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மூன்றசாம பதிப்பின் முன்னுனர
றகசாதசாவரி ஆற்றினனைக் கண்டை கவிசசக்கரவர்த்தி கமப நசாடைர்க்குச சசான்றறசார் கவி நினனைவிற்கு வந்தது.
இன்ற வளமசாக வளர்ந்து வசாழந்து நினலத்து நிற்கும நந்தமிழ மமசாழியின் சர்னமயினனைக்
கசாணுமமபசாழுது, இவ்வளமசார் மமசாழியினனைச மசன்ற நூற்றசாண்டன் இறதியிலும, இந்த நூற்றசாண்டன்
மதசாடைக்கத்திலும தமிழகூற நலலுலகத்தில றதசான்றித் தங்கனளயும பகழசால வளர்த்துக்மகசாண்டு, தமிழ
மமசாழினயயும நினறவசாக வளர்த்த தமிழச சசான்றறசார்கனள நினனைக்கசாமலிருக்க முடயசாது. ஆங்கில
மமசாழி, அரசயல மதசாடைங்கிக் கலவி, சமயம, மபசாருளசாதசாரம, சமூகம முதலிய அனனைத்துத்
துனறகளிலும ஆதிக்கமும மசலவசாக்கும மசலுத்திக் மகசாண்டருந்த கசாலகடடைத்தில, இந் நூலினனைத் தம
திருத்மதசாண்டைசால அணிமபறச மசய்திருக்கும சசான்றறசார் மபருமக்கள அயரசாது தளரசாது உற்றறதசார்
ஊக்கத்றதசாடு பசாடுபடடைதன் வினளவசால தமிழ தமிழசாக நின்றது; நினலத்தது.
தமிழச சுவடகள தந்த தமிழத் தசாத்தசா டைசாக்டைர் உ. றவ. சசா. மதசாடைங்கிச சசான்றசான்னமக்கு ஆழி எனை
விளங்கிய என்னுனடைய றபரசாசரியப் மபருந்தனக டைசாக்டைர் மு.வரதரசாசனைசார் உளளிடடை தமிழசசசான்றறசார்
மபருமக்கள பதின்மனர மடடும றதர்ந்மதடுத்துக்மகசாண்டு, இந் நூற்கண் அவர்தம வசாழவினனையும,
வளமசார் தமிழத் மதசாண்டனனையும ஒருவசாற பலப்படுத்தியுளறளன்.
னசவர்க்குப் பன்னிரு திருமுனற றபசாலவும, னவணவர்க்குப் பன்னிரு ஆழவசார்கள றபசாலவும,
இந்நூற்கண் இடைம மபற்றளள சசான்றறசார்கனளயும, அவர்கள வளப்படுத்திய தமிழினனையும தமிழுலகு
இனைங்கண்டு மதரிந்து, அச சசான்றறசார்க்கு வசாழத்தும வணக்கமும மதரிவிக்குறமயசானைசால, அது
நன்றியுனடைய தமிழினைத்தின் மநஞ்சப் பண்பசாடடற்கு விளக்கமசாக அனமயும. தமிழ இனளஞர்கள இச
சரிய சசான்றறசார்களின் தமிழ மநஞ்சத்னதக் கசாண்பசார்கறள யசானைசால முசசங்கம னவத்து மமசாழி வளர்த்த
பசாண்டயர் பரமபனரயின் மசாடசயினனையும ஒருவசாற விளங்கிக் மகசாளவசார்கள.
தமிழகம
மசன்னனை-29
19-8-1988
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1. தமிழச சுவடகள தந்த தமிழத் தசாத்தசா
தமிழநசாடடன் மநற்களஞ்சயம என்ற றபசாற்றப் மபறவது தஞ்னச மசாவடடைம ஆகும. ‘கனல மலிந்த
தஞ்னச’ என்றம தஞ்னச மசாவடடைம றபசாற்றப் மபறம. ஆடைல, பசாடைலகளும, அழகுக் கனலகளும
நினறந்த மசாவடடைமும தமிழ நசாடடல அதுறவயசாகும. ‘மபரிய றகசாயில’ என்ற சறப்பசாகப்
றபசப்மபறம முதலசாம இரசாசரசாசன் கடடய மபருவுனடையசார் றகசாயில அனமந்திருப்பதும தஞ்னச
மசாவடடைத்திறலறயயசாகும. வற்றசாத வளம மகசாழித்துக் கசாவிரிப் றபரசாற பசாய்ந்து வளம சறக்கும நசாடு
தஞ்னச மண்றணயசாகும. இத்தகு மபருனம வசாய்ந்த தஞ்னச மசாவடடைத்தில பசாபநசாசம தசாலுக்கசாவில
உத்தமதசானைபரம என்னும சற்றசாரில சசாமிநசாத ஐயர் பிறந்தசார். உத்தமதசானை பரத்னதப் பற்றிச சசாமிநசாத
ஐயர் கூறம மசசாற்கள வருமசாற:
‘என் இளனமக் கசாலத்தில இருந்த எங்கள ஊர்தசான்
என் மனைத்தில இடைங்மகசாண்டருக்கிறது. இந்தக்
கசாலத்தில உளள பல மசளகரியமசானை அனமப்பக்கள
அந்தக் கசாலத்தில இலனல; றரசாடுகள இலனல;
கனடைகள இலனல; உத்திறயசாகஸ்தர்கள இலனல;
மரயிலின் சப்தம இலனல. ஆனைசாலும அழகு
இருந்தது; அனமதி இருந்தது. ஜேனைங்களிடைததில
திருப்தி இருந்தது; பக்தி இருந்தது. அவர்கள முகத்
தில மகிழசச நிலவியது; வீடுகளில லக்ஷ்மி கரம விளங்கியது.’
(என் சரித்திரம. பக்கம : 4)
என்ற கூறியுளளசார்.
இளனமயும கலவியும
உத்தமதசானைபரம இரண்றடை மதருக்கனளக் மகசாண்டை சற்றூரசாகும. அவ்வூரில 19-2-1855 ஆம ஆண்டு
சசாமிநசாத ஐயர் அவர்கள சங்கீத வித்துவசானைசானை றவங்கடைசுப்ப ஐயருக்கும சரசுவதி அமனமயசாருக்கும
முதல மகனைசாகத் றதசான்றினைசார். இளனமயில அவர் மபற்றறசார் வறனமயில மபரிதும துன்பற்றிருந்தனைர்.
ஏறத்தசாழ ஆண்டுக்கு 50 ரூபசாய் தசான் அவர்களுக்கு வருமசானைமசாக வந்தது. உனடையசார் பசானளயம
அரண்மனனையின் ஜேமீன்தசார் ஆதரவு ஓரளவு இக்குடுமப வசாழக்னகனய நடைத்திவரத் துனண மசய்தது.
சசாமிநசாதன் என்ற குழந்னதக்குப் மபயரிடடுச மசலலமசாக ‘சசாமசா’ என்ற அனழத்து வந்தனைர்.
றவங்கடைரசாமன் என்ற மபயர் சசாமிநசாத ஐயருக்கு வழங்கி வந்தது. கசாரணம திருப்பதி றவங்கடைசாசலபதி
அவர்களுனடைய குலமதய்வம. தந்னதயசார் றவங்கடைசுப்ப ஐயர் சங்கீத வித்துவசானைசானை கசாரணத்தினைசால
ஆங்கசாங்கு சங்கீதத்றதசாடு கூடய கதசா கசாலடறசபம மசய்து குடுமபத்னத நடைத்தி வந்தசார். இதன்
கசாரணமசாக ஊர்விடடு ஊர் மசன்ற பினழக்கும வசாழறவ அவருக்கு அனமந்தது. வருங்கசாலத்தில
தமமுனடைய மகனும ஒரு சங்கீத வித்துவசானைசாக வரறவண்டுமமன்றற எண்ணினைசார். ஆனைசால சசாமிநசாத
ஐயருக்குச சங்கீதமும சமஸ்கிருதமும அவ்வளவசாக வரவிலனல. தமிறழ அவர் உளளத்னதப் மபரிதும
கவர்ந்து அவர் உளளத்தில நினலயசாகக் குடமகசாண்டருந்தது. சசாமிநசாத ஐயர் முதன் முதலசாக அரியலூர்
சடைறகசாப ஐயங்கசார் என்பவரிடைத்தில தமிழ பயின்றசார். சசாமிநசாத ஐயறர,
‘தமிழில அதிகப் பழக்கமும அதற்கு உபகசாரப்படும
வனகயில சங்கீதமும இருப்பனதறய நசான் விருமபி
றனைன். சடைறகசானபயங்கசாரிடைம என்ற நசான்
மசாணசாக்கனைசாகப் பகுந்றதறனைசா அன்றற தமிழத்
தசாயின் அருடபரப்பிற் பகுந்தவனைசாறனைன்.
எனைக்குத் தமிழில சுனவ உண்டைசாகுமவண்ணம
கற்பித்த முதற் குரு சடைறகசானபயங்கசாறர.’
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(என் சரித்திரம; பக்கம : 103)
என்ற குறிப்பிடடுளளசார்.
பின்னைர் மசங்கணம விருத்தசாசல மரடடயசார் என்பவரிடைத்தில தமிழக் கலவி கற்றசார். சசாமிநசாதருக்குத்
தமிழில இருந்த றபரசார்வத்னத அறிந்து தமிழப் பலவர்கள உளள இடைங்களுக்குச மசன்ற தங்கி இவர்
கலவி கற்கும வசதிகனள இவர் தந்னதயசார் விருமபிச மசய்தசார். இவ்வசாற கலவி கற்றவருங்கசால,
ஆசரியருக்குச சன்மசானைமசாகத் தருவதற்குச சசாமிநசாத ஐயரிடைம பணம இலனல என்பறதசாடு,
ஆசரியறரசாடு தங்கிப் படக்குமறபசாது சசாப்பிடுவதற்கு வசதியும இலனல. ஆதலசால தசாம எந்த
ஆசரியரிடைத்தில தங்கிக் கற்றசாறரசா அங்றகறய இலவசமசாக உணவுக்கும ஏற்பசாடு மசய்து மகசாண்டைசார்.
இவர் தமிழில கசாடடய ஆர்வத்னதயும அறினவயும பசாரசாடட ஆசரியர்கள இவருக்குத் தசாமசாகறவ
விருமபிக் கலவி கற்பித்தறதசாடு, உணவுக்கு றவண்டய வசதிக்கும ஏற்பசாடு தந்து மசய்தசார்கள. கசானல 5
மணிக்றக ஆசரியர் வீடடுக்குச மசன்ற கற்கின்ற மரப இவரிடைம வளர்ந்திருந்தது. திண்னணப் பளளிக்
கூடைத்தில மடடும ஆசரியருக்கு மசாதம நசான்கு அணசா சமபளம மகசாடுத்துப் படக்கத் மதசாடைங்கிய
சசாமிநசாத ஐயர் தம வசாழநசாளின் இறதிவனரயில அந்தப் படப்னபறய மதசாழிலசாக மநஞ்சல நினலயசாக
நிறத்தியிருந்தசார் என்பது ஈண்டுக் குறிப்பிடைத்தக்கது. ஒரு சற நூனலயும எளிய வினலமகசாடுத்தும
வசாங்க முடயசாத நினலயில சசாமிநசாத ஐயர் இருந்தசார். பலவர்கனள அண்ட அவர்களிடைமிருந்து ஒரு சறிய
நூனலயும அன்பளிப்பசாகப் மபற்றசாலும அதற்கசாக அருநிதி-பனதயல கினடைத்தவர்றபசால மபரிதும
மனைம மகிழந்தசார். இவறர பிற்கசாலத்தில எண்ணற்ற நூலகனளச சுவடயிலிருந்து எடுத்து அருனமயசாகப்
பதிப்பித்துத் தமிழ உலகுக்குத் தந்து உதவியவர் என்பனதயும நசாம நினனைவு கூர றவண்டும

திரிசரபரம மகசாவித்துவசான் மீனைசாடசசுந்தரம பிளனளயவர்களிடைம பயின்றது
1880 ஆம ஆண்டு சசாமிநசாத ஐயர் மசாயூரம மசன்றசார். அங்றக அப்றபசாது திருவசாவடுதுனற ஆதீனை
மகசாவித்துவசானைசாக இருந்த தமிழநசாடடன் பல தினசகளிலிருந்தும பசாடைம மசசாலலிக் மகசாளளவந்த
மசாணசாக்கர் பலருக்கும, சல பல ஆதினைங்கனளச சசார்ந்த குடடத் தமபிரசான்களுக்கும பசாடைம மசசாலலித்
தந்த-மகசாவித்துவசான் மீனைசாடச சுந்தரம பிளனள அவர்கள இருந்தசார்கள. அவர்கனள அண்டச சசாமிநசாத
ஐயர் பல நூலகனளக் கற்றசார். இதற்கு இனடைறய 1869 ஆம ஆண்டு சசாமிநசாத ஐயர் அவர்களுக்குத்
திருமணம நிகழந்ததனனையும குறிப்பிடைறவண்டும. திருமணம ஆனைசாலும உடைனைடயசாக
இலலறவசாழக்னகயில சசாமிநசாத ஐயர் பற்றக் மகசாளளசாமல தமிழ படக்க றவண்டுமமன்ற ஒறர
ஆவலசால உந்தப்படடு மசாயூரம வந்து றசர்ந்தசார்.
‘நசான் தமிழ படக்க றவண்டுமமன்ற மதசாடைங்கிய முயற்ச வறனமயசாலும றவற கசாரணங்களசாலும
தனடைப்படடுத் தனடைப்படடுச றசசார்வனடைந்தது. ஆனைசால அப்படறய நின்றவிடைவிலனல;
எலறலசாருனடைய வற்பறத்தலுக்கும மசாறசாக என் உளளம இளனமயிலிருந்றத தமிழத் மதய்வத்தின்
அழகிறல பதிந்து விடடைது. றமலும றமலும தமிழத்தசாயின் திருவருனளப் மபற றவண்டுமமன்ற
அவசாவி நின்றது.’
(என் சரித்திரம ; பக்கம : 221-222)
என்ற சசாமிநசாத ஐயறர இனதப் பற்றிக் குறிப்பிடடுளளசார்.
மசாயூரம மசன்றதும தம அனுபவத்னத ஐயரவர்கள பின்வருமசாற மசசாலலியுளளசார்.
‘தமிழதசான் எனைக்குச மசலவம; அதுதசான் என் அறிவுப் பசக்கு உணவு, எவ்வளவுக்மகவ்வளவு நசான்
அதன் மதசாடைர்னப அதிகப்படுத்திக் மகசாளகிறறறனைசா அவ்வளவுக்கவ்வளவு எனைக்கு உத்ஸசாகம, நலலது
மசய்றதசாமமன்ற திருப்தி, லசாபமனடைந்றதசாமமன்ற உணர்சச உண்டைசாகின்றனை. அன்றம சரி, இன்றம சரி,
இந்த நினலனம மசாறறவ இலனல.’
(என் சரித்திரம; பக்கம; 187)
என்ற குறிப்பிடடுளளசார்,
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மசாயூரம மசன்ற சசாமிநசாத ஐயர் ஆசரியரசால சசாமிநசாத ஐயர் என்ற அனழக்கப்மபற்றசார். வீடடல
றவங்கடைரசாமனைசாகவும, சசாமசாவசாகவும அனழக்கப் மபற்றவர்
சசா—2 ஆசரியர் அனழத்த கசாரணத்தசால அன்றிலிருந்து சசாமிநசாத ஐயர் என்றற அனழக்கப் மபற்ற வந்தசார்.
மபற்றறசார் வழங்கிய மபயர் நினலக்கசாமல ஆசரியர் இடடை மபயறர பின்னைர் நினலத்து விடடைது.
மகசாவித்துவசான் மீனைசாடச சுந்தரம பிளனள அவர்கள இயற்றி வந்த நூலகனள எழுதுவதும, அவரிடைம
நூலகனளப் பசாடைங்றகற்பதும, திருவசாவடுதுனற ஆதீனை கர்த்தரசாக அந்நசாளில விளங்கிவந்த
சுப்பிரமணிய றதசகறரசாடும, அந்த மடைத்துக்கு அடக்கட வந்து மசலலும தமிழப் பலவர்களுடைனும,
வடைமமசாழி வசாணறரசாடும. சங்கீத வித்துவசாறனைசாடும மநருங்கிப் பழகி உனரயசாடுவதும சசாமிநசாத ஐயர்
அவர்களுனடைய அந்நசானளய மசயலகளசாக விளங்கினை.
ஆசரியர் மனறவும மசாணவர் பரிவும
1876 ஆம ஆண்டு பிரப்வரித் திங்களில மகசாவித்துவசான் மீனைசாடசசுந்தரம பிளனள அவர்கள
கசாலமசானைசார்கள. ‘19 ஆம நூற்றசாண்டன் கமபன்’ என்ற பசாரசாடடைப் மபற்ற பிளனள அவர்கள, நசாள
ஒன்றக்கு 300 பசாடைலகள பசாடனைசார் என்பர். இவர் 19 தலபரசாணங்களும, 10 பிளனளத் தமிழ நூலகளும, 4
மசானலகளும, 16 அந்தசாதிகளும பசாடனைசார். இவருனடைய றசக்கிழசார் பிளனளத் தமிழ பலரசாலும
பசாரசாடடைப் மபறவது. இத்தகு கலவிப் பலனம நினறந்த ஆசரியர் கசாலமசானைதசால சசாமிநசாத ஐயர்
மபரிதும வருந்தினைசார். ஆசரியருனடைய கலவிப் பரப்ப. பசாடைம மசசாலலும திறம, பண்ப நலம, மசய்யுள
இயற்றம பலனம முதலியவற்னறமயலலசாம மற்றவர்களிடைம மசசாலலிப் மசசாலலி மகிழந்தசார். எனைறவ,
ஆசரியர் மனறவுக்குச பின்னைர்த் திருவசாவடுதுனற ஆதீனைத் தனலவரசாகிய சுப்பிரமணியறதசகரிடைம
இவர் பசாடைம றகடடுக் மகசாண்றடை ஆதீனைத்துக்கு வந்த மசாணசாக்கர்களுக்குத் தசாம பசாடைம மசசாலலிக்
மகசாடுத்தும வந்தசார்.
திரு. தியசாகரசாசச மசடடயசார் மதசாடைர்ப
அந்தக் கசாலத்தில தமிழநசாடடல மபரும பகழ மபற்ற தமிழ ஆசரியர் ஒருவர் குமபறகசாணத்தில
வசாழந்து வந்தசார். அவர் குமபறகசாணம அரசனைர் கலலூரியில தமிழப் பண்டதரசாக இருந்த திரு.
தியசாகரசாசச மசடடயசார் ஆவசார். தியசாகரசாசச மசடடயசார் அவர்கள தம மனைத்தில படடைனத
மவளிப்பனடையசாகப் றபசுபவர். பரந்த தமிழப் பலனம வசாய்ந்தவர். ஆங்கிலப் றபரசாசரியர்கள
றபசாலறவ இவர் அந்தக் கசாலத்தில மபருமதிப்பப் மபற்றிருந்தசார். அவர் ஒரு நசாள திருவசாவடுதுனற
ஆதீனைத்துக்கு வந்து சுப்பிரமணிய றதசகர் அவர்களின் அனுமதி மபற்றச சசாமிநசாத ஐயர் அவர்கனளக்
குமபறகசாணத்திற்கு அனழத்துக்மகசாண்டு றபசாய்த் தசாம பசார்த்துவந்த பதவினய அவருக்கு வசாங்கிக்
மகசாடுத்தசார். 1880 ஆம ஆண்டு பிப்ரவரி மசாதம முதல சசாமிநசாத ஐயர் குடைந்னத அரசனைர் கலலூரியில
தமிழசாசரியரசாகப் பணியசாற்றத் மதசாடைங்கினைசார். மகசாவித்துவசான் மீனைசாடச சுந்தரம பிளனளயிடைம கற்ற
தமிழக் கலவியும, அறிவசாற்றலும, பசாடைம மசசாலலும திறனமயும, சசாமிநசாத ஐயர் அவர்கனளக் குறகிய
கசாலத்திறலறய மசாணவரிடைத்திலும றபரசாசரியப் மபருமக்களிடைத்திலும ஒருங்றக நற்பகழ மபறத்
துனண மசய்தனை.
பதிப்பப் பணி
இக்கசாலத்தில குமபறகசாணத்தில மசாவடடை முனிசபசாக இருந்த றசலம இரசாமசசாமி முதலியசார் மதசாடைர்ப
சசாமிநசாத ஐயருக்கு வசாய்த்தது. முதலியசார் அவர்கள நினறந்த தமிழப் பற்றசாளர்; பலனம மநஞ்சம
வசாய்ந்தவர். எனைறவ சவகசந்தசாமணினயச சசாமிநசாதஐயரிடைம பசாடைம றகடகத் மதசாடைங்கினைசார். பின்
அந்நூனலப் பதிப்பிக்க றவண்டுமமன்ற றவண்டனைசார். அதுவனர சந்தசாமணி ஒரு சலருக்கு மடடுறம
ஓனலசசுவட வடவில கசாடச வழங்கிக் மகசாண்டருந்தது. பழம மபருனம வசாய்ந்த-மதசான்னம வசாய்ந்ததமிழ இலக்கியங்கள பல கடைலறகசாளசாலும, தமிழர் கவனைக் குனறவசாலும அழிந்து ஒழிந்தனை.
இனறயனைசார் களவியல உனர குறிப்பிடும பல இயற்றமிழ நூலகளும, இனசத்தமிழ நூலகளும, நசாடைகத்
தமிழ நூலகளும மபயர் அளவில மதரிய வருகின்றனைறவ அன்றி, அனவகள இன்ற நமக்குக்
கினடைக்கவிலனல. இளங்றகசாவடகளும, சலப்பதிகசாரத்தில,
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‘வடறவல எறிந்த வசான்பனக மபசாறசாது
பஃறளி யசாற்றடைன் பன்மனல அடுக்கத்துக்
குமரிக் றகசாடும மகசாடுங்கடைல மகசாளள’
என்ற தமிழகத்தின் மதன்பகுதி மவளளத்தசால அழிந்த மசய்தியினனைப் பலப்படுத்தியுளளசார். சசாமிநசாத
ஐயரும அவர் வசாழந்த கசாலத்தில மூடைபக்தி நினறந்த மபசாதுமக்கள சவ ஓனலசசுவடகனள
ஆடப்மபருக்கில விடடை அவல நினலயினனைப் பின்வருமசாற சுடடயுளளசார்.
‘ஆட மசாதம 18 ஆம றததியில பழஞ் சுவடகனள எலலசாம றசர்த்து ஒரு சப்பரத்தில னவத்து றமள
தசாளத்துடைன் இழுத்துச மசன்ற ஆற்றிறலசா குளத்திறலசா விடுவசார்கள.’
(என் சரித்திரம; பக்கம: 85)
என்ற குறிப்பிடடுளளசார். எனைறவ ஓனலசசுவட விடுறவசாரிடைமிருந்து மபற்றப் பழமமபரும நூலகனள
அசசு வசாகனைம ஏற்றிய மபருனமக்கு உரியவரசாகச சசாமிநசாத ஐயர் விளங்குகிறசார். றசலம இரசாமசசாமி
முதலியசார் தூண்டுதலினைசால சமண நூலசாகிய சந்தசாமணி நூனல ஆரசாய்ந்தசார். னஜேனை சமய
உண்னமகனளச சமணப் பலவர்களிடைம உனரயசாடத் மதரிந்து மகசாண்டைசார். 1887 ஆம ஆண்டு
சவகசந்தசாமணினய நசசனைசார்க்கினியர் உனரறயசாடு மவளியிடடைசார். அந்தப் பதிப்ப இவருக்குத்
தமிழகூற நலலுலகத்தில மபருமதிப்னபத் றதடத் தந்தது. சந்தசாமணிக்குப் பின் பத்துப்பசாடடும,
சலப்பதிகசாரமும, பறநசானூற, மணிறமகனல முதலிய நூலகளும மவளிவந்தனை. பறநசானுசாற
பழந்தமிழகத்தின் வரலசாற்றக் கருவூலமசாக விளங்குவது. எனைறவ பழந்தமிழரின் மகசானடை வளத்னதயும
வசாழக்னக வளத்னதயும அறிந்து மகசாளளத் தனலப்படடைசார். இவர் மதசாண்டைசால முதற்
மபருங்கசாப்பியமசானை சலப்பதிகசாரம மக்களினடைறய பரவத் மதசாடைங்கியது. மபளத்த சமய நூலசானை
மணிறமகனல தமிழரினடைறய அறக்கருத்னதப் றபசாதித்தது. பத்துப்பசாடடன் இலக்கியப் மபருந்தமிழ
மக்களின் மநஞ்னசக் கவர்ந்தது. ஐயர் அவர்களின் மபருனமயும, அறிவும, பண்பசாடும: பதிப்பத்
திறனமயும, தமிழ மக்களின் ஒருங்கினணந்த பசாரசாடனடைப் மபற்றனை. பின் ஐயர் அவர்கள ஐங்குறநூற,
பதிற்றப் பத்து, பரிபசாடைல என்னும மதசானக நூலகனள மவளியிடடைசார். மகசாங்குறவள என்னும பலவர்
இயற்றிய ‘மபருங்கனத’ என்னும இனடைக்கசால இலக்கியம அசசுக்கு வந்தது.
இலக்கிய நூலகனளப் பதிப்பித்தறதசாடு அன்றி இலக்கண நூலகனளயும சசாமிநசாத ஐயர் நன்கு
பதிப்பித்தசார். பறப்மபசாருள மவண்பசா மசானல. நன்னூல மயினலநசாதர் உனர, நன்னூல
சங்கரநமசசவசாயர் உனர முதலசானை இலக்கண நூலகனளப் பதிப்பித்தசார்.
அடுத்து, சமய இலக்கியங்கனளயும இவர் திறனமயசாகப் பதிப்பித்தசார். நமபி திருவினளயசாடைல,
திருக்கசாளத்திப் பரசாணம முதலியனை இவரசால மவளியிடைப் மபற்றனை. றகசானவ, உலசா, அந்தசாதி,
கலமபகம, பரணி, பிளனளத் தமிழ. குறவஞ்ச முதலிய சறபிரபந்த நூலகள இவரசால உனரயுடைன்
பதிப்பிக்கப் மபற்றனை.
பதிப்பின் திறம
ஏடடலிருந்த பசாடைத்னத இவர் அப்படறய பதிப்பிக்கவிலனல. ‘ஏடு எழுதியவன் ஏடனடைக் மகடுத்தசான்’
என்பது தமிழநசாடடுப் பழமமசாழி. ஆதலசால ஒரு முனறக்குப் பலமுனற நன்கு ஆரசாய்ந்து மசலலரித்துப்
றபசானை இடைத்னதமயலலசாம சர்தூக்கிப் பசார்த்து, தக்க பசாடைங்கனள ஊகித்துத் தமபசாலுளள
பயிற்சயசாலும, இயற்னகயசானை அறிவுத் திறனமயசாலும பழஞ்சுவடகனள ஆரசாய்ந்து மசப்பம மசய்தசார்.
திக்குத் மதரியசாத கசாடடல நுனழந்து தசாறம வழி அனமத்துக் மகசாண்டு பஞ்னசக் கசாடனடை நஞ்னசக்
கசாடைசாக்கிய நலல அறிவு உழவர் இவர். இவருனடைய பதிப்பின் திறம இன்ற றபரசாசரியப்
மபருமக்களசால ஒருமுகமசாகப் பசாரசாடடைப் மபறகின்றது. இவர், தசாம பதிப்பித்த ஒவ்மவசாரு நூலுக்கும
எழுதியுளள முகவுனரயும, ஆசரியர் வரலசாறம நூனலப் பற்றிய குறிப்பகளும, பிற மசய்திகளும, அறிவு
உலகத்தசால என்மறன்றம பசாரசாடடைப்படும தகுதி வசாய்ந்தனை. இவர் எடுத்துக் மகசாண்டை உயர்வு மிக்க
சறப்ப, ஊக்கம நினறந்த உயர் உனழப்பசாகும. எனைறவ மனறந்த இரசாஜேசாஜி அவர்கள இவனரப் பற்றிக்
குறிப்பிடும மபசாழுது;
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‘சசாமிநசாத ஐயர் முயற்சயுடைன் எறமபம றதனீயும றபசாடட றபசாடைலசாம’ என்றம, ‘தமிழமமசாழியின்
லசாவகமும’ எளிய நனடையில ஆழந்த மபசாருளகனள அளிக்கும அதன் ஆற்றலும இவரசால நமக்குத்
மதரிய வந்தனை.’
என்றம, ‘தமிழ வியசாசர்’ என்றம இவனரப் றபசாற்றியுளளசார். இவருனடைய பதிப்ப நூலகளில ஒவ்மவசாரு
பக்கங்களின் அடயிலும அடக்குறிப்பில பலவனகயசானை நூலகளிலிருந்து எடுத்துக்கசாடடைப் மபற்ற
ஒப்பனமப் பகுதிகளும மசசாலலசாற்றல வளமும கசாணப்மபறம. நூலின் இறதியில நூல களில வந்துளள
மபசாருளகளின் மபயர் அகரசாதி (Word–index) இருக்கும. ஆனகயசால ஆசரியரின் உதவியின்றிறய பயிலும
வனகயில இவருனடைய பதிப்பகள சறப்பசாக அனமந்துளளனை.
உனரநனடைப் பணி
தசாம பதிப்பித்த நூலகளின் முன்னுனரயில அந்நூனலப் பற்றிய சறந்த மசய்திகனள-ஆரசாய்சச
நலன்கனள அழகுச மசவ்விகனளப் பலப்படுத்த எளிய இனிய உனரநனடையினனைக் னகயசாண்டை சசாமிநசாத
ஐயர், விரிந்த அளவில மணிறமகனலக் கனதச சுருக்கம, பத்த தர்மம, உதயணன் கனதச சுருக்கம முதலிய
உனரநனடை நூலகனள எழுதினைசார். றமலும இவர் றகசாபசாலகிருஷ்ண பசாரதியசார், னவத்தியனைசானதயர்,
கனைம கிருஷ்ணய்யர் முதலிய மபரிறயசார் வரலசாற்ற நூலகனளயும எழுதியுளளசார். ‘நலலுனரக் றகசானவ’
இவருனடைய ஆரசாய்சசக் கடடுனரகனளத் தசாங்கி நசான்கு பகுதிகளசாக மவளிவந்துளளது. ‘நினனைவு
மஞ்சரி’ இவருனடைய ஆரசாய்சசக் கடடுனர மகசாண்டை இரு மதசாகுதிகளசாகும. ‘பதியதும பனழயதும’,
‘கண்டைதும றகடடைதும’ முதலியனை நலல தமிழ நூலகளசாகும.
மசன்னனை மசாற்றம
1903 ஆம ஆண்டு வனர குடைந்னத அரசனைர் கலலூரியில தமிழப் பண்டதரசாக விளங்கிய இவர் 1903 ஆம
ஆண்டலிருந்து 1919 ஆம ஆண்டு வனர மசன்னனை மசாநிலக் கலலூரியில தமிழப் றபரசாசரியரசாகக் மகசாலு
வீற்றிருந்தசார். கலலூரியில மசாணசாக்கர்களுக்குப் பசாடைம மசசாலலித் தருவறதசாடு அனமயசாமல வீடடலும
தமமிடைம பயில வந்த மசாணவர்களுக்கு இவர் பசாடைம மசசாலலிக் மகசாடுத்து வந்தசார். இவரிடைம பசாடைம
றகடடைவர்களில வியசாசபசாரதத் தமிழமமசாழி மபயர்ப்ப ஆசரியர் ஆகிய மறகசா மறகசாபசாத்தியசாய
இரசாமசானுஜேசாசசசாரியர், திருப்பனைந்தசாள கசாசமடைத்துத் தனலவரசாக விளங்கிய மசசாக்கலிங்கத் தமபிரசான்,
துளளும நனடையில மநஞ்னசயளளும கசாவடச சந்து பசாடய மசன்னி குளம அண்ணசாமனல மரடடயசார்
முதலிறயசார் முக்கியமசானைவர்கள ஆவர். இவரிடைம பயின்ற ஆரசாய்சச முனறனயக் கற்றக்மகசாண்டை
பின்னைர் நற்றினணனயப் பதிப்பித்தவர் பின்னைத்தூர் அ. நசாரசாயணசசாமி ஐயர் ஆவர். மற்மறசாருவர் இ. னவ.
அனைந்தரசாம ஐயர் ஆவர். இவர் கலித்மதசானகனயப் பதிப்பித்தசார்.
அண்ணசாமனலப் பணி
1924 முதல 1927 வனரயில மசடட நசாடடு அரசர் ரசாஜேசா சர் அண்ணசாமனலச மசடடயசார் அவர்கள
றவண்டுறகசாளுக்கிணங்கி, அவர்கள சதமபரத்தில நிறவிய மீனைசாடச தமிழக் கலலூரியில தனலவரசாகப்
பணியசாற்றினைசார்.
ஓய்வுக் கசாலப் பணி
பணியிலிருந்து ஓய்வுமபற்றபின் ஏறத்தசாழ 25 ஆண்டுகள தமிழ நூற்பதிப்பிறலறய தம கசாலத்னத
ஐயரவர்கள கழித்து வந்தசார். தம வசாழநசாள அனுபவங்கனள விரிவசானை உனர நனடையில எழுதத்
மதசாடைங்கினைசார். பல பத்திரினககளின் மலருக்குக் கடடுனரகள வழங்கினைசார். கனலமகளில மசாதந்
றதசாறம ஒரு கடடுனர எழுதி வந்தசார். அவர் கடடுனரகளில தமிழ மக்களின் பழம மபருனமனயயும
பலவர் மபருமக்களின் வரலசாறகனளயும பண்பகனளயும விளக்கி எழுதினைசார். தம ஆசரியரசாகிய
மீனைசாடச சுந்தரம பிளனள அவர்கள சரித்திரத்னத இரண்டு பசாகங்களில விரிவசாக எழுதி 1933, 1934 ஆம
ஆண்டுகளில மவளியிடடைசார்.

மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்தில மசசாற்மபசாழிவுப் பணி
1927 ஆம ஆண்டு மசன்னனைப் பலகனலக்கழகத்தின் ஆதரவில, சங்ககசாலம பற்றிப் பத்துச
மசசாற்மபசாழிவுகள நிகழத்தினைசார். அசமசசாற்மபசாழிவு சங்க கசாலத் தமிழும பிற்கசாலத் தமிழும என்ற
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மபயறரசாடு பத்தக வடவில வந்திருக்கிறது. இவர் இறப்பதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னைர்ச
மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்தின் றவண்டு றகசாளுக்கிணங்க இவர் குறந்மதசானகப் பதிப்பினனை
மவளியிடடைசார். பதிப்ப நூலகளில குறந்மதசானக நூனல முடமணியசாகக் மகசாளளலசாம. அந்த அளவிற்கு
அந்நூலில உனழப்பின் உண்னமயும, ஆரசாய்சசயின் உயர்வும ஒருங்றக விளங்கக் கசாணலசாம.
படடைமும பசாரசாடடும
அரசசாங்கத்தசார் இவருனடைய தமிழத் மதசாண்னடைப் பசாரசாடட 1906 ஆம ஆண்டல ‘மகசாமறகசாபத்தியசாய’
என்ற படடைத்னத வழங்கினைர். 1917 ஆம ஆண்டு ‘பசாரத தர்ம மண்டைலத்தசார்’ ‘திரசாவிடை வித்யசா பூஷ்ணம’
என்ற படடைத்னதயும, 1925 ஆம ஆண்டல ஸ்ரீகசாஞ்ச கசாமறகசாட பீடைசாதிபதி ஆகிய ஸ்ரீசங்கரசாசசசாரியசார்,
தகதினைசாத்ய கலசாநிதி என்ற படடைத்னதயும வழங்கினைர். மசன்னனைப் பலகனலக் கழகம ‘டைசாக்டைர்’(ட.லிட.)
என்ற மகளரவப்படடைத்னத 1932 ஆம ஆண்டல வழங்கியது. பலறவற பலகனலக் கழகங்களின்
பசாடைநூற் குழுவிலும றதர்வுக் குழுவிலும இவர் பணியசாற்றினைசார்.
இறதிக் கசாலம
1936 ஆம ஆண்டு மசார்ச 6 ஆம றததி இவருக்கு 80 ஆண்டுகள நினறவு அனடைந்ததும, தமிழுலகம
இவருனடைய ‘சதசாபிறடைக’ விழசானவக் மகசாண்டைசாடயது. அவருனடைய 80 ஆம வயதில குறந்மதசானகப்
பதிப்பம சவக்மகசாழுந்து றதசகர் பிரபந்தங்கள, குமரகுருபரர் திரடடு ஆகிய நூலகளும மவளிவந்தனை.
ஐயரவர்கள தம வரலசாற்னற ரசகமணி ட.றக ச., கலகி கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஆனைந்தவிகடைன் வசாசன்
முதலிறயசார் றவண்டுறகசாளின்பட ‘என் சரித்திரம’ என்ற தனலப்பில 1940 ஜேனைவரி முதல எழுதத்
மதசாடைங்கித் மதசாடைர்ந்து 122 அத்தியசாயங்கள எழுதி முடத்தசார். 1942 ஆம ஆண்டு உலகப் மபருமறபசார்
நிகழந்தறபசாது ஐயரவர்கள தம குடுமபத்துடைன் திருக்கழுக்குன்றம மசன்ற தங்கினைசார். அங்றக ஏப்ரல
மசாதம 28 ஆம றததி (1942) உலக வசாழனவ நீத்தசார். இவர் இறக்குமறபசாது இவருக்கு வயது 86. 1948 ஆம
ஆண்டு மசார்ச மசாதம இவர் பணியசாற்றிய மசன்னனை மசாநிலக் கலலூரியில இவர் முழு உருவச சனல
ஒன்ற நிறவப்படடைது.
பண்ப நலன்
ஐயரவர்கள சறந்த பண்பளளவர். தமமிடைம றபசுபவர்களுனடைய இயலப அறிந்து றபசும இயலபம,
தமமிடைம தமிழ படக்க வரும மசாணசாக்கரிடைம நினறந்த றபரசார்வமும மகசாண்டைவர், மசாணவர்களின்
தகுதியறிந்து பசாடைம மசசாலலும திறனம மபற்றவர். பல அனவகளுக்கு இவர் தனலனம
தசாங்கியிருக்கிறசார்; மசசாற்மபசாழிவு ஆற்றியிருக்கிறசார். இவறரசாடு உனரயசாடுமறபசாது
பழஞ்மசய்திகனளயும இலக்கியச சுனவ மலிந்த நூற்பகுதிகனளயும றகடடு மகிழலசாம. இவர் றபசசல
நனகசசுனவ மிகுதியசாக இருக்கும. மதளிவசானை நனடை இவருக்குக் னகவந்த கனல. இவர் கவினதகள
சலவற்னறயும இயற்றியுளளசார். றதசயகவி சுப்பிர மணிய பசாரதியசார் இவரிடைம மபருமதிப்பக்
மகசாண்டு மூன்ற பசாடைலகனள இவர் குறித்துப் பசாடயுளளசார். அவற்றில நம மநஞ்னச மகிழ னவக்கும
பசாடைற்பகுதி வருமசாற :
‘நிதியறிறயசாம இவ்வுலகத் மதசாருறகசாட
இன்பவனக நித்தங் துய்க்கும
கதியறிறயசாம என்ற மனைம வருந்தற்க;
குடைந்னதநகர்க் கனலஞர் றகசாறவ!
மபசாதியமனலப் பிறந்தமமசாழி வசாழவறியும
கசாலமமலசாம பலறவசார் வசாயில
துதியறிவசாய், அவர்மநஞ்சன் வசாழத்தறிவசாய்,
இறப்பின்றித் துலங்கு வசாறய.’
இவருக்கு ஒறர ஒரு மகன் பிறந்தசார். அவர் மபயர் கலியசாணசுந்தர ஐயர். ஐயர் அவர்கள றசமித்து
னவத்திருந்த சுவடகனளமயலலசாம அவர் அனடையசாற கலசாறக்ஷேத்திரசாவிற்கு வழங்கினைசார். அனடையசாற
கலசாறக்ஷேத்திரசாவில டைசாக்டைர் சசாமிநசாத ஐயர் நூல நினலயம ஒன்ற இப்மபசாழுது நனடை மபற்ற வருகிறது.
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1955 ஆம ஆண்டு பிப்ரவரி மசாதம இவருனடைய நூற்றசாண்டு விழசா தமிழநசாடு எங்கும மகசாண்டைசாடைப்
மபற்றது.
இவர்தம சறப்பசாகக் குறிக்கத்தக்க - நசாம விருமபிப் றபசாற்றத்தக்க பண்ப - இவருனடைய நன்றிமறவசா
நலலுளளம ஆகும. தமக்கு றவனல வசாங்கித் தந்த தியசாகரசாசச மசடடயசார் நினனைவசாக இவருனடைய
வீடடன் மபயர் இன்றம ‘தியசாகரசாச விலசாசம’ என்றற வழங்கப் மபறகின்றது. திருவலலிக்றகணி
திருறவடடீசுவரன் றபடனடை, பிளனளயசார் றகசாயில மதரு, 53 ஆம எண் வீடைசாக உளளது.
முடவுனர
தமிழத் தசாத்தசா என்ற சசாமிநசாத ஐயரவர்கனளத் தமிழ உலகம மகசாண்டைசாடுகிறது. இவருனடைய
முயற்சயும, உனழப்பம தமிழுக்கு அழியசாத மசலவங்கனளத் தந்தனை. மசலலரித்துச சனதந்துறபசானை கனரயசான் அரித்துத் திருத்தம இழந்த நம பழமமபரும இலக்கியங்கனளமயலலசாம றபருனழப்ப
றமற்மகசாண்டு திருத்தமசாகப் பதிப்பித்து. தமிழர் னககளில தவழனவத்த தனிப்மபருனம இவர்கனளறய
சசாரும. இவர் மதசாண்டு என்றம நினலத்திருக்கும. இவர்தம ஊக்கமும, முயற்சயும, மதசாண்டும
வசாழவும, நன்றிமறவசா நலலுளளமும என்றம றபசாற்றற் பசாலனைவசாகும.
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2. மசக்கிழுத்த மசமமல சதமபரனைசார்
இந்திய விடுதனலப் றபசாரசாடடைத்தில தமிழ நசாடடன் பங்கு குறிப்பிடைத் தகுந்ததசாகும. அதிலும
மசக்கிழுத்த மசமமல வ.உ. சதமபரனைசார் பங்கு அளவிடைற்கரியதசாகும. அன்னிய ஆங்கில ஆதிக்கத்னத
எதிர்த்தறதசாடைலலசாமல அனமதியசாகத் தமிழ இலக்கியப் பணியினனையும ஆற்றிய மபருனம அவனரச
சசாரும. தமிழசார்வத்தில தனலப்படடு நின்ற அவர் கடைலில கலம மசலுத்த நினனைத்தறதசாடு நினலயசானை
தமிழத் மதசாண்டனனையும ஆற்ற முனனைந்தசார். அந்நலலுளளத்தின் பயனைசாகச சல நற்றபறகள தமிழிற்கு
வசாய்த்தனை எனைலசாம.
வசாழவு
பசாண்டநசாடடுச சனமயில ‘திக்மகலசாம பகழும திருமநலறவலி’ மசாவடடைத்தில ஒடடைப்பிடைசாரம
என்றறசார் அனமதியசானை சற்றூரில வசாழந்தவர் கவிஞர் சதமபரம பிளனள ஆவர். அவர் தம றபரனைசாறர
நம பசாரசாடடற் குரிய சதமபரனைசார் ஆவர். சதமபரனைசாரின் மபற்றறசார் உலகநசாத பிளனளயும பரமசாயி
அமனமயசாரும ஆவர். இவர் பிறந்தது 5-8-1872 ல ஆகும. இவருக்குத் திண்னணப் பளளிக்கூடை
ஆசரியரசாக வீரப்மபருமசாள அண்ணசாவியசாரும, பளளியசாசரியரசாக அறம வளர்த்த நசாத பிளனளயும
அனமந்தனைர். தூத்துக்குட பனிதசறவரியசார் உயர் பளளியிலும கசாலடுமவல கலலூரியிலும கலவி கற்ற
1891 ஆம ஆண்டு ‘மமடரிகுறலசன்’ றதர்வில மவற்றி மபற்ற. ஒடடைப்பிடைசாரம தசாலுக்கசா அலுவலக
எழுத்தர் பணியினனைச சல திங்கட கசாலம வனர பசார்த்தசார்.
1894 ஆம ஆண்டல இவருக்குத் திருமணம நனடை மபற்றது. மனனைவியசார் மபயர் வளளியமனம
என்பதசாகும. அதற்கு அடுத்த ஆண்டல திருசசயில கணபதி ஐயர், அரிகர ஐயர் ஆகிய இருவரிடைமும
சடடைக்கலவி பயின்ற, அத்துனறயில றதர்சச மபற்ற, தம மசசாந்த ஊரசானை ஒடடைப்பிடைசாரத்தில
வழக்குனரஞர் மதசாழில மசய்தசார். பின்னைர் 1900 ஆம ஆண்டு தூத்துக்குட மசன்ற அப்பணினயத்
மதசாடைர்ந்து ஆற்றினைசார்.
சதமபரம பிளனள அரசயல துனறக்குத் தம வசாழனவ றநரடயசாகத் தீவிரமசாகப் பயன்படுத்திய
ஆண்டுகள ஏறத்தசாழ இரண்றடை ஆண்டுகள எனைலசாம. 1906 ஆம ஆண்டு சுறதசக் கப்பல கமமபனி
ஒன்னறத் மதசாடைங்கினைசார். வ.உ.ச. 1907 ஆம ஆண்டல சூரத் நகரில கூடய கசாங்கிரஸில இவர் கலந்து
மகசாண்டைசார். றலசாகமசானிய திலகர் வ.உ.ச யின் அரசயல குரு ஆவர். இவர் ஒரு தீவிரவசாதி. எனைறவ,
1908 ஆம ஆண்டல திருமநலறவலியில ‘றதசசாபிமசானை சங்கம’ வ.உ.ச.யின் முயற்சயசால
நிறவப்மபற்றது. சுப்பிரமணிய சவசா என்னும பிறிமதசாரு றதசபக்தறரசாடு றசர்ந்து மகசாண்டு தம சரிய
வீரப்றபசசசால நசாடடுப் பற்றினனை மக்கள மனைத்தில கிளர்ந்மதழச மசய்த வ.உ.ச. 1908 ஆம ஆண்டு
மசார்சசுத் திங்கள 12 ஆம நசாள திருமநலறவலி கமலக்டைர் விஞ்ச துனரயசால சனறப்படுத்தப்படடைசார்.
அந்த ஆண்டு ஜேஜூனலத் திங்கள 7 ஆம நசாள நீதிபதி பின்றஹே வ. உ. ச.யின் றபரில அரசநிந்தனனைக்
குற்றத்திற்கசாக இருபது ஆண்டு ஆயுள தண்டைனனையும, சுப்பிரமணிய சவசாவிற்கு உடைந்னதயசாக
இருந்ததற்கசாக இருபது ஆண்டு ஆயுள தண்டைனனையும விதித்து, இரண்டு தண்டைனனைகனளயும
ஒன்றன்பின் ஒன்றசாக நசாற்பது ஆண்டுகள அனுபவிக்க றவண்டுமமனைக் கூறினைசார். மசன்னனை உயர்நீதி
மன்றத்தில இத்தண்டைனனை ஆறசாண்டுக் கசாலமசாகக் குனறக்கப்படடைது. பிரிவி கவுன்சலுக்கு அவர்
நண்பர்கள விண்ணப்பித்தறபசாது அந்தமசான் சனறவசாசத் தண்டைனனை ஆற ஆண்டுக் கடுங்கசாவல
தண்டைனனையசாகக் குனறக்கப்படடைது.
பின்றஹே அளித்த தீர்ப்பில, “பிளனள மபரிய ரசாஜேத் துறரசாகி; அவரது எலுமபக்கூடு கூடை ரசாஜே
விசுவசாசத்திற்கு விறரசாதமசானைது” என்ற குறிப்பக் கசாணப்படுகின்றது. றமலும அவர், “பிளனளயின்
றபசனசயும பசாரதியசாரின் பசாடனடையும றகடடைசால, மசத்த பிணம உயிர்த்மதழும; அடனமப்படடை நசாடு
ஐந்றத நிமிடைங்களில விடுதனல மபறம; பரடச ஓங்கிமயழும” என்றம குறிப்பிடடுளளசார்.
