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Source.Source.Source.Source.    

எ� �யசாிைத 

நாடக� ேபராசிாிய� ப�ம�. ச�ப�த �த�யா� 

அவ�களா� இய�ற�ப�ட  

காபிைர�] 1963 [விைல 3.00 

!றி�":---இ� #ைல%� இத�! �� நா� அ&சி�ட 'நாடக' தமி(' எ�பைத%� 

ெச�ைன ச+கீத நாடக சைபயா� உதவி ெச.த ெபா/ளா� அ&சி�ேட�; 

அவ�க01! எ�2ைடய மனமா��த வ�தன� உாி'தா!க. 

      - ப. ச�ப�த� 

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

உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

1. எ� இளைம ப	வ சாி�திர� 15. ேப�� பட�களி� நா� ப�ெக���� ெகா�ட� 

2. எ� தா� த�ைதய! 16. இ�கால� நாடக� கைல�காக உைழ�த  

                 சி%ெதா��க& 

3. ஏைழ (��ப� 17. ம� வில�() பிரசார� ெச�த� 

4. ெத	)ப&ளி�*ட�களி� ப+�த� 18. S. I. A. A. 

5. ந� ப	வ� 19. க�வி� �ைற�காக உைழ�த� 

6. வ�கீலாக ேவைல பா!�த� 20. ெச�ன/ாி அ�னதான சமாஜ�தி�  

7. 2தி! ப	வ� 21. கிழ வய�  

8. 55 வய��( ேம3ப4ட சாி�திர� 22. தினசாி ப4+  

9. நா� ேகாயி� த!மக!�தாவாக  23. நா� வண�(� ெத�வ�தி� க	ைணயினா�  

          ேவைல)பா!�த�         ெப3ற மாியாைதக& 

10. நா� எ�த க4சிைய6� ேசராத� 24. எ�க& இ�வா7�ைக 

11. தமி7 நாடக�தி3காக தா� உைழ�த� 25. கட� இ�லா வா7ேவ க�ணிய வா7வா� 

12. நாடக ச�ப�தமான 8�க& 26. (றி�த கால)ப+ நட�த� 

13. மத ச�ப�தமான 8�க& 27. எ� தா� த�ைதய!க& ேபாதி�த நீதிக& 

14. ேம3ெசா�ன 8�கள�றி நா�  

            அ9சி4ட 8�க&  

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

இ�#� எ� த�ைத தாயா�  ப. விஜயர+க �த�யா�, ப. மாணி1கேவ5 அ�பா6 

ஞாபகா�'தமாக பதி�பி1க�ப�ட . 
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""""எ� �யசாிைதஎ� �யசாிைதஎ� �யசாிைதஎ� �யசாிைத""""    

1. 1. 1. 1. எ� இள� ப�வ சாி�திர�எ� இள� ப�வ சாி�திர�எ� இள� ப�வ சாி�திர�எ� இள� ப�வ சாி�திர�    

 

“ப�ம� விஜயர+க �த�யா� இர8டாவ  விவாக'தி� நா�காவ  !மார� 

தி/ஞான ச�ப�த� 1873-ஆ� வ/ஷ� பி�ரவாி மாத� 1-�ேததி1!& சாியான 

ஆ+கீரச வ/ஷ� ைத மாத� 21�ேததி சனி1கிழைம உ'திராட ந�ச'திர'தி� 

ஜனன� ெச�ன�ப�டண'தி�” எ�< நா� தக�பனா� விஜயர+க �த�யா� எ=தி 

ைவ' வி�>�ேபான !>�ப "'தக'தி� அவ� ைகெய='தி�/1கிற . நா� 

இ�ேபா  இைத எ=த' ெதாட+!�ேபா  வசி1!� ஆ&சார�ப� ?தி 70-ஆ� 

ெந�ப� ?�@� �த�க�@� வடகிழ1! Aைலயி� உ6ள அைறயி� நா� 

பிற�ததாக எ� தாயா� என1! ெசா�னதாக ஞாபகமி/1கிற . 

 

BCலகி� மனிதனா. பிற1!� ஒEெவா/வைன�ப�றி%� இர8> விஷய+க6 

நி&சயமா. Fறலா�, அவ� ஒ/ நா6 பிற�தி/1கேவ8>�. அவ� ஒ/நா6 இற1க 

ேவ8>ெம�பதா�, ஆயி2� இEவிர8> விஷய+கைள�ப�றி%� அவ� ேநராக1 

F<வத�கி�ைல. பிற�தைத�ப�றி ம�றவ�க6 F<வைத'தா� நா� ஒ�"1ெகா6 

ேவ8>�. இற�தைத� ப�றி%�. ம�றவ�க6 பி�Fறேவ8>ம�லவா? 

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

2. 2. 2. 2. எ� தா  த�ைதய�எ� தா  த�ைதய�எ� தா  த�ைதய�எ� தா  த�ைதய�    

 

எ� தக�பனாைர�ப�றி சில வா�'ைதக6 எ=த வி/�"கிேற�. ேம�!றி'த 

"'தக'தி� அவ� ைகெய='தி�/1!� சில !றி�"கைள இ+! எ>'  

எ= கிேற�. அவ� பிற�த . 1830-ஆ� வ/ஷ� மா�& மாத� 1-�ேததி ேராகிணி 

ந�ச'திர� G கி/Hண� பிற�த ேராகிணி ந�ச'திர'தி� பிற�தப@யா� அவர  

அ�மா21! ஏதாவ  ெக>தி ேநாி>ெம�< பய�தி/�தா�களா�, ஆயி2� அ�ப@ 

ஒ�<� ெக>தி ேநாிட வி�ைலெய�< எ� தக�பனா� Fறிய  என1! 

ஞாபகமி/1கிற . (ேசாதிட'தி� ந�பி1ைக உ6ளவ�க6 கவனி�பா�களாக) 

 

1850ஆ� வ/ஷ� அவ/1! �த� விவாகமான . அத� Aலமாக ஒ/ "'திர2� 

இர8> "'திாிக0� ெப�றா�. பிற! அ�த தார� த�பி�ேபாகேவ 1860ஆ� வ/ஷ� 

இர8டாவ  மைனவியாக மாணி1கேவ5 அ�மா6 எ�2� எ� தாயாைர 
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மண�தா�. இ�த விவாக'தி� Aலமாக அவ/1! நா�! "'திர�க0� நா�! 

"'திாிக0� பிற�தா�க6. அ�த நா�! "'திர�களி� கைடசி "'திர� நா�. எ� 

தக�பனா� எ� தாயாைர மண�த சமய� ேநாி�ட ஒ/ ச�த��ப� ேசாதிட'தி� 

ந�பி1ைக ைவ'தி/�பவ�க01! சிறி  பல� தர1F@ய விஷயமாயி/�பதா� 

அைத இ+! எ>'ெத= கிேற�, இர8டா� தார'ைத' ேத@யெபா=  என  

தக�பனா/1! வய  ��பதானப@யா� இர8டா� தார� சி< ெப8ணாயி�லாம� 

ெகாJச� வயதான ெப8ணா யி/1கேவ8>ெம�< ேகாாினா�. எ� தாயா/1! 

அ�ேபா  வய  இ/பதாயி/�த . அ�றி%� ெகாJச� சிவ�பாயி/�பா�க6. 

ஆகேவ எ� தாயாைரேய மண1க ேவ8>ெம�< நி&சயி'தன�. ஆனா� அ1கால 

வழ1கி�ப@ இ/வ/ைடய ஜாதக'ைத%� எ>' 1ெகா8> பிரபல 

ேஜாKய�க01!1 கா�@ய ெபா=  அவ�க6 எ�ேலா/� ெப8 ஜாதக'தி�ப@ 

வயி�<� ெபா/'த�மி�ைல, க=' � ெபா/'த�மி�ைல எ�< Fறினா�களா�. 

அதாவ  !ழ�ைதக6 பிற1கமா�டா�க6, அம+க�யா. ேபா.வி>வா6 எ�< 

அ�'த�. அ  எ�ப@யாயி2� ஆ!க. இ�த� ெப8ைண' தா� நா� மண� 

"ாிேவ� எ�< எ� தக�பனா� ஒேர பி@வாதமா. எ� தாயாைர மண� "ாி�தா�. 

ேஜாKய�க6 Fறியத�! ேந�விேராதமாக எ� தாயா/1! நா�! பி6ைளக0� 

நா�! ெப8க0� பிற�தா�க6, வயி�<� ெபா/'த� இ�லாைமயி� பல� 

இ ேபா5�. இனி க=' � ெபா/'த'ைத�ப�றி கவனி1!+கா� எ� தாயா� 

அம+க�யாக ஆகா  எ� தக�பனா/1! 1890ஆ� வ/ஷ� சH@ B�'தியானேபா  

ஒ/ ம+க�ய'தி�! இர8> ம+க�ய+களாக ெப�றபிறேக �ம+க�யாக 

இற�தா�க6. யாராவ  எ� தக�பனாாிட� ஜாதக+கைள�ப�றி ேபச வ�தா� 

ேம�ெசா�ன கைதைய அவ� அவ�க01!� ப��ைற Fறியைத நா� ேநராக1 

ேக�@/1கிேற�, (ேஜாKய'தி5� ஜாதக'தி5� என1! ெகாJச�� ந�பி1ைக 

யி�லாதி/�பத�! இ  ஒ/ �1கிய காரணமா!�.) 

 

எ� தக�பனா� சி< வயதி� மாBKகா�ேதவ@யி�/�த ஒ/ ெத/� 

ப6ளி1Fட'தி� �த�� ப@'தனரா�. அறெபா=  நட�த ஒ/ ேவ@1ைகயான 

ச�த��ப'ைத அவ� என1!1 Fறி%6ளா�. அைத இ+! எ= கிேற�. நா� 

இ/1!� ?தியி� ஒ/ "ற'தி�! மாBKகா�ேதவ@ எ�< ெபய�. அ  அ1கால� 

ேதா�டமா. இ/�ததா�, அ' ேதா�ட'தி�/�த ?�@�! அ�த மாBKகா� 

எ�பவ� எ�ெபா=தாவ  வ/வ 8டா�. ஒ/�ைற அவ� ப�ல1! 

ப6ளி1Fட'த/கி� வ�தேபா  ப6ளி1Fட' � பி6ைளக6 எ�ேலா/� 

ெப/�F&ச�ட மாBKகா� சா." ப�ல1ைக நி<'தி உபா'தியாயைர அைழ'  

பி6ைளக6 ஏ� F&ச�>கிறா�க6 எ�< ேக�க, அவ� பய�  “தா+க6 வ/வைத1 

ேக6வி�ப�> பி6ைளக6 ச�ேதாஷ'தினா� Fட&ச�>கிறா�க6” எ�< பதி� 
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ெசா�ல சாய" ஆனா� பி6ைளக01! இ�< வி>�ைற ெகா>'  வி>+க6” 

எ�< ெசா��வி�>� ேபானாரா�. இEவா< ஒ/நா6 வி>�ைற கிைட1கேவ 

பி6ைளகெள�லா� பி�பா> மாBKகா� சாய" ப�ல1! வ/�ேபாெத�லா� ெப/� 

F&ச��> வி>�ைற ெப�றா�களா�. 

 

பிற! எ� தக�பனா/� அவ� த�பி%� (அவ� ெபய� ேசாம��தர �த�யா�) 

ஆ+கில� க�கேவ8@ அ�ெபா=  தா� "திதா. ஏ�ப>'த�ப�ட ப&ைசய�ப� 

பாடசாைலயி� ச�பளமி�லாம� இலவசமா. மாணவ�களாக� ேபா. ேச��தன�. 

அ+! ஆ+கில� ப@' 1ெகா8@/�தேபா  கவ��ெம8�ட உய� தர1 

கலாசாைல (Presidency high School) "ெராபKராயி/�த மிKட� பவ� ைர, த� 

வழ1க�ேபா� வ/ட'தி�! ஒ/�ைற அ+! வ�  பி6ைளகைள பாி�ைச ெச.  

ந�றா. ேதறினவ�கைள அ+கி/�  த� கலாசாைல1! மாணவ�களாக 

அைழ' 1ெகா8> ேபாகிற வழ1க�ப@, எ� த�ைதயாைர%� அவ� த�பிைய%� 

த� உய� தர�ப6ளி1! அைழ' & ெச�றனரா�. அ�பாட சாைல அ1கால� 

L+க�பா1க'தி� த�கால'தி� ‘பைழய காேலM’ (Old College) எ�< ெசா�ல�ப�ட 

இட'தி� இ/�ததா�. பிற! மாகாண காேலஜாக (Presidency College) மா�ற�ப�> 

தி/வ��1ேகணியி� த�காலமி/1!� ெபாிய க�டட'தி� மா�ற�ப�ட . 

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

3. 3. 3. 3. ஏைழ #$�ப�ஏைழ #$�ப�ஏைழ #$�ப�ஏைழ #$�ப�    

 

எ� தக�பனா� அ�த காேலஜி� அைர& ச�பள'தி� ப@'ததாக ெசா��யி/1கிறா�. 

எ� பா�டனாராகிய ஏகா�பர �த�யா� எ�பவ� ெச�வ�தர�ல, ஒ/ 

சாராயகைடயி� !மாKதாவாக ெசா�ப ச�பள� ெப�<, !>�ப'ைத ச�ர�சண� 

ெச. வ�தனரா�. ஆயி2� த� பி6ைளக6 இ/வ/� ந�றா. 

ப@1கேவ8>ெம�< தீ�மானி'  கHட�ப�> அைர&ச�பள'தி� அ�த காேலஜி� 

ப@1க& ெச.தரா�. இ�த Kதிதியி�தா� எ� தக�பனா� கHட�ப�>� ப@'தத�! 

உதாரணமாக அவ� என1! Fறிய கைத ஒ�ைற இ+! எ= கிேற�. அ&சமய� 

ம'தியான சா�பா�@�காக ஒ/ பா'திர'தி� F( எ>' 1ெகா8>ேபா., அத�! 

வியJசனமாக ெவ+காய� "ைரைய ைவ' 1ெகா8> சா�பி�> வ�தனரா�. 

 

ெச�ைன ச�வகலாசாைலயி� #றா� ஆ8> ெகா8டா�ட'தி� ேபா  அ&சி�ட 

ஒ/ "Kதக'தி� எ� தக�பனாைர� ப�றி எ=தியி/�பைத இ+! ெமாழி 

ெபய�1கிேற�. P. விஜயர+க �த�யா� 1851 ஆ� வ/ஷ� பிேராபிஷ��, 
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(Proficient) பாி�ைசயி� இர8டாவ  வ!�பி� ேதறினா�. அEவ/ஷ� ராப��ச� 

எ�ப/ைடய ‘அெமாி1கா சாி'திர�’ எ�2� #ைல தமிழி� எ=தியத�காக ஒ/ 

பாிைச� ெப�றா�. ேம�க8ட "ேராபிஷ�� @கிாி த�கால'தி� பி.ஏ. ப�ட'தி�! 

சமானமா!�. அ�த பாி�ைசயி� ேத<பவ�க01! கலாசாைலயா� த+க6 ெசலவி� 

ஒ/ ெபா� ேமாதிர� அ1 கால� அளி' வ�தன�. அ�ப@ எ� தக�பனா/1! 

ெகா>1க�ப�ட ெபா� ேமாதிர� ச�ேறற1!ைறய த� அ<பதா� ஆ8> வைரயி� 

அவ� விர�� அணி�தி/�தா�. அவ� தமிழி� எ=திய அெமாி1க சாி'திர� பிற! 

அ&சிட�ப�ட .  அ1கலாசாைலயி� ப@1!�ேபா  எ� தக�பனா/� அவ� 

த�பியாகிய ேசாம��தர �த�யா/� ெப�ற சில பாி�� "Kதக+க6 அவ�க6 

ெபய/ட� எ� வச� இ�2� இ/1கி�றன. 

 

ேம�க8ட பாி�ைசயி� ேதறின உடேன அவ� அ1 கலாசாைலயிேலேய சீ1கிர� 

தமி( உபா'தியாயராக நியமி1க�ப�டதாக எ� தக�பனா� என1!' 

ெதாிவி'தி/1கிறா�. பிற! அ�த Kதான'தி�/�  ம ைர ஜி�லாவி� 

ப6ளி1Fட+க01! ெட"@ இ�Kெப1ட� (Deputy Inspector of Schools) ஆக 

கவ�ெம8டாரா� நியமி1க�ப�டா�. அ+ேகயி/�  பிற! ெச�ைன1! 

மா�ற�ப�டா�. அ1கால� Nபா. 250 ச�பள�. பி�பா> அசிKெட�� 

இ�Kெப1ட� ஆ� KF�K (Assistant Inspector of Schools) ஆக உய�'த�ப�டா�. 

அத�! மாத ச�பள� Nபா. 400. இE ேவைலயி�/�  த� அ<பதா� ஆ8@� 

1890ஆ� வ/ஷ� உபகார ச�பள� (ெப�ஷ�) வா+கி1ெகா8> விலகினா�. 

 

எ� தக�பனா� த� ஆ%6 ப�ய�த� ெப/� உைழ�பாளி யாயி/�தா� எ�ேற நா� 

ெசா�லேவ8>�. அவ� சி< வயதிேலேய ‘உப%1த கிர�தகரண சைப’ எ�பதி� ஒ/ 

�1கிய அ+க'தினராக உைழ'தா�. அத�காக பல "'தக+கைள தமிழி� எ=தி 

பதி�பி'தா�. இத� பிற! பாடசாைலக01! ேவ8@ய "'தக+கைள 

அ&சி>வத�!� திராவிட பாைஷயி� #தன "'தக+க6 அ&சி>வத�!� 

ஏ�ப>'த�ப�ட School books and Vernacular Literature Society எ�2� சைபயி� 

த� ஆ%6 ப�ய�த� அ+க'தினராக இ/�தா�. இ&சமய'தி5� சில தமி( 

"'தக+கைள அவ� ெவளியி�டா�. அவ�<6 ப�ம� விஜயர+க �த�யா/ைடய 

A�றாவ  வ!�" வாசக "Kதக� எ�2� #ைல அவ� எ=தி பதி�பி'த  என1! 

ந�றா. ஞாபகமி/1கிற . ெச�ைனயி� அ1கால� பா�1 ேப� {Park Fair) வ/ஷா 

வ/ஷ� நட'த�ப�ட ேவ@1ைகயி� காாியதாிசியாக 1881-ஆ� வ/ஷ� �த� 1886-

ஆ� வ/ஷ� வைரயி� அவ� இ/�த  என1! ஞாபகமி/1கிற . ெச�ைனயி� 

விஜய நகர� மகாராஜா அவ�க6 அ1கால� ஏ�ப>'திய ஐ�  ெப8க6 
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பாடசாைலக01! காாியதாிசியாயி/�தா�. ெச�ைன Pனிவ�சி@ ெசென�@� 

(University Senate) ெம�பராக த� ஆ%6 ப�ய�த� இ/�தா�. ேம�ப@ 

Pனிவ�சி@யாரா� ஏ�ப>'த�ப�ட தமி( பாீ�சக�களி� ேபா��>1! (Board of 

Examiners for Tamil) பல வ/ட+களி� சில வ/ட+க6 தைலவராகC� இ/�தா�. 

�/1கி ெசா�5மிட'  அவ� அ1கால'தி� ெச�ைனயி� ேச��திராத ெபா 1 

F�டமாவ  கிள� (Club) ஆவ  இ�ைலெய�ேற ஒ/வா< Fறலா�. ப&ைசய�ப� 

கலாசாைலயி� @ரK@யாக (Trustee of the Patchiappans’ charities) த� ஆ%� 

ப�ய�த� இ/�தா�. 

 

இ வைரயி� அவர  ெலளகீக வியவகார+கைள�ப�றி எ=திேன�. இனி அவர  

ைவதீக வியவகார+கைள�ப�றி சிறி  எ= கிேற�. 

 

1872-ஆ� வ/ஷ� ம ைர தி/ஞானச�ப�தKவாமிக6 மட'தி� அவ� சிவதீ�ைச 

ெப�<1ெகா8டா� எ�< நா� நிைன1கேவ8@யி/1கிற . அத� பிற! நா� 

உடேன பிற�தப@யா� என1! தி/ஞானச�ப�த� எ�< அ�த மட'  ப8டார 

ச�நதி அவ�க6 ெபயைரேய ைவ'ததாக எ� தக�பன� என1!1 Fறியி/1கி/�. 

அவ� எ=தி ைவ'த சி< "'தக'தி� எ� ெபய� தி/ஞானச�ப�த� எ�ேற 

எ=தியி/1கிற . (எ� சி<வயதி� P. T. (ப. தி.) ச�ப�த� எ�ேற எ� ெபய� 

எ=த�ப�ட . பிற! நா� "'தி அறி�தCட� நம1! ஞான� எ+கி/�  வ�தெத�< 

அ�ெபயைர ச�ப�த� எ�ேற !<1கி1 ெகா8ேட�.) 

 

ேம� ெசா�னப@ அவ� சிவதீ�ைச ெப�ற பிற! த� மரணகால� சமீபி'தேபா  

ப>1ைகயா. ப>'த வைரயி� அவ� தின� சிவBைஜைய ெச. வ�தா�. 

ெவளிP�க01!� பிரயாண� ேபான � அ&சிவBைஜ1!ாிய சாமா�கைள 

த�2ட� எ>' &ெச�வா�. 

 

அவ� ம ைரயி� இ/�தேபா  அ+!6ள பிரா�மண�க01!�, தி/ஞானச�ப�த 

�வாமிக6 மட'  ப8டார ச�நதி1!�. ஏேதா விவாத� நட�ததாகC� எ� தக�ப2� 

மட' க�சி1! உதவி அத� ெபா/�> கவ�ெம8டா/1! அ2�பிய ஒ/ ெப@ஷ� 

(Petition) எ�னிட� பா கா'  ைவ'தி/1கிேற�. அ1கால'திேலேய 

பிரா�மண�க6, பிரா�மண�க6 அ�லாதா� எ�கிற க�சி உ8டாயி�< ேபா5�. 

(நா� எ�த க�சிைய%� ேச�வதி�ைல எ�பைத இ+! �/1கமாக 

ெதாிவி' 1ெகா6கிேற�). 
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அவ� ெச�ைன1! வ�த பிற! ெபாிய காJசீ"ர� G ஏகா�பரநாத� ஆலய'தி�!�, 

ெச�ைனயி� ெப'  நா.1க� ேப�ைடயி�/1!� G ஏகா�பேரKவர� 

ஆலய'தி�!� ெச�ைனயி� தி/வ�QKவர� ேப�ைடயி�/1!� 

சிவாலய'தி�!� 10 ஆ8>களாக த�மக�' வாக இ/�தா�. 

 

அவ� ஜீவித கால'தி� வ/ஷா வ/ஷ� காJசீ"ர'  சிவ� ேகாயி� பிர�ேமா�சவ 

கால'தி� எ+கைள அைழ' 1 ெகா8> ேபாவா�. இைத நா� இ+! எ=திய த� 

�1கிய காரண� எ�னெவ�றா� இ�த வழ1க'தினா� சிவாலய+கைள%� 

அைவகளி� சி�ப+கைள%� பா�1கேவ8>ெம�2� ஆைச என1! 

சி<வயதிேலேய உ8டாயி�< எ�பைத !றி�பத�ேகயா� (இைத�ப�றி பிற! நா� 

எ=தேவ8@ வ/�) 

 

எ� த�ைதயா� மிகC� க8@�பான ம2Hய� எ�< நா� Fறேவ8>�. 

இ1!ண� அவ/1! வ�த  அவ� ப6ளி1Fட'  பாீ�சகராக (Inspector of schools) 

பல வ/ட+க6 ேவைல பா�'ததினாேலா அ�ல  அவர  தா. த�ைதய�களி� 

ேபாதைனயினாேலா நா� ெசா�வத�கி�ைல. இ1!ண'ைத ஆ+கில'தி� Discipline 

எ�< ெசா�வா�க6. அைத தமிழி� ெமாழி ெபய��பதானா� எ�லா 

விஷய+களி5� க8@தமாயி/1!� �பாவ� எ�< தா� ெசா�ல1F>�. இத�! 

ஒ/ உதாரணமாக அவ� தாயா� (அதாவ  எ� பா�@யா�) அவர  சேகாதரைர%� 

அவைர%� க8@'தைத என1! அவ� Fறியி/1கிறா�. ஒ/ �ைற இவ�களி/வ/� 

சி<வ�களா. இ/�தேபா  ‘ஏேதா’ !ழ�ைதக6 ச8ைடயி� எதி� ?�> சி<வ� 

ஒ/வைன இவ�க6 அ@' வி�டா�களா�. இைத1 ேக6வி�ப�ட எ� பா�@யா� 

இவ�களி/வைர%� இ=' 1ெகா8> ேபா. ‘எதி�?�> அ@ப�ட ைபய2ைடய 

தாயாாிட� வி�> அத�காக ‘இவ�களி/வைர%� நீ+கேள த1கப@ த8@%+க6’ 

எ�< வி�டா�களா�. 

 

எ� தக�பனாைர� ெப�ற பா�டனாைர�ப�றி. என1! ஒ�<� ேநராக ெதாியா . 

அவ� நா� பிற1!�� காலமாகிவி�டா�. எ� பா�@ைய�ப�றி என1! ந�றா. 

ெதாி%�. அவ�க6 1890-ஆ� வ/ஷ� �மா� 86 வயதி� காலமானா�க6. அவ�கைள 

நா+க6 ஒ/வ/� ஆயா எ�< அைழ1கலாகா  எ�< எ+க01! ஆ1கிைன! ஆயா 

எ�2� ெசா� பர+கி1கார�களா� த+க6 ேவைல1காாிகைள F�பி>� பத�, 

ஆதலா� அவ�கைள “நாயினா-அ�மா” (தக�பனா/1!' தாயா�) எ�< ெசா�ல  

ேவ8>� எ�< எ+க01ெக�லா� உ'தரவி�டா�க6. 
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இனி எ� தாயாைர�ப�றி சில வா�'ைதக6 எ=த வி/�"கிேற�. அவ�க6 

சிவ�பாயி/�பா�க6, தமி( ெகாJச� ப@1க' ெதாி%�, அவ�க6 எ�ெபா= � மத 

ச�ப�தமான "Kதக+கைள'தா� ப@�பா�க6, அ�ல  ம�றவ�கைள 

ப@1க&ெசா�� ேக�பா�க6. தின� காைலயி�  ளசி Bைஜ%� மாைலயி� 

வி1ேனKவர� �த�ய ெத.வ+க6 Bைஜ%� ெச.யாம� ேபாஜன� 

ெகா6ளமா�டா�க6. ெவ6ளி1கிழைம சாய+கால'தி� இEவிர8> Bைஜைய%� 

விேசஷமாக ெச.வா�க6, அ'தின+களி� Bைஜ �@�தCட� எ+க01ெக�லா� 

Bைஜ ெச.த "Hப+கைள1 ெகா>�பா�க6. நா+க6 அவ�க6 பாத'ைத ேசவி'  

"Hப+கைள வா+கி1ெகா6ேவா�. அவ�க6 தா� என1!, என  ஒ�பதாவ  

வயதிேலா ப'தாவ  வயதிேலா, Bைஜெச.ய க�பி'தா�க6. அவ�க6 என1! 

க�பி'த�ைறயி� தின�ேதா<� காைல மாைலகளி� சாதாரண Bைஜ%� 

ெவ6ளி1கிழைமகளி� விேசஷ Bைஜ%� அ1கால� �த� இ1கால� வைர ெச.  

வ/கிேற�, காைல மாைல Bைஜ �@�தCட� எ� மாதா பிதா1கைளேய எ� 

ெத.வ+களாக1ெகா8> அவ�க0ைடய பட+க01! Bைஜெச.  வ/கிேற�. 

 

எ� தாயா� (அவ�க6 ெபய� மாணி1கேவ5 அ�மா6) மிகC� இளகிய 

மன ைடயவ�க6, 1875 ஆ� வ/ஷ� த� A'த !மாாி வா�தி ேபதியினா� இற�த  

�த� நீ� வியாதியா� பி@1க�ப�டா�க6. பிற! 1885 ஆ� வ/ஷ� எ� ம�ெறா/ 

தம1ைகயாகிய ப�வத�மா6 இற�த ேபா  உலைக ெவ<'தா�க6 எ�ேற ெசா�ல 

ேவ8>�. அ  �த� தின� ‘ைகவ�ய நவநீத�’ �த�ய ேவதா�த "Kதக+கைள 

ப@1க& ெசா��, ேக�>1 ெகா8@/�பா�க6, கைடசி கால'தி� அவ�க6 

ைவரா1கிய மன ைடயவ� களானா�க6 எ�ேற ெசா�ல ேவ8>�. அைத� ப�றிய 

சி<கைத ஒ�ைற எ= கிேற�. 

 

1891 ஆ� வ/ஷ ஆர�ப'தி� ஒ/ நா6 காைலயி� நா+க6 எ=�தி/�த ேபா  

எ+க6 ?�@� எ+க6 தா. த�ைதய�களி�லாதி/�பைத1 க8> எ�னெவ�< 

ேவைல1கார�கைள விசாாி1க அவ�க6 எ+க6 த�ைத தாயா� இ/வ/� 

அதிகாைலயி� வ8@யிேலறி Kமசான'தி�!� ேபாயி/�பதாக ெசா�னா�க6. இ  

எ�ன வி�ைத எ�< ஆ&சாிய� ெகா8டவ�களா. அவ�களி/வ/� தி/�பி 

வ�தCட� விசாாி1க பி� வ/மா< எ+க6 த�ைதயா� எ+க01! ெதாிவி'தா�. 

“ேந�றிரC உ+க6 தாயா� இனி தா� அதிக கால� Bமியி�/�பதாக ேதா�ற 

வி�ைல. ஆகேவ த� ஆ%6 �@�தCட� தன1! சமாதி ைவ1க ேவ8> ெம�< 

ெதாிவி' , அத�!' த1க இட� ஈம Bமியி� ஏ�ப>'த ேவ8> ெம�< ேக�>1 
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ெகா8டா�க6. உடேன "ற�ப�>� ேபாேனா�. அ+! இட� ஒ�ைற1 

கா�@னா�க6", எ�< ெசா�னா�. பிற  அ�ைற' தினேம �னிசிபா�@யா/1! 

அEவிட'ைத வா+!வதாக ஏ�பா> ெச. 1 ெகா8டா�. இ  ேந��த கால'தி� 

எ� தாயா/1! உட�பி� �1கியமாக நீ� வியாதிைய' தவிர ேவெற/ ேநா%மி�ைல. 

பிற! அEவ/ஷேம அ&ேடாப� மாத� மரணமைட�தா�க6. மரண'தி�!1 காரண� 

வா�தி ேபதி. அத�! ஒ�ப  மாத+க01! ��பாக வா�தி ேபதியி�தா� சாக 

ேவ8@யி/1!� எ�< அவ�க6 அறி�  ெகா6வத�!1 காரண� ஒ�<மி�ைல. 

 

அவ�க6 மரணமைட�தCட�, அவ�க6 ேவ8>ேகாளி�ப@ேய ��ேப வா+கி 

ைவ'தி/�த இட'தி� சமாதியி� அவ�கள  உடைல அட1க� ெச.ேதா�. அ+! 

ஒ/ சமாதி க�ட�ப�ட . இ�த சமாதி1! வ/ஷா வ/ஷ� அவ�க6 திதிய�< நா� 

Bைஜ ெச.  வ/கிேற�. 

 

பிற! 1895-ஆ� வ/ஷ� எ+கள எ=�B� ப+களாவி� காலமான எ� தக�பனா/1! 

தகன1கிாிைய ஆன பிற! அவ�க0ைடய அKதிைய ேசமி'  இ�த சமாதியி� 

"ைத'தி/1கிேறா�. இவ�க6 திதிய�<� சமாதி Bைஜ ெச.  வ/கிேற� 

இ�றளC�. 

 

எ� தாயா/ைடய தக�பனா� அைடயாள� ேப> அ�பாC �த�யா� எ�பவ�. 

அைடயாள� ேப> எ�ப  ெச�ைன1! ஒ�ப  ைம� Sர'தி�/1!� ஒ/ சி< 

கிராம�. அவ/1! அ�த கிராம'தி5� அத�க>'த கிராமமாகிய வானகர'தி5� 

ெகாJச� நில�8>. அைத ஆ�கைள1 ெகா8> பயிாி�> அவ� ஜீவி'  

வ�தனரா�. இ+! அவைர� ப�றி என  மாமி அதாவ  அ�பாC �த�யா/ைடய 

ம/மக� ெப8 ெசா��ய ஒ/ கைத என1! ஞாபக� வ/கிற . A�றாவ  ைமT� 

%'த'தி� ஆ+கிேலய� Gர+க� ப�டண'ைத� பி@'த சமய� (1792 கி.பி.) அவ� 

ஆ+கிேலய ைசனிய' ட� சி�பா.க01! உணC� ெபா/6க6 ேசகாி' 1 

ெகா>1!� ேவைலயி� ேபாயி/�தாரா�. Gர+க� ப�டண� ��<ைகயி� ேபா  

அகழியி� ஒ/ Aைலயி� ப +கியி/�தாரா�; ேமேல !8>க6 பா.கிற ச�த'ைத1 

ேக�>' தா� பிைழ�ப  அாி  எ�< ந>+கி1 ெகா8@/�தனரா�. பிற! 

Gர+க� ப�டண'தி� சி�பா.க6 Tைறயா@ய ேபா  அவ�க6 ெகா8> வ�த 

ெபா/6கைள சரசமாக வா+கி1 ெகா8> அவ�க01! Nபாயாக ெகா>'  

வ�தனரா�. இ�ப@ ேசகாி'த ெபா/6கைள ெய�லா� நாைல�  ெபாதி மா>க6 

மீ  ேபா�>1 ெகா8> அைடயாள� ேப�>1!' தி/�பி வ�தனரா�. அைவகைள 

வி�< ெரா1கமா1கி வானகர'தி� ஒ/ ச'திர� க�@ ைவ'தனரா�. அ&ச'திர� 

இ�<� இ/1கிற . 
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எ� தாயாைர� ெப�ற பா�டன/�. எ� தக�பனாைர� ெப�ற பா�டனா/� நா� 

பிற1! ��ேப காலகதி அைட�  வி�டனரா�. 

