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���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

சாகி�ய அகாெதமி நி8வன+, இ�திய இல�கிய
 சி�பிக� வாிைசயி� பிரபல 

எA�தாள� தீப+ நா. பா��தசாரதி ப�றிய இ�த @ைல ெவளியி!கிற'. @(� 

ேநா�க+ நா பா��தசாரதியி� ;��கமான வா7�ைக வரலா8, ம�8+ அவர' 

இல�கிய+ ?றி�த அறி�க+ ஆகியன ம:!+. 

 

சி8கைத. சDக நாவ�, சாி�திர நாவ�, கவிைத, நாடக+, க:!ைர. ேக�வி - பதி�, 

பயண இல�கிய+ எ�8 ப�ேவ8 'ைறகளி� எA�ைத� பைட�தவ� அவ�. ஓ� 

இல�கியவாதியாக ம:!ம�லாம�, 'தீப+' எ�ற இதைழ ஆசிாியராக இ��' நட�தி 

ப�ேவ8 எA�தாள�கைள ஊ�?வி�?+ இல�கிய ச�தியாகG+ இய9கியவ�. தம' 

இனிய தமி7 நைடயா� ஏராளமான வாசக�களி� உ�ள9கைள� ெகா�ைள 

ெகா4டவ�. மர&� தமி7, நJன� தமி7 இர4*K+ பயி�சிL+, பா4*�திய�+ 

உைடயவ�. மிக
 சிற�த ேமைட� ேப
சாள�. 

 

இ�தைகய மாெப�+ சாதைனயாைளைர� ப�றி மிக விாிவாக ஆMG ேநா�கி� 

&�தக9க� எAத�பட ேவ4!+. இ�த @(� ேநா�க+ ஆMG அ�ல. அறி�க+ 

தா�. நா.பா.வி� &�தக9கைள வாசி�க ேவ4!+ எ�ற எ4ண�ைத இ�ைறய 

வாசக�க� மன�தி� ஏ�ப!�த ேவ4!ெம�பேத இ�@லாசிாியனி� ஆைச சDக 

ேம+பா:ைட ம:!ம�லாம�, ;ய��ேன�ற
 சி�தைனக� Dல+ தனி மனித 

ேம+பா:ைடL+ வ(L8�தி அவ� எAதிய எA�'�க�, அவ� கால�தி� 

ேதைவ�ப:டைத விடG+ அதிகமாக இ�8 இைளஞ�கO�?� ேதைவ�ப!கி�றன. 

 

இ�த @ைல எA'கிற வாM�ைப சாகி�ய அகாெதமி என�?� த�த' ?றி�' ந�றி 

ெசா�ல உ4ைமயிேலேய வா��ைத இ�ைல. நா பா.ைவேய ஞான ?�வாக ஏ�8, 

?�?லவாச+ ேபா� அவ�டேனேய கைடசி� ப�னிர4! ஆ4!க� வாழG+ 

பா�கிய+ ெப�றவ� நா�. இ�ப*ெயா� @ெலA'+ ேப8 இ�ேபா' 

கி:*யி��பைத எ�ென�ப'! 

 

அ�த தீப�தி�? அ-ச(யாக நா� ஏ�றி ைவ�'�ள ஒ� சி�ன அக�விள�ேக 

இ�@�. 

 

நா. பா. வி� மைனவிL+ என' தாயா��? இைணயான வ�மான தி�மதி  
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;�தரவ�( பா��தசாரதி, தீப+ 'ைண ஆசிாிய� எ#. தி�மைல, ஆ4!ேதா8+ நா. 

பா. நிைனG�P:ட+ நட�'+ ஞானியார*க� ம�ற+ அ.நா. பாலகி��ண�, நா. 

பாவி� &�தக9கைள� ெதாட��' ெவளியி:! வ�+ தமி7� &�தகாலய+ அகில� 

க4ண� என இ�த @லா�க�தி�? உதவி &ாி�தவ�க� பல�. அவ�க� 

அைனவ��?+ எ� மன���வமான ந�றி. 

 

தி���� கி��ண� 

ெச�ைன 07-07-2001 

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

1.1.1.1.    வா!�ைக
 சி�திர�வா!�ைக
 சி�திர�வா!�ைக
 சி�திர�வா!�ைக
 சி�திர�    

 

ப�பல வி�'கO+ பாி;கO+ ெப�றவராகG+, ச�தாய�ைத� த+ எA�தா� 

ெபாி'+ பாதி�தவராகG+ உய��ேதா9கிய நா. பா��த சாரதி ஒ� சராசாி ந!�தர� 

?!+ப�தி� பிற�தவ�தா�. அவ� ெசMத இல�கிய
 சாதைனகO�ெக�லா+ 

அ*�பைடயாக இ��த' அவர' க*ன உைழ�& ம:!ேம. விடா�ய�சி, 

ேசா�வி�லாம� ஒ� நாைள�?� ப�னிர4! மணி ேநர�தி�? ேம� உைழ�க� 

P*ய மன உ8தி ஆகியன அவைர மாெப�+ மனிதராக உய��தின. 

 

1932 ஆ+ ஆ4!, *ச+ப� 18ஆ+ ேததி பிற�தவ�. இராமநாத&ர+ மாவ:ட�ைத
 

ேச��த நதி�?* எ�ற சி�Q�தா� அவர' ெசா�த ஊ�. ப�ளி� ப�வ�தி(��ேத 

தமிழி� அவ�� கி��த ஆ�வ+ ஆசிாிய�கைள விய�க ைவ�த'4!. �ைறயாக� 

தமி7 ப*�'� தமிழி� ப:ட+ ெப�8� பைட�பாளிகளாக ஆனவ�க� டா�ட� �. 

வரதராச�, டா�ட�. இ�திரா பா��தசாரதி ேபால மிக
 சில�தா�. அ�த மிக
 சிலாி� 

வாிைசயி� நா.பா.G�?+ ஓ� இட+ உ4!. 

 

பைழய இல�கண+, இல�கிய+ அைன�ைதL+ க�8� ேதறியவ�. ெதா�கா�பிய, 

ந�R� S�திர9கைளெய�லா+ ச�த+ ேபா:!
 ெசா�( அ�த� கால �ைற�ப* 

மன�பாட+ ெசMதவ�. ம'ைர� தமி7
 ச9க�தி� ேச��' க�வி பயி�8 ப4*த� 

ப:ட+ ெப�றா�. அ' சாதாரணமாக� ெப�ற ப:டம�ல பா4*�'ைர� ேதவ� 

பாி;ட� கிைட�த ப:ட+. ெச�ைன� ப�கைலகழக�தி� வி�வா�' ப:ட�+ 

ெப�றா�. ெந�ைல க+ப� கழக�தா� க+ப ராமாயண� த�'வ� கட� எ�ற 

ப:ட�ைத இவ��? அளி�' ெகௗரவி�தன�. 
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க�வி�? வயதி�ைல எ�8+ எ�த வயதிK+ எைதL+ க�கலா+ எ�8+  

ெகா�ைகLைடயவ�. நா�ப�ைத�' வய'�? ேம� ெச�ைன ப
சைய�ப� 

க�Uாியி� தமி7 எ+.ஏ. ேச��' ேதறினா�. மாைல� க�Uாி மாணவராக 

நா�ேதா8+ அவ� க�Uாி ெச�8 வ�த' பலைர ஆ
சாிய�பட ைவ�த'. எ+.ஏ. 

ேதறிய பிற? டா�ட� ப:ட�தி�?� பதிG ெசM' ெகா4டா�. 30-07-1987 அ�8 

ெச�ைன� ப�கைல� கழக�தி� பிஎ
.*. ஆMேவ:ைட
 சம��பி�தா�. 

 

அ�த ஆMேவ! ப�கைல�கழக�தினரா� மதி�V! ெசMய�ப:! �*�க�-

ப:*��த'. வாMெமாழி� ேத�G�?� பிற? அவ��?� ப:டமளி�க ேவ4!+ 

எ�ப' ப�கைல�கழக விதி. ஆனா� நா. பா.வி� விதி ேவறாக இ��த'. தம�? 

வாM ெமாழி� ேத�G நட�க இர4ேட நா:க� இ��த நிைலயி�, இதய ேநாM�காக 

ம��'வமைனயி� ேச��க�ப:! அவ� காலமானா�. 

 

அ�த ஆMேவ! ;��க�ப:! பழ�தமிழ� க:டட� கைலL+ நகரைம�&+ எ�ற 

தைல�பி� @லாக ெவளிவ�'�ள'. 

 

தமி7 தவிர, ஆ9கில+, ஹி�தி, சம#கி�த+ ஆகிய ெமாழி கைளL+ அறி�தவ�. 

அவர' பைட�&க� ஆ9கில+, ஹி�தி, உ�', மைலயாள+, க�னட+, ெதK9? 

ேபா�ற பல ெமாழிகளி� ெமாழி ெபய��க�ப:!�ளன. 

 

எA�ேத �Aேநர வா7வாக இ��த காரண�தா� அவ� த+ இய�ெபயாி� 

ம:!ம�லாம� ப�ேவ8 &ைனெபய�களிK+ எAதி� ?வி�க ேவ4*யி��த'. 

தீர�, அரவி�த�, மணிவ4ண�, ெபா��*, வளவ�, Pடலழக�, இள+�ரண�. 

ெச9?ள+ Jரசி9க� கவிராய� எ�ெற�லா+ பல�பல ெபய�களி� எAதி வ�தா�. 

 

ெதாட�க�தி� ெகா-ச கால+ ப�ளி ஆசிாியராக இ��தவ�. 1959 �த� மகாகவி 

பாரதி பணி&ாி�த சிற�&ைடய ம'ைர ேச'பதி ேமநிைல� ப�ளியி� 

தமிழாசிாியராக� பணியா�றினா�. பிற?, க�கி அதிப� சதாசிவ�தி� அைழ�பி� 

ேபாி� க�கியி� 'ைண ஆசிாியராக
 ேச��தா�. க�கியி� பணி&ாி�தேபா'+, 

பணியி (��' விலகியி��தேபா'+ என அவர' &க7 ெப�ற ?றி-சிமல�, 

ெபா�வில9?, ச�தியெவ�ள+, 'ளசிமாட+ ேபா�ற நாவ�கெள�லா+ க�கியி� 

தா� ெவளிவ�தன. க�கி�?� பி�ன� தீப+, தினமணி கதி� என� ப�திாிைக� 

'ைறயிேலேய பணி&ாி�தா�. 
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1965� தீப+ இல�கிய இதைழ� ெதாட9கிய அவ�, த+ இ8தி D
; வைர தீப�ைத 

நட�தினா�. ஆசிாியராகG+ நி�வாகியாகG+ இ��' ;மா� 23 ஆ4!க� அவ� 

நட�திய அ�த இத7, த�கால� தமி7 இல�கிய வரலா�றி� ?றி�பிட�த�க அளவி� 

தட+ பதி�த'. நா.பா.வி� இல�கிய� பணிகளிேலேய மிக உய�வான பணியாக தீப+ 

ஆசிாிய� பணி ந�(ல�கிய அ�ப�களா� நிைனG Pர� ப!கிற'. நா. பா. 

ெபா��* எ�ற ெபயாி� எAதிய பல ?8 நாவ�க�, தவிர ெந�றி�க4, ெசMதிக�, 

ஆ�மாவி� ராக9க�, ெபாM+�க9க� ேபா�ற நாவ�க�, அவர' பல கவிைதக� 

எ�லா+ தீப�தி� தா� ெவளிவ�தன. &க7 ெப�ற தைலய9க9கO+ இல�கிய 

ேமைட எ�ற ேக�வி பதி� ப?திL+ தீப�'�?� ெப�ைம ேச��தன. 

 

04-10-1979� இ�திய� எ�#பிர# நி�வாக�தி(��' ெவளிவ�த தினமணி கதி� 

வார இதA�? ஆசிாிய� ெபா8� ேப�றா�. அ�ேபா' சாய9கால ேமக9க�, நிச�த 

ச9கீத+ ஆகிய சDக நாவ�கைளL+ ராணி ம9க+மா� எ�ற சாி�திர நாவைலL+ 

கதிாி� எAதினா� தவிர மணிவ4ண� பதி�க� எ�ற தைல�பி� இல�கிய ாீதியாக 

��கிய�'வ+ வாM�த பல ேக�விகO�? பதிலளி�' வ�தா�. 

 

கதிாி(��' விலகியபி� ;�தர� கனGக� எ�ற தைல�பி� ப�திாிைகLலக�ைத� 

பி�&லமாக ைவ�' ஒ� நாவ� எAதினா�. 

 

தம' இல�கிய வா7வி� ப�ேவ8 ெபா8�&கைள நி�வகி�த ெப�ைம�?ாியவ�. 

அகில இ�திய சாகி�ய அகாெதமி தமி7 ஆேலாசைன� ?Aவி� தைலவராக இ��த' 

அவ� வகி�த ெபா8�&களி� ��கியமான ஒ�8. அவ� உ8�பினராக இ��த 

காலக:ட�தி� தமி7ெமாழியி� ேமலான இல�கியவாதிக� பல� சாகி�ய அகாெதமி 

பாி;ெப�றன�. வ�(�க4ண�, பி. எ#. ராைமயா, தி.ஜானகிராம�, க.நா. 

;�ரம4ய+ உ�பட� த?திL�ள பல� அகாெதமி வி�' ெப�ற' அ�த� கால�தி� 

தா�. 

 

ேநஷன� ஃபி(+ ஃெப#*வ� ஜுாி, ஃபி(+ ஃைபனா�# கா��பேரஷ� 

உ8�பின�, தமி7 எA�தாள� P:!றG
 ச9க�தி� பதவி வகி�தவ� என� பல 

ெப�ைமக� நா.பா.G�? உ4!. ர�யா, ேபால�', இ9கிலா�', பிரா�#, 

ெஜ�மனி, ;வி:ச�லா�'. ேரா+, எகி�', ?ைவ� ேபா�ற பல ெவளிநா!கO�?
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ெச�8 வ�தா�. பயண� க:!ைரக� எAதினா�. அவர' பயண� க:!ைரக� 

ெதா?�க�ப:! இர4! &�தக9களாக வ�'�ளன. 

 

சாகி�ய அகாெதமி பாி; , ராஜா ச� அ4ணாமைல வி�'. தமி7நா! அர; பாி; 

என� பல பாி;க� ெப�றவ�. 

 

அரசிய� சா�&ைடயவ�. கா9கிர#, ;த�திரா. ஆ�.எ#.எ#., ஜனதா, இ.கா9கிர# 

ஆகிய க:சிகOட� உறG �4*��தா�. காமராஜு�? மிக ெந��கமாக இ��தா�. 

தா+ எAதிய ச�திய ெவ�ள+ நாவ(� காமராைஜேய ராமராY' என ஒ� 

பா�திரமாக� பைட�தா�. காமராஜாி� மைறG�?� பி� அரசிய(� எ�த� 

க:சிையL+ சாராதவராக இ��தா�. 

 

இல�கிய�தி� சDக நாவ�, சாி�திர நாவ�, சி8கைத, கவிைத, நாடக+, க:!ைர, 

திறனாMG என எ�லா� 'ைறகளிKமாக ;மா� 90 @�கO�? ேம� எAதியவ�. 

ஐ�@8�?+ ேம�ப:ட சி8கைதக� பைட�தவ�. 

 

எA�தாளராக இ��தேதா! ம:!ம�லாம� தாேம ஓ� இல�கிய ச�தியாகG+ இ��த 

நா.பா., எA�'லக ந4ப�கைள� த+ உயிாி6+ ேமலாக மதி�' ந:ைப� ேபா�றிய 

நா.பா., 13-12-1987 அ�8, த+ 54ஆ+ வயதி�, இதய ேநாயா� தா�?4! உயி� 

நீ�தா�. த�கால இல�கிய� 'ைறயி� மாெப�+ சாதைனயாளரான அவ� ெபய� ஓ� 

அ��வமான ?றி-சி மலராக நி�8 நிைல�தி��கிற'. 

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

2. 2. 2. 2. நாநாநாநா....பாபாபாபா. . . . பைட�"களி# நைடபைட�"களி# நைடபைட�"களி# நைடபைட�"களி# நைட    

 

நா.பா.வி� ெசா�லா:சியி� அ*�க* இட+ ெப8+ இர4! வா��ைதக�: 

இ9கித+, நளின+. அவ� இ9கிதமாக� ேபசினா�. நளினமாக
 ெசா�னா�. 

'இ9கித�+, நளின�+ கல�' Pறினா�' எ�பன ேபா�ற வாிகைள அவ� 

இல�கிய9களி� ெந!க� காணலா+. 'ேவ�+ விA'+' எ�ற நிக7
சியி� 

வாெனா(யி� நா.பா.வி� ேப:* இட+ ெப�றேபா', அவாிட+ இ'ப�றி 

இ9கிதமாகG+ நளினமாகG+ மன+ உ8�தாம� ேக�வி ேக:க�ப:ட'. 

சிாி�தவாேற நா. பா. அ�த� ேக�விகO�?� பி�வ�மா8 பதி� Pறினா�. 

"ெஜகசி�பியனி� நைடயி� Pட 'ஒ�கி ஒசி�' ஒயிலாக' எ�ற ெசா�க� அதிக+ 



8 

 

இட+ெப8+. இ�ப*
 சில வா��ைதக� அதிக+ இட+ ெப8வ'. பைட�பி� 

அ�ல' பைட�பாளியி� ?ைற எ�8 க�தலாகா'. இ�த
 ெசா�கைள அ�த� 

?றி�பி:ட பைட�பாளியி� ��திைர எ�பதாக வாசக�க� &ாி�' ெகா�ள 

ேவ4!+.'' 

 

நா.பா.வி� இல�கிய நைட ப�றி
 ெசா�K+ேபா', அவ� அதிக+ உபேயாகி�?+ 

இ�த இ� வா��ைதகைள ைவ�ேத விள�?வ' ெபா��த� P!+. நா.பா.வி� நைட, 

�க�தி� அைறவ' ேபா� ெசா�K+ ெஜயகா�த6ைடய நைடைய� ேபா�றத�ல. 

அத�? ��றிK+ ேவறான' அ'. கா(� ெகாK; அணி�த ெப4 நட�' 

ெச�வைத� ேபா�ற நளினமான நைட. ?K9க� ?K9க
 ெசா�(� இனிய ச�த+ 

ந+ காதி� ேக:!� ெகா4ேட இ��?+. ெம�ைமயான உண�Gகைள
 ;கமாக
 

ெசா�(வி!+ 'இ9கிதமான' நைட அ'. வாசக�கைள மய�?கிற ஒ� தனி வசீகர+ 

அ�த நைடயி� உ4!. 

 

நா.பா.G+ ?மாி அன�த6+ ச�தி�'� ெகா4ட '?�த+' உைரயாட(� நா. பா வி� 

நைடைய 'அ�வி' எ�8 ?மாி அன�த6+, ெஜயகா�தனி� நைடைய� 'கா:டா8' 

எ�8 நா. பாG+ வ�ணி�தா�க�. இ�ப* வ�ணி�ப' ஒ�வைகயி� சாியான 

ஒ�V!தா�. ஆனா� இ�ெனா� வைகயி� அ' சாிLம�ல. ெஜயகா�தனி� நைட 

எ�னேவா கா:டா8தா�. ஆனா� நா.பா.வி� நைட, ஆேவச�'ட� ெபா9கி வ�+ 

அ�வி Pட அ�ல. அ' சலசல�'� பாL+ ெம�ைமயான சி�ேறாைட ேம(��' 

பா��தா�, ெதளி�த சி�ேறாைடயி� கீேழ இ��?+ Pழா9க�க� எ�லா+ 

க4Z�?� ெதாிவ' மாதிாி, நா.பா. இல�கிய�தி� ஆ7�த ெபா�O+ 

நய�ெம�லா+ ெபாி'+ ெவளி�பைடயாகேவ ெதாிகிற வைகயி� அைம�தைவ. 

�டக+, பல விஷய9கைள
 ெசா�லாம� ெசா�வ' ேபா�ற பாணிைய விட, 

எைதL+ ெவளி�பைடயாக
 ெசா�(
 ெச�வேத சிற�த' என அவ� க�தினா� 

ேபாK+. இ�த� க4ேணா:ட�தி� பா��தா� அேசாகமி�திர� பாணி எA�தாள�-

களி(��' ��றிK+ ேவ8ப:ட நைடையLைடயவ� நா.பா. எ�8 ெசா�லலா+. 

 

தமிழி� இல�கிய ாீதியான �த� தரமான ��னணி எA�தாள�க� வாிைசயி� நா. 

பாG�? ஒ� தனி இட+ உ4!. ஆ7�த எA�'�கைள எA'+ எA�தாள�கO�? 

வாசக�க� அதிக எ4ணி�ைகயி� கிைட�பதி�ைல. இ'ேவ தமிழி� நிதாிசன 

நிைல. ஆனா� இ�த நிதாிசன நிைல�?� தமிழி� மிக
 சில விதி வில�?கO+ 

உ4!. அதிK+ நா.பா. ஒ� தனி�ப:ட விதிவில�? எ�ேற ெசா�ல ேவ4!+. நா. 

பா. வி� எA�'�? மிக அதிக எ4ணி�ைகயி� வாசக�க� இ��தா�க�. 
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இ��கிறா�க�. அவ� எAத� &ற�ப:ட கால�தி� ஒ� &ய� மாதிாி� &ற�ப:டா�. 

ச�தாய�தி� அவர' எA�தி� தா�க+ க4Z�?� ெதாிகிற மாதிாி மிக அதிகமான 

அளவி� இ��த'. இத�? அ�தா:சியாக அரவி�த�, �ரணி ஆகிய ெபய�க� 

ப�பல ?ழ�ைதகO�? S:ட�ப:டைத� Pறலா+. இ�8+ த9க� ?ழ�ைதகO�? 

?றி-சி மலாி� இனிய நிைனGகேளா! இ�த� ெபய�கைள
 S:!பவ�க� 

இ��க�தா� ெசMகிறா�க�. இ�த� ெபய�கைள ம:!ம�ல. ;ரம-சாி , ?றி-சி-

வாண� எ�ெற�லா+ நா.பா. இல�கிய+ ெதாட�பான ேவ8 ெபய�கைள 

ைவ�பவ�கO+ இ��கிறா�க�. 

 

இ�ப*ெய�லா+ நா பா. இல�கிய+ ச�தாய�ைத� பாதி�தத�?� ப�ேவ8 

காரண9கைள
 ெசா�லலா+ எ�றாK+, ஒ� ��கிய காரணமாக நா. பா வி� 

நைடைய
 ெசா�லேவ4!+. அதாவ' அ�த நைடயி� ெத�ப:ட 

ெவளி�பைடயான ேபா�ைக அத� இல�கிய ஆழ+ ெப�வாாியான ம�கைள 

எ:!கிற வைகயி� அைம�தி��த அத� எளிைமைய - மிக ஆ7�த [Z�கமான 

விஷய9கைள எ�ேலா��?+ ;லபமாக� &ாிL+ வைகயி� ெசா�(வி!கிற ஒ� 

மேனாகரமான நைடைய அவ� ெகா4*��தா�. 

 

ஒ� வைகயி� ெசா�ல� ேபானா� அ' இல�கிய நைடதா�; ஆனா� ப4*த நைட 

அ�ல. இல�கண� பிச? ஒ� சிறி'+ இ�லாத நைடதா�; ஆனா� பாமர�கைளL+ 

எ:*வி!+ ஓ� எளிைம அதி� இ��த'. நா.பா. இல�கிய�தி� விேசஷ
 சிற�ப+ச+ 

எ�8, ெப�வாாியான ம�கைள அவ� எ:!வத�? உதவி&ாி�த அவர' 

நைடைய�தா� ?றி�பி:!� ெகா4டாட ேவ4!+. இ�த இட�தி� தீப+ இல�கிய 

ேமைட ப?தியி� நைட ெதாட�பாக அவ� ெதாிவி�'�ள க��ைதL+ ஒ�பி:!� 

பா��ப' ந�ல'. 

 

"தமி7 உைரநைடயி� நீ9க� வி�+&வ' இல�கிய நைடயா, எளிய நைடயா?" 

எ�ப' ேக:க�ப:ட ேக�வி. அத�? நா.பா. பதி� ெசா�கிறா�. 

 

"'இல�கிய நைட' எ�றா� அ' நி
சயமாக� க!ைமயான நைடயாக�தா� இ��க 

ேவ4!+ எ�8+ 'எளிய நைட' எ�றா� அ' நி
சயமாக இல�கிய 

நயம�றதாக�தா� இ��கேவ4!+ எ�8+ �*G ெசM' ெகா4ேட நீ9க� 

இ�ேக�விைய� ேக:*��பதாக� ெதாிகிற'. எளிய நைடேய இல�கிய 

நய��ளதாகG+ இ��க �*L+. எனேவ த�ெசயலாக அ�ல, பிர�ைஞ��வமாக 
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உண��ேத". நா. பா. த� நைடைய எளிைம� ப!�தி� ெகா4டா� எ�8 க�'வ' 

தவறாகா'. 

 

ஒேர ெசா�ைல மட�கி மட�கி� ேபா:!, ெவ\ேவ8 அ��த9க� வ�+ வைகயி� 

அ�த
 ெசா�ைல� பய�ப!�தி, அத� Dல+ ஒ� தனி�ப:ட எழிைல� 'ல9க
 

ெசML+ உ�திைய� த+ நைடயி� நா.பா. அ*�க*� ைகயா4டா�. உதாரணமாக, 

''அவ� பா�ைவேய ஒ� ேப
சாக இ��தெத�றா� அவ� ேப
சி� ஒ� பா�ைவL+ 

இ��த''', எ�ப' ேபா� வ�+ வாிகைள
 ெசா�லலா+. த4*யல9கார+ 

ெசா�K+ சிேலைட, ெசா�ெபா�: பி�வ�நிைலயணி ேபா�ற அணிகOட� 

ெதாட�&ப!�தி நா பா. வி� இ�த நைட�பாணிைய� காண�*L+. நா பா.வி� 

பழ�தமி7� பயி�சி - ��கியமாக இைட�கால� தமி7 இல�கிய+ ?றி�த பயி�சி - 

அவ�ைடய இ�த� பாணி�? உதவியி��கிற'. ஒ� ெபா'வான இல�கிய வாசகைர 

ஈ��?+ இ�த நைட, பழ�தமி7� பயி�சிL�ள வாசகைரேயா ெசா�கி� கிற9க 

ைவ�'� பரவச�ப!�தி வி!கிற'. இதனாேலேய நா.பா.வி� இல�கிய�ைத அத� 

பாி�ரண எழி� �Aவ'மாக பாிமளி�கிற வைகயி�, இ�ெனா� ெமாழியி� ெமாழி 

ெபய��ப' சிரமமாகி வி!கிற'. நா.பா.வி� இல�கிய+ ஆ9கில+, ?ஜரா�தி, ஹி�தி 

ேபா�ற ப�பல ெமாழிகளி� ெமாழி ெபய��க�ப:!�ள'. ேமேல ெசா�ன 

நா.பா.வி� வா�கிய�ைத ெமாழிெபய��க ேவ4!மானா� தமிழி� உ�ளைத� 

ேபாலேவ ம�ற ெமாழிகளிK+ பா�ைவ எ�ற ஒேர ெசா� இர4! ெபா��கைள� 

த�வதாக அைமய ேவ4!+. அத�?
 சா�தியமி�லாதேபா' ெமாழிெபய��பி� 

நய+ ?ைறய�தா� ெசML+. 