மவளனளயர் என்றசால விதிர் விதிர்த்துப் பயந்து நடுங்கிய கசாலத்தில வ.உ. ச. நசாடடுப் பற்றில தனல
சறந்த தனலமகனைசாய்த் தம வசாழனவறய பணயம னவத்துச மசக்கிழுத்துச சந்னத மநசாந்து வசாடய
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ஆண்டுகள-றகசாயமுத்தூர்ச சனறயிலும கண்ணனுசார்ச சனறயிலுமசாகச றசர்ந்து துன்பப் படடை
ஆண்டுகள-நசான்கனர ஆண்டுகளதசாம. எனினும கூடை, அவர் ‘கப்பறலசாடடய தமிழர்’ என்றம,
‘மசக்கிழுத்த மசமமல’ என்றம தமிழ மக்களசால றபசாற்றப்படுகின்றசார். சனறயிறல மதசாடைங்கிய அவர்
தசாய்மமசாழிப் பணி அவர் இறக்குந்தருவசாயிலும அதசாவது 1936 ஆம ஆண்டு வனர ஏறத்தசாழ
இருபத்மதடடு ஆண்டுகள மதசாடைர்ந்து நனடை மபற்றது.
வ. உ. ச. யின் அரசயல மதசாண்டுகள நசாடடு மக்களசால நினனைவு கூரப்படுகின்ற அளவிற்கு அவர்தம
மசந்தமிழப் பணிகள மக்களசால அறியப்படை முடயசாமல உளளது. கசாரணம. அவர்தம மசந்தமிழப்
பணியினனையும மீறி அவர்தம நசாடடுப் பணி ஒளிமிகுந்ததசாய் உளது எனைலசாம. றமலும பசாரதியசார்,
“றமறலசார்கள மவஞ்சனறயில வீழந்து கிடைப்பதுவும
நூறலசார்கள மசக்கடயில றகசாவதுவுங் கசாண்கினலறயசா”
என்றம பசாடயுளளனம மகசாண்டு, வ. உ. ச.னயப் பற்றி எண்ணுமமபசாழுது பசாரதியசாருக்கு முதலில
நினனைவிற்கு வருவது அவர்தம அரசயல மதசாண்றடை எனைலசாம. இதனனைறய அவர் பிறிறதசார் இடைத்தில,
‘றவளசாளன் சனறபகுந்தசான் தமிழகத்தசார்
மன்னமனை னை மீண்டைசான்’ என்றற
றகளசாத கனதவினரவிற் றகடபசாய்நீ
வருந்தனலஎன் றகண்னமக் றகசாறவ!
தசாளசாண்னம சறிதுமகசாறலசா யசாமபரிறவம
நீ இனறக்குத் தவங்கள ஆற்றி
வசாளசாண்னம நின்துனணவர் மபறமகனைறவ
வசாழத்துதிநீ வசாழதி! வசாழதி!’
(பசாரதியசார் கவினதகள வ.உ. சக்கு வசாழத்து: பக். 82)
என்றம பசாடயுளளசார்.
ஆயினுங்கூடை அவரசாற்றிய மசந்தமிழப் பணிகள நம சந்னத குடமகசாளளத்தக்க சரிய பணிகறளயசாம
என்பது பின்வரும சசான்றகளசால விளங்கும. வ.உ.ச. பிறந்த திருமநலறவலிச சனம, இயலபசாகறவ
நசாடடுப் பற்றிற்கும மமசாழிப்பற்றிற்கும பிறப்பிடைமசாக என்மறன்றம விளங்கி வருவறதசாரிடைமசாகும.
எனைறவ, தமிழ மமசாழியினனை விருப்றபசாடும ஆழமசாகவும இளனம மதசாடறடை பயின்ற மசமமல
சதமபரனைசார், ஆரவசார அரசயல வசாழக்னகயில அவர் மபற்ற சனறவசாசத்தின்றபசாது, மசந்தமிழப்
பணியில தனலப்படைலசானைசார்.
அவர்தம மசந்தமிழப் பணிகனள நசான்கு வனகப்படுத்திக் கசாணலசாம. 1. மமசாழிமபயர்ப்பப் பணி; 2,
பனடைப்பிலக்கியப்பணி; 3. உனரயசாசரியப் பணி; 4. பதிப்பசாசரியப் பணி.
முதலசாவது மமசாழி மபயர்ப்பப் பணியினனைக் கசாண்றபசாம:
1. மமசாழிமபயர்ப்பப் பணி
றஜேமஸ் ஆலன் என்னும றமனைசாடடுப் மபரியசாரின் கருத்துகள சதமபரனைசாரின் மநஞ்னசப்
பிணித்தனை.‘அகத்திலிருந்து பறம’ (Out from the heart) என்னும நூனலத் தமிழில மமசாழிமபயர்த்துளளசார்.
றகசாயமுத்துசார்ச சனறவசாசத்தின் றபசாது இந்நூல மமசாழிமபயர்க்கப்மபற்ற, அவர் விடுதனல அனடைந்த
இரண்டு ஆண்டுகளில, அதசாவது 1-4-14 அன்ற ‘அகறம பறம’ என்ற தனலப்பில மவளி வந்துளளது.
நூலின் முன்னுனரயில வ.உ.ச. குறிப்பிடுவனை
வருமசாற :
“இந்நூனலத் தமிழறிந்த ஒவ்மவசாரு ஆடைவரும மபண்டரும, சறவரும சறமியரும கற்க றவண்டு
மமன்பதும. இந்நூல நமது நசாடடல நிலவும பலமமசாழிகளிலும மமசாழிமபயர்க்கப்படை
றவண்டுமமன்பதும, இந்நூல எஞ்ஞசான்றம நின்ற நமது நசாடடல நிலவறவண்டுமமன்பதும எனைது
விருப்பம” என்றம குறிப்பிடடுளளசார்.
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சசா-3 இந்நூலிற்குச சுவசாமி சகஜேசானைந்தர் என்பவர் அணிந்துனர வழங்கியுளளசார். நூலின் முகப்பில வ.உ.ச.
குறித்துளள மசய்யுமளசான்ற நம சந்தனனைனயக் கிளறவதசாயுளது.
“அறத்னதக் கசாணசா அறிறவ மரமசாம;
அறத்னதப் பினழத்த அறிறவ மிருகம;
அறத்னதப் பரியும அறிறவ மனிதன்;
அறத்னதக் கசாக்கும அறிறவ கடைவுள.”
அடுத்து, மனைத்தின் தன்னமயும வன்னமயும பற்றி அவர் மமசாழிமபயர்ப்பில குறிப்பிடடருப்பதசாவது
“மனைம தளர்சசயின்றி வசாழக்னக நினலனம
யசாகிய வஸ்திரத்னத மநய்துமகசாண்டருக்கிறது;
நினனைப்ப நூல; நலல மசயலகளும தீய மசயல
களும பசாவும ஊடும; ஒழுக்கம வசாழவசாகிய
தறியில மநய்யப்படும வஸ்திரம. மனைம தசான்
மநய்த வஸ்திரத்தசால தன்னனை உடுத்துக்
மகசாளகிறது.”
76 பக்கறம மகசாண்டை இந்நூலில ஆலன் கருத்னத அரண் மசய்யத் திருக்குறடபசாக்கனள றமற்றகசாள
கசாடடயுளளசார், எடடைனைசா வினலயில இந் நூலின் இரண்டைசாம பதிப்ப 1916 ஆம ஆண்டு மசன்னனை
பறரசாகிரஸிவ் பிரஸ்ஸில அசசயற்றப்படடு மவளி வந்துளளது. இலக்கிய நூலகள ஆயிரம படகள
அசசடடைசால விற்பனனையசாக நசான்னகந்து ஆண்டுகள பிடக்கும என்ற பதிப்பசாளர்கள பயப்படும
நினலனம இந்நசாளில இன்றம நிலவ, வ.உ.ச. அவர்கள இரண்டைசாம பதிப்பின் பசாயிரத்திலமுன்னுனரயில-குறிப்பிடடுளளனை
வருமசாற :
“1914-ஆம வருஷத்தில மவளிவந்த இந்நூலின்
முதற் பதிப்பில ஆயிரம பிரதிகள அசசடைப்
மபற்றனை. இந் நூனலத் தமிழ மக்கள பலரும
விருமபியதசால அவ்வசாயிரம பிரதிகளும
வினரவில மசலவசாய் விடடைனை. அதனைசால இந்
நூனல இரண்டைசாம முனற அசசடடு முடத்றதன்.”
றமலும அவர்,
“இப்பதிப்பின் தமிழ நனடைனயச மசன்னனைப்
பசனசயப்பன் கலலூரி சுறதசபசாஷசா அத்தி
யகூடகர் ஸ்ரீமசான் தி. மசலவக்றகசவரசாய முதலியசார்
(எம.ஏ.) அவர்கள அழகுபடுத்தித் தந்தசார்கள.”
என்றம குறிப்பிடடுளளது மகசாண்டு, திருமணம மசலவக் றகசவரசாய முதலியசார் அவர்களிடைம வ.உ.ச.
மகசாண்டை மதிப்பம நூலகனளத் திருத்தமுறப் பதிப்பிக்க றவண்டும என்ற அவர் மகசாண்டை ஆர்வமும
பலனைசாகக் கசாணலசாம.
அடுத்து இவர் றஜேமஸ் ஆலனின் மற்ற நூலகனளச ‘சசாந்திக்கு மசார்க்கம’, ‘மனைமறபசால வசாழவு’,
‘வலினமக்கு மசார்க்கம’ என்ற தனலப்பகளில மவளியிடடுளளசார்.
பிறநசாடடு நலலறிஞர் சசாத்திரங்கனளத் தமிழ மமசாழியில தகவுடைன் தர வ.உ.ச. மகசாண்டருந்த வற்றசாத
ஆர்வத்தினனை இந்நூலகள வழிக் கசாணலசாம.
2. பனடைப்பிலக்கியப் பணி
அறத்தின் வழிப்பிறழசாத மநஞ்சனைர் வ.உ.ச. திருக்குறளில மநஞ்சம றதசாய்ந்தவர்; குறள வழிறய தம
வசாழனவ நடைத்தி நின்றவர். அறத்தசான் வருவறத இன்பம என்ற நமபியவர். எனைறவ. அறத்தின்
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ஆற்றனல அவனிக்கு உணர்த்த விருமபி, ‘மமய் யுணர்வு’ என்னும நூலினனைக் கண்ணனூர்ச
சனறவசாசத்தின் றபசாது எழுதினைசார். அறத்தின்பசால மநஞ்சம மநகிழும ஓர் ஆண்மகனனை ஓர் ஆசரியன்
உருவசாக்கும வனகயில இந் நூல அனமந்துளளது. நூற மவண்பசாக்கள மகசாண்டை இந்நூலில வ.உ.ச.யின்
கவினத நலமும கருத்து வளமும பின்னிப் பினணந்திருக்கக் கசாணலசாம. னவகனறப் றபசாதில ஒருவன்
மசய்யத்தக்க பணிகளசாக இந்நூலில வ.உ.ச. குறிப்பிடுவனை வருமசாற :
“னவகனறயிற் கண்விழித்து மசாமசசாழித்து மமய்யறங்கள
னகவருதற் கீசனைருள கண்ணினமப்பின் னமயல
அறத்தற்கசா நூனைன்கசாய்ந்து யசானனை உர மமய்யிற்
மசறத்தற்கசா நற்சலமபம மசய்.”
னவகனறயில துயிமலழுந்து, கசானலக் கடைன்கனள முடத்து, ஈசனைருள றபணி, நன்னூலகனள ஆரசாய்ந்து
கற்ற, உடைல வலினம மபறச சலமபம பயிலறவண்டும என்ற குறிப்பிடும இவ் அரிய நூலிற்கு,
அடடைசாவதசானைம கலியசாண சுந்தர யதீந்திரர் என்னும மபரியசார் சறப்பப் பசாயிரமசாம அணிந்துனரயினனை
வழங்கியுளளசார்.
இவர் இயற்றியுளள சுய சரினத நூல இவர் நுண்மசாண் நுனழபலத்தினனை விளக்கும. மதுனரத் தமிழச
சங்கத் றதர்வில றதர்சசமபற்ற வ.உ.ச. தம முதல மனனைவி வளளியமனம குறித்து எழுதுவனை கசாண்க :
“என்னுனடைய றநயர்களும ஏனழபர றதசகளும
என்னுனடைய வீடுவந்தசால ஏந்தினழதசான்-தன்னுனடைய
மபற்றறசார்வந் தசார்கமளனைப் றபணி உபசரிப்பசாள
கற்றறசாரும உளளுவக்கக் கண்டு.”
சனறயிலிருந்துமகசாண்டு தம அன்னனை, ஆருயிர்த் துனணவி, நண்பர்கள முதலிறயசாருக்கு இவர் எழுதிய
கவினத மடைலகள மநஞ்னசயுருக்கும நீர்னமயனை; மசந்தமிழ நலம றதசாய்ந்த சர்னமயனை.
‘மமய்யறம’ என்னும மபயரிய நூல மசாணவவியல, இலவசாழவியல, அரசயல, அந்தணவியல,
மமலலியல என்னும ஐந்தியலும நூற்றிருபத்னதந்து அதிகசாரமுமசாக முடந்த நூலசாகும. இந் நூலினனைத்
திருக்குறளின் வழிநூல எனைலசாம. எண்வனக வனைப்பில ‘றதசால’ எனும வனைப்பக் மகசாண்டு,
முதுமமசாழிக் கசாஞ்ச றபசான்ற திடப நுடபஞ் மசறிந்திலங்குவதசாகும.
இந்நூலினனைப் பற்றித் திரு. தி. மசலவக்றகசவரசாய முதலியசார்,
“தமிழப் பலவறரயன்றி இங்கிலீஷ் படத்த பலவரிற்
பலரும இந்நூலின் திறத்னத மமசசுவர் என்பது
துணிப. ஒரு முனற கண்ணுறறவசார்க்கு இந்நூலின்
அருனம தசாறனை பலப்படுமசாதலசால, அதனனை இங்கு
விரிப்பது மினகயசாம. இந்நூல நின்ற நிலவுக
என்பது என் றவண்டுறகசாள.”
என்ற குறிப்பிடடுளளசார்.
‘பசாடைற்றிரடடு’ என்னும நூல இரு பசாகங்கள மகசாண்டைது; சனற வசாசத்திற்கு முன் பசாடய பசாக்கள
முதற்பசாகமசாகவும. றகசாயமுத்துசார் கண்ணனூர்ச சனறவசாச கசாலத்தில பசாடய பல தனிப்பசாக்கள
இரண்டைசாம பசாகமசாகவும றசர்க்கப்படடுளளனை. பசாடைலகள எலலசாம நவின்றறசார்க்கினிய
நன்மமசாழிகளசால விழுமிய மபசாருள பயக்குமசாற இனிய ஓனச மகசாளள யசாக்கப்படடுளளனை. நீதி
றபசாதனனைச மசய்யுளகள பண்னடைக்கசால நீதி நூற்கறளசாமடைசாப்பத் திடப நுடபங் மகசாண்டுளளனை. தம
மனனைவியசார் வளளியமனம குறித்து இவர்
குறிப்பிடும பகுதி வருமசாற :
“மகரசாச என்னும வளளி யமனமனய
நன்மனனை அறங்கனள நன்கு வளர்த்திடை
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முன்மனனை யசாக மமசாய்மமபசாடு மகசாண்றடைன்
.........................................................................
எனைமதசாரு வடவும எனைக்குற மதசாண்டுறம
கனைவிலும நனைவிலும கண்டைவள நின்றவள
என்னனைப் மபற்றறசார், என்மனைசாடு பிறந்றதசார்
என்னனை நடறடைசார் யசாவரும தன்னுனடை
உயிமரனைக் கருதி ஊழியம பரிந்த
மசயிரிலசா மனைத்தள; மதய்வறம அனனையள.”
இப்பசாடைல வழி வ.உ.ச.யின் மதளளுதமிழ அகவல நனடையின் அழகினனையும மசாண்பினனையும
உணரலசாம.
3. உனரயசாசரியப் பணி
நசாளும தமிழப் பணியில கருத்தூன்றிய சதமபரனைசார் தம வசாழவின் இறதிக்கசாலத்தில சவஞசானை
றபசாதத்திலும, னகவலய நவநீதத்திலும மபரிதும ஈடுபடடைசார். சவஞசானை றபசாதத்திற்கு ஓர் உனர கண்டு
மவளியிடடைசார். சத்தசாந்தப் பலனமயும றவதசாந்த வித்தகமும விளங்க அவர் கண்டை உனர, நயம
பயப்பதசாகும. உனரப்பசாயிரத்தின் இறதியில,
“இனறவனனையும உயினரயும பற்றிப் றபசும
இவ்வருனமயசானை நூனலத் தமிழ மக்கமளலலசாம
படத்தல றவண்டும. படக்க முன்வர றவண்டும
என்ற ஒறர றநசாக்கத்துடைன் நசான் இவ்வுனரனய
இயற்றியுளறளன். எனைது றநசாக்கம இனிது
நினறறவற எலலசாம வலல இனறவன் துனண.”
என்ற குறிப்பிடடுளளசார். றமலும இவர் ‘விறவகபசாநு,’ எனும தமிழ இதழின் ஆசரியரசாக இருந்து
பணியசாற்றிப் பலறவற பயனுற கடடுனரகனள அதில எழுதியுளளசார் என்பது ஈண்டு மநஞ்சல நிறத்தத்
தக்கதசாகும.
4. படப்பப் பணி
பழந்தமிழ நூற் பதிப்பப் பணியில தமிழில முதலில ஈடுபடடைவர் இச மசன்னனைப் பலகனலக்கழகத்தில
முதன் முதலில இளங்கனல (பி.ஏ.) படடைம மபற்ற யசாழபசாணத்னதச றசர்ந்த ச.னவ. தசாறமசாதரமபிளனள
அவர்கள ஆவர். சங்க நூல முதற்பதிப்பசாசரியர் என்ற றபசாற்றப் மபறபவர் அவரசாவர். வ.உ.ச. தமிழ
இலக்கிய இலக்கணத்னத அடநசாள மதசாடறடை நன்கு கற்றவர். சங்க நூற்றறர்சச மிக்கவர்.
மதசாலகசாப்பியத்னத நலலசாசரியரிடைம தம வசாழநசாள எலலசாம பசாடைங்றகடடைவர். றபரசாசரியர் திருமணம
மசலவக்றகசவரசாய முதலியசார், ச. றசசாமசுந்தர பசாரதியசார், எஸ். னவயசாபரிப்பிளனள, ச. சுப்பிரமணிய
பசாரதியசார், திரு.வி.க., மதுனரத் தமிழச சங்கப் பலவர் முதலியவர்கறளசாடு மநருங்கிய மதசாடைர்ப
மகசாண்டைவர். மதுனரத் தமிழச சங்கப் பலவர்.
வ.உ.ச. அவர்களுக்குத் மதசாலகசாப்பியம, திருக்குறள, சவஞசானை றபசாதம, ஆலன் நூலகள
முதலியவற்றில நிரமப ஈடுபசாடு உண்டு. மதசாலகசாப்பியத்னத 1910 ஆம ஆண்டு சனறயில படக்கத்
மதசாடைங்கினைசார். வ.உ.ச. கூறவனை வருமசாற :
“அதன் மபசாருளதிகசாரத்னத யசான் படத்தறபசாது அதில றவற எமமமசாழி இலக்கணத்திலும
கசாணப்படைசாத நிலப்பசாகுபசாடு, நிலங்களின் மக்கள ஏனனைய உயிர்கள, மரங்கள, மசடகள, மசாக்கள.
மக்களின் ஒழுக்கங்கள, பழக்கவழக்கங்கள முதலியனை கூறப்படடருக்கக் கண்றடைன்.
இவ்மவசாப்பயர்வற்ற நூனலத் தமிழ மக்கள படயசாததற்கு ஒரு கசாரணம, இந் நூலிற்கு ஆன்றறசார்
இயற்றியுளள உனரகளின் கடனை நனடைமயன்ற உணர்ந்றதன், இந்நூனலத் தமிழ மக்கள யசாவரும
கற்குமபட எளிய நனடையில ஓர் உனர எழுதறவண்டுமமன்ற நினனைத்றதன். உடைறனை எழுத்ததிகசாரத்தின்
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முதற் சல இயலகளுக்கு உனரயும எழுதிறனைன்......... (பின்னைர்) இளம பூரணத்னத யசான் படத்தறபசாது,
அதன் உயர்வும சறப்பம, எளிய நனடையும மதசாலகசாப்பியத்திற்கு உனர எழுதுவது மினகமயன்ற
நினனைக்கச மசய்தனை.”*
இப்பகுதி மகசாண்டு வ.உ.ச. தமிழுக்கு-தமிழருக்குச மசய்ய நினனைத்த மதசாண்டும, உனரயசாசரியர் எனைப்
பண்னடைறயசாரசால சறப்பித்துக் குறிப்பிடைப்மபறம. இளமபூரணரிடைத்து அவர் மகசாண்டருந்த மதிப்பம
பலனைசாகும. 1935 ஆம ஆண்டல அதசாவது தசாம இறப்பதற்கு ஓர் ஆண்டற்கு முன்னைர்த் மதசாலகசாப்பியம
இளமபூரணத்தினனை இவர் மவளியிடடைசார். ஆயினும, 1920 இல இவர் மதசாடைங்கிய மதசாலகசாப்பிய
அகத்தினணயியல, பறத்தினணயியல, இளமபூரணர் உனரப்பதிப்ப 1928 ஆம ஆண்டு றகசாவில
படடயில இவர் இருந்தமபசாழுது மவளியிடடுளளசார். அடுத்து 1933 ஆம ஆண்டல இளமபூரணம
களவியல, கற்பியல மபசாருளியல பதிப்ப மவளிவந்தது, இதனனையடுத்து 15-1-1936 றததியிடடு
இளமபூரணம மமய்ப் பசாடடயல, உவம இயல, மசய்யுளியல, மரபியலகள பதிப்ப மவளியசாகியுளளது.
இப்பதிப்பப் பணிக்குப் றபருதவி பரிந்தவர் மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்தின் முன்னைசாள தமிழத்
துனறத் தனலவர் றபரசாசரியர் ச. னவயசாபரிப்பிளனள என்பது.

“இவ்றவழு இயலகளுக்குப் மபயரளவில பதிப்பசாசரியன் நசான். உண்னமயில பதிப்பசாசரியர் திரு.
னவயசாபரிப்பிளனள அவர்கறள. அவர்கள மசய்த நன்றி என்னைசால என்றம உளளற்பசாலது”
என்ற குறிப்பிடடுளளனம மகசாண்டு அறியலசாம.
இதனைசால வ.உ.ச.யின் மசய்நன்றியறிதலின் திறமும, அடைக்கப் பண்பம பலனைசாதல கசாணலசாம.
இளமபூரணத்தின் மபரும பகுதியினனைப் பதவுனரயுடைன் மவளியிடடை சறப்ப வ.உ. ச.னயச சசாரும.
“The book represent the fruitful results of his (V.O.C.) ardous labours in the field carried on for more than three decades.”
என்ற மதசாலகசாப்பியம மமய்ப்பசாடடயலின் பதிப்பனரயின் நூல மவளியீடடு நிறவனைத்தசார் திரு.
மவங்கறடைச சசாஸ்துருலு குறிப்பிடடுளளசார்.
அடுத்து, பதிமனைண் கீழக்கணக்கு நூலகளில ஒன்றசானை “இன்னினல”க்கு எளிய இனிய உனரமயழுதிப்
பதிப்பித்துளளசார்.
திருக்குறளில மநஞ்சம றதசாய்ந்தவர் வ.உ.ச. என்பதனனை முன்னைறர கண்றடைசாம. ‘அகறம பறம’ எனும
றஜேமஸ் ஆலன் நூலின் மமசாழிமபயர்ப்பில திருக்குறனள றமற்மகசாள கசாடடயுளளசார் என்பது
எண்ணற்பசாலது. திருக்குறள மணக்குடைவர் உனரனய அறத்துப் பசாலிற்கு மடடுமசானை உனரனய-முதன்
முதலில பதிப்பித்த மபருனம வ.உ.ச.னயச றசரும. அறப்பசால, மபசாருடபசால, இன்பப் பசால என்றற
இவர் வழங்குவர். பரிறமலழகர் உனரறயசாடு இவர் பலவிடைங்களில மசாறபடடு நிற்கின்றசார். றமலும,
வ.உ.ச. அறத்துப்பசாவின் சல பகுதிகளுக்குத் திண்னமயசாக உனர விளக்கம கண்டுளளசார். இவ்வுனர
நயம றபசாற்றத் தக்கதசாம. பசாயிரம திருவளளுவரசால எழுதப்படடருக்க முடயசாது என்ற இவர் முதல
முதலில கசாரணங்கசாடடத் மதரிவித்துளளசார்.
இவ்வசாற வ.உ.ச. அவர்கள அரசயல வசானில ஒளிவீசும சுடைர்த் தசாரனகயசாகத் திகழும அறத றநரத்தில
தமிழ மமசாழிக்குத் தம வசாழநசாள முடயும எலனல வனரயில பலறவற துனறகளில பசாங்குற ஈடுபடடு
அயரசாது உனழத்த அறிஞர்-மசந்தமிழச மசமமலசார்-நூறலசார் என்பது இது கசாறம கூறியவசாற்றசான் தசாறம
றபசாதரும.
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3. தனித்தமிழ இயக்கங் கண்டை அடகளசார்
தமிழ மனலமயனை விளங்கியவர் மனறமனலயடகள. தனித்தமிழ இயக்கத்தின் தந்னதயசாய் விளங்கி,
மமசாழிக்கு வளம றசர்த்தவர். தமது எழுத்தசாலும றபசசசாலும னசவ சமயத்தின் மபருனமகனள
நசாமடைங்கும பரப்பியவர். ஆழந்த பலனமயும, ஆரசாய்சசத் திண்னமயும ஒருங்றக அனமயப் மபற்றவர்.
உரம பசாய்ந்த உடைலும உறதி மகசாண்டை உளளமும உனடையவர். தமிழில மடடுமின்றி வடைமமசாழி
ஆங்கிலம ஆகிய பிற மமசாழிகளிலும பலனம நலம சசான்ற மபரியசார் இவர். இவர்தம எழுத்தும,
றபசசும, ஆய்வு றநசாக்கும தமிழ மமசாழிக்கும தமிழ நசாடடற்கும கினடைத்த அரிய மசலவங்களசாகும.
றதசாற்றம
தஞ்சசாவூர் மசாவடடைம, நசாகபடடனைத்திற்கு அருகில இரண்டு கல மதசானலவில உளள கசாடைமபசாட என்ற
ஊரில 18-7-1879 ஆம ஆண்டு, மசசாக்கநசாதப்பிளனள சன்னைமனம ஆகியவர்களுக்கு மகனைசாகத்
றதசான்றினைசார். இவருக்குப் மபற்றறசாரிடடை மபயர் றவதசாசலம என்பதசாகும. தனித் தமிழ இயக்கத்னதத்
றதசாற்றவித்ததன் கசாரணமசாக இவர் தம மபயனர மனறமனலயடகள எனை மசாற்றிக் மகசாண்டைசார். சூரிய
நசாரசாயண சசாஸ்திரியசார் ‘பரிதிமசாற் கனலஞன்’ ஆனைது றபசால, சுவசாமி றவதசாசலம ‘மனறமனலயடகள’
ஆனைசார்.
இளனமப் பருவம
அடகள இளனமயிறலறய கலவி கற்பதில றபரசார்வம உனடையவரசாக விளங்கினைசார். தமமுனடைய முதல
பளளி வசாழக்னகனய மவஸ்லியன் மிஷன் பளளியில மதசாடைங்கினைசார். ‘வினளயும பயிர் முனளயிறல
மதரியும’ என்பது றபசால அடகள றபசசலும, படப்பிலும, ஒழுக்கத்திலும இளனமயிறலறய சறந்து
விளங்கினைசார். அடகளுக்குப் பத்து வயது நினறவதற்குள, அடகளின் தந்னதயசார் மசசாக்கநசாதப் பிளனள
இயற்னகமயய்தினைசார். ‘சசான்றறசானைசாக்குதல தந்னதக்குக் கடைறனை’ எனைப் பறநசானூற உணர்த்தும
கடைனமனய இவர் தந்னதயசார் மசய்ய இயலசாமற் றபசாயினும, மகன் தந்னதக்கு ஆற்றம நன்றியினனைச
சறப்பசாகச மசய்தவர் நம அடகளசார் ஆவர்.
அடகளசாரது இளனமக் கசாலத்தில, நசானக-நீலறலசாசனி, பசாஸ்கர ஞசாறனைசாதயம, திரசாவிடை மந்திரி றபசான்ற
பல கிழனமயிதழகள மவளிவந்து மகசாண்டருந்தனை. ‘முருகறவள’ என்னும பனனைமபயரில அடகள பல
கடடுனரகனள இவ்விதழகளில எழுதி வந்தசார். அந்நசாளில நசாகப் படடனைத்தில அனமந்திருந்த ‘இந்து
மதசாபிமசானை சங்க’த்திலும னசவசமயம பற்றிச மசசாற்மபசாழிவுகள ஆற்றினைசார். தமமுனடைய
பதினனைந்தசாவது வயதிறல பலரும பசாரசாடடும வனகயில கடடுனர வனரயும வன்னமயும, றகடடைசார்ப்
பிணிக்கும தனகயவசானை மசசாலவன்னமயும ஒருங்றக அனமயப் மபற்றிருந்தவர் மனறமனலயடகளசார்.
மவ. நசாரசாயணசசாமிப் பிளனள, றசசாமசுந்தர நசாயகர் முதலிய சசான்றறசார்களிடைம இலக்கிய, சமய
நூலகனளக் கற்றத் துனறறபசாய பலனம மபற்றசார். மதுனர நசாயகம பிளனள அடகளசாரின் உயிரினிய
நண்பர். படடைத்திற்கசாகப் படக்கசாமல, பலனம றவடனகக்கசாகத் தமிழசார்வத்தின் கசாரணமசாகப் படத்து
இளனமயிறலறய மபரும பலனம மபற்றசார் நம அடகளசார்.
மண வசாழக்னக
அடகளுக்கு பதிமனைடடு அகனவ ஆகுமறபசாறத திருமணம நனடைமபற்றது. 1893-ஆம ஆண்டு
சவுந்தரவலலி என்னும மபண்மணினயத் திருமணம மசய்து மகசாண்டைசார். 1894-ஆம ஆண்டல சந்தசாமணி
என்னும மபண் மகவு பிறந்தது. இலலற வசாழவில மபசாறப்பகள மிகுந்த கசாரணத்தசால, 1894-ஆம
ஆண்டல தம பளளிப் படப்னப நிறத்தினைசார் அடகளசார்.
பளளிப்படப்னப விடடைசாலும, தமிழ இலக்கியங்கனளப் படப்பனத விடைசாது றமற்மகசாண்டு வந்தசார்.
மறனைசான்மணீயம சுந்தரம பிளனளயவர்கனளத் தமது ஆசரியர் நசாரசாயணசசாமிப்பிளனள அவர்களின்
மூலம கண்டு உனரயசாட மகிழந்தசார் நம அடகளசார். 2-12-1895 ஆம ஆண்டு றபரசாசரியர் சுந்தரம
பிளனளயவர்களிடைமிருந்து ஒரு நற் சசான்றிதழினனையும மபற்றசார்.
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ஆசரியப் பணி
அடகளின் ஆசரியப்பணி முதன் முதலில திருவனைந்தபரத்தில இருக்கும ஆங்கிலப் பளளிமயசான்றில
மதசாடைங்கியது. ஆனைசால இப்பணி இரண்டைனரத் திங்கள வனரதசான் நீடத்தது. அடகளின் உடைல
நினலக்குத் திருவனைந்தபரத்தின் தடப மவப்பநினல ஒத்து வரசாததசால 1896 ஆம ஆண்டு நசானகக்றக
திருமபிவிடடைசார். நசானகயில இருக்குமறபசாது ‘துகளற றபசாதம’ என்னும நூலுக்கு உனரமயழுதினைசார்.
‘முதற் குறள வசாத நிரசாகரணம’ எனை ஒரு மறப்ப நூமலழுதினைசார். அக்கசாலத்தில சத்தூரிலிருந்து ‘சத்தசாந்த
தீபினக’ என்னும திங்களிதழ, தமிழிலும ஆங்கிலத்திலும மவளிவரத் மதசாடைங்கியது. சத்தசாந்த தீபினக
என்பதற்கு ‘உண்னம விளக்கம’ என்ற மபயர். இவ்விதழின் தமிழப் பகுதிக்கு அடகளசார் ஆசரியரசாகப்
மபசாறப்றபற்றசார். 21-6-1897 இல முதல இதழ மவளியசாயிற்ற. திருமந்திரம, சவஞசானை சத்தியசார்,
தசாயுமசானைவர் பசாடைல, குறிஞ்சப் பசாடடு ஆகியவற்றின் சல பகுதிகளுக்கு உனரயும, அன்ப, அருள
என்னும கடடுனரகளும, ‘மூன்ற கனைவு’ என்னும நசான்கு (ஆங்கில) மசய்யுடகளின் மமசாழிமபயர்ப்பம
மவளியசாயினை. ஐந்திதழகள வனர ஆசரியரசாகப் பணியசாற்றினைசார். 9-3-1898 இல மசன்னனைக் கிறிஸ்துவக்
கலலூரித் தமிழப் றபரசாசரியரசாகப் மபசாறப்றபற்றக் மகசாண்டைதசால சத்தசாந்த தீபினகயின் ஆசரியர்
மபசாறப்பினனை விடை றநர்ந்தது.
தமிழப் றபரசாசரியர்
மசன்னனைக் கிறிஸ்தவக் கலலூரியின் தமிழப் றபரசாசரியரசாக அடகள பணியசாற்றிய கசாலறம அடகளின்
வசாழக்னகயில மபசான்னைசானை கசாலமசாகும. இக்கசால கடடைத்தில பல அரிய ஆரசாய்சச நூலகள
மவளிவந்தனை. 1898 ஆம ஆண்டு மசன்னனைக்குக் குடறயறிய அடகளின் வசாழக்னக 1911 வனர ஏறத்தசாழப்
பதின்மூன்ற ஆண்டுகள வனர நீடத்து நினலத்தது.
சமுதசாயத்திற்கும மக்களுக்கும மதசாண்டைசாற்ற றவண்டும என்ற நினலமசாறி, பலனனை எதிர்பசார்த்துப்
பணிபரிகின்ற அளவிற்கு ஆசரியப்பணி மசாறிவிடடை இக்கசாலம றபசால அலலசாமல, உண்னமயசானை
மதசாண்டுளளத்றதசாடு தமிழுக்கும மசாணவர்களுக்கும மதசாண்டு பரிந்தவர் நம அடகளசார் ஆவர்
பத்துப்பசாடடு நூலகளசானை முலனலப்பசாடடு படடனைப் பசானல முதலியனைவற்றக்கு அரிய
ஆரசாய்சசயுனரகனள எழுதினைசார். அடகளசாரின் ஆய்வுனரனயக் கண்டை மசாணவர்கள மபரிதும மகிழந்து
தம மசலவிறல அசசடடுத்தர றவண்ட அதற்குரிய மபசாருனளயும திரடடத் தந்தனைர். இவ்வசாற
மசாணவர்களின் மனைங் மகசாளளத்தக்க றபரசாசரியரசாக அடகள விளங்கினைசார்.
27-6-1898 இல அடகளசாருக்குக் மகசாடய றநசாய் ஒன்ற, கண்டைது. அதனனைத் தீர்க்குமசாற திருமவசாற்றியூர்
முருகனனை அடகள றவண்டக் மகசாண்டைசார். றநசாய் நீங்கியபின் முருகனனை நினனைத்து “திருமவசாற்றி
முருகர் முமமணிக் றகசானவ” என்னும அருளநூனலப் பசாடனைசார். சங்கப் பனுவலகளின் கருத்தும,
நனடையும மபசாலிந்து விளங்கும சறந்த நூல இது. தமக்குச னசவ சத்தசாந்த நூலகனள விளக்கிப் பசாடைம
மசசான்னை றசசாமசுந்தர நசாயகர் (22-2-1901) இயற்னக மயய்திய மபசாழுது. அவர் பிரிவு மபசாறசாது “றசசாம
சுந்தரக் கசாஞ்சயசாக்கம” என்னும நூனல எழுதினைசார். அந் நூலில தசாமும னசவவுலகும அனடைந்த
துன்பத்தினனைக் ‘னகயறநினல’ ‘மன்னனைக் கசாஞ்ச’மயன்னும பிரிவுகளசாகவும, நசாயகரின் வசாழக்னகத்
துனணவியசார் றபதுற்ற நினலயினனைத் ‘தசாபத நினலயசாகவும’ அனமத்துளளசார்.
மசசாற்மபசாழிவசாளர்
கவின்மிகு கடடுனரயசாற்றல னகவரப்மபற்ற அடகள, சுந்தரத் தமிழில மசசாற்மபருக்கசாற்றம
வலலனமயும மபற்றிருந்தசார். அடகளசாரின் றபசசு அனனைவனரயும கசாந்தம றபசால ஈர்க்கும சக்தி
உனடையது. மபரும மபசாருள மசலவுமசய்தும அடகளசாரின் றபசனசக் றகடபதற்கு மக்கள கூடனைர்.
றபசுவதில சல மநறிகனளப் பின்பற்றியவர் அடகள. தசாம றபச எடுத்துக் மகசாண்டை மபசாருனளத்
மதளிவசாகவும, ஆழமசாகவும. அழுத்தமசாகவும எடுத்துச மசசாலலும வலலனம அடகளுக்கு உண்டு.
அடகள றபசுவதற்குச மசன்ற இடைங்களிமலலலசாம, உணவு, இருக்னக முதலியனவ பற்றி ஓர்
ஒழுங்னகக் கனடைபிடத்து வந்தசார். இவர் றபசசல னசவப் பற்றம, தமிழப்பற்றம மிகுந்து இருக்கும.
னசவத்னதயும,தமினழயும தம இரு கண்மணனைப் றபசாற்றி வளர்த்தவர் அடகள.
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இதழசாசரியர்
மசசாற்மபசாழிவிலும, கடடுனர எழுதுவதிலும ஈடுபடடருந்த அடகள திங்கள இதழ ஒன்னறத் மதசாடைங்க
எண்ணினைசார். 1902 இல ‘அறிவுக் கடைல’ என்னும திங்கள இதழ மதசாடைங்கப் மபற்றது. அறிவுக் கடைல
மதசாடைக்க நசாளில மகசாண்டை மபயர் ‘ஞசானைசசாகரம’ என்பதசாகும. அந் நசாளில அடகளசாருக்குத் தனித்
தமிழுக்கம உண்டைசாகவிலனல. பின்னைர் அனனைத்தும தனித்தமிழசாயினை; அவர் மபயர் முதற் மகசாண்டு
அனனைத்தும தமிழசாயினை. அவர் எழுதிய கடடுனரகளிலும, றபசய றபசசுக்களிலும தனித்தமிழச
மசசாற்கறள இடைம மபறலசாயினை. அறிவுக்கடைலின் உறப்பினைர்களில கப்பறலசாடடய தமிழர் வ.உ.
சதமபரனைசாரும ஒருவர் என்ற மசய்தி ஈண்டுக் குறிப்பிடை றவண்டய ஒன்றசாகும.
அடகளசானர ஆசரியரசாகக் மகசாண்டு ‘அறிவுக் கடைல’ ஆற்றிய தமிழப்பணி அளப்பரியது. அறிவுக் கடைல
ஆற்றிய அளப்பரிய தமிழப்பணிக்கு அதன் முதல இதழின் மபசாருளடைக்கறம சசான்ற.
அப்மபசாருளடைக்கம வருமசாற “சகறளசாபசாசனனை - தமிழ வடைமமசாழியினின்றம பிறந்ததசா? தமிழச மசசாலலுற்பத்தி - னசவம - னசவ
நினல - கசாப்பியம - மதசாலகசாப்பியப் பரிசலனைம - உளளது றபசாகசாது இலலது வசாரசாது - மதசாலகசாப்பிய
முழு முதன்னம-றகறநசாபநிடைத மமசாழிமபயர்ப்ப—சமயப்மபருனம-இலக்கண ஆரசாய்சசமநஞ்சறிவுறத்தல-தமிழ மிகப் பனழய மமசாழி-இனறய னைசாரகப் மபசாருளுனர வரலசாற - ஆநந்தக்
குற்றம—மசாணிக்கவசாசகர் கசால நிருணயம-மமய்ந்நல விளக்கம-தமிழ றவத பசாரசாயணத்தனடை மறப்பநசாலடயசார் நூல வரலசாற-முனிமமசாழிப் பிரகசாசனக-பரிறமலழகர் ஆரசாய்சச முதலியனை.”

னசவ சத்தசாந்த மகசா சமசாசம
னசவ சமய உண்னமகனள நசாடடறல பரப்பச ‘னசவ சத்தசாந்த மகசா சமசாசம’ என்னும கழகத்னத 7-71905 இல மதசாடைங்கினைசார் அடகள. அறிஞர் பலர் இம மகசா சமசா சத்தில உறப்பினைர்களசாக இருந்தனைர்.
அடகள தனலனமச மசயலசாளரசாகப் மபசாறப்றபற்றச சறக்கப் பணிபரிந்தனைர். முதலசாண்டு நினறவு
விழசா 1906 ஆம ஆண்டு சதமபரத்தில மகசாழுமப ஆனைரபிள இரசாமநசாதன் துனர அவர்கள
தனலனமயிலும, இரண்டைசாம ஆண்டு விழசா சதமபரத்திறல, மதுனரத் தமிழசசங்கத் தனலவர்
பசாண்டத்துனரத் றதவர் தனலனமயிலும, மூன்றசாம ஆண்டு விழசா நசானகயில றஜே. எம. நலலசசாமிப்
பிளனள அவர்களின் தனலனமயிலும, நசான்கசாம ஆண்டு விழசா திரிசரபரத்தில யசாழப்பசாணம ஆணரபிள
கனைக சனபயவர்கள தனலனமயிலும அடகளின் மபருமுயற்சயசால சறப்பற நனடை மபற்றனை.
‘அறிவுக் கடைல’ இதனழத் தமிழில நடைத்திய அடகள ஆங்கிலத்திலும ஓர் இதனழத் மதசாடைங்க
எண்ணினைசார். அடகளின் எண்ணப்பட கீழ நசாடடு மக்கள வசயம எனைப்
சசா—4 மபசாருளபடும ‘ஓரியண்டைல மிஸ்டக் னமனைசா’ (The Oriental Mystic Myna) என்னும ஆங்கில இதனழ
1898 இல மதசாடைங்கினைசார். ஆனைசால இவ் ஆங்கில மவளியீடு பன்னிரண்டு இதழகளுடைன் நின்றவிடடைது.
சசாதி, மத, றபதமகற்றி அன்பின் அடப்பனடையில வளளலசார் வழியில இனறவனனைக் கசாணுதல
றவண்டும—கண்டு வசாழுதல றவண்டும என்னும றநசாக்கத்துடைன் 22-4-1911 ஆம நசாள சமரச சன்மசார்க்க
சங்கத்னதத் றதசாற்றவித்தசார் அடகள. இசசங்கறம பின்னைசாளில ‘மபசாது நினலக்கழகம’ எனைப் மபயர்
மபறவதசாயிற்ற.
துறவு
மசன்னனைக் கிறிஸ்துவக் கலலூரி ஆசரியர் பணியிலிருந்து 30-4-1911 இல விலகிய அடகள 1-5-1911 முதல
பலலசா வரத்தில தமது வசாழக்னகனயத் மதசாடைங்கினைசார். சுய சந்தனனையும நசாடடுக்கு உனழக்கும
நலலுளளமும னசவ சமயப் பணிக்குத் தமனம ஆடபடுத்திக் மகசாண்டை தகவுங் மகசாண்டை அடகள,
அரசயலில ஈடுபடைசாமல தமிழரசாக இருந்து நசாடடுக்கும சமயத்திற்கும மதசாண்டு பரிய றவண்டும
என்னும தன்னைலமற்ற மதசாண்டுளளம மகசாண்டைசார். 27-8-1911, முதல துறவு வசாழனவ றமற்மகசாண்டைசார்
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அடகள. அன்ற முதல “மனறமனலயடகள” எனைவும “சுவசாமி றவதசாசலம” எனைவும, ‘சமரச சன்மசார்க்க
நினலய குரு’ எனைவும அனழக்கப் மபற்றசார்.
தமிழக் குடுமபம
அடகளசாரின் குடுமபம மபரியது. அடகள துறவு நினலனயனடைந்தசாலும மனனைவி மக்கனள விடடுப்
பிரியவிலனல. அடகள றமற்மகசாண்டைது. சமுதசாயத்தில கடைனமகனளச மசய்து மகசாண்றடை அதன்
பலனில பற்ற னவக்கசாத உயர்ந்த இலலறத் துறவு நினலயசாகும. அடகளசாரின் இலலத் துனணவியசார்
சவுந்தரவலலி அமனமயசார் மனனைத் தக்க மசாண்பனடையவர். இவ் இருவருக்கும முனறறய 1894 இல
சந்தசாமணி என்ற மபண் மகவும, 1903 இல நீலசாமபினக என்ற மபண் மகவும, 1904 இல திருஞசானை
சமபந்தன், 1906 இல மசாணிக்கவசாசகன், 1907 இல திருநசாவுக்கரசு. 1909 இல சுந்தரமூர்த்தி என்னும ஆண்
மக்களும, 1911 இல திரிபரசுந்தரி என்ற மபண்மகவும பிறந்தனைர்.
இலங்னகப் பயணம
அடகளசாரின் மசசாற்மபசாழிவுத் திறன் இலங்னகயிலும ஒலிக்கத் மதசாடைங்கியது. 1914 ஆம ஆண்டன்
மதசாடைக்கத்தில முதன் முனறயசாகக் மகசாழுமபிற்குச மசன்றசார் அடகள. அவர்தம மசசாற்மபசாழிவு
இலங்னக மக்களினடைறய மபரும வரறவற்னபப் மபற்றது. அடகளுக்குப் மபரும மபசாருளும
கினடைத்தது. இலங்னகப் பயணத்தினைசால அடகளுக்குக் கினடைத்த மிகப் மபருஞ் மசலவம
திருவரங்கனைசாரின் நடபசாகும. பின்னைசாளில அடகளசாரின் மகளசார் நீலசாமபினகயசானர மனைந்தவரும. னசவ
சத்தசாந்த நூற்பதிப்பக் கழகத்னத நிறவிய மபருனமக்குரியவரும இத் திருவரங்கனைசாறர யசாவர்.
இரண்டைசாம முனறயசாக 1917 ஆம ஆண்டு றமத்திங்கள மகசாழுமபக்குச மசன்றசார். மூன்றசாம முனறயசாக
16-12-1921 இல மகசாழுமப மசன்ற பலறவற இடைங்களில மசசாற்மபசாழிவசாற்றிவிடடு 20-1-1922 இல
பலலசாவரம திருமபினைசார்.
இலங்னக மசன்ற, மசசாற்மபசாழிவின் மூலம திரடட வந்த மபரும மபசாருளும, தமிழ நசாடடல
மசசாற்மபசாழிவின் மூலம கினடைத்த மபசாருளும றசர்ந்து மபசாது நினலக் கழக மசாளினகயசாக உருவசாயிற்ற.
மபசாதுநினலக் கழகத்தின் இருபதசாண்டு நினறவு விழசா 1931 ஆம ஆண்டு பிப்ரவரித் திங்கள இரண்டைசாம
நசாள மகசாண்டைசாடைப்மபற்றது. மபசாது நினலக் கழக விழசா மூன்ற நசாடகள நனடைமபற்றது. அவ் விழசாப்
றபரனவயில முடவு மசய்த பல சர்த்திருத்தங்கள, அடகளசாரின் சர்திருத்த மனைப்பசான்னமனயக் கசாடடும.