 

எ� தக�பனா� எ+கைள மிகC� க8@�பான �ைறயி� வள�'  வ�தத�! சில 

உதாரண+கைள1 F<கிேற�. தின� காைல மாைலகளி� இ'தைன மணி ேநர� 

ப@1க ேவ8>ெம�< எ+க01!1 க�டைள. அத�ப@, நா+க6 ப@'  

வி�ேடாமானா� ம�ற ேவைளகெள�லா� நா+க6 இHட�ப@ விைளயாடலா�. 

வி>�ைற தின+களி� க�டாயமா. விைளயாட ேவ8>�. அத�காக 

எ+க01ெக�லா� ேகா� ப�பர� �த�ய விைளயா�>1 க/விகைள தாேன 

வா+கி1 ெகா>�ப ம�றி த� வயைத%� பாராம� எ+க0ட� எ+க6 

விைளயா�>1களி� கல� 1 ெகா6வா�. 

 

இ�ெனா/ உதாரண'ைத இ+! எ= கிேற�. நா� பி. ஏ. ப@' 1 ெகா8@/�த 

ேபா  எ� பா�ய சிேநகிதரான வி. வி. Gனிவாச ஐய+கா� (இவைர� ப�றி பிற! 

நா� அதிகமாக எ=த ேவ8@ வ/�.) எ�ைன அ@1க@ பா�1க வ/வா�. 

அ&சமய+களி� நா� ேம� மா@யி� ப@' 1 ெகா8@/�தா� அவைர கீேழேய 

நி<'தி “ச�ப�த� ப@' 1 ெகா8@/1கிறா�. 4-மணி வைரயி� அவ� 

ப@1கேவ8@ய கால�” எ�< ெசா��, அ  வைரயி� அவ/ட� ேபசி1 

ெகா8@/� , நா�! அ@'தCட� அவைர ெம'ைத1! அைழ'  வ�  எ�னிட� 

வி�> நா+க6 ேப�வத�! தைடயாயி/1கலாகாெத�< கீேழ ேபா. வி>வா�! 

 

நா+க6 வா�ப'ைத அைட�த பிற! ேதா01! மிJசினா� ேதாழ� எ�2� 

ெமாழி� ப@ேய எ+கைள பாவி'  வ�தா� எ�ேற நா� Fறேவ8>�. 

 

இனி எ� ெசா�த கைதைய எ=த ஆர�பி1கிேற�. ஒEெவா/வ2� தா� சி< 

!ழ�ைதயா. இ/�த ேபா ! �த� �த� எ�ன ச�பவ� அவ� ஞாபக'தி� 

த+கியி/1கிற  எ�< ஆரா.�  பா��ப  ஒ/ ேவ@1ைகயா. இ/1!�. என  

A�றவ  வயதி� ேநாி�ட இர8> விஷய+க6 என1! இ�ேபா  

ஞாபகமி/1கி�றன. 

 

ஒ/ சிறிய கி/Hண� வி1கிரஹ'ைத ைவ' 1 ெகா8> எ+க6 ?�@� !ற�@� 

விைளயா@1 ெகா8@/�தேபா  எ� தாயா� “ெத/வி� விைளயாட1 Fடா . 

?�@�!6 விைளயா>” எ�< எ�ைன உ6ேள அைழ' 1 ெகா8> ேபான ; எ� 

தம1ைக மீனா�பா6 எ�பவ�க6 மாி'த ேபா  எ� தாயா� அவ�க6 ப1க�� 
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ப>' 1 ெகா8> க8ணீ� வி�ட � அவ�க0ைடய உடைல ப�ல1கி� எ>' 1 

ெகா8> ேபான மா�. ேம� !றி'த ச�பவ+க0� நட�த  நா� இ�ேபா  

இ/1!� எ+க6 பி ரா�ஜித ?டாகிய ஆ&சார�ப� ?தி 70-ஆ� ெந�ப� 

?�@லா!�. 

 

1876-ஆ� வ/ஷ� எ+க6 தாயா� இ�த ?�@�/�தா� எ�ேநர�� த� ம@�த 

!மார'தியி� ஞாபக� வ/கிறெதன Fற எ� தக�பனா� த� !>�ப' ட� இேத 

?தியி� எ+க6 ப+காளியாகிய க�ைட1கார ஆ<�க �த�யாாி� ச�ததியாாி� 

?டாகிய 54 வ  கதவில1க�6ள ெபாிய ?�@� !@ "!�தா�. இ�த ?�@� நா� 

அ  �த� �த� 1893 ஆ� வ/ஷ� வைரயி� வசி'  வ�ேத�. 

 

என  அ�சரா�பியாச� 1877-ஆ� வ/ஷ� இ+கி/1!�ேபா  நட�த . எ�ைன 

�த� �த� ப6ளி1Fட'தி�! அ2�பிய  ந�றா. ஞாபகமி/1கிற . அ�< 

காைலயி� எ� தாயா� எ�ைன1 !ளி�பா�@ய ; எ� தக�பனா� ம@யி� 

உ�கா��  நா� ெத5+! அ�சர+க6 பயி�ற , ெத/�ப6ளி1Fட'  

உபா'தியாய� எ�ைன த� தி8ைண ப6ளி1Fட'தி�! 

அைழ' 1ெகா8>ேபான , எ�லா� மிகC� ந�றா. ேந�< நட�த  ேபா� எ� 

மனதி� ப@�தி/1கிற . அ&சமய� என1! அணிவி'த ப�> ெசா1கா., நிஜா�, 

ேகாண� ெடா�பி �த�யைவகைள, என1! பட� எ= � ச1தியி/1!மானா� 

அ�ப@ேய வைர�  கா�>ேவ�; இதி� ேவ@1ைகெய�னெவ�றா� ேந�< தினசாி 

ப'திாிைகயி� நா� ப@'த விஷய+கைள�ப�றி ெசா�வ ெத�றா� என1! 

ஞாபகமறதியா. இ/1கிற ! �மா� 84 வ/ட+க01! �� நட�த ேம�க8ட 

விஷய+கைள�ேபா�ற பல விஷய+க6 ந�றா. ஞாபகமி/1கி�றன. 

 

என1! ஞாபகமி/1!� வைரயி� எ�2ைடய ஐ�தா� வயதி� ஆர�ப'தி� என1! 

ேம�க8டப@ அ�சரா�பி யாச� ெச.வி'தா�க6. அ  �த� 1879-ஆ� வ/ஷ� 

வைரயி� A�< ெத/�ப6ளி1Fட+களி� நா� ப@'ேத�. 

--------------- 
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4. 4. 4. 4. ெத�&ப�ளி�'ட(களி) ப*�த+ெத�&ப�ளி�'ட(களி) ப*�த+ெத�&ப�ளி�'ட(களி) ப*�த+ெத�&ப�ளி�'ட(களி) ப*�த+    

 

�த� ப6ளி1Fட� இ�ேபா  நானி/1!� ?�@�! 100 அ@ Sர'தி�!6 ஒ/ 

?�@� நைட தி8ைணயி �/�த . அதி� எ�2ட� ப'  பதிைன�  பி6ைளக6 

தா� ப@'தா�க6 எ�< நிைன1கிேற�. அத� ஒேர உபா'தியாய� மிகC� வய  

ெச�றவ�. அவ� நைர'த �க� என1! ெவ<�ைப' த�த . அவாிட� தா� எ� 

அ8ண�மா�கெள�லா� அ�சரா�பியாச� ஆர�பி'தா�களா�. என  

அ8ணனாகிய ஏகா�பர �த�யாைர�ப�றி அவ� விஷயமாக ஒ/ கைத ெசா�ல1 

ேக�@/1கிேற�. அவ� ப@'தேபா  ச�'திரமான  "ர8> ப�டண'ைத-

ெய�லா� அழி1க� ேபாகிற  எ�< ஒ/ ெபாிய வத�தி பிற�ததா�. அைத1 ேக�ட 

எ� தமயனா� எ� தாயாாிட� ஓ@�ேபா. “ச�'திர� ெபா+கிவ�தா� எ+க6 

உபா'தியாயைர1Fட அ@' 1 ெகா8> ேபா!மா?” எ�< ேக�டாரா�. 

இ1கைதைய எ� தாயா� ப��ைற ேவ@1ைகயாக1 Fற1ேக�@/1கிேற�. 

இ'ெத/ ப6ளி1Fட� சில மாத+க06 எ>ப�ட . அத� ேபாி� எ+க6 தக�பனா� 

எ+க6 ெத/வாகிய ஆ&சார�ப� ெத/விேலேய உைடயவ� ேகாவி51! 

எதிாி�/1!� ம�ெறா/ ெத/� ப6ளி1Fட'தி�! எ�ைன அ2�பினா�. இ� 

ப6ளி1Fட'தி�! சா'தாணி வா'தியா� ப6ளி1Fட� எ�< ெபய�. உபா'தியாய� 

சா'தாணி ஜாதியா�. அவாிட� நா� ெத5+! பாைஷ க�ேற�. இ�த வா'தியா� 

��க� உைடயவ�. அவாிட� பயமி�ைல என1!. நா� ெடப@, இ�Kெப1ட� ஆ� 

KF�K (Deputy Inspector of Schools) பி6ைளயாத�ப�றி என1! உபா'தியாய� 

ெப��1!� ப1க1தி� ஒ/ சிறிய ெப�� ெகா>1க�ப�ட . ம�ற பி6ைளக-

ெள�லா� தைரயி� உ�கா/வா�க6. இ�த சிறிய ெப�சி� உ�கா��  சில 

சமய+களி� S1க� ேம�ட, உபா'தியாய�  ைட மீ  ப>'  அ�ப@ேய 

S+கிவி>ேவ� உபா'தியாய� ேகாபியா  நா� விழி'தCட� எ�ைன ?�>1! 

அ2�பிவி>வா�. �மா� 6-மாத+க6 இ+! ப@'தி/1கிேற� எ�< நிைன1கிேற�. 

பிற! எ� தக�பனா� நா� தமி( ப@1க ேவ8>ெம�< க/தி ேவெறா/ ப6ளி1 

Fட'தி�! அ2�பினா�. நா� A�றாவதாக ேச��த ெத/� ப6ளி1Fட'தி�! 

நரசி�ம5 வா'தியாய� ப6ளி1 Fட� எ�< ெபய�. இ�த� ப6ளி1Fட� 

ஆ&சார�ப� ?தியி�/1!� ஒ/ ச�தாகிய பாலகி/Hண� ச�தி� இ/�த . இ�த 

வா'தியா� க8@�பான ம2Hய�. ஆயி2� ந�ல �பாவ�ைடயவ�, இ+! நா� 

1879-ஆ� வ/ஷ� ப@'ேத� இ+!தா� நா� ஆ+கில� ப@1க ஆர�பி'த . 

 

 



14 

 

1880-ஆ� வ/ஷ� எ�ைன ெச�ைன பிரா�ேவ (Broadway) யி�/�த ஹி�  

"ெராபைரடாி (Hindi Proprietary School) எ�2� ப6ளி1Fட'தி�! அ2�பினா� 

எ+க6 த�ைதயா�. இ  ெத/� ப6ளி1Fடம�ல, பண1கார பி6ைளக6 அ1கால� 

ப@'த ப6ளி1Fட�, அத�ேக�ப இ+! ப6ளி1Fட'  ச�பள� ம�ற 

ப6ளி1Fட+களி�/�பைதவிட அதிக�! அ&சமய� என1! 7 வய . இ+! நட�த 

பல விஷய+க6 ந�ந. ஞாபகமி/1கி�றன. 

 

இ+! இ/�த ஏ= வ!�"களி� உபா'தியாய�க6 ெபய�க6 இ�2� 

ஞாபகமி/1கி�றன. இ�ப6ளி1Fட'தி� ப@'தேபா  எ�2ட� ப@'த இர8> 

ந8ப�க6 ஞாபகமி/1கிற . ஒ/வ� மண� சரவண �த�யா�, பிற! இவ/1! 

ராEபகS� ப�ட� அளி1க�ப�ட ; இவ� சில வ/ட+க01!�� காலமானா�. 

ம�ெறா/வ� பால��தர� ெச�@யா�. இவ� ஒ/ பா+கி� ெபா1கிஷதாராகி 1940-

ஆ� வ/ஷ� காலமானா�. இ+! ச�பவி'த ம�ெறா/ விஷய� எ� மனதி� ந�றா. 

ப@�தி/1கிற . ஒ/�ைற இர8> ெவ6ைள1கார�க6 சி<வ�களாகிய எ+க01! 

பJ& அ8> ஜூ@ (Punchi and judy)ெபா�மலா�ட� கா�>வதாக இைச�தன�. 

நா+க6 எ�ேலா/� @1க�>க6 வா+கி1 ெகா8> ஆவட� அைத�பா�1க 

கா'தி/�ேதா�, அ  ஆர�பமானCட� இ�த இர8> ெவ6ைள1கார�க0� 

!@' வி�> ச8ைடயி�> ெவளிவ�தன�. பிற! ஒ/வ� அ1!@ ெவறியி� 

ெம'ைத1!� ேபா!� வழியி� ��@1 ெகா8> �'த� ெப/க A�&ைசயானா�. 

அைத� பா�1கC� சி<வ�களாகிய நா+க6 பய�ேதா�. !@ ெவறியினா� இ  

ேந��த  எ�< ஒ/ ெபாியவ� ெசா�ல !@ைய� ப�றி திகிலைட�ேத�. இ  நா� 

பிற! ம வில1! ச+க'ைத ேசர ஒ/ காரணமாயி/�தெதனலா�. 

 

A�றாவ  ஞாபகமி/1!� சமா&சார�� ஒ/ �1கியமானேத. இ�ப6ளியி� 

வ/டா�திர1 ெகா8டா�ட'தி�! எ+கைளெய�லா� ப&ைசய�ப� சபா 

ம8டப'தி�! அைழ' & ெச�றன�. அ&சமய� எ� A'த அ8ண� ஏகா�பர 

�த�யா/ைடய சிேநகிதரான W. ராமKவாைமயா எ�பவ� ஒ/ ெரசிேடஷ� 

(Recitation) ஒ�"வி'தா�. ஜன+க6 அைத கரேகாஷ' ட� ஏ�றன�. அ  

ேஷ1Kபிய� மகா நாடக1 கவி ஆ+கில'தி� எ=திய ஜூ�ய�K சீச� எ�2� 

நாடக'தி� ஆ�ெடானி (Antony) எ�பவாி� ெசா� ெபாழிC எ�< பிற! 

க8>ண��ேத�. அ�மாதிாி நா2� ெசா�ெபாழிC ெச.யேவ8>ெம�< என1! 

ஆைச பிற�த . பிற! நா� ப@' 1ெகா8@/�த ஆ+கில "'தக'தி�/�த இர8> 

A�< சி< ெச.%�கைள !/�>� பாட� ெச.  உர1க 
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ஒ�பி' 1ெகா8@/�ேத�. இைத1 ேக�ட எ� தமயனா� ஏகா�பா �த�யா� “இ  

எ�னடா’ எ�< வினவ எ� வி/�ப'ைத' ெதாிவி'ேத�, அத�ேபாி� ெரசிேடஷ� 

எ�றா� உர1க ஒ�"வி'த� மா'திரம�ல. சாியான பாவ' ட� அைத 

ஒ�பி1கேவ8>� எ�< க�பி'தா�. இ தா� பிற! தா� ெரசிேடஷ� ெச.ய 

ந�றா. க�< �@வி� ந@1க1 க�<1ெகா8டத�! அ@Xடமா!�. 

 

1881ஆ� வ/ஷ� �@வி� இ�ப6ளி1Fட� எ>ப�>� ேபாய . இதனா� எ� 

வ!�பி� நா� �தலாவதாக இ/�தத�காக என1! ேசரேவ8@ய பாி� 

கிைட1காம� ேபாய . 

 

1882-ஆ� வ/ஷ �@வி� எ�ைன எ� தக�பனா� ப&ைசய�ப� க�Yாியி� 

கிைள� ப6ளி1Fடமாகிய அ�ப6ளி1Fட'தி� கீ(பாக'தி� ைவ1க�ப�@/�த 

ேகாவி�த நா%> பிைரெமாி (Primary) ப6ளி1Fட'தி� ேச��பி'தா�. எ�ைன 

அைழ' 1ெகா8>ேபா. அத� பிரதம உபா'தியாய� A. நரசி�மா&சாாியிட� வி�> 

இவ� இர8டா� வ!�பி� ேபான வ/ட� ப@'தா�. வ!�பி� �தலாவதாக 

இ/�ததாக1 ேக6வி�ப�ேட�. இவைன விசாாி'  எ�த வ!�பி� ேச�' 1ெகா6ள 

�@%ேமா அ�ப@ேய ெச.%+க6 எ�< ெசா��வி�>� ேபா. வி�டா�. 

நரசி�மா&சாாியா� ஒ�றாவ  வ!�" ஆ+கில "'தக'தி� ஒ/ சி< பாட'ைத 

ப@1க& ெசா�� அத�! அ�'த�� ெசா�ல& ெசா�னா�. அத�ப@ேய ெச.ேத�. 

பிற! கண1கி� பாி�சி1க ஒ/ கண1! ெகா>'தா�. அைத�ேபாட' ெதாியா  

விழி'ேத� அத� ேபாி� எ� தக�பனா/1! ஒ/ நிNப� எ=தினா�. அதி� 

‘பி6ைளயா8டா� சாியாக இ+கிZH ப@1கிறா�. ஆனா� கண1கி� சாியாக 

இ�ைல. ஆகேவ எ� இHட�ப@ ெச.வதனா� இவைள இ�த வ/ஷ� இர8டாவ  

வ!�பிேலேய ப@1க& ெச.ேவ�. இ�ைல இவைன A�றாவ  வ!�பி� 

ேச�' 1ெகா6ள ேவ8>ெம�< உ+க6 வி/�பமானா� அ�ப@ேய ெச.கிேற�’ 

எ�< எ=தியி/�தரரா�, இ1க@த'ைத ம'தியான� நா� ?�@�!� ேபா. எ� 

தக�பனாாிட� ெகா>'தேபா , இைத என1! அவ� ெதாிவி'  இர8டா� 

வ!�பிேலேய எ�ைன ேச/�ப@ க�டைளயி�டா�. எ� மனதி� அ�ேபா  ஒ/ 

 1க�மி�லாம� அ�ப@ேய ேச��ேத�. பிற! சில தின+க6 ெபா<'  ஒ/ நா6 

எ� பைழ. உபா'தியாய� �2சாமி நா%> எ+க6 வ!�"1! வ�  

எ�ைன�பா�'  “எ�னடா ச�ப�த� உ�2ட� ப@'தவ�கெள�லா� A�றாவ  

வ!�பி� ேச��தி/1கிறா�க6. நீ மா'திர� எ�ன இர8டா� வ!�பி� 

ேச��தி/1கிறா.” எ�றா�. இைத1 ேக�ட � என1! வ/'த� உ8டாகி 
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அ= வி�ேட�, இைத இEவளC விவரமாக எ= வத�!1 காரண'ைத எ� 

ந8ப�க01!' ெதாிவி1கிேற�, இர8> A�< வ/ட+க6 ெபா<'  நா� 

அ�ேபா  மி@� KF� (Middle School) பாி�ைச ெய2� கவ��ெம8� 

பாி�ைச1!� ேபானேபா  எ� பைழய ந8ப�க6 எ�லா� ெபயி� (Fail) ஆனா�க6, 

நா� ேதறிேன�. இைத ட�பமாக எ>' 1Fறவி�ைல. இர8டா� வ!�பி� 

இர8> வ/ஷ� ப@'ததி� பயனாக எ� ப@�பி� அKதிவார� ந�றா. 

உ<தியா. நா� ேமேல ப@�பத�! அ2Fலமா. இ/�த . இ�லாவி�டா� எ� 

Aைளயி� வள�&சி1!' த1கப@ ப@1கா . அைத தா+க ச1தியி�லாதப@ வ/டா 

வ/ட� ப@1க ேநாி�> பாி�ைசயி� ேதறியி/1கமா�ேட� எ�< உ<தியாக 

ந�"கிேற�. த�கால� யாராவ  சி<வ�க6 த+க01! வ!�பி� பிரேமாஷ� 

ஆகவி�ைல ெய�< எ�னிட� வ�  �ைறயி�>1ெகா8டா� என1! ேநாி�ட 

ச�பவ'ைத1 Fறி அவ�க01! உ8ைமயி� ஆ<த� Fறி அ2�"கிேற� 

இ�ெபா= �! 

 

நா� இ�ப6ளியி� ப@' 1ெகா8@/�தேபா  க�வியி� மீ  என1! உ�சாக� 

உ8டாக&ெச.த இர8> ச�த��ப+கைள1 !றி1கிேற�. �தலாவ  எ� வ!�பி� 

உபா'தியாயராக இ/�த ��பிரமணிய ஐய� எ+க� ?�@�! வ�  எ� 

தக�பனா/ட� ேபசி1ெகா8@/�த ேபா  “ச�ப�த� M. A. ர+கநாத 

�த�யாைர�ேபா� ப@'  ��21! வ/வா�” எ�< அவ� எ� த�ைதயிட� 

ெசா�னா�. இைத1 ேக�ட ேபா  என1! க�வ� பிற1க வி�ைல. வாKதவமா. 

பய� பிற�த . அ1கால'தி� M. A. ர+கநாத �த�யா� எ�பவ� தமிழ�க06 மிகC� 

ந�றா. ப@'தவ� எ�< ெபய� ெப�றவ�. அவைர�ேபா� நா� எ+! 

ப@1க�ேபாகிேறாெம�கிற பய�. ஆகேவ எ�ப@யாவ  கHட�ப�> ந�றா. 

ப@1கேவ8>ெம�< ஊ1க� பிற�த . இர8டாவ  இ1கலாசாைலயி� 

வ/டா�திர1 ெகா8டா�ட'தி� ப&ைசய�ப �த�யா� ஹா�� ெம�ாி1!ேலஷ� 

பாி�ைசயி� �தலாவதாக ேதறிய ஒ/ பி6ைளயா�டா� ெபா�பத1க� (Gold medal) 

ெப�றைத� பா�'ேத�. அ&சமய� நா�� இ�ெபா�பத1க� ெபறேவ8>ெம�2� 

ஆைச பிற�த  என1!. (ெத.வ'தி� க/ைணயினா� 1889ஆ� வ/ஷ� அ�த ஆைச 

நிைறேவறி ெபா�பத1க� ெப�ேற�.) 

 

இ�ப6ளிைய& ேச��ததினா� ெப�ற ெப/� பல� எ�னெவ�றா� நா� 

இ�ப6ளிைய& ேச��தCட� தா2� இ+! ப@1க& ேச��த Gமா� வி. வி. 

Gனிவாச ஐய+கா/ைடய ந�ேப.! இவ� எ�ைனவிட ெகாJச� A'தவ�. ஆயி2� 

இ+! இர8டா� வ!�பி5� A�றா� வ!�பி5� எ�2ட� ப@'தவ�. அவ� ஓ� 
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இட'தி� எ=தியப@ நா+க6 இ/வ/� �த��ைற ச�தி'தேபாேத 

ந8ப�களாேனா�. (ெத.வகடா�ச'தினா�) அ�< பிற�த ந�" ெசழி'ேதா+கி 

இ/வ/� உயி� சிேனகித�களாேனா�, இ&ச�பவ� ேநாி�> 72 வ/ட+க6 

சிேநகித�களா. இ/�ேதா�. 

 

1884-ஆ� வ/ஷ� நா+களி/வ/� இ� ப6ளி1Fட'தி�/�  நா�கா� 

வ!�ைப%ைடய ெச+க�வராய நாய1க� ப6ளி1! அ2�ப�ப�ேடா�. அதி�/�  

1885-ஆ� வ/ஷ� இர8> ெபய/� அ1கால'  மி@�KF� பாி�ைசயி� ேதறி 

1886-ஆ� வ/ஷ� ப&ைசய�ப� காேலைஜ� ேபா. ேச��ேதா�. பிற! 1887-ஆ� 

ஆ8> இர8> ெபய/� அ1கால'  ெம�ாி1!ேலஷ� பாி�ைசயி� ேதறிேனா�. 

இத� ேபாி� நா� கவ��ெம8� காேலஜாகிய பிரசிெட�சி காேலைஜ� ேபா. 

ேச��ேத�. என  ந8ப� ப&ைசய�ப� காேலஜிேலேய ப@'  வ�தா�. இ�ப@ 

நா�! வ/ட+க6 நா+க6 பிாி1க�ப�ட ேபாதி5� எ+க6 சிேநகித� மாறவி�ைல. 

இர8> ெபய/� ஒேர வ/ஷ� பி.ஏ. பாி�ைசயி� ேதறி ம<ப@%� லா (Law) 

காேலஜி� ஒ�றா. ப@1க ஆர�பி'ேதா�, பி எ�. பாி�ைசயி� இ/வ/� ஒேர 

வ/ஷ� ேதறிேனா�. அத� ேபாி� என  ந8ப� “ேஜ�K ஷா��” எ�பவாிட� 

அ�ெர�@சாக (Apprentice) அம��தா�, நா� Gமா� ��தர� சாKதியாாிட� 

�த�5� அவ� அகாலமைட�த ேபா  அவ� !மாரராகிய !மாரசாமி 

சாKதிாியிட�� வி'யா�'தி (Apprentice) ஆேன�. இ�ப@ இ/� � ேகா��@� 

ஒ�றா. ேவைல க�<வ�ேதா�. ம'தியான சி�<8@%� ஒ�றா. "சி�ேபா�! 

இர8> ெபய/� 1898-ஆ� வ/ஷ� வ1கீ�களாக எ�ேரா� ெச.ய�ப�ேடா�. 

1891-ஆ� ஆ8> Kதாபி1க�ப�ட �!ண விலாச சைப1! இர8> ெபய/� 

சாய+கால+களி� ேபா. கால+கழி�ேபா�. பிற! 1924 இ� நா� Kமா�காK 

ேகா�� நீதிபதியாக நியமி1க�ப�ேட�. அேத வ/ஷ� என  ந8ப� ைஹேகா�� 

நீதிபதியாக நியமி1க�ப�டா�. 1928-ஆ� வ/ஷ� நா� 55 வ  வயதி� விலக 

ேவ8@ வ�த . அேத வ/ஷ� அவ/� ைஹேகா�� பதவியி�/�  விலகினா�! 

ேம�Fறியப@ நா+களி/வ/� ஏற1!ைறய சமமாக உயி� வா(�தைத பர� ெபா/6 

எ+க01! : அளி'த ேபர/ளாக1 ெகா6கிேற�. பிற! 1954-ஆ� வ/ஷ� என  

 ரதிHட'தா� எ�ைன வி�> ைவ!8ட� அைட�தா�. 

 

இனி 1882-ஆ� வ/ட'தி� எ� பைழய கைத' ெதாட�&சிைய எ>' 1 

ெகா6கிேற�. ேகாவி�த�ப நாய1க� ப6ளியி� ப@'தேபா  நட�த ெச.திகளி� 
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த�கால� என1! �1கியமாக ஞாபகமி/�ப  அ+!6ள 

உபா'தியாய�க01ெக�லா� பி6ைளக6 நி1 ேந� (Nick Naine) நி�ைத� ெபய� 

ைவ'தேதயா�. தமி( வா'தியா/1! மா+கா. வா'தியா� எ�< ெபய�. 

ம�ெறா/வ/1! பழJசா�ைவ எ�< ெபய�. ெஹ�மாKட/1! (Head master) 

ெந�ைட1 கா� எ�< ெபய�. ம�றவ�க01! மி�ப@ேய. இதி� ேவ@1ைக 

ெய�னெவ�றா� அவ�களி� நிஜமான ெபய� என1!' ெதாியேவ ெதாியா ! 

A�றாவ  வ!�பி� ப@'த ேபா  �தலாவதாக இ/�தத�காக என1!� பாி� 

கிைட'த . அ�றி%� ெரசிேடஷ� (Recitation) ஒ�" வி'த த�காக ைவKரா. 

(Visroy) பாி� கிைட'த . இ  �த� ஒEெவா/ வ/ஷ�� ெம�ாி1!ேலஷ� வ!�" 

வைரயி� வ/டா வ/ட� பாி� கிைட'த . 

 

பிற! 1883, 84 வ/ட+களி� பி. @ ெச+க�வராய நாய1க� ப6ளியி� நா�காவ  

கீ( வ!�", நா�காவ  ேம� வ!�" (lower fourth, upper fourth) வ!�"1களி� 

ப@'ேத�. நா�காவ  கீ( வ!�பி� ப@'தேபா  நட�த ஒ/ வி�ைதயான 

ச�பவ'ைத என  ந8ப�க01!' ெதாிவி1க வி/�"கிேற�. அ1கால� 

இEவ!�பி� ப@1!� மாணவ�க01! அ�ப� ெசக8டாி பாி�ைச எ�< ஒ/ 

பாி�ைச இ/�த . அ�பாி�ைச ெந/+கியேபா  தின� நா� காைலயி� ப6ளி1! 

ேபா!�� பி6ைளயார8ைட Bைஜ ெச.%� ேபா  இ�பாி�ைசயி� �த� 

வ!�பி� நா� A�றாவதாக' ேதற ேவ8>ெம�< பிரா�'தி'  வ�ேத� 

ெகஜ�@� ேதறினவ�களி� ெபய� அ&சி�டேபா  அ�ப@ேய. �த� வ!�பி� 

A�றாவதாக எ� ெபய� இ/�த ! இைத நா� ஏேதா ெப/ைமயாகேவா 

ட�பமாகேவா எ=தவி�ைல, எ=தியத�!1 காரண� F<கிேற�. நா� 

வ!�"1களி� ந�றா. ப@'  வ/கிேற� எ�< நிைன'  பாி�ைசயி� 

எ�ேலாைர%� விட �தலாவதாக இ/1க ேவ8>ெம�< ேகா/வ  

சகஜமாயி/1கலா�, A�றாவதாக இ/1கேவ8>ெம�< ஏ� ேகார ேவ8>�? 

இத�!1 காரண� இ�றளC� என1!' ெதாியா ! ஆயி2� நா� அ�ப@ ேகாாி� 

பிரா�'தி'த  எ�னேவா வாKதவ�. எ� பிரா�'தைன நிைறேவறிய � வாKதவ�. 

இ  ஒ/ அ�ப விஷயமானா5�, இதனா� ெத.வ'ைத� பிரா�'தி�ப  பயனான  

எ�< உ<தியா. என  மனதி� உதி'த . இ&ச�த��ப'தி� ெடனிச� மகாகவி 

ஆ+கில'தி� எ=திய ஒ/ வாி ஞாபக� வ/கிற . அதாவ  :-- “உலக� கனC 

கா8கிறைத வி� பிரா�'தைனயினா� உலகி� பல விஷய+க6 (சாியாக) நட�  

வ/கி�றன” எ�பதா�. 1885-ஆ� வ/ஷ� இ�ப6ளியி� வ/டா�திர விழாவி� 

அெல1ஸா8ட/� க6வ2� எ�2� ஆ+கில சி< நாடக'தி� க6வனாக 

ெரசிேடஷ� ஒ�"வி'த பாி� ெப�ேற�. 
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1886-ஆ� வ/ஷ� ப&ைசய�ப� க�Yாி1! மா�ற� ப�ேட�. இ+! இர8> 

வ/ட+க6 ப@'  ெம�ாி!ேலஷ� பாி�ைசயி� �த� வ!�பி� ேதறிேன�. எ+க6 

ப6ளி1 Fட'தி�/�  பாி�ைச1!� ேபான பி6ைளக06 �தலாவதாக 

இ/�தப@யா� (நா� சி< வயதி� ேகாாியப@) என1! ெஜயராம& ெச�@யா� 

ெபா�பத1க� (Jayarama chetty's Gold ineclal) கிைட'த . அ�றி%� 

ஆ+கில'தி5� தமிழி5� �தலாவதாக இ/�தப@யா� இர8> பாி�க0� 

ெப�ேற�. அ�றி%� லEாி (Lovery) பாி�� கிைட'த . இ�பாி�ைசயி� 

ேதறினCட� ப&ைச�ப� க�Yாிைய வி�> பிரசிெட�சி காேலM (Presidency 

college) எ�2� கவ��ெம8� காேலைஜ� ேபா. ேச��ேத�. இ�ப@ நா� 

க�Yாிையவி�> ேவெறா/ க�Yாி1!& ெச�றத�! ஒ/ �1கிய காரண� உ8>. 

எ� தக�பனா� இ1க�Yாியி�/�  தா� பிேராபிெஷ8� (Proficient) பாி�ைசயி� 

ேதறினா�. என  A'த சேகாத�க0� இ1க�Yாியி� ப@'தவ�க6. என  சி< 

வய  �த� எ�ேபா  நா�� இ�த க�Yாிைய� ேபா. ேச�ேவா� எ�< 

எதி�பா�' 1 ெகா8@/�ேத�. அ�ேபா  எ� பைழய ந8பராகிய வி. வி 

Gனிவாச ஐய+காைர வி�>� பிாி�  இ1க�Yாிைய& ேச��ேத�. இ�ப@ நா� 

எ� பைழய ப6ளிைய வி�>� பிாி�தத�காக என  ந8ப� எ�ைன ‘ப&ைசய�ப� 

கலாசாைல1!  ேராகி’ எ�< எ�ேபா � அைழ�பா�. இ1கலாசாைலயி� 1888-

1889 வ/ட+களி� எ�. ஏ. (F. A.) வ!�பி� ப@'  பாி�ைசயி� �த� வ!�பி� 

ேதறிேன�. இ�ப6ளிைய& ேச��த  எ�2ைடய அதி�Hட+களி� ஒ/ �1கியமான 

அ�ச� எ�< Fற ேவ8>�. �த�� இ+! ேச��தப@யா� என1! பல "திய 

ந8ப�க6 கிைட'தன�. அவ�கைள�ப�றி ச�< விவரமா. எ=த வி/�"கிேற�. 

இEவா< "திதா. கிைட'த ந8ப�க06 �தலாவதாக அ. Gனிவாச பா. 

