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தமிழில் 

ராவ பஹகதார் 

ப. சம்பந்த முதலியார், 9. ஏ. 
அவர்களால் இயற்றப்பட்ட_து. 

இந்நாலாசிரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்றத் தமிழ் நாலகள்:-- 

    எல், 

லீலாவஇி-சுலோசனை, சா.ரம்ச உரன். மசபஇ, சாகலர் கண்கள், உற்குல 

செய்வம், மனோஹரன், ஊர்வூயின் சாபம், இடைச்சுவர் இருபுறமும், 

என்ன நோச்இிடினும், விஜயரம்சம், கள்வர் தலைவன், சா௫ிப்பெண், 

மெய்ச்சாகல். பொன் விலங்குகள். சிம்ஹளகாதன், விரும்பிய 

விதமே, கிறுக்சொண்டர், காலவரிஷி. ரஜபுச்ரவீரன், உண்மையான 

சகோதரன், ௪ இ-சுலோ௪னா, புஷ்பவல்லி, £தமஞ்சரி,உச்சமப த். திணி, 

அமலா இச்யன். ௪பாப இ மூ.துற்பாகம், பொங்கல் பண்டிகை அல்லது 

௪பாதி இரண்டாம் பரசம், ஓர் ஒத்திகை அல்லது ௪பாபஇ மூன்றும் 

பாகம், சபாபதி கான்காம் பாகம், வள்ளிமணம், பேயல்ல பெண் 

மணியே. புச்சு அவகாரம். விச்சுவின் மனைவி, வேதாள உலகம், 

மனைவியால் மீண்டவன். சந இரஹரி. 'சுபத்இரார்ஜுனா, கொடை 

யாளி கர்ணன். சஹதேவன் சூழ்ச்சி, நோக்கத்தின் குறிப்பு, இரண்டு. 

ஆக்மாச்கள், சர்ஜன் ஜெனால் விதிக்க மருக்து, மாளவிகாச்ணிமிகரம், 

விபரீதமான முடிவ, சுல்தான்பேட்டை சப் அ௫ஸ்டென்ட் மாஜிஸ் 

டிரேட், ௪குச் தலை, சாளப்பன் கள்ளத்தனம், விச ரமோர்வ௫ு, மூற்பகற் 

செய்யின் பிற்பகல் விளையும், சகாடகமேடை நினைவுகள் முதற்பாகம், 

இரண்டாம் பாகம், மூன்றாம் பாகம், நான்காம் பாகம், ஐர்தாம் பாசம், 

நாடகச் தமிழ் யயாதி, பிராம்மணனும் சூச்இரனும், வாணீபு வணி 

சன், இரண்டசெண்பர்கள், FSH ருஜிச், ஹரிச்சக்குரன், மார்ச்சண்டேயர், 

| ரத்னாவளி, கண்டு பிடி த்தல், சோனேரி அரசகுமாரன், சந்தையிற் 

கூட்டம், வைகுண்ட coms Suit, இட்டுகர் கைகள், ஹாஸ்யக் 

சதைகள், குறமகள், நல்லதங்காள், இறுகலைகள், ஈடஒ.ப்புச்சலையில் 

தேர்ச்சிபெறுவ செப்படி 2, மு,தலியன... 
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சென்ன பட்டணம் இந்தியாவில் மிகவும் குறைந்த நாகரீக 
மூடைய ஈகரமென்ற, கல்கத்தா பம்பாயிலுள்ள ஜனங்கள் எளனம் 
செய்றைதாகக் கேள்விப்பட்டேன். இவ் விழ்சொல் ஏற்றதா, இல் 
லயா, என்று பார்க்கும் அரு தக் சென்னயிலுள்ள அதேக 
இடங்களைச் சுற்றிப் பார்த்து வர்தேன். முடிவில், அவ் விழி 
சொல் சென்னைக்கு எற்றதல்ல; சென்னையிலுள்ள இல விஷயங்கள் 

கலகக்கா, பம்பாய் pHs இடங்களில் இல்லை?” என்கிற தீர்மா 

னத்இத்கு ako ger அவைகளில் இிலவற்றைப்பற்றி அடியில் 
எழுதுகிறேன். 

சென்னையில் பிபில்ஸ் பார்க்கில் ஒரு பக்கம் “ராயல் பாத்“? 
என்கிற பெயரையுடைய ஒரு கட்டிடமுண்டு. அது 1992-ம் வரு 
ஷம் ஒரு ௪மானுடைய நன் கொடையால் கட்டப்பட்ட காம். அனு 

சென்னவாகிகள் bb BS குளிக்கும்படியாகக் கட்டப்பட்ட ௮, 

இதில் விசேவஷமென்ன வென்றால் ஜனங்கள் நீந்திக் குளிப்பதற் 
காக எல்லா செளகரியங்களும் அமைக்கப்பட்டிருக்கன்றன; குளித் 
தவுடன் உடம்பை உலர்த்திக் கொள்வதற்காகவும் அடை அணி 
வகற்காகவும் அறைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கன்றன; . நீந்தக் 
கற்போர்களுக்கு அபாயமில்லாதபடி ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் ஆம 

மில்லாமலும், போகப் போக ஆழம் அதிகமாகவும் அமைக்கப்பட் 
உருக்கிற ஐ. ஆனால் ஒன்றுதான் துறைவாயிருக்கிறஅ.--இந்தக் 

குளிக்கும் இடத்தில் தண்ணீர்சான் கிடையாது! பம்பாய் கல் 

கத்தா -மூதலிய பட்டணங்களைப்பற்றிப். புகழ்ந்து பேசும் ஜனங் 
களில் யாராவது அவ்விடங்களில் தண்ணீரில்லாத குளிக்குமிடீங்
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ட்டு 50, 3 மூவதிலும்- ஏன், இல கூறட்டும். ஏறக்குறைய இந்தியா CP EDU Bi Dib — வின, இவ 
ப ற் ° பூ ஸை * ° , வுலக cpipa SS ௮ம்--ஐலமில்லாத ஸ்கான கட்டம் கிடைப்பது Newson? i “ 

உகு . ஞு பய அரிது என்றே சொல்லவேண்டும். Qa அருமையான பெருமை 
. டட வம 4 ஷய a ‘ a a உ * 17 CLP Bo) Lo 0. ன 27 BES SB oo een TOT BH த் தெரி 15 கவரையிில், 

* om * mye ° : ~ pe poe ர = உரிக்கானது! ௬ லா, நீஉஐல் கற்றுக்கொண்ட பி ௫ூஜான ஜலத்தில் 
ங் சரக ந . 2 “3 ௬ ரு உ ௩ 6 ஸ். இற வரு வரப வ் ண்ணி கூ ட்ட கேட்டி ரல் றன். INA பட்ட 

வர்கமுல்காக இச்சு ஸ்சான கட்டம் கட்டப்பட்டதோ என்னமோ? 
அப்படி LIT GS x) மூனிவபபல் காரமாரனககளை Quan Q) BI நிரப்பி 

வைப்பான் 9 இந்தச் 0 மகள விக்குப் ப.இல் இளை வாள கீரூம் நண் 
ARGO அர்க் கூ ற வண் இம் 

பும் இரு அக் Nhat CIDE அல்கு இகம் டன ஹபிப் மர ர Bye BS க் டய டம க் ib Dich SD OID ch Bi Mb Bl 

0) ! ர்? ple), ச வதம் ் 
டி Lanne L. dea ப அலைய டட. C8 பெ ற் cls உ] 

கட்க ட் உட ரூ ச ப ட்டன ° car? as Ol arbre யர் வீ இ! யில் சுமார் 6 0,0 OQ ரூபாய் 
சு டி ந a . ட அ ௬ ௩ வரையில் இ சல் எறுகைடைடப்பட்ட ஒரு கட்டிடம். இருக் இற து. 

௫. mapped re ம் ட வா் ப்ர | i oy 3 ட வவ உறா அஆ rg PTR Ne pS 
4 ப் | வருட ர்க, (ORS oy (Lp aol LT BaF ன் 221 5/7 STA ஒருவர Oo) LOLS 

Lt Goer sf அக்கட்டி, L5G 5 இறற்று வை இஜார்கள். அச்சமயம் 
இப்பெருங் கட்டிடமான சென்னையில் ஜவுளி வியாபரரம் செய்ய ons 

BOUT SLID ho Tes “கட்டப்பட்டு? இடல்ல தீ தெருவில் 
இக, ற்குப்? 2பாதுூமான வச இயில்லை. Qe Buta» wos முன்னா தலை 
ககரங்களில் இருப்பதுபோல சென்னயி ம், ஒரே கட்டிட த் இல் 
Lia 5 ஐஜவுிகள் விழ்பனை செய்ய ஏற்பாடு செய்தல் நலமெனக் 
கருதி, இது, il ear, ௮ 615 கம்பெனி ஏற்படு ஜ் tH), இலை GE கட்டி 

முடி ௮, GUT ESM. 2 BOE £ பீஸ்- கூட்ஸ் மார்க்கெட் * (Piece-goods 
Market) சான்று பெயர் வைக, rier. இறு இறக்கப்பட்டுப் பல 
வருஷங்கள ர௫யும் Q) ae & Biv ஜவுளி வியாபாரம் சடக்கயேவே 
யில்லை ! இப்பெரிய Slo FBR பல அறைகள் இருகி த்பே திலும் 
ஒன்றி லாவது ஜவுளிகள் இன்றளவும் வைக்கப்படவில்லை !. அனால் 
அதுற்றாப் பதிலா. ரக இல சவுக்குக். கட்டை டெப்போச்கள் இரு 
கின்றன! கான்.  எவவளமேவோ Cura é GMI பார்தி தன் saya 
களுக்கும் சவுக்கு HE கட்டைகளுக்கும் எ. காவ. சம்பர்சமுண்டா
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சான்று. பூர்வ காலத்தில் ஈமு தேச த்ய ரிஷிகள் இல மரப் பட்டை 
கனளினின்றம் மார்களை எடுத்து ம.ரவுரிகள் செய்து உடு ச்இக்கொண்ட 
தாகக் கெள்விப்பட்டிருக்கி2 pore gion Fs க்ருக் கட்டைகளி 

விரும், ௮ எப்பொழுசாவது மரவரிகல் செய்ததாகத் தெரியவில்லை. 
அஸ் Go Fa [க்றாக் கட்டைகள் வி LH ஜவுளி மார்க்கெட் என்பு 

உலகனத்திலில்லாது விவ உபமல்லவா £ இரக்க மார்க்கெட்டை மூன் 

னின்று கட்டினவர் ஒரு வடக்கத்திப அளாமி என்று கேள்விப்படு 

GS marr. அவர் இப்பொழுது சென்னையிலில்லை. Cam எற்கு 

ஊரிலிருக்கிராோ தெரியாறு. எந்து ஊரில் இரும்ச2பாதிலும் 
அகத ஊரில் இம்மாதிரியான ஜவுளி” மார்க்கெட் கட்டாமலிருக் 

௭ பரி ௬ - o சாது ச அர டட ப பட்ட “3 க க நூமப்டியாக ரான அவலர வேண்டிக்கொள்ள 2 றன், 

௬ 

GO) & ar Bors Neo LIE: 30) 45 யப்பன் ஒல் 5 MT 1H at BH SDF கட்டிட [கர ர் 

மிருக்கி, ௮ இக De கு “கார்ப்ே டாரேஷன் பழக்கடை சான் று பெயர்டி 
“i oe (௮ னா yg pe Cc “ay NE poh am are a" டட அக pe அத தேடு தட த ப இட்றுரா 7] 2]. (அ ன அர்த . - GP இ அ சலி வருஷ வக எக் ஷ் ழும் வ்பாக, ப ங்கணைாயெல்லா.ம். வீ Di 

ஆ . ட m களில் விற் ்பறு ௫ SF; அயல் ல, அகமவ பம்பாய் கல்கத்தா முதலிய 
னம்! 

rend. 

  

ஒரு eae rest outa வண் 

om * ் " 7 es ர 2 a கட்டினா இ) டமாலாம். (இ) தல] வாயில் ல் வழியான DAB அண் ன் வர்ல 

Cp; தல் (Lp DOV B_ Gar கண்கரைகுப் Ly Preis Dep பழி ; இனுஈகள்     

அடியிற் குறித்தனவாம்:-- அணிகள்,” சென் சிகள், பாய்கள், பொம் 
மைகள், பந்தாடும் ௪ ரூவிகள், சட்டி. NGA, Ll WU SS வ்கள; 

கொசுவலைகள், கம்பஸிகள் மூதலியவை. இவை எந்து மாவ் லில் 
காய்தீனுப் பமுக்கின்றனவோ, என்னால் கூறமுடியாது. கார்ப்பொ 
G OT 2.2537 கவுன்ஷிலர்களில் யாராவது தாவர சாஸ்இரப் பரிட்சை 

ரில் தேறினவர்களாயிருக்து! ரல் அவர்கள் ஒரு? வளை Q) BLAS 

தளுர்த பதில் அளிக்கலாம். இப்படிப்பட்ட பழக்டைகள் இசர்தியா 

(Lp (Lp lia வேறு ஏந்து இடது திலும் கிடைப்பது து ஆரி தன்றே காம் 

கூற வேண்டும். 

சென்னை வாடிகள். இருவல் லிச்சி பிச்சிலிுற்து வடக்கே 
கடற்கரை Gur gordi போனால், அ GG இரும்பு வாபா £வதிக் கரு 

இல் ஈமிட்டியினால் கட்டப்பட்ட பலமான கட்டிடம் ஒன்றைக்
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9 ட os ப a 4 4 
BOT JJ அமைக்கப்: Ne. ட. க்கின்ற: OOF OUP 67207 SL கேள்விக்குப் பதில் 

9 e ஆ கூறட்டும். ஏறக்குறைய இர்தியா முழுவதிலும்- ஏன், இவ் 

வுலக மூழமூவதிலும்--ஜலமில்லாத ஸ்சான கட்டம் இடைப்பது 
அரிது என்றெ சொல்லவேண்டும். இத்த அருமையான பெரூமை 

ஈகம்மாரடைய சென் ஜக்கு, த்தான், எனக்குத் தெரிச்தவரையில், 

உரிக்காண து ! இலரி 5 நீர் DE த்றுக்கெ காண்ட பிறகு ரன் ஜல தீதில் 

இதவரகுமிவாம், எலாறு கூறக் கேட் i HER மறன. அப்படிப் பட்ட 

வாகு ஷெல்காக இரகு ஸ்சான கட்டம் கட் ட்ப்பட்டதோ என்னமேர? 

அப்படியாணால் (pasta OIG) சாமான்களை யெல்லாம் இங்கு நிரப்பி 
டத oe * ° 

வைப்பசிமன Sd! 8. QDs ws கெள விக்ருப் LJ இல். இளை வாக்கு மண் 
உ பட்டு . ய 2. ட ry உ ப க் 

LT Got ன் ear Fr. யி 2 Gul Boor Lok Ge 

(சமீ f.. ் ன் இல்த ர்ன் இக iy GE Bl. Ag. ட் நித்தி திக குவிக்கத் இ இறத ர] 

வி௨ப்பட்டி ருக்கி து.) 

war Pate வெங்கடாசல ஐயா வயில் சுமார் 50, 000 ரூட ய் 

வரையி லை ௪. லவா கீ௮க்கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டி டம். இருக்! இறு. 

இல வருடங்களுக்கு மறக 1 LIT சென்னை சவர்னர் ஒருவருடைய 
பளைவி” ௮க்கட்டிடக்தைல் . இறந்று வைத்தார்கள். அலம் 

(6 இப்பெரு நங் கட்டிடமானது சென்னையில் ஜக yo? வியாபாரம் செப் 

உபயோகப்படும்படியாகக்' “கட்ட ப்பட்ட த : : டைங்குத் 0 கருவில் 

இதற்குப்போதுமான are Bar லை. . இம்இயாவில் ம ற் அமுள்ள தலை 
ன 

ககரங்களி ல் இருப். 1GUS LITO என்னை! யிலும், ஒரே கட்டிடத் BH 
Linda x 23 ayo asi விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு று ரல் ஈலமெனக் 

கருதி, இதற்கென்.. று. ஒரு கம்பெனி. எற்படுல் , இடை BE கட்டி 
முடித்தார்கள். இதற்கு *பீஸ்-கூட்ஸ். மார்க்கெட் * (Piece-goods   

   
Market) என்று Cit ona & a a i 

  

ore இ.து திறக்கப்பட்டுப் பல 
வருஷங்களாகியும் இவ்விடத்தில் ஜவுளி வியாபாரம். - தடக்கவே 
யில்லை ! இட பெரி (ப கட்டிடத்தில் LIM) DY, near இருக் சபோதிலும் 

ஒன்சிலால Gl Bs Jota ort இன்றளவும் வைக்கப்படவில்லை - அனால் 
தற்ளுப் பதிலாக. சில. “க்குக் கட்டை டெட்போக்கள் இருக் 
ன்றன! ரான் எவவளயவோ . | யோ & ம் 

    

    

  

ல | rial eae 

களு க்கும் சவுக்குக். சட்டைகளுக்கும்.. எதாவது. சம்ப அழற: 
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சு . vc 4. க ர சு f ® . ௪ க சான்று. பூர்வகாலக்தில் உமது தேச த் இய ரிஷிகள் சில மாப் பட்டை 

oo 

f f a ஆ ட 4. . 3} 

களினின்றும் கார்களை எடுத்து ம.ரவுரிகள் செய்து உடு கீ இல் கொண்ட 

தாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் 10.ஐ A SHE é ar) ர்க் பல்லவ 9 (BBD NSIT » ypu ணும் FY ET ல் கட்டை லல 

GU IR து எப்பொழுது ர்வது மரவுரிகள் செொய்தத. தாகக் தெரியவில்லை. 

ஆகவே ஏவுக்குக் கட்டைகள் MAG ஜவுளி மார்க்கெட் என்பது 
* mye ௩ க ட ரை ௮ ச * உலகக்திலில்லாசு விஷயமல்லவர P இகத மார்க்கெட்டை மூன் 

ட்டு . ° னின்று கட்டினவா் ஒரூ வடக்கத் த்திய ஆசாமி என்னு கேள்விப்படு 
cr ட RE mar. அவா் இப்பெ T (Lp சென்னையிலில்லை. வே LM எந்த 

அ] an 9 1௧ உட அட்டா ஊரிலிருக்கிறாரோ தெரியாறு. sree ஊரில் இருக்த3போதிறும் 
ச . . NA ட eo 3) “2 , . அற்று ஊரில் இமமா இரியான S39 63) art! et & Ol se, கட்டாமலிருக் 

கும்படி qt கானா. அவரை மவண்டிக்கொள், (Oy BS ) உனா, 

க * . ட ட ய் ல தட குட்ட a சென்னையில் பச்சையப்பன் கல்லூரி க்கு எதிரில் ஓரு கட்டிட 
மிருக்கிற DBS இ) தற, கு €கார்ப்போரேஷன் பழக்கடை சன் அழ பெயர் 

இது இல வருஷங்களுக்கு முன்பாக, § Ld மங்க? யெல்லாம். af Zi 
க . 

ay . 
: ye களில் விற்பது ஐ; இயல். ல, ஆகவே பம்பாய் கல்கத் ஜா. மூறலிய 

பட்டணங்களிலிருப்ப, POLAT BD ஒரு ஜனிக் கட்டிடமிருக்கவேண். 
டமும்”, என்னு நமது சென்னைக் கார்ப்பொசேஷன் கவுள்வூலர்கள் 

கட்டின இடமாஞம். இதன் வாயில் வழியாக நிங்ளை நை தால் 

முதல் முதல் உங்கள் கணகஞக்குப் புலப்படும் * Lip? அனு கன் 

அடியிற் குறிக்கனவாம்:-- துணிகள்," G) Far Gear, பாய்கள், பொம் 

மைகளா, பந்தாடும் கருவிகள், கட்டில்கள், புஸ் தக்க ள் 

கொசவலைகள், கம்பளிகள் மூகலியவை. இவை எந்த மரவ்லளில் 

காய்தீறுப் பமுக்கின்றனவோ, என்னால் FDEP. LIT Baer ப்பொ. 

சேஷன் கவ ன்வஷிலர்களில் ப்ர வலு இரவ கா ow &, oro Ld; fr ட்ரை 

  

பில் தே Blo ant sari யிருர் ரல் அவர்கள் ஒரு KO alter Q BLS 
SHES பதில் அளிக்கலாம். இப்படிப்பட்ட ப முல்லைடைகள் இக்கியா 

முழுதும் வேறு, எந்த இடத் 5B QD இடைப்பது ௮ரிதெ ன்றஹே தாம் 

கூற வேண்டும். 