 

நிைறய எAத ேவ4*ய ேதைவ பி. எ#. ராைமயாG�? இ��தைத� ேபாலேவ 

நா.பா.G�?+ இ��த'. மணிமணியான சி8கைதகைள எAதிய ராைமயா 

சராசாியாகG+, அவர' மிக உய��த இல�கிய�தர�தி�?� ெபா��தமி�லாமK+ 

ப�பல பைட�&கைள� பைட�த'4!. ஆன�த விகடனி� ராைமயா எAதிய 

?9?ம� ெபா:!� ?மாரசாமி� கைதக�, மிக
சிற�த ராைமயா பாணி இல�கிய� 

பைட�&க� அ�ல. பி. எ#. ராைமயா எ�8 நிைன�?+ ேபா' அவர' இ'ேபா�ற 

கைதகைள வில�கிவி:! ெப�+பாலான உ�னத� கைதகைள�தா� நா+ க��தி� 

ெகா�ள ேவ4!+. நா.பா.G�?+ பி. எ#. ராைமயாG�? ேந��த மாதிாியான 

ெபா�ளாதார நி�ப�த+ ேந��த'4!. வணிக ாீதியாக பி�னா:களி� அவ� 

ெகா
ைசயான பைட�&கைள எAத உட�ப:டதி�ைலதா�. ஆனா�, அதிக க:!� 

ேகா�பி�லாத, நா.பா.வி� ேமலான இல�கிய� தர�தி�? இைணயி�லாத சில 
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சராசாி நாவ�கைள அவ� எAதிய'4!. அவ�றிK+ Pட அவர' நைடயி� 

சிற�பா� ஓ� இல�கிய வசீகர�ைத நா+ உணர �*L+. நா.பா.வி� இல�கிய 

ஆOைம அவர' ெப�+பாலான உய��த பைட�&கைள ைவ�' கணி�க�பட 

ேவ4!ேம தவிர, ஒ� சில சராசாி� பைட�&கைள ைவ�த�ல. 

 

ஆர+ப கால�தி� பா�திர9கO�? இைடேயயான உைரயாட(� Pட, அவ� 

இல�கண+ மீறாத வா�கிய அைம�&கைள�தா� ைகயா4! ெகா4*��தா�. 

ேபாக�ேபாக அவர' நைட ச�ேற ெநகி7
சி அைட�த'. ?றி-சி மல�, 

ெபா�வில9? ேபா�ற நாவ�களி� பா�திர9க� உைரயா*யத�?+ ச�திய 

ெவ�ள+ ேபா�ற பி�னாளி� அவ� எAதிய நாவ�களி� பா�திர9க� 

உைரயா*யத�?+ நிர+ப ேவ8பா! இ��த'. பி�னா:களி� ேப
; வழ�ைக அவ� 

ைகயாள� ெதாட9கி வி:டா�. ஆனாK+ அ�த� ேப
; வழ�? ஒ� ெபா'வான 

ெகா
ைச� தமிேழ தவிர தனி இன�ைதேயா, தனி மாவ:ட�ைதேயா அதிக+ 

சா��தெதன
 ெசா�ல இயலா'. 

 

பிராமண� களைன ைமயமாக� ெகா4! 'ளசி மாட+ நாவைல அவ� பைட�த-

ேபா', தம' நைடயி� பிராமண வழ�ைக� ைகயாள ேவ4*ய நி�ப�த+ அவ��? 

ேந��த'. பல இட9களி� ஒ� ெபா'� தமிைழL+ சில இட9களி� பிராமண 

வழ�ைகL+ ைகயா4! அவ� சமாளி�தா�. ஜானகிராம� ந�றாகG+, ெஜயகா�த� 

சிற�பாகG+ ைகயா4ட பிராமண வழ�ைக நா. பா.வா� அ\வளG இய�பாக� 

ைகயாள இயலாம� ேபாயி�8. ஏேதா ஒ� ேசாதைன�காக அவ� அதி� 

பிரேவசி�தாேர தவிர பிராமண வழ�கி� அவ� ஒ� த�னிய�ைப உணரவி�ைல. 

கி.ராஜ நாராயணைன� ேபா� வ:டார வழ�கிK+ அவ� ெப�+ சாதைன எ'G+ 

&ாியவி�ைல. ஆனா� இல�கண அைமதி�? ��றிK+ உ:ப:ட ஒ� ெபா'வான 

தமி7 நய+ ெசறி�த நைடயி� அவ� மிக� ெப�+ சிகர9கைள� ெதா:டா�. அவர' 

நைடயி� அதிகப:ச அழைக, சDக நாவ�கைள� ெபா8�தவைர ெபா�-

வில9கிK+, சாி�திர நாவ�கைள� ெபா8�தவைர மணிப�லவ�திK+ ஓரளG 

நி�திலவ�(யிK+ காணலா+. 

 

சாி�திர நாவ�கO�? நா.பா.வி� இல�கண நைட மிக அழகாக� ெபா��திவி:ட'. 

சாி�திர� கதாபா�திர9க� இல�கண� தமிழி� ேப;+ேபா' அ�த நைட நா. பா.G�? 

மிக இய�பாக ைகவ�'வி:ட'. சாி�திர நJன9கைள� ெபா8�த வைரயி�, சில 

அாிய ெசா�லா:சிகO�? அ*�?றி�பி:! விள�க+ த�+ மரைப நா.பா. 

ைகயா4! வ�தா�. அவர' கைடசி சாி�திர நாவலான ராணி ம9க+மா� வைர 
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இ�தைகய அ*�?றி�&� பாணிைய அவ� பி�ப�றி வ�தா�. ப�திாிைகயி� 

இட+ெப8+ ேபா'+ &�தகமாக ெவளிவ�+ ேபா'+ 'இராயச+ அ
சMயா, 

வ�ைள�பா:!' ேபா�ற ெசா�ெறாட�கO�? க:டாய+ அ*�?றி�& இ��க 

ேவ4!+ என அவ� வ(L8�தினா�. மி?�த கவன�'ட� அ*�?றி�&கைள 

க
சிதமாகG+, ;��கமாகG+ அவ� எAதினா�. 

 

தம' நைடைய ேமK+ ேமK+ ெம�ேக�றெவன அவ� [:பமான ஒ� ெதாழி� 

திறைன� பய�ப!�தினா�. அவைர மிக ெந��கமாக அறி�தவ�க� ம:!ேம அ�த 

ரகசிய�ைத அறி�தி��க இயK+. தா+ எAதி �*�த ெசா�ெறாட�களி� இைடேய 

ஆ9கா9ேக அ�த
 ெசா�ெறாட�களி� அழைக ேமK+ வளர
 ெசMகிற மாதிாி 

சி�ன- சி8 அைடெமாழிகைள அவ� அ+&� ?றியி:!
 ேச��ப'4!. எ!�'�-

கா:டாக, 'Jர�களி� ேதா�கைள அல9காி�க ேவ4*ய மணமாைலக�' எ�8 

எAதி வி:! �த� இ� வா��ைதகளி� இைடேய க+Vரமான எ�ற ெசா�ைல அவ� 

ேச��ப'4!. ஓ� அ�தியாய�ைத �Aவ'மாக எAதி �*�த பிற? இ8தி 

வாசி�பி� இ�த
 சி8சி8 ெம�ேக�8+ பணிகைள அவ� நிக7�'வா�. 

ெப�+பாK+ தா+ எAதியைத அவ� தி��திெயA'வதி�ைல. மனதி�?�ேளேய 

எ*: ெசM' �த� பிரதிையேய �Aைம�பிரதியாக ெவளி�ப!�'வா�. இ8தியி� 

மிக
 சில இட9களி� அவ� நிக7�'+ இ�த நகா; ம�8+ �
; ேவைலக� அவர' 

நைடயி� அழைக ேமேலா9க
 ெசML+. 

 

லா.ச.ரா.ைவ� ேபா� ஒேர கைதைய ப�'� ப�னிர4! �ைற தி��திL+ மா�றிL+ 

எA'+ வழ�க+ நா.பா.விட+ இ�ைல. ெஜயகா�தைன� ேபா� �த(� ஒ� பிரதி 

எAதிவி:! பி� அத� ந!ந!ேவ வா��ைதகைளL+, வா�கிய9கைளL+ ேச��?+ 

வழ�க�+ அவாிட+ இ�ைல. ேமேல ெசா�ன' ேபால அவ� ெம�ேக�8வ' Pட 

மிக
 சில இட9களி� தா�. அ�ப* ெம�ேக�8+ ெசா�கைளL+ Pட த+ எA�தி� 

தாேம ைக ைவ�க அ-;வ'ேபா� மிகG+ ஜா�கிரைதயாக
 ெசMவா�. நா.பா. 

எAதிய ஐ+ப'�?+ ேம�ப:ட அவர' எ�லா� &�தக9கO+ அவ� ைக�பட 

எAதிய �த� பிரதிதா�. தி��திெயA'வ' J4 ேவைல எ�8+ இ\வித+ 

தி��திெயA'வத�? பதிலாக இ�ெனா� &திய பைட�ைப எAதி விடலா+ எ�8+ 

தி��திெயAதினாK+ �த� தடைவ வ�த' மாதிாியான இல�கிய J
ேசா! 

இர4டா+ தடைவ அ' வரா' எ�8+ நா.பா. ெசா�வ'4!. 

 

அழகிாிசாமி, ?.ப.ரா... &'ைம�பி�த�, ஜானகிராம�, பி.எ#.ராைமயா, அகில� 

ேபா�ற பைட�பாளிகைள� ப:*ய(!+ ேபா' அவ�க� வாிைசயி� நா. பா வி� 

ெபயைரL+ ேச��க ேவ4*யி��கிற'. ஆனா� ஒேர ஒ� வித�தி� நா.பா.வி� 
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ெபயைர இவ�க� அைணவாி(��'+ தனி�'
 ெசா�லG+ ேவ4* யி��கிற'. 

தமி7 ெமாழியி� எ�லா நய9கைளL+ த+ பைட�&களி� 'ல9க
 ெசMத ஓ� 

அ��வமான நைடயைம�ைப உைடயவ� எ�ற வைகயிேலேய நா.பா. 

வி�தியாச�ப:! நி�கிறா�. 

 

ஜானகிராமனி� பல+ அவர' பா�திர வா��&. ெஜயகா�தனி� பல+ அவர' 

விவாத� ேகாண+. &'ைம�பி�தனி� பல+ அவர' கி4ட� ெதானி. அழகிாி-

சாமியி� பல+ அதிர
 ெசா�லாத எளிைம. அகிலனி� பல+ ேதசிய
 சி�தைன. 

இ�திரா பா��தசாரதியி� பல+ P�ைமயான உைரயாட�. ராஜ+ கி��ணனி� 

பல+ கள ஆMG. ஆ�. Sடாமணியி� பல+ உளவிய� ேகாண+. கி. ராஜ-

நாராயணனி� பல+ வ:டார வழ�?. இ�ப* ஓெரா�வர' பல�ைதL+ 

கண�கி!ேவாமானா� நா. பா��தசாரதியி� பல+ எ�8 அவர' நைடைய�தா� 

ெசா�ல ேவ4!+. நிைன�' நிைன�' மகிழ ைவ�கிற நைட ெதளி�த சி�ேறாைட 

ேபா�ற ப:டறிவா� விைள�த பிசிர�ற, சீரான த9? தைடய�ற நைட. நா.பா. 

நைடேபா:ட இல�கிய�பாைதயி� தமிA�?� கிைட�த மிக� ெபாிய ந�ெகாைடேய 

அவர' நைடதா�. அவ� தட+ பதி�த' அ�த வைகயி� தா�. 

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

3. 3. 3. 3. நாநாநாநா....பாபாபாபா....வி� ல%சியவாத�வி� ல%சியவாத�வி� ல%சியவாத�வி� ல%சியவாத�    

 

நா. பா. வி� எA�' ல:சியவாத� ேபா�ைக
 சா��த'. யதா��தவாத� ேபா�ைக 

அவ� மதி�தா�; யதா��தவாத எA�தாள�க� மீ' மி?�த மாியாைதL+ 

ைவ�தி��தா�. ஆனாK+ தம' எA�தி� ெநறியாக ல:சியவாத�ைதேய அவ� ேம� 

ெகா4டா�. யதா��தவாத� ேபா�ைக
 சா��' அவ� எAதியைவ ?ைறG. 

 

அவர' ெதாட�ககால நாவ�களான ?றி-சிமல�, ெபா� வில9? ேபா�றைவ 

ல:சியவாத� ேபா�கி� சிகர9கைள� ெதா:டைவ. ேபாக� ேபாக அவர' 

பைட�பில�கிய�தி� யதா��த வாத�தி� சாயK+ சிறி' ப*ய� ெதாட9கிய'. 

?றி�பாக சமகால அரசியைல ைமயமாக ைவ�' அவ� எAதிய சா�திய ெவ�ள+, 

சமகால சினிமாைவ ைமயமாக ைவ�' அவ� எAதிய நீல நயன9க� ேபா�ற 

நாவ�களி� அவாி� பாணியான ல:சிய வாத�ைத மீறி யதா��த வாத+ ஓரளG 

ஊ!�Gவைத� பா��கலா+. 

 

எனி6+ ல:சிய� பா�திர9கைள உ�வா�கி எA'வதிேலேய அவ� ஒ� 

த�னிய�ைப� க4டா�. அவாி� ெதாட�க கால ல:சியவாத நாவ�க� ெப�+ &க7 
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ெப�8� ெப� ெவ�றி அைட�த'+, அவைர இேத வைக நாவ�கைள எAத ஊ�? 

வி�தி��க ேவ4!+. 

 

?ண9களி� ம:!ம�ல, ேதா�ற9களி� Pட� த+ பா�திர9கைள ல:சிய� 

பா�திர9களாக அவ� உ�வா�கினா�. அரவி�த�, �ரணி, பாரதி, ேமாகினி , 

ச�தியD��தி எ�ெற�லா+ அவ� பைட�' உலவ வி:ட பா�திர9க� சராசாி� 

ேதா�ற �ைடயவ�க� அ�ல. அவ�க� ேபரழக�க�. ேபரழகிக�. தாமைர ேபா�ற 

பாத9கைள உைடயவ�க�. ேராஜா�� ேபா�ற நிற�ைத உைடயவ�க�. 

 

தமி7
 ெசML� மரபி� ெத�ப:ட கா�பிய இல�கண�ைத� பி�ப�றி அவ� 

உைரநைட இல�கிய+ பைட�தா� எ�8 க�த� ேதா�8கிற'. த�ேன ாி�லா� 

தைலவைன உைட�தாM எ�8 த4*யல9கார இல�கண @� ெசா�K+ கா�பிய� 

கதாநாயக�களாகேவ நா.பா.வி� நாவ� நாயக�க� இ��தா�க�. 

 

நா.பா. தாேம அழக�. யாைரL+ விய�க ைவ�?+ வசீகரமான ேதா�ற�ைடயவ�. 

ெச�க
 சிவ�த பாத9கO+, ைககO+, சிவ�த ேமனிL+ ெகா4டவ� கிேர�க
 

சிைலைய� ேபா� ெச'�கி
 ெச�பனி:ட' ேபா�ற அவர' ேதா�ற� ெபா(G 

அவ��? ஒ� தனி க+Vர�ைத� ெகா!�த'. 'அழகான ப�திாிைக ஆசிாிய� யா�?' 

எ�ற ேக�வி�? 'நா. பா.' எ�8 சாவி ஒ��ைற பதி� ெசா�(யி��தா�. 

 

நா.பா. ;ய பிரதிப(�&� பா�திர9களாகேவ தம' ெப�+பாலான கதாநாயக�கைள� 

பைட�தா� எ�8 ெசா�வ'4!. வா:டசா:டமான உ�வ�+ வ*வழ?+ 

ெகா4டவ�க� அவர' பா�திர9க�. 

 

ேதா�ற�தி� ம:!ம�ல, ?ண�திK+ அவ�க� உ�னத மானவ�க�. ேந�ைம, 

நாணய+, தனி மனித ஒA�க+, ச�தாய ஒA�க+ �த(ய அைன�'+ ஒ�ேசர� 

ெகா4*��த ?ணசீல�க� அ�பA�க�ற மனித�க�. 

 

நா.பா.வி� பா�திர9க� ம4Z�? 'ஓ� அைரய* ேமேலதா� நட�பா�க�' எ�8 

அவாி� சில� வாசக�க� ?ைற ெசா�வ'4!. இைத ஒ� ?ைறெய�8 

ெகா�ளாம� ஒ� த�ைம எ�8 ெகா�பவ�கO+ நிைறய ேப� உ4!. ெச�ைன 

வாெனா(யி� நட�த ஒ� ேப:*யி� நா.பா.வி� பா�திர9க� ல:சிய�  

பா�திர9களாக இ��ப' ப�றி அவாிட+ ேக:க�ப:ட'. 
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'ஏ�? ல:சிய� பா�திர9கைள� பைட�க� Pடா' எ�8 ஏ'+ விதி இ��கிறதா 

எ�ன? நா� அ�ப*�தா� பைட�கிேற�. பைட�ேப�. வா�மீகிL+, க+ப6+ 

ல:சிய� பா�திர9கைள� தாேன உ�வா�கினா�க�? அவ�க� பைட�த 

பா�திர9க� தைர�? அைரய* அ�ல, நா�க* அ�லவா ேமேல நி�கி�றன�? 

இராமாயண�ைத நா+ இல�கியமாக ஒ�&� ெகா�ளவி�ைலயா? ல:சியவாத+ 

எ�ப' ஒ� ேபா�?. யதா��தவாத+ எ�ப' இ�ெனா� வைக� ேபா�?. இர4! 

ேபா�?கO+ இல�கிய�தி� எ�லா� கால�திK+ இ��க�தா� இ��?+. நா� 

ல:சிய வாத�ைத� பி�ப�8கிற எA�தாள�' எ�8 நா. பா. த�னிைல விள�க+ 

அளி�தா�. 

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

4. 4. 4. 4. &ய��ேன�ற
 சி�தைனக�&ய��ேன�ற
 சி�தைனக�&ய��ேன�ற
 சி�தைனக�&ய��ேன�ற
 சி�தைனக�    

 

;ய��ேன�ற இல�கிய+ எ�ப' ஒ� தனி வைகயாக
 ெசழி�க� ெதாட9கி-

யி��கிற'. உலக அளவிK+ தமிழிK+ ;ய��ேன�ற� க:!ைர இல�கிய+ 

பைட�பவ�க� நிைறய ேப� இ��கிறா�க�. 

 

ஆ9கில�தி� நா�ம� வி�ச�: V�, ேட� கா�னகி, கா�ேமய� ேபா�ேறா� 

;ய��ேன�ற� க:!ைர @�க� எAதி� &க7ெப�ற எA�தாள�க�. தமிழி� 

;ய��ேன�ற� க:!ைர இல�கிய�தி� ��ேனா*க� எ�8 அ�'� ரஹீ+ 

ேபா�றவ�கைள� ?றி�பிட ேவ4!+. ெம�வி�, எ+. எ#. உதயD��தி, எ�.சி. 

^தர� எ�ெற�லா+ இ�த� 'ைறைய� ெதாட��' வள�ப!�திய, வள�ப!�தி 

வ�கிற எA�தாள�க� நிைறய ேப� உ4!. இவ�க� தனி மனித� எ�ப*� 

த�ைன
 ெச�பனி:!� ெகா�ள ேவ4!+, த� ?ண9கைள எ\விதெம�லா+ 

ெச'�கி� ெகா�ள ேவ4!+, த� ஆ�ற�கைள� தி:டமி:! எ\வித+ ெப��கி� 

ெகா�ள ேவ4!+, அத� Dல+ எ\வா8 வா7�ைகயி� உயர �*L+ எ�பைத 

விள�கி எA'பவ�க�. உலக அளவி� இைளஞ�களிைடேய ;ய��ேன�ற� 

க:!ைரகO�?� ெப�+ வரேவ�& இ��கிற'. 

 

க:!ைரயாக அ�லாம�, நாவலாக ;ய��ேன�ற இல�கிய+ பைட�தவ� எ�8 நா. 

பா. ைவ வைக�ப!�தி
 ெசா�ல�*L+. அவர' நாவ�க� பலG+ ;ய��ேன�ற
 

சி�தைனகளி� ெதா?�&களாக விள9கின. ;ய��ேன�ற�ைத வ�&8�தி� தனி 
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மனிதைன ெநறி�ப!�'வத�?� க��'
 ெசா�K+ ஒ� க�வியாக நா. பா. த+ 

நாவ�கைள� ைகயா4டா� எ�8 Pட
 ெசா�லலா+. இ\வித� க4ேணா:ட�தி� 

நாவ� பைட�ப' எ�ப' ஒ� தனி�பாணி. இ�த� பாணி நா.பா.G�? ;லபமாM 

ைகவ�தி��த'. இ�தைகய பாணியி� நாவ� பைட�தவ�க� தமிழி� அதிக+ 

இ�ைல. 

 

க��ைத
 ெசா�வேத இல�கிய�தி� பிரதான� பணி எ�8 க�தியதா�, க��ைத 

��P:*ேய தீ�மானி�'� ெகா4!, அத� பிற? ெசா�லவ�த க��'�? ஏ�ப 

நாவ� கள�ைத நா.பா. ேத��ெத!�தாேரா எ�8 Pட எ4ண இடமி��கிற'. அ�த 

அளG க��'கேள அதிகப:ச ஆ:சி ெசK�திய பைட�&க� அவ�ைடயைவ. 

 

இ�தைகய க��'கைள அழகிய ெபா�ெமாழிகளா�கி, தமி7நய+ த'+&+ வைகயி� 

நாவ(� இைடயிைடேய ைவ�பா� அவ�. அைவ இ:!� க:*
 ேச��த' ேபா� 

அ�லாம� இய�பாக� ெபா��திL+ இ��?+. க��ைத ��னிைல�-

ப!�'வதிேலேய அவ� க��தாக இ��த காரண�தா�, அவர' அழகிய தமிழி� 

ெபா�ெமாழியாக அ' அல9கார+ ெசMய�ப:! மல��தி��?+. நா. பா. வி� 

வாசக�க�, இ�தைகய சில வா�கிய9கைள மனன+ ெசMவ' ேபா� தி�+ப� 

தி�+ப� ப*�' ரசி�ப'4!. 

 

பா�திர9கைள� ப�றிய வ�ணைன Pட இ�தைகய ெபா� ெமாழிகளாக� ேதா�ற+ 

த�வ'4!. ெப�+பாK+ தனி மனிதைன ெநறி�ப!�'+ வாசக9கேள அதிகமாக 

இ\வித+ இட+ ெப�றன. 

 

இவ�ைற� க:ட+ க:*� தனிேய �க�பி� ஒ\ேவா� அ�தியாய�திK+ இட+ ெபற
 

ெசML+ வழ�க�ைத� ப�திாிைகக� ேம�ெகா4டன. இ�த வா�கிய9களி� அழ?+ 

க��தி� ேந��திL+ ��கிய�'வ�+ வாசக�கO�? எ!�பாக� ெதாிய, இ�த� 

பாணி உதவிய'. 

 

எ�த வா�கிய�ைத இ\வித+ அ�தியாய �க�பி� இட+ெபற
 ெசMவ' எ�பைத� 

ப�திாிைககேள தீ�மானி�த'+ உ4!. அ�லாம� நா.பா. ேவ அ�தியாய9களி� 

இைடேய இட+ெப�ற அ�தைகய வா�கிய9கைள� ேகா*:!� கா:* �க�பி� 

இட+ ெபற
 ெசMய வழிவ?�த'+ உ4!. 

 

இ\வித+ தா+ எAதியவ�றி� அழ?+ க��தாழ�+ நிைற�த வா�கிய9கைள  
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அ�தியாய �க�பி� இட+ெபற
 ெசMவைத� தம' தனி�த�ைமயாக நா பா. 

க�தினா�. ?றி-சிமல�, ெபா�வில9? ேபா�ற ெதாட�க கால நாவ�களி� 

ெதாட9கிய இ�த� பாணிைய இ8திவைர அவ� பி�ப�றினா�. ெதாட�க கால 

நாவ�களி� தி�Dல�, தி�வ�Oவ� ேபா�ற பழ�தமி7� &லவ�களி� பாட� 

வாிகைளL+ அவ� ெபா��தமாக இட+ ெபற
 ெசMத'4!. 

 

தம' ெதாட�கைதக� &�தக வ*வ+ ெப�றேபா'+, இ�த� பாணி அைமயேவ4!+ 

எ�8 அவ� வி�+&வ'4!. ெப�+பாலான &�தக9களிK+ Pட ஒ\ேவா� 

அ�தியாய �க�பிK+ இ�தைகய ெபா�ெமாழிக� மல�
சிேயா! வாசக�கைள 

வரேவ�கி�றன. &ர:*� பா��?+ேபாேத இ' நா. பா. @� எ�8 க4டறிகிற 

வைகயி� அவர' @�களி� தனி�த�ைமயாகG+ இைவ அைம�'வி:டன. 

நா.பா.வி� @�க� அைன�திK+ இட+ ெப�8�ள இ�தைகய ெபா�ெமாழிகைள� 

ெதா?�'� தனிேய ஒ� @லா�கினா� அ' ;ய��ேன�ற
 சி�தைனகைள 

ேநர*யாக எ!�'
 ெசா�K+ ெபா�ெமாழி� ெதா?�& @லாக அைமL+. வன�&+ 

வசீகர�+ நிைற�த அவர' தமி7 நைட எ�6+ ேத� தடவி� ெகா!�க�ப:ட 

மா�திைரக� அ�த� ெபா�ெமாழிக�. இைளஞ�கைள
 ;யக+Vர+ 

ெகா4டவ�களாக உய��'+ ஆ�ற� அ�த மா�திைரகளி� நிர�தரமாM� 

ெபாதி�தி��கிற'. 

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

5. 5. 5. 5. இதழாசிாிய�இதழாசிாிய�இதழாசிாிய�இதழாசிாிய�    

க#கி +ைணயாசிாிய�க#கி +ைணயாசிாிய�க#கி +ைணயாசிாிய�க#கி +ைணயாசிாிய�    

 

நா.பா.வி� ப�திாிைகLலக வா7�ைக எ�ப' க�கி வார இதழி� அவ� 

'ைணயாசிாிய� ெபா8�ைப ஏ�றேதா! ெதாட9கிய'. ம'ைர ேச'பதி ேமநிைல� 

ப�ளியி� ஆசிாியராக நா.பா. இ��த கால+ அ'. அ�ேபா' க�கி அதிப� சதாசிவ+ 

அவர' எA�தா�றைல ெம
சி க�கி�? அவைர 1960� அைழ�தா� நா�? 

ஆ4!க� கழி�' க�கியி(��' வில?+ேபா' நா.பா.G�? சதாசிவ�திட+ 

மன�தா9க� ஏ�ப:ட' உ4ைம. தம' பணி நீ�க+ ெதாட�பான விஷய9கைள� 

தாமைர இதழி� அவ� கா:டமாக எAதி வ�த'+ உ4ைம. ஆனா� இ�த மன� 

கச�ெப�லா+ பி�னாளி� ம9கி மைற�ேத ேபான'. தா+ தினமணி கதி� ஆசிாிய� 

ெபா8�ைப ஏ�றேபா', சதாசிவ+ அவ�கைளL+ அவர' 'ைணவியா� எ+. எ#. 

;�&ல:;மி அவ�கைளL+ ேநாி� ெச�8 வண9கி ஆசிெப�8 வ�தா� நா.பா. 

