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Source:Source:Source:Source:    
தமி�� தா�தா 
(டா	ட
 உ. ேவ. சாமிநாத ஐயரவ
க� வா��� இல	கிய� பணி��) 
கி. வா. ஜக�நாத� 
இ�திய இல	கிய� சி பிக� - சாகி�திய அ	காெதமி 
சாகி�திய அ	காெதமி #த$ ெவளி&' : 1983 
சாகி�திய அ	காெதமி ர(�திரபவ�, )* தி$+ 110001 
கிைள அ,வலக� : 29. எ$டா�. சாைல, ெச�ைன 600018 
விைல : 1.4. 
அ�சி2ேடா
 : ைடேயாசிச� அ�சக�, ெச�ைன 600007 
Tamizh Tatta: (Dr. U. V. Swaminatha Iyer), Monograph in Tamil 
by K. V. Jagannathan, Sahitya Akademi, New Delhi (1983) Rs. 4. 
-------------- 
 
மகாமேகாபா�தியாய டா	ட
 உ. ேவ. சாமி நாத ஐய
 (1855-1942) தமி4	காகேவ 
வா��தவ
. அ5பதா6' கால�*	7 ேம$ தமி�	 க$வி ஆசிாியராக� பணி ஆ றிய 
ப:ேய, பழ�தமி� <$கைள ஆரா=�* ெவளியி2', தமி�	 க$வியி� எ$ைலைய 
விாிவா	கி, பழ�தமி� இல	கிய>கைள�� உய
 கா�பிய>கைள�� கால�தி� 
அழிவினி�5� மீ2'� த�தவ
. பழ�தமிழ
 வா�	ைக உய
ைவ இல	கிய� 
ெச=திக� வாயிலாக உண
�தியவ
. இல	கிய� பதி�)�*ைறயி$ பா'ப2' ஏ' 
ேத:ய இவர* உைழ�பி� பயனாக )* ஆரா=�சிக� ெதாட
�* நைட 
ெப5கி�றன. வரலா 5� ெச=திகைள� Aைவயான ந(ன சி5கைத ேபால� ெசா$ல 
வ$லவ
. வா�	ைக வரலா 5� *ைறயி$ தமிழிேல ஒC வழிகா2: இவ
. இ�ைறய 
தமிழ
 சி�தைன	 கC�*	கைள�� தமி� எ4�தாள
 நைடைய�� ஐயரவ
க� 
ெவளி&'க� ெபாி*� பாதி�*�ளன எனலா�. 
 
இளைமயி$ நீ6ட கால� ஐயரவ
கDட� #	கிய மாணவராக இC�* பழகிய 
<லாசிாிய
 கி. வா. ஜக�நாத� ப6ைட� தமி�	 க$வியி,� சிற�தவ
; இ�ைறய 
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#�னணி எ4�தாள
 வாிைசயி,� மதி	க� ெப5� ஆசிாிய
. ஐயரவ
களி� சிற�த 
வா�ைவ�� உய
�த தமி�� பணிைய�� இ�த <+$ ெதளிவாக உண
�*கி�றா
. 
---- 
அ2ைட அைம�): ச�தியஜி� ரா=    
உCவ� பட� : மகாமேகாபா�தியாய 
டா	ட
 உ. ேவ. சாமிநாத ஐய
 <லக� வழ>கிய 
)ைக� பட�தி� ேகா2'Cவ�. 
---------- 

! "ைர! "ைர! "ைர! "ைர    
 
ெச�ற < றா6:� இ5தியி$ ேதா�றி இ�த 
< றா6:$ மைற�த இர6' ெபC� )லவ
க� 
தமி4	7 ஆ	க�ைத அளி�*� )க� பைட�தன
. ஒCவ
 மகாகவி A�பிரமணிய 
பாரதியா
; ம ெறாCவ
 மகாமேகாபா�தியாய டா	ட
 உ. ேவ. சாமிநாத ஐயரவ
க�. 
பாரதியா
 அ )தமான )திய கவிைதகைள� பா:� தமி� மகைள அல>காி�தா
. 
ஐயரவ
கேளா இர6டாயிர� ஆ6'கD	7 #�ன
� ேதா�றிய ச>க <$ 
கைள�� ேவ5 பைழய காவிய>கைள�� க6ெட'�* ஆரா=�* அCைமயான 
#ைறயி$ பதி�பி�* உதவினா
க�. அ�த <$களா$ உலக� #4வ*� தமிழி� 
ெதா�ைமைய�� ெபCைமைய�� ப6ைட� தமி� நாகாிக�ைத�� ெதாி�* 
ெகா6ட*. ெவEேவ5 நா'களி$ உ�ள ேபரறிஞ
க� தமிழி$ ஈ'ப2' ஆரா=�சி 
ெச=யலானா
க�. அத� பயனாக உலக� தமி� மாநா'க� நைடெப றன, இனி�� 
நைடெப5�. 
 
க�பராமாயண�, வி$+ பாரத� ேபா�ற <$கேளா' நி�றிC�த தமி� 
இல	கிய�தி� விாி� )ல�ப2ட*. இEவள� பைழய கால�திேல தமி� நா2:� 
நாகாிக� இ�தைகய சிற�)ட� இC�த* ெபC விய�)	7ாிய* எ�5 பலC� 
பாரா2:னா
க�. ெதா�ைமயான <$களாக இC�தா,� ச>க <$க� இ�5� 
க பவ
கD	7 இனியனவா= உ�ளன. 
 
இ�தைகய ச>க <$கைள	 க6ெட'�* உதவிய டா	ட
 ஐய
 உைரநைடயி,� 
பல <$கைள எ4தினா
. அவ
 பதி�பி�த மணிேமகைல	7 அ>கமாக 
மணிேமகைல	 கைத� AC	க�ைத��, )�த
, ச>க�, த
ம� எ�H� #�மணி-
கைள�ப றி�� எ4தினா
. ெபC>கைத	7 அ>கமாக உதயண� சாி� திர�ைத 
எ4தினா
. 
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இவ ைறெய$லாம$ த� ஆசிாியராகிய மகாவி�*வா� மீனா2சி A�தர� 
பி�ைளயவ
க� வரலா ைற�� ேவ5 பலCைடய வரலா5கைள�� எ4தி 
உதவினா
. ஏ' ேத:யேபா* தா� ெப ற அHபவ>கைள எ'�*ைர�தா
. ச>க 
<$களி$ க6ட பல ெச=திகைள	 க2'ைர வ:வி$ எ4தினா
. அவ
 பதி�பி�த 
<$களி$ உ�ள #க�ைரேய அவCைடய உைரநைட வள�*	 சா�5 பகC�. 
அவ ேறா' ேமேல க6ட வைககளி$ அவ
 எ4தி	 7வி�தைவ தமி4	7	 கிைட�த 
களIசிய� ஆ7�. 
 
ப6ைட < பதி�), வா�	ைக வரலா5, ஆரா=�சி, அHபவ	 க2'ைரக� எ�5 
பல *ைறகளி$ த�#ைடய இல	 கிய� பணிைய� ெச=த அ�ெபCமா� 
எ6ப�ெத2' ஆ6'க� வா��* 1942 ஆ� ஆ6' ஏ�ர$ மாத� மைற�தா
. 
நிைன� ெதாி�த* #த$ தமிைழ� பயி�5�, பயி 5வி�*�, பிற7 ப6ைட 
<$கைள� பதி�பி�*� தமி4	7 வள� ஊ2: வா��த அ�ெபாியாCைடய வரலா5 
பல பல அாிய உ6ைமகைள ெவளியி'கிற*. 
 
அ�ெபCமாHைடய வா�	ைக வரலா 5� AC	கேம இ�த ெவளி&'. அவCைடய 
வா�	ைகயி$ மாணவ�பCவ�, ஆசிாிய� ெதா6' , பதி�)�*ைற, எ4�*�பணி 
எ�ற ப7திக� அைம�தன. அவ ைறெய$லா� ஒCவா5 AC	கமாக இ�த <+$ 
எ4தியிC	கிேற�. இ5தியி$ அவCைடய உைர நைடைய� ப றிய ப7திைய�� 
எ4தி� ேச
�திC	கிேற�. 
 
கவியரச
 பாரதியா
 'ெபாதிய மைல� பிற�த தமி� வா�வறி�� காலெமலா� 
)லேவா
 வாயி$, *தியறிவா= அவ
 ெநIசி� வா��தறிவா=, இற�பி�றி� 
*ல>7வாேய!' எ�5 ஐயரவ
கைள�ப றி� பா:னா
 . ஆ�, அ�ெபCமா� எ�5� 
வா�வா
. தமி4�ள காலெம$லா� அவ
 )க� நி�5 நிைல	7�. 
 
4-11-1982             கி. வா. ஜக�நாத� 
--------------- 
ெபா%ளட�க�ெபா%ளட�க�ெபா%ளட�க�ெபா%ளட�க�    
 
1. தமி�� தா�தா, 2. இளைம	 க$வி, 3. மீனா2சி A�தர� பி�ைளயிட� தமி� க ற$, 
4. ெபய
 மா ற�, 5. திCவாவ'*ைற	 கா2சி, 6. ப2K�Aர�தி$, 7. 
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திCவாவ'*ைற	 7CLைஜ, 8. பி�ைளயவ
களி� அ�), 9. ேவைலைய ம5�த$, 
10. )ராண� பிரச>க� 11. பி�ைளயவ
க� மைற� 12. )திய (' 13. #த+$ 
பதி�பி�த <$ 14. 7�பேகாண� க$Mாியி$ தமிழாசிாிய
 ஆன* 15. சீவக 
சி�தாமணி� பதி�) 16. A�பிரமணிய ேதசிக
 மைற� 17. ப�*�பா2'� பதி�) 18. 
சில�பதிகார ெவளி&' 19. )றநாN5 ெவளி&' 20. மணிேமகைலைய 
ெவளியி2ட* 21. கிராமதான�ைத ம5�த* 22. ஹாEல	 பிர) விஜய� 23. 
ெச�ைன	7� ேபாவைத ம5�த* 24. பாரா2'� தா� 25. ஐ>75<5 ெவளிவர$ 
26. ெச�ைனைய அைடத$ 27. ேபாP. அதிகாாியி� மனமா ற� 28. தியாகராச 
Pைல 29. மகாமேகாபா�தியாய� ப2ட� 30. ேதாடா� ெப5த$ 31. பாரதியா
 பாட$ 
32. (2ைட விைல	7 வா>கிய* 33. பைழய திCவிைளயாட$ 34. பிற <$களி� 
ெவளி&' 35. வ. உ. சித�பர� பி�ைளயி� க:த� 36. அ�சக� வா>க விC�பாைம 
37. கா
ைமேக$ ச�தி�) 38. திC	காள�தி� )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. 
தாSிணா�ய கலா நிதி� ப2ட� 46. ெச�ைன வCைக 47. நா� ஆசிாியைர 
அைட�த* 48. ப$கைல	 கழக�தி$ ேப�A 49. நா� மாணவனாக� ேச
�த* 50. 
ேவ5 < பதி�)க� 51. தமி�வி' T*� பிற <$கD� 52. த	கயாக� பரணி 53. 
பி�ைளயவ
க� சாி�திர� 54. டா	ட
 ப2ட� 55. கைலமகைள அணி ெச=த$ 56. 
சதாபிேஷக� 57. ராஜாஜியி� பாரா2' 58. கா�திய:கைள	 க6ட* 59. 
75�ெதாைக� பதி�) 60. 7மர7Cபர
 பிரப�த>க� 61. காசிமட�தி� 
தைலவCைடய அ�) 62. எ� சாி�திர� 63. எ,�) #றி� 64. வா�	ைக நிைற� 65. 
உைரநைட 
)�தக விவர� 
--------------   

தமி�� தா�தாதமி�� தா�தாதமி�� தா�தாதமி�� தா�தா 
 
ெச�ற < றா6:� இ5தியி,�, இ�த < றா6:� ஆர�ப�தி,� தமி�� 
தா=	7 அணி ெச=தவ
க� இர6' ெபாியவ
க�. ஒCவ
 இர6டாயிர� 
ஆ6'கD	7 #�னா$ இC�த ச>க <$க� எ�H� பைழய அணிகல�கைள� 
ேத: எ'�* ஆரா=�* பதி�பி�* அ�ைனயி� திCேமனியி$ அணி வி�தா
. 
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ம ெறாCவ
 தாேம )திய கவிகைள இய றி அணி ெச=தா
. #�னவ
 எ�Hைடய 
ஆசிாிய� பிரா� மகாமேகாபா�தியாய டா	ட
 உ. ேவ. சாமிநாைதய
 அவ
க�, 
பி�னவ
 மகாகவி A�பிரமணிய பாரதியா
. டா	ட
 ஐய
 #ய சியா$ #த+$ 
சீவகசி�தாமணி ெவளிவ�த*. பிற7 ப�*�பா2', அ'�*� ெபள�த 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	கிய�தி$ பைழய அணிகைள ெவளியி2ட பிற7 தமி� 
நா2:$ ஒC )�*ண
�சி உ6டாயி 5. இர6டாயிர� ஆ6'கD	7 #�னா$ 
தமிழ
க� வா��த வா�	ைக நிைலைய��, அவ
கள* ப6பா2' நிைலைய��, 
பழ	க வழ	க>கைள�� ெதாி�* ெகா�வத 7 அ�த <$க� கCவிகளாக 
விள>7கி�றன. உலக� #4வ*� உ�ளவ
க� ச>க <$கைள	 க6' வி�மித� 
அைட�தா
க�. அவ
க� அ�த <$கைள� ப:�* ஆராய� ெதாட>கினா
க�. மிக� 
பழ> கால�தி$ ேதா�றிய அ�த <$க�, இ�ைறய மாணவ
கD� ப:�*, 
ஆரா=�* இ�)5வத 7 ஏ றவா5 இC�த*. விய�பி$ ஆ��திய*. நாளைடவி$ 
பைழய <$க� எ$லா� பயன 5� ேபாக , இ�ைறய <$கD	7 மதி�) 
உ6டாவ* உலக இய ைக. பைழய <$கைள	 க6கா2சியி$ தா� காணலா�. 
ஆரா=�சியாள
 மா�திர� ஆரா=�* வCவா
க�. ஆனா$ ச>க <$க� 
அ�தைகயன அ$ல. இர6டாயிர� ஆ6' கD	7 #�) ேதா�றினா,� 
அவ ைற� ப:	க��, ஆராய��, அHபவி	க�� #:கிற*. அதனா$ 
க�பராமாயண� #த+ய கா�பிய <$கேளா' ச>க <$ ஆரா=�சி�� எ>7� நைட 
ெபறலாயி 5. அத� பயனாக� தமி� மாநா'கD�, உலக விழா	கD� 
அEவ�ேபா* நட�* வCகி�றன. ச>க <$களி� ெபCைமைய ம ற 
நா2:,�ளவ
கD� ெதாி�*ெகா�D�ப: அவ றி� ெமாழிெபய
�ைப� சிற�த 
அறிஞ
க� ெச=* ெவளி யி2டா
க�. 
 
இEவா5, தமிழக�தி$ ஒC )திய �க�ைத உ6டா	கிய ேபராள
 டா	ட
 ஐய
. 
அவ
 இைறவ� திCவCளா$ 87 ஆ6'க� வா��தா
; தமி4	7 வள� ேச
�தா
. 
த� #ைடய இளைம	 கால�தி$ அவ
 காணாத கா2சிைய அவ
 த� #*ைமயி$ 
க6டா
. பாாி எ�5�, அதிகமா� எ�5� ெவ5� ெபய
கைள	 ேக2'	 
ெகா6:C�த நிைலைய மா றி, அவ
களா$ தமி� உலக�தி 7 எ�ன ந�ைம 
உ6டாயி 5 எ�பைத� ப�ளி	Rட மாணவ
கD� ெதாி�* ெகா�D� நிைல 
உ6டாயி 5. கா�பிய இ�ப�ைத Vக
�த தமி�� )லவ
க� ச>க 
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இல	கிய>கைள� பாரா2:னா
க�. தமி� மிக� பழைம யான*, மிக� சிற�த 
ப6பா2ைட உ�Dைறயாக	 ெகா6ட* எ�பைத� )லவ
க� எ$லா� 
ஆரா=�தறி�* ெசா�னா
க�. 
----------- 

இளைம� க'இளைம� க'இளைம� க'இளைம� க'விவிவிவி    
 
இEவா5 தமி4	7 ஒC )* மல
�சிைய உ6டா	கிய டா	ட
 ஐயைர� த�த 
ெபCைம உ�தமதான)ர�ைத� சா
�த*. ஓ
 அரச
 அ�த ஊைர 48 அ�தண
கD	7 
உ�தம-தானமாக	 ெகா'�தா
. இ�த� ெபC� )லவைர� தமி� உலக�தி 7 
அளி�*�ள த�ைமயினா$ அ�ெபய
 பி�H� ெபாCDைடயதாக ஆயி 5. ஐய
 
அ�தண
 வ7�பி$ அWடசக.ர� எ�ற பிாிைவ� சா
�தவ
. அவCைடய 
பா2டனா
 ேவ>கடாசைலயா
 எ�பவ
. ேவ>கட நாராயைணய
 எ�பவCைடய 
X�த 7மார
. ேவ>கடாசைலயC	7 ேவ>கட A�ைபய
, சீனிவாைசய
 என இர6' 
பி�ைளக� பிற�தா
க�. ேவ>கட A�ைபயாி� 7மார
 தா� டா	ட
 ஐய
. 
 
19-2-1855-ஆ� நாள�5 இ�த� )லவ
 ெபCமா� திC அவதார� ெச=தா
. அ�த 
ஆ6'	7 ஆன�த வCஷ� எ�5 ெபய
. அ�த ஆ6', தமி4	7 ஆன�த� தC� 
இ�த� ெபாிய வைர உதவி� த� ெபயC	7ாிய )*� ெபாCைள உைடயதாயி 5. 
 
இள� பCவ�தி$ பா2டனாாிட�தி$ இவ
 அாி�Aவ: ப:�தா
. அத� பிற7 *தி 
<$கைள எ$லா� க 5	ெகா6டா
. ேவ>கடA�ைபயCைடய தாயாாி� அ�மா�, 
கன� கிCWைணய
 எ�ற இைச� ெபC� )லவ
. அவ
 ச>கீத மா
	க>களாகிய 
கன�, நய�, ேதசிக� எ�H� வைககD� கனமா
	க�ைத� பயி�5 அதி$ மி	க 
ேத
�சி ெப றா
. ேவ>கட A�ைபய
 அவாிட� இைச பயி�றா
. த�#ைடய 
7மாரC� இைச பயி�5 ெபாிய ச>கீத வி�*வானாக ேவ6'ெம�5 கன� 
க6'வ�தா
. ஆனா$ இ�த� ெபாியவC	7 இைசயி$ ஓரள� விC�ப� இC�தா,� 
இவCைடய எ6ணெம$லா� தமிைழ ந�றாக	 க 5	 ெகா�ள ேவ6'ெம�ேற 
இC�த*. 
 
அாியMாி$ வா��* வ�த ேவ>கட A�ைபய
 அத� ப	க>களி,�ள பல 
ஊ
கD	7� ெச�5 இராமாயண� பிரச>க� ெச=வா
; இராமாயண நாடக	 
கீ
�தன>கைள� பா:� பிரச>க� ெச=வா
. அதனா$ ஆ>கா>7 அவC	7� 
ெபாC� உதவி கிைட�த*. அ�த வைகயி$ த�#ைடய பி�ைள�� இைசேயா' 
R:ய பிரச>க� ெச=* வா�	ைகைய� ெசEைவயாக நட�*வா
 எ�5 
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ந�பியிC�தா
. டா	ட
 ஐய
 நாராயண ஐய
, சாமிநாைதய
 எ�பவ
களிட� த� 
இளைம	 க$விைய� ெப றா
. அாி�Aவ: , எ6Aவ: #த+யைவகைளேய 
அவ
களிட� க 5	ெகா6டா
. மண+$ எ4*வ*�, ஏ2:$ எ4*வ*� 
அ	கால�* வழ	கமாக இC�தன. சாமிநாைதய
 எ�H� ஆசிாிய
 இைசயி,� வட 
ெமாழியி,� ேத
�தவ
. அவ
 சில சிறிய வடெமாழி <$கைள இவC	7	 
க பி�தா
. இவCைடய சிறிய தக�பனா
 த� (2:ேலேய இவC	7� பாட� 
ெசா$+� த�தா
; ச>கீத� பயி சி�� ெச=* ைவ�தா
. அ�த� சி�ன� பிராய�தி$ 
இ�த� ெபாியாC	7� சி�திர� எ4*வதி$ விC�ப� இC�த*. காகித>களி$ 
L	கைள� ேபால	 க�தாி�* அைம	7� பழ	க� உ6டாயி 5. க பைன சிற�த 
கவிஞ
க� இய ைகயி� எழிைல	 க6' அHபவி�* அ�ப:ேய அைத	 
கவிைதயி$ வ:	7� #ய சியி$ ஈ'ப'வ*ேபால, இ�த� ெபாியாC� 
இய ைகைய	 க6' க6' இ�) றா
. 
 
இ�ெபCமாHைடய தாயாாி� த�ைதயாகிய கிCWண சா.திாிக� சிற�த ப	திமா�; 
எ�ேபா*� சிவநாம�ைதேய ெசா$+	ெகா6:C�பா
. த� ேபராிட�, எைத 
மற�தா,� சிவநாம�ைத மற	காேத எ�5 உபேதச� ெச=தா
. அ	கால� #த$ 
இ�)லவ
பிரா� இ5தி	 கால� வைரயி$ சிவ நாம�ைத மற	கவி$ைல. ேவைல 
ஒழி�த ேநர>களி$ எ$லா� பல ஆயிர� தடைவ சிவநாம�ைத உC�ேபா'வ* 
வழ	க�. 
 
அ�த	 கால�தி$ ஆ>கில� ெதாி�தவ
க� மிக�� 7ைற�. இ�த� ெபாியவC	7 
ஆ>கில� க 5	ெகா'	க ேவ6'ெம�5 த�ைத எ6ணினா
. ஆனா$ அதி$ 
இவC	7 உ�ள� ெச$ல வி$ைல. இைசயி$ பயி சி உைடயவ
க� அ	 கால�தி$ 
ெத,>7 க 5	ெகா�D� வழ	க� இC�த*. அEவாேற இவC	7� ெத,>7 
க 5	ெகா'	க ஏ பாடாயி 5. ஆனா$ அதி,� இவC	7 மன� ெச$லவி$ைல. 
 
அ	கால�தி$ அ�த� ப	க>களி$ ேகாபாலகிCWண பாரதியா
 இய றிய ந�தனா
 
சாி�திர	 கீ
�தைன எ>7� பரவியிC�த*. இ�த இைளய மாணா	கC	7 அதி$ 
ஈ'பா'. அதி,�ள கீ
�தைனகளி  ெபC�பா,� பாட� ஆயின. இவேர பா:� பா: 
இ�)5வா
. அாியMாி$ இவCைடய த�ைதயா
 இC�தா
. அ�ேபா* 
சடேகாைபய>கா
 எ�பவCட� பழ	க� உ6டாயி 5. அவ
 YைவWணவ
; 
கவிஞC� Rட; தமிைழ ஓரள� ந�றாக� பயி�றவ
. அவாிட�தி$ ஆசிாிய� 
ெபCமா� சில கால� தமி� க 5	 ெகா6டா
 . பாட� ெசா$வதி$ 
சடேகாைபய>கா
 மிக�� ஊ	க� உ�ளவ
 ; நயமாக� ெபாCைள� ெசா$பவ
. 
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பாகவத�, க�பராமாயண� #த+ய <$கைள ந�றாக� ெசா$+� தCவா
. ஆசிாிய� 
ெபCமா� த� இளைம� பCவ�தி$ அ�த� ெபாியவாிட� பாட� ேக2டதனா$ 
தமிழி$ மி	க Aைவ உ6டாயி 5. 
 
இள� பCவ�தி$ அ�தணCைடய வழ	க�ப: இவC	7 உபநயன� நைடெப ற*. 
அ�ேபா* இவC	7 ேவ>கடராம ச
ம� எ�5 நாமகரண� ெச=தா
க�. அ�த� 
ெபயராேலேய இவைர அைழ�* வ�தா
க�. எனிH� அ�த� ெபய
 இவCைடய 
#�ேனாாி� ெபயரா= இC�ததனா$ உறவின
க� அைத� ெசா$+ அைழ	காம$ 
'சாமா' எ�5 ெசா$+ அைழ�தா
க�. திCேவரக�தி,�ள Aவாமிநாத� 
எ�பைதேய AC	கி அ�ப: அைழ�ப* வழ	க�. 
 
7�ன� எ�ற ஊாி,�ள சித�பர� பி�ைளயிட� சில கால� பாட� ேக27� 
வா=�) இவC	7	 கிைட�த*. அ>ேக சில சிறிய <$கைள��, திCவிைளயாட$ 
)ராண�ைத�� பாட� ேக2டா
. பல தனி� பாட$கைள� பாட� ப6ணி	ெகா6' 
அவ றி� Aைவயி$ ஆ��தா
. 
 
கா
7:யி+C�* வ�திC�த க.Tாி ஐய>கா
 எ�பவ
 இ� ெபCமாH	7� தமிழி$ 
இC�த ேத
�சிைய��, ஆ
வ�ைத�� அறி�*, த� ஊC	7 வ�* த>கினா$ தம	7� 
ெதாி�தவ ைற�� ெசா$+� தCவதாக� ெசா�னா
. அ�ப:ேய அ�த ஊC	7� 
த�ைதயாCட� இவ
 ெச�றா
. க.Tாி ஐய>கா
 இவC	7� சில <$கைள� 
பாட� ெசா�னா
. அ�த இள� பCவ�திேலேய ெச=�� இய 5� பயி சி இவC	7 
ஏ ப2ட*. 
 
இள� பCவ�திேலேய திCமண� ெச=* ைவ�ப* அ�த	 கால வழ	கமாத+�, 
இவC	7� த	க இட�தி$ திCமண� ெச=* ைவ	க ேவ6'ெம�ற கவைல 
இவCைடய த�ைதயாC	7 உ6டாயி 5. 16-6-1868-ஆ� நாள�5 இவC	7� 
ம*ரா�பா� எ�ற ெப6மணி	7� திCமண� நட�த*. 
 
ெச>கண� சி�ன�ப6ைண விC�தாசல ெர2:யா
 எ�பவ
 யா�பC>கல	-
காாிைகைய ந�றாக� ப:�தவ
. அவாிட� இவ
 பாட� ேக2டா
. ெர2:யா
 பாட� 
ெசா$,� ேபா* பல )லவ
கைள� ப றிய ெச=திகைள� ெசா$வா
. அ	 கால�தி$ 
திCவாவ'*ைற ஆதீன வி�*வானாக இC�*, அ	 கால	 க�ப
 எ�5 
எ$ேலாரா,� ேபா ற�ெப ற மீனா2சி A�தர� பி�ைளயவ
களி� )க� எ>7� 
பரவியிC�த*. விC�தாசல ெர2:யா
, அவ
 ெபCைமைய� ப றி அ:	க: 
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ேபAவா
. அதைன	 ேக2க	 ேக2க இவC	7, அ�த� ெபCமானிட� ேபா=� பாட� 
ேக27� வா=�) வCமா? இைறவ� திCவC� அைத	 R2: ைவ	7ேமா?" எ�5 
எ6ணினா
. 
 
பல பல இட>களி$ சில சில <$கைள	 ேக2'� இவC	7� தமி�� பசி தீரவி$ைல. 
அ* ேம,� ேம,� வள
�* வ�த*. இவCைடய ெபC� பசிைய� 
ேபா	7வத 7ாியவ
 மீனா2சிA�தர� பி�ைளயவ
கேள எ�5 சில
 எ'�*� 
ெசா�னா
க�. எ�ப:யாவ* அவாிட� ேபா=� பயி�றா$, இவ
 ந�றாக	 க 5 
#�H	7 வரலா� எ�5 பலC� ெசா�னைத	 ேக2', இவCைடய 
த�ைதயாC	7� இவைர� பி�ைளயவ
க ளிட�தி$ ெகா6' ேபா=� ேச
�ப* 
அவசிய� எ�ற எ6ண� உ6டாயி 5. பி�ைளயவ
க� அ�ேபா* மாZர�தி$ 
இC�ததனா$, "இவ
 மாZர�தி$ ேபா=� ப:	க ேவ6'ேம! அத 7 ேவ6:ய 
வசதிகD	7 எ�ன ெச=வ*?" எ�5 எ6ணி	 கவைல ெகா6டா
. ஆனா$ 
இைறவ� திCவC� ெச=வா� எ�ற ைதாிய� இC�த*. "எ�ப:யாவ* 
பி�ைளயவ
களிட� இவைன� ேச
�*வி2டா$ ேம,� ேம,� #�H	7 
வCவா�. தமி�	 க$வியி$ சிற�த )லவனாகலா�" எ�ற ந�பி	ைக மா�திர� 
இC�த*. ஆகேவ, எ�ப:யாவ* மாZர�தி 7� ேபாகலா� எ�5 #:� ெச=தா
. 
அ�ேபா* ேகாபாலகிCWண பாரதியா
 மாZர�தி$ வா��* வ�தா
. தமி� 
இல	கிய�ைத� ப:�ப ேதா' பாரதியாாிட� இைசைய�� பயில� ெசா$லலா� எ�ற 
விC�ப� த�ைதயாC	7 இC�த*. ஆகேவ, எ�ப:யாவ* மாZர�தி 7� ேபா=� 
ேசCவ* எ�ற தீ
மான� ெச=தா
. 
----------- 

மீனா*சி+�தர� பி�ைளயிட� தமி� க�ற'மீனா*சி+�தர� பி�ைளயிட� தமி� க�ற'மீனா*சி+�தர� பி�ைளயிட� தமி� க�ற'மீனா*சி+�தர� பி�ைளயிட� தமி� க�ற'    
 
மீனா2சிA�தர� பி�ைள மாZர�தி$ திCவாவ'*ைற ஆதீன�தி 7ாிய க2டைள 
மட�ைத அ'�* ேம$பா+,�ள (2:$ இC�தா
. 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� வC�ேபாேத அவCைடய ேதா ற� எ� க6ைண	 கவ
�த*. 
ஒC யாைன ெம$ல அைச�* நட�* வCவைத�ேபா$ அவ
 வ�தா
. ந$ல வள
�சி 
அைட�த ேதா ற#�, இள� ெதா�தி��, #ழ>கா$ வைரயி$ நீ6ட ைககD�, பர�த 
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ெந றி��, பி�)ற�*�ள சிறிய 7'மி��, இைடயி$ உ'�திC�த Tய ெவ�ைள 
ஆைட�� அவைர ஒC பர�பைர� ெச$வெர�5 ேதா�ற� ெச=தன. ஆயிH� அவ
 
#க�திேல ெச$வ
கD	7�ள Lாி�) இ$ைல; ஆ��* பர�த ச#�திர� 
அைலயட>கி நி ப* ேபா�ற அைமதிேய ேதா�றிய*. க6களி$ எைத�� 
ஊ'Cவி� பா
	7� பா
ைவ இ$ைல. அல2சியமான பா
ைவ�� இ$ைல. த� 
#�ேன உ�ள ெபாC�களி$ ெம$ல ெம$ல	 7ளி
�சிேயா' ெச$,� பா
ைவ 
தா� இC�த*. அவCைடய நைடயி$ ஓ
 அைமதி��, வா�	ைகயி$ )6ப2'� 
ப6ப2ட தள
�சி�� இC�தன. அவCைடய ேதா ற�தி$ உ சாக� இ$ைல; 
ேசா�ப,� இ$ைல; படபட�பி$ைல; ேசா
�� இ$ைல. அவ
 மா
பிேல C�திரா2ச 
க6: விள>கிய*. பல காலமாக� தவ� )ாி�* ஒC ெத=வ தாிசன�தி 7	 
கா�திC	7� உபாசகைன� ேபால நா� இC�ேத�. அவH	7	 கா2சியளி	7� அ� 
ெத=வ� ேபால அவ
 வ�தா
. எ� க6க� அவாிட�ேத ெச�றன. எ� மன�தி$ 
உ சாக� ெபா>கி அைல எறி�த*. அத� விைளவாக ஆன�த	 க6ணீ
 *ளி�த*." 
 
த�ைதயா
 த� 7மாரைர அறி#க� ெச=*ைவ�தா
. "இ�த ஊாி,�ள ேகாபால-
கிCWண பாரதியாைர� ெதாி��" எ�5� த�ைதயா
 ெசா�னா
. பிற7 மீனா2சி 
A�தர� பி�ைள இவாிட� ஒC பாடைல� ெசா$ல� ெசா$+ இவCைடய க$வி� 
பயி சிைய ஒCவா5 ெதாி�* ெகா6டா
. சில ேக�விகைள	 ேக2' இவர* 
அறிவி� V2ப�ைத உண
�தா
. இவCைடய த�ைதயா
, "ைபயைன உ>களிட� 
ஒ�பைட�*வி2ேட�. எ�ேபா* இவ� பாட� ேக2க வரலா�?" எ�5 ேக2டா
. 
)லவ
 ெபCமா� சிறி* ேயாசி�தா
. "இ>ேக ப:�பத 7 அ:	க: யாேரH� வ�த 
வ6ணமாக இC	கிறா
க�. சில கால� இC�* ப:�பதாக� பாவைன 
ெச=*வி2'� பிாி�* ெச�5 எ�னிட� ப:�த தாக� ெசா$+	ெகா6' 
திாிகிறா
க�. இ�ப: அைர7ைறயாக� ப:�பதா$ அவ
கD	7 ஒC பயH� 
உ6டாவதி$ைல. நம	7� திC�தி ஏ ப'வதி$ைல" எ�5 ெசா$ல ஆர�பி�தா
. 
உடேன இவ
 த�ைதயா
 , "இவ� அEவா5 இC	கமா2டா�. த>களிட� எEவள� 
கால� இC	கேவ6'-மானா,� இC�பா�. தமி�	 க$வி க க எEவள� கால� 
ஆனா,� தா>க� ெசா$+	 ெகா'	கலா�. ேவ5 எ�தவிதமான கவைல�� 
இவH	7 இ$ைல" எ�5 ெசா�னா
. "இவர* உண�	7 எ�ன ெச=வ*?" எ�5 
அ�த� )லவ
 ெபCமா� ேக2டா
 . "அத 7� தா>கேள ஏ பா' ெச=தா$ ந$ல*" 
எ�5 த�ைதயா
 ெசா�னா
. 
 