எ�பவைர& ெசா�ல ேவ8>�. இவ� என1!1 கிைட'த ஆ�த�க06 ஒ/வ� எ�< 

நா� Fற ேவ8>�. இவ/� நா2� �மா� 8 வ/ட� இ1க�Yாியி5� 

லாகாேலஜி5� (law college) ஒ�றா. ப@'ேதா�. பிற! இவ� வ1கீலாகி 

ம+க0/1!� ேபானா�. இவ� என   ரதி�Hட வச'தா� தன  76-வ  வயதி� 

பரேலாக� ெச�றா�. இவ/ைடய A'த மக� பிரதம ம�திாி ப8@ட ேந/ 

அவ�களி� அ�தர+க காாியதாிசியாக (Private Secretary) இ/1கிறா� எ�< 

ச�ேதாஷ' ட� ெதாிவி' 1 ெகா6கிேற�. இ+! கிைட'த என  இர8டாவ  

ந8ப� ேம�ெசா�ன Gனிவாச பாயி� அ8ண� அ. வாம� பா. எ�பவ�. இவ� 

1888-ஆ� வ/ஷ� எ+க6 வ!�பி�! ேம� வ!�பி� ப@'தி/�தா�. ஆயி2� 

Gனிவாச பா◌ாயி� Aலமாக என1! சிேநகிதமானா� மி!�த ப'திசா�. 
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மனித�க0ைடய !ண+கைள அறிவதி5� "'தக+களி� சார+கைள கிரகி�பதி5� 

ெவ! நி"ண�. இவ� பல வ/ட+க01! �� காலமானா�. 

 

இ+! எ� பா1கிய வச'தா� என1! கிைட'த சிேநகித� க06 ராமராய நி�கா�, 

பா�'தசாரதி ராயநி�கா� எ�2� இர8> சேகாதர�க6. இ/வ/� ெத5+! 

பாைஷயி� மி!�த நி"ண�க6. இவ�க6 காளஹKதி சமKதான'ைத& 

ேச��தவ�க6, பி�கால'தி� A'தவராகிய ராமராய நி�கா� பானக� ராஜ ப�ட� 

ெப�றா�. இவ� எ�ைன விட �மா� 10 வ/ட� A'தவ�. இவ� காலமாகி வி�டா�. 

பா�'தசாரதி ராய நி�கா� த�கால� பானக� ராஜாவாகி ஜீEய திைசயி� 

இ/1கிறா�. 

 

ம�ெற/வ� ேவ. பா. ராேமச�. இவ� பி�கால� ைவேகா�� ஜ�ஜாகி ச� ப�ட� 

ெப�றா�. இவ� 1958 வ  வ/ட� மரணமைட�தா�. இவ� அபாரமான ஞாபக ச'தி 

உைடயவ�. நா+க6 பாி�ைச1!� ேபானேபா  இ�ன மா�1K (marks) 

வா+கிேனா� எ�< மறவா  ெசா�வா�. 

 

எ� "திய சிேநகித�க06 ம�ெற/வ� சி+காரேவ5 �த�யா�. இவ� கணித'தி� 

மி!�த ெக�@1கார�. பி� கால'தி� சில கால� ப&ைசய�ப� க�Yாியி� பிரதம 

உபா'தியாயராக இ/�தா�. இவ� ந>வயதிேலேய இற�  ேபானா� எ�< நா� 

ெசா�ல ேவ8>�. 

 

ம�ற சிேநகித�க06 ெஜகதீச ஐய�, ம8டய� தி/ நாராயணா&சாாி மிKட� 

பி8ேடா �த�யவ�கைள !றி1க ேவ8>�. இவ�க06 கைடசியாக1 !றி'த 

பி�ேடா எ�பவ� மா'திர� ம+க^ாி� உயி� வா(�  வ/கிறா�. 

 

பிரசிெட�சி காேலஜி� நா� ேச��ததினா� அைட'த �1கியமான லாப� 

எ�னெவ�றா� அ வைரயி� இ�லாதப@ "திதா. பலஜாதி வ!�பின�க0ட� 

கல�  அவ�களி� ந�ைப� ெப�< எ� "'தி விசாலமானெதன1 Fற ேவ8>�. 

இ+! ச�< நிதானி'  அ1கால'  எ�. ஏ. பாி�ைசயி� நா+க6 ப@1க ேவ8>ய 

பாட+கைள�ப�றி ச�< எ=த வி/�"கிேற�. �த�� த�கால'  எK. எK. எ�. சி. 

[S. S. L. C.) பாி�ைசதா� பைழய ெம�ாி!ேலஷ� எனலா�. இர8டாவ  இ8ட� 

மீ@ய� பைழய எ�. ஏ. பாி�ைசயா!�. அ1கால'தி� எ�. ஏ. பாி�ைச1! ேபா!� 

ஒEெவா/ பி6ைள%� க�டாயமா. ேதற ேவ8@ய பிாிCக6 ஆ+கில�, தமி(, 
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த�1க�, உட�F< சாKதிர�, சாி'திர�, கணித சாKதிர�, இைவக6 

ஒEெவா�றி5� பிர'ேயகமாக வா+க ேவ8@ய மா�1!க6 வா+காவி�டா� ேதற 

�@யா . இ�த வ!�பி� @ாி1னாெம�ாி எ�2� கணித #� வ�  ேச��த . 

வாKதவமா. இ  எ� Aைளயி� ஏறேவயி�ைல. இ�ைற1!� ைச� தீடா, 

ேகாைச� தீடா எ�றா� எ�ன எ�< யாராவ  எ�ைன1 ேக�டா� பதி� ெசா�ல' 

ெதாியா . இ�ப@ இ/1!�ேபா  எ�. ஏ. வ!�பி� ப6ளி1 Fட'  வ/டா�திர 

பாி�ைசயி� நா� கண1கி� கைடசி பி6ைளயாக நி�ற  ஆ&சாியமி�ைல. இ�த 

பாி�ைசயி� கண1கி� எ+க6 வ!�"� பி6ைளக6 மா�1!கைள ெய�லா� 

ச1கரவ�'தி ஐய+கா� எ�2� கணித "ெராபச�, "ேராபசராகிய B8@ ர+க நாத 

�த�யாாிட� ெகா8> ேபா. ெகா>'  வி�டா�. அவ� த� வ!�பி� நா+க6 

எ�ேலா/� ேச��த ெபா=  ஒ/ தின� பி6ைளக0ைடய மா�1!கைள ெய�லா� 

ப@' 1 ெகா8> வ�தா�. ந�றாக மா�1! வா+கின ஜகதீச�, தி/நாராயணா&சாாி, 

சி+காரேவ5 �த�ய பி6ைக0ைடய மா�1!கைள ப@'தேபா  மிகC� ந�ல  

(Very good) எ�< ெசா��1 ெகா8> வ�தா�. என1! அ�ேபாேத ெதாி%� என1! 

எ�ன வர�ேபாகிறெத�<! அவ� ப@'த ப�@யி� கைடசி ெபய� எ�2ைடய . 

#�றி�! 23 மா�1ேகா எ�னேவா வா+கிேன�. (இ C� P1 �� ேபப� ேபா5�), 

“ச�ப�த� 23 மா�1” எ�< ப@'  வி�> “ச�ப�த�! உ� சி< வயதி� ந�றா. 

ப@' 1 ெகா8@/�தாேய” எ�< தா� ெசா�னா�. உடேன வ!�பி� 

எ�ைன%மறியாதப@ க8ணீ� வி�> அ=  வி�ேட�. 

 

அ�< சாய+கால� ?�@�!� ேபானCட� இ  உதவா  இ�ப@யி/�தா� நா� 

எ�. எ. (F.A) பாி�ைசயி� ேதறேவ �@யா . இத�ெக�ன ெச.வ  எ�< ேயாசி'த 

@1னாெம�ாி "Kதக'ைத எ>'  ைவ' 1 ெகா8> அதி�/�த "1வ�1 (Book 

work) எ�2� பாக'ைதெய�லா� ‘ஈய@'தா� ைரட�’ மாதிாி காபி ப8ண 

ஆர�பி'ேத� தின� இ�ப@ேய ெச.  என1! ஞாபகமி/1கிறப@ வ/ட'தி� 

பாி�ைச1! ேபா!�� பதிேனா< �ைற காபி ெச.ேத�! இத� பயனாக நா� எ=தி 

வ�தெதா�<1!� அ�'த� ெதாியாவி�டா5� அ�"Kதக'தி� எ�த "1வ�1 ேக�ட 

ேபாதி5� !/�>� பாடமாக த�பி�லாம� ஒ�பி'  வி>ேவ�. ஆ�ஜீ�ராவி5� 

"1வ�1 எைத%� ஒ�பி' வி>� ச1தி ெப�ேற�. @ச�ப� மாத� ச�வகாலசாைல எ�. 

ஏ. பாி�ைச1! நா� ேபான ேபா  இ�பாி�ைசயி� "1வ�1 எ�லா� எ=திவி�> 

எ� பதி� ேப�பைர சீ1கிர� ெகா>'  வி�> எ=�தி/�  வ�  வி�ேட�. 

ெத.வாதீன'தா� பாி�ைச1! ேவ8@ய மா�1! கிைட'த . பி. ஏ. வ!�பி�! 

ேபானபிற! தா� ஒEெவா/ பி6ைள%� தன1! இHடமான ஆ�ஷன� ச�ஜ1� 

(optional subject) எ>' 1 ெகா6ளலா�. இ  அ1கால'தி�/�த 
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ெப/+!ைறயா!�, ைவ'தியனாகேவா வ1கீலாகேவ ஆகேவ8>ெம�< வி/�"� 

ஒ/ பி6ைள எத�காக எ�. ஏ. வ!�பி� ஜியாெம�ாி, ஆ� ஜீ�ரா, @1னாெம�ாி 

�த�ய கணித "Kதக+கைள ப@1க ேவ8>�. நா� காேலM வ!�பி�! 

வ�தCட� வ1கீ� பாி�ைச1!� ேபா. ேதறி வ1கீலாக ேவ8@ெம�< ஏற1 

!ைறய தீ�மானி'ேத�. அ�ப@யி/1க ேம�க8ட கணித "Kதக+கைள ெய�லா� 

ப@'ததி� பய� என1ெக�ன? எ� Aைள1! சிரம� ெகா>'தேதெயாழிய 

அைவகளா� ஒ/ பய2மைடயவி�ைல எ�ேற நா� Fறேவ8>�. த�கால' � 

பி6ைளக6 எ+கைளவிட மிகC� அதி�Hடசா�க6 எ�< ெசா�லேவ8>�. 

 

ஒ/ சி< ேவ@1ைகயான விஷய'ைத இ+! எ= கிேற�. ேம�க8ட கணித 

"Kதக+க0ட� நா� ப@' � ேபாரா>� ேபா  ப��ைற இ�பாி�ைசயி� நா� 

ேதறினா� அ�"'தக+கைள ெய�லா� ஒ/ க�டாக1க�@ ச�'திர'தி� 

எறி� விடேவ8>ெம�< தீ�மானி'ேத�. பிற! ேதறினCட� 

அ�"'தக+களி�மீ  ப&சாதாப�ப�> எ+க6 காேலஜி� ப@' வ�த ஒ/ ஏைழ� 

பி6ைள1!1 ெகா>'  வி�ேட�. எ�. ஏ. பாி�ைசயி� தி/. நாராயணா&சாாி, ஜகதீச 

ஐய�, ேவ. பா. ராேமச�, சி+காரேவ5, நா� ஆகிய ஐ�  ெபய/� �த� வ!�பி� 

ேதறிேனா�. 

 

எ�. ஏ. வ!�பி� ேதறினCட� எ� தைலமீதி/�த ெப/� பார� நீ+கினவனா. பி. ஏ. 

பாி�ைச1! எ�ன ஆ�ஷன� ச�ெஜ1� எ>' 1ெகா6வ  எ�< 

ஆேலாசி1கலாேன�. அ&சமய� டா1ட� ேபார� எ�பவ� ைபயாலஜி (Biology) 

ேபராசிாியராக இ/�தா�. எ+க6 காேலஜி�, அவ� எ�ைன ச�தி'தேபா  நா� 

தன1!� பிாியமான உட�F< சாKதிர'தி� பிரசிெட�_யி� �தலாவதாக 

இ/�தத�காக எ�ைன சிலாகி'  “நீ ைபயாலஜி எ>' 1 ெகா8> எ� வ!�பி� 

வ�  ேச�” எ�< Fறினா�. நா2� இைச�ேத�. �த� நா6 அவ� வ!�பி� 

எ�ைன ப1க�� உ�காரைவ' 1ெகா8> ஒ/ தவைளைய1 ெகா�< @Kெசல1� 

ெச.  கா8பி'தா�; எ� மன� அைத1க8> தாளவி�ைல! உடேன நா� இ�த 

ப@�பி�!� நம1!� ெபா/'தமி�ைல எ�< தீ�மானி'  எ� தக�பனாாிடமி/�  

உ'தரC ெப�< காேலM பிாி�Kபாலாகிய மிKட� K`வ��@ட�ேபா. எ� 

ச�ெஜ1�ைட ைபயாலஜியி�/�  சாி'திர'தி�! மா�றி1ெகா8> பிற!தா� 

சாியாக' S+கிேன�. சாி'திரமான  நா� எ�ெபா= � பிாிய�ப�ட #�. சி< 

வய  �த� எ� ஞாபகச1தி ெகாJச� ந�றா. இ/�தப@யா� சாி'திர'தி� எ�த 

பாி�ைசயி5� �தலாவதாக வ�  ந�ல மா�1! வா+கிேன�. 
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பாி�ைசயி� ேத<ேவாேமா எ�னேவா எ�< பயமி�றி நா� ப@'த  பி. ஏ. 

வ!�பி�தா�, பி. ஏ. வ!�பி� அ1கால� பாி�ைச1!� ேபா!�� மாணவ�க6 

இர8> வ/ட� ப@1கேவ8@யி/�த . �த� வ/ஷ� �@�தCட� நட1!� 

பாி�ைசயி� இ+கிZஷி� எ�த பி6ைள �தலாவதாக ேத<கிறாேனா அவ21! ஒ/ 

Kகால�ஷி� உ8>. அத�! தா�ச�K Kகால�ஷி� எ�< ெபய�. இ  

ஒ/வ/ட'தி�! மாத� 10 Nபாயா�. இைத எ�ப@யாவ  ெபறேவ8>ெம�< 

தீ�மானி'ேத�. ஆகேவ எ� கால'ைதெய�லா� இ+கிZH ெட1K� (Text) 

"'தக+கைள ப@�பதிேலேய ெசலவழி'ேத�. 1889-ஆ� வ/ஷ� அ1ேடாப� 

மாத'தி� பாி�ைச வ�த . அதி� நா� ந�றா. பதி� எ=தியேபாதி5� என1! 

அ�த Kகால�ஷி� ெப<ேவாேமா எ�< ச�ேதகமாயி/�த . நம1! ேம� 

ெக�@1கார�களான பல பி6ைளக6 இ/1கிறா�க6. ஆகேவ அ  நம1!1 

கிைட�ப  அாி  எ�< அ�த ஆைசைய வி�ேட�. 1890-ஆ� வ/ஷ� எ+க6 

வ!�"� பி6ைளகெள�லா� நா�காவ  வ!�பாகிய சீனிய� பி. ஏ. கிளா�1! 

மா�ற�ப�ேடா�. ஒ/ நா6. எ�2ைடய சிேநகித�களாகிய ஜகதீசஜய�, 

தி/நாராயணா&சாாி �த�ேயா/ட� சாய+கால� வ!�" கெள�லா� வி�டபிற! 

கிாி1ெக� (Cricket) ஆ>� ைமதான'தி� ேபசி1ெகா8@/�த சமய�, தன1! ேதக 

அெசௗ1கியமாயி/�தப@யா� இ+கிZH பாி�ைச1! வராதி/�த தி/மைல 

ஐய+கா� எ2� பிரா�மண பி6ைள வ�  ேச��தா�. வ�தCட� ஜகதீச ஐயைர� 

பா�'  “ஜகதீச� இEவ/ஷ'  தா�ச�K Kகால�ஷி� உன1!'தாேன 

கிைட'த ?” எ�< ேக�க ஜகதீச ஐய� “இ�ைலயடா” எ�< ெவ<�"ட� பதி� 

உைர'தா�. உடேன தி/மைல ஐய+கா� “ஆனா� அ  தி/. நாராணா&சாாி-

யா/1!'தா� கிைட'தி/1!�” எ�< அவைர� பா�' & ெசா�னா�. உடேன 

ஜகதீச� “அவ21! கிைட'தா5� பரவாயி�ைலேய ‘திK சா� ெக�K இ�’ (This 

chap gets it) இ�த ைபய� ெப<கிறா�” எ�< எ�ைன ேநா1கி1 Fறினா�. 

அ�பா= தா� என1!' ெதாிய வ�த  அைத நா� ெப�றதாக! 

 

ஜகதீச ஐய� எ�ைன விட ஆ+கில'தி� பயி�சி ெப�றவ� எ�< நா� 

ஒ�"1ெகா6ள ேவ8>�. நா+களி/வ/� 1891-ஆவ  வ/ஷ� பி.ஏ. பாி�ைச1!� 

ேபானேபா  �த� வ!�பி� நா+க6 இ/வ�தா� ேதறிேனா�. அவ� �தலாவதாக 

இ/�தா�. நா� இர8டாவதாக இ/�ேத�. ஆகேவ அ�ப@ யி/1!�ேபா  தன1! 

தா�ச�K Kகால�ஷி� கிைட1கவி�ைல எ�< வ/�திய  தவேற அ�ல. ஆயி2� 

தன1!1 கிைட1காவி�டா5� ேபாகிற . ம�ெறா/ பிரா�மண� பி6ைளயாகிய தி/ 

நாராயணா&சாாி1காவ  கிைட1கலாகாதா, ச�ப�த'தி�!1 கிைட'தேத எ�< 
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Fறிய  தவெற�< நிைன1கிேற�. ேம�க8ட ச�பாஷைன நட�தCட� நா� 

காேலM ைடர1டாிட� ேபா. என1!'தா� Kகால�� கிைட1கிற  எ�பைத 

உ<தி�ப>'தி1ெகா8> அ�றிரC இைத எ� தக�பனா/1!' ெதாிவி'ேத�. அவ� 

எ� தாயாாிட� ெதாிவி'தா�. என1கி/�த ச�ேதாஷ'ைத விட அவ�களி/வ/� 

அதிக ச�ேதாஷ�ப�டன� எ�< நா� Fறேவ8@யதி�ைல. ெகாJச நா6 

ெபா<' . இ�த Kகால�ஷி� பண'தி�காக �த� ெச1 ெப�றைத எ� தாயாாிட� 

ெகா>'த ேபா  அவ�க6 ச�ேதாஷ�ப�ட � அவ�க6 அ�றிரC இைத�ப�றி எ� 

தக�பனாாிட� Fறிய வா�'ைதக6 இ�2� என1! ந�!. ஞாபகமி/1கி�றன. 

எ� ெப�ேறா�க01! இ�த சி< ச�ேதாஷ'ைதயாவ  ெகா>'ேதாேம. ஈச� 

க/ைணயினா� எ�< இைத�ப�றி எ= � ேபா � ச�ேதாஷ�ப>கிேற�. 

 

1391-ஆ� வ/ஷ� எ� ஆ%ளி� இர8> �1கியமான ச�பவ+க6 ேந��தன. ஒ�< 

மிகC�  11கரமான . ம�ெறா�< மிகC� ச�ேதாஷமான . ஜகதீச� 

ஜீவராசிக01!  1க'ைத%� �க'ைத%� ஏ� இEவா< கல�  கல�  

அ2�"கிறா�. இத�! விைடயளி1க எ�னா� �@யா ; அத�! விைட. 

அவ/1!'தா� ெதாி%� ேபா5�; 

 

�த��  1ககரமானைத�ப�றி எ= கிேற�. இE வ/ஷ� ெச�ட�ப� மாத� 10-

�ேததி எ� ெத.வ'தி� ஒ/ Fறான எ� தாயா� திQெர�< வா�திேபதி க8> 

சிவேலாக� பிரா�தி அைட�தா�க6. இ  பக�கால'தி� வான� 

கள+கமி�லாம�/1!�ேபா  இ@ வி=�த  ேபா� எ�ைன மக'தான  யர'தி� 

ஆ('திய . இனி நம1! இECலகி� ச�ேதாஷேம கிைடயாெத�< நிைன'ேத�. 

ஆயி2� ச�ேறற1!ைறய A�< மாத'தி�!6 அவ�க6 இற�தேத நல� எ�< 

ச�ேதாஷ�ப�ேட�. இத�!1 காரண� அ�த A�< மாத'தி� பிற! எ� கைடசி 

த+ைக தன  16-வ  வயதி�!6 த� "/ஷைன இழ�  விதைவயானேதயா�. இ  

ேந��தேபா  அ1ேகார ச�பவ'ைத1 காணா  எ� தாயா� இற�தேத நலெம�< 

உ<தியா. ந�பிேன�. எ� தாயா� உலகி� ஒ/ ெப8மணி அ2பவி1கேவ8@ய 

�க+கைளெய�லா� அ2பவி'ேத இற�தா�க6 எ�< நா� Fறேவ8>�. தன  

எ�> !ழ�ைதக01!� விவாகமாகி (என1! 1890-� வ/ஷ� விவாகமான ) ேபர� 

ேப'திகெள>'  த� கணவ21! சH@B�'தியாகி �ம+க�யா. ஒ/ 

மா+க�ய'தி�! இர8> மா+க�ய+களாக�ெப�< சிவ சா%1தமைட�த  

வ/�த'த1க விஷயம�ல எ�< எ� மனைத' ேத�றி1 ெகா8ேட�. அவ�க0ைடய 

உட� அவ�க6 ேகாாி1ைகயி�ப@ேய சமாதியி� ைவ1க�ப�ட . 

 

இர8டாவ  ச�பவ� எ� ஆ%06 ேநாி�டைவக06 மிகC� ச�ேதாஷகரமான .  
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இE வ/ஷ� ேகாைட1கால வி>�ைறயி� காலJெச�ற ஆ�திர நாடக பிதா மக� 

எ�< ெகௗரவ� ெபய� ெப�ற ெவ. கி/Hணமா&சா�5 எ�பவ� ப�லாாியி�/�  

ெச�ைன1! வ�  தா� ஏ�ப>'திய சரச விேனாத சைப அ+க'தின/ட� ெத5+! 

நாடகமாட அத�! ஓ� இரC நா� எ� தக�பனா/ட� ேபா. பா�1!�ப@ 

ேநாி�டேதயா�. இ தா� பி�கால� நா� தமி( நாடக+க6 எ= வத�!�, தமி( 

நாடக+களி� ந@�" த�!� அ+!ரா��பணமாயி/�த ச�பவ�. இைத�ப�றி 

விவரெம�லா� அறிய வி/�"ேவா� என  “நாடக ேமைட நிைனCக6” எ�2� 

"Kதக'தி� க8> ெகா60�ப@ ேவ8>கிேற�, பி.ஏ. சாி'திர பாி�ைசயி� 

ேநாி�ட இ�ென/ விஷய'ைத இ+! எ= கிேற�. நா� பிரசி ெட�_ 

காேலஜி�/� �, வி. வி. Gனிவாச ஐய+கா� ப&ைசய�ப� காேலஜி�/� � 

ேபாேனா�. இ�பாி�ைச1!. இ/வ/� ெசென� அC_� பாி�ைச1காக தின� 

ச�தி'  ப'தியான ேபாஜன கால'தி� ஒ�றா. உ�கா��  ேப�வ  வழ1க�. 

பாி�ைசயி� ஒ/நா6 ம'தியான� ேபசி1 ெகா8 @/�தேபா  என  ந8ப� 

“ச�ப�த�, நா� சாி'திர'தி� Kெபஷ� ச�ெஜ1� "Kதக'ைத ந�! 

ப@1கவி�ைல. சாய+கால பாி�ைச ேபபாி� எ�ன ேக�க� ேபாகிறா�க6 ெசா� 

பா��ேபா�” எ�< ெசா�னா�. நா� ேயாசி'  “இ�த %'த'ைத� ப�றி ேக6வி 

வரலா� எ�< நிைன1கிேற�” எ�< ெசா�� அத� விவர+கைள ெசா�� 

ைவ'ேத�. உடேன பாி�ைச மணி அ@1க இ/வ/� ஹா51!� ேபா. 

உ�கா��ேதா�. இ/வ�க0ைடய ெபய�க0� 3 எ2� ஆ+கில எ='தி� 

ஆர�பமாகிறப@யா� எ+க6 நா�கா�க6 ச�< அ/காைமயி�/�தன. 

பாி�ைச1காகித� (Examination paper) எ+க01!1 ெகா>1க� ப�டCட� அதி� 

நா� ‘ேஜாKய�’ ெசா�ன ேக6விேய ேக�@/�த ! இைத1 க8> நா� 

ஆ&சாிய�ப�ேட�. வி.வி. Gனிவாச ஐய+கா/� ஆ&சாிய�ப�> "��<வ5ட� 

எ�ைன� பா�'த  என1! ந�றா. ஞாபகமி/1கிற . 

 

1892-ஆ� வ/ஷ� பிரசிெட�சி காேலஜி� இ�ெனா/ வ/ஷ� ப@'ேத�. ஆ+கில� 

தமி( பாி�ைசகளி� �த� வ!�பி� ேதறின ேபா� சாி'திர� (History) பிாிவி5� 

�த� வ!�பி� ேதற ேவ8>ெம�< நா� ஆைச�ப�டேத இத�!1 காரண� 

ெத.வ'தி� க/ைணயினா� எ� ேகாாி1ைகயி�ப@ேய �த� வ!�பி� ேதறிேன�. 

அ�றி%� இ� பாி�ைசயி� �த� வ!�பி� ேதறினவ� நா� ஒ/வ�தா� மாகாண 

�=வதி5�. இைத�ப�றி சில விவர+க6 எ=த இ&ைச�ப>கிேற�. நா� 

பிரசிெட�சி காேலஜி� ப@'த ேபா  சாி'திர'தி� �தலாவதாக ேதறினத�காக 

கா�ட� பாி��, தமிழி� �தலாவதாக ேதறியத�காக ேபா�Q�ய� பாி�� ெப�ேற�. 
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அ�றி%� தமி( வியாச� பாி�ைசயி� �தலாவதாக இ/�தத�காக நா�ட� ேகா�� 

ெமட� (Norten gold medal) ெப�ேற�. பிற! பவ� வ�னா!ல� பாி�� ெப�ேற�. 

இ�பாி� ஹாம�ட� எ�2� அெமாி1க ஆசிாிய� எ=திய ஒ/ "'தக'தி� சில 

பாக+கைள ெமாழி ெபய�'தத�காக1 ெகா>1க�ப�ட . ேம�க8ட A�< 

பாி�களி� ெமா'த ெதாைக என1! ஞாபகமி/1கிற வைரயி� �மா� Nபா. 144 

ஆயி�<. இத�காக ெகா>1க�ப�ட ெச1ைக எ� தக�பனாாிட� ெகா>'  

ச�ேதாஷ�ப�ேட�. அவ/� ச�ேதாஷ�ப�டா�. 

 

1893-ஆ� வ/ஷ� நா� பி.ஏ. ப�ட� ெப�றேபா  ெச�ைன ச�வ கலாசாைலயாரா� 

சாி'திர'தி� �தலாவதாக ேதறின த�காக நா�'வி1 (Northwick) பாி� 

ெகா>1க�ப�ட . 

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

5. 5. 5. 5. ந$ந$ந$ந$    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    

 

பி.ஏ. ேதறினCட�, நா� லாயராக ேவ8>ெம�< தீ�மானி'  லா வ!�ைப& 

ேச��ேத�. லாகாேலஜி� ப@'தேபா  ெப/�பா5� எ+க6 தக�பனா� "திதா. 

க�@ய எ+க6 எ=�B� ப+களாவி�/�  காேலஜி1! ைசகிளி�� ேபா.1 

ெகா8@/�ேத�. இ�த லாகாேலஜி� நா� ேச��தCட� நா�ைக�  வ/ட+களாக 

எ�ைன வி�>�பிாி�த எ� உயி� ந8பராகிய வி. வி. Gனிவாச ஐய+கா� தா2� 

பி.ஏ. பாி�ைசயி� ேதறினவரா. எ�2ட� ேச��தா�. அவ� அ�ப@ ேச��தCட� 

எ+க6 பைழய ஏ�பா�@�ப@ எ�ெபா= � வ!�பி� நா+களி/வ/� ஒ�றா. 

உ�கா��  ேபசி1 ெகா8> கால+கழி�ேபா�. இத�! ஒ'தாைசயாக நா� ��" 

Fறிய வாம�பா., Gனிவாச பா� எ�2� இர8>. ம+க^� ந8ப�க0� ேக. 

ஆ�. சீதாராம ஐய/� ேச��தா�க6. எ�த வ!�பி5� நா+க6 பJசபா8டவ� 

கைள�ேபா� எ�ேநர�� உ�கா��  ேபசிெகா8@/�ேபா�, வாKதவமா. 

ெசா�5மிட' . 

 

நா� லாகாேலஜி� ப@' 1 ெகா8@/�தேபா  1895-ஆ� வ/ஷ� எ� ஆ%ளி� 

ம�ெறா/  1ககரமான ச�பவ� ேந��த . அதாவ  அEவ/ஷ� ேம மாத� 26-� 

ேததி எ� த�ைத சிவேலாக�பிரா�தி ஆனா�. உ8ைமைய1 F<மிட'  அவர  

மரண� எ� தாயாாி� மரண'ைத� ேபா� அEவளC  1க சாகர'தி� 

ஆ('தவி�ைல. இத�! �1கிய காரண� அவ� மரண'தி�! 6 மாத� ��பாகேவ ஓ� 

ெகா@ய வியாதியா� அவ� கHட�ப�டேபா  இனி இதனி�<� அவ� பிைழ�ப  
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அாி  எ�< ைவ'திய�க6 எ+க01! ெதாிவி'தேதயா�. அ1கால� �த� ெகாJச� 

ெகாJச� இனி வர�ேபாகிற  1ககரமான ச�பவ'தி�! நம  மனைத திட�ப>'தி1 

ெகா6ள ேவ8>� எ�< �ய�< வ�ேத�. ஆயி2� சிலகால� ெபா<'ேத எ� 

மனைத' ேத�றி1ெகா6ள ச1தி ெப�ேற�. அைவகைளெய�லா� ப�றி இைத� 

ப@1!� என  ந8ப�க01! எ= வாேன�? இ& ச�த��ப'தி� ஒ/ ஆ+கில கவி 

எ=திய இர8> அ@க6 ஞாபக� வ/கிற . அத� ெமாழி ெபய��ைப எ= கிேற�. 

“சிாி'ைதேய� உலெக�லா� சிாி'தி>� உ�2ட�, அ=ைதேய� நீதா� தனியாக 

அழேவ8>�” அ�< �த� ஒ/ தீ�மான� ெச.  ெகா8ேட�. அ  எ� 

ச�ேதாஷ'ைத உல!ட� பகி�� ெகா6ளேவ8>�. எ�26ேள எ�  யர'ைத 

அட1கி1ெகா6ள ேவ8>� எ�பதா�. 

 

எ� த�ைதயி� ேதக அெசௗ1கிய'தி� காரண'தினாேலா அ�ல  அ�ெபா=  

�!ணவிலாச சைப1காக தமி( நாடக+கைள எ=தி அைவகளி� ந@'த 

காரண'தினாேலா நா� லா "Kதக+கைள சாியாக� ப@1கவி�ைல. இEவ/ஷ� 

�த� லா பாி�ைச1! (First Examination in Law) ேபானேபா  நா� ேத<ேவேனா 

எ�னேவா எ�< ச�ேதக� ப�ேட�. ஆயி2� ெத.வாதீன'தா� அதி� ேதறிேன�. 

 

1896-ஆ� வ/ஷ� கைடசியி� @ச�ப� மாத� பாி�ைசயி� நா5� Gனிவாச 

ஐய+கா/� ேதறிேனா�. அ�த பாி�ைச1காக நா+களி/வ/� ஒ�றா. ப@'ேதா� 

எ+க6 லா "Kதக+கைள. 

 

1897-ஆ� வ/ஷ� லா பாி�ைசயி� ேதறி நா+களி/வ/� ைஹேகா��@� 

அ�ெர�@சராக ேச��ேதா�. Gனிவாச ஐய+கா� ேஜ�K ஷா��K (James Sharts) 

எ�பவாிட� அ�பியாசகராக& ேச��தா�. நா� KமாKேகா�� ஜ�ஜாயி/�  ெபய� 

ெப�ற ர+கநாத சாKதிாியாாி� !மாரரான ��தர� சாKதிாியாாிட� 

அ�பியாசகனாக& ேச��ேத�. எ� தைமயனாராகிய, அ&சமய� ைஹேகா�� 

வ1கீலாக நடவ@1ைக நட'தி1ெகா8@/�த ஐயாசாமி �த�யாாி� அபி�ராய�ப@ 

எ�  � அதி�Hட'தினா� ��தர� சாKதிாியா� 4 மாத'தி�!6ளாக 

ேதகவிேயாகமாக அவர  !மார� பிற! ைஹேகா�� ஜ�ஜாகிய !மாரசாமி 

சாKதிாியாாிட� அ�பியாசகனாக அம��ேத�. 1897-ஆ� வ/ஷ� �=வ � 

ஏற1!ைறய Gனிவாச ஐய+கா/� நா2� ெவEேவ< உபா'தியாய�களிட� 

ேகா��@� நி�வகி1கேவ8@ய விஷய+கைள1 க�க ேவ8@யவ�களா. 

இ/�தேபாதி5� இ/வ/� ஒ�றா. ேச��  ேகா��>1கைள& ��றி, ேபசி1 
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ெகா8> ேவ@1ைகயா. கால+கழி�ேபா�. ஒEெவா/ நா�களி� ஏதாவ  பிாிய 

ேவ8@ யி/�தேபாதி5� ம'தியான� சி�<8@ சா�பி>வத�காக ஒ/+! 

ேச�ேவா�. சாய+கால+களி� இ/வ/� �!ணவிலாச சைப1! ஓ@� ேபாேவா�! 

