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ஜய� க�பனியா� பிர�ரக��த�க� 

��க�பா�க� :: ெச�ைன-6 

�த  பதி!" : ெச!ட�ப� 1953 இர$டா� பதி!" : ஜூ� 1955 

&�றா� பதி!" : ெச!ட�ப� 1956 
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------------ 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

எ�க� பதி!பக�தி� ெவளி0டாக நாம�க� கவிஞாி� க,1ைர� ெதா2!ைப 

'தாயா� ெகா1�த தன�' எ�ற தைல!"ட� ெப3மகி4+சிேயா1 ெவளியி1கிேறா�. 

 

இ�க,1ைரக� எ�லா� கவிஞாி� வா4�ைக நிக4+சிகேளா1 ச�ப5த!ப,டைவ. 

ஒ7ெவா�8� தமிழாரா:+சி;�, இல�கிய ரஸைன;� உைடயதா: அைம5>�ள>. 

 

வா4�ைக நிக4+சிகைள� கைதகைள விட 3சிகரமாக எ?>� திறைம கவிஞாி� 

தனி+ சிற!". 

 

இதைன! ப/�2� ம�க� அைனவ3�2� இல�கிய ரஸைன மா�திர� அ�ல, தமி4 

ஆரா:+சி மா�திர� அ�ல, வ�Aவ� Bறினாேன, 

 

"ஒ?�க� வி?!ப� தரலா� 

ஒ?�க� உயிாிC� ஓ�ப!ப1�" 

 

எ�ற அ5த ஒ?�க�ைத;� த3�ப/யாக க, 1ைரக� அைம5>�ளன. 
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ஆத�� ெச5தமி4 நா,1 ம�க� யாவ3� இ5Eைல! ப/�>, ரF�> பயCற 

வி3�"கிேறா�. 

--பதி!பக�தா� 

----------- 

உ	
ைறஉ	
ைறஉ	
ைறஉ	
ைற    

 

1. தாயா� ெகா1�த தன� 

2. ெத3�B�> த5த ெத:வ! பிரசாத� 

3. தாைய! பழி�தாG� த$ணீைர! பழி�காேத! 

4. க ற> ைகம$ணளJ 

5. ஊ>வ�தி� கி$ண� ெச:த உதவி 

6. க$ேட� சீைதைய! 

7. நிழ� சாயாத ேகா"ர� 

--------- 

1. 1. 1. 1. தாயா� ெகா��த தன�தாயா� ெகா��த தன�தாயா� ெகா��த தன�தாயா� ெகா��த தன�    

 

ெவ2 அவசரமாக ராமநாத� எ� அைற�2� வ5தா�. ேவ��த �க�� ெவறி�த 

பா�ைவ;மாக ெவ2 விகார� ேதா றமாக இ35தா�. ஆ�திர�� அவசர�� 2ழ�ப 

சிறி> ேநர� ேப+� வராதவ� ேபா� �ைற�> �ழி�> ��மா எ�ைன! பா��>�-

ெகா$1 நி�றா�. 

 

இய�பாகேவ ராமநாதCைடய க$ �ழிக� மிகJ� ெபாியைவ. உ$ைமயி� ேகாழி 

�,ைடகைள! ெபா,/,1! "ைத�> ைவ�த> ேபா� இ3�2� அவ� விழிக�. 

அவைன! ப�ளி�Bட�தி� ைபய�கெள�லா� '�,ைட� க$ணா' எ�8தா� 

B!பி1வா�க�. அத காக அவ� வ3�த!ப1வேதா ேகாபி�>�ெகா�வேதா 

இ�ைல. 

 

ஏேதா த1மா ற�ேதா1 திணறி�ெகா$1 எ��� நி�ற அவ� ச 8 ெதளி5> 

“ஏ$டா ராம��க�! ேபான ஞாயி 8�கிழைம காைல எ,1 மணி �த� பனிர$1 

மணிவைரயி� இ�ேக உ�ேனா1தாேன இ35ேத�?" எ�றா�. 
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திைக!பைட5த நா� ச 8 சி5தைன ெச:>வி,1, “இ�ைலேய! ேபான ஞாயி 8�- 

கிழைம நீ இ�2 வரேவ இ�ைலேய? நீ சனி�கிழைமேயா ெவ�ளி�கிழைமேயா தா� 

வ5தி35தா:” எ�ேற�. 

 

“இ�ைலயடா. நா� ச�தியமாக ஞாயி 8�கிழைமதா� இ�ேக வ5> உ�ேனா1 

எ,1 மணியி�35> பனிர$1 மணிவைர ‘சி�திர�', கண�2 எ�லா� ேபா,1� 

ெகா$/35ேத�” எ�றா�. 

 

“இ�ைலயி�ைல அ> ஞாயி 8�கிழைம அ�ல” எ�ேற� நா�. "நீ மற5>-

ேபாயி,ேட ராம��க�, நா� ஞாயி 8�கிழைம தா� நி+சயமாக வ5தி35ேத�” 

எ�றா�. ம8ப/;� நா� ம8�ேத�. அவ� ம8ப/;� ம8ப/;� தி3!பி� தி3!பி 

அைதேய ெசா�� எ�ைன ஒ�>�ெகா�ள+ ெசா�னா�. என�2 'ஒ3�கா� 

ந��ைடய நிைனJதா� மறதியாக இ3�கிறேதா' எ�ற ச5ேதக� வ5>வி,ட>. 

எ$ணிெய$ணி! பா��>� நி+சயமாக+ ெசா�ல�/யாம�, "என�ெக�னேமா நீ 

ஞாயி 8�கிழைம வ5ததாக..." எ�8 �/�2�� ராமநாத� “இ�ைல ராம��க�, 

ச5ேதகேம ேவ$டா�. நா� நி+சயமாக ேபான ஞாயி 8�கிழைம காைல எ,1 மணி 

�த� பனிர$1 மணிவைரயி� உ�ேனா1தா� இ35ேத�" எ�8 அ?�தமாக! 

பாிதாப� 2ர�� ெசா�னா�. 

 

என�2 அG�>! ேபா:வி,ட>. ம8ப/;� ம8�>+ ெசா�� ேப+ைச வள��க 

மனமி�ைல. அ�>ட� அவ� ஞாயி 8�கிழைம வரேவயி�ைல எ�8 க$/!பாக+ 

ெசா��விடJ� �/யாம� என�2� ச5ேதக�� வ5> வி,ட>. அதனா� ஒ3�கா� 

அவ� ெசா�வேத உ$ைம யாக இ3�கலாேமா எ�ற எ$ண�� ேதா�றி அ5த 

விவாத�ைத உடேன ஒழி�>விட நிைன�>, “சாி நீ ஞாயி கிழைமதா� வ5தி35தா:. 

அத ெக�ன இ!ேபா?" எ�ேற�. 

 

"ஒ�8மி�ைல, யாராவ> ேக,டா� நா� ேபான ஞாயி 8�கிழைம எ,1 மணி �த� 

பனிர$1 மணிவைரயிG� இ�ேக உ�Cட�தா� இ35ேத� எ�பைத மற5> 

ேபாகாம� ெசா�G" எ�றா�. 

 



5 

 

அவ� எத காக அ!ப/+ ெசா�ல+ ெசா�Gகிறா� எ�8 சி5தி�க+ சிறி>� 

அவகாசமி�றி நா�, "சாி அ!ப/ேய ெசா�கிேற� ேபா, எ�ைன� ெதா5தரJ 

ெச:யாேத' எ�8 ெசா�ேன�. உடேன அவ� ெவறி�த �க� சிாி�த 2றி கா,ட, 

“ஆமா� மற5>விடாேத" எ�8 ெசா���ெகா$ேட மைற5>வி,டா�. 

 

எ�8மி�லாத அ�கைர;ட� நா� அ!ேபா> ஏேதா பாட�ைத! ப/�>� 

ெகா$/35ேத�. ெவ2 விைரவி� ராமநாத� வ5>ேபானைத;� மற5>வி,ேட�. 

 

ராமநாத� வ5>ேபானபி� �மா� ஒ3 மணி ேநர� கழி�> “ெச,/யா� உ�ைன� 

B!பி1கிறா�” எ�8 சீதாராம ெச,/யா� M,1 ேவைல�கார� வ5> எ�ைன 

அைழ�தா�. 

 

சீதாராம ெச,/யா� ராமநாதCைடய த5ைத. ேகாய��Nாி� நா�க� 2/யி35த 

ஆாிய ைவசிய Mதியி� ஒ3 ெபாிய மனித�. அவ� M1 எ�க� M,/ 2 எதி� M1. 

அ/�க/ வ5> எ� த5ைத;ட� அளவளாவி� ெகா$/3!பா�. எ�னிட�தி� ெவ2 

பிாியமாக இ3!பா�. அ/�க/ என�2 பாி�கA� தி�ப$ட�கA� த3வா�. 

ஒ7ெவா3 தீபாவளி�2� என�2 ஒ3 ப,1� >$1� ப,டா�� க,1கA� த3வா�. 

 

எ� த5ைத அ!ேபா> 'நகர ேபாOP இ�Pெப�டராக' ேவைல பா��>� 

ெகா$/35ததா� அவ3�2 சீதாராம ெச,/யா� அC!"கிற ேவQ/க� �தலான 

தீபாவளி பாி�க� ேவ8, என�2� தனிேய ப,1� >$1� ப,டா�� த�Cைடய 

M,1�ேக எ�ைன� த3வி�>� ெகா1!பா�. ஆனா� சீதாராம ெச,/யா� ெரா�ப 

ேகாப�கார�. எதிG� ெவ2 க$/!பானவ�. ராமநாத� அவாிட�தி� ந1�2வா�. 

ராமநாத� த� தக!பனாாிட� மிகJ� பய!ப1வத 2 ேவ8 சில காரண�கA� 

உ$1. எ�னெவனி� ராமநாதC�2! ெப ற தாயா� இ�ைல. M,/� இ3!ப> 

அவCைடய மா றா5தா:. அ5த அ�மாAைடய 2ழ5ைதக� ேவ8. 

2ழ5ைதகAைடய ச+சரவா� அ5த அ�மாA�2 ராமநாதனிட�தி� அ�" 2ைறJ. 

அதனா� ேந�5த >�ப�கA� ராமநாதC�2 அேநக�. த5ைத இய�பாகேவ 

ேகாப�கார� ஆனதா� ஒ3 2 ற� ஏ ப,1 அத காக ராமநாதைன அவ� 

க/5>ெகா�ள ேநாி,டா� - அவைன M,/ 2� அைண�> ஆ8த� ெசா�ல 

அவைன! ெப ற அ�ைன இ�ைல. எனேவ ராமநாதC�2 அவCைடய த5ைதயி� 

ேகாப� எ�றா� சி�ம ெசா!பன� தா�. 

 

சீதாராம ெச,/யா� B!பி1கிறா� எ�ற உட� நா� "�தக�கைளெய�லா�  



6 

 

அ!ப/ேய ேபா,1வி,1! "ற!ப,ேட�. ஏெனனி� ராமநாதC�2 அவ� 

எ!ப/யி35தாG� என�2 அவ� ெவ2 ந�லவ�. அ/�க/ பாி�கA� த3கிறவ�. 

இ!ேபா>�Bட ஏதாவ> ெகா1�க�தா� B!பி1கிறாேரா எ�ற ஆைச;� 

ெகாRச�. 

 

ேவைல�காரCட� நா� ேபாேன�. சீதாராம ெச,/யா�, நா� அவைர அ/�க/ 

பா��தி3�கிறமாதிாி இ�லாம� சி1சி1�த �கமாக, கிராம ேதவைதகளி� 

ேகாயிG�2 ��னா� உயரமான உ3வ�க� உ,கா�5தி3�2ேம அ>ேபால ஒ3 

கா��ேம� ஒ3 காைல! ேபா, 1�ெகா$1 விைர!பாக உ,கா�5தி35தா�. ஒ3 

ப�க�தி� �வ� ஓரமாக ராமநாத� ெகாைல� 2 ற� சா,ட!ப,ட 2 றவாளிைய!-

ேபா� 2ைழ5> 28கி நி�றா�. M,1�2� ேபா2� கதவி� ஓர�தி� ஒ$/�-

ெகா$1 எ�ன நட�கிறெத�8 கவனி!ப>ேபா� சீதாராம ெச,/யாாி� இைளய 

மைனவி இ35தா�க�. 

 

வழ�க� ேபா� நா� சீதாராம ெச,/யா3�2 ��னா� ெவ2 அ3கி� ெச�8 

நி�ேற�. அவ� உடேன, "ராம��க�! நீ மிகJ� ந�ல ைபய� எ�8 உ�ைன� 

ேக,கிேற�. ெபா: ெசா�ல�Bடா>. உ$ைமைய+ ெசா�ல ேவS� ெதாி;மா?" 

எ�றா�. 

 

"சாி" எ�ேற�. 

 

"ராமநாத� ேபான ஞாயி 8�கிழைம காைலயி� எ,1 மணி �த� பனிர$1 

மணிவைர�2� உ�ேனாடேவ ப/�>�ெகா$/35ததாகJ� M,/ 2� வரேவ 

யி�ைலெய�8� ெசா�Gகி�றா�. உ$ைமதானா? ெபா: ெசா�ல�Bடா> 

ெதாி;மா?" எ�றா�. 

 

நா� தி1�கி,1!ேபாேன�. இ5த� ேக�விைய அவ� தா� எ�ைன� ேக,பா� 

எ�பைத நா� எதி�பா��கேவ இ�ைல. யாராவ> ப�ளி�Bட�>! ைபய�க� 

ேக,பா�களா�2� எ�8 ம,1� எ$ணின>$1. இ35தாG� எ�ன ? யா� 

ேக,டாெல�ன? யாராவ> ேக,டா� ஆமா� எ�8 ெசா�ல+ ெசா�� ராமநாத� 

ேக,1� ெகா$டா�. நாC� அ!ப/ேய ெசா�Gவதாக அவC�2 வா�களி�>-

வி,ேட�. ஒ!ப5தமாக ந$பC�2 உ8திBறி! ேபாக+ ெசா��வி,1 இ!ேபா> 

அவைன� ைகவிடலாமா? >ளிBட� தய�காம�, “ஆமா�, ஞாயி 8�கிழைம காைல 
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எ,1 மணி �த� பனிர$1 மணி வைர�2� எ�ேனா1தா� கண�2�, சி�திர�� 

ேபா,1� ெகா$/35தா�” எ�ேற�. "உ$ைமதானா?" எ�றா� சீதாராம 

ெச,/யா�. 

 

"உ$ைமதா�" எ�ேற�. 

 

சீதாராம ெச,/யாாி� பி2J ெகாRச� தள�5த>. ராமநாத� ச 8 நிமி�5> 

நி�றா�. சிறி> மைறவாக நி�8 ெகா$/35த சீதாராம ெச,/யாாி� மைனவி 

� றிG� மைற5> வி,டா�க�. 

 

சீதாராம ெச,/யா� அத 2ேம� எ�ைன ஒ�8� ேக,கவி�ைல. ச 8 ேநர� 

ஆ45த சி5தைன ேபால ெமௗனமாக இ35>வி,1, பிற2 எ�ைன! பா��>, "சாி நீ 

ேபா" எ�றா�. நா� வி,ட> ேபா>� எ�8 M,/ 2! ேபாேன� ...... M,/ 2 

வ5தபிற2தா� எ� மன> 2ழ!பமைட5>, 'எ�ன ெசா�ேனா�? எத காக+ 

ெசா�ேனா�? ஏ� ராமநாத� இ!ப/+ ெசா�ல+ ெச:தா�?' எ�ெற�லா� 

எ$ண� ெதாட�கி நி�மதி 2ைல5த>. எ�ென�னேவா என�2�ேளேய 

சமாதான�கைள+ ெசா���ெகா$1 சா!பி,1வி,1 எ� அைறயி� நா கா�யி� 

உ,கா�5> ேமைஜயி�ேம� சா:5>ெகா$/35ேத�. ச ேற நி�திைர வ5> 

க$ணய�5> ேபாேன�. 

 

யாேரா எ� ேதாளி� ேம� ைகைய ைவ�த> ெதாி5> N�க� கைல5> தி3�பி! 

பா��ேத�. "எ�க அ!பா தி3!U� ேபா:வி,டா�. வர இர$1 &�8 நாளா2�" 

எ�8 ெசா���ெகா$1 ராமநாத� அ�ேக நி�றா�. 

 

நா� எ?5> நி�8 அவைன! பா��>, “எ�னடா ராமநாதா! எ�ன இெத�லா� ? 

உ$ைமேயா ெபா:ேயா நீ ெசா�ன+ ெசா�னத காக நாC� உ$ைமதா� எ�ேற 

ெசா��வி,ேட�. எ�ன நட5த>? எத காக அ!ப/+ ெசா�ல+ ெசா�னா:?" 

எ�8 ேக,ேட�, அத 2 ராமநாத�, "ராம��க�, நீ இ5த உதவி ெச:யா தி35தா� 

எ� உயிேர ேபாயி3�2�. அ!பா எ�ைன� ெகா�றி3!பா� " எ�றா�. 

 

“ஏ�? எத காக? விவரமாக நட5தைத+ ெசா�G" எ�ேற�. 
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“ராம��க� உ� உதவிைய நா� ஒ3 நாA� மற�க மா,ேட�. ஆனா� தயJ 

ெச:> இ!ேபா> அைத!ப றி ஒ�8� ேக,காேத. ெகாRச நா� ெபா8; எ�லா� 

ெசா�Gகிேற�. அ!"ற� உன�ேக ெதாி;� நா� ஏ� இ!ப/+ ெசா�ல+ 

ெசா�ேன� எ�ப>” எ�றா�, நா� வ "8�தாம� வி,1வி,ேட�. அ!ேபா> 

மணி மாைல 4 இ3�2�. இ3வ3� கா� ப5> (Foot-ball) ஆட! ேபா:வி,ேடா�. 

 

இ> நிக45த> 1905-� ஆ$1 கைடசியி�. அ!ேபா> நாC� ராமநாதC� 

ஐ5தாவ> பார�தி� ேகாய��N� ப�ளியி� ஒேர வ2!"� ேதாழ�க�. இ5த 

நிக4+சி�2 ��னா� ராமநாத� என�2 சாதாரண ஒ3 ப�ளி� ேதாழ�தா�. 

ஆனா� இ5த நிக4+சி�2! பிற2 ராமநாதC�2 எ�மீ> அளJ கட5த அ�" 

ஏ ப,1 வி,ட>. நா� அவனிட� கா,1� அ�ைப� கா,/G� ஆயிர� ப�2 

அதிகமாக என�2 அ�"� ந�றி;� ெசG�த ஆர�பி�>வி,டா�. ெகாRச� 

ெகாRசமாக நா�க� இ3வ3� நக�� சைத;� ேபா�ற ந$ப�களாகி இைண 

பிாியாம� இ3�கலாேனா�. 

 

அ1�த ஆ$1 (1906) நா�க� இ3வ3� ஆறாவ> பார�>�2! (ெம,ாி2ேலஷ�) 

ேபாேனா�. எ�Cைடய ப/!பி� நா� எ�லா! பாட�களிG� ெக,/�கார�. 

கண�2! பாட�தி� ம,1� ெவ2 ம,ட�. கண�2 எ�ப> அ5த� கால�தி� 

'அ�ஜி!ரா', 'ஜியாெம,ாி', 'அாி�ெம/�' எ�ற &�8� ேச�5த>. இ5த &�றிG� 

ேச�5> 42 மா�� வா�கினா� தா� வ2!பி� ேதறலா�. என�2 'அ�ஜி!ராவி�' 

ஐ�ப>�2! ப�> அ�ல> பனிர$1 எ$ணி�ைக வ3�. 'ஜியாெம,ாியி�' 

ஐ�ப>�2! பதிைன5>, சில சமய�களி� அத 2 ேமG� வ3�. ஏென�றா� 

’ஜியாெம,ாி'யி� பட�க� ேபாடேவ$1�. நா� சி�திர�தி� அ5த! ப�ளியி� 

�த�ைமயானவ�. ஆனா� இ5த 'அாி�ெம/�' எ�ற எ$ கண�2! பாட�தி� 

ம,1� �? ேமாச�. ஒ7ெவா3 பாீ,ைசயிG� தவறாம� 100-�2 UXய� அ�ல> 

ஒ�8, ஒ�றைர எ$ணி�ைகதா� வா�2ேவ�. அ5த ஒ�8, ஒ�றைர;� Bட 

ஆசிாிய� த�மமாக� த3வ>தா�. 

 

ராமநாதேனா ம ற எ�லா பாட�களிG� ம,ட�. ஆனா� கண�2! பாட�தி� 

ம,1� "�. 'அ�ஜி!ரா', ‘ஜியாெம,ாி', 'அாி�ெம/�' எ�ற &�றிG� E 8�2 

E8� Bட வா�கிவி1வா�. எ$ கண�கி� மகா நி"ண�. 
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இ!ப/ இ3�ைகயி� 'ெம,ாி2ேலஷ�' பாீ,ைச�2 அC!ப! ைபய�கைள� 

ேத�5ெத1�கிற ெபா8�2�ேத�J (Selection Examination) வ5த>. ெபா8�2�ேத�J 

எ�றா� அ5த� கால�தி� எ�கA�2 யம�ேபா�. ச��கா� ேத�J�2! 

பய!ப1வதி�ைல. ெபா8�2� ேத�J�2 ெவ2 பய�. ப�ளி�Bட! ப/!" 

இ7வளJ விைளயா,டாகிவி,ட இ5த� கால�திேல Bட ெபா8�2�ேத�J�2! 

பய5> மாணவ�க� ேவைல நி8�த� எ�8� ச�யா�ரஹ� எ�8� 

ேபாரா1கிறா�க�. ேவைல நி8�த� எ�ேறா ச�யா�ரஹ� எ�ேறா ேப� Bட 

ெசா�ல� ெதாியாத, ெசா�ல �/யாத அ5த� கால�தி� ெபா8�2�ேத�J எ7வளJ 

அ+சமாக இ35தி3�2� எ�பைத எ$ணி!பா��தா� தா� உணரலா�. இ5த� 

கால�திலாவ> ஒ3 மாணவ� ஒ3 பாட�தி� ேதறாம  ேபானா� அ5த! பாட�தி 2 

ம,1� அ1�த ஆ$1 ேத�J�2! ேபாகலா�. அ5த� கால�தி� அ!ப/ �/யா>. 

ஒேர கால�தி� எ�லா! பாட�களிG� ேதறினா� தா� ேதற�/;�. இ�லா 

வி,டா� எ�லா! பாட�கA�2� அ1�த ஆ$1 ேத�J எ?தி�தா� ஆகேவ$1�. 

அ5த அ1�த ஆ$/� இ5த ஆ$1 ேதறின பாட�களி� Bட� ேதறாம� ேபா:விட 

ேந3�. 

 

சாி, கைதைய� ெதாட�ேவா�. அ5த! ெபா8�2� ேத�J நட�க இ�C� ஒ3 மாத� 

இ3�கிற ேபா> ப�ளி�Bட�தி� ஆ$1 விழா வ5த>. அதி� ஒ7ெவா3 

வ2!பிG� ஒ7ெவா3 பாட�திG� மிகJ� ெக,/�கார மாணவ�கA�2! பாி� 

ெகா1!பா�க�. ஒ7ெவா3 பாட�தி 2� &�8 பாி�க� உ$1. கண�2! 

பாட�தி� தவிர ம ற எ�லாவ றிG� நா� �த� பாிேசா அ�ல> இர$டா� 

பாிேசா நி+சயமாக வா�2ேவ�. ஆ�கில பாட�தி� அேநகமாக �த� பாி� 

வா�2ேவ�. தமி4, ஓவிய�, ெமாழிெபய�!", க,1ைர எ?>த� �தலான இ�C� 

இர$ெடா�றி� நி+சயமாக ஒ7ெவா3 ஆ$1� �த  பாி� என�2� தா�. ப/!"! 

பாட�கைள� தவிர ‘ஜி�னாP/�P' எ�8 ெசா�G� ேதக!பயி சியிG�, 'ைஹ 

ஜ�!' (உயரமாக� தா$1த�), 'லா� ஜ�!' (நீளமாக� தா$1த�), ப5தய ஓ,ட�க� 

�தலான ேவ8 பல வ றிG� தனி� தனி பாி�க� வழ�க!ப1�. இைவகளிG� நா� 

பல �த  பாி�கA� சில இர$டா� பாி�கA� ெப8ேவ�. 

 

அ5த!பாி� விழா அ5த ஆ$1 நட5த>. அதி� �மா� இ3ப> "�தக�க� (சில 

பாி�க� இர$1 &�8 "�தக�க� ேச�5தைவ) என�2! பாிசாக� கிைட�தன. 

பாி� வழ�கினவ� ’பிாி�சிபா�' எ�ய, >ைர. விழாவி� காாியPத� Z C. N. 

கி3Qணசாமி ஐய� (>ைண பிாி�சிபா�). 
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விழா �/5> B,ட� கைல5த>. என�2� கிைட�த அ�தைன "�தக�கைள;� 

நாேன N�க �/யாம� என�2� >ைணயாக எ� ந$ப� இ3வ3� எ� 

"�தக�கைள என�காக எ1�> வ5தா�க�. அ�ைற�2 ராமநாத� ஊாி� இ�ைல. 

அதனா� அவC�2� கண�2! பாட�தி� �த� பாிசாக� ெகா1�க!ப,ட இர$1 

"�தக�கைள;� Bட அவனிட� ெகா1�>விட நாேன வா�கி�ெகா$ ேட�. 

எ�லா! "�தக�கைள;� நா�க� &வ3� எ1�>�ெகா$1 M,1�2! ேபாக 

வாசைல ேநா�கி வ5> ெகா$/35ேதா�. என�2 வ5த பாி�களி� மிகJ� அழகான 

க,1ட� த�க எ?�>�களா� U ேவைல கேளா1 அ+ச/�க!ப,ட ேஷ�Pபியாி� 

Uரண காவிய� ெதா2!", "Complete Works of SHAKESPEARE", எ�ற Eைல;� 

இ�C� இர$1 E�கைள;� ம,1� நா� எ1�>�ெகா$1 அ7வளJ பாி�க� 

ெப 8வி,ட இளைமயி� இ8மா!"ட� ம றவ�கA�2 ��னா� நட5ேத�. 

 

அ5த+ சமய�தி� எதிாி� விRஞான ஆசிாிய� Z T. S. ெவ�க,ரமண ஐய3ட� 

ேபசி�ெகா$ேட வ5த Z�!ைபய� எ�ைன! பா��தா�. அவைர� க$ட>� 

மாியாைதயாக நா� ச 8 நி�ேற�. �!ைபய� எ�கA�2� கண�2 ஆசிாிய�. ெவ2 

ெக,/�கார�. இர$1 ைககளாG� ெவ2 அழகாகJ� ேவகமாகJ� எ?>வா�. 

இர$1 ைககளிG� இர$1 சா�க,/� >$1கைள எ1�>�ெகா$1 

வ2!பிG�ள க3� பலைகயி� ஏக கால�தி� இர$1 வ,ட�க� ேபா1வா�. 

இர$1� ஒேர அளவான வ/வ�தி� 2ைறயி�லாம� இ3�2�. எ� த5ைத�2! 

பழ�க மானவ�. எ�லா! பாட�களிG� ெக,/�காரனான நா� கண�கி� ம,1� 

UXயமாகேவ இ3�கிறதி� அவ3�2 ெவ2 வ3�த�. நய!ப1�தி;� பய!ப1�தி;� 

என�2� தனி!ப,ட �ைறயி� எ7 வளேவா ெசா��� த5> பா��தவ�. எ$ 

கண�2 ம,1� எ�னேவா எ� ம$ைடயி� ஏறேவ இ�ைல. அதனா� அவ3�2 

எ�னிட�தி� அதிக ேகாப�. அதனா� அவைர� க$டா� B�ேவ�. ஆைகயினா� 

அவைர� க$ட>� நா� ச 8 ெவ,க�ேதா1� அ+ச�ேதா1� விலகி நி�ேற�. 

 

நா� நி�ற>� அவ3� நி�றா�. எ�ைன ஏற இற�க! பா��>வி,1, "இெத�லா� 

நீ வா�கின "�தக�களா? எ�லா! பாட�திG� பாி�. கண�கி� ம,1� எ!பJ� 

'ைஸப� '! உன�2! பாி� வா�2கிற திமி� ெரா�ப இ3�2. அ5த அக�கார�தி� 

கண�ைக ம,1� கவனி�கிறேத இ�ைல. இேதா பா�! இ5த� தடைவ 'ெசல[�' 

பாீ,ைசயி� நீ கண�கி� ந�ல மா�� வா�கா வி,டா� உ�ைன எ�க!பராைண 

பாீ,ைச�2 அC!ப! ேபாவதி�ைல," எ�8 ெசா��வி,1 அத� பி� நிமிஷ�Bட 

அ�2 நி காம� ேபா: வி,டா�. 
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அவ� ெசா�னவ 8� ம றெத�லா� வழ�கமாக ஒ3 ஆசிாிய� மாணா�கC�2  

எ+சாி�ைக ெச:;� இன�ைத+ ேச�5த>. ஆனா� “எ�க!பராைண உ�ைன 

பாீ,ைச�2 அC!ப! ேபாவதி�ைல" எ�8 அவ� ெசா�னைத நா� அ!ப/ 

நிைன�க �/யவி�ைல. 'எ�க!பராைண' எ�ப> ஒ3 சபத�. அைத� ேக,டJட� 

எ� இ8 மா!" இ/5>வி,ட>. 2Nகல� 2ைல5த>. பாி�கெள�லா� தாி�களாக� 

ேதா�றின. ெவ2 கவைலேயா1 M,/ 2! ேபாேன�. 

 

அ�8 இரJ �?வ>� N�க� வாவி�ைல. ேத�J�2! ேபாகேவSெம�8தாேன 

அ7வளJ பா1�. ‘ெசல[ேன' கிைட�கா> எ�றா� எ�தைன பாி� வா�கி�தா� 

எ�ன பல�? ம8நா� ப�ளி�Bட� ேபாக� Bட மன� வரவி�ைல. 'O7' எ?தி� 

ெகா1�தC!பி வி,1 உணJBட+ சாியாக உ$ண �/யாம� பக� �?>� 

ப1�>! "ர$1ெகா$/35ேத�. மாைல ஐ5> மணி�2! ப5தாட! ேபாகிற 

நிைன!ெப1�த>. ெகாRச� கா றாட! ேபா:வ5தா� கவைல 2ைற;ெம�8 

வழ�க மாக! ப5தா1கிற வாலா�2ள�தி 2! ேபாேன�. 

 

ேகாய��N� ரயி�ேவ நிைலய�>�2 அ1�தா ேபா� இ3�கிற ஏாி�2 

வாலா�2ள� எ�8 ெபய�. அ!ேபா> நா�க� அ�ேகதா� ப5தா1வ> வழ�க�. 

ப5தா,ட� நட5> ெகா$/35த>. மனதி�35த கவைலயினா� நா� அதி� கல5> 

ெகா�ளவி�ைல. ேவ/�ைக பா��>� ெகா$/3�க ெவளியி� உ,கா�5ேத�. 

�மா� ஆ8 மணி�2 ெவளி\3�2! ேபாயி35த ராமநாத� அ!ேபா>தா� 

தி3�பிவ5> எ�ைன M,/� ேத/வி,1 அ�ேக வ5தா�. நா� ப5தாடாம� கீேழ 

உ,கா�5தி3!பைத� க$1, "ஏ$டா ராம��க�! ப5தாடாம� உ,கா�5>-

ெகா$/3�கிறா:? உட�" சாியி�ைலயா?" எ�றா�. "உட�"�2 ஒ�8மி�ைல. 

நீ;� இ�ேக உ,கா�, ெசா�கிேற�" எ�ேற�. 

 

அவC� உ,கா�5தா�. நா� பாி�க� வா�கினைத ெய�லா� ெசா�� �!ைபய� 

ெசா�னைத;� ெசா��, �!ைபயேரா சபத� ெசா��வி,டா�. நாேனா எ�ன 

ெச:தாG� கண�கி� ந�ல எ$ணி�ைக வா�க�/யா>. க$/!பாக என�2 

'ெசல[�' ஆக!ேபாவதி�ைல. – ’ெசல[�' இ�லாம� ம ற எ> இ35> எ�ன?' 

எ�8 >�க� ெதா$ைடைய அைட�க+ ெசா�ேன�. 

 

ெவ2 அCதாப�ேதா1 ேக,1�ெகா$/35த ராமநாத� உடேன பதி� ஒ�8� 

ெசா�லாம� ேயாசைன ெச:>ெகா$1 ��மா இ35தா�. - இத 2� இ3,/ 

வி,ட>. ப5தா/� ெகா$/35தவ�க� ஒ7ெவா3வராக M1 தி3�பி! ேபா: 
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வி,டா�க�. நா�க� இ3வ3� இ35த இட�திேலேய இ35ேதா�. எ�லா! 

ைபய�கA� ேபா:வி,டா�க�, தனிைமயானபி� ராமநாதCைடய ெமௗன� 

கைல5த>. ெம>வான 2ர�� ெசா�ல� ெதாட�கினா�. "ராம��க�, நா� 

ெசா�Gகிறப/ நீ ெச:வதாக+ ெசா�னா� உன�2 நி+சயமாக ’ெசல[�' 

கிைட�2�ப/ நா� ெச:கிேற� " எ�றா�. 

 

என�2� ெகாRச� உ சாக� உ$டாகி, “எ!ப/?" எ�ேற�. உடேன ராமநாத�, 

“என�2, இ5த ெசல[ைன! ப றிய கவைலேய இ�ைல. நா� கண�கி� தவிர 

ம றெத�லா� நி+சயமாக! 'ெபயி�'தா� ஆேவ�. நா� எ�ன ெச:தாG� 

'ெசல[�' கிைட�கா>. 'ஆனா� உ� விஷய� அ!ப/ய�ல, நீ எ�லா! 

