற 
தமி� ஆரா>+சி� �ைறயி� ேபராசிாிய� பதவிைய !த� !த<� அணி ெச>த 
ெப=ைம இவைரேய சா=�. தி=வன/த#ர�தி� ேகா,ைட.? ப�பநாப �வாமி 
ேகாவி<� அ=கி� உ?ள ஒ= K,6� த� மைனயாGட� த9கி இ=/தா�. இைற 
வழிபா,6� ஈ;பா;ைடய இவ� தி=விதா98� ம�னாி� அ�ைப� ெப"றவ�. 
தி=விதா98�� ப�கைலகழக�தி� ேபராசிாிய ராக இ=/தேபா� இவ=. 
உதவியாளராக இ=/தவ� தி=. கி=Yண ஐய9கா� அவ�க? ஆவ�. 1951ஆ� 
ஆ&6� அ&ணாமைல� ப�கைலகழக க�பராமாயண� பதி�பாசிாிய� .3வி� 
ஒ=வராக இ=/� அகா�பிய�தி". உைர விளக!�, பாடேபத ஆரா>+சி:� 
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எ3தி� தமி�� ெதா&டா"றினா�. பதிென,; அகைவயி� தமி�� ெதா&டா"ற� 
ெதாட9கிய . இவ� த� வா�நா? !3ைம:� தமி3காக உைழ��� தமி3காக 
வா�/� த� எ&ப�திர&டா� அகைவயி� இைறவன6 ேச�/தா�. 
 
தமி�� ெதா&; 
 
!. இராகைவய9கா� அவ�களி� வா�ைக வரலா"ைற ேநா.�ேபா�, அவ� 
வா�நா? !3ைம:� தமி��தாைய அணி ெச>வதிேலேய கழி/தைம ெவ?ளிைட 
மைலயாகிற�. ஏற�தாழ அ ப�� நா�. ஆ&;க? தமி�� ெதா&டா"றிய தமி�� 
ெபாியா� !. இராகைவய9கா� அவ�களி� அ=Eெசய�கைள இனி கா&ேபா�. 
 
ஆரா>+சி ேவ/த� !. இராகைவய9கா� 
 
!. இராகைவய9கா� அவ�கைள ஆரா>+சி உலக !�ேனா6 எ�  அறிஞ�க? 
ஏ��வ�. !�ப�.� ேம"ப,ட 5�க? இவ=ைடய ைகவ&ண�தா� உ=� 
ெப"றன. அவ" ? பதினா�. 5�க? ஆரா>+சி 5�க?. இவ" ? 
கால/வரலா"  ஆரா>+சி ப"றியன சில; இலகிய ஆரா>+சி ெதாட�பானைவ பல; 
இலகண ஆரா>+சி ப"றியன சில. 
 
கால வரலா"  ஆரா>+சி ப"றியன 
 
!. இராகைவய9கா� அவ�களி� !ய"சியி� ெவளி வ/த !த�நா�. 5�கGேம 
கால / வரலா"  ஆரா>+சிகளாகேவ மல�/�?ளன. அைவ 1. ேவளி� வரலா , 2. 
ேசர� ெச9.,;வ�, 3. ஆ�வா�க? காலநிைல, 4. சாசன� தமி�கவி சாித� 
எ�பன. 
 
!. இராகைவய9கா� அவ�களி� ஆரா>+சி 5� நிர<� !த� இட� ெப வ� 
‘ேவளி� வரலா ’ எ�ப�. இ/5� 1905ஆ� ஆ&6� ெவளியிட� ெப"ற�. ம�ைர� 
தமி�+ச9க ஆ&; விழாவி� ஆ"றிய உைரயி� வ6வ� இ/5�. இ/5� 
‘ெச/தமி�’ இதழி7� ெவளி வ/�?ள�, ேவளி� எ�ற ெசா� ேவளாள� எ�ற 
தனி�ப,ட ஓ� இன�தவைர .றிகிற� எ�  �,6, அ4 வின�தவாி� வரலாறாக 
ந+சினா�கினிய� 8றிய ெச>திகைள� பிற இலகிய சாசன+ சா� கGட� 
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உ தி�ப;�தி, இ4வின�தவ� தமிழக�தி� .6ேயறிய கால� கி. பி. ப�தா� 
5"றா&; எ�  வைரயைற ெச>கி�ற�. 
 
அ;�� 1915� ெவளிவ/த ‘ேசர� ெச9.,;வ�’ எ�ற 5� ெச9.,;வனி� 
வரலா"ைற ஆ>வ�. ெச9.,;வைன� ப"றிய ப�ேவ  ெச>திகG� 
பதி" �ப��, சில�பதிகார�, #றநாW  இவ"றி� அ6�பைடயி� விளக� 
ெப கி�றன. சில�பதிகார வEசி கா&ட�ைத இனிய உைரநைடயி� விள.� 
இ/5�, இவ�த� #லைம� திற�தி".� ஆரா>+சி வ�ைம.� தகேதா� 
கா,டா.�. 
 
1926ஆ� ஆ&6� தமி� உலக�தி� உலா வ/த� ‘ஆ�வா�க? கால நிைல’ எ�ற 
5�. ஈேரா,; இலகிய+ ச9க�தி� எ+.ஏ. பா�< �ைரயி� அைழ�பி� ேபாி� 
ஆ"றிய ஆரா>+சி உைரயி� வ6வேம இ/5�. 
 
சா–6 ஆ�வா�க? பாட�களி� அ=கி காண�ப;� சில ெச>திகைள ெகா&; பிற 
சா� கGட� ஒ�# ேநாகி ஆ�வா�களி� காலநிைல வைரய க�ப;கி�ற�. 
 
அ;�ததாக 1929ஆ� ஆ&6� ெவளிவ/த சாசன� தமி�கவி சாித� ெச�ைன� 
ப�கைலகழக�தி� #லவ� ப"றி ஆ"றிய உைரயி� வ6வ�. இதி� எ&ப�.� 
ேம"ப,ட #லவ�கைள� ப"றிய ெச>திக? அைன��� இலகிய+ சா� கGடB�, 
சாசன+ சா� கGடB� ெமாழிய�ப;கி�றன. ேசனாவைரய=� பாிேமலழக=� 
சமகால�தவ� எ�பைத இ/5<� இவ� ெதளிDப;��கி�றா�. 
 
ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� ஆ"றிய ெசா" ெபாழிவி� எEசிய ப.தி ‘இலகிய 
சாசன வழகா க?’ எ�ற ெபயாி� 5லாக ெவளியிட� ெப"ற�. இஃ� இவ� 
மைறD.�பி� ெவளிவ/த 5லா.�; அரச�, தைலவ� வழ.கைள� ப"றிய 
க,;ைரகளி� ெதா.�பா.�. இ� ெச�ைன அரசா9க� #�தக ெவளிd,; 
.3வினரா� ெவளியிட� ெப"ற�. க�ெவ,;கG�, இலகிய9கG� தமிழிலகிய 
கால� பர�ைப ஆரா>வத". உதவி #ாிவைத இ/5� ெதளிவா.கிற�. ஆ�வா� 
நாய�மா� பாட� களி� இட�ெப � ெசா� வழ.க? சாசன9களி� பயி7 
மா"ைற இ/5� விளக� ெச>கிற�. 
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இலகிய ஆரா>+சி 
 
இலகிய ஆரா>+சியாக மல�/த 5�க? பல. 1938ஆ� ஆ&6� ேபராசிாியாி� 
மணிவிழா நிைனவாக ‘ஆரா>+சி� ெதா.தி’ எ�ற 5� ெவளிவ/த�. !�ப�ைத/� 
க,;ைரக? இ/5<�க& இட� ெப" ?ளன. ஆரா>+சி க,;ைரக? . 
பலவ"றி� ெதா.�# 5� இ�. 1947ஆ� ஆ&6� ‘ேசர ேவ/த� ெச>:, ேகாைவ’ 
எ�ற 5<� !த" ப.தி ெவளிவ/த�. தி=விதா98�� ப�கைலகழக ஆரா>+சி� 
�ைறயி� ேபராசிாியராக� ெபா �ேப"  '�  ஆ&;களி� இ/5� 
ெவளிவ/த�. இ�ப�கைலகழக� ெவளியி,ட !த� ஆரா>+சி 5� இ�. இைத 
உ=வா.� ெப=ைம !. இராகைவய9கா� அவ� கைளேய சா=�. இ� ச9க கால+ 
ேசர ேவ/த�கைள� ப"றிய ெதா.�# 5�. பாட� ெப"ற ேசர ேவ/த�, பா6ய 
ேசரேவ/த�, ேசரேவ/த� கிைளயின�, ேசரேவ/த� நா; நக� !த<யன, ேசர 
ம&டல� ப.திகைள ஆ&ட பிற தைலவ�க? எ�ற ஐ/� பிாிDகளாக இ/5� 
அைம/ �?ள�. 
 
1951ஆ� ஆ&6� இ/5<� இர&டா� ெதா.தி ெவளியிட� ெப"ற�. இஃ� 
இைடகால பி"கால+ ேசர ேவ/த�கைள� ப"றிய பாட�களி� ெதா.�# 5�. 
இதி� பாட� ெப"ற ேசரேவ/த�, பா6ய ேசரேவ/த�, ேசரநா;, நக� !த<யன, ேசர� 
வரலா  எ�B� பிாிDக? அட9கி:?ளன. 
 
ஆரா>+சி .றி�#கGட� ெதா.க�ப,ட இ/5� ேசர� ெதாட�பான இலகிய 
வரலா"  ஆரா>+சிகG.� �ைணயாக அைமகி�ற�. 
 
1948� ‘ெச/தமி� வள��த ேதவ�க?’ எ�ற ெபயாிய 5� ேதா"ற� ெப"ற�. இ� 
கட/த 5"றா&6� ேதா�றி� தமி� வள��த ேச� நா,;� ெப=மகளி� 
வரலா"ைற 8 கி�ற�. 
 
1950-ஆ� ஆ&6� ‘Some Aspects of Kerala and Tamil Literature’ எ�ற 5� 
ெவளிவ/த�. தி=விதா98�� ப�கைலகழக�தி� ஆ"றிய ெசா"ெபாழிDகளி� 
வ6வ� இ/5�. தமிழி� ஆ"றிய உைரயிைன ெமாழி ெபய��� ஆ9கில�தி� 
இ/5� எ3த�ெப"ற�. இ/5� இர&; ப.திகளாக தி=விதா98�� ப�கைல 
கழக�தினரா� ெவளியிட�ெப"ற�. 
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இ/த ஆ&6ேலேய ெவளிவ/த ‘இலகிய க,;ைரக?’ எ�ற 5� வாெனா<� 
ேப+�க?, இதழி� ெவளிவ/த க,;ைரக? சிலவ"றி� ெதா.�# 5லா.�. 
இ/5<� இட� ெப"ற அைன�� க,;ைரகG� இலகிய விளகமாக 
அைம/தனவா.�. 
 
அ;�� 1959ஆ� ஆ&6� ெவளியிட�ெப"ற க,;ைர மணிக? ெதாி/ெத;�த 
பதினா�. ஆரா>+சி க,;ைரகளி� ெதா.�# 5� எனலா�. 
 
!. இராகைவய9கா� அவ�களி� மைறD.� பி� ெவளிவ/த ‘ெத>வ� #லவ� 
க�ப�’ எ�ற ெபயாிய 5� 1969ஆ� ஆ&6� தமி� உலகி". அறி!கமாகிய�. 
க�பராமாயண விமாிசன க,;ைரக? இ/5<�க& இட� ெப கி�றன. 
 
1939ஆ� ஆ&6� ெவளியிட� ெப"ற ‘தி=விடெவ/ைத எ�ெப=மா�’ எ�ற 5� 
தி=ம9ைக ஆ�வா� பா6ய பாட�களி� விளகமா.�. 
 
இலகண ஆரா>+சி 
 
ேபராசிாியாி� இலகண ஆரா>+சி 5�கG? தைலைம இட� ெப வ� 
ெதா�கா�பிய� ெபா=ளதிகார ஆரா>+சி எ�ற 5லா.�. இ/5� 1912ஆ� ஆ&; 
இல9ைக+ ெச�வ� .. Zாீகா/த� எ�பவ� நட�திய ெதா�கா�பிய� ெபா=ளதிகார 
ஆரா>+சி� ேபா,6யி� !த�ைம� பாி� ெப"ற�. ெதா�கா�பிய� 
ெபா=ளதிகார�ைத எளிய !ைறயி� மாணவ�கG.� பய�பட�தக வைகயி� இ/ 
5ைல ஆசிாிய� இய"றி:?ளா�. ெதா�கா�பிய��, காண�ப;� அக�#ற 
ஒ3க9கைள� ெத?ளிதி� விள.கிற� இ/5�. 
 
1958ஆ� ஆ&6� !. இராகைவய9கா� அவ�களி� எ&பதா� ஆ&; நிைனவாக 
ெவளியிட� ெப"ற� விைன�திாி# விளக�. இஃ� ஒ= ெச>:? இலகண 5�. 
விைன விக"ப9கைள� ப�னிர&; வா>பா;களி� கா,6, அ4வா>பா;க? 
ெசய�ப;� ஆ"றிைன ஐ�ப� 5"பாகளி� விள.கி�ற� இ/5�. 3020 
விைன� ப.திக? அைன��� கா&ேபா�. எளிதி� #ல�ப;� வ&ண� தனியாக 
அ,டவைண�ப;�த�ப,;?ள திற� ேபா" த".ாிய�. 
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ச9க, இைடகால� தமி� ஒ<க? ெபய� விைனகைள அைட/த 
வ6வ9கைள�ப"றிய #திய ெச>திகைள ெமாழி வரலா"  அ6�பைடயி�, 1. 
ெதா�கா�பிய�� க&ட பைழய வழ.க?, 2. ெதா�கா�பியனா=� #?ளி 
எ3��கG�, 3. அ=கி வழ9கிய சில விைன விக"ப9க?, 4. ஆ>தேவாைச-எ�ற 
நா�. க,;ைரகளி� #ல�ப;��கி�றா�. 
 
அகராதி ஆரா>+சி 
 
ஏற�தாழ இ=ப�தா  ஆ&;க? அகராதி�பணியி� ஈ;ப,ட !. இராகைவய9கா� 
அவ�க?, ‘தமி�� ேபரகராதி’ உ=வாவத". காரணமாக இ=/தேதா; அைமயாம�, 
நிக&டகராதி, 5"ெபா=, .றி�பகராதி இைவ ெவளிவ=வத".� காரணமாக 
இ=/தா�. நிக& டகராதி அ+ேசறவி�ைல. 
 
திவாகர�, பி9கல� உாி+ெசா� நிக&;, $டாமணி எ�B� நா�. நிக&;களி7� 
இட� ெப"ற ெசா"கG .ாிய ெபா=ைள� த/�, அ�ர நிர<� அைமக�ெப"ற 
5� நிக&டகராதி எ�ப�. இ� பி�னாளி� திவாகர� பதி�பி".� ெபாி�� 
பய�ப,ட�. 
 
‘5"ெபா=, .றி�பகராதி’ ேதவார�, தி=ேகாைவயா�, ந"றிைண, . /ெதாைக 
!த<ய இலகிய 5�களி7�, இைறயனா� களவிய� உைர, Kர ேசாழிய� !த<ய 
இலகண 5�களி7� 8ற�ப,;?ள ெபா=?கைள அகர நிர<� அைம�� 
8 வதா.�. 
 
பதி�பாசிாிய� !. இராகைவய9கா� 
 
பதி�பாசிாிய� !. இராகைவய9கா� அவ�க? பதி�பி�த 5�க? ப�னிர&;. 
இ/5�களி� பாட ேபத9கG� ஆரா>+சி .றி�#கG� அைம/� 
காண�ப;வதா�, ஏ;கைள ஒ�#ேநாகி இ/5�கைள� பதி�பி� �?ளா� எ�ப� 
ேபாத=�. இவ� !த�!த<� பதி�பி�த 5� ‘தி=.ற? பாிேமலழக� உைர:ட�’ 
எ�ப�. 1910� பதி�பிக�ெப"ற இ/5� ைகயடக� பதி�பாக 
ெவளியிட�ெப"ற�. 
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‘ெச/தமி�� ப�திாிைக’யி� ெவளிவ/� தனி 5�களாக� பதி�பிக� ெப"றைவ; 1. 
நாிவி=�த� (அ=�பத உைர:ட�) 2. சித�பர� பா,6ய� உைர:ட�, 3. தி= 
கல�பக� உைர:ட�, 4. விகிரம ேசாழBலா, 5. ச/திராேலாக�, 6. ேகசவ� 
ெப=மா? இர,ைட மணிமாைல எ�பன. 
 
ச9க 5"ெறாைகக? ேபால� தனி�பாட�க? பல வ"றிைன� ெப=/ெதாைக' எ�ற 
ெபயாி� 1936� ஒ= 5லாக� பதி�பி�தா�. 2200 பாட�க? ெகா&ட இ/ 5�, 1. 
கடD? வா��திய�, 2. அறிவிய�, 3. ெபா= ளிய� என '�  ெப=� பிாிDகளாக� 
பிாிக�ப,;?ள� பி�னாளி� பல தமிழறிஞ�கG� எ;�தாள� தக வைகயி� 
இ/த 5� அைம/�?ள�. 
 
1936ஆ� ஆ&6� ெப=/ெதாைகைய� பதி�பி�த அேத ஆ&6� ‘தி=ைவ./த� 
பி?ைள�தமி�’ எ�ற 5� பதி�பிக�ெப"ற�. 
 
1949ஆ� ஆ&6� தி=விதா98�� ப�கைலகழக ஆரா>+சி��ைற� 
ேபராசிாியராக இ=/த ஞா�  ‘அாி+ச/திர ெவ&பா’ எ�ற ஒ= 5<ைன� பதி�பி�. 
�?ளா�. 
 
1951ஆ� ஆ&6� அ&ணாமைல� ப�கைலகழக�தி� க�பராமாயண� 
பதி�பாசிாிய� .3வி� ஒ=வராக இ=/� க�பராமாயண� ப.திகைள� 
பதி�பி��?ளா� எ�ப� !�னேர 8ற�ப,ட�. 
 
1953ஆ� ஆ&6� சிராமைல க�ெவ,6� க&ெட;க�ப,ட ஆ/தாதி ஒ�  
‘திாிசிராமைல அ/தாதி’ எ�ற ெபயாி� பதி�பி�� ெவளியிட�ப,;?ள�. 
 
1958, 59ஆ� ஆ&;களி� க�பராமாயண �/தர கா&ட� ப.திகைள உைர:ட� 
பதி�பி��?ளா�. இ� அ&ணாமைல� ப�கைல கழக ெவளிdடாக ெவளி 
வ/�?ள�. 
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ேம7� இவ� பாட அைமதிப"றி ஆரா>+சி ெச>��, அவ"றி� ெபா=? நய�ைத 
விளகி:� பல க,;ைரக? எ3தி:?ளா�. கா,டாக ‘க<9க��� பரணி’ 
ஆ�வா�களி� அ=ளி+ ெசய�க? இவ"ைற 8றலா�. 
 
உைரயாசிாிய� !. இராகைவய9கா� 
 
5�க? பலவ"ைற ஆ>/�� பதி�பி��� ஆரா>+சி ேவ/தராகD�, 
பதி�பாசிாியராகD� திக�/த !. இராகைவ ய9கா� அவ�க? சில 5�கG. 
உைர:� க&;?ளா�. அவ" ? .றி�பிட�தகன க�பராமாயண �/தரகா&ட� 
ப.திக?; தி=ம9ைகயா�வா� பா6ய பா�ர�தி� விளக மாக அைம/த 
‘தி=விடெவ/ைத எ�ெப=மா�’ எ�ற 
 
இதழாசிாிய� !. இராகைவய9கா� 
 
இவ� ‘தமிழ� ேநச�’, ‘கைலமக?’, ‘ெச/தமி�’ எ�ற இத�களி� ஆசிாியராக� 
திக�/தவ�. ‘ெச/தமி�’ இதழி� !த<� இரா. இராகைவய9கா=. 
உதவியாசிாியராக அம�/�. பி�ன� அவர� இட�ைத அணி ெச>தவ�. ஏற�தாழ 
எ,; ஆ&;க? இவ� இ4விதழி� ஆசிாிய� ெபா �பி� இ=/தா�. க,;ைர� 
ெதா.�# 5�களாக அைம/த"ை◌றி� உ?ள சில க,;ைரக? ெச/தமி� இதழி� 
ெவளிவ/தைவ. ெப=/ெதாைக 5<� காண�ப;� பாட� க? பலD� இ4விதழி� 
ெவளியானைவேய. 5� வ6வ� ெபறாத சில க,;ைரகG� இ4விதழி� 
ெவளிவ/�?ளன. ஆக இதழாசிாியராக அம�/� தமி� இலகிய�தி". இவ� 
ஆ"றிய ெதா&; மிக� ெபாிய�. 
 
ெசா"ெபாழிவாள� !. இராகைவய9கா� 
 
எ3�தாளராக இ=/த !. இராகைவய9கா� அவ�க? ெசா"ெபாழிவாளராகD� 
�ல9கியி=கி�றா�. 
 
1929ஆ� ஆ&; பதி�# ேவ/த� டாட� உ. ேவ. சாமிநாத ஐய� அவ�க? 
தைலைமயி� ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� இலகிய�, சாசன� ப"றிய 
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உ&ைமகைள எ;��ைர�தா�, இ�ெபாழிேவ பி�ன� ‘சாசன� தமி� கவி சாித�’ 
எ�ற 5லாக� ேதா"ற� ெப"ற�. 
 
1966-� காைர.6 க�ப� விழாவி� தைலைம வகி�� தைலைம உைர ஆ"றினா�, 
1959ஆ� ஆ&6� ப�கைல+ ெச�வ� ேபராசிாிய� ெத. ெபா. மீனா,சி�/தரனா� 
அவ�க? அைழ�பி� காரணமாக� ெத>வ� #லைம எ�B� ெபா=? ப"றி+ 
ெச�ைன மாநில க�Qாியி� ஓ� உைர நிக��தினா�. 
 
தி=விதா98� ப�கைல கழக ஆரா>+சி��ைற� ேபராசிாியராக இ=/தேபா� 
ச�.சி.வி. இராம� அவ�க? தைலைமயி� ‘கா/தf�+சாைல’ எ�B� ெபா=ளி� 
!த� நா? ெசா"ெபாழிD நிக��தினா�. இதி� பல சாி�திர ஆ>வாள�களி� 
!ர&ப,ட க=��கைள எ;�� கா,6� த� க=��கைள+ சா� கGட� 
நி வினா�. ெதாட�/� நிக�/த ெபாழிDகைள அ"ைற நா? க�வி� �ைற 
வ�7னரான ேகாபால ேமன� அவ�க? தைலைம யி� நிக��தினா�. 
இ+ெசா"ெபாழிேவ பி�னாளி� soap 336), 'Some Aspects of Kerala and Tamil 
Literature" எ�ற ெபயாி� இர&; ப.திகளாக 5� வ6வ� ெப"ற�. 
 
கவிஞ� !. இராகைவய9கா� 
 
இவ� கவிபா;� ஆ"ற� மிகவராகD� திக�/ �?ளா�. இளைம !த� !�ைம 
வைர இவ� பா6ய கவிைதக? பலD� ெச/தமிழி� ெவளியாகி உ?ளன. 
 
ெபா�+ ெச>திக? 
 
இவ� தாேம பல 5�க? இய"றி� தமி�� ெதா&டா"றிய�ட� நி�லாம�, பல 
தமி� 5�க? ெவளிவ=வ த".� காரணமாக அைம/தா�. இதி� .றி�பிட�தகைவ 
எI. ைவயா#ாிபி?ைள அவ�களி� பணவி; V��, வி. இரா. இராம+ச/திர தீ,சித� 
எ3திய '�றா� .ேலா��9க ேசாழB� ஆ.�. இராம+ச/திர தீ,சிதாி� 
சில�பதிகார ஆ9கில ெமாழி ெபய��# !3ைம:� !. இராகைவய9கா� அவ�களி� 
�ைண ெகா&ேட உ=வ� ெப"ற�. 
 
!. இராகைவய9கா� அவ�களி� ஆரா>+சி !6D கைள� ப"றி 8 �ேபா� எI. 
ைவயா#ாி� பி?ைள அவ�க?, 
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“ெப=�பா7� ஆசிாியர� க=��க? ெகா?ள� 
தகனவாகேவ உ?ளன” 
 
எ�கிறா�. (தமி�+ �ட� மணிக?; ‘!. இராகைவய9கா�.’ ப. 397). இவ� த� 
நைடைய� ப"றி .றி�பி;ைகயி� ‘ெதளி/த நைட’ எ�ப�. 
 
“பா&6�திய படாேடாபெம�ப� இவ�க? நைடயி� சிறி�� இ�ைல-இவ�க? 
உைர நைடயிேலேய ஓ� அZ�வமான கனிD� இனிைம:� ெவளி�ப;கி�றன.” 
(எI. ைவயா#ாி� பி?ைள: தமி�+�ட� மணிக? : ப. 397,) 
 
ேபராசிாிய� !. இராகைவய9கா� அவ�க? நைடயி� ம,;� எளிைம உைடயவ� 
அ�ல�. வா�ைகயி7� எளிைமைய கைட� பி6�தவ�. த�!ட� பணியா" ப 
வ�கGட� இனிைமயாக� பழ.� ஆ"ற7� மிகவ�, இதைன அவ=ட� 
பணியா"றிய ஆ�. Kரப�திர� அவ�க? 8"றா� ெதளியலா�. 
 
‘ேசரேவ/த� ெச>:, ேகாைவயி� !த"ப.தி அ+சாகி !6/த த வாயி� அ/5� 
ப"றி� ேபராசிாியாிட� நா� 8றியி=/த ெச>தி ஒ�  நிைனவி=கிற�. 5<� 
ஆ9கில !�Bைர, தமி� !�Bைர, ேசர ேவ/த� சாி�திர+ �=க� !த<ய பல 
ெச>திக? இட� ெப"றி=க, ேவேறா� !கிய+ ெச>தி காண� ெபறாதி=�ப� ஒ= 
.ைறயாக என.� ேதா�றிய�. தி=விதா98� ம�ன� ெப=மானாரா� 
நி வ�ப,ட ப�கைல கழக�தி�, வ?ள� அழக�ப ெச,6யா� அளி�த 
ந�ெகாைடயா� உ=வான தமி� ஆரா>+சி� �ைறயி<=/� !த� !தலாக 
ெவளிவ=� ேசர ேவ/த�கைள� ப"றிய 5<�, அ.ல�தி� ேதா�றி அ�ெபா3� 
மாம�னராக� திக�கிற சி�திைர� தி=நாைள� ப"றி:�, அழக�ப வ?ளைல� 
ப"றி:� வா���ைரக? தக இட�தி� அைமய ேவ&6யத� 
இ�றியைமயாைமைய� ேபராசிாிய�.� பணிேவா; எ;�� 8றிேன�. அைத 
ேக,ட ேபராசிாிய� ‘நீ9க? க=திய� தகேத; மற/தி=/த என. அதைன 
நிைன�Z,6ய� ந� ’ என அ�#ைர 8றி� பி�ன� ம�ன�. ஒ� � வ?ள". 
ஒ� மாக இர&; பாகைள வா��தாக� பா6 5<� இைண�� 
ெகா&டா�க?.” 
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இ�ப.தி !. இரகைவய9கா� அவ�க? த�ைமவிட வயதி� சிறியவ�களாயிB� 
அவ�க? 8 � க=��க? ஏ"  ெகா?ள� தகனவாக இ=/தா� அவ"ைற 
ஒ�கிவிடாம� மன!வ/� ஏ"  ெகா?G� உய� ப&பாள� எ�பைத உண��தி 
நி"கி�றன. 
 
