சிகைதக (ெதா

- 3)

ைம பித எதிய .

short stories of putumaippittan
: collection 3
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the ChennaiLibrary.com and Mr. Chandrasekaran for
providing a soft copy
py of this work and for permission to include it as part of Project
Madurai collections.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.
© Project Madurai, 19981998-2017.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

சிகைதக (ெதா

- 3)

ைம பித எதிய.
எதிய.

31. கயாணி

32. கன

46. மகாமசான

47. மனைக ஓவியக

ெப

33.. காசைன

48. மன நிழ

35. க சிைத

50. 'நாேன ெகாேற!'

34. கண ழ

49. ேமாச

36. க#ைல வி#றகா கைத

51. நல ேவைலகார

38. கவ(த)

53. நைம பயெமனி

37. க# ேப&கிற'
39. கயி*றர

காம)

40. ெகா+கா ,ளி மர
41. ெகாைலகார ைக
42. ெகாற சிாி ,

52. ந பிைக

54. நாசகார  ப
55. நி பைல
56. நிைன

பாைத

57. நி.விக*ப சமாதி

43.  பனி கன

58. நிச/

45. மாயவைல

60. நியாய(தா

44. *றவாளி யா.?
-----------

59. நியாய

நிைன ,

31. கயாணி
1
வாணிதாஸ,ர

எப' ஒ 3ேலாக &வ.க . ஆனா, இ(த &வ.க6தி ஒ

விேசஷ . ேமேல இ

ெபௗராணிகாி &வ.க

எ ப#யிெம9

அ#ேய)6 ெதாியா'. ஆனா இ(த &வ.க6ைத ெபா96தவைர, இ'

வாணியி கைடக பா.ைவ ஒ சிறி'

படாத இட

எ9 என6 ெதாி< .
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வாணிதாஸ,ர6தி* ேபாகேவ+மானா, ஜிலா ேபா.+ ர>தாைவவி+
மாமர

நிைற(த வா?கா கைர மீ' அைர ப.லா நடக ேவ+ . ர>தாவி

கீA பாாிச6தி ஊ.. அத பக6திதா, கிழேக பா.6த சிவ ேகாயி

ெதாடகி, ப6' பதிைன(' C+க உள அரகார . பிற ஊ. ெபாட.
ச*9 வட பாகமாக ேபா
இEவளைவ<

ச(', பிைளமா. ச('. அத*க ,ற மறவ.க ெத.

கட('விடா, ேவளாள. ெதவி ெதாட. சியான மறவ.

ெதவி கைடசி வ('விடா, வயF
ம கைரயிட ஏாி. &*றிF

ள/ . ள தடாகம9, ெவ9

கHெக#யவைர கழனிக. வான

வைளய6ைத6 ெதா+ Iைலயி ப ைச மரக.

வயகளி வழியாக இர+ ைம நட(தா நதி. இ கைரயிF மத மர/

பைன<

கவி(' நி* . அதி('தா ஊைரெயா# பா<

வா?கா

,ற ப+கிற'. ேவனி* கால6தி ள6திF , வா?காF ஜல வ*றிவி+ .
அ ெபாJ' வி#ய*காைலயி >நான

ெச?வைத இபமாக க'ேவா.க

வாணிதாஸ,ர6தி* வ(தா இர+ ைம நைடைய6 ' சமாக க'வா.க.
வாணிதாஸ,ர , வசைன &ழF

தியாக ெபகிF

ெசF

நாகாிக6தி

கைறக ப#யாத'. நாயக.க கால6தி மானியமாக சில ெகா+க பட

கால6தி(' இ9 வைர அழியாத, மா9த இலாத, நி6திய வ>' ேபால,
பைழய பழகிய பாைதகளிேலேய அ' ஓ#ெகா#கிற'.

