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20 ஆ�*களாக ந�ல ��கைள� பதி�பி-2 வள�32 வ!கிற2 மணிவாசக� �லக�. 

2ைறெதா5� �2வைக ��கைள ெவளியி+* வ!கிற2. அ�ைம� கால-தி� 

தமி6��� �2வனக அணிகைள� பைட�கிற2. தி! பி. எ1. ராைமயா அவ�களி	 

'மணி�ெகா, கால�' எ	ற இல�கிய வரலா85- திறனா#9 �ைல ெவளியி+ட2. 

அ3�� பலர2 பாரா+ைட:�, உயாிய வி8பைன வா#� ைப:� ெப8ற2. அதைன- 

ெதாட�32 தி!. வ��� க�ண	 அவ�களி	 'பாரதி��� பி	 தமி� உைரநைட' எ	ற 

ஆ#9 �ைல ெவளியி*வதி� ெப!ைமயைடகிற2. இர�* ��க;� தீப� இதழி� 

ெவளிவ3த ேபா2, ப�லாயிர� கண�கான வாசக�களா� ப,�க� ெப8றன. 

அவ8றி8�� �-தக வ,வைம-2 இ	>� பல!�� மி�3த பயனளி��� வைகயி� 

அழகிய ��களாக ெவளி யி+*'ேளா�. இ	றியைமயாத பய>'ள ��கைள 

ம+*ேம ெவளியி*கிற நி5வனமாக எ&க' நி5வன� அறிஞ�களா� மதி�க� 

ெப5கிற2.  

 

தமி� உைரநைட ப8றி� சில ��க' ெவளி வ32'ளன. ெச�வேகசவராயாி	 தமி� 

வசன�, தி!. �. அ!ணாசல� அவ�க' எ6திய பிர�சைன��ாிய 'இ	ைறய தமி� 
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வசன�' எ	பன �றி�பிட-த�கன. ஈழ-2 அறிஞ� ெச�வநாயக� அவ�க' எ6திய 

தமி� உைரநைட வரலா5 �றி�பிட-த�க தனி� சிற��மி�க2.  

 

உைரநைட வள��சி பாிணாம �ைற�ப, ந	� ஆராய� ெபறவி�ைல. இ�ெபா62 

ஆ#9� A5க' உ'ள ந�ல ��க' வர- ெதாட&கி:'ளன. அBவைகயி� 

�றி�பிட-த�க �� ’பாரதி��� பி	 தமி� உைரநைட' வள!� வசன நைடயி	 

ப�ேவ5 அ�ச&கைள இ3�� ந	� ஆ#கிற2. சம	 ெச#2 சீ� C�கி ஆசிாிய� 

க!-2கைள நி59கிறா�. பாரதியா� தமி� உைரநைட ெப8ற வ�ைமைய ந	� 

ஆரா#கிறா�. ஒBெவா! எ6-தாளாி	 நைடயி	 தனி- த	ைமைய மிக E+பமாக 

விள��கிறா�.  

 

சாகி-ய அகாடமியி	 பாிF ெப8ற வ���க�ண	 அவ�க' இ3�� Gல� தம2 

பணியி� ேமH� ெப!ைம ேச��கிறா�. அ�ைமயி� அவர2 மணிவிழாவி� அறிஞ�க' 

A, அவ� த� ஆ	ற �லைமயிைன, அைமதியான வா�விைன, தமி�� பணியிைன 

ேபா8றி� �க�3தா�க'. 'எ	 கட	 பணி ெச#2 கிட�பேத' எ	ற நிைனவி� வா�32 

வ!� ஆசிாிய� சி3தைனயா�, ெசா�லா�, ெசயலா� Cயராக, ந�லவராக, இனியவராக 

வா�32 வ!கிறா�. தம2 ெதா�டா�, Cயபணிகளா� சிற32 வ!� ஆசிாிய��� 

எ&க' ந	றி எ	5� உாிய2. ந�ல ��கைள இன&க�* வா&கி� க85 வ!� 

வாசக�க+�� எ&க' ந	றி.  

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

��ைர

��ைர��ைர

��ைர 

  

 

 

 �த�ேலேய ெசா�� வி*கிேற	 –  

 

நா	 ஒ! ஆரா#�சியாள	 இ�ைல; இ3�� தமி� உைரநைட ப8றிய �6ைமயான 

ஆ#9� அ�ல.  

 

இத	 த	ைம �றி-2 ��	 ஆர�ப-திேலேய ெதளி9ப*-தியி!�கிேற	.  

 

பாரதி��� பிற� தமி� உைரநைட வளமாக9� பல வித வன��கேளா*� 

வள�3தி!�கிற2. இ	>� வள�32 ெகா�,!�கிற2. அ�ப, வள!� வசன நைட 

�றி-த Fைவயான சி3தைனகேள இ��-தக-தி� உ'ள க+*ைரக'.  

 

இவ8ைற நா	 எ6த ேநாி+டத8� ' தீப�' நா. பா�-தசாரதி அவ�களி	 ஊ��வி�ேப 

காரண� ஆ��.  
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இதர இல�கிய� ப-திாிைகக' ெச#யாத பல ந�ல காாிய&கைள- 'தீப�' 

ெச#தி!�கிற2. இல�கிய விஷய&க' ச�ப3தமான க+*ைரகைள- ெதாட�32 

ெவளியி*� பணிைய ��கியமாக� �றி�பிட ேவ�*�. பி. எ1. ராைமயாவி	 

'மணி�ெகா, கால�'; அைத- ெதாட�32 நா	 எ6திய சர1வதி கால�'; '�2� 

கவிைதயி	 ேதா8ற�� வள��சி:�' �றி�பிட- த�3தைவ. பிற� தா	 நா	 

'பாரதி��� பி	 தமி� உைரநைட' எ	ற க+*ைர- ெதாடைர எ6தலாேன	.  

 

இBவித� ெதாட�32 என�� வா#�� அளி-த 'தீப�' ப-திாிைக���, தி!. நா. பா. 

அவ�க;��� எ	 ந	றி உாிய2.  

 

இ� க+*ைர- ெதாடாி	 ஆர�ப� ப�தியி�, நா	 ெச#2'ள ஒ! தவைற� F+,� 

கா+,, இல&ைக� ேபராசிாிய� டா�ட� கா�-திேகF சிவ-த�பி அவ�க' பய>'ள சில 

தகவ�கைள அறிவி-தா�க'.  

 

"தமி� இல�கிய வரலா5 ப+ட� ப,���கான பாடமான த	 பி	ன� ெவளிவ32'ள 

பாட ��களி� இB விடய� ப8றி� ேபராசிாிய�க' பல� எ6தி:'ளன�. ஆனா�, 

அவ8ைறவிட, அ-தைகய ��க' பல ேதா	5வத8� �	னேர எ6த� ெப85'ள 

நா	� ��கிய ஆ�க&க' உ'ளன.  

 

தமி� உைரநைட வரலா5 ப8றி ஆ&கில-திேல தனி ஆ#9களாக9�, தமி� இல�கிய 

வரலா85 ��களி	 அ-தியாய&களாக9� பல ��கிய ஆ�க&க' உ'ளன. அைவ 

ப8றி எ29� �றி�பிடா2, தமிழி� தமி� உைர நைட ப8றி எ6த�ப+*'ளன-வ85' 

மிக ��கியமானைவயாக9�, ஆரா#�சியாள�களா� க+டாய� கவன-தி8 ெக*-2� 

ெகா'ள�பட ேவ�,யைவெயன நா	 க!2� நா	� ஆ#9க' ப8றி எ*-2� Aற 

வி!��கிேற	.  

 

1. ெசBவநாயக� வி. – ’தமி� உைர நைடயி	 வரலா5'. சாரதா விலா1 பிர1, 

��பேகாண�. 1957 தமி� உைரநைட வரலா8றிைன �85 �6தாக எ*-2� Aற 

�ைன:� இ3�� இல&ைகயி8 பரவலாக� கிைட���. (இ3தியாவி� ைசவ சி-தா3த 

�8பதி��� கழக-தி8 ெபற�படலாெமன ��8 �றி�பிட�ப+*'ள2.)  
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2. F�பிரமணிய அ#ய�, ஏ. வி. – ’தமி� ஆரா#�சி யி	 வள��சி' (ப�ைட� கால�� 

இைட� கால��). அ�த நிைலய�, ெச	ைன 1959.  

 

3. ேவ&கடசாமி, மயிைல, சீனி -'ப-ெதா	பதா� �8றா�,� தமி� இல�கிய�, (1800-

1900)’. சா3தி �லக�, ெச	ைன, 1962.  

 

4. அழகிாிசாமி. �-'வழிவழி வ3த வசன நைட' (ெதா���) ப�. 279-335. தமி� வ+ட� 

இர�டாவ2 ஆ�* விழா மல�, ெச	ைன 1969,  

 

தமி� உைரநைட வரலா5 ப8றிய ேம8Aறிய ஆ�க&க' உ'ளன எ	பைத மா-திரேம 

இ��றி�பி	 Gல� Aற வி!��கி	ேறேன ய	றி இைவ ேபா2� எ	ற க!-தி� 

இதைன நா	 எ6தவி�ைல, தமி� உைரநைடயி	 வள��சி ப8றிய �றநிைல ஆரா#�சி 

�,9களிH� பா��க உைரநைட வள��சி�� ஆ�க எ6-தாள	 எ	ற வைகயிH� 

விமாிசக	 எ	ற வைகயிH� கட3த பல வ!ட&களாக� பணியா8றி வ!�, ஆ�க 

E�Kண�9�, ெவளி�பா+*- திற>� விள�கமான ெபா2 ேநா��� ெகா�ட 

ஒ!வ�, தமி� இல�கிய உைரநைட வரலா8றி� தாேன இட� ெபறேவ�,ய ஒ!வ�, 

தமி� உைர நைட�ேபா�கி	 சாய�க' ப8றிய தம2 சி3தைனகைள எ6த-ெதாட&கி 

:'ளைம தமி� உைரநைட வரலா8றா#-வாள�க;���, "உைரைய- தம2 ெதாட�� 

�ைறைமயாக� ெகா�ட எ6-தாள�க;��� மகி��சிL+*வதாக9'ள2."  

 

இBவித� தம2 க!-ைத அறிவி-த, என2 மதி��� �ாிய ந�ப� டா�ட� சிவ-த�பி 

அவ�க;�� எ	 வண�க�� ந	றி:� உாியன.  

 

பய	 க!தா2, ந�ல பல ��கைள ஆ�வ-ேதா*� இல+சிய ேவக-ேதா*� 

ெவளியி+* வ!கிற 'மணிவாசக� �லக� பதி��� ெச�ம�' ச. ெம#ய�ப	 எ�. ஏ. 

அவ�க' இ�க+*ைரகைள வி!�பி� ேக+* வா&கி, சிற3த �ைறயி� �லாக� 

பிரFாி-தி!�ப2 என��� இல�கிய ந�ப�க;��� மகி��சி த!� ெசய� ஆ��. தி! 

ெம#ய�ப	 அவ�க;��� எ	 ந	றிைய- ெதாிவி-2� ெகா'கிேற	.  

 

தமி� உைரநைட ப8றிய இ3த� �-தக� வி-தியாசமான ஒ! �� எ	பைத:�, பய	 

நிைற3த இனிய இல�கிய வி!32 எ	பைத:� ரசிக�க' உணர �,:�.  

 

அைனவ!��� என2 வா�-2�க'.  
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ெபா ளட�க� 

ெபா ளட�க� ெபா ளட�க� 

ெபா ளட�க�  

  

 

ப�க�  

1. வள!� வசன நைட  

2. பாரதி�� �	  

3. சி. F�பிரமணிய பாரதி  

4. வ.ெவ.F. அ#ய �  

5. வ.ரா.  

6. ,. ேக. சித�பரநாத �த�யா�  

7. உ. ேவ. சாமிநாைதய�  

8. வசன நைட வ�Hந�க'  

9. 'க�கி' ரா. கி!MணG�-தி  

10. ேபாகிற ேபா�கி�....  

11. �2ைம� பி-த	  

12. �.ப.ராஜேகாபால	  

13. ெமௗனி  

14. பி�சG�-தி  

15. O. எ	. அ�ணா2ைர  

16. லா. ச. ராமாமி!த�  

17. எ6-தி� ெகா�ைச  

17. லா. ச.ரா.9� ெமௗனி:�  

18. ெகா�ைச நைடப8றி  

19. சி.F. ெச�ல�பா  

20. பலவித நைடக'  

21. ெஜயகா3த	  

22. நீல. ப-மநாப	  

23. ஆ. மாதவ	 

24. கஜாதா  
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25.  ஈழ-தி	 எ6-தாள�க'  

26. இைளய தைல�ைற  

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

1. 

1. 1. 

1. வள � வசன நைட

வள � வசன நைடவள � வசன நைட

வள � வசன நைட 

  

 

 

"பல ந�ப�க' அ,�க, ேக+கிறா�க' : தமிழி� வசன� உ�டா எ	5. தமிழி� 

பாைஷ ேதா	றிய நாளி�!3ேத வசன� உ�ெட	5 ெசா�ல ேவ�*�. தமிழி� 

மா-திர� அ�ல, ேபச�ப*கிற எ3த பாைஷயிHேம வசன� எ	ப2 எ�ேபா2� உ'ள2. 

பாைஷ எ6த�ப+,!�க ேவ�*� எ	ப2 அவசியமி�ைல. பாைஷ எ	றா� ம�க' 

உ'ள-தி� நிக�வைத ெவளி�ப*-2 வ2 தா	. ேகாபேமா, ஆ-திரேமா, ேசாகேமா, 

க!ைணேயா, மனசி� உ�டானா� அைத அ�ப,ேய வா#திற32 மனித	 ெசா�லா� 

ெசா�� வி*கிறா	. அBவா5 ெசா�Hவேத வசன�."  

 

தமி� வசன� �றி-2 இBவா5 A5கிறா� ரசிகமணி ,. ேக. சித�பரநாத �த�யா�. 

1937� ெவளிவ3த ஆசிாிய� 'க�கி'யி	 'கைணயாழியி	 கன9' கைத- ெதா�தி�� 

எ6திய �	>ைரயி� அவ� ேமH� சில க!-2�கைள அ6-தமாக அறிவி-2'ளா� - 

“தமி� ம�க' த&க' உ'ள� கிைடகைள ஆயிர�கண�கான வ!ஷ&களாக 

ெவளியி+,!�கிறா�க'. எ-தைனேயா வித-தி� ெவளியி+,!�கிறா�க'. அ�ப, 

ெவளியி*வதி ெல�லா�, ஒ! ெதாட�� ஒ! �ைற நாளைடவி� ஏ8ப+*- தமி� வழ�� 

எ	5� ஒ	5 உ�டாகியி!�கிற2. இ3த- தமி� வழ�� எ	ப2 தமி� ம�க' 

நாவிேலேய இ!�கிற2. உ�ைமயி�, தமி� பாைஷேய ஆடவ�, ெப�,�, 

பி'ைளகளான தமி�ம�க' நாவிேல கிட�ப2 தா	.”  

 

“தமிழி� எ-தைன எ-தைனேயா வா�-ைதக' வழ�கிழ32 ேபாயி!�கி	றன. இல�கண 

�,9க;� அ�ப,ேய வழ�கிழ32 ேபாயி!�கி	றன. �திதான வா�-ைதக;� 

�,9க;� ெந*கிH� பாைஷ��' வ32 ��32 த&கி நி8கி	றன... இ!3தாH�, 

மா5பா*க;�� ஊெட�லா� தமி�� ப�� எ	5 தனி-த ப�ெபா	5 ெதாட�32 

வ3தி!�கிற2. இ3த� ப��, வழ�கி� உ'ள ெசா8களிெல�லா�, இதர 

பாைஷகளி�!32 வ3த திைச� ெசா8களி� எ�லா�Aட ஊறி நி	5 தமிழ� ெசவி��� 

Fைவ த3தி!�கிற2. தமி�� ப�ேபா* A,ய ெசா�H�ேக - ேப�சானாH� சாி. 

எ6-தானாH� சாி - இனிைமேயா ேவகேமா ஏ8பட� A*�."  

 



8 

 

"�லவ� �ழா� ஒ-2� ேபசி- தமிைழ வி�K�ேக ஏ8றிவிட� பா�-தாH�, 

அரசிய�H� ஆதார இய�H� தி!-த� உ�டாவத8கான கிள��சியி� ஆ-திர� 

ெகா�ட சில ப-திராசிாிய�க' ஜன&க' பாைஷயிேலேய ேந��கமாக எ6தி 

வ3தா�க'. த&க' ஆ-திர-ைத:� ெகாதி�ைப:� அ-தைகய ேநரான தமி� Gலமாக 

ெவளியி+* ஜன&க' மனைச� கவர ஆர�பி-தா�க' ஜன&க;��� ப-திாிைக ப,�க 

ேவ�*� எ	ற அவா உ�டாகிவி+ட2. ஆ&கில� க8றவ�க;� தமி�� 

ப-திாிைககைள� ப,-2 அ>பவி�க ஆர�பி-2 வி+டா�க'. இவ�க' எ6திவ3த 

தமி� எBவளேவா அைம�ேபா*தானி!3த ெத	றாH�, வாசி�பவ�க' வாசி-2 

�,-த2� அ*-2 வ!� ப-திாிைக எ&ேக எ	5 நா*கிற பாவைனயிேலேய 

இ!3தா�க'. எ6தினவ� க;�, வாசி�பவ�களி	 ேநா�க-ைத:� அவசர-ைத:ேம 

க!தி எ6தினா�க' எ	ேற ெசா�ல ேவ�*�. இல�கிய மா#- தமி6லகி� நி	5 

உலவ ேவ�*� எ	ற எ�ண� இ�ைல. ஆனாH� தமி6�� உயி!�*, ச�தி:�* 

எ	பைத அ3த� ப-திராசிாிய�க' வாசக�களி	 ஆ�வ-தி	 Gலமாகேவ 

ெவளி�பைடயாக %பி-2� கா+, வி+டா�க'. �லவ�க' இைத எ�லா� ஒ��� 

ெகா';வா�களா!” (,. ேக. சி.)  

 

பழைமைய� ேபா85கிற ப�,த�க' - �லவ�க' ம+*ேம ப-திாிைககளி� ெவளிவ3த 

�ய8சிகைள ஒ��� ெகா'ள மா+டா�க' எ	பதி�ைல. இல�கண-ைத:� மரைப:� 

வ�:5-த வி!��கிற �திய ப�,த�க;� எ6-தாள�களி	 �2 �ய8சிகைள:� 

ேசாதைனகைள:� ஏ85�ெகா'ள மா+டா�க' தா	.  

 

இத8� ஒ! உதாரணமாக அைம3த2 'இ	ைறய தமி� வசனநைட' எ	ற �-தக�. �. 

அ!ணாசல� எ6திய2. 1945� ெவளிவ3த இ3த� �-தக� அ3நா+களி�, �5கிய 

கால-தி�, மி�3த பரபர�ைப ஏ8ப*-திய2. 'தமி�� ப�,த�க;��� ம5மல��சி 

எ6-தாள�க;���' சம��பண� ெச#ய�ப+ட அ3த �� எ�ேலார2 க�டன-ைத:� 

எதி��ைப:� க*ைமயான தா��த�கைள:� வைசபாட�கைள:� எதி�ெகா'ள 

ேநாி+ட2. ப-திாிைகக' பல9� அைத� �ைற Aறின. ��கியமாக� �றி�பிட- த�3த 

ஒ! விேசஷ� : இ3த� �-தக-தி	 பதி�பாசிாியேர இைத� �ைறAறி� க*ைமயாக 

விம�சி-2 எ+*� ப�க� பதி��ைர எ6தியி!3தா�. (இ2 'தினமணி ெவளி)*'. 

அ�ேபாைதய அத	 பதி�பாசிாிய�: பி. R)  

 

இ	ைறய தமி� வசன நைடைய ஆரா#3தி!3த �. அ!ணாசல� வி!�� ெவ5�� அ8ற 

�ைறயி� பல வித வசன&கைள:� சீ� C�கி� பாராத2 தா	 காரண� ஆ��, 

ப�,த�க', ம5மல��சி எ6-தாள�க', ப-திாிைக�கார�க' எ�ேலாைர:ேம 
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சா,யி!3தா� அவ�. பழைம நைடைய:�, �2ைம� ேபா�ைக:� பாிகசி-2, 

உ8சாகமாக� கி�ட� ப�ணியி!3தா�.  

 

பழ3தமி� நைடைய, க*3தமி�, ப�,த- தமி�, ேத�வட- தமி�, நிக�*- தமி�. 

எ2ைக ேமாைன- தமி�, பா+*- தமி�, வடெமாழி- தமி�, தனி- தமி� எ	5 

வைக�ப*-தி:�, �2- தமி� நைடைய ம5மல��சி- தமி�, ெசா��� தமி�, மி	ன8 

சில�ப- தமி�, அ�மாமி- தமி�, ஆ� ஜாதி- தமி�, 2'ள� தமி�, Sறாவளி- தமி�, 

ஹா1ய- தமி� எ	5 பிாி-2� ேக�ப�ணியி!3 தா�. ேமH�, பாதிாி- தமி�, 

ெமாழிெபய���- தமி�, ப-திாிைக- தமி�, ச��கா� தமி�, விள�பர- தமி�, ப*த� 

தமி�, ப�ணி- தமி� எ	5� பாிகாச� ெச#தி!3தா�. எைத:ேம �. அ!ணாசல� 

வி+*ைவ�கவி�ைல.  

 

அவ!ைடய அபி�பிராய�ப, ந�ல தமி� நைட எ6தியவ�க':  

 

“தமி�� �லவ� �ழா� : ஆ5�க நாவல�, ெச�வ ேகசவராய �த�யா�, 

மகாமேகாபா-தியாய டா�ட� சாமிநாைதய�.  

 

அரசிய8 �ழா�. இதி� பாரதியா� ெபயைர� ெசா�லலா�. இைத� ெசா	ன பிற� 

ெசா�வத8� ேவ5 ெபய� இ�ைல.  

 

ம5மல��சி� �ழா�: தீப	 (ெச�ைலயா எ	>� தீ-தார�ப	) ம5மல��சி எ6-தாள� 

எ	5 ெகா�டா�, இவைர- தவிர ேவெறா!வைர� ெசா�ல இடமி�ைல.  

 

இவ�கள2 தமி� நைடேயா*, அ	5 (1945�) உயி!டனி!32 ேபசி:� எ6தி:� 

வ3தவ�களி� நா�வ� எ6திய2 தா	 ந�ல தமி� நைட ஆ�� எ	5� �. அ!ணாசல� 

உ5தியா# அறிவி-தி!3தா�. தி!. வி. க�யாணF3தர �த�யா�, ெவ. சாமிநாத ச�மா, 

ரா. கி!MணG�-தி (க�கி'), ,. ேக. சித�பரநாத �த�யா� ஆகிேயா� தா	 அவ�க'.  

 

�,வாக, ந�ல தமி� நைட - இல�கிய நைட - எBவா5 இ!�க ேவ�*� எ	5� 

இல�கண� வ�-2� ேகா*-2, 'அ�ப, எ6த எ�Kகி	ற எ6-தாள� தமிழக-தி� 

பிற�பா�களாக' எ	5 �-தக-ைத �,-தி!3தா� �. அ!ணாசல�.  
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வள!� தமி� வசன நைடைய சீ� C�கி� பா��க �8ப+ட அறிஞாி	 �ய8சி 

�2ைமயான2 தா	. 'எளிைம:� ெதளி9�, இவ8றா8 பிற��� ந8பய>ேம தமி� 

வசன நைட�� இ	5 �த	ைமயானைவ எ	ற க!-ேதா*, பலவித நைடக' 

இ��-தக-தி>' சீ�C�கி� பா��க� ெப85'ளன' எ	5 அவ� �றி� பி+,!�பி>�, 

பலவித நைடக;��� அவ� நியாய� வழ&கவி�ைல எ	பைதேய அ3த� �-தக� 

நி%பி-த2. �றி�பி+ட சில� எ62வ2தா	 சிற�பான நைட எ	ற �,3த �,�ட	 

அவ� இதர எ6-தாள�களி	 எ6-2�கைள அKகிய2�, எ�ேலார2 எ6-2 

நைடக;ேம பாிகாச� ப�ண�பட ேவ�,யைவதா	 எ	ற எ�ண-ேதா* 

உதாரண&கைள- ேத,� க�* எ*-தி!3த2� அB அறிஞாி	 �ைறபா*க' ஆ��.  

 

ம5மல��சி எ6-தாள�களி	 பலவித நைடகைள:� 'கா#த� உவ-த� அக8றி� 

சீ�C�கி� பா���� ஒ! ந�ல விம�சன �� ெவளிவர இ3�H� ஒ! C�* 

ேகாலாயி!��� எ	ப2 என2 ந�பி�ைக” எ	5 பி. R. 'இ	ைறய தமி� வசன நைட 

யி	 பதி��ைர �,வி� Aறியி!�பி>�, 1945இேலா, அத8�� பி	னேரா அ-தைகய 

ந�ல �ய8சி எ29� தமிழி� ெச#ய�ப+ட ேதயி�ைல. இ2 ெப!� �ைறதா	.  

 

அ3த� �ைறைய� ேபா��வத8காக- தா	 நா	 இ�ேபா2 ேபனா எ*-தி!�கிேற	 

எ	5 ெசா�ல வரவி�ைல. அத8�� ேபா2மான த�தி என�� இ�ைல எ	பைத நா	 

அறிேவ	.  

 

தமிழி� - ெமாழியிH� இல�கிய-திH� - நீ,-2 வ!கிற பல �ைறபா*கைள:� ப8றி 

நா	 அ,�க, சி3தி�ப2 உ�*.  

 

தமி� உைரநைட வரலா5 எ6த�படாத2� ஒ! �ைறேய ஆ��.  

 

தமிழி� ெவ�கால� வைர உைர நைடேய இ!3ததி�ைல; அ�F ய3திர� இ3நா+*�� 

வ3த பிற� தா	 - 16-� �8றா�,	 இ5தியி� - தமி� ெமாழியி� வசன� ேதா	றி 

வள�வத8கான வா#�� உ�டாயி85. 19-� �8றா�,� சில� ந�ல வசன நைடைய 

வள�-2 வ3தா�க'. சமீப கால-தி� தா	 வசன வள� ெப!க- ெதாட&கி:'ள2. 

இைவ எ�லா� ஆரா#�சியாள�க' Aறி:'ளைவ.  

 

ெதா�கா�பிய-தி� உைர நைட ப8றிய �றி�� காண�ப*கிற2. தமிழி� எ�லா� 

ெச#:'களாகேவ இய8ற�ப+,!3த ேபாதிH�, உைரயாசிாிய�க' அேநக� 

இ!3தா�க'. அவ�க' உைரநைடயி� உைர எ6தி ைவ-தி!�கிறா�க'. 

சில�பதிகார-திH� உைரநைட இ!�கி	ற2. இ�ப,� A5ேவா!� உ�*.  
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"ஆனா� அவ8றி� ேமாைன:� எ2ைக:� தா	 ம�,� கிட�கி	றன. பதிG	றா� 

�8றா�,� ேதா	றிய உைர ஆசிாிய�க;ைடய உைரநைடயி� ஓ� அழ� 

ேதா	றினாH�, உைரநைட உ!வாகவி�ைல எ	5தா	 ெசா�ல ேவ�*�" எ	5 

தமிழி� உைரநைட' எ	ற ெபா!' ப8றி� ேபFைகயி� ரா. R. ேதசிக	 

�றி�பி+*'ளா�.  

 

"தமி� ெமாழியி� வசன� எ	ப2 �தி2 தா	, வசன இல�கிய� எ	5 நா� இ�ேபா2 

ெசா�கி	ற �ைறயிேல ப�ைட- தமி� இல�கிய� இ�ைல எ	பைத �தலாவ2 

ஒ��� ெகா�டாக ேவ�*�" எ	5 �. அ!ணாசல� A5கிறா�.  

 

இ!3தாH�, வரலா85 ாீதியி� �8கால உைர நைட, உைரநைட ஆசிாிய�களி	 

எ6-2�க' �த�யைவகைள ஆரா#32 இ	ைறய தமி� வசன நைடயி	 ப�ேவ5 

ேபா��கைள:� எ*-2� கா+*கிற �ய8சி எ29� தமிழி� ெச#ய�ப+டதி�ைல 

எ	ேற ெசா�ல ேவ�*�.  

 

1930களி�, ’க�கி', ’ஆன3த விகட	’ ப-திாிைகயி	 ஆசிாியராக� பணியா8றி 

வ!ைகயி�, தமி� வசன நைடயி	 சிலவைககைள மாதிாிகளாக எ*-2� பிரFர� ெச#2 

வ3தா�.  

 

பிற� ஒ	றிர�* இல�கிய� ப-திாிைகக' ெப1கி சாமியாாி	 'அவிேவக Vரண�! 

சிMய� கைத', ெபாிய எ6-2 வி�கிரமாதி-த	 கைத, ஆன3தர&க� பி'ைண டயாி� 

�றி��க' ேபா	றவ8றி�!32 மாதிாி��� ெகாWச� எ*-2- த32, வள!� வசன 

நைட��� சில உதாரண&க' எ	5 Aறின.  

 

அ��ற� 1959� ரா. R. ேதசிக	 தமிழி� உைரநைட ப8றி ஒ! க+*ைர அள9��� 

சி3தி-தி!3தா�.  

 

உைரநைட வள��சி ெப85 வ3தி!��� ஒ! ெமாழியி� இைவ எ�லா� மிக9� 

�ைறவான �ய8சிகேள ஆ��,  

 

தமி� உைரநைட ப8றிய விாிவான ஆரா#�சி, அ�ல2 தமி� உைரநைடயி	 வரலா5 

எைத:� எ62வ2 எ	 ேநா�க� அ�ல. அ�ப, ஒ! ஆரா#�சி:�, ஒ! வரலா5� 
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அவசிய� தயாாி�க�பட ேவ�,யைவதா	. ப�கைல� கழக�, தமி� வள��சி� கழக� 

ேபா	ற, ேபா2மான வசதிக;� வா#���க;� ெகா�*'ள, நி5வன&க' 

ேம8ெகா'ள ேவ�,ய ேவைலக' அைவ. சகலவிதமான ப8றா��ைறகைள:� 

ெகா�,!�கிற எ	ைன� ேபா	ற தனிநப� இ-தைகய ெபாிய சாதைனகைள - ெச#2 

�,�ப2 கிட�க+*�! - அைர �ைறயாக�Aட� ெச#ய இயலா2.  

 

நா	 எ6த� ேபாவ2 தமி� உைரநைட ப8றிய ஆரா#�சி:� அ�ல, வரலா5� இ�ைல 

எ	றா�, பி	ேன அ2 எ	ன எ	ற ச3ேதக� இய�பாக எ6�.  

 

பாரதி�� �	>� பி	>� உ'ள உைரநைட� ேபா�ைக கவனி�ப2 ஒ! 

Fவார1யமான விஷய� ஆ��. ஒBெவா!வ!� அவரவ� அ>பவ� ஆ8ற� உண��சி 

க8பைன, சி3தைன இவ85��- த�3தப,, அவரவ� தன2 கால-தி� தா	 தா	 

எ*-2� ெகா�ட விஷய-2�� ஏ8ப, எ�ப, எ�லாேமா மா8றி மா8றி உைரநைட� 

ேபா�கி� பல சாய�கைள ஏ8றி இ!�கிறா�க'. அ�ப,� பலர2 �2� சாய� ெகா�ட 

உைரநைடகைள� ப8றிய சி3தைன (Reflectious) தா	 இ2.  

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

2. 

2. 2. 

2. பாரதி�% �

பாரதி�% �பாரதி�% �

பாரதி�% � 

  

 

 

�லைம�� அழ� பிற!��� �ாியாம� எ62வ2 எ	ப2 �	கால-2 வழ�கமாக 

இ!3த2. சி5 விஷய-ைத- ெதளிவாக விள�க ேவ�*� எ	றா� Aட, க,ன 

நைடைய� ைகயா'வேத ஒ! மர� ஆக இ!3த2!  

 

உதாரண-2�� ஒ	ைற� �றி�பிடலா�. '��' எ	பைத விள�க �	வ3த 

'இைறயனாரக� ெபா!;ைர’, ஆசிாிய� எ6தி:'ள2 இ2:  

 

"�� ேபாற�	 �ெல	ப : பாைவ ேபா� வாைள� பாைவ எ	றா8ேபால. �� - 

ேபாற� எ	ப2, E�ணிய பலவாய பWF Eனிகளா8 ைகவ	 மகXஉ- தன2 ெச#ைக 

மா�பினா� ஓாிைழ�ப*-தலா� - உலக-2 �� �8றெல	ப2 அBவாேற Fர32 

பர32 ெசா8பரைவ களா8 ெப!��லவ	 தன2 உண�9 மா+சியி8 பி�ட� படல� 

ஒ-2� S-திர� எ	>� யா�� நைடபட� ேகா-தலா�. உலக-2 �� ெச#தலாவ2. 

அBவைக �8க�ப*த�	 �ெலன�ப+ட2. இனி ஒ! சாரா� �� ேபால� ெச�பW 

ெச#த�	 �ெல	ப." 
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இ3த வழியிேலேய பழகிவி+டதனா� சமீப கால� வைரயி� Aட ெப!� �லவ�க;� 

வி-2வா	க;� க,னமான நைடயி� எ6தேவ ஆைச�ப+டா�க'. அ�ப, எ62வேத 

த&க' பா�,-திய-ைத� �ல�ப*-2� எ	5 அவ�க' க!தினா�க'.  

 

'நா	 ஏறிய ரயி� வ�, ந*ரா-திாி ம2ைர ேச�3த2' எ	ற சாதாரண விஷய-ைத� 

ெசா�லவ3த ஒ! மகா வி-2வா	, நா	 ேபா3த நீராவி- ெதாட� வ�, ந'ளிரவி� 

நா	 மாட�Aட�ைன ந�ணி85' எ	5 எ6தி ைவ-தா�.  

 

இ3த �8றா�,	 ��ப2களிH� நா8ப2களிH�, எ1. எ1. எ�.O தமி�� பாட� 

�-தக-தி� 'என2 இல&ைக� ெசல9' எ	ற பாட� அ,�க, இட� ெப85 வ3த2. 'யா� 

இல&ைக ெச	5 வ!வத8� ஏ8ப+ட ெபா!+ெசலைவ இ&� Aற� ��3ேதாமி�ைல. 

யா� இல&ைக� ெச	றைத� �றி�கேவ இ�ெசா�ைல ஈ�*� ெப#தன�' எ	5 

அ�க+*ைரைய ஆர�பி-தி!3தா� அைத எ6திய தமி� அறிஞ�. (இ2 வா�-ைத�� 

வா�-ைத சாியான ேம8ேகா' அ�ல. நிைனவி�!32 எ6 த�ப+*'ள2.)  

 

�த�ேலேய 'என2 இல&ைக� பயண�' எ	5 தைல�ப+,!�கலா�. அ�ப,� 

ெச#தி!3தா�, தன2 �லைமைய� கா+*வத8காக Y� அள�� ப�ணியி!�க 

�,யாேத!  

 

இ2ேபா� எ6த�ெப8ற பாட&கைள:� ��கைள:� ப,-தவ�களி� அேநக� நா�� 

இ�ப,-தா	 எ6த ேவ�*� எ	5 ஆைச�ப+* எ6த- 2ணிவ2 இய�பாக 

இ!3த2. இ3த மேனாபாவ� �றி-2 ,. ேக. சித�பரநாத �த�யா� அழகாக 

எ6தியி!�கிறா� –  

 

"ஆ&கில பாைஷைய� க8�� ேபா2, 'வா�-ைத எ&ேக? வா�-ைத எ&ேக?' எ	5 

ஒேரய,யா# வா�-ைத ேமாக-தி� �6கி� ேபானவ�க', தமி�� பாட&களி� - 

Gல-திH�, உைரயிHேம - த&க;�� �	 ெதாி3திராத வா�-ைதகைள:� 

�,9கைள:� க�டா�கேளா இ�ைலேயா, உடேன அ3த வழ�ெகாழி3த பாைஷைய 

மனன� ப�ண ஆர�பி-2 அதிேலேய எ6த9� ��32 வி+டா�க'. இ3த அ!�பத 

அகராதி� ேகாைவைய� க�* தமி� ம�க', தமி�� ப�,த�க' Aட, 'அடடா! எ	ன 

பா�,-ய�! எ	ன பா�,-ய�!' எ	5 வா# திற3த வ�ணமாக விய�க ஆர�பி-2 

வி+டா�க'. பிற� 'உய�3த நைட' வள�3ேதா&�வத8�� ேக+பாேன	?  
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ந�சினா��கினிய�, பாிேமலழக�, இைறயனா� அக�ெபா!' உைர ஆசிாிய� எ�லா!� 

ப�மி�ேபானா�க' ! 'நா	 ேந85 இ&� வ3ேத	' எ	5 எ62வ2 ேபா# 'ெந!ந8 

க&�� ஈ�* யா	 ேபா3ேத	' எ	5 எ62வ2 வ3த2. ’கைட��� ேபா# ேவ+, 

வா&கி வ3ேத	' எ	5 ெசா�ல �,யா2: 'Aல� �5கி� Aைற ெகாண�3ேத	' 

எ	5தா	 எ6த �,:�. ஆ* அ�ல, யா* தா	. ஆ5 அ�ல, யா5தா	. மர� அ�ல, 

மர	 தா	. நா	 எ	ப2 ெகா�ைச. யா	 எ	ப2 அழ� வா#3த2. ஆசிாிய�கேள 

இ3த- தாள-தி� நட3தா�க' எ	றா� மாணவ�க;ைடய நைடைய�ப8றி� ெசா�லவா 

ேவ� *�? எ�லா� தாரா� ேகாழி ேச8றி� நட�கிற த-த�க� �-த�க நைடயாக 

�,3த2. தமிழி� எ62வ2� ேபF வ2�, பிற!�� விஷய-ைத விள&க� 

ெச#வத8காக- தா	 எ	ற ேநா�க� ேபா#, தா&க' மனன� ப�ணின அ!�பத 

அகராதிைய� �ர+,� �ர+,� கா+*கிற பக+*- ெதாழிலாக மாறிவி+ட2." 

('க�கி'யி	 'கைண யாழியி	 கன9' �	>ைரயி�)  

 

ம85� சிலேரா த&க' க!-ைத� கவ�3த காவிய� அ�ல2 கவிைதகைள, தி!�ப- 

தி!�ப� ப,-2 ரசி-த ேதா* நி�லா2 அவ8றி	 வாிகைளேய த&க' வசன-தி� எ6தி 

ந�ல உைரநைட என மகி�32 ேபானா�க', உதாரண�:  

 

“இராமன2 வாளி இராவண>ைடய மா�பி� பா#32, அவ>ைடய ��ேகா, 

வாணாைள, �ய	5ைடய ெப!3தவ-ைத �த�வ	 �	னா' எ�ேகா, யாராH� 

ெவல�படா# என� ெகா*-த வர-ைத, ஏைன- தி�ேகா* உலகைன-2� ெச!�கட3த 

�ய வ�ைய� கட32, உயி� ப!கி� �ற-ேத ேபா3த2.”  

 

"மயிHைட� சாயலாைள எயிHைட இல&ைக நாத	 இதய� சிைறயி� ைவ-தா	. "  

 

இBவாெற�லா� நிக�32 ெகா�,!3த ேபாதிH�, தமிழி� த�3த உைரநைட இ�ைல 

எ	கிற �ைறைய உண�32 அBவ�ேபா2 சில� ந�ல உைரநைடைய வள���� 

�ய8சியிH� ஈ*ப+,!3தன� எ	ப2 வரலா85 உ�ைமயா��. உயி!� 

உண��சி:� உ'ள வசன நைட யி� - ம�க' ம-தியி� வழ�க-தி� இ!3த பழ� 

தமிழி� - கைதக' எ6தி� பர�பியவ�க;� இ!3தா�க'.  
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'தமி� உைரநைட இல�கிய-தி	 த3ைத' எ	5 ேபா8ற�ப*� Yரமா�னிவ�, 1740� 

வ!ஷ வா�கி�, 'பரமா�-த �! கைத' எ	கிற அவிேவக Vரண�! சிMய� கைதைய 

எ6தினா� எ	5 ஆரா#�சியாள�க' ெசா�கிறா�க'.  

 

தா�டவராய �த�யா� 'பWசத3திர� கைத’கைள எளிய தமிழி� எ6தினா�. இதி� Aட 

ஐ3தாவ2 த3திர-ைத� ெசா�H� கைத� ப�தி எளிதி� �ாி32 ெகா'ள �,யாத க,ன 

நைடயி� தா	 அைம3தி!3த2.  

 

ம�க' ேபசி ரசி-2 வ3த ெதனா�ராம	 கைத, மாியாைதராம	 கைத, ேகா�+, ெச+, 

கைதக' ேபா	றைவ:�, வி�கிரமாதி-த	 கைத, மதன காமராஜ	 கைத 

ேபா	றைவ:� அ�சாகி ஜீவ>'ள தமி� உைர நைட இல�கிய-2��� சா	5களாக 

விள&கின.  

 

ஆ5�க நாவல�, கா. நம�சிவாய �த�யா� ேபா	றவ�க' பிைழயற� பாலபாட&க' 

எ6தி, ந�ல உைரநைட வள�வத8� வழிவ�-2� ெகா*-தா�க'.  

 

ஆ&கில� க�வியினா� பய>� விழி�� உண��சி:� ெப8ற சில� தமி� உைரநைடயி� 

�2ைம� பைட���கைள ஆ��� �ய8சியி� ஈ*ப+*, �றி�பிட- த�3த ெவ8றி:� 

ெப8றி!�கிறா�க'. 'பிரதாப �த�யா� சாி-திர�' எ6திய ேவதநாயக� பி'ைள, 

கமலா�பா' சாி-திர�' எ6திய ராஜம#ய�, 'ப-மாவதி சாி-திர�' மாதவ#யா 

��கியமானவ�க'.  

 

ஆயி>�, தமி� உைரநைட வி5வி5��ட	 ேவகமாக வள��சிெபற- ெதாட&கிய2, 

நா* ெந*கிH� அரசிய� விழி��� வி*தைல ேவ+ைக:� ஏ8ப+ட பிற�தா	 எ	5 

ெசா�ல ேவ�*�. ம�களி	 நா+* வி*தைல உண�9ட	 சGக சீ�தி!-த உண�9� 

ெமாழி உண��சி:� கல3தி!3 தன. காலேவக-தி� ஏ8ப+ட இBவிழி�ைப� 

ப-திாிைகக' C�,வி+டன; இவ8ைற வள��பேதா* தா&க;� வளர �ய	றன. 

அதனா� ப-திாிைககளி� கைதக' அதிக� இட� ெப8றன. கைதக;��- ேதைவ 

பிற�க9�, கைத எ62கிறவ�க;� ேதா	றினா�க'. அவரவ� ஆ8றைல� கா+,� 

�2ைம ப�ண பல!� �ய	றதா�, உைர நைட யி� பல சாய�க;� வள��சி:� 

இய�பாகேவ தைல கா+,ன.  
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ஆகேவ, தமி� உைரநைடயி	 வள-ைத� கைதகளி� தா	 மி�தியாக� காண�,கிற2. 

ெமாழி� பயி8சி:� இல�கண அறி9�, எ6தி எ6தி� பழகிய ேத��சி:� ெகா�* ந�ல 

வா�கிய&கைள எ6திவிடலா� தா	. அBவா5 எ62� வா�கிய&க' அைம�பிH� 

அழகிH� சிற��8றி!3தா� நயமான நைட எ	5 க!த�ப*தH� A*�.  

 

ஆயி>�, அழகான நைட - தனி-2வ� உ'ள வசன நைட - எ	ப2, மர� ாீதியாக, 

இல�கண அைமதி�� ஏ8ப, ம+*ேம அைம�க�ப*வ2 அ	5. உைரநைட�� 

ெசா8க'தா	 அ,�பைட எ	றாH�, ெவ5� ெசா8களா� ம+*� ஜீவ>'ள, கைல 

நயமான நைட அைம32 வி*வதி�ைல. க!-ேதா+ட�, ெசா�ேச��ைக, ஒ�நய�, 

ேவக�, அ6-த� �த�ய அ�ச&க;� அதி� அட&கி யி!���. இல�கிய� பயி8சி, 

சி3தைன- திற�, க8பைன வள�, அ>பவ�, பா�ைவ Y�F, மன�ப�� இவ85�� 

ஏ8பேவ நைடநய�� அைமகிற2. 'உ'ள-தி� உ�ைம ஒளி உ�டாயி	 வா�கினிேல 

ஒளி உ�டா�' எ	ற பாரதி வா�ைக:� நா� நிைனவி� நி5-தி� ெகா'வ2 ந�ல2.  

 

பாரதி�� �	பி!3ேத உைரநைடயி� ந�ல �ய8சிக;� சாதைனக;� 

நிக�3தி!�பி>�, நா	 பாரதியி� ஆர�பி-2, பாரதி���பி	 ஏ8ப+*'ள உைரநைட 

�ய8சிகைளேய கவனி�க �8ப+,!�பத8� ஒ! காரண� உ�*.  

 

தமி� இல�கிய ம5மல��சி கவி F�பிரமணிய பாரதியி�!3ேத ெதாட&�வதாக ஏ85� 

ெகா'ள�ப+,!�கிற2. தமி� ம5மல��சி��� ெபா	 ஏ� V+,ய �த�வ	 

‘பாரதிதா	’ எ	5 ம5மல��சி எ6-தாள�க;� அ&கீகாி-தி!�கிறா�க'. கவிைத, 

க+*ைர, கைல, சGக�, அரசிய� �த�ய பல 2ைறகளிH� அ�கைற ெகா�, !3த 

Fய சி3தைனயாளனாக அவ� விள&�கிறா�. கவிைத யி� பல ேசாதைனக' ெச#த2 

ேபாலேவ, அவ� வசன- திH� ெச#தி!�கிறா�. எனேவ பாரதியி	 

உைரநைடயி�!3ேத இ�சி3தைனைய- ெதாட�வ2 ெபா!-த�ைட ய2 ஆ��.  

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

3. 

3. 3. 

3. சி

சிசி

சி. 

. . 

. &�பிரமணிய பாரதி

&�பிரமணிய பாரதி&�பிரமணிய பாரதி

&�பிரமணிய பாரதி 

  

 

 

கவிைத எ�ப, இ!�க ேவ�*� எ	5 பாரதியா� தன2 க!-ைத� பல இட&களி� 

அ6-தமாக� �றி�பி+ *'ளா� : அவ8றிேல இ29� ஒ	5 :  

 

“ஒளி ெபா!32�ப, ெதளி9 ெகா�டதாகி த� ெண	ற (�ளி�3த நைட:ைடயதாகி 

ேமேலா� கவிைதைய� ேபால� கிட3த2 ேகாதாவாி நதி எ	5 க�ப	 வ�ணைன 
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ெச#கிறா	. எனேவ, கவிைதகளி� ஒளி, ெதளி9, �ளி�3த நைட G	5� இ!�க 

ேவ�*ெம	ப2 க�ப>ைடய மதமா��. இ2ேவ நியாயமான ெகா'ைக... 

அ!ைமயான உ'ள� கா+சிகைள எளிைம ெகா�ட நைடயிேல எ62வ2 ந�ல 

கவிைத."  

 

வசன நைட��� பாரதி இைதேய இல�கணமாக� ெகா�,!3தா�. 'வசன நைட' எ	ற 

அவ!ைடய �றி�� ஒ	றி� இ2 ெதளிவாகேவ Aற�ப+,!�கிற2. அவ� ெசா�கிறா�;  

 

"தமி� வசன நைட இ�ேபா2 தா	 பிற32 பல வ!ஷமாகவி�ைல. ெதா+,8 பழ�க� 

F*கா* ம+*�. ஆதலா�, இ�ேபாேத நம2 வசன� உலக-தி� எ3த பாைஷைய� 

கா+,H� ெதளிவாக இ!���ப, �ய8சிக' ெச#ய ேவ�*�. A,யவைர ேபFவ2 

ேபால, எ62வ2தா	 உ-தமெம	ப2 எ	>ைடய க+சி. எ3த விஷய� எ6தினாH� 

சாி, ஒ! கைத அ�ல2 ஒ! த��க�, ஒ! சா1திர�, ஒ! ப-திாிைக விஷய� எைத 

எ6தினாH� வா�-ைத ெசா�Hகிற மாதிாியாகேவ அைம32வி+டா� ந�ல2. 

பழ�கமி�லாத ஒ! விஷய-ைத� �றி-2, அதாவ2 ஜன&க;��� ச8ேற>� 

பழ�கமி�லாம� தன��� அதிF பழ�கமி�லாத ஒ! விஷய-ைத� �றி-2 எ6த 

ஆர�பி-தா� வா�கிய� த-தளி�க-தா	 ெச#:�. ச3ேதகமி�ைல. ஆனாH� ஒ! 

வழியாக �,��� ேபா2, வா#�� வழ&�கிறதா எ	5 வாசி-2� பா�-2� 

ெகா';த� ந�ல2. அ�ல2 ஒ! ந�பனிட� ப,-2� கா+*� வழ�க� 

ைவ-2�ெகா'ள ேவ�*�. ெசா�லவ3த விஷய-ைத மனதிேல சாியாக� க+, 

ைவ-2�ெகா'ள ேவ�*�. பிற� ேகாண�, தி!க� ஒ	5மி�லாம� நைட ேநராக� 

ெச�ல ேவ�*�. �	 ேயாசைன இ�லாமேல ேநராக எ62� திறைமைய வாணி 

ெகா*-2 வி+டா�, பி	� ஸ&கடமி�ைல. ஆர�ப-திேல, மனதிேல க+, �,-த 

வசன&கைளேய எ62வ2 ந	5. உ'ள-திேல ேந�ைம:� ைத�ய�மி!3தா� ைக 

பிற� தானாகேவ ேநரான எ6-2 எ62�. ைதாிய� இ�லாவி+டா� வசன� த'ளா*�. 

ச�,மா* ேபால ஓாிட-தி� வ32 ப*-2�ெகா';�. வாைல� பி,-2 எBவள9 

தி!கினாH� எ63தி!�கா2. வசன நைட. க�ப� கவிைத��� ெசா��ய2 ேபாலேவ, 

ெதளி9, ஒளி, த�ைம, ஒ6�க� இைவ நா	��ைடயதாக இ!�க ேவ�*�, இவ85' 

ஒ6�கமாவ2 த+*- தைடயி�லாம� ேநேர பா#32 ெச�H� த	ைம. நம2 த8கால 

வசன நைடயி� சாி யான ஓ+டமி�ைல. த'ளா+ட� அதிகமாக� காண�ப* கிற2. 

உ'ள-திேல தமி�� ச�திைய நிைல நி5-தி� ெகா�டா�, ைக ேநரான தமி� நைட 

எ62�.”  
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தமி� நா+*��� தமிழ!��� பய	பட� A,ய எ6-2�கைளேய எ6த ேவ�*� 

எ	5 பாரதியா� ஆைச�ப+டா�. நா* ேமனிைல எ#த9�, நா+* ம�க' நல�85 

வாழ9� வழிகா+*வத8காகேவ அவ� கவிைதக;� வசன�� எ6தினா�. வசன-தி� 

க+*ைரக', சி3தைன� �றி��க', கைதக', பWசத3திர� கைதகளி	 பாணியி� 

'நவத3திர� கைதக'' எ	5 பல வைககளி� அவ� தன2 எ�ண&கைள, 

அபி�பிராய&கைள, தி+ட&கைள ேபாதைனகைள எ�லா� �றி-2 ைவ-தி!�கிறா�. 

எளிய நைடயி�, ெப!�பாH� சி5சி5 வா�கிய&களி� எ62வேத பாரதியி	 இய��.  

 

பாரதியி	 உைர நைட ப8றி� ேபச �8ப*கிறவ�க' ெபா2வாக ஒ! உதாரணமாக 

எ*-2� கா+*வ2 அவ!ைடய ’சி+*� �!வி' வ�ணைனைய-தா	.  

 

“சிறிய தானிய� ேபா	ற G��. சி	ன� க�க'; சி	ன- தைல; ெவ'ைள� க6-2; 

அழகிய ம&க� - ெவ�ைம நிற�ைடய ப+*� ேபா�-த வயி5; க!ைம:� 

ெவ�ைம:� கல3த சா�ப� நிற-தாலாகிய ப+*� ேபா�-த �2� : சிறிய ேதாைக; 

2ளி- 2ளி� கா�க' இ-தைன:� ேச�-2 ஒ! ப�ைச� �ழ3ைதயி	 ைக� பி,யிேல 

பி,-2 விடலா�. இBவிதமான உடைல� Fம32 ெகா�* எ	 Y+,ேல இர�* 

உயி�க' வா�கி	றன. அவ8றி� ஒ	5 ஆ�, ம8ெறா	5 ெப�. இைவ த��'ேள 

ேபசி�ெகா'கி	றன. �*�ப-2�� ேவ�,ய உண9 ேத,� ெகா'கி	றன. A* 

க+,� ெகா�*, ெகாWசி� �வாவி மிக இ	ப-2ட	 வா�32, �+ைடயி+*� 

�WFகைள� பசியி�லாம� கா�பா85 கி	றன."  

 

இ�ப, ேமேல ேமேல வ�ணி-2� ெகா�* ேபாகிறா� பாரதியா�. இ-தைகய எளிய, 

இனிய, அழகான வசன நைட சில சில க+*ைரகளி� காண�ப*கி	ற2. ஆனாH� 

பாரதியி	 உைரநைட ஒேர தர-ததாக அைம3தி!�க வி�ைல. பாரதியி	 க+*ைர- 

ெதா�திக' அைன-ைத:� ெபா5ைமேயா* ப,�கிறவ�க' அவர2 வசன நைடயி	 

�ைறபா*கைள:� எளிதி� உணர �,:�.  

 

பாரதியி	 க+*ைரக' எ�லாேம இல�கிய- தரமான க+*ைரக' அ�ல. 

ஒBெவா	5� �6 வ,வ� ெப8ற க+*ைரயாக9� அைமயவி�ைல. க+*ைரக' 

எ	5 �றி�பிட� ெப85'ளவ8றி� பல9� சி3தைன� சிதற�களாக9�, எ�ண� 

ேகாைவகளாக9�, அபி�பிராய உதற�களாக9�, க!-2 உதிாிகளாக9� தா	 

காண�ப*கி	றன.  
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’தமிழி� உைரநைட' ப8றி� ேபச வ3த ரா. R. ேதசிக	, “பாரதியி	 கவிைதயி� ஒ! 

தனி-த ெசா�லா+சிைய நா� உண�3தாH�, அவ!�� உைர நைடயி� அதிக� பயி8சி 

இ�ைல எ	5 தா	 ெசா�ல ேவ�*�. அவ!ைடய வசன ��க' இB9�ைமைய 

நம��� �ல�ப*-2கி	றன எ	5 �றி�பி+*'ள2 நிைன9Aர- த�3த2.  

 

ஆனா�, பாரதியா� அழ�, அல&கார�, நைட ேந�-தி�காக- தன2 எ�ண&கைள 

எ6தவி�ைல. ம�களி	 மடைம, Gடப�தி, �ைறக' �த�யவ8ைற� F+,� கா+ட9�, 

நா+,	 தா�3த நிைலைய எ*-2� ெசா��� �ைறகைள நீ�க9�, ஹி32 மத 

உய�விைன:� உ�ைம- த	ைமகைள:� உண�-த9�, இBவா5 பய	பட� A,ய 

ேநா�க&க;�காகேவ எ6தினா�. எதிேர இ!�பவ�கைள� பா�-2 வா�-ைதயா*வ2 

ேபால, ேநராக எளிய நைடயி� ெதளிவாக அைன-ைத:� Aறினா�. 

 

"நீ எ6த� ேபாகிற விஷய-ைத இ&கி\M ெதாியாத ஒ! தமிழனிட� வாயினா� 

ெசா��� கா+*. அவ>�� ந	றாக அ�-த� விள&�கிறதா எ	5 பா�-2�ெகா�* 

பிற� எ62. அ�ேபா2தா	 நீ எ62கிற எ6-2 தமி� நா+,8�� பய	ப*�. உன�� 

இஹபரே]ம&க;�� - இட��டா��. இ�லா2 ேபானா�, நீ:� சிரம�ப+* 

ம8றவ�க;��� பயனி�லாம� ேபாகிற2" எ	5 பாரதி ஒ! இட-தி� 

�றி�பி+,!�கிறா�.  

 

இ3த ’அள9ேகா�' ெகா�* பா�-தா�, பாரதியி	 எ6-2�க' எ�லா� பய	ப*� 

எ6-2�கேள ஆ��.  

 

தராF, சி-த�கட� & Stray Thoughts' எ	ற சி5 �-தக-தி�, கைடசி� ப�தியி� 

பாரதியி	 சில ச&க8ப&க' உ'ளன. அைவ பாரதியி	 உய�3த உைரநைட�� ந�ல 

உதாரண� ஆவ2ட	 ஒBெவா! தமிழ>� ஏ85� ெகா�*, நைட�ைறயி� 

ைக�ெகா'ள- த�3த சீாிய ேநா�க&க' ஆக9� விள&�கி	றன. எனேவ அவ8ைற 

இ&� எ*-2 எ62கிேற	  

 

’இய	ற வைர தமிேழ ேபFேவ	. சி3தைன ெச#வ2 தமிழிேல ெச#ேவ	, எ�ேபா2� 

பராச�தி - �6 உலகி	 �த8 ெபா!' - அதைனேய தியானW ெச#2 ெகா�,!�க 

�ய�ேவ	, அதைன� �றி-ேத ஓயாம� எ6தி� ெகா�,!�க �ய�ேவ	.  
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ெபா62 Yேண கழிய இட&ெகாேட	. ெவௗகிக காாிய&கைள ஊ�க-2ட>� 

மகி��சி:ட>�, அைவ ேதா	5� ெபா6ேத பிைழயற� ெச#2 �,�க� பழ�ேவ	.  

 

உடைல ந�ல கா8றாH�, இய	றவைர ச��பதாH� C#ைம:ற� ெச#ேவ	.  

 

மைற-2� த8�க��சி பாரா+*த� வி!�ேப	.  

 

Gடாி	 உ'ள-தி� எ	ைன� ப8றிய ெபா# மதி���டாக இட&ெகாேட	.  

 

ஸ�வ ச�தி:ைடய பர�ெபா!ைள- தியான-தா� எ	>'ேள �க� ெச#2 என2 

ெதாழி�கெள�லா� ேதவ�களி	 ெதாழி� ேபா� இயHமா5 S�ேவ	.  

 

ெபா#ைம, இர+*ற ெமாழித�, நயவWசைன, ந,�� இவ8றா� ெபா!ளீ+,� 

பிைழ-த� நா#� பிைழ�ெப	5 ெகா'ேவ	.  

 

இைடயறாத ெதாழி� �ாி32 இB9லக� ெப!ைமக' ெபற �ய�ேவ	. இயலாவி,	 

விதிவசெம	5 மகி��சி ேயா,!�ேப	.  

 

எ�ேபா2� மல�3த �க�, இனிய ெசா�, ெதளி3த சி-த�, இவ8ேறா,!�ேப	."  

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

4. 

4. 4. 
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ஆ8ற� மி�3த அV�வ மனித�களி� வ.ெவ. F�பிர மணிய ஐய!� ஒ!வ�, (அவ� த� 

ெபயைர வ. ெவ. ஸு�ர_ம�ய ஐய� எ	5 தா	 எ6தி வ3தா�.)  

 

தி!�சி, வரகேனாியி� பிற3த ஐய� ர&Aனி� வ�கீலாக இ!3தா�. அ&கி!32 

பாாி1ட� பயி8சி ெப5� ேநா�க-2ட	 இ&கிலா32 ெச	றா�. அ�ேபா2 அவ!�� 

��ப2 வய2�� ேம�!���. இ&கிலா3தி� ஆ&கில ச&கீத� ப,�க9�, நடன� 

க85� ெகா'ள9� அவ� வி!�பினா�. ஆனா� அ&ேக ேதசப�த!� Yரசிகா 

மணி:மான விநாயக தாேமாதர சாவ��கைர ஐய� ச3தி-2� பழகிய பிற�, அவ!ைடய 

வா��ைகயி� ெப!� மா5த�க' நிக�3தன. அ�கால-தி� அவ� ெச#த ேவைலக;� 

தியாக&க;� விய�பானைவ; Yர� நிைற3தைவ. அைவ எ�லா� நம2 நா+,ன!�� 

விாிவாக- ெதாியாமேல ேபா#வி+டன.  
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வ.ெவ.F. ஐய� எதி�பாராத வித-தி� Yரமரண� எ#திய ேபா2, சாவ��க� மன�!கி 

எ6திய வாிக' உ�ைமயாகி வி+டன. Yரசாவ��க� இBவா5 எ6தினா�:  

 

"உன2 வா��ைகயி	 அாிய கைத த8கால-தி� - ஒ!கா� எ�கால-திH� ெசா�ல 

�,யாமேல ேபா#விடலா� ேபாH�. ஏெனனி� அதைன� ெசா�ல� A,யவ�க'  

உயிேரா* வா�32 ெகா�,!��� ெபா62 அதைன� ெசா�ல� A,ய கால� வரா2-- 

அதைன அ�F மி	றி� ெசா�ல� A,ய கால� வ!� ேபா2 அதைன� ெசா�ல� A,ய 

ச3ததியா� மைற32 ேபாயி!�பா�க'. எனேவ, உன2 ெப!ைம ஒளி:ட	, ஆனா� 

உயாிய இமய மைலயி	 சிகர-ைத� ேபா�, ம�களி	 பா�ைவ��� படாததா# நிலவ 

ேவ�*�. உன2 ேசைவ:� தியாக��, ஓ� உய�3த மாளிைகயி	 அ,�பைடைய� 

ேபால ெவளிேய ெதாியாம� இ!�க ேவ�,யதாயி85.'  

 

சாவ��க� ல�டனி� அரசிய� �ர+சியி� ஈ*ப+,!3தா� எ	5 ைக2 ெச#ய� 

ெப8ற2�, அ3த இய�க-தி� ப&� ெகா�,!3த வ.ெவ.F. ஐய� பல 

இ	ன�களி�!32 த�பி மா5ேவஷ-தி� இ3தியா9�� �2�ேசாி�� வ32 ேச�3தா�. 

அரவி3த ேகாM, கவிபாரதியா� ஆகிேயா� �2ைவயி� வசி-த கால� அ2.  

�2ைவயி� ஐய� அரசிய� �ர+சி ேவைலயி� ஈ*ப+,!3தா� எ	5 அதிகாாிக' 

க!தினா�க'. ஆனா� அவ� அ&ேக தமி� ெமாழி வள��சி�காக அதிக� உைழ-2 

வ3தா�.  

 

பிற� �தலாவ2 மகா:-த� �,98ற2� ஐய� ெச	ைன�� வ3தா�. 'ேதசப�த	' 

ப-திாிைகயி	 ஆசிாிய� பதவியி� அம�3தா�. அவ� எ6திய சில க+*ைரக' 

காரணமாக அவ� மீ2 வழ�� ஏ8ப+ட2; ஒ	ப2 மாத� சிைற- த�டைன ெப8றா� 

ெப�லாாி� சிைறயி� த�டைனைய அ>பவி-2வி+* ெவளிவ3த2�, வடநா* 

யா-திைரைய ேம8ெகா�டா�. தி!�பி வ3த2�, தி!ெந�ேவ� ஜி�லாவி� 

தாமிரவ�ணி ஆ8றி	 கைரயி� ேச�மாேதவி அ!ேக, �!�ல� ெதாட&கினா�. 

அ&கி!32 'பாலபாரதி' எ	ற ப-திாிைகைய:� நட-தினா�. ஒ! ச3த��ப-தி� 

அவ!ைடய சி5 மக' பாணதீ�-த� அ!வியி� சி�கி� ெகா'ள9�, அவைள� 

கா�பா85வத8காக ஐய� அ!வியி� �தி-தா�; Yரமரண� அைட3தா�.  

 

வ.ெவ.F. ஐய� அாிய ெசய� Yரராக விள&கினா� எ	பைத ஓரள9 F+,� 

கா+*வத8காகேவ அவ!ைடய வரலா8ைற நிைன9 Aர ேந�3த2. இனி அவர2 

இல�கிய சாதைனகைள� கவனி�கலா�.  
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உலக இல�கிய-தி	 சிகர&களாக விள&�� மகா காவிய&க' பலவ8ைற:� ஐய� 

க85ண�32 அவ8றி	 ரசைனைய ந	� அ>பவி-தா�. இ2ேவ ெபாிய விஷய�. 

க-ேத, ேஹாம�, வா�மீகி �த�யவ�களி	 காவிய&கைள விட க�பனி	 ராமாயண� 

பல அ�ச&களி� சிற32 விள&�வ2; உலக-தி	 மகா காவிய&க;' க�ப ராமாயண� 

தா	 �த� இட� வகி�க- த�3த2 எ	5 அவ� க�டறி3தா�. அ3த� சிற�ைப 

எ*-2� கா+*வத8காக ஆ&கில-தி� அவ� ஒ! ஆ#9 எ6தி ெவளியி+டா�. 

தி!��றைள ஆ&கில-தி� ெமாழிெபய�-தா�.  

 

பிற�, க�ப ராமாயண-தி	 ேம	ைமைய- தமிழ!�� உண�-2வத8காக ஐய� க�ப 

ராமாயண ரசைன' எ	ற ஆரா#�சிைய எ6தினா�. வ.ெவ.F. ஐய� க�பைன ஒேர 

அ,யாக விய32 ேபா8றவி�ைல. க�ப	 வா�மீகிையவிட எ3த இட&களி� எBவா5 

சிற32 விள&�கிறா	 எ	5 F+,� கா+*வ2 ேபாலேவ, வா�மீகி க�பைன விWசி 

நி8�� இட&கைள:� எ*-2� A5கிறா�. க-ேதையவிட, ேஹாமைர விட� க�ப	 

பிரகாசி�கிற இட&கைள� ெசா�வ2 ேபால, அ3த மகாகவிக' சிற32 விள&�கிற 

நயமான இட&கைள:� அறி�க�ப*-2கிறா�. கட� வ�ணைனயி� க�ப	 

ேசாபி�கவி�ைல எ	5 அறிவி�கிறா�. :-தவ�ணி�பி� க�ப	 ைகயா�*'ள 

�ைறகைள விள�கி, இதர மகாகவிகைளவிட அவ	 எBவித� தனி-2 மிளி�கிறா	 

எ	5 கா+*கிறா�. ஆகேவ ரசனா V�வமான ஒ�பிய� விம�சன-ைத வ.ெவ.F. ஐய� 

திறைமயாக� ெச#தி!�கிறா�. அத	 Gல� தமி� இல�கிய-தி� தரமான, �ைறயான, 

விம�சன� ேதா	5வ8� அவ� வழி வ�-தா�. எனேவ, தமி� இல�கிய --விம�சன-தி	 

�த� வ!� �	ேனா,:மாக ஐய� விள&�கிறா�.  

 

தா� ெசா�ல வி!�பிய க!-ைத- ெதளிவாக9�, வாசக!�� ந	� விள&க ைவ��� 

எளிைமேயா*�, அழகாக9� எ*-2� ெசா�கிற உைரநைடைய வ. ெவ. F. ஐய� 

ைகயா�டா�. உதாரணமாக 'ரசைன�Fைவ' ப8றி அவ� A5� விள�க� ப�தியி� 

காண�ப*கிற சில வாிகைள இ&ேக த!கிேற	.  