!கDைர 
 
இ4வாறாக ஆரா>+சியாளராகD�, பதி�பாசிாியராகD�, இதழாசிாியராகD�, 
உைரயாசிாியராகD�, ெசா" ெபாழிவாளராகD�, கவிஞராகD� திக�/� !. 
இராகைவய9கா� அவ�க? ஆ"றிய தமி�� ெதா&; அளவிட" காிய�. அவ� 
ெச�ற ெநறி தமி��தாயி� தவ�#த�வ�க? ஒ4ெவா=வ=� ெச�ல ேவ&6ய 
ெநறியா.�! 
--------------- 

6. 6. 6. 6. இ2பதா� 34றா*5 ந�கீர!இ2பதா� 34றா*5 ந�கீர!இ2பதா� 34றா*5 ந�கீர!இ2பதா� 34றா*5 ந�கீர!    
 
1. 1. 1. 1. வா�0வா�0வா�0வா�0    
 
‘இ=பதா� 5"றா&6� நகீர�’ எ�  தமி� 8  ந�7ல. ெப=ைம:ட� ேப�� 
ேபராசிாிய�, டாட� நாவல� கணகாய� ேசாம�/தர பாரதியா� ஆவ�. 
சா�ேறா=ைட�தான ெதா&ைட நா,6� ெச�ைன மாநகாி� ேம"பா� $ைள 
எ�B� ஊாி� வாணிக வா�ைக நட�தி வள!ட� வா�/� வ/தவ�-‘ைசவ 
சி�தா/த ச&டமா=த�’ என� பாரா,ட� ெப"ற ேசாம �/தர நாயக� ஆவ�. இவ�த� 
அ�மா� அ=ணாசல நாயகாி� ைம/த� ��பிரமணிய நாயக�, ‘ேதனி=/த ேசாைல 
$� ெத�விளைச ந�னக�’ எ�  ெச�வ வள�தா" பாரா,ட� ெப"ற 
எ,ைடய#ர�திைன ேகாநகராக ெகா&; ஆ,சி #ாி/த !��சாமி எ,ட�ப 
நாயகாி� ந&பராவ�. எ,ைடய#ர�� . நில ம�ன� ெச�ைன. 
வ=�ேபாெத�லா�, ��பிரமணிய நாயகைர� பா��� அளவளாவி�ேபாத� உ&;. 
அரசாி� அைழ�பி" கிண9கி+ ��பிரமணிய நா>க� ெச�ைன வி;�� 
எ,ைடய#ர� ெச� , ‘எ,ட�ப பி?ைள’ எ�ற #�� ெபய=ட� அரசாி� 
உ,ப;க=ம� தைலவரா> விள9கினா�. இவ� மண� ெச>தி=/�� மக�ேப  
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கி,டாத காரண�தா�, அரச� V&;த<� ேபாி� அர&மைனயி� வள�/� வ/த 
!�த�மா? எ�B� ம9ைக ந�லாைள� தி=மண� ெச>� ெகா&டா�. 
 
பிற�# 
 
இ4வி=வாி� மனெமா�த இ�வா�வி� பயனா>. கி.பி. 1879-ஆ� ஆ&; $ைல� 
தி9க? 27ஆ� நா? ஒ� ஆ& மகD பிற/த�. இ�மகD.� த� உறவின=�, ைசவ 
சி�தா/த கடலாகD� விள9கிய ேசாம�/தர நாயகாி� ெபய=ட� ‘ச�தியான/த’ 
எ�ற அைட ெமாழிைய:� ேச���+ ‘ச�தியான/த ேசாம�/தர�’ எ�  
ெபயாி,டன�. 
 
இளைம வா�D 
 
அர&மைனயி� அரசியாாி� ஆதரவி� இளைம ெதா,; இ.ழ/ைத வள�/த�. 
ஐ/தா� அகைவ நிக3� ெபா3� அர&மைன ஆ�தான ஆசிாிய� ச9கர சா�திாி 
யாாிட� தமி�. வடெமாழி எB� இர&; ெமாழிகளி7� எ3�தறிவிக� ெப"றா�. 
ேம7� அ4N�� ெப=மா? ேகாவி� 8ட�தி� நைடெப"  வ/த தி&ைண� 
ப?ளி 8ட�தி� ெத>வசிகாமணி ஐய9கா� எB� ஆசிாியாிட� ஒ= சில நா? க�வி 
பயி�றா� ேசாம�/தர�. ப?ளி ஆசிாிய� த� பக<� அம�/தி=/த மாணவனிட� 
க;ைம யாக நட/� ெகா&டதனா�, இவ� ப?ளி�ப6�பி". !" � #?ளி ைவ��, 
அரசியா� ெகா;�த ெச�ல�தி� த� பதி�'�றாவ� வய� வைரயி7� 
விைளயா6ேய Kேண ெபா3� ேபா.வாராயின�. இவ�த� வள��# அ�ைனயா� 
மைறவி".� பி�ன� இவ� ெப"ேறா� வ"# �த<� ேபாி� ப?ளி.+ ெச�  
எ,ைடய#ர�தி� எ,டா� வ.�# வைர ப6��� பி�ன�� தி=ெந�ேவ< ெச�  
‘ச�+ மிஷ�’ உய�நிைல� ப?ளியி� இைடநிைல வ.�# வைர-அகால�தி� F. A, 
(Fellow of Arts) என வழ9க� ெப"ற இ&ட�மீ6ய, வ.�# வைர பயி�றா�. 
ஆ9கில!� அ=/தமி3� பா9.ற� பயி�  இர&; பாட9களி7� !த� 
மதி�ெப& ெப"றா�. இத� பி�ன�, ெச�ைன ெச�  கிறி�தவ க�Qாியி� #க� 
ெப"ற வி�<ய� மி�ல� எ�B� ெப=மகனாாிட� பயி�  ப,ட� ெப"றா�. அ� 
காைல அ9. இவ=.� தமிழாசிாியராக வா>�தவ� இ=வ�. ஒ=வ� தனி�தமி� 
இயக9க&ட மைறமைலய6களா�; ம"ெறா=வ� பாிதிமா" கைலஞ� என� த� 
ெபயைரேய தமி�� ப;�தி ெகா&ட வி. ேகா. $ாியநாராயண சா�திாியா�. 
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இ4வி=வாி� ெதாட�# இய�பிேலேய தமிழா�வ!� தமிழறிD� மிகி=/த 
ேசாம�/தரைர ேம7� உய�Dைடேயாராகிய�. 
 
வழகறிஞ� வழ. 
 
பி.ஏ. ப6�# !6D"ற��, ெச�ைன+ ச,ட க�Qாியி� ேச�/� பி.எ�. ப6�ைப� 
பல இைடS கGகிைடயி� 1905ஆ� ஆ&6� !6�தா�. V��.6யி� 
வழகறிஞ� ெதாழிைல ேம"ெகா&டா�. ெபா�வாக+ ச,டக�Qாியி" ப6�ைப 
!6�தவ�க? ஏ"கனேவ ச,ட� !6��� ெபய� ெப"ற வழகறிஞராக 
இ=�பவாிட� சில கால� பயி"சி ெப"ற பி�னேர தனியாக வழகா;த� வழக�. 
ஆயிB� நாவல� எ;�த எ;�பி� தாேம தனிேய வழ.கைள நட�த� �ணி/தா�. 
இவ� நா,;ேகா,ைட நகர�தா� வழ.கைள ேம"ெகா&; நட�திய 
காரண�தா�, அத� ெபா=,; அ6க6 ேதவேகா,ைட.+ ெச� வர ேவ&6 
வ/த�. இதனா" ெப=� ெபா=, ெசலD� காலகழிD� ஏ"ப,டதனா� நகர�தா� 
ெப=மக? ெச,6நா,;. அ&ைமயி7?ள ம�ைர. வ/� ெதாழி� 
நட��மா  இவாிட� பல!ைற. வ"# �தD�, இவ� 1920ஆ� ஆ&; V��.6 
ேமQைர வி,; ம�ைர. வ/� ெதாழி� நட�த� ெதாட9கினா� ெதாடக நா? 
ெதா,; இவ� ேந�ைம:டB� நியாய��டB� வழகறிஞ� ெதாழி<� ஈ;ப,; 
வ/ததா�, ேப=� #க3� பண!� இவைர� ேத6வ/தன. த�மிட� வ=� வழ. 
எ�த�ைம வா>/ததாயி=�பிB� நாெளா� . ஒ= 5  (பா>.� .ைறவாக 
ஊதிய� வா9கமா,டா�. த� வழகறிஞ� பணிகிைடேய:� தாமாகேம 1913ஆ� 
ஆ&6� எ�.ஏ. ேத�D எ3தி ெவ"றி:� ெப"றி=/தா�. 
 
அரசிய� வா�D 
 
நா,; வி;தைலயி� நா,டமிகவரா> ந� நாவல� K ட� விள9கினா�. �ேதசி 
க�பேலா,6ய வ.உ. சித�பர� பி?ைளயவ�கGட� ெந=9கிய ேநய� ெகா&6 
=/தா�. தி9க? ஒ� . ஆயிர�தி". ேம� வ=வா> வ/� ெகா&6=/த 
வழகறிஞ� பணிைய வி;��. 5  (பா> தி9க? ஊதிய� ெப" ெகா&; க�ப� 
க�ெபனியி� ஆ,சி� ெபா �பிைன� திற�பட நட�தினா�. இஃ� இவர� 
கைரகட/த நா,;� ப"றிைன கா,;�. இர&; க�ப�கைள உைட�தாயி=/த வ. 
உ. இ. '�  க�ப�க? த�மிட� உ?ள� எ�  8 வ�. '�றாவ� க�ப� எ9ேக 
எ�றா�, “எI. எI. (Steam ship) பாரதி எ�ற தமி� க�பைல ஏ� மற/� 
வி,^�க??” எ�பா�. அ�காைல வ. உ. சி. ேயா; ெதாட�# ெகா&6=/த 
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அைனவைர:� அ�னிய ஆ9கில அரசின� ."றக& ெகா&; ேநாகின�. எனேவ 
ஐய�ப,6ய<� நாவல� ெபயைர:� ேச��தன�. 1905 !த� 1919 வைரயி� இவ� 
ெபய� ஐய�ப,6ய<� இ=/த�. ந&ப� க? பல� வ"# �தி:�, அ=ைம வா>/த 
அரசா9க� பணி யிைன வா9கி� த=வதாக நய9கா,6� பல� அைழ��9 8ட 
நாவல� நா,; வி;தைல ேவ?விகான த� பணியி <=/� நீ9கினார�ல�. 
 
கா9கிரI மாநா;க? 
 
எ4வைக விசாரைண:மி�றி எவைர:� த&6�த". இட/த=� ெரளல, ச,ட�ைத 
ஆ9கில அர� திணிக !ய�ற�. இதைன எதி��� அ&ண� கா/திய6களா� 
ஒ��ைழயாைம இயக�ைத� ெதாட9கினா�. நாெட9.� �" � பயண� ெச��, 
இ+ச,ட�தி� க;ைமைய ெபா�லா9ைக� ெபா�மகG. விளக��ணி/தா�. 
இத� ெபா=,;+ ெச�ைன வ/தா�. கா/திய6க? ெச�ைன வ=வைதயறி/த 
நாவல� பாரதியா� அவைர� V��.6. வர+ ெச>தா�. !த� !த� அ&ண� 
கா/திைய� ெத� ேகா6� தமிழக�தி". வரவைழ�� ெசா"ெபாழிவா"ற ைவ�த 
ெப=ைம ந� நாவலைரேய சா=�. இ= நா?க? V��.6யி� த9கிய கா/தியா� 
நாவல� K,6".� வ/� ேபானா�. ெரளல, ச,ட�ைத எதி��பவ�களி� ஒ=வராக 
நாவல� அEசாெநEச��ட� ைகெய3�தி,டா�. 
 
அ;��. நாவல� அ&ணாமைல� ப�கைல கழக�தி� தமி�� ேபராசிாியராக� 
பணியா"றி ெகா&6=/த கால�தி�, கா/திய6க? த� கா9கிரI க,சி 
வள�+சி.� ெபா=? ேச�க� ெத�னக+ �" � பயண�ைத ேம" ெகா&6=/தா�. 
கா/திய6கைள அ&ணாமைல நக=. வ=மா  நாவல� ேக,;ெகா&டா�. 
ெபா�மக? பல=� காணிைக வழ9கிய 8,ட�தி�, ம"றவ�கG.�தா� !� 
மாதிாியாக இ=க ேவ&;ெம�  எ&ணி� த� மக?களான மீனா,சி, ல<தா 
ஆகிய இ=வ=� க3�தி<=/த ச9கி<ைய கழ"றி ெகா;.மா  ஏ"பா; 
ெச>தி=/தா�. !த<� ல<தா பாரதி எB� இைளய மக? ேமைட.+ ெச�  
கா/திய6களிட� த� க3�தி<=/த ச9கி<ைய கழ"றி ெகா;��வி,; வ/தா�. 
அ;�� ேமைட.+ ெச�ற '�த மக? மீனா,சி பாரதி த� க3�தி<=/த 
ச9கி<ைய கழ"றி ெகா;��வி,; ேமைட யினி�  கீேழ இற9கிய பி�ன�� 
த� ைகயி<=.� வைளய�கைள:� கழ"றி� தர ேவ&;� எ�ற எ&ண� 
மீ�ாரD�, மீ&;� ேமைடேயறி+ ெச�  த� ைகயி<=/த வைளய�கைள 
கழ"றி கா/தியாாிட� த/தா�, “யா=ைடய மக? இ+ சி மி?” எ�  த� பக�தி� 
இ=/தவ�கைள� பா��� வினவி ெகா&ேட, த�மிடமி=/த கத� மாைல 



69 

 

ஒ�ைறெய;�� மீனா,சி பாரதி க3�தி� ேபா,டா� கா/தியா�. அ=கி=/ேதா� 
அ;�தி=/த நாவலைர+ �,6கா,ட, “பாரதியாாி� .ழ/ைதயா! அ�ப6யானா� 
அதி� விய�பைடவத". ஒ� மி�ைல” எ�  கா/தியா� 8றினாரா�. 8,ட� 
!6/� K,6".+ ெச�ற நாவல�, தா� க3�தி<=.� ச9கி<ைய கழ"றி� 
தரேவ&;� எ�  ம,;� 8றியி=/த அளவி�, ைக வைளய�கைள:9 கழ"றி� 
த/த த� மக? மீனா,சிைய� ெபாி�� மகி�/� பாரா,6னா�. 
 
கா9கிர� க,சியி<=/� விலகி+ சில� �யரா+சிய க,சி எ�றெதா= #திய 
க,சிைய உ=வாகின�. ப&6த ேமாதிலா� ேந=D� சி.ஆ�. தா�� இ/திய� 
ஒ��ைழயாைம இயக�ைத வி,; வி,;+ ச,டம�ற9கG.+ ெச�  அ9ேக 
ேபாரா6 உாிைமகைள� ெபறேவ&;� எ�றன�. 1926ஆ� ஆ&6� சி. ஆ�. தாைச 
ம�ைர. அைழ��� 
 
சா—7 ெபா�8,ட�தி� ேபச+ ெச>தேதா;, அவ�த� ேப+ைச:� நாவல� தமிழி� 
ெமாழிெபய��தா�. ைசம� கமிஷைன எதி��� 1930ஆ� ஆ&; ஜனவாி 30ஆ� 
நா? நாெட9.� நைடெப"ற ‘உாிைம ேநாக நா?’ பி�னாளி� ச,ட எதி��# 
இயக�தி".�, உ�#+ ச�தியாகிரக�தி".� வழி வ.�த�. இத� விைளவாக� 
தைலவ�க? பல� சிைறயிலைடக�ப,டன�. நாெட9.� நட/த இ கிள�+சி.� 
பண� ேதைவ�ப,ட�. ெத�னா,6� ஒ= திரளான ந�ெகாைட திர,6� 
த/தவ�களி� நாவல� .றி�பிட�தகவராவ�. இ�ம,ேடாட�றி� தா!� த� 
வ=வாயி<=/� தி9க?ேதா � 5  (பா> ந�ெகாைட அB�பி உதவினா�. 
ேம7� நாவல� .;�பேம நா,;� பணியி� தைலநி�ற� எனலா�. காரண� 
நாவல� த� இர&டாவ� மக� இல,�மிரத� பாரதி, மக? இல.மி பாரதி, ம=க� 
கி=,6ணசாமி பாரதி ஆகிய 'வைர:� கா9கிரI ெதா&ட�களாகி. அவ�க? 
!ய"சிகG.� ெசய�கG.� பகபலமாக இ=/தா�. 
 
தீ&டாைம ஒழி�# 
 
“தா��த�ப,ேடா=.� தி=ேகாயி<� Xைழ:� உாிைம இ�ைல” எB� 
இழிநிைலைய எதி��� கா/திய6 க? 1933 ேம� தி9க? 3ஆ� நா? உ&ணா 
ேநா�# ெதாட9கினா�. இ=ப�ெதா= நா?க? நீ6�த இ4 D& ணா ேநா�பி� 
விைளவாக அ&ண� கா/திய6களா� அாிசன9க? எ�  அ�#ட� 
அைழக�ெப"ற மக? ேகாயி� உ? Xைழ:� உாிைம ேகாாின�. இய�பிேலேய 
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தா��த�ப,ேடாாிட� தாய�#� தனிய�#� கா,6 வ/த நாவல� அவ�க? 
மாடம�ைரயி� ேகாயி� XைழD இயக� ைத� ெதாட9கி, ம�ைர மாவ,ட�தி� 
தி&டாைம எதி��# இயக�தி� !த� தைலவராக விள9கினா�. 
 
இ/தி எதி��#� ேபா� 
 
1937 ஆ� ஆ&6� கா9கிர� க,சி ச,டம�ற� ேத�த�கG. நி� , ஏ3 
மாநில9களி� ெவ"றி ெப"  ஆ,சிைய அைம�த�. ெச�ைன மாநில�தி� 
!தலைம+ச ராக� பதவிேய"ற இராசேகாபாலா+சாாியா� தன� பதவி கால�தி� 
உய�நிைல�ப?ளியி� !த� '�  ப6வ� பயி7� மாணவ� அைனவ=� க,டாய� 
இ/தி பயில ேவ&;� எ�ற தி,ட�ைத ெகா&; வ/தா�. இத� விைளவாக 
க,டாய இ/தி� திணி�ைப எதி��� மாநில ெம9.� கிள�+சி ெய3/த�. கா9கிரI 
க,சியி� தமி� ெமாழி� ப" � தைலVகி நி�ற சில=� இ�தி,ட�ைத !3 '+சாக 
எதி��தன�. அ4வா  எதி��தவ�கG? தைலைமேய"  நி�றவ=�, தகDட� 
ேபாாி,;� பி�னாளி� ெவ�றவ=� ந� நாவல� ஆவ�. 5, 6-9-1937 இ� ெச�ைன 
மாநகாி� ஒ= மாெப=� இ/தி எதி��# மாநா; நிக�/த�. !த�நா? மாநா,; 
8,ட�தி". நாவல� தைலைம தா9கி+ சாதி, சமய, க,சி ேவ பா; இ�றி� தமிழ� 
அைனவ=� க,டாய இ/திைய எதி��ப� கடைமயா.� எ�றா�. அ;�� 4-10-
1937இ� ெச�ைன ேகாகேல ம&டப�தி� மைறமைலய6களா� தைலைமயி� 
தமி�� பா�கா�# கழக+ சா�பி� நைடெப"ற 8,ட�தி7� K ட� ேபசினா�. 20-
11-1937இ� க=Nாி� அறிDதய கழக+ சா�பி� நைடெப"ற இ/தி எதி��# 
8,ட�தி7� ேபசினா�. 25-10-1937இ� !தலைம+ச� இராஜேகாபாலா+சாாி-
யா=. இ/தி� திணி�ைப க&6�� ஒ= ‘ெவளி�பைட க6த�’ (An open letter) 
எ3தினா�. நாவல� வி;�த இக6த�தினா7� நாெட9. கி7� எ3/த கா,;� தீ 
ேபா�ற இ/தி எதி��# கிள�+சியினா7� அர� க,டாய இ/தி� திணி�#� 
தி,ட�ைத ைகவி,டன�. ஆனா� மீ&;� 1948 ஆ� ஆ&6�, ெச�ைன மாநில 
க�வி அைம+சராக இ=/த அவினாசி வி9க� ெச,6யா� இ/திைய� #.�த 
!"ப,டா�. அவ=.� 27-6-1948இ� ஒ= க6த� எ3தினா�. ேம7� தி=+சி 
தமிழறிஞ� !�தமி� காவல� கி. ஆ. ெப. வி�வநாத� அவ�க? க&ட தமிழ� 
கழக�தி� தைலவரா னா�. 14-2-1948இ� ெச�ைனயி� 86ய அகில� தமிழ� 
மாநா,6� தைலைமைய நாவல� ஏ"றா�. பி�னாளி� ெதாட9க�ெப"ற தமிழக� 
#லவ� .3வி� !த� தைலவராகD� திக�/தா�. 
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அ&ணாமைல� ப�கைலகழக அ=�பணி 
 
அ&ணாமைல� ப�கைலகழக9க&ட ெச,6நா,; வ?ள� அ&ணாமைல அரச� 
அைழ�பி� ேபாி� தி9க? ஒ� . ஈராயிர� (பா>. .ைறயாம� வ=மான� 
வ/� ெகா&6=/த வழகறிஞ� பணிைய வி;�� .ைற/த வ=வாேய கி,;� 
என� ெதாி/�� 1933ஆ� ஆ&6� இர&; நிப/தைனகளி� ேபாி� 
அ&ணாமைல� ப�கைல கழக� தமி���ைற� தைலைம� ெபா �பிைன ஏ"  
ெகா&டா�. அவ� விதி�த இ= நிப/தைனக? வ=மா : 
 
(1) தம� நி�வாக�தி� எவ=� . கீ; ெச>த� 8டா�. 
 
(2) ப�கைலகழக�தி� பணியா" � பிற ேபராசிாிய�கைளவிட உய�/த ஊதிய� 
த=த� ேவ&;�. 
 
தமி�� பணி 
 
மாணவ�. இலகணமாயிB�, இலகியமாயிB�, இலகிய� திறனா>வாயிB� 
பா9.ற ஐய/திாி பி"கிட மி�றி மாணவ� மன�தி" ப�மர�தாணிெயன� பதி:� 
வ&ண� பாடEெசா�7த<� நாவல� வ�லவராயி=/தா�. மாணவ�கைள� த� 
ந&ப�க? ேபா" க=தி, நட�தினா�. இய"றமி�� ேபராசிாியராக இ=/� ெகா&ேட 
இைச� தமி�� ெதா&;� ஆ"றினா�. ேதவார தி=�#க� வ.�#கைள அ9. 
இைசக�Qாியி� ெதாட9. வி�தா�. இ4வா  மா,சி:ட� தமி��பணி #ாி/த 
நாவல� 1938ஆ� ஆ&; அ�பணியி<=/� ஓ>D ெப"றா�. இவாிட� க�வி 
பயி�ேறாாி" .றி�பிட� தகவ�க? டாட� அ. சித�பரநாத� ெச,6யா�, 
தி=வாள�க? அ. ச. ஞானச�ப/த�, க. ெவ?ைளவாரணனா�, 
Z.ஆலால�/தரEெச,6யா�, சி. ஆ !க !த<யா�, இராசர�தின� அ�ைமயா�, 
இராசமணி அ�ைமயா�,அ. !. பரமசிவான/த�, ப. ேசாதி!��, ஆ, !��சிவ�, 
எI, உ=�திரபதி, பி. ஆ� மீனா,சி�/தர� !த<ேயா� ஆவ�. 
 
��பிரமணிய பாரதியா� ெதாட�# 
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கவிஞ� பாரதியா=� நாவல� பாரதியா=� பல வைககளி� ஒ" ைம�பா; 
உைடயவ�க?, இ=வ=� எ,ைடய#ர�தின�; இ=வ=� கவிஞ�க?; பாரதி ப,ட� 
ெப"றவ�க?; ஒ�த வயதின�; இளைமயி� மண� !6�தவ�க?: நா,;� ெதா&6� 
திைள�தவ�க?; உண�+சி மிக எ3�வ தி7� ேப�வதி7� வ�லவ�க?; 
அEசாைம:� K � உைடயவ�க?; தமிழாசிாிய� பணி #ாி/தவ�க?. 
 
பாரதியா� கவிைதைய� ப&6த�க? எ?ளி நைகயா6ய கால�தி� பாரதியா� 
கவிைதயி� நய�ைத ேமைட, க,;ைர, ெச>தி�தா?க? வாயிலாக� பாமர=� 
#ாி/� ெகா&; பாரா,டைவ�த தனி�ெப=ைம ந� நாவலைரேய ேச=�. 
 
“பாரதியா� பாக?, க=��கைள வ=�தமி�றி விள.�, ப&ைட� பாவல� 
பளி9. நைட பயி� , இளகி ஒளி=� ெவ&ெபா� ஒ3.�, இனிய ஓைச:�, 
தி,ட!� �ைவ:� உைடயன, இ�#லவாி� 5�கைள� ப6�பவ=. நிக&;, 
அகராதிக? ேவ&டா. க?ளம"ற உ?ள!�, ஊ�றிய கவன!�, தமிழி� ஆ�வ!� 
உைடயா�. இ�#லவ� இதய� ெவ?ளிைட மைலயா�. எளிய இனிய இவ� 
கவிநைட நீெரா3. உைடயேதB�, வயிர�தி� தி&ைம:� ஒளி:� ெப"  
நி".�. பா�பா� பா,;. !ர� கவிகளா� !ழ� , ப?G� கிளி�பா,;� பயி�  
வி;தைல, தா>நா; பா6, பாEசா< சபத� 8றி, க&ண� பா,; சிவ� !திகளி� 
Kறிய இவ� கவிைத நல� ப&ேணறி வி&2ய�/� உலDவதா.�. எைன�தாB� 
த"கால� தமி3லகி� இவ� ஒ�தாைர கா&பதாி�. மிகா� இலராவ�,” 
 
எ�பேத நாவல� மதி�\டா.�. 
 