"திCவாவ'*ைறயி,�, ப2K�Aர�தி,� நா� த>7� கால>களி$ இவCைடய 
உண� விஷய�தி$ ஒC 7ைற�� ேநராம$ பா
�*	ெகா�ளலா�. இ�த ஊாி$ இவ
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ஆகார விஷய�தி$ ஒ�5� ெச=ய இயலாத நிைலயி$ இC	கிேறேன" எ�றா
. 
அ�ேபா* த�ைதயா
, "இ>ேக இC	7� ேபா* இவ� உண�� ெசலவி 7 
ேவ6:ய பண�ைத எ�ப:யாவ* #ய�5 நா� அH�பிவி'கிேற�" எ�றா
. 
"அ�ப:யானா$ ஒC ந$ல தின� பா
�*� பாட� ேக2க ஆர�பி	கலா�" எ�5 
)லவ
 ெபCமா� ெசா�னா
. அ�ேபா* இவC	7 உ6டான உண
�சி	 
ெகா�தளி�ைப எEவா5 ெசா$வ*? அத� பி�) ஆசிாிய
 ெபCமா� மீனா2சி 
A�தர� பி�ைளயிட� மாணா	கராக� த�#ைடய வா�	ைகைய� ெதாட>கினா
. 
அ*#த$ இ�த� ெபCமாHைடய வா�	ைகயி$ இர6டாவ* ப7தி 
ஆர�பமாயி 5. 
 
சில கால� மீனா2சிA�தர� பி�ைளயிட� ேநேர பாட� ேக2க� ச�த
�ப� இ$ைல. 
அவாிட� பாட� ேக2' வ�த சேவாிநாத பி�ைள எ�ற கிறி.தவ
, ந$ல அ�) 
உைடயவ
; அவாிடேம இவ
 பாட� ேக27�ப:யாக� பி�ைள பணி�தா
. அவாிட� 
பாட� ேக27� ேபா* த� அறிவா ற,	ேக ற வைகயி$ அவரா$ ெசா$+	 
ெகா'	க #:யா* எ�பைத இவ
 உண
�தா
. எ�ப:யாவ* பி�ைளயிடேம 
அ�ைப� ெப 5	 ெகா6' அவாிட� ேநேர பாட� ேக2கேவ6'ெம�ற எ6ண� 
இவC	7 இC�த*. 
 
மீனா2சிA�தர� பி�ைள த�#ைடய (2:� பி� ப	க�தி$ பல மர>கைள 
அ�ப:ேய ேவCட� பறி�* வ�* ந2' ைவ�தா
. அைவ ந�றாக� தளதளெவ�5 
தளி
�* வரேவ6'ேம எ�ற கவைல அவC	7 இC�த*. அதனா$ ஒEெவாC 
நாD� அ�த மர>களி$ )திய தளி
 வி2:C	கிறதா எ�5 பா
�பாரா�. இதைன 
உண
�* இவ
 வி:ய காைலயி$ எ4�திC�*, அ�த மர>கைள� பா
�*, எ>ேக 
)திய தளி
 வி2:C	கிற* எ�5 ெதாி�* ெகா�வா
. பி�ைள தளிைர� பா
�* 
வC� ேபா*, எ>7 எ>ேக )திய தளி
 வி2:C	கிற* எ�5 இவ
 A2:	 
கா2'வா
. இதைன	 க6' இவாிட�தி$ பி�ைள	7 அ�) மி7�த*. ெம$ல 
ெம$ல அவேரா' இவ
 உைரயாட� ெதாட>கினா
. "இ�ேபா* எ�ன பாட� 
நட	கிற*?" எ�5 அவ
 ேக2டா
. "ைநடத� ேக2கிேற�. ேமேல ஐயா அவ
கேள 
என	7� பாட� ெசா�னா$ ந�றாக இC	7�" எ�5 வி6ண�பி�*	ெகா6டா
. 
அ* #த$ மீனா2சிA�தர� பி�ைளயிடேம பாட� ேக27� வா=�) இவC	7	 
கிைட�த*. அவ
 பா:ய திC	7ட�ைத� திாிப�தாதிைய #த+$ பாட� ெசா�னா
. 
இEவிைளய மாணா	காிட�தி$ காண�ெப ற தமி�� பசிைய� பி�ைள ெதாி�* 
ெகா6டா
. இவர* பசி	ேக ப ஒC நாளி$ பல பாட$கைள� பாட� ெசா$+ 
வ�தா
. பIச�தி$ அ:ப2டவ� சிறி* சிறிதாக� பல இட>களி$ உண� ெப 5 
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உ6', பிற7 ஓாிட�தி$ வயி5 நிைறய� ேசா5 உ6ட* ேபால ஒCவைக 
உண
�சிைய இவ
 ெப றா
. இவேர ெசா$கிறா
 : 
 
"என	கிC�த தமி�� பசி மிக அதிக�. ம ற இட>களி$ நா� பாட� ேக2டேபா* 
அவ
க� க பி�த பாட� யாைன� பசி	7� ேசாள� ெபாாிேபால இC�த*. 
பி�ைளயவ
களிட� வ�ேத�. எ�ன ஆ�சாிய�! என	7� ெபாிய விC�*, தமி� 
விC�* கிைட�த*. எ� பசி	7 ஏ ற உண�. சில சமய>களி$ அத 7 மிIசி	Rட	 
கிைட	7�. 'இனி நம	7� தமி�� பIச� இ$ைல' எ�ற #:வி 7 வ�ேத�" 
 
எ�5 எ4*கிறா
. 
 
வாிைசயாக� பல பிரப�த>கைள மகாவி�*வானிட� இவ
 பாட� ேக2டா
. பல 
அ�தாதிகைள��, பி�ைள� தமி� <$கைள��, ேவ5 பிரப�த>கைள�� இவ
 
க றா
. பாட� ெசா$வத காகேவ அவதாி�தவ
 ேபால மகாவி�*வா� 
விள>கினா
. பாட� ேக2பத காகேவ வ�தவ
 ேபால இவC� இC�தா
. இர6' 
ேப
கDைடய உண
�சி�� ஒ�5ப2'� ச>கமமாயின. அதனா$ இர6' 
ேப
கD	7� பய� கி2:ய*. மகாவி�*வா� பாட� ெசா�னா
. த� பசி தீர இவ
 
பாட� ேக2டா
. ந�றாக� பாட� ேக27� மாணா	காிட� ஆசிாியC	7� தனி அ�) 
உ6டாவ* இய ைக. ஆகேவ, இ�த� ெபCமானிட� கவி�ச	கரவ
�தி	7 உ�ள� 
ெநகி��த ேபர�) உ6டான* ஆ�சாியம�5. 
----------- 

ெபய� மா�ற�ெபய� மா�ற�ெபய� மா�ற�ெபய� மா�ற�    
 
ஒC நா� பாட� ெசா$+	ெகா6' வ�தேபா*, "உம	7 ேவ>கடராம� எ�5 ஏ� 
ெபய
 ைவ�தா
க�?" எ�5 ேக2டா
 ஆசிாிய
. "எ>க� 7ல ெத=வ� 
ேவ>கடாசலபதி. அதனா$ அ�த� ெபய
 ைவ	க�ெப ற*" எ�றா
 இவ
. "ேவ5 
ெபய
 உம	7 உ6டா?" எ�5 பி�ைள ேக2டேபா*, "எ�ைன� சாமா எ�5� 
அைழ�பா
க�" எ�5 இவ
 ெசா�னா
. "சாமிநாத� எ�ற ெபயாி� AC	க� அ*" 
எ�5� எ'�*� ெசா�னா
. "இனிேம$, சாமிநாத� எ�ற அ�த� ெபயராேலேய 
உ�ைம அைழ	கலா� எ�5 நிைன	கிேற�" எ�5 ெசா�னா
 பி�ைள. அ�த� 
ெபயேர நிைலெப5வ-தாயி 5. தமி� உலக� இ�ைற	7 இ�த� ெபாியவைர அ�த� 
ெபயராேலேய அைட யாள� க6' ெகா�கிற*. 
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இைடயிைடேய காைல ேநர>களி$ ேகாபாலகிCWண பாரதி யாாிட� ெச�5 
ச>கீத� பயி�5 வரலானா
. இ�த� ெச=திைய� பி�ைளயவ
களிட� பாரதியாேர 
ெசா�னா
. 
 
ஒC நா� பாட� ெசா$,� ேபா*. 'நீ பாரதியாாிட� இைச க 5	ெகா�கிறாயாேம!' 
எ�5 )லவ
 ெபCமா� ேக2டா
. "பழ	க� வி2'� ேபாகாம$ இC�பத 7 
அவாிட� க 5	 ெகா�D�ப: தக�பனா
 ெசா�னா
" எ�5 இவ
 ெசா$லேவ. 
"இைசயி$ அதிக� பழ	க� ைவ�*	ெகா6டா$ இல	கிய�தி$ அறி� ெச$லா*" 
எ�5 ெசா$+� பி�ைள ேபா=வி2டா
. 
 
இைச� பயி சியி$ பி�ைள	7 ஊ	க� இ$ைல எ�பைத��, அவ
 ெசா�ன* 
உ6ைமயா= இC�பைத�� உண
�* ஆசிாிய� ெபCமா� ஏேதா காரண� 
ெசா$+	 ேகாபாலகிCWண பாரதியாாிட� க 5	ெகா6' வ�த இைச� பயி சி	7 
# 5� )�ளி ைவ�தா
. அ�த	 கால�தி$ ந�றாக	 கவி இய 5� ஆ றைல�� 
இவ
 ெப றா
. 
----------- 

தி%வாவ-.ைற� கா*சிதி%வாவ-.ைற� கா*சிதி%வாவ-.ைற� கா*சிதி%வாவ-.ைற� கா*சி    
 
#த$ #ைறயாக இவ
 மீனா2சி A�தர� பி�ைள�ட� திCவாவ'*ைற 
ஆதீன�தி 7� ெச�றா
. அ�ேபா* ஆதீன க
�தராக ேமலகர� A�பிரமணிய 
ேதசிக
 இC�தா
. அவ
 ஒ4	க�தி,�, க$வியி,� சிற�தவ
. அ>ேக பி�ைள	7 
அளி	க�ெப ற வரேவ ைப��, அவரவ
கD	7 ஏ றப: அவ
 இனிைமயாக� 
ேபசிய த�ைமைய�� இவ
 கவனி�தா
. இ*கா5� காணாத கா2சிைய ஆசிாிய� 
ெபCமா� அ>ேக க6டா
. மகா வி�*வானிட� ஆதீன க
�தC	7 இC�த சிற�த 
அ�ைப அ�ேபா* ஆசிாியரா$ உணர #:�த*. திCவாவ'*ைறயி$ இC�* 
எ$ேலாC	7� பாட� ெசா$ல ேவ6'ெம�5�, த�பிரா�க� பல
 பாட� 
ேக2கேவ6'ெம�ற ஆவேலா' இC�பதாக�� ேதசிக
 ெதாிவி�தா
. அ�ேபா* 
அCகி$ இC�த இவைர� பா
�*, "இவ
 யா
?' எ�5 ேக2க, த�மிட� இC�* சில 
காலமாக� பாட� ேக2' வCவதாக� பி�ைள ெசா�னா
. 
 
பிற7 ேதசிக
 ஆசிாிய� ெபCமானிட� ஏதாவெதாC பாடைல� ெசா$ல� ெசா�னா
. 
இைச�ட� இவ
 பா:னா
; ெபாC� விள>7�ப:யாக� ெசா கைள� பிாி�*� 
பா:னா
. ேதசிக
 அைத	 ேக2' மிக�� உவைக அைட�தா
. 
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A�பிரமணிய ேதசிக
 திாிRடராச�ப	 கவிராய
 பர�பைரயி$ வ�தவ
. 
திாிRடராச�ப	 கவிராய
 இய றிய திC	7 றால யமக அ�தாதியி$ உ�ள ஒC 
பா2ைட�தா� இவ
 ெசா�னா
. த� #�ேனா
 பா:ய பாடலானதா,�, அைத 
இைச�ட� ெசா�னதா,� ேதசிகC	7 இ�ப� உ6டாயி 5; இவைர� ப றிய 
ெச=திகைள எ$லா� பி�ைளயிட� ேக2'� ெதாி�* ெகா6டா
. 
 
திCவாவ'*ைற	 கா2சிக� ஆசிாியCைடய உ�ள�தி$ பதி�தன. அ>ேகயிC�த 
த�பிரா�க� நீ6ட சைடகDட� காவி உ'�திC�தா
க�. அவ
க� ஆ5க2:, 
A�தரேவட�*ட� இC�ப* க6' விய�* நி�றா
. அ>க>ேக உ�ளவ
களி� 
தவ	 ேகால�ைத� பா
�* அைத� சிவராஜதானி எ�5 உண
�தா
. 
 
ேதசிக
 பி�ைளயவ
கைள� பா
�* ,"இனிேம$ நீ>க� இ>ேக த>கியிC�* 
எ$ேலாC	7� பாட� ெசா$+� தரேவ6'�. அ* தா� நம	7� திC�தியாக 
இC	7�" எ�5 ெசா�னா
. அ�ேபா* ப2K�Aர�தி+C�* வ�திC�த ஆ5#க�தா 
பி�ைள எ�பவ
 ச�நிதான�திட�, "பி�ைளயவ
கைள� ப2K�Aர� அH�பிைவ	க 
உ�தரவாக ேவ6'�' எ�5 ேக2'	 ெகா6டா
. ேதசிகC� அEவாேற ேபா=வர 
அHமதி�தா
. 
---------- 

தமி�� தா�தா ப*/
+ர�தி'தமி�� தா�தா ப*/
+ர�தி'தமி�� தா�தா ப*/
+ர�தி'தமி�� தா�தா ப*/
+ர�தி'    
 
திCவாவ'*ைறயி+C�* ப2K�Aர� ேபா7� வழியி$ 7�பேகாண�தி$ தமி� 
ஆசிாியராக இC�த தியாகராச ெச2:யாைர ஆசிாிய
 ச�தி�தா
. 
ெச2:யாைர�ப றிய ெபCைமகைள எ$லா� ஆசிாிய
 ேக2:C�தா
. அவ
 ந$ல 
சிவ�), பளபள ெவ�5 இC	7� ேதக#�, அவர* (ர நைட��, க�[ரமான 
பா
ைவ��, ைதாியமான ேப�A� இவCைடய உ�ள�தி$ பதி�தன. ெச2:யா
 
இவைர� பா
�*, 'நீ எ�ன எ�ன <$கைள� பாட� ேக2டா=?' எ�5 ேக2டா
 . 
தா� பாட� ேக2ட <$கைள� ப றி இவ
 ெசா�னா
 . "நீ
 ம றவ
கD	7� பாட� 
ெசா$ல#:மா?" எ�5 ேக2டா
 ெச2:யா
. "அ�ப:ேய ெச=ேவ�" எ�5 இவ
 
ெசா�னா
. பிற7 பி�ைளைய� ப றிய ேப�A அவ
களிைடேய நிக��த*. 
"ஐயாவிட� பாட� ந�றாக� ப:��, ேசா�ேபறியாக இC	க	Rடா*" எ�5 
ஆசிாியாிட� ெச2:யா
 ெசா�னா
. பிற7 ஆசிாிய
 பி�ைள�ட� ப2K�Aர� 
ெச�றா
. ப2K�Aர�தி$ இC�தேபா* இவ
 அத� அCகி$ இC�த பல 
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ேS�திர>கைள� தாிசன� ெச=* ெகா6டா
. நாைக� )ராண�, மாZர� )ராண� 
#த+ய <$கைள� பாட� ேக2டா
. 
 
ஆ5#க�தா பி�ைள (2:$ எ>7� இ$லாத )திய #ைறக� இC�தன. இர� 
ஒ�ப* மணி	7ேம$ எ$ேலாC� சா�பிடாமேல ப'�*	 ெகா�வா
க�. ந�ளிரவி$ 
ஆ5#க�தா பி�ைள எ4�திC�* எ$ேலாைர�� எ4�பி உண� அC�த� ெச=வா
. 
அ�த விசி�திரமான ெசய$ பலC	7� பி:	காவி2டா,� ஆ5#க�தா பி�ைளயி� 
வ )5�த+னா$ அ�த #ைற தவறாம$ நட�* வ�த*. ஆ5#க�தா பி�ைள ச 5	 
க:னமான இய$) உைடயவ
. மீனா2சிA�தர� பி�ைளைய� தவிர ம றவ
களிட� 
அவ
 மாியாைத கா2டமா2டா
. இவைர�� சில சமய� க:�* ெகா6டா
. 
 
சேவாிநாத பி�ைள எ�பவ
 அ:	க: மாZர�தி+C�* அ>ேக வ�* ெச$வா
. 
இர� 12 மணி	7ேம$ உண� ெச=* வ�த வழ	க�ைத அவ
 ைதாியமாக� ேபசி 
மா றினா
. அவ
, "ப2K�Aர�தி$ இரவி$ ெந'ேநர� பசிேயா' வC�*�ப: ெச=த 
பிரமேதவ� எ>கைள மரமாக� பைட	கவி$ைலேய!" எ�5 ஒC பா2'� பா: 
அைத� ெசா�னா
. ஆ5#A�தா பி�ைள அைத	 ேக2டா
. சேவாிநாத பி�ைள 
ப	7வமாக எ'�*� ெசா�னத� விைளவாக இர� 10 மணி	7� யாவC� உண� 
அC�*�ப: ெச=தா
. அவ
 ெச=த காாிய�ைத யாவC� ெம�சினா
க�. பி�ைள 
ஆ5 மாத>க� ப2K�Aர�தி$ த>கியிC�தா
. அ�ேபா* பல ெபாிய மனித
கைள 
எ$லா� க6' பழ7� வா=�) இவC	7	 கிைட�த*. 
 
சர.வதி Lைஜ	7� த�#ைடய ஊராகிய உ�தமதான)ர� ெச$ல ேவ6'ெம�5 
ெசா$+ அ�ப:ேய இவ
 ெச�றா
. விஜய தசமிய�5 த�#ைடய ஆசிாியைர 
வி2:C�ப* நியாயம�5 எ�5�, அ�5 ஏதாவ* பாட� ேக2க ேவ6'ெம�5� 
ஆசிாிய
 நிைன�தா
. அEவா5 விஜயதசமிய�5 ப2K�Aர� ெச�5 ைநடத�ைத� 
பாட� ேக2டா
. மாZர�தி$ #த$ நா� ெப 5	ெகா6ட* ைநடத <$. 
இ�ேபா*� அைத� பி�ைளயவ
களிட� பாட� ேக27� வா=�)	 கிைட�தத 7� 
த� உவைகைய ஆசிாிய
 ெவளியி2டா
. 
 
அத� பி�) த�#ைடய தா= த�ைதய
 இC�த ேகா2\
 எ�ற ஊC	7 ஆசிாிய
 
ெச�றா
. அ�ேபா* ெவ�) ேநா= இவC	7	 க6ட*. சிலகால� கழி�* அ�த 
ேநா= நீ>கின�ட� மீ6'� திCவாவ'*ைற ெச�5 த� ஆசிாியைர	 
காணேவ6' ெம�ற அவாமீ T
�த*. 
------------- 
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தி%வாவ-.ைற� 0%1ைஜதி%வாவ-.ைற� 0%1ைஜதி%வாவ-.ைற� 0%1ைஜதி%வாவ-.ைற� 0%1ைஜ    
 
ைத மாத�தி$ அAவதி ந2ச�திர�தி$ திCவாவ'*ைற ஆதீன .தாபகராகிய Y 
நம�சிவாய X
�தியி� 7CLைஜ நைட ெப5�. அ�5 காைல ஆசிாிய� ெபCமா� 
திCவாவ'*ைறைய அைட�தா
. திCவாவ'*ைறயி$ 7CLைஜ ெபாிய விழாவாக 
நட	7�. பலவைகயான ம	க� வ�* ேசCவா
க�. எ>7� ைசவ� திC	ேகால� 
விள>7�. ஒC ப	க� இைச	 க�ேசாி நைட ெப5�. ம5ப	க� )லவ
க� ஒ�5 
R:� தம	7� உைரயா:	 ெகா6:C�பா
க�. வடெமாழி� )லவ
க� எ$லா� த� 
ஆரா=�சியி$ க6ட V2ப>கைள� தம	7� உைரயா: இ�)5 வா
க�. மிக� 
சிற�பாக அ�னதான� நட	7�. ஆசிாிய
 திCவாவ'*ைறயி$ பி�ைளயவ
கைள� 
ச�தி�தா
. இவைர� ச�தி�த�ட� பி�ைள	7 மகி��சி உ6டாயி 5. "7CLைஜ 
ஆன�ட� நா� மாZர�தி 7� ேபாேவ�. ேபான�ட� ெதாட
�* நீ
 பாட� 
ேக2கலா� அ$லவா?" எ�5 ேக2டா
. மாணா	கC	7� பாட� 
ேக2கேவ6'ெம�ற ஆவ$ இC�ப* இய$). பாட� ெசா$லேவ6'ெம�ற அவா 
த� ஆசிாியாிட� மி7தியாக இC�ப* க6' இவ
 விய�தா
. 
 
7CLைஜ அ�5 பி�ைளயவ
கேளா' ஆசிாிய
 த>கியிC� தா
. அ�ேபா* ஒC 
)லவ
 வ�* A�பிரமணிய ேதசிகைர� ப றி� )க��* தம	7 ஒC பா2' எ4தி� 
தC�ப: பி�ைளயிட� ேக2டா
. பி�ைளயவ
க� எ4தி� த�தா
. பி�ன
 
அ*ேபால� பல
 ஒCவ
 பி� ஒCவராக வர , ஒEெவாCவC	7� ஒC பா2' எ4தி	 
ெகா'�தா
 . அவ
க� அ�த� பாட$கைள� தாேம எ4தியதாக� ேதசிகாிட� ேபா=� 
ெசா$+� பாிA ெப றா
க�. ம5 நா� ேதசிகைர மீனா2சிA�தர� பி�ைள ச�தி	7� 
ேபா*, 'இர� எ$லா� பி�ைளயவ
கD	7 மிக�� ேவைல ைவ�*வி2டா
க� 
ேபா+C	கிற*' எ�5 ேதசிக
 7றி�பாக� ெசா�னா
. 
 
பி�ைளயவ
க� மாZர� ேபா=� ேச
�தபி� ஆசிாியC� அ>ேக ெச�றா
. 
அ>கிC�* ம5ப:�� பி�ைள திCவாவ'*ைற	7� பற�ப2ட ேபா* ஆசிாியC� 
உட� ெச�றா
. திCவாவ'*ைற	7 வ6:யி$ அவ
க� ெச�5 
ெகா6:C�தா
க�. ேபா7� ேபா* பி�ைள அ�ப
� )ராண�ைத பாட 
ஆர�பி�தா
. வ6:யி� ஓ2ட�திேலேய கவிைதயி� ஓ2ட#� ெதாட
�* வ�த*. 
வ6: ேபா=	-ெகா6:C	ைகயி$ ஏ2'� Aவ:யி$ அ�த� பாட$கைள எ� 
ஆசிாிய
 எ4தி	-ெகா6ேட ேபானா
. அ�ப
� )ராண�தி$ "ந�த� வழிப' படல�" 
எ�பதி$ #�) 53 பாட$கேள பாட�ெப றிC�தன. ந�த� பயண�ைத� ப றிய 
ெச=திகேள , இவ
கள* வ6:�பயண�தி$ பாட�ெப 5 ஆசிாியரா$ 
எ4த�ெப றன. 
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திCவாவ'*ைறயி$ இர6' வைகயான பாட>கைள ஆர�பி	க ஏ பாடாயி 5. 
#தியவ
கD	7� சில <$கைள��, இைளயவ
கD	7� சில <$கைள�� பாட� 
ெசா$வ* என� தி2ட� ெச=தா
க�. ஆசிாியைர எ�த	 க2சியி$ ேச
�ப* எ�ற 
எ6ண� வ�த*. இவைர	 ேக2டேபா* இர6' வைகயான பாட#� ேக2பதாக 
இவ
 ெசா�னா
. அEவாேற இர6' வ7�)	7� எ�ன எ�ன பாட>க� 
நட�தனேவா அவ ைறெய$லா� இவC� ேக2' வ�தா
. பாட� நட	7� ேபா* 
பாட$கைள இைச�ட� ப:	கி�ற ேவைலைய இவ
 ெச=* வ�தா
. 
---------- 

பி�ைளயவ�களி  அ 3பி�ைளயவ�களி  அ 3பி�ைளயவ�களி  அ 3பி�ைளயவ�களி  அ 3    
 
ஒC #ைற ஏேதா சிறிய மன ேவ5பா2டா$ பி�ைள, ஆசிாியாிட� ேபசாம$ 
இC�தா
. ஒC நா� இர� மட�தி$ ப�தி நட�த*. யாவC� உ6]� அ�த� 
ப�தியி$ பி�ைள�� அம
�* இC�தா
. இைடயி$ யாC� எ4� பழ	க� இ$ைல. 
அ�5 எ$ேலாC� எ4வத 7 #� பி�ைள எ4�* ெவளியி$ வ�தா
. விள	7 
இ$லாத ஒC தி6ைணயி$ ப'�திC�த ஆசிாியைர� பா
�*. "சாமிநாைதயரா? 
ஆகார� ஆயி றா?" எ�5 ேக2டா
. அ*வைர	7� ேபசாம$ இC�த ஆசிாிய
 
த�மிட� அ�)ட� விசாாி�தைத	 ேக2ட�ட� இவC	7 உண
�சி விIசி நி�ற*. 
ம5நா� யாவC� ஆசிாியைர� பா
�*, "பி�ைள	7 உ�மிட� இC	கிற அ�)தா� 
எ�தைன சிற�பான* ! ப�தியி� ந'வி$ எ4�* வ�* வி2டாேர!" எ�5 ெசா$+ 
விய�தா
க�. 
 
மகாைவ�தியநாைதய
 எ�H� இைச� ெபC� )லவைர� திCவாவ'*ைறயி$ தா� 
ஆசிாிய
 #த$ #த+$ ச�தி�தா
. அ�ேபா* ச�நிதான�தி� ஆைண�ப: 
மகாைவ�தியநாைதய
 சில பாட$கைள� பா:னா
. அவ
 பா2', ேதவகானமாக 
இC�த* க6' இவ
 மிக�� விய�) அைட�தா
. மகா ைவ�தியநாைதயாி� 
தைமயனா
 இராமசாமி ஐய
 ெபாிய )ராண�ைத	 கீ
�தைனகளாக� 
பா:யிC	கிறா
. அவ றி+C�*� சில பாட$கைள� பா:னா
. மீனா2சிA�தர� 
பி�ைள இய றிய சில பாட$கைள�� பா:ய ேபா* இவ
 மி	க மகி��சி 
அைட�தா
. பி�ைளயிHைடய வா	7 எ�தைன சிற�பாக இC	கிற* எ�பைத 
உண
�* இவ
 வி�மித� அைட�தா
. 
 
ஒC சமய� ஆசிாிய� ெபCமா� திCவாவ'*ைறயி$ இC�த ேபா* பி�ைள 
மாZர�தி$ இC�தா
. திC�ெபC�*ைற� A�பிரமணிய� த�பிரா� எ�பவ
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அ�தல�தி 7� )திய #ைறயி$ ஒC )ராண� பாட�ெபற ேவ6'ெம�5 
விC�பினா
. பி�ைளைய	 ெகா6' இய 5வி	க ேவ6'ெம�ப* அவர* 
விC�ப�. அைத� A�பிரமணிய ேதசிகாிட� வி6ண�பி�*	 ெகா6டா
. உடேன 
ேதசிக
 ஆசிாிய� ெபCமாைன மாZர�தி 7 அH�பி, இ�த� ெச=திைய� 
பி�ைளயிட� ெசா$+ வC�ப: ெசா�னா
. அ�ப:ேய ஆசிாிய� ெபCமா� 
மாZர�தி 7 நட�* ெச�றா
. A�பிரமணிய ேதசிகCைடய விC�ப�ைத� 
பி�ைளயிட� ெதாிவி�த�ட�, அவ
 வா	கி+C�* வ�த* 
திC�ெபC�*ைறயி,�ள விநாயக
 ேபாி$, 
 

"நில�வ�த #:யிெனா' ெவயி,வ�த 
மழகளி ைற நிைன�* வா�வா�" 

 
எ�கிற ஓ
 அ:தா�. பி�) பி�ைள��, ஆசிாிய� ெபCமாH� திCவாவ'*ைறைய 
அைட�தா
க�. 
 
1872 நவ�ப
 மாத� ெபாிய )ராண� பாட� நட�* வ�த*. அ�ேபா* ஆசிாிய� 
ெபCமாH	7� திKெர�5 க'ைமயான ெவ�) ேநா= வ�த*. பிற7 அ�ைம 
L2:ய*. 
அதனா$ அ>கிC�* இவCைடய பா2டனா
 இC�த ^ாிய Xைல	7� ேபா=� 
ேச
�தா
. ஒC ப$ல	கி$ இவைர அ�த ஊC	7 அH�பினா
க�. 
--------- 

ேவைலைய ம5�த'ேவைலைய ம5�த'ேவைலைய ம5�த'ேவைலைய ம5�த'    
 
1873-ஆ� வCஷ� மகாமக� நைடெப ற*. அ>ேக Y A�பிரமணிய ேதசிக
 த� 
பாிவார>கேளா' ெச�றா
. அ�த ேநர� த�மா$ அ>ேக ேபாக #:யா* ேபான* 
ப றி இவ
 மிக�� வC�தினா
. உட�) ஒCவா5 7ண� அைட�த�ட� மீ6'� 
திCவாவ'*ைறைய அைட�தா
. இைடயிைடேய சில சமய>களி$ 
7�பேகாண�தி 7� ெச�5 தியாகராச ெச2:யாCட� ெபா4* ேபா	7வ* 
வழ	க�. அ�ேபா* தியாகராச ெச2:யா
, "7�பேகாண�தி$ அ�) சா.திாிக� 
எ�பவ
 ஒC )திய ப�ளி	 Rட�ைத� ெதாட>க� ேபாகிறா
. அவ
 என	7 ந$ல 
பழ	க� உைடயவ
. அ>ேக தமி�� )லவ
 ஒCவ
 ேவ6'ெம�5 ெசா$கிறா
. 
நா� உ�ைன அH�பலா� எ�5 நிைன	கிேற�" எ�5 ெசா�னா
. ஆனா$ 
மீனா2சி A�தர� பி�ைள அத 7 ஒ�)	ெகா�ளவி$ைல. இவ
 இ>ேகேய 
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இC	க2'�, பி�னா$ ேவ6'மானா$ உ�திேயாக� பா
�*	 ெகா�ளலா�" 
எ�5 ெசா�னா
. அைத இைறவ� திCவC� எ�ெற6ணி ஆசிாிய� ெபCமா� 
உவைக அைட�தா
. 
 
1873-ஆ� வCஷ� :ச�ப
 மாத� கவிஞ
 ெபCமா� திC�ெபC�*ைறைய 
அைட�தா
. அவCட� ஆசிாிய� ெபCமாH� சேவாிநாத பி�ைள�� ெச�றா
க�. 
அ�த� தல�தி� ெபCைமைய உண
�*, அ>ேக மாணி	கவாசகC	7 எ$லா 
வைகயான சிற�)கD� நைடெப5வைத	 க6' மகி��தா
க�. 
 
திC�ெபC�*ைற� )ராண� #4வ*� அர>ேக ற�தி 7 #�) 
இய ற�படவி$ைல. சில ப7திகேள இய ற� ெப றிC�தன. ஆனா$ பி�ைள 
அEவ�ேபா* பாட$கைள எ4திைவ�* ம5நா� அர>ேக 5வ* வழ	கமாக 
இC�த*. அைத	 க6' ஆசிாிய� ெபCமாH	7 ஆ�சாிய� உ6டாயி 5. மீ6'� 
அ>ேக இவC	7 அEவ�ேபா* ேநா= வ�த*. அதனா$ பி�ைளைய� பிாி�* 
ஊC	7� ெச$ல ேந
�த*. 
---------- 

3ராண� பிரச6க�3ராண� பிரச6க�3ராண� பிரச6க�3ராண� பிரச6க�    
 
1874-ஆ� வCஷ� பி�ரவாி மாத� #த$ ஒC மாத கால� த� ஊாி$ இC�* 
ேவ6:ய மC�*கைள இவ
 உ6' வ�தா
. அ�ேபா* 7'�ப�தி$ சிறி* கட� 
இC�த*. அைத அைட�பத காக ஏதாவ* ெச=ய ேவ6'ெம�5 ஆசிாிய� 
ெபCமானி� த�ைதயா
 எ6ணினா
. சில ஊ
கD	7� ெச�5 )ராண� பிரச>க� 
ெச=* ெபாCைள ஈ2: அ�த	 கடைன அைட	க ேவ6'ெம�5 அவ
 
நி�சயி�தா
. அத�ப: ஆசிாிய
 ெச>கண� #த+ய இட>கD	7� ெச�5 
திCவிைளயாட$ )ராண� பிரச>க� ெச=* வ�தா
. அ�ேபா* பல 
தமிழ�ப
கேளா' பழ7� வா=�)	 கிைட�த*. எனிH� மீ6'� பி�ைளயிட� 
ேபா=� ேச
�*விட ேவ6'ெம�ற ஆ
வ� மி7தியாக இC�த*. அ�ேபா* அ�ப
� 
)ராண அர>ேக ற� ச�ப�தமாக அ�ப
 எ�ற ஊC	7� பி�ைள ெச�றிC�தா
. 
அ>ேக ேபா= இவ
 த� 7Cநாதைர� ச�தி�தா
. அ>ேகேய இC�* சில <$கைள� 
பாட� ேக2டா
. 
 