 

"ெப!& கா�பிய-தி� எ	ன எ	ன விஷய&கைள� ப8றி� ேபசேவ�*� எ	5 

இல�கண&களி� ஓ� ெபாிய ஜாபிதா காண�ப*�. ஆனா� காவிய� எBவா5 

அைம�க�பட ேவ�*�, எ	ன எ	ன இல�கண&க' ெப!& கா�பிய-2�� 

இ	றியைமயாதைவ, ெப!&கா�பிய&களி	 ேபா����� ஏைனய காவிய&களி	 

ேபா����� எ	ன வி-தியாச� எ	ற விஷய&க' ந� இல�கண&களி� 

விசாாி�க�படவி�ைல. ேமனா*களி� அாி1ேதா-த�	 கால� �த8ெகா�* 

இல�கண �லாசிாிய�க' காவிய அைம�ைப� ப8றி� ெபாிய ெபாிய ஆரா#�சிக' 
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ெவளியி+,!�கிறா�க'. ந�மவ� கா+,H'ள மர&கைள- தனி-தனிேய கவனி-2� 

ெகா�* வ32 அரணிய-ைத மற32 வி+டா�க', ேமனா+டவ� மர&கைள� 

கவனி-தேதா* Aட அரணிய-ைத� ப8றி:� விேசஷமான ஆரா#�சிக' 

ெச#2'ளா�க'.”  

 

"க�ப ராமாயண-தி� உ'ள ரசைன�Fைவ மிக9� உய�3த2. ரசிக!ைடய அறி9�� 

அ2 அ�தமாக நி8கி	ற2. க�பராமாயண-தி	 ரசைன� Fைவைய உணராம� ம8ற 

Fக&கைள மா-திர� உண!கிறவ�க' அத	 Fைவயி� ெச�பாதி�� ேம� இழ32 

வி*கிறா�க'. ராமாயண-தி	 அழைக வி1தாி�கிறவ�க' ஒBேவா� பாக-தி	 

அழைக, சி8சில ேவைளகளி� ஒBேவா� ெச#:ளி	 அழைக-தா	 எ*-2� 

கா+*கிறா�க'. ராமாயண-ைத ஓ� சி8பியா� சைம�க� ெப8ற அர�மைனயாக� 

பாவி-2, அBவர�மைனயி	 ஒBேவா� அவயவ-2��� ம8ற அவயவ&க;��� 

உ'ள ெபா!-த-ைத:� விய�தீகாி-2 எ*-2� கா+*� விமாிசன&க' இ2வைரயி� 

ெவளிவரவி�ைல.”  

 

ஐயாி	 உைரநைடயி� தி`� தி`ெர	5 ச�1கி!த� ெசா8க', சில சமய� அள9�� 

அதிகமாகேவ கல32 வி*கி	றன. இைத ஒ! ெப!� �ைறயாக� A5வத8கி�ைல.  

 

வ. ெவ. F. ஐயாி	 நைடநய-ைத� கா+*� ஒ! உதாரண� ேபால9�, 'காத�' 

த-2வ-2�� அ!ைமயான விள�க� எ	5� பி	வ!� ேம8ேகா' தமி� 

ப-திாிைககளி� �	� பிரFாி�க�ப+ட2 உ�*.  

 

"காத� வள!� வழிைய யாரா� க�* பி,-2� ெசா�லலா��? க� எ�ேலாைர:� 

பா��கிற2; கா2 ேபFேவா� வா�-ைதகைள எ�லா� ேக+கிற2; வா# காாிய� 

இ!�கிறேதா இ�ைலேயா, பலாிட-திH� ேபFகிற2. ஆனா� க�ணான2 ஒ!வைர� 

பா���� ேபா2 ம8ற யாைர� பா���� ேபா2� அைடயாத இ	ப-ைத அைடகிற2 

அவ� ேபFவ2 சாமானிய விஷயமானாH�, அவ!ைடய �ர�� விேசஷமான இனிைம 

இராவி+டாH� அவ!ைடய வா�-ைதைய கா2 ேதவாமி�த-ைத� ப!�வ2 ேபால� 

ப!�கிற2. அவாிட-தி� ேபF� ேபா2 வா# �ள5கிற2; நா��� ெகாWFகிற2. 

இெத�லா� அ	பி	 அைடயாள�. ஆனா� இBவ	� எ�ப,யி!�கிற2 எ	றாேலா 

அ2 ேதவ ரகசிய� - மனிதரா� ெசா�ல �,யா2.”  

 

இ2 ஐய� எ6திய ’ைல� மab	' கைதயி� வ!கிற2 'ம&ைகய��கரசியி	 காத�' 

�த�ய கைதக' சிலவ8ைற வ. ெவ.F. ஐய� எ6தியி!�கிறா�. தமி�� சி5கைத�� 
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இல�கிய V�வமான வ,வ-ைத� ெகா*�க ேவ�*� எ	ற உண�ேவா* 

ேசாதைனகளாக� ெச#ய�ப+ட �ய8சிக' இைவ; �த� �ய8சிக', 'ாீதி �தி2' எ	5 

அவேர �றி�பி+,!�கிறா�. கைதக' கவிைத நிர�பியைவயா#. ரஸபாேவா ேபதமா# 

இ!�க ேவ�*� எ	ப2 என2 அபி�பிராய�. இ� கைதகைள அBவாேற ெச#ய 

�ய	றி!�கிேற	' எ	5� அவ� A5கிறா�.  

 

சி5கைத� கைல தமிழிH� ெவ�வாக வள�3ேதா&கி வி+ட இ3நாளி� ஐயாி	 கைதக' 

(தமி�� சி5கைத இல�கிய-தி	 �த� �ய8சிக') பல �ைறபா*க' உைடயனவாக- 

ேதா	5வதி� விய�பி�ைல. ஆனாH� ஐயா ஒ! சிற3த சி5கைத எ6-தாள� எ	5 

நி%பி��� '�ள- த&கைர அரசமர� இ	5� அ!ைமயான ஒ! பைட�பாகேவ 

மிளி�கிற2. இ3த� கைதைய உ!வா�கியத	 Gல�, வ.ெவ.F. ஐய� தமி�� சி5கைத 

இல�கிய-தி	 �த�வ� எ	ற அ3த1ைத:� ெப8றா�.  

 

கைதயி	 விஷய� சாதாரணமான2 தா	. !�மணி எ	ற சி5 ெப�ணி	 ெப8ேறா� 

ெச�வராக இ!3த ேபா2, நாகராஜ	 எ	ற ைபய>�� அவ>ைடய ெப8ேறா�, 

அவைள மண� �,-2 ைவ�கிறா�க'. ெப�ணி	 த3ைத, பா&��றி9 காரணமாக 

ஒேர நாளி� ஏைழயாகி வி*கிறா�. உடேன ைபயனி	 ெப8ேறா� ெப� Y+டாைர� 

�ற�கணி�கிறா�க'; நாகராஜ>�� ேவெறா! இட-தி� ெப� பா�-2- தி!மண� 

ெச#ய- தீ�மானி�கிறா�க'. நாகராஜ	 ைகவிடமா+டா	 எ	5 ந�பியி!3த !�மணி 

ஏமா8ற� அைடகிறா'. தன2 உ�ைமயான தி+ட-ைத அவளிட� ெதாிவி�க அவ	 

வி!�பவி�ைல. அதனா� !�மணி த8ெகாைல ெச#2 ெகா'கிறா'. விர�தி:8ற 

நாகராஜ	 ச	னியாசியாகிறா	.  

 

ஆனா�, கைத ெசா�H� உ-தி �திய2; அBவழியி� ஐய� அைத எ6திய �ைற:� 

�தி2. !�மணி கைதைய� �ள-த&கைர அரச மர� A5வ2 ேபா� கைத 

அைம32'ள2. அ>பவ� �தி�3த ஒ! �தியவ' ேபFவ2 ேபாலேவ ஐய� அைத 

எ6தியி!�கிறா�. கைதயி	 நைடைய� �றி-2 அவ� இBவா5 அறிவி�கிறா�:  

 

"கைடசி� கைதயான2 எ&க' ஊ� �ள-த&கைர அரச மர-தா� ெசா�ல�ப+ட2. அ2 

ந	b� �த�ய இல�கண&க' ப,-ததி�ைல. கி+ட-த+ட அ2 ேபசிய ப,ேய 

எ6தியி!�கிேறனாதலா� ப,�ேபா� அ�கைதயி� ெச3தமிைழ எதி�பா��க 

மா+டா�க' என ந��கிேற	. இ!�பி>�, �8றிH� அ2 ேபசியப,ேய எ6தினா� 

இ	5, ேபா2� எ	பன ேபா	ற வா�-ைதகைள இ	>, ேபா5� எ	5 எ6த ேவ�, 

வ!�; ப,�ேபா� ெபா!' க�* பி,�ப2 கMடமா#� ேபா#வி*� என நிைன-2 

அைவ ேபா	ற ெமாழிகைள இல�கண�ப*-திேய எ6தியி!�கிேற	."  
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“�ள-த&கைர அரசமர�" கைதயி	 ஆர�பேம எ*�பாக அைம32, ேமேல ேமேல 

ப,-2� ெச�ல- C�*வதாக இ!�கிற2.  

 

“பா��க� ேபானா� நா	 மர3தா	. ஆனா� எ	 மனசிH'ளைத ெய�லா� 

ெசா�Hகிறதானா� இ	ைன� ெக�லா� ெசா	னாH� தீரா2. இ3த ஆ:F��' 

க�ணாேல எ-தைன பா�-தி!�கிேற	! காதாேல எ-தைன ேக+,!�கிேற	! உ&க' 

பா+,க;��� பா+,க' த932 விைளயா*வைத இ3த� க�ணாேல 

பா�-தி!�கிேற	. சிாி�கிறீ�க'. ஆனா� நா	 ெசா�Hகிறதிேல எ'ளளேவ>� 

ெபா#யி�ைல. நா	 பைழய நாள-2 மர� - ெபா# ெசா�ல� க-ததி�ைல."  

 

இ�ப, ஆர�பி-2, அ&ேக விைளயாட வ!கிற �ழ3ைதகைள� ப8றி�ெசா��, 

!�மணிைய வ�ணி�ப2 ரசமாக அைம32'ள2. !�மணி:� நாகராஜ>� கைடசி 

�ைறயாக� ச3தி-2� ேபசியைத மர� நிைன9A�வதாக எ6தி:'ள இட� ஐயாி	 

ஆ8றH��� சிற3த உதாரணமாக அைம:�. ’�ள-த&கைர அரச மர�' கைத ந�ப�க' 

ப,-2 ரசி�கேவ�,ய ஒ! பைட�� ஆ��.  

 

இ3தியாவி	 சாி-திர கால� ெப!ைமைய- தமி� நா+,ன!�� அறிவி�பத8காக9�, 

ம�க;�� ேதச ப�திைய ஊ+*வத8காக9�, ஐய� 'ச3திர��த	 சாி-திர�' எ6தினா�.  

 

ஆகேவ, க�மYரராக விள&கிய வ.ெவ.F. ஐயாி	 எ6-2லக சாதைனக;� 

ெபாியனதா	.  

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

5. 

5. 5. 
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பாரதியி	 ப�த� வ.ரா. �2�ேசாியி� சில வ!ஷ&க' த&கி, பாரதி, அரவி3த�, வ.ெவ.F. 

ஐய� ஆகிேயா!ட	 ெந!&கி� பழகியவ� அவ�. வ. ராம1வாமி எ	ப2 அவ� 

�6�ெபய�. ஆனா�, வ.ரா, எ	ற �த� எ6-2�க' Gலேம அவ� ந	� 

அறி�கமாகியி!3தா�.  

 

பாரதி��� பி	 மணி�ெகா, கால� ஒ! இல�கிய காலக+ட�, அ2�� காரணமாக 

இ!3தவ� வ.ரா. பாரதியி	 மைறவா� ஏ8ப+ட இைடெவளிைய இ+* நிர�பி ஒ! 

ெதாட��சி ெகா*-த, தமி� நா+,� ஆ�3த க!-2�கேளா* எ6திய �த� தரமான 

எ6-தாள� வ. ரா.. இ�ப, சி. F. ெச�ல�பா அவைர� ப8றி� �றி�பி+,!�கிறா�.  
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’எ6-தாள�களி	 �த�வ�' எ	5�, எ6-தாள� தைலவ�' எ	5�, அவ� கால-தி� 

வ.ரா. ைவ 'மணி� ெகா, எ6-தாள�க'' �றி�பி*வ2 வழ�க�.  

 

பாரதியாாி	 ேதச ப�தி:�, சGக சீ�தி!-த ேவக�� வ.ரா விட� அதிகமாக� 

காண�ப+டன. ந� நா+,	 இழிநிைலக�* �ைம32 ��றிய உ'ள� அவ!ைடய2. 

ந� நா+,னாி	 Y��சிைய:� பலYன&கைள:� க�*, பாரதிைய� ேபாலேவ, 

அவ!� ெகாதி�பைட3தா�. �	ேனா� ெப!ைம ேபசி� ெகா�*, ேசா�ேபறிகளாக 

ம�க' வசி�பைத அவ� ெவ5-தா�. Gட� பழ�க வழ�க&கைள, அ�-தம8ற 

ந�பி�ைககைள, Yணான ெசய�கைள ெவ5� ேப�F�கைள எ�லா� அவ� க�,-2 

எ6தி வ3தா�, எ6தியைத விட அதிகமாக� ேபசி� ெகா�,!3தா�.  

 

ேப�F எ	றா�, ேமைட� ேப�F அ�ல. ந�ப�களிட�, ெதாி3தவ�க' ம-தியி�, சி5 

A+ட-தி�, அவைர� பா��க வ!கிறவ�களிட� எ�லா�, எ�ேபா2� தன2 

க!-2�கைள எ*-2� ெசா	னா� வ.ரா. அவ� சிற3த சி3தைனயாள�. ம8றவ�க;�, 

தமிழ�க' அைனவ!ேம, ஆ�32 சி3தி-2, வா�வி	 உய�9�காக உைழ�க ேவ�*� 

எ	5 அவ� ஆைச�ப+டா�.  

 

’ஜாதி எ	ற சிறிய உண��சி ெதாைலய ேவ�*�. எ	>ைடய2 எ	ற சி	ன �-தி 

ேபா# ந��ைடய2 எ	ற ெபாிய �-தி வரேவ�*�. மனித	 எ	ற ெப!ைம, சதா 

மா�பி� 2,-2� ெகா�,!�க ேவ�*�. நியாய� எ	ற 2,�பிேல நா� எ�ேலா!� 

மித�க ேவ�*�. ேசா�9 எ	பைத கனவிH� காணலாகா2 எ�ேலா!ட>� ஒ+, 

வா6� அ!&�ண&கைள பயி	5 பழகி� ெகா'ள ேவ�*�,' இைவ வ.ரா.வி	 

ெகா'ைகக'.  

 

'எ3த விஷய� எ6தினாH� சாி, வா�-ைத ெசா�Hகிற மாதிாியாகேவ அைம32 

வி+டா� ந�ல2' எ	5 பாரதியா� வசன நைட�� வ�-த இல�கண-ைத வ.ரா. 

அ�ப,ேய பி	ப8றினா�. ஆகேவ, அவ!ைடய க+*ைரக;� கைதக;� அவேர 

ந��	 இ!32 ேநேர ேபFவ2 ேபா� அைம32'ளன. ஒ! உதாரண�, பா!&க' -  

 

‘ந�மவ�க;�� வா��ைகயி� பி,��� !சி:� இ�ைல எ	ப2 உலக� பிரசி-தமான 

விஷய�. ந�மவ�க;�� ஆ�சாியமான பரேலாக�பா�ைவ இ!�கிற2 எ	5 ந�ைம- 
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த+,� ெகா*-2வி+*, அ	னிய�க' யாவ!� ந�மிட� த&க' காாிய-ைத� சாதி-2� 

ெகா�* வி*கிறா�க'. ெபா	 ேபா+டா� ெபா	 விைளய�A,ய ம�ைண� 

ெச�வமாக� ெகா�ட2 இ3த நா*. அ�ேப��ப+ட நா+,ேல உண9� பWச� 

ஏ8ப+ட2 எ	றா�, அ2 ம�களி	 �+டா' தன-ைத- தாேன ெதளிவாக� �றி�பிட 

�,:�? ந�மவ�க' ஏ	 ேயாசி��� திறைமைய இழ3தா�க'? இ�ெபா6தி!��� 

தைல�ைறயி� இ3திய�க' ந	றாக ேயாசி�க- தா	 ெச#கிறா�க'. ஆனா�, 

�!வியி	 தைலயி� பன&காைய� Fம-தின2 ேபால, சி�கலான பிர�சிைன�� ேம� 

சி�கலான பிர�சிைனக' வ32 �வி32 கவி32 ெகா�,!�கி	றன. இத8�� காரண� 

யா� ? நம2 Gதாைதக'. நாகாிக� ப�� சிறி2� இ�லாத தீ�டாைம��� காரண� 

யா�? நம2 Gதாைதக', கச�ைப:� கலவர-ைத:� திைக�ைப:� தி�டா+ட-ைத:� 

உ�டா�கி வ!� ஜாதி ேவ85ைமக;�� நீ&க;� நா>மா காரண�? நம2 

Gதாைதக' தா	. இ�வா��ைகைய, இ	பேம இ�லாத வா��ைகயாக� ெச#த2 

நானா, நீ&களா? நாம�ல, நம2 ெப!ைம தா&கிய Gதாைதக' தா	. வா��ைகயி� 

ெவ5�ைப:� பய-னத:� உ�டா�கியவ�க' யா�? ம�ணாைச Aடா2 எ	5 

ெசா	னவ	 நானா? ெப� ஆைச Aடா2 எ	5 ெசா	னவ	 நானா? ெப� ஆைச 

Aடா2 எ	5 உபேதச� ெச#2, ஆK��� ெப�K��மிைடேய மன�கச�ைப 

உ�டா�கிய2 யா�? நானா? ெபா	னாைச Aடேவ Aடா2 எ	5 ெசா�� பண-ைத� 

ேப# எ	5 வ�ணி-2, நம2 நா+டா�கைள- தாி-திர நாராயண�களாக� ெச#த2 

நானா?” (இ2தா	 வா��ைகயா? க+*ைர);  

 

வ.ரா வி	 நைட �றி-2 சி. F. ெச�ல�பா அழகாக எ6தியி!�கிறா� : வ.ரா. வி	 

க+*ைரக' ஒ! �2 உ!வ வா��பானைவ. ஆ��பா+ட c,ைக ேபா+* எ&ேகா 

ஆர�பி-2, எ�ப,ேயா ேபா# எதிேலா �,கிற மாதிாி இ!�கா2. எ*�பிேலேய 

கியால� மாதிாி எகி5�. ேநர,யாக, விவகாரமாக அ,�பைட விஷய-ைத- ெதா+* 

அத	 ேமேலேய விவகார� வள!�. ேபFகிற மாதிாி நைட. ந�ேமா* ேபF�. வ.ரா. 

ச�பாஷைணயி� திறைமசா�. அ3த ச�பாஷைண நைடதா	 எ6-திH�, �5கின 

ெசா� அள9��'ேள நீ�ட க!-2 யா-திைர ெச#2 �,-த அ>பவ-ைத உணர 

ைவ��� அவ� எ6-2�க'. ப,-த மனதிேல எதிெரா� கிள�பி� ெகா�ேட இ!���. 

தா	 சி3தி-தேதா* ேக+பவைன:� சி3தி�க- C�*� ஒ! ேவக� அ3த� க+*ைர� 

ேகா�பிேல, நைடயிேல காணலா�.'  
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க!-2கைள:� சி3தைனகைள:� வ�:5-2வத8காகேவ வ. ரா. கைதக;� 

நாவ�க;� எ6தினா�. எனேவ அைவ வ. ரா. Y	 ெசா8ெபாழி9களாகேவ 

விள&�கி	றன.  

 

பாரதியிட� மி�3த ப�தி ெகா�,!3த அவ�, பாரதிைய ”மகாகவி" எ	5 நி%பி�பத8� 

அ!�பா* ப+டா�. அ2வைர பாரதியாைர ெவ5� ேதசீய� கவி எ	5�, ேவதா3த� கவி 

எ	5ேம பல!� �றி�பி+* வ3தன�. பாரதிைய ேதசீய� எ	கிற �5கிய எ�ைல� 

�';�, ேவதா3த� சிமி6��';� அைட-2 ைவ�ப2 தவ5, பாரதி உ�ைமயி� 

உலக மகாகவி எ	5 க+சி க+, வாதா,னா� வ. ரா. பாரதி�� மகாகவி அ3த12 

கி+*�ப, ெச#தா�.  

 

பாரதி��� பி	 ' மகாகவி பாரதியா�' எ	5 வ.ரா. எ6தி:'ள வா��ைக வரலா5 

ெரா�ப Fவார1யமான2. பாரதிைய� ப8றி எBவளேவா விஷய&கைள அத	 Gல� 

ெதாி32 ெகா'ளலா�.  

 

வ. ரா. வி	 வ�ணைன- திறைம:�, மனித �ண&கைள சி-திாி��� ஆ8றH� இ3த 

வரலா8றி� ந	� �லனாகி	றன. அவர2 உைரநைட:� தனி அழ�ட	 ஒளி�கிற2.  

 

'பாரதி உயர-தி� ெபாியவ�, அரவி3த� உ!வ-தி� சிறியவ�. பாரதியா� ஸ&ேகாசி, 

அரவி3த!� ஸ&ேகாசி தா	. பாரதியாாி	 ெசா8க' ��ைல மலாி	 தா��� மண� 

ெகா�டைவ. அரவி3தாி	 ெசா8க' ெச3தாமைர மலாி	 பர32 விாி3த அழைக- 

தா&கியைவ. இ!வ!��� �திய �திய க!-2�க;� சி-திர� ெசா8க;� 

தி`�தி`ெர	5 �ைதவாண&கைள� ேபால- ேதா	5�. பாரதியா� ஆகாய-தி� 

ஓ*வைத எ+,� பி,-ததாக� ெசா8கைள� ெபாழிவா�. அரவி3த�, Vமிைய- 

ெதாைள-2- ேதா�,, ெபா�கிஷ-ைத� ெகாண�3ததாக� ேபFவா�. இ!வ� 

ெசா8களிH� கவி�Fைவ நிைற3தி!���. பாரதியாைர� ேபாலேவ, அரவி3த!� 

கலகலெவ	5 விடாம� சிாி�பா�' இ2 ஒ! உதாரண�.  

 

பாரதியி	 சிாி�ைப வ.ரா. ெவ�வாக அ>பவி-2, விய32 எ6தியி!�கிறா�. அ3த 

வாிக' ரசமானைவ:  

 

“பாரதியாாி	 சிாி��, ச&கீத-தி� ரைவ �ர;வ2 ேபா	ற சிாி��. அதி� ேவ+ைட� 

ேபால ப`� எ	5 ெவ,��� சிாி�ப�ல. அம�3த சிாி�ப�ல. வWசக-ைத உ'ேள 

ைவ-2� ெகா�*, வாைய ம+*� திற32, ப�ைல� கா+,, சிாி�ைப� பழி��� 
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சிாி�ப�ல. �	னைகைய� �1தக-திேல ப,�கலா�. ஆனா� பாரதியாாிட� 

�	சிாி�ைப� பா��க �,யா2. ச&கீத� அாி�ைப-தா	 காண�,:�."  

 

வ.ரா. எ	ற9ட	 ’நைட� சி-திர�' எ	ற ெசா�H� தமி� இல�கிய ரசிக�களி	 

நிைனவி� இய�பாகேவ எ6�. அBவள9�� நைட� சி-திர� எ	ற இல�கிய 

வ,வ-ைத� பிரபல�ப*-தியவ� அவ�, அைத தமிழி� �திய உ!வமாக� பைட-2, 

தன�ெக	5 ஒ! தனி�பாணியி� வள�-த ெப!ைம அவ!�� உ�*. அத	 ேதா8ற� 

ப8றி வ.ரா. இBவா5 எ6தியி!�கிறா� :  

 

'தமி� இல�கிய-தி�, நைட�சி-திர� எ	ப2 �திய சர��, ேமாாிF� கடைல நா+*� 

கடைலைய ெவ!+, வி+*, ேவ%	றி� ேபான கைத உ&க;��- ெதாி3தி!���. 

அ2 ேபாலேவ, நைட� சி-திர� எ	ப2 ேவ85 நா+* இல�கிய-தி	 சிற3த 

ஆபரணமாயி!32�, நம2 தமி� நா+,H� எ�ப,ேயா நிைல-2 வி+ட2. நா	 நைட� 

சி-திர-ைத- 2வ�கின வரலா5 விசி-திரமான2. நைட� சி-திர� தமிழி� எ6த 

ேவ�*� எ	5 என�� ஆவ� உ�டான2 ஏ.ஜி. கா�,ன� அவ�களாேல. 

இ&கி\ஷி� நைட� சி-திர� எ62வதி� அவ� நி�ண�. இ3த� சர�ைக தமிழிH� ஏ	 

ெகா�*வர� Aடா2 எ	5 எ	ைனேய நா	 ேக+*� ெகா�ேட	, க�,�பா# 

ெச#ய ேவ�,ய காாிய� எ	5 எ	 மனதி�!32 என�� பதி� கிைட-த2.'  

 

ஆகேவ, அவ� ‘மணி�ெகா,' வார� ப-திாிைக�காக வார� ஒ! நைட� சி-திர� 

எ6தினா�.  

 

�ழ3ைத ரா�, ைம��ற-தி, தாசி� அ	னதான ம#ய�, க3திரா+* ��*�பி'ைள, 

வா-தியா� நாKவ#ய�, அ&கா,� கைட ல+Fமி, மா��க+* மாணி�க�, ��பி� 

பா+,, சைமய� சாமா, ைமன� 2ைர�க�K, தாHகா �மா1தா, ேஹா+ட� மணி, 

தாO ேகாகிலா�பா', ேவைல�காாி அ�மா�க�K எ	5, சGக-தி� காண�ப*� 

ரக� ரகமான பா-திர&கைள� ப8றி, ைவ+ட� ெவயினி�' எ6த�ப+ட ெசா� 

சி-திர&க' அைவ. இ�ப, ��ப-ேத6 பா-திர&கைள வ.ரா. வ�ணி-தி!�கிறா�. 

ஒ!வைகயான ேகர�ட� "1ெகட�ச1” அைவ.  

 

பி8கால-தி� அேநக� இ-தைகய ெசா� சி-திர&கைள� ைகயா�* ெவ8றி 

ெப8றி!�கிறா�க'. சில� சிற�பாக9� ெச#தி!�கிறா�க' எ	றாH�, தமிழி� �த� 
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�தலாக நைட�சி-திர-ைத சி!M,-2, பலதர�ப+ட மனித�கைள� ப8றி:� 

Fவார1யமான ெசா� சி-திர&க' தீ+,ய ெப!ைம வ.ரா.9�ேக உாிய2.  

 

உதாரண-2��, ’மா��க+* மாணி�க�' எ	ற நைட� சி-திர-தி	 ஆர�ப� ப�திைய 

ம+*� த!கிேற	.  

 

“மா��க+* மாணி�க� கைட- ெத!வி� காF� கைடயி� வி8�� நவர-ன க8களி� 

ஒ	ற�ல. மாணி�க� உயி!'ளவ	. அவ	 மா��க+,� அH�காம�, ச��காம� 

வியாபார� ெச#கிறா	. கட>�� வி8ேற	 எ	5 தைலமயிைர� பி,-2 இ6-2 

ெதாைடயி� ைக ைவ-2, எ�க' ஓ*வைத:� கவனி�காம�, ஏ�க� கவைலயி� 

ஆ�32 கிட��� மனிதைன, சி-திர-தி� பா�-தி!�c�க'. அ3த� ேப�வழி ய�ல 

மாணி�க�.  

 

மாணி�க� எதிH� F+,. எ3த� சமய-திH� F+,. அவ	 F5F5�பி	 தி! அவதார�. 

கைட�க� பா�ைவ யிேலேய அவ	 உ&க' ேஜா�ைய, சீ�கிரமாக உண�32 

ெகா'வா	. அவ	 �ர�	 கவ��சிைய, பிேள+,� எ*-2- தா	 ஆன3த�பட 

ேவ�*�. அ�ல2 ேநாிேல ேக+* அ>பவி�கலா�. மனித>ைடய �ரH� �க�� 

ஓச>ைடய வர�பிரசாத&கேளா எ	னேவா?"  

 

இBவா5 வ�ணி-2� ெச�H� வ.ரா. மனிதாி	 இய��கைள:� வா��ைகயி	 

த	ைமகைள:� நைட� சி-திர-தி� பட� பி,-2� கா+*கிறா�.  

 

ச�பாஷைண� கைலயி� ேத�3த வ.ரா. 'ெசா��க-தி� ச�பாஷைண' எ	5 �2விதமான 

உைரயாட�கைள� பைட-தி!�கிறா�. ப�ைசய�ப� - ப+,ன-தா� க�ணகி- 

ஆ�டா', ெதனா�ராம	 - காளேமக�, க�ப� - பாரதி, மாதவி - தமய3தி, இள&ேகா - 

சா-தனா�, காளி தாஸ	 - ைமேக� ம2Sதன த-த�, ச-திரபதி சிவாஜி, பாஜி பிர�, 

ந�கீர� - ஒ+ட� A-த� ஆகிேயா!�கிைடேய ெசா��க-தி� நிக�3த க8பைன 

ச�பாஷைணக' Gல� சீாிய சி3தைனகைள:� ஆ�3த க!-2�கைள:� 

வழ&கியி!�கிறா�.  

 

'வா��ைகைய அ,ேயா* ெச�பனி+டாெலாழிய நம�� விேமாசன� கிைடயா2. 

வா��ைகைய� ப8றி நா>� ேயாசி-2� ெகா�,!�கிேற	. நீ&க;� ேயாசி-2� 

பா!&க'. எ�ேலா!� கல32, வா��ைக எ	ப2 இ	ன2தா	 எ	5 நி�ணய� 

ெச#ேவா�. �றியி�லாத வா��ைக பா�; ெநறி இ�லாத வா��ைக பயன8ற2. 
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இ	பமி�லாத வா��ைக சாரம8ற2. அறி9-ெதளி9 இ�லாத வா��ைக மர�க+ைட 

ேபா	ற2. வா��ைகமா�� ெகா�ட2 எ	பைத மற�க ேவ�டா�' எ	5 உ5தியாக 

அறிவி-தா� வ.ரா.  

 

வா��ைகைய ேமH� மா�� உைடயதாக ஆ��வத8�- தன2 சி3தைனகைள எ*-2� 

ெசா�ல9�, ப,�பவ�கைள சி3தி�க- C�ட9� வ.ரா. உைர நைடைய ந	� 

பய	ப*-தினா�.  

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

6. 

6. 6. 

6. '

''

'.

..

.ேக

ேகேக

ேக. 

. . 

. சித�பரநாத �த(யா�

சித�பரநாத �த(யா�சித�பரநாத �த(யா�

சித�பரநாத �த(யா� 

  

 

 

ேப�F- தமிைழ எ*-தா'வத	 Gலேம ெமாழி�� உயி!� உண��சி:� ஊ+ட �,:�; 

ஜீவ>'ள தமி� நைடைய உ!வா�க9� �,:�. அதனா� தா	 வ. ரா. ெசா	னா�. 

மா��க+ மாணி�க-2��� அ&கா,� Aைட ல+Fமி��� �ாிய�A,ய தமி�தா	 ந�ல 

தமி�. ச3ைதயிH� கைட- ெத!விH� கலகலெவ	5 பழ&� கிற தமி�தா	 உயி!'ள 

தமி�. அைதேய எ6த ேவ�*�. சாதாரண ஜன&க;��� �ாியாத நைடயி� 

எ62வதனா� எBவிதமான பிரேயாசன�� இ�ைல எ	5 பா��க�ேபானா�, இ3த 

விதமான உைர நைடைய 1700-களிேலேய ஆன3தர&க� பி'ைள ைகயா�,!�கிறா�. 

அ3த வசன-ைத கவி பாரதியா� ெவ�வாக� பாரா+,:'ளா�.  

 

'2#�ேள�1 எ	பவனிட� 2பாM உ-திேயாக� பா�-த ஆன3தர&க�பி'ைள, 

பிெரWF - இ3திய சாி-திர-தி	 மேகா	னத ப!வ-திேல அத	 மேகா	னத 

�!ஷ>�� விள��� ேபால9� ஊ	5ேகா� ேபால9�, சதா நா' தவறாம�, 

ஒBெவா! கா�ய-2��� ப�க உதவியாக நி	ற2 ம+*ேமய	றி அ3த� கால-தி� 

நட3த ெச#திகைளெய�லா�. ��கியமான2 ��கியமி�லாத2 எ	5 Aட� 

கவனி�காம� - ஒ	5 தவறாம� சி-ர��த	 எ6தி வ!� பதிைவ� ேபால ந�ல 

பாைஷயி� அ	றாட� வி1தாரமாக எ6தி ைவ-தி!�கிறா�' எ	5 A5� பாரதியா�, 

'தமி� பாைஷயி� உ�ைமயான, ேயா�கியமான சாி-திர �� இஃெதா	5 தா	 

இ!�கிற2' எ	5�, 'இ3தமாதிாியாக இ3த வழியி� எ6த�ப+ட சாி-திர �� உலக 

�6திH� ேவெற3த பாைஷயிH� இ�ைல' எ	5� �றி�பி*கிறா�.  

 

ஆன3தர&க� பி'ைளயி	 உைரநைட எ-தைகய2 எ	பைத நீ&க;� ெதாி32 

ெகா'ள ேவ�,ய2 தா	. இேதா ஒ! உதாரண� –  

 



32 

 

"13-4-1746 காலேம தர&க�பா, சி	ன 2ைர ேப� விள&கா	 வ3தா	. ஆ' க6�� 

ம6�ெக	5 மண�ேல பி*&கி எ*-த வ'ளி� கிழ&கா+டமாயி!�கிறா	. �க� பர3த 

�கமா# ஆன வாகனனாயி!�கிறா	. அவ	 ெச	ன ப+டண-2��� ேபாயி!32 

வ3தவ	. மீனா+சி அ�ைம ச-திர-திேல வ32 ெசா�� அ>�பினா	. அதி	 ேபாிேல 

2ைர ம!மக	 �ேச! க8சா�� க�பி-தா	 (ேக�ட	) �வா*� வ32 ேப�விள&காைன 

எதிேரேபா# அைழ-2 வ3தா�க'.  

 

வ!ைகயிேல ெக9னி வாச�ேல பதிG	5 cர&கி ேபா+டா�க'. அதி	 ேபாிேல, 2ைர 

Y+* ெம-ைத ேமேல, 2ைர Y+,ேல, வடவ�ைட வரா3திேல ச85 ேநர&கிற&கி 

அ&கி!32 அவ�கைள எதி�ெகா�* ேபா# க+,� ெகா�* அைழ-2� ேபானா�.  

 

அதி	 ேபாிேல உ+கா�3தா8 ேபாேல கேப (கா�பி) ெகா�*வ32 ைவ-தா�க'. கேப 

சா�பி*ைகயிேல 2ைர ேலாகபிரமா# ேசதி ேபசி�ெகா�,!3தா�."  

 

அ*�ப&கைரயி� ெப�க' ேபFகிற தமிழிH� கிராம-2� ெபா2� சாவ,களிH�, 

தி�ைணகளிH�, அர+ைட� க�ேசாிகளிH� ஜன&க' ேபFகிற ேப�சிH� தனி 

ேவக�� நய�� உ�* எ	5 உண�3த ம8ெறா! அறிஞ� ,. ேக. சித�பரநாத 

�த�யா�. அவ�க' 'உ'ள-தி� உ'ள விஷய� அ�ப,ேய வா�கி� வ!�. அ�ப, 

வ!� வா�-ைத�� நய� உ�*, ேவக� உ�*, ஜீவ	 உ�*,' எ	5 F+,� 

கா+,யவ� அவ�.  

 

,. ேக சி. உைரநைடப8றி ஒ! �,9�� வ3தைத அவ!ைடய ந�ப�களி�, 

ரசிக�களி�, 'வ+ட-ெதா+,' (ச&க�) உ5�பின�களி� ஒ!வரான எ1, மகாராஜ	 

பி	வ!மா5 விவாி-தி!�கிறா�;  

 

"க!-2�� ஒBவாத வா�-ைத� படாேடாப��, தி!� �!கH�, Fைவய8ற ேகாணல- 

தமி6� �லைம ேவஷ� ேபா+*� ெகா�* நடமா,ய கால� அ2. அ3த� கால-தி� 

ப'ளி மாணவனாக இ!3த ரOகமணி�� இ3த� ெகா*&ேகா	ைம எ�லா� தா&க 

�,யவி�ைல. உைர நைட எ�ப, இ!�க ேவ�*� எ	ற ஆரா#�சியி� இற&கி, சில 

�,9க;�� வ3தா�க'. எ*-2� ெகா�ட விஷய-ைத, உ�ைமேயா*, ேந!�� ேந� 

ெசா�ல� க85�ேகா'ள ேவ�*�. க!-2� ெசா�H� Fகமா#� கல32 ைகேகா�-2 

நட�கேவ�*�. அ*�ப&கைரயி� ெப�க' ேபFகி	ற தமிழிேல எBவள9 ஆ8றH� 

உண��சி:� இ!�கி	றன. நா+*��ற-திேல ப+,� கா+டா	 ேபFகிற தமிழிேல 

வைக வைகயான Fைவ யி!�கிறேத. விஷய-ைத� �றிபா�-2 அ,-த மாதிாி ய�லவா, 
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அவ	 ெசா��வி*கிறா	. இைதெய�லா� தமி�� �லவ�க' சிர-ைதேயா* ஆரா#32 

ெகா�ைசைய அக8றிவி+*, நாேடா,- தமிழிH'ள ரஸ-ைத� பிழி32 தமி� வசன-தி� 

ெப#2விட ேவ�*�. அ�ேபா2 தா	 தமி� எ6-2�� வ�லைம:� வள�� ஏ8ப*� 

எ	5 ,. ேக. சி. வ8�5-தி வ3தா�க'. ேப�F-தமிழி	 வைள9 ெநளி9கேளா*�, 

ப�ம� பா#�ச�கேளா*� பழகினா� தா	 ஒ! எ6-தாள>ைடய தனி- த-2வ� 

அவ>�ேக உாிய நைடயி� ெவளி�ப*� எ	5 அவ�க' க!தினா�க'."  

 

இ3த �ைறயி� ெவ8றிகரமான சாதைனயாக அைம3த2 ,. ேக. சி. நைட. இத8�, 

இ3த� க+*ைர- ெதாடாி	 ஆர�ப-தி�, ஆசிாிய� க�கியி	 'கைணயாழியி	 கன9' 

கைத- ெதா�தி �	>ைரயி�!32 எ*-2 எ6த�ெப8ற ப�திக' ந�ல 

சா	5களா��. 

 

இ!�பி>�, ’பாஷா ஞான�' ப8றி ,. ேக. சி. எ6தி:'ள ஒ! க!-2ைர அவ!ைடய 

வசன நைட�� ந�ல உதாரணமாக அைம:�. அ-2ட	 அவ� ெசா�ல வி!��கிற 

எ3த� க!-ைத:� எBவள9 அ6-தமாக ஓ&கி அ,-2� A5� இய�� ெப85'ளா� 

எ	பைத:� ெதளி9ப*-2�.  

 

"பாஷாஞான�” எ	ப2 ெரா�ப9� அV�வமான காாிய�. இ2 விஷயமாக ேம� 

நா+டா!� ெரா�ப ெரா�ப- தி�டா, இ!�கிறா�க'.  

 

ஆ&கில பாைஷ இ	ன2 எ	5 ெதாிய ஜா	ஸ>�� அேநக வ!ஷ� ஆயி85. பல 

வ!ஷ&க' கழி-2-தா	 ஆ&கில பாைஷயி	 உ�ைமயான பாவ� அ,ச	 எ6திய 

க+*ைரகளி� இ!�கிற2 எ	5 ெதாிய வ3த2 தா	 எ6திய2 எ�லா� 'க�கா��கா' 

பாைஷதா	 எ	5� ெதாியவ3த2.  

 

�	னாேல ேபாகிறவ	 அ, பிசகி� கீேழ வி63தா� பி	னா� ேபாகிறவ>��- 

தீவ�-தி பி,-த கண�� எ	5 ெசா�Hவா�க'. ஆனா� ஆ&கில பாைஷ ச�ப3தமாக 

அ�ப,� ெசா�ல இடமி�ைல. ஏென	றா�, பி	னா� வ3த ர1கி>� அ, பிசகி 

வி63தா�. ெச,, ெகா,, களிம� எ�லாவ8ைற:� வாாி� ேபா+*� ெகா�* த	ைன 

இ	னா� எ	5 கா+ட �	வ3தா�. கைடசியி� இெத�லா� தவ5; 'ேபFகிற 

பாைஷயி� தா	 எ6த ேவ�*�; பாைஷயி	 நய� பாவ� எ�லா� அ�ேபா2 தா	 

ைகவ!� எ	5 அ6-தா#� ெசா���+டா�!  

 

இ�ப,யாக ஜா	ஸ>� ர1கி>� வா��Gல&க' ெகா*-2� ஆ&கிேலய!�� 

அBவளவாக� பிரேயாசன� இ�லாம� தா	 ேபாயி85! ப-2 வ!ஷமாக-தா	 ேப�F 
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�ைறயி� எ6தேவ�*� எ	5 எ6-தாள� எ�லா!� ெசா�ல ஆர�பி-தி!�கிறா�க'. 

எ	றாH� Lனிெவ�சி,களி� பைழய ெசா�கேன ெசா�க	 தா	 எ	5 ெப�னா�*ஷா 

ெசா�கிறா�.  

 

ஆகேவ, பாைஷயி	 நய-ைத பாவ-ைத எ�லா� சாியான �ைறயி� பா�-2 

அ>பவி�பவ�க' ெரா�ப ெசா8ப� ேம� நா+,�: இ&ேக அைத� ப8றி� ேக+கேவ 

ேவ�டா�.  

 

தமி�� பாைஷைய� ப8றி யாராவ2 ேபF� ேபா2 என��� ப*வ2, அடடா, 

இவ�க;��- தமிைழ அ>பவி-த பழ�கேம இ�லாம� ேபா#வி+டேத எ	5 தா	. 

'தமி� பாைஷயான2, அைத� ெச#2வி*� : இைத� ெச#2வி*�!' எ	ெற�லா� 

வி�K�ேக8றி� �க�வா�க'. ஆனா� தமிைழ அ>பவி-ததாக� ெசா�ல 

மா+டா�க', பேட பேட ைகக' ச�ப3தமாக9� இ�ப,-தா	 ெசா�ல 

ேவ�,யி!�கிற2. அவ�க;�ெக�லா� பாைஷயி	 உண��சியி�ைல தா	."  

 

இ3தவித எளிைமயான, உயி!'ள நைட ெவ5� ப,�பினாH� பயி8சியினாH� 

பழ�க-தினாH� ம+*ேம வ32 விடா2. ,. ேக. சி. ேய ெசா��யி!�கிறா�: 'நைடயி� 

1ைட� இ!�க ேவ�*� எ	றா� (கா� இ!3தா� ேபாதா2) உடH��' உயி� 

இ!�க ேவ�*�. அ2 ேபால எ6-தி� 1ைட� இ!�க ேவ�*� எ	றா�  

(வா�-ைதக' இ!3தா� ேபாதா2) உ'ள-தி� உயி�, அதாவ2 உ�ைம உண��சி 

இ!�க ேவ�*�.” இைதேய தா	 பாரதியா!� ெசா�கிறா�, 'உ'ள-தி� உ�ைம ஒளி 

உ�டாயி	, வா�கினிேல ஒளி உ�டா�' எ	5!  

 

,. ேக. சி. யி	 உ'ள-தி� ந�ல ெதளி9�, உ�ைம ஒளி:�, உண��சி:�, இவ85ட	 

ஒ! ைதாிய�� நிைற3 தி!3தன. அைவ அவ!ைடய எ6-2�களி� ந	� பிரதி 

ப��கி	றன.  

 

,. ேக. சி. தமிைழ ஆ�32 அ>பவி-2 ரசி-2 மகி�3தா�. அ3த ரசைனைய 

ம8றவ�க;�� எ*-2� ெசா�வதி� அலாதியான ஆன3த� க�டா�. க�பராமாயண�, 

�-ெதா'ளாயிர�, ம85� பல நயமான தமி�� கவிைதகளி	 உய�ைவ ஓயா2 ெசா�� 

வ3தா�. அவ!ைடய உ'ள-தி	 ஒளிைய, உண��சிைய, தமி�� காதைல, 

சி3தைனகைள ந	� ெவளி�ப*-2கிற 'இதய ஒ�' எ>� க+*ைர- ெதா�தி 

இல�கிய� பிாிய�க;�� ந�ல வி!32 ஆ��.  

-----------------  
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. சாமிநாைதய�

சாமிநாைதய�சாமிநாைதய�

சாமிநாைதய� 

  

 

 

ப�,த�, �லவ�, ப	ளி�Aட�, க�eாி, :னிவ�சி+,, ப+ட�ப,��- இைவ எ�லா� 

,. ேக. சி.��� பி,�காத விஷய&க'. ப�,த�கைள:� �லவ�கைள:� ப+ட�ப,�� 

ெப8றவ�கைள:� அவ� ெவ5-2� �ைற Aறி:� பாிகாச� ப�ணி:� நிைறயேவ 

எ6தியி!�கிறா� ஆனாH� அவ� மன� நிைற32 பாரா+,ய ப�,த� �லவ� ஒ! சில� 

உ�*. அவ�களி� ஒ!வ� மகாமேகாபா-யாய டா�ட� உ. ேவ. சாமிநாைதய�.  

 

சாமிநாைதயாி	 தமி� ஆ�வ��, �லைம:�, க*ைமயான உைழ��� பழ3தமி� 

காவிய&க' பலவ8ைற- ேத,- த3தன. அவ!ைடய உைழ�� இ�ைலேய� 

அ!ைமயான பல பைழய ��க' தமி6��� கிைட�காமேல ேபாயி!���. பழ3தமி� 

ஏ+*� Fவ,கைள- ேத, எ*�பத8காக அவ� ெந*கிH� அைல32 திாி32 

அ�ல8ப+ட2 ெப!� அ>பவ� ஆ��.  

 

தன2 அ>பவ&கைள எ�லா�, தா	 க�* பழகிய மனித�கைள� ப8றி எ�லா� அவ� 

சி5சி5 க+*ைரகளாக நிைறயேவ எ6தியி!�கிறா�. 'எ	 சாி-திர�' எ	5 Fயசாிைத 

வாயிலாக9� அவ� எ-தைனேயா அாிய விஷய&கைள அழகாக எ*-2� 

ெசா��யி!�கிறா�.  

 

ெப!� �லவரான சாமிநாைதய� தன2 �லைமைய ெவளி�ப*-த ேவ�*� எ	ற 

எ�ண-ேதா* ப�,த நைடயி� எ6தவி�ைல, மிக எளிைமயான, இனிய உைர  

நைட அவ!ைடய2. ேகாபால கி!Mண பாரதியா�ப8றி அவ� எ6தி:'ள ஒ! �றி�� 

அவ!ைடய தமி� நைட�� ந�ல உதாரணமா�� –  

 

"நா>� எ	 தக�பனா!� மLர-தி� மகாதான�ர அ�கிரகார-தி� ஓர	ப!ைடய 

Y+*- தி�ைணயி�!32 ேபசி� ெகா�,!3ேதா�. பி8பக� 3 மணி இ!���. Yதி 

வழிேய ஒ!வ� நட32 வ3தா�. அவைர� க�ட எ	 தக�பனா� எ632 

'பாரதியாரவ�களா?' எ	5 ேக+கேவ Yதியி8 ெச	ற அவ�, 'யா� அ2? ேவ&கட 

F�ைபயரவ�களா? ஏ2 இBவள9 Cர�? எ	5 ெசா��� ெகா�ேட நா&க' 

இ!வ!� இ!3த தி�ைண�� வ32 அம�3தா�. உடேன எ	>ைடய த3ைதயாாி	 

க+டைள�ப, அவைர நா	 சாMடா&கமாக நம1காி-ேத	.  
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வ3தவ� ேகாபாலகி!Mண பாரதியாெர	பைத யறி3த நா	 மி�க விய�ைப 

அைட3ேத	. அவ!ைடய �கைழ:� ந3தனா� சாி-திர-தி	 அழைக:� உண�32 

ஈ*ப+,!3த எ	 இைளய உ'ள-2��� பாரதியா� ஓ� அழகிய உ!வ-ைத 

உைடயவராக இ!�பாெர	ற காரணமி�லாத ேதா8ற ெமா	5 இ!32 வ3த2. நா	 

க�ட கா+சிேயா அத8� ேந� விேராதமாக இ!3த2.  

 

அகலமான �ற&கா�க;�� ேம� S�பின கா�க'; ப!-த �ழ&கா�க'; த,-த 

இைட; �ழ&கா�க;�� ேம� வ1திர�; Aன� �2�; இ5கின க6-2; ெப!-த 

G�ெடா	5 �	 வ3தி!��� �ர�வைள; அ3த� க6-தி� ஏக (ஒ8ைற) !-திரா+ச�; 

மா�பி� வி�வ ஓ+* வி�ைலேயா*'ள !-ரா+ச க�,; Vைன�க�; �5�ேக நீ�ட 

தைல; அத	 ேம� நாண8 Vைவ� ேபா� பற32 ெகா�,!��� ப-2 மயி�; இ3த� 

ேகால- ேதா* பாரதியா� இ!�பா� எ	5 நா	 கனவிH� நிைன-ததி�ைல. அவ!�� 

அ�கால-தி� பிராய� ச8ேறற� �ைறய எ6ப2�� ேம�!�கலா�:  

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

8. 

8. 8. 

8. வசனநைட வ�)ந�க*

வசனநைட வ�)ந�க*வசனநைட வ�)ந�க*

வசனநைட வ�)ந�க* 

  

 

 

கவி பாரதி�� �8ப+ட கால-தி�, யா��பாண� க. ஆ5�க நாவல� 'வசன நைட க�ட 

வ�லாள�' எ	5 சிற��� ெப8றி!3தா�.  

 

பிைழயற- தமி� எ6த�பட ேவ�*� எ	ற ந�ல ேநா�க-ேதா*, அவ� பால பாட 

��க' எ6தி வழிகா+,னா� எ	5 நா	 �	ேப �றி�பி+,!�கிேற	. ைசவ� 

தைழ�பத8காக� பா*ப+ட நாவல�, ந�ல தமி� நைட வள�வத8� வழிகா+,யேபா2, 

ப�,த நைடைய� ைகயாளவி�ைல. எளிய �ைறயி� தா	 எ6தினா� எ	பைத 

அவ!ைடய எ6-தி�!3ேத �ாி32 ெகா'ளலா�.  

 

"நாெம�லா� மைனவி, ைம3த� �த�ய F8ற-தா�க;டேன A,யி!3தாH�, 

ேவளா�ைம வியாபார� உ-திேயாக �த�ய ெலௗகீக&கைள� ெச#தாH�, சிவ நி3ைத 

ேவதாகம நி3ைத ெகாைல கள9 �த�ய பாவ&கைள ெவ5-2, இர�க� �த�ய 

��ணிய&கைள உைடயவ�களா#, நம�கினிய கட9;ைடய தி!வ,கைள நி	றாH� 

இ!3தாH� கிட3தாH� நட3தாH� மறவாம8 சி3தி-2 வழிப+* வர ேவ�*�. 

ஐையேயா, இ�ப,� ெச#யா2 ேபாேவாமாயி	, நா� எB9யி�க;��� 

ஏகநாயகராயி!�கிற கட9;ைடய ஆைணயினாேல ம5ைமயிேல எBவள9 

ெப!3த�டைன அைடேவா� !  
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நா� எ�லா� இB9லக-ைத வி+*� ேபா� ேபா2 எ2 ந��டேன A, வ!�, நம2 

��ணியமி	றி?  

உ8றா!ளேரா! உயி�ெகா�* ேபா� ெபா62  

�8றால-2ைற A-தர�லா� நம�  

�8றா!ளேரா!  

எ	கி	ற அ!ைம- தி!வா�கிய-ைத� சி3தி:&க'!  

சி3தி:&க'"  

 

ப�பிேல உய�3த அ�ெபாியா� த�ைம� ப8றி� �றி�பி*ைகயி�,  

 

"யா��பாண-தினாேல உவா3தி�க�ப+ட அFசி� பிராணியாகிய நா	 இ�ெச	ன� 

ப+டண� எ	 ெச	ம Vமியி8 சிற3தெத	5 ெசா�H� வ�ண� கி!பா ச�-திரமாகி� 

ப	றி� �+,��� �ைலய!-தின ச�வசீவ தயாபரராகிய நேடசர2 தி!வ!ளினாேல, 

ச8ேற ெசௗ�கியமாயி!�கிேற	”  

 

எ	5 A5வ2 ரசைன��ாிய விஷயமாக� ப*கிற2 என��.  

 

இ3த �8றா�,	 �த� பாதியி�, தமி�நா+,� ’தமி� உைரநைட ம	ன�' என 

விய32 பாரா+ட� ெப8றவ� Fவாமி ேவதாசல� எ	>� மைறமைலய,க'. ’தமி� 

நைட க8றவ��� மகி��சியிைன- த!மா5 பிைழயி�லாத Cய தி!-தமான ெச3தமி� 

வள& ெக6மி மிளிர' ேவ�*� எ	ப2 இவர2 ெகா'ைகயா��. 'ேபFகி	றப,ேய 

உைரயா+*க'' எ6த�ப*வைத அவ� ஆதாி�கவி�ைல. - த8கால- தமி� 

எ6-தாள�களி	 ேபா�ைக அவ� க�,�க- தவறவி�ைல.  

 

“இய8ைகயி� ம�க' மிக9� சிைத-2� ேபF3 தமி�� ெசா8க' �H' அ&ஙனேம 

வ!த� அ!வ!���� இடமா# �	மா+சி�� வ6வா��. இ&ஙனW ெசா8கைள:� 

ெபா!'கைள:3 Cயவா�கி வ�-தேல ��யா�� �ைறெய	பதைன� சிறி2� 

ஆ#32 பாராத இWஞா	ைற� கைத �8கார�க', வடெசா�H� ஆ&கில� ெசா�H& 

ெகா�ைச- தமி�� ெசா�H� விரவிய மிக� சீ�ெக+ட நைடயி� அைவ த�ைம வைர32, 

�	 மா+சியிைன� பா�ப*-2கி	றன�. நாேளற நாேளற அறி9W ெசயHW சீ�தி!3தி 

வள�த8� ஏ8ற உய�3த �ைறயி� எ6த�ப*& கைத ��கைளேய பயில� 

ேவ�*ம�லா�, இ-தைகய வgஉ� கைதகைள� பயில� ந	றாகா2" எ	5 

அ,களா� அறிவி-2'ளா�.  
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'தனி- தமி� Fைவ மி�32' வ!மா5 எ6திய அ,க' நீள� நீளமான வா�கிய&கைள 

அைம�பதிH� ஆ�வ� கா+,னா�. ஒ!வா�கிய� ஒ! ெபாிய பாரா ஆக9� வ!�; சில 

சமய� ஒ! ப�க அள9���Aட வள!�. வா�கிய� இய�பாக �,ய� A,ய இட-தி� 

அதைன �,ய விடா2 'ெஸமி� ேகால	' (அைர� �'ளிகைள உபேயாகி-2 'A+1 

வ�,- ெதாட� மாதிாி ெவ� நீ�டதாக� ப�Kவதி� அவ� மகி��சி க�டா� எ	ேற 

ேதா	5கிற2. ஒ! உதாரண� பா!&க' :  

 

வரலா85 �லாசிாிய8�� ந��ைச� �லவ8�� உ'ள ேவ5பா+ைட விள&க 

அறித8�, இWஞா	5 எ*�க�ப*� நிழH!� பட-ைத:� ைகவ� ஓவியனா� 

வைரய�ப*� வி6மிய ஓவிய-ைத:� உ85 ேநா�� மி	க'! க!விெகா�* 

எ*�க�ப*� நிழH! எBவிட-தி� எ�கால-தி� எBெவ� ெபா!'க' எBெவBவா5 

இ!3தனேவா அBவBவாேற யைம:�; அத	க� அழ�'ளன9� அழகி�லன9� 

ஆகிய எ�லா3 தா3தா� அைம�க�ப+ட ப,ேய ேதா	5ம�ல2, தமதிய�பி� 

மி�3தாயி>& �ைற3தாயி>3 ேதா	றா; அ3நிழH!விைன ெய*��� விைனஞ>� 

அத	 க+ேடா	5வனவ8றி8 A+,:& �ைற-2� ஏெதா	5W ெச#யமா+*வா	 

அ�ல	; நிழH!�க', தா	 ெபா!32& க�ணா,� பலைகயி8 ெசBைவயாக� பதிய� 

பா�-2�, பி	ன� அவ8ைற� காகித-தி� அ�சி+*- த!� அBவளேவ அவ>��ாிய 

ெதாழிலா��. ம85�, ைகவ� ஓவியனா� தீ+ட�ப*� ஓவியேமா, ஓாிட-தி� ஒ! 

கால-தி� ேதா	5� ஒ! நில�கா+சிையேயா அ�ல2 சில சி85யி�கைளேயா, அ�ல2 

அழகி8 சிற3த ம�கைளேயா ஆ&கா&� காண�ப*� இய8ைக�� �ரணாம� 

ேம	ேம� அழ� மி�-2, அBவவ8றி	 நிற-தி8� ஏ8ற வ�ண&களா8 

�ைழ-ெத6தி�கா+ட�ெப85-திக�வெதா	றா�� அழகியவ8ேறா* 

அ!வ!�பான9& கல32 காண�ப*மாயி	 அவ85+ பி	ைனயவ8ைற நீ�கி 

�	ைனயவ8ைற ம+*ேம ெதாி3ெத*-2 வைர�வ	 ைகவ� ஓவிய	; ஒேராெவா! 

கா� அவ	 தி!-தமான வ,வ&களி	 ேதா8ற-ைத ேமHW சிற�பாக விள&க ைவ-த8 

ெபா!+*- தி!-தமி�லாதைவகைள:� உட	 ைவ-2 வைரய ேவ�*வனாயி	, 

அவ8றி	 அ!வ!��- த	ைமைய� பலப,யா8 �ைற-2 வைர�வேன ய	றி, 

அதைன:'ள வாேற வைர32 நம2 Fைம:ண�விைன� ெக*�பா	 அ�ல	; எனேவ, 

அவ	 பல நா;� பல �ைற:� ஆ#3தா#32 பா�-2- தா	 வைர:� ெபா!' 

வ,வ&கைள இய8ைகயி8 காK� அளவி>� அழ� ெச#2, பகலவெனாளி ப*� ப�தி 

ஒளிர9� அ2 படாத ப�தி சிறிேத இ!ள9� வ�ண&கைள ஆ8றி- ெதா+ெட6தி, 

அ&ஙன� எ6திய ஓவிய-ைத� கா�பா ெர�லா�, 'ஆ! இஃதிய8ைகைய எBவள9 

ஒ-தி!�கி	ற2! எனி>�, ஈ2 இய8ைக யழகி>� எBவள9 சிற32 2ல&�கி	ற2!' 

எ	5 விய32 Aறி� ெபாி2� இ	�ற� ெச#:W ெசய8க!W ெச#ைக- திற>ைடயனா  
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- ெம	5ண�32 ெகா'ள� ேவ�*�. இ&ஙன� இ! ேவ5 வைகயவா# 

அைம�க�ப*� பட&க;' நிழH!� பட-ைத ெயா�பேத வரலா85 

�லாெம	பCஉ& ைகவ� ஓவிய	 வைர3த அாிய ஓவிய-ைத ெயா�பனேவ கைதக' 

நாடக&க' காவிய&களா� ெம	பCஉ� நிைனவி8 பதி�க8பாலனவா��."  

 

ேம8ேகா' ெரா�ப9� நீ�*வி+ட2. ஆனாH� மைறமைல அ,க' எ6தி:'ள ஒ! 

பாராவி� ��கா� ப�திதா	 இ2. பைட�பில�கிய� �றி-2 அ,க' ெகா�,!3த 

க!-ைத ந	� விள��வதா� இ3த� ப�திைய- ேத�3ெத*-ேத	.  

 

காளிதாசனி	 சா�3தல நாடக-ைத அவ� தமி�� ப*-தியி!�பேதா*, ’சா�3தல நாடக 

ஆரா#�சி' எ	ெறா! �H� எ6தியி!�கிறா�. மரண-தி	 பி	 மனித� நிைல, 

�றா�* வா�வெத�ப,, தமிழ� மத�, ��ைல�பா+* ஆரா#�சி:ைர, 

ேகாகிலா�பா' க,த&க' �த�ய தனி� ெச3தமி� ��க'' பலவ8ைற அ,க' 

எ6தி:'ளா�.  

 

'க�லாதா���� எளிதி8 ெபா!' விள&க ேவ�*� எ	ற ேநா�க-2ட	 

'ேகாகிலா�பா' க,த&க'' எ>� �ைன கைத எ6த�ப+,!�கிற2. எனேவ, 

மைறமைல ஆ,க' எளிய நைடயி� எ6தினா� எBவள9 இனிைமயாக �� அைம:� 

எ	பத8� ஓ� எ*-2�கா+டாக அ2 விள&�கிற2.  

 

'ெசா��	 ெச�வ�' எ	ற சிற��� ப+ட� ெப8றவ� ேபராசிாிய� ரா. பி. ேச2� 

பி'ைள. அவ!ைடய தமி� நைட அ3நா+களி� மிக� பலைர� கவ�3தி!3த2.  

க�பராமாயண-தி� மி�3த ஈ*பா* ெகா�டவ� அவ�. அதனா� க�பனி	 கவிைத 

வாிக' அவ!ைடய உைர நைடயி� சரளமாக� கல32 ஓ*�.  

 

"VWேசாைலகளி� பளி&� ேபா	ற ப32கைள Yசி� பி,-2� பாைவய� 

விைளயா*கி	றா�. அர&�களி� நடன மாத� ைகவழி நயன� ெச�ல� க� வழி 

மன�� ெச�ல� களிநட� �ாிகி	றா�. இ-தைகய இ	ப� நிைற3த அணிYதியி� 

ேகா�னிவ� உ'ேள ெச�கி	றா�. மWெசன- திர�ட ேமனி:� கWசெமா- தல�3த 

க�க;� வா#3த இராம	 அவ� பி	ேன ெச�கி	றா	. ெபா	 ேமனி வா#3த 

இல��வ	 அவ	 பி	ேன ேபாகி	றா	."  

 

இ3த விதமாக எ62வ2 அவ!ைடய இய�பாக இ!3த2. ெபா2வாக� ப�,த- 

த	ைமேயா* இல&�வ2 ேச2� பி'ைளயி	 உைரநைட, "உ!விH� தி!விH� ஒ-த 

தைலமக>� தைலமக;� ஊ�விைன� பயனா� ஒ!வைர ெயா!வ� எதி��ப+*� 
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காதH5தH�, அ�ைமயைல மன-திைட�கி ைநயH5தH�, பி	� அதைன யறி3த 

ெப8ேறா� காதல� இ!வ!��� தி!மண� �,-தH� தமி� நா+*� பைழய மண 

�ைறயா��. இ	>�, ஓ� ஆடவைன� கா+சியா8 காதH8ற பி	ன� ம8ெறா!வைன 

மன-தி>� தீ�டாத மா+சி நிைறயைம3த ம&ைகய���ாியதா��. அறெநறி திற�பாத 

அ!&காதைல ம&ைகய� உயிாி>� உய�வாக� ேபா85வ�" எ>� வாிக' Gல� 

இதைன உணரலா�.  

 

ப�,த நைடயிேலேய எ6திய ேபாதிH�, தி!. வி க�யாணF3தர �த�யாாி	 

உைரநைட ம8றவ�களி	 நைடயி�!32 மா5ப+*� காண�ப*கிற2.  

 

ேபFவ2 ேபா� எ6த ேவ�*� எ	ற க!-2�� மாறாக, எ62வ2 ேபாலேவ ேபச 

ேவ�*� எ	5 ெகா'ைக வ�-2, அBவாேற எ6தி:� ேபசி:� �க� ெப8றவ� 

தி!.வி.க. ெப�ணி	 ெப!ைம ேபFவேத அவ!ைடய ��கிய� பணியாக இ!3த2. 

இய8ைக ேயா,ைய3த வா�9 வாழ ேவ�*� எ	5 அவ� வ�:5-தினா�. நா+*� 

ப85, ெதாழிலாள� நல� ேபா	ற விஷய&களிH� அவ� அ�கைற கா+,னா�.  

 

எ62வ2 ேபாலேவ ேபFவ2 எ	ற ெகா'ைக உைடயவராக இ!3ததா�, தன2 உைர 

நைட ெவ� க,னமானதாக ஆகிவிடாதவா5 அவ� கவனி-2� ெகா�டா�.  

 

'Y+ைட இ	ப ஒளி YFமா5 ெச#:� ெத#வ மணிவிள�க�லேவா ெப�? மைனவி 

ெவ5� கலவி�� ம+*� உாிய ஒ!-திய�ல'; அவ' தா:மாவ'; உட	 

பிற3தவ;மாவ'; மக;மாவ'; கட9;மாவ'; எ�லா� அவ'. அவளிட-2 எ�லா 

இய��க;� உ'ளன. இைவ ெய�லாW ேச�3த ஒ!-திேய மைனயி� வாழ-த�கவ' 

எ	க.  

 

ெப� ஓ� இய8ைக வன�ேபால� காண�ப*வ'. நீல வான��, ெவ� தி&க;�, 

மா&�யிH�, நீல மWைஞ:� அழகிய மல!�, விைர�ெகா,:�, அ!வி ெகாழி��� 

மணிக;� பிற9� ஒ!&� திர�* ெப�ெணன� ெபா�த� காணலா�.  

 

அழ�� கட9ைள� க�,	�ற எவ!� வான-ைத ேநா�க ேவ�*வதி�ைல; 

மைல�ேகக ேவ�*வதி�ைல கா*களி� �கேவ�*வதி�ைல; கடைல நாட 

ேவ�*வதி�ைல; காவிய&கைள� �ர+ட ேவ�*வதி�ைல; அழ�� கட9' 

ெப�ணாகி யா�*& கா+சியளி�கிற2."  
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இBவள9 அழகாக எ6தி� ெச�H� தி!.வி.க. இைட�கிைட தன2 ப�,த-தன-ைத� 

கா+, வி*வ2� இய�பாக இ!3த2. அ� சமய&களி�, "இ�வா��ைக நடா-த9� 

பி'ைளகைள- த�க வழியி� வள��க9�, சமய� ேந�32ழி ேவ5 பல 2ைறகளி� 

இய&கி� கடனா8ற9� ெப� ம�க' பலதிற� கைலஞான� ெப5த� இ	றியைம 

யாைம” எ	ற ாீதியி� நைட �ர�ேடா*�.  

 

ெப�ணி	 ெப!ைம அ�ல2 வா��ைக- 2ைண, தமி��ேசாைல அ�ல2 க+*ைர- 

திர+*, �!க	 அ�ல2 அழ�, �,யா? காதலா? சீ�தி!-தமா? ேபா	ற பல ��கைள 

தி!.வி.க. இய8றி:'ளா�.  