சென்னை வா௫ிகள் திருவல்லில்2கணி PERS ந்னு வடக்கே 
கடற்களை. யோரமாய்ப்' போனால், அங்லே "இரும்பு வாராவதிக் கரு 
aa சமிட்டியினால் சட்டப்பட்ட.  பலிமான. கட்டிடம் ஒன்றைக்



ல் an tanu al wit # mw .& on 

ந் ௩ ௪ ச் ந ‘ ” ‘ ௪ ச ச் 

காண்பார்கள். அதன் பெயர். என்ன! வென்று விசாரித்தால 

் கிளைவ் பாட்டரி”? என்ற. அறிவாரகள். பாட்டரி” என்லும் ஆவ்லை 

பததிஇற்கு “பிரங்கிகள் வைக்குமிடம்? என்று Obese சச்தர்ப்பத் 

இல் அர்த்தமாகும். இது ஈமு ராஜாங்கத்தால் சுமார ஐம்பது 

வருடங்க CORES முன்பாக, சென்னையை எ.இரிகள் அழுது $ இரத்இன் 

வழியாக எதிர்த்தால் அவர்களை தீ தடிக்கவேண்டி ஏராளமான Br 

வியம் செலவ। Lp) தீனுல் கட்டப் பட்டதாகும், கட்டிடம் மிகவும் பல 

மானனு; எல்லாம் சரியாகத்தா ணிருக்கிறது:-- பிரத மா தீஇரம் 

Bil oor இல்லை! 

இதற்கு Ha காரணம் என்னவென்று விசாரித்த த.இல், TT QO 
on re ee 

சாணுவ உத் Bo Ld BO BT Sar 2), தப் பிரங்கெளை மாது இர ம் 
ப்பட் பது ரூ ச் ௬ ௬ 

வெளிய எத்த உள க்ம்கா எடுத் ் றுக்கொ ண்டி போய்விட்டார்க 

ஸாம்! கட்டிடம் மார் இராம் காலியாகவே TRS & 0 & பினு ம OT LO. டட. ட வ ஹு ) to OS இ) த அபி hls த இடம் 

கட்டிடம் 6 ஒன்றிற்கும் உபம்யாகப் படாமற் பாசவில்லை. . இல 

  

    
(வேலை யாட்களும், அவர்கள் குடும்பங்களும் இங்கே ue த்து வரு 

'இருர்கள். 1915-ம் வருஷத்தில் ஐசோப்பி ய மஜா துதுதிதில் 

“எம்டன்.” என்னும் கப்பல் சென்னையைத் தாச்பெபோத இரத 

கிளைவ் பாட்டிரியிலிருக்அு ஆட வரும் பெண்களும் குழற்கைகளும் 

அக்கம்பக்கலி லிருந்து வந்த சூண்டுகள் தங்கள்மேல் படா SLID. 

உள்ளே ஒளிக்திருக்க மிகவ்ம் உபயோகப் பட்ட தாகக் கேள்விப் பட் 

டேன். ௪ றக்குறைய தாத்றெண்பனு வருடங்களுக்குமுன் சென் 

னையில் கவர்னரா யிருக்ச லார்ட் கீளைவ் என்பவர் தன் பெயசால் 

சென்னையில் கட்டப்பட்ட ஒரு “பாட்டரி?” யானது தற்காலம் 

மெற்கண்டபடி, உபயோகப் LOB oO sara 52S ட சம தேகக் 

தோடு கேள்விப் பட்டால், உடல் இலிர்ப்பார் என்றே நினைக்கிறேன். 

அப்படியே கடற்கறையோ£மாகவே இன்னும் வடக்கே நோக் 
கப் போவிர்களானால், சென்னை கஸ்டம் ஹவுஸுக்கு எதிராக, ஒரு 

கட்டிடத்றைக் காண்பீர்கள். ௮கன் எட்டு வாயில்களி லும் ₹ கார்ன் 
வாலிஸ் ” என்று பெரிய எழுத் களால். எழு தப்பட்டிருப்பதைக் 

ஷங்களுக்கு மூன் கவர்னராக இருந்த ச மொன், ஆகவே இக் கட்டி. 

காணலாம்... லார்ட் கார்ன்வாலிஸ் என்பவர். இந்தியாவில் பல வரு
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டத்திற்குள்ளாக ௮வரது சிலை உருவம், அவருடைய ஞாபகார்த்த 
மாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற து என்னு நீங்கள். எண்ணலாம். ஆயி 
னும் இரந்த எட்டு வாயில்களுக்குள் ஏதாவது ஒன்றின் வழியாக 
நீங்கள் உள்ளே சென்று பார்ப்பிர்களானால் கார்ன்வாலிஸ் இலை உ௫ 
வம் ஒன்றை இயம் கஉாணாமாட்டீர்கள் ! அதற்குப் பதிலாகத் தண்ணீர் 

தொட்டி மாதிரி ஒன்னு இக்கட்டிடக்இன் நடுவில் கட்டியிருப்ப 
தையே காண்பீர்கள். அதிலும் தண்ணீர் இடையாது! பிர ற்கு நான் 
விசாரித் 5 Ha, லார்ட் கார்ன்வாலிஷின் இலை சென்னை மியூஹியத் 

தில் வைக்கப்பட்டி ருப்பகாக அறிந்தேன். ஒருவருடைய சலையை 
ஒரிடத்திலும், வைக்கவேண்டிய கட்டிடத்தை 6 வேஜொரு இடத்தி 
அம் வைக்கும் விந்தையானது ஈமனு சென்னைமா கருக்கு தீ.தான் 
உரித்தானது. 

சென்னையில் உள்ள ஒரு “ ் பார்க். ் நிங்கள் கவனிக்கத் தக்கது, | | 
போர்க் ? எனால் பெரிய G காட்டம். என்று அர்திதமாகும்.    அம் சாதாரணமாகக் கல்கத்தா, பம்பாய் முதலிய இடங்களிலுள்ள 
பாரக்குகள் மைல் கணக்கான விஸ்தீரணா முூடையவை. - அவற்றில் 
அழகிய புஷ்பச் செடிகளும், ஆகாயத்தை அளாவிய அரஸ்களும் 
நிறைக்திருக்கும். அன்றியும் சாதாரண ஜனங்கள் சண்டு. களிப்ப 
தற்காகக் காட்டு மிருகக் கூண்கெளும், ப1._இக் கூகெளும் ் 
9௨6 லில்ல, ர்த பாம்பு மூ சூலியவைகளும் கூடுகளில் அடைக்கப் பட்டி 

ருக்கும். அன் றியும் படகுகளில் ஜனங்கள் போகும்படியான நீர் 
நிலைகளும் அமைக்கப்பட்டி ருக்கும். சென்னையில் பீபில்ஸ் பார்க்கை 
இதற்கு ஒரு உதாரணமாகக் கூறலாம். நிற்க 

   

முதலில் கூறிய பார்க் எங்கே இருக்கிறதெனப் பெரும்பால 
GEGS தெரியவே தெரியாது. ' - இதைப் பார்க்க வேண் GO nei ape 
நீங்கள். ஒரு பூதக் கண் ணுடியை பெடுத்துக் கொண்டு “செல்ல 
வேண்டும். | இருவல்லிக்கேணியில் இது இருக்கிறது. இதன் 

பெயர் £கான்பகதூர் ஹாஜி. ஹகீம் முகம்மது அப்துல் அஜீஸ் 
சாகிப் பார்க் | மற்றப் பார்க்குகளெல்லாம் கரன்கா. அல்லது ஜந்து 
மைல் -விஸ்தீரண . ம Dass wires, Qs கானகு அல்லது ஐந்து அடி. 
Mev Brom முடையதா. யிருக்கிறது! “மற்ற விகோதப் பார்க்குகளி 

 



6 ஹர்ஸ்ய வியாசங்கள் 

லெல்லாம் நாற்றுக் கணக்காகப் பெரிய மரங்கள் வளர்ர்இருக் தால் 

இதில் ஆயிரம் கணக்கான புல் முகர த் இருக்கிற bl மரிரப் பூக் 

கசோட்டங்களிலெல்லாம் பலி சிங்கங்கள் அடைக்க ப டுப் தால 
ச் ௬ po 

Qa GES FTL DGB . அபரம் கணக்கான எ அம்புகள் எமிசெச்சையா 

OY one ry me pr ont ட்டா men 4 
ch Db மி! மில... மரீ ன் 0 1A முதற பார் BS BS LAUT 2 Fl acs லர ட் 

பரக S த * ஈட ro “ம பட்லு ச Gt ரிய பார்க்கில், மற்ற பார் க்குில் உள ாதுபோ ல் சங்கிதத்துற் 
ட த் ர . os | * ந உது 2 . of > ra nt கும என ஒரு எர்பாமிம் செய்யவில்லையென்று. அக்கப்பட்டென். 

மற்றொரு மூலைக் 4 இபப மபானாமபானு அக்குமிற்யும் நீ ங்கி 

° af om நி ப கடக * a 

OA ஊரிஜனப் பையன் இங்மக உடகா ர்ந்துகொண்டு இப 

  

பட்டை அடில் தக்கொண்டிரு 7 தந்தான் இ, ந்தப் பார்க்கில். நீங்கள் 

மக்கியமாய்க் சவனிக்க ே வண்டிய விஷயம் ஏன்ன வன்னால், இர் 

ஜீப் பார்க்கைவிட, இச்மப் பார்க்கின் பெயர் எழு சப்பட்டி (BRD 
பி * f ae . “oO ச் ௪ a) Gurta Quin sre gS Sraras suri! YG B Stat Pome அ இல் 

(ஆ . ச - முதப்பட்டிருக்றும். பெயர். பெரியதானறு. என்று. யாராவது 

  

CO) pps pe அதது en மத நல மல pe me ் . (Do 
ட் மான னால் அவர்களு bm BOT POST சச்சாரவிடமாட்டபேன்.! 

இப்படி ப்பட்ட விமா ங்க ளெல்லாம் இருக ் றாம்பொழுது 

சென்னையைப்பற்றி யார்தான் (HM PR VS கூடு? 

  

- ரூபாய டிக்கட் 

  

ட ட்ட 

இவவருஷம் எம். எஸ். ar ். செயில் 2வ கம்ெ ணியார் இ தூவசை 
| இல்லா BL. புதிய ப வழக்கமாம் (ப Lt BSI ரூபாயக் ஞூ. மூன்று வது 
வகுப்பு டிக்கட்டு ஓ ஓன்று வாங்கினால், சென்னை 0 தல் விசாகப்பட் 
டஉணம் வரை, aT Manon mus கொளா யிரம் மைல், ட சம்பா மாதம் 

20-8 தேதி முதல் ஜனவரி 15-6 தேதி வரையில், எத்தனை. முறை 

வேண்டுடென்றா லும் பிரயாணம் செய்யலாமென் னும், "இடைய ல். 

    எக்க ஸ்டேஷனில் வே வண்டுமென்றுலும் ஏறி 'இறங்கலாமென் ௮ றம்,



an tranu வியாரங்கள் சீ 

மெயில் வண்டி, சாதாரண வண்டி, முதலிய எர்த வண்டியிலும் 
போகலாமென்று பிரசுரம் செய் திருர்சனர். 

மற்றவர்களைட்போல நானும் வால்டேரிலிருக்து சென்னை வரை 
பிலும் போய்வாப் ப an in | a ore வாங்கினேன். 

Ys 
ல் ல் இண்ட ங்களில் | எல்லோரும் ப பப்பவோர்கள், மூன்றா 

as Beri புறப்பட்டால் அதிக ஜன நெருக்கம் Orr gs சான்று 
"எண்ணி 95.5 0 ததி ரெயிலேற விசாகீப்பட்டணம் | ஸ்டேஷனுக்குப் 

போனேன். அனறு ஸ்டேஷன் பிளாட்பாரம் PMS தூம் ஒரே 

ஜனமயமாயிருச்ச.து.. எனக்கும் தெரிம்தவர்களை விசாரித்தபோது 
என்னப்போலமீவ அவர் Son (pew இரண்டு இனங்கவில் புறப் 
பட்டால் Dy Be தெரக்கமாயி, (HOS) “மன்று இரண்ட இனங்கள் 

ழம்: BMI ப்ரீ ப்பட்ட... ஜாகி 9. Bittle is baer Cn oy or er கோழுட்டி 
களெ ல்லா ஓவ்டு வாரு: My ORL YL Flt பால் கொண்டு வச் அ ஒரு 

இப . பெரிய உயர்த் க மொடா ae Oo ay saat Go) Le a3 று அரசனால் YS 
(அல ஈ ல் (2 

66 ஸ் ap ym வ - C) ம் o 7 டீ ள் BILL IT 271 4 கப்பட் LO LNT ely 6p aut koi OMT OTB 3 a 1 (பூம ட் 19. UL ID, மறி ய் ஊர் 

களெல்லாம் பாலை வார்ப்பார்கள் 5 நாம் மாத்திரம் கண்ணிசைக் 

   கொண்டு போய்விட்டால் , யாருக்குச் தெரியப் போகிறது?” 
யுக்தி இ செய்த சனை அப்பொழுது எனக்கே ஞாபகம் வந்த Bl 
குத் தோன்றுகிற யுக்தி மற்றவர்க; ஞுக்கும் தோன்றுமே. யென்று. 
சாதாரணமாக தாம் நி னைக்கெறெ இ இல்லை. 

அன்ன! கல்கத்தா மெயில் வ வரவேண்டிய Lo ணிப்பிரகாரம் என் 
வரவில்லை யென் ௮1 GUS டஷன் மாஸ்டரைப் போய்: விசாரி த்தேன். 
அவர் ஏன் ஸார் ட இந்தக் கெள்வி கேட்பவர்களுக்கெல்லாம். நான். 
பதில் 9 FTV DE ஆயிரம். மாக்கு. ௨ டைய. ஆதி சேஷன் போல். 
இருக்கே வேண்டும். இச், தப் பீ ளொட்பார த் * இலி ருக்கும். அண். பெண் 

ஒருவரில்லாமல் இக்கேள்கி கேட்டாயி poll? ்் என்று கோபித்தார்.. 
- அவரைச் சாந்தப்படுத்தி என்னை மன்னிக்கும்படி. கேட்டுக்கொண்டு 
மெல்ல. விசாரித்தல், aes கா. Pega ஒரு. மணி. கோம். 
பொறுத் ததுத்.தான்.. வரும். வ |! 19. & 
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கள் வாங்குவோர். 6 ஒவ்வொரு. ஸ்டேஷனிலும் ஏறுவதால் மிகவும். 
தடைப்பட்டு விடுகிறது ?” என்ளுர், 

பதில் பேசாமல் அப்பால் சென்று பிளாட்பாரத்தில் செயிலேற 

என்னைப்போன்ற எத்தனை மேதாவிகள் இருக்கின்றனர் என்று 

சுமாராக எண்ணிப் பார் தீசன். குறைக்க பட்சம் 500 ஜன. 

க்ளாக்கு மேலிருர், தனர்... இவ்வளவு ஜனங்களும் அந்த மெயில் 

வண்டித் தொடருக்குள். எப்படி ஏறப் போகின்றனர் என்கிற 

கேள் “வி என்னைப் பாதிக்க ஆரம்பிதீதது. ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக் 

குக் இடைத்த தந்தியின்படி விஜய நகரம் வருமுன்னமே மெயில். 

நிை றைந்திருக்குகாம். bs ஸ்டேஷனில் இதங்கெவர்கள் இருபஅ 

முப்பது. பேர்கூட. இசாதாம். அர்த. ஸ்டேஷனிலிருர்த ஜர்தாறு 

பெயர்கமு [0 எப்படி அந்து மெயிலுக்காள் ஏறினார்கள் என்பது 

தான் செள்வி. பதில் என்னால் கூற முடியாது. அத்து Beare 

அந்த மெயில் வண்டித் தொடருக்குத்த சான் தெரியும் போலும்! - 

செயில் விசாகபட்டணம் ஸ்டேஷனுக்கு வர். பி OG Qs வண்டி தி 

தொடரிலுள்ள ஒவ்வொரு வண்டியிலிருக் ம் ஒன்றிரண்டு பேர். 
இறங்கினால், அவர்களுக்குப்பதிலாகப் பத்துப் பன்னிரண்டு பேர்கள் ' 

ஏ.றிஞர்கள்! இ.௮௫ எப்படி சாத்தியம் என்று ஈன்னால் சொல்ல முடி 

யாது, கான் எப்படி. ஏறினேன் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது. 

6 ன் வண்டிக்குள் எப்படி SIONS மனன் என்று இப்பொழுது நினை த்து | 

பார்த்தாலும் எனக்கு ஞாபகமில்லை. கும்பலைத் தாண்டி வண்டியில் 

அழைக் தமனா, அல்லது கும்பல் என்னைத் தள்ளிக்கொண்டு போய் 
வண்டிக்குள் விட்டதோ என்று எனக்கே. சந்தேகமாயிருக்கிற த. 

   

புறப்படவேண்டிய காலத்தி ற்கு அசைமணி கழித் து. செயில் 
வண்டி புறப்பட்டது. புறப்பட்டவுடன் வெளியில் பிளாட்பாரத் 
இல் எத்தனை ஜனங்கள் இடம் அகப்படாமல் நின்றுபோய் விட்டார் 

- களோவென்று பரிதாபப்பட்டு என் தலையை. நீட்டிப். பார்த்தால், 
பிளாட்பாரத்தில் - டிக்கெட் கலெக்டரும் போர்டர்களும் தவிர 
ஒரு வரையும் காணவில்லை! 

பெயில் - புறப்பட்டவுடன் கான் ஏறிய வண்டியில் பார் யார். 
இருக்கொர்களென்று. தெரிந்து கொள்வதற்காக நாலா. eae 

 



    

  

ணுக்கு சென்பட்ட சென்ன 
வ வென்றுல் YEE வண்டியில். இதில் பத்துபேர் உட்கார இட 
மூண்டு? என்று அங்கிலச்திலும், தமிழிலும், தெலுங்கிலும், இக் 

தானியிலும் எழுதப்பட் டிருந்ததேயாம். உடனே இந்த 

  

வண்டியில் எச். தனை பெயர்கள் ஏறி யிருக்கிருர்கள் என்று கணக் 
கட, பெரியவர்கள் 52-பேரும் குழந்தைகளில் 15-ம் இருக் சணர்.. 
குறிச்த தொசைக்குமேல் ஒவவொரு வண்டியிலும் இம்மாதிரியாக 
நாலு மடக்கு ஜனங்களை ஏற்றியதற்காக செயில்வேக் காரர்களுக்கு 
அபமாதம் போடுவதானால் இச்தப் பத்து ரூபாய் aa விற்றதி 
னால் அவர்களுக்கு வந்த லாபத்ை தீ யெல்லாம் அவர்கள் அபராத 
மாய்க் கட்டவேண்டி வரும் என்பதற்கு ஐயமில்லை. (இந்தப் 
uss ரூபாய் டிக்சட்டு 4),000 விற்றதாகக் கேள்விப்படுகிறேன்.) 