தமி�� ெதா&; 
 
1942இ� ம�ைரயி� நைடெப"ற !�தமி� மாநா,; வரேவ"# .3வி� �ைண� 
தைலவராயி=/� அ�மா நா,ைட� திற�பட நட�தினா�. அ;�� 1950இ� 
ேகாைவயி� நைடெப"ற !�தமி� மாநா,ைட� ெதாட9கி ைவ�தா�. 1954இ� 
அ&ணாமைல நகாி� தமிழாசிாிய� மாநாட6".� தைலைம தா9கினா�. 1956ஆ� 
ஆ&; ம�ைரயி� நைடெப"ற ம�ைர� தமி�+ ச9க� ெபா� விழாவி� ஐ/தா� 
நா? விழாவி� இயலர9.� தைலவராக இ=/� சீாிய க=��கைள+ சிறக 
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ெவளியி,டா�. 1930, 1936, 1944 ஆகிய '�  ஆ&;களி� ஈழநா; ெச�  
ெசா"ெபாழிDக? ஆ"றி நாவல�' எ�ற ப,ட� ெப"றா�. ம�ைர� தி=வ?Gவ� 
ச!க�தா� 11-1-1954இ� ‘கன காய�’ ப,ட� வழ9கி இவைர+ சிற�பி�தன�. 
1955இ� அ&ணாமைல� ப�கைல கழக� ெவ?ளி விழா ெகா& டா6யெபா3�, 
இவ=. ‘டாட�’ ப,ட� வழ9கி� பாரா,6ய�. 1957இ� ெச�ைனயி� தமி� 
எ3�தாள� ச9க� நாவலாி� ந"றமி�� ெதா&ைட� பாரா,6 ேகடய� 
வழ9கிய�. 
 
இ4வா  ெப=வா�D வா�/த நாவல� த� எ&பதா� ஆ&; !6D"ற சில 
தி9களி� 1959ஆ� ஆ&; 6ச�ப� 24ஆ� நா? இரD 7-40 மணி. இய"ைக 
எ>தினா�. தமி�நா; த� சீாிய ெதா&டைர இழ/த�. தமிழ�ைன த� அாிய 
ைம/தைன இழ/தா?. தமிழின� த� தாைன� தைலவைன இழ/த�. 
 
II. II. II. II. பைட
$� திற�பைட
$� திற�பைட
$� திற�பைட
$� திற�    
 
தயரத� .ைற:� ைகேகயி நிைற:� 
 
நாவல� ெபாி�� ஈ;பா; ெகா&ட கா�பிய� க�பராமாயணமா.�. தா� ப�!ைற 
ஆ�/� ஆ�/� அ கா�பிய�ைத� பயி�றேபா� ேதா�றிய க=��கைள 
ந&ப�களிட� எ;��ைர�தா�. பி�ன� ேமைடகளி� அக=��கைள .றி�பிட� 
ெதாட9கினா�. பி�ன� அ க=��கG. 5� வ6D த/தா�. அ/த 5ேல ‘தயரத� 
.ைற:� ைகேகயி நிைற:�’ எ�பதா.�. 
 
தயரத� அற� திற�பா ெநEசின� எ� �, ைகேகயி மாகய�தி எ� � 
இராமாயண� ப6�ேபா� இய�பாக க=தி நி"க, நாவல�, தயரத� க�யா 
��கமாக� பரதB.� தரேவ&6ய நா,ைட இராமBகளிக !�வ/த� 
தவெற� �, பரதைன ேககய நா,6"கB�பி ைவ�த� தவெற� �, இராம� 
!6$;தைல ேககய நா,;ைற/த பரதB.� ெதாிவிகாம" ேபான� 
தவெற� �, எ;��கா,6, க�க+ $ளற� ெபா>��� பழிெவ?ள�� நீ/தா� 
தயரதB. அ க�க+ $ளற�ைத நிைனD �தி அவைன அ� ெப=� பழியினி� � 
மீ,ட� ைகேகயியி� க"# ேம�பா,;ட� 86ய நிைறெய� � எ;�� கா,6ய 
ெப=ைம நாவலைர+ சா=�. 
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தி=வ?Gவ� 
 
தமி�நா; ெச>தவ� பயனா>� ேதா�றிய தி=வ?Gவ� .றி�� வழ9.� கைதக? 
பல�பல, அைவ அைன��� ஒ=வைகயி� தி=வ?Gவ� #கைழ மா� 
ப;��வதாகேவ உ?ளன. ப�ேவ  இலகிய9கைள ஆரா>/� தி=வ?Gவ� 
ப"றிய தி,டவ,டமான க=�திைன !த"க& ெவளியி,ட ெப=ைம நாவலைர+ 
சா=�. அவ=ைடய ஆரா>+சி !6Dக? வ=மா : 
 
“வ?Gவ� கைட+ச9க கால�தி". மிகD� !" ப,டவ�. தி=.றேள தமிழி�க& 
ேதா�றிய தனி!த� அற 5� தி=வ?Gவ� #ைல+சியி� #த�வர�ல�. ஏேலல 
சி9கனி� ெகாைடயா� உயி��த பிறவிய�ல�. தமி� !6 ம�னாிட�� உ,ப; 
க=ம� தைலவரா>� த� ஆ"ற7� அறிD� வா>/தவ�.” 
 
!த� !தலாக இ4வாரா>+சி+ ெசா"ெபாழிவிைன 25-1-1929ஆ� ஆ&6� ம�ைர� 
தமி�+ ச9க�, கிறி�தவ இைளஞ� ச9க� இவ"றி� ஆதரவி�, மைற�தி=. எ+.ஏ. 
பா�< �ைர தைலைமயி� நிக��தினா�. பி�ன�+ ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� 
சா�பி� ெச�ைன� ப+ைசய�ப� க�Qாியி� அறிஞ� ெப=மக? பல� 
.3மியி=/த அைவயி� ெவளியி,டா�. அ9. 86யி=/த ெப= மகளி� 
.றிக�தகவ� டாட� உ. ேவ. சாமிநாைதய�, !. இராகைவய9கா�, எI. 
ைவயா#ாி�பி?ைள !த<ேயா ராவ�. இ/5ைல� ப6�� டாட� உ. ேவ. சா. 
அவ�க? க=திய க=��, நாவல� ஆழமான ஆரா>+சி அறிD X,ப� வா>/தவ� 
எ�பதா.�. 
 
ேசர� ேப(� 
 
!6:ைட 'ேவ/தாி� !தலாமவரான ேசர ம�னாி� ேகாநகரமா� வEசி 
யா&;ள� எ�ப� .றி��:ஆரா>+சி க? பல எ3/தன. சில�பதிகார 
உைரயாசிாியரா� அ6யா�. ந�லா=�, டாட� உ. ேவ. சாமிநாைதய=� 
ேம"கட"கைரயி7?ள ேபரா"றி� கைரக&ண� வEசி எ�ப�. அறிஞ� வி 
கனகசைப� பி?ைள ேம". மைல� ெதாடாி� அ6வார�தி� ேபாியா"ற9கைரயி� 
ஒ= பா3= .�தி=க(� எ�B� ெபய� வழ9.வ� ெகா&; அ�பா 'ைரேய 
வEசி எ�  ெகா&டன�. ‘ேசர� ெச9.,;வ�’ எ�ற ஆரா>+சி 5ைலயளி�த 
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ேபராசிாிய� ! இராகைவ ய9கா�, வEசிெய�ப� தி=+சி. ேம"ேக ஆ�பிராவதி 
ஆ"றி� ேமலதாக அைம/தி=.� க=Nரானிைல அ�ல� க=ேர வEசிெய�ப�. 
‘தமி� வரலா ’ எB� அாிய ஆரா>+சி 5ைல� த/த தEைச அறிஞ� ேக. சீனிவாச� 
பி?ைள, இ+சிகைல� தீ�.மா  நாவலைர ேவ&6 ெகா?ள, நாவல� 
இ�ெபா=? .றி�� விாிவாக ஆரா>/� ‘ேசர� ேப(�’ எ�B� 5ைல� 
தமி3லகி".� த/தா�. “வEசிெயன�ப;� ேசர� ேகாநகர�, மைலநா,6� ேம". 
கட"கைரயி� ேடாாியா"றி� கழி!க�தி� அைம/த பழ� ப,6னேமய�றி� பிறி� 
உ?நா,; ஊேர�மாகா�” எ�  அவ� ஆரா>/� !6/த !6பாக க=�� 
ெவளியி,டா�. 
 
இ/5" க=��கGட�, தா� ஆரா>/த ேவ  சில க=��கைள:� ேச��� 
‘ப&ைட+ ேசரைர� ப"றிய சில ஆரா>+சிக?’ (Some Studies about the Cheras of 
yore) எ�B� தைல�பி,; ஆ9கில 5� ஒ� � எ3தி நாவல� பாரதியா� 
ெவளியி,டா�. 
 
ேசர� தாய !ைற 
 
ேசர� தைலநகரான வEசி .றி��� தமிழறிஞ� ெப= மகளிைடேய க=�� 
ேவ பா;க? நிலDவன ேபா�ேற, ேசர� தாய !ைற .றி��� க=�� ேவ பா;க? 
நிலவி வ/தன. 
 
இ�ைறய ேகரள மாநிலமா� அ/நாைளய ேசர நா,6� ஆ& மக? த� 
த/ைதய�.� #த�வராக அைம/தா7�, அவ=க�றி, அ� த/ைதயாாி� உட� 
பிற/தா? #த�வ�ேக அ+ெசா�� உாிைம:ைடயதா.� இ�ேவ ‘ம=மக? தாய 
!ைற’ என இ�ெபா3� வழ9க�ப;கிற�. இ4வழ. இைடகால�த� எ�ப�. 
ஆனா� நாவல� பாரதியா� அவ�க? இதைன ந�காரா>/� ேசர நா,6� 
!"கால�தி� வழகி<=/த� ம=மக? தாய !ைறேய எ� �, பழ/தமிழக 
!3வ�� அகால�ேத இததாய !ைறேய வழிவழி மரபி<=/த� எ� � ஆரா>/� 
க&; ‘ேசர� தாய !ைற’ எ�B� 5ைல எ3தினா�. 
 
‘System of Succession in the Chera Kingdom’ எ�ற தைல�பி� ஆ9கில�தி7�  
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5ைல யா�தா�. 
 
மாாி வாயி� 
 
நாவல� ேசாம�/தர பாரதியாாி� ந"றமி� கவி� #லைம. எ;��கா,டா> 
இல9.வ� ‘மாாி வாயி�’ எ�B� கவிைத 5லா.�. வடெமாழியி� காளிதாச� 
இய"றிய ‘ேமக ச/ேதச�’ எ�B� 5ைல� ேபா�ற� இ/5�. பEசபா&டவ=? 
ந;� பிற/த பா��தனான அ=+�னB. அவ� தமி� மைனவியான பா&6ய� 
மக? மாாிைய� V� அB�பியதாக க"பி�� 8 � கவி� மி. 5லா.� இ�. 
இ/5� க"பைன வள� மிக�: காதலற�ைத விள.வ�; பழ/தமி� 
இலகணமாகிய 5<". இலகியமாக� திக�வ�; இ=5"றி=ப�திர&; 
பாகைள ெகா&; கழிேபாி�ப� பய�ப�; ெப=� #லவ� அ=ணாசல 
கவிராயரா� “ெச�ற இர&; '�  5"றா&;கG.? இய"ற� ெப"ற தமி�� 
பிரப/த9 கG? இ� ‘மாாி வாயி�’ ெபா=?வள� ெசா�<�ப9களி� சிற/� 
விள9.வ�” எ�  பாரா,ட�ப,;?ள�. 
 
ம9கல9 .றி+சி� ெபா9க� நிக�+சி 
 
இ/5� காத�, Kர� ஆகிய இ= ெப"றியிைன:� ஒ=9ேக 8 வதா.�. 
ம9கல9.றி+சி எ�B� சி" ா� ெபாதியமைல அ6வார�தி� உள�. ைத�தி9க? 
தைல நாளி� நீராட ைவ.  வி6ய<� ஆ" .+ ெச�  தைலவி கா� த;கி+ 
�=,;� �ழியி� வி3/தா?. ெவ?ள� இ3�த அவைள அ4வழிேய வ/த தைலவ� 
கா�பா"றி கைர ேச��தா�. அ�  மாைலயி� அ4Nாி� நட/த விைலய� 
ேபா,6யி� ெவ"றி க&டா� தைலவ�. ேவ9ைக� #<ைய K��திய ைகேயா; 
தைலவி 8/த<" ெச=கி அழ. பா�க !�ைல ெகா�ெதா�ைற:� வி�லா" 
ெகா>தா�. இ/நிைலயி� K; ெச�ற தைலவிைய மாமி பழி�தா?, மகGகாக� 
பாி/� வ/தா? சி�தி. அத"கிைடயி� ெவ"றி ஊ�வல� வ/த தைலவைன அகா,சி 
ெபாறாத ெக;மதியாள� ஒ=வ� .�தி வி,டா�. .�தியவைன இைளஞ� பைட 
சிைற8ட� ேச��த�. #&ப,ட தைலவ� ம=��வ� ெச>ய� ெப �ேபா� 
தைலவியி� ெபயைர� த�ைன மற/த நிைலயி� உ+சாி�தா�. ெச>தியறி/த 
தைலவி ஓ6+ெச�  த� இனிய உைரகளா� உயி��பி�தா?; அவB� #& 
ெதளி/� எ3/தா�. இ=வ=� மண� ெச>� ெகா&; மைனயற� கா�தன�. 
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ெதா�கா�பிய� ெபா=,படல!� #திய உைர:� 
 
ெதா�கா�பிய��. உைர எ3திேயா� பல�. அ&ணாமைல� ப�கைல கழக�தி� 
மாணாக�.� ெதா�கா�பிய� பாட� ெசா�< வ=9கா� சி"சில இட9களி� 
உைரயாசிாிய�க? தமி� மர#.� ெதா�கா�பிய� க=��.� மா ப,; உைர 
எ3தியி=�பைத க&டா�. இலகண கட� ேசாழவ/தா� அரசE 
ச&!கனாேரா;�, இ=ெமாழி� #லைம� ெப=மைழ� #லவ� ப&6தமணி:டB� 
த� க=��கைள கல/� ேபசி இ தியாக ெதா� கா�பிய� - ெபா=,படல!� #திய 
உைர:�’ எB� 5� எ3தினா�. இ/5<� அக�திைணயிய�, #ற�திைனயிய�, 
ெம>�பா,6ய� எ�B� '�றிய�களி� ஆரா>+சி ேம"ெகா?ள�ப,;?ள�. 
 
இ� #தியDைரயி� சிற�பிைன� #ர,சி கவிஞ� பாரதிதாச� அவ�க?, “நாவல� 
இ�#��ைர ெச>தத� வாயிலாக� தமி3.� தமிழ�.� எ�தைனேயா ந�ைமக? 
ெச>�?ளா�. தக ேம"ேகாGட� எவ=� ம க !6யாத வைகயி� ெபா=? 
8றி� தமிழ� ெப=ைமைய கா��?ளா�. அ� #��ைரைய� பாரா,6 மகளைன 
வ=� அைதேய ப6க ேவ&;�” எ�  .றி�பி,;?ளா�. 
 
சில 5�க? 
 
ேம"க&ட 5�கைள� தவிர, இவ� அ4வ�ேபா� இத�கG. எ3திய 
க,;ைரகG�, வாெனா<யி� ஆ"றிய ெசா"ெபாழிDகG� 5� வ6வ� ெப"றன. 
அ4வா  ெவளிவ�த 5�க? ‘ந"றமி�’, ‘பழ/தமி� நா;’ எ�பனவா.�. இவ�த� 
ஆ9கில க,;ைரக? ‘தமி� இலகிய9கG� தமிழக!�’ (Tamil Classic and 
Tamīlaham)ெபயாி� 5லாக அைம/த�. 
 
ேம7� இவ� காிகாலB� தி=மாவளவB� ஒ=வேர எ�ற க=�ைத ம ���, 
ப,6ன�பாைலயி� தைலவ� காிகாலன�ல� தி=மாவளவேன எ� �, 
இ�தி=மாவளவ� காிகாலB. மக� எ� � ஆரா>/� 8றி:?ளா�. 
 
சீ�தைல+ சா�தனா=�, ம�ைர 8லவாணிக� சா�தனா=� ெவ4ேவ  #லவ� 
எ� �, மணிேமகைல பா6ய #லவ� ம�ைர 8லவாணிக� சா�தனா� ஆவ� 
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எ� �, இவாி� ேவறான-#ரவலைர� ேபா"றி அவரா� ேபண�ப,; வா�/தவேர 
ச9ககால+ சி�தைல+ சா�தனா ெர� � !6D க,6னா�. 
 
ெம>க&டா� இய"றிய சிவஞான ேபாத� ெமாழி ெபய��# 5ல� , அ� 
ெச/தமிழி� எ3/த !த� 5� எ� �, உ=�திரB�, சிவB� ஒ=வர�ல�, ெவ4ேவ 
றானவ� எ� �, உ=�திர� அழி.� கடD?, தமிழாி� சிவ� எ�லா� வ�ல 
இைறவ� எ� � தக ஏ�க? கா,6 எ;��ைர�தா�. 
 
இ4வாறாக டாட� நாவல� கணகாய� ேசாம�/தர பாரதியா� இலகிய 
எ3ஞாயிறா> - இ=பதா� 5"றா&; நகீரரா> இல9கினா�. நா,;�ப"றி� ேவ� 
ஊ�றி, தமி��ப"றி� கிைளவி,;� பட�/�, தமிழன ேம�பா,6".+ ெசழி�� 
விள9கிய� நாவல� எ�B� ந"பய� மர� எ�  8றலா�. 
-------------- 

7. 7. 7. 7. தமி�நைட வள!�த தமி�� ெத�ற�தமி�நைட வள!�த தமி�� ெத�ற�தமி�நைட வள!�த தமி�� ெத�ற�தமி�நைட வள!�த தமி�� ெத�ற�    
 
வா�D� பயB� 
 
இ�ைறய ச!தாய� எ&ண"ற தைல!ைறயினாி� உைழ�பி� மல�/ததா.�. 
கால/ேதா � வள�+சிைய உ=வாக !�ேனா6களாக+ சில� ேதா� கி�றன�. 
வ=9கால+ ச!தாய�தின� த� வா�ைவ+ ெச�ைம�ப;�தி ெகா?வத".�, 
எளிைம�ப;�தி ெகா?வத".�, க=�� வ6வ�தி7�, ெசய� வ6வ�தி7� 
அ�தைகேயா� ெதா&டா"றி வ=கி�றன�. த�னல� க=தாத ெதா&ைடேய த9க? 
வா�ைகயி� பய� எ�  க=�கி� றன�. ‘ச!தாய� பணிேய வா�வி� 
.றிேகா?’ என க=தி� பணியா" ேவா� மிக+ சில�. இ=பதா� 5"றா&;� 
தமிழக வரலா"றி� இலகிய�ைத:�, அரசியைல:�, சமய�ைத:�, 
ெபா=ளாதார�ைத:� நா,;ண�Dட� இைண�� இைழ��� பா��த வி�தக� தி=. 
வி. க ெமாழி க&ேணா,ட�தி<=/� உைர.� ேபா� ஒ= தி=�# ைமய�ைத:�, 
அரசிய� பா�ைவயி<=/� அ2.�ேபா� சமய உண�Dட� கல/த வி;தைல 
எ3+சிைய:�, ெபா=ளாதார ேகாண�தி<=/� .றி�பி;�ேபா� !தலாளி��வ 
எதி��#� ேபாைக:� ெகா&ட எளிைம, ம மல�+சி, கா/திய ெதறி ஆகியவ"றி� 
வ6வமாக� திக�/தவ� எனலா�. 
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பிற�#� க�வி:� 
 
தி=வா(ாி� வி=�தாசல !த<யா=.�, சி�ன�மாG.� ெச9க"ப,; �?ள� 
எB� கிராம�தி� 26.8-1883 இ� பிற/த க<யாண�/தரனா� ெச�ைன, 
இராய�ேப,ைட ‘ஆாிய� பிைரமாி பாடசாைல’யி7�, ெவI< கலாசாைல 
உய�நிைல� ப?ளியி7� க�வி பயி�றா�. யா��பாண� நா. கதிைரேவ� 
பி?ைளயிட� தமி�+ �ைவயறி/த இவ�, மயிைல தணிகாசல !த<யாாிட� 
சி�தா/த� பயி�றா�. பி� மைற மைலய6களிட� இலகிய� ேத�+சி ெப"றா�. 
 
சமய� பணி:� ஆசிாிய� ப&#� 
 
ைசவ ெநறியி� ஆ�/த ஈ;பா; ெகா&6=/த தி=.வி.க. இராய�ேப,ைட 
பால��பிரமணிய பத ஜனசைபயி7�. தி=வ�<ேகணி+ சிவன6யா� 
தி=8,ட�தி7� ெசா� லாேல உழவார� பணி#ாி/த நாDகரசரா>� திக�/தா�. 
Iெப�ச� க�ெபனியி� பணியா"றியி=/த கால�தி�, �த/தி ர�ேபாரா,ட�தி� 
தீவிரமாக+ ெசயலா"றியி=/த இவ� ‘திலக�’ சிைற�ப,ட ெச>தியறி/� பணிைய 
வி;�தா�. நா,;ண�வி� நா,ட� ெகா&; வி;தைல இயக�தி� ஈ;பட 
விைழ/தா�. ெச�ைன ஆயிர� விள.� ப.தியி� ஆதிதிராவிட� ப?ளியி� 
ஆசிாியராக� பணி ஏ"றா�. ெதாட�/� ெவI< க�Qாியி� தைலைம� தமிழாசிாிய� 
ெபா �பிைன+ சிற�பி�தா�. இகால க,ட�தி� ைசவ சி�தா/த மகா சமாச�திேல 
இலகியவாண�கG� பாமர மகG� ேபா" � வ&ண� ெசEெசா� நைடயி� 
ெசா" ெபாழிDக? நிக��தி மகளி� மக�தான வரேவ"ைப� ெப"றா�. 
 
இ�லற!� எ3��லக!� 
 
1912ஆ� ஆ&; ‘கமலா�பிைக’ எ�ற அ�ைமயாைர மண/�, ஆறா&; கால 
இ�லறவா�ைவ ம,;� ெப" . மைனவிைய:�, ஈ�ற ஆ&மகD ஒ�ைற:� 
ெப&மகD ஒ�ைற:� இழ/தா�. பி� தி=.வி.க. �றவி நிைல அைட/தா�. ஆனா� 
ச!தாய� ெதா&6ைன உயி� '+சாக ெகா&டா�. 1917ஆ� ஆ&; ‘ேதசபத�’ 
எ�ற நாளிதழி ைன� ெதாட9கி, நா,;� ப"றிைன� தமி� மக? ெநEசிேல 
ெகா3/திட+ ெச>தா�, ெதாழி" ச9க� !தலாளி��வ+ �ர&ட<<=/� 
ெதாழிலாள� த� வா�வி� வி6ைவ உ=வாக, ‘வா6யா’ எ�பவாி� �ைண:ட� 
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27-4-1918 அ�  ஆசியாவிேல !த� !தலாக� ெதாழி"ச9க�ைத ஏ"ப;�தினா�. 
பி�, நாளித� ஆசிாியராகD�, ெதாழிலாளாி� ஆதரD ெப"ற தைலவராகD�, 
சி/தைனைய கிள � எ3+சி:ைர� ேப+சாளராகD� திக�/� இவ=ைடய பணி 
கா9கிர� இயக�தி� ெபா< D"ற�. ேப+சி7�, எ3�தி7� ெப=மித� கா,6. 
எ&ண"ேறாைர� ேதசீய நீேரா,ட�தி� கலக+ ெச>தா�. ெமாழி ேவ , இலகிய� 
ேவ . சமய� ேவ , அரசிய� ேவ  எ�ற நிைலைய மா"றி, அைன�ைத:� ஒேர 
பா�ைவயி� ெகா&;வ/� ஆ"றிய பணி அவ�த� தனி�த�ைமைய கா,6 
நி"பதா.�. பகி9கா� மி� ெதாழிலாள� ேபாரா,ட�தி� ப9ேக" , 
ெதாழிலாள�களி� ேவதைன. வி6D க&டா�. ெதாழிலாள� தைலவரானா�. 
 
வா�D� ெதா&;� 
 
அவ=ைடய வா�D� ெதா&;� ஒ= �ைறயிைன+ சா�/ததாக இ�ைல. ப�ேவ  
�ைறகளி� தனி�#க� ெப"  விள9கிய தமி� !னிவ� அவ�. ஆ�. அவ� ெதாடாத 
�ைற ஒ� மி�ைல: ெதா,ட �ைறகைய அழ. ப;�தாம� வி,டதி�ைல” என� 
பாரா,ட� ெப � அளவி". அவ� அரசிய�, சமய�, இலகிய�, ெபா=ளா தார�, 
மகளி� !�ேன"ற�, ெதாழிலாள� நல�, இைளஞ� திற�, சீ�தி=�த�, நா,;ய�D 
!தலான ேகாண9களி� ஆரவாரமி�றி அைமதியாக� ெதா&டா"றினா�. ெமாழி� 
ப" �, சமய� ப" �, நா,;� ப" � நிைற/த அவ� நா; வி;தைல ெபற, ெமாழி 
நல� சிறக, சமய�ப"  மிளிர� தைகசா� ெதா&டா"றினா�. அவ�த� தனி� 
ெதா&டா� மகளி� !�ேன"றமைட/தன�. இைளஞ� ஏ"ற� ெப"றன�. 
 
ேப+�� எ3��� 
 
சில=.� ேப+� கட� மைடதிற/தா"ேபா� வ=�. எ3�� எ�றா� ஒ= வாி:� 
ஓடா�. சில� எ3தி எ3தி 5�கைள .வி�பா�க?. ஆனா� ேமைடேயறி+ சில 
மணி� �ளிகேளB� ேப�வெத�றா� ெம>/ந;க� ஏ"ப,; நா�த3த3��+ 
ெசா"கேள வாயினி� � ெவளிவராம� நி�  வி;வா�க?. சில=.� ேப+� வ=�; 
எ3�� வ=�; ஆனா� ேபசிய வ&ண� எ3தியவா  ெசா�7� எ3��� ெசய7� 
ஒ�த வா�ைக-உ?G� #ற!� ஒ�றான வா�ைகைய காண� அாி�. நாD� 
நட�#� ஒ�றாகி+ ெசய�வழி+ சா�ேறாரா>� திக�/தவ� தி=.வி.க. ஆவா�. 
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தி=.வி.க, அவ�க? ெநEச� ேதசிய�தி� ஊறி� திைள�த�. அவ� கா/திய6�ளி� 
ேகா,பா,6ேல ெகா& 6=/த ஆழமனஈ;பாேட. ‘மனித வா�ைக:� 
கா/திய6கG�’ எB� 5லாக விாி/த�. ெப&களி� வா�D �லக� ெப" � 
�ர&டா விளகா>+ �ட�விட ேவ&;ெம�ற எ3+சிேய ‘ெப&ணி� ெப=ைம 
அ�ல� வா�ைக��ைண’ எB� 5லாக மல�/த�. இ�ைறய இைளஞ�க? K  
ெகா&ேடாரா> ம,;மி�றி, வி;தைல� பணி#ாி:� வி�ததரா> விள9க ேவ&;� 
எ�ற க=�ேத ‘சீ�தி=�த� அ�ல� இளைம வி=/�’ எB� 5லாக கனி/த�. 
இலகிய�ைத ஆ>/� கா2� ேநாகி".�, இைசவான எழி� நைட.� கா,டாக 
நி"ப� அவ�த� ‘நாய�மா� வரலா ’ ஆ.�. ெபாிய #ராண��.�. காைரகா� 
அ�ைமயா� தி=!ைற.� எ3திய .றி�#ைரக? அவ�த� சமய அ2. !ைறைய� 
#ல�ப;�த வ�லனவா.�, ‘தமி�� ெத�ற� அ�ல� தைலைம� ெபாழிD’ எ�B� 
5� ேமைடயி� Kசிய ெம�<ய Z9கா"றி� மித/த கால�தி� எதிெரா< யா.�. 
தி=.வி.க.வி� எ3��� பைட�#களி7�. ெசா" பைட�#களி7� !=க� அ�ல� 
அழ.. ‘மனித வா�ைக:� கா/திய6கG�’, ‘ெப&ணி� ெப=ைம அ�ல� 
வா�ைக� �ைண’, ‘பர�ெபா=? அ�ல� வா�ைகவழி’, ‘உ?ெளாளி’ எ�பைவ 
இ/த 5"றா&6� 5�களி� சிற�பிட� ெப"றைவ எ�கிறா� டாட� !.வ. 
 
