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தாயா ெகா த தன (க ைரக)
ைரக)
நாமக கவிஞ ெவ.
ெவ. இராமக பிைள
Source:
நாமக கவிஞ ெவ. இராமக பிைள
ஜய கபனியா பிரரக த க
கபாக :: ெசைன-6
த பதி!" : ெச!டப 1953 இர$டா பதி!" : ஜூ 1955
&றா பதி!" : ெச!டப 1956
விைல ). 0.14.0
அ+சி,ேடா : எவெர/ அ+சக, ெசைன -17.
-----------பதிைர

எக பதி!பகதி ெவளி0டாக நாமக கவிஞாி க,1ைர ெதா2!ைப
'தாயா ெகா1த தன' எற தைல!"ட ெப3மகி4+சிேயா1 ெவளியி1கிேறா.

இக,1ைரக எலா கவிஞாி வா4ைக நிக4+சிகேளா1 சப5த!ப,டைவ.
ஒ7ெவா8 தமிழாரா:+சி;, இலகிய ரஸைன; உைடயதா: அைம5>ள>.

வா4ைக நிக4+சிகைள கைதகைள விட 3சிகரமாக எ?> திறைம கவிஞாி
தனி+ சிற!".

இதைன! ப/2 மக அைனவ32 இலகிய ரஸைன மாதிர அல, தமி4
ஆரா:+சி மாதிர அல, வAவ Bறினாேன,

"ஒ?க வி?!ப தரலா
ஒ?க உயிாிC ஓப!ப1"

எற அ5த ஒ?கைத; த3ப/யாக க, 1ைரக அைம5>ளன.
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ஆத ெச5தமி4 நா,1 மக யாவ3 இ5Eைல! ப/>, ரF> பயCற
வி3"கிேறா.
--பதி!பகதா
----------உ

ைற

1. தாயா ெகா1த தன
2. ெத3B> த5த ெத:வ! பிரசாத
3. தாைய! பழிதாG த$ணீைர! பழிகாேத!
4. க ற> ைகம$ணளJ
5. ஊ>வதி கி$ண ெச:த உதவி
6. க$ேட சீைதைய!
7. நிழ சாயாத ேகா"ர
--------1. தாயா ெகாத தன

ெவ2 அவசரமாக ராமநாத எ அைற2 வ5தா. ேவ த க ெவறித
பா ைவ;மாக ெவ2 விகார ேதா றமாக இ35தா. ஆதிர அவசர 2ழப
சிறி> ேநர ேப+ வராதவ ேபா ைற> ழி> மா எைன! பா >ெகா$1 நிறா.

இயபாகேவ ராமநாதCைடய க$ ழிக மிகJ ெபாியைவ. உ$ைமயி ேகாழி
,ைடகைள! ெபா,/,1! "ைத> ைவத> ேபா இ32 அவ விழிக.
அவைன! பளிBடதி ைபயகெளலா ',ைட க$ணா' எ8தா
B!பி1வா க. அத காக அவ வ3த!ப1வேதா ேகாபி>ெகாவேதா
இைல.

ஏேதா த1மா றேதா1 திணறிெகா$1 எ நிற அவ ச 8 ெதளி5>
“ஏ$டா ராமக! ேபான ஞாயி 8கிழைம காைல எ,1 மணி த பனிர$1
மணிவைரயி இேக உேனா1தாேன இ35ேத?" எறா.
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திைக!பைட5த நா ச 8 சி5தைன ெச:>வி,1, “இைலேய! ேபான ஞாயி 8கிழைம நீ இ2 வரேவ இைலேய? நீ சனிகிழைமேயா ெவளிகிழைமேயா தா
வ5தி35தா:” எேற.

“இைலயடா. நா சதியமாக ஞாயி 8கிழைமதா இேக வ5> உேனா1
எ,1 மணியி35> பனிர$1 மணிவைர ‘சிதிர', கண2 எலா ேபா,1
ெகா$/35ேத” எறா.

“இைலயிைல அ> ஞாயி 8கிழைம அல” எேற நா. "நீ மற5>ேபாயி,ேட ராமக, நா ஞாயி 8கிழைம தா நி+சயமாக வ5தி35ேத”
எறா. ம8ப/; நா ம8ேத. அவ ம8ப/; ம8ப/; தி3!பி தி3!பி
அைதேய ெசா எைன ஒ>ெகாள+ ெசானா. என2 'ஒ3கா
நைடய நிைனJதா மறதியாக இ3கிறேதா' எற ச5ேதக வ5>வி,ட>.
எ$ணிெய$ணி! பா > நி+சயமாக+ ெசால/யாம, "எனெகனேமா நீ
ஞாயி 8கிழைம வ5ததாக..." எ8 /2 ராமநாத “இைல ராமக,
ச5ேதகேம ேவ$டா. நா நி+சயமாக ேபான ஞாயி 8கிழைம காைல எ,1 மணி
த பனிர$1 மணிவைரயி உேனா1தா இ35ேத" எ8 அ?தமாக!
பாிதாப 2ர ெசானா.

என2 அG>! ேபா:வி,ட>. ம8ப/; ம8>+ ெசா ேப+ைச வள க
மனமிைல. அ>ட அவ ஞாயி 8கிழைம வரேவயிைல எ8 க$/!பாக+
ெசாவிடJ /யாம என2 ச5ேதக வ5> வி,ட>. அதனா ஒ3கா
அவ ெசாவேத உ$ைம யாக இ3கலாேமா எற எ$ண ேதாறி அ5த
விவாதைத உடேன ஒழி>விட நிைன>, “சாி நீ ஞாயி கிழைமதா வ5தி35தா:.
அத ெகன இ!ேபா?" எேற.

"ஒ8மிைல, யாராவ> ேக,டா நா ேபான ஞாயி 8கிழைம எ,1 மணி த
பனிர$1 மணிவைரயிG இேக உCடதா இ35ேத எபைத மற5>
ேபாகாம ெசாG" எறா.
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அவ எத காக அ!ப/+ ெசால+ ெசாGகிறா எ8 சி5திக+ சிறி>
அவகாசமிறி நா, "சாி அ!ப/ேய ெசாகிேற ேபா, எைன ெதா5தரJ
ெச:யாேத' எ8 ெசாேன. உடேன அவ ெவறித க சிாித 2றி கா,ட,
“ஆமா மற5>விடாேத" எ8 ெசாெகா$ேட மைற5>வி,டா.

எ8மிலாத அகைர;ட நா அ!ேபா> ஏேதா பாடைத! ப/>
ெகா$/35ேத. ெவ2 விைரவி ராமநாத வ5>ேபானைத; மற5>வி,ேட.

ராமநாத வ5>ேபானபி மா ஒ3 மணி ேநர கழி> “ெச,/யா உைன
B!பி1கிறா ” எ8 சீதாராம ெச,/யா M,1 ேவைலகார வ5> எைன
அைழதா.

சீதாராம ெச,/யா ராமநாதCைடய த5ைத. ேகாயNாி நாக 2/யி35த
ஆாிய ைவசிய Mதியி ஒ3 ெபாிய மனித . அவ M1 எக M,/ 2 எதி M1.
அ/க/ வ5> எ த5ைத;ட அளவளாவி ெகா$/3!பா . எனிடதி ெவ2
பிாியமாக இ3!பா . அ/க/ என2 பாிகA திப$டகA த3வா .
ஒ7ெவா3 தீபாவளி2 என2 ஒ3 ப,1 >$1 ப,டா க,1கA த3வா .

எ த5ைத அ!ேபா> 'நகர ேபாOP இPெபடராக' ேவைல பா >
ெகா$/35ததா அவ32 சீதாராம ெச,/யா அC!"கிற ேவQ/க தலான
தீபாவளி பாிக ேவ8, என2 தனிேய ப,1 >$1 ப,டா தCைடய
M,1ேக எைன த3வி> ெகா1!பா . ஆனா சீதாராம ெச,/யா ெராப
ேகாபகார . எதிG ெவ2 க$/!பானவ . ராமநாத அவாிடதி ந12வா.
ராமநாத த தக!பனாாிட மிகJ பய!ப1வத 2 ேவ8 சில காரணகA
உ$1. எனெவனி ராமநாதC2! ெப ற தாயா இைல. M,/ இ3!ப>
அவCைடய மா றா5தா:. அ5த அமாAைடய 2ழ5ைதக ேவ8.
2ழ5ைதகAைடய ச+சரவா அ5த அமாA2 ராமநாதனிடதி அ" 2ைறJ.
அதனா ேந 5த >பகA ராமநாதC2 அேநக. த5ைத இயபாகேவ
ேகாபகார ஆனதா ஒ3 2 ற ஏ ப,1 அத காக ராமநாதைன அவ
க/5>ெகாள ேநாி,டா - அவைன M,/ 2 அைண> ஆ8த ெசால
அவைன! ெப ற அைன இைல. எனேவ ராமநாதC2 அவCைடய த5ைதயி
ேகாப எறா சிம ெசா!பன தா.

சீதாராம ெச,/யா B!பி1கிறா எற உட நா "தககைளெயலா
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அ!ப/ேய ேபா,1வி,1! "ற!ப,ேட. ஏெனனி ராமநாதC2 அவ
எ!ப/யி35தாG என2 அவ ெவ2 நலவ . அ/க/ பாிகA த3கிறவ .
இ!ேபா>Bட ஏதாவ> ெகா1கதா B!பி1கிறாேரா எற ஆைச;
ெகாRச.

ேவைலகாரCட நா ேபாேன. சீதாராம ெச,/யா , நா அவைர அ/க/
பா தி3கிறமாதிாி இலாம சி1சி1த கமாக, கிராம ேதவைதகளி
ேகாயிG2 னா உயரமான உ3வக உ,கா 5தி32ேம அ>ேபால ஒ3
காேம ஒ3 காைல! ேபா, 1ெகா$1 விைர!பாக உ,கா 5தி35தா . ஒ3
பகதி வ ஓரமாக ராமநாத ெகாைல 2 ற சா,ட!ப,ட 2 றவாளிைய!ேபா 2ைழ5> 28கி நிறா. M,12 ேபா2 கதவி ஓரதி ஒ$/ெகா$1 என நடகிறெத8 கவனி!ப>ேபா சீதாராம ெச,/யாாி இைளய
மைனவி இ35தா க.

வழக ேபா நா சீதாராம ெச,/யா32 னா ெவ2 அ3கி ெச8
நிேற. அவ உடேன, "ராமக! நீ மிகJ நல ைபய எ8 உைன
ேக,கிேற. ெபா: ெசாலBடா>. உ$ைமைய+ ெசால ேவS ெதாி;மா?"
எறா .

"சாி" எேற.

"ராமநாத ேபான ஞாயி 8கிழைம காைலயி எ,1 மணி த பனிர$1
மணிவைர2 உேனாடேவ ப/>ெகா$/35ததாகJ M,/ 2 வரேவ
யிைலெய8 ெசாGகிறா. உ$ைமதானா? ெபா: ெசாலBடா>
ெதாி;மா?" எறா .

நா தி1கி,1!ேபாேன. இ5த ேகவிைய அவ தா எைன ேக,பா
எபைத நா எதி பா கேவ இைல. யாராவ> பளிBட>! ைபயக
ேக,பா களா2 எ8 ம,1 எ$ணின>$1. இ35தாG என ? யா
ேக,டாெலன? யாராவ> ேக,டா ஆமா எ8 ெசால+ ெசா ராமநாத
ேக,1 ெகா$டா. நாC அ!ப/ேய ெசாGவதாக அவC2 வாகளி>வி,ேட. ஒ!ப5தமாக ந$பC2 உ8திBறி! ேபாக+ ெசாவி,1 இ!ேபா>
அவைன ைகவிடலாமா? >ளிBட தயகாம, “ஆமா, ஞாயி 8கிழைம காைல
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எ,1 மணி த பனிர$1 மணி வைர2 எேனா1தா கண2, சிதிர
ேபா,1 ெகா$/35தா” எேற. "உ$ைமதானா?" எறா சீதாராம
ெச,/யா .

"உ$ைமதா" எேற.

சீதாராம ெச,/யாாி பி2J ெகாRச தள 5த>. ராமநாத ச 8 நிமி 5>
நிறா. சிறி> மைறவாக நி8 ெகா$/35த சீதாராம ெச,/யாாி மைனவி
 றிG மைற5> வி,டா க.

சீதாராம ெச,/யா அத 2ேம எைன ஒ8 ேக,கவிைல. ச 8 ேநர
ஆ45த சி5தைன ேபால ெமௗனமாக இ35>வி,1, பிற2 எைன! பா >, "சாி நீ
ேபா" எறா . நா வி,ட> ேபா> எ8 M,/ 2! ேபாேன ...... M,/ 2
வ5தபிற2தா எ மன> 2ழ!பமைட5>, 'என ெசாேனா? எத காக+
ெசாேனா? ஏ ராமநாத இ!ப/+ ெசால+ ெச:தா?' எெறலா
எ$ண ெதாடகி நிமதி 2ைல5த>. எெனனேவா என2ேளேய
சமாதானகைள+ ெசாெகா$1 சா!பி,1வி,1 எ அைறயி நா காயி
உ,கா 5> ேமைஜயிேம சா:5>ெகா$/35ேத. ச ேற நிதிைர வ5>
க$ணய 5> ேபாேன.

யாேரா எ ேதாளி ேம ைகைய ைவத> ெதாி5> Nக கைல5> தி3பி!
பா ேத. "எக அ!பா தி3!U ேபா:வி,டா . வர இர$1 &8 நாளா2"
எ8 ெசாெகா$1 ராமநாத அேக நிறா.

நா எ?5> நி8 அவைன! பா >, “எனடா ராமநாதா! என இெதலா ?
உ$ைமேயா ெபா:ேயா நீ ெசான+ ெசானத காக நாC உ$ைமதா எேற
ெசாவி,ேட. என நட5த>? எத காக அ!ப/+ ெசால+ ெசானா:?"
எ8 ேக,ேட, அத 2 ராமநாத, "ராமக, நீ இ5த உதவி ெச:யா தி35தா
எ உயிேர ேபாயி32. அ!பா எைன ெகாறி3!பா " எறா.

“ஏ? எத காக? விவரமாக நட5தைத+ ெசாG" எேற.
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“ராமக உ உதவிைய நா ஒ3 நாA மறக மா,ேட. ஆனா தயJ
ெச:> இ!ேபா> அைத!ப றி ஒ8 ேக,காேத. ெகாRச நா ெபா8; எலா
ெசாGகிேற. அ!"ற உனேக ெதாி; நா ஏ இ!ப/+ ெசால+
ெசாேன எப>” எறா, நா வ "8தாம வி,1வி,ேட. அ!ேபா>
மணி மாைல 4 இ32. இ3வ3 கா ப5> (Foot-ball) ஆட! ேபா:வி,ேடா.

இ> நிக45த> 1905- ஆ$1 கைடசியி. அ!ேபா> நாC ராமநாதC
ஐ5தாவ> பாரதி ேகாயN பளியி ஒேர வ2!" ேதாழ க. இ5த
நிக4+சி2 னா ராமநாத என2 சாதாரண ஒ3 பளி ேதாழதா.
ஆனா இ5த நிக4+சி2! பிற2 ராமநாதC2 எமீ> அளJ கட5த அ"
ஏ ப,1 வி,ட>. நா அவனிட கா,1 அைப கா,/G ஆயிர ப2
அதிகமாக என2 அ" நறி; ெசGத ஆரபி>வி,டா. ெகாRச
ெகாRசமாக நாக இ3வ3 நக சைத; ேபாற ந$ப களாகி இைண
பிாியாம இ3கலாேனா.

அ1த ஆ$1 (1906) நாக இ3வ3 ஆறாவ> பார>2! (ெம,ாி2ேலஷ)
ேபாேனா. எCைடய ப/!பி நா எலா! பாடகளிG ெக,/கார.
கண2! பாடதி ம,1 ெவ2 ம,ட. கண2 எப> அ5த காலதி
'அஜி!ரா', 'ஜியாெம,ாி', 'அாிெம/' எற &8 ேச 5த>. இ5த &றிG
ேச 5> 42 மா  வாகினா தா வ2!பி ேதறலா. என2 'அஜி!ராவி'
ஐப>2! ப> அல> பனிர$1 எ$ணிைக வ3. 'ஜியாெம,ாியி'
ஐப>2! பதிைன5>, சில சமயகளி அத 2 ேமG வ3. ஏெனறா
’ஜியாெம,ாி'யி படக ேபாடேவ$1. நா சிதிரதி அ5த! பளியி
தைமயானவ. ஆனா இ5த 'அாிெம/' எற எ$ கண2! பாடதி
ம,1 ? ேமாச. ஒ7ெவா3 பாீ,ைசயிG தவறாம 100-2 UXய அல>
ஒ8, ஒறைர எ$ணிைகதா வா2ேவ. அ5த ஒ8, ஒறைர; Bட
ஆசிாிய த மமாக த3வ>தா.

ராமநாதேனா ம ற எலா பாடகளிG ம,ட. ஆனா கண2! பாடதி
ம,1 ". 'அஜி!ரா', ‘ஜியாெம,ாி', 'அாிெம/' எற &றிG E 82
E8 Bட வாகிவி1வா. எ$ கணகி மகா நி"ண.
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இ!ப/ இ3ைகயி 'ெம,ாி2ேலஷ' பாீ,ைச2 அC!ப! ைபயகைள
ேத 5ெத1கிற ெபா82ேத J (Selection Examination) வ5த>. ெபா82ேத J
எறா அ5த காலதி எகA2 யமேபா. ச கா ேத J2!
பய!ப1வதிைல. ெபா82 ேத J2 ெவ2 பய. பளிBட! ப/!"
இ7வளJ விைளயா,டாகிவி,ட இ5த காலதிேல Bட ெபா82ேத J2!
பய5> மாணவ க ேவைல நி8த எ8 சயாரஹ எ8
ேபாரா1கிறா க. ேவைல நி8த எேறா சயாரஹ எேறா ேப Bட
ெசால ெதாியாத, ெசால /யாத அ5த காலதி ெபா82ேத J எ7வளJ
அ+சமாக இ35தி32 எபைத எ$ணி!பா தா தா உணரலா. இ5த
காலதிலாவ> ஒ3 மாணவ ஒ3 பாடதி ேதறாம ேபானா அ5த! பாடதி 2
ம,1 அ1த ஆ$1 ேத J2! ேபாகலா. அ5த காலதி அ!ப/ /யா>.
ஒேர காலதி எலா! பாடகளிG ேதறினா தா ேதற/;. இலா
வி,டா எலா! பாடகA2 அ1த ஆ$1 ேத J எ?திதா ஆகேவ$1.
அ5த அ1த ஆ$/ இ5த ஆ$1 ேதறின பாடகளி Bட ேதறாம ேபா:விட
ேந3.

சாி, கைதைய ெதாட ேவா. அ5த! ெபா82 ேத J நடக இC ஒ3 மாத
இ3கிற ேபா> பளிBடதி ஆ$1 விழா வ5த>. அதி ஒ7ெவா3
வ2!பிG ஒ7ெவா3 பாடதிG மிகJ ெக,/கார மாணவ கA2! பாி
ெகா1!பா க. ஒ7ெவா3 பாடதி 2 &8 பாிக உ$1. கண2!
பாடதி தவிர ம ற எலாவ றிG நா த பாிேசா அல> இர$டா
பாிேசா நி+சயமாக வா2ேவ. ஆகில பாடதி அேநகமாக த பாி
வா2ேவ. தமி4, ஓவிய, ெமாழிெபய !", க,1ைர எ?>த தலான இC
இர$ெடாறி நி+சயமாக ஒ7ெவா3 ஆ$1 த பாி என2 தா. ப/!"!
பாடகைள தவிர ‘ஜினாP/P' எ8 ெசாG ேதக!பயி சியிG, 'ைஹ
ஜ!' (உயரமாக தா$1த), 'லா ஜ!' (நீளமாக தா$1த), ப5தய ஓ,டக
தலான ேவ8 பல வ றிG தனி தனி பாிக வழக!ப1. இைவகளிG நா
பல த பாிகA சில இர$டா பாிகA ெப8ேவ.

அ5த!பாி விழா அ5த ஆ$1 நட5த>. அதி மா இ3ப> "தகக (சில
பாிக இர$1 &8 "தகக ேச 5தைவ) என2! பாிசாக கிைடதன.
பாி வழகினவ ’பிாிசிபா' எய, >ைர. விழாவி காாியPத Z C. N.
கி3Qணசாமி ஐய (>ைண பிாிசிபா).
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விழா /5> B,ட கைல5த>. என2 கிைடத அதைன "தககைள;
நாேன Nக /யாம என2 >ைணயாக எ ந$ப இ3வ3 எ
"தககைள எனகாக எ1> வ5தா க. அைற2 ராமநாத ஊாி இைல.
அதனா அவC2 கண2! பாடதி த பாிசாக ெகா1க!ப,ட இர$1
"தககைள; Bட அவனிட ெகா1>விட நாேன வாகிெகா$ ேட.
எலா! "தககைள; நாக &வ3 எ1>ெகா$1 M,12! ேபாக
வாசைல ேநாகி வ5> ெகா$/35ேதா. என2 வ5த பாிகளி மிகJ அழகான
க,1ட தக எ?>களா U ேவைல கேளா1 அ+ச/க!ப,ட ேஷPபியாி
Uரண காவிய ெதா2!", "Complete Works of SHAKESPEARE", எற Eைல;
இC இர$1 Eகைள; ம,1 நா எ1>ெகா$1 அ7வளJ பாிக
ெப 8வி,ட இளைமயி இ8மா!"ட ம றவ கA2 னா நட5ேத.

அ5த+ சமயதி எதிாி விRஞான ஆசிாிய Z T. S. ெவக,ரமண ஐய3ட
ேபசிெகா$ேட வ5த Z!ைபய எைன! பா தா . அவைர க$ட>
மாியாைதயாக நா ச 8 நிேற. !ைபய எகA2 கண2 ஆசிாிய . ெவ2
ெக,/கார . இர$1 ைககளாG ெவ2 அழகாகJ ேவகமாகJ எ?>வா .
இர$1 ைககளிG இர$1 சாக,/ >$1கைள எ1>ெகா$1
வ2!பிGள க3 பலைகயி ஏக காலதி இர$1 வ,டக ேபா1வா .
இர$1 ஒேர அளவான வ/வதி 2ைறயிலாம இ32. எ த5ைத2!
பழக மானவ . எலா! பாடகளிG ெக,/காரனான நா கணகி ம,1
UXயமாகேவ இ3கிறதி அவ32 ெவ2 வ3த. நய!ப1தி; பய!ப1தி;
என2 தனி!ப,ட ைறயி எ7 வளேவா ெசா த5> பா தவ . எ$
கண2 ம,1 எனேவா எ ம$ைடயி ஏறேவ இைல. அதனா அவ32
எனிடதி அதிக ேகாப. அதனா அவைர க$டா Bேவ. ஆைகயினா
அவைர க$ட> நா ச 8 ெவ,கேதா1 அ+சேதா1 விலகி நிேற.

நா நிற> அவ3 நிறா . எைன ஏற இறக! பா >வி,1, "இெதலா
நீ வாகின "தககளா? எலா! பாடதிG பாி. கணகி ம,1 எ!பJ
'ைஸப '! உன2! பாி வா2கிற திமி ெராப இ32. அ5த அககாரதி
கணைக ம,1 கவனிகிறேத இைல. இேதா பா ! இ5த தடைவ 'ெசல['
பாீ,ைசயி நீ கணகி நல மா  வாகா வி,டா உைன எக!பராைண
பாீ,ைச2 அC!ப! ேபாவதிைல," எ8 ெசாவி,1 அத பி நிமிஷBட
அ2 நி காம ேபா: வி,டா .
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அவ ெசானவ 8 ம றெதலா வழகமாக ஒ3 ஆசிாிய மாணாகC2
எ+சாிைக ெச:; இனைத+ ேச 5த>. ஆனா “எக!பராைண உைன
பாீ,ைச2 அC!ப! ேபாவதிைல" எ8 அவ ெசானைத நா அ!ப/
நிைனக /யவிைல. 'எக!பராைண' எப> ஒ3 சபத. அைத ேக,டJட
எ இ8 மா!" இ/5>வி,ட>. 2Nகல 2ைல5த>. பாிகெளலா தாிகளாக
ேதாறின. ெவ2 கவைலேயா1 M,/ 2! ேபாேன.

அ8 இரJ ?வ> Nக வாவிைல. ேத J2! ேபாகேவSெம8தாேன
அ7வளJ பா1. ‘ெசல[ேன' கிைடகா> எறா எதைன பாி வாகிதா
என பல? ம8நா பளிBட ேபாக Bட மன வரவிைல. 'O7' எ?தி
ெகா1தC!பி வி,1 உணJBட+ சாியாக உ$ண /யாம பக ?>
ப1>! "ர$1ெகா$/35ேத. மாைல ஐ5> மணி2! ப5தாட! ேபாகிற
நிைன!ெப1த>. ெகாRச கா றாட! ேபா:வ5தா கவைல 2ைற;ெம8
வழக மாக! ப5தா1கிற வாலா2ளதி 2! ேபாேன.

ேகாயN ரயிேவ நிைலய>2 அ1தா ேபா இ3கிற ஏாி2
வாலா2ள எ8 ெபய . அ!ேபா> நாக அேகதா ப5தா1வ> வழக.
ப5தா,ட நட5> ெகா$/35த>. மனதி35த கவைலயினா நா அதி கல5>
ெகாளவிைல. ேவ/ைக பா > ெகா$/3க ெவளியி உ,கா 5ேத.
மா ஆ8 மணி2 ெவளி\32! ேபாயி35த ராமநாத அ!ேபா>தா
தி3பிவ5> எைன M,/ ேத/வி,1 அேக வ5தா. நா ப5தாடாம கீேழ
உ,கா 5தி3!பைத க$1, "ஏ$டா ராமக! ப5தாடாம உ,கா 5>ெகா$/3கிறா:? உட" சாியிைலயா?" எறா. "உட"2 ஒ8மிைல.
நீ; இேக உ,கா , ெசாகிேற" எேற.

அவC உ,கா 5தா. நா பாிக வாகினைத ெயலா ெசா !ைபய
ெசானைத; ெசா, !ைபயேரா சபத ெசாவி,டா . நாேனா என
ெச:தாG கணகி நல எ$ணிைக வாக/யா>. க$/!பாக என2
'ெசல[' ஆக!ேபாவதிைல. – ’ெசல[' இலாம ம ற எ> இ35> என?'
எ8 >க ெதா$ைடைய அைடக+ ெசாேன.

ெவ2 அCதாபேதா1 ேக,1ெகா$/35த ராமநாத உடேன பதி ஒ8
ெசாலாம ேயாசைன ெச:>ெகா$1 மா இ35தா. - இத 2 இ3,/
வி,ட>. ப5தா/ ெகா$/35தவ க ஒ7ெவா3வராக M1 தி3பி! ேபா:

12

வி,டா க. நாக இ3வ3 இ35த இடதிேலேய இ35ேதா. எலா!
ைபயகA ேபா:வி,டா க, தனிைமயானபி ராமநாதCைடய ெமௗன
கைல5த>. ெம>வான 2ர ெசால ெதாடகினா. "ராமக, நா
ெசாGகிறப/ நீ ெச:வதாக+ ெசானா உன2 நி+சயமாக ’ெசல['
கிைட2ப/ நா ெச:கிேற " எறா.

என2 ெகாRச உ சாக உ$டாகி, “எ!ப/?" எேற. உடேன ராமநாத,
“என2, இ5த ெசல[ைன! ப றிய கவைலேய இைல. நா கணகி தவிர
ம றெதலா நி+சயமாக! 'ெபயி'தா ஆேவ. நா என ெச:தாG
'ெசல[' கிைடகா>. 'ஆனா உ விஷய அ!ப/யல, நீ எலா!
பாடதிG ெக,/கார. கண2 ஒ8தா 'ெபயிலா'2. அத காக உன2
’ெசல[' இைலெயப> அநியாய. நீ ெசாGவைத! பா தா !ைபய
அ!ப/+ ெச:தாG ெச:>வி1வா . அத காஎ நா ெசாG கிறப/ நீ
ெச:யேவS” எறா.