இல நிமிஷங்களுக் கெல்லாம் ரெயில் வேசமாய்ப போக, வண் 
டிக்குள் கெ (Gee காற்று வீச அரம்பித்தது. ௮கனால் சிறிது DSO 
தமடைந்த வனா னன். 6 சும்மா காலம் கழமிப்பானேன்; ஈம்மோடு 
வண்டியிலி 'ருப்பவர்களுடன் எதாவது பேசிக்கொண்டு போனால் 
கொஞ்சம் கஷ்ட நிவாரணமாயிருக்கும்'” என்று எண்ணி, ஆர்த 
வண்டி பிலிருக் அவர்களை யெல்லாம் ஏறக்குறைய ஓவு. வாருவராக 
நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் ? 22 

என்று பிரயாணிகள் வழக்கப்படி கேட்க ஆரம்பித்தேன். Qos Der 
ரணையின் மூடி வில் பெரும்பாலோர் என்னைப்போல் சென்னைக்குப் 
போவதாக தெரிவித்தார்கள். பன்னிரண்டு பெயர்கள் மாத்திரம் கூட 
ரில். இறங்குவதாகச் சொன்னார்கள். சரி, இப்பன்னிரண்டு பெயர் 
களும் கூடரில் இறல்கனால் பிறகு நமக்குக் கொஞ்சம் செளகரிய 
மூண்டாகு மென்று நினை தீது, அந்தக் கூடூர் ஸ்டேஷனுக்கு எப் 
பொழு செயில் போய்ச் சேருகிறது என்று ரெயில்வே கால அட் 
டவணையை எடுத் அப் பார்க்க, மறுநாள் காலை போய்ச் சேருவ தாகத். 
தெரிய வந்தது? என்னைய மற்றெல்லோரையும் ர் வரையில் 
காப்பாற்றும்படியாகக் கடவுளைப் பிரார்ச்இத்தேன். - இந்தப். 
பிரார் தீ. தனை செய்யும் ஆனந்த தை எனக்கு ஜன்மக் துவேஷிகள் 
யாராவது இருந்தால் அவர்களும். அனுபவிக்க வேண்டாமென்று 
கோருவேன்: 

2



    
ட்ட 

னம் ௨ம் என்னவென்றால், ஒவ் வாரு -ஸ்டேஷ    
னில் Bagi பொழுதும் அங்கே பத்து ரூபாய் டிக்கெட்டு .வாங் 
Glow aud air வண்டிக்குள் ஏறப் பார்ப்பதும் வண்டியிலுள்ளவர்கள் 

  

உள் ளே இடமில்லையென்று அவர் களைப் பிடித்துக் கள்ளுவதி ra 

QOBF Foros Hg gs கோஷம் மனதுக்கு மிகவும் இனிமை 

    

  

   

தருக்கு து... இக் சண்டையின் மத்தியில் ஒரு விநோதம் 

BL. கான் உட்கார்ச்த இடத்திற்கு ே மேலாகச் சாமான்கள் 
2 இடம் ஏற்பாடு செய்திருந்தது. அர்த இடம் இறிதா 

'யிருச்தபோதிலும் அதிலாவது- கொஞ்சம் படுத் துறங்கலாமென்று. 
மே லே நிமிரச் 

  

தூபார்க்க, எனக்கு முன்பே அங்கொருவர் படு; SoHE 
தார்! சரி, அவர். அஇர்ஷ்டசாலி யென்று நினத்து 6B Cure 
னையை விட்டேன். அனால் அவருடைய அதிர்ஷ்டம் இரரஜ neha 
சம் வரையில் லா ணிருச்தது! அகத ஸ்டேஷனில் வழக்கப்படி, ஸ்டே 
ஷன பக்கமாக எராளமான ஜனங்கள் எங்கள் வண்டியில் ஏறப் பார் 
BB, ௨ > ar oar இ) ௮ வரக் அவர்களை SF PLL லிருக்கும்படி, கண்ணப் 

G பாடுதி iD ெ 2 “ft 

  

[! ‘all ல ஈமிபட்டி ரச் தார்கள். அச்சமயம் சாமான 

கள் வைக்க:2. வண்டி. ய BD தீதில் படுத்துக் கொண்டிருந்த மேற் 
சொன்னவரும் எழுக்று உட்கார்ற்று வண்டியில் ஏறப் பார்த்தவர் 
காக் இட்டிக் கொண்டிருச்தார். இச் சந்தர்ப்பத்தில் மிகுந்த 
புத்த சொலியான ஒருவர் (அவர் ஓ ஒரு முஸ்லிம்) வண்டியின் மின் 
புறமாக எறி, தாங்கள் எல்லாம் ஸ்டேஷன் பக்கம் பார்தது ச்கொண் 
டிருர்த பொ முது, லே உட்கார் BBS, தவர் இட த்தில் படுத்துக். 
கொண்டார்! வண்டி புறப்பட்டவு! டன. முதலில் படு அிதிருக்தவர் 
தன் இடத்தைக் திரும்பிப் பார்க்கு, வேஜொரு ஆசாமி ௮க்கே படுத் 

க் கொண்டிரு ருப்பதைக் கண்டார்! உடனே . ௮ வருக்குக் கோபம் 
பிறக்.து மற்றவரை அதட்டி எழுப்பிப் பார் த்தார். | அர்த சாமி 
எழுத்த இருக்கவில்லை, உடனே ஒருவரை - யொருவர் அவரவர்கள் 
பாஷையில் திட்ட அசம்பித் தனர், தெலுங்கு. பாஷை. காய்புவுக் 
கூத். தெரியாது... இல வருக்கோ அவரது. இந்துஸ் தானி. பாஷை 
தெரியா ௮. முடிவில் இறாவரும் கைகலப்பார்கள் . - போலிருந், ம் 

ட அச்சமயம். என் வண்டியில் யாருக்காவ து. இந், அஸ், ச ரணி ( ‘ 

இருந்தால் அந்த மூஸ்லிமி டம் சொல்லி இருவரையும் 
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ர்ஸ்ய வியா சங்கள் 

   
படிதிதுமப கட்டக் காண்டேன். என் crane el arr டுதஅம்படி கேட்டுக் 0 GB திரி ர்க் 

இருந்த ஒருவர் தனக்கு. இக்துஸ்தானி ஈன்ராய் த் தெரியுமென்று 

சொல்லி அவருடன் பேச 

  

y LDL) த் தார். 

அ௮வாது இந்துஸ்தானி பாண்டி தீயம் அடியிற் கண்டவாற-- 

சாயபு! தும் எக்துரு அமனுஷி சோடுலொ பண்டுகொண்டி, 0!" 

என்று. கேட்டார். இசைக்கேட்டவுடன் ஈமக்கே இக்துஸ்தானி 

இதைவிட நன்ரூய்ச் தெரியும் போலிருக்கிறதே என்று எண்ணி, 

என் கொச்சை இச்துஸ் சானியினால்- சாயபுவைச் சாந்தம். படுத்தி, 

அவர் அவ்விடம் உட்காரவும், அந்தர தேசத்தார் காலை மடக்கிக் 

கொண்டு படுக்கவும், எற்பாடு செய்தேன். 

  

இரவெல்லாம் வண்டியிலிருச், சுவர்களில் ஒருவசாவது நூக்க 

வில்லை. CTO EE GD OUR SB த் சமெல்லாம் அன் றிரவு | முக்கோடி 

ஏகாதசியா யில்லாமற் போயி த்ே ற என்று ஜான். இரு ந்தால் வண் 

உயில் கண் கொட்டாமல் aro வல்லாம் விழிக்திருக்த எங்களுக் 

செல்லாம் மிகவும் புண்ணியம் கி டை த்இருக்கும்! 

வழியில், எதோ ஒரு ஸ்டேஷனில் மேலே உட்கார்த்திருக்த 

மூஸ்லிம். இறங்க, அவருக்குப் பதிலாக... எங்கள் வண்டியில் மூன்று 

பேர் ar ஆரம்பி, த்கனர்.. அ வர்களில்: ஓ. வர் இடையர். போலும் 

அவர் சாயபுவையும் மீறிக்கொண்டு வண்டிக்குள் நுழை து தாம் 

தூக்கிக் கொண்டுவந்த பானையைச் சாமான்கள் வைக்குமிட தஇல் 

வைத்துவிட்டு நின்று கொண்டிருந்தார். . அவர்கள் -. வெளியில் 

“போட்ட சண்டையில் ல் ௮ப் பானை கொஞ்சம் உடைந்து விட்டதுபோ 

லிருக்கிற து. செயில் புறப்பட்டதும். அதிலிருந்த “மோர். மெல்ல 
aps ஆரம்பித்தது ! சொட்டு சொட்டென்று மே௪ என் பக்கத் 

இிலிருர்தவர் வாயில் விழ. ஆரம்பித், ௧௮. அவர் (பாவம் 1). வாயைத் 
திறந்துகொண்டு தூங்கும் சுபாவமுடையவர் போலிருக்றெ௮ு. 
மையா. Qs: [22 என்னு கூச்சலிட்டுக்கொண்டு ._ அவர் எழுத்திருக் 

கையில். (தலையை. மேலே மோதிக்கொண்டார். , அந்த. அதிர்ச்சி 

யில் அங்கிருந்த பாளை Baar (np LI உடைந்து. மோர் எல்லாம் அவர் 

தலையில் அபிஷேகம். செய்வதுபோல் விழுந்தது! ௮ம்மட்டும் அந்து



    ஹர்ஸய வியாசங்கள 

அபிஷேகம் ஈமக்குக் படைக்காமல் தப்பினோமே என்று. அனக்தப் 
பட்டேன். 

இதப் பத்து ரூபாய் டி. க்கட்டினால் நான் அடைந்த POG 
QO U5 5 FEO Be கூறி இதை முடிக்கிறேன். பெஜவாடா ஸ்டேஷ 
னில் அவ்வூர் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இபாரிசு செய்ய, தர் அளை எது 
கள் வண்டிக்குள் ஏற விட்டோம். ஓர் அள் தானே, போனால் பே[இ 
ரான் என்று நாங்கள் மூன்பிருக், சை விடக் கொஞ்சம் கெருங்கி 
உட்கார்க் துகொண்டு, புதிதாய் வரச மனித தினுக்கு. .இடம்விட, 
அவன் உட்கார்ச்ச பின், போர்ட்டர் ஒருவனிடம். சொல்லித் தன் 
சாமான்களைக் கொன்வொச் செய்து, அவைகளை யெல்லாம் வண்டி. 
யில், எந்த பொர்திலெல்லாம் நிரப்பினான்! அளை உள்ளே விட்ட 
பின் அவன் சாமான்களை எப்படி வேண்டாமென்று "சொல்வது? 
அவன் கறிகாய் வியாபாரியாம். ௮வன் கொண்டுவர்த மூட்டை 

களில் ஒன்று கத்தரிக்காய் மூட்டை! அதை மாத்திரம் மற்றவர்கள் 
மிதிக் துவிடப் போகிழுர்களே யென்று கன் மடி மீது வைத்துக் 
கொண்டான். நெல்லூர் ஸ்டேஷனில் அம் மூட்டையைத் தான் 
உட்கார்நிதிருக்க விடத்தில் வைத்அவிட்டு ஒரு சாறியமாகக் கொஞ் 
FLD வெளியே போக வேண்டுமென் ௮ கூற, கான, “அப்படிச் செய் 
யாதே; போனால் இடம் போய்விடும்: சான்று. சொன்னேன். அப்படிச் 
சொல்லியும் கேட்காமல் இறங்கிப்போனான். அச்சமயம் YS இடம் 
காலியா NaS WO) தென்று எண்ணி, ஒரு ஸ்தூல சரி ரமுடைய அள் 
வண்டிக்குள் ஏறி ௮ஜாக்சகரசையாக ௮ம் மூட்டையின்மீது உட் 
காரவே, | சுத்தரிக்காய்களெல்லாம் சட்னி? யாகப் போயின. உடனே 
மூட்டையின் சொந்தக்காரன் வரது பார்க்க, சன் இடமும் போய்க் 
கத் தரிக்காயும் ௪ட்னியாய்ப் போனதைக் கண்டு கூக்குரலிட ஆரம் 
பித்தான். பிறகு நான் அவளைப்: பாரத்து, போனால் போடற Gy 
கத்தரிக்காய்த் துகையலாகச் சுலபமாகச் செய்அ சாப்பிட்டு விட 
லாம், ஈன்றாக இருக்கும்” ஏன்று சமாதானம் செய்ே தன். அத 
னால் அவன் சமாதானம் ௮அடைந்தானோ என்னவோ, எனக்குத் 
தெரியாத... மற்றவர்களெல்லாம் "இதைக் கேட்டுச் கரித்து ஆனர் 

ற (டைர்தார்கள். Bu ம். வி 
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. எங்கள் ரெயில் அன்று. பதினொரு மணிக்( குச் * சென்னைவக்னு 
சேர்ச்சது-- அதாவது சரியான நேோரசக்திர்க். இரண்டரை மணி 
கோம் கழித்து! அதை விட்டு இறங்கும்போது, பத்து "ரூபாய் 
டிக்கட்டினால் அடைந்த ஆனந்தம் போம்; இனிமேல் செயில் 
காரர் இம்மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் தக்கபடி ஏற்பாடு செய்யா 

விட்டால் இச்தப் பசது ரூபாய் டிக்கட்டை இனி வாங்குவதில்லை” 

என்று தீர்மானிக் துக்கொண்டு OS போய்ச் சே்ர்ேேன். 

  

அ தா வெடியூர் செவிடர்கள் கதை 

அதுாவெடியூர் என்று ஒரு ஊர் உண்டு. அதற்கு இப்பெயர் 

TG TD ஒரு முக்கியமான காரணம், அவூரிலுள்ளவர் 
களெல்லாரும் பெரும்பாலார் . செவிடர்கள் என்ப காம். அதிர் 

வெடி. போட்டால்தான் அ௮வஷரிலுள்ள ஈல்ல வயது வாய்ச் சவர் 

களுக்கும் காது கேட்குமாம். அங்குள்ள கிழவர்களுக்கோ கேட்க 
வேண்டி.யஇல்லை. கோயில் உற்சவங்களில் அ. இர்வெடி3 பாட்டால் 
பக்கத்தில் நின்றுகொண்டு, அதிர்வெடிபோட் ட்ட புகையைப் 
பார்த்து :இசென்ன புகைநெதே : என்னு கேட்பார்களாம் | 

இப்படிப்பட்ட ஊரில் ஒரு பிராம்மணன் ஒரு ஏரிக்கரை 
யோரம் உடகார்ந்துகொண்டு மாதியான்னிகம் (ம கீதியானத்தில் 
செய்யவேண்டிய மந்திரஜபம்) _“ப்அகொண்டிருக்தான். அந் 
கருகசாமையி லுள்ள பள்ளத்தாக்கில் சன் ஆட்மெர்தையை மேப்சத் 
அக்கொண்டிருக்த ஒரு. செவிட்டு இடைபன், மத் ச்யானமாஇயும் 
வழக்கப்படி, சன் தாயார், தனக்குக் கஞ்சிகொண்டு 2 வசாதபடியால், 
uF அதிகப்பட்டுத் தாளானா௫ு, al ட்டுக்குப்போய் கஞ்சி. குடிக்க 
விரும்பினவஞனாப்,. அதுவரையில் தன் | மந்தையை யார் பார்த்துக் 

கொண்டிருப்பது என்று. யோ௫த்தவளய், சுற்றிப்பார்த்து மாத்தி 
யான்னி ச்ம் செய்துகொண்டிருக்த த பிராம்மணனிடம் போய் ஐயரே,
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இரத அட்மெர்சையை கான வீட்டுக்குப் போய்வரும் வரையில 

படகு ் ் அப்ப ர் ஹாஸ்யவியாசங்கள் 

  

கொஞ்சம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து ” என்று சொன் 

ஞன். நமத பிராம்மணன் ஜெபம் செய்யும் சமயம்; அதிலும் முன் 

னமே குறித்தபடி pps செவிடு; ௮க2வ இடையன் சொன்னதைக் 

கேளாமல் தான் ஐபம் செய்து கொண்டிஞுச்கான். அப்படி ஜெபம் 

செய்யும் பொழுது கையால் ஜலன்தை எடுத்துப் புரோட்௪ணம் 

செய்யவேண்டி.ப கையைச் சுற்ற, இடையன் இதை அப்படியே 

அஃட்டும், 5 வி ட்டுிக்குப் பொய்வா. 

யிணால், என்று நினை தீதுக்கொண்டு கன் வீ ட்டிற்குப் போய்ச் சாப் 

சான்று. சொல்கிருர் சைகை 

பிட்டெவிட்டு, திரும்பி வர்தான்.  திரும்பிவக்து தன் ஆட்டுக் கூட் 

டத்தை எண்ணிப்பார்த்து சரியாக இருக்கக்கண்டு சந்தோஷிக்த 

வாய், ௮௪ பிராமணனுக்கு 7 STUB கொடுக்கவேண்டுமென்று 

நினைத்து, கன் மற்கையிலிரூச்ச Qu கால் கொஞ்சம் ஒடிந்த 

ஒரு ஆட்டுக்குட்டி யைக் தூக்கிக்கொண்டுபோப் பிராமணன் எதி 

ரில் வைத்து, “சாமி, இக்தனை சோரம் என் மர்தகையை ஜாக்சரதை 

பாகப் பார் தீதுக்கொண்டிருக்ககத்காக, இக்குட்டியை எடுத்துக் 

கொள்ளுங்கள் $ இது பெரியதானால் நன்றாப். பால் கொடுக்கும்; 

கொஞ்சம் காரல் நொண்டுகிறற என்று Cut Pur Bit ear 2? என்று 

௮சன் காலைக் காண்பித்தான். இவன் சொன்ன வார் க்தைகள் 

சற்றும் செவியிற் புகாற் ee செவிட்டு பிராமணன், தான் 

தான் அவ்வாட்டுக்குட்டியின் காலை ஓடி.க்தகாக இடையன் கூறு 
கருன். என்றெண்ணி, நான் இதன் காலை ஒடிக்கவில்லையப்பா” 

என்று முதலில் சமா.தானமாய்ச் சொல்லிப் பார்த்தான். 

செவிட்டு இடைபன், பிராம்மணன் கூ அ வதை ் அறியாதவனாய் 
என்னசாமி, கொஞ்சம் ரோம்தானே என் மந்தையைப் LIT SHB 
Qanr arin cmp ந்தீர்கள். இதற்கு. இந்தக் குட்டியாடு போதாதா? முழு. 
ஆடு வேண்டுமா? என்னால் ஆட்டு “கொடுக்கமுடியாது?” என்று 
கத்த ஆரம்பி, த்தான், அதன் (2பரில் பிராமணன், நான். கால். 

ஒடிக்கவில்லையென்.. று எத்தனை முறை "சொல்வது 8 - இதத்கு ஈ கான் 

ஏன் அட்டு கொடுக்கவேணு ம்??? என்று க;த்திஞன். ட எல்லை எம் 

யாவது ங்கள் இந்த ஆட்டுக்குட்டியைத், தான். ஏ ற்ற க்க 
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வேண்டும்” என்றா இடையன் வற்புறுத்த, பிராமணன் “இதெதன் 
னடா! கஷ்டமாய் முடி, க். தது! என்னையா சாப்பிட சொல்லுகிழுய் 

இர்த ஆட்டுக் குட்டியை! நான் பிராம்மணனடா ! இதைத் தண்ட 

மாட்டேனப்பா |? என்று. உரக்கக் கூவினான். இவ்வாறு ஒருவன் 

சொல்லுவது — மற்றொரு வனுக்கு அர்த்தமாகாது, இருவரும் 

பெருக் கூச்சலுடன் சச்சாவிட்டுக்கொண்டு அ௮திர்வெடி யூருக்குத் 

திரும்பிவர; அச்சமயம் அவ்வூர் வைத்தியன் ஒருவன். (அவனும் 

செவிடு என்று சான் சொல்லவேண்டியதில்லை) எதிரில்வசு, அவணி 

டம் போய் இருவரும் முறையிட்டார்கள். இடையன், 6 ஐயா ட 

நீங்கள் ள்தான் மத்யஸ்சமாகச் சொல்லுங்கள்; இவர் என் மக்தை 

யைப் பார்த துகொண்டிருர் த, தல்லாம் ஒரு காழிகை கூட இராது. 

அதற்காக இக்த ஆட்டுக்குட்டியைக் கொடுத்தால் வேண்டாமென் 

Amit.  இதற்கென்னவோ கொஞ்சம் கால் ஓடிர்அ சானிருக்கிற து. 

இவர் செய்கு உபகார த்தித்கு இது போதாதோ?” என்றான். 

பிராம்மணன், “ஐயா வைத் இயம 1 நீங்கள். சான் மத்தியஸ்தம் 

சொல்லுங்கள். இந்த ஆட்டுக் சூட்டியின் காலை கான். ஓடிக்கவே 

யில்லை. கான் பிராம்மணன். Par a bam FS us செய்யமாட்டேன். 
" . ச ௬ * ° டி “oom க 

சான் மிது SUUTE 2) ௨ன் பிராது செப்கிருன். அன்றியும், Q) B oor 

  

காலை நீங்கள் ஓடித் அபடியால், நீங்கள் கான் இதைச் சாப்பிட 

வேண்டு மென் கிரு ன்! | QO war ar பிராரிப்தமா யிருக்கிறது 1 ரான் 

பிராம்மணன். ஆட்மோம்ச த்தைத் தின்பதாவது! பாபம்! பாபம்!” 

என்றான், மத்யஸ்தராகக் கோரப்பட்ட செவிட்டு வைஜ்தியர், 

பாபம் புண்ணியம் எல்லாம் பார்த்தால் எனக்கு மூடியுமா? இக்கு 

ஆட்டுக்குட்டிக்கு வைத்தியம். செய்ய எனக்குத் தெரியாதையா !? 
என்றார்... தன்னை அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் காலுக்கு. சி௫ிச்சை 

செய்யவேண்டுமெனல் கேட்கிறுர் ர்கள் என்று நினை தீதுக்கொண்டார்!. 