அ\வி�வ� ேமK+ நா.பா.G�? இ��த மதி�&+ மாியாைதL+ அளவி�லாத'. தம' 

எA�'லக� &கA�? சதாசிவ+ அவ�க� தா� Dலகாரண+ எ�ற ந�றிLண�
சிL+ 

நா.பா.G�? இ8தி வைர இ��த'. 
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நா. பா. வி� &க7ெப�ற நாவ�கெள�லா+ க�கியி� தா� ெவளிவ�தன. க�கியி� 

பணி&ாி�தேபா'+ சாி, க�கிைய வி:! விலகிய பிற?+ சாி, அ�த இத7 அவர' 

எA�'�?� ெதாட��' ஆதரG ெகா!�' வ�த'. ?றி-சி மல�, ெபா�வில9?, 

பா4*மாேதவி, ச�தியெவ�ள+, 'ளசிமாட+ என� பல�பல பைட�&கைள நா. பா. 

க�கியி� எAதினா�. தீர� எ�ற &ைன ெபயாி� பல அரசிய� விம�சன9கைள 

எAதினா�. க�கி�?+ நா. பா.G�?+ இ��த எA�'றைவ� தமி7 வாசக�க� 

ஆ�வ�ேதா! வரேவ�றா�க�. நா.பா. எA�' பிற ப�திாிைககளி� இட+ 

ெப�றேபா' கிைட�த &கைழ விட� க�கியி� இட+ ெப�றேபா' கிைட�த &க7 

P!த� எ�ப'+ உ4ைமதா�. க�கி வாசக�க� நா. பாவி� எA�'� பாணி�?� 

ெபாி'+ பழகியி��தா�க�. அைத மதி�'� ேபா�றினா�க�. 

 

நா பா.வி� எA�'�? க�கி இத7 மிக அதிக விள+பர+ ெகா!�' அவைர� 

ெப�ைம�ப!�திய'. அவர' ெதாட�கைதக� ெவளிவ�+ேபா', ெதாட�கைத� 

கா:சிக� க�கி அ:ைடைய வ4ண� பட9களாக அல9காி�தன. அவர' 

ெதாட�கைத ெதாட9?வைத அறிவி�?+ வ4ண� ேபா#ட�க� தமிழகெம9?+ 

;வ�கைள அல9காி�தன. 

 

க�கி ப�திாிைக Dல+ நா. பா. ெப�ற ெப�+&கேழ அ*�தளமாக அைம�' அவர' 

இல�கிய வா7�ைகைய நிைல நி8�திய' எ�8 ெசா�வ' மிைகயாகா'. 

 

பி�னாளி� தீப+ இதழாசிாியராகG+, தினமணி கதி� இதழாசிாியராகG+ மாெப�+ 

பைட�பாளியாகG+ அவ� உய��ேதா9கி
 சாதைன &ாி�தத�ெக�லா+ ஆதாரமாக 

அைம�த' அவர' க�கி வா7G எனலா+. 

 

தீப� ஆசிாிய�தீப� ஆசிாிய�தீப� ஆசிாிய�தீப� ஆசிாிய�    

 

நா. பா.வி� வா7நா� சாதைன எ�ப'+ அவர' தைலயாய பணி எ�ப'+, அவ� 

தீப+ இல�கிய இதழி� ஆசிாியராகG+, நி�வாகியாகG+ இ��' ;மா� இ�ப�' 

D�8 ஆ4!க� அைத நட�திய' தா�. ம�ற பல ��கியமான எA�தாள�-

களிடமி��' அவைர ேவ8ப!�தி ேமK+ உய��'வ'+ இ�த� பணியி� 

ெப�ைமதா�. 
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நா. பா. தா+ எA�தாளராக இ��தேதா! Pட, பிற எA�தாள�கைள ஊ�?வி�?+  

ஓ� உ�' ச�தியாகG+ இ��தா�. தா+ எAதியேதா! Pட, பிற எA�தாள�களி� 

எA�'க� ெவளிவரG+ அவ� காரணமாக இ��தா�. 

 

ஒ� தனி மனிதராக ம:!ம�லாம� அவேர ஓ� இல�கிய இய�கமாகG+ இ��தா�. 

இ\வித+ அவரா� ேமேலா9க �*�தத�? ��கியமான காரண+ அவ� நட�தி வ�த 

தீப+ இத7. 

 

தமி7 ெமாழியி� நJன இல�கிய வள�
சி�? இல�கிய
 சி�றித7க� ேச��த வள+ 

அபாிமிதமான'. சி. ;. ெச�ல�பாவி� எA�', பி.எ#.ராைமயாவி� மணி�ெகா*, 

வ. விஜயபா#கரனி� சர#வதி எ�ெற�லா+ அ\வ�ேபா' ெவளிவ�த 

சி�றித7க�, சில தனி மனித�க� ெபா�� ந�ட�ப:!
 ெசMத விடா�ய�சியா� 

தமிA�?� கிைட�த இல�கிய லாப�ைத இ�றளG+ பைற சா�றி� 

ெகா4*��கி�றன 

 

அ�த வாிைசயி� தீப+ இதA�? ஒ� நிைலயான இட+ உ4!. தா+ அைத� 

ெதாட9கிய நாளி(��' த+ இ8திநா� வைர ப�ேவ8 சிரம9கைள� தா9கி� 

ெகா4! நா. பா. அைத நட�தினா� எ�ப' அவர' பி*வாத�தி� ெவ�றி. தீப+ 

நி�8 ேபாM விட�P*ய ச�த��ப9க� அத� வரலா�றி� அ*�க* ேந��தன 

நா.பா.வி� மனஉ8தி ஒ�8 ம:!ேம இ�ப�தி D�8 வ�ஷ9க� அைத� க:*� 

கா�பா�றிய'. 

 

தீப+ மாத இத7 1965 ஏ�ர(� ேதா�றிய'. 1988 ஏ�ர(� மைற�த'. 

 

க�கியி(��' விலகிய பிற? ஒ� ல:சிய ேவக�'ட� தீப+ இதைழ� 

ெதாட9கினா� நா.பா. ஒ� &திய ப�திாிைக ெதாட9?வதிK�ள 

க�ட9கைளெய�லா+ ந4ப�க� நிைறய எ!�'
 ெசா�னா�க�. இ' க�ட+ 

நிைற�த' எ�பதனாேலேய இைத� ெதாட9க ேவ4!+ எ�ற தீரனி� ஆைச - 

இய�பான ஆைச நியாயமான ஆைச என�? எA�த'. இதி� சிரம9க� நிைறய 

இ��கி�றன எ�பதனாேலேய இைத நா� 'ணி�' ேம�ெகா�ள ேவ4*யவ-

னாகிேற�' எ�8 அவ� ?றி�பி:டா�. 

 

தீப�ைத� ெதாட9?+ ேபா' ?றி-சி மல�, ெபா�வில9? ேபா�ற உய�தர 

நாவ�களி� ஆசிாிய� எ�ற வைகயி� அவ��?� ெப�+ &க7 இ��த'. ஆனா� 
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ஒ� ப�திாிைகைய� ெதாட9? வத�?� ேதைவயான ெபா�� வசதி அவாிட+ 

இ��கவி�ைல. 

 

'மேனாத�ம�+ த�ன+பி�ைகLேம என' பலமான Dலதன9க�' எ�8 அவ� 

அறிவி�தா�. 

 

தீப+ �த� இத7 ெவளிவ�த'+ ஏராளமான இல�கிய அ�ப�களி� பாரா:ைட� 

ெப�ற'. நா. பா. உ�சாகமைட�தா�. ஆனாK+ தீப+ இதழி� பணவசதி ?ைறG 

எ�8 அ�ேபா'+ அவ��? ஒ� த�6ண�G இ��த'. அதனாேலேய அதிக� 

ெபா�:ெசலG ெசMவைதL+, ஆட+பர9கைளL+ அவ� தவி��தா�. தீப+ 

இர4டா+ இதழி� அவ� எAதிய வாிக� ?றி�பிட�த�கைவ: 

 

'எ�னிட+ சி�தைனையL+ எA�ைதL+ தவிர அதிகமாக வசதிக� ஒ�8மி�ைல 

எ�பைத நாேன உண�கிேற�. நா� ஒ� சாதாரண இல�கிய� ெதாழிலாளி எ�ப'+ 

என�?� &ாிகிற'. நா� பண�தினா� ஏைழயாகG+ மன�தினா� ?ேபரனாகG+ 

இ��பதாக என�ேக ேதா�8கிற'. உட� நலமி�லாத கணவ� க:*ல�ேக - அவ� 

நி
சய+ பிைழ�'வி!வா� - பிைழ�க ேவ4!+ - எ�ற ஒேர ந+பி�ைகைய 

மன�தி� தவமாக� ெகா4! ேவ8விதமாக நிைன�பைத� Pட� த� க�பி�?� 

ப9கமாM எ4Z+ ஓ� இ�'� ?!+ப�' சகத�மிணிைய� ேபா� எ� �ய�சியி� 

ெவ�றிைய அ�றி ேவ8 அம9கல நிைனைவ நிைன�கG+ ெசMயா' ெவ�றிேய 

இல�கா?+ தியானமாக நா� இ�த இல�கிய� தவ�ைத
 ெசM' 

ெகா4*��கிேற�' 

 

இ�த வாிக� நா. பா. வி� உ�மன உண�Gகைள� ெதளிவாM� &ல�ப!�த� 

P*யைவ. 

 

தீப+ சாதி�த சாதைனகளி� ��கியமான ஒ�8, அதி� இட+ ெப�ற 

ெமாழிெபய��&� பைட�&க�. தமி7 எA�தாள�கைள� ப�றி வாசக�க� ந�? 

ெதாி�'ெகா�ள வழிவ?�த' ேபாலேவ, இ�தியாவி� பிறெமாழி எA�தாள�க� 

ப�றிL+ வாசக�க� அறி�' ெகா�ள தீப+ வழி ெசMத'. ?றி-சி ேவல� 

ெமாழிெபய��த ைவ�க+ �க+ம' பஷீ� , �?�த� ேபா�ேறார' மைலயாள� 

பைட�&க� பல, ெதாட��' தீப�தி� ெதாடராக ெவளிவ�தன. ?ஜரா�தி ஆசிாிய� 

காகா காேல�க�, வ9காள நாவலாசிாிய� ப9கி+ ச�திர� ேபா�ேறா� ?றி�'+ 
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க:!ைரக� ெவளிவ�தன. அகில இ�திய அளவி� பல எA�தாள�க� 

அறி�க�ப!�த�ப:ட' ேபாலேவ ச�வேதச� பைட�பாளிக� பல�+ Pட அறி�க� 

ப!�த�ப:டா�க�. ஜா� பா� சா��ேர, எ#ராபG4!, ெககா\, வி�(ய+ 

ஃபா�ன� ேபா�ேறா� ப�றி அேசாகமி�திர� எAதினா�. 

 

தமி7ெமாழியி� எ�லா உய�வான கதாசிாிய�கO+ தீப�தி� எAதினா�க�. 

வ�(�க4ண� எAதிய சர#வதி கால+, &'�கவிைதயி� ேதா�ற�+ வள�
சிL+, 

தமிழி� சி8 ப�திாிைகக� ேபா�ற ?றி�பிட�த�க க:!ைர� ெதாட�க� 

தீப�தி�தா� ெவளிவ�தன. மணி�ெகா* கால+ எ�ற ெதாடைர பி. எ#. ராைமயா 

எAதினா�. சி.;. ெச�ல�பா, சி:* ெப.ேகா. ;�தரராஜ�, ேசா. சிவபாத;�தர+, 

தி.ஜ.ர9கநாத�, சித+பர ;�பிரமணிய�, ?. அழகிாிசாமி, ஜானகிராம�, 

ெஜயகா�த�, கி.ராஜநாராயண�, ;�தர ராமசாமி, ராஜ+ கி��ண�, ஆ�. 

Sடாமணி, க.நா. ;�பிரமணிய+, ெசௗாி உ�பட� ப�பலர' விதவிதமான 

பைட�&களா� தீப+ ெப�ைமயைட�த'. 

 

தீப�தி� ேந�காண�கO+, 'நா6+ எ� எA�'+' எ�ற தைல�பி� ெவளியி:ட 

க:!ைரகO+ நா.பா. எ\வளG சிற�பாக இதழாசிாியராக இய9கினா� எ�பத�?
 

சா�8க�. இ�தைகய ப?திக�, வாசக�கO�?, இல�கிய+ சா��த &திய 

உலக9களி� சாளர9கைள� திற�'வி:டன. 

 

நா.பா. வி� தைலய9க9க� தனி�த�ைமேயா!+ க��'
 ெசறிேவா!+ விள9கின. 

அ\வ�ேபாைதய இல�கிய� ேபா�?க� ?றி�' அவ� தைலய9க�தி� த+ 

க��'�கைள� ெதாிவி�' வ�தா�. எ�த இல�கிய
 சி�க� ?றி�'+ இ'தா� தீ�G 

என வாசக�க� ெதளிவாக அறிL+ வைகயி� அவ� எAதினா�. ஒ\ெவா� மாத�+ 

நா.பா. எ�த� பிர
சிைனைய� தைலய9க�தி� ெதா:*��பா� எ�றறிய வாசக�க� 

ஆவலாM� கா�தி��தா�க�. நா.பாவி� க��ேதா:ட�ைத ஏ�8�ெகா4! அவர' 

அணியி� ந�(ல�கிய அ�ப�க� ஒ�8 திர4டா�க�. 

 

எAத� ெதாட9கி� &கழைட�' ெகா4*��த இ�திரா பா��தசாரதி, அேசாக-

மி�திர�, ஆதவ� ேபா�ேறா��? தீப+ ேசாதைன� பைட�&கைள எAத 

ேமைடயைம�'� ெகா!�த'.   வ4ணதாச�, நா-சி� நாட�, ேமாகன�, சி.எ+. 

��'. பா. அமி7த� ேபா�ற அ�ேபாைதய &தியவ�கைளL+ தீப+ ஆதாி�த'. 
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நா.பா.வி� ெந�றி�க4, கபாட&ர+, ெசMதிக�, ெபாM+ �க9க� ேபா�ற பல 

நாவ�க� தீப�தி� ெதாடராக இட+ ெப�றைவதா�. �த(� தீர� ச�தியD��தியி� 

&த�வி ல:;மி கி��ணD��தியி� வாசக� வ:ட ெவளி :*� &�தகமாக 

ெவளிவ�த, ஆ�மாவி� ராக9க� பிற? தீப�தி� ெதாடராகG+ பிர;ாி�க�ப:ட'. 

 

அேசாகமி�திரனி� கைர�த நிழ�க�, ஆதவனி� காகித மல�க�, இ�திரா 

பா��தசாரதியி� த�திர �மி, நா-சி� நாடனி� மாமிச� பைட�&, தி.சா. ராஜுவி� 

காளியி� க�ைண. ேதவேகா:ைட வா. D��தியி� ெஜா(�?+ ைவர9க�, மல� 

ம�னனி� மைலயி(��' வ�தவ� ேபா�ற பல &க7ெப�ற நாவ�க� தீப�தி� 

ெதாடராக இட+ ெப�றைவதா�. 

 

சி8கைத, கவிைத ஆகிய 'ைறகளிK+ தீப+ நிக7�திய சாதைன சாதாரணமானத�ல. 

கைலஞ� பதி�பக+ மாசிலாமணி, தீப+ சி8கைதகளி� தர�ைதL+ 

தனி�'வ�ைதL+ உண��'. ேத��ெத!�த கைதகைள� ெதா?�'. தீப+ கைதக� 

எ�ற தைல�பி� ஒ� @� ெகா4! வ�தா�. தீப�தி� சி8கைத�'ைற
 சாதைன�? 

அ�தா:சியாக அ�த @� அைம�'�ள'. 

 

நா.பா.ேவ மணிவ4ண�, ெபா��*, நவநீத கவி, ெச9?ள+ Jரசி9க� கவிராய� 

எ�ெற�லா+ பல &ைனெபய�களி� தீப�தி� அ*�க*� கவிைதக� எAதி வ�தா�. 

 

ெஜயகா�த� கவிைதக� தீப�தி� இட+ ெப�றன. சி8கைத எA�தாள� ஆ�. 

Sடாமணியி� கவிைத Pட தீப�தி� பிர;ரமாகிL�ள'. ேதச� பிதாG�? ஒ� ெத�� 

பாடகனி� அ-ச(' எ�ற &க7 ெப�ற கவிைத உ�பட, �. ேம�தாவி� பல 

கவிைதக� தீப�தி� தா� ெவளிவ�தன. ஞான�P�த�, ைவதீ#வர�, மீரா ேபா�ற 

கவிைத� 'ைற
 சாதைனயாள�க� பல� தீப�தி� எAதி வ�தா�க�. 

 

இல�கிய ாீதியாக� பல &திய ப?திகைள� தீப+ ெதாட��' அறி�க+ ெசM' வ�த'. 

&�தக9களி� எAத�ப:ட ?றி�பிட�த�க ��6ைரகைள தீப+ ெவளியி:ட'. 

சிவச9காியி� ெதா?�&�? ெஜயகா�த� எAதிய ��6ைர, ஜி.நாகராஜ� 

ெதா?�&�? ;�தர ராமசாமி எAதிய ��6ைர, அேசாகமி�திர� கைத� ெதா?தி�? 

ஞான�P�த� எAதிய ��6ைர ஆகியன ெவளியிட�ப:டேபா' வாசக� 

க*த9க� அதிக அளவி� வ�' ?வி�தன. 
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'ஊ-ச� க*த9க� '- ஒ� &திய இல�கிய� பால+ எ�ெறா� ப?திைய தீப+ 

ெதாட9கிய'. பைட�பாளிக� ஒ�வ��ெகா�வ� எAதி� ெகா4ட க*த9க� 

இ�ப?தியி� இட+ ெப�றன. 

 

'ஆற9க+' எ�ெறா� ப?திL+ ஆர+பி�க�ப:ட'. ஒ� பிர
சிைன ?றி�' ஆ8 

பிர�க�களி� க��'கைள� ேக:! ெவளியி!+ &திய ப?தி அ'. ப�திாிைக 

அ6பவ+, ேமைட நாடக+, கவிைத. ஓவிய+ என� பலதர�& விஷய9க� 

ஆற9க�தி� அலச�ப:டன. 

 

அ-சைற� ெப:*' எ�ற ப?திைய� ெதா?�' ேச. ேசவ�ெகா*ேயா� வழ9கி 

வ�தா�. ஒேர ேக�வி�? ஐ�' ேப� த�த பதி�களி� ெதா?�பாக அைம�த ப?தி 

இ'. 

 

இல�கிய+ ெதாட�பான விவாத9கைளL+ ச�
ைசகைளL+ தீப+ ெவளியி:ட'. 

விவாத9க� க��ைத ஒ:*ேய இ��தனேவ தவிர� தனிமனித� தா�?தைல தீப+ 

தவி��' வி:ட'. 

 

நா.பா. விேசஷ சிர�ைதேயா! ஆ4! மல�கைள� தயாாி�தா�. இல�கிய அ�ப�க� 

ெபா�கிஷமாக� பா'கா�?+ வைகயி� ��னணி� பைட�பாளிகளி� 

எA�ேதாவிய9கOட� அ�த மல�க� நிர�தர மதி�ேபா! மல��தன. வாசக�க� 

ஆ4! மல��காக ஒ\ேவா� ஆ4!+ எதி�பா��&ட� கா�தி��தா�க�. 

 

ஆ4!மல� தவிர சிற�பித7க� சிலG+ ெவளிவ�' ெகா4*��தன. ஒ\ேவா� 

ஆ4!+ ஆக#: மாத தீப+ இத7 ;த�திர தின
 சிற�பிதழாக உ��ெகா4ட'. 

அ�ேடாப� இத7 தீபாவளி
 சிற�பிதழாக மல��த'. தீப+ தீபாவளி
 சிற�பித7 

ப�றிய மதி�&ைரக� வ�ஷ�ேதா8+ ஹி�' ேபா�ற ஆ9கில நாேள!களி� 

ெவளியாயின. கா�திய� த�'வ9களி� ேம� அதிக ஈ!பா! ெகா4*��த நா.பா. 

1969 அ�ேடாப� இதைழ கா�தி @�றா4!
 சிற�பிதழாக ெவளி:டா�. 

 

இைவ தவிர தீப�தி� இ�ப�தி D�8 வ�ட வரலா�றி� அ' மேலசிய இல�கிய 

மல� ஒ�ைறL+ (மா�
 1969), ஈழ�' இல�கிய மல� ஒ�ைறL+ (ஜு� 1969) 

ெவளியி:ட'. 
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மேலசிய மலைர ெர.கா��திேக;, ெர;வ�பா, க.கி��ண;வாமி, ைச.V��கம', 

சி.கமலநாத� ேபா�ேறா� பைட�&க� அல9காி�தன. 

 

ஈழ�' இல�கிய மலைர இல9ைகய� ேகா�, வ. அ. இராசர�தின+, ெடாமினி� ஜீவா 

, எ# ெபா�6�'ைர, ெச.கேணச(9க�, ேக.டானிய�, எ+.ஏ.[ஃமா� 

ேபா�ேறா� பைட�&க� அணி ெசMதன. 

 

மல�களி� ம:!ம�லாம� சாதாரண இத7களிK+ Pட, இல9ைக - மேலசியா 

எA�தாள�க� தீப�தி� ப9?ெகா4டா�க�. 

 

நா.பா. தினமணி கதி� ஆசிாிய� ெபா8�ைப ஏ�8� ெகா4டேபா', தீப�ைத 

நி�வகி�க வ�(�க4ண�, ஆ.மாதவ�, நா-சி� நாட� ஆகிேயாைர� ெகா4ட 

Dவ� ?A, ஆசிாிய� ?Aவாக நியமி�க�ப:ட'. 

 

பதிேனழா+ ஆ4*� (1982) தீப�தி� &றவ*வ+ மா�ற�ப:ட'. அ:ைட விைல 

க:!�ப*யாகவி�ைல எ�பதா�, தீப�தி� வ*வ�ைத� பாதியா�கி அத� Dல+ 

அ:ைட�? ஆ?+ ெசலைவ� பாதியாக� ?ைற�தா� நா.பா. 

 

ஆனா� இ�த� &திய வ*வ�ைத வாசக�க� வி�+பவி�ைல. ஒ�றைர ஆ4!�?� 

பிற? மீ4!+ தீப�ைத� பைழய வ*விேலேய ெகா4! வ�தா� நா.பா. 

 

தீப+ த� வரலா�றி� ஒேரெயா� �ைற சி8கைத� ேபா:*ைய அறிவி�த'. எ#. 

ச9கரநாராயண�, &ர; பாலகி��ண�, ேமாகன� Dவ�+ பாி; ெப�றன�. 

 

தீப+ ெவளியி:ட ெதாட�களான மணி�ெகா* கால+ (பி. எ#. ராைமயா), 

&'�கவிைதயி� ேதா�ற�+ வள�
சிL+ (வ�(�க4ண�) ஆகியன அ�த�த 

எA�தாள�கO�? சாகி�திய அ�காெதமி� பாிைசL+ ெப�8� த�தன. 

 

இல�கிய�தி� பல 'ைறகைள� ெதா:! ஒ\ெவா� 'ைறயிK+ விய�க�த�க 

சாதைன &ாி�த ல:சிய இதழாக தீப+ அைம�த'. தீப�தி� சிற�&�ெக�லா+ 
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காரண+, தனிமனித வி��& ெவ8�& இ�லாமK+, ?A சாராமK+ ந!நிைல 

இல�கிய இதழாக அ' ெவளிவர� காரணமாக இ��த அத� ஆசிாிய� 

நா.பா��தசாரதிதா�. நா.பா.வி� சாதைனகளி� அவர' தீப+ ஆசிாிய� பணி ஒ� 

ம?ட+ எ�8 ெசா�னா� மிைகய�ல. 

 

தினமனி கதி� ஆசிாிய�தினமனி கதி� ஆசிாிய�தினமனி கதி� ஆசிாிய�தினமனி கதி� ஆசிாிய�    

 

இ�திய� எ�#பிர#, தினமணி நி8வன9களி� அதிப� ரா+நா� ேகாய9காவி� 

அைழ�பி� ேபாி� (04-10-1979) விஜயதசமி அ�8 தினமணி கதிாி� ஆசிாிய� 

ெபா8�ைப ஏ�றா� நா பா. 

 

தினமணி கதி�, தினமணியி� இலவச இைண�பாக இ�லாம� ஒ� தனி இதழாத 

ெவளிவ�' ெகா4*��த கால+ அ'. (நா.பா.G�?� பிற? கி. க#_ாிர9க� 

தினமணி கதி� ெபா8�ைப ஏ�றா�. அவ� கால�தி� தா� தினமணி கதி� 

தினமணியி� இலவச இைண�பாக மா�ற�ப:ட'.) 

 

தினமணி கதிாி� நா. பாG�? ��ைதய ஆசிாியராக பA�த ஆ�மிகவாதிL+ பாரதி 

அ�ப�மான ேக ஆ�. வா;ேதவ� ெபா8�ேப�றி��தா�. ேக. ஆ�. வா;ேதவ� 

தினமணி கதி� ெபா8�பி(��' விலகி� ெகா4!, தினமணியி� 'ைண ஆசிாிய� 

ெபா8�ைப ஏ�றா�. நா.பா. கதி� ஆசிாிய� Vட�ைத அல9காி�தா�. 

 

நா. பாைவ� கதி��? ஆசிாியரா�கியதி�, அத� ��ைதய ஆசிாியரான ேக.ஆ�. 

வா;ேதவ6�?� ப9? உ4!. ரா+நா� ேகாய9காவி� ஆேலாசகரான ஆ*:ட� 

?�D��தி�?+ ெப�+ ப9? உ4!. 

 

நா.பா. ஒ� சில ஆ4!கேள கதி��? ஆசிாியராக இ��தேபாதிK+, அ�த� 

காலக:ட�தி� பல உய��த இல�கிய� பணிகைள� கதிாி� Dல+ ஆ�றினா�. 

 

அவ� தயாாி�த �த� கதி� இதழி� அவ� எAதிய தைலய9க+, அ
;� 

ேகா�க�படாம� அவர' ��' ��தான ைகெயA�தி� அ�ப*ேய பிர;ரமாயி�8. 

தீப�தி� இல�கிய ேமைட' எ�ற ப?தியி� வாசக�களி� ேக�விகO�? பதிலளி�' 
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வ�த நா.பா., கதிாிK+ ேக�வி பதி� ப?திைய� ெதாட9கினா�. மணிவ4ண� 

பதி�க�' எ�ற தைல�பி� பதிலளி�கலானா�. 

 

நா.பா.வி� நிச�த ச9கீத+, சாய9கால ேமக9க� ேபா�ற சDக நாவ�க� 

கதிாி�தா� ெவளிவ�தன. அவர' &க7ெப�ற சாி�திர நாவ�களி� ஒ�றான ராணி 

ம9க+மா�', அவ� கதி� ஆசிாியராM இ��த கால�தி� கதிாி� எAதிய'தா�. 

 

நா.பா. கதி��? ஆசிாியரான'+ பல உய�நிைல இல�கியவாதிக� கதிாி� எAத �� 

வ�தா�க�. தி. ஜானகிராம� தம' கைடசி @லான அ��வ மனித�க�' எ�ற 

க:!ைர� ெதாடைர� கதிாி�தா� எAதினா�. ர; ந�லெப�மா� _9?+ 

எாிமைலக� எ�ற நாவைல எAதினா�. இ�திரா பா��தசாரதி, ராஜ+ கி��ண�, 

அேசாகமி�திர�, ஆ�. Sடாமணி, கி.ராஜநாராயண�, ;ஜாதா ேபா�ற பல 

��கியமான பைட�பாளிகளி� பைட�&க� ெவளிவ�' கதி��? இல�கிய ெம�? 

