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ைர

சாகிய அகாெதமி நி8வன+, இதிய இலகிய சி பிக வாிைசயி பிரபல
எAதாள தீப+ நா. பாதசாரதி ப றிய இத @ைல ெவளியி!கிற'. @(
ேநாக+ நா பாதசாரதியி ;கமான வா7ைக வரலா8, ம 8+ அவர'
இலகிய+ ?றித அறிக+ ஆகியன ம:!+.

சி8கைத. சDக நாவ, சாிதிர நாவ, கவிைத, நாடக+, க:!ைர. ேகவி - பதி,
பயண இலகிய+ எ8 பேவ8 'ைறகளி எAைத பைடதவ அவ. ஓ
இலகியவாதியாக ம:!மலாம, 'தீப+' எற இதைழ ஆசிாியராக இ' நடதி
பேவ8 எAதாளகைள ஊ?வி?+ இலகிய சதியாகG+ இய9கியவ. தம'
இனிய தமி7 நைடயா ஏராளமான வாசககளி உள9கைள ெகாைள
ெகா4டவ. மர& தமி7, நJன தமி7 இர4*K+ பயி சிL+, பா4*திய+
உைடயவ. மிக சிறத ேமைட ேப சாள.

இதைகய மாெப+ சாதைனயாைளைர ப றி மிக விாிவாக ஆMG ேநாகி
&தக9க எAதபட ேவ4!+. இத @( ேநாக+ ஆMG அல. அறிக+
தா. நா.பா.வி &தக9கைள வாசிக ேவ4!+ எற எ4ணைத இைறய
வாசகக மனதி ஏ ப!த ேவ4!ெமபேத இ@லாசிாியனி ஆைச சDக
ேம+பா:ைட ம:!மலாம, ;யேன ற சிதைனக Dல+ தனி மனித
ேம+பா:ைடL+ வ(L8தி அவ எAதிய எA'க, அவ காலதி
ேதைவப:டைத விடG+ அதிகமாக இ8 இைளஞகO? ேதைவப!கிறன.

இத @ைல எA'கிற வாMைப சாகிய அகாெதமி என? தத' ?றி' நறி
ெசால உ4ைமயிேலேய வாைத இைல. நா பா.ைவேய ஞான ?வாக ஏ 8,
??லவாச+ ேபா அவடேனேய கைடசி பனிர4! ஆ4!க வாழG+
பாகிய+ ெப றவ நா. இப*ெயா @ெலA'+ ேப8 இேபா'
கி:*யிபைத எெனப'!

அத தீபதி ? அ-ச(யாக நா ஏ றி ைவ'ள ஒ சின அகவிளேக
இ@.

நா. பா. வி மைனவிL+ என' தாயா? இைணயான வமான திமதி
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;தரவ( பாதசாரதி, தீப+ 'ைண ஆசிாிய எ#. திமைல, ஆ4!ேதா8+ நா.
பா. நிைனGP:ட+ நட'+ ஞானியார*க மற+ அ.நா. பாலகிண, நா.
பாவி &தக9கைள ெதாட' ெவளியி:! வ+ தமி7 &தகாலய+ அகில
க4ண என இத @லாகதி ? உதவி &ாிதவக பல. அவக
அைனவ?+ எ மனவமான நறி.

தி கிண
ெசைன 07-07-2001
-------------------1. வா!ைக சிதிர

ப பல வி'கO+ பாி;கO+ ெப றவராகG+, சதாயைத த+ எAதா
ெபாி'+ பாதிதவராகG+ உயேதா9கிய நா. பாத சாரதி ஒ சராசாி ந!தர
?!+பதி பிறதவதா. அவ ெசMத இலகிய சாதைனகOெகலா+
அ*பைடயாக இத' அவர' க*ன உைழ& ம:!ேம. விடாய சி,
ேசாவிலாம ஒ நாைள? பனிர4! மணி ேநரதி ? ேம உைழக
P*ய மன உ8தி ஆகியன அவைர மாெப+ மனிதராக உயதின.

1932 ஆ+ ஆ4!, *ச+ப 18ஆ+ ேததி பிறதவ. இராமநாத&ர+ மாவ:டைத
ேசத நதி?* எற சி Qதா அவர' ெசாத ஊ. பளி பவதி(ேத
தமிழி அவ கித ஆவ+ ஆசிாியகைள வியக ைவத'4!. ைறயாக
தமி7 ப*' தமிழி ப:ட+ ெப 8 பைடபாளிகளாக ஆனவக டாட .
வரதராச, டாட. இதிரா பாதசாரதி ேபால மிக சிலதா. அத மிக சிலாி
வாிைசயி நா.பா.G?+ ஓ இட+ உ4!.

பைழய இலகண+, இலகிய+ அைனைதL+ க 8 ேதறியவ. ெதாகாபிய,
நR Sதிர9கைளெயலா+ சத+ ேபா:! ெசா( அத கால ைறப*
மனபாட+ ெசMதவ. ம'ைர தமி7 ச9கதி ேச' கவி பயி8 ப4*த
ப:ட+ ெப றா. அ' சாதாரணமாக ெப ற ப:டமல பா4*'ைர ேதவ
பாி;ட கிைடத ப:ட+. ெசைன பகைலகழகதி விவா' ப:ட+
ெப றா. ெநைல க+ப கழகதா க+ப ராமாயண த'வ கட எற
ப:டைத இவ? அளி' ெகௗரவிதன.
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கவி? வயதிைல எ8+ எத வயதிK+ எைதL+ க கலா+ எ8+
ெகாைகLைடயவ. நா பைத' வய'? ேம ெசைன ப சையப
கUாியி தமி7 எ+.ஏ. ேச' ேதறினா. மாைல கUாி மாணவராக
நாேதா8+ அவ கUாி ெச8 வத' பலைர ஆ சாியபட ைவத'. எ+.ஏ.
ேதறிய பிற? டாட ப:டதி ? பதிG ெசM' ெகா4டா. 30-07-1987 அ8
ெசைன பகைல கழகதி பிஎ .*. ஆMேவ:ைட சமபிதா.

அத ஆMேவ! பகைலகழகதினரா மதிV! ெசMயப:! *கப:*த'. வாMெமாழி ேதG? பிற? அவ? ப:டமளிக ேவ4!+
எப' பகைலகழக விதி. ஆனா நா. பா.வி விதி ேவறாக இத'. தம?
வாM ெமாழி ேதG நடக இர4ேட நா:க இத நிைலயி, இதய ேநாMகாக
ம'வமைனயி ேசகப:! அவ காலமானா.

அத ஆMேவ! ;கப:! பழதமிழ க:டட கைலL+ நகரைம&+ எற
தைலபி @லாக ெவளிவ'ள'.

தமி7 தவிர, ஆ9கில+, ஹிதி, சம#கித+ ஆகிய ெமாழி கைளL+ அறிதவ.
அவர' பைட&க ஆ9கில+, ஹிதி, உ', மைலயாள+, கனட+, ெதK9?
ேபாற பல ெமாழிகளி ெமாழி ெபயகப:!ளன.

எAேத Aேநர வா7வாக இத காரணதா அவ த+ இய ெபயாி
ம:!மலாம பேவ8 &ைனெபயகளிK+ எAதி ?விக ேவ4*யித'.
தீர, அரவித, மணிவ4ண, ெபா*, வளவ, Pடலழக, இள+ரண.
ெச9?ள+ Jரசி9க கவிராய எெறலா+ பலபல ெபயகளி எAதி வதா.

ெதாடகதி ெகா-ச கால+ பளி ஆசிாியராக இதவ. 1959 த மகாகவி
பாரதி பணி&ாித சிற&ைடய ம'ைர ேச'பதி ேமநிைல பளியி
தமிழாசிாியராக பணியா றினா. பிற?, ககி அதிப சதாசிவதி அைழபி
ேபாி ககியி 'ைண ஆசிாியராக ேசதா. ககியி பணி&ாிதேபா'+,
பணியி (' விலகியிதேபா'+ என அவர' &க7 ெப ற ?றி-சிமல,
ெபாவில9?, சதியெவள+, 'ளசிமாட+ ேபாற நாவகெளலா+ ககியி
தா ெவளிவதன. ககி? பின தீப+, தினமணி கதி என பதிாிைக
'ைறயிேலேய பணி&ாிதா.
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1965 தீப+ இலகிய இதைழ ெதாட9கிய அவ, த+ இ8தி D ; வைர தீபைத
நடதினா. ஆசிாியராகG+ நிவாகியாகG+ இ' ;மா 23 ஆ4!க அவ
நடதிய அத இத7, த கால தமி7 இலகிய வரலா றி ?றிபிடதக அளவி
தட+ பதித'. நா.பா.வி இலகிய பணிகளிேலேய மிக உயவான பணியாக தீப+
ஆசிாிய பணி ந(லகிய அபகளா நிைனG Pர ப!கிற'. நா. பா.
ெபா* எற ெபயாி எAதிய பல ?8 நாவக, தவிர ெந றிக4, ெசMதிக,
ஆமாவி ராக9க, ெபாM+க9க ேபாற நாவக, அவர' பல கவிைதக
எலா+ தீபதி தா ெவளிவதன. &க7 ெப ற தைலய9க9கO+ இலகிய
ேமைட எற ேகவி பதி ப?திL+ தீப'? ெபைம ேசதன.

04-10-1979 இதிய எ#பிர# நிவாகதி(' ெவளிவத தினமணி கதி
வார இதA? ஆசிாிய ெபா8 ேப றா. அேபா' சாய9கால ேமக9க, நிசத
ச9கீத+ ஆகிய சDக நாவகைளL+ ராணி ம9க+மா எற சாிதிர நாவைலL+
கதிாி எAதினா தவிர மணிவ4ண பதிக எற தைலபி இலகிய ாீதியாக
கிய'வ+ வாMத பல ேகவிகO? பதிலளி' வதா.

கதிாி(' விலகியபி ;தர கனGக எற தைலபி பதிாிைகLலகைத
பி&லமாக ைவ' ஒ நாவ எAதினா.

தம' இலகிய வா7வி பேவ8 ெபா8&கைள நிவகித ெபைம?ாியவ.
அகில இதிய சாகிய அகாெதமி தமி7 ஆேலாசைன ?Aவி தைலவராக இத'
அவ வகித ெபா8&களி கியமான ஒ8. அவ உ8பினராக இத
காலக:டதி தமி7ெமாழியி ேமலான இலகியவாதிக பல சாகிய அகாெதமி
பாி;ெப றன. வ(க4ண, பி. எ#. ராைமயா, தி.ஜானகிராம, க.நா.
;ரம4ய+ உபட த?திLள பல அகாெதமி வி' ெப ற' அத காலதி
தா.

ேநஷன ஃபி(+ ஃெப#*வ ஜுாி, ஃபி(+ ஃைபனா# காபேரஷ
உ8பின, தமி7 எAதாள P:!றG ச9கதி பதவி வகிதவ என பல
ெபைமக நா.பா.G? உ4!. ரயா, ேபால', இ9கிலா', பிரா#,
ெஜமனி, ;வி:சலா'. ேரா+, எகி', ?ைவ ேபாற பல ெவளிநா!கO?
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ெச8 வதா. பயண க:!ைரக எAதினா. அவர' பயண க:!ைரக
ெதா?கப:! இர4! &தக9களாக வ'ளன.

சாகிய அகாெதமி பாி; , ராஜா ச அ4ணாமைல வி'. தமி7நா! அர; பாி;
என பல பாி;க ெப றவ.

அரசிய சா&ைடயவ. கா9கிர#, ;ததிரா. ஆ.எ#.எ#., ஜனதா, இ.கா9கிர#
ஆகிய க:சிகOட உறG 4*தா. காமராஜு? மிக ெநகமாக இதா.
தா+ எAதிய சதிய ெவள+ நாவ( காமராைஜேய ராமராY' என ஒ
பாதிரமாக பைடதா. காமராஜாி மைறG? பி அரசிய( எத
க:சிையL+ சாராதவராக இதா.

இலகியதி சDக நாவ, சாிதிர நாவ, சி8கைத, கவிைத, நாடக+, க:!ைர,
திறனாMG என எலா 'ைறகளிKமாக ;மா 90 @கO? ேம எAதியவ.
ஐ@8?+ ேம ப:ட சி8கைதக பைடதவ.

எAதாளராக இதேதா! ம:!மலாம தாேம ஓ இலகிய சதியாகG+ இத
நா.பா., எA'லக ந4பகைள த+ உயிாி6+ ேமலாக மதி' ந:ைப ேபா றிய
நா.பா., 13-12-1987 அ8, த+ 54ஆ+ வயதி, இதய ேநாயா தா?4! உயி
நீதா. த கால இலகிய 'ைறயி மாெப+ சாதைனயாளரான அவ ெபய ஓ
அவமான ?றி-சி மலராக நி8 நிைலதிகிற'.
-------------------2. நா.
நா.பா.
பா. பைட"களி# நைட

நா.பா.வி ெசாலா:சியி அ*க* இட+ ெப8+ இர4! வாைதக:
இ9கித+, நளின+. அவ இ9கிதமாக ேபசினா. நளினமாக ெசானா.
'இ9கித+, நளின+ கல' Pறினா' எபன ேபாற வாிகைள அவ
இலகிய9களி ெந!க காணலா+. 'ேவ+ விA'+' எற நிக7 சியி
வாெனா(யி நா.பா.வி ேப:* இட+ ெப றேபா', அவாிட+ இ'ப றி
இ9கிதமாகG+ நளினமாகG+ மன+ உ8தாம ேகவி ேக:கப:ட'.
சிாிதவாேற நா. பா. அத ேகவிகO? பிவமா8 பதி Pறினா.
"ெஜகசி பியனி நைடயி Pட 'ஒகி ஒசி' ஒயிலாக' எற ெசா க அதிக+
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இட+ெப8+. இப* சில வாைதக அதிக+ இட+ ெப8வ'. பைடபி
அல' பைடபாளியி ?ைற எ8 கதலாகா'. இத ெசா கைள அத
?றிபி:ட பைடபாளியி திைர எபதாக வாசகக &ாி' ெகாள
ேவ4!+.''

நா.பா.வி இலகிய நைட ப றி ெசாK+ேபா', அவ அதிக+ உபேயாகி?+
இத இ வாைதகைள ைவேத விள?வ' ெபாத P!+. நா.பா.வி நைட,
கதி அைறவ' ேபா ெசாK+ ெஜயகாத6ைடய நைடைய ேபாறதல.
அத ?  றிK+ ேவறான' அ'. கா( ெகாK; அணித ெப4 நட'
ெசவைத ேபாற நளினமான நைட. ?K9க ?K9க ெசா( இனிய சத+
ந+ காதி ேக:! ெகா4ேட இ?+. ெமைமயான உணGகைள ;கமாக
ெசா(வி!+ 'இ9கிதமான' நைட அ'. வாசககைள மய?கிற ஒ தனி வசீகர+
அத நைடயி உ4!.

நா.பா.G+ ?மாி அனத6+ சதி' ெகா4ட '?த+' உைரயாட( நா. பா வி
நைடைய 'அவி' எ8 ?மாி அனத6+, ெஜயகாதனி நைடைய 'கா:டா8'
எ8 நா. பாG+ வணிதாக. இப* வணிப' ஒவைகயி சாியான
ஒV!தா. ஆனா இெனா வைகயி அ' சாிLமல. ெஜயகாதனி நைட
எனேவா கா:டா8தா. ஆனா நா.பா.வி நைட, ஆேவச'ட ெபா9கி வ+
அவி Pட அல. அ' சலசல' பாL+ ெமைமயான சி ேறாைட ேம('
பாதா, ெதளித சி ேறாைடயி கீேழ இ?+ Pழா9க க எலா+
க4Z? ெதாிவ' மாதிாி, நா.பா. இலகியதி ஆ7த ெபாO+
நயெமலா+ ெபாி'+ ெவளிபைடயாகேவ ெதாிகிற வைகயி அைமதைவ.
டக+, பல விஷய9கைள ெசாலாம ெசாவ' ேபாற பாணிைய விட,
எைதL+ ெவளிபைடயாக ெசா( ெசவேத சிறத' என அவ கதினா
ேபாK+. இத க4ேணா:டதி பாதா அேசாகமிதிர பாணி எAதாளகளி('  றிK+ ேவ8ப:ட நைடையLைடயவ நா.பா. எ8 ெசாலலா+.

தமிழி இலகிய ாீதியான த தரமான னணி எAதாளக வாிைசயி நா.
பாG? ஒ தனி இட+ உ4!. ஆ7த எA'கைள எA'+ எAதாளகO?
வாசகக அதிக எ4ணிைகயி கிைடபதிைல. இ'ேவ தமிழி நிதாிசன
நிைல. ஆனா இத நிதாிசன நிைல? தமிழி மிக சில விதி வில?கO+
உ4!. அதிK+ நா.பா. ஒ தனிப:ட விதிவில? எேற ெசால ேவ4!+. நா.
பா. வி எA'? மிக அதிக எ4ணிைகயி வாசகக இதாக.
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இகிறாக. அவ எAத &றப:ட காலதி ஒ &ய மாதிாி &றப:டா.
சதாயதி அவர' எAதி தாக+ க4Z? ெதாிகிற மாதிாி மிக அதிகமான
அளவி இத'. இத ? அதா:சியாக அரவித, ரணி ஆகிய ெபயக
ப பல ?ழைதகO? S:டப:டைத Pறலா+. இ8+ த9க ?ழைதகO?
?றி-சி மலாி இனிய நிைனGகேளா! இத ெபயகைள S:!பவக
இகதா ெசMகிறாக. இத ெபயகைள ம:!மல. ;ரம-சாி , ?றி-சிவாண எெறலா+ நா.பா. இலகிய+ ெதாடபான ேவ8 ெபயகைள
ைவபவகO+ இகிறாக.

இப*ெயலா+ நா பா. இலகிய+ சதாயைத பாதிதத ? பேவ8
காரண9கைள ெசாலலா+ எறாK+, ஒ கிய காரணமாக நா. பா வி
நைடைய ெசாலேவ4!+. அதாவ' அத நைடயி ெதப:ட
ெவளிபைடயான ேபாைக அத இலகிய ஆழ+ ெபவாாியான மகைள
எ:!கிற வைகயி அைமதித அத எளிைமைய - மிக ஆ7த [Zகமான
விஷய9கைள எேலா?+ ;லபமாக &ாிL+ வைகயி ெசா(வி!கிற ஒ
மேனாகரமான நைடைய அவ ெகா4*தா.

ஒ வைகயி ெசால ேபானா அ' இலகிய நைடதா; ஆனா ப4*த நைட
அல. இலகண பிச? ஒ சிறி'+ இலாத நைடதா; ஆனா பாமரகைளL+
எ:*வி!+ ஓ எளிைம அதி இத'. நா.பா. இலகியதி விேசஷ சிறப+ச+
எ8, ெபவாாியான மகைள அவ எ:!வத ? உதவி&ாித அவர'
நைடையதா ?றிபி:! ெகா4டாட ேவ4!+. இத இடதி தீப+ இலகிய
ேமைட ப?தியி நைட ெதாடபாக அவ ெதாிவி'ள கைதL+ ஒபி:!
பாப' நல'.

"தமி7 உைரநைடயி நீ9க வி+&வ' இலகிய நைடயா, எளிய நைடயா?"
எப' ேக:கப:ட ேகவி. அத ? நா.பா. பதி ெசாகிறா.

"'இலகிய நைட' எறா அ' நி சயமாக க!ைமயான நைடயாகதா இக
ேவ4!+ எ8+ 'எளிய நைட' எறா அ' நி சயமாக இலகிய
நயம றதாகதா இகேவ4!+ எ8+ *G ெசM' ெகா4ேட நீ9க
இேகவிைய ேக:*பதாக ெதாிகிற'. எளிய நைடேய இலகிய
நயளதாகG+ இக *L+. எனேவ த ெசயலாக அல, பிரைஞவமாக
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உணேத". நா. பா. த நைடைய எளிைம ப!தி ெகா4டா எ8 க'வ'
தவறாகா'.

ஒேர ெசாைல மடகி மடகி ேபா:!, ெவ\ேவ8 அத9க வ+ வைகயி
அத ெசாைல பயப!தி, அத Dல+ ஒ தனிப:ட எழிைல 'ல9க
ெசML+ உதிைய த+ நைடயி நா.பா. அ*க* ைகயா4டா. உதாரணமாக,
''அவ பாைவேய ஒ ேப சாக இதெதறா அவ ேப சி ஒ பாைவL+
இத''', எப' ேபா வ+ வாிகைள ெசாலலா+. த4*யல9கார+
ெசாK+ சிேலைட, ெசா ெபா: பிவநிைலயணி ேபாற அணிகOட
ெதாட&ப!தி நா பா. வி இத நைடபாணிைய காண*L+. நா பா.வி
பழதமி7 பயி சி - கியமாக இைடகால தமி7 இலகிய+ ?றித பயி சி அவைடய இத பாணி? உதவியிகிற'. ஒ ெபா'வான இலகிய வாசகைர
ஈ?+ இத நைட, பழதமி7 பயி சிLள வாசகைரேயா ெசாகி கிற9க
ைவ' பரவசப!தி வி!கிற'. இதனாேலேய நா.பா.வி இலகியைத அத
பாிரண எழி Aவ'மாக பாிமளிகிற வைகயி, இெனா ெமாழியி ெமாழி
ெபயப' சிரமமாகி வி!கிற'. நா.பா.வி இலகிய+ ஆ9கில+, ?ஜராதி, ஹிதி
ேபாற ப பல ெமாழிகளி ெமாழி ெபயகப:!ள'. ேமேல ெசான
நா.பா.வி வாகியைத ெமாழிெபயக ேவ4!மானா தமிழி உளைத
ேபாலேவ ம ற ெமாழிகளிK+ பாைவ எற ஒேர ெசா இர4! ெபாகைள
தவதாக அைமய ேவ4!+. அத ? சாதியமிலாதேபா' ெமாழிெபயபி
நய+ ?ைறயதா ெசML+.