பாட�திG� ெக,/�கார�. கண�2 ஒ�8தா� 'ெபயிலா'2�. அத காக உன�2 

’ெசல[�' இ�ைலெய�ப> அநியாய�. நீ ெசா�Gவைத! பா��தா� �!ைபய� 

அ!ப/+ ெச:தாG� ெச:>வி1வா�. அத காஎ நா� ெசா�G கிறப/ நீ 

ெச:யேவS�” எ�றா�. 

 

"எ�ன ெச:யேவS�?" எ�ேற�. 

 

“நீ எ�ன ெச:யேவS� எ�பைத+ ெசா�கிேற�. ஆனா� நீ 'அ!ப/', 'இ!ப/' 

எ�8 ஒ�8� நியாய� ெசா�லவராம� ைதாியமாக நா� ெசா�கிறப/ ெச:ய 

ேவS�. அ!ப/யானா� தா� உன�2 ' ெசல[�' கிைட�2�” எ�றா� 

ராமநாத�. என�2 ேவ$/ய> ெசல[� 'தாேன. அதனா� அவ� எ�ன 

ெசா�னாG� ெச:>வி1வ> எ�ற >ணி+ச� உதி�>, “சாி, நீ எைத+ ெசா�னாG� 

நீ ெசா�Gகிறப/ேய ெச:கிேற�” எ�ேற�. 

 

"அ!ப/யானா� ச�திய� ெச:> ெகா1" எ�றா�. 

 

சி8வ�க� வழ�கமாக ச�திய� ெச:>ெகா1�கிற விதமாக நா� ராமநாதCைடய 

உ�ள�ைகைய! பி/�> அதி� அ/�>� கி�ளி “ச�தியமாக நீ ெசா�Gகிறப/ 

ெச:கிேற�" எ�ேற�. அத�ேம� ராமநாத� ெசா�னா� :- 
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“'அாி�ெம/�' (எ$ கண�2) பாீ,ைசயி� ம,1� நா� ெசா�Gகிறப/ நீ 

ெச:யேவS�. ம ற! பாீ,ைசகளி� வழ�க�ேபா� நீ எ?தி� ெகா1. 'அாி� ெம/�' 

பாீ,ைசயி� ம,1� நீ ெச:ய ேவ$/ய> எ�ன ெவ�றா� உ�னா� �/5த 

வைரயி� கண�2கைள! ேபா,1 சில ப�க�கைள நிர!பிவி,1 ம/�>! ெபய� 

எ?>�ேபா> மற5>ேபாகாம� ‘S. ராமநாத�' எ�8 ேப� எ?தி ைவ�>வி1. நா� 

உன�2 ேவ$/ய அளJ சில கண�2கைள ம,1� சாியாக! ேபா,1 'V. 

ராம��க�' எ�8 ேப� எ?தி ைவ�>வி1கிேற�. உன�2 ”ெசல[�' நி+சய�." 

 

அடடா! எ�ன அ "தமான ேயாசைன! நா� உடேன ெம:மற5>ேபா: 

ராமநாதCைடய ைகைய� 2G�கி, அவைன� க,/�த?வி� ெகாRசி, மகி45>, 

B�தா/ேன�. சாி அ!ப/ேய ெச:வ> எ�8 தீ�மானி�>� ெகா$1 M,/ 2 

வ5>வி,ேடா�. அ1�த ஐ5தா8 நா,கA� அேததா� ேப+�� &+��. ெகாRச� 

ெகாRசமாக என�2 ��னி35த கவைல � றிG� மைற5>வி,ட>. வழ�க�ேபா� 

ப�ளி�Bட�தி 2! ேபாவ>�, ப/!ப>�, ப5தா1வ>மாக இ35ேத�. கணித 

ஆசிாிய� �!ைபய� 15 நா� வி1�ைறயி� எ�ேகா ஊ3�2! ேபா:வி,டா�. ேவ8 

ஒ3 ஆசிாிய� கண�2! பாட�தி 2 வ5> ெகா$/35தா�. அதனா� �!ைபயைர� 

க$டJட� வர�B/ய அ+ச�� அக�8வி,ட>. 

 

அேத சமய�தி� ராமநாதCைடய பா,ட� M,/� ஏேதா விேசஷ� எ�8 

ராமநாதC� அ/�க/ ெவளி\3�2! ேபாவ>� வ3வ>மாக இ35தா�. அதனா� 

அவைன அ/�க/ ச5தி!ப>� �/யாம  ேபா:வி,ட>. ெபா8�2� ேத�J� வ5த>. 

அ5த ஆ$1 கண�2� ேத�J கைடசியி� வ5த>. ஏ� எ�றா� �!ைபய� 

ஊாி��லாததா� அவ� வ5தபி�தா� ேக�வி�தா� அ+சாக ேவ$/ யி35த>. 

 

கண�2� ேத�J�2! ேபாேன�. ேக�வி�தாைள வா�கிேன�. அேநக ேக�விக� 

"ாிய�Bட இ�ைல. ேக�வி "ாி5த இர$ெடா3 கண�2கA�2� வா:!பா1 

மற5>ேபா:, B,ட� தவறி, கழி�த� பிசகி, ேமG� கீ?மாக விழி�>, அ5த� 

2ழ!ப�தி� ராம நாதCட� ஒ!ப5த� ெச:தைத � றிG� மற5> ேபா:� 

காகித�ைத வழ�க� ேபால ம/�>, வழ�க� ேபாலேவ 'V. ராம��க�' எ�8 ேப� 

எ?தி ைவ�> வி,1 வ5>வி,ேட�. 

 

ஊாி� இ�லாததா� எ� க$ணி படாமG� ம ற ேத�JகA�2 வராமG� 

இ35>வி,ட ராமநாத�, அவ� என�2� த5த ஒ!ப5த�ைத மற5> ேபாகாம� அ5த 
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கண�2! பாீ,ைச�2 ம,1� தவறாம� வ5> எ�னிட� ெசா�� யி35தப/ 

ேவ$/ய அளJ�2+ சில கண�2கைள ம,1� ேபா,1 காகித�தி�ேம� 'V. 

ராம��க�' எ�8 ேப� எ?தி ைவ�>வி,1 எ�ைன�Bட பா��காம� உடேன 

ஊ3�2! ேபா:வி,டா�. இ!ப/யாக நா� வாலா�2ள�தி� ராமநாதC�2+ 

ெச:> ெகா1�த ச�திய�ைத � றிG� மற5ேத ேபாேன�. 

 

இ5த இட�தி� எ� தாயாைர!ப றி ெகாRச� ெசா�லேவ$/ யி3�கிற>. 

எ�Cைடய தாயா� என� கி,ட ெபய� 'க3!ப$ணசாமி' எ�ப>. எ� த5ைத இ,ட 

ெபய�தா� 'ராம��க�'. இ5த க3!ப$ணசாமி எ�ற ெபயைர� 28�கி ெச�ல! 

ெபயராக எ� தாயா� எ�ைன 'சாமி' எ�8தா� அைழ!பா�க�. என�2 வினா� 

ெதாி5தபி� அவ� என�2 அ/�க/ ெசா�� வ5த உபேதச� ஒ�ேற ஒ�8தா�. 

அ> எ�னெவ�றா�, "சாமி! நீ எ�ன ேவSமானாG� ெச:. ஆனா� ெபா: ம,1� 

ெசா�லாேத! ' ேபா�கிாி' எ�8 ேப� எ1�காேத. இ5த இர$ைட� தவிர நீ எ> 

ெச:தாG� பரவாயி�ைல" எ�பா�க�. இ5த உபேதச� இ�ைற�2� எ� காதி� 

அவ� ெசா�ன>ேபா� ஒ��கி�ற>. எ� வா4�ைகயி� நா� அதிக தவ8கைள+ 

ெச:>விடாம� அ/�க/ த1�> எ�ைன ஆ,ெகா$ட> இ5த ஒேர உபேதச� 

தா�. எ� சி8பிராய�தி� எ� தாயா� 'தின� தின�' 2ைற5த ப,ச� &�8 

தடைவயாவ> இைத+ ெசா��� த5>, எ�ைன;� ெசா�ல+ ெசா�வா�க�. நா�, 

"ெபா: ெசா�ல மா,ேட�. ேபா�கிாி எ�8 ேப� எ1�க மா,ேட�” எ�8 தி3!பி� 

தி3!பி+ ெசா�G�ப/ ெச:வா�க�. 

 

நா� எ�தைனேயா ெபா:கைள+ ெசா��யி3�கிேற�. நா� ெச:த பல 

2 ற�கைள! பிற� அறியாவி,டாG� எ� ெநRச� அறி;�. இ35தாG� எ� 

அ�ைனயி� இ5த உபேதச� அ/�க/ எ� நிைனJ�2 வ5>, ெபா: ெசா� ல� 

Bடாெத�8 மன!U�வமாக �ய�றி3�கிேற�. என�2�ள எ�ளளJ ந 2ண�� 

நிைலெப ற>, இ5த உபேதச�தி� நிைனவினா� தா�. மகா�மா கா5தியவ�க 

ளிட�தி� என�2 ம,ட ற பிேரைம பிற5த>� இ5த உபேதச�தி� உ$ைம-

யினா�தா�. இ5த 'ெபா: ேபசாேத', * ேபா�கிாி எ�8 ேப� எ1�காேத' எ�ற 

இர$1�தா� மகா�மாவி� 'ச�திய�', 'அஹி�ைச' எ�ற இர$1 ம5திர�கA� 

எ�ப> பி�னா� என�2 விள�கி 8. 

 

இனி கைதைய� ெதாட�ேவா�. 
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நா� ராமநாதCட� ெச:> ெகா$ட ஒ!ப5த�ைத � றிG� மற5>வி,1 ேத�J 

விைட�தாளி� ேம� எ� ெபயைரேய எ?திைவ�>வி,1 வ5>வி,ேட�. என�2 

இ5த� த5திர�ைத+ ெசா���ெகா1�த ராமநாத� அைத நிைன!U,ட 

ஊாி��லாம  ேபான>�, ப�ளி�Bட�தி� இைத நிைன!U,ட கண�2 வா�தியா� 

�!ைபய� இ�லாம� அவ� ' Oவி�' ேபா:வி,ட>� எ� மறதி�2 அCBல 

ச5த�!ப�களாக அைம5>வி,டன. நா� மற5> வி,ேட� எ�றாG� ராமநாத� 

மற�காம�, அ5த கண�2� ேத�J�2 ம,1� என�காக வ5>, ெசா��யி35தப/ 

விைட�தாளி� ேம� எ� ெபயைர எ?திைவ�> வி,1 உடேன எ�ைன�Bட 

ச5தி�காம� ஊ3�2! ேபா: வி,டா�. 

 

அதனா� பாீ,ைச�2! பிறகாவ> நா� ெச:>வி,ட தவைற அறி5>ெகா�ள 

�/யாம  ேபா:வி,ட>. ெபா8�2� ேத�J நட5> நா�2 நா,கA�2!பி� ஒ3 

நா� �!ைபய� ேவகமாக எ�க� வ2!"�2� வ5தா�. அவ� ைகயி� ெகா$1வ5த 

கண�2� ேத�J விைடகளி� க�ைதைய ேமைஜயி�ேம� ைவ�>வி,1, "ேட:! V. 

ராம��க�! இ�ேக வா” எ�றா�. நா� எ?5> நி�ேற�. உடேன அவாிட� 

ேபாகாம� நா� நி�8 ெகா$/35ததி� அவ3�2� ேகாப� வ5>, "ஏ$டா 

நி கிறா:? இ�ேக வாடா வா. அ......ேயா ......�....... .........................ேல" எ�றா�. 

என�2� ேத� ெகா,/வி,டமாதிாி யி35த>, மி�க பய�>ட� அவ� அ3கி  

ெச�ேற�. 

 

“ 'ெசல[�' பாீ,ைசயி� எ�ன பி�தலா,ட� - ெச:தா:? உ�ளைத+ ெசா�G" 

எ�றா�. 

 

“ஐேயா! நா� பாீ,ைசயி� ஒ3 பி�தலா,ட�� ப$ணவி�ைல ஸா� " எ�ேற�. 

 

“ஒ3 பி�தலா,ட�� ெச:யவி�ைலயா? உ�ைன எ�னேமா எ�றி35ேத�, பேல 

தி3,1! பய� நீ, ப� மா,1�ேதாைல! ேபா��>�ெகா$/3�கிற "�டா நீ, 

பாீ,ைசயி� ஒ3 பி�தலா,ட�� ெச:யவி�ைலயா? ந�றாக நிைன�>! பா� " 

எ�றா�. 
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"இ�லேவ இ�ைல ஸா�. நா� ஒ3 பி�தலா,ட�� ெச:யவி�ைல" எ�8 மிகJ� 

2ைழ5> க$ கல�கி� Bறிேன�. “ேட: உ$ைமைய+ ெசா��வி,டா� சாி, 

இ�ைலயானா� உன�2� கைசய/ த$டைன ெகா1�> இனிேம� எ5த! 

ப�ளி�Bட�திG� ேசர�/யாதப/ ெச:>வி1ேவ�" எ�8 உர�க� க�தினா�. 

நா� ந1�கி வி,ேட�. “நா� ஒ3 த!"� ெச:யவி�ைலேய ஸா� ” எ�8 

ெதாட�கிேன�. அவ� உடேன ேமைஜயி� மீதி35த கண�2 ேத�J 

விைட�தா�களி� க,ைட அவசரமாக அவி4�> அத� ேமலாக இ35த இர$1 

விைட� காகித�கைள� த� வல> ைகயி� ைவ�>�ெகா$1, - இட> ைகைய 

எ�ப�க� நீ,/, ஆ�கா,/ விரைல ஆ,/�ெகா$1, "ஐேயா! அடடா! ஒ3 பாப�� 

அறியாத ேயா�கிய� நீ. அழாம� எ�ன ெச:வா:! ேபா�கிாி! பயேல! இ5தா, 

இ5த� கண�2! பாீ,ைச விைட�தா�க� க,/� ' V. ராம��க�' எ�8 இர$1 

விைட� தா�க� இ3�கி�றனேவ. அைவ எ!ப/ வ5தன?" எ�8 ேக,1�-

ெகா$ேட அ5த இர$1 விைட�தா�கைள;� எ�ேம� Mசினா�. 

 

ஆ�! அ!ேபா>தா� என�2 நா� ராமநாதேனா1 ெச:> ெகா$ட ஒ!ப5த�தி� 

நிைனJ வ5த>. எ� தைல �ழல� ெதாட�கி 8, க$க� இ3$டன. உட� 

ந1�கெம1�த>. உ�ள� >/�த>. அவ� ”ேபா�கிாி! பயேல" எ�8 ெசா�னJட� 

எ� தாயாாி� நிைனJ வ5> அவ� உ3வ�� ��னா� ேதா�றி, "சாமி, 

நீ எ�ன ேவSமானாG� ெச:. ஆனா� ெபா: ம,1� ேபசாேத ! ேபா�கிாி எ�8 

ேப� எ1�காேத!" எ�8 ெசா�Gவ> ேபா� எ� கா>�2� ஒ��த>. உடேன நா� 

ஒ3 வினா/Bட� தாமதி�காம�, "ஆமா� ஸா�, நா� மற5ேத ேபா:வி,ேட�. 

நீ�க� அ�ைற�2, நீ ெசல[� பாீ,ைசயி� கண�கி� ந�ல மா�� 

வா�காவி,டா� 'எ�க!பராைண உ�ைன பாீ,ைச�2 அC!ப!ேபாவதி�ைல' 

எ�8 ெசா�னதி� நா� மிகJ� பய5>ேபா: மிகJ� வ3�தமா: இ35ேத�. அைத 

ராமநாதனிட� ெசா�ேன�. அவ� என�2 ஒ3 ேயாசைன ெசா��� த5தா�. 

கண�2 பாீ,ைச விைட� தாளி� ேம� அவCைடய ெபயைர நாC�, எ�Cைடய 

ெபயைர அவC� எ?தி ைவ�> வி1வெத�ப> அ5த ேயாசைன. அைத நா� 

ஒ!"�ெகா$1 ச�திய�� ெச:> ெகா1�தி35ேத�. அைத நா� எ!ப/ேயா �?�க 

மற5>வி,1 வழ�க�ேபா� எ� ெபயைரேய எ?தி ைவ�>வி,ேட�. ஆனா� 

ராமநாத� அ5த ஒ!ப5த�ைத மற�காம� எ� ெபயைர அவCைடய விைட�தாளி� 

ேம� எ?தி ைவ�தி3�கிறா� ஸா�. நா� மற5ேத ேபாேன�. நீ�க� எ�ைன;� 

ம�னி�> ராமநாதைன;� ம�னி�க ேவS� ஸா� ” எ�8 க$ணீ� ெசா,ட�  
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கர�கைள� B!பி+ ெசா���ெகா$ேட அவ3ைடய கா�� வி?5>வி,ேட�. 

 

எதி�பாராதப/ கா�� வி?5>வி,ட எ�ைன �!ைபய� ஒ3 2ழ5ைதைய� த5ைத 

N�2வ>ேபா� வாாி ெய1�>, த,/�ெகா1�>, ைதாிய!ப1�தி, "ராம��க�! நீ 

ெவ2 ந�ல பி�ைள. ெரா�ப ேயா�ய� எ�பைத இ!ேபா> க$1ெகா$ேட�. நீ 

ெசா�ன உ$ைம என�2 ெரா�ப� தி3!தியாக இ3�கிற>. நா� உ�ைன;� 

ம�னி�கிேற�. ராமநாதைன;� ம�னி�கிேற�, உன�2 'ெசல[C�' த3கிேற�. 

பய! படாேத" எ�றா�. எ� மன� 2ளி�5த>. கவைல மைற5த>. 

 

அ>�த� �!ைபய� எ�ைன மிகJ� தனி!ப,ட பிாிய�ேதா1 நட�தலானா�. அ5த� 

கால�தி� அ!ப/ நா� ஒ3 ஆசிாிய� கா�� வி?5தைத இ5த� கால�தி� எ$ணி! 

பா��தா� மிகJ� B+சமாக�தா� இ3�கிற>. இ35தாG� எ�Cைடய வா4நாளி� 

நா� அைத!ேபால ஒ3 ந�ல காாிய�ைத+ ெச:தேத இ�ைல எ�8 எ� மன� 

மகி4கி�ற>. 

 

அைத நிைன�2�ேதா8� எ� ெநRச� ெப3ைம ெகா�Aகிற>. அ5த! 

ெப3ைமதா� என�2 எ� தாயா� ெகா1�த தன�. 

 

கைடசியாக, இத� வாசக�க� மிகJ� ஆவேலா1 எதி�பா��கிற அைத;� 

ெசா��விடேவ$1�. 

 

அ> எ�னெவ�றா� : ஏ� ராமநாத� 2றி!பி,ட அ5த ஞாயி 8�கிழைமயி� 

காைல 8 மணி�த� 12 மணி வைரயி� எ�Cட� இ35ததாக எ�ைன+ ெசா�ல+ 

ெச:தா� எ�ப>. அ> எ�ன எ�பைத என�ேக ராமநாத� ெந1நா� வைர�2� 

ெசா�லவி�ைல. பிற2 ஒ3 நா� அவனாகேவ அைத+ ெசா�ல ேவ$/ய ச5த�!ப� 

த ெசயலாக ஏ ப,ட>. ஒ3 நா� ராமநாத� மிகJ� வா/ன �க�ேதா1 எ�னிட� 

வ5தா�. வ5தவ� எ�ேனா1 ஒ�8� ெசா�லாம� தைலைய� ெதா�க 

வி,1�ெகா$1 உ,கா�5தா�. 2றி!பறி5> அவCைடய கவைல�2� காரண� 

எ�னெவ�8 நா� ேக,ேட�. அவ�, “எ�ன ராம��க�, தின� தின� இேத 

ெதா�ைலயாக இ3�கிற>" எ�8 ஆர�பி�> த�Cைடய மா றா5தாயி� 

அ�பி�ைமயா� ேந�5த சில நிக4+சிகைள;� அ�ைற�2 அ!ேபா> நட5த ஒ3 

சி8 நிக4+சிைய;� ெசா��வி,1 அ5த� ெதாட�+சியி� �� நிக45த 

'ஞாயி 8�கிழைம காைல எ,1 மணியி�35> பனிர$1 மணிவைர அவ� 
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எ�ேனா1தா� இ35தா�' எ�8 ெசா�ல+ ெசா�ன காரண�ைத;� ெசா�� 

வி,டா�. அ> எ�னெவனி� :- 

 

ராமநாதCைடய ெசா5த� தாயா� வயி றி� அவCட� பிற5த இர$1 சேகாதாிக� 

உ$1. அவ�க� இ3வ3� தாயா� இ3�2� ேபாேத சீ3� சிற!"மாக� க�யாண� 

ெச:> ெகா1�க!ப,1 அவ�கAைடய கணவ�மா� M,/� வா45>வ5தா�க�. 

அவ�களி3 வ3�2� தாயா� இற5தபி� ��ேபால பிற5த M,1�2 அ/�க/ வர 

ஆைசயி�லா> ேபா:வி,ட>. தக!பனா3ைடய அ�" � றிG� ேபா:விடவி�ைல 

எ�றாG� மா றா5தாயி� வரேவ " வி3�ப�த�கதாக அைமய வி�ைல. அ5த 

இர$1 சேகாதாிகளி� ஒ3�தி மி�க பண�காாி. த5ைதயிட� எ5தவித உதவி;� நாட 

ேவ$/ய அவசிய� இ�லாதவ�. இ�ெனா3 சேகாதாியி� "25த M1 சில கQட 

நQட�களா� ஏ4ைம யைட5>வி,ட>. அ5த+ சேகாதாி. மா றா5தா:�2� 

மாியாைத கா,/ சி சில சமய�களி� வ5> சி ற�ைன�2� ெதாியாம� 

த5ைதயிட� உதவிக� ெப 8!ேபாவ> உ$1. 

 

அ5த சேகாதாி கைடசியாக வ5தி35தேபா> தக!பனாாிட� சில உதவிகA� 

ெப 8�ெகா$1, த�Cைடய 2ழ5ைதகAைடய நைககைள ெய�லா� Bட 

வி 8� த� கணவCைடய கட� கQட�கைள� தீ��க ேவ$/ ேந�5>வி,டதா�, 

த� இர$1 ெப$ 2ழ5ைதகA�2� ஏதாவ>, க?�திG� காதிG� ேபாட 

(இற5>ேபான) த� தாயா3ைடய நைககளி  சிலவ ைற� ேக,டா�. அைத 

எ!ப/ேயா அறி5த மா றா5தா: அவைள மிகJ� க/5> அவ� அ?>ெகா$1 

ேபா:வி1�ப/+ ெச:>வி,டா�. ராமநாதCைடய ெசா5த� தாயா3ைடய நைகக� 

அேனக�. அ5த அ�மா� இற5தபி� அ5த நைககெள�லா� ராமநாதCைடய 

த5ைதயிடேம இ35தன. அைவக� பைழய மாதிாி நைகக� எ�8, இைளய 

மைனவி�2 எ�லா� "> நைககேள ேபாட! ப,டன. 

 

ேம ெசா�னப/ அ5த ஏைழ+ சேகாதாி வ5> ேபானபி� ராமநாதCைடய 

த5ைதயிட� இ35த அ5த நைககைள� த�Cைடய 2ழ5ைதகA�2! "> விதமாக 

நைகக� ெச:ய த�க� ேவS� எ�8 மா றா5தா: தா� வா�கி ைவ�>� 

ெகா$டா�. 

 

2றி�த ஞாயி 8�கிழைமய�8 காைல எ,1மணி �மா3�2 அ5த நைககளி� 

சிலவ ைற எ1�> அவ ைற அழி�>� த� 2ழ5ைதகA�2 நைக ெச:ய மா றா5 

தாயா� ஆசாாியிட� கா,/�ெகா$/35தா�. ஆசாாி அவ ைற நி8�க� தரா�ட� 

பிற2 வ3வதாக! ேபா:வி,டா�. அ5த நைககைள ஆசாாி சிறி> ேநர�தி� வ3வாேர 
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எ�8 அ5த அ�மா� மீ$1� ெப,/யி� ைவ�காம� அைறயிG�ள ஒ3 மாட�தி� 

ைவ�> வி,1� 2ளி�க! ேபா:வி,டா�. 

 

எத காகேவா அ5த அைற�2� ேபாக ேந�5த ராமநாதCைடய க$ணி� அ5த 

நைகக� ப,டன. அ5த நைககளி� வரலா ைற அறி5த அவCைடய இள� 

உ�ள�தி� உடேன த� தாயா3ைடய நிைனJ�, M,1�2 வ5> மா றா5தாயா� 

அவமதி�க!ப,1 அ?>ெகா$1 ேபா:வி,ட சேகாதாியி� நிைனJ� வ5தன. 

உடேன அ5த நைககைள எ1�>� ெகா$1 ராமநாத� மைற5>வி,டா�. சீ�கிர� 

தரா�ட� வ3வதாக! ேபான ஆசாாி பதிேனா3 மணி�2�தா� வ5தா�. அ�மா� 

அைற�2� ெச�8 பா��தா�. மாட�தி� நைகக� இ�ைல. ைவ�த இட� 

மற5>ேபா+ேசா எ�8 Mெட�லா� ேத/;� Mணாயி 8. M,/� த� 

2ழ5ைதகைள� தவிர ராமநாதC�, ஒ3 ேவைல�காரC�, ஒ3 சைமய காாி;� 

உ$1. ேவைல�காரைன;� சைமய  காாிைய;� விசாாி�ததி� அவ�க� அ5த 

அைற�2! ப�கமாக� Bட! ேபாகவி�ைல எ�8 ச�திய� ெச:தா�க�. 

 

ராமநாத�தா� எ1�தி3�கேவS� எ�ப> அ5த அ�மாAைடய தீ�மான�. 

சீதாராம ெச,/யா� ஊாி� இ�ைல. ராமநாத� �மா� பனிர$1 மணி�2 M,/ 2+ 

சா!பிட வ5தா�. அவைன� ேக,டத 2 அவ� காைல 8 மணி�2 M,ைடவி,1! 

ேபானபி� 12 மணிவைரயிG� M,/ 2 வரேவயி�ைல எ�8� அ5த ேநர�தி� 

எ�Cட� கண�2� ஓவிய�� ேபா,1�ெகா$/35த தாகJ� சாதி�>வி,டா�. 

&�8 நா� கழி�> சீதாராம ெச,/யா� வ5தா�. அவ� அ�ைற�2 வர!ேபாகிறா� 

எ�பைத அறி5த>� ராமநாத� எ�னிட� வ5> அ!ப/! ேபசி எ�ைன� தயா� 

ெச:>வி,டா�. ராமநாத� காைல 8 மணியி�35> 12 மணி வைரயிG� 

எ�ேனா1தா� இ35தா� எ�பத 2 நா� சா,சிய� த5>வி,ேட�. அதனா� 

சீதாராம ெச,/யா� ராமநாதைன+ ச5ேதகி�கவி�ைல. அவ� த!பினா�. 

 

இ5த� கைதைய அவ� ெசா�� �/�த>�, நா� “அ5த நைககைள எ�ன 

ெச:தா:?" எ�ேற�. “அ5த நைககைளயா?" அைவக� யா3�2+ ேசரேவSேமா 

அவ�கA�2� த5ேத�" எ�றா�. 

 

"அ> யா�?" எ�ேற�. 

 

"அ?>ெகா$1 ேபான எ� அ�கா�” எ�றா�. 
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"எ!ேபா> ெகா1�தா:?” எ�ேற�. 

 

“அவ ைற� ெகாRச கால� ந$ப� ேவSவிட� ெகா1�>! ப�திர!ப1�தி 

ைவ�தி35ேத�. பிற2 எ�க� தா�தா M,/� ெசல[� பாீ,ைச�2 ��னா� 

நட5த ஒ3 விேசஷ�தி 2 அ!பா எ�ைன ம,1� ேபா:வர+ ெசா�னா�. ேவSJ� 

எ�Cட� வ5தா�. அ�ேக அ�காA� வ5தி35தா�. அ5த நைககைள அழி�> 

அ�கா� 2ழ5ைதகA�2 நைக ெச:கிற வைர�2� எ� மன� ஆறேவ இ�ைல. 

அதனா�தா� கண�2! பாீ,ைச�2 ம,1� உன�காக வ5> எ?தி வி,1 உடேன 

ேபா:வி,ேட� " எ�றா�. 

-------- 

2222....    ெத����� த�த ெத�வ� பிரசாத�ெத����� த�த ெத�வ� பிரசாத�ெத����� த�த ெத�வ� பிரசாத�ெத����� த�த ெத�வ� பிரசாத�    

 

”நீ�க� �த� �த� எ5த! பா,1! பா/னீ�க�? நீ�க� கவிபாட� ெதாட�கிய> 

எ!ேபா>? எ!ப/? கவிபா1வத 2 எ!ப/ ஆர�பி�கேவS� ?", "எ5த இல�கண 

Eைல! ப/�தா� கவிபாட� க 8� ெகா�ளலா�?" எ�பன ேபா�ற ேக�விகைள! 

பல ேப� எ�ைன� ேக,/3�கிறா�க�. இவ றி 2 இட�>�2�, கால�>�2� 

ஏ றப/ நாC� பலவிதமான பதி�கைள+ ெசா��யி3�கிேற�. 

 

ெச�ைன அரசா�க� 'அரசைவ� கவிஞ� ' பதவிைய உ$டா�கி அ5த! பதவி�2� 

த2தி;ைடய தமி4� கவிஞ� யாெர�8 ஆரா:5>ெகா$/35த சமய�தி� என�2+ 

சில தமி4!"லவ�க� ெவ7ேவ8 ேநா�க�>ட� க/த�க� எ?தினா�க�. அதி� 

ஒ3வ�, "அரசைவ� கவிஞனாக� ேத�5ெத1�க!ப1வத 2 எ�ென�ன த2திக� 

ேவ$1�? அத 2! ேபா,/யிட எைத!ப றி கவிக� எ?த ேவ$1�? அைத 

யா3�2 அC!பி வி$ண!ப� ெச:> ெகா�ளேவ$1�?" எ�8 ேக,/35தா�. 

இ5த� ேக�வியி� அ/!பைட;� ��ெசா�ன ேக�விகளி� காரண�ைத+ 

ேச�5த> தா�. 

 

கவி பா1� திறைம ஒ3வC�2 எ!ப/ வ3கிற> எ�பைத!ப றி யா3� எளிதா:+ 

ெசா��விட �/யா>. அதனா�தா� கவிபா1� திறைம ஒ3 ெத:Mக வர! பிரசாத� 

எ�8�, அ> கவிஞCைடய உ�ள�தி� இய ைகயாகேவ அைம5தி3�கேவ$1� 

எ�8� ெசா�Gகிறா�க�. அ> எ!ப/யானாG� இ5த ச�தி 'கவிஞ�' எ�8 
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ேபெர1�காதவ�கA�2�A� பல ேபாிட�தி� இ3�கிறதாக ந�"வத 2 

இடமி3�கிற>. கவிகைள உ$டா�2வத 2 எ5த உண�+சி;� ச�தி;� 

ேவ$1ேமா அ5த உண�+சி;� ச�தி;� ஓரளவாவ> உ�ளவ�க� தா� கவிைதைய 

அCபவி�கJ� �/கிற>. கவிைதகைள ந�றாக ரF�க� B/யவ�க� ஏராளமாக 

இ3�கிறா�க�. கவிஞ� எ7வளJ உண�+சிேயா1 கவிகைள இய றினாேனா, 

எ5ெத5த க3�ைத, எ5ெத5த ெசா�லா�, எத காக அைம�தாேனா, அைதவிட 

அதிகமான உண�+சிேயா1�, அதிகமான ெபா3�க� ெசா�ல�B/ய அறிேவா1� 

அCபவி�> விள�கவ�லவ�க�, கவிஞர�லாதாாி� பல ேப� இ3�கிறா�க�. 

அவ�க� அைனவ3� கவிஞC�2 அவசியமான �$ணிய உண�+சி;�ளவ�க�. 

சமயச5த�!ப ]4நிைலகளா� கவிஞ� எ�ற ெபயெர1�க அவ�களி� 

ெப3�பாேலா3�2 வா:!பி�லாம  ேபா: வி1கிற>. ஆதலா� கவி பா1� திறைம 

எ�கி�ற வர!பிரசாத� 'கவிஞ�' எ�8 ேபெர1�தவ�கA�2 ம,1� ஏகேபாக 

உாிைமயான த�ல. உண�+சி ேவக�தி� ஏ ற� தா4வினா� கவிைதகளி� தர� 

ேவ8படலா�. கவிைத�2 ேவ$/ய �$ணிய உண�+சி, கவிஞC�2�, 

ரFகC�2� ெபா>வான>தா�. 

 

கவிைத�2 ஊ 8�க$ உண�+சிதா�. உண�+சிேயா1 இய ற!ப,டதாகி, அேத 

உண�+சிைய! பிறாிட�திG� உ$டா�க�B/ய ெசா�ல1�2தா� கவிைத. அ5த 

உண�+சியி�லாம� எ7வளJ ந�ல வா��ைதகைள, எ7வளJ இல�கண+ ��த� 

பா��> அ1�கினாG� அ> கவிைதயாகா>. உண�+சிைய உ$டா�க�B/ய 

ெசா�ல1�2 இல�கண�2ைற உ�ளதானாG� அ> கவிைதயா2�. 

உண�+சிகைள� த,/ எ?!ப�/யாத ெசா�ல1�2 எ7வளJ இல�கண 

நிைற;�ளதானாG� அ> கவிைதயாகா>. உண�+சி\,1� ெசா களா� ஓைசைய 

அளJ!ப1�தி ெசா�ல� ெதாி5தா� அ>தா� கவிைத. 

 

ஒ3 2றி!"� இ�லாம�, ெவ8� உண�+சி;� ஓைச;� ம,1� N$/னதா� நா� 

எ�Cைடய சி8 பிராய�தி� கவி பா/ய ஒ3 நிக4+சிைய இ�ேக ெசா�Gகிேற�. 