காைர எ�ற இட�தி$ நட�திவ�த திCவிைளயாட$ )ராண� பிரச>க�ைத இவ
 
இைடயி$ நி5�தி ைவ�*வி2', அ�பC	7 வ�திC�தா
. எனேவ அ>7� ெச�5 
அைத நிைற ேவ றினா
. அ�த� ப	க�தி$ இC�தவ
க� ஆசிாிய� பிராைன� 
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ெதாட
�* அ>ேக இC�* பிரச>க� ெச=* வரேவ6'ெம�ற விC�ப�ைத� 
ெதாிவி�தா
க�. ஆனா$ ஆசிாியC	7� த� 7Cநாதைர வி2'� பிாி�* வா�வதி$ 
விC�ப� இC	கவி$ைல. ஆகேவ, எ$ேலாாிட#� ெசா$+	ெகா6' திCவாவ'-
*ைறைய அைட�தா
. 
 
அ>ேக ேவதநாயக� பி�ைள ஒC நா� வ�திC�தா
. அவ
 மாZர�தி$ #�சீபாக 
இC�தவ
. அவC� A�பிரமணிய ேதசி கC� உைரயா:� பழகிய த�ைம இவைர� 
ெபாி*� ெநகிழ� ெச=த*. 
--------- 

பி�ைளயவ�க� மைற�பி�ைளயவ�க� மைற�பி�ைளயவ�க� மைற�பி�ைளயவ�க� மைற�    
 
1876-ஆ� ஆ6' ஜனவாி மாத� 1-ஆ� ேததி ஆசிாிய� ெபCமாHைடய ஆசிாியC�, 
ெபC�)லவ
 ெபCமாHமாகிய மீனா2சி A�தர� பி�ைள இைறவ� திCவ:ைய 
அைட�தா
. கைடசி X�A இC	கிற வைர	7� அ�த� )லவ
 ெபCமாH	7� தமிேழ 
நிைனவாக இC�த*. அ�த	 கைடசி	 கால�தி$ Rட� திCவாசக�ைத வாசி�*	 
ெகா6:C�த இவC	7 ஏ ப2ட ஒC சி5 ஐய�ைத� தீ
�* ைவ�தா
. பி�ைளயி� 
மைறவினா$ ஆசிாிய
 *�ப	 கட+$ ஆ��தா
. A�பிரமணிய ேதசிகைர� பா
	7� 
ேபா* வி�மி வி�மி அ4தா
. "பிாிவத காிய ெபாCைள இழ�* வி2ேடா�. இனி 
நா� எ�ன ெச=ேவா�? உ�மிட�தி$ பி�ைளயவ
கD	7 எ�தைனேயா அ�) 
இC�த*. இனி�� நீ
 இ�த மட�*� பி�ைளயாகேவ ந�மிட� பாட� ேக2'	 
ெகா6' இ>7 இC�* வரலா�' எ�5 A�பிரமணிய ேதசிக
 ஆ5த$ Rறினா
. 
 
அEவாேற Y A�பிரமணிய ேதசிகாிட� சில <$கைள ஆசிாிய� ெபCமா� பாட� 
ேக2டா
. க�பராமாயண�, ந�N$ #த+ய பாட>க� நிக��தன. சி�தா�த 
<$கைள� பாட� ேக27� வா=�)	 கிைட�த*. தா� பாட� ேக2டேதாட$லா ம$ 
அ>கிC�த த�பிரா�கD	7� பாட� ெசா$,�ப:யாக� ேதசிக
 இவைர� 
பணி�தா
. அ�த	 கால�தி$ காவ:� சி�ைத இய றிய சி�னி7ள� அ6ணாமைல 
ெர2:யா
 திCவாவ' *ைற	7 வ�தா
. தமி� ப:	க ேவ6'ெம�ற அவா 
அவC	7 இC�த*. ஆசிாிய� ெபCமானிட� சில <$கைள� பாட� ேக2டா
. 
-------------- 

3திய 7-3திய 7-3திய 7-3திய 7-    
 
Y A�பிரமணிய ேதசிக
 திCவாவ'*ைறயி$ ஒC )திய (' க2:, அதி$ ஆசிாிய� 
ெபCமா� த>7வத 7 ஏ பா' ெச=தா
. அவர* விC�ப�ப:ேய ஆசிாியCைடய 
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தா= த�ைதய
 அ>ேக வ�* வாழ� ெதாட>கினா
க�. 1877-ஆ� வCஷ� நவ�ப
 
மாத� அ�த� )திய (2:$ ஆசிாிய� ெபCமா� 7:ேயறினா
. த� மைனவியாேரா' 
வாழ� ெதாட>கினா
. மட�தி +C�ேத இவர* 7'�ப�தி 7 ேவ6:ய ெபாC�க� 
எ$லா� கிைட�தன. ஆசிாிய� ெபCமானிட� ேதசிக
 கா2:ய ேபர�ைப�� அவர* 
சிற�த ஒ4	க�ைத�� க6' எ$ேலாC� விய� பைட�தா
க�. 
 
ம*ைரயி$ அ�த	 கால�தி$ 7�பாபிேஷக� நட�த*. அத 7� A�பிரமணிய ேதசிக
 
)ற�ப2'� ெச$ல ஏ பாடாயி 5. அ>கிC�* ேவ5 தல>கD	7� ேபாகலா� 
எ�5 ேதசிக
 நிைன� தா
. அ�ேபா* த�#ட� ஆசிாிய� ெபCமாைன�� வC�ப: 
அைழ�தா
. அ�ப:ேய இCவC� )ற�ப2டன
. ம*ைர ெச�5 7�பாபிேஷக�ைத� 
தாிசி�* இ�) றா
க�. அ�ேபா*தா� பி கால�தி$ ஆசிாியC	7 ேவ6:ய 
உதவிகைள எ$லா� ெச=த A�பிரமணிய ஐயைர (ஜ.:. மணி ஐய
) அ>ேக #த$ 
#ைற யாக� ச�தி	7� வா=�)	 கிைட�த*. 
------------- 

!த8' பதி�பி�த 9'!த8' பதி�பி�த 9'!த8' பதி�பி�த 9'!த8' பதி�பி�த 9'    
 
திCெந$ேவ+யி$ ேமைல ரத(தியி$ திCவாவ'*ைற	7ாிய மட� ஒ�5 உ6'. 
அ>ேக சில நா� த>கி, அ�பா$ அத 7 அCகி,�ள ெசவ�தி)ர� எ�ற ஊC	7� 
ெச�றா
க�. அ>ேக ேவ]வன+>க� த�பிரா� க2:ய மடாலய�தி 7, "A�பிர 
மணிய ேதசிக விலாச�" எ�5 ெபய
 ைவ�தா
க�. அத� கிCக�பிரேவச�தி 7 
வ�திC�த )லவ
க� எ$லா� அைத� சிற�பி�*� பா:னா
க�. அ�த� 
பாட$கைள� ெதா7�* ெவளியிட #ய�றேபா* ஆசிாிய� ெபCமாேன அ�த 
ேவைலயி$ ஈ'ப2டா
. பி கால�தி$ எ�தைனேயா அCைமயான ச>க <$கைள 
எ$லா� பதி�பி�த ஆசிாிய� ெபCமா� #த$ #தலாக� பதி�பி�த* அ�த <$ 
எ�ேற ெசா$ல ேவ6'�. 
 
"உ கணபதி *ைண. திC	ைகலாய பர�பைர� திCவாவ'*ைற யாதீன�ைத� ேச
�த 
ெசவ�தி)ர�தி$ ேம ப: ஆதீன� ெபாிய கா5�பா5 ேவ]வன+>க Aவாமிக� 
இய 5வி�த A�பிரமணிய ேதசிக விலாச� சிற�). ேம ப: திCவாவ'*ைறயி$ 
ேம ப: Aவாமி களிய 5வி�த ெகா, ம6டபெம�H� ேவ]வன+>க விலாச� 
சிற�) - இைவ பல வி�வா�களா$ பாட�ப2' ேம ப: ஆதீன அ:யா
 
7ழா>களிெலாCவராகிய ஆ5#க Aவாமிகளா,� ேம ப: திCவாவ' *ைற 
ேவ>கட A�ப ஐயரவ
க� )�திரராகிய சாமிநாத ஐயரவ
களா,� 
பா
ைவயிட�ப2', திCெந$ேவ+ #�தமிழாகர அ�A	 Rட�தி  
பதி�பி	க�ப2டன. 
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ெவ7தா�ய வCட�, ஆனி மாத�" 
 
எ�ப* அத� #க�)� ப	க�. அ>கிC�* Y A�பிரமணிய ேதசி கCட� 
திC	7 றால�, ச>கரநயினா
 ேகாவி$, திC�ெச�T
 #த+ய தல>கைள� தாிசன� 
ெச=*ெகா6' மீ6'� திCவா வ'*ைற ஆதீன�தி 7 வ�* ேச
�தா
. 
--------- 

0�பேகாண� க':ாியி' தமிழாசிாிய� ஆன.0�பேகாண� க':ாியி' தமிழாசிாிய� ஆன.0�பேகாண� க':ாியி' தமிழாசிாிய� ஆன.0�பேகாண� க':ாியி' தமிழாசிாிய� ஆன.    
 
திCவாவ'*ைறயி$ இC�தேபா*, 1880 -ஆ� வCஷ� பி�ரவாி மாத� 12-ஆ� ேததி 
தியாகராச ெச2:யா
 அ>ேக வ�தா
. அவ
 A�பிரமணிய ேதசிகாிட� ஒC 
வி6ண�ப� ெச=* ெகா6டா
. நா� எ�Hைடய ேவைலயி+C�* ஓ=� ெபற� 
ேபாகிேற�. என	7� பிற7 நா� வகி�த பதவியி$ இC�* பாட� ெசா$வத 7� 
த	க ஆசிாிய
 ஒCவைர நியமி	க ேவ6'�. சாமிநாத ஐயைரேய அ�த ேவைலயி$ 
நியமி	கலா�. அவர* பி கால வா��	7 அ* மிக�� உபேயாகமாக இC	7�" 
எ�5 ெசா�னா
. A�பிரமணிய ேதசிக
 #த+$ அத 7 இண>க வி$ைல. 
தியாகராச ெச2:யா
 அவாிட� மிக�� சாம
�தியமாக� ேபசி அவர* இைசைவ� 
ெப 5	ெகா6டா
. 
 
ந$ல ேவைள பா
�* ஆசிாிய� ெபCமாைன	 7�பேகாண�தி 7 அH�பி 
ைவ�தா
க�. )ற�ப'� ேபா*, "நீ
 தியாக ராச ெச2:யா
 .தான�ைத வகி�* 
ந$ல )க� ெப5வத�றி� ெச�ைன	7� ெச�5 தா6டவராய #த+யாC�, மகா 
வி�*வா� மகா+>ைகயC�, விசாக� ெபCமாைளயC� இC�* விள>கிய 
.தான�ைத� ெப 5 ந$ல கீ
�தி அைட�* விள>	 ேவ6'�" என ஆசீ
வதி�* 
அH�பி ைவ�தா
. அ�த அ�)�, அCD� நிைற�த வா
�ைத பி கால�தி$ 
அ�ப:ேய ப+�தன. ஆசிாிய� ெபCமா� அ:	க: அைத நிைன� R
�* 
உC7வா
. 
 
7�பேகாண�தி 7 வ�த�ட� அ�த ஊ
	 க$Mாியி$ இC�த ஆசிாிய
க� 
ஆசிாியCைடய )லைமைய� ேசாதி	க எ6ணினா
க�. அவ
க� ெசா�ன 
பாட$கைள எ$லா� ஆசிாிய
 எ'�* விள	கினா
. அவ
க� 7றி�பி2ட <$க� 
அைன�*� ஆசிாிய
 பாட� ேக2டைவேய. "நீ
 )திய பா2' இய 5 (ரா?" எ�5 
ேக2டத 7, 'என	7� ெதாி�தவைரயி$ இய 5 ேவ�' எ�5 ஆசிாிய
 ெசா�னா
. 
உடேன தியாகராச ெச2:யாைர ைவ�* அவாிட� ெசா$வ*ேபால ஒC பா2ைட� 
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பாட� ெசா�னா
க�. சில நிமிட>களிேலேய ஆசிாிய� ெபCமா� பி�வC� 
பா2ைட� பா: #:�தா
. 
 

வா=�த )க� பைட�தில>7 மீனா2சி 
         A�தரநா வலவ� பாேல 

ஏ=�த தமி� ஆ=�த#ைற	 கிைய�ற நீ 
        இ*கா5� இனிதி� ேமய 
ஆ=�தவள நக
	7ட�ைத	 காேலஜி$ 
        நி�னிடெம  களி�த$ ந�ேற 
ேவ=�த தமி� #த )லைம� தியாகரா 
        ச�ெபய
 ெகா� ேம�ைம ேயாேன! 

 
அ>ேக இC�த ேபராசிாிய
க� இைத	 ேக2' மிக�� விய� தா
க�. மீனா2சி 
A�தர� பி�ைளயிட� பாட� ேக2டவC	7 இ�தைகய திறைம இC�ப* 
ஆ�சாியம�5 எ�5 )க��தா
க�. அ�ேபா* க$Mாி #த$வராக	 ேகாபா$ராE 
இC�தா
. அவ
 இ�த� ெச=திக� அைன�ைத�� ேக2'� திC�தி அைட�* 
உடேன ேவைலைய ேம -ெகா�ளலா� எ�5 ெசா$+ வி2டா
. அ* #த$ 
ஆசிாிய� ெபCமாHைடய X�றாவ* வா�	ைக� ப7தி ெதாட>கிய*. க$Mாி 
ஆசிாிய
 எ�ற நிைலயி$ மாணவ
கD	7� பாட� ெசா$,� பணிைய 
ேம ெகா6டா
. 
 
அ�த ேவைலயி$ ேச
�த ஆர�ப�தி$ ேகாபா$ ராE அ:	க: ஆசிாிய
 நட�*� 
வ7�)கD	7 வ�* இவ
 பாட� ெசா$ வைத	 கவனி�*� ெச$வா
. மாணவ
-
கDைடய கவன�ைத ஈ
	7�ப:யாக, அவ
கD	7� ெதளிவாக� )ாி��ப:யாக, 
ஆசிாிய� ெபCமா� பாட� ெசா$வைத	 ேக2'� திC�தி அைடவா
. 
 
7�பேகாண�தி+C�* ஆசிாிய� ெபCமா� அ:	க: திCவாவ'*ைற ெச�5 
த�#ைடய அHபவ�ைத எ$லா� ேதசிகாிட� ெசா$வா
. அதனா$ A�பிரமணிய 
ேதசிகC	7� திC�தி உ6டாயி 5. 
 
க$Mாி ேவைலயி$ ேச
�த சில மாத>கD	7 எ$லா� ஆசிாிய� ெபCமாH	7 ஒC 
)த$வ
 பிற�தா
. அவC	7	 க+யாண A�தர� எ�ற திCநாம�ைத ைவ�தா
க�. 
திC ந$Mாி$ ேகாயி$ ெகா6ெட4�தCளி��ள Y க+யாண A�தேரAவரC	7� 
ெச=* ெகா6ட பிரா
�தைனயி� ேம$ பிற�தைமயா$ 7ழ�ைத	7 அ�த� 
திCநாம�ைத ைவ�தா
க�. 
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----------- 
சீவக சி�தாமணி� பதி�3சீவக சி�தாமணி� பதி�3சீவக சி�தாமணி� பதி�3சீவக சி�தாமணி� பதி�3    

 
ேசல� இராமசாமி #த+யா
 எ�பவ
 7�பேகாண� தி 7 #�சீ�பாக உ�திேயாக� 
ெப 5வ�தா
. அவ
 தமிழி,�, வட ெமாழியி,�, இைசயி,� பழ	க� உ�ளவ
. 
திCவாவ' *ைற ஆதீன க
�தராக இC�த A�பிரமணிய ேதசிக
, அவைர� ேபா=� 
பா
�* வC�ப:யாக ஆசிாிய� ெபCமாH	7� ெசா$+ அH�பினா
. 21-10-1980 
இ$ (1880?) ஆசிாிய
 அவைர� ேபா=� பா
�தா
. மீனா2சி A�தர� 
பி�ைளயவ
களிட� பாட� ேக2டைத��, பி�) ேதசிகாிட� பாட� ேக2டைத�� 
இவ
 எ'�*� ெசா�னா
. "எ�ன எ�ன ப:�திC	கிறீ
க�?" எ�5 ேக2டேபா* 
தா� ப:�த அ�தாதிக�, பி�ைள� தமி�க�, ேகாைவக� #த+யவ ைற வாிைசயாக 
ஒ�)வி�தா
. அைத	 ேக2ட இராமசாமி #த+யா
, "இவ ைற எ$லா� ப:�* 
எ�ன பிரேயாசன�?" எ�5 ெசா�னா
. அEவள� அல2சியமாக அவ
 ேபசியைத	 
க6' ஆசிாிய� பிரா� ஆ�சாிய# றா
. ேம,� தா� ப:�த <$கைள எ$லா� 
ெசா�னா
. க�ப ராமாயண�ைத� ப:�தைத�� ெசா�னா
. "இைவ எ$லா� 
பி கால�* <$க� தாேம? பழ>கால�* <$களான ச>க� பாட$கைள� 
ப:�திC	கிறீ
களா? சீவக சி�தாமணி, சில�பதி கார�, மணிேமகைல ஆகியவ ைற� 
ப:�த* உ6டா ?" எ�5 அவ
 ேக2டா
. "Aவ:க� கிைட�தா$ நி�சயமாக� 
ப:�*� பா
�ேப�" எ�5 ஆசிாிய� ெபCமா� ைதாியமாக� ெசா�னா
. 
 
சில நா2க� கழி�*, இராமசாமி #த+யாாிட� ஆசிாிய� ெபCமா� ேபான ேபா*, 
அவ
 சீவக சி�தாமணி	 க:த� பிரதி ஒ�ைற எ'�*	 ெகா'�தா
. ஆசிாிய
 #த+$ 
அைத� ப:�தேபா* சிறி* த'மாறினா
. ந�சினா
	கினிய
 உைர�ட� அ�த� 
பிரதி இC�ததா$ 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 எ�ேற ெசா$+ வ�தா
. இ�த நிைலைய	 க6' 
#த+யா
 மிக�� உவைக அைட�தா
. சி�தாமணி ைஜன <$ ஆதலா$ அதி,�ள 
ைஜன ச�பிரதாய>கைள� ெதாி�* ெகா�ள	 7�பேகாண�தி$ இC�த 
ைஜன
களிட� இவ
 ெச�5 அவ
களிட� ஐய>கைள	 ேக2'� ெதாி�* 
ெகா6டா
. ைஜன சமய ச�ப�தமான எ$லா� ெச=திகைள�� ந�றாக� ெதாி�* 
ெகா6ட பிற7 மீ6'� ப:�*� பா
	கேவ, பல ெச=திக� ந�றாக விள>கின. 
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அ�பா$ அைத� பதி�பி	க ேவ6'ெம�5 விC�பினா
. பல ஏ2'� பிரதிகைள� 
பா
�*� திC�தமான பாட� இ*தா� எ�5 திC�தி	ெகா6டா
. 
 
சி�தாமணிைய� ெச�ைனயி$ பதி�பி�தா$ ந�றாக இC	7 ெம�5 இவ
 
ெச�ைன வ�* இர6' வார>கD	7 ேம$ த>கி இC�தா
. அ	கால�தி$ 
ெச�ைனயி$ பல ெபC� )லவ
க� இC�தா
க�. அவ
கைள எ$லா� ச�தி�* 
அவ
கDைடய பழ	க�ைத ஏ ப'�தி	ெகா6டா
. ேதர4�T
 , ச	கரவ
�தி 
ராஜேகாபாலாசாாியா
 எ�பவாி� உதவிைய� ெப 5� சி�தாமணி� பதி�ைப� 
ெதாட>கினா
. அவ
 '�1�' பா
�*� த�தா
. ஆசிாிய� ெபCமாH� மிக�� 
A5A5�பாக "�1�" பா
�தா
. #த$ #தலாக ஒC பைழய <ைல� பதி�பி	7� 
ேப5 கிைட�த* க6' மிக�� ஊ	க�*ட� அ�த� பதி�ைப நிைறேவ றினா
. 
அ�ேபா* 500 பிரதிகைளேய ெவளியி2டா
. 
சீவக சி�தாமணி ெவளியான பிற7 தமி� நா2:$ ஒC )* மல
�சி உ6டாயி 5. 
ஆசிாிய
 சி�தாமணி உைரயி$ கா2ட� ெப ற ேம ேகா�கD	7ாிய இட>கைள�� 
பல பைழய <$களி +C�* ஒ�)ைம� ப7திகைள�� ெகா'�திC�தா
. அவ ைற 
ெய$லா� பா
�* அ�த <$ பதி�) , பைழய <$கD	ெக$ லா� களIசிய� ேபால 
இC�ப* க6' ஆரா=�சியாள
கD� )லவ
கD� ெபC மகி��சி அைட�தா
க�. 
-------- 

+�பிரமணிய ேதசிக� மைற�+�பிரமணிய ேதசிக� மைற�+�பிரமணிய ேதசிக� மைற�+�பிரமணிய ேதசிக� மைற�    
 
1888-ஆ� ஆ6' ஜனவாி மாத� 7-ஆ� ேததி திCவாவ' *ைற ஆதீன க
�த
 
A�பிரமணிய ேதசிக
 பாிLரண� அைட�தா
. அ�ேபா* ஆசிாிய� ெபCமா� 
ெச�ைனயி$ இC�தா
. இ�த� ெச=திைய	 க:த வாயிலாக அறி�* *	க	 கட+$ 
ஆ��தா
. அ�ேபா* உ6டான உண
�சிைய� ப றி� பி� வCமா5 7றி�*�ளா
. 
 
'நி�ற இட�திேல நி�ேற�. ஒ�5� ஓடவி$ைல. )�தக�ைத� ெதா'வத 7	 ைக 
எழவி$ைல. எ�Hைடய உட�பிேல இர�த ஓ2டேம நி�5வி2ட* ேபா�ற 
உண
�சி உ6டாயி 5. எ�Hைடய ஒEெவாC #ய சிைய�� பாரா2: என	7 
வ�த ெபCைமைய	 கா]� ேபா* தா= 7ழ�ைதயி� )கைழ	 ேக2' மகி�வ* 
ேபால மகி��* எ�ைன� பா*கா�த அ�த� பேராபகாாிைய�� அவ
 என	7� 
ெச=த ஒEெவாC ந�ைமைய�� நிைன�* நிைன�* உCகிேன�. 
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எ� *	க�ைத ஆ றி	ெகா�ள வழியி$ைல. எ� உ�ள� *யரேம ெச=�ளாக 
வ�த*. அவ
 திC�Cவ�ைத இனி� பா
	க இயலாெத�ற நிைன� வரேவ நா� 
மன�தி$ பதி�* ைவ�திC�த அE�Cவ� எதி
 நி�ற*. ' 
 
இEவாெற$லா� நிைன�* *யர	 கட+$ X�கிய ஆசிாிய
 அ�5 இரேவ 
)ற�ப2'� திCவாவ'*ைற அைட�தா
. ஆதீன� தைலவராக Y அ�பலவாண 
ேதசிக
 வ�தா
. 7C Lைஜ சிற�பாக நைடெப ற*. அதி$ ஆசிாிய� ெபCமாH� 
கல�* ெகா6' ைதாிய#�, ஊ	க#� ெப றா
. 
 
1888-ஆ� ஆ6' ஆர�ப�தி$ A�பிரமணிய ேதசிகைர இழ�த வC�த� ஆசிாிய� 
ெபCமாH	7 ஆ5வத 7�, அவர* ந�ைமைய� ெபாி*� கCதி வ�த தியாகராச 
ெச2:யா
 இைறவ� திCவ:ைய அைட�தா
. இதனா$ அ�த ஆ6:� 
#�னா,�, பி�)� ஆசிாியC	7 அதிக� *�ப� உ6டா யி 5. 
----------- 

ப�.�பா*-� பதி�3ப�.�பா*-� பதி�3ப�.�பா*-� பதி�3ப�.�பா*-� பதி�3    
 
சீவக சி�தாமணிைய� பதி�பி�த ைகேயா' இவ
 ப�*� பா2ைட ஆரா=�சி ெச=ய� 
ெதாட>கினா
. சீவக சி�தாமணி, காவிய� ; ப�*�பா2', கைட� ச>க <$, அத� 
இய$ைப ந�7 ெதாி�*ெகா�வத 7, பல இட>கD	7� ெச�5 அத� ஏ2'� 
Aவ:க� பலவ ைற� ேத:� ேசகாி�தா
. 
 
ப�*�பா2' ஆரா=�சி நைடெப 5	ெகா6:C�தேபா* ஆசிாிய� ெபCமானிட� 
ெபாறாைம ெகா6:C�த சில
 சீவக சி�தாமணிப றி	 க6டன	 க:த>கைள 
எ4தினா
க�. ைசவ மட�தி$ இC�* வள
�த ஒCவ
 ைஜன <ைல� 
பதி�பி	கலாமா எ�5 ேக2:C�தா
க�. ஆசிாிய
 பதி�பி�த சீவக சி�தாமணியி$ 
பிைழ என	 க6டன	கார
க� Rறியத 7 ஆசிாிய
 பதி$ எ4தினா
. அைத 
ஆசிாியேரா' க$Mாியி$ பணியா றி வ�த ேபராசிாிய
 சா* ேசைஷயாிட� இவ
 
கா2:னா
. அைத வா>கி� ப:�*� பா
�த அவ
, அதைன ெவளியிட� ெசா$,வா
 
என ஆசிாிய� ெபCமா� நிைன�தா
. ஆனா$ சா* ேசைஷயா
 அ�த	 
காகித>கைள	 கிழி�*� T	கி எறி�*வி2', "இ�ப:�ப2ட க6டன>கD	7� 
பதி$ எ4*வத 7 #யல	 Rடா*. அ�ப:� ெச=தா$ க6டன� எ4*பவ
க� 
ெபCைம அதிகமாகிவி'�. உ>க� ேவைலகD	7� தட>க$ உ6டா7�" எ�5 
ெசா�னா
 . 
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ஒEெவாC நாD� இர� ெவ7ேநர� வைர	7� ஆசிாிய� ெபCமா� ப�*�பா2ைட� 
ப:�தா
. பல ந6ப
கDைடய ெபாC� உதவிைய ேம ெகா6' அைத� 
பதி�பி	க� ெதாட> கினா
. ெச�ைன	7 வ�* ஓ
 அ�A	 Rட�தி$ அைத	 
ெகா'�* அ�சிட� ெதாட>கினா
. அ�ேபா* - ப�*�பா2:� Xல� 
கிைட	கவி$ைல. ந�சினா
	கினிய
 உைரைய ைவ�*	ெகா6ேட ஒCவா5 
Xல�ைத� ெச�ப� ெச=* உCவா	கி அ�சிட	 ெகா'�தா
. 1889-ஆ� ஆ6' 
ஜூ� மாத�தி$ ப�*�பா2' அ�சி2' நிைறேவறிய*. ஆ5 மாத>க� அ�த 
ேவைல நைட ெப ற*. 
------------- 

சில�பதிகார ெவளி=-சில�பதிகார ெவளி=-சில�பதிகார ெவளி=-சில�பதிகார ெவளி=-    
 
அத� பிற7 சில�பதிகார�ைத ஆரா=�* ெவளியிடேவ6' ெம�ற எ6ண� 
ஆசிாியC	7 உ6டாயி 5. த�#ைடய ைகயி+C�த ஏ'கைள எ$லா� ஒ�) 
ேநா	கி ஆரா=�சி ப6ணினா
. அ:யா
	7 ந$லா
 உைர அ�த <,	7 உ6'. 
அவ
 உைர எ$லா	 காைதகD	7� இ$ைல. அC�பத உைர எ�ப* ஒ�5 
கிைட�த*. அைத ைவ�*	ெகா6'� அ>க>ேக பலவ 5	7� ெபாC� 
ெச=*ெகா6டா
. ேம,� சில ஏ'க� கிைட	கலாேமா எ�ற எ6ண�தி$ 1891-
ஆ� வCட� ேகாைட வி'#ைற யி$ திCெந$ேவ+ மாவ2ட�ைத அைட�* 
ஆ>கா>7�ள பல ைசவ
கDைடய ('களி$ ேத:னா
. இ�த� ெபC� #ய சியி$ 
ஒ�றிர6' சிதிலமான ஏ2'� Aவ:க� கிைட�தன. கிைட�தவ ைற ெய$லா� 
ைவ�*	ெகா6' ேம,� சில�பதிகார�ைத ந�றாக ஆரா=�* அ�சிட� 
ெதாட>கினா
. 
---------- 

3றநா>5 ெவளி=-3றநா>5 ெவளி=-3றநா>5 ெவளி=-3றநா>5 ெவளி=-    
 
சில�பதிகார�ைத ெவளியி2ட�ட� மணிேமகைலைய�� ஆரா=�* ெவளியிட 
ேவ6'ெம�ற ஆைச எ4�த*. அ'�தப: யாக� )றநாN5 எ�ற ச>க <ைல� 
பதி�பி	கேவ6'ெம�ற விC�ப#� உ6டாயி 5. )றநாN 5	7 ஒC பைழய 
உைர உ6'. #த$ 260 பாட$கD	ேக உைர இC�த*. அத 7ேம$ இ$ைல. 
ஆகேவ அ�த� ப7திைய� பதி�பி	7� ேபா* இைடZ5 ஏ ப2ட*. பல கால� 
பயி�ற பழ	க�தா$ ஒCவா5 ெபாC� ெச=*ெகா6டா
. )றநாN ைற 1893-ஆ� 
வCட� ஜனவாி மாத� ெச�ைனயி$ அ�சிட� ெதாட>கினா
. அEவா6' 
ெச�ெட�ப
 மாத� ஆசிாிய� ெபCமாHைடய த�ைதயா
 இைறவ� திCவ:ைய 
அைட�தா
. அதனா$ ஆசிாிய� ெபCமாH	7 மிக�� *யர� உ6டாயி 5. 10-12-
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1893-இ$ L6: அர>கநாத #த+யா
 காலமானா
. த� த�ைதயாைர இழ�த 
*	க#�, அர>கநாத #த+யா
 காலமான வC�த#� ஆசிாியாி� மன�5திைய	 
7ைல�தன எ�றா,� 1894-ஆ� வCட� ெச�ெட�ப
 மாத� )றநாN 5� பதி�) 
நிைறேவறிய*. பல அCைமயான வரலா 5� ெச=திக�, பழ>கால ம�ன
க�. 
வ�ள$க�, பல உபகாாிக� ஆகிேயாைர�ப றிய ெச=திக� எ$லா� அதனா$ 
ெதாியவ�தன. பி கால�திேல அCைமயான வரலா5கைள�� ஆரா=�சிகைள�� 
பல )லவ
க� எ4தி இC	கிறா
க�. இவ 5	ெக$லா� கCவியான* )றநாN5 
எ�H� ச>க <ேல. 
 
ஏ2'� Aவ:யி+C�* பதி�பி�ப* ெபாிய காாிய� அ�5 எ�5 சில
 
நிைன	கலா�. ஒC <ைல� பா:ய )லவ
 த�மிட� 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�*	ெகா�வ*� உ6'. ம றவ
க� 
அைத� பா
�*� பிரதி ெச=* ெகா�D� ேபா* அ�த	 7றி�)கைள�� பைழய 
Xல�ேதா'� உைரேயா'� ேச
�* எ4திவி'வா
க�. இ*ேபா�5 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:C�தத�றி, சில பாட$களி� பி� திைண 
எ4த�படாம,� இC	7�. சிலவ றி$ *ைற எ4த�படாம$ 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 
இைட�பாக� 7ைற�*�, சில கைட�பாக� 7ைற�*� இC	7�. 'ஏ2'� Aவ: 
எ�றா$ திC�தமாக இC	7�. அ�ப:ேய அ�A	7	 ெகா'�*விடலா�' எ�5 சில
 
நிைன	கிறா
க�. அைத� பா
�*� தைலA றி அவ ைற� பதி�பி	க #:யா* 
எ�5 ேபானவ
க� பல
 உ6'. யாரா,� இ�த� பைழய <ைல ெவளியிட 
#:யவி$ைல. ெபாC� ெச=வத ேக த'மா ற� இC�த*. ஆ6டவ� 
திCவCளினா$ ஆசிாிய� ெபCமா� த� நிைற�த தமி� அறிைவ	 ெகா6' மிக�� 
ெபா5ைம�ட� ெதா6டா றியதா$ தமிழக�தி 7 அ�த� பழ>கால� )ைதய$ க� 
கிைட�தன. அவ ைற ெவளியிட இவ
 ப2ட சிரம>க� ெகாIசநIசம$ல. அைவ 
யா�� இ�ேபா* மற�* ேபாயின. ப�*மாத� 7ழ�ைதைய� Aம�*, ப$ேவ5 
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*�ப>கD	 கிைடேய பிரசவ ேவதைன� 5	 7ழ�ைதைய ஈ�ற தா=, த� அCகி$ 
7ழ�ைதைய� ெகா6'வ�* ேபா2ட�ட� தா� ப2ட சிரம>கைள எ$லா� 
மற�*ேபா=� ேபரான�த� ெகா�வ* ேபால, பதி�பி	க�ெப ற )றநாN 5� 
)�தக�ைத� பா
�த�ட� ஆசிாிய� ெபCமாH	7� ெபCமகி��சி உ6டாயி 5. 
------------ 

மணிேமகைலைய ெவளியி*ட.மணிேமகைலைய ெவளியி*ட.மணிேமகைலைய ெவளியி*ட.மணிேமகைலைய ெவளியி*ட.    
 
