ாபதினார்

முன்னுரப :-

நகாகவி ாபதினார் தது டைப்புகளின் மூம்

தமிழ்ற்டயும், விடுதட உணர்டயயும், பண்ணி ழுச்சிடனயும்,
தன்ம்பிக்டகயும், ததசப்க்திடனயும் நக்களிைம் யர்த்தார்.

ாட்டுக்பகாரு புயன் ாபதியின் சிப்புகடயும், யாழ்க்டக
நிகழ்வுகடயும் இக்கட்டுடபயில் காண்தாம்.
யாழ்க்ரைக்குறிப்பு :-

ாபதினார் 1882 - ஆம் ஆண்டு டிசம்ர் 11 - ம் ாள்

ட்டைனாபுபத்தில் பிந்தார். ாபதினாரின் பற்தார் சின்ச்சாமி
னர், இட்சுமி அம்நாள் ஆயர். ாபதினாரின் இனற்பனர்

சுப்டனா. ாபதினாரின் தந்டத எரு கணித தநடத. ாபதினார்

இடநயிததன ாைல் ாடும் ஆற்ல் பற்யர். ாபதிக்கு 15 - யது
யனதில் திருநணம் ைந்தது. ாபதினாரின் துடணவி பனர்

பசல்ம்நாள். ாபதிக்கு தங்கம்நாள், சகுந்தா ன் இபண்டு
பண் குமந்டதகள் உள்ர்.
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ாபதினாரின் இரநப்ருயம் :-

ாபதினார், தது இம்யனதிததன தமிழ் மீது மிகுந்த

ற்று பகாண்டிருந்தார். எருாள் ாபதியின் தந்டத அயருக்கு

கணக்கு என்டக் பகாடுத்துச் பசய்ன பசான்ார். ாபதி கணக்கு
பசய்னாநல், கவிடத ாடிார். ாபதினார் தயத சாஸ்திபங்கட
இடநயித கற்ார். ாபதினார், ட்டைனாபுபம் அபண்நட
புயபாார். ாபதினார் தது 11-யது யனதில் “ாபதி” ட்ைம்

பற்ார். ாபதினார் தநக்கு பதாழில், கவிடத, ாட்டிற்கு உடமத்தல்
ன்டத தது குறிக்தகாாகக் பகாண்டு திகழ்ந்தார்.
ாபதினாரின் இதழினல் ணிைள் :ாபதினார் “சுததசமித்திபன்” ன் த்திரிக்டகயின்

உதவி ஆசிரினபாக ணினாற்றிார். ாபதினாரின் த்திரிக்டகக் குரு
சுப்பிபநணின னர் ஆயார். சுததசமித்திபன் த்திரிக்டகயின் மூம்,
நக்களின் நதில் வீபத்டத ஊட்டிார். சுததசமித்திபன்

த்திரிக்டகயில் ாட்டின் அபசினல் நிடடன டுத்துடபத்தார்.

ாபதினார் “சக்கபயர்த்தினி” ன் த்திரிக்டகயில் பண்களுக்கு

இடமக்கப்டும் பகாடுடநகட ழுதியுள்ார். ாபதினார், விஜனா,
சூரிதனாதனம், கர்நதனாகி, தர்நம் ஆகின தமிழ் த்திரிக்டககளிலும்,
“ா” ாபதா ன் ஆங்கி இதழிலும் ணினாற்றிார். ாபதி

தது யாழ்ாள் முழுயதும், த்திரிக்டகனாபாகதய திகழ்ந்தார்.

பிபநாழி இக்கினங்கட பநாழிபனர்த்து, தமிழில் பயளியிட்ைார்.
த்திரிடககளில் முதன் முதலில் தகலிசித்திபம் னன்டுத்தினயரும்
ாபதினார் தான். ஆங்கி அபசால் தடை பசய்னப்ை ாபதியின்
“இந்தினா” த்திரிக்டக புதுடயயில் பயளினாது.
ாபதினாரின் விடுதர உணர்வு :-

ாபதினார் தது ாைல்களின் மூம் நக்களிைம்

விடுதட உணர்டய ஊட்டிார். தமிமகத்தில் யாழும் நக்கள்
அடயரும் வ்வித ததமின்றியும், டம, ணக்காபர் ன்

ாகுாடுமின்றி மக தயண்டும் ன்டத ாபதி தது கவிடதகள்
யாயிாக கூறியுள்ார்.
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நனிதர்கள் னாயரும் எதப நதம் ன்டத ாபதினார்,
“ஏரம என்றும் அடிரந என்றும்
எயனும் இல்ர ஜாதியில்

இழிவு கைாண்ட நனிதர் என்து
இந்தினாவில் இல்ரயன”
நக்களிைம் தன்ம்பிக்டக ஊட்டும் யடகயில் ாபதினார்,
“அச்சமில்ர அச்சமில்ர
அச்சம் என்து இல்ரயன
இச்சைத்துள்யார் எல்ாம்
எதிர்த்து நின் யாதிலும்

அச்சமில்ர அச்சமில்ர
அச்சம் என்து இல்ரயன”

விடுதட தாபாட்ைத்திற்கு ாட்டுநக்கடத் தட்டி ழுப்பும்
யடகயில் ாபதினார்,

“ாபதயதசம் என்று கனர் கசால்லுயார் – மிமப்
னம் கசால்லுயார் துனர்ப்ரை கயல்லுயார்”

இத்தடகன ாைல்களின் மூம் ாபதினார் விடுதட உணர்டய
பயளிக்காட்டியுள்ார்.