"என ெச:யேவS?" எேற.

“நீ என ெச:யேவS எபைத+ ெசாகிேற. ஆனா நீ 'அ!ப/', 'இ!ப/'
எ8 ஒ8 நியாய ெசாலவராம ைதாியமாக நா ெசாகிறப/ ெச:ய
ேவS. அ!ப/யானா தா உன2 ' ெசல[' கிைட2” எறா
ராமநாத. என2 ேவ$/ய> ெசல[ 'தாேன. அதனா அவ என
ெசானாG ெச:>வி1வ> எற >ணி+ச உதி>, “சாி, நீ எைத+ ெசானாG
நீ ெசாGகிறப/ேய ெச:கிேற” எேற.

"அ!ப/யானா சதிய ெச:> ெகா1" எறா.

சி8வ க வழகமாக சதிய ெச:>ெகா1கிற விதமாக நா ராமநாதCைடய
உளைகைய! பி/> அதி அ/> கிளி “சதியமாக நீ ெசாGகிறப/
ெச:கிேற" எேற. அதேம ராமநாத ெசானா :-
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“'அாிெம/' (எ$ கண2) பாீ,ைசயி ம,1 நா ெசாGகிறப/ நீ
ெச:யேவS. ம ற! பாீ,ைசகளி வழகேபா நீ எ?தி ெகா1. 'அாி ெம/'
பாீ,ைசயி ம,1 நீ ெச:ய ேவ$/ய> என ெவறா உனா /5த
வைரயி கண2கைள! ேபா,1 சில பககைள நிர!பிவி,1 ம/>! ெபய
எ?>ேபா> மற5>ேபாகாம ‘S. ராமநாத' எ8 ேப எ?தி ைவ>வி1. நா
உன2 ேவ$/ய அளJ சில கண2கைள ம,1 சாியாக! ேபா,1 'V.
ராமக' எ8 ேப எ?தி ைவ>வி1கிேற. உன2 ”ெசல[' நி+சய."

அடடா! என அ "தமான ேயாசைன! நா உடேன ெம:மற5>ேபா:
ராமநாதCைடய ைகைய 2Gகி, அவைன க,/த?வி ெகாRசி, மகி45>,
Bதா/ேன. சாி அ!ப/ேய ெச:வ> எ8 தீ மானி> ெகா$1 M,/ 2
வ5>வி,ேடா. அ1த ஐ5தா8 நா,கA அேததா ேப+ &+. ெகாRச
ெகாRசமாக என2 னி35த கவைல  றிG மைற5>வி,ட>. வழகேபா
பளிBடதி 2! ேபாவ>, ப/!ப>, ப5தா1வ>மாக இ35ேத. கணித
ஆசிாிய !ைபய 15 நா வி1ைறயி எேகா ஊ32! ேபா:வி,டா . ேவ8
ஒ3 ஆசிாிய கண2! பாடதி 2 வ5> ெகா$/35தா . அதனா !ைபயைர
க$டJட வரB/ய அ+ச அக8வி,ட>.

அேத சமயதி ராமநாதCைடய பா,ட M,/ ஏேதா விேசஷ எ8
ராமநாதC அ/க/ ெவளி\32! ேபாவ> வ3வ>மாக இ35தா. அதனா
அவைன அ/க/ ச5தி!ப> /யாம ேபா:வி,ட>. ெபா82 ேத J வ5த>.
அ5த ஆ$1 கண2 ேத J கைடசியி வ5த>. ஏ எறா !ைபய
ஊாிலாததா அவ வ5தபிதா ேகவிதா அ+சாக ேவ$/ யி35த>.

கண2 ேத J2! ேபாேன. ேகவிதாைள வாகிேன. அேநக ேகவிக
"ாியBட இைல. ேகவி "ாி5த இர$ெடா3 கண2கA2 வா:!பா1
மற5>ேபா:, B,ட தவறி, கழித பிசகி, ேமG கீ?மாக விழி>, அ5த
2ழ!பதி ராம நாதCட ஒ!ப5த ெச:தைத  றிG மற5> ேபா:
காகிதைத வழக ேபால ம/>, வழக ேபாலேவ 'V. ராமக' எ8 ேப
எ?தி ைவ> வி,1 வ5>வி,ேட.

ஊாி இலாததா எ க$ணி படாமG ம ற ேத JகA2 வராமG
இ35>வி,ட ராமநாத, அவ என2 த5த ஒ!ப5தைத மற5> ேபாகாம அ5த
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கண2! பாீ,ைச2 ம,1 தவறாம வ5> எனிட ெசா யி35தப/
ேவ$/ய அளJ2+ சில கண2கைள ம,1 ேபா,1 காகிததிேம 'V.
ராமக' எ8 ேப எ?தி ைவ>வி,1 எைனBட பா காம உடேன
ஊ32! ேபா:வி,டா. இ!ப/யாக நா வாலா2ளதி ராமநாதC2+
ெச:> ெகா1த சதியைத  றிG மற5ேத ேபாேன.

இ5த இடதி எ தாயாைர!ப றி ெகாRச ெசாலேவ$/ யி3கிற>.
எCைடய தாயா என கி,ட ெபய 'க3!ப$ணசாமி' எப>. எ த5ைத இ,ட
ெபய தா 'ராமக'. இ5த க3!ப$ணசாமி எற ெபயைர 28கி ெசல!
ெபயராக எ தாயா எைன 'சாமி' எ8தா அைழ!பா க. என2 வினா
ெதாி5தபி அவ என2 அ/க/ ெசா வ5த உபேதச ஒேற ஒ8தா.
அ> எனெவறா, "சாமி! நீ என ேவSமானாG ெச:. ஆனா ெபா: ம,1
ெசாலாேத! ' ேபாகிாி' எ8 ேப எ1காேத. இ5த இர$ைட தவிர நீ எ>
ெச:தாG பரவாயிைல" எபா க. இ5த உபேதச இைற2 எ காதி
அவ ெசான>ேபா ஒகிற>. எ வா4ைகயி நா அதிக தவ8கைள+
ெச:>விடாம அ/க/ த1> எைன ஆ,ெகா$ட> இ5த ஒேர உபேதச
தா. எ சி8பிராயதி எ தாயா 'தின தின' 2ைற5த ப,ச &8
தடைவயாவ> இைத+ ெசா த5>, எைன; ெசால+ ெசாவா க. நா,
"ெபா: ெசால மா,ேட. ேபாகிாி எ8 ேப எ1க மா,ேட” எ8 தி3!பி
தி3!பி+ ெசாGப/ ெச:வா க.

நா எதைனேயா ெபா:கைள+ ெசாயி3கிேற. நா ெச:த பல
2 றகைள! பிற அறியாவி,டாG எ ெநRச அறி;. இ35தாG எ
அைனயி இ5த உபேதச அ/க/ எ நிைனJ2 வ5>, ெபா: ெசா ல
Bடாெத8 மன!U வமாக யறி3கிேற. என2ள எளளJ ந 2ண
நிைலெப ற>, இ5த உபேதசதி நிைனவினா தா. மகாமா கா5தியவ க
ளிடதி என2 ம,ட ற பிேரைம பிற5த> இ5த உபேதசதி உ$ைமயினாதா. இ5த 'ெபா: ேபசாேத', * ேபாகிாி எ8 ேப எ1காேத' எற
இர$1தா மகாமாவி 'சதிய', 'அஹிைச' எற இர$1 ம5திரகA
எப> பினா என2 விளகி 8.

இனி கைதைய ெதாட ேவா.
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நா ராமநாதCட ெச:> ெகா$ட ஒ!ப5தைத  றிG மற5>வி,1 ேத J
விைடதாளி ேம எ ெபயைரேய எ?திைவ>வி,1 வ5>வி,ேட. என2
இ5த த5திரைத+ ெசாெகா1த ராமநாத அைத நிைன!U,ட
ஊாிலாம ேபான>, பளிBடதி இைத நிைன!U,ட கண2 வாதியா
!ைபய இலாம அவ ' Oவி' ேபா:வி,ட> எ மறதி2 அCBல
ச5த !பகளாக அைம5>வி,டன. நா மற5> வி,ேட எறாG ராமநாத
மறகாம, அ5த கண2 ேத J2 ம,1 எனகாக வ5>, ெசாயி35தப/
விைடதாளி ேம எ ெபயைர எ?திைவ> வி,1 உடேன எைனBட
ச5திகாம ஊ32! ேபா: வி,டா.

அதனா பாீ,ைச2! பிறகாவ> நா ெச:>வி,ட தவைற அறி5>ெகாள
/யாம ேபா:வி,ட>. ெபா82 ேத J நட5> நா2 நா,கA2!பி ஒ3
நா !ைபய ேவகமாக எக வ2!"2 வ5தா . அவ ைகயி ெகா$1வ5த
கண2 ேத J விைடகளி கைதைய ேமைஜயிேம ைவ>வி,1, "ேட:! V.
ராமக! இேக வா” எறா . நா எ?5> நிேற. உடேன அவாிட
ேபாகாம நா நி8 ெகா$/35ததி அவ32 ேகாப வ5>, "ஏ$டா
நி கிறா:? இேக வாடா வா. அ......ேயா ............. .........................ேல" எறா .
என2 ேத ெகா,/வி,டமாதிாி யி35த>, மிக பய>ட அவ அ3கி
ெசேற.

“ 'ெசல[' பாீ,ைசயி என பிதலா,ட - ெச:தா:? உளைத+ ெசாG"
எறா .

“ஐேயா! நா பாீ,ைசயி ஒ3 பிதலா,ட ப$ணவிைல ஸா " எேற.

“ஒ3 பிதலா,ட ெச:யவிைலயா? உைன எனேமா எறி35ேத, பேல
தி3,1! பய நீ, ப மா,1ேதாைல! ேபா >ெகா$/3கிற "டா நீ,
பாீ,ைசயி ஒ3 பிதலா,ட ெச:யவிைலயா? நறாக நிைன>! பா "
எறா .
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"இலேவ இைல ஸா . நா ஒ3 பிதலா,ட ெச:யவிைல" எ8 மிகJ
2ைழ5> க$ கலகி Bறிேன. “ேட: உ$ைமைய+ ெசாவி,டா சாி,
இைலயானா உன2 கைசய/ த$டைன ெகா1> இனிேம எ5த!
பளிBடதிG ேசர/யாதப/ ெச:>வி1ேவ" எ8 உரக கதினா .
நா ந1கி வி,ேட. “நா ஒ3 த!" ெச:யவிைலேய ஸா ” எ8
ெதாடகிேன. அவ உடேன ேமைஜயி மீதி35த கண2 ேத J
விைடதாகளி க,ைட அவசரமாக அவி4> அத ேமலாக இ35த இர$1
விைட காகிதகைள த வல> ைகயி ைவ>ெகா$1, - இட> ைகைய
எபக நீ,/, ஆகா,/ விரைல ஆ,/ெகா$1, "ஐேயா! அடடா! ஒ3 பாப
அறியாத ேயாகிய நீ. அழாம என ெச:வா:! ேபாகிாி! பயேல! இ5தா,
இ5த கண2! பாீ,ைச விைடதாக க,/ ' V. ராமக' எ8 இர$1
விைட தாக இ3கிறனேவ. அைவ எ!ப/ வ5தன?" எ8 ேக,1ெகா$ேட அ5த இர$1 விைடதாகைள; எேம Mசினா .

ஆ! அ!ேபா>தா என2 நா ராமநாதேனா1 ெச:> ெகா$ட ஒ!ப5ததி
நிைனJ வ5த>. எ தைல ழல ெதாடகி 8, க$க இ3$டன. உட
ந1கெம1த>. உள >/த>. அவ ”ேபாகிாி! பயேல" எ8 ெசானJட
எ தாயாாி நிைனJ வ5> அவ உ3வ னா ேதாறி, "சாமி,
நீ என ேவSமானாG ெச:. ஆனா ெபா: ம,1 ேபசாேத ! ேபாகிாி எ8
ேப எ1காேத!" எ8 ெசாGவ> ேபா எ கா>2 ஒத>. உடேன நா
ஒ3 வினா/Bட தாமதிகாம, "ஆமா ஸா , நா மற5ேத ேபா:வி,ேட.
நீக அைற2, நீ ெசல[ பாீ,ைசயி கணகி நல மா 
வாகாவி,டா 'எக!பராைண உைன பாீ,ைச2 அC!ப!ேபாவதிைல'
எ8 ெசானதி நா மிகJ பய5>ேபா: மிகJ வ3தமா: இ35ேத. அைத
ராமநாதனிட ெசாேன. அவ என2 ஒ3 ேயாசைன ெசா த5தா.
கண2 பாீ,ைச விைட தாளி ேம அவCைடய ெபயைர நாC, எCைடய
ெபயைர அவC எ?தி ைவ> வி1வெதப> அ5த ேயாசைன. அைத நா
ஒ!"ெகா$1 சதிய ெச:> ெகா1தி35ேத. அைத நா எ!ப/ேயா ?க
மற5>வி,1 வழகேபா எ ெபயைரேய எ?தி ைவ>வி,ேட. ஆனா
ராமநாத அ5த ஒ!ப5தைத மறகாம எ ெபயைர அவCைடய விைடதாளி
ேம எ?தி ைவதி3கிறா ஸா . நா மற5ேத ேபாேன. நீக எைன;
மனி> ராமநாதைன; மனிக ேவS ஸா ” எ8 க$ணீ ெசா,ட
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கரகைள B!பி+ ெசாெகா$ேட அவ3ைடய கா வி?5>வி,ேட.

எதி பாராதப/ கா வி?5>வி,ட எைன !ைபய ஒ3 2ழ5ைதைய த5ைத
N2வ>ேபா வாாி ெய1>, த,/ெகா1>, ைதாிய!ப1தி, "ராமக! நீ
ெவ2 நல பிைள. ெராப ேயாய எபைத இ!ேபா> க$1ெகா$ேட. நீ
ெசான உ$ைம என2 ெராப தி3!தியாக இ3கிற>. நா உைன;
மனிகிேற. ராமநாதைன; மனிகிேற, உன2 'ெசல[C' த3கிேற.
பய! படாேத" எறா . எ மன 2ளி 5த>. கவைல மைற5த>.

அ>த !ைபய எைன மிகJ தனி!ப,ட பிாியேதா1 நடதலானா . அ5த
காலதி அ!ப/ நா ஒ3 ஆசிாிய கா வி?5தைத இ5த காலதி எ$ணி!
பா தா மிகJ B+சமாகதா இ3கிற>. இ35தாG எCைடய வா4நாளி
நா அைத!ேபால ஒ3 நல காாியைத+ ெச:தேத இைல எ8 எ மன
மகி4கிற>.

அைத நிைன2ேதா8 எ ெநRச ெப3ைம ெகாAகிற>. அ5த!
ெப3ைமதா என2 எ தாயா ெகா1த தன.

கைடசியாக, இத வாசக க மிகJ ஆவேலா1 எதி பா கிற அைத;
ெசாவிடேவ$1.

அ> எனெவறா : ஏ ராமநாத 2றி!பி,ட அ5த ஞாயி 8கிழைமயி
காைல 8 மணித 12 மணி வைரயி எCட இ35ததாக எைன+ ெசால+
ெச:தா எப>. அ> என எபைத எனேக ராமநாத ெந1நா வைர2
ெசாலவிைல. பிற2 ஒ3 நா அவனாகேவ அைத+ ெசால ேவ$/ய ச5த !ப
த ெசயலாக ஏ ப,ட>. ஒ3 நா ராமநாத மிகJ வா/ன கேதா1 எனிட
வ5தா. வ5தவ எேனா1 ஒ8 ெசாலாம தைலைய ெதாக
வி,1ெகா$1 உ,கா 5தா. 2றி!பறி5> அவCைடய கவைல2 காரண
எனெவ8 நா ேக,ேட. அவ, “என ராமக, தின தின இேத
ெதாைலயாக இ3கிற>" எ8 ஆரபி> தCைடய மா றா5தாயி
அபிைமயா ேந 5த சில நிக4+சிகைள; அைற2 அ!ேபா> நட5த ஒ3
சி8 நிக4+சிைய; ெசாவி,1 அ5த ெதாட +சியி  நிக45த
'ஞாயி 8கிழைம காைல எ,1 மணியி35> பனிர$1 மணிவைர அவ
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எேனா1தா இ35தா' எ8 ெசால+ ெசான காரணைத; ெசா
வி,டா. அ> எனெவனி :-

ராமநாதCைடய ெசா5த தாயா வயி றி அவCட பிற5த இர$1 சேகாதாிக
உ$1. அவ க இ3வ3 தாயா இ32 ேபாேத சீ3 சிற!"மாக கயாண
ெச:> ெகா1க!ப,1 அவ கAைடய கணவமா M,/ வா45>வ5தா க.
அவ களி3 வ32 தாயா இற5தபி ேபால பிற5த M,12 அ/க/ வர
ஆைசயிலா> ேபா:வி,ட>. தக!பனா3ைடய அ"  றிG ேபா:விடவிைல
எறாG மா றா5தாயி வரேவ " வி3பதகதாக அைமய விைல. அ5த
இர$1 சேகாதாிகளி ஒ3தி மிக பணகாாி. த5ைதயிட எ5தவித உதவி; நாட
ேவ$/ய அவசிய இலாதவ. இெனா3 சேகாதாியி "25த M1 சில கQட
நQடகளா ஏ4ைம யைட5>வி,ட>. அ5த+ சேகாதாி. மா றா5தா:2
மாியாைத கா,/ சி சில சமயகளி வ5> சி றைன2 ெதாியாம
த5ைதயிட உதவிக ெப 8!ேபாவ> உ$1.

அ5த சேகாதாி கைடசியாக வ5தி35தேபா> தக!பனாாிட சில உதவிகA
ெப 8ெகா$1, தCைடய 2ழ5ைதகAைடய நைககைள ெயலா Bட
வி 8 த கணவCைடய கட கQடகைள தீ க ேவ$/ ேந 5>வி,டதா,
த இர$1 ெப$ 2ழ5ைதகA2 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:வி1ப/+ ெச:>வி,டா. ராமநாதCைடய ெசா5த தாயா3ைடய நைகக
அேனக. அ5த அமா இற5தபி அ5த நைககெளலா ராமநாதCைடய
த5ைதயிடேம இ35தன. அைவக பைழய மாதிாி நைகக எ8, இைளய
மைனவி2 எலா "> நைககேள ேபாட! ப,டன.

ேம ெசானப/ அ5த ஏைழ+ சேகாதாி வ5> ேபானபி ராமநாதCைடய
த5ைதயிட இ35த அ5த நைககைள தCைடய 2ழ5ைதகA2! "> விதமாக
நைகக ெச:ய தக ேவS எ8 மா றா5தா: தா வாகி ைவ>
ெகா$டா.

2றித ஞாயி 8கிழைமய8 காைல எ,1மணி மா32 அ5த நைககளி
சிலவ ைற எ1> அவ ைற அழி> த 2ழ5ைதகA2 நைக ெச:ய மா றா5
தாயா ஆசாாியிட கா,/ெகா$/35தா. ஆசாாி அவ ைற நி8க தராட
பிற2 வ3வதாக! ேபா:வி,டா . அ5த நைககைள ஆசாாி சிறி> ேநரதி வ3வாேர
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எ8 அ5த அமா மீ$1 ெப,/யி ைவகாம அைறயிGள ஒ3 மாடதி
ைவ> வி,1 2ளிக! ேபா:வி,டா.

எத காகேவா அ5த அைற2 ேபாக ேந 5த ராமநாதCைடய க$ணி அ5த
நைகக ப,டன. அ5த நைககளி வரலா ைற அறி5த அவCைடய இள
உளதி உடேன த தாயா3ைடய நிைனJ, M,12 வ5> மா றா5தாயா
அவமதிக!ப,1 அ?>ெகா$1 ேபா:வி,ட சேகாதாியி நிைனJ வ5தன.
உடேன அ5த நைககைள எ1> ெகா$1 ராமநாத மைற5>வி,டா. சீகிர
தராட வ3வதாக! ேபான ஆசாாி பதிேனா3 மணி2தா வ5தா . அமா
அைற2 ெச8 பா தா. மாடதி நைகக இைல. ைவத இட
மற5>ேபா+ேசா எ8 Mெடலா ேத/; Mணாயி 8. M,/ த
2ழ5ைதகைள தவிர ராமநாதC, ஒ3 ேவைலகாரC, ஒ3 சைமய காாி;
உ$1. ேவைலகாரைன; சைமய காாிைய; விசாாிததி அவ க அ5த
அைற2! பகமாக Bட! ேபாகவிைல எ8 சதிய ெச:தா க.

ராமநாததா எ1தி3கேவS எப> அ5த அமாAைடய தீ மான.
சீதாராம ெச,/யா ஊாி இைல. ராமநாத மா பனிர$1 மணி2 M,/ 2+
சா!பிட வ5தா. அவைன ேக,டத 2 அவ காைல 8 மணி2 M,ைடவி,1!
ேபானபி 12 மணிவைரயிG M,/ 2 வரேவயிைல எ8 அ5த ேநரதி
எCட கண2 ஓவிய ேபா,1ெகா$/35த தாகJ சாதி>வி,டா.
&8 நா கழி> சீதாராம ெச,/யா வ5தா . அவ அைற2 வர!ேபாகிறா
எபைத அறி5த> ராமநாத எனிட வ5> அ!ப/! ேபசி எைன தயா
ெச:>வி,டா. ராமநாத காைல 8 மணியி35> 12 மணி வைரயிG
எேனா1தா இ35தா எபத 2 நா சா,சிய த5>வி,ேட. அதனா
சீதாராம ெச,/யா ராமநாதைன+ ச5ேதகிகவிைல. அவ த!பினா.

இ5த கைதைய அவ ெசா /த>, நா “அ5த நைககைள என
ெச:தா:?" எேற. “அ5த நைககைளயா?" அைவக யா32+ ேசரேவSேமா
அவ கA2 த5ேத" எறா.

"அ> யா ?" எேற.

"அ?>ெகா$1 ேபான எ அகா” எறா.
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"எ!ேபா> ெகா1தா:?” எேற.

“அவ ைற ெகாRச கால ந$ப ேவSவிட ெகா1>! பதிர!ப1தி
ைவதி35ேத. பிற2 எக தாதா M,/ ெசல[ பாீ,ைச2 னா
நட5த ஒ3 விேசஷதி 2 அ!பா எைன ம,1 ேபா:வர+ ெசானா . ேவSJ
எCட வ5தா. அேக அகாA வ5தி35தா. அ5த நைககைள அழி>
அகா 2ழ5ைதகA2 நைக ெச:கிற வைர2 எ மன ஆறேவ இைல.
அதனாதா கண2! பாீ,ைச2 ம,1 உனகாக வ5> எ?தி வி,1 உடேன
ேபா:வி,ேட " எறா.
-------2. ெத தத ெதவ பிரசாத

”நீக த த எ5த! பா,1! பா/னீ க? நீக கவிபாட ெதாடகிய>
எ!ேபா>? எ!ப/? கவிபா1வத 2 எ!ப/ ஆரபிகேவS ?", "எ5த இலகண
Eைல! ப/தா கவிபாட க 8 ெகாளலா?" எபன ேபாற ேகவிகைள!
பல ேப எைன ேக,/3கிறா க. இவ றி 2 இட>2, கால>2
ஏ றப/ நாC பலவிதமான பதிகைள+ ெசாயி3கிேற.

ெசைன அரசாக 'அரசைவ கவிஞ ' பதவிைய உ$டாகி அ5த! பதவி2
த2தி;ைடய தமி4 கவிஞ யாெர8 ஆரா:5>ெகா$/35த சமயதி என2+
சில தமி4!"லவ க ெவ7ேவ8 ேநாக>ட க/தக எ?தினா க. அதி
ஒ3வ , "அரசைவ கவிஞனாக ேத 5ெத1க!ப1வத 2 எெனன த2திக
ேவ$1? அத 2! ேபா,/யிட எைத!ப றி கவிக எ?த ேவ$1? அைத
யா32 அC!பி வி$ண!ப ெச:> ெகாளேவ$1?" எ8 ேக,/35தா .
இ5த ேகவியி அ/!பைட; ெசான ேகவிகளி காரணைத+
ேச 5த> தா.

கவி பா1 திறைம ஒ3வC2 எ!ப/ வ3கிற> எபைத!ப றி யா3 எளிதா:+
ெசாவிட /யா>. அதனாதா கவிபா1 திறைம ஒ3 ெத:Mக வர! பிரசாத
எ8, அ> கவிஞCைடய உளதி இய ைகயாகேவ அைம5தி3கேவ$1
எ8 ெசாGகிறா க. அ> எ!ப/யானாG இ5த சதி 'கவிஞ' எ8
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ேபெர1காதவ கA2A பல ேபாிடதி இ3கிறதாக ந"வத 2
இடமி3கிற>. கவிகைள உ$டா2வத 2 எ5த உண +சி; சதி;
ேவ$1ேமா அ5த உண +சி; சதி; ஓரளவாவ> உளவ க தா கவிைதைய
அCபவிகJ /கிற>. கவிைதகைள நறாக ரFக B/யவ க ஏராளமாக
இ3கிறா க. கவிஞ எ7வளJ உண +சிேயா1 கவிகைள இய றினாேனா,
எ5ெத5த க3ைத, எ5ெத5த ெசாலா, எத காக அைமதாேனா, அைதவிட
அதிகமான உண +சிேயா1, அதிகமான ெபா3க ெசாலB/ய அறிேவா1
அCபவி> விளகவலவ க, கவிஞரலாதாாி பல ேப இ3கிறா க.
அவ க அைனவ3 கவிஞC2 அவசியமான $ணிய உண +சி;ளவ க.
சமயச5த !ப ]4நிைலகளா கவிஞ எற ெபயெர1க அவ களி
ெப3பாேலா32 வா:!பிலாம ேபா: வி1கிற>. ஆதலா கவி பா1 திறைம
எகிற வர!பிரசாத 'கவிஞ' எ8 ேபெர1தவ கA2 ம,1 ஏகேபாக
உாிைமயான தல. உண +சி ேவகதி ஏ ற தா4வினா கவிைதகளி தர
ேவ8படலா. கவிைத2 ேவ$/ய $ணிய உண +சி, கவிஞC2,
ரFகC2 ெபா>வான>தா.

கவிைத2 ஊ 8க$ உண +சிதா. உண +சிேயா1 இய ற!ப,டதாகி, அேத
உண +சிைய! பிறாிடதிG உ$டாகB/ய ெசால12தா கவிைத. அ5த
உண +சியிலாம எ7வளJ நல வா ைதகைள, எ7வளJ இலகண+ த
பா > அ1கினாG அ> கவிைதயாகா>. உண +சிைய உ$டாகB/ய
ெசால12 இலகண2ைற உளதானாG அ> கவிைதயா2.
உண +சிகைள த,/ எ?!ப/யாத ெசால12 எ7வளJ இலகண
நிைற;ளதானாG அ> கவிைதயாகா>. உண +சி\,1 ெசா களா ஓைசைய
அளJ!ப1தி ெசால ெதாி5தா அ>தா கவிைத.

