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கைர

"ந நா1) க&ேறா எனப5பவ (இநா1)) வா6தா எ!றா7 அவ8ைடய
எ+ண*க: ெசய7, பிற நா1டவ நகியனவாகேவ இ8தைமயா, ேவ&;
நா1டவராகேவ விள*கின. 'ழவி ப8வேத, தா=, தா! தத பாெலா5 உட!
ஊ1)ய தமி6 ெமாழிைய இக6தன; தமி6 நிைனைவ/ ைகவி1டன; தமி6
வா6ைவ

றதன; தமி6 நைடைய தா6தின; தமி?ைடைய மா&றின; தமி6/

கவிைய @&றின; தமி6 ப+பா1ைட/ ைகவி15 தமி6 ம/க1'ாிய
சா!றா+ைமைய/ ைக @வி, காலA ெச!ற ேதசியகவி பாரதியா B;வ ேபால

'நாமம

தமிழெரன/ ெகா+5' உயி வா6தன. தா= நா1)%8

ெகா+ேட

ேவெறா8 ேப= நா15 ம/களாக நைம மா&றிவி1டேத இத அநியெமாழி/ கவி'
என அ+ண காதிய)க த%ய சா!ேறா கழறிய ெசா&க இ!C ஒ%
மாறவிைல!"
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எ!; 50 ஆ+5க1' ! (1954) எ?திய எ?

இ!;* Bட ெபா8 -

வதாகேவ உள . இEவா; Bறியவ 'உைரேவத' என உதமகளா
ேபா&றப5 ஒளைவ. . ைரசாமி பிைளயாவ!

சாதாரண ஒ8 ந5தர/ '5பதி பிற ,
கFாி ப)ைபG ெதாடர )யாம,
நகரா1சி அ7வலகதி ேச
உளேத ஆழ ைத

பணிாிதவ;

கிடத தமி?ணவா,

கரைத தமி6- ச*க ேபா , ஆசிாிய

பணியி%8

ெகா+ேட 'வி வா!' ேதH

எ?தி பேவ; உயநிைல பளிகளி
பணிாிதவ; தம

க5 உைழபினா7,

ய&சியினா7 ஆரா=-சி

ைறயி விதகராக விள*கியவ; ஏ5 பா

எ? த, கெவ15/கைள ப)ெய5த, ெசேப5கைள ேத)/ கா+ட
இ!ேனார!ன ெசயகளா, பகைல/கழக*களி ஆரா=-சி ேபராசிாியராக
திக6தவ; ெசதமிழி சீாிய லைம ெப&றேதாட!றி- ைசவ சிதாத தி7
K+மா+ Kைழல மி/கவ; தமி6 உணHள L&;/கண/கான மாணவகைள
உ8வா/கியவ; தமி6 இல/கிய வரலா;, ப+ைட/ கால தமி6 ம!ன வரலா;
ேபா!ற அாிய Lகைள ஆ/கியவ; பேவ; Lக1' 'உைரநய' க+ட

உரேவா ; ஊகளி! உ+ைம ெபயகைள த/க சா!;க:ட! நி;வியவ;

நாநல மி/கவ; எ? வ

ேபாலேவ ேப வ , ேப வ

ேபாலேவ எ? வ 

ெச=யவலவ! உயநிைலபளி, கFாி, பகைல/கழக என பேவ;
நிைலகளி பணி ாி

ெகா+ேட இரெவலா க+விழி

ஆயிர/கண/கான

ப/க*க எ?தி/ 'விதவ; ஆ*கிலதி7 ேபாதிய லைம ெப&றவ;

வடெமாழிG அறிதவ! தா வா6த காலதிேலேய சிதாத கலாநிதி ',

'உைரேவத', 'தமி6-ெசம' எC தைகசா ப1ட ெப&றவ! 'ஒளைவ' ைய/
க+ணா& க+ேடாமிைல ; இத 'ஒளைவ'ைய/ காண )தேத எ!; பல8
மகி6

பிைள.

ேபா&;ப) வா6தவ ! ஆ! அவேர, 'உைரேவத' ஒளைவ . ைரசாமி

4

'ேதா!றி& கெழா5 ேதா!;க'
எ!C வ:வ வா=ெமாழி/ேக&ப வா6தவ!
இத' சா!ேறாேரா5 1951ஆ ஆ+5 த ந1/ ெகா: ேப; என/'/

கி1)ய . அவாிC வயதி இைளயவேன எனிC, எ!ைனG ஒ8ெபா81டாக/
க8தி எ!பா ேபர! கா1)ய ெப8தைக! யா!, ம ைர தி8வ:வ கழக -

ெசயலாளராக இ8தேபா , ைசவ சிதாத/ ெதாட ெசா&ெபாழிH/' ஏ&பா5
ெச=தேதா5, அவர

அ;பதாவதா+5 மணிவிழாைவ- சிறற/ ெகா+டாடH,

அதி, 'உைரேவத' எ!C உயாிய ப1டைத வழ*கHமான நிக6-சி நடதைத
இ!; நிைனதா7 என ள Mாி/ ெகாகிற .
இத' ெதாட எ!பா இ8தைமயா, இவர

இனிய வா6/ைக வரலா&;

L%ைன எ?  ெபா;ைப  தி%, 'சாகிதிய அகாெதமி ' என/களிதைத

ெப8ைமயாக/ க8 கி!ேற!.

அ+ைம/ காலதி நமிைடேய வா6தவ 'உைரேவத' எனிC இவர

வா6/ைக/ 'றிைப ஒ8வ8 ைறயாக எ?தி ைவ/கவிைல. லவ தி.நா.

அறிெவாளி எ?திய வா6/ைக/ 'றி; உைரேவதாி! L&றா+5 நிைறைவ

ெயா1) ெவளிவத 'உைரேவத8/' ஒ8 L&றா+5' எC சி;ெவளிN5; அதி

ெவளிவத ேகாமா! ம. வி. இராகவ! எ?திய வா6/ைக- சி; 'றி,

ெச!ைனயி7ள எ! ஆசிாிய ெப8தைக ேபராசிாிய தி8. '. சிவமணி வழ*கிய

'இ8பதா L&றா+5 தமி6 திறனா=வாள ஒளைவ . ." எ!ற 'க8தர*க/
க15ைர'G இL எ?த ெபாி 
ம8 வ தி8 . ஒளைவ

ைணாிதன. உைரேவதாி! தி8மகனா,

. ெம=க+டா! அளித '5ப- ெச=திக:,

உைரேவதேர, Lகளி! !Cைரகளி தத 'றி/க: ைகெகா5
உதவின.
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இத Lைல ேம7 விாி

எ? வத&' இய7; L%ைன ப)ேபா/' அ7

ஏ&படாதவா; 8/கமாகேவ எ?தப15ள !

இLைல ப)பவ எவ8/காவ , அ!ைன தமி6 மீ

ைசவசிதாதைத ெதாி

தணியா ஆவ

ெகாள ேவ+5 எ!ற ேவ1ைகG

உ+டா'மானா அ ேவ என/' ெப8 ேப;!

ச. சாபசிவனா

வா6க தமி6!

-----------------

!Cைர

1. இலற ஏத

2. ேபராசிாிய ெப8தைக

3. Lலாசிாிய

4. உைரநய க+ட உரேவா

-----------------

ெபா!ளடக
5. ந&றமி6 நாவல

6. ைசவசிதாத- ெசம

7. நிைறக6 எ=திய உைரேவத
Lக

#$ைர

தமிழ/' இர+5 க+க' எ!; ெசாலத'வன ெதாகாபிய, தி8/'ற:
; ஏறதாழ Oவாயிர ஆ+5க1' &ப1டதாகிய 'ெதாகாபிய', தமிழெச=

ந&றவதா, L ?ைமயாக/ கிைட ள . இத&' அ/காலேத

உைரக+டவ பல. அவ8 த!ைமயானவ - இளMரண. ெதாகாபிய
?ைம/' உைரக+ட சா!ேறா. இவத உைரேய, பி!ன வத

உைரயாசிாியக1'/ 'கல*கைர விள/க' எனலா. நயHைர கா+பதி நாயக
இவ!

ெதாகாபிய ெபா8ளதிகாரதி இட ெப;வ
ெபா8ேளா5 ஒ8 ெபா8ைள ஒபி15/ கா+ப
விள/க வத இளMரண,

'உவைமயிய'. ஒ8

'உவைம' எனப5. இதைன
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"இதனா& பய! (உவைமயிய%! பய!) எ!ைன மதிபேதா ெவனி!, ல!
அலாதன லனாத7; அல*காரமாகி/ ேக1டா/' இ!ப பயத7. ஆ

ேபா7 'ஆமா' என உணதிய வழி, அதைன/ கா1டக / க+டா!, ! ேக1ட
ஒைமப&றி இஃ

ஆமா' எ!; அறிG. 'தாமைரேபா வா க  ைதயQ'

எ!றவழி, அல*காரமாகி/ ேக1டா/' இ!ப பய/'!"
எ!ப. 'உவைமயி! பய!யா ?', எ!பத&கான விள/க இ . இ8வைக

பய!க; ஒ!;; ெதாியாத ஒ!ைற ெதாிய ப5 த. (எ.5.) 'கா15 ப (ஆமா)
15 ப ைவ (ஆ) ேபா

எEவா; இ8/'?' எ!; ஒ8வ! ேக1டா, அ

இ8/'' என. ம&ெறா!;; ெச=G1' அணி (அல*கார) ஆக அைம ,

ப)பவ/' இ!ப த8த. (எ.5.) தாமைர ேபா!ற ஒளி (வா) ெபா8திய

கதிைனGைடய ெப+கேள (ைதயQ!).

இEவா; உைரநய காR விதகக, இளMரண8/' பி!C ந
தமிழகதி ேதா!றிGளன. ந-சினா/கினிய, ேபராசிாிய, ேசனாவைரய,

பாிேமலழக ேபா!ேறா இE வாிைசயி ைவ
உைரயாசிாியக.

எ+ணத/க ெப8

அ+ைம/ காலதி வா6த ெபாியாகளி, ெபாிய ராண /' விள/கHைர

க+ட சிவ/கவிமணி' சி.ேக. பிரமணிய த%யா, தி8/'ற:/'

கபராமாயண /' விள/கHைர க+ட கவிராச ப+)த ெசக ர பா+)யனா
ஆகிேயா 'றிபிடத/ேகாராவ. இவக வாிைசயி ைவ

ேபராசிாிய - ஒளைவ .

ைரசாமி பிைள ஆவா!

எ+ணத/க

"L7/' Lல8ைம கா15வதி K+ணறிஞ!

ேம7/'- ெசாலவிைலேவபலா - ேதா7/'

உள ைளெகா5/' உ+ைம உைழபாள!
அள/ 'ைறயாத ஆ;!"

எ!; ர1சி/கவிஞ பாரதிதாசனாரா ேபா&ற ெப;பவ 'உைரேவத' ஔைவ
ைரசாமிபிைள!

7

'உைரேவத', இலற ஏதலாக இல*கியவ; ேபராசிாிய ெப8தைகயாக
பிற*கியவ; ச*க ெதாைக Lக1' பிறவ&றி&' உைரநய க+ட
உரேவாராக திக6தவ; ைசவதி! சிறைபG ைசவ சிதாததி!
ேம!ைமையG எ5 ைரத சிதாத விதக; தமி6- ெசா&களி! ெபா8 நய
கா+பதி7, ஊெபயகளி! உ+ைமதைன எ5 ைரபதி7 ெசா%!
ெசவராக விள*கியவ. இவ&றா உைரேவத' என ேபா&ற ெப&றவ;
உயப+க நிைறத சீாிய ப+பாள; இEவைகயி க6- ெசவராக
வா6தவ!

இத' ேபராசிாியாி! வா6/ைக வரலா&ைற அறிவதனா, ஒEெவா8வ8

'ந&றமி?/', ந அ8ைம தி8நா15/' பா5பட ேவ+5' எC உய
எ+ண ெகாவ. அத&' இL ெபாி  உதH என நபலா.
----------------

1. இ%லற ஏத%

"ச*க இல/கிய*க இர+டாயிர ஆ+5க1' &ப1ட பழைமGைடயைவ எ!;
B; ேபா

பழைமயி ஏேதா ெப8ைமயி8பதாக எ+ணி, அதைன/ 'ைற /

Bறி மகி6கி!ற அ!பக சில இ!; இ8/கி!றன. தமி6 ந' ேதC,
பா7 உ+5 வளாிC, அவகள

உளதி தமி6பா ேவ;ப15 நிைன/'

ஒ8வைக உணH இ8ேத வ8கிற . அவக '8தியி! ஒEெவா8

ளியிC

ஊறிநி&' இEேவ&;ைம GணH நாளைடவி தா! நீ*'. ஏெனனி, அஃ
அவக பா பலாயிர ஆ+5களாக ேவ,!றி ப-ைச ெகா+)8ப !"
"மிகபழைம வா=த ச*க இல/கிய ேதா!றிய கால, தமிழக  தமி6

ம/கைள தமி6 ம!னேர, தமி6 ெநறியி, தமி6 ெமாழியி ஆ1சி ாித கால;

ம/க, தமிேழ நிைன , தமிேழ ெமாழி , தமி6- ெசயேல ாித தனிதமி6/
கால; ைவதிக, ெபௗத, சயின த%ய சமய HணHக ெபாி  பரவாத
கால ; லவக இய&றமி?, பாணக இைசதமி?, Bதக நாடக
தமி? ேபணி வள/க, )ம!ன8 ';நில தைலவ8, ெசவ8, அ

8

Oவ/' ெப8*ெகாைட ாி , தமி6 வளத ெப8ைம/ கால ;  ெப8

லவக ம!ன ேபரைவயி இ8 , அரசிய& க8 /க அளவளாவி இ8த

அ8ைம/கால!"

- இEவா;, பேத? ஆ+5க:/' !, 'ச*க இல/கிய தனி-சிற' எC

க15ைரயி, தமி6 வளத - வளத பா!ைம 'றி , தமிழகளி ஒ8 சில
தமிழி! ெப8ைம அறியாதி8/' அவல நிைல 'றி  எ?தியவ 'உைரேவத'
என ஊ8 உலக ேபா&; ஒளைவ .

ைரசாமி பிைளயாவா!

பிற ப)
’சா!ேறா உைட

ெதா+ைடநா5' எ!ப

பழெமாழி. இநா1)! பா&ப1ட

ெத!னா/கா5 மாவ1ட, லவ ெப8ம/க ேதா!றிய சிற/'ாிய .

இமாவ1டதி, தி+)வனதி&' அ+ைமயி அைமதி8ப , 'ஒளைவயா

'ப' எ!C சி&U. அEVாி, க8ணீக (ஊ/ கண/க) மரபி ேதா!றியவ
தரபிைள எ!பா.

இவ, தமிழி! மீ

அளவ&ற அ!ைடயா; மயில 8க!மீ . பல ெச=G

Lக இய&றிய மா+பின. இவ8/' அ8ைம வா6/ைக

ைணவியாக

வா=தவ சதிரமதி அைமயா. இவகளி! இலறபயனா= ெப&ற ம/க

ஐவ. அவக ைறேய மயிலாசல,  /'மாரசாமி, பிரமணிய, Mமாேதவி,
ைரசாமி எ!C ெபயாின. MமாேதவிG,

ைரசாமிG இர1ைட பிைளக.

5.9.1902-இ, ேதா!றிய அத ஐதா* 'ழைதேய 'உைரேவத' ஒளைவ .
ைரசாமி பிைளயாவா! ெப+ 'ழைத Mமாேதவி இய&ைக எ=திவி1ட !

உைரேவத, தா=பா இலாம வளத பிைள. 'தமி6பா% திைள/க
ேபா' இவ/' தா=பா எ&;/'' என இைறவ! க8தின! ேபா7!

9

இ/'ழைத, பி&காலதி தமிழகதி, உைரஉலகி ஒ8 ெபா&காலைத
உ8வா/க ேபாகிற

எ!; க8திதா! இைறவ! 'ஒளைவ' எ!C ெசாைல

தலாகHைடய ஊாி இத- ெசதமி6- ெசவ பிற/'மா; ெச=தன! எனலா!
உXாி ெதாட/க/ கவி க&ற உைரேவத, தி+)வனதி இ8த அெமாி/க

ஆ/கா5 ந&பணி உயநிைல பளியி (அேபா

ஏ.ஏ.எ. உயநிைல பளி

என அைழ/கப1ட ; பி! வாட" கட உயநிைல பளி) பளியி;தி
வ'வைர பயி!; சிறபாக ேதறினா.

பி! , ேவF 'ஊாி ' கFாியி இைடநிைல (Intermediate) வ'பி& ேச

பயி!றா. ஆனா கவிைய ெதாட

ப)/க வா=பிலா

ேபாயி&;.

தைத/' பி!ன, தைமயனா மயிலாசல பிைளயி! ெபா;பி '5ப

இ8த ; அவத

ைணவியா +ணியேகா) எ!பவ. இவகளி! நலாதரH

உைரேவத8/' இ8த

எனிC, ஏேதC ஓ அ7வ பா/க ேவ+)ய நிைல

ஏ&ப1ட . ஆத%! வ8வா= நா1டதா, 'உட நல @=ைம/ க+காணிபாள'

(Sanitary Inspector) பணியி அமதா. ஆனா அபணியி நீ)/க வி8ப

விைல. தமி6பணி யா&;த&ெக!ேற ேதா!றியவராதலா, நகரா1சி ம!ற

அ7வ%%8

விலகினா!

இளைமயி தமிழாவ
உைரேவத, ைசவ/ '5பதி, அதி7 தமிழி!மீ

அளவிலா ப&;/ ெகா+ட

'5பதி, ெச=G இய&; வ!ைமGைடய ஒ8வாி! தி8மகனாராக
பிறதவராத%! இயபிேலேய தமி6ப&;/ ெகா+டவராயி8ததி

வியபிைல, ேம7, அ.ஆ. ந. உயநிைல பளியி உைர ேவத8/'
தமிழறிH;தியவ, தமிழாசிாிய சீகாழி ேகாவிதசாமி ெர1)யா ஆவா.
அேபாேத, த தமிழாசிாியபா%8

ஐ*';L&;/ ைகெய?  ப)யிைன

ஆராG திற! ெப&றி8தா உைரேவத. ப)ைப ) , நகரா1சியி அ7வ
பா/க ெதாட*கியவ, ஆேற மாததி விலகி வி1டாெரனி, அத&'

அவபா%8த ஆ6த தமிழாவேம காரண எனலா. அவர

மனதி ஓயா

10

அைலேமாதி/ ெகா+)8த எ+ண, 'தமிைழ ைறயாக பயில ேவ+5; தமி6
ேபராசிாியராக திகழ ேவ+5' எ!பேதயா'!
கரைத/ 'கவி'
அ/காலதி, தAைசையய5 ள 'கரைத தமி6- ச*க' தமி?/'- ெச=த
ெதா+5க எ+ணி பலவா. 'தமிழேவ' என தரணி ேபா&; த.ேவ.

உமாமேக வரனா அத! தைலவராக இ8 , அளபாிய ெதா+5க ாி

வதா !

தனிதமி6 பயிவத&' ஏ&ற இட கரைத தமி6- ச*கேம எ!;ணத
உைரேவத, தம

22-ஆ வயதி, ெசாத ஊரான ஒளைவயா 'பைத வி15

தAைச திைசேநா/கி தம , ெந)ய இனிய தமி6 பயணைத ெதாட*கினா.

"அநாளி, 'ப?மர நா5 பறைவ' ேபா, கரைத தமி6- ச*க எ!C ேபரால
மரதிைன நா)- ெச!;, அத! த+ணிய நிழ%ேல இைள பாறி, ந&றமி6 நல

மாதி, வி?தாக ெவளி ேபா , பழதமிழி! வளைமையG, ெச?ைமையG த

உைரயா7 எ?தா7 வள  பரபிய ெப8ெதா+) ஈ5ப1ட லவ ெப8
ம/க பலராவ. அவக: தைலயாயவ ந ’ஒளைவ'.

எ!;, கரைதயி வா6த ேபராசிாிய '. சிவமணி B;வ

இவ+ க8த த'!

சிவமண/' இ!ெசா ; உ8மண/' தி8நீ; ; இயல8 ஒ?' க+க; அ8

மண/' தி8ேநா/' : இளநைக ஒளி ெசEவா=; ெசா&ெபா;/' ெசவிக;

ரHைர நவி7 நா/' : ெசபாக தமி6 ேபசி- சிாி/ கா15 க ; எ5பான

தி8H8வ - இதைனG ெகா+5 விள*கியவ தமிழேவ' த.ேவ. உமா-

மேக வரனா. ெபா*' தமி6தா= பணி ேபா&றி நி!ற லவ 'ழா ')ேயற

த'தவா;, கரைத தமி6- ச*கைத வளத சா!ேறா இவ! இத'

ச*கேதா5 அR/க ெதாடைடய வக பல. அவ8 'றிபிடத'ேதா
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இ8வ. ஒ8வ, 'கரைத/ கவியர ' . ேவ*கடாசல பிைள . ம&றவ, 'நாவல'

ந.. ேவ*கடசாமி நா1டா.

'கரைத/ கவியர ' தAைச @ய ேப 8 உயகலாசாைல, தி8ைவயா&; அரச

கFாிகளி தைலைம தமி6 லவராயி8 , கரைத/ கFாி ேபராசிாியரா=

விள*கியவ. இல/கணைதG இனிைமGற/ க&பி/' திறC, எவாிட 

இனிைமயாக பழ' ப+ ெகா+டவ. 'தமி6 ெபாழி' எ!C தி*களிதழி!
ஆசிாியராக இ8தவ.

அEவாேற, ந.. ேவ*கடசாமி நா1டா8, தி8-சி பிச ஈப கFாியி7,

அ+ணாமைல பகைல/கழகதி7 தமி6 ேபராசிாியராக இ8 , பி!ன/

கரைத தமி6-ச*க/ கFாி தைலவராகH இ8தவ. சிலபதிகார,
அகநா[; தலான Lகளி! உைரயாசிாிய.

இEவி8வபா7 தமி6 க&; தமிழாசிாியராக வர ேவ+5 என வி8பியதனா
தா!, கரைத தமி6- ச*கைத நா) வதா உைரேவத.

ஒ8வைர பாத அளவிேலேய அவாி! திறைமைய அளதறிG ஆ&ற ெப&ற
'தமிழேவ', த ச*கதி! ெப8ைமக8தி வத உைரேவதைர தமி6-ச*க

பளியி ஆசிாியராக பணியிலமதினா. அதCட!, ச*க Lலக பணிG

தரெப&ற . இEவிர+5ேம, உைரேவத மன மகி? ந&பணிகளாயின!
உைரேவத, தைடய அ8*'ண, அ8Aெசயகளா தமிழேவளி!
உளைத ெபாி  கவ

ெகா+டா எ!பத&'- சில சா!;க கா1டலா.

ச*கதி! சாபி, 'ெதாகாபிய - ெத=வ- சிைலயா உைர' L ெவளியிட
ஏ&படாயி&;. ஓைல- வ) ப)பதி, !ேப பயி&சி ெப&றவ உைரேவத.
எனேவ ெத=வ- சிைலயா ஏ1)ைன ப) , அதைன பக

எ?  பணி

இவ8/' தரப1ட . அேபா , தமிழேவ உைரேவதைர யைழ , 'Juries to

Students' எ!ற ஆ*கில Lைல/ ெகா5 , 'த% இத Lைல ப)/கH' எ!;
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Bறினா. உைர ேவத8 அதைன ப)

இ!&றா.

'தமிழேவ' தமிழி ம15ம!றி ஆ*கிலதி7 லைமயாள எ!ப

'றிபிட-

த/க . அநாைளய ெச!ைன மாகாண ஆ:ந ச. ஆதேஹா எ!பவ ேபசிய
ஆ*கில ேப-ைச அப)ேய ஏ&ற இற/க ட! தமிழி ெமாழிெபய ,

அைனவாி! பாரா1ைட ெப&றவ. இ ைணயளH ஆ*கில லைமயி8 

ம&றவக:ட! தமிழிதா! உைரயா) மகி6வா! இவ8டனி8

பழகிய

பா!ைமயினா தா!, உைரேவத8, பி&காலதி தமிழி ம15ம!றி

ஆ*கிலதி7 லைம ெபற )த !

"திாிபி!ைம நீ/கிய விேசட, இையபி!ைம நீ/கிய விேசட எ!ற இட*களி7

எ*க ஐயைத தமிழேவ ேபா/கினா. இ ேபா பல சமய*களி எ*க1'

ஆசிாியராகH, சி/ககளி ந5வராகH இ8தா. 1924ஆ ஆ+)ேலேய இைதெச=தா. அவாிட
ேதா!றிய !

மீளா அ)ைமயாக/ B)ய மனபா!ைம எ*க1'

"அவ தமிழி ேபசிய ேப- /க, எ*கைள/ கவதன. அவ ேப-சி ேவ&;
ெமாழி கல/கேவ கல/கா ; எ*கைள தமிழி பழக, ஊ/'விதவ அவேர!"

எ!; ந&றமிழி ேப  ெப&றிைய தமிழேவளிடமி8
உைரேவத B;வ

எ+ணத/க .

க&;/ ெகா+டதாக

1925ஆ ஆ+5 த 1928ஆ ஆ+5வைர, கரைதயி த*கியி8தா
உைரேவத; ஆசிாியபணி, ஏ5 ெபயெத?  பணி, தமிழேவ தலான

அறிஞக:ட! அEவேபா

உட! ெச!; உதHபணி ஆகிய இவ&;/

கிைடேய, ேவ*கடாசல பிைள, நா1டா ஆகிேயாாிட அமய ேந8

ேபாெதலா, தமி6பாட பயி!;, 1930-இ, ெச!ைன பகைல/கழக

'வி வா!' ேதH எ?தி ெவ&றி ெப&றா.

பி&காலதி 'ேபராசிாிய ெப8தைக' ; 'சிதாத கலாநிதி', 'உைரேவத' தலான
ெப8 க6 ெப&றைம/' அ)தளமாக அைமத

கரைத தமி6- ச*கேம எனி,
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மிைகய!;!
இலற ஏ&ற
உைரேவதத வா6/ைக

ைணவியாக வா=தவ, உேலாகாபா ஆவா.

ேகா15பா/க (காேவாிபா/க) எ!ற ஊாி வா6த அ+ணாபிைள இல1 மி ஆகிேயாாி! த மக! வ:வ ெமாழித 'வா6/ைக

ைணநல'

எ!பத& ேக&ப, உைரேவத8/' எலா வைகயாC நலமாக அைமதவ.
அதனா தா!, உைரேவத எEவித/ கவைலG மி!றி தமிைழ ஆரா=வதி7,
ஆசிாியபணி ஆ&;வதி7, மிகெபாிய மாநா5 அல
தா*கி ேப8ைர அல

B1ட*களி தைலைம

ெசா&ெபாழிH ெச=வதி7 ஓ இமியளH தவறாம,

கடைம யா&ற )த ; ெப8க? ெபற )த .

இEவி8வத இலற பயனா= ெப&ற ம/க பதிெனா8 ேபராவ.
1. தி8வ:வ! - பிறத சில நா1களி இற

2. பால'ச - கணவ இரமண! (காத மண)

ேபானா!

3. நடராச! - மைனவி தாரா

4. மணிேமகைல - கணவ பிரமணிய
5. திலகவதி - கணவ நரசிம!

6. தமிழரசி - கணவ 'மாரேவ7

7. ஆ+மகH - பிறத சில நா1களி இற

8. தி8நாH/கர - மைனவி  ல1 மி

9. தி8ஞானசபத! - மைனவி சதிாிகா

10. ெம=க+டா! - மைனவி சீதா

11. ெந5மாற! - மைனவி கலாவதி

உைரேவத 'மணிேமகைல' எ!ற L%ைன எ? * கால  பிறத மகH/'
'மணிேமகைல' எ!;; ெம=க+டா அ8ளிய 'சிவஞான ேபாத' L%ைன

எ? *கால  பிறத மகC/' 'ெம=க+டா!' எ!; ெபய ]1) மகி6தா.
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உைரேவத '5ப*களி ஒ8வ8/காவ

’நடராச!' எ!; ெபய ைவப

ெதா!; ெதா15 வ8 வழ/கமாக இ8 ள !

ம ைரயி நடத ஒ8 B1டதி 'உைரேவத' ெசா&ெபாழி வா&றி/
ெகா+)8/' ேபா

த 'ழைத (7ஆவ ) இறத ெச=தி வத .

'அ/'ழைதைய அட/க ெச=ய ஏ&பா5 ெச=
வ8கிேற!' எ!; ெசா!னாெரனி இவர

வி5க; B1ட )த பி!

கடைமGணைவG 'எலா

இைறவ! ெசய' எ!; எ+R மனH;திையG அறிய )கி!ற .

ைணவியா உேலாகாபாேள, பிைளகைள ந!ைறயி ேபணிவளத

ெப8மா1)யாவா ! பிைளகளிட க+)பாக இ8பா; சில ேநர*களி
ெவ'+5 க) ைரப  ெச=வா.
உைரேவத இறதபி! (1981), தம

இ;தி/கால வைர (ஏறதாழ 70 வய

வைர), ம8 வராக திக6த மக! ெம=க+டான

இலதிேலேய இ8 ,

காலமானா. ெம=க+டானி! மைனவி சீதாவி! ேபர! பராமாி

உேலாகாபா:/' இ8த !

உைரேவதாி! Oத மகனா ஒளைவ நடராசனா. த தைதைய ேபா!ேற

ெசாேல8ழவ. தம

விடாய&சியா பேவ; உயபதவி வகி  தAைச

தமி6 பகைல/ கழகதி!

ைணேவதராக இ8

ேப8 க? ெப&றவ!

ஏைனேயாரைனவ8ேம உய ப) ப)  பேவ; பணிகளி சிற
விள*'கி!றன.

உைரேவதாி! ம/க பதிெனா8வாி, பிறதHடேன இறத இ8வ ேபாக எAசிய
ஒ!ப

ேபாி, Oதமக பால'ச, மக! தி8ஞானசபதC இய&ைக எயதி

வி1டன!

ச&; ப8மனான உட; '1ைடயான வ)வ; ?/ைக (ஜிபா)- ச1ைட
அ)/க) ெபா) ேபா5 பழ/க, தைல)ைய/ 'ைற
ெந&றியி தி8நீ&றி! மண

;

ைவதி8பா;

1) ைகேமைச ைவேத எ? வா;
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ெப8பா7 'ேபனா' ைவ பய!ப5தாம ைமெதா15, அழகாக நி;தி

எ? வா; எேபா  தமி6 - ைசவ- சிதைனேய! 'றிபி1ட ேநரதி 'றிபி1ட

ெசயைல- ெச=வதி வலவ; மற *Bட மைனவியிடதிேலா,

பிைளகளிடதிேலா க)

ேபசமா1டா! ெசதமி6 நைடயி தா! ேப வா!

ஒEெவா8 நா: ஏதாவெதா8 Lைல ப)த பி! தா! ப5/ைக/'- ெசவா;
ெப8பா7 அஃ

ஆ*கில Lலாகேவ இ8/'!

இEவைகயி 'இலற ஏதலா'க திக6தவ 'உைரேவத' எனலா.

------------------

2. ேபராசிாிய( ெப!தைக

"பலதிறப1ட ெபா

நல பணிகளி7 ஆசிாிய பணி அ8ைம வா=த .

அத&'ாிய ப+க, ப)பாேலா, பயி&சியாேலா ெபறலாவன அல! பிறவி

ேபறாக/ க8விேலேய உ8வாவத&'ாியன. 'ல! அ8 ெத=வ ெகாைக

ேம!ைம, கைலபயி ெதளிH க15ைர வ!ைம, நில மைல நிைறேகா மலநிக

மா1சிG அைமபவ! 'L உைர ஆசிாிய!' என நலாசிாிய/'ாிய ப+கைள
ெதா![க ெதா' / B;கி!றன. பிைளயவக (உைரேவத)

இெபறல8 ப+க அைனைதG க8விேல வா=த தி8வாக ெப&ற

பிறவியாசிாிய, ஆசிாியராவா, மாணவ உளதி த மா15 தனி மதி

மாியாைதG தமி-ைசயாகேவ ேதா!ற- ெச=G சா!ேறாராக அைமத

ேவ+5. அவ/' இ!றிைம யாத அ)பைட ப+, அைசவ&ற த!னபி/ைக;
அதைன அ5

ேவ+டப5வன ெப8மிதமான ேதா&ற ெபா%H, நைக தவ?

மலத க, எ5 பான இனிய 'ர, ெதளிவான தி8திய உ-சாி, அாிய
க8 /கைளG எளிய ைறயி எ5 - ெசா7 ெசாவ!ைம,

இைவயைன  பிைளயவகளிட சிறபாக அைமதி8தன. இப+க,
மாணவகைள அவாிட அழ%! நீ*கா அRகா அAசி, நிழ%! நீ*கா நிைறத
ெநAசெமா5 பழக- ெச=தன. அவ ஒ?/க, உ;திG, ஒ?*' மாண வகைள

அவாிட ப/திG பணிH ெகா+5 ஒ?க- ெச=தன. எதைகய

மாணவC, அவாிட அட/கமி!றி நட

ெகாள

5/கான

ணித திைல!"
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இEவா; உைரேவதாி! ஆசிாிய ப+கைள மன*'ளிர எ5 ைரபவ,
அவபா தனிேய தனிதமி6 க&;, வி வா! ஆகி தமிழாசிாிய பணிாித

ேகாமா! ம.வி. இராகவ! ஆவா!
மாவ1ட/ கழக பளிகளி....!

