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மகாமேகாபாதியாய டா ட உ. ேவ. சாமி நாத ஐய (1855-1942) தமி4 காகேவ

வாதவ . அ5பதா6' கால* 7 ேம$ தமி க$வி ஆசிாியராக பணி ஆ றிய
ப:ேய, பழதமி <$கைள ஆரா=* ெவளியி2', தமி க$வியி எ$ைலைய

விாிவா கி, பழதமி இல கிய>கைள உய காபிய>கைள காலதி

அழிவினி5 மீ2' ததவ . பழதமிழ வா ைக உய ைவ இல கிய

ெச=திக வாயிலாக உண தியவ . இல கிய பதி)*ைறயி$ பா'ப2' ஏ'

ேத:ய இவர* உைழபி பயனாக )* ஆரா=சிக ெதாட * நைட

ெப5கிறன. வரலா 5 ெச=திகைள Aைவயான ந(ன சி5கைத ேபால ெசா$ல

வ$லவ . வா ைக வரலா 5 *ைறயி$ தமிழிேல ஒC வழிகா2: இவ . இைறய

தமிழ சிதைன கC* கைள தமி எ4தாள நைடைய ஐயரவ க
ெவளி&'க ெபாி* பாதி*ளன எனலா.

இளைமயி$ நீ6ட கால ஐயரவ கDட # கிய மாணவராக இC* பழகிய

<லாசிாிய கி. வா. ஜகநாத ப6ைட தமி க$வியி, சிறதவ ; இைறய
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#னணி எ4தாள வாிைசயி, மதி க ெப5 ஆசிாிய . ஐயரவ களி சிறத

வாைவ உய த தமி பணிைய இத <+$ ெதளிவாக உண *கிறா .

----

அ2ைட அைம): சதியஜி ரா=

உCவ பட : மகாமேகாபாதியாய

டா ட உ. ேவ. சாமிநாத ஐய <லக வழ>கிய

)ைக படதி ேகா2'Cவ.

----------

! "ைர

ெசற < றா6: இ5தியி$ ேதாறி இத

< றா6:$ மைறத இர6' ெபC )லவ க

தமி4 7 ஆ கைத அளி* )க பைடதன . ஒCவ மகாகவி Aபிரமணிய

பாரதியா ; ம ெறாCவ மகாமேகாபாதியாய டா ட உ. ேவ. சாமிநாத ஐயரவ க.

பாரதியா அ )தமான )திய கவிைதகைள பா: தமி மகைள அல>காிதா .
ஐயரவ கேளா இர6டாயிர ஆ6'கD 7 #ன  ேதாறிய ச>க <$

கைள ேவ5 பைழய காவிய>கைள க6ெட'* ஆரா=* அCைமயான

#ைறயி$ பதிபி* உதவினா க. அத <$களா$ உலக #4வ* தமிழி

ெதாைமைய ெபCைமைய ப6ைட தமி நாகாிகைத ெதாி*

ெகா6ட*. ெவEேவ5 நா'களி$ உள ேபரறிஞ க தமிழி$ ஈ'ப2' ஆரா=சி

ெச=யலானா க. அத பயனாக உலக தமி மாநா'க நைடெப றன, இனி
நைடெப5.

கபராமாயண, வி$+ பாரத ேபாற <$கேளா' நிறிCத தமி

இல கியதி விாி )லப2ட*. இEவள பைழய காலதிேல தமி நா2:

நாகாிக இதைகய சிற)ட இCத* ெபC விய) 7ாிய* எ5 பலC

பாரா2:னா க. ெதாைமயான <$களாக இCதா, ச>க <$க இ5

க பவ கD 7 இனியனவா= உளன.

இதைகய ச>க <$கைள க6ெட'* உதவிய டா ட ஐய உைரநைடயி,
பல <$கைள எ4தினா . அவ பதிபித மணிேமகைல 7 அ>கமாக

மணிேமகைல கைத AC கைத, )த , ச>க, த ம எH #மணி-

கைளப றி எ4தினா . ெபC>கைத 7 அ>கமாக உதயண சாி திரைத

எ4தினா .
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இவ ைறெய$லாம$ த ஆசிாியராகிய மகாவி*வா மீனா2சி Aதர

பிைளயவ க வரலா ைற ேவ5 பலCைடய வரலா5கைள எ4தி

உதவினா . ஏ' ேத:யேபா* தா ெப ற அHபவ>கைள எ'*ைரதா . ச>க

<$களி$ க6ட பல ெச=திகைள க2'ைர வ:வி$ எ4தினா . அவ பதிபித
<$களி$ உள #கைரேய அவCைடய உைரநைட வள* சா5 பகC.

அவ ேறா' ேமேல க6ட வைககளி$ அவ எ4தி 7விதைவ தமி4 7 கிைடத
களIசிய ஆ7.

ப6ைட < பதி), வா ைக வரலா5, ஆரா=சி, அHபவ க2'ைரக எ5

பல *ைறகளி$ த#ைடய இல கிய பணிைய ெச=த அெபCமா

எ6பெத2' ஆ6'க வா* 1942 ஆ ஆ6' ஏர$ மாத மைறதா .
நிைன ெதாித* #த$ தமிைழ பயி5, பயி 5வி*, பிற7 ப6ைட

<$கைள பதிபி* தமி4 7 வள ஊ2: வாத அெபாியாCைடய வரலா5
பல பல அாிய உ6ைமகைள ெவளியி'கிற*.

அெபCமாHைடய வா ைக வரலா 5 AC கேம இத ெவளி&'. அவCைடய

வா ைகயி$ மாணவபCவ, ஆசிாிய ெதா6' , பதி)*ைற, எ4*பணி
எற ப7திக அைமதன. அவ ைறெய$லா ஒCவா5 AC கமாக இத <+$

எ4தியிC கிேற. இ5தியி$ அவCைடய உைர நைடைய ப றிய ப7திைய
எ4தி ேச திC கிேற.

கவியரச பாரதியா 'ெபாதிய மைல பிறத தமி வாவறி காலெமலா
)லேவா வாயி$, *தியறிவா= அவ ெநIசி வாதறிவா=, இறபிறி

*ல>7வாேய!' எ5 ஐயரவ கைளப றி பா:னா . ஆ, அெபCமா எ5

வாவா . தமி4ள காலெம$லா அவ )க நி5 நிைல 7.
4-11-1982

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

கி. வா. ஜகநாத

ெபா%ளடக

1. தமி தாதா, 2. இளைம க$வி, 3. மீனா2சி Aதர பிைளயிட தமி க ற$,
4. ெபய மா ற, 5. திCவாவ'*ைற கா2சி, 6. ப2KAரதி$, 7.
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திCவாவ'*ைற 7CLைஜ, 8. பிைளயவ களி அ), 9. ேவைலைய ம5த$,

10. )ராண பிரச>க 11. பிைளயவ க மைற 12. )திய (' 13. #த+$
பதிபித <$ 14. 7பேகாண க$Mாியி$ தமிழாசிாிய ஆன* 15. சீவக

சிதாமணி பதி) 16. Aபிரமணிய ேதசிக மைற 17. ப*பா2' பதி) 18.
சிலபதிகார ெவளி&' 19. )றநாN5 ெவளி&' 20. மணிேமகைலைய

ெவளியி2ட* 21. கிராமதானைத ம5த* 22. ஹாEல பிர) விஜய 23.

ெசைன 7 ேபாவைத ம5த* 24. பாரா2' தா 25. ஐ>75<5 ெவளிவர$
26. ெசைனைய அைடத$ 27. ேபாP. அதிகாாியி மனமா ற 28. தியாகராச

Pைல 29. மகாமேகாபாதியாய ப2ட 30. ேதாடா ெப5த$ 31. பாரதியா பாட$

32. (2ைட விைல 7 வா>கிய* 33. பைழய திCவிைளயாட$ 34. பிற <$களி

ெவளி&' 35. வ. உ. சிதபர பிைளயி க:த 36. அசக வா>க விCபாைம

37. கா ைமேக$ சதி) 38. திC காளதி )ராண 39. பாிபாட$ ெவளி&' 40.

ேவைலயி+C* ஓ= ெப5த$ 41. தாR தாிசன 42. திCவாவ'*ைற வாச 43.
ெபC>கைத பதி) 44. மீனா2சி தமி க$Mாியி$ #த$வராத$ 45.

தாSிணாய கலா நிதி ப2ட 46. ெசைன வCைக 47. நா ஆசிாியைர

அைடத* 48. ப$கைல கழகதி$ ேபA 49. நா மாணவனாக ேச த* 50.

ேவ5 < பதி)க 51. தமிவி' T* பிற <$கD 52. த கயாக பரணி 53.

பிைளயவ க சாிதிர 54. டா ட ப2ட 55. கைலமகைள அணி ெச=த$ 56.

சதாபிேஷக 57. ராஜாஜியி பாரா2' 58. காதிய:கைள க6ட* 59.

75ெதாைக பதி) 60. 7மர7Cபர பிரபத>க 61. காசிமடதி

தைலவCைடய அ) 62. எ சாிதிர 63. எ,) #றி 64. வா ைக நிைற 65.

உைரநைட

)தக விவர
--------------

தமி தாதா

ெசற < றா6: இ5தியி,, இத < றா6: ஆரபதி, தமி

தா= 7 அணி ெச=தவ க இர6' ெபாியவ க. ஒCவ இர6டாயிர

ஆ6'கD 7 #னா$ இCத ச>க <$க எH பைழய அணிகலகைள
ேத: எ'* ஆரா=* பதிபி* அைனயி திCேமனியி$ அணி விதா .
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ம ெறாCவ தாேம )திய கவிகைள இய றி அணி ெச=தா . #னவ எHைடய

ஆசிாிய பிரா மகாமேகாபாதியாய டா ட உ. ேவ. சாமிநாைதய அவ க,
பினவ மகாகவி Aபிரமணிய பாரதியா . டா ட ஐய #ய சியா$ #த+$

சீவகசிதாமணி ெவளிவத*. பிற7 ப*பா2', அ'* ெபளத காவியமாகிய
மணிேமகைல ெவளியாயின. எ2' ெதாைகயி$ ஐ* இல கிய>கைள அவ

ஆரா=* ெவளியி2டா . அவேரா' ெதாட )ைடயவ க ம ற <$கைள

ெவளியி2டா க.

டா ட ஐய தமி இல கியதி$ பைழய அணிகைள ெவளியி2ட பிற7 தமி

நா2:$ ஒC )*ண சி உ6டாயி 5. இர6டாயிர ஆ6'கD 7 #னா$

தமிழ க வாத வா ைக நிைலைய, அவ கள* ப6பா2' நிைலைய,

பழ க வழ க>கைள ெதாி* ெகாவத 7 அத <$க கCவிகளாக

விள>7கிறன. உலக #4வ* உளவ க ச>க <$கைள க6' விமித

அைடதா க. அவ க அத <$கைள ப:* ஆராய ெதாட>கினா க. மிக
பழ> காலதி$ ேதாறிய அத <$க, இைறய மாணவ கD ப:*,

ஆரா=* இ)5வத 7 ஏ றவா5 இCத*. வியபி$ ஆதிய*. நாளைடவி$

பைழய <$க எ$லா பயன 5 ேபாக , இைறய <$கD 7 மதி)

உ6டாவ* உலக இய ைக. பைழய <$கைள க6கா2சியி$ தா காணலா.

ஆரா=சியாள மாதிர ஆரா=* வCவா க. ஆனா$ ச>க <$க

அதைகயன அ$ல. இர6டாயிர ஆ6' கD 7 #) ேதாறினா,

அவ ைற ப: க, ஆராய, அHபவி க #:கிற*. அதனா$

கபராமாயண #த+ய காபிய <$கேளா' ச>க <$ ஆரா=சி எ>7 நைட
ெபறலாயி 5. அத பயனாக தமி மாநா'கD, உலக விழா கD

அEவேபா* நட* வCகிறன. ச>க <$களி ெபCைமைய ம ற

நா2:,ளவ கD ெதாி*ெகாDப: அவ றி ெமாழிெபய ைப சிறத
அறிஞ க ெச=* ெவளி யி2டா க.

இEவா5, தமிழகதி$ ஒC )திய கைத உ6டா கிய ேபராள டா ட ஐய .

அவ இைறவ திCவCளா$ 87 ஆ6'க வாதா ; தமி4 7 வள ேச தா .

த #ைடய இளைம காலதி$ அவ காணாத கா2சிைய அவ த #*ைமயி$
க6டா . பாாி எ5, அதிகமா எ5 ெவ5 ெபய கைள ேக2'

ெகா6:Cத நிைலைய மா றி, அவ களா$ தமி உலகதி 7 என நைம

உ6டாயி 5 எபைத பளி Rட மாணவ கD ெதாி* ெகாD நிைல
உ6டாயி 5. காபிய இபைத Vக த தமி )லவ க ச>க
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இல கிய>கைள பாரா2:னா க. தமி மிக பழைம யான*, மிக சிறத

ப6பா2ைட உDைறயாக ெகா6ட* எபைத )லவ க எ$லா
ஆரா=தறி* ெசானா க.
-----------

இளைம க'வி
க'வி

இEவா5 தமி4 7 ஒC )* மல சிைய உ6டா கிய டா ட ஐயைர தத

ெபCைம உதமதான)ரைத சா த*. ஓ அரச அத ஊைர 48 அதண கD 7
உதம-தானமாக ெகா'தா . இத ெபC )லவைர தமி உலகதி 7

அளி*ள தைமயினா$ அெபய பிH ெபாCDைடயதாக ஆயி 5. ஐய

அதண வ7பி$ அWடசக.ர எற பிாிைவ சா தவ . அவCைடய

பா2டனா ேவ>கடாசைலயா எபவ . ேவ>கட நாராயைணய எபவCைடய

Xத 7மார . ேவ>கடாசைலயC 7 ேவ>கட Aைபய , சீனிவாைசய என இர6'

பிைளக பிறதா க. ேவ>கட Aைபயாி 7மார தா டா ட ஐய .

19-2-1855-ஆ நாள5 இத )லவ ெபCமா திC அவதார ெச=தா . அத

ஆ6' 7 ஆனத வCஷ எ5 ெபய . அத ஆ6', தமி4 7 ஆனத தC

இத ெபாிய வைர உதவி த ெபயC 7ாிய )* ெபாCைள உைடயதாயி 5.
இள பCவதி$ பா2டனாாிடதி$ இவ அாிAவ: ப:தா . அத பிற7 *தி

<$கைள எ$லா க 5 ெகா6டா . ேவ>கடAைபயCைடய தாயாாி அமா,

கன கிCWைணய எற இைச ெபC )லவ . அவ ச>கீத மா

கன, நய, ேதசிக எH வைககD கனமா

க>களாகிய

கைத பயி5 அதி$ மி க

ேத சி ெப றா . ேவ>கட Aைபய அவாிட இைச பயிறா . த#ைடய

7மாரC இைச பயி5 ெபாிய ச>கீத வி*வானாக ேவ6'ெம5 கன

க6'வதா . ஆனா$ இத ெபாியவC 7 இைசயி$ ஓரள விCப இCதா,
இவCைடய எ6ணெம$லா தமிைழ நறாக க 5 ெகாள ேவ6'ெமேற
இCத*.

அாியMாி$ வா* வத ேவ>கட Aைபய அத ப க>களி,ள பல

ஊ கD 7 ெச5 இராமாயண பிரச>க ெச=வா ; இராமாயண நாடக

கீ தன>கைள பா: பிரச>க ெச=வா . அதனா$ ஆ>கா>7 அவC 7

ெபாC உதவி கிைடத*. அத வைகயி$ த#ைடய பிைள இைசேயா'

R:ய பிரச>க ெச=* வா ைகைய ெசEைவயாக நட*வா எ5
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நபியிCதா . டா ட ஐய நாராயண ஐய , சாமிநாைதய எபவ களிட த
இளைம க$விைய ெப றா . அாிAவ: , எ6Aவ: #த+யைவகைளேய
அவ களிட க 5 ெகா6டா . மண+$ எ4*வ*, ஏ2:$ எ4*வ*

அ கால* வழ கமாக இCதன. சாமிநாைதய எH ஆசிாிய இைசயி, வட

ெமாழியி, ேத தவ . அவ சில சிறிய வடெமாழி <$கைள இவC 7

க பிதா . இவCைடய சிறிய தகபனா த (2:ேலேய இவC 7 பாட

ெசா$+ ததா ; ச>கீத பயி சி ெச=* ைவதா . அத சின பிராயதி$
இத ெபாியாC 7 சிதிர எ4*வதி$ விCப இCத*. காகித>களி$

L கைள ேபால கதாி* அைம 7 பழ க உ6டாயி 5. க பைன சிறத
கவிஞ க இய ைகயி எழிைல க6' அHபவி* அப:ேய அைத
கவிைதயி$ வ: 7 #ய சியி$ ஈ'ப'வ*ேபால, இத ெபாியாC

இய ைகைய க6' க6' இ) றா .

இெபCமாHைடய தாயாாி தைதயாகிய கிCWண சா.திாிக சிறத ப திமா;
எேபா* சிவநாமைதேய ெசா$+ ெகா6:Cபா . த ேபராிட, எைத

மறதா, சிவநாமைத மற காேத எ5 உபேதச ெச=தா . அ கால #த$

இ)லவ பிரா இ5தி கால வைரயி$ சிவ நாமைத மற கவி$ைல. ேவைல
ஒழித ேநர>களி$ எ$லா பல ஆயிர தடைவ சிவநாமைத உCேபா'வ*
வழ க.

அத காலதி$ ஆ>கில ெதாிதவ க மிக 7ைற. இத ெபாியவC 7

ஆ>கில க 5 ெகா' க ேவ6'ெம5 தைத எ6ணினா . ஆனா$ அதி$

இவC 7 உள ெச$ல வி$ைல. இைசயி$ பயி சி உைடயவ க அ காலதி$

ெத,>7 க 5 ெகாD வழ க இCத*. அEவாேற இவC 7 ெத,>7

க 5 ெகா' க ஏ பாடாயி 5. ஆனா$ அதி, இவC 7 மன ெச$லவி$ைல.
அ காலதி$ அத ப க>களி$ ேகாபாலகிCWண பாரதியா இய றிய நதனா
சாிதிர கீ தைன எ>7 பரவியிCத*. இத இைளய மாணா கC 7 அதி$

ஈ'பா'. அதி,ள கீ தைனகளி ெபCபா, பாட ஆயின. இவேர பா: பா:

இ)5வா . அாியMாி$ இவCைடய தைதயா இCதா . அேபா*

சடேகாைபய>கா எபவCட பழ க உ6டாயி 5. அவ YைவWணவ ;

கவிஞC Rட; தமிைழ ஓரள நறாக பயிறவ . அவாிடதி$ ஆசிாிய
ெபCமா சில கால தமி க 5 ெகா6டா . பாட ெசா$வதி$

சடேகாைபய>கா மிக ஊ க உளவ ; நயமாக ெபாCைள ெசா$பவ .
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பாகவத, கபராமாயண #த+ய <$கைள நறாக ெசா$+ தCவா . ஆசிாிய

ெபCமா த இளைம பCவதி$ அத ெபாியவாிட பாட ேக2டதனா$
தமிழி$ மி க Aைவ உ6டாயி 5.

இள பCவதி$ அதணCைடய வழ கப: இவC 7 உபநயன நைடெப ற*.
அேபா* இவC 7 ேவ>கடராம ச ம எ5 நாமகரண ெச=தா க. அத

ெபயராேலேய இவைர அைழ* வதா க. எனிH அத ெபய இவCைடய

#ேனாாி ெபயரா= இCததனா$ உறவின க அைத ெசா$+ அைழ காம$
'சாமா' எ5 ெசா$+ அைழதா க. திCேவரகதி,ள Aவாமிநாத

எபைதேய AC கி அப: அைழப* வழ க.

7ன எற ஊாி,ள சிதபர பிைளயிட சில கால பாட ேக27

வா=) இவC 7 கிைடத*. அ>ேக சில சிறிய <$கைள, திCவிைளயாட$

)ராணைத பாட ேக2டா . பல தனி பாட$கைள பாட ப6ணி ெகா6'

அவ றி Aைவயி$ ஆதா .

கா 7:யி+C* வதிCத க.Tாி ஐய>கா எபவ இ ெபCமாH 7 தமிழி$

இCத ேத சிைய, ஆ வைத அறி*, த ஊC 7 வ* த>கினா$ தம 7

ெதாிதவ ைற ெசா$+ தCவதாக ெசானா . அப:ேய அத ஊC 7

தைதயாCட இவ ெசறா . க.Tாி ஐய>கா இவC 7 சில <$கைள

பாட ெசானா . அத இள பCவதிேலேய ெச= இய 5 பயி சி இவC 7

ஏ ப2ட*.

இள பCவதிேலேய திCமண ெச=* ைவப* அத கால வழ கமாத+,
இவC 7 த க இடதி$ திCமண ெச=* ைவ க ேவ6'ெமற கவைல

இவCைடய தைதயாC 7 உ6டாயி 5. 16-6-1868-ஆ நாள5 இவC 7

ம*ராபா எற ெப6மணி 7 திCமண நடத*.

ெச>கண சினப6ைண விCதாசல ெர2:யா எபவ யாபC>கல -

காாிைகைய நறாக ப:தவ . அவாிட இவ பாட ேக2டா . ெர2:யா பாட
ெசா$, ேபா* பல )லவ கைள ப றிய ெச=திகைள ெசா$வா . அ காலதி$

திCவாவ'*ைற ஆதீன வி*வானாக இC*, அ கால கப எ5

எ$ேலாரா, ேபா றெப ற மீனா2சி Aதர பிைளயவ களி )க எ>7
பரவியிCத*. விCதாசல ெர2:யா , அவ ெபCைமைய ப றி அ: க:
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ேபAவா . அதைன ேக2க ேக2க இவC 7, அத ெபCமானிட ேபா= பாட
ேக27 வா=) வCமா? இைறவ திCவC அைத R2: ைவ 7ேமா?" எ5
எ6ணினா .

பல பல இட>களி$ சில சில <$கைள ேக2' இவC 7 தமி பசி தீரவி$ைல.
அ* ேம, ேம, வள * வத*. இவCைடய ெபC பசிைய

ேபா 7வத 7ாியவ மீனா2சிAதர பிைளயவ கேள எ5 சில எ'*

ெசானா க. எப:யாவ* அவாிட ேபா= பயிறா$, இவ நறாக க 5
#H 7 வரலா எ5 பலC ெசானைத ேக2', இவCைடய

தைதயாC 7 இவைர பிைளயவ க ளிடதி$ ெகா6' ேபா= ேச ப*

அவசிய எற எ6ண உ6டாயி 5. பிைளயவ க அேபா* மாZரதி$

இCததனா$, "இவ மாZரதி$ ேபா= ப: க ேவ6'ேம! அத 7 ேவ6:ய

வசதிகD 7 என ெச=வ*?" எ5 எ6ணி கவைல ெகா6டா . ஆனா$
இைறவ திCவC ெச=வா எற ைதாிய இCத*. "எப:யாவ*

பிைளயவ களிட இவைன ேச *வி2டா$ ேம, ேம, #H 7

வCவா. தமி க$வியி$ சிறத )லவனாகலா" எற நபி ைக மாதிர

இCத*. ஆகேவ, எப:யாவ* மாZரதி 7 ேபாகலா எ5 #: ெச=தா .

அேபா* ேகாபாலகிCWண பாரதியா மாZரதி$ வா* வதா . தமி

இல கியைத ப:ப ேதா' பாரதியாாிட இைசைய பயில ெசா$லலா எற
விCப தைதயாC 7 இCத*. ஆகேவ, எப:யாவ* மாZரதி 7 ேபா=

ேசCவ* எற தீ மான ெச=தா .
-----------

மீனா*சி+தர பிைளயிட தமி க ற'

மீனா2சிAதர பிைள மாZரதி$ திCவாவ'*ைற ஆதீனதி 7ாிய க2டைள
மடைத அ'* ேம$பா+,ள (2:$ இCதா . அவ ைசவ

திC ேகால*ட விள>கினா . அ)லவ ெபCமாைன #த$ #தலாக க6ட

ேபா* இவC 7 உ6டான உண சிைய ெசா$+னா$ ெசா$ல #:யா*. இவேர

ெசா$வைத ேக2கலா

"அ)லவ ெபCமா வCேபாேத அவCைடய ேதா ற எ க6ைண கவ த*.

ஒC யாைன ெம$ல அைச* நட* வCவைதேபா$ அவ வதா . ந$ல வள சி

அைடத ேதா ற#, இள ெதாதி, #ழ>கா$ வைரயி$ நீ6ட ைககD, பரத
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ெந றி, பி)ற*ள சிறிய 7'மி, இைடயி$ உ'திCத Tய ெவைள

ஆைட அவைர ஒC பரபைர ெச$வெர5 ேதாற ெச=தன. ஆயிH அவ

#கதிேல ெச$வ கD 7ள Lாி) இ$ைல; ஆ* பரத ச#திர

அைலயட>கி நி ப* ேபாற அைமதிேய ேதாறிய*. க6களி$ எைத

ஊ'Cவி பா

7 பா ைவ இ$ைல. அல2சியமான பா ைவ இ$ைல. த

#ேன உள ெபாCகளி$ ெம$ல ெம$ல 7ளி சிேயா' ெச$, பா ைவ

தா இCத*. அவCைடய நைடயி$ ஓ அைமதி, வா ைகயி$ )6ப2'
ப6ப2ட தள சி இCதன. அவCைடய ேதா றதி$ உ சாக இ$ைல;
ேசாப, இ$ைல; படபடபி$ைல; ேசா  இ$ைல. அவ மா பிேல Cதிரா2ச

க6: விள>கிய*. பல காலமாக தவ )ாி* ஒC ெத=வ தாிசனதி 7

காதிC 7 உபாசகைன ேபால நா இCேத. அவH 7 கா2சியளி 7 அ

ெத=வ ேபால அவ வதா . எ க6க அவாிடேத ெசறன. எ மனதி$

உ சாக ெபா>கி அைல எறித*. அத விைளவாக ஆனத க6ணீ *ளித*."
தைதயா த 7மாரைர அறி#க ெச=*ைவதா . "இத ஊாி,ள ேகாபால-

கிCWண பாரதியாைர ெதாி" எ5 தைதயா ெசானா . பிற7 மீனா2சி

Aதர பிைள இவாிட ஒC பாடைல ெசா$ல ெசா$+ இவCைடய க$வி
பயி சிைய ஒCவா5 ெதாி* ெகா6டா . சில ேகவிகைள ேக2' இவர*

அறிவி V2பைத உண தா . இவCைடய தைதயா , "ைபயைன உ>களிட

ஒபைட*வி2ேட. எேபா* இவ பாட ேக2க வரலா?" எ5 ேக2டா .

)லவ ெபCமா சிறி* ேயாசிதா . "இ>ேக ப:பத 7 அ: க: யாேரH வத
வ6ணமாக இC கிறா க. சில கால இC* ப:பதாக பாவைன

ெச=*வி2' பிாி* ெச5 எனிட ப:த தாக ெசா$+ ெகா6'

திாிகிறா க. இப: அைர7ைறயாக ப:பதா$ அவ கD 7 ஒC பயH

உ6டாவதி$ைல. நம 7 திCதி ஏ ப'வதி$ைல" எ5 ெசா$ல ஆரபிதா .