இ5த நிக4+சி மிகJ� சிறியதானாG�, நா� எ!ேபா> கவி பாட ஆர�பி�ேத�, 

எ!ப/! பா/ேன� எ�ெற�லா� ேக,கிறவ�கA�2! பதி� ெசா�Gவ> ேபால 

அைமகிற>. இ5த நிக4+சிைய நிைன�> எ�க� M,/� அ/�க/ ேபசி� ெகா$ேட 

நா� வள�5ததனா�, இ> இ�C� எ� மனதி� இ�8 நிக45த> ேபால நிைனவி� 

இ3�கிற>. இ5த நிக4+சிதா� என�2� 'கவி பா1� திறைம' எ�ற ெத:வ! 

பிரசாதமாக வ5தெத�8 அைத மறவாம� வா4�தி வ3கிேற�. 
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என�2 நா�2 தம�ைகக�. �த� இர$1 தம�ைககA� மிகJ� ெசா ப 

ப/!"�ளவ�க�. இ�C� உயிேரா/3�கிற எ� கைடசி தம�ைக வி3�தா�பா� 

ெகாRச� ப/�தவ�. எ� &�றாவ> தம�ைகயான பழநிய�மா� தா� எ�க� 

M,/� ந�ல ப/!"�ள ெப$. 

 

பா,1! பா1வ>, ேகால� ேபா1வ>, பி�ன� ேவைல, ைதய� ேவைல 

�த�யவ றி� திறைம;�ளவ�. அவ3ைடய "�தக�களி� 'இைத� ெதா1ேவா� 

உைத ப1வா�' எ�8 எ?>வா�. ேப+��களிG� அ1�2! பத�களாகேவ ேப�வா�. 

M,/� சி8வ�கேளா1 வழ�காட ேந�5தா� 'அ$ைடயி� வ5தா� ம$ைடயி� 

ேபா1ேவ�' எ�ப>ேபால! ேப�வா�. நாC� அ5த தம�ைகேயா1 ேச�5> 

அ1�கி! ேபச ஆைச!ப1ேவ�. அவ� பா1�ேபா> ேச�5> பாட�ய�ேவ�. அ5த 

தம�ைகேயா1 என�2 வழ�2 வ5>வி,டா� 'பழநிய� கா� ', 'கழநிய�கா�' எ�8 

ஏளன� ெச:ேவ�. 

 

நாம�க��� நா�க� வசி�கிற Mதியி� ேம 2� ேகா/யி� ஓ� �+ச5தி, அ�ேக 

மாாிய�ம� ேகாயிG� ஒ3 பி�ைளயா� ேகாயிG� உ$1. அ5த �+ச5தி ஒ3 சி8 

மண�ெவளி ேபால இ3�2�, B�>கA� ெபா�மலா,ட�கA� பி�ைளயா� 

ேகாயிG�2 ��னா� நட�2�. ம�க� �+ச5தி மண� ெவளியி� உ,கா�5> 

இரவி� B�>�, ஆ,ட�� பா�!ப> வழ�க�. எ�க� M1 அத 2 ெவ2 ப�க�. 

வினா� ெதாி5த நாளாக என�2 நாடக�திG� B�திG� ெவ2 பிாிய�. 

 

அ5த� கால�தி� ெவ8� ெபா?> ேபா�2�காகேவா ேவ/�ைக�காகேவா எ�8 

நாடகேமா, B�ேதா நட�கா>. சி றி�ப உண�+சிகைள� N$/ விட�B/ய 

கைதகைள ந/�கமா,டா�க�. ராமாயண�, மகாபாரத� இவ றி� 

ந�ெலா?�க�ைத;� அறெநறிகைள;� க பி�கிற பாக�கA�, ேகாவல� கைத, 

ந�லத�கா� கைத, அாி+ச5திர� கைத, பிரகலாத� கைத, �தலானைவகA�தா� 

நட�2�. கிராம�களி� ெத3�B�தாகJ� ெபா�மலா,ட�களாகJ� நட�த!ப1கிற 

கைதக� ��கியமாக அாி+ச5திர நாடக��, ேகாவல� நாடக��தா�. இ!ேபா> 

நா� அாிஜன�க� எ�8 ெசா�Gகிற தா45த வ2!பா�க�தா�, அாி+ச5திர� 

கைத;� ேகாவல� கைத;�, ெத3� B�>�களாக நட�>வதி� பர�பைரயாக ெவ2 
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ந�ல பயி சி;�ளவ�களாக விள�கினா�க�. மிக எளிய ெசா களா� ஆகிய 

பாட�கAட� அவ�க� ந/�2� அாி+ச5திர� B�>�, ேகாவல� B�>� மிகJ� 

விய�க� த25தைவ. அ5த� கால�தி� அவ�க� ந/�>� கா,/ய உண�+சிைய 

இ!ேபா>�ள மிக+ சிற5த நாடக ேமைடயிG� கா$ப> அாி>. தமி4 நா,/� கிராம 

ம�களி� ந�ெல$ண�கைள வாைழப/ வாைழயாக வள��>! பாவ "$ணிய 

உண�+சிகைள! பா>கா�> வ5ததி� இ5த� B�>கA�2! ெப3� ப�2 

உ$ெட�றா� அ> உ$ைம. இ!ேபா> ந�மிைடேய பாவ "$ணிய எ$ண�க� 

மிகJ� 2ைறவாக இ3!பத 2� காரண��, அ!ப/!ப,ட கைதகளி� கா,சிகைள 

இ!ேபா> நா� கா$பதி�ைல எ�ப>தா�. 

 

என�2 ஒ�ப> வயதாக இ3�2� ேபா>, அ5த! பி�ைளயா� ேகாயிG�2 ��னா� 

ேகாவல� கைத ெத3�B�தாக ெதாட�5> ந/�க!ப,ட>. நா� எ� 

தம�ைககAட� நா� தவறாம� ேபாேவ�. ம றவ�க� N�கி வி?5> 

ெகா$/35தாG� நா� க$ ெகா,டாம� B�>! பா�!ேப�. ேகாவல� கைத 

சில!பதிகார�தி� கைததா�. ஆனாG� சில!பதிகார�திG�ள கைத�2�, 

ெத3�B�தாக நட�த!ப1� கைத�2�. சில ேவ8பா1க� உ$1. பாமர 

ம�களிைடேய ெத:வ பய�ைத;�, ந�ெலா?�க�ைத;� வள�!பத ெக�ேற 

ந/�க!ப1கிற B�>களானதா� அ5த ேநா�க�>�கான சில மா8த�கைள+ 

ேச��>�தா� கைத நட�த!ப1�. ��கியமான ேவ8பா1க� இர$1. ஒ�8 

பா$/ய� மரண�. சில!பதிகார�தி� பா$/ய� ேகாவலைன அநியாயமாக� 

ெகா�8வி,ட 2 ற�ைத� க$ணகி எ1�>�கா,/ன உடேன அநீதி ெச:>வி,ட 

>�க�தா� பா$/ய� மாரைட!" வ5>, தாேன இற5>ேபாகிறா�. 

ெத3�B�>களிG�, நாடக�களிG� பா$/யைன� ெத:வ� த$/!பதாக� 

கா,1வத 2, காளிேதவி வ5> அவைன வைத!பதாக ந/�க!ப1�. 

 

இ�ெனா�8, சில!பதிகார� கைதயி� மாதவி ஒ3 ேவசியாக நட5>ெகா�வதி�ைல. 

ேவைசய� 2ல�தி� பிற5தவளானாG� மாதவி ேவசி�ெதாழி� ெச:தவள�ல. 

ேகாவலைனேய காத��> வா45தா�. விைனவச�தா� மாதவி;�, ேகாவலC� 

மன� மா8ப,1! பிாி5> வி1கிறா�க�, ெத3�B�>களி� மாதவிைய ெவ8� 

பண�தி காக ேநச� கா,1கிற ஒ3 விைலமகளாகேவ கா,ட!ப1�. ேவைசயாி� 

உறவா� வர�B/ய ேக1கைள! பாமரம�கA�2� கா,/ எ+சாி�க ேவ$1 ெம�ற 

ேநா�க�தினா� அ!ப/� கா,ட!ப1�. 
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இ!ப/ மாதவிைய வி,1� ேகாவல� பிாி5> ேபாகிற கா,சி, ஒ3நா� ெத3�B�தி�  

நட5> ெகா$/35த>. அதி� மாதவியான தாசி, ெகாRச�Bட இர�கமி�லாம� 

ேகாவலனிட�தி�35த ெச�வ! ெபா3�கைள ெய�லா� ஒ7ெவா�றாக! பறி�>� 

ெகா�Aகிறா�. ேகாவல� இ1!பி�35த த�க அைர நாைண வா�கி�ெகா$1 

அவC�2 ஒ3 நா�� கயி8 த3கிறா�. அ>J� ேபாதாெத�8 மாதவி ேகாவலனிட� 

ஒ3 ேகாவண� >ணிைய� ெகா1�> அவ� இ1!பி�35த ப,டாைடைய� 

ேக,கிறா�. ேகாவல� அத 2� ச�மதி�> ேகாவண�ைத உ1�>�ெகா$1 

இ1!"� >ணிைய;� த5>வி,1� ெத3வி  ேபாகிறா�. 

 

அ5த சமய�தி� ெவ2 உண�+சிேயா1 ஒ3 பா,1 பாட!ப1கிற>. ேகாவலCைடய 

ெவ2 பாிதாபகரமான அ5த சமய�தி� பாட!ப,ட அ5த! பா,1 க�மனைத;� 

கைர�>வி1�. அ5த! பா,ைட� ேக,ட கா,சி இ�C� எ� மனதி� இ3�கிற>. 

அ5த! பா,1 எ�னெவனி�: 

 

"ஆ�திநா3� ேகாவணமா: அைலயவி,டா� மாதவியா� 

B�தியாைர ந�பிேனாாி� 2/யழி5> ேபாவைத!பா�" 

 

இ5த! பா,ைட! பி�பா,1, ப�கேமள�>ட� ெவ2 அ?�தமாக� தி3!பி� 

தி3!பி! பா/னா�க�. இ5த! பா,1 அ!ப/ேய என�2! பாடமாகிவி,ட>. 

அத 2! பிற2 சில கா,சிக� அ7வளJ ேவக��ளைவகளாக இ�ைல. அதனா� 

B,ட�தி� பல ேப� ேபசி�ெகா$1�, சில ேப� N�கி�ெகா$1�. இ35தா�க�. 

அ5த+ சமய�தி� ேகாமாளி ேவடதாாி வ5> சைபயி� ேப�கி�ற ஆரவார�ைத 

அட�கJ�, N�2கிறவ�கைள எ?!பJ� சில ேவ/�ைகயான பா,1கைள� 

தி3!பி� தி3!பி! பா/னா� : 

 

"B�>!பா��க வ5தீ�களா? இ�ேக 

2சல� ேபச வ5தீ�களா? 

 

ேபா,1�ேக�க வ5தீ�களா? இ�ேக 

பழைம ேபச வ5தீ�களா? 

 

ஆ,ட�காண வ5தீ�களா? 
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காைல நீ,/� N�க வ5தீ�களா? 

 

N�2கிறவ�கைள;� எ?!பேவ$1ெம�8 பாட! ப1கிற பா,டானதா� இைத 

ெவ2 ேவக�ேதா1 உர�த 2ர�� பல�ைற பா/னா�க�. இ5த! பா,/� ெப3� 

ப2தி;� உடேன என�2! பாடமாகிவி,ட>. ஆ,ட� �/5தபி� M,1�2 வ5> 

N�க� வ3கிற வைர�2�, 

 

'ஆ�தி நா3� ேகாவணமா: அைலயவி,டா� மாதவியா� 

B�தியாைர ந�பிேனாாி� 2/யழி5> ேபாவைத!பா�' 

 

எ�பைத;�, 

 

'B�>!பா��க வ5தீ�களா? இ�ேக 

2சல� ேபச வ5தீ�களா ?' 

 

எ�பைத;� பா/�ெகா$ேட யி35> N�கிவி,ேட�. ம8நா� வி/5> ெவ2 

ேநர�வைர N�கிவி,ேட�. M,1�2 நா� ெச�ல� 2ழ5ைதயானதா� எ� 

N�க�ைத யா3� கைல�கவி�ைல. N�க� கைல5> நானாக� க$விழி�தேபா> 

'ஆ�தி நா3� ேகாவணமா:' எ�ற பா,1தா� எ� நிைனவி� ��னா� வ5> 

நி�ற>. உடேன அ5த! பா,ைட;� 'B�>!பா��க வ5தீ�களா' எ�ற 

பா,1�கைள;� பாட ஆர�பி�ேத�. ஆனா� �5தின இரவி� ப1�2� ேபா> 

பா/ன மாதிாி பா,1�க� சரளமாக வரவி�ைல. மறதியினா� இர$ெடா3 

இட�களி� தைடப,1 வ5த>. நிைன�> நிைன�>! பா��ேத�. நிைனJ�2 

வரவி�ைல. உடேன ப1�தி35தப/ேய பழநிய�காைள� B!பி,ேட�. அவ� 

வ5தா�. ஐய�ைத வினவிேன�. அவ� சாி!ப1�திவி,டா�. எ?5> ப1�ைகயி� 

உ,கா�5தப/ேய அ5த! பா,1கைள� தி3!பி� தி3!பி! பா/�ெகா$/35ேத�. 

 

அ�ேக வ5த எ� த5ைத, “ேபா>�, ேபாடா ! ெரா�ப ேநரமாகிவி,ட>. ப�ைல 

விள�கி�ெகா$1 பழய> சா!பி1 ேபா. பா,ெட�லா� அ!"ற� பா/� 

ெகா�ளலா�" எ�8 என�2+ ெசா��வி,1 எ� தம�ைகைய! பா��> என�2+ 

ேசா8 ேபாட+ ெசா�னா�. தம�ைக ேபானா�. நாC� எ?5> ப� >ல�க! 

ேபாேன�. 
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எ�க� M,1�2 அ!ேபா> சில உறவின�க� வ5தி35தா�க�. அவ�கA�2� எ� 

தம�ைக பழநிய�மாA�2 நா�தி �ைற;�ள ஒ3 ெப$S� இ35தா�. அவ3� எ� 

தம�ைக;� சம வய>�ளவ�க�. ஒ3வைர ெயா3வ� மிகJ� உாிைம;ட� ேக� 

ெச:>ெகா$1 ச�லாபி!பா�க�. பலமான வா�2 வாத�கA� ெச:வா�க�. 

என�2! பழயசாத� பாிமாற!ேபான பழநிய�கா� சா!பிட உ,கா3� இட� 

2!ைப;� Bள�மாக, அ��தமாக இ35தைத�க$1 இைர5தா�. அ5த இட�தி� 

�5தின இரJ சைமயG�காக ந8�கின கறிகா:களி� ேதாG�, கா�"�, ெவ�காய� 

உாி�த ச32கA� அ!ப/ேய கிட5தன. �5தின இரJ கறிகா:கைள ந8�கின> 

வி35>�2 வ5தி35த அ5த நா�தி. அ5த நா�தி!ெப$ணி� ேபைர+ ெசா�� எ� 

தம�ைக அ5த! ெப$ைண அ�ேக கிட5த 2!ைபகA�காக 2 ற� சா,/, "கா:கறி 

அறி5த ெப$ பி�ைள ைகேயா1 அ5த� 2!ைபைய வாாி எறிய ேவ$டாமா?” 

எ�8 ச�த� ேபா,டா�. அைத� ேக,1வ5த நா�தி, "கா:கறி அாிRசவேளதா� 

வாரேவSமா? நீ;5 தாேன ப�க�தி�35தா:. நீ வாாி யி3�க�Bடாதா?" எ�றா�. 

இ3வ3�2� வா�2வாத� வG�> ஏக இைர+ச� ேபா,1�ெகா$டா�க�. 

ச$ைடயி1வைத! ேபா�ற ச�த�ைத� ேக,1 ப� விள�கி� ெகா$/35த நா�, 

அைர;� 2ைற;மாக �க�ைத� க?வி�ெகா$1 அ�ேக ஓ/ேன�. இவ�க� 

ஒ3வேராெடா3வ� அ!ப/ இைர5> ெகா�வைத ேக,1 M,/�35த பல ேப� B/ 

வி,டா�க�. அ�ேக வ5த எ�க� தாயா�, "எ�ன/ ய�மா, வி/5த>� 

வி/யாத>மாக இ!ப/! ேபசி� ெகா�Aகிறீ�க� நா�தனா3�, நா�தி;�" எ�றா�. 

அைத� ேக,ட உடேன எ� உ�ள�தி� ஓ� உண�+சி மி�ன�ேபா� பா:5த>. 

 

அ�காA� நா�தி;� ச+சரJ ேபசி�ெகா�வைத எ� க$க� பா��>�ெகா$ேட 

இ35தாG� எ� வா: "ஆ�தி நா3� ேகாவணமா: அைலயவி,டா� மாதவியா�" 

எ�ற பா,ைட �ணகி�ெகா$ேட இ35த>. 'ஆ�தி நா3�' எ�பைத தி3!பி� 

தி3!பி+ ெசா���ெகா$ /35த என�2 எ� தாயா� 'நா�தினா3� நா�தி;� ' 

எ�8 ெசா�னதி� ஓைச ஒ3 பா,/ 2 அ/ எ1�>�ெகா1!ப>ேபால அைம5த>. 

'ஆ�திநா�, நா�தினா� ' உடேன ஒ3 பா,1 உதி�>வி,ட>. 'ஆ�திநா3� 

ேகாவணமா:' எ�ற பா,/� ஓைசைய மனதி� ைவ�>�ெகா$1, 

 

“நா�தினா3� நா�தி;மா: ந1M,/� ச$ைடயி,டா� 

ேசா�>�காக வ5ேதன�மா ேசா8�காேணா� நீ3�காேணா�" 
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எ�8 ெநா/!ெபா?தி� மனதி� பத�கைள அ1�கி� ெகா$1 த��க� 

ேபசி�ெகா$/35த இ3வ3�2� ம�தியி ேபா: நி�8 ெகா$1 ெத3�B�தி� 

நட5த> ேபா� ஆ/�ெகா$ேட பா/ேன�. எ�ேலா3� ஏக கால�தி� 

சிாி�>வி,டா�க�. எ� தாயா� ஓ/வ5> எ�ைன அைண�>�ெகா$டா�க�. அ5த 

மகி4+சி அட�2வத 2� நா� ம8ப/;� - B�>!பா��க வ5தீ�களா? இ�ேக 

2சல� ேபச வ5தீ�களா?' எ�ற பா,ைட நிைன�>�ெகா$1 எ� தம�ைகைய! 

பா��> 

 

"அ�கா ! 

“சாத� ேபாட வ5தீ�களா? இ�ேக ச$ைட ேபாட வ5தீ�களா?" 

 

எ�8 பா/�ெகா$ேட ஆ/ேன�. இைத�ேக,ட எ�ேலா3�2� ஒேர சிாி!"� 

களி!"� வ5>வி,ட>. நா� தி3!பி� தி3!பி! பா/�ெகா$ேட ஆ/ேன�. எ� 

தாயா3�2 அட�க�/யாத ஆன5த�. "ஐேயா, சாமி! க$S!பட! ேபாJ>டா, 

ேபா>�" எ�8 எ� ஆ,ட�ைத;� பா,ைட;� நி8�தினா�. அ�ேதா1 ச$ைட 

ச�லாபமாகிவி,ட>. எ� தாயாேர அ5த இட�ைத! ெப3�கிவி,1, என�2! பழய 

ேசா ைற! பாிமாறினா�க�. 

 

அ5த சமய�தி� எ� த5ைத அ�கி�ைல. ேபாOP க+ேசாி�2! ேபாயி35தா�. அவ� 

ம�தியான� M,1�2 வ5தJட� �த� ேசதியாக எ� தாயா� நா� பா,1! பா/ன 

விவர�ைத+ ெசா�� மகி45தா�க�. தக!பனா� M,/ 2 வ5தேபா> நா� 

ப�ளி�Bட� ேபாயி35ேத�. எ� த5ைத சா!பா,ைட �/�>�ெகா$1 

என�காக� கா�தி35தா�. நா� ப�ளியி�35> வ5த>� எ�ைன எ� த5ைத ெவ2 

இனிைமயாக வரேவ 8 �த�� சா!பி,1வர+ ெசா�னா�. நா� ேபா: 

சா!பி,1வி,1 எ� த5ைத இ35த இட�தி 2 வ5ேத�. அத 2� அ�ேக எ� 

தாயா3� ம றவ�கA� B/யி35தா�க�. நா� வ5த>� எ� த5ைத "காைலயி� 

எ�னேமா நீ கவி க,/! பா/னாயாேம, அைத+ ெசா�G" எ�றா�. நா� உடேன 

ெவ2 மகி4+சி;ட�, 

 

"நா�தினா3� நா�தி;மா: ந1M,/� ச$ைடயி,டா� 

ேசா�>�காக வ5ேதன�மா, ேசா8� காேணா� நீ3� காேணா�" 
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எ�பைத;�, 

 

"சாத� ேபாட வ5தீ�களா? இ�ேக ச$ைடேபாட வ5தீ�களா " 

 

எ�பைத;� ஆ/�ெகா$ேட பா/ேன�. அைத� ேக,1 எ� த5ைத அைட5த 

மகி4+சிைய ெசா�லJ� ேவ$1மா? 

 

அ!ேபா> எ� த5ைத நாம�க� ேபா�P க+ேசாியி� தைலவ�. அ5த �ைறயி� 

அவ� தின5தின� நா� தவறாம� Pேடஷ� ’ைடாி' எ�ற தினசாி� 2றி!"கைள 

எ?தேவ$/ய கடைமகளி� பழ�க��ளவ�. அைத!ேபாலேவ M,/G� 

��கியமான நிக4+சி கைள 2றி!ெப?தி ைவ!பா�. இ5த நிக4+சிைய;�, இ5த! 

பா,1கைள;� அவ� எ?தி ைவ�தி35தா�. ேமG� ெதாட�+சியாக அ/�க/ 

இைத!ப றி ந$ப�களிட�திG� உறவின�களிட�திG� பி கால�திG� ேபசி! 

ெப3ைமயைடவா�. அதனா� தா� நாC� இைத மற�காம� மனதி� ைவ�தி3�க 

�/5த>. 

 

கவி பா1� ச�தி ெத:வ!பிரசாதமானா� அ5த ெத:வ! பிரசாத� என�2� 

ெத3�B�>! பா,/� &லமாக வ5தெத�8 எ$ணி அதைன வா4�>கி�ேற�. 

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

3. 3. 3. 3. தாைய� பழி�தா�தாைய� பழி�தா�தாைய� பழி�தா�தாைய� பழி�தா�� த ணீைர� பழி�காேத� த ணீைர� பழி�காேத� த ணீைர� பழி�காேத� த ணீைர� பழி�காேத    

 

�மா� ஐ�ப> ஆ$1கA�2 �� என�2 வினா� ெதாி5தபி� எ� தாயா3� நா�2 

தம�ைககA� பிற3� ஒ3 க�யாண�>�காக நாம�க���35> கா,1!"�N� 

எ�C� ஊ3�2 பிரயாண� ெச:>ெகா$/35ேதா�. நாம�க���35> 

கா,1!"�N� பதிென,1 ைம�. "2ஷ� டய�' எ�ற ெக,/ ர!ப� ேபா,1 '!ாீ M�' 

(Free wheel) இ�லாம� ஒேர ஒ3 ைச�கி� வ$/ ெவ2 ">ைமயான ெபா3ளாக 

எ�க� ேபாOP இ�Pெப�ட3�2 வ5தி35த கால�. ’ேமா,டா� கா�' எ�ற ேப� 

Bட அ!ேபா> காதி� வி?5ததி�ைல. 2திைர வ$/ேய அU�வ�. மா,1 

வ$/க�தா� அ�கால�>! பிரயாண�கA�2 வழ�கமாயி35த வாகன�. நா�க� 

ேபான> ஒ3 இர,ைடமா,1 வ$/யி�. ேவகமாக விர,/னா� மணி�2 &�8 

ைம� Mத� ெகாRச Nர� ேபா2�. �1�காவி,டா� இர$1 ைம� Mத� Bட 

ேபாகா>. பாைத;� ந�றாக இ3�கா>. அதனா� கா,1!"�N3�2! ேபா:+ேசர 

2ைற5த> ஏ? மணி ேநர� பி/�2�. 
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வி/ய கால� �மா� ஐ5> மணி�2! "ற!ப,ேடா�. அ5ேநர�தி� உணJ 

அ35திவி,1! "ற!பட �/யா>. கா!பி�கைடக� ேதா�றாத கால�. வழியி� 

உணJ�2 வழியி�ைல. அத காக இரவிேலேய க,/ ைவ�தி35த "ளி சாத 

&,ைட;ட� "ற!ப,ேடா�. �மா� ஒ�ப> ைமG�க!பா� பாைத ஓர�தி�35> 

ஒ3 ேதா,ட� கிண றி� கைரயி�35த மாமர�தி� அ/யி� த�கி உணJ அ35த 

இற�கிேனா�. சா!பிட� ெதாட�2�� த$ணீ� ெமா$1 வர எ�கAட� வ5த 

ஒ3வ� பா�திர�ேதா1 கிண றி� இற�கினா�. நா� கிண ைற எ,/!பா��ேத�. 

கிண றி� த$ணீ� இ3�கிற இடேம ெதாியவி�ைல. ப�� "� தைரேபா� ஒேர 

ப+ைச ெத�ப,ட>. அ5த� கிண றி� த$ணீ� இ�ைலேயா எ�8 நா� எ$ணி� 

ெகா$/3�கிற ேபாேத கிண றி� இற�கினவ� ப/களி� நி�8 ெகா$1 "� 

தைரேபா� காண!ப,ட அ5த ம,ட�>�2� ைகைய வி,1 நா "ற�� ேவகமாக+ 

�ழ றினா�. உடேன ப�ைம விலகி அ�ேக க3ைம காண!ப,ட>. அ5த இட�தி� 

பா�திர�ைத அ��கி� த$ணீ� ெமா$டா�. 

 

அ!ேபா>தா� ேமேல ெதாி5த ப�ைம �?>� பாசி எ�பைத அறி5ேத�. த$ணீ� 

வ5தபி� எ�ேலா3� உ,கா�5> க,ட�> உ$ேடா�. உ$S� ேபா> நா� 

2/�க� த$ணீ� ேக,ேட�. ஒ3 சி8 பா�திர�தி� ஊ றி� ெகா1�தா�க�. "ளி 

சாத�ைத� தி�8 அ> ெதா$ைடைய அைட�கிற> ேபா�35த அவசர�தி� 

த$ணீைர வா�கின உடேன வாயி� ஊ றிேன�. ஒ3 ெபாிய பாசி�ெகா�> எ� 

வாயி� வி?5த>. உடேன சாத�ேதா1 அைத;� >!பிவி,1� த$ணீைர 

உ 8!பா��ேத�. அதி� ஆயிர� கண�கான பாசி� >S�2க� சRசாி�>� 

ெகா$/35தன. அைத�க$1 அ3வ3!"$டாகி அ5த� த$ணீைர� 2/�க மன� 

வராம� எ� தாயாைர! பா��>, "எ�ன�மா இ!ப/ அ��தமாயி3�2> இ5த 

த$ணீ�, N! இைதயா 2/�கிற>?" எ�8 அ5த பா�திர�ைத எ� தாயாாிட� 

நீ,/ேன�. அ!ேபா> எ� ப�க�தி�35த எ�க� வயதான அ�ைத, ”அ> ெவ8� 

பாசிய!பா. அ> எ�ன ப$S�? ��மா 2/. 'தாைய! பழி�தாG� த$ணீைர! 

பழி�க� Bடா>' பாவ�" எ�றா�. 

 

அ> என�2! "ாியவி�ைல. எ� தாயாைர� ேக, ேட�. எ� தாயா�, "ஆமா� சாமி! 

ெபாியவ�க அ!ப/� தா� ெசா�Gகிறா�க. தாைய! பழி�தாG� த$ணீைர! 

பழி�க!படா>" எ�8 ெசா��� ெகா$ேட அ5த� த$ணீைர ஊ றிவி,1 அ5த 

சி8 பா�திர�தி� வாயி� க,1சாத� க,/வ5த >ணியி� &ைலைய! ேபா,1 

2ட�தி�35த ேவ8 த$ணீைர அதி� ஊ றி வ/க,/ என�2� 2/�க� த5தா�க�. 
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நா� அைத� 2/�>வி,1 ��மா இ35>வி,ேட�. இ5த� "தாைய! பழி�தாG� 

த$ணீைர! பழி�க� Bடா>" எ�ற பழெமாழிைய �த� �த�� நா� 

அ!ேபா>தா� அறி5ேத�. அத� பிற2 அைத! பல இட�களி� ேக,/3�கிேற�. 

ஆனா� அத� க3�> எ�ன ெவ�8 ஆரா:5> பா��கேவ$/ய ஆைசேயா, 

அவசியேமா உ$டாகவி�ைல. ெமா�த�தி� த$ணீைர! பழி�>�ெகா$1 

2/�காம� இ35>வி,1� ெதா$ைட வற$1 அபாய�>�2 ஆளாகிவிட� 

Bடாெத�8 அ!ப/+ ெசா��யி3!பா�க� ேபா�3�கிற>, எ�8 ம,1� சி சில 

சமய�களி� எ$ணிவி,1! பிற2 அைத!ப றி சி5தி�தேத இ�ைல. 

 

1822-� நாம�க��� �காதார இ�Pெப�டராக இ35த Z 2�னிராம� நாய� 

எ�பவ� எ�கA�2 மிக J� ெந3�கிய ந$பராகிவிட ேந�5த>. எ!ப/ எ�றா� 

இ!ேபா> நாம�க��� இ3�கிற மாெப3� ேதச ப�தரான Z நாகராஜ-

ஐய�காரவ�கAட� நாC� சில ெபா>நல ஊழிய�கA� ெந1நாளாக ச&கேசைவ 

ெச:> வ5ேதா�, அ5த ேசைவகளி� ��கியமான> ெவ�ைக, காலரா, பிேள�, 

விஷஜுர� �த�ய ெதா�>வியாதிக� பரJகிற இட�கA�ெக�லா� ெச�8, 

ேநா:க$ட இட�கA�2 ம35> ெகா1�>�, ேநா: காணாத இட� களி� ேநா: 

வராம� த1!பத கான எ+சாி�ைக+ ெசா  ெபாழிJக� ெச:>� வ5ேதா�. அத காக 

�காதார இலா�கா அதிகாாிகAட� ஒ�>ைழ!ப> மிகJ� அவசிய மாக இ35த>. 

எ�கAைடய ேசைவகைள! பாரா,/ன அதிகாாிக� ந$ப�களாகிவி,டா�க�. 

 

அ5த சமய�தி� ச��கா� �ய சியாக ஒ7ெவா3 ஊாிG� ஆ$1�2 ஆ$1 �காதார 

வார� ெகா$டாட!ப,1 வ5த>. ெபா>ம�கAைடய ஆதரைவ� ேத/ அ5த� 

ெகா$டா,ட�கைள ெவ றிகரமாக நட�தேவ$ /ய கடைம �காதார இல�கா 

அதிகாாிகைள+ ேச�5த>. அதனா� Z நாகராஜ ஐய�கா3�2�, என�2� ெபா> 

ம�களிட�தி�35த ெச�வா�2� அ5த அதிகாாிகA�2 மிகJ� அCBலமாக 

இ35த>. 

 

அ�>ட� எ�Cைடய ெசா ெபாழிJ� திறைம;�, க�வியறிJ�, கவி பா1� 

திறC� அவ�கAைடய �காதார! பிரசார�>�2 மிகJ� பய�ப,ட>. 

 

அதனா� எ�Cைடய உதவிகைள மிகJ� "க45> �காதார இ�Pெப�ட� 

2�னிராம� நாய� ஜி�லா �காதார அதிகாாியாக இ35த பி. எ�. ேக. த�பி 

அவ�கA�2 ஒ3 க/த� எ?தினா�. எ�ைன ேநாிG� ந�றாக� ெதாி5தி35த த�பி 

அவ�க� மாகாண �காதார அதிகாாியான Z மா�\P எ�பவ3�2 எ?தினா�. 
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அ5த மாகாண அதிகாாி Z மா�\P எ�பவ� என�2 ேநராக! பாரா,1க� எ?தி, 

ெசா5த �ைறயிG�, அதிகாாி எ�ற �ைறயிG� தமி4நா,/� �காதார! 

பிரசார�தி 2 உதJ�ப/யாக! பா,1கA�, நாடக�கA� நா� எ?தி ஒ�தாைச 

ெச:ய ேவ$1ெம�8 ேக,1�ெகா$டா�. அத காக! பல �காதார! 

பா,1கைள;� “அரவைண �5தர�” எ�ற ஒ3 ேவ/�ைகயான நாடக�� 

எ?தி�ெகா1�ேத�. அ5த நாடக��, பா,1�கA� E� வ/வாக அ+ச/�க! ப,1 

�காதார இலா�காவி� &லமாகேவ பல ஊ�கA�2 அC!ப!ப,1 �காதார 

வார�தி� பாடJ�, ந/�கJ� பய�ப1�த!ப,1 வ5த>. 

 

'அரவைண �5தர�' எ�ற அ5த நாடக� தி3+ெச�ேகா,/G� ந/�க!ப,ட>. அ5த 

நாடக�தி� மிகJ� ��கிய அ�ச�க� 2/!பைத ஒழி�கேவ$1� எ�பைத பாமர 

ம�கAைடய மனதி� ந�றாக! பதியைவ�2�ப/ யான சில கா,சிக�. 

நைக+�ைவேயா1 ம>வில�ைக! ப றிய ந�லறிைவ! "க,ட�B/ய இ5த� 

கா,சிக� ெரா�பJ� கவ�+சி தர�B/யனவாக அைம5தன. தி3+ெச�ேகா,/� 

இ5த நாடக� �த� தடைவயாக ந/�க! ப,ட சமய�தி� Z ராஜாஜி அவ�க� அ5த 

ஊ3�2! ப�க�தி� அவரா� ஏ ப1�த!ப,ட ">!பாைளய� கா5தி ஆசிரம�தி� 

த�கியி35>ெகா$1 ம> வில�2 பிரசாரேம ��கிய ேவைலயாக ேம ெகா$1 

க�A�கைடகைள &/ விட ேவ$1� எ�8 ச��கா3�2! பாமரம�கAைடய 

ைகெய?�>�ள வி$ண!ப�கைள தயா� ெச:> ெகா$/35தா�. அதனா� 

தி3+ெச�ேகா1 வாசிக� ராஜாஜி தைலைமயி� அ5த நாடக� நட�க ேவ$1� 

எ�8 ஏ பா1 ெச:தா�க�. நாடக� ராஜாஜி தைலைமயி� நட5த>. 