)றநாN 5	7� பிற7 மணிேமகைலைய ஆராய� ெதாட>கினா
. மணிேமகைல 
ெபள�த காவிய�, ைஜன காவியமாகிய சீவக சி�தாமணியி$ ஏ ப2ட 
ச�ேதக>கைள� ேபா	7வத 7 ைஜன
க� பல
 இC�தா
க�. ஆனா$ ெபள�த
க� 
தமி� நா2:$ யாC� இ$ைல. மணிேமகைல ெபள�த சமய	ெகா�ைக நிர�பின 
<$. ஆகேவ அைத� ப:�தேபா* பல ெச=திக� ெதாியவி$ைல. (ரேசாழிய� எ�ற 
இல	கண <$ ஒC ெபௗ�தரா$ இய ற�ப2ட*. அதி$ ெபௗ�த சமய	 கC�*	க� 
காண� ப2டன. அவ ைற� ப:�*� பல ெச=திகைள அறி�*ெகா6டா
. 
ெச�ைனயி$ மa
 ர>காசாாியா
 எ�ற ேபராசிாிய
 இC�தா
. அவ
 ெபள�த 
<$கைள ந�றாக	 க றவ
. அவ
 வாயிலாக� பல ெச=திகைள இவ
 அறி�* 
ெகா6டா
. ெபள�த சமய ச�ப�தமான <$க� பல ஆ>கில�தி$ இC�தன. 
அவ ைற ெய$லா� தCவி�* ர>காசாாியாாிட� ெகா'�தா
. அவ
 அவ ைற� 
ப:�*, ெபௗ�த மத	 கC�*	கைள எ$லா� ெசா�னா
. அவ ைறெய$லா� மி	க 
ஆ
வ�ேதா' ஒC மாணா	கைன� ேபால� ெதா7�*	ெகா6டா
. இைடேய )ற� 
ெபாC� ெவ6பா மாைலைய ஆசிாிய
 பதி�பி�தா
. 
 
1896-ஆ� வCட� ஜூ� மாத� மணிேமகைலைய� ெச�ைனயி$ ெகா6' வ�* 
அ�சிட	 ெகா'�தா
. ெபள�த சமய ச�ப�தமாக� தா� ெதாி�* ெகா6டவ ைற 
எ$லா� )�த
, ெபள�த தCம�, ெபள�த ச>க� எ�H� தைல�பி$ எ4தி அவ ைற 
மணிேமகைல� பதி�பி� #� அைம�தா
. அகராதி, அC�பத�ைர ஆகியைவ 
எ$லா� இைண	க� ெப றன. 1898-ஆ� வCட� ஜூைல மாத�தி$ மணிேமகைல 
நிைறேவறிய*. அதி$ 59 தமி� <$களி+C�*�, 29 வடெமாழி <$களி+C�*� 
ேம ேகா� கா2:யிC�தா
. அC�பத�ைரயி$ க6ட ெசா கD	7 
விள	க>கைள�� ெகா'� திC�தா
. மணிேமகைல	 கைத� AC	க�ைத�� 
ேச
�திC�தா
. 
 
ேமேல ஐ>75<5, பதி 5� ப�*, அகநாN5, ெபC> கைத ஆகிய <$களி$  
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ஆசிாிய
 த� கC�ைத� ெச,�தலானா
. ஐ>75<5 எ�ப* எ2'� ெதாைகயி$ 
ஒ�5. ஒC திைண	7 <5 பா2டாக ஐ�* திைணகD	7 ஐ�<5 பாட$கைள-
�ைடய*. பதி 5�ப�*, ேசரம�ன
கDைடய ெபCைமைய� ெசா$வ*. 
அகநாN5 அக�ெபாC� அைமதி�ைடய*. உதயண� சாி�திர�ைத� ெசா$வேத 
ெபC>கைத. ஒ�ற� பி� ஒ�றாக அவ ைறெய$லா� ெவளியிடலா� எ�ற 
எ6ண�தினா$ அவ றி$ த�#ைடய உ�ள�ைத� ெச,�தினா
 ஆசிாிய� 
ெபCமா�. 
-------- 

கிராமதான�ைத ம5�த.கிராமதான�ைத ம5�த.கிராமதான�ைத ம5�த.கிராமதான�ைத ம5�த.    
 
ஆசிாிய
 பதி�பி�த மணிேமகைல, )ற�ெபாC� ெவ6பா மாைல ஆகியவ 5	7 
உதவி ெச=தவ
 இராமநாத)ர� ெபா. பா6:�*ைர� ேதவ
 ஆவ
. அவ
 
ம*ைரயி$ தமி�� ச>க�ைத உ6டா	கி� பல <$கைள ெவளியி2டா
. அேதா' 
'ெச�தமி�' எ�ற இல	கிய� ப�திாிைகைய�� ெவளியி2' வ�தா
. அவCைடய 
தாயா
 1898-ஆ� ஆ6' இைறவ� திCவ:ைய அைட�தா
. அ* காரணமாக 
இராமநாத)ர� ெச�5 *	க� விசாாி�* வரேவ6'ெம�5 ஆசிாிய
 எ6ணினா
. 
அ�ேபா* இராமநாத-)ர�தி 7� )ைகவ6: இ$ைல; ம*ைரேபா= அ>கிC�* 
வ6: ைவ�*	ெகா6' ேபாகேவ6'�. 
 
ஆசிாியC�, அவCைடய 7மாரC� ெச�ைனயி+C�* )ற�ப2' ம*ைரைய 
அைட�* அ>7�ள திCவாவ'*ைற மட�தி$ த>கினா
க�. அ>கிC�* 
)ற�ப2'� பரம	7: ேபானா
க�. ைவைகயி$ ெவ�ள� வ�த காரண�தினா$ 3 
நா� அ>ேகேய த>க ேவ6: வ�த*. பி�ன
� தா� இராமநாத)ர� ேபா=� ேசர 
#:�த*. 
 
இராமநாத)ர�தி$ பா6:�*ைர� ேதவ
 த>கியிC�த அர6மைன	7� ேசாமA�தர 
விலாச� எ�5 ெபய
. ஆசிாிய
 அ>ேக ஒC மாத கால� த>கியிC�தா
. 
காைலயி,�, மாைலயி ,� ஆசிாிய
 பா6:�*ைர� ேதவைர� ச�தி�* 
உைரயா:னா
. "எ�Hைடய தாயா
 இற�* ேபான *	க�ைத� ச�பிரதாயமாக 
விசாாி	க வ�தீ
க�. உ>கேளா' ச$லாப� ெச=* ெகா6:C�பதி$ எ� அ�ைன 
இற�*ேபான *	கேம மாறிவி2ட*. எ�Hைடய தாயா
 மிக� சிற�தவ
. அவ
 
வா��திC�த கால�தி,� என	7 எ�தைனேயா ந�ைமகைள� ெச=தா
க�. இற�த 
பிற7� உ>கைள எ$லா� வC�ப: ெச=* என	7� தமிழி�ப� உ6டாக� 
ெச=தா
க�" எ�5 அவ
 நயமாக� ேபசினா
. 



32 

 

 
ஒC நா� பா6:�*ைர� ேதவ
 அரசராகிய பா.கர ேச*பதிைய� பா
	க� 
ேபானா
. அவாிட� ேபசி	ெகா6:C�*வி2' (2'	7� )ற�ப'�ேபா* ேச*பதி 
ஒC #	கியமான சமாசார� ெசா$லேவ6'ெம�5 அவாிட� ஒC கC�ைத� 
ெதாிவி�தா
. 
 
"அ* மிக�� ெபாC�த�" எ�5 பா6:�*ைர� ேதவ
 ெசா$+வி2', ஆசிாிய
 
த>கியிC�த வி'தி	7 வ�* ேச
�தா
. ஆசிாிய
 அவைர வரேவ 5 உ2கார� 
ெச=தா
. "உ>கD	7 மகி��சியான ெச=தி ஒ�ைற� ெசா$ல வ�திC	கிேற�" 
எ�5 பா6:�*ைர� ேதவ
 ெசா�ன�ட�, "ஏதாவ* )திய <ைல� பதி�பி	க 
ேவ6'-ெம�5 ெசா$ல� ேபாகிறீ
களா?" எ�5 ேக2டா
 இவ
. 
 
"ஒC <$ அ$ல, பல <$கைள நீ>க� பதி�பி	கலா�. அ�த அள�	7� ெச$வ� 
அளி	7மா5 ஒC கிராம�ைதேய உ>க� ெபயாி$ எ4திைவ	க மகாராஜா 
நிைன	கிறா
" எ�றா
 பா6:�*ைர� ேதவ
. "நா� இ�5 அர6மைன 
ேபாயிC�ேத�. பா.கர ேச*பதி அவ
க� இ�த� ெச=திைய� ெதாிவி�தா
க�" 
எ�5 ெசா�னா
. இ�நா� வைர த>கD	7 எ�தவிதமான உதவி�� அவ
 
ெச=யாம$ இC�த* ெபாிய தவ5 எ�5 நிைன	கிறா
க�. ஆகேவ த� ஜமீனி,�ள 
ஒC கிராம�ைதேய த>கD	7 வழ>க எ6]கிறா
. இ�த� ெச=திைய� த>களிட� 
ெதாிவி	7�ப: எ�னிட� ெசா�னா
' எ�றா
. 
 
இைத	 ேக2ட�ட� பா6:�*ைர� ேதவ
 எதி
பா
�த ப: ஆசிாியC	7 மகி��சி 
அதிகமாக உ6டாகவி$ைல. அவாிட�, "மகாராஜா அவ
கDைடய எ$ைலய ற 
அ�ைப நா� இதனா$ உண
�* ெகா�கிேற�. எ�Hைடய கC�ைத நா� 
அவ
களிடேம ேநாி$ ெசா$கிேற�" எ�5 ெசா$+வி2டா
. 
 
ஆசிாிய
 பா.கர ேச*பதிைய� பா
	க� ெச�றேபா*, த�#ைடய விC�ப�ைத 
ஏ 5, தம	7 ந�றி ெசா$ல வ�திC	கிறா
 எ�ேற ம�ன
 எ6ணினா
. 
ஆசிாியC�, த� ேப�சி$, எ'�த�ட� இைத� ெசா$லவி$ைல. சிறி*ேநர� ேவ5 
விஷய>கைள� ப றி� ேபசி	ெகா6:C�*வி2', #:வி$ ெசா�னா
. 
 
"பா6:�*ைர� ேதவ
 அவ
க� மகாராஜா ெசா$+ அH�பிய ெச=திைய�  
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ெதாிவி�தா
. அத� Xல� மகாராஜா அவ
கD	7 எ�பா$ எEவள� அ�)�,  
ந�பி	ைக�� இC	கி�றன எ�பைத உண
�* ெகா6ேட�. என	7 இ�ேபா* 
ஒ�5� 7ைற இ$ைல. ஆ6டவ� திCவCளா$ க$Mாியி$ ச�பள� வCகிற*. 
நா� ெச2டாக வாழ� ெதாி�தவ�. தா>க� வழ>7வைத ஏ க ம5	கிேற� எ�5 
எ6ண	Rடா*. சம.தான�தி� நிைலைம�� என	7 ந�7 ெதாி��. இ�த 
நிைலயி$ இ�ேபா* அEவள� ெபாிய ெகாைடைய� த>களிடமிC�* ஏ பத 7 எ� 
மன� உட�படவி$ைல" எ�5 ெசா�னா
. அ�ேபா* அ�த� சம.தான� பலவித	 
கட� ெதா$ைலகD	7 உ�ளாகியிC�த*. எனேவ, ஆசிாிய
 கC�ைத 
உண
�*ெகா6' ஒC பதி,� ெசா$லாம$ சிறி* ேநர� ெமௗனமாக இC�தா
 
ம�ன
. பி�ன
, "த>க� விC�ப�" எ�5 ெசா$+ விைட ெகா'�தH�பினா
. 
தம	7	 கிைட	க இC�த ஒC கிராம�ைதேய தா� இழ�*வி2ேடாேம எ�ற எ6ண� 
ஆசிாியC	7 எ�த	 கால�தி,� எ4�த* இ$ைல. 
 
7�பேகாண� க$Mாியி$ அ�த	 கால�தி$ ராEபகT
 வி. நாேகாஜிராE எ�பவ
 
#த$வராக இC�தா
. அவ
 இைசயி$ ந$ல ஞான� உ�ளவ
. இைச ச�ப�தமான 
)�தக>கைள அவ
 ெவளியிட இC�தா
. அவ ைற� திC�தமாக ெவளியிட 
ேவ6'� எ�5 விC�பியதா$ அவ ைற� திC�தி	 ெகா�ள ஆசிாிய� ெபCமாைன 
நா:னா
. அ�ப:ேய ஆசிாியC� திC�தி� த�தா
 . ஏதாவெதாC வைகயி$ 
ஆசிாியC	7 உபகார� ெச=ய ேவ6'ெம�ற விC�ப� நாேகாஜிரா�	7 
உ6டாயி 5. 
 
ஒCநா� ஆசிாியைர� பா
�*� ெசா�னா
: "நீ>க� தமிழி,�ள பைழய <$கைள� 
பதி�பி�* வCகிறீ
க�. அதனா$ உ>கD	7 லாப� எ*�� இ$ைல எ�5 
என	7� ெதாி��. ேவ5 வைகயி$ உ>கD	7 வCவா= அதிகமானா$ இ�த� 
பதி�) ேவைலகD	7� உதவியாக இC	7� எ�5 ேதா�றிய*. ப�ளி	 Rட� பாட 
<$க� இ�ேபா* தரமாக வCவதி$ைல. நீ>க� எ4தி	 ெகா'�தா$ ந�றாக 
இC	7�. X�றா� வ7�) #த$ X�றா� பார� வைர	கான பாட <$கைள 
நீ>கேள எ4தி	 ெகா'�தா$ அவ ைற லா>ம�. அ�சக�தா
 ெவளியி'வா
க�. 
அவ
க� உ>கD	7� த	க ச�மான� ெகா'�பா
க�. அைத	ெகா6' தமி�� 
ெதா6' ெச=* வரலா�" எ�றா
. ஆசிாிய
 சிறி* ேயாசைன ெச=தா
. 
 
"நா� உ>க� அ�ைப� பாரா2'கிேற�. எ� ெதா$ைல உ>கD	7� 
ெதாி�திC�ப* என	7 ஆ5தலாக உ�ள*. உ>கைள� ேபா�5 ேவ5 சில 
அ�ப
கD� நா� பாட� )�தக>கைள எ4தேவ6'ெம�5 ெசா�னா
க�. 
என	7� பண� #	கியம$ல. எ�Hைடய ே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 
<$கைள� பதி�பி	க�� ேதா�றா*. நா� த>க� ேயாசைனைய ம5�பதாக 
எ6ண	 Rடா*. எ� ேபா	கிேல எ�ைன வி2' வி'>க�" எ�5 நயமாக� 
ெசா�னா
. நாேகாஜிராE, 'வ+ய வCவா= கிைட�தா,� Rட இவ
 ேவ6டா� 
எ�கிறாேர! இவC	7� பைழய தமி� <$களி$ இC	கிற ஆைசதா� எ�தைன!' 
எ�5 எ6ணி விய�தா
. 
------------- 

ஹா@ல� பிர3 விஜய�ஹா@ல� பிர3 விஜய�ஹா@ல� பிர3 விஜய�ஹா@ல� பிர3 விஜய�    
 
1898-ஆ� ஆ6' ஆக.' மாத� க$Mாி	7 ஆDந
 ஹாEல	 பிர) விஜய� 
ெச=தா
. அ	கால�தி$ ஆ>கில�தி 7 மதி�) அதிக�. ஆ>கில�தி$ வரேவ 5� 
ேபAவேத நாகாிக� எ�5 பலC� நிைன�த கால�. ஆனா$ ஆசிாிய� ெபCமாைன 
ந�7 உண
�த க$Mாி #த$வ
 நாேகாஜிராE தமிழி,� ஒC வரேவ ) எ4தி 
வாசி�தளி	க ஆசிாியC	7 ஒC வா=�) அளி	க ேவ6'� எ�5 நிைன�தா
. 
கவ
ன
 க$Mாி	7 விஜய� ெச=தேபா* பல ெபCம	க� வ�திC�தா
க�. 
ஆசிாிய� ெபCமா� தா� இய றிய வரேவ )� தமி�� ெச=�ைள அளி�தா
. 
ஆDநாி� ெபCைம	ேக றப: அ* அைம�திC�ததாக எ$ேலாC� 
பாரா2:னா
க�. ஆசிாியைர� த� ைவ�*	ெகா6' ஆDந
 ஒC பட� எ'�*	 
ெகா6டா
. 
 
ஆசிாிய� ெபCமா� ஏ2'�Aவ:கைள� ேத:� ேசகாி�*� பதி�பி�தைத அறி�த 
பல
 த�மிட� இ�ன இ�ன Aவ:க� இC	கி�றன எ�5 எ4*வா
க�; பண� 
அH�பினா$ அவ ைற அH�பி ைவ�பதாக�� ெதாிவி�பா
க�. ஆசிாியC� எ�த� 
) றி$ எ�த� பா�) இC	7ேமா எ�ற எ6ண�தி$ அவ
க� ேக2ட பண�ைத 
அH�)வா
. பல சமய>களி$ அH�பிய பண�தி 7 ஒC பயH� கிைட�ததி$ைல. 
 
ஒC சமய� 'சாப )ராண�' த�மிட� இC�பதாக ஒC )லவ
 எ4தியிC�தா
. 
ஆசிாியC� சிறி* பண� அH�பி, அ�த <ைல அH�பிைவ�தா$ தா� 
பா
�*வி2'� திC�பி அH�பி ைவ�பதாக அவC	7 எ4தினா
. அ�த <$ வ�த*. 
அ* எ�த� சாப�ைத�� ப றிய )ராண� அ�5; அ* 'சர� )ராண�'; சிவெபCமா� 
சரப X
�தியாக எ4�தCளி அC� பாவி�த வரலா5. அ* சாப )ராணமாக 



35 

 

இ$லாவி2டா,� 'சரப )ராணமாக' இC�ததனா$ ஆசிாிய
 ஒCவா5 திC�தி 
அைட�தா
. 
 
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� ெச�5 
அதைன� சிற�பி�பா
. விழாவி� இர6டா� நா� நட	7� )லவ
 ேபரைவ	7� 
தைலைம தா>கி ஆசிாிய
 நட�தி	 ெகா'�பா
. இEவா5 பல ஆ6'க� நட�* 
வ�த*. 
 
1900-ஆ� ஆ6' ெச�ைனயி$ பல அ�ப
க� R:, 'திராவிட பாஷா ச>க�' எ�ற 
ஒC ச>க�ைத ஏ ப'�தினா
க�. க$வி� *ைறயி$ பணியா றிய ேசஷா�திாி 
ஆ�சா
 எ�பவC�, ேஜ. லார. எ�ற பாதிாியாC� அ�த� ச>க�தி� 
ெசயலாள
களாக இC�தா
க�. ஆசிாிய� ெபCமா� அத� ெகௗரவ அ>க�தினராக 
இC�தா
. 
---------------- 

ெச ைன�0� ேபாவைத ம5�த.ெச ைன�0� ேபாவைத ம5�த.ெச ைன�0� ேபாவைத ம5�த.ெச ைன�0� ேபாவைத ம5�த.    
 
ஒCநா� ேசஷா�திாி ஆ�சா
 7�பேகாண�தி 7 வ�* ஆசிாிய� ெபCமாைன� 
பா
�தா
. "நீ>க� ெச�ைன	ேக வ�* வி2டா$ எ>கD	7 மிக�� உதவியாக 
இC	7�" எ�5 ெதாிவி�தா
. 
 
"நா� எ�ப: ெச�ைன	7 வCவ*? இ>ேகதாேன என	7 உ�திேயாக� 
இC	கிற*?" எ�றா
 ஆசிாிய
. 
 
"நீ>க� ெச�ைன	7 வCவதாக இC�தா$ அ>ேக உ�ள மாநில	 க$Mாி	7 
உ>கைள மா 5�ப: நாேன ஏ பா' ெச=கிேற�. க$வி�*ைறயி$ எ$ேலாைர�� 
என	7� ெதாி��. நீ>க� ெச�ைன வர� ச�மத� ெகா'>க�, ேபா*�" எ�றா
 
ஆ�சா
. 
 
அ�ேபா* ெச�ைன மாநில	 க$Mாியி$ #தி
�த பிராய #�ள ஒCவ
 
தமிழாசிாியராக இC�தா
. அவC	7� ெச�ைன ெசா�த ஊராக இC�த*. 
ெச�ைன	7 வ�தா$ பதி�) ேவைலகைள எளிதி$ கவனி�*	ெகா�ள வசதி 
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ஏ ப'� எ�ற எ6ண� ஆசிாியC	7 இC�தா,�, அ�த #தியவC	7 #தி
�த 
கால�தி$ இைடZ5 ஏ ப'�*வைத விC�பவி$ைல. எனேவ ெச�ைன	7 வர 
இயலா* எ�5 ெதாிவி�*வி2டா
. 
----------------- 

பாரா*-� தா�பாரா*-� தா�பாரா*-� தா�பாரா*-� தா�    
 
1902-ஆ� ஆ6' ேகாைட வி'#ைறயி� ேபா* பாாிb$ இC�த ேபராசிாிய
 
ஜூ+ய� வி�சனி� மாணா	க
 ஒCவ
 ெச�ைன	7 வ�தா
. ஜூ+ய� 
வி�சH	7� ஆசிாியC	7� ெந'நா� பழ	க� உ6'. அவ
 அ:	க: 
ஆசிாியC	7	 க:த� எ4தி வCவா
. 
 
வி�சனி� மாணா	க
 தமிழக� வ�தேபா* தIசாcாி$ ைலன$ ைபப
2 எ�பவ
 
ச� கெல	டராக இC�தா
. அ�த� பிெரIA	கார
 அவCைடய விC�தாளியாக� 
த>கி இC�தா
. அவ
 7�பேகாண� வ�* ஆசிாியைர� ச�தி�தா
. ஜூ+ய� 
வி�ச�, ஆசிாியைர� ப றி அ:	க: ெசா$வ* உ6' எ�5�, தமி4	7 இவ
 
ெச=*�ள ெதா6ைட� ப றி� சில <$களி$ எ4தியிC�பதாக�� ெசா�னா
. 
 
தா� )*�ேசாி, காைர	கா$ ேபா�ற சில இட>கD	7� ெச$ல இC�பதாக��, 
ஆசிாிய
 ஏதாவ* ஒC <ைல	 ெகா'�தா$ ேபா7மிட>களி$ அைத� ப:�*வி2', 
திC�ப அைத அH�பிவி'வதாக�� அவ
 ெசா�னா
. 
 
ஆசிாிய
 பைழய காIசி�)ராண	 க:த� பிரதி ஒ�ைற அவாிட� வழ>கினா
. ஏேதா 
)ைதய$ கிைட�தைத�ேபால அைத� ெப 5	ெகா6ட பிெரIA	கார
 
ஆசிாியாிட� விைட ெப 5� ெச�றா
. தா� ெசா�ன* ேபாலேவ இர6' வார�தி$ 
அைத ாிஜி.த
 தபா+$ திC�ப அH�பி ைவ�தா
. 
 
அ�த� பிெரIA	கார
 தIைசயி$ இC�தேபா* அ>கிC�த ச� கெல	டாிட� 
ஆசிாிய� ெபCமானி� உைழ�ைப��, அவர* விாி�த )லைமைய��, அவ
 
பதி�பி�த <$களா$ தமி4	7 உ6டான ஏ ற�ைத�� எ'�*� 
ெசா$+யிC	கிறா
. ஏ2'� Aவ:யி$ உ�ளைத ஆரா=�* பதி�பி�ப* எ�ப* 
மிக�� அCைம யான காாிய� எ�பைத�� அவ
 ந�றாக விள	கியிC	கிறா
. அத� 
பயனாக ஆசிாிய� ெபCமாH	7 ஒC ந�ைம கிைட�த*. 1903-ஆ� ஆ6' ஜனவாி 
மாத� #த$ ேததி அ�5 ஏழாவ* எ2வ
' ம�ன
 ப2டாபிேஷக	 ெகா6டா2ட� 
நட�த*. தIைசமாநகாி$ ஒC மகாசைபைய	 R2: ஒC விழா நட�தினா
க�. அ�த 
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விழா�	7 ஆசிாியைர வரேவ6'ெம�5 அைழ�தா
க�. அவ
கள* 
ேவ6'ேகாளி�ப: ஆசிாிய
 அ>7� ேபா= வ�தா
. அ�ேபா* ஆசிாிய� 
ெபCமானி� தமி�� ெதா6ைட� பாரா2: ச�கெல	ட
 ஒC பாரா2'� தாைள 
அளி�தா
. 
--------- 

ஐ60595 ெவளிவர'ஐ60595 ெவளிவர'ஐ60595 ெவளிவர'ஐ60595 ெவளிவர'    
 
ச>க <$களி$ ஒ�றாகிய ஐ>75< ைற ஆரா=�* அத 7 ேவ6:ய 
7றி�)கைள ஆசிாிய
 ெதா7�*	ெகா6:C�தா
. யா��பாண�தி+C�* ஒC 
க:த� வ�த*. '<ைல மிக�� ெபC	காம$, AC	கமாக ெவளியி2டா$ பல 
<$கைள� தா>க� சீ	கிர�தி$ ெவளியிடலா�' எ�5 ஓ
 அ�ப
 எ4தியிC�தா
. 
அைத நிைனவி$ ைவ�*	ெகா6' ஐ>75< ைற� AC	கமான #ைறயி$ 1902-
ஆ� வCஷ� ெச�ெட�ப
 மாத� ஆசிாிய
 ெவளியி2டா
 . 
 
அ* ெவளிவ�த பிற7 அ�த யா��பாண�* அ�ப
 , "இ�ப: எ$லாவ ைற�� 
AC	கி	 ெகா�(
க� எ�5 நா� நிைன	க வி$ைல. த>களிடமிC�* ெப றிC	க 
ேவ6:ய ெபC� பயைன� தமி�நா' இழ�*வி2ட*. அத காக நா� மிக�� 
வC�*கிேற�" எ�5 ஒC க:த� எ4தினா
. 
 
1903-ஆ� ஆ6' ஜூ� மாத� ஐ>75< றி� #த$ பதி�) ெவளியாயி 5. 
அைத� தம	7 ேவைல வா>கி� த�த தியாகராஜ ெச2:யாC	7 உாிைமயா	கினா
 
இவ
. 
-------- 

ெச ைனைய அைடத'ெச ைனைய அைடத'ெச ைனைய அைடத'ெச ைனைய அைடத'    
 
1903-ஆ� ஆ6' ேகாைட வி'#ைறயி$ ெச�ைன மாநில	 க$Mாியி$ 
தமிழாசிாியராக இC�த சீனிவாசாசாாியா
 ஓ=� ெப றா
. அ�ேபா* ஆசிாிய� 
ெபCமா� பதி 5�ப�ைத ஆரா=�சி ெச=* வ�தா
. ஒC நா� க$Mாி #த$வராக 
இC�த ேஜ. எ�. ெஹ�.ெம� எ�பவ
 ஆசிாியாி� இ$ல� தி 7 வ�தா
. 
க$வி�*ைற� தைலவ
 ஆசிாியைர� ெச�ைன மாநில	 க$Mாி	7 மா றி 
இC�பதாக� ெதாிவி�*, ஆசிாியாி� இட�தி$ 7�பேகாண�தி$ யாைர 
நியமி	கலா� எ�5 த�மிட� ேக2'	 க:த� வ�திC�பதாக� ெசா�னா
. 
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இைறவ� திCவC� இEவா5 R2'வி	கிற* எ�ற எ6ண�தா$ ஆசிாியC	7�  
ச 5 உவைக உ6டாயி 5. எ�றா,� 23 ஆ6'களாக தா� வசி�த நகர�ைத��, 
நகர� ெபC ம	கைள�� வி2'� பிாிய மன� வரவி$ைல. அ:	க: திCவாவ'*ைற 
ஆதீன க
�தCட� ச$லாப� ெச=*வர� ெச�ைன ெச�றா$ ச�த
�ப� இ$லா* 
ேபா7ேம எ�கிற நிைன� வC�திய*. "ெச�ைன	7� ெச�றா$ பதி�) 
ேவைலகD	7� பல உதவிக� கிைட	7�. அ:	க: இ�த ஊாி+C�* ெச�ைன 
ெச�5 )�தக>க� பதி�பி�பைதவிட அ>கிC�ேத ந�றாக� பதி�) ேவைலகைள	 
கவனி	கலா�" என	 க$Mாி #த$வ
 ெஹ�. ெமH� வ )5�தினா
. 
 
திCவாவ'*ைறயி$ அ�ேபா* Y அ�பலவாண ேதசிக
 ஆதீன� தைலவராக 
இC�தா
. அவைர� ேபா=� பா
�*வர� ெச�றேபா* அவC�, 'நீ>க� 
ெச�ைன	7� ேபாவதனா$ பல ந�ைமக� உ6டா7�. ந�#ைடய ஆதீன� 
ெபCைம�� அ>ேக பர�வத 7 வா=�) அதிக�. எனேவ நீ>க� ெச�ைன	7� 
ேபாவேத எ$லா வைகயி,� ந$ல*' எ�5 த� மகி��சிைய� ெதாிவி�தா
. 
 
ஆசிாிய� ெபCமா� ஒC ந$ல நா� பா
�*	ெகா6' ெச�ைன	7 வ�தா
. 
ெச�ைனயி$ திCேவ2KAவர� ேப2ைடயி$ வசி�* வ�த இவCைடய சிறிய 
தக�பனா
 (2:$ த>கி	 ெகா6' மாநில	 க$Mாி	7� ெச�5 ேவைலைய 
ஒ�)	 ெகா6டா
. 
 
7�பேகாண� க$Mாியி$ தமி� வ7�பி$ உய
�த ேமைட , ந$ல ேமைச, நா கா+ 
ஆகியைவ இC�தன. ஆனா$ ெச�ைன மாநில	 க$Mாியி$ ம ற ஆ>கில 
வ7�)கD	7 இC�த* ேபா�ற அைம�) இ$ைல. ஏேதா ஒC பைழய ேமைச 
ம2'� தைரம2ட�தி$ இC�த*. இைத ஆசிாிய
 மிக�� நயமாக அ�ேபா* மாநில	 
க$Mாி #த$வராக இC�த பி$ட
ெப	 *ைரயிட� எ'�*� ெசா�னா
. 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, பி�ைளயா
 ேகாவி$ 
ெதCவி$ மாத� 20 1பா= வாடைக	7 ஒC (2: 7	 7: வ�தா
. அ�த ஆ6' 
ஜூ� மாத�தி$ பதி 5�ப�* ெவளியிட�ெப ற*. 
 
1905-ஆ� ஆ6' ஆர�ப�தி$ ஆசிாிய� ெபCமாHைடய அ�ைனயா
 சர.வதி  
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அ�மா� காலமானா
க�. திC சீனிவாச ஐய>கா
 ஆசிாியCைடய (2: 7� *	க� 
ேக2க வ�தா
. அ�சமய� ேப�ேசா' ேப�சாக, மணிேமகைல	 கைத� AC	க�ைத 
எ�.ஏ. வ7�)	7� பாடமாக ைவ	க ஏ பா' ெச=*�ளதாக� ெசா�னா
. "இதனா$ 
வCகிற பண� மாதா ைக>க
ய�தி 7 இC	க2'�" எ�5 ெசா�னா
. 
 
ஆசிாிய� ெபCமானி� வ7�பி+C�த மாணவ
கைள� சில ெபாறாைம	கார
க� 
T6:வி2', ஆசிாிய
 பாட� ெசா$,� ேபா* சில இைடZ5கைள ஏ ப'�த� 
ெச=தா
க�. ஒC சமய� ஒC *6'� ப�திாிைக ெவளியிட�ெப ற*. அதி$, 
'ந�சினா
	கினிய
 தவ5 ெச=தா
; ச>கரா�சாாியா
 தவ5 ெச=தா
; உ. ேவ. 
சாமிநாைதயC� பிைழகைள� ெச=திC	கிறா
' என அ�சிட� ெப றிC�த*. ஒC 
மாணவ� மிக�� வC�த�ேதா' ஆசிாியாிட� அ�த� *6'� ப�திாிைகைய	 
ெகா6' வ�* கா2:னா�. அைத� பா
�* ஆசிாிய� ெபCமாH	7	 ேகாப� 
வரவி$ைல; வC�த� ஏ படவி$ைல ; )�னைக L�த #க�*ட�, "இ�த எளிேயைன 
அEவள� உயர�தி கா ஏ றிவி2டா
க�? ச>கராசாாியாCடH� ந�சினா
	-
கினியCடH� சமமாக எ�ைன ைவ�த$லவா ெசா$+யிC	கிறா
க�?" எ�ற�ட� 
மிக�� வC�த�*ட� அ�த� *6'� ப�திாிைகைய	 ெகா6' வ�த மாணவேன 
வC�த� மாறி� சிாி�*வி2டா�. 
----------- 

ேபாAB அதிகாாியி  மனமா�ற�ேபாAB அதிகாாியி  மனமா�ற�ேபாAB அதிகாாியி  மனமா�ற�ேபாAB அதிகாாியி  மனமா�ற�    
 
திCேவ2KAவர� ேப2ைடயி$ ஜயசி> எ�ற ேபாP. அதிகாாி ஒCவ
 இC�தா
. 
அவ
 ெகாIச� #ர2'� Aபாவ� உைடயவ
. ஆசிாிய� ெபCமா� வா��* வ�த 
ெதCவி$ தா� அவ
 இC�தா
. யாேரா ஒCவ
 அவாிட� காவ:� சி�ைத��, 
திC�)கைழ�� பா:யிC	கிறா
. அவ றி,�ள ெப6களி� வCணைனகைள	 
ேக2' அவC	7	 ேகாப� ேகாபமாக வ�த*. 
 