உடேன இவ தைதயா , "இவ அEவா5 இC கமா2டா. த>களிட எEவள
கால இC கேவ6'-மானா, இCபா. தமி க$வி க க எEவள கால

ஆனா, தா>க ெசா$+ ெகா' கலா. ேவ5 எதவிதமான கவைல

இவH 7 இ$ைல" எ5 ெசானா . "இவர* உண 7 என ெச=வ*?" எ5
அத )லவ ெபCமா ேக2டா . "அத 7 தா>கேள ஏ பா' ெச=தா$ ந$ல*"

எ5 தைதயா ெசானா .

"திCவாவ'*ைறயி,, ப2KAரதி, நா த>7 கால>களி$ இவCைடய

உண விஷயதி$ ஒC 7ைற ேநராம$ பா * ெகாளலா. இத ஊாி$ இவ
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ஆகார விஷயதி$ ஒ5 ெச=ய இயலாத நிைலயி$ இC கிேறேன" எறா .
அேபா* தைதயா , "இ>ேக இC 7 ேபா* இவ உண ெசலவி 7

ேவ6:ய பணைத எப:யாவ* #ய5 நா அHபிவி'கிேற" எறா .
"அப:யானா$ ஒC ந$ல தின பா * பாட ேக2க ஆரபி கலா" எ5

)லவ ெபCமா ெசானா . அேபா* இவC 7 உ6டான உண சி

ெகாதளிைப எEவா5 ெசா$வ*? அத பி) ஆசிாிய ெபCமா மீனா2சி

Aதர பிைளயிட மாணா கராக த#ைடய வா ைகைய ெதாட>கினா .
அ*#த$ இத ெபCமாHைடய வா ைகயி$ இர6டாவ* ப7தி
ஆரபமாயி 5.

சில கால மீனா2சிAதர பிைளயிட ேநேர பாட ேக2க சத ப இ$ைல.
அவாிட பாட ேக2' வத சேவாிநாத பிைள எற கிறி.தவ , ந$ல அ)

உைடயவ ; அவாிடேம இவ பாட ேக27ப:யாக பிைள பணிதா . அவாிட

பாட ேக27 ேபா* த அறிவா ற, ேக ற வைகயி$ அவரா$ ெசா$+

ெகா' க #:யா* எபைத இவ உண தா . எப:யாவ* பிைளயிடேம

அைப ெப 5 ெகா6' அவாிட ேநேர பாட ேக2கேவ6'ெமற எ6ண
இவC 7 இCத*.

மீனா2சிAதர பிைள த#ைடய (2: பி ப கதி$ பல மர>கைள

அப:ேய ேவCட பறி* வ* ந2' ைவதா . அைவ நறாக தளதளெவ5

தளி * வரேவ6'ேம எற கவைல அவC 7 இCத*. அதனா$ ஒEெவாC

நாD அத மர>களி$ )திய தளி வி2:C கிறதா எ5 பா பாரா. இதைன

உண * இவ வி:ய காைலயி$ எ4திC*, அத மர>கைள பா *, எ>ேக

)திய தளி வி2:C கிற* எ5 ெதாி* ெகாவா . பிைள தளிைர பா *

வC ேபா*, எ>7 எ>ேக )திய தளி வி2:C கிற* எ5 இவ A2:

கா2'வா . இதைன க6' இவாிடதி$ பிைள 7 அ) மி7த*. ெம$ல

ெம$ல அவேரா' இவ உைரயாட ெதாட>கினா . "இேபா* என பாட

நட கிற*?" எ5 அவ ேக2டா . "ைநடத ேக2கிேற. ேமேல ஐயா அவ கேள

என 7 பாட ெசானா$ நறாக இC 7" எ5 வி6ணபி* ெகா6டா .
அ* #த$ மீனா2சிAதர பிைளயிடேம பாட ேக27 வா=) இவC 7

கிைடத*. அவ பா:ய திC 7டைத திாிபதாதிைய #த+$ பாட ெசானா .
இEவிைளய மாணா காிடதி$ காணெப ற தமி பசிைய பிைள ெதாி*
ெகா6டா . இவர* பசி ேக ப ஒC நாளி$ பல பாட$கைள பாட ெசா$+

வதா . பIசதி$ அ:ப2டவ சிறி* சிறிதாக பல இட>களி$ உண ெப 5
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உ6', பிற7 ஓாிடதி$ வயி5 நிைறய ேசா5 உ6ட* ேபால ஒCவைக
உண சிைய இவ ெப றா . இவேர ெசா$கிறா :

"என கிCத தமி பசி மிக அதிக. ம ற இட>களி$ நா பாட ேக2டேபா*

அவ க க பித பாட யாைன பசி 7 ேசாள ெபாாிேபால இCத*.

பிைளயவ களிட வேத. என ஆசாிய! என 7 ெபாிய விC*, தமி

விC* கிைடத*. எ பசி 7 ஏ ற உண. சில சமய>களி$ அத 7 மிIசி Rட

கிைட 7. 'இனி நம 7 தமி பIச இ$ைல' எற #:வி 7 வேத"
எ5 எ4*கிறா .

வாிைசயாக பல பிரபத>கைள மகாவி*வானிட இவ பாட ேக2டா . பல
அதாதிகைள, பிைள தமி <$கைள, ேவ5 பிரபத>கைள இவ
க றா . பாட ெசா$வத காகேவ அவதாிதவ ேபால மகாவி*வா

விள>கினா . பாட ேக2பத காகேவ வதவ ேபால இவC இCதா . இர6'
ேப கDைடய உண சி ஒ5ப2' ச>கமமாயின. அதனா$ இர6'

ேப கD 7 பய கி2:ய*. மகாவி*வா பாட ெசானா . த பசி தீர இவ

பாட ேக2டா . நறாக பாட ேக27 மாணா காிட ஆசிாியC 7 தனி அ)

உ6டாவ* இய ைக. ஆகேவ, இத ெபCமானிட கவிச கரவ தி 7 உள
ெநகித ேபர) உ6டான* ஆசாியம5.
-----------

ெபய மா ற

ஒC நா பாட ெசா$+ ெகா6' வதேபா*, "உம 7 ேவ>கடராம எ5 ஏ
ெபய ைவதா க?" எ5 ேக2டா ஆசிாிய . "எ>க 7ல ெத=வ

ேவ>கடாசலபதி. அதனா$ அத ெபய ைவ கெப ற*" எறா இவ . "ேவ5
ெபய உம 7 உ6டா?" எ5 பிைள ேக2டேபா*, "எைன சாமா எ5

அைழபா க" எ5 இவ ெசானா . "சாமிநாத எற ெபயாி AC க அ*"
எ5 எ'* ெசானா . "இனிேம$, சாமிநாத எற அத ெபயராேலேய
உைம அைழ கலா எ5 நிைன கிேற" எ5 ெசானா பிைள. அத

ெபயேர நிைலெப5வ-தாயி 5. தமி உலக இைற 7 இத ெபாியவைர அத
ெபயராேலேய அைட யாள க6' ெகாகிற*.
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இைடயிைடேய காைல ேநர>களி$ ேகாபாலகிCWண பாரதி யாாிட ெச5

ச>கீத பயி5 வரலானா . இத ெச=திைய பிைளயவ களிட பாரதியாேர

ெசானா .

ஒC நா பாட ெசா$, ேபா*. 'நீ பாரதியாாிட இைச க 5 ெகாகிறாயாேம!'
எ5 )லவ ெபCமா ேக2டா . "பழ க வி2' ேபாகாம$ இCபத 7

அவாிட க 5 ெகாDப: தகபனா ெசானா " எ5 இவ ெசா$லேவ.

"இைசயி$ அதிக பழ க ைவ* ெகா6டா$ இல கியதி$ அறி ெச$லா*"

எ5 ெசா$+ பிைள ேபா=வி2டா .

இைச பயி சியி$ பிைள 7 ஊ க இ$ைல எபைத, அவ ெசான*

உ6ைமயா= இCபைத உண * ஆசிாிய ெபCமா ஏேதா காரண

ெசா$+ ேகாபாலகிCWண பாரதியாாிட க 5 ெகா6' வத இைச பயி சி 7
# 5 )ளி ைவதா . அத காலதி$ நறாக கவி இய 5 ஆ றைல

இவ ெப றா .
-----------

தி%வாவ-.ைற கா*சி

#த$ #ைறயாக இவ மீனா2சி Aதர பிைளட திCவாவ'*ைற

ஆதீனதி 7 ெசறா . அேபா* ஆதீன க தராக ேமலகர Aபிரமணிய

ேதசிக இCதா . அவ ஒ4 கதி,, க$வியி, சிறதவ . அ>ேக பிைள 7
அளி கெப ற வரேவ ைப, அவரவ கD 7 ஏ றப: அவ இனிைமயாக

ேபசிய தைமைய இவ கவனிதா . இ*கா5 காணாத கா2சிைய ஆசிாிய

ெபCமா அ>ேக க6டா . மகா வி*வானிட ஆதீன க தC 7 இCத சிறத

அைப அேபா* ஆசிாியரா$ உணர #:த*. திCவாவ'*ைறயி$ இC*

எ$ேலாC 7 பாட ெசா$ல ேவ6'ெம5, தபிராக பல பாட

ேக2கேவ6'ெமற ஆவேலா' இCபதாக ேதசிக ெதாிவிதா . அேபா*

அCகி$ இCத இவைர பா *, "இவ யா ?' எ5 ேக2க, தமிட இC* சில

காலமாக பாட ேக2' வCவதாக பிைள ெசானா .

பிற7 ேதசிக ஆசிாிய ெபCமானிட ஏதாவெதாC பாடைல ெசா$ல ெசானா .
இைசட இவ பா:னா ; ெபாC விள>7ப:யாக ெசா கைள பிாி*

பா:னா . ேதசிக அைத ேக2' மிக உவைக அைடதா .
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Aபிரமணிய ேதசிக திாிRடராசப கவிராய பரபைரயி$ வதவ .

திாிRடராசப கவிராய இய றிய திC 7 றால யமக அதாதியி$ உள ஒC

பா2ைடதா இவ ெசானா . த #ேனா பா:ய பாடலானதா,, அைத
இைசட ெசானதா, ேதசிகC 7 இப உ6டாயி 5; இவைர ப றிய

ெச=திகைள எ$லா பிைளயிட ேக2' ெதாி* ெகா6டா .

திCவாவ'*ைற கா2சிக ஆசிாியCைடய உளதி$ பதிதன. அ>ேகயிCத

தபிராக நீ6ட சைடகDட காவி உ'திCதா க. அவ க ஆ5க2:,

Aதரேவட*ட இCப* க6' விய* நிறா . அ>க>ேக உளவ களி

தவ ேகாலைத பா * அைத சிவராஜதானி எ5 உண தா .

ேதசிக பிைளயவ கைள பா * ,"இனிேம$ நீ>க இ>ேக த>கியிC*

எ$ேலாC 7 பாட ெசா$+ தரேவ6'. அ* தா நம 7 திCதியாக

இC 7" எ5 ெசானா . அேபா* ப2KAரதி+C* வதிCத ஆ5#கதா

பிைள எபவ சநிதானதிட, "பிைளயவ கைள ப2KAர அHபிைவ க
உதரவாக ேவ6'' எ5 ேக2' ெகா6டா . ேதசிகC அEவாேற ேபா=வர
அHமதிதா .
----------

தமி தாதா ப*/ +ரதி'

திCவாவ'*ைறயி+C* ப2KAர ேபா7 வழியி$ 7பேகாணதி$ தமி
ஆசிாியராக இCத தியாகராச ெச2:யாைர ஆசிாிய சதிதா .

ெச2:யாைரப றிய ெபCைமகைள எ$லா ஆசிாிய ேக2:Cதா . அவ ந$ல

சிவ), பளபள ெவ5 இC 7 ேதக#, அவர* (ர நைட, க[ரமான

பா ைவ, ைதாியமான ேபA இவCைடய உளதி$ பதிதன. ெச2:யா

இவைர பா *, 'நீ என என <$கைள பாட ேக2டா=?' எ5 ேக2டா .

தா பாட ேக2ட <$கைள ப றி இவ ெசானா . "நீ ம றவ கD 7 பாட

ெசா$ல#:மா?" எ5 ேக2டா ெச2:யா . "அப:ேய ெச=ேவ" எ5 இவ

ெசானா . பிற7 பிைளைய ப றிய ேபA அவ களிைடேய நிகத*.

"ஐயாவிட பாட நறாக ப:, ேசாேபறியாக இC க Rடா*" எ5

ஆசிாியாிட ெச2:யா ெசானா . பிற7 ஆசிாிய பிைளட ப2KAர

ெசறா . ப2KAரதி$ இCதேபா* இவ அத அCகி$ இCத பல
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ேSதிர>கைள தாிசன ெச=* ெகா6டா . நாைக )ராண, மாZர )ராண

#த+ய <$கைள பாட ேக2டா .

ஆ5#கதா பிைள (2:$ எ>7 இ$லாத )திய #ைறக இCதன. இர

ஒப* மணி 7ேம$ எ$ேலாC சாபிடாமேல ப'* ெகாவா க. நளிரவி$

ஆ5#கதா பிைள எ4திC* எ$ேலாைர எ4பி உண அCத ெச=வா .
அத விசிதிரமான ெசய$ பலC 7 பி: காவி2டா, ஆ5#கதா பிைளயி
வ )5த+னா$ அத #ைற தவறாம$ நட* வத*. ஆ5#கதா பிைள ச 5

க:னமான இய$) உைடயவ . மீனா2சிAதர பிைளைய தவிர ம றவ களிட

அவ மாியாைத கா2டமா2டா . இவைர சில சமய க:* ெகா6டா .

சேவாிநாத பிைள எபவ அ: க: மாZரதி+C* அ>ேக வ* ெச$வா .

இர 12 மணி 7ேம$ உண ெச=* வத வழ கைத அவ ைதாியமாக ேபசி

மா றினா . அவ , "ப2KAரதி$ இரவி$ ெந'ேநர பசிேயா' வC*ப: ெச=த

பிரமேதவ எ>கைள மரமாக பைட கவி$ைலேய!" எ5 ஒC பா2' பா:

அைத ெசானா . ஆ5#Aதா பிைள அைத ேக2டா . சேவாிநாத பிைள

ப 7வமாக எ'* ெசானத விைளவாக இர 10 மணி 7 யாவC உண

அC*ப: ெச=தா . அவ ெச=த காாியைத யாவC ெமசினா க. பிைள

ஆ5 மாத>க ப2KAரதி$ த>கியிCதா . அேபா* பல ெபாிய மனித கைள

எ$லா க6' பழ7 வா=) இவC 7 கிைடத*.

சர.வதி Lைஜ 7 த#ைடய ஊராகிய உதமதான)ர ெச$ல ேவ6'ெம5
ெசா$+ அப:ேய இவ ெசறா . விஜய தசமிய5 த#ைடய ஆசிாியைர

வி2:Cப* நியாயம5 எ5, அ5 ஏதாவ* பாட ேக2க ேவ6'ெம5

ஆசிாிய நிைனதா . அEவா5 விஜயதசமிய5 ப2KAர ெச5 ைநடதைத
பாட ேக2டா . மாZரதி$ #த$ நா ெப 5 ெகா6ட* ைநடத <$.

இேபா* அைத பிைளயவ களிட பாட ேக27 வா=) கிைடதத 7
த உவைகைய ஆசிாிய ெவளியி2டா .

அத பி) த#ைடய தா= தைதய இCத ேகா2\ எற ஊC 7 ஆசிாிய

ெசறா . அேபா* ெவ) ேநா= இவC 7 க6ட*. சிலகால கழி* அத

ேநா= நீ>கினட மீ6' திCவாவ'*ைற ெச5 த ஆசிாியைர
காணேவ6' ெமற அவாமீ T த*.
-------------
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தி%வாவ-.ைற 0%1ைஜ
ைத மாததி$ அAவதி ந2சதிரதி$ திCவாவ'*ைற ஆதீன .தாபகராகிய Y

நமசிவாய X தியி 7CLைஜ நைட ெப5. அ5 காைல ஆசிாிய ெபCமா

திCவாவ'*ைறைய அைடதா . திCவாவ'*ைறயி$ 7CLைஜ ெபாிய விழாவாக

நட 7. பலவைகயான ம க வ* ேசCவா க. எ>7 ைசவ திC ேகால

விள>7. ஒC ப க இைச கேசாி நைட ெப5. ம5ப க )லவ க ஒ5

R: தம 7 உைரயா: ெகா6:Cபா க. வடெமாழி )லவ க எ$லா த
ஆரா=சியி$ க6ட V2ப>கைள தம 7 உைரயா: இ)5 வா க. மிக

சிறபாக அனதான நட 7. ஆசிாிய திCவாவ'*ைறயி$ பிைளயவ கைள

சதிதா . இவைர சதிதட பிைள 7 மகிசி உ6டாயி 5. "7CLைஜ

ஆனட நா மாZரதி 7 ேபாேவ. ேபானட ெதாட * நீ பாட

ேக2கலா அ$லவா?" எ5 ேக2டா . மாணா கC 7 பாட

ேக2கேவ6'ெமற ஆவ$ இCப* இய$). பாட ெசா$லேவ6'ெமற அவா

த ஆசிாியாிட மி7தியாக இCப* க6' இவ வியதா .

7CLைஜ அ5 பிைளயவ கேளா' ஆசிாிய த>கியிC தா . அேபா* ஒC

)லவ வ* Aபிரமணிய ேதசிகைர ப றி )க* தம 7 ஒC பா2' எ4தி
தCப: பிைளயிட ேக2டா . பிைளயவ க எ4தி ததா . பின

அ*ேபால பல ஒCவ பி ஒCவராக வர , ஒEெவாCவC 7 ஒC பா2' எ4தி

ெகா'தா . அவ க அத பாட$கைள தாேம எ4தியதாக ேதசிகாிட ேபா=

ெசா$+ பாிA ெப றா க. ம5 நா ேதசிகைர மீனா2சிAதர பிைள சதி 7

ேபா*, 'இர எ$லா பிைளயவ கD 7 மிக ேவைல ைவ*வி2டா க
ேபா+C கிற*' எ5 ேதசிக 7றிபாக ெசானா .

பிைளயவ க மாZர ேபா= ேச தபி ஆசிாியC அ>ேக ெசறா .

அ>கிC* ம5ப: பிைள திCவாவ'*ைற 7 பறப2ட ேபா* ஆசிாியC
உட ெசறா . திCவாவ'*ைற 7 வ6:யி$ அவ க ெச5

ெகா6:Cதா க. ேபா7 ேபா* பிைள அப  )ராணைத பாட

ஆரபிதா . வ6:யி ஓ2டதிேலேய கவிைதயி ஓ2ட# ெதாட * வத*.
வ6: ேபா= -ெகா6:C ைகயி$ ஏ2' Aவ:யி$ அத பாட$கைள எ

ஆசிாிய எ4தி -ெகா6ேட ேபானா . அப  )ராணதி$ "நத வழிப' படல"

எபதி$ #) 53 பாட$கேள பாடெப றிCதன. நத பயணைத ப றிய
ெச=திகேள , இவ கள* வ6:பயணதி$ பாடெப 5 ஆசிாியரா$
எ4தெப றன.
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திCவாவ'*ைறயி$ இர6' வைகயான பாட>கைள ஆரபி க ஏ பாடாயி 5.

#தியவ கD 7 சில <$கைள, இைளயவ கD 7 சில <$கைள பாட

ெசா$வ* என தி2ட ெச=தா க. ஆசிாியைர எத க2சியி$ ேச ப* எற

எ6ண வத*. இவைர ேக2டேபா* இர6' வைகயான பாட# ேக2பதாக

இவ ெசானா . அEவாேற இர6' வ7) 7 என என பாட>க

நடதனேவா அவ ைறெய$லா இவC ேக2' வதா . பாட நட 7 ேபா*

பாட$கைள இைசட ப: கிற ேவைலைய இவ ெச=* வதா .
----------

பிைளயவகளி

அ 3

ஒC #ைற ஏேதா சிறிய மன ேவ5பா2டா$ பிைள, ஆசிாியாிட ேபசாம$

இCதா . ஒC நா இர மடதி$ பதி நடத*. யாவC உ6] அத

பதியி$ பிைள அம * இCதா . இைடயி$ யாC எ4 பழ க இ$ைல.

அ5 எ$ேலாC எ4வத 7 # பிைள எ4* ெவளியி$ வதா . விள 7

இ$லாத ஒC தி6ைணயி$ ப'திCத ஆசிாியைர பா *. "சாமிநாைதயரா?
ஆகார ஆயி றா?" எ5 ேக2டா . அ*வைர 7 ேபசாம$ இCத ஆசிாிய

தமிட அ)ட விசாாிதைத ேக2டட இவC 7 உண சி விIசி நிற*.
ம5நா யாவC ஆசிாியைர பா *, "பிைள 7 உமிட இC கிற அ)தா

எதைன சிறபான* ! பதியி ந'வி$ எ4* வ* வி2டாேர!" எ5 ெசா$+
வியதா க.

மகாைவதியநாைதய எH இைச ெபC )லவைர திCவாவ'*ைறயி$ தா

ஆசிாிய #த$ #த+$ சதிதா . அேபா* சநிதானதி ஆைணப:

மகாைவதியநாைதய சில பாட$கைள பா:னா . அவ பா2', ேதவகானமாக

இCத* க6' இவ மிக விய) அைடதா . மகா ைவதியநாைதயாி

தைமயனா இராமசாமி ஐய ெபாிய )ராணைத கீ தைனகளாக

பா:யிC கிறா . அவ றி+C* சில பாட$கைள பா:னா . மீனா2சிAதர

பிைள இய றிய சில பாட$கைள பா:ய ேபா* இவ மி க மகிசி

அைடதா . பிைளயிHைடய வா 7 எதைன சிறபாக இC கிற* எபைத

உண * இவ விமித அைடதா .

ஒC சமய ஆசிாிய ெபCமா திCவாவ'*ைறயி$ இCத ேபா* பிைள
மாZரதி$ இCதா . திCெபC*ைற Aபிரமணிய தபிரா எபவ
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அதலதி 7 )திய #ைறயி$ ஒC )ராண பாடெபற ேவ6'ெம5

விCபினா . பிைளைய ெகா6' இய 5வி க ேவ6'ெமப* அவர*

விCப. அைத Aபிரமணிய ேதசிகாிட வி6ணபி* ெகா6டா . உடேன
ேதசிக ஆசிாிய ெபCமாைன மாZரதி 7 அHபி, இத ெச=திைய

பிைளயிட ெசா$+ வCப: ெசானா . அப:ேய ஆசிாிய ெபCமா

மாZரதி 7 நட* ெசறா . Aபிரமணிய ேதசிகCைடய விCபைத

பிைளயிட ெதாிவிதட, அவ வா கி+C* வத*
திCெபC*ைறயி,ள விநாயக ேபாி$,
"நிலவத #:யிெனா' ெவயி,வத
மழகளி ைற நிைன* வாவா"

எகிற ஓ அ:தா. பி) பிைள, ஆசிாிய ெபCமாH திCவாவ'*ைறைய
அைடதா க.

1872 நவப மாத ெபாிய )ராண பாட நட* வத*. அேபா* ஆசிாிய

ெபCமாH 7 திKெர5 க'ைமயான ெவ) ேநா= வத*. பிற7 அைம

L2:ய*.

அதனா$ அ>கிC* இவCைடய பா2டனா இCத ^ாிய Xைல 7 ேபா=
ேச தா . ஒC ப$ல கி$ இவைர அத ஊC 7 அHபினா க.
---------

ேவைலைய ம5த'

1873-ஆ வCஷ மகாமக நைடெப ற*. அ>ேக Y Aபிரமணிய ேதசிக த

பாிவார>கேளா' ெசறா . அத ேநர தமா$ அ>ேக ேபாக #:யா* ேபான*

ப றி இவ மிக வCதினா . உட) ஒCவா5 7ண அைடதட மீ6'

திCவாவ'*ைறைய அைடதா . இைடயிைடேய சில சமய>களி$

7பேகாணதி 7 ெச5 தியாகராச ெச2:யாCட ெபா4* ேபா 7வ*

வழ க. அேபா* தியாகராச ெச2:யா , "7பேகாணதி$ அ) சா.திாிக

எபவ ஒC )திய பளி Rடைத ெதாட>க ேபாகிறா . அவ என 7 ந$ல

பழ க உைடயவ . அ>ேக தமி )லவ ஒCவ ேவ6'ெம5 ெசா$கிறா .

நா உைன அHபலா எ5 நிைன கிேற" எ5 ெசானா . ஆனா$

மீனா2சி Aதர பிைள அத 7 ஒ) ெகாளவி$ைல. இவ இ>ேகேய
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இC க2', பினா$ ேவ6'மானா$ உதிேயாக பா * ெகாளலா"

எ5 ெசானா . அைத இைறவ திCவC எெற6ணி ஆசிாிய ெபCமா
உவைக அைடதா .

1873-ஆ வCஷ :சப மாத கவிஞ ெபCமா திCெபC*ைறைய

அைடதா . அவCட ஆசிாிய ெபCமாH சேவாிநாத பிைள ெசறா க.
அத தலதி ெபCைமைய உண *, அ>ேக மாணி கவாசகC 7 எ$லா

வைகயான சிற)கD நைடெப5வைத க6' மகிதா க.

திCெபC*ைற )ராண #4வ* அர>ேக றதி 7 #)

இய றபடவி$ைல. சில ப7திகேள இய ற ெப றிCதன. ஆனா$ பிைள

அEவேபா* பாட$கைள எ4திைவ* ம5நா அர>ேக 5வ* வழ கமாக

இCத*. அைத க6' ஆசிாிய ெபCமாH 7 ஆசாிய உ6டாயி 5. மீ6'
அ>ேக இவC 7 அEவேபா* ேநா= வத*. அதனா$ பிைளைய பிாி*

ஊC 7 ெச$ல ேந த*.
----------

3ராண பிரச6க

1874-ஆ வCஷ பிரவாி மாத #த$ ஒC மாத கால த ஊாி$ இC*

ேவ6:ய மC*கைள இவ உ6' வதா . அேபா* 7'பதி$ சிறி* கட

இCத*. அைத அைடபத காக ஏதாவ* ெச=ய ேவ6'ெம5 ஆசிாிய

ெபCமானி தைதயா எ6ணினா . சில ஊ கD 7 ெச5 )ராண பிரச>க
ெச=* ெபாCைள ஈ2: அத கடைன அைட க ேவ6'ெம5 அவ

நிசயிதா . அதப: ஆசிாிய ெச>கண #த+ய இட>கD 7 ெச5

திCவிைளயாட$ )ராண பிரச>க ெச=* வதா . அேபா* பல

தமிழப கேளா' பழ7 வா=) கிைடத*. எனிH மீ6' பிைளயிட

ேபா= ேச *விட ேவ6'ெமற ஆ வ மி7தியாக இCத*. அேபா* அப 

)ராண அர>ேக ற சபதமாக அப எற ஊC 7 பிைள ெசறிCதா .