 

நாடக� �/5தபி� "இ5த நாடக� யா� எ?தின>?" எ�8 ராஜாஜி 

அ�கி35தவ�கைள� ேக,டா�. “நாம�க� ராம��க� பி�ைள எ?தின>” எ�8 

ஒ3வ� பதி� ெசா�னா�. "அ!ப/+ ெசா�G�க�. நாC� அ!ப/�தா� \கி�ேத�" 

எ�8 Bறி மகி4+சி அைட5> அ�கி35த �காதார இ�Pெப�டாிட�, "இ5த 

நாடக�ைத ஒ7ெவா3 கிராம�திG� ந/�2�ப/யாக �காதார இலா�கா &லமாக 

ஏ பா1 ெச:;�க�" எ�றா�. ராஜாஜி ெசா�ன அபி!பிராய�ைத அ�கி35த 

�காதார இ�Pெப�ட� ம8நாேள ெச�ைன மாகாண �காதார அதிகாாி�2� 

ெதாிய!ப1�தினா�. 

 

ெசா5த �ைறயி� ராஜாஜி என�2� ஒ3 க/த� எ?தி அ5த 'அரவைண �5தர�' 

எ�ற நாடக�ைத! பாரா,/ எ�ைன ஆசீ�வதி�தா�. 
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அ!ேபா> ராஜாஜி கவ�ன� ெஜனரலாகேவா அ�ல> பிரதம ம5திாியாகேவா 

இ3�கவி�ைல. ஆ�கிேலய ஆ,சி�2�, அ5த ஆ,சியி� பிரதிநிதியான 

ெவ�ைள�கார ’ைவPராய '�2� எதிாியாக� தீவிர ஒ�>ைழயாைம� தைலவராக 

இ35தா�. ஆனாG� ராஜாஜியிட�தி� அ!ேபா>� அரசா�க அதிகாாிக� 

அைனவ3� அளவ ற மதி!" ைவ�தி35தா�க�. அதனா� ராஜாஜி அவ�க� 

எ�Cைடய 'அரவைண �5தர�' எ�ற நாடக�ைத எ�லா ஊ�களிG� ந/�க 

ஏ பா1 ெச:ய ேவ$1ெம�8 ெசா��யி35தத  கிண�கி �காதார இலா�கா 

&லமாக அ5த நாடக� தமி4 நா,/� ஏற�தாழ எ�லா ஊ�களிG� நட�த!ப,ட>. 

பல ஊ�களிG� அைத! பா��தவ�க� எ�ைன மிகJ� பாரா,/ எ?தினா�க�. 

அதி� மி�க மகி4+சியைட5த ‘நாம�க� �காதாரவார� ெகா$டா,ட� கமி,/யா� ' 

என�2 ஒ3 த�க! பத�க� பாிசளி�க வி3�பினா�க�. அத காக ஒ3 வி35> 

நட�தி, அ5த வி35தி� �/வி� ெச�ைன மாகாண �காதார அதிகாாியான மா�\P 

அவ�கேள என�2 அ5த! பத�க�ைத! பாிசளி�க ேவ$1ெம�8 ஏ பாடாயி 8. 

 

வி35> நட5த>. பல ேப3ைடய பாரா,1ைரகA�2! பி� 'ப!ளி� ெஹ�� 

ைடர�ட3�' பல "க?ைரகேளா1 பத�க�ைத என�2! பாிசளி�தா�. B,ட� �/5> 

நா� அவாிட� விைட ெப 8�ெகா�A� ேபா>, அவ� "த�கேளா1 ெகாRச� 

தனியாக! ேபச ேவ$1�. த�க� M,1�2 நாைள வரலா� எ�றி3�கிேற�" 

எ�றா�. 

 

நா� ச ேற தி1�கி,1, "தா�க� வரேவ$1� எ�ற சிரம� ேவ$டா�. நாேன 

ேவ$1மானா� தா�க� த�கியி3�கிற ப�களாJ�2 வ3கிேற�" எ�ேற�. 

அத 2 அவ�, “இ�ைலயி�ைல, நாேன உ�க� இ3!பிட�தி 2 வ5> மாியாைத 

ெச:ய வி3�"கிேற�," எ�8 ஆ�கில�தி� ெசா�னா�. 

 

அத 2ேம� நா� த,/�கழி�க �/யவி�ைல. “நாைள காைலயி� கா!பி அ35த 

எ� M,/ 2� தா�க� வர�/;மானா� நா� மி�க! ெப3ைமயைடேவ� ” 

எ�ேற�. உடேன அவ� ஒ�>�ெகா$டா�. அவ3ட� இ35த ஜி�லா �காதார 

அதிகாாி எ�. ேக. த�பி அவ�கைள;�, தா_�கா அதிகாாி 2�னிராம� நாய� 

அவ�கைள;�, மா�\P அவ�கAட� கா!பி சா!பிட எ� மைன�2 வ3�ப/ 

ேக,1�ெகா$ேட�. 
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அ5த!ப/ேய அவ�க� &வ3� ம8நா� காைலயி� எ� M,/ 2 வ5தா�க�. 

ஆகார� அ35திய பி� அ5த &�8 �காதார உ�திேயாகPத�கA� நாC� ம,1� 

ேபச உ,கா�5ேதா�. அவ�க� &�8 ேப3� மைலயாளிக�. மா�\P எ�பவ� 

'சிாிய�' கிறிP>வ�. அவ� எ�ேனா1 ேபச வி3�பிய விஷய� தமி4ெமாழி 

ச�ப5தமான ஒ3 ஆரா:+சி. அைத ஆ�கில�தி� ெசா��! பயனி�ைல. அதனா� 

ெவ2 கQட!ப,1� ெகா$1 ெப3�பாG� மைலயாள� கல5த தமிழி� 

இைடயிைடேய ஆ�கில�தி� விள�க�� ேச��>� ெகா$1! ேபசினா�. �காதார 

ைடர�ட3�2� என�2� நட5த ச�பாஷைணயி� சாரா�ச� பி�வ3மா8 : 

 

ைடர�ட�, "என�2� தமி4 ந�றாக! ேபச வராவி,டாG� ந�றாக! "ாி;�. 

உ�கAைடய பா,1கA� நாடக�� என�2 மிகJ� இ�பமளி�கி�றன. அவ றி� 

எ�கAைடய பிரசார�தி 2� ேதைவயான ஆ45த �காதார அறிJ�, அCபவ�� 

நிர�பியி3�கி�றன. கிராம ம�கA�2 "ாி;�ப/யான எளிய நைடயிG� 

இ3�கி�றன. ஆத�� உ�களிட�தி� ேக,டா�தா� எ� மனதி� ெந1நாளாக 

இ35> வ3கிற ஒ3 ஐய� ெதளி;�. எ�ற ந�பி�ைக உ$டாயி 8. நாC� 

எ�தைனேயா தமி4 அறிஞ�களிட�தி� இைத!ப றி� ேக,1 வி,ேட�. ஒ3வராவ> 

எ� மன�2ைறைய மா 8� B/யவ�களாக இ�ைல. உ�கைள� ெகா$1 ஐய�ைத 

நீ�கி�ெகா�ளலா� எ�ற ஆைசயினா� உ�களிட� அைத!ப றி! ேபச ஒ3 ந�ல 

வா:!" கிைட�தைத வி,1விட� Bடாெத�8 தா� எ�Cைடய உ�திேயாக! 

பிரயாண தி,ட�கைள � றிG� மா றி�ெகா$1 இ�ேக வ5ேத�. அ5த 

ஐய�ைத+ ெசா�Gகிேற�. அைத உடேன நீ�க� நீ�க �/;மானா� ெரா�ப 

மகி4+சி யைடேவ�. அ!ப/ உடேன நீ�க �/யாவி,டாG� ெகாRச� சிரம� 

ேம ெகா$டாவ> அைத!ப றி ஆரா:+சி ெச:> பா��க ேவ$1�. அ> என�2 

ம,1 ம�ல, ெபா>வாக� தமி4நா,/G�ள �காதார ��ேன  ற�>�ேக ந�ைம 

தர�B/ய> " எ�றா�. 

 

நா�, “அ> எ�ன? ெசா�G�க�. த�க� வி3!ப�ைத! U��திெச:ய எ�னா� 

�/5தவைர ெச:கிேற�" எ�ேற�. அவ�, "ெசா�Gகிேற�, ேகA�க�. 

அேனகமாக எ�லா ெதா�> ேநா:கA�, ம�க� உ, ெகா�Aகிற த$ணீ� 

&லமாகJ� �வாசி�கிற கா றி� &லமாகJ�தா� பரJகி�றன. கா ைற� 

கா,/G� Bட த$ணீைர�தா� அதிகமாக� கவனி�கேவ$/ய>. எ�கAைடய 

�காதார இலா�காவி� ��கியமான அGவ�களி� ஒ�8. எ�லா ம�கA� 

த$ணீைர� B1மானவைர ��த!ப1�தி உ,ெகா�ள ேவ$1� எ�பைத  
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உபேதசி!ப>. அ> த�கA�2� ெதாி;�" எ�றா�. "ஆமா�” எ�ேற�. 

 

"அ!ப/யி3�க நா�க� கிராம�கA�2! ேபா: எ�ேலா3� த$ணீைர வ/க,/� 

கா:+சி�தா� 2/�க ேவ$1�, அ!ப/+ ெச:தா� 'காலரா' �தலான வியாதிக� 

வரேவ வரா>, எ�8 ெசா�னா� அ�ேக இ3�கிற கிழ�க� 'ேபாைமயா, தாைய! 

பழி�தாG� த$ணீைர! பழி�க�Bடா> பாவ�' எ�8 ெசா�Gகிறா�க�. 

தமி4நா,/G�ள பல இட� களி� இ5த! பழெமாழி வழ�2கிற>. உ�கA�2� 

ெதாி;மா?" எ�றா�. “ஆமா�, இ5த! பழெமாழிைய நா� எ� சி8 பிராய�தி�35ேத 

ேக,1 வ3கிேற� " எ�ேற�. "இ5த 'தாைய! பழி�தாG� த$ணீைர பழி�க� 

Bடா>' எ�ற பழெமாழி�2 எ�ன ெபா3�?” எ�றா�. "த$ணீைர ேநா,ட� 

பா��க� Bடா>. அதிக தாக��ள சமய�திG� ெரா�ப ��த� பா��>� 

ெகா$/3�காம� கிைட�த த$ணீாி� தாக�ைத� தீ��>�ெகா�ள ேவ$/ய> 

எ�ற ெபா3ளி� தா� இ> வழ�க!ப,1 வ3கிறதாக� க3>கிேற�” எ�8 ெசா�� 

எ� சி8 பிராய�தி� கா,1!"�N� பிரயாண�தி� நா�க� க,1+ேசா8 தி�ற 

சமய�தி� பாசிக� நிைற5த த$ணீைர நா� பழி�தைத;�, அ!ேபா> ஒ3வ� இ5த! 

பழெமாழிைய+ ெசா�� எ�ைன! பாிகசி�தைத;� ெசா�ேன�. "அ!ப/யானா� 

N:ைமயான த$ணீைர�தா� உ,ெகா�ள ேவ$1� எ�ற ச�வ சாதாரணமான 

�காதார அறிJ இ�லாதவ�களா தமிழ�க� ? க�வியிG�, கைலகளிG�, �சிகரமான 

பழ�க வழ�க�களிG� ப�லாயிர� ஆ$1களாக! பயி சி ெப ற நாகாிக-

�ைடயவ�க� தமிழ�க� எ�ப> எ!ப/! ெபா35>�? இ5த! பழெமாழிைய;� இ> 

வழ�க!ப,1 வ3கிற ெபா3ைள;� ேம� நா,டா� அறி5தா� ந�ைம ெவ2 

அநாகாிகமான ம�க� எ�ற�லவா எ$Sவா�க�?" எ�றா� அ5த �காதார 

அதிகாாி. "ஆமா�, என�2� அ5த� கவைல உ$1 " எ�ேற�. 

 

" இ5த! பழெமாழி�2 உ$ைமயான ெபா3� ேவ8 ஏதாவ> இ3�கேவS� எ�8 

எ$Sகிேற�, ஏ� எ�றா� ந� நா,1! பழெமாழிக� எ�லா� மி�க அறிJ� 

அCபவ�� நிைற5தைவகளாக இ3!பதாக ேம�நா,டா�கேள பாரா,/னைத நா� 

பா��தி3�கிேற�. அ!ப/யி3�க இ5த! பழெமாழிம,1� இ7வளJ அநாகாிகமாக 

இ3!ப> ெபா35தா>" எ�றா�. "நாC� அ!ப/�தா� நிைன�கிேற�" எ�ேற�. 

“அ!ப/யானா� தா�க� ெகாRச� ஆரா:+சிெச:> இத� உ$ைமயான 

ெபா3ைள� க$1பி/�க ேவ$1�" எ�றா�. 
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“என�2� அ>தா� ஆைச. �/5தம,/G� �ய சி ெச:> பா��கிேற� " எ�ேற�. 

 

அத� பிற2 மா�\P அவ�க� ேவ8 பல விஷய�கைள! ேபசிவி,1 ஒ3 சி8 

ஆ�கில Eைல எ�னிட� ெகா1�> அைத எளிய தமிழி� ெமாழிெபய��>� தர 

ேவS� எ�8�, அதி� உ�ள சில க3�>�கைள 2�மி, ேகாலா,ட� 

�தலானவ றி 2 உதJ�ப/யான பா,1களாக+ ெச:> ெகா1�கேவS� எ�8� 

ேக,1�ெகா$டா�. அ5த சி8 "�தக� அ��தமான த$ணீைர அ35தினா� நம�2 

வர�B/ய பல ேநா:கைள;� அவ றி கான பாிகார�கைள;� விள�க� B/ய ஒ3 

ெவ2 ந�ல ஆ�கில� க,1ைர. நா� அைத ெமாழிெபய��>! பா,1கைள;� 

இய றி� த3வதாக ஏ 8� ெகா$ேட�. வி35தின�க� விைடெப 8� 

ெகா$டா�க�. 

 

அத� பிற2 மாகாண �காதார ைடர�ட� ெச�ைனயி�35> என�2 எ?திய 

ஒ7ெவா3 க/த�திG� இ5த ’தாைய! பழி�தாG� த$ணீைர! பழி�காேத' எ�ற 

பழெமாழியி� ெபா3ைள நா� ஆரா:+சி ெச:ய ேவS� எ�பைத நிைன!U,/� 

ெகா$ேட வ5தா�. நாC� என�2� ெதாி5த தமிழறிஞ�க� எ�ேலாைர;� ேக,1! 

பா��ேத�. பழெமாழி� திர,1, நிக$1, அகராதி �தலான E�களிG�, தமி4 

இல�கிய�களிG� எதிலாவ> இைத!ப றி எ�னவாவ> ெகாRச� அறி5> 

ெகா�ள� B1மா எ�8 ஆனம,1� ேத/! பா��ேத�. ஒ�8� ப��கவி�ைல. பல 

மாத�க� இேத நிைனவாக! பல �ய சிக� ெச:> பா��>வி,1 அ> க$1பி/�க 

�/யாத விஷய� எ�8 அைத� ைகவி,ேட�. இ5த ஆரா:+சி�காக 

அைல5ததினா� நா� வைர5> ெகா1!ப தாக ��பண� வா�கியி35த சில ஓவிய 

ேவைலக� பா�கியாக நி�8 கிட5தன. அவ ைற! U��திெச:>விட ஆர�பி�ேத�. 

 

அ5த சமய�தி� ெச�ைன ச��கா� ஆ��கலாஜிக� (Archaeology) இலா�காைவ+ 

ேச�5த ஒ3 ெபாிய அதிகாாி நாம�க�G�2 வ5தா�. 'ஆ��கலாஜிக� இலா�கா' 

எ�ப> பழைமயான ெபா3�களி�35> பழ�கால உ$ைமகைள� க$டறிய 

ஆரா:+சி ெச:;� இலா�கா. அதாவ> "ராதனமான ேகாயி�க�, ேகா" ர�க�, 

க,/ட�க�, க� ெவ,1க�, சி ப�க�, சிைல க� �த�யவ றி�35> 

ப$ைட�கால வரலா 8 உ$ைமகைள அறிவத கான ஆதார�கைள+ ேசகாி�2� 

ேவைல�ெக�ேற அரசா�க�தி� நட�த!ப,1வ3� இலா�கா. நாம�க� 

பழைமயான வரலா 8+ சி�ன�க� உ�ள ஒ3 சி8 நகர�. சிற!பான விQS 

Pதல�. 
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ஊ3�2 ந1வி� ஒேர க�லாக இ3�கிற அழகான ஒ3 2�8 உ$1. அத�  

உ+சியி� பைழயகால�> ராSவ! பா>கா!பாக� க,ட!ப,ட மதி �வ�கA�. 

ம35> கிட�2� உ�ளன. ஓ� ேகாயிG� உ$1. 2�றி� கிழ�2! பாக�தி� 

ப�ளிெகா$ட! ெப3 மாAைடய ஆலய��, ேம 2 பாக�தி� Z நாமகிாி, நரசி�ம 

�வாமியி� ஆலய�� இ3�கி�றன. இ5த இர$1 ஆலய�கA� ஓரளJ அ5த� 

2�றி� பாைறைய� 2ைட5> ெச>�க!ப,1�ள சி ப� ேகாயி�க�. 

அ�ேகாயி�களி� N$கA�, �வ�கA�, &லவி�ரக சிைலகA�, பாைறேயா1 

ேச�5த ப2திகேள. �வ�களி� "ராண�கைதக� ெவ2 ேவைல!பா1�ள 

சி ப�களாக+ ெச>�க! ப,/3�கி�றன. அ�>ட� நாமகிாிய�ம� ேகாயிG�2 

ேநராக ச 8 Nர�தி� �மா� பதிென,1 அ/ உயர��ள ஒ3 அCமா� க சிைல;� 

இ3�கிற>. இ5த அU�வமான சி ப ேவைலகைளெய�லா� 'ேபா,ேடா' பட�க� 

பி/�>�ெகா$1 அவ ைற!ப றி ெசா�ல!ப1� க�ண பர�பைரயான 

கைதகைள;� எ?தி�ெகா$1 ேபாவத காக அ5த "ைதெபா3� ஆரா:+சி 

இலா�கா அதிகாாி வ5தி35தா�. அவ� அ5த� ேகாயி�� உ�ள சி ப�கைள 

'ேபா,ேடா' எ1�க �ய�றேபா> அ�கி35த அ�+சக�க� ேபா,ேடா எ1�தா� 

சாமியி� ச�தி 2ைற5> வி1ெம�8 த1�>வி,டா�க�. அ�+சக�கைள மீறி 

அதிகாாிக� ஒ�8� - ெச:ய�/யவி�ைல. ஆனா� பாைறைய� 2ைட5> 

ெவ,ட!ப,/3�கிற ேகாயி�� �வ�களி� விய�க�த�க ேவைல!பா1ட� 

ெச>�க!ப, /3�கிற சி ப�கைள! ேபா,ேடா பி/�காவி,டாG�, 

ஓவிய�திலாவ> வைர5> ெகா$1 ேபாக ேவ$1ெம�8 அ5த அதிகாாி 

ஆைச!ப,டா�. அ�+சக�க� அத 2 ஒ!"�ெகா$டா�க�. ேபா,ேடா எ1!பதி� 

திறைம மி�க அ5த அதிகாாி ஓவிய�தி� அ7வளJ ைக�திற� உ�ளவர�ல. 

அதனா� ஒ3 ஓவிய�காரைன� ேதடேவ$ /யதாயி 8. அத காக விசாாி�தேபா> 

எ�ைன!ப றி� ேக�வி!ப,1 என�2 மிகJ� ேவ$/யவரான ஒ3 ந$பைர� 

B,/�ெகா$1 எ� M,1�2 வ5தா�. 

 

அவ� வ5த சமய�தி� நா� ஒ3 தனவானி� உ3வ! பட�ைத எ$ைண+சாய�தி� 

(Oil Paint) எ?தி� ெகா$/35ேத�. 

 

வ5தவ�கைள வரேவ ேற�. என> ந$ப� "ைதெபா3� ஆரா:+சி அதிகாாிைய 

என�2 அறி�க! ப1�தி அவ� நாம�க�G�2 வ5த காாிய�ைத விள�கி+ 

ெசா�னா�. அ5த அதிகாாியி� உய�நிைல�2� த25த மாியாைத கா,/ அவைர 

உபசாி�ேத�. நா� அ!ேபா> வைர5> ெகா$/35த பட�ைத!பா��>, அவ� 

மிகJ� "க45> பாரா,/வி,1, எ�னா� அவ3�2 ஆக ேவ$/ய காாிய�ைத+ 
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ெசா��� ேகாயி�� உ,"ற�தி� உ�ள சி ப�கைள+ சி�திரமாக வைர5> 

ெகா1�க� ேக,1�ெகா$டா�. நா� ஒ!"� ெகா$ேட�. அவ� களி!பைட5> பல 

இட�களி� தாேம எ1�>வ5த அேனக ேபா,ேடா பட�க� அட�கிய ெதா2திைய 

(Album) எ�னிட� த5>, பா��க+ ெசா�னா�. அதி� அேநக ேகாயி�க�, 2ள�க�, 

ேகா"ர�க�, சி ப�க�, சிைலக�, ஓவிய�க�, க� ெவ,1க� �த�யவ றி� 

ேபா,ேடா பட�கA�, ஒ7ெவா3 பட�தி� அ/யிG� அைத!ப றிய 2றி!" கA� 

காண!ப,டன. ஒ7ெவா3 பட�ைத;� B�5> பா��> இத கான 2றி!"கைள;� 

ப/�>� ெகா$ேட வ5ேத�. அதி� பா$/ய நா,1� க�ெவ,1க� எ�ற ஒ3 

ப2தி வ5த>. ஒ3 2ள�கைரயி� ேம� ப/� >ைற�2! ப�கமாக இ35த ஒ3 

க�ெவ,/� பட� காண!ப,ட>. அ> இ!ேபா> நா� பாைதகளி� பா��கிற ஒ3 

ைம�க�ைல� கா,/G� அகலமாகJ� உயரமாகJ� இ35த>. பல 

E றா$1கA�2 ��னா� பழ�க�தி�35த �ைறயி� அதி� எ?�>�க� 

ெவ,ட! ப,/35தன. ேபா,ேடா பட�தி� அ5த எ?�>�க� ந�றாக� 

ெதாியவி�ைல. ஆனா� பட�தி� கீேழ இ35த 2றி!"களி� அ5த� க��� 

இ3!ப> எ�னெவ�8 எ?த!ப,/35த>. அ> ஒ3 சி8 ெச:;� வ/வமாக 

இ35த>. ெச:;ளி� எ>ைக, ேமாைன பா��கிற எ�Cைடய இய�பினாேலா 

எ�னேவா ெச:;� ேபா�ற அ5த ெசா ெறாடைர தி3!பி� தி3!பி 

மனதி 2�ேளேய ப/�>! பா��ேத�. மி�சார� பா:5த> ேபா� தி`ெர�8 ஒ3 

விஷய� எ� நிைனவி 2 வ5> உ�ள� களி�>, உட� சி���> வி,ட>. 

 

அ5த� க��G�ள ெசா ெறாட� அ5த� 2ள�>�2� நீெர1�க இற�2கிறவ�-

கA�2 ஒ3 எ+சாி�ைக. ”இ5த� கால�தி� 2/ த$ணீ� உ�ள 2ள�களி� 

கைரயி� ேம� நகரசைப, கிராம!பRசாய�> �த�ய ’Pதல Pதாபன�க� ' இ5த� 

2ள�தி� ைக, கா� அல�"கிறவ�கA�, >ணிகைள� ேதா:�கிறவ�கA�, ஆ1, 

மா1 �த�யவ ைற 2ளி!பா,1கிறவ�கA�, பா�திர�கைள� >ல�2கிறவ�கA�, 

ம ற ேவ8விதமான அ��த� ெச:கிறவ�கA� த$டைன�2 உ�ளாவா�க�" எ�8 

விள�பர! பலைகக� ேபா,/3�கிற> ேபா�ற> அ5த� க�ெவ,1. பலைககளி� 

எ?த!ப1கிற இ5த� கால�> எ+சாி�ைக விள�பர�க� ெவ2 சீ�கிர�தி� ம�கி 

மைற5>வி1கி�றன. ஆனா� பா$/ய� கால�தி� நட!ப,ட அ5த� க�ெவ,1 

எ+சாி�ைக இ�ைற�2� உதவ�B/யதாக இ3�கிற>. 

 

அ5த� க�ெவ,/�35த ெச:;� ேபா�ற ெசா ெறாடைர! பா3�க� : 

 

"நீ�பிைழ "ாிவ> ஊ�!பிைழ�த றா� 
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ெந1�/ ம�னவ� க1Rசின� ெகா�A�" 

 

எ�ப> அ5த எ+சாி�ைக. பய�தர�B/ய எைத;� பாடலாக எ?திைவ!ப> 

பழ5தமிழ�கAைடய மர" எ�ற ெப3ைம;� இ5த+ சி8 எ+சாி�ைகயி� 

விள�2கிற>. இனி இ5த ெசா�ல1�கி� ெபா3�கைள;� அத� �ைவைய;� 

கவனி�க ேவ$1�. ' நீ�பிைழ "ாிவ> : த$ணீைர அ��த!ப1�>வ>, 

ஊ�!பிைழ� த றா� : ஊ3�ேக தீ�2 ெச:வைத!ேபா�ற 2 றமானதா�, ெந1�/ 

ம�னவ� க1Rசின� ெகா�A� : அ!ப/ நீைர அ��த! ப1�>கிறவ�கைள அரச� 

க1ைமயாக த$/!பா�' எ�ப> இத� க3�>. 

 

இதி� இ!ேபா> நா� கவனி�கேவ$/ய 2றி!பான விஷய� எ�னெவ�றா� 

’நீ�பிைழ', 'ஊ�! பிைழ' எ�ற இர$1 பத�க�. 'நீ�பிைழ' எ�ப> த$ணீைர 

அ��த!ப1�>வ>, 'ஊ�!பிைழ' எ�ப> ஊ3�ேக தீ�2 ெச:வ>. த$ணீைர 

அ��த!ப1�>வ> ஊாிG�ள எ�லா ம�கA�2� ெக1தி ெச:வ> ேபால எ�8 

இ5த� க�ெவ,1 ெசா�Gகிற>. 

 

ெந1�கால�தி 2 ��னாேலேய 2/ த$ணீைர!ப றி இ7வளJ �காதார 

அறிேவா1 எ+சாி�ைக ெச:>�ள தமிழ�களா 'த$ணீ� எ!ப/ யி35தாG� அைத! 

பழி�>�ெகா$/3�காேத, 2/�>வி1' எ�8 ெபா3� ெசா�G�ப/யான 'தாைய! 

பழி�தாG� த$ணீைர! பழி�காேத' எ�ற பழெமாழிைய� த5தி3!பா�க�? அ�ல. 

அ�ல. 

 

இ5த� க�ெவ,/G�ள ‘ நீ�பிைழ' எ�ற பத�ைத� க$டபி� அ5த! பழெமாழியி� 

உ$ைமயான உ3வ� நம�2� ெதாிகிற>. அ> எ�னெவ�றா�, 'தாைய! 

பிைழ�தாG� த$ணீைர! பிைழ�காேத' எ�ப>தா�. இத� ெபா3� ெவ2 எளி>. 

அதாவ> "ெப 8 வள��த உ� தாயா3�2 ஒ3 அபசார� ெச:>வி,டாG� 

த$ணீ3�2 அபசார� ெச:யாேத' எ�ப>தா�. "ைத ெபா3ளாரா:+சி அதிகாாி 

எ�ைன நா/ வ5ததினா� த ெசயலாக� கிைட�த இ5த விள�க� ெபாிய அதி�Qட� 

தா�. ேகாயி�� உ�ள சிைலகைள ஓவியமாக எ?தி அவ3�2� த3வத 2�� 

அவ3ைடய ேபா,ேடா ஆ�ப�தி�35த இ5த க�ெவ,1! ேபா,ேடாைவ 

சி�திர�தி� வைர5> நா� ைவ�>�ெகா$ேட�. அதிகாாி�2 ேவ$/ய 

ஓவிய�கைள வைர5> ெகா1�> அவைர அC!பினJட�, ெச�ைன மாகாண 
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�காதார ைடர�ட3�2 எ?தி அவ� ேகாாிய ஆரா:+சி ைகB/வி,டதாகJ� அ1�த 

�காதார வார� ெகா$டா,ட�தி� அைத விள�கி ஒ3 ெசா ெபாழிJ ெச:ய! 

ேபாவதாகJ� எ?திேன�. அவ� �காதாரவார� ெகா$டா,ட� நட�>கிற-

வைர�2� ெபா8�தி3�க வி3�பாம�, அ1�த ப�> நாைள�2� ேசல� ஜி�லாவி� 

சி சில இட�களி� காலரா இ35தைத உ�ேதசி�>, அத காக உ�திேயாக �ைறயி� 

� 8!பிரயாண� தி,ட� ேபா,1�ெகா$1 ேசல� வ5> �கா� ெச:>வி,1, 

எ+சாி�ைக யி�லாம� நாம�க�G�2 வ5>வி,டா�. 

 

'தாைய! பிைழ�தாG� த$ணீைர! பிைழ� காேத' எ�ற பழெமாழிதா� 

காலகதியா� 'தாைய! பழி�தாG� த$ணீைர! பழி�காேத' எ�8 மாறி வி,ட> 

எ�பைத விள�கி, அத 2 ஆதாரமாக நா� வைர5> ைவ�தி35த க�ெவ,1! 

பட�ைத� கா,/ அைத நா� எ!ப/ அறிய �/5த> எ�பைத;� ெசா�ேன�. Z 

மா�\P அவ�கA�2� தா�க �/யாத மகி4+சி ேம�,1 எ�ைன� ைக2G�கி� 

க,/� த?வி�ெகா$டா�. வைரயைர யி�லாம� என�2 வ5தன� Bறி நா� 

வைர5> ைவ�தி35த க�ெவ,1! பட�ைத;� அத� விள�க�ைத;� 

வா�கி�ெகா$1 ேபானா�. ஆதலா� 'தாைய! பிைழ�தாG� த$ணீைர! 

பிைழ�காேத' எ�8தா� அ5த! பழெமாழி இ3�கேவ$1�. 

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

4. 4. 4. 4. க$ற� ைகம ணள'க$ற� ைகம ணள'க$ற� ைகம ணள'க$ற� ைகம ணள'    

 

1904-� நா� ேகாய��Nாி� நா�காவ> ப/வ�தி� ப/�>� ெகா$/35ேத�. 

அ!ேபா>தா� �த� �த� க�பராமாயண�தி� ஒ3 சி8 ப2தி எ�க� பாடமாக 

வ5த>. Z ெவ�க,ராம ஐய� எ�ற எ�க� தமி4! ப$/த� அ5த� 

க�பராமாயண! பா,1கA�2 ெவ2 ரசைனேயா1 ஆ/!பா/! ெபா3� 

ெசா�Gவா�. அ!ேபா> எ� மனைத� கவ�5த பா,1 

 

"பRசிெயாளி� விR�2ளி� ப�லவமC�க+ 

ெசRெசவிய கRசநிமி� சீர/ெபய�!பா� 

அRெசா�ள மRைஞெயன அ�னெமன மி�C� 

வRசிெயன நRசெமன வRசமக� வ5தா�.' 
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எ�ற ]�!பணைகயி� வ3ைகைய வ�ணி�2� பா,1. இைத அ5த ஆசிாிய� 

அபிநய�ேதா1 பா/! ெபா3� ெசா�னா�. அ�8�த� க�பராமாயண! 

பா,1களி� என�2 ஒ3 ஆைச உதி�த>, ேமG� நா�க� ப/�கிற கால�தி� தமி4! 

பாட! "�தக�திG�ள எ�லா ெச:;�கைள;� நா�க� மன!பாடமாக ராக�ேதா1 

ஒ!பி�தாக ேவ$1�. அ!ப/! பாட� ப$ணி ராக�ேதா1 ஒ!பி! பத 2� 

க�பராமாயண! பா,1 என�2� கவ�+சி த5த>. அதனா� நாA�2 நா� 

க�பராமாயண�தி� என�2 அதிக� கவன� ெச�ற>. எ� தமிழறிJ வள�5த த ேக 

க�பராமாயண�தா� ��கிய காரண�. 

 

ப�ளி�Bட�ைத வி,டபி� அ/�க/ க�பராமாயண+ ெச:;,கைள நாேன 

ப/!பதிG� அேனக "லவ�கAைடய க�பராமாயண+ ெசா ெபாழிJகைள� 

ேக,பதிG� ஆ�வ� மி25த>. 1911-� ஆ$/� காலRெச�ற ேமா. ேவ. 

ேகாவி5தராஜ:ய�கா� எ�பவ3ைடய க�பராமாயண! பிரச�க�ைத� ேக,க 

ேந�5த>. இவ� வட ெமாழியிG� ந�ல "லைம;�ளவ�. வா�மீகி 

ராமாயண�ைத;� ந�றாக ஆரா:5தவ�. வா�மீகி ராமாயண�ைத;� க�ப 

ராமாயண�ைத;� ஒ!பி,1 இவ� க�பCைடய கவிதாேமைதைய! "க45> ேபசிய 

ெசா ெபாழிைவ� ேக,1 நா� Uாி!பைட5> நாேன அவ3ைடய ந,ைப நா/ேன�. 

ெவ2 விைரவி� நா�களி3வ3� ெவ2 ெந3�கிய ந$ப�களாகிவி,ேடா�. 

 

அவாிட�தி� �ைற!ப/ க�ப ராமாயண! பாட� ேக,க� ெதாட�கிேன�. அ!ப/! 