கரைதைய வி15 ெவளிேயறிய உைரேவத, 1929 த 1941 வைர, வட

ஆ/கா5 மாவ1ட/ கழக (District Board) உயநிைலபளிகளி தமிழாசிாியராக
பணிாிதா. அ/காலதி 'தமி6 ெபாழி%' இவ எ?திய க15ைரக Oல,

இவ காவிாிபா/க - காைர, ெச=யா;, ேபாX, தி8வதிர, தி8ேவா@,

ெச*க தலான பேவ; ஊகளி தமிழாசிாியராக, தைலைம தமிழாசிாியராக

பணிாிதைம அறிய )கி!ற . அ/கால ஆ1சியாளகளா, உைரேவத,

அ)/க) பேவ; ஊகளி பணிமா&ற ெச=யப1டா.

உைரேவதாி! ெப8தமி6 லைம/' உாிய இட, உயநிைல பளியாகா ;

எனிC, த!ைன 'தைலயாக- ெச=வாC தா!' எ!பைத ந!'ணதவராத%!,
பளி பணியி%8

ெகா+ேட தம

தமி6 லைமைய ேம7 வள /

ெகா+டா. பணிேய&ற சில நா1க:/'ளாகேவ இவாி! க6 ெவளெமன
எ*' விைர

பரவலாயி&;. பளி ஆசிாியக:, மாணவக:, நகர 

ெபாியவக: இவைர ப&றி ெப8ைமயாக பாரா1) ேபசலாயின. பளி

பணி ேநர தவிர எAசிய ேநரதி, L ஆ=H ெச=த, இத6க:/' அாிய

க15ைரகைள அCத, இல/கிய ம!ற*க:/' சமய நிக6-சிக:/' ெச!;
உைரயா&;த, இைடயிைடேய ஏ5க ப)த என பேவ; ஆ/க பணிகைள
இைடயறா

ெச=

வததா, அேபாேத நல ேப8 க? கிைட/கலாயின.

உைரேவத, ேசயா; கழக உயநிைல பளியி தைலைம தமிழாசிாியராக

இ8தேபா தா!, லவ கா. ேகாவித!, ம.வி. இராகவ! ஆகிேயா, இவபா

தனிதமி6 க&க மாணவகளாக- ேச , ைறேய பயி!;, பி&காலதி சிற
ெப&றவக.
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ம.வி. இராகவ! எ!பா, தா எEவா; உைரேவதபா அRகி தமிைழ/
க&றா எ!பைத ஒ8 க15ைரயி விாிவாக எ5 ைர/கி!றா:

"ஏ&ற ஆசிாியைர எ=த ெபறாம ஏ/க&றி8த யா!, ஊ/க ெப&; அவைர

(உைரேவத) ேநாி ஆ=தறிய ெதாட*கிேன!. அவ, பிறேரா5 பழ'

ப+ைபG, பளியி பாட நட  பா*ைகG கவனிேத!. உைரயா&;
அைவக1'- ெச!;, அவ ெசா&ெபாழிHக பலவ&ைற/ ேக1ேட!. நா!
எதிபாத த'திக யாH அவாிட ஏ&றற நிைறதி8பன க+5, எ! தமி6

பசிைய தணிவி/' தகHைடயா அவேர என ெதளி , அவைர அRகி எ!

வி8பைத/ Bறி ேவ+)/ ெகாள

ணிேத!!"

எ!; B;பவ, 37 அ)க ெகா+ட பாடைலG எ?தி உைரேவதாி!
இலதி&'- ெச!றா.

15 ெவளி தி+ைணயி தக/ 'வியக:/-

கிைடேய, சிறிய சா=H ேமைச ! அம , ஏேதா 'றிெப5 /

ெகா+)8தவைர/ க+5 வண*கி தா தமி6 க&க வி8வதாக/ Bறினா.

உைரேவத8 அவாி! த'திையG உண-சிையG ேவ1ைக வி8பைதG
அறி

பாட ெசால இைசவளிதா. ைறயாக தமி6 பயி!; ெச!ைன

பகைல/கழக வி வா! ேதெவ?தி, த வ'பி மாநிலதி

இர+டாமவராக ேத-சி ெப&;, உயநிைல பளி தைலைம தமிழாசிாியராக

ஏறதாழ ப

ஆ+5 பணிாிதா.

"இநிைல/' எ!ைன உ8வா/கி, வழிகா1), வாழைவத வள

பிைளயவகேளெயனி!, அவ ெப8ைம/' ேவ; சா!; ேவ+5வதிைல !"

எ!கி!றா ம.வி. இராகவ!.

இEவாேற உைரேவதாிட தமி6 பயி!; 'வி வா!' ஆகி பி!ன தமி6

 கைல தலான ப1ட ெப&; தமிழக- ச1டம!ற ேபரைவ தைலவராக
ெப8ைம ெப&றவ கா. ேகாவிதனாவா. ச*ககால அரச வாிைச, ச*க

தமி6லவ வாிைச தலான ப![க எ?தியவ. பி.).சீனிவாச அ=ய*கா

எ?திய தமிழ வரலா; (History of Tamil) எ!ற ஆ*கில Lைல தமிழி

ெமாழிெபயதவ எ!பேதா5 அவ எ?திய தவறான )க சிலவ&ைற த/க
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சா!;க:ட! ம; , அதத அதிகார*களி! பி!னிைணபாக தம

க8ைத ததவ. இEவாேற கா5ெவ

ைரமகனா எ?திய திராவிட ெமாழி

ஒபில/கண (Comparative Grammar of Dravidian Languages) எ!ற ஆ*கில

LைலG தமிழி ெமாழிெபயதவ.

உயநிைல பளி பணியி! ேபாேத இதைகய ந!மாணவ மணிகைள
உ8வா/கினா எ!றா, பி!ன தியாகராச கFாி ேபராசிாியராக

அமதேபா

எதைகய தமி6 உணHள இைளஞகைள உ8வா/கியி8பா

எ!; ஊகி / ெகாளலா!
கழக ெதாட

ைசவ சிதாத L&பதி/ கழக டC அத! ஆ1சியாள வ. ைபயா

பிைளGடC உைரேவத ெகா+ட ெதாட மிக ெந) . 1939 ஆ ஆ+),
உைரேவத, வடா/கா5 மாவ1ட, ேபாXாி, மாவ1ட/ கழக உயநிைல
பளி தைலைம தமிழாசிாியராக பணிாித சமய. அேபா

மாவ1ட/ கவி

அதிகாாியாக இ8த ச. ச-சிதானத பிைள, அபளி/' பாைவயிட

வதேபா , உைரேவதாி! இல/கண, இல/கிய லைமையG, மாணவ உள
ஈ/'மா; க&பி/' திறைனG, சிதாத- ெசெநறி லைமயிைனG,
ேநாி&க+5 வியதவ, ெச!ைனயி%8த வ. ைபயா பிைளைய/ க+5,
உைர ேவதைர ப&றி விய

Bறினா. இத' ெப8 லைம ெப&றவாி!

ெதாட, த கழகதி&' ேதைவெயன உணத ைபயா பிைள, ஒ8நா
ேபாX8/'- ெச!றா; ஆனா உைரேவத அேபா

மட ஒ!; எ?தி, உைரேவதாி!

ஊாி இலாைமயா,

ைணவியாாிட ெகா5 வி15 தி8பினா.

உைரேவத, அமடைல/ க+5 மகி6 , ெச!ைன/'- ெச!;, கழக

ஆ1சியாளாிட உைரயா)யத! விைளவாக, த&க+ 'சீவக சிதாமணி- 8/க'
L எ?தியCப இைசவளிதா. அL அ-சான  அ5த5  பல Lக,

கழகதி! வழி ெவளிவதன!
அாிய ஆரா=-சியாள
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உைரேவத, தம

தமி6 ஆ=H/' ஏ&ற அ8*கள கிைட/காதா எ!; ஏ*கி/

ெகா+)8த ேவைளயி தி8பதி தி8ேவ*கடவ! கீ6திைச/ கFாியி
ஆரா=-சியாள பணி கிைடத ! இர+டா ேபா/காலதி 1942இ

அபணியி அமதா. ஆ*' ேவைல பாத வடெமாழி, பா%ெமாழி ேபா!ற

பிறெமாழி ேபராசிாியகளி! அாிய ந1/ கிைடத !

கழக ஆ1சியாள வ. ைபயா பிைளயி! ேவ+5ேகா1 கிண*க, நாவல

ந..ேவ. நா1டா, மணிேமகைல/ காபியதி&'  ைர எ?  பணிைய
ேம&ெகா+டா. ேபாதிய உட நல இ!ைமயா, த மகளா சிவ.
பாவதியைமயாைர/ ெகா+5 பதHைரG விள/கHைரG எ?தி, எAசிய நா!'

காைதகைளG சமய Lகைள ந!' ஆரா=

எ?த ேவ+5 எ!; எ+ணிய

ேவைளயி, தி5ெமன இய&ைக எ=தினா. அத! பி!ன/ 'கரைத/ கவியர '

ேவ*கடாசல பிைளயி! வி8பதி& கிண*க, மணிேமகைலயி! இ;தி நா!'
காைதக:/' விள/கHைர எ?தி/ ெகா5தா உைரேவத. இப'திக, த
சமய/ ேகா1பா5 கைளG த8/க ைறகைளG விாிவாக இயவன. எனேவ,

தா பணிாித கீ6திைச/ கFாி வடெமாழி ேபராசிாிய பிரபாகர சாதிாியா,
பா%ெமாழி ேபராசிாிய ஐயாசாமி சாதிாியா ஆகிேயாாி! உதவியா7
ஆ*கி8த Lநிைலய

அாிய Lகளி! உதவியா7 விள/கHைர எ?தி த

ஆசிாிய/' க6 ஈ1)/ ெகா5தா!

உைரேவதாி! க6, தமிழகெம*' பரவ ெதாட*கி&;. தமிழகதி!
தைலசிறததாக திக? அ+ணாமைல பகைல/ கழக, க&; வல ெப8
லவகைள ேபராசிாியகளாக/ ெகா+ட

; நா15/' ந&றமி?/' பா5ப5

மாணவ ந!மணிகைள ஆ+5ேதா; அபணி / ெகா+)8ப . அத'

சீசா கழக, உைரேவதைர த!பா ஈத . 1943 ]! தி*களி

அபகைல/ கழக ஆரா=-சி

ைறயி விாிHைரயாளராக அமத ெப&றா.

ஆ*ேக, எ15 ஆ+5க பணிாிதா!

உைரேவதாி! ஆரா=-சி மனபா!ைம/' அபகைல/ கழக ேம7

உரமி1ட . 'ைசவ சமய இல/கிய வரலா;', ’ஞானாமித' தலான அாிய Lக

இவரா எ?தப15 பகைல/கழகதி! ெவளிN5களாயின.
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ஆ*ேக பணிாித பேவ; ேபராசிாியகளிட பழகH, ந1/ ெகாளH

உைரேவத8/' நவா=பாயி&;. அவகளி கெவ15 ேபரறிஞ, தி.ைவ.
சதாசிவ ப+டாரதா, இல/கண, வரலா&; ஆ=வாள க. ெவைளவாரணனா
ஆகிேயா 'றிபிடத/ேகாராவ! கெவ15 ஆரா=வதி !ேப அCபவ

ெப&றி8த உைர ேவத8/' , இEவி8வாி! ந1பா, அவ&றி ஈ5பா5 ேம7

மி'த

!

அ+ணாமைல பகைல/ கழக ஆரா=-சி

ைறயி இ8தேபா , 'றநா[;'

ேபா!ற பல ச*க இல/கிய*க1' விள/கHைர எ?த )த ! பி&காலதி

'உைரேவத' எ!ற ெப8க6 ெப;த&' அ)தளமாக அைமத

எ!; BறிC மிைகயாகா !

இ*ேகதா!

தியாகராச கFாி பணி
அ+ணாமைல பகைல/கழகைத ேபாலேவ, அ!ைன தமிழி! வள-சி/'

ஒ8நிைல/களனாக விள*'வ

ம ைரயி உள தியாகராச கைல/கFாி

'கவி தைத' என ேபா&றப5 க8

தியாகராச- ெச1)யாரா நி;வ

ெப&ற . அவ ெதாட*கிய 'தமி6நா5' எ!C நாளித6, நா15 ம/களிைடேய நல
தமிைழ பரபிய

உலகறித ெச=தி. தமிழி!பா அளவிறத ப&;/ ெகா+ட

இவ, தமி6லைம ெபறேவ+5 எ!பத&காகேவ, லவேர; அ. வரதநAைசய
பிைள எ!C தமி6 ேமைதைய வரவைழ  தம

மாளிைகயி ஓாிட த

இ8/க- ெச= , அவ8/' உணH தலான பேவ; வசதிக ெச=

ெகா5 ,

அவபா தமிைழ/ க&றா எனி!, க8 வி! ஆ6த தமி?ணைவ ஒ8வா;

அறி

ெகாளலா. அEவாேற தியாகராச கFாியி7 தமிழி ந!' லைம

ெப&ற ேபராசிாியகைள தாேம 'ேநக/ கா+ட' Oல அறி , பணியி
அமதியவ. தமி6 ேபரறிஞ8 நாவல ேசாம தர பாரதியாாி! தைல-

மாணவ8மான ைனவ அ.சிதபரநாத- ெச1)யாைர/ கFாி தவராக

ஆ/கினா. ைனவ சி.இல/'வனா, ைனவ மா. இராசமாணி/கனா,
ைபதமி6 பாவல அ.கி. பரதாமனா ேபா!ேறா இ/கFாி தமி6

ைறைய

அணிெச=த ெப8ம/களாவ. அ+ணாமைல பகைல/கழகதி பணிாித

21

உைரேவதைர, வி8பி வரவைழ  த கFாியி ேபராசிாிய பணி த

ெப8ைம ெப&றவ 'ஆைல அதிப' க8 - ெச1)யா!
அ+ணாமைல பகைல/கழக பணியி%8

விலகிய உைரேவத,

இ/கFாியி 1951 ]ைல தி*களி பணியிலமதா.
க&பி/' ைற
ஆசிாிய ெதாழி எ!ப

ெத= க ெதா+5, 'ஏேதா ஊதிய வா*'கி!ேறா,

எைதேயா ெசா% த8கி!ேறா' எ!றிலாம, வ8*கால தி8நா1ைட ஒளிர-

ெச=G மாணவ ந!மணிகைள உ8வா/' ெபா; நபா உள

எ!;

எ+ணி/ கடைமயா&ற ேவ+5. இதிய நா1)! ')யர  தைலவராக விள*கிய

டா/ட இராதாகி81)ண!, இேபா ள டா/ட அ  கலா ஆகிேயா

நலாசிாியகளா உ8வா/க ப1டவக. இEவைகயி உைரேவத, ஆசிாிய
ெதாழி7/' &றி7மாக தைம ஆயப5தி/ ெகா+டவ. கரைத பளி,
உயநிைலபளி, தி8ேவ*கடவ! கீ6திைச/ கFாி, அ+ணாமைல
பகைல/கழக என ப)ப)யாக ஒEெவா8 நிைலயி7 பேவ;

அCபவ*கைள ெப&றதனா அைவ யைனைதG தியாகராச கFாியி
பய!ப5தி ேப8, க? ெப&;/ ெகா+டா.

க&பிபதி உைரேவத ைகயா+ட ைற  ைமயான . மாணவகைள-

ெசா&க:/' தனிதனிேய ெபா8:ணர- ெச=வதி, க8 /கைள அவகள
உள திைரயி உ8ேவாவியமாக பதிய- ெச=வைதேய ேநா/கமாக/ ெகா+5,
அத&' ஏ&ப/ க&பி/' ைறைய/ ைகயா+டா. 'றிபாக- ெச=G1 பாட

நட  ெபா?

ஒEெவா8 ெச=GைளG க8

விள*க, நி;த ேவ+)ய

இட*களி நி;தி, இடதி&' ஏ&ப எ5  ப5  வ%  ெம% 
ெதளிவாக இைசெயா5 ப) / கா15வா. அப) ப)/'ேபாேத, பா1)!

திர+ட க8 , மாணவக உளதி ந!றாக பதி

மாணவகேள ெபா8 உண

வி5; பல ெசா&க:/'

ெகாவ. ஒ8கா ெபா8 விள*காதன

இ8பி!, அவ&றி&' ெபா8 B;வா.
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உைரநைட பாட நடா வதி7 தனிைறைய/ ைகயா+டா. வாிைசயாக

ப) / ெகா+5 ேபானா, மாணவக ேசாவைடவ எ!பதனா, அத!
ைமய/ க8ைத- 1)/ கா1), ஒEெவா8 பதியி7 Bறப5 அத!

ெச=திகைள வைகபட விாி ைர , )வி அவ&ைற நிரபட ெதா' /

B;வா. இதனா உைரநைட பாடதி7 மாணவக ெதளிH மனநிைறH

ெப;வ !

ெதாகாபிய ேபா!ற ேபாில/கண Lகைள பாட ெசாவதி7

உைரேவத ேபராவைடயவ. அவ க&பி/' திறதினா, மாணவக

இல/கணதி7 ஆ6த ப&;/ ெகாவ +5! ெதாகாபியைத பாட

ெசா7 ெபா? . 'றிபி1ட உைரயாசிாியாி! உைரைய ம15 விள/'வேதா5

நி!;விடாம, ேவ; உைரயாசிாியகளி! க8ைதG ஒபி15- ெசாவா. சில
ேநர*களி தனிதனி தைல/களி ஆ=Hைரக எ?திவர- ெச=

அமாணவகைள வ'பி ப)/க- ெச= , தி8த ெசாவா. இ ைறயா,
மாணவக, தா பயி!ற Lகளி ஐய திாிபி!றி ெதளிH ெப;வ!
’யா ெப&ற இ!ப ெப;க இEைவயக' எ!பத&ேக&ப தபா கவி பயி7

மாணவக தைம ேபாலேவ கவியறிவி சிற

உைரேவதாி! ேநா/க.

விள*க ேவ+5 எ!பேத

மாணவக பா உைரேவத கா1)ய ேபர! எைல கடத . அவகைள,

'ஐயா, ஐயா' எ!; அ!ேபா5 அகமிக மகிழ அைழதி5வா. தமிட பயி7

மாணவக, சிறபாக ேதறி- சீராக வாழ ேவ+5 எ!பதி அளவ&ற ஆவ

ெகா+ட அ8ளாள ! தா அாிதி க&; ேதத தமி6- ெசவைத மாணவக1'

வாாி வழ*'வதி 'கவி/ ெகாைடயாளரா' க திக6தா. ெபாிய B1ட*களி

Bட த மாணவக அைவயAசா

ேப  திற! ெப&றவகளாக விள*க

ேவ+5 எ!; எ+ணி, அத&கான பயி&சிகைளG அளிபா. தைம/ க+5
அளவளாவ வ8 அறிஞக, லவக, ெசவக1' த மாணவகைளG

அறிக ப5தி ைவபா!

உைரேவத, தியாகராச கFாியி பணிாிதேபா

அவத தமி6

லைமையG, ைசவ சிதாத ேத-சிையG ேநாி அறித க8 -
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ெச1)யா, த அ8ைம

ைணவியா தி8மதி. 'கைலய!ைன ' இராதா

தியாகராசனா8/' ஆசானாகH இ8/க- ெச=தா. சமய ேந8ேபாெதலா

ெச1)யாாி! மாளிைக/'- ெச!;, பர ப1ட தமி6 இல/கிய- ெசவைதG,

ஆ6கடெலன விள*' ைசவ சிதாத/ க8 /கைளG அைமயா உள*
ெகா:மா; இனி

எ5 ைரதா ! இதனா, க&;வல லவகளிைடேயG,

ெசமாத தமி6 நைடயி ேப  ேபரா&றைல ெப&றா கைலய!ைனயா.

ச.சாபசிவனா, ம ைர தி8வ:வ கழகதி! ெசயலாளராக இ8தேபா தா!

கைலய!ைனயாாி! த தமி6- ெசா&ெபாழிH அர*ேகறிய . 'சிலெபா% ' எ!ற
தைலபி, எEவித/ 'றிமி!றி/ கட மைடதிறத ெவள ேபா ஒ8மணி
ேநர ஆ&றிய அEஒ%, இ!; ெசவி ம5ேதாத ெசவிகளி ாீ*கார ெச=

ெகா+)8/கிற . இத!பி!ன, அ!ைனயா பேவ; இல/கிய/ B1ட*களி7

சமய மாநா5களி7 அாியHைரயா&றிGளா. உைரேவதாிட தமிைழG ைசவ

சிதாதைதG பயி!ற பா!ைமயினா தா! இ!;, தியாகராச கைல/

கFாியி - தி*க தவறாம ைசவ சமய- ெசாெபாழிHகைள த/க அறிஞக

வாயிலாக நடாதி வ8கி!றா! மகாவி வா! மீனா1சி தர பிைள/' ஒ8

சாமிநாத ஐய வா=த

ேபால, உைரேவத8/'/ கைலய!ைனயா வா=த

தமி?/' ைசவ /' ஆ/கெமனலா!

தியாகராச கFாியி உைரேவதபா பயி!; ெவளி ேயறிேயா, பி&காலதி

ேபராசிாியகளாக - கவிஞகளாக - அரசிய விதககளாக விள*கின; விள*கி
வ8கி!றன. ஆசிாிய

ைறயி உைரேவத எ=திய உயH, இயபாக அைமத

வள-சிேயயா'. ஆசிாிய/' உாிய அாிய ப+க அைன , இவ8/'

இய&ைகயிேலேய இனிதைமதி8தன.

இEவைகயி உைரேவதைர 'ேபராசிாிய ெப8தைக' எ!; ேபா&;வ

ெபா8  எனலா.
--------------------------

3. )லாசிாிய

"பயCள வரலா&ைற தத தாேல

பரணதா!; பரணதா! தா*க ! வா/'

சால
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நய*கா1)- ெசவி/'ேத! தத தாேல
ந/கீர தா!, தா*க! இத நாளி

கய! ம!ன ெதா?தெமாழி காததனா, ெதா
காபியதா! காபியதா! எ*'

தய*காம ெச!; தமி6 வளத தாேல

தா*க, அE ஒளைவதா!! ஒளைவ ேயதா!!"

எ!ப

உைரேவதாிட கவி க&; பலேபா&; கவிஞராக திக6த மீ.

இராேசதிரனி! கவிைத!

இ தமி6நா1) எ+ண&ற தமி6 ேபரறிஞக, மாநா5களி7 ேமைடகளி7
ேபசிய ேப- /க, Lலாக எ?தாைமயா, கா&ேறா5 கா&றாக மைற

ேபாயின.

அEவாேற கFாி, பகைல/கழக*களி ெப8 ேபராசிாியகளாக இ8தவக
Bட தம

K+மா+ Kைழலைத L வ)வி கா1டா

ேபாயின! சில,

ேமைட ழ/கமி5வ; ஆனா எ?  திறைம இ8/கா ! அEவாேற, அாிய பல
Lகைள எ? வ; ஆனா, ேமைடேயறி ேப  நாவ!ைம இ8/கா .

இEவிர+5 ஒ8 ேசர ெப&றவ ஒ8 சிலேர! அவ8 ஒ8வராக விள*'பவ

உைரேவத!

"பிைளயவக (உைரேவத) இைணய&ற ேபராசிாிய ம15ம!;, ஈட&ற
Lலாசிாிய8மாவ! த ேகா நி;வH, த ெபய பரபH, த வா6H/' வசதி

ெபறH L%ய&;ேவா பல! தமி6ெமாழியி! உயநிைலயி உள 'ைறைய

நிைறH ெச=யH, அத! Lவள ெப8/கH, L%ய&;ேவா ஒ8 சிலேர!
அEெவா8 சில8, பிைளயவக: ஒ8வராவ!"

எ!; உைரேவதாி! Lலா/க பணிைய ேபா&;கி!றா, அவாி! மாணவ

ம.வி. இராகவ!.
L& ப1)ய
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பி.வி. கிாி எ!பா தா ெதா'த 'உைரேவத8/' ஒ8 L&றா+5' எ!C
சி;ெவளிN1), உைரேவத எ?திய Lகைள பி!வ8மா; ப1)ய%15/

கா15கி!றா:

1. தி8மா& ேப&; தி8பதிகHைர,

2. தி8ேவா@ ேதவார தி8பதிகHைர,

3. ஐ*';L; உைர

4. றநா[; உைர,

5. பதி&;ப

உைர,

6. ந&றிைண உைர,

7. ஞானாமித உைரG விள/க,

8. சிவஞான ேபாத Oல சி&;ைரG பதி,

9. சிலபதிகார- 8/க,

10. மணிேமகைல- 8/க,

11. சீவகசிதாமணி- 8/க,

12. ]ளாமணி,

13. சிலபதிகார ஆரா=-சி,

14. மணிேமகைல ஆரா=-சி,

15. சீவகசிதாமணி ஆரா=-சி,

16. யேசாதர காவிய Oல உைரG,

17. தமி6 நாவல சாிைத -Oல உைரG,
18. ைசவ இல/கிய வரலா;,
19. நதா விள/',

20. ஒளைவ தமி6,

21. தமி6 தாமைர,

22. ெப8தைக ெப+),

23. ம ைர/ 'மரனா,

24. வரலா&;/ க15ைரக (வரலா&;/ கா1சிக),
25. ேசரம!ன வரலா;,
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26. சிவஞானேபாத- ெசெபா8,
27. தி8வ81பா ேப8ைர,

28. ஞானHைர,

29. பரண (கரைத ),

30. ெத=வலவ தி8வ:வ,

31.  ெநறி தமி6 இல/கண (இ8 ப'திக),
32. ம8 நீ/கியா நாடக,

33. மத விலாச (ெமாழிெபய),

34. Introduction to the Study of Thiruvalluvar.

உைரேவத, அ/காலதி, 'தமி6 ெபாழி', 'ெசதமி6- ெசவி', 'ெசதமி6'

ம&; மலகளி எ?திய க15ைரகளி! ெதா'பாக ெவளிவத சில Lக:
இப1)ய% உளன. 'ஒளைவ தமி6' எC ெபயாி ெவளிவத Lதா!,

'நதா விள/'' எC ெபயாி ம;பதிபாக வ ள .

இவ&ைற ஊ!றி ேநா/கினா, இவ&றி, ச*க இல/கிய*க உ+5;
காபிய*க உ+5; வரலா; உ+5; ைசவ ைசவ சிதாத உ+5; நாடக
உ+5; ெமாழிெபய உ+5; ஆ*கில உ+5 எ!ப

ெதாியவ8.

ேம7, த! தலாக உைரேவத எ?திய . ம8 நீ/கியா' எ!ற நாடக L
எ!;, அஃ

அ-சாகவிைல எ!; B;கி!றா தி.நா. அறிெவாளி.

ஏ5ெபயத7 கெவ15 ஆ=H
தமிழகைத ெபா;தம1), அ- / க8விக வ8வத&' !, பைன ஓைலயி

எ?  பழ/கேம இ8த . ச*க காலதி&' !பி8ேத இத' பழ/க

தமிழகளிட இ8

வ ள . இர+5 கட ேகாளினா அழி ேபான ஏ5க

எ+ணி பலவா! தமிழ ெச=தவதா எப)ேயா ெதாகாபிய ம15

கிைடத . Oேவத ஆ1சி )H/' வத பி!, ேவ&றவரா1சியா, தமிழக

ப1டபா5 ெசா7 தரம!;; அநிைலயி ஏ5கைள பா காபாக ைவதி8/க
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ேவ+5ேம எ!ற எ+ண பல8/' இலாம& ேபானதி வியேப மிைல.
அ!றிG அறியாைமயா அழித ஏ5க எ+ணிறதன. ஆ)பதிென1டா

ெப8/கி!ேபா , ஒEெவா8வ8 தத

ேபா1டன எ!ப

ேத)/ க+5பி)

1)%8த ஏ5கைள/ காவிாியா&றி

வரலா;. எப)ேயா சில ஏ5க தபிதன. இE ேவ5கைள
அ- /'/ ெகா+5 வத ெப8ைம தமி6 தாதா' உ ேவ

சாமிநாத ஐய8/' உ+5. அதி அவப1ட பா5கைள எ! சாிதிர' L%
விாிவாக எ?திGளா.

உைரேவத8/' இளைமயி%8ேத ஏ5 ப)/' ஆவ இ8

வத . அவ8/'

த! த தமி6 அறிH;திய ஆசிாிய, தி+)வன அ. ஆ. நா. உயநிைல
பளி தமிழாசிாியரா= இ8த சீகாழி ேகாவிதசாமி ெர1)யா, த

1) ஏ5க

பல ைவதி8தைத அறித உைரேவத, ஆவ காரணமாக அEவ ேபா , அத

ஏ5கைள ப)ப

வழ/க. அ ேவ பி&காலதி L ஆ=H ெச=வத&'

உ; ைணயாயி&; எனலா.

"1921ஆ ஆ+), ேகாைடவி5ைறயி, என/' தமி6 க&பித ஆசிாிய, சீகாழி

தி8. ேகாவிதசாமி ெர1)யா அவக, இL%! (]ளாமணி) அ- ப) ஒ!;,
ஏ15- வ) ஒ!; ைவ , ஒ ேநா/கி பல தி8த*க: வி5ப1டசில

பா15/க: ேச /ைகெய?  ப)ெயா!; ஆயத ெச=தாக. ஏ5 ப)த

வ8 யாC ஒ8வ! ஆயிC, அ ைண தமி6 பயி&சியிலாைமயா, அ

’ப)'யி க8@!றா

ேபாயிேன!!"

எ!; உைரேவத 'றிபி5வ
தமி6 ஏ5கைள ப)

இ*'/ 'றி/க த'.

உ+ைம கா+ட எ!ப

உ.ேவ. சாமிநாத ஐய 'எ! சாிதிரதி B;வ

ஓ அாிய ெசய. இ

இ*' ேநா/க த':

'றி

"பாடேபத/ கட7/'/ கைரகாணேவ )யவிைல. மன ேபான ேபா/கிேல
எ?திய கனவா!களா விைளத விபாீத எEவளேவா ஏ1) உ+5 . இ

'ெகா', இ

ழி', எ!; ேவ;பிாி

அறிய )யா . ெம=ெய? /'

ளிேய இரா . 'ரகரதி&', கா7/' (ரா) ேவ&;ைம ெதாியா . 'சரப',
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'சாபமா' க ேதா&;; 'சாப', 'சரபமா'க ேதா&;. "இைடயின ரகர தி&',

வ%ன றகர தி&' ேபத ெதாியாம த5/கி நி!ற இட*க பல! உைர இ ,
Oல இ , ேம&ேகா இ
பல!"

எ!ற ேவ;பா5 ெதாியாம 15ப1ட சதப*க

- இதைகய இடபா5க உளைமயாதா!, தமி6 லவ பல8
ஏ5ப)பதி7, ப)' எ5பதி7 ஆவ கா1டா

ேபாயின. அத நிைலயி7

ஒ8 சில அ8பா5ப15 அவ&ைற K1பமாக ப)  ெபா8 உண , L

வ)வி ெகா+5 வதன. அவகளி ஒ8வ உைரேவத!
உைரேவத கரைதயி%8தேபா

த ஆசிாிய ேவ*கடாசல பிைளயி!

வி8பதி&கிண*க- சிதபர மீனா1சி கFாியி தவராக பணி ாித உ
ேவ. சாமிநாத ஐயாிடமி8

ெதாகாபிய - ெசாலதிகார - ெத=வ- சிைலயா

உைரயி! ஏ15- வ)ைய வா*கிவர- ெச!றா. ஆ*' ஐயைர/ க+5, விவர

Bறினா. அவ8 அத ஏ1ைட உைரேவதாிட ெகா5 , இதைன ப)' எ!;

ெசால, எEவித பிைழGமி!றி ஏ1)ைன ப)தா. அதைன/ ேக15 மகி6த

ஐய, "நீ*க: , ஏ1) உள பைழய Lகைள/ க+5 ஆரா=-சி ெச=யலா;

அத&கான த'தி உ*களிட உள !" எ!; பாரா1)னா. அபாரா15,
உைரேவத8/' ேப,/க அளித . அ!; த, ஏ5 ப)

ேம7 ஆவைடயவரானா!

ஆரா=வதி

கரைதயி இ8தேபா , ேம&Bறிய ெதாகாபிய - ெத=வ- சிைலயா
உைரGள ஏ1)ைன ப)ப  அதைன ெபய

தரப1டன. பி!, தமி6 ெபாழி இதழி ெதாட
அேபா

எ?த7மாகிய பணிக
அ

ெவளிவத .

இதழாசிாியராக இ8த 'கவியர ' அர*க. ேவ*கடாசல பிைள , அத

ஓைல- வ) ப)பதி உைரேவத8/' இைட யிைடேய எ? ஐய*கைள
ேபா/'வதி7, பிற உைர யாசிாியகளான இளMரண, ேசனாவைரய,

ந-சினா/கினிய ஆகிேயாாி! உைர நல*கைள ஒபி15 விள/க அளிபதி7,
உைரேவத8/' ெப8 ைண ாிதா.
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ஏ5 ப)த, ெபயெத?த தலானவ&றி ேபாதிய பயி&சி ெப&ற உைரேவத,

கெவ1டறிஞ தி.ைவ சதாசிவ ப+டாரதாாி! உதவியா கெவ15/கைள

ப)பதி7, 'ப)' எ5பதி7 திறைம ெப&றா. இத&கான சா!; ஒ!;:

ம ைர தமி6- ச*க- ெசதமி6/ கFாியி ேபராசிாியராக பணிாித ச.

