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(நிைல நிைன

ம

ஆறிஞ அணாவி

 தாத தமிழகேம ஆகிய தைல

களி

க!"ைரக)

C.N. அணா$ைர
திராவிட பைண, ெத ப()ள, தி*+சி
-

றா பதி

1952 உாிைமட$,

விைல 0-12-0 சி!/ பிர0, தி*+சி
----------------ெபாளடக
1. நிைல நிைன

.

2. ஏ, தாத தமிழகேம!
-------------1. நிைல நிைன

அணாமைல ப கைல கழக தமி ெபா ேபரைவயி சாபி படமளி விழா
மடபதி ேதாழ மதியழக அவக தைலைமயி அறிஞ அணாைர
அவக ஆ$றிய ெதாட கவிழா ெசா$ெபாழி%
,

,

K.A.

C.N.

(23-9-1947)

அ

ள தைலவ அவகேள!

அ*ைம1 ேதாழகேள!! இத1 ெதாட(கவிழா+ ெசா ெபாழிைவ நா
ேக!ட ேபா$, ‘நா

ேவ" எ

தா

ஆ ற

சிலகாலமாக அதிகமாக எத ெபா$(-

4!ட5களி6 ேப7வதி8ைல; ஆகேவ, இத( 4!ட1தி ) வர இயலாதவனா
யி*(கிேற
வர1தா

’எ

4றிேன

ேவ"ெம

. ஆனா8 என$ மாணவ நப மதியழக

பி/வாத ெச9தா. நா

ேயாசி1ேத

. சாி எ

நா
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. காரண நா

சமத தேத
ஆ

வத

இத விழாவி8 கல$ ெகா" ெசா ெபாழி:

-ல ஒ* சில சேதகமான பிர+சைனக - அ$: எ

சில ெகாட சேதகமான பிர+சைனக - தீ* எ

நா

ேபச ஒ

(ெகா" ெகா"1த தைல

தமி ெபா$ ேபரைவயி

ைன ப றி+

பேதயா).

, ‘நிைல நிைன

’ இ

இத1

ெதாட(கவிழா:()1 தைலைம வகி(க இ*த

$ைணேவத இர1தினசாமி அவக ெச

ைன()+ ச

அவசர ேவைல

காரணமாக+ ெச

வி!டதா8 நப மதியழக

ெச

அவசர ேவைல காரணமாக ேபாகாம8 $ைணேவத

ைன()+ ச

தைலைம வகி(கிறா.

அவக இத விழா:()1 தைலைம வகி1தி*தா8 எ
நிைல ஏ ப!/*(). ஆனா8 நபாி

நிைன

க!" ப"

தைலைமயி8 அத(க!" தள1த

ப!/*(கிற$. நிைன ைப வானேலாக வைர ச>சாி(கவிடலா. ப8கைல( கழக
விதிைய மீறி அ
ெசா ெபாழிவி

காரணமாக அணாமைல ப8கைல( கழக1தி8 என$
-ல ச(கா இ ெபா?$ சிதைன() இ!/*()

க!" பா!ைட( )ைல1$வி"ேவ

எ

ேறா, அ8ல$ என$ அரசிய8 க*1ைத

உ5க ெசாதமான ெகாைக() மாறாக மன1தி ) )1திவி"ேவ

எ

ேறா

ஐய பட1 ேதைவயி8ைல.

யா ஐய5 ெகாடா6, அ+ச5ெகாடா6 தமி ெபா$ ேபரைவயி
உ

பினகளாகிய நீ5க அ>சமா!Aக எ

ற திடமான நபி(ைக என()".

இத1 தமி ெபா$ ேபரைவ ேப+7 ேமைடைய அரசிய8 ேமைடயா(கி வ)
வாத1ைத வாத1$(கைழ1$ நா!" பிாிவிைனைய ப றி ேபசி1 ெதாட(க
விழாைவ நா!" பிாிவிைன நாளாக மா ற ேவ" எ
இ8லாதவ
அ6

. ெகா>ச நாளாக அரசியBேலேய அ6

ற நிபத1தி8

1 த!/யவ

நா

.

()( காரணமான அரசியைல உ5க அ+ச1$()ாிய ெபா*ளாக

மா றமா!ேட

. ச(காேர சிதைன()1 தைட விதி1தா6 நம$ கன க8வி

மதிாி அவினாசிB5க அ/(க/ தம$ ெசா ெபாழிவிேல "அ+ச தவி" எ

ற

அ!சர1ைத ஓதி வ*கிறா. ப8கைல(கழக உ5கD() அளி1தி*()
இல+சிைனயி8 "With Courage and Faith" எ
ஆதலா8 "அ+ச தவி" எ

ற வா(கிய ெபாறி(க ப!/*(கிற$.

ேபாதைன ாி அவினாசியா ஆ!சியி

கீ,

ைதாிய1ைத (Courage) தன$ ஒ* E(கிய பபாக உைடய அணாமைல
ப8கைல( கழக1தி8 பயமறியாத ப*வ1தி6ள நீ5க எத ) பய பட1
ேதைவயி8ைல.

"பய பட( 4டா$" அ$தா

ப8கைல( கழக1தி

பபாக இ*(க ேவ".
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பயதா8 ப8கைல( கழக1தி
உய1த படேவ" எ

பேப பழி

( கிடமா); அ$ ப

பத ) அறி)றி. ஆனா8, அதனா8, உ5கDைடய

உள1தி6ள க*1$(க என$ எ"1$(கா!"களா8 மாற ேவ" ெம
எ

Fைடய க*1$(கைள வா5கி அறிெவ

$லா( ேகாலா8 நி 1$, சாியா த பா எ

பத8ல.

F உைரக8B8 உைர1$, சிதைன1
பா(க ேவ". சாியானைத ஒ1$(

ெகாள ேவ"; ஒ1$( ெகாடைத ஓப ேவ". இ$ ப ளவக
ெச9யேவ/ய கடைம; ப8கைல(கழக வள(க ேவ/ய ெபா*. இ$ என$
ெசாத+ சாபி8 நா

உ5கD()+ ெசா8ல வி* கிற ந86ைர.

"நிைல நிைன

" எ

ததெபா?$, நா

சிதி1$ பா1ேத

ம(கள$ நிைல நிைன

ற தைல ைப உ5க ெதாட(க விழா+ ெசா ெபாழி:()1

, ம(க எ

"நிைல" - "நிைன

தைல பிேலேய ச

ஒ* நா!/

ைன ப றி( ெகாட நிைன

"எ

ேபசலா எ

நிைல அத

நிைன

ற E/:() வேத

இ* பதி8ைல. அவ

நிைன ைப உ*வா()கிற$. உ

நிைன

 உயதி*(). நிைல

; நா வத ேவைள )/ைசயி8

எணி(ெகா" Hைழவா

இJவள: ெச9$வி!" அவ

.-

றாவ$ அ"()

; அத ெபாைமகைள

அழ) ப"1$வதி8 வண ஜால1ைத( காபி பா
திறைன ேப7கிற அள:()1 த

ற"()

தாத )/ைச() )னி$ Hைழெபா?$,

மா/யி8 ந8ல ெபாைமக அைம பா

ஏ

னத நிைலயி8 உள

நிைல உயதி*(கிற அள: உயதி* பதி8ைல. -

தா

-

ற

றாவ$ அ"() ேம8 மா/யி8 உல:கிற ெதாழிலாளியி

பிறத ேவைள மாளிைகயி8 வா?கிறா

வா?கிேறா" எ

" எ

 தாதி*(). நிைல() ஏ றப/ நிைன

மா/G!ைட( க!/வி!" அவ
"அவ

, நா

.

உயதி*(); தாத நிைலயி6ள நா!/

தாதி*தா8 நிைன



ற இ* ெதாடகைள ெபா*1தி

தாதி*(). அதாவ$ நிைல உயதி*தா8, நிைன

நிைன

நிைல நிைன

. என() விசி1திரமாக ப!ட$. எனேவ "நிைல நிைன

பா1ேத

நா!/

ைறய எ

, நிைன பா8 மாறிய இ*வகள$ நிைல -

ம(கைள ப றி( ெகாட நிைன
இ ப/ நா

.இ

. ெபாைமக கைல1

ைக1திறைன எ8லா ெசலவழி பா

.

ேபசாம8 )/ைச() )னி$ ெச86வா

மா/ G!/8 வாழ( 4டா$ - ஒ* நிமிடேமF அைத ப றி நிைன(க

. தா

5

. காரண மா/க க!/, மா/ ஏற ப/(க!"க அைம1$, ப/(க!"க

மா!டா

வழியாக மா/ ஏறினா8 மனைத(கவர அழகான ெபாைமக ைவ1$,
ஆப1$(கிைடேய ெவ9யிலா8 ெந றியி8 வழி வியைவைய பா(காம8
கKட ப!"( க!/ட க!/ கைடசியி8 அத உ பாிைகயி8 உ8லாசமாக
உலவ ேபாகிறவ
அறிவா

சீமா

; அவன8ல. இத உைமைய1 ெதாழிலாளி

. மா/ ப/( க!"கைள( க!"ெபா?$, அத

ேபாகிறவ

ேவெறா*வ

; தான8ல எ

வழியாக ஏறி உலவ

பைத1 ெதாி$ ெகா"தா

க!"வா

.

நிைல(ேக ற நிைன பி8ைல. தி*!"1 தனமாக( கனிேத/ மர ஏறியவFைடய
நிைன

எ ப/யி*()? எத அள:() அவ

அள:() அவ

நிைன

 தாதி*(). EதB8 கனிபறி1$, பிற) அவசர

அவசரமாக1 ேதா!ட1$()+ ெசாத(கார
எ

ன ெச9வாேனா எ

நிைல உயதி*(கிறேதா அத

வ$வி"வாேனா, வ$வி!டா8

ற பய1தி8 ெச5கா9கைள பறி1$, அத

பி

கா9கைள பறி பா

. கனி பறி(ைகயி8 அவன$ பார1தா8 மர )65)-

ெபா?ெத8லா அவ

மன பய1தா8 )65). அ/(க/ ேதா!ட1$()+

ெசாத(கார

வதா8 எ ப/( )தி1$ எ5) ஓ"வ$ எ

இ* ப$ மர1தி

உ+சியி8; ஆனா8 அவ

நிைன பா

. அவ

மன இ* ப$ தைரயி8; இ5)

நிைல(ேக ற நிைன பி8ைல. காரண, எ ப/ -

றாவ$ அ"() மா/யி8

உல: ெதாழிலாளி() அத மா/ G" ெசாதமி8ைலேயா, அ$ேபால மர உ+சியி8
கனி பறி பவF() அத மர ெசாதமி8ைல.

இேதேபால1தா

ஒ* நா!/Fைடய நிைல நிைன

நிைன ைப பா1$தா
நிைன

களி

அநா!/

. ஒ* நா!/

நிைல மதி பிட ப". ம(கDைடய

ெமா1தேம (4!"1 ெதாைகேய) ஒ* நா!/

நிைன பா)

எ

பைத ஒ*கண ஞாபக ப"1தி( ெகாள ேவ". இ ெபா?$ இதியா

எ

F $ைண(கட அத )ாிய ம(களா8 ஆள ப"கிற$. இதியாவி

விதிைய நிணயி ப$ இதியகேள எ
ஈேட

தைல

ற நிைல ஏ ப!/*(கிற$. இத நா!ைட

 எத1 தி!ட ெச8வா() ெபற ஆரபி1தா6 அத ) எத ஆ5கில

தைட(க8லா9 இ* பதாக+ ெசா8ல ப!டேதா, எத ஆ5கில E!"(க!ைடயாக
இ* பதாக+ ெசா8ல ப!டேதா, எத ஆ5கில எதிாியாக இ* பதாக+
ெசா8ல ப!டேதா, அத ஆ5கில இ ெபா?$ ஆ!சியி8 இ8ைல. அநிய ஆ!சி
மைற$ த

னா!சி ேதா

றியி*(கிற$. நைம ஆDவ$ நமவேர! பிற

6

நா!டார8ல!! இ$ ந8ல நிைல, நிைல உயதி* பதாகேவ ெபா*. ஆைகயா8
நியதி ப/ நிைன

-

 உயதி*(க ேவ".

றாவ$ அ"() மா/யி8 உல: ெதாழிலாளி() அத மா/ G", மர உ+சியி8

கனி பறி பவF() அத மரE ெசாதமி8லாததா8 அவக நிைல
உயதி*$ நிைன

தாதி*த$. அவகேள அவக க!"கிற G!"(),

ஏ கிற மர1தி ) ெசாத(காரக எ
நிைன

ற நிைல ஏ ப!/*தா8 அவக

 உயதி*(). இ$ நியதி. இ ெபா?$ இதியா இதிய*()+

ெசாதமாகி இதியாைவ வ ைமயா()வேதா, வளமா()வேதா இதிய
ைகயிேலேய இ*(கிற$. ெசாதமான நா!/8 7ததிரமாக வா? நிைல
ஏ ப!"வி!டா8, நிைன
நா!/

இய ைகயாக உயதி*(க ேவ". ஆனா8

நிைல உயத அள:() நிைன

உயததாக1 ெதாியவி8ைல.

ெபா$வான இதியா - )றி பாக1 தமிநா" தாத நிைன பி8 இ*(கிற$. எ5)
சமாதான1ைத ப றி+ சேதக! 7ததிர கிைட1$ 7க கிைட()மா எ
ஏ(க!! ஏ

இத இழிவான நிைன

(க? சேதாஷ1தி ) பதி8 அ+ச ஏ

தமிநா!/8 நிைல உயதி*(கிறதா? EதB8 எ
ெகாகிேற

; பிற) உ5கைள( ேக!கிேற

எJவாறி*த$? E

ற

.E

னாளி8 தமிழக1தி8 ேபா எ

?

ைன நாேன ேக!"(
னாளி8 தமிழக1தி
ற:ட

G5); அவக உள கிளெத?. அரசக அ

நிைல

Gரகளி

ய

பா8 ஆ!சி

ெச61தினாக. அவக ஆ!சியி8 இ ெபா?$ உளைத ேபால1 தாி1திர
தாடவமா/யதி8ைல. தன மி)தியா8 தமிழ பிற*()1 தான வழ5கின. ெமாழி,
கைல, நாகாிக பிற பிற நா"களி8 இ*தைதவிட சிற

றி*தன.

ஒJெவா*வ* க!"ம0தான உடைப ெப றி*தாக. அத+ ெச8வ
நிைறத மேகா

னத கால1தி8 உள தமிநா!/

நிைன

() - கைல, ெமாழி,

நாகாிக பிற நா!"() அ/ைமயாகி, ெச8வ சீரழி(க ப!", மனிதக
)ைக() அைடப!ட சி 1ைதயாகி, ேபதா ேபத1தா8 பிாி$ ஒ

ைமயி8லாம8

வாழ வழியி8லாத நிைலயி8 இ*() இ(கால நிைன

() எJவளேவா

ேவ பா"க உ". ச5க கால1தி6ள தமிநா!/

நிைன

தமிநா!/

நிைன

(), இநா

எJவளேவா தாதி*(கிற$. என$ வாத1தி )1

$ைணயாக அகநாN , றநாN , ) ெதாைக, ப!/ன பாைல,
ெதா8கா பிய ஆகியைவகைள+ சா!சி(கைழ(கிேற

.

7

இ(கால1தி8 உல: நாச1ைத விைளவி() நபி(ைககைள அ(கால1தி8
காணE/யா$. தமிழ எண பிற*() அ/ைமயாகாதி*த கால1தி8 எ ப/(
காணE/? அகநாN , றநாN களி8 எத1 தமிநா!" ம

னனாவ$

ேபா*()( கிள ெபா?$, பைட கிள  E

எ

பரமசிவ1திட பா7பத ெப றா
பைட கிளபி எதிாிகDட

எ

யாக ெச9தா

ேறா,

ேறா எ5ேகயாவ$ பாட6டா? அ8ல$

ேபாாி"ெபா?தாவ$ வ*ணா0திர, வாவா0திர,

ேமாகனா0திர, அ(கினியா0திர ஆகிய அ0திர5களி8 எத அ0திரமாவ$
எதிாிைய G1தியேபா$ உதவியதாக எ5காவ$ பாட8 இ* பதாக+ ெசா8ல
E/மா? பி
ேபா எ

எ ப/ ேபா நடதி*()? தமி ம

னக ெவ றி ெப றி* ப?

ற$ Gரக 4/யி* ப; ப!டாள அணிவ)(க ப!/*(); ேபா

Eர7 ெகா!/ யி* ப; வ>சிக 4/யி* ப; பாண5க ெதா"1தி* ப; O$வ
ெச

றி* ப; ெகா/ இற(க ப!/*(); அகழிகைள ெவ!/யி* பாக;

வா9(கா8கைள1 தா/யி* பாக; ஆ கைள நீதியி* பாக;
ஆரய5கைள( கடதி* பாக; அவக ேதா G5கியி*(); கக
சிவதி*(); ேவ8 எறிதி* ப; அ$ எதிாியி
கிைட1தி*(). பரணி பா/யி* ப! இ ப/1தா

விலாவி8 பா9தி*(); ெவ றி
தமிழக1தி8 ேபா நடததாக

பழெப* கா பிய5களி8 காணE/ேம தவிர ேவ

தமி ம

ன

ேபா எ

விதமாக( காணE/யா$.

அறிவி1த$ ேபா பிரதானிய ைடPழ E

வதா; ெகா6மடப1தி6ள மதிாிக, ம(க அைனவ* எ?$ நி
ம

ன

சிமாசன1திB*$ இற5கி ஓ/வ$ )*ைவ வரேவ

அமரைவ1தா

ஓ ஆசன1தி8

! அரச

:- ஆ! )*ேதவா!

அத )1 த5க அF(கிரக ேவ".

! அ ப/யானா8 எத ப(க பைடெய"(க உ1ேதச?

)*:- ராஜ
"உ1ேதசெம
4றினா

.

றன.

. )* அைனவைர ஆசிவதி1தா. பிற) )* ேப7கிறா.

! ேபா*()( கிள வதாக( ேகவி ப!ேட

)*:- ராஜ

)*

ன, 0வாமி, த5க உபேதச மிதிலா ாி மீ$" எ

ம

ன

8

உடேன )*, "ேயாசி1$+ ெச9. வடகிழ(கி8 வா8 ந!ச1திர ேதா
ம

னF() ஆகா$ எ

மாறியி*(கி

பாக, ேம6 இமாத நவ(கிரக5க சாியி8ைல; திைச

றன. ஆைகயா8 ேபா ெதாட5)E

அத ேவவி ெவ றிகரமாக E/தா8தா
எ

4றினா. ம

ன

, ஓ யாக நட1தேவ".

உன() ேபாாி8 ெவ றி கி!""
. யாக

அத )ேவ/ய ஏ பா"கைள+ ெச9தா

நடத$. ெந9ைய அ(கினியிB!" ேவத ஓதின. ஒம
ேகாழி அ (க ப!டன. பிற)தா
கி!/ய$ எ

றியி*(கிற$.

ைக கிளபிய$. ஆ",

ந -தாைதயகD() ேபாாி8 ெவ றி

பதாக எ5காவ$ பாட8கைள( கா!ட E/மா? அ1தைகய, கா!ட

E/யாத நிைல தமிழக1தி8 எ1தைகய நிைன ைப1 ததி*(). இய ைகயாகேவ
ந8ல உயத நிைன

கைள1 தத$. இைட(கால1தி8 வ$ )த யாக,

ேயாக, மாகாளி, திாிPல, ெஜபமாைல, கமடல ஆகியைவக தாத
நிைன ைப1 ததன. தமிழ நிைல தாத$; அய8 நா!டா நம$ நிைன ைப(
ேக!", ேகB ெச9கிற அள:()1 தாத$.

நப, தைலவ மதியழக

நா

நா!"()+ ெச8ல ேவ"ெம

வ*5கால1தி8 தமிநா!/
4றினாேர, நா

ஒ*வ ேம8 நா" ெச86கிறா எ

O$வனாக ேம8

ேவடா; ேவ

ைவ1$( ெகாேவா, ெச

யாராவ$

றவைர பா1$

ேம8நா!ெடா*வ, "ஆ! ேதாழேர!! உம$ நா!/8 ேபச ப!"வ*
வாவா0திர எJவள: வ8லைம வா9த$, அைத எ ப/+ ெச9வ$,
பிரேயாகி ப$?" எ

ேக!டா8 நம$ தமிழக1தி

Oத எ

ன பதி8

ெசா86வா. ஆனா8 அவேர அகநாN , றநாN

கால1 தமிநா!/

O$வராக ஜினிவாேவா அ8ல$ அெமாி(காேவா ெச

றி*தா8 எ ப/ அவர$

நிைல இ*தி*()? அ$ எ1தைகய நிைன ைப1 ததி*()? வாவா0திர1ைத ப றிய ச+ைச இ*(கா$. எனேவ "எ ப/ பதி8 4 வ$?" எ
இ

ைறய தமிநா!/

ெப*மித1$ட

O$வ*()1 ேதா

தமிநா!/

ேவ8 வி8B

றிய பிர+சைன ேதா

றியி*(கா$.

சிற ைப ப றி, Gர1ைத

ப றி, ேபா Eைறைய ப றி ேப7 நிைல ஏ ப!/*()ேம! ஏ

இ ெபா?$

அநிைல இ8ைல; அத நிைல எ ப/ மாறிய$? சிதி1$ பா(க ேவ".
தமிழFைடய கலாசார, பழ(கவழ(க, ப , நாகாிக யா: ச5க கால1தி )
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ன? ஆாிய - திராவிட

இ(கால1தி ) மா ப!/*(க( காரண எ

பிர+சைனைய மறேத ேயாசி1$ பா*5க. எ

ன பதி8? இ

ஆாிய*,

திராவிட* இரடற( கல$ வி!டதாக( 4ற ப"கிற$. அ ப/(
கல$வி!டதாகேவ

நா5க க"பி/1த யாழி

த

4றியி* பாக. மீ" ‘அத

ைமய$’ எ

ேக!/* பாக, ‘அ$ தி* பா கடB8 கைடெத"1தத8ல;

யா ஏ$’ எ

எ5க இைசயறிவி8 கைடெத"1த$’எ
பா1$ ‘அ$ எ

4றியி* பாக. ஆாியக E1ைத

இ* பாக. ‘அ$ ேதவேலாக1$+ சர(க8ல; எம$

ன?’ எ

தீரக கடB8 -கி( கெட"1த E1$’ எ

றி* பாக, தமிழக. அத(

கால நிைல அவகD() அ1தைகய நிைன ைப1தா
விஷய. வரலா

த*. இ$ வரலா

4 கிற

ஆசிாியகD அறிவாக. ஒ* கால1தி8 ஆாியக

ெவளிநா!/B*$ வதவக. வதவக வறட நா!/B*$ வளமான நா"
ேத/ வதாக; வளEள நா!/8 தியதாக உலவிய ெபா?$ அ+ச1$டேனேய
உலவினாக எ

பைத. இ$ வரலா

ெகா"(கிற பாட. உ5கD()( க
என() எ

வரலா

ஆசிாியக உ5கD()( க
( ெகா"(கிறாகேளா எ

ஆசிாிய கலாசாைலயி8 க

ெகா"1த பாட1ைத ம

(

னேவா? இ$

( ெகா"1த பாட. க

ப$ ஆசிாிய*() அறமாகா$. க

(ெகாட பாட1ைத

மற ப$ என() அழக8ல. )* ெசா8 த!/ய ) ற1தி ) உளாகிேற
நா

க றைத(4 கிேற

(
. ஆகேவ

.