கிராமவாசிக உயி. வாAதைல ெபா96தவைர ெவளிK ெசலேவ#ய
அவசிய

கிைடயா'. ெசவ'மிைல. ேவ#யெதலா

சா பா#*

'ணி(தாேன! உைடைய ெபா6தவைர ' பினியா' 'ணி வியாபார6தி
அதிக ந பிைக. கிராமவாசிகL உலக எ(த6 திகி ெசFகிற' எற

அறி

கிைடயா'. அறிய ஆவF

இைல. சனிகிழைம ச(ைத இைல

கா?கறிகைள6 திெநேவ ெகா+ ெச9, வி*9 /த ெச?'வி+,
அ9 12 மணி ேநர6தி அைரைறயாக ேகடைத ம9 சனிகிழைமவைர
ேபசிெகா# பதி தி தியைட(' வி+வா.க அ(த மகாஜனக.
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ேகாயி 3ைஜ, உபா6திைம6 ெதாழி, உசவி6தி எற ேசா ப* பயி*சி -

இைவதா அள பிராமண த.ம6தி பிரதிநிதிகளி வாAைக இலசிய .
ேவளாைம எற ேசா ப.6 ெதாழி அள பிைளமா.களி ல த.ம .
மறவ.க ஏவின ேவைலைய ெச?த, ஊ. காவ எற சிலைற கள

உபட ேசா ப த.ம6ைத கைடபி#6தன.. பைற ேசாி ஊாி ேபாட

கல(தாF , அF
கழி6த'.

பகF

உைழ6' உைழ6', #6', ேபசி ெபாJைத

ஊ, கிராம /னிM , &(தர

பிைள, பைணயா. ராைமயா பிைள,

& பிரமணிய படார , சிவ ேகாயி அ. சக. & ,ைவய. - இவ.க
எேலா

'ெபாிய' மனித.க. எேலா ஏக மட ; ஏெனறா, த*றி

ேப.வழிக. அவ.களி 'ெம6த ப#6தவா' எ9 கத படவேர பிரமாிைய

எ# பா.கவிைல. எJ6' N# வாசி பவ.க. தமிA ப# ,6 ெதாி<

எ9 N9வா.க. ஆனா வாAைக அவசியமான உலக அOபவ

'ப#6தவ.'கைள ேபா அவ.க வ#க#ன அசட.க அல..

உ+;

அ. சக. & ,ைவய. ஏறைறய ெமஜாாி#ைய கட('விடவ.. ழ(ைத #

கிைடயா'. தம' 45வ' வயதி 'I6தாைள' இழ('விட, இரடாவ' விவாக

ெச?' ெகாடவ.. இைளயா C#* வ(' சிறி' கால(தா ஆகிற'. அவ

சி9 ழ(ைத. 16 அல' 17 வய'ள கயாணி, & ,ைவயாி கிரக6ைத
மகளகரமாகேவ அவர' சைமய*காாியாக கால
& ,ைவய. மமதனல.. அ'

கழி6தா.

50 வயதி ஒவ

மமதனாக இக

/#யா'. விதிவிலகாக சியான பPணகLட வி(' சா பி+

யா

வயி*ைற ஆைல ேபா ஒ#யிக ெச?ய /#யா'. நைர6த +மி<ட,

பசாக6தி* ஒ6தப# Pவர
ெகாடா நி சயமாக எவ

ெச?' ெகாவதாக சக*ப/

மமதனாக இக /#யா'.

ெச?'

& ,ைவய. சா' ேப.வழி; ேகாயிF+, அவ+. ேவ9 எ(த ேஜாயிF
தைலயி+கிறதிைல. ேவைள ேவைள நாவி* சியாக உண
Q ெபாJ' கா பி#6'வி+, ெதா(தர

ெகா+6',

ெச?யாம பேத மைனவியி
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லசண

எ9 எHபவ.. அதிF

ஏறைறய இப' வடகளாக பழகி,

திRெர9 தைன வி+வி+ இற('ேபான I6தா மீ' அபார பிேரைம.

அவ அ' பழகேதாஷ . அவைள ேபா இனி யா. வர ேபாகிறா.க எற

சி6தா(த6தி, கயாணியி பாய அழ
3

சி ைஷ<

ெதாியா' ேபா?விடன.