 

ெவளி�பைடயாக1 F<மிட'தி� �த� வ/ஷெம�லா� ேகா��>கைள& ��றி 

ேவ@1ைக� பா��பதிேலேய கழி'ேத�. 1898-ஆ� வ/ஷ� ஆர�ப'தி� ‘நா� 

வ1கீலாக ேகா�� ாிகா��களி� பதி�பி1கப�> எ�ேரா� (enrol) ஆகி வ1கீ� 

ெதாழிைல& ெச.ய ஆர�பி1கேவ8>ேம’ எ�< பய�தவனா. 6 மாத� ேஜ�K 

ஷா�� ஆX_� வி. வி. Gனிவாச ஐய+கா/ட� ஒ' ைழ'  ேகா�� 

நடவ@1ைககைள நட' � வித+கைளெய�லா� ச�ேறற1!ைறய �=வ � க�<1 

ெகா8ேட�. !மாரசாமி சாKதிாியா� அவ�களிட� வி'தியா�'தியா. 

இ/�தேபாதி5� அவா  ஆX_� நா� அதிகமாக ஒ�<� க�றவன�<. இ  அவ� 

த�பித� அ�ல. எ� த�பித� தா� எ�< நா� ஒ�"1ெகா6ள ேவ8>�. 1898-ஆ� 

வ/ஷ� ஜூைல மாத� நா� ைஹ ேகா�> வ1கீலாக எ�ேரா� (enrol} 

ெச.ய�ப�ேட�. 

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

6. 6. 6. 6. வ�கீலாக ேவைல பா��த+வ�கீலாக ேவைல பா��த+வ�கீலாக ேவைல பா��த+வ�கீலாக ேவைல பா��த+    

 

எ� தைமயனா� ஐயாசாமி �த�யா� இத�! ��பாகேவ ஐேகா�� வ1கீலாக 

இ/�தா�. ஆகேவ அவர  அைறயிேலேய நா� வ1கீலாக அம��ேத�. !மாKதா, 

ேவைலயா6 �த�ய ெசௗக�ய+க01ெக�லா� நா� கHட� படாதப@ ஆயி�<. 

 

நா� எ�ேரா� (enrol) ஆன தினேம அவ/1! பதிலாக ஒ/ வியாMய'ைத 

நட'திேன�. ெச�ைனயி� Kமா�காK ேகா��@� நா� �த��த� ஒ/ 

வியாMய'தி� XK ெப�ற , அ1 ேகா��@� ாிஜிK@ர� ��பாக. ேஜ�K 

ஷா��@�காக ஒ/ சி< வியாMய'ைத நட'தி ெவ�றி ெப�ேற�. 

 

அ �த� சி�ன ேகா��@ேலேய ெப/�பா5� வ1கி� ேவைல பா�'  வ�ேத�. 

சில சமய+களி� சி@ சிவி� ேகா��. (City Civil Court) >1!� ேபாேவ�. சீ1கிர� 

ேபாZK ேகா��>1!� ேபாக ஆர�பி'ேத�. ஐேகா��@� கா�'திைக பிைறேபா� 

ேதா�<ேவ�! இைத�ப�றி ச�< விவரமா. எ=த வி/�"கிேற�. �த� இர8> 

வ/ஷ� எ� வ1கீ� வ/�ப@ சராசாியாக மாத'தி�! 50 Nபா. �த� 10 Nபா. 
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வைர இ/�த . பிற! உய��  ெகா8> ேபா. �மா� 1000 Nபா. ச�பாதி'ேத�. 

இ/�தேபாதி5� நா� வ1கீலாக ெப/� பதவிையயாவ  ஊதிய'ைதயாவ  

ெபறவி�ைல எ�< ஒ�"1ெகா6ளேவ8>�. இத�! �1கிய காரண� வ1கீ� 

உ'திேயாக'தி� எ� மன� பலமாக ஈ>பாடாதேதயா�. ெபாிய வ1கீ� எ�< ெபய� 

எ>'  ஏராளமாக பண� ச�பாதி1க ேவ8>ெம�< நா� வி/�ப வி�ைல. 

ெவளி�பைடயாக1 F<மிட'  எ� மன உ�சாக ெம�லா� தமி( நாடக+களி� 

ந@' �, தமி( நாடக+கைள எ=தி%� ெபாிய ெபய� எ>1கேவ8>ெம�ேற 

இ/�த ! இத� ெபா/�> எ� ஓ.C கால'ைதெய�லா� லா "Kதக+ கைள%� லா 

ாிேபா��கைள%� ப@�பதி� ெசலவிடா  �!ண விலாச சைப1காக 

உைழ�பதிேலேய ெசலவழி'ேத�. இத�காக நா� எ�ெபா= � 

வ/'த�ப�டவன�<. இ� ெபா= � வ/'த�படவி�ைல; ச�ேதாஷேம ப>கிேற�. 

நா� ெகாJச� பிரபல ந@க2� நாடக ஆசிாிய2மான பிற! ஒ/ நா6 ஆ�திர 

நாடக� பிதா மகனான ப�லாாி V. கி/Hணமா&சா�5 அவ�க6 த�2ைடய 

அ2பவ'ைத என1!' ெதாிவி'  “நீ சிற�த வ1கீலாக ேவ8>ெம�றா� 

நாடக'ைத' Sர'தி� வி�>விட ேவ8>�” எ�< ேபாதி'த  என1! 

ஞாபகமி/1கிற . அவர  ேபாதைனைய நா� ஒ�"1ெகா6ள வி�ைல எ�< 

எ=தேவ8@ய  அநாவசிய�’ 

 

நா� வ1கீலாக பண� ச�பாதி1!� ேபா , எ� இ� வா(1ைக �கமா. நட'தC�, 

எ� நாடக+கைள அ&சிட ேவ8@யத�!� ேபா மான ெபா/6 கிைட'தா� 

ேபா � எ�< உைழ' வ�ேத�. ேம�ெசா�ன காரண+க6 ப�றிேய F>மான 

வைரயி� என  வ1கீ� ேவைலையெய�லா� �கமா.1 கால� கழி1க1 F@ய 

Kமா�காK ேகா��@� ெப/�பா5� சி@சிவி� ேகா��@� சில பாக�� ேபாZK 

ேகா��@� சில பாக�� ைவ' 1ெகா8ேட�. எ�ெபா=தாவ  கHட�ப�> 

உைழ1கேவ8@ய ெபாிய வியாMய+க6 வ�தா� அைவகைள ெம�ல, என1! 

அவகாசமி�ைல’ எ�< த�@வி>ேவ�. 

 

இ1காரண� ப�றிேய க�சி1கார�க6 எ�னிட� வ/வெத�றா� காைல 9½ 

மணி1!6 வரேவ8>� எ�<� சாய+ கால+களி� 5 மணி1!ேம� ஒ/வ/� 

வர1Fடா  எ�<� ஒ/ நிப�தைன ெச.  ெகா8ேட�. 

இ�த நிப�தைனயினி�<� �மா� 25 வ/ட+க6 நா� வ1கீலாக ேவைல பா�'த 

காலெம�லா� மாறவி�ைல. ரா'திாியி� யாராவ  எ� ?�@�! வ�  ‘அ�ெஜ�� 
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வியாMய�’ எ�< எ�ைன ெதா�தரC ெச.பவ�க01ெக�லா� ஒ/ பதி�, ஏ�பா> 

ெச.  ெகா8ேட�. அதாவ  “உ+க6 வியாMய� இ�றிரC ஏதாவ  நட1க� 

ேபாகிறதா? இ�ைலேய!நாைள1 காைல 11 மணி1!'தாேன. ேகK (case) ஆகேவ 

தயCெச.  நாைள காைல ?�@�! வ� வி>+க6” எ�< பதி� ெசா�� 

அ2�பிவி>ேவ�. இ�த வழ1க'ைத அறி�த எ� மாAலாக வ/� க�சி1கார�க6 

எ�ைன சாய+கால+களி� ெதா�தரC ெச.வதி�ைல. ம�றவ�களிட�� “இ�த 

வ1கீ� சாய+கால'தி�!ேம� ேகா�� வியாMய+கைள� பா�1கமா�டா�-- XK 

(Fees) ெகா>'த ேபாதி5� நாைள காைல ெகா8> வா எ�< அ2�பிவி>வா�. 

ஆைக பா� அவைர 5 மணி1!ேம� ேபா. பா��பதி� பிரேயாகன மி�ைல”, எ�< 

த>' வி>வா�க6. 

 

இ�த ேகா�பா�@னா� என1! ஒ/ ெபாிய ந�ைம கிைட'த . சாதாரணமாக 

ைஹேகா�� வ1கீ�க6 நா�ப  ஐ�ப  வயதாவத�!6 நீ� வியாதி, !�ம ேநா. 

�த�ய ஏதாவ  வியாதி1! உ6ளாகி�றன� எ�ப  எ�ேலா/� அறி�த விஷயேம. 

இத�! �1கிய காரண� அவ�க6 கால1கிரம�ப@ ேபாஜன� ெகா6ளாத �, 

த1கப@ சாய+ கால+களி� வியாயாம� (exercise) எ>' 1 ெகா6ளாத மா� எ�< 

ைவ'திய�க6 Fறியி/1கி�றா�. எ'தைன சிற�த வ1கீ�க6 �மா� 50 வயதி�!6 

வியாதி1! ஆளாகி ம@�தி/1கி�றன�! ேதக'தி� சி< வய  �த� த1க பலமி�லாத 

நா� இ�ப ஏதாவ  வியாதி1! ஆளாகாம�, த>'த  கால1கிரம�ப@ ேபாஜன+ 

ெகா8ட � சாய+ கால+களி� ஏதாவ  வியாகாம�� எ>' 1ெகா8> த1கப@ 

ஓ.ைவ%� எ>' 1ெகா8> ஓ.C கால+களி� மன'தி�! உ�சாக'ைத%� 

ச�ேதாஷ'ைத%� அளி1க'த1க மனதி�கினிய ெதாழி� (Hobby), ஒ�ைற 

ஏ�ப>'தி1 ெகா8> நட� வ�தேத, இ வைரயி� ஈKவர� கி/ைபயி� எ� ேதக 

நல'ைத கா�பா�றி1ெகா8> வர& ெச.த  எ�< உ<தியாக ந�"கிேற�. 

 

நா� வ1கீலாக நடவ@1ைக நட'திய கால'தி� என1ேக ம�ெறா/ நிப�தைன 

ஏ�ப>'தி1 ெகா8ேட�. அதாவ  க�சி1கார�க6 எ�னிட� வ�தா� அவ�க6 

வியாMய� ெபா.யான , த�பான ; நியாயம�ல எ�< எ� "'தி1!� ப�டா� 

அவ�க6 வியாMய'ைத எ>' 1ெகா6ள1 Fடாெத�பதா�. இதனா�, எ�னிட� 

வ�த பல வியாMய+கைள ஒ 1கியி/1கிேற�. இ/� � இதனா� நா� ஒ/ ந�ைம 

ெபறாம� ேபாகவி�ைல. அதாவ  “ச�ப�த� சாதாரணமாக த�பான ேக�கைள 

எ>' 1ெகா6ளமா�டா�” எ�2� ெபய� ெப�ேற� எ�< நிைன1கிேற�. 
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எ�னிட� வ/� க�சி1கார�க01ெக�லா� ஆர�ப'தி� ஒ/ கைத ெசா�ேவ�. 

“ஐயா, ைவ'தியனிட� ேபா. உ+க01! ஒ/ வியாதி இ/1க அைத மைற'  

ேவெறா�ைற1 Fறினா� அ�த ைவ'திய� உ+க6 உ8ைமயான வியாதிைய1 

!ண�ப>'த �@%மா? அ ேபால வ1கீலாகிய எ�னிட� உ8ைமைய1 F<+க6. 

பிற! உ+க6 வியாMய'தி�!� பாிஹார� ேத>கிேற�” எ�< ெசா�ேவ�. 

 

இ�ப@ ெசா�வதினா� சில க�சி1கார�க6 எ�ைன வி�> அக�றேபாதி5� நா� 

எ>' 1ெகா8ட வியாMய+களி� ெப/�பா5� ெவ�றி ெப�றதனா� ேகா��> 

ஜ�ஜிக01! எ�னிட� ஒ/ மதி�" உ8டாயி�ெற�ேற ெசா�ல ேவ8>�. சில 

சமய+களி� நா� உ8ைமைய அறியாத சில த�பான வியாMய+கைள 

நட'தி1ெகா8> வ/ைகயி� இைடயி� இ  ெபா. ேகK எ�< க8டறி�தா� 

ேகா��@� நடவ@1ைகைய நட'திவி�> �@வி� ச�அ� (Sumap) ெச.ய ேவ8@ 

வ/�ேபா  நா� ேவெறா�<� ெசா�லாம� “இ�த வியாMய'தி� ேகா��டா� 

கால'ைத இ�2� எ>' 1ெகா6ள என1கிHடமி�ைல” எ�< �@'தி/1கிேற�. 

இ�ப@ ெச.ததினா� ஜ�Mக6 இதர ேக�களி� நா� வ�"<'தி ேபசினா� 

அைவகளி� ஏேதா உ8ைம இ/1கேவ8>ெம�< எ�ைன� ெபா<ைம%ட� 

ேக�@/1கி�றன�. இைத�ப�றி சில ேகா��> வ1கீ�க6 நா� ெச.த  தவ< 

“நிஜேமா த�ேபா கைடசிவைரயி� ம�றா@'தா� தீரேவ8@ய  வ1கீ� கடைம” 

எ�< எ�னிட� Fறியி/1கி�றன�. ைஹேகா��@� ஒாிஜின� வியாMய� ஒ�ைற 

ஆனரபி� ஜK@K பாட� ��பாக நா� ஒ/�ைற நட'திய ேபா  பிரதிவாதி1காக 

வ1கால'  வா+கி1ெகா8ட நா� வாதிைய%�, வாதி சா�சிகைள%� இர8> நா6 

!<1! ேக6விக6 (Cross Examination) ேக�ேட�. அ  �@�தCட� 

பிரதிவாதி1காக சா�சிக6 ஒ/வைர%� நா� F�பிடவி�ைல. அ�றி%� ச�அ� 

(Sumup) ெச.ய ேவ8@ வ�த ேபா  “வாதியி� சா�சிகைள கிராK (Cross) 

ப8ணேவ8@யைத எ� கடைம�ப@ ெச.ேத�. ச�ஆ� ெச.யேவ8@ய  எ� 

இ&ைசயி� இ/1கிற . அைத ெச.  ேகா��டா� அவ�க0ைடய கால'ைத 

வியாMய'தி� ?ணாக ேபா1!வ த�! என1கிHடமி�ைல” எ�< Fறி 

உ�கா��ேத�. பாட�  ைர நா� ெச.த  சாியான  எ�< ஒ�"1ெகா8> ஏேதா 

"க(�தன�. க�சி1கார�க6 ெசா�வைத ெபா<ைம%ட� ேக�> இ�த வியாMய'ைத 

ெஜயி�ப  கHட� எ�< என1!' ேதா�றினா� க�சி1கார�களிட� உ8ைமைய1 

Fறி “ஏ� என1! XK ெகா>1கிறீ�க6 ? இ�த பண'ைத ஏதாவ  த�ம� 

ெச.%+க6” எ�< ெசா��ய2�பி இ/1கிேற� பல தடைவகளி�. 
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இ�ப@ ெச.ததா� க�சி1கார�க0ைடய ந�ைப�ெப�< என1! Kமா�காK  

ேகா��@� �1கியமாக அதிக ேக�க6 வ�தன. இ தா� பிற! ேம� அதிகாாிக6 

எ�ைன Kமா� காK ேகா�� ஜ�ஜாக நியமி'தத�! அKதிவாரமாக இ/�தெதன 

ந�"கிேற�. 

 

!<1! ேக6விக6 ேக�பதி� ெகாJச� வ�லவ� எ�ற ெபய� ெப�றப@யா� 

என1! ெச�ைனயி5�, ெவளியி5� கிாிமின� வியாMய+க6 கிைட'தன. இ�த 

அ2பவ� பிற! சிலகால� சீ� பிரசிெட�_ மாஜிK@ேர�டாக 

நியமி1க�ப�டேபா  என1! உபேயாகமாயி/�த . 

 

நா� �1கியமாக வியாMய� நட'திய சில ஜ�Mகைள� ப�றி1 ெகாJச� எ=த 

வி/�"கிேற�. நா� வ1கீலாக ேவைல ெச.ய ஆர�பி'தேபா  Kமா�காK 

ேகா��@� இர8டாவ  ஜ�ஜாக இ/�தவ� @. ெராெஸாாிேயா (D. Rozorio) 

எ�பவ� அவ� மி!�த ெபா<ைமயான �பாவ�ைடயவ�. அவ� தின� சாியாக 

பதிேனா< மணி1! நிமிஷ� தவறாம� ேகா��>1! வ�  உ�கா/வர�. அ�றி%� 

வியாMய+கைள சீ1கிர� தீ�மானி�பா�. இ�த இர8> !ண+கைள%� நா� 

அவாிடமி/�  க�<1 ெகா8ேட�. பிற! அேத ேகா��@� அேத நா�கா�யி� 

Kமா�காK ேகா�� ஜ�ஜாக நா� சில வ/ஷ� நடவ@1ைக நட'திய ேபா  

இEவிர8>� என1! மிகC� பயனளி'தன. ஆனா� அவ/ைடய ெபா<ைமைய 

நா� க�<1 ெகா6ளவி�ைல! 

 

Kமா�காK ேகா��@� எ�கால'தி� ம�ெறா/ ஜ�ஜாக இ/�தவ� ம8டய� 

O.பா�'தசாரதி ஐய+கா� அவாிட� நா� க�ற  வியாMய'தி� �@வி� ச�அ� 

(Sum.up) ெச.%�ேபா  �1கியமான அ�ச+கைள எEவளC �/1கமா. 

ெசா�கிேறாேமா அEவளC ந�ல  எ�ப . இவ/ட� காKமாபா�ட� கிள�பி� 

சனி1கிழைமகளி� சீ�டா>ேவ�. அ&சமய� ேகா��@� நட1!� பல 

ேவ@1ைககைள�ப�றிய கைதகைள ேமைஜைய& ��றி உ�கா��தி/1!� 

எ+க01ெக�லா� ெசா�� சிாி�"8டா1!வா�. அவ�<6 ஒ�ைற இ+! 

எ= கிேற�. ஒ/நா6 “ச�ப�த�, நா� ேகா��>1! வ/�ேபா  மிகC� 

தைல!னி�தப@ வ/கிேறேன அத�!1 காரண� ெதாி%மா?” எ�< ேக�டா�. 

“வண1கமா. வ/வ  ந�ல  எ�< நீ+க6 அ�ப@ ெச.கிறீ�க6” எ�< பதி� 

ெசா�ேன�. அத�கவ� “அ . ஒ/"றமி/1க�>�. நா� �த� �த� ேகா��@� எ� 

ஆசன'தி� உ�கார வ/�ேபா  தைல நிமி��  ெகா8> வ'ேத�. அ�ேபா  ப+கா 

இ=1!� ேகா��>1! பி�"றமி/1!� ேவைலயா6 ேவகமா. ப+காைவ 
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இ=' வி�டா�. உடேன எ� தைல !�ைட ப+காவினா� தா1க�ப�> எகிாி� 

ேபா. வி=�த . அ  �த� நா� வ/�ேபாெத�லா� மிகC� தைல !னி�  

ெகா8>வர ஆர�பி'ேத�” எ�< பதி� ெசா�னா�. இ  நட�தேபா  

ைஹேகா��@� இ�ேபாதி/�ப  ேபா� மி�சார ப+கா (electric fan) கிைடயா . 

 

இத�பிற! இ�த ேகா��@� ஜ�ஜாக நியமி1க�ப�டவ� ச� வி. சி. 

ேதசிகா&சாாியா�. சாதாரணமாக இவ� ேகா��@� என1! அதிக ேக�க6 கிைட1!�. 

இத�!1 காரண� நா� அவர  ந�மதி�ைப� ெப�றேத எ�< நிைன1கிேற�. 

இவ� ஒ/ சிேநகிதாிட� ஆ+கில'தி� ெசா�னதாக அ�த சிேநகித� என1! 

ெதாிவி'தைத தமிழி� ெமாழி ெபய�'  எ= கிேற�. “த+க6 க�சி1கார�களி� 

ஊழ�கைள மைற'  ேகா��டா� க8ணி� ம8ைண� ேபா�> வியாMய+கைள 

ெஜயி1க வி/�பாத வ1கீ�க6 இர8> ெபய�க6தா�. ஒ/வ� பி. எ�. சிவஞான 

�த�யா�, ம�ெறா/வ� ச�ப�த �த�யா�” எ�றனரா�. 

 

சிவி�, வியாMய+களி� XK (Fees) விஷய'தி� ேகா��டா� ச�ட�ப@, ஒEெவா/ 

வியாMய'தி�!� எ�ன XK உ8ேடா அத�!1 !ைறவாக வா+!வதி�ைல எ�< 

தீ�மானி'  அத�ப@ேய நட� வ�ேத�. 

 

என  ஆ/யி� ந8பரான சி. ர+கவ@ேவ5 �த�யா� தா2� பி. எ�. பாி�ைசயி� 

ேதறினCட� அவைர என  ஜூனிய� (Junior) ஆக ைவ' 1ெகா8> ேகா�� 

ேவைலைய� பா�' வ�ேத�. அவ� 1923-ஆ� வ/ஷ� என   ரதி�Hட'தா� 

காலவிேயாகமாக வ1கீ� ேவைலயி� ��ேப !ைற�தி/�த ஆ�வ� மிகC� 

!�றிய . ஆகேவ Gமா� ச� சி. பி. ராமசாமி ஐய� அவ�க6 1924-ஆ� ஆ8> 

எ�ைன அைழ'  Kமா�காK ேகா�� ஜ�M ேவைலைய ஒ�"1 ெகா6கிறாயா 

எ�< ேக�டேபா  உடேன ஒ�"1ெகா8ேட�, இத2ட� எ� ந>�ப/வ 

அ2பவ+கைள �@' 1 ெகா6கிேற�. 

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

7. 7. 7. 7. �தி� ப�வ��தி� ப�வ��தி� ப�வ��தி� ப�வ�    

 

நா� என  51-வ  வயதி� Kமா�காK ேகா�� ஜ�ஜாக நியமி1க�ப�ேட�. 

என1! 55 வயதானCட� அE வயதி�!ேம� கவ��ெம8� உ'திேயாக'தி�/�  

விலக ேவ8>� எ�2� நியமன�ப@ அE ேவைலயி�/� ! விலகிேன�. 



34 

 

இதனிைடேய சில மாத+க6 சீ� பிரசிெட�சி மாஜிK@ேர�டாக ேவைல பா�'ேத�. 

ேம�க8டப@ ஜ�ஜாக இ/�தகால'தி� சில வியவகார+கைள இ+! எ= கிேற�. 

 

நா� ஜ�ஜாக �த� நா6 உ�கா��தேபா  வ1கீ�களி� தர�பாக காலJெச�ற 

Gமா� ேசஷா&சாாியா� அவ�க6 எ�ைன வரேவ�< சில வா�'ைதக6 

ேபசியேபா  அத�! நா� பதி� ெசா�னேபா  “நா� ஜ�M ேவைல நட' +கா� 

மனித� எவ/1!� பய�படா  ெத.வ� ஒ�றி�ேக பய�  நட�ேப�” எ�< 

உைர'த  ஞாபகமி/1கிற . அத�ப@ தின� நா� ேகா��@�!� ேபா. எ� 

நா�கா�யி� உ�கா/ �� நியாய�ப@ விசாாி'  தீ�மான� ெகா>1க என1! 

"'திைய%� மன உ<திைய%� ெகா>1!�ப@யாக ஈசைன' ெதா=த பிறேக 

உ�கா/ேவ�. சாதாரணமாக 25 வ/ட+க01! ேம� Kமா�காK ேகா��@� 

வ1கீலாக வியவஹார+க6 நட'திய ப@யா� இ1ேகா��@� ஜ�M ேவைல பா��ப  

என1! �லபமாக இ/�த . 

 

Kமா�காK ேகா�� வியாMய+கைள� ப�றி சில விஷய+க6 எ=த வி/�"கிேற�. 

எ� தமயனா� 1894-ஆ� வ/ஷ� வ1கீலாக வியவஹார� நட'திய ேபா  இ�த 

சி�ன ேகா��@� மா'திர� 32 ஆயிர� வியாMய+க01!1 !ைறயாம�/�தன! 

அ  !ைற�  ெகா8ேட வ� . நா� 1898-ஆ� வ/ஷ� வ1கீலானேபா  �மா� 25 

ஆயிர� ேக�க6 வ/ட'தி�!' தீ�மானி1க�ப�டன. நா� ஜ�ஜான ேபா  �மா� 20 

ஆயிர� ேக�க6 இ/�தன வ/ட� ஒ�றி�!, த�கால� 5 அ�ல  6 ஆயிர� 

ேக�க01! ேம� இ�ைல. 

 

ஜ�ஜான ஒ/ வார'தி�ெக�லா� ேக�1கைள, சீ1கிர� �@1!� வழிைய1 க�<1 

ெகா8ேட�. இத�! இர8> A�< !ண+க6 அL!ணமா. இ/�தன. அதாவ  

அ1 கால'தி� சாதாரணமாக மா<பா@க6 ேக�க6 தா� அதிக மாயி/�தன. 

வ1கீலாயி/�த ேபா  ஏற1!ைறய எ�லா மா<பா@க0� எ�னிட� த+க6 

வியாMய+கைள ஒ�"வி� பா�க6. இதனா� அவ�க6 கண1! ஊழ�கெள�லா� 

ந�றா.' ெதாி%�. ஆகேவ அவ�க0ைடய வியாMய+க6 நா� ஜ�ஜாக இ/1!� 

ேபா  எ� �� வ�தா� அவ�க6 கண1!களி� ம�ம+கைளெய�லா� 

அறி�தி/�தப@யா�, அவ�க6 ெபா. ெசா�� எ�ைன ஏமா�<வ  

அசா'தியமாயி/�த . இைத1 க8ட மா<பா@க6 த+க6 வியாMய+க6 எ� 

ேகா��>1! ��" வராதப@ ெச.ய �ய�றன�. இைதயறி�த அ1கால சீ� - 

ஜ�ஜாக இ/�த திவா� பகS� C. R. தி/ேவ+கடா&சாாியா� இைத' த>'  
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வ�தன�. மா<பா@க6 எ� ேகா��>1! ��பாக வ/வத�ேக அJ�வா�க6 எ�ேற 

ெசா�ல ேவ8>�. அவ�க6 ேகா��>1! ெவளியி� எ�ைன எ�ேபாதாவ  

ச�தி'தா� “எ�னா+க சாமி, வ1கீலாக எ+ககி�ேட XK (Fees) வா+கி 

சா�பி�>�> இ�ேபா எ+க வாயிேல ம8ைண ேபா>கிறீ�கேள” எ�< 

ேக�பா�க6. இர8டாவ , வ1கீ�க6 த+க6 - வியாMய+கைள' த6ளி ைவ1க 

ேவ8>ெம�< அ@1க@ ேக�காம �/1க ஒ/ %'தி ெச.ேத�. வியாMய'தி�! 

வா.தா ேபாட ேவ8>ெம�< ேக�!� வ1கீ�கைள ெய�லா� ம< வா.தா1க6 

எதி��ப�ச'தி�! தின� ப@ (Day fees) ெகா>1க ேவ8>ெம�< உ'தரவி>ேவ�. 

இதனா� இர8> ந�ைமக6 உ8டாயின. ஒ�< க�டாயமாக வாயிதா 

ேவ8@யவ�க6 தா� இத�! உட�ப�> ேக� பா�க6, இர8டாவ  இதனா� 

வ1கீ�க01! மாத வ/� ப@ அதிகமாகிய . நா� ேகா��ைட வி�> விலகியபி� 

என  சிேநகித�களான பல வ1கீ�க6 எ�ைன ச�தி1!� ேபா  “உ+க0ட� 

எ+க01! ேடகாK� வ/�ப@ அ�<� ேபா&� ” எ�< �ைறயி�@/1கி�றன�. 

 

ேம�க8ட மா�1க+களி� Aலமாக வியாMய+கைள'  ாிதமாக' தீ�மானி1!� 

வழிக8டபி� தின� எ� ேகா�� வியாMய+கைள �@' வி�> �த� 

ேகா��@�/�  வியாMய+கைள அ2�"�ப@ சீ� ஜ�ஜி1! ேவ8>ேகா6 

அ2�"ேவ�. ஒ/ சமய� �த� ஜ�ஜு� A�றாவ  ஜ�ஜு� ஏேதா அவசர 

நிமி'தமா. ேகா��>1! வராமவி/�தேபா  A�< ேகா�� ேக�கைள%� நா� 

கவனி'த  ஞாபகமி/1கிற  

 

சாதாரணமாக 4 மணி1!6 ேகா�� ேவைலைய �@' 1 ெகா8> சைப1!� ேபா. 

வி>ேவ�. சாய+கால� ஐ�  மணியானCட� எ�த வியாMயமானா5� நட'தா  

வாயிதா ேபா�>வி>ேவ�. ஐ�  மணி1!ேம� ேகா�� நட�ப  தவ< எ�ப  எ� 

அபி�பிராய�. நா� வ1கீலாக இ/�தேபா  ஐ�  மணி1! ேம� வியாMய+கைள 

நட' வைத ஆ�ேசபி'தி/1கிேற�. 1926-ஆ� வ/ஷ� நா� ஜ�ஜாக இ/�தேபா  

நட�த ஒ/ ச�பவ'ைத இ+! எ= கிேற�. ��னா6 இரC மாி'த எ� மைனவியி� 

ேதக'ைத இ>கா�@�!1 ெகா8> ேபா. ச�Kகார� ெச.தCட� ?�@�! வ�  

Kநான� ெச. வி�> Bைஜைய வழ1க� ேபா� �@' வி�> உணC ெகா8> 

ேகா��>1! வழ1க� ேபா� ேபாேன�. அ�ெபா= . �மா� 11 மணியி/1!�. 

இத�!6 என1!  1ககரமான ச�பவ'ைத1 ேக6வி�ப�> �த� ஜ�ஜாக இ/�த 

Gமா� தி/ேவ+கடா&சாாியா� நா� அ�< ேகா��>1! வரமா�ேடென�< எ� 

ேகா�� வியாMய+கைள ெய�லா� வா.தa ேபா>வத�காக த� ேகா��>1! 

மா�றி1ெகா8டா�. நா� ேகா��>1! வ�ததாக1 ேக6வி�ப�டCடேன எ� 
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அைற1! வ�   1க� விசாாி' வி�> “மிKட� ச�ப�த� இ�ைற1! ஏ� 

ேகா��>1! வ�தா.” எ�< ெகாJச� ெவ<�"ட� ேக�டா�. அத�! நா� 

“எ�ைன ம�னி1க ேவ8>�. எ� மைனவி ேநாயாயி/�தேபா  எ�னா� இய�ற 

அளC சிகி&ைச ெச.  பா�'ேத�. இற�த பி�  1க�ப�> எ�ன பய�. எ� 

மனைத' ேத�றி1 ெகா8ேட�. எ�2ைடய  1க� எ�2டனி/1க ேவ8>�. 

எ�னா� ம�றவ�க01!1 கHட� ெகா>�பதி� எ�ன பல�? இ�ைற1! எ� 

ேகா��@� வாதி� பிரதிவாதிக0� சா�சிக0� ேச�'  �மா� 100 

ெபய�களி/1கலா�. இ'தைன ெபய�க0� ம�ெறா/ நா6 வ/�ப@யான 

கHட'தி�! நா� அவ�கைள உ6ளா1க1 Fடாெத�< தீ�மானி'  வ�ேத� 

இ+!; அ�றி%� ேகா��>1! வ�  ேவைல பா�'தா� எ�  1க'ைத1 

ெகாJச�மற�தி/�ேப�” எ�< ெசா�� அவைர எ� ேகா�� வியாMய+கைள-

ெய�லா� எ� ேகா��>1ேக அ2�பிவி>�ப@ ேக�>1ெகா8ேட�. இ& 

ச�த��ப+களி� நா� சீ� ஜ�ஜாக சிலகால� ஆ1� ெச.தேபா  நட�த ஒ/ 

வியவஹார'ைத இ+! எ= கிேற�. ஒ/ நா6 ஐ�த@'தCட� கீேழ Kமா�காK 

ேகா�� ஆX�1!6 Lைழ�  ஐ�  மணி1!ேம� ேவைல ெச.  ெகா8@/�த 

!மKதா1கைளெய�லா� அைழ'  “கவ�ெம8டா� உ+க01ெக�லா� ஐ�  மணி 

வைரயி� ேவைல ெச.ய ச�பள� ெகா>1கிறா�கேள ெயாழிய ேவறி�ைல. ஆகேவ 

நீ+க6 ஐ�த@'தCட� க�>1கைள1 க�@வி�> ?�@�!� ேபா+க6. ம< நா6 

சாியாக ப'தைர மணி1! வ�  வி>+க6” எ�< ெசா�� எ�ேலாைர%� 

?�@�க2�பிேன�. 

 

சி�ன ேகா�� ெப.��க6 (Bailife) சாதாரணமாக லJச� வா+!கிறா�க6 எ�ப  

அைனவ/� அறி�த விஷயேம இைத' த>1க ஒ/ சிறி  நா� �ய�ேற� எ�< 

ெசா�ல ேவ8>�. ஒ/�ைற ஒ/ வ1கீ� ஒ/ ெப.�� லJச� வா+கி1ெகா8> 

பிரதிவாதிைய� பி@1காம�/1கிறா� எ�< எ�னிட� வ�  �ைறயி�டா�. நா� 

ம'தியான ேபாஜன'தி�காக 2 மணி1! எ� அைற1!� ேபானCட� அ�த 

ெப.��ைப அைழ'  அ�த பிரதிவாதிைய சாய+கால'தி�!6 பி@' 1ெகா8> 

வரேவ8>ெம�< க8@�பா. Fறிேன�. இத� பலனாக நா� 3 மணி1! 

ேகா��>1!� ேபா!�� அ�த க�சி1காரைன� பி@' 1ெகா8> வ�  வி�டா�. 