கொஞ்சகேசம் இம்மூ வர்களும் தாங்கள் சொன்னதையே சொல்லிக் 

கொண்டிரும் நற, தங்கள். வியூக Trib தீராதபடியால் - அவ்ஷூர். தலை 

யாரி. -விட்டிற்குப்போய்ச் Cereb gon. 2 அவனிடம். இம்மூவரும் 

அர்க் தங்கள் கருத்தின்படி. முதையிட்டனர். அத தலையாரி பத்து 

இழிவும் ஓ மையில், இவர்கள் கூக்குரலை ௦ யெல்லாம் கேட்டிட்டு ஜயா,       
ர் மூவரும். எவ்வளவு. சொன்னாலும். சரி, HESS க்மூலை தயின்
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முகத்தி ன். இனி விழிக்கவே. மாட்டேன்” என்று. கூறிஞர், 

அவர் ர் மூன்னாளிசவு தன் சம்சாரத்துடன் ஏதோ சச்சரவிட அக்த 
அம்மாள், கோபித்துக்கொண்டு, அவ்வூரின். ஒரு மூலையிலுள்ள 

    

தன் தாய் தர் வீடு போய்ச் சேர்க்சாளாம். அங்கிருந்த தன் 

மாமனார், ஆட்டு இடையனிடம் ஒரு அட்ச குட்டியைப் பரிசாகக் 

கொடுது, கன் புரோகிகரையும், வைத்தியரசையும் மத்யஸ்தமாக 

அனுப்பினார் என்று தலையாரி எண்ணிக்கொண்டார்! அவர்கள் மூவர் 

என்ன சொல்லியும், இவர் என் பேச்சைக்கேளாத பெண்சா தி 

முகத்தில் நான் முூழிக்கவே * மாட்டேன் ?? என்று FFM 

தொடங்கினார். முன்பு மூவர் கூச்சலாயிருந்தது ; இப்பொழுது 

கால்வர்கூச்சலாச்சுது. இச்சமயம் அவ்வூர் சப் இன்ஸ்பெக்டரிட 

மிருந்து எகோ மேலையாய், ஹெட்கான்ஸ்டபில், தலையாரி வீட்டிற் 

குவர, மேற்சொன்ன எல்லாரும் அவனிடம் தங்கள் தங்கள் கதை 

யைச்சொல்லி முறையிட்டனர். ௮ர்சசெவிட்டு ஹெட்கான்ஸ்டபில் 

இகத நால்வரையும் இன்ஸ்பெக்டர் விட்டி OF அழைக்துக்கொண்டு 

போனான். போரும்மிபாது வஷர் ஜனங்கள் இ௦?ததோ வேடிக்கை ©) S அ 2 த் ட. 
யென்று 5 soi BTL Gut ELE கும்பலாய்ச் சென்றனர். ஹெட்கான்ஸ் 

டபில், இன்ஸ்பெக்டரிடம் மேற்சொன்ன கால்வரும் ஒரு OF BG) wv 

அர் பாஷையாய்க் திட்டிக்கொண்டிருரச்தனர் என்று பிராது கொடுத் 

தான்! அ௮.கன்பேரில் காது: அடியுடன் கேளாத இன்ஸ்பெக்டர், 

வேடிக்கை பார்க்க வச்தவர்களையும் சேர்த்து பத்துப் பெயசாஇ 

றது; ஆகவே 10 பேர்களையும், கலகம் செய்து கொண்டிருந்தனர் 

என்று அவ்வூர் மாஜிஸ்டிரேட் கோர்ட்டில் தாவா செப்தார்! 

அவ்வூர் மாஜிஸ்டிரேட் ஒரு சாயபு. அவர் கொஞ்சம் அபின் 

சாப்பிடுவது வழக்கம். அகவே, அ௮ன்றைத் இனம் மேற்படி 

கேசை விசாரித்து அடியிற் சண்டவாறு இர்மானித்தார். 

“ Caan, என்னமோ ருூஜுவாடிவிட்டது. ஆகவே, முந்திய 
இனம். வாதி பக்கம் தீர்மானம் செய்தோம்; . கத்து, பிரதிவாதி. 

. தச்மானிக்தோட்டு இன்று. சாட்சியின் பக்கம் "தீர்மானம் 

  



  

வட ஆற்காடு ஜில்ல லரவில் "ஒரு ஆஸ்பத்திரி யிருந்த. அர்த 

ஆஸ்பத்திரியின் முக்கிய. வயித்திய 2 SCLTEM BT கொஞ்சம் 

சோம்பேறி. ஆஸ்பத்திரியை ஒழுங்காய் சுத்தமாய் வை த்துக்கொண் 

டி.ருப்பதில் அதிகமான காலத்தை செலவழ் ப்பதில்லை. ஆயினும் 

வருஷா வருஷம் சென்னையிலிருந்து, Gris ஒயித் Bu ர். ஒருவர 

மேற்பார்வை பார்க்கவரும்போதுமாத்இரம் விழித்து க்கொண்டு 

எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா. என்று பார்த் அக்கெ! trout. மேதி 

கண்டபடி. மேற்பார்வை பார்க்கச் சென்னையிலிருக்.௮ு ஒரு 

வயிச்திய உத்யோசஸ்தர் ஒரு மூறை விஜயம் செய்தார். அவர் 

காளைக்கு வரப்போகிரர் என்று ரிக் தவுடன். இன்றை க்கே அஸ் 

பத் திரியை யெல்லாம் ௪த்இ. செய்து. ஒழு: ங்காகவைத்து வைத்தார். 

மாறுதாள். ப.இ தினெருமணிக்கு சென்னை வயி இயா MEY மூன். PD 

மணிக்கு முன்பாக தன். ஆஸ்ப த்தி ரியில் எல்லாம் ஒழுங்காகவும் 

சத்த மாகவும் "இருக்றெதா என்று மே ற்பார் வை பார் EGET ண்டு 

வந்தார்... அச்சமயம் ஆஸ்ப த்திரி ஈர்சுகள், வேலைக்காசர்கள், முதலி 

"யோரெல்லாம் சுத்தமான ஆடை உடுத் திக்கொண்டி, ருக்கிரார்களா 

என்னு. பரிசோதி, BHI பார்த்தபொழுது கொஞ்சம் 2 வயது சென்ற 

ஆஸ்பத்த இரி மகம்மதிய கேட்ஜவான் மாத்இசம் மிகுந்த பழமையான 

மிகவும் அழுக்குப்படிச் த கருப்பு தலை, கூட்டை ஒன்றைக் கட்டிக் 

“கொண்டிருப்பதைக் கண்டனர். உடனே கோபங்கொண்டவராய், 

அவனைக் கடிந்து © சத்்ணம் அந்தபழய அழுக்கான திலைகுட்டை 

யை எடு த்னவிட்டு ? ODI தலைகுட்டைகட்டிக்கொண்டு ௨ auth STOO ES, 

இல்லாவிட் டால், உன்னை உட னே வேலையினின்னும் ரீக்கவிடுவேன்” 

- என் ௮! பயழுறு த்தஞர். ஐ ரன் சன்ன. செய்வான் பாபம்! அஜி, கலை 

9 

"ரூட்டை அவலுக்குக் யா ரண காலத்தில் இரு பத் ச்செட்டு வருஷப் 

களுக்கு முன் மாமியார் விட் டார் கொடுத்த.த. அது முத தல் அதை. 

விடாது சலவைக்கும் போடாமல் கட்டிக்கொண்டிருக்கான். அதில் 

எவ்வளவு . துர்க்கத் தீமும் அழுக்கும். இருக்ததென சான். சொல்ல 

- வேண்டியதில்லை; இருக்த. போதிலும் அந்த: பய கல்குட்ைை s 

3 

   

 



    

  

ii , $ ் 

விடஅவனுக்கா ர் மனம் வரவில்லை. உடனே உள்ளே போய் தனக்கு 

பரிசயமான ஓ ஒருவரிட மிருத அங்கவஸ் தரத்தை வாங்கித் தலையில் 

சுற்றிக்கொண்டான். சன் பழய தலைகசூட்டையை சாயங்காலம் 

வரையில் எங்கே வைத்திருப்பது என்பது அ௮வலுூக்குக் கவலை தத் 

ன்று... வெளியில் எங்கேயாவ து மாட்டி 6 வை தீ தால் யாராவது அளவு 

செய்துகொண்டு போய் விட்டால் என்ன செய்வது என்பது பெரிய 

கவலை; அகன் பேரில் ஆஸ்பத்திரி முழுவதும் சுற்றிப்பார்தீ.து, ஓரி 
டத்தில் அதை பத்திரமாய் ஒருவருமறியா தபடி மறைத்து வைத 

கான். அது எர விடமென்றி "இதை வா௫ிக்கும் எனது ஈண்பாக 

ணாக்குப் பிறகு கெரிய வரும்; 

பொரு கொஞ்ச BTL) BHO HMI LD சென்னையிலிருந்து வக்கு 

பிரபல அரங்கில் வைன்இயர் ஆஸ்ப தீதிரிக்கு. வந்து சேர்ந்தார். 

அவர் “முக்கியமாக தாம் குடிக்கும் தண்ணீரிலும், உட்கொள்ளும் 

அகாரம்திலும் சல்மா Kaen அப்படியிருந்தால் Bib 

மைப் பீடிக்கும் வியாதிகளில் நாற்௮ுக்கு எண்பது பங்கு கம் அரு 

இல் வசமாட்டா? என்னும் ' கொட்டாடுடை பவா. இதைப்பற்றி 

அகேகப பிரச. "லங்களூம் செய் சவர், புஸ் சுகங்களையும் எழு யவர். 

அப்படிப்பட்டவர் அஸ்ப தீ ் திரியில் எல்லாம் ச த்தமாயிருக்கறெதா 

என்று மேல்பார்வை பார்ஜ்னுக்கொண்டு வரும்போது, மற்றெல். 

லாம் மிகவும் சுத்தமாக வை வக்கப்பட்டி ருக்கிறது என்னு நமது 

ஜில்லா வயிச்தியரைப் புகழ்ச்துவிட்டு, அஸ்பத்திரி வாககள். கூடிப் 

பதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் தீர்த்தத்தைப் பரிசு த்தம் செய்யும் 

பில்டர்களை (Filters) பரிசோ BS ga கொண்டு வந்தார். அதில். 

ஒன் 
வில்லை. என்னகாரணம் என்று கண்டறிய வேண்டி அதன மேல் 

  

ன் குழாயைத் இருப்பிய "பொழு து தண்ணீர் வேகமாக வர 

மூடியைத் இறக்க, கருப்பாக ஒரு வஸ்௮ காணப்பட்டது. கொஞ் 

௪ம் சாலேஸ்வரமுடைய அவர், விரலினால் அது இன்னே தன்றதிய 

வேண்டி. இழுக்க கருப்பு தீ அணியின் மூனை. ஒன்று அவர். கையி 

கப்பட்டன. பச்சன் மெல்லப் இத் து. இழுக்க 6 ஒரு. பெரிய 
  



ஹாஸ்ய வியாசங்கள் 10 

போயினர். அப்படி. வெளிவந்த வஸ்.து. நமது ஜவானுடைய பய 

அழுக்குத் தலைகுட்டை யென்று இசை: our Bi அக்கம் என ஈண்பர் 

களுக்கு கான் சொல்லவேண்டியதில்லை. . Cau றன BLS UAT Ou SI 

வைத்தால் அதை யாராவது திருடிக்கொண்டு போட் விசிவார் 

களென் ௮. நம ஜவான். பத்திரமாயிருக்கவேண்டி அலது ச் ஜ்கி 

குடிக்கும் தண்ணீர் பில் டரில், ஒளித்துவைத் தான் 1: 

அந்து அமுக்குத் தலை முட்டையைத் தஇண்டிப அசத் தம் 

(போக அந்த வயித்தியர் ஐந்து நிமிஷம் சோப் போட்டு கை கழு 

வின தாகச் சொல்லுகிருர்கள். 

- அந்து வருஷம் நமது இர்தியன் வயி திதியருக்கு புசொமோ 

ஷன். (promotion) இடைக்கவில்லை. ஈமது ஜவானுக்னா மாஜ்திரம் 

இடைத்தது--டிஸ்மிசல் 

  

SF BST LUIGI GOW 

அடியிறகண்ட அசர்தாப்பமான -F STILLER என் மினா 
சஞ்சாரத்தினால் நிர்மாணிக்கப்பட்டகை             வாஸ் வத்தில் 

என் ஷ் ணாரைக் கண்ட்தும் Bir தாரக கேட்டவைகளுமே, 

(1) மொஹசம் பண்டிகை யென்பது Da ம்மதியர்களைச் 

சார்க்தது; அ அதிலும். ஷிய்யர (Shiah) வகுப்பினரைச் செர்த்து. 
இது அவர்களால் மிகவும் ' அக்ககரமாகக் கொண்டாடப் படுவது, 

இதில் ஹிந்துக்கள் “சேர்வதே ஒரு அசந்தர்ப்பம்; அர்த. al) 5 gid 
ear, பஞ்சாக்களை எடுத்துக்கொண்டு "போகும்போது BBE IID 
வாிப்பஅ, இன்னும் அதிக விசேஷமானதாம். Ba வருடங்களுக்கு 
முன் சில ஹிக்துக்கள் இவ்வாறு மொஹாரத்தின் எட்டாம் நாளா 
கிய “ (ஈவாப்பிலி?? ய பன்னு, இவ் வாது பஞ்சாக்களை எடுத்துக்கொண்டு 

நாகசர வாத்தியத் தடன் . ஊர்வலம் வரும் பொழுது, அந்த காக 
சரக்காரன்... ரம 1 நீ. சமானமெல்வது P ் என்லும். இயாகையர்
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கிருதியை வாசிக க்கொண்டு போனான் ் இந்த FEO PIED என்னென்று சொல்வது 9 

(4) இலநாமட்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு சாடக விளம் 

பரம் கிடைத்தது. அதல் அல்லி அர்ஜூனா காடகத்தை 

நடத்தப் போகிற விஷபம் கண்டிருந்தது. அதில் அப்துல் காதர் 

சாயபு அர்ஜுனனாக நடிப்பார் என்று பிரசுரித இருக் தது. நாடகம் 

மகசம்பர்தமான நாடகம், நாடகபாத்திரம் பரம Hass தனான 

அர்ஜுனன். மியி BY. ப்பவனோ ஒரு ந மகம்மஇயன் ! அநத ஆக்டர் 

நன்ருப் நடி.க்திருக்கலாம், அதைப்பற் ற்றி நான் கூற வரவில்லை. இந்த 

LYFE BINH IO FID Sis FO வந்தேன். - ஒரு கிருஸ்து மத ௪ம் 

பந்னமான ஐபி நாடகத் இல் வைஷ்ணாவ பாகவதர் ஈடிப்பது எவ்வ 

ளாவு பொருள் மின்டையபா நூ ட்! 

* fo 
a 

டக) 
ளீ ட 

மேற்கண்ட அசந்தர்ப்பத்திற்கு சமானமாக வேறொன் 

றைத்கான் கூறக்கூடும். ௮து என்னவென் முல்-நர்சஞார் நாடகத்தில், 

கறுத்த மேனியையும் செம்பட்டை மயிசையும், முகத்தில் தாடியை 

ம். மீளையையும், அறையில் ஒரு இழிந்த அண்டையும் உடையவ பேட்ட, ய//.0, ் ஓ ன் வ ட] ௫௫) 

யிருக்கசவேண்டிய ஒரு நகாடகபாத்திரத்தில், ஒரு சிறுபெண், தலையில் 

BBR wed) எடுது, மயிரைகா அகுக்க மாக இராப் (crop) OO) Fwy gi 
, “en , e 2 . . . 

ர . 2 . : க . : os 
கொண்டது போல் அணிக்கு, உடம்பை கணுக் கால்வரையில் வஸ் 

இரங்கள ரல் மூடி, By. BS FUT Lb. 

(4) “பபயர் கங்காபவானி 6 கூடிப்பதற்குச் HSM TO it இல்லை 2 

ஏன்று ஒரு பழ மொழி ம ண்டு, இல 6 வருடங்களுக்கு முன் ஒரு பிச் 

சைக்காரக் கழனி ஸி, பிச்சைக்கு அடிக்கடி எங்கள். விட்டிற்கு வரு 

வான், அவள் * சாயில்லாக ெனியம்மா! ஒரு பிச்சை போடம்மா!” 

என்று. கூவிக்கொண்டே வருவாள். தாயில்லாக கிழவி என்பே து 

ஒரு விசேஷம்! கூழர்ைகளெொல்லாம் * தாயில்ல லாக் கிழவி aus Bie 

கருள், பிச்சை போட. வவண்டும், என்று ௮ அவளுக்கு தேக்கியமா 

கப் பிச்சை போொர்கள் ! . ஒருகாள் அவளுடைய பெயர் என்ன 

௦ asm Dl நான் வினவ, * : தர்மாம்பாள்?! என்று. பதில் உரைத்தாள். 

தர்மாம்பாள். என்பது தர்மசமவர் த்தினி ௦ என்னு ம், ௮ம்மனுடைய
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பெயராம். தர்ம தேவதையே பிச்சையெடுக்க நேரிட்டது சகலிலாலக் 

கொடுமையால் ! பெயரிலாவது. கொஞ்சம் பொறுத்த மிருக்கலா. 

காதா? என்னுடைய நண்பர் ஒரு வர் இரும் தார்; அவர். றில் தவர், 

பெயர்மாத்திரம்இிவ சுப்பிரம்மண்யம்!?” அந்தப் படி, பிச்சையெடுக் 

கூம் இக்ழைவியின் பெயர் தர்மாம்பாள் ! 

pe ௧ * . * 4 க் ௬ ர ௩ 

(5) சென்ற வருடம் 4 வள்ளிமணம்” என்னும் பேசும் 

படக்காட்டு ஒரு இடத்தில் காட்டப்பட்ட து, ள்ளிமணம் என் 

பது ஒரு சுபமான விஷயத்தை சப்பற்றிய கதை மெல் பதைப்பூற் நி 

இங்கு எழு தவேண்டி இல்லை. அதிஜ் QT IGE: ரட்சியில் வள்ளி 

வேடம். பூண்ட ஸ்திரீ தலைமயிரை வரித் க்ப் போட்டுக்கொண்டு 

பிரலாபிக்கிறாள். நமது நாட்டில் ஸ்திரீகள் தலைமயிரை விரித்துப் 

போட்டுக்கொண்டு அழுவது, தங்கள் கணவன் இறச்த சமயத்தில் 

தான் என்பதை கான் ரிவிச்சவேண்டியஇல்லை. ஷேக்ஸ்பியர் 

    

மஹாகவியின் நாடகங்களின் முதல் காட்டுயில் பின் வரும் முக்கிய 

விசஷ த்தை முன்ன , காகவே ( குறிக்கிருர் என்பத அவசது காடகஙி 

களை தற்சமயம் 5g றவர்களுக்கு நன்௫ய்தி ச் தெரியும். இச்த டடாக் 

இயை அமைத்தவர்களுடை ப கொள்கை, வள்ளி தேவிக்கு கடை 

பில் கலியாணமாகப்போகிறு கன்பதை , முதல் காட்டுியில் அவள் 

தலைவிரி கோலமாய் அழுவதினால் காட்டீவேண்டுமென்பது போலும்! 

த சில வருடங்களுக்கு மூன்பு ஒரு சமயம் இங்கிலாக்திலி 

ருந்து ௦ outs & ஒரு சீமானுக்கு நல்வரவாக. ஒரு கொண்டாட்டம் 

தடந்த.து. அச்சமயம். அச்மோனை நடுவில் நிறுத்தி, ஊர்கோல 

மாக, பார்க்கைச் சத்தியா ஆரம்பி த்சபொழு ழ், Sly (Lp; தலில் பாண்டு 

வாத்த த் தியக்காரர்கள் வாடத்துக்கொண்டு போக எற்பாடு செய்தனர். 

உளர்கோலம் grind ,தபொழுஅ, அதை கஏற்பாடு O Glew ga கவர்கள், ஊர் 

கோலம். போகும்பொழுது எதாவது சவுக்கமாக மார்ச் (March) 

வாசிக்கவே ண்டுமென்று . பாண்டு. (SMU DERE சொல்ல, அவன் 

அப்படியே .. "அகட்டுமென்று தலையசை ததுவிட்டு, 2 Dam, கவர்கள் 

இறந்த. பிணத்தை எடுத்துக்கொண்டு. போகும். பொ Gs மெல்ல 

வாதிக்கு BLD டெட் மார்ச் (00. மஜா) என்னும் பாட்டை 
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வா௫ிக்க ஆரம்பித்தான்! அங்கிருந்த அகேகம் இந்துக்களுக்கு 

இக்க மர்மம் தெரியாது. ல வெள்ளைக்காரர்கள் இ கென்ன கோரம் 

சன்னா அசன் விவரத்தைக் கூறியபின்தான் ௮பிஇிருந் தவர்கள் 

பாண்கொரனுக்கு புக்தி சொல்லி அதைக் தடுத்தனர். அந்த 

பாண்மிகொரனுக்கு த அந்தப் பாட்டு தெரியுமே யொழிய எந்த சந்தாப் 

பத்தில் ௮தை வாசிப்பது, என்று தெரியாது; என்ன செய்வான் 

பாபம் I 

(7) OH. சமயம் ஒரு : கரட் ௪ பையில் £ தாகல்யாணம் 

எனும் சாடகமானது வெறு விமரிசையாக ஈடத்தப்பட்டது. 215 

நாடகத்தில் ஸ்ரீராமராக வேடம் பூண்ட இளைஞன் கல்ல சரீர 

சம்பத் துடையவன், அன்றியும் அவன் ஸ்வராஜய கட்டியைச் 

சார்க்தவன், அரேகம் ஸ்வராஜ்ய பாட்டுகளை நன்றாய்ப் பாடும் திற 

மையுடையவன். சீதாகலியாணா சாடகத்தில் "ஸ்ரீராமர், வில்லை 

ஐடி.த்த. காட்டு ஆடியபொழுது, வில் முறிந்தவுடன் ௪தை ராம 

ருக்கு மணமாலை சூட்டிய உடன், ஏம்தார மங்களகரமான ஓர் 

பாட்டை மேற்கண்ட ஆக்டா பாடினான். அது "முடிந்தவுடன், 

கரகோஃம் செய்ச ஜெனங்கள், அவனை பண்டிட் மோதிலால்” 

பாட்டைப் பாடும்படி ஒரே கோஷ்டமாய்க் கூச்சலிட்டார்கள்! 9 FD 

கிசைந்தூ ஸ்ரீராமர் எகையிட்ட மணமாலையுடன் பண்டிதமோதி 

லாலைப் பறிகொடுத்தோமே, என்று அழு கொண்டே பாடினான் : 

எனக்கு. வேஜென்றுமில்லை, சக்கர்ப்பத்இற்கேற்றபடி வேறு எப் 

பாட்டையாவது பாடச் சொல்லாது, மணமகனை மடிந்தவர்க்காக 

அழச்சொல்லத்சானா கேட்கவேண்டுமென்பது தான் ! 