நிைறய எAத ேவ4*ய ேதைவ பி. எ#. ராைமயாG? இதைத ேபாலேவ
நா.பா.G?+ இத'. மணிமணியான சி8கைதகைள எAதிய ராைமயா
சராசாியாகG+, அவர' மிக உயத இலகியதரதி ? ெபாதமிலாமK+
ப பல பைட&கைள பைடத'4!. ஆனத விகடனி ராைமயா எAதிய
?9?ம ெபா:! ?மாரசாமி கைதக, மிக சிறத ராைமயா பாணி இலகிய
பைட&க அல. பி. எ#. ராைமயா எ8 நிைன?+ ேபா' அவர' இ'ேபாற
கைதகைள விலகிவி:! ெப+பாலான உனத கைதகைளதா நா+ கதி
ெகாள ேவ4!+. நா.பா.G?+ பி. எ#. ராைமயாG? ேநத மாதிாியான
ெபாளாதார நிபத+ ேநத'4!. வணிக ாீதியாக பினா:களி அவ
ெகா ைசயான பைட&கைள எAத உடப:டதிைலதா. ஆனா, அதிக க:!
ேகாபிலாத, நா.பா.வி ேமலான இலகிய தரதி ? இைணயிலாத சில
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சராசாி நாவகைள அவ எAதிய'4!. அவ றிK+ Pட அவர' நைடயி
சிறபா ஓ இலகிய வசீகரைத நா+ உணர *L+. நா.பா.வி இலகிய
ஆOைம அவர' ெப+பாலான உயத பைட&கைள ைவ' கணிகபட
ேவ4!ேம தவிர, ஒ சில சராசாி பைட&கைள ைவதல.

ஆர+ப காலதி பாதிர9கO? இைடேயயான உைரயாட( Pட, அவ
இலகண+ மீறாத வாகிய அைம&கைளதா ைகயா4! ெகா4*தா.
ேபாகேபாக அவர' நைட ச ேற ெநகி7 சி அைடத'. ?றி-சி மல,
ெபாவில9? ேபாற நாவகளி பாதிர9க உைரயா*யத ?+ சதிய
ெவள+ ேபாற பினாளி அவ எAதிய நாவகளி பாதிர9க
உைரயா*யத ?+ நிர+ப ேவ8பா! இத'. பினா:களி ேப ; வழைக அவ
ைகயாள ெதாட9கி வி:டா. ஆனாK+ அத ேப ; வழ? ஒ ெபா'வான
ெகா ைச தமிேழ தவிர தனி இனைதேயா, தனி மாவ:டைதேயா அதிக+
சாதெதன ெசால இயலா'.

பிராமண களைன ைமயமாக ெகா4! 'ளசி மாட+ நாவைல அவ பைடதேபா', தம' நைடயி பிராமண வழைக ைகயாள ேவ4*ய நிபத+ அவ?
ேநத'. பல இட9களி ஒ ெபா' தமிைழL+ சில இட9களி பிராமண
வழைகL+ ைகயா4! அவ சமாளிதா. ஜானகிராம நறாகG+, ெஜயகாத
சிறபாகG+ ைகயா4ட பிராமண வழைக நா. பா.வா அ\வளG இயபாக
ைகயாள இயலாம ேபாயி 8. ஏேதா ஒ ேசாதைனகாக அவ அதி
பிரேவசிதாேர தவிர பிராமண வழகி அவ ஒ தனியைப உணரவிைல.
கி.ராஜ நாராயணைன ேபா வ:டார வழகிK+ அவ ெப+ சாதைன எ'G+
&ாியவிைல. ஆனா இலகண அைமதி?  றிK+ உ:ப:ட ஒ ெபா'வான
தமி7 நய+ ெசறித நைடயி அவ மிக ெப+ சிகர9கைள ெதா:டா. அவர'
நைடயி அதிகப:ச அழைக, சDக நாவகைள ெபா8தவைர ெபாவில9கிK+, சாிதிர நாவகைள ெபா8தவைர மணிபலவதிK+ ஓரளG
நிதிலவ(யிK+ காணலா+.

சாிதிர நாவகO? நா.பா.வி இலகண நைட மிக அழகாக ெபாதிவி:ட'.
சாிதிர கதாபாதிர9க இலகண தமிழி ேப;+ேபா' அத நைட நா. பா.G?
மிக இயபாக ைகவ'வி:ட'. சாிதிர நJன9கைள ெபா8த வைரயி, சில
அாிய ெசாலா:சிகO? அ*?றிபி:! விளக+ த+ மரைப நா.பா.
ைகயா4! வதா. அவர' கைடசி சாிதிர நாவலான ராணி ம9க+மா வைர
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இதைகய அ*?றி& பாணிைய அவ பிப றி வதா. பதிாிைகயி
இட+ெப8+ ேபா'+ &தகமாக ெவளிவ+ ேபா'+ 'இராயச+ அ சMயா,
வைளபா:!' ேபாற ெசா ெறாடகO? க:டாய+ அ*?றி& இக
ேவ4!+ என அவ வ(L8தினா. மி?த கவன'ட அ*?றி&கைள
க சிதமாகG+, ;கமாகG+ அவ எAதினா.

தம' நைடைய ேமK+ ேமK+ ெமேக றெவன அவ [:பமான ஒ ெதாழி
திறைன பயப!தினா. அவைர மிக ெநகமாக அறிதவக ம:!ேம அத
ரகசியைத அறிதிக இயK+. தா+ எAதி *த ெசா ெறாடகளி இைடேய
ஆ9கா9ேக அத ெசா ெறாடகளி அழைக ேமK+ வளர ெசMகிற மாதிாி
சின- சி8 அைடெமாழிகைள அவ அ+& ?றியி:! ேசப'4!. எ!'கா:டாக, 'Jரகளி ேதாகைள அல9காிக ேவ4*ய மணமாைலக' எ8
எAதி வி:! த இ வாைதகளி இைடேய க+Vரமான எற ெசாைல அவ
ேசப'4!. ஓ அதியாயைத Aவ'மாக எAதி *த பிற? இ8தி
வாசிபி இத சி8சி8 ெமேக 8+ பணிகைள அவ நிக7'வா.
ெப+பாK+ தா+ எAதியைத அவ திதிெயA'வதிைல. மனதி ?ேளேய
எ*: ெசM' த பிரதிையேய Aைமபிரதியாக ெவளிப!'வா. இ8தியி
மிக சில இட9களி அவ நிக7'+ இத நகா; ம 8+  ; ேவைலக அவர'
நைடயி அழைக ேமேலா9க ெசML+.

லா.ச.ரா.ைவ ேபா ஒேர கைதைய ப' பனிர4! ைற திதிL+ மா றிL+
எA'+ வழக+ நா.பா.விட+ இைல. ெஜயகாதைன ேபா த( ஒ பிரதி
எAதிவி:! பி அத ந!ந!ேவ வாைதகைளL+, வாகிய9கைளL+ ேச?+
வழக+ அவாிட+ இைல. ேமேல ெசான' ேபால அவ ெமேக 8வ' Pட
மிக சில இட9களி தா. அப* ெமேக 8+ ெசா கைளL+ Pட த+ எAதி
தாேம ைக ைவக அ-;வ'ேபா மிகG+ ஜாகிரைதயாக ெசMவா. நா.பா.
எAதிய ஐ+ப'?+ ேம ப:ட அவர' எலா &தக9கO+ அவ ைகபட
எAதிய த பிரதிதா. திதிெயA'வ' J4 ேவைல எ8+ இ\வித+
திதிெயA'வத ? பதிலாக இெனா &திய பைடைப எAதி விடலா+ எ8+
திதிெயAதினாK+ த தடைவ வத' மாதிாியான இலகிய J ேசா!
இர4டா+ தடைவ அ' வரா' எ8+ நா.பா. ெசாவ'4!.

அழகிாிசாமி, ?.ப.ரா... &'ைமபித, ஜானகிராம, பி.எ#.ராைமயா, அகில
ேபாற பைடபாளிகைள ப:*ய(!+ ேபா' அவக வாிைசயி நா. பா வி
ெபயைரL+ ேசக ேவ4*யிகிற'. ஆனா ஒேர ஒ விததி நா.பா.வி
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ெபயைர இவக அைணவாி('+ தனி' ெசாலG+ ேவ4* யிகிற'.
தமி7 ெமாழியி எலா நய9கைளL+ த+ பைட&களி 'ல9க ெசMத ஓ
அவமான நைடயைமைப உைடயவ எற வைகயிேலேய நா.பா.
விதியாசப:! நி கிறா.

ஜானகிராமனி பல+ அவர' பாதிர வா&. ெஜயகாதனி பல+ அவர'
விவாத ேகாண+. &'ைமபிதனி பல+ அவர' கி4ட ெதானி. அழகிாிசாமியி பல+ அதிர ெசாலாத எளிைம. அகிலனி பல+ ேதசிய சிதைன.
இதிரா பாதசாரதியி பல+ Pைமயான உைரயாட. ராஜ+ கிணனி
பல+ கள ஆMG. ஆ. Sடாமணியி பல+ உளவிய ேகாண+. கி. ராஜநாராயணனி பல+ வ:டார வழ?. இப* ஓெராவர' பலைதL+
கணகி!ேவாமானா நா. பாதசாரதியி பல+ எ8 அவர' நைடையதா
ெசால ேவ4!+. நிைன' நிைன' மகிழ ைவகிற நைட ெதளித சி ேறாைட
ேபாற ப:டறிவா விைளத பிசிர ற, சீரான த9? தைடய ற நைட. நா.பா.
நைடேபா:ட இலகியபாைதயி தமிA? கிைடத மிக ெபாிய நெகாைடேய
அவர' நைடதா. அவ தட+ பதித' அத வைகயி தா.
--------------3. நா.
நா.பா.
பா.வி ல%சியவாத

நா. பா. வி எA' ல:சியவாத ேபாைக சாத'. யதாதவாத ேபாைக
அவ மதிதா; யதாதவாத எAதாளக மீ' மி?த மாியாைதL+
ைவதிதா. ஆனாK+ தம' எAதி ெநறியாக ல:சியவாதைதேய அவ ேம
ெகா4டா. யதாதவாத ேபாைக சா' அவ எAதியைவ ?ைறG.

அவர' ெதாடககால நாவகளான ?றி-சிமல, ெபா வில9? ேபாறைவ
ல:சியவாத ேபாகி சிகர9கைள ெதா:டைவ. ேபாக ேபாக அவர'
பைடபிலகியதி யதாத வாததி சாயK+ சிறி' ப*ய ெதாட9கிய'.
?றிபாக சமகால அரசியைல ைமயமாக ைவ' அவ எAதிய சாதிய ெவள+,
சமகால சினிமாைவ ைமயமாக ைவ' அவ எAதிய நீல நயன9க ேபாற
நாவகளி அவாி பாணியான ல:சிய வாதைத மீறி யதாத வாத+ ஓரளG
ஊ!Gவைத பாகலா+.

எனி6+ ல:சிய பாதிர9கைள உவாகி எA'வதிேலேய அவ ஒ
தனியைப க4டா. அவாி ெதாடக கால ல:சியவாத நாவக ெப+ &க7
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ெப 8 ெப ெவ றி அைடத'+, அவைர இேத வைக நாவகைள எAத ஊ?
விதிக ேவ4!+.

?ண9களி ம:!மல, ேதா ற9களி Pட த+ பாதிர9கைள ல:சிய
பாதிர9களாக அவ உவாகினா. அரவித, ரணி, பாரதி, ேமாகினி ,
சதியDதி எெறலா+ அவ பைட' உலவ வி:ட பாதிர9க சராசாி
ேதா ற ைடயவக அல. அவக ேபரழகக. ேபரழகிக. தாமைர ேபாற
பாத9கைள உைடயவக. ேராஜா ேபாற நிறைத உைடயவக.

தமி7 ெசML மரபி ெதப:ட காபிய இலகணைத பிப றி அவ
உைரநைட இலகிய+ பைடதா எ8 கத ேதா8கிற'. தேன ாிலா
தைலவைன உைடதாM எ8 த4*யல9கார இலகண @ ெசாK+ காபிய
கதாநாயககளாகேவ நா.பா.வி நாவ நாயகக இதாக.

நா.பா. தாேம அழக. யாைரL+ வியக ைவ?+ வசீகரமான ேதா றைடயவ.
ெசக சிவத பாத9கO+, ைககO+, சிவத ேமனிL+ ெகா4டவ கிேரக
சிைலைய ேபா ெச'கி ெசபனி:ட' ேபாற அவர' ேதா ற ெபா(G
அவ? ஒ தனி க+Vரைத ெகா!த'. 'அழகான பதிாிைக ஆசிாிய யா?'
எற ேகவி? 'நா. பா.' எ8 சாவி ஒைற பதி ெசா(யிதா.

நா.பா. ;ய பிரதிப(& பாதிர9களாகேவ தம' ெப+பாலான கதாநாயககைள
பைடதா எ8 ெசாவ'4!. வா:டசா:டமான உவ+ வ*வழ?+
ெகா4டவக அவர' பாதிர9க.

ேதா றதி ம:!மல, ?ணதிK+ அவக உனத மானவக. ேநைம,
நாணய+, தனி மனித ஒAக+, சதாய ஒAக+ த(ய அைன'+ ஒேசர
ெகா4*த ?ணசீலக அபAக ற மனிதக.

நா.பா.வி பாதிர9க ம4Z? 'ஓ அைரய* ேமேலதா நடபாக' எ8
அவாி சில வாசகக ?ைற ெசாவ'4!. இைத ஒ ?ைறெய8
ெகாளாம ஒ தைம எ8 ெகாபவகO+ நிைறய ேப உ4!. ெசைன
வாெனா(யி நடத ஒ ேப:*யி நா.பா.வி பாதிர9க ல:சிய
பாதிர9களாக இப' ப றி அவாிட+ ேக:கப:ட'.
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'ஏ? ல:சிய பாதிர9கைள பைடக Pடா' எ8 ஏ'+ விதி இகிறதா
என? நா அப*தா பைடகிேற. பைடேப. வாமீகிL+, க+ப6+
ல:சிய பாதிர9கைள தாேன உவாகினாக? அவக பைடத
பாதிர9க தைர? அைரய* அல, நாக* அலவா ேமேல நி கிறன?
இராமாயணைத நா+ இலகியமாக ஒ& ெகாளவிைலயா? ல:சியவாத+
எப' ஒ ேபா?. யதாதவாத+ எப' இெனா வைக ேபா?. இர4!
ேபா?கO+ இலகியதி எலா காலதிK+ இகதா இ?+. நா
ல:சிய வாதைத பிப 8கிற எAதாள' எ8 நா. பா. தனிைல விளக+
அளிதா.
--------------4. &யேன ற சிதைனக

;யேன ற இலகிய+ எப' ஒ தனி வைகயாக ெசழிக ெதாட9கியிகிற'. உலக அளவிK+ தமிழிK+ ;யேன ற க:!ைர இலகிய+
பைடபவக நிைறய ேப இகிறாக.

ஆ9கிலதி நாம விச: V, ேட கானகி, காேமய ேபாேறா
;யேன ற க:!ைர @க எAதி &க7ெப ற எAதாளக. தமிழி
;யேன ற க:!ைர இலகியதி ேனா*க எ8 அ' ரஹீ+
ேபாறவகைள ?றிபிட ேவ4!+. ெமவி, எ+. எ#. உதயDதி, எ.சி.
^தர எெறலா+ இத 'ைறைய ெதாட' வளப!திய, வளப!தி
வகிற எAதாளக நிைறய ேப உ4!. இவக தனி மனித எப*
தைன ெசபனி:! ெகாள ேவ4!+, த ?ண9கைள எ\விதெமலா+
ெச'கி ெகாள ேவ4!+, த ஆ றகைள தி:டமி:! எ\வித+ ெபகி
ெகாள ேவ4!+, அத Dல+ எ\வா8 வா7ைகயி உயர *L+ எபைத
விளகி எA'பவக. உலக அளவி இைளஞகளிைடேய ;யேன ற
க:!ைரகO? ெப+ வரேவ & இகிற'.

க:!ைரயாக அலாம, நாவலாக ;யேன ற இலகிய+ பைடதவ எ8 நா.
பா. ைவ வைகப!தி ெசால*L+. அவர' நாவக பலG+ ;யேன ற
சிதைனகளி ெதா?&களாக விள9கின. ;யேன றைத வ &8தி தனி
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மனிதைன ெநறிப!'வத ? க' ெசாK+ ஒ கவியாக நா. பா. த+
நாவகைள ைகயா4டா எ8 Pட ெசாலலா+. இ\வித க4ேணா:டதி
நாவ பைடப' எப' ஒ தனிபாணி. இத பாணி நா.பா.G? ;லபமாM
ைகவதித'. இதைகய பாணியி நாவ பைடதவக தமிழி அதிக+
இைல.

கைத ெசாவேத இலகியதி பிரதான பணி எ8 கதியதா, கைத
P:*ேய தீமானி' ெகா4!, அத பிற? ெசாலவத க'? ஏ ப
நாவ களைத நா.பா. ேதெத!தாேரா எ8 Pட எ4ண இடமிகிற'. அத
அளG க'கேள அதிகப:ச ஆ:சி ெசKதிய பைட&க அவைடயைவ.

இதைகய க'கைள அழகிய ெபாெமாழிகளாகி, தமி7நய+ த'+&+ வைகயி
நாவ( இைடயிைடேய ைவபா அவ. அைவ இ:! க:* ேசத' ேபா
அலாம இயபாக ெபாதிL+ இ?+. கைத னிைலப!'வதிேலேய அவ கதாக இத காரணதா, அவர' அழகிய தமிழி
ெபாெமாழியாக அ' அல9கார+ ெசMயப:! மலதி?+. நா. பா. வி
வாசகக, இதைகய சில வாகிய9கைள மனன+ ெசMவ' ேபா தி+ப
தி+ப ப*' ரசிப'4!.

பாதிர9கைள ப றிய வணைன Pட இதைகய ெபா ெமாழிகளாக ேதா ற+
தவ'4!. ெப+பாK+ தனி மனிதைன ெநறிப!'+ வாசக9கேள அதிகமாக
இ\வித+ இட+ ெப றன.

இவ ைற க:ட+ க:* தனிேய கபி ஒ\ேவா அதியாயதிK+ இட+ ெபற
ெசML+ வழகைத பதிாிைகக ேம ெகா4டன. இத வாகிய9களி அழ?+
கதி ேநதிL+ கிய'வ+ வாசககO? எ!பாக ெதாிய, இத
பாணி உதவிய'.

எத வாகியைத இ\வித+ அதியாய கபி இட+ெபற ெசMவ' எபைத
பதிாிைககேள தீமானித'+ உ4!. அலாம நா.பா. ேவ அதியாய9களி
இைடேய இட+ெப ற அதைகய வாகிய9கைள ேகா*:! கா:* கபி
இட+ ெபற ெசMய வழிவ?த'+ உ4!.

இ\வித+ தா+ எAதியவ றி அழ?+ கதாழ+ நிைறத வாகிய9கைள
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அதியாய கபி இட+ெபற ெசMவைத தம' தனிதைமயாக நா பா.
கதினா. ?றி-சிமல, ெபாவில9? ேபாற ெதாடக கால நாவகளி
ெதாட9கிய இத பாணிைய இ8திவைர அவ பிப றினா. ெதாடக கால
நாவகளி திDல, திவOவ ேபாற பழதமி7 &லவகளி பாட
வாிகைளL+ அவ ெபாதமாக இட+ ெபற ெசMத'4!.

தம' ெதாடகைதக &தக வ*வ+ ெப றேபா'+, இத பாணி அைமயேவ4!+
எ8 அவ வி+&வ'4!. ெப+பாலான &தக9களிK+ Pட ஒ\ேவா
அதியாய கபிK+ இதைகய ெபாெமாழிக மல சிேயா! வாசககைள
வரேவ கிறன. &ர:* பா?+ேபாேத இ' நா. பா. @ எ8 க4டறிகிற
வைகயி அவர' @களி தனிதைமயாகG+ இைவ அைம'வி:டன.
நா.பா.வி @க அைனதிK+ இட+ ெப 8ள இதைகய ெபாெமாழிகைள
ெதா?' தனிேய ஒ @லாகினா அ' ;யேன ற சிதைனகைள
ேநர*யாக எ!' ெசாK+ ெபாெமாழி ெதா?& @லாக அைமL+. வன&+
வசீகர+ நிைறத அவர' தமி7 நைட எ6+ ேத தடவி ெகா!கப:ட
மாதிைரக அத ெபாெமாழிக. இைளஞகைள ;யக+Vர+
ெகா4டவகளாக உய'+ ஆ ற அத மாதிைரகளி நிரதரமாM
ெபாதிதிகிற'.
--------------------5. இதழாசிாிய
க#கி +ைணயாசிாிய

நா.பா.வி பதிாிைகLலக வா7ைக எப' ககி வார இதழி அவ
'ைணயாசிாிய ெபா8ைப ஏ றேதா! ெதாட9கிய'. ம'ைர ேச'பதி ேமநிைல
பளியி ஆசிாியராக நா.பா. இத கால+ அ'. அேபா' ககி அதிப சதாசிவ+
அவர' எAதா றைல ெம சி ககி? அவைர 1960 அைழதா நா?
ஆ4!க கழி' ககியி(' வில?+ேபா' நா.பா.G? சதாசிவதிட+
மனதா9க ஏ ப:ட' உ4ைம. தம' பணி நீக+ ெதாடபான விஷய9கைள
தாமைர இதழி அவ கா:டமாக எAதி வத'+ உ4ைம. ஆனா இத மன
கசெபலா+ பினாளி ம9கி மைறேத ேபான'. தா+ தினமணி கதி ஆசிாிய
ெபா8ைப ஏ றேபா', சதாசிவ+ அவகைளL+ அவர' 'ைணவியா எ+. எ#.
;&ல:;மி அவகைளL+ ேநாி ெச8 வண9கி ஆசிெப 8 வதா நா.பா.
அ\விவ ேமK+ நா.பா.G? இத மதி&+ மாியாைதL+ அளவிலாத'. தம'
எA'லக &கA? சதாசிவ+ அவக தா Dலகாரண+ எற நறிLண சிL+
நா.பா.G? இ8தி வைர இத'.