அ>ேக ேபா= இவ த 7Cநாதைர சதிதா . அ>ேகேய இC* சில <$கைள

பாட ேக2டா .

காைர எற இடதி$ நடதிவத திCவிைளயாட$ )ராண பிரச>கைத இவ

இைடயி$ நி5தி ைவ*வி2', அபC 7 வதிCதா . எனேவ அ>7 ெச5

அைத நிைற ேவ றினா . அத ப கதி$ இCதவ க ஆசிாிய பிராைன
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ெதாட * அ>ேக இC* பிரச>க ெச=* வரேவ6'ெமற விCபைத

ெதாிவிதா க. ஆனா$ ஆசிாியC 7 த 7Cநாதைர வி2' பிாி* வாவதி$

விCப இC கவி$ைல. ஆகேவ, எ$ேலாாிட# ெசா$+ ெகா6' திCவாவ'-

*ைறைய அைடதா .

அ>ேக ேவதநாயக பிைள ஒC நா வதிCதா . அவ மாZரதி$ #சீபாக

இCதவ . அவC Aபிரமணிய ேதசி கC உைரயா: பழகிய தைம இவைர

ெபாி* ெநகிழ ெச=த*.
---------

பிைளயவக மைற

1876-ஆ ஆ6' ஜனவாி மாத 1-ஆ ேததி ஆசிாிய ெபCமாHைடய ஆசிாியC,
ெபC)லவ ெபCமாHமாகிய மீனா2சி Aதர பிைள இைறவ திCவ:ைய

அைடதா . கைடசி XA இC கிற வைர 7 அத )லவ ெபCமாH 7 தமிேழ

நிைனவாக இCத*. அத கைடசி காலதி$ Rட திCவாசகைத வாசி*

ெகா6:Cத இவC 7 ஏ ப2ட ஒC சி5 ஐயைத தீ * ைவதா . பிைளயி

மைறவினா$ ஆசிாிய *ப கட+$ ஆதா . Aபிரமணிய ேதசிகைர பா

ேபா* விமி விமி அ4தா . "பிாிவத காிய ெபாCைள இழ* வி2ேடா. இனி

7

நா என ெச=ேவா? உமிடதி$ பிைளயவ கD 7 எதைனேயா அ)

இCத*. இனி நீ இத மட* பிைளயாகேவ நமிட பாட ேக2'

ெகா6' இ>7 இC* வரலா' எ5 Aபிரமணிய ேதசிக ஆ5த$ Rறினா .
அEவாேற Y Aபிரமணிய ேதசிகாிட சில <$கைள ஆசிாிய ெபCமா பாட
ேக2டா . கபராமாயண, நN$ #த+ய பாட>க நிகதன. சிதாத

<$கைள பாட ேக27 வா=) கிைடத*. தா பாட ேக2டேதாட$லா ம$
அ>கிCத தபிராகD 7 பாட ெசா$,ப:யாக ேதசிக இவைர

பணிதா . அத காலதி$ காவ: சிைத இய றிய சினி7ள அ6ணாமைல

ெர2:யா திCவாவ' *ைற 7 வதா . தமி ப: க ேவ6'ெமற அவா

அவC 7 இCத*. ஆசிாிய ெபCமானிட சில <$கைள பாட ேக2டா .

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

3திய 7-

Y Aபிரமணிய ேதசிக திCவாவ'*ைறயி$ ஒC )திய (' க2:, அதி$ ஆசிாிய

ெபCமா த>7வத 7 ஏ பா' ெச=தா . அவர* விCபப:ேய ஆசிாியCைடய
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தா= தைதய அ>ேக வ* வாழ ெதாட>கினா க. 1877-ஆ வCஷ நவப

மாத அத )திய (2:$ ஆசிாிய ெபCமா 7:ேயறினா . த மைனவியாேரா'

வாழ ெதாட>கினா . மடதி +Cேத இவர* 7'பதி 7 ேவ6:ய ெபாCக

எ$லா கிைடதன. ஆசிாிய ெபCமானிட ேதசிக கா2:ய ேபரைப அவர*

சிறத ஒ4 கைத க6' எ$ேலாC விய பைடதா க.

ம*ைரயி$ அத காலதி$ 7பாபிேஷக நடத*. அத 7 Aபிரமணிய ேதசிக

)றப2' ெச$ல ஏ பாடாயி 5. அ>கிC* ேவ5 தல>கD 7 ேபாகலா

எ5 ேதசிக நிைன தா . அேபா* த#ட ஆசிாிய ெபCமாைன வCப:

அைழதா . அப:ேய இCவC )றப2டன . ம*ைர ெச5 7பாபிேஷகைத

தாிசி* இ) றா க. அேபா*தா பி காலதி$ ஆசிாியC 7 ேவ6:ய

உதவிகைள எ$லா ெச=த Aபிரமணிய ஐயைர (ஜ.:. மணி ஐய ) அ>ேக #த$
#ைற யாக சதி 7 வா=) கிைடத*.
-------------

!த8' பதிபித 9'

திCெந$ேவ+யி$ ேமைல ரத(தியி$ திCவாவ'*ைற 7ாிய மட ஒ5 உ6'.
அ>ேக சில நா த>கி, அபா$ அத 7 அCகி,ள ெசவதி)ர எற ஊC 7

ெசறா க. அ>ேக ேவ]வன+>க தபிரா க2:ய மடாலயதி 7, "Aபிர
மணிய ேதசிக விலாச" எ5 ெபய ைவதா க. அத கிCகபிரேவசதி 7
வதிCத )லவ க எ$லா அைத சிறபி* பா:னா க. அத

பாட$கைள ெதா7* ெவளியிட #யறேபா* ஆசிாிய ெபCமாேன அத

ேவைலயி$ ஈ'ப2டா . பி காலதி$ எதைனேயா அCைமயான ச>க <$கைள

எ$லா பதிபித ஆசிாிய ெபCமா #த$ #தலாக பதிபித* அத <$
எேற ெசா$ல ேவ6'.

"உ கணபதி *ைண. திC ைகலாய பரபைர திCவாவ'*ைற யாதீனைத ேச த

ெசவதி)ரதி$ ேம ப: ஆதீன ெபாிய கா5பா5 ேவ]வன+>க Aவாமிக
இய 5வித Aபிரமணிய ேதசிக விலாச சிற). ேம ப: திCவாவ'*ைறயி$

ேம ப: Aவாமி களிய 5வித ெகா, ம6டபெமH ேவ]வன+>க விலாச
சிற) - இைவ பல விவாகளா$ பாடப2' ேம ப: ஆதீன அ:யா

7ழா>களிெலாCவராகிய ஆ5#க Aவாமிகளா, ேம ப: திCவாவ' *ைற
ேவ>கட Aப ஐயரவ க )திரராகிய சாமிநாத ஐயரவ களா,
பா ைவயிடப2', திCெந$ேவ+ #தமிழாகர அA Rடதி

பதிபி கப2டன.
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ெவ7தாய வCட, ஆனி மாத"
எப* அத #க) ப க. அ>கிC* Y Aபிரமணிய ேதசி கCட

திC 7 றால, ச>கரநயினா ேகாவி$, திCெசT #த+ய தல>கைள தாிசன

ெச=*ெகா6' மீ6' திCவா வ'*ைற ஆதீனதி 7 வ* ேச தா .
---------

0பேகாண க':ாியி' தமிழாசிாிய ஆன.

திCவாவ'*ைறயி$ இCதேபா*, 1880 -ஆ வCஷ பிரவாி மாத 12-ஆ ேததி
தியாகராச ெச2:யா அ>ேக வதா . அவ Aபிரமணிய ேதசிகாிட ஒC

வி6ணப ெச=* ெகா6டா . நா எHைடய ேவைலயி+C* ஓ= ெபற

ேபாகிேற. என 7 பிற7 நா வகித பதவியி$ இC* பாட ெசா$வத 7

த க ஆசிாிய ஒCவைர நியமி க ேவ6'. சாமிநாத ஐயைரேய அத ேவைலயி$

நியமி கலா. அவர* பி கால வா 7 அ* மிக உபேயாகமாக இC 7"

எ5 ெசானா . Aபிரமணிய ேதசிக #த+$ அத 7 இண>க வி$ைல.

தியாகராச ெச2:யா அவாிட மிக சாம தியமாக ேபசி அவர* இைசைவ
ெப 5 ெகா6டா .

ந$ல ேவைள பா * ஆசிாிய ெபCமாைன 7பேகாணதி 7 அHபி

ைவதா க. )றப' ேபா*, "நீ தியாக ராச ெச2:யா .தானைத வகி*

ந$ல )க ெப5வதறி ெசைன 7 ெச5 தா6டவராய #த+யாC, மகா
வி*வா மகா+>ைகயC, விசாக ெபCமாைளயC இC* விள>கிய

.தானைத ெப 5 ந$ல கீ தி அைட* விள> ேவ6'" என ஆசீ வதி*
அHபி ைவதா . அத அ), அCD நிைறத வா ைத பி காலதி$

அப:ேய ப+தன. ஆசிாிய ெபCமா அ: க: அைத நிைன R *

உC7வா .

7பேகாணதி 7 வதட அத ஊ

க$Mாியி$ இCத ஆசிாிய க

ஆசிாியCைடய )லைமைய ேசாதி க எ6ணினா க. அவ க ெசான

பாட$கைள எ$லா ஆசிாிய எ'* விள கினா . அவ க 7றிபி2ட <$க

அைன* ஆசிாிய பாட ேக2டைவேய. "நீ )திய பா2' இய 5 (ரா?" எ5

ேக2டத 7, 'என 7 ெதாிதவைரயி$ இய 5 ேவ' எ5 ஆசிாிய ெசானா .
உடேன தியாகராச ெச2:யாைர ைவ* அவாிட ெசா$வ*ேபால ஒC பா2ைட
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பாட ெசானா க. சில நிமிட>களிேலேய ஆசிாிய ெபCமா பிவC

பா2ைட பா: #:தா .

வா=த )க பைடதில>7 மீனா2சி
Aதரநா வலவ பாேல

ஏ=த தமி ஆ=த#ைற கிையற நீ
இ*கா5 இனிதி ேமய

ஆ=தவள நக

7டைத காேலஜி$

நினிடெம களித$ நேற

ேவ=த தமி #த )லைம தியாகரா

செபய ெகா ேமைம ேயாேன!

அ>ேக இCத ேபராசிாிய க இைத ேக2' மிக விய தா க. மீனா2சி

Aதர பிைளயிட பாட ேக2டவC 7 இதைகய திறைம இCப*

ஆசாியம5 எ5 )கதா க. அேபா* க$Mாி #த$வராக ேகாபா$ராE

இCதா . அவ இத ெச=திக அைனைத ேக2' திCதி அைட*

உடேன ேவைலைய ேம -ெகாளலா எ5 ெசா$+ வி2டா . அ* #த$

ஆசிாிய ெபCமாHைடய Xறாவ* வா ைக ப7தி ெதாட>கிய*. க$Mாி
ஆசிாிய எற நிைலயி$ மாணவ கD 7 பாட ெசா$, பணிைய
ேம ெகா6டா .

அத ேவைலயி$ ேச த ஆரபதி$ ேகாபா$ ராE அ: க: ஆசிாிய நட*

வ7)கD 7 வ* இவ பாட ெசா$ வைத கவனி* ெச$வா . மாணவ கDைடய கவனைத ஈ

7ப:யாக, அவ கD 7 ெதளிவாக )ாிப:யாக,

ஆசிாிய ெபCமா பாட ெசா$வைத ேக2' திCதி அைடவா .

7பேகாணதி+C* ஆசிாிய ெபCமா அ: க: திCவாவ'*ைற ெச5

த#ைடய அHபவைத எ$லா ேதசிகாிட ெசா$வா . அதனா$ Aபிரமணிய

ேதசிகC 7 திCதி உ6டாயி 5.

க$Mாி ேவைலயி$ ேச த சில மாத>கD 7 எ$லா ஆசிாிய ெபCமாH 7 ஒC
)த$வ பிறதா . அவC 7 க+யாண Aதர எற திCநாமைத ைவதா க.

திC ந$Mாி$ ேகாயி$ ெகா6ெட4தCளிள Y க+யாண AதேரAவரC 7
ெச=* ெகா6ட பிரா தைனயி ேம$ பிறதைமயா$ 7ழைத 7 அத
திCநாமைத ைவதா க.
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-----------

சீவக சிதாமணி பதி3

ேசல இராமசாமி #த+யா எபவ 7பேகாண தி 7 #சீபாக உதிேயாக
ெப 5வதா . அவ தமிழி,, வட ெமாழியி,, இைசயி, பழ க உளவ .

திCவாவ' *ைற ஆதீன க தராக இCத Aபிரமணிய ேதசிக , அவைர ேபா=

பா * வCப:யாக ஆசிாிய ெபCமாH 7 ெசா$+ அHபினா . 21-10-1980
இ$ (1880?) ஆசிாிய அவைர ேபா= பா தா . மீனா2சி Aதர

பிைளயவ களிட பாட ேக2டைத, பி) ேதசிகாிட பாட ேக2டைத

இவ எ'* ெசானா . "என என ப:திC கிறீ க?" எ5 ேக2டேபா*
தா ப:த அதாதிக, பிைள தமிக, ேகாைவக #த+யவ ைற வாிைசயாக

ஒ)விதா . அைத ேக2ட இராமசாமி #த+யா , "இவ ைற எ$லா ப:*

என பிரேயாசன?" எ5 ெசானா . அEவள அல2சியமாக அவ ேபசியைத

க6' ஆசிாிய பிரா ஆசாிய# றா . ேம, தா ப:த <$கைள எ$லா

ெசானா . கப ராமாயணைத ப:தைத ெசானா . "இைவ எ$லா

பி கால* <$க தாேம? பழ>கால* <$களான ச>க பாட$கைள

ப:திC கிறீ களா? சீவக சிதாமணி, சிலபதி கார, மணிேமகைல ஆகியவ ைற

ப:த* உ6டா ?" எ5 அவ ேக2டா . "Aவ:க கிைடதா$ நிசயமாக

ப:* பா ேப" எ5 ஆசிாிய ெபCமா ைதாியமாக ெசானா .

சில நா2க கழி*, இராமசாமி #த+யாாிட ஆசிாிய ெபCமா ேபான ேபா*,

அவ சீவக சிதாமணி க:த பிரதி ஒைற எ'* ெகா'தா . ஆசிாிய #த+$
அைத ப:தேபா* சிறி* த'மாறினா . நசினா

கினிய உைரட அத

பிரதி இCததா$ ஒCவா5 அைத ப:* ெபாC ெச=* ெகா6டா . அத

பிற7 இராமசாமி #த+யாC 7 பாட ெசா$ல ெதாட>கினா . தம 7 விள>காத

விஷய>கைள விள>கவி$ைல எேற ெசா$+ வதா . இத நிைலைய க6'

#த+யா மிக உவைக அைடதா . சிதாமணி ைஜன <$ ஆதலா$ அதி,ள

ைஜன சபிரதாய>கைள ெதாி* ெகாள 7பேகாணதி$ இCத

ைஜன களிட இவ ெச5 அவ களிட ஐய>கைள ேக2' ெதாி*

ெகா6டா . ைஜன சமய சபதமான எ$லா ெச=திகைள நறாக ெதாி*
ெகா6ட பிற7 மீ6' ப:* பா

கேவ, பல ெச=திக நறாக விள>கின.
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அபா$ அைத பதிபி க ேவ6'ெம5 விCபினா . பல ஏ2' பிரதிகைள

பா * திCதமான பாட இ*தா எ5 திCதி ெகா6டா .

சிதாமணிைய ெசைனயி$ பதிபிதா$ நறாக இC 7 ெம5 இவ

ெசைன வ* இர6' வார>கD 7 ேம$ த>கி இCதா . அ காலதி$

ெசைனயி$ பல ெபC )லவ க இCதா க. அவ கைள எ$லா சதி*

அவ கDைடய பழ கைத ஏ ப'தி ெகா6டா . ேதர4T , ச கரவ தி

ராஜேகாபாலாசாாியா எபவாி உதவிைய ெப 5 சிதாமணி பதிைப
ெதாட>கினா . அவ '1' பா * ததா . ஆசிாிய ெபCமாH மிக

A5A5பாக "1" பா தா . #த$ #தலாக ஒC பைழய <ைல பதிபி 7

ேப5 கிைடத* க6' மிக ஊ க*ட அத பதிைப நிைறேவ றினா .
அேபா* 500 பிரதிகைளேய ெவளியி2டா .

சீவக சிதாமணி ெவளியான பிற7 தமி நா2:$ ஒC )* மல சி உ6டாயி 5.

ஆசிாிய சிதாமணி உைரயி$ கா2ட ெப ற ேம ேகாகD 7ாிய இட>கைள
பல பைழய <$களி +C* ஒ)ைம ப7திகைள ெகா'திCதா . அவ ைற

ெய$லா பா * அத <$ பதி) , பைழய <$கD ெக$ லா களIசிய ேபால

இCப* க6' ஆரா=சியாள கD )லவ கD ெபC மகிசி அைடதா க.
--------

+பிரமணிய ேதசிக மைற

1888-ஆ ஆ6' ஜனவாி மாத 7-ஆ ேததி திCவாவ' *ைற ஆதீன க த

Aபிரமணிய ேதசிக பாிLரண அைடதா . அேபா* ஆசிாிய ெபCமா

ெசைனயி$ இCதா . இத ெச=திைய க:த வாயிலாக அறி* * க கட+$

ஆதா . அேபா* உ6டான உண சிைய ப றி பி வCமா5 7றி*ளா .
'நிற இடதிேல நிேற. ஒ5 ஓடவி$ைல. )தகைத ெதா'வத 7 ைக
எழவி$ைல. எHைடய உடபிேல இரத ஓ2டேம நி5வி2ட* ேபாற

உண சி உ6டாயி 5. எHைடய ஒEெவாC #ய சிைய பாரா2: என 7

வத ெபCைமைய கா] ேபா* தா= 7ழைதயி )கைழ ேக2' மகிவ*
ேபால மகி* எைன பா*காத அத பேராபகாாிைய அவ என 7
ெச=த ஒEெவாC நைமைய நிைன* நிைன* உCகிேன.
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எ * கைத ஆ றி ெகாள வழியி$ைல. எ உள *யரேம ெச=ளாக

வத*. அவ திCCவைத இனி பா

க இயலாெதற நிைன வரேவ நா

மனதி$ பதி* ைவதிCத அECவ எதி நிற*. '

இEவாெற$லா நிைன* *யர கட+$ Xகிய ஆசிாிய அ5 இரேவ

)றப2' திCவாவ'*ைற அைடதா . ஆதீன தைலவராக Y அபலவாண

ேதசிக வதா . 7C Lைஜ சிறபாக நைடெப ற*. அதி$ ஆசிாிய ெபCமாH
கல* ெகா6' ைதாிய#, ஊ க# ெப றா .

1888-ஆ ஆ6' ஆரபதி$ Aபிரமணிய ேதசிகைர இழத வCத ஆசிாிய
ெபCமாH 7 ஆ5வத 7, அவர* நைமைய ெபாி* கCதி வத தியாகராச

ெச2:யா இைறவ திCவ:ைய அைடதா . இதனா$ அத ஆ6:

#னா,, பி) ஆசிாியC 7 அதிக *ப உ6டா யி 5.

-----------

ப.பா*- பதி3

சீவக சிதாமணிைய பதிபித ைகேயா' இவ ப* பா2ைட ஆரா=சி ெச=ய
ெதாட>கினா . சீவக சிதாமணி, காவிய ; ப*பா2', கைட ச>க <$, அத
இய$ைப ந7 ெதாி*ெகாவத 7, பல இட>கD 7 ெச5 அத ஏ2'
Aவ:க பலவ ைற ேத: ேசகாிதா .

ப*பா2' ஆரா=சி நைடெப 5 ெகா6:Cதேபா* ஆசிாிய ெபCமானிட
ெபாறாைம ெகா6:Cத சில சீவக சிதாமணிப றி க6டன க:த>கைள
எ4தினா க. ைசவ மடதி$ இC* வள த ஒCவ ைஜன <ைல

பதிபி கலாமா எ5 ேக2:Cதா க. ஆசிாிய பதிபித சீவக சிதாமணியி$
பிைழ என க6டன கார க Rறியத 7 ஆசிாிய பதி$ எ4தினா . அைத

ஆசிாியேரா' க$Mாியி$ பணியா றி வத ேபராசிாிய சா* ேசைஷயாிட இவ

கா2:னா . அைத வா>கி ப:* பா த அவ , அதைன ெவளியிட ெசா$,வா

என ஆசிாிய ெபCமா நிைனதா . ஆனா$ சா* ேசைஷயா அத

காகித>கைள கிழி* T கி எறி*வி2', "இப:ப2ட க6டன>கD 7

பதி$ எ4*வத 7 #யல Rடா*. அப: ெச=தா$ க6டன எ4*பவ க

ெபCைம அதிகமாகிவி'. உ>க ேவைலகD 7 தட>க$ உ6டா7" எ5

ெசானா .

28

ஒEெவாC நாD இர ெவ7ேநர வைர 7 ஆசிாிய ெபCமா ப*பா2ைட
ப:தா . பல ந6ப கDைடய ெபாC உதவிைய ேம ெகா6' அைத

பதிபி க ெதாட> கினா . ெசைன 7 வ* ஓ அA Rடதி$ அைத

ெகா'* அசிட ெதாட>கினா . அேபா* - ப*பா2: Xல
கிைட கவி$ைல. நசினா

கினிய உைரைய ைவ* ெகா6ேட ஒCவா5

Xலைத ெசப ெச=* உCவா கி அசிட ெகா'தா . 1889-ஆ ஆ6'
ஜூ மாததி$ ப*பா2' அசி2' நிைறேவறிய*. ஆ5 மாத>க அத
ேவைல நைட ெப ற*.
-------------

சிலபதிகார ெவளி=-

அத பிற7 சிலபதிகாரைத ஆரா=* ெவளியிடேவ6' ெமற எ6ண
ஆசிாியC 7 உ6டாயி 5. த#ைடய ைகயி+Cத ஏ'கைள எ$லா ஒ)

ேநா கி ஆரா=சி ப6ணினா . அ:யா

7 ந$லா உைர அத <, 7 உ6'.

அவ உைர எ$லா காைதகD 7 இ$ைல. அCபத உைர எப* ஒ5

கிைடத*. அைத ைவ* ெகா6' அ>க>ேக பலவ 5 7 ெபாC

ெச=*ெகா6டா . ேம, சில ஏ'க கிைட கலாேமா எற எ6ணதி$ 1891-

ஆ வCட ேகாைட வி'#ைற யி$ திCெந$ேவ+ மாவ2டைத அைட*

ஆ>கா>7ள பல ைசவ கDைடய ('களி$ ேத:னா . இத ெபC #ய சியி$

ஒறிர6' சிதிலமான ஏ2' Aவ:க கிைடதன. கிைடதவ ைற ெய$லா

ைவ* ெகா6' ேம, சிலபதிகாரைத நறாக ஆரா=* அசிட
ெதாட>கினா .
----------

3றநா>5 ெவளி=-

சிலபதிகாரைத ெவளியி2டட மணிேமகைலைய ஆரா=* ெவளியிட

ேவ6'ெமற ஆைச எ4த*. அ'தப: யாக )றநாN5 எற ச>க <ைல

பதிபி கேவ6'ெமற விCப# உ6டாயி 5. )றநாN 5 7 ஒC பைழய

உைர உ6'. #த$ 260 பாட$கD ேக உைர இCத*. அத 7ேம$ இ$ைல.

ஆகேவ அத ப7திைய பதிபி 7 ேபா* இைடZ5 ஏ ப2ட*. பல கால

பயிற பழ கதா$ ஒCவா5 ெபாC ெச=*ெகா6டா . )றநாN ைற 1893-ஆ

வCட ஜனவாி மாத ெசைனயி$ அசிட ெதாட>கினா . அEவா6'

ெசெடப மாத ஆசிாிய ெபCமாHைடய தைதயா இைறவ திCவ:ைய

அைடதா . அதனா$ ஆசிாிய ெபCமாH 7 மிக *யர உ6டாயி 5. 10-12-
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1893-இ$ L6: அர>கநாத #த+யா காலமானா . த தைதயாைர இழத
* க#, அர>கநாத #த+யா காலமான வCத# ஆசிாியாி மன5திைய

7ைலதன எறா, 1894-ஆ வCட ெசெடப மாத )றநாN 5 பதி)
நிைறேவறிய*. பல அCைமயான வரலா 5 ெச=திக, பழ>கால மன க.
வள$க, பல உபகாாிக ஆகிேயாைரப றிய ெச=திக எ$லா அதனா$

ெதாியவதன. பி காலதிேல அCைமயான வரலா5கைள ஆரா=சிகைள

பல )லவ க எ4தி இC கிறா க. இவ 5 ெக$லா கCவியான* )றநாN5

எH ச>க <ேல.

ஏ2' Aவ:யி+C* பதிபிப* ெபாிய காாிய அ5 எ5 சில

நிைன கலா. ஒC <ைல பா:ய )லவ தமிட பாட ேக27 மாணவ கD 7

அைத ெசா$+ ெகா6ேட வCவா . அவ க அைத ஏ2' Aவ:யி$

எ4*வா க. இைடயிைடேய ஆசிாிய R5 ம ற விஷய>கைள அவ க

இர6' இர6' வாிகD கிைடேய எ4தி ைவ* ெகாவ* உ6'. ம றவ க

அைத பா * பிரதி ெச=* ெகாD ேபா* அத 7றி)கைள பைழய

Xலேதா' உைரேயா' ேச * எ4திவி'வா க. இ*ேபா5 எ4*வதி$

ஏ ப2ட பிைழக அதிக. Aவ:களி$ ேம ேகா ெச=2கைள க6' பி:ப*

க:ன.

உைர இ$லாத Xல>க எ4* ெசா$, மி7* 7ைற*, பிற*
திாி* பலவா5 ேவ5ப2:Cததறி, சில பாட$களி பி திைண

எ4தபடாம, இC 7. சிலவ றி$ *ைற எ4தபடாம$ இC 7. சிலவ றி$

இர6'ேம இரா. பா:ேனா ெபய இC கா*. சிலவ றி$ சிைத* இC 7.

சிலவ றி$ இர6' ெபய கDேம இரா. ஒேர எ6ணி$ இர6' பாட$க வC.

ஒேர பாட$ இர6' இட>களி$ வC. சில #த பாக 7ைற*, சில

இைடபாக 7ைற*, சில கைடபாக 7ைற* இC 7. 'ஏ2' Aவ:
எறா$ திCதமாக இC 7. அப:ேய அA 7 ெகா'*விடலா' எ5 சில
நிைன கிறா க. அைத பா * தைலA றி அவ ைற பதிபி க #:யா*
எ5 ேபானவ க பல உ6'. யாரா, இத பைழய <ைல ெவளியிட

#:யவி$ைல. ெபாC ெச=வத ேக த'மா ற இCத*. ஆ6டவ

திCவCளினா$ ஆசிாிய ெபCமா த நிைறத தமி அறிைவ ெகா6' மிக

ெபா5ைமட ெதா6டா றியதா$ தமிழகதி 7 அத பழ>கால )ைதய$ க
கிைடதன. அவ ைற ெவளியிட இவ ப2ட சிரம>க ெகாIசநIசம$ல. அைவ

யா இேபா* மற* ேபாயின. ப*மாத 7ழைதைய Aம*, ப$ேவ5
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*ப>கD கிைடேய பிரசவ ேவதைன 5 7ழைதைய ஈற தா=, த அCகி$

7ழைதைய ெகா6'வ* ேபா2டட தா ப2ட சிரம>கைள எ$லா

மற*ேபா= ேபரானத ெகாவ* ேபால, பதிபி கெப ற )றநாN 5

)தகைத பா தட ஆசிாிய ெபCமாH 7 ெபCமகிசி உ6டாயி 5.
------------

மணிேமகைலைய ெவளியி*ட.