வளமான நா". அதி8, வைள$ ெச86 வா9(கா8க. வா9(கா8கD()
ப(க1தி8 வய8க. வய8கD() ப(க1தி8 சாைலக. சாைலகD() ப(க1தி8
)

க. )

கைள1 ெதா!"1 தட: ேமக5க. ேமக5க த*

மைழ1$ளிக, மைழ1$ளிக" மகி+சி  ம(க - இைவகைள பா()
ெவளியிB*$ வத ஆாியக, எ
எQவாக, எ

ெச

ன எணியி* பாக, எ

ன

ன எணியி*(க E/?

ைன, ப!ட பக8 12 மணி ேநர, தா ேரா" இளகியி*(கிற$. ஒ*வ

ெச8கிறா

, ம ெறா*வ

ப(க1தி8 ேபா!டா ம/ ேவ!/ க!/( ெகா" ெம*)

கைலயாத காாி8 ெச86கிறா
நிைன பா

? நாதா

நட$

தின

; காைர பா1$ நட$ ெச86கிறவ

எ

ன

10

விதடாவாத(காரக. ேவதேவதாதிக, உ1த ேமா1தமக எ
எQவாக? "நா நட$ ெச86கிேறா; அவ
ஒ$5கி நி கிேற
நா

; அவ

எ

"எ

எண மா!டானா,

; இ*$ ெவயிB

ேவக1ைத1

ேதா க/(க அவF()( கா; சிரம படாம8 ெச8வத )+ ெச8வ; நா
; என()( கா6()+ ெச*

ஏ

?" இ$மா1திர எணியி*(கமா!டா

நட$

(4ட வா5கE/யாதப/ தாி1திர. இ$
; ேம6 ெதாட$

.

எணியி* பா

ேரா!/8 நட$ ெச86கிறவ
ஏ(க ப!/* பா
ஓ"ப/ அவ

-

எQவாக! எ ப/

எணேவ"? நட$ ெச86கிறவ

ஏ ஆடவேன! இ*வ* உன$ த8வகதா

ெச86கிேற

. நா

பற$ ெச86கிறா

ைன உரா9$ெகா" காாி8 ெச86கிறா

? பிறத ேவைள நட$ ெச86கிேற

எQவாக? ஏ

ன

காாி8 ெச86கிறவைன EதB8 பா1த$

. அ*கி8 வத$ அPைச ப!/* பா

. இவ

ஒ$5கி

ேமா$வ$ ேபா8, காாி8 வதேபா$ ேகாப ப!/* பா

. ேகாப,

அவைன ேபா8, நாE ஒ* காாி8 ெச8லேவ". E/மானா8
அவFைடயைதவிட ஒ* உயத ஊதியி8 அவைன உரா9$ெகா" ெச86வ$
ேபா8 ெச8ல ேவ" எ

ற எண1ைத( கிள . அ$ காாி8 ெச86கிறவைன

அழி() ேவைலைய உ*வா(). இ$ சகஜ! அவ

நிைல அவF() அ1தைகய

நிைன ைப1 த*கிற$. வளEள தமி நா!ைட பா1$ வறட நா!/B*$
வத ஆாியக தமி நா!/

ெச8வ1ைத பா1$ எQவதிB*$

த பியி*(க E/யா$. ப!ட பக8 பனிர" மணி ேநர1தி8 ெச

ைன தா

ேரா!/8 காாி8 ெச86கிறவைன பா1$ நட$ ெச86கிற ஏைழ எணியைத
ேபால1தா

அவக தமிழகைள பா1$ எணியி*(க E/. அத(கால

இ*(க!". அைமயி8 பமாைவ ஜ பானிய பி/1$(ெகாட ெபா?$
ெச8வEள பமாைவ பா1த ஜ பானியக, எ

எணியி* பாக, எ

ன எணினாக, எ

ன

ன எணியி*(க E/? பமா அாிசிைய பா1த$

இ$ ந8ல அாிசியா9 இ*(கிறேத உ5கDைடய ெந கள>சிய5கைள( கா!"5க
எ

றி* பாக. ெவளிைய பா1த$ உ5கDைடய இ*

கா!"5க எ
இ*

ெப!/ைய(

றி* பாக. பயத பமியக த5க ெந கள>சிய5கைள

ெப!/கைள ஜ பானியகD()( கா!/யி* பாக. கா!ட1

தவறியவகைள ஜ பானியக 7!"1 தளியி* பாக. இ$தா

நடதி*().
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ச ேறற()ைறய 3000 ஆ"கD() E

இேத ேபா8தா

தமிநா!ைட

பா1த$ ஆாியக எணியி* பாக. வளEள நா" அதி8 வைள$
வைள$ ெச86 ஆ , அத ) ப(க1தி8 வய8கD இ*(க( கட ஆாியக
அ1தைகய ெச8வEள நா" த5கD(கி8ைலேய எ

ஏ5கியி* பாக.

ஆனா8, தமிழகைள பா1$ ெந கள>சிய5கைள பண ெப!/கைள
கா!ட+ ெசா8B( ேக!/*(க மா!டாக. ேக!கவி8ைல, ேக!க1 ைதாியமி8ைல,
ைதாியமி*(க, ைகயி8 ம*தி8ைல; பமியகைள ேபால, தமிநா!/8
ெச8வ5கைள( க/* பாக. மிதமி>சிய ேபாகேபா(கிய1தி8 ரD
தமிழகைள க/* பாக. அPைய ப!/* பாக, அபகாி(க:
நிைன1தி* பாக ஏைழகாாி8 ெச86கிறவைன( க" நிைன1தைத ேபா8.
ஆனா8 அபகாி(க ேவ"ெம
அ+ச1ைத

நிைன1தி* பாகேள ஒழிய1 தமிழகளிைடேய

)1தியி*(க மா!டாக. அதாவ$ ெந கள>கிய5கைள,

பண ெப!/கைள, ப1திர Sேரா(கைள( கா!ட1 தவறிய பமியகைள
ஜ பானியக 7!" G1தியைத ேபால1 தமிழகைள ஆாியக 7!"
G1தவி8ைல. 7!" G1தவி8ைலேய தவிர, தமிழகள$ ெந கள>சிய5கைள, பண ெப!/கைள கட ஆாியக அைவகைள அபகாி(க+ Pதான
தி!டமி!டாக.

ஜ பானியகD() ஆாியகD() எணியைத நிைறேவ ற( கைட பி/1த
மா(க5களி8 ேவ பா" இ*(கலாேம ஒழிய, எணிய எண5களி8
இமியள: மா பா" இ8ைல. அத விபாீத எண5களி
தமிழக1தி
ஓம

கானக5களி8 க5ைக( கைரயி8 உலவியவகளி

ைக, ேவத ஒB ேக!)நிைல EதBயன ேதா

தமிழக1$ட

4!ட, யாக,

றின; தமிழி8 ஆாிய கலத$.

ஆாியவ1த ஐ(கியமான$; பிற) ேக!க ேவ"மா?

பாசைறகD() ப(க1தி8 ஆ0ரம5க. ம
மைறயவக எ
நிைன

விைள:தா

னகD() ப(க1தி8 மாடல

ற நிைல ஏ ப!ட$. தனிநிைல ெக!ட$, நிைல ெகடேவ

 ெக!ட$; அய8நா!டா க" ேகB ெச9கிற அள:()( ெக!ட$.

இ ெபா?$ நீ5க ேக!கலா, ’ஆாியக தமிநா!/ ) வதேபா$
தமிழகD()1 தனி ப இ*ததாக( 4றினீகேள, அத1 தனி ப
ஜீவி1தி*(க E/யாம8 ேபானத )( காரண எ

ன? அய8 நா!டா த5கDைடய
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நிைன ைப( க" ேகB ெச9கிற அள:()1 தமிழக த5கDைடய தனி ப
ெகட ஏ

பா1$( ெகா/*தாக?’ எ

ஆைச ப"கிேற

; "நிைல()1 த(கவா

நா

உ5கD()( 4ற

ப  மா , ெச8வ உயதி*தா8

மன ப உயதி*(). எளியவைர( கடா8 இர(க கா!ட+ெசா86,
மனதிேல தாராள இ*(). ேப+சிேல ெப*மித ேதா
மாைல ேநர ஒ* வாBப

த

நபக ைடPழ, ந

காபி கிள பிB*$ ெவளியி8 வ*கிறா

. உடேன வாBப

பா1$ இ
எ

ெனா* பி+ைச(கார

"ஐயா" எ
.இ

ற:ட

ைகைய நீ!"வா
F ெகா>ச Oர ெச

வாBபைன பா1$ ம ெறா* பி+ைச(கார
னா ேபா!" எ

.

F ெகா>ச Oர ெச

னாம8 காலணா கா7 ெகா" பா

ேபாடா

ைவ1$(ெகாேவா. வ*கிற

ஒ* அணாைவ Gசி எறிவா

Sடாைவ ேபா!"( ெகாேட இ

றாக+ சா பி!"வி!"(

, ‘சாமி, காலணாகா7, சாமி’ எ

வாBபைன பா1$ ஒ* பி+ைச(கார
ேக!பா

எ

. எ"1$(கா!டாக,

"ஐயா" எ

வாBபைன
. இ8ைல
ற:ட

அேத

றா8 "சீ ேபா!

நபகைள பா1$, "Now a days

4றிவி!"1 த

don't agree with the Beggar problem Sir." எ

ெசா86வா

. ெகா>ச ேநர1தி8

ஒ* வாBபFைடய உள மாற( காகிேறா. EதB8 காலணா ேக!ட
பி+ைச(காரF() ஒ* அணாைவ Gசி எறித அேத வாBப
-

றாதடைவயாக பி+ைச(காரைன+ சதி1தேபா$ "சீ! ேபாடா!" எ

ஏ7கிறா

. காரண காபி கிள ைப வி!" ெவளிவதேபா$ இ*த ஆனத மாறி,

ைகயி8 கா7 )ைறய ஆரபி1த:ட
எ

தா

வழ(கமாக அவFைடய மன மா1திர

ன; எவFைடய மனE, அத நிைலயி8 அ ப/ மாறி1தாேன ஆ)!

சாதாரண ஒ* பண(கார வாBபFைடய நிைலேய இ ப/ எ

றா8, ேபாக

ேபா(கிய1தி8 ரட தமிழகDைடய நிைல எ ப/ இ*தி*()? ெச8வ1தி8
ரட தமிழகளி

நிைன

EதB8ஆாியகைள( கட$, காபி கிள ைப

வி!" EதB8 உ8லாசமாக ெவளிவத வாBபFைடய நிைன ைப ேபாலேவ
இ*த$. தமிழக1திேல ெச8வ1தி ) எ

ன )ைற:. கடBேல E1$, 7ர5க1திேல

த5க, கா!/ேல அகி8, ந>ைச, >ைச ெவளிகளிேல ெந கள>சிய5க,
பாசைறகளிேல ேபா( க*விக, ைகயிேல ெச8வ, மனதிேல தாராள இJவளைவ ெப றி*த தமிழக எளிய நிைலயிB*த ஆாியகைள( க"
இர(க ப!டாக. தாராளமாக, தன1ைத அளி அளி அவகD()(
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ெகா"1தாக, தா5க தாி1திரராகி வி"ேவா எ
த1$வ5க, நிைன
கலதா8 எ

பைத மறதாக. அவக

க. நபி(ைகக ஆகியைவகDட

னவா)? த5க தனி ப எ

தமிழக நிைன

பைத ப றி அல!சியமா-

யி*தாக. கவைல படவி8ைல, தான ெதாட$ நட$ வத$.
ஆரய5களி6, சாைல ஓர5களி6, ேகா ர வாசB6 வா$ வத ஆாியக
மாடGதியி8 )/ேயற ஆரபி1தாக. எ5) ஓம
தமிழகளி

ைக, ேவத ஒB பரவிய$.

தனE )ைறத$, தனி ப  ெக!ட$.

ெகா>சமாக( )ைறய:, ெகட: ஏ ப!டெபா?$ Eத8 இர" தடைவ
பி+ைச(காரF()( கா7 ெகா" பதா8 ைபயி6ள பண )ைறவைத ப றி( காபி
கிள ைப வி!" ெவளிவத வாBப

அல!சியமாக இ*தைத ேபாலேவ

தமிழகD ஆாியகளிட த5க தன ேபா9+ ேச*வைத ப றி அல!சியமாயி*தாக. அதிகமாக+ ெச8வ )ைற$, தமிழக ேகா!பா"கD()ள
ெச8வா() )ைறய ஆரபி1த:ட
வள வறட:ட

, தமிழகDைடய நிைன

 மாறிவி!ட$.

மனதிேல உள தாராள 7*5கி வி!ட$. தாராள 7*5க
, தன ெச

ஆரபி1த$ நிைன

"எ ப/ தாி1திரராேனா?" எ

ற ப(க ேநா(கி+ ெச86கிற$, தமிழக

த5க மன1ைத1 தா5கேள ேக!"(

ெகாகிறாக. அத விசாரைணயி

தீ

1தா

, பிர>7(காரக

பைடெய"

() E

, பிாி!/ஷா பைடெய"

பைடெய"

() E

, ேபா1$கீசியவக பைடெய"

பைடெய"

() E

, அரபிய பைடெய"

பைடெய"

() E

இதியாவி

() E

() E

, ட+7(காரக
() E

, மகாGர

, ஆ கானிய
அெல(சாட

வடேம )( கணவா9 வழியாக வத ஆாியக

தமிநா!/8 )/ேயறிய காலெதா!"1 தமிழக ஷீணதிைச அைடத$.
அைடதி*(க ேவ". அவக கல பா8தா
நிைன

 தாத$ எ

தமிநா!/

நிைல தாத$,

வரலா றி8 இ8ைல. ஆனா8 ஆாியக சி$நதி

தீர1திB*$ த(காண ேநா(கி வதேபா$ தமிழக1தி8 ெச8வ ெகாழி1தி*த$;
தமிழக ெந>சி8 ந8ெலண5க )/ெகா/*தன எ

ப$, ஆாிய

)/ேய ற1தி ) பிற) ெச8வ )ைறதி*(கிற$; ந8ெலண5க மைற$
ந+7( ெகாைகக )/ெகா/*(கி
இைத யா* ஒ

ெகாகிறாக; ம

றன எ

ப$ வரலா

உைமக.

பதி8ைல. எனேவ ஆாியகள$ ேவத
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இதிகாச( க*1$(க, அகநாN
பிரகாசி(க1 ெதாட5கிய:ட

றநாN

தமிழகளி

நிைல ெக!/*(க ேவ" எ

ப$ எ

க*1$(கைள மைற1$

நிைன

ெக!", நிைன

Tக. வரலா

ெகடேவ,

ஆாியக அ$ ப றி

ஆரா9+சி ெச9ய!".

ஏேதா தாி1திரராகிவி!ேடா; நம$ நிைல நிைன

 தாதி*(கி

இனியாவ$ தாி1திரராகாம8 இ*(க, ஒ* வழி வ)(க ேவ" எ
பழ5கால1 தமிழக1ைத ப றி, அத

றன.

பேத எ

அவா.

சிற ைப ப றி, அதி8 வாத தமிழகளி

வா(ைக Eைறைய ப றி, காதைல ப றி, பைப ப றி இ

நா!/

ெப* ப)தியினரான பாமர ம(கD()1 ெதாியா$. ப8கைல( கழக1தி8 ப/()
ஒ* சில*()1தா

ெதாி. ெதாித ந ெந>சி8 மீ" தாத தமிழக1ைத

உய1த ேவ" எ

, இ

ம(க மனதி8 ப/தி*() -ட-

நபி(ைககைள, தமி பபா!/ ) மாறான க*1$(கைள( )/ேய ற ேவ"
எ

 நிைன

மனதி6ேதா

க ேதா

றியி*(கி

றன. இத நிைன

க பாமரம(க

ற நா!/8 எ5) அறி: பிர+சார ெச9ய பட ேவ".

பைடய ந ப க ப றி ஏ!/ேல உளைவகைள நா!/ேல உள ம(கD()
எ"1$+ ெசா8ல ேவ".

இ ெபா?$ உ5கD() மா1திரம8ல பாி!ைச நட(க ேபாகிற$, தமிழக1தி )
த கால பாி!ைச ேநர. நீ5க ப/(கிறீக, உ5கD() ஆசிாியக ெசா8B(
ெகா"(கிறாக. நீ5க பாி!ைசயி8 ேதறிடலா. ஆனா8 தமிநா" பாி!ைசயி8
ேதறேவ"ேம! பாி!ைச() ேபா) தமிநா!/ ) யா பாட ெசா8B(
ெகா" ப$? தமி நா!/ ) ேபாதைன ெச9வத ) மாணவகைள1 தவிரேவ
யா இ*(கிறாக? உ5கைள( ேக!கிேற
எ

ைன நாேன ேக!"( ெகாகிேற

ேக!கிேற

; ெவ!டெவளியி8 நி

; ஆசிாியகைள( ேக!கிேற

; நீதிைய( ேக!கிேற

;

; அறிைவ(

ஆகாய1ைத பா1$( ேக!கிேற

எதிெராBயாவ$ பதிைல1 தர!". மாணவகைள1 தவிர ேவ

;

யா இ*(கிறாக

த)தியானவக.

"யவன நா!"( கல5க தமி நா!"( கட கைரைய E1தமி!டன. தமிநா!"
E1$(கைள இ1தாB நா!" எழிலரசிக த5க5கைள( ெகா"1$ வா5கினாக;
தமிநா!" ம

ன

ஒ*வ

ஈழநா" ெச

ெவ றி ெப றா

. இமய1தி8 ேசர,
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ேசாழ, பா/யகள$ இல+சிைனக ெபாறி(க ப!டன; ெவ றி Eர7
ெகா!/னாக; ேபா* காத6 அவக ேபா றிய ெபா*க" எ
பைட1 தமிநா!/

நிைலைய ப றி எ"1$( 4றினா8தா

ெற8லா

, பாமர ம(கD

நா ஆைச ப"வ$ேபா8 மீ" தமிநா!/8 ெச8வ தைழ(க ேவ",
ந8ெலண5க நிைல(க ேவ" எ

ஆனா8 அரசா5க இ ப/1 தமிழனி

ற நிைன ைப ெபறE/.

பைட ெப*ைமைய எ"1$(4றி இ

மனதி8 பட$ள -டநபி(ைககைள அக
ஆப1$ எ

மா

ப)1தறி: பிரசார ெச9வைத

க*$கிற$. ப8கைல( கழக1தி8 பாட

1தக5களி8 ப)1தறி:

)1த ப"வைத1 தைட ெச9கிறா க8வி மதிாியா. மைறத வரலா ைற
ம(கD()( 4 வ$ ச(கா() வ)
ெசா86கிேற
எ

1 $ேவஷமா. நா

நி+சயமாக+

; மாணவகைள எ5கDைடய பிர+சார5கைள ேக!க ேவடா

த"1தா6, ப8கைல(கழக1ைத -/னா6, ப)1தறி:()1 தைட

விதி1தா6, பிர+சார1ைத+ ச!ட விேராதமா(கினா6, அறி: ப>சேம உடாக
அரசா5க ஏ பா" ெச9தா6, மடப5களிேல, மாேதா

களிேல,

மைல+சாி:களிேல, மரநிழBேல, பாைத ஓர1திேல, நா5க பிர+சார ெச9ேவா.
எ5கDைடய )ர8 எ5) எ!/1தா
மனதிேல படேவடா எ

ஆ). எ5கDைடய க*1$ யா*ைடய

க*தினாகேளா, அவகDைடய மனதிேல )ேத

தீ*.

-

அ"() ேம8மா/யி

ப/(க!"கைள( க!" ெதாழிலாளி மனதிேல, தா

ஏைழயாக இ* பத ), மா/ G!"()+ ெசாத(கார
இ* பத ) "விதிதா

" காரண எ

பண(காரனாக

ற -டநபி(ைக ேபா) வைரயி8 அவ

பல மா/ G"கைள பிற*() க!/( ெகா"1$வி!" ‘தா
G"களி8 ஒ* G!/

ஏ

அத மா/

உ பாிைகயி8 உ8லாசமாக உலவ(4டா$' எ

நிைன1$ பா(காம8 நிைன1$ பா(க: ேநரமி8லாம8, பகெல8லா
உைழ1$வி!" இரவான$, த

)/ைச() )னி$ ெச86வா

. மனதிேல

இ*த -டநபி(ைக ப)1தறி: பகலவைன( க" -"பனிேபால நீ5க
ஆரபி1த ம கணேம, ெதாழிலாளி நிைன(க ஆரபி1$வி"வா
மா/G!/8 வாழ(4டா$? பிற பி8 ஒ*வ

; "நா

ஏைழயாக: ம ெறா*வ

ஏ
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பண(காரனாக: ஏ
அத நிைன பி

பிற(க ேவ"?" எ

த

.

மனைத( ேகவி ேக!பா

வள+சிைய1 தைட ப"1த யாரா6 E/யா$.

ஆைகயா8 ம(க மனதிேல ப/$ள -டநபி(ைககைள EதB8 அக றியாக
ேவ". இநா!/ேலா 100() 96 ேப ப/(காதவக, ப/(காதவகளாக
இ*தா6 பரவாயி8ைல. பா? இதிகாச

ராண( க*1$(கைள பலமாக(

கைட பி/1$( ெகா/* பவக. இ$ ந8ல நிைலயா? இ*(கலாமா? இைத
ஒழி(க நா எ

ன Eய சி எ"1$(ெகாேடா? அரசா5க அறியாைமைய

-டநபி(ைககைள ேபா(க எ

ன ெச9த$? ஏதாவ$ தி!ட ைவ1தி*(கிறதா?