ஒ3 2றி!" இலாம, ெவ8 உண +சி; ஓைச; ம,1 N$/னதா நா
எCைடய சி8 பிராயதி கவி பா/ய ஒ3 நிக4+சிைய இேக ெசாGகிேற.
இ5த நிக4+சி மிகJ சிறியதானாG, நா எ!ேபா> கவி பாட ஆரபிேத,
எ!ப/! பா/ேன எெறலா ேக,கிறவ கA2! பதி ெசாGவ> ேபால
அைமகிற>. இ5த நிக4+சிைய நிைன> எக M,/ அ/க/ ேபசி ெகா$ேட
நா வள 5ததனா, இ> இC எ மனதி இ8 நிக45த> ேபால நிைனவி
இ3கிற>. இ5த நிக4+சிதா என2 'கவி பா1 திறைம' எற ெத:வ!
பிரசாதமாக வ5தெத8 அைத மறவாம வா4தி வ3கிேற.
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என2 நா2 தமைகக. த இர$1 தமைககA மிகJ ெசா ப
ப/!"ளவ க. இC உயிேரா/3கிற எ கைடசி தமைக வி3தாபா
ெகாRச ப/தவ . எ &றாவ> தமைகயான பழநியமா தா எக
M,/ நல ப/!"ள ெப$.

பா,1! பா1வ>, ேகால ேபா1வ>, பின ேவைல, ைதய ேவைல
தயவ றி திறைம;ளவ . அவ3ைடய "தககளி 'இைத ெதா1ேவா
உைத ப1வா ' எ8 எ?>வா . ேப+களிG அ12! பதகளாகேவ ேபவா .
M,/ சி8வ கேளா1 வழகாட ேந 5தா 'அ$ைடயி வ5தா ம$ைடயி
ேபா1ேவ' எப>ேபால! ேபவா . நாC அ5த தமைகேயா1 ேச 5>
அ1கி! ேபச ஆைச!ப1ேவ. அவ பா1ேபா> ேச 5> பாடயேவ. அ5த
தமைகேயா1 என2 வழ2 வ5>வி,டா 'பழநிய கா ', 'கழநியகா' எ8
ஏளன ெச:ேவ.

நாமக நாக வசிகிற Mதியி ேம 2 ேகா/யி ஓ +ச5தி, அேக
மாாியம ேகாயிG ஒ3 பிைளயா ேகாயிG உ$1. அ5த +ச5தி ஒ3 சி8
மணெவளி ேபால இ32, B>கA ெபாமலா,டகA பிைளயா
ேகாயிG2 னா நட2. மக +ச5தி மண ெவளியி உ,கா 5>
இரவி B>, ஆ,ட பா !ப> வழக. எக M1 அத 2 ெவ2 பக.
வினா ெதாி5த நாளாக என2 நாடகதிG BதிG ெவ2 பிாிய.

அ5த காலதி ெவ8 ெபா?> ேபா2காகேவா ேவ/ைககாகேவா எ8
நாடகேமா, Bேதா நடகா>. சி றிப உண +சிகைள N$/ விடB/ய
கைதகைள ந/கமா,டா க. ராமாயண, மகாபாரத இவ றி
நெலா?கைத; அறெநறிகைள; க பிகிற பாககA, ேகாவல கைத,
நலதகா கைத, அாி+ச5திர கைத, பிரகலாத கைத, தலானைவகAதா
நட2. கிராமகளி ெத3BதாகJ ெபாமலா,டகளாகJ நடத!ப1கிற
கைதக கியமாக அாி+ச5திர நாடக, ேகாவல நாடகதா. இ!ேபா>
நா அாிஜனக எ8 ெசாGகிற தா45த வ2!பா கதா, அாி+ச5திர
கைத; ேகாவல கைத;, ெத3 B>களாக நட>வதி பரபைரயாக ெவ2
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நல பயி சி;ளவ களாக விளகினா க. மிக எளிய ெசா களா ஆகிய
பாடகAட அவ க ந/2 அாி+ச5திர B>, ேகாவல B> மிகJ
வியக த25தைவ. அ5த காலதி அவ க ந/> கா,/ய உண +சிைய
இ!ேபா>ள மிக+ சிற5த நாடக ேமைடயிG கா$ப> அாி>. தமி4 நா,/ கிராம
மகளி நெல$ணகைள வாைழப/ வாைழயாக வள >! பாவ "$ணிய
உண +சிகைள! பா>கா> வ5ததி இ5த B>கA2! ெப3 ப2
உ$ெடறா அ> உ$ைம. இ!ேபா> நமிைடேய பாவ "$ணிய எ$ணக
மிகJ 2ைறவாக இ3!பத 2 காரண, அ!ப/!ப,ட கைதகளி கா,சிகைள
இ!ேபா> நா கா$பதிைல எப>தா.

என2 ஒப> வயதாக இ32 ேபா>, அ5த! பிைளயா ேகாயிG2 னா
ேகாவல கைத ெத3Bதாக ெதாட 5> ந/க!ப,ட>. நா எ
தமைககAட நா தவறாம ேபாேவ. ம றவ க Nகி வி?5>
ெகா$/35தாG நா க$ ெகா,டாம B>! பா !ேப. ேகாவல கைத
சில!பதிகாரதி கைததா. ஆனாG சில!பதிகாரதிGள கைத2,
ெத3Bதாக நடத!ப1 கைத2. சில ேவ8பா1க உ$1. பாமர
மகளிைடேய ெத:வ பயைத;, நெலா?கைத; வள !பத ெகேற
ந/க!ப1கிற B>களானதா அ5த ேநாக>கான சில மா8தகைள+
ேச >தா கைத நடத!ப1. கியமான ேவ8பா1க இர$1. ஒ8
பா$/ய மரண. சில!பதிகாரதி பா$/ய ேகாவலைன அநியாயமாக
ெகா8வி,ட 2 றைத க$ணகி எ1>கா,/ன உடேன அநீதி ெச:>வி,ட
>கதா பா$/ய மாரைட!" வ5>, தாேன இற5>ேபாகிறா.
ெத3B>களிG, நாடககளிG பா$/யைன ெத:வ த$/!பதாக
கா,1வத 2, காளிேதவி வ5> அவைன வைத!பதாக ந/க!ப1.

இெனா8, சில!பதிகார கைதயி மாதவி ஒ3 ேவசியாக நட5>ெகாவதிைல.
ேவைசய 2லதி பிற5தவளானாG மாதவி ேவசிெதாழி ெச:தவளல.
ேகாவலைனேய காத> வா45தா. விைனவசதா மாதவி;, ேகாவலC
மன மா8ப,1! பிாி5> வி1கிறா க, ெத3B>களி மாதவிைய ெவ8
பணதி காக ேநச கா,1கிற ஒ3 விைலமகளாகேவ கா,ட!ப1. ேவைசயாி
உறவா வரB/ய ேக1கைள! பாமரமகA2 கா,/ எ+சாிக ேவ$1 ெமற
ேநாகதினா அ!ப/ கா,ட!ப1.
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இ!ப/ மாதவிைய வி,1 ேகாவல பிாி5> ேபாகிற கா,சி, ஒ3நா ெத3Bதி
நட5> ெகா$/35த>. அதி மாதவியான தாசி, ெகாRசBட இரகமிலாம
ேகாவலனிடதி35த ெசவ! ெபா3கைள ெயலா ஒ7ெவாறாக! பறி>
ெகாAகிறா. ேகாவல இ1!பி35த தக அைர நாைண வாகிெகா$1
அவC2 ஒ3 நா  கயி8 த3கிறா. அ>J ேபாதாெத8 மாதவி ேகாவலனிட
ஒ3 ேகாவண >ணிைய ெகா1> அவ இ1!பி35த ப,டாைடைய
ேக,கிறா. ேகாவல அத 2 சமதி> ேகாவணைத உ1>ெகா$1
இ1!" >ணிைய; த5>வி,1 ெத3வி ேபாகிறா.

அ5த சமயதி ெவ2 உண +சிேயா1 ஒ3 பா,1 பாட!ப1கிற>. ேகாவலCைடய
ெவ2 பாிதாபகரமான அ5த சமயதி பாட!ப,ட அ5த! பா,1 கமனைத;
கைர>வி1. அ5த! பா,ைட ேக,ட கா,சி இC எ மனதி இ3கிற>.
அ5த! பா,1 எனெவனி:

"ஆதிநா3 ேகாவணமா: அைலயவி,டா மாதவியா
Bதியாைர நபிேனாாி 2/யழி5> ேபாவைத!பா "

இ5த! பா,ைட! பிபா,1, பகேமள>ட ெவ2 அ?தமாக தி3!பி
தி3!பி! பா/னா க. இ5த! பா,1 அ!ப/ேய என2! பாடமாகிவி,ட>.
அத 2! பிற2 சில கா,சிக அ7வளJ ேவகளைவகளாக இைல. அதனா
B,டதி பல ேப ேபசிெகா$1, சில ேப Nகிெகா$1. இ35தா க.
அ5த+ சமயதி ேகாமாளி ேவடதாாி வ5> சைபயி ேபகிற ஆரவாரைத
அடகJ, N2கிறவ கைள எ?!பJ சில ேவ/ைகயான பா,1கைள
தி3!பி தி3!பி! பா/னா :

"B>!பா க வ5தீ களா? இேக
2சல ேபச வ5தீ களா?

ேபா,1ேகக வ5தீ களா? இேக
பழைம ேபச வ5தீ களா?

ஆ,டகாண வ5தீ களா?
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காைல நீ,/ Nக வ5தீ களா?

N2கிறவ கைள; எ?!பேவ$1ெம8 பாட! ப1கிற பா,டானதா இைத
ெவ2 ேவகேதா1 உரத 2ர பலைற பா/னா க. இ5த! பா,/ ெப3
ப2தி; உடேன என2! பாடமாகிவி,ட>. ஆ,ட /5தபி M,12 வ5>
Nக வ3கிற வைர2,

'ஆதி நா3 ேகாவணமா: அைலயவி,டா மாதவியா
Bதியாைர நபிேனாாி 2/யழி5> ேபாவைத!பா '

எபைத;,

'B>!பா க வ5தீ களா? இேக
2சல ேபச வ5தீ களா ?'

எபைத; பா/ெகா$ேட யி35> Nகிவி,ேட. ம8நா வி/5> ெவ2
ேநரவைர Nகிவி,ேட. M,12 நா ெசல 2ழ5ைதயானதா எ
Nகைத யா3 கைலகவிைல. Nக கைல5> நானாக க$விழிதேபா>
'ஆதி நா3 ேகாவணமா:' எற பா,1தா எ நிைனவி னா வ5>
நிற>. உடேன அ5த! பா,ைட; 'B>!பா க வ5தீ களா' எற
பா,1கைள; பாட ஆரபிேத. ஆனா 5தின இரவி ப12 ேபா>
பா/ன மாதிாி பா,1க சரளமாக வரவிைல. மறதியினா இர$ெடா3
இடகளி தைடப,1 வ5த>. நிைன> நிைன>! பா ேத. நிைனJ2
வரவிைல. உடேன ப1தி35தப/ேய பழநியகாைள B!பி,ேட. அவ
வ5தா . ஐயைத வினவிேன. அவ சாி!ப1திவி,டா . எ?5> ப1ைகயி
உ,கா 5தப/ேய அ5த! பா,1கைள தி3!பி தி3!பி! பா/ெகா$/35ேத.

அேக வ5த எ த5ைத, “ேபா>, ேபாடா ! ெராப ேநரமாகிவி,ட>. பைல
விளகிெகா$1 பழய> சா!பி1 ேபா. பா,ெடலா அ!"ற பா/
ெகாளலா" எ8 என2+ ெசாவி,1 எ தமைகைய! பா > என2+
ேசா8 ேபாட+ ெசானா . தமைக ேபானா . நாC எ?5> ப >லக!
ேபாேன.
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எக M,12 அ!ேபா> சில உறவின க வ5தி35தா க. அவ கA2 எ
தமைக பழநியமாA2 நாதி ைற;ள ஒ3 ெப$S இ35தா . அவ3 எ
தமைக; சம வய>ளவ க. ஒ3வைர ெயா3வ மிகJ உாிைம;ட ேக
ெச:>ெகா$1 சலாபி!பா க. பலமான வா2 வாதகA ெச:வா க.
என2! பழயசாத பாிமாற!ேபான பழநியகா சா!பிட உ,கா3 இட
2!ைப; Bளமாக, அதமாக இ35தைதக$1 இைர5தா . அ5த இடதி
5தின இரJ சைமயGகாக ந8கின கறிகா:களி ேதாG, கா", ெவகாய
உாித ச32கA அ!ப/ேய கிட5தன. 5தின இரJ கறிகா:கைள ந8கின>
வி35>2 வ5தி35த அ5த நாதி. அ5த நாதி!ெப$ணி ேபைர+ ெசா எ
தமைக அ5த! ெப$ைண அேக கிட5த 2!ைபகAகாக 2 ற சா,/, "கா:கறி
அறி5த ெப$ பிைள ைகேயா1 அ5த 2!ைபைய வாாி எறிய ேவ$டாமா?”
எ8 சத ேபா,டா . அைத ேக,1வ5த நாதி, "கா:கறி அாிRசவேளதா
வாரேவSமா? நீ;5 தாேன பகதி35தா:. நீ வாாி யி3கBடாதா?" எறா .
இ3வ32 வா2வாத வG> ஏக இைர+ச ேபா,1ெகா$டா க.
ச$ைடயி1வைத! ேபாற சதைத ேக,1 ப விளகி ெகா$/35த நா,
அைர; 2ைற;மாக கைத க?விெகா$1 அேக ஓ/ேன. இவ க
ஒ3வேராெடா3வ அ!ப/ இைர5> ெகாவைத ேக,1 M,/35த பல ேப B/
வி,டா க. அேக வ5த எக தாயா , "என/ யமா, வி/5த>
வி/யாத>மாக இ!ப/! ேபசி ெகாAகிறீ க நாதனா3, நாதி;" எறா .
அைத ேக,ட உடேன எ உளதி ஓ உண +சி மினேபா பா:5த>.

அகாA நாதி; ச+சரJ ேபசிெகாவைத எ க$க பா >ெகா$ேட
இ35தாG எ வா: "ஆதி நா3 ேகாவணமா: அைலயவி,டா மாதவியா"
எற பா,ைட ணகிெகா$ேட இ35த>. 'ஆதி நா3' எபைத தி3!பி
தி3!பி+ ெசாெகா$ /35த என2 எ தாயா 'நாதினா3 நாதி; '
எ8 ெசானதி ஓைச ஒ3 பா,/ 2 அ/ எ1>ெகா1!ப>ேபால அைம5த>.
'ஆதிநா , நாதினா ' உடேன ஒ3 பா,1 உதி>வி,ட>. 'ஆதிநா3
ேகாவணமா:' எற பா,/ ஓைசைய மனதி ைவ>ெகா$1,

“நாதினா3 நாதி;மா: ந1M,/ ச$ைடயி,டா
ேசா>காக வ5ேதனமா ேசா8காேணா நீ3காேணா"
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எ8 ெநா/!ெபா?தி மனதி பதகைள அ1கி ெகா$1 த க
ேபசிெகா$/35த இ3வ32 மதியி ேபா: நி8 ெகா$1 ெத3Bதி
நட5த> ேபா ஆ/ெகா$ேட பா/ேன. எேலா3 ஏக காலதி
சிாி>வி,டா க. எ தாயா ஓ/வ5> எைன அைண>ெகா$டா க. அ5த
மகி4+சி அட2வத 2 நா ம8ப/; - B>!பா க வ5தீ களா? இேக
2சல ேபச வ5தீ களா?' எற பா,ைட நிைன>ெகா$1 எ தமைகைய!
பா >

"அகா !
“சாத ேபாட வ5தீ களா? இேக ச$ைட ேபாட வ5தீ களா?"

எ8 பா/ெகா$ேட ஆ/ேன. இைதேக,ட எேலா32 ஒேர சிாி!"
களி!" வ5>வி,ட>. நா தி3!பி தி3!பி! பா/ெகா$ேட ஆ/ேன. எ
தாயா32 அடக/யாத ஆன5த. "ஐேயா, சாமி! க$S!பட! ேபாJ>டா,
ேபா>" எ8 எ ஆ,டைத; பா,ைட; நி8தினா . அேதா1 ச$ைட
சலாபமாகிவி,ட>. எ தாயாேர அ5த இடைத! ெப3கிவி,1, என2! பழய
ேசா ைற! பாிமாறினா க.

அ5த சமயதி எ த5ைத அகிைல. ேபாOP க+ேசாி2! ேபாயி35தா . அவ
மதியான M,12 வ5தJட த ேசதியாக எ தாயா நா பா,1! பா/ன
விவரைத+ ெசா மகி45தா க. தக!பனா M,/ 2 வ5தேபா> நா
பளிBட ேபாயி35ேத. எ த5ைத சா!பா,ைட />ெகா$1
எனகாக காதி35தா . நா பளியி35> வ5த> எைன எ த5ைத ெவ2
இனிைமயாக வரேவ 8 த சா!பி,1வர+ ெசானா . நா ேபா:
சா!பி,1வி,1 எ த5ைத இ35த இடதி 2 வ5ேத. அத 2 அேக எ
தாயா3 ம றவ கA B/யி35தா க. நா வ5த> எ த5ைத "காைலயி
எனேமா நீ கவி க,/! பா/னாயாேம, அைத+ ெசாG" எறா . நா உடேன
ெவ2 மகி4+சி;ட,

"நாதினா3 நாதி;மா: ந1M,/ ச$ைடயி,டா
ேசா>காக வ5ேதனமா, ேசா8 காேணா நீ3 காேணா"
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எபைத;,

"சாத ேபாட வ5தீ களா? இேக ச$ைடேபாட வ5தீ களா "

எபைத; ஆ/ெகா$ேட பா/ேன. அைத ேக,1 எ த5ைத அைட5த
மகி4+சிைய ெசாலJ ேவ$1மா?

அ!ேபா> எ த5ைத நாமக ேபாP க+ேசாியி தைலவ . அ5த ைறயி
அவ தின5தின நா தவறாம Pேடஷ ’ைடாி' எற தினசாி 2றி!"கைள
எ?தேவ$/ய கடைமகளி பழகளவ . அைத!ேபாலேவ M,/G
கியமான நிக4+சி கைள 2றி!ெப?தி ைவ!பா . இ5த நிக4+சிைய;, இ5த!
பா,1கைள; அவ எ?தி ைவதி35தா . ேமG ெதாட +சியாக அ/க/
இைத!ப றி ந$ப களிடதிG உறவின களிடதிG பி காலதிG ேபசி!
ெப3ைமயைடவா . அதனா தா நாC இைத மறகாம மனதி ைவதி3க
/5த>.

கவி பா1 சதி ெத:வ!பிரசாதமானா அ5த ெத:வ! பிரசாத என2
ெத3B>! பா,/ &லமாக வ5தெத8 எ$ணி அதைன வா4>கிேற.
----------------3. தாைய பழிதா
பழிதா த

ணீைர பழிகாேத

மா ஐப> ஆ$1கA2  என2 வினா ெதாி5தபி எ தாயா3 நா2
தமைககA பிற3 ஒ3 கயாண>காக நாமக35> கா,1!"N
எC ஊ32 பிரயாண ெச:>ெகா$/35ேதா. நாமக35>
கா,1!"N பதிென,1 ைம. "2ஷ டய ' எற ெக,/ ர!ப ேபா,1 '!ாீ M'
(Free wheel) இலாம ஒேர ஒ3 ைசகி வ$/ ெவ2 ">ைமயான ெபா3ளாக
எக ேபாOP இPெபட32 வ5தி35த கால. ’ேமா,டா கா ' எற ேப
Bட அ!ேபா> காதி வி?5ததிைல. 2திைர வ$/ேய அU வ. மா,1
வ$/கதா அகால>! பிரயாணகA2 வழகமாயி35த வாகன. நாக
ேபான> ஒ3 இர,ைடமா,1 வ$/யி. ேவகமாக விர,/னா மணி2 &8
ைம Mத ெகாRச Nர ேபா2. 1காவி,டா இர$1 ைம Mத Bட
ேபாகா>. பாைத; நறாக இ3கா>. அதனா கா,1!"N32! ேபா:+ேசர
2ைற5த> ஏ? மணி ேநர பி/2.
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வி/ய கால மா ஐ5> மணி2! "ற!ப,ேடா. அ5ேநரதி உணJ
அ35திவி,1! "ற!பட /யா>. கா!பிகைடக ேதாறாத கால. வழியி
உணJ2 வழியிைல. அத காக இரவிேலேய க,/ ைவதி35த "ளி சாத
&,ைட;ட "ற!ப,ேடா. மா ஒப> ைமGக!பா பாைத ஓரதி35>
ஒ3 ேதா,ட கிண றி கைரயி35த மாமரதி அ/யி தகி உணJ அ35த
இறகிேனா. சா!பிட ெதாட2 த$ணீ ெமா$1 வர எகAட வ5த
ஒ3வ பாதிரேதா1 கிண றி இறகினா . நா கிண ைற எ,/!பா ேத.
கிண றி த$ணீ இ3கிற இடேம ெதாியவிைல. ப " தைரேபா ஒேர
ப+ைச ெதப,ட>. அ5த கிண றி த$ணீ இைலேயா எ8 நா எ$ணி
ெகா$/3கிற ேபாேத கிண றி இறகினவ ப/களி நி8 ெகா$1 "
தைரேபா காண!ப,ட அ5த ம,ட>2 ைகைய வி,1 நா "ற ேவகமாக+
ழ றினா . உடேன பைம விலகி அேக க3ைம காண!ப,ட>. அ5த இடதி
பாதிரைத அகி த$ணீ ெமா$டா .

அ!ேபா>தா ேமேல ெதாி5த பைம ?> பாசி எபைத அறி5ேத. த$ணீ
வ5தபி எேலா3 உ,கா 5> க,ட> உ$ேடா. உ$S ேபா> நா
2/க த$ணீ ேக,ேட. ஒ3 சி8 பாதிரதி ஊ றி ெகா1தா க. "ளி
சாதைத தி8 அ> ெதா$ைடைய அைடகிற> ேபா35த அவசரதி
த$ணீைர வாகின உடேன வாயி ஊ றிேன. ஒ3 ெபாிய பாசிெகா> எ
வாயி வி?5த>. உடேன சாதேதா1 அைத; >!பிவி,1 த$ணீைர
உ 8!பா ேத. அதி ஆயிர கணகான பாசி >S2க சRசாி>
ெகா$/35தன. அைதக$1 அ3வ3!"$டாகி அ5த த$ணீைர 2/க மன
வராம எ தாயாைர! பா >, "எனமா இ!ப/ அதமாயி32> இ5த
த$ணீ , N! இைதயா 2/கிற>?" எ8 அ5த பாதிரைத எ தாயாாிட
நீ,/ேன. அ!ேபா> எ பகதி35த எக வயதான அைத, ”அ> ெவ8
பாசிய!பா. அ> என ப$S? மா 2/. 'தாைய! பழிதாG த$ணீைர!
பழிக Bடா>' பாவ" எறா .

அ> என2! "ாியவிைல. எ தாயாைர ேக, ேட. எ தாயா , "ஆமா சாமி!
ெபாியவக அ!ப/ தா ெசாGகிறாக. தாைய! பழிதாG த$ணீைர!
பழிக!படா>" எ8 ெசா ெகா$ேட அ5த த$ணீைர ஊ றிவி,1 அ5த
சி8 பாதிரதி வாயி க,1சாத க,/வ5த >ணியி &ைலைய! ேபா,1
2டதி35த ேவ8 த$ணீைர அதி ஊ றி வ/க,/ என2 2/க த5தா க.
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நா அைத 2/>வி,1 மா இ35>வி,ேட. இ5த "தாைய! பழிதாG
த$ணீைர! பழிக Bடா>" எற பழெமாழிைய த த நா
அ!ேபா>தா அறி5ேத. அத பிற2 அைத! பல இடகளி ேக,/3கிேற.
ஆனா அத க3> என ெவ8 ஆரா:5> பா கேவ$/ய ஆைசேயா,
அவசியேமா உ$டாகவிைல. ெமாததி த$ணீைர! பழி>ெகா$1
2/காம இ35>வி,1 ெதா$ைட வற$1 அபாய>2 ஆளாகிவிட
Bடாெத8 அ!ப/+ ெசாயி3!பா க ேபா3கிற>, எ8 ம,1 சி சில
சமயகளி எ$ணிவி,1! பிற2 அைத!ப றி சி5திதேத இைல.

1822- நாமக காதார இPெபடராக இ35த Z 2னிராம நாய
எபவ எகA2 மிக J ெந3கிய ந$பராகிவிட ேந 5த>. எ!ப/ எறா
இ!ேபா> நாமக இ3கிற மாெப3 ேதச பதரான Z நாகராஜஐயகாரவ கAட நாC சில ெபா>நல ஊழிய கA ெந1நாளாக ச&கேசைவ
ெச:> வ5ேதா, அ5த ேசைவகளி கியமான> ெவைக, காலரா, பிேள,
விஷஜுர தய ெதா>வியாதிக பரJகிற இடகAெகலா ெச8,
ேநா:க$ட இடகA2 ம35> ெகா1>, ேநா: காணாத இட களி ேநா:
வராம த1!பத கான எ+சாிைக+ ெசா ெபாழிJக ெச:> வ5ேதா. அத காக
காதார இலாகா அதிகாாிகAட ஒ>ைழ!ப> மிகJ அவசிய மாக இ35த>.
எகAைடய ேசைவகைள! பாரா,/ன அதிகாாிக ந$ப களாகிவி,டா க.

அ5த சமயதி ச கா ய சியாக ஒ7ெவா3 ஊாிG ஆ$12 ஆ$1 காதார
வார ெகா$டாட!ப,1 வ5த>. ெபா>மகAைடய ஆதரைவ ேத/ அ5த
ெகா$டா,டகைள ெவ றிகரமாக நடதேவ$ /ய கடைம காதார இலகா
அதிகாாிகைள+ ேச 5த>. அதனா Z நாகராஜ ஐயகா32, என2 ெபா>
மகளிடதி35த ெசவா2 அ5த அதிகாாிகA2 மிகJ அCBலமாக
இ35த>.

அ>ட எCைடய ெசா ெபாழிJ திறைம;, கவியறிJ, கவி பா1
திறC அவ கAைடய காதார! பிரசார>2 மிகJ பயப,ட>.

அதனா எCைடய உதவிகைள மிகJ "க45> காதார இPெபட
2னிராம நாய ஜிலா காதார அதிகாாியாக இ35த பி. எ. ேக. தபி
அவ கA2 ஒ3 க/த எ?தினா . எைன ேநாிG நறாக ெதாி5தி35த தபி
அவ க மாகாண காதார அதிகாாியான Z மா\P எபவ32 எ?தினா .
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அ5த மாகாண அதிகாாி Z மா\P எபவ என2 ேநராக! பாரா,1க எ?தி,
ெசா5த ைறயிG, அதிகாாி எற ைறயிG தமி4நா,/ காதார!
பிரசாரதி 2 உதJப/யாக! பா,1கA, நாடககA நா எ?தி ஒதாைச
ெச:ய ேவ$1ெம8 ேக,1ெகா$டா . அத காக! பல காதார!
பா,1கைள; “அரவைண 5தர” எற ஒ3 ேவ/ைகயான நாடக
எ?திெகா1ேத. அ5த நாடக, பா,1கA E வ/வாக அ+ச/க! ப,1
காதார இலாகாவி &லமாகேவ பல ஊ கA2 அC!ப!ப,1 காதார
வாரதி பாடJ, ந/கJ பயப1த!ப,1 வ5த>.

'அரவைண 5தர' எற அ5த நாடக தி3+ெசேகா,/G ந/க!ப,ட>. அ5த
நாடகதி மிகJ கிய அசக 2/!பைத ஒழிகேவ$1 எபைத பாமர
மகAைடய மனதி நறாக! பதியைவ2ப/ யான சில கா,சிக.
நைக+ைவேயா1 ம>விலைக! ப றிய நலறிைவ! "க,டB/ய இ5த
கா,சிக ெராபJ கவ +சி தரB/யனவாக அைம5தன. தி3+ெசேகா,/
இ5த நாடக த தடைவயாக ந/க! ப,ட சமயதி Z ராஜாஜி அவ க அ5த
ஊ32! பகதி அவரா ஏ ப1த!ப,ட ">!பாைளய கா5தி ஆசிரமதி
தகியி35>ெகா$1 ம> வில2 பிரசாரேம கிய ேவைலயாக ேம ெகா$1
கAகைடகைள &/ விட ேவ$1 எ8 ச கா32! பாமரமகAைடய
ைகெய?>ள வி$ண!பகைள தயா ெச:> ெகா$/35தா . அதனா
தி3+ெசேகா1 வாசிக ராஜாஜி தைலைமயி அ5த நாடக நடக ேவ$1
எ8 ஏ பா1 ெச:தா க. நாடக ராஜாஜி தைலைமயி நட5த>.