ெசEெசா� நைடேவ/த� 
 
‘நைட’ எ�ப� எ3�தாளாி� இய�ைப:�, சி�தைன� ேபாைக:� ெவளி�ப;�த-
வ�ல� எ�ப�. எளிைம, அைமதி, அடக� இவ"றி� வ6வானவ� தி=.வி.க. 
ஆனா�, அவ�த� நைட K ெகா&டதா>, சி/தைனைய கிள வதா>. மி;. 
நிைற/ததா> விள9.� ெதளி/த நைடயா.�. வா�ைவ:� இலகிய�ைத:� 
ஒ�றாக க&; வா�/த தி= வி. க. Dட� ெந=9கி� பழகிய டாட� !.வ. 
அவ�க?, அவ�த� நைடயி� காண�ப;� விய�த. 8 கைள� த� க,;ைர 
ெயா�றி�, “எ3��ேபா� இ=/த ப&பா;� ேப��ேபா� வ/த�. ேப��ேபா� 
அைம/த மி;. எ3��ேபா�� அைம/தி=/த�” எ�  .றி�பி,;?ளைம க=த� 
தகதா.�. ேப�வைத� ேபா�  எ3தி:�, எ3�வைத� ேபா�  ேபசி:� வ/தவ� 
தி=.வி.க. இர&67� ேவ பா;க? காண !6யாத அளD.+ ெசEெசா"க? 
விரவி விழி�Z,;� விய�# நைடைய ைகயா&டா�. 
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“அ=ைம� தமி� மாணவ�கேள! உ9க? நா,ைட ேநா.9க?. அஃ� எ�ப6 
இ=கிற�? அ=ைம� தமி�நா; சி�னாபி�னமாக+ சித &; கிடகிற�. காரண� 
எ�ன? தைலயாய காரண� எ�ன? தா> ெமாழிைய� ேபணி கா�பா"றாைமயா.�. 
அத� பா� ப" ள9 ெகா?ளாைம, ஒ=ேபா� !6யணி/� ேகாேல/தி 
கைலயணி/� அாியாசன� K"றி=/த ந� ேபர�ைன-இ�ேபா� எ/நிைலயி� 
இ=கிறா?? அவ? !6யிழ/� ேகா<ழ/� கைலயிழ/� நலெம�லா� இழ/� 
கிடகிறா?. அவ? உட"8 க? எ�லா� ஊ ப,; கிடகி�றன. அவ? 
!கெம�லா� .  ம க? எ3�பட அவ? எழிைல ெக;��வ=கி�றன. 
அவளி=க� �+சி7� இ�ைல. அவைள� V � #" �'6 ெகா?Gேமா என 
அE�கிேற�.”     (இளைம வி=/�) 
 
எளிய ெசா�லா,சிகளி� ெதளிD�, ெதளிவி� ஓ� அளைவயிய� அ2.!ைற:� 
அ2.!ைறயி� ஓ� உ தி:� ெகா&ட த�ைம ேம"கா2� நைடயிேல காண 
!6கிற�. எனேவதா� “இ=பதா� 5"றா&; !"ப.தி உைர நைடயி� 
த/ைத”ெயன இவ� தனி+ சிற�#ட� க=த�ப;கி�றா�. - 
 
கவிைத� பணி 
 
ெதாடக கால�திேலேய உைரநைட எ3திய� ேபா�  ெச>:? எ3�� திற!� 
அவ�. வா>� இ=/த�. ஆனா� ஒ>D ஒழிவ"ற அவ�த� ெசா"ெபாழிD கG�, 
நா?ேதா � வார/ேதா � த� ‘ேதச பத�’, ‘நவசதி’ இத�கG. எ3தேவ&;� 
எ�ற க,டாய!�, இவ�த� ெச>:? ெதா&6".� தைட விதி�� வ/தன. 
 
உைரநைட ேபாலேவ அவ=ைடய கவிைதகG� மிக� ெதளிவாக இ=.�. 
அவ=ைடய கவிைதக? உ?ள�� உண�+சிைய எ3�#வன. ஆரா>/� எ;�த எளிய 
ெசா"களாேல ஆக�ப,டன. க=�ைத வ3வாமேல 8 வன. 
 
தா� எ;��ெகா&ட க=��கைள� ெதளிDப;�தி உைர�ப� அவ=ைடய 
நைடயி� சிற�#. அவ=ைடய க=��க? இய"ைக. மாறாகேவா, ப.�தறிD.� 
பைகயாகேவா இ=கமா,டா. 
 
1931ஆ� ஆ&6� ‘உாிைம ேவ,ைக அ�ல� நா,;� பாட�’ எ�ெறா= சி   
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ெச>:? 5<ைன இய"றினா�. 
 
 “தமிழிைன�ேபா� உய�/தெமாழி 
 தரணியி�ேவ ெற9.மிைல 
 தமிழைன�ேபா� ெமாழிெகாைலயி� 
 தைலசிற/ேதா� எவ=ளேரா.” 

- உாிைம ேவ,ைக அ�ல� நா,;� பாட�. 
 
எ�ற பாட<� அவ�த� ெமாழியா�வ� விள9க காண லா�. அ;�த ஆ&6� அவ� 
இய"றிய ெச>:? 5� ‘!=க� அ=? ேவ,ட�’ எB� 5லா.�. ‘!=க� அ�ல� 
அழ.’ எB� உைரநைட 5<ைன 1925ஆ� ஆ&6� எ3தினா� அவ�. த� 
மன�தி".� பி6�த இய"ைகயி� இைறவைன க&ட பா9கி� எ3/த 5லா.� 
அ�. 1938ஆ� ஆ&6� ‘தி=மா� அ=? ேவ,ட�’ ெவளியாயி" . ெத�தி=�ேபைர 
!தலாக� தி=மைல ஈறாக� பல ைவணவ� தி=�பதிகளி� ேகாயி� ெகா&;ைற:� 
ேகால ெந;மாைல வ/தி�� வழிப;� நிைலயி� இ/5� இய� றி=க காணலா�. 
இ�பாட�களி� ஒ= ெபா�ைம ேநா. இல9கவைத காணலா�. 
 
 “பல�பல ெமாழியி� பல�பல ெபய�க? 
 பக�/த சா�ேறா� Xக�/த இ�ப� 
 ஒ�ேற அ�ேறா க�ேற ெதளியி� 
 ஒ=வ நி"ேக ம=விய ெபய�க? 
 பலெவB� உ&ைம நிலDத� உ தி 
 எ�ெபய� நி� ெபய� எ�பதி நி�பதி 
 எ4D= நி�B= எ�ெமாழி நி�ெமாழி 
 ேபெரலா� நீேய ேபாிலா� நீேய 
 பதிெயலா� நீேய பதியிலா� நீேய 
 உ=ெவலா� நீேய உ=விலா� நீேய 
 ெமாழிெயலா� நீேய ெமாழியிலா� நீேய 
 எ�லா� நீேய” 

- தி=மா� அ=?ேவ,ட�. 
 
எ�  அவ� ெத�தி=�ேபைர :ைற:� தி=மாைல� பரவி நி".� ப.தியி� 
ெபா�ைம:� இலகிய X,ப!� ெசறி/ தில9க காணலா�. 
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தி=வர9க�த�மாைன� �தி.!கமாக� தி=.வி.க. அவ�க? பா6:?ள பி�வ=� 
பாட<� ெசEெசா<�ப!� ெநEசினி.� ேநய!ம நிைற/தி=க காணலா�. 
 
 “மணிெகாழி.9 காவிாியா> மல�நிைற/த ெபாழிலா> 
 மண9கம3� மதி:ைடயா� வாெயா3.� யாழா> 
 அணிெகாழி.� ேவனி<ைட ஆ6வ=9 கா"றா> 
 அைமதியளி தி9க? ெபாழி ஆன/த நிலவா> 
 பணி ெகாழி.� அ6யவ�க? ப�திவிைள பா,டா> 
 பர/�நி".9 கா,சிெயலா� பா�கி�ற ேவைள 
 பிணிெகாழி.� ஏைழ:>ய� ேபசாிய �யி<� 
 ெப"றிய=? ெச>பாேயா ேபரர9க ேவ/ேத” 

- தி=மா� அ=? ேவ,ட� 
 
1942ஆ� ஆ&6� ‘ெபா�ைம ேவ,ட�’ எB� ெபயாிய ெச>:? 5ெலா�றிைன 
இய"றி� தமி3லகி". அளி��?ளா�. இ/5<� இய"ைக வா�D, அ=ளி� 
ெப=ைம, ெநEசி� இய�#, ச�மா�க வா�D !த<ய ெபா=? .றி�� இவ� 
பா6:?ள பாட�கைள காணலா�. “தி=.வி.க. அவ�களி� உ?ள� எ�தைகய� 
எ�  ஒ= 5லா� அறிய ேவ&6�, அ� “ெபா�ைம ேவ,ட�” எ�B� இ/த 5� 
எனலா�” எ�ப� ெப=/தைக !.வ. அவ�க?. 
 
 “காைலயிேல எ3/�லவி கட�க ளா"றி 
 கைதேபசி� ெதாழி�#ாி/� கா� ேத6 
 மாைலயிேல களி��ற9க� வா�ைக யாேமா 
 மக? நிைல அ4வளவி� மா>/ேதா ேபா.� 
 ேமைல:ேம ெதாட�/�ெச7� ேம�ைம� த�ேறா 
 விாி:லகி� விள�பரேம வி=�பா ெத� 9 
 கால6யி� தைலசா>�� க=�ைத ைவ�� 
 கட�க?ெசய அ=?#ாிவா> க=ைண�ேதேவ!” 

- ெபா�ைம ேவ,ட� 
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எ�  வி&ண�ப� எ�B� ப.தியி� இட� ெப" ?ள பாட� வா3� ெநறிைய 
வைக:ற� #ல�ப;�தி நி"பதா.�. 
 
1945ஆ� ஆ&6� ‘#�ைம ேவ,ட�’, ‘கிறிI�வி� அ=? ேவ,ட�’ எ�B� இ= 
5�கG� ெவளிவ/தன. இ/5�க? அவ�த� சமரச� ப"றிைன விளக வ�லன. 
வா.�. 1940ஆ� ஆ&6� ெவளிவ/த ‘சிவன=? ேவ,ட7�’ 1937ஆ� ஆ&6� 
ெவளிவ/த ‘கிறிI� ெமாழி .றG�’ உள� ப&பா,6ைன உய���� உயாிய 
5�களா.�. ‘இ=ளி� ஒ<’ எ�ப� இர&டா&;கG.� பி� ெவளிவ/த 
5லா.�. இ/5<� ‘எ&ண�தி� உய�ேவ வா�வி� ஏ"ற�ைத� த=�’ எ�பதைன 
நய!ற� #ல�ப;�தி:?ளதைன காணலா�. ேதைவ. ேம� ஈ,ட ேவ&;� எ�ற 
சி/தைனேய எ�லா+ சீரழிDகG.� காரண� எ�பதைன இ/5� 
உண���கி�ற�. 
 
 “ேதைவ. ேமெல&ணா+ சி/ைத உய�ெவ&ண� 
 ேமவிட உ/திவி;� ேம�” 
 “ேதைவ. ேம�கிைனயா+ சி�த� ெசகமானா� 

யாD� ஒ39.ப;� அ� ” 
- #�ைம ேவ,ட� 

 
இ/த ஆ&6ேலேய ‘அ=க� அ=ேக அ�ல� வி;தைல வழி’, ‘இ=ைம:� 
ஒ=ைம:�’ எ�B� இ= 5�க? ெவளிவ/தன. அ;�த ஆ&6� அதாவ� 1951ஆ� 
ஆ&6� ‘சி�த/ தி=/த� அ�ல� ெச��� பிற�த�’, ‘!�ைம உளற�’, ‘ெபா=G� 
அ=G� அ�ல� மா�_ய!� கா/திய!�’ எB� '�  5�க? ெவளிவ/தன. 
இ4வா  அவ�த� இ தி கால�தி� உைரநைட 5�க? .ைற/� ெச>:? 5�க? 
மி./தத". காரண�ைத அவேர பி� வ=� பாட<� #ல�ப;�தி:?ளா�. 
 
 “அ/த நா,களி� சி/தைன� ெபா=?கைள 
 விழிக? ேநாக எ3�வ� ைகயா�; 
 அ ப� தாறினி� சி பர� ஆணி� 
 படல� க&ைண� பட�/� மைற�த�; 
 பைழய வ&ண� விழிக? ேநாக 
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 எ3�� ேப"ைற இழ/தவ� பாவி! 
 உள�ெத3� க=�ைத உள  கி�றன�, 
 உளற7� 5லா> ெவளிவ= கி�ற�; 
 ஒ"ைற க&ணிட� உ"ற ேவைளயி� 
 பழ�ெபா=? 5ைல� பக�/தன� உைரயா> 
 இர&; க&ெணாளி வற&டஇ/ நாளினி� 
 இ=ளி� ஒளிைய .ற?ெவ& பாவா� 
 இ=ைம:� ஒ=ைம:� அ=க� அ=ேக 
 ெபா=G� அ=G� மா�கிI கா/தி, 
 சி�த� தி=�த� ெச��� பிற�த� 
 எ�B� 5�கைள� ப&ணின� அகவலா�. 
 பைழய உைரநைட வி3மிய அகவ� 
 பி�ேன யா�பணி ��ன ேவ>/த�; 
 உள � எ� அகவ7� ஒ=வித உைரேய; 
 ெபா3� ப;ைகயி� கழிக ேந�/தபி� 
 க6தி� உைரநைட !6த� க&ேட�; 
 பாவி� அைம�ேபா ஓவிய� ஆகி 
 உ=&;� #ர&;� திர&;� நி".� 
 ெமாழிநத பி�B� அழித� அாிதா�; 

ஆத<� பாவா� ஓதைல ெகா&ேட�” 
-- !�ைம உளற� 

 
‘!�ைம உளற�’ எ�ற 5<" காண�ப;� ேம"கா2� பாட�வழி, தி=.வி.க. 
க&பா�ைவ ம9கி, உட� ெம</�, ப;ைகயி� K�/� கிட/த ேபா� அவ=ைடய 
சி/தைன ேவகமாக+ சிறக6��� பற/தேபா�, எ�ைக ேமாைன:� சீ� 
வைரயைற:� உைடய ெச>:ளி� தா� எ&ணிய க=��கைள எ;�திய�#வ� 
அ�ெபாியா=. எளிதாக இ=/த�. பா�ைவ ப3�ப,ட பிற. தாேம ேபனா� 
பி6�� எ3த !6யாத நிைலயி�, எ&ண9கைள ெந;ேநர� ெநEசி� ைவ��� 
ேதகD�, அைத நிைனேவா; காகD�, பி� த�ைன காண வ/ேதாாிட� ெசா�< 
எ3��=வ� ெபற ைவகD� அவ=. வா>�பாக அைம/த� ெச>:? 
நைடேயயா.�. ேம7� தி=.வி.க. அவ�கள� #றக&கைள� படல� மைற��� 
பா�ைவ ப3�"ற ேநர�தி� இய"றிய ெச>:? 5லக? அைன��� ஒ�பாிய 
க=��கைள, வி3மிய எ&ண9கைள ெவளியி;வன வா.�. க&ெணாளி ம9கிய 
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ேநர�தி� அவ� க=�ெதாளி மி./தி=/த�; #றெவாளி பா�ப,ட ேநர�தி� 
அகெவாளி அைமதியி� பிற9கி"  எனலா�. இதைன அவேர, 
 
 “க&ெணாளி ப,ட�� க=�ெதாளி !�னி7� 
 ேம7� விள9கைல+ சால� ெதளி/ேத�; 
 ஒ=#ல� ஒ;9கி� ம #ல� விளக� 
 அதிக� அைடத<� அதிசய� இ�ைல” 

- !�ைம உளற� 
 
எ�  #ல�ப;�தி:?ளா�. 
 
அவ� உயி� நீ�பத� !�ன� 1953ஆ� ஆ&6� இய"றிய 5�-இ தி 5�-
‘வள�+சி:� வா�D�’ எ�பதா.�. இ/5<� அவ�த� ைந/த உ?ள�திைன 
காணலா�. 
 
 “மக? வள�+சியி� சிக� உ தெல�? 
 ப.�தறி Dைடய வ.�ேபா காரண�? 
 ெசய"ைக வா�ைகயி� பயி"சி ெப"றா� 
 வள�+சி வா�வி� தள�+சி யைடநத�; 
 மனித� எ�ேறா ச<�� வி,டா�; 
 கால9 கணி�� ேகால� அாிேத 
 எ�தைன :கேமா? எ�தைன ஊழிேயா? 
 இ�B� அவ� வா� ெதா�ைம உலக� 
 ெத>வ மயமா> உ>ய வி�ைல 
 சா/த� !" � ஏ/த வி�ைல 
 எ�ன காரண�? உ�னி� பா�க: 
 மனித� !த�!த� இனி� வா�/தா� 
 உைழ��� உ3�� பிைழ�� வ/தா� 
 ஒ=வ� ெபா=ைள ஒ=வ� கவ=� 
 க�வி பயிலா+ ெச�வ� ெப"றா� 
 ெபா>:� அ"ற ெம>யி� நி�றா� 
 �ர&ட� வா�வி� #ர&டா னி�ைல, 
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 பி�ேன ெக,டா�; எ�ன ெச>வ�, 
 ஒ=வ� ெபா=ைள ஒ=வ� கவ=� 
 இழிD வள=� வழிைய க&டா�; 
 ெகாைல:9 களD9 க?G9 காம!� 
 ெபா>:� வா�வி� ெமா>�� ெகா&டன 
 �ர&ட� வா�D திர&; மத��த� 
 ெசய"ைக வா�ைகயி� பயி"சி ெப"றா� 

வள�+சி வா�வி� உண�+சி ய"ற�.” 
- வா�D� வள�+சி:� 

 
இ/த� ப.தியி� உலக மக? இய"ைகைய� �ற/�, ெசய"ைகைய� ப"றி நி� , 
அற/�ற/� மற� மி./� வா3� ெநறிய�லா ெநறிைய க&6கிறா�. 
 
இ4வா  தி=.வி.க. அவ�க? 1931ஆ� ஆ&; வைரயி� இய"றிய ெச>:? 
5�களி� எ&ணிைக பதினா�கா.�. இ/ 5�களி� அவ�த� 
ெபா�ைம:ண�D�, இலகிய ெநEச!� இனி� விள9க காணலா�. தி=.வி.க. ஒ� 
உயாிய கவிஞ� எ�பதைன இ/5�க? ெதாிவி�� நி"கி�றன. 
 
1953ஆ� ஆ&; அவ� இற/தேபா� பி. [. அவ�க?, ‘ேபனா ம�ன=. ம�ன�. 
அவ� சிற/த பத�. அவ� சாகவி�ைல. ஏெனனி� பதைன க&; சாDதா� 
ெச��� ேபாகிற�. அவ� வா�/� வ/த #��ேப,ைட விலாச�தா� 
மாறியி=கிற�. #� விலாச� மக? உ?ள� எ�ற க=��� தமி� ெமாழி.� 
தமிழ=.� அவ� ஆ"றிய பணியி� எ�ைலைய ந�.ண���கிற�. 
 
இலகிய+ ெச�வரா>, சமய ம மல�+சியாளரா>, ெச/தமி�� ேப+சாளரா>, 
ெதாழிலாள� தைலவரா>, நாளித� நாயகரா>, அரசிய� Vயவரா> விள9கி� 
தமிழிலகிய வரலா"றி7� தமிழக அரசிய� வரலா"றி7� சீாிய இட�ைத� ெப" + 
ெச�மா/� நி"பவ� தமி�� ெத�ற� தி=.வி.க. அவ�கேள ஆவ�. 
-------------- 
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8. 8. 8. 8. $8ைவ $8ைவ $8ைவ $8ைவ த�த $ர9சி� கவிஞ!த�த $ர9சி� கவிஞ!த�த $ர9சி� கவிஞ!த�த $ர9சி� கவிஞ!    
 
கவிஞ� தா� பிற/த கால�தி� க=வாகD� பி�ன� க=�தாவாகD� �ல9க 
காணலா�. த�ைன �"றி7!?ள $ழைல, ச!தாய�ைத அ�ப6ேய பட� பி6�� 
கா,;வ� எ�ப� ஒ=!ைற: அ+ச!தாய�ைத விவாிகD� ெச>� த�Bைடய 
க=��கைள� பர�பி ஒ= #திய ம மல�+சி.+ ச!தாய�திைன� பைடக 
4ே◌&;� எ�ற ேபரா�வ�தி� பிற9கி;வ� பிறிெதா= வைக. !�னவ� உ?ளைத 
உ?ளவாேற 8 பவராகD�. பி�னவ� உ?ளைத உண�/தவா  8 பவராகD� 
அைமவ�. 
 
உ?ளைத உ?ளவா  உண���பவ�, உ=வ�ைத� பிரதிப<�� நி".� க&ணா6 
ேபா�பவராவ�. கவிஞ� கால�தி� க&ணா6யாக ம,;�, இ=/தா� ேபாதா�. 
கால�தி� க=�தாவாகD� அவ� �ல9.த� ேவ&;�. அ�ேபா�தா� அவ� 
பைட.� இலகிய� Z/ேதா,டமாக ம,;� அைமயாம� கா>கறி� 
ேதா,டமாகD� அைம/� பல�தர !6:�. 
 
“மக? ஆகா மBேவ/த�க? கவிஞ�க?” (Poets are the unacknowledged 
legislators of the world) எ�  கவிஞ� ெஷ�< .றி�பி,டா�. ெபா�மகளி� 
வா.ாிைம ெப" + ச,டம�ற�தி� அம�/� நா,; மகG. நல� பய.� 
தி,ட�திைன தீ,6+ ெசயலா" � வா>�# அரசிய�வாதிகG. உ&;. ஆனா� 
கவிஞ�கேளா-ெவனி� க"பைனயி� சில கா,சிகைள க&;, 
அக"பைனகா,சிக? நைட!ைற வா�வி� நனDகளாகி மகG.� பய� ந�க 
ேவ&;� எ�ற வி3மிய ேநாக� உைடயவ�களாக� �ல9.வ�. அெமாிக�க? 
நிலD� பயண�ைத ேம"ெகா?வத".� ப�லா&;கG. !�ேப தமி� நா,; 
கவிஞ� பாரதியா� “ச/திர ம&டல�தி� க&; ெதளிேவா�” எ�  பா6வி,டா�. 
�த/திர� ெப வத". !�ேப “ஆ;ேவாேம ப?G� பா;ேவாேம, ஆன/த �த/திர� 
அைட/� வி,ேடாெம� ” �த/தர� ப?G� பா6னா�. “சி9கள� தீவிBேகா� 
பால� அைம�ேபா�, ேச�ைவ ேம; �தி Kதி சைம�ேபா�” எ� � பாரதியா� 
பா6:?ளைம அவ�த� எதி�கால ேநாகிைன� #ல� ப;���. “க9ைகயி� ஓ6வ=� 
நீாி� மிைகயா� ைமய�� நா;களி� பயி� ெச>.ேவா�” எ�  எ�ேறா 
பா6வி,;� ேபானா�. இ�  க9ைகைய:� காவிாிைய:� இைணக !6:மா? 
எ�  உலக நி#ண� .3 ஆரா>வதைன கா&கி�ேறா�. 
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நா,6� வி;தைல.-நா,; மகளி� ந� வா�வி".+ சில பல க=��கைள� 
பாரதியா� எ&ணி:ைர�தைம ேபா�ேற. அவ� பா� ெகா&ட ஈ;பா,டா� த� 
இய"ெபயரான கனக��#ர�தின�ைத� பாரதிதாச� எ�  மா"றியைம�� 
ெகா&ட #�ைவ கவிஞ�#�ைம கவிஞ�த�-#ர,சி க=��கைள இனி 
கா&ேபா�. 
 
கால�தி"ேக"ப கவிஞ� ேதா� வ� எ�ப� ெபா� நியதியா.�. பா&6+ேசாியி� 
பாரதியா� வா�/தி=/த ெபா3� அவேரா; ெதாட�# ெகா&டா� நம கவிஞ� 
பாரதிதாச�. ஒ= வி=/தி� ச/தி�தன� இ=வ=�. பாரதியா� பாரதிதாசைன� 
பா;மா  பணிக, “எ9ெக9. காணிB� சதியடா!—த�பி ஏ3 கட� அவ? 
வ&ணமடா!” எ�ற பாடைல� பாரதிதாச� பா6யதாக அறிகிேறா�. இ/த� பாடைல 
!3�� நா� ப6��� பா��தா� #ர,சி கவிஞ� என ெகா&டாட�ப;வத" 
ேக"ப� #ர,சி வி��க? இ�!த" பாட<ேலேய ெத�பட காணலா�. 
 
“இய"ைக அைன��� அழேக, அ/த அழ. ெச/தாமைர ெய� �, நிலெவ� �, 
கதிெர� � சிாி�த�. கா2� ெபா=ளிெல�லா� அழைக காணD�, க&டவா  
தாேமயாக+ ெச�ேலாவிய� ெச>யD� திற� ெப த� ேவ&;� தமிழ�க? எ�  
அழகி� சிாி�# 5<� !�Bைரயி� கவிஞ� .றி�பி;வ�. 
 
இய"ைக வ=ணைனயி7� #ர,சி உ?ள� 
 
இய"ைக� ெபா=?கைள 8�/� ேநா.� கவிஞ�த� மதி விய�த".ாிய�. 
கடைலகைள� பா�.� கவிஞ�. இைளஞ� த� எ3+சி:� ஒ=9ேக நிைனD. 
வ=கி�றன. 
 
 “ேநாி;� அைலேயா, க�வி 
 கிைலய�தி� இைளஞ� ேபால� 
 Zாி�பா� ஏ �; K3� 
 #ர&6;�, பாரா> த�பி” 

- அழகி� சிாி�# : கட� : 1. 
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அ;��, #றாவி� வா�விைன வ=ணிக வ=கி�ற கவிஞ� #ர,சி க=��கைள 
ந� !� பைடகி�றா�. ஓ� ஆ& #றாவி". ஒ= ெப& #றா என வா3� க"# 
ெநறியி� தி&ைமயிைன நம. எ;�� கா,; கி�றா�. 
 
 “ஒ=ெப,ைட த� ஆ& அ�றி 
 ேவெறா�  .ட�ப டாதா�: 
 ஒ= ெப,ைட ம�தா� ைப�ேபால 
 ஒளி#ாி9 திடநி� றா7� 
 தி=�பி:� பா��ப தி�ைல 
 ேவெறா= ேசவ�! த�மி� 
 ஒ=#றா இற/தி, டா�தா� 
 ஒ�  ம" ெறா�ைற நா;�,” 

- அழகி� சிாி�#; #றாக? : 5 
 
ஆேணா ெப&ேணா ஒ=வ� இற/தபி� ம"றவ� தி=மண� ெச>� ெகா&; 
வா�வேத ேநாிய ெசய� எ�பதைன:� இ தி அ6யி" #ல�ப;�தி வி;கி�றா�. 
 