இவ ைற எ$லா� பா:	 7ழ�ைதகளி� மன�ைத	 ெக'�* வி'கிறா
க�. 
இனிேம$ இ�தைகய )�தக>க� ெவளிவராம$ த'�*விட ேவ6'�" எ�5 ேபசி	 
ெகா6:C�தா
. இ�த� ெச=திைய� சில அ�ப
க� ஆசிாியாிட� வ�* 
ெசா�னா
க�. ஒCநா� அ�த� ேபாP. அதிகாாிைய� பா
	க இவ
 ெச�றா
. 
 
"எ>ேக இEவள� Tர� வ�தீ
க�?" எ�5 அ�த அதிகாாி விய�)ட� ேக2டா
. 
நீ>க� மிக�� ந$லவ
க� எ�5 ேக�வி�ப2ேட�. ஆபாசமான விஷய>கைள 
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எ$லா� நா� அதிகமாக� பரவவிட	Rடா* எ�ற எ6ண� த>கD	7 இC�பைத 
அறி�* மகி��சி அைடகிேற�. ந�#ைடய நாகாிக� ெதாி�தவ
கD	7�தா� இ�த 
விஷய� ெதாி��. ஆனா$ இல	கிய>களி� திற�தி$ நா� பா
	க ேவ6:ய 
#ைறேய ேவ5. ச>க கால�தி+C�* அவ ைற� )லவ
க� பா: வCகிறா
க�. 
ெச=�ளாக இC�பதா$ அவ ைற� ப:�பவ
 கD	7 இல	கிய இ�ப� ேதா�5ேம 
தவிர, ஆபாச� ேதா�றா*" எ�5 ஆசிாிய
 ேபச� ெதாட>கினா
. 
 
"சில ைப�திய	கார� )லவ
க� க�னா பி�னா எ�5 பா:	 7ழ�ைதகளி� 
உ�ள�ைத	 ெக'�*வி'கிறா
க�. அ�தைகய ஆபாச� பாட$கைள� த'�*விட� 
தா>க� என	7 ேயாசைன ெசா�னா$ உபகாரமாக இC	7�" எ�5 அ�த அதிகாாி 
ெசா�னா
. "அைத�ப றி�தா� உ>களிட� ேபச வ�திC	கிேற�. நிதானமாக� 
ேபசலா� அ$லவா?" எ�றா
 ஆசிாிய
. 
 
"ெபாியவ
களாகிய நீ>கேள வ�திC	கிறீ
க�. உ>கேளா' ேபAவைதவிட ேவ5 
ேவைல எ�ன இC	கிற*?" எ�றா
 ஜயசி>. 
 
"எ�னிட� சில )லவ
க� வ�* த>கைள� தமி4	7 விேராதி எ�5 ெசா�னா
க�. 
நீ>க� அ�ப: இC	கமா2K
க� எ�5 நா� அவ
களிட� ெசா�ேன�. பைழய 
இல	கிய>கைள	 ெகாD�திவிட ேவ6'ெம�5 நீ>க� ெசா�னதாக� 
ெசா�னா
க�. உ>கைள� தவறாக� )ாி�* ெகா6'வி2டா
க� எ�5 நா� 
எ6ணிேன�. அதனா$ தா� உ>கைள ேநேர பா
�*� ேபசலா� எ�5 வ�ேத�" 
எ�5 ெசா�னா
 இவ
. 
 
"எ$லா� )லவ
கD	7� எ� ேம$ ேகாப� இC	கலா�. ெப6கைள ஆபாசமாக 
வCணி	கிற காவ:� சி�*, திC�)க� ஆகிய பாட$க� பரவ	 Rடா* எ�ப* எ� 
எ6ண�" எ�றா
 அ�த அதிகாாி. 
 
"காவ:� சி�*, திC�)க� ஆகியவ றி$ ெப6களி� வCணைனக� இC�ப* 
உ6ைமதா�. அவ ைற ம2'� ப:�பேதா' நி5�திவிட	 Rடா*. பா2' 
#4வைத�� ப:�தா$, அEவா5 ஈ'ப'வ* தவ5 எ�5 ெசா$+யிC�பைத	 
காணலா�. ஒ�ப* Aைவகளி$ சிC>கார� எ�ப* ஒ�5. வடெமாழி <$களி,� 
அ�த� Aைவ உ6'. ெப6களி� வCணைன Rடா* எ�றா$ எ�தைகய 
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� தமி�நா' 
எ�னிட�தி$ ெகாIச� மதி�) ைவ�திC	கிற*. அவ றி$ Rட� ெப6களி� 
வCணைன வCகிற*. அவ ைற� ப:	7� ேபா* இல	கிய� Aைவேய ெதாிகிற*. 
நீ>க� அவ ைற எ$லா� ெபாA	க ேவ6'ெம�5 எ6ணி	 ெகா6:C�பதாக� 
ெசா$கிறா
க�. வடெமாழியி$ உ�ள <$கD� அ�ப:� தா�. இEவா5 பா
�தா$ 
தமிழி,�, வடெமாழியி,� ப:�பத 7 ேவ5 ஒ�5� கிைட	கா*" எ�றா
. 
 
"நீ>க� ெசா$வைத� பா
�தா$ எ$லா� )�தக>கD� ஆபாசமானைவ எ�ற$லவா 
ேதா�5கிற*?" எ�றா
 அதிகாாி. 
 
"ஆபாச� எ�ப* ேவ5. ரச உண
�சி ேவ5. மனித வா�	ைகயி$ காத$ மிக 
#	கியமான உண
�சி. காவிய>கD�, )ராண>கD� காத$ உண
�சிைய� ப றி� 
ெசா$கி�றன. ஆ6டவைன	 காதலனாக ைவ�*, த>கைள	 காத+களாக ைவ�* 
ஆ�வா
கD� நாய�மா
கD� பா:யிC	கிறா
க�. அ>ெக$லா� சிC>கார ரச� 
இC	7�." 
 
"அ�ப:யா? ேதவார�, திCவாசக� ேபா�ற <$களி,� சிC>காரரச� இC	கிறதா?" 
எ�5 ேக2டா
 ஜயசி>. 
 
"ேதவார�, திCவாசக�, திEவிய� பிரப�த� ஆகிய எ$லாவ றி,� இC	கி�றன. 
ஆ6டவனிட�தி$ உ�ள ப	திைய	 காதலாக மா றி அவ ைற� 
பா:யிC	கிறா
க�. எ$லாவ ைற�� ஆபாச� எ�5 த�ள #:யா*" எ�றா
 
இவ
. "இெத$லா� என	7� )திதாக இC	கிற*" எ�5 ேபாP. அதிகாாி 
ெசா�னா
. 
 
"நீ>க� இவ ைற எ$லா� ந�றாக ஆரா=�திC	க மா2K
க�. கிராம>களி$ பல
 
க�A அணிவதி$ைல. கா=கறி வி கிறவ
க�, பா$ தயி
 வி கிறவ
க�, இ�ன#� 
பல
 அ�ப: வCகிறா
க�. அவ
க� ேதா ற�திேல ஆபாச� இ$ைல. 
பா
	கிறவ
களி� க6களி$தா� ஆபாச� இC	கிற*." 
 
'நீ>க� ெசா$வ* உ6ைமதா�" எ�5 ஒCவா5 இற>கிவ�தா
 அ�த அதிகாாி. 
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"ம ெறாC விஷய�. நீ>க� ேகாவி,	7� ேபாகிறீ
க� அ$லவா?" எ�5 ேக2டா
 
ஆசிாிய
. ேபாவ* உ6' எ�றா
 ஜயசி>. "அ>7�ள X
�திகைள, 
ேகா)ர>களி,�ள சி ப>கைள� பா
�த* உ6டா ? அ�த� சி ப>களி$ 
ெப6ைமைய	 கா2'கி�ற அ>க>க� ெபாியனவாக இC�தா ,� யாC� விகார 
உண
�சி ெகா�வதி$ைல. ப'�திC	7� தாயி� மா
பி$ 7தி�* விைளயா'கிற 
7ழ�ைத	7� தவறான உண
�சி உ6டாவதி$ைல. இ* இ�5 ேந 5 வ�த* 
அ$ல. நீ>க� ெசா$,கிறப: திC�)கைழ��, காவ:� சி�ைத�� அதி$ வC� 
ெப6களி� வCணைன	காக நீ	க� ெதாட>கினா$ தமி� இல	கிய>க� 
அைன�ைத��, வடெமாழி இல	கிய>க� அைன�ைத�� கட+$ ெகா6' ேபா=� 
ேபாட ேவ6'�. ேகாவி$களி$ உ�ள வி	கிரக>கைள உைட�ெதறிய ேவ6'�." 
 
"ஐயா, ஐயா! அ�ப:� ெசா$ல	 Rடா*. இ�த விஷய>க� எ$லா� ெதாியாம$ 
ஏமா�* ேபாேன�. ந$ல சமய�தி$ இ�த உ6ைமைய� ெசா�னீ
க�. உ>கD	7 
மிக�� ந�றி எ�றா
 ஜயசி>. அத� பி�) அ�த� ேபாP. அதிகாாி	7 இC�த 
தவறான எ6ண� ேபா=வி2ட*. 
---------- 

தியாகராச Aைலதியாகராச Aைலதியாகராச Aைலதியாகராச Aைல    
 
திCவா1ாி$ எ4�தCளியிC	7� தியாகராச�ெபCமானி� திCவிைளயாட$ 360 
எ�5 ெசா$,வா
க�. அவ ைற� தமிழி$ ெமாழிெபய
	க ேவ6'ெம�5 
மகாவி�*வா� மீனா2சிA�தர� பி�ைள எ6ணினா
. ஆனா$ Xல <+� ஒC 
ப7திேய கிைட�த*. கிைட�த 14 Pைலகைள ெமாழிெபய
�*� தமி�� ெச=�ளாக 
இய றினா
. அ�த <ைல அ�சிட ேவ6' ெம�5 எ6ணி ஆரா=�* இவ
 1905 
ஆ� ஆ6' அைத� பதி�பி�தா
. 
---------- 

மகாமேகாபா�தியாய� ப*ட�மகாமேகாபா�தியாய� ப*ட�மகாமேகாபா�தியாய� ப*ட�மகாமேகாபா�தியாய� ப*ட�    
 
1906-ஆ� ஆ6' #த$ ேததி பிற�த*. அரசின
 இ�த நா2:$ சிற�பான பணி 
)ாிபவ
கD	7� பல ப2ட>கைள வழ>கி ஊ	க� அளி�*வ�தன
. க>காதர 
சா.திாிக� எ�பவ
 அ�5 காைலயி$ ஆசிாியைர� பா
	க வ�தா
. 
"எ>கD	ெக$லா� அளவி$லாத மகி��சி. நா>க� எ$ேலாC� ஆன�த�தா$ 
7தி	கிேறா�" எ�றா
. ஆசிாிய� ெபCமாH	7 ஒ�5� விள>கவி$ைல. 
"உ>கD	7 மகா மேகாபா�தியாய� ப2ட� கிைட�திC	கிற*. இ�த� ெச=தி 
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இ�ன#� உ>கD	7� ெதாியாதா?" எ�றா
. ஆசிாியC	7 அ�த� ெச=தி 
அ�ேபா*தா� ெதாி�த* . 
 
அ*#த$ தமி� நா2:,�ள பல
 ஆசிாியைர� பாரா2:ன
. க:த>க� Xல� 
த>க� மகி��சிைய� ெதாிவி�தன
. உய
 நீதி ம�ற�தி$ நீதிபதியாக இC�த மணி 
ஐய
, "மகாமேகாபா�தியாய� ப2ட� த>கD	7 வழ>க�ப2டைத	 க6' மிக�� 
மகி��சி அைடகிேற�. த>கD	7 அ* கிைட	7� எ�ப* என	7� ெதாி��" எ�5 
ஒC க:த� அH�பினா
. அ*வைர வடெமாழி� )லவ
கD	ேக அளி	க� ெப 5 
வ�த அ�த� ப2ட�, ஆசிாிய� ெபCமாH	7 #த$ #ைறயாக வழ>க�ெப றதனா$ 
அரசினC	7� ெபC� )க� உ6டாயி 5. 
---------- 

ேதாடா� ெப5த'ேதாடா� ெப5த'ேதாடா� ெப5த'ேதாடா� ெப5த'    
 
1906-ஆ� ஆ6' ேவ$. இளவரசC�, அவCைடய ேதவியாC� ெச�ைன	7 
விஜய� ெச=தா
க�. அ�ேபா* ெச�ைன நகரேம விழா	ேகால� ெகா6:C�த*. 
ெவளிZ
-களி+C�* ஜமீ�தா
கD�, பிர)	கD� வ�திC�தா
க�. ஆDந
 
மாளிைகயி$ த
பா
 ஒ�5 நட�த*. அத 7 #�) ெச�ைன நகாி$ இ�திய
க� 
வசி�* வ�த ப7திைய '�ளா	 ட��' எ�5 ஆ>கிேலய
க� வழ>கி வ�தா
க�. 
அ* பலCைடய உ�ள�ைத உ5�தி	ெகா6:C�த*. ஜா
d இளவரச
 
வ�தைதெயா2: அத� ெபயைர 'ஜா
d ட��' எ�5 மா றி வழ>கலாயின
. 
 
அ�ேபா* அறிஞ
 ெபCம	கD	7� பலவைகயான ப2ட>கD�, ச�மான#� 
அளி	க�ெப றன. ஆசிாிய� ெபCமாH	7� த>க� ேதாடா அணிவி�* மதி�)� 
ெச=தன
. 
---------- 

பாரதியா� பாட'பாரதியா� பாட'பாரதியா� பாட'பாரதியா� பாட'    
 
1906-ஆ� ஆ6' ெச�ைன மாநில	 க$Mாியி$ ஆசிாிய� ெபCமா� 
மகாமேகாபா�தியாய� ப2ட� ெப றைத� பாரா2: ஒC R2ட� நட�த*. அ�த	 
R2ட�தி 7� பாரதியா
 வ�திC�தா
. அ	கால�தி$ A�பிரமணிய பாரதியா
 
Aேதசமி�திர� ப�திாிைகயி$ உதவி ஆசிாியராக இC�தா
. இ�த விழா�	7 
வ�திC�த அவ
 X�5 பாட$கைள எ4தி வாசி�தா
. அ>ேகேய ஒC தாளி$ அ�த 
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X�5 பாட$கைள�� ஒC ெப�சி+னா$ எ4தினா
; அ�த� தாைள நா� 
பா
�திC	கிேற�, அ�த� பாட$க� வCமா5 : 
 
 1. ெச�பாிதி ஒளிெப றா�; ைப�நற� 
         Aைவ ெப 5� திக��த*; ஆ>க6 
 உ�பெரலா� இறவாைம ெப றனெர�5 
         எவேரெகா$ உவ�த$ ெச=வா
? 
 7�ப#னி ெயன�ேதா�5� சாமிநா 
         த�)லவ� 7ைறவி$ கீ
�தி 
 ப�ப,ற� ெப றனேன$, இத ெக�ெகா$ 
         ேபCவைக பைட	கி� றீேர? 
 
 2. அ�னிய
க� தமி�� ெசEவி அறியாதா
 
         இ�ெற�ைம ஆ�ேவா ேரH� 
 ப�னியசீ
 மகாமேகா பா�தியா 
         ய�பதவி பாிவி� ஈ�* 
 ெபா�னில� 7ட�ைத நக
� சாமிந
 
         த�றன	7� )க�ெச= வாேர$ 
 #�னிவன� பா6:ய
 நா� இC�திC�பி� 
         இவ� ெபCைம ெமாழிய லாேமா? 
 
 3. நிதியறிேயா�, இE�லக� ெதாC ேகா: 
         இ�பவைக நி�த� *=	7� 
 கதியறிேயா� எ�5 மன� வC�த க, 
         7ட�ைத நக
	 கைலஞ
 ேகாேவ, 
 ெபாதியமைல� பிற�த ெமாழி வா�வறி�� 
         காலெமலா� )லேவா
 வாயி$ 
 *தியறிவா=, அவ
 ெநIசி� வா��தறிவா=, 
         இற�பி�றி� *ல>7 வாேய. 
------------- 
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7*ைட விைல�0 வா6கிய.7*ைட விைல�0 வா6கிய.7*ைட விைல�0 வா6கிய.7*ைட விைல�0 வா6கிய.    
 
ஆசிாியCட� க$Mாியி$ பழகி வ�த ேபராசிாிய
 ஒCவ
 அவ
 (2: 7 வ�தா
.  
தா� தமிழி$ மாணவ
கD	காக ஒC )�தக� எ4தி இC�பதாக�� அைத� பா
�* 
ஆசிாிய� ெபCமா� திC�தி	 ெகா'�தா$ உதவியாக இC	7� எ�5� ெசா�னா
. 
தம	7 ேநர� இ$லாைமயினா$ த� 7மாரைர� பா
�*� திC�தி	 
ெகா'	7�ப:யாக� ெசா�னா
 ஆசிாிய
. அ* ச�ப�தமாக ஆசிாிய
 (2: 7 
அவ
 அ:	க: வ�தா
. ஒC #ைற ஆசிாிய� ெபCமானிட� அ�த (2: 7 வாடைக 
எ�ன எ�5 ேக2'� ெதாி�* ெகா6டா
. பி�ன
 அ�த (2:� ெசா�த	 காரைர� 
ேபா=� பா
�*, அ�த (2ைட ஏ� அEவள� 7ைற�த வாடைக	7 
வி2:C	கிறீ
க�? ேவ5 யாC	காவ* மா றிவி2டா$ அதிக வாடைக 
கிைட	7ேம!" எ�5 ெசா$+ யிC	கிறா
. 
 
அ�த (2:� ெசா�த	காரC	7 ஆசிாியாிட� மிக�� மதி�) உ6'. இைத	 
ேக2ட�ட� அவC	7	 ேகாப� வ�* வி2ட*. ஐயா, நா� அவாிட� 20 1பா= 
வா>7வேத தவ5. எ� ைகயி+C�* மாத� 20 1பா= ெகா'�* அவைர அ�த 
(2:$ 7:யிC	க� ெசா$ல ேவ6'�. அவ
 அEவள� ெபாியவ
. அவ
 
7:யிC�பதனா$ தா� இ�ைற	7 எ� (' ஒC ேகாவி$ மாதிாி இC	கிற*. 
எ�தைனேயா ெபாியவ
க� அவைர� பா
�பத காக அ�த (2: 7 வCகிறா
க�. 
அவேர இட� ேபாதவி$ைல எ�5 ேவ5 (' பா
�*	 ெகா6' ேபானால�றி, 
நா� அவைர எ� (2:+C�* ேபாக� ெசா$ல மா2 ேட�" எ�5 ெசா$+வி2டா
. 
 
அ�த� ேபராசிாிய
 இ�H� சில நா� கழி�* அ�த (2:� ெசா�த	காராிட� 
ெச�5, "ஐயா, அ�த (2: 7 ந$ல விைல கிைட	7�. அ�த (' சிறியதாக 
இC�பதா$ அைத ந$ல விைல	7	 ெகா'�*வி2', நீ>க� ேவ5 ஓ
 இட�தி$ 
ெபாிய (டாக	 க2டலாேம" எ�5 ெசா�னா
. நா� அ�த (2ைட வி ப* ப றி 
இ*வைர ேயாசி�த* இ$ைல. வி கிற எ6ண� வCகிறேபா* உ>கD	7� 
ெசா$+ அH�)கிேற�. இ�ேபா* நீ>க� ேபா= வாC>க�' எ�5 அத� 
ெசா�த	கார
 ெசா$+வி2டா
. 
 
எனிH� அ�த� ேபராசிாிய
 ெசா�ன* அவர* மன�ைத உ5�த ஆர�பி�த*. 
'அ�த (' நம	7� ெசா�த� எ�பதனா$ தாேன, இ�ப:� பலC� பல விதமான 
எ6ண>கைள ந�மிட� வ�* ெவளி�ப'�தி	 ெகா6:C	கிறா
க�?  
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ஆசிாியC	ேக அ�த (2ைட உாியதா	கிவி2டா$ எ�ன?' எ�5 நிைன	கலானா
. 
 
ஒC நா� ஆசிாியாிடேம வ�*, 'ஐயா, உ>கD	7 (' வா>7� எ6ண� உ6டா? 
அ�ப: இC�தா$ நா� இ�த (2ைட உ>கD	ேக Xவாயிர� 1பா=	7� 
தCகிேற�" எ�5 ெசா�னா
. 
 
அ�ேபா* ஆசிாியC	7	 7�பேகாண�தி$ ஒC (' ெசா�தமாக இC�த*. 
ெச�ைனயி$ (' வா>7வைத�ப றி இவ
 நிைன	கவி$ைல. எனேவ (2'	கார
 
ேக2ட�ட� தம	7 (' ேவ6டா� எ�5 ெசா$+வி2டா
 . 
 
அ'�த ஆ6' அ�த� ேபராசிாிய
 ேவ5 ஒCவ
 Xலமாக அ�த (2: 7 4,500 
1பா= விைல ேபசி #�பண� ெகா'	க ஏ பா' ெச=தா
. அ�த� ெச=திைய 
ஆசிாிய
 அறி�த�ட� மி	க கவைல அைட�தா
. அ�த (2:$ இவ
 ைவ�திC�த 
ஏ2'� Aவ:கைள��, )�தக>கைள�� ேவ5 இட�தி 7	 ெகா6' ேபாக 
ேவ6'ேம, )திய இட� அத 7 வசதியாக அைம�ேமா, அைமயாேதா எ�கிற 
7ழ�ப� ஏ ப2ட*. 
 
ஒC நா� ஆசிாிய
 த� (2'� தி6ைணயி$ உ2கா
�* ெகா6:C�தேபா*, அ�த 
(2'	காரC	7� ெதாி�த கண	க� பி�ைள அ�ெதC வழிேய ேபானா
. ஆசிாிய
 
அவைர அைழ�*. "உ>க� ந6ப
 இ�த (2ைட ேவ5 ஒCவC	7 வி க #�பண� 
வா>கிவி2டாராேம; எ�னிட� ெசா$+யிC�தா$ நா� வா>கி	 ெகா�ள 
மா2ேடனா?' எ�5 ேக2டா
. 
 
"ேபான வCஷ�தா� உ>களிட� ெசா�னாரா�. நீ>க� ேவ6டா� எ�றதா$ ேவ5 
இட�தி$ மைன வா>கி� ெபாிய (டாக	 க2:	ெகா�ள நிைன	கிறா
 ேபா,� 
எ�5 எ6ணியதாக� ெசா�னா
" எ�றா
 கண	க�பி�ைள. 
 
"அ�ேபா* நா� அைத�ப றி நிைன	கவி$ைல. இ�ேபா* இைதேய வா>கி	 
ெகா�ளலா� எ�5 நிைன	கிேற�. அவ
 ேபசி��ள ெதாைக	7 ேம$ <5 1பா= 
தCகிேற�. உ>கD	7� ஏதாவ* உதவி ெச=கிேற�. எ�ப:யாவ* இ�த (2ைட 
என	7 வா>கி� தாC>க�" எ�5 ெசா$+ அH�பினா
 ஆசிாிய
. 
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அ�5 மாைலேய கண	க�பி�ைள வ�தா
 . "உ>கD	7 ந$ல சமாசார� ெகா6' 
வ�திC	கிேற�. (2'	கார
 தா� வா>கிய #�பண�ைத அவாிடேம ெகா'�* 
வி2டா
. இ�த (2ைட உ>கD	ேக சாசன� ெச=* ெகா'�பத 7� ச�மதி�* 
வி2டா
" எ�றா
. 
 
ஆசிாியC	7 மிக�� மகி��சி உ6டாயி 5. காாிய� இEவள� எளிதி$ #:�� 
எ�5 அவ
 நிைன	கவி$ைல. கண	க� பி�ைள ெசா�னா
 : "#த++C�ேத 
(2'	காரC	7 இ�த (2ைட உ>கD	7	 ெகா'	க ேவ6'� எ�ப*தா� 
எ6ண�. நீ>க� ேவ6டா� எ�ற�ட� அவC	7 மன வC�த� ஏ ப2ட*. திC�ப 
நீ>க� வா>கி	ெகா�ள விC�)வதாக� ெசா�ன�ட� அவ
க� வி	கிரய 
ப�திர�தி$ ேபா2ட சில நிப�தைனகைள� சா	காக ைவ�*, அவ 5	7 நா� 
ச�மதி	க மா2ேட� எ�5, வா>கிய #�பண�ைத	 ெகா'�*வி2டா
" எ�றா
. 
 
ஒC மாத�தி 7� பிற7 உாிய விைல ெகா'�* ஆசிாிய
 தா� 7:யிC�த அ�த 
(2ைடேய வா>கினா
. 7�பேகாண� க$Mாியி$ தா� பா
�* வ�த ேவைலைய� 
தம	7� ப6ணி ைவ�த தியாகராச ெச2:யாாி� நிைனவாக அ�த (2: 7 
'தியாகராச விலாச�' எ�ற ெபயைர� ^2:னா
. அ* இ�ைற	7� சிற�பாக 
விள>7கிற*. 
------------ 

பைழய தி%விைளயாட'பைழய தி%விைளயாட'பைழய தி%விைளயாட'பைழய தி%விைளயாட'    
 
1906-ஆ� ஆ6' ஜூைல மாத� ேவ�ப�Tரா
 திCவிைள யாட  )ராண� எ�கிற 
<ைல அC�பத உைரேயா'�, ேவ5 பல ஆரா=�சி	 7றி�)கேளா'� ஆசிாிய
 
ெவளியி2டா
. அத 7� பா6:�*ைர� ேதவ
 ஓரள� ெபாCDதவி ெச=தா
. 
ம*ைர� தமி�� ச>க�தி� Xலமாக ெவளிவ�* ெகா6:C�த ெச�தமி�� 
ப�திாிைகயி$ ஆசிாிய
 ெதாட
�* க2'ைர எ4தி வரேவ6'� எ�5 அவ
 
ேக2'	ெகா6டா
. 
 
ப6ைட� தமி� <$கைள ஆரா=வத ேக ேநர� ேபா*மான தாக இ$லாம$ 
இC�ததனா$ ேவ5 பணி எைத�� த�மா$ ெச=ய #:யாம$ இC�பதாக ஆசிாிய
 
ெதாிவி�தா
. த>க� க2'ைர இC�தா$ தா� ப�திாிைக	ேக மதி�) உ6டா7�. 
த>க� விC�ப� எ�ப:ேயா அ�த வைகயி$ ெச=�>க�" எ�5 பா6:�*ைர� 
ேதவ
 மீ6'� வ )5�தினா
. 
--------- 
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பிற 9'களி  ெவளி=-பிற 9'களி  ெவளி=-பிற 9'களி  ெவளி=-பிற 9'களி  ெவளி=-    
 
அதனா$ தா� ஆரா=�* ெகா6:C�த ப6ைட� தமி� <$ எைதேயH� 
ெச�தமி�� ப�திாிைகயி$ ெதாட
�* பதி� பி�* வரலா� எ�ற எ6ண� 
ஆசிாியC	7 உ6டாயி 5. அத�ப:, திCவா1
 உலா ஒEெவாC மாத#� 
ஒEெவாC ப7தி யாக� ெச�தமிழி$ ெவளிவர� ெச=தா
. 1905-ஆ� ஆ6' அ�த 
<$ நிைறேவறிய*. 
 
பி�ைளயவ
க� பா:யிC�த தனிZ
� )ராண�ைத ெவளி யி2டா
. பி�ன
 
ம6ணி�ப:	கைர� )ராண� ெவளியாயி 5. அ*�� மீனா2சி A�தர�பி�ைள 
இய றிய*தா�. சீவக சி�தா மணியி� இர6டா� பதி�) 1907-ஆ� வCட� 
நைடெப 5 வ�த*. #த$ பதி�ைபவிட� பல )திய ெச=திகைள - அதி$ ேச
�தா
. 
அ�த ஆ6' :ச�ப
 மாத� அ* நிைறேவறிய*. 
--------- 

வவவவ. . . . உஉஉஉ. . . . சித�பர� பி�ைளசித�பர� பி�ைளசித�பர� பி�ைளசித�பர� பி�ைளயி  கCத�யி  கCத�யி  கCத�யி  கCத�    
 
1908-ஆ� ஆ6' ஆசிாியC	7 ஒC க:த� வ�த*. அ�த	 க:த�தி� ேமேல சிைற 
அதிகாாிக� தணி	ைக ெச=திC�த 7றி�) இC�த*. சிைறயி+C�* யா
 
எ4தியிC�பா
க� எ�5 எ6ணி ஆசிாிய
 அைத� பிாி�*� பா
�தா
. 
 
க�பேலா2:ய தமிழராகிய வ. உ. சித�பர� பி�ைள ேகாய� )�T
� சிைறயி$ 
அ�ேபா* இC�தா
. அவேர அ�த	 க:த�ைத 14-9-1908-ஆ� ேததி எ4தியிC�தா
. 
அவ
 திC	 7றைள� சிைறயி$ ஆரா=�சி ெச=*வ�தா
. தா� திC	7ற� ஆரா=�சி 
ெச=* வCவ* ப றி��, அைத ஆ>கில�தி$ ெமாழி ெபய
�* வCவ* ப றி�� 
7றி�திC�தா
. அதி$ தம	7 ஏ  ப2'�ள ஐய>க� சிலவ ைற எ4தி அவ ைற 
விள	க ேவ6' ெம�5 ேக2:C�தா
. ஆசிாிய� ெபCமாH� த	க விைடகைள 
எ4தி அH�பினா
. 
---------- 

அ
சக� வா6க வி%�பாைமஅ
சக� வா6க வி%�பாைமஅ
சக� வா6க வி%�பாைமஅ
சக� வா6க வி%�பாைம    
 
ஆசிாிய
 )�தக>கைள அ�சி'வத 7� பல அ�சக>கைள ந�பி� ெதா$ைல�ப2' 
வCவைத அறி�* திCவாவ'*ைற ஆதீன� தைலவ
 அ�பலவாண ேதசிக
 அ�த 
வைகயி$ ஆசிாியC	7 ஏதாவ* உதவி )ாிய ேவ6'ெம�5 நிைன�தா
. ஆசிாிய� 
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ெபCமாேன ெசா�த�தி$ ஓ
 அ�சக�ைத ைவ�*	 ெகா6டா$ நலமாக இC	7� 
எ�5 எ6ணினா
. 
 
ஒC#ைற திCவாவ'*ைற	7 ஆசிாிய
 ெச�றிC�தா
. "பிற அ�சக>கைள ந�பி� 
)�தக>கைள	 ெகா'�*� ெதா$ைல� ப'கிறீ
க�. நீ>கேள ஓ
 அ�சக�ைத 
ைவ�*	ெகா6டா$ )�தக>கைள ெவளியி'வத 7 உதவியாக இC	7�. 
ஐயாயிர� 1பாைய நா� உ>கD	7� தCகிேறா�. அைத ைவ�*	ெகா6' 
அ�சக�ைத ஆர�பி�தா$ விைரவி$ பல <$கைள நீ>க� ெவளி யிடலா�" எ�றா
. 
 
ஆசிாிய
 உடேன பதி$ ெசா$லவி$ைல. "நாைள	7� பதி$ ெசா$கிேற�" எ�5 
வ�*வி2டா
. ம5நா� ெச�றேபா*, "ச�நிதான�தி 7 எ�னிட� இC	7� 
ேபர�ைப நா� உண
கிேற�. ெவளி அ�சக�ைத ந�பி <$கைள ெவளியி'வதி$ 
பல ெதா$ைலகD	7 நா� ஆளாகிேற� எ�ப* உ6ைமதா�. ஆனா$ இ�ேபா* 
)�தக�தி 7 ேவ6:ய காகித�, ைப6'� சாதன>க� ஆகியவ ைற வா>7வத 7 
ம2'� கவைல�பட ேவ6:யிC	கிற*. அ�சக�ைத ைவ�* நட�த ஆர�பி�தா$ 
ஆ2கைள ைவ�*, ச�பள� ெகா'�* நி
வாக� ெச=தாக ேவ6:ய ெபC� 
ெதா$ைலகD� ேச
�* ெகா�D�. <$ ஆரா=�சி	7 ேநர� கிைட	7மா எ�ப* 
ச�ேதக�. ஆைகயா$ ச�நிதான�தி� கC�ைத ஏ 5	ெகா�ள #:யாம$ 
இC�பத 7 ம�னி	கேவ6'�" எ�5 ெசா�னா
. அத�ேம$ ஆதீன க
�த
 
அ�த	 கC�ைத வ )5�தவி$ைல. 
 