அடகளசாரின் சமய மறமலர்சசச சந்தனனைகள பின் வருமசாற :
1. மடைத்தனலவர்கள எலலசாக் குலததவர்க்கும றவற்றனமயின்றிச சமயக் கிரினயகள கற்பிக்க முயற்ச
மசய்தல றவண்டும.
2. றகசாயிலகளில றவற்றனமயின்றித் திருநீற முதலியனை மபறவும நிற்கவும றகசாயில தனலவர்கள
இடைஞ்மசய்தல றவண்டும.
3. பழந்தமிழக் குடமக்கள (தீண்டைசாதசார்) எலறலசானரயும தூய்னமயசாகத் திருறகசாயிலகளிற் மசன்ற வழி
பசாடைசாற்றப் மபசாதுமக்களும, றகசாயில தனலவர்களும இடைந்தரல றவண்டும.
4. றகசாயிலகளிற் மபசாதுமசாதர் திருப்பணி மசய்தல கூடைசாது.
5. றவண்டைப்படைசாதனைவும, மபசாருடமசலவு மிக்கனைவும சமய உண்னமக்கு முரண்படடைனைவும,
அறிவுக்குப் மபசாருத்த மற்றனைவும ஆகிய திருவிழசாக்கனளயும. சடைங்குகனளயும திருக்றகசாயிலகளிறல
மசய்தல முற்றம கூடைசாது; தூயதும றவண்டைப்படுவதுமசானை சடைங்குத் திருவிழசாவும குனறந்த மசலவிறல
மசய்தல றவண்டும.
6. சசாரதசா சடடைத்னத உடைறனை மசயல முனறக்குக் மகசாணர்தல றவண்டும.
7. னகமமபண்கனளத் தசாலியறத்தல, மமசாடனடை யடத்தல, மவண்படைனவ யுடுத்தல, படடனி றபசாடைல
முதலியனவ நூலகளிற் கூறியிருப்பினும மவறக்கத்தக்க இசமசயலகனள நீக்குதல றவண்டும.
னகமமபண் மணம முற்கசாலத்திலும இருந்திருப்பதசாலும, நூலகளில ஒப்பக் மகசாண்டருப்பதசாலும
அதனனைச மசயல முனறக்குக் மகசாணர்தல றவண்டும.
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8. சசாதிக் கலப்பமணம வரறவற்கத்தக்கது.
9. தமிழநசாடடுப் பலகனலக்கழகங்களில தமிழுக்குத் தனலனம தருதல றவண்டும.
10. தமினழத் தனிப்பசாடைமசாக பி.ஏ. ஹேசானைர்ஸ் வகுப்பக்கு ஏற்படுத்தல றவண்டும.
நூலகள
அடகளசாரின் எழுத்துப்பணி, தமிழ இலக்கியத்தில மற மலர்சசனய ஏற்படுத்தியது. சமயம,
தமிழசாரசாய்சச,நசாடைகம, நசாவல றபசான்ற பலறவற துனறகளிலும தம ஆளுனமனயச மசலுத்தியவர்
அடகள. “திருமவசாற்றி முருகர் முமமணிக் றகசானவ.” “னசவசத்தசாந்த ஞசானை றபசாதம.” அமபலவசாணர்
திருக்கூத்தின் உண்னம,” “னசவ சமயத்தின் மநருக்கடயசானை நினல” என்பனை சமய நூலகளசாகும.
“மசாணிக்கவசாசகர் வரலசாறங் கசாலமும,” “பழந்தமிழக் மகசாளனகறய னசவ சமயம,” “கடைவுள நினலக்கு
மசாறசானை மகசாளனககள னசவம ஆகசா,” “சசாதி றவற்றனமயும றபசாலிச னசவரும,” “தமிழர் மதம,”
“றசசாம சுந்தரக் கசாஞ்சயசாக்கம,” “சசாகுந்தல நசாடைக ஆரசாய்சச,” “முலனலப்பசாடடு ஆரசாய்சசயுனர,”
“படடனைப்பசானல ஆரசாய்சசயுனர,” “றவளசாளர் நசாகரிகம,” “இந்தி மபசாது மமசாழியசா,” “சந்தனனைக்
கடடுனரகள” முதலியனை அவர்தம ஆரசாய்சச நூலகளசாகும.
“றகசாகிலசாமபசாள கடதங்கள,” “குமுதவலலி அலலது நசாக நசாடடைரச,” “சசாகுந்தலம” ஆகிய
பனடைப்பிலக்கியங் களும, “மதசானலவில உணர்தல,” “மபசாருந்தும உணவும மபசாருந்தசா உணவும”
ஆகிய அறிவியல நூலகளும தமிழுக்கு வளம றசர்த்தனவயசாகும.
இறதி வசாழக்னக
அடகள இறதிக் கசாலத்தில மபசாதுநினலக் கழக ஆசரியரசாகவும. மற்றம பலறவற நூலகளின்
ஆசரியரசாகவும,கவிஞரசாகவும, மசசாற்மபசாழிவசாளரசாகவும சறப்பற வசாழந்தனைர். இவற்றிலிருந்து
கினடைத்த வருவசாறய அடகளின் குடுமபச மசலவிற்குப் பயன்படடைது.
எழுத்தசாலும, றபசசசாலும னசவத்னதயும தமினழயும வளர்த்த அடகளின் வசாழவு 15-9-1950 ஆம நசாள
மசானல 3-30 மணிக்கு முடவுற்றது. அடகளின் தனித் தமிழச சந்தனனையும, அகன்ற ஆரசாய்சசப்
பலனமயும, அழகு நனடையும இன்றம ஆய்வசாளர்களுக்கு வழிகசாடடயசாய் நின்ற ஒளிவீச வருதனலக்
கசாண்கிறறசாம.
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4. குழந்னத இலக்கியம வளர்த்த கவிமணி
மனிதன் வசாழக்னகயில மபறம. றபறகள பல நலல மனனைவி வசாய்ப்பதும, பண்ப சசான்ற குழந்னதகள
வசாய்ப்பதும ஒருவனுக்கு வசாய்க்கும றபறகளுள சறப்பசானைனவகளசாகும. மபறம றபறகளுள சறந்த
றபற நலல மக்கள வசாய்ப்பறதயசாகும என்பதனனைத் திருவளளுவர்,
“மபறமவற்றள யசாமவறிவ திலனல அறிவறிந்த
மக்கடறபற அலல பிற”
(குறள. 70)
என்ற குறிப்பிடடுளளசார். மபசாருடமசலவம, மசவிச மசலவம, கலவிசமசலவம முதலசானை
மசலவங்களிலும குழந்னதச மசலவறம சறப்ப வசாய்ந்ததசாகும. இதனனைறய திருவளளுவர்,
“தம மபசாருள என்ப தமமக்கள”
(குறள. 63)
என்ற குறிப்பிடடுளளசார், ‘மசலவமற்ற ஏனழகளின் மசலவம குழந்னதகறள’ (Children are poor Men's
riches)என்றம ‘துறக்க உலகத்தின் திறவுறகசால குழந்னதகறள, (Children are the keya of pa radise) என்றம
குழந்னதச மசலவத்தின் றமன்னம குறிக்கப் மபறகின்றனை. நலல குழந்னதகனளப் மபற்றவர்கள
இவ்வுலகில அன்றியும மற உலகிலும பகழினனைப் மபறவர் என்ற அகநசானூறம, தவழந்து
வினள யசாடும குழந்னதச மசலவத்தினனைக் குனறவறப் மபறசாதவர்கள பனடைப்ப பல
பனடைத்திருப்பினும, பலறரசாடு உண்ணும மசலவ வளம சறக்கப் மபற்றிருப்பினும பயன் இலனல
என்ற பறநசானூறம [1] குறிப்பிடுகின்றனை.
குழந்னத இலக்கியத்தின் மதசான்னம
மதசாலகசாப்பியம ‘பிச’ என்ற இலக்கிய வனகயினனைக் குறிப்பிடுகின்றது.
“ஒப்றபசாடு பணர்ந்த வுவமத் தசானும
றதசான்றவது கிளந்த துணிவி னைசாலும
என்றிரு வனகத்றத பிசவனக நினலறய”
(மதசால. மபசாருள: 488)
தன்கண் உளள ஒப்பனமக் குணத்றதசாடு மபசாருந்தி வருவதும, உவமப்மபசாருள ஒன்ற மசசாலல ஒன்ற
றதசான்றம துணிவினைதசாகவும பிச இருவனகப்படும என்ற மசசாலகிறது மதசாலகசாப்பியம. இக்
குறிப்பக்மகசாண்டு பிச என்பது விடுகனதயினனைக் குறித்து நிற்கின்றது எனை அறியலசாம. பிச,
மசவிலியர்க்கு உரியது என்ற றபரசாசரியர் தம உனரயில குறித்துளளசார். குழந்னதகனள வளர்க்கும தசாய்
சங்க கசாலத்தில மசவிலி எனை வழங்கப் மபற்றசாள. மசவிலியர் குழந்னதகனள நன்கு வளர்த்து,
அவர்கனள மகிழவிக்க விடுகனதகனளயும, றவடக்னகக் கனதகனளயும கூறினைர். றபரசாசரியர் ‘பிச’
என்பதற்குத் தந்துளள உதசாரணங்களில ஒன்ற கீழவரும பசாடடைசாகும.
“நீரசாடைசான் பசார்ப்பசான் கிறஞ்மசய்யசான் றரசாடல
ஊரசாடு றசலகசாக் னக” [2]
குளிக்கசாத பசார்ப்பனைன்; அவன் நிறறமசா சவப்ப, அவன் நீரில குளித்மதழுந்தசால கசாக்னகயின் கரிய நிறம
மகசாண்டு விடு வசானைசாம என்ற குறிப்ப இப் பசாடடல அனமந்துளளது. இப்பசாடடு பிச; மநருப்னபக்
குறிக்கின்றது. றமலும அகநசானுசாற்றில மசாற்றூர் கிழசார் மகனைசார் மகசாற்றங் மகசாற்றனைசார் பசாடய பசாடைல
ஒன்றில வசானைத்தில பவனிவரும றகசால நிலனவக் கசாடடத் தன் னகக்குழந்னதக்கு உணவு ஊடடும தசாய்
ஒருத்தினயக் கசாடடுகின்றசார். “நிலவு எரிக்கும முதிரசாத இளந் திங்கறள! மபசான்னைசாலசானை ஐமபனடைத்
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தசாலினய அணிந்திருக்கும என் மகறனைசாடு நீ இங்கு வினளயசாடை வந்தசால உனைக்கும பசால தருறவன்”
என்ற
குழந்னதக்கு நிலனவ றவடக்னக கசாடடச றசசாற ஊடடு கின்றசாள.
“முகிழகிலசாத் திகழ தரும மூவசாத் திங்கள
மபசான்னுனடைத் தசாலி மயன்மகன் ஒற்றி
வருகுனவ யசாயின் தருகுமவன் பசால எனை
விலங் கமர்க் கண்ணள விரலவிளி பயிற்றி”3
என்பது அப் பசாடைற்பகுதி. இது பிற்கசாலத்திறல பல நிலசாப் பசாடைலகளுக்கு வழிவகுத்துக் மகசாடுத்தது
என்ற நமபலசாம.
குழந்னதக் கவிஞர் கவிமணி
‘றதசக விநசாயகம பிளனள அவர்களின் பசாடைலகள தமிழ மக்களுக்குக் கினடைத்த மபருஞ்மசலவம; அரிய
மசலவம; மதவிடடைசாத அமிர்தம; ஆயுள நசாள முழுவதுறம தமிழ மகன் தன்னுடைன் னவத்துக்மகசாண்டு
அனுபவிக்க றவண்டய வசாடைசாத கற்பகப் பூஞ்மசண்டு’ என்ற கவிமணியின் பசாடைனலப் பகழந்து
றபசுகிறசார் ரசகமணி ட.றக ச. இக்கசாலக் கவிஞர் ஒருவர்,
“பனகவமரனை ஒருவருறம இலலசாப் பண்ப
பசாலித்த கவிமணியசார், நமது பிளனள
முனககமளலலசாம நலமமபருகி மலரப் பசாடடு
மமசாழிந்திருந்தது இக்கசாலம நமது, கசாலம!”
என்ற குறிப்பிடடுளளசார்.
“தமிழகத்தில அருமமபரும நூலகள பல உண்டு; கன்னித் தமிழ ஆடசமமசாழியசாய் மசாடசயுற்றிருந்த
கசாலத்றத எழுந்த இலக்கியங்களில பல இற்னறச சறவர்க்கு எளிதில விளங்குவறதயிலனல.
ஆத்திசூடயும. மகசான்னறறவந்தனும அன்னறயக் குழந்னதகடகு எளிய இனிய நூலகள. றவற்ற
மமசாழியின் ஆதிக்கத்தசால அத்தனகய தமிழறினவப் பலர் இழந்துவிடடைனைர். இந்நினலயில குழந்னத
இலக்கியம இன்றியனமயசாததசாயிற்ற. அக்குனறனய நீக்கிக் குழந்னதகள உளங் குளிர்ந்து பசாடுவதற்கு
ஏற்ற எளிய கவினதகள பலவற்னறத் தந்தவர் கவிமணி [3] என்ற மசசாலலின் மசலவர் ரசா.பி.
றசதுபிளனள குறிப்பிடடுளளசார்.
மசன்னனைப் பலகனலக்கழக முன்னைசாள தமிழ ஆரசாய்சசத் துனறத் தனலவரும கவிமணியின் மநருங்கிய
நண்பருமசானை றபரசாசரியர் னவயசாபரிப்பிளனள அவர்கள ‘கவிமணியின் பசாடைலகளிற் சல சற
குழந்னதகளின் சவப்பூறிய மலர் வசாயினின்றம றதனினும இனியவசாய் மறித்துச சுரக்கின்றனை’ என்ற
கூறியுளளசார். [4]
குழந்னத உளளம
கவிமணி அவர்கள குழந்னதகளிடைம எலனலயற்ற அன்ப மகசாண்டருந்தசார். தம வீடடுச சுவர்களில
குழந்னதகள பலவற்றின் படைங்கனளத் மதசாங்கவிடடருப்பசார். அவர் வசாழவில அவருக்குக் குழந்னதச
மசலவம வசாய்க்கவிலனல. ஊரில உளள குழந்னதகனளமயலலசாம தம குழந்னதயசாக எண்ணினைசார்.
குழந்னதகள மநஞ்சம உருகி னநந்தசால இவரும உளளம உருகிக் கனரவசார். குழந்னதகள அழுவனதக்
கசாண மனைம மபசாறக்க மசாடடைசார். எனைறவ குழந்னதகளின் இன்ப துன்பங்களில மபருமபங்கு
மகசாண்டைசார். ‘மலரும மசானலயும’ என்னும தம கவினதத் மதசாகுதினய,
“மசந்தமிழ நசாடடுச சறவர் சறமியர்க்
கிந்தநூ லுரியதசாய் என்றம வசாழகறவ”
என்ற தமமுனடைய கவினத நூனலறய தமிழநசாடடுச சறவர் சறமியர்களுக்கு உரினமயசாக்கினைர்.
தமமுனடைய இருபத்னதந்தசாம வயது மதசாடைங்கிய-அதசாவது 1901 ஆம ஆண்டு முதல-தமமுனடைய
திருமண ஆண்டு முதல குழந்னதப் பசாடைலகள எழுதத் மதசாடைங்கிவிடடைசார். 1917-18 ஆம ஆண்டல
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“மருமக்கள வழி மசான்மியம” என்னும கவினத ‘தமிழன்’ என்ற பத்திரினகயில மதசாடைர்சசயசாக
மவளிவந்தது. இவர்தம குழந்னதப் பசாடைலகள 1941 ஆம ஆண்டல ‘இளந்மதன்றல’ என்ற மபயரில
மவளிவந்தது. ‘மலரும மசானலயும’ என்னும கவினதத் மதசாகுதினய, மழனல மமசாழி, இயற்னக இன்பம,
கசாடச இன்பம, கனதப் பசாடடு, உளளமும உணர்வும என்னும ஐந்து தனலப்பகளில 46 குழந்னதப்
பசாடைலகனளக் மகசாண்டுளளது. இது அன்பர் திரு. மு. அருணசாசலம அவர்கள முயற்சயசால 1938 ஆம
ஆண்டு மவளிவந்தது. இக்குழந்னதப் பசாடைலகள 1954 ஆம ஆண்டு ஏப்பிரல திங்களில ‘குழந்னதச
மசலவம’ என்னும மபயறரசாடு 58 பசாடைலகனளக் மகசாண்டு தனிறய மவளியிடைப்படடைது. இக் ‘குழந்னதச
மசலவம’ என்னும நூலுக்கு 1957 ஆம ஆண்டு குழந்னத நூலவரினசயில மசன்னனை அரசசாங்கக் கலவித்
துனறயினைர் பரிசு அளித்துப் பசாரசாடடனைர். ‘குழந்னத இலக்கிய வரலசாற’ என்னும நூலினனை எழுதிய
நண்பர் குழந்னத எழுத்தசாளர் பூவண்ணன் அவர்கள குழந்னதச மசலவம நூலில உளள பசாடைலகளில
பசாதி, பத்து வயதுக்கு றமற்படடை குழந்னதகள படப்பதற்றக ஏற்றனவயசாகும என்ற திறனைசாய்ந்து
மதளிந்துளளசார். [5] ‘குழந்னதகள பயன் மபறமசாற பசாடய கவி றதவி’ (றதசக விநசாயகம பிளனள)
என்றம, ‘றதவிக்குக் குழந்னத இலனல, இருந்தசால குழந்னதப் பசாசம அவர்கள அளவில நின்றிருத்தலும
கூடும. உளளத்றத ஊறிச சுரக்கும அன்னப அழுதும அரற்றியும முரண்டுபிடத்தும அக்குழந்னதகள
தனடைப்படுத்தி இருக்கவும மசய்யலசாம. இப்மபசாழுறதசா தமிழகக் குழந்னதகள அனனைத்தும அவர்கள
குழந்னதகளசாகி விடடைனை. அனவகளின்மீது அன்னபயும அருனளயும அளளிச
மசசாரிகின்றசார்கள.’[6] என்றம திரு. மச. சதசாசவம அவர்கள கவிமணியின் குழந்னத உளளத்னத எடுத்து
மமசாழிகின்றசார்.
இனி, கவிமணியின் குழந்னதப் பசாடைலகனள வனகப் படுத்திக் கசாண்றபசாமசாக.
தசாலசாடடு
தசாலசாடடு என்ற இலக்கியவனக மிகப் பழனமயசானைது. ‘நசாக்குத்தசான் குழந்னதக்கு மிகவும பிடத்த
வினளயசாடடுக் கருவி’ என்ற மமசாழி நூல வலலுநர் ஆடறடைசா மயஸ்பர்சன் கூறகிறசார்.8 இந்த நசாக்கு
நலல மசசாற்கனளச மசசாலல முயலும நசாளகனளச ‘மசங்கீனரப் பருவம’ என்ற மசப்பினைர்.
கிலுகிலுப்னப ஒலியினனைக் றகடடு மகிழந்த குழந்னதனயப் பற்றிய குறிப்ப சற பசாணசாற்றப்பனடையில
இடைம மபற்றிருக்கக் கசாணலசாம. [7] மதசாடடலில படுத்துக் கிடைக்கும குழந்னத, தன்னனைப் பசார்த்துத்
மதசாடடனல ஆடடக் மகசாண்டு தசாலசாடடுப் பசாடும தசாயின் வசாய் அனசவினனை றநசாக்கித் தசானும வசாய்
அனசத்துப் மபசாருளற்ற மழனலச மசசாற்கனள உதிர்க்கத் மதசாடைங்குகின்றது. மபரியவர்கனளக்
கசாடடலும குழந்னதகள அகண்டை மசவிகளும நீண்டை நசாக்குகளும மகசாண்டைனைவசாய்த் துலங்குகின்றனை.
எனைறவ தசாலப் பருவம என்பது பிளனளப் பருவங்களில வரும பத்துப் பருவங்களுள ஒன்றசாகும.
‘தசாறலசா தசாறலறலசா’, ‘ஆரசாறரசா ஆரசாறரசா, ஆரிவறரசா, ஆரசாறரசா’ என்னும மசசாற்கள குழந்னதயின்
மநஞ்சல கிளர்சசனய ஊடடுவனைவசாகும. கவிமணி பசாடய குழந்னதத் தசாலசாடடுப் பசாடைலகளில சல
மபசாறக்கு மணிகனள இங்றக கசாண்றபசாம.
முலனல நறமலறரசா?
முருகவிழக்குங் தசாமனரறயசா?
மலலினகப் பூறவசா?
மருக்மகசாழுந்றதசா சண்பகறமசா?
★★★
மநஞ்சற் கவனலமயலசாம
நீங்கத் திருமுகத்தில
பஞ்சரிப்னபக் கசாடட, எமனமப்
றபசாற்றம இளமதிறயசா?
★★★
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கண்ணுறங்கு, கண்ணுறங்கு,
கண்மணிறய! கண்ணுறங்கு :
ஆரசாறரசா? ஆரசாறரசா?
ஆரிவறரசா? ஆரசாறரசா?
இந்தப் பசாடைலகளில அனமந்துளள கற்பனனையும பசாடறடைசாடடைமும பசாரசாடடைத் தகுவனைவசாகும.
குழந்னதயசாக இருக்குமமபசாழுறத நலல பழக்க வழக்கங்கனளப் பகடடவிடுதல நலலது என்ற
நினலனயத் தசான் ‘ஐந்தில வனளயசாதது ஐமபதில வனளயசாது’ என்ற ஒரு முதுமமசாழி குறிப்பிடுகின்றது.
இந்த முனறயில ஒருவருக்கு அறிவுனர கூறறவண்டுமசானைசால அவர் மனைம மகிழ முன்னினலப்படுத்தி
அதன் பின்னைறர கூற வந்த அறவுனரனய அவர் மனைம மகசாளளுமபட குறிப்பின் மவளிப்படைக் குறிப்பிடை
றவண்டும. இவ்வசாறசானை றபசாக்கினனைப் பறநசானூற்றப் பசாடைலகளில கசாணலசாம, அரசர்களுக்கு அமரின்
இனடைறய அஞ்சசாது அறவுனர கூறத் துணிந்த பலவர் மபருமக்கள முதற்கண் அரசனனையும அவன் பிறந்த
மரபினனையும வசாழத்தி தசாம கூறவந்த கருத்னத எடுத்து மமசாழிவது வழக்கம. அம. முனறயில
குழந்னதயினனை னவகனறயில துயிலவிடடு எழுப்ப நினனைக்கும கவிமணி அவர்கள, குழந்னதயின்
மனைப் பசாங்கினனைப் உணர்ந்து தம பசாடைனலப் பனனைந்துளளசார்.
அப்பசா!! எழுந்தினரயசா!
அரறச! எழுந்தினரயசா!
மகசாக் மகசாக்றகசா என்ற
றகசாழி அறதசா கூவுது பசார்!
கசா கசா கசா என்ற
கசாகம பறக்குது பசார்!
கிழங்கு மவளுக்குது பசார்!
கிரணம பரவுது பசார்!
இந்தப் பசாடைலகளில குழந்னதக்கு றவடக்னக கசாடடக் கசானலயில கண் மலரச மசய்யும பக்குவத்னதக்
கசாண்கின்றறசாம. றமலும அவர் குழந்னத மகிழறவசாடும வியப்றபசாடும கசானும கறனவப் பசுவினனையும
கன்றக் குடட யினனையும கசாடட. பின்னைர், பசாலகுடக்க, பழம தின்னை றவண்டும என்ற மகிழசசயூடட
ஊறடைறய பசாடைங்கள படக்க றவண்டய அவசயத்தினனையும உரிய றநரத்தில பளளிக்குச
மசலலறவண்டய பக்குவத்தினனையும நயமபடை உனரக்கின்றசார்.
கறனவப் பசுனவ அதன்
கன்ற சுற்றித் துளளுது பசார்!
பசால குடக்க றவண்டைசாறமசா?
பழம தின்னை றவண்டைசாறமசா?
பசாடைங்கள எலலசாம
படத்திடை றவண்டைசாறமசா?
சக்கிரம பளளிக்குச
மசன்றிடை றவண்டைசாறமசா?
கசானலயும ஆசசுனதயசா!
கண்விழித்துப் பசானரயசா!
அப்பசா!! எழுந்தினரயசா!
அரறச எழுக்தினரயசா!
அடுத்து, கசானைலப்பசாடடு என்ற தனலப்பில அனமந்த பசாடைலிலும இறத விரகினனைக் னகயசாளுவனதக்
கசாணலசாம.
மபசாழுது விடந்தது; மபசாற்றகசாழி கூவிற்ற;
பூஞ்மசட மபசாலிவனதப் பசாரசாய்!
மபசான்றனை! நீ எழுங் றதசாட வசாரசாய்!
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கசாகம கனரந்தது; கசானலயும ஆயிற்ற;
கனியுதிர் கசாவினனைப் பசாரசாய்!
கண்றண! நீ எழுங் றதசாட வசாரசாய்
குழந்னதத் றதசாழர்கள
குழந்னதகளுக்குக் கசாக்னகயும, றகசாழியும, நசாயும. கிளியும, பகவும, கன்றம இனிய றதசாழர்கள ஆவர்.
எனைறவ கவிமணியின் பசாடடு இத்துனறகளில அனமந்திருப்பதில வியப்பிலனல. எளிய பசாடைலகளில
கற்பனனை நயத்தினனைக் குனழத்துக் குழந்னதயின் உளளத்தில அறிவு றவடனகயினனைக் கவிமணி
அவர்கள உண்டைசாக்குகின்றசார். றசவற் றகசாழினயப் பற்றிப் பசாடுமறபசாது,
குத்திச சண்னடை மசய்யறவசா?
குப்னப கிண்ட றமயறவசா?
கத்திறபசால உன் கசால விரல
கடைவுள தந்து விடடைனைர்!

கசானல கூவி எங்கனளக்
கடடல விடமடை ழுப்பவசாய்,
றவனல மசய்ய ஏவுவசாய்;
மவற்றி மகசாண்டை றகசாழிறய!
என்ற பசாடயுளள திறம மகிழதற்குரியது. மபடனடைக் றகசாழினயப் பற்றிப் பசாடும பசாடைலில கவிஞரின்
கழிவிரக்கப் பண்ப பலனைசாகக் கசாணலசாம. ‘மபண் என்றசால றபயும இரங்கும’ என்பது தமிழப்
பழமமசாழி. இமமுனறயில மபடனடைக்றகசாழினய அனடைக்குமமபசாழுது கூனரனய விடடு இறங்கிவரச
மசசாலலி; பிளனளகனளயும கூடடவரச மசசாலலிக் மகசாத்திக் மகசாத்தித் தின்னைக் குடனடை மநலனலக்
கசாடடும இரக்கம மனைம மகசாளத் தக்கதசாகும. சன்னைக் குழந்னதகள மநஞ்சத்தில எளிய உயிர்களுக்கும
இரங்கும அரிய கருனண உளளத்தினனை இப்பசாடைலகளில பகடட நிற்கக் கசாண்கின்றறசாம.
றகசாழ! றகசாழ! வசா வசா;
கூனர விடடு இறங்கி வசா!
.......................................
மபடனடைக்றகசாழ! வசா வசா!
பிளனளகனளக் கூடட வசா!
குடனடை மநலனலக் மகசாடடறனைன்;
மகசாத்திக் மகசாத்தித் தின்னை வசா!
றமலும, இப்பசாடைலின் இறதி அடகள வசானைத்தில வடடை மிடும பருந்துக்குப் மபடனடைக்றகசாழியின்
இனளய குஞ்சுகள எங்றக வஞ்சனனையசால இனரயசாகிப் றபசாய் விடுறமசா என்ற தவிக்கும இரக்க
உளளத்னதக் கசாணலசாம.
வஞ்சமசாய்ப் பருந்தறதசா
வசானில வடடைம றபசாடுது,
குஞ்சனணத்துக் கசாப்பசாறயசா?
கூடடல மகசாண்டு றசர்ப்பசாறயசா?
கவிமணிக்குக் கிளியிடைம மிகுந்த பற்ற. அது பற்றி எவ்வளறவசா பசாடயிருக்கின்றசார். அவ்வளவும
உணர்ந்து பசாடயனவ, உண்னம நினறந்தனவ. இவ்வசாற கூறகிறசார் பலவர் மச. சதசாசவம அவர்கள
. [8] ‘கிளினய அனழத்தல’ என்ற தனலப்பனடைய பசாடைல,
பசனசக்கிளிறய! வசா! வசா!
பசாலும றசசாறம உண்ண வசா!
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மகசாசச மஞ்சள பூச வசா,
மகசாஞ்சவினள யசாடை வசா!
என்ற மதசாடைங்குகிறது. இந்தப் பசாடைலில அனமந்துளள சல பகுதிகள தனடைபடைசாப் பசாடறடைசாடடைம
மகசாண்டு உரிய மபசாருனள உளளடைக்கி நிற்கின்றனை.
வடடைமசாய் உன் கழுத்திறல
வசானை விலனல ஆரமசாய்,
இடடை மன்னைர் யசாரமமசா?
யசான் அறியக் கூறமமசா!
பவழக் கசாரத் மதருவிறல
பவழங் கசாண விலனலயசாம
எவர் எடுத்துச மசன்றனைர்?
எனைக் கறிந்து மசசாலனவறயசா!
இந்த இரண்டு பசாடைலகளிலும கவிமணியின் சந்தநய இன்பத்தினனை அறிந்து மகிழலசாம. கூண்டுக்
கிளினயப் பசார்த்துச சறவன் ஒருவன் தசான் பசானலக் மகசாண்டு தந்தும, பழம தின்னைத் தந்தும றசசானலக்கு
ஓடப்றபசாக ஏன் வழி பசார்க்கிறசாய் என்றம, கூடடல வசாழும வசாழவினில குனறகள உண்றடைசா என்றம
றகடகிறசான். அதற்குக் கிளி மறமமசாழியசாகக் கூறம பகுதி குழந்னதயின் சந்தனனைச மசலவத்தினனையும,
உயரிய மகசாளனகப் பிடப்பினனையும வளர்ப்பதசாகும. அப்பகுதி வருமசாற :
சனறயில வசாழும வசாழவுக்குச
சறகும பனடைத்து விடுவசாறனைசா?
இனறவன் அறியசாப் பசாலகறனைசா?
எண்ணி வினனைகள மசய்யசாறனைசா?
பசாலும எனைக்குத் றதனவயிலனல;
பழமும எனைக்குத் றதனவயிலனல
றசசானல எங்கும கூவி நிதம
சுற்றித் திரிதல றபசாதுமப்பசா!
இது றபசான்றற பசுனவப் பசார்த்துப் பசாடும பசாலகன்,
பசனசப்பலனலத் தின்ற, மவளனளப்
பசாலதர, நீ என்னை
பக்குவஞ் மசய்வசாய்? அதனனைப்
பகருனவறயசா பசுறவ!
என்ற றகளவி மதசாடுக்கின்றசான். அடுத்துப் ‘பசுவும கன்றம’ என்ற பசாடைல குழந்னத இலக்கியத்தில
சசாகசா வரம மபற்ற பசாடைலசாகும. மசசாற்களின் எளினமயும இனினமயும இப்பசாடடல ஒன்னறமயசான்ற
றபசாடடயிடடு நிற்கின்றனை.
றதசாடடைத்தில றமயுது
மவளனளப்பசு-அங்றக
துளளிக் குதிக்குது.
கன்றக் குடட
அமமசா என் குது,
மவளனளப்பசு-உடைன்
அண்னடையில ஓடுது
கன்றக் குடட
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நசாவசால நக்குது
மவளனளப்பசு-பசானல
நன்றசாய்க் குட க்குது,
கன்றக் குடட.
முத்தம மகசாடுக்குது,
மவளனளப்பசு-மட
முடடக் குடக்குது
கன்றக்குடட,
வினளயசாடடலும ஓர் எலனல றவண்டும என்பதனனை,
கடடும பசாண்ட யசாடைலசாம,
கனளத்து விடடைசால நிறத்தலசாம;
எய்யசாப் பசாண்ட யசாடைலசாம;
எய்த்து விடடைசால நிறத்தலசாம;
என்ற பசாடைலில பலப்படுத்தியுளளசார். விலலியம பிறளக் என்பவர் ஆங்கிலத்தில எழுதிய பசாடைனலக்
குழந்னதகளுக்கசாகத் தமிழில மமசாழி மபயர்த்த மபசாழுது,
கூடடல அனடைத்திடனும-இனரயினனைக்
மகசாண்டு மகசாடுத்திடனும,
கசாடடல வளர்ந்த குணம-பலிகளும
கசாடடைசா திருக்கு றமசாட?
மசானனைப் பனடைத்த மதய்வம-பலினயயும
வளர்த்து விடைலசா றமசாட..?
றதனனைப் பழித்த மசசாலலசாய்!-எனைக்குநீ
மதரிந்துனர மசய்யசா றயசாட?
என்ற பசாடைலகளில எண்ணத்னத வளர்க்கும இனிய வினைசாக்கனள எழுப்பியுளளசார்.
மவண்ணிலசாப் பசாடடு
‘நிலசா நிலசா வசா வசா’ என்ற குழந்னதகள பசாட மகிழவது இயற்னக. இமமுனறயில சந்திரன் என்ற
தனலப்பில கவிமணி பசாடயுளள பசாடைலில பல சறப்பகனளக் கசாணலசாம. இந்தப் பசாடைலில கசாடச
இன்பமும கருத்து இன்பமும கசாந்தியக் கருத்தும அழகுறப் மபசாருந்தி உளளதனனைக் கசாணலசாம.
கசாடச வருணனனை
மீனினைம ஓடப் பரக்குதமமசா!-ஊறடை
மவளளி ஒடைமமசான்ற மசலலுதமமசா!
வசானும கடைலசாக மசாற தமமசா?-இந்த
மசாடசயி லுளளம முழுகு தமமசா!
முலனல மலர்ப்பந்தல இடடைனைறரசா-றதவர்
முத்து விதசானைம அனமத்தனை றரசா?
மவலலு மதியின் திருமணறமசா?-அவன்
விண்ணில விழசாவரும றவனளயிறதசா?
என்ற பசாடைலகளில கசாடசயின்பமும,
அமபயம வசாடத் தளர்ந்ததமமசா!-அயல
ஆமபலும கண்டு களிக்குதமமசா!
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இமபருலகின் இயலபிதமமசா!-மதிக்கு
இன்னைசார் இனியசாரும உண்றடைசா அமமசா?
மசாற்றம உலகின் இயற்னகமயனை-இங்கு
மசாந்தரும கண்டு மதளிந்திடைறவசா,
றபசாற்றம இனறவன் இம மசாமதியம-விண்ணில
பூத்து கிலவ விதித்தனைறனை!
என்ற பசாடைலகளில சறந்த கருத்தும,
கூனைக் கிழவி நிலவினிறல-ரசாடடல
மகசாடனடை நூற்குமபணி மசய்வனத இம
மசாநிலம கண்டு மகிழந்திடைறவ-கசாந்தி
மசாமதி றயசாங்கி வளருதமமசா!
என்ற பசாடைலில கசாந்தியமும அனமந்து துலங்குவனதக் கசாணலசாம.
கசாடச இன்பம
ஒர் ஏனழப்மபண் தன் தசாயிடைம கடகசாரம வசாங்கித் தருமபட றகடகிறசாள. அதற்கு அந்த ஏனழத் தசாய்,
“மகறள! றநரத்னத அறிவதற்கு இயற்னகயிறலறய பல வழிகள இருக்க நமக்குக் கடகசாரமும
றவறறவண்டுமசா?” எனை வினடையிறக்கிறசாள. றசவற் றகசாழியும கசாகமும, மசங்கதிரும மசந்தசாமசானரயும,
தன் நிழலும றநரத்னதச சரியசாக உணர்த்துறம என்ற அந்தத் தசாய் இயற்னகயின் இனிய மபற்றினய
எடுத்து இயமபகின்றசாள.
சுற்றப் மபசாருமளலலசாம உற்றறநசாக்கி-அனவ
சுடடும மணிறநரம கண்டைறிவசாய்!
மபற்ற முத்றத! இந்த உண்னம அறிறவசாருக்குப்
பின்னும கடகசாரம றவண்டுறமசாட?
என்ற இறதியசாகக் கூறி, மனித வசாழவிற்கு இயற்னக பின்னைணியசாகப் மபசாலிவதனனை எடுத்து
மமசாழிகின்றசார்.
அடுத்து, அவருனடைய ‘னஸக்கிள’ பசாடடு குழந்னதகளுக்கு நன்கு அறிமுகமசானை பசாடடு.
தங்னகறய பசார்! தங்னகறய! பசார்
னஸக்கிள வண்ட இதுறவ பசார்!
என்ற மதசாடைங்கி,
ஒன்றன் பின் ஒன்றசாக
உருளுமனப தசாக்கனளப் பசார்!
அக்கசாளும தங்னகயும றபசால
அனவறபசாகும அழனகப் பசார்!
என்ற குழந்னதகளுக்குப் பசாடடறலறய ஒற்றனம உணர்சசயினனை ஊடடுகின்றசார்.
கனதப்பசாடடல கருத்து
‘ஊகம உளள கசாகம’ ‘மநற்பசானனையும எலியும’ ‘அப்பம திருடனை எலி’ முதலிய கனதப் பசாடைலகள
குழந்னதகளுக்குக் கனதயின் வசாயிலசாக அரிய கருத்துகனள உணர்த்தி நிற்கின்றனை. தண்ணிர்த்
தசாகத்தசால,அனலந்து திரிந்த கசாக்னக மண்ணசாற் மசய்த ஒரு சசாடயின்:அடயில சறிது தண்ணினரக் கண்டு,
அந்தச சசாடயினுள சற சற கற்கனளப் மபசாறக்கி வந்து இடடு, தண்ணிர் றமறல வர, நீனரக் குடத்துத்
தன் தசாகத்னதத் தீர்த்துக் மகசாண்டைது என்ற கனத மசசாலலி, கனதயின் இறதியில,
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ஊக்க முனடையவர்க்குத்-துன்பம
உலகில இலனல, அமமசா!
ஆக்கம மபருகும, அமமசா!-இனத நீ
அறிய றவண்டும, அமமசா!
என்ற கூறி, ‘ஊக்கம உண்னம வசாழவுக்கு ஆக்கம’ என்பதனனை உணர்த்தியுளளசார்.
‘மநற்பசானனையும எலியும’ என்ற கனதப் பசாடடல ஓனச நயத்றதசாடு மனலவீழ அருவி றபசான்ற மசசாற்கள
குதித்து வருவனதயும கசாணலசாம.
பசாடடயின் வீடடுப் பழமபசானனை-அங்தப்
பசானனை ஒருபறம ஓடனடையடைசா!
ஓடனடை வழிமயசாரு சுண்மடைலியும-அதன்
உளறள பகுந்துமகல தின்றதடைசா!
பசாடட வீடடல ஒரு பனழய பசானனையில மநல இருந்தது. பசானனையின் ஒருபறம ஒடனடை, அந்த
ஒடனடையின் வழிறய உளறள மசன்ற சுண்மடைலி ஒன்ற மநல தின்றது. அளவுக்கு மீறித் தின்றதசால வயிற
பனடைத்தது. எனைறவ உளறள மசன்ற எலி ஒடனடை வழிறய மவளிறய திருமபி வர முடயசாமற் றபசாயிற்ற.
மறநசாள பசாடட பசானனையின் மூடனயத் திறந்தசாள. எலி மவளிறய வந்தது. ஆனைசால பசாவம, அந்த றவனள
பசார்த்துப் பூனனை ஒன்ற அங்றக வந்து விடடைது. பூனனை எலினயத் தின்ற விடடைது. இந்தக் கனதனயக் கூறி,
இறதியில,
களள வழியினிற் மசலபவனர-எமன்
கசாலட பற்றித் மதசாடைர்வசானைடைசா!
உளள படறய நடைப்பவர்க்குத்-மதய்வம
உற்ற துனணயசாக நிற்குமடைசா!
என்ற களள வழியில மசன்றசால கசாலன் விடைமசாடடைசான்; களள வழியில மசன்றசால பூனனைக்கு இனரயசானை
சுண்மடைலியின் கதிறய நம கதியும என்ற குழந்னதகள கூறிக் மகசாளளும. இவ்வசாற கனதயும கருத்தும
இனணந்துளள இத்தனகய கனதப் பசாடைலகள குழந்னதகளின் மனை வளர்சசக்குத் துனண நின்ற, பண்ப
நினலக்குப் படப் படயசாகக் மகசாண்டு மசலலும.
அப்பம திருடனை எலி, திருடடல மபற்ற அப்பத்னதத் தசான் மடடுறம தின்ற இறப்பது உறதியசாயிற்ற
என்ற கூறி, அளவு கடைந்தசால ஆரமுதும நஞ்சு என்ற கருத்னதயும, கிடடய மபசாருனள எடடய மடடும
எலலசார்க்கும மகசாடுத்து உண்ணறவண்டும என்ற கருத்தினனையும கவிமணி பலப் படுத்தியுளளசார்.
‘ஒளனவயும இனடைசசறவனும’ என்ற பசாடைல, ஆழக் கற்றசாலும அடைக்கம மிகத்றதனவ என்பதனனையும
‘பத்தரும ஏனழச சறவனும’ என்ற பசாடைல பிறருக்கு நன்னம மசய்பவர் றமற்குவத்தசார் என்றம, தீனம
மசய்பவர் தீண்டை ஒண்ணசாதசார் என்றம குறிப்பிடுகின்றனை.
மபரிறயசானரப் றபசாற்றதல
குழந்னதகளுக்குப் மபரிறயசார்பசால றபரன்பம மதிப்பம மபருக றவண்டும என்பதனனைச சல
பசாடைங்களில கவிமணி வற்பறத்துகின்றசார். ஒளனவக் கிழவியின் அருனமயினனை,
கூழுக் கசாகக் கவிபசாடும
கூனைக் கிழவி அவளுனரனய
வசாழும வசாழவில ஒருநசாளும
மறறவசாம மறறவசாம மறறவசாறம!
என்றம, திருவளளுவனர,
சசாதி ஒன்றறயசாம-தமிழர்
சமயம ஒன்றறயசாம
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நீதி ஒன்றறயசாம-என்ற
நினலநிறத்தி நின்றறசான்
என்றம, கமபனனை,
ஆரியம நன்குணர்ந்றதசான்-தமிழின்
ஆழம அளந்துகண்றடைசான்;
மசாரி மனழறபசாலக்-கவியின்
மனழமபசாழிந் திடுறவசான்
என்றம, அமரகவி பசாரதியினனை,
ஊரறிய நசாடைறிய உண்னம மயலலசாம
ஒருவனரயும அஞ்சசாமல எடுத்து னரத்றதசான்
ஆரமுதம அனனையகவி பசாடத் தந்றதசான்
அமரகவி மயன்மறவரும பகழப் மபற்றறசான்
என்றம பசாடயுளளசார்.
வசாழக்னக நீதிகள
வளரும இளமமசடக்கு உரம ஊடடக் கனள கனளந்து நீர்பசாய்சச கசாவல மசய்தசால கதிரவன் ஒளியின்
துனணயுடைன் அப் பயிர் நன்கு மசழித்து வளரும. இமமுனறயில இளம மநஞ்சல உயரிய கருத்துகனள
எளிய மசசாற்களசால பகுத்தி, அரிய வசாழக்னகத் தத்துவங்கள மவளிப்படுத்தியுளளசார். வசாழக்னகத்
தத்துவங்கள என்ற தனலப்பனமந்த கவினதயில, ‘நசாறம நமக்குத் துனணயசானைசால, நசாடும மபசாருளும
நற்பகழும, தசாறம நமனமத்றதடவரும’ என்றம ‘மநஞ்சற் கருனணயும றநயமும விஞ்சும
மபசாறனமயும மகசாண்டைவர்க்கு மவலலும பனடைகள றவற றவண்டைசா’என்றம, உளளம மபசாருந்தி
ஊக்கம மபருக உனழத்தசால தனடைகள மபசாடயசாகிப் பளளம உயர்றமடைசாகும என்றம கூறி, இறதியில,
கசால நதியின் கதியதினில
கடைவுள ஆனண கசாண்பீறரல
ஞசால மீது சுகமமலலசாம
நசாளும அனடைந்து வசாழவீறர!
என்றம மதய்வ நமபிக்னகனய, கடைவுள ஆனணனய வற்பறத்துகின்றசார்.
‘னதப்மபசாங்கல’ என்ற கவினதயில, மபசாங்கல மபசாங்கி முடந்த பிறகு கடைவுளுக்கு, முதலிலும
கசாகத்துக்கு அடுத்தும, பின்னைர் உடைன் இருந்றதசார்க்கும வழங்கி ஒக்க உண்டு மகிழும பசாங்கினனையும
எடுத்து மமசாழிகின்றசார்.
கவிமணி கசாடடும உவனம நலமும நனகசசுனவத் திறனும
கவிமணி னகயசாளும உவனமகள எளியனை; இனியனை. ‘பூமகளின் பன்னைனகறடைசால பூத்திடுறவசாம’
என்றம, ‘கமபன் பசாமணக்கும தமிழினனைப்றபசால பரிமளிப்றபசாம’ என்றம பசாடும பசாடைலகளில
உவனமயின் எளினமனயக் கசாணலசாம.
‘தீபசாவளிப் பண்டனக’ என்ற பசாடடல,
இடடலி வீரர்மதன் னிந்தியரசாம-என்பது
இன்ற கசாம கசாடட விடுறவசாம, அடைசா!
சடடனி நண்பன் துனண யிருக்க-அதில
சந்றதகம உண்றடைசா? நீ மசசாலவசாய், அடைசா!
என்ற பசாடைலில, நனகசசுனவ மகசாப்பளித்து வருவதனனைக் கசாணலசாம.
உனழப்பம உடைல கலமும
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‘உனழப்பின் வசாரசா உறதிகள உளறவசா?’ என்பர் மபரியர். கவிமணியும, ‘ஆக்கம றவண்டுமமனில,
நன்னம அனடைய றவண்டுமமனில, ஊக்கம றவண்டுமப்பசா, ஓயசாது உனழக்க றவண்டுமப்பசா எளற
கூறகிறசார்.
கூனழக் குடத்தசாலும குளித்தபிறகு குடக்க றவண்டு மமன்றம, ஏனழறய ஆனைசாலும இரவில நன்றசாய்
உறங்க றவண்டுமமன்றம அறிவுறத்துகின்றசார். நூற ஆண்டுகள வசாழவதன் ரகசயத்னதப் பின்
வருமசாற கூறகின்றசார்:
தூய கசாற்றம கன்னிரும
சுண்டைப் பசத்த பின் உணவும
றநசானய ஒடட விடும, அப்பசா!
நூற வயதும தரும, அப்பசா!
அடுத்து,
கசானல மசானல உலசாவிகிதம
கசாற்ற வசாங்கி வருறவசாரின்
கசானலத் மதசாடடுக் குமபிடடுக்
கசாலன் ஓடப் றபசாவசாறனை!
என்ற கூறகிறசார். இங்குக் கவிமணியின் மசசாலலு முனற (the technique of expression)நயமபடை
அனமந்துளளது.
கவிமணி உணர்த்தும றதசயம
பசாரதியசாரின் கவினத மவறினயறயசா றதசய ஆறவசத்னதறயசா கவிமணியிடைம கசாண்பதற்கு இலனல.
எனினும, கவிமணியின் கவினதத் திறன் றபசால றதசய உணர்சசயும நம பசாரசாடடுக்கு உரியறத.
னகத்திறன் பசாடடறல ‘நசாடய சர் நசாடைனடைய’ என்ற மதசாடைங்கும பசாடைனல அனுபவித்த குமரன்
வசாசகர்களில சலர், றதசக விநசாயகம பிளனளனயத் றதசய விநசாயகம பிளனள என்றம வசாய் குளிரக்
குறிப்பிடைலசாயினைர்.
பசாரதினயயும கவிமணினயயும ஒப்ப றநசாக்கிய ரசாஜேசாஜி பின்வருமசாற கூறியுளளசார். ‘பசாரதி கசாடடுப்
பளியமரம றபசான்றவர்; கசாடு முரடு, உயிர் இருக்கும; பளிப்ப உரம இருக்கும. கவிமணியின்
கவினதயில நகசாசு றவனல மிகுந்திருக்கும. பிறகு அன்ப மிளிரும. அத்தனகய கவி றதசக விநசாயகம
பிளனள;”[9] இது ஓரளவு உண்னமதசான்.