கயாணி அவL

ஏைழ ெபதா. உபா6திைம6 ெதாழி பா.6'வ(த சாமிநாத

சி6த பாெவ9

அைழ6'வ(த ஒவைர கணவராக ெப*றவ. ஏைழயாக

கனபா#களி மக. அESாிேலேய பிற(', ெவகாலமாக மாமாெவ9

பிற(தா அழகாக பிறக Nடா' எற விதியிகிறதா? கயாணியி அழ,

ஆைள மயகிய# ேமாக லாகிாியி பிற(த காமெசாTப

ஓ#மைற<

கக, ேசாக

மயகாவிடாF

அ9. நிைன க

கல(த பா.ைவ! அவள' ,னைக ஆைள

ஆைள வசீகாி . அ ப# வசீகாிக படாதவ ம

சிைலதா. & ,ைவய

அவ. வழிப+

க வ#வ6தி

'விாிசைட

கட ளி' உவ சிைலயி ஹிதய6 '#'# ைப ஏறைறய ெப*றி(தா..
கயாணி வாைல பவ6தின. அதிF இய*ைகயி பாி3ரண சதி<

ேசாைப<

ெகா(தளி

நிைலயிFளவ. எத*ெக+6தாF தைன

மரகைடயாக கதி, இற(த I6தாளி ெபைமைய நிைன6' உ

& ,ைவயாி எணகைள6 த வச

தி ,வ' எ9 ககண

க#

ெகாடவ; அதாவ', உVர அவளறியாமேல இய*ைக அ(த ேவைலயி

அவைள6 Q#ய'. அவ. வா.6ைதக அவள' வாப அழகி /க6தில#6தன.

அவைர கவ. சிகN#யப#ெயலா

தன' ெபைம ணகைள

பயப+6தினா. & ,ைவய. மசிகிற ேப.வழியாக6 ெதாியவிைல. கயாணி<

ஒ ெபணாயி*ேற, அவL
எற ஞான சிறி'

இய*ைகயி ேதைவ<

Q+தF

கிைடயா' ேபாயி*9 & ,ைவய.

இேம

அ ெபாJ'தா ைச6ாிகரான &(தர ச.மா அ வ(தா..
அ ெபாJ' /ேவனி*கால . பனி நீகிவிட'. வா?கா ஜல/

வ*றிவிட'. பயி.க அ9வைடைய எதி.பா.6'6 தைலசா?(' நிறன.

ள6தி நீ. வ*ற இ)

இர+ I9 மாதமா . ஊ #தணீ.
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ள6தி('தா. ஆ*றி* நடக /#யாதவ.கL , நடக

பிாியமிலாதவ.கL , ள6திேலேய ஜல எ+6' ெகாLவா.க.
&(தர ச.மா அரகார6தி ஒ கா  & C# வாடைக இ('ெகா+,

சா பா#* & ,ைவய. C# வா#ைக ைவ6' ெகாடா.. வ ெபாJ'

அவ. மன

களகம*ற ம6தியான வான

ேபா இ(த'. எ ெபாJ'

ளகைரயிேலா அல' வா?கா கைரயிேலா இ('ெகா+, இர+ I9

மா+கார ைபயக ேவ#ைக பா.க சி6திர
அவர' ெபாJ'ேபா.

தீ#ெகா# ப'

4

சில சமயகளி ம6தியான சா பா#* வர இர+ அல' I9
மணியாகிவி+ . சில சமய

காைல சா பா+ இலாமேலேய ெச9வி+வா..

வவ' எ(த ேநரெமபதிைல.