நாடக /5தபி "இ5த நாடக யா எ?தின>?" எ8 ராஜாஜி
அகி35தவ கைள ேக,டா . “நாமக ராமக பிைள எ?தின>” எ8
ஒ3வ பதி ெசானா . "அ!ப/+ ெசாGக. நாC அ!ப/தா \கிேத"
எ8 Bறி மகி4+சி அைட5> அகி35த காதார இPெபடாிட, "இ5த
நாடகைத ஒ7ெவா3 கிராமதிG ந/2ப/யாக காதார இலாகா &லமாக
ஏ பா1 ெச:;க" எறா . ராஜாஜி ெசான அபி!பிராயைத அகி35த
காதார இPெபட ம8நாேள ெசைன மாகாண காதார அதிகாாி2
ெதாிய!ப1தினா .

ெசா5த ைறயி ராஜாஜி என2 ஒ3 க/த எ?தி அ5த 'அரவைண 5தர'
எற நாடகைத! பாரா,/ எைன ஆசீ வதிதா .
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அ!ேபா> ராஜாஜி கவ ன ெஜனரலாகேவா அல> பிரதம ம5திாியாகேவா
இ3கவிைல. ஆகிேலய ஆ,சி2, அ5த ஆ,சியி பிரதிநிதியான
ெவைளகார ’ைவPராய '2 எதிாியாக தீவிர ஒ>ைழயாைம தைலவராக
இ35தா . ஆனாG ராஜாஜியிடதி அ!ேபா> அரசாக அதிகாாிக
அைனவ3 அளவ ற மதி!" ைவதி35தா க. அதனா ராஜாஜி அவ க
எCைடய 'அரவைண 5தர' எற நாடகைத எலா ஊ களிG ந/க
ஏ பா1 ெச:ய ேவ$1ெம8 ெசாயி35தத கிணகி காதார இலாகா
&லமாக அ5த நாடக தமி4 நா,/ ஏறதாழ எலா ஊ களிG நடத!ப,ட>.
பல ஊ களிG அைத! பா தவ க எைன மிகJ பாரா,/ எ?தினா க.
அதி மிக மகி4+சியைட5த ‘நாமக காதாரவார ெகா$டா,ட கமி,/யா '
என2 ஒ3 தக! பதக பாிசளிக வி3பினா க. அத காக ஒ3 வி35>
நடதி, அ5த வி35தி /வி ெசைன மாகாண காதார அதிகாாியான மா\P
அவ கேள என2 அ5த! பதகைத! பாிசளிக ேவ$1ெம8 ஏ பாடாயி 8.

வி35> நட5த>. பல ேப3ைடய பாரா,1ைரகA2! பி 'ப!ளி ெஹ
ைடரட3' பல "க?ைரகேளா1 பதகைத என2! பாிசளிதா . B,ட /5>
நா அவாிட விைட ெப 8ெகாA ேபா>, அவ "தகேளா1 ெகாRச
தனியாக! ேபச ேவ$1. தக M,12 நாைள வரலா எறி3கிேற"
எறா .

நா ச ேற தி1கி,1, "தாக வரேவ$1 எற சிரம ேவ$டா. நாேன
ேவ$1மானா தாக தகியி3கிற பகளாJ2 வ3கிேற" எேற.
அத 2 அவ , “இைலயிைல, நாேன உக இ3!பிடதி 2 வ5> மாியாைத
ெச:ய வி3"கிேற," எ8 ஆகிலதி ெசானா .

அத 2ேம நா த,/கழிக /யவிைல. “நாைள காைலயி கா!பி அ35த
எ M,/ 2 தாக வர/;மானா நா மிக! ெப3ைமயைடேவ ”
எேற. உடேன அவ ஒ>ெகா$டா . அவ3ட இ35த ஜிலா காதார
அதிகாாி எ. ேக. தபி அவ கைள;, தா_கா அதிகாாி 2னிராம நாய
அவ கைள;, மா\P அவ கAட கா!பி சா!பிட எ மைன2 வ3ப/
ேக,1ெகா$ேட.
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அ5த!ப/ேய அவ க &வ3 ம8நா காைலயி எ M,/ 2 வ5தா க.
ஆகார அ35திய பி அ5த &8 காதார உதிேயாகPத கA நாC ம,1
ேபச உ,கா 5ேதா. அவ க &8 ேப3 மைலயாளிக. மா\P எபவ
'சிாிய' கிறிP>வ . அவ எேனா1 ேபச வி3பிய விஷய தமி4ெமாழி
சப5தமான ஒ3 ஆரா:+சி. அைத ஆகிலதி ெசா! பயனிைல. அதனா
ெவ2 கQட!ப,1 ெகா$1 ெப3பாG மைலயாள கல5த தமிழி
இைடயிைடேய ஆகிலதி விளக ேச > ெகா$1! ேபசினா . காதார
ைடரட32 என2 நட5த சபாஷைணயி சாராச பிவ3மா8 :

ைடரட , "என2 தமி4 நறாக! ேபச வராவி,டாG நறாக! "ாி;.
உகAைடய பா,1கA நாடக என2 மிகJ இபமளிகிறன. அவ றி
எகAைடய பிரசாரதி 2 ேதைவயான ஆ45த காதார அறிJ, அCபவ
நிரபியி3கிறன. கிராம மகA2 "ாி;ப/யான எளிய நைடயிG
இ3கிறன. ஆத உகளிடதி ேக,டாதா எ மனதி ெந1நாளாக
இ35> வ3கிற ஒ3 ஐய ெதளி;. எற நபிைக உ$டாயி 8. நாC
எதைனேயா தமி4 அறிஞ களிடதி இைத!ப றி ேக,1 வி,ேட. ஒ3வராவ>
எ மன2ைறைய மா 8 B/யவ களாக இைல. உகைள ெகா$1 ஐயைத
நீகிெகாளலா எற ஆைசயினா உகளிட அைத!ப றி! ேபச ஒ3 நல
வா:!" கிைடதைத வி,1விட Bடாெத8 தா எCைடய உதிேயாக!
பிரயாண தி,டகைள  றிG மா றிெகா$1 இேக வ5ேத. அ5த
ஐயைத+ ெசாGகிேற. அைத உடேன நீக நீக /;மானா ெராப
மகி4+சி யைடேவ. அ!ப/ உடேன நீக /யாவி,டாG ெகாRச சிரம
ேம ெகா$டாவ> அைத!ப றி ஆரா:+சி ெச:> பா க ேவ$1. அ> என2
ம,1 மல, ெபா>வாக தமி4நா,/Gள காதார ேன ற>ேக நைம
தரB/ய> " எறா .

நா, “அ> என? ெசாGக. தக வி3!பைத! U திெச:ய எனா
/5தவைர ெச:கிேற" எேற. அவ , "ெசாGகிேற, ேகAக.
அேனகமாக எலா ெதா> ேநா:கA, மக உ, ெகாAகிற த$ணீ
&லமாகJ வாசிகிற கா றி &லமாகJதா பரJகிறன. கா ைற
கா,/G Bட த$ணீைரதா அதிகமாக கவனிகேவ$/ய>. எகAைடய
காதார இலாகாவி கியமான அGவகளி ஒ8. எலா மகA
த$ணீைர B1மானவைர த!ப1தி உ,ெகாள ேவ$1 எபைத
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உபேதசி!ப>. அ> தகA2 ெதாி;" எறா . "ஆமா” எேற.

"அ!ப/யி3க நாக கிராமகA2! ேபா: எேலா3 த$ணீைர வ/க,/
கா:+சிதா 2/க ேவ$1, அ!ப/+ ெச:தா 'காலரா' தலான வியாதிக
வரேவ வரா>, எ8 ெசானா அேக இ3கிற கிழக 'ேபாைமயா, தாைய!
பழிதாG த$ணீைர! பழிகBடா> பாவ' எ8 ெசாGகிறா க.
தமி4நா,/Gள பல இட களி இ5த! பழெமாழி வழ2கிற>. உகA2
ெதாி;மா?" எறா . “ஆமா, இ5த! பழெமாழிைய நா எ சி8 பிராயதி35ேத
ேக,1 வ3கிேற " எேற. "இ5த 'தாைய! பழிதாG த$ணீைர பழிக
Bடா>' எற பழெமாழி2 என ெபா3?” எறா . "த$ணீைர ேநா,ட
பா க Bடா>. அதிக தாகள சமயதிG ெராப த பா >
ெகா$/3காம கிைடத த$ணீாி தாகைத தீ >ெகாள ேவ$/ய>
எற ெபா3ளி தா இ> வழக!ப,1 வ3கிறதாக க3>கிேற” எ8 ெசா
எ சி8 பிராயதி கா,1!"N பிரயாணதி நாக க,1+ேசா8 திற
சமயதி பாசிக நிைற5த த$ணீைர நா பழிதைத;, அ!ேபா> ஒ3வ இ5த!
பழெமாழிைய+ ெசா எைன! பாிகசிதைத; ெசாேன. "அ!ப/யானா
N:ைமயான த$ணீைரதா உ,ெகாள ேவ$1 எற ச வ சாதாரணமான
காதார அறிJ இலாதவ களா தமிழ க ? கவியிG, கைலகளிG, சிகரமான
பழக வழககளிG பலாயிர ஆ$1களாக! பயி சி ெப ற நாகாிகைடயவ க தமிழ க எப> எ!ப/! ெபா35>? இ5த! பழெமாழிைய; இ>
வழக!ப,1 வ3கிற ெபா3ைள; ேம நா,டா அறி5தா நைம ெவ2
அநாகாிகமான மக எறலவா எ$Sவா க?" எறா அ5த காதார
அதிகாாி. "ஆமா, என2 அ5த கவைல உ$1 " எேற.

" இ5த! பழெமாழி2 உ$ைமயான ெபா3 ேவ8 ஏதாவ> இ3கேவS எ8
எ$Sகிேற, ஏ எறா ந நா,1! பழெமாழிக எலா மிக அறிJ
அCபவ நிைற5தைவகளாக இ3!பதாக ேமநா,டா கேள பாரா,/னைத நா
பா தி3கிேற. அ!ப/யி3க இ5த! பழெமாழிம,1 இ7வளJ அநாகாிகமாக
இ3!ப> ெபா35தா>" எறா . "நாC அ!ப/தா நிைனகிேற" எேற.
“அ!ப/யானா தாக ெகாRச ஆரா:+சிெச:> இத உ$ைமயான
ெபா3ைள க$1பி/க ேவ$1" எறா .
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“என2 அ>தா ஆைச. /5தம,/G ய சி ெச:> பா கிேற " எேற.

அத பிற2 மா\P அவ க ேவ8 பல விஷயகைள! ேபசிவி,1 ஒ3 சி8
ஆகில Eைல எனிட ெகா1> அைத எளிய தமிழி ெமாழிெபய > தர
ேவS எ8, அதி உள சில க3>கைள 2மி, ேகாலா,ட
தலானவ றி 2 உதJப/யான பா,1களாக+ ெச:> ெகா1கேவS எ8
ேக,1ெகா$டா . அ5த சி8 "தக அதமான த$ணீைர அ35தினா நம2
வரB/ய பல ேநா:கைள; அவ றி கான பாிகாரகைள; விளக B/ய ஒ3
ெவ2 நல ஆகில 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 ைடரட ெசைனயி35> என2 எ?திய
ஒ7ெவா3 க/ததிG இ5த ’தாைய! பழிதாG த$ணீைர! பழிகாேத' எற
பழெமாழியி ெபா3ைள நா ஆரா:+சி ெச:ய ேவS எபைத நிைன!U,/
ெகா$ேட வ5தா . நாC என2 ெதாி5த தமிழறிஞ க எேலாைர; ேக,1!
பா ேத. பழெமாழி திர,1, நிக$1, அகராதி தலான EகளிG, தமி4
இலகியகளிG எதிலாவ> இைத!ப றி எனவாவ> ெகாRச அறி5>
ெகாள B1மா எ8 ஆனம,1 ேத/! பா ேத. ஒ8 பகவிைல. பல
மாதக இேத நிைனவாக! பல ய சிக ெச:> பா >வி,1 அ> க$1பி/க
/யாத விஷய எ8 அைத ைகவி,ேட. இ5த ஆரா:+சிகாக
அைல5ததினா நா வைர5> ெகா1!ப தாக பண வாகியி35த சில ஓவிய
ேவைலக பாகியாக நி8 கிட5தன. அவ ைற! U திெச:>விட ஆரபிேத.

அ5த சமயதி ெசைன ச கா ஆ கலாஜிக (Archaeology) இலாகாைவ+
ேச 5த ஒ3 ெபாிய அதிகாாி நாமகG2 வ5தா . 'ஆ கலாஜிக இலாகா'
எப> பழைமயான ெபா3களி35> பழகால உ$ைமகைள க$டறிய
ஆரா:+சி ெச:; இலாகா. அதாவ> "ராதனமான ேகாயிக, ேகா" ரக,
க,/டக, க ெவ,1க, சி பக, சிைல க தயவ றி35>
ப$ைடகால வரலா 8 உ$ைமகைள அறிவத கான ஆதாரகைள+ ேசகாி2
ேவைலெகேற அரசாகதி நடத!ப,1வ3 இலாகா. நாமக
பழைமயான வரலா 8+ சினக உள ஒ3 சி8 நகர. சிற!பான விQS
Pதல.
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ஊ32 ந1வி ஒேர கலாக இ3கிற அழகான ஒ3 28 உ$1. அத
உ+சியி பைழயகால> ராSவ! பா>கா!பாக க,ட!ப,ட மதி வ கA.
ம35> கிட2 உளன. ஓ ேகாயிG உ$1. 2றி கிழ2! பாகதி
பளிெகா$ட! ெப3 மாAைடய ஆலய, ேம 2 பாகதி Z நாமகிாி, நரசிம
வாமியி ஆலய இ3கிறன. இ5த இர$1 ஆலயகA ஓரளJ அ5த
2றி பாைறைய 2ைட5> ெச>க!ப,1ள சி ப ேகாயிக.
அேகாயிகளி N$கA, வ கA, &லவிரக சிைலகA, பாைறேயா1
ேச 5த ப2திகேள. வ களி "ராணகைதக ெவ2 ேவைல!பா1ள
சி பகளாக+ ெச>க! ப,/3கிறன. அ>ட நாமகிாியம ேகாயிG2
ேநராக ச 8 Nரதி மா பதிென,1 அ/ உயரள ஒ3 அCமா க சிைல;
இ3கிற>. இ5த அU வமான சி ப ேவைலகைளெயலா 'ேபா,ேடா' படக
பி/>ெகா$1 அவ ைற!ப றி ெசால!ப1 க ண பரபைரயான
கைதகைள; எ?திெகா$1 ேபாவத காக அ5த "ைதெபா3 ஆரா:+சி
இலாகா அதிகாாி வ5தி35தா . அவ அ5த ேகாயி உள சி பகைள
'ேபா,ேடா' எ1க யறேபா> அகி35த அ +சக க ேபா,ேடா எ1தா
சாமியி சதி 2ைற5> வி1ெம8 த1>வி,டா க. அ +சக கைள மீறி
அதிகாாிக ஒ8 - ெச:ய/யவிைல. ஆனா பாைறைய 2ைட5>
ெவ,ட!ப,/3கிற ேகாயி வ களி வியகதக ேவைல!பா1ட
ெச>க!ப, /3கிற சி பகைள! ேபா,ேடா பி/காவி,டாG,
ஓவியதிலாவ> வைர5> ெகா$1 ேபாக ேவ$1ெம8 அ5த அதிகாாி
ஆைச!ப,டா . அ +சக க அத 2 ஒ!"ெகா$டா க. ேபா,ேடா எ1!பதி
திறைம மிக அ5த அதிகாாி ஓவியதி அ7வளJ ைகதிற உளவரல.
அதனா ஒ3 ஓவியகாரைன ேதடேவ$ /யதாயி 8. அத காக விசாாிதேபா>
எைன!ப றி ேகவி!ப,1 என2 மிகJ ேவ$/யவரான ஒ3 ந$பைர
B,/ெகா$1 எ M,12 வ5தா .

அவ வ5த சமயதி நா ஒ3 தனவானி உ3வ! படைத எ$ைண+சாயதி
(Oil Paint) எ?தி ெகா$/35ேத.

வ5தவ கைள வரேவ ேற. என> ந$ப "ைதெபா3 ஆரா:+சி அதிகாாிைய
என2 அறிக! ப1தி அவ நாமகG2 வ5த காாியைத விளகி+
ெசானா . அ5த அதிகாாியி உய நிைல2 த25த மாியாைத கா,/ அவைர
உபசாிேத. நா அ!ேபா> வைர5> ெகா$/35த படைத!பா >, அவ
மிகJ "க45> பாரா,/வி,1, எனா அவ32 ஆக ேவ$/ய காாியைத+
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ெசா ேகாயி உ,"றதி உள சி பகைள+ சிதிரமாக வைர5>
ெகா1க ேக,1ெகா$டா . நா ஒ!" ெகா$ேட. அவ களி!பைட5> பல
இடகளி தாேம எ1>வ5த அேனக ேபா,ேடா படக அடகிய ெதா2திைய
(Album) எனிட த5>, பா க+ ெசானா . அதி அேநக ேகாயிக, 2ளக,
ேகா"ரக, சி பக, சிைலக, ஓவியக, க ெவ,1க தயவ றி
ேபா,ேடா படகA, ஒ7ெவா3 படதி அ/யிG அைத!ப றிய 2றி!" கA
காண!ப,டன. ஒ7ெவா3 படைத; B 5> பா > இத கான 2றி!"கைள;
ப/> ெகா$ேட வ5ேத. அதி பா$/ய நா,1 கெவ,1க எற ஒ3
ப2தி வ5த>. ஒ3 2ளகைரயி ேம ப/ >ைற2! பகமாக இ35த ஒ3
கெவ,/ பட காண!ப,ட>. அ> இ!ேபா> நா பாைதகளி பா கிற ஒ3
ைமகைல கா,/G அகலமாகJ உயரமாகJ இ35த>. பல
E றா$1கA2 னா பழகதி35த ைறயி அதி எ?>க
ெவ,ட! ப,/35தன. ேபா,ேடா படதி அ5த எ?>க நறாக
ெதாியவிைல. ஆனா படதி கீேழ இ35த 2றி!"களி அ5த க
இ3!ப> எனெவ8 எ?த!ப,/35த>. அ> ஒ3 சி8 ெச:; வ/வமாக
இ35த>. ெச:;ளி எ>ைக, ேமாைன பா கிற எCைடய இயபினாேலா
எனேவா ெச:; ேபாற அ5த ெசா ெறாடைர தி3!பி தி3!பி
மனதி 2ேளேய ப/>! பா ேத. மிசார பா:5த> ேபா தி`ெர8 ஒ3
விஷய எ நிைனவி 2 வ5> உள களி>, உட சி > வி,ட>.

அ5த கGள ெசா ெறாட அ5த 2ள>2 நீெர1க இற2கிறவ கA2 ஒ3 எ+சாிைக. ”இ5த காலதி 2/ த$ணீ உள 2ளகளி
கைரயி ேம நகரசைப, கிராம!பRசாய> தய ’Pதல Pதாபனக ' இ5த
2ளதி ைக, கா அல"கிறவ கA, >ணிகைள ேதா:கிறவ கA, ஆ1,
மா1 தயவ ைற 2ளி!பா,1கிறவ கA, பாதிரகைள >ல2கிறவ கA,
ம ற ேவ8விதமான அத ெச:கிறவ கA த$டைன2 உளாவா க" எ8
விளபர! பலைகக ேபா,/3கிற> ேபாற> அ5த கெவ,1. பலைககளி
எ?த!ப1கிற இ5த கால> எ+சாிைக விளபரக ெவ2 சீகிரதி மகி
மைற5>வி1கிறன. ஆனா பா$/ய காலதி நட!ப,ட அ5த கெவ,1
எ+சாிைக இைற2 உதவB/யதாக இ3கிற>.

அ5த கெவ,/35த ெச:; ேபாற ெசா ெறாடைர! பா3க :

"நீ பிைழ "ாிவ> ஊ !பிைழத றா
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ெந1/ மனவ க1Rசின ெகாA"

எப> அ5த எ+சாிைக. பயதரB/ய எைத; பாடலாக எ?திைவ!ப>
பழ5தமிழ கAைடய மர" எற ெப3ைம; இ5த+ சி8 எ+சாிைகயி
விள2கிற>. இனி இ5த ெசால1கி ெபா3கைள; அத ைவைய;
கவனிக ேவ$1. ' நீ பிைழ "ாிவ> : த$ணீைர அத!ப1>வ>,
ஊ !பிைழ த றா : ஊ3ேக தீ2 ெச:வைத!ேபாற 2 றமானதா, ெந1/
மனவ க1Rசின ெகாA : அ!ப/ நீைர அத! ப1>கிறவ கைள அரச
க1ைமயாக த$/!பா' எப> இத க3>.

இதி இ!ேபா> நா கவனிகேவ$/ய 2றி!பான விஷய எனெவறா
’நீ பிைழ', 'ஊ ! பிைழ' எற இர$1 பதக. 'நீ பிைழ' எப> த$ணீைர
அத!ப1>வ>, 'ஊ !பிைழ' எப> ஊ3ேக தீ2 ெச:வ>. த$ணீைர
அத!ப1>வ> ஊாிGள எலா மகA2 ெக1தி ெச:வ> ேபால எ8
இ5த கெவ,1 ெசாGகிற>.

ெந1காலதி 2 னாேலேய 2/ த$ணீைர!ப றி இ7வளJ காதார
அறிேவா1 எ+சாிைக ெச:>ள தமிழ களா 'த$ணீ எ!ப/ யி35தாG அைத!
பழி>ெகா$/3காேத, 2/>வி1' எ8 ெபா3 ெசாGப/யான 'தாைய!
பழிதாG த$ணீைர! பழிகாேத' எற பழெமாழிைய த5தி3!பா க? அல.
அல.

இ5த கெவ,/Gள ‘ நீ பிைழ' எற பதைத க$டபி அ5த! பழெமாழியி
உ$ைமயான உ3வ நம2 ெதாிகிற>. அ> எனெவறா, 'தாைய!
பிைழதாG த$ணீைர! பிைழகாேத' எப>தா. இத ெபா3 ெவ2 எளி>.
அதாவ> "ெப 8 வள த உ தாயா32 ஒ3 அபசார ெச:>வி,டாG
த$ணீ32 அபசார ெச:யாேத' எப>தா. "ைத ெபா3ளாரா:+சி அதிகாாி
எைன நா/ வ5ததினா த ெசயலாக கிைடத இ5த விளக ெபாிய அதி Qட
தா. ேகாயி உள சிைலகைள ஓவியமாக எ?தி அவ32 த3வத 2
அவ3ைடய ேபா,ேடா ஆபதி35த இ5த கெவ,1! ேபா,ேடாைவ
சிதிரதி வைர5> நா ைவ>ெகா$ேட. அதிகாாி2 ேவ$/ய
ஓவியகைள வைர5> ெகா1> அவைர அC!பினJட, ெசைன மாகாண
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காதார ைடரட32 எ?தி அவ ேகாாிய ஆரா:+சி ைகB/வி,டதாகJ அ1த
காதார வார ெகா$டா,டதி அைத விளகி ஒ3 ெசா ெபாழிJ ெச:ய!
ேபாவதாகJ எ?திேன. அவ காதாரவார ெகா$டா,ட நட>கிறவைர2 ெபா8தி3க வி3பாம, அ1த ப> நாைள2 ேசல ஜிலாவி
சி சில இடகளி காலரா இ35தைத உேதசி>, அத காக உதிேயாக ைறயி
 8!பிரயாண தி,ட ேபா,1ெகா$1 ேசல வ5> கா ெச:>வி,1,
எ+சாிைக யிலாம நாமகG2 வ5>வி,டா .

'தாைய! பிைழதாG த$ணீைர! பிைழ காேத' எற பழெமாழிதா
காலகதியா 'தாைய! பழிதாG த$ணீைர! பழிகாேத' எ8 மாறி வி,ட>
எபைத விளகி, அத 2 ஆதாரமாக நா வைர5> ைவதி35த கெவ,1!
படைத கா,/ அைத நா எ!ப/ அறிய /5த> எபைத; ெசாேன. Z
மா\P அவ கA2 தாக /யாத மகி4+சி ேம,1 எைன ைக2Gகி
க,/ த?விெகா$டா . வைரயைர யிலாம என2 வ5தன Bறி நா
வைர5> ைவதி35த கெவ,1! படைத; அத விளகைத;
வாகிெகா$1 ேபானா . ஆதலா 'தாைய! பிைழதாG த$ணீைர!
பிைழகாேத' எ8தா அ5த! பழெமாழி இ3கேவ$1.
-------------4. க$ற ைகம

ணள'

1904- நா ேகாயNாி நாகாவ> ப/வதி ப/> ெகா$/35ேத.
அ!ேபா>தா த த கபராமாயணதி ஒ3 சி8 ப2தி எக பாடமாக
வ5த>. Z ெவக,ராம ஐய எற எக தமி4! ப$/த அ5த
கபராமாயண! பா,1கA2 ெவ2 ரசைனேயா1 ஆ/!பா/! ெபா3
ெசாGவா . அ!ேபா> எ மனைத கவ 5த பா,1

"பRசிெயாளி விR2ளி பலவமCக+
ெசRெசவிய கRசநிமி சீர/ெபய !பா
அRெசாள மRைஞெயன அனெமன மிC
வRசிெயன நRசெமன வRசமக வ5தா.'
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எற ] !பணைகயி வ3ைகைய வ ணி2 பா,1. இைத அ5த ஆசிாிய
அபிநயேதா1 பா/! ெபா3 ெசானா . அ8த கபராமாயண!
பா,1களி என2 ஒ3 ஆைச உதித>, ேமG நாக ப/கிற காலதி தமி4!
பாட! "தகதிGள எலா ெச:;கைள; நாக மன!பாடமாக ராகேதா1
ஒ!பிதாக ேவ$1. அ!ப/! பாட ப$ணி ராகேதா1 ஒ!பி! பத 2
கபராமாயண! பா,1 என2 கவ +சி த5த>. அதனா நாA2 நா
கபராமாயணதி என2 அதிக கவன ெசற>. எ தமிழறிJ வள 5த த ேக
கபராமாயணதா கிய காரண.

பளிBடைத வி,டபி அ/க/ கபராமாயண+ ெச:;,கைள நாேன
ப/!பதிG அேனக "லவ கAைடய கபராமாயண+ ெசா ெபாழிJகைள
ேக,பதிG ஆ வ மி25த>. 1911- ஆ$/ காலRெசற ேமா. ேவ.
ேகாவி5தராஜ:யகா எபவ3ைடய கபராமாயண! பிரசகைத ேக,க
ேந 5த>. இவ வட ெமாழியிG நல "லைம;ளவ . வாமீகி
ராமாயணைத; நறாக ஆரா:5தவ . வாமீகி ராமாயணைத; கப
ராமாயணைத; ஒ!பி,1 இவ கபCைடய கவிதாேமைதைய! "க45> ேபசிய
ெசா ெபாழிைவ ேக,1 நா Uாி!பைட5> நாேன அவ3ைடய ந,ைப நா/ேன.
ெவ2 விைரவி நாகளி3வ3 ெவ2 ெந3கிய ந$ப களாகிவி,ேடா.