றமற்கசாடடய பகுதிகள கவிமணியின் றதசயப் பற்னற உணர்த்தும. ‘தசாயிற் சறந்ததப்பசா பிறந்த தசாய்
நசாடு’ என்ற தசாய்நசாடடுப் பற்னற ஊடட, “றபணி நம சந்தத் தமிழ வளர்ப்றபசாம, தசாய் நசாடடுக்றக
உனழப்றபசாம” என்ற. தமிழப் பற்னறயும நசாடடுப் பற்னறயும விளக்கி, ‘கசாந்தி அடகனள அன்றபசாடு
சந்தனனை மசய்றவசாம’ என்ற மசசாலலி, பசாரில உயர்ந்த இமயமனலனயயும, அதன் சகரத்தில பறக்கும
றதசக் மகசாடனயயும கசாடட,
மசானைம உருவசாக வந்தமகசாட - இனத
மசாசுறச மசய்வது பசாவம, பசாவம!
ஊனில உயிருளள கசால மலலசாம-மிக
ஊக்கமசாய் கின்ற.நசாம கசாத்திடுறவசாம
என்ற நசாடடுப் பற்றணர்றவசாடு நவிலகின்றசார். ‘உத்தமனைசாம அந்தணனனைக் கசாந்தி அடகனள
அன்றபசாடு சந்தனனை மசய் மநஞ்றச தினைம’ என்ற கசாந்தியடகனளப் றபசாற்றகின்றசார். இறதியில,
உலகமமலலசாம ஒரு குடுமப மசாக வசாழ றவண்டும என்பதனனை,
உலக மக்கமளலசாம-அன்றபசாடு
ஒரு தசாய் மக்கனளப் றபசால

34

கலகமின்றி வசாழும-கசாலம
கசாண றவண்டுமப்பசா!
என்ற பசாடைலில கவிமணி சறப்பசாகக் குறிப்பிடடுளளசார். கவிமணியின் கதர்ப்பற்றம கசாந்தியப்பற்றம
நசாடு அறிந்தனவ.
முடவுனர
கவிமணி குழந்னதகளின் மனைத்னத நன்கு அறிந்தவர்,குழந்னதகளின் றபசசல மகிழபவர், அவர்கறளசாடு
உனரயசாடை விருமபவர்.
“அவர்(கவிமணி) குழந்னதகளின் மனைத்னத நங்கு அறிந்தவர்; குழந்னதகறளசாடு இனினமயசாகப்
றபசுவதில ஆனச உனடையவர்; குழந்னதகளுனடைய றபசனசயும அவற்றின் இனடையிடைறய றதசான்றம
பளிசமசன்ற றதசான்றம உவனமகனளயும எண்ணி மகிழபவர்.”[10] இவ்வசாற திரு.மப.நசா. அப்பசசாமி
அவர்கள குறிப்பிடுகின்றசார்.
‘கவிமணி’ என்னும படடைம மசன்னனை மசாகசாணத் தமிழச சங்க அன்பர்களசால மசன்னனை பசனசயப்பன்
கலலுரியில தமிழறவள உமசாமறகசுவரன் பிளனள அவர்களசால 1940 ஆம ஆண்டு டசமபர் 24 ஆம நசாள
தரப்படடைது. கவிமணி என்ற தம மபயருக்கு ஏற்ப நலல கவித்துவத்றதசாடு மணியசானை கவினதகனளத்
தமிழ நசாடடுச சறவர் சறமியர்க்கசாக வழங்கிய மபருனம றதசக விநசாயகம பிளனளனயச சசாரும.
பசாரதியசார் முப்மபரும பசாடைலவழி எப்றபசாதும தமிழ மக்களசால நினனைவு கூரப்படுவது றபசால, கவிமணி
அவர்களும தசாம இயற்றிய குழந்னத பசாடைலகளசால தமிழகூற நலலுலகத்தசால என்மறன்றம
நினனைவுகூரப் மபறவர் என்பது உறதி.
1. ↑ பறநசானூற, 188
2. ↑ அகநசானூற, 54:17-20.
3. ↑ சுடைர், கவிமணி மலர், பக்கம. 35.
4. ↑ தமிழசசுடைர் மணிகள-ப. 423
5. ↑ குழந்னத இலக்கிய வரலசாற, ப. 27.
6. ↑ மச. சதசாசவம, கவிமணி றதசக விநசாயகம பிளனள,ப-118
7. ↑ சறபசாணசாற்றப் பனடை ; 55-61
8. ↑ கவிமணி றதசக விநசாயகம பிளனள, ப. 120. சசா-5
9. ↑ பி ஸ்ரீ. நசானைறிந்த தமிழ மணிகள ப. 52.
10. ↑ சுடைர்: கவிமணி மலர். 1965, திலலித் தமிழச சங்கம-ப.49
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5. ஆய்வுத் தமிழ வளர்த்த அறிஞர்
பத்மதசான்பதசாம நூற்றசாண்டன் முற்பகுதியிலும இருபதசாம நூற்றசாண்டன் பிற்பகுதியிலும இவ்
னவயகத்தில வசாழவசாங்கு வசாழந்து அருந்தமிழத் மதசாண்டைசாற்றிய தமிழச சசான்றறசார் சலருள குறிப்பிடைத்
தக்கவர் மு. இரசாகனவ யங்கசார் அவர்கள. தமிழ மமசாழிப் பலனமயும வடைமமசாழிப் பலனமயும, ஆங்கில
அறிவும. மிக்கவர். றசதுபதிகளின் ஆதரவசாலும, மதுனரத் தமிழச சங்கத் மதசாடைர்பசாலும, தம விடைசா
முயற்சயசாலும இவர் கற்றத் துனறறபசாய தமிழத் துனறகள பல. இவர் ஒரு சறந்த ஆரசாய்சசயசாளர்.
பதிப்பசாசரியர்; இதழசாசரியர்; மசசாற்மபசாழிவசாளர்; கவிஞர். இத்தகு சர்னமயசாளர் தம வசாழக்னக
வரலசாற்னறயும, தமிழத் தசாய்க்கு அவர் ஆற்றிய மதசாண்டுகனளயும குறித்து இவண் கசாண்றபசாம.

வசாழக்னக வரலசாற
பிறப்பம வளர்ப்பம
1878 ஆம ஆண்டல இரசாமநசாதபரம மசாவடடைத்தில இரசாமநசாதபரம சமஸ்தசானை வித்துவசானைசாக விளங்கிய
சதசாவ தசானைம முத்துசுவசாமி ஐயங்கசார் அவர்களுக்கு ஒரு மகனைசாகப் பிறந்தவர். னவணவ குலத்னதச
சசார்ந்தவர். இளவயதிறலறய முத்துசுவசாமி ஐயங்கசார் இறந்து விடடைதசால, அவர்தம மசாணவர்
பசாண்டத்துனரத் றதவர் அவர்கள இவனர வளர்த்து வந்தசார்.
மதசாழில
மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்கள தம பதிமனைடடைசாம அகனவயிறலறய தம வளர்ப்பத் தந்னத
பசாண்டத்துனரத் றதவர் அவர்களின் அனவக்களப் பலவர் ஆனைசார். 1901 ஆம ஆண்டல மசந்தமிழக்
கலலூரியில ஆசரியரசாகச றசர்ந்து மூன்ற ஆண்டுகள தமிழசாசரியப் பணி பரிந்தசார். 1904 ஆம ஆண்டல,
பசாண்டத்துனரத் றதவர் அவர்களசால 1901 ஆம ஆண்டல மசந்தமிழக் கலலூரி, பசாண்டயன் பத்தகசசானல
இரண்னடையும உடைன் அனமத்துத் மதசாடைங்கப் மபற்ற மசந்தமிழ என்ற இதழின் ஆசரியப் மபசாறப்னப
ஏற்றசார். மதசாடைர்ந்து எடடைசாண்டுகள மசந்தமிழ இதழ ஆசரியரசாகப் பணி பரிந்தசார். இக்கசாலத்றத இவர்
தமிழ ஆரசாய்சச உலகிற்கு அளித்த மகசானடை அளவிடைற்கரியது. 1913 முதல 1939 வனர ஏறத்தசாழ
இருபத்தசாற ஆண்டுகள தமிழப் றபரகரசாதிக் குழுவில ஒருவரசாக, தனலனமத் தமிழப் பண்டதரசாக
அனமந்து, தமிழப் றபரகரசாதி ஒன்ற உருப் மபறவதற்குக் கசாரணமசாகத் திகழந்தசார். இதன் கசாரண மசாக
அரசசாங்கத்தசார். இவருக்கு ‘இரசாவ் சசாகிப்’ என்னும விருதினனை வழங்கிப் மபருனமப்படுத்தினைர்.
1944 ஆம இலறயசாலசாக் கலலூரியில பி.ஓ.எல. வகுப்பகள மதசாடைங்கப் மபற்றறபசாது, இக்கலலூரியில
றபரசாசரியர் மபசாறப்ப ஏற்றசார். 1945 ஆம ஆண்டல திருவிதசாங்கூர்ப் பலகனலக் கழகத்தில அழகப்ப
வளளல அவர்கள நன்மகசானடையசால றதசாற்றம மபற்ற தமிழ ஆரசாய்சசத் துனறயின் றபரசாசரியர்
பதவினய முதன் முதலில அணி மசய்த மபருனம இவனரறய சசாரும. திருவனைந்தபரத்தில
றகசாடனடைக்குள பத்பநசாப சுவசாமி றகசாவிலின் அருகில உளள ஒரு வீடடல தம மனனையசாளுடைன் தங்கி
இருந்தசார். இனற வழிபசாடடல ஈடுபசாடுனடைய இவர் திருவிதசாங்கூர் மன்னைரின் அன்னபப் மபற்றவர்.
திருவிதசாங்கூர்ப் பலகனலக்கழகத்தில றபரசாசரிய ரசாக இருந்தறபசாது இவருக்கு உதவியசாளரசாக
இருந்தவர் திரு. கிருஷ்ண ஐயங்கசார் அவர்கள ஆவர். 1951 ஆம ஆண்டல அண்ணசாமனலப்
பலகனலக்கழகக் கமபரசாமசாயணப் பதிப்பசாசரியர் குழுவில ஒருவரசாக இருந்து அக்கசாப்பியத்திற்கு உனர
விளக்கமும, பசாடைறபத ஆரசாய்சசயும எழுதித் தமிழத் மதசாண்டைசாற்றினைசார். பதிமனைடடு அகனவயில
தமிழத் மதசாண்டைசாற்றத் மதசாடைங்கிய . இவர் தம வசாழநசாள முழுனமயும தமிழுக்கசாக உனழத்துத்
தமிழுக்கசாக வசாழந்து தம எண்பத்திரண்டைசாம அகனவயில இனறவனைட றசர்ந்தசார்.
தமிழத் மதசாண்டு
மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்களின் வசாழக்னக வரலசாற்னற றநசாக்குமறபசாது, அவர் வசாழநசாள
முழுனமயும தமிழத்தசானய அணி மசய்வதிறலறய கழிந்தனம மவளளினடை மனலயசாகிறது. ஏறத்தசாழ
அறபத்து நசான்கு ஆண்டுகள தமிழத் மதசாண்டைசாற்றிய தமிழப் மபரியசார் மு. இரசாகனவயங்கசார்
அவர்களின் அருஞ்மசயலகனள இனிக் கசாண்றபசாம.
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ஆரசாய்சச றவந்தர் மு. இரசாகனவயங்கசார்
மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்கனள ஆரசாய்சச உலக முன்றனைசாட என்ற அறிஞர்கள ஏத்துவர்.
முப்பதுக்கும றமற்படடை நூலகள இவருனடைய னகவண்ணத்தசால உருப் மபற்றனை. அவற்றள பதினைசான்கு
நூலகள ஆரசாய்சச நூலகள. இவற்றள கசால/வரலசாற்ற ஆரசாய்சச பற்றியனை சல; இலக்கிய ஆரசாய்சச
மதசாடைர்பசானைனவ பல; இலக்கண ஆரசாய்சச பற்றியனை சல.
கசால வரலசாற்ற ஆரசாய்சச பற்றியனை
மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்களின் முயற்சயில மவளி வந்த முதலநசான்கு நூலகளுறம கசால / வரலசாற்ற
ஆரசாய்சசக ளசாகறவ மலர்ந்துளளனை. அனவ 1. றவளிர் வரலசாற, 2. றசரன் மசங்குடடுவன், 3. ஆழவசார்கள
கசாலநினல, 4. சசாசனைத் தமிழக்கவி சரிதம என்பனை.
மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்களின் ஆரசாய்சச நூல நிரலில முதல இடைம மபறவது ‘றவளிர் வரலசாற’
என்பது. இந்நூல 1905 ஆம ஆண்டல மவளியிடைப் மபற்றது. மதுனரத் தமிழசசங்க ஆண்டு விழசாவில
ஆற்றிய உனரயின் வடவம இந்நூல. இந்நூல ‘மசந்தமிழ’ இதழிலும மவளி வந்துளளது, றவளிர் என்ற
மசசால றவளசாளர் என்ற தனிப்படடை ஓர் இனைத்தவனரக் குறிக்கிறது என்ற சுடட, அவ் வினைத்தவரின்
வரலசாறசாக நசசனைசார்க்கினியர் கூறிய மசய்திகனளப் பிற இலக்கிய சசாசனைச சசான்றகளுடைன்
உறதிப்படுத்தி, இவ்வினைத்தவர் தமிழகத்தில குடறயறிய கசாலம கி. பி. பத்தசாம நூற்றசாண்டு என்ற
வனரயனற மசய்கின்றது.
அடுத்து 1915 ல மவளிவந்த ‘றசரன் மசங்குடடுவன்’ என்ற நூல மசங்குடடுவனின் வரலசாற்னற ஆய்வது.
மசங்குடடுவனனைப் பற்றிய பலறவற மசய்திகளும பதிற்றப்பத்து, சலப்பதிகசாரம, பறநசானூற
இவற்றின் அடப்பனடையில விளக்கம மபறகின்றனை. சலப்பதிகசார வஞ்சக் கசாண்டைத்னத இனிய
உனரநனடையில விளக்கும இந்நூல, இவர்தம பலனமத் திறத்திற்கும ஆரசாய்சச வன்னமக்கும தக்கறதசார்
கசாடடைசாகும.
1926 ஆம ஆண்டல தமிழ உலகத்தில உலசா வந்தது ‘ஆழவசார்கள கசால நினல’ என்ற நூல. ஈறரசாடடு
இலக்கியச சங்கத்தில எச.ஏ. பசாப்லி துனரயின் அனழப்பின் றபரில ஆற்றிய ஆரசாய்சச உனரயின்
வடவறம இந்நூல.
சசா–6 ஆழவசார்கள பசாடைலகளில அருகிக் கசாணப்படும சல மசய்திகனளக் மகசாண்டு பிற சசான்றகளுடைன்
ஒப்ப றநசாக்கி ஆழவசார்களின் கசாலநினல வனரயறக்கப்படுகின்றது.
அடுத்ததசாக 1929 ஆம ஆண்டல மவளிவந்த சசாசனைத் தமிழக்கவி சரிதம மசன்னனைப் பலகனலக்கழகத்தில
பலவர் பற்றி ஆற்றிய உனரயின் வடவம. இதில எண்பதுக்கும றமற்படடை பலவர்கனளப் பற்றிய
மசய்திகள அனனைத்தும இலக்கியச சசான்றகளுடைனும, சசாசனைச சசான்றகளுடைனும மமசாழியப்படுகின்றனை.
றசனைசாவனரயரும பரிறமலழகரும சமகசாலத்தவர் என்பனத இந்நூலில இவர் மதளிவுபடுத்துகின்றசார்.
மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்தில ஆற்றிய மசசாற் மபசாழிவின் எஞ்சய பகுதி ‘இலக்கிய சசாசனை
வழக்கசாறகள’ என்ற மபயரில நூலசாக மவளியிடைப் மபற்றது. இஃது இவர் மனறவுக்குப்பின் மவளிவந்த
நூலசாகும; அரசர், தனலவர் வழக்குகனளப் பற்றிய கடடுனரகளின் மதசாகுப்பசாகும. இது மசன்னனை
அரசசாங்கப் பத்தக மவளியீடடுக் குழுவினைரசால மவளியிடைப் மபற்றது. கலமவடடுகளும,
இலக்கியங்களும தமிழிலக்கியக் கசாலப் பரப்னப ஆரசாய்வதற்கு உதவி பரிவனத இந்நூல
மதளிவசாக்குகிறது. ஆழவசார் நசாயன்மசார் பசாடைல களில இடைமமபறம மசசால வழக்குகள சசாசனைங்களில
பயிலு மசாற்னற இந்நூல விளக்கம மசய்கிறது.
இலக்கிய ஆரசாய்சச
இலக்கிய ஆரசாய்சசயசாக மலர்ந்த நூலகள பல. 1938 ஆம ஆண்டல றபரசாசரியரின் மணிவிழசா நினனைவசாக
‘ஆரசாய்சசத் மதசாகுதி’ என்ற நூல மவளிவந்தது. முப்பத்னதந்து கடடுனரகள இந்நூலின்கண் இடைம
மபற்றளளனை. ஆரசாய்சசக் கடடுனரகள . பலவற்றின் மதசாகுப்ப நூல இது. 1947 ஆம ஆண்டல ‘றசர
றவந்தர் மசய்யுட றகசானவ’ என்ற நூலின் முதற் பகுதி மவளிவந்தது. திருவிதசாங்கூர்ப் பலகனலக்கழக
ஆரசாய்சசத் துனறயில றபரசாசரியரசாகப் மபசாறப்றபற்ற மூன்ற ஆண்டுகளில இந்நூல மவளிவந்தது.
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இப்பலகனலக்கழகம மவளியிடடை முதல ஆரசாய்சச நூல இது. இனத உருவசாக்கும மபருனம மு.
இரசாகனவயங்கசார் அவர் கனளறய சசாரும. இது சங்க கசாலச றசர றவந்தர்கனளப் பற்றிய மதசாகுப்ப நூல.
பசாடைல மபற்ற றசர றவந்தர், பசாடய றசரறவந்தர், றசரறவந்தர் கினளயினைர், றசரறவந்தர் நசாடு நகர்
முதலியனை, றசர மண்டைலப் பகுதிகனள ஆண்டை பிற தனலவர்கள என்ற ஐந்து பிரிவுகளசாக இந்நூல
அனமந் துளளது.
1951 ஆம ஆண்டல இந்நூலின் இரண்டைசாம மதசாகுதி மவளியிடைப் மபற்றது. இஃது இனடைக்கசால
பிற்கசாலச றசர றவந்தர்கனளப் பற்றிய பசாடைலகளின் மதசாகுப்ப நூல. இதில பசாடைல மபற்ற றசரறவந்தர்,
பசாடய றசரறவந்தர், றசரநசாடு, நகர் முதலியனை, றசரர் வரலசாற என்னும பிரிவுகள அடைங்கி யுளளனை.
ஆரசாய்சசக் குறிப்பகளுடைன் மதசாகுக்கப்படடை இந்நூல றசரர் மதசாடைர்பசானை இலக்கிய வரலசாற்ற
ஆரசாய்சசகளுக்குத் துனணயசாக அனமகின்றது.
1948 ல ‘மசந்தமிழ வளர்த்த றதவர்கள’ என்ற மபயரிய நூல றதசாற்றம மபற்றது. இது கடைந்த
நூற்றசாண்டல றதசான்றித் தமிழ வளர்த்த றசது நசாடடுப் மபருமக்களின் வரலசாற்னறக் கூறகின்றது.
1950-ஆம ஆண்டல ‘Some Aspects of Kerala and Tamil Literature’ என்ற நூல மவளிவந்தது. திருவிதசாங்கூர்ப்
பலகனலக்கழகத்தில ஆற்றிய மசசாற்மபசாழிவுகளின் வடவம இந்நூல. தமிழில ஆற்றிய உனரயினனை
மமசாழி மபயர்த்து ஆங்கிலத்தில இந்நூல எழுதப்மபற்றது. இந்நூல இரண்டு பகுதிகளசாக
திருவிதசாங்கூர்ப் பலகனலக் கழகத்தினைரசால மவளியிடைப்மபற்றது.
இந்த ஆண்டறலறய மவளிவந்த ‘இலக்கியக் கடடுனரகள’ என்ற நூல வசாமனைசாலிப் றபசசுகள, இதழில
மவளிவந்த கடடுனரகள சலவற்றின் மதசாகுப்ப நூலசாகும. இந்நூலில இடைம மபற்ற அனனைத்துக்
கடடுனரகளும இலக்கிய விளக்கமசாக அனமந்தனைவசாகும.
அடுத்து 1959 ஆம ஆண்டல மவளியிடைப்மபற்ற கடடுனர மணிகள மதரிந்மதடுத்த பதினைசான்கு
ஆரசாய்சசக் கடடுனரகளின் மதசாகுப்ப நூல எனைலசாம.
மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்களின் மனறவுக்குப் பின் மவளிவந்த ‘மதய்வப் பலவர் கமபர்’ என்ற
மபயரிய நூல 1969 ஆம ஆண்டல தமிழ உலகிற்கு அறிமுகமசாகியது. கமபரசாமசாயண விமரிசனைக்
கடடுனரகள இந்நூலின்கண் இடைம மபறகின்றனை.
1939 ஆம ஆண்டல மவளியிடைப் மபற்ற ‘திருவிடைமவந்னத எமமபருமசான்’ என்ற நூல திருமங்னக
ஆழவசார் பசாடய பசாடைலகளின் விளக்கமசாகும.
இலக்கண ஆரசாய்சச
றபரசாசரியரின் இலக்கண ஆரசாய்சச நூலகளுள தனலனம இடைம மபறவது மதசாலகசாப்பியப்
மபசாருளதிகசார ஆரசாய்சச என்ற நூலசாகும. இந்நூல 1912 ஆம ஆண்டு இலங்னகச மசலவர் கு. பூரீகசாந்தன்
என்பவர் நடைத்திய மதசாலகசாப்பியப் மபசாருளதிகசார ஆரசாய்சசப் றபசாடடயில முதன்னமப் பரிசு மபற்றது.
மதசாலகசாப்பியப் மபசாருளதிகசாரத்னத எளிய முனறயில மசாணவர்களுக்குப் பயன்படைத்தக்க வனகயில
இந் நூனல ஆசரியர் இயற்றியுளளசார். மதசாலகசாப்பியத்துட கசாணப்படும அகப்பற ஒழுக்கங்கனளத்
மதளளிதின் விளக்குகிறது இந்நூல.
1958 ஆம ஆண்டன் மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்களின் எண்பதசாம ஆண்டு நினனைவசாக மவளியிடைப்
மபற்றது வினனைத்திரிப விளக்கம. இஃது ஒரு மசய்யுள இலக்கண நூல. வினனை விகற்பங்கனளப்
பன்னிரண்டு வசாய்பசாடுகளில கசாடட, அவ்வசாய்பசாடுகள மசயலபடும ஆற்றினனை ஐமபது நூற்பசாக்களில
விளக்குகின்றது இந்நூல. 3020 வினனைப் பகுதிகள அனனைத்தும கசாண்றபசார்க்கு எளிதில பலப்படும
வண்ணம தனியசாக அடடைவனணப்படுத்தப்படடுளள திறம றபசாற்றதற்குரியது.
சங்க, இனடைக்கசாலத் தமிழ ஒலிகள மபயர் வினனைகனள அனடைந்த வடவங்கனளப்பற்றிய பதிய
மசய்திகனள மமசாழி வரலசாற்ற அடப்பனடையில, 1. மதசாலகசாப்பியத்துக் கண்டை பனழய வழக்குகள, 2.
மதசாலகசாப்பியனைசாரும பளளி எழுத்துக் களும, 3. அருகி வழங்கிய சல வினனை விகற்பங்கள, 4.
ஆய்தறவசானச-என்ற நசான்கு கடடுனரகளில பலப்படுத்துகின்றசார்.
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அகரசாதி ஆரசாய்சச
ஏறத்தசாழ இருபத்தசாற ஆண்டுகள அகரசாதிப்பணியில ஈடுபடடை மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்கள,
‘தமிழப் றபரகரசாதி’ உருவசாவதற்குக் கசாரணமசாக இருந்தறதசாடு அனமயசாமல, நிகண்டைகரசாதி,
நூற்மபசாருட குறிப்பகரசாதி இனவ மவளிவருவதற்கும கசாரணமசாக இருந்தசார். நிகண் டைகரசாதி
அசறசறவிலனல.
திவசாகரம, பிங்கலம உரிசமசசால நிகண்டு, சூடைசாமணி என்னும நசான்கு நிகண்டுகளிலும இடைம மபற்ற
மசசாற்களுக் குரிய மபசாருனளத் தந்து, அசுர நிரலில அனமக்கப்மபற்ற நூல நிகண்டைகரசாதி என்பது. இது
பின்னைசாளில திவசாகரப் பதிப்பிற்குப் மபரிதும பயன்படடைது.
‘நூற்மபசாருட குறிப்பகரசாதி’ றதவசாரம, திருக்றகசானவயசார், நற்றினண, குறந்மதசானக முதலிய இலக்கிய
நூலகளிலும, இனறயனைசார் களவியல உனர, வீர றசசாழியம முதலிய இலக்கண நூலகளிலும
கூறப்படடுளள மபசாருளகனள அகர நிரலில அனமத்துக் கூறவதசாகும.
பதிப்பசாசரியர் மு. இரசாகனவயங்கசார்
பதிப்பசாசரியர் மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்கள பதிப்பித்த நூலகள பன்னிரண்டு. இந்நூலகளில பசாடை
றபதங்களும ஆரசாய்சசக் குறிப்பகளும அனமந்து கசாணப்படுவதசால, ஏடுகனள ஒப்பறநசாக்கி
இந்நூலகனளப் பதிப்பித் துளளசார் என்பது றபசாதரும. இவர் முதன்முதலில பதிப்பித்த நூல ‘திருக்குறள
பரிறமலழகர் உனரயுடைன்’ என்பது. 1910 ல பதிப்பிக்கப்மபற்ற இந்நூல னகயடைக்கப் பதிப்பசாக
மவளியிடைப்மபற்றது.
‘மசந்தமிழப் பத்திரினக’யில மவளிவந்து தனி நூலகளசாகப் பதிப்பிக்கப் மபற்றனவ; 1. நரிவிருத்தம
(அருமபத உனரயுடைன்) 2. சதமபரப் பசாடடயல உனரயுடைன், 3. திருக் கலமபகம உனரயுடைன், 4. விக்கிரம
றசசாழனுலசா, 5. சந்திரசாறலசாகம, 6. றகசவப் மபருமசாள இரடனடை மணிமசானல என்பனை.
சங்க நூற்மறசானககள றபசாலத் தனிப்பசாடைலகள பல வற்றினனைப் மபருந்மதசானக' என்ற மபயரில 1936 ல
ஒரு நூலசாகப் பதிப்பித்தசார். 2200 பசாடைலகள மகசாண்டை இந் நூல, 1. கடைவுள வசாழத்தியல, 2. அறிவியல, 3.
மபசாரு ளியல எனை மூன்ற மபரும பிரிவுகளசாகப் பிரிக்கப்படடுளளது பின்னைசாளில பல தமிழறிஞர்களும
எடுத்தசாளத் தக்க வனகயில இந்த நூல அனமந்துளளது.
1936 ஆம ஆண்டல மபருந்மதசானகனயப் பதிப்பித்த அறத ஆண்டல ‘திருனவகுந்தன் பிளனளத்தமிழ’
என்ற நூல பதிப்பிக்கப்மபற்றது.
1949 ஆம ஆண்டல திருவிதசாங்கூர்ப் பலகனலக்கழக ஆரசாய்சசத்துனறப் றபரசாசரியரசாக இருந்த ஞசான்ற
‘அரிசசந்திர மவண்பசா’ என்ற ஒரு நூலினனைப் பதிப்பித். துளளசார்.
1951 ஆம ஆண்டல அண்ணசாமனலப் பலகனலக்கழகத்தில கமபரசாமசாயணப் பதிப்பசாசரியர் குழுவில
ஒருவரசாக இருந்து கமபரசாமசாயணப் பகுதிகனளப் பதிப்பித்துளளசார் என்பது முன்னைறர கூறப்படடைது.
1953 ஆம ஆண்டல சரசாமனலக் கலமவடடல கண்மடைடுக்கப்படடை ஆந்தசாதி ஒன்ற ‘திரிசரசாமனல
அந்தசாதி’ என்ற மபயரில பதிப்பித்து மவளியிடைப்படடுளளது.
1958, 59 ஆம ஆண்டுகளில கமபரசாமசாயண சுந்தர கசாண்டைப் பகுதிகனள உனரயுடைன் பதிப்பித்துளளசார்.
இது அண்ணசாமனலப் பலகனலக் கழக மவளியீடைசாக மவளி வந்துளளது.
றமலும இவர் பசாடை அனமதிபற்றி ஆரசாய்சச மசய்தும, அவற்றின் மபசாருள நயத்னத விளக்கியும பல
கடடுனரகள எழுதியுளளசார். கசாடடைசாகக் ‘கலிங்கத்துப் பரணி’ ஆழவசார்களின் அருளிச மசயலகள
இவற்னறக் கூறலசாம.
உனரயசாசரியர் மு. இரசாகனவயங்கசார்
நூலகள பலவற்னற ஆய்ந்தும பதிப்பித்தும ஆரசாய்சச றவந்தரசாகவும, பதிப்பசாசரியரசாகவும திகழந்த மு.
இரசாகனவ யங்கசார் அவர்கள சல நூலகளுக்கு உனரயும கண்டுளளசார். அவற்றள குறிப்பிடைத்தக்கனை
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கமபரசாமசாயண சுந்தரகசாண்டைப் பகுதிகள; திருமங்னகயசாழவசார் பசாடய பசாசுரத்தின் விளக்க மசாக
அனமந்த ‘திருவிடைமவந்னத எமமபருமசான்’ என்ற
இதழசாசரியர் மு. இரசாகனவயங்கசார்
இவர் ‘தமிழர் றநசன்’, ‘கனலமகள’, ‘மசந்தமிழ’ என்ற இதழகளின் ஆசரியரசாகத் திகழந்தவர்.
‘மசந்தமிழ’ இதழில முதலில இரசா. இரசாகனவயங்கசாருக்கு உதவியசாசரியரசாக அமர்ந்து. பின்னைர் அவரது
இடைத்னத அணி மசய்தவர். ஏறத்தசாழ எடடு ஆண்டுகள இவர் இவ்விதழின் ஆசரியப் மபசாறப்பில
இருந்தசார். கடடுனரத் மதசாகுப்ப நூலகளசாக அனமந்தற்னற்ைறில உளள சல கடடுனரகள மசந்தமிழ
இதழில மவளிவந்தனவ. மபருந்மதசானக நூலில கசாணப்படும பசாடைல கள பலவும இவ்விதழில
மவளியசானைனவறய. நூல வடவம மபறசாத சல கடடுனரகளும இவ்விதழில மவளிவந்துளளனை. ஆக
இதழசாசரியரசாக அமர்ந்து தமிழ இலக்கியத்திற்கு இவர் ஆற்றிய மதசாண்டு மிகப் மபரியது.
மசசாற்மபசாழிவசாளர் மு. இரசாகனவயங்கசார்
எழுத்தசாளரசாக இருந்த மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்கள மசசாற்மபசாழிவசாளரசாகவும துலங்கியிருக்கின்றசார்.
1929 ஆம ஆண்டு பதிப்ப றவந்தர் டைசாக்டைர் உ. றவ. சசாமிநசாத ஐயர் அவர்கள தனலனமயில மசன்னனைப்
பலகனலக் கழகத்தில இலக்கியம, சசாசனைம பற்றிய உண்னமகனள எடுத்துனரத்தசார், இப்மபசாழிறவ
பின்னைர் ‘சசாசனைத் தமிழக் கவி சரிதம’ என்ற நூலசாகத் றதசாற்றம மபற்றது.
1966-ல கசானரக்குட கமபன் விழசாவில தனலனம வகித்து தனலனம உனர ஆற்றினைசார், 1959 ஆம ஆண்டல
பலகனலச மசலவர் றபரசாசரியர் மத. மபசா. மீனைசாடசசுந்தரனைசார் அவர்கள அனழப்பின் கசாரணமசாகத்
மதய்வப் பலனம என்னும மபசாருள பற்றிச மசன்னனை மசாநிலக் கலலூரியில ஓர் உனர நிகழத்தினைசார்.
திருவிதசாங்கூர் பலகனலக் கழக ஆரசாய்சசத்துனறப் றபரசாசரியரசாக இருந்தறபசாது சர்.ச.வி. இரசாமன்
அவர்கள தனலனமயில ‘கசாந்தளூர்சசசானல’ என்னும மபசாருளில முதல நசாள மசசாற்மபசாழிவு
நிகழத்தினைசார். இதில பல சரித்திர ஆய்வசாளர்களின் முரண்படடை கருத்துக்கனள எடுத்துக் கசாடடத் தம
கருத்துக்கனளச சசான்றகளுடைன் நிறவினைசார். மதசாடைர்ந்து நிகழந்த மபசாழிவுகனள அற்னற நசாள கலவித்
துனற வலலுனைரசானை றகசாபசால றமனைன் அவர்கள தனலனம யில நிகழத்தினைசார். இசமசசாற்மபசாழிறவ
பின்னைசாளில soap 336), 'Some Aspects of Kerala and Tamil Literature" என்ற மபயரில இரண்டு பகுதிகளசாக நூல
வடவம மபற்றது.
கவிஞர் மு. இரசாகனவயங்கசார்
இவர் கவிபசாடும ஆற்றல மிக்கவரசாகவும திகழந் துளளசார். இளனம முதல முதுனம வனர இவர் பசாடய
கவினதகள பலவும மசந்தமிழில மவளியசாகி உளளனை.
மபசாதுச மசய்திகள
இவர் தசாறம பல நூலகள இயற்றித் தமிழத் மதசாண்டைசாற்றியதுடைன் நிலலசாமல, பல தமிழ நூலகள
மவளிவருவ தற்கும கசாரணமசாக அனமந்தசார். இதில குறிப்பிடைத்தக்கனவ எஸ். னவயசாபரிபிளனள
அவர்களின் பணவிடு தூதும, வி. இரசா. இரசாமசசந்திர தீடசதர் எழுதிய மூன்றசாம குறலசாத்துங்க
றசசாழனும ஆகும. இரசாமசசந்திர தீடசதரின் சலப்பதிகசார ஆங்கில மமசாழி மபயர்ப்ப முழுனமயும மு.
இரசாகனவயங்கசார் அவர்களின் துனண மகசாண்றடை உருவம மபற்றது.
மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்களின் ஆரசாய்சச முடவு கனளப் பற்றிக் கூறமறபசாது எஸ். னவயசாபரிப்
பிளனள அவர்கள,
“மபருமபசாலும ஆசரியரது கருத்துக்கள மகசாளளத்
தக்கனைவசாகறவ உளளனை”
என்கிறசார். (தமிழச சுடைர் மணிகள; ‘மு. இரசாகனவயங்கசார்.’ ப. 397). இவர் தம நனடைனயப் பற்றிக்
குறிப்பிடுனகயில ‘மதளிந்த நனடை’ என்பர்.
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“பசாண்டத்திய படைசாறடைசாபமமன்பது இவர்கள நனடை
யில சறிதும இலனல-இவர்கள உனர நனடையிறலறய ஓர் அபூர்வமசானை கனிவும இனினமயும
மவளிப்படுகின்றனை.”
(எஸ். னவயசாபரிப் பிளனள:
தமிழசசுடைர் மணிகள : ப. 397,)
றபரசாசரியர் மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்கள நனடையில மடடும எளினம உனடையவர் அலலர்.
வசாழக்னகயிலும எளினமனயக் கனடைப் பிடத்தவர். தமமுடைன் பணியசாற்றப வர்களுடைன் இனினமயசாகப்
பழகும ஆற்றலும மிக்கவர், இதனனை அவருடைன் பணியசாற்றிய ஆர். வீரபத்திரன் அவர்கள கூற்றசால
மதளியலசாம.
‘றசரறவந்தர் மசய்யுட றகசானவயில முதற்பகுதி
அசசசாகி முடந்த தறவசாயில அந்நூல பற்றிப்
றபரசாசரியரிடைம நசான் கூறியிருந்த மசய்தி ஒன்ற
நினனைவிருக்கிறது. நூலில ஆங்கில முன்னுனர,
தமிழ முன்னுனர, றசர றவந்தர் சரித்திரச சுருக்கம
முதலிய பல மசய்திகள இடைம மபற்றிருக்க,
றவறறசார் முக்கியச மசய்தி கசாணப் மபறசாதிருப்பது ஒரு குனறயசாக எனைக்குத் றதசான்றியது. திருவிதசாங்கூர்
மன்னைர் மபருமசானைசாரசால நிறவப்படடை பலகனலக் கழகத்தில, வளளல அழகப்ப மசடடயசார் அளித்த
நன்மகசானடையசால உருவசானை தமிழ ஆரசாய்சசத் துனறயிலிருந்து முதன் முதலசாக மவளிவரும றசர
றவந்தர்கனளப் பற்றிய நூலில, அக்குலத்தில றதசான்றி அப்மபசாழுது மசாமன்னைரசாகத் திகழகிற சத்தினரத்
திருநசானளப் பற்றியும, அழகப்ப வளளனலப் பற்றியும வசாழத்துனரகள தக்க இடைத்தில அனமய
றவண்டயதன் இன்றியனமயசானமனயப் றபரசாசரியர்க்குப் பணிறவசாடு எடுத்துக் கூறிறனைன். அனதக்
றகடடை றபரசாசரியர் ‘நீங்கள கருதியது தக்கறத; மறந்திருந்த எனைக்கு அதனனை நினனைப்பூடடயது நன்ற’
எனை அன்பனர கூறிப் பின்னைர் மன்னைர்க்கு ஒன்றம வளளற்கு ஒன்றமசாக இரண்டு பசாக்கனள வசாழத்தசாகப்
பசாட நூலில இனணத்துக் மகசாண்டைசார்கள.”
இப்பகுதி மு. இரகனவயங்கசார் அவர்கள தமனமவிடை வயதில சறியவர்களசாயினும அவர்கள கூறம
கருத்துக்கள ஏற்றக் மகசாளளத் தக்கனைவசாக இருந்தசால அவற்னற ஒதுக்கிவிடைசாமல மனைமுவந்து ஏற்றக்
மகசாளளும உயர் பண்பசாளர் என்பனத உணர்த்தி நிற்கின்றனை.
முகவுனர
இவ்வசாறசாக ஆரசாய்சசயசாளரசாகவும, பதிப்பசாசரியரசாகவும, இதழசாசரியரசாகவும, உனரயசாசரியரசாகவும,
மசசாற் மபசாழிவசாளரசாகவும, கவிஞரசாகவும திகழந்து மு. இரசாகனவயங்கசார் அவர்கள ஆற்றிய தமிழத்
மதசாண்டு அளவிடைற் கரியது. அவர் மசன்ற மநறி தமிழத்தசாயின் தவப்பதலவர்கள ஒவ்மவசாருவரும
மசலல றவண்டய மநறியசாகும!
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6. இருபதசாம நூற்றசாண்டு நக்கீரர்
1. வசாழவு
‘இருபதசாம நூற்றசாண்டன் நக்கீரர்’ என்ற தமிழ கூற நலலுலகு மபருனமயுடைன் றபசும றபரசாசரியர்,
டைசாக்டைர் நசாவலர் கணக்கசாயர் றசசாமசுந்தர பசாரதியசார் ஆவர். சசான்றறசாருனடைத்தசானை மதசாண்னடை நசாடடல
மசன்னனை மசாநகரின் றமற்பசால சூனள என்னும ஊரில வசாணிக வசாழக்னக நடைத்தி வளமுடைன் வசாழந்து
வந்தவர்-‘னசவ சத்தசாந்த சண்டைமசாருதம’ எனைப் பசாரசாடடைப் மபற்ற றசசாம சுந்தர நசாயகர் ஆவர். இவர்தம
அமமசான் அருணசாசல நசாயகரின் னமந்தர் சுப்பிரமணிய நசாயகர், ‘றதனிருந்த றசசானல சூழ மதன்விளனச
நன்னைகர்’ என்ற மசலவ வளத்தசாற் பசாரசாடடைப் மபற்ற எடனடையபரத்தினனைக் றகசாநகரசாகக் மகசாண்டு
ஆடச பரிந்த முத்துசசாமி எடடைப்ப நசாயகரின் நண்பரசாவர். எடனடையபரத்துக் குறநில மன்னைர்
மசன்னனைக்கு வருமறபசாமதலலசாம, சுப்பிரமணிய நசாயகனரப் பசார்த்து அளவளசாவிப்றபசாதல உண்டு.
அரசரின் அனழப்பிற் கிணங்கிச சுப்பிரமணிய நசாய்கர் மசன்னனை விடுத்து எடனடையபரம மசன்ற,
‘எடடைப்ப பிளனள’ என்ற பதுப் மபயருடைன் அரசரின் உடபடுகருமத் தனலவரசாய் விளங்கினைசார். இவர்
மணம மசய்திருந்தும மகப்றபற கிடடைசாத கசாரணத்தசால, அரசர் தூண்டுதலின் றபரில அரண்மனனையில
வளர்ந்து வந்த முத்தமமசாள என்னும மங்னக நலலசானளத் திருமணம மசய்து மகசாண்டைசார்.
பிறப்ப
இவ்விருவரின் மனைமமசாத்த இலவசாழவின் பயனைசாய். கி.பி. 1879-ஆம ஆண்டு சூனலத் திங்கள 27 ஆம
நசாள ஒர் ஆண் மகவு பிறந்தது. இமமகவுக்குத் தம உறவினைரும, னசவ சத்தசாந்தக் கடைலசாகவும விளங்கிய
றசசாமசுந்தர நசாயகரின் மபயருடைன் ‘சத்தியசானைந்த’ என்ற அனடை மமசாழினயயும றசர்த்துச ‘சத்தியசானைந்த
றசசாமசுந்தரம’ என்ற மபயரிடடைனைர்.
இளனம வசாழவு
அரண்மனனையில அரசயசாரின் ஆதரவில இளனம மதசாடடு இக்குழந்னத வளர்ந்தது. ஐந்தசாம அகனவ
நிகழும மபசாழுது அரண்மனனை ஆத்தசானை ஆசரியர் சங்கர சசாத்திரி யசாரிடைம தமிழ. வடைமமசாழி எனும
இரண்டு மமசாழிகளிலும எழுத்தறிவிக்கப் மபற்றசார். றமலும அவ்வூர்ப் மபருமசாள றகசாவில கூடைத்தில
நனடைமபற்ற வந்த திண்னணப் பளளிக் கூடைத்தில மதய்வசகசாமணி ஐயங்கசார் எனும ஆசரியரிடைம ஒரு
சல நசாள கலவி பயின்றசார் றசசாமசுந்தரர். பளளி ஆசரியர் தன் பக்கலில அமர்ந்திருந்த மசாணவனிடைம
கடுனம யசாக நடைந்து மகசாண்டைதனைசால, இவர் பளளிப்படப்பிற்கு முற்றப் பளளி னவத்து, அரசயசார்
மகசாடுத்த மசலலத்தில தம பதின்மூன்றசாவது வயது வனரயிலும வினளயசாடறய வீறண மபசாழுது
றபசாக்குவசாரசாயினைர். இவர்தம வளர்ப்ப அன்னனையசார் மனறவிற்குப் பின்னைர் இவர் மபற்றறசார்
வற்பறத்தலின் றபரில பளளிக்குச மசன்ற எடனடையபரத்தில எடடைசாம வகுப்ப வனர படத்துப் பின்னைர்த்
திருமநலறவலி மசன்ற ‘சர்ச மிஷன்’ உயர்நினலப் பளளியில இனடைநினல வகுப்ப வனர-அக்கசாலத்தில
F. A, (Fellow of Arts) எனை வழங்கப் மபற்ற இண்டைர்மீடயட வகுப்ப வனர பயின்றசார். ஆங்கிலமும
அருந்தமிழும பசாங்குறப் பயின்ற இரண்டு பசாடைங்களிலும முதல மதிப்மபண் மபற்றசார். இதன் பின்னைர்,
மசன்னனை மசன்ற கிறித்தவக் கலலூரியில பகழ மபற்ற விலலியம மிலலர் என்னும மபருமகனைசாரிடைம
பயின்ற படடைம மபற்றசார். அது கசானல அங்கு இவருக்குத் தமிழசாசரியரசாக வசாய்த்தவர் இருவர். ஒருவர்
தனித்தமிழ இயக்கங்கண்டை மனறமனலயடகளசார்; மற்மறசாருவர் பரிதிமசாற் கனலஞர் எனைத் தம
மபயனரறய தமிழப் படுத்திக் மகசாண்டை வி. றகசா. சூரியநசாரசாயண சசாத்திரியசார்.
இவ்விருவரின் மதசாடைர்ப இயலபிறலறய தமிழசார்வமும தமிழறிவும மிக்கிருந்த றசசாமசுந்தரனர றமலும
உயர்வுனடைறயசாரசாக்கியது.
வழக்கறிஞர் வழக்கு
பி.ஏ. படப்ப முடவுற்றதும, மசன்னனைச சடடைக் கலலூரியில றசர்ந்து பி.எல. படப்னபப் பல
இனடையூறகளுக்கினடையில 1905 ஆம ஆண்டல முடத்தசார். தூத்துக்குடயில வழக்கறிஞர் மதசாழினல
றமற்மகசாண்டைசார். மபசாதுவசாகச சடடைக்கலலூரியிற் படப்னப முடத்தவர்கள ஏற்கனைறவ சடடைம முடத்துப்
42

மபயர் மபற்ற வழக்கறிஞரசாக இருப்பவரிடைம சல கசாலம பயிற்ச மபற்ற பின்னைறர தனியசாக
வழக்கசாடுதல வழக்கம. ஆயினும நசாவலர் எடுத்த எடுப்பில தசாறம தனிறய வழக்குகனள நடைத்தத்
துணிந்தசார். இவர் நசாடடுக்றகசாடனடை நகரத்தசார் வழக்குகனள றமற்மகசாண்டு நடைத்திய கசாரணத்தசால,
அதன் மபசாருடடு அடக்கட றதவறகசாடனடைக்குச மசன்றவர றவண்ட வந்தது. இதனைசாற் மபரும மபசாருட
மசலவும கசாலக்கழிவும ஏற்படடைதனைசால நகரத்தசார் மபருமக்கள மசடடநசாடடுக்கு அண்னமயிலுளள
மதுனரக்கு வந்து மதசாழில நடைத்துமசாற இவரிடைம பலமுனற. வற்பறத்தவும, இவர் 1920 ஆம ஆண்டு
தூத்துக்குட றமலூனர விடடு மதுனரக்கு வந்து மதசாழில நடைத்தத் மதசாடைங்கினைசார் மதசாடைக்க நசாள மதசாடடு
இவர் றநர்னமயுடைனும நியசாயத்துடைனும வழக்கறிஞர் மதசாழிலில ஈடுபடடு வந்ததசால, றபரும பகழும
பணமும இவனரத் றதடவந்தனை. தமமிடைம வரும வழக்கு எத்தன்னம வசாய்ந்ததசாயிருப்பினும
நசாமளசான்றக்கு ஒரு நூற ரூபசாய்க்கும குனறவசாக ஊதியம வசாங்கமசாடடைசார். தம வழக்கறிஞர்
பணிக்கினடைறயயும தசாமசாகறம 1913 ஆம ஆண்டல எம.ஏ. றதர்வு எழுதி மவற்றியும மபற்றிருந்தசார்.
அரசயல வசாழவு
நசாடடு விடுதனலயில நசாடடைமிக்கவரசாய் நம நசாவலர் வீறடைன் விளங்கினைசார். சுறதசக் கப்பறலசாடடய
வ.உ. சதமபரம பிளனளயவர்களுடைன் மநருங்கிய றநயம மகசாண்ட ருந்தசார். திங்கள ஒன்றக்கு
ஆயிரத்திற்கு றமல வருவசாய் வந்து மகசாண்டருந்த வழக்கறிஞர் பணினய விடுத்து. நூற ரூபசாய் திங்கள
ஊதியம மபற்றக்மகசாண்டு கப்பல கமமபனியின் ஆடசப் மபசாறப்பினனைத் திறமபடை நடைத்தினைசார்.