(8) தென் இக்க! பாவில் ஜெய்? கோஷம் போடும் வழக்கம் 

இல வருஷங்களுக்கு முன்பு இடையவே கிடையாது. மஹாத்மா 

காத்தியவர்களின் பெயர் இக்கு. பிரபலமான பிறகு தான் 

“மஹாத்மா காந்திக்கு ஜெப்! என்ற. சப்,சம் பரவி, "இங்கு 

ஜெய கோஷமும். பரவியது. இக்கோஷம் மன்னர்களுக்கோ. அல் 

  

லது. பெரியார்க்கோ ஜெயமுண்டாகுக! |. என்கற. சந்தர்ப்பத்தில் 

சரத இசை அசா     

  

மாய் வட் நாட்டில், வழங்குவதாம்..
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அரிச்சந்திரா மயான காண்டத்துக்கு ஜெய்”. என்று சென்னையில் 
பல விதிகளில் இனம் ஜனங்கள் கோஷ்டம் போர்கள். இவை 
BO யெல்லாம் wows Dust) Dire ILD செய்யவேண்டுமென்றால் 

வேறு வகையில்லாமலா போயிற்று 9 

(9). ஒரு மூறை சென்னையில் aw Menuet கோயிலில் 

கும்பாபிஷேகமோ அல்லது ஏதோ ஒரு முக்கியமான உற்௪வம் 

நடந்தது. அன்று உற்சவதினம் சாயங்காலம் அக்கோயில் தர்ம 
கர்த்தர்கள். அக்கோயிலின் மண்டப த்தில் ஒரு பாகவதரைக் 

கொண்டு ஒரு கதை ஏழ் ந்படுத்தினார்கள். கதை. : ராமதாஸ் ?? 
சரித்திரம்! எ எனக்கு சைவ வைஷ்ணவ கத்து வஷம் என்பது கொஞ்ச 

மேனும் இல்லை. என்பசை என ஈண்பர்கள் அனைவரும் அறிவார் 

கள். ஆயி ஐ னும் இங்கு ரான் எடுத்துக் கூறவர்சதென்ன வென்ளுல், 

வினாயகர் கோயிலில் பகவச்சதை வைத்துக்கொள்ளும் பொழுறு 

சைவபாமாக எதாவது கதை வைத்துக்கொள்ளக் கூட ரதா IT LD 

காஸ் சதையாகய வைஷ்ரைவ சம்பந்கமான கதையைத் தான் 

பொறுக்க ௪ டுக்கவேண்டுமா? என்பதுதான். ௪மயோசிதமாக இக்கு 

சந்தர்ப்பங்களிலெல் ல்லாம் தக்கபடி. ஏற்பாடு “செய்யவேண்டுமென் 

பது தான் என். அபிப்பிராயம் இ தற்காக கான் நேரிற்கண்ட காடக 

சம்பந்தமான ஒரு அசந்தர்ப்பத்தைக் கூறி இவ்வியாச த்தை க மூடில் 

பேன். 

10) ஒரு. ழை ற விக்டோரியா பப்ளிக். ஹாலில் ஒரு சபை 

யார். வள்ளிமணம் என்லும் நாடகத்தை ஈடத்தினார்கள். அதில் 

சுப்பிரமணியர் வயோ திக 2 வடம். பூண்டு வள்ளியின் LOST GD GLI 

wiser BEA p காட்டு ஒன் றுண்டு என்பதை இதை வாசிக்கும். 

எனது. ஈண்பர்கள் அறிபார்கள். wear Age வயோதிகர் புளிப்ப 

தற்காக வள் ள்ளி ே மதனும் இண்மாவும் கொண்டு வருகிஞுள். காட்ட 

ஈடக்றாம் இடமோ காடு, வள்ளியோ வேவெஜாதியில், CUO BI Uh 

பெண் ; கதை. நிகழ்காலமே. கருத. யுகம் ! ' அச்சமயத்தில்: வள்ளி 

தேனும். இனைமாவும். கொண்வெந்த. பாத்திரம், 1938 ஆம். வருஷம் 

் oS DE த்தில். செய்யப்பட்ட oa ங்கான் கோப்பை! இக் ச சந்தர்ப். 

 



    

பத்தில் வேறு ச்க்கபா தீதிரம் கிடைக்காவிட்டால், ஒரு இலையிலா 

வது அ௮கைக் கொண்டு வத்திருக்கலாகா, சா என்று Cuma gC war | ! 

   
wt fede 

நம. சபாபதி முதலியார் ஒரு மூறை நிஜாம் ராஜ்யக்இன் பிர 

தான பட்டணமாகிய ஐ.தராபாக்துக்குப் போயிருந்தார், தன் 

மலையான். ஈபாப Bu. )டன், என்று நான் கூற வே ண்டியதி ல்லை. 

போண் ம இ னம் பட்டண ்றைச் சுற்றிப் பார்க்க மீவண்டுமென்று 

விரும்பி, சபாபறியுடன் அப் பட்டண க்திலுள்ள வேடிக்கை வினோ 

தங்களை பெல்லாம் சுற்றிப் பார்சிதூக்கொண்டு வ ந்தார். அப்படி... 

வரு into) Lar மறு ௪ வங்கள் சாதி ரில் ஒர af தி பில் பெரிய மாளிகை 
் டக பர « க re fo ஆ ச 

27 SY fof. Dolo oe all al LD Aif Hoy mn 4 LET TR OD. யொன்று புலப்பட்டது. உடன இவ MLO BIL) மாளிகை யாருடைய 

ஜென்னு அறிச்துவரும் பொருட்டு சபாபதியை அத ST (TB BY BOIL) 
[னா அவன் YF HT, 2 SGT பிடி சீ துச்கொண்டிருக்த. சாயபு 

ஒருவசைப் பார்த்து, தமிஜில், இஅ. யாருடையது என்னு கேட்க, 

அப்பாஷை யறியாச அக்த சாயபு சம்மா இருந்தான். பி த்ரூ. தன் 
பாஷை அவனுக்றாக். தெரியாசென்று x Misael ௪பாபஇ 
சைகையால் கட்டிடச்கைக் காட்டி யாருடையசென்று கேட்டுப் 
பார்த்தான். அகற்கு ௮௫௪ உக்கா சாயபு “அம்கு மாலும்நை சாயபு” 
என்று ப இல் உரைத்தார். உடனே சபாப் இ அப்பதிலைக். கேட் 

டுப் பாடம் செய்துகொண்டது, சபாபதி மூகலியாரிடம் 6 இத்த 
மாளிகை. அம்கு மாலும்நை சாயபுடைய, STi? என்று ©) தீரிவித் 
தான்... இர்துஸ்சானியில் ஒரு பதமும் அறியாத நமது து மூ தலியார் 
சர்தான் 5 என்று: அண துக்க பரலோகம் பபான். அங்கு 

 



    
ஒரு. பட்டிக்காட்டானைக் கேட்க, அவனும் ₹அம்கு மாலும்கை 
சாயபு” என்று தெரிவிக்க, இக்த மாளிகையும் “ob Low gyno 
சாயபுடையதுதான்'” என்று சபாபதி தன் எஜமானனிடம். தெயி 

வித்தான். ௮ தன்பேரில் சபாபதி முதலியார், ௮ம்ஞசூ மாலும் நை 
சாயபு என்பவர், இவ்வூரில் பெரிய பணக்காரராயிருக்க வேண்டு 
மெண்று நினை தீனக்கொண்டு ே போனார். இப்படியே ஒரு பெரிய அஸ் 
பத்திரியும் பள்ளிக்கூ டஞூம் 6 அம்குமாலும்கை ”” சாயபுடையது 
என்று அறிந்துகொண்டு போனார். கொஞ்சதூரம் சென்றபி °S ஒரு 
மகம்மதிய சவச்தை, கபரஸ்தானுக்கு (புதைக்கும் இட, த்திற்கு)” 
பெரும் இரளான ஜனங்கள் எடுச்துக்கொண்டுபோவதைக்கண்டன.. 
அதன்பேரில் யாருடைய ௪வம் அத என்று சபாபதியை அனுப்பி 
விசாரிக்க, அதற்கும் சபாபதி முன்போல் அம்கூமாலும் கை சரய 
புடையது? என்று பதில்கொண்வெக்கான். அதன் மீது சபாபதி முத 
லியார், பெரியகோடீஸ்வரன் SEs 3 தர்மூலன், பாலோகம் செல்ல. 
வேண்டி வந்தது.” என்று ௦ கொஞ்சம் அுக்கப்பட்டார். பி ற்கு ஊரை. 
யெல்லாம் சுற்றிக்கொண்டு. தான் இறங்கியிருந்த வீட்டிற் $கருகாமை 
யில் வரும்பொழுது, ஒரு மணமகன் மணக்்கோலத்துடன் தன்மாமி 
யார் இல்லம்செல்ல ஊர்வலம் வர். துகொண்டி ருக் தான். இகத மணப் 
பிள்ளை யார். என்று விசாரித்து வரும்படி... ௪பாபதியை யனுப்பி 
விட்டு, தான் இற, ங்கியிருக்க விடுபோம்' சேர்ந்தார். - உடனே ௪பா 
பதி முன்பே ரல விசாரித்து அரும்பி வக், கலியாணமாப்பிள்ளையின். 
பெயர் “அம்குமாலும் நை சாயபு?” என்று தெரிவிக்க, சபாபதி முத 
லியாருக்கு பெருங்கோபம் வக்கு. கொஞ்ச. Cars BOS (Lp airy 
அந்த அம்சூ மாலும் தை சாயபு” ் இறந்து போனூர், YO FEES தூக் 
க்கொண்டு போனார்கள், என்று தெரிவித் தீதாய், இப்பொழுது அவர் 
கலியாண மாப்பிள்ளையாக ௨ ஊர்கோலம் - வருஇஞர்? என்று. பொய் 
சொல்இழுயா? ” - என்று. அவன் முகில் இசண்டமை கொடுக்க, ' 
சபாபதி கான். என்னாப்பா செய்யாது? எனக்கு கு சொன்ன பெயரை 
நான். உனக்கு சொன்னேன் !”! ். ஏன்று. அழுதுகொண்டே. சொன் 
ஜன்... இதையெல்ல ம். யார்த்துக்கொண்டிருக்க அந்த விட்டு 

எஜமான், சபாபத 5 ழே சலியாரை இவன் : என்ன தப்பிதம் செய், தான் 

சமுக வியார் மேல் ஈடந்த விர்த்தாக்தத்தை. 
   

  

என்று. வினவ, é 
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ஹாஸ்ய 

  

அறிவித்தார். அதன் பேரில் ew; தானி பாஷை தெரிக்த 

அவர் அம்கு மாலும் நை சாயபு” என்று ஒருவருக்கும் பெயரில்லை; 

அகுற்குப் © பொருள் என்னவென்றால் எனக்குத். தெரியாது ஐயா” 

என்பமாம் என்று eae வித்தார். அவர் பிறகு வீட்டின் இரண் 

டாங் கட்டிற்குப் போனவுடன் சபாபதி, மூதலியாரைப் பார்த்து 

ன்னாப்பா அது! நீயும் கொஞ்சம் இர்துஸ் கானி பாஷை தெதரிந் 
ட உட ச ° “a ட் . த 3 

இருக்கால், எனக்கு பூசை விழுந்இருக்காதே। இண்ணைக்கி!” 

மூன. 

  

தண்டாமையைப்பற்றி மிகவும் கடுமையான விரதம் பூண்ட 

சுந்தா. ஐயர் எனும் ஒரு பிராம்மணர் இர்தாதிரிப்பேட்டையில் 

வசித்து வந்தார். அவர் ஒரு புத்தக வியாபாரி; யாராவது சூ த்தி 

ரர்கள் தன்னிடம் புத்தகவ்கள் வாங்கவேண்டி. வந்தால், அவர்கள் 
வேண்டிய Lf ti GBI ங்களை அவிர்சளிடம் கொடுத் தீது, அவர்கள் yap 

றின் பொருட்டு பராம் கொடுத்தால், அப்பணத்தை கையில் வாங் 
காமல், Boor எ.இரில். வைக்கச் சொல்லி, இ.தற் ற்கென்று. தன். 

பக்கத்தில் எப்பொழு, gin Ad SOM) வை sais பஞ்ச பாத்திரத் 
இ இ 

BB OTT Farr lp செய்து ட்டி; பிறகு, தான் அப்பண கை தத் 

னின்றும் உத்தரிணியில் ஜலக்தை யெடுத்து அப்பணத்தின். 

திண்டி "எடுத்து. தன். பைக்குள் - சேர்த்துக்கொள்வார். Qa 
வழக்கம். நெடுகாளாக கடந்து வந்தது. இதை. பறிக்க. மறு 
சபாபதி ம மத சலியார், தான் அவரிட மிருந்து எதோ ஒரு புஸ். தகம் 
ARES, வாங்க சமயம் சேரிட்டபொழு௮, தீன் கையில் பணத்து 

6 '்ளிபாத்இர த்தில் குழாய் ஜலம் . பிடி, த அக்கொண்டு 
சந்தா! ஜயர் வீடுசென்ற அம், Samet gees Oar வேண் 

'பெய்சைச். சொல்லி. அதற்குரிய விலையை... : 
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எதிரில் வைக்க, சுந்தச ஐயா, தன் வழக்கப்படி, பஞ்சபா தீதி த்தி 

னின்றும் உத்கரணியால் ஜலத்தை யெடுத்து பணத்திச் து 

புரோட்டுதது, பிறகு அதைக் கட்டிப்பார். த்து எடுத்துக்கொண்டு, 

தன் பையில் சேர்த்துக்கொண்டு, சபாபதி முதலியார் வேண்டிய 

புஸ்தகத்தை அவர்கையில் ு கொடுக்க மூயல, சபாபதி முதலியார் 

சுந்தா ஐயரை அப்புஸ்தகத்தை BOT Ki வைக்கும்படி. 0 சொன்னார். 

REST SUG ௮ப்படியேபுஸ் தகக்தைச் த ரளைமீது வைக்க, ௪பாபஇ 

முதலியார், தன் பின்புறமாக ஓ ஒளித்துவைத்திருந்த வெள்ளிப்பாத் 

Br sms OSD, HAAS Spr BX Sms Hn] SG SHS. 

மீது கொட்டி சுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தார் ! ' அது தன்மீது சுந்தர 

ஐயர், ஏன் இப்படிப் புஸ்சக த்தின் மீது ஜலம் கொட்டிக் கெடுக் 

- இறீர்??? என்று கேட்க, “பாபதி முூ.சலியார் * வேறொன்றுமில்லை , 

நான் தொட்ட பணத்தை நீங்கள் ஜலத்தினால் சுத்தம் செய்து இண் 

டிய பிரகாரம், நீங்கள் தொ ட்ட பஸ்க்கு த்தை நான் ஜலத்தினால் 

சுத்தி செய்து எடுத். துக்கொள்ளுகியறன் !* என்று பதில் உரைத் 

தார். 

் : e . te ் ௯ . . ர ஈர « . a 

அது முதல் சுந்தர ஐயா மேற்சொன்ன தீண்டா விரக ச்தை 

விட்டொழித்தனர் என்று கேள்வி. 

  

் © ° ம 

சகுனம் பா ரத்த bo) D 

.... 

சென்னையில் கதிர்வேலு முதலியார் என்று ஒரு மூ.தலியார் 
இருந்தார். அவர் சஞுனங்களை யெல்லாம் கவனிப்பதில் மிகவும் 

ஈபெட்டவர்; வீட்டைவிட்டு புறப்படும்பொழுது யாராவது ஆம்பி 

னாம் சரி, இரும்பினாஓம்சா, மழை தூரினாலும் சரி, பூனை 

குறுக்கே. வந்தாலும் சரி, அன்னு புறப்படவே மாட்டார். அப்படிப் 

பட்டவர் இருந்த. விட்டில் தெய்வ கதியால் தனிஷ்டா பஞ்சமி 

யன்று. ஒரு. சாவு. நேர்ந்தது... அதன்பேரில் புரோகிதர்கள் கூறிய 
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படி, சன் வீடு முழுதும் சாற்றிவிட்டு வேறுவிீட்டில் குடி 

யிருநீனு வர்கார். மூன்று . மாதங்கள் கழிர்சவுடன், ஜோஸ் 

யர்களைக் கேட்டு ஒரு கல்ல காளாக நியமித் க்கொண்டு அன்றைத் 

இனம் தன் சம்சாரத்துடன் தன் பழய விட்டிற்கு மறுபடியும் குடி 

புக வேண்டுமென்று தீர்மானித்தார். சஞனங்களெல்லாம் நன்ஞய் 

இருக்சக வேண்டுமென்று ஏற்பாடுசெய்து, தன் வேலைக்காரியாகய 

லட்சுமி என்பவளை அழைத்து எங்கள் பழய விட்டு சாவியை உன் 

னிடம் கொடுக் றின்; காங்கள் காலை 0-மணிக்கு அங்கு வருவோம், 

அதற்கு முன்பாக நீ போய் goss Bois, உள்ளே உட்கார்ந்து 

கொண்டிரு; நாங்கள் 9-மணிக்கு வந்து வெளியில் கதவைத் தட்டு 

ஹோம், அப்பொழுது உள்ளிருந்து உன் குரலைக்கொடு) அப்பொழுது 

நீ யார் என்று நரன் GELS Darr; நான்தான் லட்சம்” என்று ந 

பதில் சொல்லி க், கவை இறந்து எங்களை 5 வ ரவழை” என்று சொல் 

விக்கொடு i த்தார். 

லட்சுமியும் அவர் சொன்னபடியே ஒரு மணிக்கு மூன்பாக அப் 

பழய வீட்டிற்குப் போய் ககவைக் திறந்து விட்டை யெல்லாம் 

பெருக்கி சத்தம் செப் அவிட்டு, தெருக் கதவைச் சா த்திக்கொண்டு- 

உள்ளே உட்கார்ந்திருந்தாள். அச்சமயம் அவள் இங்கிருப்பதை 

பதிந்து அவளது சமக்கை தன் புருஷனை இறு வயதி2லயே யிழந்து 

அமலங்கிலி) அந்த a hug. HELI போய்க் கதவைத் கட்ட, லட்சுமி 

துன சமக்கையின் Gre லைக௦்கட்டு, BBS B இறச்துகொண்டுவர் அ 

என்ன விசடம் என்று வினஷ, : 66 உன் பெண் குழக்தைக்கு தேள் 
கொட்டி விட்டத, அம்மா; அம்மா, வென்று டித்து அழுகிறா ள். 

உனக்கு. மிகள்கபக்கு ஏதோ மந்தரம் தெரியுமாமே, உடனே 

போய் & ஓந்தையை கவணி” என்றாள். அதன்பேரில் லட்சுமி, தான் 
போய் க்கரம் திரும்பி வந்துவிட. லாமென்று எண்ணின வளாய், 
ரோன் போய் பார்த்துவிட்டு வ ருகிறேன், அதுவரையில் நீ இந்த 
விட்டிற்குள் B BOO UF சாத்திக்கொண்டு இரு, என்று 'சொல்லி 
கிட்ட, , por சமக்கையை ee செய்து சான் * மகக 
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Cau gy முதலியார் தன் சம்சாரத்துடன் இவ்வீ ட்டிந்கு ல்க்னமெல் 

லாம் பார்திதுக் கொண்டு வர்து சேற்தார். வர்சவுடன் தான் 

(pay ஏற்பாடு செய்சபடி, கதவைக் தட்ட, முதலில் உள் 

இருந்து ப இல் ஒன்றும் வரவில்லை, பி ற்கு பலமாய்த் தட்ட, உள்ளி 

ருஈ்கவள் யார் அது? என்று ஒரு கூரல் வந்தது. இதது 

புதிய குரலாய் இருக்கிறதென சந்தே௫ித் தவராய், கதிர்வேலு மூ.த 
லியார் உள்ளே இருக்கறது யாரம்மா? என்று கேட்டார். கொஞ்ச 

கேரம் பதில் வரவில்லை. அசன்பேரில் உரத் DB ௪ப்தமாய் “யார் 
a , ns க . _ 4 ௪ 

௮? லட்சுமியா?” என்று மட்கு உள்ளிருக்கு அல்ல. என்று 

“பிறகு யார் அது ix optus” சான்று கேட்க உள்ளிருக்க 

வள், £* லட்சுமியின் அக்காள் ! ?? என்று உரக்க LDN eas FBT ar. 