இ�மாதிாியாக நா� ெகாJச� க8@�பாயி/�ததினா� எ� கால'தி� ெப.��க6 

லJச� வா+!வேத நி�<வி�ட  எ�< நா� ெசா�லவி�ைல. ஆயி2� ேம� 

அதிகாாிக6 கவனி'தா� இEவழ1க� மிகC� !ைற%� எ�ப  எ� அபி�பிராய�. 
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இEவா< நா� க8@�பா. இ/�தப@யா� வ1கி�க6 ெப/�பால�க0ைடய 

அ�பிைன� ெப�ேற� எ�< நிைன1கிேற�. நா� என  55-வ  வயதி� 

இEேவைலயினி�<� விலகியேபா  அவ�க6 என1! ஒ/ ேதநீ� வி/�  

ெகா>'தன�. அ�றி%� ேகா�� சி�ப�திக0� பிர'ேயகமாக ேவெறா/ ேதநீ� 

வி/�  ெகா>'தன�. 

 

இத�கிைடயி� சில மாத+க6 சீ� பிரசிெட�சி மாஜிK@ேர�டாக ேவைல 

பா�1!�ப@ ேநாி�ட . அ1காலெம�லா� ேகா�� ேவைலெய�லா� 

ம'யான'தி�!6 �@' 1ெகா8> எ� ேகா�� ?>ேபா. ேச�ேவ�, ஒ/ 

நாளாவ  சாய+கால'தி� ேகா�� ேவைல பா�'ததாக என1! ஞாபகமி�ைல. 

அ சமய� இ�ேபாதி/�ப ேபா�, அ'தைன ஆனெராி மாஜிK@ேர�> 

ேகா��>1க6 கிைடயா . த�கால� இ�த ஆனெராி ேகா��>1க6 பல 

ஏ�ப>'த�ப�>� ஐ�  Kைடெப�@யாி (Stipendiary) ேகா��>க01! எ�ன 

ேவைலயி/1கிறெதன ஆ&சாிய�ப>கிேற�. 

 

�மா� 4 வ/ஷ+க6 நா� ஜ�ஜாயி/�தேபா  ஒேர ஒ/ வியாMய'தி�தா� எ� 

தீ�மான� ஐேகா��டாரா� மா�ற�ப�ட  எ�< எ=த வி/�"கிேற�. 

 

ேம�க8டப@ சிவி� ேகா��@5� கிாிமின� ேகா��@5� நா� நியாயாதிபதியாக 

இ/�தி/1கிேற�. இEவிர8@� சிவி� ேகா�� ஐ�ஜாயி/�த தா� எ� 

மனதி�!� பி@'த . ஏென�றா� Kமா�காK ேகா�� வியாMய'தி� 

எ�ைன%மறியாதப@ தவறாக' தீ�மானி'தா5� வியாMய'தி� ேதா�ற1 

க�சி1கார21! ெசா�ப நHட' ட� ேபாகிற . மாஜிK@ேர�டாக நா� தவறாக 

ஒ/வைன த8@'தா� அவ2ைடய வா(1ைகேய அழி�தா5� அழி%ம�லவா? 

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

8. 558. 558. 558. 55    வய+�# ேம0ப1ட சாி�திர�வய+�# ேம0ப1ட சாி�திர�வய+�# ேம0ப1ட சாி�திர�வய+�# ேம0ப1ட சாி�திர�    

 

1928-ஆ� வ/ஷ� பி�ரவாி மாத� �த� ேததி �த� நா� கவ��ெம8� 

ேவைலயி�/�  விலக ேவ8@ வ/� எ�< ��ேப அறி�தி/�தப@யா� அத�காக 

அ  �த� எ� வா(நா�கைள எ�ப@ கழி�ப  எ�< ஒ/ தினசாி� ப�@ 

ஏ�ப>'தி1ெகா8ேட�. அைத எ=  �� என  ந8ப�களி� பல� நீ ஏ� 

ம<ப@%� வ1கீலாக பழகலாகா  எ�< எ�ைன1 ேக�@/1கி�றன�. அ�றி%� 

ஜனவாி மாத� 31-�ேததி எ� ேகா�� ேவைலைய �@'தCட� Kமா�காK ேகா�� 
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வ1கீ�க6 ஒ�<F@ காலJெச�ற என  ந8ப� பி. எ�. சிவஞான �த�யா� 

Aலமாக எ� பிாிைவ�ப�றி ஏேதா உபசார வா�'ைதகைள Fறிய பிற! “நீ+க6 

ம<ப@%� ைஹேகா��’ வ1கீலாக வ�  கல�  ெகா8டா� எ+க01!' 

தி/�திகரமாயி/1!�” எ�< Fறியேபா  “அ�ப@ ெச.ய என1! இHடமி�ைல, 

நீ+க6 ேக�பைத ம<�பத�காக ம�னி1க ேவ8>�” எ�< Fறிேன�. அத�! 

�1கிய காரண� ஒ/�ைற ஜ�ஜாயி/�த பிற! ம<ப@%� வ1கீலாக ேபாவ  

சாிய�ல எ�< நா� தீ�மானி'தேதயா�. ம< நா6 ஒ/ தினசாி ஆ+கில 

ப'திாிைகயி� ாிேபா�ட� (Reporter) எ�னிட� வ�  “இனி உ+க6 கால'ைத 

எ�ப@1 கழி1க� ேபாகிறீ�க6” எ�< ேக�டேபா , “ஈKவர� என1! இனி அ/0� 

ஆ%�கால'ைதெய�லா� தமி( நாடக'தி�காகC� தமி( பாைஷ1காகC� ெதா8> 

ெச.ய' தீ�பானி'தி/1கிேற�” எ�< பதி� Fறிேன�. அ�< �த� இ�நா6 வைர 

அ�த இர8> ெதா8>கைள%� எ�னா�ய�ற அளC ெச.  வ/கிேற� எ�பைத 

இைத வாசி1!� என  ந8ப�க6 அறிவா�க6 எ�< நிைன1கிேற�. பிற! 

வ1கீலாக� "கேவ8>ெம�< எ�ைன வ�"<'திய எ� பல ப� 1க01!� 

சிேநகித�க01!� நா� Fறின பதிைல இ+! எ= கிேற�. அவ�க6 எ�னிட� 

வ�  “நீ+க6 ஏ� ம<ப@%� வ1கீலாக ேசரலாகா ?” எ�< ேக�டத�! நா� “ஏ� 

ம<ப@%� வ1கீலா!�ப@ ேக�கிறீ�க6?” எ�< நா� வினவிேன�. அத�! 

அவ�க6 “இ�ைல நீ+க6 7 வ/ஷ� கவ��ெம8� உ'திேயாக'தி� 

இ�லாதப@யா� உ+க01! ெப�ஷ� (Pension) Fட ஒ�<� கிைடயாேத. 

ஆைகயா� ம�றவ�க6 ெச.வ ேபா� நீ+க6 ம<ப@%� �லபமாக ஆ�வேக� 

(Advocate) ஆகி ேவைல பா�'  பண� ச�பாதி'  �கமா. வாழலாேம எ�< 

ேக�கிேறா�” எ�றா�க6. அத�! நா� “ம<ப@%� இ�த ேவைல பா�'  

கHட�ப�> பண� ச�பாதி'  அைடயேவ8> ெம�கிற �க'ைத அ�த 

கHடெம�லா� இ�லாம� இ�ேபா  அLபவி' 1 ெகா8@/1கிேறேன. 

அைதேய� த>1கிறீ�க6” எ�< பதி� ெசா�ேன�. 

 

சில� உ+க01காக இ�லாவி�டா5� உ+க6 !ழ�ைதகளி� ெபா/�> நீ+க6 

அ�ப@ ெச.யலாகாதா? எ�< ேக�டத�! அ@யி� க8டப@ பதி� உைர'ேத�:- 

“ஈச� க/ைணயினா� என1கி/�ப  ஒ/ ஆ8 பி6ைள%� இர8> ெப8க0�. 

அ�பி6ைள1! நா� ச�பாதி'  ைவ'த ெபா/ேள ேபா மான . எ� இர8> 

!மார'திகைள%� த1க இட'தி� விவாக� ெச.  ெகா>'  வி�ேட�. அவ�க6 

த+க6 "/ஷ� ?�@� பரேமKவர� க/ைண யினா� �கமாக வா(கிறா�க6. 
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இ�ப@யி/1க எத�காக நா� ம<ப@%� ேகா�� வியாMய ேவைலயி� கHட�பட 

ேவ8>�”. எ�< ெசா�� “எ� இ&ைச�ப@, தமி=1காக உைழ�பைத 

த>1காதீ�க6” எ�< ேக�>1 ெகா8ேட�. 

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

9. 9. 9. 9. நா� ேகாயி) த�மக��தாவாக ேவைல&பா��த+நா� ேகாயி) த�மக��தாவாக ேவைல&பா��த+நா� ேகாயி) த�மக��தாவாக ேவைல&பா��த+நா� ேகாயி) த�மக��தாவாக ேவைல&பா��த+    

 

ெத.வ ப1தி எ�ப  எ�2ட� பிற�தி/1க ேவ8> ெம�< நிைன1கிேற�. எ� 

தா. த�ைதய� என1! ச�ப�த� எ�< ெபயாி�ட காரண'ைத ��ேப எ=தியி/1 

கிேற�. தின� Bைஜ ெச.%� அவ�க6 எ�ைன சி< வய  �த� ப1தி மா�1க'தி� 

ெச5'தினா�க6 எ�பத�! ச�ேதகமி�ைல. நா� �மா� 2 வய  !ழ�ைதயா. 

இ/�தேபா  எ� தக�பனா� சிவBைஜ ெச.த "Hப+கைள ெக>'  அவர  

பாத1!ர> ஒ�ைற எ>'  அத� ேபாி� எ� தக�பனா� ெச.வ ேபால Bைஜ 

ெச.ததாக எ� தாயா� என1!� பிற! Fறியி/1கிறா�க6. இ  என1! 

ஞாபகமி�ைல. ஆயி2� இ  ேந��தி/1க ேவ8>ெம�< ந�"கிேற�. எ� தாயா� 

ெபா. ெசா�லேவ8@ய காரண மி�ைல. 

 

என1! ஞாபக ச1தி உ.தி'த கால�த�, சாதாரணமாக எ� விைளயா�ெட�லா� 

ெப/�பா5� பி6ைளயா�, மீனா�சி அ�ம�, ெவ+கேடச� ெப/மா6 

இவ�க0ைடய ெச�" அ�ல  மர வி1ரஹ+கைள ைவ'  அைவக01! அல+ 

கார� ெச. , உ�சவ� ெச.வேதயா�. சனி1கிழைம வ�தா�, ��னா6 

ெவ6ளி1கிழைம எ� தாயா� விேசஷ Bைஜ ெச.த "Hப+கைள ைவ' 1ெகா8> 

நா� எ� ேந� A'தவராகிய ஆ<�க' ட� சாமி S1கி விைளயா>ேவா�. 

 

அ�றி%� எ� தக�பனா� ெச�ைனயி� ஏகா�பேரKவர� ேகாயி51!� ெபாிய 

காJசீ"ர� ேகாயி51!� த�ம க�'தாவாயி/�தப@யா� அ1ேகாயி�களி� உ�சவ+ 

க01! எ�ைன%� எ� தமயைன%� அ@1க@ அைழ' 1 ெகா8> ேபான ப@யா� 

ேகாயி�களி� உ�சவ+கைள� பா��பதி� என1! மி!�த ச�ேதாஷ� ஏ�ப�ட . 

 

ேம5� எ+க6 க�வி பயி�சி1! இ�றியைமயாததாக எ8ணி எ+க6 தக�பனா� 

எ+க6 ப6ளி1Fட' . ேகாைட வி>�ைற ேதா<� எ+கைள ெவளிP�க01! 

அ2�"வா�. அ&சமய+களி� ஆ+கா+!6ள ேகாயி�கைள� பா��பேத என1!� 

ெபாிய ஆன�தமாயி/�த . என  10 அ�ல  11 வயதி� நா� பா�'த காJசீ"ர�, 

தJசாc�, ம ைர �த�ய இட+களி56ள ெபாிய ேகாயி�களி� அழகிய, 
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உ/வ+க6 அ�ப@ேய எ� மனதி� பதி�தி/1கி�றன. அ1 ேகாயி�கைளெய�லா� 

ஒ/ �ைற பிற! நா� பா�'தி/1கிேற� ஆயி2� அைவகைள �த� �த� நா� 

பா�'த ேபா  என1!8டான ச�ேதாஷ� பிற! கிைட1கவி�ைல. எ�2ைடய 21-

வ  வயதி� (என1! ஞாபகமி/1கிறப@) எ� தக�பனா� என1! சிவதீ�ைச 

ெச. ைவ'தா� எ+க6 !/1களாகிய தி/வால+கா> !/1கைள1 ெகா8>. 

 

எ� தமயனா� ப. ஐயாசாமி �த�யா� சில வ/ட+க6 மயிலா�B� கபாZKவர� 

ேகாயி� த�மக�'தாவாக நியமி1க�ப�> ேவைல பா�'  வ�தா�. அவ� 1900-வ  

வ/ஷ� @K@ாி1 ��சீ�பாக நியமி1க�ப�ட ேபா  நா� அ1ேகாயி� 

த�மக�'தாவாக நியமி1க�ப�ேட�. அ  �த� 1934-ஆ� வ/ஷ�வைரயி� 

அEேவைல பா�' வ�ேத�. இ�த 24 வ/ஷ+க0� எ�2ட� ேவைல பா�'  

வ�த த�மக�'தா1க0டனாவ  ஓவ�சிய�க0டனாவ  ேகாயி� 

சி�ப�திக0டனாவ  ச&சரC வியாMயமி�றி நட�ேதறிய ெத�< ச�ேதாஷ' ட� 

இ+! எ= கிேற�. 

 

எ� கால'தி� ேந��த சில சீ�'தி/'த+கைள�ப�றி எ=த வி/�"கிேற�. அத�! 

��பாக உ�சவ� ப'திாிைகயி� க8டப@, மணி�பிரகார� உ�சவ+க6 

நட�ேத<வதி�ைல. உ�சவ+கைளெய�லா� ல1ன�ப@%� ப'திாிைககளி� க8ட 

மணி�பிரகார� நட' �ப@ ஏ�பா> ெச.ேத�, த�மக�'தா1க6 ேகாயி� பண'ைத 

ேநராக வா+கC� Fடா  ேநராக ெசலவழி1கC� Fடா  எ�< ஏ�பா> ெச.ேத�. 

எ�லா ேதவKதான வ/�ப@%� ��" பா+கி� க�ட�ப�> ெசலெவ�லா� 

ெச1!Aலமாக& ெச.ய�பட ேவ8>ெம�< ஏ�ப>'திேன�. இEவிர8> 

ஏ�பா>கைள%� இ+! எ=திய . ஏேதா த�"க(&சியாகவ�ல. இைவகைள ம�ற 

ேகாயி� த�மக�'தா1க6 பி�ப�றி நட�தா� ேதவKதான+கைள�ப�றி ம�றவ�க6 

!ைறFற அதிக இடமிராெத�< ெதாிவி' 1ெகா6வத�ேக எ= கிேற�. 

 

எ�கால'தி� ேகாயி51! ேகா"ரமி�லா1 !ைற நிவ�'தியாய . அைத 

�@' ைவ'த ெப/ைம தி/வ��1ேகணியி�/�த ேகா"ர� ெச�@யா� எ�< 

ெபய�ெப�ற இர8> சேகாத�க01! உாி'தா�. (அவ�க6 ெபய� என1! 

ஞாபகமி�ைல.) அவ�க01! எ�னா� இய�ற அளC உதவி ெச.ேத�. அ�றி%� 

எ� கால'தி� தி/மயிைல ேகாயி� !ளமான  க/+க�லா� அைம1க�ப�ட . 

அத�! ��" இர8> சி< ப@' ைறக6 தவிர ம�ற பாகெம�லா�  /1க�லா. 

இ/�த . இைத�ப�றிய சில வியவஹார'ைத எ=த வி/�"கிேற�. 

இ�ெபாிய ேவைலைய ஆர�பி'தேபா  ேகாயி�� இத�காக ஒ/ ச�யாசி ேசமி'  

ைவ'த 5000 Nபா. தானி/�த . இைத �@1க ேவ8>ெம�< நா� ஆர�பி'த 
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ேபா  ைமலா�B� வாசி1களி� பல� இ�ெபாிய ேவைல1! !ைற�தப�ச� ஒ/ 

ல�சமாவ  பி@1!ேம, இவரா� எ�ன �@ய�ேபாகிற  எ�< Fறினா�க6. 

“�வாமி யி/1கிறா�” எ�< அவ� மீ  பார'ைத �ம'தி இEேவைலைய 

ஆர�பி'ேத�. இத�காக� பண� ேச��பத�! பல உபாய+க6 ேத@ேன�. பல 

ெச�வவ�த�களிட� யாசி'ேத�. த�பி@ காலணா உ8@யி� மா'திர� �மா� 8000 

Nபா.க6 ேச�'ேத�. எதி5� ேபா மான வ/�ப@ வரவி�ைல. ஒ/நா6 

பரமசிவ'தி� க/ைணயினா� என1! ஒ/ ேயாசைன ேதா�றிய . அத� ப@ 

ப@யி� ெசலவி� ெபா/�> 108 Nபா. ெகா>�பவ�க01! அவ�க6 ெபயரா� ஒ/ 

க�ெவ�> ப@' ைறயி� ேபாட�ப>� எ�< பிர�ர� ெச.ேத�. உடேன விைரவி� 

!ள'ைத ��றி5� க/+க�லா. ஆ1கேவ8@ய பண� வ�  ேச�� வி�ட ! 

 

ஒ/�ைற கவ�ன� ஒ/வ� அெமாி1காவி�/�  சில  ைரசானிக0�  ைரக0� 

வ�தி/�பதாகC� அவ�க6 மயிைல கபாZKவர� ேகாயிைல� பா�1க 

வி/�"வதாகC� ெசா�� அ2�பினா�. அத�! நா� அவ�க6 ேகாயி51!6 

 வஜKத�ப� வைரயி� பா�1கலாெம�<� அ�றி%� ேகாயி51!6 Lைழ%� �� 

அவ�க6 த+க6 B�Kகைள1 கைள� வி�>'தா� வர1F>� எ�< பதி� 

ெசா�� அ2�பிேன�, எ�னிட... � க@த� ெகா8> வ�த ஐேரா�பிய� 

இர8டாவ  நிப�தைன1! அவ�க6 உட�ப>வ  கHட� எ�< ெதாிவி'தா�. 

அத�! நா� அ�ப@ ெச.யா வி�டா� அவ�க6 ேகாயி51!6 வர1 Fடா  எ�< 

ம<'ேத�. பிற! அெமாி1க சீமா�க0� சீமா�@க0� த+க6 பாதர�ைசகைள1 

கைள� வி�ேட ேகாயி51!6 வ�தன�. 

 

இ�ெனா/�ைற பிர�ேமா�சவ'தி�ேபா  ஐ�தா� நா6 ாிஷபவாகன 

உ�சவ'ைத� பா�1க மாட?தியி� ஒ/ ?�@� ெம'ைதயி� ேபாி� கவ�ன/�, 

அவர  மைனவி%� சில சிேநகித�க0ட� வ�தி/�தன�. Kவாமி அE?�@�! 

எதிாி� வ�தேபா  Kவாமிைய வாகன' ட� அவ�க6 இ/�த"ற� தி/�பி1 

கா�டேவ8>� எ�< அ�த ?�@� ெசா�த1கார� ேக�டா�. அ�ப@ 

ெச.ய�@யா  அவ�க6 �வாமிைய ேநாி� தாிசன� ெச.ய ேவ8>ெம�றா� கீேழ 

இற+கிவ�  ேநராக தாிசன� ெச.ய�>� எ�< பதி� உைர'ேத�. 

 

இEவிர8> விஷய+கைள%� நா� எ=திய  நா� இEவா< ெச. வி�ேட� 

எ�< ஜ�பமாக ெசா�5வத� க�ல. நா� ந��ைடய மத'ைத%� ஒ=1க'ைத%� 

நாேம தா('தி1ெகா6ளலாகா  எ�< என  ந8ப�க01!' ெதாிவி1!� 

ெபா/�ேட. 
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ம�ெறா/தர� ெச�ைன �னிசிப� ேச�ம� (Municipal chairman) ஆக இ/�த ஒ/ 

ஆ+கிேலய� இர8> !திைரக6 B�@ய வ8@யி� பிரா@K ேரா> வழியாக 

அைடயா< கிள�"1!� ேபா.ெகா8@/�தெபா=  எதிாி� பJச A�'திக6 வர 

ெப/�!�பலா. இ/�தப@யா� தா� ேபாவத�! இைடJசலா. இ/1கிறெத�< 

ெசா�� Kவாமிகைள ஒ/"ற� ஒ 1!�ப@ ேக�ட2�பினா�. அத�! நா� 

மனித21காக ெத.வ'ைத ஒ +க&ெச.வ  ஒ=+க�ல, ெத.வ'தி�காக மனித� 

தா� ஒ +கி� ேபாகேவ8>� எ�< ெசா�� அ2�பிேன�. அத�ேபாி� இ�த 

அதன�பிரச+கி பதி� யா� ெசா�ன  எ�< விசாாி1க, அ/கி�/�த ேபாZK 

இ�Kெப1ட� எ� ெபயைர& ெசா�� அவ� பி@வாத1கார� எ�< ெசா�னாரா�. 

அத� ேம� அ�த ஐேரா�பிய� த� வ8@ைய ப1க'  ?தி வழியாக 

��றி1ெகா8> ெச�றனரா�. ந�மிட'தி� தவறி�லாத ேபா  நா� ஒ/வ/1!� 

பய�படேவ8@யதி�ைல எ�ப  எ� அபி�பிராய�. 

 

1924-ஆ� வ/ஷ� என1! சிறிய ேகா�� ஜ�M ேவைல யானேபா  ‘உ� 

ேகா��@ேலேய ஏதாவ  ேகாயி� வியவ ஹார+க6 தீ��"1! வரலா�. ஆகேவ நீ 

ேகாயி� த�மக�'தா ேவைலைய வி�> விலகி1ெகா6வ  நியாய�’ எ�< ச� சி. பி. 

ராமKவாமி ஐய� அவ�க6 ெசா�னதி�ேபாி� அைர மன ட� மயிைல 

கபாZKவர� ேகாயி� த�மக�'தா ேவைலயி2�<� விலகிேன�. 

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

10. 10. 10. 10. நா� எ�த க1சிைய2� ேசராத+நா� எ�த க1சிைய2� ேசராத+நா� எ�த க1சிைய2� ேசராத+நா� எ�த க1சிைய2� ேசராத+    

 

ெச�ைனயி� பல க�சிக6 உ8> எ�பைத எ�ேலா/� அறி�த விஷயேம. 

�1கியமாக கா�கிரK க�சி, ஜK@K க�சி எ�< இர8> ெபாிய க�சிகைள� 

ப�றி அறியாேதா�. கிைடயாத�லவா? இைவகைள�ப�றிய எ� வி�'தா�த+கைள 

இ+! எ=த வி/�"கிேற�.. நா� காேலஜி� ப@'தேபா  கா+கிரK F�ட� 

ெச�ைனயி� F@ய ேபா  ஒ/ வால8@யராக இ/�ேத�. இ  ேந��த  1894-ஆ� 

வ/ஷ�. அத�!�� ெச�ைனயி� கா+கிரK F@ய ேபா  அத� ேவ@1ைகைய� 

பா�1க எ� தக�பனா� எ�ைன அைழ' 1ெகா8>ேபான  ஞாபகமி/1கிற . 

1894--ஆ� ஆ8@�!�பி� ஒ/�ைற ெச�ைனயி� கா+கிரK மகாசைப 

F@யேபா  நா� ஒ/ வரேவ�" அ+க'தினனாக இ/�ேத�. இEவளவதா� இதி� 

நா� ச�ப�த�ப�ட . 

 

இனி ஜK@K க�சிைய�ப�றி எ= கிேற�. காலJ ெச�ற ச�. பி�@ தியாகராஜ  
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ெச�@யா� இ1க�சிைய ஆர�பி1! ��, எ+க6 !>�ப'  ச�ப�தியாகிய 

திவா�பகS� ப. ராஜர'தின �த�யா� ஒ/நா6 சாய+கால� எ�ைன1 

F�பி�ட2�பினா�. நா� அவ� ?�@�!� ேபானேபா  அவ/� காலJெச�ற 

எ�. @. Kவாமி1க8d அவ�க0� ேபசி1ெகா8@/�தன�. அவ�க6 இ/வ/� 

கா+கிரKக�சி பிரா�மண�க0ைடய அபிவி/'திையேய கவனி'  வ/கிற . நா� 

எ�ேலா/� பிரா�மண�க6 அ�லாதாைர உய�' � ெபா/�> ஒ/ க�சிைய 

ஏ�ப>'தேவ8>�. அதி� நீ ஒ/ �1கிய ப+! எ>' 1ெகா6ளேவ8>� எ�< 

ேக�டன�. அத�! நா� “இEவிஷய+களிெல�லா� நா� தைலயி�>1 ெகா6ள 

என1! இHடமி�ைல. எ� வ1கீ� ேவைல%� �!ணவிலாச சைப%ைடய 

ேவைல%ேம என1!� ேபா மானதா. இ/1கிற . ம�ற விஷய+களி� "!வத�! 

என1! வி/�பமி�ைல. அவகாச�மி�ைல” எ�< ம<'ேத�. பிற! ஜK@K 

க�சிைய பி�@ தியாகராஜ ெச�@யா� Kதாபி'த ேபா  அதி� ேச/�ப@யாக 

எ�ைன ப��ைற ேக�@/1கி�றன�. அ�றி%� அ1க�சியி� �1கியKதராயி/�த 

பானக� ராஜாC� அதி� ேச/�ப@ ேக�டன�. இ�த பானக� ராஜா அவ�க6 

எ�2ட� 4 வ/ட� பிரசிெட�சி காேலஜி� ப@'த எ� அ'ய�த சிேநகித� எ�< 

நா� ��ேப Fறி%6ேள�. இவ�களி/வ/1!� நா� அ1க�சிைய& ேசராதத�! 

Fறிய நியாய'ைத இ+! �/1கமாக எ= கிேற�, “ந��ைடய ேதச� 

��ேனறேவ8>ெம� றா� இ1க�சிகெள�லா� ஒழி�  ஐ1கிய�ப�டாெலாழிய, 

இ1க�சிக6 எ�லா� இ/1!� வைரயி� ந��ைடய நா> அ@ைம நாடாக'தா� 

இ/1!�. ஆகேவ நா� எ�த1 க�சியி5� ேசர� பிாிய�படவி�ைல. அ�றி%� எ� 

வா(நா�கைள தமி( கைலைய அதி5� நாடக1 கைலைய அபிவி/'தி ெச.வதி� 

கழி1கேவ8>ெம�பேத எ� ேபராைசயாயி/1கிற . ஆகேவ அரசா+க 

விஷய+களி5� க�சி ேபத+களி5� ைகவி�>1ெகா6 ேவனாயி� எ�னா� தமி(1 

கைல1! சாியாக' ெதா8> ெச.ய �@யா ” எ�பேதயா�. இ1காரண� ப�றிேய 

�னிசிப� கா��பேரஷ� கC�சிலராகவாவ  இ/+க6. அத�காக நீ+க6 ஒ�<� 

கHட�பட ேவ8@யதி�ைல. நா+க6 எ�லா� �ய�சிெச.  உ+கைள 

கா��ெபாேரஷ� ெம�பராக ெச.வி1கிேறா� எ�< எ�ைன பல ந8ப�க6 

ேக�>� அத�! நா� இ+கவி�ைல. இைத ஏேதா ெப/ைமயாக இ+! 

எ=தியவன�<. தமி( ஆசிாியனாக ெபய� எ>1க ேவ8>ெம�< ஒ/வ� 

��ப>வானாயி� அவ� ேவ< விஷய+களி� தைல Lைழ' 1ெகா6ளா , 

தமி(1கைல1ேக உைழ'தாெலாழிய அவ� எ8ண� நிைற ேவறா  எ�ப  எ� 

உ<தியான அபி�ராய�. 

 

பிரா�மண�க6, பிரா�மண�க6 அ�லாதா�க6 எ2� இர8> க�சி ேபத+கைள�- 
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ப�றி எ� அபி�ராய� எ�ன ெவ�றா� ஒ/ க�சி உய�� � ஒ/ க�சி  

தா(� � இ/�தா� இ�த ேபத'ைத நிவ�'தி�பத�! இர8> மா�1க+க6 உள. 

ஒ�< உய��த க�சிைய தா(�த க�சியா� த+க6 நிைல1! இ=' 1ெகா6ள�. 

இர8டாவ  மா�1க� தா(�த க�சி1கார�க6 த+கைள உய�'தி1ெகா6வ . இதி� 

சாியான மா�1க� எ�னெவ�< இைத வாசி1!� என  ந8ப�கேள தீ�மானி' 1 

ெகா6ளலா�. இ�த க�சி ேபத+கெள�லா� நீ+கி நம  ேதச� ஐ1கிய�பத�! 

த�கால� உ6ள ஜாதி ேபத+கெள�லா� அறேவ ஒழிய ேவ8>�! �த�யா�, நா%>, 

பி6ைள எ�கிற பிாிCக0� நீ+கேவ8>�. தீ8டாைம எ�ப  இ/�த இட� 

ெதாியாதப@ மைறயேவ8>�. அ�ெபா= தா� நம  நா> தைலெய>1!� எ�< 

எ� மனதி� ெகாJசேம2� ச�ேதகமி�ைல. இ1ெகா6ைக ப�றிேய நா� எ� 

ெபயாி� பி�பாக ‘�த�யா�’ எ�< எ�ெபா= � ைகெய=' � ேபா>வதி�ைல. 

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

11. 11. 11. 11. தமி� நாடக�தி0காக தா� உைழ�த+தமி� நாடக�தி0காக தா� உைழ�த+தமி� நாடக�தி0காக தா� உைழ�த+தமி� நாடக�தி0காக தா� உைழ�த+    

 

1891 �த� 1936 வைரயி� நா� தமி( நாடக+கைள எ=தி அைவகளி� ந@'  

உைழ'  வ�த சாிைதைய “நாடகேமைட நிைனCக6” எ�2� "Kதக'தி� மிகC� 

விவரமாக எ=தி அ&சி�>6ேள�. ஆகேவ அைவகைள� ப�றி ம<ப@%� இ+! 

எ= ேவனாயி� Fறிய  Fற� எ�2� !�ற'தி�! உ6ளாேவ� எ�< அJசி 

இ+! எ=தா  வி>'ேத�. அைவகைள� ப�றி பல விஷய+கைள அறிய 

வி/�"பவ�க6 அ�#�� க8>1 ெகா6ள ேவ8>கிேற�. ஆயி2� 

அ�நாடக+களி� ெபய�கைள மா'திர� இ+! எ� �யசாதைனைய எ= +கா� 

!றி�பிட ேவ8@ய  அவசியமா!�. அ�நாடக+க6 அ@யி� வ/மா<:- 

"Hபவ��, ��தாி, Zலாவதி, �ேலாசனா, க6வ� தைலவ�, யயாதி, மேனாகரா, 

சார+கதரா, இர8> ந8ப�க6, ��பக� ெச.யி� பி�பக� விைள%�, ர'னாவளி, 

ச'!ஜி', ந�!ல ெத.வ�, காலவாிஷி, மா�1க8ேடய�, காதல� க8க6, வி/�பிய 

விதேம, ேபய�ல ெப8மணிேய, அமலாதி'ய�, வாணி"ர வணிக�, சபாபதி 1� 

பாக�, சி�ஹௗ நாத�, ேவதாள உலக�, ெபா�வில+!, மகபதி, சி<'ெதா8ட�, 

ரஜ"'ர ?ர�, விஜயர+க�, க8> பி@'த�, ேகாேனாி அரச!மார�, ச�ைதயி� 

F�ட�, ஊ�வசியி� சாப�, "'த அவதார�, அாி&ச�திர�, வ6ளிமண�, ெபா+க� 

ப8@ைக அ�ல  சபாபதி 2� பாக�, ச�திரஹாி, ஓ� ஒ'திைக அ�ல  சபாபதி 3� 

பாக�, தாசி� ெப8, �ப'ரா அ�ஜு�, ெகாைடயாளி1 க�ண�, மைனவியா� 

மீ8டவ�, சகேதவ� T(&சி, ச�ஜ� ெஜனர� விதி'த ம/� , வி&�வி� மைனவி, 
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இைட&�வ� இ/"ற��, எ�ன ேந��தி@2�, ச!�தைல, வி1கிரேமா�வசி, 

மாளவிகா1னி மி'ர�, விபாீதமான �@C, ��தா� ேப�ைட மாஜிK@ேர�, 

உ8ைமயான சேகாதர�, சபாபதி 4� பாக�, காள�ப� க6ள'தன�, பிரா�மண2� 

T'திர2�, உ'தம ப'தினி, !றமக6, ைவ!8ட ைவ'திய�, சதி.�ேலாசனா ஆ�. 

 

இனி 1936-ஆ� வ/ட'தி�!� பிற! நா� எ=திய நாடக+கைள� ப�றி சில 

விவர+கைள' ெதாிவி1கிேற�. 

 

ந�ல த+கா6: இ  ஒ/ பைழய கைதைய நாடகமாக எ�னா� எ=த�ப�ட . இைத 

1936 ஆ� வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

 

ஏமா�த இர8> தி/ட�க6: இ  ஒ/ சிற�த ஹாKய நா@ைகயா�. இைத 1937-ஆ� 

வ/ஷ� அ&சி�ேட�. எ+க6 சைபயி� ஆட�ப�@/1கிற . சபாபதி 5ஆ� பாக� 

அ�ல  மா<ேவட வி/�  :- இைத 1937-ஆ� வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

 

ேசா�ேபறி ச!ன� பா�'த : இ C� ஒ/ ஹாKய நா@ைகயா�. இைத 1937-ஆ� 

வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

 

Kதிாீ ராMய�:-- இ C� ஒ/ சி< ஹாKய நா@ைகயா�. இைத 1938-ஆ� வ/ஷ� 

அ&சி�ேட�. மா8டவ� மீ8ட . ஆKதான"ர நாடக சைப ச+கீத� பயி'திய� இ� 

A�ைற%� A�< நைக&�ைவ நாடக+க6 எ�கிற ெபய/ட� 1940- ஆ8> 

அ&சி�ேட�. இைவக6 எ+க6 சைட தசரா ெகா8டா�ட+க01காக எ=த�ப�டன. 