தி!ட ைவ1தி* பதாக அறி)றிேய இ8ைல.

எ"1$(கா!டாக நா
4ற வி* கிேற

.இ

இ

ப1திாி(ைகயி8 ப/1த ெச9தி ஒ
நம$ நிைல நிைன

ைற உ5கD()(

 எ ப/ இ*(கிற$ எ

பா*5க. இத+ ெச9திைய( ேக!) உ5கD() அறியாைமைய
-டநபி(ைககைள ேபா(க1 தி!ட இ*(கேவ/ய இதிய ச(காாிட
எ1தைகய தி!ட இ*(கிற$ எ

ப$ ெதாி. மகாபாரத1தி6ள சாதி

ப*வ1ைத, ேந பாள மகாராஜாவிட ெச

அ5)ள சில ஆதார ஏ"கைள

பா1$ ஆரா9+சி ெச9$ திய சாதி ப*வ1ைத இதிய ச(கா ெவளியிட
ேபாகிறாகளா, எ ப/ இ*(கிற$ ஆரா9+சி!

ெவளிநா"களி8 அெமாி(காவி8 ேமக1ைத மைழ ெப9வி(க ைவ பத ) ேமக5க
ஆகாய1தி8 உலவி( ெகா/*() ெபா?$ விமான1தி

-ல அைவகளி

மீ$

பனி(க!/கைள Gசினா8 ேமக )ளி+சி தா5காம8 மைழ1 $ளிைகைள1 த*.
ப1தினி ெப9 எ

றா8 ெப9கிற இத நா!/லா மைழ இ8ைல. மைழைய எ ப/

ெப9ய+ ெச9வ$ எ

ஆரா9+சி ெச9வ$ ப றிேயா அரசா5க1தா*()(

கவைலயி8ைல. அெமாி(காவி8 மைழ ேவ/ய ெபா?$ பயி*()1 தர வாைன
ேநா(கி( ெகா/*(க E/யா$. ேதைவ ப!ட ெபா?$ மைழைய ெபற ஒ*
மா(க ேவ" எ
4!ட5களி

ஆரா9+சி ெச9$, விமான1ைத( ெகா" ேமக(

ேம8 பனி(க!/கைள Gசி மைழ ெப9வி(க( க"

பி/1தி*(கிறாக. இ

F ேமக1ைதேய உடா(க ஆரா9+சி ெச9$

ெகா/*(கிறாகளா. இதியாவி8 மைழ இ8லாததா8 பயிக வாட, பயிக
வா"வதா8 ம(க வா"கிற ேநர1தி8 இதிய ச(கா மகாபாரத1தி8 சாதி
ப*வ1ைத ஆரா9+சி ெச9கிறாக. அெமாி(காவி8 ப*வமைழ தவறினா8 ப*வ
மைழைய1 ேதைவ ப!டேபா$ உடா(க ஆரா9+சி ெச9கிறாக; இர"
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நா"கைள ப றி உ5கD() எ

ன நிைன

ேதா

. ம(க மைழயி8லாம8

ப!/னியா8 சா)ெபா?$ மைழைய ப றி ஆரா9+சி ெச9யாம8 சாதி
ப*வ1ைத ப றி ஆரா9+சி ெச9 ச(காைர ப றி பிறநா!டா எ

ன

நிைன பா? ந நிைலைய( க" எளி நைகயாட மா!டாகளா?

இ$ ேபாக!". இத நா!/8 ெகாடாட ப" விழா(கைள( கவனி5க;
ேம8நா!/8 ெகாடாட ப"கிற விழா(கைள கவனி5க;இத நா!/8
ெகாடாட ப"கிற எத விழாவாவ$ ஒ* ல!சிய1ைத ப றி ேபாதைன
ாிவதாக அ8ல$ நிைனU!"வதாக அ8ல$ உலக1தி
இ*(கிறதா எ

பா*5க. பிரா

7 நா!/8 பிர>7

கவன1ைத இ? பதாக
ர!சிைய ப றி விழா(

ெகாடா"வாக. இரஷியாவி8 ேம தின1ைத ப றி விழா( ெகாடா"வாக.
ஒJெவா
ம(கDமி

 ஒ* ெவ றி விழாவா). அதத நா" அதத நா!"
? அத

றி உலக ம(க அைனவ* ெகாடா" தி*நாளா); ஏ

விழா(க ம(கைள அறியாைமயிB*$ அ/ைமயிB*$, 7ரடBB*$
மீ!" அறி:, 7ததிர, 7க ஆகியைவகைள அைடய நட1திய Gர
ேபாரா!ட1ைத ப றி ேபாரா!ட1தி8 கி!/ய ெவ றிைய ப றி,
நிைனU!" மகி+சியான நா!களா).

இ5) இமாத விநாயகசO1தி நடத$. உ5கD()1 ெதாி அத விழாவா8
Gத நாேடா அ8ல$ சEதாயேமா, மீ" எ?$ நடமாட வழிடா? அத
விழாவா8 அறியாைம நீ5)வைத ப றிேயா ம(க ெகாள ேவ/ய அவசிய
ப றிேயா வ

1த ப"கிறதா? இ1தைகய விழா(களா8 நா" விேமாசனமைடய

மா(கEேடா? இர" விழா(கைள ப றி ஒேர ப1திாி(ைகயி8
ப/(கிறாக. பிர>7

ர!சி பிரா

7 நா!/8 ெகாடாட ப!டைத

ப/(கிறாக. ந நா!/8 விநாயக ச$1தி விழா ெகாடாட ப"வைத
ப/(கிறாக. யாராவ$ சிதி1தாகளா ஏ

ந நா!/8 மா1திர விழா இJவள:

ேமாசமான நிைலயி8 இ*(க ேவ" எ

;ஏ

பாமரகளிட ப/

சிதி(க வி8ைல?

இ8ைல; ப/1தவகளிட ப இ8ைல. இ

,

ெசா8B1தர ப"கிற பாடEைறேய மா றி அைம(க பட ேவ". சிதைனைய(
கிள ப/யான எத1 தி!டE ந ைகயி8 இ8ைல. ெஜமனி நா!/8 ஹி!ல
த ஆ!சியி8 க8வி1$ைறயி8 )1திய திய Eைறதா
ெஜமனிய நா!" இைளஞகD() ஹி!லாிட ப

பிைள ப*வ1திேல

 இராQவ1தினிட
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மாியாைத, நாசிச1திட (Naziam) நபி(ைக, ெகாள+ெச9த$. நாEதா
பிைளகD()( கண() ேபா"கிேறா. நம$ பிைளகளிட "நா

ஆD() எ1தைன எ

)

. அைத இர" ேப*()( ெகா"1தா8 ஆD()

மாபழ5க ைவ1தி*ேத
எ1தைன மாபழ?" எ

நா

கண() ேபா"ேவா. பிைளகேளா மாபழ
ேயாசி பைதவிட மாபழ1தி

*சி எ ப/யி*() எ

ேயாசி பதி8 நிைன ைப அதிகமாக+ ெச61$வாக. ஆனா8 இ் ப/ய8ல,

ெஜமனியி8 பிைளகD()( கண() ேபா"வ$ 4 டா5கிகதா
இ*(கி

றன. எதிாியிட 8 டா5கிக இ*(கி

ெகா" எதிாிைய1 ேதா க/ ப$ எ

நமிட

றன. எ ப/ இத 4 டா5கிகைள(

ற Eைறயி8 ேகவி இ*(). இ

F

நிமிட1தி ) அ ப$ ைம8 ேவக1தி8 ெச86 விமான, காைல 7 மணி()
இ5கி*$ கிளபி இலடனி8 )றி1த இட1தி8 )" Gசிவி!"
வரேவ"மானா8 எ1தைன மணி பி/() எ
ேகவிகதா

ேகவியி*(). இ1தைகய

ெஜமனிய நா!/8 இைளஞகD() இராQவ1திட

ஆைசைய நாசிச1திட வி7வாச1ைத ெகா"1தன. இைத ேபால இராQவ
ப/ ைப, ஹி!ல ைகயாட நாசிச Eைறைய நா க8வியி8 கைட பி/(க
ேவ" எ

நா

4றவி8ைல. க8வி1$ைறயி8 ேபாதைன -ல ம(கDைடய

மனைத எ ப(க1தி6 தி* பலா எ
கா!/ேன

பைத வB 1தேவ இைத நா

எ"1$(

.

பாட1 தி!ட1தி8 ப)1தறிைவ

)1தினா8தா

ம(கD() பழைமயிட1தி6ள

பாச )ைற. மன1தி6ள மா7 நீ5). கால1தி )1 த(க$ேபால(
க*1$வள*. அ ெபா?$ ம(க உண: ப>ச1தா8 ம/ ெபா?$, சாதி
ப*வ ஆரா9+சி நட(கா$. மைழைய ப றிய ஆரா9+சி நட(). ெசா ப(
கால1தி8 விைளய( 4/ய பயிகைள ப றி ஆரா9+சி நட(). ஆனா8
ப)1தறி:, பாட

1தக5களி8 Hைழவைத+ ச(கா தைட ெச9தா8 நி+சய சாதி

ப*வ ஆரா9+சிதா

நட(). ேம8 நா!டா ந நிைன ைப( க" நைக ப.

பரத ேதச; -

ப(கE கட8க; ஒ* ப(க உலக ேபா

 இமய;

நா ப$ ேகா/() ேம8 ம(கைள( ெகாட நா"; E-1திக ேதா

றிய நா";

நா8வ ஆவாராதிக அவதாி1த ணிய Xமி்; இ*$ ப>ச; ம(க
ப!/னியா8 வா"கிறாக; சில இற(கிறாக. ச(காேரா சாதி ப*வ ஆரா9+சி
ெச9கிறாக. ெதாழி சாைலகைள ப றி( கவைல படவி8ைல. வி>ஞான1ைத
ப றி( கவைல படவி8ைல.
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சில 4றலா, "வி>ஞான1ைத ப றி, கவைல பட வி8ைலயா? வி>ஞான1ைத
யா* இத நா!/8 ேபா ற வி8ைலயா? இ$ அடா$! ேர/ேயா:, மி

சாரE,

ெடBேபாF, சினிமா: வி>ஞான சாதன5கள8லேவா? அைவக இ5)
இ8ைலயா. ஏராளமாக உளனேவ," எ

4றலா. வி>ஞான சாதன5கைள நா

பா பத ) அFபவி பத ) எJவளேவா ேவ பா"க உ". ேமலாக
பா1தா8 சில வி>ஞான சாதன5கைள( ெகாட ந நா" வி>ஞான1தி8
E

ேனறியி* பதாக1 ேதா

. 4$ கவனி1தா8தா

Oர வி>ஞான ேபா ற ப"கிற$ எ
சாதன. அறி: E

ந நா!/8 எJவள:

ப$ ெதாி. ேர/ேயா ஒ* வி>ஞான

ேன ற1ைத( )றி() க*வி. அத

-ல இலடனி8,

க8க1தாவி8, ெர5ேகானி8, *Kயாவி8, ேடா(கிேயாவி8 எ
நட(கி

றன எ

ென

ன

ெதாி$ெகாளலா.

ஆனா8 ஜன5க தி*1தணி, தி* பதி, தி*வாY, சிதபர ேபா

ற திJய

ேசஷ1திர5கைள, ஆ5கா5) நட(கிற விழா(கைள ப றி1 ெதாி$ ெகாள(
கா!"கிற அள:() ஆைசைய, ேர/ேயாவி

-ல லட

, க8க1தா. ெர5ேகா

ஆகியைவப றி1 ெதாி$, ெகாவதி8 கா!டமா!டாக. ேர/ேயா இ*$ எ
பய

ன

? எத E ேபா()(காக, ல!சிய1தி காக ேர/ேயா க"பி/(க ப!டேதா,

அத E ேபா() ல!சிய நமவரா8 கைட பி/(க படவி8ைல. ேர/ேயா
இ*(க!" திAெர

மாைல ேநர1தி8 ஆகாய1தி8 விமான பற(கிற$ எ

ைவ1$( ெகாேவா. சாைல ஓர1தி6ள ெபாியவ அணா$ பா பா.
கணி8 ஒ*வித மிர!சி ேதா

. இத மா த6ட

அவ நிைன

(),

ஆகாய விமான1தி )Eள ெதாட அ $வி". அவ உடேன விமான1தி )
ப(க1தி8 பற() க*டைன பா பா. பா பத )( ெகா"1$ ைவ1ேதாேம
எ

சேதாஷ ப"வா. க

நி கமா!டா. த
க

ன1தி8 ேபா!"(ெகாவா. அ1$ட

ப(க1தி6ள சி வைன க*டைன பா(க+ ெசா8B,

ன1தி8 ேபா!"(ெகாள+ ெசா86வா.

விமான1ைத பா(கிறா; க*டைன பா(கிறா. க*டனிட கவன
ெச61$கிற அள:() விமான1திட கா!டமா!டா. விமான இத நா!/8 ஒ*
வி>ஞான( க*வியாக இ*$ எ
விமான பற(கிறைத பா(கிறா

ன பய
எ

? ேம8நா!/8 ஒ* சி வ
ைவ1$( ெகாேவா. அவ

ஆகாய
எ

ன
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நிைன பா

? அத

வா8 த!ைட பா, $மாதிாியாக இ*(கிற$. அதி8

ேபா!/*() ெகா/ைய பா. நEைடய ேதச1$(ெகா/. அ$ எ
அ பா க!/ய விமான. அைத ஓ!"பவ
யி* பாேனா எ
ஒ

ெற8லா ேயாசி பா

Fைடய

விமான பைடயி8 ேசத அணனா
.ஏ

? அவ

நா!" நிைல நிைன



றா9 உயதி*(கிற$.

இ5ேகா நிைல உயதி*$, நிைன

 உயரவி8ைல. -

ற"() மா/யி8

ப/(க!"கைள( க!" ெதாழிலாளி நிைல உயதி*$ நிைன
உயராதி*தத ), அவ

விதியி

பா8 ெகாட நபி(ைக காரணமாயி* பைத

ேபால இத நா" நிைல உயதி*$ நிைன
-டநபி(ைக. நிைன

உயராதத )( காரண

, நிைல உயத அள:() உய*வத ) ஒேர மா(க,

ப)1தறிைவ பர ப ேவ". பாட1தி!ட1திேல நா
ப)1தறிைவ

E

4றிய$ேபால,

)1$ தீவிரமான ஒ* தி!ட வ)(க படாத வைரயி8 ப)1தறி:

பரவா$; நம$ நிைன

நம$ நிைல உலக ம

 உயரா$.

ற1தி

E

உயதி*(கிற$. பிரா

ைசவிட,

இ்1தாBையவிட, கீாீைசவிட, ெஜமனிைய விட, 0வி!சலாைதவிட கீழாக(
க*த ப!ட நா!/ ), ஒ* ெபா?$ Pாிய

அ0தமி பதி8ைல எ

ற நிைல

ெப றி*த ெப* சாராZய1ைத( ெகா/*த பிாி!/ஷா 150 வ*டமாக
ஆ"வி!"( கைடசியி8 மQ()ாிய ம(களிட ஆ!சிைய ஒ பைட1$வி!"
ெவளிேய  ெபா?$ ெகா"(க ேவ/ய கட
எ

றா8 இதியாவி

நிைல ேவ

எ1தைனேயா ேகா/ Yபா9 -

எத நா" உயரE/யாத அள:()

உயதி* பதாகேவ ெபா*. ஆனா8 நிைல உயதி*$, நிைன
உயரவி8ைல.

ச மாீைன ப றி. டாபிேடாைவ ப றி, சதிர மடல1தி )+ ெச86வ$ ப றிய
நிைன பி8லாம8, இதிய ச(கா சாதி ப*வ ஆரா9+சி ெச9ய ேபாகிறாக
எ

ப1திாி(ைகயி8 ப/1தி*(கிேறாேம அ$ நிைன

கா!"கிறதா அ8ல$ தாதி* பைத( கா!"கிறதா? ஏ

உயதி* பைத(
நிைன

தாதி*(கேவ"? மனதிேல உள தைளக நீ(க ப!"வி!டா8 நிைன
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இ ப/( ெக"மா? ப/1தவக மனதிேல தைளக இ*(கி
அைவகைள நீ(க ப8கைல( கழக1தா எ

றனேவ!

ன தி!ட1ைத ைவ1தி*(கிறாக?

$ைணேவத இத( 4!ட1தி )1 தைலைம வகி1தா8 நி+சயமாக நா

அவைர(

. அவரா8 ச!ட இய ற E/; ச(காைரேய

ேக!"( ெகா/* ேப

உடா(க E/. அவ ச(காாி

க!"1தி!ட5கD() அட5கி+ ச(கா*(காக

ம(க நலைன மற(கிறா. மாணவகD() அறி:+ 7ததிர1ைத ம ()
நி பத1திB*(கிறா. அவ $ணி$ மாணவகD() ப)1தறிU!"
பாட1தி!ட1ைத வ)(கலா. ேவ"மானா8 ச(கா அறிஞ இர1தினசாமிைய1
$ைணேவத பதவியிB*$ நீ(கலா; நீ(க!". தமிநா" $ைணேவத
$ைண நி ); க8வி மதிாியா மனமி*தா8 சாியான ஒ* தி!ட வ)(கலா.
மாணவகளிட ப/

இ*(கிற$, ப/ ைப பாமரகDட

பகி$ெகாள

வா9 பி*(கிற$; ஆனா8 தி!ட வ)(க படவி8ைல. சEதாய1தி ) உைழ(க
ேவ" எ

ற ஆவ1தி6ள மாணவக கிராம5கD()+ ெச

பாமரம(கD() அறி: க!ட ேவ". E
ப)1தறி: ஆகிய அழகான வா1ைதகளி
ெச9யேவ". இ$தா

அ5)ள

ேன ற, சமாதான, சமதம,

வாசைனகைள அவகD Hக*ப/

அறி: பிர+சார; அ>ஞான1ைத அறேவ இத

நா!ைடவி!" ஓ!" ஆப1$ மா(க. ஆனா8 இத பணி ேலசானத8ல;
நிைறத$. எத ேநரE எதி

வரலா. இைத+ ெசயலா

 ெபா?$தா

உணரE/.

ஆக0! 15-() பிற) இ

F சீதி*1த ேபச ப"கிற$, பாட ப"கிற$.

"ஜாதிேபதமி8ைல," "எ8ேலா* சம," "எ8ேலா* இநா!" ம
"அ/ைமெய

 ஏைழெய

ன,"

 யா*மி8ைல நா!/னி8" ம$ரமான கீத,

ெசவி() இனிைமயான வி*$, யா* பா/ விடலா எ

எளிதி8 4றிவிடலா,

பாட ஆரபி1தா8 ெதாி. சாாீர ெக!/* ப$, ேமள ச1த ேக!காத$,
தாள ஒ1$ைழ(க ம

ப$, கீத பா"வதிேல உள கKட1ைதவிட, கீத1திேல

உள க*1$(கைள1 ேதச1தி6ள ம(கD() ேபாதி பதிேல உள கKட
அதிக. ப)1தறி: பிர+சார ெச9ய வி* கிறவக நா!"
பா(க ேவ". இ

ற1தி )+ ெச

F சாதி இ*(கிற$, ேபத ேபா(க படவி8ைல;

ஆைட அ/ைம இ*(கிறாக; ைவதீக எ

F ேநா9 இ*(கிற$;
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இ

F மாறவி8ைல எ

பைத( காபாக. ைவதீக எ

F ேநா9()

டா(டக ம*$ ெகா"1$( )ண ப"1த E/யா$.

பி

யாரா8 அத ேநாைய ேபா(க E/ வாBப ப*வ1தி6ள

மாணவகளா8தா

E/. ப)1தறி: எ

ேநாைய ேபா(கE/ேம தவிர, ேவ
ப)1தறி: பிர+சார க/னமான$தா
மாணவகைளவிட ேவ

F ஒேர ம*தா8 ைவதீக எ

F

எத ம*தா6 ேபா(க E/யா$.
, ஆனா8 வாBப ப*வ1தி6ள

யா* லாய(கானவக (அத பணி()) இ8ைல.

மாணவகேள கிராம1தி6ள ம(களிட அறி: எ"1$+ ெசா86கிற O$வகளாக
அF ப பட ேவ". B.A., M.A. ப!ட ெப  E

ேனா, பி

மாணவக ச-க1தி )+ ேசைவ ெச9யேவ" எ
ச(கா ெகா"வ* தி!ட1ைத நா

பாரா!"கிேற

ேனா ஓ ஆ"

சில மாகாண5களி8
! மாணவக

உைமயிேலேய ச-க+ேசைவ ெச9ய ேவ"; மாணவகேள கிராம5கD()+
ெச8ல

ேவ". கிராம5கD()+ ெச
ேநாி8 காணேவ". ெச

ம(கDைடய நிைலைய நிைன ைப
பா1தா8தா

ெதாி$ெகாள E/. அ5)+

சீதி*1தைத ப றி ம$ரகீத ேக!க படவி8ைல; ேபத ேபா(க படவி8ைல.
எத1 தீ5) தீைம தீ9(க ப!டதாக( க*த ப!டேதா, அத1 தீ5) தீைம
தீ9(க படாம8 இ* பைத( காபாக. எத நிைல நிைன
ம(களிட இ*() எ

க*தினாகேளா அத நிைல நிைன

 நா!"
 அவகளிட

இ8லாதைத( காQவாக. எத ச-க பிர+சிைன தீ$வி!டதாக(
க*தினாகேளா அத ச-க பிர+சிைன தீ(க படாதைத( காபாக.