சாபசிவனா, லவ இ;தியா+5 மாணவக1' 'ெத!னிதிய/ கெவ15/க
' பாட நடத ேவ+)யி8த . ம ைர/' அ8ேக உள ஒ&ைற/கைட

மைலய)வாரதி நரசி*க ெப8மா ேகாயிைல ப&றிய கெவ15 பாடதி
இட ெப&றி8த . இ

ப&றி மாணவக1' ேநக பயி&சி அளிபத&காக-

ச*க- ெசயல அற ெநறிய+ண' கி. பழநியபனா, ம&; கFாி

ேபராசிாியக, வ' மாணவக ஆகிேயா8ட! உைரேவதைரG உட!

அைழ /ெகா+5 கெவ15 'ப)' எ5பத&கான காி, ெம%ய தா தலான
க8விக:ட! ஆ*ேக ெச!ேறா. உைரேவத, அ/ கெவ1ைட ப) 
பாடLேலா5 ஒபி15/ கா1) விள/கமளித ட!, அதைன எEவா; ப) எ5ப

எ!பைதG ெசயைற பயி&சியா ெச=

மாணவக1' ெப8 பயனாக அைமத !

கா1)னா. ஆசிாியக1'

இEவா; கெவ1) நல பயி&சிG, திறைமG ெப&றதனா தா!,

உைரேவத தா எ?திய பேவ; Lகளி7 ஆ*கா*ேக கெவ15சா!;க த , ெம=பி/க )த !
Lக: உைரக:
!ன/ கா1)யவா; உைரேவத எ?திய Lக ப

நா!' என ெதாிய

வ8கி!ற . இவ&றி சிலவ&ைற ப&றி ?ைமயாக ெதாிவத&கிைல.

இ8பிC இ!றி யைமயாத Lகைள ப&றிG, உைரகைள ப&றிG இவ+

அறியலா.

ச*க இல/கியமான எ15 ெதாைக யி ந&றிைண, ஐ*';L;, பதி&;ப ,

றநா[; எC நா!' Lக:/' விாிவான விள/க உைர எ?திGளா

உைரேவத. ஒEெவா8 Lைல ப&றிG விாிவாக எ?த இட+5. ஈ+5-

சிலேவ 1டப5கி!றன.
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றநா[; Oல உைரG
400 பாடக ெகா+ட இதைன த! த அ-ேச&றி L வ)வி ெகாணதவ
உ ேவ. சாமிநாத ஐயராவ ! எனிC உைரேவத எ?திய இL% சில தனிசிற/க உ+5.

உ+ைமயி இL7/' பைழேயா ஒ8வ எ?திய பைழய உைரG ஒ!;

உ+5. அஃ

1 த 266 வைரGள பா15/க:/' ம15ேம கிைட ள .

267,268 ஆகிய இர+5, &றி7மாக இைல . 269 த 400 வைரGள
பாடக:/' உ ேவ. சாமிநாதஐய 'றிைர த ளா.

உைரேவத எ?திய உைரL, இர+5 ப'திகளாக 1947; 1951ஆ ஆ+5களி

ெவளி ளன.

எனிC பைழய உைர கிைட/காத 269 த 400 வைரGள 132 ெச=Gக:/'
உைரேவத,  ைர வைரதி8ப

ெப8A சிறபா'.

உ ேவ.சா.வி! றநா[&; பதிைப ஒபி15- ெசப ெச=வத&' வா=பாக
றநா[; ஓைல- வ) ஒ!; உைரேவத8/'/ கிைடத . பகைல வ7ந8
ெப8A ெசவ8மாகிய அாி வாரம*கல வா. ேகாபாலசாமி ர'நாத

ராசாளியாாி! வி8பப), அவாிடமி8த றநா[&; ஓைல- வ)ைய
பளி_ தமிழாசிாிய கி81)ணசாமி ேசைன நா1டா 'ப)' எ5

ைவதி8தா. அத ப)' (copy) உைரேவதாி! றநா[&;பதி/'

அ)தளமாக அைமத

. உ .ேவ.சா.வி! அ- தகதி, பி!Cள 200

ெச=G1களி சிலபா15/களி வி5ப1)8த அ)க:, சிலவ&றி சில
தி8த*க:, இத ஓைல- வ) உதவியினா ெசப ெப&றன. இ

'றி

உைரேவத,
"இ பிரதி தி8. டா/ட ஐயரவக:/'/ கிைட/கா

ேபான

ப&றி எ! மனதி

ஐயெமா!; ஊசலா)/ ெகா+)8த . டா/ட ஐயரவக:ைடய ய&சி/'
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அகபடாத நிைலயி ஏ5க பல தமி6நா1) உளன எ!; ஐய ெதளிேத!!"
எ!கிறா.
பதி&;ப

உைர

ப+ைடநாைள- ேசம!ன வரலா&ைற அறிய ெபாி 

ைணாிவ

பதி&;ப ' எ!C ச*க இல/கிய Lலா'. இதைன த! த 1904 ஆ
ஆ+5, பைழய உைரGட! ெவளியி1டவ உேவ.சா. ஆவா! இத அ-  பதிைப
ேவ; இர+5 வ)க:ட! ஒ ேநா/கி விள/கHைர எ?தினா உைர ேவத.
அபதி 1951இ கழக ெவளிNடாக ெவளிவத .
பதி&;ப /' உைரேவத, உைர எ? வ

அறித அவ8ைடய ஆசிாிய

ேவ*கடாசல பிைள, மி/க மகி6-சி ெகா+5, தா அL7/' எ?தி
ைவதி8த உைரையG ெகா5

உதவினா. அEவாேற ந..ேவ. நா1டா8,

'பதி&;ப  பதிக*க, ஆரா=-சி/' இடமளிபதா அவ&;/' உைரெய?த
ேவ+டா; பதி&;ப

ஓைல- வ)யி கடH வா6 - ெச=G

காண/கிைட/கவிைல யாதலா ெதாகாபிய ெபா8ளதிகார உைரயி வ8
எாிய!ன நி;த!' எ!; ெதாட*' பாடைலேய கடH வா6தாக/

ெகாளலா!" எ!; உைரேவத8/'/ Bறினா. இEவைகயி த ஆசிாிய

இ8வ/' உைரேவத ந!றி பாரா15கி!றா.

பதிக*க:/' உைர எ?த ெபறவிைல ஆதலா, தி.ைவ. சதாசிவ ப+டாரதா

எ?திய பதிக*க ப&றிய ஆரா=-சி ைய, இபதி&;ப
அைம /ெகா+டா உைரேவத.

L%! !Cைரயி

ஐ*';L; உைர
ச*க இல/கிய*களி ஒ!றான 'ஐ*';L&றி, ைல, 'றிAசி, ம8த, ெந=த,

பாைல' என ஐ

அகதிைண பாடக உ+5. இவ&றி, 'ம8ததிைண/'

ம15, த&க+ உைரெய?த ெதாட*கினா உைரேவத. இL 1938இ

32

ெவளிவத . இதைன பதிபிதவ, உைரேவதாி! ந! மாணா/கராகிய லவ

கா. ேகாவித!. இL ேதா!றிய காரணைத பி!வ8மா; லப5 கி!றா

ேகாவித!:

"யா*க ேசயா; ேபா5 உயகலாசாைலயி& கவி பயி!; வ8ேபா , ஆசிாிய
தி8 .ஒளைவ .

ைரசாமி பிைளயவக இEவிள/கHைர யிைன எ?திவர/

க+ேடா. அவக, எ*க:/' தி8/'ற: ெதாகாபிய- ேசனாவைரய
க&பி

வ8ைகயி, இைட யிைடேய இL& ெச=Gகளி! ெபா8ணல* கைள

எ5 / B;வ. யா*க: ேக15 ெப8மகி6H ெகாேவா. ேம7, யா*க
ம ைர தமி6- ச*க பாீ1ைச/' ப)/க வி8பியகாலதி, அபாீ1ைச/காக

வைர ய;/க ெப&ற ம8த ப'தியி! உைரயிைன ப)/க ேநதேபா ,

இEHைர எ*க1' ேபாி!ப பயத . இ!ேனார!ன நல*களா ேப,/க

ெகா:த ெப&ற யா*க இதைன ெவளியி5வ

N15- ெசய% ேம&ெகாள ெதாட*கிேனா!"

த/கெதன

ணி

இEெவளி

ேம7, இEHைரL அ ைண எளிதாக ெவளிவரவிைல. தமி6லவ சில8,

ெசவ சில8, "விள/கHைர எ?தி பதிபி/' பணியி%8

விலகி/

ெகா:மா;" உைர ேவதைர வ&;தி பேவ; இைட_;க:

ெச=யலாயின. இதைடகைள எலா தா+)தா! இEHைரL ெவளிவத
எ!ப

'றிபிடத/க .

ஐ*';L; ?ைம/', உைரேவத எ?திய உைர விள/க ட!,

அ+ணாமைல பகைல/கழக ெவளியி1ட .
ந&றிைண உைர

ச*க இல/கிய*களி ஒ!றான 'ந&றிைண'ைய த! த ெவளியி1டவ

பி!ன@ அ . நாராயணசாமி ஐய ஆவா. ஓைல- வ)யி%8

Oலைத தா எ?திய உைரGட! அ- வ)வி ெகாணதவ.

இL%!

ஒ8ைற, ெச!ைன ைசவசிதாத மகாசமாசதி! ெசயலாளராக இ8த மா.
பால பிரமணிய த%யா8ட!, ேபராசிாிய ைவயாாி பிைளைய/ காண-
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ெச!றா உைரேவத. அேபா , உைரேவதாி! ஐ*';L&; உைர
விள/கைத தா ப)

மகி6ததாக/ Bறிய ைவயாாி பிைள, தமிடமி8த

ந&றிைண ஏ5 ஒ!ைற த , 'இதைனG நீ*க ஆரா=

ெவளியிட ேவ+5'

எ!; Bறினா. அEவாேற ந&றிைண/' உைர எ?த ெதாட*கிய உைரேவத,
பி!ன@ராாி! அ-  பதிைப, ந&றிைணயி! நா!' ஏ5க:ட! ஒபி15
பா/'*கா, ஆயிர

ஐL&;/' ேம&ப1ட பாட ேவ;பா5க

காணப1டன. எனேவ, ேபாதிய உைர விள/க ட! B)ய ந&றிைணைய
உ8வா/கினா இவ!

"க8ைப/ கR/கRவாக தறி - ைவ கா+ப

ேபால பா1ைட ெதாட

ெதாடராக பிாி  ெபா8 உைரப , பைழய உைரகார களான பாிேமலழக,

ந-சினா/கினிய த%ேயா ைக/ெகா+ட ைற யா'. அைறயிேலேய

இEHைரG அைம தி8பதா, ப)/'ேபா

பல இட*க, 'உைரேவத

உைரேயா, பாிேமலழக த%ேயா உைரேயா?' என பல ைறG நைம
ம815கிற !"

என இL%! சிறைப வித
தியாகராசனா !

பாரா15கி!றா. 'கைலய!ைன இராதா

காபிய Lக
ஐெப8* காபிய*களி, சிலபதிகார, மணிேமகைல, சீவகசிதாமணி தலான
O!;/'; ஐAசி;காபிய*களி ]ளாமணி, யேசாதர காவிய எC
இர+5/'; உைர க+5ளா உைரேவத. இவ&றி த O!;/'
8/க' எ?தியதேனா5 அைமயாம விாித ’ஆரா=-சி'G எ?திGளா.

கழக 1985இ, ெவளியி1ட 'மணிேமகைல' உைரL7/' த 26 காைதக:/'

ந..ேவ. நா1டா உைர எ?திGளா அவர

உடநிைல காரணமாக அத&'ேம

எ?த இயலவிைல எனேவ, எAசிய 4 காைதக:/' உைர எ?  பணி

உைரேவத8/' தரப1ட . இநா!' காைதக:ேம, ெபௗத சமய/
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க8 /கைளG, பிறசமய வாத*கைளG விாி

ைர/' சி/கலானைவ எ!ப

அறிஞ. அ+ணாமைல பகைல/ கழகதி பணிாித ேபா , உைரேவத,

இப'திக1', நா1டா ைகயா+ட அேத ைறைய பி!ப&றி எ?தினா. 'காைத
யி! ெதாட/கதி அத! 8/க; பி!, ப'தி ப'தியாக உைர என

அைம ள . சமய/ கண/க ததிற ேக1ட காைத யி, அளைவ வாத,

நிக+ட வாத, சா*கிய வாத, ைவேச)கவாத, Mதவாத விள/கப5வ
ெகா+5 உைரேவதாி! க)ன உைழைப ாி

ெகாளலா.

இத&' !ேப , 'மணிேமகைல- 8/க' 1943ஆ ஆ+)ேலேய, அதாவ ,
உைரேவத, தி8பதியி பணிாித காலதிேலேய ெவளிவத

'றிபிடத/க .

’மணிேமகைல’/ காபியதி! சிற/ 'றி
மன*ெகாளத':

எ!ப

உைரேவத B;வ ,

"ப+ைட நாளி விள*கியி8த Lலாசிாிய, உைரயாசிாிய பல8 ெபாி 
ஈ5ப1ட தமிழ8ைம வா=த
விள*கிய

இத அாிய காபிய L! 'க&பைன/ களAசியமாக

ைறம*கல சிவபிரகாச அ)க, தா அ8ளிய தி8ெவ*ைக/

ேகாைவ'யி, ெகாதா 'ழ மணிேமகைல L K1ப ெகாவெத*ங!?"

எ!;; அபிகாபதி எ!பவரா, அபிகாபதி/ ேகாைவ/க+, 'மாதவி ெப&ற

மணிேமகைல நைம வா6விபேத ' எ!;, ெதானி நயபட ேபா&றி உைரத

அ8ைமGைடய ; அழகிய ெசபாகமான நைடயழ' வா=த ; ஏைன-

சீவகசிதாமணி, சிலபதிகார எ!ற இர+)C எளிய நைட ெபா8திய

;

ஆ*கா*'- சிதறி ேதா!; வைளயாபதி, '+டலேகசி எ!ற காபிய-

ெச=G1கைள ேநா/க அவ&றிC நைடயழ' சிறதி8ப . காவிாிMப1)ன,

வAசி, காAசி த%ய ெப8நகர*களி! ப+ைட- சிறைப எ5 / கா15வ ;
இய&ைக அழைக இனி

கா1) மகி6H; வ ; த த8ம*கைளG

ப+ைடநாளி தமிழகதி நிலவிய பல சமய/ க8 /கைளG விள*க

அறிவிப ; ெநAைசய: சிலபதிகாரதி! ெதாட-சியாக, ேகாவலC/'
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மாதவி/' பிறத மகளாக மணிேமகைலயி!
த ப- ெசா7 சீைமGைடயதா'!"

றH ெநறிைய- ெசAெசா& ைவ

உைரேவத, ெச*க மாவ1ட/ கழக உயநிைல பளியி தமிழாசிாியராக

இ8தேபாேத எ?திய L சீவக சிதாமணி- 8/க!' ஏறதாழ 3000/' ேம&ப1ட

ெச=G1க ெகா+ட இL%ைன ப)/க மைலG;ேவா/' ெபாி 

பய!ப5மா; கைத ெதாட, இனிைமG 'ைறயாதவா;, 8/கி எ?தப1ட
ஓ அ8ைமயான L இ ! L%! ெதாட/கதி ஓ ஆரா=-சி !CைரG

த ளா!

ஐAசி; காபிய*களி ஒ!றான ]ளாமணி- 8/க' கழக ெவளிNடாக 1970இ,

ெவளி வ ள . இத! !Cைரயி உைரேவத எ?  ப'தி, சிதைன/'
வி8தாக உள :

"சமணனிவக ந இனிய தமி6 ெமாழி/க+ ெச= ள காவிய*க:, ேத!
மண/' தமி6 நைடG, ெசைம மண/' க8 /க: ெகா+5,

ப)ேபா8ளைத உ+ைம லைமயி! K1பைத ந!கறி

ேபாி!ப மைடய-

ெச=G ெப8ைம Gைடய , இ- ']ளாமணி' ேயயா'. இய&ைக ய!ைனயி!
இ!ப ேதா&றைத ந உள/ கிழியி எழிெலா?க எ?தி/ கா15 இனிய

@ாிய/ ேகா இ- ெசதமி6/ காவிய எ!பத&' எ! உள ஆைசப5கி!ற !"
இEவா; B; இவ, இL%ைன- சி;காபிய வாிைசயி ேசதவாி! சி;ைம

எதைகய

எ!பைத பி!வ8மா; 15கி!றா:

"சி;காவிய ெம!பனவ&; இதைன ஒ!றாக ைவதவ, சி;ைம ெப8ைமகைள
ெதாி ண8 ம ைகயிலாதவ எ!; Bறலா; ஏெனனி காவிய ெநறியிலாத,
கவிநைடயிலாத, க8

காணபடேவயிைல"

வைகயிலாத இத!க+ எதைகய சி;ைமG

"சிதாமணி/' ேபால, இ-]ளாமணி/' உ-சி ேம& லவ ெகா:
ந-சினா/கினிய ஓ உைர எ?தி யி8பாராயி!, இ-]ளாமணி, தமி6 லவ
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அைனவ/' ]ளாமணியா= மிகவிள*கி யி8/' எ!; இனி
ெமாழியலா!"

உைரேவத எ?திய உைரLகளி 'யேசாதர காவிய' எ!ப

எ5

ெமா!;.

ெபா வாக, மி'த அளவி பயி&சியிலாத L, எனிC இத&' உைர
எ?திGளா. இஃ

ஒ8 சமண சமய L, த!த% வடெமாழியி

இய&றப1ட . பி! தமிழி யா/கப1ட . 5 ச8/க; 330 ெச=G1க

ெகா+ட . ஆனா இத! ஆசிாிய ெபய ெதாிதில . த% OலL ம15ேம
அ-சி வ ள . உைரேவதேர த!தலாக இத&' உைர எ?தியவ. பல

ப)கைள ஒ ேநா/கி தி8த*க க+5,  ைர வ' ளா. ெதாட/கதி
ஓ ஆரா=-சி !Cைர உள .

இLலாசிாிய, இைசைய ப&றி தவறான எ+ண ட!, L%ைன உ8வா/கி-

Gளா. அ

விள/'வ

தவ; எ!பைத உைரேவத இ!Cைரயி விாிவாக எ5

அறிH/' வி8

எனலா.

"இLலாசிாியரா பழி @&றப1ட இைச யிைன ப&றி- சிறி
ேவ+ட& பாலெதா!;. இைச எ!ப

ஈ+5/ B;வ

வ?த வாG, ேக1க- ெசவிG ெப&ற

உயிக1' இயபா யைமத இ!ப ெபா8ளா'... நிலHலக வா6வி&' நா!'

ெபா8க இ!றியைம யாதன எ!;, அைவ ைறேய உணH, உைட, உைறG,

இைச' எ!பன வா எ!; அெமாி/க நா15 அறிஞ ஒ8வ, "Music is the fourth

great material want of our nature-first food, then raiment, then shelter, then music" N.Bovee

B;கி!றா... இEவிைச உடேலா5 B) வா? ம/க1' மிக இ!றியைமயாத-

ெத!ப ... நாேடா; ஓ=வி!றி உைழ/' எதிரெமா!; உைழ பிைடேய

மா ப)

அ?/';வ

ேபா, உடேலா)ய*' உயி8 மனதகேத தள-சி

G, @=ைமயிலாத உண-சிG ெப;வ
அக&றப5வ

இய. எதிர*க அ?/'

ேபால, மன நாேடா; @=ைம ெச=யபட ேவ+5. அத&'

இைசேய உாியதா'. இைச, மனதி&ப)G தீய உணHகைள ேபா/கி

ந7ணHகைள - எ?வதா'. 'ஆறைல கவ பைடவிட அ8ளி! மா;தைல
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ெபய/' ம8வி! பாைல' எ!; பல L&றா+5க1' !பி8த டதாம/

க+ணியா ெமாழி த8ளின. ெச!ற L&றா+) ெச8மனியி வா6த ஆவ

பா-' (Averbach) எ!பவ, 'மனதி&ப)G மா கைள/ க?வி @=ைம ெச=கிற

இைச' எ!; Bறினா.... இைசG ஒேராவழி/ காம த%ய தீைம விைளப
'றி , அதைன வில/'வ

அறம!;!.... பதிைன

பதினாறா L&றா+)

வா6த 'மா)! Fத' எ!பவ, சமய உணHக:/' அ5த நிைலயி ைவ சிறபி/க த'வ

இைசேய எ!;, தா

த%ய த*க சமய ஞானிக, த

கடH1 க8 /கைள, இனிய இைசபா15/களி ைவ  பா)ேய ெசய& க8A

ெசயகைள- ெச=தன எ!; B;வாராயின!"

இ!Cைர ஒ!ேற ேபா , உைரேவதாி! K1பமான லைம திறைத

அறி

ெகாள! அ!றிG இவர

உதHகிற

ஆ*கில ெமாழியறிH எEவாெறலா

எ!ப  இதனா அறியலா.

சமய Lக
உைரேவத, அ!ைன தமிழி!பா எதைகய லைமG ஈ5பா5
ெகா+டவேரா, ைசவசமயதி!பா7 அEவாேற ஈ5பா5 ெகா+டவ. இவ
எ?திய ைசவசமய - ைசவசிதாத Lக சிலேவயாயிC, மி/க

ெப8ைமGைடயன.

தி8ேவா@ ேதவார தி8பதிக உைர' L ஏறதாழ 1935ஆ ஆ+)
ெவளிவததாக/ ெகாளலா. இஃ

உைரேவத மைறத பி!, அவத 23 ஆ

ஆ+5 நிைனH ெவளிNடாக 1985இ ஒளைவ

ெப&ற .

. நடராசனாரா ெவளியிட

தி8ஞானசபத தி8வா= மலத8ளிய 'M ேத தாயன ெகா+5 நி!
ெபா!ன)' என ெதாட*' தி8ேவா@ ேதவரா பதிகதி&' அ&தமான

உைர த ளா உைரேவத.

38

ெதாட/கதி, 'ஓ@' எ!ற ஊாி! விள/கைதG பி!ன 'ேதவார'

எ!பத&'ாிய பேவ; ெபா8 நய*கைளG விள/'கி!றா. "ஓ@ எ!ப
ஓ

- ஊ' என பிாிG. ஓ , ஓதப5வ , பாடப5வ

பா15 எ!றா& ேபால.

ேசேயானாகிய 8கC/' மைல நில, ெப8மா! எ!ற பிரமC/' தாமைர
MH இடமான

ேபால, தி8ேவா@, பரமC/' உாிய இடெம!பதா!" எ!;

Bறிவி15,
" வாமிக (சபத) ேதவாரதி&'- , மா ஐL; வ8ட*க:/' பி!
ேதா!றிய ந![ இல/கணமாகா தாைகயா, ெதாகாபியேம ஈ+5/

ெகாளப5வ தாயி&;"

எ!; B;வ , இவ8/'ாிய K1பான இல/கண லைம/'- சா!றா'.
இனி ேதவார' எ!பத&'ாிய பேவ; ெபா8 நய*கைள/ Bற வதவ,
ைசவதி8 யா6பாண

வ+ைணநக வாமிநாத ப+)த,

விாிெத?தியவ&ைற- 1)/ கா1), அதைன அப)ேய த ைர/கி!றா

உைரேவத.

ேதவார' எ!பத&' பேவ; ெபா8 நய*களி ஒ!ைற ம15 இவ+
1டலா:

"ேபரழ' , ேபரா+ைம , ெப8*கவி, ேபரற த%யவ&ைற உைடய ஆ+மகன
இல/கண த%ய வ&ைற ஓத, ேக1டகைள- ெச=த

ைணயாேன, மகளி/'

அவ! மா15/ கழிெப8* காம மீ@வ ேபா சிவபிரான

இல/கண*க:

அ81 'ண*க: பிறH திராவிட ேவததி!க+ (ேதவார தி8ைறயி )
Bறப1)8தலா! அவ&ைற ஓத, ேக1ட - கைள- ெச=த

ம/க1'/ கழிெப8* காத மீ@8 ெம!; உணக"

ைணயாேன

இEவா; இ!C பல ெபா8 நய*கைள எ5 ைர/கி!றா உைரேவத !
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இேதவார பதிக பாட7/' 33 ப/க அளவி உைரவிள/க த ளா எ!ப

'றிபிடத/க .

ஞானாமித Oல பைழய உைரG
ைசவ சிதாத சாதிர Lகளி பைழைமயான

ஞானாமித' எ!ற L

ெம=க+டா அ8ளிய சிவஞான ேபாததி&' காலதா திய . இ

பழைமயான

எ!பத!றி, நைடயி7 ச&;/ க)ன ைடய . இ8/ கடைல'

எ!; எ+ணி, ஒ *கியவக: உ+5.
வாகீச னிவ எ!பா எ?திய இL7/' பைழய உைர ஒ!; உ+5. அதைன
ஏறதாழ 70 ஆ+5க1' !, ம ைர தமி6- ச*க ெவளியி15ள . இதைன

ஆரா=

ெவளியி5 பணிைய- ெச=தவ ேச&U பிரமணிய கவிராய ஆவா.

அவ தம/'/ கிைடத சில ஏ5கைள/ ெகா+5, அ8பா5 ப15, அநாளி

எ?திய , மிகH ெப8ைம/'ாிய ெதா+டா'. ச*க L ெவளிN5க:,
கெவ1)லாகா ெவளிN5க: ேபாதிய அளH ெவளிவராத கால. அத'

நிைலயி7 க5 உைழபா இL பதிைப- ெச=
கவிராய8/ேக உ+5 என உைரேவதேர க6

)த சிற

ேபா&;கி!றா!

'ஞானாமித' தி&' பி!ன ேதா!றிய ைசவசிதாத Lகளி! உைரகளி
இE ஞானாமித ப'திக ேம&ேகாளாக/ கா1டப15ளன. சிவபிரகாச'
எ!ப

ைசவ சிதாத L; அதைன/ 'றித ம&ெறா!;, சிவபிரகாச

ெப8திர15'. இ ெதாைக L% ஞானாமித தி8வகவக பல ேகா 
ெதா'/கப15ளன. இEவாேற, 

)H' எ!ற பைழய L ஒ!றி7

ஞானாமிதப'திக சில இட ெப&;ளன. இவ&றா சமயத வ ஆரா=-சி

உலகி இL மி/க மதி பயி&சிG ெப&றி8த

எ!ப

லனா'.

இEH+ைமகைள ந!கறித உைரேவத, அ+ணாமைல பகைல/ கழகதி

ஆரா=-சி ேபராசிாியராக பணிாித ேபா , 'ஞானாமித Oல பைழய
உைரG' பதிபி/க வா=/ கிைடத . இ
வ8மா;:

'றி

உைரேவத B;வ
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"சிறத L& பயி&சி என/' வா=தேபா , ஞானாமித/ 'றி/க சில, சிவஞான
பா)யதி வர/ க+5, Lைல ?வ)வி ப)/க ேவ+5 எ!ற ேவ1ைக

உ+டாவ தாயி&;. ஆகேவ அதைன வா*கி ப)த ேபா

அத! நல &;

=பத&' உாிய தமிழறிH எ!பா இலாைம, மி/க இடைர விைளத .

அதனா ச*க L&பயி&சியி எ! க8  படத . ஒ8 சில Lகைள

பயி!றபி!, ஞானாமிததி! தமி6நல என/' இ!ப ெச=வதாயி&;!"
எ!; இL%! பா ஆவ ஏ&ப1டைம 'றி / 'றிபி5வ. இ

ஏ5க கிைட/கி!றனவா எ!; ேத5வதி ைனபாக இ8தா.

'றித

"1932ஆ ஆ+5/ ேகாைட வி5ைற/' யா!, எ! ஊராகிய ஒளைவயா 'ப
ெச!றி8த ேபா ,

1)! ஒ8 Oைலயி கிடத ஏ5கைள ர1)

பா/கலாேன!. அவ&;, ஒ8 ஏ1)! ேம, ெப8ம+a- சீபால! எ?திய '
எ!ற 'றி இ8/க/ க+5, அதைன பிாி  பாேத!. ஏ5 ஒ!ைற

ப)/கH, அத!க+, இ!னிைச எ?வ பயேதா - நத! த%ய எ?வைர
ெப&றா' எ!ற உைர இ8/க/ க+5, இ , 'ஞானாமித' எ!; அறி

ப)ெய5

அதைன

அ-  பிரதிேயா5 ஒ ேநா/கி ேனனாக, ேவ;பா5க பல இ8ப

லனா யி&; !"

எ!; உைரேவத B;வ ெகா+5, ஞானாமித Lைல பதிபி/க

ேம&ெகா+ட இவர

ய&சி ெதாிகிற .

பி!ன/ '!ற/')யி, சிவ/கவிமணி சி.ேக. பிரமணிய த%யா தைலைமயி

நடத ஓ ஆ+5 விழாவி, 'ஞானாமித' எ!ற ெபா8 ப&றி உைரநிக6தினா

உைரேவத. அதைன/ ேக1ட 'சிதாத சரப' ஈசான சிவாசாாியா. இவைர

அ!ேபா5 ேநா/கி, 'இ8/ கடைலைய ப/'வமாக ேவக ைவ வி1bக!'
எ!; பாரா1)னா. ப+)தமணிG, சிவ/கவிமணிG, இLைல ந!' ஆரா=
ெவளியி5மா; உைரேவதாிட Bறின.
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ஆனா7 ஏ5ேத5 ய&சிைய/ ைகவிடாம, ேம7 சில கிைட/கி!றனவா

எ!; ைனேபா5 ெசயப1டா உைரேவத. ெநைல/' அ8ேக இ8த

இராசவ%ர ெச!;, ெசபைறமட  தைலவராக இ8த அழகிய Bத
ேதசிகைர/ க+5, உைரGட! B)ய ஞானாமித ஏ5 ஒ!றிைன ெப&றா. அத!
பி! ேம7 சில ஏ5க கிைடதன. ெப8ம+a- சீபால! எ?திய ஏ5 ஒ!;;
தி8ெவ+ெண= நF ஏ5 ஒ!;; ஏனாதி பா) ஏ5 ஒ!;. இEேவ5க
அைனைதG, ம ைர தமி6- ச*க ெவளிN15ட! ஒபி15 ேநா/'*கா
ேவ;பா5க பல க+5, திதாக/ 'றிைரGட! ஞானாமித Lைல ெவளியிட
ணிதா. அ+ணாமைல பகைல/கழக ஆரா=-சி

ைற தைலவராக

விள*கிய கா. பிரமணிய பிைளG, பேவ; ஏ5கைள ஒ ேநா/கி, ேவ+)ய
ஆரா=-சி/ 'றி/கேளா5 இLைல ெவளியிட ேவ+5' எ!; Bறி,

உைரேவதாி! இனிய ந+ப க.ெவைளவாரணனாைர உ; ைணயாக ைவ /

ெகாளH ஏ&பா5 ெச=தா.

ஆனா, அ+ணாமைல பகைல/ கழகதி%8தேபா

ெச=

வத இL

ெவளிN15 பணி, ம ைர தியாகராச கFாி/' வத பி!னேர நிைறH

ெப&ற . அத&' ? ஆதரH நகிய க8 , தியாகராச- ெச1)யா8/' L!
!Cைரயி ந!றி ெதாிவி ளா உைரேவத !

அ+ணாமைல பகைல/ கழக ெவளிNடாக வத ம&ெறா8 ைசவசிதாத L,
சிவஞான ேபாத Oல சிவஞான னிவ அ8ளி- ெச=த சி&;ைரG' எ!ப .
ைசவ சிதாத சாதிர Lக பதினா!'. இவ&றி&ெகலா மணி)யா=

திக6வ , ெம=க+டா அ8ளிய சிவஞான ேபாத'. இத!க+ அைம ள

L&பா/க - 12. அதி உள அ)க - 40. ெமாத- ெசா&க -216; ெமாத

எ? /க - 624. இ ப!னிர+5 L&பா ெபா8ைள ஏ /களா7 எ5த
ெமாழியா7 ஆரா=
உளன.

B;த&' ஏ வாக 39 அதிகரண*க: 81 ெவ+பா/க:

இE அாிய L7/' பா15 உைரGமாகிய வ)வி, சா!ேறா உைர
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க+5ளன. பா1), த7ைர க+டவ, தி8 ைற_ அ8ணதி சிவாசாாியா.
அத&'- சிவஞான சிதியா' எ!; ெபய. அத&'பி! ெகா&றவ!')

உமாபதிசிவாசாாியா, 'சிவபிரகாச எ!ற ெபயாி, எளிய ைறயி பா15
வ)வி உைரக+5ைரதா. இEவாேற, வடெமாழிவல சா!ேறா ஒ8வ, இசிவஞான ேபாதைத வடெமாழியி மிகH எளிய நைடயி ப!னி8
ேலாக*களாக ெமாழிெபய  தமி6 அறியாத வடல வா6ந/'

அறிH;தினா. அவ/'பி! சிவா/கிரேயாகிக எ!பா, அE வடெமாழி-

சிவஞான ேபாத /' வடெமாழியிேலேய சி&;ைரG ேப8ைரGமாக
உைரெயா!; க+டா.

ந நா1) ஆ*கில ெமாழி த%ட ெப&றேபா , ேஜ.எ. நலசாமி பிைள
எ!பா. இ-சிவஞான ேபாத ெபா8ைள ஆ*கிலதி எ?தி ெவளியி1டா. பிற',

டா/ட ெப!ன (Dr.Bennet) த%ய ஆ*கில நா1டா, ஆ*கிலதி7 ; ஷாமா"
(Schomorus) எ!ற ெஜமானிய ெஜமனியி7 எ?தின.