லட்சமி தேவியாகிய ஸ்ரீதேவியின் அக்காள் யாசென்று நான் இதை 

வாடிக்காம் நண்பர்களுக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டியதில்லை. 

பிறகு கதிர்வேலு முதலியார் சன் கோபத்ஜையும் துக்கத்தையும் 

அடக்ர்கொண்ட கதவைக் Bones சொல்லி உள்ளே அழைந்து 

   
ச எதிர்பட்டாள்! அதுமுதல் இனிமேல் ௪ சகுனம் பார்ப்ப "Bako 

யென்று க திர்வேலு மூதலியார் தீர்மானித்கதாகக் கேள்விப் 

பட்டேல் * 

  

எனது இளைய நண்பர்கள் வயதைப் பற்றி என்ன வேடிக்கை 

யாய் - எழுதக்கூடும் - என்று எண்ணலாம், ௮ப்படி எண்ணுபவர் 

ப 'ளல்லாம் இந்த இ இறு. வியாசத்தை Pease படித் த்துவிட்டு, | 

5 தர்மா ரிக்கும்படி.. வேண்டிக்கொள்ளு5ே றன்.     
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ஒரு மனிகன் தன் சொத்த விஷயங்களைப்பற்றி உறுஇயாய் 

எதையும் கூறலாம்--அனால் வயதைப்பற்று' மாத்திரம் ஊாஜித 

wins கூறமுடியாது. என்? தான் பிறந்த விஷபத்தைப்பற்றி 

சனக்குச் சொந்த ஞாபகம் சிறிதும் கஇடையாதல்லவா ? இன்ன 

வருஷம் இன்னமாசம் இன்ன தேதியில் நீ பிறந்தாய் என்று மற்ற 

வர்கள் சொல்லக் கேட்டதுகானே ! மற்றவர்கள் சொல்லக் கேட் 

டவைச் சொன்னால் கியாய சபையில் சாட்சேயமாகக் கூட ஒப்புக் 

"கொள்ளப்படாது... இதுகாரணம்பற்றிதான் நர ற்றில் தொண்ணா ற் 

ஜென்பது பெயர்கள் தங்கள் -வயகசைப்பற்றி உண்மையை உரைப் 
பதில்லை போலும்! உங்களுடைய அத்யந்த ஈண்பர்களையெல்லாம் 

அவர்கள் வயசகென்னவென்று கேட்டுப்பாருங்கள்; பாதி பெயர் 

| அதற்கு பதில உ உரைக்கமாட்டார்கள்; மற்ற பாதிப்பெயர் - மிகவும் 

வற்புறு த்தினால்-- உண்மையை உரைத்திடாது- குறைத்தே சொல் 

வார்கள். 

இவவாத நம்முடைய வயதைக் குறைத்அச் சொல்லும் வழக் 

sr org கொட்டிலிலிருந்தேே ஈமது உடலில் ஊறி வருகிறது. 

கைக்குறந்தைகளை மெயில் மார்க்கமாய் எடுத்து செல்வதென் 

ரூல் அவர்களுக்கு மூன்று வயது.முூடியும். வரையில் டீக்சட்கெள் 

வாங்கவேண்டியதில்லை. - - இக்காரண த்தினால் bog தேசத்து கைக 

குழந்தைகள் மூன்று வயது வர்சவுடன் 'இசண்டொரு வருடங்கள் 

வளராமலே.. யிருக்கின்றன சுமார் sobs வயது வரையில்! 

அவர்களை செயிலில் கொண்டு போகும்போதெல்லாம் இரண்டரை. 

! உங்களுக்கு இதைப்பற்றி ஏதாவது சந்தேக மிருக் 

தால் செயில்வே டிக்கட் பரீட்சகர்களைக் கேட்டுப்பாருங்கள். இக்த 

வயது, தான! 

வழக்கம் ஈம்மூடைய தேசத்தில் சான் என்று நாம் வெட்கப்பட 

வேண்டாம்; எல்லாக் தேசங்களிலும் இஈ்த வழக்கம் மிகவும் சாதா 
ரணம். 

பிறகு சாதாரணமாக நம்மவர்கள் ஈமது குழந்தைகளை பள் 
எரிக்கூடத்திற்கு ஐக் வயதில் அனுப்புவது வழக்கம். பள்ளிக்கூடங் 
களில் சேர்க்கும் பொழு? த. அவர்கள். தர்தைமார்கள்--முக்கய 

மாக அவர்கள் கவர்ன்மென்ட் உத்யோகஸ் தர்களாக -இருக்தால்-- 
    

ஒருவருஷம்: ஒன்றறை. வருஷம். குறைத்தே. எழுது இவைப்பார்கள்?
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ஏனென்றால் அதன் பலன் Ali SCHS GS Bom மூக்யெமாகத் தெரி 

யும். ஐம்பத்தைர்அு வயது உண்மையில் பூர் த்தியானவுடன், அரை தீ 

தனத்தாரால் பென்ஷன் வாங்கிக்கொள்ளும்படி கட்டாயப் படுத் 

தாதபடி. இன்னும் இரண்டொரு வருஷம் உத்தியோகத்திலிருக்க 

லாமல்லவா 7? 

பிள்ளையாண்டாலுக்கு பன்னிரண்டாவது வயதாகும்போது 

இன்னொரு கஷ்டம். ரெயில் பிரயாணம் செய்யும் பொழுதும், சாடக 

கொட்டகைகளுக்குப் போகும்பேரதும்,  பேன்னிரண்டு. வயதுக் 

குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு அரை சார்ஜ்”? என்று எங்கெங்கே விளம் 

பரம் போட்டிருக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் பதினான்கு பதினைந்து. 

வசையில் அவர்களுக்கு இரண்டு மூன்று வயது குறைத்து போகு 

றஅ--பன்னிஈண்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களாக விடுகிரர்கள்! 

தல வருஷங்களுக்கு முன்பு என் நண்பர் ஒருவருடைய மகனுக்கு 

நான் எழுதிய ஹரிச்சச்இர நாடகத்தைப் பரிசாகக் கொடுத்துப் 

படிக்கச் செய்தேன். பிறகு ஒரு நாள் அவளைச் சந்தித்து ஏதோ 

விஷயமாக அவன் வயது என்னவென்று கேட்டேன். அதற்கு 

அவன் (அரிச்சர்தூன் கதையைப் படித்தபடியால் உண்டுமயை 

உரைக்க விரும்பின வனாய்) * செயிலில் போகும் போது எனக்கு 

வயது. BO earn, - பள்ளிக்கூட த்தில் பன்னிரண்டு; வீட்டில் 

பதின்மூன்று” என்று ப இல் உரை த்தான். 

இக்தக் கஷ்டம் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் என்று எண்ண 

வேண்டாம்-இ.து தற்காலம் ஈமது பெண் பிள்ளைகளையும் பிடி தீதிருக் 

கிறது. சுமார் பன்னிரண்டு. பதின் மூன்று வயதில்--முக்கியமாக 

- அவர்கள் இவிஜா திப் பெண்களா யிருந் தால்---அவர்களுக்கு பத்து 

பன்னிரண்டு. வயஇலெல்லாம்கலியா ணம் செய்யவேண்டு மென்று 

ஸ்.மிருஇகளில் வி விதிக்கப்பட் டிருக்கிறது. சாரதா சட்டம் வரா 

ததற்கு முன்பாக அப்படியே: அவர்களுக்குப் பெரும்பாலும் கலி 

"யாணமாகி ass BI; சக்க வரன்கள் இிடைக்கும்போதெல்லாம். இல. 

தமயங்களில் கக்க வான் இடைச்சகாவிட்டால் சன்ன. செய்வது? 

பதினான்கு. ப Bien ug om Git B gyitb பத்து 'பதினென்று 

வயது இறுமிசளாகவே வளசாமலி ருக்க வேண்டி. வருஇறது.. ஆனால்



    
இதில் தற்காலம் 6 ஒரு ம வடிக்கை. - சாரதா சட்டம். வரத. பிறகு, 

  

௪ட்டம் எப்படி. இருந்தபோதிலும் சாஸ்திர யுக்தமாக நடக்க 

வேண்டும் என்று விரும்பும் வைதிகர்கள், அவர்கள் பெண்களுக் தூ 

பதினொன்னு பன்னிரண்டு வயதுதான் ஆகியபோ திலும் பதிஞன்கு 

வயதாஇவிட்டது என்று செ: £ல்லி கலியாண த்தை நடத்தி. விடிஇ 

இழுர்கள்! கோர்ட்டில் அ தற்காக வியாஜ்யம் வர்தாலும் பதினான்கு 

வய.காக விட்டது என்று பிரமாணம் செய்வதில் பாபமில்லை என்று 

கினைக்கிழுர்க ள், 

பிராம்மணர்கள் . அல்லாத ஜாதியர்களிலும் தங்கள் பெண் 

கள் விவாக விஷபச்தில் வயதைப்பற்றிய ஒரு கஷ்டமிருக் 

Ss. மேதலியார் மு சலிய ஜாதிகளில் பெண் ருதுவடைக்த 

பிறகே கலிய [ணை மாவனு வழக்கமா யிருர்தபோதிலும், ருதுவான 

காலற்து வருஷம் கலியாணமாகா தஇருக்தால் ௮௫ ஒரு குறைவாக 

மதிக்கப் படிவ ஜால்,பெண் பதிினோமு. பதினெட்டு வயதடைந்த 

போதிலும், | பெண் கட்க யாராவது வந்தால், பெண்ணுக்கு. இப் 

பொழு, GI, BUT பதினாுன்காகிறது ௪ என்று தெரிவிப்பார்கள். அன்றி 

யும் இன் OE கஷ்டமும் உண்டு, . ஒரு முத கலியார் பெண்ணுக்கு 

-பதினெ ட்சி வயகா யிருக்கும், அவளது தாய் Bib oO தயார் கோரும் 

‘air wae LIBS am (Lp வயதுதான் கயொருக்கும்; இதற் கென்ன 

“செய்வது? . மணமகனுக்கு” வயதில் A Drosera யிருக்க. வேண்டு 

மென்று, கலியாண. இனஜ்இற்கு. முன்பாக எத்தனை வருடங்கள் 

| Gm peas asin OC vor அத்தனை அரைக்கால் ரூபாய்களை apa ae 

Ae செய்கிற புசாகன வழக்கம் ஒன்று ௨ உண்டு. அப்படிச் செய் 

தால் வயது: குறைந்து போகிறதாம்! அது உண்மையோ அல்லவோ 
வென் ௮. கமது ஆயுர்வேத வைத்இயர்களுக்குத் தான் தெரியும், 
எனக்குத் தெரியாது. 

4 

பிதர ஈம்மவர்களில் கவர்ன்மென்ட் உத்தியோகங்களை தாடு 

Lt eu TEI தங்கள் வயதைக். 'குறிப்பதில் -அரிச்சர்திரனுடைய ப்பட 

யர்களாக இ, ருப்ப ர ஷ் டம் ir பிருக்றெ௮.. அந்த உத்தி 3G 

களில்: இன்ன வயதுக். குட்பட்டவ. ர்கள்தான். தேர்ச். Og 

வார்கள் என்கி ற். விளம்பரமா னது, BQ: ரன் று     
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டைய வயதைக் குறைத்து விடுகிறது. அன்றியும் சாதாரணமாக 
அரைத்தனத்தில் உத்தியோகம் அபேட்டுப்பவர்களெல்லாம், பிறகு 
ஐம்ப Sn se STNG) ou Ba பென்ஷன் வாங்கிக் கொள்ளும்படி 

கட்டாயப்படுத்தப் படாமலிருக்க, முதலில் அப்ளிகேஷன் போடும் 

பொழுதே இரண்டு மூன்று வருடங்கள் சூறைத்து எழுதி, அஸ்தி 

வாரம் போட்டு வைத்துச் கொள்ளுகிருர்கள். 

அனால் இது இல சமயங்களில் கஷ்ட த்தித்குள்ளாக்குமெ று. 

அதற்கு ஒரு உகாரணக்கை எடுத்துக் கூறுகிழீறன். எனக்கருதி 

தெரிந்த அண்ணன் தம்பிகள் இருவர் இருக்தனர்.. மூத்தவா 

கவர்ன்மென்ட் உத்திஃயாகத்திலிருக்தார்; YY OD ச். சேரும் 

பொழுதே தன் வயதை மூன்று வருடம் குறைத்து எழுதியவை 

ஜார்; அவர் தம்பி அவருக்கு aren’ வருட ம் இலையவர். தம்பிக்கு 

ஷஷ்டி பூர்க்திவச்சபொழுத, மூத்தவருக்கு கவர்ன்மென்ட் ரிகார்டு 

சுவின்படி 95. வயதுதான் ஆயது a | “studs ௨௨௨௨௩. பூர்த்தி பயி 

ரங்கமாய் கடத்தினல் அண்ணன் வயகைக் குறைக்தெழுதிய சமா 

சாரம் ள் ட்ணிடன மிட ALD. ௧௦ வ அண்ணன், தம்பியிடம் வந்து சம்பிக் 

ப் பகிரங்கமாய் “த்தி செய்ய வேண்டாமென்று. வேண் © QLAL 19. EAT & த்தி 1/6 ௦720 னு 20/6 

டிக் கொண்டார்! 

இச் சந்தர்ப்பத்தில் இர் இயாவின் மேல் மாகாணங்கள் ஒன்றில் 

உண்மையாய் நடத்த சதை எனக்கு ஞாபகம் வருகிற. அங்கு 

ஒரு மகம்மதியா--வக்கீலாயிருந்தவர்-- தனது காற்பத்தைக் சாவது 

வயதில், அதிகக் பட்டா ஏத்படுச்தப்பட்டார். ப அப்பொழுது 

தன்னுடைய வயதில் 2- -வருடம் குறைத்து 40-வயது என்னு 6 எழுதி 

Suber. (IDS YUGKG OS உத்தியோகம் கிடைத்த 

தற்காக அவருடைய அத்யக்த நண்பர்களில் இலர் அவருக்கு ஒரு 

விருந்து அளித், தனர். அத்து விருந்தான உடன், எதோ 'பேச்சில் 

அவருடைய வயை soups பேச்சு வர தன் உண்மையான வயதை 

மறைத்து, ஐக் வயது. குறைத்து சொல்ல வேண்டியதாயிற்று, 

அதன்படி, EIB அவரை குழந்தைப்: பருவழு தல். அறிக்த 
/ 00.0 ட்... தண்பா ஒருவா கணக இட்டுப் பாரி த்தா; இவர் வக்கீலாக 

'இருபதுவருடம், வேலை பார்த் கார்--அதற்கு. முன்பு ஒரு வருடம் 

ப்ரெ. ண் னாக இருக்சால் அதத்கு முன்பு லா காலேஜில் இரண்டு    
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வருடம் படி தீதார்--காலேஜ் 6 வகுப்புகளில் கா ன்கு வருஷம் கழித் 

தார். என்று இப்படியே பின்னால் கணக்கிட்டுக் கொண்டுபோய், 

இவர் பிறப்பதர S ஒரு வருடத் த்திற்கு முன்பாகவே - வித்தியா 

  

சம்பம் பண்ணி யிருக்க வேண்டு மென்று கண்டார்! இந்த அதி 

சபதத்தை கவான மென்டாருக்கு வெளியிட்டால் கனது ஈண்பனுக்ளு 

கெடுதி ஏர்படுபென்அ அவர் வெளியிடவில் லை! 

தங்கள் வயதைக் குறைத்துக் கூறவேண்டிய கஷ்டம் சில Fin 

யங்களில் ஈடு வயதில் தங்கள். தாரதீதை இழக்கும் ஆடவர்களைப் 

அடிக்கறது அவர்கள் இரண்டாவது ௧௦ பயோணம் செய்துகொள்ள 

வேண்டுமென்று விரும்பினால் , தங்கள் வயதை மிகவும் குறைத்துச் 

சொல்ல 3 வண்டி: பவர்களா யிருக்கிறார்கள். என்னுடைய உண்பர் 

ஒருவர் ஒறு கொழுட்டிள் செட்டியார் இருக்இரர். அவருக்கு 

வய 48. போன வருடம் அவர் தாரம் தெய்விகத், தால் இறத்து 

போய்விட்டது; இ.ப்பொழுது அவர் இரண்டாம் விவாஹம் செய்து 

கொள்ளப் பிரயத்னப் படுகிறுர். இந்த யோசனை அவருக்கு 

உதித்த நாள்முதல் அவரது வயது 86 geal tg இடீரென்று! 

யார் நேட்டானம் -முக்பெமாக அவருடைய பற் துக்கள் கேட்ட. 

பொமுகெல்லாம்-- கனக்கு 88 வயது என்று சொல்லிக் கொள்ளு 

Sani. BBM QF LETS செட்டியாருக்குக் கொஞ்சம் மாத செலவு 

வி இசி மாச்சு. இதற்கு. மூன் கொஞ்சம். வெண்மையாய் நறைத 

தப். போன ன! வரது சோமங்களை மறுபடியும் கறுப்பாக்இக் கொள்ள 

மாதம்மா தீம். மிக் ரஞ்சன்” BO) தலங்களை வாரி ங்க. வண்டி யவா rei! 

வயதைக் குறைத்துக் கூறும் குணம் கம்முறடைய "தேசத், தார். 

களுக்குமா தீதிரம் என்று எண்ண வேண்டாம்; ஐரோப்பியர்களுக்கு 

மூண்டு, முக்கியமாக அவர்களுடைய ஸ் திரீகளிடத்தில்.' "பெரும் 

பாலும் ஐரோப்பிய ஸ்இரீகளை அவர்கள் வயது என்ன வென்று 

கேட்பதே மரியாதை பல்லவென்று எண்ணப்படுகிறது. அவர்கள் 
4 * ௯ ஞ் * 

- பிரமாணத்தின்ம்து சாட்சியாம ப்க் கூறும் பொழுஅம்,' அவர்களுடைய 

- வயதைப்பற்றி குறை, ச்ச் சொன்னால் அதற்காகப் பொய் சாரட்டு 

கூறுஇருர் கள் என்று தண்டிக்கப். படமாட்டா ர்கள்... ஐரோப்பிய 

nD இரீகளுக்குள் விதவா. விவாஹம். சாதாரணமா யிருப் 
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தம்முடைய தேச த்திலும் ஸ்திரீகளுக்கு மறு விவாஹம் சாதாச 

ணமா புண்டாஇவிட்டால் ஈம்முடைய ஸ்திரிகளுக்கும் வயதைப் 

Lr குறைத்துக் கூறவேண்டிய கஷ்டம் உண்டாக விம் ! 

மேல் சாட்டு புத்திமான் ஒருவர் அங்கு .ன்ளவர்கள் எல்லாம் 

இளமையில் தாங்கள் இருப்பதைவிட ௮இக வயதானவர்கள் போல் 

காட்டிக் கொள்ளுஇருர்கள், மு அமையில் குறைந்த வயதுடையவர் 

களைப் பபால் காட்டிக் கொள்ளுகி ர்கள் என் று 6 எழுதி uD (HBB apt 

வயதைப்பற் றி நான் அறிந்த இசண்மு மன்னு களைகளைக் 

கூறி இந்த வியாச த்தை முடிக்கிறேன். 

இறிஸ் தவ கலாசாலையில் சுமார் 50 வருடங்களுக்கு முன் சின் 

னசாமி பிள்ளை என்று ஒரு தமிழ் உபாத்தியாயர் | Oma err. 

அவருக்கு 09 வயதுக்குமேல் இருக்கும், அவர் ஒரு நாள் இ்கட் 

இழமை *கருக்காக, (PSF செய்துகொண்டு? பள்ளிக்கூடத் 

இற்கு வர்தார். அச்சமயம் அவரை டாக்டர் மில்லர் சந்தித் து, ஆங்கி 

லத்தில் ல் ₹தன்னசாமி மிகவும் FG 2 காஷம்! உன கனு வரவர வயது 

ரூறைந்துகொண்டு வருகிற து, நல்ல யெளவன முல்ளவனுகக் காண் 

கிருய்!”' என்று வேடிக்கையாய்ச் சொல்ல “துளையவாள், எல்லாம் 

அம்பட் டனுடைய அனுக்செ ஹம்” என்று பதில் உரைத தார. 

சுமார் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக ௮கெள ண்டென்ட் 

ஜெனரல். (Accountant: -general) BIG LE uth (Tupp) 

என்கிற புய பிரதம உத்யோகஸ்தர் வந்தார். UG BAND தனது 

ஆபிசி ள்ளவர்களையெல் லாம் பார்க்க வேண்டுமென்று சுற்றி ௨ வரும் 

பொழுது, அகேகம் வயோதிக குமாஸ், தாக்கள் தலையில் பாகையைப் 

- போட்டுக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். இதென்ன இது என்று. 