உதாரணமாக அணாமைல ப8கைல( கழக1திB*$ மாணவக ச-க ேசைவ
ெச9வத காக வடா கா" ஜி8லாவி6ள ஒ* கிராம1தி )+ ெச86கிறாக
எ

ைவ1$(ெகாேவா. மாணவக அJU 0ேடஷைன வி!" இற5கி(

கிராம1தி ) Hைழகிறாக. Hைழத மாணவக அ5)ள சில
கிராம1தாகைள பா1$, "இJUாி8 எ

ன விேசஷ" எ

ேக!பாக. உடேன

"எ5க ஊாி8 G"க 7காதார Eைற ப/ க!ட ப!/*(). எ5க ஊாி8 தி*ட
பயமி8ைல, எ5க ஊாி6ள இைளஞக பலசாBக, ஒ* ஆ0ப1திாி
இ*(கிற$. ஒ* பளி(4ட இ*(கிற$. அதி8 உள உபா1தியாய
ெக!/(கார. ஆ"(ெகா* தடைவ விைளயா!" பதய நட1$ேவா. ஒ*
X5கா இ*(கிற$. ஒ* க கா!சி சாைல இ*(கிற$"- இ$வ8ல பதி8. அவக

23

அளி(கிற பதி8 மனதிேல மகி+சி() பதி8 திகிைல உடா(). அவக
4 வாக.

"இத ஊாிேல விேஷச5களா, ஒ

 விேசஷமி8ைல! ஆனா8 அேதா இ*(கிற$

பா*5க அத+ ச(கா சாவ/, அதிேல ரா1திாி சாியா 12 மணி 1 மணி() பிசா7
ஒ

வ*. அ$கி!ட அ !" கி!டவ5க பிைழ(க மா!டா5க; அத )

மாணவக ேபயிட நபி(ைக இ*தா6 "பிசாசாவ$ ஒணாவ$ அெத8லா
ெபா9" எ

ெசா86கிறாக எ

அ ப/1தா

இ5க ஒ*வ* ெசா

ைவ1$( ெகாேவா, உடேன "ஆமா5க,
னா*, ந8லா ப/+சவ* உ5களா!டேம ேப9,

பிசா7களிட நபி(ைக இ8ைலயி

F ெசா86வா*. ஒ* நா ரா1திாி அத+

ச(கா சாவ/யிேல ப"(க ேபாகிேற

னா*, காைலயிேல ேபா9 பா1தா ெச1$

கிட(கா*. க1தியால )1தின மாதிாி வாயாேல -(காேல இர1த வதி*()"
எ

கிராம1தாக 4 வாக.

மாணவக மனதிேல அவகD() பிசாசிட நபி(ைக இ8ைல எ
அ8ல$ பயமி8ைல எ

றா6, க1தி இர1தE எ

றா6,

ேக!ட$ அ+ச த!";

Eக மா ப", Eக மா ப"வ$ மா1திரம8ல, கிராம1$ ம(கைள ப றி
மாணவக மனதிேல ெகாட நிைன

? அ5)

 மாற ஆரபி(). ஏ

EதBயாகைள( காபாக, பைடயா+சிகைள( காபாக. பைறயகைள(
காபாக, சாதி ேபதமி*(), சா0திாிமாக இ* பாக. அ5)( ேகாயி8
)ள5களி8 தீடாைம அFK/(க ப". கிராம ம(களி
நிைன(கிறப/ இ* பதி8ைல. ந நிைன

நிைல நா

(), அவக நிைன

() இைடேய

ெப* இைடெவளி இ*(). கிராம1$ ம(கைள பா1$ மாணவக வயைல(
கா!/ அதி8 எ
ெதாியாதா? எ

ன பயி எ

பாக. "அதா5க, ெந8 பயி, சீரக+சபா இ$

பாக.

மாணவக ேம6 பல பயிகைள( கா!/ இ$ எ

ன, அ$ எ

னஎ

ேக!பாக. இ$ க*ைண, இ$ ேசைன, இ$ சீரக, இ$ ேசாள, இ$ Eள5கி,
எ

கிராம1தாக ெசா86வாக. மாணவக கணி8 ஒ*வித

மிர!சி1ேதா
எ

."எ

ன5க ப/(கிேற5கிறி5க, இெத8லா ெதாியBேய"

பாக கிராம1தாக. மாணவக கிராம1$ ம(களிட ப)1தறி: இ*()
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எ

எதிபா1தாக. கிராம1$ ம(க மாணவகளிட சாவ/ பிசாைச

ப றி, கிராம1$

பயிகைள ப றி அFபவ இ*()ெம

எதிபா1தாக. இ*வக எதி

பா1த$, இ*வாிடEமி8ைல, எ ப/ இ*(). எ ப/ இ*(க E/? ம(க
மாணவகளிட இ8லாதைத எதி பா(கிறாக. மாணவக ம(களிட
இ8லாதைத எதிபா(கிறாக. இ8லாதைத இ*வகD இ* பதாக எணி(
ெகா/*(கிறாக. இ*வக இ* ப$ ெவJேவ

இட. இ*வகD()-

மிைடேய ெபாிய பிள:, பால க!ட படேவ". பால, க8வி அைம+சதா
மாணவகைள( ெகா" க!டேவ".

கிராம ம(கDைடய மனதி8 ந8ல$ இ$, ெக!ட$ இ$. உைம எ$, க பைன எ$
எ

ெபா*கைள பிாி(கE/யாதப/ மா7 ப/தி*(கிற$. மனதிேல மா7ள

அத ம(களிட ப/1$ ப!டE ப)1தறி: ெப ற மாணவக ந
தீைமயி$, க பைன எ$, உைம எ$, எ

ைமயி$,

ெபா*ைள பிாி1$(கா!/

அறி: பிரசார ெச9தாேலா, அவக ெசா86வைத ந வதி8ைல. கிராம
ம(களிட இ$ இ$ க பைன எ

எ"1$(4றிவி!டா8 உடேன, அவக

க பைனைய( ைகவி!"வி"வாக. உைமைய பி

இவக ஏேதா பிரமாத ப"1$கிறாக எ

ப

வாக.

நம$ ப)1தறி: பிரசார1ைத

ப றி பாிகாசமாக ேப7கிறவக பிரசார ெச9$ பா(க ேவ". அவக
ப(க1தி6ள ஊ, வ8ல ப"ைக() பிரசார1தி )+ ெச86கிறாக எ
ைவ1$( ெகாேவா. கிராம பிரசார1தி )+ ெச

றவக கிராம1$1 தைலவைர

அQகி நா5க உ5க ஊாி8 பிரசார ெச9ய வி* கிேறா. நீ5க தய:ெச9$
4!ட1தி ) ஏ பா" ெச9$தர ேவ" எ

ேக!பாக. உடேன கிராம1$1

தைலவ பிரசாரகைள பா1$( ேக!பா. "நீ5க ப/1தவக எ
ெசா86கிறீகேள - ப/1தவகD() ைவ() பாீ!ைசைய பா*5க உ5கD() பாரத ெதாிமா? பிரசாரக ெதாியா$ எ
ராமாயண ெதாிமா?" எ
எ

ற:ட

அ ப

ேக!பா. இவக நா5க ப/1ததி8ைல

பாக. கிராம1$1 தைலவ உடேன ெசா86வா. 'உ5கD()

ராண5களிட நபி(ைக யி8ைல எ
தைல எ

ப$ கவியி

ெசா865க. நீ5க இராவணF() 10

க பைனயாக1 தானி*(க ேவ" எ

கிராம1$1 தைலவ. உடேன E/:க!/ வி"வா.

4 Gக.
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இவக ஒ

இராமாயண ப/(காதவகளாயி*(க ேவ" அ8ல$ இ ப/

ஈேரா!"ப(க ேபா9 வதி*(க ேவ". எ

கிராம1$ ம(க எத

விள(க1ைத1 ததா6 நபமா!டாக; நப( 4டாதைத ந வாக;
ெதாி$ெகாள அவசியமி8லாதைத1 ெதாி$ெகா/* பாக; ெதாி$
ெகாள ேவ/யைத1 ெதாி$ ெகா/*(க மா!டாக. அவகைள நீ5க
ேக!" பா*5க. அெமாி(காவி
*Kயாவி

தைலநகர எ$ ெதாிமா? ெதாியா$.

தைலநகர எ$? ெதாியா$. ெபB

ெதாியா$. பிாி!டனி

எ5) இ*(கிற$, ெதாிமா?

பிரபல ெதாழி சாைல எ$ ெதாிமா? ெதாியா$. மடகா0க

எ5கி*(கிற$, ெதாிமா? ெதாியா$. கட6() ேபாகிற க ப8 ெதாிமா?
ெதாியா$. சாி, எமதமFைடய வாகன எ$ ெதாிமா? "அதா5க எ*ைம(கடா"
எ

4 வாக. எ ப/ இ*(கிற$ அவக அFபவ? எJவள: ேவ பா"

நEைடய நிைன

() அவகDைடய நிைன

()? பிரபல தைலநகர5கைள

ப றி, பிரபல ெதாழி சாைலகைள ப றி, பிரபல வி>ஞான சாதன5கைள ப றி,
ெதாி$ ெகா/ராதவக ேமேலாக1தி6ள எமFைடய வாகன1ைத ப றி1
ெதாி$ ெகா/*(கிறாக. ெதாி$ ெகாள ேவ/யைத1 ெதாி$
ெகாளாத$ ப றி ெவ!க பட மா!டாக; ெதாி$ ெகாள ஆைச பட:
மா!டாக.

அவகைள இைடவிடாத பிரசார1தா8 தி*1த ேவ". அவகளிட1தி6ள
ைவதீக1ைத விர!/ அ/(க ப)1தறிைவ ஆதமாக உைடய
மாணவ பைடயினா8தா

E/. அத பைடைய இத ப8கைல(கழகதா

ெகா"(க ேவ". ெகா"(கேவ/ய ெபா

ெபாி$, கைடசியாக

எ8ேலாரா6 ைகவிட ப!ட ேக7 (case) உ5களிட ஒ பைட(க ப"கிற$,
)ண ப"1$Gக எ

ற நபி(ைகயி8, -டநபி(ைகள ம(கைள1 தி*1த

டா(டகளா8 E/யவி8ைல; உ1திேயாக0தகளா8 E/யவி8ைல;
ஊராேவாகளா8 E/யவி8ைல; அைம+சகளா8 E/யவி8ைல; கவிஞகளா8
E/யவி8ைல; ஒ* கால1திேல ஆலமர1த/யி8 பரமா1மா:() ஜீவா1மா:()
உள ெதாட ப றி ஆரா9தாக எ

4ற ப"கிற கால1தி84ட யாக1தா8

E/யவி8ைல; ேவத1தா8 E/யவி8ைல; சி1தகளா8 E/யவி8ைல; ாிஷி
சிேரKடகளா8 E/யவி8ைல. ஒ* கால1தி6 ஒ*வரா6 E/யவி8ைல.
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மனிதைன மனிதனா(க; மனிதனிடமி*$ மி*க1தன1ைத பிாி(க, மனிதைன
ேதவனா(க, எண1தி6ள இ*ைள ேபா(க, மனவள1ைத உடா(க;
அவகளா8 சாதி(க E/யாதைத நீ5க சாதி(க ேவ".

பிரசார ெச9ய ேவ"; நீ5க ேகா ர வாசBேல உள ேநாயாளிகளிட ெச8ல
ேவ"; ேகா ர வாசBேல உளவகளிட மா1திரம8ல. கைடGதியி8
உளவக-ளிட1தி6 ெச8ல ேவ"; கைடGதி உளவகளிட1தி8
மா1திரம8ல, நைடபாைதயி8 உளவகளிட1தி6 ெச8லேவ".
நைடபாைதயி8 உளவகளிட1தி8 மா1திரம8ல, ஆைல1 ெதாழிலாளிகளிட1தி6
ெச8ல ேவ". ஆைல1ெதாழிலாளிகளிட1தி8 மா1திரம8ல, விமி விமி அ?கிற
விதைவகளிடE ெச8ல ேவ", Gபாீத எண1தி காக அ8ல, அவகைள
வி"வி(க அவக எ8ேலாாிட1தி6 சமய வா91த ேபாெத8லா,
அறி: பிரசார ெச9யேவ".

E

னா நிைல நிைன

 உயதி*தைத இநா நிைல நிைன



தாதி* பைத, தாதைத உய1த ேவ/ய ேதைவைய ப றி
எ"1$(4றேவ". எ ப/ -டநபி(ைக நீ(க பட ேவ". பிற) ந8ல
எண5கைள1 Oவினா8தா

அைவ ந8ல பலைன1 த*. ப)1தறிவா8

பபடாத எத உள1தி6 ந8ெலண1ைத விைத1தா6 அ$ ந8ல
விைளைவ1 தரா$.

நீ5க ரயிB8 ெச86ெபா?$ கவனி1தி*(கலா. உ5கD() ப(க1தி8 உள
ஒ* கிராம1தாாிட, ஏறி+ ெச86கிற ரயிைல ப றி, ரயி8 க"பி/1தவைன
ப றி, க"பி/1த கால1ைத ப றி, ரயி8 எ ப/ ஓ"கிற$ எ

பைத ப றி,

ஓ/(ெகா/*(கிற ரயிைல ஒ* ெநா/யி8 எ ப/ எதிேர உள ைக பி/யா8
நி 1தலா எ

பைத ப றி( 4 5க. ஜ

ன8 வழியாக எைதேயா கவனி1$(

ெகா" காதி8 விழாத$ேபாலேவ இ* பா. ஆனா8 ெகா>சேநர1தி ெக8லா
ஜ

ன8 வழியாக1 ெதாி ஒ* )

ேகா ர1தி

,)

றி

ேம8 ெதாி ேகா ர.

ேம8 ெதாி விள(), அைவகைள( கவனி1$ பா பா. உடேன

ப(க1தி6ளவைர பா1$(ேக!பா - O5கினா6 ெதாைடைய(கிளி(
ேக!பா - அ$ எ

ன ேகாயி65க! எ

மதி ப றி* ப$ேபால ேவ

, வி>ஞான இத நா!/8

எத நா!/6 மதி ப றி*(கா$.
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நா

இேதா ேப7கிேற

;எ

E

ஒB ெப*(கி இ*(கிற$, அ$ நா

ேப7வைத

ெபாிதா(கி நாலா ப(க1தி6ள பல* ேக!)ப/+ ெச9கிற$. அ$ எ ப/
ேவைல ெச9கிற$ எ

4றி பா*5க; ேம![ அைண(க!ைட எ ப

க!/யி*(கிறாக எ

4றி பா*5க. க ப8 எ ப/ கனமாயி*$ அ$

எ ப/ கடB8 மித(கிற$ எ
எ

4றி பா*5க; ஏேரா ேள

எ ப/ பற(கிற$

4றி பா*5க; அ8ல$ எத ஒ* வி>ஞான சாதன1ைத ப றியாவ$

4றி பா*5க. ஆ+சாியமாக ேக!க மா!டாக; அைவகளி8 அதிசயமி* பதா:
அவகD()1 ேதா

றா$. அ ப/( ெகா>சேநர ேக!டா6 அைத ம கணேம

மற$ வி"வாக. 'அ

த ச(தியிட' உள அபார நபி(ைக மதி



அைவகளிடமி*(கா$. ேர/ேயாைவ ப றி( 4 5க; ஒ*வ இலடனி8
ேப7வைத நா ேக!கலா எ

4 5க; ெடBவிஷ

ஆ" ஒ* மாைத பா(கலா எ

-ல மா0ேகாவி8

4 5க. எேதா ேக!பாகேள ஒழிய அதி8

ஆ+சாிய இ* பதாக நிைன(கமா!டாக. 4 ெபா?$ அ ப/யா! எ
ெசா86வாக! அJவள:தா

. இJவளைவ ேக!"வி!"1 திAெர

ெசா86வாக, "நீ5க! இெத8லா ஆ+சாிய இ* பதாக( 4 கிறீக! எ
ஆ+சாிய இ*(கிற$? அ5ேக ஒ* ேவ பமரE5க, அத

ன

மகிைம, காெய8லா

கச(காம8 தி1தி()$5க! ஜன5க 4!ட 4!டமாக ேபாறா5க" எ
ெசா86வாக.

வி>ஞான1திட இ ப/ ஏ

அவகD() மதி

இ* பதி8ைல? காரண எத

வி>ஞான சாதன1ைத இவக சிரம ப!"( க"பி/(கவி8ைல.
ெப

சிBைன( க"பி/1தவ எ5க அ பா, அQ)ைட( க"பி/1தவ

எ5க அண

, ேர/ேயாைவ( க" பி/1த$ எ5க தா1தா, மி

க"பி/1தவக எ5க -தாைதய எ

றி*தா8 அத

சார1ைத(

அ*ைம ெதாி.

எJவள: சிதைன, எ1தைன இர:க விழி1$ எதி ைப பா(காம8, ேகB,
கடன5கைள ெபா*!ப"1தாம8, ஆப1$() அ>சாம8 -ைள )ழ ேம, க
)*டா)ேம, கா8 Eடமா)ேம எ

ேயாசி(காம8 கKட ப!" வி>ஞான

சாதன5கைள( க"பி/1தவகெள8லா ேம8 நா!டாக. எனேவதா
அவக வி>ஞான1ைத ேபா

கிறாக. அவகD() அத

அ*ைம

ெதாிகிற$. அதனிட அதிக மதி

ைவ1தி*(கிறாக. இவக எத+
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சாதன1ைத( க"பி/(க: கKட படவி8ைல; கKட படாம8 7க
எ ப/1ெதாி, ஆதலா8தா

ஏேரா ேள

இவகDைடய நா(கி8

க"பி/1தவகDைடய ெபயக ந1தனமா"வதி8ைல. ரயி8

க"பி/1தவகDைடய ெபயக ெந>சி8 நடமா"வதி8ைல. வி>ஞான இத
நா!/8 விழ6(கிைற1த நீராகிவி!ட$. பாைலவன1தி8 Gசிய பனி(க!/ேபால,
ெசவிட

ேக!ட ச5கீதேபால வி>ஞான மதி ப றி*(கிற$.

மதி

றி*(க ேவ/ய ெபா* மதி ப றி* ப$ ந8லத8ல? வி>ஞான

மதி

ெபற மாணவக உைழ(க ேவ". மாணவக ம(களிட ெச

அவக மனதிேல உள மாைச நீ(கேவ". மனதி6ள மாைச நீ(கி
ப)1தறிைவ பர பிவி!" பிற) வி>ஞான1ைத ப றி பிரசார ெச9ய
ேவ". அ ெபா?$தா
ேபா

ம(க மன ெதளிவைடவ; அறிைவ

வாக; அ>ஞான1ைத( ைகவி"வாக, உைமைய ந வாக,

ெபா9ைய நபமா!டாக.

இ$வைர நா

ெபா$வாக இதியா - )றி பாக - தமிநா" ம(க நிைன

உயத அள:() உயரவி8ைல தாதி*(கிற$ எ
உய1த ப)1தறி: பிர+சார எ
மாணவகதா

, நிைல

பைத, தாதைத

ற ஒேர மா(கதா

உெட

.

அமா(க1ைத( கைட பி/(க1 த)தியானவக எ

,

உடேன ச(கா ம(கD() மாணவக அத பணிைய ெவ றிகரமாக ெச9$
E/(க ஒ* தி!ட வ)(க ேவ" எ

 4றிேன

. ஆைகயா8 ச(கா

ப)1தறி: பைடைய( கிள ப ேவ"; அத பைடைய1 தைடயி8லாம8
இத ப8கைல(கழக த* எ

ற நபி(ைக என() இ*(கிற$.

அ பைட இ5) உ", அ பைடயின ந

) ப/1தவக, ப ளவக, ந8ல

பிர+சார பழ(க Eளவக; ப)1தறிைவ ஆதமாக உைடயவக;
பயமறியாதவக; இவகளா8தா
ஒேரபைட, இ$தா

Gத சEதாய1ைத உய1த E/. இ$தா

கைடசி பைட இ பைட ெவ றிெப  எ

ற நபி(ைக

என() உ".

"இ பைட ேதா கி

எ பைட ெஜயி()" எ

ற மேனா

மணீய ஆசிாிய
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7தரபிைள மணிெமாழிைய( 4றி என$ உைரைய இ1$ட
ெகாகிேற

E/1$(

.

-------------2. ஏ, தாத தமிழகேம!
தமிழகேம!

ஆ& ஆ' அணாமைல ப கைல கழகபடமளி விழா அர(கி ரசி
கவிஞ பாரதிதாச அவகள உ*வ படைத திற+ைவ அறிஞ அணா
அவக ஆ$றிய வரலா$,- சிறமி க ெசா$ெபாழி%
1945

.

ரசியி சிகர

தைலவ அவகேள! அ*ைம1 ேதாழகேள!!

ஒ* கவி() (பாரதிதாச

மிக உ சாக1$ட

) ஒ* ேபராசிாிய*() (ேபராசிாிய

கா. 7. பிைள) சிறத Eைறயிேல பாரா!"த8 நட1$கிற இத உ5க
சபவ1திேல, நா
வா9

கல$ெகா" ேப7வத ), இதி8 ப5) எ"1$( ெகாள

அளி1தைம() என$ மகி+சி. இத நிக+சி ஒ* சில நா!கD() E

நடதி*(க ேவ"; பல ேவைலயி
E/யவி8ைல; அத ) ம
உ5கD() எ

னி()மா
ைன

)ளமாயிரா$. ர!சியி

ர!சியி
ேபசலாெம

பணி:ட

வர1தவறியதா8

ேக!"( ெகாகிேற

.

ைன அறிEக ப"1திய ேதாழ தடபாணி அவக பலபட+

ெசா8B!டா. அவ எ
சிதபரநாத

காரணமாக நா

ேப

ர!சியி

சிகர எ

சிகர எ

றா. ர!சி இJவள:

றா8 அ$ இ5ேக அம$ இ*() டா(ட

அவகD() ெபா*$. அவ மிக: உயரமானவ. ஆகேவ, நா

சிகர1தி

ப(க1தி8, மைல+ சாரB8 நி

றி*(கிேற

ெகா", ஏேதா சில

.

ஒேர இன

கவிஞ பாரதிதாச

அவக அளி1த கவிைதகைள நா

ப/1$மி*(கிேற

எ

நா

பாரதிதாச

பா1தி*(கிேற

;

பத காக ம!"ம8ல

பட1ைத1 திற$ ைவ(க பிாிய ப"வ$. ர!சி( கவி நாF

ஒேர இன; ஒேர இன( ெகாைக உைடயவக. ெபா$ ம(க,
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$ பா(கியவசமாக அவ நா!"() ஆ
நிைன(காவி!டா6, ஒ* சி
மாணவகளி

ந

கி

ற ெதாைட ப றி

றியாவ$ ெச61தாவி!டா6, பல

உள5களி8 பாரதிதாச

ேம8 அ

ஊ"*வி பா9$ அவ*()

இ ப/ ப!ட பாரா!"த8 விழா நட1$வ$ ப றி ெப*மகி+சி அைடகிேற
ஆனா8 மகி+சிட

ஆ+சாியE கல$ வ*கிற$. பல ப/1தவக, க!சி(

ெகாைககைள பர

பவ எ

.