மா8டவ� க8ட  ப��ைற ஆட�ப�@/1கி�ற . A�றாவ  சில �ைற 

ஆட�ப�@/1கிற . இைவக6 நா� எ=திய ஹாKய நாடக+களி� �1கியமானைவ 

எ�< நிைன1கிேற�. 

 

இ/வ�க0� தி/ட�கேள, கான நாத2� அவள  அைம&ச�க0�, பாடZ"ர'  

பாடக�க6, "'திசா� பி6ைள மா8டா�, வி/�"� ெவ<�"�, ஆல?ர�, நா� 

பிற�த ஊ�, ஜமீ�தா� வரC, ெப8"'தி1 F�ைம, இைவக6 ஒ�றாக ஒ�ப  !�@ 

நாடக+க6 எ�ற ெபய/ட� எ�னா� 1941-ஆ� வ/ஷ� அ&சிட�ப�டன. �த� 

எ�>� ெப/�பா5� ஆ+கில'தி�/�  ெமாழி ெபய�1க�ப�டைவ. இைவகைள 
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எ=தி அ&சி�டத�! �1கிய காரண� இைவக6 ப6ளி1Fட'  மாணவ�க6 

Recitation ஒ�"வி1க உயேயாக1F>� எ�<. இைவக6 சில�ைற ப6ளி1 

Fட+களி� ஆட�ப�@/1கி�றன. ெப8 "'தி1 F�ைம எ�ப  தி/&சிரா�ப6ளி 

ேர@ேயாC1காக எ=திய . 

 

இ�திய2� ஹி�ல/�:-- இைத �த�� ஆ+கில'தி� எ=திேன�. 

ெச�ைனயி56ள ஒ/ பிரபலமான ஒ/ ச+க' தா� தா+க6 ஆ>வத�காக 

ஆ+கில'தி� எ=தி' தரேவ8> ெம�< எ�ைன1 ேக�டேபா  எ=தி �@'ேத�. 

அைத %'த கHட நிவாரண ப8>1காக ஆட' தீ�மானி'  நாடக� 

பா'திர+கைள%� பகி��  ெகா>'தன� எ� ஞாபக�ப@ சில வ/ட+க01! 

��பாக. பிற! திQெர�< இ� பிரய'தன'ைத வி�> வி�> எ� ைகேய�>� 

பிரதிைய தி/�பி அ2�பிவி�டன�. இ�ப@ தி/�பிவி�டத�!1 காரண� 

இ�றளC� நா� அறிகிேல�. பிற! கHட� ப�> எ=திய  ?8 ேபாகாதப@ 

இைத' தமிழி� ெமாழி ெபய�'  1947-ஆ� வ/ஷ� இைத அ&சி�ேட�. சாபாபதி 

ஜமீ�தா�:-- இ  ஒ/ ஹாKய நாடக ெம�< நா� Fறாமேல ெதாி%�. இைத� 

ேப�� பட1 கா�சி1காகேவ எ=தி அ&சி�ேட�. 1948-ஆ� வ/ஷ�. ேமைட 

நாடகமாட ெப/�பா5� F>�. அEவா< ஆட�ப�>மி/1கிற . 

 

மைன ஆ�சி:-- இ  என  ந8ப� Gமா� வி. வி. Gனிவாச ஐய+கா� எ=திய 

Domestication of Damoo எ�2� ஆ+கில நாடக'தி� தமி( அைம�". இ  

ேர@ேயா நாடகமாக ஆட�ப�@/1கிற . 

 

சதி ச1தி:-- இ  ஒ/ பிரஹசன� அ�ல  ஜாKய நா@ைகயா�. இ  ேர@ேயாC1காக 

எ=த�ப�ட . 

 

தீயி� சி< திவைல:-- இைத எ� வேயாதிக'தி� எ=திய ஒ/ �1கியமான நாடகமாக 

ெகா6கிேற�. இைத 1939-ஆ� வ/ஷ� ஒ/ ேப�� பட1 க�ெபனி1காக 

எ=தி�@'ேத�. இ�பிரய'தன� �@C ெபறாம� ேபாகேவ பிற! 1947-ஆ� ஆ8> 

இைத அ&சி�ேட�. இைத இ'தைன வ/ட� நா� அ&சிடாம�/�தத�!1 காரண� 

இ  வைரயி� ஆ+கில ராMய'தி� அட+கியி/�த நம  ேதச� நம  

�யராMய'தி�! வ�தேதயா�. 1947-ஆ� வ/ஷ� ஆகK> மாத� 15� ேததி வைரயி� 

எ+! இ�#� ��பி/�த  ைர'தன'தாரா� த+க01! விேராதமாக 

அ&சிட�ப�டெத�< எ8dகிறா�கேளா எ�< சிறி  அ&ச�ப�ேட�. பிற! 1947 -

ஆ� ஆ8> ஆகK> 15 �ேததி அ�த அ&ச� அறேவ நீ+கேவ இைத அ&சி�ேட�. 
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இ  நாடக ேமைட1!� ேப�� பட1 கா�சி1!� உபேயாக�ப>� எ�ப  எ� 

 ணிC. 

 

தீபாவளி வாிைச:--- இ  சில வ/ட+க01! ��" எ=திய . எ�த வ/ட� எ�< 

என1! சாியாக ஞாபக மி�ைல. இைத 1947-ஆ� வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

 

கைலேயா காதேலா:-- இைத நா� நாடகமாக எ=த ஆர�பி'த  1935-ஆ� வ/ஷ�. 

அ&சமய� நா� ப�பா.1! ஓ� ேப��பட1 கா�சி1காக ேபாயி/�ேத�. பிற! இைத 

ேப��படமாக மா�றினா� ந�றா. இ/1!ெமன தீ�மானி'  அத�! த1கப@ 

மா�றிேன�. இைத எ= � ேபா  எ� மன'தி�! Bரண தி/�தியி�லா வி�டா� 

ேமேல ேபாவதி�ைல எ�2� தீ�மான�ப@ ப��ைற தைட ப�ட . இைத நா� 

�தி� வயதி� எ=திய சிற�த நாடக+களி� ஒ�றாக மதி1கி�ேற�. இைத யாராவ  

ேப�� படமாக மா�றினா� அைத பா�1க ேவ8>ெம�ற ஆைச என1கி/1கிற . 

ஈச� தி/C6ள� எ�ப@ேயா! இைவய�றி சபாபதி  d1!க6 எ�2� சி< 

கா�சிகைள ேச�'  அ&சி�>6ேள�. 

 

ெச�ற ப'  பதிைன�  வ/ட+களாக நா� எ=திய நாடக+கெள�லா� ேப�� பட 

ாீதியாக இ/1கி�றன எ�பத�! தைடயி�ைல. அத�! �1கிய காரண� 

ஏற1!ைறய அைவக6 எ�லா� திைர நாடக+களாக உபேயாக�பட ேவ8>ெம�< 

எ=தினேதயா�. ஆ+கில'தி� எ=திய நாடக+க6 (1) ��ேப Fறியப@ 

ஹாி&ச�திரா நாடக� �த�� ஆ+கில'தி� எ=தினதா�. (2) அ�த சி<வ�க6 

சைப1! நா� தமிழி� எ=திய, யயாதிைய ஆ+கில'தி� ெமாழி ெபய�' 1 

ெகா>'ேத�. (3) சபாபதி 4� பாக� இ  �த� உலக %'த'தி�காக ெபா/6 ேச�1க 

கமி�@யா� இ&ைச�ப@ ேச�பா1க� ைமதான'தி� ஆ>வத�காக ெப/�பா5� 

ஆ+கில'தி� எ=தியதா�. (4) ��ேப நா� Fறி'தப@ இ�திய2� ஹி�ல/� 

எ�2� நாடக'ைத ஆ+கில'தி� �த�� எ=திேன�. பிற! தமிழி� ெமாழி 

ெபய�'ேத�. (5) சபாபதி  விபாஷி இ  ெப/�பா5� ஆ+கில'தி5� சிறி  

தமிழி5� எ=த�ப�ட . 

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

12. 12. 12. 12. நாடக ச�ப�தமான 4)க�நாடக ச�ப�தமான 4)க�நாடக ச�ப�தமான 4)க�நாடக ச�ப�தமான 4)க�    

 

கீத மJசாி :--- நா� எ=திய நாடக+க01! நா2� என  ந8ப�க0� ஆதியி� 

எ=திய சில பா�>1க6 அட+கிய . இ� �த� பதி�" ��றி5� ெசலவா. வி�ட 
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ேபாதி5� இைத இர8டாவ  �ைற அ&சி>வதி�ைல எ�< தீ�மானி'ேத�. 

இத�! �1கிய காரண� என  நாடக+க6 ஆ>� ந@க�க6 தா+க6 ஆ>� 

ஒEெவா/ �ைற%� ெவEேவ< ெம�>கைள%ைடய பா�>கைள பாட 

வி/�"வேதயா�. 

 

நாடக'தமி( :--- இ  நா� மிகC� சிரம�ப�> ஆரா.&சி ெச.  ெவளியி�ட #லா�. 

இத�காக ெச�ைன ச�வகலாசாைலயா� என1! Nபா. 2250 ெகா>'தா�க6. இைத 

1933-ஆ� வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

 

நாடக ேமைட நிைனCக6:-- ஆ< பாக� எ=திய  1927-36 இைவகைள 1932, 1933, 

1935, 1936, 1937 வ/ட+களி� அ&சி�ேட�. 

 

நாடக ேமைடயி� ேத�&சி ெப<வெத�ப@:--- ந@க�க01! உபேயாக�ப>�ப@. 

இைத 1936-ஆ� வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

தமி( ேப�� பட�:-- இைத 1937-ஆ� வ/ஷ� அ&சி� ேட�. 

 

ேப�� பட அ2பவ+க6:-- இைத 1938-ஆ� வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

 

கைதக6 வியாச+க6 �த�யன:-- (1) தீ�சித� கைதக6 (2) ஹாKய வியாச+க6 (3) 

சி< கைதக6 (4) ஹாKய1 கைதக6 (5) கத�ப� இ1 கைதக6 எ�லா� ெப/�பா5� 

�ேதசமி'திர�, ஆன�த விகட� �த�ய ப'திாிைக1க01காக எ=தியைவகளா�. 

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

13. 13. 13. 13. மத ச�ப�தமான 4)க�மத ச�ப�தமான 4)க�மத ச�ப�தமான 4)க�மத ச�ப�தமான 4)க�    

 

சிவாலய+க6 இ�தியாவி5� அ�பா5�:-- சி< வய  �த� ‘சிவாலய பயி'திய�’ 

என1!8>. ஏற1!ைறய 4000 சிவாலய+கைள� ப�றி பல ஆ8>களாக ெதா>'  

1945-ஆ� வ/ட� �த� 4 பாக+கைள அ&சி�ேட�. 5 ஆ� பாக� 1948-ஆ� வ/ஷ� 

அ&சிட�ப�ட . 

 

சிவாலய சி�ப+க6:-- இைத 1946-ஆ� வ/ஷ� அ&சி� ேட�. இைத அ&சி>வதி� 

தமி( ெமாழி1காக எ�ெபா= � உதவி ெச.  வ/� GலG காசி அ/ணா ந�தி' 
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த�பிரா� Kவாமிக6, தி/�பன� தா6 ஆதின� ப8டார ச�நிதி அவ�க6 Nபா. 

500 ெபா/0தவி ெச.தா�க6. இ�ந�றிைய நா� எ�<� மற1க �@யா . 

 

��பிரமணிய� ஆலய+க6:-- இ�#ைல சிவாலய+களி னி�<� ேவறாக 

அ&சி�டத�!1 காரண� இ�#� �கC ைரயி� எ=தி%6ேள�. இ� A�ைற%� 

பட+க0ட� அ&சிடாத  ெப/+!ைறயா�. இ1!ைற எ� ஆ%6 �@% �� 

இைறவ� அ/6 நிைறேவ�றி ைவ1!மாக. 

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

14. 14. 14. 14. ேம0ெசா�ன 4)கள�றி நா� அ7சி1ட 4)க��ேம0ெசா�ன 4)கள�றி நா� அ7சி1ட 4)க��ேம0ெசா�ன 4)கள�றி நா� அ7சி1ட 4)க��ேம0ெசா�ன 4)கள�றி நா� அ7சி1ட 4)க��    

 

1. கால1 !றி�"க6:-- நா� சி< எ='தா6னாக ேவ8>ெம�< தீ�மானி'த பிற! 

என1! உபேயாக�ப>� ப@யான பல கால1 !றி�"கைள !றி'  வ�ேத�. 

அைவக6 ம�ற #லாசிாிய�க01!� உபேயாக�ப>� எ�< நிைன'  1947-ஆ� 

வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

 

2. சாதாரண உணC� ெபா/ளி� !ண+க6:-- ேம� க8டப@ேய எ� ெசா�த 

உபேயாக'தி�காக சி< வய  �த� உணC� ெபா/6களி� !ண+கைள !றி'  

வ�ேத�. தா%மானவ� “வா@'திாி�  நா� க�ற � ேக�ட  அவலமா. ேபாத� 

ந�ேறா” எ�< Fறியப@ இைவக6 ம�றவ�க01! உபேயாக�பட1 F>� எ�< 

எ8ணி இைத 1948-ஆ� வ/ஷ� அ&சி�ேட�. 

 

நா� ஒ/ எ='தாளனாகி 1942-ஆ� வ/ஷ� வைரயி� எ� "Kதக+கைள 

அ&சி>வதி� ஒ/ கHட�மி�ைல எ�ேற Fறேவ8>�. அத�க�"ற� நா� பல 

கHட+கைள அ2பவி1க ேந��த . அைவக6 ெப/�பா5� இர8டாவ  உலக 

%'த'தினா� ேந��தைவெய�ேற ெசா�லலா�. அைவகளி� சிலவ�ைற இ+! 

ெதாிவி1கிேற�. �தலாவ  1942-ஆ� வ/ஷ� ப�டண'ைதவி�> ைமT/1! 

!>�ப' ட� ஓ@�ேபாக ேவ8@வ�தப@யா� அ வைரயி� வ/ஷா வ/ஷ� சில 

"Kதக+கைளயாவ  அ&சி>� பழ1க� தைட�ப�ட . இர8டாவ  அ வைரயி� 

எ� "'தக+கைள அ&சி�>1ெகா8@/�த ெடௗட� க�ெபனிைய வா+கின 

பிய�ெலK பிரK எ�2� அ&�1Fட� எ>ப�>�ேபாக, பிற! எ� #�கைள பல 

அ&�1Fட+க01!�ேபா., ேவ8@ அ&சிடேவ8@யதாயி�<. A�றாவ  எ� 

#�கைள அ&சிட காகித� கிைட1காம� ேபான . காகித க8@ேரால� அவ�க01! 
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என1! காகித� ேவ8>ெம�< ம2 ெகா>'தா� “நீ அ&சி>� "Kதக+க6 

ெப/�பா5� நாடக+க6 தாேன. அைவகைள காகித ெந/1க@ சமய'தி� 

அ&சிடேவ8@ய நிமி'தமி�ைல” எ�< காகித ேகா�டா ெகா>1க ம<' வி�டா�. 

க<�" மா�1ெக�@� அதிகவிைல ெகா>'  காகித� வா+கேவ8@யதாயி�<. 

நா�காவ  ெதாழிலாளிகளி� K@ைர1கினா� இர8> A�< மாத+களி� 

அ&சி>� "Kதக+க6 6 மாத'தி�! ேம� கால� பி@'த . அ&சி�> ெவளி வர. 

ஐ�தாவ  அ&�1 F�%� அதிக�ப�>வி�ட . ��ெப�லா� சராசாி ஒ/ 

பார'தி�! 4 Nபா. ெகா>'த  ேபாக த�கால� ஏற1!ைறய அத�! 4 மட+! 

ெகா>1க ேவ8@யவனா. இ/1கிேற�. காகித'தி� விைல%� அதிக� 

ப�டெத�< நா� எ=தேவ8@யதி�ைல. இத� பயனாக எ� #�களி� விைலைய 

அதிக�ப>'த ேவ8@யதாயி�<. 

 

ேம�க8ட கHட+கைளெய�லா�விட நா� த�கால� அLபவி1!� 

ெப/+கHடெம�ன ெவ�றா� எ� க8 பா�ைவ ம�@�> வ/வேதயா�. இ  எ� 

வயதி� ெகா>ைமயா� என1! நா�பதா. வயதி� மனித�க01! வ/� 

சாேலKவர� வரேவயி�ைல. நா� அ&சி>� "Kதக+களி� Proof பிைழ 

தி/'த+கைள சாியாக கவனி1க அச'தனா. இ/1கிேற�. ெச�ற சில வ/ட+களாக 

ெவளிவ/� எ� #�களி� பல அ&�� பிைழக6 !@ ெகா8@/1கி�றன எ�பத�! 

ச�ேதகமி�ைல. 

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

15. 15. 15. 15. ேப�� பட(களி) நா� ப(ெக$�+� ெகா8ட+ேப�� பட(களி) நா� ப(ெக$�+� ெகா8ட+ேப�� பட(களி) நா� ப(ெக$�+� ெகா8ட+ேப�� பட(களி) நா� ப(ெக$�+� ெகா8ட+    

 

1931-ஆ� வ/ட�தா� எ� �தி� வயதி� ேப�� பட+களி� ப+ெக>' 1ெகா6ள 

ஆர�பி'ேத�. நா� க�க'தாC1!� ேபா. நா� எ=திய ‘சதி �ேலாசனா’ எ�2� 

நாடக'ைத ேப�� படமாக தயாாி'த . பிற! 1936-ஆ� வ/ட� ப�பா.1!�ேபா. 

எ� ‘மேனாகரா’ எ�2� ேப�� பட'தி� "/ேஷா'தமனாக ந@'த . 

இத�கிைடயி� ஏ= வ/ட� ேப�� பட'தி� ெச�சா� ேபா�@� ஒ/ அ+க'தினனாக 

கவ��ெம8டாரா� ஏ�ப>'த�ப�> ேவைல பா�'த  �த�ய 

விஷய+கைள�ப�றி எ�2ைடய ‘ேப�� பட அ2பவ+க6’ எ�2� சிறிய 

"'தக'தி� விாிவாக எ=தியி/1கிேற�. ஆகேவ இ+!, அைவகைள� ப�றி 

எ= வ  அவசியமி�ைல எ�< வி>'ேத�. அEவிஷய+கைள�ப�றி அறிய 

வி/�"� எ� ந8ப�க6 அ�#ைல� ப@'  ெதாி�  ெகா6வா�களாக. 

இ வைரயி� அ@யி� க8ட என  நாடக+க6 திைர�பட+களாக 
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மா�ற�ப�@/1கி�றன. (1) காலவாிஷி (2) ர'னாவளி (3) மேனாகரா ( இர8> 

�ைற) (4) Zலாவதி �ேலாசனா (5) ேவதாள உலக� (5) சதி�ேலாசனா (7) ச�திரஹாி 

(8) சபாபதி (9) ெபா+க� ப8@ைக (10) ராம�+க �வாமிக6 (இ  அ&சிட�படாத 

நாடக�). 

 

"'தக+கைள எ=தி அ&சி�ட  ேபாக நா� எ='தாளனாக ெச.த சில காாிய+கைள 

இனி எ= கிேற�. ெச�ற �மா� 20 வ/ட+களாக ஹி�  (Hindu) ப'திாிைக1! 

ஆ+கில'தி5�, �ேதசமி'திர�, ஆன�தவிகட� �த�ய தமி( ப'திாிைகக01! 

தமிழி5� சி<சி< வியாச+க6 எ=திய2�பியி/1கிேற�. இத�Aலமாக என1! 

வ/வா%� உ8>. 

 

ேப�� பட+க01! சில நாடக+கைள எ=தியி/1கிேற�. இைவகள�றி ேப�� 

பட+க01ெக�ேற இ வைரயி� நா� எ=திய நாடக+க6 இர8டா�. ஒ�< 

‘இராம�+க �வாமிக6’ இைத எ=தி ேப�� படமா1க1 ெகா>'ததி� நா� ஒ/ 

ெப/�தவறிைழ'ேத�. அ'தவைற ம�றவ� இைழ1காதப@ அைத இ+! 

ெதாிவி1கிேற�. அைத எ�னிட� ஒ�ப�த� ெச.  ெகா8டவ�க6 அவசரமாக 

ேவ8>ெம�< ேக�க விைரவி� எ=தி �@'ேத�. உடேன அவ�க6 வ�  எ�ைன 

ேக�க, நா� அத�! ஒ/ நக� ைவ' 1ெகா6ளாமேல அவ�களிட� ெகா>'  

வி�ேட�. பிற! அ  ேப�� படமாக ஆட�ப�டபி� நா� எ=தியைத1 ேக�க, 

அைத அவ�க6 எ+ேகா ெதாைல' வி�டதாக1 Fறின�! நா� எ�ன ெச.வ ? 

நா� இைத மிகC� சிரம�ப�> எ=திய நாடக�. ம<ப@%� நா� அைத எ= வ  

என1! இEவயதி� சா'தியமி�லாம�ேபாயி�<. ஒ/ எ='தாள� தா� எ=திய 

கைத ஏதாவ  ஒ�ைற நக� ைவ' 1ெகா6ளாம� ம�றவ�களிட� 

ெகா>' வி>வ  தவெற�பைத இைத� ப@1!� ம�றவ�க01! வண1க' ட� 

ெதாிவி' 1ெகா6கிேற�. இத�பி� ‘விKவாமி'திர�’ எ2� நாடக'ைத எ=தி 

என  ந8ப� ஜக�நாத� எ�பவ/1! ெகா>'தி/1கிேற�. அத�காக நா� ெப�ற 

ஊதிய� Nபா. 3000-ஆ�. இ  ேப�� படமாக ஆட�ப�ட . 

 

ெச�ைனயி� ேர@ேயா வ�தபிற! அதி� ப��ைற ஆ+கில'தி5� தமிழி5� 

ேபசியி/1கிேற�. ேர@ேயாC1 ெக�ேற இர8ெடா/ நாடக+கைள 

எ=தியி/1கிேற�. அைவக6 ேர@ேயாவி� ஆட�ப�@/1கி�றன. அைவகளி� 

ஒ�றாகிய ெப8"'தி1 F�ைம எ�பைத அ&சி�@/1கிேற�. 
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இைத வாசி1!� தா+க0� எ='தாள�களாக ேவ8> ெம�< வி/�"� என   

இைளய ந8ப�க01! ஒ/ வி8ண�ப�. நீ+க6 ஏதாவ  எ=தினா� அைத  

உபேயாகி1க யாராவ  வி/�பினா�, அத�காக, எEவளC சிறியதாயி/�த 

ேபாதி5� ஏதாவ  ராய�@, ஆனேராிய� ெபறா  ெகா>1காதீ�க6. இதி� 

தவறி�ைல. இ  தா� சாியான மா�1க�. ேமநா�> எ='தாள�க6 

இ1ேகா�பா�ைட தவறா  ைக�ப�றி நட1கி�றன� எ�ப  ஞாபகமி/1க�>�. 

நா� என  நாடக+கைள ஒ�ைற%� ராய�@ ெகா>1காம� ஆ>வத�! உ'தரC 

ெகா>�பதி�ைல எ�ப  எ�ேலா/� அறி�த விஷயேம. 

 

தினசாி ப'திாிைக, மாதா�திர ப'திாிைக �த�யவ�றி� ெசா�த1கார�க01! ஒ/ 

வி8ண�ப�. நீ+க6 சி< எ='தாள�க6 எ=தி அ2�"வைத அ&சி�டா� 

அவ�க01! ஏதாவ  சிறிதாவ  ராய�@ அ�ல  ஆனேராிய� ெகா>1க மற�  

ேபாகாதீ�க6. நம  பாைஷைய அபிவி/'தி ெச.ய ேவ8>ெம�< ேகாாினா� 

இEவா< ெச.வ  உ+க6 கடைமயா!�. 

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

16. 16. 16. 16. இ�கால� நாடக� கைலஇ�கால� நாடக� கைலஇ�கால� நாடக� கைலஇ�கால� நாடக� கைல�காக உைழ�த சி�ெதா8$க��காக உைழ�த சி�ெதா8$க��காக உைழ�த சி�ெதா8$க��காக உைழ�த சி�ெதா8$க�    

 

1938-ஆ� வ/ஷ �த� நாடகமா>வைத எEவளC !ைற1க �@%ேமா அEவளC 

!ைற' 1 ெகா8ேட வ�ேத� எ�< ெசா�ல ேவ8>�. இத�! �1கிய காரண� 

என1! வி/'தா�பிய� ேம��டேதயா�. ஆகேவ இ  �த� நாடக1 கைல1காக 

உைழ'தைத� ப�றி எ= கிேற�. 

 

1939-ஆ� வ/ஷ� உலக இர8டா� %'த� ஆர�பி'த பிற! நாடக1கைலேய 

இ'தமி( நா�@� உற+கிவி�ட  எனலா� 1942-ஆ� வ/ஷ� ெச�ைனயி�/�  

ஆயிர1 கண1கான ஜன+க6 ெவளிP/1!1 !@ேயறின ேபா  நா2� ைமTாி� 

ேபா. வசி'  வ�ேத�. இ1கால'தி� நாடகேமைட ம<ப@%� தைலெய>�ப  

அசா'திய� எ�< ஏ+கியி/�ேத�. 

 

இEவ/ஷ� நா� ைமTாி�/�  தி/�பி வ�த ேபா  ெகாJச� ைதாிய� 

ெகா8ேட�. இEவா8@� ஆகK> மாத� ம ைரயி� தமி( மகா நா> F@ய 

ெபா=  எ�ைன A�றாவ  தினமாகிய நாடக' தமி( மகா நா�@�! தைலவனாக 

இ/1க ேவ8>ெம�< அைழ'தன�. அத�! நா� !Sகல' ட� உ�ப�> 

ம ைர1!� ேபாேன�. அ�< ம ைர மீனா�சி அ�ம� ேகாயி51! எதிாி� உ6ள 

"  ம8டப'தி� நாடக'தமிைழ� ப�றி ஒ/சி< ெசா�ெபாழிC ெச.ேத�. இ&சய�  
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பல வ/ட+களாக பாராதி/�த எ� ம ைர ந8ப�கைள1 க8> ச�ேதாஷி'ேத�. 

 

ம< வ/டமாகிய 1943-ஆ� ஆ8@� ஈேரா�@� நாடக' தமி( மகாநா> F@யேபா  

அத�! நாடக'தமி( ெகா@ைய ஏ�றி ைவ1!� பா1கிய� என1!1 கிைட'த . 

அ� மகா நா�@� கன� ஷ8�க� ெச�@யா� அவ�க6 அ1கிராசன� வகி'தா�. 

அ�றி%� இ� மகாநா�@� என1! ‘நாடக� ேபராசிாிய�’ எ�2� ப�ட� அளி1க� 

ப�ட  ெத.வ'தி� க/ைணயா�, அ�றி%� ஈேரா> �னிசிபா�@யா� என1! ஒ/ 

வ�தேனபசார� ப'திர�� அளி'தன�. இ&சைபயி� ேபச ேவ8@ வ�த ேபா  

“என1! கவ��ெம8�டா� அளி'த இர8> ப�ட+கைள விட நாடக அபிமானிக6 

என1களி'த ப�ட'ைதேய நா� ேமலாக க/ கிேற�” எ�< ெசா�ேன�. 

இ&சமய� ஈேரா�>1க/கி56ள பவானி எ�2� ேe'திர'தி�! எ�ைன எ� 

"திய ந8ப�க6 அைழ' & ெச�றன�. அ+!6ள நாடக சைபயி� வ/டா�திர 

ெகா8டா�ட'தி�! எ�ைன தைலைம வகி1க& ெச.தன�. அ&சமய� நாடக1 

கைலயி� உய�ைவ�ப�றி ேபசிேன�. 

 

1944-ஆ� ஆ8> பி�ரவாி மாத� ெதா8ைட ம8டல�  0வ ேவளாள� ப6ளி1 

Fட நிதி1காக ‘சபாபதி’ எ�2� நாடக'ைத ஆ@னேபா  நா2� அதி� ஒ/ ேவஷ� 

தாி1க ேவ8>ெம�< என  ந8ப�க6 ேக�க, அத�கிைச�  ஒ/ கா�சியி� 

சபாபதி �த�யாராக ந@'ேத�. அ� ெபா=  என1! வய  71. இைத1 !றி'  

அ�ப6ளியி� @ரK@க6 F�ட'தி� என1!� என  ந8ப� டா1ட� !/சாமி 

�த�யா/1!� நட�த ேவ@1ைகயான ச�பாஷைணைய இ+! எ=த 

வி/�"கிேற�. ைடர1ட�க6. நா2� இ�நாடக'தி� ந@'தா� அத� Aலமாக 

ெபா/6 அதிகமாக கிைட1!� எ�< எ�ைன வ�"<'தியேபா  “சபாபதி �த�யா� 

எ�2� நாடக பா'திர� �மா� 17 வய  பி6ைள யா&�ேத, என1! 71 வயதாகிறேத 

அைத நா� எ�ப@ ந@�ப ?” எ�< ஆ�ேசபி1க, டா1ட� !/சாமி �த�யா� “அதி� 

தவெறா�<�. இ�ைல, 71 எ�2� எ8ைண தி/�பினா� 17 ஆகிற ” எ�< 

ேவ@1ைகயா. பதி� உைர'தா�! ஆயி2� அEவயதி� நா� சபாபதி �த�யாராக 

ந@'த  என1! தி/�தியா. இ�ைல. ஆயி2� நாடக'தி�! வT� மா'திர� 2000 

Nபா.1! ேம� வ�த . இ  தா� ச�ேதாஷ�. 

 

1941-ஆ� வ/ஷ� அ8ணாமைல ச�வகலாசாைலயா� எ�ைன நாடக1 

கைலைய�ப�றி A�< ெசா�ெபாழிCக6 ெச.%�ப@ ேக�டன� அத�கிண+கி 
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இEவ/ஷ� ஆகK> மாத� அ8ணாமைல நக/1!� ேபா. நாடக1 

கைலைய�ப�றி ெசா�ெபாழிCக6 ெச.ேத�. 

 

1945-ஆ� வ/ஷ� ெச�ைனயி� Kதாபி1க�ப�ட இ�  ம  வில1! ச+க'தி� 

ெபா� விழாவி� விேனாத ேவஷ� ேபா�@யி� ேவஷ� தாி'  ெவ6ளி� பத1க� 

பாி� ெப�ேற�. அ�றி%� இEவ/ஷ� மா�& மாத'தி� 31-� ேததியி5� ஏ�ர� 1-

�ேததியி5� தJைச மா நகாி� நட�த இர8டாவ  நாடக' தமி( மகாநா�@� 

தைலைம வகி'  தைலவ� உைரயாக தமி( நாடக'ைத�ப�றி ெசா�ெபாழிC 

ெச.ேத�. இEவ/ஷ� சC' இ8@ய� ஆ'ெல@1 அேசாசிேயஷ� 

ெகா8டா�ட'தி� விேனாத ேவஷ� ேபா�@யி� ேவஷ� தாி'  பாி� ெப�ேற�. 

இEவ/ஷ� �!ண விலாச சைபயி� தசரா ெகா8டா�ட'தி� ‘ம/மக�’ எ�2� 

தமி( பிரஹசன'தி� ம/மக2ைடய !மாKதா. ேவஷ� தாி'ேத�. ேம5� 

இ&சமய� நட�த ஹி�தி நாடக'தி� ெப.�� (Bailiff) ஆகC� ேபாZK 

இ�Kெப1டராகC� ேவஷ� B8ேட�. ேம�க8ட பல சி< ேவஷ+க6 தாி'  

நா� ந@'த . அைவகளி� ெபய� எ>1கேவ8>ெம�ற�ல. நாடக1 கைலயி� 

ச�ப�த'ைத �தி� வயதி5� வி�>� பிாிய மனமி�லாைமேய ஆ!�, 

 

இEவ/ஷ� ேர@ேயா நாடக+களி� நா�! �ைற பாக� எ>' 1ெகா8ேட�. 

அ�நா�! நாடக+க0� நா� எ=திய “ச+கீத� பயி'திய�, ரஜ"'ர ?ர�, 

மா8டவ� மீ8ட , இைட&�வ� இ/"ற��” எ�பைவகளா�. இைவகளி� நா� 

ந@'த  என1! ஒ/ கHட�� தரவி�ைல. ேவஷ� ேபாடாமேல 

ேபசேவ8@வ�தைமயா�, ஆயி2� ம�ற ந@க�க01ெக�லா� ஒ'திைக 

ெச.யேவ8@யவனா. இ/�ேத�. இEவ/ஷ'தி�! ��பாக ஊ�வசியி� சாப�, 

Zலாவதி �ேலாசனா, சபாபதி �த�ய ேர@ேயா நாடக+களி� ந@'ேத�. 

இEவ/ஷ'தி5� இத�! ��பாகC� நாடக விஷய+கைள�ப�றி ப��ைற 

ேர@ேயா Aலமாக ேபசி யி/1கிேற�. 

 

இE வ/ஷ� ெச�ைனயி56ள ேராெடாி கிள�பா� இ�திய ‘நாடக ேமைட'எ�2� 

விஷய'ைத�ப�றி ேப�� ப@ ேக�க, அத�கிைச�  அவ�க6 ெப/�பாேலா� 

ஆ+கிலேம ெதாி�தி/�தப@யா� ஆ+கில'தி� ெசா�ெபாழிC ெச.%�ப@ ேந��த . 

இEவ/ஷ� @ச�ப� மாத� நா� இர8> �ைற சினிமா தணி1ைக ச+க'தி� 

ஒ/வனாக கவ��ெம8�டாரா� நியமி1க�ப�ேட�. 
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1946 --ஆ� வ/ஷ� ஜனவாி பி�ரவாி மாத+களி� “மைனவியா� மீ8டவ�, 

சி1ஹௗ நாத�” எ2� நாடக+களி� �ைறேய பாக� எ>' 1 ெகா8ேட�. 

