
அஜந்தா, எல்ல ாரா – என்னைக் கன  விமர்சகைாக்கியது.  
----------------------------------------------------------------------------- 

ஏனைன்று னதரியாது.விதி என்னை எப்ல ாதும் ஓவியத்னத ல ாக்கி 
தள்ளிக் னகாண்டு ல ாயிருக்கிறது. எைக்கு 28 வயது. 1976இல் கூகுள் 
லதடல் என் னதல் ாம் கினடயாது. அவுரங்கா ாத் எனும் ஊரின் ( 10 

 ாளுக்கு முன்ைால் திறந்திருந்த ) கினளக்கு என்னை அதிகாரியாக 
ல ாட்டது இந்தியன் வங்கி. அவுரங்கா ாத் எங்லக இருக்கிறது? 

யாருக்குலம னதரியவில்ன . வங்கிக் கினளகளின் முகவரி 
புத்தகத்தில்கூட அது இல்ன . ”ஊர் ல ர் னதரியா இடத்துக்கு 
உன்னை லவன க்கு அனுப்  முடியாது” என்று என் அம்மா னசால் ி 
விட்டார்.அப்ல ாது என் அப் ாவுடன் ஓவியம்  யின்ற அன்பு 
ன ான்லைாவியம் என் வடீ்டுக்கு வந்திருந்தார். அவர் 
அகழ்வாராய்ச்சித் துனறயில் லவன யில் இருந்தார். அஜந்தா, 

எல்ல ாரா எனும் ஓவிய , சிற் க் கன  குனககளுக்குச் னசல்  
மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அவுரங்கா ாத்தில்தான் தங்க 
லவண்டுனமன்று அவர்தான் னசான்ைார். உடலை என் அம்மா 
லவன னய ராஜிைாமா னசய்யச் னசால் ி விட்டார். அப்ல ாதுதான் 
எைக்குத் திருமணம் ஆகி இருந்தது. அஜந்தா , எல்ல ாரா , ஓவியம், 

சிற் ம் என்றவுடன் உடலை ல ாக லவண்டும் என்று ஒரு க்கமும், 

அம்மாவுக்காக லவன னய ராஜிைாமா னசய்துவிடுவனதன்று 
மறு க்கமுமாக முடினவடுக்க முடியாமல் திண்டாடி விட்லடன். 
எைது அண்ணைாகவும் குருவாகவும் இன்றுவனர திகழும் இந்தியன் 
வங்கி எஸ் குப்புசாமிசார்  ான் ல ாலய தீர லவண்டும் என்று 
னசால் ி விட்டார்.  
 ள்ளியில் என் உயிர்  ண் ராை லதாழர் எஸ்.தியாகராஜன் 
னைதாரா ாத்தில் எ க்ட்ராைிக் கார் லரஷன் ஆஃப் இந்தியா 
கம்ன ைியில் லவன யில் இருந்தார்.முத ில் அவரிடம் னசன்று 
தங்கி விட்டு,  ிறகு அங்கிருந்து மும்ன  ல ாகும் ரயி ில் ஏறி 
அவுரங்கா ாத்  கரில் இறங்கிலைன்.லவன யில் 
லசர்ந்லதன்.தியாகராஜனும்  ானும் அஜந்தா, எல்ல ாராவுக்கு முதன் 
முத ாகப் ல ாலைாம். புத்தர் வாழ்க்னகனயப் ல சும் 
சுவலராவியங்கனளயும், சிற் ங்கனளயும் னகாண்ட 29 குனககனளக் 
கண்டு ஆச்சர்யத்தில் ல ச்சு மறந்து ல ாலைாம். 28 ஏப்ரல் ,1819இல் 
ஜான்.லக.ஸ்மித் எனும்  ிரிட்டீஷ்காரர் பு ி லவட்னடக்குப் 



ல ாகும்ல ாது கண்டு ிடித்த 29 மன க் குனககள் ஓவிய 
னவளிப் ாட்டின் சிகர சாதனை. 

 

அன்று முதல் வங்கியில் விடுமுனற என்றால்  ான் அஜந்தா, 

எல்ல ாராவில்தான் இருப்ல ன்.அது என் தாய் வடீாகிப் ல ாைது. 
அன்னறக்கு குப்புசாமி சாரும், அவர் துனணவியாரும் என்னை 
லவன னய ராஜிைாமா னசய்யாமல் தடுத்தாட்னகாண்டதால்தான் 
அஜந்தா/எல்ல ாரா என்னைத் தைது னசௌந்தர்ய  ைரியில் 
இழுத்துப் ல ாட்டுக் னகாள்ள முடிந்தது.. 
 

 அவுரங்கா ாத்தில் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் 
சிற் ி டாக்டர். ி.ஆர். அம்ல த்கர் ஏற் டுத்திய மிகப்ன ரிய நூ கம் 
இருந்தது. அதில் அஜந்தா, எல்ல ாரா  ற்றி  டித்து  டித்து கனரத்து 
குடித்லதன்.  ான் ஒரு கன விமரர்சகைாக ஆவதற்கு அந்த வாசிப்பு 



அடித்தளமிட்டது.அன்றி ிருந்து இன்று வனர என் உயிர்  ண் ைாகத் 
திகழும் எஸ். தியாகராஜன்  ான் எழுத்தாளைாவதற்கு எப் டி 
 ங்களித்தார் என்று இன்னைாரு  திவில் எழுதுகிலறன். அதுவனர 
 ன்றி தியாகு. 
 