தி8வாவ5 ைற ஆதீனைத- ேசத, னிவ ெப8ம/களி ஒ8வரா=
விள*கியவ8, வடெமாழி/ கடைலG ெத!ெமாழி/ கடைலG நிைலக+5-

ணதவ' எ!; ேபா&ற ப5பவ8மான மாதவ- சிவஞான வாமிக, சிவஞான
மாபா)ய' எ!ற ெபயரா ேப8ைரG, சி&;ைரGமாக இர+)ைன எ?தினா.
அவர

சி&;ைர Lேல உைரேவதரா பதிபி/க ெப&; அ+ணாமைல

பகைல/ கழகதா 1953இ, ெவளியிட ெப&ற .

இபதிபி! சிற/க பல. அவ&; சில, இவ+ 'றி/க த' :
1. மாணவக1' ஆரா=-சியாளக1' பய!ப5 ைறயி, உைரயி
காணப5 இல/கண/ 'றி/க:, அ8 ெபா8க: அ)/'றிபி
விள/கப5கி!றன;
2. ஆரா=-சி ெநறியி! ெபா815, அ8A ெசா&ெபா8 அகரநிர7,
Lநிர7 ேச/கப15ளன;

ைணெச=த
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3. ஒ ேநா/' க8தா ஒ8சில இட*களி சிவஞானமாபா)ய/ க8 /க:,

பா+) ெப8மா உைரG கா1டப15ளன.

4. L!க /' இ!றியைமயாைமப&றி, Lலாசிாிய, உைரயாசிாிய வரலா; ;
L&ெபா8ைள பயில வி8ேவா ெபா815- சிவஞானேபாத- ெச ெபா8:
பிறH !ன தரப15ளன. (இதி வ8 சிவஞான ேபாத- ெசெபா8'
பி!ன தனி சி;LலாகH, ெவளிவ ள !)

சிவஞான னிவாி! சிவஞான மாபா)ய' எ!C ேப8ைரையG,
சி&;ைரையG ப)  ெபா8 கா+பெத!ப
க)னமா'. ஆயிC உைரேவத,
'றி

இவ B;வ

வ8மா;:

ணி

க&;வல லவ/ேக சிறி

இபணிைய- ெச=

)தா. இ

"சிவஞான ேபாததி! சிறைபG, சி&;ைரயி! மா+ைபG ேநா/'மிட ,

என

அறிவி! சி;ைம க+5 எ! உள ேபர-ச ெகா+ட . எனிC எைத

ெம=க+ட சிவதி! தி8வ)ைய நிைனவி& ெகா+5, அவர

அ8 ஞானைத

ந!'ெப&ற ெப8ம/க வழ*கியி8/' அ8:ைரகைள/ க8வியாகH, தி8ஞான

சபத த%ய சிவஞான ெப8A ெசவ களி! ெசெமாழிகைள தலாகH
ெகா+5, இபணியிைன ஆ&;த&' எ! உள ஒ8படேவ, ஒ8வா; யா!
இய!ற அளH ெச= ேள!!"

ைசவசிதாத ஆ6கட% ந!

எ5 / ெகாண8 வலைம பைடதவ

உைரேவத. எனிC இEவா; B;வ , இவர
கா15வதா'.

பணிHைடைமைய/

இL7, அ+ணாமைல பகைல/ கழகதி இ8த ேபா

ேம&ெகா+ட பணி;

ஆனா ம ைர தியாகராச கFாி/' வத பி!ேப நிைறH&ற .

உைரேவத எ?திய Lகளிெலலா, தைலயாய  மி'தியான ப/க*க
ெகா+ட மான L, தி8வ81பா Oல உைரG' ஆ'. இஃ

ஆ;
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தி8ைறக ெகா+ட

; 5818 பாடக உைடய .

அ+ணாமைல பகைல/ கழக, தன

ெபா!விழாைவ/ ெகா+டா)ய ஞா!;,

தி8வ81பாைவ உைரGட! ெவளியி5 ெசதமி6 பணிைய ெதாட*கிய .

ெபா!விழாவினி, இத! த&ப'தி ம15 ெவளிவத ; பி!ன ஒEெவா!றாக

ெவளியிட ெப&ற .

இL !Cைரயி, பகைல/ கழக

ைணேவதராக இ8த வ. ெசா.

ேசாம தர, பி!வ8மா; 'றிபி5கி!றா.
"19 ஆ L&றா+)! இ;தி/ காலேத, வள இராம%*க அ)களா எ!C
ஓ ஒளிபிழ வடFாி ேதா!றி, உல'/ேக ஒளி ெச=த . அE ஒளியிைட

ேதா!றிய இைறைறN5க அ81பா' எ!C அாிய ெபயேரா5 ஆ;தி8

ைறகளாக வ'/கெப&றன. உயிகளி! ஆ!மேநய ஒ8ைமபா1)ைன

வ&;திய ெப8 அ8ளாளராக இவைர நா கா+கிேறா. ம/க பல8

அ81)8 வளலாாி! ஆ; தி8ைறகைளG ப)த அளவிேலேய இைற
வனிட

ஈ5பா5 ெகாவேரC, &றி7 ெபா8 உண

ெகாவாகெளன/ Bற இயலா . இநிைலயி நலெதா8 உைரைய எ?தி

நம/களிதவ உைரேவத ஒளைவ . ைரசாமி பிைளயவக ! சிறத

ைறயி எ?திய இEHைர, அ8 மண ெகா+5 விள*' வைத யாவ8

உணவ!"

தி8வ81பாவி தைம ?வ மாக ஈ5ப5தி/ ெகா+டவ அ81 ெசவ' நா.
மகா%*கனா ஆவா. இவ, ஊர! அ)களாைர பதிபாசிாியராக/ ெகா+5,

தி8வ81பா 6 தி8ைறகைளG தி8திய பதிபாக ெவளியி15ளா. ேதனிC
இனிய இதி8வ81பா பாட%! ெசெபா8 K1ப*கைள தமி6 இல/கண
இல/கிய வரபிைன உள* ெகா+5, K+ணிதி! ஆரா=

ெவளிப5 

ைறயி தி8வ81பாH/' உைரகாR தி1டெமா!; இவரா வ'/கப1ட .

இE உைர பணிைய- சிறபாக- ெச=

)/க &றி7 த'தி பைடதவ

உைரேவதேர என ேத , ேகாைவ ச/தி அறநிைலயதி! சாபி, பகைல/

கழக Oலமாக தி8வ81பா ?ைம/' விள/கHைர காண- ெச=த ெப8ைம நா.
மகா%*கனா8/' உ+5.
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உைரேவத எ?திய தி8வ81பா உைரL%! த&ப'தி 582 ப/க ெகா+ட ;

இEவாேற ஏைனய 5 ப'திக:ெமனி உைர ெப8/கதி! மா+ைப ஓரளH

அறித B5. பாட தைல; யா இ!னெத!ப , பாடெப&ற தல

ஆகியனவ&ைற த&க+ Bறி பி!, பாட - உைர - ெபாியேதா விள/க' என

அைம / ெகா+டா உைரேவத.
வரலா&; Lக

உைரேவத ப ைற அறிவின. ஆ*கில அறிH, கெவ15 ஆ=H ஆகியன,

இவத வரலா&; Lக1' ெபாி 

ைணாிதன. இEவைகயி இவ

எ?தியன, ைசவ இல/கிய வரலா;, ேசரம!ன வரலா;, தமி6 நாவல சாிைத
Oல உைரG, வரலா&;/ கா1சிக ஆகியன 'றிபிட த/கன.
ைசவ இல/கிய வரலா; (கி.பி. 7 த 10ஆ L&றா+5 வைர): இஃ
அ+ணாமைல பகைல/கழக ெவளிNடாக 1978இ, வத .

தமி6ெமாழி வாயிலாக தமிழக ேபா&றி வளத - ேபரறிH நிைறத இல/கிய
ப&றிG, லவகளி! வா6/ைக வரலா; ப&றிG, அவக வா6த கால,

அரசிய நிைல, சமயநிைல, சதாய வா6H, கைல வள-சி த%யன ப&றிG, த/க
அறிஞகைள/ ெகா+5 ஆரா= , தமி6 இல/கிய வரலா&றிைன எ?தி

ெவளியி5த, தமி6 வள-சி/'ாிய சிறத பணிகளி ஒ!றா'. இத! ேதைவைய
ந!'ணத ெப8தைக அ+ணாமைல பகைல/கழக நி;விய ெகாைட

வள அ+ணாமைல அரசராவ! அவத ேநா/கைத நிைறேவ&; வைகயி,
அ பகைல/ கழக ஆரா=-சி

ைறயி பணிாிG ஆசிாியகைள/ ெகா+5,

தமி6 இல/கிய வரலா&ைற விாிவாக ஆரா=

ெவளியி5வ ெதன தி1ட வ'

அத!ப) Lகைள ெவளியி1டன. அEவைகயி ெவளிவதேத ைசவ இல/கிய

வரலா;' எ!C L!

பகைல/ கழக ஆரா=-சி ைறயி பணிாிG ஆசிாிய கைள/ ெகா+5 தமி6

இல/கிய வரலா; எ?  பணி உ8வாயி&;. அEவைகயி, ஆ*' பணியி%8த
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உைர - ேவத8/'- ைசவ இல/கிய வரலா; ' எ?  பணி அளி/கப1ட .
இL7/' அாியெதா8 !Cைர வழ*கிGளா உைரேவத. அதி வ8 சில

ப'திக :

"இல/கிய*க பலH, தா ேதா!றிய கால
எ5 / கா15 இயபின எ!ப

ம/க1 சதாயதி! ]6நிைலைய

அறிஞ உலக ந!கறித ெச=தி. அெநறியி

ைசவ இல/கிய*க, தாபிறத கால

வா6த ைசவ ம/களி! சமய உணH

ஒ?/க*கைள தைம பயிேவா/' உண  அற/ க8Vல* களா'.

ஆயிC இEவில/கிய*களி! ேதா&ற, ேபண&பா5 த%ய B;கைள

உணத&' அைவ ேதா!றிய கால , நா15 வரலா&; அறிH ெப8 ைணயா'.
அ/ காலதி நா1) நிலவிய அரசிய, ெபா8ளிய, வாணிப, ெதாழி
த%யவ&ைற உைர/' நா15 ெபா

வரலா; ெதாிதி8ப

ெபாி  ந!;.

ந தமி6 நா1)! தவ/'ைறவா7 தமி6 ம/களி! ஊ/கமி!ைமயா7 அதைகய
ெபா

வரலா; ஒ!; இ கா; எ?தபடேவ இைல !"

’ைசவ இல/கிய வரலா;' எ!C இL%, உைரேவத எ5 / ெகா+ட ப'தி,

கி.பி. 7ஆ L&றா+5 த 10ஆ L&றா+5 )ய அைமத காலமா'. சிறத
ெசதமி6 Lகளாகிய ைசவ இல/கிய*க ப&றிய ெச=திக, ெத!னிதிய/
கெவ15/க, ெசேப5க, பிறநா1டா யாதிைர/ 'றி/க த%ய
வரலா&;- சா!;க ெகா+5 ெதளிவாக விள/கெப&;ளன.

உைரேவத, ைசவ Lக ேதா!றி வளத கால நிைல, ]6நிைலைய
அைனவ8 ெதளிவாக ாி

ெகா:மா;, ைசவ இல/கிய வரலா&றி!

ேதா&;வாயாக தமி6நா15 வரலா&ைற- 8/கமாகH, ெதளிவாகH எ5 /

கா1)Gளா. 'தி8ஞான சபத ' த, 'ேவைபயேகா! நாராயண!'
ஈறாகHள ஆசிாிய வரலா;கைள எ?திGளா !
இL%! சிற/ 'றி  பகைல/ கழக
பிைள,

ைண ேவத தி..நாராயணசாமி
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"பிைளயவக தம

லைமநல அைன  தமி6 நா1)&' பய!ப5

ைறயி இE இல/கிய வரலா&றிைன இனிைமG ெதளிH ெபா8திய ெசதமி6
நைடயி எ?தி Gளாக!"
எ!; பாரா15கி!றா.
இE இல/கிய வரலா; ேம7 ெதாட

ெவளிவர விைல. உைரேவத ம ைர

தியாகராச கFாி பணி/' வதைமேய காரண.

"..... ஆசிாிய வரலா;க எ?தி )த  , யா!, ம ைர தியாகராச கFாி/'

வ

ேசர ேவ+)ய நிைலைம ஏ&ப1டதனா இத அளேவா5 இEவில/கிய

வரலா; ெவளிவர ேவ+5வதாயி&;. இ/கால எைல/' நி&' ெப8மான)க

வரலா;, இ!C காணபடவிைல! அ+ணாமைல பகைல/ கழக L
நிைலய ேபா7 வரலா&; ஆரா=-சி/'

ைண ெச=G Lக:, பிற

ெவளிN5க: ம ைரயி கிைடத அாிதானைமயி! இEவரலா&றிைன ேம7
ெதாட

எ? வத&' இயலவிைல எ!பைத வ8த ட! ெதாிவி/க/

கடைம ப15ேள!!"

என உைரேவத வ8திGைரப . இவர

லப5 வதாக உள .

ைசவ இல/கிய ப&றிைன

உைரேவத எ?திய வரலா&; Lகளி 'றிபிட த/க ெப8ைம/'ாிய .

ப+ைடநாைள- ேசரம!ன வரலா; .' இத Lைல எ?த இவ எ5 / ெகா+ட

ய&சிக அளபாியன. இ

'றி

உைரேவத B;வ

இவ+ அறியத':

"ச*க கால- ேசர இல/கிய*கைள யா! ஆராய தைலப1டேபா , ேசர

நா1ைடப&றிய 'றி/ கைள ேத) ெதா'/' கடைம உ+டாயி&;.

அ/காைல, ேமனா1டறிஞரான வி%ய ேலாக! எ?தியனH; ந நா1டவரான
தி8. நாகைமய, தி8. ேக.பி.ப மநாப ேமன!, தி8.ேக.ஜி. ேசைஷய, தி8. சி.

ேகாபால! நாய த%ேயா எ?திGள Lக:; தி8வா*B, ெகா-சி, 'ட',

ெத! க!னட ஆகிய ப'திகைள ப&றிய அரசிய ெவளிN5க: ெப8 ைண
ெச=தன. பைழ ய*கா), உ5பி, ெஹா!னாவ, ேகாழி/ ேகா5, க+ண[,

ெபகா த%ய ேப,களி வா6

வ8 ந+பக பல ெதாிவித 'றி/
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க: என/' மி/க ஊ/க ததன. அதனா ேசர வரலா&ைற/ கா+பத&ெக?த

ேவ1ைக உ;தி ப5வதாயி&;. "ேசர நா5, ேகரள நாடாயினபி!, ேசரம/க
வா6த ஊக: அவகளிைடேய நிலவிய ஒ?/க ெநறிக: மைற

ஒ5*கின

வாயிC, பழ*கால இல/கிய/ க+ெகா+5 ேநாி ெச!; கா+ேபா/'

லனாகாம& ேபாக விைல !"

இL%, இவ ேம&ேகாளாக எ5தா+ட Lக: பலவா. தமி6 இல/கண

இல/கிய*க தவிர, வடெமாழி - ாி/ ேவத, ைததிாீய ஆரணியக, வியாசபாரத,
கெவ15, ெசேப5, பிறவரலா;, ஆரா=-சி உைரக எனபலH கா1)Gளா
உைரேவத. டா/ட எ. எ". ைவரண பிைள , இL7/' ஆ*கிலதி

எ?திய !Cைரயி, இவைர பாரா1)Gளா எ!ப  'றிபிடத/க .

அEவாேற மா. இராசமாணி/கனா8, " இ வைரயி, இ8 பட தி8த

ச*ககால- ேசர வரலா;, இEவரலா&; Lலா விள/க மைடG எ!; B;த

ெபா8 !" எ!; பாரா15கி!றா.

'தமி6நாவல சாிைத' எ!ற L, !ேப அ-சான ; இத!க+ இைறயனா' த
அதக/ கவி

ரராகவ த%யா' வைர 51 லவகளி! வரலா;, அவக பா)ய

பாடக, அைவ பாடப1ட சதபேதா5 யாேரா ஒ8வரா ெதா'/க

ப1)8தன. இ , ெச!ைன பகைல/கழக வி வா!' ேதH/' பாடமாக

இ8த ; அேதH/'- ெச7 மாணவ/' இLைல/ க&பி/' பணிைய

ேம&ெகா+)8த உைரேவத, கெவ15/கைளG, பிற வரலா&; LகைளG
ஒப ேநா/கி/ க&பி

வதா. அேபா

இய!ற அளH 'றி/க ேத) ெதா'

இத!க+ காணப5 பாடக:/'
ைவதி8தா.

இத&கிைடயி தி.த.கனக தரபிைள ெவளியி1ட பிரதிG, உைரேவதாி!
தமிழாசிாிய சீகாழி ேகாவிதசாமி ெர1)யாாிடமி8த ைகெய?  பிரதிG,

ேகாைவ சி.'. நாராயணசாமி த%யா ெவளியி1ட பிரதிG ைவதி8தாராத%!,

இO!ைறG ெகா+5 ஒ ேநா/கியதி பல தி8த*க ெச=ய

ேவ+)யதாயி&;. அத' தி8த*க:ட! கழக ெவளிNடாக இL 1972இ
ெவளிவத .
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இத!க+, ெச=G ேதா; ஆரா=-சி/'றி/க தர ப15ளன.

இைடயிைடேய கெவ15- சா!; உளன. ேம&ேகாளாக ஆ*கில உ1பட 64

Lக இடெப&;ளன. இ;தியி உள அ8ெபா8 அகரவாிைச,

ப)பவ/' ெபாி  பய!ப5.

உைரேவத, ஒ8 ’வரலா&; ேபராசிாிய' எ!; ெசாவத&' ஏ&ப, இவ எ?திய

ம&ெறா8 L, வரலா&;/ கா1சிக' எ!ப . இதைன ம ைரயி7ள ஒ8 தக

நி;வன ெவளியி15ள .

"நா15 வரலா&; அறிH, ெச!ற கால*களி ம/க !ேன&ற /' இைட_;

ெச=த தைடகைள உண , எதிகாலதி அைவ மீளH தைலகா1டாதவா;

த&கா / ெகா: த&'

ைணாிகிற . இத உ+ைமைய அறித ேமனா15

வரலா&; அறிஞக, வரலா&; க6 பைடதவ சில8ைடய வா6வி சிறபாக/

'றி/க த/க நிக6-சிகைள ேத , சி; சி; கைத வ)வி த , கவி பயி7

மாணவகளி! இளைமGள*கைள ப+ ப5திGளன. அவக:ைடய இத

ந!ய&சி ெப8பயைன விைளதி8/கிற . அதைன ெதாட

வரலா&றி சிற

சிலவ&ைற ேத

நம

நா15

விள*கிய ேவத சில8ைடய வா6/ைக நிக6-சி களி
சி;கைத வ)வி B;வ

க8தாக/ ெகா+5, 'வரலா&;/

கா1சிக' எ!ற தைலபி இத L ேதா!;கிற .....!"

எ!; உைரேவத, L !Cைரயி 'றிபி5கி!றா. அEவாேற, தமிழகெச=திக, ச*ககால- ேசாழ, ச*க கால பா+)ய, பலவ ேவத,
இைட/கால பா+)ய, இைட/ கால- ேசாழ எ!C தைலகளி ைவயான

வரலா&ைற த ளா உைரேவத ஆ*கா*ேக கெவ15- சா!;க:
உளன.

இைவ தவிர, ம ைர/ 'மரனா (கழக) ஞானசபத வழ*கிய ஞானHைர
(த8ைமயாதீன 1945), 'சிவராண (ஆM ைசவசிதாத விழா - 1940);

ெத=வலவ தி8வ:வ' (கழக) ம8 நீ/கியா நாடக', 'மதவிலாச

பிரகசன (ெமாழிெபய ) எ!C Lக தவிர ஆ*கிலதி7 Introduction to

the Study of Thiruvalluvar' எ!ற L7 எ?திGளா உைரேவத.

50

இனி இவ, அEவேபா , 'தமி6ெபாழி', 'ெசதமி6- ெசவி', 'ெசதமி6'
தலான இத6களி7, விழாமலகளி7, எ?திய க15ைரக எ+ணி பலவா.
மாநா15 தைலைம GைரயாகH, விாிHைரயாகH, வரேவ&ைரயாகH இவ
ஆ&றிய ெசதமி6 உைரக: உ+5. இவ&றி ஒ8 சில தனிதனி Lவ)வ

ெப&;ளன. ெவளிவராத க15ைரகளைனைதG ெதா'தா, பல Lகளாக
அைமG !

1940 ஆ ஆ+) ஆMாி நடத ைசவசிதாத விழாவி இவ ஆ&றிய

ேப8ைர, சிவராண' எ!ற தைலபாகH; @ / ') ைசவசிதாத சைப 65
ஆ ஆ+5 நிைறH விழா தைலைம ேப8ைர, சி; +5 ெவளிNடாகH,

மயில சிவஞானபாலய வாமிக மணிவிழா மலாி (1954) ெவளிவத க15ைர
'ஊ6விைன' எ!ற தைலபாகH; தமி6 ெபாழி% ெவளிவத க15ைர ஒ!;

(1930) 'ஆ/கா5' எ!ற தைலபி7 சி;சி; ெவளிN5களாக ஔைவ நடராசனா,

உைரேவதாி! நிைனH நா1களி! ேபா

ெவளி/ ெகாணரப1டன.

உைரேவதாி! ப![& லைமG ஆ*கில அறிH; ஏ5க

கெவ15/களி7+டான மி'த ஈ5பா5, அைனதி&'ேமலாக ஆ6த

தமி6ப&; ைசவப&; ஆகியன ப&றி இவ&றா அறியலா. ஒEெவா8

Lைல ப&றிGேம தனிதனியாக ஆராய இடC+5. விாிவAசி இE இய%
8/கமாகேவ தரப1ட !

-----------------

4. உைரநய க+ட உரேவா

"பைழய உைரக ெபாழிைரகளாக உளன. நீ+ட ெதாடகளாக

அைம ளன. அவ&ைற எளிதி மன*ெகாவ

அாிய ய&சியா'. எனேவ

பா1ைட ெதாட ெதாடராக பிாி , அ ெதாட8/'ாிய பைழய உைரைய

ெபா8தி பா15 ெபா8ைள எளிதாக மன ப&;மா; ெச=கிறா...... பா1)!

ெசா&ண-சிகளி அைமத விைன )கைள- 1), ெபா8ளி! தி1பைதG

K1பைதG உண த, அ8A ெசா&க:/' ெபா8 B;த, பிற
Lகளி%8

ஒைம கா15த, இல/கண அைமதிைய லப5 த,
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வரலா&;- ெச=திகைள ெதாடப5த தலான அாிய ெச=திக பலH
ஒளைவ Lகளி காணப5வன!"

எ!; ேபராசிாிய '. சிவமணி 'றிபி5வா.
இ/B&;/' ஏ&ப, எத ஒ8 LலாயிC அத&'- சிறத ைறயி உைரகாR
திற, உைரேவத8/'/ க8விேல வா=த தி8 எனலா. இல/கிய LலாயிC,
இல/கண LலாயிC அத! ப+ைட உைரகைள ஆ6
Kக , ஆ=

பயி!;, ேதா= ,

ெதளிதா. பிற க8ேதாேடா த க8ேதாேடா மா;பட

அைமதி8/' உைரைய, உடேன பிைழGைர' எ!; )H ெச=

விடாம, அவ

அEவா; உைர வ'தி8பத&கான காரணைத/ க+டறிதா; ெபா8தா தாயி!

 ைரகாண ய!றா.

உைரேவத Lகளி காணப5 'உைர திற!க' பலவா'. இ*ேக சில

ம15 எ5 / கா1டப5கி!றன.
க+ணழி  ெபா8 B;த
'இைம- ெச=த

ம;ைம/ காெமC' (ற 134) எ!; ெதாட*' றநா[&;

பாட7/' பைழய உைர:

'இபிறபி!க1 ெச=தெதா!;, ம;பிறபி&' உதH ெம!; க8தி ெபா8ைள

விைலயாக/ ெகா5 , அத&' அற ெகா: வணிக! ஆ= அல!; அைமேதா

பிற8 ேபா= வழிெய!; உலகதா க8த, அத ந&ெச=ைகயிேல ப1ட . அவன

ைகவ+ைம !"

இபைழய உைரைய உைரேவத, பி!வ8மா; க+ணழி  ெபா8

B;கி!றா:

"இைம- ெச=த - இபிறபி!க1 ெச=தெதா!;; ம;ைம/கா -

ம;பிறபி&'தH; எC அறவிைல வணிக! ஆ= அல! - எ!; க8தி
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ெபா8ைள விைலயாக/ ெகா5

அத&' அற ெகா: வணிக! ஆ= அல!;

சா!ேறா பிற8 ெச!ற ெநறி என - அைமேதா பிற8 ேபா= வழிெய!;

உலகதா க8த ; ஆ*' ப1ட!; அவ! ைக வ+ைம - அத ந&ெச=ைகயிேல
ப1ட

அவன

ைகவ+ைம."

றநா[&ைற ப)ேபா/' இஃ

எ ைணயளH பய! ப5கிற

எ!ப

ெசாலாமேல விள*'. இEவாேற உைர ேவத எ?திய பாட7ைரக

அைம ளன.
உள

உண-சிகைள- ெசா% வ)த "ெச=G1 ெபா8ைளGண

இ!;த&' அEவ- ெச=G பாடெப&ற ெசEவியிைன அறி

ெகா:த

இ!றியைமயாத . அதனா ஒE ெவா8 பாட%! !Cைரயி7 லவ8ளதி
%8

அபாட ேதா!; - த&'ாிய ]6 நிைலயிைனG, உள ண-சி

கைளG ெசா ேலாவியமாக இEவிள/கHைரயாசிாிய (உைர ேவத )
ைன ைர

ள

'றிபிடத/க . இைற , ப) ேபா8ளதி&

பாட&ெபா8ைள ந!' பதிGப) ெச=G!"

என றநா[&; உைரL அணி ைரயி அ. சிதபரநாத- ெச1)யா,

உைரேவதாி! உைரதிற ப&றி/ 'றிபி5வ. இத&' ஒ8 சா!;:
றநா[&றி வ8, K*ேகா யாெரன வினவி! (212) எC பாட,

ேகாெப8Aேசாழைன பிசிராைதயா பா)ய . இத! !Cைரயி, இபாட

ேதா!றிய ]ழைல- 8/கமாக இனிெத5

ெமாழிகி!றா உைரேவத:

"பிசிராைதயா, பா+) நா15 பிசி' எ!C ஊாி, இ8

வ8ைகயி,

ேகாெப8A ேசாழCைடய அறிH நல ஆ1சி நல ேகவிG&;, அவ!பா&
ெப8* காத ெகா+ ெடா?கினா. பா+)நா1)%8த
அவர

அவ8ட எனிC,

உயி, உைற_ாி%8த ேகா ெப8Aேசாழைனேய ]6

பிசி' இேபா

பிசி')' என வழ*'கிற . அவர

ெகா+)8த .

நிைனH &; ேசாழ!பா

ஒ!றி யி8தைமயி!, யாவேரC Kைடய ேவத! யாவ!?' எ!; ேக1பி!,
எ ேவத! ேகா ெப8Aேசாழ!. அவ! உைற_ாி, ெபாதியா' எ!C லவ
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ெப8தைகGட! இனிதி8/ கி!றா!' எ!; B;வ. இEவா; ப!ைறG Bறி

பயி!ற அ/B&;, இ பா1டா= உ8/ெகா+5 நி&கி!ற !"

- இதைன ப)த மாதிரதிேலேய இபாடைல அறிய ேவ+5 எC அவா
ேதா!;ம!ேற!

பாட&க8ைத வர!ைறப5தி ெதளிH;த
"ெதா% (ேதா) நீ/கியபி!, பழைத- ைள ைளயாக பிாி +5 மகி6வ

ேபால பா1)C ஒEெவா8 க8தாக எ5 , வர! ைறயி

ெதளிHப5 வ , அெதளி Hைரைய ெத!C+ ேத/கிய ெசAெசா& 'களி
ெதா5

உைரப  (உைரேவதாி!) உைர நைடயி! மா+பா'!"

எ!ப கைலய!ைன இராதா தியாகராசனா. இத&'/ கீ6/க+ட ந&றிைண

பாடைல- சா!றாகH கா15வ:

ெபா8 வயி& பிாித தைலவ!, ப8வணத ெநAசி&' உைரத ' எ!C
ைறயைமத பாட, 'இ8*க+ ஞால

(ந&றிைண 157) எ!; ெதாட*'வ .

இளேவ1டனா பா)ய . 'இளேவனி& ப8வ

வ8ேவ!' எ!; Bறி ெபா8

வயி& பிாி ேபான தைலமக!, ெச!; விைன )/' !ேப, Bறிய ப8வ

வ வி1ட ; அதைன அறி

த! ெநAைச ேநா/கி, 'ெநAசேம! இளேவனி

நாளிேல 'யி BH ெபா?ெதலா அE ஓைசைய, ந காத% ேக15/ ேக15
மாறா

வ8 வாேள' எ!; வ8தி/ Bறியதாக அைமத பாட. இத!க+
".... நா1பத ேவனி

இண ைத மாஅத ண'யி விளிெதா;

நவயி! நிைனG ெநAச"

எC ப'தி வ ள . இதைன, உைரேவத விள/' திற வ8மா; :
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"காH ேசாைலG கவி!ெப; ெபாழி7  தளி8  MH தா*கி,
மாH: மகி6

விைளயாட, ம!ற கல

ெத!ற உலH ேவனி&கால,

காத% பிணி+ட இளைம உள*க1' இ!ப/ கா1சிG B1ட வளபட
ந' மா+ைடைமயா, அ/கால
தைலமகன

மா*'யி%! ேத*ேகா இ!னிைச/ க+,

க8 - ெச!றைமயி! இண ைத மாஅத ண'யி' எ!;;

'யி%! இ!னிைச ேக1ேபா உளதி ேவ1ைகைய எ?பி/ காதலைர

நிைனபித இயபாத ப&றி ண'யி விளிெதா; நவயி! நிைனG
ெநAச' எ!; Bறினா!!"

இைவ ேபாவன, உைரேவதத உைரகளி பர/க/ காணலா.
 ைர கா+ட
"உ?தசாவழிேய உ?வா!ெபா815, இ?ைத ெநAச இெத!ப5கிறேத' என

தி8நாH/கரச வ8தி/ Bறியவா; உ?தசா வழிேய உ?

ெசலாம...

ெசEவிய இனிய ப?த&ற ைறயி& ெபா!னிC, மணியிC ேபா&ற

ேவ+5வதா= எ?திGள உைர விள/க சாலH பாரா1ட& பாலதா'!"
எ!; ந.ரா. 8கேவ,  ைர, காR உைரேவதாி! திறைத விய

பாரா15வ.

"கவிதைத சிலபி

A  கவாி

பரதில* க8விெயா5 நரத கனH
ஆாிய

வ!ற ேபாிைச இமய" (பதி. 11:21-23)

என வ8 பதி&;ப

அ)க:/' பைழய உைரகார 'ஆாிய

ஆைணயினாேல பிற வில*காC ம/களாC வ8தமி!றி/ கவாிமா!

பக&கால  தா! Kகத அ8விையG, நரத ைலG கனவி7 க+5

மகி?" எ!; ெபா8 ெகா+டா.
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இபாடைல பா)ய 'ம1a/ க+ணனாாி! க8 /' ெபா8தாத உைர இ
எ!; உணத உைரேவத, பி!வ8மா;  ைர கா+கி!றா:

"8/க மர*க ெசறித மைலயிடேத இரவி உற*' கவாிமா!க,

பக&ெபா?தி தா ேம=த நரத &கைளG அைவ வளத&'/ காரணமாக
பர

விள*' அ8விகைளG கனவி&க+5 மகி6த&' இடனா= விள*'

ஆாிய நிைற

வா? இமய!.... கவாிமாC நரத 7 இமயமைல-

சார% மி'தியாக H+ைமயி! இவ&ைற விதேதாதினா!"