)றநாN 5 7 பிற7 மணிேமகைலைய ஆராய ெதாட>கினா . மணிேமகைல
ெபளத காவிய, ைஜன காவியமாகிய சீவக சிதாமணியி$ ஏ ப2ட

சேதக>கைள ேபா 7வத 7 ைஜன க பல இCதா க. ஆனா$ ெபளத க

தமி நா2:$ யாC இ$ைல. மணிேமகைல ெபளத சமய ெகாைக நிரபின

<$. ஆகேவ அைத ப:தேபா* பல ெச=திக ெதாியவி$ைல. (ரேசாழிய எற
இல கண <$ ஒC ெபௗதரா$ இய றப2ட*. அதி$ ெபௗத சமய கC* க

காண ப2டன. அவ ைற ப:* பல ெச=திகைள அறி*ெகா6டா .

ெசைனயி$ மa ர>காசாாியா எற ேபராசிாிய இCதா . அவ ெபளத
<$கைள நறாக க றவ . அவ வாயிலாக பல ெச=திகைள இவ அறி*

ெகா6டா . ெபளத சமய சபதமான <$க பல ஆ>கிலதி$ இCதன.

அவ ைற ெய$லா தCவி* ர>காசாாியாாிட ெகா'தா . அவ அவ ைற

ப:*, ெபௗத மத கC* கைள எ$லா ெசானா . அவ ைறெய$லா மி க

ஆ வேதா' ஒC மாணா கைன ேபால ெதா7* ெகா6டா . இைடேய )ற

ெபாC ெவ6பா மாைலைய ஆசிாிய பதிபிதா .

1896-ஆ வCட ஜூ மாத மணிேமகைலைய ெசைனயி$ ெகா6' வ*
அசிட ெகா'தா . ெபளத சமய சபதமாக தா ெதாி* ெகா6டவ ைற

எ$லா )த , ெபளத தCம, ெபளத ச>க எH தைலபி$ எ4தி அவ ைற
மணிேமகைல பதிபி # அைமதா . அகராதி, அCபதைர ஆகியைவ

எ$லா இைண க ெப றன. 1898-ஆ வCட ஜூைல மாததி$ மணிேமகைல
நிைறேவறிய*. அதி$ 59 தமி <$களி+C*, 29 வடெமாழி <$களி+C*
ேம ேகா கா2:யிCதா . அCபதைரயி$ க6ட ெசா கD 7

விள க>கைள ெகா' திCதா . மணிேமகைல கைத AC கைத
ேச திCதா .

ேமேல ஐ>75<5, பதி 5 ப*, அகநாN5, ெபC> கைத ஆகிய <$களி$
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ஆசிாிய த கCைத ெச,தலானா . ஐ>75<5 எப* எ2' ெதாைகயி$
ஒ5. ஒC திைண 7 <5 பா2டாக ஐ* திைணகD 7 ஐ<5 பாட$கைளைடய*. பதி 5ப*, ேசரமன கDைடய ெபCைமைய ெசா$வ*.

அகநாN5 அகெபாC அைமதிைடய*. உதயண சாிதிரைத ெசா$வேத

ெபC>கைத. ஒற பி ஒறாக அவ ைறெய$லா ெவளியிடலா எற
எ6ணதினா$ அவ றி$ த#ைடய உளைத ெச,தினா ஆசிாிய
ெபCமா.
--------

கிராமதானைத ம5த.

ஆசிாிய பதிபித மணிேமகைல, )றெபாC ெவ6பா மாைல ஆகியவ 5 7

உதவி ெச=தவ இராமநாத)ர ெபா. பா6:*ைர ேதவ ஆவ . அவ

ம*ைரயி$ தமி ச>கைத உ6டா கி பல <$கைள ெவளியி2டா . அேதா'

'ெசதமி' எற இல கிய பதிாிைகைய ெவளியி2' வதா . அவCைடய

தாயா 1898-ஆ ஆ6' இைறவ திCவ:ைய அைடதா . அ* காரணமாக

இராமநாத)ர ெச5 * க விசாாி* வரேவ6'ெம5 ஆசிாிய எ6ணினா .
அேபா* இராமநாத-)ரதி 7 )ைகவ6: இ$ைல; ம*ைரேபா= அ>கிC*
வ6: ைவ* ெகா6' ேபாகேவ6'.

ஆசிாியC, அவCைடய 7மாரC ெசைனயி+C* )றப2' ம*ைரைய

அைட* அ>7ள திCவாவ'*ைற மடதி$ த>கினா க. அ>கிC*

)றப2' பரம 7: ேபானா க. ைவைகயி$ ெவள வத காரணதினா$ 3

நா அ>ேகேய த>க ேவ6: வத*. பின  தா இராமநாத)ர ேபா= ேசர

#:த*.

இராமநாத)ரதி$ பா6:*ைர ேதவ த>கியிCத அர6மைன 7 ேசாமAதர
விலாச எ5 ெபய . ஆசிாிய அ>ேக ஒC மாத கால த>கியிCதா .

காைலயி,, மாைலயி , ஆசிாிய பா6:*ைர ேதவைர சதி*

உைரயா:னா . "எHைடய தாயா இற* ேபான * கைத சபிரதாயமாக

விசாாி க வதீ க. உ>கேளா' ச$லாப ெச=* ெகா6:Cபதி$ எ அைன

இற*ேபான * கேம மாறிவி2ட*. எHைடய தாயா மிக சிறதவ . அவ

வாதிCத காலதி, என 7 எதைனேயா நைமகைள ெச=தா க. இறத

பிற7 உ>கைள எ$லா வCப: ெச=* என 7 தமிழிப உ6டாக
ெச=தா க" எ5 அவ நயமாக ேபசினா .
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ஒC நா பா6:*ைர ேதவ அரசராகிய பா.கர ேச*பதிைய பா

க

ேபானா . அவாிட ேபசி ெகா6:C*வி2' (2' 7 )றப'ேபா* ேச*பதி

ஒC # கியமான சமாசார ெசா$லேவ6'ெம5 அவாிட ஒC கCைத
ெதாிவிதா .

"அ* மிக ெபாCத" எ5 பா6:*ைர ேதவ ெசா$+வி2', ஆசிாிய

த>கியிCத வி'தி 7 வ* ேச தா . ஆசிாிய அவைர வரேவ 5 உ2கார

ெச=தா . "உ>கD 7 மகிசியான ெச=தி ஒைற ெசா$ல வதிC கிேற"

எ5 பா6:*ைர ேதவ ெசானட, "ஏதாவ* )திய <ைல பதிபி க
ேவ6'-ெம5 ெசா$ல ேபாகிறீ களா?" எ5 ேக2டா இவ .

"ஒC <$ அ$ல, பல <$கைள நீ>க பதிபி கலா. அத அள 7 ெச$வ
அளி 7மா5 ஒC கிராமைதேய உ>க ெபயாி$ எ4திைவ க மகாராஜா

நிைன கிறா " எறா பா6:*ைர ேதவ . "நா இ5 அர6மைன

ேபாயிCேத. பா.கர ேச*பதி அவ க இத ெச=திைய ெதாிவிதா க"
எ5 ெசானா . இநா வைர த>கD 7 எதவிதமான உதவி அவ

ெச=யாம$ இCத* ெபாிய தவ5 எ5 நிைன கிறா க. ஆகேவ த ஜமீனி,ள

ஒC கிராமைதேய த>கD 7 வழ>க எ6]கிறா . இத ெச=திைய த>களிட
ெதாிவி 7ப: எனிட ெசானா ' எறா .

இைத ேக2டட பா6:*ைர ேதவ எதி பா த ப: ஆசிாியC 7 மகிசி
அதிகமாக உ6டாகவி$ைல. அவாிட, "மகாராஜா அவ கDைடய எ$ைலய ற
அைப நா இதனா$ உண * ெகாகிேற. எHைடய கCைத நா

அவ களிடேம ேநாி$ ெசா$கிேற" எ5 ெசா$+வி2டா .
ஆசிாிய பா.கர ேச*பதிைய பா

க ெசறேபா*, த#ைடய விCபைத

ஏ 5, தம 7 நறி ெசா$ல வதிC கிறா எேற மன எ6ணினா .

ஆசிாியC, த ேபசி$, எ'தட இைத ெசா$லவி$ைல. சிறி*ேநர ேவ5
விஷய>கைள ப றி ேபசி ெகா6:C*வி2', #:வி$ ெசானா .

"பா6:*ைர ேதவ அவ க மகாராஜா ெசா$+ அHபிய ெச=திைய
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ெதாிவிதா . அத Xல மகாராஜா அவ கD 7 எபா$ எEவள அ),

நபி ைக இC கிறன எபைத உண * ெகா6ேட. என 7 இேபா*

ஒ5 7ைற இ$ைல. ஆ6டவ திCவCளா$ க$Mாியி$ சபள வCகிற*.

நா ெச2டாக வாழ ெதாிதவ. தா>க வழ>7வைத ஏ க ம5 கிேற எ5

எ6ண Rடா*. சம.தானதி நிைலைம என 7 ந7 ெதாி. இத

நிைலயி$ இேபா* அEவள ெபாிய ெகாைடைய த>களிடமிC* ஏ பத 7 எ
மன உடபடவி$ைல" எ5 ெசானா . அேபா* அத சம.தான பலவித

கட ெதா$ைலகD 7 உளாகியிCத*. எனேவ, ஆசிாிய கCைத

உண *ெகா6' ஒC பதி, ெசா$லாம$ சிறி* ேநர ெமௗனமாக இCதா

மன . பின , "த>க விCப" எ5 ெசா$+ விைட ெகா'தHபினா .

தம 7 கிைட க இCத ஒC கிராமைதேய தா இழ*வி2ேடாேம எற எ6ண
ஆசிாியC 7 எத காலதி, எ4த* இ$ைல.

7பேகாண க$Mாியி$ அத காலதி$ ராEபகT வி. நாேகாஜிராE எபவ

#த$வராக இCதா . அவ இைசயி$ ந$ல ஞான உளவ . இைச சபதமான
)தக>கைள அவ ெவளியிட இCதா . அவ ைற திCதமாக ெவளியிட

ேவ6' எ5 விCபியதா$ அவ ைற திCதி ெகாள ஆசிாிய ெபCமாைன
நா:னா . அப:ேய ஆசிாியC திCதி ததா . ஏதாவெதாC வைகயி$

ஆசிாியC 7 உபகார ெச=ய ேவ6'ெமற விCப நாேகாஜிரா 7
உ6டாயி 5.

ஒCநா ஆசிாியைர பா * ெசானா : "நீ>க தமிழி,ள பைழய <$கைள

பதிபி* வCகிறீ க. அதனா$ உ>கD 7 லாப எ* இ$ைல எ5

என 7 ெதாி. ேவ5 வைகயி$ உ>கD 7 வCவா= அதிகமானா$ இத

பதி) ேவைலகD 7 உதவியாக இC 7 எ5 ேதாறிய*. பளி Rட பாட

<$க இேபா* தரமாக வCவதி$ைல. நீ>க எ4தி ெகா'தா$ நறாக

இC 7. Xறா வ7) #த$ Xறா பார வைர கான பாட <$கைள

நீ>கேள எ4தி ெகா'தா$ அவ ைற லா>ம. அசகதா ெவளியி'வா க.
அவ க உ>கD 7 த க சமான ெகா'பா க. அைத ெகா6' தமி

ெதா6' ெச=* வரலா" எறா . ஆசிாிய சிறி* ேயாசைன ெச=தா .
"நா உ>க அைப பாரா2'கிேற. எ ெதா$ைல உ>கD 7

ெதாிதிCப* என 7 ஆ5தலாக உள*. உ>கைள ேபா5 ேவ5 சில

அப கD நா பாட )தக>கைள எ4தேவ6'ெம5 ெசானா க.

என 7 பண # கியம$ல. எHைடய ேநர #4வ* க$Mாியி$ பாட
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ெசா$வதி, ம ற சமய>களி$ தமி <$கைள ஆரா=வதி,ேம கழி*
ெகா6:C கிற*. பண வர ெதாட>கினா$ ஆைச ேவ5 வழிகளி$

ஏ ப2'வி'. பிற7 என 7 ஆரா=சி ெச=வத 7 ேநர இC கா*. பைழய

<$கைள பதிபி க ேதாறா*. நா த>க ேயாசைனைய ம5பதாக

எ6ண Rடா*. எ ேபா கிேல எைன வி2' வி'>க" எ5 நயமாக

ெசானா . நாேகாஜிராE, 'வ+ய வCவா= கிைடதா, Rட இவ ேவ6டா

எகிறாேர! இவC 7 பைழய தமி <$களி$ இC கிற ஆைசதா எதைன!'

எ5 எ6ணி வியதா .
-------------

ஹா@ல பிர3 விஜய

1898-ஆ ஆ6' ஆக.' மாத க$Mாி 7 ஆDந ஹாEல பிர) விஜய

ெச=தா . அ காலதி$ ஆ>கிலதி 7 மதி) அதிக. ஆ>கிலதி$ வரேவ 5

ேபAவேத நாகாிக எ5 பலC நிைனத கால. ஆனா$ ஆசிாிய ெபCமாைன

ந7 உண த க$Mாி #த$வ நாேகாஜிராE தமிழி, ஒC வரேவ ) எ4தி
வாசிதளி க ஆசிாியC 7 ஒC வா=) அளி க ேவ6' எ5 நிைனதா .
கவ ன க$Mாி 7 விஜய ெச=தேபா* பல ெபCம க வதிCதா க.

ஆசிாிய ெபCமா தா இய றிய வரேவ ) தமி ெச=ைள அளிதா .
ஆDநாி ெபCைம ேக றப: அ* அைமதிCததாக எ$ேலாC

பாரா2:னா க. ஆசிாியைர த ைவ* ெகா6' ஆDந ஒC பட எ'*

ெகா6டா .

ஆசிாிய ெபCமா ஏ2'Aவ:கைள ேத: ேசகாி* பதிபிதைத அறித

பல தமிட இன இன Aவ:க இC கிறன எ5 எ4*வா க; பண

அHபினா$ அவ ைற அHபி ைவபதாக ெதாிவிபா க. ஆசிாியC எத

) றி$ எத பா) இC 7ேமா எற எ6ணதி$ அவ க ேக2ட பணைத

அH)வா . பல சமய>களி$ அHபிய பணதி 7 ஒC பயH கிைடததி$ைல.
ஒC சமய 'சாப )ராண' தமிட இCபதாக ஒC )லவ எ4தியிCதா .
ஆசிாியC சிறி* பண அHபி, அத <ைல அHபிைவதா$ தா

பா *வி2' திCபி அHபி ைவபதாக அவC 7 எ4தினா . அத <$ வத*.

அ* எத சாபைத ப றிய )ராண அ5; அ* 'சர )ராண'; சிவெபCமா

சரப X தியாக எ4தCளி அC பாவித வரலா5. அ* சாப )ராணமாக

35

இ$லாவி2டா, 'சரப )ராணமாக' இCததனா$ ஆசிாிய ஒCவா5 திCதி
அைடதா .

ம*ைரயி$ 1901-ஆ ஆ6' ேம மாத தமி ச>க ெதாட>கிய*. அ* #த$

ஒEேவா ஆ6' அத ஆ6' விழா நட 7. பா6:*ைர ேதவாி

அைழ) கிண>க ஆசிாிய ெபCமாH ஒEேவா ஆ6' அ>7 ெச5

அதைன சிறபிபா . விழாவி இர6டா நா நட 7 )லவ ேபரைவ 7

தைலைம தா>கி ஆசிாிய நடதி ெகா'பா . இEவா5 பல ஆ6'க நட*
வத*.

1900-ஆ ஆ6' ெசைனயி$ பல அப க R:, 'திராவிட பாஷா ச>க' எற

ஒC ச>கைத ஏ ப'தினா க. க$வி *ைறயி$ பணியா றிய ேசஷாதிாி

ஆசா எபவC, ேஜ. லார. எற பாதிாியாC அத ச>கதி

ெசயலாள களாக இCதா க. ஆசிாிய ெபCமா அத ெகௗரவ அ>கதினராக

இCதா .

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

ெச ைன0 ேபாவைத ம5த.

ஒCநா ேசஷாதிாி ஆசா 7பேகாணதி 7 வ* ஆசிாிய ெபCமாைன

பா தா . "நீ>க ெசைன ேக வ* வி2டா$ எ>கD 7 மிக உதவியாக
இC 7" எ5 ெதாிவிதா .

"நா எப: ெசைன 7 வCவ*? இ>ேகதாேன என 7 உதிேயாக
இC கிற*?" எறா ஆசிாிய .

"நீ>க ெசைன 7 வCவதாக இCதா$ அ>ேக உள மாநில க$Mாி 7

உ>கைள மா 5ப: நாேன ஏ பா' ெச=கிேற. க$வி*ைறயி$ எ$ேலாைர

என 7 ெதாி. நீ>க ெசைன வர சமத ெகா'>க, ேபா*" எறா
ஆசா .

அேபா* ெசைன மாநில க$Mாியி$ #தி த பிராய #ள ஒCவ

தமிழாசிாியராக இCதா . அவC 7 ெசைன ெசாத ஊராக இCத*.

ெசைன 7 வதா$ பதி) ேவைலகைள எளிதி$ கவனி* ெகாள வசதி
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ஏ ப' எற எ6ண ஆசிாியC 7 இCதா,, அத #தியவC 7 #தி த

காலதி$ இைடZ5 ஏ ப'*வைத விCபவி$ைல. எனேவ ெசைன 7 வர

இயலா* எ5 ெதாிவி*வி2டா .
-----------------

பாரா*- தா

1902-ஆ ஆ6' ேகாைட வி'#ைறயி ேபா* பாாிb$ இCத ேபராசிாிய
ஜூ+ய விசனி மாணா க ஒCவ ெசைன 7 வதா . ஜூ+ய

விசH 7 ஆசிாியC 7 ெந'நா பழ க உ6'. அவ அ: க:

ஆசிாியC 7 க:த எ4தி வCவா .

விசனி மாணா க தமிழக வதேபா* தIசாcாி$ ைலன$ ைபப 2 எபவ
ச கெல டராக இCதா . அத பிெரIA கார அவCைடய விCதாளியாக

த>கி இCதா . அவ 7பேகாண வ* ஆசிாியைர சதிதா . ஜூ+ய

விச, ஆசிாியைர ப றி அ: க: ெசா$வ* உ6' எ5, தமி4 7 இவ

ெச=*ள ெதா6ைட ப றி சில <$களி$ எ4தியிCபதாக ெசானா .
தா )*ேசாி, காைர கா$ ேபாற சில இட>கD 7 ெச$ல இCபதாக,
ஆசிாிய ஏதாவ* ஒC <ைல ெகா'தா$ ேபா7மிட>களி$ அைத ப:*வி2',
திCப அைத அHபிவி'வதாக அவ ெசானா .

ஆசிாிய பைழய காIசி)ராண க:த பிரதி ஒைற அவாிட வழ>கினா . ஏேதா
)ைதய$ கிைடதைதேபால அைத ெப 5 ெகா6ட பிெரIA கார

ஆசிாியாிட விைட ெப 5 ெசறா . தா ெசான* ேபாலேவ இர6' வாரதி$

அைத ாிஜி.த தபா+$ திCப அHபி ைவதா .

அத பிெரIA கார தIைசயி$ இCதேபா* அ>கிCத ச கெல டாிட
ஆசிாிய ெபCமானி உைழைப, அவர* விாித )லைமைய, அவ

பதிபித <$களா$ தமி4 7 உ6டான ஏ றைத எ'*

ெசா$+யிC கிறா . ஏ2' Aவ:யி$ உளைத ஆரா=* பதிபிப* எப*

மிக அCைம யான காாிய எபைத அவ நறாக விள கியிC கிறா . அத

பயனாக ஆசிாிய ெபCமாH 7 ஒC நைம கிைடத*. 1903-ஆ ஆ6' ஜனவாி
மாத #த$ ேததி அ5 ஏழாவ* எ2வ ' மன ப2டாபிேஷக ெகா6டா2ட

நடத*. தIைசமாநகாி$ ஒC மகாசைபைய R2: ஒC விழா நடதினா க. அத
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விழா 7 ஆசிாியைர வரேவ6'ெம5 அைழதா க. அவ கள*

ேவ6'ேகாளிப: ஆசிாிய அ>7 ேபா= வதா . அேபா* ஆசிாிய

ெபCமானி தமி ெதா6ைட பாரா2: சகெல ட ஒC பாரா2' தாைள
அளிதா .
---------

ஐ60595 ெவளிவர'

ச>க <$களி$ ஒறாகிய ஐ>75< ைற ஆரா=* அத 7 ேவ6:ய

7றி)கைள ஆசிாிய ெதா7* ெகா6:Cதா . யாபாணதி+C* ஒC

க:த வத*. '<ைல மிக ெபC காம$, AC கமாக ெவளியி2டா$ பல

<$கைள தா>க சீ கிரதி$ ெவளியிடலா' எ5 ஓ அப எ4தியிCதா .

அைத நிைனவி$ ைவ* ெகா6' ஐ>75< ைற AC கமான #ைறயி$ 1902ஆ வCஷ ெசெடப மாத ஆசிாிய ெவளியி2டா .

அ* ெவளிவத பிற7 அத யாபாண* அப , "இப: எ$லாவ ைற

AC கி ெகா( க எ5 நா நிைன க வி$ைல. த>களிடமிC* ெப றிC க

ேவ6:ய ெபC பயைன தமிநா' இழ*வி2ட*. அத காக நா மிக

வC*கிேற" எ5 ஒC க:த எ4தினா .

1903-ஆ ஆ6' ஜூ மாத ஐ>75< றி #த$ பதி) ெவளியாயி 5.

அைத தம 7 ேவைல வா>கி தத தியாகராஜ ெச2:யாC 7 உாிைமயா கினா
இவ .
--------

ெச ைனைய அைடத'

1903-ஆ ஆ6' ேகாைட வி'#ைறயி$ ெசைன மாநில க$Mாியி$

தமிழாசிாியராக இCத சீனிவாசாசாாியா ஓ= ெப றா . அேபா* ஆசிாிய

ெபCமா பதி 5பைத ஆரா=சி ெச=* வதா . ஒC நா க$Mாி #த$வராக

இCத ேஜ. எ. ெஹ.ெம எபவ ஆசிாியாி இ$ல தி 7 வதா .
க$வி*ைற தைலவ ஆசிாியைர ெசைன மாநில க$Mாி 7 மா றி
இCபதாக ெதாிவி*, ஆசிாியாி இடதி$ 7பேகாணதி$ யாைர

நியமி கலா எ5 தமிட ேக2' க:த வதிCபதாக ெசானா .
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இைறவ திCவC இEவா5 R2'வி கிற* எற எ6ணதா$ ஆசிாியC 7

ச 5 உவைக உ6டாயி 5. எறா, 23 ஆ6'களாக தா வசித நகரைத,

நகர ெபC ம கைள வி2' பிாிய மன வரவி$ைல. அ: க: திCவாவ'*ைற

ஆதீன க தCட ச$லாப ெச=*வர ெசைன ெசறா$ சத ப இ$லா*
ேபா7ேம எகிற நிைன வCதிய*. "ெசைன 7 ெசறா$ பதி)

ேவைலகD 7 பல உதவிக கிைட 7. அ: க: இத ஊாி+C* ெசைன

ெச5 )தக>க பதிபிபைதவிட அ>கிCேத நறாக பதி) ேவைலகைள
கவனி கலா" என க$Mாி #த$வ ெஹ. ெமH வ )5தினா .

திCவாவ'*ைறயி$ அேபா* Y அபலவாண ேதசிக ஆதீன தைலவராக
இCதா . அவைர ேபா= பா *வர ெசறேபா* அவC, 'நீ>க

ெசைன 7 ேபாவதனா$ பல நைமக உ6டா7. ந#ைடய ஆதீன

ெபCைம அ>ேக பரவத 7 வா=) அதிக. எனேவ நீ>க ெசைன 7

ேபாவேத எ$லா வைகயி, ந$ல*' எ5 த மகிசிைய ெதாிவிதா .

ஆசிாிய ெபCமா ஒC ந$ல நா பா * ெகா6' ெசைன 7 வதா .

ெசைனயி$ திCேவ2KAவர ேப2ைடயி$ வசி* வத இவCைடய சிறிய

தகபனா (2:$ த>கி ெகா6' மாநில க$Mாி 7 ெச5 ேவைலைய
ஒ) ெகா6டா .

7பேகாண க$Mாியி$ தமி வ7பி$ உய த ேமைட , ந$ல ேமைச, நா கா+
ஆகியைவ இCதன. ஆனா$ ெசைன மாநில க$Mாியி$ ம ற ஆ>கில

வ7)கD 7 இCத* ேபாற அைம) இ$ைல. ஏேதா ஒC பைழய ேமைச

ம2' தைரம2டதி$ இCத*. இைத ஆசிாிய மிக நயமாக அேபா* மாநில
க$Mாி #த$வராக இCத பி$ட ெப *ைரயிட எ'* ெசானா . அவ

உடேன மாநில க$Mாியி, தமி வ7) 7 உய த ேமைட, ந$ல ேமைச,

நா கா+, [ேரா ஆகியவ ைற அைம க ஏ பா' ெச=தா .

1904-ஆ ஆ6' ஜனவாி மாத திCேவ2KAவர ேப2ைட, பிைளயா ேகாவி$
ெதCவி$ மாத 20 1பா= வாடைக 7 ஒC (2: 7 7: வதா . அத ஆ6'

ஜூ மாததி$ பதி 5ப* ெவளியிடெப ற*.

1905-ஆ ஆ6' ஆரபதி$ ஆசிாிய ெபCமாHைடய அைனயா சர.வதி
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அமா காலமானா க. திC சீனிவாச ஐய>கா ஆசிாியCைடய (2: 7 * க

ேக2க வதா . அசமய ேபேசா' ேபசாக, மணிேமகைல கைத AC கைத

எ.ஏ. வ7) 7 பாடமாக ைவ க ஏ பா' ெச=*ளதாக ெசானா . "இதனா$
வCகிற பண மாதா ைக>க யதி 7 இC க2'" எ5 ெசானா .

ஆசிாிய ெபCமானி வ7பி+Cத மாணவ கைள சில ெபாறாைம கார க
T6:வி2', ஆசிாிய பாட ெசா$, ேபா* சில இைடZ5கைள ஏ ப'த
ெச=தா க. ஒC சமய ஒC *6' பதிாிைக ெவளியிடெப ற*. அதி$,
'நசினா

கினிய தவ5 ெச=தா ; ச>கராசாாியா தவ5 ெச=தா ; உ. ேவ.