இEவ/ஷ� ஏ�ர� மாத� ெச�ைனயி� ஒ�றவாைட நாடகசாைலயி� நட�த தமி( 

எ='தாள� மகா நா�@� தமி( ப'திாிைக கா�சிைய திற� ைவ'ேத�. அ�றி%� 

இEவ/ஷ� �!ண விலாச சைபயா� தசரா ெகா8டா�ட'தி� கபி�தாK எ�2� 

நாடக'தி� ரா�சி+ ேவஷ� தாி'ேத�. 

 

1947-ஆ� வ/ஷ� சC' இ8@ய� ஆ'ெல@1 அேசாசிேயஷ� ெகா8டா�ட'தி� 

ேவஷ� ேபா�@யி� பாி� ெப�ேற�. இEவ/ஷ� என1! 75-வ  வ/ட� பிற�" 

நாைள �!ண விலாச சைபயா� ெகா8டா@ என1! ஒ/ வ�தேனாபசார ப'திாிைக 

அளி'தன�. இைத என  பா�ய ந8பராகிய வி, வி. Gனிவாச ஐய+கா� அவ�க6 

கர'தினி�<� ெப/� பா1கிய� ெப�ேற� கடC6 கி/ைபயா�. அ&சமய� 

சைபயா� நட'திய காலவாிஷி எ�2� என  நாடக'தி� �ப'திைரயி� 

ேவைலயாளாக ந@'ேத�. 

 

இEவ/ஷ� ெவ�+ட� சினிமா சாைலயி� விேனாத வாிைய (Entertainment tax) 

கவ��ெம8�டா� உய�'திய த�காக ஆ�ேசபைன ெச.வத�காக F@ய 

F�ட'தி� தைலைம வகி'  �1கியமாக நாடக+க01! வாிைய ேபாடலாகா  

எ�< ேபசிேன�. இEவ/ஷ� ஏ�ர� மாத� வி1ேடாாியா ப�ளி1 ஹா�� 

ஆ�திர�க6 காலJெச�ற Gமா� ராகவா&சா�5 அவ�களி� 

உ/வ�பட'ைத'திற�  ைவ'தேபா  எ�ைன%� அவர  ந�"' திறைமைய�ப�றி 

ேபசேவ8>ெம�< ேக�டேபா  அEவாேற ெச.  எ� காலJெச�ற ந8ப/1! 

நா� ெச5'தேவ8@ய கடைன சிறிதளC ெச.ேத�. ஏ�ர� மாத� �!ண விலாச 

சைபயா� ெத5+கி� நட'திய  ெரௗபதி மான ச�ர�சண� எ2� நாடக'தி� 

பிராதிகாாி எ�2� சி< ேவஷ� B8ேட�. இ&சைபயி� இEவ/ஷ'திய தசரா 

ெகா8டா�ட'தி� ச!�தைல நாடக'தி� ெகா'தவாலாக ந@'ேத�. ெத5+! 

பாைஷயி�, இEவ/ட கைடசியி� எ+க6 சைபயா� நட'திய ‘ந�தனா�’ எ2� தமி( 

நாடக'தி� எ� பைழய ேவடமாகிய ேகா��@ ெச�@யாராக ந@'ேத�, இEவ/ஷ� 

சC' இ8@ய� ஆ'ல@1 அேசாசிேயஷ� நட'திய வ/டா�திர ெகா8டா�ட'தி� 

ஹாKய பா�>� ேபா�@யி� ஒ/ பாி� ெப�ேற�. இ�பா�> தமி(, ெத5+!, 

ஆ+கில� ஆகிய A�<� கல�ததா!�. இேத பா�ைட� பா@ பல வ/ட+ 

க01!�� �!ண விலாச சைபயா� எ�ப>'திய விேனாத ேவஷ� பா��@யி� 

அெமாி1காவி�/�  அைத காண வ�த �வ� பிரத�K ெகா>'த இர8> பாி�களி� 

ஒ�ைற ெப�ற  என1! ஞாபகமி/1கிற . 1949-ஆ� வ/ஷ� ப&ைசய�ப� 
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க�Yாியி� #�றா8> ெகா8டா�ட'தி� ஒ/ நா6 நட'திய சபாபதி நாடக'தி� 

நா�கா� பாக'தி� ேவைல1கார சபாபதியாக ந@'ேத�. 

 

20-2---1949-இ� "ெரா1ெரசிE Pனிய� ப6ளி மாணவ�க6 என  மேனாகர� 

நாடக'ைத ெஸ�ேமாிK ஹா�� ஆ@யேபா  தைலைம வகி'  சி<வ�க6 ஆ@ய 

நாடக'ைத' த1கப@ "க(� ைர'ேத�. 

 

13--3--49 வி1ேடாாியா ப�ளி1 ஹா�� இ�< ‘ேதா�ட1கார�’ எ2� ஓ� சAக 

நாடக'தி� ெச�@யாராக ந@'ேத�. ந@'த  என1! தி/�தியாயி/�த . 

வி1ேடாாியா ப�ளி1 ஹா�� இத�! ��பாக 10 வ/ட+க01! �� ந@'த . 

 

24-4-49, அ�< வி1ேடாாியா ப�ளி1 ஹா�� �!ண விலாச சைபயா� என  

நாடகமாகிய ‘ச�திரஹாி'ைய நட'தினா�க6. அ�ெபா=  அதி� ந@'த �1கிய 

ந@க�களி� ேவ8>ேகாளி�ப@ A�றாவ  கா�சியி� ச�திரஹாி அரச� த�பாாி� 

ஓ� ேசவகனாக ந@'ேத�. 

 

14-8-49-இ� ெச�ைன சிவன@யா� தி/1F�ட� �த�ய ஹி� மத 

ச�ப�தமானைவக01காக ராய"ர� நாடக சைபயா�க6 வி1ேடாாியா ப�ளி1 

ஹா�� ‘ந�த� சா�ப�’ எ�2� தமி( நாடக'ைத நட'தியேபா  தைலைம 

வகி'ேத�. 

 

இEவ/ஷ� ெச�ட�ப� மாத� ெச�ைன தமி( வள�&சி1 கழக'தா� சிற�த 

நாடக+க01! பாி� அளி�பத�காக ஏ�ப>'திய நாடக� ேபா�@யி� அவ�க01! 

அ2�ப�ப�ட 13 நாடக+கைள பாிேசாதி'  சிற�த நாடக'ைத 

ேத��ெத>�பத�காக எ�ைன பாிேசாதகனாக ஏ�ப>'திய காாிய'ைத ெச�ட�ப� 

20-�ேததி1!6 �@'ேத�. 

 

1949-@ச�ப� 30-�ேததி ெச�ன"ாி ஆ�திர மகாசைப நட'திய ‘நாடக கலா 

பாிஷ''தி� இர8டா� நா6 வி1ேடாாியா ப�ளி1 ஹா�� 9 மணி1! அவ�க6 

ேக�>1 ெகா8ட ப@யா� தைலைம வகி'  ‘ஒ/ நாடக'ைத எ�ப@ நட' வ ’ 

எ�<� விஷய'ைத�ப�றி ேபசிேன�. 
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2950 பி�ரவாி 25 சாய+கால� 5-30 மணி1! ம ைர தியாகராய� க�Yாியி� 

மாணவ� ச+க1 F�ட'தி� தமிழி� பிரச+க� ெச.ேத�. அ+! நட�த ேவஷ� 

ேபா�@யி� ஜ�ஜாக இ/�  பாி� வழ+கிேன�. தியாகராய� ேவ8> ேகாளி�ப@. 

 

1950- பி�ரவாி 25 காைல மாைல ம ைர cultur leagle இ� ‘தமி( நாடக� 

��கால'தி5� த�கால'தி5�’ எ�பைத� ப�றி 45 நிமிட� பிரச+க� ெச.ேத�. 

பிற! உடேன ெர1ாிேயஷ� கிள�"1!� ேபா. அவ�க6 நாடக� பிாிைவ1 !றி'  

சி< ெசா�ெபாழிC ெச.ேத�. 1950 மா�& 4� ேததி தி/விட�ைத1! ம  வில1! 

ச+க'தா/ட� ேபாயி/�த ேபா  ‘வ'சலாஹர�’ �2� ெத/1 F'  நட�த . 

இரC 9 மணி �த� காைல 5 மணி வைரயி� அைத� பா�'  Gமா� அ�பா ைர 

பி6ைள அவ�க6 ஏ�ப>'திய ெவ6ளி1 ேகா�ைபைய அதி� மிகC� ந�றா. ந@'த 

ந@க21! ெகா>1!�ப@ ேக�டன�. அதி� இர8> A�< ெபய� ந�றாக ந@'த 

ப@யா� ெபா வி� அவ�க6 க�ெபனி1! (அ&சி< பா1க� க�ெபனி1!) 

அளி'ேத�. 1950 ஏ�ர� ெதா8ைட ம8டல� ப6ளியி� காலJ ெச�ற 

மேனா�மணிய� நாடக ஆசிாியராகிய தி/. ��தர� பி6ைள அவ�க0ைடய உ/வ� 

பட'ைத ேச  பி6ைள அவ�க6 தைலைமயி� தி/. சிவஞான கிராமணியா� திற�  

ைவ'த ேபா  ��தர� பி6ைள அவ�கைள� ப�றி ஒ/ சி�ெசா�ெபாழிC ெச.ேத�. 

11-7--1958 ெச�ைன தமி( நாடக1 கழக'தின� சா�பாக ச�டசைப பிரதம 

ம�திாியாகிய கன� !மாரசாமி ராஜா அவ�களிட� நாடக+க01! விேனாத வாிைய 

(Entaintment tax) எ>'  விடேவ8> ெம�< ஒ/ S  ேகாH@ ெச�ற ேபா  நா� 

அவ�க06 ஒ/வனாக ெச�< ேகா�ைடயி� அைம&சைர1 க8> அைரமணி 

சாவகாச� அைத� ப�றிய காரண+கைள%� நியாய+கைள%� எ>' � ேபசிேன�. 

 

31---12--1950 இ� ேம�க8ட ச+க'தா� சினிமா கமி�@யி� ெச�ைன1! வ�  

Gமதி சா�தா ஆ�ேத அவ�க01!1 ெகா>'த ேதநீ� பா��@யி� நாடக1 

கைலயான  இ�திய ேதச� �=வைத%� ஒ�< ப>'த1 F@ய காரண+களி� ஒ/ 

�1கியமான  எ�பைத� ப�றி ேபசிேன�. 1950 அ1ேடாப� 18� ேததி �!ண 

விலாச சைபயி� தசரா ெகா8டா�ட'தி� ‘சபாபதி நா�கா� பாக�’ ேபா�டேபா  

ேவைல1கார சபாபதியாக ந@'ேத�. ேம�ப@ வ/ஷ� 20, 30 ேததிகளி� ந�த 

விஷய� எ2� சி<மிக6 ப6ளியி� இர8டா� வ/ட1 ெகா8டா�ட'தி� 

தைலவனாக இ/�  சில வா�'ைதக6 ேபசிேன�. 
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1950 நவ�ப� 10 நாடக1 கழக'தா� காலJெச�ற ஜா�M ெப�னா�ஷா அவ�க6  

மரண'தி�காக அ2தாப1 F�ட� F@ய ேபா  நா� அவைர� ப�றி� ேபசிேன�. 

 

1950 நவ�ப� 22 ஹி�  ம வில1! ச+க'தி� இ�< ந@�"1கைல ேபா�@ நட�த 

ேபா  அதி� நா� ப+ெக>' 1 ெகா8> ‘அமலாதி'ய2� அபைல%�’ எ�2� 

கா�சியி� ந@'  ஈச� க/ைணயினா� பாி� ெப�ேற�. 

 

1951 பி�ரவாி மாத� ஒ/ நா6 "திதா. Kதாபி1க�ப�ட ஓ� தமி( ஆெமT� நாடக 

சைபயி� �த� நாடக'தி�! எ�ைன தைலைம வகி1!�ப@ ேக�டா�க6. அவ�க6 

ேவ8>ேகாைள ம<1க மனமி�லாதவனா. ஒ�"1ெகா8> நாடக'ைத� பா�1க� 

ேபாயி/�ேத�. ந@க�க6 எ�னேவா �மாராக ந�றா. ந@'தன� எ�ேற நா� Fற 

ேவ8>�. ஆயி2� நாடக� எ=த�ப�ட  மா'திர� எ� மனதி�! அதி/�திைய' 

த�த . ஒ/ உதாரண'ைத இ+! எ=  கிேற�. ஒ/ �1கிய நாடக பா'திர� த� 

சேகாதர� மாி'ததாக ெச.தி வ/கிற . அைத1 ேக�டCட� அ�த ந@க� உடேன 

‘ெகா5 ேகாவி� ‘ ச+கீத� அ�யசி1கிறா�! இதி� வி�ைத எ�னெவ�றா� 

இவ�தா� அ�< நட�த நாடக'ைத எ=தினவரா�. இைத1 ேக�டCட� ெகாJச� 

ேநர� இ/�  வி�> ஏேதா ஒ/ சா1ைக ெசா��வி�> ?�@�! தி/�பி வி�ேட�. 

இ�த நாடக'தி�/�  ேபா. இ1கால+களி� எ=த�ப>� நாடக+களி� சில 

கா�சிக6 நா�! ஐ�  வாி ச�பாஷைணகைள%ைடயனவாயி/1கி�றன. இத�! 

�1கிய காரண� சினிமா1களி� ந@1க�ப>� நாடக+க6 ேபா5�, நாடக ேமைட 

நாடக+க6 வி/'தியைடய ேவ8>ெம�றா� இ��ைறயான  ��றி5� 

மா�ற�பட ேவ8>ெம�ப  எ� அபி�ராய�. 

 

1957 மா�& 15 ெச�ைன நாடக1 கழக'தா� விேனாத வாிைய (Entertainment tax) 

இர8> வ/ட+க6 நாடக சைபக01! நீ1கிய கன� ேகாபா� ெர�@ அவ�க01! 

ேதநீ� வி/�  ஒ�< ெம.ய�ப& ெச�@யா� ெச.  அதி� எ�ைன தைலைம 

வகி1!�ப@ ேக�க, ஒ�"1 ெகா8> அ1 F�ட'தி� கன� ேகாபா� ெர�@யா/1! 

வ�தன� அளி'த ேபா  தமி( நாடக'தி�! அவ� ெச.த இ�த உபகார'தி�காக 

வ�தன� ெதாிவி'ேத�. 

 

இEவ/ட� ஏ�ர� மாத� 15� ேததி விேனாதமாக நாடக� ஆ>� ஒ/ சைபயி� 

வ/டா�திர ெகா8டா�ட'தி� ஆ@ய ‘அ�தமா� ைகதி’ எ�2� நாடக'தி�! 

தைலைம வகி1க இைச�  சாய+கால� 6 மணி1!� ேபாேன�. 9 மணி வைரயி� 
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சி< நாடக சாைலயி� கHட' ட� 3 மணி சாவகாச� இ/�  நாடக'ைத1 

க8d�ேற�. நாடக� மிகC� ந�றா. ஆட�ப�ட . நாடக'தி� �@வி� 

ந@க�கைள "க(�  ேபசி அவ�கைள உ�சாக�ப>'திேன�. இEவ/ஷ� ஏ�ர� 

மாத� 29� ேததி மிPசிய� நாடக சாைலயி� Kடா�ட�� ஆயி� க�ெபனி 

ெர1ாிேயஷ� கிள�பா� ராணி எ�2� ஓ� சAக நாடக'ைத நட'தினா�க6. அத� 

அர+ேக�<த51! எ�ைன தைலைம வகி1!�ப@ ேக�க, நா� இைச�  

�த�/�  கைடசிவைர இ/�  நாடக'ைத� பா�'  ச�ேதாஷ�ப�ேட�. கைதைய 

ஆ+கில'தி� எ=தியவ� ஒ/வ�. அத�! தமிழி� த1கப@ வசன+க6 அைம'தவ� 

ம�ெறா/வ�. பா�>1கைள எ=தியவ� ஒ/வ�. இ&சAக நாடக� மிகC� 

ந�றாயி/�த . நாடக �@வி� பல வா�'ைதக6 ேபசிேன�. நாடக கைல1! 

ஊழிய� ெச.ய பல "திய இைளஞ�க6 �� வ�தி/1கிறா�க6 எ�< அEவளC 

உ<தியாக ந�"�ப@யாக சிற�த �ைறயி� நாடக'ைத நட'தினா�க6. 

 

1951 ஆகK> ெச�ட�ப� மாத+களி� ெச�ைன தமி( வள�&சி கழக'தா� தா+க6 

ஏ�ப>'திய நாடக "Kதக ேபா�@யி� அ2�ப�ப�ட "Kதக+கைள அ2�பி 

அைவகளி� சிற�தவ�ைற பாி�1காக ேத��ெத>1க எ�ைன ஓ� ஜ�ஜாக 

இ/1!�ப@ ேக�க அத�கிண+கி அ2�ப�ப�ட �மா� 29 நாடக+கைள எ� 

கHட'ைத%� பாராம� பாிேசாதி' � பா�'  எ� அபி�பிராய'ைத அவ�க01! 

ெதாிவி'ேத�. 

 

7-10-51-இ� ல��மி நாடக சைபயாரா� ைமலா�Bாி� ‘அரசிள+!மாி’ எ�2� தமி( 

நாடக� நட'த�ப�ட . அத�! நா� தைலைம வகி1க ��ேப 

ஒ�"1ெகா8டப@யா� அ�ைற'தின� எ� ேதக அெசௗ1கிய� !�றியி/�' 

ேபாதி5� 9 மணி வைரயி� பா�'  கைடசியி� அவ�க01! உ�சாக A�ட சில 

வா�'ைதக6 ேபசி ?�@�! தி/�பி ேன�. உடேன Mவர'தா� X@1க�ப�> 

ஏற1!ைறய ப'  பதிைன�  தின+க6 கHட�ப�ேட�. 

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

17. 17. 17. 17. ம+ வில�#& பிரசார� ெச த+ம+ வில�#& பிரசார� ெச த+ம+ வில�#& பிரசார� ெச த+ம+ வில�#& பிரசார� ெச த+    

 

என  நாடக ேமைட நிைனCக6 எ�2� "Kதக'தி� 1895-ஆ� வ/ஷ� நா� 

ெப+க0/1!� ேபாயி/�தேபா  ஒ/�ைற அைர அC�K பிரா�தி சா�பி�> 

அதனா� ெப/+ கHட� அLபவி'த விஷய'ைத எ=தியி/1கிேற�. ப�ட ண� 

தி/�பி வ�தCட� ம வில1!& ச+க� ஒ�ைற ேசர ேவ8>ெம�< 

தீ�மானி'ேத�. ஆயி2� நானாக கா� ச�பாதி'தாெலாழிய எ�த ச+க'ைத%� 
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ேசர1Fடாெதன தீ�மானி'தவனா. 1898-ஆ� வ/ஷ� நா� வ1கீலாகி பண� 

ச�பாதி'த பிற!தா� ெச�ைனயி� Kதாபி1க�ப�ட H.G.T.L. எ�2� ம  வில1! 

ச+க'தி� ஒ/ அ+க'தினனாக ேச��ேத�. இ&ச+க'தி� இர8> �1கிய 

ேகா�பா>க6 ஒ�< ஆ%6 ப�ய�த� எ�தவிதமான ம ைவ%� தீ8டலாகா-

ெத�ப . இர8> அ+க'தின� எ�லா� சேகாதர� மன�பா�ைமேயா> 

வாழேவ8>� எ�பைவகளா�. அ �த� இ�த 64 வ/ட+களாக அ&ச+க'தி�! 

�1கியமாக "த�கிழைமகளி�ேபா. உைழ'  வ/கிேற�. இ&ச+க'தி� சா�பாக 

A�< மாத'தி�! ஒ/�ைற அ/கி56ள ஏதாவ  ஒ/ ஊ/1!�ேபா. ம பான� 

ெச.வதினா� உ8டான தீைமைய�ப�றி பிரசார� ெச.  வ/கிேறா�. சில 

வ/ட+க01! �� ஆ+கில அரசா+க'தா� ெச�ைன ராஜதானி �=வ � 

ம வில1! பிரசார� ெச.யேவ8>ெம�< ஒ/ கமி�@ைய ஏ�ப>'தியேபா  

எ�ைன அ1கமி�@ தைலவனாக ஏ�ப>'தினா�க6. இத� Aலமாக பைழய 

ெச�ைன ராஜதானியி� பல ஜி�லா1க01!�ேபா. நா� ம வில1! பிரசார'தி� 

ேவைல சாியாக நட1கிறதா எ�< பா�'  வ�ேத�. 

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

18. S. I. A. A.18. S. I. A. A.18. S. I. A. A.18. S. I. A. A.    

 

சC' இ8@ய� ஆ'ெல@1 அேசாசிேயஷ� (South Indian Athletic Association) 

எ�2� அ&சைபயான  ெச�ைனயி� கிாி1ெக� (Cricket), ெட�னிK (Tennis) கா� 

ப�  (Foot ball) �த�ய விைளயா�>கைள1 அபிவி/'தி ெச.வத�காகC� 

வ/ட�ேதா<� @ச�ப� மாத� Xபி�K பா�1 (People's Park) ேவ@1ைக 

விேநாத+கைள நட'தC� ேர1ளா �த�ய ப�தய+கைள நட'தC� 1903-ஆ� 

வ/ஷ� ெச�ைன வாசிக6 சிலரா� எ�ப>'த�ப�ட . அதி� நா� ஒ/வனா. 

இ/�ேத�. அ �த� பல வ/ட+க6 கமி�@ அ+க'தினனாகC� சில வ/ட+க6 

உபதைலவனாகC� இ/�  அத� காாிய+கைள� பா�' வ�ேத�. ேதக� 

பயி�சி1!� வியாயாம'தி�!� ஏ�ப>'த�ப�ட இ&சைபயி� ெதாட�ைப 

விடலாகாெத�<�, இ�ேபா  எ� �தி� வயதி5� அ+க'தினனாக இ/1கிேற�. 

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

19. 19. 19. 19. க)வி� +ைற�காக உைழ�த+க)வி� +ைற�காக உைழ�த+க)வி� +ைற�காக உைழ�த+க)வி� +ைற�காக உைழ�த+    

 

ெச�ைன ப�கைல கழக'தி� (University) நா� தமி( பாைஷயி� சா�பாக ஒ/ 

ெசென� அ+க'தினனாக பிாி�@H ராஜா+க'தாரா� நியமி1க�ப�> சில 
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வ/ட+க6 உைழ'  வ�ேத�. அ�றி%� சித�பர� அ8ணாமைல ப�கைல 

கழக'தி� ஒ/ அ+க'தினனாக காலJெச�ற ராஜா ச�. அ8ணாமைல 

ெச�@யாரா� நியமி1க�ப�> சில வ/ட+க6 அத� ேவைலயி� கல�  

ெகா8ேட�. அ8ணாமைல நகாி� ப��ைற நாடக+கைள�ப�றி ெசா�ெபாழிC 

ெச.ேத�. 

 

ேம5� ‘ெச�ைன KF� "1 ��ெர&ச� ெசாைச@’ எ�2� ச+க'தி� ஒ/ கமி�@ 

அ+க'தினாக ப� வ/ட+களாக தமி( அபிவி/'தி1காக உைழ'  வ/கிேற�. இ& 

சைபயான  நா� பிற�பத�! ��பாக எ� தக�பனா� �த�ய பல ெச�ைன 

வாசிகளா� ஏ�ப>'த�ப�டதா�. 

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

20. 20. 20. 20. ெச�ன9ாி அ�னதான சமாஜ�தி)ப(ெக$�+� ெகா8ட+ெச�ன9ாி அ�னதான சமாஜ�தி)ப(ெக$�+� ெகா8ட+ெச�ன9ாி அ�னதான சமாஜ�தி)ப(ெக$�+� ெகா8ட+ெச�ன9ாி அ�னதான சமாஜ�தி)ப(ெக$�+� ெகா8ட+    

 

இ�த த�ம சமாஜ'தி� பல வ/ட+களாக கமி�@ அ+க'தினனாக உைழ' வ�ேத�. 

இ�த சமாஜ' 1! Nபா. 1000 ெகா>'  எ� தக�பனா� தாயா� திதிகளி� 

ஏைழக01! உணC ெகா>1!�ப@யாக ஏ�பா> ெச.ேத�. 

--------- 

21. 21. 21. 21. கிழ வய+கிழ வய+கிழ வய+கிழ வய+    

 

ஹி� 1களாகிய ந��6 ஒ/வ21! சH@B�'தி ஆனCட� அதாவ  60 ஆ8> 

�@�தCட� கிழவ� என எ8ண�ப>கிறா�. ைபபி6 எ�2� கிறிKதவ சிற�த மத 

#�� ஒ/வ21! கிழ வய  70 ஆ8@� ஆர�பி1கிற  எ�< !றி1க�-

ப�@/1கிற . 

 

எ� வைர1!� எ�2ைடய 75-வ  ஆ8@�தா� நா� கிழவனாக எ�ைன 

மதி1கலாேன�. அத�! �1கிய காரண� அ வைரயி� எ� க8பா�ைவ ந�றா. 

இ/�த  ெகாJச� ெகாJசமாக !ைறயலான தா�. �த�� இைத நா� அதிகமாக 

கவனி1கவி�ைல. ஒ/நா6 சினிமா ெச�சாராக நா� ஒ/ பட'ைத� பர�1கேவ8@ 

வ�தேபா  ெகாJச� கHட�ப�ேட�. உடேன நா� ஒ/ க8 ைவ'தியாிட� 

கா�@யேபா  அவ� “இெதா�<மி�ைல, சினிமா பட+கைள நீ பல வ/ட+களாக 

ெச�சாராக ேவைல பா�'ததினா� உன  க8 அதி�&சி அைட�  பலஹீன�-

ப�@/1கி�ற ” எ�< ெசா�� ஒ/ A1!1 க8ணா@ைய உபேயாகி1!�ப@ 
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ெசா�னா�. சாதாரணமாக 40-ஆ� ஆ8@� க8க6 பலஹீன�ப�> ‘சாேலKவர�’ 

எ�2� க8 ேநா. வ/வ  வழ1க�. சாேலKவர� எ�2� பதேம ‘சாZK’ எ�2� 

ஹி� Kதானி பத'தி�/�  வ�ததா�. சாZK எ�றா� 40 எ�< அ�'த�. என1! 

இ�த சாேலKவர� வரேவ இ�ைல. அ�ப@யி/1க என  75-வ  வயதி� இ1 

கHட� ஆர�பி'தேபா  பல ைவ'திய�க01! கா8பி'  வினவிேன�. 

அவ�க06 சில ஆ+கில ைவ'திய�க6 (Allopathic) உ� க8 பா�ைவ ம�டமாகி 

வ/வத�!1 காரண� சி<வய  �த� சி< எ=' 1களி� அ&சிட�ப�ட 

"Kதக+கைள எ�ேநர�� ப@' 1 ெகா8@/�தப@யா�தா� எ�< Fறின�. 

ம�<� சில� ‘நீ சினிமா ெச�சாராக இ/�  பட+கைள அ@1க@ பா�1க 

ேவ8@யப@யா� இ� ேநா. வ�தி/1கேவ8>�’ எ�றா�க6. ஒ/ ஆ%�ேவத 

ைவ'திய/1! எ� க8கைள கா�@ வினவியேபா  அவ� எ�ைன “நீ வார'தி�! 

இ/�ைற அ�ய+கான Kநான� (எ8ெண. ேத.'  !ளி'த�) ெச.  

வ/கிறாயா"? எ�< ேக�டா�. அவ/1! உைர'த உ8ைமைய இ+! எ= கிேற� 

“1926-ஆ� ஆ8@� எ� மைனவி ேதக விேயாகமானா6. உடேன வ�த 

தீபாவளி�த� நா� அ�ய+க Kநான'ைத வி�>வி�ேட�” எ�< Fற, அவ� 

“அதனா� தா� Aைள T�@னா� உ� க8 ெக�> ேபாயி/1கிற  எ�< 

Fறினா�” அத� பிற! க8 ைவ'திய�களிட� ப��ைற கா�@ய ேபா  “இ  

ேகடரா1� (Cataract) எ�2� வியாதி இ  ��றினா� ஒழிய ஆபேரஷ� (Operation) 

ெச.ய1Fடா ” எ�< Fறி1ெகா8> வ�தன�. கைடசியாக க8 ஆKப'திாியி� 

மிக� பிரபல ைவ'தியாிட� கா�@ ேக�டேபா  அவ� Fறிய பதிைல அ�ப@ேய 

எ= கிேற�. “மிKட� ச�ப�த�, உ� க8 பா�ைவ ��றி5� ேபா. நீ அ�தனாக 

ேபாகமா�டா.. கவைல� படேவ8டா�” எ�< ெசா�னாேரெயாழிய ஆபேரஷ� 

ெச.ய1F>� எ�< ெசா�லேவயி�ைல. உன1ேகா வயதாகி வி�ட  இனி 

ஆபேரஷ� ெச.வதி� பிரேயாசனமி�ைல எ�< ெசா�வத�! பதிலாக 

ேம�க8டப@ ெசா�னா� எ�< தா� அ�'த� ெச. ெகா8ேட�. இைத1 

ேக�டCட� நா� தமி=1!� தமி( நாடக+க01!� எ�ப@ பணி ெச.வ  எ�< 

மிகC� வ/'த�ப�ேட� எ�ேற Fறேவ8>�. 

 

இ&சமய� ஏேதா எ� மனதி� விர1தி ேதா�றினவனா. ச�யாச� ேம�ெகா6ள' 

தீ�மானி'ேத�. அத�காக எ� உயி� ந8ப/� !/Cமான. வி. வி. Gனிவாச 

ஐய+கா/ட� கல�  ேபச அவ� “அ�ப@ேய ெச.யலா�, உ8ைமயி� ச�யாச� 

எ�ப  ெப8ணாைச, ெபா� ஆைச, ம8 ஆைச A�ைற%� வி�> வா(வதா!� 
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ேம� ேவஷ+களி� ஒ�<மி�ைல” எ�< ெசா�� �த�ப@யாக ‘!டசர ச�யாச�’ 

எ�பைத எ>' 1ெகா60�ப@ ெசா�னா�. அத�!ாிய நிப�தைனகைள%� 

என1!� ேபாதி'தா�. அவ� க�டைள�ப@ எ� ெசா' 1கைள எ�லா� எ� 

!மாரனான வரதராஜனிட� ஒ�"வி' வி�> ?�@� ேம�மா@ அைறயி� வசி1க 

ஆர�பி'ேத�. இ  நட�த  1950-ஆ� வ/ஷ� பி�ரவாி �த� ேததியா!�. 

ேம�ெசா�ன A�< ப�<கைள%� நா� வழி'தேபாதி5� தமி( பாைஷயி56ள 

அதி5� தமி( நாடக'தி56ள ப�ைற மா'திர� விட எ�னா� �@யவி�ைல. 

இைத�ப�றி ேயாசி'  இ  உலக ப�ைற சா��தத�ல. தமி( பாைஷ1! தமிழனா. 

பிற�த நா� ெச.யேவ8@ய கடைமயா!� எ�< எ� மனைத' 

ேத�றி1ெகா8ேட�. தி/நாC1கர� �வாமிக6 “எ� கட� பணி ெச.  கிட�ப 

தா!�” எ�< Fறியி/�ப  ஞாபக'தி�! வ�த . ஆகேவ தமிழி� நா� எ= வைத 

நி<'தலாகா  எ�< தீ�மானி'ேத�. ஆயி2� க8 பா�ைவயி�லாத நா� இைத 

எ�ப@ ெச.வ ? எ�< �� ெசா�னப@ ெப/+ கல1க��ேற�. தின� நா� 

இரவி� S+க� ேபா!�� தா� வண+!� ெத.வ+கைள'  தி' வி�> S+!வ  

எ�வழ1க�. அ�ப@ ெச.%� ேபா  “இத�! நீ+க6 தா� ஒ/வழிகா�ட ேவ8>�” 

எ�< ேக�>வ�ேத�. சிலதா6 கழி'  ஒ/ நா6 காைல நா� விழி'தCட� எ� 

"'தியி� ேஹாம� (Homer) எ�<� கிேர1க ஆசிாிய� பிறவி1 !/ட� எ�ப@ ெப/+ 

காவிய+கைள எ=தினா� ? மி�ட� (Milton) எ�2� ெபய� ெப�ற ஆ+கில 

#லாசிாிய� த� க8 பா�ைவ ��றி5� இழ�தபி� ‘Paradise lost’ எ�2� 

கிர�த'ைத எ�ப@ எ=தினா�? அ�தக1 கவி ?ரராகவ �த�யா� ராமாயண 

கீ�'தைனைய எ�ப@ எ=தினா�? அவ�க6 ெச.தப@ நா� எ� ெச.யலாகா ? 

எ�2� எ8ண� உதி1க, உடேன என1! வழிகா�@ய' ெத.வ+கைள 

 தி' வி�> அவ�க6 ெச.தவாேற நா�� ெச.ேவா� எ�< தீ�மானி'ேத�. 

அ�ைற' தின� ேபாஜன'தி�! ேம� எ� ேப'திக06 ஒ/'திைய அைழ'  நா� 

எ=தேவ8>ெம�< உ'ேதசி'தி/�த ஒ/ சி< க�>ைரைய ெகாJச� ெகாJசமாக 

ெசா�� அவைள எ=திவர& ெசா�ேன�. இ�ப@ ெச.வ  ஆர�ப'தி� என1! 

மிகC� கHடமா.'தா� இ/�த . ஆயி2� ப' � பதிைன�  நா�க6 

கழி'தCட� சகஜமா.ேபா. ��பமாகிவி�ட . அ �த� இ வைர1!� நா� எ=தி 

அ&சி�> வ�த நாடக+க6, கைதக6 �த�யனெவ�லா�. இEவா< தா� 

ெவளியிட�ப�டன. அ&சிட ேவ8@ய "Kதக+களி� �N�க6 (Proof) வ�தா� 

அவைள ப@1க& ெசா�� தி/'தி1ெகா8> வ�ேத�. ஆயி2� இ�ப@ ெச.வதி� 

பல எ=' � பிைழக6 தி/'த�படாம� "Kதக+களி� இ/1கி�றன எ�பத�! 