கிளிைய வ=ணிக� #.கி�ற கவிஞ�, ெநEச�திேல ஓ� எ&ண!�, நைட!ைற 
வா�D நல�தி"காக� பிறி ெதா= ெசய79 ெகா&; இல9.� இர,ைட ேவட� 
தினைர+ சாட காணலா�. 
 
 “கா,6னி� திாி:�ேபா� 
 கிாீ+ெச�  கழ  கி�றா> 
 8,6னி� நா9க? ெப"ற 
 .ழ/ைத ேபா� ெகாE� கி�றா> 
 K,6ேல �ர�த� எ�பா� 
 ெவளியிேல பிைழ�# காக 
 ஏ,6ேல த&ணி� எ�பா� 
 உ�ேபா�தா� அவ=� கி?ளா>!” 

- அழகி� சிாி�#: கிளி; 7. 
 
நிலைவ� பா6ய கவிஞ� பல� நிலவிைன காத� வா�D ஏ"ற� ெபற அைம:� 
பி�#லமாக க&;?ளதைன� பா�கலா�. ந"றிைண� தைலவ� ெபா=?வயி" 
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பிாி/�, ெபா=? !"றி� த� மைன ேநாகி மீG�ேபா� நிலைவ கா&கிறா�. பி� 
வ=மா  பா;கிறா�. 
 
 “.�M� மதிய� ேநாகி நி�  நிைன/� 
 உ?ளிேன� அ�லேனா யாேன...... 
 ........................................................ 
 எம� !&ேடா� மதிநா? தி9க?” 

- ந"றிைண : 62. 
 
இ�ேபா�ேற தி=வ?Gவ� காம���பா<�, தைல மக�-ஒ=வ� நிலைவ ேநாகி, 
நி� !க!� எ� தைலவி யி� !க!� அழ.-அைம�#-கவ�+சி !த<யவ"றி� 
ஒ�ேறெயனலா�, ஆயிB� இ=வாிைடயி7� ஒ= ேவ  பா; உள� எ� தைலவி 
நா� காணம,;ேம ேதா�  வா?; நீேயா பல=� காண நாணமி�றி வான Kதியி� 
உலா வ=கி�றா>' எ�  8 வதாக .றி�பி;கி�றா�. 
 

“மலர�ன க&ணா? !கெமா�தி யாயி� 
பல�காண� ேதா�ற� மதி” 

- தி=.ற? : 1119. 
 
ந/தி கல�பக ஆசிாிய� காதலைன� பிாி/தி=.� மகளி�, நிலைவ� பா���, 
 

“ெப&ணிலா ஊாி" பிற/தாைர� ேபாலவ=� 
ெவ&ணிலா ேவயி/த ேவக!ன காகாேத!” 

- ந/தி கல�பக�; தைலவி நிலைவ� பழி�த�. 
 
எ�  .றி�பி;வதாக கவிைத பைட��?ளா�. இ4வா  கவிஞ� பல� க&ட 
நிலவிைன� பாரதிதாசனி� க"பைன:?ள!� கா2கி�ற�; !கி�கி�ற�. 
ேதனா� ெச/தமி� கவிைத: 
 
 “!3ைம நிலா! அழ. நிலா 
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 !ைள� த�வி& ேமேல-அ� 
 பழைமயிேல #�நிைனD 
 பா>/ெத3/தா" ேபாேல 
 .............................................. 
 .=,;விழி:� திற/த� ேபா� 
 இ=,6� வான விள.” 
 - இைசய!� ; நிலD 
 
இ�ம,ேடா; நி"கவி�ைல கவிஞ�. பிறிேதாாிட�தி� பசி�த மக? பசியாற உ&ண 
உணD ேத;9கா� பாைனயார கன�தி=/த ெவ& ேசா"றிைன கா2� இ�பேம 
ெவ&ணிலைவ கா2� இ�ப� எ�  வா� ேவா; ஒ�#ைம�ப;�தி 
கா&கி�றா�, 
 
 “உைனகா2� ேபாதினிேல எ� உ?ள�தி� 
 ஊறிவ=� உண�+சியிைன எ3�த". 
 நிைன�தா7� வா��ைத கிைட� தி;வ தி�ைல 
 நி�திய தாி�திரரா> உைழ�� ைழ��� 
 திைன��ைண:� பயனி�றி� பசி�த மக? 
 சிறி�8� ேத;9கா�, பாைன ஆர 
 கன�தி=/த ெவ&ேசா  கா2� இ�ப� 
 கவி�நிலேவ உைனகா2� இ�ப� தாேனா!” 

--- பாரதிதாச� கவிைதக? : !த� ெதா.தி : #ர,சிகவி. 
 
#ர,சி கவி 
 
பாரதிதாச� அவ�க? ‘#ர,சி கவி’ எ�ேற ஒ= ெந;9கவிைதயிைன� 
பைட��?ளா�. ெபய=ேக"பேவ . இ/ெந;9கவிைதயி� ப�ேவ  #ர,சி 
க=��க?. நிைற/தில9க காணலா�. 
 
 “காாி=ளா� $ாிய�தா� 
 மைறவ �&ேடா? 
 கைற+ேச"றா� தாமைரயி� 
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 வாச� ேபாேமா? 
 ேபெரதி��பா� உ&ைமதா� 
 இ�ைம யாேமா? 
 பிற� $�+சி ெசதமிைழ 
 அழி�ப �&ேடா? 
 ேந� இ=�தி� தீ��#ைர��+ 
 சிைறயி" ேபா,டா� 
 நிைறெதாழிலா ள�கGண�D 
 மைற/� ேபாேமா?” 
 
எ�  ‘#ர,சி கவி’யி� !ழ9.கி�றா� கவிஞ�, 
 
!தலாவ� நா�வ=ண� எ�  மகைள� பிாி�� ைவ�த கயைம� ப&பிைன+ 
சா;கி�றா� : 
 

“சி�த� �6கி�ற ேசயி� நிைலைம. 
ர�தெவறி ெகா&டைல:� நா�வ=ண� ஏனிர9.�?” 

 
எ�  ேக?வி .ர� எ3�#கி�றா�. 
 
ஏ"ற .ைறவ"ற இனியெதா= ச!தாய�திைன� பைட�பேத ேநாகமாக 
இ=கேவ&;� என� #ர,சி கவியிட� அவ� காத< அ!தவ�< 8ற கா&க : 
 
 “சாதி உய�ெவ� � 
 தன�தா� உய�ெவ� � 
 ேபாதா .ைற.ப 
 ெபா��ெதாழிலாள� ச'க� 
 ெம�த இழிெவ� � மி.ெப=� 
 பாலாைர ெய�லா� 
 க�தி!ைன கா,6 
 காலெம�லா� ஏ>��வ=� 
 பாவிகைள� தி=�த� 
 பாவலேன ந�மி=வ� 
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 ஆவிகைள ேயB� 
 அ��பண� ெச>ேவா�” 
 

“அரெசன ஒ=சாதி-அத". 
அயெலன ேவெறா= சாதி:&ேடா?” 

 
எ� �, 
 
 “… ….. …. அநீதிெச>த 
 நைவ:ைடய ம�னB. நா,;மக? 
 க"பாட� க"பியா தி=�பதி�ைல” 
  
எ� �, 
 
 “............ அவெர�லா� இ/தேநர� 
 எ<யாக !யலாக இ=கி�றா�க?! 
 ஏமா/த கால�தி� ஏ"ற9 ெகா&ேடா� 
 #<ேவட� ேபா;கி�றா�! ெபா�ம க,.� 
#�லளD மதி�ேபB� த=கி� றானா?” 
 
எ� �, 
 

“ஒ=மனித� ேதைவேக இ/த� ேதச� 
உ&ெட�றா�, இ�ேதச� ஒழித� ந�றா�” 

 
எ� � வ(உ� #ர,சி க=��க? ெநEசிேல எ� � நிைலயாக ெகா?ள� 
தகைவகளா�, 
 
ச!தாய� #ர,சி க=��க? 
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பாரதிதாச� அவ�களி� ேநா.. ெபாி�� ச!தாய+ சீ�தி=�த�திைன ேநாகிேய 
சி/தி��+ ெசய�ப,ட� எனலா�. ச!தாய�திைன� #ர,6 கீ� ேமலாகி� 
#�ைமயிைன� #.�தி� #தியெதா= ம மல�+சி+ ச!தாய�திைன 
காணேவ&;ெம�  த� வா�நா? இ திவைரயி� அயரா� பா;ப,டவ� 
அவராவ�. 
 
மகளி� ச!தாய�தி� சாிபாதி� ப.தியாவ�; ஏ� மக? ெதாைகயி� பாதி.� 
ேம"ப,டவ� அவேரயாவ�. இைறவைனேய உைமெயா=பாகனாக க&ட இ�தி= 
நா,6�, ‘இ�லா?’ எ� �, ‘வா�ைக��ைண’ எ� � தி=வ?Gவ� மகளிைர� 
ேபா"றிெய3திய இ�தி=விட�தி�. மகளி� நிைல மதி�பி".ாியதாக இ�ைல எ�  
பா;கிறா�, பாேவ/த� அவ�க?. 
 
 “ஆைட அணிகல�, 
 ஆைச. வாசமல� 
 ேத;வ�� ஆடவ�.+ 
 ேசவி� தி=�ப�� 
 அE�வ�� நா2வ�� 
 ஆைமைய�ேபா� வா3வ�� 
 ெகE�வ� மாக 
 கிட.� மகளி�.ல� 

மானிட� 8,ட�தி� 
வ<வ"ற ஒ�ப.தி” 

- பாரதிதாச� கவிைதக? : !த� ெதா.தி : Kர�தா> 
 
எனேவ ெப& க�வி இ�றியைமயாத� எ�பதைன, 
 
 “க�வியி� லாதெப&க? 
 கள�நில� அ9கில�தி� 
 #�விைள/ திடலா�! நலல 
 #த�வ�க? விைளத� இ�ைல 
 க�விைய :ைடய ெப&க? 
 தி=/திய கழனி, அ9ேக 
 ந�லறி Dைடய மக? 
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 விைளவ� நவில ேவாநா�” 
-- .;�ப விள. : இர&டா� ப.தி. 

 
எ�  திறமாக .றி�பி,;, த/ைத ெப&2. 8 � ‘இைசய!�’ பாட<�, 
 

“தைலவாாி� Z+$6 உ�ைன�-பாட 
சாைல.� ேபாஎ�  ெசா�னா? உ� அ�ைன” 

 
எ�  ெப& க�வியி� இ�றியைமயாைமயிைன .றி�பி,;?ளா�. 
 
அ;��� ெப&2ாிைம ேவ&6 !த� !த<� கவிைதயி� #ர,சி ெச>தவ� 
எ�ப� கீ�கா2� பாட" ப.தியா� விள9.�. 
 
 “ெப&2.� ேப+�ாிைம 
 ேவ&டா� எ� கி�றீேரா? - 
 ம&2. ேகடா> 
 மதி�திேரா ெப&ணின�ைத? 
 ெப&ண6ைம தீ=ம,;� 
 ேப�9 தி=நா,; 
 ம&ண6ைம தீ�/�வ=த� 
 !ய"ெகா�ேப!” 

-- சEசீவி ப�வத�தி� சார�. 
 
‘காத<=வ� க=�ெதா=மி�� ஆதரDப,ட� இ�ப�’ எ�ப� ஆ�ேறா�. ஒ,;� 
இர&;?ள�ைத� த�மி� ஓ9கிய காத<ைன .,ைட மன�தாேல ேகாப� ெப= 
காேல ெவ,6� பிாிக வ=� Kணைர+ சா6, 
 
 “காத<=வ�கG�—த� 
 க=�ெதா=மி�த பி� 
 வா�க? வ�#க? ஏ�? இதி� 
 ம"றவ� ெக�ன உ&;” 
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எ� �, 
 
 “............ #விேய—இர& 
 ெட&ண� ஒ=மி�தபி� 
 நி�  தைட#ாி/தா�—நீ 
 நி+சய� ேதா�வி ெகா?வா>” 
 
எ� �, 
 

“ம&பைட�ேப காதெலனி� காத7. 
ம �ெபத". க,;�பா ெடத". க&டா�?” 

 
எ� � 8றி காத� மண�ைத வா��தி வரேவ"கி�றா�. 
 
வய� !தி�/த ஆடவB. இள� ெப&ெணா=�திைய� தி=மண�தி� த/� 
இளைம வா�விைன� ப<யா.� அநீதியிைன+ சா;கிறா�. 
 
‘கல�# மண� ஒ�ேற ந�வழி. ைககா,6’ எ�  கல�# மண�ைத ஆதாி.� 
கவிஞ�. விதைவ� தி=மண�ைத:� !த� !த<� ெபாி�� வ"# �தி கவிைத� 
#ர,சி ெச>தவ� ஆகிறா�. 
 
 “வாடாத Z�ேபா�ற ம9ைக ந�லா? 
 மணவாள� இற/தா�பி� மண�த� தீேதா 
 பாடாத ேதனீக? உலவா� ெத�ற� 
 பசியாத ந�வயி  பா��த �&ேடா?” 

-- பாரதிதாச� கவிைதக? : !த� ெதா.தி, 
 
எ�ற வினாவிைன+ ச!தாய�திைன ேநாகி எ3�#கி�றா�. ‘ஒ= க,டழக� 
தி=�ேதாளிைன+ சா�/திட+ சா�திர� பா�காதீ�’ எ�  ைக�ைம� 
பழியிைனகைளய !ைனகிறா� கவிஞ�. 
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‘மைனவிைய அவ? !திய ப=வ�தி7� அவ? கணவ� அ�# ெச>� வாழ 
ேவ&;� எB� அறிDைர ச9க இலகிய9களிேல காண� ெப"றா7� 8ட� 
பாரதிதாச� அக=�ைத 8 � நய� ேபா"ற".ாிய�. .;�ப விளகி� !திேயா� 
காத" ப.தியி� அவ� பி�வ=மா  .றி�பி;கி�றா�. 
 
 “#�மல� அ�ல; கா>/த 
 #"க,ேட அவ? உட�#! 
 சதிரா;� நைடயா? அ�ல? 
 த?ளா6 வி3�' தா,6 
 மதிய�ல !க� அ வ,. 
 வற?கில�! .ழிக? க&க? 
 எ�என கி�ப� ந�.�? 
 “இ=கிறா?” எ�ப ெதா�ேற” 

-- .;�பவிள. : !திேயா� காத�. 
 
இ�  விாிவாக, விளகமாக விள�பரமாக� ேபச�ப;� 
.;�பக,;�பா,6ைன:� அ�ேற கவிஞ� 8றியி= கி�றா� எ�ப�� 
அறிய�தக�. ப.�தறிD� #ர,சி 
 
 “இ=,டைறயி� உ?ளதடா! 
 உலக�! சாதி 
 இ=கி�ற ெத�பாB� 
 இ=கி� றாேன! 
 ம=,;கி�ற மத�தைலவ� 
 வா�கி� றாேர! 
 வாய6:� ைகய6:� 
 மைறவ ெத/நா? 
 �=,;கி�றா� த�ைகயி� 
 கிைட�த வ"ைற+ 
 ெசா�ெத�லா� தமெக�  
 ெசா�வா� த�ைம 
 ெவ=,;வ� ப.�தறிேவ! 
 இ�ைல யாயி� 
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 வி;தைல:� ெக;தைல:� 
 ஒ�ேற யா.�” 

- பா&6ய� பாி�; இய� 36—3 
 
இதனா� ப.�தறிவி� பா�ைம:� சிற�#� #ல�ப;�. ெப& .ழ/ைத� 
தாலா,6�, 
 

“'ட�தன�தி� !ைடநா"ற� K�கி�ற 
கா; மணகவ=� க"Zர� ெப,டகேம!” 

 
எ� �, ஆ& .ழ/ைத� தாலா,6�, 
 
 “‘எ�லா� அவ� ெசயேல’ 
 எ�  பிற�ெபா=ைள 
 ெவ�ல�ேபா� அ?ளி 
 வி39.� மனித=.� 
 கா�பா� கடD? உைம 
 க,ைடயி� நீ� ேபா.ம,;� 
 ேவ��\� உைழ�\� 
 என உைர.� Kண=.� 
 மானிடாி� ேதாளி� 
 மக��வ�ைத கா,டவ/த 
 ேதனி� ெப=ேக 
 எ�ெச/தமிேழ க&2ற9.” 
 
எ� � 'ட�தன�தி".+ சாDமணி அ6கிறா�. ேம7� அவ�, 
 
 “மத� என� தமி� ைவய�தி� பைக! 
 ஆ?ேவா� எ� � அட9.ேவா� 
 எ� � பிற/தா� எ�ப� சர; 
 தனிஒ= மனித� த�வி=�ப�ப6 
 இனிநா,ைட ஆ?வ ெத�பதி�ைல 
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 மக? சாிநிக�...................” 
 - கட�ேம" .மிழிக? 35 
  
எ�கிறா�. 
 
 “தகேதா� ஆ,சி மகளி� ம�ற� 
 சாிநிக� எ�ேலா=� எ�ேறா� 
 ெபா>கைத மைறெயன� #ர,ேட 
 #ர,சியி� மல�க இ�ப வா�ேவ” 

-- இ தி அ6க? 
 
ேம7�, 
 

“உைழயாைன ேநாயாளி ஊ�தி=6 எ�ேபா�” 
 
எ� �, 
 
 “ஒ=கடD? உ&ெட�ேபா�! 
 உ=வணக� ஒ�ேபா� 
 உ?ளபல ச&ைடெய�லா� ஒழி:� 
 மத� ஒழி/தா� 

தி=ேகாயி� ெதாழி"சாைல” 
 
எ� �, 
 

“நம� ெகா?ைக மகெள�லா� நிக� 
நா�. சாதிக? ஆாிய� ெகா?ைகேய” 

 
எ� �, 
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“இ/நில��� ெப=மக? ஓ� கட� 
இட�ெச> ம�னவ� அகட" .மிழிக?” 

 
எ� �, 
 
 “நா�வ.� ெப�ப� 
 5�வ.�பா தமி�நா,6�! 
 ந"றமி� மக? ஒேர வ.�ேப 
 தமி� ஏ,6�” 
 
எ� � 8 � அ6களி� #ர,சி� தீயி� நா.கைள ந�. காணலா�. 
 
ெபா�Dைடைம� #ர,சி 
 
சாதி சமய ேபத9கைள� தக��ெதறி/�, 'ட� பழக9கைள !றிய6��, க&'6 
வழக9கைள ம& !6� ேபாக+ ெச>� ஒ= #��லக� காண அவாDகி�றா� 
கவிஞ�. 
 
 “சாதிமத ேபத9க? 'டவழக9க? 
 தா9கிகைட ெப" வ=� ச&ைட:ல கிதைன 
 ஊைதயினி� �=�#ேபா� அைலகழி�ேபா� 
 பி�ன� ஒழி�தி;ேவா�; #தியேதா� உலக� ெச>ேவா�.” 
 
ஏைழ பணகார� அ"ற சம��வ ச!தாய9 காண அவ� அறிD ��� வழி வ=மா  : 
 
 “ஓட�ப ராயி=.� ஏைழய�ப� 
 உைதய�ப ராகிவி,டா� ஓ�ெநா6.? 
 ஓட�ப� உயர�ப� எ�லா� மாறி 
 ஒ�ப�ப� ஆ>வி;வா� உணர�பா நீ!” 
 



103 

 

ேபத� வள�க� ெப=�ெப=� #ராண9க? இ=.� தமி�நா,6�, ‘மக? 
உைழ�பி� மைலயாத ந�பிைக எகளிக ேவ&;� இதய�தி�’ எ�கிறா�. 
 
 “எ�ேலா�.� ேதச�, 
 எ�ேலா�.� உைடைமளலா�! 
 எ�லா�.� எ�லா 
 உாிைமகG� ஆ.கேவ! 
 எ�லா�.� க�வி 
 �காதார� வா>/தி;க! 
 வ�லா�.� ம"  !?ள 
 ெச�வ�.� நா,;ைடைம 

வா>காிசி எ�B� 
மன�பா�ைம ேபாெயாழிக!” 

 
எ�  பாரதிதாச� அவ�க? ‘ெபா�Dைடைம+ ச!தாய� ஒ�  Zக ேவ&;�’ 
எ�  Zாி�ேபா; பா;கி�றா�. 
 

“த�ெபா=,; வா�வாேனா� ஏைழ! மக? 
த�ெபா=,; வா�வாேனா� ெச�வ�.” 

-- பா&6ய� பாி� : இய�; 57: 18 
 
எ�  ஏைழ பணகார� ப"றி� #தியெதா= #ர,சி விளக�திைன� த=கி�றா� 
#ர,சிகவிஞ� பாரதிதாச�. 
 
இ�கா � எ;��கா,ட�ெப"ற ெச>திகளா� பாரதிதாச� ஒ= #ர,சி கவிஞ� 
எ�ப��, அவ� பாட� களாகிய ேதா,ட�தி� #ர,சி மல�க? பல Z�� .79. 
கி�றன எ�ப�� ெப"றா�. #ர,சி கவிஞ� அவ�க? மைற/தெபா3� 
சா�றா&ைம. ஆழிெயன� திக3� ேபராசிாிய� டாட� !. வரதராசனா� 
அவ�க?, பாரதி தாச� ப"றி 8றிய ெசா"கைள ஈ&; நிைனவி" ெகா?ள� 
இக,;ைர.� ெபா=�தமா.�. 
 
“#ர,சி கவிஞ� எ�றாேல இ/த 5"றா&67� இத". !/ைதய 5"றா&67�  
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ேவ  யாைர:� .றிகாம� பாரதிதாச� ஒ=வைரேய .றி.மா  தமிழிலகிய 
வரலா"றிேல அவ� சிற�பிட� ெப" வி,டா�. சிற/தைத மிகமிக வி=�பி� 
ேபா" த7�, தீயைத மிகமிக ெவ ��� V" த7� அவ� இய�#. இ/த நா,6� 
#./�, ச!தாய�தி� இட� ெப" வி,ட தீய பழக வழக9கைள:� 
!டக=��கைள:� க6/� பா6�, ப6�பவ� உ?ள�தி� #��ண�+சிைய எ3�பிய 
#ர,சியாள� அவ�. அவ=ைடய பா,;களி� வி3மிய க"பைன:� உ&;. 
ேவகமான உண�+சி:� உ&;; பழ/தமி� மர#� உ&;. #��லக+ சி/தைன:� 
உ&;. தமிழ�த� வா�D. அவ� த� எ3��� ேப+�� அர& ெச>� வ/தன.” 
-------------- 

9. 9. 9. 9. ெசா�:� ெச�வ! ேச8
பி�ைளெசா�:� ெச�வ! ேச8
பி�ைளெசா�:� ெச�வ! ேச8
பி�ைளெசா�:� ெச�வ! ேச8
பி�ைள    
 
ேதா" வா> 
 
ப�ெதா�பதா� 5"றா&6� பி"ப.தியி� ேதா�றி� தமி� வள��த ெபாியா�கG? 
ஒ=வ�; தி=. வி. க. மைறமைலய6க? ேபா�ேறாாி� சமகால�தவ�; ‘ெச/தமி3.+ 
ேச��பி?ைள’ எ�  ��தான/த பாரதியாரா� ேபா"ற�ப,டவ�; ‘ெசா�<� 
ெச�வ�’ எ�  சீரா,ட� ெப"றவ�; தமி� இலகிய அர9கி� மா"ற�ைத 
ஏ"ப;�தியவ�; உைரநைட உலகி� எ3+சிைய:� ம மல�+சிைய:� 
உ&டாகியவ�; பழைமயான கவிைத.�, #�ைமயான உைரநைட.� இைடேய 
ேச�வாக� திக�/தவ�; தமி� ஆ�வ��ட� தமி� ஆரா>+சி� திறைன:� 
பர�பியவ�; ஆ9கில ேமாக� ெகா&ட அவ� கால� தமிழாி� ெசவிகளி� 
சி/ைதகினிய ெச/தமி� நைடகைள ஓதி அவ�த� ெநEசகளனி� தமி� உண�ைவ� 
பா>+சியவ�; இ�த. \;சா� ெப=ைமகைள� தனேக உாியதாகி ெகா&ட 
தமி�� தி=மக�-தமிழிலகிய வானி� வி;ெவ?ளி ரா. பி. ேச��பி?ைள 
அவ�களி� வா�ைக ஏ"ற� உைட��. அவ�த� தமி��ெதா&; உைரயி,;+ 
ெசா�ெலாணா அ=ைம வா>/த�. 
 
ேதா"ற� 
 
தி=ெந�ேவ<யி� ெந�ைல மாவ,ட�தி� வரலா" + சிற�# வா>/த 
இராசவ�<#ர�தி� ேதா�றியவ�. 1895ஆ� ஆ&; மா�+�� தி9க? இர&டா� 
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நா? ��!கி ஆ&; Zச ந�னாளி� பிற/தவ�. இவைர உலகி". 
அறி!க�ப;�தியவ�க? கா�கா�த ேவளாள� மரபி� ெகா3வைட ேகா�திர�தி� 
வ/த பிறவி�ெப=மா? பி?ைள:�, அவ�த� வா�ைக� �ைணயான ெசா�ண� 
த�மாG� ஆவ�. த� ெப"ேறா�.� பதிேனாராவ� பி?ைளயாக� ேதா�றியவ�. 
இவ�. !� ேதா�றிய பதி�ம=� இ4Dலைக நீ�� அ4Dலகைட/தனராத<� 
பதிேனாராவ� பி?ைளயானா7� தவமி=/� ெப"ற தவ�#த�வ� இவ�. 
ெப"ேறா�. ஒ= பி?ைளயா> ெச�ல�பி?ைளயா>-ெச�வ� பி?ைளயா> 
வள�/தவ�. 
 
க�வி 
 
ரா. பி. ேச��பி?ைளயி� ஆர�பக�வி இராசவ�< #ர��� தி&ைண� 
ப?ளி8ட�திேல ெதாட9கிய�. அ/நா? ந&ப� அழகிய 8�த� எ�பவ�. 
ெதாடக� ப?ளியி� க�வி பயி" வி�தவ�க? அ=ணாசல ேதசிக=� ெச�பைற 
அ6களா=� ஆவ�. அ=ணாசல ேதசிகாிட� '�ைர, ந�வழி, ந�ெனறி, நீதிெநறி 
விளக�, ஆ !க நாவலாி� பாலபாட� ப.திக? ேபா�றவ"ைற� பயி�றா�. 
ெச�பைற அ6களா� சிவஞான மாபா6ய�ைத� பயி" வி�தா�. 
 