சாமிநாைதயC பிைழகைள ெச=திC கிறா ' என அசிட ெப றிCத*. ஒC

மாணவ மிக வCதேதா' ஆசிாியாிட அத *6' பதிாிைகைய

ெகா6' வ* கா2:னா. அைத பா * ஆசிாிய ெபCமாH 7 ேகாப

வரவி$ைல; வCத ஏ படவி$ைல ; )னைக Lத #க*ட, "இத எளிேயைன
அEவள உயரதி கா ஏ றிவி2டா க? ச>கராசாாியாCடH நசினா

-

கினியCடH சமமாக எைன ைவத$லவா ெசா$+யிC கிறா க?" எறட

மிக வCத*ட அத *6' பதிாிைகைய ெகா6' வத மாணவேன
வCத மாறி சிாி*வி2டா.
-----------

ேபாAB அதிகாாியி

மனமா ற

திCேவ2KAவர ேப2ைடயி$ ஜயசி> எற ேபாP. அதிகாாி ஒCவ இCதா .
அவ ெகாIச #ர2' Aபாவ உைடயவ . ஆசிாிய ெபCமா வா* வத

ெதCவி$ தா அவ இCதா . யாேரா ஒCவ அவாிட காவ: சிைத,

திC)கைழ பா:யிC கிறா . அவ றி,ள ெப6களி வCணைனகைள

ேக2' அவC 7 ேகாப ேகாபமாக வத*.

இவ ைற எ$லா பா: 7ழைதகளி மனைத ெக'* வி'கிறா க.

இனிேம$ இதைகய )தக>க ெவளிவராம$ த'*விட ேவ6'" எ5 ேபசி

ெகா6:Cதா . இத ெச=திைய சில அப க ஆசிாியாிட வ*
ெசானா க. ஒCநா அத ேபாP. அதிகாாிைய பா

க இவ ெசறா .

"எ>ேக இEவள Tர வதீ க?" எ5 அத அதிகாாி விய)ட ேக2டா .

நீ>க மிக ந$லவ க எ5 ேகவிப2ேட. ஆபாசமான விஷய>கைள
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எ$லா நா அதிகமாக பரவவிட Rடா* எற எ6ண த>கD 7 இCபைத

அறி* மகிசி அைடகிேற. ந#ைடய நாகாிக ெதாிதவ கD 7தா இத

விஷய ெதாி. ஆனா$ இல கிய>களி திறதி$ நா பா

க ேவ6:ய

#ைறேய ேவ5. ச>க காலதி+C* அவ ைற )லவ க பா: வCகிறா க.

ெச=ளாக இCபதா$ அவ ைற ப:பவ கD 7 இல கிய இப ேதா5ேம
தவிர, ஆபாச ேதாறா*" எ5 ஆசிாிய ேபச ெதாட>கினா .

"சில ைபதிய கார )லவ க கனா பினா எ5 பா: 7ழைதகளி

உளைத ெக'*வி'கிறா க. அதைகய ஆபாச பாட$கைள த'*விட

தா>க என 7 ேயாசைன ெசானா$ உபகாரமாக இC 7" எ5 அத அதிகாாி

ெசானா . "அைதப றிதா உ>களிட ேபச வதிC கிேற. நிதானமாக

ேபசலா அ$லவா?" எறா ஆசிாிய .

"ெபாியவ களாகிய நீ>கேள வதிC கிறீ க. உ>கேளா' ேபAவைதவிட ேவ5
ேவைல என இC கிற*?" எறா ஜயசி>.
"எனிட சில )லவ க வ* த>கைள தமி4 7 விேராதி எ5 ெசானா க.

நீ>க அப: இC கமா2K க எ5 நா அவ களிட ெசாேன. பைழய
இல கிய>கைள ெகாDதிவிட ேவ6'ெம5 நீ>க ெசானதாக

ெசானா க. உ>கைள தவறாக )ாி* ெகா6'வி2டா க எ5 நா

எ6ணிேன. அதனா$ தா உ>கைள ேநேர பா * ேபசலா எ5 வேத"

எ5 ெசானா இவ .

"எ$லா )லவ கD 7 எ ேம$ ேகாப இC கலா. ெப6கைள ஆபாசமாக
வCணி கிற காவ: சி*, திC)க ஆகிய பாட$க பரவ Rடா* எப* எ

எ6ண" எறா அத அதிகாாி.

"காவ: சி*, திC)க ஆகியவ றி$ ெப6களி வCணைனக இCப*

உ6ைமதா. அவ ைற ம2' ப:பேதா' நி5திவிட Rடா*. பா2'

#4வைத ப:தா$, அEவா5 ஈ'ப'வ* தவ5 எ5 ெசா$+யிCபைத

காணலா. ஒப* Aைவகளி$ சிC>கார எப* ஒ5. வடெமாழி <$களி,

அத Aைவ உ6'. ெப6களி வCணைன Rடா* எறா$ எதைகய

இல கிய>கD இC க #:யா*. நா மிக பைழய இல கிய>களாகிய ச>க
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<$கைள #த$ #தலாக ெவளியி2:C கிேற. அதனா$ தா தமிநா'

எனிடதி$ ெகாIச மதி) ைவதிC கிற*. அவ றி$ Rட ெப6களி

வCணைன வCகிற*. அவ ைற ப: 7 ேபா* இல கிய Aைவேய ெதாிகிற*.

நீ>க அவ ைற எ$லா ெபாA க ேவ6'ெம5 எ6ணி ெகா6:Cபதாக

ெசா$கிறா க. வடெமாழியி$ உள <$கD அப: தா. இEவா5 பா தா$

தமிழி,, வடெமாழியி, ப:பத 7 ேவ5 ஒ5 கிைட கா*" எறா .

"நீ>க ெசா$வைத பா தா$ எ$லா )தக>கD ஆபாசமானைவ எற$லவா
ேதா5கிற*?" எறா அதிகாாி.
"ஆபாச எப* ேவ5. ரச உண சி ேவ5. மனித வா ைகயி$ காத$ மிக
# கியமான உண சி. காவிய>கD, )ராண>கD காத$ உண சிைய ப றி
ெசா$கிறன. ஆ6டவைன காதலனாக ைவ*, த>கைள காத+களாக ைவ*

ஆவா கD நாயமா கD பா:யிC கிறா க. அ>ெக$லா சிC>கார ரச
இC 7."

"அப:யா? ேதவார, திCவாசக ேபாற <$களி, சிC>காரரச இC கிறதா?"
எ5 ேக2டா ஜயசி>.

"ேதவார, திCவாசக, திEவிய பிரபத ஆகிய எ$லாவ றி, இC கிறன.

ஆ6டவனிடதி$ உள ப திைய காதலாக மா றி அவ ைற

பா:யிC கிறா க. எ$லாவ ைற ஆபாச எ5 தள #:யா*" எறா
இவ . "இெத$லா என 7 )திதாக இC கிற*" எ5 ேபாP. அதிகாாி

ெசானா .

"நீ>க இவ ைற எ$லா நறாக ஆரா=திC க மா2K க. கிராம>களி$ பல
கA அணிவதி$ைல. கா=கறி வி கிறவ க, பா$ தயி வி கிறவ க, இன#

பல அப: வCகிறா க. அவ க ேதா றதிேல ஆபாச இ$ைல.

பா

கிறவ களி க6களி$தா ஆபாச இC கிற*."

'நீ>க ெசா$வ* உ6ைமதா" எ5 ஒCவா5 இற>கிவதா அத அதிகாாி.
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"ம ெறாC விஷய. நீ>க ேகாவி, 7 ேபாகிறீ க அ$லவா?" எ5 ேக2டா

ஆசிாிய . ேபாவ* உ6' எறா ஜயசி>. "அ>7ள X திகைள,

ேகா)ர>களி,ள சி ப>கைள பா த* உ6டா ? அத சி ப>களி$

ெப6ைமைய கா2'கிற அ>க>க ெபாியனவாக இCதா , யாC விகார
உண சி ெகாவதி$ைல. ப'திC 7 தாயி மா பி$ 7தி* விைளயா'கிற

7ழைத 7 தவறான உண சி உ6டாவதி$ைல. இ* இ5 ேந 5 வத*

அ$ல. நீ>க ெசா$,கிறப: திC)கைழ, காவ: சிைத அதி$ வC

ெப6களி வCணைன காக நீ க ெதாட>கினா$ தமி இல கிய>க

அைனைத, வடெமாழி இல கிய>க அைனைத கட+$ ெகா6' ேபா=
ேபாட ேவ6'. ேகாவி$களி$ உள வி கிரக>கைள உைடெதறிய ேவ6'."
"ஐயா, ஐயா! அப: ெசா$ல Rடா*. இத விஷய>க எ$லா ெதாியாம$

ஏமா* ேபாேன. ந$ல சமயதி$ இத உ6ைமைய ெசானீ க. உ>கD 7

மிக நறி எறா ஜயசி>. அத பி) அத ேபாP. அதிகாாி 7 இCத

தவறான எ6ண ேபா=வி2ட*.
----------

தியாகராச Aைல

திCவா1ாி$ எ4தCளியிC 7 தியாகராசெபCமானி திCவிைளயாட$ 360
எ5 ெசா$,வா க. அவ ைற தமிழி$ ெமாழிெபய

க ேவ6'ெம5

மகாவி*வா மீனா2சிAதர பிைள எ6ணினா . ஆனா$ Xல <+ ஒC

ப7திேய கிைடத*. கிைடத 14 Pைலகைள ெமாழிெபய * தமி ெச=ளாக

இய றினா . அத <ைல அசிட ேவ6' ெம5 எ6ணி ஆரா=* இவ 1905

ஆ ஆ6' அைத பதிபிதா .
----------

மகாமேகாபாதியாய ப*ட

1906-ஆ ஆ6' #த$ ேததி பிறத*. அரசின இத நா2:$ சிறபான பணி
)ாிபவ கD 7 பல ப2ட>கைள வழ>கி ஊ க அளி*வதன . க>காதர

சா.திாிக எபவ அ5 காைலயி$ ஆசிாியைர பா

க வதா .

"எ>கD ெக$லா அளவி$லாத மகிசி. நா>க எ$ேலாC ஆனததா$
7தி கிேறா" எறா . ஆசிாிய ெபCமாH 7 ஒ5 விள>கவி$ைல.

"உ>கD 7 மகா மேகாபாதியாய ப2ட கிைடதிC கிற*. இத ெச=தி
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இன# உ>கD 7 ெதாியாதா?" எறா . ஆசிாியC 7 அத ெச=தி

அேபா*தா ெதாித* .

அ*#த$ தமி நா2:,ள பல ஆசிாியைர பாரா2:ன . க:த>க Xல

த>க மகிசிைய ெதாிவிதன . உய நீதி மறதி$ நீதிபதியாக இCத மணி

ஐய , "மகாமேகாபாதியாய ப2ட த>கD 7 வழ>கப2டைத க6' மிக

மகிசி அைடகிேற. த>கD 7 அ* கிைட 7 எப* என 7 ெதாி" எ5
ஒC க:த அHபினா . அ*வைர வடெமாழி )லவ கD ேக அளி க ெப 5

வத அத ப2ட, ஆசிாிய ெபCமாH 7 #த$ #ைறயாக வழ>கெப றதனா$

அரசினC 7 ெபC )க உ6டாயி 5.
----------

ேதாடா ெப5த'

1906-ஆ ஆ6' ேவ$. இளவரசC, அவCைடய ேதவியாC ெசைன 7

விஜய ெச=தா க. அேபா* ெசைன நகரேம விழா ேகால ெகா6:Cத*.

ெவளிZ -களி+C* ஜமீதா கD, பிர) கD வதிCதா க. ஆDந

மாளிைகயி$ த பா ஒ5 நடத*. அத 7 #) ெசைன நகாி$ இதிய க

வசி* வத ப7திைய 'ளா ட' எ5 ஆ>கிேலய க வழ>கி வதா க.
அ* பலCைடய உளைத உ5தி ெகா6:Cத*. ஜா d இளவரச

வதைதெயா2: அத ெபயைர 'ஜா d ட' எ5 மா றி வழ>கலாயின .
அேபா* அறிஞ ெபCம கD 7 பலவைகயான ப2ட>கD, சமான#

அளி கெப றன. ஆசிாிய ெபCமாH 7 த>க ேதாடா அணிவி* மதி)
ெச=தன .
----------

பாரதியா பாட'

1906-ஆ ஆ6' ெசைன மாநில க$Mாியி$ ஆசிாிய ெபCமா

மகாமேகாபாதியாய ப2ட ெப றைத பாரா2: ஒC R2ட நடத*. அத

R2டதி 7 பாரதியா வதிCதா . அ காலதி$ Aபிரமணிய பாரதியா

Aேதசமிதிர பதிாிைகயி$ உதவி ஆசிாியராக இCதா . இத விழா 7

வதிCத அவ X5 பாட$கைள எ4தி வாசிதா . அ>ேகேய ஒC தாளி$ அத
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X5 பாட$கைள ஒC ெபசி+னா$ எ4தினா ; அத தாைள நா

பா திC கிேற, அத பாட$க வCமா5 :
1. ெசபாிதி ஒளிெப றா; ைபநற

Aைவ ெப 5 திகத*; ஆ>க6

உபெரலா இறவாைம ெப றனெர5
எவேரெகா$ உவத$ ெச=வா ?

7ப#னி ெயனேதா5 சாமிநா
த)லவ 7ைறவி$ கீ தி

பப,ற ெப றனேன$, இத ெகெகா$
ேபCவைக பைட கி றீேர?
2. அனிய க தமி ெசEவி அறியாதா
இெறைம ஆேவா ேரH

பனியசீ மகாமேகா பாதியா
யபதவி பாிவி ஈ*

ெபானில 7டைத நக  சாமிந

தறன 7 )கெச= வாேர$

#னிவன பா6:ய நா இCதிCபி
இவ ெபCைம ெமாழிய லாேமா?

3. நிதியறிேயா, இEலக ெதாC ேகா:
இபவைக நித *= 7

கதியறிேயா எ5 மன வCத க,
7டைத நக

கைலஞ ேகாேவ,

ெபாதியமைல பிறத ெமாழி வாவறி
காலெமலா )லேவா வாயி$

*தியறிவா=, அவ ெநIசி வாதறிவா=,
-------------

இறபிறி *ல>7 வாேய.
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7*ைட விைல0 வா6கிய.
ஆசிாியCட க$Mாியி$ பழகி வத ேபராசிாிய ஒCவ அவ (2: 7 வதா .

தா தமிழி$ மாணவ கD காக ஒC )தக எ4தி இCபதாக அைத பா *

ஆசிாிய ெபCமா திCதி ெகா'தா$ உதவியாக இC 7 எ5 ெசானா .
தம 7 ேநர இ$லாைமயினா$ த 7மாரைர பா * திCதி

ெகா' 7ப:யாக ெசானா ஆசிாிய . அ* சபதமாக ஆசிாிய (2: 7

அவ அ: க: வதா . ஒC #ைற ஆசிாிய ெபCமானிட அத (2: 7 வாடைக

என எ5 ேக2' ெதாி* ெகா6டா . பின அத (2: ெசாத காரைர

ேபா= பா *, அத (2ைட ஏ அEவள 7ைறத வாடைக 7

வி2:C கிறீ க? ேவ5 யாC காவ* மா றிவி2டா$ அதிக வாடைக

கிைட 7ேம!" எ5 ெசா$+ யிC கிறா .

அத (2: ெசாத காரC 7 ஆசிாியாிட மிக மதி) உ6'. இைத

ேக2டட அவC 7 ேகாப வ* வி2ட*. ஐயா, நா அவாிட 20 1பா=
வா>7வேத தவ5. எ ைகயி+C* மாத 20 1பா= ெகா'* அவைர அத

(2:$ 7:யிC க ெசா$ல ேவ6'. அவ அEவள ெபாியவ . அவ

7:யிCபதனா$ தா இைற 7 எ (' ஒC ேகாவி$ மாதிாி இC கிற*.

எதைனேயா ெபாியவ க அவைர பா பத காக அத (2: 7 வCகிறா க.
அவேர இட ேபாதவி$ைல எ5 ேவ5 (' பா * ெகா6' ேபானாலறி,

நா அவைர எ (2:+C* ேபாக ெசா$ல மா2 ேட" எ5 ெசா$+வி2டா .
அத ேபராசிாிய இH சில நா கழி* அத (2: ெசாத காராிட

ெச5, "ஐயா, அத (2: 7 ந$ல விைல கிைட 7. அத (' சிறியதாக

இCபதா$ அைத ந$ல விைல 7 ெகா'*வி2', நீ>க ேவ5 ஓ இடதி$

ெபாிய (டாக க2டலாேம" எ5 ெசானா . நா அத (2ைட வி ப* ப றி

இ*வைர ேயாசித* இ$ைல. வி கிற எ6ண வCகிறேபா* உ>கD 7

ெசா$+ அH)கிேற. இேபா* நீ>க ேபா= வாC>க' எ5 அத
ெசாத கார ெசா$+வி2டா .

எனிH அத ேபராசிாிய ெசான* அவர* மனைத உ5த ஆரபித*.

'அத (' நம 7 ெசாத எபதனா$ தாேன, இப: பலC பல விதமான
எ6ண>கைள நமிட வ* ெவளிப'தி ெகா6:C கிறா க?

46

ஆசிாியC ேக அத (2ைட உாியதா கிவி2டா$ என?' எ5 நிைன கலானா .
ஒC நா ஆசிாியாிடேம வ*, 'ஐயா, உ>கD 7 (' வா>7 எ6ண உ6டா?

அப: இCதா$ நா இத (2ைட உ>கD ேக Xவாயிர 1பா= 7
தCகிேற" எ5 ெசானா .

அேபா* ஆசிாியC 7 7பேகாணதி$ ஒC (' ெசாதமாக இCத*.

ெசைனயி$ (' வா>7வைதப றி இவ நிைன கவி$ைல. எனேவ (2' கார

ேக2டட தம 7 (' ேவ6டா எ5 ெசா$+வி2டா .

அ'த ஆ6' அத ேபராசிாிய ேவ5 ஒCவ Xலமாக அத (2: 7 4,500
1பா= விைல ேபசி #பண ெகா' க ஏ பா' ெச=தா . அத ெச=திைய

ஆசிாிய அறிதட மி க கவைல அைடதா . அத (2:$ இவ ைவதிCத

ஏ2' Aவ:கைள, )தக>கைள ேவ5 இடதி 7 ெகா6' ேபாக

ேவ6'ேம, )திய இட அத 7 வசதியாக அைமேமா, அைமயாேதா எகிற
7ழப ஏ ப2ட*.

ஒC நா ஆசிாிய த (2' தி6ைணயி$ உ2கா * ெகா6:Cதேபா*, அத

(2' காரC 7 ெதாித கண க பிைள அெதC வழிேய ேபானா . ஆசிாிய

அவைர அைழ*. "உ>க ந6ப இத (2ைட ேவ5 ஒCவC 7 வி க #பண
வா>கிவி2டாராேம; எனிட ெசா$+யிCதா$ நா வா>கி ெகாள

மா2ேடனா?' எ5 ேக2டா .

"ேபான வCஷதா உ>களிட ெசானாரா. நீ>க ேவ6டா எறதா$ ேவ5

இடதி$ மைன வா>கி ெபாிய (டாக க2: ெகாள நிைன கிறா ேபா,
எ5 எ6ணியதாக ெசானா " எறா கண கபிைள.

"அேபா* நா அைதப றி நிைன கவி$ைல. இேபா* இைதேய வா>கி

ெகாளலா எ5 நிைன கிேற. அவ ேபசிள ெதாைக 7 ேம$ <5 1பா=

தCகிேற. உ>கD 7 ஏதாவ* உதவி ெச=கிேற. எப:யாவ* இத (2ைட

என 7 வா>கி தாC>க" எ5 ெசா$+ அHபினா ஆசிாிய .
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அ5 மாைலேய கண கபிைள வதா . "உ>கD 7 ந$ல சமாசார ெகா6'

வதிC கிேற. (2' கார தா வா>கிய #பணைத அவாிடேம ெகா'*
வி2டா . இத (2ைட உ>கD ேக சாசன ெச=* ெகா'பத 7 சமதி*

வி2டா " எறா .

ஆசிாியC 7 மிக மகிசி உ6டாயி 5. காாிய இEவள எளிதி$ #:
எ5 அவ நிைன கவி$ைல. கண க பிைள ெசானா : "#த++Cேத

(2' காரC 7 இத (2ைட உ>கD 7 ெகா' க ேவ6' எப*தா

எ6ண. நீ>க ேவ6டா எறட அவC 7 மன வCத ஏ ப2ட*. திCப

நீ>க வா>கி ெகாள விC)வதாக ெசானட அவ க வி கிரய

பதிரதி$ ேபா2ட சில நிபதைனகைள சா காக ைவ*, அவ 5 7 நா

சமதி க மா2ேட எ5, வா>கிய #பணைத ெகா'*வி2டா " எறா .
ஒC மாததி 7 பிற7 உாிய விைல ெகா'* ஆசிாிய தா 7:யிCத அத

(2ைடேய வா>கினா . 7பேகாண க$Mாியி$ தா பா * வத ேவைலைய

தம 7 ப6ணி ைவத தியாகராச ெச2:யாாி நிைனவாக அத (2: 7

'தியாகராச விலாச' எற ெபயைர ^2:னா . அ* இைற 7 சிறபாக

விள>7கிற*.
------------

பைழய தி%விைளயாட'

1906-ஆ ஆ6' ஜூைல மாத ேவபTரா திCவிைள யாட )ராண எகிற
<ைல அCபத உைரேயா', ேவ5 பல ஆரா=சி 7றி)கேளா' ஆசிாிய
ெவளியி2டா . அத 7 பா6:*ைர ேதவ ஓரள ெபாCDதவி ெச=தா .

ம*ைர தமி ச>கதி Xலமாக ெவளிவ* ெகா6:Cத ெசதமி

பதிாிைகயி$ ஆசிாிய ெதாட * க2'ைர எ4தி வரேவ6' எ5 அவ
ேக2' ெகா6டா .

ப6ைட தமி <$கைள ஆரா=வத ேக ேநர ேபா*மான தாக இ$லாம$

இCததனா$ ேவ5 பணி எைத தமா$ ெச=ய #:யாம$ இCபதாக ஆசிாிய
ெதாிவிதா . த>க க2'ைர இCதா$ தா பதிாிைக ேக மதி) உ6டா7.
த>க விCப எப:ேயா அத வைகயி$ ெச=>க" எ5 பா6:*ைர

ேதவ மீ6' வ )5தினா .
---------
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பிற 9'களி

ெவளி=-

அதனா$ தா ஆரா=* ெகா6:Cத ப6ைட தமி <$ எைதேயH
ெசதமி பதிாிைகயி$ ெதாட * பதி பி* வரலா எற எ6ண

ஆசிாியC 7 உ6டாயி 5. அதப:, திCவா1 உலா ஒEெவாC மாத#

ஒEெவாC ப7தி யாக ெசதமிழி$ ெவளிவர ெச=தா . 1905-ஆ ஆ6' அத

<$ நிைறேவறிய*.

பிைளயவ க பா:யிCத தனிZ  )ராணைத ெவளி யி2டா . பின

ம6ணிப: கைர )ராண ெவளியாயி 5. அ* மீனா2சி Aதரபிைள

இய றிய*தா. சீவக சிதா மணியி இர6டா பதி) 1907-ஆ வCட

நைடெப 5 வத*. #த$ பதிைபவிட பல )திய ெச=திகைள - அதி$ ேச தா .

அத ஆ6' :சப மாத அ* நிைறேவறிய*.
---------

வ. உ. சிதபர பிைளயி
பிைளயி

கCத

1908-ஆ ஆ6' ஆசிாியC 7 ஒC க:த வத*. அத க:ததி ேமேல சிைற
அதிகாாிக தணி ைக ெச=திCத 7றி) இCத*. சிைறயி+C* யா

எ4தியிCபா க எ5 எ6ணி ஆசிாிய அைத பிாி* பா தா .

கபேலா2:ய தமிழராகிய வ. உ. சிதபர பிைள ேகாய )T  சிைறயி$

அேபா* இCதா . அவேர அத க:தைத 14-9-1908-ஆ ேததி எ4தியிCதா .
அவ திC 7றைள சிைறயி$ ஆரா=சி ெச=*வதா . தா திC 7ற ஆரா=சி

ெச=* வCவ* ப றி, அைத ஆ>கிலதி$ ெமாழி ெபய * வCவ* ப றி

7றிதிCதா . அதி$ தம 7 ஏ ப2'ள ஐய>க சிலவ ைற எ4தி அவ ைற

விள க ேவ6' ெம5 ேக2:Cதா . ஆசிாிய ெபCமாH த க விைடகைள

எ4தி அHபினா .
----------

அ சக வா6க வி%பாைம

ஆசிாிய )தக>கைள அசி'வத 7 பல அசக>கைள நபி ெதா$ைலப2'

வCவைத அறி* திCவாவ'*ைற ஆதீன தைலவ அபலவாண ேதசிக அத

வைகயி$ ஆசிாியC 7 ஏதாவ* உதவி )ாிய ேவ6'ெம5 நிைனதா . ஆசிாிய
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ெபCமாேன ெசாததி$ ஓ அசகைத ைவ* ெகா6டா$ நலமாக இC 7
எ5 எ6ணினா .

ஒC#ைற திCவாவ'*ைற 7 ஆசிாிய ெசறிCதா . "பிற அசக>கைள நபி

)தக>கைள ெகா'* ெதா$ைல ப'கிறீ க. நீ>கேள ஓ அசகைத

ைவ* ெகா6டா$ )தக>கைள ெவளியி'வத 7 உதவியாக இC 7.

ஐயாயிர 1பாைய நா உ>கD 7 தCகிேறா. அைத ைவ* ெகா6'

அசகைத ஆரபிதா$ விைரவி$ பல <$கைள நீ>க ெவளி யிடலா" எறா .
ஆசிாிய உடேன பதி$ ெசா$லவி$ைல. "நாைள 7 பதி$ ெசா$கிேற" எ5
வ*வி2டா . ம5நா ெசறேபா*, "சநிதானதி 7 எனிட இC 7

ேபரைப நா உண கிேற. ெவளி அசகைத நபி <$கைள ெவளியி'வதி$

பல ெதா$ைலகD 7 நா ஆளாகிேற எப* உ6ைமதா. ஆனா$ இேபா*

)தகதி 7 ேவ6:ய காகித, ைப6' சாதன>க ஆகியவ ைற வா>7வத 7

ம2' கவைலபட ேவ6:யிC கிற*. அசகைத ைவ* நடத ஆரபிதா$

ஆ2கைள ைவ*, சபள ெகா'* நி வாக ெச=தாக ேவ6:ய ெபC

ெதா$ைலகD ேச * ெகாD. <$ ஆரா=சி 7 ேநர கிைட 7மா எப*

சேதக. ஆைகயா$ சநிதானதி கCைத ஏ 5 ெகாள #:யாம$

இCபத 7 மனி கேவ6'" எ5 ெசானா . அதேம$ ஆதீன க த

அத கCைத வ )5தவி$ைல.