எ!;  ைர காR உைரேவத, இத&'- சா!றாக, நரத ந; ேம=த

கவாி, 'வைள ைபA ைன ப8கியயல, தகர த+ணிழ பிைணெயா5 வதிG,
வடதிைச ய ேவ வா!ேறா= இமய' எ!; ஏணி-ேசாி டேமாசியா பா)ய
றபாடைல (132) ேம&ேகா கா1) பைழய உைரைய ம;/கி!றா.
சி/கைல அவி6த
தி8வ:வ,
”ஊழி& ெப8வ% யாHள ம&ெறா!;

]ழிC தா!  ;" ('ற : 380)

எ!; Bறியவ,
"ஊைழG உப/க கா+ப உைலவி!றி
தாழா ( ) உஞ&; பவ" ('ற:620)

எ!; BறிGளா. இஃ

ஒ8 சி/கலான இட. பல8 பலவிதமாக அைமதி

B;வ. உைரேவத, மிக அ8ைமயான விள/க த , சி/கைல அவி6
வி5கி!றா.
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" 'ப?த பழ மரதி நிலா ' எ!ப

உல'ைர. ந!' தித கனி, த!பா

தி8 விைதயாகிய பயைன எEவ+ணேமC அத! த%%8
ப5தி வி5ேம ய!றி த!னிடேம ெகா+ெடாழியா

ஒ!; பழ ஊ6த, விைத பய

எ!ப

நீ/கி அற

க8தா. மர

த! இன ெப8/' 'றிபி&றாத ேபா,

விைன ஊ6த த! பயைன த!ைன- ெச=ேதா/' நகி, ேம7

விைனகளாகிய த! இனைத ெப8/' இயபி&றா. ப?த பழ விைத

பயைன ெவளிப5தா
கழியா

எ!ப

ஒழியாைம ேபால, ஊ6விைனG த! பயைன ஊ1டா

விள*'கிற . ஊ6கனி/' அஃ

இய&ைகயறமாத ேபால, ஊ6

விைன/' பய! ந'த இய&ைகயறமா. இய&ைக யற எலா ஆ&ற%C

வ%மி/கதாதலா ஊ6விைனயி! வ% மிகெபாி

எ!ப

ப&றி, ஆசிாிய, ஊழி&

ெப8வ% யாHள' எ!; அத! வ%மி'திைய விள/'கி!றா!"
- இEவா; ஊழி! வ%ைம ப&றி/ B; உைரேவத, உப/க கா+ப'
எ!பத&' சாியான விள/க த8கி!றா.

"ப? வ8பழ இைடேய மா;ப1ட ெபா8களா ெவபி பய! ஊ6/கா

ேபாத7 உ+5. அ H இய&ைக நிக6-சி. அதனா ஊ6 வ8 விைனG
பய! நகா

ெக5த&' வா=+5 எ!ப

ெபறப5. கனி வைகக பலH

ெப8பா7 ஊ6  பய!ப5த7 மிக- சிலேவ; இைடயி& ெக5த7 இய.

அ ேபால ஊ6விைனG ஒ8 சில மா;ப1ட விைனகளா பய! ஊ6/கா

ெக5த&' இட+5 எ!; சா!ேறா க+டன. அதைன ஆரா=தவ, உைலயா
ய&சியி ஊ6விைனG பய! ஊ6/கா

ெக5 எ!; ெதளி , 'ஊைழG

உப/க கா+ப' எ!றன. 'ஊைழG ஊ6/கா

ெக5' என அத! விைனயா

Bறாம, 'ஊைழG ஊ6/காதவா; இைட_; ெச=வ' எ!ப

ேதா!ற, 'உப/க

கா+ப' எ!; ஆசிாிய B;வ , நிைனH Bரத/க . பள ேநா/கி ஓ5வைத
இய&ைக யறமாக/ ெகா+ட த+ணீ8, இைட நிக6  தைடயா, நி!;

வ&;த ேபா ஊ6விைனG இைட நிக6  ய&சிகளா நி!; வ&;வ
இயபாத%!, ஊைழ உப/க கா+ப

உயி க1' இயவ ெதா!றாயி&;.

ஆகேவ ஊ6விைன தன/'ாிய பயைன ஊ6

ந'வதி ெப8வ% இய&ைக

அறமாக உைடய ெத!ப , எனிC, மா;ப1ட விைனயா அEவ% தைடG&;
நி!; வ&; எ!ப  )வாயின!" (1954 இ எ?திய க15ைர)
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வரலா; உைரத
"பேவ; கால தமிழில/கிய*க, உைரக, வரலா;, கெவ15, சமய*க
எ!றி!ன

ைற பலவ&றி நிைற லைம ெப&றவ ஒளைவ

ைரசாமி அவக!"

எ!; Oதறிஞ வ. ப. மாணி/கனா B;வத&ேக&ப ப ைற வ7நராக

விள*கிய உைரேவத, த ேப8ைர பலவ&றி ஆ*கா*' வரலா&;-

ெச=திகைள/ Bறாம%ரா. இ*ேக ஒ8 சா!;:

ைசவ சிதாத சாதிர Lகளி மணி)யாக திக? 'சிவஞான ேபாத L%!

ஆசிாிய, அ8ளாள ெம=க+டாாி! தைத ெபய அ- த/ களபாள' எ!ப .

இ- ெசாைல ைவ / ெகா+5, ெம=க+டா, களபிர வழியி வதவ' எ!;
சில Bறிய  உ+5. இதைன உைரேவத, வரலா&;- சா!; கா1)
ம;/கி!றா.

".... இைட/காலேத ந தமிழகைத ஆ+ட ேவதபா அரசிய& பணிாிேவா,
களபாள ராய, பலவராய, வாணாதிராய, மழவராய, ேசதிராய' எ!பன

த%ய சிற ெபயகைள ேவதரா தரெப&றன. இைட/ காலேத இத

நா1) களபிர, பலவ, வாண, மழவ' த%ேயா ஆ1சி ெச=தன.

பலவரா1சி

6த  பா+)ய8 ேசாழ8 நா1டா1சி ெப&றன.

அ/காைலயி அவக, அரசிய வைகயி7, பிற வைகயி7 சிறத பணி ெச=த
சா!ேறா/' , ேமேல ெசா!ன சிற ெபய - கைள த

சிறபிதன.

களபிரைர ெவ!; உய ேதா/' 'களபாளராய' எ!;; வாணகைள
ெவ!; சிறேதா/' வாணாதி ராய' எ!;, மழவபா ெவ&றி ெப&ேறா

'மழவராய' எ!; இEவாேற பிற8 சிற ெப&றன. இெபய ெகா+டவ
பல8 தமி6 ேவளா+ ம/கேளயாவ!"

எ!; B; உைரேவத, சிவஞான ேபாத Oல சிவஞான னிவ அ8ளிெச=த சி&;ைரG' எ!ற L%, களபிர' ப&றி விாிவாகH ஆ=H ெச= ளா.
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கெவ15- சா!; த8த
உைரேவத, கெவ15/களி7 ஆ6த பயி&சி உைடயவ ராத%!, உைரB;

இட*க ெப8பாலானவ&றி கெவ15- சா!;க த8வதி7 வலைம
ெப&றவராக விள*'கி!றா.

ச*க லவ8 ஒ8வ, 'தாம&ப க+ண னா'. இவைர/ 'றி

எ?  விள/க வ8மா; :

உைரேவத

"இவ, பாபன; Bத லைம நல சிறதவ; தா ெச=த தவ&ைற

விைர ண8 நலறிஞ தாம பக+ணனா' எ!; பாட உ+5. 'தாம'

எ!ற ஊாின. இ , காAசிர /' ேம&கி உள . இைட/கால- ேசாழேவத
காலதி இEV மிக- சிற&; விள*கிய ெத!பைத இEV/ ேகாயி&

கெவ15/க ெதாிவி/கி!றன. இ/ கெவ15/க தாம' எ!; B;த%!

(S.I.Vol. V. 1004 A.R. 139of 1896) இவ ெபய 'தாமபக+ண னா' என இ8/க

ேவ+5. ஏெட?திேனா தாம&ப க+ணனா' என எ?திவி1டன. பக+ண!'
எ!ப

இதிரைனG 'றி/' ெபய!"

உைரேவத கா15 கெவ15- சா!;க, எ+ணி பலவாக உளன. ஈ+5
ம&ெறா!; கா15த ெபா8 .

ெநைலயி 12-2-1956இ, நடத பதிென+ கீ6/ கண/'- ெசா&ெபாழிH'
தைலைமGைரயி உைரேவத, திரக தாிசன' எ!ப
விள/க த8கி!றா:

"ச*க காலதி, இ%8

'றி  பி!வ8மா;

நலற ாிG ம/க வா6வி, மைன/கிழதி/'

மக! பிறதானாயி! 'றித நா ஒ!றி தைலமக!, த! மகைன/ கா+ட ஒ8

சிறபாக நிலவி&;. அதியமா! ெந5மா! அAசி , தன/' மக! பிறதாைன/

காணேபாத கா1சிைய ஒளைவயா விய

பா)ய

றநா[&றி

ேச/கப1)8/கிற . மகைன ேதாளிைட/ ெகா+5 நி&' தைதயி!
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ேதா&றதி&' இதிரைன உவமமா/கி, த5த மாநிதி/ கிழவC ேபா!ெமன

மகெனா5 'த ேதாேன' (அக: 66) எ!; அகநா[; B;கி!ற .

"இEவழ/கா;, 'தவ& பயத னி;தீ ெபா?தி!.... ஐய பா*கிC , அமர1)G ெச= ெப8Aசிறெபா5 ேசத' (ெதா. ெபா8. 146) என

ெதாகாபியனா/' !பி8ேத ெதா!;ெதா15 வ8வதாயிC, இ/கீ6/
கண/' பா)ய சா!ேறா கால  இ8த தைன, 'பா1டரவ ப+ணரவ'
(திைண மாைல L& 145) எ!; 'றி/கி!றன.

"பி&காலேத இEவழ/கா;, திரக தாிசன' என வழ*கிய . இதைன
தி8மய ப'திைய- ேசத ெந/ேகாணதி7ள ெப8மா ேகாயி கெவ15,
(கி.பி. 1483)

ரபிரதாப தர ேதா:ைடயா மகாப% வாணாதிராய, த! மக!

தி8மா%8Aேசாைல நி!றா!' பிறத காலேத திரக தாிசன' எ!C
இைறைய- ெச=தா! எ!; (P.S.No.672) 'றி/கி!ற !"

இைவேபா அாிய ெச=திகைள த8வதி உைரேவத8/' ஆரா இ!ப!
ெசா&ெபா8 ஆ=H
உைர B;*கா, ெசா&க:/' அ8ைமயான ெபா8 த

விள/'வ

உைரேவதாி! இய. இ*ேக ஒ8 சில ெசா&ப1)ய தரப5கி!ற :
Oவ!
இஃ

இய&ெபய. 'Oப! எ!C ெசா ேபாவ . அOவனா' எ!ப 

இெபயர)யாக வ8வேத.
பாடேவ;பா5 கா1ட

உைரேவத, தா ஆரா=த ஏ5க, கெவ15/க த%யன ெகா+5,
பாடேவ;பா5க' பலவ&ைற ெதளி

B;கி!றா. அவ&;1 சில :
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தவறானைவ -

சாியானைவ

ஆ5 ைற மாசாதனா -

ஆவ5 ைற மாசாதனா

மா&பிதியா -

மாாிபிதியா

ெந5*க?  பரண-

ெந5*கள  பரண

க8*'ழலாதனா -

பி ெசாகினனா -

க8*'ளவாதனா

ைப- ெசாகினனா

ெவறிபா) காம/க+ணியா - ெவறியா)ய காம/ காணியா

ஐ_ டவனாஅாிமண -

ஐ_ Oவனா
அாிமள

வானL&க8
உைரேவத, த உைர Lகளி, வானL& க8 / கைளG, ேசாதிட/

க8 /கைளG 1)- ெசகி!றா. ச*க காலேத , வானL& லைம சா!ற
தமி6லவக இ8 ளன எ!பைதG 'றிபி5கி!றா இவ:

ேசரமா! யாைன/க1ேச= மாதரAேசர %8ெபாைறைய/ BடFகிழா பா)ய

ஆ)ய அழ&'1ட ' (ற, 229) எ!ற பாட7/' இவ த8 விள/க வ8மா; :
"ேசரமா! யாைன/க1ேச= மாதரAேசர%8 ெபாைறயி! இ;திநாளி அவ!
இறத&' ஏ? நா1க:/' !, நா1)  ைமயான நிக6-சி ஒ!;

உ+டாயி&;. தி நிமித*க பல உ+டாயின. அவ&ைற/ க+ட சா!ேறா8
BடF கிழா' எ!பா ஒ8வ. அவ, வானL வலவ வி+ணிடேத ஒ8

வி+மீ! தீபர/க/ கா&றா பிதி , கிள

6த

க+டா. காதிைக,

அCட, உதிர, மி8க சீாிட த%ய வி+மீ!களி! நிைலயிைன/ க+டா.
இநிக6-சி/' ஏழா நாளி, உலகா: ேவத! உயிநீப! எ!; உணதா.
ேவத! யாைன/க1 ேச= மாதரA ேசர%8ெபாைற யாக%!, அவ&' எ!ன

தீ*' ேந8ேமா என/ கல/க &றா. அவ கல*கியவாேற ஏழா நாளி ேசரமா!

உயி

றதா!! (ற 229)

"இபாட%, அழேச '1ட' எ!ப

காதிைக நா. அ/கினிைய
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அதிேதவைதயாக உைடைமயி!, காதிைக/' அழ' எ!ப

ெபயராயி&; எ!ப.

ஆ1)ைன, வடLலா 'ேமடராசி' எ!ப. ஆ5 ' த மீ!' ஈறாகHள இராசி

ப!னிர+5/' அ வனி' த, இேரவதி ' ஈறாகHள நா இ8பேதழிைனG
வ'தளி/கி!, த இர+ேடகா நா ஆடாகிய ேமட /'ாியவாத%!,
காதிைக யி! த&காைல ஆ)ய அழ&'1ட' எ!றா. அCட' எ!ப

ஆ;மீ!களி! ெதா'தி. அ
பைனய' எனப1ட .

வைளத பைனமர ேபா அைமத%! ட

"ேவ தலா - அ)யி! ெவளி. அஃதாவ
பதிைன

த நாமீ!; உயர?வ - த&

நா தைல நா+மீ! - உதரநா. நிைலநா+மீ! - எ1டாமீ!.

'உ-சிமீC/' ! எ1டாவ

மீ!' அதமித7, பி! எ1டாவ

மீ! உதித7

இய. 'உ-சிமீC/' எ1டா மீ! உதயமீ!' எ!ப. ெதா!னா+மீ! - எ1டா

மீனாகிய மி8க சீாிட. பாசி - கிழ/' திைச ; ஊசி - வட/'திைச ப*'னி
தி*களி ந1சதிர

ழி! இராச dைட' எ!ப. 'ஆ5கய ேத தC-சி*க

ெத?மீ! வி?ேம அரசழிவா' எ!ப. கயமாகிய 'ள' எ!ற . கய/'ள'

எ!றா. அஃதாவ
இ

னMச. இ , 'ள ேபா7 வ)Hைடய .

ப&றிேய 'பி*கலைத'G, அதிதிநா கைழயா வணேமாி ணத* க8பிைவ

னMச ஆ'' எ!; B;வதாயி&;!" (ற 229)

இதனா உைரேவத, ேசாதிட L ப&றிG அறி ளா எ!; உணர

)கி!ற .

அாிய ெச=தி B;த
உைரேவத, பேவ; அாிய பல ெச=திகைள உைரL%னிைடயிைடேய Bறி-

ெசவா. அவ&றி ஒ!;:

றநா[; 358ஆ பாடைல பா)யவ 'வா!மீகியா'. இவைர/ 'றி

உைரேவத B;வ :
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"வடெமாழியி இராமாயண எ?திய வா!மீகியா ேவ;; இவ ேவ;! தமி6
ந%ைச- சா!ேறாராகிய இவ, வடெமாழி லவரான வா!மீகியார

L%

ேபாீ5பா5 ெகா+)8த - தனாேலா, இவ தைதயா/' வா!மீகிபா

உ+டாகிய அ!பினாேலா இவ/' இெபய உ+டாயி&; என/ ெகாளலா....
வடெமாழியி வல னிவ ெபயகைள ப+ைட தமிழாசிாிய ைன
விள*கின எ!ப
ெதாியலா.

ெசதமி6 நா15 ந%ைச லவ ெபயக பலெகா+5

"இனி வடெமாழியி7ள வா!மீகி னிவ வழியின இவராவெர!;

க8 வா8+5. (தமி6 வரலா;, ப/.246) எ!; தி8. ரா. இராகைவய*கா
அவக B;வ. இதனா இறபா1டாசிாிய காலதி வடவ B15றH,
தமிழகதி ந!' பரவியி8த ெத!ப

ெதளிய விள*'கிற !

"இத பா1ைட பா)ய ஆசிாிய ெபய வா! மீைகயா' எனH காணப5கிற .
உ+ைம பாடமாயி! இ , ெசதமி6- சா!ேறா ஒ8வர

வாமீைகயா எ!ப

தமிழிய& ெபயரா!"
தமிழ நிைல 'றி

இர*'த

உைரேவத Lகைள KRகி ஆரா=தா, ப+ைட தமிழாி!
வா6H, பி&காலேத

சா!; :

6-சிG&ற நிைலG 1)- ெசவ

; ெகா+ட

லனா'. இத&' ஒ8

றநா[; இ;திபாட 'மாக வி பி! ெவ+)*க' எ!ப . ேசாழ!

நல*கிளிைய/ ேகாV கிழா பா)ய . இதி, இைடயிைடேய சில அ)க

இைல ! கிைடத பிரதியி7 இர+ெடா8 தி8த தவிர, இபா1)!
?வ)வ கிைட/க விைல! இ

உைரேவத:

'றி

மன ெநா

எ? கி!றா

"இைட/கால தமிழக, த! ப+ைடய இல/கிய- ெசவைத ேபR

ைறயி

க8ைத- ெச7தி யி8/'மாயி!, ஆ! இதமிழக, இக6வா தைலமட*க,
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க6வா ர1சி &ற ேபாில/கிய ெப8ைமயா நிலHல' பரH இைச மி/'
நிலHவதா. இைட/காலேத !ெனறியி

த%ய வைகயி, அ)ைமG&ற தமிழக, தன

6 , அறிH ஆ+ைம ெபா8

6-சியா விைளத ேக1)ைன

நிைன/கி!ற . பிறநா1டா தைலவண*க இ8த தன

ப+ைட- சிறைப

எ+R கிற . இைட _;கைளG இைடN5கைளG ேபா/க&' ய7கிற

8*க- ெசா%! தமிழக ப+ைடய தமி6 B; ந7லகமா' பணியி

ெப8பா5 ப5கிற ; வா6க தமி6!

(ற: 400)

!

6க பைக! ெவக தமிழக ! ெவக தமிழ!"

இதனா, தமிழக !ைன பழ ெப8ைமதைன மீ+5 நிைலநா1ட

உைரேவதாி! உளபா*கிைன அறியலா!

)/'

ெசா&ெபா8 நய*கா+ட : அெசா K+ேத-சி லவ
ெசாலழ' ெபா8ளழ' எ!ற அழ' அைமய- ெசா7த7, பிற

ெசாவனவ&றி! க+R L%!க+R ஆ6
ேதத7ைடய லவ.
வி 

ேவ1ைக மி'தியா உள

எ? விைரH

ெசா&ெசயகளி7 ெம=ப15 ேதா!;.
கால!

கிட/' K+ ெபா8ைள

); அ , க1பாைவயி7

உயிக அைவநி!ற உடபினி!; நீ*'த&'ாிய கால பா
ப&றி/ B&;வைன/ கால!' எ!ப.

நீ/' இய

அவினாபாவ

வி15 நீ*கா த!ைம ; ம1'ட /' ம+R/' ள இைய ேபால .
ஆாிய!

அாியவ!. இ , தமி6-ெசா. 'வடெசா' என வா= வத;வா8ள.
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வாயா ாி

வா=ைம அலாத ெபா=ைம/ '&ற.
ச

சிவெப8மாைன- சிறபி/' ெபய ஆயிர  ச எ!ப  ஒ!;. ச '
எ!ப

நாவ மர /' ெபய. நாவ மர*கைள- சிறபாகHைடைம ப&றி நம

பாரத நா1ைட நாவல தீH எ!;, சதீH' எ!; ராணிக உைரப.
ஞானாமித

ஞானமாகிய அத' என விாிG. ஞானமாவ

சிவெநறி ப&றிய அறிH. சிவ,

உயி, உல' எ!ற ெபா8ளி! உ+ைமG ஒEெவா!றி&' உள இய
ெதாட அறி

ெகா: அறிH. அத, த!ைன உ+டாைர உலகி ெந)

ெச=G இயைடய ; அ ேபாலேவ சிவெநறி ப&றிய அறிவாகிய ஞான,
ைவய

வா6வா*' வா6 , சிவ பரெபா8ளி! தி8வ8 இ!ப வா6வி

எ!; ெபா!றா

நி!; நிலவ- ெச=G ெசய நல உைடய .

அ8Aசிைற

உட, நீ*'த&' அாிய சிைற. எ ைண

ஏ வாய த!ைனேய காத%  த!னக

!ப உறிC, உயி அத&'

வா6வைதேய காத%/க- ெச=G

அ8ைமGைடைம ப&றி 'உட', அ8Aசிைற' எனப1ட .

இைவ ேபா!ற ெசா&ெபா8 நய*கைள, உைரேவதாி! Lகளி பர/க/

காணலா.

ஊாி! உ+ைம ெபய இயப
வரலா&றாசிாிய ஒ8வ/' உ+டான ஆ=H ேநா/' , உைரேவதபா7
இ8தைமயா7; கெவ15 ெசேப15 பயி&சி ெப&றவராக திக6தைமயா7, தமிழக

ஊ ெபயகளி! உ+ைமதைன ஆ*கா*' எ5

ெமாழிகி!றா. இ*ேக ஒ8 சில ம15 தரப5கி!றன:
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ஒைல_

 /ேகா1ைட தனியரசி! கீ6 இ8த ஊக: ஒ!;. இேபா
எ!; ெபய.

'ஒ%யம*கல'

ேகா1டபல

ேசரநா15 ஊக: ஒ!;. இ/ ேகா1டபல' இேபா , அபலைழ' எ!C
இடமா'. கட&ேகா1) உள அபல ஆத%! இ , 'ேகா1டபல' என
ப+ைட நாளி ெபய ெப&; பி&காலேத அபல ைழ' என மாறி&றாத

ேவ+5. இ , சில ஏ5களி Bதபல' என பாட ேவ;ப5கிற . ேசரநா1)

பல Bதபல*க உளன. தி8வா*B நா15 அாிபா5 த%ய இட*களி

Bதபல*க இ8தி8/கி!றன என அநா15/ கெவ1டறி/ைகக (TAS.
Vol.VI of 1927p.35) B;கி!றன.
மாேறா/க

இ , 'மாேறாக' எ!; வழ*'. பா+) நா1) ெகா&ைகைய- ]6த ப'தி.
த8மாி

! தகa'.
பிரா!மைல

! பறமைல'.
M*'!ற

இராமநாதர மாவ1டதி7ள ‘மகிபால!ப1)'.
க8*'ழ

தி8ெநெவ% மாவ1டதி ேகா1ைட/ க8*'ள எ!ற ஊாி ஆதனா' எ!ற

ந%ைச- சா!ேறா வா6தா. 'க8*'ள வாதனா ெபயைர, ஏெட?திேனா ,

ளகர' ைத, ழகர' மா/கி, வகரைத லகரமாக மா&றி/ க8*'ழலாதனா' என மா&றி
வி1டன.
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Mதம%

இEV/'- சில Mவி8தவ% என ெபய 'றிப. அத! பழ ெபய, 'Mத+

ம%' எ!ப . (கெவ15: AR.No. 302 of 1938-39) இEவாேற, இ!C பல
ஊகளி! உ+ைம ெபயகைள த/க சா!;களா ெம=பி/கி!றா
உைரேவத.

இல/கண- சா!; த8த

உைரேவத, ப+ைட தமி6 இல/கண Lலான ெதாகாபியைத ஓதி உணத
ெப8 லவராத%!, அலைம நலைத தா எ?திய உைரLகளி
கா1)Gளா. இவ+, சில ம15 எ5 / கா1டப5கி!றன:
Kமேனா (ற 210)
'அ!ேனா' எ!ப

இைட-ெசா தனிைலயாக பிறத 'றி ெபய எ!;

ேசனாவைரய த%ேயா B;வ.
ெசவிெசAேசவ (ற 238)

எ ைக ேநா/கி ெமாழி மாறி நி!ற . அ , ெசAெசவி- ேசவ என நி&ற&பால

எ!; ெத=வ- சிைலயா (கிளவியா/க: 25) B;வ. இEHைரகார, கிடத ப)ேய

ெகாவ.
ஒ5*கி

ெபய. ைமதா*கி, வா*கி எ!பவ&ைற ேபா7 இகர'

&; ெபய.

ஒ5*' - இ . இகர' ஒ5/கைத- ெச=G விைனத&ெபா8+ைம உண 
வி'தி. இ

ேபாலேவ அமதா*கி', க6 ேவ+)' எ!; ம/க1' ெபய8+ைம

கெவ15/களா (S.I. Vol.V.585,641) ெதாிகிற .

'சிவஞான ேபாத- சி&;ைர' யி மாதவ- சிவஞான னிவ B; பேவ;

இல/கண/ 'றி/க:/' உைரேவத அ)/'றிபி ெதாகாபிய
தலான இல/கண Lகளி%8

விள/க த8வ , இல/கண க&றா/'/

கழிேப8வைக ந'வதா. இ*ேக சில சா!;க :
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'சிவஞான ேபாத Oல சி&;ைரG' எ!ற பதி L%, உைரேவத, சிவஞான
ேபாத- ெசெபா8' எ!;, ெதாட/கதி, L% Kவலப5 க8 /கைள-

ெசபாக தமிழி உைர/கி!றா.

சிவஞான ேபாததி, த ]திரதி, ஒ5*கி மல

உளதா' எC ெதாட

வ8கி!ற . அத&' விாிவான விள/க த8கி!றா உைரேவத. அதி வ8 ஒ8
சி; ப'தி :

"உலகி நா B1ட/B5 அைவ (சைப) )த வழி, அE அைவயி&
B)யி8ேதா தத மைன/'- ெச!; ஒ5*'வ; மீள நா B15 ேபா

அவக தா ஒ5*கியி8த மைனயி%8

இEHலகமாகிய அைவ'G ஒ5*' ேபா

வ

B5வ. இE வ+ணேம

இைறவனிடதிேல ெச!ெறா5*கி,

மீள ேதா&; வி/' ேபா , அவனிடதி8ேத வ
கா1சியளி/கிற . உலகைத ஒ5/' ேபா , அஃ

உலகமாகிய அைவ 'யா=/

ஒ5*கி யி8பத&' தாேன

இடமாதலா, இைறவைன ஒ5*கி' எ!; ஆசிாிய B;கி!றா. ஒ5*கிய உலக,

தா! ஒ5*கியி8பத&' இடமான ஒ5*கியி%8ேத ேதா!;வ
உளதா' எ!றா. எனேவ, அவ!, அவ, அ

ெகா+5 ஒ5*கி

எ!பவ&றி! ெதா'தியாகிய அைவ,

ேதா&றிய திதி யா=/ கா1சியளி , ஒ5*' எ!;, தா! ஒ5*கியி8த

ஒ5*கியினி!ேற மீள உளதா எ!; ெதாிவிதவாறாயி&;.

"ஒ8 நா B)ய ேபரைவ ம;நா: மீள/ B5மாயி! நா எ!ன நிைனேபா!
!னா B)யத! ேநா/க ைகBடாைமயா ம;நா: B)யி8/கிறெத!;;
ைகBடாைம/'/ காரண மாயி8த தைட !னாேள நீ*கா

ம;நா

B5வத&'/ காரணமாயி&ெற!; தாேன நிைனேபா. அ ேபாலேவ, ஒ8கா

ேதா&; - வி/க ப1ட உலக, ேதா!றிய

ெகா+5 ெப&;/ ெகாள ேவ+)ய

பயைன ெப&;/ ெகாளாைமயா ஒ5*கி மீள ேதா&;வி/க ப5வதாயி&
ெற!;, ெப&;/ ெகாளாவா; த5தி8த தைடயினா மீள ேதா&;

வி/கப5கிற ெத!; எ+ண ேவ+5. அதைட யா ?' என ஆரா= ,
அஃதாவ

மல' எ!; க+டதனா, உலகமாகிய அைவ ஒ5*கி, மலதா மீள

அE ஒ5*கி யினி!ேற உளதா எ!; ஆசிாிய அறிH; கி!றா!" (ப/. 58,59)
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இEவா; எளிய உதாரண*களா அாிய க8ைத விள/'வ
இய.

உைரேவதாி!

இ , சிவஞான னிவாி! சிவஞான ேபாத- சி&;ைர', க&; வலா/ேக ய!றி

ஏைனேயா/' அ ைண எளிதி ாியா . இதைன உள*ெகா+ட உைரேவத,

பல/' ாிG வ+ண அ)/'றிபி விள/க த8கி!றா. அவ&றி சில:

L%! ெதாட/கதி உைரபாயிர' ஒ!; உள . அத&' உைர B; ேபா
சிவஞான னிவ,
"ைசவாகம*களி! உளவாகிய நா&பாத*க: ைவ ,
ஞானபாதேதாதியெபா8கைள ஆராG ஆரா=-சி,
இL%!க+ எ5 / ெகாளப1ட ...."
எ!; 'றிபி5வ.
இதி Bறப5 ைசவ ஆகம*க எதைன எ!ப , நா&பாத*க' எைவ
எ!ப  பல/' ெதாியாவாத%! உைரேவத, பி!வ8மா; விள/க

த8கி!றா:

"ைசவாகம*க, காமிக தலாக இ8பெத15 வைகப5. அைவ: காமிக,
ேயாகச, சிதிய, காரண, அசித, தீபித, ]/'ம, சக-சிர, அA மா!,
பிரேபத, விசய, நி- வாச, ய , ஆ/கிேநய,

ர, இெரௗரவ, ம'ட,

விமல, சதிரஞான, கபிப, ேரா&கீத, இலளித, சித, சதான,
ச8ேவாதம, பாரேம- வர, கிரண, வா ள எ!ற இ8ப ெத1டா.

"நா&பாத*க : சாிைய, கிாிைய, ேயாக, ஞான எ!ப . 'தி8மி' ஞான,

இல*ெகாளி ேயாக, நல*கிள கிாிைய, சாிைய எ!ற விாித8 பாத" (ஞானா. 7.)

எ!; வாகீச னிவ8 B;வ!"

ஆ*கா*ேக பேவ; L&சா!;கைள ேம&ேகாளாக/ கா1)- ெசவ 
உைரேவதாி! தனிதிறைம.
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இL% வ8 சிற பாயிர- ெச=Gளி, ெபா=க+டக!ற ெம=க+ட ேதவ!'

எC ஓ அ) வ8கி!ற . இத&' உைரேவத,

"ெபா=கா1) ெபா=யக&றி ேபாதா நத ெபா8ளா

ெம=கா15 ெம=க+டா=!"

எ!ற 'உ+ைம விள/க' எ!ற L%ைன- சா!; கா15வ.
சிவஞான னிவ, ெத!ெமாழி/ கடைலG வடெமாழி/ கடைலG நிைல

க+5ணத சா!ேறா. எனேவ இவ8ைடய Lகளி வடெமாழி ப&றிய

க8 /க நிைறய வ8த இய.
அவ, இL%,

"வடLலா யாைப ஆனதாிய ெம!;, Kத%ய ெபா8ைள விடய ெம!;;
ேக1ேபாைர அதிகாாி கெள!;; பயைன பிரேயாசனெம!; B;ப; யா-

சபத ெம!பா8ள!"
எ!; 'றிபி5கி!றா.

இதைன உைரேவத, பி!வ8மா; விள/'வ:
"ஆனதாிய மாவ , இ!ன

ேக1ட பி!, இ!ன

ேக1கேவ+5ெம!C

ைறைம உண வ . 'பி!' எ!C ெபா8ளதாகிய 'ஆநதர' எ!ப
'ஆனதாிய' என வத " (L.VII)

இEவாேற சிவஞான னிவ, பேவறிட*களி7 வட ெசா&கைள ஆவ.
அவ&றி&ெகலா, உைரேவத விள/க த

ெசவ.
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அவினா பாவ', அ8தாபதி', ன8&பவ' பிரவாகா நாதி' தலான பேவ;

வடெசா&க வ8கி!றன.

அவினா பாவ - வி15 நீ*கா த!ைம; ம1'ட /' ம+R/'ள இைய

ேபால. (ப.19)

அ8தாபதி - பக7+ணா! சாத!, ப8தி8பா! எ!ற - வழி
ப8தி8த&ேக வாய உணH+ட, இரவி நிக6கிற ெதன

ணித. அ ேபால,

உட&' இ1ட ெபயரா அைழ/க, உயி விைட யி;த&ேக வாய அேபத/
கல+ைம

ணிய ப5கிற . (ப.44)

ன8&பவ - மீளH பைடத.(ப.52)
பிரவாகாநாதி - பிரவாக ேபால அநாதி. ஓ5கிற த+ணீ ாி ஒ1ட இ8பிC,
த+ணீ நிைலயா=/ காணப5வ
வாிC இைடயறா

ேபால, விைன ெசயப15 Kகரப15

உளதாத.(ப.67)

இEவா; உைரேவத B; விள/க*க மிக பல எனலா.
'ெதாகாபிய' ேபா!ற இல/கண Lகளி மி/க லைமGைடயவ உைரேவத
எ!பத&', இ- சிவஞான ேபாத Oல சி&;ைரG' எ!ற பதி சா!; பக8.

இ*ேக சில ம15 1டப5கி!றன:

'ெசா&ெபா81பி!வ8நிைல' என- சிவஞான னிவ Bறிய ேபா .
"!வ8 ெசா7 ெபா8: பலவயி!

பி!வ8 எ!னி பி!வ8 நிைலேய" (த+). ெசா. 63)

எ!; (ப.35);
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ப+ைண எ!C ஐகார, ப'திெபா8 வி'தி' என னிவ Bறிய இடதி,
"ஐகார, ப+ எ!C ெசா இ;தி/க+ நி!; அ-ெசா& ெபா8ைளேய

உணதி&றாதலா, ப'தி ெபா8 வி'தி எனப1ட . !ன, பி!ன எ!ற
ெசா&களி! ஈ&றி நி&' 'அ' எ!ப

ேநா/க 'ப+' எ!ப

ேபால, 'ஐ' எ!C இ;திநிைலைய

தனிைலயாத%!, அதைனப'தி எ!;, அெபா8ேள

ஐகார தா7 வ&;தப5த ப&றி, ப'தி ெபா8 வி'தி எ!; Bறினா.