18

நா. பா. வி &க7ெப ற நாவகெளலா+ ககியி தா ெவளிவதன. ககியி
பணி&ாிதேபா'+ சாி, ககிைய வி:! விலகிய பிற?+ சாி, அத இத7 அவர'
எA'? ெதாட' ஆதரG ெகா!' வத'. ?றி-சி மல, ெபாவில9?,
பா4*மாேதவி, சதியெவள+, 'ளசிமாட+ என பலபல பைட&கைள நா. பா.
ககியி எAதினா. தீர எற &ைன ெபயாி பல அரசிய விமசன9கைள
எAதினா. ககி?+ நா. பா.G?+ இத எA'றைவ தமி7 வாசகக
ஆவேதா! வரேவ றாக. நா.பா. எA' பிற பதிாிைககளி இட+
ெப றேபா' கிைடத &கைழ விட ககியி இட+ ெப றேபா' கிைடத &க7
P!த எப'+ உ4ைமதா. ககி வாசகக நா. பாவி எA' பாணி?
ெபாி'+ பழகியிதாக. அைத மதி' ேபா றினாக.

நா பா.வி எA'? ககி இத7 மிக அதிக விள+பர+ ெகா!' அவைர
ெபைமப!திய'. அவர' ெதாடகைதக ெவளிவ+ேபா', ெதாடகைத
கா:சிக ககி அ:ைடைய வ4ண பட9களாக அல9காிதன. அவர'
ெதாடகைத ெதாட9?வைத அறிவி?+ வ4ண ேபா#டக தமிழகெம9?+
;வகைள அல9காிதன.

ககி பதிாிைக Dல+ நா. பா. ெப ற ெப+&கேழ அ*தளமாக அைம' அவர'
இலகிய வா7ைகைய நிைல நி8திய' எ8 ெசாவ' மிைகயாகா'.

பினாளி தீப+ இதழாசிாியராகG+, தினமணி கதி இதழாசிாியராகG+ மாெப+
பைடபாளியாகG+ அவ உயேதா9கி சாதைன &ாிதத ெகலா+ ஆதாரமாக
அைமத' அவர' ககி வா7G எனலா+.

தீப ஆசிாிய

நா. பா.வி வா7நா சாதைன எப'+ அவர' தைலயாய பணி எப'+, அவ
தீப+ இலகிய இதழி ஆசிாியராகG+, நிவாகியாகG+ இ' ;மா இப'
D8 ஆ4!க அைத நடதிய' தா. ம ற பல கியமான எAதாளகளிடமி' அவைர ேவ8ப!தி ேமK+ உய'வ'+ இத பணியி
ெபைமதா.
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நா. பா. தா+ எAதாளராக இதேதா! Pட, பிற எAதாளகைள ஊ?வி?+
ஓ உ' சதியாகG+ இதா. தா+ எAதியேதா! Pட, பிற எAதாளகளி
எA'க ெவளிவரG+ அவ காரணமாக இதா.

ஒ தனி மனிதராக ம:!மலாம அவேர ஓ இலகிய இயகமாகG+ இதா.
இ\வித+ அவரா ேமேலா9க *தத ? கியமான காரண+ அவ நடதி வத
தீப+ இத7.

தமி7 ெமாழியி நJன இலகிய வள சி? இலகிய சி றித7க ேசத வள+
அபாிமிதமான'. சி. ;. ெசலபாவி எA', பி.எ#.ராைமயாவி மணிெகா*,
வ. விஜயபா#கரனி சர#வதி எெறலா+ அ\வேபா' ெவளிவத
சி றித7க, சில தனி மனிதக ெபா நடப:! ெசMத விடாய சியா
தமிA? கிைடத இலகிய லாபைத இறளG+ பைற சா றி
ெகா4*கிறன

அத வாிைசயி தீப+ இதA? ஒ நிைலயான இட+ உ4!. தா+ அைத
ெதாட9கிய நாளி(' த+ இ8திநா வைர பேவ8 சிரம9கைள தா9கி
ெகா4! நா. பா. அைத நடதினா எப' அவர' பி*வாததி ெவ றி. தீப+
நி8 ேபாM விடP*ய சதப9க அத வரலா றி அ*க* ேநதன
நா.பா.வி மனஉ8தி ஒ8 ம:!ேம இபதி D8 வஷ9க அைத க:*
காபா றிய'.

தீப+ மாத இத7 1965 ஏர( ேதாறிய'. 1988 ஏர( மைறத'.

ககியி(' விலகிய பிற? ஒ ல:சிய ேவக'ட தீப+ இதைழ
ெதாட9கினா நா.பா. ஒ &திய பதிாிைக ெதாட9?வதிKள
கட9கைளெயலா+ ந4பக நிைறய எ!' ெசானாக. இ' கட+
நிைறத' எபதனாேலேய இைத ெதாட9க ேவ4!+ எற தீரனி ஆைச இயபான ஆைச நியாயமான ஆைச என? எAத'. இதி சிரம9க நிைறய
இகிறன எபதனாேலேய இைத நா 'ணி' ேம ெகாள ேவ4*யவனாகிேற' எ8 அவ ?றிபி:டா.

தீபைத ெதாட9?+ ேபா' ?றி-சி மல, ெபாவில9? ேபாற உயதர
நாவகளி ஆசிாிய எற வைகயி அவ? ெப+ &க7 இத'. ஆனா
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ஒ பதிாிைகைய ெதாட9? வத ? ேதைவயான ெபா வசதி அவாிட+
இகவிைல.

'மேனாதம+ தன+பிைகLேம என' பலமான Dலதன9க' எ8 அவ
அறிவிதா.

தீப+ த இத7 ெவளிவத'+ ஏராளமான இலகிய அபகளி பாரா:ைட
ெப ற'. நா. பா. உ சாகமைடதா. ஆனாK+ தீப+ இதழி பணவசதி ?ைறG
எ8 அேபா'+ அவ? ஒ த6ணG இத'. அதனாேலேய அதிக
ெபா:ெசலG ெசMவைதL+, ஆட+பர9கைளL+ அவ தவிதா. தீப+
இர4டா+ இதழி அவ எAதிய வாிக ?றிபிடதகைவ:

'எனிட+ சிதைனையL+ எAைதL+ தவிர அதிகமாக வசதிக ஒ8மிைல
எபைத நாேன உணகிேற. நா ஒ சாதாரண இலகிய ெதாழிலாளி எப'+
என? &ாிகிற'. நா பணதினா ஏைழயாகG+ மனதினா ?ேபரனாகG+
இபதாக எனேக ேதா8கிற'. உட நலமிலாத கணவ க:*லேக - அவ
நி சய+ பிைழ'வி!வா - பிைழக ேவ4!+ - எற ஒேர ந+பிைகைய
மனதி தவமாக ெகா4! ேவ8விதமாக நிைனபைத Pட த க பி ?
ப9கமாM எ4Z+ ஓ இ' ?!+ப' சகதமிணிைய ேபா எ ய சியி
ெவ றிைய அறி ேவ8 அம9கல நிைனைவ நிைனகG+ ெசMயா' ெவ றிேய
இலகா?+ தியானமாக நா இத இலகிய தவைத ெசM'
ெகா4*கிேற'

இத வாிக நா. பா. வி உமன உணGகைள ெதளிவாM &லப!த
P*யைவ.

தீப+ சாதித சாதைனகளி கியமான ஒ8, அதி இட+ ெப ற
ெமாழிெபய& பைட&க. தமி7 எAதாளகைள ப றி வாசகக ந?
ெதாி'ெகாள வழிவ?த' ேபாலேவ, இதியாவி பிறெமாழி எAதாளக
ப றிL+ வாசகக அறி' ெகாள தீப+ வழி ெசMத'. ?றி-சி ேவல
ெமாழிெபயத ைவக+ க+ம' பஷீ , ?த ேபாேறார' மைலயாள
பைட&க பல, ெதாட' தீபதி ெதாடராக ெவளிவதன. ?ஜராதி ஆசிாிய
காகா காேலக, வ9காள நாவலாசிாிய ப9கி+ சதிர ேபாேறா ?றி'+
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க:!ைரக ெவளிவதன. அகில இதிய அளவி பல எAதாளக
அறிகப!தப:ட' ேபாலேவ சவேதச பைடபாளிக பல+ Pட அறிக
ப!தப:டாக. ஜா பா சாேர, எ#ராபG4!, ெககா\, வி(ய+
ஃபான ேபாேறா ப றி அேசாகமிதிர எAதினா.

தமி7ெமாழியி எலா உயவான கதாசிாியகO+ தீபதி எAதினாக.
வ(க4ண எAதிய சர#வதி கால+, &'கவிைதயி ேதா ற+ வள சிL+,
தமிழி சி8 பதிாிைகக ேபாற ?றிபிடதக க:!ைர ெதாடக
தீபதிதா ெவளிவதன. மணிெகா* கால+ எற ெதாடைர பி. எ#. ராைமயா
எAதினா. சி.;. ெசலபா, சி:* ெப.ேகா. ;தரராஜ, ேசா. சிவபாத;தர+,
தி.ஜ.ர9கநாத, சித+பர ;பிரமணிய, ?. அழகிாிசாமி, ஜானகிராம,
ெஜயகாத, கி.ராஜநாராயண, ;தர ராமசாமி, ராஜ+ கிண, ஆ.
Sடாமணி, க.நா. ;பிரமணிய+, ெசௗாி உபட ப பலர' விதவிதமான
பைட&களா தீப+ ெபைமயைடத'.

தீபதி ேநகாணகO+, 'நா6+ எ எA'+' எற தைலபி ெவளியி:ட
க:!ைரகO+ நா.பா. எ\வளG சிறபாக இதழாசிாியராக இய9கினா எபத ?
சா8க. இதைகய ப?திக, வாசககO?, இலகிய+ சாத &திய
உலக9களி சாளர9கைள திற'வி:டன.

நா.பா. வி தைலய9க9க தனிதைமேயா!+ க' ெசறிேவா!+ விள9கின.
அ\வேபாைதய இலகிய ேபா?க ?றி' அவ தைலய9கதி த+
க'கைள ெதாிவி' வதா. எத இலகிய சிக ?றி'+ இ'தா தீG
என வாசகக ெதளிவாக அறிL+ வைகயி அவ எAதினா. ஒ\ெவா மாத+
நா.பா. எத பிர சிைனைய தைலய9கதி ெதா:*பா எறறிய வாசகக
ஆவலாM காதிதாக. நா.பாவி கேதா:டைத ஏ 8ெகா4! அவர'
அணியி ந(லகிய அபக ஒ8 திர4டாக.

எAத ெதாட9கி &கழைட' ெகா4*த இதிரா பாதசாரதி, அேசாகமிதிர, ஆதவ ேபாேறா? தீப+ ேசாதைன பைட&கைள எAத
ேமைடயைம' ெகா!த'. வ4ணதாச, நா-சி நாட, ேமாகன, சி.எ+.
'. பா. அமி7த ேபாற அேபாைதய &தியவகைளL+ தீப+ ஆதாித'.

22

நா.பா.வி ெந றிக4, கபாட&ர+, ெசMதிக, ெபாM+ க9க ேபாற பல
நாவக தீபதி ெதாடராக இட+ ெப றைவதா. த( தீர சதியDதியி
&தவி ல:;மி கிணDதியி வாசக வ:ட ெவளி :* &தகமாக
ெவளிவத, ஆமாவி ராக9க பிற? தீபதி ெதாடராகG+ பிர;ாிகப:ட'.

அேசாகமிதிரனி கைரத நிழக, ஆதவனி காகித மலக, இதிரா
பாதசாரதியி ததிர மி, நா-சி நாடனி மாமிச பைட&, தி.சா. ராஜுவி
காளியி கைண. ேதவேகா:ைட வா. Dதியி ெஜா(?+ ைவர9க, மல
மனனி மைலயி(' வதவ ேபாற பல &க7ெப ற நாவக தீபதி
ெதாடராக இட+ ெப றைவதா.

சி8கைத, கவிைத ஆகிய 'ைறகளிK+ தீப+ நிக7திய சாதைன சாதாரணமானதல.
கைலஞ பதிபக+ மாசிலாமணி, தீப+ சி8கைதகளி தரைதL+
தனி'வைதL+ உண'. ேதெத!த கைதகைள ெதா?'. தீப+ கைதக
எற தைலபி ஒ @ ெகா4! வதா. தீபதி சி8கைத'ைற சாதைன?
அதா:சியாக அத @ அைம'ள'.

நா.பா.ேவ மணிவ4ண, ெபா*, நவநீத கவி, ெச9?ள+ Jரசி9க கவிராய
எெறலா+ பல &ைனெபயகளி தீபதி அ*க* கவிைதக எAதி வதா.

ெஜயகாத கவிைதக தீபதி இட+ ெப றன. சி8கைத எAதாள ஆ.
Sடாமணியி கவிைத Pட தீபதி பிர;ரமாகிLள'. ேதச பிதாG? ஒ ெத
பாடகனி அ-ச(' எற &க7 ெப ற கவிைத உபட, . ேமதாவி பல
கவிைதக தீபதி தா ெவளிவதன. ஞானPத, ைவதீ#வர, மீரா ேபாற
கவிைத 'ைற சாதைனயாளக பல தீபதி எAதி வதாக.

இலகிய ாீதியாக பல &திய ப?திகைள தீப+ ெதாட' அறிக+ ெசM' வத'.
&தக9களி எAதப:ட ?றிபிடதக 6ைரகைள தீப+ ெவளியி:ட'.
சிவச9காியி ெதா?&? ெஜயகாத எAதிய 6ைர, ஜி.நாகராஜ
ெதா?&? ;தர ராமசாமி எAதிய 6ைர, அேசாகமிதிர கைத ெதா?தி?
ஞானPத எAதிய 6ைர ஆகியன ெவளியிடப:டேபா' வாசக
க*த9க அதிக அளவி வ' ?விதன.

23

'ஊ-ச க*த9க '- ஒ &திய இலகிய பால+ எெறா ப?திைய தீப+
ெதாட9கிய'. பைடபாளிக ஒவெகாவ எAதி ெகா4ட க*த9க
இப?தியி இட+ ெப றன.

'ஆற9க+' எெறா ப?திL+ ஆர+பிகப:ட'. ஒ பிர சிைன ?றி' ஆ8
பிரககளி க'கைள ேக:! ெவளியி!+ &திய ப?தி அ'. பதிாிைக
அ6பவ+, ேமைட நாடக+, கவிைத. ஓவிய+ என பலதர& விஷய9க
ஆற9கதி அலசப:டன.

அ-சைற ெப:*' எற ப?திைய ெதா?' ேச. ேசவ ெகா*ேயா வழ9கி
வதா. ஒேர ேகவி? ஐ' ேப தத பதிகளி ெதா?பாக அைமத ப?தி
இ'.

இலகிய+ ெதாடபான விவாத9கைளL+ ச ைசகைளL+ தீப+ ெவளியி:ட'.
விவாத9க கைத ஒ:*ேய இதனேவ தவிர தனிமனித தா?தைல தீப+
தவி' வி:ட'.

நா.பா. விேசஷ சிரைதேயா! ஆ4! மலகைள தயாாிதா. இலகிய அபக
ெபாகிஷமாக பா'கா?+ வைகயி னணி பைடபாளிகளி
எAேதாவிய9கOட அத மலக நிரதர மதிேபா! மலதன. வாசகக
ஆ4! மலகாக ஒ\ேவா ஆ4!+ எதிபா&ட காதிதாக.

ஆ4!மல தவிர சிறபித7க சிலG+ ெவளிவ' ெகா4*தன. ஒ\ேவா
ஆ4!+ ஆக#: மாத தீப+ இத7 ;ததிர தின சிறபிதழாக உெகா4ட'.
அேடாப இத7 தீபாவளி சிறபிதழாக மலத'. தீப+ தீபாவளி சிறபித7
ப றிய மதி&ைரக வஷேதா8+ ஹி' ேபாற ஆ9கில நாேள!களி
ெவளியாயின. காதிய த'வ9களி ேம அதிக ஈ!பா! ெகா4*த நா.பா.
1969 அேடாப இதைழ காதி @ றா4! சிறபிதழாக ெவளி:டா.

இைவ தவிர தீபதி இபதி D8 வட வரலா றி அ' மேலசிய இலகிய
மல ஒைறL+ (மா 1969), ஈழ' இலகிய மல ஒைறL+ (ஜு 1969)
ெவளியி:ட'.
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மேலசிய மலைர ெர.காதிேக;, ெர;வபா, க.கிண;வாமி, ைச.Vகம',
சி.கமலநாத ேபாேறா பைட&க அல9காிதன.

ஈழ' இலகிய மலைர இல9ைகய ேகா, வ. அ. இராசரதின+, ெடாமினி ஜீவா
, எ# ெபா6'ைர, ெச.கேணச(9க, ேக.டானிய, எ+.ஏ.[ஃமா
ேபாேறா பைட&க அணி ெசMதன.

மலகளி ம:!மலாம சாதாரண இத7களிK+ Pட, இல9ைக - மேலசியா
எAதாளக தீபதி ப9?ெகா4டாக.

நா.பா. தினமணி கதி ஆசிாிய ெபா8ைப ஏ 8 ெகா4டேபா', தீபைத
நிவகிக வ(க4ண, ஆ.மாதவ, நா-சி நாட ஆகிேயாைர ெகா4ட
Dவ ?A, ஆசிாிய ?Aவாக நியமிகப:ட'.

பதிேனழா+ ஆ4* (1982) தீபதி &றவ*வ+ மா றப:ட'. அ:ைட விைல
க:!ப*யாகவிைல எபதா, தீபதி வ*வைத பாதியாகி அத Dல+
அ:ைட? ஆ?+ ெசலைவ பாதியாக ?ைறதா நா.பா.

ஆனா இத &திய வ*வைத வாசகக வி+பவிைல. ஒறைர ஆ4!?
பிற? மீ4!+ தீபைத பைழய வ*விேலேய ெகா4! வதா நா.பா.

தீப+ த வரலா றி ஒேரெயா ைற சி8கைத ேபா:*ைய அறிவித'. எ#.
ச9கரநாராயண, &ர; பாலகிண, ேமாகன Dவ+ பாி; ெப றன.

தீப+ ெவளியி:ட ெதாடகளான மணிெகா* கால+ (பி. எ#. ராைமயா),
&'கவிைதயி ேதா ற+ வள சிL+ (வ(க4ண) ஆகியன அதத
எAதாளகO? சாகிதிய அகாெதமி பாிைசL+ ெப 8 ததன.

இலகியதி பல 'ைறகைள ெதா:! ஒ\ெவா 'ைறயிK+ வியகதக
சாதைன &ாித ல:சிய இதழாக தீப+ அைமத'. தீபதி சிற&ெகலா+
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காரண+, தனிமனித வி& ெவ8& இலாமK+, ?A சாராமK+ ந!நிைல
இலகிய இதழாக அ' ெவளிவர காரணமாக இத அத ஆசிாிய
நா.பாதசாரதிதா. நா.பா.வி சாதைனகளி அவர' தீப+ ஆசிாிய பணி ஒ
ம?ட+ எ8 ெசானா மிைகயல.

தினமனி கதி ஆசிாிய

இதிய எ#பிர#, தினமணி நி8வன9களி அதிப ரா+நா ேகாய9காவி
அைழபி ேபாி (04-10-1979) விஜயதசமி அ8 தினமணி கதிாி ஆசிாிய
ெபா8ைப ஏ றா நா பா.

தினமணி கதி, தினமணியி இலவச இைணபாக இலாம ஒ தனி இதழாத
ெவளிவ' ெகா4*த கால+ அ'. (நா.பா.G? பிற? கி. க#_ாிர9க
தினமணி கதி ெபா8ைப ஏ றா. அவ காலதி தா தினமணி கதி
தினமணியி இலவச இைணபாக மா றப:ட'.)

தினமணி கதிாி நா. பாG? ைதய ஆசிாியராக பAத ஆமிகவாதிL+ பாரதி
அபமான ேக ஆ. வா;ேதவ ெபா8ேப றிதா. ேக. ஆ. வா;ேதவ
தினமணி கதி ெபா8பி(' விலகி ெகா4!, தினமணியி 'ைண ஆசிாிய
ெபா8ைப ஏ றா. நா.பா. கதி ஆசிாிய Vடைத அல9காிதா.

நா. பாைவ கதி? ஆசிாியராகியதி, அத ைதய ஆசிாியரான ேக.ஆ.
வா;ேதவ6? ப9? உ4!. ரா+நா ேகாய9காவி ஆேலாசகரான ஆ*:ட
?Dதி?+ ெப+ ப9? உ4!.

நா.பா. ஒ சில ஆ4!கேள கதி? ஆசிாியராக இதேபாதிK+, அத
காலக:டதி பல உயத இலகிய பணிகைள கதிாி Dல+ ஆ றினா.

அவ தயாாித த கதி இதழி அவ எAதிய தைலய9க+, அ ;
ேகாகபடாம அவர' ' தான ைகெயAதி அப*ேய பிர;ரமாயி 8.
தீபதி இலகிய ேமைட' எற ப?தியி வாசககளி ேகவிகO? பதிலளி'
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வத நா.பா., கதிாிK+ ேகவி பதி ப?திைய ெதாட9கினா. மணிவ4ண
பதிக' எற தைலபி பதிலளிகலானா.

நா.பா.வி நிசத ச9கீத+, சாய9கால ேமக9க ேபாற சDக நாவக
கதிாிதா ெவளிவதன. அவர' &க7ெப ற சாிதிர நாவகளி ஒறான ராணி
ம9க+மா', அவ கதி ஆசிாியராM இத காலதி கதிாி எAதிய'தா.