 

இ3�8றா�,	 �த8 ப�தியி�, பாிதிமா8 கைலஞ	 எ	>� வி. ேகா. 

Sாியநாராயண சா1திாியா�, �. இராகவ அ#ய&கா�, ேவ&கடசாமி நா+டா�, ப�,த 

மணி �. கதிேரச� ெச+,யா�, ேசாமF3தர பாரதியா� உமாமேகFவர	 பி'ைள �த�ய 

ேபரரறிஞ�க' உைர நைட வ�Hந�க' எ	5 சிற��� ெப8றி!3தா�க'. த&க' 

உைரநைட Gல� தமிைழ வள� ெச#2 ெப!ைம :8ற இவ�க' அைனவ!� 

த&க;ைடய �லைமைய ெவளி�ப*-2வத8காகேவ வசன-ைத� ைகயா�ட ெப!� 

ப�,த�களாக விள&கினா�க'. இவ�க;ைடய உைரநைடயி	 த	ைமகைள அறிய 

ஆைச�ப*கிறவ�க', இ�ேபரறிஞ�க' எ6திய ��கைள- ேத,� க�* ப,-தி	 

�5வா�களாக. 

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

9. '

9. '9. '

9. 'க�கி

க�கிக�கி

க�கி' 

' ' 

' ரா

ராரா

ரா. 

. . 

. கி +ண,�-தி

கி +ண,�-திகி +ண,�-தி

கி +ண,�-தி 

  

 

 

"தமி� நா+,ன� த� க!-ைத எளிதி� அறி32 ெகா'ள ேவ�*� எ	பைத 

எ62பவ�க' மன-தி8 ெகா�* எ62வ2தா	 பயைன அளி���." மகாமேகா 

பா-தியாய உ. ேவ.. சாமிநாத அ#ய� இBவா5 ஒ! இட-தி� �றி�பி+,!�கிறா�.  

 

இ3த உ�ைமைய இய�பாகேவ உண�32, அ3த விதமாக- தமி� எ6த- த	ைன 

தயா��ப*-தி�ெகா�* உாிய �ைறயி� பயி	5, சரளமான நைட எ62� ேத��சி 

ெப85, எ3த விஷய-ைத� ப8றி:� எளிைமயா# எ�ேலா!��� �ாி:�ப, 

எ6த�A,ய கைல ைகவர� ெப85, ந	� �கழைட3தவ� 'க�கி' ரா. கி!MணG�-தி 

ஆவா�.  
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ேதச வி*தைல உண�வினா� உ3த� ெப85 எ6-தாளராக வ3தவ� க�கி. ேதசீய�� 

ெமாழி�ப85� அவைர ந�ல எ6-தாளராக உ!வா�கின. ஆர�ப கால-தி� அவ� 

ஆ5�க நாவலாி	 �-தக&கைள� ப,-2 ந�ல நைடயி	 த	ைமைய உண�32 

ெகா�டா�.  

 

இ2ப8றி அவேர இ�ப, எ6தியி!�கிறா�: "ஆ5�க நாவலாி	 பிரFர&கைளெய�லா� 

நா	 ப,-ேத	. பால பாட&கைள� ப,-ததி�!32 தமிைழ எBவள9 சரளமாக� 

ைகயாளலா� எ	பைத ஒ!வா5 அறி32 ெகா�ேட	. மத� பிரFர&களி�!32 

தமி�ெமாழி எBவள9 வ	ைம ெபா!3திய2 எ	பைத அறி3ேத	. தமிழி� வசன நைட 

எ6தி வழிகா+,ய ெபாியா�களி� R ஆ5�க நாவல� �த	ைமயான ஒ!வ� எ	5 

பி8கால-தி� என��- ெதாிய வ3த2."  

 

பி	ன�, தமி� வசன நைட வ�Hந�களி� ஒ!வரான தி!. வி. க�யாண F3தர 

�த�யாாி	 'நவச�தி' ப-திாிைகயி� க�கி உதவி ஆசிாியராக� ேச�32 

பணியா8றினா�.  

 

"தி!. வி. க. வி	 நைட க,னமா# இ!3த ேபாதிH� அதிேல ெபா!+ ெதளி9, 

ெசா�லழ�, உண��சி விைர9, உ�ைம� ெபா�9 ஆகிய ப��க' உ�*. இ3த� 

ப��கைள எ�லா3தா	 க�கி தம2 எ6-தி� ேச�-2� ெகா'ள �ய	றா�. அ3த 

�ய8சியி� ேமH� ேமH� அதிகமாக ெவ8றி ெப8றா�. இBவித�, க�கியி	 வா��ைக 

வரலாறான 'ெபா	னியி	 �த�வ'னி� F3தா எ6தியி!�கிறா�.  

 

அேத ���, "ேதசிய-தா� தமி� எ6-தாளரா# உ!வாகிய க�கி, தம2 எ6-தி	 Gல� 

ேதசீய�� தமி6� ஒ!&ேக தைழ�க� ெச#வைத ஓ� அ��பண� பணியாக� ெகா�டா�. 

அ3த� பணி, நவச�தி நா+களி� ெச,யாக வள�32, ஆன3த விகட	 நா+களி� 

த!வாகி Yசி� கிைள வி+*, க�கி� ப-திாிைக நா+களி� ெபாியேதா� ஆலாக� 

பட�3த2" எ	5 F3தா �றி�பி+,!�ப2 சாியான கணி�ேபயா��.  

 

“க�கி எ	ற ெபயாி	 கீ� எ	ன க+*ைர வ3தாH� எ	ன கைத வ3தாH� யா!� 

வாசியாம� வி*வதி�ைல. ஆட� பாட� ச�ப3தமான �றி���கைள� க�ேசாிகளி�  

ஆசிாியேரா* உடனி!32 அ>பவி-தவ�கேள சாியான ப, உண�32 அ>பவி�க� 

A,யவ�களா# இ!3தாH�, அைவ எ�ேலா!� வாசி���ப,யாக9� ஆன3தி��� 

ப,யாக9� இ!3தன. அரசிய� விஷயமாக� ப-திாிைக உலக-தி	 ஜா�பவா	கேள 

திண5� ப,யாக9� விய� ��ப,யாக9� தைலய&க&க' ெவளிவ3தன. அரசியேலா, 
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சGக- தி!-தேமா, சமய- தி!-தேமா எதானாH� சாி, உ�ைமகைள� cர&கி� 

��*கைள� ேபா� Yசி எறி3தன. அ�கினி� Fவாைலகைள� க�கின. ம�க' மனசி� 

இ5கி� கிட3த Gட ந�பி�ைககைள- தக�-2, இ!ைள:� ஓ+, விட ஆர�பி-தன." 

க�கியி	 தமி� நைட�� ,. ேக. சித�பரநாத �த�யா� அளி-2'ள ந8சா	5 இ2.  

 

எ�லா விஷய&கைள:� எ�ேலா!��� �ாிய�A,ய வித-தி� எளிைமயாக9� 

Fைவயாக9� Sடாக9� எ62� திறைம க�கி�� இ!3த2. அதனா� அவ!ைடய 

எ6-2�க' ெப!வாாியான வாசக�கைள� ெப8ற2. 

 

க�கியி	 எ6-2 நைட�� ஒ! உதாரணமாக9�, எ*-2� ெகா�ட விஷய-ைத 

எBவள9 ரசமாக, வாசக�களி	 கவன-ைத� கவ!� வைகயி� அவ� எ6தினா� 

எ	பத8� எ*-2� கா+டாக9� அவ!ைடய ச&கீத விம�சன� ஒ	ைற இ&ேக 

த!கிேற	. க�கியி	 இய�பான நைக�Fைவ:� இ�ப�தியி� காண� கிட�கிற2 –  

 

"1வாமிகேள! நா>� எBவளேவா ச&கீத வி-வா	கைள:� அவ�க;ைடய 

அ&கேசMைடகைள:� பா�-தி!�கிேற	. ஆனா� க��ைட��றி�சி ேவதா3த 

பாகவதாி	 சேகாதர� இராம�&க#யைர�ேபா� அ&க ேசMைடயி	 சிகர-ைத 

அைட3தவைர இத8� �	 பா�-த2 கிைடயா2. இ3த அ�ச-தி� அவ� சா]ா- 

ைடக� வரதா�சாாியாைர� Aட- ேதா8க,-2 �2கி� ம� கா+ட� 

A,யவராயி!�கிறா� எ	றா�, ேவ5 எ	ன ெசா�லேவ�*�?  

 

இவ!ைடய க�ேசாி ச�ப3தமாக ஒ! விஷய-தி� நா	 அபி�பிராய� ேபத�ப*கிேற	. 

அதாவ2 அைத� ச&கீத� க�ேசாி எ	5 ெசா�வ2 ெபா!-தமி�ைல எ	5 

நிைன�கிேற	. '1வர&களி	 மகா:-த� எ	5 ெசா�வ2 ஒ! ேவைள ெபா!-தமா# 

இ!�கலா�. க�ேசாி ஆர�பி�பத8� �	னா� பா�-தா� ம>Mய� ைவதிக� 

�*மி:ட	, கத�� ச+ைட ேபா+*� ெகா�* பரம சா2வா#� காண�ப*கிறா�. 

க�ேசாி ஆர�பி-2 வி+டாேலா, அேட அ�பா! எ	ன மா5த�! அ3த 1வர&க' தா	 

அவாிட� எ	ன பா* ப*கி	றன! 'நி�H அ&ேகேய!' எ	5 இர�* ைகயாH� த*-2 

நி5-2கிறா� ஒ! சமய�. 'வ32* இ&ேக!" எ	5 இ! ைககளா H� அைண-2� 

பி,-2- தைலேயா* தைல �+ட வி*கிறா� இ	ெனா! சமய�. ம8ெறா! சமய� 

ேபயைறவ2 ேபா� ஒேர அைறயா# அைறகிறா�. அ��ற�, 1வர&கைள உர�� 

ேபா+* உல�ைக ெகா�* அவ� இ,�ப2 ேபா� இ,�கிறா�. பி	ன� வி��� 

நாேண8றி� காதள9 இ6-2 வா&கி� பாண� பிரேயாக� ெச#கிறா�. பிற� க6-ைத� 

பி,-2 ெந+*கிறா�. ேகாப� மித மிWசி� ேபா# வி+டாேலா, 'இேதா ேவ!ட	 க�� 
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எறி32 வி*கிேற	 பா�!" எ	5 ெசா�� இர�* ைகைய:� கீேழ ெகா*-2 ேவைர� 

பறி�கிறா�. ந�ல ேவைளயாக, ேமைடயி� உ+கா�3தி!3தாேரா, கான ம3திர-தி	 

தைர பிைழ-தேதா! தைரயி� ம+*� உ+கா�3தி!3தா�, நி�சயமாக� ெபாிய �ழி ஒ	5 

ேதா�,யி!�பா� பாவ�!  

 

ச&கீத வி-வா	களிட� அ&க ேசMைடகைள நா	 அதிகமா# ஆ+ேசபி�பதாக 

ேநய�க' எ�ண� Aடா2. ம8ற அ�ச&களி� ச&கீத� சாியாகயி!3தா�, அ&க 

ேசMைடகைள நா� ெபா!+ப*-த ேவ�,யேத இ�ைல. சில சமய&களி� அ&க 

ேசMைடக' ச&கீத-2�� ஜீவச�தி அளி�கி	றன எ	5 Aட� ெசா�லலா�. ஆகேவ 

இராம�&க#யாி	 ேசMைடக' மிக ேவ,�ைகயா# இ!�ப2 ப8றி எ*-2� 

கா+,ேனேனய�லாம�, அைவகைள� �றி-2� �ைற Aறவி�ைல. நா	 

ெசா�Hவெத�லா�, 'ச&கீத-தி	 ஜீவ	 எ2ெவ	5 இராம�&க#ய� அறி32 

ெகா'ளவி�ைல' எ	பேத.'  

 

எ6-திH� ேப�சிH� நைக� Fைவ�� அதிக ��கிய-2வ� அளி-2 வ3தா� க�கி. 'தனி 

மனித வா��ைகயிH� சாி, ேதசீய வா��ைகயிH� சாி, நைக� Fைவயான2 

�	ேன8ற-2�� இ	றியைமயாத அ�ச&களி� ஒ	றா��' எ	5 அவ� 

வ�:5-தினா�. ஆகேவ ேவ,�ைகயாக எ6தி வாசக�கைள� கவ�வதி� அவ� 

க!-ைத� ெசH-தினா�. உதாரணமாக இர�ைட� �றி�பிடலா�.  

 

”ேகா,�கைர� �ழகாி	 தி!�ேகாயி� F3தரG�-தி Fவாமிக' ேதவார� பா,ய நாளி� 

இ!3த2 ேபாலேவ ெப!�பாH� இ	ைற��� இ!�கிற2. ந*�கா+,� த	ன3 

தனியாக� �ழக� வாச� ெச#2 ெகா�,!� கிறா�. அவாிட� ஓ+*� ேக+பத8�� Aட 

யா!� ேபாக மா+டா�க'. பாவ�! பி	ேன ேமா+ச� ேக+பத8காக யா� ேபாக� 

ேபாகிறா�க'?”  

 

"ஆயிர� ஆனாH� மாயவர� ஆகா2 எ	ப2 மாய வர-தி� வழ&�� பழெமாழி. இத	 

உ�ைமைய உண�32 மாயவரவாசிக' பல�, 'நம�� இ3த ஊ� ஆகா2' எ	5 

�ற�ப+* வி*வ2 உ�*, மாயவர� Yதிகளி� ச85 நட3தா� யா!� 

2றவியாகிவிடலா�. 2ணிக;��� காவி ேபாடேவ�,ய அவசியேம இ�ைல. 

இதனாேலதா	, Fவாமிக', ச3நியாசிக', ச3நிதான&க' �த�ேயா� மாயவர-ைத- 

ேத,�ேபாவ2 வழ�க�.' 
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வாசக!�� சிரம� அளி�காத வித-தி�, ேநர,யாக� கைத ெசா�H� கைலைய� க�கி 

வள�-தா�. ேசாதைன �2ைம எ	5 அவ� உைரநைடயி� ெசா� ஜால&க' ெச#ய 

ஆைச�படவி�ைல. உவைமகளி� Aட பழகி� ேபான �ராதன �ைறகைளேய அவ� 

ைகயா�,!�கிறா�, விவர&கைள Fைவயாக வ�ணி-தா�. அதனா� க�கி யி	 

எ6-2க;�� மிக அதிகமான ரசிக�க' ேச�வ2 சா-தியமாயி85.  

 

க�கி கைத ெசா�H� பாணி�� ஒ! சி5 உதாரணமாக, அவ!ைடய பவானி பி. ஏ., 

பி.எ�,' எ	ற கைதயி�!32 ஒ! விவாி�ைப இ&ேக த!கிேற	.  

 

"Rமதி பவானி பி. ஏ., பி. எ�. எ	ைறய தின� ைஹேகா�+,� அ+வேக+டாக� பதி9 

ெச#ய� ப+டாேளா, அ	5 �த� ைஹேகா�+* க+,டேம ஒ! �திய கைள:ட	 

விள&கி85. பிர�மஹ-தி A-தா,ய ேவைலய8ற வ�கீ�களி	 �க-திேல Aட ஒ! 

�திய ேதஜ1 பிற3த2. ஊைம� ேகா+டா	 ேபா�!3த ஜ+ஜுக' எ�லா� ெகாWச� 

கலகல�பா#� ேபச ஆர�பி-தா�க'. த1தாேவஜீ� க+*கைள� பா�-2� பா�-2� 

V-2� ேபான ேகா�+ �மா1தா�களி	 க�க' ஒ! �திய பிரகாச� ெப85 அ&�� 

இ&�� ேநா�கி விழி-தன. அ3த� க&க', �5�ேக ெந*�ேக எ&ேக யாவ2 Rமதி 

பவானி ேபாகிறாேளா எ	5 தா	 அ�ப,- தி5தி5 ெவ	5 விழி-தன எ	5 ெசா�ல 

ேவ�,யதி�ைல.  

 

இத8� �	னாH�, ஐ3தா5 1திாீக' ைஹேகா�+,� அ+வேக+*களாக� பதிவான 

2�*. அவ�களா� எ�லா� இ-தைகய கிள��சி ஏ8ப+டதி�ைல. அவ�க' 

த&க;ைடய ேமனியி	 ெசௗ3தாிய-ைத:� �க வசீகர- ைத:� பாீ+ைச ெய	>� 

ப� cட-தி� ப� ெகா*-2 வி+* வ3தவ�க'. அவ�களி� சிலைர� பா���� ேபா2 

ேசாள� ெகா�ைலகளிேல கா�கா#கைள� பய�5-2வத8காக ைவ-தி!�பா�கேள, 

அ3த உ!வ&க' ஞாபக-தி8� வ!�. ஆனா�, பவானிேயா இ3த ச�பிரதாய-2�� 

�85� மா5ப+டவளா யி!3தா'. அவ' ைஹேகா�+ தா�வார-தி� நட32 வ!வைத� 

பா�-தா�, யாேரா ேதவ க	னிைக ேதேவ3திர>ைடய சைப��� ேபாக ேவ�,யவ' 

வழி தவறி இ&ேக வ32 வி+டதாகேவ ேதா	5�. அ1தமன Sாியன2 ெபா	னிற� 

கிரண&களி	 நிற� அவ;ைடய ேமனி நிற�, ேதவேலாக� சி8பி யினா� ஆ�க�ப+ட 

1வ�ண Y�கிரக� உயி� ெப85 நடமா*கிறேதா எ	5 ஒ! நிமிஷ� பிரமி-2� 

ேபாவா�க' பவானிைய- தி`ெர	5 ச3தி�பவ�க'. அவ' த	>ைடய �-த	ன 

அழகிய ப8க' சிறி2 ேதா	5� ப, �	னைக �ாி3தா�, அ3த இ!ளைட3த 

ைஹேகா�+* அைறகளி� பளி�ெச	5 நில9 YFவ2 ேபா�!���. அவ;ைடய 

க�களி� Aாிய வா'க' ஒளிYF�; வயிர ெநWF ெப8ற ெபாிய ெபாிய hனிய� 

வ�கீ�களி	 இ!தய&கைள� Aட அ3த வா' Y�F� பிள32 வி*�."  
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க�கியி	 க8பைன:� ரசைன:� அவ!ைடய தமி� நைட�� விேசஷ இனிைம:� 

அழ�� ேச�-தி!�பைத� பல இட&களி� காண �,:�. Rமதி எ�. எ1. எ1O	 

'நாரத கான' இைச- த+*கைள� ேக+* ரசி-த2 ப8றி அவ� எ6தி:'ள சில வாிக' 

இத8� ந�ல உதாரணமாக அைம:�.  

 

"அ�கினி எ	5 அறியாேயா எ	>� ராகமா�ைகயி� நாத� பிரவாக� ெபா&கி� 

ெபாழிகி	ற2. மைல�Fைனயி �!32 கிள��� அ!வி சில இட&களி� மதயாைனயி	 

நைடயி� க�cரமா#�ேபாகிற2; சில இட&களி� ஓ*வேத ெதாியாம� நிதானமா#� 

ேபாகி	ற2; தி`ெர	5 ஓாிட-தி� ஆகாச க&ைகைய� ேபா� அதிேவகமா#� 

ெகா+*கி	ற2; ெகா+*� ேபா2 ேகா, ேகா, நீ�-2ளிக' Sாிய கிரண&களி� பளீ� 

பளீ� எ	5 ஒளி YFகி	றன. இ3த ராகமா�ைகயி� ராக-தி	 க�cர நைட, 

நாத�ரணவ மயமான கா�ைவ, ச&கதிகளி	 கலகல� ெபாழி9 - எ�லாவ8ைற:� 

கா�கிேறா�. மைல அ!வி யான2 ஒ! �*�� வைரயி� வ32 தி`ெர	5 இ	ெனா! 

ப�க� தி!�பி வ!� கா+சி ெவ� ஆன3தமான2; ஒ! ராக-தி�!32 இ	ெனா! 

ராக-2��- தி!���ேபா2 அ3த இ	ப� கா+சி நிைன9 வ!கிற2.”  

 

இBவாறாக எளிைம, ெதளி9, இனிைம, நைக�Fைவ, க8பைன நய� ஆகியவ8ைற� 

ேச�-2 அழகான ஒ! உைர நைடைய வள�-2� ெகா�டா� க�கி ரா. கி!Mண G�-தி. 

அரசிய� �த� ஆ-மீக� ஈறாக அைன-ைத:� Fைவயாக� ெசா�வத8� ஏ8ற வ�ய 

சாதனமாக அவ� ெமாழிைய� பய	ப*-தினா�.  

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

10. 

10. 10. 

10. ேபாகிற ேபா�கி�

ேபாகிற ேபா�கி�ேபாகிற ேபா�கி�

ேபாகிற ேபா�கி�...

......

... 

  

 

 

இ3த �8றா�,	 ��ப2க;��' தமி� வசன நைட வள�� வன���, எளிைம:� 

இனிைம:� ெப85 ந	� வளர- ெதாட&கி வி+ட2 எ	5 Aறேவ�*�.  

 

த&க' �லைமைய:� �� பயி8சிைய:� ெதாிய� ப*-2வத8காக� ப�,த� பல� 

வித� விதமான உைர நைடைய எ6தி� ெகா�,!3தா�க'. அேத ேவைளயி� தமி� 

நா+,ன!��� �திய �திய க!-2�கைள:�, ப� ேவ5 விஷய&கைள:� எ*-2� 

ெசா�ல ேவ�*� எ	ற ஆ�வ-ேதா* எ6தியவ�க;� அதிகமாக- ேதா	றினா�க'. 

அவ�க' ம�க;��� �ாிய�A,ய வித-தி� எளிய நைடயி� எ6தினா�க'. 

அவ�க;ைடய நைடயி� உயி���� உண�9� கல3தி!3தன. 
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இ3த ெமாழி மல��சி�� நா+,� ஏ8ப+,!3த அரசிய� வி*தைல ேவ+ைக:�, சGக 

�	ேன8ற விழி��� அ,�பைடயாக அைம3தி!3தன. தமி� ெமாழி ம+*ம�லா2, 

இ3தியாவி	 ப�ேவ5 ெமாழிக;� இ�காலக+ட-தி� இ3த இர�* உண�9 

விழி��களாH� பாதி�க� ெப85 வள�� வள��சி:� அைம3தைத வரலா5 

ெதாிவி�கிற2.  

 

வி*தைல ேவ+ைகைய:� சGகசீ�தி!-த உண�ைவ:� ம�களிட� பர��வத8காக 

நா* ெந*கிH� வைக வைகயான ப-திாிைகக' ேதா	றின. அைவ ெமாழி வள��சி� 

�� 2ைண �ாி3தன.  

 

ேதசீய உண�வா� C�ட�ெப85 எ6-தாள� ஆனவ�க' அரசிய� க!-2�கைள:�, 

சGக சீ�தி!-த எ�ண&கைள:� ப-திாிைக� க+*ைரகளாக உண��சிகரமான 

நைடயி� எ6தி� ெகா�,!3தா�க'. ேம� நா+*� சி3தைன ��கைள ந�ல தமிழி� 

ெமாழிெபய�-2- த3தா�க'.  

 

ெவ. சாமிநாத ச�மா இவ�களி� ��கியமானவ�. ’%ேஸாவி	 ச�தாய ஒ�ப3த�', 'கா�� 

மா��1' ேபா	ற ��க' அவ!ைடய திறைம��� சா	5 Aற� A,யைவ. அவர2 

எ6-2 நைட 'ந�ல உைர நைட’ எ	5 பல� பலராH� பாரா+ட�ப+டதா��.  

 

எ�ண&க' சீ�கிர� ம�க' ம-தியி� ேவகமாக� பரவ ேவ�*� எ	ற ேநா�க-ேதா* 

அ3நா+களி� சில� 'காலணா' விைலயி� ப-திாிைக பிரFாி-தா�க'. 'Fத3திர� ச&�' 

இBவைகயி� �த	ைமயான2. அத	 ஆசிாிய� ச&� F�ரம�ய� ேவக�� 

வி5வி5��� உண��சி:� நிைற3த நைடயி� க+*ைரக' எ62வா�. அைவ 

இைளஞ�களி	 உ'ள-ைத� F�, இ6-தன. பி	ன� Fத3திர� ச&�' இல�கிய-திH� 

ஈ*பா* ெகா�ட2. சி5கைதக', சி3தைன� க+*ைரக', ெமாழி வள� - இல�கிய 

நய� ப8றிய எ�ண&க' எ�லா� ப-திாிைகயி� இட� ெப8றன. ச&� 

F�ரம�ய-தி	 உைர நைட �றி�பிட�பட ேவ�,ய ஒ	5.  

 

அேத சமய-தி�, ,. எ1. ெசா�க�&க� 'கா3தி' எ	ற காலணா� ப-திாிைகைய 

நட-தினா�. பி	ன� அவ� 'தினமணி' ஆசிாியரானா�. உயி!'ள தமி� நைடயி� 

உண��சிகரமாக9� இளைம- 2,��ட>� எ�ண&கைள எ*-2� ெசா�H� ஆ8ற� 

அவ!� கி!3த2. அரசிய� விஷய&க' ப8றி� சி5 சி5 �-தக&க;� எ6தி 

ெவளியி+டா� அவ�. 'வ&க� த3த த&க�' எ	ற ெபயாி� FபாM ச3திரேபா1 ப8றி 

ெசா�க�&க� எ6திய வரலா8றி� அவ!ைட உைர நைடயி	 சிற�ைப� காண �,:�. 

பி8கால-தி� ,. எ1. ெசா�க�&க� கைதக;� எ6தினா�.  
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'நகர Cத	' ஆசிாிய� தி!மைலசாமியி	 உைர நைட அ3த� கால-தி� பிரசி-தி 

ெப8றி!3த2. ேபனா ந�-தன�' எ	ற தைல�பி� அவ� வார� ேதா5� எ6தி வ3த 

க+*ைரக' ேவக�, சி3தைன, வ�ணி��, �-2� கி�ட�, Fளீ� ச9�க, எ�லா� 

ெகா�,!3தன.  

 

நா+,	 நிைலைம, அரசிய� பிர�ைனக', தைலவ� வரலா5 �த�யவ8ைற 

Fவார1யமாக எ6தி, காலணா ெவளி)*களாக எ�. எ1. F�பிரமணிய ஐய� பர�பி 

வ3தா�. அவ!ைடய உைரநைடயி� எளிைம:�, ேவF�� கல3தி!3தேதா* ெசா8 

சா2ாிய�� நய� ேச�-த2. 'காசா ேலசா' எ	பா�க' சில�. 'காசாேல சா 'ேவா!� 

உ�*' - இ2 ஒ! சி5 உதாரண�.)  

 

விWஞான உ�ைமகைள ந�ல தமி� நைடயி� எ*-2� ெசா	ன ெப!ைம ெப. நா. 

அ��1வாமி ஐவ!�� உ�*. அவ8ைற ரசமான �ைறயி� இனிைமயாக� 

ெசா�ல�A,ய ஒ! நைடைய அவ� வள�-2 வ3தா�. " அ8�த உலக�" 'விWஞான-தி	 

வி3ைதக'' ேபா	ற அவ!ைடய ஆர�பகால ��க' இத8� உதாரணமாக அைம:�.  

 

தி. ேச. ெசௗ. ராஜ	 தம2 அரசிய� அ>பவ&கைள:�, வா��ைக வரலா8ைற:� 

எ6தியி!�கினா�.  

 

ஆ&கில-திேலேய எ6தி�ெகா�,!3த பிரசி-த எ6-தாள� எ1. வி. வி. தமிழி� நைக� 

Fைவ� க+*ைரக;� நாவ�க;� எ6தினா�. அவ!ைடய உைரநைட ஒ! ரகமாக 

விள&கிய2.  

 

தி. ஜ ர. 'ெபா62 ேபா��' எ	ற தைல�பி� பல விஷய&கைள� ப8றி:� ’ைல+ட� 

ெவயினி�' நிைறயேவ எ6தியி!�கிறா�. சி5கைதக;� எ6தினா�. அவ!ைடய 

வசனநைட �றி�பிட-த�கதா��.  

 

இ�ப, அரசிய�, சGக�, ெபா!ளாதார�, விWஞான� �த�ய பலவைக 

விஷய&கைள:� எ*- தா�டவ�க' அேநக�. உைரநைட ப8றிய �ைறயான 

வரலா8றி� இட� ெபறேவ�,யவ�க' அவ�க'.  

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

11. 

11. 11. 

11. �0ைம�பி-த

�0ைம�பி-த�0ைம�பி-த

�0ைம�பி-த 
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தமி6�� வசன இல�கிய� �2�சர��. இதனா�, வசன-தி� எ	ன அழ� இ!�கிற2? 

தின� தின� ேபFவ2 தாேன எ	5 நிைன�கலா�. ”க8பனா ச�தி:� உண��சியி	 

உ-ேவக�� நிைற3த ஒ! வசனக�-தனிட� வசன� அ8�தமாக வைள32 ெகா*���."  

 

இ�ப, �2ைம�பி-த	 ஒ! க+*ைரயி� எ6தியி!�கிறா�. அ-தைகய வசன க�-தா 

தா	 எ	பைத அவ� தன2 எ6-2�க' Gல� நி%பி-2மி!�கிறா�.  

 

தமி�� சி5கைத இல�கிய-தி� அாிய சாதைனக' �ாி32'ள �2ைம�பி-த	 எ	ற 

ெசா. வி!-தாசல� தமி� வசன நைடயிH� பிரமி�க- த�3த அ8�த&கைள� 

சாதி-தி!�கிறா�. சாதாரண� ெசா8க;��- தனி அழ�� �2ைம:� அ�-த 

கா�c�ய�� தர�A,ய ஆ8ற� அவ!�கி!3த2.  

 

“தா, வள�-தா� ஞான� ஏ8ப+டாH� ஏ8ப*�; �கவா#� க+ைடயி� ேப	 

ப8றினாH� ப85�, சிவசித�பர� பி'ைள�� ேப	 பி,�கவி�ைல. ஆனா� ேம8� ரத 

Yதி வ�-தக�க' அவைர சாமி, சாமி எ	5 A�பிட ஆர�பி-தா�க'. க6-2� 

பிடாிவைர வள�3த சிைக; அதாவ2, அ'ளி� ெசா!கி, நிைல�ைல32 தவ6� சிைக. 

நைரேயா, ெநWைச மைற��� தா,; க�K�� ேம� பா�-2 சார� க+,வி+ட மாதிாி 

�!வ�; ம� ேவM,, சி+,- 2�*, ஐ32 ெப�க', பதிைன32 %பா ச�பள�, 

க�ல-தி �*��- ெத!வி�, வ5ைமயி	 இ!ள,-த *க��ப�கி!க�' - இவ� தா	 சாமி 

சிவசித�பர� பி'ைள. ேலய	னா ேமனா Yனா ஜ9ளி� கைடயி� அவ!�� ேசவக�. 

ப+டண-திேல அ3த� கால-தி� ��* வி63தேபா2, �றி32 G,ய ஜ9ளி�கைட 

ஒ	றி	 '1பிளி�ட�1களாக' தி!ெந�ேவ� ேம8� ரத Yதியி� வ32 வி63தா�. 

அ	5 வி63த இ3த சைத� பி�ட�, இ	5� நா,யி	 தாள அைமதி �	றாம� 

அ,-2� ெகா�,!�கிற2. அவ� மாறிய2 கிைடயா2. அவர2 �*�ப�� மாறிய2 

கிைடயா2. அவ!ைடய ேசவக�� மாறிய2 கிைடயா2." (சிவசித�பர ேச9க�)  

 

எைத:� �2ைமயாக எ*-2� ெசா�ல வி!�பிய ெசா. வி. ஆ&கில� ெசா8கைள 

ஆ&கா&ேக தாராளமாக� ைகயா�டா�. தமி� உைரநைடயி� �2ைமக' 

ப�Kவத8காக9� தனி நய&க' ேச��பத8காக9� ஆ&கில வா�கிய அைமதிகைள 

அவ� எ*-தா�டா�. "கா�ப9�+ ெச	ட	1', 'கா��ெள�1 ெச	ட	1' எ	5 

ெசா�ல� ப*கிற �ைறகைள- தமிழிH� அவ� பிரேயாகி�க- தய&க வி�ைல. 

வா�கிய&க;�� மா*��� எ*��� த3தன அைவ.  
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ெசா. வி!-தாசல� எ6திய 'ேபசி1+ ஜடா�னி' எ	ற, இ-தா�ய ச�வாதிகாாி 

ெபனி+ேடா �ெஸா\னி யி	 வா��ைக வரலா8றி	 ஆர�ப� இத8� ந�ல 

உதாரணமாக அைம:�.  

 

"கிறி12 �னி பிற3த பி	 1936 வ!ஷ&க' கழி-2 ேம மாத� 5-3 ேததி மாைல 7-30 

மணி��...  

 

அதாவ2, அ3த மகானி	 உபேதச&க' யா9� ேவ%	றி, பர32, தைழ-2 - ஆனா�, 

மனித நிைனைவ வி+* அக	5 ேபாக� ேபாதிய கால� கட32...  

 

அ3த மகானி	 சீட	 ேப2! - 'கால ேதவனி	 பா�ைவயா� ச�யாத �	5' எ	5 

பாி9ட	 அைழ�க�ப+ட ேப2! - ந�பி�ைகயி	 அ1திவார-ைதயி+ட அ3த 

நகர-திேலேய... அேத ேராமா�ாியிேல...  

 

மனித வ�ச-தி	 அதிகார உ	ம-த-ைத:�, தியாக-தி	 வர�ைப:�, �5கிய 

ேநா�க-தி	 �%ர-ைத :�, Vசாாி-2வ-தி	 ேசைவைய:�, ெகாைல ெவறிைய:�, 

சிற�ைப:� சி5ைமைய:� க�* சகி-2� சகி-2, ஆயிர� கண�கான வ!ஷ 

அள9'ள மனித நாடக-தி	 ப*தாவாக விள&�� அ3த நகர-திேல...  

 

ச�வாதிகாாியி	 'பலாஜா ெவனிஜியா' எ	ற அரசா&க மாளிைகயி�....  

 

ேமைடயி� ேபO1+ 2வஜ� - க�ைண� பறி��� மி	சார விள��க'...  

 

கீேழ ச2�க-திH�, YதியிH� ஜனச�-திர� - உ8சாக ெவறியி� தைலெதறி�க� 

ேகாஷமி*� மனித� ��ப�... Cர-திேல ெதாி:� ெகா\Oய� வைர இ�ப,-தா	.  

 

A+ட-தி� �ழ3ைதக' நF&�கி	றன. ேபா\ஸா� பா#32 மீ+கி	றன�. A+ட-ைத� 

சமாளி�க �யHகி	றன�. ம�க' அரசா&க-2ட	 ஆன3த-தி� லயி��� ெபா62 

’அதிகார’ -தி8� அதிகாரேம2?"  

 

ெசா�கிற விஷய-2�� அதிகமான ெதளி9� அ6-த�� ெகா*�பத8காக9�, ஒ! 

எ�ண-ைத� Aறி� ெச�ைகயி� கிைளவி*கிற ேவ5 எ�ண-ைத ஊேட �றி-2 

ைவ�க9�. ஆ&கில வா�கிய அைம�பி� ைகயாள� ப*கிற Parenthesis எ	கிற 

இைடவா�கிய� அ�ல2 உபவா�கிய� இைண�பைத - இ!�ற�� ேகா*களி+*- 
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தனியாக� ேச�-2 ைவ�ப2 - �2ைம�பி-த	 தன2 வசன-தி� உபேயாகி�பதி� 

உ8சாக� கா+,னா�. இைத ேமேல க�ட உதாரண-திH� காணலா�.  

 

“�!கதாசைர� ெபா5-தவைர - அ2 அவர2 �ைன ெபய� -அ2 இர�* ேப� 

ெச#யேவ�,ய காாிய�." (ஒ! நா' கழி3த2)  

 

"வா��ைகயி	 இல+சிய&கைள, வா��ைகயி	 சி�க�கைள - ஏ	 வா��ைகையேய - 

திற32 கா�பி��� ஜ	ன�க' தா� சி5 கைதக' எ	றா�, அைவக;�� உதாரண� 

சி&கார ேவHவி	 கைதக'." (க,த�)  

 

"நா	 அ	5 ஒ! �ழ நீள� ெபய� ெகா�ட, - ேஹா+ட�கார�க;��� 

நாடக�கார�க;��3தா	 வாயி� Eைழயாத ெபய� ைவ�க ந	றாக- ெதாி:ேம - 

ேஹா+டH��� ெச	ேற	." (இ2 மிஷி	 :க�)  

 

இ3த ரக உதாரண&க' �2ைம�பி-த	 கைதகளி� நிைறயேவ கிைட���.  

இBவாெற�லா� அவ� எ6தி வ3ததனா�, '�2ைம�பி-த	 ஆ&கில-தி� சி3தி-2- 

தமிழி� எ62கிறா�' எ	5�, �2ைம�பி-த	, எ6-2�க' Fலபமாக� �ாியா2' 

எ	5� பல� �ைற A5வ2 இய�பாயி85.  

 

தன2 நைட ப8றி �2ைம�பி-தேன இ�ப, எ6தியி!�கிறா� –  

 

"க!-தி	 ேவக-ைதேய பிரதானமாக� ெகா�* வா�-ைதகைள ெவ5� ெதாட�� 

சாதனமாக ம+*� ெகா�* தாவி- தாவி� ெச�H� நைட ஒ	ைற நா	 அைம-ேத	. 

அ2 நானாக என�� வ�-2� ெகா�ட ஒ! பாைத, அ2 தமி�� ப���� �8றிH� 

�தி2. அைத� ைகயா�ட நா>� ஆ&கில� க�வி க8றதி	 விைளவாக பாைஷ��� 

�தி2. இதனா�, பல� நா	 எ	ன எ62கிேற	 எ	ப2 ப8றி� �ழ�பினா�க'. சில� 

நீ&க' எ62வ2 ெபா2 ஜன&க;��� �ாியா2 எ	5 ெசா�� அ>தாப�-

ப+டா�க'."  

 

க!-தி	 ேவக-ைத� கா+ட, வா�-ைதகைள ெவ5� ெதாட�� சாதனமாக� ெகா�*, 

தாவி- தாவி� ெச�H� நைட எ	5 �2ைம�பி-த	 �றி�பி*வைத அவ!ைடய 

'மணி�ெகா,' கால� கைதகளி� மி�தியாக� காணலா� –  
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"ெவளி�ச�! ெவளி�ச�! க�ைண� பறி��� ெவளி�ச�!  

 

இ2தா	... ெத! Gைல! இ2தா	 மனித நதியி	 Fழி��!  

 

இத8� உப3திக' ேபா� ெபாிய க+,ட&க;� கிைடேய ஒ�, ஒ*&கி� ேபா�� 

ர1தா�க'.  

 

இ2 ேவ5 உலக�!  

 

ஒ8ைற� பாைதயி� பாதசாாிக'; ம&கிய மி	சார விள��க'.  

 

இைடயிைடேய எ&கி!3ேதா வ!� எ�களி��� சிாி�ைப� ேபா� ,ராமி	 கணகண��.  

 

மணி எ+*-தாேன ெசா	ேன	? ெகாWச ேநர� ெச	5வி+டா�, ஆ+க' 

நடமா+டமி!�கா2. 'ஆசாமிக'' வ!வா�க'. வா,�ைக��� கிரா�கி உ�*" 

(கவ3த>� காம>�.)  

 

“ேபரா#�சி, காளியி	 1வ%ப�...எ&க' ெபாிய�ண- ேதவ!��� �*�ப- ெத#வ� 

தைல�ைற தைல�ைற யாக� கா-2 வ3த ேபரா#�சி....  

 

ேபரா#�சி! அதி� எ	ன ெதானி! எBவள9 அ�-த�M,!  

 

இ!�ட ெவளி�ச-தி� இ!�ட ேகாரமான கைல...  

 

தாயி	 க!ைண, எ	ன ந�பி�ைக!  

 

நாைள�� அ�ம>��� ெகாைட  

 

நாைள�� இBவள9 ேநர-தி� இ&� எ�ப,யி!���?  

 

இ3த ெமௗன கக� ம!3தி8காவ2 கிைட��மா?  
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எ	 க�க' இ!+,� அச+ைடயாக- 2ழா9கி	றன.  

 

ேகாயி� வாச�� இர�* ஆ+*�கிடா.  

 

ெபாிய�ண- ேதவ!ைடயைவதா	... அ�ம>�� வள�-2 விட�ப+டைவ.  

 

வா�9 நாைள வைரதா	 எ	5 அவ8றி8�- ெதாி:மா? சி-திர�-திர	 மாதிாி, 

என��- ெதாி:�." (சாய&கால மய�க�)  

 

இ2 ேபா	ற தாவி- தாவி� ெச�H� நைடைய �2ைம�பி-த	 எ�லா� கைதக;��� 

ைகயா�டா� எ	ேறா, இேத நைடைய மாறா2 அவ� கால� �6ைம:� அ>M,-2 

வ3தா� எ	ேறா ெசா�வத8கி�ைல. கைத�� எ*-2� ெகா�ட விஷய&க;�ேக8ப 

அவ� ெவBேவ5 விதமான நைடைய:� ஆ�கி� ெகா�டா� எ	பைத� 

�2ைம�பி-த	 கைதகைள� ப,�கிறவ�க' விள&கி� ெதா'ள இயH�. 

 

பலரகமான கைதகைள:� அவ� எ6தினா�. பய&கர� கைத, சGக சி-திர�, �ராண� 

க8பைனைய ஆதாரமாக� ெகா�ட �2� க8பைன, ேக�� கைத, த-2வ� கைத, 

கன9� கைத, ெவ5� கைத - இ�ப, எ-தைனேயா ரக� கைதகைள அவ� 

எ6தியி!�கிறா�. ஒBெவா	5� ஒ! தனி�பைட�பாக, �-த� �திய வைகயாக, 

ஒBெவா! ேகாண-தி� பா��க�ப+* ேவ5 ேவ5 வைகயான வித&களி� ெசா� 

சி-திரமா�க�ப+டைவயாக அைம3 தி!�கி	றன. கைத�� ஏ8ப, உண��சிக;�ேக8ப, 

கதாசிாியாி	 க8பைன Y�F��� கைத ெசா��� ெச�H� ேபா�கி8�� ஏ8றா8 

ேபால, நைட:� வைளகிற2, ெநளி கிற2, ��மாளி ேபா*கிற2, 2'ளி� பா#கிற2, 

சிாி�கிற2, சீ5கிற2, கன� ெப85 மிளி�கிற2, அழகாக �	ேன5கிற2, ஜீவேனா* 

இய&�கிற2.  

 

சி8பியி	 நரக�, பிர�ம ரா]1, வா��ைக, க�யாணி, அக�ைய ேபா	ற அவ!ைடய 

'மணி�ெகா,' கால�கைதகளிேல Aட இB உ�ைமைய உணர �,:�.  

 

கவிைத ப8றி �2ைம�பி-த	 எ6தி:'ள க+*ைர ஒ	றி� இBவா5 �றி�பி*கிறா�: 

"கவிஞ>�� அவ	 உ'ள அ>பவ-ைத எ*-2� கா+ட� A,ய நைட ேவ�*�. 

உண��சி உ-ேவக-தி8�- த�3த2 ேபா� நைடயி	 நய�� ேவ�*�. கவிைதயி	 
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சா�ரா+* க;�� (ச�ரவ�-திக;��) பாைஷ அ,பணிகிற2. உண��சியி	 

மா5தH�� ஏ8றப, நைட:� கதிெப85 மா5கிற2."  

 

க8பைன ஆழ��, சி3தைன Y�F�, உண��சி ேவக��, அ>பவ மி�தி:�, கவி 

உ'ள�� ெப8றி!�க�A,ய வசனக�-தா9��� பாைஷ அ,பணிகிற2. உண��சியி	 

மா5தH�� ஏ8றப, நைட:� கதிெப85 மா5கிற2' எ	பைத� �2ைம�பி-தனி	 

அ	5 இர9, காWசைன, ெச�ல�மா, சாப விேமாசன�, கடவ;� க3தசாமி� 

பி'ைள:� ஆகிய கைதக' நி%பி�கி	றன. இைவ 1940 களி� எ6த�ப+டைவ.  

 

�2ைம�பி-த	 ஆ&கில-தி� சி3தி-2- தமிழி� எ6தினா� எ	ப2 ஆதாரமி�லாத 

ெவ5� ேப�F. அவ� ஆ&கில வா�கிய அைம�� �ைறகைள �2ைம�காக9�, 

சிலசமய� வாசகைன சிரம�ப*-த ேவ�*� எ	5 Aட - நைடேந�-தி�காக9� 

ைகயா�டாேர தவிர அவ!ைடய எ�ண&க' தமி� ம�ணி�, தமி� நா+* ம�க' 

வா��ைகயிைடேய ேவ%	றி ேமெல63தைவேய யா��. எ3த� கைதயி�!32� 

இத8� உதாரண&க' கா+ட �,:�.  

 

"த��ைடய தக�பனா� வழி� பா+ட	 ேபாி� இ3த� ெபயைர �	னி+* ெவ5�� 

1திர�ப+ட2. "மா+*��� ப!-தி விைத வ�சியா, வ�,ைய இ6-2� �ற+* 

ஓரமாக வி+* வி+*, ேபாயி F�ைபயா- ேதவைன� ச-த&�*-2 வி+*வா' எ	5 

அதிகார� ெச#ேவாாிட�, இ*�பி� 2�ைட வாி32 ெகா�* ��பி�ெகாதி�ைப 

ஆ8றி� ெகா'ள �யH� ஜீவ	க;��� பலேவச� எ	ற ெபய� இ!3தா� �6வ2� 

ெபா!-தமாக இ!���. அ	5, ெச	ற :க� என மன��றளி காலநி�ணய� ெச#ய� 

A,ய ஒ! கால-தி� தக�பனா!ைடய F�* விரைல� பி,-2� ெகா�* 

அ�பாச�-திர� உய� தர� பாடசாைல- தைலைம ஆசிாிய� �	�, சிவ�� உ�ல	 

��லா9�� ெவளியி� நா# வா� மாதிாி நீ+,� ெகா�,!3த வாைழ நா� �,��� 

சைட:�; எ�ெண#� கச* வழி:� ெந8றியி� சா32� ெபா+*�. காதி� த+*�, 

ப�ைச� ேகா+*�, பிற3தநா;�� ஆ�சி வா&கி- த3த ஜாிைக� கைர நீல�ப+* 

ேவ+,:� சிேல+*� ைக:மாக நி	5 நாமக' ேகா+ைட வாச� திற�க வர&கிட3த 

ேபா2, 'எ	னடா, ேப!�� ஏ8றா8 ேபால� பலேவசமாக இ!�கிேய; பி	னாேல 

��ேவச� ேபா+*ட� ேபாேற; ைகயி� எ	ன இ!�� ெதாி:மா?" எ	5 பிர�ைப� 

கா+, அவ� வரேவ8ற2 மனசி� சிலா சாசன� ேபால� பதி32 கிட3த2.” (நிச�� 

நிைன���)  
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இBவித� F8றி:� வைள-2� தி!க� �5க� ப�ணி:� ெசா8கைள ைவ-2 

விைளயா*கிற ஆைச, �2ைம�பி-தனி	 பி3திய கைதகளிH� சாதாரண வாசகைன 

சிரம�ப*-2கிற உைரநைடயாக அதிக� மல�32 ஒளிYச� காணலா�. ’ெச�ல�மா'' 

கைதயி� நிைறயேவ இ!�கிற2.  

 

"ஐேயா அ2 �	 சிாி�பா! எH�பி	 ெச&�!-2��' ஐ1 ஈ+,ைய� ெச!கிய2 

மாதிாி எ	ைன� ெகா	5 �ர+,ய2 அ2.' (காWசைன)  

 

’ம!32 எ	ற சிறிய தைட:-தரவி8�� பய32 இ-தைன நா+க' ப2&கியி!3த 

வியாதிக' மீ�*� உறவாட ஆர�பி-தன.' (ெச�ல�மா')  

 

வ�ண� க,தாசி ெயா+,ய ஜ�பா	 விள�� மாதிாியான Fடாத �க� ெவளி�ச-தி� 

உட�ைப� ெகாWச� காய ைவ-2� ெகா�ேட	. (�ர+சி மன�பா	ைம)  

 

இ�மாதிாி வா�கிய&க', �2ைம�பி-தனி	 ஆ&கில இல�கிய ஈ*பா+,	 பாதி�� 

காரணமாக� பிற3தைவ எ	5 சில� உதாரண� கா+,யி!�கிறா�க'.  

 

ஆ&கில� பயி8சியி	 விைளவாக எ6த� ப+டைவ எ	5 இவ8ைற மதி�c* ெச#வைத 

விட, �2ைம ப�ண ேவ�*� எ	ற தாக-தி	 பயனாக� பைட�க�ப+ட நய&க' 

என� க!2வேத ெபா!-தமாக இ!���. �2ைம�பி-த	 பி	 வ!வன ேபா	ற 

நயமான பிரேயாக&க' பலவ8ைற:� ஆ�,!�கிறா�:  

 

”வய2 ஐ�ப2�� ேமலாகி:� மா��க�ட வா�ப� - சிறி2 அFர ேமா1தாி�!"  

 

‘வா�ப-தி� ெப�க' எ	றா� அ�ஜுன ரசைன'  

 

'1ேடா� மாேனஜ� க�ண�ப நாயனா� ரக-ைத� ேச�3த ேப�வழி. தன2 இMட 

ெத#வ-தி8�- தா	 !சி-2� பா�-2- தா	 சம��பி�பா�'- ெப�கைள ” 

 

உவைமகைள:� உ!வக&கைள:� அதிசயி�க- த�3த வித-தி� �2ைம�பி-த	 

பைட-தி!�கிறா�.  
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“வHவ8றவனி	 �-தி�� எ+டா2 நிமி�32 நி8�� ச&கர>ைடய சி3தைன� ேகாயி� 

ேபா� திடம8றவ�களி	 கா�க;��' அைடபடா2 ைகலய&கிாிைய� பனி� 

சிகர&களி	 ேம� நி	5 தாிசி-தா�க'.  

 

தம2 2	ப� Fைமயான ந�பி�ைக வற+சிைய உ!வக�ப*-தின பாைலைய- 

தா�,னா�க'.  

 

த� உ'ள� ேபால� ெகா632 வி+*� �ைக ம�,� சா�பைல:� �6திைய:� க��� 

எாிமைலகைள வல� வ32 கட3தா�க'.  

 

தம2 மன� ேபால ஓயா2 அைலேமாதி� ெகா�* கிட��� ச�-திர-தி	 கைரைய 

எ+,� பி	னி+*- தி!�பினா�க'.  

 

த� வா�வி	 பாைத ேபா	ற ேம* ப'ள&கைள� கட32 வ32 வி+டா�க'."  

(சாப விேமாசன�)  

 

இ�ப, ேநரான நைடயி� அழகாக அ*�கி� ெச�H� �.பி., சி�க�க;� பி	ன�க;� 

ெகா�ட ெசா8ேகால� தீ+*வதிH� ஆ�வ� கா+,னா�.  

 

"சாளரவர���� உ+ப+ட தாரைகக' ஒ	5 இர�*, தீ��கதாிசிகளி	 அறி9 

வர����' அைடப+ட பிரபWச ரகசிய&க' ஒ! �றி�பி+ட ேகால-தி� அைம32, 

மனித உயி� நா*� ேவ+ைக��� சா3தி த!� சமய� எ	ற ஒ! �றி�பி+ட ேகால-ைத� 

கா+*வ2 ேபால, ேஜாதிட வி8ப	ன�க' வ��காத ராசி ம�டல&கைள அைம-2� 

கா+,ய2."             (அ	5 இர9)  

 

"மாத� �62� தவைண வாாியாக- ேதைவகைள� பிாி-2, ஒ! காாிய-2�காக 

எதி�பா�-த ெதாைகைய அ-தியாவசியமாக �ைள-த ேவ5 ஒ	5�காக� ெசலவழி-2 

வி+*, பா�� த	 வாைல- தாேன வி6&க �யH� சா2�ய-2ட	, பிரமநாயக� 

பி'ைள தம2 வா�வி	 ஜீவேனா பாய வசதிகைள- ேதைவ எ	ற எ�ைல காண 

�,யாத பாைல வன-ைத� பாசன� ெச#ய, தவைண எ	ற வ,கா�கைள 

உபேயாகி�கிறா�."            (ெச�ல�மா')  

 

�2ைம�பி-தனி	 வா�நாளி� அவ!ைடய கைடசி� சி5கைதயாக 'கயி8றர9' 

பிரFரமாயி85. ஒ! மனிதனி	 எ�ண ஓ+ட-ைத:�, அவ	 வா�விH� அவன2 
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F85��ற&களிH� கால� நிக�-திய சி-2கைள:� �றி-2 அவ	 நிைன�பைத:�, 

அவ>ைடய �,ைவ:� இ� Fைத வ�ணி�கிற2. இதி� ெப!� ப�தி 1+ாீ� ஆஃ� 

கா	ஷிய1ன1' (நனேவா+ட�) �ைற�ப, எ6த�ப+*'ள2.  

 

இ3த உ-திைய 'சயி8றர9' கைத��� �	னதாகேவ �2ைம�பி-த	 

ைகயா�,!�கிறா�. 'அ	5 இர9 எ>� அ!ைமயான கைதயி	 2-� ப�தி-- வாதiர�' 

நனேவா+ட-தினா� ஆன2 தா	.  

 

இ3த உ-தியி	 தனி-த	ைமைய உண�32 ெவ8றிகரமாக அைத ஆ�,!�பவ�களி� 

�2ைம� பி-த>�ேக �த�ட� உாிய2. '1+ாீ� ஆஃ� கா	ஷி ய1ன1' 

ஆ8ெறா6���ேபா� ெச�வத�ல. ஒ! எ�ண� ஓ*கிறேபாேத ேவெறா! நிைன�� 

Fழியி*�; அதேனா* பிறிெதா! சி3தைன �கி�-ெத6�; �த� எ�ண� மீ�*� 

F!�* ஓ*�; ம8ெறா	5 கிைளயி*�. நனேவா+ட உ-திைய� ைகயா'கிற சில� 

இைத� க!-தி� ெகா'ளா2, த&க' கைத� ேபா�கி8�- ேதைவ�ப*கிற 

எ�ண&கைள ம+*ேம சீராக ஓடவி+*� கைத ப�ணியி!�கிறா�க' �. பி. இ3த 

உ-திைய சிற�பாக அ>M,-தி!�கிறா�.  

 

�2ைம�பி-தனி	 உைரநைட� சிற�ைப உண�வத8� அ	5 இர9 சாப விேமாசன�' 

'மகாமசான� ஆகிய G	5 கைதகைள:� ரசிக�க' அவசிய� ப,�க ேவ�*�. 

S�நிைல வ�ணைன, பா-திர வ�ணைன, Fதா பா-திர&களி	 மனநிைல, 

உண��சிகளி	 சி-திாி�� எ�லா� �.பி. நைடயி� எBவா5 ஜீவேனா* மிளி�கி	றன 

எ	பைத இ�கைதக' ந	� கா+*�.  

 

தி!ெந�ேவ�� பி'ைளமா� வா��ைக �ைறகைள� சி-திாி-தத	 வாயிலாக- தன2 

கைதக;�� ஒ! தனி- த	ைம ேச�-த �2ைம�பி-த	 தி!ெந�ேவ�- தமிைழ - அB 

வ+டார-தி� விேசஷமாக- திக6� பழ� ேமாழிைய - திறைமயாக எ6-தி� ெகா�* 

வ32 உைரநைட�� ஒ! தனி-2வ�� ேச�-தி!�கிறா�. ஆனா� இ29� அவ!ைடய 

தாவி- தாவி� ெச�H� நைட மாதிாி சில கைதகளி� தா	 காண� கிட�கிற2.  

 

�2ைம�பி-த	 தமி� நைடயி� பலவிதமான த	ைமகைள:� ைகயா�,!�கிறா� 

எ	ப2 தா	 �6ைமயான பா�ைவ ஆ��.  

 

ஆர�ப கால-தி� அவ� ச�வேதச� சி5 கைதகைள அதிகமாகேவ தமிழா�கினா�. 

ப-திாிைககளி� பிரFரமான அவ8றி� அேநக�, அவ� கால-தி�, 'உலக-2� 
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சி5கைதக'' எ	ற ெபாிய ெதா��� ஆக9�, அவ� இற3த பி	ன� இதர கைதக' 

பல9� ெவBேவ5 தைல���க' ெகா�ட சி5 சி5 ெதா�திகளாக9� �-தக வ,வ� 

ெப8றன. அவ8றிH� �2ைம�பி-தன2 வசன நைட� சிற�ைப� காணலா�.  

 

ெமாழி ெபய��பி�, Gல ஆசிாியன2 நைட� சிற�ைப:� ெகா�* வர �ய�ேவா� 

உ�*, நைட நய�, வா�கிய அைம���கைள விட Gல-தி	 Fைவைய:� 

உண�ைவ:� - அத	 ‘1பிாி+ைட --ெமாழி ெபய��பி� ெகா�* வ!வதி� ஆ�வ� 

கா+*வா�க' சில� �2ைம�பி-த	 பி3திய இன-ைத� ேச�3தவ� எ	பைத 'உலக-2� 

சி5 கைதக'' உண�-2�. Fவார1யமான, அழகான, அ!ைமயான இ�கைதக;�� 

�2ைம�பி-த	 தமி� தனி வசீகர� அளி-2'ள2.  

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

12. 

12. 12. 

12. %

%%

%. 

. . 

. ப

பப

ப. 

. . 

. ராஜேகாபால

ராஜேகாபாலராஜேகாபால

ராஜேகாபால 

  

 

 

சி5கைத இல�கிய� ப8றி� ேபச �8ப*கிறவ�க' மற�காம� �றி�பி*கிற 

கதாசிாிய�களி� �.ப. ராஜ ேகாபால>� ஒ!வ�.  

 

இல�கிய- தரமான சி5கைதக;�� இல�கண� A5வ2ேபா� எ6தியி!�கிற பல!� 

வ�:5-2� அ,�பைடகளி� ஒ	5: சி5கைத�� ெசா8ெச+* அவசிய� ஆ��. 

சி5கைதயி� அநாவசியமான வா�-ைதக;�� இட� கிைடயா2. வ�ணைனக;�காக 

வ�ணைனேயா, Fவார1யமாக இ!��� எ	பத8காக- ேதைவய8ற வள�-த�கேளா 

இட� ெபற� Aடா2.  

 

�.ப.ரா. கைதகைள� ப,�கிற எவ!� இைத எளிதி� உணர இயH�. அவ!ைடய 

நைடயி	 எளிைம:�, ெசா8 ெச+*� அதிசயி�க ைவ��� த	ைமயி� உ'ளன.  

 

தன2 ேபரறிைவ:� ராO�கிய-ைத:� �ல�ப*-த ேவ�*� எ	ற ேநா�க-2ட	 

�.ப.ரா. எ6தவி�ைல. வாசகைன மிர+ட ேவ�*�, �ழ�பேவ�*�, திைக�க 

ைவ�கேவ�*� எ	ப2 ேபா	ற உய�3த ேநா�க�' ஏ2� அவ!�� இ!3ததி�ைல. 

பாரதியா� வ�:5-திய எளிைம �. ப. ரா. எ6-2�களி� ேமேலா&கி நி8கிற2.  

 

இBவள9��� �. ப.ரா. மிக ஆழமான, அ6-த மான, E+பமான விஷய&கைளேய 

தன2 கைதக;�� உாிய விஷயமாக எ*-2� ெகா�டா�. மனித மன இய��கைள, 

உண��சிகைள, உள� ேபாரா+ட&கைள சி5 கைதகளாக� சி-திாி�பதி� அவ� ஆ�வ� 
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ெகா�,!3தா�. ��கியமாக, ஆ� ெப� உற9களி� மைற�கமாக9�, ேநர,யாக9� 

எ6கிற - எழ� A,ய - சி�க�கைள:� உண�9 ேபத&கைள:� உள��ைமத�கைள:� 

அவ� எ6-தி� விவாி-தா�.  

 

�.ப. ராஜேகாபாலனி	 பிரசி-தி ெப8ற கைதகளி� 'கனகா�பர�' எ	ப2� ஒ	5 

ஆ��. ரா� த	 ந�பனான மணிைய ச3தி�க வ!கிறா	. மணி Y+,� இ�ைல. 

அவ	 மைனவி சகஜமாக�பதி� ெசா�கிறா'. அவ' நாகாிக� ெப� இ�ைல. அவள2 

இய�பான ேபா�� ரா�ைவ த*மாற� ெச#கிற2. அ��ற� அவ' கணவைன� �ழ�ப 

ைவ�கிற2.  

 

இ3த� கைதயி	 ஆர�ப� ப�திேய ேபா2�, �.ப.ரா.வி	 எ6-2 �ைறைய:� 

உைரநைடைய:� கா+*வத8�...  

 

"மணி!' எ	5 வாச�� நி	5 ெகா�ேட ரா� A�பி+டா	. ந�ப	 Y+,� 

இ!�கிறாேனா இ�ைலேயா எ	5 அவ>��� ச3ேதக�.  

 

”எ&ேகேயா ெவளிேல ேபாயி!�கா. நீ&க யா!?” எ	5 மணியி	 மைனவி கதவ�ைட 

நி	5ெகா�* ெம��ய �ர�� ேக+டா'.  

 

ரா�9��� ெகாWச� C�கி வாாி� ேபா+* வி+ட2.  

 

மணி:� அவ>� கலாசாைலயி� ேச�32 ப,-தவ�க'. மணியி	 மைனவிைய� ப8றி 

அவ>�� அதிகமாக- ெதாியா2. அவைள அவ	 அ2வைரயி� பா�-த2 Aட இ�ைல. 

�,-தன� நட-த அவ' ெச	ைன�� வ32 ஒ! மாத3தா	 ஆகியி!3த2. அ3த மாத� 

�62� ரா� ெச	ைனயி� இ�ைல. அத8� �	 சாரதா9� அவைன� பா�-ததி�ைல.  

 

ரா�9� மணிைய� ேபால மிக9� �8ேபா�கான ெகா'ைகக' உைடயவ	 தா	. 

கலாசாைல விவாத&களி H� ச��ைசகளிH� ேபசிய ெபா62, 1திாீ �!ஷ�க' 

சமான�களாக� பழக ேவ�*ெம	5�, ெப�களி	 �	ேன8ற� மிக9� அவசியமான 

சீ�தி!-தெம	5� ஆேவச-2ட	 க�ஜி-2 வ3தா	. ஆனா� அ>Mடான- தி� அ3த� 

ெகா'ைகக' ேசாதைன�� வ3த ெபா62 அவ	 கலவரமைட32 வி+டா	. �	பி	 

பாி�சயமி	றி மணியி	 மைனவி த	>ட	 ேபசிய2 அவ>�� ஆ�சாிய மாக� 

ேபா#வி+ட2. அவ	 அைத� சிறி2� எதி� பா��கேவ இ�ைல. Y+,� மணி 

இ�லாவி+டா� பதி� வரா2, ெகாWச ேநர� நி	5 பா�-2வி+*� ேபா# வி*ேவா�" 

எ	ேற அவ	 ஒ! �ர� A�பி+*� பா�-தா	.  
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மணியி	 மைனவி சாரதா ப,-த ெப�K� அ�ல; அச� கிராமா3தர�. எ3த� 

ப�க-திH� ரயி� பாைத�ேக இ!ப2 ைம� Cர-திH'ள ஒ! ேசாழ ேதச� கிராம-2� 

ெபாிய மிராFதாாி	 ெப�. அவ;ைடய நைட உைட பாவைனகளிH�, அ3த� சில 

நிமிஷ&களி� அவ	 க�களி� ப+ட ம+,� ஒ! விதமான �2மாதிாியான சி	ன�� 

காணவி�ைல.  

 

விைல:ய�3த ெப&கj�� ப+*� ேசைலைய ேந�-தியாக� 'ெகாசா�' வி+*� க+,� 

ெகா�,!3தா'. அத8ேக8ற வ�ண� ெகா�ட பைழய மாதிாி ரவி�ைகதா	 

அணி3தி!3தா'. தைல மயிைர ந*ேவ வகிெர*-2- தா	 பி	னி� ெகா�,!3தா'. 

பி	ன� Aட நவநாகாிக� ேபா���ப,- 'ெதாள ெதாள' ெவ	5 காைத G,� ெகா�* 

இ!�கவி�ைல. பி	னைல எ*-2� க+,� ெகா� ,!3தா'. ெந8றியி� V�ண 

ச3திர	 ேபால� ெபாிய �&�ம� ெபா+* இ!3த2. உட�பி	 ேம�!3த ைவர&க' 

V-2� ெகா+,� ெகா�,!3தன. G�கி� �லா�� இ!3த2. ைக�காாியமாக 

இ!3தவ', அவசர மாக யாெர	5 பா�-2� பதி� ெசா�ல வ3தா' எ	ப2 அவ' 

ேதா8ற-தி�!32 ெதாி3த2. அ�ேப��ப+டவ' த	>ட	 வ32 ேபசின2� ரா� 

மன� த*மாறி� ேபானா	.  

 

ஒ! ெப� வ32 த	>ட	 ேபசிவி+டா' எ	பதா� அவ	 A�சமைடயவி�ைல, 

கலாசாைலயிH� ெவளியிH� ப,-த ெப�க' பல!ட	 ேபசி� பழகினவ	 தா	 

அவ	. அ2 அவ>�� சகஜமாயி!3த2. இ3த� ப,�காத ெப� த	>ட	 ேபசின2 

தா	 அவ>��� �ழ�ப-ைத உ�டா�கிவி+ட2."  

 

இ�ப, வள�கிற2 கைத.  

 

கைதமா3தைர வ�ணி�ைகயிH� ஒ! சில வாிகளி� எளிய ெசா8கைள� ெகா�*, 

ேந�-தியாக� சி-திாி-2 வி*� ஆ8றைல �.ப.ரா. ெப8றி!3தா�.  

 

"V&கா வன-தி8� வய2 இ!ப-தி நாH. சிவ�பாக இ!3ததா� அவ;��� பா�பா-தி 

எ	5 ஒ! ெபய!� உ�*. ந	றாக மWச' அைர-2� Vசி� ெகா�* எ�ெபா62� 

பளி�ெச	5 இ!�பா'. ேபF� ெபா62 அெமாி�ைகயாக� சிாி-2� ெகா�ேடதா	 

ேபFவா'. ெரா�ப ந�லவ' எ	5 இவ;�� ஊாி� ெச�வா��� உ�* " ("அ,ைம� 

பய�')  
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கதாபா-திர&களி	 ேப�ைச அ�ப, அ�ப,ேய ெகா�ைச ெமாழியி� எ62வதி� 

�.ப.ரா. சிர-ைத கா+,னா�. உதாரணமாக –  

 

"இவ&க�ப>��� காலரா க�*!��. டா�+டெர A+,யாரK�. அவ!��ெர�* 

%வா cசா�. ஒ&க;�� ெரா�ப� ��ணிய�, இ�ண�கி� ெகா*-தா நாெள�கி 

வ�, வாடெவ -" எ	5 V&கா ெசா�� �,�பத8�' ேச�ைவகார� �5�கி+டா�.  