4 கிறாக. ர!சி(கவிைய ப றி(

)றி பி"ேபா$, தைலவ அவக எ"1$(கா!/ய$ ேபால, கவிஞ மா1திர
'ஒ* க!சியி

கவி; )றி பி!ட ெகாைக(காக1 தம$ க பனா ச(திையேய

பாப"1$கிறவ, வ)

வாத1ைத வள(கிறவ; நா1திக' எ

மா1திர ஒ*

சிலரா8 O ற படாம8 இ*தா8, அவர$ எ?1$(க ஒJெவா

 ெபா

எ?1$(களா8 ெபாறி(க ப!/*(). அவ அ ப/ேய இ*தா6 இ* பத )(
காரண அவர$ இய ைகய8ல. இத1 $ரதிKடவசமான நா!/ேல
நானாவிதமான க!சிக நடமா"கி

றன. அ(க!சிக எ

F 4டார1திேல

கவிக அைட(க ப!/*(கிறாக. அவகைள ெவளிேய ற, ெவ!ட ெவளியிேல
ெகா"வ$ உலவ+ெச9ய, தமிழகD() ேபாதிய உள இ*()மானா8,
நா5க தைட ெசா8லமா!ேடா. அத( க!சி(கவி எ
ெசா8பவக, க!சி ேபதமி
ேபா$, இ

றி( கவி எ

ெசா8ல ப"பவாிட

பத காக ம!" அ

ெச61தினா8

ப ெபறலா.

எத!காக?
எத!காக?

ர!சி( கவிஞாி
ேபா

றவகதா

க*1ேதாவிய5கைள ப றி அறிஞ சிதபரநாதைன
ேப7வ$ ெபா*1தமா). ஆனா8, எ

ைன ேபா8 அவர$

ெகாைகைய( கைட பி/1$, நப தடபாணி )றி பி!ட$ேபா8 அவ*()1
ேதாழனாக: இ*$, அவர$ க*1$(கைள ஏ!/ேல தீ!/, நா!/ேல ேபசி,
ெசயBேல கா!/ வ*பவக உாிைம(காக ேபசலா. ஆகேவ நாF
உாிைம(காக( கவிஞாி

பட1ைத1 திற$ ைவ(க அ*கைதளவ

. அ ப/1

திற$ ைவ()ேபா$, கவி கட H!ப1ைத ப றிேயா, கைலநய1ைத ப றிேயா
காவிய ரச1ைத ப றிேயா அ8ல$ அவ

() விள(க உைரேயா, விாி:ைரேயா

க* ெபா*ேளா, ப* ெபா*ேளா ெகா"(க அ8ல, நா

ேபச இ* ப$.
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ந"ல கால

இ ெபா?$ தமிழிேல பா"கி

ற, தமி?(காக உைழ(கி

கவிவாணகைள தமிநா" வரேவ கி
ெதா" தமி?() தமி நா!/ ) பய

ற எ8லா(

ற$. எ(க!சியினராயிF ெச9கி
ப"கிற ெத

ற

றா8, தமிழFைடய

உள )ளிகிற$. உடேன கவிகைள( க!/ அைண(க1 தன$ இ* கர5கைள
நீ!"கி

. பாரா!"கிறா

றா

; பாிசளி(கிறா

. இ$ நா!/

ந கால1தி ேகா

எ"1$( கா!".

இத!# $

இத ) E

ெப8லா, கடத 10, 15 ஆ"களாக, இ ப/ ப!ட நிக+சிக

நடத$ கிைடயா$. கவிகைள ம(க கனவி654ட( க*தினாாி8ைல. தமி?
த

. உதாரணமாக,

ன தனிேய தமிழைர வி!" பிாி$ உலவி

அ ெபா?ெத8லா தமி ஆசிாியகD(), மாணவகD() எJவள: ெதாட
இ*தெத

றா8, E*கF() ெத9வயாைன() எJவளேவா அJவள:. தமி

ப/தகDைடய நிைலேய தனி. அவக சாித தைல பாைக, உலத
ககD, ஒ!/ய க

ன5கD G!/8 அைரடஜ

)ழைதக எ

ற எணE,

)ைறத ஊதியE அவகைள பாிதாபகரமான நிைலயிேல ெகா"வ$
நி 1தி

. அதிக ஆ றB*$, ஆ5கில க காத காரண1தா8 நிைல தாத$.

தமிழF()1 தா9 ெமாழிைய க

( ெகா"1த காரண1தி காக+ சபள

)ைறத$. அவகைள இக?வ$, தளி ைவ ப$ ஆகியவ றி
மாணவகளிைடேய ெத
ேபாகிற வ)

எ

ப!ட$. தமி வ)

எ

நிைன1தாக. தமி வ)

பிரதிபB

றா8 இKட ப!டா8

நட$ ெகாேடயி*().

ெத9வயாைனைய வி!" வி!" வளிைய1 ேத/( ெகா" E*க

ேபாவ$ேபா8,

மாணவக வா1தியாைர வி!" வி!" ெவளிேய ேபா9வி"வாக.

ஆனா8 அத நிைல இ
ேப+7கைளேய நா

மாறிவி!ட$. எ5) ெச

பா1தி*(கிேற

றா6 தமி, தமிழ எ

. ஓாிர" ஆ"களாக ஆ5கில1திேலேய

சபத> ெச9$ ெகா/*தவக4ட, 'இ

ேப7ேவ

எ

ேப7ேவ

; தமிழிேலேய எ?$ேவ

ற

. எQேவ

'எ

தமிழிேலேய

ெசா8வைத. தமிழிேல

கவிைதக; தமிழிேல நாடக5க; தமிழிேல இைசக. இவ ைற யா* எ5)
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ெச

றா6 பா(கலா. ேந

இ மா

ட

( 4 பி!/*தா8 'வர மா!ேட

இ*தி* பவக 4ட, இ

'எ

இன

தாE தமிழ, தமிழ இன எ

ெசா8B( ெகாளE ப"கிறாக. ஆனா8, இத நிைல எ

 மாறாம8

நிைல1தி*()மா?

ேந!ைறய உறக இைறய விழி

எ

ன! இJவள: நாDமி8லாதேதா விய

த

னின ப

, ஓ உண+சி, தா9ெமாழி ப

, தமிழகளிைடேய ஏ ப!டத ), தமிழ

உணரவதத )( காரண, இத
இ*(கிறா எ

ெசா86ேவ
. அவ*() E

ெசா8பவன8ல

ர!சி(கவி பாரதிதாச
எ

ேந

பைத நிைனU!"கிற$. கவிகD

இ*த இழிநிைல(), தமிழனிட தமிழ ப
றா8, அ$ ) கிய மன பா

றா8 அ$ உ1திேயாக1தி ) லாய(கானத8ல ெவ

ப/1த ஒ* சில வ!டார5களிேல உலவி வத$, தமிநா!/
)றி1தா8, தமிழFைடய தனி1த
நாசகாாிய5க எ
க*தின$ தா

,

இ8ைல; இ

நீ5க க*தினா8 அ ப/+

ெகாளாத ) காரண : தமிநா" எ
தமிெமாழி எ

நிைல

னா8 இ*() ெபயேர, அவ*() E

மாெப*5கவி பாரதியா இ*தா எ
லவகD இத ) E

த

,

(
ைம எ

,

, தமி

எ8ைலைய(

ைமைய( )றி1தா8, நா நா!"()+ ெச9கி

ற

 தவறாக, ெதாியாம8, பாமரகD, ப/1தவகD

ஆ).

ெதாி$, பாமரகD(க பாி$ ேப7வ$ ேபால, ந/(). நயவ>சகக நா!/ேல
உடாக, எ1தகD, ஏமாளிகD ஏ ப!டன. ஏமா றி வாபவ
ஏமா பவ

ஏமாளி. த

எ1த

.

Fண: அ ற ம(களா8 தமி?, தமி அறிஞகD,

ேபா ற படாம8 -ைல E"()களிேல O5கி( கிடதன.

ஆனா8 இ

, O5)கிறவகைள1 த!/ எ?

கDைடய $யர1ைத1 $ைட(கி

கி

றன. $(க ப"கிறவ-

றன. ேதபி1 திாி கவிவாணகைள1

ேத/ பி/1$ அவகைள மாேபா" அைண1$ உ+சி ேமா$ E1த ெகா"1$
உள Xாி(கி

றன. இவனா, இவ

எ

இன1தவ

. அ$ தமிழா? அமிதிF
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மினியத8லவா? அவனா, அவ
பட1$ட

ஓவிய(கார

ேபா!/யி". அவ

; அவ

தமிழிைசவாணனா? தமிழிைச எத வித1தி6

ெத65ைகவிட( )ைறத த8லேவ! அவ

நடன(கார

வடநா!" நடன1ைதவிட ரயமாக இ*()! அவ
அவனிட ேதா

வி"வா

ஓவிய5க ரவிவமா

. தமிநா!" ந/க

நாடக ேமைடயா(கி( ெகாகிறா
ேம8 நா!/ேல, ஓராயிர ெபா

. அவ

; அவன$ நடன

ந/க

, ேம8 நா!" ந/கF

நம$ இ*தய1ைத1 தா

கவிஞ

ெகா" ப எ

, அவ
இ

ந/()

பா(களி8 ஓ அ/(),
தமி அறிவாளிகைள,

சி பிகைள, சிதைனயாளகைள, கவிஞகைள. கைலவாணகைள1 தமிழக
ேபா

கி

ற$. இத நிைல ேந

ேவ". நிைல1தி*தா8தா
ேதா

இ8ைல; இ

இ*(கிற$; நாைள நீ/1தி*(க

, ஒ* பாரதிதாச

அ8ல; எண ற பாரதிதாசக

வாக. அவகைள( க", அவக கா!/ய வழிகைள1 தமிழகE

தமிழ* பி

ப றி பயனைடய ஏ$வா).

ச(க இலகிய

கவிஞகைள, ம றவகைள அ
இ

ேபா றாதத ), இ

ேபா

த )

Fெமா* காரணE". ச5க இல(கிய5களிேல, நம$ கQ க*1$

படாதப/ திைரயி!" வதாக.

உ5களி8 பல ச5க இல(கிய5கைள ப/1தி*(கலா. சில ாி$
ெகா/*(கலா; சில ாித$ ேபா8 பாவைன கா!டலா. நா
இல(கிய5கைள ப/1தவன8ல
ெச9பவFம8ல
நா

. அ8ல$ ப/1தவைன ேபால பாவைன

. அத காக ெவ!க பட ேபாவ$மி8ைல. ச5க இல(கிய5கைள

ப/(கவி8ைல எ

கE

ச5க

றா8, அத )( காரண என$ அறியாைமய8ல. எ

ச5க இல(கிய5க ந1தனமாடவி8ைல. எ

கE

அவ ைற(

ெகா" வ$ லவ ெப*ம(க நி 1தவி8ைல.

யா அQ)வாக? நாவலகD, பாவலகD ச5க இல(கிய5கைள+ 7 றி
நா6ப(கE ேவB அைம1$, இ5) எ!டாத அள:() எ!ட/ உயர1தி8 எ?

+

7வைர எ? பி ைவ1$( ெகா" "உேள ஆ"$ காளி, ேவ/(ைக பா(க
வா/" எ

ப$ ேபால1 'ெதா8கா பிய1ைத பாாீ. அத

ெதா

ைமைய( காணீ'
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எ

றா8 அதனிட யா அQ)வா? ச5க இல(கிய5கைள G!ைட வி!"

ெவளிேய றி, நா!/ேல நடமாடவிட ேவ". நடன 7தாிகளாக+ சி சி
பிரதிக -ல. ெதா8கா பிய( க*1$(கைள1 ெதா)1$ ெவளியி!டா8தா
ெதா8கா பிய சி சி

)ழைதகளாக ஒJெவா*வ*ைடய ம/யிேல

மன1திேல தவ?. ஒJேவா இ8லE இல(கிய X5காவாக( கா!சியளி().
இ

ைறய

லவக. உைமயிேலேய இனிைமைய, எளிைமைய ச5க

இல(கிய1$ட

ேச1$ ம(கD() ஊ!/யி* பாகளானா8, ச5ககால

லவகைள ேபா ற ேவ" எ

ற எண அவகD() இ*() மானா8,

அவக ஒJெவா இ8ல1ைத இல(கிய X5காவா() உழவகளாக
இ*தி*(க ேவ". ஆனா8, அ ப/யி8ைல எ

பைத நிைன() ெபா?$தா

அவக இJவள: நாகளாக நா!"()+ ெச9த$ ெதா" அ8ல; $ேராக
எ

எண ேவ/யி*(கிற$.

க பனா?
பனா? இள(ேகாவா?
இள(ேகாவா?

லவக தா5க ந

ைம ெச9வதா9( க*தி( ெகா", ஒ* சில லவகைள,

கவிகைளேம ெபா$ ம(கD() அறிEக ப"1தி, ெபா$ ம(களி
பாரா!"த6() அத+ சிலேர அ*கைதயானவக எ

ெசா8B வ*கிறாக. அத
ச5ககால
இ

-ல உைம( கவிக, உயி( கவிக

லவக மைற(க ப"கிறாக எ

பைத மற$ வி"கிறாக.

F ெதளிவாக( 4ற ேவ"மானா8, கபைன எத அள:() ெபா$

ம(கD() அறிEக ப"1தினாகேளா, அத அள:()+ ச5ககால

லவகைள

அறிEக ப"1தவி8ைல. கபைன1 ெதாித ெபா$ம(கதா அதிக
இ* பாகேள தவிர, இள5ேகாைவ ப றி1 ெதாிதவக ெகா>சமாக1தா
இ* பாக. ேவ"ெம

றா8, தி8ைலயி8 ஓ ஓ!" ெப!/ைய ைவ1$

பிரசாரமி8லாம8, அ ப/ இ*தா8 இ* ப(கE நட1தி, கபF(),
இள5ேகா:() ஓ!" ேபாட+ ெசா
ெப வா
ெசா
எ

னா8, ேததB8 கப

. ஆனா6 நா நம$ க பனா ச(தி E

தா

ெவ றி

இ*வைர நி 1தி ேபச+

னா8, கப இள5ேகாைவ பா1$ 'என() உயி ஊ!/ய உ1தமேர!'

பா; 'என() அணி அழ) தத ஆணழகேர' எ

பா.
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திைரேபா) விடன*

அக1ைத, ற1ைத அதிேல கா!ட ப!ட க*1$கைள, அணிகைள,
உவைமகைள நா அறியாம ேபானத )( காரண, ப1திாி(ைகக ஒ*
கவிைய ப றிேய கவ$ ஒ* சில கவிைதகளிேலேய இ$ எJவள: பழைமயி8
அ?தியி*த ேபாதி6, $ைம மிளிவதாக:, ரச த$ வதாக:
விளபர ப"1$வ$, மிதிைல+ ெச8விைய ப றி ேகாசைல+ ெச8வைன
ப றி மாதாதர 1தக5கD ெவளி\"கD, ஆ" மலகD, பிர1திேயக
1தக5கD ெவளியி"வ$தா

ஆ).

கபைர, ேச(கிழாைர அ/(க/ பல பல நிற5களி8 கா!"வத

-ல -

கபராமாயண1ைத ெபாிய ராண1ைத த1$வா1த5களா6, $ைம(
க*1$(களா6 கா!/ நிைலநா!"வத

-ல வDவைன ம(க அதிக காண

E/யவி8ைல.

அகநாN ைற, றநாN ைற ம(க மற(க ேநத$. க றறிேதா ஏ1$
கB1ெதாைகைய( க றவாிட காபேத அாிதாகி வி!ட$. பாிபாடைல
பா(கேவ E/யவி8ைல. ஆகேவ, ச5க இல(கிய5க ம5கி, ம(கDைடய
மன1ைத ெபறாம8 ேபானத )( காரண அத+ ச5க இல(கிய( க1தா(கைள(
காண E/யாதப/ நம$ கE
மீ" அறிEக ப"1$வ

திைர ேபா!" வி!டாக. ஒ* சிலைரேய மீ"

-ல, ெபா$ ம(கDைடய ஆதரைவ ெபற E/;

)றி பி!ட தி!ட நிைறேவ ; ம(கDைடய மன1ைத மாச ற கவிகளி
விடாம8 ம*ட பாைத() இ?1$+ ெச
ம!டமா அ8லவா எ

றா8தா

எ

பா1$( ெகாடா8 ேபா$ எ

மீ$ பாய

ன! எதி( க!சியின*()
ெறணிவி"

நயவ>சக நாச(காலக நா!/ேல உலவி வ*கிறாக.

பிர+சார

கபF() பிற) எJவள: கவிவாணக ேதா

றினா6, கபF() E

பல

இ*த ேபாதி6, அவக ெவ  கவிகளாயி*(கலா; ஆனா8 கவி+ ச(ரவ1தி
கப

தா

எ

சில ெசா86கிறாக. கவிைத எJவள: ர!சிகரமாயி*த
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ேபாதி6, கவிைத கால1ைத பட பி/1$( கா!" க*வியாக இ*த ேபாதி6,
அவ ைற இய றியவகைள( கவி+ச(கரவ1தி எ

ெசா8லமா!டாக.

'அவக ேபா

) உள க!சி( ெகாைகக

ற கவியிட (நாம(க8 கவிட

கி

ெதாியா. அத( கவிட

ேபா!/யிட( 4/ய ர!சி( கவியிட (பாரதிதாச

)

உள, கால1$(ேக ற க*1$க க!சி( ெகாைகளாக1 ெதாி. உடேன, இத(
கவிைய( க!சி( கவி, க பனா ச(திைய( )றி பி!ட ெகாைக(காக
பாப"1திவி"கிறவ, எ

ெபா$ ம(கD() அறிEக ப"1தி வி"வாக.

அறிவிழத ம(க அைத நபி( கவிைதகைள( ைகவி"வாக.

காரண இ"லாம" இ"ைல

ஏ

ர!சி( கவிைய

நி 1தவதி8ைலெய

1$லக+ சி பியாக ம(க E

றா8, அவ*ைடய $ைம( க*1$(கைள( காQப/

ம(கைள1 O"வதி8ைல ெய
கவியி

ெகா" வ$

றா8 காரணமி8லாம8 இ8ைல. ம(க ர!சி(

உைம உ*வ1ைத பா1$ வி!டா8, அவகளா8 O(கி ைவ(க ப!ட

கவிக ெதா ெப

கீேழ வி?$ வி"வாக, கவிகD() மதி

ேபா றினவக பிைழ

( )ைற;

 ெக". இள5ேகாைவ ப றி ம(க அறிய ஆரபி1$

வி!டா8 சில நா!/ேல ஒB(க ஆரபி1$ வி!டா8 கபF() கப
ராமாயண1$() அJவள: மதி

 இரா$. மா

இட5களிB*$ ெம8Bய $ணிக வ*கி
அJவள: கிரா(கி இ*(கா$ எ
ேவ!/கD() மதி
கிைட(கி

றன எ

ெச0ட, கிளா0ேகா EதBய

றன எ

றா8 லா5கிளா1$()

ப$ ம!"ம8ல; ேசல ஆ

- ஏ? Eழ

இ*(கா$. ஆமதாபா1 டைவக அேமாகமாக(

றா8 ஆரண5)கD ெப5க]

வி* வ? கபைன ப றி நா

ைடைவைய எ ப/

)ைற 4 வதாக நிைன(க(4டா$.

உ5களிடEள )ைறகைள நிவ1தி ெச9$ ெகாளேவ". ஒ* சிலைர
ேபா

வத

-லதா

கழைடய E/; நம$ லைம மிளி* எ

ற நிைன

மைறய ேவ".

பா-.ய பாி/

இத Eைறயி8 பாரதிதாசனி
இ*(கிற$. பா/ய

பா/ய

பாி7 )ைறைய ேபா()வதாக

பாி7 ச5ககால இல(கிய5களி6ள உவைமகைள,
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அணிகைள, எளிய நைடயி8 எ8ேலா* ாி$ெகாDமா
இய ற ப!/* பைத( காணலா. பாட6() ல!சண ப/1த:ட
ாி$ ெகாள( 4டா$ எ
பய படேவ" எ

பாரதிதாசனி

இேலசி8

, லைம() ல!சண பிற க"

 க*$கிறாக.

காவிய1ைத பா(க, ப/1$ உணர இல(கண ேதைவயி8ைல;

இல(கிய5கைள ப/1தி*(க ேவ"வதி8ைல; நிக" ேதைவயி8ைல;
ேபராசிாியக

உதவி ேதைவயி8ைல. ஆனா8 இைத
ம (கி

லவ சில ெவ (கி

றன! எளிய நைடயினி8 எ?$வ$ ஓ ஆ றலா எ

E/யா வி!டா6 ஏளன பQகி

றன;
தமா8 எ?த

றன!

லவகD(ேக பழ(க ஒ*வ எ?தின 1தக1தி ) ம

ேபா அ8ல$ அதி8

ஏதாவ$ )ைறேயா காணாவி!டா8, சில லவகD()1 O(கேம வரா$.
தி*விைளயாட8 ராண1தி ) விள(க:ைர எ
ஒ* 1தக பிர7ாி(க ப". அத

தி*.வி.கBயாண7தரனாரா8

1தக அ+சி8 இ*(கி

அேத அ+7(4ட1திேலேய தி*.வி.க.:()+ சில ேகவிக எ
பிர7ர ெவளியா). ஒ*வ ேபா!ட 1தக1தி ) இ

ற அேத ேநர1தி8,
ற ஒ* $"

ெனா*வ ம

எ?தாவி!டா8 அவ*() நிமதி ஏ படா$. காரண அவகளிட -லதன
)ைற:. ஒ*வ எ"1$ ஆளேவ"ெம

றி*த அணிைய, இ

ெனா*வ

ைகயா/* பா. ஆகேவ, எ?தியதி8 ) ற5க க"பி/1$ அவர$
பிைழ ைப ெக"1$ விடேவ" எ

நிைன(கிறாக. அவக மீ$

) றமி8ைல. அவகளிட எண ற க*1$க ஊ வதி8ைல. கடத ஐ$ ஆ
ஆ"களாக நாF பா(கிேற

; பாரதியா, 7தர பிைளைய1 தவிர ேம8

நா"களி8 உள$ ேபால( கைலைய( கால1தி

கணா/யா()கிறாகளா?