நா.பா. கதி? ஆசிாியரான'+ பல உயநிைல இலகியவாதிக கதிாி எAத 
வதாக. தி. ஜானகிராம தம' கைடசி @லான அவ மனிதக' எற
க:!ைர ெதாடைர கதிாிதா எAதினா. ர; நலெபமா _9?+
எாிமைலக எற நாவைல எAதினா. இதிரா பாதசாரதி, ராஜ+ கிண,
அேசாகமிதிர, ஆ. Sடாமணி, கி.ராஜநாராயண, ;ஜாதா ேபாற பல
கியமான பைடபாளிகளி பைட&க ெவளிவ' கதி? இலகிய ெம?
P*ய'. சி8கைத ேபா:*, பாரதியா க:!ைர ேபா:* என பல
ேபா:*கைளL+ நடதி ப பலர' எAதா ற ெவளி ச'? வரG+ நா. பா வழி
ெசMதா.

கி.வா. ஜகநாத தைலைமயி 'Z? எAதாள மாநா! ஒைற எ#பிர#
வளாகதிேலேய சிறபாக நடதினா. சி8ைக கதிேரச, ச9காி &திர ேபாற
பல 'Z? எAதாளக அத மாநா:* ஆவேதா! ப9?ெகா4!
உைரயா றினாக.

தினமணி கதி வார இதைழ ம:!மலாம, கைதகதி எற ஒ மாத இதைழL+
எ#பிர# நிவாக+ நடதி வத'. அத மாத இதA?+ நா.பா. ேவ ஆசிாிய
ெபா8ேப றிதா. கைத கதி, மாதநாவ பதிாிைகயாக ெவளிவ'
ெகா4*த'. மாதேதா8+ ஓெரா நாவ Jத+ ஆ4!? பனிர4!
நாவகைள அ' ெவளியி:ட'. நா.பா. அத ஆசிாியராக இதேபா'
அேசாகமிதிர, இதிரா பாதசாரதி, ஆதவ, ஆ. Sடாமணி ேபாற பல
கியமான எAதாளகளி Aநாவக அதி அ!த!' ெவளிவதன.

ககி, தீப+, தினமணி கதி ஆகிய இத7க Dல+ நா. பா. ஆ றிய தமிழபணி,
த கால தமி7 இலகிய வரலா றி தட+ பதி'வி:ட'. யா?+ அ-சாத
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ெந-;ர+, த?தியானவகைள ேத* க4!பி*' ஊ?வித,  றிK+
வணிகமயமாகி விடாம இதைழ பா'காத, ந(லகியதி ? கள+
அைம' தத, உ4ைமயி பக+ நி8 ேபாரா!த, எேபா'+ அற
சீ றேதா! இய9?த ேபாற இய&கைள இதழாசிாிய எற வைகயி நா. பா.
ெகா4*தா என Pறலா+.
-----------------6. ேகவி பதி#

ேகவி - பதி ப?தி, பதிாிைககளி ஓ இறியைமயாத அ+சமாக அ8+
இத'. இ8+ இகிற'. சி8கைத ெதாடகைத, நைக ;ைவ 'Z?க,
சினிமா விமசன+ என வார இத7கO+ மாத இத7கO+ பலவைகப:ட
அ+ச9கைள தா9கி, கத+ப மாைலயாக மல' வகிறன. சDகதிKள
எலா தர& வாசககைளL+ கவரP*ய ப?திக த9க பதிாிைகயி இக
ேவ4!+, அேபா'தா எேலா+ வி+பி வாசிபாக எ8 அைன'
பதிாிைககO+ நிைனபேத இத ? காரண+.

சினிமா இத7க சினிமா ேகவி பதிகைளL+ அரசிய இத7க அரசிய
ேகவி பதிகைளL+ ெவளியி!கிறன. ெபா' இத7களி சினிமாG+ அரசியK+
தவிக *யாத அ+ச9களாகி வி:டன. இைவ தவிர ம ற 'ைறக சாபாகG+
Pட வாசகக ேக:?+ ேகவிகO? பதிக தரப!கிறன.

தீப+ நா. பாதசாரதி, இலகிய ேமைட' எற தைலபி தம' தீப+ இதழி
வாசகக ேக:?+ ேகவிகO? பதிலளி' வதா. பின அவ தினமணி கதி
வார இதA? ஆசிாியரானேபா', மணிவ4ண பதிக' எற தைலபி
பதிலளிக ெதாட9கினா. தினமணி கதி வார இத7, கைத கதி மாத இத7
இர4!ேம எ#பிர# நிவாகதி இ ேவ8 இத7களாக தனிதனிேய
ெவளிவ' ெகா4*தன. சிறி' கால+ இ\விர4!?+ ஒ ேசர ஆசிாிய
ெபா8 ேப றிதா அவ பின கி க#_ாிர9கைன எ#பிர# நிவாக+
கதி? ஆசிாியராகிய'. அேபா' கைதகதி ஆசிாியராக ம:!ேம நா. பா.
இய9க ேநத'. கைதகதி ஆசிாியராக இத காலதி, கதிாி தா+ எAதி வத
மணிவ4ண பதிக ப?திைய கைதகதிாி ெதாடதா நா.பா.
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நா.பா வி ேகவி பதி ப?தி? ேகவிக இர4! ைறகளி வவ'4!.
வழக+ ேபா அ-ச( வ' ?விவ' ஒவைக. இெனா வைக, P:ட9களி
அவாிட+ ேக:கப:ட ேகவிக.

இலகிய P:ட9களி அவ ெசா ெபாழிவா றி *த பிற? ேகவிகO?
என தனிேய ேநர+ ஒ'?வ'4!. வாசகக ேநாிேலேய அவாிட+
பலவைகப:ட ேகவிகைள ேக:பாக. ஆவேதா! ேக:பவக, அவ ேம
மி?த மாியாைதேயா! ேக:பவக, விமசனவமாக ேக:பவக, அவைர
வ+பி சிக ைவக ேவ4!ெமேற ேக:பவக என ேகவியாளகளி தா
எதைன ரக+ அவ பதறாம சிதறாம ெபா8ைமயாக பதி ெசாவா. ேகவி
எத ெதானியி வகிறேதா அேத ெதானியி பதிKமி?+. கி4டலாக ேகவி
ேக:டா, அ\வித+ ேகவி ேக:டவகைள பதிK? கி4ட ெசMய அவ
தவறியதிைல.

ேகவி ேக:பவகளிட+, ேகவிகைள ேக:பேதா! அலாம, அேத
ேகவிகைள ஒ '4! காகிததி ஊ, ெபய கவாிேயா! எAதி தமா8
அவ ேவ4!ேகா வி!பா. பின அத ேகவிகைளL+ தா+ ெசான
பதிகைளL+ அவ பதிாிைகயி ெவளியி!வ'4!.

ேகவி - பதி ப?தியி பிரதான ேநாகேம, பதிாிைகயி வாசக ப9?+ இக
ேவ4!+ எப'தா. த9க ேகவி பிர;ரமாகிLள', த9கள' ஆசிாிய பதி
ெசா(யிகிறா எெறலா+ பலவித க4ேணா:ட9களி வாசகக
பதிாிைகைய ேநசிக ெதாட9?வாக. இ' பதிாிைகயி ஒ:!ெமாத
வள சி? ெபாி'+ பயப!+. நா.பா. ஆசிாியராக இத பதிாிைகைய
வாசகக மிகG+ ேநசிதத ?, அத பதிாிைகயி இட+ ெப ற ேகவி பதி
ப?திL+ ஒ கிய காரண+.

ேகவி - பதி ப?தியி, அவைடய நைக ;ைவ உணG, இலகிய இலகண
&லைம, சமகால எAதாளக ெதாடபான விமசன+, சமகால நிக7Gக ?றித
க', அரசிய சா&களி அவ எத நிைலபா:ைட ேம ெகா4*தா
எப' ப றிய விளக+ என பலவைக அ+ச9க இட+ ெப றிதன. நா.பா.வி
பதிக ;ைவயாக இதேதா! Pட SடாகG+ இதன.
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ேக: இத கால' இைளஞகO? ந*ைககைள ப றி ெதாிதிகிற
அளG?, இலகிய கதாகைள ப றி ெதாிதிகவிைலேய?
ப : V* வி பைனயாகிற அளG ?9?ம வி பைன ஆகா'.
அ' ?9?ம வி ? றமல

ேக: உ4ைமைய ெசாK9க. பதிாிைகக ெப?வ' தமி7ெமாழி?
நல'தாேன?
ப : எத ெமாழியாயிதாK+ பதிாிைக 'ைற வள சி எப' அத ெமாழி?
நல'தா. ஆனா ஒேர பாணியி அைமத பதிாிைகக ெபயைர ம:!+
ேவ8ேவறாM ைவ' ெகா4! எதைன ெவளிவதாK+ என லாப+? பிரபல
எAதாளகளி வழகமான #`ாிேயா ைட ெதாடகைதக, அத ? பிரபல
ஓவியகளி வழகமான ஆபாச ஓவிய9க. இதனா எத பதிாிைக?+
தனிதைம இலாம ேபாM வி!கிறேத. இ' மிகG+ ஆபதான நிைலைம
இைலயா? தனிதைமய ற மல:! பதிாிைககளா என சாதைன ெசMய
*L+?

இ\விதெமலா+ அவ எAதிய பதிக அவ கல' ெகாளாத பிற
P:ட9களிK+ Pட விவாதிகப:டன; பாரா:டப:டன. நா.பா. இலகியதி
அ*நாதமாக விள9கிய அற சீ ற+, அவர' பதிகளிK+ ெபா9கி பிரவகி'
ெகா4*த'.

தம' தமி7 &லைம, வரலா 8 ஆMG திற ேபாறைவ ெயலா+ &லப!+
வைகயிK+ அவ பதிலளி' வதா. இதைகய பதிக தமி7 இலகிய ஆMG
மாணவகO? ெபாி'+ பயப:! வதன.

ேக: க:டெபா+மைன ப றி தமி7 மகO? த( Pறியவ யா ?
ப : கால-ெசற ம'ைர கவிராஜ ப4*த ெஜகJர பா4*யனா. அவ
க:டெபா+ம வ+சைத ேசதவ. அவ க:டெபா+ம ப றி எAதிய
'பா-சால9?றி சி Jர ;ததிர+' மறக *யாத @லா?+.

நா. பா வி சமகாலதி வா7தவ+ கைலமக ஆசிாியமான கி. வா
ஜகநாத6+ நா. பா.ைவ ேபாலேவ இலகிய &லைம நிைறதவ. நா.பா.வா
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ெபாி'+ மதிகப:ட அவ, நா.பாைவ விட வய' P*யவ. தமி7 தாதா
உ.ேவ.சாமிநாதMயாி சீட. அவ கைலமக இதழி விைடயவ விைடக' எற
தைலபி ேகவிகO? பதி ெசா( வதா. அவர' தமி7 &லைமைய
ெவளிப!'+ வைகயி அைமத அத ப?தியி, ெவ4பாவி ேக:கப!+
ேகவிகO? ெவ4பாவிேலேய பதி ெசாK+ வழகைத அவ பிப றி
வதா. நா.பா.G+ Pட சி சில சதப9களி ெவ4பா ேகவிகO?
ெவ4பா வ*வதிேலேய பதி எA'வ4!.

ேக:

ெச9?ள+ Jர சி9க கவிராய
எ9ேக ேபாM வி:டா எAதாம? - ம9காத
தீபதி ேபால தீ:!வரா 9கவிைத
ேகாபைத ெசா( ?ைழ'?

ப:

இ+ெம6+ ேன எA@8+ எ4a8+
;+மா விளா;கிற ேசா+ேபறி பா:ெடAதி
எ4ணிைக கா:!கிற எத வைகயறாவி
ந4ணாேத சி9க கவி.

மைறத இலகிய பிரககைள ெபைமப!'கிற விதமாக அவ நிைறய
பதிகைள எAதியிகிறா. த கால இலகிய நீேரா:ட+ இைடெவளி இலாம
உயத தரதி ெதாடர இதைகய பதிக உதவியிகிறன. &திதாM எAத
&றப:ட இைளஞக, தா9க மதி' ப*க ேவ4*ய ேனா*க யாயா
எபைத இத பதிகைள ைவ' &ாி' ெகா4டாக.

ேக:

*.ேக.சி. வி4Zலகி இேபா' யா யாைர சதி'
அளவளாவி மகி7' ெகா4*பா?

ப:

பலைர சதிக ரசிகமணி அவகO? ேநர+ எ'?
ேபாM ேசத த நாளி(' க+பாிட+தா
ஏதாவ' ெசா( ெகா4*பா. ஒேவைள
க+பேக அவைடய காவியதி &'&'
பாவ9கைளL+ ரச9கைளL+ எ!' கா:*
ெகா4*கலா+. ரசிகமணியா அவைடய ஆசா
க+பைனPட மகி7வி' ரசிக ெசM'விட *L+.

நா.பா. பதிகளி ?றிபிடதக சிறப+ச+ எப' ஆ9கா9ேக ெதளிகப:ட
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நைக ;ைவ. சில பதிகைள கதி ஒ ெம(ய 8வைலயாவ' படரவிடாம
யா+ வாசி'விட இயலா'. ெப+பாலான ேநர9களி இர4! ெபாைள த+
ஒேர ெசா Dல+ சிேலைட நயைத &?தி நைக ;ைவைய ேதா 8விபா
அவ.

ேக:

சா+பா எற ெசா தமிழா? இைலயானா அத ? தமி7 என?

ப:

ஈ. ெகா;, கரபா, ப( எலா+ இதி விA' சா?+
பா எ8 ெசா( அ ெசா(ைன விளக *Lமானா
அ'G+ தமி7தா. அப* விளக *யாதாயி ?ழ+&
எப'தா தமி7. ஆனா ?ழ+பிK+ ஒ
ஆபதிகிற'. ஓ:ட( ேபாM உ:கா' இ:(
ெகா!த சவாிட+ 'சவ, ?ழ+& ' எ8 நீ9க Pற
அவ ?ழ+பியப*ேய நி8வி:டா ஆப'. அல'
பதிK? உ9கைள பா' _?வாளிேயா! வ' சா,
?ழ+&' எ8 அவ உ9கைளேய ?ழ+ப ெசானாK+ ஆப'.

தி.ஜானகிராம, ெஜயகாத, ?. அழகிாிசாமி, ராஜ+ கிண ேபாற
பைடபிலகியவாதிக பலைர ெபைம ப!'+ விதமாக நா.பா.
பதிலளிதிகிறா. சாகிய அகாெதமி பாி; உபட எAதாளக ப பல
பாி;கைள ெப8+ தண9களி அத பாி;கான அவகள' த?திைய உ8தி
ெசML+ விதமாகG+ அவ பதிலளித'4!.

ெபா'வாகேவ தம' க'க அைனைதL+ ேநர*யாக ெகா:!வத ? உாிய
ஒ ேமைடயாக அவ தம' பதிகைள பயப!தி வதிகிறா. நா.பா.
அபக, எத பிர சிைன ?றி'+ அவர' கைத அறிய அவர' ேகவி பதி ப?திைய ப*பைத வழகமாக ெகா4*தாக. அவ பதி
எA'வத கான ேகவிகO+ ெதாட' வ' ?வி' ெகா4*தன.

எAதாளராக ம:!ேம இபவகO? இலாத ஒ வாM&. எAதாளராக
இதேதா! பதிாிைக ஆசிாியராகG+ இத நா. பா. G? கி:*ய'. அ'தா
வாசககளி ேகவிகO? பதி எA'+ வாM&. அத வாMைப திற+பட
ைகயா4டா நா.பா. எப' அவர' ஆOைமயி ?றிபிடதக ஓ அ+சமா?+.
-------------
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7. நாவ#க
/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 ெசால
ேவ4!மானா ஒ மிகG+ க4ணியமான காத கைத எ8 தா ெசால
ேவ4*யி?+. ஒ வைகயி பாதா நிைறேவறாத காத( கைத அ'. அத
கதாநாயக அரவித, கதாநாயகி ரணிைய மண+ &ாி' ெகாளாமேல
காலமாகிவி!கிறா. ஆனாK+ அவ6காக ைக+ைம ேகால+ ஏ 8 தனி
வா7G வாழ *ெவ!கிறா ரணி.

ேமனி ெதாடாம காத(?+ இர4! _ய உள9களி &னித ச9கமைத நா. பா
தமேக உாிய அழகிய நைடயி ஜிKஜிKெவ8 எAதி ெசகிறா. கதாநாயக
அரவித ஒ கவிஞ6+ Pட. 'நிலைவ பி*' சி8கைறக 'ைட'
?88வ பதித க+' எெறலா+ அவ எA'+ தமி7 நய+ ெசறித
கவிைதக, த ெசயலாக அவ ைடாிைய ப*' அவ கவிைதகைள
அ6பவி?+ ரணியி மனைத ம:!மலாம வாசகக எேலாைடய
மனைதLேம ெகாைள ெகாகிறன.

உ4ைமயி அரவித எA'வ' ம:!மல கவிைத. அரவிதேன ஒ
கவிைததா. ரணி இெனா கவிைத. நா.பா காலைத ெவ8 நி ?+ இர4!
கவிைதகளாக அரவிதைனL+ ரணிையL+ த+ நாவ( பைட' உலவ
வி:*கிறா. அரவிதைனL+, ரணிையL+ ெவ8ேம கவிைதக எ8 ம:!+
ெசானா ேபாதா'. அவக ஒ சிறி'+ இலகண+ பிறழாத உயதர மர&
கவிைதக.

ல:சகணகான வாசககைள கவத இத நாவ( கிய சிறப+ச+ இத
ெசாகிகிற9கைவ?+ நைட. எழி ெகா-;+ அத இனிய தமிழி வாசகக
ெந-ைச பறி ெகா!தன ெமாழிெபயக இயலாத அளG தமிAேக உாிய தனி
அA?க ெசறித மய9க ைவ?+ நைட அ'. நா பா. இலகியதி த சிறேப
அவர' தமி7 நைடயி வசீகர+ தா. நா பா வி இர4டாவ' நாவலான
ெபாவில9? ?றி-சி மலைர விடG+ அதிக நைட நல+ வாMத'. எறாK+
?றி-சி மலாி ெபாகிஷமாக ெபாதி' ைவகப:*?+ பல &னித
உணGகளி ஈ& காரணமாக வாசகக இத பைடைபேய
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அதிக ேநசிகிறாக.
ேநசிகிறாக.

இத நாவ( ெவ றி? ேவெறா உதாரணைதL+ ெசாலலா+ இத நாவலா
ஈகப:ட பல த9க J:! ?ழைதகO? அரவித எ8+ ரணி எ8+
ெபய S:* மகி7தாக. இ8+ மகி7கிறாக.

இத நாவ( இெனா சிற&, இத ஓெரா அதியாய கபிK+ நா.பா.
தாேம எAதியி?+ ெபாெமாழிகO+, அவ எ!தா4*?+ இலகிய
ேம ேகாகO+. அைவக இத நாவK? தனி அAதைதL+ ஆழைதL+
த' மனதி ெப+ பாதிைபL+ ஏ ப!'கிறன.

இராமாயண+, மகாபாரத+ இெப+ இதிகாச9களாக நிைல' &க7ெப ற
மாதிாி, ?றி-சி மல+ தமி7 நாவகளிைடேய ஒ தனி இதிகாச சிறைப
ெப 8வி:ட'. தமிழி எலா நாவகளி('+ விதியாசப:!, அ'
தனிகர ற _ய இலகியமாக நி8 நிைல'வி:ட'.

சாிதிர நாவ#க

ககி, அ.ராமநாத, ெஜகசி பிய, சா4*ய என சாிதிர நாவ 'ைறயி
ஈ!ப:! ெபய ெப ற எA'லக ேனா*க பல. இ\வாிைசயி நா.
பாதசாரதி? ஒ கிய இட+ உ4!.

பா4*மா ேதவி , மணிபலவ+, கபாட&ர+, வ-சிமாநகர+, நிதிவ(, ராணி
ம9க+மா ஆகிய ஆ8 சாிதிர நாவகைளL+ ராஜேகா&ர+, தகb யாதிைர
த(ய சாிதிர சி8கைதகைளL+ அவ பைட'ளா.

அவர' மகாபாரத இதிகாச உைரநைட வ*வமான அறதி ?ர எற @,
ெப9கைத எற தமி7 காபியதி உைரநைட வ*வமான ெவ றி ழக+,
பாகவத கைதகைள விவாி?+ க4ண  கைதக, &றநாR 8 சி8கைதக,
தமி7 இலகிய கைதக ேபாற பைட&கைளL+ Pட சாிதிர சாய உள
பைட&க வாிைசயி அடக ேவ4*யி?+. சாிதிர கைதகளி
பைடகப!+ அரச, அரசி, மதிாி ேபாற பாதிர9க இத பைட&களிK+
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உ4!.

சாிதிர பைட&க பழ9காலதி நடதவ ைற விவாிபதா, அ' இலகண
தமிழி எAதபட ேவ4*ய க:டாய+ இகிற'. பாதிர9களி இைடேயயான
உைரயாட Pட இலகண தமிழி அைமய ேவ4*ய ேதைவ உ4!.

நா.பா வி பழதமி7 இலகண, இலகிய &லைம சாிதிர பைட& 'ைறயி
அவ ேமேலா9?வத ? ெபாி'+ உதவியிகிற'.

பா4*யகளி தைலநகரான கபாட&ர+, ேசரகளி தைலநகரான வ-சி மாநகர+
ஆகிய தைல&களிெலலா+ பா4*ய, ேசர, வரலா8கைள ைமயமாக ைவ' அவ
நாவ பைடக உ' சதியாக இத' அவர' பைழய இலகிய பயி சிேய.