P*ய'. சி8கைத� ேபா:*, பாரதியா� க:!ைர� ேபா:* என� பல 

ேபா:*கைளL+ நட�தி ப�பலர' எA�தா�ற� ெவளி
ச�'�? வரG+ நா. பா வழி 

ெசMதா�. 

 

கி.வா. ஜக�நாத� தைலைமயி� 'Z�? எA�தாள� மாநா! ஒ�ைற எ�#பிர# 

வளாக�திேலேய சிற�பாக நட�தினா�. சி8�ைக கதிேரச�, ச9காி &�திர� ேபா�ற 

பல 'Z�? எA�தாள�க� அ�த மாநா:*� ஆ�வ�ேதா! ப9?ெகா4! 

உைரயா�றினா�க�. 

 

தினமணி கதி� வார இதைழ ம:!ம�லாம�, கைத�கதி� எ�ற ஒ� மாத இதைழL+ 

எ�#பிர# நி�வாக+ நட�தி வ�த'. அ�த மாத இதA�?+ நா.பா. ேவ ஆசிாிய� 

ெபா8�ேப�றி��தா�. கைத� கதி�, மாதநாவ� ப�திாிைகயாக ெவளிவ�' 

ெகா4*��த'. மாத�ேதா8+ ஓெரா� நாவ� Jத+ ஆ4!�?� ப�னிர4! 

நாவ�கைள அ' ெவளியி:ட'. நா.பா. அத� ஆசிாியராக இ��தேபா' 

அேசாகமி�திர�, இ�திரா பா��தசாரதி, ஆதவ�, ஆ�. Sடாமணி ேபா�ற பல 

��கியமான எA�தாள�களி� �Aநாவ�க� அதி� அ!�த!�' ெவளிவ�தன. 

 

க�கி, தீப+, தினமணி கதி� ஆகிய இத7க� Dல+ நா. பா. ஆ�றிய தமிழ�பணி, 

த�கால� தமி7 இல�கிய வரலா�றி� தட+ பதி�'வி:ட'. யா��?+ அ-சாத 



27 

 

ெந-;ர+, த?தியானவ�கைள� ேத*� க4!பி*�' ஊ�?வி�த�, ��றிK+ 

வணிகமயமாகி விடாம� இதைழ� பா'கா�த�, ந�(ல�கிய�தி�?� கள+ 

அைம�'� த�த�, உ4ைமயி� ப�க+ நி�8 ேபாரா!த�, எ�ேபா'+ அற
 

சீ�ற�ேதா! இய9?த� ேபா�ற இய�&கைள இதழாசிாிய� எ�ற வைகயி� நா. பா. 

ெகா4*��தா� என� Pறலா+. 

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

6. 6. 6. 6. ேக�வி பதி#ேக�வி பதி#ேக�வி பதி#ேக�வி பதி#    

 

ேக�வி - பதி� ப?தி, ப�திாிைககளி� ஓ� இ�றியைமயாத அ+சமாக அ�8+ 

இ��த'. இ�8+ இ��கிற'. சி8கைத ெதாட�கைத, நைக
;ைவ� 'Z�?க�, 

சினிமா விம�சன+ என வார இத7கO+ மாத இத7கO+ பலவைக�ப:ட 

அ+ச9கைள� தா9கி, கத+ப மாைலயாக மல��' வ�கி�றன. சDக�திK�ள 

எ�லா� தர�& வாசக�கைளL+ கவர�P*ய ப?திக� த9க� ப�திாிைகயி� இ��க 

ேவ4!+, அ�ேபா'தா� எ�ேலா�+ வி�+பி வாசி�பா�க� எ�8 அைன�'� 

ப�திாிைககO+ நிைன�பேத இத�?� காரண+. 

 

சினிமா இத7க� சினிமா� ேக�வி பதி�கைளL+ அரசிய� இத7க� அரசிய� 

ேக�வி பதி�கைளL+ ெவளியி!கி�றன. ெபா' இத7களி� சினிமாG+ அரசியK+ 

தவி��க �*யாத அ+ச9களாகி வி:டன. இைவ தவிர ம�ற 'ைறக� சா�பாகG+ 

Pட வாசக�க� ேக:?+ ேக�விகO�? பதி�க� தர�ப!கி�றன. 

 

தீப+ நா. பா��தசாரதி, இல�கிய ேமைட' எ�ற தைல�பி� தம' தீப+ இதழி� 

வாசக�க� ேக:?+ ேக�விகO�? பதிலளி�' வ�தா�. பி�ன� அவ� தினமணி கதி� 

வார இதA�? ஆசிாியரானேபா', மணிவ4ண� பதி�க�' எ�ற தைல�பி� 

பதிலளி�க� ெதாட9கினா�. தினமணி கதி� வார இத7, கைத� கதி� மாத இத7 

இர4!ேம எ�#பிர# நி�வாக�தி� இ� ேவ8 இத7களாக� தனி�தனிேய 

ெவளிவ�' ெகா4*��தன. சிறி' கால+ இ\விர4!�?+ ஒ� ேசர ஆசிாிய� 

ெபா8� ேப�றி��தா� அவ� பி�ன� கி க#_ாிர9கைன எ�#பிர# நி�வாக+ 

கதி��? ஆசிாியரா�கிய'. அ�ேபா' கைத�கதி� ஆசிாியராக ம:!ேம நா. பா. 

இய9க ேந��த'. கைத�கதி� ஆசிாியராக இ��த கால�தி�, கதிாி� தா+ எAதி வ�த 

மணிவ4ண� பதி�க� ப?திைய� கைத�கதிாி� ெதாட��தா� நா.பா. 
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நா.பா வி� ேக�வி பதி� ப?தி�? ேக�விக� இர4! �ைறகளி� வ�வ'4!.  

வழ�க+ ேபா� அ-ச(� வ�' ?விவ' ஒ�வைக. இ�ெனா� வைக, P:ட9களி� 

அவாிட+ ேக:க�ப:ட ேக�விக�. 

 

இல�கிய� P:ட9களி� அவ� ெசா�ெபாழிவா�றி �*�த பிற? ேக�விகO�? 

என� தனிேய ேநர+ ஒ'�?வ'4!. வாசக�க� ேநாிேலேய அவாிட+ 

பலவைக�ப:ட ேக�விகைள� ேக:பா�க�. ஆ�வ�ேதா! ேக:பவ�க�, அவ� ேம� 

மி?�த மாியாைதேயா! ேக:பவ�க�, விம�சன��வமாக� ேக:பவ�க�, அவைர 

வ+பி� சி�க ைவ�க ேவ4!ெம�ேற ேக:பவ�க� என� ேக�வியாள�களி� தா� 

எ�தைன ரக+ அவ� பதறாம� சிதறாம� ெபா8ைமயாக� பதி� ெசா�வா�. ேக�வி 

எ�த� ெதானியி� வ�கிறேதா அேத ெதானியி� பதிKமி��?+. கி4டலாக� ேக�வி 

ேக:டா�, அ\வித+ ேக�வி ேக:டவ�கைள பதிK�?� கி4ட� ெசMய அவ� 

தவறியதி�ைல. 

 

ேக�வி ேக:பவ�களிட+, ேக�விகைள� ேக:பேதா! அ�லாம�, அேத 

ேக�விகைள ஒ� '4!� காகித�தி� ஊ�, ெபய� �கவாிேயா! எAதி� த�மா8 

அவ� ேவ4!ேகா� வி!�பா�. பி�ன� அ�த� ேக�விகைளL+ தா+ ெசா�ன 

பதி�கைளL+ அவ� ப�திாிைகயி� ெவளியி!வ'4!. 

 

ேக�வி - பதி� ப?தியி� பிரதான ேநா�கேம, ப�திாிைகயி� வாசக� ப9?+ இ��க 

ேவ4!+ எ�ப'தா�. த9க� ேக�வி பிர;ரமாகிL�ள', த9கள' ஆசிாிய� பதி� 

ெசா�(யி��கிறா� எ�ெற�லா+ பலவித� க4ேணா:ட9களி� வாசக�க� 

ப�திாிைகைய ேநசி�க� ெதாட9?வா�க�. இ' ப�திாிைகயி� ஒ:!ெமா�த 

வள�
சி�?� ெபாி'+ பய�ப!+. நா.பா. ஆசிாியராக இ��த ப�திாிைகைய 

வாசக�க� மிகG+ ேநசி�தத�?, அ�த� ப�திாிைகயி� இட+ ெப�ற ேக�வி பதி� 

ப?திL+ ஒ� ��கிய காரண+. 

 

ேக�வி - பதி� ப?தியி�, அவ�ைடய நைக
;ைவ உண�G, இல�கிய இல�கண� 

&லைம, சமகால எA�தாள�க� ெதாட�பான விம�சன+, சமகால நிக7Gக� ?றி�த 

க��', அரசிய� சா�&களி� அவ� எ�த நிைல�பா:ைட ேம�ெகா4*��தா� 

எ�ப' ப�றிய விள�க+ என� பலவைக அ+ச9க� இட+ ெப�றி��தன. நா.பா.வி� 

பதி�க� ;ைவயாக இ��தேதா! Pட
 SடாகG+ இ��தன. 
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ேக: இ�த� கால�' இைளஞ�கO�? ந*ைககைள� ப�றி� ெதாி�தி��கிற 

அளG�?, இல�கிய க��தா�கைள� ப�றி� ெதாி�தி��கவி�ைலேய? 

ப : V* வி�பைனயாகிற அளG ?9?ம�� வி�பைன ஆகா'. 

அ' ?9?ம� �வி� ?�றம�ல 

 

ேக: உ4ைமைய
 ெசா�K9க�. ப�திாிைகக� ெப�?வ' தமி7ெமாழி�? 

ந�ல'தாேன? 

ப : எ�த ெமாழியாயி��தாK+ ப�திாிைக� 'ைற வள�
சி எ�ப' அ�த ெமாழி�? 

ந�ல'தா�. ஆனா� ஒேர பாணியி� அைம�த ப�திாிைகக� ெபயைர ம:!+ 

ேவ8ேவறாM ைவ�'� ெகா4! எ�தைன ெவளிவ�தாK+ எ�ன லாப+? பிரபல 

எA�தாள�களி� வழ�கமான #`ாிேயா ைட� ெதாட�கைதக�, அத�?� பிரபல 

ஓவிய�களி� வழ�கமான ஆபாச ஓவிய9க�. இதனா� எ�த� ப�திாிைக�?+ 

தனி�த�ைம இ�லாம� ேபாM வி!கிறேத. இ' மிகG+ ஆப�தான நிைலைம 

இ�ைலயா? தனி�த�ைமய�ற மல:!� ப�திாிைககளா� எ�ன சாதைன ெசMய 

�*L+? 

 

இ\விதெம�லா+ அவ� எAதிய பதி�க� அவ� கல�' ெகா�ளாத பிற 

P:ட9களிK+ Pட விவாதி�க�ப:டன; பாரா:ட�ப:டன. நா.பா. இல�கிய�தி� 

அ*நாதமாக விள9கிய அற
 சீ�ற+, அவர' பதி�களிK+ ெபா9கி� பிரவகி�'� 

ெகா4*��த'. 

 

தம' தமி7� &லைம, வரலா�8 ஆMG� திற� ேபா�றைவ ெய�லா+ &ல�ப!+ 

வைகயிK+ அவ� பதிலளி�' வ�தா�. இ�தைகய பதி�க� தமி7 இல�கிய ஆMG 

மாணவ�கO�?� ெபாி'+ பய�ப:! வ�தன. 

 

ேக: க:டெபா+மைன� ப�றி� தமி7 ம�கO�? �த(� Pறியவ� யா� ? 

ப : கால-ெச�ற ம'ைர� கவிராஜ ப4*த� ெஜகJர பா4*யனா�. அவ� 

க:டெபா+ம� வ+ச�ைத
 ேச��தவ�. அவ� க:டெபா+ம� ப�றி எAதிய 

'பா-சால9?றி
சி Jர ;த�திர+' மற�க �*யாத @லா?+. 

 

நா. பா வி� சமகால�தி� வா7�தவ�+ கைலமக� ஆசிாிய�மான கி. வா 

ஜக�நாத6+ நா. பா.ைவ� ேபாலேவ இல�கிய� &லைம நிைற�தவ�. நா.பா.வா� 
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ெபாி'+ மதி�க�ப:ட அவ�, நா.பாைவ விட வய' P*யவ�. தமி7� தா�தா 

உ.ேவ.சாமிநாதMயாி� சீட�. அவ� கைலமக� இதழி� விைடயவ� விைடக�' எ�ற 

தைல�பி� ேக�விகO�? பதி� ெசா�( வ�தா�. அவர' தமி7� &லைமைய 

ெவளி�ப!�'+ வைகயி� அைம�த அ�த� ப?தியி�, ெவ4பாவி� ேக:க�ப!+ 

ேக�விகO�? ெவ4பாவிேலேய பதி� ெசா�K+ வழ�க�ைத அவ� பி�ப�றி 

வ�தா�. நா.பா.G+ Pட
 சி�சில ச�த��ப9களி� ெவ4பா� ேக�விகO�? 

ெவ4பா வ*வ�திேலேய பதி� எA'வ4!. 

 

ேக:  ெச9?ள+ Jர சி9க� கவிராய� 

எ9ேக ேபாM வி:டா� எAதாம�? - ம9காத 

தீப�தி� ��ேபால� தீ:!வரா �9கவிைத 

ேகாப�ைத
 ெசா�(� ?ைழ�'? 

ப :  இ+ெம�6+ ��ேன எA@8+ எ4a8+ 

;+மா விளா;கிற ேசா+ேபறி� பா:ெடAதி 

எ4ணி�ைக கா:!கிற எ�த� வைகயறாவி� 

ந4ணாேத சி9க� கவி. 

 

மைற�த இல�கிய� பிர�க�கைள� ெப�ைம�ப!�'கிற விதமாக அவ� நிைறய 

பதி�கைள எAதியி��கிறா�. த�கால இல�கிய நீேரா:ட+ இைடெவளி இ�லாம� 

உய��த தர�தி� ெதாடர இ�தைகய பதி�க� உதவியி��கி�றன. &திதாM எAத� 

&ற�ப:ட இைளஞ�க�, தா9க� மதி�'� ப*�க ேவ4*ய ��ேனா*க� யா�யா� 

எ�பைத இ�த� பதி�கைள ைவ�'� &ாி�' ெகா4டா�க�. 

 

ேக:  *.ேக.சி. வி4Zலகி� இ�ேபா' யா� யாைர
 ச�தி�' 

அளவளாவி மகி7�' ெகா4*��பா�? 

ப :  பலைர
 ச�தி�க ரசிகமணி அவ�கO�? ேநர+ எ'? 

ேபாM
 ேச��த �த� நாளி(��' க+பாிட+தா� 

ஏதாவ' ெசா�(� ெகா4*��பா�. ஒ�ேவைள 

க+ப��ேக அவ�ைடய காவிய�தி� &'�&'� 

பாவ9கைளL+ ரச9கைளL+ எ!�'� கா:*� 

ெகா4*��கலா+. ரசிகமணியா� அவ�ைடய ஆசா� 

க+பைன�Pட மகி7வி�' ரசி�க
 ெசM'விட �*L+. 

 

நா.பா. பதி�களி� ?றி�பிட�த�க சிற�ப+ச+ எ�ப' ஆ9கா9ேக ெதளி�க�ப:ட  
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நைக
;ைவ. சில பதி�கைள �க�தி� ஒ� ெம�(ய �8வைலயாவ' படரவிடாம� 

யா�+ வாசி�'விட இயலா'. ெப�+பாலான ேநர9களி� இர4! ெபா�ைள� த�+ 

ஒேர ெசா� Dல+ சிேலைட நய�ைத� &?�தி நைக
;ைவைய� ேதா�8வி�பா� 

அவ�. 

 

ேக:  சா+பா� எ�ற ெசா� தமிழா? இ�ைலயானா� அத�?� தமி7 எ�ன? 

ப :  ஈ. ெகா;, கர�பா�, ப�( எ�லா+ இதி� விA�' சா?+ 

பா� எ�8 ெசா�( அ
ெசா�(ைன விள�க �*Lமானா� 

அ'G+ தமி7தா�. அ�ப* விள�க �*யாதாயி� ?ழ+& 

எ�ப'தா� தமி7. ஆனா� ?ழ+பிK+ ஒ� 

ஆப�தி��கிற'. ஓ:ட(� ேபாM உ:கா��' இ:( 

ெகா!�த ச�வாிட+ 'ச�வ�, ?ழ+& ' எ�8 நீ9க� Pற 

அவ� ?ழ+பியப*ேய நி�8வி:டா� ஆப�'. அ�ல' 

பதிK�? உ9கைள� பா��' _�?வாளிேயா! வ�' சா�, 

?ழ+&' எ�8 அவ� உ9கைளேய ?ழ+ப
 ெசா�னாK+ ஆப�'. 

 

தி.ஜானகிராம�, ெஜயகா�த�, ?. அழகிாிசாமி, ராஜ+ கி��ண� ேபா�ற 

பைட�பில�கியவாதிக� பலைர� ெப�ைம� ப!�'+ விதமாக நா.பா. 

பதிலளி�தி��கிறா�. சாகி�ய அகாெதமி பாி; உ�பட எA�தாள�க� ப�பல 

பாி;கைள� ெப8+ த�ண9களி� அ�த� பாி;�கான அவ�கள' த?திைய உ8தி 

ெசML+ விதமாகG+ அவ� பதிலளி�த'4!. 

 

ெபா'வாகேவ தம' க��'�க� அைன�ைதL+ ேநர*யாக� ெகா:!வத�? உாிய 

ஒ� ேமைடயாக அவ� தம' பதி�கைள� பய�ப!�தி வ�தி��கிறா�. நா.பா. 

அ�ப�க�, எ�த� பிர
சிைன ?றி�'+ அவர' க��ைத அறிய அவர' ேக�வி - 

பதி� ப?திைய� ப*�பைத வழ�கமாக� ெகா4*��தா�க�. அவ� பதி� 

எA'வத�கான ேக�விகO+ ெதாட��' வ�' ?வி�' ெகா4*��தன. 

 

எA�தாளராக ம:!ேம இ��பவ�கO�? இ�லாத ஒ� வாM�&. எA�தாளராக 

இ��தேதா! ப�திாிைக ஆசிாியராகG+ இ��த நா. பா. G�?� கி:*ய'. அ'தா� 

வாசக�களி� ேக�விகO�? பதி� எA'+ வாM�&. அ�த வாM�ைப� திற+பட� 

ைகயா4டா� நா.பா. எ�ப' அவர' ஆOைமயி� ?றி�பிட�த�க ஓ� அ+சமா?+. 

------------- 
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7. 7. 7. 7. நாவ#க�நாவ#க�நாவ#க�நாவ#க�    

/றி0சி மல�/றி0சி மல�/றி0சி மல�/றி0சி மல�    

 

ஒேர நாவ� Dல+ தமி7 நாவ� 'ைறயி� நா.பா. ஒ� தனி இட+ பி*�'வி:டா�. 

அவர' &க7 ெப�ற நாவலான ?றி-சி மல� ப�றி
 ;��கமாக
 ெசா�ல 

ேவ4!மானா� ஒ� மிகG+ க4ணியமான காத� கைத எ�8 தா� ெசா�ல 

ேவ4*யி��?+. ஒ� வைகயி� பா��தா� நிைறேவறாத காத(� கைத அ'. அத� 

கதாநாயக� அரவி�த�, கதாநாயகி �ரணிைய மண+ &ாி�' ெகா�ளாமேல 

காலமாகிவி!கிறா�. ஆனாK+ அவ6�காக� ைக+ைம� ேகால+ ஏ�8� தனி 

வா7G வாழ �*ெவ!�கிறா� �ரணி. 

 

ேமனி ெதாடாம� காத(�?+ இர4! _ய உ�ள9களி� &னித ச9கம�ைத நா. பா 

தம�ேக உாிய அழகிய நைடயி� ஜிKஜிKெவ�8 எAதி
 ெச�கிறா�. கதாநாயக� 

அரவி�த� ஒ� கவிஞ6+ Pட. 'நிலைவ� பி*�'
 சி8கைறக� 'ைட�'� 

?8�8வ� பதி�த �க+' எ�ெற�லா+ அவ� எA'+ தமி7 நய+ ெசறி�த 

கவிைதக�, த�ெசயலாக அவ� ைடாிைய� ப*�' அவ� கவிைதகைள 

அ6பவி�?+ �ரணியி� மனைத ம:!ம�லாம� வாசக�க� எ�ேலா�ைடய 

மனைதLேம ெகா�ைள ெகா�கி�றன. 

 

உ4ைமயி� அரவி�த� எA'வ' ம:!ம�ல கவிைத. அரவி�தேன ஒ� 

கவிைததா�. �ரணி இ�ெனா� கவிைத. நா.பா கால�ைத ெவ�8 நி�?+ இர4! 

கவிைதகளாக அரவி�தைனL+ �ரணிையL+ த+ நாவ(� பைட�' உலவ 

வி:*��கிறா�. அரவி�தைனL+, �ரணிையL+ ெவ8ேம கவிைதக� எ�8 ம:!+ 

ெசா�னா� ேபாதா'. அவ�க� ஒ� சிறி'+ இல�கண+ பிறழாத உய�தர மர&� 

கவிைதக�. 

 

ல:ச�கண�கான வாசக�கைள� கவ��த இ�த நாவ(� ��கிய
 சிற�ப+ச+ இத� 

ெசா�கி�கிற9கைவ�?+ நைட. எழி� ெகா-;+ அத� இனிய தமிழி� வாசக�க� 

ெந-ைச� பறி ெகா!�தன� ெமாழிெபய��க இயலாத அளG தமிA�ேக உாிய தனி 

அA?க� ெசறி�த மய9க ைவ�?+ நைட அ'. நா பா. இல�கிய�தி� �த� சிற�ேப 

அவர' தமி7 நைடயி� வசீகர+ தா�. நா பா வி� இர4டாவ' நாவலான 

ெபா�வில9? ?றி-சி மலைர விடG+ அதிக நைட நல+ வாM�த'. எ�றாK+ 

?றி-சி மலாி� ெபா�கிஷமாக� ெபாதி�' ைவ�க�ப:*��?+ பல &னித 

உண�Gகளி� ஈ��& காரணமாக வாசக�க� இ�த� பைட�ைபேய 
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அதிக� ேநசி�கிறா�க�அதிக� ேநசி�கிறா�க�அதிக� ேநசி�கிறா�க�அதிக� ேநசி�கிறா�க�....    

 

இ�த நாவ(� ெவ�றி�? ேவெறா� உதாரண�ைதL+ ெசா�லலா+ இ�த நாவலா� 

ஈ��க�ப:ட பல� த9க� J:!� ?ழ�ைதகO�? அரவி�த� எ�8+ �ரணி எ�8+ 

ெபய� S:* மகி7�தா�க�. இ�8+ மகி7கிறா�க�. 

 

இ�த நாவ(� இ�ெனா� சிற�&, இத� ஓெரா� அ�தியாய �க�பிK+ நா.பா. 

தாேம எAதியி��?+ ெபா�ெமாழிகO+, அவ� எ!�தா4*��?+ இல�கிய 

ேம�ேகா�கO+. அைவக� இ�த நாவK�?� தனி அA�த�ைதL+ ஆழ�ைதL+ 

த�' மன�தி� ெப�+ பாதி�ைபL+ ஏ�ப!�'கி�றன. 

 

இராமாயண�+, மகாபாரத�+ இ�ெப�+ இதிகாச9களாக நிைல�'� &க7ெப�ற 

மாதிாி, ?றி-சி மல�+ தமி7 நாவ�களிைடேய ஒ� தனி இதிகாச
 சிற�ைப� 

ெப�8வி:ட'. தமிழி� எ�லா நாவ�களி(��'+ வி�தியாச�ப:!, அ' 

த�னிகர�ற _ய இல�கியமாக நி�8 நிைல�'வி:ட'. 

 

சாி�திர நாவ#க�சாி�திர நாவ#க�சாி�திர நாவ#க�சாி�திர நாவ#க�    

 

க�கி, அ�.ராமநாத�, ெஜகசி�பிய�, சா4*�ய� என சாி�திர நாவ� 'ைறயி� 

ஈ!ப:!� ெபய� ெப�ற எA�'லக ��ேனா*க� பல�. இ\வாிைசயி� நா. 

பா��தசாரதி�? ஒ� ��கிய இட+ உ4!. 

 

பா4*மா ேதவி , மணிப�லவ+, கபாட&ர+, வ-சிமாநகர+, நி�திவ�(, ராணி 

ம9க+மா� ஆகிய ஆ8 சாி�திர நாவ�கைளL+ ராஜேகா&ர+, தகb� யா�திைர 

�த(ய சாி�திர
 சி8கைதகைளL+ அவ� பைட�'�ளா�. 

 

அவர' மகாபாரத இதிகாச உைரநைட வ*வமான அற�தி� ?ர� எ�ற @�, 

ெப�9கைத எ�ற தமி7� கா�பிய�தி� உைரநைட வ*வமான ெவ�றி �ழ�க+, 

பாகவத� கைதகைள விவாி�?+ க4ண � கைதக�, &றநாR�8
 சி8கைதக�, 

தமி7 இல�கிய� கைதக� ேபா�ற பைட�&கைளL+ Pட
 சாி�திர
 சாய� உ�ள 

பைட�&க� வாிைசயி� அட�க ேவ4*யி��?+. சாி�திர� கைதகளி� 

பைட�க�ப!+ அரச�, அரசி, ம�திாி ேபா�ற பா�திர9க� இ�த� பைட�&களிK+  
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உ4!. 

 

சாி�திர� பைட�&க� பழ9கால�தி� நட�தவ�ைற விவாி�பதா�, அ' இல�கண� 

தமிழி� எAத�பட ேவ4*ய க:டாய+ இ��கிற'. பா�திர9களி� இைடேயயான 

உைரயாட� Pட இல�கண� தமிழி� அைமய ேவ4*ய ேதைவ உ4!. 

 

நா.பா வி� பழ�தமி7 இல�கண, இல�கிய� &லைம சாி�திர� பைட�&� 'ைறயி� 

அவ� ேமேலா9?வத�?� ெபாி'+ உதவியி��கிற'. 

 

பா4*ய�களி� தைலநகரான கபாட&ர+, ேசர�களி� தைலநகரான வ-சி மாநகர+ 

ஆகிய தைல�&களிெல�லா+ பா4*ய, ேசர, வரலா8கைள ைமயமாக ைவ�' அவ� 

நாவ� பைட�க உ�' ச�தியாக இ��த' அவர' பைழய இல�கிய� பயி�சிேய. 

 

சாி�திர நாவ� எA'வெத�ப'. இல�கிய ஆ�றேலா! Pட, க*ன உைழ�&+ 

கல�த ஒ� பணி இல�கிய9கைளL+ வரலா8கைளL+ வாசி�'� ?றி�&க� 

ேசகாி�பேதா! ெதாட�&ைடய இட9கO�? ேநாி� ெச�8 ஆMG ெசMவ'+ Pட� 

ேதைவ�ப!+. ஒ\ெவா� நாவைல� பைட�?+ ேபா'+ இைவ எ�லாவ�ைறL+ 

ேம�ெகா4டா� நா.பா. 

 

அவ� எAதிய மாெப�+ சாி�திர நாவ� ஒ�8. ஒ� ப�திாிைக அKவலக�தி� 

ெகா!�க�ப:!, பிர;ரமாவத�? ��ேப ெதாைல�'வி:ட'. த+ எA�'�? 

ேவேறா� பிரதி ைவ�'� ெகா�O+ வழ�கமி�லாத நா.பா.வா� அ�த இல�கிய 

இழ�ைப� பி�ன� ஈ! ெசMய இயலவி�ைல. அ�த நாவைல ம8ப* எAத�P*ய 

உ�சாகேமா அவகாசேமா அவ��?� கிைட�காமேல ேபாயி�8. அ�த நாவ(� 

பிரதி ெதாைல�த' ப�றி நா.பா. ெபாி'+ வ��தி� ேபசிய'4!. 