அ8ல$ கைலைய( கைட Gதியி8 ெகா" வ$ நி 1$கிறாகளா? அவகள$
பா(களிேல எ?+சி இ*(கிறதா? அதனா8 நா" உயவைடய ஏதாவ$
மா(கEடா? எ

நா

றா8 இ8ைல. காரண, லவகளி

பி ேபா(கான ேநா(கேம.

ஒ* லவைர பா1$, 'ேதாழேர! அQ )" க"பி/1த$ எJவள:

ஆ+சாிய! அத

அழி: ச(திைய( ேக!Aரா?' எ

றா8,

38

"அ$ எ

ன பா ெபாி$? ஆ5கிேலயேனா அெமாி(கேனா தா

அழி: ச(திைய

ஏ ப"1த, இத ஆத1ைத( ைகயிேலத ேவ". ந பரமசிவ ெந றி(

கைண1 திறதா8 ேபா$; கணிB*$ ெந*

Zவாைலக பற();

எதிாிேல உள அ1தைன ெபா*கD சாபலாகி வி" எ
ெசா86வா. அ$ இ*(க இ$ ஏ
ேசாேபறி1தனEதா

எ

பதி8

ற பி ேபா(கான ேநா(கE,

காரண.

அ1 இக இ1 ஏ?
ஏ?

'அ$ இ*(க இ$ ஏ

'எ

ேம8 நா"களிேல க*தி இ* பாகளானா8, ஆளி8லா

விமான1தி ) பிற) அQ)" க"பி/1தி*(க E/மா? ெதா8கா பிய
நம() இ*()ேபா$, நம() ேவேற

ன ேவ" எ

றி*தா8, அகE

சில பதிகாரE கிைட1தி*(க வழிடா? சில பதிகாரேம ேபா$ எ
கB5க1$ பரணி கிைட1தி*()மா? கB5க1$ பரணிேய ேபா$ெம
மேனா

மணீய ேதா

றி*தா8, பாரதியாாி

றியி*(க E/மா? மேனா

றி*தா8

மணீய ேபா$ெம

ேதசீய கீத5கைள( ேக!/*(க E/மா? பாரதியாாி

ேதசியகீத5கேள ேபா$ெம
அ

றி*தா8,

றி*தா8, ேதசிய விநாயக பிைளயி

தாயிFமினிய

)ைழ1O!" பா(கைள பா1தி*(க E/யா$. ேதசியவிநாயக

பிைளேய ேபா$ ெம

றி*தா8, நாம(க8லாாி

"க1தியி

றி ர1த மி

றி" எ

ற

$ மாதிாியான சைட1 த1$வ பாடைல( க/*(க E/மா?
அ$ேபால1தா

நாம(க8லாேர ேபா$ெம

மி) ெகா/ேயா ெசயலறேவ' எ

றி*தா8 'ெகாைலவாளிைன எடடா!

F பாரதிதாசனி

உண+சிமி(க ர!சிகரமான

பாடைல( ேக!/*(க E/யா$.

கால3தி சி4.
சி4. க*3தா

பாரதிதாச

, ேம8நா!"( கவிகைள ேபால கைலைய( கால1தி

கணா/-

யா()கிறா. கால1ைதேய சி*K/*(கிறா. கால1ைதேய சி*K/*(கிறா எ

ப$
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மா1திரம8ல, கால1ைத மா

கால1ைத மா

கிறா எ

கிறா.

ப$ ம!"ம8ல. மாறிய கால1தி ) நைம அைழ1$+

ெச8கிறா; அ$ மா1திரம8ல; சமய கிைட1தா8 E
ெத

ேன பி/1$1 தDகிறா.

ற8 வள*; நில: வள*; ெச8வ வள*. அைவ ேபால அவர$

கவிைதகD வளர ேவ".

ப31 ேப*

ஆனா8, அைவ வளர(4டா$ எ

ஒ* ப1$ ேப! அத ப1$ ேப*ைடய

ெபயைர இ$ அரசிய8 ேமைடயாயி*தா8 )றி பி!/* ேப
ேமைடயானதா8 )றி பிடாம8 வி"கிேற
அவகெள8ேலா*, த5கைள1 தவிர ேவ

. க5கண க!/( ெகா/*(கிறாக.
யா* ச5க இல(கிய5கைள அறிய

E/யா$; அ ப/ேய அறிதா6 ெபா$ ம(களி
ேவ

யா* அ*கைத அ றவக எ

. இ$ அறி:

ஆதரவி )1 த5கைள1 தவிர

க*$கிறாக.

ைகயி" ஊைமய*

ஒ* மாத1தி ) E

ச5க இல(கிய5களி8 ஒ

உவைமைய ப/1ேத

றான ) ெதாைகயி8, ஓ

. இத( கால1தி8 க பைன நிைல எJவள: Oர

கயைம1தன1தி ) ேபாயி*(கிற$ எ
பா*5க! இத( கால1$

பைத ஊகி1ேத

. வி1தியாச1ைத

லவக எத( க*1ைத ஓ அதாதி -லமாகேவா,

ெவபா -லமாகேவா விள()வாகேளா, அைத( ) ெதாைக ஆசிாிய ஒேர
அ/யி8 4றி வி!டா. அத அ/தா

ஒ* ேதாழ

காதBேல ஈ"ப"கிறா

'ைகயி8 ஊம

. உவைமயி

எைத ேபா8 எ

பதா).

ேந1திைய பா*5க!

க!"5கட5காத காைள; இ*தா6 க!" ப"கிறா
ஏேதா நிைன(கிறா

'எ

இ* ககD(). மன1தி8

, அைத எதிேரள க!டழகியிட ெசா8ல E/யவி8ைல;

றா8 - காைல ேநர கா!/ேல ஒ* பாைறயிேல ெவெண9

இ*(கிற$; ைகயி8 ஊைமய

இத )( காவ8. காைல( கதிரவ

எ?$ தன$ இள5கதிகைள பா9+7கிறா

.

காைலயி8
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ெவெண9 உ*கிற$. ெவெண9 உ*)வைத பா(கிறா
ெவெண9 உ*)கிறேத' எ

. பா1த$ 'ஐேயா!

4றலா. ஆனா8 வாயி8ைல. ேநேர ஓ/ ேபா9

எ8லா உ*)வத ) எ"(கலா; ஆனா8 ைகயி8ைல. கதிரவ
ஊைமயனி
ெச9கிறா

கதிய ற நிைலைய அறியா
. அவ

. அவ

இத( ைகயி8

அவன$ ேவைலைய+

பிரப>ச1தி ) ெசாத. காவலாளி()( ைகயி8ைல; வா9

ஊைமேய தவிர( க மா1திரமி*(கிற$. இத( ேகார( கா!சிைய( காண.
அைத ேபாலேவ கமா1திர இ*(கிற$. க!டழகிைய( காண. ஆனா8
7யமாியாைத இ8லாததாேலா, 7ததிர உண+சி இ8லாததாேலா ைகயி8ைல.
(ைகயி8 $ணிவி8ைல) அவள$ கர1ைத பி/(க. அத வ/வழகிைய( க" ஏேதா
ேபச ேவ"ெம

நிைன(கிறா

. ஆனா8 சEதாய( க!" பா"க அவன$

வாைய -/ வி!டன; எJவள: அ*ைமயாக ஒ*வ

ஒ*1திைய+ சEதாய(

க!" பா"களா8 ெதாடE/யாம8 கKட ப"கிறா
விள()கிறா. "ைகயி^ம
ேபா

"எ

எ

பைத ஒ* சி

அ/யி8

ெவெண9 உ*கா$ கணா8 பா$கா1தா

.

மறகலா , ஆனா" மைறக $.யா1

ச5க இல(கிய5களி

இ

ப5கைள+ ெசா8B( ெகா/*தா8, இ

E?வ$>

ெசா8B( ெகா/*(கலா. ச5க இல(கிய H!ப1ைத அFபவி(க ேவ/ய
இட5கைள நம() ஏ ற எளிய Eைறயி8 அளி ப$ எ
பாரதிதாச

றா8 அத1 $ைறயி8

நா!"() நம() ெச9$ள ெதா/ைன மறதா6 மற(கலா;

ஆனா8 மைற(க E/யா$. பாரதிதாச

த* இல(கிய+ 7ைவைய அFபவி(க

இல(கண க றி*(கேவ/யதி8ைல. பாரதிதாச
அைவ நம$ இர1த1ேதா" இர1தமாக( கல(கி

பா(கைள ப/1த:ட

றன; உண+சி, நர களிேல

ஊ கிற$; 7ைவ1தா8 *சி(கிற$. ப/(கிேறா; பாரதிதாச
ப/(கிேறா; நாE பாடலாமா எ
உயி*() ேந' எ

ஆகிேறா.

நிைன(கிேறா. ப/(கிேறா; 'தமி எ5க

கிேறா. ஆனா8, சில லவக அதிேல இல(கண அைம

இ8ைல எனலா. அஃ$ அவகள$ ஓ9:ேநர ேவைலயாக இ*(க!".

காாிய1திேல ஈ"ப"கிற நா, ஓ!ைட+ ச!/யாயி*தா6 ெகா?(க!ைட
ெவதா8 சாி எ

க*$கிேறா. கைவ()த:மா, க க நிக" ேதைவயி8ைலேய!

பா!/ேல ஏதாவ$ எளிைமட

இனிைம மா1திர கல$ விடாம8 எ?+சி
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கலதி*(கிறதா, ாிகிறதா, ாி$ பயனைடயலாமா எ
ெப*பா

ைம, அவக )ைறத எணி(ைக எ

4 வ$ேபால பா!ைட ப/1த:ட
எ

பவாி

எணி(ைக தா

எணி(ைக ெகா>சதா
ம!டமானைவ எ

பா(கிேறா. நாதா
ெசா8B ஓாிட1தி8

ாி$ ெகாDப/யாக இ*(க ேவ"

அதிக. க/ன நைட( கவிைதகைள வி* பவ

, அவக பாரதிதாசனி

ேத/1 திாிபவக. நாதா

பா(க எத+ சி

ன5க

7ைவைய அ ப/ேய

அFபவி பவக. பயனைடகிேறா; காரண எளிய இனிய நைட. இ$வைர
அவர$ நைடைய ப றி+ ெசா
எ

ேன

. அவ எ"1$( ெகாD ெபா*

றா8, அவ ெகா"() தைலய5க5கெள

றா8, அைவ ர!சிகரமாயி*();

$ைமயாயி*().

இர-) நா#க7

ஒ* கால1திேல, தமிழக1திேல சாைலகைள, ேசாைலகைள க"களி1$+
சதன( கா"களிேல, சத அைம1$ ப பா/னாக. பி கால1திேல, அதாவ$
இைட(கால1திேல, வா: இத ேலாக அத ேலாகமாக பிாித$, ேபரபல
சி றபல எ

ப$ேபால. மாயவா: மனித வா: எ

இைட(கால

லவகளி

கா!சிக ேதா
)

ஏ ப!ட$.

உள5களிேல ஒேர ேநர1தி8 இர" மா ப!ட

றி மைறதன. ஒேர உத!/8 இர" நா()க ரடன.

ைற ப றி பா"கி

எண5க ேதா

ற ேநர1திேல அத ேலாக, அத வா: எ

ற, அத( )

ற

E*கFைடய ேதாளாக:, அ$:

வளியிட ெகா>சிய ேதாளாக: கா!சியளி1தேத தவிர. மைல+சாரBேல
வைள$ ஓ" ஆ ; கர"Eரடான பாைத; அவ ைற1 தா/ மைல மீதி*$ கீேழ
பா1தா8 கா" ெதாி கா!சி; கா"களி8 சி 1ைத, B உல: கா!சி;
அ5) ேவ"வ* வி8Bய* ஆ"கிற ேவ!ைட, ஆகிய இய ைக எழி8, அத
விநா/ ேதா

றவி8ைல.

க!பைன ெகாைல

இ

நாடக ேமைடகளி8 நட(கிற வளி1 தி*மண1தி ). அதிB*$தா

க பைனயானேதா எ

இ$

எQப/யான ஓ இய ைக நிக+சி ச5க

இல(கிய1தி8 வணி(க ப"வத ) உள வி1தியாச1ைத பா*5க. பைட(
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கால

லவகளி

கள5 கபடம ற உள1ைத, இைட(கால1திேல இர!ைட

வா(ைகயினிைடேய ராண ெம1ைதயி8 ரட லவகளி
இத+ சி

பட பி/

1 ெதளிவா() என ந கிேற

ேவ!ைடயாட+ ெச8கிறா
ேத/( ெகா" வதவ

.த
E

. ஒ* தைலமக

கா!"()

ேவ8 ைத1த யாைன எ ப(க ஓ/வி!ட$ எ
ஓ ஆரண5) எதி ப"கிறா. ந8ல அழகி;

ப(க1திேலேய பளி5) நீேராைட. க!டழக

அத ம5ைகைய மண$ ெகாள

. மண$ ெகாவெத

இ+ைச ப"கிறா

உள1ைத,

றா8 இத( கால1ைத ேபால

ெபா*1த பா(க ஐயைர1 ேத"வ$ ேதைவயி8லாதி*த கால அ$. காதல
இ*வ* ககளா8 ேபசினாக. வா9 அ+7 ப$ைம ேபாB*த ேபாதி6
அ*ேக ெச
ச

. வ>சி அ>சினா. அ>சாேத அ>7கேம எ

றா

ேநர1தி8 ஓ அலற8 ேக!கிற$. அ$ எ

ஏதிைழயா. அ$ எ
எ

கிறா

. ஆனா8,

ேக!கிறா, அத

ேவ8 வB()1 தா5க E/யாம8 பிளி* யாைனயி

. பாைவ() யாைன எ

அ+சமாயி*(கிற' ெத

னெவ

றா

றா8 பய ேபாB*(கிற$; 'ஐேயா யாைனயா!

றா. 'அ+சமானா8 அ*ேக வா', எ
. தி*மண E றி

அைண1$( ெகாடா

)ர8

றா

; வதா.

!!

இத ஒ* சபவ1ைத பி கால1தி8 வளி கைதயா(கி, அத Gரைன ேவலனா(கி,
கிழவனா(கி, ேதF திைனமா: ேக!டா
வி!டாக. ைவதீக1ைத

எ

ெசா8B, வைளய காரனா(கி

)1தி, -டநபி(ைகைய வள() ப)1தறிவி

ெகாJவாத ஏ"க இ*()மானா8 அைவ ) ற எ

க*த ப!ட கால.

இதனா8 அத(கால1தி )1 த)தா ேபா8, அ ேபா$ கவிைதக எ?தன.
இைட( கால1தி )1 த)தா ேபா8, இ

ைறய வளிகைத ேபா

இய ற ப!டன. இ ப/ கால1தி ேக றவா
யி*(கிறாக எ
ெகாளாதவ

றா8 கால எ

தா

கவிைதக இய றி-

F சிைறயிB*$ த

சிறத கவியாக மா!டா

. அவ

றைவ

ைன வி"தைல ெச9$

ேகா!களி8

உளவகைள ேபால, ஒ* கால1தி8 நடத நிக+சிகைள1 ெதா)1$ ைவ()
ாிகா" ேபவழி. அவ

அழகாக ெந8மணிகைள+ ேசகாி1$ மிரா7தா*()(

ெகா"() பைணயா. அவ
வாகமா!டா

சிறத கவி யாகமா!டா

. சி*K/ க1தா

. எ(கால1தி6 ஜீவி1தி*() உயி(கவி யாகமா!டா

.

காலெம8 சிைற

இைட(கால( கவிகD அத ) பி

னா8 ஏ ப!ட அேநக கவிகD காலெமF
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சிைறயிேல த5கைள1 தா5கேள ஒ பைட1$ வி!டாக. அவக அதினி
வர Eய



றா8, அைத+ 7 றி உள மதெமF மடப+ 7வைர ஏறி( )தி(க

ேவ". ஆதலா8தா

அத( கவிகD() ஆடவனி

அவதார `ைலகைள

ப றி, கயிைல() தி* பதி() உள ெதாடைப ப றி, ேதவாதி
ேதவகைள ப றி ேதவாதி ேதவ

ெகௗதம ஆசிரம1திேல ெச9த ஆபாச1ைத

ப றி எ?த எண பிறதேத ஒழிய( கா"கைள ப றிேயா, மா"கைள
ப றிேயா, மைலகைள ப றிேயா, கவிைத ெச9யவி8ைல. ெச9ய வி8ைலயா?
அடா$! காைல( கதிரவைன ப றி மாைல மதிய1ைத ப றி
பா!"(களி8ைலயா? இேதா பா எ

ெசா8லலா; இ*(கி

றன.

ஆனா8 ைவதிகெமF ) ()+ ச5கிBடேன பிைண(க ப!/*(கி
ரச1$டேனேய அைவ க8^ாி மாணவகளி

அதனா8தா

றாவ$ ெச9 எ

கிறா. 4னாேத நிமி$ நட எ

ெவளிேய வர!" எ

கிறா. )

கிறா. )ள உள1ைத( ெகாைல

கிறா. ேமக1திB*$ நிலெவாளி

கிறா. அத ேலாக1ைத ப றி பாடாேத; இத

ேலாக1ைத ப றி பா" எ

கிறா. நா வா? இத இட1ைத பா" எ

கால1$() அ/ைமயாகாேத எ
பா" எ

றன.

கிறா; 4ாி8லாத

கிறா. ப/ இ8லாத )ள1தி ) ப/ க!" எ

இ8லாத இட1திேல ெச9)
ெச9 எ

ெந>சி8 ந>ைச பா9+7கி

நம$ ர!சி(கவி அத இரைட ெவ!" எ

வாைள( 4ரா() எ

றன. கவிதா

கிறா. அதனா8தா

கிறா.

கிறா; இல(கண( க!" பா!"() பய படாம8
அவைர " ர!சி( கவி" எ

அைழ(கிேறா;

உயி(கவி உைம(கவி என அைழ(கிேறா.

ரசி 1ைம

ர!சி(கவி எ
எ

தா

அைழ(கிேறாேமய

றி

ர!சியி8 Eத கவி

றைழ(கவி8ைல. அவ இத ேலாக1ைத ப றி இJவள: ர!சிகரமாக

பா"வத )( காரண அவ வா? $ைவ ஆ). $ைவயான$ பிரா
நா!ைட+ ேசத$. பிரா

7 7ததிர1தி

7

பிற பிட. நா எ8லா ராஜாதி

ராஜா(கைள ேபா றிய ேநர1தி8, அ5) அரசகைள+ சிைறயி8 அைட1த கால.
அரமைனகைள ஆசிரம5களாக அநியாய( ேகா!ைடகளாக ஆ(கிய
ேநர1திெல8லா அ5) பா0/B உைட(க ப!ட ேநர. ஆடா

அ/ைம எ

வா1ைதக இ5) உலவிய ேநர1திெல8லா அ5) 7ததிர. வி"தைல, எ

ற

ற
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ேகாஷ5க வாைன( கிழி1த ேநர. அத பிரா
ெத

ற8 அவ வசி() $ைவயி8 G7வதா8தா

ர!சிகரமானைவயாக
இ*(கி

சி

சாய8 அத பிரா

சி

அவ ெகா"() தைல

க

1$லக( க*1$(கைள1 ெகா/ல5)வனவாக

றன.

யா#3 ெதாி ?

பல கவிகD(), அவக பா"கிற பா!"(கைள ப றி அவகD(ேக ெதாியா$.
ஆைனEகைன ப றி அழகாக பா"வாக; $தி(ைகைய பா1த$டா?
அத

அகல

நீளெம

னெவ

றா8 ெதாியா$. ஊவசி, ரைப சிறத நா!/ய(காாிக;

அவகளி* ப$ ெத9வேலாக எ

றா8, ேகவி ஞானேம தவிர அFபவேம$?

ப1$1 தைல இராவணைண ப றி பா"கிறாகெளன
பா1தேத$? பரமசிவ

பாவதிட

ேதா

றா8, எ

றி மைறகிறா எ

ேக!டைத ஒ
ெசா

றா8, இராவணைன

ாிஷபவாகன Yபரா91 திA திAெரன1

றாவ$ கட$டா? ப/1தைத எ?$கிறா.

வி(கிறா. அதாவ$ ஒ*வ ேகவி ப!" எ?$வா; ெசா86வா.

னைத( ேக!டவ அைதேய எ?$வா; இ$ பரபைர எ

கடைத, பா பைத அFபவXவமாக எ?$கிறாக எ

பேத தவிர

பத கி8ைல.

சிதைன ெசா"9!:

பாரதிதாச

மா1திரதா

, தா கடைத எ?$கிறா; பா1தைத எ?$கிறா,

ாியாத விஷய5க ெதாியாத விஷய5க வழி(ேக ேபாகமா!டா; காணாத
கட:ைள ப றி எ?தமா!டா; இ
இடமா) எ

, நா

இ8லாவி!டா6 நாைள பாிகாச1தி )

ேவதாத1ைத ப றி ேபசினா8 ேவ/(ைகயா9 இ*().

ச5கரா+சாாி ெபா*ளாதார1ைத ப றி ேபசினா8 ேவ/(ைகயாயி*().
மாைன மடைதைய ப றி பாடேவ/ய லவக, ஆ Eக1ைத
ப றி ஆ Eக1தி8 எத Eக வளி() E1த ெகா"1த ெசாத Eக
எ

பைத ப றி, பரமசிவ1தி

ேவலாத1ைத ப றி அத ேவ8

ெமா!ைடயாயி*தா8, ேம*மைலயி

எத பாக தீ!ட உபேயாக ப"
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எ

பைத ப றி, பா/னா8 ேவ/(ைகயாயி*() எ

லவ த வி* பேபா8 கைதயள(கிறா எ

ப/தகளி

ப$ ம!"ம8ல; ஏேதா ஒ*

தாேன நிைன(க ேநாி"!

பரபைரயிேல, பாரதிதாசF ெகா>ச நா இ*தா. கவிபா/னா,

ம றவகைள ேபால, மயிைல E*கைன ப றி பா!"க பா/னா.
வளிைய ப றி லாBக பா/னா.