 

”ெர�* %வாயா! %வா ெகௗ�பரேத கMடமா யி!��ேத! ேந-2-தா	 இ	க�டா�F 

வாி��� ெபா5�கி� ெபாண�F அ>�பிேன	. அ3த� பய ேவH. �-தெவ பா�கி 

தரK�, ரேல, அவென�ேபாயி-” 

  

"ஐேயா! அவசரமா�F&கேள! நாHதர� ேபாயி!�F, நட�கமா+ட�ேல&கரா!, க� 

இ!+*தா�."  

 

அவசிய� எ	5 ேதா	5கிற இட-தி� S�நிைல வ�ணி�ைப �. ப. ரா. அழகாக 

இைண-தி!�கிறா�, அV�வமாக வ!கிற இ-தைகய வ�ணைனக' நயமான 

ெசா8சி-திர&களாக விள&�கி	றன. '�தி�' எ	ற கைதயி� உ'ள ஒ! வ�ணி�� இ2 –  

 

"சாைலயி� இர�* ப�க&களிH� ெந�� மர&க' : ந*வி� சில இட&களி� நாவ� 

மர&க;� இ!3தன. ஆ,மாத �,வாைகயா� சாைலெய�லா� நாவ� பழ&க' 

ெகா+,� கிட3தன. இர�* ப�க&களிH� க�K� ெக+,ய Cர� வைரயி� 

ந	ெச#க', நட9கால�. வய�களிெல�லா� ஜல� நிைறய� க+,யி!3தா�க'. ேச5 

�ளி-த மா9ேபா� Eைர-2� ெபா&கி நி	ற2. சில இட&களி� நடவாகி இ!3த2. 

ேசாைக பி,-த மWச' நிற நா85�க' Cர Cரமாக நட�ப+,!3தன. சில இட&களி� 

ப'ள� ெப�க' மா��� ேசைலைய இ*�பி� F8றி�ெகா�*, �ழ&கா� ேச8றி� 

���ரமாக நா85 ந+*� ெகா�,!3தா�க'."  

 

சில ச3த��ப&களி�, பழைமயான விஷய&கைள �2ைமயான �ைறயி� எ*-2� 

ெசா�கிற ேபா�ைக:� �.ப.ரா. நைடயி� காண�,கிற2.  

 

'அவ' தாயாைர� ெப8ற பா+, தா	 Y+,� ெபாியவ'. பா+, பைழய கால-தி	 

பாிVரண� பிரதிநிதி; அதாவ2, ஹி32� A+*� �*�ப �ைறயிH�, சGக மத� பழ�க 

வழ�க&களிH� சார-ைத மற32 ெவ5� ச�ைகைய ைவ-2�ெகா�* உயிைர 
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வா&�� ேகாM,ைய� ேச�3தவ'. ேப-தி அல� இ�ப,யான பிற�, அவ;ைடய 

வா��ைகயி	 ந	னட-ைத� ெபா5�� �6வைத:� த	னிட� அவ' �!ஷ	 

ஒ�பைட-2� ெச	5வி+டதாக அவ' எ�ணினா'. க*ைமயாக� ேபFவதா� தா	 

ஒ6�க� தவறா2 எ	ற ந�பி�ைக அவ;��."  

 

உைரயாட� Gல� கைதைய ரசமாக வள�-2� ெச�கிற ேபா�ைக:� �.ப.ரா. பல 

கைதகளி� சிற�பாக� ைகயா�,!�கிறா�.  

 

உைரநைடயி� ேசாதைன ாீதியாக �.ப.ரா. சி5சி5 க+*ைரக' சிலவ8ைற 

எ6தியி!�கிறா�. அழ�, க8பைன, உ�ைம எ	ற தைல��களி� அவ� எ6தி:'ள 

இ�சி5 க+*ைரக' �.ப.ரா.வி	 உைரநைட அழ���� சி3தைன Y�F��� ந�ல 

சா	5களாக- திக�கி	றன.  

 

'அழ�' ப8றிய �.ப.ரா. சி3தைன இ&ேக எ*-2 எ6த�ப+*'ள2 –  

 

"அழ� எ	ப2 எ	ன �த�� ? த-2வமா, உ!வமா?  

 

ஆரா#32 பா�-தா� அழ� த-2வ�ம�ல; உ!வ� ம�ல; இர�*�தா	. இர�*� 

கல�� ெதாியாத �ைற யி� கலைவ ெகா�ட ஒ! உ!வ- த-2வ�.  

 

அழ� வா��ைகயி� ெத	ப*� ெபா62 ெபா2வாக உ!வ�; கைலயி� ெத	ப*� 

ெபா62 ெபா2வாக த-2வ�. இர�,8�� விதி வில��க' இ!�கி	றன. கைலயி� 

சிைல உ!வமாக இ!�கிற2; வா��ைகயி� ராக� த-2வமாக இ!�கிற2.  

 

உ!வேமா த-2வேமா அழ� எ	பத8� எ2 உைர க�? ஒ	ைற அழ� வா#3த2, எழி� 

ெப8ற2, வன�� மி�க2, கவ��சி V�ட2 எ	5 எ�ப,� ெசா�கிேறா�?  

 

மனித>ைடய உ'ள� தா	 அைத- தீ�மானி��� அதிகாாி; உண��சிைய எ2 

ச3திேராதய� ச�-திர-ைத- C�*வ2 ேபால- C�*கிறேதா அ2 அழ�. Sாியர�மி 

தாமைரைய மலர� ெச#வ2 ேபால எ2 மனித உ'ள-ைத விாிய� ெச#கிறேதா அ2 

எழி�; இ!�ைப� கா3த� இ6�ப2 ேபால எ2 பWேச3திாிய&களி	 Gல� மனைத� 

க+*கிறேதா அ2 வன��. ஒளி வி+,ைல அைழ�ப2 ேபால எ2 மனிதைன 

அைழ�கிறேதா அ2 கவ��சி.  
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அழ� த3த நிற-தி�!�கிற2; அ&க நிைறவி�!�கிற2; க� இைம�பி�!�கிற2; 

இத�� பிாிவி�!�கிற2; நிலா வானி� இ!�கிற2; �ர� 2வ�ட �K�K�பி 

�!�கிற2; 2,��� தார1தாயியி� இ!�கிற2. க�ணி� பதிகிற2; ெசவியி� 

பா#கிற2; 1ப�ச-தி� ஏ5கிற2; ராசியி� மண�கிற2; வாயி� Fைவ த+*கிற2 

உ'ள-தி� இBவாயி�க' வழிேய பதி9 ெப85 மேனா பாவ-தி	 Gல� ம5ப, 

ெவளிேயறி காவியமாக9� ச&கீதமாக9� உ!�ெப5கிற2 - ெநக,வி� பதி9 ெப85 

உ!வ� பிேராைம,� ெவளியாவ2 ேபால.  

 

அழ� வா��ைகயி	 ஜீவரஸ� - இளைம, இனிைம, நிைற9, இைச எ�லா� ெகா�ட2; 

கைலஞ	 அைத G�ைக G�ைகயாக� பிழி32 ேச�-2 �ட� ேபா+* �ைற�ப, 

பாதரஸமா�கி வி*கிறா	. ெவ5� ப�சிைல� சா5 அழி:�; பாதரஸ� அழியா2."  

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

13. 

13. 13. 

13. ெமௗனி

ெமௗனிெமௗனி

ெமௗனி 

  

 

 

"ஒ2&கி நி	5, உ'ளெத�லாவ8ைற:�, ஒ! �றி� ப+ட காத� பி+ட ேகாண-தி	 

ேநா��� Vராைவ:�, கனமான விஷய-ைத ஏ8க ம5�கிற ெம�3த வா�-ைதகளி� 

ெசா�� வி*கிற காாிய-ைத ெமௗனி சாதி-தி!�கிறா�... அவ� நைட:� ேநா��� 

Vரணமானைவ. இ3த அ�ச� மிக� சிற3த2, தனி�ப+ட2 எ	5 பிாி-ெத*�க �,யா2. 

ெமா-த-தி� இ2 தா	 'ெமௗனி' எ	5 ெசா�லலா�,”  

 

ெமௗனி கைதக' ப8றி க. நா. F�ரம�ய� இ�ப,� �றி�பி+,!�கிறா�.  

 

ெமௗனி கைதகளி	 நய&கைள ஆரா#வ2 எ	 ேநா�க� அ�ல. தமி� உைர நைடயி� 

�2ைம:� வள�� ேச�-தி!�பவ�களி�, பாிேசாதைன ெச#தி!�ப வ�களி�, 

��கியமான சிலாி	 வசன நைட �றி-2� சி3தி�ப2 தா	 இ-ெதாடாி	 ேநா�க� 

ஆ��. அ3த ாீதியி� ெமௗனியி	 உைர நைடைய இ&ேக கவனி�கலா�. 

 

உள� பதி9கைள, மனசWசல&கைள, நிைன9� சலன& கைள, உண�9� Fழி��கைள, 

சி3தைன ஓ+ட&கைள� ெகா�* ெமௗனி த	 கைதகைள� பி	னியி!�கிறா�. 

அத8�- த�கப, எளிைமயாக ஆர�பி-2, நைட ேபாக+ ேபாக ஒ! கன�� பி	னH� 

ெப5வைத அவ� தைதகளி� காணலா�,  
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"ேந8ைறய �	 தின�� இ2 நிக�3த2. மாைல நாலைர மணி Fமா!��, நா	 அவ	 

Y+ைட அைட3 ேத	. அவ	 எ	 பா�ய சிேநகித	. நா	 ெச	ற) ேபா2, த	 Y+,	 

�	 அைறயி�, அவ	 வழ�க� ேபால ஒ! நா8கா�யி� அம�3தி!3தா	. திற3த 

ஜ	னH�� எதிேர உ+கா�3தி!3த அவ	, ஏேதா ஆ�3த ேயாசைனயி� இ!�பதாக 

எ�ணி, தி`ெரன உ+�க� சிறி2 தய&கி, ேரழியி� நி	ேற	.....  

 

“எ	 ந�ப	 சிாி�ைப மற32 வி+டா	 எ	ப2�, என��- ெதாி32 சமீப கால-தி� 

சிாி-த2 கிைடயா2 எ	ப2� உ�ைமதா	. அ�ேபா2 அவ	 சிாி-த2� உண��சி 

இழ3த நைக�பி	 ஒ�யாக- தா	 ேக+ட2. அவ	 ேபசின ெதானி:�, எ	ைன� 

பாரா2 ெவளிேய ெவறி-2� பா���� பா�ைவ:� என�� எ	னேவா ேபா� இ!3த2. 

அவ	 சமீபகாலமாக ஒ!வித மனிதனாக மாறிவி+டா	."  

 

கதாபா-திர-தி	 மனநிைல��� சWசல சி-த-2��� த�3தா8 ேபா� F85��ற-ைத- 

ேத�32 விாிவாக 9� EK�கமாக9� சி-திாி��� ெமௗனியி	 திறைம பாரா+*தH�� 

உாிய2. 'அழியா�Fட�' கைதயி� விர�தி மேனாபாவ-2ட	 ேசா�3தி!�கிற ஒ!வ	 

ஒ! மர-ைத� பா�-தவா5 உ+கா�3தி!�கிறா	. அவ	 ந�ப	 அ3த மர-ைத� 

கா�கிறா	. ெமௗனி இBவா5 விவாி�கிறா� :  

 

“இைல:தி�32 நி	ற ஒ! ெபாிய மர�, ப+டமர� ேபா	ற ேதா8ற-ைத அளி-2� 

ெகா�* என�� எதிேர இ!3த2. ேவ5 ஒ	5� தி`ெரன எ	 பா�ைவயி� பட 

வி�ைல. தனி�ப+*, தைலவிாி ேகால-தி� நி	5 ெமௗன மாக �ல��வ2 ேபா	5 

அ�மர� என��- ேதா	றிய2.  

 

ஆகாய-தி� பற32, தி`ெரன அ�மர�கிைளகளி� உ+ கா!� பணிக', உயி� 

நீ-தனைவேய ேபா�, கிைளகளி� சைம32 ஒ	றா��. அவ8றி	 Aவ�க', மரண 

ஒ�யாக, வி+*வி+*� ேக+*� ெகா�,!3த2. சிறி2 ெச	5. ஒ	றிர�டாக, 

�-2யி� ெப8றைவ ேபால கிைளகைள வி+* ாிBெவன� பற32 ெச	றன. அதிக ேநர� 

அ� மர-தி	 ேதா8ற-ைத� ப8றி நா	 ேயாசி-2� ெகா� ,!�கவி�ைல 

காைலயி�!32 உ�கிரமான ெவ#யி�� பாதி G,ய க�க;ட>� ெவ85 

ெவளி�பா�ைவ:ட>� க�ட ேதா8ற&க', எ	 ந�ப>�� எBெவBவைக 

மன�கிள��சிக;��� காரணமாயினேவா எ	பைத எ	னா� அறி32 ெகா'ள 

�,யவி�ைல."  
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ம8றவனி	 மன�கிள��சிைய ெமௗனி அழகிய ெசா8 களி� - இனிய கவிைத மாதிாி - 

வ�ணி�கிறா�.  

 

"ஆமா�; அ2தா	. ஆகாய-தி� இ�லாத ெபா!ைள� க�G,� ைகவிாி-2- ேத,- 

2ளா9வைத� பா�-தாயா? ஆ, அச32 நி8கிற2 அ2; ஆ+ட� ஓ#32 நி8கவி�ைல. 

ெம�ெலன� கா85 ேம8கி�!32 அ,��� காத� �க3த ேமக&க'. கன-2, மித32 

வ32 அதி	 ேம� த&��, தா&கா2 தள�32 ஆ*�. விாி�க�ப+ட சாமர� ேபா	5 

ஆகாய Yதிைய ேமக&களினி	5� F-த� ப*-2வதா அ2? அ�ல2 2ளி��க அ2 

மைழ- 2ளிக;�� ஏ&கியா நி8கிற2? எத8காக?"  

 

கதாபா-திர-தி	 த*மா8ற நிைலைய� சி-திாி�ைகயி� ெமௗனி நைடயி� 

�ர�பா*க' என- ேதா	5� ெசா8 பி	ன�க' தைலகா+*கி	றன;  

 

"அவ	 க�க', காண�,யாத அசாீாியான ஏேதா ஒ! வ12ைவ� பா��க- 2,�பைவ 

ேபால, எ	5மி�லாதப, ெஜா�-தன. அவ	 ேமH� ேபசH8றா	, எ	னிட� 

ெசா�Hவத8� அ�ல எ	பைத அவ	 ேபF� வைக உண�-திய2"  

 

“காத� - அ2 இ2 எ	5 காரண� கா+டாேத. காரணம8ற2 எ	றாH� மன��ைற9 

உ�டாகிற2. காரணம8ேற நட3த காாிய�� ெகா'வத8� ேவ�,, காரண� தா	 

ேபாH�."  

 

"அவ	 Gைள:�, ேயாசைனக;�, உய�32 உய�32, உ!கH8றன; அழியH8றன. 

எ�ைல ெகா'ளா சாவ தான�, சமாதான�, ஒ! நிைல வர�பி8� எ+டாம� இ! �ற��, 

சிறி2 சிறி2 மிக அைச32, சWசல� பிரைம ெகா*-தன. அ3த நிைலைமயி� சமாதான� 

ெகா�டவ	 ேபா	5, சாவதானமாக, Yதிைய உ85ேநா�கி அவ	 நி	றா	."  

 

இ3த விதமான ெசா�ல*��க' தா	 சாதாரண வாசக�க;�� மிர+சி த!கி	றன. 

ெமௗனி �ாியாத வித-தி� எ62கிறா� எ	5 �ைற Aற� ெச#கி	றன.  

 

கதாபா-திர-தி	 மன ஓ+ட&க' ெமௗனியி	 சீாிய சி3தைனகளாக ெவளி�ப*கி	றன. 

அைவ கைத�� ஒ! க+*ைர- த	ைமைய அளி-த ேபாதிH�, ப,�பத8�� 
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Fைவயாக9� சி3தைன�� வி!3தாக9� அைம32'ளன. உதாரணமாக இ3த� 

ப�திைய� �றி�பிடலா� –  

 

"எ	 மன� ஓ,ய2, அ2 க+*�கட&காம� சி-திர� வைரய ஆர�பி-த2. ேகாவி� - 

ச3நிதான� - ஆ�. பக�H� பற��� ெவௗவா�க', பகெல	பைதேய அறியா2 தா	 

ேகாவி�� உலா9கி	றன. பக� ஒளி பாதி��ேம� உ+�க- தய&�� உ'ேள, இரவி	 

ம&கிய ெவளி�ச-தி�, சிைலக' ஜீவகைள ெகா�* நி8கி	றன. ஆ�3த 

அ>பவ-திH�, அ3தர&க-திH� ெமௗனமாக� ெகா';� Aடமான ேபாி	ப 

உண��சிைய வள��க� சி8பி-தைவ தானா ேகாவி�க'? ெகா-2 விள��க' எாி32 

ெகா�,!���. அத	 பிரகார-தி� நடமா*� ப�த�க;��� அவ�க' நிழH��� 

வி-தியாச� காண� Aடாத திைக�ைப� ெகா*��� அ�ச3நிதான�, எ-த உ�ைமைய 

உண�-த ஏ8ப+ட2? நா� சாையக' தானா? எவ8றி	 நடமா*� நிழ�க' நா�?- 

எ	பன ேபா	ற பிர�ைன சைள எ	 மன� எ6�பிய ேபா2, ஒ!தர� எ	 ேதக� 

�6வ2� மயி�� A�ெசறி3த2."  

 

S�நிைலைய:� பா-திர மன நிைலைய:� ெபா!-தி� கா+*� இட&களி� 

அ!ைமயான ெசா8ேகால&க' பிற3தி!�கி	றன ெமௗனியி	 நைடயி�.  

 

"ெவ� காலமாக, ேஜாதி ெகா�* ெஜா��ப2 ேபா	5 நிச�த-தி� தனிைமயாக ஒ! 

ெபாிய Fட� விள�� ம+*� �&க-த!கி� எாி32 ெகா�,!���. அ2 தி`ெரன� 

சிறி2 மைற32 பிற� பைழயப,ேய அைமதியி� ெதாி3த2. யாேரா ஒ! ப�த	 

கட9ைள வழி பட உ' ெச	றா	 ேபாH�. நா	 ெம2வாக� ேபா#� 

ெகா�,!3ேத	. உலகி	 கைடசி மனித	 கட9' வழிபா+ைட �,-2� ெகா�*, 

அந3த-திH� அவியாத ஒளிைய உலகி� வி+*� ெச	ற2 ேபால- ேதா	றிய2 அ3த 

மைற9� ேதா8ற��. C�ட� படா2 அைணய வி!3த என எாி3த ஒளி நிமி�32 

ெஜா�� க-தா	 ேந85 இ2 நிக�3த2.”  

 

சி	ன விஷய&கைள� Aட E+பமாக� சி-திாி��� ேபா�கி� எ6-2 வள�கிற ேபா2, 

ெமௗனியி	 எளிய நைட சி�க�க' நிைற3த நீள வா�கிய� (கா��ெள�1 

ெஸ	ட	1) ஆகிவி*கிற2, அ3நிைலயி�, அவசரமாக� ப,�கிற வாசக>�� �ழ�ப� 

ஏ8ப*வ2 சகஜ� தா	.  

 

உதாரண-2�� '�*�ப- ேத�' கைதயி� வ!� இ3த� ப�திைய� கா�க –  
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”இரவிேல அேநகமாக அவ' C&கமா+டா'. கா2 ம3த�; கிழ வய2. தா�வார-2� 

கீ85 இர+ைடYாி இரவி� கா8றி� அ,-2� ெகா';� ேபா2 யா� யா�?' எ	5 

ேக+* வி+*� பி	ன� விஷய-ைத Lகி-2� ெகா�* ேபசா2 உற&கி வி*வா'. 

ம85� ந* இரவி� ேக+காத ச�த&க' அவ' E�Kண�வி8� எ�ப,ேயா எ+, 

'யா�' எ	5 ேக+*� தி!�தி அைடயா2. இ!ளி	 பய-ைத, அவ' ஊ	5ேகா� 

உைதவி	 ட�ட� ச�த-தி னா� விர+*வ2 ேபா	5 எ632 நட32 ஒBெவா! 

இட-ைத:ேம தடவி- தடவி- தி!�தி:85 தி!�பி வ32 ப*-2� ெகா�* வி*வா'."  

 

நாகாிக-ைத� ப8றி ெமௗனி �-தலாக9�, நயமாக 9� எ6தி:'ள வாிக' ரசி�க�பட 

ேவ�,யைவ.  

 

"நாகாிக-ைத:�, நாகாிக-தி� ஜன&க' �	 ேன8ற-ைத:� அவ' க�* 

ெகா'ளாம� இ�ைல. S	ய Gைளயி� அழக85 மி!க ேவக-தி� தா��வ2 ேபா	5 

நவநாகாிக�, அவளிட� த	 ச�திைய� கா+ட �,யா2. எ-தைனேயா தைல�ைறயாக� 

பா*ப+*� கா�பா8றி வர�ப+ட, மி!2வாக உைற3த �*�ப ல+சிய&க' 

உ!�ெகா�டவ' ேபா	றவ' தா	 அவ'. ெவ85 ெவளியிH� தா�3த இட-திH� 

பா#வ2 ேபால வ	றி- தணி9 ெப85, அழ��பட அைமதி:ட	 தா	 நாகாிக� 

அவளிட� இைச9 ெகா';� " (�*�ப- ேத�)  

 

"நா	ைக32 ெப�க' �Cகலமாக� ேபசி� ெகா�* எதிேர வ!வைத� பா�-தா	. 

அவ�க;ைடய �திகா� உய�3த V+1 அவ�க' Gைளையவிட� பள பளெவன 

மி	னின. நாகாிக-தி� ெநளி:� அவ�க' நைடேயாெவனி�, அவ�க' 

தைலவ�ைடவிட� ேகாணலாக அவ>��- ேதா	றிய2.” (நிைன9� Fழ�')  

 

"அழகி	 பா�ப+ட வசீகர	" "உலகேம அேநக ச�த&களிH�, இைர�ச�H�, நிச#த- 

ேதா8ற� ெகா�ட2."  

 

“அவ' ச&கீத-தி	 ஆ�3த அறித8காிய ஜீவ உண��சி� க8பைன க', காதைலவிட 

ஆ5த� இ5தி எ�ைலைய- தா�,பாிமாண� ெகா�டன. ேம!ைவவிட 

உ	னதமா:�, மரண-ைதவிட மன-ைத� பிள�பதா:� மாதாி	 �-த-ைதவிட 

ஆவைல- C�, இ6�பதா:� இ!3தன."  
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இைவ ேபா	ற வாிக' ெமௗனியி	 தனி- த	ைம�� சா	5 A5�. இைடயிைடேய 

ெமௗனி A5� உவைமக' �2ைமயாக9� அவ!ைடய வ�ணைன நைட�� எ*-2� 

கா+*�களாக9� மிளி�கி	றன.  

 

ெமௗனி A5� உவைமக' சாதாரணமான பைழய விஷய&கேளயாயி>�, அவர2 

எ6-2 நைடயி� அைவ �2ைமயாக விள&�கி	றன.  

 

“இரவி	 வைள3த வான� க8பலைகயி�, �ழ3ைதக' �'ளியி+ட2 ேபால எ�ணிலா 

ந]-திர&க' ெதாி3தன, த-த� பிரகாச-ைத மி>�கி மி>�கி எBவள9 தா	 

ெகா+,,>�, அைவக;�� உ!கி ம,32பட அழிேவ கிைடயா2 ேபால, 

ெஜா�-தன."  

 

"ஆழமான இ!�ட Fர&க-தினி	5� இ! மணிக' மி	>வ2 ேபால இ! ெசா+*� 

க�ணீ� அவ' க�களினி	5� உதி�3த2.”  

 

“C�க-தி� க�ட இ	ப� கன9கைள- தி!�ப� காண ஞாபக� ெகா';வ2 

ேபா	றைவேய அவ	 மறதி:� ஞாபக��.”  

 

சில ச3த��ப&களி�, விய�க-த�க வைகயி� ெமௗனி உவைமகைள 

எ*-தா�,!�கிறா�.  

 

இர�* ேப� ேச�32 ச&கீத� க�ேசாி ெச#கிறா�க'. ஒ! ெப� ராக மா�ைக 

பா*கிறா'. அவ	 ந�ப	 பி,� வாசி-தா	, மிக அ6-தமாக லயி-2� ேச�3ேத 

வாசி-2 வ3தா	. இைத ெமௗனி தனி- த	ைமேயா* �றி�பி*கிறா� இ�ப, –  

 

"இரவி	 இ!' ெவளியி� பய3த இ! �ழ3ைதகளி	 ெமௗனமான பிைண��� ேபா� 

இ!3த2 அ3த� ேச�3த வாசி��."  

 

ஒ!-தியி	 பா�ைவைய ெமௗனி இ3த விதமாக எ*-2� கா+*கிறா�.  

 

"ஒ!வ	, த	 உ';ற உைற3த ரகசிய-ைத ைப-திய-தி	 பக8கனாவி� பாதி ெசா�� 

வி+* மைறவ2 ேபால, அவ' பா�ைவ எ	ைன வி+* அக	ற2."  
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பா�ைவ:� விழிக;� ெமௗனியி	 உைர நைடயி� எBெவBவாெற�லாேமா இட� 

ெப85'ளன.  

 

“அவ' க�களி� பனி�படல� ேபா	5 நி�சயம8ற நிைன9களி	 ஞாபக� மித3த2."  

 

"Sனிய ெவளியி� வா��ைகயி	 லkய� பாைதைய அைம�க, அவ' இ! விழிக;� 

Fடெராளியாக அைம3தன ெவன� க�டா	.'  

 

'அவ' க�களி	 ேதா8ற� த	 ஆ+சிைய மீறி பழ�க-தி	 காரணமாகேவ மன-தி� 

ேதா	றியைத வி+* ேவ5 எைதேயா �றி�ப2 ேபால- தா	 அ�ேபா2� இ!3த2.'  

 

'அவ	 க!விழிக', அவைள- ெதாட�வேத ேபா	5. ச�-2 நக�32 சி8சில சமய�. 

க�களி	 Gைலயி� ெசா!கி மைற:�. தி!�பி:� அவைள இ6�ப2 ேபா� விழி 

ந*வி� பதி:�, அத	 Gைள:�, ேயாசைனக;� உய�32 உய�32, உ!கH8றன; 

அழியH8றன."  

 

இ	பமான இள� ெவ#யிH�, உடேன, அ2 ேமகமைற���*, சி5 மைழ-2ளிக;� 

ேபா	5, அவ	 G,ய க�களி	5� க�ணீ� ெசா+ட ஆர�பி-த2. ம5தர� ேமக 

மைற�� நீ&கி மைழ- 2ளிகளிH� ெவ#யிைல� காண நி8�� சி5வ�கேள ேபா	5 

இBவி!வ!� அவ	 க� திற�ைப ஆவேலா* ேநா�கி நி	றி!3தன�. அவ	 க�க' 

திற�கவி�ைல.' இவ8ைற� ேபா� இ	>� பல காணலா� அவ� கைதகளி�.  

 

ெமௗனியி	 வ�ணி��க' இதர கதாசிாிய�களி	 வ�ணைனகளி�!32 மா5ப+ேட 

ேதா	5கி	றன.  

 

'அBiாி	 �5கிய Yதிக', ேநராக நீ�* உய�3த Y*கைள� ெகா�,!3தன. மாைல 

ேவைளயி�, Y*களி	 ேம8 பாக-திேல சா#3த Sாிய� கிரண&க' வி6�ேபா2, 

ரகசிய� �ைககளி	 வா# ேபா	5, இ!�ட உ'பாக-ைத Y+,	 திற3த வாயி�க' 

கா+, நி8��. அ2 'வா' ெவ	ற வா#-திற�ப�ல, உ'ேள ெச	ற2� மைற32 வி*� 

எ�ண&கைள வி6&க நி8�� அச+* வா#- திற��� ேபா	5தா	 ேதா8ற மளி���.'  

 



70 

 

இய8ைகைய:� S�நிைலகைள:� சி-திாி�கிற ேபா2 Aட, ெவ5� இய8ைக 

வ�ணைன:ட	 அவ� நி	5 வி*வதி�ைல. இய8ைக��� கதாபா-திர-2���, S� 

நிைல��� கைதமா3தாி	 மனநிைல அ�ல2 அ3ேநர-திய உண�சிக;��� பிைண�� 

இ!�பதாக� கா+*வதி� ெமௗனி ஆ�வ� ெகா�*'ளா�.  

 

’சி8சில சமய�, இய8ைகயி	 விேநாதமான அழ�- ேதா8ற&க' மன-தி8�� ெச�H� 

ேந�பா+ைடைய� ெகா';� ேபா2, த	ைன மற32 அவ	 மன� ஆன3த� 

அைடவ2�*. ம85� சி8சில சமய�, த	னா� கவைலகைள- தா&க �,யா2 எ	5 

எ�K� ேபா2, த	ைனவிட� கா85 அ6-தமாக- தா&�� எ	5 எ�ணி- த	 

கவைலகைள� கா8றி� வி*வா	. ஆனா�, S�ெகா�ட ேமக� மைழைய உதி��பேத 

ேபா	5, அைவ கா8றி� மித32 பிாி32, உலைகேய கவைல மயமா�கி வி*�. எ+டாத 

Cர-தி� வானி� �ைத32, ேக��க� சிமி+*� ந+ச-திர&கைள� பா���� ேபா2 

அவன2 பா�ப+ட பைழய வா��ைக நிைன9 எ6�. ேகாபி-2, வானி� அ3த 

ந+ச-திர&கைள- தாேன வாாி இைற-தவ	 ேபா	ற உாிைம உண��சி:ட	 

அவ8ைற� பி*&கி, கட�� ஆ�-த எ�Kவா	. அ3த� �திய 1தான-தி�, அைவ 

எBவைகயா�ெம	ற ச3ேதக� ெகா�டவ	 ேபால அ�ணா32 ேநா��வா	. 

அைவ:�, அேத ஐய� ெகா�* விழி�ப2 ேபா	5, அவ>��- ேதா	5�,' (பிரபWச 

கான�)  

 

'க�eாி வி*தியி	 ேம� மா,யி� இர9 ெவ�ேநர� வைரயி� அவ' தனியாக 

உ+கா�3தி!3தா'. ச32M, அ8ற உலகினி	5� எBவள9 Cர� விலகி நி8க �,:� 

எ	ற நிைன��'ளைவ ேபா� எ�ணிலா ந]-திர&க' உயேர அைமதியி� 

பிரகாசி-தி!3தன. எ+,ய மாதா ேகாவி� மீ2 நி	ற சிHைவ, ஆ	மா�க;�� ஆ5த� 

A5� வைகயி� ைகைய விாி-2 ஆசீ�வதி��� பாவைனயி� ேதா	றிய2. ஒ! 

�,கார>ைடய உளற� ச�த� Cர-தி� மைற32 ேக+*� ெகா�,!3த2. உலக-தி	 

சி5 ஒளி� கா+சி நிர�பிய மன-தி� த;�பிய க�களா� ெம6க�ப+ட2 

ேபா	றி!3த2. ஒ	5� ந	றாக- ெதளி9படா2 எ�லா� ம&கலாக- ெதாி3த2. மன� 

விாிவாகி எ+,ய ெவளியி� ெச	ற2.' (நிைன9� Fழ�).  

 

கதாபா-திர-ைத வ�ணி��� �ைறயிH� ெமௗனி தனி-த	ைம ெகா�*'ளா�. 

உதாரணமாக 'எ&கி!3ேதா வ3தா	' கைதயி� காண�ப*கிற இ�சி-திாி�ைப கவனி�க: 

-  
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'அவ	 ேதா8ற-ைத� க�*, சிறி2 பிரமி� பைட3ேத	. சீவி� ெகா'ளாத நீ�ட 

அவ	 �	 �*மி- தைல:�, அகலமான ெந8றி:�, மக-தான Gைள வ	ைமயி	 

அறி�றி ேபாH�. ஊ*!வி� கா2 வைரயிH� க!-2 ஓ,ய �!வ&க;�� ெவ� 

ஆழ-தி�, ம&கி� கைள��8ற அவ	 க�க' ப2&கியி!3தன. G	5 தின-தி8� 

�	� ஒ!தர� அவைன ேந!�� ேநராக ஒ! கண� ச3தி-ேத	. க�ணீ� வர�* 

சலனம85 நி8�� அவ	 க�க' திைக���, வ!-த�� �ைத32 பா�ப+ட ேகணி 

ேபா	5 ேதா	றின. அவ	 ந�ைம உ85 ேநா��� ேபா2, அவன2 பா�ைவ, ந�ைம 

ஊ*!வி� பி#-2, அைமதி அற ந��'ள சிலாைக ெகா�* 2!வி� பா��ப2 ேபா	ற 

ஒ! உண��சி - ஓ� உய� ச�தி ந��	 நி8�� பய� - இைவ தா	 ந� மன-ைத 

அைல���. G�� நீ�* வைள32 இ!3த2. ெம��ய உத*க' சிறி2 விலகி 

இ!வாிைச� ப8கைள, க� Aச, ெவளி�கா+,ன. வா# சிறி2 பிள32 நி8க- ேதா8றிய 

அவ	 தா&க �,யாத ப;ைவ ெப!G� ெசறி32, ஆனா� அல]ியமாக- தா&கி 

நி8பவ	 ேபா� காண�ப+டா	.  

 

சி5 சி5 ெசய�கைள EK�கமாக வ�ணி��� ெமௗனியி	 திறைம �றி�பிட- 

த�3த2. ஒ! உதாரண� :  

 

"கா#-2� ேபான ேதாளி� உைறப+* மி!2வாக- 2வ;�, G&கி8 க�பி	 இ! 

�ைனகளி�!32 இர�* ம� �ட&க' ெதா&கின. க-தி� க-தி� ெகா� ெடா!வ	, 

�ட&களிைடேய, ேதா	றி மைறய நட3தா	. அவ	 க� �	� ெதாி3த2 ெவ85� 

�ட� ேபா	றி!3த2. அ2 ெதா&கிய �ைன��� சிறி2 Cர-திேல தா	, அ�க�ைப- 

ேதாளி� தா&கி இ!3தா	. ெம2வாக, ெவ� சமீப-திH� Vமியி� ப+* அ6-த�� 

அைச32 அ� �ட&க' ேமH� கீ6� ஆ,ன. ெவ85� �டமாயி>� சிறி2 அதிக 

ஆ+ட-தி� Vமியி� த+, அ2 உைடப+*, பி	 ெதா&�� பிறிெதா	ைற ேம	 

ேநா�கி� கவி�-2� பா�ப*-2� எ	பைத உண�32 அைத ெவ� உ	னி�பா#� 

பா�-2� ெச	றா	. அைத ெந!&�வேத ேபா	5 மிக விைரவா:� நட3தா	; 

பி	னா�, ெவ� சமீபமாக த	 கால,யிH� த+*�படா2 ெதாட�32 வ!� அ� �ட� 

மதி�க-த�க2. ெவ� அ!ைமயானேத! ” 

 

இ!+*, இர9, ந+ச-திர&க', தீப�, ச�த� �த�யன தி!�ப- தி!�ப இட� ெப85, 

விேசஷ- த	ைமகேளா* இய&�கி	றன ெமௗனியி	 எ6-தி�. 
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"உ'ேள, ம&கலாக தீப� ஒ	5, இ!��� ஏ�ைமைய� பா��க ெவ+க�� வ!-த�� 

அைடவ2 ேபா	5 எ632� வி632� அ62 ெகா�* எாி3த2.'  

 

"தீப� Fட� சிறி2 C�, விட�ப+ட2; ேகாபமாக� கைடசியி� எ�லாவ8ைற:� 

பா��ப2 ேபா	ேற தா	, நிமி�32 aவ�-த2.'  

 

' அவ' நைட அ6-தலாக அவைள �	 ெசH-திய2."  

 

'கால,யினி	5� மிக ெவ5��8ற2 ேபா	5 பாைத ந6வி நக�3த2.'  

 

'உலக இைர�சH� ஆரவாாி���, ஆயிர� வாயினி	5� ெவளி�ப+* 

அலறி��ைம3தன.'  

 

'மர�கிைளகளி� பணிக' ஆரவாாி-தன. உலக அH�ேப, �ழறி �ன�வ2 ேபா	5 

அைவ இைடவிடா2 சிறி2 ேநர� க-தின.  

 

'இரவி	 இ!ைள- திர+, அ,வான-தி� ெந!� பி+டேத ேபா	5 கிழ�� �ைக32, 

சிவ32, தண� க�ட 2.'  

 

'கால,:�, ஒளி ெகா'வ2, இேலFபடா2, �6தி� �ைகைய� க�ட2."  

 

இ3த விதமான பிரேயாக&க' ெமௗனியி	 உைர நைட�� ஒ! அழ�� அ6-த�� 

தனி-த	ைம:� ேச��கி	றன. ேசாக�� ேசா�9�, விர�தி:� அH���, ெவ5��� 

வற+சி:�, பயனி	ைம:� ேதா�வி:� அ, நாத&களாக ஒ��கி	றன. கைதக' 

அவ85�� ஏ8ற ெசா8 ேகால&கைள உைர நைடயாக� ெகா�* பி	ன� ப+*'ளன.  

--------------- 
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14. 

14. 14. 

14. பி2ச,�-தி

பி2ச,�-திபி2ச,�-தி

பி2ச,�-தி 

  

 

 

பி�சG�-தி �தி�3த கைலஞ�; ந�ல கவிஞ�. அழ� கைள- ேத*� க�க;�, இய8ைக 

இனிைமகைள ரசி-2� களி��� உ'ள�� ெப8றவ�. மனிதேநய� ெகா�டவ�. 

வா��ைகைய பிாிய-ேதா* ேநசி-தவ�.  

 

அவ!ைடய இB இய��க' அைன-2� அவர2 உைர நைடயிH� பிரதிப��கி	றன. 

அவ� ரசி-த இனிைம கைள, விய3த அழ�கைள� கைல நய-ேதா* ெசா8களிேல 

சி-திாி-தா� ந. பி. பி�சG�-தியி	 சிற3த கைதகளி� ஒ	றான 'பதிென+டா� ெப!��' 

ஆர�ப� இ2:  

 

'இ�கைரயி� ப,�க+*கேள ெதாியவி�ைல. அ� கைரயி� நாண�களி	 வைள3த 

Eனிகெள�லா� ஆ85 நீாி� வி632 வி632 எ632 ெகா�,!3தன. கைர �ர�* 

ேபா�� ெப!�கி� ெநா&�� Eைர:�, சீைம� பிலா இைலக;�, கா#3த மல� 

மாைலக;� மித32 ெச	றன. காவிாியி	 பதிென+டா� ெப!��.  

 

தமி� ம�க' கவி:'ள� பைட-தவ�க' எ	பதி� ச3ேதகமி�ைல. இ�லாவி+டா� 

காவிாிைய S� ெகா�ட ெப�ெண	5 யா!��� ெசா�ல- ெதாி:�? காவிாி� 

ெப!�� ேமா+,H� �ைடச�H� ப*ைகயிH� ேமா+,H� பா#32 ம�ைண� 

கனகமா�கி மகி��சி விைளவி�க வி�ைலயா? ஆ85� ெப!�கி	 அைச9 S� 

ெகா�ட ெப�ைண� ேபா� இ�ைலயா?  

 

ெத!� ேகா, Y+* மா,யி�!32 வட�ேக பா�- தா� இ3த ஆன3தமயமான கா+சி 

ெத	ப*�, கிழ�ேக பா�-தா� ஆ8ற&கைர�� வ32 ேச!� ர1தா, பா�பி	 நா�ைக� 

ேபால நீ�* ெத	�ற-தி� மைறவ2 ெதாி:�. ஆ85� ெப!�ைக� ேபாலேவ இ-ெத! 

எ�ெபா62� நிைற3தி!���."  

 

”ெதளி9� எளிைம:� நிைற3த ந. பி.யி	 உைரநைட யி� ஒ! சி3தைனயாளனி	 

த��கி���, கவியி	 வ�ணி��� A, நய� ேச��பைத அவ!ைடய கைதக' ெந*கிH� 

காண �,:�. ஒ! உதாரண� :  

 

"ெசா�ல�ேபானா�, சாதாரண மனித>�� தனிைம அபாயகரமான2 - உட�, உ'ள� 

எ�லாவ8றி8�� க, வாள�� வ�,ேயா+,:� இ�லாத �திைர 'டா� - கா�+ைட ' 



74 

 

இ6-2� ேபாவெத	றா� எ�ப, இ!���? நாH ேப� ந*வி�!3தா� தா	 சாதாரண 

மனித	 ேந!� A!மா# இ!�பா	. தனிைமயி� மன2 ச��பைத� 

கவனி-தி!�கிறீ�களா? ஒ! ெநா, ப�ைச� �திைர தா�, அ�ட சராசர&க;�� 

அ�பா� ேபா# நி8��; ம5 ெநா,யி�, பா#�சிய ந&Aர� ேபால மன� கட�	 

அ,ம+ட-தி� ேபா# நிைலெகா';�, ஒ! தர� த	னலம8ற Cயெவளியி� 

நைடேபா+*� பழ��, ம5 தர�, வில&கின� ேபா�கிேல, வாைல ெகா�ைட மீ2 

ேபா+* நாH கா� பா#�ச�� ேபா�� காைள ேபா� க+ட85 ஓ*�. பிராணச�தி 

நிைலெகா'ளா2 பாதரச� ேபா� சிதறி- ெதா�ைல ெகா*���. தனிைமைய� 

ைகயாள- ெதாி3தவ	 ேயாகி, ஞானி.” 

 

ஒ! கவி உ'ள� வசன-தி� கைத ெசா�கிற2 எ	பைத பி�சG�-தியி	 உைரநைட 

அBவ�ேபா2 உண�-தி�ெகா�ேட ெச�கிற2. 'வான�பா,' கைதயி� ஒ! 

வான�பா,யி	 பாடைல அவ� வ�ணி��� நய� ரசைன�� உாிய2 –  

 

"ஒ! கண� ஆ8ற&கைர ேயார-தி�, ந]-திர�� ந'ளிர9� S�3த ேநர-தி�, 

ஆகாய-ைத �-தமி*� மணி�A�,னி	5 சிதா!ட	 இர�டற� கல32 உ!�� 

ேகாஷா 1திாீயி	 கனி3த �ர� காத� தீ Gள� பா*வ2 ேபால இ1ராேப�	 

இ	னிைச எ63த2. ம5கண� அ�மணி� A�,ன,யி�, ெப�ணி	 �ரேலாைச 

ெகா�* க8பைன- Cாிய-தா� ெப�ைணேய ஊகி-2 உ!வா��� பி-த�களி	 

க+சி� பிரதி க+சி ஒ�-த2. ஒ! கண� ெவ�ணிலவி� பாசி ேச�32 பாழைட3த பழ� 

ம�டப&களி	5 கிள��� நாிகளி	 ஊைள ேபா	5, ஆைச ம�ணான கைத பா+,� 

மித3த2. ம5கண�, க�க' தீ�பற�க, க-தி:� ேகடய�� ேமாத, �ளி� நிலா� கதி� 

க-தியி	 மீ2 வி632 2�டாக, காத��காக ேபா��ாி:� Yர�களி	 �ழ�க� 

ெபா&கி85.  

 

இ1ராேப�! எ	5 �5�கி+டா	 ப�கிாி. ஒ! நிமிஷ� நிச�த�. ம5 நிமிஷ� இைச� 

சி-திர� மாறி வி+ட2. க!�க�	 கனக ஒளியி�, ேமான� கட� மீ2 இ	னிைச- 

ேதாணி ஒ	5 மனிதைர ேநா�கி மித32 வ32, ம�கி ம�ணா�� யா-ாீகைன- த+,� 

ஏ8றி அமரனா��� பாி9� ேபாத�� Vரணமா# ெதானி-த2. 

 

இ1ராேப� ! எ	 �!ேவ! எ	றா	 ப�கிாி. இ	னிைச யி	 ெத#வ உல� மைற32 

வி+ட2.”  
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கைதகளி	 ந*ேவ, “இ�ைசயி	 கா+,� அைல:� ேவ&ைகைய� க�டா	. ேச8றி� 

�ைத32 இ	�5� மீைன�க�டா	," எ	ப2 ேபா� கதாபா-திர மன நிைலைய� 

�றி� பி*� ேபா2�,  

 

"வழ�க� ேபா� Sாிய>தி-தா	. பா:� ஜல-ைத� பளி&� ேபா� ெச#தா	. பற��� 

ேமக&கைள பWF ேபாலா�கினா	” எ	ப2 ேபா� வ�ணைன ப�Kகிற ேபா2�, 

பி�சG�-தியி	 வசன-தி� கவிைதயி	 சாயைல :� ெதானிைய:� உணர �,கிற2.  

 

பா-திர விவாி�� எ	5 ந. பி. அதிகமான வ�ணைன யி� ஈ*ப*வதி�ைல. அV�வமாக� 

சி-திாி�கிறேபா2 ஒ! சில வாிகளி� அவர2 பட�பி,�� அழகிய உைரநைட யாக 

அைமகிற2.  

 

உதாரண-2�� இர�* சி-திர&கைள� காணலா� –  

 

'ஓ� இள� ெப�. மாநிற�, அராபி� �திைர ேபா	ற ேமனி:� மி>���, வள��சி:�, 

பா�ைவ�� ராணி ேபா	ற அழ�� க�cர�� ெப8றி!32�, அவ;ைடய ஆைட 

ஏ�ைமைய� பைறய,-த2." (பதிென+டா� ெப!��)  

 

" அவ� என�� ஒ! ைபராகினிைய அறி�க� ெச#2 ைவ-தா�. அவ;�� இ!ப2 

வய2�� ேம�!�கா2. கைட3ெத*-த2 ேபா	ற உட�. கா�-திைக மாத-2 ஆ85� 

ெப!�கி� மித��� விள�ைக� ேபா� Fட� வி+ெடறி:� க�க'. அவ' �6- 

ேதா8ற-திேல ஒ! தனி ேசாைப:� அல]ிய�� வழி32 ெகா�,!3த2." (விழி�� ).  

 

பி�சG�-தியி	 உைரநைடயி� கவிைதயி	 சாய� ேமேலா&கி நி8ப2ட	, உவைம 

நய�� ஒ! தனி- த	ைமேயா* விள&�கிற2.  

 

"ந]-திர&க' பதி3த வான� �1�� ராணியி	 ஜாிைக உைடைய� ேபா� 

மி	னி85" " ஆ85 நீாி� நீ3தி� ெச�பவ�களி	 அவி�3த தைலமயிைர� ேபா� நில9 

ெவ'ள-தி� மர&களி	 கிைளக' மித32 ெகா� ,!3தன "- இைவ ேபா	ற க8பைன 

கைளவிட, ெபா!3தாதனவ8ைற� ெபா!-தி� கா+*கிற பதா�-த நிைலக' தனி 

அழ�ட	 மிளி�கி	றன.  
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பாீ+ைசயி� ேதா�வி:8ற மாணவ�கைள� ப8றி� A5ைகயி�, இரா�கால-2 C&� 

GWசி மர&களி	 இைலகைள� ேபா� ஒ*&கி 2	ப�ப+ட �க&க' எBவள9' எ	5 

அவ� �றி�பி+,!�கிறா�.  

 

நிலாைவ:� நிலெவாளிைய:� பல!� எ�ப, எ�ப, எ�லாேமா வ�ணி-தி!�-

கிறா�க'. ந. பி. யி	 உைர நைடயி� �8றிH� �2ைமயான ஒ! சி-திாி�� காண� 

கிட�கிற2.  

 

'இர9. தைலெய6-ேத எ	5 நிலா� F!ைண ஆகாய-ைத அைர�ைறயாக ெம6கி 

ைவ-தி!3த2."  

 

அேதேபால, இ!+ைட:� பழ&கால� பWசாய-2- ெத! விள�ைக:� ஒ! உ!வக� 

அழகாக அறி�க� ப*-2கிற2 இ�ப,: 'வழிெய�லா� சி�ணி�கா#க' இ!+,� 

சிக�� நாம� சா-தின.'  

 

இBவித� �2ைமயான உவைமகைள பி�சG�-தியி	 உைரநைடயி� அதிகமாகேவ 

காணலா�.  

 

பி�சG�-தியி	 உைரநைட� பைட��களி� 'மன நிழ�' க+*ைரக' �றி�பிட- 

த�3தைவ; தனி ரகமானைவ. 'மனநிழ�' ெதா��� �� �	>ைரயி� சி. F. ெச�ல�பா 

A5வ2 ேபால, இ�க+*ைரயி� "வி-யாச� உ!வ-தி� ம+*� இ�ைல. ெதானி, 

ேநா��, ெவளி)* இ3த- த	ைமகளிH� வி-யாச�. க+*ைர எ	கிற எ1ேஸ, 

1ெக+�, 1கி+ எ	ற ஆ&கில� பிாி9 களி	 �ண&க' இவ8றி� காண�ப+டாH�, 

இ3த G	5��� ேம8ப+ட ஒ! �2ைம� பா&� இவ8றி� காண�,கிற2. மன 

ஓ+ட&கைள:� இய8ைக வ�ணைன ைய:� த-2வ ேநா�ைக:� கைதய� ச-ைத:� 

கல-தி!��� இைவ தமி� இல�கிய-தி� ஒ! �திய உ!வ� பிாிைவ த3தி!�கி	றன"  

 

�ளவி�A*, ெவ5� ெச!��, ஈ���, ச9�ைக- ேதா�� ேபா	ற ச�வசாதாரண 

விஷய&களி	 கா+சியி� ஆர�பி-2, மனித இய��க', அைவ எ6��� சி3தைனக', 

த-2வ� க!-2�க' �த�யவ8ைற ந. பி. ‘மனநிழ�' க+*ைரகளி� எ6தியி!�கிறா�. 

இைவ சி5 சி5 2K��களாக9� ஒ	றைர� ப�க - இர�* ப�க� �றி��களாக9�, 

பல ப�க&க;�� வள�32'ள க+*ைரகளாக9� அைம3தி!�கி	றன.  
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சிறிய விஷய-2�� 'வன��' எ>� மன நிழ� உதாரணமா��.  

 

"�!க	 ேகாயி�� மயி� ஒ	றி!�கிற2. நா' �62� அ&�� இ&�� அைல32 

திாி32 வி+* ெபா62 சா#3த2� ேகா�ர-2 உ�சாணியி� இ!��� யாளியி	 

தைலயி� வ32 உ+கா�32 வி*கிற2 - இரைவ� கழி�க.  

 

அ3தி� கா85 மயி�	 மீ2 YF� ெபா62, ேதாைக கடலைல ேபா� விசி-திர 

வன��ட	 �ர;கிற2. அ�ெபா62 அ2 உ+கா�3தி!��� உ�லாச-ைத� பா�-தா� 

த	 அழ��� உ	னத 1தான�� ேகா�ர� கா85� அ-தியாவசிய� எ	5 

உண�3தி!�ப2 ேபா� ேதா	5கிற2. ேகா�ர-தி�!32 ெகா�ேட இர9 �62� 

ஜாம-2�� ஜாம� A9கிற2.  

 

ஆமா�. மயி� நிைன�ப2 மனித>��� ெபா!32� ச3ைத� A+ட-திேல வயி8ைற� 

க69� வ�ல, வழ�கி� மனித	 ஈ*ப+,!3த ேபாதிH� உ'ள-தி	 வன�� 

�ைறயாம� இ!�க ேவ�*மானா� தனிைமயி	 ேகா�ர-2 உ�சியி� ச85 

உ+கா�32 தா	 ஆக ேவ�*�. அேதா* நி�லாம� விழி��ட>� இ!�க ேவ�*� - 

மயி� ஜாம-தி� A9வைத� ேபால."  

 

'ெந!��� ேகாழி' எ	ற தைல�பி� ஒ! மன நிழ� நிைன-தா� விய�பா# ேதா	5� 

ஒ! Fபாவ� ப8றி ஆர�பி�கிற2. ஏேத>� கMட� ேந!� ெபா62 ந�மா� தா&க 

�,வதி�ைல. ஆனா�, அைத� ப8றி� பிற� நிைன��� ெபா62 ஒ! இனிைம 

ெத	ப*கிற2. இ3த நிைன��, பா�ய கால நிக��சி ஒ	ைற� �றி-2 எ�ண 

ைவ�கிற2. அ3த நிக��சிைய:� அ2 ப8றிய சி3தைனைய:� ெதாட�கிற2 

இ	ெனா! ச�பவ�. பி'ைளக' A,, ப'ளி�Aட� விைளயா+* விைளயா*வ2 

ப8றிய2. பாட� ெசா�Hவ2, த�டைன த!வ2 எ�லா� வ!கி	றன. இனி 

க+*ைரயி�!32.....  

 

"வா-தியா� அ,-2வி+டா� எ	5 ப'ளி�Aட� ேபான உடேன தி!��� 

�ழ3ைதக;�, வா-தியா� அ,�பா� எ	5 ப'ளி�Aட� ேபாக �ர�* ெச#:�. 

�ழ3ைதக;� ேச�32 இ3த மாைல� ப'ளி�Aட-ைத நட-2வ2 விய�ப�லவா? எ3த 

அ,ைய� ப'ளி�Aட- தி� வா&க இMட�படவி�ைலேயா, அ3த அ,ைய இ&ேக 

வா&�வதி� அவ�க' இ	ப� கா�கிறா�க'! எ3த� க+*�பா* ப'ளி�Aட-தி� 

ேவ�பாக இ!�கிறேதா, அத8� இ&ேக அள9 கட3த மதி��!  
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இைவ எ�லாவ8ைற:� விட� சிற3த 2ைற ஒ	றி!� கிற2. நாடக&கைள� ப8றி 

நிைன-2� பா!&க'. வா��ைகயி� காK� ெவ8றி ேதா�விகைள:� நிக��சி 

கைள:� நட-தி� கா+*வ2 தாேன நாடக�? வா�� ைகயி� தா&க �,யாத 

நிக��சிகைள நாடக-தி� காK� ெபா62 ெசா�ல �,யாத இ	ப� ஒ	5 மன-தி� 

பிற�கிறேத, அ2 ஏ	?  

 

இைவகைள எ�லா� நிைன��� ெபா62 ஒ! இய8ைக நிக��சி ஞாபக-தி8� 

வ!கிற2. Sாிய	 தின� ந�ைம� ெபாF��கிறா	. Sாியனிடமி!32 ச�திைய� கட	 

வா&�� ச3திர	, நம�� ஒளிைய:� �;ைமைய:� தா	 த!கிறா	. Sாியனி	 

ெவ�ப-ைத� ச3திர	 எ	ன ெச# தா	?  

 

அ3த அதிசய-தி	 ரகசிய� தா	 எ	ன? இ�ப, இ!�கலாேமா? உ�ைம எ	5 

ஒ	றி!�கி	ற2. கால� எ	5 ம8ெறா	5 இ!�கிற2. உ�ைம��� நம��� 

இைடயி� கால� �5�கி*கிற2. கால� ஒ! ம3திரவாதி. நிக��சிக' நட32 

ெகா�,!��� ெபா62, அைவ க;�� �திய வ�ண-ைத� கால� Vசி�ெகா�ேட 

இ!� கிற2. அத	 விைளவாக-தா	 ெச-தவ	 க� ெச3 தாமைரயாகி வி*கிற2; 

ெதாைட ந*&கி, Yரைன� ேபா� மன-தி� கா+சி அளி�கிறா	.... Sாிய	 கிரண� 

ச3திரைன அைட:� ெபா62, கால� கட32 விட வி�ைலயா? ெவ�ப-ைத மா8றி� 

�;ைம அளி�ப2 கால-தி	 மாயா ஜாலமா?  

 

அ�ல2 Sாிய ெவ�ப-ைத வி6&கிவி+* அ�த ஒளி ெபாழி:� மாயவி-ைத ஏேத>� 

ச3திரனிட-தி� இ!��மா? ச3திரனி�!32 மன� உ�டாகிறெத	5 உபநிஷ- 

A5கிற2. ேஜாதிட-திH� ச3திரைன� ெகா�* மனதி	 த	ைமைய நி�ணயி�-

கிறா�க'. ஆைக யா�, ச3திர>��'ள மாயச�தி மன-தி8� இ!�கலா� அ�லவா? 

இ!�பாணிைய:� ம�ைண:� தி	>� ெந!� �� ேகாழி ெம	ைமயான அழகிய 

சிற�கைள� ேபா�-தி� ெகா'கிறத�லவா? இ3த மாதிாி அ8�த ச�தி மனதி8�� 

இ!��மா? இ3த ச�தியி�!32 பிற�ப2 தா	 கைலேயா? அ�ல2 விைனைய 

விைளயா+டா��வ2 தா	 கைலேயா?"  

 

இBவாெற�லா� எ�ண&கைள வள���� பி�ச G�-தியி	 எ6-2 நைடயி� 

�ழ�பG+*கிற த	ைமயி� ெசா� பி	ன� ேவைலக' இ�லேவ இ�ைல.  

------------- 
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அ�ணா0ைர 

  

 

 

ேதசீய உண�9 எ6�சி:�, நா+,	 வி*தைல இய�க ேவக�� ெமாழிகளி� ஒ! 

ம5மல��சி ��-திய2 வரலா85 உ�ைமயா��. அேத கால-தி�, இன உண� 9� - 

ெமாழி அ,�பைடயிH� இன ாீதியிH� தனி நா* அைம�கேவ�*� எ	5 ஒ! 

சாராாிைடேய எ63த உண�9� - ெமாழியி	 மல��சி�� வைக ெச#த2. இ29� 

வரலா5 கா+*� ஒ! உ�ைமதா	.  

 

ெபாியா� ஈ. ேவ. ராமசாமி திராவிட இன உண�ைவ- C�,, தமிழ� - தமி� - தமி�நா* 

--- தமி�ெமாழி உய�9 எ	ற உண��சிக' ெப!�வத8� வைக ெச#தா�. அவைர� 

பி	ப8றியவ�க' பல� ெமாழி�ப85ட	 தமி� ெமாழியி	 வள��சி��� வள-2��� 

த�மா� இய	றைத� ெச#ய �8ப+டா�க'. அவ�களி� ��கிய மானவ� O. எ	. 

அ�ணா2ைர ஆவா�.  

 

ெபாியா� விைத-த இய�க� ந	� வளர9�, ேவக மாக� பரவ9�, இைளஞ�கைள� 

கவ�வத8�� அ�ணா2ைர யி	 ேப�சா8றH� எ6-2 ேவக�� ��கிய� காரண& 

களாக அைம3தன.  

 

"உலகிேல பலபல தீவிரவாதிக' ேதா	றிய2 ப8றிய வரலா5க' என��- ெதாி:�. 

நா-திக� ேபசிய நாவவைர:� நானறிேவ	. ெந!�பா5 தா�*� Yர!� என��- 

ெதாி:�. ஆனா�, அவ�க;��� ெபாியா!��� உ'ள ஒ! ெபாிய வி-தியாச-ைத 

உணர ேவ�*கிேற	. அவ�க' ப,-த ப��வ மன� பைட-த A+ட-திேல ேபசின�. 

அவ�க;�� எ6தின�. ெபாியாாி	 பணி, த8�றிக' நிர�பிய தமிழக-திேல க�Y�F 

ம�Y�F� கிைடேய எ	பைத அறிய ேவ�*�. அதிH� சகல�� உண�3த சகலகலா 

வ�லவ�க;� ெவ5� சாமியா,கைள� க�,-2� ேபச9� ச�திய85�கிட3த காைல, 

ெபாியாாி	 ெப!&கா85- தமிழக-திேல Yசி, ந�F மர&கைள ேவேரா* கீேழ 

ெபய�-ெதறி3த2 எ	பைத உணர ேவ�*�. (வ�ணா1ரம� )  

 

ெபாியா� 2வ�கி ைவ-த ெப!&கா8ைற வ�ய Sைற யாக- தமி� ம�ணிேல பர�ப 

தி+டமி+ட அ�ணா2ைர அத8�- ேதைவயான அறி9 வ�ைம:� ேப�F- திற>� 

எ6-2 வ	ைம:� ெப8றி!3தா�. அவ!ைடய ேப�சி H� எ6-திH� உயி!� 

உண�9�, ேவக�� கன	றன. எ6-2 எ�ப, இ!�க ேவ�*�, எ	ென	ன சாதி�க 

ேவ�*� எ	ற தி+டமான க!-2�கைள ஆர�ப �தேல அவ� ெகா�,!3தா� எ	ேற 

ெசா�லலா�.  
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"ேஜாலா. பிரா	F நா+,ேல இல�கிய ம	ற- தாரா� ஏளன� ெச#ய�ப+*, �-தக� 

எ62ேவாரா� �ற�கணி�க�ப+*, ேம+*� �,யினரா� ெவ5�க�ப+* த	பா+* 

ெமாழியினா� நா+*��� ேக* வ!கிறெத	5 பல� பழி-2ைர�க� ேக+*, பாாிசி� 

பல கMட&கைள� ப+*� ெகா�,!3தா�. ேபாரா,� ேபாரா,ேய, உலகி	 

பா�ைவைய- த	 ப�க� தி!�பினா�. ஆகேவ தா	, எமி� ேஜாலாவா�, நானா'9�காக 

அ>தாப- 2ட	 ேபாரா,யவரா�, ,ைரபF�காக� ேபாராட �,3த2. ம8றவ�க' 

ேமைத' எ	ற �க�ெபற ேம+*� �,யினாி	 பாதேசைவ ெச#தன�, அர�மைன�� 

ஆலா-தி எ*-தன�; ஆலய� Vஜாாி�� அ	பாபிேஷக� ெச#தன�. ேஜாலா, 

ம�க;�காக, ஒ*�க�ப+ட, நF�க� ப+ட, ெகா*ைம�ப*-த�ப+ட ம�க;�காக 

எ6தினா�; எ6தினா� எ	றா�, ேபாரா,னா� எ	ேற ெபா!'. அவ!ைடய எ6-2, 

Yர	 ைகவாைள விட வ�9ைடய2. உ'ள-ைத உH�க� A,ய2. உலேக 

எதி�-தாH� அWசா2 ேபாாி*� எ6-2�க'. மமைத� ேகா+ைட கைள- Cளா��� 

ெவ,��*க'. 'நீதி' ேவ�*� எ	5, ேஜாலாவி	 ேபனா எ6தி85. எ	ன 

ேநாி+ட2? 'நீதி' கிைட-த2! ம3திாி சைபகைள, அவ!ைடய ேபனா �ைன மா8றி 

அைம-த2. பல ம�டல&களிேல, மற�க�ப+*� ேபான,ைர பF��, ந�ப�கைள- 

திர+,85. ஒ! ெப!� பைட திர+,வி+டா�, ேபனா Gல�. எ&ேகா தீவிேல, 

ஏ�க-2ட	, 'நா	 ஒ! �8ற�� ெச#யவி�ைலேய' எ	5 கதறி� ெகா�,!3த ,ைர 

பF��, ெவ8றி, வி*தைல! பதிேனா! ஆ�*க' பராாியாக� பா6� தீவி� வைத 

ப+டவ>��, ெவ8றி, வி*தைல; ஒ! ேஜாலாவி	 எ6- தா�" (ஏைழ ப&காள� எமி� 

ேஜாலா)  

 

இ3த விதமான ஒ! ச�தி தன2 எ6-2��� ேவ�*� எ	5 அ�ணா2ைரயி	 

உ'ள� ஆைச� ப+,!�க� A*�. எ-தைகய S�நிைலயி�, எ�ப,� 

ப+டவ�க;�காக எ62கிேறா� எ	பைத ந	� உண�3 தி!3தா� அவ�. எனேவ 

எ	ென	ன எ6தேவ�*�, எைத எ�ப, எ6தேவ�*� எ	5� அவ� ந	� 

அறி3தி!3தா�. அத8ேக8றப, அ�ணா2ைரயி	 உைர நைட:� அைம3த2.  

 

ேமேல த32'ள உதாரண&களிேலேய அ�ணா2ைர உைரநைடயி	 த	ைம ஒ!வா5 

�லனா��. எளிைம, இனிைம, உண��சி ேவக�, இவ85ட	 'பா+*ெமாழி��' உாிய 

அ*��- த	ைம:� ேமாைன அழ�� அவ� நைடயிேல கல32'ளன.  
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அ*�� ெமாழி ஆ�வ� சில ச3த��ப&களி� நீள� நீளமான வா�கிய அைம��க;�� 

இட� அளி-2 வி* வைத:� அவ� எ6-தி� காண�,:� ---  

 

“இல+சிய-2�காக9�, அ3த இல+சிய-ைத அைடய உத9� க!விேபா	ற 

க+சி�காக9�, ெசா3த நலைன:�, உய�பதவிைய:� ெவ5-2 ஒ2��� Yர�� கMட 

நMட� ஏ8�� சகி��- த	ைம:� ஒ!வ!�� ஏ8ப+* வி+டா�, அவைர- 

தைலவராக� ெகா�ட க+சி:� அதைன� சா�32'ள ம�க;� �	ேன8றமைடய 

�,:ெம	ப2 தி�ண�. அர�மைன மா,யிேல அ�ச Cளிகா மWச-திேல 

அம�32'ள அாிைவைய அைடய ேவ�,, ஆ&�� ெச	ற ஆணழக	, அகழி	 

ஆழ-2�ேகா, அதிேல அைல:� �தைலயி	 வா#�ேகா அWசினா�, எ&ஙன� 

ம&ைகைய� ெபற�,:� ! இல+சிய ெம>� எழிHைடயாைள� ெப85 இ	�ற 

எ�Kேவாாி8 பல�, அகழி�� அWசி, �ற-ேத நி	5 �ைகப* மன�ட	 ேபாாி+*� 

ெகா�ேடா, �ல�பிேயா கிட�ப�. ஒ! சில!�ேக, உழ9�ேக8ற விைள9 எ>� 

ெமாழிவழி நட��� அறிவா8ற� உ�*. அவ� தைம� ச��� அ�டா2. சாகச-2�� 

அவ� ப�யாகா�. ேபா�ைய� க�* ஏமாறா�, ��லாி	 �	 ெமாழி ேக+*� �6&கா�. 

தா�கிய ேவ�ைன- C�கிெயறி32வி+*�, ேபா���� �கி	 யா���� இ2 ேநர� 

�ைறேய எ	ப2 ெதாி32, ��:ட	 ேபாாி*ைகயிேல, கி� எ>� வ� ெகாள� 

Aடா2 எ	பதறி32, உயி� ெக*� வைர ெந*வைர ேபா� நி	5 ேபாாி*வ� Yர�. 

க+சி� பணி:�, கள-2� பணி ேபா	ேற, Yர!�� ஏ8றேதய	றி விலாவிேல விர�தி� 

�6 நடமா*ேவா!�ேகா, மனதிேல Fயநலெம>� �ளவி ெகா+,*ேவா!�ேகா 

ஏ8றத	5. சி5 ெசய� �ாிய ம+*ேம ெதாி3ேதா���� ெப!ெநறி பி,-தலாி2. க+சி� 

பணி�� இ-தைகய கடைம:ண�3த காவல� ேதைவ." (வ�ணா1ரம�)  

 

தா�32 கிட3த ச�தாய-2�� விழி��� Yர உண�9� ��-த ேவ�*� எ	ற 

ேநா��ட	, வரலா85 நிக��சிகைள வி5வி5�பான நைடயி� எ*-2� ெசா�H� 

க+*ைரக' பல எ6தியி!�கிறா� அ�ணா2ைர, அவ8றி	 ஆர�பேம எ*�பாக 

இ!���. ஒ! நாடக� பா&�ட	 அ2 ேமேல ெச�H�. உதாரணமாக, அ3த ஜூைல 

14!' எ	ற க+*ைரயி	 2வ�க� ப�திைய� பா��கலா�.  