சாிதிர நாவ எA'வெதப'. இலகிய ஆ றேலா! Pட, க*ன உைழ&+
கலத ஒ பணி இலகிய9கைளL+ வரலா8கைளL+ வாசி' ?றி&க
ேசகாிபேதா! ெதாட&ைடய இட9கO? ேநாி ெச8 ஆMG ெசMவ'+ Pட
ேதைவப!+. ஒ\ெவா நாவைல பைட?+ ேபா'+ இைவ எலாவ ைறL+
ேம ெகா4டா நா.பா.

அவ எAதிய மாெப+ சாிதிர நாவ ஒ8. ஒ பதிாிைக அKவலகதி
ெகா!கப:!, பிர;ரமாவத ? ேப ெதாைல'வி:ட'. த+ எA'?
ேவேறா பிரதி ைவ' ெகாO+ வழகமிலாத நா.பா.வா அத இலகிய
இழைப பின ஈ! ெசMய இயலவிைல. அத நாவைல ம8ப* எAதP*ய
உ சாகேமா அவகாசேமா அவ? கிைடகாமேல ேபாயி 8. அத நாவ(
பிரதி ெதாைலத' ப றி நா.பா. ெபாி'+ வதி ேபசிய'4!.

ெசைன இலகிய வா7ைகயி, இைடேய சிறி' கால+ க!+ ெபாளாதார
ப றா?ைற காரணமாக ெபாி'+ ேசாவைடதிதா நா பா ெசைனைய
வி:! விலகி ம8ப* கிராமதி ? ெச8விடலா+ எ8 *G ெசMதா. அத
ேநரதி ஆனதவிகட அதிப எ#. பால;பிரமணிய நா பா ேவா!
ெதாைலேபசியி ெதாட& ெகா4டா. விகட6? ஒ சாிதிர நாவைல அவ
எAத ேவ4!ெம8 ேக:! ெகா4டா. ெசைனயிேலேய தா ெதாட'
த9?வத ? வசதியாக, சமான ெதாைகைய பணமாக தர இயKமா?' எ8
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தா+ ேக:டதாகG+ அத ? பால;பிரமணிய தாேம எதிபாராத ெபாிய
ெதாைகெயாைற த' உதவியதாகG+ நா.பா ெசா( ெநகி7 சி அைடவ'4!
அப* எAதப:ட நாவதா. ேகா&Kவி அழகிய சிதிர9கேளா! விகடனி
ெதாடராக இட+ ெப ற நிதிலவ(.

நா பா. கைடசியாக எAதிய சாிதிர நாவ ராணி ம9க+மா. தா+ தினமணி கதி
ஆசிாியராக இதேபா', அத ஆசிாிய பதவியி கைடசி கால9களி ெபாி'+
ஈ!ப:! அத நாவைல எAதினா நா.பா. ேகா&Kவி வ4ண சிதிர9கேளா!
தினமணி கதிாி வாரேதா8+ ெதாடராக ெவளிவ' ஏராளமான வாசககளி
பாரா:ைட ெப ற நாவ அ'.

அவர' சாிதிர நாவகளி ெப+ &க7 ெப ற' மணிபலவ+. பக அளவிK+
மிக ெபாிய நாவ அ'.

நா பா.வி சDக நாவகளான ஆமாவி ராக9க, சதிய ெவள+
ேபாறவ ைற Pட சமகால சாிதிர நாவ எற வைகயிK+ ?றிபிட
ேவ4*யி?+. அ\வேபாைதய அரசிய Sழைல ைமயமாக ைவ'
சமகாலதி வரலா ைற பைடபிலகியமாக பதிG ெசML+ ஆ ற
நா.பா.G? நிர+ப இத'.

தம' அழகிய தமிழா, சாிதிர நாவ 'ைறயி இறளG+ ஒ சிறபான
இடைத ெப 8 திக7கிறா நா.பா.

பதிாிைக +ைற சாத நாவ#க

பதிாிைகயாளகளாக இத எAதாளக எ8 தமிழி ெகா-ச+ ேப உ4!.
பாரதியாேர பதிாிைகயாளராகG+ இதவதா &'ைமபித, சி.;.ெசலபா,
பி.எ#.ராைமயா என பல பதிாிைககளி பணி&ாிதவகேள. ககி, ேதவ,
சாவி. மணிய என பதிாிைக, எA' ஆகிய இ 'ைறகளிK+ ஈ!ப:ட
பைடபிலகியவாதிகைள இ6+ Pட நா+ ப:*ய(ட *L+. நா.பா.G+
பதிாிைகயாளதா. ககி வார இதழி 'ைண ஆசிாியராகG+ தீப+, தினமணி
கதி ஆகிய பதிாிைககளி ஆசிாியராகG+ இய9கியவ அவ.
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ஆனா ேம ெசானவகO?+ நா.பா.G?+ ஒ கிய மான ேவ8பா!
உ4!. பதிாிைக 'ைறைய ைமயமாக ைவ' அதிக எ4ணிைகயி
நாவகைள எAதியவ எற ெபைம நா. பா.G? ம:!ேம உ4!. நிைறய
பதிாிைகயாளகைள பேவ8 நாவகளி பாதிர9களாக உலவவி:டவ அவ.

அவர' பெதாப' சDக நாவகளி ெந றிக4, ெசMதிக, ;தர
கனGக ஆகிய D8 நாவகO+ Aவ'+ பதிாிைக 'ைற சாதைவ.
;?ண, ?த, ;?மார ஆகிய இநாவகளி கதாநாயகக பதிாிைக
பணிையேய த9க ெதாழிலாக ெகா4டவக.

ம ற நாவகளிK+Pட, பதிாிைககளி பணி&ாிL+ பதிாிைகயாளக 'ைண
பாதிர9களாக இட+ ெப8கிறாக. ?றி-சிமல நாவ( ஆ. எ#. எ#.
பா4*ய எற ெபயைடய ஒ நிப வகிறா. ப:! சி நாவ(
கதாநாயகி ;?ணாைவ ப றிய ெசMதிகைள தா9?கிற ம-ச பதிாிைக ப றி
ெசாலப!கிற'. ெபாவில9?, ?'விள? எற ஒ வார இதைழ ப றி
ேப;கிற'. கமலக4ண பதிாிைகெயாைற ெதாட9?வதாக ெந-சகன'
விவாி கிற' ஆமாவி ராக9க நாவ( ராஜேகாபா, காதிராமனி
வரலா ைற எAதி *?+ பதிாிைக ஆசிாியராக சிதிாிக ப!கிறா. நிசத
ச9கீத+, தியாகியி ?ர நாேள:* உாிைம யாளரான சிவகாமிநாதைன ப றி
ேப;கிற'. Dலகன( எழிராஜா எற பதிாிைக நிப இட+ ெப8கிறா.

இப* ஏராளமான பதிாிைகயாளகைள பாதிர9களாM பைடக நா.பா.வி
பதிாிைகLலக அ6பவ+ ைகெகா! திகிற'. நா.பா. உவாகி கா:!+
ல:சிய பதிாிைக யாளக காதியதி ந+பிைக உளவக. உ சிமீ'
வானி*' JAகிற ேபாதிK+ அ சமிலாத 'ணி ச நிைறதவக.
பதிாிைககளி சினிமாG? அதிக கிய'வ+ ெகா!க ப!வைத
எதிபவக ல:சிய பதிாிைகLலக+ ேதாறி வி!மானா நா! பேவ8
'ைறகளி ேன8+ எபேத நா.பா.வி உ8தியான கதாக இத'.

அரசிய# சாத நாவ#க

நா.பா.வி சDக நாவகளி, சமகால அரசியைல ைமயமாக ைவ' அவ எAதிய
அரசிய நாவக ஒ தனி வைகயானைவ. இதைகய அரசிய நாவகைள
பினாளி பல எAதி பாதாக எறாK+ அரசிய நாவ வைகயி
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ேனா* எAதாளகளி ஒவ எற ெபைம நா. பா.G? உாிய'. த கால
இலகியவாதிகளி அரசிய களைன அதிக அளவி பைடபிலகியதி ெகா4!
வதவ எற ெபைமL+ அவேக உாிய'

அவர' சDக நாவக பலவ றி அரசிய ஓ அ9கமாக இதாK+, சில
நாவகளி அரசிய Aைமயான இட+ பி*' ெகா4ட'. சதிய ெவள+,
Dலகன ேபாற நாவக Aக Aக அரசியைலேய ேபசி ெசபைவ.
நா.பா.வி சமகால அரசிய தைலவகளி ஒவரான காமராY சதிய ெவள+
நாவ( ராமராY எற ஒ பாதிரமாக வகிறா.

நா. பா. அரசிய க:சி சா&ைடயவராக இதா. ெப+பாK+ #தாபன
கா9கிரைஸ ஆதாிதா. ெஜயகாத, க4ணதாச, ேசா ஆகிேயா+ நா.பா.G+
காமராஜாி தைலைமயி கீ7 ஓ அணியி திர4டன நா பா. #தாபன
கா9கிர0 பிரசார Vர9கியாகG+ ெசயப:டா. பேவ8 அரசிய
பிரககேளா! ப பல ஊகO? ெச8 ேமைடகளி க:சிகாக பிரசார+
ெசML+ பணியி ெதாட' ஈ!ப:டா. இத காரணமாக ஏராளமான அரசிய
ெதா4டகOட6+, தைலவகOட6+ அவரா ெந9கி பழக *த'.
ஆO9க:சியி ஊழக, எதி க:சியினாி ஆபா:ட9க, ஒவைர ஒவ
ெசவாகிழக ைவபத காக ெசML+ ேமாச* ேவைலக, ெதா4டகளி
அபாவிதன+, தைலவக பலாிட+ தனி மனித ஒAக+, சதாய ஒAக+
இர4!ேம ஒேசர காணாம ேபாயி?+ விைத, அரசிய( பினணியி
இய9கிவத வைற, இவ ைறெயலா+ மீறி, ெசா' ;கதி ஒ சிறி'+
ஆைசயிலாத ெஜMபிரகா நாராய4, காமராY ேபாற மிக சில தைலவகளிட+
ெதப:ட ேநைம என எலாேம ;ட ;ட உள' உளப* நா பா.வி
கவன'? வதன. அவாி பைட& மன+ உ4ைமகேளா! கைத எகிற
பினணி க பைனையL+ கல', அரசியைல இலகியமாகிய'.

'நா ெந9கியி' க4ட சில அரசியவாதிகளி சாயகO+, நா
விலகியி' உணத பல அரசியவாதிகளி சாயகO+ இதி வரா' எ8
உ9கO? இத 6ைரயி உதரவாத+ ெகா!ப' அ\வளG நியாயமாக
இக *யா' அலவா?'' எ8 தம' ெந-ச கன நாவ( 6ைரயி
ேக:கிறா நா.பா.
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அவர' அரசிய நாவகளி ெதப:ட சமகால உ4ைம , சிதி?+ திற
ெகா4ட ஆயிரகணகான வாசககைள வசீகாித'. நா:! நடைப க4!
அKபைடதித தியவகO+, ெகாதிபைடதித இைளஞகO+ ஒேசர
நா.பா.வி அரசிய நாவகைள ெகா4டாட ெதாட9கினாக.

பதிாிைகயாளகO?+, அரசியவாதிகO?+ உள உறG ஆO9க:சிைய
'ணி சேலா! எதி?+ பதிாிைகயாளக சதிக ேநகிற மிர:டக
ேபாறவ ைறெயலா+, ஒ பதிாிைகயாளராகG+ நா.பா. இததா ;லபமாக
க4!ண' எAத *த'.

கமலக4ண, திமைல, அ6கிரகா எெறலா+ அவ பைட?+
பாதிர9க Dல+ அரசிய களதி ?தி?+ தனி மனிதக எ\வித+ தி:டமி:!
அரசிய( ேனற ைனகிறாக எபைத விள?கிறா அவ.

அரசிய( &கA+ ெசவா?+ பதவியி இ?+ வைரதா. எனேவதா
பதவிகாக எைதL+ ெசMய அரசிய வாதிக 'ணிகிறாக. ேப சா ற தா
அரசியவாதியி த த?தி, ெசயலா ற அல. பழிவா9?த எப'
அரசிய( ஆர+பகால அாி ;வ* இலகண+' எபன ேபாற பல க
ேதா:ட9கைள நா.பா.வி நாவக  ைவகிறன. எ+.எ. ஏகைள
கடதி ெச8 சிதிரவைத ெசM' க:சி மாற _4!த, வா?கைள ல-ச+
ெகா!' ெபற யKத ேபாறவ ைறL+ அவ எA'கிறா.

பலவைகப:ட மதிாிகைளL+ அவ பைட' கா:!கிறா. ெகாைக பி*&+,
கடைமLணG+ உள மதிாிகளி(' இர:ைட ேவடமி!+ வைறயாளகளான மதிாிக வைர நா.பா.வி இலகிய+ கா:!+ மதிாிக ப பல.

தி( மதிாி ரேமசி9, கவியைம ச காியமாணிக+, சி ேக சி நாத, எ+.எ. ஏ
இராவணசாமி எ நா. பா. பைட?+ பலவைகப:ட அரசிய பாதிர9க
உ4ைமயி பிரதிப(&களாகேவ உளன.

காதிய க'க மீ' இய ைகயாகேவ இத நா:ட+ காரணமாக,
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;ததிரதி ? பி6ள இதியாவிK+ அரசிய( _Mைம ேவ4!+ எ8
ஆைசப:டா. நா. பா. மகளிைடேய விழி&ண சி ஏ ப!'+ ேநாகதிேலேய
வி8வி8பான பல அரசிய நாவகைள ெதாட' பைட' வதா. இ8+
அரசிய கள+ நா. பா. காலதி உள' ேபாலேவதா இபதா, அவர'
நாவக இேபா'+ Pட வி+பி வாசிகப!கிறன.

தமி7 நாவ 'ைறயி நா. பா. ெசM'ள சாதைன ெபாி'. ெதாடக காலதி('
இ8தி கால+ வைர, ல:சிய வாதைதேய ேம ெகா4! நாவ பைடதவ அவ.
தம' கதாகG+ பாதிர9களி உைரயாட DலமாகG+ அவ ெதாிவிதைவ
யாG+ சDக உணG நிர+பியைவ. கைல எற ெபயாிK+, யதாத+ எற
ெபயாிK+ சDகதி ? தீ9? விைளவி?+ எ8 தா+ கதிய எத கைதL+
அவ எAதவிைல. இத ேகா:பா:*(' இ8திவைர அவ அZவளG+
விலகG மிைல. இ'ேவ அவர' சிற&.
----------------8. கவிைதக

இலகிய+ பல 'ைறகைள ெகா4ட'. சி8கைத, கவிைத, நாடக+, சDக நாவ,
சாிதிர நாவ எ8 இ6+ கிைள விாி' நடப'. இலகியதி எலா
'ைறகளிK+ ஈ!ப!+ எAதாளக மிக ?ைறG. ஒசில 'ைறகளி ஈ!ப:!
ெவ றிL+ க4ட சில ஏேனா ேவ8 சில 'ைறகைள  றிK+ நிராகாிேத
வதிகிறாக.

சDக நாவ 'ைறயி ெப ெவ றி க4ட ெஜயகாத, ஜானகிராம ேபாேறா
சாிதிர நாவ எAதியேத இைல. ெஜயகாத சில கவிைதகைள எAதிLளா.
அவ றி ஒ சில அவர' திைரபட9களி பாடகளாகG+ பயப!த
ப:!ளன. ஆனா த கால தமி7 இலகியதி மாெப+ சாதைனயாளராக
கணிகப!+ ஜானகிராம கவிைத பக+ தைலைவ' ப!ததிைல.?.ப.ரா,
ெமௗனி, ?.அழகிாிசாமி ேபாற சி8கைத 'ைற ேனா*க பல ேவ8 பல
'ைறகளி  றிKமாக ஈ!ப:டேதயிைல.

த கால தமி7 இலகியதி எலா 'ைறகளிK+ ஈ!ப:ட ெபைம தீப+ நா.
பாதசாரதி? உாிய'. சி8கைத, மர& கவிைத, &'கவிைத, நாடக+, சDக
நாவ, சாிதிர நாவ, பயண இலகிய+, பைழய, த கால இலகிய க:!ைரக,
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ேகவி பதி என எலா வைகயிK+ அவ எAதி பாதிகிறா. அவ ெதாடாத
'ைறயிைல.

எறாK+ சி8கைத, நாவ ஆகிய இ 'ைறகளிK+ அவ ெபெவ றி ெப றா.
ம ற 'ைறகளிK+ எAதினா. ய சி ெசMதா எபெதலா+ உ4ைமதா.
எனி6+ தம' 'ைறக சி8கைதL+ நாவK+ மாதிரேம எ8 பிற? அவ
ெதளிவைடதா.

ெமாத+ D8 நாடக9கைள அவ எAதினா. அைவL+ ெபாிய அளவி
&க7ெப றதாM ெசால இயலா'. நாடக 'ைறயி தா+ &க7ெபற இயலாத'
ப றிேயா அதிக நாடக9கைள தா+ எAதாம ேபான' ப றிேயா அவ?
வதேமா ஏகேமா இததிைல. தா+ நாடககார அல எற தீமான+
அவகித'.

ஆசிாிய P றாக நிைறய விஷய9கைள ேநர*யாக எ!' ெசாவதி அவ
ஆவ+ கா:*னா. அப* எ!' ெசால ஏராளமான விஷய9க வா7நா
Aவ'+ அவாிட+ இ' ெகா4ேட இதன. தனி மனிதைன ப றிL+
சதாயைத ப றிL+ உர' சிதி' ேசகாித க'கைள த+ கைதகளிK+
நாவகளிK+ அவ ெகா:*னா.

இ\வித+ வ+ ஆசிாிய P 8கO? நாடக+ எற வ*வதி இட+ கிைடயா'.
பாதிர9களி உைரயாட ெதா?& தா நாடக வ*வ+. அத உைரயாடகளி
பாதிர9களி வாயிலாக அவ ஓரளG த+ க'கைள ெசால யலலாேம
தவிர, சி8கைதயிK+ நாவ(K+ ெசMவ' ேபால பாதிர9களி ஊேட &?' த+
சிதைனகைள எAதி ெசல இயலா'.

நா.பா. அ*பைடயி ஒ சிதனாவாதி. க'கைள எ!' ெசாவ'தா
அவர' பிரதான ேநாக+. இலகிய+ அத ? ஒ கவியாக பயப:ட'.
நாடகைத விட, நாவK+ சி8கைதLேம இ\வித+ அவ இய9?வத ? அதிகமாக
வழி வ?தன. எனேவ நாடக ஆசிாியராக தா+ இய9காம ேபான' ப றி அவ
கவைல ெகாளவிைல.

ஆனா கவிஞராக தா+ &க7ெபற இயலாம ேபான' ப றி அவ? மி?த
ஆத9க+ இத'. உண சிவமாக த+ சிதைனகைள ெபாழிவத ? கவிைத
ஏ ற கள+ எ8 அவ கதினா. கால+ வாசககO+ அவைர கவிஞராக
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இய9க விடவிைல. நாவலாசிாியராகG+ சி8கைத ஆசிாியராகGேம அவ
அறியப:டா. அ\வி 'ைறகளி ம:!ேம அவ அதிக+ ஈ!ப!மா8
ேந'வி:ட'. ஆனாK+ ஒ8 உ4ைமதா. அவர' சி8கைதகO+ நாவகO+
உைரநைட கவிைதக ேபாலேவ உணரப:டன. மர& வழிப:ட வணைனயா ற, உண சி வமான ெமாழிநைட ஆகியைவ அவர' உைரநைடைய
கவிைத அத#'? உயதி வி:டன. ?றி-சி மல நாவைல வசன காவிய+'
எ8 ெசாவ', அத பைடைப மிைகப!தி ெசாவ' ஆகா'.

இலகிய9களி வா7கிற ?றி-சி மலாி ெபைம ேபா, காவிய9களி வாழ
ேவ4*ய ெப4 ரணி. எனா அவOைடய கைதைய ெவ8+ வசனதி தா
எAத *த'. என ெசMவ'? அரவிதைன ேபா கவிLள+ என?
இைலேய!' எ8 ஆசிாிய அத நாவ( இ8தியி உள+ கசி' எAதி
ெசகிறா.

நா.பா. எAதிய கவிைதக ெதா?கப:! இர4! கவிைத @களாக
ெவளிவ'ளன. மணிவ4ண கவிைதக, மியி &னைக எ6+ இ\வி
@கO+ கவிைத 'ைறயி ?றிபி:! ெசாலதக சாதைன பைட&க
அல. கவிஞராக ேவ4!+ எற அவர' ஆைசயி ெவளிபா!க அைவ.

மக எைன கவிஞனாக &ாி' ெகாளவிைல. எAதாளனாகேவ ெதாி'
ெகா4*கிறாக. ஆனா நா எைன ஒ கவிஞனாகேவ &ாி'
ெகா4*கிேற' எ8 ஒ ேப:*யி நா.பா. ?றிபி:*கிறா. தீபதி
அ\வேபா' சில இனிய மர& கவிைதகைள அவ எAதி வதா. ெமைம
உணGகO+, தாமீக ேகாப+ ஒேசர கலத கவிைதக அைவ.

'மியி வலவ ந!வினிேல - நா
ெபாMைய எதி' ெகாதிகிேற
மாமிச+ வி பவ ந!வினிேல - நா
மலகைள ேத* தவிகிேற....
நீதிைய ேத* &றப:ேட - இ9?
ெந!_ர+ ஓ* கைள'வி:ேட
பாதியி தி+ப மன+ இைல - எ
பாைதைய மா றG+ நிைனகவிைல...'
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இ'ேபாற கவிைதக தீப+ வாசககளிைடேய மி?த வரேவ ைப ெப றன.
ஆனாK+ அதிக எ4ணிைகயி அவ கவிைதகைள எAதவிைல. கவிைத ேம
அவகித ஆவ+, கவிஞராக ேவ4!+ எபதி அவகித ேவ:ைகL+
அவர' சி8கைதகளிK+, நாவகளிK+ ேவ8 வைகயி &லப!கிறன. அவர'
பைட&களி கவிஞக நிைறயேவ பாதிர9களாக இட+ ெப8கிறாக.