 

ெச�ைன இல�கிய வா7�ைகயி�, இைடேய சிறி' கால+ க!+ ெபா�ளாதார� 

ப�றா�?ைற காரணமாக� ெபாி'+ ேசா�வைட�தி��தா� நா பா ெச�ைனைய 

வி:! விலகி ம8ப* கிராம�தி�?
 ெச�8விடலா+ எ�8 �*G ெசMதா�. அ�த 

ேநர�தி� ஆன�தவிகட� அதிப� எ#. பால;�பிரமணிய� நா பா ேவா! 

ெதாைலேபசியி� ெதாட�& ெகா4டா�. விகட6�? ஒ� சாி�திர நாவைல அவ� 

எAத ேவ4!ெம�8 ேக:!� ெகா4டா�. ெச�ைனயிேலேய தா� ெதாட��' 

த9?வத�? வசதியாக, ச�மான� ெதாைகைய ��பணமாக� தர இயKமா?' எ�8 
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தா+ ேக:டதாகG+ அத�? பால;�பிரமணிய� தாேம எதி�பாராத ெபாிய 

ெதாைகெயா�ைற� த�' உதவியதாகG+ நா.பா ெசா�( ெநகி7
சி அைடவ'4! 

அ�ப* எAத�ப:ட நாவ�தா�. ேகா&Kவி� அழகிய சி�திர9கேளா! விகடனி� 

ெதாடராக இட+ ெப�ற நி�திலவ�(. 

 

நா பா. கைடசியாக எAதிய சாி�திர நாவ� ராணி ம9க+மா�. தா+ தினமணி கதி� 

ஆசிாியராக இ��தேபா', அ�த ஆசிாிய� பதவியி� கைடசி� கால9களி� ெபாி'+ 

ஈ!ப:! அ�த நாவைல எAதினா� நா.பா. ேகா&Kவி� வ4ண
 சி�திர9கேளா! 

தினமணி கதிாி� வார�ேதா8+ ெதாடராக ெவளிவ�' ஏராளமான வாசக�களி� 

பாரா:ைட� ெப�ற நாவ� அ'. 

 

அவர' சாி�திர நாவ�களி� ெப�+ &க7 ெப�ற' மணிப�லவ+. ப�க அளவிK+ 

மிக� ெபாிய நாவ� அ'. 

 

நா பா.வி� சDக நாவ�களான ஆ�மாவி� ராக9க�, ச�திய ெவ�ள+ 

ேபா�றவ�ைற� Pட
 சமகால
 சாி�திர நாவ� எ�ற வைகயிK+ ?றி�பிட 

ேவ4*யி��?+. அ\வ�ேபாைதய அரசிய� Sழைல ைமயமாக ைவ�' 

சமகால�தி� வரலா�ைற� பைட�பில�கியமாக� பதிG ெசML+ ஆ�ற� 

நா.பா.G�? நிர+ப இ��த'. 

 

தம' அழகிய தமிழா�, சாி�திர நாவ� 'ைறயி� இ�றளG+ ஒ� சிற�பான 

இட�ைத� ெப�8� திக7கிறா� நா.பா. 

 

ப�திாிைக� +ைற சா��த நாவ#க�ப�திாிைக� +ைற சா��த நாவ#க�ப�திாிைக� +ைற சா��த நாவ#க�ப�திாிைக� +ைற சா��த நாவ#க�    

 

ப�திாிைகயாள�களாக இ��த எA�தாள�க� எ�8 தமிழி� ெகா-ச+ ேப� உ4!. 

பாரதியாேர ப�திாிைகயாளராகG+ இ��தவ�தா� &'ைம�பி�த�, சி.;.ெச�ல�பா, 

பி.எ#.ராைமயா என� பல� ப�திாிைககளி� பணி&ாி�தவ�கேள. க�கி, ேதவ�, 

சாவி. மணிய� என ப�திாிைக, எA�' ஆகிய இ� 'ைறகளிK+ ஈ!ப:ட 

பைட�பில�கியவாதிகைள இ�6+ Pட நா+ ப:*ய(ட �*L+. நா.பா.G+ 

ப�திாிைகயாள�தா�. க�கி வார இதழி� 'ைண ஆசிாியராகG+ தீப+, தினமணி 

கதி� ஆகிய ப�திாிைககளி� ஆசிாியராகG+ இய9கியவ� அவ�. 
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ஆனா� ேம�ெசா�னவ�கO�?+ நா.பா.G�?+ ஒ� ��கிய மான ேவ8பா! 

உ4!. ப�திாிைக� 'ைறைய ைமயமாக ைவ�' அதிக எ4ணி�ைகயி� 

நாவ�கைள எAதியவ� எ�ற ெப�ைம நா. பா.G�? ம:!ேம உ4!. நிைறய� 

ப�திாிைகயாள�கைள� ப�ேவ8 நாவ�களி� பா�திர9களாக உலவவி:டவ� அவ�. 

 

அவர' ��ப�ெதா�ப' சDக நாவ�களி� ெந�றி�க4, ெசMதிக�, ;�தர� 

கனGக� ஆகிய D�8 நாவ�கO+ �Aவ'+ ப�திாிைக� 'ைற சா��தைவ. 

;?ண�, �?�த�, ;?மார� ஆகிய இ�நாவ�களி� கதாநாயக�க� ப�திாிைக� 

பணிையேய த9க� ெதாழிலாக� ெகா4டவ�க�. 

 

ம�ற நாவ�களிK+Pட, ப�திாிைககளி� பணி&ாிL+ ப�திாிைகயாள�க� 'ைண� 

பா�திர9களாக இட+ ெப8கிறா�க�. ?றி-சிமல� நாவ(� ஆ�. எ#. எ#. 

பா4*ய� எ�ற ெபய�ைடய ஒ� நி�ப� வ�கிறா�. ப:!��
சி நாவ(� 

கதாநாயகி ;?ணாைவ� ப�றிய ெசMதிகைள� தா9?கிற ம-ச� ப�திாிைக ப�றி
 

ெசா�ல�ப!கிற'. ெபா�வில9?, ?�'விள�? எ�ற ஒ� வார இதைழ� ப�றி� 

ேப;கிற'. கமல�க4ண� ப�திாிைகெயா�ைற� ெதாட9?வதாக ெந-ச�கன�' 

விவாி� கிற' ஆ�மாவி� ராக9க� நாவ(� ராஜேகாபா�, கா�திராமனி� 

வரலா�ைற எAதி �*�?+ ப�திாிைக ஆசிாியராக
 சி�திாி�க� ப!கிறா�. நிச�த 

ச9கீத+, தியாகியி� ?ர� நாேள:*� உாிைம யாளரான சிவகாமிநாதைன� ப�றி� 

ேப;கிற'. Dல�கன(� எழி�ராஜா எ�ற ப�திாிைக நி�ப� இட+ ெப8கிறா�. 

 

இ�ப* ஏராளமான ப�திாிைகயாள�கைள� பா�திர9களாM� பைட�க நா.பா.வி� 

ப�திாிைகLலக அ6பவ+ ைகெகா!� தி��கிற'. நா.பா. உ�வா�கி� கா:!+ 

ல:சிய� ப�திாிைக யாள�க� கா�திய�தி� ந+பி�ைக உ�ளவ�க�. உ
சிமீ' 

வானி*�' JAகி�ற ேபாதிK+ அ
சமி�லாத 'ணி
ச� நிைற�தவ�க�. 

ப�திாிைககளி� சினிமாG�? அதிக ��கிய�'வ+ ெகா!�க� ப!வைத 

எதி��பவ�க� ல:சிய� ப�திாிைகLலக+ ேதா�றி வி!மானா� நா! ப�ேவ8 

'ைறகளி� ��ேன8+ எ�பேத நா.பா.வி� உ8தியான க��தாக இ��த'. 

 

அரசிய# சா��த நாவ#க�அரசிய# சா��த நாவ#க�அரசிய# சா��த நாவ#க�அரசிய# சா��த நாவ#க�    

 

நா.பா.வி� சDக நாவ�களி�, சமகால அரசியைல ைமயமாக ைவ�' அவ� எAதிய  

அரசிய� நாவ�க� ஒ� தனி வைகயானைவ. இ�தைகய அரசிய� நாவ�கைள� 

பி�னாளி� பல� எAதி� பா��தா�க� எ�றாK+ அரசிய� நாவ� வைகயி� 
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��ேனா* எA�தாள�களி� ஒ�வ� எ�ற ெப�ைம நா. பா.G�? உாிய'. த�கால 

இல�கியவாதிகளி� அரசிய� களைன அதிக அளவி� பைட�பில�கிய�தி� ெகா4! 

வ�தவ� எ�ற ெப�ைமL+ அவ��ேக உாிய' 

 

அவர' சDக நாவ�க� பலவ�றி� அரசிய� ஓ� அ9கமாக இ��தாK+, சில 

நாவ�களி� அரசிய� �Aைமயான இட+ பி*�'� ெகா4ட'. ச�திய ெவ�ள+, 

Dல�கன� ேபா�ற நாவ�க� �A�க �A�க அரசியைலேய ேபசி
 ெச�பைவ. 

நா.பா.வி� சமகால அரசிய� தைலவ�களி� ஒ�வரான காமராY ச�திய ெவ�ள+ 

நாவ(� ராமராY எ�ற ஒ� பா�திரமாக வ�கிறா�. 

 

நா. பா. அரசிய� க:சி
 சா�&ைடயவராக இ��தா�. ெப�+பாK+ #தாபன 

கா9கிரைஸ ஆதாி�தா�. ெஜயகா�த�, க4ணதாச�, ேசா ஆகிேயா�+ நா.பா.G+ 

காமராஜாி� தைலைமயி� கீ7 ஓ� அணியி� திர4டன� நா பா. #தாபன 

கா9கிர0� பிரசார Vர9கியாகG+ ெசய�ப:டா�. ப�ேவ8 அரசிய� 

பிர�க�கேளா! ப�பல ஊ�கO�?
 ெச�8 ேமைடகளி� க:சி�காக� பிரசார+ 

ெசML+ பணியி� ெதாட��' ஈ!ப:டா�. இத� காரணமாக ஏராளமான அரசிய� 

ெதா4ட�கOட6+, தைலவ�கOட6+ அவரா� ெந�9கி� பழக �*�த'. 

ஆO9க:சியி� ஊழ�க�, எதி�� க:சியினாி� ஆ��பா:ட9க�, ஒ�வைர ஒ�வ� 

ெச�வா�கிழ�க ைவ�பத�காக
 ெசML+ ேமாச* ேவைலக�, ெதா4ட�களி� 

அ�பாவி�தன+, தைலவ�க� பலாிட+ தனி மனித ஒA�க+, ச�தாய ஒA�க+ 

இர4!ேம ஒ�ேசர� காணாம� ேபாயி��?+ வி�ைத, அரசிய(� பி�னணியி� 

இய9கிவ�த வ��ைற, இவ�ைறெய�லா+ மீறி, ெசா�' ;க�தி� ஒ� சிறி'+ 

ஆைசயி�லாத ெஜMபிரகா� நாராய4, காமராY ேபா�ற மிக
 சில தைலவ�களிட+ 

ெத�ப:ட ேந�ைம என எ�லாேம ;ட
;ட உ�ள' உ�ளப* நா பா.வி� 

கவன�'�? வ�தன. அவாி� பைட�& மன+ உ4ைமகேளா! கைத எ�கிற 

பி�னணி� க�பைனையL+ கல�', அரசியைல இல�கியமா�கிய'. 

 

'நா� ெந�9கியி��' க4ட சில அரசிய�வாதிகளி� சாய�கO+, நா� 

விலகியி��' உண��த பல அரசிய�வாதிகளி� சாய�கO+ இதி� வரா' எ�8 

உ9கO�? இ�த ��6ைரயி� உ�தரவாத+ ெகா!�ப' அ\வளG நியாயமாக 

இ��க �*யா' அ�லவா?'' எ�8 தம' ெந-ச� கன� நாவ(� ��6ைரயி� 

ேக:கிறா� நா.பா. 
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அவர' அரசிய� நாவ�களி� ெத�ப:ட சமகால உ4ைம , சி�தி�?+ திற� 

ெகா4ட ஆயிர�கண�கான வாசக�கைள வசீகாி�த'. நா:! நட�ைப� க4! 

அK�பைட�தி��த �தியவ�கO+, ெகாதி�பைட�தி��த இைளஞ�கO+ ஒ�ேசர 

நா.பா.வி� அரசிய� நாவ�கைள� ெகா4டாட� ெதாட9கினா�க�. 

 

ப�திாிைகயாள�கO�?+, அரசிய�வாதிகO�?+ உ�ள உறG ஆO9க:சிைய� 

'ணி
சேலா! எதி��?+ ப�திாிைகயாள�க� ச�தி�க ேந�கிற மிர:ட�க� 

ேபா�றவ�ைறெய�லா+, ஒ� ப�திாிைகயாளராகG+ நா.பா. இ��ததா� ;லபமாக� 

க4!ண��' எAத �*�த'. 

 

கமல�க4ண�, தி�மைல, அ6�கிரகா எ�ெற�லா+ அவ� பைட�?+ 

பா�திர9க� Dல+ அரசிய� கள�தி� ?தி�?+ தனி மனித�க� எ\வித+ தி:டமி:! 

அரசிய(� ��ேனற �ைனகிறா�க� எ�பைத விள�?கிறா� அவ�. 

 

அரசிய(� &கA+ ெச�வா�?+ பதவியி� இ��?+ வைரதா�. எனேவதா� 

பதவி�காக எைதL+ ெசMய அரசிய� வாதிக� 'ணிகிறா�க�. ேப
சா�ற� தா� 

அரசிய�வாதியி� �த� த?தி, ெசயலா�ற� அ�ல. பழிவா9?த� எ�ப' 

அரசிய(� ஆர+பகால அாி
;வ* இல�கண+' எ�பன ேபா�ற பல க�� 

ேதா:ட9கைள நா.பா.வி� நாவ�க� �� ைவ�கி�றன. எ+.எ�. ஏ�கைள� 

கட�தி
 ெச�8 சி�திரவைத ெசM' க:சி மாற� _4!த�, வா�?கைள ல-ச+ 

ெகா!�'� ெபற �யKத� ேபா�றவ�ைறL+ அவ� எA'கிறா�. 

 

பலவைக�ப:ட ம�திாிகைளL+ அவ� பைட�'� கா:!கிறா�. ெகா�ைக� பி*�&+, 

கடைமLண�G+ உ�ள ம�திாிகளி(��' இர:ைட ேவடமி!+ வ��ைற-

யாள�களான ம�திாிக� வைர நா.பா.வி� இல�கிய+ கா:!+ ம�திாிக� ப�பல�. 

 

தி�( ம�திாி ரேம�சி9, க�வியைம
ச� காியமாணி�க+, சி ேக சி நாத�, எ+.எ�. ஏ 

இராவணசாமி எ� நா. பா. பைட�?+ பலவைக�ப:ட அரசிய� பா�திர9க� 

உ4ைமயி� பிரதிப(�&�களாகேவ உ�ளன. 

 

கா�திய� க��'க� மீ' இய�ைகயாகேவ இ��த நா:ட+ காரணமாக,  
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;த�திர�தி�?� பி�6�ள இ�தியாவிK+ அரசிய(� _Mைம ேவ4!+ எ�8  

ஆைச�ப:டா�. நா. பா. ம�களிைடேய விழி�&ண�
சி ஏ�ப!�'+ ேநா�க�திேலேய 

வி8வி8�பான பல அரசிய� நாவ�கைள� ெதாட��' பைட�' வ�தா�. இ�8+ 

அரசிய� கள+ நா. பா. கால�தி� உ�ள' ேபாலேவதா� இ��பதா�, அவர' 

நாவ�க� இ�ேபா'+ Pட வி�+பி வாசி�க�ப!கி�றன. 

 

தமி7 நாவ� 'ைறயி� நா. பா. ெசM'�ள சாதைன ெபாி'. ெதாட�க கால�தி(��' 

இ8தி� கால+ வைர, ல:சிய வாத�ைதேய ேம�ெகா4! நாவ� பைட�தவ� அவ�. 

தம' க��தாகG+ பா�திர9களி� உைரயாட� DலமாகG+ அவ� ெதாிவி�தைவ 

யாG+ சDக உண�G நிர+பியைவ. கைல எ�ற ெபயாிK+, யதா��த+ எ�ற 

ெபயாிK+ சDக�தி�?� தீ9? விைளவி�?+ எ�8 தா+ க�திய எ�த� க��ைதL+ 

அவ� எAதவி�ைல. இ�த� ேகா:பா:*(��' இ8திவைர அவ� அZவளG+ 

விலகG மி�ைல. இ'ேவ அவர' சிற�&. 

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

8. 8. 8. 8. கவிைதக�கவிைதக�கவிைதக�கவிைதக�    

 

இல�கிய+ பல 'ைறகைள� ெகா4ட'. சி8கைத, கவிைத, நாடக+, சDக நாவ�, 

சாி�திர நாவ� எ�8 இ�6+ கிைள விாி�' நட�ப'. இல�கிய�தி� எ�லா� 

'ைறகளிK+ ஈ!ப!+ எA�தாள�க� மிக� ?ைறG. ஒ�சில 'ைறகளி� ஈ!ப:! 

ெவ�றிL+ க4ட சில� ஏேனா ேவ8 சில 'ைறகைள ��றிK+ நிராகாி�ேத 

வ�தி��கிறா�க�. 

 

சDக நாவ� 'ைறயி� ெப� ெவ�றி க4ட ெஜயகா�த�, ஜானகிராம� ேபா�ேறா� 

சாி�திர நாவ� எAதியேத இ�ைல. ெஜயகா�த� சில கவிைதகைள எAதிL�ளா�. 

அவ�றி� ஒ� சில அவர' திைர�பட9களி� பாட�களாகG+ பய�ப!�த� 

ப:!�ளன. ஆனா� த�கால� தமி7 இல�கிய�தி� மாெப�+ சாதைனயாளராக� 

கணி�க�ப!+ ஜானகிராம� கவிைத� ப�க+ தைலைவ�'� ப!�ததி�ைல.?.ப.ரா, 

ெமௗனி, ?.அழகிாிசாமி ேபா�ற சி8கைத� 'ைற ��ேனா*க� பல� ேவ8 பல 

'ைறகளி� ��றிKமாக ஈ!ப:டேதயி�ைல. 

 

த�கால� தமி7 இல�கிய�தி� எ�லா� 'ைறகளிK+ ஈ!ப:ட ெப�ைம தீப+ நா. 

பா��தசாரதி�? உாிய'. சி8கைத, மர&� கவிைத, &'�கவிைத, நாடக+, சDக 

நாவ�, சாி�திர நாவ�, பயண இல�கிய+, பைழய, த�கால இல�கிய� க:!ைரக�, 
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ேக�வி பதி� என எ�லா வைகயிK+ அவ� எAதி� பா��தி��கிறா�. அவ� ெதாடாத 

'ைறயி�ைல. 

 

எ�றாK+ சி8கைத, நாவ� ஆகிய இ� 'ைறகளிK+ அவ� ெப�ெவ�றி ெப�றா�. 

ம�ற 'ைறகளிK+ எAதினா�. �ய�சி ெசMதா� எ�பெத�லா+ உ4ைமதா�. 

எனி6+ தம' 'ைறக� சி8கைதL+ நாவK+ மா�திரேம எ�8 பிற? அவ� 

ெதளிவைட�தா�. 

 

ெமா�த+ D�8 நாடக9கைள அவ� எAதினா�. அைவL+ ெபாிய அளவி� 

&க7ெப�றதாM
 ெசா�ல இயலா'. நாடக� 'ைறயி� தா+ &க7ெபற இயலாத' 

ப�றிேயா அதிக நாடக9கைள� தா+ எAதாம� ேபான' ப�றிேயா அவ��? 

வ��தேமா ஏ�கேமா இ��ததி�ைல. தா+ நாடக�கார� அ�ல எ�ற தீ�மான+ 

அவ��கி��த'. 

 

ஆசிாிய� P�றாக நிைறய விஷய9கைள ேநர*யாக எ!�'
 ெசா�வதி� அவ� 

ஆ�வ+ கா:*னா�. அ�ப* எ!�'
 ெசா�ல ஏராளமான விஷய9க� வா7நா� 

�Aவ'+ அவாிட+ இ��' ெகா4ேட இ��தன. தனி மனிதைன� ப�றிL+ 

ச�தாய�ைத� ப�றிL+ உர�'
 சி�தி�'
 ேசகாி�த க��'கைள� த+ கைதகளிK+ 

நாவ�களிK+ அவ� ெகா:*னா�. 

 

இ\வித+ வ�+ ஆசிாிய� P�8கO�? நாடக+ எ�ற வ*வ�தி� இட+ கிைடயா'. 

பா�திர9களி� உைரயாட� ெதா?�&� தா� நாடக வ*வ+. அ�த உைரயாட�களி� 

பா�திர9களி� வாயிலாக அவ� ஓரளG த+ க��'கைள
 ெசா�ல �யலலாேம 

தவிர, சி8கைதயிK+ நாவ(K+ ெசMவ' ேபால� பா�திர9களி� ஊேட &?�' த+ 

சி�தைனகைள எAதி
 ெச�ல இயலா'. 

 

நா.பா. அ*�பைடயி� ஒ� சி�தனாவாதி. க��'�கைள எ!�'
 ெசா�வ'தா� 

அவர' பிரதான ேநா�க+. இல�கிய+ அத�? ஒ� க�வியாக� பய�ப:ட'. 

நாடக�ைத விட, நாவK+ சி8கைதLேம இ\வித+ அவ� இய9?வத�? அதிகமாக 

வழி வ?�தன. எனேவ நாடக ஆசிாியராக� தா+ இய9காம� ேபான' ப�றி அவ� 

கவைல ெகா�ளவி�ைல. 

 

ஆனா� கவிஞராக� தா+ &க7ெபற இயலாம� ேபான' ப�றி அவ��? மி?�த 

ஆத9க+ இ��த'. உண�
சி��வமாக� த+ சி�தைனகைள� ெபாழிவத�?� கவிைத 

ஏ�ற கள+ எ�8 அவ� க�தினா�. கால�+ வாசக�கO+ அவைர� கவிஞராக 
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இய9க விடவி�ைல. நாவலாசிாியராகG+ சி8கைத ஆசிாியராகGேம அவ� 

அறிய�ப:டா�. அ\வி� 'ைறகளி� ம:!ேம அவ� அதிக+ ஈ!ப!மா8 

ேந��'வி:ட'. ஆனாK+ ஒ�8 உ4ைமதா�. அவர' சி8கைதகO+ நாவ�கO+ 

உைரநைட� கவிைதக� ேபாலேவ உணர�ப:டன. மர& வழி�ப:ட வ�ணைன-

யா�ற�, உண�
சி ��வமான ெமாழிநைட ஆகியைவ அவர' உைரநைடைய� 

கவிைத அ�த#'�? உய��தி வி:டன. ?றி-சி மல� நாவைல வசன காவிய+' 

எ�8 ெசா�வ', அ�த� பைட�ைப மிைக�ப!�தி
 ெசா�வ' ஆகா'. 

 

இல�கிய9களி� வா7கிற ?றி-சி மலாி� ெப�ைம ேபா�, காவிய9களி� வாழ 

ேவ4*ய ெப4 �ரணி. எ�னா� அவOைடய கைதைய ெவ8+ வசன�தி� தா� 

எAத �*�த'. எ�ன ெசMவ'? அரவி�தைன� ேபா� கவிL�ள+ என�? 

இ�ைலேய!' எ�8 ஆசிாிய� அ�த நாவ(� இ8தியி� உ�ள+ கசி�' எAதி
 

ெச�கிறா�. 

 

நா.பா. எAதிய கவிைதக� ெதா?�க�ப:! இர4! கவிைத @�களாக 

ெவளிவ�'�ளன. மணிவ4ண� கவிைதக�, �மியி� &�னைக எ�6+ இ\வி� 

@�கO+ கவிைத� 'ைறயி� ?றி�பி:!
 ெசா�ல�த�க சாதைன� பைட�&க� 

அ�ல. கவிஞராக ேவ4!+ எ�ற அவர' ஆைசயி� ெவளி�பா!க� அைவ. 

 

ம�க� எ�ைன� கவிஞனாக� &ாி�' ெகா�ளவி�ைல. எA�தாளனாகேவ ெதாி�' 

ெகா4*��கிறா�க�. ஆனா� நா� எ�ைன ஒ� கவிஞனாகேவ &ாி�' 

ெகா4*��கிேற�' எ�8 ஒ� ேப:*யி� நா.பா. ?றி�பி:*��கிறா�. தீப�தி� 

அ\வ�ேபா' சில இனிய மர&� கவிைதகைள அவ� எAதி வ�தா�. ெம�ைம 

உண�GகO+, தா�மீக� ேகாப�+ ஒ�ேசர� கல�த கவிைதக� அைவ. 

 

'�மியி� வ�லவ� ந!வினிேல - நா� 

ெபாMைய எதி��'� ெகாதி�கி�ேற� 

மாமிச+ வி�பவ� ந!வினிேல - நா� 

மல�கைள� ேத*� தவி�கி�ேற�.... 

நீதிைய� ேத*� &ற�ப:ேட� - இ9? 

ெந!�_ர+ ஓ*� கைள�'வி:ேட� 

பாதியி� தி�+ப மன+ இ�ைல - எ� 

பாைதைய மா�றG+ நிைன�கவி�ைல...' 



42 

 

 

இ'ேபா�ற கவிைதக� தீப+ வாசக�களிைடேய மி?�த வரேவ�ைப� ெப�றன. 

ஆனாK+ அதிக எ4ணி�ைகயி� அவ� கவிைதகைள எAதவி�ைல. கவிைத ேம� 

அவ��கி��த ஆ�வ�+, கவிஞராக ேவ4!+ எ�பதி� அவ��கி��த ேவ:ைகL+ 

அவர' சி8கைதகளிK+, நாவ�களிK+ ேவ8 வைகயி� &ல�ப!கி�றன. அவர' 

பைட�&களி� கவிஞ�க� நிைறயேவ பா�திர9களாக இட+ ெப8கிறா�க�. 

 

உைரநைட இல�கிய�தி� கவிஞ�கைளL+, கவிைதகைளL+ அதிக அளவி� 

ெகா4டா*யவ� எ�ற ெப�ைம நா. பா.G�? உாிய'. இ�த அளG அதிக 

எ4ணி�ைகயி� கவிஞ�கைள
 சி8கைதகளிK+ நாவ�களிK+ பா�திர9களாக� 

பைட�த ேவ8 தமி7 எA�தாள�க� யா�மி�ைல. இ' கவிைத எ�ற இல�கிய 

வ*வ+ ஆசிாியாி� அ*மன�தி� ெகா4*��த ெச�வா�ைக� கா:!கிற'. 

 

ெச9?ள+ Jரசி9க� கவிராய�, மணிவ4ண� ஆகிய &ைனெபய�களி� நா.பா. 

கவிைத எAதினா�. நவநீத கவி எ�ற க�பைன� கவிஞைரL+ அவ� பைட�த 

கவிைதகைளL+ த+ நாவ�களி� அறி�க+ ெசM' ைவ�தா�. அவர' பல 

நாவ�களி� வ�+ பா�திர9க� நவநீத கவியி� கவிைதகைள� ப*�'� த9க� 

ல:சிய9கைள உர�ப!�தி� ெகா�பவ�க� த9களிைடேயயான உைரயாட�களி� 

நவநீதகவிைய� ேபா�8கிற அவ�க�, அவர' கவிைத வாிக� Dல+ வா7�ைக 

உ�'த� ெப8பவ�க�. 