'பழம H' எ!ற இட , 'அ ' எ!ப  ப'தி ெபா8 வி'தி!" (ப.48)
எ!;;

"உ+)விைன-உைம ெதாைக"

என னிவ Bறியத&',
"உ+)G விைனG வ8த&'ாிய , 'உ'ைம யி!றி, உ+)விைன'
எனவதைமயி! உைம ெதாைக' யாயி&;" (ப.99)

எ!;;
னிவ, 'தன

சாதி ச*க&ப மாதிைரயா! அைன  ெச=த B5ெம!ப

'றிெப-ச..... இ!றி' எ!C விைனெய-ச/ 'றிபி! 'இகர' ெச=Gளாக%!

உகரமா= திாித . அ!ேற- அைச, இEவிய சிதாத ெநறி Gணதா/'
அ!றி விள*கா

எ? வ.

எ!பா அ81க+ணா க+R/'' எ!றா!" என ஓாிட

இத&' ,
"தி8வ8ளாகி சதி, ச*க&ப மாதிைரயா! அைன  ெச=தைல,
காைர/காலைமயா, அ8ேள உலெகலா ஆவிப தீச!, அ8ேள
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பிறப;பதானா - அ8ளாேல, ெம=ெபா8ைள ேநா/' விதிGைடேய!
எAஞா!;, எெபா8: மாவெதன/'!'(அ&.9) எ!; அ8:வ

கா+க!

"'றிெப-ச, 'ெசாெலா5 'றிெபா5 )H ெகா இய&ைக. %ய கிளவி
எ-சமா'' (ெதா. ெசா.24)

"இ!றி எ!C விைனெயA இ;தி, நி!ற
இகர உகரமாத, ெதா!றிய ம8*கி! ெச=G::ாிேத'

(ெதா. எ? . உயி மய*'. 35)

"சிதாத ெநறிGணராதா, அ8ளாகிய ெம= ெபா8ைள ேநா/'
விதிGைடயாரலாத%!, அவ/க!றி ஏைன ேயா/' விள*கா

எ!றா.

அவன8ளாேல க+ணாக/ காணினலா' என நாவரச8; அவன8ளாேல

அவ!தா வண*கி என மணிவாசக8 அ81 க+Rைடயரா= உைரத8:வன
கா+க!" (ப.162)

எ!;, உைரேவத B; நயHைரக:, இல/கண ேம&ேகா க: எ+ணி
பலவா. இL 'றி

மிக விாிவாக ஆரா=வத&' இடC+5!

உைரேவதாி! LகளைனைதG ஆரா=தா, ேமேல Bறியன தவிர ேம7

பலவ&ைற ேநா/கலா. அைவெயலா தனிதனியாக ஆ=H ெச=த&'ாியன.

-------------------

5. ந றமி, நாவல

"ெசாவ!ைம அAசாைம ேசாவி!ைம ெயா5வாதி ெவவ!ைம Gைடய
வி வ- சிகாமணிநீ! கபகவி/ கவிைனG1 கரதைமத ெபா81 ைவG

இப உைனேபாெலவம&றினிதறிதா? எ5 ைரதா? ப!ெமாழி/'
தாயாகி பர லH தமி6/க!னி ந!ெமாழி/' நாயகனா= நவிற7நி&

'யேவேயா? '!றழி/'* 'மரன8 ெகா?தமிைழ ய!ேறேபா இ!றளி/'
தைலவ!நீ என7நின/ கிைசேயேயா?"
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எ!ப , உைரேவதாி! மாணவ, 'ேகாமா!' ம.வி. இராகவ! எ!பாாி! க?ைர!
'ந&றமி6 நாவல' எ!ப , 'ந&றமிழி ேப வதி நாவ!ைம Gைடயவ' எ!ற

ெபா8 த8வேதா5, ந&றமி6 ப&;, ந&றமி6 வழ*' தமி6நா15 ப&;,
ந&றமிைழ ேப  நதமிழின ப&; ெகா+5, ேமைடேதா; தமி6 ழ/க

ழ*கியவ உைரேவத எ!ற ெபா8: த8வதா.
ஆ6த தமி6ப&;

இைட/கைல வ'ைப ?  )/க )யாத ]6நிைலயி, அப)ைப

நி;திவி15 ெபா8 வ8வாயி! ெபா815 நகரா1சியி 'உட நல @=ைம/

க+காணிபாள' பணியி அமதா உைரேவத. ஆனா, 'த வா6வைன 
தமி6 வா6ேவ' எ!ற 'றி/ேகா, அபணியி நீ)/க விடவிைல. அைத உதறி
தளிவி15 தனிதமி6 பயி!; வி வா!' ஆகேவ+5 எ!ற ேவ1ைகயா,
கரைத தமி6- ச*கைத நா)வத உைரேவதைர தமிழேவ உமா
மேக வரனா, த பிைள ேபா க8தி, உடேன ஆசிாிய பணியளி

உதவினா!

உைரேவத8 ைறயாக தமி6 பயி!; வி வா!' ேதவி7 ேத-சி ெப&;
தமிழாசிாியராக ஆனா எ!ற ெச=திக !ேப 1டப1டன.

வடஆ/கா5 தி8வதிரதி இவ, தமிழாசிாியராக பணிாித ேபா , ஒளைவ
தமிழக' எ!றேதா அைம நி;வெப&ற . தமி6 பயி7 மாணவ/'

ைறயாக இல/கிய இல/கண பயி&சிக அளி/க ெப&றன. அவகைள
உைரேவத வி வா!களாக ஆ/கினா.

தமிைழ/ க&பிபேதா5 ம15ம!றி, அயெமாழி தா/'த - களி%8
கா/' அ8பணியி7 உைரேவத ைன

தமிைழ/

நி!றா. 1938இ, க1டாய

இதிைய தமிழகதி திணி/க அ!ைறய ஆ1சியாள ய!ற ேபா , அதைன

எதி  தமிழேவ உமாமேக வரனா8, நாவல ச. ேசா. பாரதியா8, தமி6/
காவல' கி. ஆ. ெப. வி வநாத தமிழகெம*' &;பயண ெச=

அணி

திர1)ன. அ/'?வின வட ஆ/கா5 மாவ1டதி&' வதேபா , அவகைள
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உைரேவத வரேவ&;, நிக6-சிகளி7 ப*' ெப&றா. அத! விைளவாகேவ, 12
ஆ+5 தமிழாசிாிய பணியி!ேபா , ப&பல ஊக:/' அரசினரா மா&ற

ெச=யப15 பேவ; இைட_;க:/' ஆளானா!

தமிட வி வா!' ேதH/காக பாட பயில வ8 மாணவக1' தமிைழ
ைறயாக/ க&பிதா. பாட ெதாட*'வத&' !, உைரேவத, தா
பா)ைவத பாடகைள த&க+ ப)/க ேவ+5 எ!பா. அபாடக,
அகதிய, ெதாகாபிய, தி8வ:வ, ேசனாவைரய, ந-சினா/கினிய,

பாிேமலழக ஆகிய லவ ெப8ம/க:/' வண/க B;வனவாக அைமதி8/'.
உைரேவத எ+ணியி8தா, வி வா!' ப1டேதா5 அைமயாம, தமி6

 கைல, ைனவ' தலான ப1ட*கைளG ெப&;, ஒ8 பகைல/கழகதி!

ைணேவதராக/Bட ஆகியி8/க )G. ஆனா அEவா; ஆக வி8பவிைல!

"பாழான இத பழதமி6 ஏ5கைள ேத) திாி , ஆரா=

கழித உ*க

காலைத, பி.ஓ.எ., எ.ஓ.எ., எ!ற ப1ட*கைள ெப;த&'/ கழிதி8தா
உ*கள

வா6/ைக ெபா8 நிைலயி மி/க சிற&றி8/'' எ!; எ!

ந+பெரா8வ, எ! ச*க L ெவளிN5கைள ேநா/கி, எ!பா ெகா+ட
உ+ைமயா!பினா கழறி/ Bறினா. ெபா8 நிைல ேநா/கி, அவ Bறிய

ெபா8:ைர உ+ைமGைரேய; அதைன எ+ணி ஒ8கா உள அைலயிC, பிற
எ/கால  இத இனிய தமி6 பணியிேல அதைன உைற&; நி&பி
இEவளவி &;வித தமி6தாயி! த+ணிய தி8வ8ைளேய விய

இதைன

பரHகி!ேற!!"

எ!; உைரேவத B;கி!றா (றநா. !Cைர) எனி!, இவத @ய
தமி6ப&றி! தி+ைமைய எ!ென!ப ?

உைரேவத, த வா6வி! 'றி/ேகாளாக/ ெகா+ட

ெச=G அ8ெதா+5 எ!பேதயா.

அ!ைன தமி?/'-
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" மா நா&ப

ஆ+5க1' ! யா! தமிழறிH ஓரளH ெப&; பழதமி6

இல/கிய*கைள பயி!; இ!&ற காைல, சில Lக 'ைறH&றி

8தைம க+5, எ*ஙன ேமC ய!; நிைறH ெச=வ , தமிழ!ைன/'ெச=ய த/க பணி ெய!ற க8ைத உ1ெகா+ட- ேதா5, அதைனேய எ! வா6வி!

'றி/ேகாளாக/ ெகா+ேட!!"
எ!; இவ B;வ

(ந&றிைண: !Cைர) மன ெகாளத'.

தமி6நா1ைட ப&றிG, தமிழினைத ப&றிG, தமிைழ ப&றிG, ஒ7
வாெயலா ஓயா ைரப

இவத இய! இ*ேக சில கா1டலா:

"ச*ககால- ேசாழபா+)ய/' பி!, தமி6நா5 'களபிர' எ!ற இனதவாி!

ைகப15 த! சீ8 தி8H இழ

சம6&ற . ேவ&;ைம மாசி!றி ஒ8ைம-

சதாயமா=/ கட&' அபா7ள ேமைலநா5க:, கீைழநா5க: ேபா&றி
பரவ

&றி8த அத!க6 மைறத ! அறவ அறவரா=, மறவ மறவரா= மா+

ெப&ற தமிழ, மா&றவ/' பணி , அவ8ைடய அ)வ85 அ)யரா'

அ)ைமநிைல எ=தின. தமி6 இய7 இைசG B  தம/'ாிய இடமிழ

இறெதாழிதன. அரசிய - வாணிக - ெதாழி த%ய வா6/ைக/ B;க

மைற

ேபாயின!"

எ!; தமிழாி!

6-சி 'றி , உைரேவத மன ெநா

(வரலா&;/ கா1சிக)

தமிழி! தா6நிைல 'றி

சி; ப'தி அறியத'

எ? கி!றா.

உைரேவத, 1956இ, ஆ&றிய ேப8ைரயி%8

ஒ8

"தமி6 ம/களி! தமிழக இட 8*கி, ப+பா5 ெம% , அ)ைமGணH மி' ,
வ;ைமயி ெநளி

ெகா+)8/' நிைலயி நி;த ெப&;ள . காR

இடெமலா தமிழ அறியாத ெமாழிக கா1சி த8கி!றன. காணப5 ஒ8சில

தமி6- ெசா&க: ெபயக: பிைழG வ?H ெப8கிGளன. அரசிய

நிைலய*களி7, ெதாழி வாணிக அ7வலக*களி7 ைகவ+) த%ய ேபா/'

வரHகளி7, சமய நிைலய* களான ேகாயி வழிபா5களி7 பிற

ைறகளி7
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தமிழகளி! தமி6 இைல ! தமிழ உள வள/' தமி6/ க8  ஒ?/க

ெநறிG த/கவாறிைல ! தமிழ அைனவ8 பிற யா8/ேகா அ)ைமப15,

உாிைமயிழ , மான மிலாத வ&ற மர*க ேபால, வா)ய உள ேகா)ய
நிைனH ெகா+5, 'னி
தா! இ

ேதா!; கி!றன. தமிழர

தமி6 வா6H, தமிழகதி

நிைல எ!றா, அவ8ைடய கிைளஞ வா? பிறநா5களி7 இத

அவலநிைலேய நிலHகி!ற "

தமி6 ெமாழியி! அவலநிைல 'றி
இ!C பலHள!

உைரேவத மன ெவ பி உைரபன

கடH வழிபா1)7, தமி6ெமாழி/' இடமிலா

ேபான

சிவஞானேபாத- சி&;ைர பதிபி இப)/ B;கி!றா:
"ைவதிக Lக: ைசவ Lக: ெச=

ப&றிG உைரேவத

ெகா+ட Mசலா சிவவழிபா5

சீரழித . ற- சமய*க ேதா!றி, ெதா+ைட நா1)7 ெத!பா+) நா1)7
அரசியைல/ ைகப&றி/ ெகா+டன. சமயவாதிக ேம&ெகா+)8த
வடெமாழிேய , அவர

சமய ேபால அரசியைல/ ைக ப&றிய . ஆாிய

எனப5 வடெமாழி, சமய நிைலய*களி7 அரச உளதி7 இட ெப&ற .

ெதா+ைட நா1) பலவகளி! அரசிய ேமேலா*கியி8தைம யி!, காAசி,
ம ைர த%ய பல இட*களி வடெமாழி பயி&; பல க)ைக (கFாிக)

உளவாயின. இதனா, ம/க ேப  தமி6ெமாழி, கடH வழிபா1)7, அரச

ெசவா/கி7 ேபாதிய இட ெபறாெதாழித . இத! விைளவாக தமி6நா15

தமி6ம/களிைடேய சமய HணH, சமய ஒ?/க '!றின! வடெமாழிையG
அத! சிைதH ெமாழிையG ேம&ெகா+5, ம/க வழ*' தமி6ெமாழிைய
ேபணாெதாழி தைமயா, ைவதிக ெநறிG ெபௗத சமண ெநறிG ேவ8!றா

வறிேத நி!றன!"
ெசாவ!ைம

தமிழகதி, க&பி/' திற! ெப&; 'நலாசிாியகளாக விள*கிேயா பல;
ஆனா இவகளி பல8/' எ? தா&ற7, ேமைடேயறி ேப  ேப-சா&ற7
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வா=பதிைல. அEவாேற, சிறத எழதா&ற உைடேயா8 பல, ேமைடேயறி
ேப  திற! ெப&றாாில. பாட ெசா7 திறைம, எ?தா&ற, நாவ!ைம எC

இO!; திறC ஒ8வாிட ஒ8*ேக அைமத அாி

அாி ! ஆனா

இதிறC ஒ8 ேசர ?ைமயாக வா=/க ெப&றவ உைரேவத.
"ேக1டா பிணி/' தைகயவா=/ ேகளா8
ேவ1ப ெமாழிவதா ெசா" ('ற:643)

எ!பா தி8வ:வ. "ந1பா= ஏ&;/ ெகா+டவைர பிணி/க த/க

'&றமி!ைம, 8*'த தலான 'ண*க:ட! பைகயா= ஏ&;/

ெகாளாதா8, பி! அபைகைம நீ*கி ந1ைப வி8மா; ெசாலப5வேத
ெசாலா" எ!ப
கைல. இஃ

இத! ெபா8. ேப வ

எ!ப

ஓ அ8*கைல; ெப;த&காிய

உைரேவத8/' பிறவி ேபறாக வா=த . இவ, விேவகானதைர

! மாதிாியாக/ ெகா+5, தம

ேப-  திறைன வள / ெகா+டவ. ேநர

கிைட/' ேபாெதலா விேவகானதாி! ஆ*கில- ெசா&ெபாழிHகைள ஆ6

ப)பா. சிறத ேப-சாளராக வி8ேவா, விேவகானதாி! ெசா&ெபாழிHகைள
ப!ைற ப)/க ேவ+5' என த மாணவக1' அறிH; வா உைரேவத.
கவ-சியான ேதா&ற, ேபரைவக:/' அAசாத

ணிH, எ5பான இனிய 'ர,

சீாிய ெசதமி6 நைட, தி8தமான - ெதளிவான உ-சாி, சிதைன ெதளிH,

நிைனவா&ற, ெசால?த, த15 தைடயி!றி ெதா15 ெதாட8

ேப-ேசா1ட என ேப-சாள/ 'ாிய த!ைமக அைன ேம உைரேவதாிட
இயபாகேவ அைம வி1டன. ேப- /'ாிய ெபா8, இல/கிய, இல/கண,

சமய ஆகியவ&; எ வாயிC அ ப&றிய ெச=திகைளG, க8 /கைளG

வைரய; , வைகப5தி, !பி! ரணாம, காரண காாிய ெதாட அைமய
நிரபட ெதா5  ெபா8தமான ேம&ேகாகேளா5 வ8தமி!றி விள/கி,
ேக1ேபா அ8ைம, அ8ைம' என ெப8ைமயாக ேபா&;மா; உைரயா&; திற!
ெகா+டவ உைரேவத. இவாி! 'நாவ!ைம' 'றி , இவாி! மாணவ ம.வி.
இராகவ! B;வ

இவ+ 'றி/கத':
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"சமய- ெசா&ெபாழிHகளி அவ8ைடய (உைரேவத) சிதைன ெதளிைவG,
சாதிர ேத-சிையG காணலா. இல/கண- ெசா& ெபாழிHகளி K+மா+

Kைழ லைதG ஆ=H திறைனG அறியலா. இல/கிய- ெசா& ெபாழிHகளி

ஆ6தக!ற LலறிைவG, நய க+5 ைவ/' ப+நலைதG உண
இ!றலா. இல/கிய*க:, சிறபாக/ கப ராமாயண ப'திக ப&றி/

க&ேறா இதய களி/'மா; உைரயா&;வதா பிைளயவ க:/'

(உைரேவத) இைண, பிைளயவகேள! ேபச எ5 / ெகா+ட ப'திைய நாடக/

கா1சி யாக அைம , அத&'ாிய பாதிர*கைள அைவ ேயா மன அர*கிேல மாறி

மாறி வ

ந)/க- ெச=

அவகைள இ!ப ெவளதி ஆ6  அ&த

ஆ&றைல பிைள யவக பால!றி பிறாிட கா+பதாி !"
உைரேவத, தா ேப த&' !,

1)ேலேய சில 'றி/கைள தயாாி /

ெகாவா. அ/'றி/கைள அப)ேய மனதி பதிய ைவ /ெகா+5

ேப வாேரய!றி, அவ&ைற ேப  இடதி&'/ ெகா+5 வரமா1டா ! அ ைண

நிைனவா&ற ெகா+டவ !
"நம

லவ ெப8மா! (உைரேவத) நா ; ெக?ம அAெசா உைரயா&;

ேப8ைர யாள8மாவ! சிறத ேப-சாளக (ெதாடப! எ?திய ) எ!C L%,
இவ உைரதிற! பாரா1டெப;வைத/ க8த ேவ+5. இவ, ெசா&ெறாட எE
விைன&றா )கிறேதா, அதைனேய எ-சமா/கி, அ5த ெசா&ெறாடைர

ெதாட*' அதாதி ெதாைட மரபிைன அழெகா?க ஆவ; எனேவ' எ!ற

ெசாைல ெப= , த க8 /கைள தீபாக உைரபா. இ!னிைச

வி8ெத!ன இ)ப+R இைழய உைரேவத ேப  அழேக அழ'!"
என லவ தி.நா. அறிெவாளி B;வா!
ேப வ
எ? வ

ஒ!; ; எ? வ

ஒ!;' எ!றிலாம ேப வ

ேபா!ேற எ? வா;

ேபா!ேற ேப வா. ெகா-ைச தமிைழ இ-ைசேயா5 ேப வெத!ப ,

இவபா எ!; காண)யாத ஒ!;. @ய, இனிய, ெசதமி6 நைடயி ேப வ 
எ? வ  இவ8/'/ ைகவத கைல! ேப-சி! )வி, அைனைதG ெதா' /
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Bறி )பா. இதனா ெசா&ெபாழிவி! இ;தியி வதவBட இவ எ!ன
ேபசினா' எ!பைத ஓரளH ாி

ெகாள )G. இ , தி8.வி.க. பாணி! |

உைரேவத, தமிழகதி ேபசாத இல/கிய ேமைடேயா, சமய ேமைடேயா இைல
எCமளH/' பேவ; B1ட*களி தைலைம தா*கிG, விாிHைரயா&றிG
ம/கைள மகி6விதவ. இவ8ைடய உைர - க பல, 'றிெப5பாாி!றி/

கா&ேறா5 கா&றா= ேபா=வி1டன. ஒ!றிர+5 ம15 அ- வ)வ

ெப&;ளன.

1940ஆ ஆ+), ஆM ைசவ சிதாத விழாவி, சிவராண' எ!ற ெபா8
ப&றி உைரேவத ஆ&றிய ேப8ைர, சி;L வ)வ ெப&;ள .

மாணி/கவாசக அ8ளிய சிவராண 95 அ)க ெகா+ட . இதைன 9

உ1பாிHகளாக ப' / ெகா+5 உைர நிக6திGளா உைரேவத.
’ராண' எ!ற ெசாைல/ ேக1ட ேம, அ

ஒ8 'ைப எ!; தா! பல8

ஒ /'வ; ெவ;ப. ஆனா மணிவாசக அ8ளிய இ- சிவராண'
அப)ப1டத!;. இதைன உைரேவத B; விள/கேம தனி :

"இ/காலேத நிலH ராண*க:1 பல, இ/கால ம/களி! க8 /' ஒEவாத
நிைலயி இ8ப
அ8வ8ைப பய

ெகா+5, இ/காலதவ/' ராண எ!ற ெசாேல

நி&கி!ற . அதனா சில, சிவராண' எ!ப  அ

ராண*க: ஒ!ேற என/ க8தி தவ; B;கி!றன. அவக இதைன

ஒ8ைற க8@!றி ப)பேர த தவ&;/' வ8 வ. எதிகாலேத

இEவா; B;ேவா8 உளராவ எ!; க8திேயா, எ!னேவா, அ)களா,

இ-சிவராணதி! )ைரயி, 'ெசா%ய பா1)! ெபா8 உண

ெசா7வா உளராத ேவ+5' என வ&;திGளா என நிைன/க ேவ+)

இ8/கிற !"
எ!ப

இவர

ெசா&ெபாழிவி! !Cைர.
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இ- சிவராண-' ெசா&ெபாழிவி!ேபா , ம/க ஆவமா=/ ேக1கேவ+5
எ!C க8தா, ெதாட/கதி, தி8/'ற காம பா% வ8 ஒ8 பாடைல/
'றிபி5கி!றா:

"ஊ) இ8ேதமா

மினா யா தைம

நீ5வா6 ெக!பா/ கறி " ('ற 1312)

எ!ப

உைரேவத எ5 / Bறிய தி8/'ற. 'இத&' சிவராணதி&'

எ!ன ெதாட?' எ!;தா! ேக1க ேதா!;.
தி8வாசக- சிவராண ப'திைய, 'பாயிர, வா6 , ெவ&றி, வண/க,

L&ெபா8, அைவயட/க' எ!C B;களாக ப' /ெகா+டவ, ’வா6 '
எ!ற ப'திைய விள/க வ8*கா ேம&கா1)ய தி8/'றைள/ ைகயாகி!றா.
"வா6திைன த&க+ Bறிய

அவ/' (மணி வாசக)- சிவபரெபா8பா7ள

ேபர!பிைன எ5 / கா15கி!ற ;

"உ+ைமய!ைடயா, தமா அ!, தா க6த&' வண*'த&'
உாியராகியவழி , அவ&ைற- ெச=யா

வா6 த&ேக த&க+ வி8வ.

உ?வல!பா பிணி/கப1ட ஒ8வC ஒ8திG B)யி8தவழி, அவ!
அவளா வண*கH கழH ப5த&'ாிய னாகH, வா6தப5வைதேய அ!பி!

தி நிைலயாகH, இ!ப ஊ&றாகH சா!ேறா க8 வ. அ.

உயிக1'

இயமா'. இதைன, இ!பKக8 சிறபா ஊ)யி8த காதலமா15 நிக6த
நிக6-சி ஒ!ைற/ 'றி/க ேபாத வ:வ ெப8தைகயா, காத%யாகிய அவ,

த! காதலனாகிய ெகா?நைன வா6  ெசயைலேய வித , அவ B&றி

ைவ ,

"ஊ) இ8ேதமா

மினா யா தைம

நீ5வா6 ெக!பா/ கறி "
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என/ B;த கா+க!"
அைவேயா இதைன/ ேக15 மகிழாதி8பேரா? உைர ேவதாி! நாவ!ைம/'
ேவெற!ன சா!; ேவ+5?
உைரேவத, ஆ*கிலதி7 லைம ெப&றவ; அலைம, தமி6 உயH/',
ைசவ மா+/' ைக ெகா5

உதவிய .

@ /') ைசவசிதாத சைப ஆ+5 விழாவி தைலைம தா*கி ேபசிய ேப-சி,
இதைகய த!ைமைய/ காண)கி!ற .
உைரேவத, தம

தைலைமGைரயி, ேமைலநா15 அறிஞகளி! க8 /க

பலவ&ைற- ைசவசிதாத/ க8ேதா5 ஒபி15 ேப கி!றா:

"வதவா; எ*ஙேன ேபாமாேறேதா , மாயமா ெப8வா6H' எ!றா நாவரச. இத!
த&ப'தி/' உைரB;ேவா ேபால, ம/க:யி உலகி&' வதவா&ைற/
Bற7&;, வி+மீ!

6-சிG, ஞாயி&; ெதறி, நிலHலகி! ேதா&ற

பிறH விாிய/ Bறி, இநிலHலகி&' ம/க:யி வத

த&ெசயலாக அைமத

என விAஞான B;கிற ' எ!; ச ேச சீ! உைரதா. த&ெசய

விள/கமிலாத ெசாலாத%!, வதவா; ' கா+டத&' விAஞான வ%யிழ
நி&கிறெத!ப

ெதளிவா'!

"பி! அவ, ஜ! ைட!, கீச!ப/ திராஅ/ இலேமத Fயி - ெத - ெர/e
தலாயினா க+ட ெபளதிகHலைக விள/கி/ Bறி, )வி த வஞான எ!ற

ஆ6கட7 O6'கி!றா. அத!க+, பிரபAச 'கடச/கர எதிர என- ழவ '

(காAசிராண - கா) என/ கா+கி!றா. )வி இ , 'பைட/க ப1டேத'

எ!; ேதறி, 'இ H ச*க&பதா பைட/கபட ேவ+5' எனH; இதைன

பைடேதா!, ஓவிய வலா! ஒ8வ!, தா! தீ15 ஓவிய/ கிழி/' றேப
நி!; ஓவியைத எ? வ

ேபால, கால இட த%யன கட

நி!ேற
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பைடதி8த ேவ+5 என இ!ைற விAஞான/ ெகாைக நைம

நிைன/'மா; வ&; கிற ' எ!ற க8 படH Bறி )/கி!றா. )வி
அ&த பிரபAச' (The Mysterious Universe) எ!ற Lைல எ?தி )தா
சேச சீ! !"

இEவா;, தா ெப&ற ஆ*கில லைமைய- சமயமறி

ைசவசமயேதா5

ஒபி15 ேப  ேபரா&ற ெப&றவராகH விள*கினா உைரேவத!

ைசவ சிதாத/ க8 /களி! பிழிH இ- ெசா&ெபாழிH' என/ Bறலா.
உைரேவத, ஞானாமித Oல பைழய உைரG' எ!ற L%ைன எ? வத&'
!, ைசவசிதாத சமாச அைம-சராக இ8த மா. பால பிரமணிய த%யாாி!
வி8பப), '!ற/')யி, சிவ/கவிமணி சி. ேக. பிரமணிய த%யா

தைலைமயி நடத ஆ+5 விழாவி ஞானாமித' எ!ற தைலபி
உைரயா&றினா. உைரேவதாி! ேப-சிைன/ ேக15 மகி6த சிதாத சரப'
பழனி ஈசான சிவாசாாியா, இ8/ கடைல ப/'வமாக ேவகைவ

வி1bக!'

எ!; உைரேவதைர பாரா1)னா. ப+)தமணி . கதிேரச- ெச1)யா8

சிவ/கவி மணிG ஞானாமித Lைல ந!' ஆரா=
ெச=திக !ன8 1டப1டன.

ெவளியி5மா; Bறின எ!ற

த8ைமயாதீன தி8மடதி, 1941 ஆ ஆ+5, ஆக"5 தி*க 28 த 31

வைர, ெம=க+டா சிதாத மாநா5' ஒ!; நடத . அேபா , 30.8.41 இ,

ேகா.ம. இராம-சதிர! ெச1)யா தைலைமயி, சிவஞானேபாத' 'றி

விாிHைர யா&றினா உைரேவத.

ெச!ைனயி, 22.4.1944இ, ெசா%! ெசவ' ரா.பி. ேச பிைள

தைலைமயி நடத, 'றநா[&; மாநா1), 'றநா[; கா15 தமி6 நாகாிக',
எ!ற ெபா8 ப&றிG; 9.2.1952இ, ெநைல மாநகாி . வரதராசனா

தைலைமயி நடத 'ப பா15 மாநா1), 'தி88கா&;பைட' எ!ற ெபா8

ப&றிG; அEவாேற அேத நகாி 12.2.1956இ, நடத 'பதிென+கீ6/கண/'
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மாநா1)&' தைலைம தா*கிG ஆ&றிய ெசா&ெபாழிHகளைன , ந&றமி6
நாவல' எC ப1)ய% இட ெபறத/கன.
ெநைல த8மர மடதி 1952 ேம தி*களி 21 நா ெதாட

சிவஞான ேபாத

பாட வ' நைடெப&ற . பாட நடதியவ சா@ வழ/கறிஞ8 தமி6

லவ8மான @. . கதசாமி த%யா ! வ'பி நா&ப

அேபா

ேப பாட ேக1டன.

சிற- ெசா&ெபாழிH ஆ&றியவ உைரேவத.

ெச!ைன மாநகாி, 25.12.1964இ, உைரேவத தைலைமயி காபிய நிைறH

விழா' மிக- சிறபாக நடத . அதி ெப8மைழ லவ ெபா. ேவ. ேசாம தரனா

எ?திய நீலேகசி உைர L ெவளியிடப1ட . அEவிழாவி உைரேவதாி! தைல

மாணவியாக/ க8தப5 கைலய!ைன தி8மதி இராதா தியாகராச!,
’சிலபதிகார' ப&றிய ஆ=H- ெசா&ெபாழிைவ நிக6தினா.

இEவிழாைவ நடதிய ைசவசிதாத L&பதி/ கழக ஆ1சியாள வ. ைபயா

பிைள B;வ

இவ+ 'றி/க த':

"தைலவரவகளி! (உைரேவத) மதிமி/க மாணவி தமி6 தி8வா1) இராதா
தியாகராச! அைமயா, சிலபதிகார' ப&றி ஆ&றிய ெசா&ெபாழிவிைன/
ேக1டவக, விழிதக+ விழிதப)G, ம5த ெசவி ம5த ப)G தைம மற
ைவதன எ!றா, அ

மிைகயாகா ! ஆசிாிய (உைரேவத) தைலைமயி

அவத அ8ைம மாணவியா இனிய ேப-ைச/ ேக1க ேவ+5ெம!; நீ+ட
நாகளாக எ+ணிய என

எ+ண அ!; நிைறெவ=தி, என/' எைலயிலா

இ!ப நகிய . இ*ேக தமிழறியாத தி8வா1)யா, த ஆசிாியாிட தமி6 பயி!ற
ைறயிைன எ5

விள/'வ

இனிைம த8வதா'. த&க+ தமி6

எ? /கைள/ க&;/ ெகாள- ெச= , பி! தி8/'ற பாிேமலழக

உைரLைல/ ைகயிேல ெகா5  ப)  ெபா8:ண8 மா; அத! வழிேய பிற
இல/கிய*கைள/ க&'மா; த ஆசிாிய ெச=தைத/ கைலமக: தி8மக:
ஓ88/ ெகா+டா& ேபா விள*' அைமயாரவக இயப/ ேக15
வியேத!!"

இஃ , ஆசிாிய தைலைமயி மாணவ ஆ&றிய உைர- சிற ப&றிய .
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இேதேபா, உைரேவதபா தமி6 பயி!; பி!ன- ெச!ைன- ச1டம!ற

ேபரைவ தைலவராக விள*கிய லவ கா. ேகாவித! தைலைமயி (அஃதாவ

மாணவ தைலைமயி) ஆசிாிய ெப8தைகயா உைரேவத ெசா&ெபாழிவா&றி
GளைமG 'றிபிடத/க .

ைசவ சிதாத/ கழக ெபா!விழாவி! ெமாழி மாநா1)&'/ ேகாவித!

தைலைமதா*க, உைரேவத, மேனா!மணீய தர பிைளயி! தி8H8வ

படைத திற

ைவ

உைரயா&றினா.

1971 பிரவாியி, ம ைர தி8வ:வ கழகதி நடத ைசவசிதாத/ கழக
ெபா! விழாவி!ேபா , மாவ1ட ஆ1சி தைலவ கி. இல1 மிகாத! பாரதி

தைலைமயி, ேபராசிாிய கா. . பிைளயி! தி8H8வ படைத திற

உைரயா&றினா உைரேவத.

ைவ

@ /') ைசவசிதாத சைப, மிக பழைமயான ; ெப8ைம ெப&ற . அத!