அவர$ பா(கD ெவளி(கிழைம விள() ஏ றி ைவ1த ேநர1தி8, ம>ச
ெப!/யி8 ைவ1$ Xசி(க ப!டன. இைத பா1தா ந கவிஞ. நா இJவள:
நா!க Dகிவி!ேடாேம; எJவள: ம(கைள ம*D() அைழ1$+
ெச

றி*(கிேறா; அவகD() உைமைய உைர(கவி8ைலேய; நா

அக ப!"( ெகாேடாேமா; ெந றி(க பரமசிவ1ைத பா/வி!", பிற) ஓ
ப)1தறி:வாதி, ‘ நீ பரமசிவ1ைத பா1தாயா?‘ எ
எ

சிதி1தா. அத+ சிதைன அவ*()+ ெசா

ேக!டா8, எ

ன ெசா8வ$

ன$, "உன()( கவிைத பாட(

கயிலாய தானா ேதைவ? கட: தானா ேவ"? 7ைனைய ப றி பா";
பறைவைய ப றி பா": ெத

றைல ப றி பா"; நீலவாைன ப றி பா";

ேகாலவிழிைய ப றி பா"; E?நிலைவ ப றி பா"; 4வாைள ப றி பா";
Gரனி

ேதாைள ப றி பா"; வ!ட1 தாமைரைய ப றி பா"; அைவ உ

ேபனா Eைனயி
கவி ஒ

க!டைள()( கா1$(கிட(கி

வைரதிட‘ எ

றன" எ

இைத ‘ஏெட"1ேத

F அவர$ கவிைதயிேல பா(கலா. அ$ அவர$

கவிைத ம!"ம8ல; அவர$ 7ய சாி1திரEமா).

அவ* ெச;த1

நப1 தகாதவ ைற ந வதா? ந ப/ நா!" ம(கைள நி பதி பதா?
இைதவிட நயவ>சக+ ெசய8 ேவெறா

மி8ைல. அத ேலாகேம ேவடாெம

இத ேலாக1$() வதா. வ$ கட: Eத ெகா" க ப1 தைட வைர(),
காதBB*$ விதைவ ம மண வைர(), 7ணா இ/(கிற ெபணி
பா!/B*$ ஆைல+ச5கி

நாத வைர(), அ

றாட வா(ைக()
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அவசியமானைத, க"களி பைத, நா பாடேவ"ெம

றி*தைத பா/னா.

பா"கிறா. நா பா ேபா!

இத( க!டழகியி

கணீ*(காவ$ ஒ* பா!" பாட ேவ" எ

நிைன ேபா. ஆனா8 பாட E/யா$, அைத பாரதிதாச

பா"வா. நம$

ேவைலைய அவ ெச9$ த*கிறா.

நா விதைவகைள பா(கிேறா, அவக Xவணியாத ேகால1ைத பா(கிேறா;
அவக க

ன1தி8 வழி$ கா9$ேபான நீைர பா(கிேறா. ேத தைல(

ேக!கிேறா. மமைதயாள அவகD() மணவாளகD ேதைவயா எ
ெசா86வைத( ேக!கிேறா. அவகேளா மாளேவ/ய வயதி8 காமரச
ப*)வத காக( க

னிைககைள1 ேத"வைத பா(கிேறா; தா1தா:()

வா(ைக ப!டெப தாவார1திேல தனிேய ரவைத பா(கிேறா; அவள$
கணீ தைலயைணைய நைன1$( ெகா/* பைத பா(கிேறா; பா1$(
க*1ைத ெவளியிட( கவிைதக க!டலாமா எ
E/யவி8ைல. கவிஞ பாரதிதாச

நிைன(கிேறா. ஆனா8,

அைத( கவிைதயா8 பா"கிறா. பா/.

‘இைத1தாேன தபி நீ பாட ேவ"ெம

நிைன1தா9?‘ எ

கா!"கிறா. நா

க" மகி+சியைடகிேறா. அவ கவிைதகளிேல அத ேலாக1ைத ப றிேயா,
அத வாைவ ப றிேயா இ*(கா$.

காத!ற ஊசி

ப!/ன1த/க கால1திB*$தா

மாய வா(ைக ப றி ம(க அதிக நிைன(க

ஆரபி1தன. ‘காத ற ஊசி வாரா$ காQ5 கைட வழி(ேக‘ எ
வா(ைக1 த1$வ இ

 உல:கிற$. நாடக5களிேல நீ5க இைத

பா1தி*(கலா. அ5கி*$ அரச
ேக!பா

ற மாயா

. அரசைன பா1$ ஒ*வ

வ*வா

, ‘இத அரமைன யா*()+ ெசாத; இத நதவன யா*()+

ெசாத? இ*

ெப!/ யா*()+ ெசாத? இ*

யா*()+ ெசாத? எ
உைமயிேல அவ

. அரச

, ‘யா*() ெசாதம8ல‘ எ

இறத பிற) அவ

இ8லாவி!டா8 அவன$ ம*மக
அவன$ வாாி7களி8 ஒ*வ

ெப!/யி6ள 20 ல!ச

மக

அFபவி பா

அFபவி பா

அFபவி பா
; ம*மக

ெசா86வா
; மக

இ8லாவி!டா8

. வாாி7மி8லா வி!டா8

.
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தமக1தா(க அFபவி பாக. தமக1தா(க இ8லாவி!டா8, நிரதர தம
க1தாவாகிய நம$ ச(கா அFபவி பாக. இைத ம(க உண*வதி8ைல.
உணர அவக மன இட ெகா"(கா$.

அத ‘மாய' எத மய(க1ைத ம(களிட உடா(கி
ஆைள பா1$ ‘எ
யி*(கிேற

ன ெசௗ(கியமாயி*(கிறீ்களா?' எ

இ8ைல; எ

எ

றா8 நா ப$ வய$

றா8, ெசௗ(கியமா

ேம8 0தாயி இற5கி கீ 0தாயியிேல ெசா86வா

அ ப/+ ெசா8வதிேல 7ர5 )ைறதி*()ெம
ெப*-+7 கல$ வ*. அத( கல
உடா(கி வி". ந8லாயி*(கிேற

.

பேதா" ம!"ம8ல; ேப+7ட

( ேக!டவF(ேக பயE கவைல
எ

ெசா

னா8 எ

ன? ேம8 நா"களிேல

ஆ5கில1தி8 ெஹௗ "  " எ

றா8, உடேன ஓ,ேக, (ந

ெசா86வாக. அதனா8தா

அவக வாகிறாக. நா ஏேதா இ*(கிேறா.

றாயி*(கிேற

)எ

ப1$ வயதிேல பரேதசியாகி, பரேலாக1ைத ப றி. மாய1ைத ப றி ‘காயேம இ$
ெபா9யடா, ெவ  கா றைட1த ைபயடா' எ

பா"கிேறா. இத வா:,

எ1தைன நாைள() சா? எ8லா மாயவா:; இ$ சத எ
எ

றா க*$கிறீக

உைமயிேலேய, ெதாிேதா ெதாியாமேலா எQகிறவக ஏ!/ேல

தீ!"கிறவக நமவாி8 அேநக ேப இ*(கி

றன.

அைழ1தா8 ‘சிவேன. அ பா உன$ பாதாரவித எ ேபா$ கிைட()?' எ
சிைல() E
E

கத கிற ஒ* ைசவாிட ஒ* ேவைள பரமசிவ

ேபா8 யாராவ$

னா8 வ$ ‘ப(தா! பய படாேத; எ?தி*. உன$ சிவேநச1ைத( க" உள

Xாி1ேத

.இ

Eத8 நீ எ

Fட

இரடற( கல$ ெகாளலா வா!‘ எ

அைழ1தா8 ேபாவத ) அவ தயாராயி* பாரா? ேக!கிேற
அ ேபா$? ‘பிரேபா! தா5க கா!சியளி1த$ ேபா$‘ எ
பாீ!ைச எ?தி( ெகா/*() த
ேவடாமா, என நிைன பா. த

மக

,எ

ன ெசா86வா

பா. அ ெபா?$தா

, பி.எ8. Eத8 வ) பிேல பாசாக

ஒேர மகD() ந8ல இட1தி8 மண E/1$

ைவ(க ேவ"ேம எ

நிைன பா; ேபான வ*ட பா5கிேல ேபா!ட 9 ஆயிர Yபா9 எ ேபா$ 10
ஆயிரமாக ஆ) எ

எQவா, ஈசைன ப றிய எண ேதா

றா$.
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உைமயி8 அவக ப(தியி8 அ1தமி*(கிறதா? மாய வாவிேல ேப+சி8 நிஜ
இ*()மா எ

றா8 இ8ைல. இைவெய8லா ம(கைள மய(கி. அவக

உைழ பிேல வாவத காக நயவ>சகளா8 வ)(க ப!ட P+சியான வழிக.
ம(க இைத நபி இத வழியிேல ேபா91 த"மா கிறாக.

ரசி மனபாைமைய3 தீ;3தைவக7

வி?

ர ஜ5ஷனிB*$ ெகா" பா/() ேபாகிறவ

ேபால:; தி*+சி ஜ5ஷனி6ளவ

வழி பா ப$

மதரா7() ேபாவத ) விளி ப$ ேபால:,

ம(க பிறத:டேன அணா$ ேமேல பா1$( ெகா", ‘அ பா! இைதவி!"
எ ேபா$ அத ேலாக1தி ) வ*ேவ

?‘ எ

, இத ேலாக1ைத ஒ*

ஜ5கஷனா(கி வி!டாக. சமணக கால1தி8 நிைலயாைம1 த1$வ ெகா>ச
வளர ஆரபி1த$. மணிேமகைலயி8 ஓ இட1தி8 யா(ைக நிைலயாைம ப றி
ஆசிாிய, 7தமதியி

வாயி

-ல 4றியி*(கிறா. 7தமதி. மணிேமகைலயி

ேதாழி. மலவன1திேல மணிேமகைலைய( கட அரச)மார
மாேன! மயிேல! மரகதேம! எ
வ*கிறா

4 கி

றா

(உதய )மார

)

. 4றி( ெகாேட அ*கி8

. அ ேபா$ 7தமதி 4 கிறா.

"விைனயி8 வத$; விைன() விைளவாரவ$
ைனவன நீ5கி
ப றி

லா8 ற1 பறதி"வ$;

விளி :ைடய$; தீ பிணி யி*(ைக;
ப றிட5 ) ற( ெகாகல –

ம(க யா(ைக இ$ெவன உண$,"

"மாேன எ

கிறீேர. அ5ேக எ

ன இ*(கி

(மணிேமகைல)

ற$? ேதா8, ேதாைல பி91தா8

இர1த, சீ; இவ றிலா காமரச ப*கலாெம

வதீ?" எ

யா(ைக

நிைலயாைமைய ப றி( 4 கிறா. காமேவக1ைத அட()வத காக+ 7தமதி
அரச)மாரனிட யா(ைக நிைலயாைமைய

ப றி( 4றின$ேபால, ம(களி

மேனாேவக1ைத, அட(க, மாயா வாைவ

)1தினாக சில நயவ>சகக; எ1தக ந8லவகைள ேபால ந/1தாக,
ஏமாளிக இத ேலாக1தி8 கKட படாம8, அத ேலாக1தி8 7க கிைட();

49

இத ேலாக1தி8 நட(கிற அநியாய5கD(), அத ேலாக1தி8 நீதி கிைட()
எ

ெறணி, எJவளேவா ெகா"ைமகைள எவ இைழ1தா6 அ$ எெப*மா

இ!ட க!டைள எ

ெசா8ல: E/யாம8, வி?5க: E/யாம8

அFபவி1தாக. அFபவி(கிறாக. மாயா வா:, விதி, அத ேலாக
எ

பைவெய8லா ர!சி மன பா

ைமைய1 தீ91$ வி!டன.

ேவ: நாடாயிதா"?
நாடாயிதா"?

இ8லாவி!டா8, 150 ஆ"களாக இJவள: ெபாிய நா", பரதெதா*
வி0தீரண1ைத( ெகாட நா", பல பல ராண ெப*ம(கைள( ெகாட நா"
அநியFைடய ஆ!சியிேல இ*ததாக( ேகவி ப!/*(கிறீகளா? அ8ல$
பா1தி*(கிறீகளா? ேம8நா"களி8 25 ஆ"கD() ஒ* தடைவ ர!சி எ
ப/ ேபா. கைலயிேல ர!சி; மத1திேல ர!சி; நைடைட பாவைனயிேல ர!சி,
ெபா*ளாதார1தி8 ர!சி; எ8லாவ றி6 ர!சி எ
உடா எ

றா8 இ8ைல (இ

ப/ ேபா. இ5) ஏதாவ$

இ8லாவி!டா8 நாைளயாவ$ ஏ ப"மா?)

வ5க1திேல ப>ச ஏ ப!ட$. ப!/னியா8 பல ல!ச ேப பிணமாயின. அத
பிண1ைத நா, நாி இ?1தன எ
ேம8நா"களிேல, ேவ

ற இத( கா!சி, எ

ற இத நிைல

நா"களிேல, ம!" ஏ ப!/*தா8 எ

ன நடதி*();

அ ெபா?ேத ர!சி நடதி*(). ஆனா8 $ பா(கியமான இநா!/ேல அ$
கிைடயா$; ஏ

ஏ படவி8ைல? ஆ5கிேலயFைடய ஆத5கD(க>சியா?

இ8ைல. ர!சி மன பா
அட(கிவி"கி

ைமையேய நம$ கவிைதகD, காவிய5கD

றன; ஆதலா8தா

.

இதா" என?
என? இறதா" என?
என?

அதனா8தா

நம$ கவி பாரதிதாச

ேலாக1தி8 நீ பிறத$ வாழ; வாழ எ
வாழ; பிறைர வ>சி1தா8தா
வாழ எ

இத ேலாக1ைத ப றி பா"கிறா. இத
றா8 நிமதிட

வாழலா எ

வாழ; பிறைர+ 7ரடாம8

ற எணமி8லாம8 வாழ; 7ததிரமா9

கிறா. உ*திேல சிறத கவியான இ(பா8 எ

பவ வா(ைகைய ப றி(
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)றி பி"ேபா$, அ+சம ற வா(ைக ேதைவ எ
எ

றா. அ+சம ற வா(ைக

றா8 அநிய*() அ+சம ற வா(ைக; அறியாைம() அ+சம ற வா(ைக;

சEதாய( க!" பா"கD() அ+சம ற வா(ைக, அத அ+சம ற
வா(ைகைய1தா

தமிழ

நட1தேவ". அத ) இைடTறாக எத(

க!" பா"க வதேபாதி6, OOளா(க ேவ" இைத1 ‘தாயி
தமிழக ேமலாைண, Oய எ
‘எ

உைர(கிேற

தமி ேம8 ஆைணயி!ேட நா

இ*(). இ$தா

ஏ

யி*(கிறா

அவ

ஏ

ற Eைறைய ப றிதா

ேதைவ.

ஏைழ? Xவெஜ
? அவ

ம1தி8 ெச9த பாவ. அவ

O5காம6 ேவைல ெச9$ ெகாேடயி*(கிறா

றஒ

ஏ

பண(காரனா-

? அவாளவா Xவ ெஜ

; இவ

ம பல

ஏ

, தாத ஜாதி

இ*(க ேவ"? உயத ஜாதி இ*(கிறெபா?$ தாத ஜாதி

இ*$ தாேன ஆ) எ

ற ேவதாத5கைள-பிறேதா; பரம

க!டைளைய அFபவி1$1தாேன தீர ேவ" எ
வள பைவ எத உ*வ1தி8 இ*தா8 எ
அகவலா யி*தா8 எ

ன? அதாதியாயி*தாெல

ன? இைவ இ*தா8 எ

ன? இறதா8 எ

ன?

ன?

ெசா86பவகைள(

விேராதிக, கைல நிைல உணரா ம(க எ

ஒ* ப1$ ேப இ*(கிறாக எ

இ!ட

ற ேகாைழ உள5கைளேம

பி கால1தி )1 ேதைவயி8ைல. ேதைவயி8ைல எ
கைலயி

ஏ

ெச9த ணிய.

கவைலயி8லாம8 O5)கிறா
எ

ேதாழேர

அவ பா!/8 4 கிறா. அவ கவிைதகளிேல இத

ேலாக1ைத ப றி, இத வாைவ ப றி; வாகி

அவ

ேமலாைண,

, த5கைளஆதாி(க

ற $ணி+சலா8 சில சிதைனயி

நிதி(கலா. ஆனா8, அவகெள8லா* வ*5கால ம(களி

றி

கடன1$(-

)ாியவக.

ஏ ெசா"=கிேற?
ெசா"=கிேற?

மீனா!சி 7தரனாகD, சிதபரநாதகD, 1த $( கவிைதகைள,
காவிய5கைள இய றி1தர1தாேன இ*(கிறாக? ேசர

ெச5)!"வனி
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Gர1ைத ப றி ஒ* பா!" பா"5க எ
‘ஏ

Gர ேசர

ெச5)!"வனி8தா

ெசறிதி*(கிறேத? எ
4 கி

ேற

எ

பாக, நா

மீனா!சி 7தரைன( ேகD5க;

இ*(கிறதா? கபராமாயண1திேல Gர
மீனா!சி 7தரனாைர ப றி ஏேதா தவறாக(

நிைன(க ேவடா. இராமFைடய Gர தமிழFைடய

Gர1தி () ந8ல எ"1$(கா!ட8ல. தமிழFைடய Gர1தி )1 த(க சா
உளைத பா"5க எ

கிேறா. திய கவிைதகைள பா"5க எ

எ5க ஊன( கQ() ெதாி ெபா*ைள -ப றி பா"5க எ

சாதாரண ம(களி
எ

கிேறா.
கிேறா.

சைதைய, பி9()ப/யான கவிைதகைள பா"5க

கிேறா. தாயி

த

ைம த$ ப/ பா"5க எ

கிேறா. ேதயிைல1

ேதா!ட1திேல நம$ இள ெபக ப"கிற கKட1ைத ப றி பா"5க
எ

கிேறா. பா!டாளி ெகா/ய பண(காரF() அ/ைம; பண(கார

Xசாாி()

அ/ைம; Xசாாி ஏ!"( க/ைம; ஏ" கைல() அ/ைம; கைல கலா ரசிககD()
அ/ைம; கலாரசிகக பழைம(க/ைம எ
ப றி பா"5க எ

ற அ/ைம1தன அ ப" மா(க1ைத

கிேறா.

#. பாரதிதாச

நாம(க8 கவிஞாி

மகனா, "தியாகி"யி8 தீ!/ய ஒ* கவிைதைய பா1ேத

நாம(க8 கவிஞ G!/ேல ஒ* )!/ பாரதிதாச

.

வளகிறா, மணிய/(கிறதா,

பளி(4ட வி!" G" வ*கிறா. வழியிேல சாைல() ப(க1தி8 எ+சிைல
Gகிற$. சில நா9க பா9கி
பா9கி

றன. அத நா9கDட

இவ ககD

றன. ஆனா8 ஆ+சாிய படவி8ைல. அ"1தவிநா/ ஒ* வ றிய மனித

உ*வ வ*கிற$. எ+சிைலகளி

ேம8 பா9கிற$. பா9$ நாைய( க8லா84ட

அ/(க வ6வி8லாம8 ைகயா8 பி/1$1 தDகிற$. தளிவி!", அத எ+சிைல
உகிற$. நா9 7மா ேபாக வி8ைல. ஒ* க/ க/1$வி!" ேபாகிற$. இைத(
காண1 தபி() ஆ+சாிய ம!"ம8ல, ேவதைன பிற(கிற$. தபி இத(
கா!சிைய இ
எ

F காQப/யான இத நிைலயிேல உள, 'ஏ! பாரத நாேட'

கிறா. கவிைத E/கிற$. E/(கிறா எ

சிவகாமி ேநசேன" எ
இ

E/(கவி8ைல ‘எ

றா8, எ8ேலாைர ேபால, "ஈசேன
நாேட‘ எ

கவிைதைய E/(கிறா.

கவிைதக அ ப/ ப!ட Eைறயிேல ெவளிவர ேவ" எ

கிேறா.
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$3திைர ேமாதிர

பாரதிதாச

பா(க அ1தைகயன; அதனா8தா

ேபா

றன. அவைர+ சில*() பி/(காமB*(கலா. அவ காரசாரமாக+

கி

சாதிைய+ சமய1ைத( க/(கிறா எ

அவ பா(கைள மாணவக

பத காக. பாரதிதாச

வணா0ரம1ைத(

க/(கிறா. க/(கலாமா? சனாதன1ைத+ சாடலாமா? வ)
வள(கலாமா எ
வ)

ேக!கி

றன. வ)

வாத1ைத

வாத1ைத அவ வள(கிறா எ

வாத இத நா!ைட வி!" ேபாக1தா

- வி!" விலக1தா

றா8,

பாரதிதாச

பா"கிறா. கவிைதகைள( கவக களாக உபேயாக ப"1$கிறா. அத( க க
வ*ணாசிரம1ைத( தா()கி
யி*தா8 எ

றன. அ$ யா*()+ ெசாதமான ேகா!ைடயா-

ன? அ$ யா*()+ ெசாதமான ெகா1தளமாயி*தா8 எ

தா(க!", தக(க!" எ

ன?

கிறா. அத( ேகா!ைட()+ ெசாத(கார யா எ

பா(கிறா; அவகைள1 தா()கிறா.

க

ைனயா கெபனி நாடக நட(கிற$. ராஜபா! ேவஷ1தி8 உளவனி

ராக

ரசி(கவி8ைல. ெதாைட க!/ய காரண1தா8 உடேன நாடக1ைத பா பவக
‘உேள ேபா‘ எ

4+ச8 ேபா"கிறாக; ேபா9வி"கிறா

ெவளிேய ேபாகிறவக எ
எ

ன ேபசி( ெகாவாக? ‘க

. நாடக E/$

ைனயா கெபனி ேமாச‘

பாக. ராஜமாணி(க பிைள நாடக நட(கிற$. ந/ககளி

அ8ல$ விள()களி

மிFமிF பாேலா உ!கா தி* பவகளி

ெகாைள ெகாகிற$, நாடக E/$ ெவளிேய ேபாகிறவக எ
ேபசி(ெகாவாக? ராஜமாணி(க கெபனி ந

எ ப/1 ெதாைட க!/ய ந/க
கெபனி பழி

திறைமயாேலா
உள1ைத(
ன

றாயி*(கிற$ எ

, கெபனி()+ ெசாதமானதா8 க

பாக.

ைனயா

(கிடமாகிறேதா, அ$ேபால, வ*ணா0ரம( ெகா"ைம() ஜாதீய(

ெகா"ைம()+ ெசாத(காரகளா9 இ* பவக பழி

ஜாதீய( ெகா"ைமயி

() இடமாகிறாக.

ேம8 எத+ சிலாசாசன ெபாறி( க ப!/*(கிற$?