 

"ஜூைல 14! உலக வரலா85 ஏ+,ேல உ	னதமான இட-ைத� ெப85வி+ட2. 

அ3நாேள Yர பிரWF ம�களி	 ெவ8றி நா'! எதிாி நா+,	 மீ2 ேபாாி+*� ெப8ற 

ெவ8றியா? இ�ைல! ெகா*ைமைய எதி�-2� ெகா*&ேகாைல எதி�-2, அ	5 வைர 

��றி� கிட3த A+ட�, அ3நா' வைர அட���ைறயினா� தா�க�ப+* 
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அ,ைம�ப+*, 'இ�ெம	றா� சிைறவாச�, ஏ	 எ	றா� வனவாச�' எ	ற நிைலயிேல 

சி�கி� சிைத32, நF�க�ப+* நாதிய85� கிட3த ம�க', நிமி�32 நி	5, �ன� 

ெசாாி3த க�களினி	5� கனைல� க�கி, ெப!G�ைச நி5-தி� ெப!�ழ�க& கிள�பி, 

த!கத�களி	 தாைள- ெதா+*� கிட3த கர&களிேல, வாேள3தி, வி*தைல; வி*தைல! 

எ	ற �ர+சி கீத� பா,�ெகா�* பைடேபா� திர�*, இ,ேபா� ஆ��பாி-2, 

�யெலன� ேகாப-ைத Yசி ேபாக ேபாக-திேல �ர�*, ெபா2ம�கைள� ெபாதி 

மா*களா�கி, அரசியைல� ெகா*ைம� க!வியாக� ெகா�*, ம�கைள� கச�கி� 

பிழி32, அவ� த� மான-ைத ம�ெணன� க!தி, மதி-2, ெச!�� நிைற3த சீமா	க' 

எேத�சாதிகார� ெச#2 வ3தைத ஓேர அ,யி�, ஒேர நாளி�, ஒேர ெப!� �ர+சியி�, 

அ,-2 ெநா5�கி, உ!-ெதாியாதப, அழி-த நா' அ3த ஜூைல 14-"  

 

இ�ப, வள�கிற2 இ	>� ேமேல –  

 

"�காாி �,32 அடாணா ஆர�பமான நா'! மாட��றா வ�eைற- 2ர-திய நா'! 

ம	ன� ம!�ட நா	 ! சீமா	களி	 தைல சிதறிய நா'! ம2�கி�ணேம3திய 

மேனாஹாிகளி	 இத� த!� Fைவயிேல இக-தி	 ரச-ைத� க�*, பரேலாக ரச� 

பாதிாிமாாி	 ைகவச� இ!�கிற2, ேக+டா� கிைட���, அத8காக- ேத, அைல 

வாேன	 எ	5 மேதா	ம-த�க' அர�மைன ெச�ல� பி'ைளக', ஆணவ 

ெசா%ப&க' ஆ,� பா,� கிட3த ேகாலாகல-ைத ேவர5-த நா'! ஓட�பெர�லா� 

உைதய�பரான நா'! வில&� V+ட�ப+* ேவதைனைய அைட3த கர&களிேல 

Yரவா' ெஜா�-த நா'! வி*தைல நா'! Yராி	 ெவ8றி- தி!நா'! ெவறியாி	 Y��சி 

நா'!*  

 

அ�ணா2ைரயி	 எ6-2�களி� ஒ! �ைறபா* - ஒ! சி5 விஷய-ைத ைவ-2� 

ெகா�* அள9�� அதிகமாக அள�ப2. F!&க� ெசா�கிற த	ைம அவாிட� இ�ைல. 

Fைவயாக� ெசா�ல�ப+டாH�, ேதைவ இ�லாமேல சB9 மி+டா#-தன� 

ப�ணியி!�ப2 பாரா+ட� A,ய தாக இ�ைல. ேமைடயி� மணி�கண�கிேல ேபF� 

பழ�க� சி5விஷய-ைத மிக� ெபாிதாக வள�-தைல:�, ெசா	னைதேய ெவBேவ5 

வித&களி� தி!�ப- தி!�ப� A5� த	ைமைய:� அவ!ைடய இய��களாகிவி+டன. 

எ6-2 நைடயிH� அ2 பிரதிப��கிற2.  

 

ம�கைள� கவரேவ�*� எ	பத8காக அ�ணா2ைர :� �ராண&களி� உ'ள 

ஆபாச&கைள:�, க�பராமா யண-தி� கல32'ள ஆபாசவ�ணைன என-தா� 
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க!தியைவகைள:� Fைவயாக விவாி-தி!�கிறா�. ெசா�வைத நயமாக� ெசா�ல 

அவ!ைடய நைட ைகெகா*-2'ள2,  

 

இ!�பைனய ெநWFைடேயா	 பாிசளி-த இைட யணிைய� கைள3தா'. கணெமா	5 

கவைல ெகா�டா'. �கி� சிறி2 G,ய �6மதி ேபா� நி	றா'' எ	ற க!-2� பட, 

ம&ைக நி�வாணமாவைத, ஆைட கைளவைத� A5 கிறா� கவி. நி�வாணமான பிற� 

�திைர மீதம�32 ம&ைக ெச	றைத� A5ைகயி�, ெடனிச	 க8ெப>� ஆைட V�ட 

காாிைக, �திைரமீேதறி� ெச	றா' எ	ற க!-2� பட, Then she rode forth, clothed on 

with chastity எ	5 A5கிறா�. ஒ! உ-தமி நி�வாணமாக, ஊைர வல� வ3த கைதைய. 

ஓ� கவி வ�லவ�, ஆ&கில� ம+*ேமய	றி, அவனியி� ேவ5 பல நா+,ன!� 

விய3தி*� அள9 �லைம ெகா�ட ெடனிச	, இBவள9 நாகாிகமாக நாF� காக� 

பா,யி!�கிறா�. இதனா�, ஆ&கில நா+,ேல கைல வள� �	றிவிடவி�ைல. கவிதா 

ஊ85 வற�* விடவி�ைல. 'பாவ�' பாழாகிவிட�ைல, �லைம �ைக32 

ேபாகவி�ைல. ெமாழிவள� ெக+*� ேபாகவி�ைல, இBவ�ண� பா,ன தா�, 

ெடனிசைன� கவிதா வி8ப	ன� ப+,யிேல ேச�� கலாகாெத	5 A5� ம+,:� 

எவ!� இ�ைல ேதாழ� கேள! க�ப� இராமகாைதயிேல ெகா+,யி!��� காமரச-ைத� 

கா�ேபா�, க�பாிட� ம+*�, ஆைட கைள32 அFவேமறி ஊ� உலவிய உ-தமியி	 

கைதைய� பா,ட 'க�,ரா�*' வி+,!3தா�, எBவள9 மைலமைல யான ஆபாச-ைத 

அழகழகா� பா,யி!�பா�, எ	பைத� ச8ேற சி3தி-2 பா!&க'! பிரா+,யி	 

உ!ைவேய நி�வாணமா�கி� கா+,*� ெப!� �லவாி	 கவிைத- திற-திட�, நி�வாண 

ந&ைக சி�கியி!3தி!�பி	 எ	ன ேநாி+,!��� எ	பைத நிைன���ேபாேத ந*�க� 

பிற� கிற2. ெடனிச	 அ>சாி-த Gைற, ஒ6�க-ைத:�, உய�3த எ�ண-ைத:�, 

C#ைமைய:�, ேதாைகயாி	 ேம	ைமைய:� உண�-2மா, வாம ேமகைல 

இறவள�3த அ��ைல உைடயவ' பிரா+, எ	5 Aறிய க�பாி	 கவிைத �ைற, 

இ-தைகய உயாிய எ�ண-ைத� கிள��மா எ	5 ேக+கிேற	. �ளி-த கா, 

தாகவிடா# தீ���மா, இளநீ� ேபா��மா எ	5 ேக+கிேற	. ��ணி�!32 (வ,வ2) 

தா8றம,���, Vவி�!32 மண� YF�! �லைம எ	றா�, �னிதமான எ�ண-ைத� 

ப��வமாக� ��-த ேவ�*ேமெயாழிய, ேம�ட மைறவிட வ�ணைன��� க!வியாக 

இ!�க ேவ�*மா எ	5தா	 நா	 ேக+கிேற	." (க�பரச� )  

 

அரசிய� உ�ைமகைள அ6-தமாக� A5கிறேபா2, சாதாரண ம�க;� இல�வி� 

விள&கி� ெகா'ள�A,ய வித-தி� ச�வ சாதாரண விஷய&கைள உதாரண&களாக 
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அ*�கி, உாிய க!-ைத ந	� பதிய ைவ��� திற	 அ�ணா2ைரயி	 உைரநைடயி� 

கல32 மிளி�கிற2. இேதா ஒ! ப�தி –  

 

"ேமா+டா� ந	றாக ஓட, அைத ஓ+ட விைச இ!3 தா� மா-திர� ேபாதா2 - அ2 

தவறான வழியி� ெச	றா� த*�க பிேர� �� ேவ�*�! நா* ெசழி�க ந�ல ஆ5 

இ!3தா� மா-திர� ேபாதா2 - அதி�!32 ெவ'ள� �ர�* ஊைர அழி-2 விடாம� 

இ!�க� கைரேவ�*�! ந�ல காைளைய ஓ+ட சி5 ச9�� இ!3தா� மா-திர� 

ேபாதா2 - அைத� கிழ�ேக:� ேம8ேக:� தி!�ப G�கணா& கயி5� ேவ�*� ! 

Y+,8� வாயி8ப, இ!3 தா� மா-திர� ேபாதா2 - வாயி8ப,��� கத9 ேவ�*�, 

கத9��- தா��பா;� ேவ�*�! அ2 ேபாலேவ, ஜனநாயக கால-தி�, �,யரF வ3த 

பிற�, நா+,� ந�லா+சி நட�க ேவ�*மானா�, ஆ;� க+சி ஒ	5 இ!3தா� 

மா-திர� ேபாதா2 - மா85� க+சி:� ேவ�*�. மா85� க+சி இ�லாத ஜன நாயக 

ச��கா�, பிேர� இ�லாத கா�, கைர இ�லாத ஆ5, G�கணா& கயி5 இ�லாத மா*! 

ஆகேவ ஆ;� க+சி�� அ2 அட��வார85 அ�கிரம� ெச#:� க+சியாக மாறாம� 

இ!���ப, பா�-2� ெகா'ள ஒ! மா85� க+சி ேதைவ." (நா�)  

 

பிறெமாழி� பத&க' தமிழி� ேச�வைத அ�ணா2ைர ெவ5�கவி�ைல இதர ெமாழி� 

ெசா8கைள அவ� தாராள மாகேவ த	 உைரநைடயி� எ*-தா�,!�கிறா�.  

 

"ெநறியி�லாதவ>�� ெநறி கா+ட, ஒளி காணாதவ >�� ஒளிகா+ட ஒ! ேஜாதி - 

ஆ�டவ	 !  

 

அF-தமான உலகி� F-தமாக இ!�க ேவ�*� எ	பைத விள�க,  

 

அநாகாிக உலகி� நாகாிக ேபாதைனயி	 நாதனாக விள&க.  

 

கபட�; வWசக�, கா#�ச� �த�யன ெகா�ட உ'ள-திேல, க!ைண, ேந�ைம, 

அ	�ைடைம �த�ய அ!&�ண&க' உ�டாக� ெச#ய ஒ! �!நாத	 ஆ�டவ	! 

எ&�� நிைற32, எ3த� ச�தி:� ெப85 எ�ைலயி�லாத இ	ப-தி	 எ�ைலயாகி, 

ச-திய ெசா%பி யாகி, சா+சா-காரமாகி, சகல ஜீவா-மா�க;��� ர+சகனாகி, பதியாகி 

உ'ள பரம	 - ஆ�டவ	.  
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கட9ைள� ப8றி� கசி32 க�ணீ � ம�கி, பல� A5வ� இ2ேபால! ஆ�. ெநறி, ஒளி, 

நீதி, வா#ைம, C#ைம, அ	� - இைவேய கட9'. அழிவான ெத#வேம! எ&�� 

நிைறகி	ற ெபா!ேள! அ	ேப சிவ�! உ�ைமேய ஆ�டவ	! - எ	5 பல� 

ேபாதி-தன�." (ேதவ\ைலக' )  

 

அ�ணா2ைர பல சி5கைதக;�, சில நாவ�க;� எ6தி:'ளா�. அவ!ைடயைவ 

சி5கைத ' கேள அ�ல; நாவ�க' இல�கிய- த	ைம ெப8றனவாக9� இ�ைல.  

 

'பா+,ய�மா 'பா+,' ஆகி, பிற� 'கிழவி'யாகி, பிற� 'ஏ! யார2!' ஆகி, பிற� 'ேபா! ேபா!' 

எ	றாகி பிற� 'இேததடா ெதா�ைல' எ	றாகி, ெபாிய சனிய	, எ	றாகி 'பிசி	, 

இேலசி� விடா2' எ	றாகி, இ�ேபா2 கவனி�பா�, கவைல�ப*வார8ற ஓ� 

உ!வமாகிவி+ட நீைல!”- இ2 ேபா	ற நயமான வ�ணி�� அV�வமாக� சில இட&களி� 

காண� கிைட���. ம8ற�ப, F-த வளவளா!  

 

அ�ணா2ைரயி	 ேப�F, அவைர� ேபாலேவ நா�� ேபசேவ�*� எ	ற ஆைசைய 

அவ!ைடய 'த�பிக'' பல!�� ஏ8ப*-திய2 ேபாலேவ, அவ!ைடய எ6-2 

அ�ணா2ைரைய� ேபால நா�� எ6தேவ�*� எ	ற எ6�சிைய� பல 

இைளஞ�களிைடேய உ�டா�கிய2. ஆனா�, அ�ணா2ைரயி	 ப,��� பயி8சி:�, 

அறி9� ஆ8றH�, சி3தைன:� உ'ள-தி	 ஒளி:� அவ�களி� எவாிட�� 

இ�லாததா�, உைரநைடயி� அ�ணா2ைர ெப8ற ெவ8றிைய ம8றவ�க' ெபற 

இயலாம� ேபாயி85.  

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

16. 

16. 16. 

16. லா

லாலா

லா. 

. . 

. ச

சச

ச. 

. . 

. ராமாமி த�

ராமாமி த�ராமாமி த�

ராமாமி த� 

  

 

 

ெசா8கைள� ெகா�* அ8�தமான கைல�சி-திர&க' அைம�பதி� தனி- ேத��சி:�, 

ஆ8றH� ெப8ற பைட�பாளி லா. ச. ராமாமி!த� ஆவா�. அவ!ைடய கைதக' 

தனி�சிற��ட	 திக�வத8�, கைதகளி� அவ� எ*-தா' கிற விஷய&கைள� 

ேபாலேவ, அவ� ைகயா'கிற உைர நைட:� ��கிய� காரண&களி� ஒ	5 ஆ��. 

எ*-2�ெகா�ட விஷய-ைத� கைல நய-ேதா* கைத யாக� பி	>வதி� அவ� 

கா+*கிற சிர-ைதைய:� உ8சாக-ைத:�, கைதைய� ெசா��� ெச�கிற நைட 

அைம�பிH� அவ� ஈ*ப*-தியி!�கிறா�. ஆகேவ, அவ!ைடய எ6-2�க' உயி!� 

உண�9� ெபாதி3த அழகிய ெசா8 சி-திர&களாக விள&�கி	றன.  
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கைதயி� வ!� S�நிைலகைள� சி-திாி�பதிH�, கைத மா3தாி	 உண��சிகைள 

வ�ணி�பதிH� லா. ச. ரா. மி�3த அ�கைற கா+,:'ளா�. அ-தைகய க+ட&களி� 

அவ!ைடய உைர நைட ைக-ேத��சி:ட	 உ!வா�க� ெப8ற எழி8ேகாலமாக 

வள�கிற2.  

 

'அV�வ ராக�' எ	ற கைதயி� வ!கிற ஒ! க+ட� இ2 –  

 

"�ய�� �ைடைய� ெகா�* ேபாக சா-தியமி�ைல. Cற� �க-தி� சா+ைட 

அ,-த2. ெத! விள�கி	 ெவளி�ச-தி� �ைட�க�பி கன-தி� பளபள-2� ெகா�* 

Vமி��� வான-தி8��, ஜ�� க+,ய2 ேபா	றி!3த2. ெத!வி� ஜவ� பிரவாகமா# 

ஓ,ய2. சாப� பி,-த2 ேபா� ெத! ெவறி� ெச	றி!3த2. இ3த மைழயி� எ&கைள- 

தவிர எவ	 கிள��வா	? எதி�� கா8றி� �	 த'ளி�ெகா�* ஒ!வைர ெயா!வ� 

இ5க- த6வியப, ஜல-தி� இ6-2 இ6-2 நட32 ெச	ேறா�.  

 

இைடயிைடேய இ,யி� Vமி அதி�3த2.  

 

கட�� அைலக' மதி�க' ேபா� எ632, மனிதனி	 ஆைச� ேகா+ைடேபா� இ,32 

வி63தன. எ&கைள வாாி வாயி� ேபா+*� ெகா'ள ேவ�*வ2ேபா�, 2ர-தி� 

ெகா�* ஓ,வ3தன. ஏமா8றமைட3த அர�கனி	 ஆ-திர� ேபா�, அைவகளி	 

ேகாஷ� காைத� ெசவி* ப*-தி85. ஒ! அைல அவைள� கீேழ த'ளிவி+ட2. ெவறி 

ெகா�டவ' ேபா� சிாி-தா'. ஜல-தி	 சிHசிH�� சைத:' ஏ5ைகயி� ெந!�ைப� 

ேபா� Fறீெலன� ெபாாி3த2. �ய�� எ&க' அ&க&கேள பி#32வி*� ேபா�!3தன.  

 

தி`ெர	5 இ,ேயா* இ, ேமாதி ஒ! மி	ன� வான-தி	 வயி8ைற� கிழி-த2. 

இ	ன�� எ	 க� �	 நி8கிற2 அ�மி	ன�. மைறய மனமி�லாம� தய&கிய 

ெவளி�ச-தி�, நா	 க�ட கா]ி! �6மிய க!ேமக& க;�, கா8றி� திைர ேபா� 

எ6�பி �ளவியாக� ெகா+*� மணH�, ேகாப�க� ேபா� ச�-திர-தி	 சிவ���, 

அைலகளி	 Fழி���, அ,ப+ட நா#ேபா� கா8றி	 ஊைள:�, பிண-த�ைட 

ெப�க' ேபால, ஆ,, ஆ,, அைல32, அைல32, மர&க' அ6� ேகார��!  

 

"இ-தைன��� Gலகாரணி ேபா� அவ' நி	றா'."  
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சாதாரண� ெசா8க' தா	. வாி வாியாக கவனி-தா� எளிய ெசா�ல*��க' தா	. 

ஆனாH�, லா, ச. ரா. அவ8ைற� ேகா�-2� ெசா�கிற �ைறயினா� உைர நைட இனிய 

வசீகர� ெப85 வி*கிற2. இைத அவ!ைடய ஒBெவா! கைதயிH� காண�,:�,  

 

ஒ! உதாரண�:  

 

"க+டவி�-2 சாி3த பF& A3த��!32 �க-தி� அைலேமா2� பிாி இ2.  

 

அவைளேய அ'ளி உ�K�, பFைம நிைற32, தாமைர� �ள� ேபா	ற க�க' 

இைவ.  

 

நீ&காத ெமௗன� நிைற32 அ� ெமௗன-திேலேய �6கி�ேபான வா# இ2.  

 

அக	ற மனதி� கிள�3த ஆைச, ெவளி:� வர இயலா2, உ';� அட&க இயலா2, 

��,ய மா�� இ2. ப�ைச ேமலா�கின,யி� ப+*�ேபா	ற வயி5  

 

அவ�களி!வாி	 ஆ:ளி	 இ	ப-ைத:� 2	ப-ைத :� ஒேர ��சி� அள32விட 

�யHவ2 ேபா	ற ஆ�&கன-தி	 அவ1ைதயி2." (ப�ைச� கன9)  

 

எ6தி� ெச�கிறேபா2, வா�கிய&களி� விைன� ெசா�, வா�கிய அைம�� மர� 

�த�யைவக;�� லா. ச. ரா. ��கிய-2வ� ெகா*�பதி�ைல. தனி 'எெப�+' 

த!வத8காக அ�ப, அ�ப,ேய ெசா8கைள வி+* வி*வ2 அவ!ைடய உைரநைட 

உ-திகளி� ஒ	5  

 

'வயி8றி� பகீ�'  

 

'உட� மண� கா85வா�கி� சி5 ெவ,�பா# �c�.'  

 

“இ-தைன வித ச�த&களி	 ந* நா,ைய அைட32 வி+டா8ேபா� கா2களி� 'ெரா#W 

எ	5 ஒ! Aவ� க�* தைல கிர���-  

 

”அV�வ ராக�, அேத வ�காி��. பிடார	 ைக பி,படாத பா�� ேபா�, அபாய� கல3த 

படபட��. 1வர 1தான&க' பி,படா2, பழக�பழக எ�ைலேய ய8ற2 ேபா�, 
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நைட:ைட பாவைனகளி� சி32� ஒ! கவ��சி. ேவ+ைடயி� ேவ*வ	 ேம� பாய- 

தி!�பிய மி!க� ேபால பய3த ஒ! �ர+*-தன�, சி�� சி����.'  

 

இ�ப, எBவளேவா எ*-2� கா+டலா�.  

 

ச�வ சாதாரண விஷய&கைள� Aட ெவ� அழகான நைடயி� லா. ச. ரா. �றி�பி*வ2 

வழ�க�.  

 

அவ' அ6தா', அ�ல2 க�ணீ� சி3தினா' எ	பைத அவ� இBவா5 சி-திாி�கிறா�: 

(ஒ!-தி சி3திய க�ணீ� ஒ!வ	 மீ2 வி63தைத� �றி�பி*ைகயி�) - "அவ	 

பிடாியி� இ! ெந!��- 2ளிக' Fாீெலன� F+*� ெபாாி32 நீ�-தன."  

 

இ-தைகய அழகான பிரேயாக&க' லா. ச. ரா. எ6-தி� சசஜமாக� காண�ப*�.  

 

'நிமிஷ-தி	 சிமிழி�!32 ைமைய எ*-2 இ+*� ெகா�* வ!ட&கைள� பா�-2� 

ெகா�,!�கிேறா�.'  

 

"விசன- திைர ேலசா# அவ	 ேம� ம, பிாி-2 வி6ைகயி� –  

 

'ச�தேம ச�தி�க ேசா�பி85,  

 

'மாைல �தி�32 இ!' ேதா+ட-தி� வாைழ மர&களிH� ைவ�ேகா8 ேபாாிH� 

கிண8ற,யிH� வழிய ஆர�பி-த2. வான� அ�ெபா62 தா	 C�க� கைல3த2 

ேபா�, அத	 ப�லாயிர� க�க' ஒBெவா	றா :� ஒ!&ெகா!&கா:� விழி-2� 

சிமி+ட ஆர�பி-தன.’ 

 

"நா	 ெச�H� நைடபாைத ப�ைச ந*வி� ெச�ப+ைட தீ+,, பா�பி	 'ெசாேரHட	' 

Sாியைன ேநா�கி வைள32 வைள32 சீறி விைர32 ெச�மண�, ெபா,3த 

க�ணா,ெயன இள� ெவ#யி�� பளபள-த2."  

 

கைத மா3தாி	 உண��சி� �ழ�ப&கைள� சி-திாி��� இட&களி� லா. ச. ரா. 

விேசஷமான வ�ணைன நைடைய� ைகயா'கிறா�. விாிவான உதாரண� ஒ	ைற� 

காணலா� –  
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"அ�மாைவ:� பி'ைளைய:� ேச�3தா8ேபா� க�ட2� ராஜியி	 ெந8றி:� 

க	ன&க;� க6-2� சிவ�� லா3தைர- C�கி� பி,-தா8ேபா� �&�மமா#� 

சிவ3தன. ராஜ-தி	 ேமனி ஏ8ெகனேவ ந�ல சிவ��. ெவ5� ெவளிறி+ட சிவ�ப�ல: 

அழ�� சிவ��. ப6-த ெந8கதி�களி	 ேம� ப*� ெபா	 ெவயி�	 தகதக��� சிவ��.  

 

’எ	ன ராஜ�?'  

 

சிைற�ப+ட பறைவயி	 சிற�க' ேபா� ராஜ-தி	 க� இைமக' படபடெவ	5 

அ,-2� ெகா�டன. கன9 கைல3த விழிகளி�!32 அ3த� கனேவ உ!கி� Fன3 

தா&கா2 விழிேயார&களி�!32 வழி32 அவ' கணவ	 இதய-2' ெகா+, வி632, 

வி63த இட&கைள- தஹி-தன. சிவராஜ>�� உட� பரபர-த2.  

 

'ராஜ�, மா,�� வா!'  

 

கவி3த தைல:ட	 ராஜ� அவைன மா,��- ெதாட�3தா'. ெகா�ைடயி� வி�லா#� 

ெச!கிய ம��ைகயி	 மண� க�ெம	5 சாவி-ாியி	 ேம� ேமாதிய2 : சாவி-ாி 

அ�ப,ேய திைக-2 நி	றா'. �8ற-தி� மர- ெதா+, ஜல-தி�, ந	றா#� 

சிற�கைள� ேகாதி, G�ைக உ'ேள வி+* அலசி, ஆற அமர ஒ! கா�ைக �ளி-2� 

ெகா�,!3த2. அைத ஓ+ட ேவK� எ	5 உ' நிைனவி� ஓ� எ�ண� எ632 

அவைள- C�,� ெகா�,!3தேத தவிர, அைத� ெசயலா�க உட� ம5-2வி+ட2. 

அத	 ேம� தி`ெரன ஓணா	 ெகா, பட�3த2; ேமேல சில3தி� A* க+,, VWைச� 

காளா>� V-2 வி+டா8ேபா� அBவள9 �ராதன உண��சி படர ஆர�பி-த2. 

�8ற-தி� ஒ! மWச' Vைன ெவயி�� ெவ� Fகமா#� கா�கைள நீ+,யப, உற&கி� 

ெகா�,!3த2." (சாவி-ாி )  

 

லா. ச. ரா. எ6-தி� சி3தைன கன� ேச�கிறேபா2 சாதாரண வாசக>��� �ழ�ப� 

ஏ8ப*-2கிற ெசா8 பி	ன� ேதா	5கிற2.  

 

“சில விஷய&க' சில சமய� ேந�32 வி*கி	றன. அைவ ேந%� �ைறயிேலேய 

அைவக;�� �	>� பி	>� இ�ைல. அைவ ேந�3த2தா	 உ�*. அைவ ேநா3த 

விதம�லா2 ேவ5 எBவிதமா:� அைவ ேநர9� �,யா2. ேந�வ2 அ�லாமH� 

�,யா2. ேந�3த சமய-தி� ேந�-தப, அைவ ேந�வ2 அ�லா2 �,யா2. 

ேந�3தைமயா�, அதனா� ேநர ேவ�,யைவயா# ஆனதா� அைவகளி� ஒ! 
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ேந�ைம:� உ�*. அ3த ேந�ைம தவிர அைவ ேந�3தத8� ேவ5 ஆதார� இ�ைல. 

ேவ�ட9� ேவ�டா�. அைவகளி	 1வர&கேள அBவள9தா	.” (தா]ாயணி)  

 

"அ	ேறா* ஜ�� சாி, இனிேம� ஜ�� இ�ைல.  

 

இ�ைல. அ�ப,� ெசா�வ2� த��. ஜ�� இ!32 ெகா�ேட இ�ைல. இ�லாமேல 

இ!32 ெகா�,!� கிறா	." (சாவி-ாி)  

 

“G* Sைளயா#� ேபFவதிேலேய என�� ஒ! ஆைச இ2வைர அவ;ட	 பளி�ெசன� 

ேபசியதி�ைல. மி!க&க' வா# திறவா2 ஒ	ைறெயா	5 �ாி32 ெகா'வ2 ேபால, 

நா&க' அ�-தம8ற, அ�ல, அ�-த� மைற3த வா�-ைதகைள� ேபசிேய ஒ!வைர 

ெயா!வ� அ�-த� க�* ெகா'வதி� ஒ! இ	ப�.”  

 

இ-தைகய விவாி��க;�, லா. ச. ரா, �ாியாத வித-தி� எ62கிறா� எ	ற ெபா2வான 

�8ற�சா+*�� ஆதார&களாகி	றன.  

 

பா�� - நாத ெவ'ள� இைவகைள உவைமகளாக9� உ!வக&களாக9� அைம�பதி� 

லா. ச. ரா.9�� ஆ�வ� அதிக�. இய8ைக வ�ணைனகளிH�, கதாபா-திர உண��சிக' 

அ�ல2 மன நிைல வ�ணி�பிH� இைவ வித� விதமாக இட� ெப5கி	றன. அழகிய 

ெசா8ேகால& களாக அைவ கா+சி த!கி	றன. ஒ! எ*-2�கா+*:  

 

எ�லா அரவ&க;� அட&கிய அBேவைளயி� த�Vாி�!32 ெபாழி:� அBேவாைச 

பா�� ேபா� அவ' ேம� வழி32 கBவி85, அ2 த	ைன வி6&�வைத உண�3தா'. 

நாத ெவ'ள� கி5கி5ெவன G�� விளி�� வைர ஏறி85. G�F- திணறி85. இனி 

ஒ	5� ப�K வத8கி�ைல என- ெதளி3த2� தி`ெரன ம+ட8ற மகி��சி அவ;' 

ெபா&கி85. அதி� த	ைன இழ3த மசி��சி:ட	 சம��பி-2� ெகா�*, மைழ தாளி� 

�ழ3ைதக' வி*� காகித� க�ப� ேபா�, தா	 Fழ�� அ,-2� ெகா�* ேபாவைத 

உண�3தா'. அ3த Gல G��க ஆன3த-தி�, G�கி- திண5� G�F Eனியி� 

கைட3ெத632 எ�ண&க' உ!வாைகயி� அைவ த�ணீ!' ேபசிய ேப�F�ேபா� 

ச-த� இழ32 வா�-ைதக' இழ32 ேவக-தி� வர��க;� இழ32 ெவ8றா# நி	5 

ப�பரமா# ஆ*� ஒ	றி�!32 ெவ5� நீ:� நா>மா#� பிாி32 அைவகளி	 ஜீவனா# 

மா-திர�, F!திேயாைச ெவ'ள-தி� நீ32ைகயி�, உட� தா&க �,யா2 G��ைசயி� 

G�கி� ேபானா'. " (தா]ாயணி)  
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இBவாெற�லா� அவ� எ6தியி!�பனவ8ைற� ப,�கிற ேபா2 - அவ!ைடய 

கதாபா-திர� ஒ	5 A5வ2 ேபால உ	 பாைஷ��- தைலவண&�கிேற	' எ	5 

உ'ள� �றி�பி*�.  

 

லா. ச. ராமாமி!த-தி	 எ6-தா8ற� ஆ�சாியகர மான2. கைத ெசா�H� �ைறயி� 

அவ� ேசாதைனக;� சாதைனக;� ெச#தி!�ப2 ேபாலேவ, அவ8ைற எ62� 

உைரநைடயிH� அவ� ேசாதைனக;� சாதைனக;� மி�தியாக� �ாி3தி!�கிறா�. 

அவ!ைடய உைர நைடயி	 Y�ைச:� வள-ைத:�, ஆழ-ைத:� அ6-த-ைத:�, 

அவ!ைடய சி5கைதகைள� ேபாலேவ, '�-ர', 'அபிதா' ஆகிய நாவ�க;� எ*-2� 

கா+*கி	றன.  

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

17. 

17. 17. 

17. எ4-தி� ெகா2ைச

எ4-தி� ெகா2ைசஎ4-தி� ெகா2ைச

எ4-தி� ெகா2ைச 

  

 

 

எ6-தி� ேப�F வழ�ைக� கல�க� Aடா2 எ>� இல�கண விதி ெந*&கால� 

பி	ப8ற�ப+* வ3த2 ேப�F ெமாழிைய� 'ெகா�ைச' எ	5 Aறி� ப�,த�க' ஒ2�கி 

ைவ-தன�. ேப�F வழ�� இட-2�� இட� மா5ப+*� காண�ப*கிற2; இன-2�� 

இன� ேவ5ப+,!�கிற2. எனேவ ம�க' ேபFகிற பாைஷைய அ�ப, அ�ப,ேய 

எ6-தா�கினா� �ழ�ப� ஏ8ப*�; எ6-தி	 �னித� ெக+*வி*�; ப,�பவ�க;��� 

எளிதி� விள&காம� ேபா�� எ	ற க!-2� நிலவிவ3த2. அதனா�, ேப�F நைட��� 

எ6-2 நைட��� மி�3த ேவ5பா* இ!3த2.  

 

ேபFவ2 ேபா� எளிைமயாக எ6தேவ�*� - வழ�கி� உ'ள ஜீவ>'ள ெமாழிைய 

எ6-தா�க ேவ�*� - எ	ற ேநா��ட	, உைர நைடயி� ம5மல��சி ��-தியவ�க' 

Aட, ேப�F வழ��கைள அ�ப, அ�ப,ேய - ைகயாள- தய&கினா�க'. கைதகளி� 

கதா பா-திர&க' ேபFகிறவ8ைற:� �-தக- தமிழி�' எ62வ2 தா	 மர� ஆக ஆள� 

ெப85 வ3த2.  

 

பாரதியா� Aட, கதா பா-திர&களி	 உைரயாட�கைள எ6-2 நைடயி� தா	 

எ6தினா�. அBவா5 எ62வ2 தா	 �ைற, ந�ல2� Aட எ	ேற அவ!��� பி	 

வ3த பைட�பாளிகளி� பல!� க!தின�, க�கி' ரா. கி!MணG�-தி:� அவைர� 

பி	ப8றியவ�க;� இ3த விதிையேய ஆதாி-தா�க'. இ3 நா+களி� Aட அேநக� இ3த 

மரைப அ>M,�கிறா�க'.  
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இல�கிய� வா��ைகைய� பிரதிப��ப2 - மனிதாி	 ேபா��கைள:� 

இய��கைள:�, த	ைமகைள:�, தவ5கைள :�, பழ�க வழ�க&கைள:�, வா��ைக 

�ைறகைள:� உ'ள2 உ'ளப, சி-தாி�ப2 - எ	ற ெகா	ைக உைடயவ�க', 

மனிதாி	 ேப�F�கைள:� உ'ளவாேற எ6-தி� வழ&க �8ப+டா�க'; ேப�F�ைற 

இட-2�� இட� ம+*மி	றி - இன-2�� இன� மா-திரம�லா2 - மனித>�� 

மனித	 மா5ப*வ2� இய�பாக இ!�கிற2. ேத�3த பைட�பாளி இ3 EK� க&கைள 

எ6-தா��வதி� ெவ8றி ெப5கிறா	.  

 

இல�கிய-தி� ‘ெகா�ைச' யி	 இட�ப8றி ெவBேவ5 கால-தி�, ெவBேவ5 ேப� 

த&க' க!-2�கைள அறிவி-த2 உ�*. ஒ! ச3த��ப-தி�, 'Fேதசமி-திர	' தீபாவளி 

மலாி� லா.ச. ராமாமி!த� எ6-தி� ெகா�ைச' ப8றி தன2 எ�ண&கைள அழகான 

க+*ைரயாக எ6தியி!3தா�. அ3த� க+*ைரேய அ!ைமயான ஒ! பைட�பாக 

அைம3தி!3த2.  

 

எ6-தி� உைர நைடைய அத	 ப�ேவ5 த	ைம களிH� திற�பட� ைகயாள 

ஆைச�ப+*, அைதேய தீவிரமா# சாதக� ெச#2, ெப!� ெவ8றிக' க�*'ள லா. ச. 

ரா., ெகா�ைச நைட��� கைல ெம!��, இல�கிய அ3த12� ஏ8றியி!�கிறா�. இைத 

அவ!ைடய கைத களி� ந	� காணலா�.  

 

ெசா8க;�� அழ�� ெம!�� ஜீவ>� ேச��பதி� லா. ச. ரா. அள9�� ஆ�வ��, 

ஆைச:�, �ய8சி:�, உைழ���, ஆ8றH� அ�கைற:� ெகா�ட பைட�பாளிக' 

தமி� ெமாழியி� ேவ5 எவ!� இ�ைல எ	ேற ெசா�லேவ�*�.  

 

’ம3திர� ேபா� ேவ�*மடா ெசா��	ப�' எ	ப2 பாரதி வா��. தன2 ெசா8க;�� 

ம3திர ச�தி' ேசரேவ�*� எ	5 உ�ைமயாகேவ வி!�பியவ� லா. ச. ரா. 'தீ' எ	ற 

ெசா�ேல F*வதாக அைமய ேவ�*� த	 எ6-தி� எ	ற ஆைச அவ!�� உ�*.  

ேப�F நைடயிேலேய கைத எ62கிற வழ�க� சில தசா�த&க;�� �	னேர தமிழி� 

நைட�ைறயி� வ32 Y+ட2. கதாபா-திர&களி	 இய��-இட� - இன� 

�த�யவ85�� ஏ8ப அவ8றி	 ேப�F வழ��கைள� சி-திாி��� வழ�க�� 

சகஜமாகிவி+ட2. இ3த ாீதியிH� லா. ச. ரா. பல ேசாதைனக' ெச#2 எ6-2�� 

இனிைம:� அழ�� ேச�-தி!�கிறா�.  

 

ேப�F நைடயி� (ெகா�ைசயி�) �6� கைதைய:� �2ைம�பி-த	, 

ேசாதைன�காகேவ>�, எ6திய2 கிைடயா2. 'உலக-2� சி5கைத' ஒ	ைற அவ� 
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அBவா5 தமிழா�கியி!�கிறா�. தி!ெந�ேவ�யா	 ஒ!வ	 அச� தி!ெந�ேவ�- 

தமிழி� Fவார1யமான ஒ! கைதைய� ெசா�வ2ேபா� �. பி. எ6தியி!3தா�, அ2 

மிக� சிற�பான சி5கைதயாக உ!வாகி யி!�க�A*�. ஏேனா அவ� அ�ப, ஒ! கைத 

எ6தவி�ைல.  

 

பி. எ1. ராைமயா தைல�� ஊ-தி�கின ெபா�பிைள' எ	5 ஒ! கைத எ6தினா�; 

ப+டண-2 ாி]ா�கார	 பாைஷயி�, க�ண	 மைனவியி	 Fபாவ� ப8றி Fைவயாக� 

ெசா�ல�ப+,!3த2 அ3த� கைத. க�ண	 :-த கள-2��� கிள�பி� 

ெகா�,!�ைகயி� அவ	 மைனவி ேவKெம	ேற எ�ெண# ேத#-2� �ளி�கிறா'. 

ஓ!வைர வழி அ>��கிறேபா2, அ�ல2 வழி அ>�பி வி+*, எ�ெண# 1நான� 

ெச#வ2 அபச�ன� ஆ��; அதனா� ந�ல2 ேநரா2 எ	ப2 ம�களி	 ந�பி�ைக. 

க�ண	 மைனவி��, அவ	 ேதேரா+, மக	 எ	பதா�, அவனிட� மாியாைத� 

�ைற9. ஆகேவ, 'தைல�� ஊ8றி� ெகா�* ' அவ' அவைன அ>��கிறா'. அவ	 

தி!�பி வரேவயி�ைல. இைத, 'ப+டண-2 பாைஷயி�' ெசா�H� ரசமான கைத அ2.  

 

லா. ச. ரா. ப+டண-2� ெகா�ைச ெமாழியிH� கைத எ6தியி!�கிறா�; ப�ப+ட 

உய��,யினாி	 ேப�F ெமாழியிH� கைதக' பைட-தி!�கிறா�.  

 

ஆனா�, லா. ச. ரா. வி	 எ3த ஒ! கைத:� ஆர�ப� �த� �,9 வைர ஒேர உ-தியி� 

அைமவதி�ைல. ஒேர கைதயி� ப�ேவ5 �ைறகைள:� ைகயா'வ2 அவ!ைடய 

இய��. ஒ! பா-திர� ஒ	ைற� ெசா�ல- ெதாட&�வ2, நிைன9 A�த�, 

நனேவா+ட�, ஆசிாிய� A85, உைரயாட� - இ�ப,� பல வழிக;� கல32 கிட���. 

ெகா�ைச நைட நிைறய வ32, தி`ெரன� கவிைத நைடயாக மாறி, சி�க� நைடயாக� 

பி	னி, சி-திர நைடயாக மல�32 - இBவா5 அ8�த&க' V��� அநாயாசமாக அவர2 

எ6-2�களி�.  

 

��ப-2� சி5வ>�, அவ	 அ�ப>� ேபசி� ெகா�,!�பதாக ஒ! கைத 

ஆர�பி�கிற2. ��ப-2 பாைஷAட லா. ச. ரா. எ6-தி� ஒ! அழ� ெப5கிற2. அதி� 

ஒ! இட� –  

 

"நீ இ3த� காைர� பா-தி�ேல. நாைள� காைலேல கா+ேற	 பா!, நீளமா Fமா வய 

வய	> - ஆ? அ	ைன�� ெச&கா� அ�ப>� நீ:மா, க+ட மர-2� பி	னாேல 

'ேபா+டா+டமா ஓ+,யா3தீ&கேள ஒ! ரா�சஸ மீ>, அ2 மாதிாி...... Fமா வயவய	> 



94 

 

GWசிேல ெர�* ைல+* �ழியா+ட� �ழி�கி2. நா	 அத	 ஒட�ைப ெதா+*� 

பா�-2+ேட!3ேத	. ஆைசயா இ!3தி�சி�பா! அ�ேபா �+ட-2ேல ப+*> ஒ! 

உைத வி!32� F�பா. கீேள வி:32டற மாதிாி கா� அ�ப,ேய ம,Wசி ேபா�F. 

'ய�மா, 	> க-தி+* தி!�பி� பா-ேத	; யமனா+ட� நி�கிறா	!"  

 

இ3த ச�பாஷைண வள��சியி�, பி	ன� அவ	 ெசா�கிறா	 :  

 

"அவேன� ப-தி நம�ெக	ன�பா இ�ேபா? நா	 இ�ேபா ெசா	ேனேன இ3த மீ> இ2 

அைல ேமைல த'ளி வ32 மண�ேல அ�ப,ேய ெசா!வி�கி+*2. GWசி ெதாிய�ேல. 

கைர ேமேல நா	 ந�* 2ர-தி+,!3ேத	. அ�ேபா வாH மா-திர� ெர�* இைல 

�ைள� சா�பிேல ெவளியிேல நீ+,- 2,�F+,!3த2. எ	னா2	> �,�F இ;-2� 

பா-தா, மீ> ! ந�ல அய� அ�பா மி	னாேல நீல�, பி	னாேல ெச6��. ந*9ேல 

ெவ'ைள. Sாிய	 �ைள�கற-2�� �	னாேல கட� ேமேல மான� டால,��2 பா! 

அ�பா, அ2மாதிாி. இ	>� உசீ� ேபாவ�ேல. வாைய ஆB ஆB> ெதாற32 ெதாற32 

G�F��- ேத,- தவி��2. அ2� க�ைண ெநைன�சமா க1டமாயி!��2 அ�பா. 

கWசி�பாைன� Aைடேயாேட உன�காக� கைர ேமேல கா-தி+,!3தா ஆ-தா -இதா 

பார�மா	> ைகயிேல �,�F�கி+* ஓ,ேன	. எ	 கி+ேட!32 �*&கி Aைடயிேல 

ேபா+*�கி+* ஆ-தா எ	ைன அ�ப,ேய இ12 க+, அைண�F�கி+ட2. அ3த மீ> 

ஆ� வி+டா ெரா�ப ெரா�ப அதி1டமா�பா!"  

 

அ*-த ’பாரா' அ�பனி	 நிைனைவ - 'ந�ம அதி1ட� தா	 ெதாிWசி!��ேத 

இவைண��' எ	ற ாீதியி� - விாிவாக� A5கிற2. பிற� ச�பாஷைண.  

கைத வள��சியி�, ஒ! பாராவிேலேய ெவBேவ5 உ-திக' கல32 வி*கி	றன; அ2 

ஆசிாிய� விவாி�பாக ஆர�பி�கிற2:  

 

"அவ	 ஒ! சமய� அைலகளி� விைளயா,� ெகா�,!3 தா	. நா#� �+,க' கீேழ 

�ர�* ஒ	ைறெயா	5 க,-2 விைளயா*வ2 ேபா�, அைலக' அவ	 ேம� ேமாதி 

அவைன� கீேழ த'ளி, கால,யி� ம�ைண� பறி-2 அவேனா* விைளயா,ன. 

அ�ெபா62 ஒ! ெபாிய அைல திர�*, சிகர-தி� Eைர க�கி�ெகா�ேட வ32, ேநேர 

அவ	 ேம� உைட32 பி	வா&�ைகயி�, அவைன� கைரயி�!32 அ,ேயா* 

ெபய�-2- த	ேனா* கி�ெர	5 இ6-2� ெச	ற2. அ3தர-தி� ப32 ேபா� ேமH� 

கீ6� F8றிH� 'த�ணி'. 'அ�மா	> அலறி- திற3த வா:' 'த�ணி ' ��3த2. (இ3த 

இட�. நன ேவா+ட� - 1+ாீ� ஆஃ� கா	ஷிய1ன1 - ஆக மாறி:'ள2). க�, கா2, 

G�� எ&�� 'த�ணி '. 'நா	 உசிேராேட இ!�ேகனா ெச-2�V+ேடனா? இர�*ேம 
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ெதாியவி�ைல. ஆனா�, Vமிேல காேலா ைகேயா படK�. அவ1யமாபடK�. அ2 

ஒ	5 தா	 ெதாிWF2'. ந�ல ேவைளயா# இ	ெனா! அைல இைட கைட32 எ632, 

அ3த� Fழ��!32 அவைன� பி*&கி- த	ேனா* இ6-2வ32 அ�ப,ேய மண�� 

ஓ&கி� ���ற அைற3த2. ெச-ேத	 �ைள�ேச	> ஓ,வ32 வி+டா	. ஆனா�, 

அ3த� ெபாறி ேநர� - F'ெள5����� க� எ�மா-த�, அ�மா-த ேநர�, ைக:� 

காH� Vமிைய- ெதாட- 2ழாவியேபா2 ெநWF தவி-த2. �	பி	 �ாியாத திகி�."  

 

'ம�' எ	ற கைத ெச&க8ப+* ஜி�லாைவ� ேச�3த ஒ! கிராமவாசி ெசா�வ2ேபா� 

எ6த�ப+,!�கிற2. அத	 ேபா�கி8� ஒ! உதாரண� :  

 

எ	ன இ!3தாH� ஒ! விசய� ஒ���கK&க. ப,�சவ	 ப,�காதவ	 எ�லா!� 

�ைள�சாவK�. பசி எ�லா!��� ஒ�Kதா	.  

 

இ3த உசி� இ!�கிற வைர���, இ3த ஒ! சா� வ9-ைத வள�-2 எ�ப,யாவ2 

�ைள�கK�> தாேன, ம>ச	 நாH ேபேராேட Aடறா	, பிாியறா	, ச�ைட 

ேபாடறா	. சமாதான மாவறா	. இைடயிைடேய மாாியா-தா, வா3திேபதி, 

ஒ�Kமி�லா+டா வயF, எ�லா� அவைன வாாிய,�சி+*� ேபா92. அ�ப9� இ3த 

உசிாிேல இ!�கிற ஆைசைய எ	னா	> ெசா�ற2. எ�லாேம அதிேல தா	 

அட&கியி!��2&க. சாமி, Vத�, பிசாFAட. பயி� த�ணி��� காWசா, ெகா*�பாவி 

க+,யி;-2 அ;வறா	. த�ணி சா1தியா� ேபானா, க&க�மா;�� ரவி�ைக, 

மWசா, விள�� எ�லா� �ற-திேல ெவ�F த�ணியிேல விடறா	. ேகாவமட& கK�, 

வாழைவ�கK� தாேய	> எ�ைலய�ம>��� Vைச ேபாடறா	. எ	னா-2�� 

ெசா�ல வ3ேத	னா இ3த ந�பி�ைக	> ஒ�K இ!��ேத அதிேல அBவள9 

இ!��2 - உட�பிேல இ!��ேத அ2 உசிாி�ேல' ந�பி�ைகதா	 உசி�."  

 

'ேம� த+* மனித�களி	 ேப�F �ைறகைள லா. ச. ரா.-வி	 ெப!�பாலான கைதக' 

சி-திாி�கி	றன.  

 

ேப�F நைடயானாH�, கன9, நிைன9, நனேவா+ட� எ3த �ைறயாயி>�, லா. ச. 

ரா.வி	 உைரநைட தி`ெர	5 கவிைத- த	ைம ெப85 வி*வைத:�  

அவ!ைடய கைதகளி� காண �,:�.  
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ஒ! சி5 ெசா�Aட லா.ச.ரா -வி	 கவி உ'ள-தி� இனிய சி���� ஏ8ப*-திவி*�. 

'உைஷ' எ	ற ெசா� எBவள9 கிள��சி உ�டா�கி வி*கிற2 பா!&க', அவ� 

உ'ள-திேல!  

 

"எBவள9 அழகான ெபய� ! உைஷ. உ	 ேபைர நா�கி� உ;+*ைகயி�, மன-தி� 

எ	ன எ	ன ேதா8ற&க' எ6கி	றன ெதாி:மா? அ29� எ�லா� ஒேர சமய-தி�!  

 

"ப+சிகளி	 ேகாM, கான�. ேசவ�	 அைறAவ�. பF�களி	 க6-2 மணிக'. 

க	5� �+,களி	 அ�ேம'! வய�களி	 ப�ைச� கதி�க' ேபF� ரகசிய&க'. 

கா#களி	 ேம� பட!� ெச3தி+*. ஏ8ற� சா��!32 சாி:� ஜல-தி	 ெகா3தளி��. 

அ2ேவ VWெச,களி	 அ,யி� பா#ைகயி�, மா5� கி;கி;��. அ�ெபா62 தா	 

V-த மல�களி	 �2 மண�. உஷ�கால� Vைஜயி	 ஆரா#�சி மணி. ேகா�ர 1Cபியி	 

தகதக��. வாச8 �ற*களி	 ேம� பிர�மா�டமான ேகால&க'."  

 

“உைஷ! இரவி	 இ!ைள� கிழி-2� ெகா�* �ற�ப*� உதய-தி	 ேதவைத. எ	ன 

ைதாியமான ெபய�!"  

 

லா. ச. ரா.-வி	 மனவள� தனி-த	ைமயான2. எனேவ, அவ!ைடய உைர நைட:� 

தனி ரகமான2, எவராH� பி	ப8ற �,யாத2.  

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

17. 

17. 17. 

17. லா

லாலா

லா. 

. . 

. ச

சச

ச. 

. . 

. ராட�� ெமௗனி6�

ராட�� ெமௗனி6�ராட�� ெமௗனி6�

ராட�� ெமௗனி6� 

  

 

 

சி5கைத� கைலயி� அ8�த&கைள� சாதி-2'ள பைட�பாளிக' ெமௗனி:�, லா.ச.ரா-

9� விேசஷமானவ�க'.  

 

அBவி!வர2 சி5கைதகைள:� ஒ�பி+* ஆரா#வ2 இல�கிய மாணவ�க;��� 

பய>'ள விஷயமாக அைமய லா�. இ!வ!� தனி நப�களி	 அக உைள�ச�கைள:�, 

சி3தைனகைள:�, நிைன9 ஓ+ட&கைள:� திறைமேயா* சி-திாி-தி!�கிறா�க'. 

ஆ� ெப�ைண எ�ணி ஏ&� வைத உண��சி V�வமாக� கைதயா�கியி!�கிறா�க'.  

 

ெமௗனிைய விட, லா. ச. ரா. அதிகமான விஷய&கைள - பலதர�ப+ட விஷய&கைள - 

கைத� ெபா!ளா�கியி!�கிறா�, லா.ச.ரா. கைத A5� �ைறயிH� ெவBேவ5 
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உ-திகைள� ைகயா�,!�கிறா�. ெகா�ைச நைடைய மி�தியாக� பய	ப*-தி-

யி!�கிறா�. உைரயாட�, நிைன9 A�த� ாீதியி� அதிக� எ6தியி!�கிறா�.  

 

இ-தைகய த	ைமக' பலவ8ைற:� Fைவ-2 ஒ�பி*வ2 இல�கிய ரசிக�க;�� 

Fவார1யமான விஷய� ஆக�A*�. அBவித ஆ#வி� ஈ*ப*வ2 எ	 ேநா�க� அ�ல. 

நா	 எ*-2� ெகா�*'ள விஷய-2�� - வசன நைட - ச�ப3த�ப+ட சில 

அ�ச&கைள ம+*ேம இ&� எ*-2� ெசா�ல வி!��கிேற	.  

 

விர�தி:� ந�பி�ைக வர+சி:� ெதானி��� வித-தி ேலேய ெமௗனி தம2 கைதகைள� 

பைட-தி!�கிறா�, அத8� ஏ8றா8ேபா� தா	 அவ!ைடய எ6-2 நைட:� 

அைம3தி!�கிற2.  

 

ஒ! ெப� ெத#வ வழிபா+,� ஈ*ப+ட நிைலைய, அவளா� வசீகாி�க� ெப8றவ	, 

A5வ2 ேபால ெமௗனி ஒ! கைதயி� வ�ணி�கிறா�.  

 

"அ2 தி!விழா நா' அ�ல. அவ;� வ3தி!3தா	....  

 

அவ' பி	ேனா* நா	 ெச	ேற	. அேநக� தர�, அவைள- ெதாட�A,ய அள9, 

அBவள9 சமீப� நா	 ெந!&கிய2� உ�*, அ,�க, எ	 வா# ஏேதா �K 

�K-த2� உ�*. அ2, எைத:� ெசா�வத8க�ல எ	ப2 என��- ெதாி:�. 

ஏெனனி� ெசா�Hவத8� ஒ	5மி�ைல.  

 

ஈFவர ச3நிதியி� நி	5, தைல�னி32, அவ' ெமௗனமாக- தியான-தி� இ!3தா'. 

அவ;��� பி	, ெவ� சமீப-தி� நா	 நி	5 இ!3ேத	. அவ;ைடய A�பிய 

கர&களி	 இைட வழியாக� க��ப�கி!க சர விள��க' ம&கி ெவ� Cர-தி8� 

அ�பாேல பிரகாசி�பைத� க�ேட	. அவ' க�க', வி�கிரக-தி8�� பி	 ெச	5 

வா��ைகயி	, ஆர�ப இ5தி எ�ைலகைள- தா�, இ	ப மய-ைத� க�* களி-தன 

ேபாH�. எBவள9 ேநர� அ�ப,ேயா, ெதாியா2. கால� அவ' உ!வி� அ3த� 

ச3நிதியி� சைம32 நி	5வி+ட2.  

 

தியான-தினி	5� வி*ப+* எ	 ப�க� அவ' தி!�பியேபா2, ஒ! பரவச� 

ெகா�டவேன ேபா� எ	ைன:� அறியாமேல 'உன�காக நா	 எ2 ெச#ய9� 

கா-தி!�கிேற	; எைத:� ெச#ய �,:�' எ	5 ெசா��வி+ேட	. உ&க' கா2களி� 
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அBவா�-ைதக' விழவி�ைல. ஆனா� அவ' காதி� வி63தன எ	ப2 நி�சய�. அவ' 

சிாி-தா'.  

 

அவ;�� ம+*� தானா நா	 ெசா	ன2 ேக+ட2 எ	பதி� என�� அ�ெபா6ேத 

ச3ேதக�. உ'ளி!3த வி�கிரக�, எதி�-Cணி� ஒ	றி நி	ற யாளி. அைவ:� ேக+* 

நி	றன எ	5 எ�ணிேன	. எதிேர �&க-ைத� பா�-தேபா2, கீ85�� ேமேல, 

ச3தன� ெபா+*ட	 விVதி அணி3த அ3த வி�கிரக�, உ!�ெகா�* �!வW Fழி-2� 

சின&ெகா�ட2. Cணி� ஒ	றி நி	ற யாளி :� மிக ம!�* பய32 ேகாபி-2 �க� 

Fளி-த2. பி	 கா�களி� எ632 நி	5 பயG+,ய2. அவைள� பா�-ேத	. அவ' ம5 

ப�க� தி!�பியி!3தா'. பி	னிய ஜைட பி	 ெதா&க, ெம2வாக- த	>ட	 Aட 

வ3தவ�க;ட	 ெச	றா', நா	 அவைள� சிறி2 ெதாட�32 ேநா�கி நி	ேற	. 

ஆ�32 அ�&கிய உலக நிச�த-ைத� �ைல�க, அவ;ைடய சத&ைகக' அணி3த 

அ,�Fவ* இ	றி �,யா2 ேபாH�. வ3தவ�க;ட	 �Cகலமாக� ேபசி, 

வா�-ைதகளா,� ெகா�ேட, கா� சத&ைகக' கணீ� எ	5 ஒ��க� ேபா#வி+டா'. 

ச3நிதியி	 ெமௗன�, அவளா� உ�டான ச�த-தி	 எதிெரா�யி�, சிைத98ற2. 

ெவௗவா�க' கிாீ�சி+*� ெகா�* �5��� ெந*��மாக� பற3தன." (அழியா� Fட�)  

 

இேத ேபா	றெதா! க+ட�, லா. ச. ரா. கைதயி�. ஒ!-தி ெத#வ வழிபா* ப�Kகிற 

ேபா2 அவ;ைடய அ	ப	 அவைளேய கவனி-தி!�கிற நிைல. அ2 பி	 வ!மா5 

சி-திாி�க�ப*கிற2 -  

 

"பி	க+,�!-2 அவ' ெவளி�ப+டா'. ெந8றி:� க	ன&க;� ச3தன 

ெவ�ைமயி� பளீாி+டன, காேதார&களி� மயி�� F!'க'. ஈர-தி� க	ன&க ேளா* 

ஒ+,�ெகா�,!3தன. ெவ'ைள விழிேம+,� ெச3நர��� ெகா,களி	 ந*வி� சா5 

ஓ*� க!விழிக' உ+கா�3தி!3தன.  

 

அவ' அவ�க' ப�க� க�ெண*-2�Aட� பா��க வி�ைல. Aட-2��� 

சைமயலைற��� காாியமா# வி* விெடன அைல3தா'. கா� ெம+,க' ேகாப-2ட	 

‘ண�ண�' எ	றன.  

 

அவ	 க�க' அவ' ேதா' வைள9கைள:� இ*�பி�!32 அக	5 வைள3த 

உ!வ� ேகா*க;' ேவகமா#� �ைழ:� அ&க அைச9கைள:� வி6&கின. அவனி� 

ஒ! பாதி பிாி32 அவேளா* இைண3த2. ஊWச�� உ+கா�3 தி!3த �ைற நிைல 

அவைள:� ஆவேலா* இைண3த ம5 பாதிைய:� கவனி-2- தவி-த2.  
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Fவாமி விள�ைக ஏ85கிறா'. ��சியி�!32 Fட� சீறி� �தி-2 விள��- திாி��- 

தா9கிற2. விள� ெகதிாி� வி632 அவ' ேசவி�ைகயி� அவைள� கBவினா8 

ேபாேலேய அவ	 நிழH� அவ' உ!வ�ேகா+*ட	 �னிகிற2.  

 

ெப! விள�கி� அக� விள�ைக ஏ8றி� ெகா�* அவ	 ப�கமா# �8ற-ைத ேநா�கி 

வ!கிறா'. ஊWச� ச&கி�ைய உரா#32 அவ' க	ன-ைத- ெதாட அவ	 ைகக' 

2,-தன. Fடைர அைண-த விர� ச32களி� �&�ம�சா5 ேபா� ஒளி வழிகி	ற2.  

 

அவ' எ&ேகா ெவ� Cர-தி	 விளி�ேபார-தி� பா*கிறா'. 2ளசி மாட-தி� விள�ைக 

ைவ-2வி+* நம1காி-2 எ6ைகயி�, அவைள� S�3த இ!ளி� மாட-தி� அ6� 

அக� Fட� அவ' �க-ைத ஏ85 ைகயி�, G��-திகளி�!32 நீல மி	ன�க' ெகா, 

பி	னி�ெகா�ேட பிற32 அவ	 உடைல ஊ*!வின. அவ' �!வ&களிைட� 

�&�ம� ெபா+,�!32 ஒ! க� திற3த2. அவ	 உட� ��லாி-த2.  

 

அவ' அவைன ேநா�கி வ3தா', 2ளசி மாட-2 விள��� Fடாி� �ளி-2வி+*, 

அதனி	ேற ெவளி�ப+*� சகி�க �,யாத C#ைம:ட	 அவைன ேநா�கி வ!ைக யி� 

அ,வயி8றி� அைலக' F!�* F!�* ெதா�ைட வைரயி� எ632 உ' 

Y�ைகயி� ேவக3தாளா2 உட� தவி-த2. அவ' கி+ட வ32 ஊWசல,யி� 

உ+கா�32 அவ	 ம,யி� த	 தைலைய ைவ-2� ெகா�டா'. அBவள9தா	; 

ெச&�-தான பாைற Eனியி�!32 யாேரா த'ளி வி+டா8 ேபா� G��ைச, உட� 

நிைனைவ அ,-2�ெகா�* ேபா#வி+ட2.  

 

Aட-தி� Fவாமி விள�கி� Fட� ெபாாி3த2" (இத�க')  

 

லா.ச.ரா. கைதகைள வாசி�பவ�க' எளிதி� உணர� A,ய ஒ! உ�ைம, அவ� 

உவைமகைள அதிகமாக உபேயாகி�கிறா� எ	ப2. சில ச3த��ப&களி�, வா�கிய� 

தவறா2 ஒ! உவைம மிளி!�; சில இட&களி� ஒேர வா�கிய-தி� இர�* G	5 

உவைமக' Aட- தைல கா+*�. நயமான உவைமக' லா. ச. ரா. எ6-ைத அணி 

ெச#கி	றன.  

 

"பி!கா அ�ப,-தானி!3தா'. �றா� ேபா� சிவன �க�. ெந+, ேபா� ேலசான, சிறிய 

உட� அைம��. கி�, G�கி�!32 ஜல� ெகா+*வ2 ேபா� சதா ேப�F."  
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"த	 ஆழ-2' ஜல� நH&கிய2 ேபால �	னைக �க-தி� இள�ைகயி� தன��- 

தாேன அ2 அ>ப வி-2�ெகா';� ரகசிய3தா	 எ	ன? ஜல-தி	 �க-தி	 நிழ� 

ெதாிவ2 ேபால, அவ	 �க-தி� அவ' அக-ைத� க�டா'."  

 

இைவ சில உதாரண&க'.  

 

ெமௗனி:� உவைம Aறி விள��வதி� ஆ�வ� கா+* கிறா�. ஆனா� அவ� 'ேபால' 

எ	பைத உபேயாகி�பைத விட, 'ேபா	5' எ	5 எ62வதி� தா	 மி�3த வி!�ப� 

ெகா�*'ளா�.  

 

"தனி�ப+*, தைலவிாி ேகால-தி� நி	5, ெமௗனமாக� �ல��வ2 ேபா	5 அ�மர� 

என��- ேதா	றிய2.  

 

“இ	பமான இள� ெவ#யிH�, உடேன அ2 ேமக மைற���*, சி5 மைழ-2ளிக;� 

ேபா	5, அவ	 G,ய க�களினி	5� க�ணீ� ெசா+ட ஆர�பி-த2.'  

 

“ஆகாய-தி�, இ!+பா# விாி�பி	 ந* ந*ேவ ெவளி�ச��'ளி வ�ண3 தீ+,� 

ெகா�டேத ேபா	5 எ�ணிலா ந+ச-திர&க' பிரகாசி-தன. அைவ ஆ�3த 2�க-தி� 

உதிரா2, ம,யா2, ஐய�85 வினாவி நி8பைவ ேபா	5 ேதா	றின."  

 

ச&கீத�, Yைண, Fர� �த�யைவ இ!வ� எ6-2�களிH� வ!கி	றன – 

உவைமயாக9�, சி3தைனயாக9�, கைதயி	 உயிேரா+டமாக9� அைவ �2ைமயாக- 

திக�கி	றன.  

 

“Yைணயி	 1வர� க+*கைள வி!தாவா# ெந!,� ெகா�,!�ைகயி�, தி`ெர	5 

ஒ! ேவைளயி	 ெபா!-த-தா� 1வர ஜாதிக' �2விதமா#� A, ஒ! அV�வ ராக� 

ஜனி�ப2 ேபா�, அவ' எ	 வா��ைகயி� �	>� பி	>மிலா2 �ைள-தா'.”- லா. 

ச. ரா. (அV�வராக�).  

 

விர�களி	றி:� Yைணயி� ச&கீத� வியாபக� ெகா';� ேபாH�! F!தி, விலகி 

எ+,யா நி	5 இைடவிடா2 �K�K�கிற2! ச�த-தினி	5� ச&கீத� வி*தைல 

ெப85 எ+,ய ெவளியி� ெமௗனமான வியாபக� ெகா'கிற2. Fவ��ேகாழிக' 

இைடவிடா2 �ல��கி	றன. அவ	 மனெவளி இ!ளி� ஒ	றி நி	ற ஒ	5 அ3த� 
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ப�க� F+,�கா+ட, மன� அ�ச� ெகா'கிற2. ெமௗனமாக இ!32 அ3த அைறயி� 

நிைல-2 நி8ப2, த	ைன மற3த பிறிெதா	5 �றெவளியி� சWசாி�பதான 

எ�ண-ைத� ெகா*-த2. அவ	 அ�ேபா2 அவ' எ�ண-தி� லயி-தி!3தா	." - 

ெமௗனி, (மன�ேகால�).  

 

’ேபாH�!' 'ேபாH�, எ	5 Lக&கைள அ*��வதிH�, வா�கிய&கைள �,�பதிH� 

ெமௗனி தனி ஈ*பா* ெகா�,!�கிறா�. அவ!ைடய ஒBெவா! கைதயிH� இைத� 

க�* உணரலா�:  

 

"ஆழி- த�ணீாி� எ�ைல பிாி-2� ேகா,+ட2 தானா ந� வா��ைக? அைச32 

அைச32 மித��� ேதாணி, (மன�) எ�ைல கட�க அறியா2 கட3த2 ேபாH�! கனவி	 

கைரைய- தா�,, அவ	 பா,� ெகா�,!�பைத- தா	 நா	 ேக+*� ெகா�,!3 

ேத	 ேபாH�. நா	 கன9 க�* ெகா�,!3ேத	 எ	றா�, எ�ேபா2 நா	 

விழி�பைட3ேத	?2' (எ&கி!3ேதா வ3தா	)  

 

தீவிர உண��சி அ>பவ-ைத இ!வ!� விவாி�கிற பாணி Fவார1யமாக இ!�கிற2.  