இஃது இவரது கனரகடைந்த நசாடடுப் பற்றினனைக் கசாடடும. இரண்டு கப்பலகனள உனடைத்தசாயிருந்த வ. உ.
இ. மூன்ற கப்பலகள தமமிடைம உளளது என்ற கூறவர். மூன்றசாவது கப்பல எங்றக என்றசால, “எஸ். எஸ்.
(Steam ship) பசாரதி என்ற தமிழக் கப்பனல ஏன் மறந்து விடடீர்கள?” என்பசார். அதுகசானல வ. உ. ச. றயசாடு
மதசாடைர்ப மகசாண்டருந்த அனனைவனரயும அன்னிய ஆங்கில அரசனைர் குற்றக்கண் மகசாண்டு றநசாக்கினைர்.
எனைறவ ஐயப்படடயலில நசாவலர் மபயனரயும றசர்த்தனைர். 1905 முதல 1919 வனரயில இவர் மபயர்
ஐயப்படடயலில இருந்தது. நண்பர் கள பலர் வற்பறத்தியும, அருனம வசாய்ந்த அரசசாங்கப் பணி யினனை
வசாங்கித் தருவதசாக நயங்கசாடடப் பலர் அனழத்துங் கூடை நசாவலர் நசாடடு விடுதனல றவளவிக்கசானை தம
பணியி லிருந்து நீங்கினைசாரலலர்.
கசாங்கிரஸ் மசாநசாடுகள
எவ்வனக விசசாரனணயுமின்றி எவனரயும தண்டத்தற்கு இடைந்தரும மரளலட சடடைத்னத ஆங்கில அரசு
திணிக்க முயன்றது. இதனனை எதிர்த்து அண்ணல கசாந்தியடகளசார் ஒத்துனழயசானம இயக்கத்னதத்
மதசாடைங்கினைசார். நசாமடைங்கும சுற்றப் பயணம மசப்து, இசசடடைத்தின் கடுனமனய மபசாலலசாங்னகப்
மபசாதுமக்களுக்கு விளக்கத்துணிந்தசார். இதன் மபசாருடடுச மசன்னனை வந்தசார். கசாந்தியடகள மசன்னனை
வருவனதயறிந்த நசாவலர் பசாரதியசார் அவனரத் தூத்துக்குடக்கு வரச மசய்தசார். முதன் முதல அண்ணல
கசாந்தினயத் மதன் றகசாடத் தமிழகத்திற்கு வரவனழத்து மசசாற்மபசாழிவசாற்ற னவத்த மபருனம நம
நசாவலனரறய சசாரும. இரு நசாளகள தூத்துக்குடயில தங்கிய கசாந்தியசார் நசாவலர் வீடடற்கும வந்து
றபசானைசார். மரளலட சடடைத்னத எதிர்ப்பவர்களில ஒருவரசாக நசாவலர் அஞ்சசாமநஞ்சத்துடைன்
னகமயழுத்திடடைசார்.
அடுத்து. நசாவலர் அண்ணசாமனலப் பலகனலக் கழகத்தில தமிழப் றபரசாசரியரசாகப் பணியசாற்றிக்
மகசாண்டருந்த கசாலத்தில, கசாந்தியடகள தம கசாங்கிரஸ் கடச வளர்சசக்குப் மபசாருள றசர்க்கத் மதன்னைகச
சுற்றப் பயணத்னத றமற் மகசாண்டருந்தசார். கசாந்தியடகனள அண்ணசாமனல நகருக்கு வருமசாற நசாவலர்
றகடடுக்மகசாண்டைசார். மபசாதுமக்கள பலரும கசாணிக்னக வழங்கிய கூடடைத்தில, மற்றவர்களுக்குத்தசான்
முன் மசாதிரியசாக இருக்க றவண்டுமமன்ற எண்ணித் தம மகளகளசானை மீனைசாடச, லலிதசா ஆகிய
இருவரும கழுத்திலிருந்த சங்கிலினயக் கழற்றிக் மகசாடுக்குமசாற ஏற்பசாடு மசய்திருந்தசார். முதலில
லலிதசா பசாரதி எனும இனளய மகள றமனடைக்குச மசன்ற கசாந்தியடகளிடைம தம கழுத்திலிருந்த
சங்கிலினயக் கழற்றிக் மகசாடுத்துவிடடு வந்தசார். அடுத்து றமனடைக்குச மசன்ற மூத்த மகள மீனைசாடச
பசாரதி தம கழுத்திலிருந்த சங்கிலினயக் கழற்றிக் மகசாடுத்துவிடடு றமனடை யினின்ற கீறழ இறங்கிய
பின்னைர்த் தன் னகயிலிருக்கும வனளயலகனளயும கழற்றித் தர றவண்டும என்ற எண்ணம மீதுசாரவும,
மீண்டும றமனடைறயறிச மசன்ற தம னகயிலிருந்த வனளயலகனளக் கழற்றிக் கசாந்தியசாரிடைம தந்தசார்,
“யசாருனடைய மகள இச சறமி?” என்ற தம பக்கத்தில இருந்தவர்கனளப் பசார்த்து வினைவிக் மகசாண்றடை,
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தமமிடைமிருந்த கதர் மசானல ஒன்னறமயடுத்து மீனைசாடச பசாரதி கழுத்தில றபசாடடைசார் கசாந்தியசார்.
அருகிருந்றதசார் அடுத்திருந்த நசாவலனரச சுடடக்கசாடடை, “பசாரதியசாரின் குழந்னதயசா! அப்படயசானைசால
அதில வியப்பனடைவதற்கு ஒன்றமிலனல” என்ற கசாந்தியசார் கூறினைசாரசாம. கூடடைம முடந்து வீடடற்குச
மசன்ற நசாவலர், தசாம கழுத்திலிருக்கும சங்கிலினயக் கழற்றித் தரறவண்டும என்ற மடடும கூறியிருந்த
அளவில, னக வனளயலகனளயுங் கழற்றித் தந்த தம மகள மீனைசாடசனயப் மபரிதும மகிழந்து
பசாரசாடடனைசார்.
கசாங்கிரசுக் கடசயிலிருந்து விலகிச சலர் சுயரசாசசயக் கடச என்றமதசாரு பதிய கடசனய உருவசாக்கினைர்.
பண்டத றமசாதிலசால றநருவும ச.ஆர். தசாசும இந்தியர் ஒத்துனழயசானம இயக்கத்னத விடடு விடடுச
சடடைமன்றங்களுக்குச மசன்ற அங்றக றபசாரசாட உரினமகனளப் மபறறவண்டும என்றனைர். 1926 ஆம
ஆண்டல ச. ஆர். தசானச மதுனரக்கு அனழத்துப்
சசா—7 மபசாதுக்கூடடைத்தில றபசச மசய்தறதசாடு, அவர்தம றபசனசயும நசாவலர் தமிழில
மமசாழிமபயர்த்தசார். னசமன் கமிஷனனை எதிர்த்து 1930 ஆம ஆண்டு ஜேனைவரி 30 ஆம நசாள நசாமடைங்கும
நனடைமபற்ற ‘உரினம றநசாக்க நசாள’ பின்னைசாளில சடடை எதிர்ப்ப இயக்கத்திற்கும, உப்பச
சத்தியசாகிரகத்திற்கும வழி வகுத்தது. இதன் வினளவசாகத் தனலவர்கள பலர்
சனறயிலனடைக்கப்படடைனைர். நசாமடைங்கும நடைந்த இக் கிளர்சசக்குப் பணம றதனவப்படடைது.
மதன்னைசாடடல ஒரு திரளசானை நன்மகசானடை திரடடத் தந்தவர்களில நசாவலர் குறிப்பிடைத்தக்கவரசாவர்.
இமமடறடைசாடைன்றித் தசாமும தம வருவசாயிலிருந்து திங்களறதசாறம நூற ரூபசாய் நன்மகசானடை அனுப்பி
உதவினைசார். றமலும நசாவலர் குடுமபறம நசாடடுப் பணியில தனலநின்றது எனைலசாம. கசாரணம நசாவலர்
தம இரண்டைசாவது மகன் இலடசுமிரதன் பசாரதி, மகள இலக்குமி பசாரதி, மருகர் கிருடடணசசாமி பசாரதி
ஆகிய மூவனரயும கசாங்கிரஸ் மதசாண்டைர்களசாக்கி. அவர்கள முயற்சகளுக்கும மசயலகளுக்கும
பக்கபலமசாக இருந்தசார்.
தீண்டைசானம ஒழிப்ப
“தசாழத்தப்படறடைசாருக்குத் திருக்றகசாயிலில நுனழயும உரினம இலனல” எனும இழிநினலனய
எதிர்த்துக் கசாந்தியட கள 1933 றமத் திங்கள 3 ஆம நசாள உண்ணசா றநசான்ப மதசாடைங்கினைசார். இருபத்மதசாரு
நசாளகள நீடத்த இவ் வுண் ணசா றநசான்பின் வினளவசாக அண்ணல கசாந்தியடகளசால அரிசனைங்கள என்ற
அன்படைன் அனழக்கப்மபற்ற மக்கள றகசாயில உள நுனழயும உரினம றகசாரினைர். இயலபிறலறய
தசாழத்தப்படறடைசாரிடைம தசாயன்பம தனியன்பம கசாடட வந்த நசாவலர் அவர்கள மசாடைமதுனரயில றகசாயில
நுனழவு இயக்கத் னதத் மதசாடைங்கி, மதுனர மசாவடடைத்தின் திண்டைசானம எதிர்ப்ப இயக்கத்தின் முதல
தனலவரசாக விளங்கினைசார்.
இந்தி எதிர்ப்பப் றபசார்
1937 ஆம ஆண்டன் கசாங்கிரசுக் கடச சடடைமன்றத் றதர்தலகளுக்கு நின்ற, ஏழு மசாநிலங்களில மவற்றி
மபற்ற ஆடசனய அனமத்தது. மசன்னனை மசாநிலத்தின் முதலனமசச ரசாகப் பதவிறயற்ற
இரசாசறகசாபசாலசாசசசாரியசார் தனைது பதவிக் கசாலத்தில உயர்நினலப்பளளியில முதல மூன்ற படவம
பயிலும மசாணவர் அனனைவரும கடடைசாயம இந்தி பயில றவண்டும என்ற திடடைத்னதக் மகசாண்டு
வந்தசார். இதன் வினளவசாகக் கடடைசாய இந்தித் திணிப்னப எதிர்த்து மசாநில மமங்கும கிளர்சச மயழுந்தது.
கசாங்கிரஸ் கடசயில தமிழ மமசாழிப் பற்றத் தனலதூக்கி நின்ற சலரும இத்திடடைத்னத முழு மூசசசாக
எதிர்த்தனைர். அவ்வசாற எதிர்த்தவர்களுள தனலனமறயற்ற நின்றவரும, தகவுடைன் றபசாரிடடுப்
பின்னைசாளில மவன்றவரும நம நசாவலர் ஆவர். 5, 6-9-1937 இல மசன்னனை மசாநகரில ஒரு மசாமபரும இந்தி
எதிர்ப்ப மசாநசாடு நிகழந்தது. முதலநசாள மசாநசாடடுக் கூடடைத்திற்கு நசாவலர் தனலனம தசாங்கிச சசாதி, சமய,
கடச றவறபசாடு இன்றித் தமிழர் அனனைவரும கடடைசாய இந்தினய எதிர்ப்பது கடைனமயசாகும என்றசார்.
அடுத்து 4-10-1937 இல மசன்னனை றகசாகறல மண்டைபத்தில மனறமனலயடகளசார் தனலனமயில தமிழப்
பசாதுகசாப்பக் கழகச சசார்பில நனடைமபற்ற கூடடைத்திலும வீறடைன் றபசனைசார். 20-11-1937 இல கருவூரில
அறிவுதயக் கழகச சசார்பில நனடைமபற்ற இந்தி எதிர்ப்பக் கூடடைத்திலும றபசனைசார். 25-10-1937 இல
முதலனமசசர் இரசாஜேறகசாபசாலசாசசசாரியசாருக்கு இந்தித் திணிப்னபக் கண்டத்து ஒரு ‘மவளிப்பனடைக்
கடதம’ (An open letter) எழுதினைசார். நசாவலர் விடுத்த இக்கடதத்தினைசாலும நசாமடைங். கிலும எழுந்த கசாடடுத்
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தீ றபசான்ற இந்தி எதிர்ப்பக் கிளர்சசயினைசாலும அரசு கடடைசாய இந்தித் திணிப்பத் திடடைத்னதக்
னகவிடடைனைர். ஆனைசால மீண்டும 1948 ஆம ஆண்டல, மசன்னனை மசாநிலக் கலவி அனமசசரசாக இருந்த
அவினைசாச விங்கம மசடடயசார் இந்தினயப் பகுத்த முற்படடைசார். அவருக்கும 27-6-1948 இல ஒரு கடதம
எழுதினைசார். றமலும திருசச தமிழறிஞர் முத்தமிழக் கசாவலர் கி. ஆ. மப. விசுவநசாதம அவர்கள கண்டை
தமிழர் கழகத்தின் தனலவரசா னைசார். 14-2-1948 இல மசன்னனையில கூடய அகிலத் தமிழர் மசாநசாடடன்
தனலனமனய நசாவலர் ஏற்றசார். பின்னைசாளில மதசாடைங்கப்மபற்ற தமிழகப் பலவர் குழுவின் முதல
தனலவரசாகவும திகழந்தசார்.
அண்ணசாமனலப் பலகனலக்கழக அருமபணி
அண்ணசாமனலப் பலகனலக்கழகங்கண்டை மசடடநசாடடு வளளல அண்ணசாமனல அரசர் அனழப்பின்
றபரில திங்கள ஒன்றக்கு ஈரசாயிரம ரூபசாய்க்குக் குனறயசாமல வருமசானைம வந்து மகசாண்டருந்த
வழக்கறிஞர் பணினய விடுத்துக் குனறந்த வருவசாறய கிடடும எனைத் மதரிந்தும 1933 ஆம ஆண்டல
இரண்டு நிபந்தனனைகளின் றபரில அண்ணசாமனலப் பலகனலக் கழகத் தமிழத்துனறத் தனலனமப்
மபசாறப்பினனை ஏற்றக் மகசாண்டைசார். அவர் விதித்த இரு நிபந்தனனைகள வருமசாற:
(1) தமது நிர்வசாகத்தில எவரும குறக்கீடு மசய்தல கூடைசாது.
(2) பலகனலக்கழகத்தில பணியசாற்றம பிற றபரசாசரியர்கனளவிடை உயர்ந்த ஊதியம தருதல றவண்டும.
தமிழப் பணி
மசாணவர்க்கு இலக்கணமசாயினும, இலக்கியமசாயினும, இலக்கியத் திறனைசாய்வசாயினும பசாங்குற
ஐயந்திரி பிற்கிடை மின்றி மசாணவர் மனைத்திற் பசுமரத்தசாணிமயனைப் பதியும வண்ணம
பசாடைஞ்மசசாலலுதலில நசாவலர் வலலவரசாயிருந்தசார். மசாணவர்கனளத் தம நண்பர்கள றபசாற்
கருதி, நடைத்தினைசார். இயற்றமிழப் றபரசாசரியரசாக இருந்து மகசாண்றடை இனசத் தமிழத் மதசாண்டும
ஆற்றினைசார். றதவசார திருப்பகழ வகுப்பகனள அங்கு இனசக்கலலூரியில மதசாடைங்கு வித்தசார். இவ்வசாற
மசாடசயுடைன் தமிழப்பணி பரிந்த நசாவலர் 1938 ஆம ஆண்டு அப்பணியிலிருந்து ஓய்வு மபற்றசார்.
இவரிடைம கலவி பயின்றறசாரிற் குறிப்பிடைத் தக்கவர்கள டைசாக்டைர் அ. சதமபரநசாதன் மசடடயசார்,
திருவசாளர்கள அ. ச. ஞசானைசமபந்தன், க. மவளனளவசாரணனைசார், பூ.ஆலசாலசுந்தரஞ்மசடடயசார், ச.
ஆறமுக முதலியசார், இரசாசரத்தினைம அமனமயசார், இரசாசமணி அமனமயசார்,அ. மு. பரமசவசானைந்தம, ப.
றசசாதிமுத்து, ஆ, முத்துசவன், எஸ், உருத்திரபதி, பி. ஆர் மீனைசாடசசுந்தரம முதலிறயசார் ஆவர்.
சுப்பிரமணிய பசாரதியசார் மதசாடைர்ப
கவிஞர் பசாரதியசாரும நசாவலர் பசாரதியசாரும பல வனககளில ஒற்றனமப்பசாடு உனடையவர்கள, இருவரும
எடனடையபரத்தினைர்; இருவரும கவிஞர்கள; பசாரதி படடைம மபற்றவர்கள; ஒத்த வயதினைர்; இளனமயில
மணம முடத்தவர்கள: நசாடடுத் மதசாண்டல தினளத்தவர்கள; உணர்சச மிக எழுதுவ திலும றபசுவதிலும
வலலவர்கள; அஞ்சசானமயும வீறம உனடையவர்கள; தமிழசாசரியர் பணி பரிந்தவர்கள.
பசாரதியசார் கவினதனயப் பண்டதர்கள எளளி நனகயசாடய கசாலத்தில பசாரதியசார் கவினதயின் நயத்னத
றமனடை, கடடுனர, மசய்தித்தசாளகள வசாயிலசாகப் பசாமரரும பரிந்து மகசாண்டு பசாரசாடடைனவத்த
தனிப்மபருனம நம நசாவலனரறய றசரும.
“பசாரதியசார் பசாக்கள, கருத்துக்கனள வருத்தமின்றி விளக்கும, பண்னடைப் பசாவலர் பளிங்கு நனடை
பயின்ற, இளகி ஒளிரும மவண்மபசான் ஒழுக்கும, இனிய ஓனசயும, திடடைமும சுனவயும உனடையனை,
இப்பலவரின் நூலகனளப் படப்பவருக்கு நிகண்டு, அகரசாதிகள றவண்டைசா. களளமற்ற உளளமும,
ஊன்றிய கவனைமும, தமிழில ஆர்வமும உனடையசார்க்கு இப்பலவர் இதயம மவளளினடை மனலயசாம.
எளிய இனிய இவர் கவிநனடை நீமரசாழுக்கு உனடையறதனும, வயிரத்தின் திண்னமயும ஒளியும மபற்ற
நிற்கும. பசாப்பசாப் பசாடடு. முரசு கவிகளசால முழன்ற, பளளும கிளிப்பசாடடும பயின்ற விடுதனல,
தசாய்நசாடு பசாட, பசாஞ்சசாலி சபதம கூறி, கண்ணன் பசாடடு சவன் முக்திகளில வீறிய இவர் கவினத நலம
பண்றணறி விண்ணுயர்ந்து உலவுவதசாகும. எனனைத்தசானும தற்கசாலத் தமிழுலகில இவர் ஒத்தசானரக்
கசாண்பதரிது. மிக்கசார் இலரசாவர்,”
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என்பறத நசாவலர் மதிப்பீடைசாகும.
தமிழத் மதசாண்டு
1942 இல மதுனரயில நனடைமபற்ற முத்தமிழ மசாநசாடடு வரறவற்பக் குழுவின் துனணத்
தனலவரசாயிருந்து அமமசா நசாடனடைத் திறமபடை நடைத்தினைசார். அடுத்து 1950 இல றகசானவயில நனடைமபற்ற
முத்தமிழ மசாநசாடனடைத் மதசாடைங்கி னவத்தசார். 1954 இல அண்ணசாமனல நகரில தமிழசாசரியர்
மசாநசாடைடற்குத் தனலனம தசாங்கினைசார். 1956 ஆம ஆண்டு மதுனரயில நனடைமபற்ற மதுனரத் தமிழச சங்கப்
மபசான் விழசாவில ஐந்தசாம நசாள விழசாவில இயலரங்குத் தனலவரசாக இருந்து சரிய கருத்துக்கனளச சறக்க
மவளியிடடைசார். 1930, 1936, 1944 ஆகிய மூன்ற ஆண்டுகளில ஈழநசாடு மசன்ற மசசாற்மபசாழிவுகள ஆற்றி
நசாவலர்' என்ற படடைம மபற்றசார். மதுனரத் திருவளளுவர் சமுகத்தசார் 11-1-1954 இல ‘கனைக் கசாயர்’ படடைம
வழங்கி இவனரச சறப்பித்தனைர். 1955 இல அண்ணசாமனலப் பலகனலக் கழகம மவளளி விழசா மகசாண்
டைசாடயமபசாழுது, இவருக்கு ‘டைசாக்டைர்’ படடைம வழங்கிப் பசாரசாடடயது. 1957 இல மசன்னனையில தமிழ
எழுத்தசாளர் சங்கம நசாவலரின் நற்றமிழத் மதசாண்னடைப் பசாரசாடடக் றகடையம வழங்கியது.
இவ்வசாற மபருவசாழவு வசாழந்த நசாவலர் தம எண்பதசாம ஆண்டு முடவுற்ற சல திங்களில 1959 ஆம
ஆண்டு டசமபர் 24 ஆம நசாள இரவு 7-40 மணிக்கு இயற்னக எய்தினைசார். தமிழநசாடு தன் சரிய மதசாண்டைனர
இழந்தது. தமிழன்னனை தன் அரிய னமந்தனனை இழந்தசாள. தமிழினைம தன் தசானனைத் தனலவனனை இழந்தது.
II. பனடைப்பத் திறன்
தயரதன் குனறயும னகறகயி நினறயும
நசாவலர் மபரிதும ஈடுபசாடு மகசாண்டை கசாப்பியம கமபரசாமசாயணமசாகும. தசாம பன்முனற ஆழந்து ஆழந்து
அக் கசாப்பியத்னதப் பயின்றறபசாது றதசான்றிய கருத்துகனள நண்பர்களிடைம எடுத்துனரத்தசார். பின்னைர்
றமனடைகளில அக்கருத்துக்கனள குறிப்பிடைத் மதசாடைங்கினைசார். பின்னைர் அக் கருத்துகளுக்கு நூல வடவு
தந்தசார். அந்த நூறல ‘தயரதன் குனறயும னகறகயி நினறயும’ என்பதசாகும.
தயரதன் அறம திறமபசா மநஞ்சனைன் என்றம, னகறகயி மசாகயத்தி என்றம இரசாமசாயணம படப்றபசார்
இயலபசாகக் கருதி நிற்க, நசாவலர், தயரதன் கன்யசா சுலகமசாகப் பரதனுக்குத் தரறவண்டய நசாடனடை
இரசாமனுக்களிக்க முன்வந்தது தவமறன்றம, பரதனனைக் றககய நசாடடற்கனுப்பி னவத்தது தவமறன்றம,
இரசாமன் முடசூடுதனலக் றககய நசாடடுனறந்த பரதனுக்குத் மதரிவிக்கசாமற் றபசானைது தவமறன்றம,
எடுத்துக்கசாடட, கலகச சூளறம மபசாய்த்துப் பழிமவளளத்து நீந்தசாது தயரதனுக்கு அக் கலகச சூளறத்னத
நினனைவுறத்தி அவனனை அப் மபரும பழியினின்றம மீடடைது னகறகயியின் கற்ப றமமபசாடடுடைன் கூடய
நினறமயன்றம எடுத்துக் கசாடடய மபருனம நசாவலனரச சசாரும.
திருவளளுவர்
தமிழநசாடு மசய்தவப் பயனைசாய்த் றதசான்றிய திருவளளுவர் குறித்து வழங்கும கனதகள பலப்பல, அனவ
அனனைத்தும ஒருவனகயில திருவளளுவர் பகனழ மசாசு படுத்துவதசாகறவ உளளனை. பலறவற
இலக்கியங்கனள ஆரசாய்ந்து திருவளளுவர் பற்றிய திடடைவடடைமசானை கருத்தினனை முதற்கண் மவளியிடடை
மபருனம நசாவலனரச சசாரும. அவருனடைய ஆரசாய்சச முடவுகள வருமசாற:
“வளளுவர் கனடைசசங்க கசாலத்திற்கு மிகவும முற் படடைவர். திருக்குறறள தமிழின்கண் றதசான்றிய
தனிமுதல அற நூல திருவளளுவர் பனலசசயின் பதலவரலலர். ஏறலல சங்கனின் மகசானடையசால
உயிர்த்த பிறவியலலர். தமிழ முட மன்னைரிடைத்து உடபடு கருமத் தனலவரசாய்த் தம ஆற்றலும அறிவும
வசாய்ந்தவர்.”
முதன் முதலசாக இவ்வசாரசாய்சசச மசசாற்மபசாழிவினனை 25-1-1929 ஆம ஆண்டல மதுனரத் தமிழச சங்கம,
கிறித்தவ இனளஞர் சங்கம இவற்றின் ஆதரவில, மனறத்திரு. எச.ஏ. பசாப்லி துனர தனலனமயில
நிகழத்தினைசார். பின்னைர்ச மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்தின் சசார்பில மசன்னனைப் பசனசயப்பன்
கலலூரியில அறிஞர் மபருமக்கள பலர் குழுமியிருந்த அனவயில மவளியிடடைசார். அங்குக் கூடயிருந்த
மபரு மக்களில குறிக்கத்தக்கவர் டைசாக்டைர் உ. றவ. சசாமிநசானதயர், மு. இரசாகனவயங்கசார், எஸ்.
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னவயசாபரிப்பிளனள முதலிறயசா ரசாவர். இந்நூனலப் படத்து டைசாக்டைர் உ. றவ. சசா. அவர்கள கருதிய
கருத்து, நசாவலர் ஆழமசானை ஆரசாய்சச அறிவு நுடபம வசாய்ந்தவர் என்பதசாகும.
றசரர் றபரூர்
முடயுனடை மூறவந்தரில முதலசாமவரசானை றசர மன்னைரின் றகசாநகரமசாம வஞ்ச யசாண்டுளது என்பது
குறித்து:ஆரசாய்சச கள பல எழுந்தனை. சலப்பதிகசார உனரயசாசரியரசாம அடயசார்க்கு நலலசாரும, டைசாக்டைர்
உ. றவ. சசாமிநசானதயரும றமற்கடைற்கனரயிலுளள றபரசாற்றின் கனரக்கண்ணது வஞ்ச என்பர். அறிஞர் வி
கனைகசனபப் பிளனள றமற்கு மனலத் மதசாடைரின் அடவசாரத்தில றபரியசாற்றங்கனரயில ஒரு பசாழுருக்
குத்திருக்கரூர் என்னும மபயர் வழங்குவது மகசாண்டு அப்பசா மூனரறய வஞ்ச என்ற மகசாண்டைனைர்.
‘றசரன் மசங்குடடுவன்’ என்ற ஆரசாய்சச நூனலயளித்த றபரசாசரியர் மு இரசாகனவ யங்கசார்,
வஞ்சமயன்பது திருசசக்கு றமற்றக ஆமபிரசாவதி ஆற்றின் றமலதசாக அனமந்திருக்கும கருவூரசானினல
அலலது கருறர வஞ்சமயன்பர். ‘தமிழ வரலசாற’ எனும அரிய ஆரசாய்சச நூனலத் தந்த தஞ்னச அறிஞர்
றக. சனிவசாசப் பிளனள, இசசக்கனலத் தீர்க்குமசாற நசாவலனர றவண்டக் மகசாளள, நசாவலர் இப்மபசாருள
குறித்து விரிவசாக ஆரசாய்ந்து ‘றசரர் றபரூர்’ என்னும நூனலத் தமிழுலகிற்குத் தந்தசார்.
“வஞ்சமயனைப்படும றசரர் றகசாநகரம, மனலநசாடடல றமற்குக் கடைற்கனரயில றடைசாரியசாற்றின்
கழிமுகத்தில அனமந்த பழம படடனைறமயன்றிப் பிறிது உளநசாடடு ஊறரதுமசாகசாது” என்ற அவர்
ஆரசாய்ந்து முடந்த முடபசாகக் கருத்து மவளியிடடைசார்.
இந்நூற் கருத்துகளுடைன், தசாம ஆரசாய்ந்த றவற சல கருத்துகனளயும றசர்த்து ‘பண்னடைச றசரனரப் பற்றிய
சல ஆரசாய்சசகள’(Some Studies about the Cheras of yore) என்னும தனலப்பிடடு ஆங்கில நூல ஒன்றம
எழுதி நசாவலர் பசாரதியசார் மவளியிடடைசார்.
றசரர் தசாய முனற
றசரர் தனலநகரசானை வஞ்ச குறித்துத் தமிழறிஞர் மபரு மக்களினடைறய கருத்து றவறபசாடுகள நிலவுவனை
றபசான்றற, றசரர் தசாய முனற குறித்தும கருத்து றவறபசாடுகள நிலவி வந்தனை.
இன்னறய றகரள மசாநிலமசாம அந்நசானளய றசர நசாடடல ஆண் மக்கள தம தந்னதயர்க்குப் பதலவரசாக
அனமந்தசாலும, அவருக்கன்றி, அத் தந்னதயசாரின் உடைன் பிறந்தசாள பதலவர்க்றக அசமசசாத்து
உரினமயுனடையதசாகும இதுறவ ‘மருமக்கள தசாய முனற’ எனை இப்மபசாழுது வழங்கப்படுகிறது.
இவ்வழக்கு இனடைக்கசாலத்தது என்பர். ஆனைசால நசாவலர் பசாரதியசார் அவர்கள இதனனை நன்கசாரசாய்ந்து றசர
நசாடடல முற்கசாலத்தில வழக்கிலிருந்தது மருமக்கள தசாய முனறறய என்றம, பழந்தமிழக முழுவதும
அக்கசாலத்றத இததசாய முனறறய வழிவழி மரபிலிருந்தது என்றம ஆரசாய்ந்து கண்டு ‘றசரர் தசாய முனற’
என்னும நூனல எழுதினைசார்.
‘system of Succession in the Chera Kingdom’ என்ற தனலப்பில ஆங்கிலத்திலும நூனல யசாத்தசார்.
மசாரி வசாயில
நசாவலர் றசசாமசுந்தர பசாரதியசாரின் நற்றமிழக் கவிப் பலனமக்கு எடுத்துக்கசாடடைசாய் இலங்குவது ‘மசாரி
வசாயில’ என்னும கவினத நூலசாகும. வடைமமசாழியில கசாளிதசாசர் இயற்றிய ‘றமக சந்றதசம’ என்னும
நூனலப் றபசான்றது இந்நூல. பஞ்சபசாண்டைவருள நடுப் பிறந்த பசார்த்தனைசானை அருசசுனைனுக்கு அவன்
தமிழ மனனைவியசானை பசாண்டயன் மகள மசாரினயத் தூது அனுப்பியதசாகக் கற்பித்துக் கூறம கவின் மிகு
நூலசாகும இது. இந்நூல கற்பனனை வளம மிக்கது: கசாதலறத்னத விளக்குவது; பழந்தமிழ
இலக்கணமசாகிய நூலிற்கு இலக்கியமசாகத் திகழவது; இருநூற்றிருபத்திரண்டு பசாக்கனளக் மகசாண்டு
கழிறபரின்பம பயப்பது; மபரும பலவர் அருணசாசலக் கவிரசாயரசால “மசன்ற இரண்டு மூன்ற
நூற்றசாண்டுகளுக்குள இயற்றப் மபற்ற தமிழப் பிரபந்தங் களுள இம ‘மசாரி வசாயில’ மபசாருளவளம
மசசாலலின்பங்களில சறந்து விளங்குவது” என்ற பசாரசாடடைப்படடுளளது.
மங்கலங் குறிசசப் மபசாங்கல நிகழசச
இந்நூல கசாதல, வீரம ஆகிய இரு மபற்றியினனையும ஒருங்றக கூறவதசாகும. மங்கலங்குறிசச என்னும
சற்றசார் மபசாதியமனல அடவசாரத்தில உளது. னதத்திங்கள தனல நசாளில நீரசாடை னவகுற விடயலில
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ஆற்றக்குச மசன்ற தனலவி கசால தடுக்கிச சுருடடும சுழியில விழுந்தசாள. மவளளம இழுத்த அவனள
அவ்வழிறய வந்த தனலவன் கசாப்பசாற்றிக் கனர றசர்த்தசான். அன்ற மசானலயில அவ்வூரில நடைந்த
வினலயர் றபசாடடயில மவற்றி கண்டைசான் தனலவன். றவங்னகப் பலினய வீழத்திய னகறயசாடு தனலவி
கூந்தலிற் மசருகி அழகு பசார்க்க முலனலக் மகசாத்மதசான்னறயும விலலசாற் மகசாய்தசான். இந்நினலயில
வீடு மசன்ற தனலவினய மசாமி பழித்தசாள, மகளுக்கசாகப் பரிந்து வந்தசாள சத்தி. அதற்கினடையில மவற்றி
ஊர்வலம வந்த தனலவனனை அக்கசாடச மபசாறசாத மகடுமதியசாளன் ஒருவன் குத்தி விடடைசான்.
குத்தியவனனை இனளஞர் பனடை சனறக்கூடைம றசர்த்தது. பண்படடை தனலவன் மருத்துவம மசய்யப்
மபறமறபசாது தனலவியின் மபயனரத் தன்னனை மறந்த நினலயில உசசரித்தசான். மசய்தியறிந்த தனலவி
ஓடசமசன்ற தன் இனிய உனரகளசால உயிர்ப்பித்தசாள; அவனும பண் மதளிந்து எழுந்தசான். இருவரும
மணம மசய்து மகசாண்டு மனனையறம கசாத்தனைர்.
மதசாலகசாப்பியப் மபசாருடபடைலமும பதிய உனரயும
மதசாலகசாப்பியத்துக்கு உனர எழுதிறயசார் பலர். அண்ணசாமனலப் பலகனலக் கழகத்தில மசாணசாக்கர்க்குத்
மதசாலகசாப்பியப் பசாடைம மசசாலலி வருங்கசால சற்சல இடைங்களில உனரயசாசரியர்கள தமிழ மரபக்கும
மதசாலகசாப்பியர் கருத்துக்கும மசாறபடடு உனர எழுதியிருப்பனதக் கண்டைசார். இலக்கணக் கடைல
றசசாழவந்தசான் அரசஞ் சண்முகனைசாறரசாடும, இருமமசாழிப் பலனமப் மபருமனழப் பலவர்
பண்டதமணியுடைனும தம கருத்துகனளக் கலந்து றபச இறதியசாக மதசால கசாப்பியம - மபசாருடபடைலமும
பதிய உனரயும’ எனும நூல எழுதினைசார். இந்நூலில அகத்தினணயியல, பறத்தினனையியல,
மமய்ப்பசாடடயல என்னும மூன்றியலகளின் ஆரசாய்சச றமற்மகசாளளப்படடுளளது.
இப் பதியவுனரயின் சறப்பினனைப் பரடசக் கவிஞர் பசாரதிதசாசன் அவர்கள, “நசாவலர் இப்பத்துனர
மசய்ததன் வசாயிலசாகத் தமிழுக்கும தமிழர்க்கும எத்தனனைறயசா நன்னமகள மசய்துளளசார். தக்க
றமற்றகசாளுடைன் எவரும மறக்க முடயசாத வனகயில மபசாருள கூறித் தமிழர் மபருனமனயக்
கசாத்துளளசார். அப் பத்துனரனயப் பசாரசாடட மக்களனனை வரும அனதறய படக்க றவண்டும” என்ற
குறிப்பிடடுளளசார்.
சல நூலகள
றமற்கண்டை நூலகனளத் தவிர, இவர் அவ்வப்றபசாது இதழகளுக்கு எழுதிய கடடுனரகளும,
வசாமனைசாலியில ஆற்றிய மசசாற்மபசாழிவுகளும நூல வடவம மபற்றனை. அவ்வசாற மவளிவத்த நூலகள
‘நற்றமிழ’, ‘பழந்தமிழ நசாடு’ என்பனைவசாகும. இவர்தம ஆங்கிலக் கடடுனரகள ‘தமிழ இலக்கியங்களும
தமிழகமும’ (Tamil Classic and Tamīlaham)மபயரில நூலசாக அனமந்தது.
றமலும இவர் கரிகசாலனும திருமசாவளவனும ஒருவறர என்ற கருத்னத மறத்தும, படடனைப்பசானலயின்
தனலவன் கரிகசாலனைலலன் திருமசாவளவறனை என்றம, இத்திருமசாவளவன் கரிகசாலனுக்கு மகன் என்றம
ஆரசாய்ந்து கூறியுளளசார்.
சத்தனலச சசாத்தனைசாரும, மதுனரக் கூலவசாணிகன் சசாத்தனைசாரும மவவ்றவற பலவர் என்றம,
மணிறமகனல பசாடய பலவர் மதுனரக் கூலவசாணிகன் சசாத்தனைசார் ஆவர் என்றம, இவரின் றவறசானைபரவலனரப் றபசாற்றி அவரசால றபணப்படடு வசாழந்தவறர சங்ககசாலச சத்தனலச சசாத்தனைசா மரன்றம
முடவு கடடனைசார்.
மமய்கண்டைசார் இயற்றிய சவஞசானை றபசாதம மமசாழி மபயர்ப்ப நூலன்ற, அது மசந்தமிழில எழுந்த முதல
நூல என்றம, உருத்திரனும, சவனும ஒருவரலலர், மவவ்றவ றசானைவர் என்றம, உருத்திரன் அழிக்கும
கடைவுள, தமிழரின் சவன் எலலசாம வலல இனறவன் என்றம தக்க ஏதுக்கள கசாடட எடுத்துனரத்தசார்.
இவ்வசாறசாக டைசாக்டைர் நசாவலர் கணக்கசாயர் றசசாமசுந்தர பசாரதியசார் இலக்கிய எழுஞசாயிறசாய் - இருபதசாம
நூற்றசாண்டு நக்கீரரசாய் இலங்கினைசார். நசாடடுப்பற்றில றவர் ஊன்றி, தமிழப்பற்றில கினளவிடடுப்
படைர்ந்து, தமிழனை றமமபசாடடற்குச மசழித்து விளங்கியது நசாவலர் என்னும நற்பயன் மரம என்ற
கூறலசாம.
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7. தமிழநனடை வளர்த்த தமிழத் மதன்றல
வசாழவும பயனும
இன்னறய சமுதசாயம எண்ணற்ற தனலமுனறயினைரின் உனழப்பில மலர்ந்ததசாகும. கசாலந்றதசாறம
வளர்சசனய உருவசாக்க முன்றனைசாடகளசாகச சலர் றதசான்றகின்றனைர். வருங்கசாலச சமுதசாயத்தினைர் தம
வசாழனவச மசமனமப்படுத்திக் மகசாளவதற்கும, எளினமப்படுத்திக் மகசாளவதற்கும, கருத்து
வடவத்திலும, மசயல வடவத்திலும அத்தனகறயசார் மதசாண்டைசாற்றி வருகின்றனைர். தன்னைலம கருதசாத
மதசாண்னடைறய தங்கள வசாழக்னகயின் பயன் என்ற கருதுகின் றனைர். ‘சமுதசாயப் பணிறய வசாழவின்
குறிக்றகசாள’ எனைக் கருதிப் பணியசாற்றறவசார் மிகச சலர். இருபதசாம நூற்றசாண்டுத் தமிழக வரலசாற்றில
இலக்கியத்னதயும, அரசயனலயும, சமயத்னதயும, மபசாருளசாதசாரத்னதயும நசாடடுணர்வுடைன் இனணத்து
இனழத்துப் பசார்த்த வித்தகர் திரு. வி. க மமசாழிக் கண்றணசாடடைத்திலிருந்து உனரக்கும றபசாது ஒரு
திருப்ப னமயத்னதயும, அரசயல பசார்னவயிலிருந்து அணுகுமறபசாது சமய உணர்வுடைன் கலந்த
விடுதனல எழுசசனயயும, மபசாருளசாதசாரக் றகசாணத்திலிருந்து குறிப்பிடுமறபசாது முதலசாளித்துவ
எதிர்ப்பப் றபசாக்னகயும மகசாண்டை எளினம, மறமலர்சச, கசாந்திய மதறி ஆகியவற்றின் வடவமசாகத்
திகழந்தவர் எனைலசாம.
பிறப்பம கலவியும
திருவசாரூரில விருத்தசாசல முதலியசாருக்கும, சன்னைமமசாளுக்கும மசங்கற்படடு துளளல எனும
கிரசாமத்தில 26.8-1883 இல பிறந்த கலியசாணசுந்தரனைசார் மசன்னனை, இரசாயப்றபடனடை ‘ஆரியன் பினரமரி
பசாடைசசானல’யிலும, மவஸ்லி கலசாசசானல உயர்நினலப் பளளியிலும கலவி பயின்றசார். யசாழப்பசாணம நசா.
கதினரறவல பிளனளயிடைம தமிழச சுனவயறிந்த இவர், மயினல தணிகசாசல முதலியசாரிடைம சத்தசாந்தம
பயின்றசார். பின் மனற மனலயடகளிடைம இலக்கியத் றதர்சச மபற்றசார்.
சமயப் பணியும ஆசரியப் பண்பம
னசவ மநறியில ஆழந்த ஈடுபசாடு மகசாண்டருந்த திரு.வி.க. இரசாயப்றபடனடை பசாலசுப்பிரமணிய பக்த
ஜேனைசனபயிலும. திருவலலிக்றகணிச சவனைடயசார் திருக்கூடடைத்திலும மசசால லசாறல உழவசாரப்
பணிபரிந்த நசாவுக்கரசரசாய்த் திகழந்தசார். ஸ்மபன்சர் கமமபனியில பணியசாற்றியிருந்த கசாலத்தில, சுதந்தி
ரப்றபசாரசாடடைத்தில தீவிரமசாகச மசயலசாற்றியிருந்த இவர் ‘திலகர்’ சனறப்படடை மசய்தியறிந்து பணினய
விடுத்தசார். நசாடடுணர்வில நசாடடைம மகசாண்டு விடுதனல இயக்கத்தில ஈடுபடை வினழந்தசார். மசன்னனை
ஆயிரம விளக்குப் பகுதியில ஆதிதிரசாவிடைர் பளளியில ஆசரியரசாகப் பணி ஏற்றசார். மதசாடைர்ந்து மவஸ்லி
கலலூரியில தனலனமத் தமிழசாசரியர் மபசாறப்பினனைச சறப்பித்தசார். இக்கசால கடடைத்தில னசவ
சத்தசாந்த மகசா சமசாசத்திறல இலக்கியவசாணர்களும பசாமர மக்களும றபசாற்றம வண்ணம மசஞ்மசசால
நனடையில மசசாற் மபசாழிவுகள நிகழத்தி மக்களின் மகத்தசானை வரறவற்னபப் மபற்றசார்.
இலலறமும எழுத்துலகமும
1912 ஆம ஆண்டு ‘கமலசாமபினக’ என்ற அமனமயசானர மணந்து, ஆறசாண்டு கசால இலலறவசாழனவ
மடடும மபற்ற. மனனைவினயயும, ஈன்ற ஆண்மகவு ஒன்னறயும மபண்மகவு ஒன்னறயும இழந்தசார். பின்
திரு.வி.க. துறவி நினல அனடைந்தசார். ஆனைசால சமுதசாயத் மதசாண்டனனை உயிர் மூசசசாகக் மகசாண்டைசார்.
1917 ஆம ஆண்டு ‘றதசபக்தன்’ என்ற நசாளிதழி னனைத் மதசாடைங்கி, நசாடடுப் பற்றினனைத் தமிழ மக்கள
மநஞ்சறல மகசாழுந்திடைச மசய்தசார், மதசாழிற் சங்கம முதலசாளித்துவச சுரண்டைலிலிருந்து மதசாழிலசாளர்
தம வசாழவில விடனவ உருவசாக்க, ‘வசாடயசா’ என்பவரின் துனணயுடைன் 27-4-1918 அன்ற ஆசயசாவிறல
முதன் முதலசாகத் மதசாழிற்சங்கத்னத ஏற்படுத்தினைசார். பின், நசாளிதழ ஆசரியரசாகவும, மதசாழிலசாளரின்
ஆதரவு மபற்ற தனலவரசாகவும, சந்தனனைனயக் கிளறம எழுசசயுனரப் றபசசசாளரசாகவும திகழந்து
இவருனடைய பணி கசாங்கிரசு இயக்கத்தில மபசாலி வுற்றது. றபசசலும, எழுத்திலும மபருமிதம கசாடட.
எண்ணற்றறசானரத் றதசய நீறரசாடடைத்தில கலக்கச மசய்தசார். மமசாழி றவற, இலக்கியம றவற. சமயம
றவற, அரசயல றவற என்ற நினலனய மசாற்றி, அனனைத்னதயும ஒறர பசார்னவயில மகசாண்டுவந்து
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ஆற்றிய பணி அவர்தம தனித்தன்னமனயக் கசாடட நிற்பதசாகும. பக்கிங்கசாம மில மதசாழிலசாளர்
றபசாரசாடடைத்தில பங்றகற்ற, மதசாழிலசாளர்களின் றவதனனைக்கு விடவு கண்டைசார். மதசாழிலசாளர்
தனலவரசானைசார்.
வசாழவும மதசாண்டும
அவருனடைய வசாழவும மதசாண்டும ஒரு துனறயினனைச சசார்ந்ததசாக இலனல. பலறவற துனறகளில
தனிப்பகழ மபற்ற விளங்கிய தமிழ முனிவர் அவர். ஆம. அவர் மதசாடைசாத துனற ஒன்றமிலனல:
மதசாடடை துனறகனய அழகு படுத்தசாமல விடடைதிலனல” எனைம பசாரசாடடைப் மபறம அளவிற்கு அவர்
அரசயல, சமயம, இலக்கியம, மபசாருளசா தசாரம, மகளிர் முன்றனைற்றம, மதசாழிலசாளர் நலம, இனளஞர்
திறம, சர்திருத்தம, நசாடடுயர்வு முதலசானை றகசாணங்களில ஆரவசாரமின்றி அனமதியசாகத்
மதசாண்டைசாற்றினைசார். மமசாழிப் பற்றம, சமயப் பற்றம, நசாடடுப் பற்றம நினறந்த அவர் நசாடு விடுதனல
மபற, மமசாழி நலம சறக்க, சமயப்பற்ற மிளிரத் தனகசசால மதசாண்டைசாற்றினைசார். அவர்தம தனித்
மதசாண்டைசால மகளிர் முன்றனைற்றமனடைந்தனைர். இனளஞர் ஏற்றம மபற்றனைர்.
றபசசும எழுத்தும
சலருக்குப் றபசசு கடைல மனடைதிறந்தசாற்றபசால வரும. எழுத்து என்றசால ஒரு வரியும ஓடைசாது. சலர் எழுதி
எழுதி நூலகனளக் குவிப்பசார்கள. ஆனைசால றமனடைறயறிச சல மணித் துளிகறளனும றபசுவமதன்றசால
மமய்ந்நடுக்கம ஏற்படடு நசாத்தழுதழுத்துச மசசாற்கறள வசாயினின்றம மவளிவரசாமல நின்ற
விடுவசார்கள. சலருக்குப் றபசசு வரும; எழுத்து வரும; ஆனைசால றபசய வண்ணம எழுதியவசாற
மசசாலலும எழுத்தும மசயலும ஒத்த வசாழக்னக-உளளும பறமும ஒன்றசானை வசாழக்னகனயக் கசாணல
அரிது. நசாவும நடைப்பம ஒன்றசாக்கிச மசயலவழிச சசான்றறசாரசாய்த் திகழந்தவர் திரு.வி.க. ஆவசார்.
திரு.வி.க, அவர்கள மநஞ்சம றதசயத்தில ஊறித் தினளத்தது. அவர் கசாந்தியடசுளின் றகசாடபசாடடறல
மகசாண் டருந்த ஆழமனைஈடுபசாறடை. ‘மனித வசாழக்னகயும கசாந்தியடகளும’ எனும நூலசாக விரிந்தது.