தன்னுடன் வந்த சூப்பரின்டென்டை க் கேட்டபொழுது. அவர், 

இத்தே ௪௪ .த்இல் வயதானவர் களெல்லாம் இந்தப் பாகையைத் 

தான் தலையில் போட்டுக்கொள்வது? என்று பதில் உரைத்தார், 

ஆபிசை்ே பல்லாம் சுற்றிப் பார்த்து வந்தவுடன் தன் சூபரின்டென் 

டிடம், “என்ன நம்முடைய ஆபிஇல் அகம் பெயர் மிகவும் வய 

தானவர்கள் இருக்கிறார் போலிருக்கிறது”? என்று கூறிஞர்; Oss 

சமாசாரம். சாயங்காலத்திற் குள்ளாக அங்குள்ள வயதுசென்ற 

- குமாஸ்தாக்களுக் கெல்லாம். எட்டிவிடவே, ம ம் ௮காள் 11-மணிக்கு 
அன்
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அவர்களெல்லாம். முகக்ஷவாரம் செய்துகொண்டு பழய பாகைகளை 

யெல்லாம் களைந்துவிட்டு, சரி தலை குட்டைகளை மூடுக்காகக் 

கட்டிக்கொண்டு, இணஷர்களாக, ஆபிசுக்கு வர். சோச்தார்களாம்! 

எங்கு. ஈம்மையெல்லாம். பென்ஷன் வாங்கிக்கொள்ளும்படி 

௮கெளண்௦ டன்ட் ஜெனால் சொல்லுகர௫3ரோ என்று பயந்து ! 

அன்று முதல் சென்னையில், பாகைகட்டி அதனால் வரும் ஊஇயத் 

wo sao aT ah) Bal aH பலருக்கு, பாஇ.2 வலை. போயி ற்று. என்று 

கேள்விப்பட் டன். 

எனது ஈண்பர் போலிஸ் ௨ தீதிமியாகஸ் தர் ஒருவர் இருக்கார் 

அவரது. பெயர் உங்களுக்குத் தெரியவேண்டிய ௮ வ௫ய 

மில்லை--அவருக்கு வயது ஐம்பதுக்கு மேலாகி, ௮வரது ரோம 

மெல்லாம்--புருவம் உட்பட வெண்மை நிறமாகி மாறிவிட்டது 

இன மற்றவர்களுக்குக் தெரியா இருக்கவேண்டுமென்று இனம் 

எழுந்தவுடன் parm செய்துகொண்டு, பருவம் உட்பட 

கேசத்திற்கெல்லாம் ஹேர்டை (2-6) போட்டுக்கொண்டு 
தான் வீட்டை விட்டு வெளியிற் எம்பார். ஒருநாள் ௮இ 

காலையில் ஒரு பெரிய கவர்ன்மென்ட் உத்தியோகஸ் தளை செயில் 
ஸ்டேஷ்னில் அவர் சந்திக்கவேண்டி. வந்தது. அன்று மறதியினாலோ 

அல்லது அதக நேரம் தூங்கிவிட்டபடி.யால் அவகாசமில்லாதபடி 

யினாலோ--4 கப்பு * போட” மறந்து 'போய்கி a ட்ட 
      

   

டார். “வரை நான் 

ஸ்டேஷனில்... சந்தி த்தபொழுு,. சூட்சுமம்! ய ் ன்ன பிள்ளைய 

வாள், உங்கள் மூகம் கொஞ்சம் மாதிலிருக்கிறதே” யென்று. 

தெரிவித்தேன். உடனே அவர் ஸ்டேஷன். வெப்டிங் ரூம் 

(Waiting- room) கண்ணாடி பருதத் 6 பாய் தன் வெளு BD Cars 

தையும் புருவத்தையும் பார்த்து, பயங் ங்கொண்ட. வராய், தான் பார்க்க 

வந்த உ த்யோகஸ் தரையும் பாராது, “அவர் வற் தால், இதுவரையில் 

STS Ge கொண்டிருந்தார், அவசரமான வேலையாக அவர் போய் 

விட்டார் என்று சொல்லிவிரு ஸி ங்கள் ” சான் தூ என் இடம். கூறிவிட்டு, 

விட்டிர் ற்கு ein காட்டினார் ! கப்பு போட்டுக்கொள்ள I 

கடைசி கதை ஒன்று... ஒருமுறை கான் ன் சிவகங்கைக்குப். போயி 
ருந்த பொழு அ அங்கு நல்ல ே தீசஸ்தி, தியிலிருக்த மிகவும். வயோதி 
கரான ஒரு. பிராம்மணரைக் கண்டேன். அவருக்கு என். உத த்தேசப் 
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படி 90 வயதுக்கு. மேலி ருக்கும். இவ் வளவு வயதாஇயும் நல்ல 
ேகஸ்இ )தியிலி line Bap Sr, எனறு சந்$ஜாஷப்பட் ட்டவளுப், * தக 
கறாச்கு என்ன வயதாகி அ?” என்று கேட்டேன். ஆவர் அதுக் 

கூருது மயங்க, நான் § இனிமேல் ல உ௱கன் வயகைச் சொல்ல என்ன 

த டையிருக க்கப்போஇ றி P? என் ௮ வின Aly Sy r SS adeap oor 
Ls ope உ ௩ CO . a பில்லை. சாண இரங்களில் ஒரு னுடைய பொருள், ஒருவனுடைய 

பெய ப் 

  

க டத ர் ரியார் பெயர், இ) ன்னும் இர: ண்டெ T OB 

ப என்றா ஏழு இ Bi HSS) ற்று 

என் றிட உ ஒரு “nihaven சம Beira son றி எடு BBS றிஞர். 

அப்பொழுது, BLO முன்னோர்கள், இன னிவரப் ப ர்கிற கஷ்ட 

aut & இலக்காக, முன்பே oS NIG AB oT é செய் இருக்கிருர்களே. 

என்னு ௪ந்மீதாஷப்பட்டேன் | AG son ஒரு தப்பி, கம் செப் கன்; 

  

அர்த B ஸ்லோகத் த்தை மூத்திலும் கட் டி, பாடம் செ ப] கொள்ள 

ட்டு மதக தன. அதைக் குருட்டுப் பாடம் செய்திருப்பேஷையின் தற் 
காலம் இயல் கள் வயதைக் ஸ்ம இது Fn விரும்பும் டாக்கி ஆக்டர் 

ந BORG HLL ஆக்ட்ெஸ்களுக்றாம் ௨ உப SRS இருக்க ஐக் கூமெல்லவர ? 

  

ஓலா பிரசங்கம் 

OOOO 

அ ரப்பாக்கத்து தமிழ் சங்கத்தின் இறப்புவிழாவில் சபாபதி 
முதலியார் அவர் கள் செய்த பிரசங்கம்; 

கனவான்௧ளே ௪பையோர்களே! உங்கள் ௪பை காரியதரிசி 

யானவ ர், இன்றைத்தினம் என் Pos ஜீ தமிழில் ஓர் பிரசங்கம் செய்ய 

மவண்டுமென் ௮ கேட்டுக்கொண்டார். தமிழ் பாஷையின் ம்து எனக் 

குள்ள ஆர் வ ஜ் இனால் YT OF (‘Doo ss மதன. பிரசங்கம் அ இக 

மாகயிருக்கவேண்டாம் சுருக்கமாயிருந் 2 தால் போதும் என்னு அவர் 

சொன்ன படியால், * அ BBE குடியிலுள்ள க ரும்பொருள்கள் ? ்” என் 

இற விஷயத்தைப்பற்றிப் பேசலாமென்று இர்மானி த்தேன்.
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aap eer x Lie com pp bea Dae pe ae WG) ni ன ். 6 தி . 

ஆத்இச்சூடி. என்பது மிகவும் சிறிய புஸ்தகமாயிறமற் அதில 

என்ன யிருக்க, கென்று நீங்கள் எல்லொரும் எண்ணலாம். ஆயி 

னம் எனு பிரசங்கம் முழுவதையும் கேட்ட பிறகு ஆச் இச்சூடி 

பில் இவவள: oy A QP PT LDT oor விஷ யங் களா அடங்கியிருக்க இன்றன adit 

வென்ற நீங்களே அச்சரியப்படிவிர்கள். 

பதத கச்செலட டத என்று அர் த்தும் 

சொல்லுஇிஞர்கள். Qe FT ST Ton olor அர்த்தமாகும். இதில் 

உள்ள சூட்௬மார், த்தம் பலருக்குத் தெரியாது. அறம் செய 

இரும்பு, என்று இளை SL) DAG ILI GHD TG BB ர்ன் 

அன விளங்கும். அறம் என்றால் தச்சர்கள் தட்டான்கள் முதலி 

யோருக்கு மிகவும் உப3யோகப்படும்படியான. ழ் ஆயுதம், செய 

அதைச் செய்வதற்காக, இரும்பு: இரும்பானது சிருஷ்டிக்கப்பட் 

2. (HSB DB என்பது இகன் இரகஸ்யார் த தமாகும். இதில் என்ன 

விசேஷம் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அதையும் சொல்லுறன் 

கேளுங்கள். பூர்வீக விஷயங்களைப்பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் சாஸ் 

திரிகள், இந்த இியாவில் முற் காலத்தில் இரும்பு கண்டு பிடிக்கப்பட 

வில்லை யென்று, கூ ௮ழூர்வே . இது தவறு. ஒளவையார் காலத்தி 

லேயே இரும்பானது. ஈமது சமிழ் காட்டில் கண்டு பிடிக்கப்பட் 

டி ருந்தது என்று, அறஞ்செய விரும்பு என்பஇனல். ரூபிக்கலா 

மல்லவா? 

தடுவதெ சாழியேல் (ஐனுவூ தாஜியேல்) என்பது" He BE Sy. 

யில் ம ற்ஜொரு வரி! யாகும். இ தனால் நாம். சன்ன never 

என்று ஆராய்வோம். இ வெ ஓழியேல் - ஏறே எது 

கொண்டிரு என்று அர்த்தமாகும், அதாவது. ate 

PIT FLD செய்து கொண்டி ர என்று பொருள்! 

மனுஷ்ய சரீரத்திற்கு வியாயாமம் 3B அவல 

ரூம் ஒப்புக்கொள்ளு ளுகிறார்கள். அதிலும் பெரும். ம். 

         

    

   

  

   

  

அதாவது வெது. மிகவும் உடம்பிற்கு கண்மை 

என்று. மேராட்டார் கூறுகினார்கள். இந்த. சூட்சும 
  



    

  

௬ மூன்பே் தெரிந்திருக்க து; அதனால் தான். தடு வூ தொழி 

யேல்? என்னு ஈமக்கு புத்திமதி கூறியிருக்கிறுர்கள். "இதையே வற்பு 
LIS MD பொருட்டு மற்ஜோரிட தஇல் ஒளவையார் 0 இடாமல் (ஓதா. 

மல்) ஒரு நாளு மிருக்க வேண்டாம்?” என்றும் கூறி யிருக்கிமுர்கள்.. 

பிறகு இளமையிற்கல்”” என்பதை எடு தீதுக்கொள்வோம். இள 

மையில்-கல்- இன்ன வயதில் கல்லை சாப்பிடு என்ன அர்த்தம். 

௮ தாவது கல்லைத் தன்னவேண்டுமென்பதல்ல ; கல்லைப் போன்ற 

கடினமான பதார்த்தங்களைப் பசித்தாலும் ஜீர்ணித்தக்கொள்ளும் 

படியான. அவ்வளவு அக் தியுள்ளவனுயிருக்க(2. வண்டுமென்று 

பொருள்; தமிழ் பாஷையை ஈன்னாயறியாத சிலர் இதுந்கசு வேறு 

அர்த்தம் செய்கின்றனர். 

ஈமது தற்கால OBE Gly. டி. புஸ், தகங்களில் ₹எயது விலக்கேல்” 

(ஈவது விலக்கேல்) என்று அச்டடப்பட்டி ருக்கிறது inal 

விலக்கேல், என்று இலை தப் பிரிக்க2வண்டும். 8 ப்பொழுது து இதற்கு 

என்ன அர்ச் சமாகும்?' ஈயை விலக்கா 5 5 என்றும் ! ஈயை எடுத்து 

விடாமல் சாப்பிட்டால் உடனே வாச்தஇதான் வரும்! இது இறு 

குழந்தைகளுக்குக் கூடத்தெதரியும் கண்ணாம் பூச்சி? யா படை க்இல் 

அவர்களை *ஈ விமுந்துதா £ எறும்பு விழுந்ததா? எடுத்து விட்டு 

சாப்பிட்டாயா ? எடுக்காமல் சாப்பிட் டாயா?” or என்று ௦ கேட்டால், ௪ 

விழுந்தால், எடுத்துவிட்டு சாப்பி ட்டேன் என்றுதான் பதில். சொல் 

வார்கள். ஆகவே இர்ச உண்மை நமது மூதாதையாகய பாட்டி 

யாருக்குச் தெரியாமலிருக்குமா? ஆகவ அவர்கள் ஈய விலக்கு” 

என்று தான. எழுஇியிருக்கவேண்டும் என்று தோற்றுகிற து. 

6 உடையது விளம் 3 பல்” மான்பது ஒரு அருமையான வரியாம். 

  

5 அர் த்தம், உன் இடத்திலுள்ள பொருளைப்பரீ ற்றி ஒருவருக் 

          

   

   

  

தே. என்மாம். இ. துனால் சாம் அறிக்து 

தன்ன 7 அக்காலத்தில் கூட. வருமான வரி யிருக் 

Ber ST tb | ் ஈம்முடைய கையில் இவவளவு 

ட gor எல்லோர்க்கும் தெரிவித்தால், - உடனே 
  

தற்காக. அதிக வரிபோவொர்களல்லவா 1 இக் 

  

ம் “ணம் ப்பது ற் பித் ன் அகேகம் பெயர் தற்காலத்த இலும். தங்கள். வரு
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மான வரியைக் குறைக்கும் பொருட்டு தக்களிட தேள்ள பொருளை 
உண்மையாக உரைப்ப இல்ல்போ அம். 

ஊக்கமது கைவிடேல்” என்பதை எடுச்.அக்கொள்ே வாம். 
இதற்குபெரும்பாலர், er GS ip + 10. + கைவிடேல் என்று று அர்த்தம் 

செய்கின்றனர், ௮அகாவது mss gongs தரும்படி யான மதுவைக் 
கைவிடலாகாகென்று ! சமது எல்லாமுணர்க்சக ஓளவையார் மது 
பானம் செய்யும்படி நமக்கு: உபதே௫ப்பார்களா ? மாட்டார்கள். 
ஆகவே ஊக்கம் -- அனு: 4 சைவிடேல் ஈரன்னு இதைப்பிரித் த்து அர்த் 
கம் செய்யவேண்டும். -அயினும் இர்த ஊக்கம் எனும் பகுத்திற்கு. 
என்ன அர்த்தம் என்று அ லோகித்துப் பார்தேன். நமது சென்னை 
கலா சங்கத்தார் அச்சிட்ட லெக்சிகன் என்னும் அகராதியைத் 
இருப்பிப் uri go x37. அதில் உக்கம் என்ற பதம் அகப்பட்டனு. 
உடனே இதர் சூ அர்த்தம் ees விட்ட௫௪. உக்கம் என் 
ரூல் - கட்டி, ர் அக்கியெகொகும் GUN) | உக்கம் an பதம் ‘<9 B 
1 Le 7? எனும் ரூ ஜ் இரப்படி ஊகம் oT or pL ! Qudur upg 

அ௮ர் தகம் சலபமாய்த் தெரியலாம். எதாவது ஒரு வஸ்துவைக் 

  

கட்டி கீதூக்கும் கயிற்றைக் கைவிட்டால், அது உடனே மே. 
Mapas உடைத்து போகுமல்லவா? ஆகவே ஊக்கமது சைவிமேல் ! 
என்று ஓளவையார் கூ ஜிய ரர்! 

பிறகு ் கண்டொன் ௮1 சொல்லேல்? என்பதை எடுத்துக் 
கொள்வோம். கண்டு-. ஒன். ௮4 சொல்லேல்-- எல தயா வது. ஒரு 
முக்யெமா ன விஷயத்தைப் பார்த்தால், அதை. ஒரு வரிடமும் 
சொல்லாதே பன்ற ௦: பொருள்படும், அதாவது நாம் பார் க்கும்படி. 
யான சமாசாரங்களை யெல்லாம் இரகசியமாக வைத்துக்கொள்ள 
வேண்டும்--வாய் இறந்து. GDC 9 வரிடம். கூறலாகாது. இதைதி 

சான் தெய்வப்புலமை. திருவள்ளுவ நாயனாரும் § (0 பாகாவராயிலும் 
காகாக்க” என்று கூறியுள்ளார், அதாவது வாயைக். கா     
கொள்ளம் வண்டும்--௮ வாய் ச ணி என்வும் ௫
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இனி ₹ சனி நீராடு? என்பதை எடுத்து ஆராய்கீஅ பார்ப். 

போம்; இதற்கு எனிக்மெமை தோறும் ஸ்கானம் செய் என்று. 

அர்த்தமாகும். - இதனால் காம் நமது முன்னோர்கள் வார த்திற்கு 

ஒரு தரம். தான்குளித்தார்கள் என்று அ௮ர்த்சம் செய்து விடலா 

காது. சனிக்கிழமை தோறும் எண்ணெய் தேய்த்துக்கொண்டு ஸ்நா 

னம் செய்தார்கள் என்ன காம் அறியவேண்டும். 

் அ௮ரணைமறவேல் ” (அரனைமநவேல்) என்பதற்கு சாதா. ரண 

.மாக தமிழ் ஆராய்ச்டு செய்யாதவர்கள் ஏதோதவருக அர்த்தம் செய் 

Sapien. அதற்குச் சரியான அர்த்தம் என்னவென்ளாவ், ௮ ரணை 

யெனும் பூச்சியை, அது சிறியதாயிருக்தாலும் நீ மறக்காதே, என் 

பதாம். ௮தை இறு பாம்பு என்று நினைத்து Gor son sé Carns 

மூர்கள். அது "பெரும் தவஞஞம். அரணை யைக் கொன்ளுல் மரணம்” 

என்னும் அல் இந்த G&G STS BD கவனிக்கச் தச்கது. 

லல பூர்வீக சாஸ்திர ஆசாய்ச்இக்காரர்கள். திராவிட தேசத் 

தில் பூர்வகாலத்தில் கூ.திரைகள் சகடையாது, வெளிகாகெளிலிருக்து 

வந்தன, என்று சொல்கிருர்கள். அவ்வெண்ணம் தவற என்று 

நாம் ஆத்திச்சூடியைக் கொண்டு ரூபிக்கலாம். “ கொள்ள விரும் 

பேல் ?. என்பதை எடு த். துக்கொள்ோம். இதற்கு கொள்ளு 

என்னும் "தானியத்தை நீ விரும்பாதே-சாப்பிடாம, த-என்று. அர்த்த 

மாகும். கொள்ளு என்னும் தானியம் குதிரைகள் தான் cpa Bus 

மாகப் புசிக்கின்றன. என்பது எல்லோரும் அறிக்க விஷயம். அர்த 

கொள்ளை சராம் சாப்பிட்டு விட்டால், குதிரைகள் பாபம். என்ன 

செய்யும் P ஆகவே கொள்ளை நீ விரும்பாதே என்று ஒளவையார் 

"சொன்னார்கள். ஆகையினால் ஓளவையார் கால த்தில் Resse 

மிழ் நாட்டில் * இருந்திருக்கவேண்டுமென்பதத் Pee சந்தேக மில்லை 

தையல், சொற் கேளேல்” என்பதற்கு Bev பாமரர்கள் பெண் 

கள் சொற்களைக் கேளாதே என்று அர்த்தம் செய்கின்றனர். ஒளவை 

wr BG ஸ் இ ீயாயிருக்து கொண்டு பெண்கள் : - சொல்லைக் 

-கேளாே ௪. என்று. தசிப்பார்களா 2 மாட்டார்கள். இதற்கு 
   

கூ புலப்படாமலிருக்தது. பிறகு மிகவும்
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கவனித்அப் பார்த்த பிறகுதான். வெளிப்படையாயிறறு. தையல் 

என்பது தொழில் அகுபெயசாம்; oD தயற்காரனைக் குறிப்ப தாம்; 

அதாவது - தையற்காரர்களுடைய சொல்லை. நீ நம்பாதே என்று 

அர்த்தமாகும். தையற்காசர்கள் எப்பொழுதும் சொக்காய் முதலிய 

வற்றிற்கு ணி எவ்வளவு வேண்டுமென்ஞால், ஒன் நிற்கு இசண்டா 

சக் கூறுவார்கள்; பி றகு தாங்கள் அதைக் இழித்து எடுத்துக் கொள் 

வதற்காக. - அதற்காக தையற்காரர்கள் சொல்லை நம்பாதே என்று 

ஈமு ஒளவையார் நமக்கு போதித்திருக்கின்றனர். 