65ஆ ஆ+5 நிைறH விழாH/' தைலைம தா*கி, நீ+டேதா உைரயா&றினா

உைரேவத. "சிதாத ைசவ- ெசெநறி நிைற/' ெப8ம/கேள! அெநறி
வள/' தாயகேள! அ!பகேள!" எ!; விளி

இவரா&றிய சமய-

ெசா&ெபாழிைவ/ ேக15 மிக6தவ பலராவ. இ , சி; ெவளிNடாகH
அ-சிடப15ள .

தமிழக தமிழாசிாிய கழகதி! 12ஆவ

மாநில மாநா5, ம ைர மாநகாி

9.8.1970இ நடத . இத! வரேவ&/ '?தைலவராக இ8த, உைரேவத,
தம

வரேவ&ைரயி, தமி6 லவ 'றி , அவத கடைம 'றி , தபா&

பயி!; உயநிைலயி%8/' மாணவ 'றி  விள/கமாக ேபசினா:

"ெவறிேத தமி6 அறிவி/' ெதாழிலாளியல தமி6 லவ; தமி6 உளைத

ேநாிய உ8Hைடயதா/' சிதைன- சி&பிகளாவ; அவ ைகயா: ெபா8 சிதைன; ஏைனேயா ைகயா: ம+R மர இ8 ேபால அழி ப5

அழிெபா8 அ!;! நி!; பய!ப5 அறிH ெபா8!"
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எ!; தமி6லவ ெப8ைம Bறிவி15,
"தமி6 லைம ெப&றா அரசிய, வாணிக, ெதாழி, சதாய, சமய ஆகிய

ைறகளி க8ைத- ெச7  ேநைமGைடய தமிழா - சிாியக ஆத ேவ+5

எ!ப

எ! தனி/க8 ! தமி6 மன, தமிழறிH உைட ேயா, அரைசG,

வாணிகைதG ெதாழிைலG, பிறவ&ைறG ேம&ெகா+டால!றி- ]6நிைல

மா;த&' வா=பிைல! தமிழகளி! அறிH/' அறியப5 ெபா8:/'

இைடேய தமிழலாத ேவ; ெமாழிக ';/கி15 நி&' ]6நிைல இ!;,

தமிழாசிாியகளி! தமி6 பணி/' ெபாியேதா இைட_;; அதைன தக

ெதறிவ

தமிழறிஞ கடனா' !"

எ!; தமிழாசிாிய ஆ&றேவ+)ய கடைம 'றி  1)/ கா15கி!றா
உைரேவத.

தபா தனியாக தமி6 பயி!ற மாணவ ஒ8வைர/ 'றி , இ மாநா15

வரேவ&ைரயி உைரேவத 'றிபி1டா:

"ஏற/'ைறய 40 ஆ+5க1' !, க;த ேமனிG சிாித க, ஆவ
ெநAச அைடய ெப&ற ஒ8 சி;வ!, தனித ைறயி எ!பா தமி6

பயி!றா!. அவC/' ெதா - காபிய- ெசாலதிகார

உைரகாரரான ேசனா

வைரய8 ந-சினா/கினிய8 மா;ப5கி!ற இட*கைள/ கா1)ய ேபா , )H
கா+பதி அவCைடய அறிH KRகி- ெச!;, உ+ைம க+5 ஒளிவி15
திக6த . பயேல! நீ ப)

நீதி

ைறயி ெசவாயானா மி/க சிற ;வா=!'

எ!ேற!. அத- சி;வ! யா எ!; நிைன/கி!றீக? இ!; தமி6நா5 ச1ட
ம!ற- சபாநாயகராக இ8 , நிக? வாத*க:/' தீ/ B; வைகயி

நா5க? நல ெப&ற மா+மி' லவ ேகாவிதனாராவ!"

இதைன/ ேக1ட தமி6 லவ 'ழா, ைகெயா% எ?பி ஆரவார மகி6-சியி

திைளத !
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ைகயா: 'நைட' (Style)
உைரேவதாி! எ?தி7 ேப-சி7 நல தமி6 நைட' ைய/ காணலா.
சி!னAசி; ெதாடக: உ+5; நீ+ட ெதாடக: உ+5. எ வாயிC

ெகாA தமி6 நைட தா!!

"அவ வாிைசGைடேயா; அவ/' உலக

ெபாி ; அவைர ேபRேவா8 பல!" (ற: 207 உைர)
"ேவத! சினதின!; தைத ெச=யா!; களி;

ேசரா மறவ வா= O6தன; ஊேப & ற!;; தா= அறனில" (ற 336)
"அவக1' (லவ) ேபா/கள ஒ!ேற; ஏ/

கள ஒ!ேற; ெசவ/ கால அலா/

கால எலா/ கால ஒ!;தா!!" (வரலா&;/ கா1சிக)
"இறத

நிைன , இனி இர*'வைத

வி5 , இL&க+ ெசவா!" (ஞானாமித உைர )
"ெகாைடயிC ஒ8வேன ெகா5ப!;

பைடயி7 ஒ8வேன ெக5ப!! (சீவக சி. 8/க)
இEவா; எ? பவ, சில இட*களி நீ+ட ெதாடகைளG ைகயாகி!றா.
"ெதளிதாைர- ேசராைமG, ஒ8கா ேசாி!, ெதளிதார
ெதளியாைம இ8ளி அ? வ , இEவைகயா

ெதளிைவ/ ெக5 

6தாைர ேம!ேம7

6 வ , உயதாைரேய உய வ  ெசவ /' ெபா

(@ /') ைசவசி. சைப விழா தைலைம )

இய!
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"சிவபரெபா8ளி! ெசைம நல &; ெசைமயா ஓ  ெசெபா81
ெசதமி6பா15 இ-சிவராண எ!ப
(ஆM ைசவசிதாத விழா உைர )

சா7"

"கடலளH/' 2800 அ) உயரதி, மைல க1) ேதா!றி, 60 க அளH

மைலயிைடேய ெநளி , வைள , தவ6 , தாவி ளி பர

அட

பட

கா1சி ந'!"

ெசறி

தைழ

வ8 ேபாியா;,

நி&' ப *கானதா தி8மா ேபா இனிய

(ப+ைடநாைள- ேசரம!ன வரலா; )
"இய&ைகய!ைன ேகாயி ெகா: இட - மைல நாடான 'றிAசி; அவ தன

அ8ளழைக விள/'மிட - ைல ; ெகா7

அவ மகி6

(நதாவிள/' )

&றி8/' தி8ேவால/க - ம8த;

விைள யா) மா+; இட - ெந=த!"

"இத!க+ Oவாதா8 ம*ைகய8 ைறேய !C பி!C ெசல,
ெதா+டக ைட ]ழ, இைடேய ஆ, இைறவ! ெசகி!றா ென!ப
எ ைண இ!பமாகHள

கா+மி!! இ/B1டதி உயேதா உயH,

தா6ேதா தா6H மதி/கபட விைல !" (ஞானHைர )

" உணவா உயிகளி! பசிபிணிG, ம8 வதா உட&பிணிG,
சிவஞானதா பிறவி பிணிG நீ/' இனிய ெதா+)ைன- ெச=தைமயா, இ/

ேகாளகி சதான' நா1) நல ெசவா/கிைன ெப&ற !"

இEவா;, எ5 /ெகா+ட ெபா8:/' ஏ&ப தம/ெகன தனி நைட யிைன/
ைகயாவதி வலவராக விள*'கி!றா உைரேவத.

இைவதவிர, உவைமகைள எ5தா:த, அாிய ெச=தி கைள/ B;த, ஆ*கா*ேக
வானL& லைம, ேசாதிட லைம, வடL&லைம தலாயின ெவளி/ கா15த
எ!; அ5/கி/ ெகா+ேட ேபாகலா; அ ைண அளH/' K+மா+ Kைழல
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மி/கவராக மா+பா உைரேவத திக6கி!றா. இவ&ைற ெயலா ேநா/க,

உைரேவதைர ந&றமி6 நாவல என சா7ம!ேற!
--------------

6. ைசவ சி-தாத ெசம%

"த வ ஞான ைறயி ெப8லைம ெகா+5 விள*கிய ேபராசிாிய ஈ1ட!
கிச!' எ!பா, சிவமாகிய ெச ெபா8, தன

உ+ைமயிைன உலகிய

வா6வி சில கால*களி நம/' உண கி!ற ' எ!; B;கி!றா. ஒ8வ!

அ5/கிவ8 இ5/க+களா ெந8/'+5, ெநA ேசா8* கால /

கடH:+ைம அவ! உணவி கா1சி யளி/கி!ற . அவ!, த!ன தனியனா=

இ8/'*கா7, ஆ6கட%! ஆழ; மாவைரயி! மா+, ேவனி& கால
நளிரவி வி பிைட வய*' வி+ மீ! B1டைத/ காR*கா7, த!

வா6நா தன/'ாிய எைலைய ெந8*'*கா7 ெச ெபா8ளாகிய கடH
உ+ைம அவ! உணவி ேதா!;கி!ற

எ!; B;கி!றா!"

இEவா; @ /') ைசவ சிதாத சைப 65ஆ ஆ+5 விழாவி! ேபா
உைரேவத, தம

தைலைம ேப8ைரைய ெதாட*கி, நீ+டேதா

ெசா&ெபாழிவா&றியைத அைனவ8 பாரா1)ன.

உைரேவத, ைசவ/ '5பதி ேதா!றியவராத%!, இய பாகேவ ைசவசமய

ப&;ைடயவரா= திகழததி வியபிைல. தமிைழG ைசவைதG

தமதி8க+களாக/ ெகா+ெடா?கிய சா!ேறா இவ. 'தமி6/கட' என
ேபா&றப5 மைறமைல ய)களிடதி ெபாி  ஈ5பா5 ெகா+ட

உைரேவத8, அவைர ேபால தா தமிழி7 ைசவதி7 நிைற லைம
ெப&; திகழேவ+5 எ!; க8தினாராதா ேவ+5!

ைசவ சமயைத ப&றி தாமாகேவ ப)
இ8தேபா , ைறயாக ெதாி

அத!க+ ேபாதிய லைமGைடயவராக

ெகாள ேவ+5 எ!ற எ+ணதா,

உைரேவத, கதசாமி ேதசிகபா7, தவதி8 . வாைலயானத அ)க பா7
ைசவ சமய/ கவிைய/ க&; ெதளிதா.
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அ!ைன தமிழி! ஆ/கதி&' எEவாெறலா பா5ப15 உைழதாேரா,

அEவாெறலா ைசவ சமயதி&' உைழத ெப8ைம உைரேவத8/' உ+5.
ைசவ சிதாத' எ!ப

ெப8*கட; அதி O6கி, ந! /கைள பல/'

வாாி வழ*கிய அ8 வள எ!; இவைர/ Bறலா.
’ைசவசிதாத' எ!ற ேம அஃ

ஒ8 'றிபி1டவ/ேக உாிய

எ!; சில

தவறாக எ+Rகி!றன. உ+ைமயி அஃத!;. இைற, உயி, தைள (பதி, ப ,
பாச) எC ெபா8 உ+ைமகைள ைறப) உண வ . ஆ6

ேநா/கி! ெதாகாபிய, தி8/'ற ச*க இல/கிய*க தலானவ&றி ெலலா

இ- சிதாத/ க8 /க இயப ப15ளன. இ , மனித அைனவ/'ேம

ெபா வான .

"பிறவி ெப8*கட நீ வ நீதா
இைறவ! அ)ேசரா தா" ('ற 10)

எ!; வ:வ Bறியத&' ஏ&ப, இ பிறவியாகிய ெபாிய கட%%8

இைறவன

சிதாத!

வி5ப15,

தி8வ)ைய எ=த வி8 ஒEெவா8வ8/' உாிய தா! ைசவ

’ைசவ சிதாத' எ!பத&' உைரேவத த8 விள/கேம தனித!ைம வா=த :
"இ ெதாடைர பிாி

ேநா/கி!, 'ைசவ சிதாத' எ!ற இ8 ெசா&க ேதா!ற/

காண லா. 'ைசவ' எ!ப
சபதமாவ

எ!ப

சிவசபத' எ!; ெபா8 த8. ைசவ சிவேதா5

தி8மதிர. 'சிவ' எ!ப

ெசாலா'. 'கடH' எ!ப

கடHைள/ 'றி/'

இைறவ!' எ!ற 'அ!' ஈ&; உயதிைண

ெபயராகH வழ*'. அEவாேற சிவ' எ!ப

'சிவ!' எனH வழ*'.

இைறவ! என/ கடHைள/ 'றி/' ெசா&ெபா8, இத உலகி7ள எலா

உயிக1' உாிய . எ நா15 எதிற

உயிக1' உாியவனாகிய

இைறவைன ெத!னா1டவரான ெசதமிழ 'சிவ!' என வழ*'வ... சிவ

எ!பத! ெபா  ெபா8 உ+ைமைய உணேத சயின- சா!ேறா8, கிறிதவ-
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சா!ேறா8 ேபாி!ப நிைலைய- சிவகதி' என த Lகளி வழ*கி யி8/
கி!றன. ேவ&;- சமயதவ8 வி8பி/ காத%
சிறத

'சிவ' எC இத- ெசதமி6- ெசா!"

ேம&ெகா+ெடா?'

;

இEவா; B; உைரேவத, சிவ - உயி - உல' இவ&றி&கிைடேய உளதா'
ெதாடைப இனி

விள/'கி!றா:

"சிவ சபத, ைசவ, ஆதலா சிவ /' உயிக1' உள சபத - ைசவ;
சிவ

/' உயிாிலாத உலகி&' உள ெதாட - ைசவ ; ஆகேவ

உயிக1' அE Hலகி&' உள ெதாட ைசவமா. உயிாி! ேவறா= அத&'

நிைல/களமா= விள*' உட உலகிய& ெபா8ளா= வி5தலா உயி/'
உட/' உளதாகிய ெதாட ைசவமா. உயி/' உட/'

ெதாடபாவ

அ! எ!றா தி8வ:வ 'சிவ' என/ க+டா தி8Oல ! இ-

சபதைத அறிெதா?' தி8 ெநறி ைசவ' ஆயி&;. இதைன அளைவகளா7,
ெபா8  ெநறியா7, ஆரா=
ெதா?'வ
எ!ப

ெதளி

)Hக+5, அ!ப பணி ெச=

ைசவ சிதாத' என ப5வதாயி&;!"

உைரேவத த8 அாியேதா விள/க!

ைசவசிதாத- ெசமலாக விள*கிய உைரேவத. சமயேமைடக ேதா; ைசவ

ழ/கமி1டா எ!பேதா5, சமய - சாதிர LகைளG எ?திGளா எ!ப
!ன8 'றி பிடப15ள .

’சிவஞானேபாத சிவஞானனிவ அ8ளி- ெச=த சி&;ைரG' எ!C

அாியெதா8 L, 1953 ஆ ஆ+) ெவளி வத . னிவர

நைட, க)னமான ;

இல/கண- ெசறிHைடய ; வடெமாழி/ க8  ெகா+ட . இத L%ைன

ப)பத&ேக ைசவ ெப8ம/க அA வ. அதைகய L7/'- ெசபாகமான

'றிைர தத ெப8ைம உைரேவத8/' உாிய .

இL !Cைரயி ‘ைசவெநறி' ப&றி அாிய விள/க த8கி!றா உைரேவத:
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"சிவாகம ெநறி ப&றி ெதளிHெப&ேறா ேம& ெகா+ட ஆகமெநறி ைசவ ெநறி'
எ!;; ேவத ேவதாத*க:/' த கைலலைமேய
கா1)ேனா கா1)ய வ&ைற ேம&ெகா+ேடார

ைணயாக/ ெகா+5

ெநறி ைவதிக ெநறி' எ!;

இ8வைக ெநறிக இய7வவாயின. இவ&; ைவதிக ெநறி' ேவதேமா  உாிைம
Gைடேயா பா7, 'ைசவ ெநறி' ஆகம ெநறி நி!ேறா பா7 இ8
கால /' பி!ன, சி&றறிவின சில, தம

வதன! சில

கைல லைமைய ெப8*-

க8வியாக/ ெகா+5, ைவதிக ெநறிேய உயத

எ!;; ஆகம ெநறி தா6த

எ!;, உ+ைம உணH/'- சிவாகம*க ஆகா எ!; 'ழ;பைட ெச=தன.
சமய

ைறயி இEHயH, தா6H க&பி

ஒ?'வ , ற- சமய*க1'

ேபாயின. ற-சமயதா 'கடH ஒ8வ

ஆ/கமாவைதG அவக உணரா

உ+5' எ!ற ெகாைகG ஐயப5வதாயி&;! ைவதிக ஒ?/க இற

ப5வத&ேக&ற இட உ+டாயி&;!..... சிவஞான பா7+5 ைசவெநறிைய

நிைலெபற- ெச=த தி8 ஞான சபத த%ய சா!ேறாக ேதா!றி, ைவதிக
Lக: சிவாகம*க: இைறவ! அ8ளிய ெம=Lகேள எ!;, இர+5
ேவறல எ!; அறிH;தின.... ேவதாத ெதளிேவ ைசவ சிதாத' எ!;
விளபின!"

ெம=க+டாரா அ8ளெப&ற சிவஞான ேபாத L7/'- சிவஞான னிவ,
'றிைர' தவிர பா)ய (அதாவ

ேப8ைர ) எ?திGளா. க&;வலா/ேக

ாிGப) அைமத உைரக அைவ. ஆனா உைரேவதேரா, ஆ*கா*ேக ாிG

ப)யான விள/க த8கி!றா.

னிவ, "கடHைள அத' எ!ற

'உபசார' எ!பா. உைரேவதேரா,

"உபசாரமாவ , காரண காாிய*க, 'ண 'ணிக, ெபா8 விைனக,

ெபா8ளிட*க, சிைனவிைன த விைனக, ப+ ல!க ஒ!றிெனா!;
மாறிவ8 இல/கண விேசட!" எ!; விள/'வா. இப), L ?வ 

காணலா.

உைரேவத, ம ைரயி நடத ைசவசிதாத சமாச ஆ+5 விழாவி நிக6திய
ெசா&ெபாழிைவ, ஞானசபத வழ*கிய ஞானHைர' எ!C Lலாக த8ைம
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ஆதீன ெவளியி15ள . (1945)
தி8ஞான சபத ெப8மானி! ேதா&ற 'றி / 'றிபி5ேபா ,
"பகவதியா (சபதாி! அ!ைன ) இவைர/ க8/ ெகா+)8த ேபாேத, த

நிைனH ெசய ?வ  சிவபரெபா8ளி! தி8வ8ளிேல ஈ5ப5வதாயி8தன....
ஞானசபத பிைள - யாைர மன*'ளிர ெப&; பாF1)யேபா , அ

பகவதியா, சிவெப8மா! தி8வ)/க+ பதித அ!ேபா5 பாF1)னா!"
எ!; Bறியதேனாடைமயா . உைரேவத, வரலா&;- சா!ெறா!ைறG
த8கி!றா:

"ஒ8 தா=, க8H&றி8/'* காலேத, எதைகய நிைனH, ெசயகைள
ேம&ெகா:கி!றாேளா, அவ&றி&ேக&பேவ அவ வயி&றி& பிற/'

'ழைதயி! பா அதைகய நிைனH ெசய க1'ாிய 'ணAெசயக உ+டா'
எ!; இ/காலதறிஞ B;வ. ேமனா1), & காலதி நிகர&ற

ரனா=

திக6த ெந ேபா%ய! எ!பாைன, அவ! தா= க8H&றி8த ேபா , உயாிய

ர

வரலா;கைள ப) / ெகா+)8தா; அதனா அத ெநேபா%ய!, உல'

&; உ1கத/க உய ரனா= விள/க&றாென!; சா!; கா15வ...!"
இதைன ப)/' தா=மாக, மகேப; காலதி தா ந!ெனAச-

ைடேயாரா= , நல ைசவ Lகளி மனைத- ெச7 ேவாரா=
விள*'வர!ேறா?

'சிவஞான ேபாத' அ8ளிய ெம=க+டாைர ப&றிG, 'ைசவ சிதாத' ப&றிG
8/கமாக/ Bற ேவ+5மானா, இேதா உைரேவத B;கி!றா:
"த வஞான சமயஞான ஒ!;/ெகா!; ப)ைறயி இ8ப

க+ேட,

ெம=க+ட ேதவ' தா அ8ளிய சிவஞான ேபாததி ! ஆ; ]திர*களா
த வ ஞான; பி! ஆ; ]திர*களா சமய ஞான வழ*கிGளா......
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"ந தமி6நா1) தி8Oல கால தேல இர+5 ஒ!றா= பிாிபற பிைண
வதி8/கி!றன. இைட/காலேத த% சமய ஞான, பி!ன த வ
ஞான சிற நிைல ெப&றன. ஞான சபத த%ய சமய 'ரவ காலதி,

சமய ஞான, ெம=க+டா த%ய சதான 'ரவ காலதி, த வ ஞான

சிற&; நி!றன எ!ப

வரலா; அறிேதா/' ெதாித ெச=தி யா'!"

எ!; இEவி8 'ஞான' ப&றி/ B; இவ,
"இைறவ!, உயி, உலகி&' த&காரணமாகிய மாைய எ!ற O!; , அனாதி

நிதிய ெபா8 - க எனH; இைறவனாகிய சிவ, த! சதி ச*க&பதா
மாையைய/ கல/கி, உட, க8வி, உல'களாக- ெச=வ

பைட ' எனH ; உயி

க அனாதிேய மலெதாட/' உைடயைவ எனH; மலதி! மைற நீ*'த&

ெபா815 உட க8விக பைட/கப5கி!றன எனH; 'உயிக பல' எனH; பல
எனேவ உயிக ஒ!றிெனா!; ேவ; பா5ைடயெவனH; ேவ; பா15/ேக&ப
பிற ேவ;ப5கி!றனெவனH; உயிக1' அறிH, வி8, ெதாழி எ!ற O!;
ஆ&ற உ+ெடனH; அவ&ைற ெதாழி& ப5தி உ+ைம ஞான எ= த&
ெபா81ேட உலக ெதாட உயிக1' உ+டாகிறெதனH; இ*ஙன உயிக1'

உதH வைகயி சிவபர ெபா8 உயிேரா5 உடனா= இ8/கி!ற
ைசவசிதாத B;கிற !"

எனH ந

எ!; சிவஞான ேபாததி! திர+ட க8ைத - ைசவ சிதாததி! அ)பைட/
ெகாைகைய இனிெத5 ைர/' இவாி! திறேம திற!

உைரேவத, ைசவசிதாதைத மிகமிக எளிய ைறயி, சாதாரண அறிH

பைடேதா8 ெதாி

ெகா:மா; இனிய சா!;களா விள/'வதி வலவ.

பேவ; ஊகளி, சிவஞான ேபாத ைத பல நா1க ெதாட

நடதிGளா.

பாடமாகH

"சிதாத ைசவைத உைரயா7 க15ைரயா7 க1டைமத ெபாழிHகளா7
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பரபிய அ8ைம ேநா/கி- 'சிதாத கலாநிதி' எ!ற சமய ப1டைத அறிஞ
வழ*கி- சிறபிதன!"

எ!; வ. ப. மாணி/கனா ேபா&;வ. 'ைசவசிதாத- ெசமலாக விள*கிய
உைரேவத8/'/ கலாநிதி தலான எ ைண ப1ட*க ெகா5தா7 த',

த'!

------------------

7. நிைற.க, எ0திய உைரேவத

"இரHபக தானறியா! இ!தமிைழ ைவ

வரH ெசலவறியா! வா6வி -உரைடயா!
த!கட! தா=நா15 ம/க1 'ைழபதிேல
!கட! எ!;ைர/' ஏ;!

என, உைரேவதாி! ெத:தமி6 ெதா+5 'றி  பாரா15கி!றா பாேவத'

பாரதிதாசனா.

ெபா வாக, ஒ8வ வா6

மைறத பி!ேப, அ!னாைர ேபா&;வ ,

சிைலெய5ப , தமிழகளி! நீ+ட நா1 பழ/கமாக இ8
இேபா

வத . ஆனா

அநிைல மாறி, வா? காலதிேலேய சீ8 சிற ெச=

ேபா&;

நிைல வ ள ! உைரேவத, தா வா6த காலதிேலேய ெப8க6 எ=தியவ!

அத&' பல காரண*க உ+5.

எளிய '5பதி பிறதவதா உைரேவத; இைட/கைல' வ'ைப ெதாட
)/க )யாத

15- ]ழ%7, மன தளராம, கரைத ெச!;, தமி6 பயி!;,

உயநிைல பளி, கFாி, பகைல/ கழக எ!ெறலா ப)ப)யாக

பணிாிதவ எ!ப

!ேப 1டப1ட ! ெபா8 வ8வா= ம15ேம

'றி/ேகாளாக/ ெகா+)8தா, அவர

வா6H, ேவ;திைசயி தி8பியி8/'.

'5பேமா மிகெபாிய ; வ8வாேயா ேபாதிய நிைலயி இைல. நா ஒ!;/'
பல ேநர இரH க+விழி

எ?தி எ?தி/ ைகG ேத=

ேபான

; ேப8ைரக

பல எ?திய அறிஞகளி! வா6/ைகைய/ கவனிதா, அவகளி பல, பணி ஏ 
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பா/காம, இரH பக ?வ ேம

1)%8

எ?தியவக. ஆனா,

உைரேவதேரா, தா ஓ=H ெப;*கால வைர, பணியி%8

ெகா+ேட, தம

கடைம தவறாமேலேய, ஆயிர/கண/கான ப/க*க எ?தி/ 'வித மா+பாள.
இத&ெகலா இவ8/' உ; ைணயாக இ8த ெப8ைம

உேலாகாபா:/' உாிய . வா6/ைக

ைணவியா

ைணநல' எ!; வ:வ ெமாழித

ெசா7/' இல/கியமாக திக6தைமயா தா!,

15/ கவைலைய

அ ைணயளH ெபா81ப5தாம, ெதா+5 ெச=ய இவரா )த . ம ைர
தியாகராச கFாி பணி/' வத பிறேக இவர
உயத

ெபா8ளாதார நிைல, சிறி

எனலா. ஆைல அதிப க8 - ெச1)யாாி! க8ைண உள ,

அ81ெசவ நா. மகா%*கனாாி! ேப8தவிG, பி&காலதி உைரேவத8/'/
கிைடதன எனலா. ெப&ற பிைளக அைனவ8ேம உயகவி க&பத&'

வழிவ'தவ. இ;தி/ கால வைர க5ைமயாக உைழதா உைரேவத.

"பிைளயவக, உைழபி! உயH/' எ5 /கா15. அவ வா6H ஓயா
உைழபினா உ8வான

... ஒளைவயா 'ப எ!C சி&Uாி எளிய '5ப

ஒ!றி ேதா!றினா. இளைமயி பேவ; இ!ன இைட_; - க1கிைடயி
உைழ  ப) , இ+ட மீ)ய1 தலா+5 ம15 பயில ெதாட*கி
ெதாட

ப)/க/ '5ப நிைல இடதரவிைல ... இய&ைகயி அறிH

ஆ&ற7 சிற/க ெப&ற இைளஞராகிய பிைளயி! வளைம க+ட தமிழ!ைன
அவமீ

த! அ8 ேநா/ைக- ெச7தி அவைர ஆ1ெகா+டா. அவ

உளதி தமிழாவ ஊறி- ர/க7&ற !"

எ!;, மாணவ ம.வி. இராகவ!, உைரேவதாி! ெதாட/க கால வா6ைவசிதிாி/கி!றா.

'இைட/கைல வ'பி ஓரா+ேட ப)தா. எ!றா7, அேபா

ப)த ஆ*கில

அறிைவ த உைழபினா, ெம!ேம7 வள / ெகா+டா. ெப8பாலான
தமிழாசிாி ய/' வா=/காத ஒ!; இ . அEவா; அவ ஆ*கில லைமைய

வள / ெகா+டதாதா!, தா எ?திய Lகளி ெலலா ஆ*கில L&க8ைத

ேம&ேகாளாக/ கா1ட )த !

க5ைமயான உைழ ஒ8றமி8/க, உயத ப+கைள/ ெகா+ெடா?கிய
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சா!ேறா எ!; Bறலா. அவர

வா6H, எளிைமயி7, வளைம க+ட வா6H!

'ைறத வ8வாைய/ ெகா+5 நிைறத உளேதா5, ேநைம தவறாம,
ச*ககால லவைர ேபா, நிமி

வா? ெநறியாளராக திக6தவ. உ5 

உைடேயா மிக மிக எளிய ; எ15 ழ ேவ1), 'ஜிபா' எC நீ+ட ைக- ச1ைட
ைபயி ஒ8 ெபா)டபா; கதி க+ணா); சிறிேத வள

காணப5

தைல). எளிய உைட எ!றா7 எ5பான ேதா&ற ! கவைல சிறி மி!றி

எேபா  கலகலபாக- சிாி

உைரயா5 சிறத ப+! வா6H எளிைமேய

எனிC, லைமதிறேமா மிகமிக வ%ய ! அதனா, எநிைலயி7 த

ெகாைககைள வி15/ ெகா5/கேவா, க8 /கைள மா&றி/ ெகாளேவா ஒ8

ேபா  இைசயமா1டா!

இEவா;, உைரேவத, கட ேபா!ற கவியாளரானா7 த8/ேகா,
த&ெப8ைமேயா, தைலகா1ட/ க+டாாில. த!னட/க தி7, ந!னட/ைகயி7,
ஆ!றவிதட*கிய சா!ேறா' வாிைசயி ைவ

எ!ப

மதி/க த/க மா+பின. அ-ச'

இவ அறியாத ஒ!;. அைவயAசாைம இவ8/'/ க8விேல வா=த தி8!

உைரேவதாி! உயH/' க?/' அவபா அைம தி8த ந&ப+க:
காரண எனலா.

"எந!றி ெகா!றா/' உ=H+டா உ=விைல
ெச=ந!றி ெகா!ற மக&'" ('ற -110)

என- ெச=ந!றியி! சிறைப ஆணிதரமாக எ5 ைரபா வ:வ.

இதைகய 'ெச=ந!றியறித' உைரேவதாிட காணப1டைம/' பல
நிக6-சிக Bறலா.

ெதாட/க காலதி கரைத தமி6-ச*க அத! தைலவ தமிழேவ

உமாமேக வரனா8 உைரேவத ெநAசி நீ*கா இட ெப&றைம 'றிபிட
த/க .

"கரைத தமி6-ச*க எ! வா6வி ஒ8 தி8 ைனைய ஏ&ப5தி, வளமான
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லைம/' நலமான வா6H/' வழிேகா%ய . கரைதயி Oவ என/'

உ; ைண யாயின. ஒ8வ, எ!ைன ேபா&றி ரத - தமிழேவ; ம& ெறா8வ
எ! ேபராசா! கரைத/ கவியர O!றாமவ, எ! வா6வி7 தா6வி7

ப*ேக&; நாC என

நிழ7 ேபால - நா*க உடலா பிாிதி8தா7

உளதா இைணதி8த சிவ. 'சாமி பிைள (இவ கரைத தமி6-

ச*கதி! ஆசிாிய)
எ!ப

உைரேவத B&;.

த!ைன ஈ!ற அ!ைனயா இறதேபா

Bட/ க+ணீ சிதாத உைரேவத,

தமிழேவ உமாமேக வரனா வடலபயண ேம&ெகா+டேபா , ைபசாபா'

எ!Cமிடதி திbெரன இய&ைக எ=தினா எ!; ேக1ட ேம க+ணீ சிதி
த! உளதி%8த

யைர ெவளி/கா1)னா. அேபா

இர*க&பா/களி ஒ!; :

உைரேவத பா)ய

"தாயாகி உ+பிதா!; தைதயா=
அறிவளிதா!; சா!ேறா னாகி
ஆயாத LபலH ஆ=விதா!;
அEவேபாதயத காைல,
ஓயாம நலைர

ஊ/'விதா!;

இனியாைர G;ேவ; அேதா !

ேதயாத கழா! த! ெசய நிைன
உள ேத=

சிைதகி! ேறமா!"

அ!றிG, உமாமேக வரனாாி! நிைனைவ எ!; ேபா&; வைகயி

உமாமேக வர விரத கைடபி)
தம

வதா உைரேவத.

ஆரா=-சி/' ெப8 ைண ாித கெவ15 ேபரறிஞ தி. ைவ சதாசிவ

ப+டாரதா/', வி வா! க.ெவைள வாரணனா8/' ந!றி B;வா.
ேம7,
"அ+ணாமைல பகைல/ கழகதி%8

பணிாி ெதா?கிய என/' பல நல
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வசதி யிைன- ெச=

எ! தமி6 பணி/' ேவ+5 ஆதரH அ! ந'

ம ைர மீனா1சி மி உாிைமயாள ெப8தமி6- ெசவ வள உய தி8 .
க8 . தியாகராச- ெச1)யா அவகள
க?ைடயதா'" (றநா. உைர)

ெப8நல, லவ பா5

எ!; க8 - ெச1)யாாி! உதவிையG ந!றிGட! ேபா&;கி!றா. த/க

அறிஞகைள பாரா15 ப+ உைரேவதபா உ+5!

"ச*க இல/கிய எ15ெதாைக, ப பா15 எ!ற L&ெறா'தி எ!ப

யாவ8 அறித . ெந5* கால வைர ஏ1)%8த இவ&ைற அ-ேச&றி

இ!;

ெவளியி1ட அறிஞ8 டா/ட உ.ேவ.சாமிநாைதய அவக தைலயாயவ"

(க15ைர: ச*க இல/கிய தனி-சிற )
எ!; உ.ேவ.சா.ைவ ேபா&;வா!