ப/�>�ெகா$1 வ3�ேபா> ‘ம5தைர ]4+சி '! படல�தி� 

 

ெவயி� �ைற�2ல� திைறயவ� �த�ய ேமேலா� 

உயி��த  ெபா3� திற�பிC� உைரதிற�பாேதா� 

மயி��ைற� 2ல�>ாிைமைய மC�த� மரைப+ 

ெசயி3ற! "ைல+ சி5ைதயா� எ�ெசானா: தீேயா: 

 

எ�ற பா,1�2 ெபா3� ெச:யேவ$/ய சமய� வ5த>. இ5த! பா,1 

ைகேகசியானவ� Bனிைய� க/5> ேப�கிற ேப+�. Bனியானவ� "ைகேகசி! நாைள 

ராமC�2! ப,டாபிேஷக� ெச:ய! ேபாகிறா�களா�. அதனா� உன�2� உ� 

மக� பரதC�2� ேக1கால� வ5>வி1�. நீ பரதC�2! ப,ட� க,ட உடேன 

�ய சி ெச:" எ�8 N$1கிறா�. அைத� ேக,ட ைகேகசி க1�ேகாப�ெகா$1 

சீ8கிற ேப+� தா� இ5த! பா,1. "அ/! Bனி! உ�Cைடய சி8 மதியா� எ�ன 

ெசா�ைல+ ெசா��வி,டா:! இ5த� 2ல� ]�ய2ல�. அதி� ேதா�றிய ம�ன�க� 

த�கAைடய உட�, ெபா3�, ஆவி &�ைற;� இழ5>விட ேநாி,டாG� 
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�ைறதவறிய காாிய� ெச:ய மா,டா�க�. அவ�க� மயிைல!ேபால �ைற தவறாத 

2ண�ைடயவ�க�. மCவி� ச5ததிைய+ ேச�5த வ�க�. அ!ப/!ப,ட வ�ச�தி� 

பர�பைரயான ெப3ைமைய� ெக1�க, &�தவனாகிய ராமைன வி,1 

இைளயவனாகிய பரதC�2! ப,டாபிேஷக� ெச:ய ேவ$1ெம�8 ேக,க+ 

ெசா�Gகிறாேய! அ/ ெகா/யவேள!" எ�கிறா� ைகேகசி. இதி� 'மயிைல!ேபால 

�ைற தவறாத 2ல�' எ�8 ெசா�ல!ப1கிற>. �ைற தவறாத த�ைம�2 மயிைல 

உபமானமாக+ ெசா�னதி� ம�ம� எ�ன? ம ற ப,சிகளிட�தி� இ�லாம� 

மயிG�2 ம,1� உ�ள எ5த சிற!" இத 2! ெபா35>� எ�ப> ஒ�8� 

எ�கA�2 விள�கவி�ைல. அத காக நா�க� "ர,/! பா��த எ5த அகராதியிG� 

இத 2+ சாியான ெபா3� கிைட�கவி�ைல. ஒ3 E�� ’மயி� �த�� ெபாாி�த 

2R��2 சிற2 �ைள�த பி�தா� இர$டாவத 2+ சிற2 �ைள�கி�ற>. அ> 

ேபால இராமC�2! ப,ட� க,/யபி� பரதC�2! ப,ட� க,1த� �ைறைம 

எ�பதா�' எ�8 அ+ச/�க! ப,/35த>. இைத!ேபால அறிவி�லாத ெபா3ைள 

அ+ச/�தி3�கிறா�கேள எ�8 விய!" ேறா�. எ�லா! ப,சிகளிG� �த�� 

ெபாாி�த 2R��2�தா� �த�  சிற2 �ைள�கிற>. இைத மயிG�2ம,1� 

ெசா�வ> மடைம. ஆதலா� அ5த! ெபா3� ெபா35தாைம க$1 நா�க� 

பலேபாிட� இைத� ேக,1� பயனைடய வி�ைல. இ> எ�னேமா ஏேதா 

விள�கவி�ைலேய எ�8 வி,1வி,ேடா�. 

 

1915-� ஆ$/� நா� 'அெமாி�க விRஞானி ' (Scientific American) எ�ற ஒ3 

ஆ�கில சRசிைகைய! ப/�ேத�. அ> உலக�தி� விRஞான� அைட5> வ3கிற 

��ேன ற�ைத அ!ேபாைத�க!ேபா> ெவளி யி1கிற ஓ� உய�5த சRசிைக. அ5த 

சRசிைக ந�ல ந�ல பட�கAட� பள!பள!பான காகித�தி� ெவ2 அழகாக 

அ+ச/�க!ப,/3�2�. அதிG�ள பட�கைள ஒ7ெவா�றாக! பா��>�ெகா$ேட 

வ3�ேபா> ஒ3 அழகான மயி� த� ேதாைகைய �?வ>� விாி�> 

ஆ1வ>ேபாலJ� அத� அ3கி� ேவ8 சில மயி�க� இ3!ப>ேபாலJ� 

வைர5தி35த ஒ3 பட� எ�ைன� கவ�5த>. ெவ2ேநர� அ5த! பட�தி� அழைக! 

பா��>வி,1 அத�கீ4 அ+ச/�தி35த விஷய�ைத� கவனி�ேத�. அதி� 

'ப[சாPதிர ஆரா:+சி' எ�ற தைல!"ட� ஒ3 க,1ைர இ35த>. அைத! 

ப/�ேத�. 

 

அதி� ஒ3 ெபாிய அெமாி�க! பிர" ஏராளமான பண+ெசலவி� ஒ3 ப[ிசாPதிர 

ஆரா:+சி நிைலய� ஏ ப1�தி பல சாதி! ப,சிகளி� இய�ைப� க$டறிவத கான 

ஏ பா1 ெச:தி35தா�. ஒ3 ெவ2 பர5த>� மர�களட�5த>மான வன�தி� 
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ஒ7ெவா3 சாதி! ப,சி�2� ஒ7ெவா3 இட� ஏ ப1�தி அ5த! பறைவ எ!ப/ 

எ!ப/ �,ைட ைவ�> எ!ப/ எ!ப/� 2R� ெபாாி�>� 21�ப� நட�>கிற> 

எ�பைதெய�லா� ெவ2 �S�கமாக! பதிJ ெச:>ெகா$1 ஆரா:5> 

வ5தா�. அ5த ஆரா:+சியி� ஒ3 ப2திதா� நா� பா��த மயி� பட�� 

அைத!ப றிய க,1ைர;�. அ5த� க,1ைரயி� ஒ3 மயிலான> த�Cைடய 

எ�லா� 2R�கAடC� 21�ப சகிதமாக�தா� ஒ3 இட�தி�35> இ�ெனா3 

இட�>�2! ேபா2� எ�8� அ!ப/� தா:! பறைவேயா1 2R�கெள�லா� 

ேச�5தி3�கிற சமய�தி� கலாப� விாி�> ஆடேவ$/ய ச5த�!ப� வ3�ேபா-

ெத�லா� அ5த� 2R�களி� &�த 2R�தா� �த�� கலாப� விாி�2� எ�8�, 

அத 2! பிற2தா� ம ற� 2R�கெள�லா� கலாப� விாி�2� எ�8�, 

க$டறிய!ப,டதாக எ?தியி35த>. &�த 2R� எ�பத 2 எ�ன அைடயாள� 

எ�றா� ஒ7ெவா3 2R�� �,ைடயி�35> ெவளிவ5த உடேன அ�2�ள 

ஆரா:+சி�கார� ஒ7ெவா3 2Rசி� கா�G� ஒ7ெவா3 நிறமான வைளய�ைத - 

மா,/வி,1! பதிJ ெச:>ெகா$டா� எ�ற விள�க�� எ?த!ப,/35த>. 

 

இைத! ப/�த உடேனேய என�2 ஒேர மகி4+சி! ெப3�2 உ$டாகிவி,ட>. 

'மயி��ைற�2ல�' எ�8 க�ப� பா/யி3!ப> இ>தா� எ�8 தீ�மானி�> அைத 

என> ந$ப� ேகாவி5தராஜ:ய�காாிட� ெசா�ேன�. அவ3� அைத ஒ!"� 

ெகா$டா�. 

 

அ>�த� இைத� க$1பி/�>வி,ட இ8மா!", எ� மனதி� இட�ெகா$ட>. பல 

இட�களி  ெச�8 க�ப ராமாயண�ைத!ப றி! ேப��ேபாெத�லா� இைத 

எ!ப/யாவ> இ?�>! "2�தி இ5த ‘மயி� �ைற' எ�பத 2 ம ற எவ3�2� 

ெதாியாத ெபா3ைள நா� ெசா�Gவதாக+ ெசா��! ெப3ைம ய/�>�ெகா�வதி� 

ஒ3 பிாிய� வ5>வி,ட>. க�ப ராமாயண� ப/�தவ� எ�ற யாைர� க$டாG� 

நா� இ5த 'மயி� �ைற�2ல� ' எ�ற பா,1�2 அவ�கைள! ெபா3� ேக,ேப�. 

அவ�க� விழி!பா�க�. நா� ஆன5த� அைடேவ�. ெவ2 ேநர� அவ�கைள� 

தி$டாட+ெச:> அத�பிற2 எ�Cைடய ெபா3ைள+ ெசா�Gேவ�. அவ�க� 

விய!" 8 எ�ைன! "க4வா�க�. சில ேப� இ!ப/ நா� ெபா3� ெசா�Gவத 2 

எ�ன ஆதார� எ�8 ேக, பா�க�. உடேன நா� “இ5த அ��த� ப[ி சா�திர�ைத 

அறி5தவ�க� தா� ெசா�ல�/;�" எ�8 ம,1� ப[ிசா�திர�ைத� கைர 

க$1வி,ட நி"ண� ேபா� கா,/�ெகா�ேவ�. 'அெமாி�க விRஞானி' எ�ற 

ப�திாிைகயி� பா��ததாக+ ெசா�ல மா,ேட�.  இ!ப/யாக� ெகாRச கால� 

உ$ைமய ற ெப3ைமயி� களி!" 8� ெகா$/35ேத�. 
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க)� என�2 மாமனா� M1. அ/�க/ அ�ேக ேபா: த�2வ> வழ�க�. அ!ப/ 

ஒ3�ைற அ�ேக த�கியி35தேபா> அ7a� ப�பதீPவர�வாமி ேகாவி�� யாேரா 

ஒ3 ெபாியவ� ெதாட�+சியாக� க�பராமாயண+ ெசா ெபாழிJ ெச:>வ3வதாக� 

ேக�வி!ப, ேட�. ெசா ெபாழிைவ� ேக,க! ேபாேன�. ெசா ெபாழிJ ெவ2 

ந�றாக இ35த>. �மா� எ?ப> வய>�ள ஒ3 கிழவ� இனிைமயான 2ர�� 

பா,1�கைள� 2Nகல�ேதா1 பா/ விய�க�த25த �ைறயி� ெபா3� 

ெசா�Gவைத� ேக,1 களி!பைட5ேத�. ெதாட�+சியாக அவ3ைடய 

ெசா ெபாழிைவ� ேக,பத ெக�ேற பல நா� அ�2 த�கிேன�. அ5த 

ெசா ெபாழிவாளாி� ெபய� Z ெவ�க,ரமண ஐய�கா� எ�ப> நிைனJ. நா� 

ேபாயி35தேபா> அவ� ெசா��� ெகா$/35த ப2தி விbஷண� அைட� கல! 

படல�. 

 

எ7வளJ இனிைமயாக! பா/ எ�தைன அழகாக! ெபா3� ெசா�னாG� இ5த� 

கிழவ3�2 'மயி� �ைற' எ�பத 2 நா� க$1பி/�தி3�கிற ெபா3� ெதாி5தி3�க 

நியாயமி�ைல. இவ� 'அெமாி�க விRஞானி' சRசிைகைய! பா��தி3�க �/யா>. 

இவைர ெந3�கி அைத!ப றி இவைர;� ெகாRச� ‘கி$ட�' ெச:> 

தி$டாடவி,1 ந��ைடய ெபா3ைள+ ெசா�ல ேவS� எ�ற ஆைச எ�C� 

எ?5த>. 

 

ஒ3நா� அவைர! பா��க எ�8 அவ� த�கியி35த M,1�2! ேபாேன�. 

எ�ைன!ேபாலேவ அவைர! பா��க ேவ8 சில க�பராமாயண ரFக�கA�, தமி4! 

ப$/த�கA� அ�2 வ5தி35தா�க�. அ5த� கால�தி� என�2� கவிஞ� எ�ற 

ப,டமி�ைல. ெவ8� சி�திர வி�வா� எ�8�, தமிழி� ஆ�வ� உ�ளவ� எ�8� 

அறி�க!ப1�த! ப,ேட�. ெவ2 ைவதீக வழ�க�கAைடய அ5த ெவ�க,ரமண� 

எ�ைன இனிய �க�>ட� பைழய தமிழறிஞ�கA�2�ள பணிJ, தணிJகAட� 

வரேவ 8 உபசாி�தா�. க�பராமாயண�திG�, தி3�2றளிG� ேவ8 பல தமி4 

இல�கிய�களிG��ள பல ெச:;�கைள;� அ�க�ேக பா/�கா,/ எ�கAட� 

அளவளாவினா�. 

 

ெவ2 ேநர� கழி�> விைட ெப 8�ெகா�ள! ேபாகிற சமய�தி� நா� ஏேதா 

ெபா3� ெதாியாம� ேக,கிற> ேபால! பாசா�2 ப$ணி�ெகா$1 “ம5தைர 

]4+சி! படல�தி� 'மயி��ைற� 2ல�>ாி ைமைய ' எ�8 வ3கிறேத, அதி� 'மயி� 
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�ைற' எ�ப> எ�ன?" எ�8 ேக,1வி,1, அத 2 ெபா3� ெதாியாம� 

விழி�க!ேபாகிறா� எ�8 அவ� �க�ைத! பா��>�ெகா$ேட இ35ேத�. அவ� 

�க�2றிகளி� விய!ேபா, திைக!ேபா, விழி!ேபா காண!படவி�ைல. ெவ2 

நிதானமாக "ஓ அ>வா! அ> எ�னெவ�றா� கா,/ேல மயி� இய�பாக 

வசி�2�ேபா> ஒ7ெவா3 தா: மயிG� அத� 2R�கA�, 2R�க� ந�றாக 

வள�5த பிற2� ஒேர 21�பமாக எ�ேக ேபானாG� ேச�5ேத ேபா2�. இைர 

ேத1வதானாG� அ�க�ப�கமாக�தா� இ3�2�. இ! ப/ ஒ7ெவா3 மயி� 

21�ப�� தனி�தனி� B,ட மாக�தா� சRசாி�2�. அ!ப/ இ3�2�ேபா> 

அைவகA�2� களி!" வ5> கலாப� விாி�க ேவ$/ய ச5த�!ப� ஏ ப,டா� &�த 

ஆ$ 2R�தா� �த�� ேதாைகைய விாி�> ஆ1�. அத� பிற2 தா� இைளய 

ஆ$ 2R�க� ேதாைகைய விாி�2�. இ!ப/ �த�� கலாப� விாி�கிற உாிைம 

&�த ஆ$ 2R��2�தா� உ$1 எ�ப>தா� இ5த ‘மயி� �ைற� 2ல�>ாிைம ' 

எ�ப>" எ�றா�. 

 

உடேன எ� தைல �ழல ஆர�பி�>வி,ட>. எ� &�2 அ8ப,1 �க�தி� காி 

தடவிவி,ட> ேபா�ற ஒ3 கவைல வ5>வி,ட>. 'அடடா ! இ5த ெபா3� இ5த� 

கிழவ3�2 எ!ப/� ெதாி5த>! எ�ைன! ேபால 'அெமாி�க விRஞானிைப!' பா��த 

யாேரா இவ3�2+ ெசா��யி3�க ேவS�. இ�லாவி,டா� இ> இவ3�2 எ!ப/� 

ெதாி;�?' எ�ெற�லா� எ$ணி ஏ�கி “இ> த�கA�2 எ!ப/� ெதாி5த>? இத 2 

எ�ன ஆதார�" எ�ேற�. அத 2 உடேன அவ� “இ> ந��ைடய "ராண�களி� 

ெசா�ல! ப,/3�கிற>. ந��ைடய "ராண�களி� எ�தைனேயா அ3ைமயான 

அCபவ அறிJக� நிைற5தி3�கி�றன. ஆனா� "ராண E�கைள இ!ேபா> யா3� 

ப/!பதி�ைல. நா�க� பாட� ேக,1�ெகா$ட கால�தி� பல "ராண�கைள! 

ப/�தறி5த பிற2தா� ப$/தனாக �/;�. தமிழாசிாிய�களிட�தி� �ைற! ப/ 

பாட� ேக,1�ெகா�Aகிற வழ�க�தா� இ!ேபா> இ�ைலேய. அதனா� தமி4 

E�களி� அேனக உ$ைமக� நா� அறிய �/யாமேல ேபா:வி,டன" எ�றா�. 

 

“இ> எ5த! "ராண�தி� எ!ப/ ெசா�ல!ப, /3�கிற>?" எ�8 ேக,ேட�. 

 

அவ� ஒ3 "ராண�தி� ெபயைர+ ெசா�� அ5த! "ராண�தி� அத கான ஒ3 

பா,ைட;� பா/னா�. அ5த! பா,/� அவசியமான இர$ட/க� பி�வ3மா8: 

 

"பலாவ� ெபாழிGைற ஒ3 தா: உயி��த 
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பலமயி 2� கலாப� "ைன5த களிமயிேல &�தெதன� ெகா�க!' 

 

அத� ெபா3� : 'கானக�திேல வசி�கி�ற ஒ3 தா: வயி றி� பிற5த பல மயி�கA� 

ேச�5தி3�2�ேபா> எ5த� 2R� �த�� கலாப� விாி�கி�றேதா அ> தா� &�த 

2R� எ�8 தீ�மான� ெச:>ெகா�.' எ�ப>. இைத அவ� ெசா�னபிற2, இ5த 

விஷய�ைத அெமாி�க விRஞானி எ�ற ப�திாிைகயி�35> நா� க$1பி/�> 

வி,டதாக என�கி35த க�வ� அழி5த>. இ5த! பா,ைட;�, இ5த! பா,1 எ5த! 

"ராண�தி� இ3�கிறேதா அ5த! "ராண�தி� ெபயைர;� ஒ3 >$1� காகித�தி� 

2றி�>� ெகா$ேட�. ஆனா� பா,ைட ம,1� உடேன மன! பாட� 

ெச:>ெகா$1 அ5த� >$1� காகித�ைத எ�Cைடய ெப,/யி� எ�ேகேயா 

ைவ�>வி,ேட�. 

 

ெசா ெபாழிJ ெச:ய அவசியமாக மனதி�3�க ேவ$/ய> இ5த இர$1 அ/க� 

தாேன. அதனா� இ5த! பா,1 எ5த! "ராண�தி� இ3�கிறேதா அ5த! 

"ராண�ைத! ப/�க ேவ$1ெம�ற சிரம�ைத�Bட ேம ெகா�ளவி�ைல 

அதனா� அ5த� >$1�காகித�ைத அ/ேயா1 மற5>ேபா: அ> காணாம  

ேபா:வி,ட>. 

 

அத 2!பிற2 நா� ெசா ெபாழிJ ெச:;�ேபாெத�லா� 'மயி� �ைற�2ல� ' 

எ�பைத!ப றி+ ெசா�ல ேவ$/யேபா> அ5த! "ராண!பா,/� 

இர$ட/கைள+ ெசா��, நா� 'அெமாி�க விRஞானி' யி� க$டைத;� 

ெசா�Gேவ�. இ!ேபா>தா� அெமாி�க� ஒ3வ� ஆரா:5> க$1பி/�த இ5த 

மயி� �ைற இய�" ெந1�கால�>�2 ��னாேலேய தமி4 இல�கிய�தி� உ�ள> 

எ�8� ெப3ைம ேபசி ெசா ெபாழிவா றி வ5ேத�. 

 

�மா� பதினா8 ஆ$1கA�2 ��னா� காலR ெச�ற உய�தி3. ெவ�ள�கா� 

ெவ. ப. �!பிரமணிய �த�யா� அவ�க� அ!ேபா> நாம�க��� வ�கீலாக இ35த 

அவ3ைடய உறவின� Z ெவ�கடபதி �த�யா� M,/ 2 வி35தினராக வ5தா�. 

ெவ�ள�கா� �!பிரமணிய �த�யா� மிக!ெபாிய மனித�. க�ப ராமாயண� தி� 

மிக+சிற5த ஆரா:+சியாள�. க�பராமயண�ைத த� உயி� ேபா� க3தியவ�. 

 

அவ� எ5த ஊ3�2! ேபானாG� அ5த ஊாி� க�ப ராமாயண�தி� ஆ�வ� 

உ�ளவ�கைள� தாேம ெச�8 பா��>வி,1 க�பராமாயண�ைத!ப றி 

அளவளாJவா�. அ5த �ைறயி� எ�ைன!ப றி� ேக�வி!ப,ட அவ� எ�ைன! 
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பா��க எ� M1 ேத/வ5தா�. அவ� வர! ேபாகிறா� எ�ப> என�2� ெதாியா>. 

அவைர! ப றி� ேக�விப,/35ேத� எ�றாG� அத 2 �� அவைர! 

பா��ததி�ைல. 

 

அவ3ட� வ5த அவ3ைடய உறவின� அவ� இ�னா� எ�8 என�2+ 

ெசா�னJட� வயதிG�, ப/!பிG� எ�ைன�கா,/G� எ7வளேவா ெபாியவ�, 

அவ� எ�ைன! பா��க எ� இட�ைத� ேத/ வ5தாேர எ�ற மகி4+சி;ட� அவ� 

வரைவ ெப3� பா�கியமாக� க3தி நா� “எ�ன மாதவ� ெச:த> இ+சி8 2/�" 

எ�8 அவைர வரேவ 8 வண�கிேன�. 

 

அவ� உடேன அைத� தி3!பி “எ�ன மாதவ� ெச:த> இ+சி8 உட� ” எ�8 

ெசா�னா�. அ!ேபா> நானைட5த ெப3ைம அளவிட காி>. 

 

எ�ேலா3மாக உ,கா�5> �மா� ஒ3 மணி ேநர� க�ப� கவி�திற�ைத! ப றி;� 

தி3�2றைள! ப றி;� ேபசி�ெகா$/35ேதா�. அ!ேபா> அவாிட�திG� இ5த 

‘மயி� �ைற�2ல�' எ�பைத!ப றி ேக, ேட�. அவ3� உடேன அ5த 'பலாவ� 

ெபாழிGைற' எ�ற "ராண! பா,ைட+ ெசா��, ஏ கனேவ அைத!ப றி த��ைடய 

க�பராமாயண ஆரா:+சியி� விள�கியி3�கிறதாக+ ெசா�னா�. அத� பி� 

தி3�2றளி� ெவ2 ரஸமாக அேநக விஷய�கைள நா� அ>வைர ேக,/ராத 

�ைறயி� ெசா�னா�. அ5த இனிைமமி�க தி3�2ற� ேப+சி� எ�ைனேய � றிG� 

மற5>வி,ட நா� அ5த ‘பலாவ� ெபாழி Gைற ' எ�ற பா,1 எ5த! "ராண�தி� 

எ5த இட�தி� இ3�கிற> எ�பைத� ேக,1�ெகா�ள� தவறி வி,ேட�. 

 

அத� பிற2 இ>வைரயிG� இ5த! பா,1 எ5த! "ராண�தி� இ3�கிற> எ�8 

அறி5>ெகா�ள வா:!ேப இ�லா> ேபா:வி,ட>. 

 

சமீப�தி� நா� தி3ெந�ேவ� ேபாயி35ேத�. அ�ேக ம>ைர திரவிய� 

தா;மானவ� க�_ாி�2 ெவ�ள�கா� �!பிரமணிய �த�யாரவ�கAைடய 

2மார�க� பாிசாக�ெகா1�த �!பிரமணிய �த�யா3ைடய E�கைள ஒ3 'E� 

நிைலய�' ஆ�கி அ5த E� நிைலய�ைத எ�ைன� திற!"விழா ெச:ய+ 

ெசா�னா�க�. அ!ேபா> நா� ெவ. ப. �!பிரமணிய �த�யாரவ�க� எ� M,/ 2 

வ5தைத;�, இ5த ’மயி� �ைற' விஷயமாக! ேபசினைத;� ெசா�� அ5த 'பலாவ� 

ெபாழிGைற ' எ�ற பா,1 எ5த! "ராண�தி� இ3�கிற> எ�ப> ெதாியவி�ைல 
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எ�ப>� ெசா��, அைத அறி5தவ�க� யாராவ> இ35தா� என�2 அறிவி�க 

ேவ$1� எ�8� ெசா�ேன�. அ!ேபா> என�2 யா3� இைத!ப றி 

ெசா�லவி�ைல. நா� நாம�க�G�2 வ5தபி� தி3ெந�ேவ� அரசியலா� 

ேபாதனா�ைற! ப�ளி மாணவ� ஒ3வ� என�2 இைத!ப றி எ?தியி3�கிறா�. 

அவ� எ�Cைடய தி3ெந�ேவ� ெசா ெபாழிைவ� ேக,டவ�. அவ� ெவ�ள�கா� 

�!பிரமணிய �த�யாரவ�கேள இ5த ‘பலாவ� ெபாழிGைற' எ�ற பா,ைட! ப றி 

'அவ3ைடய ' க�பராமாயண ஆரா:+சி ' E�� இ5த! பா,1 தணிைக! 

"ராண�தி� களJ! படல�தி� 244-வ> ெச:;ளாக இ3�கிறதாக விள�கி யி3�கிற 

தாகJ� எ?தி;�ளா�. 

 

அ!பாடா! இ�தைன நாளாயி 8 இ5த! பா,1 எதி�3�கிற> எ�8 

அறி5>ெகா�ள. அ>J� கட5த �மா� �!ப�ைத5> ஆ$1களாக நா� ேக,ட 

எ5த� தமி4! ப$/த3� ெபாிய ெபாிய ப/!பாளிகA� இைத என�2+ 

ெசா�ல�Bடவி�ைல. கைடசியி� ஒ3 மாணவ� இ> இ3�கிற இட�ைத� 

கா,/னா�. ஆதலா� நா� 'க ற> ைகம$ணளJ க�லாத> உலகளJ' எ�பைத 

உண�கி�ேற�. 

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

5. 5. 5. 5. ஊ�வ�தி கி ண� ெச�த உதவிஊ�வ�தி கி ண� ெச�த உதவிஊ�வ�தி கி ண� ெச�த உதவிஊ�வ�தி கி ண� ெச�த உதவி    

 

ஆ�! ஊ>வ�தி ெசா3கிைவ�கிற ஒ3 சாதாரண 'நி�க� கி$ண�' சமய 

சRசீவிேபா� என�2 உதவிய>. நா� மிகJ� அல,சிய� ெச:>விட� த25த 

அேனக சி8 நிக4+சிக� சி சில சமய�களி� ஆ+ச�ய! ப1�ப/யான காாிய�கைள+ 

சாதி�> வி1கி�றன. அ5த ெவ2 சிறிய நிக4+சி தி`ெர�8 உ$டா�2கி�ற 

உண�+சியினா� தீராத சி�க�க� தீ�5>வி1கி�றன. நட�காத காாிய� 

நட5>வி1கிற>. மனிதC�2� மைற5> இ35> ெகா$1 சாதார, சமய�களி� 

ெசயல 8�கிட�கிற ஒ3 ந�பி�ைகைய அ5த சி8 நிக4+சி கி$/வி1கிற>. 

அதனா� 23,1 ந�பி�ைக எ�8 ம8�கி�றவ�க�Bட மற5தா  ேபா� அ5த தி`� 

உண�+சி�2 ஆளாகிவி1கிறா�க�. தா� எ�ற அக5ைத Bட தன�2! "ல!படாத 

ஒ3 ச�தி�2� தைலவண�கிவி1கிற>. எ�ைன! பா��> ஒ3 அ�மா�, 

“எ�ைனயா! ஒ�கைள ெரா�ப ந7ல மCச3�C நிைன+ேச�. ம,1 

மாியாைதயி�லாெம நீ�க ேபசரைத! பா��தா� ெரா�ப அ�!ப சாJகாசமாக வ�ல 

இ3�2>? இ!ப/$S ெதாிRசி35தா இ5த ஊ,1� 2�ேளேய வி,/3�க 

மா,டேம. நீ�க &ளி;� &�கைர;மா: படெம?தியி3�கிற ேந��தி�2 ேபசின 
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ேப+��2 ேமேல இனா� ேவேற தரSமா? ஏ�? நாதிய�த பண5தாேன, ேபாக,1 

�$S அ5த ெச,/யா� எ?தி� த5>",டாேரா? அ5த ெச,/யாேர வர,1�, 

அவேரா1 ேபசி� ெகா�A�க�. ேபா�க ெவளியிேல. ”ேட:! ெவ�ைளயா ! 

இJகைள ெவளிேய ேபாக+ெசா�� கதைவ+ சா�>" எ�8 ெசா�ன சமய�தி�தா� 

அ5த ஊ>வ�தி கி$ண� வ5> உதவி ெச:த>. அ5த� கைதைய� ேகA�க�. 

இ5த� கைத உ$ைமயாக நட5த>. ஆனாG� இதி� ச�ப5த!ப,ட ஊ�கைள;� 

ேப�கைள;� மா றி எ?தியி3�கிேற�. ஏென�றா� ப/!பவ�கA�2 இ> 

இ�பமளி�தாG� இதி� ச�ப5த! ப,டவ�கAைடய உறவின�கA�2 ேவ8வித 

உண�+சிகைள உ$டா�கி அவ�கைள நா� ஏளன� ெச:வதாக எ$ணி விடலா�. 

 

1912-� வ3ஷ�தி� அ!ேபா> ந�ைம ஆ$1 ெகா$/35த ஐ5தா� ஜா�X 

ம�ன3�2 ம2டாபிேஷக� ெச:ய /��யி� ஒ3 த�பா� நட5த>. அைத! ேபா�ற 

ைவபவ� இ5தியாவி� எ�2� நட5ததி�ைல. அதி� ஒ3 க$கா,சி;� நட5த>. 

அ5த� க$கா,சியி� நா� வைர5த ஒ3 ெபாிய ஓவிய�� இட� ெப ற>. அ5த! 

பட�ைத! பாரா,/ என�2 ஒ3 த�க! பத�க� பாிசளி�க!ப,ட>. அ5த! 

பத�க�ைத /�� ெச�ேகா,ைடயி� நட5த ஒ3 வி35தி� என�2 ேமாி மகாராணி 

எ� உைடயி� அல�காி�> வி,டா�க�. அதனா� அ>வைரயிG� விள�பர 

மி�லாம�35த எ� ஓவிய� ெதாழிG�2 கிைட!பத காிய கிரா�கி ஏ ப,ட>. 

 

அ>வைரயிG� சி�திர ேவைலைய� ெதாழிலாக நட�த� தய�கி�ெகா$/35த நா� 

மி�க ைதாிய மைட5ேத�, பல3ைடய இ3!பிட�தி 2� நானாக! ேபா: பட� 

எ?தி�ெகா�A�ப/ 'ஆ�ட� ' வா�க அைல5த> ேபா: 'ஆ�ட�க� ' எ�ைன� 

ேத/வர ஆர�பி�தன. அதனா� ப�>, இ3ப> கிைட�தாG� ேபா>ெம�8 

படெம?தி� ெகா$/35த நா� E8, இ3E8 அத 2 ேமG� ேக,க ஆர�பி�> 

E8 )பா:�2� 2ைறவான ேவைலகைள வா�2வதி�ைல எ�ற வழ�க �$டாகி 

வி,ட>. எ�Cைடய ேவைல சிற5தேதா அ�லேவா, /��யி� ச�கரவ��திேய 

ெம+சி! பாிசளி�த சி�திர�காரன�லவா? அத காக நா� ேக,ட B� 

கிைட�கலாயி 8. 

 

அ5த சமய�தி� ெச,/மா� நா,/� தி3. அ$ணாமைல ெச,/யா� எ�ற ஒ3 

தனவணிக� இற5>ேபானா�. அ5த அ$ணாமைல ெச,/யா3ைடய 21�ப�தி 2 

மிகJ� ேவ$/யவரான ஒ3வ� நாம�க��� இ35தா�. அவ� என�2 மிகJ� 

பழ�கமானவ�. நா� /��யி� பாி� ெப 8 நாம�க�G�2 வ5தேபா> எ�ைன! 

பாரா,/னவ�களி� ஒ3வ�. அ5த ந$ப� ெச,/மா� நா,/ 2! ேபானேபா> அ5த 
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அ$ணாமைல ெச,/யா3ைடய 21�ப�தாாிட� எ�ைன!ப றி! ேபசி, 

எ�ைன�ெகா$1 அ5த அ$ணாமைல ெச,/யாரவ�கAைடய உ3வ!பட� 

ஒ�ைற வைர5> ைவ�>� ெகா�ள ஏ பா1 ெச:தா�. அேத ந$ப� எ�னிட� வ5> 

அைத+ ெசா�� அ5த ேவைலைய என�2 வா�கி� ெகா1�க ெச,/மா� நா,1�2 

எ�ைன அைழ� >+ ெச�றா�. 

 

அ$ணாமைல ெச,/யா3ைடய ம�க� எ�ைன அ�"ட� வரேவ 8 

ெச,/யா3ைடய சி8 'ேபா,ேடா ' ஒ�ைற எ�னிட� த5> அதிG�ள உ3வ�தி� 

ேபா,ேடா பி/!பத ெக�8 அவ� அணி5தி35த தைல! பாைகைய எ1�>வி,1 

நி கிற மாதிாியாக அவ3ைடய �? உ3வ�தி� எ$ைண சாய�தி� (Oil Paint) பட� 

எ?தி� தரேவ$1� எ�8 ெசா�னா�க�. நா� ச�மதி�ேத�. அத 2 எ�ன விைல 

ெகா1�க ேவS� எ�8 ேக,டா�க�. அ>வைர�2� நா� அ7வளJ ெபாிய பட� 

வைர5ததி�ைல. அத 2 எ�ன ேக,ப> எ�8 என�ேக ேதா�றவி�ைல. அ5த 

அளJ பட�தி 2 ம ற ெதாழிலாள� எ�ன ேக,பா�க� எ�ப>� ெதாியா>. 