அவாிடதி ைற!ப/ கப ராமாயண! பாட ேக,க ெதாடகிேன. அ!ப/!
ப/>ெகா$1 வ3ேபா> ‘ம5தைர ]4+சி '! படலதி

ெவயி ைற2ல திைறயவ தய ேமேலா
உயி த ெபா3 திறபிC உைரதிறபாேதா
மயிைற 2ல>ாிைமைய மCத மரைப+
ெசயி3ற! "ைல+ சி5ைதயா எெசானா: தீேயா:

எற பா,12 ெபா3 ெச:யேவ$/ய சமய வ5த>. இ5த! பா,1
ைகேகசியானவ Bனிைய க/5> ேபகிற ேப+. Bனியானவ "ைகேகசி! நாைள
ராமC2! ப,டாபிேஷக ெச:ய! ேபாகிறா களா. அதனா உன2 உ
மக பரதC2 ேக1கால வ5>வி1. நீ பரதC2! ப,ட க,ட உடேன
ய சி ெச:" எ8 N$1கிறா. அைத ேக,ட ைகேகசி க1ேகாபெகா$1
சீ8கிற ேப+ தா இ5த! பா,1. "அ/! Bனி! உCைடய சி8 மதியா என
ெசாைல+ ெசாவி,டா:! இ5த 2ல ] ய2ல. அதி ேதாறிய மன க
தகAைடய 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
2ணைடயவ க. மCவி ச5ததிைய+ ேச 5த வ க. அ!ப/!ப,ட வசதி
பரபைரயான ெப3ைமைய ெக1க, &தவனாகிய ராமைன வி,1
இைளயவனாகிய பரதC2! ப,டாபிேஷக ெச:ய ேவ$1ெம8 ேக,க+
ெசாGகிறாேய! அ/ ெகா/யவேள!" எகிறா ைகேகசி. இதி 'மயிைல!ேபால
ைற தவறாத 2ல' எ8 ெசால!ப1கிற>. ைற தவறாத தைம2 மயிைல
உபமானமாக+ ெசானதி ம ம என? ம ற ப,சிகளிடதி இலாம
மயிG2 ம,1 உள எ5த சிற!" இத 2! ெபா35> எப> ஒ8
எகA2 விளகவிைல. அத காக நாக "ர,/! பா த எ5த அகராதியிG
இத 2+ சாியான ெபா3 கிைடகவிைல. ஒ3 E ’மயி த ெபாாித
2R2 சிற2 ைளத பிதா இர$டாவத 2+ சிற2 ைளகிற>. அ>
ேபால இராமC2! ப,ட க,/யபி பரதC2! ப,ட க,1த ைறைம
எபதா' எ8 அ+ச/க! ப,/35த>. இைத!ேபால அறிவிலாத ெபா3ைள
அ+ச/தி3கிறா கேள எ8 விய!" ேறா. எலா! ப,சிகளிG த
ெபாாித 2R2தா த சிற2 ைளகிற>. இைத மயிG2ம,1
ெசாவ> மடைம. ஆதலா அ5த! ெபா3 ெபா35தாைம க$1 நாக
பலேபாிட இைத ேக,1 பயனைடய விைல. இ> எனேமா ஏேதா
விளகவிைலேய எ8 வி,1வி,ேடா.

1915- ஆ$/ நா 'அெமாிக விRஞானி ' (Scientific American) எற ஒ3
ஆகில சRசிைகைய! ப/ேத. அ> உலகதி விRஞான அைட5> வ3கிற
ேன றைத அ!ேபாைதக!ேபா> ெவளி யி1கிற ஓ உய 5த சRசிைக. அ5த
சRசிைக நல நல படகAட பள!பள!பான காகிததி ெவ2 அழகாக
அ+ச/க!ப,/32. அதிGள படகைள ஒ7ெவாறாக! பா >ெகா$ேட
வ3ேபா> ஒ3 அழகான மயி த ேதாைகைய ?வ> விாி>
ஆ1வ>ேபாலJ அத அ3கி ேவ8 சில மயிக இ3!ப>ேபாலJ
வைர5தி35த ஒ3 பட எைன கவ 5த>. ெவ2ேநர அ5த! படதி அழைக!
பா >வி,1 அதகீ4 அ+ச/தி35த விஷயைத கவனிேத. அதி
'ப[சாPதிர ஆரா:+சி' எற தைல!"ட ஒ3 க,1ைர இ35த>. அைத!
ப/ேத.

அதி ஒ3 ெபாிய அெமாிக! பிர" ஏராளமான பண+ெசலவி ஒ3 ப[ிசாPதிர
ஆரா:+சி நிைலய ஏ ப1தி பல சாதி! ப,சிகளி இயைப க$டறிவத கான
ஏ பா1 ெச:தி35தா . ஒ3 ெவ2 பர5த> மரகளட 5த>மான வனதி
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ஒ7ெவா3 சாதி! ப,சி2 ஒ7ெவா3 இட ஏ ப1தி அ5த! பறைவ எ!ப/
எ!ப/ ,ைட ைவ> எ!ப/ எ!ப/ 2R ெபாாி> 21ப நட>கிற>
எபைதெயலா ெவ2 Sகமாக! பதிJ ெச:>ெகா$1 ஆரா:5>
வ5தா . அ5த ஆரா:+சியி ஒ3 ப2திதா நா பா த மயி பட
அைத!ப றிய க,1ைர;. அ5த க,1ைரயி ஒ3 மயிலான> தCைடய
எலா 2RகAடC 21ப சகிதமாகதா ஒ3 இடதி35> இெனா3
இட>2! ேபா2 எ8 அ!ப/ தா:! பறைவேயா1 2Rகெளலா
ேச 5தி3கிற சமயதி கலாப விாி> ஆடேவ$/ய ச5த !ப வ3ேபாெதலா அ5த 2Rகளி &த 2Rதா த கலாப விாி2 எ8,
அத 2! பிற2தா ம ற 2Rகெளலா கலாப விாி2 எ8,
க$டறிய!ப,டதாக எ?தியி35த>. &த 2R எபத 2 என அைடயாள
எறா ஒ7ெவா3 2R ,ைடயி35> ெவளிவ5த உடேன அ2ள
ஆரா:+சிகார ஒ7ெவா3 2Rசி காG ஒ7ெவா3 நிறமான வைளயைத மா,/வி,1! பதிJ ெச:>ெகா$டா எற விளக எ?த!ப,/35த>.

இைத! ப/த உடேனேய என2 ஒேர மகி4+சி! ெப32 உ$டாகிவி,ட>.
'மயிைற2ல' எ8 கப பா/யி3!ப> இ>தா எ8 தீ மானி> அைத
என> ந$ப ேகாவி5தராஜ:யகாாிட ெசாேன. அவ3 அைத ஒ!"
ெகா$டா .

அ>த இைத க$1பி/>வி,ட இ8மா!", எ மனதி இடெகா$ட>. பல
இடகளி ெச8 கப ராமாயணைத!ப றி! ேபேபாெதலா இைத
எ!ப/யாவ> இ?>! "2தி இ5த ‘மயி ைற' எபத 2 ம ற எவ32
ெதாியாத ெபா3ைள நா ெசாGவதாக+ ெசா! ெப3ைம ய/>ெகாவதி
ஒ3 பிாிய வ5>வி,ட>. கப ராமாயண ப/தவ எற யாைர க$டாG
நா இ5த 'மயி ைற2ல ' எற பா,12 அவ கைள! ெபா3 ேக,ேப.
அவ க விழி!பா க. நா ஆன5த அைடேவ. ெவ2 ேநர அவ கைள
தி$டாட+ெச:> அதபிற2 எCைடய ெபா3ைள+ ெசாGேவ. அவ க
விய!" 8 எைன! "க4வா க. சில ேப இ!ப/ நா ெபா3 ெசாGவத 2
என ஆதார எ8 ேக, பா க. உடேன நா “இ5த அ த ப[ி சாதிரைத
அறி5தவ க தா ெசால/;" எ8 ம,1 ப[ிசாதிரைத கைர
க$1வி,ட நி"ண ேபா கா,/ெகாேவ. 'அெமாிக விRஞானி' எற
பதிாிைகயி பா ததாக+ ெசால மா,ேட. இ!ப/யாக ெகாRச கால
உ$ைமய ற ெப3ைமயி களி!" 8 ெகா$/35ேத.
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க) என2 மாமனா M1. அ/க/ அேக ேபா: த2வ> வழக. அ!ப/
ஒ3ைற அேக தகியி35தேபா> அ7a பபதீPவரவாமி ேகாவி யாேரா
ஒ3 ெபாியவ ெதாட +சியாக கபராமாயண+ ெசா ெபாழிJ ெச:>வ3வதாக
ேகவி!ப, ேட. ெசா ெபாழிைவ ேக,க! ேபாேன. ெசா ெபாழிJ ெவ2
நறாக இ35த>. மா எ?ப> வய>ள ஒ3 கிழவ இனிைமயான 2ர
பா,1கைள 2Nகலேதா1 பா/ வியகத25த ைறயி ெபா3
ெசாGவைத ேக,1 களி!பைட5ேத. ெதாட +சியாக அவ3ைடய
ெசா ெபாழிைவ ேக,பத ெகேற பல நா அ2 தகிேன. அ5த
ெசா ெபாழிவாளாி ெபய Z ெவக,ரமண ஐயகா எப> நிைனJ. நா
ேபாயி35தேபா> அவ ெசா ெகா$/35த ப2தி விbஷண அைட கல!
படல.

எ7வளJ இனிைமயாக! பா/ எதைன அழகாக! ெபா3 ெசானாG இ5த
கிழவ32 'மயி ைற' எபத 2 நா க$1பி/தி3கிற ெபா3 ெதாி5தி3க
நியாயமிைல. இவ 'அெமாிக விRஞானி' சRசிைகைய! பா தி3க /யா>.
இவைர ெந3கி அைத!ப றி இவைர; ெகாRச ‘கி$ட' ெச:>
தி$டாடவி,1 நைடய ெபா3ைள+ ெசால ேவS எற ஆைச எC
எ?5த>.

ஒ3நா அவைர! பா க எ8 அவ தகியி35த M,12! ேபாேன.
எைன!ேபாலேவ அவைர! பா க ேவ8 சில கபராமாயண ரFக கA, தமி4!
ப$/த கA அ2 வ5தி35தா க. அ5த காலதி என2 கவிஞ எற
ப,டமிைல. ெவ8 சிதிர விவா எ8, தமிழி ஆ வ உளவ எ8
அறிக!ப1த! ப,ேட. ெவ2 ைவதீக வழககAைடய அ5த ெவக,ரமண
எைன இனிய க>ட பைழய தமிழறிஞ கA2ள பணிJ, தணிJகAட
வரேவ 8 உபசாிதா . கபராமாயணதிG, தி32றளிG ேவ8 பல தமி4
இலகியகளிGள பல ெச:;கைள; அகேக பா/கா,/ எகAட
அளவளாவினா .

ெவ2 ேநர கழி> விைட ெப 8ெகாள! ேபாகிற சமயதி நா ஏேதா
ெபா3 ெதாியாம ேக,கிற> ேபால! பாசா2 ப$ணிெகா$1 “ம5தைர
]4+சி! படலதி 'மயிைற 2ல>ாி ைமைய ' எ8 வ3கிறேத, அதி 'மயி
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ைற' எப> என?" எ8 ேக,1வி,1, அத 2 ெபா3 ெதாியாம
விழிக!ேபாகிறா எ8 அவ கைத! பா >ெகா$ேட இ35ேத. அவ
க2றிகளி விய!ேபா, திைக!ேபா, விழி!ேபா காண!படவிைல. ெவ2
நிதானமாக "ஓ அ>வா! அ> எனெவறா கா,/ேல மயி இயபாக
வசி2ேபா> ஒ7ெவா3 தா: மயிG அத 2RகA, 2Rக நறாக
வள 5த பிற2 ஒேர 21பமாக எேக ேபானாG ேச 5ேத ேபா2. இைர
ேத1வதானாG அகபகமாகதா இ32. இ! ப/ ஒ7ெவா3 மயி
21ப தனிதனி B,ட மாகதா சRசாி2. அ!ப/ இ32ேபா>
அைவகA2 களி!" வ5> கலாப விாிக ேவ$/ய ச5த !ப ஏ ப,டா &த
ஆ$ 2Rதா த ேதாைகைய விாி> ஆ1. அத பிற2 தா இைளய
ஆ$ 2Rக ேதாைகைய விாி2. இ!ப/ த கலாப விாிகிற உாிைம
&த ஆ$ 2R2தா உ$1 எப>தா இ5த ‘மயி ைற 2ல>ாிைம '
எப>" எறா .

உடேன எ தைல ழல ஆரபி>வி,ட>. எ &2 அ8ப,1 கதி காி
தடவிவி,ட> ேபாற ஒ3 கவைல வ5>வி,ட>. 'அடடா ! இ5த ெபா3 இ5த
கிழவ32 எ!ப/ ெதாி5த>! எைன! ேபால 'அெமாிக விRஞானிைப!' பா த
யாேரா இவ32+ ெசாயி3க ேவS. இலாவி,டா இ> இவ32 எ!ப/
ெதாி;?' எெறலா எ$ணி ஏகி “இ> தகA2 எ!ப/ ெதாி5த>? இத 2
என ஆதார" எேற. அத 2 உடேன அவ “இ> நைடய "ராணகளி
ெசால! ப,/3கிற>. நைடய "ராணகளி எதைனேயா அ3ைமயான
அCபவ அறிJக நிைற5தி3கிறன. ஆனா "ராண Eகைள இ!ேபா> யா3
ப/!பதிைல. நாக பாட ேக,1ெகா$ட காலதி பல "ராணகைள!
ப/தறி5த பிற2தா ப$/தனாக /;. தமிழாசிாிய களிடதி ைற! ப/
பாட ேக,1ெகாAகிற வழகதா இ!ேபா> இைலேய. அதனா தமி4
Eகளி அேனக உ$ைமக நா அறிய /யாமேல ேபா:வி,டன" எறா .

“இ> எ5த! "ராணதி எ!ப/ ெசால!ப, /3கிற>?" எ8 ேக,ேட.

அவ ஒ3 "ராணதி ெபயைர+ ெசா அ5த! "ராணதி அத கான ஒ3
பா,ைட; பா/னா . அ5த! பா,/ அவசியமான இர$ட/க பிவ3மா8:

"பலாவ ெபாழிGைற ஒ3 தா: உயி த
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பலமயி 2 கலாப "ைன5த களிமயிேல &தெதன ெகாக!'

அத ெபா3 : 'கானகதிேல வசிகிற ஒ3 தா: வயி றி பிற5த பல மயிகA
ேச 5தி32ேபா> எ5த 2R த கலாப விாிகிறேதா அ> தா &த
2R எ8 தீ மான ெச:>ெகா.' எப>. இைத அவ ெசானபிற2, இ5த
விஷயைத அெமாிக விRஞானி எற பதிாிைகயி35> நா க$1பி/>
வி,டதாக எனகி35த க வ அழி5த>. இ5த! பா,ைட;, இ5த! பா,1 எ5த!
"ராணதி இ3கிறேதா அ5த! "ராணதி ெபயைர; ஒ3 >$1 காகிததி
2றி> ெகா$ேட. ஆனா பா,ைட ம,1 உடேன மன! பாட
ெச:>ெகா$1 அ5த >$1 காகிதைத எCைடய ெப,/யி எேகேயா
ைவ>வி,ேட.

ெசா ெபாழிJ ெச:ய அவசியமாக மனதி3க ேவ$/ய> இ5த இர$1 அ/க
தாேன. அதனா இ5த! பா,1 எ5த! "ராணதி இ3கிறேதா அ5த!
"ராணைத! ப/க ேவ$1ெமற சிரமைதBட ேம ெகாளவிைல
அதனா அ5த >$1காகிதைத அ/ேயா1 மற5>ேபா: அ> காணாம
ேபா:வி,ட>.

அத 2!பிற2 நா ெசா ெபாழிJ ெச:;ேபாெதலா 'மயி ைற2ல '
எபைத!ப றி+ ெசால ேவ$/யேபா> அ5த! "ராண!பா,/
இர$ட/கைள+ ெசா, நா 'அெமாிக விRஞானி' யி க$டைத;
ெசாGேவ. இ!ேபா>தா அெமாிக ஒ3வ ஆரா:5> க$1பி/த இ5த
மயி ைற இய" ெந1கால>2 னாேலேய தமி4 இலகியதி உள>
எ8 ெப3ைம ேபசி ெசா ெபாழிவா றி வ5ேத.

மா பதினா8 ஆ$1கA2 னா காலR ெசற உய தி3. ெவளகா
ெவ. ப. !பிரமணிய தயா அவ க அ!ேபா> நாமக வகீலாக இ35த
அவ3ைடய உறவின Z ெவகடபதி தயா M,/ 2 வி35தினராக வ5தா .
ெவளகா !பிரமணிய தயா மிக!ெபாிய மனித . கப ராமாயண தி
மிக+சிற5த ஆரா:+சியாள . கபராமயணைத த உயி ேபா க3தியவ .

அவ எ5த ஊ32! ேபானாG அ5த ஊாி கப ராமாயணதி ஆ வ
உளவ கைள தாேம ெச8 பா >வி,1 கபராமாயணைத!ப றி
அளவளாJவா . அ5த ைறயி எைன!ப றி ேகவி!ப,ட அவ எைன!
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பா க எ M1 ேத/வ5தா . அவ வர! ேபாகிறா எப> என2 ெதாியா>.
அவைர! ப றி ேகவிப,/35ேத எறாG அத 2  அவைர!
பா ததிைல.

அவ3ட வ5த அவ3ைடய உறவின அவ இனா எ8 என2+
ெசானJட வயதிG, ப/!பிG எைனகா,/G எ7வளேவா ெபாியவ ,
அவ எைன! பா க எ இடைத ேத/ வ5தாேர எற மகி4+சி;ட அவ
வரைவ ெப3 பாகியமாக க3தி நா “என மாதவ ெச:த> இ+சி8 2/"
எ8 அவைர வரேவ 8 வணகிேன.

அவ உடேன அைத தி3!பி “என மாதவ ெச:த> இ+சி8 உட ” எ8
ெசானா . அ!ேபா> நானைட5த ெப3ைம அளவிட காி>.

எேலா3மாக உ,கா 5> மா ஒ3 மணி ேநர கப கவிதிறைத! ப றி;
தி32றைள! ப றி; ேபசிெகா$/35ேதா. அ!ேபா> அவாிடதிG இ5த
‘மயி ைற2ல' எபைத!ப றி ேக, ேட. அவ3 உடேன அ5த 'பலாவ
ெபாழிGைற' எற "ராண! பா,ைட+ ெசா, ஏ கனேவ அைத!ப றி தைடய
கபராமாயண ஆரா:+சியி விளகியி3கிறதாக+ ெசானா . அத பி
தி32றளி ெவ2 ரஸமாக அேநக விஷயகைள நா அ>வைர ேக,/ராத
ைறயி ெசானா . அ5த இனிைமமிக தி32ற ேப+சி எைனேய  றிG
மற5>வி,ட நா அ5த ‘பலாவ ெபாழி Gைற ' எற பா,1 எ5த! "ராணதி
எ5த இடதி இ3கிற> எபைத ேக,1ெகாள தவறி வி,ேட.

அத பிற2 இ>வைரயிG இ5த! பா,1 எ5த! "ராணதி இ3கிற> எ8
அறி5>ெகாள வா:!ேப இலா> ேபா:வி,ட>.

சமீபதி நா தி3ெநேவ ேபாயி35ேத. அேக ம>ைர திரவிய
தா;மானவ க_ாி2 ெவளகா !பிரமணிய தயாரவ கAைடய
2மார க பாிசாகெகா1த !பிரமணிய தயா3ைடய Eகைள ஒ3 'E
நிைலய' ஆகி அ5த E நிைலயைத எைன திற!"விழா ெச:ய+
ெசானா க. அ!ேபா> நா ெவ. ப. !பிரமணிய தயாரவ க எ M,/ 2
வ5தைத;, இ5த ’மயி ைற' விஷயமாக! ேபசினைத; ெசா அ5த 'பலாவ
ெபாழிGைற ' எற பா,1 எ5த! "ராணதி இ3கிற> எப> ெதாியவிைல
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எப> ெசா, அைத அறி5தவ க யாராவ> இ35தா என2 அறிவிக
ேவ$1 எ8 ெசாேன. அ!ேபா> என2 யா3 இைத!ப றி
ெசாலவிைல. நா நாமகG2 வ5தபி தி3ெநேவ அரசியலா
ேபாதனாைற! பளி மாணவ ஒ3வ என2 இைத!ப றி எ?தியி3கிறா .
அவ எCைடய தி3ெநேவ ெசா ெபாழிைவ ேக,டவ . அவ ெவளகா
!பிரமணிய தயாரவ கேள இ5த ‘பலாவ ெபாழிGைற' எற பா,ைட! ப றி
'அவ3ைடய ' கபராமாயண ஆரா:+சி ' E இ5த! பா,1 தணிைக!
"ராணதி களJ! படலதி 244-வ> ெச:;ளாக இ3கிறதாக விளகி யி3கிற
தாகJ எ?தி;ளா .

அ!பாடா! இதைன நாளாயி 8 இ5த! பா,1 எதி3கிற> எ8
அறி5>ெகாள. அ>J கட5த மா !பைத5> ஆ$1களாக நா ேக,ட
எ5த தமி4! ப$/த3 ெபாிய ெபாிய ப/!பாளிகA இைத என2+
ெசாலBடவிைல. கைடசியி ஒ3 மாணவ இ> இ3கிற இடைத
கா,/னா . ஆதலா நா 'க ற> ைகம$ணளJ கலாத> உலகளJ' எபைத
உண கிேற.
-------------------5. ஊவதி கி

ண ெசத உதவி

ஆ! ஊ>வதி ெசா3கிைவகிற ஒ3 சாதாரண 'நிக கி$ண' சமய
சRசீவிேபா என2 உதவிய>. நா மிகJ அல,சிய ெச:>விட த25த
அேனக சி8 நிக4+சிக சி சில சமயகளி ஆ+ச ய! ப1ப/யான காாியகைள+
சாதி> வி1கிறன. அ5த ெவ2 சிறிய நிக4+சி தி`ெர8 உ$டா2கிற
உண +சியினா தீராத சிகக தீ 5>வி1கிறன. நடகாத காாிய
நட5>வி1கிற>. மனிதC2 மைற5> இ35> ெகா$1 சாதார, சமயகளி
ெசயல 8கிடகிற ஒ3 நபிைகைய அ5த சி8 நிக4+சி கி$/வி1கிற>.
அதனா 23,1 நபிைக எ8 ம8கிறவ கBட மற5தா ேபா அ5த தி`
உண +சி2 ஆளாகிவி1கிறா க. தா எற அக5ைத Bட தன2! "ல!படாத
ஒ3 சதி2 தைலவணகிவி1கிற>. எைன! பா > ஒ3 அமா,
“எைனயா! ஒகைள ெராப ந7ல மCச3C நிைன+ேச. ம,1
மாியாைதயிலாெம நீக ேபசரைத! பா தா ெராப அ!ப சாJகாசமாக வல
இ32>? இ!ப/$S ெதாிRசி35தா இ5த ஊ,1 2ேளேய வி,/3க
மா,டேம. நீக &ளி; &கைர;மா: படெம?தியி3கிற ேந தி2 ேபசின
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ேப+2 ேமேல இனா ேவேற தரSமா? ஏ? நாதியத பண5தாேன, ேபாக,1
$S அ5த ெச,/யா எ?தி த5>",டாேரா? அ5த ெச,/யாேர வர,1,
அவேரா1 ேபசி ெகாAக. ேபாக ெவளியிேல. ”ேட:! ெவைளயா !
இJகைள ெவளிேய ேபாக+ெசா கதைவ+ சா>" எ8 ெசான சமயதிதா
அ5த ஊ>வதி கி$ண வ5> உதவி ெச:த>. அ5த கைதைய ேகAக.
இ5த கைத உ$ைமயாக நட5த>. ஆனாG இதி சப5த!ப,ட ஊ கைள;
ேப கைள; மா றி எ?தியி3கிேற. ஏெனறா ப/!பவ கA2 இ>
இபமளிதாG இதி சப5த! ப,டவ கAைடய உறவின கA2 ேவ8வித
உண +சிகைள உ$டாகி அவ கைள நா ஏளன ெச:வதாக எ$ணி விடலா.

1912- வ3ஷதி அ!ேபா> நைம ஆ$1 ெகா$/35த ஐ5தா ஜா X
மன32 ம2டாபிேஷக ெச:ய /யி ஒ3 த பா நட5த>. அைத! ேபாற
ைவபவ இ5தியாவி எ2 நட5ததிைல. அதி ஒ3 க$கா,சி; நட5த>.
அ5த க$கா,சியி நா வைர5த ஒ3 ெபாிய ஓவிய இட ெப ற>. அ5த!
படைத! பாரா,/ என2 ஒ3 தக! பதக பாிசளிக!ப,ட>. அ5த!
பதகைத / ெசேகா,ைடயி நட5த ஒ3 வி35தி என2 ேமாி மகாராணி
எ உைடயி அலகாி> வி,டா க. அதனா அ>வைரயிG விளபர
மிலாம35த எ ஓவிய ெதாழிG2 கிைட!பத காிய கிராகி ஏ ப,ட>.

அ>வைரயிG சிதிர ேவைலைய ெதாழிலாக நடத தயகிெகா$/35த நா
மிக ைதாிய மைட5ேத, பல3ைடய இ3!பிடதி 2 நானாக! ேபா: பட
எ?திெகாAப/ 'ஆ ட ' வாக அைல5த> ேபா: 'ஆ ட க ' எைன
ேத/வர ஆரபிதன. அதனா ப>, இ3ப> கிைடதாG ேபா>ெம8
படெம?தி ெகா$/35த நா E8, இ3E8 அத 2 ேமG ேக,க ஆரபி>
E8 )பா:2 2ைறவான ேவைலகைள வா2வதிைல எற வழக $டாகி
வி,ட>. எCைடய ேவைல சிற5தேதா அலேவா, /யி சகரவ திேய
ெம+சி! பாிசளித சிதிரகாரனலவா? அத காக நா ேக,ட B
கிைடகலாயி 8.

அ5த சமயதி ெச,/மா நா,/ தி3. அ$ணாமைல ெச,/யா எற ஒ3
தனவணிக இற5>ேபானா . அ5த அ$ணாமைல ெச,/யா3ைடய 21பதி 2
மிகJ ேவ$/யவரான ஒ3வ நாமக இ35தா . அவ என2 மிகJ
பழகமானவ . நா /யி பாி ெப 8 நாமகG2 வ5தேபா> எைன!
பாரா,/னவ களி ஒ3வ . அ5த ந$ப ெச,/மா நா,/ 2! ேபானேபா> அ5த
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அ$ணாமைல ெச,/யா3ைடய 21பதாாிட எைன!ப றி! ேபசி,
எைனெகா$1 அ5த அ$ணாமைல ெச,/யாரவ கAைடய உ3வ!பட
ஒைற வைர5> ைவ> ெகாள ஏ பா1 ெச:தா . அேத ந$ப எனிட வ5>
அைத+ ெசா அ5த ேவைலைய என2 வாகி ெகா1க ெச,/மா நா,12
எைன அைழ >+ ெசறா .