கயாணி அவைர6 தன' சேகாதர ேபா பாவி6'வ(தா. ஆனா, உள

அவைர கட ட பய6தினா ச . அவ. வ(' இர+ I9

நாகL அவ சா பா+ ேபா+வ' எறா விய.6' விவி6' /க
சிவ('வி+வா. காரண
நாகாிகமாக

ச.மா வாணிதாஸ,ர6தினைர ேபா அலா', ச*9

&6தமாக

உைடயணி('ெகாவ'தா. ஆனா, அவர'

கிரா ,6 தைல கJ6' வைர வள.(' மைற6தி(தாF , எ ெபாJ'

சீ.ைல(ேத /க6திF காதிF

கிட . க96த கக எ ெபாJ'

சி(தி6' ெகா# ப' ேபால எைதயாவ' ேநாக*9 பா.6'

எைதேயா

ெகா# .

ச.மா ைச6திாிகராக இ('

கயாணிைய பா.காத' ஆ சாிய

நிைனகலா . கன க அJ6'

எ9

உள6ைத ெகாட அவ., & ,ைவயாி

இல6ைத மைற/கமான ேஹாடலாக கதியதினா சா பா+ /#வ' அவ.
அறியாமேல நட(' வ(த'. ேமF

ேபானத9. கா*9 ஒளி<

& ,ைவயாி C+ ஜனகL ெபய.

உேள எ# பா.க Nடா' எ9 சக*ப

ெச?'ெகாட & ,ைவயாி Iதாைதகளி ஒவரா கட பட'. பக

இ+, இரவி 6'விளகி மகலான இ+.
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சாதாரண கால6திேலேய எதிாி வவ' எனெவ9 உண.கிற பழகமிலாத
ச.மா  ,ல படாம, இEவள

ெவளி ச உதவி<

மைற6'விட' அதிசயம9. ேமF

பழக

& ,ைவயாி மைனவிைய

கயாணி அதிகமாக ெவளியி நடமா+

கிைடயா'. அவ ெபா('கிளி. ேமF

ள

வா?காகL

ககேலேய ேபா? வ('வி+வா. இதனா ச.மா கயாணிைய6 தின

ச(தி6தாF
பாிமா9

பா.6த' கிைடயா'. அவ, அவைள ெபா96தவைர, உண

கவைளயணி(த ைகக ம#F ெதாி<ேமா எனேவா!

அ9 &(தர ச.மா வவத* சாயகாலமாகிவிட'. காைலயிேலேய ெசறவ..

ம6தியான ேபாஜன6தி*Nட6 தி பவிைல. வ ெபாJ' நறாக

இ#விட'. வ

வழியிேலேய ள6தி ளி6'வி+ ேநராக6 தம'  &

C#* ெச9 உைடகைள மா*றி ெகா+, & ,ைவயாி

Cைடயைட(தா.. அ9 அவ பசி.
5

& ,ைவய. ெவளி6 திைணயி உகா.(தி(ததா இவைர கட' , "என
அ?ய.வா பகேல Nட சா பிடைல எ9 ெசானாேள; இ ப#யி(தா

உட , என6' ஆ ?... அ#ேய, ச.மா வ(திகா., இைலைய ேபா+!
இ)

விளைக ஏ ஏ*றிைவகவிைல! ேந6 ெதாி<ேம! அவ இ(தா

C+ இ ப# கிடமா? பகவா ெசய!" எ9 ெசா ெகாேட உேள
ெச9, 6'விளகி ேம இ
சைமய உளி(த கயாணி<
ஏ*றினா.

மாட ழியி தீ ெப#ைய6 ேத#னா..

ைகயி அகவிளட வ(' 6'விளைக

"என#, விளைக ஏ ஏ*ற Nடா'? இEவள
"ஏ*றிேனேன! மகியி

ேநர/

என பணிேன?"

திாிைய6 Qடாதி('விடதினா

அைண('விட'. சாத6ைத வ# &#(ேத!" எறா கயாணி.
"சாி, சாி! என6 ெதாி<ேம! C+

வாசF ெகடகிற ெகைடைய பா.6தா

நனாயி, ெபகிவி+ சீகிர

இைலைய ேபா+!" எறா..