ஆசிாிய� ெபCமாH	7 எ2'� ெதாைகயி$ ஒ�றாகிய அக நாN ைற� பதி�பி	க 
ேவ6'ெம�ற எ6ண� எ4�த*. அைத ஆரா=�* ெகா6:C�தா
. அ�ேபா* 
ேவ5 சில
 அைத� பதி�பி	7� #ய சியி$ ஈ'ப2:C�ப* ெதாி�த*. பி�ன�T
 
நாராயணசாமி ஐய
 அைத� பதி�பி	க #ய�றா
. ஆனா$ கைடசியி$ ரா. 
இராகைவய>காCைடய உதவியினா$ ேவ5 ஒCவ
 அைத� பதி�பி�*வி2டா
. 
ம றவ
 பதி�பி�த <ைல� பதி�பி�ப* ஆசிாிய
 வழ	கம�5. ஆதலா$ அ�த 
#ய சிைய	 ைகவி2'வி2டா
. 
----------- 

கா�ைமேக' ச�தி�3கா�ைமேக' ச�தி�3கா�ைமேக' ச�தி�3கா�ைமேக' ச�தி�3    
 
ஒC சமய� சிலா சாசன அ,வலக�ைத� ேச
�தவ
க� ஆDந
 த�பதிகைள� 
த�#ைடய அ,வலக�தி 7 அைழ�தா
 க�. அ�ேபா* கவ
னராக இC�தவ
 
கா
ைமேக$ பிர) . அ�த	 காாியாலய�தி$ பைழய வி	கிரக>க� பல இC�தன. 
அ�த வி	கிரக>கைள�-ப றி	 கவ
ன
 ஏதாவ* ேக2டா$ த	கப: பதி$ ெசா$ல 
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ேவ6'ேம எ�ற எ6ண� அ,வலக� தைலவC	7 எ4�த*. எனேவ, அ�த ேநர� 
ஆசிாிய� ெபCமா� அ>7 இC� தா$ அவ
 எ$லா விவர>கைள�� ெதாிவி�பா
 
எ�5 எ6ணி ஆசிாியாிட� வ�* த� கC�ைத� ெதாிவி�தா
. ஆசிாிய� ெபCமா� 
வCவதாக ஒ�)	ெகா6டா
. அேதேபா$ ஆDந
 த�பதிக� சிலா சாசன 
அ,வல�தி 7 விஜய� ெச=த நா� அ�5 ஆசிாிய� ெபCமாH� அவ
கDடேன 
இC�* அ>7�ள வி	கிரக>கைள�ப றிய ெச=திகைள எ'�*� ெசா�னா
. ஒCவ
 
அவ
கD	7 அைத ஆ>கில�தி$ ெமாழிெபய
�*� ெசா�னா
. இ�த விவர>கைள 
எ$லா� ேக2' ஆDந
 மிக�� மகி��சி அைட�தா
. அ�ேபா* ஆDந
 
த�பதிகைள� பட� எ'	க ேவ6'ெம�5 எ6ணினா
க�. ப>களாவி� 
#�)ற�தி$ பட� எ'	க #ய சி நட�த*. ஆDந
 த�பதிக� அம
வத 7 இர6' 
நா கா+க�, ம 5� இர6' நா கா+க� இC�தன. அ�ேபா* ஆDந
 
A 5# 5� பா
�தா
 . "என	7 விவர>கைள� ெசா�ன ப6:த
 எ>ேக? 
அவைர�� அைழ�*வ�* இ>ேக உ2கார ைவ�>க�. நா� அவCட� ேச
�* 
பட� எ'�*	 ெகா�ளேவ6'�" எ�5 ெசா�னா
. ேவ5 ஒC நா கா+ 
ெகா6'வ�* ேபாட�ெப 5. ஆசிாிய
 வ�* உ2 கா
�த�ட� ேபா2ேடா 
எ'�தா
க�. 
----------- 

தி%�காள�தி� 3ராண�தி%�காள�தி� 3ராண�தி%�காள�தி� 3ராண�தி%�காள�தி� 3ராண�    
 
1912-ஆ� வCட� ெம. அC. நா. இராமநாத� ெச2:யா
 சேகாதர
க� 
காளஹ.தியி$ 7�பாபிேஷக�ைத மிக�� சிற�பாக நட�தினா
க�. சிவ�பிரகாச
 
எ4திய சீகாள�தி�)ராண� மா�திர� #�) இC�த*. ஆசிாிய
 திC	காள�தி� 
)ராண� எ�ற <ைல ஆரா=�* ைவ�திC�தா
. 7�பாபிேஷக� ெச=த ெச2:யா
 
அ�த� தல ச�ப�தமான ஏதாவ* )தியெதாC <ைல ெவளியிடலா� எ�5 
நிைன�தா
. ஆசிாிய� ெபCமாH� திC	காள�தி� )ராண� த�மிட� இC�பதாக�� 
அைத ெவளி யி2டா$ நல� எ�5� ெசா�னா
. அEவா5 ெச=யலா� எ�5 
ெச2:யா
 இைச�தா
. ஆசிாிய
 க6ண�ப நாயனாைர�ப றி� தமி� <$களி$ 
எ�ன எ�ன கC�*	க� இC	கி�றனேவா அவ ைறெய$லா� ெதா7�தா
. 
எ$லாவ ைற�� ேச
�*� திC	காள�தி� )ராண� பதி�பி$ ேச
�தா
. 1912-ஆ� 
வCட� ஏ�ர$ மாத� அ�த <$ அ�சாயி 5. 7�பாபிேஷக� சிற�பாக 
நைடெப ற*. ஆசிாிய
 அ�த <ைல அ�த� தல�தி$ அர>ேக றினா
. 
 
1915-ஆ� வCட� பி�ரவாி மாத� ஆசிாிய� ெபCமாH	7 60-ஆவ* ஆ6' 
நிைறேவறிய*. சW:ய�த L
�திைய ந$ல #ைறயி$ நட�த ேவ6'ெம�5 பல 
அ�ப
க� விC�பினா
க�. ஆனா$ ஆசிாியC	7 அதி$ விC�ப� இ$ைல. 
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திC	காள�தி ெச�5 இர6' X�5 நா2க� அ>ேக த>கி இைறவைன� தாிசி�*	 
ெகா6' வ�தா
. 
 
1917-ஆ� ஆ6' ேம மாத� ஆசிாியCைடய மைனவியா
 இைறவ� திCவ:ைய 
அைட�தா
. 
 
காசியி,�ள 'பாரத த
ம மகா ம6டல�' எ�ற சைபயின
 ஆசிாிய
 ெச=* வC� 
தமி�� ெதா6ைட அறி�* அவC	7 ஏதாவெதாC விC* ெகா'	க ேவ6'ெம�5 
எ6ணினா
க�. 'திராவிட வி�யா Lஷண�' எ�ற ப2ட�ைத வழ>கினா
க�. 
--------- 

பாிபாட' ெவளி=-பாிபாட' ெவளி=-பாிபாட' ெவளி=-பாிபாட' ெவளி=-    
 
ச>க <$களி$ பாிபாட$ எ�ற ெதாைக <$ ஒ�5 உ6'. உைரயாசிாிய
 
ெகா'�*�ள விவர>களி+C�* அதி$ 70 பாட$க� இC�தனவாக� ெதாிய 
வCகிற*. அ�த 70 பாட$கD� கிைட	கவி$ைல. அத 7� பாிேமலழக
 உைர 
இC�த*. பல இட>களி$ ேத:�� எ$லா� பாிபாட$கD� அட>கிய Aவ:ேய 
கிைட	கவி$ைல. கிைட�த ஒ�ைற ைவ�*	ெகா6' ஆரா=�*, ஒCவைகயாக� 
ெச�ப� ெச=* 1918-ஆ� ஆ6' ஜூ� மாத� அ�த <ைல ெவளியி2டா
. 
---------- 

ேவைலயி8%�. ஓE� ெப5த'ேவைலயி8%�. ஓE� ெப5த'ேவைலயி8%�. ஓE� ெப5த'ேவைலயி8%�. ஓE� ெப5த'    
 
1919-ஆ� ஆ6' ஆசிாிய
 ெச�ைன மாநில	 க$Mாியி+C�* ஓ=� ெப றா
. 
இவ
 ெதாட
�* இ�H� சில ஆ6'க� இC	க ேவ6'ெம�5 பலC� 
விC�பினா,� ஆசிாிய
 அத 7 இட� ெகா'	கவி$ைல. எ$ேலாாிட#� விைட 
ெப 5	 ெகா6டா
. க$Mாி #த$வாிட� விைடெப 5	ெகா�D� ேபா*, 
"இ*வைர இ�த	 க$Mாியி$ சிற�த தமிழாசிாிய
க� இC�* வ�த*ேபால� 
பி�H� திறைம வா=�த ந$லவ
 ஒCவ
 நியமி	க� ெப5த$ ேவ6'�" எ�5 
ெதாிவி�*	 ெகா6டா
. உடேன #த$வ
, "தா>கேள அ�ப: ஒCவைர� 
ேத
�ெத'�*� தரேவ6'�" எ�5 ெசா$ல , ஆசிாிய
 இ. ைவ. அன�தராைமய
 
ெபயைர� ெதாிவி�தா
. ஆசிாிய
 விC�ப�ப: அவைரேய ெச�ைன மாநில	 
க$Mாி� தமி� ஆசிாிய ராக ஆ	கினா
க�. 
---------- 
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தாF� தாிசன�தாF� தாிசன�தாF� தாிசன�தாF� தாிசன�    
 
1919-ஆ� ஆ6' ஏ�ர$ மாத� #த$ ேததி மகாகவி ர(�திரநா� தாR
 
ெச�ைன	7 வ�திC�தா
. அவ
 :. எ.. இராமசாமி ஐயCைடய இ$ல�தி$ 
த>கியிC�தா
. அவைர� பா
	க ஆசிாிய
 அ>ேக ெச�றிC�தா
. 
ஆசிாியைர�ப றி� தாRC	7 எ'�*	 Rறினா
க�. 
 
ஆசிாிய
 பதி�பி�த <$கைள எ$லா� பா
�* விய�* "இவ ைற எ$லா� நீ>க� 
எ�ப:� பதி�பி�தீ
க�?" எ�5 தாR
 ேக2டா
. "தமி�நா2:� Xைல 
#'	7கD	-ெக$லா� ெச�5 ேத: ஓைல� Aவ:கைள எ'�* வ�*, அவ ைற 
ஆரா=�* ெச�ப� ெச=* க:த� பிரதி எ'�*� பதி�பி�* வCகிேற�" எ�5 இவ
 
ெதாிவி�தா
. ஆசிாிய
 ெசா$வைத எ$லா� ேக2' மிக�� விய�பைட�த மகாகவி, 
"நா� உ>க� (2: 7 வ�* பா
	கிேற�" எ�5 ெதாிவி�தா
. அEவா5 அ�5 
மாைலேய தியாகராஜ விலாச�தி 7 வ�*, அ>கிC�த ஏ2'� Aவ:கைள��, க:த� 
பிரதிகைள�� பா
�* விய�தா
. ஏ2'� Aவ:யி$ எ�ப: எ4*வ* எ�பைத�� 
ஆசிாிய
 அவC	7 எ4தி	 கா2:னா
. ர(�திர
 ஆசிாிய� ெபCமா� (2: 7 
வ�தைத� பா
�*� பலC� விய�தா
க�, ஆசிாிய� ெபC மாைன� ெதாியாதவ
 Rட 
இவ
 மிக�� ெபாியவ
 எ�5 ெதாி�* வண>கினா
க�. 
------- 

தி%வாவ-.ைற வாச�தி%வாவ-.ைற வாச�தி%வாவ-.ைற வாச�தி%வாவ-.ைற வாச�    
 
15-4-1920 அ�5 திCவாவ'*ைற அ�பலவாண ேதசிக
 பாிLரண� அைட�தா
. 
கா5பாறாக இC�த ைவ�தியநாத� த�பிரா�, A�பிரமணிய ேதசிக
 எ�ற 
திCநாம�*ட� ஆதீன� தைலவ
 ஆனா
. அவC	7 எதிராக� சிலேப
 வழ	7க� 
ெதா'�தா
க�. அ�ேபா* ஆசிாிய� ெபCமா� த�#ட� இC	க ேவ6'ெம�5 
ஆதீன� தைலவ
 விC�பினா
. அவ
 விC�ப�ப:ேய 1920-ஆ� ஆ6' #த$ 
ஆசிாிய� ெபCமா� திCவாவ' *ைற ெச�5 சில கால� த>கினா
. அ�ேபா* 
மட�தி+C�த Aவ:கைள��, அ�சி2ட )�தக>கைள�� ஒ4>7ப'�தி அ'	கி 
ைவ	க� ெச=தா
. அ>ேக ஒC பாடசாைலைய� ெதாட>கி� பல மாணவ
கD	7� 
பாட� ெசா$+ வ�தா
. மட�தி 7 வCகிறவ
க� எ$லா� அ�த� பாடசாைல	7� 
வ�* ஆசிாிய
 பாட� ெசா$+	 ெகா'	7� #ைறைய	 ேக2' மகி��தா
க�. 
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1922-ஆ� ஆ6' ஜனவாி மாத� 14-ஆ� ேததி ேவ$. இளவரச
 ெச�ைன	7 
விஜய� ெச=தா
. அ�ேபா* தமிழி,�, வட ெமாழியி,� சிற�* விள>7� 
)லவ
கைள	 ெகௗரவி	க ேவ6'ெம�5 அரசின
 நிைன�தா
க�. ஆசிாிய� 
ெபCமாH	7� ஒC கில� கிைட�த*. அ�த	 கில�ைத வா>கி	ெகா� வத காக� 
ெச�ைன	7 வ�த ஆசிாிய� ெபCமா� இ>ேக சில நா2க� த>கி, பி�) மீ6'� 
திCவாவ'*ைற அைட�தா
. அ>ேக ஆதீன� தைலவராக இC�த A�பிரமணிய 
ேதசிகC	7 உட$ நிைல மி	க கவைல	கிடமாயி 5. 1922-ஆ� ஆ6:$ பாிLரண� 
அைட�தா
. அத� பிற7 ைவ�திய+>க ேதசிக
 ஆதீன� தைலவராக அம
�தா
. 
திCவாவ'*ைறயி$ த� ஆரா=�சி ேவைல ேவகமாக நைடெபறாதைத அறி�*, 
ஆசிாிய
 ஆதீன� தைலவாிட� ப	7வமாக எ'�*� ெசா$+� ெச�ைன	ேக வ�* 
ேச
�தா
. 
----------- 

ெப%6கைத� பதி�3ெப%6கைத� பதி�3ெப%6கைத� பதி�3ெப%6கைத� பதி�3    
 
ஆசிாிய� ெபCமா� ேத:� ெதா7�திC�த Aவ:களி$ ெபC>கைத எ�ற ஒ�5 
இC�த*. ெகா>7ேவ� மா	கைத எ�5� அ* வழ>7�. அ* #த,� , #:�� 
இ$லாம$ இC� த*. பல இட>கD	7� ெச�5 ேத:�� #4 <,� கிைட	க 
வி$ைல. கிைட�தைத ஒCவா5 ெச�ப� ெச=* பதி�பி	க ேவ6'ெம�5 ஆசிாிய
 
எ6ணினா
. அைத� பதி�பி	க ஆசிாிய
 எ6ணியிC�பைத அறி�* பல
 அைத� 
ப றி விசாாி�தா
க�. ஒCவ
 ெபC>கைத #4வ*� த�மிட� இC�பதாக� ெசா$+, 
அைத அH�பிைவ�பதாக� பண� வா>கி� ேபானா
. பல நா2க� ெச�றன. அவ
 
அH�பவி$ைல. வடெமாழியி$ பிரக�ச�கிதா எ�றிC�த <ைல வடெமாழி 
வ$,ந
கைள	 ெகா6' ஆராய� ெசா$+, கC�*	கைள அறி�* ெகா6', 
அவ றி+C�த ெச=திகைள� ெதாட
)ப'�தி	ெகா6', #4வ*மாக இ$லாம$ 
இC�த அ�த <ைல அ�A	7	 ெகா'� தா
. அ�த� ெபC> கைத� பதி�) 1924-ஆ� 
ஆ6' ெவளியா யி 5. அத� பதி�) ேவைல ஐ�* ஆ6'க� நட�த*. இEவள� 
நீ6ட கால� எ�த� )�தக�தி 7� ஆசிாிய
 ெசல வழி�த* இ$ைல. 
---------- 

மீனா*சி தமி�� க':ாியி' !த'வராத'மீனா*சி தமி�� க':ாியி' !த'வராத'மீனா*சி தமி�� க':ாியி' !த'வராத'மீனா*சி தமி�� க':ாியி' !த'வராத'    
 
1924-ஆ� ஆ6' சித�பர�தி$ 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'ெம�5 எ6ணியேபா* 
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ஆசிாிய� ெபCமா� நிைன� வ�த*. சில ேபைர ஆசிாிய� ெபCமானிட� அH�பி 
எ�ப:யாவ* இ�த� பதவிைய ஒ�)	ெகா�ள ேவ6'� எ�5 வ )5�தினா
. 
ராஜா அ6ணாமைல ெச2:யாேர ேநாி$ வ�*� த� விC�ப�ைத� ெதாிவி�தா
. 
சித�பர� ெச�றா$ நா�ேதா5� நடராஜ� ெபCமாைன� தாிசி	கலா� எ�5 
நிைன�* அ�ெபா5�ைப ஏ 5	ெகா�ள ஆசிாிய
 இைச�தா
. சித�பர� 
தீ2சித
க� எ$ேலாC� ஆசிாிய� ெபCமா� அ>7 வCவைத அறி�* மகி��சி 
அைட�தா
க�. 
 
1924-ஆ� ஆ6' ஜூைல மாத� ஆசிாிய
 சித�பர� ெச�றா
. இவ
 அ>ேக 
த>7வத 7 ேவ6:ய வசதிகைள� ெச=* ெகா'�தன
. #த+$ இவ
 த>கியிC�த 
இ$ல�திேலேய மீனா2சி தமி�	 க$Mாி ஆர�பமாகிய*. அ�ேபா* மீனா2சி 
கைல	 க$Mாி #த$வராக நீலக6ட சா.திாியா
 இC�தா
. அவC� ஆசிாிய� 
ெபCமாH	7 ேவ6:ய உதவிகைள� ெச=* வ�தா
. 
 
ம*ைர� தமி�� ச>க�தி� 24-வ* ஆ6' விழா 1925-ஆ� ஆ6' ஜூ� மாத� 8-
ஆ� ேததி நட�த*. அEவிழா�	7 சி. பி. இராமசாமி ஐய
 தைலைம தா>கினா
. 
தமி�� ச>க�தி� அைழ�)	கிண>க #�R2:ேய ஆசிாிய� ெபCமா� ம*ைர 
அைட�தா
. 
-------------- 

தாGிதாGிதாGிதாGிணா�ய கலாநிதி� ப*ட�ணா�ய கலாநிதி� ப*ட�ணா�ய கலாநிதி� ப*ட�ணா�ய கலாநிதி� ப*ட�    
 
இவ
 ெச=* வC� தமி�� ெதா6'	7 ஏதாவ* உதவி ெச=யேவ6'ெம�5 
ம*ைரயி$ வ	கீலாக இC�த :.b. சீனிவாைசய>கா
 நிைன�தா
. ம*ைர� தமி�� 
ச>க�தி� தைலவராக அவ
 அ�ேபா* இC�தா
. அ�த விழாவி$ ஆசிாியC	7 ஒC 
ெபா கிழி வழ>கினா
க�. அேத சமய�தி$ காIசி காமேகா: ச>கராசாாிய 
Aவாமிக� ஆசிாியC	7 இர2ைட� சா$ைவ��, ேதாடா�� அH�பி	 
ெகௗரவி�தா
க�; 'தாSிணா�ய கலாநிதி' எ�H� ப2ட�ைத�� அளி	க ஏ பா' 
ெச=தா
க�. ஆசிாிய
 தா� பதி�பி�த த�N$ - ச>கர நம�சிவாய
 உைர <+� 
#க�ைரயி$ ெபா கிழி அளி	க உதவிய அ�தைன ேப
கDைடய ெபய
கைள�� 
7றி�பி2'�ளா
. 
 
சித�பர�தி$ தமி�	 க$Mாி #த$வராக ஆசிாிய
 இC�த கால�தி$, க$Mாியி$ 
பாட� ெசா�ன ேநர� ேபாக ம ற ேநர>களி$ <லாரா=�சியிேலேய ஈ'ப2டா
. 
த	கயாக� பரணிைய� பதி�பி	கேவ6'ெம�ப* இவ
 எ6ண�. <ைல விட 
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அத� உைரயி� மதி�) அதிகமாக இC�த*. அ�த உைர யி� பதி�) ெவளிவCவ* 
மிக�� பயHைடயதாக இC	7� எ�5 ஆசிாிய
 அதைன ஆரா=�* வ�தா
. 
---------------- 

ெச ைன வ%ைகெச ைன வ%ைகெச ைன வ%ைகெச ைன வ%ைக    
 
சில காலமாக ஆசிாியC	7 உட$ நல� சாியி$லாைமயினா$ சித�பர� க$Mாி� 
பணிைய வி2'வி2'� ேபாகேவ6'ெம�ற எ6ண� இC�* வ�த*. வயி றி$ 
அ:	க: வ+ உ6டா யி 5. உண� ஜீரண� ஆகவி$ைல. எனேவ, 
க$Mாியி+C�* விலக விC�)வதாக அ6ணாமைல ெச2:யாC	7� ெதாிவி�தா
. 
அவ
, "அ�த� பதவி	7 யாைர நியமி	கலா� எ�5 ேதா�5 கிறேதா அவைர 
நியமி�*வி2', உ>க� விC�ப�ப: ெச=யலா�" எ�5 ெதாிவி�தா
 . தம	7 
அ'�தப: மீனா2சி க$Mாியி$ ேவைல பா
�*	ெகா6:C�த ெபா�ேனா*வா
 
எ�பவைர #த$வராக நியமி	க ஏ பா' ெச=*வி2' ஆசிாிய
 அ>கிC�* 
விலகி	ெகா6டா
. 
------------ 

நா  ஆசிாியைர அைட�த.நா  ஆசிாியைர அைட�த.நா  ஆசிாியைர அைட�த.நா  ஆசிாியைர அைட�த.    
 
ேச�தம>கல� எ�ற ஊாி$ நா� சிலC	7� தமி�� பாட� ெசா$+	ெகா6' 
த>கியிC�ேத�. அ�ேபா* நிஜான�த சர.வதி எ�H� *றவி, நா� தமிழி$ 
ெச=�� எ4*வைத� பா
�*, "நீ>க� ஐயரவ
களிட� ெச�றா$ ந�றாக� தமி� 
ப:	கலா�" எ�5 ெசா�னா
. ேச�தம>கல� மி2டாதாராக இC�த ஐராவத 
உைடயாC	7�, அEவா5 ெச=வ* நல� எ�5 ேதா�றிய*. 
 
1927-ஆ� ஆ6' பி�ரவாி மாத� வடMC	7� ெச�5 அ�ப:ேய சித�பர� ேபா= 
ஆசிாிய
 அவ
கைள� பா
�*வர எ6ணிேனா�. அEவாேற நா>க� யாவC� 
வடM
 ெச�5 ைத� Lச�ைத� தாிசி�*	ெகா6' சித�பர� ெச�ேறா�. 
ஆசிாியைர� பா
�ேதா�. 
 
அ�ேபா* நா� ச2ைட அணிவதி$ைல. க4�தி$ C�திரா2ச�*ட� ெந றியி$ 
விLதி Lசி	ெகா6:C�ேத�. எ�ைன� பா
�த�ட� ஒC வைகயான அ�) 
ஆசிாியC	7 உ6டாயி 5. "இவ
 ந�றாக	 கவிைத பா'வா
. தமிழி$ ந�றாக� 
ேபAவா
. உ>களிட� இC�* பாட� ேக2க விC�)கிறா
" என எ�Hட� 
வ�தவ
க� ெசா�னா
க�. 
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அ�ேபா* ஆசிாிய
 பி�ைளயவ
கைள� ப றி� ேபச ஆர�பி�தா
 . பாட� ேக2க� 
பலC� அவாிட� வ�தைத��, இைடயிேல ெச�5வி2டைத�� ெசா�னா
. "நா� 
இ�ேபா* க$Mாியி+C�* விலகி� ெச�ைன	ேக ேபாக இC	கிேற�. க$Mாியி$ 
ேச
�* ப:	க விC�பமா? அ$ல* எ�னிட� இC�* ப:	க விC�பமா? ' எ�5 
ேக2டா
. அவாிட� இC�ேத ப:	க விC�)வதாக நா� ெசா�ேன�. 
 
உடேன ஏதாவ* ஒC பாடைல� ெசா$,�ப: ெசா�னா
. நா� ஒC க�ப 
ராமாயண� பாடைல� ெசா�ேன�. அதி$ உ�ள நய� எ�ன எ�5 ேக2டா
. 
அைத�� எ'�*� ெசா�ேன�. அைத	 ேக2ட ஆசிாிய
 உ�ள�திேல ேபCவைக 
ஏ ப2:C	க ேவ6'�. "உண�	7 ேவ6:ய ஏ பா'கைள� ெச=* ெகா6' 
ெச�ைன	7 வ�தா$ எ�னிட� பாட� ேக2கலா�" எ�5 ெசா�னா
. 
 
1927-ஆ� ஆ6' மா
� மாத� 10-ஆ� ேததி ஆசிாிய� ெபCமா� சித�பர�தி+C�* 
ெச�ைன	7� திC�பினா
. இவ
 பிாிைவ எ6ணி� பல
 வC�தினா
க�, 
வழியH�) விழா நட�தின
. 
--------- 

ப'கைல� கழக�தி' ேப
+ப'கைல� கழக�தி' ேப
+ப'கைல� கழக�தி' ேப
+ப'கைல� கழக�தி' ேப
+    
 
ெச�ைன	7 வ�த�ட� ப$கைல	 கழக�தி+C�* ப�* நா2க� பைழய 
<$கைள� ப றி� ேபசேவ6'ெம�5 ஆசிாியC	7 அைழ�) வ�த*. 1827-ஆ� 
ஆ6' நவ�ப
 மாத� 5-ஆ� ேததி #த$ ஐ�* நா2கD�, :ச�ப
 மாத� 6-ஆ� 
ேததியி+C�* ஐ�* நா2கD� அ�த� ெசா ெபாழி�க� ப$கைல	 கழக� ெசன2 
ம6டப�தி$ நைடெப றன. அ�த� ெசா ெபாழி�	காக� ப$கைல	 கழக�தா
 500 
1பா= வழ>கின
. அ*வைர	7� ம6ெண6ெண= விள	கி$ பணி ெச=* 
ெகா6:C�த ஆசிாிய
 அ�த� பண�ைத	 ெகா6' தியாகராச விலாச�தி 7 
மி�சார விள	7� ேபாட� ெச=தா
. கா
�திைக� தின�த�5 மி�சார� ெதாட
) 
கிைட�த* ந$ல ச7னமாக ஆசிாிய� ெபCமாH	7� ேதா�றிய*. 
----------- 

நா  மாணவனாக
 ேச��த.நா  மாணவனாக
 ேச��த.நா  மாணவனாக
 ேச��த.நா  மாணவனாக
 ேச��த.    
 
1927 - ஆ� ஆ6' :ச�ப
 மாத இ5தியி$ அகில இ�திய	 கா>கிர. மாநா' 
டா	ட
 அ�சாாி தைலைமயி$ ெச�ைனயி$ நட�த*. அ�ேபா* ேச�தம>கல� 
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ஐராவத உைடயா
 எ�ைன�� அைழ�*	ெகா6' ெச�ைன	7 வ�தா
. 
தியாகராச விலாச� ெச�5 ஆசிாியைர� பா
�ேத�. அவாிடேம த>கி� பாட� 
ேக27� விC�ப�ைத� ெசா�ேன�. ஆசிாிய� ெபCமா� எ�ைன 
ஏ 5	ெகா6டா
. உட$ நல� இ$லாைம யினா$ அ�ேபா* ஆசிாிய
 எ�த� 
பதி�) ேவைலைய�� ெச=யவி$ைல. நா� நா�ேதா5� 300, 400 பாட$க� பாட� 
ேக2ேட�. #த+$ திCவிைளயாட$ )ராண�ைத� பாட� ேக2ேட�. பாட� 
ெசா$,� ேபா* பல V2பமான நய>கைள எ'�*	 கா2'வா
. அாிய ெச=திகைள 
எ'�*� ெசா$வா
. பி�ைளயவ
கைள� ப றி மன� ெநகிழ எ'�*ைர�பா
. 
பி�ைளயவ
க� விைரவி$ கவிைத பா:யைத�ப றி� ெசா$,� ேபா* என	7 
விய�) உ6டாயி 5. ச>க <$கைள எ$லா� பதி�பி�*, தமிழி$ ஒC )திய 
ம5மல
�சிைய உ6டா	கிய ஆசிாிய� ெபCமா� அவ
க�, அ�த <$கைள�ப றி 
எ*�ேம ெதாி�திராத த� ஆசிாியைர� ப றி, த�#ைடய #*ைம� பிராய�தி,� 
மிக�� ப	திேயா' எ6ணி� ேபAவைத அறி�* நா� மிக�� மன ெநகி��சி 
அைட�ேத� . ஞானாசிாியாிட� Rட ஒC மாணா	கC	7 இEவள� ப	தி 
இC�பதி$ைல . ஆசிாிய� ெபCமாH	7� பி�ைளயவ
களிட மிC�த ப	தி	7 ேவ5 
உவைம எ*�� ெசா$ல #:யா*. 
 
அ�தாதிக�, ேகாைவக�, உலா	க� #த+ய பிரப�த>கைள எ$லா� நா� இவாிட� 
வாிைசயாக� பாட� ேக2ேட�. 
--------- 

ேவ5 9�பதி�3க�ேவ5 9�பதி�3க�ேவ5 9�பதி�3க�ேவ5 9�பதி�3க�    
 
அ�த	 கால�தி$ மாZரநாத
 ேகாவி$ 7�பாபிேஷக� நட�த*. அ�த	 
7�பாபிேஷக� ப�திாிைகைய ந$ல #ைறயி$ அ�சிட ேவ6'� எ�5 
திCவாவ'*ைற ஆதீன� தைலவ
 விC� பினா
. நா� அ�ேபா* ஆசிாியCட� 
அ>ேக ேபாயிC�ேத�. அத� பிற7 மாZர� ச�ப�தமாக மயிைல� திாிப�தாதி 
எ�H� <ைல ஆசிாிய
 ெவளியி2டா
 சிறிய <லாக இC�தா,� அதி$ #க�ைர 
#த+யன சிற�பாக அைம�தன. 
 
திC�பன�தாளி$ அ�ேபா* காசிவாசி ெசா	க+>க� த�பிரா� காசி மட�தி� 
தைலவராக இC�தா
. அவCைடய இளவரசாக� சாமிநாத� த�பிரா� இC�தா
 . 
அவ
 ந�றாக� ப:�தவ
. ெகா2ைடZ
� சிவ	ெகா4�* ேதசிக
 பர�பைரயி$ 
வ�தவ
. அவ
 ஒC#ைற ெச�ைன	7 வ�* ேச�*�ப2:$ த>கியிC�தா
. 
ஆசிாிய� ெபCமா� அவைர� ேபா=� பா
�த ேபா* சிவ	ெகா4�* ேதசிக
 
பாட$கைள� ப றிய ேப�A எ4வ* உ6'. அவCைடய <$கைள ஆசிாிய� 
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ெபCமா� பதி� பி�தா$ தமி� உலக�தி 7 மிக�� பய�ப'� எ�5 அவ
 
ெசா�னா
. அ�ப:ேய ெச=வதாக ஆசிாிய� ெபCமா� ஒ�)	 ெகா6டா
. 
------------ 

தமி�வி- H.� பிற 9'கI�தமி�வி- H.� பிற 9'கI�தமி�வி- H.� பிற 9'கI�தமி�வி- H.� பிற 9'கI�    
 
தமி�வி' T* எ�H� <ைல ஆசிாிய
 ஆரா=�* வ�தா
. தமிழி� ெபCைமைய 
மிக� சிற�பாக� ெசா$கிற <$ அ*. அைத ெவளியிட ேவ6'ெம�ற எ6ண� 
ஆசிாியC	7 இC�த*. அதி$ பல திCவிள	7கைள� ப றிய ெச=திக� வCகி�றன. 
அவ ைற� ப றிெய$லா� மாZரநாத
 7�பாபிேஷக�தி 7� ெச�றிC�தேபா* 
அ>7 வ�திC�த சிவசாாியா
களிட� ேக2'� ெதாி�*ெகா6டா
. அ�த� தமி�வி' 
Tதி$ இC�த ஒC க6ணி ஆசிாிய� ெபCமா� உ�ள�ைத மிக�� கவ
�த*. 
 

'இC�தமிேழ உ�னா$ இC�ேத�; இைமேயா
 
விC�தமி�த ெம�றா,� ேவ6ேட�' 

 
எ�ற க6ணிதா� அ*. 
 