அ$ணாமைல ெச,/யா3ைடய மக எைன அ"ட வரேவ 8
ெச,/யா3ைடய சி8 'ேபா,ேடா ' ஒைற எனிட த5> அதிGள உ3வதி
ேபா,ேடா பி/!பத ெக8 அவ அணி5தி35த தைல! பாைகைய எ1>வி,1
நி கிற மாதிாியாக அவ3ைடய ? உ3வதி எ$ைண சாயதி (Oil Paint) பட
எ?தி தரேவ$1 எ8 ெசானா க. நா சமதிேத. அத 2 என விைல
ெகா1க ேவS எ8 ேக,டா க. அ>வைர2 நா அ7வளJ ெபாிய பட
வைர5ததிைல. அத 2 என ேக,ப> எ8 எனேக ேதாறவிைல. அ5த
அளJ படதி 2 ம ற ெதாழிலாள என ேக,பா க எப> ெதாியா>.
என2 ஏ ப,ட 2ழ!பைத சமாளி> ெகா$1 நா அ5த ேவைல2 ஆயிர
)பா; ம 8 பிரயாண+ ெசலJகA தரேவS எ8 ேக,ேட. எ5த!
ெபா3A2 என விைல ெசானாG அைத வா2கிறவ க ெகாRசமாவ>
விைலைய 2ைற> ேக,காம வாகிவி1வ> வழகமிைலயலவா? அ5த!
பழகதி ெகாRச ேபர நட5த>. கைடசியாக எைன B,/ெகா$1 ேபான
ந$ப3ைடய வி3!பதிப/ நா அ5த! படைத எ?E 8 ஐப> )பா:2
எ?திதர ஒ>ெகா$ேட.

&8 மாதகால அேத ேவைலயாக நாமக அ5த படைத எ?தி! U தி
ெச:> எ1>ெகா$1 அ$ணாமைல ெச,/யா M,/ 2! ேபாேன. பட
அவ கA2  றிG தி3!தியளித>. படைத M,/ "றதி ஒ3 நல
இடதி ைவ> அத 2 ’ெவெவ,' >ணியி சிதிர ேவைல ெச:த ப1தா ஒைற
உடேன தயா ெச:> அ> ேவ$1 ேபா> லபமாக விலகB/ய ைறயி
அைமதா க.

என2 ஒ3 வி35> நடதினா க. அ5த வி35>2 அ$ணாமைல ெச,/யா32
ெந3கியவ களாக இ35த உறவின கைள; அைழதி35தா க.
வி35தி 2!பி எலா3 அ5த! படதி 2 னா உ,கா 5> தா Uல
நட5த>. அ5த சமயதி ஒ3 ெவளி த,டதி, ேவQ/, "டைவ, ேதகா:,
பழ, "Qப தய மகல! ெபா3கேளா1 எ?E ைறப> )பா:2 ஒ3
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உ$/யG ெராக E8 )பா; ைவ> என2 வழக!ப,ட>. நா வ5தன
ெசா வாகி ெகா$ேட. அ>வைரயிG படதி ப1தா விலக!
ப,/35த>. அதபிற2 M,1கார படைத! ப1தாவா &/னா .
வி35தின க விைட ெப 8ெகாள ேவ$/ய சமய. அ5த சமயதி க8>!
ப3த ஒ3 மனித ெவ2 ேவகமாக உேள வ5> ேம ேவ,/ைய இ1!பி
 றிெகா$1 M,1கார32 2பி1 ேபா,டா . “அட! க3!ைபயா! எ!படா
வ5தா:?" எறா M,1கார .

“இ!பதா வ ேரCேகா” எறா க3!ைபயா. இ5த க3!ைபயா எபவ
படதி இ3கிற அ$ணாமைல ெச,/யா32 மிகJ பிாியமான அ5தரக
ேவைலகார. அளவ ற எஜமான விவாசளவ. சி8 பிராயதி35>
அ$ணாமைல ெச,/யா 21பதிேலேய வள 5தவ. அ$ணாமைல ெச,/யா
இவைன மிகJ அ"ட ைவதி35தா . அவ இற5ததனா இவ மிகJ
ஏகமைட5> ெசா லாம ெசா5த ஊ32! ேபா:வி,டா. பரம ஏைழ. ப/!ேப
அறியாதவ. ஆனா ெவ2 ேயாய.

தி`ெர8 வ5> நிற க3!ைபயாைவ! பா > அ$ணாமைல ெச,/யாாி &த
மகனான M,1கார "க3!ைபயா!" நம ெபாிய ெச,/யா வ5தி3கிறாக
பா தியா?" எறா .

"ெபாிய ெச,/யாரா! எஜமானா! எகிேகா ?" எறா க3!ைபயா. “இேக வா"
எ8 க3!ைபயாைவ! படதி அ3கி B,/ெகா$1 ேபா:! ப1தாைவ
விலகினா . பா தா க3!ைபயா படைத. ெகாRச ேநர திைக> நி8 வா:
வராம தி2 கா/ "த)பமா நிகிறா3கேள!.........சாமீ............." எ8
சாQடாகமாக வி?5> 2பி,1வி,1 க$ணி ஒ றிெகா$1 எஜமாைன
ேநாி க$ட> ேபால மிரள மிரள! படைத! பா > மீ$1 மீ$1
2பி,டா. க3!ைபயாவி த1மா ற ெகாRச தணி5தபி அ5த ெச,/யா
க3!ைபயாJ2 எைன கா,/ “க3!ைபயா, இ5த ஐயாதா$டா இ5த! படைத
எ?தின>" எறா . உடேன க3!ைபயா “இJகளா, இJக எ?தினதா இ>!
இJகைள அ5த பிரமா இCதா ெசால S" எ8 எைன 2பி,டா.
'இ5த! பட எ?தினத 2 இ5த ஐயாJ2 என ெகா1கலா?" எறா
ெச,/யா . அத 2 க3!ைபயா மிக கமல +சி;ட “இ>2 என
ெகா1தாG ெகா1கலாக. அR ெகா1தாG ெகா1கலா, ப>
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ெகா1தாG ெகா1கலா. அப>Bட ெகா1கலாக" எறா. உடேன
அகி35தவ க எலா32 வயி8 ெவ/> வி1 ேபால+ சிாி!" வ5> வி,ட>.

அ!ப/ நாக சிாி>ெகா$/35த சமயதி க3!ைபயாைவ ேத/ெகா$1
ராமசாமி ெச,/யா எற ஒ3வ ெவ2 அவசரமாக அேக வ5தா . ராமசாமி
ெச,/யா ஒ3 ெப3 பணகார கனவா. அவ படதி35த அ$ணாமைல
ெச,/யா32 ெந3கிய ந$ப . அ$ணாமைல ெச,/யா உயிேரா/35தேபா>
அவ32 னா நட5த ஒ3 விவகார! ேப+ைச! பகதி35> ேக,1
ெகா$/35தவ க3!ைபயா. அ5த விவகார க,சி+ ச$ைடயாக  றி
க+ேசாி2! ேபா:வி,ட>. அ5த வழகி ராமசாமி ெச,/யா3ைடய க,சிகாக
சா,சிய ெசால ேவ$/யவ க3!ைபயா. அ$ணாமைல ெச,/ யா
இற5>ேபான >கதா ெசாலாம எேகேயா ேபா:வி,ட க3!ைபயாைவ
ராமசாமி ெச,/ யா இ>வைர க$1பி/க /யவிைல. க3!ைபயா
வ5தி3!பைத யாேரா ெசா ராமசாமி ெச,/யா அ7வளJ அவசரமாக அேக
வ5தா . M,1கார வரேவ றைதBட சாியாக கவனிகாம ராமசாமி
ெச,/யா3ைடய க$க க3!ைபயாைவ ேத/ன. க3!ைபயா பட>2!
பகதி நி8ெகா$ /35தா, க3!ைபயாைவ! பா த ராமசாமி ெச,/ யா
படைத; பா தா . படைத க$டJட க3!ைபயாைவBட மற5>வி,1
ராமசாமி ெச,/யா படதி அ3கி ெச8 ெவ2ேநர பா > வி,1 "எேக
எ?தின> இ5த! பட? அைடயாள ெராப தமாக அைம5தி3கிற>" எறா .
M,1கார+ ெச,/யா எைன+ ,/கா,/ "இ5த ஐயா எ?தின>" எறா .
"இத 2 என ெகா1தீ க?" எறா ராமசாமி ெச,/யா .

"இத காக? இத 2 என ெகா1கலா எபைத! ப றிதா க3!ைபயா
ெசாெகா$/35தா " எ8 க3!ைபயா ெசானைத+ ெசா ம8ப/;
சிாி>வி,1 "இத 2 பட>காக எ?E ைறப>, வழி+ ெசலJகாக E8
ஆக எ$c ைறப> த5தி3கிற>" எறா M,1கார . "அ!ப/யானா நப
ெசாகக ெச,/யா படைத; இேதமாதிாி எ?த+ ெச:;க. சிவகாமி
ஆ+சி அ/க/ ெசாG>. ேவ8 எேகேயா எ?த+ ெசான>, அைடயாள
ெகாRசBட சாியாயிைல" எறா ராமசாமி ெச,/யா .

இ!ப/யாக ெசாகக ெச,/யா எற ஒ3வ3ைடய படைத எ?த என2
'ஆ ட ' த3வதாக ஏ பாடாயி 8. ெசாகக ெச,/யா எபவ பக>
ஊாி35த ஒ3 பணகார . மா இ3ப> ல[ )பா: ெசா> உளவ . ஒ3
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ஆ$12 னா இற5> ேபானா . அவ3ைடய மைனவி சிவகாமி ஆ+சி2
2ழ5ைதயிைல. உறவி ைற யி சிவகாமி ஆ+சி2 ேவ$/ய
ஆேலாசைனகைள+ ெசா காாியகைள கவனி> ெகாAகிறவ ராமசாமி
ெச,/யா .

க3!ைபயாைவ ேத/ வ5த காாியைத!ப றி! ேபசி />ெகா$1
ெசாகக ெச,/யா3ைடய ' ேபா,ேடா' பட>ட ம8நா வ3வதாக+
ெசாவி,1 ராமசாமி ெச,/யா ேபா: வி,டா . ெசானப/ ம8நா பட>ட
வ5தா . படைத வாகி! பா ேத. அ> மா இ3பைத5> ேப களடகிய ஒ3
'2)!' ேபா,ேடா (Group Photo). அதி ச,ைட யணி5>ெகா$1
தைல!பாைக;ட உ,கா 5தி35தா ெசாகக ெச,/யா . ச,ைட;
தைல!பாைக; நீகிவி,1, உ,கா 5தி3கிறைத நி கிற மாதிாியாகி
அ$ணாமைல+ ெச,/யா படைத!ேபாலேவ ? அளவி எ?தி தரேவS
எ8 ெசானா க.

அ$ணாமைல ெச,/யா3ைடய 'ேபா,ேடா' நி கிற மாதிாிேய இ35த>. ச,ைட
அணியவிைல. தைல!பாைக ம,1தா தளேவ$/யி35த>. அவ ம,1
தனியாக இ3கிற 'ேபா,ேடா' ஆனா ெசாகக ெச,/ யா இ35த '2)!'
ேபா,ேடா அ!ப/!ப,ட> அல. அதனா அவ க வி3பினப/ மா றியைம>
எ?>வ> மிகJ க/னமான காாிய. அத காக நா ஆயிர> ஐ5E8 )பா;
வழி+ெசலJ2 E ைறப> )பா; தர ேவS எ8 ேக,ேட. ராமசாமி
ெச,/யா நா ெசான நியாயைத ஒ>ெகா$டா . ஆனா அவ சிவகாமி
ஆ+சியிட பட>2 750-, வழி+ ெசலJ2 100- ஆக 850 எ8 ெசாவி,1
வ5தி3!பதாகJ இ35தாG ம8ப/; ேபசி ). 1000/- பட>2 ெசலJ2
)பா: 100- தர+ெச:வதாக+ ெசானா . நா சமதிகவிைல. ெவ2 ேநர
ேபசியபி ராமசாமி ெச,/யா ெசானா , “ ஓ பட சின அளவி ).
2502 எ?த!ப,ட>. அதி ெகாRசBட ெசாகக ெச,/யாாி
அைடயாளேம அைமய விைல. அதனா இ>J அ!ப/யி35>வி,டா என
ெச:வ> எ8 ஆ+சி பய!ப1>. நீக ). 1000-2 ஒ>ெகா$1 எ?>க.
பட சாியாக இ35தா இC ). 250- B,/தர+ ெச:கிேற" எறா .
அத 2 நா "பட தி3!திகரமாக இ35தா ). 250-2 சிபா  ெச:கிற தாக
500-2 சிபா  ெச:யBடாதா ?" எேற. என2 சிபாாிசாக அ$ணாமைல
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ெச,/யா3ைடய மக "ஆமா அ7வளJ பணகார ஆ+சி, "ைளயா 2,/யா?
இC 500 த5தாதா என? தர+ ெசாGக” எறா . அதப/ேய பட
நறாக இ35தா ). 1500 த3வெத8 இலாவி,டா ).750 ம, 1 தா
வாகிெகாள ேவS எ8 வழி+ ெசல J2 அ$ணாமைல ெச,/யா
பட>2 வாகின ). 100-2 ேம ேக,ப> சாியல எ8 ராமசாமி ெச,/
யா ெசானா . 'அ,வாP ' ). 250 தரேவ$1 எேற. அவ அத 2
சமதிதா .

மா ஐ5> மாதகால இைடவிடா> ேவைல ெச:> என2 தி3!தி உ$டாகிற
வைரயிG ெவ2 பா1 ப,1 படைத /> எ1>ெகா$1 ராமசாமி
ெச,/யா M,12! ேபாேன. அவ வசி2 இட, சிவகாமி ஆ+சி வசி2
இட, இர$1 ைம NரதிGள ெவ7ேவ8 ஊ க. ச,டேதா1 மா 71
அ/ உயர 4 அ/ அகல உள அ5த! படைத ராமசாமி ெச,/யா M,/ 2
னா வ$/ையவி,1 இற2ேபாேத அகபகதிGள பலேப அ>
எனெவ8 பா க B/வி,டா க. க,1கைள அவி4> ராமசாமி ெச,/யா
M,/ 2 வாி சா:> நி8த!ப,ட>. உடேன அேக B/யி35தவ க
எலா3 "ஓ! ெசாகக ெச,/யா ! ேபQ! ெராப ெதளிவாக இ3கிற>"
எ8 படைத! பாரா,/! ேபசினா க. எ மன களி!பைட5த>. ப,டபா1
Mணாகவிைல எற மகி4+சி எைன நிைல ெகாளவிடவிைல.

ஆனா அ5த சமயதி ராமசாமி ெச,/யா அகிைல. அவ  ெசால!ப,ட
வழகி காக த க,சியி - சா,சிகைள ெயலா B,/ெகா$1
ேதவேகா,ைட க+ேசாி2!ேபாக ேவ$/ய அGவGகாக ெவளிேய
ேபாயி35தா . ச 8 ேநர கழி5தபி ராமசாமி ெச,/யா3 இ C ஐ5தா8
ேப கA வ5தா க. க3!ைபயாJ வ5தா. M,12 ேவகமாக ைழ5த
ராமசாமி ெச,/ யா எைன கவனிகாம அகி35த 2பைல; அவ க ஒ3
படைத+  றி நி8ெகா$/35தைத; க$டா . 2பG2 "25> பகதி
ெச8 ெவ2 ேநர ெமௗனமாக! படைத! பா >வி,1 “பட ெகா$1வ5த>
யா ?" எ8 தி3பினா . “நா தா" எ8 நா அவ32 அ3கி ேபாேன. “ஓ!
வாைகயா ! பட ெராப ெதளிவாக அைம5> ேபா+. சாவகாசமாக 'உகேளா1
ேபச என2 ேநரமிைலேய' எ8 ெராப வ3த!ப1கிேற. ஒ3 வழ2
விஷயமாக எ சா,சிகைளெயலா B,/ெகா$1 ேதவ ேகா,ைட வகீ
M,/ 2 உடேன ேபாகேவ$/ யி3கிற>. நாைள2 விசாரைண" எறா .
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”ேதவ ேகா,ைட2! ேபா:வி,1 வா3க. நா இேகேய இ3கிேற"
எேற. "வழ2 ெதாட 5> நட5தா நா நாைல5> நா,க அேகேய
தகேவ$/ ேநாி,டாG ேந3. நா சிவகாமி ஆ+சியிட எலா விவரமாக+
ெசா யி3கிேற. உகளிட ஆ+சி2 ஒ3 க/த த3கிேற. அேக ெகா$1
ேபா: ெகா1>வி,1 பணைத வாகிெகாAக. ெசௗகாிய!ப,டா
ச5தி!ேபா ” எறா . நா ஒ>ெகா$ேட. உடேன அவ உேள ேபா: ஒ3
க/த எ?தி அைத உைறயி ேபா,1 ஒ,1 எனிட ெகா$1வ5>
கா,/னா . அதி பட ெவ2 நறாக இ3!பதாகJ ேபசினப/ பட>2 ).
1500- ெசலJ2 ). 100- த5>விடேவS எ8 அதி 'அ,வாP ' த5த ).
250- நீகி மீதி 1350-, ேவQ/, "டைவ, தாUல>ட தரேவ$1 எ8
எ?தியி35தா . அ5த க/தைத எனிட த5த> ம,1மலாம, ராமசாமி
ெச,/யா அவ3ைடய ேவைல கார களி ஒ3வைன B!பி,1 னாேலேய
ேபா: சிவகாமி ஆ+சியிட பட வ5தி3கிற தகவ ெசா Gப/ அC!பினா .

ம8நா காைலயி பட>ட சிவகாமி ஆ+சியி M,12! ேபாேனா. அ5த
M1 ெசாகக ெச,/யா இற!பத 2+ சில மாதகA2 னா இர$1
ல[ )பா: ெசலவி க,ட!ப,ட அழகான க,/ட. அ5த M,/Gள ஒ3
அலகாரமான Bடதி படைத வ ஓரமாக நி8திேனா. படைத! பா த
உட சிவகாமி ஆ+சி கணவைன ேநாி க$1 வி,ட>ேபா வி?5> வி?5>
பலைற 2பி,1 வி,1, னாேலேய தயா ெச:>ைவதி35த ஒ3 ெபாிய
Uமாைலைய! பட>2 ],ட+ெச:> Nபதீப கா,/, க Uர ெகாAதி
வணகினா . அதபிற2 எ ைன!பா > "ேந ேற ராமசாமி ெச,/யா ெசா
யC!பினாக. உகA2 வி35> ெச:ய+ சைமய ஆJ>. சா!பி,1வி,1
ச5ேதாஷமாக! ேபாகலா இ3க " எ8 அ5த ஆ+சி ெவ2 உபசாரேதா1
ெசானா க. அ3கி35த ஒ3 அைறைய கா,/ அேக எகைள தக+
ெசானா க. அ!ப/ேய ஒ>ெகா$1 அைற2! ேபா2னா ராமசாமி
ெச,/ யா ெகா1த க/தைத ஆ+சியிட ெகா1ேத.

நMன அைம!"க உள அைற, அதி நாC எCைடய ேவைலயா ஒ3வC
என2 >ைணவ5த ேவெறா3 ந$ப3 ஓ:J ெகா$1 உ,கா 5தி35ேதா.
சிறி> ேநரதி சிவகாமி ஆ+சி வ5> "இேத அளவி எக அக+சி M,1+
ெச,/யா பட ஒ8, எக அ!ப+சி பட ஒ8 நீக எ?தி தரேவ$1"
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எறா . "ஆகா! அத ெகன! எ?தி த3கிேற. அ> தாேன எ ெதாழி. உக
ஆதரைவ ேத/ தாேன இ7வளJNர வ5தி3கிேற " எேற.

“அத க!"ற இC இர$1 &8 ேவைலBட நா உகA2 வாகி
தரலாெமறி3கிேற" எறா சிவகாமி ஆ+சி. ”ெராப ச5ேதாஷ. உக
தயவி35தா என2 ேவைல2 என 2ைற+ச ?" எேற, "ஆனா நீக
எகAெகலா ெகாRச சOசாக+ ெச:> ெகா1கேவS” எறா அ5த
ஆ+சி. “அத ெகன? B/யம,1 சOசாகேவ ெச:> ெகா1கிேற."

அைத ேக,1 மிக மகி4+சி ெதாிவி>வி,1 என2 அேனக 'ஆ ட க '
வாகிதர! ேபாவதாக! ேபசிவி,1! ேபா:வி,டா க. சிறி> ேநர ெசறபி
திப$டக, பழக, பாயச>ட நல வி35> நட5த>. சா!பா,12!
பிற2 ெசாகக ெச,/யா3ைடய பட>2 னா ரதின கபள
விாிக! ப,1 அதேம ச5தண, தா Uல தயைவ வழக!ப,டன. பிற2
ஒ3 த,டதி ேதகா:, பழ, ெவ றிைலபா2 தயவ 8ட சாிைக
ேவ,/;, ப,1!"டைவ; ைவ> ஆ+சியவ க ெகா$1வ5> எ அ3கி
ைவதா க. ம8ப/; உேள ெச8 ெவ றிைல பா2ேம ெவளி
நாணயக பர!பிய ஒ3 தாபாளைத ஏ5திவ5> பட> > தரேவ$/ய
பணெம8 எனிட த5தா க. த3ேபாேத ' நீக ெராப நலமாதிாி எ8
ராமசாமி ெச,/யா ெசானாக. இ5த இடைத உக ெசா5த M1 மாதிாி
எ$ணி அ/க/ வர!ேபாக இ3க ேவS. நா ெசான ேவைலகைளெயலா
உகA2 வாகி த3கிேற" எ8 மிகJ கமல +சி ேயா1 ெசானா க.
நாC ெவ2 மகி4+சிேயா1 அ5 த தாபாளைத வாகி என2 னா
ைவ> ெகா$1 அதி35த )பா:கைள எ$ண ஆரபிேத. நா
எ$Sவைத! பா >ெகா$ேட ஆ+சி பகதி நிறா க, )பாைய
எ$ணிெகா$1 ேபாக! ேபாக எCைடய Uாி!" ெகாRச ெகாRசமாக
2ைற5> ெகா$ேட ேபா:, கைடசியி மனதி ெபாிய "ைக+ச உ$டாகிவி,ட>.
அ5த த,/ ) 600 தா இ35த>. நா மிகJ ஏமா ற>ட “அ8E8 )பா:
தாேன இ3கிற>” எேற.

“ஆமா, ச5ேதாஷமாக எ1>ெகாAக. எகAெகலா நீக
சOசாகதா எ?தி தரேவS” எறா ஆ+சி. என2 வ3த ேகாப
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மாறி மாறி வ5> இன> ெசாவெத8 ெதாியாம சிறி>ேநர திணறி!
ேபாேன. ஆதிரைத அடகிெகா$1 "என அமா! உகைள! ேபாற
சீமா M,1 ஆ+சிக இ!ப/+ ெச:யலாமா? ஐ5> மாத அேத ேவைலயாக ெவ2
பா1ப,1 ேவைல ெச:தத 2 இ>தானா ெவ2மதி? இ!ப/ நட5> ெகாவ>
உக ெகௗரவதி 2 ெகாRச Bட சாியல. ேபசினப/ வரேவ$/ய பாகி
இC 1350 இ3க, நீக 600 ெகா1> ஏ:>விட! பா கிறீ கேள"
எேற. "அ$ணாமைல ெச,/யா பட>2 எ7வளJ வாகினிக?" எறா
ஆ+சி. “அ$ணாமைல ெச,/யா பட>2 ). 850 த5தா க. ஆனா," எ8
நா ேப+ைச /!ப த 2 "பிெனன? நாC ). 850 த5தி3கிேற னலவா?
எைன:யா அவகA2 ஒ3 நியாய எகA2 ஒ3 நியாயமா? நீகேள
ெசாGக " எறா . "அ$ணாமைல ெச,/யா பட ேவ8. இ5த! பட ேவ8.
இைத ெவ2 சின! படதி 35> ெராப கQட!ப,1 ெராப மா றி
எ?தேவ$/யி35த>. 'ஆ ட ' வா2ேபாேத இ5த கQடகைள ெயலா
ெசாதா ஒ!ப5த ேபச!ப,ட>. நீகெளலா இ!ப/+ ெச:தா எ
ெதாழி எ!ப/ வள3?" எேற. " எனா:யா இ7வளJ அ?த பா கிறீக.
இ>ேக ெகாRச 2ைற+சி வாகமா,டமிகிறீகேள. இC ம ற
ேவைலகெளலா எ!ப/ உகA2 வாகிதார>?" எறா .

சா!பா,12 னா அ5த ஆ+சி எனிட வ5> பல 'ஆ ட க ' வாகி
த3வதாக+ ெசான ெதலா இத காகதா எ8 என2 அ!ேபா> தா
ெதாி5த>. "ம ற படகA2 ேவ$1மானா 2ைற>! ேபசி ெகாளலா.
இத 2! ேபசினப/ ெகா1>வி1க" எேற. “விடமா,/க ேபா32ேத.
சாி ேபசினப/ேய வாகி ெகாAைகயா” எ8 சேரெல8 உேள ேபா:
ம8ப/; ). 150 ெகா$1வ5> த,/ ைவ> 'ஐயா ேபசின ப/ ஆயிர )பா;
த5தா+. இனிேம ஒ8 தகரா8 ேபசBடா>, ச5ேதாஷமாக எ1>கி,1
ேபாயி,1வாக," எறா . "அமா என இ!ப/ ெயலா பி2கிறீ கேள?
ேபசின ேப+ பட>2 ஆயிர )பா; வழி+ெசலJ2 E8 )பா; த3வ>
எ8, பட தி3!தியாக இ35தா இC ஐ5E8 ேச > த5>வி1வெத8
ராமசாமி ெச,/ யா தா ேபசினா . அேதமாதிாி தாேன க/ததிG எ?தி
த5தி3கிறா . க/தைத! பா கவிைலயா?” எேற. "ராமசாமி ெச,/யா32
என ேபா+ ? அவ எைத ேவSமானாG எ?தலா. பண ெகா1கிற>
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நானா? ராமசாமி ெச,/யாரா?" எறா ஆ+சி. “அெதலா என2 ெதாியா>.
ராமசாமி ெச,/யா தா ேபசினவ , 'அ,வாP' த5தவ3 அவ தா. அவ பட
சாியாக இ3கிற ெத8 ஒ>ெகா$1 உகA2 க/த த5தி3கிறா .
க/ததிGளப/ த5>விடேவS. ஒ3 ெச!"+ச 2ைற5தாG நா
ஒ>ெகாள மா,ேட. இ!ப/ நீக க$ணிய 2ைறவாக நட5>ெகாள
B/யவெர8 ெதாி5தி35தா நா இேக வ5கி3கமா,ேட ” எேற.

ஆ+சி2 ேகாப வ5>வி,ட>. “எனா:யா க$ணிய ெகாறJ க$1பி,/க?
பட சாியா இ35தாதாேன இC ஐ5E8 தரேவS எ8 ேப+. பட
சாியாயி32N$S மதவக ெசா!பி,டா நா ஒ>2ேவனா? பட
என2 சாியாயிைல. எக ெச,/யா ெவைளகார ெபாைம யா,ட ெசக+
ெசேவG$S இ3!பாக. இ5த! படதிேல ஒ3 பக கனதிG க?திG
காி அ!பினா!பிேல கனகேரG$ணி32>. அJக ெநதியிேல ச5தன!
ெபா,12 ேமேல ைவகிற 22ம!ெபா,1 இ7வளJ ெபாிசா இ3கேவ
இ3கா>! அJக Nய ெவைளயான ெவAத ேவ,/ தா க,1வாக. நீக
எ?தியி3கிற ேவ,/ அ?2 >ணியா,ட க3!" க3!பா இ32>. அJக
ேபா1கிற> ஒப> க ேமாதிர, நீக எ?தியி3கிற ேமாதிரதிேல ஒப>
கG சாியா ெதாியேவயிைல! ேமைஜயிேல ெர$1 கா தா ெதாி;>!
நா கா யிேல ஒ3 காதா ெதாி;>! அJக ேபா,/35த ெகJ1 ஆ8 கள
உதிரா,ச. அதிேல ெர$1 கதா ெதாி;>. பட சாியாயி32 N$S
ராமசாமி ெச,/யா ெசாவி,டா நா ஒ>2ேவனா" எ8 ஆ+சி படதி
பல 2 றக ெசானா க. அைதேக,ட எகAெகலா சிாி!"
வ5>வி,ட>.