8

கயாணியி /க

சிவ(த'. அ(நிய.க /பாக

இ மாதிாி ேப&கிறாேர

எ9 அவ உள கலகிய'. 'அவ. என நிைன பா.!' எற நாண , எலா
&9 &9ெக9 ைத வா.6ைதக, இைவ அவ உள6ைத

ழ பிவிடன. சேரெல9 உேள ெச9விடா. அவL அJைக

அJைகயாக வ(த'.

"இ9 எேக ேபாயி(ேத?" எறா. & ,ைவய..
"அைணக+ பக ேபாயி(ேத. ேவைல /#வத* ேநரமாகிவிட'.

ம6தியான ெவ?யி வவாேன எ9 நிைன6ேத. நாைள அல'

ம9நாைள ெகாJ(' மாமைல பக ேபாகலா

எ9 நிைனகிேற.

ேபாவைத இ ெபாJேத ெசாவிடா நீக கா6திக
ேவ#யதிைலயலவா?" எ9 சிாி6தா. ச.மா.
6

இத* கயாணி கதேவார6தி நி9 ெகா+, "என ெச?ேற? ெசா பி
ஜல

ைவ6திகிேற!" எறா.

"இ(தாக, கா ைககைள கJவி ெகாLக!" எ9 ச.மாவிட
ெச , ஜல6ைத ெகா+6'வி+6 தா)

இவ

கா /க கJவினா..

ஒ

உேள ெச9 6'விளகி /, ேபாட ப#(த இைலகளி

எதிேர உகா.(' ெகாடன..
அ9 இவ

பாிமா9வெதறா பிராண ேபாவ' ேபா(த'.

/த & ,ைவய சாத6ைத பைட6தா. ைக ந+கியதினா சிறி'

சிதறிவிட'.

"என6 ெதாி<ேம! இ ப# சி(தி சிதறினா வாA(தா* ேபா தா! பா.6'

ேபாடNடாதா? ேபா' , ேபா' !" எறா.. பிற மன6தி*ளாகேவ, "அவ

9

இ(தா... க.ம பல!" எ9 /னகி ெகாடா.. இEவா.6ைதக

கயாணி ேகடன. ஏ*கனேவ ழ பிய மன

இ)

அதிகமாக ந+கின.

ேமF கலகிவிட' ைகக

ச.மா  பைட பத*காக னி(தா. பத*ற6தி த#(த சாத

/Jவ'

இைலயி கவிA('விட'. ச.மா, 'ேபா' ' எ9 இைடமறி6தா.. அவர'
,றைக மீ' ஒ விய ம+

தைட ப+ நிற'. 'ேபா' ' எ9

ெசாெகா# ெபாJேத த#ெகா#

பிரகிதி அசடா அல'

அத* 9 பா எ9 ேநாகினா.. அவ. ச*9 அணா(' பா.6த'

எதி.பா.6தத* விபாீதமான காசி! பய

ஏ*பட பய
7

அவ.

- N ச6திF , 6' வா.6ைதகளிF

- எப' /க6தி எJதி ஒ#ய' ேபா மிரட பா.ைவ!

அவ. பா.6த'

அவL இ)

மிரசி யதிகமாயி*9. அ(த ழ ப6தி

அவ.க ைகக ச(தி6தன. அவ ககளி ஆ9தைல எதி.ேநா

வ6த ; அJைக '#'#
அைசவ*றி(தன.. ம9கண

உத+க. ஒ கண

இவ

ழ(ைதயி

ஒேர பா.ைவயி

அவ நிமி.(' தி பி பாரா' ேவகமாக உேள

ெச9விடா. ச.மாவி உள6தி அ' ஒ விலக /#யாத சி6திரமாக
பதி(த'.
ம9ப#<

கயாணி எ6தைனேயா தடைவ வ(' பாிமாறினா. ஆனா, ஒ

கணமாவ' ச.மாைவ பா.கவிைல. ஆனா, ச.மா அவள' உள6ைத6 '

பா.ைவகைள ெசF6தினா.. அைவ பாைறகளி பட கைல ேபா பயன*9

ேபாயின. 'காரண , காரண ?' எ9 அவ. உள

அ#6' ெகாட'.