ஆசிாிய ெபCமாH 7 எ2' ெதாைகயி$ ஒறாகிய அக நாN ைற பதிபி க
ேவ6'ெமற எ6ண எ4த*. அைத ஆரா=* ெகா6:Cதா . அேபா*

ேவ5 சில அைத பதிபி 7 #ய சியி$ ஈ'ப2:Cப* ெதாித*. பினT
நாராயணசாமி ஐய அைத பதிபி க #யறா . ஆனா$ கைடசியி$ ரா.

இராகைவய>காCைடய உதவியினா$ ேவ5 ஒCவ அைத பதிபி*வி2டா .
ம றவ பதிபித <ைல பதிபிப* ஆசிாிய வழ கம5. ஆதலா$ அத

#ய சிைய ைகவி2'வி2டா .
-----------

காைமேக' சதி3

ஒC சமய சிலா சாசன அ,வலகைத ேச தவ க ஆDந தபதிகைள

த#ைடய அ,வலகதி 7 அைழதா க. அேபா* கவ னராக இCதவ

கா ைமேக$ பிர) . அத காாியாலயதி$ பைழய வி கிரக>க பல இCதன.

அத வி கிரக>கைள-ப றி கவ ன ஏதாவ* ேக2டா$ த கப: பதி$ ெசா$ல
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ேவ6'ேம எற எ6ண அ,வலக தைலவC 7 எ4த*. எனேவ, அத ேநர
ஆசிாிய ெபCமா அ>7 இC தா$ அவ எ$லா விவர>கைள ெதாிவிபா

எ5 எ6ணி ஆசிாியாிட வ* த கCைத ெதாிவிதா . ஆசிாிய ெபCமா
வCவதாக ஒ) ெகா6டா . அேதேபா$ ஆDந தபதிக சிலா சாசன

அ,வலதி 7 விஜய ெச=த நா அ5 ஆசிாிய ெபCமாH அவ கDடேன

இC* அ>7ள வி கிரக>கைளப றிய ெச=திகைள எ'* ெசானா . ஒCவ

அவ கD 7 அைத ஆ>கிலதி$ ெமாழிெபய * ெசானா . இத விவர>கைள

எ$லா ேக2' ஆDந மிக மகிசி அைடதா . அேபா* ஆDந

தபதிகைள பட எ' க ேவ6'ெம5 எ6ணினா க. ப>களாவி

#)றதி$ பட எ' க #ய சி நடத*. ஆDந தபதிக அம வத 7 இர6'

நா கா+க, ம 5 இர6' நா கா+க இCதன. அேபா* ஆDந

A 5# 5 பா தா . "என 7 விவர>கைள ெசான ப6:த எ>ேக?

அவைர அைழ*வ* இ>ேக உ2கார ைவ>க. நா அவCட ேச *

பட எ'* ெகாளேவ6'" எ5 ெசானா . ேவ5 ஒC நா கா+

ெகா6'வ* ேபாடெப 5. ஆசிாிய வ* உ2 கா தட ேபா2ேடா

எ'தா க.
-----------

தி%காளதி 3ராண

1912-ஆ வCட ெம. அC. நா. இராமநாத ெச2:யா சேகாதர க

காளஹ.தியி$ 7பாபிேஷகைத மிக சிறபாக நடதினா க. சிவபிரகாச

எ4திய சீகாளதி)ராண மாதிர #) இCத*. ஆசிாிய திC காளதி

)ராண எற <ைல ஆரா=* ைவதிCதா . 7பாபிேஷக ெச=த ெச2:யா

அத தல சபதமான ஏதாவ* )தியெதாC <ைல ெவளியிடலா எ5

நிைனதா . ஆசிாிய ெபCமாH திC காளதி )ராண தமிட இCபதாக
அைத ெவளி யி2டா$ நல எ5 ெசானா . அEவா5 ெச=யலா எ5

ெச2:யா இைசதா . ஆசிாிய க6ணப நாயனாைரப றி தமி <$களி$

என என கC* க இC கிறனேவா அவ ைறெய$லா ெதா7தா .

எ$லாவ ைற ேச * திC காளதி )ராண பதிபி$ ேச தா . 1912-ஆ
வCட ஏர$ மாத அத <$ அசாயி 5. 7பாபிேஷக சிறபாக

நைடெப ற*. ஆசிாிய அத <ைல அத தலதி$ அர>ேக றினா .
1915-ஆ வCட பிரவாி மாத ஆசிாிய ெபCமாH 7 60-ஆவ* ஆ6'

நிைறேவறிய*. சW:யத L திைய ந$ல #ைறயி$ நடத ேவ6'ெம5 பல
அப க விCபினா க. ஆனா$ ஆசிாியC 7 அதி$ விCப இ$ைல.
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திC காளதி ெச5 இர6' X5 நா2க அ>ேக த>கி இைறவைன தாிசி*
ெகா6' வதா .

1917-ஆ ஆ6' ேம மாத ஆசிாியCைடய மைனவியா இைறவ திCவ:ைய
அைடதா .

காசியி,ள 'பாரத த ம மகா ம6டல' எற சைபயின ஆசிாிய ெச=* வC

தமி ெதா6ைட அறி* அவC 7 ஏதாவெதாC விC* ெகா' க ேவ6'ெம5
எ6ணினா க. 'திராவிட வியா Lஷண' எற ப2டைத வழ>கினா க.
---------

பாிபாட' ெவளி=-

ச>க <$களி$ பாிபாட$ எற ெதாைக <$ ஒ5 உ6'. உைரயாசிாிய

ெகா'*ள விவர>களி+C* அதி$ 70 பாட$க இCதனவாக ெதாிய

வCகிற*. அத 70 பாட$கD கிைட கவி$ைல. அத 7 பாிேமலழக உைர

இCத*. பல இட>களி$ ேத: எ$லா பாிபாட$கD அட>கிய Aவ:ேய

கிைட கவி$ைல. கிைடத ஒைற ைவ* ெகா6' ஆரா=*, ஒCவைகயாக
ெசப ெச=* 1918-ஆ ஆ6' ஜூ மாத அத <ைல ெவளியி2டா .
----------

ேவைலயி8%. ஓE ெப5த'

1919-ஆ ஆ6' ஆசிாிய ெசைன மாநில க$Mாியி+C* ஓ= ெப றா .

இவ ெதாட * இH சில ஆ6'க இC க ேவ6'ெம5 பலC

விCபினா, ஆசிாிய அத 7 இட ெகா' கவி$ைல. எ$ேலாாிட# விைட

ெப 5 ெகா6டா . க$Mாி #த$வாிட விைடெப 5 ெகாD ேபா*,

"இ*வைர இத க$Mாியி$ சிறத தமிழாசிாிய க இC* வத*ேபால

பிH திறைம வா=த ந$லவ ஒCவ நியமி க ெப5த$ ேவ6'" எ5

ெதாிவி* ெகா6டா . உடேன #த$வ , "தா>கேள அப: ஒCவைர

ேத ெத'* தரேவ6'" எ5 ெசா$ல , ஆசிாிய இ. ைவ. அனதராைமய

ெபயைர ெதாிவிதா . ஆசிாிய விCபப: அவைரேய ெசைன மாநில

க$Mாி தமி ஆசிாிய ராக ஆ கினா க.
----------
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தாF தாிசன
1919-ஆ ஆ6' ஏர$ மாத #த$ ேததி மகாகவி ர(திரநா தாR

ெசைன 7 வதிCதா . அவ :. எ.. இராமசாமி ஐயCைடய இ$லதி$
த>கியிCதா . அவைர பா

க ஆசிாிய அ>ேக ெசறிCதா .

ஆசிாியைரப றி தாRC 7 எ'* Rறினா க.

ஆசிாிய பதிபித <$கைள எ$லா பா * விய* "இவ ைற எ$லா நீ>க

எப: பதிபிதீ க?" எ5 தாR ேக2டா . "தமிநா2: Xைல

#' 7கD -ெக$லா ெச5 ேத: ஓைல Aவ:கைள எ'* வ*, அவ ைற

ஆரா=* ெசப ெச=* க:த பிரதி எ'* பதிபி* வCகிேற" எ5 இவ

ெதாிவிதா . ஆசிாிய ெசா$வைத எ$லா ேக2' மிக வியபைடத மகாகவி,

"நா உ>க (2: 7 வ* பா

கிேற" எ5 ெதாிவிதா . அEவா5 அ5

மாைலேய தியாகராஜ விலாசதி 7 வ*, அ>கிCத ஏ2' Aவ:கைள, க:த

பிரதிகைள பா * வியதா . ஏ2' Aவ:யி$ எப: எ4*வ* எபைத

ஆசிாிய அவC 7 எ4தி கா2:னா . ர(திர ஆசிாிய ெபCமா (2: 7

வதைத பா * பலC வியதா க, ஆசிாிய ெபC மாைன ெதாியாதவ Rட

இவ மிக ெபாியவ எ5 ெதாி* வண>கினா க.
-------

தி%வாவ-.ைற வாச

15-4-1920 அ5 திCவாவ'*ைற அபலவாண ேதசிக பாிLரண அைடதா .
கா5பாறாக இCத ைவதியநாத தபிரா, Aபிரமணிய ேதசிக எற

திCநாம*ட ஆதீன தைலவ ஆனா . அவC 7 எதிராக சிலேப வழ 7க

ெதா'தா க. அேபா* ஆசிாிய ெபCமா த#ட இC க ேவ6'ெம5

ஆதீன தைலவ விCபினா . அவ விCபப:ேய 1920-ஆ ஆ6' #த$

ஆசிாிய ெபCமா திCவாவ' *ைற ெச5 சில கால த>கினா . அேபா*

மடதி+Cத Aவ:கைள, அசி2ட )தக>கைள ஒ4>7ப'தி அ' கி

ைவ க ெச=தா . அ>ேக ஒC பாடசாைலைய ெதாட>கி பல மாணவ கD 7

பாட ெசா$+ வதா . மடதி 7 வCகிறவ க எ$லா அத பாடசாைல 7

வ* ஆசிாிய பாட ெசா$+ ெகா' 7 #ைறைய ேக2' மகிதா க.
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1922-ஆ ஆ6' ஜனவாி மாத 14-ஆ ேததி ேவ$. இளவரச ெசைன 7
விஜய ெச=தா . அேபா* தமிழி,, வட ெமாழியி, சிற* விள>7

)லவ கைள ெகௗரவி க ேவ6'ெம5 அரசின நிைனதா க. ஆசிாிய

ெபCமாH 7 ஒC கில கிைடத*. அத கிலைத வா>கி ெகா வத காக

ெசைன 7 வத ஆசிாிய ெபCமா இ>ேக சில நா2க த>கி, பி) மீ6'

திCவாவ'*ைற அைடதா . அ>ேக ஆதீன தைலவராக இCத Aபிரமணிய

ேதசிகC 7 உட$ நிைல மி க கவைல கிடமாயி 5. 1922-ஆ ஆ6:$ பாிLரண
அைடதா . அத பிற7 ைவதிய+>க ேதசிக ஆதீன தைலவராக அம தா .
திCவாவ'*ைறயி$ த ஆரா=சி ேவைல ேவகமாக நைடெபறாதைத அறி*,

ஆசிாிய ஆதீன தைலவாிட ப 7வமாக எ'* ெசா$+ ெசைன ேக வ*
ேச தா .
-----------

ெப%6கைத பதி3

ஆசிாிய ெபCமா ேத: ெதா7திCத Aவ:களி$ ெபC>கைத எற ஒ5

இCத*. ெகா>7ேவ மா கைத எ5 அ* வழ>7. அ* #த, , #:
இ$லாம$ இC த*. பல இட>கD 7 ெச5 ேத: #4 <, கிைட க

வி$ைல. கிைடதைத ஒCவா5 ெசப ெச=* பதிபி க ேவ6'ெம5 ஆசிாிய

எ6ணினா . அைத பதிபி க ஆசிாிய எ6ணியிCபைத அறி* பல அைத

ப றி விசாாிதா க. ஒCவ ெபC>கைத #4வ* தமிட இCபதாக ெசா$+,
அைத அHபிைவபதாக பண வா>கி ேபானா . பல நா2க ெசறன. அவ

அHபவி$ைல. வடெமாழியி$ பிரகசகிதா எறிCத <ைல வடெமாழி

வ$,ந கைள ெகா6' ஆராய ெசா$+, கC* கைள அறி* ெகா6',
அவ றி+Cத ெச=திகைள ெதாட )ப'தி ெகா6', #4வ*மாக இ$லாம$

இCத அத <ைல அA 7 ெகா' தா . அத ெபC> கைத பதி) 1924-ஆ
ஆ6' ெவளியா யி 5. அத பதி) ேவைல ஐ* ஆ6'க நடத*. இEவள

நீ6ட கால எத )தகதி 7 ஆசிாிய ெசல வழித* இ$ைல.
----------

மீனா*சி தமி க':ாியி' !த'வராத'

1924-ஆ ஆ6' சிதபரதி$ ராஜா அ6ணாமைல ெச2:யா ஒC தமி

க$Mாிைய, ஒC வடெமாழி க$Mாிைய ெதாட>க எ6ணினா . தமி

க$Mாி 7 த க ஒCவைர #த$வராக நியமி க ேவ6'ெம5 எ6ணியேபா*
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ஆசிாிய ெபCமா நிைன வத*. சில ேபைர ஆசிாிய ெபCமானிட அHபி

எப:யாவ* இத பதவிைய ஒ) ெகாள ேவ6' எ5 வ )5தினா .

ராஜா அ6ணாமைல ெச2:யாேர ேநாி$ வ* த விCபைத ெதாிவிதா .
சிதபர ெசறா$ நாேதா5 நடராஜ ெபCமாைன தாிசி கலா எ5

நிைன* அெபா5ைப ஏ 5 ெகாள ஆசிாிய இைசதா . சிதபர

தீ2சித க எ$ேலாC ஆசிாிய ெபCமா அ>7 வCவைத அறி* மகிசி
அைடதா க.

1924-ஆ ஆ6' ஜூைல மாத ஆசிாிய சிதபர ெசறா . இவ அ>ேக

த>7வத 7 ேவ6:ய வசதிகைள ெச=* ெகா'தன . #த+$ இவ த>கியிCத
இ$லதிேலேய மீனா2சி தமி க$Mாி ஆரபமாகிய*. அேபா* மீனா2சி

கைல க$Mாி #த$வராக நீலக6ட சா.திாியா இCதா . அவC ஆசிாிய

ெபCமாH 7 ேவ6:ய உதவிகைள ெச=* வதா .

ம*ைர தமி ச>கதி 24-வ* ஆ6' விழா 1925-ஆ ஆ6' ஜூ மாத 8-

ஆ ேததி நடத*. அEவிழா 7 சி. பி. இராமசாமி ஐய தைலைம தா>கினா .

தமி ச>கதி அைழ) கிண>க #R2:ேய ஆசிாிய ெபCமா ம*ைர
அைடதா .
--------------

தாGிணாய
தாGிணாய கலாநிதி ப*ட

இவ ெச=* வC தமி ெதா6' 7 ஏதாவ* உதவி ெச=யேவ6'ெம5

ம*ைரயி$ வ கீலாக இCத :.b. சீனிவாைசய>கா நிைனதா . ம*ைர தமி

ச>கதி தைலவராக அவ அேபா* இCதா . அத விழாவி$ ஆசிாியC 7 ஒC

ெபா கிழி வழ>கினா க. அேத சமயதி$ காIசி காமேகா: ச>கராசாாிய

Aவாமிக ஆசிாியC 7 இர2ைட சா$ைவ, ேதாடா அHபி

ெகௗரவிதா க; 'தாSிணாய கலாநிதி' எH ப2டைத அளி க ஏ பா'
ெச=தா க. ஆசிாிய தா பதிபித தN$ - ச>கர நமசிவாய உைர <+

#கைரயி$ ெபா கிழி அளி க உதவிய அதைன ேப கDைடய ெபய கைள
7றிபி2'ளா .

சிதபரதி$ தமி க$Mாி #த$வராக ஆசிாிய இCத காலதி$, க$Mாியி$

பாட ெசான ேநர ேபாக ம ற ேநர>களி$ <லாரா=சியிேலேய ஈ'ப2டா .
த கயாக பரணிைய பதிபி கேவ6'ெமப* இவ எ6ண. <ைல விட
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அத உைரயி மதி) அதிகமாக இCத*. அத உைர யி பதி) ெவளிவCவ*

மிக பயHைடயதாக இC 7 எ5 ஆசிாிய அதைன ஆரா=* வதா .
----------------

ெச ைன வ%ைக

சில காலமாக ஆசிாியC 7 உட$ நல சாியி$லாைமயினா$ சிதபர க$Mாி

பணிைய வி2'வி2' ேபாகேவ6'ெமற எ6ண இC* வத*. வயி றி$

அ: க: வ+ உ6டா யி 5. உண ஜீரண ஆகவி$ைல. எனேவ,

க$Mாியி+C* விலக விC)வதாக அ6ணாமைல ெச2:யாC 7 ெதாிவிதா .
அவ , "அத பதவி 7 யாைர நியமி கலா எ5 ேதா5 கிறேதா அவைர

நியமி*வி2', உ>க விCபப: ெச=யலா" எ5 ெதாிவிதா . தம 7

அ'தப: மீனா2சி க$Mாியி$ ேவைல பா * ெகா6:Cத ெபாேனா*வா
எபவைர #த$வராக நியமி க ஏ பா' ெச=*வி2' ஆசிாிய அ>கிC*
விலகி ெகா6டா .
------------

நா

ஆசிாியைர அைடத.

ேசதம>கல எற ஊாி$ நா சிலC 7 தமி பாட ெசா$+ ெகா6'
த>கியிCேத. அேபா* நிஜானத சர.வதி எH *றவி, நா தமிழி$

ெச= எ4*வைத பா *, "நீ>க ஐயரவ களிட ெசறா$ நறாக தமி

ப: கலா" எ5 ெசானா . ேசதம>கல மி2டாதாராக இCத ஐராவத

உைடயாC 7, அEவா5 ெச=வ* நல எ5 ேதாறிய*.

1927-ஆ ஆ6' பிரவாி மாத வடMC 7 ெச5 அப:ேய சிதபர ேபா=
ஆசிாிய அவ கைள பா *வர எ6ணிேனா. அEவாேற நா>க யாவC

வடM ெச5 ைத Lசைத தாிசி* ெகா6' சிதபர ெசேறா.
ஆசிாியைர பா ேதா.

அேபா* நா ச2ைட அணிவதி$ைல. க4தி$ Cதிரா2ச*ட ெந றியி$

விLதி Lசி ெகா6:Cேத. எைன பா தட ஒC வைகயான அ)

ஆசிாியC 7 உ6டாயி 5. "இவ நறாக கவிைத பா'வா . தமிழி$ நறாக

ேபAவா . உ>களிட இC* பாட ேக2க விC)கிறா " என எHட
வதவ க ெசானா க.
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அேபா* ஆசிாிய பிைளயவ கைள ப றி ேபச ஆரபிதா . பாட ேக2க

பலC அவாிட வதைத, இைடயிேல ெச5வி2டைத ெசானா . "நா

இேபா* க$Mாியி+C* விலகி ெசைன ேக ேபாக இC கிேற. க$Mாியி$

ேச * ப: க விCபமா? அ$ல* எனிட இC* ப: க விCபமா? ' எ5
ேக2டா . அவாிட இCேத ப: க விC)வதாக நா ெசாேன.

உடேன ஏதாவ* ஒC பாடைல ெசா$,ப: ெசானா . நா ஒC கப

ராமாயண பாடைல ெசாேன. அதி$ உள நய என எ5 ேக2டா .

அைத எ'* ெசாேன. அைத ேக2ட ஆசிாிய உளதிேல ேபCவைக

ஏ ப2:C க ேவ6'. "உண 7 ேவ6:ய ஏ பா'கைள ெச=* ெகா6'

ெசைன 7 வதா$ எனிட பாட ேக2கலா" எ5 ெசானா .

1927-ஆ ஆ6' மா  மாத 10-ஆ ேததி ஆசிாிய ெபCமா சிதபரதி+C*
ெசைன 7 திCபினா . இவ பிாிைவ எ6ணி பல வCதினா க,
வழியH) விழா நடதின .
---------

ப'கைல கழகதி' ேப +

ெசைன 7 வதட ப$கைல கழகதி+C* ப* நா2க பைழய

<$கைள ப றி ேபசேவ6'ெம5 ஆசிாியC 7 அைழ) வத*. 1827-ஆ
ஆ6' நவப மாத 5-ஆ ேததி #த$ ஐ* நா2கD, :சப மாத 6-ஆ

ேததியி+C* ஐ* நா2கD அத ெசா ெபாழிக ப$கைல கழக ெசன2

ம6டபதி$ நைடெப றன. அத ெசா ெபாழி காக ப$கைல கழகதா 500
1பா= வழ>கின . அ*வைர 7 ம6ெண6ெண= விள கி$ பணி ெச=*

ெகா6:Cத ஆசிாிய அத பணைத ெகா6' தியாகராச விலாசதி 7

மிசார விள 7 ேபாட ெச=தா . கா திைக தினத5 மிசார ெதாட )

கிைடத* ந$ல ச7னமாக ஆசிாிய ெபCமாH 7 ேதாறிய*.
-----------

நா

மாணவனாக ேசத.

1927 - ஆ ஆ6' :சப மாத இ5தியி$ அகில இதிய கா>கிர. மாநா'

டா ட அசாாி தைலைமயி$ ெசைனயி$ நடத*. அேபா* ேசதம>கல
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ஐராவத உைடயா எைன அைழ* ெகா6' ெசைன 7 வதா .

தியாகராச விலாச ெச5 ஆசிாியைர பா ேத. அவாிடேம த>கி பாட

ேக27 விCபைத ெசாேன. ஆசிாிய ெபCமா எைன

ஏ 5 ெகா6டா . உட$ நல இ$லாைம யினா$ அேபா* ஆசிாிய எத

பதி) ேவைலைய ெச=யவி$ைல. நா நாேதா5 300, 400 பாட$க பாட
ேக2ேட. #த+$ திCவிைளயாட$ )ராணைத பாட ேக2ேட. பாட

ெசா$, ேபா* பல V2பமான நய>கைள எ'* கா2'வா . அாிய ெச=திகைள
எ'* ெசா$வா . பிைளயவ கைள ப றி மன ெநகிழ எ'*ைரபா .

பிைளயவ க விைரவி$ கவிைத பா:யைதப றி ெசா$, ேபா* என 7
விய) உ6டாயி 5. ச>க <$கைள எ$லா பதிபி*, தமிழி$ ஒC )திய

ம5மல சிைய உ6டா கிய ஆசிாிய ெபCமா அவ க, அத <$கைளப றி
எ*ேம ெதாிதிராத த ஆசிாியைர ப றி, த#ைடய #*ைம பிராயதி,

மிக ப திேயா' எ6ணி ேபAவைத அறி* நா மிக மன ெநகிசி
அைடேத . ஞானாசிாியாிட Rட ஒC மாணா கC 7 இEவள ப தி

இCபதி$ைல . ஆசிாிய ெபCமாH 7 பிைளயவ களிட மிCத ப தி 7 ேவ5
உவைம எ* ெசா$ல #:யா*.

அதாதிக, ேகாைவக, உலா க #த+ய பிரபத>கைள எ$லா நா இவாிட
வாிைசயாக பாட ேக2ேட.
---------

ேவ5 9 பதி3க

அத காலதி$ மாZரநாத ேகாவி$ 7பாபிேஷக நடத*. அத

7பாபிேஷக பதிாிைகைய ந$ல #ைறயி$ அசிட ேவ6' எ5

திCவாவ'*ைற ஆதீன தைலவ விC பினா . நா அேபா* ஆசிாியCட

அ>ேக ேபாயிCேத. அத பிற7 மாZர சபதமாக மயிைல திாிபதாதி

எH <ைல ஆசிாிய ெவளியி2டா சிறிய <லாக இCதா, அதி$ #கைர

#த+யன சிறபாக அைமதன.

திCபனதாளி$ அேபா* காசிவாசி ெசா க+>க தபிரா காசி மடதி

தைலவராக இCதா . அவCைடய இளவரசாக சாமிநாத தபிரா இCதா .
அவ நறாக ப:தவ . ெகா2ைடZ  சிவ ெகா4* ேதசிக பரபைரயி$

வதவ . அவ ஒC#ைற ெசைன 7 வ* ேச*ப2:$ த>கியிCதா .
ஆசிாிய ெபCமா அவைர ேபா= பா த ேபா* சிவ ெகா4* ேதசிக

பாட$கைள ப றிய ேபA எ4வ* உ6'. அவCைடய <$கைள ஆசிாிய
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ெபCமா பதி பிதா$ தமி உலகதி 7 மிக பயப' எ5 அவ

ெசானா . அப:ேய ெச=வதாக ஆசிாிய ெபCமா ஒ) ெகா6டா .
------------

தமிவி- H. பிற 9'கI

தமிவி' T* எH <ைல ஆசிாிய ஆரா=* வதா . தமிழி ெபCைமைய

மிக சிறபாக ெசா$கிற <$ அ*. அைத ெவளியிட ேவ6'ெமற எ6ண

ஆசிாியC 7 இCத*. அதி$ பல திCவிள 7கைள ப றிய ெச=திக வCகிறன.

அவ ைற ப றிெய$லா மாZரநாத 7பாபிேஷகதி 7 ெசறிCதேபா*

அ>7 வதிCத சிவசாாியா களிட ேக2' ெதாி*ெகா6டா . அத தமிவி'

Tதி$ இCத ஒC க6ணி ஆசிாிய ெபCமா உளைத மிக கவ த*.
'இCதமிேழ உனா$ இCேத; இைமேயா
விCதமித ெமறா, ேவ6ேட'
எற க6ணிதா அ*.