மபண்களின் வசாழவு துலக்கம மபற்றத் துரண்டைசா விளக்கசாய்ச சுடைர்விடை றவண்டுமமன்ற எழுசசறய
‘மபண்ணின் மபருனம அலலது வசாழக்னகத்துனண’ எனும நூலசாக மலர்ந்தது. இன்னறய இனளஞர்கள
வீற மகசாண்றடைசாரசாய் மடடுமின்றி, விடுதனலப் பணிபரியும
சசா-8 வித்ததரசாய் விளங்க றவண்டும என்ற கருத்றத ‘சர்திருத்தம அலலது இளனம விருந்து’ எனும
நூலசாகக் கனிந்தது. இலக்கியத்னத ஆய்ந்து கசாணும றநசாக்கிற்கும, இனசவசானை எழில நனடைக்கும
கசாடடைசாக நிற்பது அவர்தம ‘நசாயன்மசார் வரலசாற’ ஆகும. மபரிய பரசாணத்துக்கும. கசானரக்கசால
அமனமயசார் திருமுனறக்கும எழுதிய குறிப்பனரகள அவர்தம சமய அணுகு முனறனயப் பலப்படுத்த
வலலனைவசாகும, ‘தமிழத் மதன்றல அலலது தனலனமப் மபசாழிவு’ என்னும நூல றமனடையில வீசய
மமலலிய பூங்கசாற்றில மிதந்த கசாலத்தின் எதிமரசாலி யசாகும. திரு.வி.க.வின் எழுத்துப் பனடைப்பகளிலும.
மசசாற் பனடைப்பகளிலும முருகன் அலலது அழகு. ‘மனித வசாழக்னகயும கசாந்தியடகளும’, ‘மபண்ணின்
மபருனம அலலது வசாழக்னகத் துனண’, ‘பரமமபசாருள அலலது வசாழக்னகவழி’, ‘உளமளசாளி’
என்பனவ இந்த நூற்றசாண்டன் நூலகளில சறப்பிடைம மபற்றனவ என்கிறசார் டைசாக்டைர் மு.வ.
மசஞ்மசசால நனடைறவந்தர்
‘நனடை’ என்பது எழுத்தசாளரின் இயலனபயும, சத்தனனைப் றபசாக்னகயும மவளிப்படுத்தவலலது என்பர்.
எளினம, அனமதி, அடைக்கம இவற்றின் வடவசானைவர் திரு.வி.க. ஆனைசால, அவர்தம நனடை
வீறமகசாண்டைதசாய், சந்தனனைனயக் கிளறவதசாய். மிடுக்கு நினறந்ததசாய் விளங்கும மதளிந்த நனடையசாகும.
வசாழனவயும இலக்கியத்னதயும ஒன்றசாகக் கண்டு வசாழந்த திரு வி. க. வுடைன் மநருங்கிப் பழகிய டைசாக்டைர்
மு.வ. அவர்கள, அவர்தம நனடையில கசாணப்படும வியத்தகு கூறகனளத் தம கடடுனர மயசான்றில,
“எழுதுமறபசாது இருந்த பண்பசாடும றபசுமறபசாது வந்தது. றபசுமறபசாது அனமந்த மிடுக்கு
எழுதுமறபசாதும அனமந்திருந்தது” என்ற குறிப்பிடடுளளனம கருதத் தக்கதசாகும. றபசுவனதப் றபசான்ற
எழுதியும, எழுதுவனதப் றபசான்ற றபசயும வந்தவர் திரு.வி.க. இரண்டலும றவறபசாடுகள கசாண
முடயசாத அளவுக்குச மசஞ்மசசாற்கள விரவி விழிப்பூடடும வியப்ப நனடைனயக் னகயசாண்டைசார்.

50

“அருனமத் தமிழ மசாணவர்கறள! உங்கள நசாடனடை றநசாக்குங்கள. அஃது எப்பட இருக்கிறது? அருனமத்
தமிழநசாடு சன்னைசாபின்னைமசாகச சதறண்டு கிடைக்கிறது. கசாரணம என்னை? தனலயசாய கசாரணம என்னை? தசாய்
மமசாழினயப் றபணிக் கசாப்பசாற்றசானமயசாகும. அதன் பசால பற்றளங் மகசாளளசானம, ஒருறபசாது
முடயணிந்து றகசாறலந்திக் கனலயணிந்து அரியசாசனைம வீற்றிருந்த நம றபரன்னனை-இப்றபசாது
எந்நினலயில இருக்கிறசாள? அவள முடயிழந்து றகசாலிழந்து கனலயிழந்து நலமமலலசாம இழந்து
கிடைக்கிறசாள. அவள உடைற்கூறகள எலலசாம ஊறபடடுக் கிடைக்கின்றனை. அவள முகமமலலசாம குற
மறக்கள எழுப்படை அவள எழினலக் மகடுத்துவருகின்றனை. அவளிருக்கத் துசசலும இலனல. அவனளத்
தூறம பற்றமமூடக் மகசாளளுறமசா எனை அஞ்சுகிறறன்.”
(இளனம விருந்து)
எளிய மசசாலலசாடசகளில மதளிவும, மதளிவில ஓர் அளனவயியல அணுகுமுனறயும அணுகுமுனறயில
ஓர் உறதியும மகசாண்டை தன்னம றமற்கசாணும நனடையிறல கசாண முடகிறது. எனைறவதசான் “இருபதசாம
நூற்றசாண்டு முற்பகுதி உனர நனடையின் தந்னத”மயனை இவர் தனிச சறப்படைன் கருதப்படுகின்றசார். கவினதப் பணி
மதசாடைக்கக் கசாலத்திறலறய உனரநனடை எழுதியது றபசான்ற மசய்யுள எழுதும திறமும அவர்க்கு வசாய்த்
இருந்தது. ஆனைசால ஒய்வு ஒழிவற்ற அவர்தம மசசாற்மபசாழிவு களும, நசாளறதசாறம வசாரந்றதசாறம தம
‘றதச பக்தன்’, ‘நவசக்தி’ இதழகளுக்கு எழுதறவண்டும என்ற கடடைசாயமும, இவர்தம மசய்யுள
மதசாண்டற்குத் தனடை விதித்து வந்தனை.
உனரநனடை றபசாலறவ அவருனடைய கவினதகளும மிகத் மதளிவசாக இருக்கும. அவருனடைய கவினதகள
உளளத்து உணர்சசனய எழுப்பவனை. ஆரசாய்ந்து எடுத்த எளிய மசசாற்களசாறல ஆக்கப்படடைனை. கருத்னத
வழுவசாமறல கூறவனை.
தசாம எடுத்துக்மகசாண்டை கருத்துக்கனளத் மதளிவுபடுத்தி உனரப்பது அவருனடைய நனடையின் சறப்ப.
அவருனடைய கருத்துகள இயற்னகக்கு மசாறசாகறவசா, பகுத்தறிவுக்குப் பனகயசாகறவசா இருக்கமசாடடைசா.
1931 ஆம ஆண்டல ‘உரினம றவடனக அலலது நசாடடுப் பசாடைல’ என்மறசாரு சற மசய்யுள நூலினனை
இயற்றினைசார்.
“தமிழினனைப்றபசால உயர்ந்தமமசாழி
தரணியிலறவ மறங்குமினல
தமிழனனைப்றபசால மமசாழிக்மகசானலயில
தனலசறந்றதசார் எவருளறரசா.”
-உரினம றவடனக அலலது நசாடடுப் பசாடைல.
என்ற பசாடைலில அவர்தம மமசாழியசார்வம விளங்கக் கசாண லசாம. அடுத்த ஆண்டல அவர் இயற்றிய
மசய்யுள நூல ‘முருகன் அருள றவடடைல’ எனும நூலசாகும. ‘முருகன் அலலது அழகு’ எனும உனரநனடை
நூலினனை 1925 ஆம ஆண்டல எழுதினைசார் அவர். தம மனைத்திற்குப் பிடத்த இயற்னகயில இனறவனனைக்
கண்டை பசாங்கில எழுந்த நூலசாகும அது. 1938 ஆம ஆண்டல ‘திருமசால அருள றவடடைல’ மவளியசாயிற்ற.
மதன்திருப்றபனர முதலசாகத் திருமனல ஈறசாகப் பல னவணவத் திருப்பதிகளில றகசாயில
மகசாண்டுனறயும றகசால மநடுமசானல வந்தித்து வழிபடும நினலயில இந்நூல இயன் றிருக்கக்
கசாணலசாம. இப்பசாடைலகளில ஒரு மபசாதுனம றநசாக்கு இலங்கவனதக் கசாணலசாம.
“பலப்பல மமசாழியில பலப்பல மபயர்கள
பகர்ந்த சசான்றறசார் நுகர்ந்த இன்பம
ஒன்றற அன்றறசா கன்றற மதளியின்
ஒருவ நிற்றக மருவிய மபயர்கள
பலமவனும உண்னம நிலவுதல உறதி
எப்மபயர் நின் மபயர் எப்பதி நின்பதி
எவ்வுரு நின்னுரு எமமமசாழி நின்மமசாழி
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றபமரலசாம நீறய றபரிலசான் நீறய
பதிமயலசாம நீறய பதியிலசான் நீறய
உருமவலசாம நீறய உருவிலசான் நீறய
மமசாழிமயலசாம நீறய மமசாழியிலசான் நீறய
எலலசாம நீறய”
-திருமசால அருளறவடடைல.
என்ற அவர் மதன்திருப்றபனர யுனறயும திருமசானலப் பரவி நிற்கும பகுதியில மபசாதுனமயும இலக்கிய
நுடபமும மசறிந் திலங்கக் கசாணலசாம.
திருவரங்கத்தமமசானனைத் துதிக்குமுகமசாகத் திரு.வி.க. அவர்கள பசாடயுளள பின்வரும பசாடைலில
மசஞ்மசசாலின்பமும மநஞ்சனிக்கும றநயமும நினறந்திருக்கக் கசாணலசாம.
“மணிமகசாழிக்குங் கசாவிரியசாய் மலர்நினறந்த மபசாழிலசாய்
மணங்கமழும மதியுனடையசார் வசாமயசாழுகும யசாழசாய்
அணிமகசாழிக்கும றவனிலினடை ஆடவருங் கசாற்றசாய்
அனமதியளி திங்கள மபசாழி ஆனைந்த நிலவசாய்
பணி மகசாழிக்கும அடயவர்கள பத்திவினள பசாடடைசாய்
பரந்துநிற்குங் கசாடசமயலசாம பசார்க்கின்ற றவனள
பிணிமகசாழிக்கும ஏனழயுய்யப் றபசரிய துயிலின்
மபற்றியருள மசய்பசாறயசா றபரரங்க றவந்றத”
-திருமசால அருள றவடடைல
1942 ஆம ஆண்டல ‘மபசாதுனம றவடடைல’ எனும மபயரிய மசய்யுள நூமலசான்றினனை இயற்றித்
தமிழுலகிற்கு அளித்துளளசார். இந்நூலில இயற்னக வசாழவு, அருளின் மபருனம, மநஞ்சன் இயலப,
சன்மசார்க்க வசாழவு முதலிய மபசாருள குறித்து இவர் பசாடயுளள பசாடைலகனளக் கசாணலசாம. “திரு.வி.க.
அவர்களின் உளளம எத்தனகயது என்ற ஒரு நூலசால அறிய றவண்டன், அது “மபசாதுனம றவடடைல”
என்னும இந்த நூல எனைலசாம” என்பர் மபருந்தனக மு.வ. அவர்கள.
“கசானலயிறல எழுந்துலவிக் கடைன்க ளசாற்றிக்
கனதறபசத் மதசாழிலபரிந்து கசாசு றதட
மசானலயிறல களித்துறங்கல வசாழக்னக யசாறமசா
மக்கள நினல அவ்வளவில மசாய்ந்றதசா றபசாகும
றமனலயுறம மதசாடைர்ந்துமசலும றமன்னமத் தன்றறசா
விரியுலகில விளமபரறம விருமபசா மதன்றங்
கசாலடயில தனலசசாய்த்துக் கருத்னத னவத்துக்
கடைன்களமசய அருளபரிவசாய் கருனணத்றதறவ!”
-மபசாதுனம றவடடைல
என்ற விண்ணப்பம என்னும பகுதியில இடைம மபற்றளள பசாடைல வசாழும மநறினய வனகயுறப்
பலப்படுத்தி நிற்பதசாகும.
1945 ஆம ஆண்டல ‘பதுனம றவடடைல’, ‘கிறிஸ்துவின் அருள றவடடைல’ என்னும இரு நூலகளும
மவளிவந்தனை. இந்நூலகள அவர்தம சமரசப் பற்றினனை விளக்க வலலனை. வசாகும. 1940 ஆம ஆண்டல
மவளிவந்த ‘சவனைருள றவடடைலும’ 1937 ஆம ஆண்டல மவளிவந்த ‘கிறிஸ்து மமசாழிக் குறளும’ உளப்
பண்பசாடடனனை உயர்த்தும உயரிய நூலகளசாகும. ‘இருளில ஒலி’ என்பது இரண்டைசாண்டுகளுக்குப் பின்
மவளிவந்த நூலசாகும. இந்நூலில ‘எண்ணத்தின் உயர்றவ வசாழவில ஏற்றத்னதத் தரும’ என்பதனனை
நயமுறப் பலப்படுத்தியுளளதனனைக் கசாணலசாம. றதனவக்கு றமல ஈடடை றவண்டும என்ற சந்தனனைறய
எலலசாச சரழிவுகளுக்கும கசாரணம என்பதனனை இந்நூல உணர்த்துகின்றது.
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“றதனவக்கு றமமலண்ணசாச சந்னத உயர்மவண்ணம
றமவிடை உந்திவிடும றமல”
“றதனவக்கு றமலகினனையசாச சத்தம மசகமசானைசால
யசாவும ஒழுங்குபடும அன்ற”
-பதுனம றவடடைல
இந்த ஆண்டறலறய ‘அருகன் அருறக அலலது விடுதனல வழி’, ‘இருனமயும ஒருனமயும’ என்னும இரு
நூலகள மவளிவந்தனை. அடுத்த ஆண்டல அதசாவது 1951 ஆம ஆண்டல ‘சத்தந் திருந்தல அலலது
மசத்துப் பிறத்தல’, ‘முதுனம உளறல’, ‘மபசாருளும அருளும அலலது மசார்க்ஸியமும கசாந்தியமும’
எனும மூன்ற நூலகள மவளிவந்தனை. இவ்வசாற அவர்தம இறதிக் கசாலத்தில உனரநனடை நூலகள
குனறந்து மசய்யுள நூலகள மிகுந்ததற்குக் கசாரணத்னத அவறர பின் வரும பசாடைலில
பலப்படுத்தியுளளசார்.
“அந்த நசாடகளில சந்தனனைப் மபசாருளகனள
விழிகள றநசாக்க எழுதுவன் னகயசால;
அறபத் தசாறினில சறபரல ஆணிப்
படைலம கண்னணப் படைர்ந்து மனறத்தது;
பனழய வண்ணம விழிகள றநசாக்க
எழுதும றபற்னற இழந்தவன் பசாவி!
உளத்மதழும கருத்னத உளற கின்றனைன்,
உளறலும நூலசாய் மவளிவரு கின்றது;
ஒற்னறக் கண்ணிடைர் உற்ற றவனளயில
பழமமபசாருள நூனலப் பகர்ந்தனைன் உனரயசாய்
இரண்டு கண்மணசாளி வறண்டைஇந் நசாளினில
இருளில ஒளினயக் குறளமவண் பசாவசால
இருனமயும ஒருனமயும அருகன் அருறக
மபசாருளும அருளும மசார்க்கிஸ் கசாந்தி,
சத்தத் திருத்தல மசத்துப் பிறத்தல
என்னும நூலகனளப் பண்ணினைன் அகவலசால.
பனழய உனரநனடை விழுமிய அகவல
பின்றனை யசாப்பணி துன்னை றவய்ந்தது;
உளறம என் அகவலும ஒருவித உனரறய;
மபசாழுது படுக்னகயில கழிக்க றநர்ந்தபின்
கடதில உனரநனடை முடதல கண்றடைன்;
பசாவின் அனமப்றபசா ஓவியம ஆகி
உருண்டும பரண்டும திரண்டும நிற்கும
மமசாழிநத பின்னும அழிதல அரிதசாம;
ஆதலின் பசாவசால ஓதனலக் மகசாண்றடைன்”
-முதுனம உளறல
‘முதுனம உளறல’ என்ற நூலிற் கசாணப்படும றமற்கசாணும பசாடைலவழி, திரு.வி.க. கண்பசார்னவ மங்கி,
உடைல மமலிந்து, படுக்னகயில வீழந்து கிடைந்த றபசாது அவருனடைய சந்தனனை றவகமசாகச சறகடத்துப்
பறந்தறபசாது, எதுனக றமசானனையும சர் வனரயனறயும உனடைய மசய்யுளில தசாம எண்ணிய கருத்துகனள
எடுத்தியமபவது அப்மபரியசாருக்கு எளிதசாக இருந்தது. பசார்னவ பழுதுபடடை பிறகு தசாறம றபனைசாப்
பிடத்து எழுத முடயசாத நினலயில, எண்ணங்கனள மநடுறநரம மநஞ்சல னவத்துத் றதக்கவும, அனத
நினனைறவசாடு கசாக்கவும, பின் தன்னனைக் கசாண வந்றதசாரிடைம மசசாலலி எழுத்துருவம மபற னவக்கவும
அவருக்கு வசாய்ப்பசாக அனமந்தது மசய்யுள நனடைறயயசாகும. றமலும திரு.வி.க. அவர்களது
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பறக்கண்கனளப் படைலம மனறத்துப் பசார்னவ பழுதுற்ற றநரத்தில இயற்றிய மசய்யுள நூலகள
அனனைத்தும ஒப்பரிய கருத்துகனள, விழுமிய எண்ணங்கனள மவளியிடுவனை வசாகும. கண்மணசாளி
மங்கிய றநரத்தில அவர் கருத்மதசாளி மிகுந்திருந்தது; பறமவசாளி பசாழபடடை றநரத்தில அகமவசாளி
அனமதியில பிறங்கிற்ற எனைலசாம. இதனனை அவறர,
“கண்மணசாளி படடைதும கருத்மதசாளி முன்னிலும
றமலும விளங்கனலச சசாலத் மதளிந்றதன்;
ஒருபலன் ஒடுங்கின் மறபலம விளக்கம
அதிகம அனடைதலின் அதிசயம இலனல”
-முதுனம உளறல
என்ற பலப்படுத்தியுளளசார்.
அவர் உயிர் நீப்பதன் முன்னைர் 1953 ஆம ஆண்டல இயற்றிய நூல-இறதி நூல-‘வளர்சசயும வசாழவும’
என்பதசாகும. இந்நூலில அவர்தம னநந்த உளளத்தினனைக் கசாணலசாம.
“மக்கள வளர்சசயில சக்கல உறதமலன்?
பகுத்தறி வுனடைய வகுப்றபசா கசாரணம?
மசயற்னக வசாழக்னகயில பயிற்ச மபற்றசான்
வளர்சச வசாழவில தளர்சச யனடைநதது;
மனிதன் என்றறசா சலித்து விடடைசான்;
கசாலங் கணித்துக் றகசாலல அரிறத
எத்தனனை யுகறமசா? எத்தனனை ஊழிறயசா?
இன்னும அவன் வசாழ மதசான்னம உலகம
மதய்வ மயமசாய் உய்ய விலனல
சசாந்தம முற்றம ஏந்த விலனல
என்னை கசாரணம? உன்னிப் பசார்க்க:
மனிதன் முதன்முதல இனிது வசாழந்தசான்
உனழத்தும உழுதும பினழத்து வந்தசான்
ஒருவன் மபசாருனள ஒருவன் கவரும
கலவி பயிலசாச மசலவம மபற்றசான்
மபசாய்யும அற்ற மமய்யில நின்றசான்
சுரண்டைல வசாழவில பரண்டைசா னிலனல,
பின்றனை மகடடைசான்; என்னை மசய்வது,
ஒருவன் மபசாருனள ஒருவன் கவரும
இழிவு வளரும வழினயக் கண்டைசான்;
மகசானலயுங் களவுங் களளுங் கசாமமும
மபசாய்யும வசாழவில மமசாய்த்துக் மகசாண்டைனை
சுரண்டைல வசாழவு திரண்டு மதர்த்தது
மசயற்னக வசாழக்னகயில பயிற்ச மபற்றசான்
வளர்சச வசாழவில உணர்சச யற்றது.”
-வசாழவும வளர்சசயும
இந்தப் பகுதியில உலக மக்கள இயற்னகனயத் துறந்து, மசயற்னகனயப் பற்றி நின்ற, அறந்துறந்து மறம
மிகுந்து வசாழும மநறியலலசா மநறினயக் கண்டக்கிறசார்.
இவ்வசாற திரு.வி.க. அவர்கள 1931 ஆம ஆண்டு வனரயில இயற்றிய மசய்யுள நூலகளின் எண்ணிக்னக
பதினைசான்கசாகும. இந் நூலகளில அவர்தம மபசாதுனமயுணர்வும, இலக்கிய மநஞ்சமும இனிது விளங்கக்
கசாணலசாம. திரு.வி.க. ஒர் உயரிய கவிஞர் என்பதனனை இந்நூலகள மதரிவித்து நிற்கின்றனை.
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1953 ஆம ஆண்டு அவர் இறந்தறபசாது பி. ஸ்ரீ. அவர்கள, ‘றபனைசா மன்னைருக்கு மன்னைன். அவர் சறந்த
பக்தன். அவர் சசாகவிலனல. ஏமனைனில பக்தனனைக் கண்டு சசாவுதசான் மசத்துப் றபசாகிறது. அவர் வசாழந்து
வந்த பதுப்றபடனடை விலசாசமதசான் மசாறியிருக்கிறது. பது விலசாசம மக்கள உளளம என்ற கருத்துத் தமிழ
மமசாழிக்கும தமிழருக்கும அவர் ஆற்றிய பணியின் எலனலனய நன்குணர்த்துகிறது.
இலக்கியச மசலவரசாய், சமய மறமலர்சசயசாளரசாய், மசந்தமிழப் றபசசசாளரசாய், மதசாழிலசாளர்
தனலவரசாய், நசாளிதழ நசாயகரசாய், அரசயல தூயவரசாய் விளங்கித் தமிழிலக்கிய வரலசாற்றிலும தமிழக
அரசயல வரலசாற்றிலும சரிய இடைத்னதப் மபற்றச மசமமசாந்து நிற்பவர் தமிழத் மதன்றல திரு.வி.க.
அவர்கறள ஆவர்.
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8. பதுனவ தந்த பரடசக் கவிஞர்
கவிஞன் தசான் பிறந்த கசாலத்தின் கருவசாகவும பின்னைர்க் கருத்தசாவசாகவும துலங்கக் கசாணலசாம. தன்னனைக்
சுற்றிலுமுளள சூழனல, சமுதசாயத்னத அப்படறய படைம பிடத்துக் கசாடடுவது என்பது ஒருமுனற:
அசசமுதசாயத்னத விவரிக்கவும மசய்து தன்னுனடைய கருத்துகனளப் பரப்பி ஒரு பதிய மறமலர்சசக்குச
சமுதசாயத்தினனைப் பனடைக்க வ்றற்ைண்டும என்ற றபரசார்வத்தில பிறங்கிடுவது பிறிமதசாரு வனக.
முன்னைவர் உளளனத உளளவசாறற கூறபவரசாகவும. பின்னைவர் உளளனத உணர்ந்தவசாற கூறபவரசாகவும
அனமவர்.
உளளனத உளளவசாற உணர்த்துபவர், உருவத்னதப் பிரதிபலித்து நிற்கும கண்ணசாட றபசாலபவரசாவர்.
கவிஞன் கசாலத்தின் கண்ணசாடயசாக மடடும, இருந்தசால றபசாதசாது. கசாலத்தின் கருத்தசாவசாகவும அவன்
துலங்குதல றவண்டும. அப்றபசாதுதசான் அவன் பனடைக்கும இலக்கியம பூந்றதசாடடைமசாக மடடும
அனமயசாமல கசாய்கறித் றதசாடடைமசாகவும அனமந்து பலன்தர முடயும.
“மக்கள ஆக்கசா மனுறவந்தர்கள கவிஞர்கள” (Poets are the unacknowledged legislators of the world) என்ற
கவிஞர் மஷலலி குறிப்பிடடைசார். மபசாதுமக்களின் வசாக்குரினம மபற்றச சடடைமன்றத்தில அமர்ந்து
நசாடடு மக்களுக்கு நலம பயக்கும திடடைத்தினனைக் தீடடச மசயலசாற்றம வசாய்ப்ப அரசயலவசாதிகளுக்கு
உண்டு. ஆனைசால கவிஞர்கறளசாமவனில கற்பனனையில சல கசாடசகனளக் கண்டு,
அக்கற்பனனைக்கசாடசகள நனடைமுனற வசாழவில நனைவுகளசாகி மக்களுக்குப் பயன் நலக றவண்டும என்ற
விழுமிய றநசாக்கம உனடையவர்களசாகத் துலங்குவர். அமமரிக்கர்கள நிலவுப் பயணத்னத
றமற்மகசாளவதற்குப் பலலசாண்டுகளுக்கு முன்றப தமிழ நசாடடுக் கவிஞர் பசாரதியசார் “சந்திர
மண்டைலத்தில கண்டு மதளிறவசாம” என்ற பசாடவிடடைசார். சுதந்திரம மபறவதற்கு முன்றப “ஆடுறவசாறம
பளளுப் பசாடுறவசாறம, ஆனைந்த சுதந்திரம அனடைந்து விடறடைசாமமன்ற” சுதந்தரப் பளளுப் பசாடனைசார்.
“சங்களத் தீவினுக்றகசார் பசாலம அனமப்றபசாம, றசதுனவ றமடுறத்தி வீதி சனமப்றபசாம” என்றம
பசாரதியசார் பசாடயுளளனம அவர்தம எதிர்கசால றநசாக்கினனைப் பலப் படுத்தும. “கங்னகயில ஓடவரும
நீரின் மினகயசால னமயத்து நசாடுகளில பயிர் மசய்குறவசாம” என்ற என்றறசா பசாடவிடடுப் றபசானைசார்.
இன்ற கங்னகனயயும கசாவிரினயயும இனணக்க முடயுமசா? என்ற உலக நிபணர் குழு ஆரசாய்வதனனைக்
கசாண்கின்றறசாம.
நசாடடன் விடுதனலக்கு-நசாடடு மக்களின் நல வசாழவிற்குச சல பல கருத்துக்கனளப் பசாரதியசார்
எண்ணியுனரத்தனம றபசான்றற. அவர் பசால மகசாண்டை ஈடுபசாடடைசால தம இயற்மபயரசானை
கனைகசுப்பரத்தினைத்னதப் பசாரதிதசாசன் என்ற மசாற்றியனமத்துக் மகசாண்டை பதுனவக் கவிஞர்பதுனமக்
கவிஞர்தம-பரடசக் கருத்துகனள இனிக் கசாண்றபசாம.
கசாலத்திற்றகற்பக் கவிஞர் றதசான்றவர் என்பது மபசாது நியதியசாகும. பசாண்டசறசரியில பசாரதியசார்
வசாழந்திருந்த மபசாழுது அவறரசாடு மதசாடைர்ப மகசாண்டைசார் நம கவிஞர் பசாரதிதசாசன். ஒரு விருந்தில
சந்தித்தனைர் இருவரும. பசாரதியசார் பசாரதிதசாசனனைப் பசாடுமசாற பணிக்க, “எங்மகங்குக் கசாணினும
சக்தியடைசா!—தமபி ஏழு கடைல அவள வண்ணமடைசா!” என்ற பசாடைனலப் பசாரதிதசாசன் பசாடயதசாக
அறிகிறறசாம. இந்தப் பசாடைனல முழுதும நசாம படத்துப் பசார்த்தசால பரடசக் கவிஞர் எனைக்
மகசாண்டைசாடைப்படுவதற் றகற்பப் பரடச வித்துகள இமமுதற் பசாடைலிறலறய மதன்படைக் கசாணலசாம.
“இயற்னக அனனைத்தும அழறக, அந்த அழகு மசந்தசாமனர மயன்றம, நிலமவன்றம, கதிமரன்றம
சரித்தது. கசாணும மபசாருளிமலலலசாம அழனகக் கசாணவும, கண்டைவசாற தசாறமயசாகச மசலறலசாவியம
மசய்யவும திறம மபறதல றவண்டும தமிழர்கள என்ற அழகின் சரிப்ப நூலின் முன்னுனரயில கவிஞர்
குறிப்பிடுவர்.
இயற்னக வருணனனையிலும பரடச உளளம
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இயற்னகப் மபசாருளகனளக் கூர்ந்து றநசாக்கும கவிஞர்தம மதி வியத்தற்குரியது. கடைனலகனளப்
பசார்க்கும கவிஞர்க்கு இனளஞர் தம எழுசசயும ஒருங்றக நினனைவுக்கு வருகின்றனை.
“றநரிடும அனலறயசா, கலவி
கினலயத்தின் இனளஞர் றபசாலப்
பூரிப்பசால ஏறம; வீழும
பரண்டடும, பசாரசாய் தமபி”
—அழகின் சரிப்ப : கடைல : 1.
அடுத்து, பறசாவின் வசாழவினனை வருணிக்க வருகின்ற கவிஞர் பரடசக் கருத்துக்கனள நம முன்
பனடைக்கின்றசார். ஓர் ஆண் பறசாவிற்கு ஒரு மபண் பறசா எனை வசாழும கற்ப மநறியின் திண்னமயினனை
நமக்கு எடுத்துக் கசாடடு கின்றசார்.
“ஒருமபடனடை தன் ஆண் அன்றி
றவமறசான்றக் குடைன்ப டைசாதசாம:
ஒரு மபடனடை மத்தசாப் னபப்றபசால
ஒளிபரிங் திடைநின் றசாலும
திருமபியும பசார்ப்ப திலனல
றவமறசாரு றசவல! தமமில
ஒருபறசா இறந்திட டைசாலதசான்
ஒன்ற மற் மறசான்னற நசாடும,”
—அழகின் சரிப்ப; பறசாக்கள : 5
ஆறணசா மபண்றணசா ஒருவர் இறந்தபின் மற்றவர் திருமணம மசய்து மகசாண்டு வசாழவறத றநரிய மசயல
என்பதனனையும இறதி அடயிற் பலப்படுத்தி விடுகின்றசார்.
கிளினய வருணிக்கப் பகுகின்ற கவிஞர், மநஞ்சத்திறல ஓர் எண்ணமும, நனடைமுனற வசாழவு
நலத்திற்கசாகப் பிறி மதசாரு மசயலுங் மகசாண்டு இலங்கும இரடனடை றவடைத் தினைனரச சசாடைக் கசாணலசாம.
“கசாடடனில திரியுமறபசாது
கிரீசமசன்ற கழற கின்றசாய்
கூடடனில நசாங்கள மபற்ற
குழந்னத றபசால மகசாஞ்சு கின்றசாய்
வீடடறல துரத்தம என்பசார்
மவளியிறல பினழப்பக் கசாக
ஏடடறல தண்ணிர் என்பசார்
உன்றபசாலதசான் அவரும கிளளசாய்!”
—அழகின் சரிப்ப: கிளி; 7.
நிலனவப் பசாடய கவிஞர் பலர் நிலவினனைக் கசாதல வசாழவு ஏற்றம மபற அனமயும பின்பலமசாகக்
கண்டுளளதனனைப் பசார்க்கலசாம. நற்றினணத் தனலவன் மபசாருளவயிற் பிரிந்து, மபசாருள முற்றித் தம
மனனை றநசாக்கி மீளுமறபசாது நிலனவக் கசாண்கிறசான். பின் வருமசாற பசாடுகிறசான்.
“குன்றூர் மதியம றநசாக்கி நின்ற நினனைந்து
உளளிறனைன் அலலறனைசா யசாறனை......
........................................................
எமது முண்றடைசார் மதிநசாள திங்கள”
—நற்றினண : 62.
இதுறபசான்றற திருவளளுவம கசாமத்துப்பசாலில, தனல மகன்-ஒருவன் நிலனவ றநசாக்கி, நின் முகமும
என் தனலவி யின் முகமும அழகு-அனமப்ப-கவர்சச முதலியவற்றில ஒன்றறமயனைலசாம, ஆயினும
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இருவரினடையிலும ஒரு றவற பசாடு உளது என் தனலவி நசான் கசாணமடடுறம றதசான்ற வசாள; நீறயசா
பலரும கசாண நசாணமின்றி வசானை வீதியில உலசா வருகின்றசாய்' என்ற கூறவதசாகக் குறிப்பிடுகின்றசார்.
“மலரன்னை கண்ணசாள முகமமசாத்தி யசாயின்
பலர்கசாணத் றதசான்றல மதி”
—திருக்குறள : 1119.
நந்திக் கலமபக ஆசரியர் கசாதலனனைப் பிரிந்திருக்கும மகளிர், நிலனவப் பசார்த்து,
“மபண்ணிலசா ஊரிற் பிறந்தசானரப் றபசாலவரும
மவண்ணிலசா றவயிந்த றவகமுனை கசாகசாறத!”
—நந்திக் கலமபகம; தனலவி நிலனவப் பழித்தல.
என்ற குறிப்பிடுவதசாகக் கவினத பனடைத்துளளசார். இவ்வசாற கவிஞர் பலர் கண்டை நிலவினனைப்
பசாரதிதசாசனின் கற்பனனையுளளமும கசாணுகின்றது; முகிழக்கின்றது. றதனைசார் மசந்தமிழக் கவினத:
“முழுனம நிலசா! அழகு நிலசா
முனளத் ததுவிண் றமறல-அது
பழனமயிறல பதுநினனைவு
பசாய்ந்மதழுந்தசாற் றபசாறல
..............................................
குருடடுவிழியும திறந்தது றபசால
இருடடல வசானை விளக்கு”
—இனசயமுது ; நிலவு
இமமடறடைசாடு நிற்கவிலனல கவிஞர். பிறிறதசாரிடைத்தில பசத்த மக்கள பசயசாற உண்ண உணவு
றதடுங்கசால பசானனையசாரக் கனைத்திருந்த மவண் றசசாற்றினனைக் கசாணும இன்பறம மவண்ணிலனவக்
கசாணும இன்பம என்ற வசாழ றவசாடு ஒப்பனமப்படுத்திக் கசாண்கின்றசார்,
“உனனைக்கசாணும றபசாதினிறல என் உளளத்தில
ஊறிவரும உணர்சசயினனை எழுதுதற்கு
நினனைத்தசாலும வசார்த்னத கினடைத் திடுவ திலனல
நித்திய தரித்திரரசாய் உனழத்து னழத்துத்
தினனைத்துனணயும பயனின்றிப் பசத்த மக்கள
சறிதுகூழ றதடுங்கசால, பசானனை ஆரக்
கனைத்திருந்த மவண்றசசாற கசாணும இன்பம
கவின்நிலறவ உனனைக்கசாணும இன்பம தசாறனைசா!”
—பசாரதிதசாசன் கவினதகள : முதல மதசாகுதி :
பரடசக்கவி.
பரடசக் கவி
பசாரதிதசாசன் அவர்கள ‘பரடசக் கவி’ என்றற ஒரு மநடுங்கவினதயினனைப் பனடைத்துளளசார்.
மபயருக்றகற்பறவ . இந்மநடுங்கவினதயில பலறவற பரடசக் கருத்துக்கள. நினறந்திலங்கக்
கசாணலசாம.
“கசாரிருளசால சூரியன்தசான்
மனறவ துண்றடைசா?
கனறசறசற்றசால தசாமனரயின்
வசாசம றபசாறமசா?
றபமரதிர்ப்பசால உண்னமதசான்
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இன்னம யசாறமசா?
பிறர் சூழசச மசக்தமினழ
அழிப்ப துண்றடைசா?
றநர் இருத்தித் தீர்ப்பனரத்துச
சனறயிற் றபசாடடைசால
நினறமதசாழிலசா ளர்களுணர்வு
மனறந்து றபசாறமசா?”
என்ற ‘பரடசக் கவி’யில முழங்குகின்றசார் கவிஞர்,
முதலசாவது நசாலவருணம என்ற மக்கனளப் பிரித்து னவத்த கயனமப் பண்பினனைச சசாடுகின்றசார் :
“சத்தம துடக்கின்ற றசயின் நினலனமக்கு
ரத்தமவறி மகசாண்டைனலயும நசாலவருணம
ஏனிரங்கும?”
என்ற றகளவிக் குரல எழுப்பகின்றசார்.
ஏற்றக் குனறவற்ற இனியமதசாரு சமுதசாயத்தினனைப் பனடைப்பறத றநசாக்கமசாக இருக்கறவண்டும எனைப்
பரடசக் கவியிடைம அவன் கசாதலி அமுதவலலி கூறக் கசாண்க :
“சசாதி உயர்மவன்றம
தனைத்தசால உயர்மவன்றம
றபசாதசாக் குனறக்குப
மபசாதுத்மதசாழிலசாளர் சமூகம
சசா–9
மமத்த இழிமவன்றம மிகுமபரும
பசாலசானர மயலலசாம
கத்திமுனனை கசாடடக்
கசாலமமலலசாம ஏய்த்துவரும
பசாவிகனளத் திருத்தப்
பசாவலறனை நமமிருவர்
ஆவிகனள றயனும
அர்ப்பணம மசய்றவசாம”
“அரமசனை ஒருசசாதி-அதற்கு
அயமலனை றவமறசாரு சசாதியுண்றடைசா?”
என்றம,
“--------------------- அநீதிமசய்த
நனவயுனடைய மன்னைனுக்கு நசாடடுமக்கள
கற்பசாடைம கற்பியசா திருப்பதிலனல”
என்றம,
“............ அவமரலலசாம இந்தறநரம
எலியசாக முயலசாக இருக்கின்றசார்கள!
ஏமசாந்த கசாலத்தில ஏற்றங் மகசாண்றடைசான்
பலிறவடைம றபசாடுகின்றசான்! மபசாதுமக் கடகுப்
பலலளவு மதிப்றபனும தருகின் றசானைசா?”
என்றம,
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“ஒருமனிதன் றதனவக்றக இந்தத் றதசம
உண்மடைன்றசால, இத்றதசம ஒழிதல நன்றசாம”
என்றம வரூஉம பரடசக் கருத்துகள மநஞ்சறல என்றம நினலயசாகக் மகசாளளத் தக்கனவகளசாம,
சமுதசாயப் பரடசக் கருத்துகள
பசாரதிதசாசன் அவர்களின் றநசாக்கு. மபரிதும சமுதசாயச சர்திருத்தத்தினனை றநசாக்கிறய சந்தித்துச
மசயலபடடைது எனைலசாம. சமுதசாயத்தினனைப் பரடடக் கீழ றமலசாக்கிப் பதுனமயினனைப் பகுத்திப்
பதியமதசாரு மறமலர்சசச சமுதசாயத்தினனைக் கசாணறவண்டுமமன்ற தம வசாழநசாள இறதிவனரயில
அயரசாது பசாடுபடடைவர் அவரசாவர்.
மகளிர் சமுதசாயத்தின் சரிபசாதிப் பகுதியசாவர்; ஏன் மக்கள மதசானகயில பசாதிக்கும றமற்படடைவர்
அவறரயசாவர். இனறவனனைறய உனமமயசாருபசாகனைசாகக் கண்டை இத்திரு நசாடடல, ‘இலலசாள’ என்றம,
‘வசாழக்னகத்துனண’ என்றம திருவளளுவர் மகளினரப் றபசாற்றிமயழுதிய இத்திருவிடைத்தில. மகளிர்
நினல மதிப்பிற்குரியதசாக இலனல என்ற பசாடுகிறசார், பசாறவந்தர் அவர்கள.
“ஆனடை அணிகலன்,
ஆனசக்கு வசாசமலர்
றதடுவதும ஆடைவர்க்குச
றசவித் திருப்பதும
அஞ்சுவதும நசாணுவதும
ஆனமனயப்றபசால வசாழுவதும
மகஞ்சுவது மசாகக்
கிடைக்கும மகளிர்குலம
மசானிடைர் கூடடைத்தில
வலிவற்ற ஒர்பகுதி”
—பசாரதிதசாசன் கவினதகள : முதல மதசாகுதி :
—வீரத்தசாய்
எனைறவ மபண் கலவி இன்றியனமயசாதது என்பதனனை,
“கலவியில லசாதமபண்கள
களர்நிலம அங்கிலத்தில
பலவினளந் திடைலசாம! நலல
பதலவர்கள வினளதல இலனல
கலவினய யுனடைய மபண்கள
திருந்திய கழனி, அங்றக
நலலறி வுனடைய மக்கள
வினளவது நவில றவசாநசான்”
—குடுமப விளக்கு : இரண்டைசாம பகுதி.
என்ற திறமசாகக் குறிப்பிடடு, தந்னத மபண்ணுக்குக் கூறம ‘இனசயமுது’ பசாடைலில,
“தனலவசாரிப் பூசசூட உன்னனைப்-பசாடை
சசானலக்குப் றபசாஎன்ற மசசான்னைசாள
உன் அன்னனை”
என்ற மபண் கலவியின் இன்றியனமயசானமயினனைக் குறிப்பிடடுளளசார்.
அடுத்துப் மபண்ணுரினம றவண்ட முதன் முதலில கவினதயில பரடச மசய்தவர் என்பது கீழக்கசாணும
பசாடைற் பகுதியசால விளங்கும.
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“மபண்ணுக்குப் றபசசுரினம
றவண்டைசாம என் கின்றீறரசா? மண்ணுக்குக் றகடைசாய்
மதித்திறரசா மபண்ணினைத்னத?
மபண்ணடனம தீருமடடும
றபசுங் திருநசாடடு
மண்ணடனம தீர்ந்துவருதல
முயற்மகசாமறப!”
—சஞ்சவி பர்வதத்தின் சசாரல.
‘கசாதலிருவர் கருத்மதசாருமித்து ஆதரவுபடடைது இன்பம’ என்பர் ஆன்றறசார். ஒடடும இரண்டுளளத்னதத்
தமமில ஓங்கிய கசாதலினனைக் குடனடை மனைத்தசாறல றகசாபப் மபருக் கசாறல மவடடப் பிரிக்க வரும
வீணனரச சசாட,
“கசாதலிருவர்களும—தம
கருத்மதசாருமித்த பின்
வசாதுகள வமபகள ஏன்? இதில
மற்றவர்க் மகன்னை உண்டு”
என்றம,
“............ பவிறய—இரண்
மடைண்ணம ஒருமித்தபின்
நின்ற தனடைபரிந்தசால—நீ
நிசசயம றதசாலவி மகசாளவசாய்”
என்றம,
“மண்பனடைப்றப கசாதமலனில கசாதலுக்கு
மறப்மபதற்குக் கடடுப்பசா மடைதற்குக் கண்டைசார்?”
என்றம கூறிக் கசாதல மணத்னத வசாழத்தி வரறவற்கின்றசார்.
வயது முதிர்ந்த ஆடைவனுக்கு இளம மபண்மணசாருத்தினயத் திருமணத்தில தந்து இளனம வசாழவினனைப்
பலியசாக்கும அநீதியினனைச சசாடுகிறசார்.
‘கலப்ப மணம ஒன்றற நலவழிக்குக் னககசாடட’ என்ற கலப்ப மணத்னத ஆதரிக்கும கவிஞர். விதனவத்
திருமணத்னதயும முதன் முதலில மபரிதும வற்பறத்திக் கவினதப் பரடச மசய்தவர் ஆகிறசார்.
“வசாடைசாத பூப்றபசான்ற மங்னக நலலசாள
மணவசாளன் இறந்தசாலபின் மணத்தல தீறதசா
பசாடைசாத றதனீக்கள உலவசாத் மதன்றல
பசயசாத நலவயிற பசார்த்த துண்றடைசா?”
—பசாரதிதசாசன் கவினதகள : முதல மதசாகுதி,
என்ற வினைசாவினனைச சமுதசாயத்தினனை றநசாக்கி எழுப்பகின்றசார். ‘ஒரு கடடைழகன் திருத்றதசாளினனைச
சசார்ந்திடைச சசாத்திரம பசார்க்கசாதீர்’ என்ற னகமனமப் பழியினனைக்கனளய முனனைகிறசார் கவிஞர்.
‘மனனைவினய அவள முதிய பருவத்திலும அவள கணவன் அன்ப மசய்து வசாழ றவண்டும எனும
அறிவுனர சங்க இலக்கியங்களிறல கசாணப் மபற்றசாலும கூடைப் பசாரதிதசாசன் அக்கருத்னதக் கூறம நயம
றபசாற்றற்குரியது. குடுமப விளக்கில முதிறயசார் கசாதற் பகுதியில அவர் பின்வருமசாற குறிப்பிடுகின்றசார்.
“பதுமலர் அலல; கசாய்ந்த
பற்கடறடை அவள உடைமப!
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சதிரசாடும நனடையசாள அலலள
தளளசாட விழுமமூ தசாடட
மதியலல முகம அ வடகு
வறளகிலம! குழிகள கண்கள
எதுஎனைக் கின்பம நலகும?
“இருக்கிறசாள” என்ப மதசான்றற”
—குடுமபவிளக்கு : முதிறயசார் கசாதல.
இன்ற விரிவசாக, விளக்கமசாக விளமபரமசாகப் றபசப்படும குடுமபக்கடடுப்பசாடடனனையும அன்றற
கவிஞர் கூறியிருக் கின்றசார் என்பதும அறியத்தக்கது.
பகுத்தறிவுப் பரடச
“இருடடைனறயில உளளதடைசா!
உலகம! சசாதி
இருக்கின்ற மதன்பசானும
இருக்கின் றசாறனை!
மருடடுகின்ற மதத்தனலவர்
வசாழகின் றசாறர!
வசாயடயும னகயடயும
மனறவ மதந்நசாள
சுருடடுகின்றசார் தமனகயில
கினடைத்த வற்னறச
மசசாத்மதலலசாம தமக்மகன்ற
மசசாலவசார் தமனம
மவருடடுவது பகுத்தறிறவ!
இலனல யசாயின்
விடுதனலயும மகடுதனலயும
ஒன்றற யசாகும”
—பசாண்டயன் பரிசு; இயல 36—3
இதனைசால பகுத்தறிவின் பசான்னமயும சறப்பம பலப்படும. மபண் குழந்னதத் தசாலசாடடல,
“மூடைத்தனைத்தின் முனடைநசாற்றம வீசுகின்ற
கசாடு மணக்கவரும கற்பூரப் மபடடைகறம!”
என்றம, ஆண் குழந்னதத் தசாலசாடடல,
“‘எலலசாம அவன் மசயறல’
என்ற பிறர்மபசாருனள
மவலலமறபசால அளளி
விழுங்கும மனிதருக்கும
கசாப்பசார் கடைவுள உனமக்
கடனடையில நீர் றபசாகுமடடும
றவர்ப்பீர் உனழப்பீர்
எனை உனரக்கும வீணருக்கும
மசானிடைரின் றதசாளின்
மகத்துவத்னதக் கசாடடைவந்த
றதனின் மபருக்றக
என்மசந்தமிறழ கண்ணுறங்கு”
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என்றம மூடைத்தனைத்திற்குச சசாவுமணி அடக்கிறசார். றமலும அவர்,
“மதம எனைல தமிழ னவயத்தின் பனக!
ஆளறவசார் என்றம அடைங்குறவசார்
என்றம பிறந்தசார் என்பது சரடு
தனிஒரு மனிதன் தன்விருப்பப்பட
இனிநசாடனடை ஆளவ மதன்பதிலனல
மக்கள சரிநிகர்...................”
—கடைலறமற் குமிழிகள 35
என்கிறசார்.
“தக்கறதசார் ஆடச மக்களின் மன்றம
சரிநிகர் எலறலசாரும என்றறசாம
மபசாய்க்கனத மனறமயனைல பரடறடை
பரடசயில மலர்க இன்ப வசாழறவ”
—இறதி அடகள
றமலும,
“உனழயசானனை றநசாயசாளி ஊர்திருட என்றபசாம”
என்றம,
“ஒருகடைவுள உண்மடைன்றபசாம!
உருவணக்கம ஒப்றபசாம
உளளபல சண்னடைமயலலசாம ஒழியும
மதம ஒழிந்தசால
திருக்றகசாயில மதசாழிற்சசானல”
என்றம,
“நமது மகசாளனக மக்கமளலலசாம நிகர்
நசான்கு சசாதிகள ஆரியர் மகசாளனகறய”
என்றம,
“இந்நிலத்துப் மபருமக்கள ஓர் கடைல
இடைர்மசய் மன்னைவர் அக்கடைற் குமிழிகள”
என்றம,
“நசாலவகுப் மபன்பது
நூலவகுப்பசா தமிழநசாடடல!