ஐ/தா� வ.�#வைர இராசவ�<#ர��� தி&ைண� ப?ளி8ட�தி� பயி�ற இவ� 
த� உய�நிைல க�விைய� தி=ெந�ேவ<ைய+ சா�/த பாைளய9ேகா,ைடயி� 
க�ேதா<க� பாதிாிமா�களா� நட�த�ெப � ேசவிய� உய�நிைல� ப?ளியி� 
ெதாட�/தா�. அ�ப?ளியி� இவ� த� ெச�ல� ெபய� இ=�# மனித�. இவ�த� 
தி&ைமைய க&ேட மாணவ�க? இ4வா  அைழ�தன�. உய�நிைல� ப?ளியி� 
தமி� பயி" வி�தவ�. ��பிரமணிய� பி?ைள எ�பவ�. உய�நிைல�ப?ளியி� 
ஏழா� வ.�#� பயி7�ேபா� ந�ெலா3க� பாிசாக� தி=.ற? 5<ைன� 
ெப"றா�. ெப"றவ� ஊ� வ/தேபா� ெதாடக�ப?ளி ஆசிாியரான ெச�பைற 
அ6களாாி� அறிDைரயா� நா?ேதா � தி=.றைள மனன� ெச>தா�. இ�ேவ 
பி�னாளி� தி=.ற? வ�7நராக இவ� திக�த". காரணமாகிய�. ப?ளி 
மாணவராக இ=/த கால�தி� பாைளய9ேகா,ைட.+ ைசவ சைப� 
ெதா&ட�பைட� தைலவராக இ=/தா�. அகால�தி� ேசாழவ/தா� 
அரசEச&!கனாரா� சி �ெதா&ட�’ எ�  பாரா,ட� ெப"றா�. பதிைன/தா� 
ஆ&6� த� ப?ளி வா�ைகைய !" வி�த இவ�, அேத ஆ&6� த� அ=ைம� 
தாைய:� இழ/தா�. 
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ப?ளி� ப6�ைப !6�த இவ� தி=ெந�<ேவ< இ/� க�Qாியி� த� 
இைடகைல (Indermediate) வ.�பிைன� ெதாட�/தா�. இைடகைலயி� 
இவ=.� தமி� பயி"  வி�தவ� ெதா�கா�பிய வ�7ந� சிவராமபி?ைள எ�பவ�. 
இ/� க�Qாி தமி�� ேபரைவ� தைலவராக� திக�/த இவ�, !தலா&6� 
ஆ9கில க,;ைர� ேபா,6யி� கல/� ெகா&; !த�ைமயாக ெவ"றி ெப"றா�. 
இதனா� அரசினரா� வழ9க�ப,ட உதவி�பண�ைத:�, 5�கGெகன� தனியாக 
ஐ�ப� ெவ&ெபா"கா�கைள:� ெப"றா�. இைடகைலயி� !த� வ.�பி� 
ேத�+சி ெப"றா�. இைடகைல வ.�பி� ேத�+சி ெப"ற இவ� 1915 ஆ� ஆ&6� 
ெச�ைன� ப+ைசய�ப� க�Qாியி� த� க�Qாி வா�ைகைய� ெதாட9கினா�. 
ப+ைசய�ப� க�Qாியி� இள9கைல வ.�பி� வரலா � ெபா=ளாதார!ேம இவ� 
த� வி=�ப� பாட9களாக அைம/தன. காரண� அ/நாளி� தமி3.� தனியிட� 
இ�ைல. ப+ைசய�ப� க�Qாியி� ேச�/த அ;�த ஆ&6� 1916இ� க�Qாி 
ம�ற�தி� நைட ெப"ற தமி�� ேப+�� ேபா,6யி� !த�ைமயாக நி�றா�. 
அ�ேப+�� ேபா,6யி� இவ�த� உைரயிைன+ ெசவிம;�த க�Qாி !த�வ�, 
ஆ9கில� ேபராசிாிய�. தமி���ைற�தைலவ� தி=மண� ெச�வ ேகசவராய 
!த<யா�. ந;வ� சதாசிவ ஐய� ஆகிேயா� அைனவ=� ேபா"றின�. இத� 
விைளவாக இள9கைல !6�த உடேனேய ப+ைசய�ப� க�Qாி� தமி�� �ைறயி� 
சி"றா சிாியராக� பணி#ாி:� வா>�# கி,6ய�. ப+ைசய�ப� க�Qாி� 
தமி���ைற+ சி"றாசிாிய� (Tutor)ேச��பி?ைள ச,ட க�Qாி மாணவராக+ 
ேச�/� ச,ட கைலயிைன:� பயி�றா�, இர&டா&;களி� ச,ட க�விைய:� 
ெவ"றி:ட� !6�� ெகா&; ெந�ைல ெச�றா�. 
 
மக, ெகாைட ம�ற� 
 
ெந�ைல ெச�ற இவ� ெந�ைலயி� பி?ைளய� மரபி� ேதா�றிய ெந�ைலய� 
பி?ைள எ�பவ=.� அவ�த� இர&டாவ� மைனவி ப=வத�த�மா? 
எ�பவ=.� மகளாக� ேதா�றிய ‘ஆ�வா� சானகி’ எ�பவைர� த� இ=ப�� 
'�றாவ� வயதி� வ�ைவ ந�மண� #ாி/� ெகா&டா�. 
 
வழகறிஞ� பணி 
 
தி=மண� !6/தபி� வழகறிஞ� ெதாழி" பயி"சி காக+ ெச�ைன ெச�றா�. 
அ9. !�னா? மாநில அைம+ச=�, #க�ெப"ற வழகறிஞ=மான எI. !�ைதயா 
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பி?ைள அவ�களிட� இர&டா&;க� வழகறிஞ� ெதாழி"பயி"சி ெப"றா�. 
1923� ெந�ைல மீ&; தனியாகேவ வழகறிஞ� ெதாழிைல நட�தினா�. இ� 
ெதாழிைல நட�தியேபா� இவ�த� தமிழா�வ� தணிய வி�ைல. ெந�ைல மாணவ� 
ச9க�தி� .ற? ப"றி உைர நிக��தியவ�. வ?Gவைர ேமைலநா,; 
அறிஞ�கGட� ஒ�பி,; அவாி� தனி�த�ைமைய ெவளி�ப;�தினா�. .ற? 
ப"றிய விளக��ட� அைமயாம� ைசவ சமய இலகிய9க? .றி��� 
ெசா"ெபாழிவா"றினா�. வ?Gவ ாிட� ஈ;ப,ட இவ�த� உ?ள� க�பனிட� 
ெச�7மா  திைசமா"றியவ� ��ைபயா !த<யா� அவ�க? ஆவ�. க�பனி� 
திைள�தபி� இவ=ைடய ஆ�வ� க�ப� கவி நல�ைத ெவளி�ப;��வதி� 
!ைன/த�. தமி3., கதியான க�பைர:�, வ?Gவைர:� ெதளி/தவாி� 
உ?ள� பாரதியாாி� பாநல�தி7� ஈ;ப,ட�. பாரதியி� கவிைத யி� திைள�தத� 
பயனாக+ ெச/தமி�நா;, !�ெப=9கவிஞ�, கைலயி� விளக�, ப&டார� பா,;, 
தமி�� தா> வா��� !த<ய க,;ைரக? !கி��தன. பாரதியா� க&ட #லவ�களி� 
இள9ேகாவ6கG� ஒ= சிற/த #லவ� ஆத<�, இள9ேகாவ6கG� இவைர 
கவ�/தா�. இ4வா  ெந4ைலயி� இவ� ஆ"றிய அாிய கைல� பணிைய க&ட 
ெந�ைல மாவ,ட ஆ,சியாள�, மாவ,ட க�வி.3 உ �பின�கG? ஒ=வராக� 
ெதாி/ெத;�தா�. அ.3 நட��� 8,ட9களி� கல/�ெகா&; இைளஞ�க? 
ந�ைமகான ேநாக9கைள இவ� எ;��ைர�தா�. 
 
நக� ம�ற� ெதாட� 
 
1924ஆ� ஆ&6� ெந�ைலயி� நைடெப"ற நக�ம�ற� ேத�த<� ேபா,6யி,; 
ெவ"றி ெப"றா�. இர&டா&;கG. ஒ=!ைற நைடெப � இ�ேத�த<� பி� 
நைடெப"ற இர&; ேத�த�களி7� (1926,28) வாைக $6யவ� இவேர. '�றாவ� 
!ைற இவ� ேத�/ெத;க� ப,டDட�. இவ� திறைமைய க&; நகரம�ற� 
�ைண� தைலவராக� ேத�/ெத;�தன�. �ைண�தைலவராக இ=/தேபா�. 
ெந�ைல நகர� ெத=� ெபய�களி� வரலா"ைற அறி/�, அவ"றி� உ&ைம� 
ெபயைர நிைல நா,6ய ெப=ைம ேச�Dேக உாியதா.�! 
 
ப�கைல கழக9களி� தமி��பணி 
 
ெந�ைல நக�ம�ற� பணி#ாி/த ரா. பி. ேச. அவ�க? 1930ஆ� ஆ&; கா.�. 
பி?ைள அவ�களி� உதவியா� அ&ணாமைல� ப�கைலகழக� தமி���ைற 
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விாிDைரயாள� ெபா �ைப ஏ"றா�. 1931 ஆ� ஆ&6� தமி� ஆன�I வ.�# 
மாணவ�கG. க�பராமாயண�; ெமாழி5� ஆகிய பாட9கைள எ;�தா�. 
அ/நாளி� ெமாழி 5� ஆ9கில�தி� பயி" விக�ப,ட�. இவ�த� ெமாழி 5� 
#லைம.� ஆ9கில அறிவி".� உைர க�லாக� �ல9.வ� 'Words and their 
significance’ எ�ற ஆ9கில 5�. அேத ஆ&6� தமி� வி��வா� பயி7� 
மாணாக�.� தி=.ற?, சில�# !த<ய ப.திகைள க"பி�தா�. ப�கைல 
கழக�தாரா� ஏ"ப;�த�ப,ட ெசா"ெபாழிD நிக�+சியி� சில�பதிகார� ப"றி+ 
ெசா" ெபாழிவா"றினா�. ெசா"ெபாழிவிைன+ ெசவிம;�த ஆ9கில� ேபராசிாிய� 
�/தர� அவ�க?, 
 
“அ�ப�.ேச�ேவ! தமி� எ�றா� இனிைம இனிைம எ�  இய�#கி�றா�க?; அ� 
ப"  காரணமாக 8 � ெவ" ைர எ�ேற நா� இ�கா � எ&ணியி=/ேத�. 
இ�  த9க? தமி�� ேப+ைச ேக,ட பிற.தா� தமி� இனிைம எ�ப� !"றி7� 
உ&ைமெயன க&ேட�. இ�  !த� நாB� ந"றமி� 5�கைள க"  
இ�# ேவ�” 
 
எ�  பாரா,6ன�. ெசா"ெபாழிவி� தைலைம இட�ைத அணிெச>த வி#லான/த 
அ6களா� : 
 
“!�# ேசர� த�பியாகிய இள9ேகா சில�பதிகார 5ைல� பா6னா�. இ�  எ� 
அ=ைம� த�பி யாகிய ேச��பி?ைள சில�பி� ஒ< எ�ேலா=ைடய சி/ைதயி7� 
ெசவியி7� ஒ<.மா  ெச>தா�.” 
 
எ�  பாரா,6ன�. ஆறா&;க? அ&ணாமைலயி� அ=�பணி ஆ"றிய 
ேச��பி?ைள அவ�கG. இ தியாக அளிக�ப,ட அ&ணாமைல நக�� ேதநீ� 
வி=/தி� கல/� ெகா&ட �நீதி .மா� ச,ட�ஜி அவ�க?, அவ� உைரைய ேக,;, 
 

“தமிழி� இனிைமேய உ=ெவ;�� வ/த� 
ேபா� இ=கிற� த9க?. ேப+�” 

 
எ�  பாரா,6னா�. 
 



109 

 

அ&ணாமைல� ப�கைலகழக�தி<=/� ெவளிேயறியDட�, அ/நாளி� 
இராமகி=,6ண மட�தி� சமய� பணி#ாி/த வி#லான/த அ6களாாி� !ய"சியா� 
ெச�ைன� ப�கைலகழக� தமி���ைற விாிDைரயாள� பணியிைன ஏ"றா�. 
அ;�த ஆ&6� தமி� ஆ>D��ைற� தைலவ� எI. ைவயா#ாி� பி?ைள 
அவ�களி�கீ� அ��ைற� �ைண�தைலவ� ஆனா�. அ�ேபா� ைவயா#ாி� பி?ைள 
அவ�க? ஈ;ப,6=/த தமி�� ேபரகராதி� பணியிைன !6�த<� உ"ற 
�ைணயாயி=/தா�. ைவயா#ாி�பி?ைள அவ�கG.�பி�, அ/த இட�ைத 
ேச��பி?ைள அணி ெச>தா�. இத� பயனாக� பல 5�கைள ஆ�/� காB� 
வா>�# இவ=. ஏ"ப,ட�, 
 
நாளைடவி� ெச�ைன� ப�கைலகழக�தி� ‘லாசரI’எ�பவாி� ெப& மக? 
இ=வ�.தி� ெகாைடயா� உ=வாக�ப,ட ‘ேபராசிாிய�’ இட�ைத !த� !த<� 
அணி ெச>தா�. ெச�ைன� ப�கைல கழக� தமி�� �ைறயி� !த� ேபராசிாிய� 
எ�ற ெப=ைமைய� ேத6 ெகா&டவ� இவ�. அ�ேபா� ப+ைசய�ப� க�Qாி. 
மாநில க�Qாி� தமி� ஆன�I பயி7� மாணவ�கG.�. !�கைல 
மாணவ�கG.� வ.�# எ;�தா�. எ�.<,,. பிஎ+.6. ப,ட9க? ெப வவ"காக 
ஆ>D ெச>த மாணவ� க? பல=. வழிகா,6யாக� திக�/தா�. 
 
ேம7� இவ� ெச�ைன� ப�கைலகழக�தி� இ=/த ேபா� ெமாழி, இலகிய நல� 
க=தி நி#ண� .3க? ஏழி� உ �பினராக இ=/தா�. அைவயாவன : 
 
1. ெச�ைன அரசின� நியமி�த கவி பாரதியா� 5�க? ெவளிd,; .3. 
 
2. இ/திய அரசின� அரசியலைம�ைப !கிய இ/திய ெமாழிகளி� ெமாழிெபய�.� 
ெபா=,; அைம�த அரசியலைம�#+ ெசா"க? ெமாழியாக நி#ண� .3. 
 
3. சாகி�திய அகாெதமியி� ஆேலாசைன .3, நி�வாக .3. 4. ெத�னி/திய 
ெமாழிக? #�தக 6ரI6� ஆேலாசைன .3. 
 
5. ெச�ைன அரசின� ெச�ைன மாநில� தமி�+ச9க� தயாாி�த நி=வாக+ 
ெசா"கைள !6D ெச>ய அைம�த நி#ண� .3. 
 



110 

 

6. அ&ணாமைல� ப�கைலகழக க�பராமாயண ஆரா>+சி� பதி�# .3. 
 
7. ெச�ைன� ப�கைலகழக ஆ9கில� தமி� அகராதியி� ஆேலாசைன .3. 
 
இ��ட� நி�லாம�, இ/திய ெமாழி��ைறக? பலவ"றி".� �ைணவராகD� 
வழிகா,6யாகD� விள9கினா�. 1937 !த� 1955 வைர ஈரா&;கG. ஒ= !ைற 
நட�த�ெப"ற அைன�தி/திய கீைழகைல மாநா;களி� கல/�ெகா&; அாிய 
ெபாழிDக? பல ஆ"றி+ ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� ெப=ைமைய உலகறிய+ 
ெச>தா�. இவ� கால�தி� ெவளிவ/த ெச�ைன� ப�கைலகழக ெவளிd;க? 1. 
திராவிட� ெபா�+ ெசா"க? (Dravidian common Vocabulary) 2. திராவிட� ெபா�� 
பழெமாழிக? (Common Dravidian Proverbs). 
 
ேமைட� தமி� வள��த ேம�ைமயாள� 
 
த� ஆரா>+சி� திற�தா7�, எ3�தா"றலா7� தமி� ஆ"றைல வள��தைத� 
ேபா�ேற ேமைட� ேப+சா� தமி� உண�+சிைய:� தமி� அறிைவ:� ெப=கிய 
ெப=ைம உைடயவ� ரா.பி.ேச. இவ� ஆ"றிய ெபாழிDக? இவைர� தைலசிற/த 
ேமைட� ேப+சாளராக கா,;கி�றன. டாட� !.வ. அவ�க? ‘தமி� இலகிய 
அர9கி� மா த� ெச>தவ� ரா.பி.ேச.’ எ�  ேபா" கி�றா�. 
“தமி� இலகிய அர9கிேல மா த� ெச>தா� ேச��பி?ைள. ெச�ைனயிேல 
இலகிய 8,ட9களானா� 50 ேப� வ/� ெகா&6=/தன�. த� !ைடய 
ெசா"ெபாழிDகளி� 'ல� 50ஐ 50,000 ஆகி� த/தவ� ஆவ�.” 
- பி.எI.ஜி. கைலக�Qாி மல� 1958, ப. 58 
 
இ�ேபா"றி:ைர ரா. பி. ேச. அவ�களி� ெபாழிவா" � திறைன-உரைன விளகி 
நி"கி�ற�. ெந�ைலயி� வழ கறிஞ� ேச��பி?ைளயாக இ=/தேபா��, 
அ&ணாமைலயி� தமி�� பணியா"றியேபா�� இவ� ஆ"றிய ெபாழிDக? பல. 
எ�றா7� ெச�ைனயி� இவ� ஆ"றிய ெபாழிDகேள மி.தி. ஒ>.எ�.சி.ஏ. 
ப,6ம�ற�தி� வார�தி". ஒ= !ைற என� ெதாட�/� '�  ஆ&;க? 
க�பராமாயண+ ெசா" ெபாழிவா"றினா�. இத� விைளவாக+ ெச�ைனயி� ‘க�ப� 
கழக�’ ஒ�  ேதா"ற� ெப"ற�, அத� தைலவராக+ ேச��பி?ைளேய 
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விள9கினா�, ேகாகேல ம�ற�தி� ஞாயி ேதா � என '�  ஆ&;க? 
சில�பதிகார� பிழிவிைன� ெபாழிவாகினா�. த9கசாைல� தமி�ம�ற�தி� 
வார�தி". ஒ=நா? என ஐ/� ஆ&;க? தி=.ற? விளக� ெச>தா�. 
க/தேகா,ட�தி� ஒ4ெவா= ெவ?ளிகிழைம:� க/த#ராண+ ெசா"ெபாழிD 
நிக��தி னா�, க�பைர:� க+சிய�பைர:� இைண��� ெபாழி வாகிய இவ� 
ெதாட�/� ஐ/� ஆ&;க? இ�ெபாழி விைன நிக��தினா�. இத� பயனாக 
‘க/த#ராண� திர,;’ எ�B� 5� பதி�பிக�ெப"ற�, ேவ<� ெவ"றி ‘ேவ7� 
வி�7�’ ேபா�ற 5�க? உ=வாக� ெப"றன. ேம7� #றநாW"  மாநா;, 
தி=.ற? மாநா; தமிழாசிாிய� மாநா; ேபா�ற இலகிய மாநா;களி� தைலைம 
உைர:� ஆ"றி:?ளா�. தமி� வள�+சி கழக�தி� சா�பி� ம�ைரயி� நைடெப"ற 
தமி�� தி=நா? விழாவி� ஆ�.ேக. ச&!க� ெச,6யா� அவ�க? தைலைம யி� 
‘.றG� .றளாசிாிய�கG�’ எ�ற தைலைமயி� அாியெதா= 
ெசா"ெபாழிவா"றினா�. 
 
5லாசிாிய� 
 
ரா.பி. ேச��பி?ைள அவ�க? இய"றிய 5�க? பல. இைவ பதி�# 5�க?, 
வரலா"  5�க?. ஆரா>+சி 5�க? எ�B� !�ெப=� பிாிD.? 
அட9.கி�றன. ஆரா>+சி 5�கG? ஆ>வாக மல�/தைவ சில; க,;ைர களி� 
ெதா.�#களாக அைம/தைவ சில: ெபாழிDகளி� ெதா.�#களாக அைம/தைவ சில. 
இைவேய அ�றி இத�களி� எ3திய க,;ைரக? இ�B� பல 5�வ6வ� 
ெபறாமேலேய இ=கி�றன. 
 
பதி�# 5�க? 
 
இவ� பதி�பி�த !த� 5� ‘க/த#ராண� திர,;’ எ�ப� 1944� பதி�பிக�ெப"ற 
இ/5� ெச�ைனயி� க/தேகா,ட�தி� ஆ"றிய ெசா"ெபாழிவி� விைளவா� 
உ=�ெப"ற�. க/த#ராண�தினி� � ஆயிர�ைத/5  பாட�க? திர,6� 
ெபாழி�#ைர:ட� எ3த�ப,ட இ/ 5� '�  ப.திகளாக ெவளிவ/த�. 
 
1957ஆ� ஆ&6� பாரதியா� பாட�களி� சிற/தன எ�  இவரா� க=த�ப,ட 
பாட�க? சிலவ"றி� ெதா.�ேப ‘பாரதியா� இ� கவி�திர,;’ எ�ப�. இ� 
சாகிததிய அகாெதமியி� ெவளிd; ஆ.�. 
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இேத ஆ&6� ெவளிவ/த ‘ெசEெசா" கவிேகாைவ’ ச9ககால� !த� பாரதியா� 
கால� ஈறாக உ?ள இலகிய9களி� �ைவமிக பாகளி� ெதா.�# 5�. 
1960இ� பதி�பிக� ெப"ற ‘தமி� கவிைத களEசிய�’ எ�ற 57�, ‘ெசEெசா" 
கவிேகாைவ’ைய� ேபா�ேற �ைவமிகக தமி�� பாட�களி� ெதா.�# 5� ஆ.�. 
இைவேய அ�றி, எ�cச� தி=.றG. வைர/த உைரைய:� பதி�பி��?ளா�. 
 
வரலா"  5�க? 
 
வா�ைக வரலா" . !கிய��வ� அளிக�படா நிைலயி�, அ��ைறயி7� 
5�க? பல உ=வாவத". வழிேகா<யவ� ரா.பி. ேச. ஆவ�. ‘தமி�நா,; 
நவமணிக?,’ ‘கா�;ெவ� ஐய� சாித�,’ ‘கிறி��வ� தமி�� ெதா&ட�’ எ�ற 
'� � இவ� எ3திய வா�ைக வரலா"  5�க? ஆ.�. இவ" ? !த� !த<� 
ெவளிவ/த 5� ‘தமி�நா,; நவமணிக?’ எ�ப� 1926ஆ� ஆ&6� ெவளியிட� 
ெப"ற இ/5� ேலாேகாபகாாி எ�ற இதழி� ெவளிவ/த ஒ�ப� க,;ைரகளி� 
ெதா.�பா.� ஆதிைரயா�, விசாைகயா�, ம=தியா�, ேகா�ெப=/ ேதவியா�, 
மணிேமகைலயா�, க&ணகியா�, #னிதவதியா�, ம9ைகய�கரசியா�, திலகவதியா� 
எ�B� தமி� நா,;� ெப&மணிக? ஒ�பதி�மாி� வா�ைக வரலா"ைற 
எ;��ைர.� 5�. கைத�ேபாகி� அைம/த� இ/5�. இ/5<� சிற�பிைன, 
 
“ப&ைட� தமி� மகளி� வா�ைக+ சிற�ைப இகால��� தமி�+ சிறா�. 
எ;�ேதா�� #�தக9கG�, ப&;ெதா,;+ சாி�திரவாயிலாகD�, பBவ�க? 
வாயிலாகD� அறிய கிட.� ந� நா,; Kர�களி� வா�ைக வரலா கG� 
த"கால� ெவளி�ேபா/�?ள 5�கG� காண அாியவாயினேவ எ�  ெந;நாளாக 
க=தியி=/த 
 
ஒ= ெப=9 .ைறைய இ/5லாசிாிய� நிைறD ெச>�?ளா�” 
 
எ�  இ/57. !�Bைர வழ9கிய !�னா? அைம+ச� தி. ெந. சிவஞான� 
பி?ைள பாரா,6:ைரகி�றா�. 
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1936இ� ெவளிவ/த ‘கா�;ெவ� ஐய� சாித�’ கா�;ெவ� அவ�களி� வா�ைக 
வரலா"ைற எ;�திய�#வ�. 
 
1946இ� ெவளியிட�ெப"ற ‘கிறி��வ� தமி�� ெதா&ட�’ எ�B� 5� 
Kரமா!னிவ�, ேபா�ைபய�. கா�;ெவ�, எ�cச�. இேனசியI ஐய�, ேவதநாயக� 
பி?ைள, கி=Yணபி?ைள ேபா�ற கிறி��வ�க? தமி3. ஆ"றிய 
அ=/ெதா&;களி� விளகமாக அைம/�?ள�. 
 
ஆ>D 5�க? 
 
ெந�ைலயி� வழகறிஞராக இ=/தேபாேத இவர� ஆ>D�பணி !கி�/�வி,ட�. 
!த�!த<� 1926ஆ� ஆ&6� தி=.றைள ஆரா>/� ‘தி=வ?Gவ� 5� நய�’ 
எ�ற 5ைல ெவளியி,டா�. இ/5<� ேம�ைமயிைன:�, ஆசிாியாி� ஆ>D� 
திறனி� மா&பிைன:� தி=. கா. �. பி?ைள அவ�க?, 
 
“உலகெமலா� உ>வா� ெபா�மைற வ.�த ஆசிாிய� தி=வ?Gவனார� அள�பாிய 
மா& பிைன� பாவல=� நாவல=� க"ேறா=� ம"ேறா=� இ/நா?வைர 
ெபா�வைகயா" பலபட� பாரா,6+ சீரா,6� ேபா/தன�. ஆசிாியர� 5<� 
பி&ட� ெபா=ைள X2கி ஆ>/�, அத� ெசா"ெபா=? நய9கைள யாவ=.� 
எளிதி� விள9.� வ&ண� ெத?ெளன வ.�ேதாதி ஊக',;� ெச4விய 
உைரநைட 5� ஒ�  இ�லாத .ைறைய நிைறDெச>த ெப=� #லவ� இ� 
‘தி=வ?Gவ� 5� நய�’ எ3திய தி=வாள� ேச��பி?ைளேயயாவ�. 
 
தி=.ற, ெப=5ைல ந�. க"றாரா>/� உணர வி=�#� மாணவ� யாவ=.� 
அ/5" ெசா"ெபா=? வள� ப&டகசாைல. நயமிக ேதா� திறDேகாலாக 
இ4Dைரநைட+ ெச/தமி�+ சீாிய 5ைல இய"றிய தமி�வாண�.� தமி3ல. 
எ� � கட�பா;ைடய�” 
 
எ�  அ/57.� தா� வழ9கிய !�Bைரயி� ேபா"றி:ைரகி�றா�. 
 
இேத ஆ&6� ெவளிவ/த� ‘சில�பதிகார 5� நய�’ எ�ற ம"ெறா= 5�. ஆசிாிய� 
ெப=ைம, அரச நீதி:� அரசிய7�, ஆாிய அரச=� தமிழ=�, க&ணகியி� க"பி� 
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திற�. விைன�பய�, ப&ைட� தமி� மக? நாகாிக�, சில�பதிகார 5�நய� 
எ�B� ஏ3 தைல�#களி� இ/5� ஆ>D ெச>ய�ப,;?ள�. 
 