சிாி!ைப; ெகாதி!ைப; அடகிெகா$1 நா “அமா! பண>காக
இ!ப/ெயலா ம,டமான ேப+க ேபசேவ$டா " எேற. 'ம,டமான ேப+'
எ8 நா ெசானதி அ5த அமாA2 அதிக ேகாப வ5>வி,ட>.
"எனைகயா ம,ட கி,ட$S ேபசறீக. ஒகைள ெராப நல
மCச3$ணல நா ெநைன+ேச. ம,1 மாியாைத யிலாம நீக ேபசறைத!
பா தா ெராப அப சாகவாசமாகவலவா இ32>. இ!ப`$S
ெதாிRசி35தா , இ5த ஊ,12ேளேய வி,/3கமா, ேடாேம. &ளி;
&கைர;மாக நீக பட எ?தியி3கிற ேந தி2 ேபசின>2 ேமேல இனா
ேவேற தரSமா? ஏ? "ைளயிலாதவ பண5தாேன ேபாக,1$S அ5த+
ெச,/யா எ?திெகா1>! ",டாேரா! அ5த ராமசாமி ெச,/யாேர வர,1.
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அவேரா1 ேபசிெகாAக. ேபாக ெவளியிேல. ேட: ெவைளயா! இJகைள
ெவளிேய ேபாக+ ெசா கதைவ+ சா>" எ8 ஆ+சி இைர5தா க. “சாி - நா
அ5த ெச,/யாேராேடேய ேபசிெகாகிேற. ேட:, N2 படைத. இ5த!
படைத கைடெத3வி கா,/ நாG ேப32 இ5த நியாயைத+ ெசாG ேவா.
படைத க,/ N2க" எேற. “படைத ெதாட!படா>" எறா ஆ+சி.
“ஏ? பணமா ெகா,/ ெகா1> வி,` க பட>2? உக பணைத நீக
ைவ> ெகாAக. எ படைத நா எ1>ெகா$1 ேபாகிேற. அைத
த1க உகA2 என நியாய இ3கிற தமா?" எ8 ெசாவி,1 அ5த!
படைத க,/ெகா$1வ5த பா:க கயி8க தயவ ைற நாேன
எ1>வ5> பட>2! பகதி ேபா,1 வி,1, எCட வ5தி35த
ந$ப கைள! பா > படைத Nகிெகா$1 ேபாக Bயா,கைள B,/
ெகா$1 வர+ெசாேன.

படைத நி+சயமாக எ1>ெகா$1 ேபா:வி1ேவ எபைத க$டபி
ஆ+சி2 ெகாRச அ+ச வ5>வி,ட>. ேகாப தணி5த 2ர “எனா:யா
இ7வளJ பி/வாத ேப றீக. ெகா$டா5த படைத தி3!பி Nகிெகா$1
ேபாற> அவல[ண" எறா . "ஆமா. நீக ெச:கிற>. ெவ2 ல[ண. நா
ெச:வ>தா அவல[ண" எேற. 'ேபானா! ேபா2>. இC E8 )பா:
த5>வி1கிேற. படைத எ1காதிக" எறா . "பட5தா உகA2!
பி/கவிைலேய. அத ெகன>2 இC E8 )பா: த3கிறீ க?
ேவ$டா. ேவ$டா. ேபா> உக ெச,/யாைர நா இ7வளJ பா1ப,1!
பட எ?தி நா அைட5த பல. உக ெச,/யா32 நீக ெச:கிற மாியாைத
ெவ2 ல[ணமாக இ3கிற>. இ5த அநியாயைத! பா > உக
ெச,/யா3ைடய ஆமா இ5 ேநர >/> ெகா$/32" எ8 ெவ2 ஆதிர
ேதா1 ெசாேன. இ5த சமயதி ெச,/யா3ைடய பட>2 னா தைரயி
கணீ எற ஒ3 கனத ஓைச உ$டாகி 'ஙண ஙண' எ8 சத ேக,ட>.
அகி35த எலா3 தி1கி,1 தி3பி! பா ேதா. உடேன நா ெவ2
சமேயாசிதமாக “அமா பா தீ களா! ெச,/யா ெசாGகிறா ேகAக.
இ7வளJ ெபாிய ஆPதிைய உகA2 ஏகேபாகமாக வி,1! ேபான அ5த
ெச,/யா32 நீக ெச:கிற அநியாயைத! ெபா8காம அவ3ைடய ஆமா
ெராப ேகாபி>ெகாகிற>. அ5த ேகாபதி அைடயாள தா அ5த ஓைச.
உக ெச,/யா3ைடய ேகாப>2 சாப>2 நீக ஆளாகBடா>"
எேற.
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ஆ+சியிCைடய க அ+சதா ெவA> விகார மைட5>வி,ட>. ெகாRச ேநர
- விழி> விழி>! பா >வி,1 தி`ெர8 பட>2 னா வி?5>
2பி,1வி,1 "ஐயா, ேகாவி+காதீக, ெகாRச ெபா8க, எலா3
இ3க" எ8 எகைள உ,கார+ ெசாவி,1 உேள ேபா:+ சிறி> ேநர>
ெகலா ெவளியி வ5> “இ5தாைகயா ராமசாமி ெச,/யா க/ததி
எ?தியி3கிறப/ Uரா பண இ32>, ச5ேதாஷமாக எ1> ெகாAக "
எ8 பணைத எனிட ெகா1தா க. எ$ணி! பா ேத. எலா ேச 5>
வரேவ$/ய பாகி ). 1350- வ5>வி,ட>. நா வ5தனைத ெதாிவி> வி,1
"அமா! இ5த! பண உகA2 ஒ3 >3". ஆனா என2 இ> மிகJ
ெபாிய>. நீக மன> ைவதா எ7வளJ ேவSமானாG ெச:யலா. ராமசாமி
ெச,/யா ேபசினப/ வியாபார ைறயி வரேவ$/ய> வ5>வி,ட>.
அத 2ேம ேக,க நியாய மிைல. இ35தாG பட உக ெச,/யா பட.
பண உக பண. உகைள நா/ நா உக வாசG2 வ5த
ச5ேதாஷ>காக நீக ஒ8 என2 ெவ2மதி தரவிைலேய" எேற.
உடேன அ5த ஆ+சி “நலா த3கிேற” எ8 மீ$1 உேள ேபா: E8 )பா:
ேநா,1 ஒைற ெகா$1 வ5> ெகா1தா க. அத காக தனி வ5தன ெசா
ஆ+சிைய! "க45>வி,1, "டைவ, ேவ,/, பழ ேதகா:, பா2 ெவ றிைல,
பண தய எலாவ ைற; எ1>ெகா$1 ெவ2 2Nகலமாக விைட
ெப 8ெகா$ேடா.

பட>2 னா தைரயி உ$டான ஓைச ேவெறா8மிைல. பட>2
மாைலயி,1 அலகாரக ெச:> Nபதீப கா,/ய ேபா>, பட>2 இர$1
பகதிG இர$1 ெபாிய ‘நிக' ஊ>வதி Pடா$1க "ைக;
ஊ>வதிகேளா1 ைவக! ப,டன. அவ றி ஒ8 ஜனG2! பகமாக
இ35த>. ஜனG2 ேநராக ஒ3 அலகார! ப1தா ெதாகிெகா$/35த>.
அ5த! ப1தா ேவகமாக அ/த கா றி ஊ>வதி கி$ணதிேம ேமாதி
அைத தளிவி,ட>. கி$ண ெபாிய கி$ண. உயரதி35> ேவகமாக
தள!ப,1 வி?5ததா ’கணீ ' எ8 வி?5த>. ' ஙண ஙண' எ8 உ3$ட>.
இ!ப/ ஊ>வதி கி$ண ஒ8 என2 சமய சRசீவிேபா உதவி ெச:த>.
--------------
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6. க

ேட* சீைதைய!
தைய!

சீைதைய ேதட ெததிைச2 அCமாைன அC!பினா ராம. சிலகால
ெசறபி ம ற திைச கA2+ ெசறவ கெளலா தி3பிவ5> சீைதைய
காணவிைல எ8 ெசாவி,டா க. ெததிைச2! ேபான அCமா ம,1
இC வரவிைல. அ5த அCமாC தி3பி வ5> சீைதைய காணவிைல
எ8 ெசாவி1வாேனா எ8 ராம கலகிெகா$/35தா. வ5தா
அCமா. வ5தவ ராமCைடய தி3வ/கைள வணகாம சீதாேதவி இ35த ெத
திைசைய ேநாகி தைலயி த ைககைள B!பி ைவ>ெகா$1 ெதா?>,
தைரயி ப1> வணகி அவைள ெந1ேநர வா4தினா. "லகைள
ெவறவனாகிய அCமா வழகேபா தைன வணகாம ெததிைசைய
வணகி வா4திய ெச:ைகைய! பா > 2றி!பினாேலேய எைத;
அறி5>ெகாA ெகாைக ;ளவனாகிய ராம 'சீைத நலமாக இ3கிறா.
அCமா அவைள க$1தா வ5தி3கிறா. அவAைடய க "2
2ைறவிைல' எ8 நி+சயிதா.

"க "கரசிைய எ க$ணார க$ேட, அைல கட ]45த இலைக எC
ெதநகாி. ஆைகயா, ேதவேதவா! இனிேம ஐயைத; இ>வைர
அைட5தி35த கவைலைய; வி,ெடாழி;க" எ8 அCமா ேமG
ெசாGவா :

“ேதவா! உCைடய மைனவி எ8 நீ ெசா ெகாவத 2, உ த5ைதயாகிய
தசரத மனC2 ம3மக எபத 2, மதிைல மனனாகிய ஜனக எCைடய
மக 'சீைத' எ8 ெப3ைம யைடவத 2, த2தி2ேம த2தி;ைடய மிக உய 5த
சாறா$ைம உளவ. எனேகா சீைததா ஒ!பாிய ெத:வ. இன ேக.
ெபாC2+ சமான - ெபாதா. ெபா8ைமயிேல சீைத2 நிக சீைத தா.
அ!ப/!ப,ட உதமிைய மைனவியாக அைட5த உன2 நிக நீதா. அவைள
ெத:வமாக! ெப 8 வி,ட என2 நிக எவ3ேம இைல. ேமG உCைடய
பரபைரயி ெப3ைம ெகடாதப/ உன2! ெப3ைம உ$டாகி, தா பிற5த
ஜனக 2ல>2 "க?$டாகி, தைன+ சிைற!ப1திய ெகா/யவ 2லைத
அழிகB/ய அறைத கா>, அ ெகா/ேயா களா இ>வைர >ப ற
ேதவ கA2 இனி நவா4ைவ த5>, எCைடய 2ல! ெப3ைமைய; என2
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த5தா. இைதகா,/G அவ ெச:யேவ$/ய> என இ3கிற>?"
இதைன; ெசாவி,1 அCமா தி`ெர8 ஒ3 ெவ/2$ைட Mகிறா.

அ> என? "Zராமா! உைன! பிாி5>வி,டதா உனகாக தவ ெச:>
ெகா$/3கிற ஒ3 ெப$ைண! பா ேத எறா எ$Sகிறா:? இைல
யிைல. நா ெப$ யாைர; பா கவிைல" எறா அCமா. அைத ேக,1
ராம "ஐேயா! ஒ3 ெப$ைண! பா க விைலயா? அ!ப/யானா சீைதைய
காணவிைலயா?" எ8 தி1கி,1 திைக!ப> ேபாற நிைலைம உ$டாகி,
”சீைத எற ெப$ைண! பா கவிைலயானா பி யாைர க$டதாக+
ெசானா:?" எ8 ராம கவைலயி லா4கிறா. அCமா ெசாGகிறா :

'வி ெப3 தட5ேதா Mர!
M2 நீ இலைக ெவ பி
ந ெப3 தவதளாய
நைகைய க$ேடனேல
இ பிற!" எப> ஒ8
இ3 ெபாைற எப> ஒ8
க " எC ெபயர> ஒ8
களிநட "ாியக$ேட.'

"விேல5திய விசாலமான ேதாகைள;ைடய ராமா! பர5த கட ]45த
இலைகயி மைலயி உனகாக தவ ெச:>ெகா$/32 சீைத எற - ஒ3
ெப$ உ3வைத நா பா கவிைல. ஆனா ‘2/! பிற!"' எ8
ெசால!ப1கிற ஒ8, ‘ெப3 ெபா8ைம' எற ஒ8, 'க "' எ8
க3த!ப1கிற ஒ8, ஆகிய இ5த &8 ேச 5> அேக ஆன5த தா$டவ
ஆ1வைததா க$ேட," எறா அCமா. அைத ேக,1 ராமCைடய
திைக!" 2ைற5த>. ேபான உயி வ5த> ேபால களி!பினா Uாிகலானா.

அதபிற2 அCமா ைறயாக நா அேசாக வனதி மரதி மீ>
மைற5தி35> சீைதைய க$ட>, அ5த சமயதி ராவண அ2 வ5> காம!
ேப+கைள! ேபசின>, சீைத க/5த>, பிற2 ராவண ெசற>, சீைத
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த ெகாைல ெச:>ெகாள தீ மானி> ஒ3 மைறவான இடதி க?>2+
32!ேபாட ெகா/ ஒைற க?தி  றின> அைத க$டJட
மரைதவி,1 2தி> ராமநாம ெசா கைணயாழி ெகா1த>, அத 2!
பதிலாக+ சீைத ]டாமணிைய த5> விைட ெகா1த> ஆகிய எலாவ ைற;
ெசா ]டாமணிைய த3கிறா அCமா.

இனி நா க$ட சீைதைய! பா3க. நா 1946- இலைக2+ ெசறி35த
சமய இலைகயி மய பாகதி மைலநா,/ '2விPபாி ' எற இடதி
தகியி35ேத. அ!ேபா> எைன! பா க யாேரா வ5 தி3!பதாக
அறிவிக!ப,ட>. இனிய பா ைவ; கவ +சி மிக ேதா ற உைடய அ5த
கனவா வ5தா . அவ ெபய தி3. ஆ8க எ8 இலைகயிGள பல
நா,1! ப2தி2 அவ நீ !பாசன தைலைம எRசினிய எ 8 ெதாியவ5த>.
அவ ஒ3 யா4!பாண தமிழ . இலைக ?வதிG யா4!பாண தமிழ க மிக
உய 5த அரசாக! பதவிகளி இ3கிறா க,

எRசினிய Z ஆ8க அவ க ெசானா க : "தகAைடய 'எ கைத' எற
Eைல; 'அவA அவC' எற காவியைத; ப/த> த எ மைனவி;
மகA தகைள! பா க ேவ$1ெம8 பல ைற! ேபசிெகா$டா க.
தாக இலைக2 வ5தி3!பைத+ சRசிைககளி ப/த நிமிஷத தகைள
அைழ>வர எைன! "ற!பட+ ெசா அவசர!ப1> கிறா க. என2 அேத
ஆைசதா. நாC 'அவA அவC' எற Eைல! பலைற! ப/>! பாடBட
ெச:>வி,ேட. நா வசி!ப> ப$டாரவைளயி. அேக தகA2 வரேவ ",
விழாJ ஏ பா1 ெச:தி3கிேறா. அ5த விழா இC நா2 நா,கA2!
பிறேக நடகிற> எறாG இ!ேபாேத தகைள அைழ>+ ெச8 எக
M,/ வி35தினராக நாைல5> நா ைவ>ெகாள ேவ$1ெமப> எக
வி3!ப” எ8 Bறினா .

அ1த இர$1 நா,களி ேவ8 இர$1 இடகளி விழாக ஏ பாடாகி
இ35ததா Z ஆ8க அவ கAைடய வி3!பைத உடேன U தி ெச:ய /ய
விைல. இர$1 நா,க கழி> மீ$1 Z ஆ8க தைடய ேமா,டா
கா3ட வ5> எைன! ப$டார வைள2 அைழ>+ ெசறா . ேபா2 வழியி
அவ அ5த மைலநா,/ நா பா கேவ$/ய பல இடகளி வ$/ைய நி8தி,
அ5த5த இடகைள!ப றிய வரலா8, "ராண சப5தமான கைதகைள+ ெசானா .
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ப$டார வைள2! ேபா2னா இலைகயிGள மைல!பிர ேதசகளி
சிகரமாகிய 'Eவாரா எயா ' எC ஊைர; அதிGள சிற!"கைள;
கா,/னா . அ5த வழியி பாைத2! பகமாக ஒ3 பளதி இ35த சி8
தடாகைத+ ,/கா,/ இ> ’சீைத தடாக' எறா . அ5த தடாகதி35>
ஒ3 சி8 ஓைட அ5த மைல+சார சல சல> கீேழ ஓ/ெகா$/35த>. அைத
'சீைத ஓைட' எறா . ேம ப/ தடாகதி 2 எதிாி பாைத2 அ! பா இ35த
மைலைய கா,/ அேக தா அேசாகவன இ35த> எ8, அ5த 2றி
ஓரதி35த ஒ3 2ைகைய கா,/ அதிேலதா சீைத சிைறயி35த> எ8
Bறினா .

அதபி ேமா,டாைர ஓ,/னா . அேத பாைதயி தடாகைதவி,1 மா இர$1
ப லா2 Nர இறகி வ5தபி அேக ஒ3 சி8 நீ நிைல இ35த>. அ> தா
சீைத தின5ேதா8 நீரா/ன >ைற எறா . அ5த நீ நிைல2 அ1தா ேபா ஒ3
சி8 ேகாயி இ35த>. அேகதா சீைத ஒ7ெவா3 நாA ராமைன! Uைச
ெச:த> எறா . நாக ேபானேபா> ஐ5தா8 ேமா,டா வ$/க அ5த
ேகாயி அ3கி நி8 ெகா$/35தன. அவ றி பகதிG அேகாயி
உA "ற பல யாாீக க இ35தா க. அவ களி சில சிகளவ களாகJ
இ3கக$1 நா விய!பைட5>, "இ5த ேகாயிைல+ சிகளவ கA
வண2கிறா களா?" எ8 ேக,ேட. “ஆ, இைத எலா மகA
வண2கிறா க. சில சிகளவ க இத 2 மிகJ பதி ெசG>கிறா க.
தி3விழா காலகளி ஏராளமான சிகளவ க நட கல5>ெகாகிறா க.
ஏ? கதி ேவல தலமாகிய கதி காமதி சிகளவ க தாேன Uசாாிக”
எறா . நா மிகJ விய!பைட5ேத. தமி4 மக மிக+ சிற5த தலமாக க3தி,
கணகிலாத பத க ஆ$1 ேதா8 கா,1தடதி கQடகைள;
ெபா3,ப1தாம தாிசி> வ3கிற ேகாயிலான கதி காம 3க கடJA2!
Uசாாிக சிகளவ க எபைத அ!ேபா>தா த த அறி5ேத.

இனி சீைதைய! பா !ேபா. அ5த சீைத ேகாயிG2 அ3கி அ2மி2
ைளதி35த ஒ3 ெச/ைய கா,/ அதி35த, வாசைனயிG, வ/வதிG
வசீகரமிலாத "Qபைத கா,/ “ இ>தா சீைத!U; இ5த! Uதா இ5த
இடதி கிைட2. இைதெகா$1தா சீைத ராமC2 அ +சைன ெச:தா.
இ5த!U இ5த இடதி தவிர இலைகயி ேவ8 எ5த! ப2தியிG கிைடயா>"
எறா Z ஆ8க. அேக நி8 இைவகைளெயலா ேக,டபிற2 சிறி>
ேநர எCைடய "றக$ "லனிழ5> மனக$ மல 5த>. எதிேர இ35த 2ைற
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நிைன>, அதி சீைத சிைறயி35த 2ைகைய நிைன>, அ+சி8 ேகாயிைல;
நிைன>, அைத தாிசிக வ5தி35த பத கைள; நிைனதேபா> அ2றி35த
2ைகையவி,1 யாேரா ஒ3 ெப$ இறகிவ5>, நீ நிைலயி 2ளி>,
பகதி35த அ5த மணம ற மலைர! பறி> அ5த+ சி8 2/ைச ேபாற
ேகாயி Uைச ெச: வ>ேபால! "ல!ப,ட>. ஆ, அேக அ!ேபா>தா
சீைதைய க$ேட. எ5த சீைதைய ? உடG உ3வ மான சீைத எற
ெப$ைணயா? அல. பி எைத க$ேட?

இ பிற!" எப> ஒ8
இ3 ெபாைற எப> ஒ8
க ெபC ெபயர> ஒ8
களிநட "ாியக$ேட.

அ5த மைலயி 2/!பிற!", எைலய ற ெபா8ைம, க " எற &8 கல5த
],ம வ/வமான சீைதைய க$ ேட. எ5த மைலயி க$ேட? கப
ெசான அேத மைலயிதா, கப எ5த மைலைய+ ெசானா?

வி ெப3 தட5ேதா Mர!
M2நீ இலைக ெவ பி
ந ெப3 தவதளாய
நைகைய க$ேடனேல>
இ பிற!ெபப> ஒ8
இ3ெபாைற எப> ஒ8

இ5த மைலயி கப ெசான களிநட "ாி5த உ3வைத நா எ
மனக$ணி க$ட பிற2தா இ5 த கப பா,/Gள ' இலைக ெவ பி'
எற ெதாட32 என2! ெபா3 "ாி5த>. ெவ " எறா மைல எப>
ெபா3. 'இலைக ெவ பி' எறா ’இலைக மைலயி' எப> ெபா3.
இ>வைரயி நாC எைன! ேபாலேவ எ$ணியி35த பல3 சீைதைய
இராவண இலைக2 ெகா$1ேபா: அேக அேசாகவன எற ஒ3
ேசாைலயி சிைறைவ தா எ8 அ5த ேசாைல சாதாரணமாக ந தமி4 நா,/
சமநிலகளி பா கிற ேசாைல ேபாலதா இ32 எ8 எ$ணி யி35ேதா.
கப பா,/Gள “இலைக ெவ "” எற பதகA2 சிற!பான ெபா3 ஏ>
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இ3!பதாகJ எ$ணியதிைல. இ!ேபா>தா கப கவிைதயி அ "த!
ெப3ைம இC அதிகமாக ெதாிகிற>. கப இ5த மைலைய! பா >வி,1!
பா/னானா? அல> கப பா/ன 'இலைக ெவ "' எபைத!
ப/>வி,1தா இ5த மைலயி சீைத இ3!பதாக இலைக மக ெசால
ெதாடகினா களா? எப> "ாியாத வி5ைத. அ>ேபாக,1.

இ5த ஆ நடமா,டமிலாத பிரேதசதி உள சினRசி8 2/ைசயிG
சிறிதான இ5த ேகாயிைல தாிசிக ேகா/ கணகான மக வ5> ேபாவதி
ம ம என? இ5த ேகாயிைல வண2 தமிழ கைளயாவ> அவ க தமி4
நா,/35> 2/ேயறினவ க. அவ க கபராமாயணைத ப/ேதா ேக,ேடா
இ3கலா எ8 Bறலா. ஆனா தமிேழ இனெத8 ெதாியாத சிகளவ க
இத 2 பதி ெசG>வாேன? அத 2 ஒேர ஒ3 காரணதா. எலா பத கA
இ5த ேகாயிGக3கி இ பிற!" எபெதா8, இ3ெபாைற எபெதா8
க ெபன!ப1வ> ஒ8 ேச 5> களி நட "ாிய கா$கிறா க. யா
ேவ$1மானாG அைத இலைக2! ேபாகாமG காணலா. ஆ இ5த இ
பிற!பி தீபைத, இ3ெபாைறயி ஒளிைய, க பி ேஜாதிைய நா க$ேட
எ மனக$களா.
-------------7. நிழ, சாயாத ேகார

தமிழ களி நாகாிகைத; கைலதிறைத; ெத:வ பதிைய; அறிய+
ெச:; அழியா+ சினகளாக விள2வன தமி4 நா,/Gள ஆலயகேள! இ
காலதிGளைவேபாற ய5திர ெபாறியிய Sகக ெதாியாத பல
E றா$1கA2 னா க,ட!ப,ட இ5த ஆலய ேகா"ரகளி அைம5>ள
சி ப ேவைலயி சிற!"கA, சிதிர SககA அயநா,1 அறிஞ கA2
வி5ைதயாகேவ இ3கிறன,

அ!ப/ தமி4 நா,/Gள பல ேகா"ரகA தRசாa ! ெபாிய ேகாயி
ேகா"ர ஒ3 தனி+ சிற!" வா:5த>. ம ற எலா ேகா"ரகA ஒ8ெகா8
உயரதிG ப3மனிG ேவ8ப,டாG வ/வதி ஏறதாழ ஒேர மாதிாியானைவ,
அவ றி "ற பி"ற அைள!"றகைள விட அகலளனவாக
இ3க தRசாa  ேகா"ரம,1 அ/தளதி35> நா2 பககA ஒேர
அளJள ச>ரமாகேவ உ+சியி B ைமயைடகிற>. ம ற ேகா"ரகளி
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உ+சியிGள விமானகளிGள கலசகA &8, ஐ5>, ஏ? அல> ஒப>
எ8 ஒ82 ேம ப,டனவாகேவ இ3க தRசாa  ேகா"ர ஒேர
கலசளதாக இ3கிற>. அத உ+சியிGள விமான ேகா"ரதி உ+சி+
ச>ர>2 உளடகினதாக உள>.

இ5த தRசாa  ேகா"ரைத 'நிழ சாயா ேகா"ர' எ8 ெசாவைத எலா3
ேக,/3கிேறா. எ இளப3வதி பலைற ேக,1 ஆ+சாிய
அைட5தி3கிேற. ஆனா அ5த ‘நிழ சாயா ேகா"ர'ைத ேநாி க$1 மகி?
வா:!" ெந1நா என2 கிைடகவிைல. 1908-ஆ ஆ$/ நா
தி3+சிரா!பளியி எP. பி. ஜி. காேலஜி எ!. ஏ. வ2!பி ப/>
ெகா$/35ேத. (இ!ேபா> அ> ெசயி, ஹீப P ைஹPBலாக இ3கிற>.)
அ!ேபா> ஒ3 சனி, ஞாயி8 வி1ைற நா,களி நாC &8 பளிேதாழ கA நிழ சாயா ேகா"ரதி அதிசயைத! பா க தRசாa32!
ேபாேனா.

ெவளிகிழைம மாைல ஆ8 மணி2 தி3+சி ச5தி!பி35> "ற!ப1கிற ெரயி
வ$/யி நாக நாவ3 ெச8 மா எ,1 மணி2 எக உறவின ஒ3வ
M,ைட அைட5ேதா. அ5த M,1கார உறவின ெபாிய சிவபத . ஒ7ெவா3
நாA ஒ3 ேவைள யாவ> பிரகதீவர ஆலயதி 2! ேபாவ> அவ3ைடய
வழக. ம ற நா,களி தவறிவி,டாG ெவளி கிழைமகளி ேகாவிG2!
ேபா:வர தவறமா,டா . நாக அவ M,12! ேபான சமய அவ
ேகாயிG2! "ற!ப1கிற ேநர. இனிய க இெசா கAமாக எகைள ெவ2
அேபா1 வரேவ றா . 2சல விசாாி!"க /5த> M,12 ெச8
எகA2 வி35> சைமக ஏ பா1கைள+ ெச:>வி,1 எகளிட வ5>,
"ேகாயிG2! ேபா: வரலாமா?" எறா . நாக ெவ2 மகி4+சிேயா1
ஒ!"ெகா$ேடா. எகAைடய ச,ைடகைள கைள5>வி,1 கைத
க?விெகா$ேடா. M,1கார எகAகாக தி3நீ8, த$ணீ3 ெகா$1
வ5> ைவதா . அவ3ைடய 2றி!ைப உண 5> நா விUதிைய 2ைழ>+
ைசவைற!ப/ ப,ைட ப,ைட யாக ெந றியிG ைககளிG உடபிG அணி5>
ெகா$ேட. எCட வ5த &வ3 ஒ3வ கிறிP>வ. அவ விUதிைய
அணிய தயகினா. அவC அணி5> ெகாள ேவ$1ெம8 சமிைக
ெச:ேத. எனிட திமிகJ பிாியள அ5த அ5ேதாணி; தயகவி,1
தி3நீ8 தாி>ெகா$டைத+ மா நா பைத5> ஆ$1கA2!பி இ!ேபா>
நிைனதாG என2+ சிாி!" வ3கிற>. ஏெனறா அவ விUதி அணிவைத
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அறியாதவனாதலா எCைடய வி3!பதி கிணகி தி3 நீ ைற அளJ2 மீறி
அளிெகா$1 ேச8 2ைழ!ப> ேபால 2ழ!பி ெந றியிG உடபிG
தா8மாறாக! Uசிெகா$1 ஒ3 விகட ேவடமாக விளகினா.