என�2� ஏ ப,ட 2ழ!ப�ைத சமாளி�>� ெகா$1 நா� அ5த ேவைல�2 ஆயிர� 

)பா;� ம 8� பிரயாண+ ெசலJகA� தரேவS� எ�8 ேக,ேட�. எ5த! 

ெபா3A�2 எ�ன விைல ெசா�னாG� அைத வா�2கிறவ�க� ெகாRசமாவ> 

விைலைய� 2ைற�>� ேக,காம� வா�கிவி1வ> வழ�கமி�ைலய�லவா? அ5த! 

பழ�க�தி� ெகாRச� ேபர� நட5த>. கைடசியாக எ�ைன� B,/�ெகா$1 ேபான 

ந$ப3ைடய வி3!ப�தி�ப/ நா� அ5த! பட�ைத எ?E 8 ஐ�ப> )பா:�2 

எ?தி�தர ஒ�>�ெகா$ேட�. 

 

&�8 மாதகால� அேத ேவைலயாக நாம�க��� அ5த பட�ைத எ?தி! U��தி 

ெச:> எ1�>�ெகா$1 அ$ணாமைல ெச,/யா� M,/ 2! ேபாேன�. பட� 

அவ�கA�2 � றிG� தி3!தியளி�த>. பட�ைத M,/� ��"ற�தி� ஒ3 ந�ல 

இட�தி� ைவ�> அத 2 ’ெவ�ெவ,' >ணியி� சி�திர ேவைல ெச:த ப1தா ஒ�ைற 

உடேன தயா� ெச:> அ> ேவ$1� ேபா> �லபமாக விலக�B/ய �ைறயி� 

அைம�தா�க�. 

 

என�2 ஒ3 வி35> நட�தினா�க�. அ5த வி35>�2 அ$ணாமைல ெச,/யா3�2 

ெந3�கியவ�களாக இ35த உறவின�கைள;� அைழ�தி35தா�க�. 

வி35தி 2!பி� எ�லா3� அ5த! பட�தி 2 ��னா� உ,கா�5> தா� Uல� 

நட5த>. அ5த சமய�தி� ஒ3 ெவ�ளி� த,ட�தி�, ேவQ/, "டைவ, ேத�கா:, 

பழ�, "Qப� �த�ய ம�கல! ெபா3�கேளா1 எ?E ைற�ப> )பா:�2 ஒ3 
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உ$/யG� ெரா�க� E8 )பா;� ைவ�> என�2 வழ�க!ப,ட>. நா� வ5தன� 

ெசா�� வா�கி� ெகா$ேட�. அ>வைரயிG� பட�தி� ப1தா வில�க! 

ப,/35த>. அத�பிற2 M,1�கார� பட�ைத! ப1தாவா� &/னா�. 

வி35தின�க� விைட ெப 8�ெகா�ள ேவ$/ய சமய�. அ5த சமய�தி� க8�>! 

ப3�த ஒ3 மனித� ெவ2 ேவகமாக உ�ேள வ5> ேம� ேவ,/ைய இ1!பி� 

� றி�ெகா$1 M,1�கார3�2 2�பி1 ேபா,டா�. “அட! க3!ைபயா! எ!படா 

வ5தா:?" எ�றா� M,1�கார�. 

 

“இ!ப�தா� வ�ேரC�ேகா” எ�றா� க3!ைபயா. இ5த� க3!ைபயா எ�பவ� 

பட�தி� இ3�கிற அ$ணாமைல ெச,/யா3�2 மிகJ� பிாியமான அ5தர�க 

ேவைல�கார�. அளவ ற எஜமான வி�வாச��ளவ�. சி8 பிராய�தி�35> 

அ$ணாமைல ெச,/யா� 21�ப�திேலேய வள�5தவ�. அ$ணாமைல ெச,/யா� 

இவைன மிகJ� அ�"ட� ைவ�தி35தா�. அவ� இற5ததனா� இவ� மிகJ� 

ஏ�கமைட5> ெசா� லாம� ெசா5த ஊ3�2! ேபா:வி,டா�. பரம ஏைழ. ப/!ேப 

அறியாதவ�. ஆனா� ெவ2 ேயா�ய�. 

 

தி`ெர�8 வ5> நி�ற க3!ைபயாைவ! பா��> அ$ணாமைல ெச,/யாாி� &�த 

மகனான M,1�கார� "க3!ைபயா!" ந�ம ெபாிய ெச,/யா� வ5தி3�கிறா�க 

பா��தியா?" எ�றா�. 

 

"ெபாிய ெச,/யாரா! எஜமானா! எ�கி�ேகா ?" எ�றா� க3!ைபயா. “இ�ேக வா" 

எ�8 க3!ைபயாைவ! பட�தி� அ3கி� B,/�ெகா$1 ேபா:! ப1தாைவ 

வில�கினா�. பா��தா� க3!ைபயா பட�ைத. ெகாRச ேநர� திைக�> நி�8 வா: 

வராம� தி�2�� கா/ "த�)பமா நி�கிறா3�கேள!.........சாமீ............." எ�8 

சாQடா�கமாக வி?5> 2�பி,1வி,1� க$ணி� ஒ றி�ெகா$1 எஜமாைன 

ேநாி� க$ட> ேபால மிரள மிரள! பட�ைத! பா��> மீ$1� மீ$1� 

2�பி,டா�. க3!ைபயாவி� த1மா ற� ெகாRச� தணி5தபி� அ5த ெச,/யா� 

க3!ைபயாJ�2 எ�ைன� கா,/ “க3!ைபயா, இ5த ஐயாதா$டா இ5த! பட�ைத 

எ?தின>" எ�றா�. உடேன க3!ைபயா “இJகளா, இJக எ?தினதா இ>! 

இJகைள அ5த பிரமா இ�Cதா� ெசா�ல S�" எ�8 எ�ைன� 2�பி,டா�. 

'இ5த! பட� எ?தினத 2 இ5த ஐயாJ�2 எ�ன ெகா1�கலா�?" எ�றா� 

ெச,/யா�. அத 2� க3!ைபயா மி�க �கமல�+சி;ட� “இ>�2 எ�ன 

ெகா1�தாG� ெகா1�கலா��க. அR� ெகா1�தாG� ெகா1�கலா�, ப�> 
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ெகா1�தாG� ெகா1�கலா�. அ�ப>Bட ெகா1�கலா��க" எ�றா�. உடேன 

அ�கி35தவ�க� எ�லா3�2� வயி8 ெவ/�> வி1� ேபால+ சிாி!" வ5> வி,ட>. 

 

அ!ப/ நா�க� சிாி�>�ெகா$/35த சமய�தி� க3!ைபயாைவ� ேத/�ெகா$1 

ராமசாமி ெச,/யா� எ�ற ஒ3வ� ெவ2 அவசரமாக அ�ேக வ5தா�. ராமசாமி 

ெச,/யா� ஒ3 ெப3� பண�கார கனவா�. அவ� பட�தி�35த அ$ணாமைல 

ெச,/யா3�2 ெந3�கிய ந$ப�. அ$ணாமைல ெச,/யா� உயிேரா/35தேபா> 

அவ3�2 ��னா� நட5த ஒ3 விவகார! ேப+ைச! ப�க�தி�35> ேக,1� 

ெகா$/35தவ� க3!ைபயா. அ5த விவகார� க,சி+ ச$ைடயாக � றி 

க+ேசாி�2! ேபா:வி,ட>. அ5த வழ�கி� ராமசாமி ெச,/யா3ைடய க,சி�காக 

சா,சிய� ெசா�ல ேவ$/யவ� க3!ைபயா. அ$ணாமைல ெச,/ யா� 

இற5>ேபான >�க�தா� ெசா�லாம� எ�ேகேயா ேபா:வி,ட க3!ைபயாைவ 

ராமசாமி ெச,/ யா� இ>வைர க$1பி/�க �/யவி�ைல. க3!ைபயா 

வ5தி3!பைத யாேரா ெசா�� ராமசாமி ெச,/யா� அ7வளJ அவசரமாக அ�ேக 

வ5தா�. M,1�கார� வரேவ றைத�Bட சாியாக� கவனி�காம� ராமசாமி 

ெச,/யா3ைடய க$க� க3!ைபயாைவ� ேத/ன. க3!ைபயா பட�>�2! 

ப�க�தி� நி�8ெகா$ /35தா�, க3!ைபயாைவ! பா��த ராமசாமி ெச,/ யா� 

பட�ைத;� பா��தா�. பட�ைத� க$டJட� க3!ைபயாைவ�Bட மற5>வி,1 

ராமசாமி ெச,/யா� பட�தி� அ3கி  ெச�8 ெவ2ேநர� பா��> வி,1 "எ�ேக 

எ?தின> இ5த! பட�? அைடயாள� ெரா�ப ��தமாக அைம5தி3�கிற>" எ�றா�. 

M,1�கார+ ெச,/யா� எ�ைன+ �,/�கா,/ "இ5த ஐயா எ?தின>" எ�றா�. 

"இத 2 எ�ன ெகா1�தீ�க�?" எ�றா� ராமசாமி ெச,/யா�. 

 

"இத காக? இத 2 எ�ன ெகா1�கலா� எ�பைத! ப றி�தா� க3!ைபயா 

ெசா���ெகா$/35தா� " எ�8 க3!ைபயா ெசா�னைத+ ெசா�� ம8ப/;� 

சிாி�>வி,1 "இத 2 பட�>�காக எ?E ைற�ப>�, வழி+ ெசலJ�காக E8� 

ஆக எ$c ைற�ப> த5தி3�கிற>" எ�றா� M,1�கார�. "அ!ப/யானா� ந�ப 

ெசா�க��க� ெச,/யா� பட�ைத;� இேதமாதிாி எ?த+ ெச:;�க�. சிவகாமி 

ஆ+சி அ/�க/ ெசா�G>. ேவ8 எ�ேகேயா எ?த+ ெசா�ன>, அைடயாள� 

ெகாRச�Bட சாியாயி�ைல" எ�றா� ராமசாமி ெச,/யா�. 

 

இ!ப/யாக ெசா�க��க� ெச,/யா� எ�ற ஒ3வ3ைடய பட�ைத எ?த என�2 

'ஆ�ட�' த3வதாக ஏ பாடாயி 8. ெசா�க��க� ெச,/யா� எ�பவ� ப�க�> 

ஊாி�35த ஒ3 பண�கார�. �மா� இ3ப> ல[� )பா: ெசா�> உ�ளவ�. ஒ3 
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ஆ$1�2 ��னா� இற5> ேபானா�. அவ3ைடய மைனவி சிவகாமி ஆ+சி�2 

2ழ5ைதயி�ைல. உறவி� �ைற யி� சிவகாமி ஆ+சி�2 ேவ$/ய 

ஆேலாசைனகைள+ ெசா��� காாிய�கைள� கவனி�>� ெகா�Aகிறவ� ராமசாமி 

ெச,/யா�. 

 

க3!ைபயாைவ� ேத/ வ5த காாிய�ைத!ப றி! ேபசி �/�>�ெகா$1 

ெசா�க��க� ெச,/யா3ைடய ' ேபா,ேடா' பட�>ட� ம8நா� வ3வதாக+ 

ெசா��வி,1 ராமசாமி ெச,/யா� ேபா: வி,டா�. ெசா�னப/ ம8நா� பட�>ட� 

வ5தா�. பட�ைத வா�கி! பா��ேத�. அ> �மா� இ3ப�ைத5> ேப�களட�கிய ஒ3 

'2)!' ேபா,ேடா (Group Photo). அதி� ச,ைட யணி5>ெகா$1 

தைல!பாைக;ட� உ,கா�5தி35தா� ெசா�க��க� ெச,/யா�. ச,ைட;� 

தைல!பாைக;� நீ�கிவி,1, உ,கா�5தி3�கிறைத நி கிற மாதிாியா�கி 

அ$ணாமைல+ ெச,/யா� பட�ைத!ேபாலேவ �? அளவி� எ?தி� தரேவS� 

எ�8 ெசா�னா�க�. 

 

அ$ணாமைல ெச,/யா3ைடய 'ேபா,ேடா' நி கிற மாதிாிேய இ35த>. ச,ைட 

அணியவி�ைல. தைல!பாைக ம,1�தா� த�ளேவ$/யி35த>. அவ� ம,1� 

தனியாக இ3�கிற 'ேபா,ேடா' ஆனா� ெசா�க��க� ெச,/ யா� இ35த '2)!' 

ேபா,ேடா அ!ப/!ப,ட> அ�ல. அதனா� அவ�க� வி3�பினப/ மா றியைம�> 

எ?>வ> மிகJ� க/னமான காாிய�. அத காக நா� ஆயிர�> ஐ5E8 )பா;� 

வழி+ெசலJ�2 E ைற�ப> )பா;� தர ேவS� எ�8 ேக,ேட�. ராமசாமி 

ெச,/யா� நா� ெசா�ன நியாய�ைத ஒ�>�ெகா$டா�. ஆனா� அவ� சிவகாமி 

ஆ+சியிட� பட�>�2 750-�, வழி+ ெசலJ�2 100-� ஆக 850 எ�8 ெசா��வி,1 

வ5தி3!பதாகJ� இ35தாG� ம8ப/;� ேபசி ). 1000/- பட�>�2� ெசலJ�2 

)பா: 100-� தர+ெச:வதாக+ ெசா�னா�. நா� ச�மதி�கவி�ைல. ெவ2 ேநர� 

ேபசியபி� ராமசாமி ெச,/யா� ெசா�னா�, “�� ஓ� பட� சி�ன அளவி� ). 

250�2 எ?த!ப,ட>. அதி� ெகாRச�Bட ெசா�க��க� ெச,/யாாி� 

அைடயாளேம அைமய வி�ைல. அதனா� இ>J� அ!ப/யி35>வி,டா� எ�ன 

ெச:வ> எ�8 ஆ+சி பய!ப1>. நீ�க� ). 1000-�2 ஒ�>�ெகா$1 எ?>�க�. 

பட� சாியாக இ35தா� இ�C� ). 250-� B,/�தர+ ெச:கிேற�" எ�றா�. 

அத 2 நா� "பட� தி3!திகரமாக இ35தா� ). 250-�2 சிபா�� ெச:கிற தா�க� 

500-�2 சிபா�� ெச:ய�Bடாதா ?" எ�ேற�. என�2 சிபாாிசாக அ$ணாமைல 
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ெச,/யா3ைடய மக� "ஆமா� அ7வளJ பண�கார ஆ+சி, "�ைளயா 2,/யா? 

இ�C� 500 த5தா�தா� எ�ன? தர+ ெசா�G�க�” எ�றா�. அத�ப/ேய பட� 

ந�றாக இ35தா� ). 1500 த3வெத�8� இ�லாவி,டா� ).750 ம, 1� தா� 

வா�கி�ெகா�ள ேவS� எ�8� வழி+ ெசல J�2 அ$ணாமைல ெச,/யா� 

பட�>�2 வா�கின ). 100-�2 ேம� ேக,ப> சாிய�ல எ�8� ராமசாமி ெச,/ 

யா� ெசா�னா�. 'அ,வா�P ' ). 250 தரேவ$1� எ�ேற�. அவ� அத 2 

ச�மதி�தா�. 

 

�மா� ஐ5> மாதகால� இைடவிடா> ேவைல ெச:> என�2� தி3!தி உ$டாகிற 

வைரயிG� ெவ2 பா1 ப,1 பட�ைத �/�> எ1�>�ெகா$1 ராமசாமி 

ெச,/யா� M,1�2! ேபாேன�. அவ� வசி�2� இட��, சிவகாமி ஆ+சி வசி�2� 

இட��, இர$1 ைம� Nர�திG�ள ெவ7ேவ8 ஊ�க�. ச,ட�ேதா1 �மா� 71 

அ/ உயர�� 4 அ/ அகல�� உ�ள அ5த! பட�ைத ராமசாமி ெச,/யா� M,/ 2 

��னா� வ$/ையவி,1 இற�2�ேபாேத அ�க�ப�க�திG�ள பலேப� அ> 

எ�னெவ�8 பா��க� B/வி,டா�க�. க,1கைள அவி4�> ராமசாமி ெச,/யா� 

M,/ 2� �வாி� சா:�> நி8�த!ப,ட>. உடேன அ�ேக B/யி35தவ�க� 

எ�லா3� "ஓ! ெசா�க��க� ெச,/யா�! ேபQ! ெரா�ப� ெதளிவாக இ3�கிற>" 

எ�8 பட�ைத! பாரா,/! ேபசினா�க�. எ� மன� களி!பைட5த>. ப,டபா1 

Mணாகவி�ைல எ�ற மகி4+சி எ�ைன நிைல ெகா�ளவிடவி�ைல. 

 

ஆனா� அ5த சமய�தி� ராமசாமி ெச,/யா� அ�கி�ைல. அவ� �� ெசா�ல!ப,ட 

வழ�கி காக� த� க,சியி� - சா,சிகைள ெய�லா� B,/�ெகா$1 

ேதவ�ேகா,ைட க+ேசாி�2!ேபாக ேவ$/ய அGவG�காக ெவளிேய 

ேபாயி35தா�. ச 8 ேநர� கழி5தபி� ராமசாமி ெச,/யா3� இ� C� ஐ5தா8 

ேப�கA� வ5தா�க�. க3!ைபயாJ� வ5தா�. M,1�2� ேவகமாக �ைழ5த 

ராமசாமி ெச,/ யா� எ�ைன� கவனி�காம� அ�கி35த 2�பைல;� அவ�க� ஒ3 

பட�ைத+ � றி நி�8ெகா$/35தைத;� க$டா�. 2�பG�2� "25> ப�க�தி  

ெச�8 ெவ2 ேநர� ெமௗனமாக! பட�ைத! பா��>வி,1 “பட� ெகா$1வ5த> 

யா�?" எ�8 தி3�பினா�. “நா� தா�" எ�8 நா� அவ3�2 அ3கி  ேபாேன�. “ஓ! 

வா�ைகயா ! பட� ெரா�ப� ெதளிவாக அைம5> ேபா+�. சாவகாசமாக 'உ�கேளா1 

ேபச என�2 ேநரமி�ைலேய' எ�8 ெரா�ப வ3�த!ப1கிேற�. ஒ3 வழ�2 

விஷயமாக எ� சா,சிகைளெய�லா� B,/�ெகா$1 ேதவ� ேகா,ைட வ�கீ� 

M,/ 2 உடேன ேபாகேவ$/ யி3�கிற>. நாைள�2 விசாரைண" எ�றா�. 
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”ேதவ� ேகா,ைட�2! ேபா:வி,1 வா3�க�. நா� இ�ேகேய இ3�கிேற�" 

எ�ேற�. "வழ�2 ெதாட�5> நட5தா� நா� நாைல5> நா,க� அ�ேகேய 

த�கேவ$/ ேநாி,டாG� ேந3�. நா� சிவகாமி ஆ+சியிட� எ�லா� விவரமாக+ 

ெசா�� யி3�கிேற�. உ�களிட� ஆ+சி�2 ஒ3 க/த� த3கிேற�. அ�ேக ெகா$1 

ேபா:� ெகா1�>வி,1 பண�ைத வா�கி�ெகா�A�க�. ெசௗகாிய!ப,டா� 

ச5தி!ேபா� ” எ�றா�. நா� ஒ�>�ெகா$ேட�. உடேன அவ� உ�ேள ேபா: ஒ3 

க/த� எ?தி அைத உைறயி� ேபா,1 ஒ,1�� எ�னிட� ெகா$1வ5> 

கா,/னா�. அதி� பட� ெவ2 ந�றாக இ3!பதாகJ� ேபசினப/ பட�>�2 ). 

1500-� ெசலJ�2 ). 100-� த5>விடேவS� எ�8� அதி� 'அ,வா�P ' த5த ). 

250-� நீ�கி மீதி 1350-�, ேவQ/, "டைவ, தா�Uல�>ட� தரேவ$1� எ�8� 

எ?தியி35தா�. அ5த� க/த�ைத எ�னிட� த5த> ம,1ம�லாம�, ராமசாமி 

ெச,/யா� அவ3ைடய ேவைல� கார�களி� ஒ3வைன� B!பி,1 ��னாேலேய 

ேபா: சிவகாமி ஆ+சியிட� பட� வ5தி3�கிற தகவ� ெசா� G�ப/ அC!பினா�. 

 

ம8நா� காைலயி� பட�>ட� சிவகாமி ஆ+சியி� M,1�2! ேபாேனா�. அ5த 

M1 ெசா�க��க� ெச,/யா� இற!பத 2+ சில மாத�கA�2 ��னா� இர$1 

ல[� )பா: ெசலவி� க,ட!ப,ட அழகான க,/ட�. அ5த M,/G�ள ஒ3 

அல�காரமான Bட�தி� பட�ைத �வ� ஓரமாக நி8�திேனா�. பட�ைத! பா��த 

உட� சிவகாமி ஆ+சி கணவைன ேநாி� க$1 வி,ட>ேபா� வி?5> வி?5> 

பல�ைற� 2�பி,1 வி,1, ��னாேலேய தயா� ெச:>ைவ�தி35த ஒ3 ெபாிய 

Uமாைலைய! பட�>�2 ],ட+ெச:> Nபதீப� கா,/, க Uர� ெகாA�தி 

வண�கினா�. அத�பிற2 எ� ைன!பா��> "ேந ேற ராமசாமி ெச,/யா� ெசா�� 

யC!பினா�க. உ�கA�2 வி35> ெச:ய+ சைமய� ஆJ>. சா!பி,1வி,1 

ச5ேதாஷமாக! ேபாகலா� இ3�க� " எ�8 அ5த ஆ+சி ெவ2 உபசார�ேதா1 

ெசா�னா�க�. அ3கி�35த ஒ3 அைறைய� கா,/ அ�ேக எ�கைள� த�க+ 

ெசா�னா�க�. அ!ப/ேய ஒ�>�ெகா$1 அைற�2! ேபா2��னா� ராமசாமி 

ெச,/ யா� ெகா1�த க/த�ைத ஆ+சியிட� ெகா1�ேத�. 

 

நMன அைம!"க� உ�ள அைற, அதி� நாC� எ�Cைடய ேவைலயா� ஒ3வC� 

என�2� >ைணவ5த ேவெறா3 ந$ப3� ஓ:J ெகா$1 உ,கா�5தி35ேதா�. 

சிறி> ேநர�தி� சிவகாமி ஆ+சி வ5> "இேத அளவி� எ�க� அ�க+சி M,1+ 

ெச,/யா� பட� ஒ�8�, எ�க அ!ப+சி பட� ஒ�8� நீ�க� எ?தி� தரேவ$1�" 
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எ�றா�. "ஆகா! அத ெக�ன! எ?தி� த3கிேற�. அ> தாேன எ� ெதாழி�. உ�க� 

ஆதரைவ� ேத/� தாேன இ7வளJNர� வ5தி3�கிேற� " எ�ேற�. 

 

“அத க!"ற� இ�C� இர$1 &�8 ேவைலBட நா� உ�கA�2 வா�கி� 

தரலாெம�றி3�கிேற�" எ�றா� சிவகாமி ஆ+சி. ”ெரா�ப ச5ேதாஷ�. உ�க� 

தயவி35தா� என�2 ேவைல�2 எ�ன 2ைற+ச� ?" எ�ேற�, "ஆனா� நீ�க� 

எ�கA�ெக�லா� ெகாRச� ச�Oசாக+ ெச:> ெகா1�கேவS�” எ�றா� அ5த 

ஆ+சி. “அத ெக�ன? B/யம,1� ச�Oசாகேவ ெச:> ெகா1�கிேற�." 

 

அைத� ேக,1 மி�க மகி4+சி ெதாிவி�>வி,1 என�2 அேனக 'ஆ�ட�க� ' 

வா�கி�தர! ேபாவதாக! ேபசிவி,1! ேபா:வி,டா�க�. சிறி> ேநர� ெச�றபி� 

தி�ப$ட�க�, பழ�க�, பாயச�>ட� ந�ல வி35> நட5த>. சா!பா,1�2! 

பிற2 ெசா�க��க� ெச,/யா3ைடய பட�>�2 ��னா� ர�தின� க�பள� 

விாி�க! ப,1 அத�ேம� ச5தண�, தா� Uல� �த�யைவ வழ�க!ப,டன. பிற2 

ஒ3 த,ட�தி� ேத�கா:, பழ�, ெவ றிைலபா�2 �த�யவ 8ட� சாிைக 

ேவ,/;�, ப,1!"டைவ;� ைவ�> ஆ+சியவ�க� ெகா$1வ5> எ� அ3கி� 

ைவ�தா�க�. ம8ப/;� உ�ேள ெச�8 ெவ றிைல பா�2ேம� ெவ�ளி 

நாணய�க� பர!பிய ஒ3 தா�பாள�ைத ஏ5திவ5> பட�>� >� தரேவ$/ய 

பணெம�8 எ�னிட� த5தா�க�. த3�ேபாேத ' நீ�க� ெரா�ப ந�லமாதிாி எ�8 

ராமசாமி ெச,/யா� ெசா�னா�க. இ5த இட�ைத உ�க� ெசா5த M1 மாதிாி 

எ$ணி அ/�க/ வர!ேபாக இ3�க ேவS�. நா� ெசா�ன ேவைலகைளெய�லா� 

உ�கA�2 வா�கி� த3கிேற�" எ�8 மிகJ� �கமல�+சி ேயா1 ெசா�னா�க�. 

நாC� ெவ2 மகி4+சிேயா1 அ5 த� தா�பாள�ைத வா�கி என�2 ��னா� 

ைவ�>� ெகா$1 அதி�35த )பா:கைள எ$ண ஆர�பி�ேத�. நா� 

எ$Sவைத! பா��>�ெகா$ேட ஆ+சி ப�க�தி� நி�றா�க�, )பாைய 

எ$ணி�ெகா$1 ேபாக! ேபாக எ�Cைடய Uாி!"� ெகாRச� ெகாRசமாக� 

2ைற5> ெகா$ேட ேபா:, கைடசியி� மனதி� ெபாிய "ைக+ச� உ$டாகிவி,ட>. 

அ5த� த,/� ) 600 தா� இ35த>. நா� மிகJ� ஏமா ற�>ட� “அ8E8 )பா: 

தாேன இ3�கிற>” எ�ேற�. 

 

“ஆமா�, ச5ேதாஷமாக எ1�>�ெகா�A�க�. எ�கA�ெக�லா� நீ�க� 

ச�Oசாக�தா� எ?தி� தரேவS�” எ�றா� ஆ+சி. என�2 வ3�த�� ேகாப�� 
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மாறி மாறி வ5> இ�ன> ெசா�வெத�8 ெதாியாம� சிறி>ேநர� திணறி! 

ேபாேன�. ஆ�திர�ைத அட�கி�ெகா$1 "எ�ன அ�மா! உ�கைள! ேபா�ற 

சீமா� M,1 ஆ+சிக� இ!ப/+ ெச:யலாமா? ஐ5> மாத� அேத ேவைலயாக ெவ2 

பா1ப,1 ேவைல ெச:தத 2 இ>தானா ெவ2மதி? இ!ப/ நட5> ெகா�வ> 

உ�க� ெகௗரவ�தி 2� ெகாRச� Bட சாிய�ல. ேபசினப/ வரேவ$/ய பா�கி 

இ�C� 1350 இ3�க, நீ�க� 600 ெகா1�> ஏ:�>விட! பா��கிறீ�கேள" 

எ�ேற�. "அ$ணாமைல ெச,/யா� பட�>�2 எ7வளJ வா�கினி�க?" எ�றா� 

ஆ+சி. “அ$ணாமைல ெச,/யா� பட�>�2 ). 850 த5தா�க�. ஆனா�," எ�8 

நா� ேப+ைச �/!ப த 2� "பி�ென�ன? நாC� ). 850 த5தி3�கிேற ன�லவா? 

எ�ைன:யா அவ�கA�2 ஒ3 நியாய� எ�கA�2 ஒ3 நியாயமா? நீ�கேள 

ெசா�G�க� " எ�றா�. "அ$ணாமைல ெச,/யா� பட� ேவ8. இ5த! பட� ேவ8. 

இைத ெவ2 சி�ன! பட�தி� 35> ெரா�ப கQட!ப,1 ெரா�ப மா றி 

எ?தேவ$/யி35த>. 'ஆ�ட�' வா�2�ேபாேத இ5த கQட�கைள ெய�லா� 

ெசா���தா� ஒ!ப5த� ேபச!ப,ட>. நீ�கெள�லா� இ!ப/+ ெச:தா� எ� 

ெதாழி� எ!ப/ வள3�?" எ�ேற�. " எ�னா:யா இ7வளJ அ?�த� பா��கிறீ�க. 

இ>�ேக ெகாRச� 2ைற+சி வா�கமா,டமி�கிறீ�கேள. இ�C� ம ற 

ேவைலகெள�லா� எ!ப/ உ�கA�2 வா�கி�தார>?" எ�றா�. 

 

சா!பா,1�2 ��னா� அ5த ஆ+சி எ�னிட� வ5> பல 'ஆ�ட�க� ' வா�கி� 

த3வதாக+ ெசா�ன ெத�லா� இத காக�தா� எ�8 என�2 அ!ேபா> தா� 

ெதாி5த>. "ம ற பட�கA�2 ேவ$1மானா� 2ைற�>! ேபசி� ெகா�ளலா�. 

இத 2! ேபசினப/ ெகா1�>வி1�க�" எ�ேற�. “விடமா,/�க ேபா�3�2ேத. 

சாி ேபசினப/ேய வா�கி� ெகா�A�ைகயா” எ�8 சேரெல�8 உ�ேள ேபா: 

ம8ப/;� ). 150 ெகா$1வ5> த,/� ைவ�> 'ஐயா ேபசின ப/ ஆயிர� )பா;� 

த5தா+�. இனிேம� ஒ�8� தகரா8 ேபச�Bடா>, ச5ேதாஷமாக எ1�>�கி,1 

ேபாயி,1வா�க," எ�றா�. "அ�மா எ�ன இ!ப/ ெய�லா� பி��2கிறீ�கேள? 

ேபசின ேப+� பட�>�2 ஆயிர� )பா;� வழி+ெசலJ�2 E8 )பா;� த3வ> 

எ�8, பட� தி3!தியாக இ35தா� இ�C� ஐ5E8 ேச��>� த5>வி1வெத�8� 

ராமசாமி ெச,/ யா�தா� ேபசினா�. அேதமாதிாி தாேன க/த�திG� எ?தி� 

த5தி3�கிறா�. க/த�ைத! பா��கவி�ைலயா?” எ�ேற�. "ராமசாமி ெச,/யா3�2 

எ�ன ேபா+� ? அவ� எைத ேவSமானாG� எ?தலா�. பண� ெகா1�கிற> 
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நானா? ராமசாமி ெச,/யாரா?" எ�றா� ஆ+சி. “அெத�லா� என�2� ெதாியா>. 

ராமசாமி ெச,/யா� தா� ேபசினவ�, 'அ,வா�P' த5தவ3� அவ�தா�. அவ� பட� 

சாியாக இ3�கிற ெத�8 ஒ�>�ெகா$1 உ�கA�2� க/த� த5தி3�கிறா�. 

க/த�திG�ளப/ த5>விடேவS�. ஒ3 ெச!"+ச�� 2ைற5தாG� நா� 

ஒ�>�ெகா�ள மா,ேட�. இ!ப/ நீ�க� க$ணிய� 2ைறவாக நட5>ெகா�ள� 

B/யவெர�8 ெதாி5தி35தா� நா� இ�ேக வ5கி3�கமா,ேட� ” எ�ேற�. 

 

ஆ+சி�2� ேகாப� வ5>வி,ட>. “எ�னா:யா க$ணிய� ெகாறJ க$1பி,/�க? 

பட� சாியா இ35தா�தாேன இ�C� ஐ5E8 தரேவS� எ�8 ேப+�. பட� 

சாியாயி3�2N$S ம�தவ�க ெசா��!பி,டா� நா� ஒ�>�2ேவனா? பட� 

என�2 சாியாயி�ைல. எ�க ெச,/யா� ெவ�ைள�கார ெபா�ைம யா,ட� ெச�க+ 

ெசேவG$S இ3!பா�க. இ5த! பட�திேல ஒ3 ப�க� க�ன�திG� க?�திG� 

காி அ!பினா!பிேல க�ன�கேரG$ணி3�2>. அJ�க ெந�தியிேல ச5தன! 

ெபா,1�2 ேமேல ைவ�கிற 2�2ம!ெபா,1 இ7வளJ ெபாிசா இ3�கேவ 

இ3�கா>! அJக Nய ெவ�ைளயான ெவA�த ேவ,/ தா� க,1வா�க. நீ�க 

எ?தியி3�கிற ேவ,/ அ?�2� >ணியா,ட� க3!"� க3!பா இ3�2>. அJ�க 

ேபா1கிற> ஒ�ப> க� ேமாதிர�, நீ�க� எ?தியி3�கிற ேமாதிர�திேல ஒ�ப> 

க�G� சாியா� ெதாியேவயி�ைல! ேமைஜயிேல ெர$1 கா� தா� ெதாி;>! 

நா கா� யிேல ஒ3 கா�தா� ெதாி;>! அJக ேபா,/35த ெகJ1 ஆ8 �க��ள 

உ�திரா,ச�. அதிேல ெர$1 �க�தா� ெதாி;>. பட� சாியாயி3�2 N$S 

ராமசாமி ெச,/யா� ெசா��வி,டா� நா� ஒ�>�2ேவனா" எ�8 ஆ+சி பட�தி� 

பல 2 ற�க� ெசா�னா�க�. அைத�ேக,ட எ�கA�ெக�லா� சிாி!" 

வ5>வி,ட>. 

 

சிாி!ைப;� ெகாதி!ைப;� அட�கி�ெகா$1 நா� “அ�மா! பண>�காக 

இ!ப/ெய�லா� ம,டமான ேப+�க� ேபசேவ$டா� " எ�ேற�. 'ம,டமான ேப+�' 

எ�8 நா� ெசா�னதி� அ5த அ�மாA�2 அதிக� ேகாப� வ5>வி,ட>. 