உைரநைட இலகியதி கவிஞகைளL+, கவிைதகைளL+ அதிக அளவி
ெகா4டா*யவ எற ெபைம நா. பா.G? உாிய'. இத அளG அதிக
எ4ணிைகயி கவிஞகைள சி8கைதகளிK+ நாவகளிK+ பாதிர9களாக
பைடத ேவ8 தமி7 எAதாளக யாமிைல. இ' கவிைத எற இலகிய
வ*வ+ ஆசிாியாி அ*மனதி ெகா4*த ெசவாைக கா:!கிற'.

ெச9?ள+ Jரசி9க கவிராய, மணிவ4ண ஆகிய &ைனெபயகளி நா.பா.
கவிைத எAதினா. நவநீத கவி எற க பைன கவிஞைரL+ அவ பைடத
கவிைதகைளL+ த+ நாவகளி அறிக+ ெசM' ைவதா. அவர' பல
நாவகளி வ+ பாதிர9க நவநீத கவியி கவிைதகைள ப*' த9க
ல:சிய9கைள உரப!தி ெகாபவக த9களிைடேயயான உைரயாடகளி
நவநீதகவிைய ேபா 8கிற அவக, அவர' கவிைத வாிக Dல+ வா7ைக
உ'த ெப8பவக.

நவநீத கவிைய உ4ைமயாகேவ வா7கிற ஒ கவிஞைர ேபால க பைனயி
க:* நி8தினா நா.பா. அ\வித+ ஒ கவிஞ இபதாகேவ பல வாசகக
கத தைலப:டாக. அவர' கவிைத ெதா?& எத பதிபகதி
கிைட?+ எ8 P:ட9களி அவாிட+ ேகவி ேக:டாக. அப* யா+
இைல எ8+ அ' ஒ க பைன பாதிர+ எ8+ பலைற நா.பா. விளக
ேவ4*யித'.

நா. பா வி பாதிர9க பல நவநீத கவியி கவிைதகைள ப*'
ெந??பவக. பாரதி, சதியDதியிட+ ெகா4ட காத, சதியDதி
ேமாகினியிட+ ெகா4ட காத (ெபா வில9?). க4Zகினியா பா4*ய
மீ' ெகா4ட காத (சதியெவள+) எலா+ நவநீத கவியி கவிைதக
Dலமாக தா கா:டப!கிறன.
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நவநீத கவி வாயிலாக ெவளிப!+ நா.பா.வி கவிைதக, சதாய உண சி
நிர+பியைவ.

'இத @ றா4* இதிய இைளஞேன
இேபா' நீ எத இடதி நி கிறாM?
ஆமிக'?+ வி-ஞான'?+ ந!விலா?
அறியாைம?+ அறிG?+ ந!விலா?

எற வாிகைள ப*கிறா சதியெவளதி கைத தைலவ பா4*ய.
பாரதியா?+ பாரதிதாச6?+ பிற? தமி7நா:* ஒ கியமான கவி எ8
நவநீத கவிைதைய ப றி அவ க'கிறா.

நவநீத கவி, Lக&ப9க உபட பேவ8 கவிைத @கைள எAதியிபதாகG+, கதாபாதிர9க அத @கைள ேநசி' வாசி?+ உயதர வாசகக
எனG+ நா.பா. கைதகைள வள' ெசகிறா.

சதியெவள+ நாவ( அ4ணா சி' பாதிர+ ெகாைலL4டேபா' கைத
தைலவ பா4*ய, காதி இறத ேபா' நவநீத கவி பா*ய கவிைதைய நிைன'
ஒபி:! உள+ கைரகிறா.

கா'க இ'+ ேகளாம
க4க இ'+ பாராம
Jதிக இ'+ நடவாம
விேவக+ இ'+ &ாியாம
ேமைதக நிைறத ெபா'வினிேல
&தியவ ஒவ வ' நிறா
சாதிக மைறத சமதம+
சதிய+ மி?த ெபா'ெதா4!
நீதிக அறித ெபெந-ச+
மிகG+ மல' சிாித க+
யாைவL+ இ'+ ெகா8வி:டா
யா'+ அறியா மைதயிேல
மியி வத' பிைழெயேற
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&தியவ தி+பி ேபாMவி:டா

பல கவிைத ெதா?&களி ஆசிாியராக க பைனயி நடமா!+ நவநீத கவி, ஒேர
ஒ நாவ( ம:!+ ேநாிைட பாதிரமாக அறிக+ ெசMயப!கிறா.
ெபாவில9? நாயகனான சதியDதி, நவநீதகவியி ெசா ெபாழிைவ ேநாி
ேக:பதாகG+ அத Dல+ மன எA சி ெப8வதாகG+ ஆசிாிய பைட'
ெசகிறா.

நா.பா. தம' நாவகளிைடேய எAதிய கவிைதகளி ஒசில, அவர' வாசககளா
இ8+ Pட நிைனG Pரப!கிறன. அப* நிைனகப!கிற கவிைதகளி
?றி-சிமல நாயகனான அரவித. த காத( ரணிைய ப றி எAதிய இ
கவிைதக &க7ெப றைவ.

1.

நிலைவ பி*' சி8
கைறக 'ைட' ?8
8வ பதித க+

நிைனைவ பதி' மன
அைலக நிைற' சி8
நளின+ ெதளித விழி...

தரள+ மிைட' - ஒளி
தவழ ?ைட' - இ
பவழ+ பதித இத7

கிைல பி*' சி8
ெநளிைய கைட' - இ
ெசவியி திாித ?ழ

அத+ கைட' ;ைவ
அளவி கல' மத
[கர பைடத எழி

?ைடைய பி*த கர+ - மன
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ெகாதிைப ;மத க+ - ெப+
பசியி தளத நைட....

2.

ெபாகா:!+ நிற+ கா:*
கா:!+ விழிகா:*
ப4கா:!+ ெமாழிகா:*
ைபயேவ நைடகா:*
மிகா:!+ இைடகா:*
கி கா:!+ ?ழ கா:*
நபா:! ெபாநய+ ேபா
நைககிறாM நைககிறாM
ப4பா:! ெபைமெயலா+
பயகா:* நைககிறாM

நவநீதிகவி எற ஆ4கவிைய பைடகிற நா.பா., அரவித உபட பல ஆ4
பாதிர9கைள கவிைத எA'பவகளாக பைடகிற நா. பா. ஒேர ஒ ெப4
கவிையL+ பைட' கா:!கிறா. ேகா&ரதீப+ நாவ( வ+ ;சீலாதா அவ
பாய விதைவயான அவ

'ெந-செம6+ மலைர திற' – உயி
ேநசெம6+ வாச+ [க'
ெகா-சி வ+ ேவைளயினி - ஒ
?ளவியி' ெகா:*வி:டா....!

எ8 ெசா களாகிய நர+&கைள மீ:*, எைலய ற ேசாகப4 ஒைற
பா!வதாக ஆசிாிய எAதி ெசகிறா.

&'கவிைதயி ெதாடக காலதி நா. பா. அைத ஏ றதிைல. நா.பா., க4ண
தாச, கவிஞ ேக.சி.எ#. அணாசல+ உபட பல &'கவிைதைய எதி'
வதன. க4ணதாச தம' ஞானமா(கா, &பமா(கா ஆகிய @கைள
&'கவிைத @க எ8 ம றவக ெசானேபா' ம8தா. அைவ அழகிய
வசன9கைள உளடகிய @கேள எறா. ேக.சி. எ#. அணாசல+ மர&
கவிைததா கவிைத எ8+ &'கவிைத ெவ8+ ப+மா' எ8+ இற?+ வைர
&'கவிைதகைள ேமைடகளி விமசி' ெகா4*தா. இவகைள
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ேபாலேவ எ4ண+ ெகா4*த நா.பா. ஆர+பகால9களி &'கவிைதைய
ேமைடகளி கி4ட ெசMதா. ஒைச: ேபப, அ-சல:ைட' இவ றி
ஏதாவெதா8 கிைட'வி:டா ேபா'+, &'கவிைத எAதி பதிாிைககO?
அ6பிவி!கிறாக. எனேவ இ\ விர4ைடL+ தைட ெசMய ேவ4!+' எ8
அவ ேக( ெசMத' உ4!. ஆனா ேபாக ேபாக நா.பா.வி கேதா:டதி
மா ற+ ஏ ப:ட'. மர& கவிைத ேபாலேவ &'கவிைதL+ இலகியதி
தனிெயா 'ைற எ8 அ9கீகாிக ெதாட9கினா. தம' இதழான தீபதி &'
கவிைதகO? நிைறய இட+ ெகா!க ெதாட9கினா. ேதச பிதாG? ஒ
ெத பாடகனி அ-ச( எற . ேமதாவி &க7ெப ற &'கவிைத உபட
பல கவிைதக தீபதி பிர;ரமாயின.

&'கவிைதகO? நா.பா. தம' தீப+ இதழி இட+ ெகா!க ஆர+பித &திதி
ஓ அப தீப+ ேகவி - பதி ப?தி? ஒ ேகவி அ6பியிதா.
ைகயாலாகாதவகளி ெபக+ தாேன &'கவிைதயி வைக?' எப'தா
அத ேகவி. அத ? நா. பா. ெசான பதி &' கவிைத ப றிய அவர'
ெதளிவான க4ேணா:டைத &லப!திய'.

ேகவிையேய ஒ பாரப:சேதா!தா ேக:*கிறீக. தாேன ஒ *G
ெசM' ெகா4! அ&ற+ ஒ&காக ேக:க ப!+ ேகவிகைள நா9க எப*
மதிக *L+? &'கவிைதக Dல+ சாதைனகO+ உ4! எபைத ஒ&
ெகா4!, அதி சில ைகயாலாகாதவகO+ இகிறா ேபா ெதாிகிறேத'
எபதாக நீ9க ேக:*தா ேகவி பாரப:சமிலாததாக இதி?+'.

இத ெகலா+ சிகர+ ைவதா ேபால, தம' நிசத ச9கீத+ எற நாவ(, அத
கதாநாயக 'ராம(9க+, கவி யர9கதி ஒ &'கவிைத பா!வதாக
ெசா( நா பா. ேவ எ9க இதியா எற தைலபி ஒ &'கவிைதL+
எAதினா. &'கவிைதயி எதிாியாக இத அவ, &'கவிைதைய சகி'
ெகாபவராக மாறி, பினா:களி &'கவிைதயி தீவிர ஆதரவாளராகG+
ெசயப:டா.

உயத கவிைத மன+ பைடத நா பா. எற கவிஞ, கவிைதகைள அதிக+
எAதாம சி8கைதகைளL+ நாவகைளL+ நிைறய எAதினா. அ\வி
'ைறகளிK+ ெவ றி ெபறG+ ெசMதா. அைவகளி தம' கவிமனைத
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அைடயாள+ கா:*னா. ஆனா கவிமன+ ெகா4ட அத எAதாளரா கவிைத
'ைறயி ெவ றி ெபற இயலாம ேபாயி 8. அத ஏக+ அவ? கைடசி
வைரயிK+ இத'.
----------------9. சி2கைதக,
சி2கைதக, நாடக3க
சி2கைதக

சி8கைத 'ைறயி ேமலான சாதைனகைள ெசMத ேனா* எAதாளக
வாிைசயி, நா பாG? ஒ கிய இட+ உ4! சிதைன கிள சி
ஏ ப!தP*ய'+, உணவி ேதாM' எAதப:ட'மான அவர' சி8கைதக
ப*பவ மனைத உயத தள9கO? இ:! ெசலP*ய ஆ ற ெப றைவ.
உைரநைட கவிைதக எேற ெசாலதக அளG ெமாழிநல+ உவைம
அழ?கO+ நிர+ப ெப றைவ. ;க+ ெசௗதய+ நிைறத பல நளினமான
க பைனகைள அவர' சி8கைதகளி ெந!க காணலா+.

வல+&ாி ச9? உபட, ெந-சி நீ4டகால+ நிைல' நி க P*ய ஏராளமான
சி8கைதகைள அவ பைடதிகிறா. இனிய ெதாடக+, வாசகைன கீேழ
ைவக ெசMயாம ப*க ைவ?+ வி8வி8&, சDக உணGட P*ய
ஏேத6+ ஒ ெசMதி, அற சீ ற+, அரசிய அ9கத+ என அவர' சி8கைதகளி
ெவ றி?ாிய காரண9களாக பலவ ைற ெசாலலா+. சமகால நடைப அதிக+
கைதயாக அவ யற'+ Pட, அவர' சி8கைத ெவ றிகான கியமான
காரணமாM இகP!+.

ெமாத+ பதிைன' சDக சி8கைத ெதா?திகO+ இர4! சாிதிர சி8கைத
ெதா?திகO+ அவர' பைடபாக ெவளி வ'ளன. @ 8?+ ேம ப:ட
மணிமணியான சி8கைதகைள பைடத ெபைம அவ?4!. தம' பழதமி7
அறிைவ &லப!'+ வைகயி, '&றநாR 8 சி8கைதக, தமி7 இலகிய
கைதக' எற இ @கைளL+ Pட பைட'ளா.

ப:! கதிாிதா ேபால தம' எலா கைதகைளL+ க சிதமாக
*திகிறா எ8 ெசால இயலா' பல கைதக கறாரான *ேவா! வ*வ
அழேகா! ெதப:டாK+ சில கைதக *த பி6+ ச 8 வளதப!வைதL+
பாகிேறா+. க'? அதிக கிய'வ+ ெகா!?+ பைடபாளியாதலா,
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தா+ ெசால வத க' ?ழபமிலாம வாசகைன ெச8 ேசர ேவ4!ேம
எற தவிேப, சில கைதக *'+ வளவத ? காரணமாயிக ேவ4!+.

நாவகளி அவ ைகயாO+ பா!ெபாகெளலா+ சி8கைதகளிK+
ைகயாளப!கிறன. ேதசிய சிதைன, காதிய உணGக, ;யமாியாைத,
சி8ைம க4! ெபா9?த, அரசிய S7 சி, காத எறிப* ப பல கள9களி
அவர' சி8கைதக நடகிறன. மனதி ெம(ய உணவைலகைள மீ:*
ாீ9காிக ெசML+ லாகவ+, அவர' இனிய தமி7நைடயி இய&. அவர'
சி8கைதக பலG+, ெந-சி தா ேபா ;கத நிைனGகைள மலர ெசM',
கமகமெவன இலகிய ந8மணைத பரபி ெகா4ேட இகிறன.

ெபாறாைம, ெவ8&, விரதி, ேகாப+ ேபாற எதிமைற உணGகO? அவ
அAத+ ெகா!பதிைல. அதைகய உணGகைள னிைலப!தி அவ
கைதெயA'வ'+ இைல ெபதைம, ேநச+, ந+பிைக, சாத+, எதிபா& ,
Jர+ ேபாற உயத உடபா:! உணGகைளேய அவ இலகியமா?கிறா
எப' ?றிபிடதக'.

நாடக3க

த கால இலகியவாதிகளி சி8கைத, கவிைத, நாவ ஆகிய 'ைறகளி
ஈ!ப:டவகேள அதிக+. நாடக 'ைறயி கவன+ ெசKதி, அத 'ைறயி
சாதிதவக மிக ?ைறG. வ*ேவK வாதியா, நாKேவ( நில+ ஆகிய
நாடக9கைள தி.ஜானகிராம எAதினா. ேதேரா:* மக எற தைலபி
மகாபாரததி உள கண கைதைய &திய ேநாகி க4! பி. எ#. ராைமயா
எAதினா. இப* அ9?மி9?மாக ஓாிவ நாடக9கைள எAத
யறிகிறாகேள அறி நாடகதி ? எ8 த9கைள அபணி'
ெகா4டவக ?ைறG.

இதிரா பாதசாரதி ேபாற மிக சிலேர நாடக 'ைறயிK+ கா பதி'
சாதைன &ாிதவக.

நாடக கைலயி நா பா.G? மாியாைத இதாK+, நாடக கைலஞகைள த+

49

நாவகளி பாதிர9களாக அவ உலவ வி:டாK+, அவ அதிக+ நாடக+
எAதவிைல. தம' நீ4ட இலகிய வா7ைகயி அவ பைடத' Dேற D8
நாடக9கதா. &த ஞாயி8, ேகாைதயி காத, வழி'ைண எற அத D8
நாடக9கO+ சிறத க'கைள வ(L8'+ நல நாடக9கதா எறாK+,
நாடக 'ைறயி திைர பதி?+ சாதைன பைட&க அல.

&த ஞாயி8 வரலா 8 காலதி நடததாக &ைனய ப:ட'. +&கா
நகரதி நடபதாக எAதப:ட நாடக+ அ'. இதிர விகார+, நாள9கா*,
சகரவாள ேகா:ட+, நகர ச'க+ ஆகிய இட9களி நாடக கா:சிக
நைடெப8கிறன. &த பி:;க, ஒ கணிைக, உலகிய ேப;+ இைளஞ,
காபா(க என இத பாதிர9க விதியாசமானவக. &த மததின?
கியமானதாக கதப!+ மணிபலவ யாதிைரL+ ேகாகி நதியி
தாிசன+ ேதைவயிைல எ8+ இதயதி ;ர?+ கைணையேய இைறவ
எதிபாகிறா எ8+ இ6+ இ'ேபாற பல உயத க'கைளL+
இநாடக+ வ(L8' கிற'. Dத பி:;, இள+ பி:; ஆகிய பாதிர9க
அAதமாக பைடகப:!ளன. இள+ பி:;வி மனமா ற+ நயமாக
சிதிாிகப:!ள'.

ேகாைதயி காத பாைளய ?8நில மனக காலைத சாத கைத.
அர4மைன. சாதிர+, ;ைனய*. மைல சார நதவன+ ேபாற பல இட9களி
நாடக+ நடகிற'. இளவரசி ேமாகனவ(யி காதைல நிராகாி', கைழPதா*
ேகாைதயி காதைல ஏ 8 'பதி ? ஆளா?+ கவிஞ மணவாளனி _ய
காத காவிய+ இ'.

வழி'ைண நாடக+, மணிமாைல இத7 ஆசிாிய+ பாைவய றவமான ?மாரகவி
எற கவிஞைர நாடக நாயகராக ெகா4ட'. அவ? வழி'ைணயாகG+
வா7ைக 'ைண யாகG+ அைமத ;?ணாவி மனேபாரா:டைத விவாிப'.

த கால இலகியதி எலா 'ைறகளிK+ எAதி பாதி?+ நா.பா...
நாடக 'ைறயிK+ Pட ய சி ெசMதிகிறா எற ெபைமைய இத D8
நாடக9கO+ அவ? வழ9?கிறன.
------------------
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10. பயண இலகிய

பயண இலகிய+ ஒ தனி 'ைறயாக ெசழிதிகிற'. உலெக9?+ பயண+
ெசவ'+, தா+ பயண+ ெசMத இட9கைள ப றி ?றி&க எA'வ'+ Lவா
;வா9, ெமக#தனி# காலதி(' இ' வதிகிற'. காளிதாச6ைடய ேமக
சேதச+ ேபாற @க, பழதமி7 இலகியதிKள ஆ 8 பைட @க
இைவெயலா+ Pட பயண இலகிய P8கைள ெகா4! திக7கிறன.

த கால தமி7 இலகியைத ெபா8தவைர பயண இலகிய ேனா* எ8
ஏ.ேக. ெச:*யாைர ?றிபிடலா+. உலக+ ; றிய அவ, ஆ9கா9ேக தா+
க4டவ ைறL+ ேக:டவ ைறL+ மிக ;வார#யமான க:!ைரகளாக பதிG
ெசM' ைவ'ளா. உலக+ ; றிய தமிழ எற அவ @ பயண இலகிய
'ைறயி ?றிபிடதக ஒ சிறபான @. மீ.ப.ேசா, ேசாமெல , அ..
பரமசிவானத+, சி.;பிரமணிய+, ெந.'. ;தரவ*ேவK, மணிய, சாவி,
சிவச9காி என பயண இலகிய 'ைற? வள+ ேசத எAதாளக தமிழி
இ6+ பல. இவகளி தீப+ நா. பாதசாரதி? ஒ தனி இட+ உ4!.

தீப+ ஆசிாிய எற வைகயி நா.பா. ெவளிநா!கO? அதிக+ ெச8 வதா.
?றி-சி மல, ெபாவில9? ஆகிய நாவகளி ஆசிாிய எற ைறயி
ெவளிேதச9களி வாA+ தமி7 மகளிைடேய நா. பா. வி ெபய ந?
அறிகமாகி யித'. தீபதி ? அய நா!களிK+ பல சதாதாரக
இதாக. இெதலா+ நா.பா.வி ெவளிநா:! பயணதி ? வழிேகா(ன.

1967 ஏர( நா.பா. மேலசியாG? ெசறா. அ9? நைடெப ற ப பல
இலகிய P:ட9களி கல' ெகா4! ேபசினா. அவர' ெவ றிகரமான
மேலசிய பயணைத விளகி 'மேலசியாவி தீப+ ஆசிாிய' எற தைலபி சா.ஆ
அபானத எற மேலசிய எAதாள தீபதிேலேய ஒ க:!ைர எAதினா.

பிற? 1976ஆ+ ஆ4! நா.பா. ேசாவிய ரயா, ேபால' ஆகிய நா!கO?
பயண+ ேம ெகா4டா. பாரத அரசா9கதி கலாசார பாிவதைன
தி:டதி கீ7 இத பயண+ ஏ பா! ெசMயப:ட'. ;மா ஒறைர மாத9க
அ9ேக பிரயாண+ ெசMதா அத பிற? இ9கிலா', பிரா#, ெஜமனி,
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;வி:சலா'. ேரா+, எகி', ?ைவ ஆகிய நா!கO? பிரயாண+
ேம ெகா4டா.