 

ெமௗனி கைதயி� இ2 வ!கிற2 –  

 

"பி	னி	5 யாேரா அவைன அைண-தெதன உண�3த ஒ! இ	ப�... ஆதாரம85 

நிைன�பதிH� அதி�32 இ,ய, வ,வா�� க8பைன� ேகா+ைட... அைண-த ைக 

ச��பமாக அ	ேறா அவ	 ேம� ெநளி3த2! ஆ�, ச��ப�... ஒ	ற�ல. ச��ப&க' 

அவ	 ேம� F8றி, ஆைச ெகா�*, அவ	 �க-ைத �க�32 �-தமி*� ஆ�வ-தி� - 

நீ+, வி6&�� அைவகளி	 நா��க'..... அைவ ஒளி�கதி� ஈ+,களா! அதனா� அ3த� 

பய&கர அைண�ைப- தா&க �,யவி�ைல.  

 

பய&கர�� அ!வ!�பாக மாறி உட�பி� ெநளிகிற2. அ3த அைண�பினி	5� திமிறி 

வி*வி-2� ெகா';வத8�- தா	 ேபாH� அவ	 உட�� மயி� A�ெசறி3த2 த	ைன 

எ3நிைலயினி	5� வி*வி-2� ெகா�டா	 எ	ப2 ெதாியாெதனி>� ஒ! பய&கர� 

கனவி�!32 வி*வி�க விழி��� ெகா�ட2 ேபா	றெதா! உண��சிைய அவ	 

ெநWச� ெகா�ட2. அ3த இ!ளி� ெவளி யி� கலகலெவன நைக-தெதன ஒ! ச�த� 

ேக+க, ஒளி ெகா�ட ஏேதா ஒ	5 உ!வாகி எ+,ய ெவளியி� மித32 ெச	ற2." 

(மன�ேகால�)  
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லா. ச. ரா. கைதயி�!32 ஒ! உதாரண�:  

 

"எ�லா அரவ&க;� அட&கிய அBேவைளயி� த�Vாி�!32 ெபாழி:� அBேவாைச 

பா�� ேபால அவ' ேம� வழி32 கBவி85. அ2 த	ைன வி6&�வைத உண�3தா'. 

நாதெவ'ள� கி5கி5ெவன G�� விளி�� வைர ஏறி85, G�F- திணறி85. இனி 

ஒ	5� ப�Kவத8கி�ைல என- ெதளி3த2� தி`ெரன ம+ட8ற மகி��சி அவ;' 

ெபா&கி85. அதி� த	ைன இழ32 மகி��சி:ட	 சம��பி-2� ெகா�*, மைழ நாளி� 

�ழ3ைதக' Y*� காகித� க�ப� ேபா�, தா	 Fழ�� அ,-2� ெகா�* ேபாவைத 

உண�3தா'. அ3த Gல G��க ஆன3த-தி�, G�கி- திண5� G�F Eனியி� 

கைட3ெத632 எ�ண&க' உ!வாைகயி�, அைவ த�ணீ!	 ேபசிய ேப�F� ேபா� 

ச-த� இழ32 வா�-ைதக' இழ32 ேவக-தி� வர��க;� இழ32 ெவ8றா# நி	5 

ப�பரமா# ஆ*� ஒ	றி�!32 ெவ5� நீ:� நா>மா#� பிாி32 அைவகளி	 ஜீவனா# 

மா-திர�, F!தி ேயாைச ெவ'ள-தி� நீ32ைகயி�, உட� தா&க �,யா2 G��ைசயி� 

G�கி� ேபானா'.' (தா]ாயணி)  

 

மனிதாி	 பிரைமகைள:� கன9கைள:� ஆைசகைள:� அ>பவ&கைள:� 

ேநர,யாகேவா F8றி வைள-ேதா, அல&காரமாகேவா ெகா�ைசயிேலா எ*-2� 

ெசா	னாH�, லா. ச. ராமாமி�த� ந�பி�ைக வற+சிைய, விர�திைய, கச�ைப, 

ெவ5ைமைய- தம2 எ6-2�களி	 அ,நாதமாக� ெகா�,!�கவி�ைல. 

வா��ைகயி	 இனிைமகைள, ரச&கைள, அழ�கைள� சி-திாி�கிற ேபாேத உயிாி	 

ச�திைய, ைதாிய-ைத, ந�பி�ைகைய உபேதச� ேபா� எளிைமயாக9� அ6-தமாக9� 

எ6தி� ெச�கிறா� அவ�. அ�ப, அவ� எ62வ2 ஒ! தனி அழ�ட	 விள&�கிற2.  

 

“ஆைசயாக�-பறி-2, சிர-ைதயாக உ	 ைகயா� நீேய ெதா*-2, ெகா�ைடயி� 

அல&காரமாக இ	ைற� சாய3திர� ெச!கி� ெகா�ட Vைவ நாைள�காைல நீ தாேன 

அேத ைகயா� பி#-2 எறிகிறா#? அைத நீ �ாி32 ெகா�டா� எ�லாேம �ாி32 

ெகா�ட மாதிாி. அத	 மண� மா-திர� சில சமய&களி� நா' கண�கி� A3த�� 

த&கி� ேபாகிற2. அ2தா	 அத	 ைதாிய�. அ2மாதிாிதா	 எ�லா�. இ3த நிமிஷ� 

V-2 அ*-த நிமிஷ� கச&கி� ேபா�� V9�� இBவள9 ைதாிய� இ!3தா�, நம�� 

இ	>� எBவள9 இ!�க ேவ�*�?    

ைதாிய3தா	 ச�தி, ைதாிய3தா	 உயி�."  

-------------- 
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18. 

18. 18. 

18. ெகா2ைச நைட ப7றி

ெகா2ைச நைட ப7றிெகா2ைச நைட ப7றி

ெகா2ைச நைட ப7றி 

  

 

 

இ-ெதாடாி� 'எ6-தி� ெகா�ைச' ப8றி எ6திய ேபா2 இல�கிய-தி� ெகா�ைச �றி-2 

லா. ச. ராமாமி�த� அ!ைமயான க+*ைர ஒ	5 எ6தி:'ளா�. எ	5 

ெசா��யி!3ேத	. 1956-� வ!ஷ� லா. ச. ரா. எ6தி:'ள 'இல�கிய-தி� ெகா�ைச ' 

எ	ற அ3த� க+*ைரயி	 ��கியமான ப�திக' இ&ேக தர�ப*கி	றன......  

 

“நா	 ெசா�ல�ேபாவ2 எ6-தாள�க;�� ம+* ம�ல; வாசக�க;��� தா	. 

நா+,	 இல�கிய-ைத உ!வா��வதி� இ!வ!��� சம ��கிய��*.  

 

எ�ப,:� ஒ	5 நி�சய�. வா��ைக, எ6-தாள	. வாசக	, வாசி�காதவ	 

எ�ேலா!��� ெபா2வான2, ஒ85ைம, ேவ5பா*, த��க�, ச�மத�, மத�, 

விWஞான�, ெத#வ�, நா1திக�, ந�பி�ைக, அவந�பி�ைக, இ3த உலக�, இைத 

மீறியன, உ'ளைவ, இ�லாத2, ெபா#, நிஜ�, மன� நிைன�ப2, நிைன�க �,யாத2. 

'V! வா��ைக எ	ப2 இBவள9 தானா?' எ	5 உதறி- த';வ2 உ'பட எ�லாேம 

இBவா��ைக:' தா� அட&கி இ!�கி	றன. இைத மீறி எ6தேவா, ப,�கேவா, 

சி3தி�கேவா, அ>பவி�கேவா, வாழேவா எ29மி�ைல.  

 

ெவ5� எ6-2� ஓைல� Fவ,க;�, �-தக&க;� மா-திரேம இல�கிய� ஆகிவிட 

�,யா2. உ'ளைத உ'ளப, கா+*வேதா, அ�ல2 ெவ5� க8பைன�� உ!� 

ெகா*�பேதா, அ>பவ-ைத விவாி�பேதா, இைவக;�� இ	றியைமயாதனவாகிய 

வா�-ைதகளி	 ெவ5� ேஜாடைனேயா மா-திர� இல�கிய-தி	 இல�கிய� அ�ல. 

வா��ைகயி	 ப�ேப இல�கிய�. இ-தைன சாம�-திய&கைள:� மீறி நிைற9 எ	5 

ஒ	5 இ!�கிற2. வா��ைகேய அைத ேநா�கி-தா	 பிரயாண� ெச#2 

ெகா�,!�கிற2. ெநWF� இதய�� ஒ	றா# இைழ32, சமய�� ேச!ைகயி� 

நிைறவி	 சாையகைள ஒ! சமய� நா�� அறி3ேதா அறியாமேலா ெதா*கிேறா�. ஒ! 

ப�க-திேலா ஒ! வா�கிய-திேலா, ஒ! ெசா8ெறாடாிேலா, பத-திேலா, அ�ல2 இ! 

பத&களிைடயி� ெதா�கி, ந� �	ேனேய நி	5 ெகா�* ந�ைம- த*��� ஒ! அK 

ேநர ெமௗன-திேலா, ந� உ�ைமயான த	ைமைய நா� அைடயாள� க�* 

ெகா'கிேறா�. அ�ப, ஏ8ப*� சமாதி நிைலயி� ெகா�ைசயி	 சில�ெபா� தனி-2 

எ6கிற2.  
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ெகா�ைசைய ெவ5� ேப�சளவி� ெகா�* அத8�- தீ��பளி-த� �ைறய�ல. 

ஏெனனி� ேப�F மா-திர� பாைஷயாகி விடா2. உட�, உ'ள� கிள��சிைய- தன�ேகா 

பிற!�ேகா, வா�காேலா, ைசைகயாேலா, ெவளி�ப*-தி� ெகா'ள ஏ8ப+ட வழிதா	 

பாைஷ எ	5 ெகா';த� தவறாகா2. அBவழியி	 ஒ! ெப!&கிைள ஓைச, 

ஓைசயி�!32 வா��; வா�கி	 ஆர�ப, ஆதார உ!�கேள ெகா�ைச எ	5 நா� 

உண!த� ேவ�*�.  

 

ஆைகயா�, ேப�சி	 உயி� G�F ெகா�ைச. உ'ள� கிள��சியி�!32 ேநாிைடயாக 

உ!வா�� ெகா�ைச, ச-திய-தி	 பாைஷ. ச-திய� எ3த வர�பி8�� அட&கா2; அத	 

பாைஷ:� அ�ப,ேய. ேப�சி	 ப� ேவ5 நகாFகளிH�, நாகாிக-தி	 ெவளி�-

V�Fக;�� ம,யி� ெகா�ைசைய அ��கி அழி�க �ய	றாH� அ2 அழியா2. ந� 

உ�ைமயான த	ைம ந�மி�!32 ந�ைம மீறி ெவளி�ப*� சமய-தி�, அ3த- 

த	ைமயி	 பாைஷயி� ெகா�ைச அலறிவி*�.  

 

ஏெனனி�, வ�, 2யர&களி	 �த� Yற� ெகா�ைச, பய-தி	 �த� �ழற� ெகா�ைச. 

ேகாப-தி	 ��ற� ெகா�ைச. �ழ3ைதயி	 மழைலயி� இைழவ2 ெகா�ைச. �-த-தி	 

எ�சியி� �8ப2 ெகா�ைச. ஆ�&கன-தி� உட�களி	 �ைழவி�!32 இைழவ2 

ெகா�ைச. உ!�க-தி� ெநWசி	 �த� உைட�� ெகா�ைச. வா��ைகயி	 ைம� 

க8கைள� கட3த கிழ-தி	 ெபா�ைக வாயி�!32 உதி!� அ>பவ-தி	 வா�� 

ெகா�ைச. இர-த ேவக-தி	 கி*கி*�� ெகா�ைச. ஓைசயி�!32 பிைச3த �த� உ! 

ெகா�ைச. வா��ைகயிH� அத	 ஆதாரமான த	ைமகளிH� ெகா�ைசயி	 இட� 

ேம8Aறியவா5 அைச�க �,யாதப, இ!�ைகயி�, இல�கிய-தி� மா-திர� 

ெகா�ைசயி	 இட-ைத ம5-2 விட �,:மா? அ�ப, ம5-த இவ�கிய� 

வா��ைகயி	 ப���� உ�ைமயான சா+சியாகிவிட �,யா2.  

 

ெகா�ைச பாைஷ இல�கிய-தி	 ப�ைபேயா, அ3த1ைதேயா �ைற-2 வி*கிற2 

எ	5 நா� நிைன-2� ெகா�டா� அ2 உ�ைம�� ஒ+,ய2 அ�ல. இ	>� 

பா��க� ேபானா�, இல�கிய� ப�ைப ெகா�ைச மிைகேய ப*-2கி	ற2. அ�-த 

�M,:ட	 ஓைசயி	ப �� ேவக�� ெகா�ைச��� ெப!� ப&கி� உ�*.  

 

சில சமய&களி	 அழைகேயா, ெசய�களி	 Yர-ைதேயா, நிமிஷ-தி	 

அ3நிேயா	ய-ைதேயா, ெமௗன&களி	 அக�ட-ைதேயா, ெநWசி� மி	ெவ+,� 

பா#32 ஓ*� ெவ� E+பமான எ�ண� சித�களி	 அவசரதிைதேயா, அ�-த&களி	 

அ>1வர&கைளேயா ஒ! ெகா�ைச� பத� ைதாியமா#� கBவி� பி,-2 ச3ததியி	 
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பய>�� நிர3தரமா# நி5-தி விட �,:�. அகராதியி� உ'ள அ-தைன ஆயிர� 

இல�கண வா�-ைதக;� அணி அணியா#� பற32 2ர-தினாH� எ+ட �,யாத 

நிைலைமக' வா��ைகயி� எBவளேவா இ!�கி	றன. ஐேயா, ெநWசி� இ!�கிற2, 

ெசா�லவ�ைலேய' எ	>� தவி���க' எBவளேவா இ!�கி	றன. அ�மாதிாி 

இட&களி� பிர�மா1திர� ேபா� ெகா�ைசைய� ப�ணிேய தீரேவ�,யி!�கிற2. 

இ	>� பா��க� ேபானா�, அதிகமாக ெம!� ஏ8றி ஏ8றி இல�கண-தி� ெச�பனி+ட 

பாைஷயா� அ�-த- ேத#9ப+ட விஷய& க' ெகா�ைச பாைஷயி� �-2யி� 

ெபற�A*�. ஆனா� ெவ5ெமன 'இ3தா&க, வ3தா&க, இ!3தா&ேகா, ஏ` �+,, ஏ 

�'ேள !' இ3த ாீதியி� ப�க� ப�கமா# நிர�பி வி+டா� மா-திர� ெகா�ைசைய 

�ைறயா# உபேயாகி�பதாகி விடா2. அ�-த �M,:ட	 எ6� ெகா�ைசதா� வா�கி	 

ேநா�க-ைத நிர��� வா�-ைதக'.  

 

ச-திய-தி	 ேந�வா�கா# அைமவதா� ெகா�ைச�� உ�கிர� உ�*. ஆைகயா� 

ெகா�ைசயி	 உபேயாக-தி8�� ெபா5�� உ�*. இல�கிய-தி� உ�ைமயான ப�தி 

சிர-ைத:'ளவ�க;�� இ3த உ�கிர� ெதாியாம� ேபாகா2. இட�� அள9 மறி32 

உபேயாகி�பவ>ைடய ேபனா �ைனயிH� நா�� EனியிH� ெகா�ைச வா�� ெபாிய 

ச�தியாக மாறிவிட �,:� எ	ப2 எ	 2ணி�."  

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

19. 

19. 19. 

19. சி

சிசி

சி. 

. . 

. &

&&

&. 

. . 

. ெச�ல�பா

ெச�ல�பாெச�ல�பா

ெச�ல�பா 

  

 

 

உைர நைட �றி-2 அதிக� சி3தி-த எ6-தாள� சி. F. ெச�ல�பா. ேபFவ2 ேபா� எ6த 

ேவ�*�. எ�ேலா!��� �ாிய� A,ய வித-தி� எ6-2 நைட அைமய ேவ�*� 

எ	ற க!-2 அவ!�� உட	 பாடான2 அ�ல.  

 

"எ�லா விஷய&க;��� ஒேர மாதிாியான நைட த�தி உ'ளதாக ஒ! ேபா2� 

இ!�கா2. அேத ேபால, நா� ேபFகிற ேதாரைண மாதிாிேய எ�லாவ8ைற:� எ6திவிட 

�,:� எ	ப2� இ�ைல" எ	5 உ5தியாக ந�பியவ� அவ�.  

 

எ�ேலா!��� விள&க ேவ�*� எ	ற எ�ண-ேதா* அைன-2 விஷய&கைள:� 

எளிய நைடயி� எ6த வி!��வ2 ‘1டா�ட�+ தமி�' ஒ	ைற உ�டா��கிற 

�ய8சிேயயா��. இ��ய8சி தமிைழ வளமான ெமாழியாக வள��கா2 எ	5 

ெச�ல�பா அ6-தமாக� �றி�பி+,!�கிறா�.  
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"க!-2�கைள ெகாWச�� தட&கேலா த*மா8றேமா இ�லாம� �6ைமயாக9� 

தி+டமாக9�, ப,�பவ	 மன2��- ெதாிய� ெச#வ2 தா	 ந�ல உைர நைட எ	ற 

ெபா2வான ஒ! விள�க-ைத ஒ! வைரய5�பாக ைவ-2� ெகா'ளலா�. ைக��� ைக 

வள�32 வ!� தமி� உைரநைட ப8றி இல�கண� அ5தியி+*� ெசா�ல �,யாம� 

இ!��� நிைலயி� க!-2�கைள� ெசா�வத8� எ3த அள9�� உைர நைடயி	 

எ�ைலக' விாி32 ெகா*�க�A*� எ	5 ேசாதைனக' ெச#2 பா��ப2 தா	 

ஒBெவா! உைரநைட எ6-தாளன2 �ய8சியாக இ!�க ேவ�*�. இ2 சி. F. 

ெச�ல�பாவி	 அபி�பிராய�.  

 

'இ	5 ேதைவயான உைரநைட' எ	ெறா! க+*ைரைய அவ� எ6தியி!�கிறா�. அதி� 

அவ� இBவா5 A5கிறா� –  

 

”உைரநைட ஒ! பைட�பாளியி	 ெசா3த� �ர�. ெதானி. அ2 அவ	 க!-2�� ஏ8ப 

ெதானி���, ஒ� கிள���, நீ,���, மா5�, ஏ5�, இற&��. அ3த� க!-ைத� 

ெபா5-த மண-ைத-தா	 நா� அதி� காண �,:�. 'நீ ேபFவ2 இனி�பாக இ�ைல' 

எ	5 நா	 எ6தினா� நா	 ஒ	றி� நிைன-2 ம8ெறா	றி� எ6திய �8ற-2�� 

உ'ளாேவ	. ஆனா�, 'அட நீ ேபசற2 இனி�கிற ேப�சா இ��ேய?' எ	5 ஒ! 

கிராமவாசி ம8ெறா!வாிட� A5� ேபா2? இ&கி\M ப,�காதவ!� த&க' 

க!-2�கைள எ�லா� ெதாிவி�க வா�-ைத, வா�கிய அைமதிகைள எ�ப,ெய�லா� 

உபேயாகி�கிறா�க' எ	பைத� கவனி-தா� இ3த மாதிாி ேப�ெச�லா� கிள�பா2.  

 

"இ	ைற��- ேதைவயான உைரநைட, அ8பமான மன� சா#3த க!-2�க;�� 

ேமலாக எ632, ெவளியிட ேவ�,ய ெபா!;��� ெவளி)+* ச�தி��� ஏ8ப, 

ெதா8ற ைவ-தைலேய �த	ைம ேநா�கமாக� ெகா�*, �	 பைட�க�ப+*'ள 

அ-தைன வித உைரநைடகைள:� மனதி� ெகா�*, அைவகளி� தன�� 

உபேயாகமாக� A,ய அள9 ேபாக, ேபாதாத8� ேசாதைன நட-தி ஒ! பைட�பாளி 

ைகயாள ேவ�,ய உைரநைடதா	."  

 

இ3த வா�கியேம வாசகைர சிரம�ப*-த� A,ய ஒ! நைடயி� தா	 அைம3தி!�கிற2. 

அறி9 ாீதியான விஷய&கைள எ62� ேபா2 சிரம�ப*-2� சி�கலான நைட 

ேதா	5வ2 இய�� எ	ப2 ெச�ல�பாவி	 க!-2 ஆ��.  
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உண��சிகைள அ,�பைடயாக� ெகா�ட கைதகளி� நைட இனிைமயா# ேநரானதா#, 

எளிதி� வாசி�க� A,யதா# இ!�கலா�; இ!���. ஆனா� அறி9�� ��கிய- 2வ� 

ெகா*-2 எ6த�ப*கிற விஷய&களி� நைட ேவ5 விதமாக-தா	 இ!���. 

கைதகளி� ைகயாள�ப*கிற நைடைய சி3தனா V�வமான க+*ைரகளி� எதி�பா��க� 

Aடா2. இ2 அவ!ைடய ேநா��.  

 

இைத அவ� தன2 எ6-2�களி� தீவிரமாகேவ ைகயா�டா�. ெச�ல�பாவி	 

கைதகளி� எளிைமயான, இனிய உைர நைடைய� கா�கிற வாசக�க' அவ!ைடய 

க+*ைரகளி� F8றி வைள-2� ெசா�கிற - சிரம�ப+* வாசி-2 விள�கி�ெகா'ள 

ேவ�,ய - ெதளிவாக� ெசா�லேவ�,ய, ெசா��விட� A,ய விஷய&கைள� Aட� 

�ழ�ப� உ�டா��� வைகயி� விவாி�கிற - வி-தியாசமான நைடைய-தா	 

கா�பா�க'. உதாரண-2�� ஒ	5 த!கிேற	 :  

 

"இ3த ஏ	 எ	ற ஒ! ேக'வி நிைல கைதயி	 ஆர�ப� �த� கைடசிவைர 

ெம	ைமயாக ெநா#ைமயாக (ரMய� பைட�பாளி ஐவா	 2��கேனBவி	 'ெபா#', 

'ம9ன�' இர�,� காண�ப*வ2 ேபால) Fதாவாக எ632 ந�ைம பாதி�பத8� 

பதிலாக, ஆசிாியாி	 தைல)+,னா� ப	னி� ப	னி:� ேதைவ�� மீறி:� - அதாவ2 

உண�-தH��� ேபாதிய2�� ேம� வி�* ெசா�ல வி!��கிற ஒ! அ�ப+ட- 

த	ைம:ட	 - நம�� ச&�� பாலா ேபா+*� ஒ! ஆசிாிய அ�கைர:ட	 - கல32 

இ!�கிற2. கைதயி	 உ�சநிைலயி� அவ�கள2 'ஏ	' நிைல நா	 நம��' 

ாீ&காரமிட� ெச#வதாக இ!3தி!�க ேவ�*�. உ�சநிைல அ3த இட-தி8�� ச85 

�	 நீ�* மாதவ	 ப,�ைப நி5-திய2 ஏ	 எ	ற சிேனகித�கள2 ஏ	, Fசீலாவி	 

க�களி� ேதா	5� ேசாக- ேதா8ற� ஏ	 எ	ற அவ' கணவன2 ஏ	, எ�லா� 

ெதாி32� ஒ	5� ேதா	றாம� மன� �ைக:� கைத ெசா�� ந�பன2 �ாியாைம 

(அ29� ஒ!வித ஏ	 தா	) ஆகியைவ கைதயி	 ஒ! �ைன���� ஏ8ற� த!வதாக 

இ�லாத2 ம+*� இ	றி, கைதயி	 உ!வ-2��� உ-ேதச நிைறேவ8றH� �� 

�3தகமாக, பிர1தாப தகவ�க' Gல� நம��' உ!வாகி இ!��� ஒ! கவன- 

தீவிர-2�� தள�9 த!வ தா:�, ஏ	, கவன �ைன���� பரா�� (கவன- தி!�ப�) 

கா+*வதாக9� Aட இ!�கிற2.” (“ெமௗனியி	 மன� ேகால�” க+*ைரயி� 'ஏ	?' 

எ	ற கைதைய�ப8றி எ6தி:'ள ப�தி.)  

 

இ�ப, வி-தியாசமான ெவBேவ5 வைக�ப+ட உைர நைடைய ெச�ல�பா ேசாதைன 

ாீதியாக� ைகயா�* பழகி, தன�ெக	5 ஒ! இய�பான நைடைய உ�டா�கி� 

ெகா�டா�. இதனா� எ�லா�, ெச�ல�பா ந�ல தமி� எ62வைத மற32வி+டா� 
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எ	5�, ெதளிலாக எ62வ2 எ�ப, எ	பேத ெச�ல�பா9��- ெதாிய வி�ைல 

எ	5�, �ைறAற�க' எ63தன. அவ8ைற அவ� ச+ைட ெச#யவி�ைல.  

 

சி. F. ெச�ல�பா உைரநைட �றி-2 ம8ெறா! விஷய-ைத:� F+,�கா+,னா�. உலக 

இல�கிய-தி� �க�ெப8ற பைட�பாளிகளி	 எ6-2�கைள - உதாரண மாக, 

டா�1டா#, ெசகாB, 2�கேனB �த�யவ�களி	 பைட��கைள - ஆ&கில-தி� 

ெமாழிெபய�-தவ�க'  ‘ஸடா�ட�+ நைட' எைத:� ைகயாளவி�ைல. அ3த அ3த 

ஆசிாிய�களி	 தனி-த	ைம ந	� ெவளி�ப*� வித-தி� வி-தியாசமான ஆ&கில 

நைடயி� தா	 எ6தி யி!�கிறா�க'. ஆனா� தமிழி� ெமாழிெபய��கிறவ�க' எ�லா� 

பைட�பாளிகளி	 எ6-2�கைள:� ஒேர மாதிாியான எளிய நைடயி� தா	 

ெபய��கிறா�க'. இ2 Gல ஆசிாியன2 எ6-2 நைடயி	 சிற�ைப எ*-2� கா+டா2. 

'வா�-ைத�� வா�-ைத ெமாழி ெபய��ப2' தா	 பைட�பாளி�� நியாய� ெச#வ2 

ஆ�� எ	5 சி. F. ெச. வ�:5-தினா�.  

 

அBவாேற அவ� அேநக கைதகைள ெமாழி ெபய�-2 'எ6-2' ப-திாிைகயி� 

ெவளியி+டா�. ெஹ	றி ேஜ�O	 '�%� 1மி-' கைதைய ெமாழிெபய�-த ெச�ல�பா 

�	>ைரயாக எ6திய வாிக' உைரநைட ப8றிய அவர2 க!-ைத ெதளிவாக எ*-2� 

ெசா�கி	றன.  

 

"ெஹ	ாி ேஜ�O	 நைட க!-தாழமான சி�கலான. Fழ8சியான நைட, ப,�க 

�,யாதப, ெச#:� அள9�� Aடமான2 எ	5 Aட� க!த�ப+ட2. ஆனா� அதி� 

ஒ! இ5�க�, தி+ட�, ேந�-தி இ!���. வா�ய அைமதி �2- ேதா8ற&கைள� 

ெப8றி!���. ெசா8க' ேச��ைக �2 அ�-த� சாய�கைள ஏ8றி இ!���. அைத 

ெமாழி ெபய��ப2 ச85 க,னமான2தா	.  

 

"ெமாழிெபய��� ச�ப3தமாக ஒ! வா�-ைத. வா�-ைத�� வா�-ைத ெமாழி ெபய��ப2, 

Fயஓ+டமாக ெமாழிெபய��ப2 எ	ற இர�* வித&களிH� �ைற, நிைற இ!�கிற2. 

இ3த ெமாழி ெபய��� �	 வழியி� ெச#ய�ப+,!�கிற2. Gல ஆசிாியன2 

உைரநைட� ேபா�கிேலேய தமி6��� ஒ! உைர நைடைய இையவி��� ஒ! 

ேதாரைண ைகயாள�ப+,!�கிற2. க!-2�கைள:� உண��சிகைள:� 

ெவளியி*வத8�, எ�லா ப!வ&களிH� உ'ளவ�க;� �ாி32 ெகா';� ப,யாக 

ஒேர மாதிாி யான, '1ட�ட�டான' ஒ! எளிய நைடைய-தா	 ைகயாளேவ�*� 

எ	பத8� சவாலாக உ'ள2 ேஜ�O	 உைர நைட. இ3த தமி�நைட:� அ�ப, 

இ!�கலா�. ச85 ஊ	றி ஈ*ப+டா� இ3த நைட:� இ	ப� த!வைத உணர �,:�."  
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ெச�ல�பாவி	 ெமாழிெபய��� நைட�� உதாரண� தரேவ�,ய2 அவசியமா��. 

�%� 1மி- கைதயி�!32 சில வாிக' இ&ேக எ*-ெத6த� ெப85'ளன –  

 

"ஒ! சீமா+, Y+,� பிர�க�க' வழ�கமாக A*� ஒ! ஏ8பா* ப8றி பல� நிைறய 

ேக+,!�கிறா�க'. அதி� ெப!�பாேலா� நி�சயமாக பா�-தேத இ�ைல எ	றாH�, 

சGக வா�விேலேய உ-தம அ�சமான இ2 இ&கி\M ெமாழி ேபச�ப*� இட-தி� 

மலர ம5�கிற2 என5 உண!� அள9�� மன� ேசா�9 ெகா�டவ�க ளாகேவ 

இ!�கிறா�க'. வழ�கமாக� ெசா�ல�ப*� சமாதான�. நம2 ெப�மணிக;�� அைத- 

�றி� �ண�-த� கைரக;�� இைடேய �	னைக நிலவழிேய ஒ! Fழ8சியான 

ச�பாஷைண ஓைடைய ெசH-தி� ெச�H� வி-ைதைய - வள�-2�ெகா';� ஒ! 

சாம�-திய� இ�ைல எ	ப2தா	. மி1ட� ஆஃப�ைட� ப8றி அபிமான�� 

மாியாைத:� கல3த எ	 ஞாபக&க' இ3த அ>மான-ைத ம5�பதாக இ!�கி	றன. 

கபடமாக அைத உ5தி�ப*-2வத8ேகா எ	5 Aட என�� அ�ச�. த	 வா�நாளி� 

கைடசி ஆ�*களி� அBவள9 ெப!� ப�திைய அவ� கழி-த அ3த ப6�ேபறிய, 

ேலசாக� �ைகப,3த ெகாHவைற நி�சயமாக அ3த தனி� ெப!� ெபயைர ெபற-த�க2 

தா	.'  

 

வி��ய� ஃபா�ன� கைதயான 'எமி� கிாீ�ஸ	' ெமாழி ெபய��பி�!32 சில வாிக' –  

 

“மி1 எமி� கிாீ�ஸ	 இற3த ேபா2 எ&க' ட9	 �62ேம அவள2 சா� சட&��� 

ெச	ற2. சாி3த ஒ! நிைன9� சி	ன-திட� ெகா�,!3த ஒ!வித மாியாைத கல3த 

அ	�ட	 ஆ�க;�, ேதா+ட�கார>� சைமய� கார>மான ஒ! கிழ� பணியாைள- 

தவிர �ைற3த2 ஒ! ப-2 வ!ஷ கால-தி� யா!� பா�-ேத இராத அவ' Y+* 

உ+�ற-ைத� பா���� ஆவHட	 ெப�க;�.  

 

ஒ! கால-தி� ெவ�ைமயாக இ!32, 'எ6ப2�க'' கால-திய பக+* கல3த 

ேசாைப:'ள பாணியி� ��ம+ட&க', 1Cபிக', �5�கின சாளர� சா#��களி	 

ேஜாடைன:ட	 எ&க' தைலசிற3த ெத!வாக ஒ! சமய� இ!3தி!3த ஒ	றி� 

அைம32 இ!3த ெபாிய சமச2ர வ,வ Y* அ2. ஆனா�, ேமா+டா� சாைலக;� 

பWசாைலக;� ஆ�ரமி-2 அ3த F85��ற ெப!� ெபய�கைள:� அழி-2 வி+டன. 

க�ணராவியிH� க�ணராவியாக� ப*� பWF�ெபாதி வ�,க;��� காேஸாைல	 

�ழா# க;��� ேமலாக எ632 அத	 விடா�பி,யான ஒ#யார- ேத#ைவ உய�-தி� 

கா+,� ெகா�,!3த எமி�யி	 Y* ஒ	5 தா	 பா�கி இ!3த2. அ3த� ெப!� 

ெபய�� பிரதிநிதிகேளா* ேச�32 ெகா'ள-தா	 எமி�:� இ�ேபா2 ேபா#வி+டா'. 
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அ&ேக தா	, ெஜஃப�ஸ	 ச�ைடயி� Y�3த ஐ�ய, சமM, ேபா� Yர�கள2 

அ3த12�கிரமமான அநாமேதய க�லைற களிைடேய ேதவதா! மர&க' அட�3த 

இ*கா+,� தா	 அவ�க' கிட3தா�க'."  

 

இ3த விதமான ெமாழிெபய��� வாசக�க;�� அவ�களி� ெப!�பா	ைமயின!�� - 

பி,�கவி�ைல எ	ேற ெசா�ல ேவ�*�. 'தமி� வாசி-2� பழ�க� ப+டவ�க;�� 

ெச�ல�பாவி	 உைர நைட உ5-த� ெகா*�கிற2 எ	5 பல� அபி�பிராய� 

ப+டா�க'. உலக இல�கிய� பைட�பாளிகளி	 நைடநய-ைத தமி� நைடயிH� 

பிரதிப�-2� கா+ட ேவ�,ய2 அவசிய� தா	; ஆனா� ெச�ல�பாவி	 

ெமாழிெபய��� அBவா5 ெச#யவி�ைல; Gல ஆசிாிய�களி	 பைட�� நய&கைள 

ந	� �ாி32 ெகா�ட, தமி� வள-ைத ந	றாக உண�32 தமி� ெமாழிைய ஆ8றHட	 

ைகயாள- ெதாி3த, திறைமசா�க' இ3த� கைதகைள ெமாழி ெபய��க ேவ�*� 

எ	5� சில� க!-2 ெதாிவி-தா�க'.  

 

ஆனாH� ெச�ல�பா தன2 �ய8சிகைள:� ேசாதைனகைள:� ைகவி+டாாி�ைல. 

'தமி� வாசக�க' ஒ! ேசாதைன�கார� பைட�பாளி�� ஏ8ப த	ைன ெபா!3த� ெச#2 

ெகா'ளவி�ைல எ	5தா	 ெசா�ல ேவ�,யி!�கிற2' எ	ேற அவ� எ�ணினா�.  

 

இல�கண-ைத அ�ப,ேய பி	ப8றி எ62கிற �ைற உைரநைட வள��சி��- 

தட&கலாகேவ இ!�கிற2 எ	ற க!-2, உைர நைட ப8றி சி3தி-த எ6-தாள�க;�� 

அBவ�ேபா2 எ63த2 உ�*. ��கியமாக '�ணாிய�' விதிக;� ஒ85' விவகார��, 

ேப�F நைட��� எ6-2 நைட��மிைடேய மி�3த மா5பா*க' ஏ8பட� காரணமாக 

இ!�கி	றன என அவ�க' உண�3தா�க'.  

 

'கட� தா9 படல�' எ	பைத 'கடறா9 படல�' எ	5�, '�' - தா' - தாமைர' எ	பைத 

'�+டா+டா மைர' எ	5� தமி� க8ேறா� �	� எ6தி� ெகா�,!3தா�க'. அத8� 

ஆதாரமாக இல�கண விதிகைள� ெசா�� மிர+, வ3தா�க'.  

 

பா�, கட� எ	ற ெசா8க' ேச�32 வ!கிற ேபா2 'பா8கட�' ஆகேவ�*� எ	5�, 

ெச&க�, Fவ� இர�*� ேச�3தா� ெச&க8 Fவ�' ஆ�� எ	5�, ��, தைர �ணாிய� 

விதி�ப, �8றைர' எ	ேற எ6த�பட ேவ�*� எ	5� ப�,த�க' வ�:5-தி 

வ3தா�க'.  
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இெத�லா� Y� ேவைல, ேதைவய8ற பிரேயாக� எ	5 �த	 �தலாக� க�,-2� 

ெசா	ன ெப!ைம ரசிகமணி ,. ேக. சித�பரநாத �த�யாைரேய சா!�. ேப�F- தமிழி� 

பா8கட�, �8றைர, ெச&க8 Fவ� எ	ெற�லா� வ!வதி�ைல; பி	 எத8காக அ�ப, 

எ6த ேவ�*� எ	5 அவ� ேக+டா�. ஆனாH�, இ-தைகய இர�* ெசா8க' 

ேச�ைகயி� ஒ85 மி�� எ	5 ெசா��, பா� - கட� எ	பைத 'பா��கட�' எ	5�, 

ெச&க� - Fவ� எ	பைத 'ெச&க��Fவ�' என9� �� - தைரைய �ல-தைர' எ	5� 

எ6தலானா�. இ3த வைகயான ஒ85� பிரேயாக&கைள ,. ேக. சி. எ6-2�களி� 

நிைறயேவ காணலா�.  

 

உைர நைடயி� �2ைமக' ப�ண வி!�பிய வ.ரா. ேப�F வழ�கி� ஒ85க' 

ஒ��பதி�ைல; எனேவ எ6-திH� அைவ ேதைவயி�ைல எ	5 வாதி+டா�. ெச&க� - 

Fவ� ெச&க8Fவ� ஆக9� ேவ�டா�, ெச&க�� Fவ� ஆக9� வர ேவ�டா�; ெச&க� 

Fவ�' எ	ேற இ!�க ேவ�*� எ	5 வ.ரா. உ5தியாக- ெதாிவி-தா�. இ3த ாீதியி�, 

பா� - கார	, கீைர - த�* எ	ெற�லா� தா	 எ6த�பட ேவ�*ேம தவிர, இ! 

ெசா8க;�கிைடேய ஒ85க' தைல கா+ட ேவ�,ய ேதைவேய இ�ைல எ	5 அவ� 

வாதி+டா�. இ-த	ைமயி� ஒ85கைள நீ�கி அவ� எ6தி� பிரFாி-த ஒ! �-தக� 

அ3நா+களி� பல-த ச��ைச க;��� விம�சன&க;��� இல�காயி85.  

 

உைரநைட ப8றி சி3தி-2, உைர நைடயி� ேசாதைனக' ெச#வதி� ஆ�வ� கா+,ய சி. 

F. ெச�ல�பா9� வ.ரா. பாைதயி� �	ேனற- 2ணி3தா�. ஒ85கைள நீ�கி:� 

�ைற-2� அவ� எ6-2' ப-திாிைகயி� எ6தி� ெகா�,!3தா�. இ3த� ேபா�� 

எ6-2' வாசக�களிட� வித� விதமான அபி�பிராய&கைள விைத-தன. ஆதாி-2�, 

க�,-2�, �ைற Aறி:� வாசக�க' க,த&க' எ6தினா�க'. ெச�ல�பா தன2 

ெகா'ைகைய விள�க ேவ�,ய ஒ! க+ட� ஏ8ப+ட2�, உைரநைட வளமாக' எ	ற 

தைல��ட	 ஒ! தைலய&க� எ6தினா�.  

 

அதி� ஒ! ப�தி இ2 –  

 

"ஒ85� கமா9� இ�லாம�, வா�கிய-ைத ெசா�H�காக ம+*� ெதாடராம� 

அ�-த-2�காக9� ெதாட�32 ெச	ேறாமானா� நைடயி� அழைக பா��கலா�. தவிர 

ஒ8ைற ேபா+டாH� நா� பாதி உ�சாி�� தாேன ெச#கிேறா�. இ&� ஒ! ேக'வி 

ேக+க- ேதா	5�. ஏ	, ஒ85 ேபா+*வி+* நி5-தி அைத பாதி உ�சாி-2 

வாசி�கலாேம எ	5. அத8� ஒ85 ேபாடாமேல பாதி உ�சாி�ைப ேச�-2� 
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ெகா'ளலாேம எ	ப2 தா	 பதி� 'வா&கி� ப,-2� பா�-ேத	' எ	ப2�� பதி� 

வா&கி ப,-2� பா�-ேத	' ந	றாக இ!��ேம. நம2 வ��ன&க' �ண�கிற ேபா2 

இ3த அைர உ�சாி���கான ஒ�ைய கிள�ப-த�க Y�ய� அைவக;�� இ!�க-தாேன 

ெச#கிற2. 'பா�கார	' எ	பதி�, '�'ைல:� காைவ:� �6�க உ�சாி-தா� '�' 

இ�லாமேலேய 'பா��கார	' எ	ற ஒ� கிள��கிற2. அேத ேபாலதா	 ெச&க�Fவ�.  

 

ெகாWச� ெதா�கா�பிய-ைத:� ந	bைல:� தா�, வ32 சி3தி�கேவ�*�. 

இல�கண� க85 மற�க-தா	. அ�ேபாதா	 இல�கணமாக ேபச, எ6த �,:�. 

இல�கண-ைதேய சதா நிைன-2�ெகா�* ேபச�,யா2. பழைம, நிலைம, இ	றய, 

வா&கி�* அ�ல2 வா&கி+* வா&கி� ெகா�*), ஏ	னா�  (ஏென	றா�), 

எ*-2�கலா� (எ*-2� ெகா'ளலா�), பா2கா-2�கிற2 (பா2கா-2� ெகா'கிற2), 

கா�பா8றி�கிற2, அ2�� (அத8�) இ2 மாதிாியான வா�-ைதகைள:� ெகா�ைச 

நீ�கிய இல�கண F-த வா�-ைதகளாக அ&கீகாி-தா�, இைவகளா� ஆன எ6-2 

உைர நைட, ேப�Fநைடயி	 ஒ� நய� ஓைச அைம���� ஏ8ப அைம:�. இ	5 

எ6-2 நைட��� ேப�F நைட��� இ!�கிற வி-தியாச� �ைற:�. மைறய9� 

ெச#:�. ஒ� இய��� ெசா�லைமதி:� ெசா� ெதா�தி:� ெசா8ெபா!;� 

கால-2��� கால� மாறி வ32, இ	5� வா6� தமி� இ�ைலயா ந�ம2?"  

 

ெச�ல�பா 'எ6-2' கால-தி� இ3த விதமான உைர நைடைய தன2 க+*ைரகளி� 

ைகயா�டா�. அவ� எ�ேபா2� சி�கலான, F8றி வைள�கிற, மர�கைள மீறிய 

உைரநைடைய- தா	 ைகயா�டா� எ	5 எ�ணிவிட� Aடா2. சி5கைதக' எ6தி� 

�க�ெப8ற ெச�ல�பா பலரகமான க+*ைரகைள:� எ6தியி!�கிறா�. க+*ைர 

இல�கிய-திH� ேசாதைன ாீதியி� அவ� பல �ய8சிக' ெச#2'ளா�.  

 

"ஷா�+ 1ேடாாி எ	ற சி5கைத:� ஆகாத, எ1ேஸ எ	ற க+*ைர:� ஆகாத, 

இர�*� ெக+டா	 நிைலயி� 1ெக+� எ	ற ஒ! பிாிவி�... ஆ�3த க!-2�� 

உ+ப+டதாக9�, சில ஹா1ய� பா&கான தாக9� இ!���” பைட��கைள அவ� 

அதிக� எ6தியி!�கிறா�. அைவ தவிர '1கி+ எ	ற உைரநைட� பிாிவிH� அவ� 

பல�பல பைட-2'ளா�.  

 

இைவ �றி-த அவர2 விள�க� கவனி���� உாிய2 :  
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"1ெக+� எ	ப2 சி5கைத ேபாலேவா க+*ைர ேபாலேவா ேதா	5� ஒ! இல�கிய 

உ!வ�. ஆனா� 'ைல+டாக' எ	கிேறாேம ப,��� ேபா2 அல+டேவா, அ6-தேவா 

ெச#யாம�, ெல�வாக வி6&க� A,ய2� ஜீரணமாக� A,ய2மான தி	ப�ட� 

ேபால !சி�க� A,யதாக இ!���. உ!வ-ைத, விஷய-ைத ைகயா;� �ைறயி�, 

உ-தியி�, ஒ! ெம	ைம, எளிைம, தீவிரமி	ைம, ெம�9 இ!���. நைடயி� எ6-2� 

பாணியி� விஷய-தி�!32 தட� அ&க&ேக ேலசாக� �ர�*� சி�கன� இ	றி:� 

இ5�க� இ�லாமH� Aட இ!���. பழ�கமான விஷயமாக9� இ!���.  

 

"ஆனா� '1கி+'ேடா இ3த த	ைமகைள ெப!�பாH� ெகா�,!3தாH� கைத அ�ச� 

ெகாWச� A*தலாக இ!���. நைக� Fைவயானதாக9� 'சீாிய1' எ	கிேறாேம ஆ�3த 

க!-தானதாக9� இ!���. சி5கைத அள9�� ேபாயி!�ப2 ேபால ேதா	5�. 

ஆனா� சி5கைத அள9�� �,9 ெகா'ளாம�, ',ரமா,�' எ	கிற நாடக- த	ைம 

தி!�ப� ெகா'ளாம�, ஒ! 1ெக+� அள9��� ெகாWச� A*தலாக தணி3த ெபா!' 

ெதானி:�, அைம�� விைட��� ெகா�*, 1கி+*��� சி5கைத��� உ'ள 

எ�ைல�ேகா* Aட அழி32 விட� A,ய ஒ! நிைல Aட ஏ8ப*�ப,யாக 1கி+ மாய- 

ேதா8ற� கா+*�."  

 

இBவா5 ெவBேவ5 வ,வ&கைள� ப8றி:� ஆ�32 சி3தி-2, ெதளிவான விள�க� 

த32'ள தமி� எ6-தாள� சி. F. ெச�ல�பா ஒ!வ� தா	 எ	ப2 �றி�பிட- த�3த2.  

 

"1கி+'களி� அவ� எ-தைகய எளிய தமி� நைடைய ைகயா�*'ளா� எ	பத8� ஒ! 

சி5 உதாரண� த!கிேற	  

 

"மகபதியி	 கால�ட� ைப-திய� ம8ற யா!ைடய ைப-திய-தி8�� இ�மியள9 Aட 

சைள-தத�ல. நீாி�லா ெந8றி பா�, ெந#யி�லா உ�, பா�, ஆறி�லா ஊ!��  

அழ� பா�, பாாி� உட	 பிற�� இ�லா உட�� பா�, பாேழ மட�ெகா,யி�லா மைன' 

எ	ற பா+,� கைடசி அ,�� பதி� பாேழ கால�டாி�லா Y*' எ	5 மா8றி 

அைம�ப2 தா	 ெபா!-த� எ	5 க!2� அள9�� அவ>�� அதி� அBவள9 சபல� 

உ�*.  

 

கால�ட� எ	றா� அ2 எ-தைகய உபேயாக-தி8� பய	ப*ேமா அ3த மாதிாி 

இ!3தா�தா	 அவ>��� பி,���. ேததி பா��பத8�- தா	 கால�ட�. எனேவ 

ேததி பளி�ெசன ெதாியாத கால�ட� எத8�� பிரேயாசன�? Fவாி� மா+,யி!��� 
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கால�டாி� உ'ள ேததிக' Y+,� த'ளி எ&கி!3தாH� பளி� ெசன- 

ெதாி:�ப,யாக இ!�க ேவ�டாமா? நா� சிரம�ப+* கிழைமகைள விர� ைவ-2 

உ�சாி-2� ெகா�ேட வ32, அத8� ேநராக உ'ள வாிைச- ேததி த�பி� ேபாகாம� 

விரலா� தடவி� ெகா�* ேபா#, ஏேதா ெபாிய 2�பறிபவ	 ேபா� அ	ைறய- 

ேததிைய� க�* பி,�பெத	றா�? சில சமய� இதனா� தவறான ேததிைய �றி-2� 

ெகா'ள9� ஏ8ப*கிற2. பட-தி	 உபேயாக� ேவ5; கால�டாி	 உபேயாக� ேவ5. 

பட� மா+ட ேவ�*ெம	றா� படமாக மா+,� ெகா'ளலா� எ	5 ம&கபதி 

வாதா*வா	." (பட� கால�ட�)  

 

சி.F. ெச�ல�பா நைக�Fைவ� க+*ைரக;� எ6தியி!�கிறா�. இ2 பல!�� 

ஆ�சாிய� தர�A*�. 'பக,' எ	ற �ைனெபயாி� அவ� சில ப-திாிைககளி� அ3த ரக� 

க+*ைரகைள எ6தினா�. அைவ Fவார1யமாக அைம3தி!3தன. இத8� 'வ�� ேபச 

எ	ற க+*ைரயி�!32 - எ*�க�ெப8ற சில ப�திக' ந�ல 'சா�பி'' களா�� - 

 

’உ&க;�� வ�� ேபச� பி,��ேமா எ	5 யாைரயாவ2 ஒ! ேக'வி ேக+*� 

பா!&க'. 2,யாக எ	ன பதி� வ!� ெதாி:மா? என��� பி,�கா2 எ	ப2 தா	. 

ெபா2வாக வ�� ேபFவைத ச85 க�ய� �ைறவான காாியமாக- தா	 யா!� 

நிைன�ப2 சகஜ�. இைத மனதி� ெகா�ேட ஆ�க' ெப�கைள� ேபால ந�மா� 

'வ�� ேபச �,:மா' எ	கிறா�க'. ெப�கேளா இ3த ஆ�க' வ�� இ!�கிறேத 

அத8� ஈ* ெகா*�க ந�மா� �,யா2' எ	கிறா�க'. இ!சாரா!� த&க;�� அ3த- 

திறைமயி�ைல எ	5� ம8றவ�க;��- தா	 இ!�கிற2 எ	5� ெப!ைமயாக� 

ெசா�வ2 ேபா� இக�32 ேபசி� ெகா'கிறா�க'.  

 

இைதவிட ’ஆமா�, வ�� ேபF� திறைம எ&க;��- தா	 இ!�கிற2. அத8� நா&க' 

ெப!ைம�ப*கிேறா� எ	5 இ!சாரா!� ெசா��� ெகா�டா� எ	ன? சி5ைமயாக 

ஒ!வ� க!தி ம8றவ!��� ெகா*��� அ3த� ப+ட-ைத தா&கேள வ�ய அணி32 

ெகா'ள� Aடா2?  

 

ஒ! சாராைர ம8ெறா! சாரா� இக�வத8� காரண� அவரவ!�� வ�� ேபF� 

திறைமயி� ந�பி�ைக யி�லாதி!�ப2 தா	. அைத மற�கேவ ஒ!வ� ம8ெறா!வைர� 

ேக� ெச#ய- ேதா	5கிற2.  
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என��� ப*கிற2 இ2தா	. வ�� ேபFவ2 ஒ! தனி� கைலயா��. இ3த� கைலைய 

அ�யாசி�கேவா அ�ல2 ரசி�கேவா ஒ! ப��வ� ஏ8ப*வத8� பயி8சி ேவ�*�. 

சாதக� Aட ேவ�*� எ	5 நி�சயமாக� ெசா�ேவ	,"  

 

இBவா5 வள!� க+*ைரயி	 �,9� ப�தி சி3தைன�� உணவாக அைம32'ள2.  

 

”மனித>�� மனித	 வா# ெகா*-2� ேபFவதி� தா	 உலக� �ர�* ெகா*�கிற2. 

கைலஞ>�� இ2 தா	 அவசிய�. அவ	 மன�� க�K� வா:� உலக-ைத வ���� 

இ6-2 ஆராய ேவ�*�, க!-திேல அைத� பதிய� ெச#ய ேவ�*�. வா��ைகயி	 

ஜீவ	 வ��. இ3த வ�ைப சி-திாி�பவ	 கைலஞ	.  

 

இBவள9 ெப!ைம�� இடமாக இ!��� வ�ைப� ப8றி எளிதாக� ேபFபவ	 வாழ- 

ெதாியா2 வா��ைகைய வா�3தவ	 ஆவா	. ஆனா� வ�� ேபFவதிேல ஒ! 

எ�சாி�ைக! அதிேல காாியா�-த� இ!�க ேவ�*�. அBவள9 தா	, ெரா�ப ெபாிய 

காாிய� அ2."  

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

20. 

20. 20. 

20. பலவித நைடக*

பலவித நைடக*பலவித நைடக*

பலவித நைடக* 

  

 

 

ேபFவ2 மாதிாிேய எ6த ேவ�*� எ	ற ேநா�� எ6-தி� பலவிதமான ேப�F 

வழ��க;� இட�ெப5 வத8� வழி வ�-த2. கைதகளி� இ2 அதிகமாயி85.  

 

கைதக' எ62கிற பைட�பாளிக' அவரவ�க;�� ந	� பாி�சயமான S�நிைலக', 

அ&ேக வசி�பவ�களி	 வா��ைக �ைறக', �ணாதிசய&க', ேபா��க' 

�த�யவ8ைற த&க' எ6-2�களி� பிரதிப�-2� கா+*வ2 இய�பாயி85. எனேவ, 

ெவBேவ5 வ+டார& களி	 ேப�F ெமாழி:�, பழ�க வழ�க&க;�, மனித 

Fபாவ&க;� எ6-2 Gல� வ,வ� ெப8றன.  

 

கால� ேபா�கி�, 'வ+டார இல�கிய�' எ	5 ப�-2� பா��கிற ஒ! மேனாபாவ�� 

எ6-தாள� களிட�� ரசிக�க' ம-தியிH� ேதா	றிய2.  

 

�றி�பி+ட ஒ! வ+டார-ைத� ேச�3த எ6-தாள� எ	5 கா+,� ெகா'வத8காக ஒ! 

சில�, அ3த வ+டார-தி	 ேப�F வழ��கைள:� அ&� ம+*ேம வழ�க-தி� இ!�கிற 

தனி� பிரேயாக&கைள:� ெசா� சிைத9கைள:� அள9�� அதிகமாக- த&க' 

எ6-திேல திணி-2, எ6-2 நைடயி	 இய�பான ஓ+ட-ைத� ெக*-2 ஒ! 
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ெசய8ைக-தன-ைத Fம-தி ைவ�பதி� உ8சாக� கா+டலானா�க'. இ3த மேனாபாவ� 

எ6-2��� வள� ேச��பதி�ைல; எ6-தாளாி	 வள��சி��� வைக ெச#வதி�ைல.  

 

எ6-தாளனி	 தி!M, ேத�3ெத*��� ெபா!ளி	 விேசஷ��, அவ>ைடய க!-தி	 

ெச6ைம:�, எ�ண- ெதளி9�, அ>பவ ஆழ��, பா�ைவ Y�F� அவ>ைடய 

பைட�� கைல-த	ைம ெப5வத8�- 2ைண�ாிகி	றன. அழகான, வளமான நைட, 

எ6தி எ6தி- ேத�3த பயி8சியினா� வ32 ேசர� A*�. ஒ! சில!�� இய�பாகேவ 

அைமய9� A*�.  

 

�2ைம�பி-த	 தி!ெந�ேவ��கார�களி	 ேப�F வழ��கைள- திறைமயாக 

எ*-தா�டா�. அவ� கால-திய தி!ெந�ேவ� மாவ+ட� S�நிைலகைள:�, அ&� 

வசி-த மனித�களி	 வா��ைகைய:�, விசி-திர� ேபா��கைள:�, வி3ைத� 

�ண&கைள:�, �ைறபா*கைள:� தம2 கைதக;��ாிய விஷய&களாக� 

ெகா�டா�. எ	றாH�, அவ� எ�லா� கைதகைள:� தி!ெந�ேவ�- தமிழி�ேலேய 

எ6தவி�ைல. ஒேர ரகமான நைடைய அவ� எ�ேபா2� ைகயாள9மி�ைல. 

ெசா8க;�� ஜீவb+, எ�ப, எ�லா� அ8�த&க' ப�ண �,:ேமா அ�ப, 

எ�லா� நைடநய� க�* ெவ8றி ெப8றா�. �2ைம�பி-தனி	 உைரநைட ப8றி 

எ6திய ேபாேத, இ-ெதாடாி� இைத நா	 �றி�பி+,!�கிேற	.  

 

�2ைம�பி-த>��� பிற�, ெதா.�.சி. ர�நாத	 தி!ெந�ேவ� வ+டார� ேப�F 

ெமாழிைய- திறைமயாக� சில கைதகளி� பய	ப*-தி:'ளா�. ஆைன-தீ, ஐ3தா� 

பைட ேபா	ற கைதகளி� இைத� காண �,:�.  

 

'உ'ேள, மா�பி	 ேம� வாி32 க+,ய ேசைல ெநகிழாம�, உட8க+*ட	 ஒBெவா! 

அ&க�� பி	னிவி+ட சா+ைடைய� ேபா� 2வ�* 2வ�* திமிற, மாட-தி 

�8ற-திH'ள க8�ழியி� ெந�ைலயி+* உல�ைக ெகா�* �-தி�ெகா�,!3தா'. 

இர�* ைக:� மாறிமாறி ெந�ைல� �-த பாத-தா� �ழிைய வி+* ெவளிவ!� 

ெந�மணிைய ஒ2�கி- த'ளி� ெகா�,!3தா'.  

 

Yராசாமிைய� க�ட2� �-2வைத நி5-தி வி+* உல�ைகைய மா�பி	 ேம� 

சா-தியவாேற, 'எ	னா ெகா;3த� பி'ேள, ேகாயிH��� ேபாெவெல? இ	னி�� 

உ&க வி�H தாேன?' எ	5 ேக+டா'.  

 



117 

 

'ஆமா, மதினி, எ�லா� ந�ப ெசாைத தா	. அ2 சாி. அ�ணா�சிைய எ&ேக? ெவளிேய 

ேபாயி!�காகளா?' எ	5 ேக+டா	 Yராசாமி.  

 

'ந�லா-தா	 ேக�கிய? ேகாயி�ேல ெகாைட:� நா;மா Y+,�யா இ!�பாக. அ29� 

இ	ைன�கி ஊ+*� ேபா+*- தார நா;. ேகாயிH��� ேபாறதாவ-தா	 

ெசா��+*� ேபானாக" எ	5 ெசா��வி+*, மாட-திய�மா உல�ைகைய� பி,-தா'.  

 

'சாிதா	. ேகாயிH��- தா	 ேபாயி!�பாக, நா>3தா	 ேபாக>�, வர+*மா?' எ	5 

Aறிவி+* நைடயிற&கினா	, Yராசாமி.  

 

இ2 'ஆைன-தீ' கைதயி	 ஆர�ப-தி� வ!வ2. உடன,யாகேவ, வசன நைடயி	 

வன�ைப:� வ�ைமைய :� கா+*� �ைறயி� ர�நாத	 எ6தியி!�கிறா�.  

 

"க!�ப	 2ைற F*கா+*� பிரா3திய�. அ3த� பிரா3திய� �6வ2� ஒேர பன&கா*. 

ஆ8ற&கைரைய ஒ+,�பி,-தா8 ேபா� உயரமாக வள�32, கைரயி� ேவேரா, நி8�� 

ம!த மர&க' தாமிரப!ணி நதி� ேபா�கி8� பாரா ெகா*�ப2 ேபா� நி8��. 

பன&கா+* வாிைசைய� கட32 வி+டா�, விளாக- 2ைறயி	 ப�க� நாைல32 

மாமர&க' ெகா�ட ேதா���, அைத ெயா+,ய 2ர9க;�, �,ைசக;�, ேரா+ைட 

ய*-2'ள ேகாயி� �ள-தா	 சாராய� கைட:�, ெச&க� Sைள:� ஊழி��� பி	 

�ைள-ெத63த உலக� ேபா� �2ேமனி:ட	 நி8��. ஆ8ற&கைர ேயார-தி�, 

மா3ேதா����� சமீபமாக, F*கா+*� பிரா3திய எ�ைல��' சி	ன�க� க+,ட� 

ஒ	5 ெதாி:�. �	�ற�� ேம� �ற�� அைட�ப8றி!��� அ3த� க+,ட� தா	 

F*கா+*� Fடைலமாட	 ேகாயி�.  

 

க!�ப	 2ைற� Fடைலமாட	 எ	றா� அ3த� ப�க-2 ஜன&க;�� பய�� ப�தி:� 

அதிக�.......  

 

ந�ல க!&க��� வ,-2, மழமழ�ேப8றிய Fடைல மாடசாமி சிைலயி� �க-தி� 

�3த� த'ளிய2 ேபாH'ள உ!�ைடயான ��ட� க�க;�, கைடவாயினி	5 

கிள�பி, தாைட வைரயிH� ஓ,:'ள Yர�ப�H�, இளி-த வாயி� இைடெவளி 

ெதாி:� ப� வாிைச:� �%ரமாக9� பய&கரமாக9� இ!���. சிைலயி	 ஒ! கர� 

ஒ,32 ஊனமாயி!3த2... பிைற நிலா� கால&களி�, இ!ளி� �கட8ற ேம� �ற-தி	 
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Gல� ம&கிய ச3திர ஒளி சிைலயி	 மீ2 வழி3ேதா*வைத� பா�-2 வி+டா�, 

அ&ேகேய பயம,-2 ர-த� க�கி� ெச-2� ேபாவா�க' எ	5� ெசா�வ2�*, சிைல 

அ-தைன ேகார %ப-2ட	 இ!���. ேமH�, அ2 பிண3தி	னி� Fடைல."  

 

க+டாாி- ேதவைன� ப8றி எ62� ேபா2, நைட பி	 வ!மா5 அைமகிற2:  

 

“ேகாைட� கால� ம+*ம�லா2, ம8ற� கால&களிH� Fடைலைய ேந�நி	5 தாிசி��� 

ெத��� திராணி:� ெப8றவ	 ஒ!வ	 தா	 உ�*. அவ	 தா	 க+டாாி- ேதவ	. 

ேகாைழ�ப+ட மனFைடயவ�க;��� க+டாாி- ேதவைன� காணேவ ைதாிய� 

ேவ�*� Fடைலேய உயி�ெப85 உலா9வ2 ேபா�!��� அவ>ைடய ேதா8ற�. 

க!ெம6கிேல திர+,� ெச#த யவன� ெபா�ைம ேபா�, அ,�ெகா! அைச9� திமி!� 

கா+,, வாி32 க+,ய நர�� �,�Fகளிைடேய தி!கி விைற�ேப5� தைச� A+ட� 

அவ>ைடய ேமனி வள-ைத எ*-2� கா+*�. க-திைய� ெகா�* �-தினாH� 

உ'ேள இற&கா2 எ	>�ப, இ!��� அவன2 ேதக வ�ைம. அவ	 வாயி�!32 

எ�ேபா2� சாராய நா8ற� அ,-2� ெகா�,!���. ர-த-திேல ேதா#-த2 ேபா	ற 

சாயேவ+,ைய தா� பா#�சி� க+,யி!�பா	. ெந8றியி�, ெவ+ட�ேபா�� கிடா9�� 

ைவ-த அர�� சீைல�ேபா�, ேகாயி� �&�ம� தீயா#- ெதாி:�."  

 

இBவா5, எ*-2� ெகா';� ெபா!;�� ஏ8றப, நைடைய� ைகயா'வ2 

எ6-தா8ற� ெப8றவ�களி	 இய�பா��.  

 

'எழிHட	 ெநளி3ேதா*� காேவாி நதிபா:� தWைச ஜி�லாவி	 வா��ைக� 

கா+சிகைள த-%பமாக' சி-திாி-2� கா+*கிறா� எ	5 ெப!ைம ெப8ற பைட�பாளி 

தி. ஜானகிராம	. அவ!ைடய எ6-2�களி� தWசாi� 'ம�ணி	 மண�' 

கல3தி!�கிற2 எ	5 ெசா�ல�ப*வ2 உ�*.  

 

”அவ!�� இய�பா:'ள2 அநாயாசமா# 2Bவி ேயா*� ேப�F நைட. தWைச 

ஜி�லாவி	 தனி�ெப!ைம எ	5 Aற- த�3த சில அ!ைமயான ெசா8சிைத9க;� 

ேச�32 தமி� பாைஷைய உாிைம:ட	 அவாிட� வளர ைவ-தி!�கி	றன" எ	5 கி. 

ச3திரேசகர	, தி. ஜானகிராமனி	 எ6-2 ப8றி� �றி�பி+,!�கிறா�.  

 



119 

 

ேப�F நைடைய ந	� எ*-தா'வத8� ஏ8ற ஒ! உ-திைய ஜானகிராம	 தன2 

கைதகளி� பய	ப*-தி யி!�கிறா�. ச�பாஷைணயிேலேய கைதைய வள�-2� 

ெச�வ2.  

 

இ3த உ-திைய இ&கி\ஷி� எ�ன1+ ெஹமி&ேவ திறைமயாக� 

பய	ப*-தியி!�கிறா�. தமிழி�, �.ப. ராஜேகாபால	 ெவ8றிகரமாக� 

ைகயா�,!�கிறா�. அவ!��� பிற� தி. ஜானகிராம	 அைத உபேயாகி-2 

அ!ைமயான சாதைனக' �ாி3தி!�கிறா�. அவ!ைடய கைல உ'ள��, ரசைன 

ேநா���, விலகி நி	5 பாிகாசமா# விள��கிற ேபா��� இ3த உ-தி��� 

ஜானகிராமனி	 நைட��� விேசஷ நய&க' ேச�-2'ளன. 'ரசிக!� ரசிைக:�' எ	ற 

கைதயி�!32 ஒ! உதாரண� :  

 

'பி'ைளவா', இ�ப, வா!ேம, கீழ நி	>�,!�ேபா�.  

 

'இ!�க+*&க. கா-2, சி�லா�பா அ,��2. வ�, கிள�ப எ-தைன நிமிஷ� இ!��?'  

 

'அ2 இ!��. ப-2 நிமிஷ�.'  

 

'�;! தா&க\&கேள, கீழ நி�கிறீ&கேள.'  

 

'எ	ைனயா2! மி!த&க-ைத- த+ட� ேபாறவ� இ�ப,� பய32 ெச-தீ�னா என�� 

எ	னமா#யா இ!��� பாடறவ>��?'  

 

'அதா	 ெசா�ேற	, உ'ள வ3தி!&க	>. ெதா�ைட க+,�கி+டா எ	ன 

ெச#யற2?'  

 

* ந	னா� பய�ப+`�! வா!�யா இ�ப,.'  

 

‘என�� இWச இ!3ேத ெதாி:ேத.' 'எ	ன ெதாி:2?'  

 

‘உ&கைள எ�லா� சன&க;�, இ3த� பா�றா மா��க�ட�, இ3த� பா�றா 

மா��க�ட�> ேவ,�ைக பா-2�கி+* நி�கிற2."  
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'அடயமேன! நா	 அ2�காக நி�கைல#யா கா-2�காக நி�கிேற	.'  

 

'ந�லா நி�H&க. ைத மாச-2 ஊத� தாேன. உட���� ெரா�ப ந�ல2. ஒேர ப�கமா� 

பா�கிறீ&கேள, இ�ப,:� அ�ப,:� தி!��&க. ெகாWச� அைசWF 

ெகா*-தா-தாேன க*�க	 டால,�கிற2 ெதாி:�.'  

 

'அ��ற�?'  

 

'உ&க;�� எ	ன ஐயா? எ�லா வி-வா	 மாதிாியா இ!�கீ&க! ந�ல �கெவ+*, 

ந�ல ஒசர�, ந* வயF, ந�ல ப,�சகைள:� இ!��.'  