நற்றமிழ மக்கள ஒறர வகுப்றப
தமிழ ஏடடல”
என்றம கூறம அடகளில பரடசத் தீயின் நசாக்குகனள நன்கு கசாணலசாம.
மபசாதுவுனடைனமப் பரடச
சசாதி சமய றபதங்கனளத் தகர்த்மதறிந்து, மூடைப் பழக்கங்கனள முறியடத்து, கண்மூட வழக்கங்கனள
மண் முடப் றபசாகச மசய்து ஒரு பத்துலகம கசாண அவசாவுகின்றசார் கவிஞர்.
“சசாதிமத றபதங்கள மூடைவழக்கங்கள
தசாங்கிகனடை மபற்றவரும சண்னடையுல கிதனனை
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ஊனதயினில துருமபறபசால அனலக்கழிப்றபசாம
பின்னைர் ஒழித்திடுறவசாம; பதியறதசார் உலகம மசய்றவசாம.”
ஏனழ பணக்கசாரர் அற்ற சமத்துவ சமுதசாயங் கசாண அவர் அறிவுறத்தும வழி வருமசாற :
“ஓடைப்ப ரசாயிருக்கும ஏனழயப்பர்
உனதயப்ப ரசாகிவிடடைசால ஓர்மநசாடக்குள
ஓடைப்பர் உயரப்பர் எலலசாம மசாறி
ஒப்பப்பர் ஆய்விடுவசார் உணரப்பசா நீ!”
றபதம வளர்க்கப் மபருமமபரும பரசாணங்கள இருக்கும தமிழநசாடடல, ‘மக்கள உனழப்பில மனலயசாத
நமபிக்னக எக்களிக்க றவண்டும இதயத்தில’ என்கிறசார்.
“எலறலசார்க்கும றதசம,
எலறலசார்க்கும உனடைனமளலசாம!
எலலசார்க்கும எலலசா
உரினமகளும ஆகுகறவ!
எலலசார்க்கும கலவி
சுகசாதசாரம வசாய்ந்திடுக!
வலலசார்க்கும மற்ற முளள
மசலவர்க்கும நசாடடுனடைனம
வசாய்க்கரிச என்னும
மனைப்பசான்னம றபசாமயசாழிக!”
என்ற பசாரதிதசாசன் அவர்கள ‘மபசாதுவுனடைனமச சமுதசாயம ஒன்ற பூக்க றவண்டும’ என்ற பூரிப்றபசாடு
பசாடுகின்றசார்.
“தன்மபசாருடடு வசாழவசாறனைசார் ஏனழ! மக்கள
தமமபசாருடடு வசாழவசாறனைசார் மசலவன்.”
—பசாண்டயன் பரிசு : இயல; 57: 18
என்ற ஏனழ பணக்கசாரன் பற்றிப் பதியமதசாரு பரடச விளக்கத்தினனைத் தருகின்றசார் பரடசக்கவிஞர்
பசாரதிதசாசன்.
இதுகசாறம எடுத்துக்கசாடடைப்மபற்ற மசய்திகளசால பசாரதிதசாசன் ஒரு பரடசக் கவிஞர் என்பதும, அவர்
பசாடைல களசாகிய றதசாடடைத்தில பரடச மலர்கள பல பூத்துக் குலுங்கு கின்றனை என்பதும மபற்றசாம.
பரடசக் கவிஞர் அவர்கள மனறந்தமபசாழுது சசான்றசாண்னமக்கு ஆழிமயனைத் திகழும றபரசாசரியர்
டைசாக்டைர் மு. வரதரசாசனைசார் அவர்கள, பசாரதி தசாசன் பற்றிக் கூறிய மசசாற்கனள ஈண்டு நினனைவிற் மகசாளளல
இக்கடடுனரக்குப் மபசாருத்தமசாகும.
“பரடசக் கவிஞர் என்றசாறல இந்த நூற்றசாண்டலும இதற்கு முந்னதய நூற்றசாண்டலும றவற யசானரயும
குறிக்கசாமல பசாரதிதசாசன் ஒருவனரறய குறிக்குமசாற தமிழிலக்கிய வரலசாற்றிறல அவர் சறப்பிடைம
மபற்றவிடடைசார். சறந்தனத மிகமிக விருமபிப் றபசாற்றதலும, தீயனத மிகமிக மவறத்துத் தூற்றதலும
அவர் இயலப. இந்த நசாடடல பகுந்து, சமுதசாயத்தில இடைம மபற்றவிடடை தீய பழக்க வழக்கங்கனளயும
முடைக்கருத்துகனளயும கடந்து பசாடப், படப்பவர் உளளத்தில பத்துணர்சசனய எழுப்பிய பரடசயசாளர்
அவர். அவருனடைய பசாடடுக்களில விழுமிய கற்பனனையும உண்டு. றவகமசானை உணர்சசயும உண்டு;
பழந்தமிழ மரபம உண்டு. பத்துலகச சந்தனனையும உண்டு. தமிழர்தம வசாழவுக்கு அவர் தம எழுத்தும
றபசசும அரண் மசய்து வந்தனை.”
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9. மசசாலலின் மசலவர் றசதுப்பிளனள
றதசாற்றவசாய்
பத்மதசான்பதசாம நூற்றசாண்டன் பிற்பகுதியில றதசான்றித் தமிழ வளர்த்த மபரியசார்களுள ஒருவர்; திரு. வி.
க. மனறமனலயடகள றபசான்றறசாரின் சமகசாலத்தவர்; ‘மசந்தமிழுக்குச றசதுப்பிளனள’ என்ற சுத்தசானைந்த
பசாரதியசாரசால றபசாற்றப்படடைவர்; ‘மசசாலலின் மசலவர்’ என்ற சரசாடடைப் மபற்றவர்; தமிழ இலக்கிய
அரங்கில மசாற்றத்னத ஏற்படுத்தியவர்; உனரநனடை உலகில எழுசசனயயும மறமலர்சசனயயும
உண்டைசாக்கியவர்; பழனமயசானை கவினதக்கும, பதுனமயசானை உனரநனடைக்கும இனடைறய றசதுவசாகத்
திகழந்தவர்; தமிழ ஆர்வத்துடைன் தமிழ ஆரசாய்சசத் திறனனையும பரப்பியவர்; ஆங்கில றமசாகம மகசாண்டை
அவர் கசாலத் தமிழரின் மசவிகளில சந்னதக்கினிய மசந்தமிழ நனடைகனள ஓதி அவர்தம மநஞ்சக்களனில
தமிழ உணர்னவப் பசாய்சசயவர்; இத்தகு பீடுசசால மபருனமகனளத் தனைக்றக உரியதசாக்கிக் மகசாண்டை
தமிழத் திருமகன்-தமிழிலக்கிய வசானின் விடுமவளளி ரசா. பி. றசதுப்பிளனள அவர்களின் வசாழக்னக
ஏற்றம உனடைத்து. அவர்தம தமிழத்மதசாண்டு உனரயிடடுச மசசாலமலசாணசா அருனம வசாய்ந்தது.
றதசாற்றம
திருமநலறவலியில மநலனல மசாவடடைத்தில வரலசாற்றச சறப்ப வசாய்ந்த இரசாசவலலிபரத்தில
றதசான்றியவர். 1895 ஆம ஆண்டு மசார்சசுத் திங்கள இரண்டைசாம நசாள துன்முகி ஆண்டு பூச நன்னைசாளில
பிறந்தவர். இவனர உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள கசார்கசாத்த றவளசாளர் மரபில மகசாழுவனடைக்
றகசாத்திரத்தில வந்த பிறவிப்மபருமசாள பிளனளயும, அவர்தம வசாழக்னகத் துனணயசானை மசசார்ணத்
தமமசாளும ஆவர். தம மபற்றறசார்க்குப் பதிறனைசாரசாவது பிளனளயசாகத் றதசான்றியவர். இவர்க்கு முன்
றதசான்றிய பதின்மரும இவ்வுலனக நீத்து அவ்வுலகனடைந்தனைரசாதலின் பதிறனைசாரசாவது
பிளனளயசானைசாலும தவமிருந்து மபற்ற தவப்பதலவர் இவர். மபற்றறசார்க்கு ஒரு பிளனளயசாய்
மசலலப்பிளனளயசாய்-மசலவப் பிளனளயசாய் வளர்ந்தவர்.
கலவி
ரசா. பி. றசதுப்பிளனளயின் ஆரமபக்கலவி இரசாசவலலி பரத்துத் திண்னணப் பளளிக்கூடைத்திறல
மதசாடைங்கியது. அந்நசாள நண்பர் அழகிய கூத்தர் என்பவர். மதசாடைக்கப் பளளியில கலவி
பயிற்றவித்தவர்கள அருணசாசல றதசகரும மசப்பனற அடகளசாரும ஆவர். அருணசாசல றதசகரிடைம
மூதுனர, நலவழி, நன்மனைறி, நீதிமநறி விளக்கம, ஆறமுக நசாவலரின் பசாலபசாடைப் பகுதிகள
றபசான்றவற்னறப் பயின்றசார். மசப்பனற அடகளசார் சவஞசானை மசாபசாடயத்னதப் பயிற்றவித்தசார்.
ஐந்தசாம வகுப்பவனர இரசாசவலலிபரத்துத் திண்னணப் பளளிக்கூடைத்தில பயின்ற இவர் தம
உயர்நினலக் கலவினயத் திருமநலறவலினயச சசார்ந்த பசானளயங்றகசாடனடையில கத்றதசாலிக்கப்
பசாதிரிமசார்களசால நடைத்தப்மபறம றசவியர் உயர்நினலப் பளளியில மதசாடைர்ந்தசார். அப்பளளியில இவர்
தம மசலலப் மபயர் இருமப மனிதர். இவர்தம திண்னமனயக் கண்றடை மசாணவர்கள இவ்வசாற
அனழத்தனைர். உயர்நினலப் பளளியில தமிழ பயிற்றவித்தவர். சுப்பிரமணியப் பிளனள என்பவர்.
உயர்நினலப்பளளியில ஏழசாம வகுப்பப் பயிலுமறபசாது நலமலசாழுக்கப் பரிசசாகத் திருக்குறள
நூலினனைப் மபற்றசார். மபற்றவர் ஊர் வந்தறபசாது மதசாடைக்கப்பளளி ஆசரியரசானை மசப்பனற அடகளசாரின்
அறிவுனரயசால நசாளறதசாறம திருக்குறனள மனைனைம மசய்தசார். இதுறவ பின்னைசாளில திருக்குறள
வலலுநரசாக இவர் திகழதற்குக் கசாரணமசாகியது. பளளி மசாணவரசாக இருந்த கசாலத்தில
பசானளயங்றகசாடனடைக்குச னசவ சனபத் மதசாண்டைர்பனடைத் தனலவரசாக இருந்தசார். அக்கசாலத்தில
றசசாழவந்தசான் அரசஞ்சண்முகனைசாரசால சறத்மதசாண்டைன்’ என்ற பசாரசாடடைப் மபற்றசார். பதினனைந்தசாம
ஆண்டல தம பளளி வசாழக்னகனய முற்றவித்த இவர், அறத ஆண்டல தம அருனமத் தசானயயும
இழந்தசார்.
பளளிப் படப்னப முடத்த இவர் திருமநலலிறவலி இந்துக் கலலூரியில தம இனடைக்கனல (Indermediate)
வகுப்பினனைத் மதசாடைர்ந்தசார். இனடைக்கனலயில இவருக்குத் தமிழ பயிற்ற வித்தவர் மதசாலகசாப்பிய
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வலலுநர் சவரசாமபிளனள என்பவர். இந்துக் கலலூரி தமிழப் றபரனவத் தனலவரசாகத் திகழந்த இவர்,
முதலசாண்டல ஆங்கிலக் கடடுனரப் றபசாடடயில கலந்து மகசாண்டு முதன்னமயசாக மவற்றி மபற்றசார்.
இதனைசால அரசனைரசால வழங்கப்படடை உதவிப்பணத்னதயும, நூலகளுக்மகனைத் தனியசாக ஐமபது
மவண்மபசாற்கசாசுகனளயும மபற்றசார். இனடைக்கனலயில முதல வகுப்பில றதர்சச
மபற்றசார். இனடைக்கனல வகுப்பில றதர்சச மபற்ற இவர் 1915 ஆம ஆண்டல மசன்னனைப் பசனசயப்பன்
கலலூரியில தம கலலூரி வசாழக்னகனயத் மதசாடைங்கினைசார். பசனசயப்பன் கலலூரியில இளங்கனல
வகுப்பில வரலசாறம மபசாருளசாதசாரமுறம இவர் தம விருப்பப் பசாடைங்களசாக அனமந்தனை. கசாரணம
அந்நசாளில தமிழுக்குத் தனியிடைம இலனல. பசனசயப்பன் கலலூரியில றசர்ந்த அடுத்த ஆண்டல
1916 இல கலலூரி மன்றத்தில நனடை மபற்ற தமிழப் றபசசுப் றபசாடடயில முதன்னமயசாக நின்றசார்.
அப்றபசசுப் றபசாடடயில இவர்தம உனரயினனைச மசவிமடுத்த கலலூரி முதலவர், ஆங்கிலப்
றபரசாசரியர். தமிழத்துனறத்தனலவர் திருமணம மசலவக் றகசவரசாய முதலியசார். நடுவர் சதசாசவ ஐயர்
ஆகிறயசார் அனனைவரும றபசாற்றினைர். இதன் வினளவசாக இளங்கனல முடத்த உடைறனைறய பசனசயப்பன்
கலலூரித் தமிழத் துனறயில சற்றசா சரியரசாகப் பணிபரியும வசாய்ப்பக் கிடடயது. பசனசயப்பன்
கலலூரித் தமிழத்துனறச சற்றசாசரியர் (Tutor)றசதுப்பிளனள சடடைக் கலலூரி மசாணவரசாகச றசர்ந்து சடடைக்
கனலயினனையும பயின்றசார், இரண்டைசாண்டுகளில சடடைக் கலவினயயும மவற்றியுடைன் முடத்துக்
மகசாண்டு மநலனல மசன்றசார்.
மகட மகசானடை மன்றம
மநலனல மசன்ற இவர் மநலனலயில பிளனளயன் மரபில றதசான்றிய மநலனலயப்பபிளனள
என்பவருக்கும அவர்தம இரண்டைசாவது மனனைவி பருவதத்தமமசாள என்பவருக்கும மகளசாகத் றதசான்றிய
‘ஆழவசார் சசானைகி’ என்பவனரத் தம இருபத்து மூன்றசாவது வயதில வதுனவ நன்மணம பரிந்து
மகசாண்டைசார்.
வழக்கறிஞர் பணி
திருமணம முடந்தபின் வழக்கறிஞர் மதசாழிற் பயிற்சக் கசாகச மசன்னனை மசன்றசார். அங்கு முன்னைசாள
மசாநில அனமசசரும, பகழமபற்ற வழக்கறிஞருமசானை எஸ். முத்னதயசா பிளனள அவர்களிடைம
இரண்டைசாண்டுகன் வழக்கறிஞர் மதசாழிற்பயிற்ச மபற்றசார். 1923 ல மநலனல மீண்டு தனியசாகறவ
வழக்கறிஞர் மதசாழினல நடைத்தினைசார். இத் மதசாழினல நடைத்தியறபசாது இவர்தம தமிழசார்வம தணிய
விலனல. மநலனல மசாணவர் சங்கத்தில குறள பற்றி உனர நிகழத்தியவர். வளளுவனர றமனலநசாடடு
அறிஞர்களுடைன் ஒப்பிடடு அவரின் தனித்தன்னமனய மவளிப்படுத்தினைசார். குறள பற்றிய
விளக்கத்துடைன் அனமயசாமல னசவ சமய இலக்கியங்கள குறித்தும மசசாற்மபசாழிவசாற்றினைசார். வளளுவ
ரிடைம ஈடுபடடை இவர்தம உளளம கமபனிடைம மசலலுமசாற தினசமசாற்றியவர் சுப்னபயசா முதலியசார்
அவர்கள ஆவர். கமபனில தினளத்தபின் இவருனடைய ஆர்வம கமபன் கவி நலத்னத
மவளிப்படுத்துவதில முனனைந்தது. தமிழுக்குக், கதியசானை கமபனரயும, வளளுவனரயும மதளிந்தவரின்
உளளம பசாரதியசாரின் பசாநலத்திலும ஈடுபடடைது. பசாரதியின் கவினத யில தினளத்ததன் பயனைசாகச
மசந்தமிழநசாடு, முப்மபருங்கவிஞர், கனலயின் விளக்கம, பண்டைசாரப் பசாடடு, தமிழத் தசாய் வசாழத்து
முதலிய கடடுனரகள முகிழத்தனை. பசாரதியசார் கண்டை பலவர்களில இளங்றகசாவடகளும ஒரு சறந்த
பலவர் ஆதலின், இளங்றகசாவடகளும இவனரக் கவர்ந்தசார். இவ்வசாற மநவ்னலயில இவர் ஆற்றிய
அரிய கனலப் பணினயக் கண்டை மநலனல மசாவடடை ஆடசயசாளர், மசாவடடைக் கலவிக்குழு
உறப்பினைர்களுள ஒருவரசாகத் மதரிந்மதடுத்தசார். அக்குழு நடைத்தும கூடடைங்களில கலந்துமகசாண்டு
இனளஞர்கள நன்னமக்கசானை றநசாக்கங்கனள இவர் எடுத்துனரத்தசார்.
நகர் மன்றத் மதசாடைர்
1924 ஆம ஆண்டல மநலனலயில நனடைமபற்ற நகர்மன்றத் றதர்தலில றபசாடடயிடடு மவற்றி மபற்றசார்.
இரண்டைசாண்டுகளுக்கு ஒருமுனற நனடைமபறம இத்றதர்தலின் பின் நனடைமபற்ற இரண்டு
றதர்தலகளிலும (1926,28) வசானக சூடயவர் இவறர. மூன்றசாவது முனற இவர் றதர்ந்மதடுக்கப்
படடைவுடைன். இவர் திறனமனயக் கண்டு நகரமன்றத் துனணத் தனலவரசாகத் றதர்ந்மதடுத்தனைர்.
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துனணத்தனலவரசாக இருந்தறபசாது. மநலனல நகரத் மதருப் மபயர்களின் வரலசாற்னற அறிந்து,
அவற்றின் உண்னமப் மபயனர நினல நசாடடய மபருனம றசதுவுக்றக உரியதசாகும!
பலகனலக் கழகங்களில தமிழப்பணி
மநலனல நகர்மன்றப் பணிபரிந்த ரசா. பி. றச. அவர்கள 1930 ஆம ஆண்டு கசா.சு. பிளனள அவர்களின்
உதவியசால அண்ணசாமனலப் பலகனலக்கழகத் தமிழத்துனற விரிவுனரயசாளர் மபசாறப்னப ஏற்றசார். 1931
ஆம ஆண்டல தமிழ ஆனைர்ஸ் வகுப்ப மசாணவர்களுக்குக் கமபரசாமசாயணம; மமசாழிநூல ஆகிய
பசாடைங்கனள எடுத்தசார். அந்நசாளில மமசாழி நூல ஆங்கிலத்தில பயிற்றவிக்கப்படடைது. இவர்தம மமசாழி
நூல பலனமக்கும ஆங்கில அறிவிற்கும உனர கலலசாகத் துலங்குவது 'Words and their significance’ என்ற
ஆங்கில நூல. அறத ஆண்டல தமிழ வித்துவசான் பயிலும மசாணசாக்கர்க்குத் திருக்குறள, சலமப முதலிய
பகுதிகனளக் கற்பித்தசார். பலகனலக் கழகத்தசாரசால ஏற்படுத்தப்படடை மசசாற்மபசாழிவு நிகழசசயில
சலப்பதிகசாரம பற்றிச மசசாற் மபசாழிவசாற்றினைசார். மசசாற்மபசாழிவினனைச மசவிமடுத்த ஆங்கிலப்
றபரசாசரியர் சுந்தரம அவர்கள,
சசா—10
“அன்பர்.றசதுறவ! தமிழ என்றசால இனினம இனினம என்ற இயமபகின்றசார்கள; அது பற்றக்
கசாரணமசாகக் கூறம மவற்றனர என்றற நசான் இதுகசாறம எண்ணியிருந்றதன். இன்ற தங்கள தமிழப்
றபசனசக் றகடடை பிறகுதசான் தமிழ இனினம என்பது முற்றிலும உண்னமமயனைக் கண்றடைன். இன்ற
முதல நசானும நற்றமிழ நூலகனளக் கற்ற இன்பறறவன்”
என்ற பசாரசாடடனைர். மசசாற்மபசாழிவின் தனலனம இடைத்னத அணிமசய்த விபலசானைந்த அடகளசார் :
“முன்ப றசரன் தமபியசாகிய இளங்றகசா சலப்பதிகசார நூனலப் பசாடனைசார். இன்ற என் அருனமத் தமபி
யசாகிய றசதுப்பிளனள சலமபின் ஒலி எலறலசாருனடைய சந்னதயிலும மசவியிலும ஒலிக்குமசாற
மசய்தசார்.”
என்ற பசாரசாடடனைர். ஆறசாண்டுகள அண்ணசாமனலயில அருமபணி ஆற்றிய றசதுப்பிளனள அவர்களுக்கு
இறதியசாக அளிக்கப்படடை அண்ணசாமனல நகர்த் றதநீர் விருந்தில கலந்து மகசாண்டை சுநீதி குமசார்
சடடைர்ஜி அவர்கள, அவர் உனரனயக் றகடடு,
“தமிழின் இனினமறய உருமவடுத்து வந்தது
றபசால இருக்கிறது தங்கள. றபசசு”
என்ற பசாரசாடடனைசார்.
அண்ணசாமனலப் பலகனலக்கழகத்திலிருந்து மவளிறயறியவுடைன், அந்நசாளில இரசாமகிருடடண
மடைத்தில சமயப் பணிபரிந்த விபலசானைந்த அடகளசாரின் முயற்சயசால மசன்னனைப் பலகனலக்கழகத்
தமிழத்துனற விரிவுனரயசாளர் பணியினனை ஏற்றசார். அடுத்த ஆண்டல தமிழ ஆய்வுத்துனறத்
தனலவர் எஸ். னவயசாபரிப் பிளனள அவர்களின்கீழ அத்துனறத் துனணத்தனலவர் ஆனைசார். அப்றபசாது
னவயசாபரிப் பிளனள அவர்கள ஈடுபடடருந்த தமிழப் றபரகரசாதிப் பணியினனை முடத்தலில உற்ற
துனணயசாயிருந்தசார். னவயசாபரிப்பிளனள அவர்களுக்குப்பின், அந்த இடைத்னத றசதுப்பிளனள அணி
மசய்தசார். இதன் பயனைசாகப் பல நூலகனள ஆழந்து கசானும வசாய்ப்ப இவருக்கு ஏற்படடைது,
நசாளனடைவில மசன்னனைப் பலகனலக்கழகத்தில ‘லசாசரஸ்’என்பவரின் மபண் மக்கள இருவர்.திம
மகசானடையசால உருவசாக்கப்படடை ‘றபரசாசரியர்’ இடைத்னத முதன் முதலில அணி மசய்தசார். மசன்னனைப்
பலகனலக் கழகத் தமிழத் துனறயின் முதல றபரசாசரியர் என்ற மபருனமனயத் றதடக் மகசாண்டைவர்
இவர். அப்றபசாது பசனசயப்பன் கலலூரி. மசாநிலக் கலலூரித் தமிழ ஆனைர்ஸ் பயிலும மசாணவர்களுக்கும.
முதுகனல மசாணவர்களுக்கும வகுப்ப எடுத்தசார். எம.லிட,. பிஎச.ட. படடைங்கள மபறவவற்கசாக ஆய்வு
மசய்த மசாணவர் கள பலருக்கு வழிகசாடடயசாகத் திகழந்தசார்.
றமலும இவர் மசன்னனைப் பலகனலக்கழகத்தில இருந்த றபசாது மமசாழி, இலக்கிய நலம கருதி நிபணர்
குழுக்கள ஏழில உறப்பினைரசாக இருந்தசார். அனவயசாவனை :
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1. மசன்னனை அரசனைர் நியமித்த கவி பசாரதியசார் நூலகள மவளியீடடுக் குழு.
2. இந்திய அரசனைர் அரசயலனமப்னப முக்கிய இந்திய மமசாழிகளில மமசாழிமபயர்க்கும மபசாருடடு
அனமத்த அரசயலனமப்பச மசசாற்கள மமசாழியசாக்க நிபணர் குழு.
3. சசாகித்திய அகசாமதமியின் ஆறலசாசனனைக் குழு, நிர்வசாகக் குழு. 4. மதன்னிந்திய மமசாழிகள பத்தக
டரஸ்டன் ஆறலசாசனனைக் குழு.
5. மசன்னனை அரசனைர் மசன்னனை மசாநிலத் தமிழசசங்கம தயசாரித்த நிருவசாகச மசசாற்கனள முடவு மசய்ய
அனமத்த நிபணர் குழு.
6. அண்ணசாமனலப் பலகனலக்கழகக் கமபரசாமசாயண ஆரசாய்சசப் பதிப்பக் குழு.
7. மசன்னனைப் பலகனலக்கழக ஆங்கிலத் தமிழ அகரசாதியின் ஆறலசாசனனைக் குழு.
இத்துடைன் நிலலசாமல, இந்திய மமசாழித்துனறகள பலவற்றிற்கும துனணவரசாகவும வழிகசாடடயசாகவும
விளங்கினைசார். 1937 முதல 1955 வனர ஈரசாண்டுகளுக்கு ஒரு முனற நடைத்தப்மபற்ற அனனைத்திந்தியக்
கீனழக்கனல மசாநசாடுகளில கலந்துமகசாண்டு அரிய மபசாழிவுகள பல ஆற்றிச மசன்னனைப் பலகனலக்
கழகத்தின் மபருனமனய உலகறியச மசய்தசார். இவர் கசாலத்தில மவளிவந்த மசன்னனைப் பலகனலக்கழக
மவளியீடுகள 1. திரசாவிடைப் மபசாதுச மசசாற்கள (Dravidian common Vocabulary) 2. திரசாவிடைப் மபசாதுப்
பழமமசாழிகள (Common Dravidian Proverbs).
றமனடைத் தமிழ வளர்த்த றமன்னமயசாளர்
தம ஆரசாய்சசத் திறத்தசாலும, எழுத்தசாற்றலசாலும தமிழ ஆற்றனல வளர்த்தனதப் றபசான்றற றமனடைப்
றபசசசால தமிழ உணர்சசனயயும தமிழ அறினவயும மபருக்கிய மபருனம உனடையவர் ரசா.பி.றச. இவர்
ஆற்றிய மபசாழிவுகள இவனரத் தனலசறந்த றமனடைப் றபசசசாளரசாகக் கசாடடுகின்றனை. டைசாக்டைர் மு.வ.
அவர்கள ‘தமிழ இலக்கிய அரங்கில மசாறதல மசய்தவர் ரசா.பி.றச.’ என்ற றபசாற்றகின்றசார்.
“தமிழ இலக்கிய அரங்கிறல மசாறதல மசய்தசார் றசதுப்பிளனள. மசன்னனையிறல இலக்கியக்
கூடடைங்களசானைசால 50 றபர் வந்து மகசாண்டருந்தனைர். தம முனடைய மசசாற்மபசாழிவுகளின் மூலம 50 ஐ 50,000
ஆக்கித் தந்தவர் ஆவர்.”
—பி.எஸ்.ஜி. கனலக்கலலூரி மலர் 1958, பக். 58
இப்றபசாற்றியுனர ரசா. பி. றச. அவர்களின் மபசாழிவசாற்றம திறனனை-உரனனை விளக்கி நிற்கின்றது.
மநலனலயில வழக் கறிஞர் றசதுப்பிளனளயசாக இருந்தறபசாதும, அண்ணசாமனலயில தமிழப்
பணியசாற்றியறபசாதும இவர் ஆற்றிய மபசாழிவுகள பல. என்றசாலும மசன்னனையில இவர் ஆற்றிய
மபசாழிவுகறள மிகுதி. ஒய்.எம.ச.ஏ. படடமன்றத்தில வசாரத்திற்கு ஒரு முனற எனைத் மதசாடைர்ந்து மூன்ற
ஆண்டுகள கமபரசாமசாயணச மசசாற் மபசாழிவசாற்றினைசார். இதன் வினளவசாகச மசன்னனையில ‘கமபன்
கழகம’ ஒன்ற றதசாற்றம மபற்றது, அதன் தனலவரசாகச றசதுப்பிளனளறய விளங்கினைசார், றகசாகறல
மன்றத்தில ஞசாயிறறதசாறம எனை மூன்ற ஆண்டுகள சலப்பதிகசாரப் பிழிவினனைப் மபசாழிவசாக்கினைசார்.
தங்கசசானலத் தமிழமன்றத்தில வசாரத்திற்கு ஒருநசாள எனை ஐந்து ஆண்டுகள திருக்குறள விளக்கம
மசய்தசார். கந்தறகசாடடைத்தில ஒவ்மவசாரு மவளளிக்கிழனமயும கந்தபரசாணச மசசாற்மபசாழிவு நிகழத்தி
னைசார், கமபனரயும கசசயப்பனரயும இனணத்துப் மபசாழி வசாக்கிய இவர் மதசாடைர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள
இப்மபசாழி வினனை நிகழத்தினைசார். இதன் பயனைசாகக் ‘கந்தபரசாணத் திரடடு’ என்னும நூல
பதிப்பிக்கப்மபற்றது, றவலின் மவற்றி ‘றவலும விலலும’ றபசான்ற நூலகள உருவசாக்கப் மபற்றனை.
றமலும பறநசானூற்ற மசாநசாடு, திருக்குறள மசாநசாடு தமிழசாசரியர் மசாநசாடு றபசான்ற இலக்கிய
மசாநசாடுகளில தனலனம உனரயும ஆற்றியுளளசார். தமிழ வளர்சசக் கழகத்தின் சசார்பில மதுனரயில
நனடைமபற்ற தமிழத் திருநசாள விழசாவில ஆர்.றக. சண்முகம மசடடயசார் அவர்கள தனலனம யில
‘குறளும குறளசாசரியர்களும’ என்ற தனலனமயில அரியமதசாரு மசசாற்மபசாழிவசாற்றினைசார்.
நூலசாசரியர்
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ரசா.பி. றசதுப்பிளனள அவர்கள இயற்றிய நூலகள பல. இனவ பதிப்ப நூலகள, வரலசாற்ற நூலகள.
ஆரசாய்சச நூலகள என்னும முப்மபரும பிரிவுக்குள அடைங்குகின்றனை. ஆரசாய்சச நூலகளுள ஆய்வசாக
மலர்ந்தனவ சல; கடடுனர களின் மதசாகுப்பகளசாக அனமந்தனவ சல: மபசாழிவுகளின் மதசாகுப்பகளசாக
அனமந்தனவ சல. இனவறய அன்றி இதழகளில எழுதிய கடடுனரகள இன்னும பல நூலவடவம
மபறசாமறலறய இருக்கின்றனை.
பதிப்ப நூலகள
இவர் பதிப்பித்த முதல நூல ‘கந்தபரசாணத் திரடடு’ என்பது 1944 ல பதிப்பிக்கப்மபற்ற இந்நூல
மசன்னனையில கந்தறகசாடடைத்தில ஆற்றிய மசசாற்மபசாழிவின் வினளவசால உருப்மபற்றது.
கந்தபரசாணத்தினின்றம ஆயிரத்னதந்நூற பசாடைலகள திரடடப் மபசாழிப்பனரயுடைன் எழுதப்படடை இந்
நூல மூன்ற பகுதிகளசாக மவளிவந்தது.
1957 ஆம ஆண்டல பசாரதியசார் பசாடைலகளில சறந்தனை என்ற இவரசால கருதப்படடை பசாடைலகள
சலவற்றின் மதசாகுப்றப ‘பசாரதியசார் இன் கவித்திரடடு’ என்பது. இது சசாகிததிய அகசாமதமியின்
மவளியீடு ஆகும.
இறத ஆண்டல மவளிவந்த ‘மசஞ்மசசாற் கவிக்றகசானவ’ சங்ககசாலம முதல பசாரதியசார் கசாலம ஈறசாக
உளள இலக்கியங்களின் சுனவமிக்க பசாக்களின் மதசாகுப்ப நூல. 1960 இல பதிப்பிக்கப் மபற்ற ‘தமிழக்
கவினதக் களஞ்சயம’ என்ற நூலும, ‘மசஞ்மசசாற் கவிக்றகசானவ’னயப் றபசான்றற சுனவமிகக தமிழப்
பசாடைலகளின் மதசாகுப்ப நூல ஆகும. இனவறய அன்றி, எலலீசர் திருக்குறளுக்கு வனரந்த உனரனயயும
பதிப்பித்துளளசார்.
வரலசாற்ற நூலகள
வசாழக்னக வரலசாற்றக்கு முக்கியத்துவம அளிக்கப்படைசா நினலயில, அத்துனறயிலும நூலகள பல
உருவசாவதற்கு வழிறகசாலியவர் ரசா.பி. றச. ஆவர். ‘தமிழநசாடடு நவமணிகள,’ ‘கசாலடுமவல ஐயர் சரிதம,’
‘கிறித்துவத் தமிழத் மதசாண்டைர்’ என்ற மூன்றம இவர் எழுதிய வசாழக்னக வரலசாற்ற நூலகள ஆகும.
இவற்றள முதன் முதலில மவளிவந்த நூல ‘தமிழநசாடடு நவமணிகள’ என்பது 1926 ஆம ஆண்டல
மவளியிடைப் மபற்ற இந்நூல றலசாறகசாபகசாரி என்ற இதழில மவளிவந்த ஒன்பது கடடுனரகளின்
மதசாகுப்பசாகும ஆதினரயசார், விசசானகயசார், மருதியசார், றகசாப்மபருந் றதவியசார், மணிறமகனலயசார்,
கண்ணகியசார், பனிதவதியசார், மங்னகயர்கரசயசார், திலகவதியசார் என்னும தமிழ நசாடடுப் மபண்மணிகள
ஒன்பதின்மரின் வசாழக்னக வரலசாற்னற எடுத்துனரக்கும நூல. கனதப்றபசாக்கில அனமந்தது இந்நூல.
இந்நூலின் சறப்பினனை,
“பண்னடைத் தமிழ மக்களின் வசாழக்னகச சறப்னப இக்கசாலத்துத் தமிழச சறசார்க்கு எடுத்றதசாதும
பத்தகங்களும, பண்டுமதசாடடுச சரித்திரவசாயிலசாகவும, பனுவலகள வசாயிலசாகவும அறியக் கிடைக்கும நம
நசாடடு வீரர்களின் வசாழக்னக வரலசாறகளும தற்கசாலம மவளிப்றபசாந்துளள நூலகளும கசாண
அரியவசாயினைறவ என்ற மநடுநசாளசாகக் கருதியிருந்த
ஒரு மபருங் குனறனய இந்நூலசாசரியர் நினறவு மசய்துளளசார்”
என்ற இந்நூலுக்கு முன்னுனர வழங்கிய முன்னைசாள அனமசசர் தி. மந. சவஞசானைம பிளனள
பசாரசாடடயுனரக்கின்றசார்.
1936 இல மவளிவந்த ‘கசாலடுமவல ஐயர் சரிதம’ கசாலடுமவல அவர்களின் வசாழக்னக வரலசாற்னற
எடுத்தியமபவது.
1946 இல மவளியிடைப்மபற்ற ‘கிறித்துவத் தமிழத் மதசாண்டைர்’ என்னும நூல வீரமசாமுனிவர்,
றபசாப்னபயர். கசாலடுமவல, எலலீசர். இக்றனைசயஸ் ஐயர், றவதநசாயகம பிளனள, கிருஷ்ணபிளனள
றபசான்ற கிறித்துவர்கள தமிழுக்கு ஆற்றிய அருந்மதசாண்டுகளின் விளக்கமசாக அனமந்துளளது.
ஆய்வு நூலகள
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மநலனலயில வழக்கறிஞரசாக இருந்தறபசாறத இவரது ஆய்வுப்பணி முகிழந்துவிடடைது. முதன்முதலில
1926 ஆம ஆண்டல திருக்குறனள ஆரசாய்ந்து ‘திருவளளுவர் நூல நயம’ என்ற நூனல மவளியிடடைசார்.
இந்நூலின் றமன்னமயினனையும, ஆசரியரின் ஆய்வுத் திறனின் மசாண்பினனையும திரு. கசா. சு. பிளனள
அவர்கள,
“உலகமமலசாம உய்வசான் மபசாதுமனற வகுத்த ஆசரியர் திருவளளுவனைசாரது அளப்பரிய மசாண் பினனைப்
பசாவலரும நசாவலரும கற்றறசாரும மற்றறசாரும இந்நசாளவனர மபசாதுவனகயசாற் பலபடைப் பசாரசாடடச
சரசாடடப் றபசாந்தனைர். ஆசரியரது நூலின் பிண்டைப் மபசாருனள நுணுகி ஆய்ந்து, அதன் மசசாற்மபசாருள
நயங்கனள யசாவருக்கும
எளிதில விளங்கும வண்ணம மதளமளனை வகுத்றதசாதி ஊக்கமூடடும மசவ்விய உனரநனடை நூல ஒன்ற
இலலசாத குனறனய நினறவுமசய்த மபரும பலவர் இத் ‘திருவளளுவர் நூல நயம’ எழுதிய திருவசாளர்
றசதுப்பிளனளறயயசாவர்.
திருக்குறட மபருநூனல நன்கு கற்றசாரசாய்ந்து உணர விருமபம மசாணவர் யசாவருக்கும அந்நூற்
மசசாற்மபசாருள வளப் பண்டைகசசானலக்கு நயமிக்க றதசார் திறவுறகசாலசாக இவ்வுனரநனடைச மசந்தமிழச
சரிய நூனல இயற்றிய தமிழவசாணர்க்குத் தமிழுலகு என்றம கடைப்பசாடுனடையது”
என்ற அந்நூலுக்குத் தசாம வழங்கிய முன்னுனரயில றபசாற்றியுனரக்கின்றசார்.
இறத ஆண்டல மவளிவந்தது ‘சலப்பதிகசார நூல நயம’ என்ற மற்மறசாரு நூல. ஆசரியர் மபருனம, அரச
நீதியும அரசயலும, ஆரிய அரசரும தமிழரும, கண்ணகியின் கற்பின் திறம. வினனைப்பயன், பண்னடைத்
தமிழ மக்கள நசாகரிகம, சலப்பதிகசார நூலநயம என்னும ஏழு தனலப்பகளில இந்நூல ஆய்வு
மசய்யப்படடுளளது.
இதனனை அடுத்து 1932 ஆம ஆண்டல மவளிவந்த ‘வீரமசாநகர்’ என்னும நூல கமபரசாமசாயணம பற்றிச
மசய்த அரியறதசார் அருனமயசானை ஆய்வு நூல, இந்நூலின் இனினமனய நூலுக்கு முன்னுனர வனரந்த
மவளளக்கசால சுப்பிரமணிய முதலியசார் அவர்கள,
“பலர்க்கும மதரிந்த பழங்கனதகனள, ஆசரியர் தம பலனமத் திறனமயசால பதுனமயசானைனவயசாக்கிப்
படப்பவர் மனைத்னத மகிழவிக்கிறசார். கனதப் றபசாக்கில வரும தக்க இடைங்களில தக்க அறிவுனரகள
இலக்கியச சுனவறயசாடு இனிது கலந்தூடட இன்பமும பயனும எய்தச மசய்தல இந்நூலிற் பல
இடைங்களில கசாணலசாம. இதில ஒவ்மவசாரு பக்கமும இனினமயசா யிருப்பனத வசாசப்றபசார் சல
பக்கங்கள வசாசத்த அளவில மதரிந்துமகசாளவர் என்பது திண்ணம. இந்நூலின் இனினம நுனியிலிருந்து
நுகரப்படும கருமபின் இனினம றபசான்றிருக்கின்றது.”
என்ற எடுத்துனரக்கின்றசார்.
அடுத்து 1945 இல மவளிவந்த ‘தமிழ விருந்து’ தமிழர்தம கனலத்திறன், தமிழரின் வசாழக்னக றமன்னம,
தமிழ மமசாழி யின் மசமனம, தமிழ இலக்கியத்தின் சர்னம ஆகியவற்னற எடுத்தியமபகிறது.
அடுத்த ஆண்டல 1946 இல மவளிவந்த ‘தமிழகமஊரும றபரும’ என்ற நூல, இவர்தம ஆய்வின் மணி
முடயசாகத் திகழவது. ஆயிரத்து முந்நூற்றக்கும றமற்படடை ஊர்கள இந்நூலில ஆய்விற்குடபடடுளளனை.
தமிழப் பண்பசாடடு நூலசாகவும வரலசாற்ற நூலசாகவும இந்நூல துலங்குகின்றது. இந்நூல தமிழ வளர்சசக்
கழகத்தினை பரிசு மபற்ற மபருனம உனடையது. திரு. வி. க. அவர்களின் மதிப்பனர இந்நூலின் தரத்திற்கும
ஆசரியர்தம ஆய்வுத் திறனுக்கும உனர கலலசாக ஒளிசாகின்றது.
“ஆசரியர், நிலம- மனல-கசாடு-வயல-ஆற-கடைல-நசாடு-நகரம-குட-பனடை-குலம-றகசா-றதவு-தலம
முதலியவற்னற அடயசாகக் மகசாண்டு இந்நூற்கண் நிகழத்தியுளள ஊர்றபர் ஆரசாய்சசயும, ஆங்கசாங்றக
மபசாறித்துளள குறிப்பகளும பிறவும தமிழச சரித்திர உலகுக்குப் மபருவிருந்தசாகும என்பதில
ஐயமிலனல. தமிழநசாடடல சல ஊர்ப்
றபர்கள சனதந்தும, திரிந்தும, மருவியும, மசாறியும தத்தம முதல நினலனய இழந்துளளனை. அனவ
மீண்டும பனழய நினல எய்திப் பண்பறதற்கு இந்நூல மபருந்துனண மசய்தல ஒருதனல. இந்நூலுள
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மபசாலிதரும சல ஊர்ப் றபர்களின் வரவசாற, சசாமபியும றசசாமபியும, நலிந்தும மமலிந்தும கிடைக்கும நம
மக்கடகு அமிழதசாகிப் பத்துயிர் வழங்கல உறதி. நூலின் நனடைக்கண் நடைம பரியும பீடும மிடுக்கும
வீறம நசாடடன் சவனலனய நீக்கி, அதன் மசாடடு றவடனகனய எழுப்பி, அனத ஊக்குவனைவசாகும.”
1947 இல மவளிவந்த ‘தமிழர் வீரம’ என்னும மபயரிய நூல தமிழர்தம றபசார்த் திறத்னதயும, பனடைத்
திறத்னதயும விளக்குகிறது.
அடுத்த 1948 இல மவளியிடைப் மபற்ற ‘தமிழின்பம’ பசாரதப் றபரரசன் சசார்பில இயங்கும சசாகித்திய
அகசாமதமி பரிசனனைப் மபற்றது. இந்நூலுக்மகனை வழங்கப்படடை ஐயசாயிரம மவண்மபசாற் கசாசுகளுடைன்
பத்தசாயிரம மவண்மபசாற் கசாசுகனளச றசர்த்துப் பலகனலக்கழக நிதி வளர்சசக்கசாக இவர் மகசாடுத்தசார்.
இதனைசால பலரும இவனரப் பசாரசாடடனைர்.
ஐந்தசாண்டுகள இனடைமவளிக்குப்பின் வந்த ‘வழி வழி வளளுவர்’ வளளுவனரப் பிற பலவர்கள
எடுத்தசாளும திறனனை விளக்கி நிற்கிறது.
இறதியசாக 1958 இல மவளிவந்த ‘தமிழகம அனலயும கனலயும’ தமிழநசாடடன் கனலசசறப்னபயும.
கனல வளர்த்த நகரங்களின் நலலியலபகனளயும ஆய்கின்றது.
ஆய்வு நூலகளசாக அன்றிக் கடடுனரத் மதசாகுப்பக்களசாக வந்தனவ ‘கடைற்கனரயிறல’,
‘ஆற்றங்கனரயினிறல,’ றவலும விலலும’ என்பனை. ‘றவலும விலலும’ என்ற நூல கமபரும
கசசயப்பரும, மூவர் தமிழும முருகனும, திருசமசந்துசார் முருகன் என்ற மூன்ற கடடுனரகளின்
மதசாகுப்பசாகும. கவிஞரும கனலஞரும உனரயசாடுவது றபசான்ற அனமந்தது ‘கடைற்கனரயிறல’ என்ற
நூல. விருனதத் தமிழக் கழகத்தின் சசார்பில மவளிவந்த தமிழத் மதன்றல என்ற இதழில மவளி வந்த
மதசாடைர்கடடுனரகள இருபதின் மதசாகுப்ப நூல இது. தமிழக ஆறகளின் சறப்ப, அவற்றின் கனரகளில
அனமந்த நகரங்களின் வரலசாற்றச சறப்ப, இலக்கியச சறப்ப இவற்னற எடுத்துக் கூறம
‘ஆற்றங்கனரயினிறல’ கலகியில மவளிவந்த மதசாடைர் கடடுனரகள நசாற்பத்மதடடன் மதசாகுப்ப நூல
ஆகும. இது 1961 இல மவளிவந்தது.
‘றவலின் மவற்றி’, ‘திருக்கசாவலூர்க் கலமபகம’ என்ற இரு நூலகளும முனறறய கந்த பரசாணத்
திரடனடையும திருக்கசாவலூர்க் கலமபகத்னதயும தழுவி எழுதப்படடை உனர நூலகள ஆகும.
Words and their Significance. Dravidian Comparative Vocabulary, Common Dravidian Proverbs என்பனை இவர்
ஆங்கிலததில எழுதி மவளியிடடை நூலகள ஆகும,
நனடை நலம
1. றசதுப்பிளனள அவர்களின் நனடை கனலபயில மதளிவும. கடடுனர வன்னமயும மகசாண்டைது.
2. மசய்யுளின் இனினம மகசாண்டை மசந்தமிழ நனடை. இதனனை நசாவலர் றசசாமசுந்தர பசாரதியசார்
‘மசய்யுறளசானச ஒழுகுகின்ற அவரது மதளளிய தமிழ நனடை’ என்ற றபசாற்றகின்றசார்.
3. இவர்தம உனரநனடையில றமனடைப் றபசசன் எதிமரசாலினய ஆங்கசாங்றக கசாணலசாம. 4. ரசா. பி.
றசதுப்பிளனளயின் றபசசு நனடையும.கடடுனர நனடையும ஏறக்குனறய திரு. வி. க. அவர்களின் றபசசு
நனடைனயயும எழுத்து நனடைனயயும ஒத்ததசாகறவ இருக்கும,
‘உனரநனடையில தமினழப்றபசால நுகரறவண்டுமசானைசால திரு. வி. க., றசதுப்பிளனள ஆகிய
இருபலவர்களின் மசந்தமினழச மசவியில மடுக்க றவண்டும.’
என்ற றயசாகி சுத்தசானைந்த பசாரதியின் கூற்றம இதனனை உண்னமப்படுத்துகிறது.
5. இவர்தம நனடை தனித்தமிழ நனடையசாகும. எதுனக றமசானனை இன்பத்திற்கசாகக்கூடை இவர் வடைமமசாழிச
மசசாற் கனளக் னகயசாளவதிலனல. இவர்தம தனித் தமிழ ஆரவசாரமற்றது. திடப நுடபம சசான்றது.
அருனமயசானை தமிழசமசசால ஒன்றிருக்க ஆங்கிலத்னத எடுத்தசாளுதல அறிவீனைம அலலவசா? கருமபிருக்க
இருமனபக் கடப்பசாருண்றடைசா?
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—அனலயும கனலயும, ப. 32.
என்ற வினைசா, இவர்தம தமிழ ஆர்வத்னத அன்றறசா பலப்படுத்துகின்றது.
6. இவர்தம நனடையில எதுனகயும றமசானனையும மிகுதியசாக இடைம மபறம. சசான்றசாகப் பின்வரும
பகுதினயப் கசாடடைலசாம.