 

நவநீத கவிைய உ4ைமயாகேவ வா7கிற ஒ� கவிஞைர� ேபால� க�பைனயி� 

க:* நி8�தினா� நா.பா. அ\வித+ ஒ� கவிஞ� இ��பதாகேவ பல வாசக�க� 

க�த� தைல�ப:டா�க�. அவர' கவிைத� ெதா?�& எ�த� பதி�பக�தி� 

கிைட�?+ எ�8 P:ட9களி� அவாிட+ ேக�வி ேக:டா�க�. அ�ப* யா�+ 

இ�ைல எ�8+ அ' ஒ� க�பைன� பா�திர+ எ�8+ பல�ைற நா.பா. விள�க 

ேவ4*யி��த'. 

 

நா. பா வி� பா�திர9க� பல� நவநீத கவியி� கவிைதகைள� ப*�' 

ெந�?�?பவ�க�. பாரதி, ச�தியD��தியிட+ ெகா4ட காத�, ச�தியD��தி 

ேமாகினியிட+ ெகா4ட காத� (ெபா� வில9?). க4Z�கினியா� பா4*ய� 

மீ' ெகா4ட காத� (ச�தியெவ�ள+) எ�லா+ நவநீத கவியி� கவிைதக� 

Dலமாக� தா� கா:ட�ப!கி�றன. 
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நவநீத கவி வாயிலாக ெவளி�ப!+ நா.பா.வி� கவிைதக�, ச�தாய உண�
சி 

நிர+பியைவ. 

 

'இ�த @�றா4*� இ�திய இைளஞேன 

இ�ேபா' நீ எ�த இட�தி� நி�கிறாM? 

ஆ�மிக�'�?+ வி-ஞான�'�?+ ந!விலா? 

அறியாைம�?+ அறிG�?+ ந!விலா? 

 

எ�ற வாிகைள� ப*�கிறா� ச�தியெவ�ள�தி� கைத� தைலவ� பா4*ய�. 

பாரதியா��?+ பாரதிதாச6�?+ பிற? தமி7நா:*� ஒ� ��கியமான கவி எ�8 

நவநீத கவிைதைய� ப�றி அவ� க�'கிறா�. 

 

நவநீத கவி, Lக&�ப9க� உ�பட� ப�ேவ8 கவிைத @�கைள எAதியி��ப-

தாகG+, கதாபா�திர9க� அ�த @�கைள ேநசி�' வாசி�?+ உய�தர வாசக�க� 

எனG+ நா.பா. கைதகைள வள��'
 ெச�கிறா�. 

 

ச�தியெவ�ள+ நாவ(� அ4ணா
சி' பா�திர+ ெகாைலL4டேபா' கைத� 

தைலவ� பா4*ய�, கா�தி இற�த ேபா' நவநீத கவி பா*ய கவிைதைய நிைன�' 

ஒ�பி:! உ�ள+ கைரகிறா�. 

 

கா'க� இ��'+ ேகளாம� 

க4க� இ��'+ பாராம� 

Jதிக� இ��'+ நடவாம� 

விேவக+ இ��'+ &ாியாம� 

ேமைதக� நிைற�த ெபா'வினிேல 

&தியவ� ஒ�வ� வ�' நி�றா� 

சாதிக� மைற�த சமத�ம+ 

ச�திய+ மி?�த ெபா'�ெதா4! 

நீதிக� அறி�த ெப�ெந-ச+ 

மிகG+ மல��' சிாி�த �க+ 

யாைவL+ இ��'+ ெகா�8வி:டா� 

யா'+ அறியா ம�ைதயிேல 

�மியி� வ�த' பிைழெய�ேற 
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&தியவ� தி�+பி� ேபாMவி:டா� 

 

பல கவிைத� ெதா?�&களி� ஆசிாியராக� க�பைனயி� நடமா!+ நவநீத கவி, ஒேர 

ஒ� நாவ(� ம:!+ ேநாிைட� பா�திரமாக அறி�க+ ெசMய�ப!கிறா�. 

ெபா�வில9? நாயகனான ச�தியD��தி, நவநீதகவியி� ெசா�ெபாழிைவ ேநாி� 

ேக:பதாகG+ அத� Dல+ மன எA
சி ெப8வதாகG+ ஆசிாிய� பைட�'
 

ெச�கிறா�. 

 

நா.பா. தம' நாவ�களிைடேய எAதிய கவிைதகளி� ஒ�சில, அவர' வாசக�களா� 

இ�8+ Pட நிைனG Pர�ப!கி�றன. அ�ப* நிைன�க�ப!கிற கவிைதகளி� 

?றி-சிமல� நாயகனான அரவி�த�. த� காத( �ரணிைய� ப�றி எAதிய இ� 

கவிைதக� &க7ெப�றைவ. 

 

1.  நிலைவ� பி*�'
 சி8 

கைறக� 'ைட�'� ?8 

�8வ� பதி�த �க+ 

 

நிைனைவ� பதி�' மன 

அைலக� நிைற�'
 சி8 

நளின+ ெதளி�த விழி... 

 

தரள+ மிைட�' - ஒளி 

தவழ� ?ைட�' - இ� 

பவழ+ பதி�த இத7 

 

�கிைல� பி*�'
 சி8 

ெநளிைய� கைட�' - இ� 

ெசவியி� திாி�த ?ழ� 

 

அ�த+ கைட�' ;ைவ 

அளவி� கல�' மத� 

[கர� பைட�த எழி� 

 

?ைடைய� பி*�த கர+ - மன� 
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ெகாதி�ைப
 ;ம�த �க+ - ெப�+ 

பசியி� தள��த நைட.... 

 

2.  ெபா�கா:!+ நிற+ கா:*� 

��கா:!+ விழிகா:*� 

ப4கா:!+ ெமாழிகா:*� 

ைபயேவ நைடகா:* 

மி�கா:!+ இைடகா:* 

�கி� கா:!+ ?ழ� கா:* 

ந�பா:!� ெபா��நய+ ேபா� 

நைக�கி�றாM நைக�கி�றாM 

ப4பா:!� ெப�ைமெய�லா+ 

பய�கா:* நைக�கி�றாM 

 

நவநீதிகவி எ�ற ஆ4கவிைய� பைட�கிற நா.பா., அரவி�த� உ�பட� பல ஆ4 

பா�திர9கைள� கவிைத எA'பவ�களாக� பைட�கிற நா. பா. ஒேர ஒ� ெப4 

கவிையL+ பைட�'� கா:!கிறா�. ேகா&ரதீப+ நாவ(� வ�+ ;சீலாதா� அவ� 

பா�ய விதைவயான அவ� 

 

'ெந-செம6+ மலைர� திற�' – உயி� 

ேநசெம6+ வாச+ [க��' 

ெகா-சி வ�+ ேவைளயினி� - ஒ� 

?ளவியி��' ெகா:*வி:டா�....! 

 

எ�8 ெசா�களாகிய நர+&கைள மீ:*, எ�ைலய�ற ேசாக�ப4 ஒ�ைற� 

பா!வதாக ஆசிாிய� எAதி
 ெச�கிறா�. 

 

&'�கவிைதயி� ெதாட�க கால�தி� நா. பா. அைத ஏ�றதி�ைல. நா.பா., க4ண 

தாச�, கவிஞ� ேக.சி.எ#. அ�ணாசல+ உ�பட� பல� &'�கவிைதைய எதி��' 

வ�தன�. க4ணதாச� தம' ஞானமா(கா, &�பமா(கா ஆகிய @�கைள� 

&'�கவிைத @�க� எ�8 ம�றவ�க� ெசா�னேபா' ம8�தா�. அைவ அழகிய 

வசன9கைள உ�ளட�கிய @�கேள எ�றா�. ேக.சி. எ#. அ�ணாசல+ மர&� 

கவிைததா� கவிைத எ�8+ &'�கவிைத ெவ8+ ப+மா�' எ�8+ இற�?+ வைர 

&'�கவிைதகைள ேமைடகளி� விம�சி�'� ெகா4*��தா�. இவ�கைள� 
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ேபாலேவ எ4ண+ ெகா4*��த நா.பா. ஆர+பகால9களி� &'�கவிைதைய 

ேமைடகளி� கி4ட� ெசMதா�. ஒ�ைச: ேப�ப�, அ-சல:ைட' இவ�றி� 

ஏதாவெதா�8 கிைட�'வி:டா� ேபா'+, &'�கவிைத எAதி� ப�திாிைககO�? 

அ6�பிவி!கிறா�க�. எனேவ இ\ விர4ைடL+ தைட ெசMய ேவ4!+' எ�8 

அவ� ேக( ெசMத' உ4!. ஆனா� ேபாக� ேபாக நா.பா.வி� க��ேதா:ட�தி� 

மா�ற+ ஏ�ப:ட'. மர&� கவிைத ேபாலேவ &'�கவிைதL+ இல�கிய�தி� 

தனிெயா� 'ைற எ�8 அ9கீகாி�க� ெதாட9கினா�. தம' இதழான தீப�தி� &'� 

கவிைதகO�? நிைறய இட+ ெகா!�க� ெதாட9கினா�. ேதச� பிதாG�? ஒ� 

ெத�� பாடகனி� அ-ச( எ�ற �. ேம�தாவி� &க7ெப�ற &'�கவிைத உ�பட� 

பல கவிைதக� தீப�தி� பிர;ரமாயின. 

 

&'�கவிைதகO�? நா.பா. தம' தீப+ இதழி� இட+ ெகா!�க ஆர+பி�த &திதி� 

ஓ� அ�ப� தீப+ ேக�வி - பதி� ப?தி�? ஒ� ேக�வி அ6�பியி��தா�. 

ைகயாலாகாதவ�களி� ெப��க+ தாேன &'�கவிைதயி� வ�ைக?' எ�ப'தா� 

அ�த� ேக�வி. அத�? நா. பா. ெசா�ன பதி� &'� கவிைத ப�றிய அவர' 

ெதளிவான க4ேணா:ட�ைத� &ல�ப!�திய'. 

 

ேக�விையேய ஒ� பாரப:ச�ேதா!தா� ேக:*��கிறீ�க�. தாேன ஒ� �*G 

ெசM' ெகா4! அ�&ற+ ஒ�&�காக� ேக:க� ப!+ ேக�விகைள நா9க� எ�ப* 

மதி�க �*L+? &'�கவிைதக� Dல+ சாதைனகO+ உ4! எ�பைத ஒ�&� 

ெகா4!, அதி� சில ைகயாலாகாதவ�கO+ இ��கிறா� ேபா� ெதாிகிறேத' 

எ�பதாக நீ9க� ேக:*��தா� ேக�வி பாரப:சமி�லாததாக இ��தி��?+'. 

 

இத�ெக�லா+ சிகர+ ைவ�தா� ேபால, தம' நிச�த ச9கீத+ எ�ற நாவ(�, அத� 

கதாநாயக� ��'ராம(9க+, கவி யர9க�தி� ஒ� &'�கவிைத பா!வதாக
 

ெசா�( நா பா. ேவ எ9க� இ�தியா எ�ற தைல�பி� ஒ� &'�கவிைதL+ 

எAதினா�. &'�கவிைதயி� எதிாியாக இ��த அவ�, &'�கவிைதைய
 சகி�'� 

ெகா�பவராக மாறி, பி�னா:களி� &'�கவிைதயி� தீவிர ஆதரவாளராகG+ 

ெசய�ப:டா�. 

 

உய��த கவிைத மன+ பைட�த நா பா. எ�ற கவிஞ�, கவிைதகைள அதிக+ 

எAதாம� சி8கைதகைளL+ நாவ�கைளL+ நிைறய எAதினா�. அ\வி� 

'ைறகளிK+ ெவ�றி ெபறG+ ெசMதா�. அைவகளி� தம' கவிமன�ைத 
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அைடயாள+ கா:*னா�. ஆனா� கவிமன+ ெகா4ட அ�த எA�தாளரா� கவிைத� 

'ைறயி� ெவ�றி ெபற இயலாம� ேபாயி�8. அ�த ஏ�க+ அவ��?� கைடசி 

வைரயிK+ இ��த'. 

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

9. 9. 9. 9. சி2கைதக�சி2கைதக�சி2கைதக�சி2கைதக�, , , , நாடக3க�நாடக3க�நாடக3க�நாடக3க�    

சி2கைதக�சி2கைதக�சி2கைதக�சி2கைதக�    

 

சி8கைத� 'ைறயி� ேமலான சாதைனகைள
 ெசMத ��ேனா* எA�தாள�க� 

வாிைசயி�, நா பாG�? ஒ� ��கிய இட+ உ4! சி�தைன� கிள�
சி 

ஏ�ப!�த�P*ய'+, உண�வி� ேதாM�' எAத�ப:ட'மான அவர' சி8கைதக� 

ப*�பவ� மன�ைத உய��த தள9கO�? இ:!
 ெச�ல�P*ய ஆ�ற� ெப�றைவ. 

உைரநைட� கவிைதக� எ�ேற ெசா�ல�த�க அளG ெமாழிநல�+ உவைம 

அழ?கO+ நிர+ப� ெப�றைவ. ;க�+ ெசௗ�த�ய�+ நிைற�த பல நளினமான 

க�பைனகைள அவர' சி8கைதகளி� ெந!க� காணலா+. 

 

வல+&ாி
 ச9? உ�பட, ெந-சி� நீ4டகால+ நிைல�' நி�க� P*ய ஏராளமான 

சி8கைதகைள அவ� பைட�தி��கிறா�. இனிய ெதாட�க+, வாசகைன� கீேழ 

ைவ�க
 ெசMயாம� ப*�க ைவ�?+ வி8வி8�&, சDக உண�Gட� P*ய 

ஏேத6+ ஒ� ெசMதி, அற
சீ�ற+, அரசிய� அ9கத+ என அவர' சி8கைதகளி� 

ெவ�றி�?ாிய காரண9களாக� பலவ�ைற
 ெசா�லலா+. சமகால நட�ைப அதிக+ 

கைதயா�க அவ� �ய�ற'+ Pட, அவர' சி8கைத ெவ�றி�கான ��கியமான 

காரணமாM இ��க�P!+. 

 

ெமா�த+ பதிைன�' சDக
 சி8கைத� ெதா?திகO+ இர4! சாி�திர
 சி8கைத� 

ெதா?திகO+ அவர' பைட�பாக ெவளி வ�'�ளன. @�8�?+ ேம�ப:ட 

மணிமணியான சி8கைதகைள� பைட�த ெப�ைம அவ��?4!. தம' பழ�தமி7 

அறிைவ� &ல�ப!�'+ வைகயி�, '&றநாR�8
 சி8கைதக�, தமி7 இல�கிய� 

கைதக�' எ�ற இ� @�கைளL+ Pட� பைட�'�ளா�. 

 

ப:!� க�திாி�தா� ேபால� தம' எ�லா� கைதகைளL+ க
சிதமாக 

�*�தி��கிறா� எ�8 ெசா�ல இயலா' பல கைதக� கறாரான �*ேவா! வ*வ 

அழேகா! ெத�ப:டாK+ சில கைதக� �*�த பி�6+ ச�8 வள��த�ப!வைதL+ 

பா��கிேறா+. க��'�? அதிக ��கிய�'வ+ ெகா!�?+ பைட�பாளியாதலா�, 
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தா+ ெசா�ல வ�த க��' ?ழ�பமி�லாம� வாசகைன
 ெச�8 ேசர ேவ4!ேம 

எ�ற தவி�ேப, சில கைதக� �*�'+ வள�வத�?� காரணமாயி��க ேவ4!+. 

 

நாவ�களி� அவ� ைகயாO+ பா!ெபா��கெள�லா+ சி8கைதகளிK+ 

ைகயாள�ப!கி�றன. ேதசிய
 சி�தைன, கா�திய உண�Gக�, ;யமாியாைத, 

சி8ைம க4! ெபா9?த�, அரசிய� S7
சி, காத� எ�றி�ப*� ப�பல கள9களி� 

அவர' சி8கைதக� நட�கி�றன. மன�தி� ெம�(ய உண�வைலகைள மீ:* 

ாீ9காி�க
 ெசML+ லாகவ+, அவர' இனிய தமி7நைடயி� இய�&. அவர' 

சி8கைதக� பலG+, ெந-சி� ����தா�ேபா� ;க�த நிைனGகைள மலர
 ெசM', 

கமகமெவன இல�கிய ந8மண�ைத� பர�பி� ெகா4ேட இ��கி�றன. 

 

ெபாறாைம, ெவ8�&, விர�தி, ேகாப+ ேபா�ற எதி�மைற உண�GகO�? அவ� 

அA�த+ ெகா!�பதி�ைல. அ�தைகய உண�Gகைள ��னிைல�ப!�தி அவ� 

கைதெயA'வ'+ இ�ைல ெப��த�ைம, ேநச+, ந+பி�ைக, சா�த+, எதி�பா��& , 

Jர+ ேபா�ற உய��த உட�பா:! உண�Gகைளேய அவ� இல�கியமா�?கிறா� 

எ�ப' ?றி�பிட�த�க'. 

 

நாடக3க�நாடக3க�நாடக3க�நாடக3க�    

 

த�கால இல�கியவாதிகளி� சி8கைத, கவிைத, நாவ� ஆகிய 'ைறகளி� 

ஈ!ப:டவ�கேள அதிக+. நாடக� 'ைறயி� கவன+ ெசK�தி, அ�த� 'ைறயி� 

சாதி�தவ�க� மிக� ?ைறG. வ*ேவK வா�தியா�, நாKேவ( நில+ ஆகிய 

நாடக9கைள தி.ஜானகிராம� எAதினா�. ேதேரா:* மக� எ�ற தைல�பி� 

மகாபாரத�தி� உ�ள க�ண� கைதைய� &திய ேநா�கி� க4! பி. எ#. ராைமயா 

எAதினா�. இ�ப* அ9?மி9?மாக ஓாி�வ� நாடக9கைள எAத 

�ய�றி��கிறா�கேள அ�றி நாடக�தி�? எ�8 த9கைள அ��பணி�'� 

ெகா4டவ�க� ?ைறG. 

 

இ�திரா பா��தசாரதி ேபா�ற மிக
 சிலேர நாடக� 'ைறயிK+ கா� பதி�'
 

சாதைன &ாி�தவ�க�. 

 

நாடக� கைலயி� நா பா.G�? மாியாைத இ��தாK+, நாடக� கைலஞ�கைள� த+  
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நாவ�களி� பா�திர9களாக அவ� உலவ வி:டாK+, அவ� அதிக+ நாடக+ 

எAதவி�ைல. தம' நீ4ட இல�கிய வா7�ைகயி� அவ� பைட�த' D�ேற D�8 

நாடக9க�தா�. &�த ஞாயி8, ேகாைதயி� காத�, வழி�'ைண எ�ற அ�த D�8 

நாடக9கO+ சிற�த க��'கைள வ(L8�'+ ந�ல நாடக9க�தா� எ�றாK+, 

நாடக� 'ைறயி� ��திைர பதி�?+ சாதைன� பைட�&க� அ�ல. 

 

&�த ஞாயி8 வரலா�8� கால�தி� நட�ததாக� &ைனய� ப:ட'. �+&கா� 

நகர�தி� நட�பதாக எAத�ப:ட நாடக+ அ'. இ�திர விகார+, நாள9கா*, 

ச�கரவாள� ேகா:ட+, நகர
 ச'�க+ ஆகிய இட9களி� நாடக� கா:சிக� 

நைடெப8கி�றன. &�த பி:;�க�, ஒ� கணிைக, உலகிய� ேப;+ இைளஞ�, 

காபா(க� என இத� பா�திர9க� வி�தியாசமானவ�க�. &�த மத�தின��? 

��கியமானதாக� க�த�ப!+ மணிப�லவ யா�திைரL+ ேகா�கி நதியி� 

தாிசன�+ ேதைவயி�ைல எ�8+ இதய�தி� ;ர�?+ க�ைணையேய இைறவ� 

எதி�பா��கிறா� எ�8+ இ�6+ இ'ேபா�ற பல உய��த க��'கைளL+ 

இ�நாடக+ வ(L8�' கிற'. D�த பி:;, இள+ பி:; ஆகிய பா�திர9க� 

அA�தமாக� பைட�க�ப:!�ளன. இள+ பி:;வி� மனமா�ற+ நயமாக
 

சி�திாி�க�ப:!�ள'. 

 

ேகாைதயி� காத� பாைளய� ?8நில ம�ன�க� கால�ைத
 சா��த கைத. 

அர4மைன. சா�திர+, ;ைனய*. மைல
சார� ந�தவன+ ேபா�ற பல இட9களி� 

நாடக+ நட�கிற'. இளவரசி ேமாகனவ�(யி� காதைல நிராகாி�', கைழ�P�தா* 

ேகாைதயி� காதைல ஏ�8� '�ப�தி�? ஆளா?+ கவிஞ� மணவாளனி� _ய 

காத� காவிய+ இ'. 

 

வழி�'ைண நாடக+, மணிமாைல இத7 ஆசிாிய�+ பா�ைவய�றவ�மான ?மாரகவி 

எ�ற கவிஞைர நாடக நாயகராக� ெகா4ட'. அவ��? வழி�'ைணயாகG+ 

வா7�ைக� 'ைண யாகG+ அைம�த ;?ணாவி� மன�ேபாரா:ட�ைத விவாி�ப'. 

 

த�கால இல�கிய�தி� எ�லா� 'ைறகளிK+ எAதி� பா��தி��?+ நா.பா... 

நாடக� 'ைறயிK+ Pட �ய�சி ெசMதி��கிறா� எ�ற ெப�ைமைய இ�த D�8 

நாடக9கO+ அவ��? வழ9?கி�றன. 

------------------ 
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10. 10. 10. 10. பயண இல�கிய�பயண இல�கிய�பயண இல�கிய�பயண இல�கிய�    

 

பயண இல�கிய+ ஒ� தனி� 'ைறயாக
 ெசழி�தி��கிற'. உலெக9?+ பயண+ 

ெச�வ'+, தா+ பயண+ ெசMத இட9கைள� ப�றி� ?றி�&க� எA'வ'+ Lவா� 

;வா9, ெமக#தனி# கால�தி(��' இ��' வ�தி��கிற'. காளிதாச6ைடய ேமக 

ச�ேதச+ ேபா�ற @�க�, பழ�தமி7 இல�கிய�திK�ள ஆ�8� பைட @�க� 

இைவெய�லா+ Pட� பயண இல�கிய� P8கைள� ெகா4! திக7கி�றன. 

 

த�கால� தமி7 இல�கிய�ைத� ெபா8�தவைர பயண இல�கிய ��ேனா* எ�8 

ஏ.ேக. ெச:*யாைர� ?றி�பிடலா+. உலக+ ;�றிய அவ�, ஆ9கா9ேக தா+ 

க4டவ�ைறL+ ேக:டவ�ைறL+ மிக ;வார#யமான க:!ைரகளாக� பதிG 

ெசM' ைவ�'�ளா�. உலக+ ;�றிய தமிழ� எ�ற அவ� @� பயண இல�கிய� 

'ைறயி� ?றி�பிட�த�க ஒ� சிற�பான @�. மீ.ப.ேசா�, ேசாமெல , அ.�. 

பரமசிவான�த+, சி.;�பிரமணிய+, ெந.'. ;�தரவ*ேவK, மணிய�, சாவி, 

சிவச9காி என� பயண இல�கிய� 'ைற�? வள+ ேச��த எA�தாள�க� தமிழி� 

இ�6+ பல�. இவ�களி� தீப+ நா. பா��தசாரதி�? ஒ� தனி இட+ உ4!. 

 

தீப+ ஆசிாிய� எ�ற வைகயி� நா.பா. ெவளிநா!கO�? அதிக+ ெச�8 வ�தா�. 

?றி-சி மல�, ெபா�வில9? ஆகிய நாவ�களி� ஆசிாிய� எ�ற �ைறயி� 

ெவளிேதச9களி� வாA+ தமி7 ம�களிைடேய நா. பா. வி� ெபய� ந�? 

அறி�கமாகி யி��த'. தீப�தி�? அய� நா!களிK+ பல ச�தாதார�க� 

இ��தா�க�. இெத�லா+ நா.பா.வி� ெவளிநா:!� பயண�தி�? வழிேகா(ன. 

 

1967 ஏ�ர(� நா.பா. மேலசியாG�?
 ெச�றா�. அ9? நைடெப�ற ப�பல 

இல�கிய� P:ட9களி� கல�' ெகா4! ேபசினா�. அவர' ெவ�றிகரமான 

மேலசிய� பயண�ைத விள�கி 'மேலசியாவி� தீப+ ஆசிாிய�' எ�ற தைல�பி� சா.ஆ 

அ�பான�த� எ�ற மேலசிய எA�தாள� தீப�திேலேய ஒ� க:!ைர எAதினா�. 

 

பிற? 1976ஆ+ ஆ4! நா.பா. ேசாவிய� ர�யா, ேபால�' ஆகிய நா!கO�?� 

பயண+ ேம�ெகா4டா�. பாரத அரசா9க�தி� கலாசார� பாிவ��தைன� 

தி:ட�தி� கீ7 இ�த� பயண+ ஏ�பா! ெசMய�ப:ட'. ;மா� ஒ�றைர மாத9க� 

அ9ேக பிரயாண+ ெசMதா� அத� பிற? இ9கிலா�', பிரா�#, ெஜ�மனி, 



51 

 

;வி:ச�லா�'. ேரா+, எகி�', ?ைவ� ஆகிய நா!கO�?� பிரயாண+ 

ேம�ெகா4டா�. 

 

ெச�ைன தி�+பிய'+ த+ பயண அ6பவ9கைள தீப�தி� எAதலானா�. மிக
 சில 

இத7கO�? ேம� தீப�தி� அ' இட+ ெபறவி�ைல. அய�நா:!� பயண� 

க:!ைரக� பிற? ெதாடராக க�கி இதழி� இட+ ெப�றன. 

 

நா.பா வி� பயண� க:!ைரக� ெதா?�க�ப:! இர4! @�களாக 

ெவளிவ�'�ளன. 

 

&' உலக+ க4ேட� எ�ற @� கிழ�? - ேம�? ஐேரா�பிய - ம�திய� கிழ�? 

நா!கைள� ப�றிய க:!ைரக� அட9கிய @�. 

 

ேசாவிய� dனிய�, ேபால�' �த(ய கிழ�? ஐேரா�பிய நா!களி� ெதாட9கி 

இ9கிலா�', பிரா�# �த(ய ேம�? ஐேரா�பிய நா!க� வைர பல நா!க� 

ப�றிய பல விவர9க� இ�த @(� உ4!. 

 

'பிரயாண� க:!ைரக� எ�பைவ தமி7� ப�திாிைககளி� எ�ப* மாDலாகி� 

ேபாயி��கி�றனேவா அ�த மாD� பாணியி� எAத�படாம� &திய ேகாண�தி� 

க�வி மதி�V!+ தகவ� வள�+ நிைற�ததாக எAத�படேவ4!+ எ�ற திடமான 

ேநா�?டேன எAத�ப:டைவ இ�க:!ைரக�' எ�8 நா.பா. இ�க:!ைரகளி� 

த�ைம ?றி�' @� ��6ைரயி� ெதாிவி�கிறா�. 