ெசைன தி+பிய'+ த+ பயண அ6பவ9கைள தீபதி எAதலானா. மிக சில
இத7கO? ேம தீபதி அ' இட+ ெபறவிைல. அயநா:! பயண
க:!ைரக பிற? ெதாடராக ககி இதழி இட+ ெப றன.

நா.பா வி பயண க:!ைரக ெதா?கப:! இர4! @களாக
ெவளிவ'ளன.

&' உலக+ க4ேட எற @ கிழ? - ேம ? ஐேராபிய - மதிய கிழ?
நா!கைள ப றிய க:!ைரக அட9கிய @.

ேசாவிய dனிய, ேபால' த(ய கிழ? ஐேராபிய நா!களி ெதாட9கி
இ9கிலா', பிரா# த(ய ேம ? ஐேராபிய நா!க வைர பல நா!க
ப றிய பல விவர9க இத @( உ4!.

'பிரயாண க:!ைரக எபைவ தமி7 பதிாிைககளி எப* மாDலாகி
ேபாயிகிறனேவா அத மாD பாணியி எAதபடாம &திய ேகாணதி
கவி மதிV!+ தகவ வள+ நிைறததாக எAதபடேவ4!+ எற திடமான
ேநா?டேன எAதப:டைவ இக:!ைரக' எ8 நா.பா. இக:!ைரகளி
தைம ?றி' @ 6ைரயி ெதாிவிகிறா.

'பல க:!ைரகளி க:!பா!க நிைறத கிழ? ஐேராபிய நா!கைளL+,
அளவ ற ;ததிர+ நிைறத ேம ? ஐேராபிய நா!கைளL+ ஒ& ேநாகி
எAதிLேள. அத ஒ& ேநாகி க:!பா!க ேபா றப!+ இட9க எைவ
எைவ எபைத வாசகக ப*' &ாி' நிணயி' ெகாள *L+.
;ததிரதி ?+ க:!பா:* ?+ உள ேவ8பா!+ &திய ேநாகி
Pறப:*கிற'' எ8 இ@( ேநாகைத விவாிகிறா நா.பா.

ம ெறா பயண @ ஏA நா!களி எ:! வார9க எற @. ேம ? ெஜமனி
அரசி அைழபி ேபாி நா. பா. ெசMத பிரயாணைத ப றிய'. இ@. பாரதி
வா7'+ &திய ெபஜிய+, பாாீ# பகதி பரமஹ+ச ஆசிரம+ ேபாற
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ப?திக நா.பா.வி இலகிய, ஆமிக நா:ட9கைள விள?+ வைகயி சிறபாக
அைம'ளன. பனிர4! ஆ4!கO? ஒைற மல+ ?றி-சி மலைர
தைலபாக ைவ' நாவ எAதிய நா.பா. ?றி-சி மலைர க4! மகிழG+ ஒ
பயண+ ேம ெகா4டா. 1969 ெசட+பாி ?றி-சி மலைர காணெவேற அவ
ெகாைடகான ேபானா. ?றி-சி மலக 'ள இடைத க4!பி*ப'
அவ? சிரமமாகேவ இத'. ஞாபக சினமாக சில ?றி-சி மலகைள
பறிேத தீவ' எ8 *ெவ!' அைலதா. இ8தியி ெவ றிL+ க4டா.
தா அைடத அ6பவ9கைள ?றி-சி மலதிகிற'' எற தைலபி தீபதி
க:!ைரயாக எAதினா. அவர' பயண க:!ைரகளி மிக சிறத' எ8
அைதேய ?றிபிடேவ4!+. நா.பா. பறி' வத ?றி-சி மலக தீப+
அKவலகதி பாைவ? ைவகப:*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(ெதலா+  றிK+ மா8ப:!, சிதைன கிள சிd:!+
தகவகைள உளடகிய தாக த+ பயண க:!ைரகைள அைமதா. அ'ேவ
அவ பைடத பயண இலகியதி சிற&.
---------------------11. க%4ைரக

நாவ, சி8கைத ஆகிய 'ைறகளி சாதைன பைடத நா.பா. க:!ைர 'ைறயிK+
கணிசமான அளG சாதைன &ாிதிகிறா. பயண இலகியமாக வத இ
க:!ைர ெதா?திக தவிர, ஒப' க:!ைர @க நா.பா.வி ெகாைடயாக
தமிA? கிைட'ளன.

அரசிய, சDக உணG, இலகண+, இலகிய+ ஆகியன அவ க:!ைர எAத
ேதெத!த 'ைறக, தம? ெதளிG+ ந+பிைகL+ உைடய விஷய9க
?றிேத அவ எAதினா. அைர?ைறயாக ெதாிதைத ப றி Aவ'+ ெதாித'
ேபா க:!ைர எAதியவ அல அவ. தம? ெதாியாத, அதிக+ பாி சயபடாத
விஷய9க ?றி' ஒேபா'+ அவ எAதியேத இைல.

எத க:!ைர எAதினாK+ அவர' க:!ைரெக8 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 அைமதா. ;வார#யமான
ஒ ெதாடக+, பிற? விவாி&, இ8தியாக கைத ஆதாரேதா! நி8G+ *G
என அவர' க:!ைரக ெசறிவாக அைமதிதன.

ஆ9கா9ேக ெபாதமான உவைமகைள ெசா(, இனிய நைடயி
எேலா?+ ெதளிவாக &ாிகிற மாதிாி அவ எAதினா.

''மனித ?ல+ இைறவ6? இ:ட ெபயக பல. எ!த ேகாவிகO+ கணகில.
ஆனா இெபயகளி அல' ேகாவிகளி எைதL+ அவ ெவ8'
ஒ'?வதிைல. எத இடதிK+ விபடேனதா அவ இகிறா. பளி9?
ம4டபதி நடகிற அேத இைறவ6ைடய திகாக பைக க க
நிைறத வழியிK+ நடகிறன. இர4! ைகயிK+ த9க கடகமி:!,
ப:!ைடயணி' P&9 ைககளிK+ சாி, அைரழ'4! க:* ெகா4!
ெவ89ைகேயா! P&9 ைககளிK+ சாி, அ\வபகOைடய தா7த பணிவான
வணகதி ? சிக P*யவ இைறவ. மனிதெகலா+ தவனாக
ஆOபவ6+ அவ. மனிதெரலா+ ஏG+ ஏவலாளனாகG+, அவ ஏவாம தாேன
 8+ அறி' இய 8பவனாகG+ விள9?கிறவ6+ அவ".

இ' ச9க தமி7 @களி ஒறான பாிபாட( ஒ பா:ைட ப றி அவ எAதிய
விளக க:!ைரயி ஒ ப?தி. ெதளித க+Vரமான நைடL+ வி8வி8ெவ8
ேவகமாக ஓ!+ ஓ:ட+ அவர' க:!ைரகைள வாசிக _4*ன.

இலகிய க:!ைரகளி இலகிய விளகமாக அவ எAதிய அறிக
க:!ைரகO+ உ4!; இலகிய ஆMவாக அவ எAதிய ஆராM சி க:!ைரகO+
உ4!.

க(ெதாைக, பாிபாட கா:சிகைள விளகி அவ எAதியவ ைற இலகிய
மாணவகOகான அறிக க:!ைரகளாக ெகாளலா+. க(9க' பரணியி
பாைல நிலெவ+ைம, அர9ேக 8 காைதயா அறியப!+ ெசMதிக ேபாற
க:!ைரகைள தமிழாராM சி மாணவகOகாக அவ எAதியதாக ெகாளலா+.
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உ4ைமயி, ஆMG மாணவகO? பயப!+ வைகயி அவ ஏராளமான
ஆMGகைள ெசM' ெகா4ேடதா இதா. கைடசி வைர, பழதமி7
இலகியதி ப 8 மி?த ஓ ஆMவாளராக தா வா7தா. தா+ எAதிய சாிதிர
நாவகOகாகG+ அவ நிைறய ஆMGக நிக7த ேவ4*யித'.

அவர' தமி7 இலகிய ஆMG க:!ைரகளி &க7 ெப ற' பழதமிழ க:*ட
கைலL+ நகரைம&+ எப'.

'ெதாைமயான கிேரக க:*ட கைல? சிறி'+ ?ைறயாத க:*ட கைல
தமிழ க:*ட கைல எ8+ உலகி &க7 ெப ற நகரைம& நய9கO? ஒ
சிறி'+ ?றாத நகரைம& கைலகளி தமிழைடய'+ ஒெற8+ உM'ணர
வழியிகிற'' எ8 த+ க:!ைரயி இ8தியி நி8Gகிறா அவ.

பிஎ .* ஆMேவ:* ? பதிG ெசM' ெகா4டேபா', இத க:!ைரயி
தைலைபேய அவ பதிG ெசM' ெகா4டா. இேத தைலபி, ேமK+ ஆMG
ெசM' ஆயிர+ பக9க வர P*ய ஓ ஆராM சி @ைல எAதினா. அத
ஆMேவ:ைட மகி7 சி Lட6+ மன நிைறGட6+ பகைலகழகதி சமபிதா.
ஆனா டாட ப:ட+ கிைடபத ? அவ காலமாக ேந'வி:ட'. சில
ஆ4!க ெசறபி, அத மாெப+ ஆMG @ ;கப:!, பழதமிழ
க:டடகைலL+ நகரைம&+ எற தைலபிேலேய @லாக ெவளி வத'.

அவர' இலகிய விளக க:!ைரக அறிக அளவிK+ ஆMG அளவிK+ என
இர4! தைம ெகா4ட க:!ைரகளாக பயிவா த?தி? ஏ றப* அைம'
பய த' வகிறன.

இலகிய க:!ைரகைள ேபாலேவ இலகண க:!ைரகைளL+ அவ நிைறய
எAதியிகிறா. ெதாகாபிய+, நR, த4*யல9கார+ ேபாற பைழய
இலகண @கைளெயலா+ கசடற க ற ப4*த அவ.

அவர' ெசா( ெசவ+, ெமாழியி வழிேய ேபாற @க இலகண விளக
@கேள. டாட தி. ' க4ணப ேபாற ெப+ இலகண &லவக
எலா+ நா.பா.வி இலகண @கைள பாரா:!கிறாக எப'+ தமிழிறிஞ
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கி வா. ஜகநாத நா.பா.வி இலகண ஆ ற ேம ந+பிைக ைவதிதா
எப'+ இ9? கததக'.

எAதாள எ#. ெவ9க:ராம எAதிய பிராயண+ எற ?8நாவ( ஒதி'
எற ெசாைல ஒவ' என ?றிபி:! எAதிவி:டா. ஒவ' எ8 தமிழி
ெசா கிைடயா'. ஒவ எற ெசாK? ெப4பா ஒதிதாேன தவிர
ஒவ அல. இைத நா.பா. ?றிபி:ட'+, எ#. ெவ9க:ராம தம? இலகண+
ெதாியாதைத ஒ& ெகா4! &தகதி அ!த பதிபி அத பிைழைய
சாிெசM'வி:டா. சக எAதாளக நா. பா.வி இலகண &லைமைய மதிப'+
ேபா 8வ'+ சேதக+ ேக:ப'+ வழகமாக இதன.

இலகிய+, இலகண+ தவிர நா.பா. அரசிய சா'+ பல க:!ைரகைள எAதி
ெகா4*தா. ெப+பாK+ அரசிய க:!ைரகைள எA'+ேபா' 'தீர' எற
ெபயைர பயப!தினா. ககி, கைணயாழி ேபாற பதிாிைககளி இத
க:!ைரக சமகால அரசிய நிக7Gகளி விமசனமாக ;ட ;ட ெவளிவ'
ெப+ வரேவ ைப ெப றன அ\வேபாைதய அரசிய விமசனமாக இைவ
அைமததா, பிற? இைவ ெதா?கப:! &தகமாக ெவளியிடப!+ வாMைப
ெபறவிைல.

இலகிய+, இலகண+, அரசிய இைவ தவிர, ெபா'வான பல க:!ைரகைளL+
நா.பா. எAதினா. சDக உணGட P*ய அக:!ைரக பேவ8 பிர சிைனக
?றி' உரக சிதிபைவ. வாசககளிட+ மனெதளிைவ ஏ ப!த P*ய
வ(ைம ெப றைவ, கட கைர நிைனGக, சிதைன ேமைட, சிதைன வள+
ேபாற பேவ8 தைல&களி ெதா?கப:! அைவ &தகமாகG+
ெவளிவ'ளன. நா.பா. தம' கைடசி கால9களி, 'ள இதழி ெதாட'
சிதைன க:!ைரகைள ஒ\ேவா இதழிK+ எAதி வதா. அைவ
வாசககளிைடேய ெப+ வரேவ ைப ெப றன. க:!ைரயாள எற வைகயிK+
நா.பாG? தமி7 இலகியதி ஒ நிரதர இட+ உ4!.
---------------
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12. நா.
நா.பா.
பா. எ ேப சாள

எA' 'ைற, ேப ; 'ைற ஆகிய இர4*K+ ஈ!ப:! ெவ றி ெப ற
எAதாளக தமிழி மிக ?ைறG. சிறபாக எA'பவக பலரா சிறபாக
ேமைடயி ேபச *வதிைல. ேப சாளக பலரா எA' 'ைறயி ேசாபிக
இயKவதிைல. இ\வி 'ைறகளிK+ ஒ ேசர தட+ பதிபவக உலக அளவி
Pட மிக ?ைறGதா.

அத மிக ?ைறவானவகளி ஒவ எ8 தீப+ நா. பாதசாரதிைய
ெசாலேவ4!+. அவ எAதி எ\வளG மாெப+ சாதைனயாளேரா அத ?
இைணயாக ேப சிK+ அேதயளG சாதைனயாள. அ4ைம கால
ெசா ெபாழிG சாதைனயாளகளி கி. வா. ஜகநாத, ம.ெபாசி, ?ற?*
அ*களா ேபாேறா வாிைசயி ?றிபிடபட ேவ4*ய இெனா ெபய
நா.பா. Gைடய'.

அவ இலகிய+, அரசிய ஆகிய இ ேமைடகளிK+ ேப சாளராM இய9கி
ெகா4*தா. கி.வா.ஜ.ைவ ேபா சமய ேமைடகளி அவ அதிக+ ஆமிக
ெசா ெபாழிG நிக7திய திைல. ஆனாK+ க4ண ெபைம ேபாற
தைல&களி அவ சமய+ சாத ெசா ெபாழிGக ஒறிர4! நிக7திய'4!.
காமராY காலமான பிற? தம? அரசிய( அK& வத கால9களி,
பினா:களி தா+ சமய ெசா ெபாழிவாளராக வாMபிகிற' எ8 அவ த+
ந4பகளிட+ Pறிய'4!. ஆனா அத ? வாM& ேநர வழியிலாம அவ
காலமாகிவி:டா.

இலகிய ெசா ெபாழிவி அவ ெதாடாத 'ைறயிைல. பைழய இலகிய+
?றி' மணிகணகி அவரா ேபச *L+. நJன இலகிய+ ?றி'+ ேக:பா
விய?+ப* அவரா உைரயா ற *L+. அைரமணி த இர4ேட கா
மணிவைர அவ ெசா ெபாழிGக நிக7திய'4!. எA'வைத ேபாலேவ
ெசா ெபாழிG நிக7'வைதL+ த+ வா7ைகயி ஒ ப?தியாக ெகா4*தா
அவ.

காமராY இதவைர. அவ? ஆதரவாக அரசிய ேமைடகளி ழ9கி
ெகா4*தா. க4ணதாச ெஜயகாத, ேசா ேபாேறாேரா! நா.பாG+
#தாபன கா9கிர0 அ9கீகாிகப:ட அரசிய ேப சாளராக
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அறியப:*தா. அரசிய ேமைடகளி கா:டமாக அவ எதிக:சியினைர
தாகி ேபசிய'+ அதனா அவ தா?தK? ஆளான'+ ேபாற
சதப9கO+ Pட அவ வா7வி உ4!.

காமராY உபட பல அரசிய தைலவக அவர' ேப சா றைல ெவ?வாக
மதிதாக. நா பா. என ெசாகிறா எபைதL+ அைத எப* ெசாகிறா
எபைதL+ கவனி' ெகா4*தாக. அரசியைல விவாதவமாக
ேமைடகளி அலசி, த+ க:சிைய ஆணிதரமாக நி8Gகிற சாமதிய+ நா பா G?
இயபாM ைகவதித'. அவர' அபாரமான ேப சா ற காரணமாக,
அவைடய ெசா ெபாழிைவ ேக:க அதிக எ4ணிைகயி மக P*னாக.
எதிக: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 இப'+ வழகமாM இத'.

அரசியK? இைணயாகG+ சில காலக:ட9களி அரசியைல விட P!தலாகG+
இலகிய ெசா ெபாழிGகைள அவ நிக7தி ெகா4*தா. காமராY காலமான
பி, அரசிய ெசா ெபாழிG 'ைறைய வி:! ெமல ெமல அவேர வி+பி
விலகி ெகா4டா. காமராஜு? பினான காலக:டதி எத க:சிைய
ஆதாிப', யாைர தைலவராக ஏ ப' எபன ?றித சிகக தமிழகதி பல
அறிG ஜீவிகO? ஏ ப:டன. அதைகய சிககO? நா.பா.G+ ஆ:ப:டா.
வா7வி இ8தி கால9களி அரசியைல வி:!  றிKமாக விலகி, Aேநர
இலகியவாதியாக ம:!ேம அவ த+ைம அைம' ெகா4டா
இதனா க!+ ெபாளாதார இழைப அவ சதிக ேநத'. அரசிய
ேமைடகளி ேப;+ேபா' கிைட?+ அத அளG அதிக ஊதிய+, இலகிய
ேமைடகளி கிைடக வாMபிைல கUாி இலகிய மற விழாக ேபாற
ஒசில இலகிய P:ட9களி ம:!ேம அவ? ஊதிய+ கிைடத'.
ெப+பாலான இலகிய P:ட9களி, ஒ தமி7 ெதா4! ேபாலேவ கதி, எத
ஊதிய+ ெப 8 ெகாளாமேலதா அவ ேபச ேவ4*யித' எனி6+
இலகிய ேப ; 'ைறயி தமகித ஆவ+ காரணமாகேவ, அவ ெதாட'
இலகிய ெசா ெபாழிவாளராக இய9கி ெகா4*தா.

நா.பா ஒ தைலசிறத வாெனா( ேப சாள. வாெனா( அ*க* அவ?
வாM& வழ9கி ெகா4*த'. அவ+ உ சாகமாக தம' இலகிய ஆ றைல
வாெனா( Dல+ ேநயகO? நி.பி' ெகா4*தா. நா.பா.வி
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ந4பகளான அகில, மீ.ப.ேசா ேபால நா.பா. வாெனா(யி பணி&ாியவிைலெயறாK+, அவர' பணிைய வாெனா( பயப!தி ெகா4*த'. பைழய
இலகிய+ ?றி'+ நJன இலகிய+ ?றி'+ நா பா வழ9கிய உயதர இலகிய
உைரக வாெனா(யி மீ4!+ மீ4!+ ஒ(பரபப:டன.

ழ, ள,ல ேபாற எA'கைளெயலா+ சாிவர ேவ8ப!தி ஒ(?+ வைகயிலான
திதமான உ சாி&. ச9கீத+ ேபா மனைத மய?+ அவர' இனிய ெதள
ெதளித ?ரவள+, தவிர, ேதனவி ேபா சிKசிKெவ8 ெசவி?ளிர பாM'
த9?தைடயிறி ஓ*ய அவர' ெசாேலா:ட+ இைவெயலா+ வாெனா(
ேநயகளிைடேய அவ ேப ;? மி?த வரேவ ைப ெப 8 ததன.

ெசா ெபாழிG நிக7 சிகOகாக எேற ெவளிநா!கO?+ அவ ெச8 வதா.
இல9ைக, மேலசியா, சி9க ேபாற இட9களி அவ ேப ;? ஏராளமான
ரசிகக இதாக.

இலகண+, இலகிய+ இர4ைடL+ கசடற க ற ப4*தராக அவ இத'.
அவாி ெசா ெபாழிG 'ைற வள சி? ெபாி'+ உதவிய'. ச9க பாடக,
காபிய9க, இைடகால இலகிய9க என எலாவ றி('+ உாிய இடதி
ெபாதமான ேம ேகாகைள அநாயாசமாக அவரா அளி Jச *த'.
ரசிகமணி *.ேக.சி.யி ேம அளவ ற மதி&+ மாியாைதL+ ைவதித நா.பா.,
தா+ அவைர ேபாலேவ பைழய இலகியதி பரம ரசிகராக இதா. ரசிகராக
இதேதா!, தா+ ரசிதவ ைற ரசி?+ப* எ!' ெசாலG+ அவரா *த'
எப'தா விேசஷ+.

நா. பா. வி ேமைட ேப ைச ஒைற ேக:டவக, த9கO? பி*த
பாடகாி ச9கீத க ேசாிைய ம8ப* ம8ப* ேக:ப' ேபா தி+ப தி+ப
அவ ேப ; நட?+ இடைத ேத* ெச8 அைத ேக:! மகி7தாக.