திCதணிைக )ராண, கத)ராண ஆகியவ ைற இய றிய கசியப #னிவ

மிக ெபC )லவ . சிவஞான #னிவCைடய மாணா க . மகாவி*வா

மீனா2சிAதர பிைள 7 அத #னிவாிட மிக ப தி. 'இைறவ எ
#னா$ ேதாறி என ேவ6'ெம5 ேக2டா$, கசியப #னிவைர ஒேர
ஒC#ைற தாிசன ப6ண-ேவ6'ெம5 ேக2ேப' எ5 அத )லவ

ெபCமா ெசா$வாரா. அத #னிவ இய றிய கசி ஆனத Cதிேரச வ6'

வி' T* எH <ைல விாிவான வைகயி$ ெவளியிட ேவ6'ெம5 ஆசிாிய
ஆரா=சி ெச=* வதா .
-----------

தகயாக பரணி

1930-ஆ ஆ6' த கயாக பரணி அசி2' ெவளி வத*. அதி$ பலவைகயான

ஆரா=சிகைள அைமதிCதா . ஒC சிறிய <, 7 இEவள ெபாிய ஆரா=சியா

எ5 பலC விய தா க.
--------
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பிைளயவக சாிதிர
1930-ஆ ஆ6' :சப மாத ஒCநா மா:யி$ ப'திCத ஆசிாிய

எ4திC* கீேழ இற>கி வதா . வC ேபா* கீேழ இCத கத த' கி

வி4*வி2டா . கா+$ நறாக அ:ப2' (>கிவி2ட*. அவர* (2: 7
அCகி$ இCத டா ட வ* பா தா . 7ணமாகவி$ைல. பிற7 மிக சிறத

டா டராகிய ர>காசாாியாைர அைழ* வதா க. அவ ஆசிாியC 7 (2:ேலேய

ரண சிகிைச ெச=தா . ஆசிாிய சில நா2க ப' ைகயி$ இC 7ப:யாக

ேந த*. அேபா* அவ எைத ப: க Rடா* எ5 டா ட

ெசா$+யிCதா . ஆனா$ ஆசிாிய ெபCமாH 7 தமி பா2' காதி$

விழாவி2டா$ Xேச நி5வி'. நா அவ அCகிேலேய அேபா* இC*

வேத. ஆசிாிய ெபCமாHைடய )திர ெசைன உய நீதிமறதி$

ேவைலயாக இCதா . அவ ைஹேகா 2: 7 ேபான பிற7 ஏதாவ* )தகைத

எ'* எைன ப: க ெசா$வா ஆசிாிய . இவ Cைடய சிதைன

பிைளயவ கDைடய வரலா ைற #:*விட ேவ6' எபதி$ இCத*. பல
விதமான 7றி)கைள பல காலமாக ேச திCதா . # ப7திகைள

எ4திவி2டா . கைடசி ப7தி எIசியிCத*. ப'த ப' ைகயா= இCத ேபா*

இவC 7 பிைளயவ களி வா ைக சாிதிரைத #:பத 7 த வா ைக
#:* வி'ேமா எகிற அச இCத* .

ஒCநா, அ"த க2ைட எ'* ெகா6' வா" எ5 எனிட ெசானா .

"டா ட எ* ெச=ய Rடா* எ5 ெசா$+யிC கிறாேர" எேற நா.

"டா டC 7 என ெதாி? எ கடைமைய நா ெச=தா$ ஆ6டவ எைன
காபா 5வா" எறா . அத க2ைட எ'* வேத. மீனா2சி Aதர

பிைளயி இ5தி காலைதப றி ெசா$ல ெதாட>கிவி2டா . க6ணீ

வி2' ெகா6ேட அத ப7திைய இவ ெசா$ல ெசா$ல நாH க6ணீ வி2'
ெகா6ேட அத ப7திைய எ4தி வேத. பிைளயி வரலா5 ஒCவா5

L தியாயி 5. பிற7 அ* இர6' பாக>களாக ெவளிவத*.
---------

டாட ப*ட

ெசைன ப$கைல கழகதி$ சில ெபCம கD 7 :.+2. ப2ட ெகா' க

ஏ பா' ெச=தா க. இனா இனாC 7 ப2ட அளி கலா எ5 தீ மான
ெச=தா க. ஆசிாியC 7 :.+2. ப2ட வழ>க தீ மானிதா க. 1932-ஆ

வCஷ ஆக.' மாத அத ப2டமளி) விழா நைடெப ற*.
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அத ப2டைத ெப5ேபா* அத ெக5 அைமத ஒCவைக உைடைய

அணி*ெகாள ேவ6'. அத ப2டைத அேபா* ஆசிாியCட ெபற இCத

சிவசாமி ஐய ஆசிாிய அவ கD 7 ேவ6:ய உைடகைள ைத க ஏ பா'
ெச=தா . அத விழாவி$ ஆசிாிய மிக AC கமாகதா ேபசினா . அவ

ேபசியதாவ*:

'மகா ேமைம த>கிய ெசைன ச வகலாசாைல அதிய Sரவ க சXகதி 7
விIஞாபன. சகல கைலகD 7 இCபிடமாகிய இத இடதி$ ப$ேவ5

*ைறகளி$ சிற ) 5 விள>7 மகாேமதாவிக #னிைலயி$ இத ெகௗரவ

ப2ட* 7ாிய சனைத த>கDைடய திC கரதி+C* ெப றைத ஒC ெபC
பா கியமாக கC*கிேற. எைன பாரா2: ேபசிய த>கD 7, இத 7

காரணமாயிCத கனவாகD 7 எ மனமா த நறிைய ெச,*கிேற.
இத ப2டைத ெப5வத 7ாிய த7தி எனிடமி$லாவி2டா, இ*வைரயி$
ஏ படாத இத ெகௗரவ தமி பாைஷ ேக கிைடதிC கிற* எப*
எHைடய அதர>கமான அபிபிராய' எ5 ேபசினா .

ெசதமி பதிாிைகயி$ பலவைகயான சிறிய பிரபத>கைள ஆசிாிய

ெவளியி2' ெகா6:Cபைத க6', 'சிவேநச' பதிாிைகயாசிாிய த

பதிாிைகயி, ஆசிாியைர ெகா6' சில பிரபத>கைள ெவளியிட ெச=ய

ேவ6'ெம5 நிைனதா . ஆசிாியாிட அவ த கCைத ெதாிவிதேபா*

ஆசிாியC அத 7 இண>கினா . பழமைல ேகாைவ, திCமயிைல யமகவதாதி

ஆகிய <$க அத பதிாிைகயி$ ெவளியாயின.
-------------

கைலமகைள அணி ெசEத'

ெசைன மயிலாLாி,ள லாஜ ன$ அதிப நாராயண Aவாமி ஐய 'கைலமக'
எற தமி மாத பதிாிைகைய ஆரபிதா . ஆரபிபத 7 #ன ஆசிாிய
ெபCமானிட வ* #த$ இத4 7 ஒC க2'ைர எ4தி தரேவ6'ெம5

ேக2' ெகா6டா . அப:ேய ஆசிாியC ஒC க2'ைர எ4திததா . அேதா'

எைன அத பதிாிைகயி$ பணியா ற அHபி ைவதா . அ*#த$

கைலமகளி ெதாட ) என 7 இC* வCகிற*. ஆசிாிய சில <$கைள

கைலமகளி$ அHபதமாக ெவளியி2டா க. த#ைடய அHபவ>கைள,

)லவ களி வரலா5கைள கைலமகளி$ க2'ைரயாக எ4த ெதாட>கினா .
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அதனா$ கைலமகளி ெபCைம உய த*. ஆசிாிய ெபCமா உைரநைடயி$ பல

<$கைள எ4த கைலமக இவC 7 ஒCவைகயி$ T6' ேகாலாக இCத*
எ5 ெசா$லலா.

1933-ஆ வCட :சப மாததி$ மீனா2சிAதர பிைளயவ களி சாிதிர
#த$ பாக ெவளியாயி 5.
----------

சதாபிேஷக

ஆசிாிய ெபCமானி எ6பதாவ* ஆ6' நிைற ெநC>கி ெகா6:Cத*.

சW:யத L திைய சாியாக நடதவி$ைல, இத விழாைவயாவ* சிறபாக

நடத ேவ6' ெம5 அ2வேக2டாக இCத ேக. வி. கிCWணசாமி ஐய

எ6ணினா . அத ெகன ஒC 74ைவ அைம* ெகா6டா . இத விழா மிக

சிறபாக ப$கைல கழக ம6டபதி$ நைட ெப ற*. ஸ #கம* உ.மா

தைலைம தா>கினா . ஆசிாிய ெபCமானி திCCவ பட ஒைற ப$கைல

கழக ம6டப தி$ திற* ைவதா க. தைலநகாி$ ம2'மறி தமி நா2:

பல பாக>களி,, ப மா, இல>ைக ஆகிய இட>களி,Rட ஆசிாிய
ெபCமாHைடய சதாபிேஷக விழா நைட ெப ற*.

1934-ஆ வCஷ ஜனவாி மாத மீனா2சிAதர பிைள சாிதிர இர6டாவ*
பாக ெவளியாயி 5. இத பாக பிைளயவ களிட ஆசிாிய பாட ேக2க

ெதாட>கிய* #த$ )லவ ெபCமானி இ5தி கால வைரயிலான நிகசிகைள
விள 7கிற*.
-----------

ராஜாஜியி

பாரா*-

கைலமகளி$ ஒC சமய 'பிைச பா2'' எற தைலபி$ ஆசிாிய ஒC க2'ைர
எ4தியிCதா . Y ராஜாஜி அவ க அேபா* மாபலதி$ இCதா . அத

க2'ைரைய ப:*வி2' அவ 22-5-37 அ5 ஆசிாியC 7 ஒC க:த

எ4தியிCதா .

'நம.கார. கைலமகளி சில இதக நா பா

காமேல தவறிவி'வ* உ6'.

எ ெதா$ைலகளி மதியி$ சில இதகைள அதிCWடவசதா$ பா *
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ப: க ேநாி'கிற*. இEவா5 த>க பிைச பா2' க2'ைரைய ப:*

ஆனத தா>காம$ இைத எ4*கிேற. அத 7 தைல) 'ஊைர A'ேமா' எ5
ைவதிC கலா. இதைகய ஓ இரதினைத நா எ4தியிCதா$ அEவா5தா

ெபய ைவதிCேப. என அழகான கைத! என ரஸ !
- இராஜேகாபாலாசாாி
-----------

காதியCகைள கKட.

1937-ஆ ஆ6' ெசைனயி$ பாரதீய சாகிய பாிஷதி மகாநா' நடத*.

அத 7 மகாமா காதி தைலைம வகிதா . வரேவ ) 74வி தைலவராக யாைர

நியமிப* எகிற கவைல அத மகாநா2ைட நட*பவ கD 7 உ6டாயி 5.

பிற7 ஆசிாிய ெபCமாைனேய அைழ* வரேவ ) 74வி தைலவராக இC*
வரேவ )ைர அளி கேவ6' எ5 ேக2' ெகா6டா க. ஆசிாிய அத 7

இைசதா .

மகாசைப R:ய*. தமிழி ெபCைம, தமிழ களி ெபCைம ஆசிாிய ச>க

<$களி$ எEவா5 வCணி க ெப 5ளன எபைத த வரேவ )ைரயி$
எ'* கா2:, மகாமா காதிைய வரேவ பதி$ தா எEவள மகிசி

அைடகிறா எபைத எ'* ெசா$+ சைபயி$ உளவ கைள,

காதிைய மகிவிதா .

அத வரேவ ைப ேக2' மகித காதிய:க, "தமிழி வ:வமாகேவ இC 7

இவ க திCவ:யி$ இC* தமி பயில ேவ6'ெமற ஆைச என 7

உ6டாகிற*. அத சத ப எேபா* கிைட 7ேமா?" எ5 ெசானா .

-----------

05ெதாைக பதி3

ஆசிாிய ெபCமா 75ெதாைகைய ஆரா=சி ப6ணி ெகா6:Cதா . #)

ஒCவ அைத பதிபிதிCதா . ச>க <$களி மர) ெதாியாத காரணதினா$

பல பிைழக அபதிபி$ இCதன. அ* ெவளியாகி பல ஆ6'க ஆகி வி2டன.

)தக கிைட காம$ இCத*. எனேவ 75 ெதாைகைய விாிவான #ைறயி$

அசிட ேவ6'ெமற எ6ண ஆசிாியC 7 உ6டாயி 5. அத 7 ேவ6:ய

ஆரா=சிகD 7றி) எ4* ேவைல நட* ெகா6:Cதன.
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75ெதாைக 7 மிக விாிவான #ைறயி$ உைரைய எ4தினா . இவ பதிபித

<$களி$ இ*ேவ மிக விாிவாக அைமத*. <லாரா=சி எற ப7திைய <5

ப க>களி$ எ4தியிC கிறா . பதைர, ெபாழி)ைர , விேசட உைர. ேம

ேகாளா2சி, ஒ)ைம ப7தி, பாடேபத>க எபன, விாிவான அகராதி

இைணத பயHள பதி) இ*. இைத ெவளியி2டதி$ இவ ஒCவைக மனநிைற

ெப றா . இ* 1937-ஆ ஆ6' ஆக.:$ ெவளியாயி 5.

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

0மர0%பர பிரபத6க

திCபனதாளி$ காசிமடதி தைலவராக இCத சாமிநாத தபிரா

ஆசிாியாிட ெபC மதி) உைடயவ . காசிமடதி #த$வராகிய 7மர7Cபர

Aவாமிகளி பிரபத>கைள ஆசிாிய பதிபி* ெவளியிட ேவ6' எற அவா
அவC 7 இCத*. த விCபைத ஒC #ைற ஆசிாியாிட ெதாிவிதா .

அ*#த$ ஆசிாிய அபிரபததி 7ாிய 7றி)கைள எ4தலானா . விாிவான

#ைறயி$ #கைர, அ: 7றிேபா' அதைன அசிட ெதாட>கினா . 1939-ஆ

ஆ6' 7மர7Cபர Aவாமிகளி பிரபத>க ெவளிவதன.

அத )தக ெவளிவத பிற7 ஆசிாிய ஒC#ைற திC பனதா ெசறிCதா .
சாமிநாத தபிரா ஆசிாியC காக தனி இC ைக ஏ பா' ெச=திCதா .

ஆசிாிய வ திCப* ெதாி* பல )லவ க வ* இவCட ேபசி
ெகா6:Cதா க. இப: நா ேபாவேத ெதாியாம$ ெபா4*

ேபா= ெகா6:Cத*.
---------

காசிமடதி

தைலவ%ைடய அ 3

ஒC நா மாைல 7 மணி இC 7. ஆசிாிய ெபCமா ஒC சா= நா கா+யி$

அம திCதா . நாH ேவ5 சில மாணவ கD ப கதி$ அம திCேதா.

ெகா$ைல )ற கதவி தாபா ஓைசப2ட*. யா உேள வCகிறா க

எப* #த+$ ெதாியவி$ைல. திCபனதா மடதி தைலவ ெமள உேள

Vைழ* வதா .

"யா வCகிறா க?" எ5 ஆசிாிய ெபCமா ேக2டா . "Aவாமிக

வCகிறா க" எ5 ெசாேனா. அப:யா!" எ5 இவ எ4தா .
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Aவாமிகளிட, "ெசா$+ அHபியிCதா$ நாேன த>களிட வதிCேபேன.

எத காக தா>க இப: பிவழியாக வரேவ6'?" எ5 ேக2டா .

"தா>க ெச=திC 7 உபகாரதி 7 இ* ஒC ெபாC2டா? தா>க சிவ ெகா4*
ேதசிக பிரபத>கைள, 7மர 7Cபர பிரபத திர2ைட பதிபிதத Xல

நா பிறத 7லைத உய திவி2K க. நா )7த மடாலயதி

சிறைப உய திவி2K க. இத 7 நா என ைகமா5 ெச=தா,

ஈடாகா*" எ5 ெசா$+ ஆயிர 1பாைய ஒC ெவளி தாபாளதி$ ைவ*

வழ>கினா . ஆசிாிய ெபCமாH 7 அளவிறத விய) உ6டாயி 5. உளைத

ெநகிழ ெச=த இத நிகசிைய இவ பலாிட அ: க: ெசா$+ உCகிய*

உ6'.

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

எ

சாிதிர

ஆசிாிய ெபCமானி சதாபிேஷக நடதேபா* அவ த வரலா ைற எ4த
ேவ6'ெம5 பலC வ )5தினா க. அேபா* ஆனத விகடனி$

ஆசிாியராக இCத க$கி ஆனத விகடனி$ வாரேதா5 எ4த ேவ6'ெம5

ேக2' ெகா6டா . அேபா* எ4த #:யவி$ைல. திCப 1940-ஆ ஆ6'

#த$ எ4த ேவ6' எ5 வ* ேக2' ெகா6டா . அதப: 1940-ஆ ஆ6'

ஜனவாி மாத #த$ ஆனத விகடனி$ 'எ சாிதிர' எற தைலபி$ த

வரலா ைற இவ எ4த ெதாட>கினா . அத காக பல பல இட>கD 7 எ4தி,

அ>க>ேக உள க2:ட>கைள, ேகாவி$கைள பட எ'* அHப

ெசா$+ ெப 5 ெவளியி2டா . 'எ சாிதிர' ெவளியாக ெதாட>கியட

நா2:$ ஒC தனி எ4சி உ6டாயி 5. ஆனா$ 1942-ஆ ஆ6' ஏர$ மாத

ஆசிாிய ெபCமா காலமானதா$ அத வரலா5 # 5 ெபற வி$ைல.
--------

எM3 !றி

1942 ஜனவாி 12-ஆ ேததி தி>க2கிழைம வழ கேபா$ ஆசிாிய ேம$ மா:யி$

ஒC ெபIசியி$ ப'திCதா . வி:ய கால நா7 மணி இC 7. எ4* கீேழ

வCேபா* தவறி வி4*வி2டா . #ழ>கா+$ அ:ப2' இரத ஒ4கி 5.

மய கமைட*வி2டா . இவைர T கி வ* ஒC நா கா+யி$ அமர ைவதா க.
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பி)தா நிைன வத*. கா+$ வ+ அதிகமாக இCத*. சில மC*வ க

வ* பா தா க. எ .ேர எ' கெப ற*. அதி$ எ,) #றி இCப*
ெதாித*.

ேநாயினா$ ப'த ப' ைகயி$ இCத நிைலயி, ஆசிாிய ெபCமா பாட

ெசா$வைத விடவி$ைல. எத வைகயான இைள) இCதா, பாட ெசா$,

ேபா* அத இைள) இவC 7 மற*ேபா7.

அேபா* இர6டாவ* உலக மகாத நட* ெகா6 :Cத*. ெசைனயி$

உளவ க எ$லா 7'பைத கைல* ெகா6' ெவளிZ கD 7

ேபானா க. அத சமயதி$ ெசைனயி+C* திC க4 7றதி$ உள

திCவாவ'*ைற மடதி 7 ெசாதமான ஒC (2:$ ஆசிாிய ெபCமா ேபா=
த>கி இC கலா எ5 தீ மான ெச=தா க. அEவாேற ஏர$ மாத 11-ஆ
ேததி ஆசிாிய காாி$ ஏறி )றப2டா . )றப2டேபா* அவ கD 7 என

ேதாறியேதா ெதாியவி$ைல .

'கண கிலா திC ேகால நீவ* கா2:னா= க4 7றிேல' எற

திCவாசகைத ெசா$+ )றப2டா . திCப நா இத (2' 7

வCேவனா? ' எ5 ேக2' ெகா6ேட )றப2டா . மாைல நா7 மணி 7 கா

திC க4 7ற ேபா= ேச த*. த#ைடய )தக>கைள  , ஏ2'

Aவ:கைள வி2'வி2' வ*வி2டைத ஆசிாிய ெபCமா விCபவி$ைல.
7ழைதைய பிாித தா=ேபால வCதினா . அத ேவதைனைய உண த

இவCைடய )த$வ அவ ைறெய$லா திC க4 7றதி ேக ெகா6' ேபா=
ேச தா . ப* மா2' வ6:களி$ அத )தக>க எ$லா வ* ேச தன.

திC க4 7ற வத பிற7 உட$ நலதி$ ெகாIச #ேன ற உ6டாயி 5.
எ4* உ2கார ெதாட>கினா .

எHைடய 7'ப அேபா* ேமா^ாி$ இCத*. எ தைதயாC 7 உட)

சாியி$ைல எ5 க:த வததா$ நா ேமா^C 7 ேபாவத 7 # திC க4 7ற ெசேற. ஆசிாியCட ெந'ேநர இCேத. தமி <$கைளப றி

இவ ேபசி ெகா6:Cதா . கபராமாயண, ேதவார ஆகியவ ைற ந$ல

#ைறயி$ அசிட ேவ6'ெமற ஆைச இவC 7 இCத*. "அத இர6ைட

ந$ல #ைறயி$ அசிட உட இC* உதவி ெச=வாயா? ைகைய ெகா'" எறா .
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அத திC கரைத ஏ*ேபா* அ*தா கைடசியாக இC 7 எ5 என 7
ெதாியவி$ைல. இவCைடய கர>கைள எ'* க6களி$ ஒ றி ெகா6ேட.

பின இவாிட விைட ெப 5 ெகா6' எ தைதயாைர காண ேமா^

ெசேற. அ>ேக எ தைதயா காலமானா . அதனா$ நா 7'பதினCட

எ>க ஊராகிய ேமாகN ேபாேன.
--------------

வாைக நிைற

திC க4 7றதி$ அேபா* ஆசிாியC 7 ஜுர உ6டாயிCத*. இவCைடய

7மார அCகி$ இ$ைல. ெசைன 7 ெசறிCதா . அவC 7 ததி

அ:தா க. ஆனா$ அவ வCவத 7 ஆசிாிய ெபCமா இைறவ

திCவ:ைய அைட* வி2டா . இவர* இ5தி காலதி$ அவCட நா

இC கவி$ைலேய எற வCத என 7 இவCைடய 7மாரC 7 இCத*.

தமி தமி எபேத Xசாக வாத ஆசிாிய ெபCமா த கைடசி காலதி$
திC க4 7றதி$ த வாவி நிைறைவ எ=தினா .

தமிநா' #4வ* இவ பிாி 7 இர>கிய*. எைன ெப ற தைதைய,

அறி ஊ2: வள த தைதைய ஒC ேசர இழத என 7 ஒ5ேம
ேதாறவி$ைல.

எHைடய ஆசிாிய ெபCமானி உைழெப$லா தமி வள சி 7 எதைன
பயப2'ள* எபைத தமி உலக இ5 நறாக ெதாி*

ெகா6:C கிற*. இவ ெபயரா$ திCமதி C மிணி அC6ேட$ அவ களா$

அைம கெப ற <$ நிைலய ஒ5 இ5 திCவாமிZாி$ இC கிற*.

ஆசிாிய ெபCமா ேசகாித Aவ:கD, )தக>கD அ>ேக காபா றெப 5

வCகிறன.

தமிநா' பா கிய ெச=தைமயா$ ஆசிாிய ெபCமா திC அவதார ெச=தா .
இைறவ இவC 7 87 ஆ6' நீ6ட ஆைள ெகா'தா. இவ வாத

ஒEெவாC நாD தமி4 காகேவ பா'ப2டா . தமி அைனைய மீ6' பைழய

நிைலயி$ இC க ெச=தா . பைழய அணிகைள ெசப ெச=* அணிதேதா'

)திய உைரநைடயினா, அவைள எழி$ ெகாழி க ெச=தா . தமி உலக த

ஆசிாியைர ந7 அறி* ெகாDப: அவர* வரலா ைற ெவளியி2டா . பல
)லவ ெபCம களி வரலா ைற ெவளியி2டா . பைழய ச>க இல கிய>க

எ$லா இைற 7 மாணவ கD 7 எளிதி$ கிைட கிறன எறா$
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இத ெக$லா Xலகாரண இத தமி ெபCமகனா ெச=த ெதா6'தா.

இ5 உலக #4வ* தமி ெமாழிையப றி ேபசி, தமிெமாழிைய ஆரா=*
வCகிற* எறா$, தமி மாநா'க நைடெப5கிறன எறா$, அத 7

# கியமான காரண இத ெபCமகனா ெச=*ள தமி பணிேய எபைத
யாC மற கமா2டா க. பாரதியா ,

ெபாதியமைல பிறதெமாழி வாவறி
காலெமலா )லேவா வாயி$

*தியறிவா=, அவ ெநIசி வாதறிவா=
இறபிறி *ல>7 வாேய!

எ5 பா:யப: தமிழ களி ெநIசி$ எைற 7 இத ெபCமகனா வாவா
எப* தி6ண!
-----------

உைரநைட

இவ பதிபித <$ ஒEெவாறி, விாிவான #கைர இC 7. அதி$ <ைல

ப றிய 7றி) கD அத சிறபான இய$) அத Xல பிரதிக கிைடத
இட>கD பதி) 7 உதவி ெச=தவ களி ெபய கD இC 7. < பிரதி

கிைட க உதவி ெச=தவ களி ெபய கைள நறியறிேவா' 7றிபி2:Cபா .
ஐயாிட க6ட ப6)களி$ மிக # கியமான* நறியறி. தமிட பாட

ேக2ட மாணா க க ெச=த உதவிைய Rட மறவாம$ 7றிபி'வா . 'நமிட
பயிறவ தாேம?' எ5 )ற கணி கமா2டா .

Xல <$ பிரதிக எ>ேக எ>ேக கிைடதன எற விவரைத அத

#கைரயா$ அறி*ெகாளலா. அதி+C*, எEவள இட>கD 7 ெச5

Aவ:கைள ேத: அைலதிCபா எ5 ெதாி* ெகாளலா. Aவ:கைள ேத:

ஏமாத இட>கD பல உ6'. ெகா>7 நா2:$ ஒC )லவ (2:$ வைளயாபதி

இC கிற* எ5 ஒC ெபா5)ள கனவா ெசானா . அத ெச=திைய

ேக2டட அளவி$லாத மகிசி ஏ ப2ட* ஐயC 7. உடேன அEcைர

ேநா கி )றப2டா . நாH அேபா* உட ெசேற.

அத )லவ காலமாகிவி2டா . அவCைடய 7மார இCதா. ஐய த க ெபாிய

மனித கைள அைழ* ெகா6' அத (2' 7 ெசறா . ெபாிய மனித க
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த (2' 7 வத* ப றி அத ைபயH 7 அளவ ற மகிசி. "உHைடய
தகபனா ஏ2' Aவ:க ைவதிCதாராேம! அவ ைற எ$லா நீ

ைவதிC கிறாயா?" எ5 ேக2டா ஒCவ . "இC கிறன, இேதா ெகா6' வ*
கா2'கிேற" எ5 ெசா$+ உேள ெச5 Aவ:கைளெய$லா ெகா6' வ*

ேபா2டா. அவ றி$ சிலவ ைற க5) கயி றினா, ேவ5 சிலவ ைற

மIச கயி றினா, க2:யிCதா க.

இEவா5 ெவEேவ5 வைக கயி றினா$ ஏ க2:யிC கிறா க?" எ5

ேக2டேபா*, "மIச கயி5 க2:யைவ ெய$லா இைச கவிக. க5) கயி5

க2:யைவ வைச கவிக" எறா!

"அத Aவ:களி$ வைளயாபதி இC கிறதா?" எ5 ஐய ேக2டா . "இேதா
இC கிறேத' எ5 ஒC Aவ:ைய எ'* நீ2:னா. ஐய ஆவேலா' அைத

பிாி* பா தா . அ* வைளயாபதி அ5, ைவசிய )ராண எற <+$ உள
'வைளயாபதி சC க' எற ப7தி அ*. அத 7 வைளயா பதி 7 யாெதாC
சபத# இ$ைல. இைத ஒC வழ 7 7 சா2சியாக கா2ட எ தைதயா

எ>கிCேதா ெகா6' வதா ' எ5 அத இைளஞ ெசானா. அ* அத
ைபயனி அறியாைம 7 சா2சியாகதா இCத*.

ஐய எ4திய உைரநைட <$கைள இCவைகயாக பிாி கலா. ஒCவைக ,
வா ைக வரலா5க, ம ெறாC வைக. அவ ஏ' ேத:ய வரலா5க. தேமா'
பழகிய ெபாியவ கைள அவ ஒCேபா* மறததி$ைல. அவ கைள ப றிய

வரலா5கைள ெதாிதவைரயி$ சிறியதாக, ெபாியதாக எ4தியிC கிறா .