 

'பல க:!ைரகளி� க:!�பா!க� நிைற�த கிழ�? ஐேரா�பிய நா!கைளL+, 

அளவ�ற ;த�திர+ நிைற�த ேம�? ஐேரா�பிய நா!கைளL+ ஒ�& ேநா�கி 

எAதிL�ேள�. அ�த ஒ�& ேநா�கி� க:!�பா!க� ேபா�ற�ப!+ இட9க� எைவ 

எைவ எ�பைத வாசக�க� ப*�'� &ாி�' நி�ணயி�'� ெகா�ள �*L+. 

;த�திர�தி�?+ க:!�பா:*�?+ உ�ள ேவ8பா!+ &திய ேநா�கி� 

Pற�ப:*��கிற'' எ�8 இ�@(� ேநா�க�ைத விவாி�கிறா� நா.பா. 

 

ம�ெறா� பயண @� ஏA நா!களி� எ:! வார9க� எ�ற @�. ேம�? ெஜ�மனி 

அரசி� அைழ�பி� ேபாி� நா. பா. ெசMத பிரயாண�ைத� ப�றிய'. இ�@�. பாரதி 

வா7�'+ &திய ெப�ஜிய+, பாாீ# ப�க�தி� பரமஹ+ச� ஆசிரம+ ேபா�ற 
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ப?திக� நா.பா.வி� இல�கிய, ஆ�மிக நா:ட9கைள விள�?+ வைகயி� சிற�பாக 

அைம�'�ளன. ப�னிர4! ஆ4!கO�? ஒ��ைற மல�+ ?றி-சி மலைர� 

தைல�பாக ைவ�' நாவ� எAதிய நா.பா. ?றி-சி மலைர� க4! மகிழG+ ஒ� 

பயண+ ேம�ெகா4டா�. 1969 ெச�ட+பாி� ?றி-சி மலைர� காணெவ�ேற அவ� 

ெகாைட�கான� ேபானா�. ?றி-சி மல�க� ��'�ள இட�ைத� க4!பி*�ப' 

அவ��? சிரமமாகேவ இ��த'. ஞாபக
 சி�னமாக
 சில ?றி-சி மல�கைள� 

பறி�ேத தீ�வ' எ�8 �*ெவ!�' அைல�தா�. இ8தியி� ெவ�றிL+ க4டா�. 

தா� அைட�த அ6பவ9கைள ?றி-சி மல��தி��கிற'' எ�ற தைல�பி� தீப�தி� 

க:!ைரயாக எAதினா�. அவர' பயண� க:!ைரகளி� மிக
 சிற�த' எ�8 

அைதேய ?றி�பிடேவ4!+. நா.பா. பறி�' வ�த ?றி-சி மல�க� தீப+ 

அKவலக�தி� பா�ைவ�? ைவ�க�ப:*��தன. 

 

உணG வி!திகைள� ப�றிேய ேப;+ பயண� க:!ைரக� தமிழி� உ4!. சிவ�& 

விள�? வி!திகைள� ப�றி� ேப;+ பயண விவாி�&கO+ உ4!. நா. பா. 

இவ�றி(��ெத�லா+ ��றிK+ மா8ப:!, சி�தைன� கிள�
சிd:!+ 

தகவ�கைள உ�ளட�கிய தாக� த+ பயண� க:!ைரகைள அைம�தா�. அ'ேவ 

அவ� பைட�த பயண இல�கிய�தி� சிற�&. 

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

11. 11. 11. 11. க%4ைரக�க%4ைரக�க%4ைரக�க%4ைரக�    

 

நாவ�, சி8கைத ஆகிய 'ைறகளி� சாதைன பைட�த நா.பா. க:!ைர� 'ைறயிK+ 

கணிசமான அளG சாதைன &ாி�தி��கிறா�. பயண இல�கியமாக வ�த இ� 

க:!ைர� ெதா?திக� தவிர, ஒ�ப' க:!ைர @�க� நா.பா.வி� ெகாைடயாக� 

தமிA�?� கிைட�'�ளன. 

 

அரசிய�, சDக உண�G, இல�கண+, இல�கிய+ ஆகியன அவ� க:!ைர எAத� 

ேத��ெத!�த 'ைறக�, தம�?� ெதளிG+ ந+பி�ைகL+ உைடய விஷய9க� 

?றி�ேத அவ� எAதினா�. அைர?ைறயாக� ெதாி�தைத� ப�றி �Aவ'+ ெதாி�த' 

ேபா� க:!ைர எAதியவ� அ�ல அவ�. தம�?� ெதாியாத, அதிக+ பாி
சய�படாத 

விஷய9க� ?றி�' ஒ�ேபா'+ அவ� எAதியேத இ�ைல. 

 

எ�த� க:!ைர எAதினாK+ அவர' க:!ைர�ெக�8 சில இய�&க� உ4!. 

��கியமாக அத� வ*வ+. சி8கைத எAதி� பழகியவராதலா� க:!ைரையL+ 
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Pட
 சி8கைதைய� ேபாலேவ வ*வ ஒA9?ட� அவ� அைம�தா�. ;வார#யமான 

ஒ� ெதாட�க+, பிற? விவாி�&, இ8தியாக� க��ைத ஆதார�ேதா! நி8G+ �*G 

என அவர' க:!ைரக� ெசறிவாக அைம�தி��தன. 

 

ஆ9கா9ேக ெபா��தமான உவைமகைள
 ெசா�(, இனிய நைடயி� 

எ�ேலா��?+ ெதளிவாக� &ாிகிற மாதிாி அவ� எAதினா�. 

 

''மனித ?ல+ இைறவ6�? இ:ட ெபய�க� பல. எ!�த ேகாவி�கO+ கண�கில. 

ஆனா� இ�ெபய�களி� அ�ல' ேகாவி�களி� எைதL+ அவ� ெவ8�' 

ஒ'�?வதி�ைல. எ�த இட�திK+ வி��ப�டேனதா� அவ� இ��கிறா�. பளி9? 

ம4டப�தி� நட�கி�ற அேத இைறவ6ைடய தி��கா�க� ப��ைக� க�க� 

நிைற�த வழியிK+ நட�கி�றன. இர4! ைகயிK+ த9க� கடகமி:!, 

ப:!ைடயணி�' P�&9 ைககளிK+ சாி, அைர�ழ�'4! க:*� ெகா4! 

ெவ89ைகேயா! P�&9 ைககளிK+ சாி, அ\வ�ப�கOைடய தா7�த பணிவான 

வண�க�தி�?� சி�க� P*யவ� இைறவ�. மனித��ெக�லா+ �த�வனாக 

ஆOபவ6+ அவ�. மனிதெர�லா+ ஏG+ ஏவலாளனாகG+, அவ� ஏவாம� தாேன 

��8+ அறி�' இய�8பவனாகG+ விள9?கிறவ6+ அவ�". 

 

இ' ச9க� தமி7 @�களி� ஒ�றான பாிபாட(� ஒ� பா:ைட� ப�றி அவ� எAதிய 

விள�க� க:!ைரயி� ஒ� ப?தி. ெதளி�த க+Vரமான நைடL+ வி8வி8ெவ�8 

ேவகமாக ஓ!+ ஓ:ட�+ அவர' க:!ைரகைள வாசி�க� _4*ன. 

 

இல�கிய� க:!ைரகளி� இல�கிய விள�கமாக அவ� எAதிய அறி�க� 

க:!ைரகO+ உ4!; இல�கிய ஆMவாக அவ� எAதிய ஆராM
சி� க:!ைரகO+ 

உ4!. 

 

க(�ெதாைக, பாிபாட� கா:சிகைள விள�கி அவ� எAதியவ�ைற இல�கிய 

மாணவ�கO�கான அறி�க� க:!ைரகளாக� ெகா�ளலா+. க(9க�'� பரணியி� 

பாைல நிலெவ+ைம, அர9ேக�8 காைதயா� அறிய�ப!+ ெசMதிக� ேபா�ற 

க:!ைரகைள தமிழாராM
சி மாணவ�கO�காக அவ� எAதியதாக� ெகா�ளலா+. 
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உ4ைமயி�, ஆMG மாணவ�கO�?� பய�ப!+ வைகயி� அவ� ஏராளமான 

ஆMGகைள
 ெசM' ெகா4ேடதா� இ��தா�. கைடசி வைர, பழ�தமி7 

இல�கிய�தி� ப�8 மி?�த ஓ� ஆMவாளராக� தா� வா7�தா�. தா+ எAதிய சாி�திர 

நாவ�கO�காகG+ அவ� நிைறய ஆMGக� நிக7�த ேவ4*யி��த'. 

 

அவர' தமி7 இல�கிய ஆMG� க:!ைரகளி� &க7 ெப�ற' பழ�தமிழ� க:*ட� 

கைலL+ நகரைம�&+ எ�ப'. 

 

'ெதா�ைமயான கிேர�க� க:*ட� கைல�?
 சிறி'+ ?ைறயாத க:*ட� கைல 

தமிழ� க:*ட� கைல எ�8+ உலகி� &க7 ெப�ற நகரைம�& நய9கO�? ஒ� 

சிறி'+ ?�றாத நகரைம�&� கைலகளி� தமிழ�ைடய'+ ஒ�ெற�8+ உM�'ணர 

வழியி��கிற'' எ�8 த+ க:!ைரயி� இ8தியி� நி8Gகிறா� அவ�. 

 

பிஎ
.* ஆMேவ:*�?� பதிG ெசM' ெகா4டேபா', இ�த� க:!ைரயி� 

தைல�ைபேய அவ� பதிG ெசM' ெகா4டா�. இேத தைல�பி�, ேமK+ ஆMG 

ெசM' ஆயிர+ ப�க9க� வர� P*ய ஓ� ஆராM
சி @ைல எAதினா�. அ�த 

ஆMேவ:ைட மகி7
சி Lட6+ மன நிைறGட6+ ப�கைல�கழக�தி� சம��பி�தா�. 

ஆனா� டா�ட� ப:ட+ கிைட�பத�?� அவ� காலமாக ேந��'வி:ட'. சில 

ஆ4!க� ெச�றபி�, அ�த மாெப�+ ஆMG @� ;��க�ப:!, பழ�தமிழ� 

க:டட�கைலL+ நகரைம�&+ எ�ற தைல�பிேலேய @லாக ெவளி வ�த'. 

 

அவர' இல�கிய விள�க� க:!ைரக� அறி�க அளவிK+ ஆMG அளவிK+ என 

இர4! த�ைம ெகா4ட க:!ைரகளாக பயி�வா� த?தி�? ஏ�றப* அைம�' 

பய� த�' வ�கி�றன. 

 

இல�கிய� க:!ைரகைள� ேபாலேவ இல�கண� க:!ைரகைளL+ அவ� நிைறய 

எAதியி��கிறா�. ெதா�கா�பிய+, ந�R�, த4*யல9கார+ ேபா�ற பைழய 

இல�கண @�கைளெய�லா+ கசடற� க�ற ப4*த� அவ�. 

 

அவர' ெசா�(� ெச�வ+, ெமாழியி� வழிேய ேபா�ற @�க� இல�கண விள�க 

@�கேள. டா�ட� தி. ��'� க4ண�ப� ேபா�ற ெப�+ இல�கண� &லவ�க� 

எ�லா+ நா.பா.வி� இல�கண @�கைள� பாரா:!கிறா�க� எ�ப'+ தமிழிறிஞ� 
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கி வா. ஜக�நாத� நா.பா.வி� இல�கண ஆ�ற� ேம� ந+பி�ைக ைவ�தி��தா� 

எ�ப'+ இ9? க�த�த�க'. 

 

எA�தாள� எ#. ெவ9க:ராம� எAதிய பிராயண+ எ�ற ?8நாவ(� ஒ��தி' 

எ�ற ெசா�ைல ஒ�வ�' என� ?றி�பி:! எAதிவி:டா�. ஒ�வ�' எ�8 தமிழி� 

ெசா� கிைடயா'. ஒ�வ� எ�ற ெசா�K�?� ெப4பா� ஒ��திதாேன தவிர 

ஒ�வ� அ�ல. இைத நா.பா. ?றி�பி:ட'+, எ#. ெவ9க:ராம� தம�? இல�கண+ 

ெதாியாதைத ஒ�&� ெகா4! &�தக�தி� அ!�த பதி�பி� அ�த� பிைழைய
 

சாிெசM'வி:டா�. சக எA�தாள�க� நா. பா.வி� இல�கண� &லைமைய மதி�ப'+ 

ேபா�8வ'+ ச�ேதக+ ேக:ப'+ வழ�கமாக இ��தன. 

 

இல�கிய+, இல�கண+ தவிர நா.பா. அரசிய� சா��'+ பல க:!ைரகைள எAதி� 

ெகா4*��தா�. ெப�+பாK+ அரசிய� க:!ைரகைள எA'+ேபா' 'தீர�' எ�ற 

ெபயைர� பய�ப!�தினா�. க�கி, கைணயாழி ேபா�ற ப�திாிைககளி� இ�த� 

க:!ைரக� சமகால அரசிய� நிக7Gகளி� விம�சனமாக
 ;ட
;ட ெவளிவ�' 

ெப�+ வரேவ�ைப� ெப�றன அ\வ�ேபாைதய அரசிய� விம�சனமாக இைவ 

அைம�ததா�, பிற? இைவ ெதா?�க�ப:! &�தகமாக ெவளியிட�ப!+ வாM�ைப� 

ெபறவி�ைல. 

 

இல�கிய+, இல�கண+, அரசிய� இைவ தவிர, ெபா'வான பல க:!ைரகைளL+ 

நா.பா. எAதினா�. சDக உண�Gட� P*ய அ�க:!ைரக� ப�ேவ8 பிர
சிைனக� 

?றி�' உர�க
 சி�தி�பைவ. வாசக�களிட+ மன�ெதளிைவ ஏ�ப!�த� P*ய 

வ(ைம ெப�றைவ, கட�கைர நிைனGக�, சி�தைன ேமைட, சி�தைன வள+ 

ேபா�ற ப�ேவ8 தைல�&களி� ெதா?�க�ப:! அைவ &�தகமாகG+ 

ெவளிவ�'�ளன. நா.பா. தம' கைடசி� கால9களி�, '�ள� இதழி� ெதாட��' 

சி�தைன� க:!ைரகைள ஒ\ேவா� இதழிK+ எAதி வ�தா�. அைவ 

வாசக�களிைடேய ெப�+ வரேவ�ைப� ெப�றன. க:!ைரயாள� எ�ற வைகயிK+ 

நா.பாG�?� தமி7 இல�கிய�தி� ஒ� நிர�தர இட+ உ4!. 

--------------- 
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12. 12. 12. 12. நாநாநாநா....பாபாபாபா. . . . எ��� ேப
சாள�எ��� ேப
சாள�எ��� ேப
சாள�எ��� ேப
சாள�    

 

எA�'� 'ைற, ேப
;� 'ைற ஆகிய இர4*K+ ஈ!ப:! ெவ�றி ெப�ற 

எA�தாள�க� தமிழி� மிக� ?ைறG. சிற�பாக எA'பவ�க� பலரா� சிற�பாக 

ேமைடயி� ேபச �*வதி�ைல. ேப
சாள�க� பலரா� எA�'� 'ைறயி� ேசாபி�க 

இயKவதி�ைல. இ\வி� 'ைறகளிK+ ஒ� ேசர� தட+ பதி�பவ�க� உலக அளவி� 

Pட மிக� ?ைறGதா�. 

 

அ�த மிக� ?ைறவானவ�களி� ஒ�வ� எ�8 தீப+ நா. பா��தசாரதிைய
 

ெசா�லேவ4!+. அவ� எA�தி� எ\வளG மாெப�+ சாதைனயாளேரா அத�? 

இைணயாக� ேப
சிK+ அேதயளG சாதைனயாள�. அ4ைம� கால
 

ெசா�ெபாழிG
 சாதைனயாள�களி� கி. வா. ஜக�நாத�, ம.ெபாசி, ?�ற�?* 

அ*களா� ேபா�ேறா� வாிைசயி� ?றி�பிட�பட ேவ4*ய இ�ெனா� ெபய� 

நா.பா. Gைடய'. 

 

அவ� இல�கிய+, அரசிய� ஆகிய இ� ேமைடகளிK+ ேப
சாளராM இய9கி� 

ெகா4*��தா�. கி.வா.ஜ.ைவ� ேபா� சமய ேமைடகளி� அவ� அதிக+ ஆ�மிக
 

ெசா�ெபாழிG நிக7�திய தி�ைல. ஆனாK+ க4ண� ெப�ைம ேபா�ற 

தைல�&களி� அவ� சமய+ சா��த ெசா�ெபாழிGக� ஒ�றிர4! நிக7�திய'4!. 

காமராY காலமான பிற? தம�? அரசிய(� அK�& வ�த கால9களி�, 

பி�னா:களி� தா+ சமய
 ெசா�ெபாழிவாளராக வாM�பி��கிற' எ�8 அவ� த+ 

ந4ப�களிட+ Pறிய'4!. ஆனா� அத�? வாM�& ேநர வழியி�லாம� அவ� 

காலமாகிவி:டா�. 

 

இல�கிய
 ெசா�ெபாழிவி� அவ� ெதாடாத 'ைறயி�ைல. பைழய இல�கிய+ 

?றி�' மணி�கண�கி� அவரா� ேபச �*L+. நJன இல�கிய+ ?றி�'+ ேக:பா� 

விய�?+ப* அவரா� உைரயா�ற �*L+. அைரமணி �த� இர4ேட கா� 

மணிவைர அவ� ெசா�ெபாழிGக� நிக7�திய'4!. எA'வைத� ேபாலேவ 

ெசா�ெபாழிG நிக7�'வைதL+ த+ வா7�ைகயி� ஒ� ப?தியாக� ெகா4*��தா� 

அவ�. 

 

காமராY இ��தவைர. அவ��? ஆதரவாக அரசிய� ேமைடகளி� �ழ9கி� 

ெகா4*��தா�. க4ணதாச� ெஜயகா�த�, ேசா ேபா�ேறாேரா! நா.பாG+ 

#தாபன கா9கிர0� அ9கீகாி�க�ப:ட அரசிய� ேப
சாளராக 
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அறிய�ப:*��தா�. அரசிய� ேமைடகளி� கா:டமாக அவ� எதி��க:சியினைர� 

தா�கி� ேபசிய'+ அதனா� அவ� தா�?தK�? ஆளான'+ ேபா�ற 

ச�த��ப9கO+ Pட அவ� வா7வி� உ4!. 

 

காமராY உ�பட� பல அரசிய� தைலவ�க� அவர' ேப
சா�றைல ெவ?வாக 

மதி�தா�க�. நா பா. எ�ன ெசா�கிறா� எ�பைதL+ அைத எ�ப*
 ெசா�கிறா� 

எ�பைதL+ கவனி�'� ெகா4*��தா�க�. அரசியைல விவாத��வமாக 

ேமைடகளி� அலசி, த+ க:சிைய ஆணி�தரமாக நி8Gகிற சாம��திய+ நா பா G�? 

இய�பாM� ைகவ�தி��த'. அவர' அபாரமான ேப
சா�ற� காரணமாக, 

அவ�ைடய ெசா�ெபாழிைவ� ேக:க அதிக எ4ணி�ைகயி� ம�க� P*னா�க�. 

எதி��க:சியின� Pட நா.பா வி� தமிைழ� ேக:பத�காக வ�' P*ய'4!. 

கைடசி� ேப
சாளராக நா.பா.ைவ� ேபா!வ'+, அவர' ேப
; �*L+ வைர 

P:ட+ கைலயாம� இ��ப'+ வழ�கமாM இ��த'. 

 

அரசியK�? இைணயாகG+ சில காலக:ட9களி� அரசியைல விட� P!தலாகG+ 

இல�கிய
 ெசா�ெபாழிGகைள அவ� நிக7�தி� ெகா4*��தா�. காமராY காலமான 

பி�, அரசிய� ெசா�ெபாழிG� 'ைறைய வி:! ெம�ல ெம�ல அவேர வி�+பி 

விலகி� ெகா4டா�. காமராஜு�?� பி�னான காலக:ட�தி� எ�த� க:சிைய 

ஆதாி�ப', யாைர� தைலவராக ஏ�ப' எ�பன ?றி�த சி�க�க� தமிழக�தி� பல 

அறிG ஜீவிகO�? ஏ�ப:டன. அ�தைகய சி�க�கO�? நா.பா.G+ ஆ:ப:டா�. 

வா7வி� இ8தி� கால9களி� அரசியைல வி:! ��றிKமாக விலகி, �Aேநர 

இல�கியவாதியாக ம:!ேம அவ� த+ைம அைம�'� ெகா4டா� 

இதனா� க!+ ெபா�ளாதார இழ�ைப அவ� ச�தி�க ேந��த'. அரசிய� 

ேமைடகளி� ேப;+ேபா' கிைட�?+ அ�த அளG அதிக ஊதிய+, இல�கிய 

ேமைடகளி� கிைட�க வாM�பி�ைல க�Uாி இல�கிய ம�ற விழா�க� ேபா�ற 

ஒ�சில இல�கிய� P:ட9களி� ம:!ேம அவ��? ஊதிய+ கிைட�த'. 

ெப�+பாலான இல�கிய� P:ட9களி�, ஒ� தமி7� ெதா4! ேபாலேவ க�தி, எ�த 

ஊதிய�+ ெப�8� ெகா�ளாமேலதா� அவ� ேபச ேவ4*யி��த' எனி6+ 

இல�கிய� ேப
;� 'ைறயி� தம�கி��த ஆ�வ+ காரணமாகேவ, அவ� ெதாட��' 

இல�கிய
 ெசா�ெபாழிவாளராக இய9கி� ெகா4*��தா�. 

 

நா.பா ஒ� தைலசிற�த வாெனா(� ேப
சாள�. வாெனா( அ*�க* அவ��? 

வாM�& வழ9கி� ெகா4*��த'. அவ�+ உ�சாகமாக� தம' இல�கிய ஆ�றைல 

வாெனா( Dல+ ேநய�கO�? நி.பி�'� ெகா4*��தா�. நா.பா.வி� 
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ந4ப�களான அகில�, மீ.ப.ேசா� ேபால நா.பா. வாெனா(யி� பணி&ாியவி�ைல-

ெய�றாK+, அவர' பணிைய வாெனா( பய�ப!�தி� ெகா4*��த'. பைழய 

இல�கிய+ ?றி�'+ நJன இல�கிய+ ?றி�'+ நா பா வழ9கிய உய�தர இல�கிய 

உைரக� வாெனா(யி� மீ4!+ மீ4!+ ஒ(பர�ப�ப:டன. 

 

ழ, ள,ல ேபா�ற எA�'கைளெய�லா+ சாிவர ேவ8ப!�தி ஒ(�?+ வைகயிலான 

தி��தமான உ
சாி�&. ச9கீத+ ேபா� மன�ைத மய�?+ அவர' இனிய ெத�ள� 

ெதளி�த ?ர�வள+, தவிர, ேதன�வி ேபா� சிKசிKெவ�8 ெசவி?ளிர� பாM�' 

த9?தைடயி�றி ஓ*ய அவர' ெசா�ேலா:ட+ இைவெய�லா+ வாெனா( 

ேநய�களிைடேய அவ� ேப
;�? மி?�த வரேவ�ைப� ெப�8� த�தன. 

 

ெசா�ெபாழிG நிக7
சிகO�காக எ�ேற ெவளிநா!கO�?+ அவ� ெச�8 வ�தா�. 

இல9ைக, மேலசியா, சி9க��� ேபா�ற இட9களி� அவ� ேப
;�? ஏராளமான 

ரசிக�க� இ��தா�க�. 

 

இல�கண+, இல�கிய+ இர4ைடL+ கசடற� க�ற ப4*தராக அவ� இ��த'. 

அவாி� ெசா�ெபாழிG� 'ைற வள�
சி�?� ெபாி'+ உதவிய'. ச9க� பாட�க�, 

கா�பிய9க�, இைட�கால இல�கிய9க� என எ�லாவ�றி(��'+ உாிய இட�தி� 

ெபா��தமான ேம�ேகா�கைள அநாயாசமாக அவரா� அ�ளி Jச �*�த'. 

ரசிகமணி *.ேக.சி.யி� ேம� அளவ�ற மதி�&+ மாியாைதL+ ைவ�தி��த நா.பா., 

தா�+ அவைர� ேபாலேவ பைழய இல�கிய�தி� பரம ரசிகராக இ��தா�. ரசிகராக 

இ��தேதா!, தா+ ரசி�தவ�ைற ரசி�?+ப* எ!�'
 ெசா�லG+ அவரா� �*�த' 

எ�ப'தா� விேசஷ+. 

 

நா. பா. வி� ேமைட� ேப
ைச ஒ��ைற ேக:டவ�க�, த9கO�?� பி*�த 

பாடகாி� ச9கீத� க
ேசாிைய ம8ப* ம8ப*� ேக:ப' ேபா� தி�+ப� தி�+ப 

அவ� ேப
; நட�?+ இட�ைத� ேத*
 ெச�8 அைத� ேக:! மகி7�தா�க�. 

 

ேமைடயி� ஆ�ேராஷமாக உர�த ?ரெல!�' அவ� க�தமா:டா�. ஆனா� 

சம
சீரான ?ர(ேலேய ஆணி�தரமாக� த+ அபி�ராய9கைள� ெதாிவி�'வி!வா�. 

ேக:பவ�க� மல��த �க�'ட� ேக:கிற வைகயி�, அவர' ெசா�ெபாழிG 

�Aவ'+ ஒ� ெம�(ய நைக
;ைவ இைழேயா*� ெகா4*��?+. இ�6+ 
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ெகா-ச+ ேபசமா:டாரா!' எ�8 பா�ைவயாள�க� தவி�' ஏ9?+ த�ண�தி�, 

சட�ெக�8 த+ ேப
ைச �*�'�ெகா4! அம��'வி!வா�. த+ மைறவி� Dல+ 

நிர�தரமாக அவ� த+ ேப
ைச �*�'� ெகா4ட', தமி7
 ெசா�ெபாழிG� 'ைற�? 

ஈ!ெசMய இயலாத ஒ� மாெப�+ இழ�பா?+. 

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

சி�தி�க
சில வாிக�சி�தி�க
சில வாிக�சி�தி�க
சில வாிக�சி�தி�க
சில வாிக�............    

((((நாநாநாநா. . . . பா��தசாரதியி� பைட�"களி6��+பா��தசாரதியி� பைட�"களி6��+பா��தசாரதியி� பைட�"களி6��+பா��தசாரதியி� பைட�"களி6��+))))    

 

1. அரவி�தைன� ேபா� எளிைம வி�+&+ ப4&+ _ய ெதா4!�ள�+ ஒ\ெவா� 

தமி7 இைளஞ6�?+ இ��க ேவ4! ெம�ப' மணிவ4ணனி� அவா. 

அரவி�த� சாகவி�ைல. இ�த� தைல�ைறயிேலா, நாைள�? வர�ேபா?+ தைல 

�ைறயிேலா இ�த� தமி7 ம4ணி� அ�&+ அ�O+ ப4&+ அழ?+ நிைற�' 

ேதா�8+ இைளஞ�கைள எ9ேக க4டாK+ அ9ேக அரவி�த� பிற�தி��பதாக 

நிைன�' வண9?9க�, வா7�'9க�. 

         ?றி-சி மல�, ப�.488 

 

2 வா�?ாிைம, ஜனநாயக+, இைவெய�லா+ மனவ(ைமL+ சகி�&� த�ைமL+ 

நிதான�+ உ�ளவ�களி� உயாிய சாதன9க�. அைவ இ9ேக ெவ8+ உட� 

வ(ைமL+ �ர:!� தன�+ உைடயவ�களிட+ சி�கி� ெகா4*��கி�றன. 

        ச�திய ெவ�ள+, ப�.88 

 

3. உ4ைம கச�பான'. ஆனா� சிலவ�ைற� கச�பான' எ�8 ��னதாக 

உண�+ ஞான+ எ'ேவா அ' இனி�பானேத. 