யா*ைடய E1திைர ேமாதிர ேபாட ப!/*(கிற$? யா*ைடய E1திைர ேமாதிர
ேபாட ப!/*(கிற$ எ
ெதாித$. ெதாிததா8 தா
காரண1ேதா".

பா1த ேநர1தி8 ஒ* வ) பாாி

E1திைர ேமாதிர

, நாE நம$ கவி ஆாிய1ைத1 தா()கிேறா,
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பா பனக என$ ஆ*யி நபக; எ ப/யி*தா8? பா பனக மா1திர
த5கDைடய )ைறைய நீ(கி( ெகாவாகளானா8, இத பாாி8 பா பன
ேதாழகைள ேபால பரம தி* தியாளக யா* என() இ*(க E/யா$.
தளேவ/ய 7யநல த

ைன நீ(கி( ெகாள( ெகா>ச த

னலம ற த

ைம

ேவ"; $ைம( க*1$ ேவ"; $ணி: ேவ"; அ>சா ெந>ச
ேவ".

$+ேசாியிேல ைவதிககைள( தி!"கிறாகெள
எ

றா8, பய படாம8 ேபா9, ஏ

பா(க ேவ". கா(ைக )*வி எ5க )ல எ

நா!/ேல, P1திரக, மனிதக எ5க )ல எ
அ>7கிறாக எ

பாரதி பா/ய இத

ெசா8வத ) இ

றா8, நா5க G7கிற )" எத( ேகா!ைட மீ$

ன? அதிB*$ ெவளிவ* விஷவா(க - ந+7 வாைடக - Eட()

Gதாெல

வாத5க ஒழிய ேவ". பா பன1 ேதாழக மா1திர நEட
ேதாDட

ேதா இைண$, நா "ஜாதிைய ஒழி ேபா" எ

ைகேகா1$(

எ?தி, ேபசி

ெசயBேல கா!/ வ*வ$ேபா8 வர!". வராவி!டா8 7மா இ*(க!".
எதி(காமலாவ$ இ*(க!". எதி(காம8 இ*(க E/யவி8ைலெய
ஏளன ெச9யாமலாவ$ இ*(க!"; ஏ
ெச9ய!" எ
இ8ைலயா எ

எ

றா8

ேக!காம8 எைதயாவ$

4ற!". பா*5க! ப1$ வ*ட1தி8 ஜாதி ஒழிகிறதா,
! கவி கட கன: நனவாகிறதா, இ8ைலயா எ

.

அறி>ெகட தமிழக

எ5ேக - எ"1$( ெகாD5கேள
இ*(கேவ"" எ
ெசா

, ஒ* ப1திாிைக "பகவ1 கீைதயிேல நா6 சாதி

பரமா1மா 4றியி*(கிறா எ

ன$? பகவ1 கீைதயிேல சாதி(காதாரமி8ைல" எ

ம ெறா* ேப ப, "நீ5க கீைதைய ேவ
எ

எ?$. "அ$ யா
ஒ* ேப ப எ?$,

விதமாக அ1த பணிவி!Aக!"

ெசதமி+ ெச8வி தீ!". அறி:ெக!ட தமிழக எைத1தா

ந ?

கீைதைய ந மா? தனி ப!டவக ெசா86 த1$வா1த1ைத ந மா?

அல(காரமான உைட ஆனா" ஆபாசமான க31
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காைலயி8 நா

ரயிB8 வ*ெபா?$, நா

வத கபா!ெம/8 ஒ* க8^ாி

மாணவ, தி*+சி ெசயி! ேஜாச பி8 ேவதாத ப/(கிறவ; இ* பா பன
ப/தகளிட த(க பணி( ெகா" வதா. மாணவ, அத ஐயகைள
பா1$, ‘விைன எ

கிறாகேள, அைத ப றி விதடாவாத(காரக சில

சமய5களி8 ேக!கிற ேகவிகD() பதி8 ெசா8ல1 ெதாியவி8ைல. அைத
ப றி( ெகா>ச ெசா865க எ

றா. உடேன ப/தக ேக!பத ) பதி8

ெசா8லாம8, "நீ5க க8^ாியிேல ப/(கிேற
எ5ேகேயா? எ

எ

கிறீ்கேள, சா பா"

மாணவைர( ேக!டாக. மாணவ அத ) பிராமணகD(-

ெக8லா ந ஹா0டBேல தனி இட உ". அ5ேகதா
ெந றியிேல இ8லாவி!டா6, உடேன மாணவ
ெகாகிறாக. மாணவ
அ$: ேவதாத ப/
க

( ெகாவா

ெதாி$

ெந றியிேல நீறி8ைல; க8^ாியிேல ப/(கிறவ;
$மாதிாி எ

; ஆனா8 ஆபாசமான க*1$(க மாணவ

ெதாி$ ெகாட பிற)தா

ெனா*வ

றா.

. அJவள: அழகாக( கிரா ைப வாாி வி!/*(கிறா.

விவாத ஆரபமாயி
இ

பிராமண எ

ப/(கிறா; இ5கி`KகாரF பா1$

அல5காரமான உைடதா
எ

சா பா" எ

மாணவ

'சாி விவாதி(கலா' எ

ேக!டா

7க பட: காரண எ

, "ஒ*வ

கிறாக.

கKட பட:

. அத ) அவனவ

ன?" எ

பிராமண

ெச9த

பாவ ணிய எ

பதி8 அளி1$வி!" மாணவைன ேநா(கி, "சாி தS? ஒ*வ

60-, இ

40-, ம ெறா*வ

எ
ப/

ன?" எ

ெனா*வ

கிறாக. அவ

()1 த(கவா " எ

றா

20- மா()க வா5க( காரண

ப/தக ெமாழியிேலேய "அவாளவா ப/1த
. ப/தக "இைத ேபால1தா

7க1ைத

கKட1ைத அவாளவா ெச9த பாவ ணிய1தி )1 த(கவா
அைடகிறாக" எ

எ"1$(கா!/னாக. அவக விவாதி(க1 த(க

சா1திர ேதைவயி8ைல. ேவதாத5கேள உதாரண; கைதக -லதா
விள()வாக. 'சாி அதி*(க!"' எ
ெஜ

ம1தி8 அFபவி ப$ ேபானெஜ

ச

ேநர கழி1$ மாணவ

, "இத

ம1தி8 ெச9த பாவ, ேபான ெஜ

கKட1ைத அFபவி பத ), அத ) Eதிய ெஜ

ம1தி8 ெச9த பாவ; எ

ம1தி8
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இ ப/ேய அத ) E

ெஜ

ம, அத ) E

ெகாேடயி*தா8 Eத8 ெஜ
அத ெஜ

ெஜ

ம எ

ம1திேல ெச9த பாவ1திேல ெகா" ேபா9வி".

ம1தி8 பாவ ெச9தத ) யா ) றவாளி? பைட()ெபா?ேத

பாவ1ைத+ ெச9யாதப/ ய8லவா ஆடவ

பைட1தி*(க ேவ"? அ$

இ8லாம8, பாவ ெச9ப/ேய பைட1$வி!", "பாவ ஏ
க/ ப$ ஒ* ) ற; பாவ ெச9யாம8 பைட(காத$ இ
நா ெச9கிற பாவ1தி )( ) றவாளி பரம
எ

ேபா9(

தா

ப$ உடா? அ ப/யி*தா8 Eத8 ெஜ

யாராவ$ ேக!டா8 எ

ன பதிலளி ப$, எ

றா

எ

ெச9தா9?" எ
ெனா* ) ற; ஆகேவ

ெசா8கிறீகளா? ெஜ

ம1தி ) E

எ

ம

ன நடத$, எ

.

ப/தக ெகா>ச Eைற1$ பா1தாக. "ெஜ

ம எ

எ

வாதேம எ$: ெதாட5க

4டவா ேக!கிறீக? நபி(ைகயிB*$தா

ேவ". Eத8 ெஜ

ம இ*த$ எ

அத ) Eதிய விவர5க ெசா

தா

ஒ

உடா

ைவ1$( ெகாள ேவ".

னா8 ாியா$. அதி*(க!". "இத பிர+சைன

ெய8லா யா கிள பி வி!ட$? ஈேரா!" நாய(கராக1தா
இவகெள8லா ெபாியாகளா. ஒ* க!சியி

இ*().

தைலவகளா" எ

ஆரபி1$, விவாத1திB*$ த பி1$( ெகாடாக. இ$ நா

ேபச
காைலயி8

ரயிB8 கட கா!சி.

இ$ேபா8 இ

F வ*ணாசிரம தாடவ மா/னா8, அைத ஆதாி1$(

கவிைதகD, கைதகD, க!"ைரகD எ?தினா8, இத+ சாதி ம!ட அத+ சாதி
உச1தி எ

சாதி ம!ட(ேகாைல நா ைவ1தி*() வைரயி8, ேவ"ெம

ஒ* க!சிைய, க!சியி

தைலவைர $ா

ேற

கிற வைரயி8, இத நா"

ந கதியைடய மா(கமி8ைல.

யா# ெவக , அ?#-) சகாத3திேல?
சகாத3திேல?

ைவதிக1ைத, -ட பழ(க1ைத வள() மாகாமக1தி ) ேபாகாேத எ
7யமாியாைத(கார

ெசா

னா

எ

பத காக( க8கி, மகாமக( )ள1ைத,

அ5)( )?மியி*த ம(கைள பட பி/1$( கா!/, "இேதா பா*5க.
7யமாியாைத(கார

கா!"( 4+ச8 ேபா"கிறாேன. எJவள: 4!ட இத

.
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ெந*(க/யான கால1தி6? இதிB*$ அவகD() பிரசார பலமி8ைல எ
ெதாிகிறத8லவா?" எ

பத

-ல 7யமாியாைத(காரF() ெவ!க என எ?திய$.

யா*() ெவ!க? EதB8 க8கி ஆசிாிய தம() ஏ ப!ட அவமான1ைத
மற$வி"கிறா. இத அQ)" சகா த1திேல, அ?() நீாிேல )ளி1தா8
ஆடவFைடய அ*ைள ெபறலா எ
இ*(கிற$ எ

அவமான பட ேவ/யவ அவதா

ஆகேவ, எைத 7யமாியாைத(கார
மகாமக மடைமைய வள(கிற$ எ
7ேதசமி1திர

பைத ஆதாி ப$ ேபால8லவா நம$ பட

ெசா
ற:ட

னா

எ

.

பத காக எதி(காம8,

, தினமணி ஆதாி1$ எ?த!",

தைலய5க தீ!ட!"; ஹி$ எ?த!"; ேவ" ெம

றா8

மதரா0 ெமயி8 மா1திர மகாமக1ைத ஆதாி(க!"; இத நா!/8 எJவள:
கால அறியாைம நீ/1தி*()ேமா, அJவள: கால அவகDைடய அநிய ஆ!சி
நீ/1தி*() எ

பத காக ப1$ வ*ட 7யமாியாைத(கார

ெசா8வைத ஏ

எ?த!"; எ?தாவி!டா6 எதி(காமB*(க!". பா*5க ப1$ வ*ட1தி )
பி

இத நா!/ேல ஜாதி இ*()ெம

நிைன(கிறீகளா? அ>ஞான

இ*()மா? தீடாைம இ*()மா? எ8லா ேபான இட ெதாியாம8 ேபா9வி".

ஒ: படா=-) வா>

பாரதியா4ட, "ஒ
தா:" எ

ப!டா6" வா:; நமி8 ஒ

4றினா. இைத+ ெசா8B - ஒ* க1ைத( )+சிைய ஒ/(க

E/யா$; தனி1 தனியாயி*தா8 ஒ/1$விடலா எ
மாணவகD() ஒ
எத ) ஒ

ைம நீ5கி8 அைனவ()

ைமயி

ைம? ெந*

ெசா8B, பளி

அவசிய ேபாதி(க ப"கிற$. ஒ

ைம எ

றா8

() நீ*()மா? மாF() B()மா? பினாயி6()

தணீ*() ேபதமி*(); ஆனா8 அதி8 ஒ

ைமைய( காQத8 எ

றா8

E/மா?

ேவ!:ைமயி"
ேவ!:ைமயி" ஒ!:ைம

இ$ E0B ஆகிய இ*ெப* சEதாய5க பல $ைறகளிேல ேவ
ெகாடைவ. அவ றி8 ஒ

ைம எ

றா8 ஏ ப"மா? ேவ

ைமைய(

ைமயிேல ஒ

ைம
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கா!", அ$ த(க1$()ாிய$. மாணவக ேகவி1தாD()ாிய$.
நா!"()ாியதா? நா!/ேல நடவா$. அைத உ1ேதசி1$1தா
இ

நம$ ர!சி கவிஞ,

உலக ெபா$:டைம ேப7வைத( க"ைமயாக( க/(கிறா; இன

கலதா8 இடர  எ
வ*ணா0ரம1தி

கிறா, சனாதன ஊ ைற1 O(க ேவ" எ

வாயி ப/ைய அைட எ

கிறா.

கிறா. ேவதாத சி1தாத எ8லா

ேவைல ஒழித ேநர1தி8, ஆ/க விவாதி(க ேவ/ய ெபா*. ெகாைல வாைள
எ". EதB8 ெகா/ேயா ெசயைல அறேவ ஒழி ேபா எ
உலகாDவதா எ

, மகாராசக

 ேக!கிறா.

ெகாைல வாளிைன எ)

அத( கால1திேல கKட ஏ ப!டா8, 'இ!ட Eட
எ

எ

தைலயி8 இ

னவா

ெற?தி வி!ட சிவF ெச1$ வி!டாேனா. E!ட ப>சேம வதா6

பாரமவF(ேக' எ

பார பழிகைள 'அவ

' ேம8 7ம1தினாக; பதிைல

எதிபா(காம8 இைட(கால1தி8, 'ேக!டவர அளி() கீ1திள
ெத9வ5கா, 4!ேடா" எ5ேக )/ேபானீ' எ

கட:ைள

லவக ேதட

ஆரபி1தாக. ஆனா8 பாரதிதாசேனா, "கட:ைள( காண E/யவி8ைல.
ஆைகயா8 கட: வ$ க"5ேகாலகைள1 த/ பா எ

நிைன(காேத;

ெகாைல வாளிைன எடடா;

நாதா

, அத மேதா

ம1தக மைடயிேல அ/(க ேவ"" எ

அத(கால ம(க 'ெகா"5ேகா8 ம
ந

ேற' எ

ன

கிறா.

வா? நா!/8, க" Bவா? கா"

அரமைனையவிட ஆரயேம ேம8 எ

ஆரய )தாக,

அரசா!சிைய ப றி( கவைல படாம8.

பாரதியா வதா "தனி ஒ*வF() உணவி8ைல ெயனி8 இத ஜக1திைன
அழி1தி"ேவா" எ

அழகாக அரசியைல1 தா(க+ ெசா

னா ம(கைள. ஆனா8,

பாரதிதாசேனா, ெகாைல வாைள( ைகயி8 ெகா"1$ ேநேர நைம( கள1திேல
ெகா" வ$ நி 1$கிறா.

காத= @ர$
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பாரதிதாச

ெத

றைல ப றி, தமிைழ ப றி Gர1ைத ப றிதாேன

பா/னா; காதைல ப றி பா/யி*(கிறாரா எ

றா8 ேவ/ய ம!"

பா/யி*(கிறா; அவ கவிைத ப)திகளி8 எத ப)திைய ப/(காவி!டா6
காத8 ப)திைய ப றி யா* ப/(காமB*(கமா!டாக எ

பத காக, நா

காதைல ப றி+ ெசா8ல1 ேதைவயி8ைல. காதைல Gர1ைத பா" ப/,
பா/ ஆ"ப/, அைத இைசயிேல கா!"ப/, அவர$ காவிய5கD
கவிைதகD ெசா86கி

றன. தமி நா!/ேல காதைல ப றி Gர1ைத

ப றி லவக அதிக ேப7வத ) எ?$வத ) காரண, தமி நா!/
இய ைக எழி8. இ5)+ 7 றி பா1தா8, இ5கிலாதி8 காண ப"வ$ ேபால+
7ணா ( )

க ேதா

றா; அழகிய )

கD() ப(க1திேல சாைலக;

சாைலகD() ப(க1திேல ேசாைலக; வ றாத ஜீவநதிகD() ப(க1திேல அைவ
பா9கி

றந

ெச9க; ந

ெச9களிேல நி ) ப>ைச உழவக; அத உழவக

பா" பD; அத பD ெந>ைச அD வித. இத(கவி

ெபா*திய

கா!சி தமிழF()( காதைல ஊ!"கிற$. கா!ைட நாடா(கியி*(கிறாக. ஒ*
கால1திேல, விதிய மைல()1 ெத ேக காடாயி*தைத பிற நா!டா க"
ெம+ச1 த)த அள: ம!"ம8ல, ெபாறாைம ப" அள:() அழி1$ நா"கD
G"கD அைம1தி*(கிறாக. வியாபார1திேல தைழ1 ேதா5கி இ*(கிறாக.
Gர1திேல திைள1தி*(கிறாக. இ

F Gர ேபா ற ப"கிற$ ேபா(-

கள5களிேல!

தமிழFைடய Gர ம5காதி*(க( காரண, தமிழFைடய Gர1தி ) பிற*ைடய
Gர1தி )மி*த வி1தியாசேம. தமிழ
தி8ைல; பா7பத1ைத பய

எ

 அ(கினியா0திர உபேயாகி1த

ப"1தியதி8ைல. அவன$ ஆத5க அவனி* ப*1த

ேதாக. இைடயிேல வா; வா ஏத( ைக; ைக(ேக ற க*1$; க*1$( ேக ற
கள; கள1$(ேக ற கா!சி; அ5) பிண()வியைல( க" பய படாத கா!சி(
ேக ற கSர. கனக விசயைர( ைக$ ெச9ய க5ைக(கைர()+ ெச
ெச5)!டவ

எ

றா8, ெச

றா

GரகDட

; Gரக ெச

றா

றன வாகேளா";

தி*பின ெவ றிேயா", அ

ஆாிய தா பணித$ வாD(காக. ேசர

ெச5)!டவ

எ

ெவ றி ெப றா

ேசர

றா8, ஐயFைடய அ*ளால8ல; மைழைய
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ெபாழி வ*ணா0திர மி8லாம8, அழி() அ(கினியா0திர இ8லாம8, ேசர
.

சைடயி8 ெவ றி ெப றா

இத அ0திர5க, )ேலா1$5க

, ேபா

இராசராச

றவக பமா மீ$

பைடெய"1த ேபா$ பிற நா"கைள பி/1த ேபா$ உபேயாக படவி8ைல.
களி8ைல; தமிழகD() ஒ* Gைச இ* ; ஒ* சிறிய

உபேயாக ப!டதாக+ சா

உைல(4ட; ெகா>ச -ைள இைவ இ*தா8 ேபா$, வா வ/(க. வா
வ/1$ வி!டாகளானா8, அவகD() E

ேனேய இ*(கி

ற அ>சாெந>சE,

அ*ைம( ைக ேபா$. பண சாைலக அைம(க ேவ/யதி8ைல; நி)பல
யாக5க ஏ$ ெச9ய ேவ/யதி8ைல; ஐயனி

அ*ைள ெபற. எ ெபா?$

அைம அ பF சைட ச+சர:களி8லாமB*(கிறாக எ

ற ேநர1ைத

எதிபா1$( ெகா/*(கேவ/யதி8ைல. அத மாதிாியான தமிழனி
அழகாக பா/ளா பாரதிதாச

Gர1ைத

.

பாரதிதாச

பாரதிதாச

பா(க, தமிழனி

Gர1ைத காதைல நிைனU!"; பாரதிதாச

பட அத ) உ $ைணயாயி*(). பாரதிதாச

தி*:*வ பட1ைத1 திற$

ைவ1$ அவ*() பாரா!"த8 ெச9வத ); ெச9வத )( காரணாமாயி*தவகD(), இ பணிைய1 ெதாட5கிய அ*ைம மாணவகD() உ $ைணயாக
நி
ந

ேபராதர: அளி1த ேபராசிாியகD() என$ வண(க. அவகைள
றாக, மனமார வா1$கிேற

. பாரதிதாச

Eக1திேல அைமதி தவழா$;

அத ) பதிலாக ர!சி வாைட G7. ேகாப Zவாைல G7. தி*. வி. க.
ஆைமயி8 ெபைம காQவ$ ேபால( காண E/யா$. அவர$ Eக1திேல மீைச
க 1$ E (ேகறியி*(). அவ*ைடய Eக1திேல ேயாக1தி
காண E/யா$. தியாக1தி

சி

ன5கைள(

த? கைள( காணலா. அவ அைமயிேல

$ைவயி8 சிலரா8 காB1தனமாக1 தா(க ப!டா. ஆனா8, $ைவயி8 ப!ட
தியாக1 த? க இத பட1திேல ெதாியா$. அத1 தியாக -1தியி
தி*:*வ பட தமிநா" எ5கQ, மாட மாளிைககளிேல, மாடமாளிைக
ம!"ம8ல; ம )/ைசகளிேல, ம )/ைசகளிேல ம!"ம8ல; ம(கDைடய
மன1திேல பிரகாசி(க ேவ". அவர$ ஆேவச எ8லா*() உடா)மாக;
அவர$ ஒJெவா* கவிைத இநா!/

வி"தைல(காக ெவ/ )"களா)மாக!
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அவர$ ஒJெவா* கவிைத ஒ* Yேசாவாக மா மாக! அவர$ ஒJெவா*
கவிைத ஒ* வா8ேடராக மா மாக!

ஏ தமிநாேட! ஏ தாத தமி நாேட! ேத9த தமி நாேட!
த

ைன மறத தமி நாேட! த

ந

றிெக!ட தமிநாேட! கைலைய உணராத தமி நாேட!

கட:ளி

மானம ற தமி நாேட!

ல!சண1ைத அறியாத தமி நாேட!

ம*ைள மா(க1$ைற எ

ெறணி" தமி நாேட!

ஏ, ேசா: ற தமி நாேட! G ெகாெட?! உைம( கவிகைள ேபா
உயி்( கவிகைள ேபா
ர!சி( கவிகைள ேபா

எ

4றி, உ5க அைனவாி

ர!சி( கவிஞ பாரதிதாச

! உண+சி( கவிகைள ேபா
! 1$லக+ சி பிகைள ேபா

!
!!!

சாபாக:, ெப*ைமடF, மகி+சிடF,

அவகள$ பட1ைத1 திற$ ைவ(கிேற
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