ேமைடயி ஆேராஷமாக உரத ?ரெல!' அவ கதமா:டா. ஆனா
சம சீரான ?ர(ேலேய ஆணிதரமாக த+ அபிராய9கைள ெதாிவி'வி!வா.
ேக:பவக மலத க'ட ேக:கிற வைகயி, அவர' ெசா ெபாழிG
Aவ'+ ஒ ெம(ய நைக ;ைவ இைழேயா* ெகா4*?+. இ6+
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ெகா-ச+ ேபசமா:டாரா!' எ8 பாைவயாளக தவி' ஏ9?+ தணதி,
சடெக8 த+ ேப ைச *'ெகா4! அம'வி!வா. த+ மைறவி Dல+
நிரதரமாக அவ த+ ேப ைச *' ெகா4ட', தமி7 ெசா ெபாழிG 'ைற?
ஈ!ெசMய இயலாத ஒ மாெப+ இழபா?+.
----------------சிதிக சில வாிக...
வாிக...
(நா.
நா. பாதசாரதியி பைட"களி6+)
பைட"களி6+)

1. அரவிதைன ேபா எளிைம வி+&+ ப4&+ _ய ெதா4!ள+ ஒ\ெவா
தமி7 இைளஞ6?+ இக ேவ4! ெமப' மணிவ4ணனி அவா.
அரவித சாகவிைல. இத தைலைறயிேலா, நாைள? வரேபா?+ தைல
ைறயிேலா இத தமி7 ம4ணி அ&+ அO+ ப4&+ அழ?+ நிைற'
ேதா8+ இைளஞகைள எ9ேக க4டாK+ அ9ேக அரவித பிறதிபதாக
நிைன' வண9?9க, வா7'9க.
?றி-சி மல, ப.488

2 வா?ாிைம, ஜனநாயக+, இைவெயலா+ மனவ(ைமL+ சகி& தைமL+
நிதான+ உளவகளி உயாிய சாதன9க. அைவ இ9ேக ெவ8+ உட
வ(ைமL+ ர:! தன+ உைடயவகளிட+ சிகி ெகா4*கிறன.
சதிய ெவள+, ப.88

3. உ4ைம கசபான'. ஆனா சிலவ ைற கசபான' எ8 னதாக
உண+ ஞான+ எ'ேவா அ' இனிபானேத.
Dலகன, ப.4

4. எத வா7ைகைய வாழ ேவ4!ெம8 தவிகிேறாேமா அத வா7ைகைய
ப றிய எ4ண9க மனதி எ ப!+ ேபாேத ஒைற வா7'விடலா+.
எ4ண9களி வாA+ வா7G உயத'. அத ? அழிவிைல. மிக உயத
வா7ைகைய ம4ணி வாழ *யாேதா எ8 என? பயமாக இகிற'. ம4,
?ைறபா!கO+ அA?கO+ நிைறததாM இகிற'.
?றி-சிமல, ப. 368
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5. நறாகG+ ஆழமாகG+ க ற கவியினா பய9க விலகி நியாய உணG+
தாமீக ேகாப+ ெபகேவ4!+. ஆனா இ8 பல கவிமாக தா
அளG? மீறி அ-;சிறவகளாகG+ நியாய உணG அ றவகளாகG+ தாமீக
ேகாப+ சிறி' Pட இலாதவகளாகG+ ேபாMவி:டாக
சதிய ெவள+, ப.41

6. இ6+ ப' வஷ'? பளி Pட9கைளL+ கUாி கைளL+ இA'
D*வி:!, உடKைழைப க:டாய மாக ேவ4!+. மனித தைமையL+,
ேயாகியைதையL+, நாணயைதL+, ஒAகைதL+, ;யெகௗரவைதL+,
உைழைப ைமயமாக ைவ' க 8 ெகா!க ேவ4!+.
ெபாM+ க9க, ப. 181

7. ஏைழ?  க4ணீவிட ஒக+, வசதி உளவ6?  சிாி' மலர ஒ
க+, ேமைடகளிேல ம:!+ சீதித+ ேபச ஒக+ எ8 ெபாMயான பல
க9கைள ைவதி?+ சDக விேராத P:ட+ ஒ8 அரசிய( ெபயராK+
ெபா' வா7வி ெபயராK+ ெபகி வவைத அவ P' கவனி' மன+ கச'
ெகா4*கிறா.
ெபாM க9க, ப.147

8. ஒ நா:* அறிவாளிக 'தி பா*களாகG+, ெதாA' நி பவகளாகG+,
அ*வ*களாகG+ ஆகிவி:டா அ8தா
அத ேதசதி உ4ைமயான வற:சிL+, ப-ச+ ஏ ப!கிறன.
சிதைன வள+, ப. 36

9. ;ய க:!பா! இலாத நா:* ;ததிரதி ந பயக எலா மகO?+
சமமாக கிைடகா' எபத ? ந+ நா! சாியான உதாரண+. அரசிய லாப+ ,
பதவிக, பாராOமற+ எலா+ சில நபக, சில ?!+ப9களிேலேய
த9கிவி!கிறன. ;யக:!பா! வளராத வைர ;ததிரதி உாிைமகO+
பயகO+ எப* பிற? கிைடக *L+? இவ ைற ெயலா+ ப றி
ேபசேவ பயப!+ நா:* வள சிL+ சம'வ+ எப*தா ஏ பட *L+
எப' தா &ாியவிைல.
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என' ?றிேப!, தீப+, மா 78

10. காவாசி தீைமகைள எAதி('+ திைரபட9 களி('+ க கிற
நிைலைம ேவகமாக இ8 வளகிற'. அபாயகரமான ேவகதி வள'
ெகா4*கிற'. கவைல பட ேவ4*ய விததி வளகிற'.
தீப+ தைலய9க+, ெச. 1978

11. கைலLலக+ எற Jதி இரG+ பகK+ பிரகாசமாக மி6கிற'. ஆனா
இதய9களா மினவிைல எ4ண9களி பாி;ததா மினவிைல. அத
Jதியி பிரகாசதா மிக வன&ைடய பலைடய சாீர அழ?+ மன அழ?+
ெமௗனமாகG+ இரகசிய மாகG+ ப(யாகி ெகா4ேட இகிறன.
சதாய Jதி, ப.252

12. பிர+ம நாயகதி ? கிைட?+ மாியாைத Pட பண+ எற
DெறA' ெபாO? உலக+ ெசMகிற மாியாைத தா. ைகத:ட, வாM
ெபா'த, ?+பி! , பயபதி எலா+ அத DெறA' ெபா ?:*
;வ? பகதி நி ?+ ெவ:* கAைதயிட+ இதா Pட உலக+
இைதெயலா+ ெசML+.
பிறத ம4, ப. 59

13 &க7, பண+, மாியாைத மதி& எலாைதL+ த?திகாக ?!காம, காாிய+
ஆகிற'காக ?!க பழகிவி:ட கால'ேல இ'தா4* நட?+. ஒAகமா
இகZ+6 எவ நிைனபா?
Dலகன, ப. 64

14. நாடக+ எA'பவகO+, ந*பவகO+, நாடக?A நட'பவகO+, 'ஐேயா!
ெபா:கா:சிகO+, ேகாயி திவிழாகO+ அைழகாவி:டா பிைழக
*யாேத' எ8 அ-சாம தினசாி ேமைடகளி ந*' வள+ ெப 8 வா7வத ?
ஏ ற தனி நாடக திேய:டக தமி7நா:* ெபாிய நகர9களி ெலலா+
வ'வி:டா இகைல வளர தைடேய இைல. நாடக+ உயிேரா:டள கைல.
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பலாயிர9கால' பயி. அ' ந(தா தமிேழ ந(த' மாதிாி. நாடக+
ந(யPடா' ந(ய விடPடா'.
&த ஞாயி8 @ 6ைரயி

15. மனதி சேதாஷேம ம9கல வாதிய9களாகG+ பர#பர ந+பிைகேய
அ9கீகாரமாகG+ நைடெப8+ கதவ விவாக9கைள ப றி இதிகாச9களிK+,
காவிய9களிK+தா இ'வைர ப*திகிேறா+. ேமாகினி ெகா:!+
அைடமைழயி காாிளி வசத ேசைனையL+, சாததைனL+ ேபா மண'
ெகா4டவகO+ இத நா:! காவிய9களி ெதMவிக காதலகளாக தாேன
வா7கிறாக.
ெபா வில9? ப 405

16. எAதிK+ ேப சிK+ ம:!மல, ேவ9கட+ த ?மாி வைர தமி7 வாA+
நிலெமலா+ வா7ைகயிேலேய பிைழயிலாத ஒA9?+ அற+ அைமய
*Lமானா எ\வளG நறாக இ?+.
?றி-சி மல, ப. 18

17. எK+& '4!? அ*' ெகாகிற நாMக மாதிாி... திமண+,
வைளகா&, ?ழைத. ?!+ப+ என ஓட ஓட விர:! வ'தா வா7ைகயா? இத
விதமான வா7ைக? தா நா6+ பிறதிகிேறனா?
?றி-சி மல, ப.122

18. இலாப+ கதாம பிறைர ேநசிகG+, பிறரா ேநசிகபடG+ *தவக
யாேரா அவக உலகைத மிகG+ அதளதாக ெசM'வி!கிறாக. ஆனா
அைத ெசMய த+மா *யவிைலேய எ8 ஏ9கி ெபD ; வி:டா
தாLமானவ.
சதிய ெவள+, ப. 133

19. இட' ைக நிைறய &த+ &திய ேராஜா &ப9கைள ைவ' ெகா4!
வல' ைகயா ெம'வாக தடவி பா?+ ேபா' ஏ ப!ேம ஓ இனிைமயான
உணG. அ' ேபாறெதா இனிைம கிள சி.
ேகா&ர தீப+, ப. 79
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20. எத ஒ ெப4ணி கைத பாதா எனேக எ தாயி  நி ப'
ேபாற உணG வகிறேதா அப* ஒ க+ உன? இகிற'. உ கதி
ஓ ஆ#ரமதி அைனைய பாகிேற. இத ஆ#ரமதி அைனயாக
அைழதா நீ வவாயா ெப4ேண!
;லபா, ப.123

21. பனிர4*(' பதிென:! வைரLள வய' ஆ4 பிைளயி
வா7ைகயி மிக கியமான'. எ4ெணM வA?கிற ைகயி, க4ணா*
த+ளைர எ!' ெகா4! க தைரயி நட' ேபாகிற மாதிாி பவ+ இ'. இத
வயதி நல பழக9க கீேழ விA' சிதறிவி:டா ஒ8 திர:* உவா?வ'
க*ன+.
?றி-சிமல, 6ைர

22 இயபான ஞான வள சி?+ விேவக'?+ நம' கவி Pட9கO?+
ச+பதமிைல. கவி Pட9கO+ பகைல கழக9கO+ நா! Aவ'+
தவறாம ைட+ேடபி ேபா:! ெகா4! தி:டமி:! 'ேவஷைதL+ , ஜாதி
ெவறிையL+, ேபா:* ெபாறாைமகைளL+ *வாக இைணய ற விததி
அ-ஞானைதL+ மத &திையL+ வள' வகிறன.
ெபாM+ க9க, ப 200

23 கவி Pட9களி ஒAக+ ப4&+ க:!பா!+ க பி' மாணவகைள
உவா?வதி கவனமிறி, ெவ8+ பாீ:ைச? உவா?வதி ம:!+ கவன+
ெபசிLள காலமி'. ஒAகைதL+ ப4பா:ைடL+ ேகா:ைட வி:!வி:!,
கணைகL+ வி-ஞானைதL+ வைள' வைள' க பி' ெகா4*பதி
என பய? விைத ெநைல அவி' ேசாறாகினா எதிகால விைளGகைள
ப றி என ெசாவ'?
சிதைன ேமைட, ப.40

24. பண+ ப*&+ வசீகர+ உள ஒ பயதா9 ெகாளிைய விட வ8ைமL+
அழகிைமL+ உள ஒ ைதாியசா(ைய த பிாிய'? உாியவனாக
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ேதெத!?+ &'ைம ெப4ணாகிய ;ல:சணாவி கைத இ'.
;ல:சணா காத(கிறா, 6ைர

25. நம' கவி பி-; மன9களிேலேய லாபமா ந:டமா எ8 கண? பாக
க 8 ெகா!க யKகிறேத தவிர நியாயமா ேநைமயா எ8 ஆேலாசிக Pட
க 8 தவதிைல.
;தர கனGக, ப. 43

26. உ4ைமையேய ஒ சமயமாக வழிப!வத ? க 8 ெகா!காத ப*பினா
நா:!? பயனிைல.
ெபாவில9?, ப.241

27. எAதாளக உாிைமகாகG+, நியாய9கOகாகG+ நைடெப8+ இைடயறாத
ேபாரா:ட+ தா தீப+ எற இலகிய Lத+.
தீப+, ஜூ 1983
------------------வா!ைக வரலா 2 /றி"க

ெபய :: நா. பாதசாரதி
ேதா ற+ :: 18-12-1932
பிறத இட+ :: நதி?*, இராமநாத&ர மாவ:ட+

க#வி
1. ம'ைர தமி7 ச9க ப4*த' ப:ட+ (பா4*'ைர ேதவ பாி;ட)
2. ெசைன பகைலகழக விதவா' ப:ட+
3. ெசைன பகைலகழக 'கைல ப:ட+
4. 30-07-1987 அ8 ெசைன பகைலகழகதி ?, பிஎ .*. ப:டதி ?ாிய
ஆMேவ! அளிதா. டாட ப:ட+ கி:!வத ? காலமானா.

அறித ம ற ெமாழிக
ஆ9கில+, ச+#த+, ஹிதி
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"ைனெபயக
மணிவ4ண, ெபா*, வளவ, Pடலழக, இள+ ரண,
ெச9?ள+ Jரசி9க கவிராய, தீர, அரவித ம 8+ பல.

ெபா2"க
1.1959 த ம'ைர, ேச'பதி ேமநிைல பளியி ஆசிாிய பணி. மகாகவி
பாரதியா பணியா றிய பளி அ'.
2. அ!', நா? ஆ4!க ககி வார இதழி 'ைண ஆசிாிய.
3. 1965, தமி7 &தா4! அ8, தீப+ இலகிய மாத இத7 ெதாடக+. அத
ஆசிாியராகG+, நிவாகியாகG+ இப' D8 ஆ4!க நடதினா.
4. 04-10-1979, விஜயதசமி த தினமணி கதிாி ஆசிாிய ெபா8& - சில
ஆ4!க

சிற" ெபா2"க
1 அகில இதிய சாகிய அகாெதமி கமி:* உ8பின.
2. ேநஷன பி(+ ஃெப#*வ ஜுாி
3. ஃபி(+ ைபனா# காபேரஷ உ8பின
4. தமி7 எAதாள P:!றG ச9கதி ெபா8பான பதவி.
5. ப பல இலகிய அைம&களி உ8பின

ெவளிநா%4 பயண
1. ேசாவிய dனிய, ேபால', இ9கிலா', எகி', பிரா#, ெஜமனி,
;வி:சலா', ேரா+, ?ைவ நா!கO? 1976+ ஆ4! பாரத அரசா9கதி
கவி ம 8+ கலாசார அைம சக அைழைப ஒ:* விேசஷ கலாசார _தராக
பயண+ ெசMதவ.
2. சி9க, இல9ைக? பலைற பயண+
3. இ8தியாக ஆறா+ உலக தமி7 மாநா:* கல' ெகாள மேலயாவி
தைலநகரான ேகாலால+? ெசறா
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பாி&க
1. அகில இதிய அளவி நடத பாரதியா ப றிய க:!ைர ேபா:*யி த
பாி;.
2 சாகிய அகாதமி பாி; (சதாய Jதி நாவK?)
3. ராஜா ச அ4ணாமைல இலகிய பாி; ('ளசி மாட+ நாவK?)
4. தமி7நா! அரசி பாி; (சாய9கால ேமக9க நாவK?)
5. தவிர இ6+ பலபல பாி;க, வி'க

பிற சிற"க
1 ஆ9கில+, ஹிதி, மைலயாள+, கனட+, ெதK9?, உ'. ஆகிய ெமாழிகளி
இவர' பைட&க ெமாழிெபயக ப:!ளன.
2. ெசைன , தி சி, தி( , ல4ட, பி.பி.சி. மேலசியா, சி9க, இல9ைக
வாெனா( நிைலய9களி 200 ைற?+ ேம ேபசியவ.

அரசிய# ஈ4பா4
1. கா9கிர#, ;ததிரா, ஆ எ# எ# , ஜனதா, இ. கா9கிர# ஆகிய க:சிகOட
உறG ெகா4*தவ. காமராஜு? ெநகமாக இதவ.
2. காமராஜாி மைறG? பி க:சி சாப றவராக ெபா' நா:! நடபி
ஈ!பா! ெகா4*தா.

மைற8
13-12-1987. ;யசாிைதயி இர4டா+ அதியாயைத அத;ரபி மாத இதAகாக
எAதி ெகா4*?+ ேபா' மாரைடபா காலமானா.
----------------
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பைட"க

(1) ச9க நாவ#க
1. பிறத ம4

11. க ;வக

2. ெந றி க4

12. நீல நயன9க

3. ெந-ச கன

13. 'ளசி மாட+

4. ெபாM+ க9க

14. ெபாவில9?

5. ஆமாவி ராக9க

15. நிசத ச9கீத+

6. ?றி-சி மல

16. சதாய Jதி

7. ப:!  சி

17. சாய9கால ேமக9க

8. சதிய ெவள+

18. ;தர கனGக

9. ேகா&ர தீப+

19. Dலகன

10. அனி சமல
-------------(2) /2நாவ#க
1 மைல சிகர+

11. *ளேம:

2 எேறா ஒநா

12. ேமக+ D*ய மைலகO? அபா

3. மனக4

13. கைள யா+ மிதிக Pடா'

4. வரேவ &

14. இைலLதி கால' இரGக

5. இ8 &திதாM பிறேதா+

15. சில நியாய9கைள ப றிய கைத

6. நிைனவி நிழக

16. _9?+ நிைனGக

7. ெசMதிக

17. பிராயண+

8. ஒ வழிகா:*?

18. கால சதிர+ தவழி ெதாியவிைல

9. மகாமாைவ ேத*

19. ேபால ஒ ெப4

10. நா ப' ேகா* ஏைழக

20. நீேகால+

----------(3) சி2 நாவ#க
1. &'க+

2. ேவ(க

3 ;ல:சணா காத(கிறா

4. ;லபா
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5 பாகவி லாப+ தகிறா

6 அ[கிரகா

7. உண சிகளி ஊவல+

8. ேபால மன;

9. ெவள+ வ*தபி
--------------(4) சாிதிர சி2கைதக
1. ராஜ ேகா&ர+
2. தகb யாதிைர
-----------(5) சாிதிர நாவ#க
1. பா4*மாேதவி

2. மணிபலவ+

3. கபாட&ர+

4. வ-சிமாநகர+

5. நிதிலவ(

6. ராணி ம9க+மா

------------(6) இலகிய சி2கைதக
1. &றநாR 8 சி8கைதக
2. தமி7 இலகிய கைதக
--------(7) காவிய இலகிய பைட"க
1. அறதி ?ர (மகாபாரத இதிகாசதி உைரநைட வ*வ+)
2. ெவ றி ழக+ (ெப9கைத எற தமி7 காபியதி உைர நைட வ*வ+)
3. க4ண கைதக
----------(8) சி2கைத ெதா/திக
1. ெந& கனிக

2. ெகாத*ைமக

3. ம9கியேதா நிலவினிேல

4. ேவனி மலக

5. ஒ கவியி உ உலக9க

6. பிரதிபி+ப+

7. தைலைற இைடெவளி

8. கால'? வணக+

9. Dவைர ெவறா

10. &திய பால+

11. க9ைக இ6+ வ றி விடவிைல

12. வல+&ாி ச9?
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13. இ' ெபா'வழி அல 14. ேதவைதகO+ ெசா கO+
15. ஒ&ரG
----------(9) கவிைத
1. மணிவ4ண கவிைதக
2. மியி &னைக
-----------(10) நாடக
1. &த ஞாயி8
2. ேகாைதயி காத
3. வழி'ைண
------------(11) க%4ைர ெதா/திக
1. ெசா( ெசவ+
3. கவிைத கைல

2. ெமாழியி வழிேய

4. &திய பாைவ

5. கட கைர நிைனGக 6. சிதைன ேமைட
7. சிதைன வள+ 8. திறனாMG ெசவ+
9. க(ெதாைக பாி பாட கா:சிக
----------(12) பயண க%4ைரக
1. &' உலக+ க4ேட
2. ஏA நா!களி எ:! வார9க
-----------(13) ஆ:8 க%4ைர
பழதமிழ க:டட கைலL+ நகரைம&+
----------------
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back- cover
நா.
நா. பாதசாரதி:
பாதசாரதி:
சி8கைத, சDக நாவ, சாிதிர நாவ, கவிைத, நாடக+, க:!ைர, ேகவி - பதி,
பயண இலகிய+ எ8 பேவ8 'ைறகளி 90@கO? ேம எAதியவ.
ஐ@8?+ ேம ப:ட சி8கைதகைள பைடதவ. ஓ இலகியவாதியாக
ம:!மலாம, இதழாசிாியராகG+ பதிபாசிாியராகG+ இ' பேவ8
எAதாளகைள ஊ?வி?+ இலகிய சதியாகG+ இய9கியவ. தம' இனிய
தமி7 நைடயா ஏராளமான வாசககளி உள9கைள ெகாைள ெகா4டவ.
மர& தமி7, நJன தமி7 இர4*K+ பயி சிL+, பா4*திய+ உைடயவ.
மிக சிறத ேமைட ேப சாள. சாகிதிய அகாெதமியி தமி7 ஆேலாசைன
?Aவி ? தைலவராக, அைமபாளராக பணியா றி தமி7 இலகிய
வள சி? ெதா4டா றியவ.

தி கிண:
கிண:
இ@லாசிாிய. தீப+, தினமணிகதி ஆகிய இத7களி நா. பாதசாரதியி கீ7
'ைண ஆசிாியராக பணியா றியவ. அ+பல+, ெசைன ஆைல ஆகிய
இைணய இத7களி ஆசிாியராக பணி &ாிதவ. இதிராபாதசாரதியி
நாடக9கைள ஆராM' டாட ப:ட+ ெப றவ. ப பல பாி;கO+ வி'கO+
ெப ற நாடறித சி8கைத எAதாள. பழ+ெப+ எAதாள ேகாைதநாயகியி
வா7ைக வரலா ைற எAதிLளா. அகில இதிய வாெனா( நடதிய ேதசிய
ஒைமபா:! கவிைத ேபா:*யி த பாி; ெப றவ. இவர' சி8கைத
பாரதீய ஞானVட ெதா?தியிK+ இட+ ெப 8ள'. சிறத ேமைட ேப சாள.
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