திC�தணிைக� )ராண�, க�த)ராண� ஆகியவ ைற இய றிய க�சிய�ப #னிவ
 
மிக� ெபC� )லவ
. சிவஞான #னிவCைடய மாணா	க
. மகாவி�*வா� 
மீனா2சிA�தர� பி�ைள	7 அ�த #னிவாிட� மிக�� ப	தி. 'இைறவ� எ� 
#�னா$ ேதா�றி எ�ன ேவ6'ெம�5 ேக2டா$, க�சிய�ப #னிவைர ஒேர 
ஒC#ைற தாிசன� ப6ண-ேவ6'ெம�5 ேக2ேப�' எ�5 அ�த� )லவ
 
ெபCமா� ெசா$வாரா�. அ�த #னிவ
 இய றிய க�சி ஆன�த C�திேரச
 வ6' 
வி' T* எ�H� <ைல விாிவான வைகயி$ ெவளியிட ேவ6'ெம�5 ஆசிாிய
 
ஆரா=�சி ெச=* வ�தா
. 
----------- 

த�கயாக� பரணித�கயாக� பரணித�கயாக� பரணித�கயாக� பரணி    
 
1930-ஆ� ஆ6' த	கயாக� பரணி அ�சி2' ெவளி வ�த*. அதி$ பலவைகயான 
ஆரா=�சிகைள அைம�திC�தா
. ஒC சிறிய <,	7 இEவள� ெபாிய ஆரா=�சியா 
எ�5 பலC� விய� தா
க�. 
-------- 
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பி�ைளயவ�க� சாி�திர�பி�ைளயவ�க� சாி�திர�பி�ைளயவ�க� சாி�திர�பி�ைளயவ�க� சாி�திர�    
 
1930-ஆ� ஆ6' :ச�ப
 மாத� ஒCநா� மா:யி$ ப'�திC�த ஆசிாிய
 
எ4�திC�* கீேழ இற>கி வ�தா
. வC� ேபா* கீேழ இC�த கத� த'	கி 
வி4�*வி2டா
. கா+$ ந�றாக அ:�ப2' (>கிவி2ட*. அவர* (2: 7 
அCகி$ இC�த டா	ட
 வ�* பா
�தா
. 7ணமாகவி$ைல. பிற7 மிக� சிற�த 
டா	டராகிய ர>காசாாியாைர அைழ�* வ�தா
க�. அவ
 ஆசிாியC	7 (2:ேலேய 
ரண சிகி�ைச ெச=தா
. ஆசிாிய
 சில நா2க� ப'	ைகயி$ இC	7�ப:யாக 
ேந
�த*. அ�ேபா* அவ
 எைத�� ப:	க	Rடா* எ�5 டா	ட
 
ெசா$+யிC�தா
. ஆனா$ ஆசிாிய� ெபCமாH	7 தமி�� பா2'	 காதி$ 
விழாவி2டா$ X�ேச நி�5வி'�. நா� அவ
 அCகிேலேய அ�ேபா* இC�* 
வ�ேத�. ஆசிாிய� ெபCமாHைடய )�திர
 ெச�ைன உய
 நீதிம�ற�தி$ 
ேவைலயாக இC�தா
. அவ
 ைஹேகா
2: 7� ேபான பிற7 ஏதாவ* )�தக�ைத 
எ'�* எ�ைன� ப:	க� ெசா$வா
 ஆசிாிய
 . இவ Cைடய சி�தைன 
பி�ைளயவ
கDைடய வரலா ைற #:�*விட ேவ6'� எ�பதி$ இC�த*. பல 
விதமான 7றி�)கைள� பல காலமாக� ேச
�திC�தா
. #� ப7திகைள 
எ4திவி2டா
. கைடசி� ப7தி எIசியிC�த*. ப'�த ப'	ைகயா= இC�த ேபா* 
இவC	7� பி�ைளயவ
களி� வா�	ைக� சாி�திர�ைத #:�பத 7� த� வா�	ைக 
#:�* வி'ேமா எ�கிற அ�ச� இC�த* . 
 
ஒCநா�, அ"�த	 க2ைட எ'�*	ெகா6' வா" எ�5 எ�னிட� ெசா�னா
. 
"டா	ட
 எ*�� ெச=ய	Rடா* எ�5 ெசா$+யிC	கிறாேர" எ�ேற� நா�. 
"டா	டC	7 எ�ன ெதாி��? எ� கடைமைய நா� ெச=தா$ ஆ6டவ� எ�ைன	 
கா�பா 5வா�" எ�றா
. அ�த	 க2ைட எ'�* வ�ேத�. மீனா2சி A�தர� 
பி�ைளயி� இ5தி	 கால�ைத�ப றி� ெசா$ல� ெதாட>கிவி2டா
. க6ணீ
 
வி2'	ெகா6ேட அ�த� ப7திைய இவ
 ெசா$ல� ெசா$ல நாH� க6ணீ
வி2'	 
ெகா6ேட அ�த� ப7திைய எ4தி வ�ேத�. பி�ைளயி� வரலா5 ஒCவா5 
L
�தியாயி 5. பிற7 அ* இர6' பாக>களாக ெவளிவ�த*. 
--------- 

டா�ட� ப*ட�டா�ட� ப*ட�டா�ட� ப*ட�டா�ட� ப*ட�    
 
ெச�ைன� ப$கைல	 கழக�தி$ சில ெபCம	கD	7 :.+2. ப2ட� ெகா'	க 
ஏ பா' ெச=தா
க�. இ�னா
 இ�னாC	7� ப2ட� அளி	கலா� எ�5 தீ
மான� 
ெச=தா
க�. ஆசிாியC	7� :.+2. ப2ட� வழ>க� தீ
மானி�தா
க�. 1932-ஆ� 
வCஷ� ஆக.' மாத� அ�த� ப2டமளி�) விழா நைடெப ற*. 
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அ�த� ப2ட�ைத� ெப5�ேபா* அத ெக�5 அைம�த ஒCவைக உைடைய 
அணி�*ெகா�ள ேவ6'�. அ�த� ப2ட�ைத அ�ேபா* ஆசிாியCட� ெபற இC�த 
சிவசாமி ஐய
 ஆசிாிய
 அவ
கD	7� ேவ6:ய உைடகைள� ைத	க ஏ பா' 
ெச=தா
. அ�த விழாவி$ ஆசிாிய
 மிக�� AC	கமாக�தா� ேபசினா
. அவ
 
ேபசியதாவ*: 
 
'மகா ேம�ைம த>கிய ெச�ைன� ச
வகலாசாைல அ�திய Sரவ
க� சXக�தி 7 
விIஞாபன�. சகல கைலகD	7� இC�பிடமாகிய இ�த இட�தி$ ப$ேவ5 
*ைறகளி$ சிற� ) 5 விள>7� மகாேமதாவிக� #�னிைலயி$ இ�த	 ெகௗரவ� 
ப2ட�*	7ாிய ச�ன�ைத� த>கDைடய திC	கர�தி+C�* ெப றைத ஒC ெபC� 
பா	கியமாக	 கC*கிேற�. எ�ைன� பாரா2:� ேபசிய த>கD	7�, இத 7	 
காரணமாயிC�த கனவா�கD	7� எ� மனமா
�த ந�றிைய� ெச,�*கி�ேற�. 
இ�த� ப2ட�ைத� ெப5வத 7ாிய த7தி எ�னிடமி$லாவி2டா,� இ*வைரயி$ 
ஏ படாத இ�த	 ெகௗரவ� தமி�� பாைஷ	ேக கிைட�திC	கிற* எ�ப* 
எ�Hைடய அ�தர>கமான அபி�பிராய�' எ�5 ேபசினா
. 
 
ெச�தமி�� ப�திாிைகயி$ பலவைகயான சிறிய பிரப�த>கைள ஆசிாிய
 
ெவளியி2'	 ெகா6:C�பைத	 க6', 'சிவேநச�' ப�திாிைகயாசிாிய
 த� 
ப�திாிைகயி,� ஆசிாியைர	 ெகா6' சில பிரப�த>கைள ெவளியிட� ெச=ய 
ேவ6'ெம�5 நிைன�தா
. ஆசிாியாிட� அவ
 த� கC�ைத� ெதாிவி�தேபா* 
ஆசிாியC� அத 7 இண>கினா
. பழமைல	 ேகாைவ, திCமயிைல யமகவ�தாதி 
ஆகிய <$க� அ�த� ப�திாிைகயி$ ெவளியாயின. 
------------- 

கைலமகைள அணி ெசEத'கைலமகைள அணி ெசEத'கைலமகைள அணி ெசEத'கைலமகைள அணி ெசEத'    
 
ெச�ைன மயிலா�Lாி,�ள லாஜ
ன$ அதிப
 நாராயண Aவாமி ஐய
 'கைலமக�' 
எ�ற தமி� மாத� ப�திாிைகைய ஆர�பி�தா
. ஆர�பி�பத 7 #�ன
 ஆசிாிய� 
ெபCமானிட� வ�* #த$ இத4	7 ஒC க2'ைர எ4தி� தரேவ6'ெம�5 
ேக2'	ெகா6டா
. அ�ப:ேய ஆசிாியC� ஒC க2'ைர எ4தி�த�தா
. அேதா' 
எ�ைன�� அ�த� ப�திாிைகயி$ பணியா ற அH�பி ைவ�தா
. அ*#த$ 
கைலமகளி� ெதாட
) என	7 இC�* வCகிற*. ஆசிாிய
 சில <$கைள	 
கைலமகளி$ அHப�தமாக ெவளியி2டா
க�. த�#ைடய அHபவ>கைள��, 
)லவ
களி� வரலா5கைள�� கைலமகளி$ க2'ைரயாக எ4த� ெதாட>கினா
. 



61 

 

அதனா$ கைலமகளி� ெபCைம உய
�த*. ஆசிாிய� ெபCமா� உைரநைடயி$ பல 
<$கைள எ4த	 கைலமக� இவC	7 ஒCவைகயி$ T6' ேகாலாக இC�த* 
எ�5� ெசா$லலா�. 
 
1933-ஆ� வCட� :ச�ப
 மாத�தி$ மீனா2சிA�தர� பி�ைளயவ
களி� சாி�திர� 
#த$ பாக� ெவளியாயி 5. 
---------- 

சதாபிேஷக�சதாபிேஷக�சதாபிேஷக�சதாபிேஷக�    
 
ஆசிாிய� ெபCமானி� எ6பதாவ* ஆ6' நிைற� ெநC>கி	ெகா6:C�த*. 
சW:ய�த L
�திைய� சாியாக நட�தவி$ைல, இ�த விழாைவயாவ* சிற�பாக 
நட�த ேவ6' ெம�5 அ2வேக2டாக இC�த ேக. வி. கிCWணசாமி ஐய
 
எ6ணினா
. அத ெகன ஒC 74ைவ அைம�*	 ெகா6டா
. இ�த விழா மிக� 
சிற�பாக� ப$கைல	 கழக ம6டப�தி$ நைட ெப ற*. ஸ
 #கம* உ.மா� 
தைலைம தா>கினா
. ஆசிாிய� ெபCமானி� திC�Cவ� பட� ஒ�ைற� ப$கைல	 
கழக ம6டப� தி$ திற�* ைவ�தா
க�. தைலநகாி$ ம2'ம�றி� 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� மீனா2சிA�தர� பி�ைள சாி�திர� இர6டாவ* 
பாக� ெவளியாயி 5. இ�த� பாக� பி�ைளயவ
களிட� ஆசிாிய
 பாட� ேக2க� 
ெதாட>கிய* #த$ )லவ
 ெபCமானி� இ5தி	 கால� வைரயிலான நிக��சிகைள 
விள	7கி�ற*. 
----------- 

ராஜாஜியி  பாரா*-ராஜாஜியி  பாரா*-ராஜாஜியி  பாரா*-ராஜாஜியி  பாரா*-    
 
கைலமகளி$ ஒC சமய� 'பி�ைச� பா2'' எ�ற தைல�பி$ ஆசிாிய
 ஒC க2'ைர 
எ4தியிC�தா
. Y ராஜாஜி அவ
க� அ�ேபா* மா�பல�தி$ இC�தா
. அ�த	 
க2'ைரைய� ப:�*வி2' அவ
 22-5-37 அ�5 ஆசிாியC	7 ஒC க:த� 
எ4தியிC�தா
 . 
 
'நம.கார�. கைலமகளி� சில இத�க� நா� பா
	காமேல தவறிவி'வ* உ6'. 
எ� ெதா$ைலகளி� ம�தியி$ சில இத�கைள அதிCWடவச�தா$ பா
�*� 
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ப:	க�� ேநாி'கிற*. இEவா5 த>க� பி�ைச� பா2'	 க2'ைரைய� ப:�* 
ஆன�த� தா>காம$ இைத எ4*கிேற�. அத 7� தைல�) 'ஊைர� A'ேமா' எ�5 
ைவ�திC	கலா�. இ�தைகய ஓ
 இர�தின�ைத நா� எ4தியிC�தா$ அEவா5தா� 
ெபய
 ைவ�திC�ேப�. எ�ன அழகான கைத! எ�ன ரஸ� ! 
- இராஜேகாபாலா�சாாி 
----------- 

கா�தியCகைள� கKட.கா�தியCகைள� கKட.கா�தியCகைள� கKட.கா�தியCகைள� கKட.    
 
1937-ஆ� ஆ6' ெச�ைனயி$ பாரதீய சாகி�ய பாிஷ�தி� மகாநா' நட�த*. 
அத 7 மகா�மா கா�தி தைலைம வகி�தா
. வரேவ )	 74வி� தைலவராக யாைர 
நியமி�ப* எ�கிற கவைல அ�த மகாநா2ைட நட�*பவ
கD	7 உ6டாயி 5. 
பிற7 ஆசிாிய� ெபCமாைனேய அைழ�* வரேவ )	 74வி� தைலவராக இC�* 
வரேவ )ைர அளி	கேவ6'� எ�5 ேக2'	 ெகா6டா
க�. ஆசிாிய
 அத 7 
இைச�தா
. 
மகாசைப R:ய*. தமிழி� ெபCைம��, தமிழ
களி� ெபCைம�� ஆசிாிய
 ச>க 
<$களி$ எEவா5 வCணி	க� ெப 5�ளன எ�பைத� த� வரேவ )ைரயி$ 
எ'�*	கா2:, மகா�மா கா�திைய வரேவ பதி$ தா� எEவள� மகி��சி 
அைடகிறா
 எ�பைத�� எ'�*� ெசா$+� சைபயி$ உ�ளவ
கைள��, 
கா�திைய�� மகி�வி�தா
. 
 
அ�த வரேவ ைப	 ேக2' மகி��த கா�திய:க�, "தமிழி� வ:வமாகேவ இC	7� 
இவ
க� திCவ:யி$ இC�* தமி� பயில ேவ6'ெம�ற ஆைச என	7 
உ6டாகிற*. அ�த� ச�த
�ப� எ�ேபா* கிைட	7ேமா?" எ�5 ெசா�னா
. 
----------- 

05�ெதாைக� பதி�305�ெதாைக� பதி�305�ெதாைக� பதி�305�ெதாைக� பதி�3    
 
ஆசிாிய� ெபCமா� 75�ெதாைகைய ஆரா=�சி ப6ணி	 ெகா6:C�தா
. #�) 
ஒCவ
 அைத� பதி�பி�திC�தா
. ச>க <$களி� மர) ெதாியாத காரண�தினா$ 
பல பிைழக� அ�பதி�பி$ இC�தன. அ* ெவளியாகி� பல ஆ6'க� ஆகி வி2டன. 
)�தக� கிைட	காம$ இC�த*. எனேவ 75� ெதாைகைய விாிவான #ைறயி$ 
அ�சிட ேவ6'ெம�ற எ6ண� ஆசிாியC	7 உ6டாயி 5. அத 7 ேவ6:ய 
ஆரா=�சிகD� 7றி�) எ4*� ேவைல�� நட�* ெகா6:C�தன. 
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75�ெதாைக	7 மிக விாிவான #ைறயி$ உைரைய எ4தினா
. இவ
 பதி�பி�த 
<$களி$ இ*ேவ மிக விாிவாக அைம�த*. <லாரா=�சி எ�ற ப7திைய <5 
ப	க>களி$ எ4தியிC	கிறா
. பத�ைர, ெபாழி�)ைர , விேசட உைர. ேம  
ேகாளா2சி, ஒ�)ைம� ப7தி, பாடேபத>க� எ�பன��, விாிவான அகராதி�� 
இைண�த பயH�ள பதி�) இ*. இைத ெவளியி2டதி$ இவ
 ஒCவைக மனநிைற� 
ெப றா
. இ* 1937-ஆ� ஆ6' ஆக.:$ ெவளியாயி 5. 
------------ 

0மர0%பர� பிரப�த6க�0மர0%பர� பிரப�த6க�0மர0%பர� பிரப�த6க�0மர0%பர� பிரப�த6க�    
 
திC�பன�தாளி$ காசிமட�தி� தைலவராக இC�த சாமிநாத� த�பிரா� 
ஆசிாியாிட� ெபC� மதி�) உைடயவ
. காசிமட�தி� #த$வராகிய 7மர7Cபர 
Aவாமிகளி� பிரப�த>கைள ஆசிாிய
 பதி�பி�* ெவளியிட ேவ6'� எ�ற அவா 
அவC	7 இC�த*. த� விC�ப�ைத ஒC #ைற ஆசிாியாிட� ெதாிவி�தா
. 
 
அ*#த$ ஆசிாிய
 அ�பிரப�த�தி 7ாிய 7றி�)கைள எ4தலானா
. விாிவான 
#ைறயி$ #க�ைர, அ:	 7றி�ேபா' அதைன அ�சிட� ெதாட>கினா
. 1939-ஆ� 
ஆ6' 7மர7Cபர Aவாமிகளி� பிரப�த>க� ெவளிவ�தன. 
 
அ�த� )�தக� ெவளிவ�த பிற7 ஆசிாிய
 ஒC#ைற திC� பன�தா� ெச�றிC�தா
. 
சாமிநாத� த�பிரா� ஆசிாியC	 காக� தனி இC	ைக ஏ பா' ெச=திC�தா
. 
ஆசிாிய
 வ� திC�ப* ெதாி�* பல )லவ
க� வ�* இவCட� ேபசி	 
ெகா6:C�தா
க�. இ�ப: நா� ேபாவேத ெதாியாம$ ெபா4* 
ேபா=	ெகா6:C�த*. 
--------- 

காசிமட�தி  தைலவ%ைடய அ 3காசிமட�தி  தைலவ%ைடய அ 3காசிமட�தி  தைலவ%ைடய அ 3காசிமட�தி  தைலவ%ைடய அ 3    
 
ஒC நா� மாைல 7 மணி இC	7�. ஆசிாிய� ெபCமா� ஒC சா=� நா கா+யி$ 
அம
�திC�தா
. நாH� ேவ5 சில மாணவ
கD� ப	க�தி$ அம
�திC�ேதா�. 
ெகா$ைல� )ற	 கதவி� தா��பா� ஓைச�ப2ட*. யா
 உ�ேள வCகிறா
க� 
எ�ப* #த+$ ெதாியவி$ைல. திC�பன�தா� மட�தி� தைலவ
 ெம�ள உ�ேள 
Vைழ�* வ�தா
. 
 
"யா
 வCகிறா
க�?" எ�5 ஆசிாிய� ெபCமா� ேக2டா
. "Aவாமிக� 
வCகிறா
க�" எ�5 ெசா�ேனா�. அ�ப:யா!" எ�5 இவ
 எ4�தா
. 
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Aவாமிகளிட�, "ெசா$+ அH�பியிC�தா$ நாேன த>களிட� வ�திC�ேபேன. 
எத காக� தா>க� இ�ப:� பி�வழியாக வரேவ6'�?" எ�5 ேக2டா
. 
 
"தா>க� ெச=திC	7� உபகார�தி 7 இ* ஒC ெபாC2டா? தா>க� சிவ	ெகா4�* 
ேதசிக
 பிரப�த>கைள��, 7மர 7Cபர
 பிரப�த� திர2ைட�� பதி�பி�தத� Xல� 
நா� பிற�த 7ல�ைத�� உய
�திவி2K
க�. நா� )7�த மடாலய�தி� 
சிற�ைப�� உய
�திவி2K
க�. இத 7 நா� எ�ன ைக�மா5 ெச=தா,� 
ஈடாகா*" எ�5 ெசா$+ ஆயிர� 1பாைய ஒC ெவ�ளி� தா�பாள�தி$ ைவ�* 
வழ>கினா
. ஆசிாிய� ெபCமாH	7 அளவிற�த விய�) உ6டாயி 5. உ�ள�ைத 
ெநகிழ� ெச=த இ�த நிக��சிைய இவ
 பலாிட� அ:	க: ெசா$+ உCகிய* 
உ6'. 
--------------- 

எ  சாி�திர�எ  சாி�திர�எ  சாி�திர�எ  சாி�திர�    
 
ஆசிாிய� ெபCமானி� சதாபிேஷக� நட�தேபா* அவ
 த� வரலா ைற எ4த 
ேவ6'ெம�5 பலC� வ )5�தினா
க�. அ�ேபா* ஆன�த விகடனி$ 
ஆசிாியராக இC�த க$கி ஆன�த விகடனி$ வார�ேதா5� எ4த ேவ6'ெம�5 
ேக2'	ெகா6டா
. அ�ேபா* எ4த #:யவி$ைல. திC�ப�� 1940-ஆ� ஆ6' 
#த$ எ4த ேவ6'� எ�5 வ�* ேக2'	ெகா6டா
. அத�ப: 1940-ஆ� ஆ6' 
ஜனவாி மாத� #த$ ஆன�த விகடனி$ 'எ� சாி�திர�' எ�ற தைல�பி$ த� 
வரலா ைற இவ
 எ4த� ெதாட>கினா
. அத காக� பல பல இட>கD	7 எ4தி, 
அ>க>ேக உ�ள க2:ட>கைள��, ேகாவி$கைள�� பட� எ'�* அH�ப� 
ெசா$+� ெப 5 ெவளியி2டா
. 'எ� சாி�திர�' ெவளியாக� ெதாட>கிய�ட� 
நா2:$ ஒC தனி எ4�சி உ6டாயி 5. ஆனா$ 1942-ஆ� ஆ6' ஏ�ர$ மாத� 
ஆசிாிய� ெபCமா� காலமானதா$ அ�த வரலா5 # 5� ெபற வி$ைல. 
-------- 

எM�3 !றி�எM�3 !றி�எM�3 !றி�எM�3 !றி�    
 
1942 ஜனவாி 12-ஆ� ேததி தி>க2கிழைம வழ	க�ேபா$ ஆசிாிய
 ேம$ மா:யி$ 
ஒC ெபIசியி$ ப'�திC�தா
. வி:ய கால� நா�7 மணி இC	7�. எ4�* கீேழ 
வC�ேபா* தவறி வி4�*வி2டா
. #ழ>கா+$ அ:ப2' இர�த� ஒ4கி 5. 
மய	கமைட�*வி2டா
. இவைர� T	கி வ�* ஒC நா கா+யி$ அமர ைவ�தா
க�. 
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பி�)தா� நிைன� வ�த*. கா+$ வ+ அதிகமாக இC�த*. சில மC�*வ
க� 
வ�* பா
�தா
க�. எ	.ேர எ'	க�ெப ற*. அதி$ எ,�) #றி� இC�ப* 
ெதாி�த*. 
 
ேநாயினா$ ப'�த ப'	ைகயி$ இC�த நிைலயி,� ஆசிாிய� ெபCமா� பாட� 
ெசா$வைத விடவி$ைல. எ�த வைகயான இைள�) இC�தா,� பாட� ெசா$,� 
ேபா* அ�த இைள�) இவC	7 மற�*ேபா7�. 
 
அ�ேபா* இர6டாவ* உலக மகா��த� நட�* ெகா6 :C�த*. ெச�ைனயி$ 
உ�ளவ
க� எ$லா� 7'�ப�ைத	 கைல�*	ெகா6' ெவளிZ
கD	7� 
ேபானா
க�. அ�த� சமய�தி$ ெச�ைனயி+C�* திC	க4	7�ற�தி$ உ�ள 
திCவாவ'*ைற மட�தி 7� ெசா�தமான ஒC (2:$ ஆசிாிய� ெபCமா� ேபா=� 
த>கி இC	கலா� எ�5 தீ
மான� ெச=தா
க�. அEவாேற ஏ�ர$ மாத� 11-ஆ� 
ேததி ஆசிாிய
 காாி$ ஏறி� )ற�ப2டா
. )ற�ப2டேபா* அவ
கD	7 எ�ன 
ேதா�றியேதா ெதாியவி$ைல . 
 
'கண	கிலா� திC	ேகால� நீவ�* கா2:னா= க4	 7�றிேல' எ�ற 
திCவாசக�ைத� ெசா$+� )ற�ப2டா
. திC�ப�� நா� இ�த (2'	7 
வCேவனா? ' எ�5 ேக2'	 ெகா6ேட )ற�ப2டா
. மாைல நா�7 மணி	7	 கா
 
திC	க4	7�ற� ேபா=� ேச
�த*. த�#ைடய )�தக>கைள �� , ஏ2'� 
Aவ:கைள�� வி2'வி2' வ�*வி2டைத ஆசிாிய� ெபCமா� விC�பவி$ைல. 
7ழ�ைதைய� பிாி�த தா=ேபால வC�தினா
. அ�த ேவதைனைய உண
�த 
இவCைடய )த$வ
 அவ ைறெய$லா� திC	க4	7�ற�தி ேக ெகா6' ேபா=� 
ேச
�தா
. ப�* மா2' வ6:களி$ அ�த� )�தக>க� எ$லா� வ�* ேச
�தன. 
 
திC	க4	7�ற� வ�த பிற7 உட$ நல�தி$ ெகாIச� #�ேன ற� உ6டாயி 5. 
எ4�* உ2கார� ெதாட>கினா
. 
 
எ�Hைடய 7'�ப� அ�ேபா* ேமா^ாி$ இC�த*. எ� த�ைதயாC	7 உட�) 
சாியி$ைல எ�5 க:த� வ�ததா$ நா� ேமா^C	7� ேபாவத 7 #� திC	க4	-
7�ற� ெச�ேற�. ஆசிாியCட� ெந'ேநர� இC�ேத�. தமி� <$கைள�ப றி 
இவ
 ேபசி	ெகா6:C�தா
. க�பராமாயண�, ேதவார� ஆகியவ ைற ந$ல 
#ைறயி$ அ�சிட ேவ6'ெம�ற ஆைச இவC	7 இC�த*. "அ�த இர6ைட�� 
ந$ல #ைறயி$ அ�சிட உட� இC�* உதவி ெச=வாயா? ைகைய	 ெகா'" எ�றா
. 
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அ�த� திC	கர�ைத ஏ�*�ேபா* அ*தா� கைடசியாக இC	7� எ�5 என	7� 
ெதாியவி$ைல. இவCைடய கர>கைள எ'�*	 க6களி$ ஒ றி	ெகா6ேட�. 
பி�ன
 இவாிட� விைட ெப 5	ெகா6' எ� த�ைதயாைர	 காண ேமா^
 
ெச�ேற�. அ>ேக எ� த�ைதயா
 காலமானா
. அதனா$ நா� 7'�ப�தினCட� 
எ>க� ஊராகிய ேமாகN
 ேபாேன�. 
-------------- 

வா��ைக நிைற�வா��ைக நிைற�வா��ைக நிைற�வா��ைக நிைற�    
 
திC	க4	7�ற�தி$ அ�ேபா* ஆசிாியC	7 ஜுர� உ6டாயிC�த*. இவCைடய 
7மார
 அCகி$ இ$ைல. ெச�ைன	7� ெச�றிC�தா
. அவC	7� த�தி 
அ:�தா
க�. ஆனா$ அவ
 வCவத 7� ஆசிாிய� ெபCமா� இைறவ� 
திCவ:ைய அைட�* வி2டா
. இவர* இ5தி	 கால�தி$ அவCட� நா� 
இC	கவி$ைலேய எ�ற வC�த� என	7� இவCைடய 7மாரC	7� இC�த*. 
தமி� தமி� எ�பேத X�சாக வா��த ஆசிாிய� ெபCமா� த� கைடசி	 கால�தி$ 
திC	க4	7�ற�தி$ த� வா�வி� நிைறைவ எ=தினா
. 
 
தமி�நா' #4வ*� இவ
 பிாி�	7 இர>கிய*. எ�ைன� ெப ற த�ைதைய��, 
அறி� ஊ2: வள
�த த�ைதைய�� ஒC ேசர இழ�த என	7 ஒ�5ேம 
ேதா�றவி$ைல. 
 
எ�Hைடய ஆசிாிய� ெபCமானி� உைழ�ெப$லா� தமி� வள
�சி	7 எ�தைன 
பய�ப2'�ள* எ�பைத� தமி� உலக� இ�5 ந�றாக� ெதாி�* 
ெகா6:C	கிற*. இவ
 ெபயரா$ திCமதி C	மிணி அC6ேட$ அவ
களா$ 
அைம	க�ெப ற <$ நிைலய� ஒ�5 இ�5 திCவா�மிZாி$ இC	கிற*. 
ஆசிாிய� ெபCமா� ேசகாி�த Aவ:கD�, )�தக>கD� அ>ேக கா�பா ற�ெப 5 
வCகி�றன. 
 
தமி�நா' பா	கிய� ெச=தைமயா$ ஆசிாிய� ெபCமா� திC அவதார� ெச=தா
. 
இைறவ� இவC	7 87 ஆ6' நீ6ட ஆ�ைள	 ெகா'�தா�. இவ
 வா��த 
ஒEெவாC நாD� தமி4	காகேவ பா'ப2டா
. தமி� அ�ைனைய மீ6'� பைழய 
நிைலயி$ இC	க� ெச=தா
. பைழய அணிகைள� ெச�ப� ெச=* அணி�தேதா' 
)திய உைரநைடயினா,� அவைள எழி$ ெகாழி	க� ெச=தா
. தமி� உலக� த� 
ஆசிாியைர ந�7 அறி�* ெகா�D�ப: அவர* வரலா ைற ெவளியி2டா
. பல 
)லவ
 ெபCம	களி� வரலா ைற ெவளியி2டா
. பைழய ச>க இல	கிய>க� 
எ$லா� இ�ைற	7 மாணவ
கD	7 எளிதி$ கிைட	கி�றன எ�றா$ 
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இத ெக$லா� Xலகாரண� இ�த� தமி�� ெபCமகனா
 ெச=த ெதா6'தா�. 
இ�5 உலக� #4வ*� தமி� ெமாழிைய�ப றி� ேபசி, தமி�ெமாழிைய ஆரா=�* 
வCகிற* எ�றா$, தமி� மாநா'க� நைடெப5கி�றன எ�றா$, அத 7 
#	கியமான காரண� இ�த� ெபCமகனா
 ெச=*�ள தமி�� பணிேய எ�பைத 
யாC� மற	கமா2டா
க�. பாரதியா
, 
 

ெபாதியமைல� பிற�தெமாழி வா�வறி�� 
காலெமலா� )லேவா
 வாயி$ 

*தியறிவா=, அவ
 ெநIசி� வா��தறிவா= 
இற�பி�றி� *ல>7 வாேய! 

 
எ�5 பா:யப: தமிழ
களி� ெநIசி$ எ�ைற	7� இ�த� ெபCமகனா
 வா�வா
 
எ�ப* தி6ண�! 
----------- 

உைரநைடஉைரநைடஉைரநைடஉைரநைட    
 
இவ
 பதி�பி�த <$ ஒEெவா�றி,� விாிவான #க�ைர இC	7�. அதி$ <ைல� 
ப றிய 7றி�)	கD� அத� சிற�பான இய$)� அத� Xல� பிரதிக� கிைட�த 
இட>கD� பதி�)	7 உதவி ெச=தவ
களி� ெபய
கD� இC	7�. < பிரதி 
கிைட	க உதவி ெச=தவ
களி� ெபய
கைள�� ந�றியறிேவா' 7றி�பி2:C�பா
 . 
ஐயாிட� க6ட ப6)களி$ மிக�� #	கியமான* ந�றியறி�. த�மிட� பாட� 
ேக2ட மாணா	க
க� ெச=த உதவிைய	Rட மறவாம$ 7றி�பி'வா
. 'ந�மிட� 
பயி�றவ
 தாேம?' எ�5 )ற	கணி	கமா2டா
. 
 
Xல <$ பிரதிக� எ>ேக எ>ேக கிைட�தன எ�ற விவர�ைத�� அ�த 
#க�ைரயா$ அறி�*ெகா�ளலா�. அதி+C�*, எEவள� இட>கD	7� ெச�5 
Aவ:கைள� ேத: அைல�திC�பா
 எ�5 ெதாி�* ெகா�ளலா�. Aவ:கைள� ேத: 
ஏமா�த இட>கD� பல உ6'. ெகா>7 நா2:$ ஒC )லவ
 (2:$ வைளயாபதி 
இC	கிற* எ�5 ஒC ெபா5�)�ள கனவா� ெசா�னா
. அ�த� ெச=திைய	 
ேக2ட�ட� அளவி$லாத மகி��சி ஏ ப2ட* ஐயC	7. உடேன அEcைர 
ேநா	கி� )ற�ப2டா
. நாH� அ�ேபா* உட� ெச�ேற�. 
 
அ�த� )லவ
 காலமாகிவி2டா
. அவCைடய 7மார� இC�தா�. ஐய
 த	க ெபாிய 
மனித
கைள�� அைழ�*	 ெகா6' அ�த (2'	7� ெச�றா
. ெபாிய மனித
க� 
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த� (2'	7 வ�த* ப றி அ�த� ைபயH	7 அளவ ற மகி��சி. "உ�Hைடய 
தக�பனா
 ஏ2'� Aவ:க� ைவ�திC�தாராேம! அவ ைற எ$லா� நீ 
ைவ�திC	கிறாயா?" எ�5 ேக2டா
 ஒCவ
 . "இC	கி�றன, இேதா ெகா6' வ�* 
கா2'கிேற�" எ�5 ெசா$+ உ�ேள ெச�5 Aவ:கைளெய$லா� ெகா6' வ�* 
ேபா2டா�. அவ றி$ சிலவ ைற	 க5�)	 கயி றினா,� ேவ5 சிலவ ைற 
மIச� கயி றினா,� க2:யிC�தா
க�. 
 
இEவா5 ெவEேவ5 வைக	 கயி றினா$ ஏ� க2:யிC	கிறா
க�?" எ�5 
ேக2டேபா*, "மIச� கயி5 க2:யைவ ெய$லா� இைச	 கவிக�. க5�)	 கயி5 
க2:யைவ வைச	 கவிக�" எ�றா�! 
 
"அ�த� Aவ:களி$ வைளயாபதி இC	கிறதா?" எ�5 ஐய
 ேக2டா
. "இேதா 
இC	கிறேத' எ�5 ஒC Aவ:ைய எ'�* நீ2:னா�. ஐய
 ஆவேலா' அைத� 
பிாி�*� பா
�தா
. அ* வைளயாபதி அ�5, ைவசிய )ராண� எ�ற <+$ உ�ள 
'வைளயாபதி� சC	க�' எ�ற ப7தி அ*. அத 7� வைளயா பதி	7� யாெதாC 
ச�ப�த#� இ$ைல. இைத ஒC வழ	7	7� சா2சியாக	 கா2ட எ� த�ைதயா
 
எ>கிC�ேதா ெகா6' வ�தா
' எ�5 அ�த இைளஞ� ெசா�னா�. அ* அ�த� 
ைபயனி� அறியாைம	7� சா2சியாக�தா� இC�த*. 
 