எ உறவினரான Z கி3Qணசாமி பிைள ஒ3 மராம> இலாகா
ேம பா ைவயாள . அவ3ைடய ேசவக இட>ைகயி ேதகா:, பழ
தயைவக அடகிய தாபாள, வல> ைகயி ஒ3 N2 விள2
எ1>ெகா$1! ேபாக, ம றவ க பினா ெச8 ஆலயைத அைட5ேதா.
அ5த காலதி மிசார விள2க இைல. ேகாயிைல! ப றிய பராமாி!"கA
மிகJ 2ைறJ. அதனா ேகாயி ?> ஒேர இ3,1. அ2 இ2 ஆக
இர$ெடா3 மகலான விள2க மிCகி ெகா$/35தன.

அ!ப/!ப,ட அ5தகாரதிG ேகா"ரதி ெப3ைம க$ைண கவ 5த>.
ஆ$டவைன வழிபட வ5ேதா எபைத  றிG மற5> அகேக நி8 நி8
நி8 ேகா"ரைத! பா >, நிழ சாயாம இ3!பத 2 அதி என அதிசய
அைம!" இ3கிறேதா எ8 எ$ணி ெகா$1 நட5ேத.

கி3Qணசாமி பிைளைய! பிப றி &8 ைற வலவ5>, ஆலய> ெச8
ைநேவதிய த5> தாிசன ெச:>வி,1 M,12 தி3பிேனா. தி3" ேபா>
சிவ ச5நிதான>2 னா ந5தி அம 5தி32 ேமைடமீ> ஏறி அ5த
இ3,/G அ5த ெப3விைடைய ைற வல  றிேனா. ஆலயதி
ெப3ைமைய;, அ5த அ "த+ சி பமாகிய ெபாிய விைடயி சிற!ைப;
கி3Qணசாமி பிைள எகA2+ ெசா அ5த! ெபாிய விைடயினா தா
அ2ள சிவெப3மாC2! 'ெப3 விைடயா ' எற ெபய வ5த> எ8
ெசானா . அ>ட அ5த ஆலயைத க,/ைவத ேசாழ மனைர!ப றிய
க ண பரபைரயான கைதகைள;, அேகாயிைல! பி காலதி பாிபாத
மரா,/ய மன களி பதிைய;, அவ கA2! பிற2 அ5த ஆலய
கவனி!பத 2 நாதன 8! ேபா:வி,டைத; அவ ெசால+ ெசால நாக
ேக,1ெகா$ேட M,12 வ5> ேச 5ேதா. M,12 வ5த பிC உணவ35த
உ,கா3கிற வைர2 ேகாயிைல!ப றிேய "க45> ெகா$/35தா . அ!ேபா>
நா, ”இ5த ேகா"ரைத ‘நிழ சாயா ேகா"ர' எ8 ெசாGகிறா கேள, அ>
என?" எ8 ேக,ேட. அத 2 அவ , "ஆ, அ!ப/தா ெசாGகிறா க.
ஆனா 'அ> எ!ப/' எபைத!ப றிய விவர என2 ெதாியவிைல" எறா .

68

சா!பா1 /5த பிற2 ப1>ெகா$ேடா. என2 ெவ2 ேநர வைரயி
Nகேம வரவிைல. அ7வளJ உயரமான ேகா"ர எ!ப/ நிழலாம இ3க
/; எபைதேய சி5தி>ெகா$/35ேத. அ>ட கி3Qணசாமிபிைள
ெசானதி35> அ5த ேகா"ர>2 நிழேல விழா> எ8 நா ெகா$/35த
நபிைக தள +சி அைட5த>. எத 2 வி/5த பிற2 ேகாயிG2! ேபா:!
பா தா உ$ைம ெதாி5>வி1 எ8 சமாதான ெச:>ெகா$1 Nகி
வி,ேட.

காைல ஆகார உ$டபி கி3Qணசாமி பிைள உதிேயாக அGவலாக!
ெபா:வி,டா . நாC எ ேதாழ கA ேநேர ேகாயிG2+ ெசேறா. அ!ேபா>
மணி எ,டைர இ32. ]ாிய பிரகாசி>ெகா$ /35தா. நாக
ேகா"ரதி ேம 2! பக>2 விைர5> ெச8 அேக ேகா"ரதி நிழ
இலாம 3கிறதா எ8 பா ேதா. ஆ! என ஏமா ற! அேக ேகா"ரதி
நிழ இ3கதா இ35த>. அ5த ஆலயதி &ைல 12கைள ெயலா
 றி+  றி! பா >ெகா$1 பதிெனா3 மணிவைர2 இ35ேதா.
]ாியCைடய ஒளி அதிகாிக அதிகாிக, ேகா"ரதிநிழG நறாகதா
ெதாி5த>. காைல நிழ ேம 2! பகதி வி?5தா மாைல நிழ கிழ2!
பகதி விழ!ேபாகிற>. இைத 'நிழ சாயா ேகா"ர' எ8 ெசாGவாேன?
ந நா,/ உலJகிற எதைனேயா &ட நபிைககளி இ>J ஒ8 எ8
நிைனேத. ’நிழ சாயா ேகா"ர' எற ேப+சி என2 இ35த மதி!"
அ!ேபாேத நீகிவி,ட>. அ8 பி பகG ம8 நாA தRசாaாி பா கத25த
இடகைள! பா > வி,1 ஞாயி 8கிழைம இரJ தRைசையவி,1
தி3+சிரா!பளி2 வ5>வி,ேடா. பிற2 ெகாRச ெகாRசமாக 'நிழ சாயா
ேகா"ர' அைத! பா க! ேபான> எ மனதி35> மைற5> வி,டன.

அ1த ஆ$1 நா பளிBடைத+ ேச 5த மாணவ வி1தியி இ35>ெகா$1
எ!. ஏ. வ2!பி இர$டா ஆ$1 ேத J2! ப/> ெகா$/35ேத. அ5த
வி1தி2+ !பிரமணிய ஐய எற ஆசிாிய கா!பாளராக (வா ட) இ35தா .
அவ Uேகாள சாதிரதி நி"ண . ெவ2 நலவ . மாணவ கAட
ேதாழைன!ேபா ெகாRசி 2லாவி! பழ2வா . ஒ3நா அவ3, பதிைன5>
மாணவ கA Zரக>2 உலாச மாக! ேபாேனா. அ> நிலாகால. மாைல
&8 மணி2 Zரக ேபா: ஆ8 மணிவைர2 ெகா:யா மர
ேதா,டகளிG, ெதன5 ேதா!"களிG  றி ெகா$/35ேதா. ஆைசதீர
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ெகா:யா! பழகைள தி8 இளநீைர 2/> அவரவ க வி3பியப/
ெயலா ஆ/!பா/ ெகா$/35>வி,1 ேகாயிG2! ேபாேனா.

Zரக ேகாயி வைட மிகJ பிரசிதி ெப ற>. அ>ட அேக
அ!ேபாைதக!ேபா> அக!படB/ய 82 "ளிேயாதைர, ெபாக தய
ைவகA மிகJ வி3பதக ைவ;ளனவாக இ32. இ5த காலதி
எ!ப/ேயா ெதாியா>. அ5த காலதி தி3வரக ேகாயி சைமக!ப1 எ5த
உ$/; ("ளிேயாதைர தவிர), >ளிBட எ$ெண: கலகாத ெந:யிதா
சைமக!ப1. அ5த உ$/கAகாகேவ பல ேப ேகாயிG2! ேபாவா க.
அைற2 அேக ெசற பதிைன5> மாணவ3 &8 ேப Zரகைத+
ேச 5தவ க. அ5த &வ3 ஒ3வ ஐய . ம ற இ3வ3 ஐயகா க. இ5த
இ3வ3 பளிெகா$ட ெப3மா ேகாயி அ +சக கAைடய மக,
இவ கA2A ேகாபால எபவ ேகாயி மிக ெசவா2ள
அ3+சக3ைடய மக. இவCைடய சGைகைய க3திதா அ5த உலாச!
பயணேம ஏ பாடான>.

ேகாபால த5ைதயிட னாேலேய ெசா ைவதி35தப/யா Zரக
ேகாயிைலதவிர ேவ8 எ2 கிைடகாதைவ எ8 ெசால!ப1கிற எலா வித
உ$/கA ஏராளமாக கிைடதன. அத காக நாக ஆA2 ஒ3 )பா: விகித
ேச >! பதிைன5> )பா: ெகா1தி35ேதா. அ> ேபாதாம பினாG ஐ5>
)பா: ெகா1ேதா. அ5த உ$/கெளலா தனிதனி! பாதிரகளி
ைவக!ப,/35தன, அ5த! பாதிரகைள எலா எ1>ெகா$1
ெகாளிடதி மதியிGள மணெவளிைய அைட5> அேக அம 5> ெவ2
உலாச>ட உ$/கைள அ35திேனா.

அ!ேபா> மணி ஒப>2 ேம இ32. Uரண ச5திர மிகJ பிரகாச>ட
விளகினா. அ5த நிலாவி அழைக அCபவி> ெகா$/35த ஒ3 மாணவ
அகி35த Uேகாள ஆசிாிய !பிரமணிய ஐயைர! பா >, “ஏ ஸா ,
இ5த+ச5திரC2 மதியி இ3கிற களகைத மர எ8, மா எ8
ெசாGகிறா கேள, அ> என?" எறா. யா எைத ேக,டாG எ!ேபா>
ெவ2 இனியைறயி ெச:திகைள விளகி+ ெசாவதி அG!"ெகாளாத அ5த
Uேகாள ஆசிாிய உடேன ச5திரம$டலைத!ப றிய சாதிர Sககைள
விளகலானா .
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ச5திரைன!ப றி ஆரபமான அ5த! ேப+க ]ாிய ம$டலதி 2 ெசறன.
]ாியC2 Uமி2 ச5திரC2 உள சப5தகைள!ப றி;, நா, மாத,
ஆ$1 எபனவ ைற!ப றி;, ப3வகைள! ப றி;, உதராயண,
த[ிணாயண எபைவகைள! ப றி; ெவ2 விாிவாகJ விளகமாகJ
ஆசிாிய எ1>ைரதா . அ!ேபா> நா ேக,ட 'உதராயண, த[ிணாயண,
நிர,சேரைக, எபனவ றி விளககளி35>, அைற2 &8
ஆ$1கA2! பினா 'நிழ சாயா ேகா"ர 'ைத!ப றி நா ெசான ஊக
என2! ெபாிய பாிைச த5த>. அைத ேகAக.

1909-ஆ ஆ$/ எ!. ஏ, பாீ,ைச2! பண க,/னபி என2 க1ைமயான
கா>வ வ5> பாீ,ைச எ?த /யவிைல. பி ஒ3 ஆ$1 ைவதிய நட5>
கா>வ நீகி 8. அதபிற2 ப/!" நி8 வி,ட>. சி8 சி8 கவிகA,
சிதிரகA எ?தி ெகா$1 மா இ35>ெகா$/35ேத. அ!ேபா> என2
Nரப5>வான Z பா. ெவ. மாணிக நாயக எற ஓ எRசினிய பழகமானா .
அவ நல தமிழறிஞ . சிதிரதிGவலவ . கவிகA ெச:வா . அவ
எCைடய கவிதிறைன; சிதிர விைதைய; மிகJ பாரா,/ அ/க/
எைன தமிட வர+ெச:> அளவளாவி ெகா$/3!பா . சி8க+சி8க
எகA2 அ" அதிகாித>. அதனா அவ3ைடய உதிேயாக!
பிரயாணகளிG எைன அைழ> ெகா$1ேபாவா . அவ ஜிலாJ2!
ெபாிய எRசினீயரானதாG அரசாகதி சGைக;ைடயவரானதாG அவ
&லமாக என2 ஒ3 நல உதிேயாக கிைட2 எற ஆைசயா எ த5ைத
தலானவ க நா மாத கணகி அவ3ட தகி வி1வதிG மகி4+சியைட
வா . அவ ேபா,ேடா பட பி/!பதி வGந . என2 ேபா,ேடா பி/க
க 8ெகா1தா .

1912-ஆ ஆ$1 /சப மாத 12-ஆ ேததியி / நகரதி ஐ5தா ஜா X
அரச32 /],1 விழா நட!பதாக நாெட2 ேப+சாக இ35த>. அ5த
விழாவி 2 இர$1 ஆ$1களாக ஏ பா1க நட5> ெகா$/35தன. அ5த
விழாைவ காண தி3. மாணிக நாயக3 ேபாக தீ மானிதா . /
விழாJ2+ ெச8 அைத! பா >! பி அ!ப/ேய வடநா,/Gள கிய
தலகைள; பா >வர &8 மாத! பிரயாணதி 2 தி,டமி,டா . ேபாகிற
இடகளிGள விேசஷமான க,/டகைள; கா,சிகைள; பட பி/க
ேவ$1ெமப> தி,ட. அத 2 ேவ8 ேவைலகA 2 உதவியாக இ3க
எைன; அைழ>ெகா$1 ேபாக ஏ பா1 ெச:தா .
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அ5த / த பா32 இட ெபற அமதி+ சீ,1க கிைட!ப> மிகJ அாி>.
ஒ7ெவா3 மாகாணதிG அ5த அ5த மாகாணதி35> த பா32 வர
வி3"கிறவ கAைடய த2திகைள ஆரா:5> அமதி+ சீ,1 ெகா1!பத 2 தனி
அதிகாாிக நியமிக! ப,/35தா க. அ5த அதிகாாிக அைனவ3
ஆகிேலய க. ெசைன மாகாண>2 ஏ ப,ட அதிகாாி ஹாமிட, ஐ.
சி.எP., எற ஆகிேலய . அவ தி3. மாணிக நாயக32 மிகJ
பழகமானவ . அதனா என2, ஒ3 சிதிரகார எற ைறயி, அமதி+
சீ,1 எளிதி கிைடத>. ெபாிய ெபாிய ஜமீ5தா கA2 மிராதா கA2 Bட
அCமதி கிைடகவிைல.

இ5த அமதி+ சீ,12 ேவ$/ய சிபாாிகைள+ ெச:> ெகாவத காக தி3.
மாணிக நாயகாிட Z ராஜ!ைபய எற நகவர ெபாிய ப$ைண மிராதா
வ5தா . நகவர எப> தி3+சிரா!பளி ஜிலாவி மிக+ ெசழி!பான கிராம.
அதி Z ராஜ! ைபய மிக! ெபாிய மிராதா . ெத:வ பதியிG தான
த மகளிG சிற5த சீமா. மாணிக நாயக32 ெந3கிய ந$ப . த பாாி
Z ராஜ!ைபய32 இட கிைட!பத 2 ேவ$/ய ய சிகைளெயலா ெச:>
அமதி+ சீ,ைட வாகி த3வதாக எRசினீய ஒ!" ெகா$டா . அ>
த ெகா$1 Z ராஜ!ைபய தி3+சி2 வ5> மாணிக நாயக3ட
பிரயாண>2 ேவ$/ய ம ற ஏ பா1கைள!ப றி! ேபவா . அ5த சமயகளி
நாC அ2 இ3!ேப. ஒ3நா தி3. மாணிக நாயக Z ராஜ!ைபய32
எைன அறிக! ப1தி எ தமிழறிைவ;, கவிதிறைத;, சிதிர
விைதைய; "க45> ேபசி எைன; /2 அைழ>! ேபாவைத!ப றி
ெசானா . அ8 த Z ராஜ!ைபய எனிட மிக அ"ைடயவரானா .
அ1த ைற வ5தேபா> ஒ3 ' ேகாட' காமிராைவ த M,/ அ> மா
கிடகிறெத8 என2 ெவ2மதியாக த5தா .

அ1த தடைவ Z ராஜ!ைபய வ5தேபா>, வட நா,1! பிரயாண>2
அவசியமான கபளி உைடக, ேபா ைவக, த பா32 ேவ$/ய ‘],'க,
‘U,ஸு' க தயவ ைற!ப றிய ஆேலாசைனக நட5தன. Z ராஜ!ைபய
மிக ைவதீக மன!பாைம;ளவ . ெவைளகார ைறயி உைடதாிக!
பழகாதவ . வழகமான பRசக+ச உைடயிேலேய / த பா32 ேபா:
வ5>விடலா எ8 எ$ணினவ . மாணிக நாயக வ "8தி+ ெசானதி
ேம '],' அணி5> ெகா$ேட த பா32! ேபாக+ சமதிதா . அ!ப/ எதைன
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‘],க ' ேவ$1ெம8 பா > ராஜ!ைபய32, மாணிக நாயக32
ேவ$/ய "திய ’],'களி விைலைய; கணகி,1 அதைன2 ராஜ!ைபயேர
அ!ேபாேத பண த5>வி,டா .

இ5த! ேப+கெளலா நட5த இட, தி3+சியி ஆ$டா ெத3வி மிகJ
பிரசிதிெப ற ெசவராக இ35த Z மாணிக தயா வசித M1. அைத
தயா M1 எ8 ெசாGவா க. அ> மாணிக நாயக32 மாமனா M1.
தயா M,1! ெப$ ைணதா நாயக மண5தி35தா . (தயா , நாயக ,
பிைள, உைடயா , கJ$ட , ெச,/யா எற பல ப,டக எக இன>2
உ$1). மாணிக நாயக அ!ேபா> அ5த தயா M,/ ேம மா/யி
2/யி35தா . ேம ெசான ேப+க அேகதா நட5தன.

தயா M,1 ேம மா/யி திற5த இடதி உ,கா 5தா Z தா;மான
வாமியி ேகாயிG தி3+சி மைலேகா,ைட; ைக2 எ,1வனேபால
காண!ப1. Z ராஜ!ைபய3, மாணிக நாயக3 த பா32! ேபாகேவ$/ய
காாியகைள! ேபசியபி ராஜ!ைபய தா / த பா32! பிற2 காசி2!
ேபா:+ சிலநா தகி அதபி வடநா,/Gள பல யாதிைர தலகைள;
பா க வி3"வதாக+ ெசானா . அதி35> வடநா,1 ேகாயிகA2,
தமி4நா,1 ேகாயிகA2 உள ேவ 8ைமகைள!ப றிய ேப+
உ$டாயி 8. Z ராஜ!ைபய3ட வ5தி35த &8 ந$ப களி ஒ3வ
னேம வடநா1 ேபா:வ5தவ . அவ , "வட நா,/Gள எலா
ேகாயிகைள; ேச தாG தமி4 நா,1 ேகாயி ஒ82 ஈடாகா>" எறா .
அைத ேக,ட> ராஜ!ைபய தைடய க>2 ேநராக இ35த தா;மானவ
ேகாயிைல!ப றி; அத க,/ட+ சிற!ைப; "க45> ேபசி மகி45தா .
இத கிைடயி இெனா3வ : தRசாa "நிழ சாயா ேகா"ர" ைத! "கழ
ஆரபிதா .

உடேன ராஜ!ைபய எRசினீய மாணிக நாயகைர! பா >, "நீக எRசினீய
ஆனதா உகA2 ெதாி;ேம. தRசாa  ேகா"ர நிழ சாயா ேகா"ர எ8
ெசால!ப1கிறேத; அத ரகசிய என?” எ8 ேக,டா , அத 2 மாணிக
நாயக , “அ> ெவ8 க,1கைததா. நிழ சாயாத ெபா3 உலகதி
உ$டா? நாC அைத!ப றி+ சி5தி>! பா ேத. அதி ஒ8 உ$ைம
இைல , பாமர மக பதியினா ெசாG ேப+ அ>!" எறா .
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இ5த+ சமயதி ெகாளிட> மண ஒ3 ? நிலா நாளி த,சிணாயண,
உதராயண, எபன ப றி;, 'நிர,சேரைக ' எபைத!ப றி; ஆசிாிய
!பிரமணிய ஐய விளகியைத ேக,1 அத 2! பிற2 ஒ3நா எ மனதி
உதித ஊகைத; நிைன>ெகா$1, "நா ெசாGகிேற " எேற.

“ என? " எ8 அ2 இ35தவ கெளலா எ பக தி3பினா க.

"தRசாa  ேகா"ரைத ஏ 'நிழ சாயா ேகா"ர ' எ8 ெசாGகிறா க
எபத 2 காரண நா ெசாGகிேற " எேற.

"அ!ப/யா! எேக ெசாGக " எ8 ஏக காலதி எேலா3 ேக,டா க,

உடேன நா, “தRசாa  ேகா"ரதி நிழ உ+சிகாலகளி ஒ3நாA Uமியி
சா:வதிைல" எேற. அைத ேக,1 அகி35த அைனவ3 கல கலெவ8
ைகத,/ ெவ2 ேநர வைரயி வி?5> வி?5> சிாிதா க. சிாி!"
அடகினJட தி3. மாணிக நாயக எைன! பா >, “இ5த அதிசயைத
எ!ப/தா க$1பி/தீ கேளா! நாC எனடா!பா, எவ3 அறியாத என
உ$ைம நீக ெசால! ேபாகிறீ கேளா எ8 நிைனேத " எறா .

"ஏ, நா ெசான> சாியான காரண அலவா? ” எேற.

“உ+சி காலதி எலா! ெபா3கA25 தா நிழ வி?வதிைல. அ>
தRசாa  ேகா"ரதி 2ம,1 என சிற!" ?" எறா .

“ அ> சாி அல. உ+சிேவைளயி எலா! ெபா3கA2 அவ றி நிழ
Uமியி வி?. தRசாa  ேகா"ர ஒ82தா அ5த நிழ Uமியி சா:வ
திைல" எேற.

"அ> எ!ப/? " எ8 சிாிதா நாயக .
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"ெசாGகிேற. உ+சிேவைள எப> ந1!பகலான பனிர$1 மணிைய
ம,15தா 2றி2. ]ாிய நைடய உ+சி2 ேநராக இ3கிறா எபைத
அல. ஆ$/ ெப3பாலான நா,களி ]ாிய உ+சி காலதி நைடய
உ+சி2+ சாியாக இ3!பேத யிைல. உ+சி ேகா,12 வடகிலாவ>
ெத கிலாவ> தா ெப3பாலான நா,களி உ+சி ேநரகளி ]ாிய
இ3கிறா. உதராயணதி35> த[ிணாயண>2, த[ிணாயணதி35> உதராயணதி 2 மா8கிற காலகளி ம,15தா ]ாிய
சாியான உ+சி2 வ3கிறா. அ!ேபா>Bட ஒ3 க/ைகயி எதைனேயா ஆயிர
பகி ஒ3 ப2 ேநர5தா ேநரான உ+சியி இ3கிறா. ம ற
காலகளிெலலா உ+சி2 வடகிேலா ெத கிேலா ஒ>கி தா ஓ1கிறா.
ஒ3 ஆ$/ இர$ேட இர$1 நா,களி தா ]ாிய ஓ அS!ெபா?> ேநர
உ+சியி இ3கிறா. இ5த இர$1 நா,களி இ3 >ளி ேநரகைள தவிர ம ற
உ+சி ேநரகளி எலா! ெபா3கA2 நிழ சா;. ]ாிய
த[ிணாயணதி ேகா/யிG, உதராயணதி ேகா/யிG இ3கிற
காலகளி அ5த உ+சி நிழ நீ$டதாக இ32. அ5த ேகா/யி35> நிர,ச
ேரைக2+ ]ாிய ெந3க ெந3க நிழ நீள 2ைற;. ஆைகயா
28கலாகேவா நீளமாகேவா உ+சி ேவைளயி எலா! ெபா3கA2 நிழ
சா;."

"அ5த நிழ தRசாa  ேகா"ரதி 2 உ$டலவா ? " எ8 ஒ3வ ேக,டா .

”இைல, அ>தா தRசாa  ேகா"ரதி அைம5தி3கிற சி பதி அழ2"
எேற.

அ>வைரயி நா ெசாவ5தைத க$கைள+ 3கிெகா$1 B 5>
ேக,1ெகா$/35த மாணிக நாயக " சிாி!ேபா1 எைன! பா >, "அ5த
ேகா"ரதி அைம5தி3கிற சி பதி அழ2 என?" எறா .

"தRசாa  ேகா"ரதி அ/தள மிகJ அகற ச>ர. ேகா"ர ச>ரமான
அ12களாகேவ உய 5> உ+சியி B ைம அைடகிற>. உ+சியிGள விமான
ேகா"ரதி உ+சி+ ச>ர>2 உளட கினதாக இ3கிற>. அதனா அத
உ+சிகால நிழ அ/தள>2 ேமேலேய நி8வி1கிற>, Uமியி
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வி?வதிைல. 'நிழ சாயா ேகா"ர' எபத 2, ‘ Uமியி நிழ விழாத ேகா"ர'
எப>தா ெபா3ேள யலாம ‘நிழேல இலாத ேகா"ர' எப> ெபா3ளல.
ம ற எலா! ெபா3கA2 அவ றி உ+சிகால நிழ Uமியி சா;. ஆனா
தRசாa ேகா"ரதி உ+சிகால நிழ Uமியி சாயா>" எேற.

இைத+ ெசா /2 எ,ட உ,கா 5தி35த எRசீனீய எ?5>வ5>
எCைடய ைகைய!பி/> 2Gகி, “இ5த காரண மிகJ ெபா3தமானதாக
இ3கிற>. ஒ3கா இ>ேவ உ$ைமயான காரணமாக இ35தாG இ3கலா.
நா இத காக உகைள ெம+கிேற" எ8 ெசாவி,1 மீ$1 த
ஆசனதி அம 5>ெகா$1, "இ> உகA2 யா ெசான>?" எறா .

நா பைழய கைதைய+ ெசா ஆசிாிய !பிரமணிய அ:ய ெசானவ ேறா1
ெபா3தி! பா தைத; ெசா, "இ> ெவ8 எCைடய \கதா. யா3
என2+ ெசானதல" எேற. எேலா3 விய5> எைன! பாரா,/னா க.

நகவர ராஜ!ப ஐய32 ஒேர Uாி!". அ!ேபாேத அவ நாயகைர! பா >,
"ராமக நட / த பா32 வ3வதாக+ ெசானீ கேள?" எறா .
"ஆ அவ35தா வ3கிறா " எறா நாயக .

“அ!ப/யானா நா அவ32 உ1!"க வாக ேவ$டாமா?" எ8
ெக,1ெகா$ேட தம> பண!ைபைய எ1> அதி35> ஐ5> E8 )பா:
ேநா,1கைள நாயகாிட த5தா .

அ5த! பணைதெகா$1 என2 ெவ7ேவ8 மாதிாியி ',M,' ],1கA,
ேபா ைவ;, U,கA ம றைவகA வாகினா க. இைறவ அ3ளா
எக தி,டக நிைறேவறி /2+ ெச8 / ],1 த பாைர க$1
களிேத. த பா க$கா,சி2 நா அC!பியி35த ஓ ஓவிய>காக மன
வழகிய தக! பதக பாி ெப ேற. /யி பதிைன5> நா,க தகி!
பிற2 மா நா2 மாத கால யாதிைர ெச:>வி,1 1913-ஆ ஆ$1 மா +
மாத 9-ஆ ேததி M1வ5> ேச 5ேதா.
-------------