“கசாஞ்ச மசாநகரம மதய்வம மணக்கும திருநகரம. எமமருங்கும றகசாயிலகளும, றகசாடடைங்களும
நினறந்து, இனறமயசாளி வீசும இந்நகரில “கசச ஏகமபசா!” என்ற னககூப்பித் மதசாழுறவசாரும, “கஞ்ச
வரதப்பசா!” என்ற கசந்துருகி நிற்பசாரும
எண்ணிறந்தவர். கண்ணுக்கினிய பூஞ்றசசானலயின் இனடைறய, ஒரு மசாவின் கீழக் றகசாயில மகசாண்டை
மங்னக பங்கனனை “ஏகமபத்துனற எந்தசாய் றபசாற்றி” என்ற அருந்தமிழ மலரசால அருசசனனை மசய்தசார்
மசாணிக்கவசாசகர்.”
—ஆற்றங்கனரயினிறல. ப. 9.
7. பழந்தமிழ இலக்கிய நூலின் கருப்மபசாருனள நுடபமசாக ஆய்ந்து அதன் மசசாற்மபசாருள நயங்கனள
எளிறயசாரும எளிதில உணருமவண்ணம திடபமசாகக் கூறம பசாங்கினனை இவர் நனடையில கசாணலசாம.
8. முன்றனைசார் மமசாழி மபசாருனளப் மபசான்றனை றபசால றபசாற்றம திறத்தினனையும இவர் நனடையில
கசாணமுடகிறது.
9. ஏற்ற இடைங்களில சறந்த இலக்கியப் பகுதிகனள அளவறிந்து றமற்றகசாளசாகக் கசாடடும
றநசாக்கினனையும உனடையதசாக அனமகிறது.
10. அழகு தமிழினனை மடடுமின்றிப் பழகு தமிழின் இனினமனயயும கசாணலசாம. இலக்கியச சுனவயும,
ஆரசாய்சசக் குறிப்பகளும, அனுபவ உண்னமகளும ஆங்கசாங்றக இனணந்து படப்றபசார் மநஞ்சத்தில
தமிழின் இனினமனயப் பதிக்கும உயர் நனடை இவர் நனடை.
11. இவர்தம உனரநனடைத் தமிழுக்கு ஒளியும உயிரும ஊடடும உயர் பண்பகள எளினமயும இனினமயும
மதளிவும திண்னமயும ஆகும.
12. தமிழ மமசாழியின் மசசால வளத்தினனை—அதன் மபருனமனய அருனமனய அறிவிக்கும உயர்ந்த நனடை
இவர் நனடை. 13. மசசாலமலசாடு மசசாலனலயும கருத்மதசாடு கருத்னதயும ஒப்பறநசாக்கிச சுனவனயயும
பயனனையும இனணக்கும உன்னைத நனடை
14. றபரசாசரியரின் உனரநனடை பயிலுறவசார் உளளத்தில தமிழசார்வத்னதப் மபருக்மகடுக்க னவப்பது.
றசதுப்பிளனள அவர்கள கசாலத்தில தமிழசார்வம குறிப்பிடைத் தக்க (அலலது) பசாரசாடடும அளவில
இலனல. ஆயின் அதனனைத் தடட எழுப்பி அந்த ஆர்வத்னத வளர்த்த மபருனம றசதுப்பிளனளயின்
நனடைக்கு உண்டு.
15. தக்க இலக்கியச மசசாற்கனளயும வழக்குச மசசாற் மறசாடைர்கனளயும மணிமினடை பவளம றபசாலக்
கடடுனரகளில எடுத்தசாண்டைனமயசால இவர்தம நனடை படப்பவரின் தமிழ உனரநனடைத் திறத்னத
உயர்த்தியது. தனித்தமிழின் இனினம னயயும ஏற்றத்னதயும நினலமபறச மசய்தது. தமிழச மசசாற்கள
சலவற்றின் வரலசாற்னறயும சறப்னபயும உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது.
மகசானடை வளளல
தமிழப் பலவர்கள என்றசால வறனமயில வசாடுபவர்கள என்ற ஒரு நினல இருந்தது. இந்நினலயிலும
ஒரு மசாற்றத்னத ஏற்படுத்திக் மகசானடை வளளலசாகத் திகழந்தசார் றசதுப் பிளனள.
அண்ணசாமனல, மசன்னனைப் பலகனலக் கழகங்களுக்குத் தனித்தனிறய இருபத்னதயசாயிரம
மவண்மபசாற்கசாசுகள வழங்கினைசார். இதன்பட ஆண்டுறதசாறம இப்பலகனலக் கழகங் களில தமிழ
இலக்கியம, சமயம பற்றிய மசசாற்மபசாழிவுகள நனடைமபற றவண்டும. வடடத் மதசானகயசாக வரும
ஆயிரத்தில ஒரு பசாதி மசசாற்மபசாழிவசாளருக்கும மறபசாதி மபசாழினவ நூலசாக்கவும பயன்படை றவண்டும
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என்றம திடடைமிடடைசார். இரசாசவலலிபரம மசப்பனற அழகிய கூத்தர் திருக் றகசாவினலப் பதுப்பிக்கும
பணிக்கு 2000 மவண்மபசாற்கசாசுகள வழங்கினைசார். அக்றகசாயிலின் குடைமுழக்கு விழசா நசாளில எண்ணுசாற
மவண்மபசான் மதிப்பளள மபருமனி ஒன்னற வசாங்கிக் றகசாவிலின் முன் மண்டைபத்தில மதசாங்கவிடடைசார்.
திருமநலறவலி நகர்மன்றத்னதச சசார்ந்த மகப்றபற மருத்துவமனனைக்கு. பின்னைசாளில தம நூலகளுக்கு
வரும வருவசாய்த் மதசானகனய எழுதி னவத்தசார்.
மபற்ற சறப்பகள
1. ‘தமிழகம—ஊரும றபரும’ என்ற நூலுக்குத் தமிழ வளர்சசக் கழகத்தின் பரிசசாக ஐந்நூற
மவண்மபசாற்கசாக கனளப் மபற்றசார்.
2. ‘தமிழின்பம’ நூலுக்கசாக மத்திய அரசடைம ஐயசாயிரம மவண்மபசாற்கசாசுகனளப் பரிசசாகப் மபற்றசார்.
3. 1950 ஆம ஆண்டன் தருமபர ஆதீனைத் தனலவர் சுப்பிரமணிய ஞசானைசமபந்த பரமசாசசாரிய சுவசாமிகள
அவர்களசால ‘மசசாலலின் மசலவர்’ என்ற பசாரசாடடைப் மபற்றசார்.
4. 1957 இல மசன்னனைப் பலகனலக்கழக நூற்றசாண்டு விழசாவில இலக்கியப் றபரறிஞர் (ட.லிட) என்ற
படடைம வழங்கப் மபற்றப் பசாரசாடடைப் மபற்றசார்.
5. 1961 இல மசன்னனைப் பலகனலக்கழக துனணறவந்தர் டைசாக்டைர் இலடசுமணசசாமி முதலியசார்
தனலனமயில மவளளி விழசாக் கண்டைசார். மவளளிவிழசாத் தனலவர் ரசா.பி.றச. அவர்களின் திருவுருவப்
படைத்னத அன்ற திறந்து னவத்தசார். மவளளிவிழசா நினனைவு மலர் ஒன்ற டைசாக்டைர் தனிநசாயக அடகள
அவர்களசால மவளியிடைப்மபற்றது.
6. தம அறபத்னதந்தசாவது வயதுவனர பலகனலக் கழகத்தில பணியசாற்றிய மபருனம இவருக்கு உண்டு.
“மசன்னனைப் பலகனலக்கழகத்தில முதல தமிழப் றபரசாசரியரசாகப் பணிறயற்ற றசதுப்பிளனள,
இருபத்னதந்து ஆண்டுகளசாக இனணயிலசாத் தமிழப் பணியசாற்றியுளளசார். அவர் விளமபரத்னத
விருமபசாமல கடைனமயுணர்சசயுடைன் பலருனடைய அன்பிற்கும பசாரசாடடற்கும நன்மதிப்பிற்கும
உரியவரசாக அரிய பணி ஆற்றினைசார். அவர் தமிழ மமசாழியிடைத்து அளவிறந்த பற்றப் பூண்டைவர். எனினும
பிறமமசாழிகனளச சறிதும மவறப்பவரலலர். இஃது இவரிடைம விளங்கும மிகவும றபசாற்றத்தக்க
அமசம. அவர் தமக்கசாகறவசா தமனமச சசார்ந்தவருக்கசாகறவசா என்பசால உதவி நசாட எந்த நசாளும
வந்ததிலனல.”
என்னும துனணறவந்தரின் உனர, இவர்தம மபருனமக்குப் மபருனம றசர்க்கிறது.
பண்ப நலன்கள
1. இனறயுணர்வு மிக்கவர்-னசவரசானை இவர் தஞ்னச நசாடடு அன்னைப்பன் றபடனடைத் திருமடைத்
தனலவரசாய் விளங்கிய சபசாபதி தசாயுமசானைவர் என்பவரிடைம னசவ சமய தீக்னக மபற்றத் தசாம ஒர்
உண்னமச னசவர் என்பனத உ ண்னமப்படுத்தினைசார்.
2. மசப்பனற அடகளசார் சவஞசானை றதசகர், திருமணம மசலவறகசவ முதலியசார் இவர்கனளச சந்னத
மறவசாத தன்னமயினைசால குருபக்தி மிக்கவர் என்பது பலனைசாகிறது.
3. அன்னனை மசசார்ணமமசாள மபயரில பலகனலக் கழகங்களில அறக்கடடைனளகள நிறவியதசால, தசாயிடைம
இவர் மகசாண்டை அன்பம மதிப்பம பலனைசாகின்றனை.
சசா—11 4. தசாய்மமசாழிப் பற்ற மிக்கவர். நசாடடுப்பற்றம மிக்கவர்.
“தமிழுக்கு ஒரு நலலது என்றசால அவர் உடைலிறல மதமப, முகத்திறல உவனக; தமிழுக்கு ஓர் இனடையூற
என்றசால அவர் உடைலிறல தளர்சச, முகத்திறல கவனல இப்படயசாக அவர் தமினழத் தம வசாழறவசாடு
வசாழவசாக இனணத்து வசாழகிறசார்.
என்ற மு.வ. அவர்களின் றபசாற்றதல மமசாழி இவர்தம தமிழமமசாழிப் பற்றின் றமன்னமனய
அறிவுறத்துகின்றது.
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மனறவு
தமிழுக்கசாக வசாழந்து தமிழ உலகிற்குச சரும சறப்பம றதடத்தந்த ரசா.பி. றசதுப்பிளனள அவர்கள,
1961 ஆம ஆண்டு மவளளிவிழசாக்கண்டை பன்னிரண்டைசாம நசாள மண்ணுலக வசாழனவ நீத்து விண்ணுலகம
எய்தினைசார்.
நினறவுனர
இவ்வசாறசாக ரசா.பி. றசதுப்பிளனள அவர்களின் வசாழக்னக ஏற்றமும வீறம உனடையதசாகத் துலங்கச மசசாற்
மபசாழிவுகள நிகழத்தியும, நூலகள வழங்கியும, கடடுனரகள எழுதியும, ஆய்வுக்கு வழிகசாடடயும அவர்
ஆற்றிய தமிழத் மதசாண்டு மசசாற்களசால வடத்துக்கூற இயலசாச சர்னம வசாய்ந்ததசாக விளங்குகின்றது.
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10. சசான்றறசார் மபருந்தனக மு.வ.
வடைசார்க்கசாடு மசாவடடைத்திவ் வசாலசாஜேசா என்னும ஊர் உளது. அவ்வூரின் அருகில அழகுற றவலமனல
நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. றவலமனலயின் அடவசாரத்றத றவலம என்னும எழிற் சற்றசார் அனமந்துளளது.
அசசற்றசாறர சற்றசாரும றபரூரும தமிழகூறம நலலுலகும ‘முவ’ என்ற இரண்டு எழுத்துக்களசால
ஒருமுகமசாக மசாண்படைன் றபசாற்றம டைசாக்டைர் மு. வரதரசாசனைசார் அவர்களின் மசசாந்த ஊரசாகும.
பிறப்ப
மசசாந்த ஊர் றவலம என்றசாலும, டைசாக்டைர் அவர்கள பிறந்தது வடைசார்க்கசாடு மசாவடடைத் திருப்பத்துசார்
ஆகும. 1912 ஆம ஆண்டறல பிறந்த டைசாக்டைர் அவர்களின் மதசாடைக்கக் கலவி திருப்பத்துசாரிலும, பின்னைர்
வசாலசாஜேசாவிலும கழிந்தது. இவர்களின் பசாடடயசாறர இவர்கனளப் பசாரசாடடச சரசாடடச மசலலமசாக
வளர்த்தவர்கள. இவர்களின் இனிய நினனைவினனை நினனைவுகூர எழுந்தறத டைசாக்டைர் அவர்களின்
‘விடுதனலயசா?’ என்ற சறகனத. தமனம அன்படைன் வளர்த்து ஆளசாக்கிய பசாடடயசானர நினனைத்துக்
மகசாண்டைசால, டைசாக்டைர் அவர்கள பனழய நினனைவுகனளமயலலசாம உணர்சசறயசாடு றபசுவசார். டைசாக்டைர்
அவர்களின் குடுமபம ஊரில மசலவசாக்கசாக விளங்கிய குடுமபம. றமலும டைசாக்டைர் அவர்கள
குடுமபத்திற்கு ஒறர ஆண்மகனைசாரசாவர். உடைன் பிறந்தவர் இருவரும தமக்னகயும தங்னகயும ஆவர்.
தந்னத யசாரின் அறிவுத்திறமும அன்னனையசாரின் உறதி மநஞ்சமும டைசாக்டைர் அவர்கள மபற்ற குடுமபச
மசசாத்து ஆகும. டைசாக்டைர் அவர்கள படக்கும நசாளில கணக்குப் பசாடைம சறப்பசாக வந்தது. அப்பசாடைத்தில
நூற்றக்கு நூற எடுத்து முதன்னமயசாகத் றதர்வு மபறவசார்கள. திருப்பத்துர் நகரசாண்னம உயர்நினலப்
பளளியில 1928 ஆம ஆண்டு மபரும பளளி இறதித் றதர்வு (s.s.l.c) எழுதி மவற்றி மபற்றசார்கள.
முதற் பணி
அக்கசாலத்தில இந்த நசாள றபசான்ற ஆங்கசாங்றக கலலூரிகள அனமந்திருக்கவிலனல. கலலூரிக் கலவி
மயன்றசால மசன்னனைக்றக வந்து படத்தல றவண்டும. வீடடற்கு ஒருமகன் என்ற நினலயில டைசாக்டைர்
அவர்கள மதசாடைர்ந்து கலலூரிக்கலவி கற்க இயலவிலனல. குடுமபச சூழல கசாரணமசாக வரி
வருவசாய்த்துனறயில (Revenue Department) எழுத்தரசாகச (Clerk) றசர்ந்தசார்கள. ஏறத்தசாழ அப்பணியினனைத்
திறமபடை மூன்ற ஆண்டுகள ஆற்றினைசார்கள. உயர் அலுவலர்களின் ஒருமித்த பசாரசாடடுக்கு
உரியவரசானைசார்கள. மனைசசசான்னற மதித்துக் கடைனம உணர்றவசாடு பணியசாற்றிய கசாரணத்தசால றவனலப்
பளு இவர்களுக்கு மிகுதியசாகத் தரப்படடைது. இதனைசால உடைலநலக் குனறவு ஏற்படடைது.
றவனலப்பளுவும அதன் கசாரணமசாக ஏற்படடை உடைல நலக்குனறயும இவனர அந்தப் பணிக்கு ஒரு
முழுக்குப் றபசாடைச மசய்தனை. 1931 ஆம ஆண்டு முதல 1934 வனர மூன்றசாண்டுகள ஊருக்கு வந்து ஓய்வு
மபற்ற உடைல நலத்தினனைப் பசாதுகசாத்துக் மகசாண்டைசார்கள.
தமிழக் கலவி
உடைனல ஓமபிய றநரத்தில றபரறிஞர் கூன் இயற்னக மருத்துவம பற்றிய நூல ஒன்றினனை இவர்கள
படத்தசார்கள. அந்நூல இவர்கள வசாழவில நலல திருப்பத்தினனைத் தந்தது. அதன்வழித் தம உடைல நலம
கசாத்துக் மகசாண்டை இவர்கள உளநலத்திற்குரிய தமிழக் கலவியினனை றமற்மகசாண்டைசார்கள. இளனம
மதசாடறடை இவர்களபசால குனறவற நிரமபயிருந்த தமிழசார்வம மதசாடைர்ந்து தமிழ நூலகனளக் கற்றவரச
மசய்தது. யசாழப்பசாணம திரு. முருறகச பண்டதர் அவர்களின் மசாணவர் திரு. முருனகய முயலியசார்
அவர்களிடைம இவர்கள தமிழ நூலகனளக் கற்ற வரலசானைசார் கள. 1934 ஆம ஆண்டல மசன்னனை
பலகனலக் கழக வித்துவசான் முதலனினலத் றதர்வு (Vidwan preliminary) எழுதி மவற்றி மபற்ற இவர்கள,
திருப்பத்துசார் நகரசாண்னம உயர்நினலப்பளளியில தமிழசாசரியரசானைசார்கள. இருபத் திரண்டு வயதில
தமிழசாசரியர் பணி மதசாடைங்கிய இவர்கள, மற ஆண்டறலறய (1935) வித்துவசான் நினறநினலத் (vidwan
Final) றதர்வு எழுதிச மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்திறலறய முதலசாமவரசாகத் றதறித் திருப்பனைந்தசாள
கசாசமடைத்தின் ஆயிரம ரூபசாய்ப் பரிசனனைப் மபற்றசார்கள. ஆசரியப் பணிறயசாடு றதர்விற்கும படத்துச
சறப்பசாகத் றதறியனம எடுத்த மசயனலத் திறமபடைச மசமனமயுற நினறறவற்றம இவர்கள ஆற்றனல
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இனினமயுறப் பலப் படுத்தும. மதசாடைர்ந்து கலவி பயின்ற பி.ஓ.எல. (B.O.L) றதர்வு எழுதி முதல
வகுப்பில றதர்சச மபற்றசார்கள.
பசனசயப்பன் பணி
1939 ஆம ஆண்டல மசன்னனைப் பசனசயப்பன் கலலூரியில தமிழசாசரியப் பணி ஏற்றசார்கள.
அக்கசானல பின்னைசாளில பலகனலக்கழகத் துனணறவந்தர் டைசாக்டைர் இலக்குமணசுவசாமி முதலியசார்
அவர்கள அறங்கசாவலர் குழுவில உறப்பினைரசாக இருந்தசார்கள. அவர்கள இவர் தம வளர்சசக்கு
வசாய்ப்பத் தந்து ஊக்கமூடட வந்தசார்கள. 1945 ஆம ஆண்டல வினனை மசசாற்கனளப் (Verbs) பற்றி
ஆங்கிலத்தில ஓர் ஆரசாய்சசக் கடடுனர எழுதிப் (M.O.L.) படடைம மபற்றசார்கள. அது மபசாழுது தமிழத்
துனறயினனைத் தனலனம தசாங்கி நடைத்திய றமசாசூர் கந்தசசாமி முதலியசா ரவர்கள இவர்களபசால றபரன்ப
மசலுத்தி இவர்கனள வழிப்படுத்தி வந்தசார்கள. அவர்கள மனறவிற்குப் பிறகு 1946 ஆம ஆண்டல
இவர்கள தமிழத்துனறத் தனலவரசாக நியமிக்கப் மபற்றசார்கள. 1948 ஆம ஆண்டல ‘சங்க இலக்கியத்தில
இயற்னக’ (The treatment of Nature in Sangam Literature) என்ற மபசாருள குறித்து ஒர் ஆரசாய்சசக்
கடடுனரயினனை எழுதிச மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்தில தமிழில ழுதன் முதலில ‘டைசாக்டைர்’ படடைம
மபற்றசார்கள.
வகுப்பனறயில
டைசாக்டைர் அவர்கள எந்தப் பசாடைத்னத எடுத்துக் மகசாண்டைசாலும அதனனை மசானைவர் மனைங்மகசாளக்
கற்பிப்பசார்கள. சங்க இலக்கியத்தில நலல பலனம அவர் களுக்குச சறப்பசாக அனமந்திருந்தது. சங்க
இலக்கிய மசாந்தரின் நுண்னமயசானை உள ளத்தினனை, அதிலும குறிப்பசாகத் தனலவியின்
மநஞ்சப்பசாங்கினனை, அவர்கள அனமதிறயசாடும உணர்சசறயசாடும உணர்த்தும மபசாழுது வகுப்பனறயில
இருந்து றகடகறவண்டும. இலக்கணப் பசாடைத்னதத் மதளிவசாக நடைத்துதல, மமசாழி நூலின் திறம
கசாடடைல, இலக்கிய ஆரசாய்சசயின் சறப்னபப் பலப்படுத்துதல, ஆக இப்படப் பல துனறகளிலும
அவர்தம மசசாற்மபசாழிவு கருத்திற்கு விருந்தசாக அனமந்தது. ஆரவசாரமின்றி அனமதியசாகக் கருத்துகனள
எடுத்து மமசாழிவசார். அவர்களுனடைய மசசாற்மபசாழிவிற் கருத்தனலகள வந்து றபசாகும. நலல சந்தனனைச
சற்பி. அவர்கள வசாழக்னகயில உணர்சசக்கு அதிகம இடைம மகசாடைசாமல உண்னமக்கும நடுவு
நினலனமக்கும, அறிவிற்கும இடைந்தந்து வசாழ றவண்டும என்பதனனை அவர்கள மபரிதும
வற்பறத்துவசார்கள. சுருங்கச மசசான்னைசால. அவர்கள நிகழத்தும மசசாற்மபசாழிவுகள மனை நலம றசர்ப்பனை
வசாகும. மபசாது மன்றங்களில அனமயும இவர்தம மசசாற் மபசாழிவுகளும அவ்வசாறற
ஆரவசாரத்திற்கிடைமின்றி அனமதியுடைன் கருத்தசாழத்துடைன் அறமநறியில அனமந்து துலங்கக் கசாணலசாம.
1953 ஆம ஆண்டு மசன்னனை-றதனைசாமறபடனடை யில நனடைமபற்ற ஐந்தசாம தமிழ விழசாவின் றபசாது
இலக்கிய அரங்கிற்குத் தனலனம தசாங்கிய இலங்னக அனமசசர் திரு. நறடைசப் பிளனள அவர்கள,
இவர்கனளத் ‘தமிழநசாடடன் இலக்கிய றநசாமபல பரிசசாளர்’ என்ற அனவறயசாருக்கு அறிமுகப்படுத்திய
கசாடசயும, அதுமபசாழுது இவர்கள ‘மசந்தசார்ப் னபங்கிளி முன்னக ஏந்தி’ இன்றவரல உனரறமசா
மசன்றிசறனைசார் திறத்மதனை, இலலவர் அறிதல அஞ்ச, மழனல மமன்மசசால பயிற்றம நசாணுனடை
அரினவ என்ற அகநசானுசாற்றத் மதசாடைர்கனள விளக்கிப் றபசய இலக்கியப் றபசசும, இன்றம பலர்
கண்களிலும மசவிகளிலும நினறந்துளளனை. 1957 ஆம ஆண்டு மகசாண்டைசாடைப் மபற்ற முதல இந்தியச
சுதந்திரப்றபசார் நூற்றசாண்டு விழசாவில மசன்னனை அரசு இயலதுனற வலலுநமரனை இவர்கனளத்
றதர்ந்மதடுத்துப் பசாரசாடடும பரிசும வழங்கியது.
நூற்பணி: நசாவலகள
எழுபது நூலகளுக்கு றமல எழுதி இருபதசாம நூற்றசாண்டு இலக்கிய வரலசாற்றில தமக்மகனைத் தனியிடைம
மபற்றளள டைசாக்டைர் அவர்கள முதன் முதலில ‘பசானவ’, ‘மசந்தசாமனர’ முதலிய நூலகனள 1943-44 ஆம
ஆண்டுகளில எழுதினைசார். இவர்களுனடைய ‘களறளசா? கசாவியறமசா?’ என்னும நசாவல பலர் வசாழ நலவழி
கசாடடயது. ‘அலலி’ ஆணுலகிற்கு எசசரிக்னக தருவது. ‘அகல விளக்கு’ எனும நசாவலும
இத்தனகயறதயசாகும. இந்நூல 1962 ஆம ஆண்டு சசாகித்திய அக்கசாமதமி (Sahitya Akademi) யசாரின்
ஐயசாயிரம ரூபசாய்ப் பரிசனனைப் மபற்றது. ‘கரித்துண்டு’ ஓவியர் ஒருவரின் வசாழவினனை விளக்குவது.
மபற்ற மனைம தமிழிலும மதலுங்கிலும தினரப்படைமசாக மவளிவந்த நசாவலசாகும. பசாத்திரப் பனடைப்பச
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சறந்த நசாவல ‘மலர்விழி’, ‘கயனம’ சமுதசாயத்தின் ஆணவங்கனள அமபலத்தில மகசாண்டுவந்து
நிறத்துவதசாகும. ‘வசாடைசாமலர்’, ‘மண் குடனச’, ‘மநஞ்சல ஒரு முள’ முதலிய நசாவலகள வசாழக்னகத்
மதளிவினனை வனகயுற எடுத்து மமசாழிவனைவசாகும.
சறகனத
‘விடுதனலயசா?’ என்ற மதசாகுப்பில அனமந்துளள சற கனதகள, இவர்கள வசாழவில நிகழந்த ஒரு சல
நிகழசச களுக்குக் கற்பனனைச சறகு கடடப் பறக்க னவத்ததன் வினளவசாகும, ‘குறடனடை ஒலி’ சறகனத
றவற சல மமசாழிகளிலும மமசாழி மபயர்க்கப்படடுளளது.
இலக்கிய நூலகள
ஏறத்தசாழ முப்பது நூலகள இலக்கியங்களின் பிழிவசாகவும, இவர்தம எண்ணங்களின் வடப்பசாகவும
எழுந்துளளனை. இலக்கியத்தின் நுண்னமயினனை-மசவ்வியினனை உயர்நினலயினனை இவர்கள நன்கு
உணர்ந்து கடடுனரகள எழுதுவசார்கள.
மமசாழி இயல மதசாடைர்பசாக ஏழு நூலகளும, ஐந்து நசாடைக நூலகளும. நசான்கு வரலசாற்ற நூலகளும
இவர்கள எழுதியுளளசார்கள. கடதமசாக இவர்கள எழுதியுளள ‘தங்னகக்கு’, ‘தமபிக்கு’, ‘அன்னனைக்கு’,
‘நண்பர்க்கு’ என்னும நசான்கு நூலகளும மிகவும பகழ வசாய்ந்தனவ, தங்னகக்கு ஒவ்மவசாரு தமிழப்
மபண்ணும நசாறடைசாறம படக்கறவண்டய நூல.
‘திருவளளுவர் அலலது வசாழக்னக விளக்கம’ என்னும நூலில திருவளளுவரின் மதளிந்த கருத்தினனை
வடத்துத் தருகின்றசார்கள. இந்நூலிற்கு அழகியறதசார் அணிந்துனர அருளிய தமிழப் மபரியசார் திரு. வி. க.
அவர்கள கூறவனை வருமசாற :
“இத்தனகய நூனல யசாத்தவர் டைசாக்டைர் மு.வரதரசாசனைசார், எம.ஓ.எல. ஆசரியர் வரதரசாசனர யசான் நீண்டை
கசாலமசாக அறிறவன். அவனர யசான் முதன் முதல பசார்த்தறபசாது அவர்தம மலர்ந்த விழியும. கூரிய
மூக்கும, பரந்த மநற்றியும, நீண்டை முகமும, நிமிர்ந்த பிடைரியும என்னுளளத்னதக் கவர்ந்தனை. இனவ,
அறிவுக்கு உனறயுளசாயுளள மூனளயின் திறத்னத அறிவிக்கும பறக்கருவிகள. அவர்பசால யசான் அன்ற
கண்டை இளனம இன்றம மபசாலிகிறது, அவர் என்றம இனளஞரசாயிருத்தல றவண்டுமமன்பது எனைது
றவடனக. கவனலக் கசாடசனய அவர் முகம வழங்குவதிலனல. நலல மூனளயும, நினலத்த இளனமயும,
கவனல கசாணசா முகமும ஒருவனரச சறந்த கனலஞரசாக்கும நீர்னமயனை. ஆசரியர் வரதரசாசனைசார்
மபருங்கனலஞரசாய் நசாடனடை நலவழியில ஒமபந் மதசானைடைரசாவர் என்ற யசான் நினனைத்ததுண்டு. அந்
நினனைவு பழுதுபடைவிலனல. அவர் இயற்றியுளள நூலகள நசாடனடை நலவழியில ஓமபி வருதல
கண்கூடு...றதசாழர் வரதரசாசனைசார் ஒரு கனலக்கழகம; மபசாறனமக்கு உனறயுள;
அனமதிக்கு நினலக்களன்; பரடச அவர் மநஞ்சல மபசாங்குகிறது. றதசாழர் பரடசனய இந்நூலில பரக்கக்
கசாணலசாம...... ஆசரியர் வரதரசாசனைசார் திருவளளுவர் சுரங்கத்தில பன்முனற மூழகி மூழகிப் பலதிற
பணிகனளத் திரடடக் மகசாணர்ந்தனைர். அவரது மநஞ்சம திருவளளுவர் மநஞ்சுடைன் உறவசாட உறவசாடப்
பண்படடைது. அந்மநஞ்சனின்றம அருமபம கருத்துச சந்தனனைக்குரியறத.”
தமிழப் மபரியசார் திரு.வி.க. அவர்கறளசாடு தசாம மகசாண்டை மதசாடைர்றப தமமுனடைய வசாழவின் மபறற்கரிய
றபற எனை டைசாக்டைர் அவர்கள மபருமிதத்றதசாடு கூறிக் மகசாளவசார்கள. அரசயலில கசாந்தியண்ணலும
திரு.வி.க. அவர்களுறம அவர்கள மதித்த தனலவர்கள ஆவர்.
டைசாக்டைர் அவர்களுக்குப் பிடத்த நூலகள திருவசாசகம, தசாயுமசானைவர், வளளலசார், விறவகசானைந்தர், இரசாம
தீர்த்தரின் அறிவுனரகள முதலியனைவசாகும. றமனல நசாடடுப் மபரும பலவர்களசானை மபர்னைசார்டுஷசா
(Bernard shah) மபர்டரண்ட ரசல (Bertrand Russel),ச.இ.எம றஜேசாடு (C.E.M.Joad),எச.ஜி.மவலஸ் (H.G. wells).
ஆலடைஸ் ஹேக்ஸ்லி (Aldous Huxley) றசசாமர் மசடமசாம (Somerset Maugham), றபர்லஸ் பர்க் (Pearl S. Buck)
முதலிறயசார் பனடைப்பினனையும விருமபிப் படப்பசார்கள.
இவர்கள அன்றியும சங்கப் பலவர்கள. திருவளளுவர், இளங்றகசாவடகள, பசாரதியசார் முதலசானை தமிழப்
பலவர் மபருமக்கள அனனைவரும டைசாக்டைர் அவர்கள மதித்துப் றபசாற்றிய மபருந்தனககள ஆவர். தமிழப்
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பலவர் மபருமக்கள அனனைவரும ஒவ்மவசாரு துனறயில மிகச சறந்தவர்கள என்பது டைசாக்டைர் அவர்களின்
கருத்தசாகும. தசாகூர் (Tagore). கசாண்றடைகர் நூலகனள இவர்கள மிகவும விருமபிப் படப்பசார்கள.
தம கசாலில விழுவனத விருமபசாத சுவசாமிகளிடைத்தில இவருக்கு நிரமப மதிப்பண்டு, மமளனை.
சுவசாமிகளிடைம இவர்கள மகசாண்டருந்த ஈடுபசாடு மிகுதியசாகும. அற்பதங் கனள நமபசாத - இனறவன்
பனடைப்பின் றநசாக்கத்னத உணர்ந்த - மதசாண்டன் வடவமசானை- அறத்திற்கு- இனறவனின்
அறசசடடைத்திற்குப் பறமறபசாகசாமல மதித்து வசாழகின்ற துறவிகள-மதசாண்டைர்கள இவர்கள வணங்கி
வழிபடும மதய்வங்களசாவர்.
இயற்னகறய மதய்வம; இயற்னகறய மருத்துவம; இயற்னகறய எளினம; இயற்னகறய குரு;
இயற்னகறய உபறதசம, இயற்னகறய சமயம; சமய நூலினும இயற்னகறய மபரிது என்ற
றகசாடபசாடடனனைக் குனறவறக் மகசாண்டைவர்கள இவர்கள.
தமிழப் மபரியசார் திரு. வி. க. அவர்களிடைம மநருங்கிய மதசாடைர்ப மகசாண்டைனமக்கு இவ் இயற்னகப்
பற்றம மபருங் கசாரணமசாகும.
இவர்கள ஆத்திகர் நசாத்திகர் என்ற அவர்தம றபசாலி றவடைம கண்டு, இனைங்கசாண்பதிலனல. அவரவர் தம
வசாழனவ னவத்றத ஆத்திகர் நசாத்திகர் எனைப்பிரிக்கலசாம என்பசார்கள. இனறவனின் அறசசடடைத்னத யசார்
உண்னமயசாக மதித்து நடைக்கின்றசார்கறளசா, அவர்கறள உண்னமயில ஆத்திகர்கள என்பது இவர்கள
மகசாண்டருந்த கருத்தசாகும.
கசாந்தியடகள ‘கடைவுள உண்னம வடவசானைவர்’ என்ற கூறவனதவிடை ‘உண்னமறய கடைவுள’ என்ற
கூறவனதப் மபரிதும விருமபினைசாரசாம. அக்கருத்து - அக்கசாந்தியக் கருத்து - இவர்கடகுப் மபரிதும
உடைன்பசாடு.
சரிய சந்தனனையசாளர்
டைசாக்டைர் மு.வ. அவர்கள நினறயப் படத்தவர்; ஆழந்து சந்தித்தவர்; எண்ணிய எண்ணங்கனள எழிலுற
மக்கள மன்றத்திறல னவத்தவர். அரியவற்னறமயலலசாம எளிதசாக விளக்கிய மு.வ. அவர்கள தம கனத,
கடடுனர. கடதம, பதினைம முதலியவற்றின் வசாயிலசாகத் தமிழச சமுதசாயம சந்தித்துத் மதளிவு மபற்றச
மசயலசாற்றத் தக்க வனகயில பல சரிய மணிமமசாழிகனளத் தந்துளளசார். அவற்றள சலவற்னற ஈண்டு
நினனைத்துப் பசார்ப்பது நற்பயன் நலகுவதசாகும.
“தமிழர்களுக்கு இனைப்பற்றம இலனல; மமசாழிப் பற்றம இலனல. அதனைசாலதசான் அவர்கள இருக்க
இருக்கக் கீறழ றபசாகிறசார்கள; ஆனைசால றபதம இலலசாமல மவளியசாறரசாடு பழகுவதில நலலவர்கள.”
“றதனவகனள எவ்வளவு குனறத்துக் மகசாளகிறறசாறமசா, அவ்வளவுக்கு வசாழக்னகயில சக்கல குனறயும;
துன்பம குனறயும.”
“நலலவர்கள பிறருனடைய மசயலசால அழிவசார்கள; மகடடைவர்கள தங்கள மசயலசாறலறய அழிவசார்கள.!”
“பறனவகள அன்பசாக வசாழகின்றனை. அனவகளுக்கு வசாய் இலனல; றபசசு இலனல. பிணக்கும இலனல.
மக்கள வசாழக்னகயில வசாய்தசான் வன்பம துன்பம மசய்கின்றது. றபசசு வளர்கின்றது. பிணக்கும முற்ற
கின்றது; அன்பசானை வசாழக்னகயிலும திடீமரன்ற அன்ப முறிகின்றது.”
“மக்களுக்குள சசாதி இரண்டு, இப்படத்தசான் வசாழ றவண்டும என்ற ஜேசாதி. எப்படயசாவது வசாழ
றவண்டும என்ற சசாதி, இந்தச சசாதிகளுக்குள கலப்ப மணம கூடைசாது.”
“றவப்பமரம அத்தி ஆவதிலனல. மூங்கில கருமப ஆவதிலனல. பனனை மதன்னனை ஆவதிலனல; பலி பசு
ஆவதிலனல. நசாய் நரி ஆவதும இலனல. கசாரணம, அவற்றின் பண்னப மசாற்றி அனமக்கும மனை வளர்சச
இலனல; மனித மனைம றவமபசாக இருந்து கருமபசாக மசாறலசாம; பலியசாக இருந்து பசுவசாக மசாறலசாம;
மனிதர்க்கு மனை வளர்சச உண்டு.”
“எண்ணம திருந்தினைசால எலலசாம திருந்தும. அது தசான் மபரிய அடப்பனடை.”
“அறம என்பது ஆற்றல மிக்கது. அனத எதிர்த்து வசாழ முடயசாது.”
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“உடைல றநசாயற்றிருப்பது முதல இன்பம, மனைம கவனலயற்றிருப்பது இரண்டைசாம இன்பம. உயிர்
பிறர்க்கு உதவியசாக வசாழவது மூன்றசாம இன்பம.!”
“குனற இலலசாதவர்கள உலகத்தில இலனல. குனறகளுக்கு இனடைறய குணத்னதக் கண்டு வசாழ
றவண்டும. முளளுக்கு இனடைறய முரடடு இனலகளுக்கு இனடைறய மமலலிய மலனரக் கண்டு றதனனைத்
றதடுகிறது றதனி. அதுதசான் வசாழத் மதரிந்தவர்களின் வழி.”
“விருமபியது கினடைக்கவிலனலமயன்றசால கினடைத்தனத விருமப றவண்டும.”
“இன்பத்திற்குத் துனணயசாக வலலவனர நமபசாறத. துன்பத்திற்குத் துனணயசாக இருக்கவலலவனரத்
றதடு உறவசானைசாலும, நடபசானைசாலும, கசாதலசானைசாலும இப்படத் தசான் றதடை றவண்டும.”
(அலலி)
“நலலவனைசாக இருந்தசால மடடும றபசாதசாது; வலலவனைசாகவும இருக்கறவண்டும அலலவசா? நன்னம
வன்னம இரண்டும இருந்தசாலதசான் இந்த உலகில வசாழக்னக உண்டு.”
(தமபிக்கு)
“அன்பக்கசாக விடடுக் மகசாடுத்து இணங்கி நடை. உரினமக்கசாகப் றபசாரசாடக் கசாலம கழிக்கசாறத.”
(தங்னகக்கு)
“‘ஒருவர் மபசானற இருவர் நடப’ என்னும நசாலடயசாரின் மபசான்மமசாழி இலவசாழக்னகயின் மந்திரமசாக
விளங்க றவண்டும.”
(தங்னகக்கு)
நசாவல சலவற்றின் முடவு வரிகள
அவர் எழுதிய நசாவலகளின் முடவு வரிகளில சல படப் றபசானரச சந்திக்க னவக்கும திறத்தனை
என்பதனனைக் கீழக் கசாணும பகுதிகள மகசாண்டு அறியலசாம.
“அந்தக் குடுமப விளக்கு அனணவதற்கு முன்றனை ஒரு முனற அழகசாக ஒளிவீசயது.”
(களறளசா? கசாவியறமசா?)
“அந்தக் கசாடடு வசானக மரத்தின் நிழலில ஒவ்மவசாரு கரித்துண்டைமசாகப் மபசாறக்கி ஆர்வத்துடைன் அடுக்கி
னவத்துக் மகசாண்டருந்த அவளுனடைய அன்பசானை னகனய என் மனைம நினனைத்தது.”
(கரித்துண்டு)
“சசாவித்திரியின் கண்கள மலர்விழியின் கண்கனள றநசாக்கியபடறய கண்ணிர் உதிர்த்துக்
மகசாண்டருந்தனை.”
(மலர்விழி)
“பரறமசுவரி என் றதசானள இறகப் பற்றிக்மகசாண்டு தழுதழுத்த குரலில அலலி! என்றசாள.”
(அலலி)
டைசாக்டைர் அவர்கள மசாணவர் மனைப்பண்களுக்கு மருந்திடடுக் கடடும மருத்துவரசாக விளங்கினைசார், படக்க
வரும மசாணவர்களுக்குத் தந்னதயசாய், வழிகசாடடயசாய். உடைலநல மருத்துவரசாய். உளநல வித்தகரசாய்
விளங்கினைசார். உடைனைசா சரியப் மபருமக்களுக்கு உற்ற துனணயசாய் விளங்கினைசார். சமுதசாயத்திற்குச சறந்த
சர்திருத்த வழிகசாடடயசாகத் துலங்கினைசார். மமசாழிக்கு அரணசாகவும, இலக்கியத்திற்கு விளக்கமசாகவும,
நசாடடற்கு நலல மதசாண்டைரசாகவும இவர்கள நசாளும விளங்கி வந்தசார்கள.
பலகனலக்கழகப் பணி
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1961 ஆம ஆண்டு பசனசயப்பனின் தமிழப் பணியினின்றம விலகிப் பலகனலக்கழகத் தமிழத்துனறயின்
தனலனமயினனை ஏற்றசார். ஆயினும பசனசயப்பனின் நினனைவு என்றம இவர்கள மனைத்தில பசுனமயசாக
இருந்தது. இவர்களுனடைய வளர்சசக்குப் பசனசயப்பனும, பசனசயப்பன் வளர்சசக்கு இவர்களும
மபரிதும உதவியுளளனைர். டைசாக்டைர் அவர்களின் சுருத்துகனள ஏற்றப் பின்பற்றி நடைக்கும மசாணவர்
குடுமபம ஒன்ற உண்டு. அக்குடுமபத்திற்கு அறத்திறல மபருநமபிக்னக; மனைசசசான்றிறல மதிப்ப;
மகசாளனகயிறல உறதி; ஆரவசாரத் திற்கு எதிரசானை அனமதியிறல பற்ற,
தமிழப் மபரியசார் திரு. வி.க. அவர்கள வழங்கிய தகுதிச சசான்ற
“வரதரசாசனைசார் றபசசலும எழுத்திலும பர்னைசாடஷசாவின் கருத்துக்கள ஆங்கசாங்றக மபசாருந்தும. அவர்
பர்னைசாடஷசா நூலகனளப் படத்துப் படத்து ஒரு தமிழ ‘பர்னைசாடஷசா’ ஆனைசார் என்ற கூறதல மினகயசாகசாது.
பர்னைசாடஷசானவப் பசார்க்கிலும வரதரசாசனைசார் ஒரு துனறயில சறந்து விளங்குகிறசார் என்பது எனைது ஊகம.
பர்னைசாடஷசா பல பல நூலகனள எழுதி எழுதி முதுனம எய்தியவர், இம முதுனமயில அவருக்கு
வழங்கும இக்கசால அரக்கப் றபசார்க் கசாடச “வசாழக்னகக்கு கிறிஸ்து றவண்டும, னபபிள றவண்டும”
என்னும எண்ணத்னத அவரிடைம அருமபச மசய்து வருகிறது. வரதரசாசனைசார்க்றகசா அக்கருத்து
இளனமயிறலறய முகிழத்தது. “வசாழக்னகக்குச சமயம றதனவ, கடைவுள றதனவ” என்ற இளனம
வரதரசாசனைசார் றபசனைசார், எழுதினைசார். கீழநசாடடு இளனம றமலநசாடடு முதுனமனய விஞ்ச நிற்கிறது.”
துனணறவந்தர் பணியும இறதியும
பலகனலக்கழகப் றபரசாசரியரசாகப் பத்து ஆண்டுகள பயனுறப் பணிகள ஆற்றிய மபருந்தனக மு.வ.
அவர்கள 1974 ஆம ஆண்டு பிப்ரவரித் திங்கள முதல நசாளிலிருந்து மதுனரப் பலகனலக்கழகத்
துனணறவந்தர் பணியினனை ஏற்றச சறக்கச மசய்தசார், கடடைடைங்கள பல அவர்கசாலத்தில கடடைப்
மபற்றனை. அஞ்சலவழிக் கலவித்துனற பிறர் வியக்கும அளவிற்கு வளர்ந்தது. மபசாதுமக்கள, ஆசரியர்கள,
மசாணவர்கள ஆகிய அனனைவரசாலும ஒருங்றக மபருமதிப்னபப் மபற்றசார். ஓயசாத நிர்வசாகப் பணிகளும
சந்தனனைப் றபசாக்குகளும எழுத்துத் மதசாழிலும சசான்றறசார் மு.வ. அவர்கள உடைல நலனுக்கு ஊற மசய்து
வந்தனை. 25-1-1974 அன்ற மதுனரயில நனடைமபற்ற படடைமளிப்ப விழசாநசாளன்ற மு.வ. அவர்களுக்கு
இருதய றநசாய் கண்டைது. மதுனரயிலிருந்து மசன்னனை வந்த அவர்கள 10-10-1974 அன்ற 5-30 மணிக்கு
அரசனைர் மபசாது மருத்துவமனனையில கசாலமசானைசார்கள. தமிழர் மநஞ்சருக்கும வனர தமிழகூற
நலலுலகிற்குத் தமிழ மநஞ்சம தந்த சசான்றறசார் மபருந்தனக மு.வ. அவர்கனள நினனைவிற் மகசாளவர்.
———
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ச. பசா.

றதசங்கு ஆண்டை மசஞ்சயில பிறந்தவர் (3-5-1985) இந்தச மசந்தமிழச மசலவர். கண்டைசாசசபரமும
திருவண்ணசாமனலயும இந்த இலக்கியப் மபசாழில, கற்ற இடைங்கள. னபந்தமிழ வளர்க்கும
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பசனசயப்பன் கலலூரிப்பசாசனற மறவருள ஒருவர். அன்னனைத் தமிழில பி.ஏ. ஆனைர்சு. அங்கு! முதல
வகுப்பில றதறிய முதலவர். ‘குறந்மதசானக’பற்றிய ஆய்வுனரக்கு 1968 ல எம.லிட., படடைமும,
‘றசரநசாடடுத் தமிழ இலக்கியங்கள’ பற்றிய ஆய்வுனரக்கு 1970 ல டைசாக்டைர் (பிஎச.ட.) படடைமும
மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்தில இவர் மபற்ற சறப்பகள. நலல நனடை மகசாண்டை இந்த நசாகரிகர் றபர்
மசசாலல நசாளும மசாணவர் பனடை உண்டு கசாடடல மசன்னனைப் பலகனலக் கழகத்தில விரிவுனரயசாளரசாகச
றசர்ந்தவர் றபரசாசரியரசாகத் துனறத்தனலவரசாகச சறந்திருக்கிறசார்.முன்னைசாள தமிழக ஆளுநருக்குத்
தமினழ முனறயசாகப் பயிற்றவித்த ஆசரியர், இந்த முற்றிய பலனமயசாளர்!
பத்து நூலகள பனடைத்துளள இவர் ஒப்பருந் திறனுக்கும உயர் தமிழ அறிவுக்கும, ‘தமிழ இலக்கிய
வரலசாற’ ஒன்றற சசான்ற அண்னமயில வந்துளள அணிகலன், ‘மபருந்தனக மு.வ. ‘ஆங்கிலத்தில ஒரு
நூல’ சங்ககசால மகளிர் நினல’ பற்றிய ஆரசாய்சச. ‘இலக்கிய அணிகள’ என்ற நூல தமிழக அரசன்
இரண்டைசாயிரம உரூபசா முதல பரினசப் மபற்றது. படத்துப் பல படடைம மபற்ற இந்த்ப் னபந்தமிழ
றவந்தர்க்குப் பலரும மகசாடுத் துளள பகழ மகுடைங்கள: பலவறரற (குன்றக்குட ஆதீனைம) மசஞ்மசசாற்
பலவர் (தமிழ நசாடடு கலவழி நினலயம), சங்கநூற் மசலவர் (மதசாண்னடை மண்டைல ஆதீனைம).
மபருந்தனக மு. வ. வின் மசலலப்பிளனள ச. பசா. அவர் பகழபசாடும அந்தமிழத் துமபி அயரசாது
உனழக்கும அருஞ்மசயல நமபி ! இலக்கியப் றபசசல இன்ப அருவி ! எழுத்தில கலல இலக்கியப்
பிறவி !
ச. பசா. இந்த ஈமரழுத்து ஒரு மமசாழி, இனளஞர்க்குச மசசாலவது சறக்கப் பசாடு படு! —மசா. மச.
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