"எ�ன�ைகயா ம,ட� கி,ட�$S ேபசறீ�க. ஒ�கைள ெரா�ப ந�ல 

மCச3$ண�ல நா� ெநைன+ேச�. ம,1 மாியாைத யி�லாம� நீ�க ேபசறைத! 

பா��தா� ெரா�ப அ�ப சாகவாசமாகவ�லவா இ3�2>. இ!ப`$S 

ெதாிRசி35தா� , இ5த ஊ,1�2�ேளேய வி,/3�கமா, ேடாேம. &ளி;� 

&�கைர;மாக நீ�க� பட� எ?தியி3�கிற ேந��தி�2 ேபசின>�2 ேமேல இனா� 

ேவேற தரSமா? ஏ�? "�ைளயி�லாதவ� பண5தாேன ேபாக,1�$S அ5த+ 

ெச,/யா� எ?தி�ெகா1�>! ",டாேரா! அ5த ராமசாமி ெச,/யாேர வர,1�. 
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அவேரா1 ேபசி�ெகா�A�க�. ேபா�க ெவளியிேல. ேட: ெவ�ைளயா! இJகைள 

ெவளிேய ேபாக+ ெசா�� கதைவ+ சா�>" எ�8 ஆ+சி இைர5தா�க�. “சாி - நா� 

அ5த ெச,/யாேராேடேய ேபசி�ெகா�கிேற�. ேட:, N�2 பட�ைத. இ5த! 

பட�ைத கைட�ெத3வி� கா,/ நாG ேப3�2 இ5த நியாய�ைத+ ெசா�G ேவா�. 

பட�ைத� க,/� N�2�க�" எ�ேற�. “பட�ைத� ெதாட!படா>" எ�றா� ஆ+சி. 

“ஏ�? பணமா ெகா,/� ெகா1�> வி,`�க� பட�>�2? உ�க� பண�ைத நீ�க� 

ைவ�>� ெகா�A�க�. எ� பட�ைத நா� எ1�>�ெகா$1 ேபாகிேற�. அைத 

த1�க உ�கA�2 எ�ன நியாய� இ3�கிற த�மா?" எ�8 ெசா��வி,1 அ5த! 

பட�ைத� க,/�ெகா$1வ5த பா:க� கயி8க� �த�யவ ைற நாேன 

எ1�>வ5> பட�>�2! ப�க�தி� ேபா,1 வி,1, எ�Cட� வ5தி35த 

ந$ப�கைள! பா��> பட�ைத� N�கி�ெகா$1 ேபாக� B�யா,கைள� B,/� 

ெகா$1 வர+ெசா�ேன�. 

 

பட�ைத நி+சயமாக எ1�>�ெகா$1 ேபா:வி1ேவ� எ�பைத� க$டபி� 

ஆ+சி�2� ெகாRச� அ+ச� வ5>வி,ட>. ேகாப� தணி5த 2ர�� “எ�னா:யா 

இ7வளJ பி/வாத� ேப� றீ�க. ெகா$டா5த பட�ைத தி3!பி� N�கி�ெகா$1 

ேபாற> அவல[ண�" எ�றா�. "ஆமா�. நீ�க� ெச:கிற>. ெவ2 ல[ண�. நா� 

ெச:வ>தா� அவல[ண�" எ�ேற�. 'ேபானா! ேபா2>. இ�C� E8 )பா: 

த5>வி1கிேற�. பட�ைத எ1�காதி�க" எ�றா�. "பட5தா� உ�கA�2! 

பி/�கவி�ைலேய. அத ெக�ன�>�2 இ�C� E8 )பா: த3கிறீ�க�? 

ேவ$டா�. ேவ$டா�. ேபா>� உ�க� ெச,/யாைர நா� இ7வளJ பா1ப,1! 

பட� எ?தி நா� அைட5த பல�. உ�க� ெச,/யா3�2 நீ�க� ெச:கிற மாியாைத 

ெவ2 ல[ணமாக இ3�கிற>. இ5த அநியாய�ைத! பா��> உ�க� 

ெச,/யா3ைடய ஆ�மா இ5 ேநர� >/�>� ெகா$/3�2�" எ�8 ெவ2 ஆ�திர� 

ேதா1 ெசா�ேன�. இ5த சமய�தி� ெச,/யா3ைடய பட�>�2 ��னா� தைரயி� 

கணீ� எ�ற ஒ3 கன�த ஓைச உ$டாகி 'ஙண ஙண' எ�8 ச�த� ேக,ட>. 

அ�கி35த எ�லா3� தி1�கி,1� தி3�பி! பா��ேதா�. உடேன நா� ெவ2 

சமேயாசிதமாக “அ�மா பா��தீ�களா! ெச,/யா� ெசா�Gகிறா� ேகA�க�. 

இ7வளJ ெபாிய ஆPதிைய உ�கA�2 ஏகேபாகமாக வி,1! ேபான அ5த 

ெச,/யா3�2 நீ�க� ெச:கிற அநியாய�ைத! ெபா8�காம� அவ3ைடய ஆ�மா 

ெரா�ப ேகாபி�>�ெகா�கிற>. அ5த� ேகாப�தி� அைடயாள� தா� அ5த ஓைச. 

உ�க� ெச,/யா3ைடய ேகாப�>�2� சாப�>�2� நீ�க� ஆளாக�Bடா>" 

எ�ேற�. 
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ஆ+சியிCைடய �க� அ+ச�தா� ெவA�> விகார மைட5>வி,ட>. ெகாRச ேநர�  

- விழி�> விழி�>! பா��>வி,1 தி`ெர�8 பட�>�2 ��னா� வி?5> 

2�பி,1வி,1 "ஐயா, ேகாவி+��காதீ�க, ெகாRச� ெபா8�க, எ�லா3� 

இ3�க�" எ�8 எ�கைள உ,கார+ ெசா��வி,1 உ�ேள ேபா:+ சிறி> ேநர�>� 

ெக�லா� ெவளியி� வ5> “இ5தா�ைகயா ராமசாமி ெச,/யா� க/த�தி� 

எ?தியி3�கிறப/ Uரா பண�� இ3�2>, ச5ேதாஷமாக எ1�>� ெகா�A�க� " 

எ�8 பண�ைத எ�னிட� ெகா1�தா�க�. எ$ணி! பா��ேத�. எ�லா� ேச�5> 

வரேவ$/ய பா�கி ). 1350-� வ5>வி,ட>. நா� வ5தன�ைத� ெதாிவி�> வி,1 

"அ�மா! இ5த! பண� உ�கA�2 ஒ3 >3�". ஆனா� என�2 இ> மிகJ� 

ெபாிய>. நீ�க� மன> ைவ�தா� எ7வளJ ேவSமானாG� ெச:யலா�. ராமசாமி 

ெச,/யா� ேபசினப/ வியாபார �ைறயி� வரேவ$/ய> வ5>வி,ட>. 

அத 2ேம� ேக,க நியாய மி�ைல. இ35தாG� பட� உ�க� ெச,/யா� பட�. 

பண� உ�க� பண�. உ�கைள நா/ நா� உ�க� வாசG�2 வ5த 

ச5ேதாஷ�>�காக நீ�க� ஒ�8� என�2 ெவ2மதி தரவி�ைலேய" எ�ேற�. 

உடேன அ5த ஆ+சி “ந�லா� த3கிேற�” எ�8 மீ$1 உ�ேள ேபா: E8 )பா: 

ேநா,1 ஒ�ைற� ெகா$1 வ5> ெகா1�தா�க�. அத காக� தனி வ5தன� ெசா�� 

ஆ+சிைய! "க45>வி,1, "டைவ, ேவ,/, பழ� ேத�கா:, பா�2 ெவ றிைல, 

பண� �த�ய எ�லாவ ைற;� எ1�>�ெகா$1 ெவ2 2Nகலமாக விைட 

ெப 8�ெகா$ேடா�. 

 

பட�>�2 ��னா� தைரயி� உ$டான ஓைச ேவெறா�8மி�ைல. பட�>�2 

மாைலயி,1 அல�கார�க� ெச:> Nபதீப� கா,/ய ேபா>, பட�>�2 இர$1 

ப�க�திG� இர$1 ெபாிய ‘நி�க�' ஊ>வ�தி Pடா$1க� "ைக;� 

ஊ>வ�திகேளா1 ைவ�க! ப,டன. அவ றி� ஒ�8 ஜ�னG�2! ப�கமாக 

இ35த>. ஜ�னG�2 ேநராக ஒ3 அல�கார! ப1தா ெதா�கி�ெகா$/35த>. 

அ5த! ப1தா ேவகமாக அ/�த கா றி� ஊ>வ�தி� கி$ண�தி�ேம� ேமாதி 

அைத� த�ளிவி,ட>. கி$ண� ெபாிய கி$ண�. உயர�தி�35> ேவகமாக� 

த�ள!ப,1 வி?5ததா� ’கணீ�' எ�8 வி?5த>. ' ஙண ஙண' எ�8 உ3$ட>. 

இ!ப/ ஊ>வ�தி� கி$ண� ஒ�8 என�2 சமய சRசீவிேபா� உதவி ெச:த>. 

-------------- 
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6. 6. 6. 6. க ேட* சீைதையக ேட* சீைதையக ேட* சீைதையக ேட* சீைதைய!!!!    

 

சீைதைய� ேதட� ெத�திைச�2 அCமாைன அC!பினா� ராம�. சிலகால� 

ெச�றபி� ம ற திைச கA�2+ ெச�றவ�கெள�லா� தி3�பிவ5> சீைதைய� 

காணவி�ைல எ�8 ெசா��வி,டா�க�. ெத�திைச�2! ேபான அCமா� ம,1� 

இ�C� வரவி�ைல. அ5த அCமாC� தி3�பி வ5> சீைதைய� காணவி�ைல 

எ�8 ெசா��வி1வாேனா எ�8 ராம� கல�கி�ெகா$/35தா�. வ5தா� 

அCமா�. வ5தவ� ராமCைடய தி3வ/கைள வண�காம� சீதாேதவி இ35த ெத� 

திைசைய ேநா�கி� தைலயி� த� ைககைள� B!பி ைவ�>�ெகா$1 ெதா?>, 

தைரயி� ப1�> வண�கி அவைள ெந1ேநர� வா4�தினா�. "ல�கைள 

ெவ�றவனாகிய அCமா� வழ�க�ேபா� த�ைன வண�காம� ெத�திைசைய 

வண�கி வா4�திய ெச:ைகைய! பா��>� 2றி!பினாேலேய எைத;� 

அறி5>ெகா�A� ெகா�ைக ;�ளவனாகிய ராம� 'சீைத நலமாக இ3�கிறா�. 

அCமா� அவைள� க$1தா� வ5தி3�கிறா�. அவAைடய க "�2� 

2ைறவி�ைல' எ�8 நி+சயி�தா�. 

 

"க "�கரசிைய எ� க$ணார� க$ேட�, அைல கட� ]45த இல�ைக எ�C� 

ெத�நகாி�. ஆைகயா�, ேதவேதவா! இனிேம� ஐய�ைத;� இ>வைர 

அைட5தி35த கவைலைய;� வி,ெடாழி;�க�" எ�8 அCமா� ேமG� 

ெசா�Gவா� : 

 

“ேதவா! உ�Cைடய மைனவி எ�8 நீ ெசா��� ெகா�வத 2�, உ� த5ைதயாகிய 

தசரத ம�னC�2 ம3மக� எ�பத 2�, மதிைல ம�னனாகிய ஜனக� எ�Cைடய 

மக� 'சீைத' எ�8 ெப3ைம யைடவத 2�, த2தி�2ேம� த2தி;ைடய மிக உய�5த 

சா�றா$ைம உ�ளவ�. என�ேகா சீைததா� ஒ!பாிய ெத:வ�. இ�ன�� ேக�. 

ெபா�C�2+ சமான� - ெபா�தா�. ெபா8ைமயிேல சீைத�2 நிக� சீைத தா�. 

அ!ப/!ப,ட உ�தமிைய மைனவியாக அைட5த உன�2 நிக� நீதா�. அவைள� 

ெத:வமாக! ெப 8 வி,ட என�2 நிக� எவ3ேம இ�ைல. ேமG� உ�Cைடய 

பர�பைரயி� ெப3ைம ெகடாதப/ உன�2! ெப3ைம உ$டா�கி, தா� பிற5த 

ஜனக� 2ல�>�2� "க?$டாகி, த�ைன+ சிைற!ப1�திய ெகா/யவ� 2ல�ைத 

அழி�க�B/ய அற�ைத� கா�>, அ� ெகா/ேயா�களா� இ>வைர >�ப� ற 

ேதவ�கA�2 இனி ந�வா4ைவ� த5>, எ�Cைடய 2ல! ெப3ைமைய;� என�2� 
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த5தா�. இைத�கா,/G� அவ� ெச:யேவ$/ய> எ�ன இ3�கிற>?" 

இ�தைன;� ெசா��வி,1 அCமா� தி`ெர�8 ஒ3 ெவ/2$ைட M�கி�றா�. 

 

அ> எ�ன? "Zராமா! உ�ைன! பிாி5>வி,டதா� உன�காக� தவ� ெச:> 

ெகா$/3�கிற ஒ3 ெப$ைண! பா��ேத� எ�றா எ$Sகிறா:? இ�ைல 

யி�ைல. நா� ெப$ யாைர;� பா��கவி�ைல" எ�றா� அCமா�. அைத� ேக,1 

ராம� "ஐேயா! ஒ3 ெப$ைண! பா��க வி�ைலயா? அ!ப/யானா� சீைதைய� 

காணவி�ைலயா?" எ�8 தி1�கி,1� திைக!ப> ேபா�ற நிைலைம உ$டாகி, 

”சீைத எ�ற ெப$ைண! பா��கவி�ைலயானா� பி� யாைர� க$டதாக+ 

ெசா�னா:?" எ�8 ராம� கவைலயி லா4கி�றா�. அCமா� ெசா�Gகிறா� : 

 

 'வி ெப3� தட5ேதா� Mர! 

         M�2 நீ� இல�ைக ெவ பி� 

 ந ெப3� தவ�தளாய 

        ந�ைகைய� க$ேடன�ேல� 

 இ பிற!" எ�ப> ஒ�8� 

       இ3� ெபாைற எ�ப> ஒ�8� 

 க " எC� ெபயர> ஒ�8� 

        களிநட� "ாிய�க$ேட�.' 

 

"வி�ேல5திய விசாலமான ேதா�கைள;ைடய ராமா! பர5த கட� ]45த 

இல�ைகயி� மைலயி� உன�காக� தவ� ெச:>ெகா$/3�2� சீைத எ�ற - ஒ3 

ெப$ உ3வ�ைத நா� பா��கவி�ைல. ஆனா� ‘2/! பிற!"' எ�8 

ெசா�ல!ப1கிற ஒ�8�, ‘ெப3� ெபா8ைம' எ�ற ஒ�8�, 'க "' எ�8 

க3த!ப1கிற ஒ�8�, ஆகிய இ5த &�8� ேச�5> அ�ேக ஆன5த� தா$டவ� 

ஆ1வைத�தா� க$ேட�," எ�றா� அCமா�. அைத� ேக,1 ராமCைடய 

திைக!"� 2ைற5த>. ேபான உயி� வ5த> ேபால� களி!பினா� Uாி�கலானா�. 

 

அத�பிற2 அCமா� �ைறயாக நா� அேசாக வன�தி� மர�தி� மீ> 

மைற5தி35> சீைதைய� க$ட>�, அ5த சமய�தி� ராவண� அ�2 வ5> காம! 

ேப+��கைள! ேபசின>�, சீைத க/5த>�, பிற2 ராவண� ெச�ற>�, சீைத 
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த ெகாைல ெச:>ெகா�ள� தீ�மானி�> ஒ3 மைறவான இட�தி� க?�>�2+ 

�3�2!ேபாட ெகா/ ஒ�ைற� க?�தி� � றின>� அைத� க$டJட� 

மர�ைதவி,1� 2தி�> ராமநாம� ெசா��� கைணயாழி ெகா1�த>�, அத 2! 

பதிலாக+ சீைத ]டாமணிைய� த5> விைட ெகா1�த>� ஆகிய எ�லாவ ைற;� 

ெசா�� ]டாமணிைய� த3கி�றா� அCமா�. 

 

இனி நா� க$ட சீைதைய! பா3�க�. நா� 1946-� இல�ைக�2+ ெச�றி35த 

சமய� இல�ைகயி� ம�ய பாக�தி� மைலநா,/� '2வி�Pபாி ' எ�ற இட�தி� 

த�கியி35ேத�. அ!ேபா> எ�ைன! பா��க யாேரா வ5 தி3!பதாக 

அறிவி�க!ப,ட>. இனிய பா�ைவ;� கவ�+சி மி�க ேதா ற�� உைடய அ5த 

கனவா� வ5தா�. அவ� ெபய� தி3. ஆ8�க� எ�8� இல�ைகயிG�ள பல 

நா,1! ப2தி�2 அவ� நீ�!பாசன தைலைம எRசினிய� எ� 8� ெதாியவ5த>. 

அவ� ஒ3 யா4!பாண� தமிழ�. இல�ைக �?வதிG� யா4!பாண� தமிழ�க� மிக 

உய�5த அரசா�க! பதவிகளி� இ3�கிறா�க�, 

 

எRசினிய� Z ஆ8�க� அவ�க� ெசா�னா�க� : "த�கAைடய 'எ� கைத' எ�ற 

Eைல;� 'அவA� அவC�' எ�ற காவிய�ைத;� ப/�த> �த� எ� மைனவி;� 

ம�கA� த�கைள! பா��க ேவ$1ெம�8 பல �ைற! ேபசி�ெகா$டா�க�. 

தா�க� இல�ைக�2 வ5தி3!பைத+ சRசிைககளி� ப/�த நிமிஷ��த� த�கைள 

அைழ�>வர எ�ைன! "ற!பட+ ெசா�� அவசர!ப1�> கிறா�க�. என�2� அேத 

ஆைசதா�. நாC� 'அவA� அவC�' எ�ற Eைல! பல�ைற! ப/�>! பாட�Bட 

ெச:>வி,ேட�. நா� வசி!ப> ப$டாரவைளயி�. அ�ேக த�கA�2 வரேவ "�, 

விழாJ� ஏ பா1 ெச:தி3�கிேறா�. அ5த விழா இ�C� நா�2 நா,கA�2! 

பிறேக நட�கிற> எ�றாG� இ!ேபாேத த�கைள அைழ�>+ ெச�8 எ�க� 

M,/� வி35தினராக நாைல5> நா� ைவ�>�ெகா�ள ேவ$1ெம�ப> எ�க� 

வி3!ப�” எ�8 Bறினா�. 

 

அ1�த இர$1 நா,களி� ேவ8 இர$1 இட�களி� விழா�க� ஏ பாடாகி 

இ35ததா� Z ஆ8�க� அவ�கAைடய வி3!ப�ைத உடேன U��தி ெச:ய �/ய 

வி�ைல. இர$1 நா,க� கழி�> மீ$1� Z ஆ8�க� த��ைடய ேமா,டா� 

கா3ட� வ5> எ�ைன! ப$டார வைள�2 அைழ�>+ ெச�றா�. ேபா2� வழியி� 

அவ� அ5த மைலநா,/� நா� பா��கேவ$/ய பல இட�களி� வ$/ைய நி8�தி, 

அ5த5த இட�கைள!ப றிய வரலா8, "ராண ச�ப5தமான கைதகைள+ ெசா�னா�. 
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ப$டார வைள�2! ேபா2��னா� இல�ைகயிG�ள மைல!பிர ேதச�களி� 

சிகரமாகிய 'Eவாரா எ�யா ' எ�C� ஊைர;� அதிG�ள சிற!"கைள;� 

கா,/னா�. அ5த வழியி� பாைத�2! ப�கமாக ஒ3 ப�ள�தி� இ35த சி8 

தடாக�ைத+ �,/�கா,/ இ> ’சீைத� தடாக�' எ�றா�. அ5த� தடாக�தி�35> 

ஒ3 சி8 ஓைட அ5த மைல+சார�� சல சல�>� கீேழ ஓ/�ெகா$/35த>. அைத 

'சீைத ஓைட' எ�றா�. ேம ப/� தடாக�தி 2 எதிாி� பாைத�2 அ! பா� இ35த 

மைலைய� கா,/ அ�ேக தா� அேசாகவன� இ35த> எ�8�, அ5த� 2�றி� 

ஓர�தி�35த ஒ3 2ைகைய� கா,/ அதிேலதா� சீைத சிைறயி35த> எ�8� 

Bறினா�. 

 

அத�பி� ேமா,டாைர ஓ,/னா�. அேத பாைதயி� தடாக�ைதவி,1 �மா� இர$1 

ப�லா�2 Nர� இற�கி வ5தபி� அ�ேக ஒ3 சி8 நீ�நிைல இ35த>. அ> தா� 

சீைத தின5ேதா8� நீரா/ன >ைற எ�றா�. அ5த நீ� நிைல�2 அ1�தா ேபா� ஒ3 

சி8 ேகாயி� இ35த>. அ�ேகதா� சீைத ஒ7ெவா3 நாA� ராமைன! Uைச 

ெச:த> எ�றா�. நா�க� ேபானேபா> ஐ5தா8 ேமா,டா� வ$/க� அ5த� 

ேகாயி�� அ3கி� நி�8 ெகா$/35தன. அவ றி� ப�க�திG� அ�ேகாயி�� 

உ�A� "ற�� பல யா�ாீக�க� இ35தா�க�. அவ�களி� சில� சி�களவ�களாகJ� 

இ3�க�க$1 நா� விய!பைட5>, "இ5த� ேகாயிைல+ சி�களவ�கA� 

வண�2கி�றா�களா?" எ�8 ேக,ேட�. “ஆ�, இைத எ�லா ம�கA� 

வண�2கிறா�க�. சில சி�களவ�க� இத 2 மிகJ� ப�தி ெசG�>கிறா�க�. 

தி3விழா� கால�களி� ஏராளமான சி�களவ�க� ந��ட� கல5>ெகா�கிறா�க�. 

ஏ�? கதி�ேவல� தலமாகிய கதி� காம�தி� சி�களவ�க� தாேன Uசாாிக�” 

எ�றா�. நா� மிகJ� விய!பைட5ேத�. தமி4 ம�க� மிக+ சிற5த தலமாக� க3தி, 

கண�கி�லாத ப�த�க� ஆ$1 ேதா8� கா,1�தட�தி� கQட�கைள;� 

ெபா3,ப1�தாம� தாிசி�> வ3கிற ேகாயிலான கதி�காம �3க� கடJA�2! 

Uசாாிக� சி�களவ�க� எ�பைத அ!ேபா>தா� �த� �த� அறி5ேத�. 

 

இனி சீைதைய! பா�!ேபா�. அ5த சீைத ேகாயிG�2 அ3கி� அ�2மி�2� 

�ைள�தி35த ஒ3 ெச/ைய� கா,/ அதி�35த, வாசைனயிG�, வ/வ�திG� 

வசீகரமி�லாத "Qப�ைத� கா,/ “ இ>தா� சீைத!U; இ5த! Uதா� இ5த 

இட�தி� கிைட�2�. இைத�ெகா$1தா� சீைத ராமC�2 அ�+சைன ெச:தா�. 

இ5த!U இ5த இட�தி� தவிர இல�ைகயி� ேவ8 எ5த! ப2தியிG� கிைடயா>" 

எ�றா� Z ஆ8�க�. அ�ேக நி�8 இைவகைளெய�லா� ேக,டபிற2 சிறி> 

ேநர� எ�Cைடய "ற�க$ "லனிழ5> மன�க$ மல�5த>. எதிேர இ35த 2�ைற 
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நிைன�>, அதி� சீைத சிைறயி35த 2ைகைய நிைன�>, அ+சி8 ேகாயிைல;� 

நிைன�>, அைத தாிசி�க வ5தி35த ப�த�கைள;� நிைன�தேபா> அ�2�றி�35த 

2ைகையவி,1 யாேரா ஒ3 ெப$ இற�கிவ5>, நீ� நிைலயி� 2ளி�>, 

ப�க�தி�35த அ5த மணம ற மலைர! பறி�> அ5த+ சி8 2/ைச ேபா�ற 

ேகாயி�� Uைச ெச: வ>ேபால! "ல!ப,ட>. ஆ�, அ�ேக அ!ேபா>தா� 

சீைதைய� க$ேட�. எ5த சீைதைய ? உடG� உ3வ மான சீைத எ�ற 

ெப$ைணயா? அ�ல. பி� எைத� க$ேட�? 

 

 இ பிற!" எ�ப> ஒ�8� 

   இ3� ெபாைற எ�ப> ஒ�8� 

 க ெபC� ெபயர> ஒ�8� 

 களிநட� "ாிய�க$ேட�. 

 

அ5த மைலயி� 2/!பிற!", எ�ைலய ற ெபா8ைம, க " எ�ற &�8� கல5த 

],�ம வ/வமான சீைதைய� க$ ேட�. எ5த மைலயி� க$ேட�? க�ப� 

ெசா�ன அேத மைலயி�தா�, க�ப� எ5த மைலைய+ ெசா�னா�? 

 

 வி  ெப3� தட5ேதா� Mர! 

          M�2நீ� இல�ைக ெவ பி� 

 ந ெப3� தவ�தளாய 

        ந�ைகைய� க$ேடன�ேல�>� 

 இ பிற!ெப�ப> ஒ�8� 

          இ3�ெபாைற எ�ப> ஒ�8� 

  

இ5த மைலயி� க�ப� ெசா�ன களிநட� "ாி5த உ3வ�ைத நா� எ� 

மன�க$ணி� க$ட பிற2தா� இ5 த� க�ப� பா,/G�ள ' இல�ைக ெவ பி�' 

எ�ற ெதாட3�2 என�2! ெபா3� "ாி5த>. ெவ " எ�றா� மைல எ�ப> 

ெபா3�. 'இல�ைக ெவ பி�' எ�றா� ’இல�ைக மைலயி�' எ�ப> ெபா3�. 

இ>வைரயி� நாC� எ�ைன! ேபாலேவ எ$ணியி35த பல3� சீைதைய 

இராவண� இல�ைக�2� ெகா$1ேபா: அ�ேக அேசாகவன� எ�ற ஒ3 

ேசாைலயி� சிைறைவ� தா� எ�8� அ5த ேசாைல சாதாரணமாக ந� தமி4 நா,/� 

சமநில�களி� பா��கிற ேசாைல ேபால�தா� இ3�2� எ�8� எ$ணி யி35ேதா�. 

க�ப� பா,/G�ள “இல�ைக ெவ "” எ�ற பத�கA�2 சிற!பான ெபா3� ஏ>� 
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இ3!பதாகJ� எ$ணியதி�ைல. இ!ேபா>தா� க�ப� கவிைதயி� அ "த! 

ெப3ைம இ�C� அதிகமாக� ெதாிகிற>. க�ப� இ5த மைலைய! பா��>வி,1! 

பா/னானா? அ�ல> க�ப� பா/ன 'இல�ைக ெவ "' எ�பைத! 

ப/�>வி,1�தா� இ5த மைலயி� சீைத இ3!பதாக இல�ைக ம�க� ெசா�ல� 

ெதாட�கினா�களா? எ�ப> "ாியாத வி5ைத. அ>ேபாக,1�. 

 

இ5த ஆ� நடமா,டமி�லாத பிரேதச�தி� உ�ள சி�னRசி8 2/ைசயிG� 

சிறிதான இ5த ேகாயிைல� தாிசி�க ேகா/� கண�கான ம�க� வ5> ேபாவதி� 

ம�ம� எ�ன? இ5த� ேகாயிைல வண�2� தமிழ�கைளயாவ> அவ�க� தமி4 

நா,/�35> 2/ேயறினவ�க�. அவ�க� க�பராமாயண�ைத ப/�ேதா ேக,ேடா 

இ3�கலா� எ�8 Bறலா�. ஆனா� தமிேழ இ�னெத�8 ெதாியாத சி�களவ�க� 

இத 2 ப�தி ெசG�>வாேன�? அத 2 ஒேர ஒ3 காரண�தா�. எ�லா ப�த�கA� 

இ5த� ேகாயிG�க3கி� இ பிற!" எ�பெதா�8�, இ3�ெபாைற எ�பெதா�8� 

க ெபன!ப1வ> ஒ�8� ேச�5> களி நட� "ாிய� கா$கிறா�க�. யா� 

ேவ$1மானாG� அைத இல�ைக�2! ேபாகாமG� காணலா�. ஆ� இ5த இ  

பிற!பி� தீப�ைத, இ3�ெபாைறயி� ஒளிைய, க பி� ேஜாதிைய நா� க$ேட� 

எ� மன�க$களா�. 

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

7. 7. 7. 7. நிழ, சாயாத ேகா�ர�நிழ, சாயாத ேகா�ர�நிழ, சாயாத ேகா�ர�நிழ, சாயாத ேகா�ர�    

 

தமிழ�களி� நாகாிக�ைத;� கைல�திற�ைத;� ெத:வ ப�திைய;� அறிய+ 

ெச:;� அழியா+ சி�ன�களாக விள�2வன தமி4 நா,/G�ள ஆலய�கேள! இ� 

கால�திG�ளைவேபா�ற ய5திர ெபாறியிய� �S�க�க� ெதாியாத பல 

E றா$1கA�2 ��னா� க,ட!ப,ட இ5த ஆலய ேகா"ர�களி� அைம5>�ள 

சி ப ேவைலயி� சிற!"�கA�, சி�திர �S�க�கA� அய�நா,1 அறிஞ�கA�2 

வி5ைதயாகேவ இ3�கி�றன, 

 

அ!ப/� தமி4 நா,/G�ள பல ேகா"ர�கA� தRசாa�! ெபாிய ேகாயி�� 

ேகா"ர� ஒ3 தனி+ சிற!" வா:5த>. ம ற எ�லா� ேகா"ர�கA� ஒ�8�ெகா�8 

உயர�திG� ப3மனிG� ேவ8ப,டாG� வ/வ�தி� ஏற�தாழ ஒேர மாதிாியானைவ, 

அவ றி� ��"ற�� பி�"ற�� அ�ைள!"ற�கைள விட அகல��ளனவாக 

இ3�க� தRசாa�� ேகா"ர�ம,1� அ/�தள�தி�35> நா�2 ப�க�கA� ஒேர 

அளJ�ள ச>ரமாகேவ உ+சியி� B�ைமயைடகி�ற>. ம ற� ேகா"ர�களி� 
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உ+சியிG�ள விமான�களிG�ள கலச�கA� &�8, ஐ5>, ஏ? அ�ல> ஒ�ப> 

எ�8 ஒ�8�2 ேம ப,டனவாகேவ இ3�க� தRசாa�� ேகா"ர� ஒேர 

கலச��ளதாக இ3�கிற>. அத� உ+சியிG�ள விமான�� ேகா"ர�தி� உ+சி+ 

ச>ர�>�2 உ�ளட�கினதாக உ�ள>. 

 

இ5த� தRசாa�� ேகா"ர�ைத 'நிழ� சாயா� ேகா"ர�' எ�8 ெசா�வைத எ�லா3� 

ேக,/3�கிேறா�. எ� இள�ப3வ�தி� பல�ைற� ேக,1 ஆ+சாிய� 

அைட5தி3�கிேற�. ஆனா� அ5த ‘நிழ� சாயா� ேகா"ர'�ைத ேநாி  க$1 மகி?� 

வா:!" ெந1நா� என�2� கிைட�கவி�ைல. 1908-ஆ� ஆ$/� நா� 

தி3+சிரா!ப�ளியி� எP. பி. ஜி. காேலஜி� எ!. ஏ. வ2!பி� ப/�>� 

ெகா$/35ேத�. (இ!ேபா> அ> ெசயி�, ஹீப�P ைஹPBலாக இ3�கிற>.) 

அ!ேபா> ஒ3 சனி, ஞாயி8 வி1�ைற நா,களி� நாC� &�8 ப�ளி�-

ேதாழ�கA� நிழ� சாயா� ேகா"ர�தி� அதிசய�ைத! பா��க� தRசாa3�2! 

ேபாேனா�. 

 

ெவ�ளி�கிழைம மாைல ஆ8 மணி�2� தி3+சி ச5தி!பி�35> "ற!ப1கிற ெரயி� 

வ$/யி� நா�க� நா�வ3� ெச�8 �மா� எ,1 மணி�2 எ�க� உறவின� ஒ3வ� 

M,ைட அைட5ேதா�. அ5த M,1�கார உறவின� ெபாிய சிவப�த�. ஒ7ெவா3 

நாA� ஒ3 ேவைள யாவ> பிரகதீ�வர� ஆலய�தி 2! ேபாவ> அவ3ைடய 

வழ�க�. ம ற நா,களி� தவறிவி,டாG� ெவ�ளி� கிழைமகளி� ேகாவிG�2! 

ேபா:வர� தவறமா,டா�. நா�க� அவ� M,1�2! ேபான சமய� அவ� 

ேகாயிG�2! "ற!ப1கிற ேநர�. இனிய �க� இ�ெசா கAமாக எ�கைள ெவ2 

அ�ேபா1 வரேவ றா�. 2சல விசாாி!"க� �/5த>� M,1�2� ெச�8 

எ�கA�2 வி35> சைம�க ஏ பா1கைள+ ெச:>வி,1 எ�களிட� வ5>, 

"ேகாயிG�2! ேபா: வரலாமா?" எ�றா�. நா�க� ெவ2 மகி4+சிேயா1 

ஒ!"�ெகா$ேடா�. எ�கAைடய ச,ைடகைள� கைள5>வி,1 �க�ைத� 

க?வி�ெகா$ேடா�. M,1�கார� எ�கA�காக� தி3நீ8�, த$ணீ3� ெகா$1 

வ5> ைவ�தா�. அவ3ைடய 2றி!ைப உண�5> நா� விUதிைய� 2ைழ�>+ 

ைசவ�ைற!ப/ ப,ைட ப,ைட யாக ெந றியிG� ைககளிG� உட�பிG� அணி5> 

ெகா$ேட�. எ�Cட� வ5த &வ3� ஒ3வ� கிறிP>வ�. அவ� விUதிைய 

அணிய� தய�கினா�. அவC� அணி5> ெகா�ள ேவ$1ெம�8 சமி�ைக 

ெச:ேத�. எ�னிட� தி�மிகJ� பிாிய��ள அ5த அ5ேதாணி;� தய�க�வி,1� 

தி3நீ8 தாி�>�ெகா$டைத+ �மா� நா ப�ைத5> ஆ$1கA�2!பி� இ!ேபா> 

நிைன�தாG� என�2+ சிாி!" வ3கிற>. ஏென�றா� அவ� விUதி அணிவைத 
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அறியாதவனாதலா� எ�Cைடய வி3!ப�தி கிண�கி� தி3 நீ ைற அளJ�2 மீறி 

அ�ளி�ெகா$1 ேச8 2ைழ!ப> ேபால� 2ழ!பி ெந றியிG� உட�பிG� 

தா8மாறாக! Uசி�ெகா$1 ஒ3 விகட ேவடமாக விள�கினா�. 