சா பி+வி+ ேபசா' ேநேர தம'  & C#* ெச9, தம' உள6'ட

ேபாரா# ெகா#(தா.. அவர' உள

கயாணிைய6 த)

ஐகியமாகிய'. அவ அழ ச.மாவி ைச6ாிக ககL பல நீட
காவியகளாக6 ேதாறி*9. அ9 இர

கன கLட ேபாரா#ெகா#(தா..
8

/Jவ'

அவ. Qகவிைல; தம'

10

அ9 சா பா+ /#(த ட, & ,ைவய., ெவ*றிைல ெசல6ைத ைகயி
எ+6' ெகா+, ெவளிேய வ(' உகா.(' ெகா+ ெவ*றிைல ேபாடலா

எ9 ெப#ைய6 திற(தா.. ெவ*றிைல பா எலா

&ணா , ம+

இ(தன. ஆனா

கா?(' காைற க#யாக இ(த'. "ஜட !" எ9 Nறி

ெகாேட, "அ#ேய!" எ9 உேள தைலைய நீ# ெகா+ N பிடா..

சைமய உளி தன' மன6'ட ேபாரா# ெகா#(த கயாணி, "என?"
எ9 ேக+ ெகாேட ெவளியி வ(தா.

"அட ஜடேம! உன எ6தைன நா ெசாFவ' - ெசல6தி எலா
சாியாயிகிறதாெவ9 பா.6' ைவ எ9? Iணா' இைலேய! அ.6த
ரா6திாியிேல யா. ெகா+ பா.க? ேபா? ஒ 'ளி ஜல

எ+6'+ வா! ஒைன

க#+ அழரைதவிட ஒ உவ6ைத க#+ மார#கலா . ெதாைல,
சீகிர ." அவL

ேபானா. "#<

ேவ#யதிைல!" எ9 ைவதா..

கயாணி உேள ெச9, ஒ ட ளாி ஜல
பாைய<

தைலயைணைய<

உேள ெச9 விடா.

ெசால

ெகா+ வ(' ைவ6'வி+, அவ.

எ+6' உதறி Nட6தி விாி6'வி+, ம9ப#<

அ9 பசி ேவறா வர ேபாகிற'! அவ மன

எெகலாேமா &*றிய'. ச.மாைவ

ப*றி அ#க# அவைளயறியாம அவ உள
அ(நிய. /,

- எலா

#6தன/

நா#ய'. ஆனா, தன' கணவ.

இ ப# ேப&கிறாேர எற வ6த . ஏகி ஏகி யJதா.

அJைகயி ஓ. ஆ9த இ(த' ேபா ெதாி(த'.
ம9ப#<

ெசறா.
"இ)

"அ#ேய!" எற ச த . "என?" எ9 ேக+ ெகாேட எJ('

சா பி+ /#யவிைலயா? இ(த காைல பி#! அ பா! /கா! ச ேபா,

சகரா!" எ9 ெகாடாவிவி+ ெகாேட பாயி ப+6' ெகாடா.
& ,ைவய..
9

11

உகா.(' ெம'வாக காைல பி#6' ெகாேடயி(தா கயாணி.

அவLைடய கலகிய ககளி(' ஒ ெசா+ கணீ. அவ. /ழகா
விJ(த'.

"என#, ேமெலலா

எ ச பரா?? ஓெரழ

எறா..

கயாணி ச*9 ேநர

ெதாியேல, என ஜமமடா?"

ெமௗனமாக இ(தா. அவாிட

ேககேவ+ெம9 'ணி ச பிற(த'.

ஒ9

"பாேகா!" எறா.
"உ , ேபா'

பி#6த'!" எறா. ஐய..

அவ. ைகைய ெம'வாக எ+6'6 த மா.பி மீ' ைவ6' ெகா+, "அவா
/ெனலா

எைன ேப&கிறீ.கேள! நா என ெச?'விேட?" எ9

சிாிக /யறா. ககளி(' கணீ. வ(த'. அவ ,னைக பாிதாபகரமாக
இ(த'.