இதைன அ;�� 1932ஆ� ஆ&6� ெவளிவ/த ‘Kரமாநக�’ எ�B� 5� 
க�பராமாயண� ப"றி+ ெச>த அாியேதா� அ=ைமயான ஆ>D 5�, இ/5<� 
இனிைமைய 57. !�Bைர வைர/த ெவ?ளகா� ��பிரமணிய !த<யா� 
அவ�க?, 
 
“பல�.� ெதாி/த பழ9கைதகைள, ஆசிாிய� த� #லைம� திறைமயா� 
#�ைமயானைவயாகி� ப6�பவ� மன�ைத மகி�விகிறா�. கைத� ேபாகி� வ=� 
தக இட9களி� தக அறிDைரக? இலகிய+ �ைவேயா; இனி� கல/V,6 
இ�ப!� பயB� எ>த+ ெச>த� இ/5<" பல இட9களி� காணலா�. இதி� 
ஒ4ெவா= பக!� இனிைமயா யி=�பைத வாசி�ேபா� சில பக9க? வாசி�த 
அளவி� ெதாி/�ெகா?வ� எ�ப� தி&ண�. இ/5<� இனிைம Xனியி<=/� 
Xகர�ப;� க=�பி� இனிைம ேபா�றி=கி�ற�.” 
 
எ�  எ;��ைரகி�றா�. 
 
அ;�� 1945இ� ெவளிவ/த ‘தமி� வி=/�’ தமிழ�த� கைல�திற�, தமிழாி� 
வா�ைக ேம�ைம, தமி� ெமாழி யி� ெச�ைம, தமி� இலகிய�தி� சீ�ைம 
ஆகியவ"ைற எ;�திய�#கிற�. 
 
அ;�த ஆ&6� 1946இ� ெவளிவ/த ‘தமிழக�ஊ=� ேப=�’ எ�ற 5�, இவ�த� 
ஆ>வி� மணி !6யாக� திக�வ�. ஆயிர�� !/5" .� ேம"ப,ட ஊ�க? 
இ/5<� ஆ>வி".,ப,;?ளன. தமி�� ப&பா,; 5லாகD� வரலா"  
5லாகD� இ/5� �ல9.கி�ற�. இ/5� தமி� வள�+சி கழக�தின பாி� ெப"ற 
ெப=ைம உைடய�. தி=. வி. க. அவ�களி� மதி�#ைர இ/5<� தர�தி".� 
ஆசிாிய�த� ஆ>D� திறB.� உைர க�லாக ஒளி◌ாகி�ற�. 
 
“ஆசிாிய�, நில�- மைல-கா;-வய�-ஆ -கட�-நா;-நகர�-.6-பைட-.ல�-ேகா-
ேதD-தல� !த<யவ"ைற அ6யாக ெகா&; இ/5"க& நிக��தி:?ள ஊ�ேப� 
ஆரா>+சி:�, ஆ9கா9ேக ெபாறி��?ள .றி�#கG� பிறD� தமி�+ சாி�திர 
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உல..� ெப=வி=/தா.� எ�பதி� ஐயமி�ைல. தமி�நா,6� சில ஊ�� ேப�க? 
சிைத/��, திாி/��, ம=வி:�, மாறி:� த�த� !த� நிைலைய இழ/�?ளன. 
அைவ மீ&;� பைழய நிைல எ>தி� ப&# த". இ/5� ெப=/�ைண ெச>த� 
ஒ=தைல. இ/57? ெபா<த=� சில ஊ�� ேப�களி� வரவா , சா�பி:� 
ேசா�பி:�, ந</�� ெம</�� கிட.� ந� மக,. அமி�தாகி� #��யி� 
வழ9க� உ தி. 5<� நைடக& நட� #ாி:� \;� மி;.� K � நா,6� 
சவைலைய நீகி, அத� மா,; ேவ,ைகைய எ3�பி, அைத ஊ.வனவா.�.” 
 
1947இ� ெவளிவ/த ‘தமிழ� Kர�’ எ�B� ெபயாிய 5� தமிழ�த� ேபா�� 
திற�ைத:�, பைட� திற�ைத:� விள.கிற�. 
 
அ;�த 1948இ� ெவளியிட� ெப"ற ‘தமிழி�ப�’ பாரத� ேபரரசி� சா�பி� இய9.� 
சாகி�திய அகாெதமி பாிசிைன� ெப"ற�. இ/57ெகன வழ9க�ப,ட ஐயாயிர� 
ெவ&ெபா" கா�கGட� ப�தாயிர� ெவ&ெபா" கா�கைள+ ேச���� 
ப�கைலகழக நிதி வள�+சிகாக இவ� ெகா;�தா�. இதனா� பல=� இவைர� 
பாரா,6ன�. 
 
ஐ/தா&;க? இைடெவளி.�பி� வ/த ‘வழி வழி வ?Gவ�’ வ?Gவைர� பிற 
#லவ�க? எ;�தாG� திறைன விளகி நி"கிற�. 
 
இ தியாக 1958இ� ெவளிவ/த ‘தமிழக� அைல:� கைல:�’ தமி�நா,6� 
கைல+சிற�ைப:�. கைல வள��த நகர9களி� ந�<ய�#கைள:� ஆ>கி�ற�. 
 
ஆ>D 5�களாக அ�றி க,;ைர� ெதா.�#களாக வ/தைவ ‘கட"கைரயிேல’, 
‘ஆ"ற9கைரயினிேல,’ ேவ7� வி�7�’ எ�பன. ‘ேவ7� வி�7�’ எ�ற 5� 
க�ப=� க+சிய�ப=�, 'வ� தமி3� !=கB�, தி=+ெச/�ா� !=க� எ�ற '�  
க,;ைரகளி� ெதா.�பா.�. கவிஞ=� கைலஞ=� உைரயா;வ� ேபா�  
அைம/த� ‘கட"கைரயிேல’ எ�ற 5�. வி=ைத� தமி� கழக�தி� சா�பி� 
ெவளிவ/த தமி�� ெத�ற� எ�ற இதழி� ெவளி வ/த ெதாட�க,;ைரக? இ=பதி� 
ெதா.�# 5� இ�. தமிழக ஆ களி� சிற�#, அவ"றி� கைரகளி� அைம/த 
நகர9களி� வரலா" + சிற�#, இலகிய+ சிற�# இவ"ைற எ;�� 8 � 
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‘ஆ"ற9கைரயினிேல’ க�கியி� ெவளிவ/த ெதாட� க,;ைரக? நா"ப�ெத,6� 
ெதா.�# 5� ஆ.�. இ� 1961 இ� ெவளிவ/த�. 
 
‘ேவ<� ெவ"றி’, ‘தி=காவQ� கல�பக�’ எ�ற இ= 5�கG� !ைறேய க/த 
#ராண� திர,ைட:� தி=காவQ� கல�பக�ைத:� த3வி எ3த�ப,ட உைர 
5�க? ஆ.�. 
 
Words and their Significance. Dravidian Comparative Vocabulary, Common 
Dravidian Proverbs எ�பன இவ� ஆ9கிலததி� எ3தி ெவளியி,ட 5�க? ஆ.�, 
 
நைட நல� 
 
1. ேச��பி?ைள அவ�களி� நைட கைலபயி� ெதளிD�. க,;ைர வ�ைம:� 
ெகா&ட�. 
 
2. ெச>:ளி� இனிைம ெகா&ட ெச/தமி� நைட. இதைன நாவல� ேசாம�/தர 
பாரதியா� ‘ெச>:ேளாைச ஒ3.கி�ற அவர� ெத?ளிய தமி� நைட’ எ�  
ேபா" கி�றா�. 
 
3. இவ�த� உைரநைடயி� ேமைட� ேப+சி� எதிெரா<ைய ஆ9கா9ேக காணலா�. 
 
4. ரா. பி. ேச��பி?ைளயி� ேப+� நைட:�.க,;ைர நைட:� ஏற.ைறய தி=. வி. 
க. அவ�களி� ேப+� நைடைய:� எ3�� நைடைய:� ஒ�ததாகேவ இ=.�, 
 
‘உைரநைடயி� தமிைழ�ேபா� Xகரேவ&;மானா� தி=. வி. க., ேச��பி?ைள 
ஆகிய இ=#லவ�களி� ெச/தமிைழ+ ெசவியி� ம;க ேவ&;�.’ 
 
எ�ற ேயாகி ��தான/த பாரதியி� 8" � இதைன உ&ைம�ப;��கிற�. 
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5. இவ�த� நைட தனி�தமி� நைடயா.�. எ�ைக ேமாைன இ�ப�தி"காக8ட 
இவ� வடெமாழி+ ெசா" கைள ைகயா?வதி�ைல. இவ�த� தனி� தமி� 
ஆரவாரம"ற�. தி,ப X,ப� சா�ற�. 
 
அ=ைமயான தமி�+ெசா� ஒ�றி=க ஆ9கில�ைத எ;�தாGத� அறிKன� 
அ�லவா? க=�பி=க இ=�ைப க6�பா=&ேடா? 
- அைல:� கைல:�, ப. 32. 
 
எ�ற வினா, இவ�த� தமி� ஆ�வ�ைத அ�ேறா #ல�ப;��கி�ற�. 
 
6. இவ�த� நைடயி� எ�ைக:� ேமாைன:� மி.தியாக இட� ெப �. சா�றாக� 
பி�வ=� ப.திைய� கா,டலா�. 
 
“காEசி மாநகர� ெத>வ� மண.� தி=நகர�. எ�ம=9.� ேகாயி�கG�, 
ேகா,ட9கG� நிைற/�, இைறெயாளி K�� இ/நகாி� “க+சி ஏக�பா!” எ�  
ைக8�பி� ெதா3ேவா=�, “கEசி வரத�பா!” எ�  கசி/�=கி நி"பா=ம 
எ&ணிற/தவ�. க&2கினிய ZEேசாைலயி� இைடேய, ஒ= மாவி� கீ� 
ேகாயி� ெகா&ட ம9ைக ப9கைன “ஏக�ப��ைற எ/தா> ேபா"றி” எ�  
அ=/தமி� மலரா� அ=+சைன ெச>தா� மாணிகவாசக�.” 
- ஆ"ற9கைரயினிேல. ப. 9. 
 
7. பழ/தமி� இலகிய 5<� க=�ெபா=ைள X,பமாக ஆ>/� அத� 
ெசா"ெபா=? நய9கைள எளிேயா=� எளிதி� உண=�வ&ண� தி,பமாக 8 � 
பா9கிைன இவ� நைடயி� காணலா�. 
 
8. !�ேனா� ெமாழி ெபா=ைள� ெபா�ேன ேபா� ேபா" � திற�திைன:� இவ� 
நைடயி� காண!6கிற�. 
 
9. ஏ"ற இட9களி� சிற/த இலகிய� ப.திகைள அளவறி/� ேம"ேகாளாக 
கா,;� ேநாகிைன:� உைடயதாக அைமகிற�. 
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10. அழ. தமிழிைன ம,;மி�றி� பழ. தமிழி� இனிைமைய:� காணலா�. 
இலகிய+ �ைவ:�, ஆரா>+சி .றி�#கG�, அBபவ உ&ைமகG� ஆ9கா9ேக 
இைண/� ப6�ேபா� ெநEச�தி� தமிழி� இனிைமைய� பதி.� உய� நைட இவ� 
நைட. 
 
11. இவ�த� உைரநைட� தமி3. ஒளி:� உயி=� ஊ,;� உய� ப&#க? 
எளிைம:� இனிைம:� ெதளிD� தி&ைம:� ஆ.�. 
 
12. தமி� ெமாழியி� ெசா� வள�திைன—அத� ெப=ைமைய அ=ைமைய 
அறிவி.� உய�/த நைட இவ� நைட. 13. ெசா�ெலா; ெசா�ைல:� க=�ெதா; 
க=�ைத:� ஒ�#ேநாகி+ �ைவைய:� பயைன:� இைண.� உ�னத நைட 
 
14. ேபராசிாியாி� உைரநைட பயி7ேவா� உ?ள�தி� தமிழா�வ�ைத� 
ெப=ெக;க ைவ�ப�. ேச��பி?ைள அவ�க? கால�தி� தமிழா�வ� .றி�பிட� 
தக (அ�ல�) பாரா,;� அளவி� இ�ைல. ஆயி� அதைன� த,6 எ3�பி அ/த 
ஆ�வ�ைத வள��த ெப=ைம ேச��பி?ைளயி� நைட. உ&;. 
 
15. தக இலகிய+ ெசா"கைள:� வழ.+ ெசா" ெறாட�கைள:� மணிமிைட 
பவள� ேபால க,;ைரகளி� எ;�தா&டைமயா� இவ�த� நைட ப6�பவாி� 
தமி� உைரநைட� திற�ைத உய��திய�. தனி�தமிழி� இனிைம ைய:� 
ஏ"ற�ைத:� நிைலெபற+ ெச>த�. தமி�+ ெசா"க? சிலவ"றி� வரலா"ைற:� 
சிற�ைப:� உல.. அறி!க�ப;�திய�. 
 
ெகாைட வ?ள� 
 
தமி�� #லவ�க? எ�றா� வ ைமயி� வா;பவ�க? எ�ற ஒ= நிைல இ=/த�. 
இ/நிைலயி7� ஒ= மா"ற�ைத ஏ"ப;�தி ெகாைட வ?ளலாக� திக�/தா� ேச�� 
பி?ைள. 
 
அ&ணாமைல, ெச�ைன� ப�கைல கழக9கG.� தனி�தனிேய 
இ=ப�ைதயாயிர� ெவ&ெபா"கா�க? வழ9கினா�. இத�ப6 ஆ&;ேதா � 
இ�ப�கைல கழக9 களி� தமி� இலகிய�, சமய� ப"றிய ெசா"ெபாழிDக? 
நைடெபற ேவ&;�. வ,6� ெதாைகயாக வ=� ஆயிர�தி� ஒ= பாதி 
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ெசா"ெபாழிவாள=.� ம பாதி ெபாழிைவ 5லாகD� பய�பட ேவ&;� 
எ� � தி,டமி,டா�. இராசவ�<#ர� ெச�பைற அழகிய 8�த� தி= ேகாவிைல� 
#��பி.� பணி. 2000 ெவ&ெபா"கா�க? வழ9கினா�. அேகாயி<� 
.ட!ழ. விழா நாளி� எ&2ா  ெவ&ெபா� மதி�#?ள ெப=மனி ஒ�ைற 
வா9கி ேகாவி<� !� ம&டப�தி� ெதா9கவி,டா�. 
 
தி=ெந�ேவ< நக�ம�ற�ைத+ சா�/த மக�ேப  ம=��வமைன.. பி�னாளி� த� 
5�கG. வ=� வ=வா>� ெதாைகைய எ3தி ைவ�தா�. 
 
ெப"ற சிற�#க? 
 
1. ‘தமிழக�—ஊ=� ேப=�’ எ�ற 57.� தமி� வள�+சி கழக�தி� பாிசாக 
ஐ/5  ெவ&ெபா"காக கைள� ெப"றா�. 
 
2. ‘தமிழி�ப�’ 57காக ம�திய அரசிட� ஐயாயிர� ெவ&ெபா"கா�கைள� 
பாிசாக� ெப"றா�. 
 
3. 1950ஆ� ஆ&6� த=ம#ர ஆதீன� தைலவ� ��பிரமணிய ஞானச�ப/த 
பரமாசாாிய �வாமிக? அவ�களா� ‘ெசா�<� ெச�வ�’ எ�  பாரா,ட� ெப"றா�. 
 
4. 1957இ� ெச�ைன� ப�கைலகழக 5"றா&; விழாவி� இலகிய� ேபரறிஞ� 
(6.<,) எ�ற ப,ட� வழ9க� ெப" � பாரா,ட� ெப"றா�. 
 
5. 1961இ� ெச�ைன� ப�கைலகழக �ைணேவ/த� டாட� இல,�மணசாமி 
!த<யா� தைலைமயி� ெவ?ளி விழா க&டா�. ெவ?ளிவிழா� தைலவ� ரா.பி.ேச. 
அவ�களி� தி=D=வ� பட�ைத அ�  திற/� ைவ�தா�. ெவ?ளிவிழா நிைனD 
மல� ஒ�  டாட� தனிநாயக அ6க? அவ�களா� ெவளியிட�ெப"ற�. 
 
6. த� அ ப�ைத/தாவ� வய�வைர ப�கைல கழக�தி� பணியா"றிய ெப=ைம 
இவ=. உ&;. 
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“ெச�ைன� ப�கைலகழக�தி� !த� தமி�� ேபராசிாியராக� பணிேய"ற 
ேச��பி?ைள, இ=ப�ைத/� ஆ&;களாக இைணயிலா� தமி�� 
பணியா"றி:?ளா�. அவ� விள�பர�ைத வி=�பாம� கடைம:ண�+சி:ட� 
பல=ைடய அ�பி".� பாரா,6".� ந�மதி�பி".� உாியவராக அாிய பணி 
ஆ"றினா�. அவ� தமி� ெமாழியிட�� அளவிற/த ப" � Z&டவ�. எனிB� 
பிறெமாழிகைள+ சிறி�� ெவ �பவர�ல�. இஃ� இவாிட� விள9.� மிகD� 
ேபா"ற�தக அ�ச�. அவ� தமகாகேவா த�ைம+ சா�/தவ=காகேவா எ�பா� 
உதவி நா6 எ/த நாG� வ/ததி�ைல.” 
 
எ�B� �ைணேவ/தாி� உைர, இவ�த� ெப=ைம.� ெப=ைம ேச�கிற�. 
 
ப&# நல�க? 
 
1. இைற:ண�D மிகவ�-ைசவரான இவ� தEைச நா,; அ�ன�ப� ேப,ைட� 
தி=மட� தைலவரா> விள9கிய சபாபதி தா:மானவ� எ�பவாிட� ைசவ சமய தீைக 
ெப" � தா� ஒ� உ&ைம+ ைசவ� எ�பைத உ &ைம�ப;�தினா�. 
 
2. ெச�பைற அ6களா� சிவஞான ேதசிக�, தி=மண� ெச�வேகசவ !த<யா� 
இவ�கைள+ சி/ைத மறவாத த�ைமயினா� .=பதி மிகவ� எ�ப� #லனாகிற�. 
 
3. அ�ைன ெசா�ண�மா? ெபயாி� ப�கைல கழக9களி� அறக,டைளக? 
நி வியதா�, தாயிட� இவ� ெகா&ட அ�#� மதி�#� #லனாகி�றன. 
 
4. தா>ெமாழி� ப"  மிகவ�. நா,;�ப" � மிகவ�. 
 
“தமி3. ஒ= ந�ல� எ�றா� அவ� உட<ேல ெத�#, !க�திேல உவைக; தமி3. 
ஓ� இைடS  எ�றா� அவ� உட<ேல தள�+சி, !க�திேல கவைல இ�ப6யாக 
அவ� தமிைழ� த� வா�ேவா; வா�வாக இைண�� வா�கிறா�. 
 
எ�ற !.வ. அவ�களி� ேபா" த� ெமாழி இவ�த� தமி�ெமாழி� ப"றி� 
ேம�ைமைய அறிD ��கி�ற�. 
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மைறD 
 
தமி3காக வா�/� தமி� உலகி".+ சீ=� சிற�#� ேத6�த/த ரா.பி. ேச��பி?ைள 
அவ�க?, 1961ஆ� ஆ&; ெவ?ளிவிழாக&ட ப�னிர&டா� நா? ம&2லக 
வா�ைவ நீ�� வி&2லக� எ>தினா�. 
 
நிைறDைர 
 
இ4வாறாக ரா.பி. ேச��பி?ைள அவ�களி� வா�ைக ஏ"ற!� K � 
உைடயதாக� �ல9க+ ெசா" ெபாழிDக? நிக��தி:�, 5�க? வழ9கி:�, 
க,;ைரக? எ3தி:�, ஆ>D. வழிகா,6:� அவ� ஆ"றிய தமி�� ெதா&; 
ெசா"களா� வ6��8ற இயலா+ சீ�ைம வா>/ததாக விள9.கி�ற�. 
-------------- 

10. 10. 10. 10. சா�ேறா! ெப2�தைக �சா�ேறா! ெப2�தைக �சா�ேறா! ெப2�தைக �சா�ேறா! ெப2�தைக �....வவவவ....    
 
வடா�கா; மாவ,ட�தி4 வாலாஜா எ�B� ஊ� உள�. அ4Nாி� அ=கி� 
அழ.ற ேவலமைல நிமி�/� நி"கி�ற�. ேவலமைலயி� அ6வார�ேத ேவல� 
எ�B� எழி" சி" ா� அைம/�?ள�. அ+சி" ாேர சி" ா=� ேப(=� தமி�8 � 
ந�7ல.� ‘!வ’ எ�ற இர&; எ3��களா� ஒ=!கமாக மா&#ட� ேபா" � 
டாட� !. வரதராசனா� அவ�களி� ெசா/த ஊரா.�. 
 
பிற�# 
 
ெசா/த ஊ� ேவல� எ�றா7�, டாட� அவ�க? பிற/த� வடா�கா; மாவ,ட� 
தி=�ப��ா� ஆ.�. 1912ஆ� ஆ&6ேல பிற/த டாட� அவ�களி� ெதாடக 
க�வி தி=�ப��ாாி7�, பி�ன� வாலாஜாவி7� கழி/த�. இவ�களி� பா,6யாேர 
இவ�கைள� பாரா,6+ சீரா,6+ ெச�லமாக வள��தவ�க?. இவ�களி� இனிய 
நிைனவிைன நிைனD8ர எ3/தேத டாட� அவ�களி� ‘வி;தைலயா?’ எ�ற 
சி கைத. த�ைம அ�#ட� வள��� ஆளாகிய பா,6யாைர நிைன�� 
ெகா&டா�, டாட� அவ�க? பைழய நிைனDகைளெய�லா� உண�+சிேயா; 
ேப�வா�. டாட� அவ�களி� .;�ப� ஊாி� ெச�வாகாக விள9கிய .;�ப�. 
ேம7� டாட� அவ�க? .;�ப�தி". ஒேர ஆ&மகனாராவ�. உட� பிற/தவ� 



122 

 

இ=வ=� தமைக:� த9ைக:� ஆவ�. த/ைத யாாி� அறிD�திற!� 
அ�ைனயாாி� உ தி ெநEச!� டாட� அவ�க? ெப"ற .;�ப+ ெசா�� ஆ.�. 
டாட� அவ�க? ப6.� நாளி� கண.� பாட� சிற�பாக வ/த�. அ�பாட�தி� 
5" . 5  எ;�� !த�ைமயாக� ேத�D ெப வா�க?. தி=�ப��� 
நகரா&ைம உய�நிைல� ப?ளியி� 1928ஆ� ஆ&; ெப=� ப?ளி இ தி� ேத�D 
(S.S.L.C) எ3தி ெவ"றி ெப"றா�க?. 
 
!த" பணி 
 
அகால�தி� இ/த நா? ேபா�  ஆ9கா9ேக க�Qாிக? அைம/தி=கவி�ைல. 
க�Qாி க�வி ெய�றா� ெச�ைனேக வ/� ப6�த� ேவ&;�. K,6". 
ஒ=மக� எ�ற நிைலயி� டாட� அவ�க? ெதாட�/� க�Qாிக�வி க"க 
இயலவி�ைல. .;�ப+ $ழ� காரணமாக வாி வ=வா>��ைறயி� (Revenue 
Department) எ3�தராக+ (Clerk) ேச�/தா�க?. ஏற�தாழ அ�பணியிைன� திற�பட 
'�  ஆ&;க? ஆ"றினா�க?. உய� அ7வல�களி� ஒ=மி�த பாரா,;. 
உாியவரானா�க?. மன+சா�ைற மதி�� கடைம உண�ேவா; பணியா"றிய 
காரண�தா� ேவைல� பG இவ�கG. மி.தியாக� தர�ப,ட�. இதனா� 
உட�நல .ைறD ஏ"ப,ட�. ேவைல�பGD� அத� காரணமாக ஏ"ப,ட உட� 
நல.ைற:� இவைர அ/த� பணி. ஒ= !3.� ேபாட+ ெச>தன. 1931ஆ� 
ஆ&; !த� 1934 வைர '�றா&;க? ஊ=. வ/� ஓ>D ெப"  உட� 
நல�திைன� பா�கா�� ெகா&டா�க?. 
 
தமி� க�வி 
 
உடைல ஓ�பிய ேநர�தி� ேபரறிஞ� 8� இய"ைக ம=��வ� ப"றிய 5� 
ஒ�றிைன இவ�க? ப6�தா�க?. அ/5� இவ�க? வா�வி� ந�ல தி=�ப�திைன� 
த/த�. அத�வழி� த� உட� நல� கா�� ெகா&ட இவ�க? உளநல�தி".ாிய 
தமி� க�வியிைன ேம"ெகா&டா�க?. இளைம ெதா,ேட இவ�க?பா� .ைறவற 
நிர�பயி=/த தமிழா�வ� ெதாட�/� தமி� 5�கைள க" வர+ ெச>த�. 
யா��பாண� தி=. !=ேகச ப&6த� அவ�களி� மாணவ� தி=. !=ைகய !ய<யா� 
அவ�களிட� இவ�க? தமி� 5�கைள க"  வரலானா� க?. 1934ஆ� ஆ&6� 
ெச�ைன ப�கைல கழக வி��வா� !த�னிைல� ேத�D (Vidwan preliminary) 
எ3தி ெவ"றி ெப"ற இவ�க?, தி=�ப��ா� நகரா&ைம உய�நிைல�ப?ளியி� 
தமிழாசிாியரானா�க?. இ=ப� திர&; வயதி� தமிழாசிாிய� பணி ெதாட9கிய 
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இவ�க?, ம  ஆ&6ேலேய (1935) வி��வா� நிைறநிைல� (vidwan Final) ேத�D 
எ3தி+ ெச�ைன� ப�கைல கழக�திேலேய !தலாமவராக� ேதறி� தி=�பன/தா? 
காசிமட�தி� ஆயிர� (பா>� பாிசிைன� ெப"றா�க?. ஆசிாிய� பணிேயா; 
ேத�வி".� ப6��+ சிற�பாக� ேதறியைம எ;�த ெசயைல� திற�பட+ ெச�ைம:ற 
நிைறேவ" � இவ�க? ஆ"றைல இனிைம:ற� #ல� ப;���. ெதாட�/� க�வி 
பயி�  பி.ஓ.எ�. (B.O.L) ேத�D எ3தி !த� வ.�பி� ேத�+சி ெப"றா�க?. 
 
ப+ைசய�ப� பணி 
 
1939ஆ� ஆ&6� ெச�ைன� ப+ைசய�ப� க�Qாியி� தமிழாசிாிய� பணி 
ஏ"றா�க?. அகாைல பி�னாளி� ப�கைலகழக� �ைணேவ/த� டாட� 
இல.மண�வாமி !த<யா� அவ�க? அற9காவல� .3வி� உ �பினராக 
இ=/தா�க?. அவ�க? இவ� த� வள�+சி. வா>�#� த/� ஊக',6 
வ/தா�க?. 1945ஆ� ஆ&6� விைன ெசா"கைள� (Verbs) ப"றி ஆ9கில�தி� ஓ� 
ஆரா>+சி க,;ைர எ3தி� (M.O.L.) ப,ட� ெப"றா�க?. அ� ெபா3� தமி�� 
�ைறயிைன� தைலைம தா9கி நட�திய ேமா$� க/தசாமி !த<யா ரவ�க? 
இவ�க?பா� ேபர�# ெச7�தி இவ�கைள வழி�ப;�தி வ/தா�க?. அவ�க? 
மைறவி".� பிற. 1946ஆ� ஆ&6� இவ�க? தமி���ைற� தைலவராக 
நியமிக� ெப"றா�க?. 1948ஆ� ஆ&6� ‘ச9க இலகிய�தி� இய"ைக’ (The 
treatment of Nature in Sangam Literature) எ�ற ெபா=? .றி�� ஒ� ஆரா>+சி 
க,;ைரயிைன எ3தி+ ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� தமிழி� 3த� !த<� 
‘டாட�’ ப,ட� ெப"றா�க?. 
 