 

எ� உறவினரான Z கி3Qணசாமி பி�ைள ஒ3 மராம�> இலாகா 

ேம பா�ைவயாள�. அவ3ைடய ேசவக� இட>ைகயி� ேத�கா:, பழ� 

�த�யைவக� அட�கிய தா�பாள��, வல> ைகயி� ஒ3 N�2 விள�2� 

எ1�>�ெகா$1! ேபாக, ம றவ�க� பி�னா ெச�8 ஆலய�ைத அைட5ேதா�. 

அ5த� கால�தி� மி�சார விள�2க� இ�ைல. ேகாயிைல! ப றிய பராமாி!"கA� 

மிகJ� 2ைறJ. அதனா� ேகாயி� �?>� ஒேர இ3,1. அ�2� இ�2� ஆக 

இர$ெடா3 ம�கலான விள�2க� மிC�கி� ெகா$/35தன. 

 

அ!ப/!ப,ட அ5தகார�திG� ேகா"ர�தி� ெப3ைம க$ைண� கவ�5த>. 

ஆ$டவைன வழிபட வ5ேதா� எ�பைத � றிG� மற5> அ�க�ேக நி�8 நி�8 

நி�8 ேகா"ர�ைத! பா��>, நிழ� சாயாம� இ3!பத 2 அதி� எ�ன அதிசய 

அைம!" இ3�கிறேதா எ�8 எ$ணி� ெகா$1 நட5ேத�. 

 

கி3Qணசாமி பி�ைளைய! பி�ப றி &�8 �ைற வல�வ5>, ஆலய�>� ெச�8 

ைநேவ�திய� த5> தாிசன� ெச:>வி,1 M,1�2� தி3�பிேனா�. தி3�"� ேபா> 

சிவ ச5நிதான�>�2 ��னா� ந5தி அம�5தி3�2� ேமைடமீ> ஏறி அ5த 

இ3,/G� அ5த ெப3விைடைய ���ைற வல� � றிேனா�. ஆலய�தி� 

ெப3ைமைய;�, அ5த அ "த+ சி பமாகிய ெபாிய விைடயி� சிற!ைப;� 

கி3Qணசாமி பி�ைள எ�கA�2+ ெசா�� அ5த! ெபாிய விைடயினா� தா� 

அ�2�ள சிவெப3மாC�2! 'ெப3 விைடயா� ' எ�ற ெபய� வ5த> எ�8� 

ெசா�னா�. அ�>ட� அ5த ஆலய�ைத� க,/ைவ�த ேசாழ ம�னைர!ப றிய 

க�ண பர�பைரயான கைதகைள;�, அ�ேகாயிைல! பி கால�தி� பாிபா��த 

மரா,/ய ம�ன�களி� ப�திைய;�, அவ�கA�2! பிற2 அ5த ஆலய� 

கவனி!பத 2 நாதன 8! ேபா:வி,டைத;� அவ� ெசா�ல+ ெசா�ல நா�க� 

ேக,1�ெகா$ேட M,1�2 வ5> ேச�5ேதா�. M,1�2 வ5த பி�C� உணவ35த 

உ,கா3கிற வைர�2� ேகாயிைல!ப றிேய "க45> ெகா$/35தா�. அ!ேபா> 

நா�, ”இ5த� ேகா"ர�ைத ‘நிழ� சாயா� ேகா"ர�' எ�8 ெசா�Gகிறா�கேள, அ> 

எ�ன?" எ�8 ேக,ேட�. அத 2 அவ�, "ஆ�, அ!ப/�தா� ெசா�Gகிறா�க�. 

ஆனா� 'அ> எ!ப/' எ�பைத!ப றிய விவர� என�2� ெதாியவி�ைல" எ�றா�. 
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சா!பா1 �/5த பிற2 ப1�>�ெகா$ேடா�. என�2 ெவ2 ேநர� வைரயி� 

N�கேம வரவி�ைல. அ7வளJ உயரமான ேகா"ர� எ!ப/ நிழ��லாம� இ3�க 

�/;� எ�பைதேய சி5தி�>�ெகா$/35ேத�. அ�>ட� கி3Qணசாமிபி�ைள 

ெசா�னதி�35> அ5த� ேகா"ர�>�2 நிழேல விழா> எ�8 நா� ெகா$/35த 

ந�பி�ைக தள�+சி அைட5த>. எத 2� வி/5த பிற2 ேகாயிG�2! ேபா:! 

பா��தா� உ$ைம ெதாி5>வி1� எ�8 சமாதான� ெச:>ெகா$1 N�கி 

வி,ேட�. 

 

காைல ஆகார� உ$டபி� கி3Qணசாமி பி�ைள உ�திேயாக அGவலாக! 

ெபா:வி,டா�. நாC� எ� ேதாழ�கA� ேநேர ேகாயிG�2+ ெச�ேறா�. அ!ேபா> 

மணி எ,டைர இ3�2�. ]ாிய� பிரகாசி�>�ெகா$ /35தா�. நா�க� 

ேகா"ர�தி� ேம 2! ப�க�>�2 விைர5> ெச�8 அ�ேக ேகா"ர�தி� நிழ� 

இ�லாம �3�கிறதா எ�8 பா��ேதா�. ஆ! எ�ன ஏமா ற�! அ�ேக ேகா"ர�தி� 

நிழ� இ3�க�தா� இ35த>. அ5த ஆலய�தி� &ைல �1�2கைள ெய�லா� 

� றி+ � றி! பா��>�ெகா$1 பதிெனா3 மணிவைர�2� இ35ேதா�. 

]ாியCைடய ஒளி அதிகாி�க அதிகாி�க, ேகா"ர�தி�நிழG� ந�றாக�தா� 

ெதாி5த>. காைல நிழ� ேம 2! ப�க�தி� வி?5தா� மாைல நிழ� கிழ�2! 

ப�க�தி� விழ!ேபாகிற>. இைத 'நிழ� சாயா� ேகா"ர�' எ�8 ெசா�Gவாேன�? 

ந� நா,/� உலJகி�ற எ�தைனேயா &ட ந�பி�ைககளி� இ>J� ஒ�8 எ�8 

நிைன�ேத�. ’நிழ� சாயா� ேகா"ர�' எ�ற ேப+சி� என�2 இ35த மதி!" 

அ!ேபாேத நீ�கிவி,ட>. அ�8 பி பகG� ம8 நாA� தRசாaாி� பா��க�த25த 

இட�கைள! பா��> வி,1 ஞாயி 8�கிழைம இரJ தRைசையவி,1� 

தி3+சிரா!ப�ளி�2 வ5>வி,ேடா�. பிற2 ெகாRச� ெகாRசமாக 'நிழ� சாயா� 

ேகா"ர'�� அைத! பா��க! ேபான>� எ� மனதி�35> மைற5> வி,டன. 

 

அ1�த ஆ$1 நா� ப�ளி�Bட�ைத+ ேச�5த மாணவ� வி1தியி� இ35>ெகா$1 

எ!. ஏ. வ2!பி� இர$டா� ஆ$1� ேத�J�2! ப/�>� ெகா$/35ேத�. அ5த 

வி1தி�2+ �!பிரமணிய ஐய� எ�ற ஆசிாிய� கா!பாளராக (வா�ட�) இ35தா�. 

அவ� Uேகாள சா�திர�தி� நி"ண�. ெவ2 ந�லவ�. மாணவ�கAட� 

ேதாழைன!ேபா� ெகாRசி� 2லாவி! பழ2வா�. ஒ3நா� அவ3�, பதிைன5> 

மாணவ�கA� Zர�க�>�2 உ�லாச மாக! ேபாேனா�. அ> நிலா�கால�. மாைல 

&�8 மணி�2 Zர�க� ேபா: ஆ8 மணிவைர�2� ெகா:யா மர� 

ேதா,ட�களிG�, ெத�ன5 ேதா!"களிG� � றி� ெகா$/35ேதா�. ஆைசதீர� 
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ெகா:யா! பழ�கைள� தி�8 இளநீைர� 2/�> அவரவ�க� வி3�பியப/ 

ெய�லா� ஆ/!பா/� ெகா$/35>வி,1� ேகாயிG�2! ேபாேனா�. 

 

Zர�க� ேகாயி� வைட மிகJ� பிரசி�தி ெப ற>. அ�>ட� அ�ேக 

அ!ேபாைத�க!ேபா> அக!பட�B/ய �8�2 "ளிேயாதைர, ெபா�க� �த�ய 

ைவகA� மிகJ� வி3�ப�த�க �ைவ;�ளனவாக இ3�2�. இ5த� கால�தி� 

எ!ப/ேயா ெதாியா>. அ5த� கால�தி� தி3வர�க� ேகாயி�� சைம�க!ப1� எ5த 

உ$/;� ("ளிேயாதைர� தவிர), >ளிBட எ$ெண: கல�காத ெந:யி�தா� 

சைம�க!ப1�. அ5த உ$/கA�காகேவ பல ேப� ேகாயிG�2! ேபாவா�க�. 

அ�ைற�2 அ�ேக ெச�ற பதிைன5> மாணவ3� &�8 ேப� Zர�க�ைத+ 

ேச�5தவ�க�. அ5த &வ3� ஒ3வ� ஐய�. ம ற இ3வ3� ஐய�கா�க�. இ5த 

இ3வ3� ப�ளிெகா$ட ெப3மா� ேகாயி�� அ�+சக�கAைடய ம�க�, 

இவ�கA�2�A� ேகாபால� எ�பவ� ேகாயி�� மி�க ெச�வா�2�ள 

அ3+சக3ைடய மக�. இவCைடய சGைகைய� க3தி�தா� அ5த உ�லாச! 

பயணேம ஏ பாடான>. 

 

ேகாபால� த5ைதயிட� ��னாேலேய ெசா�� ைவ�தி35தப/யா� Zர�க� 

ேகாயிைல�தவிர ேவ8 எ�2� கிைட�காதைவ எ�8 ெசா�ல!ப1கிற எ�லா வித 

உ$/கA� ஏராளமாக� கிைட�தன. அத காக நா�க� ஆA�2 ஒ3 )பா: விகித� 

ேச��>! பதிைன5> )பா: ெகா1�தி35ேதா�. அ> ேபாதாம� பி�னாG� ஐ5> 

)பா: ெகா1�ேதா�. அ5த உ$/கெள�லா� தனி�தனி! பா�திர�களி� 

ைவ�க!ப,/35தன, அ5த! பா�திர�கைள எ�லா� எ1�>�ெகா$1 

ெகா�ளிட�தி� ம�தியிG�ள மண�ெவளிைய அைட5> அ�ேக அம�5> ெவ2 

உ�லாச�>ட� உ$/கைள அ35திேனா�. 

 

அ!ேபா> மணி ஒ�ப>�2 ேம� இ3�2�. Uரண ச5திர� மிகJ� பிரகாச�>ட� 

விள�கினா�. அ5த நிலாவி� அழைக அCபவி�>� ெகா$/35த ஒ3 மாணவ� 

அ�கி35த Uேகாள ஆசிாிய� �!பிரமணிய ஐயைர! பா��>, “ஏ� ஸா�, 

இ5த+ச5திரC�2 ம�தியி� இ3�கிற கள�க�ைத மர� எ�8�, மா� எ�8� 

ெசா�Gகிறா�கேள, அ> எ�ன?" எ�றா�. யா� எைத� ேக,டாG� எ!ேபா>� 

ெவ2 இனிய�ைறயி� ெச:திகைள விள�கி+ ெசா�வதி� அG!"�ெகா�ளாத அ5த 

Uேகாள ஆசிாிய� உடேன ச5திரம$டல�ைத!ப றிய சா�திர �S�க�கைள 

விள�கலானா�. 
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ச5திரைன!ப றி ஆர�பமான அ5த! ேப+��க� ]ாிய ம$டல�தி 2� ெச�றன. 

]ாியC�2� Uமி�2� ச5திரC�2� உ�ள ச�ப5த�கைள!ப றி;�, நா�, மாத�, 

ஆ$1 எ�பனவ ைற!ப றி;�, ப3வ�கைள! ப றி;�, உ�தராயண�, 

த[ிணாயண� எ�பைவகைள! ப றி;� ெவ2 விாிவாகJ� விள�கமாகJ� 

ஆசிாிய� எ1�>ைர�தா�. அ!ேபா> நா� ேக,ட 'உ�தராயண�, த[ிணாயண�, 

நிர,சேரைக, எ�பனவ றி� விள�க�களி�35>, அ�ைற�2 &�8 

ஆ$1கA�2! பி�னா� 'நிழ� சாயா� ேகா"ர '�ைத!ப றி நா� ெசா�ன ஊக� 

என�2! ெபாிய பாிைச� த5த>. அைத� ேகA�க�. 

 

1909-ஆ� ஆ$/� எ!. ஏ, பாீ,ைச�2! பண� க,/னபி� என�2� க1ைமயான 

கா>வ� வ5> பாீ,ைச எ?த �/யவி�ைல. பி� ஒ3 ஆ$1 ைவ�திய� நட5> 

கா>வ� நீ�கி 8. அத�பிற2 ப/!" நி�8 வி,ட>. சி8 சி8 கவிகA�, 

சி�திர�கA� எ?தி� ெகா$1 ��மா இ35>ெகா$/35ேத�. அ!ேபா> என�2� 

Nரப5>வான Z பா. ெவ. மாணி�க நாய�க� எ�ற ஓ� எRசினிய� பழ�கமானா�. 

அவ� ந�ல தமிழறிஞ�. சி�திர�திG�வ�லவ�. கவிகA� ெச:வா�. அவ� 

எ�Cைடய கவி�திறைன;� சி�திர வி�ைதைய;� மிகJ� பாரா,/ அ/�க/ 

எ�ைன� த�மிட� வர+ெச:> அளவளாவி� ெகா$/3!பா�. சி8க+சி8க 

எ�கA�2� அ�" அதிகாி�த>. அதனா� அவ3ைடய உ�திேயாக! 

பிரயாண�களிG� எ�ைன அைழ�>� ெகா$1ேபாவா�. அவ� ஜி�லாJ�2! 

ெபாிய எRசினீயரானதாG� அரசா�க�தி� சGைக;ைடயவரானதாG� அவ� 

&லமாக என�2 ஒ3 ந�ல உ�திேயாக� கிைட�2� எ�ற ஆைசயா� எ� த5ைத 

�தலானவ�க� நா� மாத� கண�கி� அவ3ட� த�கி வி1வதிG� மகி4+சியைட 

வா�. அவ� ேபா,ேடா பட� பி/!பதி� வ�Gந�. என�2� ேபா,ேடா பி/�க� 

க 8�ெகா1�தா�. 

 

1912-ஆ� ஆ$1 /ச�ப� மாத� 12-ஆ� ேததியி� /�� நகர�தி� ஐ5தா� ஜா�X 

அரச3�2 �/],1 விழா நட!பதாக நாெட�2� ேப+சாக இ35த>. அ5த 

விழாவி 2 இர$1 ஆ$1களாக ஏ பா1க� நட5> ெகா$/35தன. அ5த 

விழாைவ� காண தி3. மாணி�க நாய�க3� ேபாக� தீ�மானி�தா�. /�� 

விழாJ�2+ ெச�8 அைத! பா��>! பி� அ!ப/ேய வடநா,/G�ள ��கிய 

தல�கைள;� பா��>வர &�8 மாத! பிரயாண�தி 2� தி,டமி,டா�. ேபாகிற 

இட�களிG�ள விேசஷமான க,/ட�கைள;� கா,சிகைள;� பட� பி/�க 

ேவ$1ெம�ப>� தி,ட�. அத 2� ேவ8 ேவைலகA� 2� உதவியாக இ3�க 

எ�ைன;� அைழ�>�ெகா$1 ேபாக ஏ பா1 ெச:தா�. 
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அ5த /�� த�பா3�2� இட� ெபற அ�மதி+ சீ,1க� கிைட!ப> மிகJ� அாி>. 

ஒ7ெவா3 மாகாண�திG� அ5த அ5த மாகாண�தி�35> த�பா3�2 வர 

வி3�"கிறவ�கAைடய த2திகைள ஆரா:5> அ�மதி+ சீ,1� ெகா1!பத 2� தனி 

அதிகாாிக� நியமி�க! ப,/35தா�க�. அ5த அதிகாாிக� அைனவ3� 

ஆ�கிேலய�க�. ெச�ைன மாகாண�>�2 ஏ ப,ட அதிகாாி ஹாமி�ட�, ஐ. 

சி.எP., எ�ற ஆ�கிேலய�. அவ� தி3. மாணி�க நாய�க3�2 மிகJ� 

பழ�கமானவ�. அதனா� என�2, ஒ3 சி�திர�கார� எ�ற �ைறயி�, அ�மதி+ 

சீ,1 எளிதி� கிைட�த>. ெபாிய ெபாிய ஜமீ5தா�கA�2� மிரா�தா�கA�2� Bட 

அCமதி கிைட�கவி�ைல. 

 

இ5த அ�மதி+ சீ,1�2 ேவ$/ய சிபாாி�கைள+ ெச:> ெகா�வத காக� தி3. 

மாணி�க நாய�காிட� Z ராஜ!ைபய� எ�ற ந�கவர� ெபாிய ப$ைண மிரா�தா� 

வ5தா�. ந�கவர� எ�ப> தி3+சிரா!ப�ளி ஜி�லாவி� மிக+ ெசழி!பான கிராம�. 

அதி� Z ராஜ! ைபய� மிக! ெபாிய மிரா�தா�. ெத:வ ப�தியிG� தான 

த�ம�களிG� சிற5த சீமா�. மாணி�க நாய�க3�2 ெந3�கிய ந$ப�. த�பாாி� 

Z ராஜ!ைபய3�2 இட� கிைட!பத 2 ேவ$/ய �ய சிகைளெய�லா� ெச:> 

அ�மதி+ சீ,ைட வா�கி� த3வதாக எRசினீய� ஒ!"� ெகா$டா�. அ> 

�த ெகா$1 Z ராஜ!ைபய� தி3+சி�2 வ5> மாணி�க நாய�க3ட� 

பிரயாண�>�2 ேவ$/ய ம ற ஏ பா1கைள!ப றி! ேப�வா�. அ5த சமய�களி� 

நாC� அ�2 இ3!ேப�. ஒ3நா� தி3. மாணி�க நாய�க� Z ராஜ!ைபய3�2 

எ�ைன அறி�க! ப1�தி எ� தமிழறிைவ;�, கவி�திற�ைத;�, சி�திர 

வி�ைதைய;� "க45> ேபசி எ�ைன;� /���2 அைழ�>! ேபாவைத!ப றி 

ெசா�னா�. அ�8 �த� Z ராஜ!ைபய� எ�னிட� மி�க அ�"ைடயவரானா�. 

அ1�த �ைற வ5தேபா> ஒ3 ' ேகாட�' காமிராைவ� த� M,/� அ> ��மா 

கிட�கிறெத�8 என�2 ெவ2மதியாக� த5தா�. 

 

அ1�த தடைவ Z ராஜ!ைபய� வ5தேபா>, வட நா,1! பிரயாண�>�2 

அவசியமான க�பளி உைடக�, ேபா�ைவக�, த�பா3�2 ேவ$/ய ‘],'க�, 

‘U,ஸு' க� �த�யவ ைற!ப றிய ஆேலாசைனக� நட5தன. Z ராஜ!ைபய� 

மி�க ைவதீக மன!பா�ைம;�ளவ�. ெவ�ைள�கார �ைறயி� உைடதாி�க! 

பழகாதவ�. வழ�கமான பRசக+ச உைடயிேலேய /�� த�பா3�2� ேபா: 

வ5>விடலா� எ�8 எ$ணினவ�. மாணி�க நாய�க� வ "8�தி+ ெசா�னதி� 

ேம� '],' அணி5> ெகா$ேட த�பா3�2! ேபாக+ ச�மதி�தா�. அ!ப/ எ�தைன 
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‘],க� ' ேவ$1ெம�8 பா��> ராஜ!ைபய3�2�, மாணி�க நாய�க3�2� 

ேவ$/ய "திய ’],'களி� விைலைய;� கண�கி,1 அ�தைன�2� ராஜ!ைபயேர 

அ!ேபாேத பண� த5>வி,டா�. 

 

இ5த! ேப+�கெள�லா� நட5த இட�, தி3+சியி� ஆ$டா� ெத3வி� மிகJ� 

பிரசி�திெப ற ெச�வராக இ35த Z மாணி�க �த�யா� வசி�த M1. அைத 

�த�யா� M1 எ�8 ெசா�Gவா�க�. அ> மாணி�க நாய�க3�2 மாமனா� M1. 

�த�யா� M,1! ெப$ ைண�தா� நாய�க� மண5தி35தா�. (�த�யா�, நாய�க�, 

பி�ைள, உைடயா�, கJ$ட�, ெச,/யா� எ�ற பல ப,ட�க� எ�க� இன�>�2 

உ$1). மாணி�க நாய�க� அ!ேபா> அ5த �த�யா� M,/� ேம� மா/யி� 

2/யி35தா�. ேம ெசா�ன ேப+�க� அ�ேகதா� நட5தன. 

 

�த�யா� M,1 ேம� மா/யி� திற5த இட�தி� உ,கா�5தா� Z தா;மான 

�வாமியி� ேகாயிG� தி3+சி மைல�ேகா,ைட;� ைக�2 எ,1வனேபால� 

காண!ப1�. Z ராஜ!ைபய3�, மாணி�க நாய�க3� த�பா3�2! ேபாகேவ$/ய 

காாிய�கைள! ேபசியபி� ராஜ!ைபய� தா� /�� த�பா3�2! பிற2 காசி�2! 

ேபா:+ சிலநா� த�கி அத�பி� வடநா,/G�ள பல யா�திைர� தல�கைள;� 

பா��க வி3�"வதாக+ ெசா�னா�. அதி�35> வடநா,1� ேகாயி�கA�2�, 

தமி4நா,1� ேகாயி�கA�2� உ�ள ேவ 8ைமகைள!ப றிய ேப+� 

உ$டாயி 8. Z ராஜ!ைபய3ட� வ5தி35த &�8 ந$ப�களி� ஒ3வ� 

��னேம வடநா1 ேபா:வ5தவ�. அவ�, "வட நா,/G�ள எ�லா� 

ேகாயி�கைள;� ேச��தாG� தமி4 நா,1� ேகாயி� ஒ�8�2 ஈடாகா>" எ�றா�. 

அைத� ேக,ட>� ராஜ!ைபய� த��ைடய �க�>�2 ேநராக இ35த தா;மானவ� 

ேகாயிைல!ப றி;� அத� க,/ட+ சிற!ைப;� "க45> ேபசி மகி45தா�. 

இத கிைடயி� இ�ெனா3வ�: தRசாa� "நிழ� சாயா� ேகா"ர" �ைத! "கழ 

ஆர�பி�தா�. 

 

உடேன ராஜ!ைபய� எRசினீய� மாணி�க நாய�கைர! பா��>, "நீ�க� எRசினீய� 

ஆனதா� உ�கA�2� ெதாி;ேம. தRசாa�� ேகா"ர� நிழ� சாயா� ேகா"ர� எ�8 

ெசா�ல!ப1கிறேத; அத� ரகசிய� எ�ன?” எ�8 ேக,டா�, அத 2 மாணி�க 

நாய�க�, “அ> ெவ8� க,1�கைததா�. நிழ� சாயாத ெபா3� உலக�தி� 

உ$டா? நாC� அைத!ப றி+ சி5தி�>! பா��ேத�. அதி� ஒ�8� உ$ைம 

இ�ைல , பாமர ம�க� ப�தியினா� ெசா�G� ேப+� அ>!" எ�றா�. 
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இ5த+ சமய�தி� ெகா�ளிட�> மண�� ஒ3 �? நிலா நாளி� த,சிணாயண�, 

உ�தராயண�, எ�பன ப றி;�, 'நிர,சேரைக ' எ�பைத!ப றி;� ஆசிாிய� 

�!பிரமணிய ஐய� விள�கியைத� ேக,1 அத 2! பிற2 ஒ3நா� எ� மனதி� 

உதி�த ஊக�ைத;� நிைன�>�ெகா$1, "நா� ெசா�Gகிேற� " எ�ேற�. 

 

“ எ�ன? " எ�8 அ�2 இ35தவ�கெள�லா� எ� ப�க� தி3�பினா�க�. 

 

"தRசாa�� ேகா"ர�ைத ஏ� 'நிழ� சாயா� ேகா"ர� ' எ�8 ெசா�Gகிறா�க� 

எ�பத 2� காரண� நா� ெசா�Gகிேற� " எ�ேற�. 

 

"அ!ப/யா! எ�ேக ெசா�G�க� " எ�8 ஏக கால�தி� எ�ேலா3� ேக,டா�க�, 

 

உடேன நா�, “தRசாa�� ேகா"ர�தி� நிழ� உ+சி�கால�களி� ஒ3நாA� Uமியி� 

சா:வதி�ைல" எ�ேற�. அைத� ேக,1 அ�கி35த அைனவ3� கல கலெவ�8 

ைகத,/ ெவ2 ேநர� வைரயி� வி?5> வி?5> சிாி�தா�க�. சிாி!" 

அட�கினJட� தி3. மாணி�க நாய�க� எ�ைன! பா��>, “இ5த அதிசய�ைத 

எ!ப/�தா� க$1பி/�தீ�கேளா! நாC� எ�னடா!பா, எவ3� அறியாத எ�ன 

உ$ைம நீ�க� ெசா�ல! ேபாகிறீ�கேளா எ�8 நிைன�ேத� " எ�றா�. 

 

"ஏ�, நா� ெசா�ன> சாியான காரண� அ�லவா? ” எ�ேற�. 

 

“உ+சி� கால�தி� எ�லா! ெபா3�கA�25 தா� நிழ� வி?வதி�ைல. அ> 

தRசாa�� ேகா"ர�தி 2ம,1� எ�ன சிற!" ?" எ�றா�. 

 

“ அ> சாி அ�ல. உ+சிேவைளயி� எ�லா! ெபா3�கA�2� அவ றி� நிழ� 

Uமியி� வி?�. தRசாa�� ேகா"ர� ஒ�8�2�தா� அ5த நிழ� Uமியி� சா:வ 

தி�ைல" எ�ேற�. 

 

"அ> எ!ப/? " எ�8 சிாி�தா� நாய�க�. 
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"ெசா�Gகிேற�. உ+சிேவைள எ�ப> ந1!பகலான ப�னிர$1 மணிைய 

ம,15தா� 2றி�2�. ]ாிய� ந��ைடய உ+சி�2 ேநராக இ3�கிறா� எ�பைத 

அ�ல. ஆ$/� ெப3�பாலான நா,களி� ]ாிய� உ+சி� கால�தி� ந��ைடய 

உ+சி�2+ சாியாக இ3!பேத யி�ைல. உ+சி� ேகா,1�2 வட�கிலாவ> 

ெத கிலாவ> தா� ெப3�பாலான நா,களி� உ+சி ேநர�களி� ]ாிய� 

இ3�கிறா�. உ�தராயண�தி�35> த[ிணாயண�>�2�, த[ிணா-

யண�தி�35> உ�தராயண�தி 2� மா8கி�ற கால�களி� ம,15தா� ]ாிய� 

சாியான உ+சி�2 வ3கிறா�. அ!ேபா>�Bட ஒ3 க/ைகயி� எ�தைனேயா ஆயிர� 

ப�கி� ஒ3 ப�2 ேநர5தா� ேநரான உ+சியி� இ3�கிறா�. ம ற� 

கால�களிெல�லா� உ+சி�2 வட�கிேலா ெத கிேலா ஒ>�கி� தா� ஓ1கிறா�. 

ஒ3 ஆ$/� இர$ேட இர$1 நா,களி� தா� ]ாிய� ஓ� அS!ெபா?> ேநர� 

உ+சியி� இ3�கிறா�. இ5த இர$1 நா,களி� இ3 >ளி ேநர�கைள� தவிர ம ற 

உ+சி ேநர�களி� எ�லா! ெபா3�கA�2� நிழ� சா;�. ]ாிய� 

த[ிணாயண�தி� ேகா/யிG�, உ�தராயண�தி� ேகா/யிG� இ3�கிற 

கால�களி� அ5த உ+சி நிழ� நீ$டதாக இ3�2�. அ5த� ேகா/யி�35> நிர,ச 

ேரைக�2+ ]ாிய� ெந3�க ெந3�க நிழ�� நீள�� 2ைற;�. ஆைகயா� 

28கலாகேவா நீளமாகேவா உ+சி ேவைளயி� எ�லா! ெபா3�கA�2� நிழ� 

சா;�." 

 

"அ5த நிழ� தRசாa�� ேகா"ர�தி 2� உ$ட�லவா ? " எ�8 ஒ3வ� ேக,டா�. 

 

”இ�ைல, அ>தா� தRசாa�� ேகா"ர�தி� அைம5தி3�கிற சி ப�தி� அழ2" 

எ�ேற�. 

 

அ>வைரயி� நா� ெசா��வ5தைத� க$கைள+ �3�கி�ெகா$1 B�5> 

ேக,1�ெகா$/35த மாணி�க நாய�க� "� சிாி!ேபா1 எ�ைன! பா��>, "அ5த� 

ேகா"ர�தி� அைம5தி3�கிற சி ப�தி� அழ2 எ�ன?" எ�றா�. 

 

"தRசாa�� ேகா"ர�தி� அ/�தள� மிகJ� அக�ற ச>ர�. ேகா"ர�� ச>ரமான 

அ1�2களாகேவ உய�5> உ+சியி� B�ைம அைடகிற>. உ+சியிG�ள விமான�� 

ேகா"ர�தி� உ+சி+ ச>ர�>�2 உ�ளட� கினதாக இ3�கிற>. அதனா� அத� 

உ+சி�கால நிழ� அ/�தள�>�2 ேமேலேய நி�8வி1கிற>, Uமியி� 
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வி?வதி�ைல. 'நிழ� சாயா� ேகா"ர�' எ�பத 2, ‘ Uமியி� நிழ� விழாத ேகா"ர�' 

எ�ப>தா� ெபா3ேள ய�லாம� ‘நிழேல இ�லாத ேகா"ர�' எ�ப> ெபா3ள�ல. 

ம ற எ�லா! ெபா3�கA�2� அவ றி� உ+சி�கால நிழ� Uமியி� சா;�. ஆனா� 

தRசாa� ேகா"ர�தி� உ+சி�கால நிழ� Uமியி� சாயா>" எ�ேற�. 

 

இைத+ ெசா�� �/�2�� எ,ட உ,கா�5தி35த எRசீனீய� எ?5>வ5> 

எ�Cைடய ைகைய!பி/�>� 2G�கி, “இ5த� காரண� மிகJ� ெபா3�தமானதாக 

இ3�கிற>. ஒ3�கா� இ>ேவ உ$ைமயான காரணமாக இ35தாG� இ3�கலா�. 

நா� இத காக உ�கைள ெம+�கிேற�" எ�8 ெசா��வி,1 மீ$1� த� 

ஆசன�தி� அம�5>ெகா$1, "இ> உ�கA�2 யா� ெசா�ன>?" எ�றா� . 

 

நா� பைழய கைதைய+ ெசா�� ஆசிாிய� �!பிரமணிய அ:ய� ெசா�னவ ேறா1 

ெபா3�தி! பா��தைத;� ெசா��, "இ> ெவ8� எ�Cைடய \க�தா�. யா3� 

என�2+ ெசா�னத�ல" எ�ேற�. எ�ேலா3� விய5> எ�ைன! பாரா,/னா�க�. 

 

ந�கவர� ராஜ!ப ஐய3�2 ஒேர Uாி!". அ!ேபாேத அவ� நாய�கைர! பா��>, 

"ராம��க�� ந��ட� /�� த�பா3�2 வ3வதாக+ ெசா�னீ�கேள?" எ�றா�. 

"ஆ� அவ35தா� வ3கிறா� " எ�றா� நாய�க�. 

 

“அ!ப/யானா� நா� அவ3�2� உ1!"க� வா�க ேவ$டாமா?" எ�8 

ெக,1�ெகா$ேட தம> பண!ைபைய எ1�> அதி�35> ஐ5> E8 )பா: 

ேநா,1கைள நாய�காிட� த5தா�. 

 

அ5த! பண�ைத�ெகா$1 என�2 ெவ7ேவ8 மாதிாியி� ',M,' ],1கA�, 

ேபா�ைவ;�, U,�கA� ம றைவகA� வா�கினா�க�. இைறவ� அ3ளா� 

எ�க� தி,ட�க� நிைறேவறி /���2+ ெச�8 �/ ],1� த�பாைர� க$1 

களி�ேத�. த�பா� க$கா,சி�2 நா� அC!பியி35த ஓ� ஓவிய�>�காக ம�ன� 

வழ�கிய த�க! பத�க� பாி�� ெப ேற�. /��யி� பதிைன5> நா,க� த�கி! 

பிற2 �மா� நா�2 மாத கால� யா�திைர ெச:>வி,1 1913-ஆ� ஆ$1 மா�+� 

மாத� 9-ஆ� ேததி M1வ5> ேச�5ேதா�. 

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

 