அவ றி$ மிக # கியமான* அவCைடய ஆசிாியராகிய மகாவி*வா Y

மீனா2சி Aதர பிைளயவ க சாிதிர. அைத இர6' பாக>களாக எ4தினா .

தா அவாிட தமி பயில ேபாவத 7 #திய நிகசிகைள #த பாகமாக
அவாிட ேச * தமி பயிற காலைத ப றி அ)லவ ெபCமாHைடய

இ5தி கால வைரயி, இர6டா பாகமாக எ4தியிC கிறா . அவ ைற

ப: 7 ேபா* ஐயC 7 இCத 7C ப திைய விய காம$ இC க #:யா*.

மீனா2சி Aதர பிைளயவ கைள, இ கவிஞ ெபCமா, இ)லவ பிரா, இ

தமி கவிஞ எ5 7றிபி'வாேர-ெயாழிய ெபயைர ெசா$+

7றிபி'வதி$ைல. ஆனா$ அவCைடய இளைம பCவைத 7றிபி'

ஓாிடதி$ ம2' 'மீனா2சி Aதர பிைள' எ5 எ4திளா . அ*ம2'
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அ5. உடேன அ: 7றிபி$, 'இப: எ4த எ ைக RAகிற*' எ5

எ4தியிC கிறா . #*ைம காரணமாக ைக ந'>கியிC கலா' எ5 இ கால
பிைளக நிைனத$ R'! உ6ைமைய உண பவ கD 7 இவCைடய 7C

ப தியி ஆழ ந7 )லப'.

பிைளயவ க சாிதிர #த பாக எ4தி #:தட இர6டாவ* பாகைத
எ4தி வதா . அேபா* கீேழ வி4* பாததி$ ( க க6' எ4திC க

#:யாம$ ப'* வி2டா . டா ட ர>காசாாியா அ5ைவ சிகிைச ெச=தா .
பிைளயவ க சாிதிர எ4தி #: கவி$ைலேய எற தாப இவ மனதி$
இCத*. டா ட கD ம றவ கD எ4த Rடா*, ப: க Rடா* எ5

த'*வி2டா க. ஆனா, இவC 7, 'இைத #: காம$ எ உயி ேபா=

வி2டா$ என ஆவ*?' எற ஏ க இCத*.
ஒC நா இவCைடய 7மார த அ,வலக ெச5 வி2டா . பி பக$ ேநர, இவ
ெம$ல எ4* ஓ அைறயி$ ெச5 அம தா . எனிட, "பிைளயவ க

சாிதிரைத எ'* வா" எ5 க2டைளயி2டா . நா ச 5 தய க ேதாேட

எ'* ெசேற.

உடேன இவ பிைளயவ களி இ5தி நிைலைய ெசா$ல ெதாட>கினா .
அத கா2சிைய அவ த மன க6ணா$ க6:C க ேவ6'. க6ணீ

வி2' ெகா6ேட அத ப7திைய ெசானா . பிைளயவ களி பிாிைவ

அறி* )லவ கD பிறC வCதியைத ெசா$ேலாவியமாக எ' *ைரதா .
அத ப7திைய இேபா* யா ப:தா, க6ணி$ நீ வC. உ6ைம

உண சிேயா' எ4தியிCபதனா$ தா அEவா5 அைமதிC கிற*.

மீனா2சி Aதர பிைளயவ களி சாிதிரதி$ அவCைடய வரலா5 ம2'

இC கிற* எ5 ெசா$ல #:யா*. அ காலதி$ இCத )லவ களி நிைல, தமி
ஆ வ, ெபாிய மனித களி இய$) #த+ய பல ெச=திகைள காணலா. எ$லா
வைகயான AைவகD இC 7.
----------
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தியாகராச ெச*Cயா வரலா5
ஐயC 7 ேவைல வா>கி ததவ வி*வா தியாகராச ெச2:யா , அவ

7பேகாண க$Mாியி$ தமிழாசிாியராக இCதா . அவ ஓ= ெப5ேபா*,

"நீ>க த கவ ஒCவைர உ>க இடதி$ நியமி க ஏ பா' ெச=>க" எ5

க$Mாி #த$வ ேக2' ெகா6டா . இவைர நியமி கலா' எ5 அவ ஐயைர
ப றி ெசா$+யிC கலா. ஆனா$ ஐயCைடய திறைமைய யாவC அறிய

ேவ6' எ5 எ6ணினா . க$Mாி ஆசிாிய கைள ைவ* ெகா6' அவ

#னிைலயி$ ஐயைர அமர ெச=*, அத ஆசிாிய கைள தமி <$களி

சபதமாக தம 7 விCபமான ேகவிகைள ேக2க ெசானா . ஐய த கப:

விைட Rறி எ$ேலாைர மகிவிதா .

அவC 7 தமிழாசிாிய பணிைய வா>கி ெகா'த தியாகராச ெச2:யா மீனா2சி
Aதர பிைளயி மாணா க . ெச2:யா தம 7 ெச=த நறிைய மறவாம$

அவCைடய வரலா ைற இவ எ4தியிC கிறா . அைத ப: 7 ேபா* நம 7

தியாகராச ெச2:யா அதிக *ணிளவ எ5 ேதா5. அத ப7திகைளெய$லா ஐய ெச2:யாாிட 7 ற காணாதவா5 நயமாக எ4திளா . த

இ$லதி 7 தியாகராச விலாச' எற ெபய ைவதா .

ஐயாி #ேனா களி$ இைச )லவராகிய கன கிCWைணயாிட ஐயCைடய
தைதயா பயிறவ . த#ைடய 7மாரைர இைச ெபC )லவரா க

ேவ6' எபேத அவCைடய விCபமாக இCத*. ஆனா$ தமி நா2:

ந$M இவைர தமிழில கிய* 7 இ4* வ*வி2ட*. இ$லாவி2டா$ இ5

நா எளிதிேல ெப 5 ப:* இ)5 ச>க <$கD பிற பழ>காபிய>கD
நம 7 கிைடதிC 7மா எப* சேதக.

இப: நா ெசா$,வத 7 த க காரண உ6'. அத காலதி$ தமி

ெபC )லவ க பல இCதா க. ஏ2' Aவ:கD நிரப இCதன. ஐய ஏ'

ேத:ய காலதி$ சில Aவ:க கிைட காம$ ேபா=வி2டன. திCவாவ'*ைற

ஆதீனதி$ இளைமயி$ தா க6ட வைளயாபதி பி காலதி$ தா

பதி)*ைறயி$ ஈ'ப2டேபா* கிைடயாம$ ேபாயி 5 எ5 ஆசிாியேர
வCத*ட எ4தியிC கிறா .
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அ காலதி$ ெபாிய ச>கீத வி*வானாக விள>கியவ மகா ைவதியநாைதய .

அவCைடய தைமயனாராகிய இராமசாமி பாரதியா ெபாிய )ராண கீ தைனைய

இய றியிC கிறா . மகா ைவதியநாைதய அ: க: திCவாவ'*ைற ஆதீன* 7

வ* ச>கீத கேசாி ெச=வ* வழ க. ஐய அவ இைசைய நறாக

அHபவி* ேக2டவ . இைசயி$ ஞான இCதைமயா$ மகா ைவதிய-

நாைதயCைடய இைச V2பைத நறாக அறிய #:த*. அவேரா' பழகி

அவCைடய அC ப6)கைள உண தா . அத விைளவாக அவCைடய

வரலா ைற ஐய எ4தினா .
-----------

பிைளயவகளிட மாணாக ஆத'

மாZரதி$ இCத மீனா2சிAதர பிைளயிட த )த$வைர ஒ)வி* தமி
பயில ெச=ய ேவ6'ெம5 ஐயாி தைதயா விCபினா . அEவேபா*

சதித சில )லவ களிட சில பாட$கைள சில சிறிய <$கைள ஐய பாட
ேக2:Cதா . ஆனா$ அவCைடய தமி ெபC பசி 7 அ* ேபாதவி$ைல.

அேபா*தா மாZரதி$ மகா வி*வா மீனா2சி Aதர பிைள இC கிறாெர5, அவ எ$லா தமி <$கைள க றவெர5, பாட ெசா$வதி$
வ$லவெர5 ெதாியவத*. அவாிட ெச5 பாட ேக2டா$ தா த

7மாரCைடய ஆவ$ நிைறேவ5 எ5 ஐயாி தைதயா நிைனதா . அவ
சதித )லவ க யாவC அத கCைதேய வ )5தினா க.

அ காலதி$ நதனா சாிதிரைத இய றிய ேகாபால கிCWண பாரதியா

மாZரதி$ வா* வதா . மாZரதி 7 ெச5 மீனா2சிAதர பிைளயிட

தமி ப:பேதா', ஒழித ேவைளகளி$ ேகாபாலகிCWண பாரதியாாிட

இைசைய பயி5 வரலா எற எ6ண ஐயாி தைதயாராகிய

ேவ>கடAைபயC 7 உ6டாயி 5. அப:ேய மாZர* 7 ஐயைர அைழ*

ெசறா . மீனா2சி Aதர பிைளயிட தமி பயில ஏ பா' ெச=தா . அேதா'
காைல ேவைளகளி$ ேகாபால கிCWண பாரதியாாிட இைச பயில ஏ பா'
ெச=தா . சில நா2களி$ ஐய பாரதியாாிட இைச பயி$வைத அறித

மீனா2சிAதர பிைள இவாிட, 'இைசயி$ மன ெசறா$ ேவ5 எதி, மன
ெச$லா*" எ5 7றிபி கேவ, ஐய ேகாபாலகிCWண பாரதியாாிட இைச

பயி$வைத நி5தி ெகா6டா . ஆனா, அவ பழ கைத ம2' விடவி$ைல.

அதனா$ ேகாபாலகிCWண பாரதியா சாிதிரைத பி காலதி$ எ4தினா .

நதனா சாிதிரைத பா: பழகியவ ஐய . அைத எ4தியவ அழ7ைடயவராக
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இCபா எ5 எ6ணியிCதா . ஆனா$ ேநாி$ பா தேபா* பாரதியாCைடய

உCவ ேவ5 விதமாக இCத*. இ5கிய க4* சைப கா,மாக கா2சி

அளிதா . அவைர க6' #த+$ விய பைடதா, பிற7 , 'ேகாணலான

யாழி+C* தாேன ந$+ைச பிற கிற*? அ*ேபால இத ெபCமானிடமிC*
இனிைச ேதா5கிற*' எ5 எ6ணி ெகா6டாரா.
---------

பல வரலா5க

தனிதனிேய சிலCைடய வரலா5கைள <$ வ:வி$ எ4தியைதயறி க2'ைர

வ:வி, பலCைடய வரலா5கைள எ4திளா . )* ேகா2ைடயி$ திவானாக

இCத ேசைஷயா சா.திாியா , ேபராசிாிய L6: அர>கநாத #த+யா , இைச
)லவ ஆைன ஐயா, Aபிரமணிய பாரதியா #த+ய பலைர ப றி

க2'ைரகைள எ4தியிC கிறா .

Aபிரமணிய பாரதியாC 7 ஐயC 7. ந$ல பழ க உ6'. பாரதியா தா

நடதிய 'இதியா' எH பதிாிைகயி$ ஐயைரப றி சிறபி*

எ4தியிC கிறா . ஐயC 7 மகாமேகாபாதியாயப2ட கிைடதேபா* ெசைன

மாநில க$Mாியி$ ஐயைர பாரா2: ஒC விழா நைடெப ற*. அத 7

பாரதியாC ெசறிCதா . அெபா4ேத அவ , 'ெசபாிதி ஒளிெப றா' எ5
ெதாட>7 பாட,ட X5 பாட$கைள பா:னா . பாரதியா பாட$

ெதா7தியி$ 'மகாமேகாபாதியாய வா*' எற தைலபி$ அத பாட$ க

உளன. அவ ைற #த+$ ெபசி+$ எ4திய தாைள நா பா திC கிேற.
Aபிரமணிய பாரதியாCைடய விழா ஒC #ைற ெசைன கா>கிர. ம6டபதி$

நைடெப ற*. அேபா* பாரதி யாைரப றி ேபசேவ6'ெம5 அமர ராஜாஜி
ஐயைர ேக2' ெகா6டா . அEவாேற ெச5 ஐய ேபசினா . அைத ேக2ட

பிற7 ராஜாஜி, வசிWட வாயா$ பிரமாிஷி எ5 விAவாமிதிர சிற) ெப ற*

ேபால ஐயரவ க வாயா$ பாரதியி ெபCைம அதிகமாயி 5" எ5 ெசானா .

அ காலதி$ சில )லவ க பாரதியாைர ெபC> கவிஞராக மதிப தி$ைல. அத

எ6ண ராஜாஜியி மனதி$ இCதிC க ேவ6'. ஐய பாரதியாைர )க*

ேபசியேபா* ராஜாஜி 7 ேபCவைக உ6டான* இய$)தாேன? அவC 7

பாரதியாாி ெபCைம ெதாி ; ஐயாி ெபCைம ெதாி. பாரதியா தமி
ம கD 7 )திய அணிகலகைள ெச=* அணிதவ . ஐயேரா பைழய
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அணிகலகைள க6ெட'* *ல கி )ைனதவ . இத இCவCைடய

ெதா6'கைள ந7 உண த ராஜாஜி, ஐயாி வா ைதகைள ேக2ட*

ேபரானத ெகா6டா . ஐய Aபிரமணிய பாரதியாைர ப றி எ4திய க2'ைர

அவCைடய <$ ெதா7தி ஒறி$ இC கிற*.

L6: அர>கநாத #த+யா மாநில க$Mாியி$ கணித ேபராசிாியராக

இCதவ , தமிழி, வ$லவ , தமி கவிஞ . அவ கசி கலபக எற <ைல

இய றினா . அ காலதி$ ஐய 7பேகாண க$Mாியி$ தமிழாசிாியராக

இCதா . L6: அர>கநாத #த+யா த <ைல பல )லவைர ெகா6'

அர>ேக றினா . அர>ேக ற சில நா2க நடதன. ஐய த பதி) ேவைலைய

#னி2' ெசைன 7 வCேபாெத$லா L6: அர>கநாத #த+யாைர

சதிப* வழ க. அத சமய>களி$ இவC கசி கலபக அர>ேக றதி$
கல* ெகா6' பல பாட$கD 7 விள க Rறினா . L6: அர>கநாத

#த+யாC 7 உ6டான மகிசி 7 அளேவ இ$ைல. அவCைடய வரலா ைற
ஐய எ4தியிC கிறா . அதி$ இத ெச=திகெள$ லா வCகிறன.

ஐயரவ களி #ேனா களி$ ஒCவ # 7றிபி2ட கன கிCWைணய எற
இைச ெபC )லவ . ஐய அவைர பா திராவி2டா, அவைரப றிய
ெச=திகைளெய$லா த தைதயா வாயிலாக ேக2:Cதா . அதனா$

அவCைடய வரலா ைற எ4தினா . மிக சிறிய விஷயைத Aைவபட எ4*

ஆ ற$ மி கவ ஐய .

கன கிCWைணய நாேதா5 சிவLைஜ ெச=பவ . ஒC #ைற Lைஜ ெச=ய

அவC 7 வி$வ கிைட கவி$ைல. அவ அேபா* கிைடத கீைரைய ெகா6ேட

அ சைன ெச=தாரா. வி$வ இ$ைல எபத காக Lைஜைய நி5த Rடா*

எ5 எ6ணினா அ ெபாியா . காளிதாஸ ெவ றிைல கா)கைள

ெகா6ேட அபிைகைய Lசித ெச=தி இ>ேக நிைன 7 வCகிற*.

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

நைட

ஐய எ4திய க2'ைரகளி நைட ெதள ெதளித நீேரா2ட ேபாற நைட.

எத ெசா$, 7 அகராதிைய ேதட ேவ6:ய அவசிய இரா*. ஆழமான நீ

நிைலயி$ தாேன ெதளி இC 7? சிறிய சிறிய வா கிய>களாக அைமதிCபா .

மனிதHைடய இதய ஆழதி$ ேதா5 உண சியைலகைள விவாிதிCபா .
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)ற ேதா றைத சிறபாக வCணி திCபா . த#ைடய ஆசிாியைரப றி

இவ R5வைத ேக2கலா.

"கா2சி 7 எளிைம பணி சாத# இவ பா$ உளன எபைத இவைர
க6டட அறியலா. ஆத அறி இைணய ற கவி*வ# வா= க

ெப றிC*, அைலகெள$லா அட>கி ஒ+ய றிC 7 ஆத கடைலேபா$
அறிவி விசிதிர ச திெய$லா, க6டட அறிய #:யாவ6ண

அட>கியிC 7 ேதா ற உைடயவராக இவ இCதா ."

அவCைடய சிவப திைய மிக விாிவாக எ4தியிC கிறா . ஐயC ெபாிய சிவப த .

ஆதலா$ த ஆசிாியாி சிவப திைய ப றி அவ எ4*வ* இய$)தாேன?
அவ கவிைத இய 5 #ைறைய ெசா$,கிறா :
"இவ ெபCபா, ேயாசி* ெகா6ேட யிC 7 இய$ )ைடயவ .

பாடேவ6:ய விஷய>கைள ஒC வைகயாக மனதி$ ஒ4>7ப'தி ெகா6'
பி) பாட ஆரபிதா$ ஒேர Xசி$ < 5 -கண காக பா'வா .

ெச=2கைள ெசா$+ ெகா6ேட வCைகயி$ மனபாடமான <$களி$ உள
ெச=27 ஆ* ெப றிC* ஆத உைரநைடகைள R5கிறாெர5
ேதா5ேம ஒழிய )திய ெச=2கைள ேயாசி* ெசா$+ வCகிறா எ5

ேதாறா*. மிக அாிய க பைனகைள மனதிேல ஒ4>7ப6ணி சில நிமிஷ

ேநர>களி$ ெசா$+வி'வா . <$கD 7 இைடயிைடேய அைமத எ*ைக
க2'ள பாட$கைள இைளபா 5 பாட$க எபா ."

மீனா2சி Aதரபிைளயவ களி சாிதிரைத ப: 7 ேபா*, நா#

அவCடேன இC* எ$லாவ ைற கவனிபதான பிரைம ேதா 5.

ஐய எ4திய க2'ைரகD 7 தைலபி'வேத அழகாக இC 7. ஒC#ைற

திCெந$ேவ+ ப க ஏ' ேதட ெசறிCதா . இர ேநர. நில கா=*

ெகா6:Cத*. ஒCவ ஓ ஏ2' Aவ:ைய ெகா6'வ* ஐயாிட ததா . அத
நிலெவாளியி$ அைத பிாி* பா தா . அ* ப* பா2' எH ச>க <$

ெதா7தி எ4தியிCத Aவ:. அத ப* பாட$களி$ #$ைலபா2' எப*

ஒ5. நிலவி$ Aவ:ைய பிாி* பா தேபா* #$ைல பா2' க6ணி$
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ப2ட*. அைதப றி எ4*ேபா* 'நிலவி$ மல த #$ைல' எ5 தைலபி2'
க2'ைர எ4தினா . எEவள ெபாCதமான தைல)!

ப*பா2:$ ஒறான 7றிIசிபா2:$ இர6' மகளி பல மல கைள பறி*
பாைறேம$ 7விதன எற ெச=தி வCகிற*. அத மல களி ெபய கைள

7றிIசிபா2' ெசா$கிற*. ெமாத 99 மல க வCகிறன. ஐய தமிட
கிைடத ஒC Aவ:ைய பா தேபா* அத மல வாிைசயி$ சில

7ைறதிCபைத க6டா . பிற7 தCம)ர ஆதீனதி$ கிைடத ஒC பிரதியி$ அத

மல களி ெபய க இCபைத க6' மகிதா . அைதப றி எ4திய

க2'ைர 7 , 'உதி த மல க' எ5 ெபயாி2டா . இப: பல
எ'* கா2' கைள Rறலா.

ெதளிவான நைடயி$ எ$ேலாC 7 விள>7 ெசா கைள ெப=*,

உயிேராவியைத ேபால தா R5வைத எ4* ஆ ற$ ஐயC 7 இCத*.
சிறிய வ7பி$ ப: 7 பிைள #த$ ெபC )லவ வைரயி$ அவCைடய
க2'ைரகைள ப:* மகிழலா. அவரவ க த7தி 7 ஏ றப: அவ றி

Aைவைய உணரலா.

இவ த#ைடய சாிதிரைத ஆனத விகடனி$ எ4தி வதா . *ரதி Wடவசமாக

அைத # 5 எ4தி #:பத 7 இவ மைறதா . அ* # 5 ெபறாம$

இCதா, அ* ெபாிய ெச=தி களIசியமாக விள>7கிற*. பல வைகயான
)லவ கைள அதி$ பா

கிேறா. ந$லவ கD ெபா$லாதவ கDமாகிய

ெச$வ க வCகிறா க. சிறத உபகாாிகைள சதி கிேறா. ஒCவைகயி$ ஒC

சிறிய உலகைதேய சதிப* ேபாற ேதா றைத அத <$ உ6டா 7கிற*.

122 அதியாய>கைள ெகா6ட* அ*. ஹி*வி$ அைதப றி மதி)ைர எ4திய

ஒC ேபரறிஞ , 'அ* ஓ அ )தமான காவிய' எ5 எ4தியிC கிறா . <$

#4வ* எ4*வத 7 இைறவ இவைர அைழ* ெகா6' வி2டாேன எற
*யர அைத ப:பவ கD 7 உ6டாகாம$ ேபாகா*.

இத காலதவ சில ெகாைகப: ச 5 அதிகமான வடெசா கைள இவ
ஆ6:C கிறா . ஆனா$ அைவ இவCைடய தமிேழா' இைண* கல*

இ)5*கிறன.

தமி4லக ஓ அழகிய வா ைக வரலா ைற ெபற ெச=த ஐயரவ க )க
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எ5 ம>காம$ இC 7. ச>க <$கைள க6'பி:* தமிநா2' 7

அளித ேபCதவி 7 அ'தப: இவCைடய உைரநைட <$களாக உளைவ; உைர
ஓவிய>களாக, ெச=தி களIசிய>களாக விள>7கிறன.
-----------

ஐயரவக 3தக விவர

ஐயரவக பதிபித 9'க
1. சீவக சிதாமணி
2. மணிேமகைல
3. ெபC>கைத

4. ப*பா2'

5. 75ெதாைக
6. ஐ>75<5

7. பதி 5ப*
8. பாிபாட$

9. )றநாN5

10. நபி திCவிைளயாட$

11. 7மர7Cபர பிரபத>க

12. மீனா2சி Aதர பிைள பிரபத>க

13. சிவ ெகா4* ேதசிக பிரபத>க

14. சீகாழி ேகாைவ

15. கைலைச ேகாைவ
ஐயரவக இய றிய வசன 9'க

வாைக வரலா5க

1. திாிசிர)ர மகாவி*வா மீனா2சி Aதரபிைளயவ க சாிதிர
(இர6' ப7திக)

2. வி*வா தியாகராச ெச2:யா
3. மகாைவதியநாைதய

4. கன கிCWைணய
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5. ேகாபால கிCWண பாரதியா
6. எ சாிதிர

பிற 9'க

7. க6ட* ேக2ட*

8. )திய* பைழய*

9. ந$,ைர ேகாைவ (நா7 ப7திக )

10. நிைன மIசாி (இர6' ப7திக)

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

சாகிதிய அகாெதமி
சாகிதிய அ காெதமி 1954 ஆ ஆ6' இதிய அரசா$ அைம கெப ற ேதசிய
இல கிய கழக. தHாிைம ெகா6ட இத .தாபனதி ெகாைககைள

வ7 7 ெபா* சைப, பல இதிய ெமாழிக, இராdய>க ம 5 ப$கைல

கழக>களி பிரதிநிதிக ெகா6ட *. இத #த$ தைலவ ஜவாஹ லா$ ேநC.
இதிய ெமாழிகளி$ இல கிய பணிகைள ஆதர ட ஒC>கிைணப*; எத ஓ

இதிய ெமாழியி$ இய றப2ட இல கிய# ெமாழி ெபய ) வாயிலாக நா2:
எ$லா ெமாழி வாசகC 7 எ2ட ெச=வ* - இைவேய அ காெதமியி ெசய$
தி2ட>க.

அ காெதமியி ெவளி&'க ெபCபா, இதிய ெமாழிகளி$ உளைவேய.

அத ஆ>கில ெமாழி ெவளி&2' தி2ட ெபா*வாக இதிய ஆசிாிய ம 5
இல கிய ப றி தகவ$ தC <$கைள ெவளியி'வேத யா7.
-------------------

இதிய இலகிய சி பிக

இத வாிைசயி$ இ*வைர தமிழி$ ெவளிவ*ள <$க

1. லமிநாத ெப

ப வா - ேஹபவா
2. க - பிரபாக மாேவ
3. ேகசவ த  - பிரபாக மாசேவ
4. ஈவ ச$திர வி%யாசாக - ஹிர&ம பானஜி

தமி : க. த. தி நாகர
தமி : தி. ேவகடகி ணயகா
தமி : ராம ேகாபிநாத"
தமி : ராம ேகாபிநாத"
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5. ராஜாரா ேமாக" ரா - ெசௗமிேய$திரநா% தா*

தமி : க. த. தி நாகர
6. பிேரச$% - பிரகா ச$திர +,தா
தமி : சர வதி ராமநா%
7. +மார" ஆசா" - ேக. எ. ஜா/
தமி : ேக. சி. சகர நாராயண"
8. தா த% - ப%மினி ெஸ"+,தா
தமி : அ. சீனிவாசராகவ"
9. 2ேரச3க - வி. ஆ. நாலா
தமி : நா. பா%தசாரதி
10. 4அரவி$த - மேனா/ தா
தமி : பி. ேகாத&டராம"
11. மீராபா - உஷா நி8ச"
தமி : எ . க$தசாமி 9ைறவ"
12. B. M. 4க&டயா - A. N. <%திரா=
தமி : இரா. மதிவாண"
13. ச$9ேமன" - >. சி. சகரேமன"
தமி : +. இராஜேவ@
14. காA ந
8 இ லா - ேகாபா8 ஹா8டா
தமி : ேக. பி. எ . ஹமீ%
15. வBள%ேதாB - ஹி தய+மாாி
தமி : மா. இைளயெப மாB
16. பசேவ வர - H. தி,ேப %ர வாமி
தமி : T. K. நாகாபாB
17. பாணபட - ேக. கி ண<%தி
தமி : ெப. தி ஞான சப$த"
18. பகி ச$திர சாடஜி -- . ச. ெஸ"+,தா
தமி : அேசாகமி%திர"
19. மகாிஷி ேதேவ$திரநாத தா* - நா. ெசௗ9ாி
தமி : கா . மீனாசி $தர
20. தாராசக ப$ேதாபா%யாய - மஹா ேவதாேதவி தமி : +. இராஜேவ@
21. நானாலா8 - U. M. மணியா
தமி : நா. பா%த சாரதி
22. ஜீவனான$ததா - சி. தா +,தா
தமி : க. த. தி நாகர
23. பாரதியா - பிேரமா ந$த+மா
--------------