தொன்னை மறவேல் * (தொன்மை மறவேல்) என்பது இன் 

னொரு Anis sou ஆக்திச்சூடியில். இது என்ன அற்ப 

சமாசாரம் ஆயிற்றே, இதைப்பற்றி ஒளவையார் ஏன் எமுதிஞர்கள் 

என்து மூதலில் சான் நினைத்ததுண்டு. பிறகு ஒரு காள் எனது 

ஈண்பர். ஒருவர் வீட்டிற்கு நான் விருந்து சாப்பிடட்போனயபோறது 

இதன் சூட்சுமத்தை யறிக்தேன். சாப்பாட்டின் கடைசியில் பாய 

சம் அங்கு வழங்கினார்கள்; ஆனால் தொன்னை போட மறத்து போய் 

விட்டார்கள். பாயசத்தை இலைபில் விட்டால் அது நான்கு பக்க 

மூம் Pr ௮ ஆரம்பித்தது, பக்கத்து இலக்கும், ஓடி.ப்3போய். TEENIE 
இற்று! அப்பொழுது இக்த ஆத்திச்சூடியடி ஞாபகம் வந்தத! 

தொன்னையை மா த்திசம். மறவாமல் வாங்கிக்கொண்டு வந்த பரி 

மாதி யிருந்தால் இத்த கஷ்டமெல்லாம் வந்திராதே என்று ஒளவை 

யாரைப் புகழ்ந்?தன் ! அகவே இந்த ஆக்திச்சூடி வரியைப் படித்த 

வர்கள் எந்த விருந்திலும் தொன்னையை மறக்கமாட்டார்கள் என் 

பது நிச்சயம். 

இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நாம் ஆத்திச்சூடியில் கவ 

னிக்கவேண்டியிருக்கிற து. தற்காலத்திய மேல்காட்டு சாஸ்திரிகள், 

தாங்கள் எகோ வைடமின்ஸ் (Vitamins) என்பவைகளைக்கண்டு 

பிடிச்சசாகப் பெருமை பாராட்டுசன்றனர் ; 5 Qas வைடமின்ஸ் 

விதைகளில் . ௮இகமாக யிருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர். . இந்த 

ரகசியம் முற்காலத்திலேயே ஈமது நாட்டு கஇழவிகளுக்குக் கூட 
தெரிந்திருக்றெ௮; இல்லாவிடில் ஆத்திச்சூடியில் “வித்தை விரும்பு” 

என்று ஒளவையார் எழுதியிருப்பார்களா? விதை s= வி தளை,
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விரும்பு-நீ சாப்பிடு. இதில் மற்றொரு சூட்சுமார்த்தமுண்டு ; 
அதாவது விதைகளிருச் சால்கானே பயிர் செய்ய மூடியும், ஆகவே 

விக்தை விரும்பு என்பது ஆத்திச்சூடியில் மிகவும் முக்கியமான 

ஒரு வரியாம். ஆயினும் இதில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டு, 

வித்தைவிரும்பு என்று சொல்லிவிட்டு, . **வாதுமைக் GarGra ” 

(வாஅழூற் கூறேல்) என்று ஏன் எழுதினார்களோ தெரியவில்லை. 

எல்லா வித்தையும் விரும்பும்படி உபதூத்து விட்டு, வாதுமைக் 

- கொட்டையை மாத்திரம் ஏன் வேண்டாமென்று சொல்ல வேண் 

டும்? இது ஆசாயத்தக்க விஷயம். 

கடைசியாக *: ஓரம் செல்லேல் ?? (ஓரம் சொல்லேல்) என்பது 

ஒருவரியாம். இ௮வும் ஈம்மூடைய சிறுவர்களுக்கு சிறந்த புத்தி 

மதி தருவதாம். தெருக்களில் மாகச் சென்ரால் சாக்கடைகள் 

முதலிய அ௮.ங்கயங்கள் இருக்கும், ஆகவே ஈடுவில் போவதுதான் 

சரி, என்று இதனால் நாம் அறியவேண்டியிருக்கிற. 

  

நமத தாய் பாஷையாயெ. தமிழ் மொழியானது தமிழ். 

மக்கள். வாயிலேயே மிகவும். அன்புறுறெ.௮ என்பது யாவரும் விய 

| இனிக்கத்தக்க. விஷயமே. சுத்தமாகத். sip பேசுபவர்கள்கெசே. 

என்று. கூறவேண்டும். இக்கிலிஷ் பாஷை நமது காட்டில் நுழைக்க 

| பிறகு, த தமிழ். கலப்பு பாஷையாகி விட்டது. 6 அழு தாவது சொல்லு, 

சொல்லியாவது - AEP, இரண்டையும் ஒன்ருகச் செய்யாதே ” 

ஈவது: Sorina | இரண்டையும் கலந்து பே௫னால், என் 
    

   

  

வர்... "கூறியபடி, காம் தமிழாவது பேசவேண்டும், இங்கி 

  

செய்வ? இதைப்பற்றி எனது நண்பா. ஒருவர் ₹: என்னா..சார் 

{ ‘sin டமில். Duper (Tamil pure) Sue sO slurs இல்லே, லாட்ஸ் 
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ஆப் இங்கலிஷ் ari cw (lots of English words) yew (use) 

பண்ராங்க!” என்னார்! இந்த கஷ்டத்தை நான் பாரிடம் சொல்வது? 

தமிழ் பாஷை மாத்திரம் தெரிந்தவர்கள் கூட, பேசும் 

பொழுது மிகவும் கொச்சையாய்ப் பேசுஇ௫ர்கள்--அதிலும் முக் 

'இயமாக சென்னைவாடகளைப்பற்றி கேட்கவேண்டிய தில்லை. தமிழில், 

ஆங்கிலம், தெலுங்கு, இகந்துஸ் சானி முதலிய பதஙகளைக் கலந்து 

கதம்ப பாஷையாக்கி விடுஇருர்கள். ஏறக்குறைய திருத்தமாகச் 

தமிழ் பேசும் யாழ்ப்பாணிகள் சென்னை வா௫கள் பேசும் தமிழைக் 

கேட்டு, இஅு தமிழ்தானோ என்று ஆச்சரியப் படுகிருர்கள். 

பேசும்பொழுதே இக்கதியென்ஞுல், எழுதும்பொழுது கேட்க 

"வேண்டியதில்லை. காலணா கார்டில் தமிழில் பி.எ., பட்டம் பெற்ற 

-ஒறாவர் எழுஅம்பொழு.து, ஒரு பிழைக்கு தம்பிடி. கொடுப்பதானால், 

இரண்டணுவிக்று மேல் அபராதம் கொடுக்கவேண்டும்! ச (மெல் 

லினம்) ற ற (வல்லினம்) என்று எழுத்துகளுக்கு பேதமே யில்லை 

என்னு நிரூபித்த விடுஇஞர்கள். அன்றியும், ௩, ன, எனும் இரண்டு 

எழுத்துகள் என்னத்திற்கு? எகாவது ஒன்றே போதும் எனும் 

கொள்கை யுடையவர்களாயிருக்கின்றனர் பெரும்பாலார். தன் 

பெயருக்குப் பின் நான்கு எழுத்துகள் (பி. ஏ ப் எல். 9. பட்டம் 

ஒரு தமிழர் தன் பெயரை, *: மூமசாமி ஐயங்கார் £” என்று. தமிழில் 

தன் கடிதத்தின் தலைப்பில் போட்டுக்கொள்ளுஜெொர் ! தமிழில் 
அச்டுபவர்களாவது இதையெல்லாம் கவனிப்பார்கள் என்றாலோ, 

- அதையும் காணோம். ஒரு தமிழ் விளம்பரத்தில் சவால் கூருதல்? 

என்று அச்டெப்பட்டிருக்றெது! இதில் இன்னொரு வேடிக்கை 
யென்ன வென்ஞுல், இதை | ye A தமிழருக்கு சவால் எனும் 

இர்துஸ் சானிப த த்திற்கு தக்க தமிழ்பதம் இடைக்கவில்லை. போலும் 

மீகள்வி” எனும் பதத்தை Haul Gi செவிகள் கேட்டில்லை போலும். 

மதுரை யென்பது செகச்தமிழ். காடு என்று எல்லோராலும் 

மதிக்கப்படுகிறது.. அங்கு. மீனாட்டு சுந்தரேஸ்வரர். கோயில் உற் 

சவப்பத்திரிகையில், ஒருவர் பெயர் - 6 வெங்கடாஜல ஜயர் ” என்று 

3 Raid 4 GAS றது! வேங்கடம். எனும் அசல த் (மலை) தைப் 

பற்றி... 9. நிர்திருக்கறேன்;. g வங்கடம் . எனும் ஜல Boo த். (6ீமை)ப் 

   



ஹ ர ஸ்ய ad ய் ரச்ங்க ள் ‘AD 

பற்றி கேள்விப்பட்டதில்லை. இவ்விதமே நமது பண்டாரங்கள், 

அருணாசலத்தை (அருண -- அசலம்) அருணாஜலமாக்கி HOB apt 

கள். அசலம் என்றால் சலனமில்லாதது என்று பொருள் படும், 

| DBO a யாவராலும் அசைக்க. முடியாத மலைக்குப் பெயசாயது) 

எந்கோழும் சலனமுூடையதாயிருக்கும் ஜலத்திற் ற்கும். அதற்கும் 

என்ன சம்பந்தம் ? 

ஈமது முனிபொலிடியார். ஈமது பணத்தை "மிகவும் இக்னெ 

மாகச் செல லவழிக்கவேண்டியவர்கள். கூட, வீதிகளின் பெயர்கள் 

எழுதே வண்டிய பலகைகளில், தெரு என்றும் பதமிருக்க அதற்க 

ஒரு எழு த்தைச் சேர்த்து “தெருவு' என்று. 6 எழுதி. AOS riser | 

சிலர் தமிழ் பாஷையை மிகவும் இலக்கணமாகப். பேசுகிறோம் 

என்றெண்ணி, தேகம்”. என்பதற்குப் .. பதிலாக * இரேகம்* எனறு 

உச்சரிக்னெறனர் | இவ்விதமே மற்றும் இலர் வித்ருமிடம் | என் 

_ பதற்குப்பதிலாக விர்க்கு மிடம் என்று வரைஇன் ர றனர். 

தமிழர்களாய்ப் பிறர் தவர்கள் தமிழ் பதங்களை உட Gun Au 

பதற்கே இக்க இயானால் மற்ற பாஷைகளினுள்ள. பதங்களை உபயோ. 

இிப்பதில் ராம் என்ன. சொல்லக். கூடும்? 4 .துரெளபதி aon irr 

பஹரணம்?? என்பது ஒரு பாரதக் கதையாம், ௦ வஸ் திரம் அபஹா 

ணம், என்பவை இரண்டு வடச் சொறிகளாம்;. அதை மாற்றி அரே 

கப் பத்திரிகைகளில் “துரெளபதி. வஸ்இிராபாணம்” ன்று. ye 

சட்டத்தைப் பார் த்திருக்கறேன். இதைப் பிரித்தால் வஸ்திரம் 

ப அபரணம் ௨ என்னாகும். -அசெளபதி வஸ்திராபரணம் எ என்பது 

வியாச பாரதத்தி ல் இல்லாத புதிய கதை போலும். 

தமிழில் பிரசங்கம் "செய்யும் பாகவதர்கள் விஷயத் த் திலேயே 

'இப்படியானால், சாதாரணமாகக் ம கொச்சையாகப். பேசும் ஈடிகர்கள் 

விஷயத்த தில். காம் எப்படி. குறைகூறுவது ! ன 

நடனம் . செய்யும் மாதை 06 நடினமாது” 6 என்னு ரங்கத்தில் 

அழைத் தால், அவள் கதா நாயகனை 00 பிராணிசா gn. என்னு கூப்பிகுி 

ai, தில். தவறென்ன. 2... இ, தற்கும். இது ற்கும். சரியாக. விருக்ளெ 

| கல்ல.வா 1. ்
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கடைசியாக ஈமது தமிழ் சங்கே. வித்வான்௧ள்வேறு: பாஷை 

யைக் கொல்லும் விதத்தை கூறி முடிப்போம். ஒரு சங்க த 

வித்வான், தமிழர் அவர், சம்ஸ்இருதமும் தெலுங்கும் கொஞ்சமும் 

அறியாதவர், இயாகையசவாள் ள் கிருதி : கின்னெவரனி ? என்பதைப் 

பாடிக்கொண்டுவந்தார். ௮கன் தாத்பர்யம் ஹே ராமா! உன்னையார் 
என்று நிர்ணயிப்பேன்-தவன் என்பேனா, விஷ்ணு வென்பேனா, 

பிரம்மன் என்பேனா ?” என்பதாம். 8 இவுடனோ, மாதவுடனோ? 

என்பதற்குப் பதிலாக செவிடனே ?-மா---தவுடனோ? என்று அரை 

மணி சாவகாசம் சங்கதிகள் போட்டு பாடினார். தியாகையரவாள் 

தர்க்க திருஷ்டியால் தன் பாட்டை இவ்வாறு கொலை செய்யக் 

கூடு மென்று தெரிந்திருப்பாராயின் இச்தக் கிருதியை எழுஇமய 

யிருக்க மாட்டார் என்று நம்புகிறேன். 

66 
GT BIC நிர்தயா? என்பது ஐயரவாருடைய மந pom am கருதி 

யாம். என்மீது தயையில்லாமலிருப்பதற்குக் காரணம் என்ன? 

என்பது அதற்குப் பொருளாம். இதை 4 எந்தகு நீதயா ? *? உன் 

தயை எனக்கு என்னத்திற்கு ?? என்று தமிழ் சங்கே வித்வான் 

களில் ௪ சிலர் பாகென்றனர். இச்தப் பாபம் யாபைச் சாருமோ எனக் 

குத் தெரியாது. உங்களுக்குள் யாருக்காவது தெரிந்தால் தயவு 

செய்து எகுஎனக்முதி பனுப்புங்கள். 

  

சுபவராததை 

டட 

தெற்கில் ராமகாதபுரம் தாலூகாவில் இளவர என்று ஒரு 
சொமமுண்டு, HOS கிராமத்தை அக்கம் பக்கத்திலுள்ளவர்கள் 
் எளஷர் ” என்று அழைக்க அரம்பித்து, வாழைப்பழம் என்பது 

66 வாளப்பளம் ்” என்று மாறியது போல், *எழவூராக: மாறியது. 

Des ரொமத்தில் வசிப்பவர்களில் பெரும்பாலார், நாட்டுக் 
காட்டை செட்டிமார்கள். அவர்களுள் நெடுங்காலமாக, பேசும்
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போசெல்லாம் 4 எழவு ? 6 எழவு ? என்னும் பதம், நடமாட வாரம் 

பித்தது. அதன் பேரில் அங்குள்ள ஒரு வயோதிகர் *: "இதென்ன 

LD Bl பிள்ளைகளெல்லாம் எக்கேசமும் எழவு எழவு என்று சொல் 

லிக்கொண்டி ருக்கிஞுர்களே,. பெரிய பேரெழவாூ விட்டது இரத 

2? என்று. வழக்கம், . இதை எப்படியாவது நாம் தடுக்கவேண்டும் 

எண்ணின வராய், ஒளுகூட்டம் போட்டு, அதில் அ௮வவூர். ஜனங்களை 

யெல்லாம் வரவழைத்து, அதில் பிரசங்கம் செய்ய ஆரம்பிக்க 

பொழுது, பெரும் கூச்சலாயிருக்க.  ஈண்பர்களே ! |. அடே. சத்! 

--என்ன எழவு பெரிய கூச்சலாயிர்ச்தெத!--இச்ச பெரும் கூச் 

  

௪ல் எழவில்- நான் பேசுறெ எழவு--எப்படி கேட்கும் ?-- கொஞ் 

௪ம் சந்தடி போடாமலிருங்களையா எழவு! என்னு உரக்கக் கதி 

தவே, கொஞ்சம் சந்தடி அடங்கயெது. அதன் பிறகு அடியிற் 

கண்டபடி. பிரசங்கம் செய்தார்: 

66 நண்பர்களே | தாம் எல்லாம் இப்பொழு. ஒன்னுயல் கூடி. 

சாழவு ௪ என்றெ | ripQades பதத்தை அடிக்கடி 'உபயோடிக்கற 

வழக்கத்தை எப்படியாவது எழவு- முற்றிலும் ஒழிக்தவேண்டு 

வதற்காம். நமது வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே, ன்ப OT LAY, 

காடாத்து எழவு, இர்த எழவு, அகத ஏவு ; ,மூதலிய பல எழவுகள். 

இருக்கின்றன. சாதாரணமாகச் சுபமாகப் பேசும் பொழுதும். 

Das எழவை அடிக்கடி, இழுத்துக்கொள்வானேன் £ இதில் ஒரு 

வேடிக்கை என்னவென்ஞனால் -- எழவு --- கலியாண விஷயமாய்ப்: 

Cur பொழுதும், இந்த எழவெடுத்த வார்த்தையை ஈம்மவர்கள். 

உபயோசிக்கிறுர்கள்! இரந்த எழவு எனும் கெட்ட வார்தை தயை 

நமது பாஷையிலிருக் து, எடுத்அுவிட்டாலொழிய நம்மைப் பிடித் 

திருக்கும் இர்த எழவு--நம்மை. விட்டுப் போகவே போகாது! 

ஆதலால் இக்த எழவெடுத்த பதத்தை நாம் இனி பேசும்போது 
79. 

உபயோகிக்கக்கூடாதென்று, கான் பிரே?ேபிக்கியறேன். 

அதன் பேரில் இதை ஆமோ க்கும்படி, எ. மூ. (பவி சாமசாகி 

"செட்டியார், கூட்டத்தின் ௮க்கிராசனாதிபதியாகிய த. மோ. குந்தன் 

'செட்டியாசால் "கேட்கப்பட்டபோது, அவர் 6 இதென்ன eran



    

  

வையா, என்னை. இளுக்கறைக ! \— gout பேசிய எள ரவு என் காதிலே 
ஒரு எளவும் விழ ௨ எனக்கே, காது எளவு கொஞ்சம் மத்திபம், 

கான் என்ன வவ பேசர.து Pr? ் என்னார். 

அ௮.ன் மீது oy. ஒருக்க. பஞ்சாட்சர செட்டியார் என்பவர் 

oc ஐயா, அவர் பேசினே ல்லாம் என் BT FSO Aeris | இந்த 

எளவு என்கிற பதம்பெரிய ௪ THT UTES FT oot] OHSS, அதைவிடே வண் 
டியது முக்கியமான எளவு எனக்கு என்று தோன்றுகிறது” என்றார். 

அதன் பேரில் வந்திருக்க வர்களெல்லாம் 4 அமாம். ஆமாம் இந்த 
எளவு ஒழி பட்டும்?” என் Dy கத்த COL Sr Beit wor. பிறகு. கூட் 
Lb ENE GH, BIE தவுடன் அடுத் த்த த ஊரில் இருந்து வந்த ஒரு. 

சாயபு, , தன பக்க தீதில் நின்று கொண்டிருக்த ஒரு செட்டியாரைப், 

பார்தீது சாமி, இக்க மீட்டிங்லே என்னா தீர்மானம் பண்ணாங்க 
சாமி?” என்று கேட்க, அச் செட்டியார் ர ௮ என்ன எளவேஈ 

| எனக்குத் - தெரியான-- எல்லாரும் கையைத் தூக்க?வ. நானும். 

-என் கையே தாசன் 7 என்று கூறிவிட்டு விரைந்து. போய் 
விட்டார். அர்த சாயயு, எப்படியாவது ஏன்ன தீர்மானம் பண் 
ணிஞர்களென்ர நூ றிய விரும்பினவனாய், மற்றொரு செட்டியாரை 

வழிமறித்து சாமி ! bas சொல்லுங்கசாமி! இக்ச மீட்டிங்லே என் 
னமோ எளவு எளவு இண்ணு பே-னாங்களே ௮.து என்னா சாமி? a 
என்னு கேட்டான். Y SHH Your ₹ இந்த கூட்ட தீ. துல, எளவு 

என்கிற பதத்ம£த, யாரும் உபயோ௫டக்கக் கூடாது இண்ணு தர் 
மானிச்சாங்க! இந்த இர்்.மான த்திலெல்லாம் அந்த எளவு ஈம். 
'மெவிட்டுப் போகுமா என்னா Po YS எளவு, எங்க "ஜாதியே 
விடவே விடாது! ௮தை விட சுப வார்த்தையாக எல்லாரும். பேச 
வேணும் இண்ணு--ஒரு--எளவு-தீர்பாா ர்னம் பண்ணால் ஈண்ணா. 

யிருக்கும் என்று பதில் கூறிவிட்டுப் போனார். 

மூற்றிற்று. 

  

சென்னை * பியரீலேஸ் ? அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிடப்பட்டது.