ஐய
 எ4திய உைரநைட <$கைள இCவைகயாக� பிாி	கலா�. ஒCவைக , 
வா�	ைக வரலா5க�, ம ெறாC வைக. அவ
 ஏ' ேத:ய வரலா5க�. த�ேமா' 
பழகிய ெபாியவ
கைள அவ
 ஒCேபா*� மற�ததி$ைல. அவ
கைள� ப றிய 
வரலா5கைள� ெதாி�தவைரயி$ சிறியதாக��, ெபாியதாக�� எ4தியிC	கிறா
. 
அவ றி$ மிக�� #	கியமான* அவCைடய ஆசிாியராகிய மகாவி�*வா� Y 
மீனா2சி A�தர� பி�ைளயவ
க� சாி�திர�. அைத இர6' பாக>களாக எ4தினா
. 
தா� அவாிட� தமி� பயில� ேபாவத 7 #�திய நிக��சிகைள #த பாகமாக�� 
அவாிட� ேச
�* தமி� பயி�ற கால�ைத� ப றி அ�)லவ
 ெபCமாHைடய 
இ5தி	 கால� வைரயி,� இர6டா� பாகமாக�� எ4தியிC	கிறா
. அவ ைற� 
ப:	7� ேபா* ஐயC	7 இC�த 7C ப	திைய விய	காம$ இC	க #:யா*. 
மீனா2சி A�தர� பி�ைளயவ
கைள, இ	கவிஞ
 ெபCமா�, இ�)லவ
 பிரா�, இ� 
தமி�	 கவிஞ
 எ�5 7றி�பி'வாேர-ெயாழிய� ெபயைர� ெசா$+	 
7றி�பி'வதி$ைல. ஆனா$ அவCைடய இளைம� பCவ�ைத	 7றி�பி'� 
ஓாிட�தி$ ம2'� 'மீனா2சி A�தர� பி�ைள' எ�5 எ4தி��ளா
. அ*ம2'� 
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அ�5. உடேன அ:	7றி�பி$, 'இ�ப: எ4த எ� ைக RAகிற*' எ�5 
எ4தியிC	கிறா
 . #*ைம காரணமாக	 ைக ந'>கியிC	கலா�' எ�5 இ	கால� 
பி�ைளக� நிைன�த$ R'�! உ6ைமைய உண
பவ
கD	7 இவCைடய 7C 
ப	தியி� ஆழ� ந�7 )ல�ப'�. 
 
பி�ைளயவ
க� சாி�திர� #த பாக� எ4தி #:�த�ட� இர6டாவ* பாக�ைத 
எ4தி வ�தா
. அ�ேபா* கீேழ வி4�* பாத�தி$ (	க� க6' எ4�திC	க 
#:யாம$ ப'�* வி2டா
. டா	ட
 ர>கா�சாாியா
 அ5ைவ� சிகி�ைச ெச=தா
. 
 
பி�ைளயவ
க� சாி�திர� எ4தி #:	கவி$ைலேய எ�ற தாப� இவ
 மன�தி$ 
இC�த*. டா	ட
கD� ம றவ
கD� எ4த	Rடா*, ப:	க	Rடா* எ�5 
த'�*வி2டா
க�. ஆனா,� இவC	7, 'இைத #:	காம$ எ� உயி
 ேபா= 
வி2டா$ எ�ன ஆவ*?' எ�ற ஏ	க� இC�த*. 
 
ஒC நா� இவCைடய 7மார
 த� அ,வலக� ெச�5 வி2டா
. பி பக$ ேநர�, இவ
 
ெம$ல எ4�* ஓ
 அைறயி$ ெச�5 அம
�தா
. எ�னிட�, "பி�ைளயவ
க� 
சாி�திர�ைத எ'�* வா" எ�5 க2டைளயி2டா
. நா� ச 5� தய	க� ேதாேட 
எ'�*� ெச�ேற�. 
 
உடேன இவ
 பி�ைளயவ
களி� இ5தி நிைலைய� ெசா$ல� ெதாட>கினா
. 
அ�த	 கா2சிைய அவ
 த� மன	க6ணா$ க6:C	க ேவ6'�. க6ணீ
 
வி2'	ெகா6ேட அ�த� ப7திைய� ெசா�னா
. பி�ைளயவ
களி� பிாிைவ 
அறி�* )லவ
கD� பிறC� வC�தியைத� ெசா$ேலாவியமாக எ'� *ைர�தா
. 
அ�த� ப7திைய இ�ேபா* யா
 ப:�தா,� க6ணி$ நீ
 வC�. உ6ைம 
உண
�சிேயா' எ4தியிC�பதனா$ தா� அEவா5 அைம�திC	கிற*. 
 
மீனா2சி A�தர� பி�ைளயவ
களி� சாி�திர�தி$ அவCைடய வரலா5 ம2'� 
இC	கிற* எ�5 ெசா$ல #:யா*. அ	கால�தி$ இC�த )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� வரலா5தியாகராச ெச*Cயா� வரலா5தியாகராச ெச*Cயா� வரலா5தியாகராச ெச*Cயா� வரலா5    

 
ஐயC	7 ேவைல வா>கி� த�தவ
 வி�*வா� தியாகராச ெச2:யா
, அவ
 
7�பேகாண� க$Mாியி$ தமிழாசிாியராக இC�தா
. அவ
 ஓ=� ெப5�ேபா*, 
"நீ>க� த	கவ
 ஒCவைர உ>க� இட�தி$ நியமி	க ஏ பா' ெச=�>க�" எ�5 
க$Mாி #த$வ
 ேக2'	 ெகா6டா
. இவைர நியமி	கலா�' எ�5 அவ
 ஐயைர� 
ப றி� ெசா$+யிC	கலா�. ஆனா$ ஐயCைடய திறைமைய யாவC� அறிய 
ேவ6'� எ�5 எ6ணினா
. க$Mாி ஆசிாிய
கைள ைவ�*	ெகா6' அவ
 
#�னிைலயி$ ஐயைர அமர� ெச=*, அ�த ஆசிாிய
கைள� தமி� <$களி� 
ச�ப�தமாக� தம	7 விC�பமான ேக�விகைள	 ேக2க� ெசா�னா
. ஐய
 த	கப: 
விைட Rறி எ$ேலாைர�� மகி�வி�தா
. 
 
அவC	7� தமிழாசிாிய
 பணிைய வா>கி	 ெகா'�த தியாகராச ெச2:யா
 மீனா2சி 
A�தர� பி�ைளயி� மாணா	க
. ெச2:யா
 தம	7� ெச=த ந�றிைய மறவாம$ 
அவCைடய வரலா ைற இவ
 எ4தியிC	கிறா
. அைத� ப:	7� ேபா* நம	7� 
தியாகராச ெச2:யா
 அதிக� *ணி��ளவ
 எ�5 ேதா�5�. அ�த� ப7திகைள-
ெய$லா� ஐய
 ெச2:யாாிட� 7 ற� காணாதவா5 நயமாக எ4தி��ளா
. த� 
இ$ல�தி 7� தியாகராச விலாச�' எ�ற ெபய
 ைவ�தா
. 
 
ஐயாி� #�ேனா
களி$ இைச� )லவராகிய கன� கிCWைணயாிட� ஐயCைடய 
த�ைதயா
 பயி�றவ
. த�#ைடய 7மாரைர�� இைச� ெபC� )லவரா	க 
ேவ6'� எ�பேத அவCைடய விC�பமாக இC�த*. ஆனா$ தமி� நா2:� 
ந$M� இவைர� தமிழில	கிய�*	7 இ4�* வ�*வி2ட*. இ$லாவி2டா$ இ�5 
நா� எளிதிேல ெப 5� ப:�* இ�)5� ச>க <$கD� பிற பழ>கா�பிய>கD� 
நம	7	 கிைட�திC	7மா எ�ப* ச�ேதக�. 
 
இ�ப: நா� ெசா$,வத 7� த	க காரண� உ6'. அ�த	 கால�தி$ தமி�� 
ெபC� )லவ
க� பல
 இC�தா
க�. ஏ2'� Aவ:கD� நிர�ப இC�தன. ஐய
 ஏ' 
ேத:ய கால�தி$ சில Aவ:க� கிைட	காம$ ேபா=வி2டன. திCவாவ'*ைற 
ஆதீன�தி$ இளைமயி$ தா� க6ட வைளயாபதி பி கால�தி$ தா� 
பதி�)�*ைறயி$ ஈ'ப2டேபா* கிைடயாம$ ேபாயி 5 எ�5 ஆசிாியேர 
வC�த�*ட� எ4தியிC	கிறா
. 
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அ	கால�தி$ ெபாிய ச>கீத வி�*வானாக விள>கியவ
 மகா ைவ�தியநாைதய
. 
அவCைடய தைமயனாராகிய இராமசாமி பாரதியா
 ெபாிய )ராண	 கீ
�தைனைய 
இய றியிC	கிறா
. மகா ைவ�தியநாைதய
 அ:	க: திCவாவ'*ைற ஆதீன�*	7 
வ�* ச>கீத	 க�ேசாி ெச=வ* வழ	க�. ஐய
 அவ
 இைசைய ந�றாக 
அHபவி�*	 ேக2டவ
. இைசயி$ ஞான� இC�தைமயா$ மகா ைவ�திய-
நாைதயCைடய இைச V2ப�ைத ந�றாக அறிய #:�த*. அவேரா' பழகி 
அவCைடய அC� ப6)கைள உண
�தா
. அத� விைளவாக அவCைடய 
வரலா ைற ஐய
 எ4தினா
. 
----------- 

பி�ைளயவ�களிட� மாணா�க� ஆத'பி�ைளயவ�களிட� மாணா�க� ஆத'பி�ைளயவ�களிட� மாணா�க� ஆத'பி�ைளயவ�களிட� மாணா�க� ஆத'    
 
மாZர�தி$ இC�த மீனா2சிA�தர� பி�ைளயிட� த� )த$வைர ஒ�)வி�*� தமி� 
பயில� ெச=ய ேவ6'ெம�5 ஐயாி� த�ைதயா
 விC�பினா
. அEவ�ேபா* 
ச�தி�த சில )லவ
களிட� சில பாட$கைள�� சில சிறிய <$கைள�� ஐய
 பாட� 
ேக2:C�தா
. ஆனா$ அவCைடய தமி�� ெபC� பசி	7 அ* ேபாதவி$ைல. 
அ�ேபா*தா� மாZர�தி$ மகா வி�*வா� மீனா2சி A�தர� பி�ைள இC	கிறா-
ெர�5�, அவ
 எ$லா� தமி� <$கைள�� க றவெர�5�, பாட� ெசா$வதி$ 
வ$லவெர�5� ெதாியவ�த*. அவாிட� ெச�5 பாட� ேக2டா$ தா� த� 
7மாரCைடய ஆவ$ நிைறேவ5� எ�5 ஐயாி� த�ைதயா
 நிைன�தா
. அவ
 
ச�தி�த )லவ
க� யாவC� அ�த	 கC�ைதேய வ )5�தினா
க�. 
 
அ	கால�தி$ ந�தனா
 சாி�திர�ைத இய றிய ேகாபால கிCWண பாரதியா
 
மாZர�தி$ வா��* வ�தா
. மாZர�தி 7� ெச�5 மீனா2சிA�தர� பி�ைளயிட� 
தமி� ப:�பேதா', ஒழி�த ேவைளகளி$ ேகாபாலகிCWண பாரதியாாிட� 
இைசைய�� பயி�5 வரலா� எ�ற எ6ண� ஐயாி� த�ைதயாராகிய 
ேவ>கடA�ைபயC	7 உ6டாயி 5. அ�ப:ேய மாZர�*	7 ஐயைர அைழ�*� 
ெச�றா
. மீனா2சி A�தர� பி�ைளயிட� தமி� பயில ஏ பா' ெச=தா
. அேதா' 
காைல ேவைளகளி$ ேகாபால கிCWண பாரதியாாிட� இைச பயில�� ஏ பா' 
ெச=தா
. சில நா2களி$ ஐய
 பாரதியாாிட� இைச பயி$வைத அறி�த 
மீனா2சிA�தர� பி�ைள இவாிட�, 'இைசயி$ மன� ெச�றா$ ேவ5 எதி,� மன� 
ெச$லா*" எ�5 7றி�பி	கேவ, ஐய
 ேகாபாலகிCWண பாரதியாாிட� இைச 
பயி$வைத நி5�தி	 ெகா6டா
. ஆனா,� அவ
 பழ	க�ைத ம2'� விடவி$ைல. 
 
அதனா$ ேகாபாலகிCWண பாரதியா
 சாி�திர�ைத�� பி கால�தி$ எ4தினா
. 
ந�தனா
 சாி�திர�ைத� பா:� பழகியவ
 ஐய
. அைத எ4தியவ
 அழ7ைடயவராக 
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இC�பா
 எ�5 எ6ணியிC�தா
. ஆனா$ ேநாி$ பா
�தேபா* பாரதியாCைடய 
உCவ� ேவ5 விதமாக இC�த*. இ5கிய க4�*� ச�ைப	 கா,மாக	 கா2சி 
அளி�தா
. அவைர	 க6' #த+$ விய� பைட�தா,� பிற7 , 'ேகாணலான 
யாழி+C�* தாேன ந$+ைச பிற	கிற*? அ*ேபால இ�த� ெபCமானிடமிC�* 
இ�னிைச ேதா�5கிற*' எ�5 எ6ணி	ெகா6டாரா�. 
--------- 

பல� வரலா5க�பல� வரலா5க�பல� வரலா5க�பல� வரலா5க�    
 
தனி�தனிேய சிலCைடய வரலா5கைள <$ வ:வி$ எ4தியைதய�றி	 க2'ைர 
வ:வி,� பலCைடய வரலா5கைள எ4தி��ளா
. )*	ேகா2ைடயி$ திவானாக 
இC�த ேசைஷயா சா.திாியா
, ேபராசிாிய
 L6: அர>கநாத #த+யா
, இைச� 
)லவ
 ஆைன ஐயா, A�பிரமணிய பாரதியா
 #த+ய பலைர� ப றி�� 
க2'ைரகைள எ4தியிC	கிறா
. 
 
A�பிரமணிய பாரதியாC	7� ஐயC	7�. ந$ல பழ	க� உ6'. பாரதியா
 தா� 
நட�திய 'இ�தியா' எ�H� ப�திாிைகயி$ ஐயைர�ப றி� சிற�பி�* 
எ4தியிC	கிறா
. ஐயC	7 மகாமேகாபா�தியாய�ப2ட� கிைட�தேபா* ெச�ைன 
மாநில	 க$Mாியி$ ஐயைர� பாரா2: ஒC விழா நைடெப ற*. அத 7� 
பாரதியாC� ெச�றிC�தா
. அ�ெபா4ேத அவ
, 'ெச�பாிதி ஒளிெப றா�' எ�5 
ெதாட>7� பாட,ட� X�5 பாட$கைள� பா:னா
. பாரதியா
 பாட$ 
ெதா7தியி$ 'மகாமேகாபா�தியாய வா��*' எ�ற தைல�பி$ அ�த� பாட$ க� 
உ�ளன. அவ ைற #த+$ ெப�சி+$ எ4திய தாைள நா� பா
�திC	கிேற�. 
 
A�பிரமணிய பாரதியாCைடய விழா ஒC #ைற ெச�ைன	 கா>கிர. ம6டப�தி$ 
நைடெப ற*. அ�ேபா* பாரதி யாைர�ப றி� ேபசேவ6'ெம�5 அமர
 ராஜாஜி 
ஐயைர	 ேக2'	ெகா6டா
. அEவாேற ெச�5 ஐய
 ேபசினா
. அைத	 ேக2ட 
பிற7 ராஜாஜி, வசிWட
 வாயா$ பிர�மாிஷி எ�5 விAவாமி�திர
 சிற�)� ெப ற* 
ேபால ஐயரவ
க� வாயா$ பாரதியி� ெபCைம அதிகமாயி 5" எ�5 ெசா�னா
. 
அ	கால�தி$ சில )லவ
க� பாரதியாைர� ெபC> கவிஞராக மதி�ப தி$ைல. அ�த 
எ6ண� ராஜாஜியி� மன�தி$ இC�திC	க ேவ6'�. ஐய
 பாரதியாைர� )க��* 
ேபசியேபா* ராஜாஜி	7� ேபCவைக உ6டான* இய$)தாேன? அவC	7� 
பாரதியாாி� ெபCைம�� ெதாி�� ; ஐயாி� ெபCைம�� ெதாி��. பாரதியா
 தமி� 
ம	கD	7� )திய அணிகல�கைள� ெச=* அணி�தவ
. ஐயேரா பைழய 
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அணிகல�கைள	 க6ெட'�*� *ல	கி� )ைன�தவ
. இ�த இCவCைடய 
ெதா6'கைள�� ந�7 உண
�த ராஜாஜி, ஐயாி� வா
�ைதகைள	 ேக2ட*� 
ேபரான�த� ெகா6டா
. ஐய
 A�பிரமணிய பாரதியாைர� ப றி எ4திய க2'ைர 
அவCைடய <$ ெதா7தி ஒ�றி$ இC	கிற*. 
 
L6: அர>கநாத #த+யா
 மாநில	 க$Mாியி$ கணித� ேபராசிாியராக 
இC�தவ
, தமிழி,� வ$லவ
, தமி�	 கவிஞ
. அவ
 க�சி	 கல�பக� எ�ற <ைல 
இய றினா
. அ	 கால�தி$ ஐய
 7�பேகாண� க$Mாியி$ தமிழாசிாியராக 
இC�தா
. L6: அர>கநாத #த+யா
 த� <ைல� பல )லவைர	ெகா6' 
அர>ேக றினா
. அர>ேக ற� சில நா2க� நட�தன. ஐய
 த� பதி�) ேவைலைய 
#�னி2'� ெச�ைன	7 வC�ேபாெத$லா� L6: அர>கநாத #த+யாைர� 
ச�தி�ப* வழ	க�. அ�த� சமய>களி$ இவC� க�சி	 கல�பக அர>ேக ற�தி$ 
கல�* ெகா6' பல பாட$கD	7 விள	க� Rறினா
. L6: அர>கநாத 
#த+யாC	7 உ6டான மகி��சி	7 அளேவ இ$ைல. அவCைடய வரலா ைற 
ஐய
 எ4தியிC	கிறா
. அதி$ இ�த� ெச=திகெள$ லா� வCகி�றன. 
 
ஐயரவ
களி� #�ேனா
களி$ ஒCவ
 #� 7றி�பி2ட கன� கிCWைணய
 எ�ற 
இைச� ெபC� )லவ
. ஐய
 அவைர� பா
�திராவி2டா,� அவைர�ப றிய 
ெச=திகைளெய$லா� த� த�ைதயா
 வாயிலாக	 ேக2:C�தா
. அதனா$ 
அவCைடய வரலா ைற�� எ4தினா
. மிக� சிறிய விஷய�ைத�� Aைவபட எ4*� 
ஆ ற$ மி	கவ
 ஐய
. 
 
கன� கிCWைணய
 நா�ேதா5� சிவLைஜ ெச=பவ
. ஒC #ைற Lைஜ ெச=ய 
அவC	7 வி$வ� கிைட	கவி$ைல. அவ
 அ�ேபா* கிைட�த கீைரைய	 ெகா6ேட 
அ
�சைன ெச=தாரா�. வி$வ� இ$ைல எ�பத காக� Lைஜைய நி5�த	Rடா* 
எ�5 எ6ணினா
 அ� ெபாியா
. காளிதாஸ� ெவ றிைல	 கா�)கைள	 
ெகா6ேட அ�பிைகைய� Lசி�த ெச=தி இ>ேக நிைன�	7 வCகிற*. 
------------ 

நைடநைடநைடநைட    
 
ஐய
 எ4திய க2'ைரகளி� நைட ெத�ள� ெதளி�த நீேரா2ட� ேபா�ற நைட. 
எ�த� ெசா$,	7� அகராதிைய� ேதட ேவ6:ய அவசிய� இரா*. ஆழமான நீ
 
நிைலயி$ தாேன ெதளி� இC	7�? சிறிய சிறிய வா	கிய>களாக அைம�திC�பா
. 
மனிதHைடய இதய ஆழ�தி$ ேதா�5� உண
�சியைலகைள விவாி�திC�பா
. 
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)ற� ேதா ற�ைத�� சிற�பாக வCணி� திC�பா
. த�#ைடய ஆசிாியைர�ப றி 
இவ
 R5வைத	 ேக2கலா�. 
 
"கா2சி	7 எளிைம�� பணி�� சா�த#� இவ
பா$ உ�ளன எ�பைத இவைர	 
க6ட�ட� அறியலா�. ஆ��த அறி�� இைணய ற கவி�*வ#� வா=	க� 
ெப றிC�*�, அைலகெள$லா� அட>கி ஒ+ய றிC	7� ஆ��த கடைல�ேபா$ 
அறிவி� விசி�திர ச	திெய$லா�, க6ட�ட� அறிய #:யாவ6ண� 
அட>கியிC	7� ேதா ற� உைடயவராக இவ
 இC�தா
." 
 
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
 ெபC�பா,� ேயாசி�*	 ெகா6ேட யிC	7� இய$ )ைடயவ
. 
பாடேவ6:ய விஷய>கைள ஒC வைகயாக மன�தி$ ஒ4>7ப'�தி	ெகா6' 
பி�) பாட ஆர�பி�தா$ ஒேர X�சி$ < 5	-கண	காக� பா'வா
. 
ெச=�2கைள� ெசா$+	 ெகா6ேட வCைகயி$ மன�பாடமான <$களி$ உ�ள 
ெச=�27� ஆ��* ெப றிC�* ஆ��த உைரநைடகைள	 R5கி�றாெர�5 
ேதா�5ேம ஒழிய� )திய ெச=�2கைள ேயாசி�*� ெசா$+ வCகிறா
 எ�5 
ேதா�றா*. மிக�� அாிய க பைனகைள மன�திேல ஒ4>7ப6ணி� சில நிமிஷ 
ேநர>களி$ ெசா$+வி'வா
. <$கD	7 இைடயிைடேய அைம�த எ*ைக	 
க2'�ள பாட$கைள இைள�பா 5� பாட$க� எ�பா
." 
 
மீனா2சி A�தர�பி�ைளயவ
களி� சாி�திர�ைத� ப:	7� ேபா*, நா#� 
அவCடேன இC�* எ$லாவ ைற�� கவனி�பதான பிரைம ேதா 5�. 
 
ஐய
 எ4திய க2'ைரகD	7� தைல�பி'வேத அழகாக இC	7�. ஒC#ைற 
திCெந$ேவ+� ப	க� ஏ' ேதட� ெச�றிC�தா
. இர� ேநர�. நில� கா=�* 
ெகா6:C�த*. ஒCவ
 ஓ
 ஏ2'� Aவ:ைய	 ெகா6'வ�* ஐயாிட� த�தா
. அ�த 
நிலெவாளியி$ அைத� பிாி�*� பா
�தா
. அ* ப�*� பா2' எ�H� ச>க <$ 
ெதா7தி எ4தியிC�த Aவ:. அ�த� ப�*� பாட$களி$ #$ைல�பா2' எ�ப* 
ஒ�5. நிலவி$ Aவ:ைய� பிாி�*� பா
�தேபா* #$ைல� பா2'	 க6ணி$ 
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ப2ட*. அைத�ப றி எ4*�ேபா* 'நிலவி$ மல
�த #$ைல' எ�5 தைல�பி2'	 
க2'ைர எ4தினா
. எEவள� ெபாC�தமான தைல�)! 
 
ப�*�பா2:$ ஒ�றான 7றிIசி�பா2:$ இர6' மகளி
 பல மல
கைள� பறி�*� 
பாைறேம$ 7வி�தன
 எ�ற ெச=தி வCகிற*. அ�த மல
களி� ெபய
கைள	 
7றிIசி�பா2'� ெசா$கிற*. ெமா�த� 99 மல
க� வCகி�றன. ஐய
 த�மிட� 
கிைட�த ஒC Aவ:ைய� பா
�தேபா* அ�த மல
 வாிைசயி$ சில 
7ைற�திC�பைத	 க6டா
. பிற7 தCம)ர ஆதீன�தி$ கிைட�த ஒC பிரதியி$ அ�த 
மல
களி� ெபய
க� இC�பைத	 க6' மகி��தா
. அைத�ப றி எ4திய 
க2'ைர	7 , 'உதி
�த மல
க�' எ�5 ெபயாி2டா
. இ�ப:� பல 
எ'�*	கா2'	கைள	 Rறலா�. 
 
ெதளிவான நைடயி$ எ$ேலாC	7� விள>7� ெசா கைள� ெப=*, 
உயிேராவிய�ைத� ேபால� தா� R5வைத எ4*� ஆ ற$ ஐயC	7 இC�த*. 
சிறிய வ7�பி$ ப:	7� பி�ைள #த$ ெபC� )லவ
 வைரயி$ அவCைடய 
க2'ைரகைள� ப:�* மகிழலா�. அவரவ
க� த7தி	7 ஏ றப: அவ றி� 
Aைவைய உணரலா�. 
 
இவ
 த�#ைடய சாி�திர�ைத ஆன�த விகடனி$ எ4தி வ�தா
. *ரதி
Wடவசமாக 
அைத # 5� எ4தி #:�பத 7� இவ
 மைற�தா
. அ* # 5� ெபறாம$ 
இC�தா,� அ* ெபாிய ெச=தி	 களIசியமாக விள>7கிற*. பல வைகயான 
)லவ
கைள அதி$ பா
	கிேறா�. ந$லவ
கD� ெபா$லாதவ
கDமாகிய 
ெச$வ
க� வCகிறா
க�. சிற�த உபகாாிகைள� ச�தி	கிேறா�. ஒCவைகயி$ ஒC 
சிறிய உலக�ைதேய ச�தி�ப* ேபா�ற ேதா ற�ைத அ�த <$ உ6டா	7கிற*. 
122 அ�தியாய>கைள	 ெகா6ட* அ*. ஹி�*வி$ அைத�ப றி மதி�)ைர எ4திய 
ஒC ேபரறிஞ
 , 'அ* ஓ
 அ )தமான காவிய�' எ�5 எ4தியிC	கிறா
. <$ 
#4வ*� எ4*வத 7� இைறவ� இவைர அைழ�*	 ெகா6' வி2டாேன எ�ற 
*யர� அைத� ப:�பவ
கD	7 உ6டாகாம$ ேபாகா*. 
 
இ�த	 கால�தவ
 சில
 ெகா�ைக�ப: ச 5 அதிகமான வடெசா கைள இவ
 
ஆ6:C	கிறா
. ஆனா$ அைவ இவCைடய தமிேழா' இைண�* கல�* 
இ�)5�*கி�றன. 
 
தமி4லக� ஓ
 அழகிய வா�	ைக வரலா ைற� ெபற� ெச=த ஐயரவ
க� )க�  
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எ�5� ம>காம$ இC	7�. ச>க <$கைள	 க6'பி:�*� தமி�நா2'	7 
அளி�த ேபCதவி	7 அ'�தப: இவCைடய உைரநைட <$களாக உ�ளைவ; உைர 
ஓவிய>களாக, ெச=தி	 களIசிய>களாக விள>7கி�றன. 
----------- 

ஐயரவ�க� 3�தக விவர�ஐயரவ�க� 3�தக விவர�ஐயரவ�க� 3�தக விவர�ஐயரவ�க� 3�தக விவர�    
 
ஐயரவ�க� பதி�பி�த 9'க�ஐயரவ�க� பதி�பி�த 9'க�ஐயரவ�க� பதி�பி�த 9'க�ஐயரவ�க� பதி�பி�த 9'க�    

1. சீவக சி�தாமணி 
2. மணிேமகைல 
3. ெபC>கைத 
4. ப�*�பா2' 
5. 75�ெதாைக 
6. ஐ>75<5 
7. பதி 5�ப�* 
8. பாிபாட$ 
9. )றநாN5 
10. ந�பி திCவிைளயாட$ 
11. 7மர7Cபர
 பிரப�த>க� 
12. மீனா2சி A�தர� பி�ைள பிரப�த>க� 
13. சிவ	ெகா4�* ேதசிக
 பிரப�த>க� 
14. சீகாழி	ேகாைவ 
15. கைலைச	 ேகாைவ 

 
ஐயரவ�க� இய�றிய வசன 9'க�ஐயரவ�க� இய�றிய வசன 9'க�ஐயரவ�க� இய�றிய வசன 9'க�ஐயரவ�க� இய�றிய வசன 9'க�    
வா��ைக வரலா5க�வா��ைக வரலா5க�வா��ைக வரலா5க�வா��ைக வரலா5க�    

1. திாிசிர)ர� மகாவி�*வா� மீனா2சி A�தர�பி�ைளயவ
க� சாி�திர� 
(இர6' ப7திக�) 
2. வி�*வா� தியாகராச ெச2:யா
 
3. மகாைவ�தியநாைதய
 
4. கன� கிCWைணய
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5. ேகாபால கிCWண பாரதியா
 
6. எ� சாி�திர� 

 
பிற 9'க�பிற 9'க�பிற 9'க�பிற 9'க�    

7. க6ட*� ேக2ட*� 
8. )திய*� பைழய*� 
9. ந$,ைர	 ேகாைவ (நா�7 ப7திக� ) 
10. நிைன� மIசாி (இர6' ப7திக�) 

---------------- 
சாகி�திய அ�காெதமிசாகி�திய அ�காெதமிசாகி�திய அ�காெதமிசாகி�திய அ�காெதமி    
 
சாகி�திய அ	காெதமி 1954 ஆ� ஆ6' இ�திய அரசா$ அைம	க�ெப ற ேதசிய 
இல	கிய	 கழக�. த�Hாிைம ெகா6ட இ�த .தாபன�தி� ெகா�ைககைள 
வ7	7� ெபா*� சைப, பல இ�திய ெமாழிக�, இராdய>க� ம 5� ப$கைல	 
கழக>களி� பிரதிநிதிக� ெகா6ட *. இத� #த$ தைலவ
 ஜவாஹ
லா$ ேநC. 
 
இ�திய ெமாழிகளி$ இல	கிய� பணிகைள ஆதர �ட� ஒC>கிைண�ப*; எ�த ஓ
 
இ�திய ெமாழியி$ இய ற�ப2ட இல	கிய#� ெமாழி ெபய
�) வாயிலாக நா2:� 
எ$லா ெமாழி வாசகC	7� எ2ட� ெச=வ* - இைவேய அ	காெதமியி� ெசய$ 
தி2ட>க�. 
 
அ	காெதமியி� ெவளி&'க� ெபC�பா,� இ�திய ெமாழிகளி$ உ�ளைவேய. 
அத� ஆ>கில ெமாழி ெவளி&2'� தி2ட� ெபா*வாக இ�திய ஆசிாிய
 ம 5� 
இல	கிய� ப றி� தகவ$ தC� <$கைள ெவளியி'வேத யா7�. 
------------------- 

இ�திய இல�கிய
 சி�பிக�இ�திய இல�கிய
 சி�பிக�இ�திய இல�கிய
 சி�பிக�இ�திய இல�கிய
 சி�பிக�    
 
இ�த வாிைசயி$ இ*வைர தமிழி$ ெவளிவ�*�ள <$க� 1. ல��மிநாத ெப�பவா - ேஹ�ப�வா தமி� : க. த. திநா��கர� 2. க�� - பிரபாக� மா�ேவ தமி� : தி. ேவ�கடகி�ண�ய�கா� 3. ேகசவ�த � - பிரபாக� மாசேவ தமி� : ராம ேகாபிநாத" 4. ஈ�வ� ச$திர வி%யாசாக� - ஹிர&ம� பான�ஜி தமி� : ராம ேகாபிநாத" 
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 5. ராஜாரா� ேமாக" ரா� - ெசௗமிேய$திரநா% தா*� தமி� : க. த. திநா��கர� 6. பிேர�ச$% - பிரகா� ச$திர +,தா தமி� : சர�வதி ராமநா% 7. +மார" ஆசா" - ேக. எ�. ஜா�/ தமி� : ேக. சி. ச�கர நாராயண" 8. தாத% - ப%மினி ெஸ"+,தா தமி� : அ. சீனிவாசராகவ" 9. 2ேரச3�க� - வி. ஆ�. நா�லா தமி� : நா. பா�%தசாரதி 10. 4அரவி$த� - மேனா/ தா� தமி� : பி. ேகாத&டராம" 11. மீராபா� - உஷா நி8ச" தமி� : எ�. க$தசாமி 9ைறவ" 12. B. M. 4க&ட�யா - A. N. <�%திரா= தமி� : இரா. மதிவாண" 13. ச$9ேமன" - >. சி. ச�கரேமன" தமி� : +. இராஜேவ@ 14. காA ந�8 இ�லா� - ேகாபா8 ஹா8டா� தமி� : ேக. பி. எ�. ஹமீ% 15. வBள%ேதாB - ஹிதய+மாாி தமி� : மா. இைளயெபமாB 16. பசேவ�வர� - H. தி,ேப%ர �வாமி தமி� : T. K. நாகா�பாB 17. பாணப�ட� - ேக. கி�ண<�%தி தமி� : ெப. திஞான ச�ப$த" 18. ப�கி� ச$திர சா�ட�ஜி --� . ச. ெஸ"+,தா தமி� : அேசாகமி%திர" 19. மகாிஷி ேதேவ$திரநாத தா*� - நா. ெசௗ9ாி தமி� : கா . மீனா�சி �$தர� 20. தாராச�க� ப$ேதாபா%யாய� - மஹா�ேவதாேதவி தமி� : +. இராஜேவ@ 21. நானாலா8 - U. M. மணியா� தமி� : நா. பா�%த சாரதி 22. ஜீவனான$ததா� - சி. தா� +,தா தமி� : க. த. திநா��கர� 23. பாரதியா� - பிேரமா ந$த+மா�  
-------------- 
 