ஐயமி�ைல. எ� க8 பா�ைவ மிகC� !ைற� ேபா. எ� ேபர� ேப'திக01!& 
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ெசா�� அ&சி�ட "Kதக+க6:- இ�லற��  றவற�� (1952) சபாபதி �த�யா/� 

ேப�� பட�� (1954) நா� !�றவாளி (1954) நீ8ட ஆ%0� ேதக ஆேரா1கிய�� 

(1955) தமி( அ�ைன பிற�  வள��த கைத 2 பாக+க6 (1957) பலவைக� 

B+ெகா'  {1958). 

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

22. 22. 22. 22. தினசாி ப1*தினசாி ப1*தினசாி ப1*தினசாி ப1*    

 

1928-வ  வ/ட� நா� நீதிபதி ேவைலயினி�<�. விலகின பிற! அேநக ந8ப�க6 

“உ+க6 நா�கைள எ�ப@ கழி1கிறீ�க6” எ�< ேக�@/1கி�றன�. இ  ஒ/ 

�1கியமான ேக6வியா�. அேநக உ'ேயாகKத�க6 ெப�ஷ� (Pension) 

வா+கி1ெகா8ட பிற! த+க6 கால'ைத எ�ப@ கழி�ப  எ�< 

திைக'தி/1கி�றன�. கால'ைத சாியாக கழி1க' ெதாியாம� ?�@ேலேய A�< 

ேவைள சா�பி�> வி�> A&� வி�>1ெகா8@/�தா� அ  ஒ/வ� உட� 

நல'தி�!1 ெக>திைய'தா� த/�. ஆகேவ 1928-ஆ� வ/ஷ� �த� இ வைரயி� 

எ� கால'ைத எ�ப@ கழி1கிேற� எ�பைத� ப�றி விவரமா. எ= த� இைத 

வாசி1!� என  சில ந8ப�க01காவ  பிரேயாசன�ப>� எ�ெற8ணி 

இைத�ப�றி ெகாJச� விவரமா. எ= கிேற�. காைலயி� ஆ<1! 

எ=�தி/�ேப�.  நா� பாி�ைச க01!� ேபாயி/�த கால'தி�Fட ��பாக 

எ=�ததி�ைல) விழி'தCட� நா� வண+!� ெத.வ+கைள ெதா= வி�> அைர 

மணி ேநர� உலாCவதி5� வியாயாம� எ>' 1 ெகா6வதி5� கால� கழி%�, நா� 

எ>' 1ெகா60� வியாயாம'ைத�ப�றி அறிய வி/�"� ந8ப�க6 என  ‘நீ8ட 

ஆ%0� ேதக ஆேரா1கிய��’ எ�2� #�� நா� இைத�ப�றி எ=தியைத 

ப@' 1ெகா60�ப@ ேக�>1 ெகா6கிேற�. அைவகைளெய�லா� ப�றி இ+! 

எ= த� எ�ற� இ&சி< #� மிகC� ெபாிதாகி வி>�. அதி� எ  தவறினா5� 

ஒ�< மா'திர� தவறமா�ேட�. அதாவ  ஐ�  நிமிஷ� எ>' 1 ெகா60� 

பிராணாயாமமா�. இ  மிகC� �1கிய� எ�< நா� வ�"<' கிேற�. இ  

�@�தCட� எ� காைல1 கட�கைள எ�லா� தீ�' 1 ெகா8> எ� காைல 

பிரா�'தைனைய �@�ேப�. இெத�லா� �@வத�! �மா� 2 மணி ேநரமா!�. பிற! 

எ� காைல சி�<8@ைய அ/� ேவ�. ஏதாவ  ெகாJச� ப�சண�� ஒ/ பழ�� 

நா� அ/� � �1! கா�பி%மா�. �1! கா�பி எ�ப  �1!, மிள!, தி�பி� 

எ�2� A�றி னா� ஆனதா�, நா� கா�பி சா�பி>வைத வி�> 50 வ/ட+க01! 

ேமலாய . இத� ேபாி� 9 மணி �த� 11 மணி வைர நா� ஏதாவ  எ=த ேவ8@ய 
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நாடக'ைதேயா கைதையேயா க�>ைரையேயா எ= வதி� கால+ கழி�ேப�. பிற! 

எ� நி'ய Bைஜைய �@' 1ெகா8> உணC ெகா6ேவ�. இ  எ�லா� 

�@வத�! ஏற1!ைறய ஒ/ மணியா!�. ஒ/ மன �த� இர8> மணி வைரயி� 

ெம'ைதயி� ேபாி� நா�கா�யி� உ�கா��  ெகா8> �= ஓ.C எ>' 1 

ெகா6ேவ�. பிற! இர8> மணி �த� 4 மணி வைரயி� ம<ப@%� ஏதாவ  

எ= வதிேலா அத�! ஏதாவ  ப@1க ேவ8@யதிேலா எ� கால'ைத� 

ேபா1!ேவ�. நா�! மணி1! ேம� ஏதாவ  ஒ/ சி< பழ�� (�1கியமாக ேபாி&ச� 

பழ��) பா5� அ/� ேவ� பி�பா> �!ண விலாச சைப1ேகா, S.I.A.A-C1ேகா, 

ம  வில1! ச+க' 1ேகா ேபா. அ+! ஏழைர மணி வைரயி� சீ�டா>வதிேலா 

ந8ப�க0ட� ேப�வதிேலா காழ+கழி�ேப� 8 மணி1!6 ?> தி/�பி வி>ேவ�. 

இரC Bைஜைய �@' 1 ெகா8> 9 மணி1!6 சா�பி�> வி�> உற+க� 

ேபாேவ�. 

 

ேம�ெசா�ன தினசாி நடவ@1ைகக6 எ� க8 பா�ைவ �மாரா. இ/�த ேபா ; 

பிற! எ� க8 பா�ைவ ��றி5� !ைற�த ேபா  அ�த நடவ@1ைககளி� 

சிலவ�ைற மா�றி1 ெகா6ள ேவ8@யதாயி�<. (1) காைலயி� 9 மணி �த� 11 

மணி வைரயி� எ� ேபர� ஒ/வைன ஆ+கில'தி� ப@1க& ெசா�� ேக�> 

வ/ேவ� அ�ல  அவ21! ஆ+கில பாட� க�பி�ேப�. (2) 2 மணி �த� 4 மணி 

வைரயி� நா� காைலயி� ேயாசி'தி/�த நாடக'ைதேயா, கைதையேயா, 

க�>ைரையேயா எ� ேப'தி ஒ/'தி1!& ெசா�ல, அவைள எ=தி1 ெகா6ள& 

ெசா�ேவ�. (3) சாய+கால� ெவளியி� ேபாகாதவனா. ?�@ேலேய 6 மணி 

வைரயி� உலாவி வியாயாம� எ>' 1 ெகா6ேவ�. (4) 6 மணி �த� 7½ மணி வைர 

எ� சிறிய ேபரைன ப@1க& ெசா�� தமி( பாட� க�பி�ேப�. "த� கிழைமகளி� 

மா'திர� ம  வில1! ச+க'தி�! ஒ/ ாிeாவி� ம�றவ�க6 உதவியினா� 

ஏறி1ெகா8> ேபா. வ/ேவ�. 

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

23. நா� வண+!� ெத.வ'தி� க/ைணயினா� ெப�ற மாியாைதக6 

(1) எ�2ைடய 81-ஆ� பிற�த நாளி� ெச�ைனயி56ள ஏற1!ைறய எ�லா 

ந@க�க0� நா� எதி� பாராத ப@யான ஒ/ ெபாிய விழாைவ1 ெகா8டா@ன�. (2) 

எ�2ைடய 85 வய  B�'தியான � ெச�ைன நகரா8ைம கழக'தா� என1! 

ெபாிய மாியாைதைய ெச.தா�க6. (3} ெச�ைன மாநில ச+கீத நாடக சைபயா� 

பாரா�> விழா1 ெகா8டா@ன�.(4) இEவ/ட� (1957) ெச�ைன அரசியலா� 



66 

 

தா+க6 நட'திய நம  நா�@� #றாவ  வி>தைல விழாைவ நட'திய ேபா  

என1!� ெபாிய பாி�க6 அளி'தன�. (5) நா� ப@'த மாகாண1 க�Yாி பாரா�> 

விழா ஒ�ைற நட'திய . (6) நா� ப@'த ப&ைசய�ப� க�Yாி ஓ� ெப/� பாரா�> 

விழாைவ நட'திய . (7) �!ண விலாச சைபயா� ஓ� ெப/� ெகா8டா�ட'ைத 

நட'தி மாியாைத ெச.தன�. இ�2� ம  வில1! ச+க�, கபாZKவர� ேகாயி� 

அதிகாாிக6, சில ந@க� ச+க+க6 பிர'ேயகமாக மாியாைத ெச.தா�க6. ேம� 

ெசா�ன பல F�ட+களி� (ெச�ைனயி� உ6ள பல ந@க� ச+க+க6 உபசார� 

ப'திர+க6 வாசி'  மாைல மாியாைதக6 ெச.தன�. இEவ/ட� (1950) @��யி� 

உ6ள ம'திய அரசா+க'தா� !@யர� தின'த�< {26--1-59) ‘ப'ம Bஷ8’ 

ப�ட'ைத அ�"ட� வழ+கின�. அ�றி%� @��யி56 அரசா+க'  ச+கீத நாடக 

ச+கமான  நாடக ந@�பி�காக பாி� வழ+கிய . ெச�ைன நா�@ய ச+க�� ஓ� 

விழாவி� அ�பளி�" அளி'த . கபாZKவர� ேதவKதான� ம<ப@%� மாியாைத 

ெச.த . இ�2� �!ண விலாச சைபயா�, ம வில1! ச+க� �த�ய !=வின� 

மாியாைத ெச. 6ளா�க6. ெச�ைன ச+கீத நாடக சைப%� ஓ� பாரா�> விழா 

நட'திய . இைவகைள ெய�லா� ப�றி எ� சாிைதயி� நாேன விவர+கைள 

எ= வ  மர" அ�< எ�< எ=தவி�ைல. ஆயி2� என1! மாியாைத ெச.த 

ஒEெவா/ ச+க'தி�!� அ�த�த ச+க'தி� அ+க'தின/1!� எ� ந�றிைய%� 

வ'தன'ைத%� இ�த எ='தி� Aலமாக நா� ெதாிவி�பத�றி நா� ேவ< எ�ன 

ைகமா< ெச.ய1F>�? ஒ/ ேவைள ம< பிற�பி� தா� ெச.ய1 F>ேமா 

எ�னேவா? 

 

இEவ/ஷ� (1959) நா� �@'த #�க6 ‘மன ஆேரா1கிய�� நீ@'த ஆ%0�’ இ�த 

‘எ� �ய சாிைத’ %மா�. மன ஆேரா1கிய�� நீ@'த ஆ%0�, எ�2� #� இ�2� 

அ&சிட�படவி�ைல. 

 

த� �யசாிைதைய எ= � ஒ/வ� - தா� பிற�த  வள��த  ப@' , 

ெபாியவனான  க�யாண� ெச.  ெகா8ட , உ'திேயாக� ெச.  ெபா/6 

ேச�'த  இ�ப@�ப�ட விஷய+கைள�ப�றி மா'திர� எ=தி1ெகா8> 

ேபாவானானா� அ&சாி'திர� யா/1! எ�ன பயைன'த/�. ேம�ெசா�ன அவன  

ஆ%ைள�ப�றி எ= � விஷய+கேளா> ஒEெவா/ நிைலயி5� தா� இ�னி�ன 

ந�ல வழ1க+கைள கைட�பி@'  நட�ததினா� தன1!8டான 

ந�ைமகைள�ப�றி%�, தா� அ�ேபாைத1க�ேபா  ஏதாவ  ெக�ட பழ1க+கைள 
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%ைடயவனாயி/�தா� அைவகளி� பயனாக தா� அ2பவி'த கHட+கைள%�, 

நிH`ர+கைள%� ஒ�<� ஒளியா  எ=தி1ெகா8> வ/வானானா� அவ� 

சாி'திரமான  ம�றவ�க01! �1கியமாக இைளஞ�க01! உபேயாக�ப>� 

எ�ப  தி8ண�. அ�ப@ ெச.%� ஒEெவா/வ2� தன1ெக�< மா'திர� 

வாழாம� பிற�க01!� வா(�தவனாகிறா� எ�பத�! ச�ேதகமி�ைல; ஆகேவ 

நா� இ வைரயி� எ=திய எ� சாிைதயி� என  ந�னட1ைகயா� அ2பவி'த 

ந�ைமைய%� ெக�ட நட'ைதயா� அLபவி'த கHட+கைள%� ஆ+கா+! 

Fறியி/1கி�ேற� எ�பைத இைத ப@'த "'தி F�ைம%6ளவ�க6 இேலசாக 

க8>பி@'தி/�பா�க6 எ�பத�! ஐயமி�ைல. ஆகேவ இனி இ வைரயி� 

எ>' 1Fறாத ம�ற விஷய+களி5� நா� ேம�ெசா�ன ேகா�பா�ைட 

கைடபி@'த சில விஷய+கைள எ>'  எ=த வி/�"கிேற�. 

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

24. 24. 24. 24. எ(க� இ)வா��ைகஎ(க� இ)வா��ைகஎ(க� இ)வா��ைகஎ(க� இ)வா��ைக    

 

இ�வா(1ைக நட' வதி� எ� தக�பனா� ஒ/ ந�ல �ைறைய கைட�பி@'  

வ�தவ�. அவ/1! நா+க6 ஐ�  ஆ8பி6ைளக6 பிற�ேதா� எ�பைத ��ேப 

ெதாிவி'தி/1கிேற�. ஒEெவா/ பி6ைளைய%� F>மானவைரயி� ப@1க ைவ'  

ஏற1!ைறய ப@�" �@�தCட� க�யாண� ெச.வி'  பிற! அவைன ஏதாவ  ஒ/ 

உ'திேயாக'தி� ைவ'  உடேன அவ21! ஒ/ ?�ைட வா+கி1 ெகா>'  

பிர'ேயகமாக அE?�@� !>�ப� ைவ' வி>வா�. இEவா< எ� A�< 

தைமய�மா�க01!� ெச.தா�. ஐயாசாமி எ�கிற எ� தைமய� ஒ/வைர த� 

�தி�வயதி� கா�பத�காக ஏ�ப>'தி1ெகா8டா�. அவ/ைடய அ�திய கால'தி� 

எ� ப@�" �@யா  நா� வ1கீ� பாீ�ைச1! ப@' 1ெகா8@/�தப@யா� 

எ�ைன பிர'ேயக !>�பKதனாக ைவ1கவி�ைல. ஆயி2� அவ/1! பி�கால� 

எ� தைமயனா� ஐயாசாமி �த�யா/� நா2�, நா� வ1கீலாக ச�பாதி1க 

ஆர�பி'த பிற! ஒ/ நா6 @K@ாி1� ��சீ�பாயி/�த அவ� ப�டண' 1!வ�  

எ�னிட� “ச�ப�த� தக�பனா� க�டைளயி�ப@, நா�� பிாி' 1ெகா6ேவா�. 

ந��ைடய !>�ப ெசா'ைத” எ�< ெசா�னா�.அத�! நா� உட� ப�> 

அ�ைற'தினேம நீ+க6 இ�னி�ன ெசா' 1கைள எ>' 1ெகா60+க6. நா� 

இ�னி�ன ெசா' 1கைள எ>' 1ெகா6கிேற� எ�< ெசா�� அத�ப@ேய 

பிாி' 1ெகா8ேடா� ம<நாேள ‘பாாீ1க' ’ ஒ�< எ=தி ாிஜிKட� ெச.  

ெகா8ேடா�. நா+க6 இEவா< பிாி' 1ெகா8ட  எ� தைமய�மா�க6 A�< 

ேப�க01!+Fட சில வ/ட+க01! பி�"தா� ெதாி�த . இEவா< ெச.  

ெகா8டதினா� நா+க6 அைட�த பல� எ�னெவ�னா� எ+க01!� சேகாதர 

ச8ைட ஒ�<� உ8டாகவி�ைல. 
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ஒ/கா�� ேகா�� ெசலவி�காக ெசலவழி1கவி�ைல. இEவிஷய'ைத�ப�றி எ� 

அ/ைம' த�ைதயா� ப��ைற Fறிய ஒ/ பழெமாழி இ�ெபா=  ஞாபகமி/1கிற . 

அதாவ  “இ/ப  !>மிக6 ஒ�றா. ேச��  வா=�. இர8> ெகா8ைடக6 

ேச��  வாழமா�டா” எ�பதா!�. இ�த ந�ைமைய ேயாசி'  இைத வாசி1!� 

என  ந8ப�க6 எ� தக�பனா/ைடய ேகா�பா�ைட1 கைடபி@'  

நட�பா�களாக. ஐேரா�பிய� �த�யவ�க6 !>�ப+களி� அ8ண� த�பிக6 

ச8ைட, ஓரவ'திக6 ச8ைட, மாமி ம/மக6 ச8ைட எ�பேத ஏற1!ைறய 

கிைடயா  எ�< Fறலா�. ஒ/ ஐேரா�பிய� அவ� அரச!மாரனாக 

யி/�தேபாதி5� மண� ெச.  ெகா8டCட� பிர'ேயக !>�பKதனா. 

வாழேவ8@ய தா�. இ1ேகா�பா�ைட கவனியா  எ� ெசா�த ப� 1களி� பல 

!>�ப+களி�, ஒ�றா. வா(�  ெகாJசகால'தி�ெக�லா� ச8ைட ச&சரC 

ேநாி�> !>�ப+க6 அழி� ேபா. இ/1கி�றன எ�< நா� பல உதாரண+க6 

ெகா>1க �@%�. இ1காரண�ப�றிேய இைத ச�< விவரமா. எ=திேன�. அவிப1த 

!>�பமான  B�வகால'  நாகாீக'தி�! ஏ�றதாயி/�த . த�கால'திய 

நாகாீக'தி�! தனி'தனி !>�ப வா(ேவ மிகC� ஏ�றதான  எ�பத�!' 

தைடயி�ைல. 

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

25. 25. 25. 25. கட� இ)லா வா�ேவ க8ணிய வா�வா�கட� இ)லா வா�ேவ க8ணிய வா�வா�கட� இ)லா வா�ேவ க8ணிய வா�வா�கட� இ)லா வா�ேவ க8ணிய வா�வா�    

 

இைத ந�றா. அறி�தி/�த என  த�ைதயா� பல வ/ட+க6 கடனி�றி 

வா(� வ�தா�. ஆயி2� எ+க6 எ=�B� ப+களாைவ1க�ட ஆர�பி'தேபா  அ  

�@வாவத�! தா� ேபா�ட தி�ட'தி�! இ/ மட+கி�!ேம� ெசலவாகிவி�ட . 

ஆகேவ அவ� கட� வா+கேவ8@வ�த . அவ� அ�திய கால'தி� இ1கட� �மா� 

8000 Nபா. ஆயி�<. அத�காக அவ� மாத� மாத� 40 Nபா. வ�@ 

ெகா>1கேவ8@யதா. வ�த . அவ� காலமானCட� அவ� ெசா�ப@ எ� 

அ8ண� ஐயாசாமி �த�யா/� நா2� அ�த1 கடைன �த�� தீ�' வி>�ப@ 

தீ�மானி'ேதா�. அத�காக எ+க6 எ=�B� ப+களாைவ !@1F�1! வி�>வி�> 

இ�ேபா  நானி/1!� ?�@�! வ� வி�ேடா�. அவ� க/மா�திரமானபி� ஒ/ 

மாத'தி�ெக�லா� எ+க6 மைனவிகைள அைழ'  எ+க6 !>�ப நிைலைய 

அவ�க01!' ெதாிவி'  அவ�க6 ேபா�>1 ெகா8@/�த நைககளி� 

க�>1கழி'திக01! இ/1கேவ8@ய �1கியமான நைககைள வி�> 

ம�றைவகைள ெய�லா� வா+கி1ெகா8ேடா�. அ�றி%� நா+க6 இ/வ/� 

ேபா�>1 ெகா8@/�த ரைவ க>1க�, ெபா� அைரஞா8, ெபா� க@கார+க6, 
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ேமாதிர+கைள கழ�@ இ�நைககைள ெய�லா� எ+க6 ந�பி1ைக%6ள ஒ/ 

சிேநகித� Aலமாக வி�<வி�> கடைன ��" தீ�'ேதா�. அ&சமய� ந�மவ�களி� 

சில� எ�ன இ  தக�பனா� இற�த A�< மாத'தி�!6ளாக இ�ப@ !>�ப 

நைககைளெய�லா� வி�<வி>கிறா�கேள எ�< இக(வா�கேள எ�< 

பய�த 8>. ஆயி2� எ� ப� 1களி� பல� இ�ப@ ெச.தத�காக "க(�த 8>. 

நா+க6 ேம�ெசா�னப@ உடேன கடைன' தீ�'திராவி�டா� சில வ/ட+களி� 

ெப/�ெதாைகயாகி எ+க6 !>�ப'ைதேய அழி�தி/1கலா�. இத�பி� நா+க6 

ச�பாதி1க ஆர�பி'த ேபா  எ+க6 மைனவிமா�க01! அவ�க6 ெகா>'த 

நைகக01! இர8>ப+! அதிகமாக கடC6 கி/ைபயா� ெச.  ேபா�ேடா� 

எ�< ச�ேதாஷ' ட� ெதாிவி' 1ெகா6கிேற�. 

 

நா� பி. ஏ. வ!�பி� ப@' 1ெகா8@/�தேபா  க�ப ராமாயண'தி� 

“கட�ெகா8டா� ெநJச� ேபா5� கல+கினா� இல+ைக ேவ�த�” எ�2� 

வாிைய ப@'த ேபா  எ� ஜ�ம'தி� ஒ/ கா�� கட� வா+க1Fடா  எ�< 

தீ�மானி' 1ெகா8ேட�. அத�ப@ இ�<வைரயி� ஒ/வாிடமி/� � எ�த 

அவசர'தி5� நா� கட� வா+கியவ� அ�<. இைத வாசி1!� என  ந8ப�க6 

அ�ப@ேய நட�பா�களாக. 

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

26. 26. 26. 26. #றி�த கால&ப* நட�த)#றி�த கால&ப* நட�த)#றி�த கால&ப* நட�த)#றி�த கால&ப* நட�த)    

 

இEவிஷய'தி� எ� அ/ைம' த�ைதயாேர என1! �த� ேபாதக�. அவ� 

ப6ளி1Fட+கைள விஜாாி�பத�காக ேபாவதி� ஒ/ேபா � கால� 

தவறி�ேபானதி�ைல. எ�< பல� Fற1 ேக�@/1கிேற�. ஒ/ உதாரண� 

ெகா>1கி�ேற�. ஒ/ நா6 ஒ/ உய� தர� ப6ளிைய பாி�சி�பத�காக காைல 11-

மணி1! தா2� தன1!ேம�ப�ட உ'திேயாகரான மிKட� பCல� (Mr. Powler) உ� 

வ/வதாக !றி' தி/�தா�களா�. அ�< மிக அதிக மைழ ெப.ததா�. இ/�த 

ேபாதி5� 11-மணி1! ��னதாகேவ அவ� ேபா. ேச��த ேபா  ப6ளி1Fட'தி� 

ெகாJச� பி6ைளக0� ெகாJச� உபா'தியாய�க0� தா� வ�தி/�தா�களா�. 

பCல�  ைர%� 1- மணி சாவகாச� ெபா<'  வ�தாரா�. வ�தவ� எ� தக�பனா� 

சாியாக வ�தத�காக அவைர, மிகC� சிலாகி' � ேபசினாரா�. இைத 

அ�ப6ளி1Fட'  உபா'தியாய� ஒ/வேர பிற! என1!' ெதாிவி'தா�. 

சாதாரணமாக ந� ேதச'தவ�க6 இைத சாியாக கவனி�பேத இ�ைல. ெவ6ைள1 

கார�க6 ெப/�பா5� இைத மிகC� கவனி�பா�க6. இEவிஷய'தி� என1! 

இர8டாவ  ேபாதகா&சாாியா� சி�ன ேகா�� நீதிபதியாயி/�த மிKட� 
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ேராேஜாிேயா (Mr. Rozario) அவ� ேகா��>1!& சாியாக 11-மணி அ@1!�ேபா  

வ�  உ�கா/வா�. அவ� ��பாக நா� 4 வ/ஷ� வ1கீலாக பழகிேன�. அவ� ஒ/ 

நா0� இதி� தவறியதி�ைல. இைத1 கைட�பி@'ேத நா2� அேத ேகா��@� பிற! 

நீதிபதியா. இ/�தகாலெம�லா� சாியாக 11-மணி1! வ�  ேவைல ஆர�பி�ேப�. 

இைத�ப�றி எ�2ைடய சிேநகித�களாகிய வ1கீ�க6 “க@கார� த�பினா5� 

த�"� இவ� த�பமா�டா�” எ�< Fறியைத நா� எ��ைற ேக�@/1கிேற�. 

ந�மவ�க6 இ�த�ைற ஏ� பி�ப�<வதி�ைல எ�< என1! ஆ&சாியமாகேவ 

யி/1கிற . ந�மவ�க6 க�யாண+க01! ல1ன� ைவ'தா� அதி� 

தவ<கிறா�களா. அ�ல  ெரயி51! ேபாவெத�றா� இர8> நிமிஷ� 

தவறி�ேபாகிறா�களா? இEவிஷய'தி� ேம�ெசா�ன ெராேஜாாிேயா என1!1 

Fறிய ஒ/ வா1கிய� ஞாபக� வ/கிற . அதாவ  “ச�ப�த�, கால1கிரம�ப@ 

வ/வ  என1!1 கHடமாயி�ைல. கால� தவறி நட'த�தா� என1! ெப/� 

கHடமாயி/1கிற ” எ�பதா�. இைத வாசி1!� என  இைளய ந8ப�களாவ  

ெவ6ைளய�கைள� ேபா� தா+க0� எEவிஷய'தி5� !றி'தகால1 கிரம�ப@ 

நட1க க�<1ெகா6வா�களாக! 

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

27. 27. 27. 27. எ� தா  த�ைதய�க� ேபாதி�த நீதிக�எ� தா  த�ைதய�க� ேபாதி�த நீதிக�எ� தா  த�ைதய�க� ேபாதி�த நீதிக�எ� தா  த�ைதய�க� ேபாதி�த நீதிக�    

 

(1) “க8ேண பய�படாேத,” இ�த இர8> பத+க6தா� எ� தாயா� என1!1 Fறிய 

கைடசி வா�'ைதக6. அைவக01! நா� ெச.%� வியா1கியான� எ�ன ெவ�றா� 

“எ�ன இ>1க8 ேந��தேபாதி5� ைதாிய'ைத1 ைகவிடாேத, ெத.வ'ைத 

ந�பியி/” எ�பதா�. (2)எ�ேலாைர%� ச�ேதாஷி�பி'  நீ ச�ேதாஷமாயி/. (3) 

உ8ைமேய எ�ெபா= � ேப�. அ�ப@ ேப�வதனா� யா/1காவ  மன வ/'த� 

உ8டா!� எ�< ேதா�றினா� ெமௗனமாயி/� வி> (4) க>க>' � ேபசாேத. 

இனிைமயா.� ேப�. (5) உன1! யாராவ  ெக>தி ெச.தா� அைத� 

ெபா<' 1ெகா6. அவ�க01! நீ ந�ைம ெச.%�ப@ �ய�. (5) ேகாப'தி�த 

இடேம ெகாடாேத. ேகாப�வ�தா� ��றி5� அட1கிவி>. (7) எ�ேநர�� நைக 

�க' ட� இ/. (8) ெச�வ� வ�தா� ெச/1கைடயாேத. ஏ(ைம வ�தா� 

தள�&சியைடயாேத. (9) மனதினா� ஒ/வ/1!� நீ+! நிைனயாேத. வா1கினா� 

தீைம ேபசாேத. ெச.ைகயா� தீ+! இைழ1காேத. (10) ேபராைச�படாேத கிைட'த  

ேபா � எ�< ச�ேதாஷ' ட� இ/. (11) வ/�ப@1!ேம� ெசலC ெச.யாேத. 
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உ�னா� இய�ற அளC த�ம� ெச. ஆட�பர'தி�காக ஒ�<� ெச.யாேத. (12) 

இ�ைற1! ெச.ய ேவ8@ய ஒ/ ேவைலைய இ�ைற1ேக ெச.  �@. 

நாைள1ெக�< த6ளி�ேபாடாேத. (13) "8ணிய� ெச. பாப� ெச.யாேத. (14) 

உ� கால� வ�தேபா  பயமி�றி உ�ைன� பைட'தவ�க6 பாத� ேபா.ேச�. 

 

�@வி� எ� ஆ%ைள� ப�றி நா� ேயாசி'  பா�1!மிட'  பல இைடP<க0� 

கHட+க0� இ/�த ேபாதி5� ச�ேதாஷகரமான விஷய+கேள ேம��@/1கி�றன 

எ�ப  எ� தீ�மான அபி�பராய�. இ�2� எ� இECலக வா(1ைக எ'தைன 

கால� இ/1!ேமா எ�பைத ெசா�ல எ�னா� �@யா . ஆயி2� தமி=1காகC� 

�1கியமாக தமி( நாடக'தி�காகC� உைழ1க என1! ஈ1தியி/1!மளC� 

உயி/ட� இ/1க வி/�"கிேற�. அ& ச1தி !�றிவி�டா� எ� தா. த�ைதய�க6 

பாத'திட� ேபா. ேசரவி/�"கிேற�. இ&சி< #ைல �@1!�� என  81-ஆ� 

பிற�த நாளி� ெச�ைனயி56ள ந@க�க0� சீமா�க0� ெபாிய மாியாைத ெச.த 

ேபா  நா� அவ�க01! வ�தன� வழ+கிய ேபா  Fறிய வா�'ைதகைள 

எ= கிேற�. “நா� இ�ெனா/ பிற�ைப வி/�பவி�ைல. ஈச� தி/Cள� நா� 

ம<ப@%� இ�"வியி� பிற1க ேவ8>ெம�< இ/�தா� அவைர A�< வர+க6 

ேக�ேப�. (1) அ�பிற�பி� இ�பிற�பி� என1! தா. த�ைதகளா. இ/�தவ�கேள 

அ�பிற�பி5� தா. த�ைதய�களா. இ/1கேவ8>�. 2) இ�பிற�பி� எ� 

ந8ப�களா. இ/�தவ�கேள என1! ந8ப�களா. இ/1க ேவ8>�. (3) 

அ�பிற�பி5� நா� ஒ/ தமி( நாடக ஆசிாியனாகC� விேநாத'தி�காக தமி( 

நாடக+கைள ந@1!� ந@கனாகC� இ/1க ேவ8>�.” 

 

எ� �யசாிைத �0றி0�எ� �யசாிைத �0றி0�எ� �யசாிைத �0றி0�எ� �யசாிைத �0றி0�    

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

இவர+ ம0ற 4)க�இவர+ ம0ற 4)க�இவர+ ம0ற 4)க�இவர+ ம0ற 4)க�    

 

Zலாவதி - �ேலாசேன, சார+கதர�, மகபதி, காதல� க8க6, 

ந�!ல ெத.வ� , மேனாஹர�, ஊ�வசியி� சாப� இைட&�வ� இ/"ற��, 

எ�ன ேந��தி@2�, விஜயர+க�, தாசி�ெப8 ெம.1காத�, ெபா�வில+! , 

சி�ஹனநாத�, வி/�பிய விதேம, சி<'ெதா8ட�, காலவ ாிஷி, ரஜ"'ர?ர�, 

உ8ைடயான சேகாதர�, சதி— �ேலாசனா, "Hபவ��, உ'தம ப'தினி, 

அமலாதி'ய�, க6வ� தவ�, சபாபதி, ெபா+க� ப8@ைக அ�ல  சபாபதி 
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இர8டா� பாக�,  ஓ� ஒ'திைக அ�ல  சபாபதி A�றா� பாக�, சபாபதி நா�கா� 

பாக�,  ேபய�ல ெப8மணிேய, "'தா அவதார�, வி&�வி� மைனவி. ேவதாள 

உலக�,  மைனவியா� மீ8டவ�, ச�திர ஹாி, �ப'ரா�ஜூனா, ெகாைடயாளி 

க�ண�,  சஹேதவ� T(&சி, ேநா1க'தி� !றி�", இர8> ஆ'மா1க6, ச�ஜ� 

ெஜனர� விதி'த ம/� ,  மாளவிகா1னிமி'ர�, விபாீதமான �@C, ��தா� 

ேப�ைட மாஜிK@ேர�,  காள�ப� க6ள'தன�, ��பக�, நாடக ேமைட 

நிைனCக6, யாயாதி,  பிராமண2� T'திர2�, வாணீ"ர வணிக�, இர8> 

ந8ப�க6,  ச'/ஜி', ஹாி&ச�திர�, மா�1க8ேடய�, ர'னாவளி, A�< விேநாத 

ந@ைகக6, ைவ!8ட ைவ'திய�, தீ�சித� கைதக6, ஹாKய1 கைதக6, 

!றமக6, ந�லத+கா6, சி<கைதக6, ந@�"1 கைலயி� ேத�&சிெப<வெத�ப@?, 

ஹாKய வியாச+க6, ேப�� பட1 காeி, வி>தி� "Hப+க6, ேப��பட 

அ2பவ+க6, வ6ளிமண�, கத�ப�, மா8டவ� மீ8ட , ஆKதான"ர நாடக சைப, 

ச+கீத� பயி'திய�, ஒ�ப  !�@ நாடக+க6. சபாபதி ஜமீ�தா�, சிவாவிய+க6, 

சிவாலய சி�ப+க6, சதிச1தி, மைன ஆ�சி, இ�திய2� ஹி�ல/�, தீபாவளி வாிைச, 

கால1 !றி�"க6, ��ரம� ஆலய+க6, தீயி� சி< திவைல, கைலேயா, காதேலா, 

உணC� ெபா/6க6, சபாபதி விபாஷி, சபாபதி  d1!க6, இ�லற�� 

 றவற��, சபாபதி �த�யா/� ேப�� பட��, நா� !�றவாளி, நீ8ட ஆ%0� 

ேதக ஆேரா1ய��, தமி( அ�ைன பிற�  வள��த கைத, பல வைக B+ெகா' , 

நாடக' தமி(, யா� க8ட "லவ�க6 �த�யன. 

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