 

இ�ப, ரசமாக� கைதைய ெசா��� ெகா�* ேபாவ2 ஜானகிராம	 நைடநய&களி� 

ஒ	5. வ�ணைன நைட:� அவாிட� தனி நய� ெகா�ட2தா	. 'ச�பக� V' கைதயி	 

நாயகி ப8றிய வ�ணி�� இேதா – 

 

"இ3த இனிைம� �ைதயைல எ*-த தா:� த3ைத:� வி�ணவ' ேமனைக:� 

ம	னவ	 விFவாமி-திர>மா? அெத�லா� ஒ	5� இ�ைல. ேகாசைலய�மா' 

எ�லா� �*�ப-திH� கா�கிற ந*-தர 1திாீதா	. ப&கைரயா இ!�கமா+டா�; 

ச�ைப G�கி�ைல; ேசாழி �ழியி�ைல. நவ�கிரக� ப���ைல; �ஸு �ஸு ெவ	5 

ஜா, இ*�பி�ைல; த+* GWசி இ�ைல; எ�ெண# வழி:� GWசியி�ைல; அBவள9 

தா	. அவல+சண� கிைடயா2. அழ� எ	5 ெசா�H�ப,யாக ஒ	5� இ�ைல. 

மாநிற�.  

 

அவ' �!ஷ	 ராைமயா இ!3தாேர அவ!� அ�ப,-தா	. �+ைடயி�ைல; 

கரைளயி�ைல; இர+ைட ப�ைடேயா, ேபாி�கா# ம�ைடேயா இ�ைல; ேகா+*� 

க�ேணா, ர-த �ழிேயா இ�ைல. இBவளெவ�லா� எத8�? ஓேகா எ	5 மா#32 

ேபா��ப,யான அழக	 இ�ைல. ச85 நி	5 பா��க- ேதைவயி�லாத எ-தைனேயா 

ஆ�க ளி� ஒ!வ�.  

 

அவ�க;��- தா	 இ3த� ெப� பிற3தி!3த2 - ேத&கா#��� Vவ	 பழ-தி8�� 

ந*வி� நி8கிற �-2 விள�ைக� ேபால, பைட�பி	 எ+டாத ம�ம-ைத� ச�* விய32 
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ெகா';� கிழ�. காவிய-தி� அழ���� பWச� இ�ைல. ர�ைப:� அபரWசி:� 

ம�32 கிட�கிற அ3த� ��ப�� சாமானிய�கேள ெத	ப*வதி�ைவ. சா�-ாிைக� 

சி	ன&கைள அ5ப-2 நாலாக� Aட விாி�க �8ப+* வி+டா�க' ேபா� இ!�கிற2, 

காBய நாயகிக'. ஆனா� ம	னா��, ஒ8ைற- ெத!வி�, ஒ! தா�3த Y+,�, 

சாமா	ய� ேகாசைல��� சாமா	ய ராைமயா9��� ஒ! �ைதய�!- கிழவ� ஆ�சாிய� 

ப+டதி� விய�பி�ைல.  

 

ெத��'ள Y*களி� ஊ+ட� உ�*. ந*-தர&Aட ஊ+ட-தி� ெபா�9� ெம!�� 

ெப85 எ*�பாக நி8கிற2. இ&ேக அ29� இ�ைல. ராைமயா ப'ளி�Aட வா-தியா�. 

அைர�ப+,னி ஆர�ப வா-தியாரா யி�லாம�, எ�.,. வா-தியாரா யி!3தாH� ப-தா�  

ேததி��� பிற� கட	 இ�லாம� வா�3ததி�ைல. ெச-2� ேபா#வி+டா�. ைவ-2 

வி+*� ேபான2 �ழ�� ரச-தி8�� காK�. இ!32�, ெப� ஜ+F Y+*� 

ெப�மாதிாி இ!�கிறேத' எ	5 கிழவாி	 மைனவி திைக�பா'.  

 

மல�32 இர�* நாளான ெகா	ைன� Vைவ� ேபால ெவ�ைம:� மWச;� ஒ	றி- 

தகதக-தைத:� நீாி� மித3த க!விழிைய:� வயசான 2ணி�சHட	, க�ணார� 

பா�-2� Vாி-2� ெகா�,!3தா�. அ2 எ	ன ெப�ணா �க� நிைறய� க�; க� 

நிைறய விழி; விழி நிைறய ம�ம&க'; உட� நிைறய இளைம. இளைம நிைறய� A�ச�; 

A�ச� நிைறய ெநளி9; ெநளி9 நிைறய இள�5வ�, இ2 ெப�ணா ? மனிதனாக� 

பிற3த ஒ!வ	 த	ன2 எ	5 அ>பவி�க� ேபாகிற ெபா!ளா?"  

 

"கிழவ!�� இ3த எ�ண3தா	 சகி�க �,யவி�ைல."  

 

சாதாரண� ெசா8க;�� இனிைம:� எழிH� �2ைம:�, உயி!� உண��சி:� 

ஊ+ட� A,ய ஆ8ற� சில கைல உ'ள&க;�� இ!�கிற2. தி. ஜானகிராம	  

அ�ேப��ப+ட கைலஞ�களி� ஒ!வ�.  

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

21. 

21. 21. 

21. ெஜயகா8த

ெஜயகா8தெஜயகா8த

ெஜயகா8த 

  

 

 

1960களி�!32 தமி� எ6-2லக-தி� ெஜயகா3த	 ஒ! வ�ய ச�தியாக 

விள&�கிறா�. இள� எ6-தாள�களிைடேய அவ!ைடய பாதி�� அதிக� 

காண�ப*கிற2. அவைர� பி	ப8றி - ெஜயகா3த	 மாதிாிேய - எ6த ேவ�*� எ	5 

ஆைச�ப+* �ய	றவ�க' அேநக� ஆனா� ெவ8றிெப8றவ� எவ!� இல�. 

ெஜயகா3த	 பிறரா� பி	ப8ற �,யாத தனி ச�தி ஆவா�.  
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அவ!��� கி+,ய அ>பவ&க;�, வா��ைகைய அவ� தாிசி-த ேநா���, அவ8ைற 

அ,�பைடயா�கி அவ� வள�-த - வள��கிற - சி3தைனக;�, இவ8ைற எ*-2� 

ெசா�கிற ெதளி9� 2ணி�சH� விேசஷ மானைவ.  

 

தா	 க�டைத, ேக+டைத, உண�3தைத, சி3தி-தைத அ6-தமாக எ*-2� ெசா�கிறா� 

ெஜயகா3த	. 'உ'ள-தி� உ�ைம ஒளி உ�டாயி	' வா�கினிேல ஒளி உ�டா� 

எ	ற உ�ைம�� அவ!ைடய எ6-2�க' ந�வ சா	5க' ஆகி	றன.  

 

எ�ண&கைள எ*-2� ெசா�கிற சாதனமாகேவ ெஜயகா3தனி	 உைரநைட 

அைமகிற2. �த�� அவ� எளிைமயாக, சி5 சி5 வா�கிய&களாக-தா	 

ஆர�பி�கிறா�.  

 

"ெசா��க� - ஒ	5 உ�*. அ2 எ	>' இ�ைல; ெவளியி� இ!�கிற2. 

ெவளிெய�லா� நரக� எ	றா� எ	>' ம+*� ெசா��க� எ�ப, இ!�க �,:�? 

அ3த� ெசா��க� �த�� ெவளியி� பிற�க+*�. அத	 பிற� அ2 எ	>' வர+*�; 

வ!�.  

 

நா	 ெவளியி� திாிகிேற	. ெவளியிேலேய வா�கிேற	. உலைக, வா�ைவ, 

மனித�கைள� A�32 ேநா�� வதி� மகி�கிேற	. க�டைத, ெசா	னைத, ேக+டைத 

எ62கிேற	.  

 

எைத:� நா	 க8பைன ெச#ததி�ைல. உலகி� யா!� எைத:� க8பைன 

ெச#ததி�ைல. ஒ! தைல இ!�க� க�* தா	 மனித	 'ப-2- தைலைய� க8பைன' 

ெச#தா	. தைலையேய மனித	 க8பைன ெச#2 விடவி�ைல.  

 

எ�ேலா!��� தனி- தனியாக- ெதாி3த உ�ைமகைள ஏேனா எ�ேலா!ேம ேந� 

நி	5 பா��க� AFகிேறா�. இ3த� A�ச� Aட� ேபா�� A�ச� தா	. நா	 க�டைத 

- அதாவ2 உலக-தா� என��� கா+ட� ப+டைத நா	 ேக+டைத - அதாவ2 வா��ைக 

என��� ெசா	னைத நா	 உலக-2��- தி!�ப9� கா+*கிேற	; அைதேய 

உ&களிட� தி!�ப9� ெசா�கிேற	 அ2 அசி&கமாக, அ2 அ8பமாக, அ2 ேகவலமாக 

- அ�ல2 விர2ேவ உய�வாக, உ	ன தமாக எ�ப, இ!3த ேபாதிH� என�ெக	ன 

பழி? அ�ல2 �க�? அ�ப,� கா+*� க!வியா#, க�ணா,யா#, ஓவியமா#, ேக�� 
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சி-திரமா#, ேசாக இைசயா#, எ	 எ6-2 இ!3த2 எ	பைத- தவிர, ம8றெத�லா� 

உ&க;ைடய2 தாேன -- அதாவ2 ந��ைடய2 தாேன!'   ('இனி��� காி��� 

�	>ைரயி�)  

 

சி5 சி5 வா�கிய&களி� வள�கிற ெஜயகா3தனி	 உைர நைட, எ�ண ஓ+ட� 

வH�ெப5கிற ேபா2, பல பிாி9கைள:� விள�க&கைள:� த	னிட� ெகா�ட நீள 

வா�கிய&களாக ('கா�ப9�+ ெஸ	ட	1', ேகா��ெள�1 ெஸ	ட	 1"களாக) 

இய�பாக மாறிவி*கி	றன. இைத அவ!ைடய க+*ைரகளிH� கைதகளிH� ந	� 

காண �,:�.  

 

"கைதகளி� ெசா�ல �,யாத - ெசா	னா� கைத- த	ைம �ைல32 ேபாக� A,ய, 

ஆனா� நா	 கைத எ62� ேநா�க� வH�ெபற� ெசா��ேய தீரேவ�,ய - கைத 

ப8றிய க!-2�கைள� ேபFவத8� ��	 �	>ைர ஒ! ெசௗகாியமான தள� 

எ	பதா� இ3த� சில ப�க&கைள� பய	ப*-தி� ெகா'வ2 ச�தாய� 

க�ேணா+ட-2ட	 இல�கிய� பணி�ாி:� எ	 ேபா	றவ��� இ	றியைம 

யாத2மா��" (பிர�ேமாபேதச�' �	>ைரயி�)  

 

"எவெனா!வ	 த	னல� ம5-2, மனித �ல-தி	 ஒ! பிாிவி	 மீேதா பல பிாி9களி	 

மீேதா 2ேவஷ� வள��காம� ெபா2வான மனித �ல-தி	 வள��சி���, உ	னத 

வா��ைக��� பா*ப*வத8�- தாேனா� உதாரண �!ஷ	 எ	ற ல+சிய 

ேவ+ைகேயா* ெசயலா85கிறாேனா, த	 வா�ைவேய அ��பணி-2� ெகா'கிறாேனா 

அவ	 அ3த அளவி� மனித இதய& ெகா� ேடாாி	 மாியாைத��ாிய 

�8ேபா��வாதிதா	."         (யா!�காக அ6தா	?' �	>ைரயி�)  

 

இ-த	ைமகைள எளிைம:�, ேபாக� ேபாக� பி	ன�க;�, வள�-த�க;� 

ெப5வைத பிரதிப���� நைட�� ெஜயகா3த	 கைதயி�!32 ஒ! உதாரண� -  

 

“எ&க' ஊ� ெரா�ப அழகான ஊ�. எ&க' அ�ரஹார- ெத! ெரா�ப அழகான2. 

எ&க' அ�ரஹார-2 மனித�க;� ெரா�ப அழகானவ�க'. அழ� எ	றா� நீ&க' 

எ	னெவ	5 நிைன-2� ெகா�,!�கிறீ�கேளா என��- ெதாியா2. எ	ைன� 

ெபா5-தவைர ஒ	றி	 நிைனேவ Fகமளி�கிற2 எ	றா� அ2 ெரா�ப அழகாக- 

தானி!�க ேவ�*�. ��ப-ைத32 வ!ஷ&க;�� �	னா� அ&ேக, அ3த- ெத!வி� 

ஓ� பழ&கால-2 Y+,	 க��ப�கி!க� மாதிாி இ!ளைட3த அைறயி� பிற32, அ3த- 

ெத!� �6தியிேல விைளயா,, அ3த மனித�களி	 அ	���� ஆ-திர-2��� ஆளாகி 
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வள�32 இ�ேபா2 பிாி32, இ!ப-ைத32 வ!ஷ&க' ஆன பிற�� அ3த நிைன9க', 

அ>பவ&க', நிக��சிக' யா9� நிைன�பத8ேக Fகமாக இ!�கிறெத	றா�, அைவ 

யா9� அழகான அ>பவ&க;�, நிைன9க;� தாேன!  

 

நா	 பா�-த ஊ!� - இைவ எ	5ேம �திதாக இ!3தி!�க �,யா2' எ	ற உ5தியான 

எ�ண-ைத அளி�கி	ற அள9��� பழசாகி� ேபான அ3த அ�ர ஹார-2 Y*க;�, 

இவ�க' எ	ைற��ேம �2ைம:ற மா+டா�க'' எ	கிற மாதிாி ேதா8றமளி��� அ&� 

வா�3த மனித�க;� இ�ேபா2� அ�ப,ேயதா	 இ!�கிறா�க' எ	5 எ	னா� 

நி�சயமாக� ெசா�ல �,யா2. எனி>� அவ�க' அ�ப, இ!�கிறா�க' எ	5 

நிைன-2� ெகா'வதிேல ஒ! அழ� இ!�கிற2; Fக� இ!�கிற2."  (அ�ரஹார-2� 

Vைன)  

 

ப+டண-2� ��ப&களி� வசி�கிற சாதாரண ம�களி	 ேப�Fநைடைய:�, 

பிராமண�களி	 ேப�F நைடைய:� ெஜயகா3த	 தன2 கைதகளி� ஆ8றHட	 

ைகயா�,!�கிறா�. அழ��காக, ேசாதைன�காக திறைமைய� கா+*வத8காக 

எ	ெற�லா� அவ� நைடநய� பயிலவி�ைல.  

 

"சி�கலான �தி�கைளேயா, ஜால&க' எ>� கைழ� A-தா,-தன-ைதேயா, 

]ணேநர- 2,�� எ	ற தி!�ப&கைளேயா, தி-தி�ைப நா�கி� தட9� 

வ�ணைனகைளேயா, உைட கைளகிற நிைல வைர உட	 ெச	5 �றி� ெப62� 

மா��ெக+' விவகார&கைளேயா என2 வாசக� எ	னிட� எதி�பா��க மா+டாெர	5 

ந��கிேற	. என2 கைதகளி� பல நய&கைள உண��சிகைள, அ�-த& கைள நா	 

அைமதியாக அேத சமய-தி� E+பமாக� ெசா��� ெச�கிேற	” (�திய வா���க'' 

�	>ைரயி�) எ	5 அவ� �றி�பி+,!�ப2 நிைன9Aர- த�3த2.  

 

தன2 கைதக' ப8றி ெஜயகா3த	 Aறி:'ள இ	ெனா! க!-ைத:� �றி�பிட 

ேவ�*�:  

 

"ெபா2வாக வா��ைகேய சி�க� மி�3த2 எ	ப2 ஒ! �ாியாத S-திர� அ�ல. சி�க� 

மி�வதனாேலேய வா��ைக�� ஓ� அ�-த�� அத	 மீெதா! ப85� நம�� 

அதிகாி�கிற ெத	ப2 ச85� சி3தி-தா� �ாிகிற விஷய�. எBவள9தா	 சி�க� 

மி�3தி!3த ேபாதிH�. வா��ைகயி	 ஒBெவா! பிர�ைனயிH� �ர�பா*கேள 

ம�3தி!�பி>�, மனித வா��ைகயி	 ெபா2வான கதி உ	னதமா#-தா	 இ!�கிற2 
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எ	ப2 வா��ைகைய ஒ! ெவறிேயா* வா�32 அ>பவி-தவ�க' ம+*ேம 

உணர-த�க ஒ! ஞான�.  

 

தீயவ	 எ	5 அைனவராH� தீ��பளி�க�ப+டவ	 Aட- தீைமைய ெவ5�பதி� 

அைத நித�சனமா#� காணலா�. அறி9 V�வமாக ம+*ம�ல; உண�9 V�வமாக� Aட 

மனித	 ந�லைதேய நா*கிறா	. இைத� சாதாரண சGகவா��ைகயி� சகல 

ேகாண&களிH� நா	 தாிசி�கிேற	. நா	 எ�ப,- தாிசி�கிேறேனா அைத அ�ப,ேய 

என2 ேநா�கி� உ&க;��� கா+ட வி!��� �ய8சிேய என2 கைதக', இ3த என2 

ேநா�க-ைத ஓ� அ�-த� எ	5 ெகா�டா� என2 கைதகைள எ�லா� அ3த 

அ�-த-தி	 பல உ!வ&க' எ	5 ெகா'ளலா�.”  

 

ெஜயகா3த	 தன2 கைதக;��� ெபா!ளாக எ*-2� ெகா'கிற வா��ைக� 

பிர�ைனக;� அவ8ைற- தன2 அ>பவ தாிசன� Gல� எ*-2� ெசா�கிற வித�� 

அவ!ைடய சி3தைன அவ85�� ஏ85கிற ெம!��, அவ!ைடய அ6-தமான 

ந�பி�ைகக;� 2ணி�சலான ெவளி)*க;� அவ85��- த!கிற கன�� அவர2 

உைர நைட�� உயி!� உண�9� தனி- த	ைம:� ேச��கி	றன.  

 

பிர�ைனக' ச�ப3தமான ெஜயகா3த	 சி3தைன ஒ	ைற இ&ேக எ*-ெத62வ2 

ெபா!-தமாக இ!��� –  

 

"இைவ கைதக' ! அதாவ2 மனித	 ச�ப3த�ப+ட பிர�ைனக'. அ3த� 

பிர�ைனக;�� தீ�9 காKவன கைதக' எ	5 யாராவ2 Aறினா� அவைர� பா�-2 

நா	 அ>தாப�5கிேற	. பிர�ைனக;��� கைத��� ச�ப3தேம இ�ைலெய	5 

யாராவ2 Aறினா� அவ�கைள ேநா�கி நா	 சிாி�கிேற	.  

 

ஆனா� உ&க;�� ம+*� ஒ	5 ெசா�� ைவ�கிேற	. வா��ைக (life) எ	ப2 

வா�வி	 (existence) பிர�ைன; வள��சி எ	ப2 வா��ைகயி	 பிர�ைன; கைல:� 

இல�கிய�� வள��சியி	 பிர�ைனக'. என2 கைதக' ெபா2வாக, பிர�ைனகளி	 

பிர�ைன!  

 

பிர�ைனக' தீ�வ2 இ�ைல; பிர�ைனகைள யா!ேம தீ�-2 ைவ-த2மி�ைல. 

எ�லாவ8ைற:� தீ�-2� க+, விடவா வா�கிேறா�? ேமH� ேமH� பிர�ைனகைள 

உ8ப-தி ெச#2 ெகா';வேத வா��ைக. �திய �திய பிர�ைனகைள வள�-2� 
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ெகா�டா� ேபா2�. அளவிH� தர-திH� மி�3த பிரசைனக'; மி�தியான 

பிர�ைனக' மனித�ல� ேவ�*வ2 இBவளேவ! தீ�வா? யா!�� ேவ�*�?"  

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

22. 

22. 22. 

22. நீல

நீலநீல

நீல. 

. . 

. ப-மநாப

ப-மநாபப-மநாப

ப-மநாப 

  

 

 

தமி� நா+,	 ெவBேவ5 ப�திகளிH� வசி�கிற எ6-தாள�க', அவரவ� 

வ+டார-2�ேக உாிய ேப�F ெமாழிைய:� வழ��� ெசா8கைள:� த&க' 

எ6-2�களி� தாராளமாக� கல32 எ62� வழ�க-ைத ைக� ெகா�ட2�, தமி� 

உைரநைட ப�ேவ5 சாய�கைள:�, பலவிதமான விேசஷ- த	ைமகைள:� ஏ8ற2. 

தமி� நா+*�� ெவளிேய வா�கிற தமி� இன-ைத� ேச�3த எ6-தாள�களி	 ைகயி� 

தமி� உைர நைட ேமH� �திய சாையகைள� ெப8றி!�கிற2 எ	5 Aறலா�.  

 

ஈழநா+,	 தமி6�, நாWசி� நா+*� ேப�F வழ��க;�, ேகரள- தமி6� தமி� 

உைரநைட�� வள�� �2ைம:�, ஒ! தனி-த	ைம:� ேச�-2'ளன.  

 

இBவித� தனி-த	ைம ெப8ற உைரநைடைய� ைகயா'கிறவ�களி�, தி!வன3த�ர� 

எ6-தாள� நீல. ப-மநாபைன ��கியமாக� �றி�பிட ேவ�*�.  

 

நீல. ப-மநாபனி	 உைரநைட ப8றி எ�Kைகயி�, எ6-தாள� அேசாகமி-திர	 

க�க-தா தமி� ம	ற� ெவளி)+ட மல� ஒ	றி� தமி� உைரநைட �றி-2 

எ6தியேபா2 Aறி:'ள க!-2�க' எ	 நிைன9�� வ!கி	றன. தமி� 

உைரநைடயி� உண�9 V�வமாக� �2ைம ெச#தி!�பவ� நீல. ப-மநாப	 தா	 

எ	5� தமி� உைரநைடயி	 வள-2��� வள��சி��� ஆ�கV�வமாக� ெச#ய� 

ெப85'ள �த� �ய8சிேய அவ!ைடய2 தா	 எ	5 அேசாகமி-திர	 A5கிறா�.  

 

வசன நைட� சிற���� உதாரண&களாக� ேபச� ப*கிற �2ைம�பி-த	. லா. ச. 

ராமாமி�த� ேபா	றவ�க' Aட மர� ாீதியான, �ைறயான தமி� உைர நைடைய- தா	 

வள�-தி!�கிறா�க'. மா5ப+ட, �2 �ய8சியாக அவ�க' உைரநைடைய ஆ�* 

ேசாதைனக' ப�ணவி�ைல. ஆனா�, நீல. ப-மநாப	 ஏg� ெச+,மா�க' எ	ற ஒ! 

தனி�ப+ட சGக-தி� வழ&க�ப*கிற ேப�F வழ��க', பழெமாழிக' �த�யவ8ைற, 

அவ�க' வசி�கிற வ+டார-தி� இய�பாக� ேப�சி� கல32வி+ட மைலயாள� 

ெசா8கேளா*� ேச�-2 தனி-த நைட ஒ	ைற ெவ8றிகரமாக வள�-தி!�கிறா� 

எ	பேத அேசாகமி-திரனி	 A85�� ஆதார� ஆ��.  
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நீல. ப-மநாபனி	 விேசஷமான உைர நைட�� 'தைல�ைறக'' நாவ��!32 சில 

உதாரண&க' த!கிேற	. 

 

"ரா-திாி சமய-தி�, ச�கடா வ�,யி� ேபாவ2� ஒ! Fக� தா	. ர�* வ�, நிைறய 

ஆ;க', ெலாட ெலாட�K ேபா#� ெகா�,!�ைகயி� அ&க, இ&க, வ�, ஆட 

உ'ேள இ!�க�ப+டவ&களி	 தைலக' மடா� மடா� எ	5 ேமாதி� ெகா';�, 

அதனா� திரவி ேகா�F� ெப+,யி� எ�ப9� இட� பி,�F� ெகா'வா	...  

 

உ+கா�3தி!32 கா� மர-2� ேபா# வி+டதா� திரவி:� கீேழ இற&கி வ�,&க 

பி	னாேலேய அ�பாவி	 Aட ெகாWச Cர� நட3தா	. நிலா ெவளி�ச-தி� ெவ'ளி 

வாளாக பளி�சி+ட பைனேயாைலகளி� கா85 வி5வி5 எ	5 Fழ	5 சலசல�க 

ைவ-த2. பாைதேயார-தி� இ!3த பைன மர&களி� இ!32 பன&கா#க' ப6-2 

ெடாபெடா���K கீேழ வி63தன. திரவி அைத எ*�க ஓ,ன ேபா2 ெபாண� ஆ�சி 

ச-த� ேபா+டா' :  

 

ேல, F�மா எ*- திராதெல ெகா�லா! காறி- 2�பி+* எ*. பைன G+,� ரா-திாி 

கால-தி�, Vத-தா	 நி�பா	.  

 

அBவா5 காறி- 2�பிவி+* பன&கா#கைள எ*-2�கி+* ஓ,வ3தா	 திரவி. 

F�மாவா! பன&கா#�� இ!��� ஒ! பிர-ேதக மண-ைத:� !சிைய:� அைத- 

தி�K� பா-தி!��� அவ>��- தாேன ெதாி:�!"  

 

“ெத! நைடைய ெப!��வத8கிைடயி� 'ேயா�கிய! வாறா!, ெச�ெப*-2 உ'ேள 

ைவ'யி�K ெபாண� ஆ�சி மாியாைத ராமியாக 'சவ�களிWச ேப�F' ேபச- ெதாட&கி 

வி+டைத� ேக+*, ஆ�சி திரவிய-ைத� பா�-2 ஒ! க'ள� சிாி�� சிாி-தா'.”  

 

"மனF ெமாH ெமாe�K தவி�F�கி+ேட இ!3த2. Y+,ேல இ!���ேபா2 

ஆனாH� சாி, ப'ளி� Aட-2ேல இ!�க�ப+ட சமய� ஆனாH� சாி, மனFேல 

எ	னேமா பார� எ*-2 வ�சா�பேல ஒ! ேவவலாதி! �1தக-ைத எ*-2� ப,�க� 

Aட Y+,ேல த	ைன அWசா5 நாளா ஆ!� நி��ப3தி�ப2 கிைடயா2. 

A+டாளிக;� ெக�லா� ெகாWச� ெகாWச� ெதாிய ஆர�பி�F எ�லாவ>� ஒ! 

மாதிாியா பா�க ஆர�பி� ச�ப� ெகாற�சலா+* இ!3த2. ெத!விH� ேரா+,H� 

நட�க�ப+ட சமய� ஆ;களி	 உப-திரவ� ேக�கா�டா�!"  
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இ�ப, எBவளேவா எ*-2� கா+டலா�. ேகரள- தமிழாி	 ேப�சி� சகஜமாக� கல32 

ஒ��கிற மைலயாள� ெசா8க;� நீல. ப-மநாப	 உைரநைடயி� விரவி� 

கிட�கி	றன.  

 

'ஏ; ஊாிேல ம+*� தா	 தாமசி�சா'  

 

'நீ ெசா�H2 ஒ�K� மனசிலாக�ேல'  

 

'�H� எ�லா� பவள-திைல:� கண�கா+* ெகா!�க�ப+,!3த2.' 

 

'தயாரா+* ேமேல நி�ண தன�க ஆ;களிட� ெசா��வி+* அவ!� சா,+டாரா�.'  

 

'ெபாிய ெபாிய V&ெகா-2க அல&கார மா+* இ!3தன.'  

 

'அ�பா��� சிாி ெபா-2�ெகா�* வ3த2.'  

 

இBவாறான பிரேயாக&கைள ப-மநாப	 எ6-தி� ெந*கிH� காணலா�.  

 

நீல. ப-மநாப	, தா	 ைகயா'கிற நைட �றி-2 எ6தியி!��� ஒ! விள�க� 

வாசக�க' க!-தி� ெகா'ள- த�கதா��.  

 

'கைத நட��� சGக-தி	 இய8ைகயான - த	னி�ைசயான ஒ! யதா�-த நைடதா	 

இ3நாவH�� நிதான�. கைத நிக6� சGக-தி	 நைட�ைறயி�!��� வா�கிய 

அைம��கைள:�, வா�-ைத விேசஷ&கைள:� ெதானி�ைறகைள:�, 

பழெமாழிகைள:� எ�லா� ேதனீைய� ேபா� கவனமா# ேசகாி-2� கலாV�வமாக 

உலக வி*வைத விட வா6� சGக-ைத அறியாம� Aட பா�-2 விடாம�!�க, 

வாச�கைள:� சாளர&கைள:� எ�லா� ெச���ேபா� அைட-2 ப3ேதாப12 ெச#2 

ெகா�* க+டா3தைர நா8Fவ�க', ேம8Aைர - இ�ப, ெயா! கா85 பதமா�க�ப+ட 

ெப+டக-தி8�' வசதியாக உ+கா�32 ெகா�* �6�க �6�க- C#ைம ெசா+ட� 

ெசா+*� கனக�cரமான ஒ! படாேடாப நைடயி� ஒ! கா�பிய� ெந#ெத*-2 

வி*வ2 எ	ப2 எ�ப,� பா�-தாH� அ�ப,ெயா	5� சிரமமான காாியமி�ைல 

எ	ப2 தா	 இBவிஷய-தி� எ	>ைடய அபி�பிராய�?  
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நா	 ைகயாள எ*-2� ெகா�,!��� ஒ! மனித சGக-தி	 ேப�சிH� 

சி3தைனகளிH� இ!��� தனி- த	ைமைய� ெசௗகாியமாக உதாசீன� ப�ணிவி+* - 

ப�ெகா*-2 வி+*, நா	 ஒ! மனிதாபிமானி. ெமாழி அபிமானி எ	ெற�லா� Y�பா# 

Fய�பிரதாப� அ,-2� ெகா�டா� அ2 ெவ5� ேக�� A-தாகி விடாதா?  

 

இ3நாவ�� வ!� ம�க' சGக-தின�களிட� இ!��� பிரா3தியவாைடயி�!32 

இவ�க' மைலயாளிக' எ	5 ேபத� கா+, தீ�டாைம க8பி-2� பிாி-2 ைவ-2 

Y*பவ�க;��, தனி-த	ைம ெகா�ட ெவBேவ5 வா�-ைத அைம��க;�, 

உ�சாி�� �ைற க;� ெகா�ட ெச+,நா*, ெந�ைல, தWைச, ெகா&� நா*, 

இல&ைக, மேலசியா இ&ெக�லா� வா6� தமிழ�கைள� ேபால-தா	, �மாி 

மாவ+ட-திH� ேகரள மாகாண-தி� பல இட&களிH� வா6� இவ�க;� அச� 

தமிழ�க' தா	 எ	5 அறிவி�க� Aட-தா	 இ3த நைட. இவ�களி	 தமிழி� 

மைலயாள-தி	 பாதி�� அறேவ இ�ைல எ	5 நா	 வாதிட வரவி�ைல. ஆனா� 

�த�� மைலயாளேமா எ	5 ேதா	றினாH� உ�ைமயி� எைலயாள-திேலா, Cய 

தமிழிேலா இவ5 பழ�க-தி� இ�லாத எ-தைன எ-தைனேயா வழ�ெகாழி3த ெசா8க' 

இவ�களி	 அ	றாட� ேப�F வழ�கி� அனாயாசமாக� ைகயாள�ப*கி	றன. 

வா�-ைதக' �திதா#� ெச# ெத*�க �ய8சிக' நட��� இ�கால-தி�, ந� பழ3தமி� 

ம�க' சGக-தி� ெகாWச� ேப�க;� கிைடயிலாவ2 வாைழய, வாைழயா# 

இ�ேபா2� வழ�கி� இ!32 வ!� சில ெசா8கைள FYகாி-2� ெகா'வதா� ந� 

ெமாழியி	 C#ைமேயா, �னிதேமா ஒ	5� க8பழி-2 ேபா#விடா2 எ	ப2 தா	 எ	 

தா-பாிய�.”  

 

இ� ேம8ேகா' நீல. ப-மநாபனி	 க!-2�கைள ெதளி9ப*-த உத9வேதா* 

அவ!ைடய உைரநைடயி	 ம8ெறா! வைகைய - க+*ைரகளி� அவ� ைகயா'கிற 

நைடயி	 த	ைமைய - கா+*கிற சா	5 ஆக9� அைமகிற2.  

 

நீல. ப-மநாபனி	 உைரநைடயி� மைலயாள� ெசா8கேளா* சம1கி!த பத&க;� 

தாராளமா# கல32 வ!கி	றன.  

 

"சி&க வினாயக ேதவ1தான-2 பி'ைளயா� ேகாயி� நி�மா�ய Vைஜயி	 

தீபாராதைனயி� எ6�பிய மணிேயாைச� சிதற�க' மா�கழி மாத ைவகைற� �ளிாி	 

ஊேட க	ன&க! இ!ளி� பிரவகி-2� கிழ�� ேதா�கி நி	ற ேகாவிைல 

சாMடா&கமாக வி632 வண&கி, கிழ�� ேம8கி� கிட3த ெந*3ெத! �ைனயி� 

ெச	5 ேச!ைகயி�, ஆ	மீக-தி	 அட�க- ெதானி ம+*ேம மிWசியி!3த2."  
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'நாத1வர�� ெகா+* ேமள�� க�ண-தமாக ேலசாக ேக+*�ெகா�,!3த2.'  

 

'க��	னா� பிர-ய+ச�ப+* வி*�'  

 

'ஆ�சி வியா�கியானி-தா'." 

 

 ' அைன-ைத:� ேவதா3தீகாி-2�கா+ட'  

 

'த	>ைடய வா�வி� ஒ! 2�பல நிமிஷ-தி� ஒ! சபல எ�ண� சா+சா--

காி�க�ப*வைத ெவளி�ச-தி� தாிசி�க அவ	 க�க' Aச-தா	 ெச#தன.'  

 

'மி>� மி>�ெக	5 C&கி வழி32 ெகா�,!3த சிமணி விள��� அ%பியாகி 

வி+டதா� �,ைச:� அ�பிர-ய]மாகி இ!3த2.'  

 

உதாரண&க' ேபா2�, இவ8ைற கவனி-தாேல, இவ� ேதைவயி�லாம� சம1கி!த 

பத&கைள அள9�� அதிகமாக� ைகயா'கிறா� எ	ப2 �ாி32 வி*�. வாசக�களி� 

பல� இைத� ெப!� �ைறயாக� க!2கிறா�க'. இைத:� ஒ! தனி� சிற�பாக நீல. 

ப-மநாப	 மதி�கிறாேரா எ	னேவா!  

 

சில இட&களி� இவ� தமிழி� வழ�கமாக எ6த�படாத வித-தி� ெசா8கைள� 

ைகயா'கிறா�. 'பிர-ேயகமாக' எ	பைத 'பிர-ேதகமாக' எ	ேற எ62கிறா�.  

 

'அவனிட� அறிவி-தா	' எ	ற அ�-த-தி� 'அவைன அறிவி-தா	' எ	5 தா	 

எ62கிறா�. 'அவ	 ஒளிைய பய3தா	' எ	5 �றி�பி*கிறா�.  

 

ஆ&கில வா�-ைத அைம��களி	 ேநர, ெமாழி ெபய��� ேபா� ெதானி��� 

இ-தைகய பிரேயாக&க' ேகரள- தமிழி� வழ�கி� இ!�கி	றனேவா எ	னேவா - 

என��- ெதாியா2.  

 

ேகரள- தமிழி	 சில வழ��� ெசா8க' தமிழக வாசக�க;��� �ாியா2 ேபாகலா� 

எ	ற நிைன�பி� இவ� பல இட&களி� உாிய ெபா!ைள அைட����றிகளி>' 

த3தி!�பைத:� �றி�பிட ேவ�*�. எ*-2� கா+டாக – 
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'�8றி- ெதாற�ைபயா� (சி	ன- 2ைட�ப-தா�) F-தமா# ெப!��வா'.' 

 

'ஊசி அ,�க9� (ேக� ப�ண9�) 2ணி3தா	.'  

 

'சால� அத	 A+*�காாிகைள:� (ேதாழிகைள:�) A+,கி+* ப'ளி�Aட-2��� 

ேபானா'.' 

 

'கி+ேட யி!3த ப�ச�கார	க' (A+டாளிக') யா!கி+ைட:� ேபசேவ ேதாண�ைல.'  

 

ெமா-த-தி� பா��கிற ேபா2, ஒ! கத�ப-தி	 வசீகர-ைத� ெப85'ள தனி ரகமான 

நைடைய நீல. ப-மநாப	 ைகயா'கிறா� எ	5 Aற- ேதா	5கிற2.  

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

23. 

23. 23. 

23. ஆ

ஆஆ

ஆ. 

. . 

. மாதவ

மாதவமாதவ

மாதவ 

  

 

 

ேகரள- தமி� தனிரகமான வசீகர� உைடய2 எ	பைத ஆ. மாதவ	 எ6-2�களி	 

வாயிலாக ந	� உணர�,:�.  

 

நீல. ப-மநாப	 ஏg� ெச+,மா� சGக-தி� வழ&கி வ!� ேப�Fவழ��க', 

பழெமாழிக', மைலயாள� ெசா8க' எ�லா� கல3த ஒ! உைரநைடைய உ!வா�கி 

யி!�கிறா�. ஆ. மாதவ	 தி!வன3த�ர� சாைல� கைட- ெத!வி� பல தர�ப+ட 

ம�களிைடேய ஜீவேனா* இய&�� மைலயாள- தமிைழ� ெகா�* ஒ! உைர 

நைடைய ஆ�கியி!�கிறா�.  

 

சிறி2 ெகா�ைச- த	ைம வா#3த எளிய, ெதளிவான நைடயி� அவ� கைட- ெத!வி� 

காண�ப*கிற �ண� சி-திர&கைள� ெகா�* இனிைமயான கைதகைள� பைட- 

தி!�கிறா�. தி!வன3த�ர� 'சாைல� க�ேபாள�' வ+டார��, அ&�'ள ேவ,�ைக 

மனித�க;� மாதவ	 எ6-தி� உயி�- 2,��ட	 இய&�கிறா�க'. அத8� அவ� 

ைகயா'கிற உைரநைட தா	 காரண�.  

 

‘எ+டாவ2 நா'' கைதயி� 'ஓைட�கார	 - க+ைட ேகாவி3த	' எ	ற பா-திர� 

ப8றியவ�ணைன இ2:  
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"எ	ன உற�ச ேதக�. க5க5 ெவ	5 ��டல� �6 ேபால இ!�கா	, ெசவ-த 

க�K�, உ!�ைட �க�� �M,�ச ேதச��, ைகக;� ெநWF�, அவ	 கா�கி நி�க 

!� உ*���, ேகாவி3த	 க�Hளி ம&க	 தா	; ஆனாH� ந�ல மனெசா'ளவ	. 

ந�ணி உ'ளவ	. அவ	 ேவைல ெய�லா� தீ32 வ3தி!3தா	. அவ	 பா* 

ராஜகாாிய�."  

 

ேகாவி3த>� சாைல� ப+டாணி:� ேபFகிற ச�பாஷைணயி� ேகரள- தமிழி	 

த	ைமைய� காணலா� –  

 

"நீ!� அ3த ெத�மா,க;�� ஒ8ைற�� ஒ8ைற ெசா�Hதினாேல தாேன - அவ>க;� 

A-2 காண உ�ைம� ேபா+* ெகாைம�கா	. அவ>க ஒ�ெண ெசா	னா ெசவி 

ேக�கேல�K ேபாயிர ேவ�,ய2 தாேன.”  

 

"இ-தைர:� நா; அ�ப, பளக�ேய ேகாவி3தா. எ�ப,�ப+டவ	 நா	. எ�பி, 

இ!3தவ	 நா	, சாைல கைடயிேல எ	ைன� கா+,:� உ�ய ஊ�சாளி ஆ! 

இ!3தா? என�� ஆன கால-திேல இ3த மாதிாி ஒ! F�ைட� கா# ேமா	 ேநாிேல 

வ32 நி�பானா? இ�ேபா வா# அைற� காெம சாள� ப+டாணி�K ந*ேரா+,ேல 

நி�K A�பி* தா	. ெபா5�க�ேல என��."  

 

"நீ!ெகட32 ெவ+ராள� படாெம ெகட:�. எ+* நாள-ெத பா*� ேபாவ+*�. ஒ! 

ப�ேச இ3த எ+* நாள-ெத ம!32 �-தி ைவ�பினாேல, ைக நீ!�, வ�:� ப6��� 

ெகாைற:�. ெகாWச� சமாதானமாக இாி:�.'  

 

இBவா5 'சாைல பஜா�' தமி� ஒ���� கைத க	பல வ8ைற மாதவ	 

எ6தியி!�கிறா�. அவ!ைடய '�னH� மணH�' நாவ�H� உைழ�பாளிகளி	 

ேப�சி� அ,ப*கிற மைலயாள- தமிைழ அவ� திறைமயாக எ*- தா�,!�கிறா�.  

 

"ஒ! வ�, மணH	னா ப-2 �+ைட அள9 தா	 வ!�. ந�லா ெவ'ள� வ,WF 

ஒண&கிய மணHதரலா�, ெவைல அ2 தா	. ெகாைறயா2. ேக�கா�டாம" (ேக+க 

ேவ�டா�) எ	பா	.  

 

'ஒ! சா8ற மைழ வ3தாAெட எ�லா ம�K� ஒ��ச (ஒ6கி) ஆ8றிேலேய எற&கீ!�."  
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'ெவயி� ேமேல ஏறிவ3தா�F. ேகாாி (வாாி) இட�பா சீ�கிர�. பாதி வ'ள� ம�K Aட 

ஆவ��ேய. இ�லா+டா C�பாைவ இ&ேக ெகா�டா!&ேகா. நா	 காணி�F 

தாேர	.'  

 

'இ2�ெகா! அ5�பாத� வ!-தாேம (�,9 ேதடாம�) ஒ�K� காண�ேய 

ேக�க�ேய�K இ!3தா அ2 ஒ+*� ந�லத�ல. G�ப	 இ3த ஒ! விஷய- திேல:� 

இBவள9 ேமாசமாயி+* நட3திர ேவ�டாமா யி!3த2. இ�ேபா இ3த கடவிH'ள 

(2ைறயி� உ'ள, இ�க�ட ஜன&க' எ�லா� A,+*� G�ப>�� ஒ! 

அன�க9மி�ேல (அைச9மி�ைல).'  

 

இ�ப, நாவ� �6வ2� வ+டார- தமி� கல32 வ32'ள2. மாதவ	 இ3த ரக உைர 

நைட எ62வதி� தா	 ேத�3தவ� எ	5 எ�ண ேவ�,யதி�ைல. அழகிய, இனிய 

நைடயி� இடவாணைன, பா-திர வ�ணைன �த�ய வ8ைற எ6த� A,யவ� 

எ	பத8� அவ!ைடய '�னH� மணH� நாவேல சா	5 A5�.  

 

அதி� ஒ! இட�, தாேமாதர	 எ	பவைன� ப8றிய2 ந�ல உதாரணமா��.  

 

"கால� தா	 எ�ப,ெய�லா� வள�32 உ!மாறி வ32 வி+ட2. ஆனாH�, தாேமாதர	 

ம+*� அேத விFவாச மன� ெகா�டவனாக அ�ப,ேய இ!�கிறா	. இ3த� கால-தி� 

இ�ப,ெயா!வனா எ	5 விய�பாக- தா	 இ!�கிற2.  

 

சிாி-த�க�. க5க5ெவ	5, திடமான, ந*-தர உயர Gைடய உ!வ�. யாாிட�� 

அத+டலாக� Aட ேபச மா+டா	. யா!ேம க�ட2� ெவ5��� ப&கியிட�, இவ	 

எ-தைன இதமாக பழ�கிறா	. தாேமாதர	 ந�லவ	. அ	� மன� ெகா�டவ	. 

பேராபகாாி. ேசா�ப ��லாத ேவைல�கார	. ஆ5 அவன2 விைளயா+டர&க�. 

வ'ள� அவன2 வாகன�, ஆ8றி� G�கி, ���ளி-2 ம� எ*�ப2�, நீாி� 

அ6-தமான எதி� ஒ6�கி� Aட G&கி� கழிைய ஊ	றி ெசH-தி Eைழ32 வ!� 

அவ	 ஆ8றி	 ெச�ல� பி'ைள. ஆ8றி	 வள��� மக	. ஆேற அவ>�� வா��ைக. 

அதனா� அவ	 ஆ5 ேபால �ளி� நிைற3தவ	, நிைறவானவ	."  
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கைல நய�� க8பைன� ெசறி9�, அ>பவ ஒளி:�, ெசா� அல&கார�� நிைற3த ேவ5 

ரகமான கைதகைள:� ஆ. மாதவ	 எ6தியி!�கிறா�. அவ8றி� உைர நைட 

தனி-த	ைம:ட	 விள&�கிற2.  

 

ேமாக� கிற�க-ேதா* ஒ!வ	 ஒ! ெப�ைண விய�கிறா	. அ3த வ�ணி�� கவிைத 

ெம!ேகா* அைம32'ள2.  

 

"உதவி ந,ைக� பிைழ�ெப	றா� இரவி� தா	 ேவைல இ!��ேமா? மாைலயி� ேபா# 

வி+* வி,ய வி,ய தா	 கா�-தி தி!�பி வ!வா'. வ!�ேபா2 ஒ! உ8சாக மி> 

மி>��, ேவஷ� �ைல9, C�க� சைட9, உட	 எவனாவ2 ெதா-தி� ெகா�* ஒ! 

2ைண. இ2தா	 கா�-தி! இவ' தா	 கா�-தி.  

 

ப+*� ேசைலயி	 தள��சி, அல&கார-தி	 அல+சிய�, அழகாக இ!�கிேறா� எ	ற 

நிமி�9, வWசகமி�லாத வள��சி. பர3த �க�. ேதைவேய ஆன சிாி�� எ�K� 

ேதா5� உ'ேள ஊறி� ெகா�* வ!கிற2, விவாி�க �,யாத மன� சபல�."  

 

"கா�-தி ப,யிற&கி வ32 ெகா�,!3தா'. இவளா கா�-தி?  

 

பாத-ைத- ெதா*கிற2 பி	ன�. ேகவல� இ3த உபந,ைக�� ெந8றியி� அ3த 

�&�ம� ெபா+* எBவள9 அழகாக aவ��கிற2. எ-தைன ேப� அழிய அழிய இ+ட 

ெபா+ேடா ? க�K� ேபFகிற2. உத*� ேபFகிற2. இத8ெக�லா� தாேன அ'ளி 

அ'ளி� ெகா*�கிறா�க'. மண�க மண�க அ-த� Vசி� ெகா�* வ!� ெச!�����, 

வழிய வழிய ெவ8றிைல �ழ�பி� ெகா�* வ!� அ6GWசி���, சிாி�க� சிாி�க �ைக 

ஊதி� ெகா�* வ!� அல+சிய-தி8�� இ3த அழ� அ��சி-2 எறிய�ப*கிறேத... C!" 

(ேமாக ப�லவி)  

 

ெசா8க' உயி� ெப5�ப,யான உண��சி� சி-திாி�� எ	பா�கேள, அ3த ரகமான 

ஜீவசி-திர&கைள மாதவ	 தன2 கைதகளி� உ!வா�கியி!�கிறா�. அத8� 

அவ!ைடய எளிய, இனிய உைர நைட 2ைண�ாிகிற2.  

 

ஒ! ெப�ணி	 மனநிைலைய அவ� வ�ணி�கிற வித� இ2.  

 

"��ப-2 ஐ32 வய2 வைரயி� அ�மா 2ைண:ட	 ம+*� வா6� ஒ! ெப�. நா	 

எ+,� பட�32 ெகா'ள என�� எ29� ேதைவயி�ைல. ஆனா� நா	 எ	 
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ேதைவகைள:� வள��சிகைள:� உண�கிேற	. இரவி� தனிைம என�� �ளிராக 

இ!�கிற2. உற�க-தி� கன9 என��- தீயாக இ!�கிற2. விழி�பி	 அ�-த� என�� 

�திராக இ!�கிற2. நைடயி	 அ6-த� என�� மைலயாக ெதாிகிற2. பா�ைவயி	 

கா+சி என�� பசியாக கனிகிற2. ஆனா� எ�லா� என2 அறிவி	 �	 ��லாக, 

�ைள-த இத� �ைள-தப, விாி-த ைகக' விாி-தப,, மண-த மண� மண-தப,, 

அழி�க �,யாத நிழ� ேபால சாரம8றதாகி வி*கி	றன.'" ("தியான�' கைதயி�)  

 

இ�ப, அவ� பி	>� ெசா8ேகால&க' ரசைன�� ந� வி!32 ஆ��.  

 

சாதாரண விஷய&கைள� Aட தனி- த	ைமேயா* மாதவ	 ெசா�கிறேபா2, 

அவ!ைடய உைர நைட பாரா+ட�பட ேவ�,ய அழைக� ெப5கிற2.  

உதாரண� :  

 

"அட�க� அ&ேக அைமதியாக Y8றி!3த2; அ�ல2, அழ� அ&ேக அட�கமாக� 

ெகாHவி!3த2."  

 

"ம&க� ஒளி�� �ைட பி,-த மாவி	 கிைளக' இ!+,8� க5��� ச+ைட 

இ+,!3த2."  

 

"நா	 மி!க-தி	 தீனி ேவைள ேபால இ!+டானவ	 " 

 

‘எ	 ம9ன� அைண-2 வி+ட இ!+டாக Yெட&�� பரவியி!3த2.'  

 

'இ!ளான பிராகார-தி8� அ3த ஒளி விள��களி	 ஒளி ச-திய-தி	 பலYன� ேபால 

எ+டமா+ேட	 எ	 கிற2.'  

 

இBவா5 ப�ேவ5 த	ைமகளிH� உைரநைடைய ைகயா'கிற மாதவனி	 எ6-தி� 

அவ!ைடய கைல- ேத��சி:�, அ>பவ ஆழ��, Aாிய ேநா��� ந	� 

பிரதிப��கி	றன.  

----------------   
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24. 

24. 24. 

24. &ஜாதா

&ஜாதா&ஜாதா

&ஜாதா 

  

 

 

"பாஸWச�, தி!நில-தி� ேபானா� ேபாகிற2 எ	5 நி	ற2. ஒ! ெப� ஓ, ெவ'ளாி� 

பிWF வி8றா'. �த� வ���� ெப+,யி�!32 ஒேர ஓ� இைளஞ	 நீல நிற S+ேக1, 

ஒ! கி-தா!ட	 இற&கினா	. அவ	 க6-தி� காமிரா மாைவ. அ3த� பிரேதச-தி� 

மிக9� விேநாதனாக, அ3நியனாக நி	றா	. ெவயி� க�ணா, அணி32 F8றிH� 

பா�-தா	.  

 

சி	ன 1ேடஷ	. க�சிதமான ஓ� அைற. அத>' Fவாி� பதி-த, வா# திற3த, �ராதன 

ெட�ேபானி� 1ேடஷ	 மா1ட� ேபசி�ெகா�,!3தா�. பிளா+ பார-திேலேய 

ைககா+, இற��� \வ�க' இ!3தன. த�டவாள- 2�*, மணியாக சர�ெகா	ைற 

மர-தி� ெதா&கிய2. அைத இ! தடைவ, மWச' மல�க' உதிர- த+,வி+* அ3த நீல� 

ச+ைட�கார	 அ	னியைன ஒ! வ12ைவ�ேபா� பா�-2� ெகா�ேட சாவி:ட	 

எ	ஜி	 திைசயி� நட3தா	. க!&க� க+டட�. ச8ேற Cர-தி� G	ேற G	5 

Y*க'. 1ேடஷனி�!32 ஒ! ம� பாைத �ற�ப+* எ&ேகேயா மாயமா#� ெச	ற2. 

ஓ� ஆலமர� ஏற��ைறய '1ேடஷேன எ	>ைடய2' எ	5 அைண-2� 

ெகா�,!3த2.  

 

ரயி� 'ேழ' எ	5 Aவிவி+* உபாி நீராவிைய� க�கி வி+*� கிள�பிய2. அ3த� ெப� 

ரயிHட	 ஓ,னா'. காF ெகா*�காத அ3த� பிரயாணி அவ' மா�� �H&க ஓ, 

வ!வைத ரசி-2� ெகா�ேட சி�லைறைய வி+ெடறி3தா	. அவ' காைச� ெபா5�கி� 

ெகா�*, Yதி எறி3தவைன ேநா�கி 'த-' எ	5 2�பினா'."  

 

இ2 Fஜாதா எ6திய 'கைரெய�லா� ெச�பக�V' நாவ�	 ஆர�ப�.  

 

இ3த நாவ�, வார� ப-திாிைகயி� ெதாட�கைதயாக வ32 ெகா�,!3த ேபா2� சாி; 

�-தகமாக� பிரFரமாகி வி8பைன�� வ3த ேபா2� சாி - மிக அதிகமான வாசக�களி	 

ரசி�ைப:� பாரா+*தைல:� ெப8ற2.  

 

ப,-தவ�க' பல!� Fஜாதாவி	 கைத ெசா�H� திறைன:�, கைதயி� எ*-தா�ட 

விஷய-ைத:�, இதர பல நய&கைள:� ரசி-2 விய32 எ*-2� ெசா�� 

மகி�3தா�க'. Fஜாதாவி	 கைதகளா� வசீகாி�க�ெப8ற ரசிக�க' அைனவ!� 

அவ!ைடய வசன நைடைய� பாரா+,� ெசா�ல9� தவறவி�ைல.  

 



137 

 

Fஜாதா (எ1. ர&கராஜ	) ஜனரWசகமான கைதகைளேய எ62கிறா�. ெகாைல, 

ெகா'ைள, கட-த� ேவைல, ம�ம�, 2�பறித�, ெப� ெதாட��, ெப� சாகச� ேபா	ற 

விஷய&கைளேய அதிகமாக� கைதகளி� எ*-தா'கிறா�. விWஞான விஷய&கைள:� 

ஓரள9��� கல32 ெகா*�கிறா�.  

 

அவ!ைடய கதாபா-திர� ஒ	5 கைதயி	 நாயகனிட� எ�ப, இBவள9 ெதாிWF 

ெவ�F�கி+,!�கீ&க!" எ	5 ஒ! இட-தி� �றி�பி*வதாக Fஜாதா எ6தியி!�கிறா�. 

அவ!ைடய எ6-2கைள� ப,�கிறவ�க;�, "மி1ட� Fஜாதா, நீ&க' எ�ப, 

இBவள9 ெதாிWF ெவ�F�கி+,!�கீ&க!" எ	5 விய��ட	 Aற ேநரலா�. 

எெல�+ராணி�1, இைச, சி-த ைவ-திய�, நா+*� பாட�க' - இ�ப,� பலபல 

விஷய&க' ப8றி:� அவ� நிைறய- ெதாி32 ைவ-தி!�கிறா� - ேமH� ேமH� 

நிைறய- ேத, அறி32 ெகா�*� இ!�கிறா�. வாசக�கைள 'இ��ர1' 

ப�ணேவ�*� எ	பத8காக அவ8ைற அ&க&ேக கல32 த!கிறா� எ	5� எ�ண- 

ேதா	5கிற2.  

 

Fஜாதாவி	 உைரநைடயி� எளிைம:� இனிைம:� Fைவ:� நிைறய இ!�ப2 

ேபாேல �2ைம:� அதிக� கல3தி!�கிற2. நYன விஷய&க' மி�தியாகேவ இட� 

ெப5கி	றன.  

 

'எ3த� கைதைய:� ஆர�பி�கிற ேபாேத வாசகாிட� ஒ! வி5வி5�ைப, விழி�� 

உண�ைவ, எதி�பா�-தைல ஏ8ப*-2கிற2 அவ� எ62� உைரநைட.  

 

'கைரெய�லா� ெச�பக�V' கிராம��ற-ைத – கிராமிய விஷய&கைள அ,�பைடயாக� 

ெகா�ட நாவ�.  

 

ம8ெறா! மிக நாகாிக� S�நிைலைய� ெகா�ட நYன �ைற நாவ�	 ஆர�ப-ைத� 

கவனி�கலா� –  

 

',�� விமான நிைலய� - பால�. இர9? மணி�� ஒ! ேகாலாைவ உறிWசி� ெகா�* 

கா-தி!3த நா	 ஒ! ம-திய ச��கா� ஆசாமி. ம-திய ச��காாி� எ	 ேவைல எ	ன 

எ	5 உ&க;��� ெசா�ல �,யாத நிைலயி� இ!�கிேற	.  

 

எதி�மைறயி� சதிரா,� ெகாWச� விள&க ைவ�கிேற	.  
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ேபா\ஸா? இ�ைல. ஆனா� 1மி- அ�+ ெவ1ஸ	 பாயி�+ 38 டபி' ஆ]	 

ாிவா�வைர�ப8றி எ	னிட� ேக;&க'. பா�+ பா�+டாக- ெதாி:�. 

ேசாதி�கிறீ�களா?  

 

ேபா�+ �ளWச�, ஹாம� 1ட+, 1,�ர� ாிெபௗ�+ 1ைல+ 1ட+, +ாி�க� 1பிாி&, 

ெம#	 1பிாி&, ஹா�+ 1பிாி& 1டா� �ளWச� O��ட� 1டா�, +ாி�க� 1ட+, 

பார� பி	. ேபா2மா?  

 

2�பா�கி தயாாி�பவனா? இ�ைல. உபேயாகி�பவ	. 75 அ,��' ஒ! ப-2 ைபசா 

நாணய-ைத- C�கி� ேபா+* வி+* ஒ2&�&க'. கீேழ வி6வத8�' நாணய-ைத� 

சிதற அ,-2 வி*ேவ	. இ2வைர ெகா	றதி�ைல, எவைர:� ெகா�H� ச3த��ப� 

இ2 வைரவராததா�, வ3த ச3த��ப&களி� எ�லா� ெவ5� ைககல��. அதனா� சில 

ப� டா�ட�க' பண�கார�க' ஆனா�க'. சில எH�� ைவ-திய�க' உய�3தன�. எ	 

G	5 ெடாி�	 ச+ைடக' கிழி3தி!�கி	றன. நா	 யா�?'. (நி�, கவனி, தா��!)  

 

ெப�க' இ�லாம� Fவார1யமான கைதக' இ�ைல. ெப� தைலகா+*கிற ேபா2, 

வ�ணைனக' வராம� தீ!மா? ெப� பா-திர&கைள அறி�க� ப*-2வைத:�, 

அவ�கைள வ�ணி�பைத:� �2ைமயாக9� Fைவயாக9� ெச#கிறா� Fஜாதா.  

'எ�1�L1 மீ' எ	5 எ	 �2�� ப�க� ெப� �ர�, அ3த 'எ�1�L1 மீ' என�� 

'ஆரW� ஜூ1 மீ' ேபால இனிைமயாக ஒ�-ததா� தி!��கிேற	. அழகான ெப�. 

அவ' அழகாக இ!3தா' எ	5 ம+*� ெசா	னா� அ2 இ3த வ!ஷ-தி	 மக-தான 

அ�ட� 1ேட+ெம�+. அேடய�பா எ	ன க�க'! அ*-த சில வாிகைள விரய� 

ெச#2 அவ' க�கைள வ�ணி�கலா�. க5��� இ�ைல; �ெரௗ>� இ�ைல. பிர�மா 

அ�ல2 அவ' ெப8ேறா�க' த*�கி வி63த மக-தான கலைவ. ைம 

விள�பர�கார�களி	 ஆத�ச�. அவ' உட�	 ம8ற� ப�திக' மிக9� ஈ���- த	ைம 

வா#3ததாக இ!3தாH� அ3த� க�க' அைத எ�லா� ெவ	5 எ	 கவன-ைத- 

த�மிடேம Fயநலமாக நி5-தி� ெகா';� இய�� ெப8றி!3தன. ெச	ற வா�கிய� 

எBவள9 த*மா5கிற2 பா!&க'. அவ' க�க' தா	 காரண�!'" (நி�, கவனி, 

தா��!)  

 

இ2 ஒ! ரக�. இ	ெனா! வித� –  
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"அழகாக இ!3தா'. அழ� எ	பத8� உ&க' அகராதியி� எ	ன அ�-த� எ	5 

ெதாியா2. எ	 அ�-த-ைத� ெசா�கிேற	. அழ� எ	றா� க� க!��, சைட நீள�, 

கா8றி� ஆ*� A3த�, சி	ன உத* க', வாிைசயான ப8க', சிவ�� உட��, உயர�, 

வாளி�� எ	5 வா�-ைதகைள Yண,�கலா�. ெவ5� வா�-ைத க'! அைவ அவ' 

அழகி� இ!��� சலன-ைத, உயிைர வயி85��' தி`ெர	5 ஏ8ப*-2� 

அ6-தமான பி,� �ண��சிைய ெவளி�ப*-தா2. ேசாக� கல�காத அழ� அழேக 

இ�ைல - ச85 நிதானமாக வாசி�க9�. ேசாக� எ	றா� தனிைம, இர9, ஒ8ைற ராக�, 

இன� ெதாியா2 ந� G�க!ேக தி`ெர	5 ேதா	5� வாசைன எ	5 எBவளேவா 

ெசா�லலா�.  

 

�ாியவி�ைலயா? கவனி�க9�.  

 

aேயாவி	 உட� 5-4. 5-4 எ	ப2 ெவ5� எ�. எ	ெனதிேர நி	ற2 5-4 ெப�. அவ' 

உ*-தியி!3த2 எ	ைன�ப*-திய2. உ*-தாம�!3த2 எ	ைன அவள!கி� ேபா#- 

ெதா+*� பா�-2 நிஜமானவ' எ	5 ெதாி32� ம5ப, ம5ப, ெதாி32 ெகா'ள- 

C�,ய2. அவ' ஜீ	1 அணி3தி!3தா'. இைடயி� ெப�+ அணி3தி!3தா'. அ3த 

ெப�+,	 ெகா�கி-ஆ' கா+,விர�கைள� ேகா-2� ெகா'ள9� - அ2 ேபா� 

இ!3த2. மா�பி� அவ' அணி3தி!3த ச+ைட - அ2 ப�பாயி� ைத�க�ப*� ேபாேத 

தப1 ப�ணி இ!�க ேவ�*�. அ3த� ச+ைடயி	 பி-தா	க' என�காக� 

கா-தி!3தன. அவ' இளைம எBவளேவா சாதன&கைள- ேதைவ யி�லாததாக� 

ெச#தி!3த2. அவ' ெச#2 ெகா�,!3த அல&கார-தி	 அைர�ைற அவ' 

த	ன�பி�ைக ைய:� ஆணவ-ைத:� கா+,ய2. இ3த நிைல�� வர இ&கி\M 

ப,��, சினிமா, �*�ப-தி� வள�3த S�நிைல தர�ப+ட Fத3திர&க', ேசாதி-2� 

பா�-த ஆைசக'....எ�லா� காரணமாக இ!�க ேவ�*�.  

 

aேயா! காMமீர� க�பள-ைத மிதி-2� பா!&க' - aேயா !  

 

கி-தாாி	 ஜி க�பிைய- த+,� பா!&க' - aேயா!  

 

திரா+ைச- ேதா+ட-தி� ெகா-2� ெகா-தாக- ெதா&�� திரா+ைசகளி� ஒ! 

திரா+ைசயி	 Eனியி� C&�� பனி-2ளிைய நா�கி� ெதா+*� பா!&க' - aேயா !  

 

இள& காைலயி� 80 ைம� ேவக-தி� '��ெல+' ேமா+டா� ைச�கிளி� சீறி� 

ெச�Hைகயி� �க-தி� கா8ைற உண�32 பா!&க' - aேயா?' (ேஜேக)  
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ெப�ைண வ�ணி�பதி� இBவித� �2ைம ப�Kகிற Fஜாதா இய8ைக 

வ�ணைனயி� பல விய��கைள� ேச�- தி!�கிறா�,  

 

சில உதாரண&க' –  

 

“அவ' �	ேன நட�க, அவ	 பி	 தய&கி நட3தா	. வய�� பா#3தா'. கா�� 

ெகாHF ெதாி3த2, வர�பி� நட3தா'. நீ� நிைற3த வய�� அவ' பி�ப� அவ;ட	 

தைலகீழாக நட3த2. எதிேர மாமர� ேசாைலயி� ஒ! ப�ைச ரகசிய�. அ!ேக ப��ெச+ 

பாாி ேபா� நீாிைற-2� ெகா�,!3த2. பைன மர&க' வர��� காவ� நி	றன வான 

நீல நிற-தி� அ&க&ேக பWச ஒ-தட&க' ,�ாி� ,��ாி� எ	5� �V�L எ	5� 

பறைவ� �ர�க'' க5�� ெவ�ெவ+ �!வி ஒ	5 வாைல- C�கி- C�கி எ6�பிய 

ெதானி- 2ளிக' எஃ� ஷா��பி� இ!3ததாக� ப+ட2 க�யாணராம>��. அவ	 

மன-தி� வய�	 க' ஒ�-தன." (கைரெய�லா� ெச�பக�V)  

 

"நசர-தி� ேச+ேட அறியாத ப+சிக' எ�லா� க�யாணராம	!' எ	5 அவைன 

எ6�பின. எ63தா	 ேவ5 விதமாக இ!3தன காைல ரகசிய&க' எ�லா� பய&க' 

எ�லா� இளW Sாியனிட� அ,�ப+*� ேபா# வி+டன. ஜ	ன� வழியாக அ3த- 

த&க- திகிாி உMண மி�லாம� அவ	 ேம� மWசள,-த2."  

 

"கீேழ அ6��� ப�ைச� ச2ர&க' ெம2வாக உ!�* ெகா�,!3தன. ேம8ேக 

மாட�	 ஆ�+,1+ தீ+,ய ஆரWF� ப*தா ேபால வான�" (ேஜேக)  

 

"�வாாி��� ெச	றி!3த தாO	 லாாி தி!�பி வ!� ேபா2 மைழ இ&ேக 

ெப#வதி�ைல எ	5 தீ�மானி-2- த	 மி	ன� ெந�ல1 அணி3த க5��- 

ேதவைதகைள அைழ-2� ெகா�* கிழ�ேக ேபா# வி+ட2... (ைவர&க')  

 

'ஜ	ன� வழியாக நீலவான� ெதாி3த2. அதி� கானி ஃ�ளவ� ேமக&க' சில மித3தன.'  

 

சி	ன� சி	ன ச�த&க;ட	 அBவ�ேபா2 ெம�ய கா8றி� ச�-2� ெகா�ட2 மர�.  

 

அ3த விள��க' நீல ந+ச-திர&களாக- ெதாி3தன,  

 

S�நிைல வ�ணி��களிH� Fஜாதாவி	 உைர நைட �தி-2� களி-2- தாவி 

விைளயா*வ2 ேபா� லாவக மாக� ெச�கிற2.  
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கிராம��ற� Sழ� ப8றிய வ�ணைன இ2:  

 

“அ�ம	 ேகாயி� வாச�� இட2 ப�க� ப3த� க+,யி!3த2. ைமதான-தி� தகர 

ரா+,ன� F8றிய2. நாகக	னிைக ெப� தைல:� பா�� வாHமாக� சிாி-தா'. 

இர�* தைல ஆ* அ!வ!��- த3த2. சி	ன� �ழ3ைதக' ஜB9 மி+டா# 

க,கார&க' அணி3தா�க'. பயா1 ேகா�� பழனி�சாமி எ�ேபா2� ஹ91 ஃ��லாக 

இ!3தா	. G&கி� ேம� ஒ�ெப!�கி ேந-2 வ�ச மீ	 �ழ�பி	 பிரதாப� ேபசிய2. 