        Dல�கன�, ப�.4 

 

4. எ�த வா7�ைகைய வாழ ேவ4!ெம�8 தவி�கிேறாேமா அ�த வா7�ைகைய� 

ப�றிய எ4ண9க� மன�தி� எ�ப!+ ேபாேத ஒ��ைற வா7�'விடலா+. 

எ4ண9களி� வாA+ வா7G உய��த'. அத�? அழிவி�ைல. மிக உய��த 

வா7�ைகைய ம4ணி� வாழ �*யாேதா எ�8 என�?� பயமாக இ��கிற'. ம4, 

?ைறபா!கO+ அA�?கO+ நிைற�ததாM இ��கிற'. 

        ?றி-சிமல�, ப�. 368 
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5. ந�றாகG+ ஆழமாகG+ க�ற க�வியினா� பய9க� விலகி நியாய உண�G+ 

தா�மீக� ேகாப�+ ெப�கேவ4!+. ஆனா� இ�8 பல க�விமா�க� தா� 

அளG�? மீறி அ-;சிறவ�களாகG+ நியாய உண�G அ�றவ�களாகG+ தா�மீக� 

ேகாப+ சிறி' Pட இ�லாதவ�களாகG+ ேபாMவி:டா�க� 

        ச�திய ெவ�ள+, ப�.41 

 

6. இ�6+ ப�' வ�ஷ�'�?� ப�ளி� Pட9கைளL+ க�Uாி கைளL+ இA�' 

D*வி:!, உடKைழ�ைப� க:டாய மா�க ேவ4!+. மனித� த�ைமையL+, 

ேயா�கியைதையL+, நாணய�ைதL+, ஒA�க�ைதL+, ;யெகௗரவ�ைதL+, 

உைழ�ைப ைமயமாக ைவ�'� க�8� ெகா!�க ேவ4!+. 

        ெபாM+ �க9க�, ப�. 181 

 

7. ஏைழ�? �� க4ணீ�விட ஒ��க+, வசதி உ�ளவ6�? �� சிாி�' மலர ஒ� 

�க+, ேமைடகளிேல ம:!+ சீ�தி��த+ ேபச ஒ��க+ எ�8 ெபாMயான பல 

�க9கைள ைவ�தி��?+ சDக விேராத� P:ட+ ஒ�8 அரசிய(� ெபயராK+ 

ெபா' வா7வி� ெபயராK+ ெப�கி வ�வைத அவ� P��' கவனி�' மன+ கச�' 

ெகா4*��கிறா�. 

        ெபாM �க9க�, ப�.147 

 

8. ஒ� நா:*� அறிவாளிக� 'தி பா*களாகG+, ெதாA' நி�பவ�களாகG+, 

அ*வ�*களாகG+ ஆகிவி:டா� அ�8தா� 

அ�த ேதச�தி� உ4ைமயான வற:சிL+, ப-ச�+ ஏ�ப!கி�றன. 

        சி�தைன வள+, ப�. 36 

 

9. ;ய� க:!�பா! இ�லாத நா:*� ;த�திர�தி� ந�பய�க� எ�லா ம�கO�?+ 

சமமாக� கிைட�கா' எ�பத�? ந+ நா! சாியான உதாரண+. அரசிய� லாப+ , 

பதவிக�, பாராOம�ற+ எ�லா+ சில நப�க�, சில ?!+ப9களிேலேய 

த9கிவி!கி�றன. ;ய�க:!�பா! வளராத வைர ;த�திர�தி� உாிைமகO+ 

பய�கO+ எ�ப*� பிற��?� கிைட�க �*L+? இவ�ைற ெய�லா+ ப�றி� 

ேபசேவ பய�ப!+ நா:*� வள�
சிL+ சம�'வ�+ எ�ப*�தா� ஏ�பட �*L+ 

எ�ப' தா� &ாியவி�ைல. 
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        என' ?றி�ேப!, தீப+, மா�
 78 

 

10. ��கா�வாசி� தீைமகைள எA�தி(��'+ திைர�பட9 களி(��'+ க�கிற 

நிைலைம ேவகமாக இ�8 வள�கிற'. அபாயகரமான ேவக�தி� வள��' 

ெகா4*��கிற'. கவைல� பட ேவ4*ய வித�தி� வள�கிற'. 

        தீப+ தைலய9க+, ெச�. 1978 

 

11. கைலLலக+ எ�ற Jதி இரG+ பகK+ பிரகாசமாக மி�6கிற'. ஆனா� 

இதய9களா� மி�னவி�ைல எ4ண9களி� பாி;�த�தா� மி�னவி�ைல. அ�த 

Jதியி� பிரகாச�தா� மிக வன�&ைடய பல�ைடய சாீர அழ?+ மன அழ?+ 

ெமௗனமாகG+ இரகசிய மாகG+ ப(யாகி� ெகா4ேட இ��கி�றன. 

        ச�தாய Jதி, ப�.252 

 

12. பிர+ம நாயக�தி�?� கிைட�?+ மாியாைத Pட� பண+ எ�ற 

D�ெறA�'� ெபா�O�? உலக+ ெசMகிற மாியாைத தா�. ைகத:ட�, வாM 

ெபா�'த�, ?+பி! , பயப�தி எ�லா+ அ�த D�ெறA�'� ெபா�� ?:*
 

;வ��?� ப�க�தி� நி�?+ ெவ:*� கAைதயிட+ இ��தா� Pட உலக+ 

இைதெய�லா+ ெசML+. 

        பிற�த ம4, ப�. 59 

 

13 &க7, பண+, மாியாைத மதி�& எ�லா�ைதL+ த?தி�காக� ?!�காம, காாிய+ 

ஆகிற'�காக� ?!�க� பழகிவி:ட கால�'ேல இ'தா4* நட�?+. ஒA�கமா 

இ��கZ+6 எவ� நிைன�பா�? 

        Dல�கன�, ப�. 64 

 

14. நாடக+ எA'பவ�கO+, ந*�பவ�கO+, நாடக�?A நட�'பவ�கO+, 'ஐேயா! 

ெபா�:கா:சிகO+, ேகாயி� தி�விழா�கO+ அைழ�காவி:டா� பிைழ�க 

�*யாேத' எ�8 அ-சாம� தினசாி ேமைடகளி� ந*�' வள+ ெப�8 வா7வத�? 

ஏ�ற தனி நாடக� திேய:ட�க� தமி7நா:*� ெபாிய நகர9களி ெல�லா+ 

வ�'வி:டா� இ�கைல வளர� தைடேய இ�ைல. நாடக+ உயிேரா:ட��ள கைல. 
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ப�லாயிர9கால�'� பயி�. அ' ந(�தா� தமிேழ ந(�த' மாதிாி. நாடக+ 

ந(ய�Pடா' ந(ய விட�Pடா'. 

        &�த ஞாயி8 @� ��6ைரயி� 

 

15. மன�தி� ச�ேதாஷேம ம9கல வா�திய9களாகG+ பர#பர ந+பி�ைகேய 

அ9கீகாரமாகG+ நைடெப8+ க�த�வ விவாக9கைள� ப�றி இதிகாச9களிK+, 

காவிய9களிK+தா� இ'வைர ப*�தி��கிேறா+. ேமாகினி ெகா:!+ 

அைடமைழயி� காாி�ளி� வச�த ேசைனையL+, சா�த�தைனL+ ேபா� மண�' 

ெகா4டவ�கO+ இ�த நா:!� காவிய9களி� ெதMவிக� காதல�களாக� தாேன 

வா7கிறா�க�. 

        ெபா� வில9? ப� 405 

 

16. எA�திK+ ேப
சிK+ ம:!ம�ல, ேவ9கட+ �த� ?மாி வைர தமி7 வாA+ 

நிலெம�லா+ வா7�ைகயிேலேய பிைழயி�லாத ஒA9?+ அற�+ அைமய 

�*Lமானா� எ\வளG ந�றாக இ��?+. 

        ?றி-சி மல�, ப�. 18 

 

17. எK+&� '4!�? அ*�'� ெகா�கிற நாMக� மாதிாி... தி�மண+, 

வைளகா�&, ?ழ�ைத. ?!+ப+ என ஓட ஓட விர:! வ'தா� வா7�ைகயா? இ�த 

விதமான வா7�ைக�?� தா� நா6+ பிற�தி��கிேறனா? 

        ?றி-சி மல�, ப�.122 

 

18. இலாப+ க�தாம� பிறைர ேநசி�கG+, பிறரா� ேநசி�க�படG+ �*�தவ�க� 

யாேரா அவ�க� உலக�ைத மிகG+ அ��த��ளதாக
 ெசM'வி!கிறா�க�. ஆனா� 

அைத
 ெசMய� த+மா� �*யவி�ைலேய எ�8 ஏ9கி� ெப�D
; வி:டா� 

தாLமானவ�. 

        ச�திய ெவ�ள+, ப�. 133 

 

19. இட' ைக நிைறய� &�த+ &திய ேராஜா� &�ப9கைள ைவ�'� ெகா4! 

வல' ைகயா� ெம'வாக� தடவி� பா��?+ ேபா' ஏ�ப!ேம ஓ� இனிைமயான 

உண�G. அ' ேபா�றெதா� இனிைம� கிள�
சி. 

        ேகா&ர தீப+, ப�. 79 
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20. எ�த ஒ� ெப4ணி� �க�ைத� பா��தா� என�ேக எ� தாயி� �� நி�ப' 

ேபா�ற உண�G வ�கிறேதா அ�ப* ஒ� �க+ உன�? இ��கிற'. உ� �க�தி� 

ஓ� ஆ#ரம�தி� அ�ைனைய� பா��கிேற�. இ�த ஆ#ரம�தி� அ�ைனயாக 

அைழ�தா� நீ வ�வாயா ெப4ேண! 

        ;லபா, ப�.123 

 

21. ப�னிர4*(��' பதிென:! வைரL�ள வய' ஆ4 பி�ைளயி� 

வா7�ைகயி� மிக ��கியமான'. எ4ெணM வA�?கிற ைகயி�, க4ணா*� 

த+ளைர எ!�'� ெகா4! க� தைரயி� நட�' ேபாகிற மாதிாி� ப�வ+ இ'. இ�த 

வயதி� ந�ல பழ�க9க� கீேழ விA�' சிதறிவி:டா� ஒ�8 திர:* உ�வா�?வ' 

க*ன+. 

        ?றி-சிமல�, ��6ைர 

 

22 இய�பான ஞான வள�
சி�?+ விேவக�'�?+ நம' க�வி� Pட9கO�?+ 

ச+ப�தமி�ைல. க�வி� Pட9கO+ ப�கைல� கழக9கO+ நா! �Aவ'+ 

தவறாம� ைட+ேடபி� ேபா:!� ெகா4! தி:டமி:!� 'ேவஷ�ைதL+ , ஜாதி 

ெவறிையL+, ேபா:* ெபாறாைமகைளL+ �*வாக இைணய�ற வித�தி� 

அ-ஞான�ைதL+ ம�த &�திையL+ வள��' வ�கி�றன. 

        ெபாM+ �க9க�, ப� 200 

 

23 க�வி� Pட9களி� ஒA�க�+ ப4&+ க:!�பா!+ க�பி�' மாணவ�கைள 

உ�வா�?வதி� கவனமி�றி, ெவ8+ பாீ:ைச�? உ�வா�?வதி� ம:!+ கவன+ 

ெப�சிL�ள காலமி'. ஒA�க�ைதL+ ப4பா:ைடL+ ேகா:ைட வி:!வி:!, 

கண�ைகL+ வி-ஞான�ைதL+ வைள�' வைள�'� க�பி�'� ெகா4*��பதி� 

எ�ன பய�? விைத ெந�ைல அவி�'
 ேசாறா�கினா� எதி�கால விைளGகைள� 

ப�றி எ�ன ெசா�வ'? 

        சி�தைன ேமைட, ப�.40 

 

24. பண�+ ப*�&+ வசீகர�+ உ�ள ஒ� பய�தா9 ெகா�ளிைய விட வ8ைமL+ 

அழகி�ைமL+ உ�ள ஒ� ைதாியசா(ைய� த� பிாிய�'�? உாியவனாக�  
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ேத��ெத!�?+ &'ைம� ெப4ணாகிய ;ல:சணாவி� கைத இ'. 

        ;ல:சணா காத(�கிறா�, ��6ைர 

 

25. நம' க�வி பி-; மன9களிேலேய லாபமா ந:டமா எ�8 கண�?� பா��க� 

க�8� ெகா!�க �யKகிறேத தவிர நியாயமா ேந�ைமயா எ�8 ஆேலாசி�க� Pட� 

க�8� த�வதி�ைல. 

        ;�தர� கனGக�, ப�. 43 

 

26. உ4ைமையேய ஒ� சமயமாக வழிப!வத�?� க�8� ெகா!�காத ப*�பினா� 

நா:!�?� பயனி�ைல. 

        ெபா�வில9?, ப�.241 

 

27. எA�தாள�க� உாிைம�காகG+, நியாய9கO�காகG+ நைடெப8+ இைடயறாத 

ேபாரா:ட+ தா� தீப+ எ�ற இல�கிய L�த+. 

        தீப+, ஜூ� 1983 

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

வா!�ைக வரலா�2� /றி�"க�வா!�ைக வரலா�2� /றி�"க�வா!�ைக வரலா�2� /றி�"க�வா!�ைக வரலா�2� /றி�"க�    

 

ெபய� :: நா. பா��தசாரதி 

ேதா�ற+ :: 18-12-1932 

பிற�த இட+ :: நதி�?*, இராமநாத&ர மாவ:ட+ 

 

க#விக#விக#விக#வி    

1. ம'ைர� தமி7
 ச9க� ப4*த�' ப:ட+ (பா4*�'ைர� ேதவ� பாி;ட�) 

2. ெச�ைன� ப�கைல�கழக விதவா�' ப:ட+ 

3. ெச�ைன� ப�கைல�கழக �'கைல� ப:ட+ 

4. 30-07-1987 அ�8 ெச�ைன� ப�கைல�கழக�தி�?, பிஎ
.*. ப:ட�தி�?ாிய 

ஆMேவ! அளி�தா�. டா�ட� ப:ட+ கி:!வத�?� காலமானா�. 

 

அறி�த ம�ற ெமாழிக�அறி�த ம�ற ெமாழிக�அறி�த ம�ற ெமாழிக�அறி�த ம�ற ெமாழிக�    

ஆ9கில+, ச+#��த+, ஹி�தி 
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"ைனெபய�க�"ைனெபய�க�"ைனெபய�க�"ைனெபய�க�    

மணிவ4ண�, ெபா��*, வளவ�, Pடலழக�, இள+ �ரண�, 

ெச9?ள+ Jரசி9க� கவிராய�, தீர�, அரவி�த� ம�8+ பல. 

 

ெபா2�"க�ெபா2�"க�ெபா2�"க�ெபா2�"க�    

1.1959 �த� ம'ைர, ேச'பதி ேமநிைல� ப�ளியி� ஆசிாிய� பணி. மகாகவி 

பாரதியா� பணியா�றிய ப�ளி அ'. 

2. அ!�', நா�? ஆ4!க� க�கி வார இதழி� 'ைண ஆசிாிய�. 

3. 1965, தமி7� &�தா4! அ�8, தீப+ இல�கிய மாத இத7 ெதாட�க+. அத� 

ஆசிாியராகG+, நி�வாகியாகG+ இ�ப�' D�8 ஆ4!க� நட�தினா�. 

4. 04-10-1979, விஜயதசமி �த� தினமணி கதிாி� ஆசிாிய� ெபா8�& - சில 

ஆ4!க� 

 

சிற�"� ெபா2�"க�சிற�"� ெபா2�"க�சிற�"� ெபா2�"க�சிற�"� ெபா2�"க�    

1 அகில இ�திய சாகி�ய அகாெதமி கமி:* உ8�பின�. 

2. ேநஷன� பி(+ ஃெப#*வ� ஜுாி 

3. ஃபி(+ ைபனா�# கா��பேரஷ� உ8�பின� 

4. தமி7 எA�தாள� P:!றG
 ச9க�தி� ெபா8�பான பதவி. 

5. ப�பல இல�கிய அைம�&களி� உ8�பின� 

 

ெவளிநா%4� பயண�ெவளிநா%4� பயண�ெவளிநா%4� பயண�ெவளிநா%4� பயண�    

1. ேசாவிய� dனிய�, ேபால�', இ9கிலா�', எகி�', பிரா�#, ெஜ�மனி, 

;வி:ச�லா�', ேரா+, ?ைவ� நா!கO�? 1976+ ஆ4! பாரத அரசா9க�தி� 

க�வி ம�8+ கலாசார அைம
சக அைழ�ைப ஒ:* விேசஷ கலாசார� _தராக� 

பயண+ ெசMதவ�. 

2. சி9க���, இல9ைக�?� பல�ைற பயண+ 

3. இ8தியாக ஆறா+ உலக� தமி7 மாநா:*� கல�' ெகா�ள மேலயாவி� 

தைலநகரான ேகாலால+���?
 ெச�றா� 
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பாி&க�பாி&க�பாி&க�பாி&க�    

1. அகில இ�திய அளவி� நட�த பாரதியா� ப�றிய க:!ைர� ேபா:*யி� �த� 

பாி;. 

2 சாகி�ய அகாதமி� பாி; (ச�தாய Jதி நாவK�?) 

3. ராஜா ச� அ4ணாமைல இல�கிய� பாி; ('ளசி மாட+ நாவK�?) 

4. தமி7நா! அரசி� பாி; (சாய9கால ேமக9க� நாவK�?) 

5. தவிர இ�6+ பல�பல பாி;க�, வி�'க� 

 

பிற சிற�"க�பிற சிற�"க�பிற சிற�"க�பிற சிற�"க�    

1 ஆ9கில+, ஹி�தி, மைலயாள+, க�னட+, ெதK9?, உ�'. ஆகிய ெமாழிகளி� 

இவர' பைட�&க� ெமாழிெபய��க� ப:!�ளன. 

2. ெச�ைன , தி�
சி, தி�( , ல4ட�, பி.பி.சி. மேலசியா, சி9க���, இல9ைக 

வாெனா( நிைலய9களி� 200 �ைற�?+ ேம� ேபசியவ�. 

 

அரசிய# ஈ4பா4அரசிய# ஈ4பா4அரசிய# ஈ4பா4அரசிய# ஈ4பா4    

1. கா9கிர#, ;த�திரா, ஆ� எ# எ# , ஜனதா, இ. கா9கிர# ஆகிய க:சிகOட� 

உறG ெகா4*��தவ�. காமராஜு�? ெந��கமாக இ��தவ�. 

2. காமராஜாி� மைறG�?� பி� க:சி சா�ப�றவராக� ெபா' நா:! நட�பி� 

ஈ!பா! ெகா4*��தா�. 

 

மைற8மைற8மைற8மைற8    

13-12-1987. ;யசாிைதயி� இர4டா+ அ�தியாய�ைத அ�த;ரபி மாத இதA�காக 

எAதி� ெகா4*��?+ ேபா' மாரைட�பா� காலமானா�. 

---------------- 
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பைட�"க�பைட�"க�பைட�"க�பைட�"க�    

 

(1) (1) (1) (1) ச9க நாவ#க�ச9க நாவ#க�ச9க நாவ#க�ச9க நாவ#க�    

1. பிற�த ம4 11. க�;வ�க� 

2. ெந�றி� க4 12. நீல நயன9க� 

3. ெந-ச� கன� 13. 'ளசி மாட+ 

4. ெபாM+ �க9க� 14. ெபா�வில9? 

5. ஆ�மாவி� ராக9க� 15. நிச�த ச9கீத+ 

6. ?றி-சி மல� 16. ச�தாய Jதி 

7. ப:!� �
சி 17. சாய9கால ேமக9க� 

8. ச�திய ெவ�ள+ 18. ;�தர� கனGக� 

9. ேகா&ர தீப+ 19. Dல�கன� 

10. அனி
சமல�  

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

(2) (2) (2) (2) /2நாவ#க�/2நாவ#க�/2நாவ#க�/2நாவ#க�    

1 மைல
சிகர+ 11. *�ளேம: 

2 எ�ேறா ஒ�நா� 12. ேமக+ D*ய மைலகO�? அ�பா� 

3. மன�க4 13. ��கைள யா�+ மிதி�க� Pடா' 

4. வரேவ�& 14. இைலLதி� கால�' இரGக� 

5. இ�8 &திதாM� பிற�ேதா+ 15. சில நியாய9கைள� ப�றிய கைத 

6. நிைனவி� நிழ�க� 16. _9?+ நிைனGக� 

7. ெசMதிக� 17. பிராயண+ 

8. ஒ� வழிகா:*�?� 18. கால ச��திர+ த�வழி ெதாியவி�ைல 

9. மகா�மாைவ� ேத* 19. ��ேபால ஒ� ெப4 

10. நா�ப' ேகா* ஏைழக� 20. நீ��ேகால+ 

----------- 

(3) (3) (3) (3) சி2 நாவ#க�சி2 நாவ#க�சி2 நாவ#க�சி2 நாவ#க�    

1. &'�க+ 2. ��ேவ(க� 

3 ;ல:சணா காத(�கிறா� 4. ;லபா 
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5 பா�கவி லாப+ த�கிறா� 6 அ[�கிரகா 

7. உண�
சிகளி� ஊ�வல+ 8. ��ேபால மன; 

9. ெவ�ள+ வ*�தபி�  

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

(4) (4) (4) (4) சாி�திர
சாி�திர
சாி�திர
சாி�திர
    சி2கைதக� சி2கைதக� சி2கைதக� சி2கைதக�     

1. ராஜ ேகா&ர+ 

2. தகb� யா�திைர 

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

(5) (5) (5) (5) சாி�திர நாவ#க�சாி�திர நாவ#க�சாி�திர நாவ#க�சாி�திர நாவ#க�    

1. பா4*மாேதவி 2. மணிப�லவ+ 

3. கபாட&ர+ 4. வ-சிமாநகர+ 

5. நி�திலவ�( 6. ராணி ம9க+மா� 

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

(6) (6) (6) (6) இல�கிய
 சி2கைதக�இல�கிய
 சி2கைதக�இல�கிய
 சி2கைதக�இல�கிய
 சி2கைதக�    

1. &றநாR�8
 சி8கைதக� 

2. தமி7 இல�கிய� கைதக� 

--------- 

(7) (7) (7) (7) காவிய இல�கிய� பைட�"க�காவிய இல�கிய� பைட�"க�காவிய இல�கிய� பைட�"க�காவிய இல�கிய� பைட�"க�    

1. அற�தி� ?ர� (மகாபாரத இதிகாச�தி� உைரநைட வ*வ+) 

2. ெவ�றி �ழ�க+ (ெப�9கைத எ�ற தமி7� கா�பிய�தி� உைர நைட வ*வ+) 

3. க4ண� கைதக� 

----------- 

(8) (8) (8) (8) சி2கைத� ெதா/திக�சி2கைத� ெதா/திக�சி2கைத� ெதா/திக�சி2கைத� ெதா/திக�    

1. ெந��&� கனிக� 2. ெகா�த*ைமக� 

3. ம9கியேதா� நிலவினிேல 4. ேவனி� மல�க� 

5. ஒ� கவியி� உ� உலக9க� 6. பிரதிபி+ப+ 

7. தைல�ைற இைடெவளி 8. கால�'�? வண�க+ 

9. Dவைர ெவ�றா� 10. &திய பால+ 

11. க9ைக இ�6+ வ�றி விடவி�ைல 12. வல+&ாி
 ச9? 
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13. இ' ெபா'வழி அ�ல 14. ேதவைதகO+ ெசா�கO+ 

15. ஒ�&ரG  

----------- 

(9) (9) (9) (9) கவிைதகவிைதகவிைதகவிைத    

1. மணிவ4ண� கவிைதக� 

2. �மியி� &�னைக 

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

(10) (10) (10) (10) நாடக�நாடக�நாடக�நாடக�    

1. &�த ஞாயி8 

2. ேகாைதயி� காத� 

3. வழி�'ைண 

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

(11) (11) (11) (11) க%4ைர� ெதா/திக�க%4ைர� ெதா/திக�க%4ைர� ெதா/திக�க%4ைர� ெதா/திக�    

1. ெசா�(� ெச�வ+ 2. ெமாழியி� வழிேய 

3. கவிைத� கைல 4. &திய பா�ைவ 

5. கட�கைர நிைனGக� 6. சி�தைன ேமைட 

7. சி�தைன வள+ 8. திறனாMG
 ெச�வ+ 

9. க(�ெதாைக பாி பாட� கா:சிக�  

----------- 

(12) (12) (12) (12) பயண� க%4ைரக�பயண� க%4ைரக�பயண� க%4ைரக�பயண� க%4ைரக�    

1. &' உலக+ க4ேட� 

2. ஏA நா!களி� எ:! வார9க� 

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

(13) (13) (13) (13) ஆ:8�ஆ:8�ஆ:8�ஆ:8�    க%4ைரக%4ைரக%4ைரக%4ைர    

பழ�தமிழ� க:டட� கைலL+ நகரைம�&+ 

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

 

  



70 

 

back- cover 

நாநாநாநா. . . . பா��தசாரதிபா��தசாரதிபா��தசாரதிபா��தசாரதி::::    

சி8கைத, சDக நாவ�, சாி�திர நாவ�, கவிைத, நாடக+, க:!ைர, ேக�வி - பதி�, 

பயண இல�கிய+ எ�8 ப�ேவ8 'ைறகளி� 90@�கO�? ேம� எAதியவ�. 

ஐ�@8�?+ ேம�ப:ட சி8கைதகைள� பைட�தவ�. ஓ� இல�கியவாதியாக 

ம:!ம�லாம�, இதழாசிாியராகG+ பதி�பாசிாியராகG+ இ��' ப�ேவ8 

எA�தாள�கைள ஊ�?வி�?+ இல�கிய ச�தியாகG+ இய9கியவ�. தம' இனிய 

தமி7 நைடயா� ஏராளமான வாசக�களி� உ�ள9கைள� ெகா�ைள ெகா4டவ�. 

மர&� தமி7, நJன� தமி7 இர4*K+ பயி�சிL+, பா4*�திய�+ உைடயவ�. 

மிக
சிற�த ேமைட� ேப
சாள�. சாகி�திய அ�காெதமியி� தமி7 ஆேலாசைன� 

?Aவி�?� தைலவராக, அைம�பாளராக� பணியா�றி� தமி7 இல�கிய 

வள�
சி�?� ெதா4டா�றியவ�. 
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இ�@லாசிாிய�. தீப+, தினமணிகதி� ஆகிய இத7களி� நா. பா��தசாரதியி� கீ7 

'ைண ஆசிாியராக� பணியா�றியவ�. அ+பல+, ெச�ைன ஆ�ைல� ஆகிய 

இைணய இத7களி� ஆசிாியராக� பணி &ாி�தவ�. இ�திராபா��தசாரதியி� 

நாடக9கைள ஆராM�' டா�ட� ப:ட+ ெப�றவ�. ப�பல பாி;கO+ வி�'கO+ 

ெப�ற நாடறி�த சி8கைத எA�தாள�. பழ+ெப�+ எA�தாள� ேகாைதநாயகியி� 

வா7�ைக வரலா�ைற எAதிL�ளா�. அகில இ�திய வாெனா( நட�திய ேதசிய 

ஒ�ைம�பா:!� கவிைத� ேபா:*யி� �த� பாி; ெப�றவ�. இவர' சி8கைத 

பாரதீய ஞானVட� ெதா?தியிK+ இட+ ெப�8�ள'. சிற�த ேமைட� ேப
சாள�. 
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