ாபதினாரின் தமிழ்ப்ற்று :ாபதினார், தமிழ்பநாழியின் மீது மிகுந்த ற்றுடைனயர்.

தமிழ்த்திருாட்டிட யாழ்த்தி, ாபதினார் ப்ாைல்கள்
ாடியுள்ார்.

“கசந்தமிழ் ாகடனும் யாதினிய - இன்த்
யதன்யந்து ாயுது ைாதினிய - எங்ைள்

தந்ரதனர் ாடு என் யச்சினிய - ஒரு
சக்தி பிக்குது முச்சினிய”

ன் ாைடிகளின் மூம், ாபதினாரின் தமிழ்ற்ட அறினாம்.
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ாபதினார் யாற்றும் கண்ணினம் :-

ாபதினார், பண்கள் கல்விச் பசல்யம் பறுயடத மிகவும்

விரும்பிார். பண் விடுதட பவும், பண்களின் அறினாடந
இருள் நீங்கவும் ாடுட்ைார். ாபதினார் பண்விடுதட குறித்து,
“வீட்டுக்குள்ய கண்ரணப் பூட்டி ரயப்யாகநன்
விந்ரத நனிதர் தர ைவிழ்ந்தார்.

ட்டங்ைள் ஆள்யதும் சட்டங்ைள் கசய்யதும்
ாரினில் கண்ைள் டத்தயந்யதாம்;

எட்டு நறிவினில் ஆணுக்கிங்யை கண்
ாடியுள்ார்.

இரப்பில்ர ைாகணன்று கும்மினடி!”

ாபதினாரின் யாழ்க்ரை நிைழ்வுைள் :1882 - பிப்பு.

1889 - பதாைக்கக்கல்வி.
1893 - ாபதி ட்ைம்.

1894 - உனர்நிடக்கல்வி.
1897 - திருநணம்.

1904 - நதுடப தசதுதி உனர்நிடப்ள்ளியில் தமிமாசிரினர் ணி.
1904 - “சுயதசமித்திபன்” த்திரிக்டகயின் ஆசிரினர்.

1905 - “சக்ைபயர்த்தினி” நாதப் த்திரிக்டகயின் ஆசிரினர்.
1906 - “இந்தினா” யாப இதழின் பாறுப்ாசிரினர்.

1912 - கண்ணன் ாட்டு, குயில் ாட்டு, ாஞ்சாலி சதம் முதல் ாகம்.
1921 - நடவு.

ாபதினாரின் புரப்கனர்ைள் :-

ாபதி, நகாகவிஞர், ததசினக்கவிஞர், அநபக்கவிஞர்,

முறுக்குமீடசக்காபன், ாட்டுக்பகாரு புயர், விடுதடவீபர், சமூக
சீர்திருத்தயாதி, முண்ைாசுக்கவிஞர் தான் புடப்பனர்களுக்கு
பசாந்தக்காபர் ம் ாபதினார்.

ாபதினார் ைற்றிந்த கநாழிைள் :-

தமிழ், ஆங்கிம், சநஸ்கிருதம், பிபபஞ்சு, பதலுங்கு, யங்காம்.
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ாபதினார் இனற்றின நூல்ைள் :-

கண்ணன் ாட்டு, குயில் ாட்டு, ாப்ா ாட்டு,

ததசின கீதங்கள், ாஞ்சாலிசதம், சந்திரிடகயின்கடத, கயத் கீடத,
ஞாபதம், புதின ஆத்திசூடி, யந்ததநாதபம், தாயின்நணிக்பகாடி,
கவு, அக்கினிக்குஞ்சு, புதுடநப்பண், பண்கள்யாழ்க,

பண் விடுதட, முபசு, தமிழ்த்தாய், பசந்தமிழ்ாடு, ாபத

சமுதானம், ாபத நாதா, ாபத ாடு, ாபத ததசம் தான் ழுச்சி
ஊட்ைக்கூடின ல்தயறு நூல்கட ாபதினார் இனற்றியுள்ார்.
முடிவுரப :-

ாபதினார், விடுதடப்தாபாட்ைத்திற்கும்,

பண்விடுதடக்கும், சாதி ாகுாடு எழினவும் மிகவும் ாடுட்ைார்.
ாபதினாரின் கவிடதகள், சிறுகடதகள், ாைல்கள் அடத்தும்

புபட்சிகபநாடயனாகும். ாபதினாரின் ழுத்தாற்ல் நக்களிைம்

ததசப்ற்றிட ஊட்டினது. ாபதினார் 1921 - ஆம் ஆண்டு பசப்ைம்ர்
12 - ம் ாள் இடயடி தசர்ந்தார்.
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