சா�� நிழ�� ெபாிய வாண�களி� மண� கல32 ப+டாணி� கடைலக' உ8சாகமாக� 

�தி-தன. ைச�கி' டய� ைவ-த வ�,யி� நீளநீளமாக பaஜி:� மீ	 வ5வH� 

எ�ெணயி� ெபாாி3தன. பிளா1,� ேமாதிர&க'; இ!ப-தி ெசா�ச %பாயி� 

�டைவக'; கழக� பாட�க'; க+சி கீத&க'; �!க	 பாட�க'; ெதா*�றி சா1திர�; 

மதன காமராஜ	; அ5ப-2 நா	� வித ஆ�ேடா	 பட&க;ட	 ெகா�ேகாக 

சா1திர�; ப�� ெச+*க'.  

 

மாைல. ேம�ப+, ஜன&க' ேகாயிைல� பா�-2 வாயி�� உ+கா�3தி!3தா�க'. 

'ெதா�த�த, ெதா� த�த, எ	5 உ*�� ச�த� ேக+ட2. Vசாாி மீைசயி� எ�ெண# 

தடவியி!3தா	. அ�ம	 நைகக' அணி32 �2சணி32 Vவணி32 உ8சாகமாக 

நி	றா'."  

 

ஒ! ெபாிய நகாி	 மிக நாகாிகமான S�நிைலைய Fஜாதா சி-திாி��� வித� 

வி-தியாசமான2 :  

 

"அவ�க' உ+கா�3தி!3தா�க'. சா�பி+டா�க'. ச�லாபி-தா�க'. என�� எதிேர 

நா	� இைளஞ�க' ேசா�ேபறி-தனமாக சா�ஸேபா	 பிரதானமாக, ஒ! ெம+ைட 

வழிய ைவ-2� ெகா�,!3தா�க'.  

 

ந*ேவ இட� கா�யாக இ!3த2. அ3த இைளஞ�க', ச85 ேநர-தி� உ!+ட� ேபா�� 

'�ராக நடன� பா+*�� அவ�க' �H&கி அதி�32 ேம�க� கைலயாத ஆ�சாிய-தி� 

ஆட� ேபாகிறா�க'. அத8கான இட�.  

 

க�ணா,� கத9க' திற32 ேமH� அழகான ெப�க;� அவ�க' அ,ைமக;� 

Eைழ32 சிாி-2 நட32 அைட32 உ+கா�3தா�க'.  
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அவ�க' எ�ேலா!� ெவேரானி�கா எ�ெபா62 வேரானி�கா எ	5 கா-தி!3தா�க'. 

அ3த இைளஞ� க' கி-தா�கைள �5�கினா�க'. ,ர�கைள ஆைசதீர உைட-தா�க'. 

சல&ைக ச-த&க;� பWF ைவ-2 வி�ல,��� ச�த&க;� 3/3 2,�பி� ஒ	, X, -ாீ 

ச85 விலகி ஒ	 X எ	ற பா1ஸ ேநாவாவி� ல-தீ	 அெமாி� காவி	 S* த!� 

லய-2ட	 கவ��சிகரமாக வாசி-2� ெகா�,!3தா�க'.  

 

ைதாிய�'ளவ�க' சில� த&க' லaைஜகைள நா8கா�களி� வி+*வி+* ந*வி� 

வ32 ஆ,னா�க'. இைளஞ�களி	 வா-திய ச&கீத-தி� 2,�� அதிகாி-த2. 'ட���� 

ர#W!' எ	5 அ�கா�,யைன� கீறினா	. அ3த- தாமேஸா எவேனா. ஜா1 ,ர� 

வாசி-தவனி	 அ!கி� இ!3த ஒ! ெபாிய ஜா�ரா நாH அ,�க��ற� ஜ�, நாH 

அ,�க��ற� ஜ� எ	5 தானாக இய&�� ெமஷி	 ேபா� ஜ�ல அவ�க' 

ஆ,னா�க'.  

 

ெதா�ைட க+,ன ெடன�ஸா�1 அ2. அைத அத8ேக உாி-தான பிசி5ட	 

வாசி-தா	. அ�ப, வாசி-தா� அ2 சில நர��கைள எ	னேவா ெச#:�.  

 

'பா�' எ	>� இ	ைறய தின- 2,�பி� அ3த இைளஞ�க' த&க' எதி�கால� 

கவைலகைள மற32 ஆ,� ெகா�,!�க, எ	 மனதி� எ	 கடைம உண��சிைய, எ	 

G�ெகதிேர ெதாி3த இள� ெப�களி	 இ*��� பிரேதச&க;�, அைவக' F8றின 

F85�க;� த8ெசயலாக சில 1க�+க' கா+,ய அதிக ெவ�ைமக;� மிக9� 

கைல�க �8ப+டன.”  

 

கிராம��ற� S�நிைலகைள:� நகர-தி	 அதிநாகாிக� F85��ற&கைள:� Fஜாதா 

எBவள9 திறைமயாக வ�ணி�கிறா� எ	பைத� கா+*வத8காக விாிவாகேவ 

உதாரண&க' ெகா*-2'ேள	.  

 

சாதாரண விஷய-ைத� Aட� �2ைமயான பா�ைவயி� விவாி�கிற திறைம Fஜாதாவி	 

எ6-2�களி� பளி�சி*கிற2. ஒ! ெப� வ32 உ+கா�3தா' எ	பைத அவ� பி	 

வ!மா5 Aறியி!�கிறா� –  

 

'நா	 க�யாண-2��� ெப� பா��க� ேபாகிேற	 எ	5 ைவ-2� ெகா';&க'. 

ெப� எ	 �	 எ�ப, வ32 உ+கா!வா'? அ�ப, வ32 உ+கா�3தா' மாயா. தைர 

ேநா�கி வ3தா'. ஒ! தடைவ நிமி�32 கர� �வி-2, ேபா�-தி�ெகா�* உ+கா�3தா'. 

த	 ைக நக&கைள� பா�-2� ெகா�டா'. எளிய ஸாாி அணி3தி!3தா'. க6-தி� 
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காதி� நைகக' இ�ைல; தி!வ';வாி	 மைனமா+சி எ	கிற அ-தியாய-தி�!32 

ேநேர நட32 வ3தவ' ேபா� இ!3தா'.'  

 

ேவ� ந	றாக இ6-2� க+ட�ப+,!3த2 எ>� விவர� Fஜாதாவி	 நைடயி� இ3த 

விதமாக� சி-தாி�க� ப*கிற2:  

 

'க+,ட&கைள� F8றி அைம3தி!3த ேவ� மிக9� சிர-ைத:ட	 இ6-2 வி� எ	5 

க+ட�ப+*� சராசாி மனித	 எவ>� கட�க �,யாத உயர� வைர எ3த இட-திH� 

இைடெவளிேயா ெவ+ேடா இ�லாம� ந�ல க8�ட	 ஆ�ேராஷமாக இ!3த2.'  

 

சாதாரண சமா�சார-ைத:� �2ைமயான �ைறயி� எ62கிற Fஜாதாவி	 ேபா�கி8� 

ம85ெமா! உதாரண� –  

 

'த�பி-2� ேபான ெப�ைண ,�� ஜன&களி	 ம-தியி� க�* பி,�ப2, ப-2 மா,� 

க+,ட-தி	 உ�சியி�!32 எ�சி� 2�பி அ2 கீேழ 1A+டாி� விைரவாக� ெச�H� 

எ	 ந�ப� வரதா�சாாியி	 வ6�ைகயான ம�ைடயி� ப*வ2 எBவள9 சா-தியேமா  

அBவள9 தா	.'  

 

ெப�ணி	 சிாி�� Fஜாதாவி	 நைடயி� வித� விதமான அழ� ெப8றி!�பைத அவர2 

நாவ�களி� காணலா�.  

 

'ெப� கி� எ	5 ெந!�����சி கிழி�ப2 ேபா� சிாி-த2.'  

 

'கல� கலராக, ப�ைச சிவ�பாக, நீலமாக, ஊதாவாக, ம-தா��� ெபாறியாக� சிாி-தா', 

ெவ�கல� சிாி�� இ�ைல, கி�ளி&கி	 ெப�1 கவிைத ேபால� சிாி��.'  

 

அவ� அதிக� அறி32 ைவ-தி!�பைத, வாசக�கைள "இ��ர1 ப�Kவத8காக' தி`� 

தி`ெர	5 உதி�-2� ெச�வத8� இ29� உதாரண� ஆ��. ேமH� இர�* 

�றி�பிடலா�:  

 

'இளைம:ட	 ேச�32 ஓ� உ-சாக ராக�ேபால இ!3தா'. க�யாணராம>�� 

c-ேதாவனி	 Oய ஃபனி ஞாபக� வ3த2. , ேமஜ� ஓ�ப1 61.'  

 



144 

 

'ச+ைட அணியாம� மா�பி� ெமாச ெமாச எ	5 ெவ;�� மயிராக ரMய� கர,� �+, 

ேபா� இ!3தா�. ெந8றியி� ெபாிய ச3தன� ெபா+*. கா�Oக� ேபால G��.' 

(மிளகா# பழ� ேபால G�� எ	5 அவேர ேவெறா! இட-தி� �றி�பி+,!�கிறா�.)  

 

உண��சி� பரபர�ைப எ*-2� ெசா�ல Fஜாதா நயமான பல உ-திகைள� 

ைகயா'கிறா� –  

 

'அவ	 இ!தய� பய� பய� பய� எ	5 ப�� அ,-2� ெகா�,!3த2.'  

 

'விய�ைவ உட� Vரா� ெகா�பளி�க, Fவாச� ைபக' ஓவ� ைட� ெச#ய, கிராம-2 

அ-தைன� கா8ைற:� வா&கி, Fவாசி-2, இைர-2, விய�-2? பய32 ஓ,, Yதி 

ம-தியி� நி	5 க-தினா	.'  

 

'அவ' ச+ைட மா�ைப� சாியாக Gடாத2 வச3தி	 ர-த அ6-த-ைத மிக9� ேசாதி�க� 

ேபாகிற2.'  

 

'ெகா,யி�!32 மா85 உைடகைள� கவ�32 அணிவத8�' அவ' உட�	 

வ,வ&களி	 சலன-தி	 நிஜ� அவைன- தா�கிய2.'  

 

'மிக' எ	ற ெசா�ைல Fஜாதா அதிக� உபேயாகி�கிறா�  - 

 

'க�யாணராம	 மிக9� மன-தி� வா�பவ	', 'இைளஞ�க;��- தா	 -மிக 

இைளஞ�க;��', 'மிக9� மிக Fவார1யமான விஷய�', 'மிக ஒ6&கான ப8க'.'  

'மர�கைள மீறி, இMட�ேபா� ெசா�, ேச��ைகக' ப�ணி எ62வத	 Gல�� 

Fஜாதா நைடயி� �2ைம A+*கிறா�:  

 

‘விஜயா ெம,�க�1 கால�ட� ஒ	றி� ேஹமா நா+கா+,னா'.'  

 

‘ அ3த ட�ளைர பிரமி-ேத	.'  

 

'மாைல ேபா*கிறா�க' -ஃ�ளாM�சி*கிறா�க'' 'ப+சிக' ,���ாி�க'  
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' அ& க& க& க&ேக அல+சியமாக'  

 

'அவ�க' 4 வ!� எ	ைன அKக'  

 

'எ1 சா� எ	ேற	 ெபாிய எ6-தி�'  

 

'பிரதமாி	 கீ�F� �ர� ஒ�ெப!�கி� ெகா�,!3த2' யா� யாேரா ஹுேஸைன 

ஹேலா ெச#தா�க'.'  

 

(ெட�ேபானி�) ம8ெறா! ந�ப� த3தா�க'. அ3த ம8ெறா!ைவ� F8றிேன	."  

 

இ�ப, எ-தைனேயா காணலா�.  

 

வா�-ைதைய:� ெபா!ைள:� ைவ-2 விைளயா*கிற ெசா� சா2ாிய-ைத 'ப	' (Pus) 

எ	5 ஆ&கில-தி� �றி�பி*வ�. சிேலைட நய� எ	5 தமிழி� ெசா�லலா� இ3த� 

ெசா� அ�மாைனைய Fஜாதா திறைமயாக� ெச#2 வ!வைத அவ!ைடய 

பைட��களி� இைட�கிைட காண �,:�.  

 

உதாரண�: “நா	 பி	 ெதாட�3ேத	. ெதாட�3த அவ' 'பி	' அழகாக ஒ! இ-தா�ய 

ந,ைகயி	 'பி	'ைன ஞாபக�ப*-திய2."  

 

"Bவா+ எ	றா�. அ3த 'வா+,� ெட�ேபா	 எ�1ேசWசி� நி�சய� பா+டாி Y�காகி 

இ!���. க�பி வழியாக� காதி� F+ட சாியான கிேலாவா+."  

  

Fஜாதாவி	 ம8ெறா! '1ெபஷா�+, - எ6தி� ெச�H�ேபாேத �த��க� அ�ல2 

�5��-தன� அ�ல2 ச��க1 ேவைல' ப�Kவ2.  

 

எ632 நி�H&க'. 

 

ஏ 

  றி  
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       கி 

         னா 

            	. 

 

விமான� நிைலய-தி�!32 கிள�பி 1500 அ,யி� பற32, விவசாயிகைள ேநா�கி  

வி 

   � 

    � 

      � 

        � 

          � 

           * 

              � 

எ	5 இற&கி -  

 

இBவாெற�லா� எ6தியி!�கிறா�. ேமH� – 

 

 'காF என�� எBவளேவா வசதிக' த!கிற2. ர�மி ஆடலா�. �-தக&க' வா&கலா�. 

சில பா�+,கைள- ேத,� ேபாகலா�.   சில பா�+,க'.  

 

A 

�-திைரைய� கவனி-தீ�களா? உ&க;�� எ	ன வயF? ேமேல ப,�கலாமா? சி	ன� 

ைபய	க' எ�லா� ஒ! தடைவ ேஜாராக� ைகத+,வி+* விலகி� ெகா'ள 9�.” 

(ேஜேக)  

 

‘நா	 அ3த� ெப�ைண� காத��கலாமா எ	5 ேயாசி-ேத	. அவ' ஆ�வ-2ட	 

அ3த� பிாி9ப சார-ைத� கவனி-தா'. அவைள நா	 கவனி�க� ச3த��ப� த3தா'; 

என��� ெகாWச� அவகாச�� G*� இ!���ேபா2, எ	 தமி� ெகாWச� தீ+ட�ப+ட 

பி	, அவைள அழகாக வ�ணி�க கீ��க�ட இட-ைத ாிச�B ெச#தி!�கிேற	.  
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அவ;ட	 ேமேல ேபச விஷய� ேத*வத8�' அவ' இய�பாக ந6வி, கா-தி!3த 

ம8றவ�க;ட	 கல3தா'.' (நி�, கவனி, தா��!)  

 

Fஜாதாவி	 கைதகளிH� நாவ�களிH� �2ைம:� வி5வி5���, இனிைம:� 

எதி�பா��க ைவ��� வசீகர��, க8பைன வள�� நிைற3தி!�ப2 ேபாலேவ' 

அவ!ைடய எ6-2 நைடயிH� இளைம, �2ைம, அழ�, ஆழ�, ேவக�, வி5வி5��, 

சில சமய&களி� கவிைத- த	ைம எ�லா� கல3தி!�கி	றன.  

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

25. 

25. 25. 

25. ஈழ-தி எ4-தாள�க*

ஈழ-தி எ4-தாள�க*ஈழ-தி எ4-தாள�க*

ஈழ-தி எ4-தாள�க* 

  

 

 

தமி� இல�கிய வள��சி�� இல&ைக- தமி� எ6-தாள�க' மிக� சிற�பாக� பணி 

�ாி3தி!�கிறா�க'; இ�ேபா2� நாவ�, சி5கைத, கவிைத, விம�சன� �த�ய 

பிாி9களி� அவ�க' ேபா8ற- த�3த பணி�ாி32 ெகா� ,!�கிறா�க'. ஈழ-2 

எ6-தாள�களி	 உைரநைட �றி-2- தனியாக9� விாிவாக9� ஆ#9 ெச#2 எ6த 

ேவ�,ய2 அவசிய�.  

 

இ3த ேவைலைய ஈழ-தி	 எ6-தாள�களி� எவேர>� ெச#ய �	வர ேவ�*�. 

தமிழக-தி� இ!�பவ�களா� இைத Vரணமாக, உாிய �ைறயி�, ெச#ய இயலா2. 

இல&ைக- தமி� எ6-தாள�களி	 பைட���கைள தமி� நா+,� உ'ளவ�க' அறி32 

ெகா'வத8�� ேபா2மான வா#��� வசதிக;� இ�ைல. ஈழ- தமி� எ6-தாள�க' 

பைட-2'ள நாவ�க', �5நாவ�க' �த�யன9�, சி5கைத- ெதா���க;� இதர 

�-தக&க;� தமி� நா+,� கிைட�பதி�ைல.  

 

தமி� உைரநைட வள��சி ப8றி நா	 எ6தி வ!கிற இ-ெதாடாி� ஒ! வைரயைற 

வ�-2� ெகா�,!�பைத மீ�*� நிைன9 ப*-2கிேற	. தமி� உைரநைட 

வள��சியி� �2ைம ேச�-தவ�க', பிற� மீ2 பாதி�� ஏ8ப*-2� வித-தி� உைர 

நைடைய� ைகயா�,!� பவ�க' ேசாதைன ாீதியாக எ6-2 நைடைய� 

பயி	றவ�க' ஆகிேயார2 வசன நைடைய ம+*ேம நா	 கவனி���� உாியதா�கி 

இ�ப�தியி� எ*-2� கா+,:'ேள	.  

 

இBவைகயிலான உைரநைட� பைட��கைள இல&ைக- தமி� எ6-2�களி� க�* 

பி,�பத8�� பலர2 பலவிதமான பைட���க;� என��- ேதைவ�ப*�. 

இல&ைகயி� இ2வைர ெவளிவ32வள எ6-2 �ய8சி களி� �ைற3தப+ச அள9 

��கைள�Aட வாசி-தறி:� வா#�ைப� ெப8றிராத நா	, இல&ைக- தமி� 

எ6-தாள�களி	 உைரநைடைய மதி�பி+* எ62வ2 எ�ப,?  
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'�2� கவிைதயி	 ேதா8ற�� வள��சி:�' �-தக-தி� நா	 ஈழ-தி	 �2� 

கவிைதகைள சாிவர ஆ#9 ெச#2 எ6தவி�ைல எ	ற �ைற அ&�'ளவ�களிட� 

நிைலெப8றி!�கிற2 எ	5, எ	 ந�ப!� "ம��ைக' ஆசிாிய!மான ெடாமினி� ஜீவா 

ெச	ைனயி� எ	ைன ச3தி-தேபா2 ெதாிவி-தா�. ஈழ-தி	 ப-திாிைகக;�, கவிைத- 

ெதா�திக;� என2 பா�ைவ��� கிைட�காம� ேபான2 தா	 அத8�� காரண� 

எ	5 நா	 அறிவி-ேத	.  

 

இ3த உைர நைட ஆ#9 ச�ப3தமாக9� அேத �ைற எழ�A*�. அ2 தவி��க 

இயலாத2. நா	 அறிய ேந�3த இர�* சழ எ6-தாள�களி	 உைர நைடைய ம+*� 

இ&� அறி�க�ப*-2கிேற	.  

 

ஒ	5, எ1. ெபா	>-2ைரயி	 உைர நைட. நாவ�H� சி5கைதயிH� இவ� 

ேசாதைனக' ெச#த2 ேபாலேவ எ6-2 நைடயிH� �2ைமக' ப�ண �ய	றா�. 

அவ8ைற விாிவாக எ*-2� ெசா�வத8� உதவ�A,ய �-தக&க' கிைட�கவி�ைல.  

 

ெபா	>-2ைரயி	 உைரநைடயி� லா. ச. ராமாமி�த-தி	 பாதி�� அதிக� இ!�பைத, 

அவ!ைடய பைட��கைள வாசி��� ரசிக�க' எளிதி� உணர �,:�.  

 

'கால� காலமாக� கவிஞ>��� க	னிய!��� ெதாட�� ஏ8ப*-2� மல�க', 

அ!�பாகி, ச85 உ�பி ெமா�காகி, வி�மி� ேபாதாகி ெவ,-2 மலராகி.... அ��ற�? 

இத� இதழாக உதி�32 க!கி� ெசாாி32... ெவ53த�*! கால-தி	 இ!��� 

கர&களி	 பி,��� சி�கா2, ெம��யாி	 கர&களி� தவ�32, நா!ட	 ேச�32 

மாைலயானா�... நாைர ைமய� ெபா!ளாக ைவ-2 இதைன மைற-2 மல�கைள- 

ெதா*-2 மாைலயா�கி.... மாைலயாகி வி+டா�, மல�க' நி-திய வா�9 எ#தி... ேச! 

எ�ப,:� �ைத:�ட சடல-தி	 தைச� பிரேதச-ைத ம� அாி-2 ெம	5 தி	ற 

பி	ன�, எWசி ெவளிவ!� எH��� A+,ைன� ேபா	5 க�களி� அ!வ!��� 

ெகா�* ேகாரமாக ஒ+,�ெகா'ள...மீத�? ெவ5� நா�! நாேர தா	!  

 

§மீதமாக இ!��� நா� நா	,  

நா	 நாெர	றா�?  

மல�க'?  
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மல�க' இ&ேக V-2� �H&கி� ெபா�9 கா+*கி	றன. மனைத� சிைறெய*��� 

வ�ண வ�ண மல�க'. மல�க' கா3த- 2ளிகளா? மன� இ!��- 2K�கா? 

விWஞானிகளி	 ஆரா#�சி�� 'ேடா�கா' ெகா*-2 வி+ட உ�ைம, எ	 க8பைனயி� 

ம+*ேம �தி!� உ�ைம, எ	ைன வைள-2... ெவறி ெகா�* �தி-ேதா*� 

�திைரைய� க,வாள-தி8�' ப��வ�ப*-2கிேற	. மல�32 ெச, ெகா,களிH�, 

உதி�32 Vமாேதவியி	 அ�மண ம,யிH� கிட��� மல�களி� �திைர ேம#கிற2. 

நில-தி� ப8ைறயாக� சைட-தி!��� ெச,யி� மல�32 �&�ம இத� விாி-2� 

சிாி��� மல�க' - அ3த மல�களி	 �5நைககளி� ெவ+க-தி	 சாயைல- 

2��யமாக� கவனி�க �,கிற2 - ஆனா� அத	 ெபயேரா ெவ+க� ெக+ட ேராஜா! 

நிைறயாக நி	5 க�க மர&களி	 வாமனாவதார&களாக- ேதா	5� ெச,க'. 

தைலயி� மல�கைள- C�கி�ெகா�* ெச�� நடன� பயிHகி	றன. ம&க� மWச' 

நிற� சில, F�ணா�பி� ஊறிய அைர-த மWச' நிற� பல. ெசBவ3தி மல�களி	 

தி!நடன� ேகால�! கா�பி� ெச,ைய� ேபா	5 ெக�cரமாக� கிைளவி+,!��� 

ப3த��, ப6�ேபறிய ��ணி�!32 வழி3ேதா*� சீழி	 நிற-தி�, வி�மீ	களி	 

வ,வ3தா&கி அைச3தா*� மல�க'. அைவ, நா� க8பி��� வாசைனைய நம2 G�கி	 

2வார&களி� E+பமாக- 2ைள�கி	றன. மண&கைள ைவ-2 ஜாலவி-ைத �ாி:� 

மேனா ரWசித�... இ	ெனா! ப3தாி� வ'ள� பாாிைய நிைன9ப*-2� ��ைல; 

இ	ெனா	றி� ம��ைக... சிவ�� - �&�ம� - மWச' - ெவ'ைள... ெவ'ைள 

ெய	றா� எ�லா� ெவ'ைளயா? பா� நிற�; நில9 நிற�; த3த நிற�; ப�ைசயாிசி� 

க6நீ� நிற�... எ�லாவ8றி	 த�*� இைலக;� ப�ைச! ப�ைச நிறமான த�*� 

இைலக;�;-- அவ8றி� V��� மல�க' வ�ண-தி8� ஒ	5, வைக�� ஒ	5.  

 

“இ3த ந3தவன-தி� மல�3தி!��� V�க',  

எ	 மனதி� V��� மல�க'-?  

அைவ ெவ�வாக ரமி-2...  

க8பைனயி� V��� மல�களா?"  

 

எ1. ெபா.'வி	 பா�ைவ, க8பைன- திற�. உவைம நய-ேதா* வ�ணி��� திறைம 

ஆகியவ8ைற இ3த� ப�தி எ*-2� கா+*கிற2.  

 

உண��சிைய விவாி��� ேபா�கி8� ஒ! உதாரண� –  

 

"தாOயி	 உ'ள-தி� சதிரா*� ேகாண� விவகார&கைள:� ேதா8க,��� அFர� 

பசிெயா	5 அவ!ைடய உ'ள� �ழியி�!32 �8றி�!32 ச��ப G�Fட	  
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ெவளி�ப*வைத உணர �,கிற2.  

 

ஏேதா கMட கால-தி�, விர�தியி	 சிFவாக, ஒ! கண�ெபா6தி	 அKவள9 

பி	ன-தி� ேதா	றிய ெகா'ைக ெவறியி� பிரம�சாிய� V�* வி+டா�, உட� 

உண��சிக' உல�3த விற�� க+ைடயாகி வி*கிற2 எ	5 அ�-தமா? �ைம3ெத6� 

ேகாண� மன விவகார&க' திைரைய� கிழி-2� �Mட �க-ைத� கா+*கிற2. 

ேந�ைமய8ற, �5�� வழியி�, நிர�பி வழி:� ெவ'ள-ைத விரயமா���, காம 

விவகார� எ	ைன- தீ�*கிற2."  

 

சி3தைன Y�சிH�, எ�ண&கைள அ*�கி� ெசா�வதிH� �2ைம ப�ண வி!�பிய 

ெபா	>-2ைரயி	 வசன-2��� பி	 வ!வைத உதாரணமாக� Aறலா�.  

 

"யாமைள மணாளனா� பி,சா�பரான பWச பாணனி	 வி�, க!�பினா� 

ெச#ய�ப+டதா�! ேநாி� பா�-த பிரஹ1பதி யா�? ரதியினா� ெசா�ல �,:மா? 

அவ' இ�ெபா62 எ3த ஊாி�, எ3த- ெத!வி�, எ3த Y+,� பிOன1 நட-2கிறா'? 

அச� ரதி ெச-2� ேபானாளா? X�ளி�ேக+*��� பWசமா? (இ2 க�:க� ம�ல; 

X�ளிேக+ :க�!) ம	மதைன� க8பைன ெச#தவனி	 க8பைனைய வி+*- 

த';&க', ஏ	 பWசபாணனி	 வி� ெத	ன�பாைள-யினாலானதாக இ!�க� 

Aடா2? அ3த வி���!32 ெதா*�க�ப*� கைண - ஊன� க�க;���, 

விWஞானிக' பிளா1,� பிேர���' சி!M,-2- த32'ள 2ைண�க�க;��� 

�ல�படாம�, மனித உ'ள&களி� ஊைம� காய-ைத� பா#�F� கைண - ஏ	 

ெத	ன�V�க� பாைளயி	 த3த நிற- த�,னாலானதாக இ!�க� Aடா2?”  

 

சாதாரண விஷய-ைத:� F8றி வைள-2� ெசா�� சி�கலா�கி வாசகைர பிரமி�க 

ைவ�க ேவ�*� எ	ற ேநா��ட>� எ1. ெபா. உைரநைடைய ஆ�,!�கிறா�. 

உதாரணமாக –  

 

"சி3தைன� ெகா�� எ	 உ'ள-தி� தவ� ெச#கிற2. அவ;�� எ	ன வயதி!���? 

கணி�கிேற	. பாீ+ைசயி	 வினா-தா'களி�, பிWF Gைளகைள வ5-ெத*�பத3 

ெக	ேற ேபாட�ப*� கண��கைள, கா+*� பாைதயாக நீ�* நீ�* பி	னி� 

ெச�H� தான&க' வ,9 கா+, ந�ைம- தவறான பாைதயி� இ+*� ெச�H� 

மாயமா	 களான கண��கைள, மிக9� சம�-2ட	 �,�சவி�-2, ம�� எ	ற 
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வா�-ைதைய- தவிர ேவ5 எைத:ேம உ�சாி-தாியாத மகா உபா-தியாய�களிட� Aட' 

சபாM ெப8றி!�கிேற	. எ3த இன-திH� ேசராத �2� கண�� இ2. 

 

ெப�ைண வ�ணி�பதிH� ெபா	>-2ைரயி	 உைர நைட �2 நய� ேச�-தி!�கிற2.  

 

'1பிாி& க�பிகளாலான அட�-தியான F!' ேகச�; ெந8றி� பிரேதச-திH�, 

க	ன&களிH� �Wசமி+*- தவ�கி	றன. 2!வ ந+ச-திர-தி	 வா�கி�, �ைகயான 

விழி� �ழியி� ெஜா���� க�க'. அவ8றி8� வர�பாக இராவண	 மீைசைய 

ஒ+,னா8 ேபால, G�� ெந8றியி� ேவ�வி*� இட-திேல Aட நீ�கமி	றி 

அட�-தியாக இ!��� �!வ&க'. ெவ8றிைல� காவியி� த�காளி நிற� கா+*� 

ேமHத*. �க-தி	 ேப� பாதிைய அைட- தி!��� ெபாிய கீ6த*க'. கீ6த+,	 

பாிமாண-தி8� எ*படாத ச85 அ�&கிய G��. நி-திய ெயௗவன� ேகால-தி� ச8ேற 

ேசார�. �2ைம இ	>� உட�� �ைரேயாடவி�ைல. இ!�பி>� மனித உ8ப-தி� 

கைல ேவளா ேவைள�� ெவ8றி)+,யி!3தா�, தைல�ச	 ஈேர6 மாாிகளி� �ளி-2 

மகி�32, அவைள அ�மா' உற9 ெகா�டாடாதா?"  

 

" அவ' அBவள9 கிழவிய�ல; ெச&கா#. இளைம எ	ற �ளி�� இைழ32 கிட�கிற2. 

கா�யான சீனி ட�பாவி� ஒ+,� கிட��� சீனி� �5ணிைய� ேபால, எ	ேறா 

ெப!&காய� வா�3த ட�பாவி�!32 YF� ெந,ைய� ேபால, அவளிட� 

இளைம:�*. இவ8றி8� ேம� ஒ! தனியழைக எ	 கைல� க�க' 

அவதானி�கி	றன. படெம*-தா*� பா�பி	 வன�பா? பா#32 வ!� வாி���யி	 

எழிலா? சி8றாைட க+*� சி5மிைய� ேபால த	ைன அபிநயி-2� ெகா';� ந,��� 

ேச���� த;�கா ?”  

 

ெபா	>-2ைர:�, தனி இல�கிய� - ேநா��ைடய பைட�பாளிக;� ம�ணி	 மண� 

கல�காத ம�களி	 அ	றாட வா��ைகயி	 ஜீவ>� ேப�F� ேசராத �ைறயிேலேய - 

தனி இல�கிய நைடயிேலேய கைதக' தாவ�க' எ62வதி� ஆ�வ� கா+,னா�க'. 

1960 களி� ஈழ-2 இல�கிய-தி� தீவிரமான மா5த� ��3த2.  

 

இல�கிய� சGக ேநா��ட	 ம�ணி	 மண-2ட	, சாதாரண ம�களி	 அ	றாட 

வா��ைகைய �8றிH� பிரதிப��பதா# அைமயேவ�*�; ெபா!ளாதார, அரசிய� 

பி	னணிகைள:� ேபாரா+ட உண�9கைள:� சி-திாி�க ேவ�*� எ	ற விழி�� 

உண��சிைய� ெப85 பல� பல� எ6-2 �ய8சிகளி� ஈ*ப+டா�க'. இவ�க;ைடய 
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எ6-தி� யா��பாண-2� ேப�F வழ��� யா��பாண� - இல&ைக� S�நிைல 

வ�ணி��க;�, ம�களி	 பழ�க வழ�க விவாி��க;� தாராளமாக இட� ெப8றன.  

 

இ3த வைக எ6-தாள�க;' ஒ! உதாரணமாக ெச. ேயாகநாத	 உைர நைடைய 

எ*-2� ெசா�ல வி!��கிேற	.  

 

ேப�F- தமி� உைரநைட:  

 

"கைத-2� ெகா�,!3த பா�கிய� இைடயி� சிறி2 நி5-தி ேயாசி-2வி+* அவைன� 

பா�-தா'.  

 

'ஒ�* ெசா�Hவ	 ேகாவி�பியேள?'  

 

'எ	ன? எ	ென�* ெசா�Hம	?:  

 

நீ� ேகாவி�க மா+`�தாேன? 

 

 'ஓ� ேகாவி�க	 ெசா�H�'  

 

'உ��ைட அ*��� ெப+,��'ைள தாளாக ஐWF %பா ைவ�சி!3தனீர�ேலா...'  

 

'ஓ ைவ�சி!3தனா	, ெசா�H�.'  

 

அவளி	 தய�க� சிறி2 சிறிதா#� �ைறய, ெதளி3த கட�	 ெம2வான அைல �ரள� 

ேபால அவ' ஆ5தலா இ	றா'.  

 

'அ3த� காைச எ*-2 ெபா	ன�மா� கா+ைட� �*-தி+ட	. அவ பி'ைள��� 

ச	னிெய�* ஓ,- திாிWசா. க3ைதய!� அவ காF��� ேபாக நாைய� S�கா+, 

வி+,+டாரா�. அைவ� பா��க மனவ!-த� வ3தி+*2. எ*-2� �*-தி+ட	. நீ&க' 

ேகாவி� கிறியேள? எ	ன ெச#யிற2 பாவ�. ஏைழய;�� ஏைழய' உதவாைம...எ	ன 

நா	 ெசா�Hற	 நீ&க ேபசாம�!�கிறீ&க?'  
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"அவ' நாக�&க-ைத� பா�-தா'.”  

 

உவைமகைள�Aட, பா-திர&க' வா��ைகேயா* ஒ+,� பழ�கிறவ8றி�!3ேத 

பைட-தி!�கிறா� ேயாக நாத	. கைத மா3த� மீனவ ம�க'. ஆகேவ, அவ� A5கிறா�:  

 

"பாைர மீ	 ேபால அவன2 உண�9க' 2'ளி� �தி-தன. ஓ+, மீைன�ேபால 

வ6வ6�பான அவளி	 உடேலா* அவ>�� எ	ன G��க�!"  

 

"எ-தைன ஆ-திர�... எதிேர வ!பவைன� ெகாைல ெச#2 வி*வா	 எ	5 நிைன�க- 

C�,ய அவனி	 ேகாப� ெபா&கிய ேதா8ற� ெவளிேய நி	றவைர� பா�-த2� 

கணவா# �+ைடக' கட� நீ!' உைட3தழிவ2 ேபால உ!வ85 அவ>'ேளேய 

அழி32 அ�&கிவி+டன."  

 

“கட�	 உ'ேள வா# விாி-2� கிட3தப,ேய பிராணிையேயா ஆ+களி	 காைலேயா 

த	னி� ப+டதாக உண�32 ெகா�ட2� கBவி� ெகா';� ஆ��ைக� ேபால 

அவன2 ெநWைச� க3ைதயாி	 ஒ� க,-2 இ6-2 ெவளிேய ேபா+*� �தறி� 

ெகா�,!3த2."  

 

ேயாகநாத	 ெதளி3த, எளிய, அ6-தமான நைடயி� விஷய&கைள விவாி�பதி� 

ேத�3தவ�. ஒ! உதாரண�:  

 

"நா&களி!வ!� எ&க' வா��ைகயி� கழி32ேபான நா+களி	 பயன8ற 

ெபா62கைள:� ேகாண8 சி3தைன கைள:� அைச ேபா+* எதி�கால� ப8றிய 

நிைன9களி� அ�3ேதா�. த�மபாலா எ�லா வித&களிH� பத�ப+ட 

உ!�காயி!3தா	. விவசாயியி	 மகனான அவ' வா�வி	 ஏ8ற இற�க&கைள:�, 

�%ர வசீFர&கைள:� ேந!�� ேநராகேவ உண�32 தாிசி-தவ	. பசியி	 ெகா,ய 

பாத& களி	 நசி�பினிைடேய 2ணிைவ:� வா�வி� A�ைமயான ந�பி�ைகைய:� 

அவ	 ெகா�,!3தா	. அவ>ைடய ேப�சிேல உ�லாச-ைத எதி�பா���� 

க8பைனயா�3த ேவ+ைக ச8ேற>� ெதானி�கவி�ைல.”  

 

கதாபா-திர-ைத வ�ணி��� இட&களிH� இடவ�ணைன, S�நிைல விவாி��களிH� 

ேயாகநாதனி	 ெமாழி வள�� நைட நய�� சிற32 விள&�கி	றன. ஒ! பா-திர� 

ப8றிய வ�ணி�� இ2 –  
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"கா+*� பாைதயி� எாி32 சாி3தி!��� �ைட-த ேத�க மர� ேபால அவன2 ைவர� 

பா#3த உட��; வார�படாைமயினா� எ3ேநர�� அைல32 பற32 ெகா�,!��� 

நீ�ட ெர+ைட- தைலமயி�; விழி-தி!� கி	ற ேநரெம�லா� க�க' நி-திைர 

ெகா'வ2 ேபால அைர�ைறயாக� ேசா�32 கைள-தி!���. ெநWசி	 வல2 �ற 

மா�பி�, க-தி தாளெவ+, ஆறி�ேபான ெபாியேதா� த;��. அவன2 இட2 ைகயி� 

சீறி� காைல- C�கி நி8�� சி&க-தி	 உ!வ� ப�ைச �-த� ப+,!3த2. கா�கைள 

நில-தி� அ63தி அவ	 நட��� ேபா2�, �!வ� அட�3த AF� க�களா� உ85� 

பா��கி	ற ேவைளயிH�, அவ>��� ப�க-திH'ளவ�க;�� ஒ2&கி� ேபா�� 

அ�ச� ேதா	5வேதா* ம+*ம�லா2 பய&கல3த மாியாைத:�, ஒ2�க 

மேனாபாவ�� ெநWசி>'ேள �,ெகா';�."  

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

26. 

26. 26. 

26. இைளய தைல�ைற

இைளய தைல�ைறஇைளய தைல�ைற

இைளய தைல�ைற 

  

 

 

அழகான நைட - தனி-2வ� உ'ள வசன நைட - எ	ப2, மர� ாீதியாக, இல�கண 

அைமதி�� ஏ8ப ம+ *ேம அைம�க�ப*வ2 அ	5. உைர நைட�� ெசா8க' தா	 

அ,�பைட எ	றாH� ெவ5� ெசா8களா� ம+*� ஜீவ>'ள, கைலநயமான, நைட 

அைம32 வி*வதி�ைல. க!-ேதா+ட�, ெசா�ேச��ைக, ஒ�நய�, ேவக�, அ6-த� 

�த�ய அ�ச&க;� அதி� அட&கியி!���, இல�கிய� பயி8சி, சி3தைன- திற�, 

க8பைன வள�, அ> பவ�, பா�ைவ Y�F மன� ப�� இவ85�� ஏ8ப9ேம நைட 

நய�� அைமகிற2.  

 

இBவா5 இ� க+*ைர- ெதாடாி	 ஆர�ப-தி� �றி�பி+*'ேள	. இ3 ேநா�கி� பல 

எ6-தாள�களி	 நைடக' இ�ப�தியி� கவனி�க�ப+டன.  

 

'ஒBெவா!வ!� அவரவ� அ>பவ�, ஆ8ற�, உண��சி, க8பைன, சி3தைன 

இவ85��- த�3தப,, அவரவ� தன2 கால-தி� தா	 தா	 எ*-2� ெகா�ட 

விஷய-2�� ஏ8ப, எ�ப, எ�லாேமா மா8றி மா8றி உைரநைட� ேபா�கி� பல 

சாய�கைள ஏ8றி இ!� கிறா�க'. இ29� ஆர�ப-திேலேய ெசா�ல� ெப85	ள2.  

 

கால� வளர வளர, �திய �திய எ6-தாள�க' ேதா	ற- ேதா	ற, உைரநைட 

வள��சியிH� பல �திய சாய�க' ேச�வ2 இய�ேபயா��. அ�ப,� �2� சாய� 

ெகா�ட சில உைரநைடகைள இ&� எ*-2� ெசா�ல வி!��கிேற	.  
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தனி-த	ைம ெகா�ட சி5கைத� கைலஞ!' பா. ெசய�பிரகாச�� ஒ!வ�. இவ� 

பைட-2� கா+*கிற எதா�-த� சி-திர&க' Aட உண��சி நிைற3த கவிைத 

நைடயிேலேய அைமகி	றன. அவ� வள�3த காிச� ம�ணி	 மண�� அ&� ேசாக 

G�F உயி��கிற மனித வா��ைகயி	 நிற�� அவ!ைடய எ6-தி� கல32 

காண�ப*கி	றன.  

 

சாதாரண� கா+சியி� ெகாHவி!�கிற அழைக ெசய�பிரகாச� F+,� கா+*கிறேபா2 

அ2 தனி ெம! �ட	 ஒளி�வைத� காண �,கிற2.  

 

ெகா-தம�� V-2� கா#�பைத:�, அைத ந�பி வா�கிறவ�க' உைழ�ைப:� அவ� 

வ�ணி�பைத ஒ! உதாரணமாக� Aறலா� :  

 

"ந+ச-திர CFக' ம�ணி� உதி�32வி+ட2 ேபா�, காெட�லா� ெகா-தம�� 

V-தி!�கிற2. வான-தி8�� Vமி��� நட�கிற ேபா+,யி�, ெகா-த ம�� 

V�கிறேபாெத�லா� காிச� ம� ெஜயி-த2.  

 

காைச� F�, எறி3தா�, கீேழ விழாம� Vெம-ைத விாி�பி� த&கிய2.  

 

நில-தி8� ேமேல ஒ! �ழ உயர-தி�, அவ�களி	 ெவ'ளி நாணய&க' மித3தன. 

காயாகி விைளகிறேபா2, அைவெய�லா� ெவ'ளி நாணய&களா# பாிமா8ற� 

ெகா�டன.  

 

கள-2 ேம+,� வ+டமா# ம��� ெச, அ*�கி, நிைர பி,-2 அ,�கிறா�க'. சில�� 

லாவக� ேபா� க�� Y�F வி6கிற2. வி1, வி1 எ	ற க�� Y�F� ச-த� பா+*��� 

பி	னணியாக வர பா,� ெகா�ேட அ,� கிறா�க'. அவ�களி	 விய�ைவ- 

2ளிகைள� ேபாலேவ அவ�களி	 உைழ�ைப� ேபாலேவ, அ3த� பாட�க;� 

நீர,�லாம� வ3தன,"  

 

இ	ெனா! வ�ணி�� –  

 

"காைல மாைல எ	ற ெபா62க' இ�லாம� மைல� கா*களி� ச��கமயி� ஏறி 

இற&கியி!�கிறா'. தனி� க+ைடயா# மைல�கா+,� ஏறி இற&க அவ;��- 

ெதாி3தி!3த2. அ3த மைல அவ�க;��- தாயாக இ!3த2. அட�3த கா*கேள அத	 

ம,யாக இ!3த2. அமி�த� ெகாWF� அத	 கா��கைள அவ�க' அறி32 
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ைவ-தி!3தா�க'. அ3த� கா*க' இ!' ேநர-திH�, இ!ளட�3த வழியிH� அவ' 

தனியாக� ேபா# வ!கிற ேபாெத�லா� இ2 ேபா� பய�5-தியதி�ைல.....  

 

"Y+,� எ�ேலா!� உைழ-தேபா2தா	 ேசா85 மண� காண �,3த2. Y+,8�' 

இ!3தா� வா��ைக இ�லாம� ேபான2. வா��ைகைய- ேத, நிைல�ப,�� ெவளிேய 

வ3தேபா2 மைல ெதாி3த2. ஊாி� இ!�கிற எ�ேலா!��� எதிேர மைலதா	 

ெதாி3த2. தாயி	 க��ப-தி� இ!�கிறேபாேத, அவ�க;�� மைல ஏ5வ2 ெசா��- 

தர�ப+ட2."  

 

பா. ெசய�பிரகாச� கைதகளி� அ&க&ேக ைகயா' கிற உவைமகளிH� �2ைம:� 

க8பைன:� ெசறி32 விள&�கி	றன.  

 

'அவ' ரவி�ைகயி�லாம�, ெவ'ைள� ேசைலயி�, தா'க' G,ய ஒ! ம�கா� 

ேசாள�கதிைர�ேபா� இ!3தா',  

 

வற�* உல�3த ம� த�ணீைர வாாி வி6&�வ2 ேபால, சி5வ	 ஆவHட	 

கWசிைய வி6&�வா	.  

 

"மட-2� சாமியா�களி	 காதி� ஆ*கிற த&க� ��டல&கைள� ேபா� மWச' க!வ� 

V�க' ஆ,ன.  

 

"தி`ெர	5 சிாி��� ைப-திய�காாிைய� ேபா�, ெப!மைழ� கால-தி� ம+*� 

ெப!�ெக*-2 ஓ*� ஓைட."  

 

அ*-2, Vமணி எ	ற எ6-தாளாி	 உைர நைட.  

 

Vமணி:� காிச� Vமியி� பிற32 வள�3தவ�. கி. ராஜநாராயண	 மாதிாிேய இவ!� 

அ3த ம�ணி	 மீ2 மி�3த ப85தH� பாச�� ெகா�,!�கிறா�. காிச� ம�ைண 

ந�பி, உைழ-2, நிைறவாக வாழ�, யாம� அவதி�ப*கிற ம�களி	 சிரம ஜீவனேம 

இவர2 கைதகளி	 உயி� G�F.  

 

"�	ன-தி ஏ� பி,-2� சால,-2� ெகா*-த கி. ராஜநாராயண	' அ,�Fவ+,ேல 

ெச	ற ேபாதிH�, Vமணியி	 உைர நைட தனி-த	ைம ெகா�டதாக இ!�கிற2. 
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காிச� கா+ைட:�, அ&�'ள வி3ைத மனித�கைள:�, அவ�க;ைடய 

வா��ைகைய:� கி. ராஜ நாராயண	 எ6தினா� தா	. ஆனா�, அவ8ைற எ�லா� 

இனிய, எளிய, அழகான மர� நைடயிேலேய அவ� எ6தியி!�கிறா�. ேபFகிற மாதிாி 

எ6த ேவ�*� எ	5 ெசா�� மாதாி' 'ெசாக�' 'ெர��ப' 'நிர#ய' எ	5 சில பத&கைள 

அவ� அ&க&ேக ேச�-2 ைவ�பா�.  

 

ஆனா�, Vமணி ேபFகிற வழ�� �ைறைய அ�ப,ேய உைர நைடயா�க� 

பயி	5'ளா�.  

 

'வட�ேக Vவரச மர-2� �Wைசயி� கமைல இறைவயி	 கீ�ச+ட�� உ'வா&�� 

இைர�சH� ச	ன� வழிேய ெதளிவாக� ேக+ட2."  

 

'ெத8� வாிைசயி� வா#க;��' எ6-2�க' ெபாாி32 �தி-தன. ைப� க+*களி� 

ெலா+* ெலா*� �களா#� கிட3த விைளயா+*� சாமா	க;�கிைடயி� 

ெசா!கியி!3த �1தக&கைள ெரா�ப� காசைலயா# எ*- தன� சில�. ஒ! ப�க� 

உ'ள&ைகயி� வழி-ெத*-த எ�F சிேல+,� பைழய எ6-2�கைள அழி-2� 

ெகா�,!3த2. ெசா8பமான ேநர-தி� சாி-திர- தைலவ�க' அேனக� ேப� 

நா��கைள- தா�,� ெச	றன�. இைத ெய�லா� அ��கி� ெகா�*, 

ப'ளி�Aட-தி	 நாலா ப�க�� சி5�ர�களி	 ஏ8ற அதி�9.'  

 

'அவ� ஊ!��� ெகாWச� ெபாிய இவ�.' கா* க�ணி��� �ைற�ச��ைல. 

ம3ைதைய� F8றி- ேதா+ட�. அதனா� ேதா+ட-தி� ஒ! இ-தினி�காK� அழி�� 

த+*�ப+டாH� அவ� ெப�டா+, விF� ெக	5 ெத!9�� வ32 க�டனமா�கி 

ைவய- ேதாதாக இ!3த2.'  

 

'எ&ைகயில ேவல ெசWச ஆK� ெபா�K� அ�பி,ேய ெசா+டவா� �+,க 

மாதிாி�ல. ெகா-2� - �5ணி��� ெகாைற:மா. இ2க F�மா க6ைதக மாதிாி 

ெநாண�� ெநாண��> அைல:2க; சி5��K ெகா-த� ெசாம32 கி+*.'  

 

Vமணி எ62கிற உைரநைடயி	 த	ைமைய� கா+*வத8� இ3த உதாரண&க' 

ேபா2மானைவ. அவ� ெசா�கிற உவைமக;� ம�ேணா* ஒ+,யைவ தா	.  

'சகதி� கா+,� வ�,- தட&களா# ெந8றி ேரைகக' 2ணி�பா#- ெதாி3தன. ’ 
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’உதி�3த ஓடெந8றா# Y+,	 தா�வார-2� க,யி� ேதாைல� ேபா�-தி� ெகா�* 

�ட�கி� கிட3த2 அ3த தா#.  

 

’�+,ைய- ேத*� ெச�மறியா+*� ச-த� மாதிாி அவ� �ர�� ஒ! கார� த	ைம '  

 

இைவ சில உதாரண&க'.  

 

அ*-2, வ�ணநிலவ	 உைரநைடைய� �றி�பிட ேவ�*�.  

 

ெம	ைமயான உண�9கைள அழகாக எ*-2� A5� வ�தமான நைட வ�ண 

நிலவ>�� சி-தி-தி!�கிற2. ஆ�3த விஷய&கைள ெம2 ெம2வாக ேமேலா+டமாக� 

ெசா�� ைபய�ைபய உண�ைவ- ெதா*� வித-தி� இவ� ெசா8கைள ைவ-2� கைத 

பி	>கிறா�.  

 

"ஈசா� கா+,�!32 தி!��கிற ேநர� ஆகிவி+ட2. ஈசா���� இ�ேபா2 கா+,� எ3த 

ேவைல:� இ�ைல. அவ>ைடய உலக� கா* எ	பைத எ1த� சி-தி ம+*� 

எ�ப,ேயா ெதாி32 ைவ-தி!32, ெவயிH� வற+சி:� நிர�பிய கா+*��' 

அ>�பிவ3தா'. கா+ைட� பா�� காம� இ!3தா� ஈசா� ெச-ேத ேபாவா	 ேபால. 

அவ	 கா+ைட� ப8றி� ேபசாத ேநரேம இ�ைல. கா* மைற32 ெகா�,!3த2. 

விைள�சH�, இறைவ� கிண5களி� மா*களி	 க6-2� சத&ைக� ச-த�� க� 

�	னா ேலேய ெகாWச காலமா# மைற32வி+டன. ஊாி� எ�ேலா!��� ேதைவயாக 

இ!3தகா+*��' இ�ேபா2 ஒ	5ேம இ�ைல. ஒ! ெவ'ைள ெவயி� 

விைளக;��' அ,�கிறெத	5 ஈசா�� ெசா�Hகிறா	. ெவயி�	 நிற&கைள 

ஈசா�� ந	றாக அறிவா	. மWச' ெவயி� அ,-தா� நாைள�� மைழ வ!� எ	5 

அவ	 ெசா	னா� மைழ வ!�. ேகாைட கால-2 ெவயி�	 நிற��, மைழ கால-2 

ெவயி�>ைடய நிற�� ப8றி ஈசா����- ெதாியாத விஷயமி�ைல. ஈசா�� 

விைளகளி� விைளகிற பயி�க;�காக9� ஆ* மா*க;�காக9ேம உலக-தி� 

வா�3தா	. ஆனாH� ஈசா����� பிாியமான விைளக' எ�லா� மைற32 

ெகா�,!3தன. கைடசியாக- தி+, விைளயி� மா+ைடவி+* அழி�க� ேபான ேபா2 

ஈசா�� கWசிேய சா�பிடாம� தாேன ேபானா	. எBவள9 அ6தா	 அ	ைற��? 

இ-தைன��� அவ	 ேபாி� த�� ஒ	5மி�ைல. த�ணீேர இ�லாம� தாேன 

ெவயி�� கா#32ேபான பயி�கைள அழி�க-தா	 அவைன� ேபாக� ெசா	னா' 

எ1த� சி-தி. கா#32 ேபான பயி�கைள அழி�கிறதி� அவ>�ெக	ன நMட�? 

ஆனாH� Aட ஈசா�� எBவள வா# அ6தா	. அவ	 நில�Aட இ�ைல தா	 அ2."  
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அ*-தா8 ேபா�, வ�ணதாச	. இவ!ைடய உைர நைட இவர2 கைதகளி	 பலமாக 

அைமகிற2.  

 

வ�ணதாசனி	 பா�ைவ தீ+ச�ய� மி�க2. E+பமாக� பா�-2 கிரகி-2 மனசி� 

பதி9 ெச#2 ைவ�க� ெப85'ள E�ணிய விஷய&க' எ�லா� அவர2 உைர 

நைடயி� சி	ன� சி	ன அழ�களாக இத� விாி�கி	றன. சிறி2 சிறிதாக� 

�'ளிகளி+*, ெநளிெநளி� ேகா*களினாH� ேந� ேகா*களாH� அவ8ைற எ�ப, 

எ�ப,ேயா இைண-2 அழகான ேகால&க' தீ+, வி*கிற கைல- திறைமைய இவ� 

எ6-2�களி� கா+*கிறா�.  

 

"இ3த நீளமான 58, 25 பிரயாணிக' தா&கி� ெச�கிற ப1O� �த� வாிைசயி� நி	ற 

க�ட�டைர பா�-த ெபா62, ஏறின வா�கி� கைடசி சீ+,� உ+கா�32 வி+ட 

இவ;�� ப1 �6வைத:ேம பா��க ேவ�,ய தாயி85. 1டா�,& சீ+ யா!ேம 

இ�லாத ப1. திேய+டாி� பட� பா��க உ+கா�3த மாதிாி, க�யாண ாிச�ஷனி� 

கல32 ெகா'ள வ32 1`� ேசாி� உ+ கா�3த மாதிாி, அவ;��- தி`ெர	5 இ3த 

நF&க� அ8ற பயண� Fகமாக இ!3த2. ெரா�ப9� ெந!&கின ஒ! ஐ�ப2 அ5ப2 

ேப�க;ட	 ஒ! நி�சயமான பிரயாண-2��� �ற�ப+ட2ேபா� இ!3த2. ம&கலான 

ெவளி� மWசளி� எாி32 ெகா�,!3த உ' விள�கி	 ெவளி�ச-தி	 மழ&க� Aட 

உ5-தவி�ைல. ஒBெவா! சீ+,	 பி	 பலைகயிH� இைடெவளி விடா2 

எ6த�ப+,!3த ெபய�கைள:� இனிஷிய�கைள:� வாசி-2� பா�-தா'. தா	 

க�eாி��� ேபான கால-தி� த	 ெபயைர இ�ப,� ப1O	 சீ+ �2கி�, இள� 

ப�ைச� ெபயி�ைட� Fர�, யாராவ2 எ6தியி!�பா�களா எ	5 நிைன-2� 

சிாி-தா'. இ�ேபா2 இதி� இ!�கிற ெபய�க;� இைத எ6திய இனிஷிய�க;� ஒ! 

காேலa ெப�ணி8�� ைபய>��� தா	 ம+*மான2 எ	5 எ	ன நி�சய�? ஏதாவ2 

�தி�3த, ாி1+ வா+� வ+ட-தி� ேராம� ��லா#� சாி32, ேவைல பா��கிறைக 

எ6தினதாக� Aட இ!���. ஒ! ேஹ�பி	ைன உ!வினா� இ�ேபா2தா	 Aட 

ஏதாவ2 எ6திவிட �,:�."  

 

ெதாட�பி�லாத 2�* 2K��� சி-திர&கைள ஒ	றாக இைண-2 ஒ! ஜாலவி-ைத 

ெச#வ2 ேபா	ற வ�ணதாசனி	 வ�ணைன நைட�� இ	ெனா! உதாரண� தரலா� 

–  

 

"எ�லா� ஏFேவ, என�ெக�லா� ஏFேவ பாட�	 �த�! வாிகளி	 தட-ைதேய 

மீ�*� மீ�*� வாசி- தா	. ைபய	க' அ*-தவாிகைள� பா,னேபா2 அவ>� �� 

சி��-த2.  
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அ3த ஆ�பேனஜி	 அ-தைன ேவ�ப� V�க;� பா*வ2ேபா� - வாிைசயாக 

ட9>��'ளி!�கிற ச��F��� ேபா# வ!பவ�களி	 �6தி� கா�களி	 

பி	னணிேபால --  

 

பா� மா9 ட�பா�களி� த�ணீ� ெமா�* ெமா�* வாிைசயாக- ேதா+ட ேவைல 

ெச#கிறவ�க' பா*வ2ேபா� –  

 

வார-2�� ஒ!நா' வ!கிற கிழ+* நாவித>��- த	 பிடாிைய� �னி32, �க� 

ெதாியா அ�மாவி	 �க� நிைன-2 அ62 ெகா�,!�கிற ைபயனி	 ேசாக� ேபால -  

எ3த� ச-2� �ைறவாேலா ஒ+*வாெரா+,யாக எ�லா� ைபய	க' ைககளிH� 

வ!கிற அ6�னி� சிர& கி8கான பிரா�-தைன ேபால –  

 

கிண8ற,யி� உ�� நீைர இைற-2, இைற-2 +ர9சைர� கழ8றி ைவ-2வி+* 

அ�மணமாக� �ளி�கிற �க&களி� எ6த�ப+,!�கிற அ6-தமான நிராதரவி	 �ர� 

ேபால –  

 

இர�* ைபசா ஒ	5 ப'ளி�Aட-2� கிண8றி� வி632 விட அFர-தனமாக- 

த�ணீைர இைற-2 இைற-2 ஏமா32 ெகா�,!�கிற சி5வ�களி	 ப� பர� 

கன9க' ேபால –  

 

ஞான�ப	 ேமேல வாசி�க ஓடாம� நிமி�3தேபா2 ெட#O வா-தி�சி வாச�� நி	5 

ெகா�,!3தா'."  

 

ம8ெறா! �றி�பிட- த�3த எ6-தாள� ெபா	னீல	. 

 

இவ� 'காிச�' எ	ற நாவ�� காிச� நில� F85��ற வ�ணைனகைள அழகாக 

எ6தியி!�கிறா�. பல �5நாவ�களி� நாWசி� நா+*- தமிைழ ெவ8றிகரமாக� 

ைகயா�,!�கிறா�. 'ெகா'ைள�கார�க'' எ	ற நாவ�� வசன நைடைய வள�� 

கன�� அ6-த�� ெகா�டதாக� பி	னியி!�கிறா�.  

 

ஐேரா�பிய, ரMய இல�கிய&களி� ெச#ய�ப*வைத� ேபா�, பா-திர&கைள:� 

S�நிைலகைள:� இவ� இ3 நாவ�� விேசஷி-த தனி நைடயி� வ�ணி-தி!�ப2 

பாரா+*தH�� உாிய2.  
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பா-திர வ�ணைன: "�M�பா#�� வய2 இ!ப- ெதா	ப2 அ�ல2 ��ப2��ேம� 

இ!�கா2; வ5ைம:� 2	ப�� ப+*�ப+* அவ' ெம�32 F!&கி, பா��க 

��ப-ைத32 வய2�காாி ேபா� ேதா	றினா'. ஆனாH� அவ' நிற� - ேம8�� �மாி 

மாவ+ட-2��ாிய பிர-திேயகமான மWச;� சிவ��� கல3த அ!ைமயான நிற� - 

இ	>� ம&கிவிடவி�ைல. ஏ8ெகனேவ நீ�ட G��� நீ�ட க6-2� நீ�ட 

ைகக;� உைடய அவ' இ3த ெம�வினா� இ	>� ச85 அதிக� நி�* ேபா#- 

ேதா	றினா'. இைத மிைக�ப*-2வ2 ேபால அவ;ைடய �க� ஒ*&கி 

நீளவ+டமா# அைம3தி!3த2. பா��பத8�� ெகாWச� சி*சி*�பானவ' ேபால 

எ�லாவ8றி	 மீ2� எாி32 வி6பவ' ேபால இ!���. ஆனா� விய�ைவ� பிF�� 

பட�3த அ3த நீள வ+ட �க-தி� G��-த�,	 ேமேல சிறி2 இட� வி+*- ெதாட&கி 

இர�* ப�க&களிH� வி� ேபா� வைள32 நி	ற ெம�3த �!வ&களி	 கீேழ 

அவ;ைடய நீ�ட கன9 காK� விழிகளிேலா ேசாக� த2��� ஒ! சா3த மான ஒளி 

நிைற3தி!3த2. பிறவியிேலேய அ3த மாதிாி அைம32 வி+ட2 ேபால, அ�ப, 

அைம-தி!�ப2 தா	 அ3த� க�க;��� சிற�� எ	ப2 ேபால அ3த ஒளி 

அவ;ைடய �க� �6வதிH� - அவ;ைடய �6ைமயிHேம - வியாபி-2 நி8ப2 

ேபா� ேதா	றி85. ெம��ய இைமகைள விாி-2 அவ' விழிகைள- தி!��ைகயி� 

ஆயிர� ஆ�* 2	ப-தீயிேல எாி32 அைதேய த	 வயமா�கி� ெகா�ட ஒ! ஏைழ 

ஆ	மாவி	 வசீகரமான ஒளி அவைள� F8றி� பட�3த2."  

 

S�நிைல வ�ணி���� ஒ! உதாரண�: “அ2 ஒ! மைல ய,வார G	5 ேரா* ச3தி��. 

வட�ேக க!நீல நிற-தி� �5��� ெந*��மாக ம,32�, ேகா�ர ெமா+ைடகளாக 

ஆ&கா&ேக நைர த+,� �வி32� கிட3த மைல- ெதாட�களி	 அ,வார 

எ�ைலயாக9�, மைல�சாிவி	 ர�ப� ேதா+ட&கைள:� ப'ள-தா��களி	 ெந� 

வய�கைள:� பிள32 ேபா*� க!��- தடமாக9� கிழ�கி�!32 ேம8காக நீ�* 

ேபா�� தா��சாைலயி� வட�� மைலயி�!32 ெச&�-தாக இற&கி வ!� தா� ேரா* 

ச&க மி��� ��ச3தி. Fத3திர-2�� �	ேன இ3த� ப�தி யாைன ேம:� வனமாக 

இ!3த2. இ�ேபாேதா, இ!�ட வன&களி� ெசா+ைடயாக ஆ&கா&ேக �திதா#� 

பிள32 விாி:� அரசா&க ர�ப�- ேதா+ட&களிH� ேத��- ேதா+ட&களிH�, ம85� 

தனியா� ேதா+ட&களிH� ேவைல ெச#:� ஆயிர�கண�கானெதாழிலாளிகளி	 

�,ைச களா� விளி�� க+ட�ெப8ற இ3த ேரா+ேடார&கைள ஒ+, ஆ&கா&ேக சிறிய 

ெபாிய �,யி!��க' �ைள-ெதழ நிைலைம மாறி வ!கி	ற2. எ	றாH� 

வன-2��ாிய பிர-திேயக- த	ைமக' இ	>� மாறிவிடவி�ைல.”  
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எளிைமயான நைடயி� ஒ! அழ� இ!�கிறெத	றா� இBவா5 பி	ன�க' 

இைண��க' கல3த நைடயி� ஒ!, மி*��� எ*��� உ'ள2 எ	பைத ரசிக�க' 

உணர �,:�.  

 

ஐ3தா5 வ!ட கால-தி8�', தன2 எ6-தா8ற� க8பைன- திற	 - ச�தாய� பா�ைவ 

- உ�ைம நிைலைம கைள உ'ள2 உ'ளப, எ*-2� ெசா�H� 2ணி9 - தீ��கமான 

சி3தைன ஆகியவ8றி	 பல-தி	 மீ2 கைதக;� நாவ�க;� எ6தி, கவனி��� 

ெப8றி!�பவ� F. ச�-திர�. அவ� தன�ெகன- தனி உைரநைட ெகா� ,!�கிறா�. 

அதி� ேலசான கி�ட�, எ'ள�, சிேலைட ேபா	றைவ ஆ&கா&ேக கல32 எ6-2�� 

உயி%+*கி	றன.  

 

உதாரணமாக – 

 

"��ப��, Aடேவ மாளிைகக;� பரவி� கிட3த ெச	ைன நகாி	 ஒ! கடேலார� ப�தி.  

 

கட� ம�ணி	 மி>�க-ைத� ேபா� ெப�க;� அ3த� கட� ம�ணி	 

ெந!�க-ைத� ேபால ஆ�க;மாக. �திதாக� பிரதிMைட ெச#தி!3த காவ� க	னி 

ய�மனி	 ேகாவிH�� �	னாH�, பி	னாH� ப�க வா+,Hமா#� பரவியி!3தன�.  

 

க�ெகா'ளா� கட�	 அைலேயாைச, க� நிைற3த ெபா#�கா� �திைரயா+ட--

தாH�, விைச� பட� �தலாளிக' அம�-திய க�யாணி ராக ேமள-தாH�. 

க+*மர�கார�க' அம�-திய, இ6 ேவாைச ேமள- தாH�, ேகாவி� �H&கி� 

ெகா�,!3த2.  

 

G	றா�*க;�� �	ன�, ஒ!வைர ஒ!வ� அ,-2- தா�கி� ெகா�ட இவ�களா 

இ�ப, எ	>�ப, அ-தைன மீனவ!� கட3தைத மற32 நட�பைத நிைன-2� 

களி-2� ெகா�,!3தன�.  

 

இ!�பி>� விைச�பட� �தலாளிக' ெக6-தி மீ	 ேபால9�, க+*மர�கார�க' 

காWசா	 மீ	 ேபால9� ெக6-தி ெக6-திேயா*� காWசா	 காWசாேனா*� 

ேச�3தி!�ப2 ேபா� அ3த� A+ட-ேதா* ேச�32� அேத சமய� ��பலாக� பிாி32� 

ேதா	றினா�க',  
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விைச�பட�ேபா�, ேவகேவகமாக� க�க' Fழல, க+* மர�ேபா� கா�க' மர-2� 

ேபா# நட�க நால, நீள�'ள மாவலரசி எ	>� மீைன அ��க �,யாம� அ��கி 

ைவ-தி!��� நயிலான வைலேபா�, ெகா�ைடைய அட�க �,யாம� அட�கிய 

வைல ெஜா����ப, ம��ைக�V ப3த�ட �றா� மீனி	 வாளி�ேபா*, ெக�ைட 

மீ	 க�கேளா* ஒ! வா�ப>ட	 ஜைதயாக வ3தா' �>சாமியி	 மக' ம�சகா3தி"  

 

இ�ப,, தமி� உைரநைட கால-ேதா* ேபா+,யி+* �திய வ�ைம:� �2 

வன��க;� ஏ85, �-2யி�� ேபா*� �-2ண��சிேயா*� வளமாக வள�32 

ெகா�,!�கிற2. இள3தைல�ைறயின� �திய பா�ைவகேளா* �திய 

க!-2�கேளா*� வா��ைகைய கவனி-2, ஊ�க- ேதா*� உ8சாக-ேதா*� எ6-2- 

2ைறயி� ஈ*பட ஈ*பட தமி� ெமாழி �-C+ட� ெப85, �	றா இளைம:ட	 

மிளி!�.  

 

-
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