உைரேவதாி! 'ஞானHைர' L7/' ஆ*கிலதி ஓ அணி ைர வழ*கிய

சி.எ. இராம-சதிரA ெச1)யாராவ! அவைர ப&றி இL !Cைரயி,
"ெச!ைன இ

அறநிைலய ஆைணயாளரா= இ8

சமய பணிG தமி6

பணிG ேம!ைமG&;- சிற/கH, தி8/ேகாயிக ெசைமG @=ைமG எ=தி,
வழிபா)ய&றவ8 ந!ம/க1' வழிபா1)7, தி8வ81 ேப&றி7 உள ந!'
ெச!; திைள/'மா;, ெப8நல* ெகா+5 விள*கH, ஏ&ைடய பல ந!ைற -

கைள வ'தவ8, தமிழாரா=-சிG சமய பணிG த வா6வி! உயாிய
ேநா/கமாக/ ெகா+5 ஆரா=-சிக பல ாி

வ8பவ - க:மான ைசவ தி8.

ராEபக@ சி.எ. இராம-சதிரA ெச1)யா......!
எ!; பாரா15கி!றா.

அ+ணாமைல பகைல/ கழகதி, உைரேவத, பணி ாித&காக ய&சி

ெச=தவ ப+)தமணி .கதிேரச- ெச1)யா! இதைன அறித உைரேவத, கழக

ஆ1சியாள வ. ைபயா பிைள/' எ?திய மட ஒ!றி, அ8ள+ண ந
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அ8ைம ப+)தமணியவகேள...!' எ!; ேபா&;தைல/ காணலா.
தைமவிட அCபவதி7, லைம திறதி7 சிறியவரா யி8தா7*Bட
தமி6ெதா+5 ாிபவராயி!, அவைர ெபாி  பாரா1) ஊ/'வி/' உய

ப+ உைரேவதபா உ+5:

ச.சாபசிவனா, பளியி தமிழாசிாியராக பணி ாி

ேபா . தமிழில/கியதி

ெந=த திைண' எ!றேதா ஆரா=-சி L%ைன எ?தினா. அ

1964ஆ ஆ+)

ெவளிவத . அL7/' அணி ைர வழ*கிய உைரேவத, பாரா15 ப+ைப
இய&ைகயாகேவ ெகா+)8த காரணதா L%! சிறைப ஆ; ப/க அளவி

விள/கி, இ;தியாக,

"ெந=த%& காணப5 உயிாின*கைளG, பிறவ&ைறG தனிதனியாக/
கா1)யி8ப

மிகH ெபா8தமான ெசயலா'. சிறத தமிழாசிாியராதலா,

மாணவக: பிற8 ெபா8ளியைப ந!' உணரத/க வைகயி எ5 ைர/

கி!றா.... இய&ைக உயிகளி! இய Bற&க+R, உாி ெபா8ளி! உயத
க8 /கைள விள/'த&க+R ந+ப தி8. சாபசிவ, எளிய ைறயி

யாவ8 நய
ெவளிப5

மகி?மா; இனிைம கமழ எ? வ

அவர

லைம நயைத ந!'

கிற . இதைன/ காR எ! உள இவ ஏைன திைணக1'

இEவா; எ?தேவ+5ெமன வி8கிற

!"

எ!; B;வ , இவாி! உயாிய ப+ைப/ கா15வதா!
தமி6 ேபராசிாியக1', தமி6 ெதா+5 ெச=பவக1' ேப8தவி ாிவதி7

தைலசிறதவராக விள*கியவ உைரேவத.

உைரேவத, அ+ணாமைல பகைல/கழகதி இ8த ேபா , ேபராசிாிய

கா. பிரமணிய பிைள , தமி6 ைற தைலவராக இ8தா. திbெர!;

அவ8/' உட நல/ 'ைறH ஏ&ப1ட ; எனேவ 1-7-1944 இ, அவ

பணியினி!; விலக ேவ+)யதாயி&;. அவர

உடநிைல/' ெபாி  இர*கிய
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உைரேவத, கழக ஆ1சியாள வ. ைபயாபிைள/' ஒ8 மட வைரதா.
அதி,
"அவக1' (கா. . பிைள )- சிறி ேநர ேபசேவா , எ?தேவா, நட/கேவா

)யா . ைகந5/க மி'தியா= வி1ட . அவைர/ காRேதா; கவைல

ெபாிதாகிற . அவக தா இேபாதி8/' நிைலயி எ*ேக ேபாவ ? எEவா;
வா6வ ? எ!ற கவைலயி ெச=வ தறியா

திைகத வ+ண இ8/கி!றா.

சிதபரைத வி15 ேபாவத&ேக உட இட த8ேமா எ!ற கவைலG அ-ச
அைடகி!றா!"

எ!; இ!C பல ெச=திகைள மி/க வ8த ட! எ?தியி8தா. கழக

ஏ&பா1)!ப), கா. .பிைளைய அைழ / ெகா+5, உைரேவத ெநைலயி&

ேசபிதா ெரனி உைர ேவதாி! காலதினா& ெச=த உதவி/' ஈ5 ெசால

இயலா !

தமிழேவ பி.). இராசனா, அறெநறிய+ண ' கி. பழநியபனா ஆகிேயாாி!
ந1/'ாியவராக விள*கியவ உைரேவத. அவக இ8வ8, ேகாலாலMாி
நடத, த உலக தமி6 மாநா1) ம ைர தமி6- ச*கதி! சாபி,
ேபராளராக/ கல

ெகா+டன. மாநா1), தமிழேவ, க15ைர ஒ!; வழ*க

)H ெச=தி8தா. 'தமி6நா1) ெப+க நிைல' (Status of Women in

Tamilnadu) எ!ப . ஆ=H தைல. இைத-சிறத ைறயி தயாாி/க எ+ணிய
தமிழேவ, பி.). இராசனா, உைரேவதைரG, சாபசிவனாைரG தம

மாளிைக/' வரவைழ  தம

க8 /கைள/ Bறி, இத&' ? வ)வ

உ8ெப&ற . மாநா1)!ேபா

பலரா7 பாரா1டெப&ற !

தரேவ+5ெம!றா. அEவாேற பல நா1க ய!றத! பயனாக/ க15ைர

சிவஞான னிவ, மைறமைலய)களா ேபா!ற சா!ேறாக - பா அளவிறத
மதி, மாியாைதG உைடயவ உைரேவத. எனிC அவக:ைடய உைரயி

தவ; எ!; தம/' ெதாிதா நயபட ம;ப

உய ப+பா'.

சிவஞானேபாத- சி&;ைரயி, ஓாிடதி, சிவஞான னிவ, 'மா! எ!ப
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வடெசா திாி' எ!பா. இதைன உைரேவத ம;/' திற வ8மா;:
"மஹா!' எ!C வடெசா, மா!' என திாித

எ!பா, வடெசா& றிாி'

எ!றா. ெப8ைமGண  'மா' எ!C தமி6-ெசா' னகர'

; ெப&;

ெபாிேயா! என வத வைகயிைன இEHைரகார (னிவ) மற

B;கி!றா!"

ேபா= இEவா;

’சிவஞான ேபாத' அ8ளிய ெம=க+டாாி! தைதயா அ- த/களபாள எ!ப

!ன8 'றிபிடப15ள . இவைர/ 'றி / Bறவத மைறமைலய)களா,
"தி8ெவ+ெண= நFாி அநாளி சைடயப வள எ!பா வா6தாராத%!
சிறைடய அவ8ைடய மகைளேய ந அ- த/ களபாள மண

ெகா+டா!"

எ!பா. இதைன உைரேவத,
"தி8ெவ+ெண= நFாி சைடயப வா6த கால, ெம=க+டா கால /'
ெபாி  &ப1டதாக%!, அ)க B&; ெபா8

(சிவஞான ேபாத- சி&;ைர-'றிைர)

வதாக இைல !"

எ!; நயமாக ம;/கி!றா!
'பணிGமா எ!; ெப8ைம ; அட/க அமர8 உ=/' எ!பன வ:வ
வா=ெமாழிக. உைரேவதாிட, பணிH உ+5; அட/கைடைமG உ+5.
@ /') ைசவசிதாத சைப, மிகமிக பைழைம வா=த . ெத! தமி6நா1)

தமிைழG ைசவைதG பரவதி ெப8ைம ெப&ற . அத! 65ஆ ஆ+5
நிைறH விழாH/' தைலைம ேய&றேபா , தம

!Cைரயி,

"யா! தமிழறிH ைசவHணH ெப&ற நா த இ- ைசவ சிதாத சைபயி!
நிக6-சி கைளG, இத! ஆ+5 விழா/களி தைலைம தா*கி- சிறபித
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சா!ேறாகளி! சாகைளG, இத! உ;பினகளி! தமிழ! ைசவ ெம=

தி8HைடைமகைளG நிைனG ேபாெதலா ேநாி& ப!ைற க+டறி ள
எ! ெநAச இதைலைம பணிவத ேபா
ெப8பணி எ=தவ8 ேபா6

அத! ெப8ைம, !ேன ேதா!;. அ , கா+பவ

உளதி அ-ச ேதா!;. அஃ
8*க- ெசா7மிட

ஏ&ற&' அA தேல ெச=த .

இய. அA வ

அAசாைம ேபைதைம.

அ-சேதா5 இபணிைய ேம&ெகா:கி!ேற!!"

எ!; அட/க டC பணிHடC Bறியவேர எனிC, ஏறதாழ /கா

மணிேநரதி&' 'ைறயாம ேப8ைர யா&றிGளா !

அைனதி&' ேமலாக, ஆ6த சமய ப&;ைடயவ உைரேவத எ!பைத

அவ8ைடய Lக பைறசா&;. ெப8பாலான L !Cைர Oல இவாி!

இைறப&ைற உணரலா.

"... அறிH, ெசய வைககளி ஒ8ெபா8ளாகாத எளியனாகிய எ!ைன , இெப8

பணியி ஈ5ப5தி, இய7 ெதா+)ைன ாித&' வா=பளி , என
எ+ணதி எ!; அகலா

நிலH அ*கய&க+ணி த!ேனா5 அமத

ஆலவா= அ+ண%! தி8வ)கைள மனெமாழி ெம=களா பரHகி!ேற!!" (சிவ.
சி&;ைர-'றிைர)
எ!; B;வ

எ+ணத'.

உைரேவத, க+ O)தனமான பழ/கவழ/க*க1' ஒ8ேபா  ஆ1ப1ட-

திைல. ைசவெநறியி ஆ6

ேதா=தவேர ெயனிC அதைனG அறிவிய

க+ெகா+ேட ஆரா= , உ+ைம ெவளிப5தியவ. இதைகய உள

ெகா+டவரா யில*கி யைமயா, தைத ெபாியாாிட ஈ5பா5 ெகாள இவரா

)த .

'இன எ?-சி/' பா5ப15வ8 தமிழின னிவ' எ!; ெபாியாைர/'றிபி5

உைரேவத, ேபாXாி பணிாித ேபா , ெபாியாாி! பட ஒ!றிைன வா*கி/

க+ணா)- ச1டமி15- வாி மா1)யி8தா. அEVாினி!; மா;த ெப&;

ேபா' ேபா , அபட தவறி உைட

விட/ Bடாேத எ!ற உய ேநா/கதா,

103

அEVாி ேசாடா/கைட ைவதி8த மாணி/க எ!பவாிட ஒபைட ெச!றா.

அைனதி&' ேமலாக ஒ?/க உயிாிC ஓபப5' எC 'ற ெநறிப)
வா6

கா1)ய நெலா?/க சீல இவ எ!ப  'றிபிடத'.

உைரேவதபா இதைகய உய ப+க ')ெகா+)8 தைமயா தா!, தா
வா6த காலதிேலேய, ப1ட*கைளG, பாரா15/கைளG ெபற )த .

உைரேவத, பேவ; தமி6 அைம/க, ஆதீன*க தலானவ&றி

உ;பினராக அல

தைலவராக இ8

தமி6 ெதா+5/' ைசவ

ெதா+5/' ஆ/கமளித சிறபின. த8ைமயாதீன லவ; தமிழக லவ '?
உ;பின; ம ைர தி8வ:வ கழக, தமி6 எ?தாள ம!ற, இவ&றி
ெபா;பான பதவிக வகிதவ. இவாிட பயி!ற மாணவகளி பல உய

பதவிகளி உளன. க6ெப&ற கவிஞக: உ+5.

உைரேவத8/' , இயபாகேவ ஊெபயரா ஒளைவ' எC ெபய அைமத .
ஒளைவயாராக ந)  க6 ெப&ற ந)க ).ேக.ச+க, ஒளைவ ச+க' என
ெபயெப&ற

நாடறித உ+ைம . உைரேவத, கவிைத பா5வதி7 வலவேர!

அEவேபா

அாிய கவிைத பல யா ளா. ஆயிC இவர

உள, உைரநைட

எ? வதிேல - ஆரா=-சி ெச=வதிேலதா! மி'த ஈ5பா5 ெகா+)8த !

'ஒளைவயா' எ!C லவைர ேபா உைரேவத8 தமி6லைம நல சிற/க

ெப&றி8தைமயா, 'ஔைவ

தைலப1டன. இ

'றி

ைரசாமிபிைள' எ!; பல8 ேபா&ற

அவாி! மாணவ8 நல கவிஞ8மான மீ.

இராேசதிர! (மீரா) பா)ய கவிைத அ&தமான :
"அதிய!தா! இ!றிைல இ8தி8தா
அடடாேவா ஈெத!ன விைத! இ*ேக

தியெதா8 ஆ+ஒளைவ' எனவி யபா!!
Mாிபா!; மகி6-சியிேல மிதபா!; ம&ேறா

அதிம ர/ க8ெந%/ கனிெகா ணேத
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அளி *க ேமனியிைன/ காத%/'

 ைம/' தைடவிதிபா!; நம

க!னி

ெமாழிவள/க பலா+5 காதி8பா!!"

க&பைன நய ெசறித க6 பா15 இ !
ர1சி/ கவிஞ பாரதிதாசனிட  ெப8மதி/ ெகா+டவ உைரேவத.

அதனா கவிஞ எ?திய சAசீவி பவததி! சார' எC ';*காபியதி!
சிறபிைன ஆரா= , பாேவதைர பாரா1) பாரதிதாச! மலாி' க15ைர

எ?திGளா. அEவாேற ர1சி/ கவிஞ8, உைரேவதபா அளவ&ற மதி/

ெகா+)8தா. ஒ8 ைற நாகேகாயி%, லவ '?' B)யி8த . பாரதிதாச!,
த ந+பேரா5 உைரயா)/ ெகா+) 8தா. அப/கமாக உைரேவத வர/

க+ட கவிஞ, த ந+பகளிட , தமி6 மண

கிறேத... ஓ...... ஒளைவ

ைரசாமி பிைளயவக வ8கிறாகேளா?' என நைகG உவைகG கல

பாரா1)னா !

"பளி த பகைல-சாைலவைரபா*ெக+ணி/ ெகாத ெச=G ெகாைட
மைழ - ெவளேத! பாயாத ஊ8+ேடா! உ+டா உைரேவைத வாயார
வா6தாத வா=!"

எ!;, வாயார வா6 கி!றா ர1சி/ கவிஞ!
Oதறிஞ ைனவ வ. ப. மாணி/கனா,
"கடH1 ப&;, ைசவெதளிH, ெபா

 ைம மறபி/' இைளய

ேநா/' ெபா%த ந உைரேவத,

;ெப&; இராம%*க வளலாாி! தி8வ81பா

?ைம/' ேப8ைர க+ட ெப8Aெசவ - தமி6 ேபைழ/' தா*ெகாணா-

ெசவமா'. L7ைர - திறCைர - ெபாழிHைர என Eவரபா7
தமி6/கைரைய தி+ணிதா/கிய உைர ேவத ஒளைவ
எ!; நிலHவதாக!"

எ!; ேபா&றி க6கி!றா!

ைரசாமி ெந5 க6
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"ெச!ற L&றா+) தமி6 உைரநைட வள-சி/'
ைரசாமி அவக. த கால

எ!; !னா

ைணாிதவ ஒளைவ

ம/களிட தமி6 சிறேதா*க உைழதவ"

ைணேவத ைச. ேவ. சி1)பா பாரா15கி!றா.

"ஆசிாிய பணியாேல இைளய ெரலா

அறிேவா5 ஆ&றெலா5 வாழ ைவதா!

ேப கி!ற திறனாேல தமிழ ெநAசி

பிற*'ெமா8 தனியிடதி அம

ேநசமி' உளதாேல எத ேபா 

ெகா+டா!

நீலமணி மிட&றாைன ெதா?தி 8தா !

வாச; ந&றமிேழ உயிரா= எ+ணி

மாசறியா ெபா!ேன ேபா வா6தி 8தா!"

எ!ப

தி8மதி ெசௗதரா ைகலாசதி! க6/ கவிைத.
"எ?திெனா5 ேப-சா7 இனிய தமி6
சிவெநறிெய! றிர+5 எ*'

ழ/கிவ8 நாவலேன! 5/'மி'
தமி6 ; தித

ர!"

என ந.ரா. 8கேவ:,
"வாயி தமி6 ழ/க வா6வி தமிழிய/க
பாயி

யி ேபா  ைபதமிேழ - ேநாயி

ப5பிC ப+டமிழி! ப+பா பணிெச=
எ5த ைர சாமிக6 ஏ&;!"

என/ கவிஞ தி.நா அறிெவாளிG,
"உைரG பா15 உைடயவரா=
உள த!னி ஆ1சிெசG
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உைரயி! ேவத க6பா)

உள

வைக ெகாேவாேம!"

எ!; மகாவி வா! ம. அமித%*கனா8,
"ச*கL& கட% ேதா=ெத? ெகா+ட
ைசவசி தாததி! திலக;

ம*கல தமி6தா= இதயைத மல 
வா! ட; வளலா L%!

இ*கித ேத8 அAசிைற

பி

இமயைத லைமயா தா6 

*கமா ஒளைவ ந
ேதா!ற ...!"

ைரசாமி

எ!; ேபராசிாிய ந. ெர1)யா8, உைரேவதாி! க6 பா5வ!
சிதாத ைசவைத உைரயா7, க15ைரயா7 க1டைமத ெபாழிHகளா7
பரபிய அ8ைம ேநா/கி உைரேவத8/' @ /') ைசவ சிதாத சைபயா,
'சிதாத கலாநிதி' (சிதாத/ கைல/Bட) எ!C சமய ப1டமளி 
பாரா1)ன.

ம ைர மாநகாி, 1941 ஆ ஆ+) நி;வப1ட ம ைர தி8வ:வ கழக

தமி?/'- சிறபாக ெதா+5 ெச=

வ8வ . ஆ+5 ேதா; த/க தமி6

லவகைள பாரா15 கமாக ப1ட வழ*கி- சிறபி

வ8வ .

அEவைகயி, ச.சாபசிவனா. ெசயலராக இ8த ேபா , உைரேவத. சில

ஆ+5க ெதாட , வாரேதா; ைசவசிதாத- ெசா& ெபாழிH நிக6தி

வதா; எத வித/ ைகமா; க8தாம இதைன ஆ&றி வதா. L&;/
கண/காேனா , ைசவசிதாதைத ாி

பய! விைளவித . அேத ேவைளயி இவர

ெகாள இவர

ெசா&ெபாழிH ெப8

அ;பதா ஆ+5 நிைறெவ=திய .

இ மணிவிழா' ைவ- சிறபாக/ ெகா+டாட வி8பிய கழக, 1964ஆ ஆ+5
சனவாி 14,15,16 ஆகிய நா1களி நிக6த தமி6 தி8விழா ேவா5 மணிவிழா'
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ைவG இைண / ெகா+ட .
இEவிழாைவ !னி15, இவாி! ெதா+5க 'றி  - ' +டறி/ைக ஒ!;
ெசயலரா தயாாி/கப15 பல/' வழ*கப1ட .

"ெசதழி6 திறC, ப![& பயி&சிG, ஆரா=-சி யா&ற7, உைரகாR
உரC, மாணவ/' விள*க/ க&பி/' வ!ைமG, சிவெநறி ேத-சிG,
L%ய&; K+ணறிH, நிரதினி

ெசா7 ெநA ;திG, உலகிய

உணH, ஆ*கில ெமாழியறிH ஆகிய இைவ ஒ8*ேக அைமய ெப&ற
ேபராசிாிய; ேதாலா நாவி! ேமேலா; ல ைற &றிய லவ!"
எ!பன ேபா!ற பாரா15ைரக அEவறி/ைகயி இட ெப&றி8தன.
மணிவிழா நாளாகிய 16-1-1964 அ!;, மாைல ேபராசிாிய, 'திைர M1டப1ட
சார15 வ+)யி, ம ைர மீனா1சி தி8/ேகாயி அம! சநிதியி%8

நா!'

சிதிைர வழியாக, நாத ர இ!னிைசGட!, ஊவலமாக/ கழகம!றதி&'
அைழ

வரெப&றா.

கழக ரவல கி.பழநியபனா வரேவ&ைர நிக6த, ெசயல, ச.சாபசிவனா,
'வா6 ைர' ப)

வழ*க/, கழக ெப8ைமத8 தைலவ தமிழேவ பி.).

இராசனா, ேபராசிாிய8/' ெபா!னாைட' ேபாதி- சிறபிதன. கைலய!ைன
இராதா தியாகராசனா, த ஆசிாிய ெப8தைகயி! உய ப+கைள பலபட
பாரா1) உைரேவத' எC ப1ட ெபாறி/கப1ட த*க பத/க ஒ!றிைன

அளிதன. அேபா , B)யி8த ம/க அைனவ8, 'உைரேவத வா6க!' என
வா6ெதா% ழ*கின. உைரேவதாி! இ!Cயி ேதாழ ேபராசிாிய க.

ெவைள வாரணனா8, ெபாறிய சி. மணவாள னா8, உைரேவதைர
பாரா1)- சிறைரயா&றின. இ;தியி, 'உைரேவத' தம/' அளித
இ-சிற/' தம/ேக உாிய ெசதமி6 நைடயி ந!றி ெதாிவிதா.

இE 'உைரேவத' எC ஒயவ&ற ப1டேம, இவ8/' இ;திவைர நி!;
நிலHவதாயி&;!
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ம ைர/ காமராச பகைல/கழகதி, Oதறிஞ வ. ப.மாணி/கனா

ைணேவதராக இ8தேபா , 29-3-1980 அ!; நடத சிற நிக6-சியி, தமிழக

ஆ:ந ேமத' . பிரதா பி.ப1வாாி, உைரேவத8/' தமி6 ேபரைவ- ெசம'
எC ப1டைத ெபா!னாைட ேபாதி ெபா&கிழி அளி  பாரா1)னா.

ைணேவத மாணி/கனா, உைரேவத 'றி , த'திGைர ப)தளிதா!

தமி6 எ?தாள ச*கதி! சாபி, தமி6ெதா+5 ெச=த ெபாியா' எ!ற

வைகயி, உைரேவத8/'/ ேகடய பாிசாக வழ*கப1ட . அேபா

அதைன

ெப;த&காக ேமைட/' தளத நிைலயி வதவ, "தமி6 ெதா+டா&றிய
என/' நீ*க வா அலவா ததி8/க ேவ+5 ! எவாிடமி8

எ!ைன/

கா / ெகாள/ ேகடய ததி8/கிறீக!" எ!; நைக- ைவ பட ேபசினா.
1981 ஆ ஆ+5 ம ைரயி ஐதா உலக தமி6மாநா5 நடதேபா

உைரேவத8/' இதிய பிரதம ெப8ைம சா தி8மதி இதிரா காதி

அைமயா வழியாக தமிழக தலைம-ச மா+மி' எ ஜி.ஆ. பதாயிர ,பா=

ெபா&கிழி வழ*கி- சிறபிதா!

மா. . சபத!, தா எ?திய சிறத ேப-சாளக ' எ!ற L%, தமி6ெத!ற

தி8.வி.க., நாவல பாரதியா, தைத ெபாியா, தமி6/ காவல கி. ஆ. ெப.
வி வநாத, ேபரறிஞ அ+ணா , சில- ெசவ ம.ெபா.சிவஞான, ப.

ஜீவானத த%ேயாைர/ 'றிபி5 சிற ேப-சாள பதி!மாி! ப1)ய%,
ெசதமி6 நல

ல*க ேப  சிறத ேப-சாளகளாக- ெசா%! ெசவ' ரா. பி.

ேச  பிைளையG, உைரேவதைரG 'றிபி15ளா எ!ப  இ*'1டத'.

இEவா; உயப+க ஒ8*ேக ெகா+ட உைரேவதபா 'ைற ஏ 

இைலயா?' எ!; சில ேக1க/ B5. ஆ! ஒேர ஒ8 'ைற. அ , 'மறதி' எ!C
'ைற. இளைம/ காலேத க&ற L&க8ைதG மறவாம,  ைம/ கால 
மறவாம எ5 ைர/' ஆ&ற உைடயவரா யி8தா7, தமிட உள
க+ணா)ையG, ெபா) டபி ையG எ*காவ

ஓாிடதி ைவ வி15, எ*ேக
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க+ணா)? எ*ேக', ெபா) டபி' எ!; நீ+ட ேநர ேத), ஒ8 வைகயாக/

க+ெட5ப
த

ெப8 வழ/கமாகிவி1ட !

1)! ெபா8ளாதார நிைல 'றி - சிதிதேத இைல. L பல

எ?தியவேரயாயிC, அதனாெலலா ெபா8 வ8வா= ெபற இயலாத கால!
அநிைலயி7 த 'ழைதகைள, ஓரளH ெபா8 சபாதி/'மளH/'/ கவி

வா=/' உ; ைண ாி ளா. அEவளேவ!

உைர பணிகளி! சிகர - தி8வ81பா உைர!' எ!; ெசா7மளH/'
பணியி%8

ெகா+ேட 5818 பாடக:/' உைர க+டவ உைரேவத. எப)

இவரா இ ைண ப/க*க1' உைர எ?த )த

எ!ேற பல8 விய

ேபா&;வ. அ81ெசவ நா. மகா%*கனாாி! பேவ; வைகயான உதவிக,

உைரேவத8/' ஆ/க ஊ/க அளிதன எனி மிைகயாகா !

அ!ைன தமி?/காகH, ஆ!ற ைசவதி&காகH, தம/' நிைனH ேதா!றிய
நா த, வா6நாளி! இ;தி வைரயி7 பா5ப1ட தமி6- சா!ேறாரா
உைரேவத', தம
தம

79ஆ அகைவயி, 3.4.1981ஆ நாள!;, ம ைரயி7ள

இலதி, சிவேப; ' எ=தினா. ம ைர நக இ5கா1) இவத

Mதஉட சமாதி யி ைவ/கப15, அEவிடதி கெவ15 ெபாறி/க

ப15ள .

"க&றவதா க+ணீ/ கட O6க- சா=
உ&றகட O6கி ஒளிதேத!- ெப&றநில

தமி6

எ*' ஒளிெச= திறத ைர சாமிெயC

ெபா*' தமி6- டாி ேபா !"

எ!; B;மா ேபா, க&றவக க+ணீசித, ம!ற*க மன வ8த,

மாணவக உள ெவ ப, ந+பக ந%வைடய - இ*ஙன பதிறதா8
ய/கட% ஆழ, உைரேவத, ெபா!றா கைழ இEHலகி நி;வி த

ெபா!Cட நீதா!
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உைரேவதாி! L&றா+5 நிைனைவ ேபா&; விழா ஒ!;, அ+ணாமைல-

ெச1)யா நிைனH அற/க1டைள யி! சாபி, 25.9.2003 அ!;, ெச!ைனயி
அ81ெசவ ' நா. மகா%*க தைலைமயி, மிக- சிறற நிக6த .

பகைல/கழக*களி!

ைணேவதக உளி1ட அறிஞ பல, உைர-

ேவத8/' க6 மாைல ]1)ன!

காைர/கா அைமயா, இைறவனிட,
"இறவாத இ!ப அ! ேவ+)பி! ேவ+5கி!றா

பிறவாைம ேவ+5!"
எ!; ேவ+)ய

ேபா!;, உைரேவத8 இைறவனிட அEவாேற

ேவ+)யி8பா. ஆ! இவ ெச=த - ப?திலா @ய தமி6ெதா+5

சிவெதா+5 அநிைல/ேக ஆ/கியி8/'. உைரேவதாி! நீ5க6, வளைம

'!றாத க!னிதமி6 ேபால ெந)
"ஔைவ

நி&' எ!ப

ஒ8தைல!

ைரசாமி ஆ!ற ெப8லவ

கEைவ சிறி மி!றி/ க!னி தமி6 வளதா!

இநாளி யாகாேணா; ஈ)லா ேவதாிவ!

எ!C கேழ இவ/'!"
உைரேவத!
-----------------

உைர ேவத ஒளைவ .
.ைரசாமி பிைள எ1திய )%க

ஊெபய - வரலா&றாரா=-சி (அ-சாகவிைல)
ஐ*';L; உைர
ஒளைவ தமி6

சிலபதிகார ஆரா=-சி
சிலபதிகார- 8/க

சிவஞானேபாத- ெசெபா8

சிவஞான ேபாத Oல சிஞனா வாமிக அ8ளிய சி&;ைரG
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சீவக சிதாமணி ஆரா=-சி
சீவகசிதாமணி- 8/க
]ளாமணி

ைசவ இல/கிய வரலா;

ஞானாமித Oல பைழய உைரG
தமி6 தாமைர

தமி6நாவல சாிைத Oல உைரG
தி8மா&ேப&; தி8பதிக உைர

தி8வ81பா Oல உைரG (9 ெதா'திக )
தி8ேவா@ ேதவார தி8பதிகHைர
ெத=வ லவ தி8வ:வ
நதா விள/'

ந&றிைண உைர
பதி&;ப

உைர

ப+ைடநாைள- ேசரம!ன வரலா;
பரண

 ெநறி தமி6 இல/கண (2 ப'திக )

றநா[; Oல உைரG (2 ப'திக )

ெப8தைக ெப+)

மணிேமகைல ஆரா=-சி
மணிேமகைல- 8/க
ம ைர/ 'மரனா

மத விலாச (ெமாழிெபய )

ம8 நீ/கியா நாடக (அ-சாகவிைல )
யேசாதர காவிய Oல உைரG

வரலா&;/ க15ைரக (வரலா&;/ கா1சிக)
Introduction to the Study of Thiruvalluvar
அ சி% ெவளிவத க34ைரக

ஆ/கா5

சிவராண

ஊ6விைன

ஞானசபத வழ*கிய ஞானவைர

@ /') ைசவசிதாத சைப தைலைம ேப8ைர

ஒளைவ .
. ைரசாமிபிைள ப றிய சி#ன5சி6
சி#ன5சி6 ெவளி74க
அறிெவாளி, தி.நா. - ஔைவ

ைரசாமிபிைள வா6/ைக/ 'றி
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இராகவ!, ேகாமா! ம.வி. - ஆசிாிய ெப8தைக ஒளைவ

கிாி, பி.வி., (ெதா .ஆ.) - உைரேவத8/' ஒ8 L&றா+5

ைரசாமி

சிவமணி, '. - 20ஆ L&றா+5 தமி6 திறனா=வாள

ஒளைவ .
----------

ைரசாமி (க8தர*க/ க15ைர)

உைரேவத ஒளைவ .
. ைரசாமிபிைள (19021902-1981):
ேபராசிாிய ெப8தைக: ச*க ெதாைகL பலவ&றி&' உைரநய க+ட

உரேவா: ைசவசிதாத விதக; ெசா&ெபா8 நய உைரத சா!ேறா;

ேப-சா7 எ?தா7 பிற உள கவதவ; தமிழ வரலா&ைற தகHட!
உைரதவ; ஊகளி! உ+ைம ெபயகைள/ க+டறிதவ; ஏ5 ப)பதி7
கெவ15 ஆரா=வதி7 வலவ; த ெசாத ய&சியா7 க5 உைழபா7
உலக ேபா&ற வா6தவ; மாணவகளி! உள ெகாைள ெகா+டவ; தா

வா6த காலதிேலேய ேப8 க? ெப&றவ. ஒளைவ .

ைரசாமி பிைள ,

பேவ; ப1ட*க ெப&றவேரயாயிC 'உைரேவத' எ!பேத இ;திவைர

நிைல ள . இத' ப1டைத வழ*கிய , ம ைர தி8வ:வ கழக.
இ)லாசிாிய ச.
ச. சாபசிவனா

உைரேவதேரா5 ெந8/கமாக ெதாட ெகா+டவ; ம ைர தி8வ:வ

கழக- ெசயலராக இ8த ெப8ைம சாபசிவனா/' உ+5. இவ எ?திய Lக -

75; க15ைரக, கவிைதக பல, "ெசதமி6- ெசவ, தமிழாகர, அ8தமி6
மாமணி, தி8/'ற ெசம" என பேவ; ப1ட*க:, தமிழக அரசி!

நலாசிாிய' வி8  ெப&றவ; சி*கM, மேலசியா, ெமாாீசிய , இல*ைக

தலான நா5க1'- ெச!; உலகளாவிய மாநா5களி தைலைம தா*கிG ஆ=H/
க15ைரக வழ*கிGளவ. வட அெமாி/க தமி6-ச*க ேபரைவயி! மிக

உயத மா1சிைம பாி  ெப&றவ; தமி6 மா8த' எ!ற உலகளாவிய இல/கிய
தி*க இதழி! ஆசிாிய. ம ைர நகாி சிறதெதா8 LலகைதG

உ8வா/கியவ.
----------------