வ.�பைறயி� 
 
டாட� அவ�க? எ/த� பாட�ைத எ;�� ெகா&டா7� அதைன மானவ� 
மன9ெகாள க"பி�பா�க?. ச9க இலகிய�தி� ந�ல #லைம அவ� கG.+ 
சிற�பாக அைம/தி=/த�. ச9க இலகிய மா/தாி� X&ைமயான உ? ள�திைன, 
அதி7� .றி�பாக� தைலவியி� ெநEச�பா9கிைன, அவ�க? அைமதிேயா;� 
உண�+சிேயா;� உண���� ெபா3� வ.�பைறயி� இ=/� ேக,கேவ&;�. 
இலகண� பாட�ைத� ெதளிவாக நட��த�, ெமாழி 5<� திற� கா,ட�, 
இலகிய ஆரா>+சியி� சிற�ைப� #ல�ப;��த�, ஆக இ�ப6� பல �ைறகளி7� 
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அவ�த� ெசா"ெபாழிD க=�தி". வி=/தாக அைம/த�. ஆரவாரமி�றி 
அைமதியாக க=��கைள எ;�� ெமாழிவா�. அவ�கGைடய ெசா"ெபாழிவி" 
க=�தைலக? வ/� ேபா.�. ந�ல சி/தைன+ சி"பி. அவ�க? வா�ைகயி� 
உண�+சி. அதிக� இட� ெகாடாம� உ&ைம.� ந;D நிைலைம.�, 
அறிவி".� இட/த/� வாழ ேவ&;� எ�பதைன அவ�க? ெபாி�� 
வ"# ��வா�க?. �=9க+ ெசா�னா�. அவ�க? நிக���� ெசா"ெபாழிDக? மன 
நல� ேச��பன வா.�. ெபா� ம�ற9களி� அைம:� இவ�த� ெசா" ெபாழிDகG� 
அ4வாேற ஆரவார�தி"கிடமி�றி அைமதி:ட� க=�தாழ��ட� அறெநறியி� 
அைம/� �ல9க காணலா�. 1953ஆ� ஆ&; ெச�ைன-ேதனா�ேப,ைட யி� 
நைடெப"ற ஐ/தா� தமி� விழாவி� ேபா� இலகிய அர9கி".� தைலைம தா9கிய 
இல9ைக அைம+ச� தி=. நேடச� பி?ைள அவ�க?, இவ�கைள� ‘தமி�நா,6� 
இலகிய ேநாெப� பாிசாள�’ எ�  அைவேயா=. அறி!க�ப;�திய கா,சி:�, 
அ�ெபா3� இவ�க? ‘ெச/தா�� ைப9கிளி !�ைக ஏ/தி’ இ� வர� உைரேமா 
ெச�றிசிேனா� திற�ெதன, இ�லவ� அறித� அEசி, மழைல ெம�ெசா� பயி" � 
நா2ைட அாிைவ எ�ற அகநாBா" � ெதாட�கைள விளகி� ேபசிய இலகிய� 
ேப+��, இ� � பல� க&களி7� ெசவிகளி7� நிைற/�?ளன. 1957ஆ� ஆ&; 
ெகா&டாட� ெப"ற !த� இ/திய+ �த/திர�ேபா� 5"றா&; விழாவி� ெச�ைன 
அர� இய��ைற வ�7நெரன இவ�கைள� ேத�/ெத;��� பாரா,;� பாி�� 
வழ9கிய�. 
 
5"பணி : நாவ�க? 
 
எ3ப� 5�கG. ேம� எ3தி இ=பதா� 5"றா&; இலகிய வரலா"றி� 
தமெகன� தனியிட� ெப" ?ள டாட� அவ�க? !த� !த<� ‘பாைவ’, 
‘ெச/தாமைர’ !த<ய 5�கைள 1943-44ஆ� ஆ&;களி� எ3தினா�. 
இவ�கGைடய ‘க?ேளா? காவியேமா?’ எ�B� நாவ� பல� வாழ ந�வழி 
கா,6ய�. ‘அ�<’ ஆ2லகி". எ+சாிைக த=வ�. ‘அக� விள.’ எB� நாவ7� 
இ�தைகயேதயா.�. இ/5� 1962ஆ� ஆ&; சாகி�திய அகாெதமி (Sahitya 
Akademi) யாாி� ஐயாயிர� (பா>� பாிசிைன� ெப"ற�. ‘காி��&;’ ஓவிய� 
ஒ=வாி� வா�விைன விள.வ�. ெப"ற மன� தமிழி7� ெத79கி7� 
திைர�படமாக ெவளிவ/த நாவலா.�. பா�திர� பைட�#+ சிற/த நாவ� ‘மல�விழி’, 
‘கயைம’ ச!தாய�தி� ஆணவ9கைள அ�பல�தி� ெகா&;வ/� நி ��வதா.�. 
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‘வாடாமல�’, ‘ம& .6ைச’, ‘ெநEசி� ஒ= !?’ !த<ய நாவ�க? வா�ைக� 
ெதளிவிைன வைக:ற எ;�� ெமாழிவனவா.�. 
 
சி கைத 
 
‘வி;தைலயா?’ எ�ற ெதா.�பி� அைம/�?ள சி  கைதக?, இவ�க? வா�வி� 
நிக�/த ஒ= சில நிக�+சி கG. க"பைன+ சிற. க,6� பறக ைவ�தத� 
விைளவா.�, ‘.ற,ைட ஒ<’ சி கைத ேவ  சில ெமாழிகளி7� ெமாழி ெபய�க� 
ப,;?ள�. 
 
இலகிய 5�க? 
 
ஏற�தாழ !�ப� 5�க? இலகிய9களி� பிழிவாகD�, இவ�த� எ&ண9களி� 
வ6�பாகD� எ3/�?ளன. இலகிய�தி� X&ைமயிைன-ெச4வியிைன 
உய�நிைலயிைன இவ�க? ந�. உண�/� க,;ைரக? எ3�வா�க?. 
 
ெமாழி இய� ெதாட�பாக ஏ3 5�கG�, ஐ/� நாடக 5�கG�. நா�. வரலா"  
5�கG� இவ�க? எ3தி:?ளா�க?. க6தமாக இவ�க? எ3தி:?ள ‘த9ைக.’, 
‘த�பி.’, ‘அ�ைன.’, ‘ந&ப�.’ எ�B� நா�. 5�கG� மிகD� #க� 
வா>/தைவ, த9ைக. ஒ4ெவா= தமி�� ெப&2� நாேடா � ப6கேவ&6ய 
5�. 
 
‘தி=வ?Gவ� அ�ல� வா�ைக விளக�’ எ�B� 5<� தி=வ?Gவாி� ெதளி/த 
க=�திைன வ6��� த=கி�றா�க?. இ/5<". அழகியேதா� அணி/�ைர அ=ளிய 
தமி�� ெபாியா� தி=. வி. க. அவ�க? 8 வன வ=மா  : 
 
“இ�தைகய 5ைல யா�தவ� டாட� !.வரதராசனா�, எ�.ஓ.எ�. ஆசிாிய� 
வரதராசைர யா� நீ&ட காலமாக அறிேவ�. அவைர யா� !த� !த� 
பா��தேபா� அவ�த� மல�/த விழி:�. 8ாிய '.�, பர/த ெந"றி:�, நீ&ட 
!க!�, நிமி�/த பிடாி:� எ�B?ள�ைத கவ�/தன. இைவ, அறிD. 
உைற:ளா:?ள 'ைளயி� திற�ைத அறிவி.� #றக=விக?. அவ�பா� யா� 
அ�  க&ட இளைம இ� � ெபா<கிற�, அவ� எ� � இைளஞராயி=�த� 
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ேவ&;ெம�ப� என� ேவ,ைக. கவைல கா,சிைய அவ� !க� வழ9.வதி�ைல. 
ந�ல 'ைள:�, நிைல�த இளைம:�, கவைல காணா !க!� ஒ=வைர+ சிற/த 
கைலஞரா.� நீ�ைமயன. ஆசிாிய� வரதராசனா� ெப=9கைலஞரா> நா,ைட 
ந�வழியி� ஒ�#/ ெதானடராவ� எ�  யா� நிைன�த�&;. அ/ நிைனD 
ப3�படவி�ைல. அவ� இய"றி:?ள 5�க? நா,ைட ந�வழியி� ஓ�பி வ=த� 
க&8;...ேதாழ� வரதராசனா� ஒ= கைலகழக�; ெபா ைம. உைற:?; 
 
அைமதி. நிைலகள�; #ர,சி அவ� ெநEசி� ெபா9.கிற�. ேதாழ� #ர,சிைய 
இ/5<� பரக காணலா�...... ஆசிாிய� வரதராசனா� தி=வ?Gவ� �ர9க�தி� 
ப�!ைற '�கி '�கி� பலதிற பணிகைள� திர,6 ெகாண�/தன�. அவர� 
ெநEச� தி=வ?Gவ� ெநE�ட� உறவா6 உறவா6� ப&ப,ட�. 
அ/ெநEசினி� � அ=�#� க=��+ சி/தைன.ாியேத.” 
 
தமி�� ெபாியா� தி=.வி.க. அவ�கேளா; தா� ெகா&ட ெதாட�ேப த�!ைடய 
வா�வி� ெபற"காிய ேப  என டாட� அவ�க? ெப=மித�ேதா; 8றி 
ெகா?வா�க?. அரசிய<� கா/திய&ண7� தி=.வி.க. அவ�கGேம அவ�க? மதி�த 
தைலவ�க? ஆவ�. 
 
டாட� அவ�கG.� பி6�த 5�க? தி=வாசக�, தா:மானவ�, வ?ளலா�, 
விேவகான/த�, இராம தீ��தாி� அறிDைரக? !த<யனவா.�. ேமைல நா,;� 
ெப=� #லவ�களான ெப�னா�;ஷா (Bernard shah) ெப�,ர&, ரச� (Bertrand 
Russel),சி.இ.எ� ேஜா; (C.E.M.Joad),எ+.ஜி.ெவ�I (H.G. wells). ஆ�டI ஹI< 
(Aldous Huxley) ேசாம� ெச,மா� (Somerset Maugham), ேப��I ப� (Pearl S. 
Buck) !த<ேயா� பைட�பிைன:� வி=�பி� ப6�பா�க?. 
 
இவ�க? அ�றி:� ச9க� #லவ�க?. தி=வ?Gவ�, இள9ேகாவ6க?, பாரதியா� 
!தலான தமி�� #லவ� ெப=மக? அைனவ=� டாட� அவ�க? மதி��� 
ேபா"றிய ெப=/தைகக? ஆவ�. தமி�� #லவ� ெப=மக? அைனவ=� ஒ4ெவா= 
�ைறயி� மிக+ சிற/தவ�க? எ�ப� டாட� அவ�களி� க=�தா.�. தா8� 
(Tagore). கா&ேடக� 5�கைள இவ�க? மிகD� வி=�பி� ப6�பா�க?. 
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த� கா<� வி3வைத வி=�பாத �வாமிகளிட�தி� இவ=. நிர�ப மதி�#&;, 
ெமளன. �வாமிகளிட� இவ�க? ெகா&6=/த ஈ;பா; மி.தியா.�. அ"#த9 கைள 
ந�பாத - இைறவ� பைட�பி� ேநாக�ைத உண�/த - ெதா&6� வ6வமான- 
அற�தி".- இைறவனி� அற+ச,ட�தி".� #ற�ேபாகாம� மதி�� வா�கி�ற 
�றவிக?-ெதா&ட�க? இவ�க? வண9கி வழிப;� ெத>வ9களாவ�. 
 
இய"ைகேய ெத>வ�; இய"ைகேய ம=��வ�; இய"ைகேய எளிைம; இய"ைகேய 
.=; இய"ைகேய உபேதச�, இய"ைகேய சமய�; சமய 5<B� இய"ைகேய 
ெபாி� எ�ற ேகா,பா,6ைன .ைறவற ெகா&டவ�க? இவ�க?. 
 
தமி�� ெபாியா� தி=. வி. க. அவ�களிட� ெந=9கிய ெதாட�# ெகா&டைம. இ4 
இய"ைக� ப" � ெப=9 காரணமா.�. 
 
இவ�க? ஆ�திக� நா�திக� எ�  அவ�த� ேபா< ேவட� க&;, 
இன9கா&பதி�ைல. அவரவ� த� வா�ைவ ைவ�ேத ஆ�திக� நா�திக� 
என�பிாிகலா� எ�பா�க?. இைறவனி� அற+ச,ட�ைத யா� உ&ைமயாக 
மதி�� நடகி�றா�கேளா, அவ�கேள உ&ைமயி� ஆ�திக�க? எ�ப� இவ�க? 
ெகா&6=/த க=�தா.�. 
 
கா/திய6க? ‘கடD? உ&ைம வ6வானவ�’ எ�  8 வைதவிட ‘உ&ைமேய 
கடD?’ எ�  8 வைத� ெபாி�� வி=�பினாரா�. அக=�� - அகா/திய 
க=�� - இவ�க,.� ெபாி�� உட�பா;. 
 
சீாிய சி/தைனயாள� 
 
டாட� !.வ. அவ�க? நிைறய� ப6�தவ�; ஆ�/� சி/தி�தவ�; எ&ணிய 
எ&ண9கைள எழி7ற மக? ம�ற�திேல ைவ�தவ�. அாியவ"ைறெய�லா� 
எளிதாக விளகிய !.வ. அவ�க? த� கைத, க,;ைர. க6த�, #தின� 
!த<யவ"றி� வாயிலாக� தமி�+ ச!தாய� சி/தி��� ெதளிD ெப" + 
ெசயலா"ற� தக வைகயி� பல சீாிய மணிெமாழிகைள� த/�?ளா�. அவ" ? 
சிலவ"ைற ஈ&; நிைன��� பா��ப� ந"பய� ந�.வதா.�. 
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“தமிழ�கG. இன�ப" � இ�ைல; ெமாழி� ப" � இ�ைல. அதனா�தா� 
அவ�க? இ=க இ=க கீேழ ேபாகிறா�க?; ஆனா� ேபத� இ�லாம� 
ெவளியாேரா; பழ.வதி� ந�லவ�க?.” 
 
“ேதைவகைள எ4வளD .ைற�� ெகா?கிேறாேமா, அ4வளD. வா�ைகயி� 
சிக� .ைற:�; ��ப� .ைற:�.” 
 
“ந�லவ�க? பிற=ைடய ெசயலா� அழிவா�க?; ெக,டவ�க? த9க? ெசயலாேலேய 
அழிவா�க?.!” 
 
“பறைவக? அ�பாக வா�கி�றன. அைவகG. வா> இ�ைல; ேப+� இ�ைல. 
பிண.� இ�ைல. மக? வா�ைகயி� வா>தா� வ�#� ��#� ெச>கி�ற�. 
ேப+� வ?�கி�ற�. பிண.� !"  கி�ற�; அ�பான வா�ைகயி7� தி^ெர�  
அ�# !றிகி�ற�.” 
 
“மகG.? சாதி இர&;, இ�ப6�தா� வாழ ேவ&;� எ�ற ஜாதி. எ�ப6யாவ� 
வாழ ேவ&;� எ�ற சாதி, இ/த+ சாதிகG.? கல�# மண� 8டா�.” 
 
“ேவ�பமர� அ�தி ஆவதி�ைல. '9கி� க=�# ஆவதி�ைல. பைன ெத�ைன 
ஆவதி�ைல; #< ப� ஆவதி�ைல. நா> நாி ஆவ�� இ�ைல. காரண�, அவ"றி� 
ப&ைப மா"றி அைம.� மன வள�+சி இ�ைல; மனித மன� ேவ�பாக இ=/� 
க=�பாக மாறலா�; #<யாக இ=/� ப�வாக மாறலா�; மனித�. மன வள�+சி 
உ&;.” 
 
“எ&ண� தி=/தினா� எ�லா� தி=/��. அ� தா� ெபாிய அ6�பைட.” 
 
“அற� எ�ப� ஆ"ற� மிக�. அைத எதி��� வாழ !6யா�.” 
 
“உட� ேநாய"றி=�ப� !த� இ�ப�, மன� கவைலய"றி=�ப� இர&டா�  
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இ�ப�. உயி� பிற�. உதவியாக வா�வ� '�றா� இ�ப�.!” 
 
“.ைற இ�லாதவ�க? உலக�தி� இ�ைல. .ைறகG. இைடேய .ண�ைத 
க&; வாழ ேவ&;�. !?G. இைடேய !ர,; இைலகG. இைடேய 
ெம�<ய மலைர க&; ேதைன� ேத;கிற� ேதனி. அ�தா� வாழ� 
ெதாி/தவ�களி� வழி.” 
 
“வி=�பிய� கிைடகவி�ைலெய�றா� கிைட�தைத வி=�ப ேவ&;�.” 
 
“இ�ப�தி".� �ைணயாக வ�லவைர ந�பாேத. ��ப�தி".� �ைணயாக 
இ=கவ�லவைர� ேத; உறவானா7�, ந,பானா7�, காதலானா7� இ�ப6� 
தா� ேதட ேவ&;�.” (அ�<) 
 
“ந�லவனாக இ=/தா� ம,;� ேபாதா�; வ�லவனாகD� இ=கேவ&;� 
அ�லவா? ந�ைம வ�ைம இர&;� இ=/தா�தா� இ/த உலகி� வா�ைக 
உ&;.” (த�பி.) 
 
“அ�#காக வி,; ெகா;�� இண9கி நட. உாிைமகாக� ேபாரா6 கால� 
கழிகாேத.” (த9ைக.) 
 
“‘ஒ=வ� ெபாைற இ=வ� ந,#’ எ�B� நால6யாாி� ெபா�ெமாழி 
இ�வா�ைகயி� ம/திரமாக விள9க ேவ&;�.” (த9ைக.) 
 
நாவ� சிலவ"றி� !6D வாிக? 
 
அவ� எ3திய நாவ�களி� !6D வாிகளி� சில ப6� ேபாைர+ சி/திக ைவ.� 
திற�தன எ�பதைன கீ� கா2� ப.திக? ெகா&; அறியலா�. 
 
“அ/த .;�ப விள. அைணவத". !�ேன ஒ= !ைற அழகாக ஒளிKசிய�.” 
(க?ேளா? காவியேமா?) 
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“அ/த கா,; வாைக மர�தி� நிழ<� ஒ4ெவா= காி��&டமாக� ெபா கி 
ஆ�வ��ட� அ;கி ைவ�� ெகா&6=/த அவGைடய அ�பான ைகைய எ� 
மன� நிைன�த�.” (காி��&;) 
 
“சாவி�திாியி� க&க? மல�விழியி� க&கைள ேநாகியப6ேய க&ணி� 
உதி��� ெகா&6=/தன.” (மல�விழி) 
 
“பரேம�வாி எ� ேதாைள இ க� ப"றிெகா&; த3த3�த .ர<� அ�<! 
எ�றா?.” (அ�<) 
 
டாட� அவ�க? மாணவ� மன�#&கG. ம=/தி,; க,;� ம=��வராக 
விள9கினா�, ப6க வ=� மாணவ�கG.� த/ைதயா>, வழிகா,6யா>. உட�நல 
ம=��வரா>. உளநல வி�தகரா> விள9கினா�. உடனா சிாிய� ெப=மகG. 
உ"ற �ைணயா> விள9கினா�. ச!தாய�தி".+ சிற/த சீ�தி=�த வழிகா,6யாக� 
�ல9கினா�. ெமாழி. அரணாகD�, இலகிய�தி". விளகமாகD�, நா,6". 
ந�ல ெதா&டராகD� இவ�க? நாG� விள9கி வ/தா�க?. 
 
ப�கைலகழக� பணி 
 
1961ஆ� ஆ&; ப+ைசய�பனி� தமி�� பணியினி� � விலகி� ப�கைலகழக� 
தமி���ைறயி� தைலைமயிைன ஏ"றா�. ஆயிB� ப+ைசய�பனி� நிைனD 
எ� � இவ�க? மன�தி� ப�ைமயாக இ=/த�. இவ�கGைடய வள�+சி.� 
ப+ைசய�பB�, ப+ைசய�ப� வள�+சி. இவ�கG� ெபாி�� உதவி:?ளன�. 
டாட� அவ�களி� �=��கைள ஏ" � பி�ப"றி நட.� மாணவ� .;�ப� 
ஒ�  உ&;. அ.;�ப�தி". அற�திேல ெப=ந�பிைக; மன+சா�றிேல மதி�#; 
ெகா?ைகயிேல உ தி; ஆரவார� தி". எதிரான அைமதியிேல ப" , 
 
தமி�� ெபாியா� தி=. வி.க. அவ�க? வழ9கிய த.தி+ சா�  
 
“வரதராசனா� ேப+சி7� எ3�தி7� ப�னா,ஷாவி� க=��க? ஆ9கா9ேக  
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ெபா=/��. அவ� ப�னா,ஷா 5�கைள� ப6��� ப6�� ஒ= தமி� ‘ப�னா,ஷா’ 
ஆனா� எ�  8 த� மிைகயாகா�. ப�னா,ஷாைவ� பா�கி7� வரதராசனா� 
ஒ= �ைறயி� சிற/� விள9.கிறா� எ�ப� என� ஊக�. ப�னா,ஷா பல பல 
5�கைள எ3தி எ3தி !�ைம எ>தியவ�, இ� !�ைமயி� அவ=. வழ9.� 
இகால அரக� ேபா� கா,சி “வா�ைக. கிறிI� ேவ&;�, ைபபி? 
ேவ&;�” எ�B� எ&ண�ைத அவாிட� அ=�ப+ ெச>� வ=கிற�. 
வரதராசனா�ேகா அக=�� இளைமயிேலேய !கி��த�. “வா�ைக.+ சமய� 
ேதைவ, கடD? ேதைவ” எ�  இளைம வரதராசனா� ேபசினா�, எ3தினா�. 
கீ�நா,; இளைம ேம�நா,; !�ைமைய விEசி நி"கிற�.” 
 
�ைணேவ/த� பணி:� இ தி:� 
 
ப�கைலகழக� ேபராசிாியராக� ப�� ஆ&;க? பயBற� பணிக? ஆ"றிய 
ெப=/தைக !.வ. அவ�க? 1974ஆ� ஆ&; பி�ரவாி� தி9க? !த� நாளி<=/� 
ம�ைர� ப�கைலகழக� �ைணேவ/த� பணியிைன ஏ" + சிறக+ ெச>தா�, 
க,டட9க? பல அவ�கால�தி� க,ட� ெப"றன. அEச�வழி க�வி��ைற பிற� 
விய.� அளவி". வள�/த�. ெபா�மக?, ஆசிாிய�க?, மாணவ�க? ஆகிய 
அைனவரா7� ஒ=9ேக ெப=மதி�ைப� ெப"றா�. ஓயாத நி�வாக� பணிகG� 
சி/தைன� ேபா.கG� எ3��� ெதாழி7� சா�ேறா� !.வ. அவ�க? உட� 
நலB. ஊ  ெச>� வ/தன. 25-1-1974 அ�  ம�ைரயி� நைடெப"ற 
ப,டமளி�# விழாநாள�  !.வ. அவ�கG. இ=தய ேநா> க&ட�. 
ம�ைரயி<=/� ெச�ைன வ/த அவ�க? 10-10-1974 அ�  5-30 மணி. அரசின� 
ெபா� ம=��வமைனயி� காலமானா�க?. தமிழ� ெநEசி=.� வைர தமி�8  
ந�7லகி".� தமி� ெநEச� த/த சா�ேறா� ெப=/தைக !.வ. அவ�கைள 
நிைனவி" ெகா?வ�. 
------------------ 

சிசிசிசி. . . . பாபாபாபா. ( . ( . ( . ( 3� ஆசிாிய!3� ஆசிாிய!3� ஆசிாிய!3� ஆசிாிய!))))    
 
ேதசி9. ஆ&ட ெசEசியி� பிற/தவ� (3-5-1985) இ/த+ ெச/தமி�+ ெச�வ�. 
க&டா+சி#ர!� தி=வ&ணாமைல:� இ/த இலகிய� ெபாழி�, க"ற இட9க?. 
ைப/தமி� வள�.� ப+ைசய�ப� க�Qாி�பாசைற மறவ=? ஒ=வ�. அ�ைன� 
தமிழி� பி.ஏ. ஆன��. அ9.! !த� வ.�பி� ேதறிய !த�வ�. ‘. /ெதாைக’ப"றிய 
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ஆ>Dைர. 1968� எ�.<,., ப,ட!�, ‘ேசரநா,;� தமி� இலகிய9க?’ ப"றிய 
ஆ>Dைர. 1970� டாட� (பிஎ+.6.) ப,ட!� ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� 
இவ� ெப"ற சிற�#க?. ந�ல நைட ெகா&ட இ/த நாகாிக� ேப� ெசா�ல நாG� 
மாணவ� பைட உ&; கா,6� ெச�ைன� ப�கைல கழக�தி� 
விாிDைரயாளராக+ ேச�/தவ� ேபராசிாியராக� �ைற�தைலவராக+ 
சிற/தி=கிறா�.!�னா? தமிழக ஆGந=.� தமிைழ !ைறயாக� பயி" வி�த 
ஆசிாிய�, இ/த !"றிய #லைமயாள�! 
 
ப�� 5�க? பைட��?ள இவ� ஒ�ப=/ திறB.� உய� தமி� அறிD.�, ‘தமி� 
இலகிய வரலா ’ ஒ�ேற சா�  அ&ைமயி� வ/�?ள அணிகல�, ‘ெப=/தைக 
!.வ. ‘ஆ9கில�தி� ஒ= 5�’ ச9ககால மகளி� நிைல’ ப"றிய ஆரா>+சி. ‘இலகிய 
அணிக?’ எ�ற 5� தமிழக அரசி� இர&டாயிர� உ(பா !த� பாிைச� ெப"ற�. 
ப6��� பல ப,ட� ெப"ற இ/�� ைப/தமி� ேவ/த�.� பல=� ெகா;� �?ள 
#க� ம.ட9க?: #லவேர  (.�ற.6 ஆதீன�) ெசEெசா" #லவ� (தமி� நா,; 
க�வழி நிைலய�), ச9க5" ெச�வ� (ெதா&ைட ம&டல ஆதீன�). 
 
ெப=/தைக !. வ. வி� ெச�ல�பி?ைள சி. பா. அவ� #க�பா;� அ/தமி�� ��பி 
அயரா� உைழ.� அ=Eெசய� ந�பி ! இலகிய� ேப+சி� இ�ப அ=வி ! 
எ3�தி� க�ல இலகிய� பிறவி ! 
 
சி. பா. 
இ/த ஈெர3�� ஒ= ெமாழி, இைளஞ�.+ ெசா�வ� சிறக� பா; ப;! —மா. ெச. 
---------------- 
 