"எத*காக? உன ,6தி வர6தா! என ெசா<

ஒ)

உைறகவிைலேய! அவ இ(தாேள, ஒ ைற<டா? எலா

கணகா

நட(த'. கிரகல&மி எறா அவதா. ெசானா ேபா'மா?"
"அவ, அவ எகிறீ.கேள? நா என ெச?'விேட? இ ப#6 தி பி

பாேகா! இ ப#யி ெபாJ' ெசானா ேககமாேடேனா!"

"ைகைய வி+! என6 Qக வ('+6'. எைன ப+6தாேத!" எ9
ெசாவி+ &வ. ,ற
10

தி பி ெகா+ றைட விடலானா..

12

கயாணி ெநசி ச ம#யா அ#6த'ேபா இ(த'. தன' >பாிச

சிறிதாவ' அவைர மனிதனாகவிைலேய எறதி ஒ ேராஷ , சிறி' ேகாப/

Nட. அ9 /Jவ' அவL6 Qகேம வரவிைல. அவ உள
எணகLட ேபாரா# ெகா#(த'.
அ9 /Jவ'
ெவளி ச

கயாணி6 Qக எ ப# வ ! Qர6திேல, எகி(ேதா ஒ

தைன அைழ ப'ேபா ஓ. உண. . அ' தைன வாAவிேமா

அல' தகி6'வி+ேமா எற பய
கணவ. தனிட

அவைள6 தி9ெகா#(த'.

என ைற கடா.? ஏ இ ப# உதாசீனமாக இக

ேவ+ ? அத* காரண
எ ப# ெசால /#< ?

தன' ைறயா அல' அவர'... அவ ைற

இ ப#ேய அவ அ9 /J'

Qகவிைல. பாயி ப+6'

,ர+ெகா#(தா. ச*9 ஒ ,றமாக ,ரட & ,ைவய. பிரைஞயிலா'

ைகைய6 Qகி ேபாடா.. அ' அவ மா.பி அ மி ழவி மாதிாி

ெபா6ெத9 விJ(த'. மயக கைல(த'. பய ! பிற ,ஷனி ைகதா எற

உண. சி. அதி ஒ சா(தி பிற(த'. அ(த ேபாைதயி அவL க

கிறகிய'. Qகிவிடா. நைட/ைற உலக6தி இலாவிடாF , கன

உலக6திலாவ' கணவ சிாி6த /க6'ட ேபசி ெகா# ப' ேபா அ9
அவL6 ேதாறிய'.

காைலயி கயாணி எJ(தி ெபாJ' எ9
ெவேநரமாகிவிட'. எJ(த'

ளகைர ெசறா.
11

அ9 இர

/Jவ'

ட6ைத எ+6' ெகா+ ேநராக

&(தர ச.மா 6 Qக

விய பிைல. இ6தைன நாகL

இலாதப#

பி#கவிைல எறா

தம' மன6திைரைய விலகி அவைள

பா.காதத* ஆ சாிய படா.. அ(த ஆ சாிய

அவைர எெகேகா இJ6'

ெகா+ ெசற'. அவேரா ைச6ாிக. - அழ6 ெத?வ6தி அ#ைம! கயாணியி
ேசாக

ேதகிய கக அவ க*பைன கைதயாக, காவியமாக6 ெதாி(த'.

அ9 இர

/Jவ'

உள

க+ கடகாம ெகா(தளி6த'.

13

& ,ைவய., பாவ , அ' ஒ பிரகிதி. அவ. வச

கயாணி பிணிக படா

விதியி அ*ப6தனமான Yைலகைள உைட6ெதறிய ஏ மன

வரா'? அவைர

மனிதனாகேவ ச.மா நிைனகவிைல. அவர' சிைறயி(' அவைள வி+விக

ேவ+

எ9 அவ. நிைன6தா.. அதி கயாணியி ச மத

Nட அவ அதிக கவைலயிைல.

- அைத ப*றி

அவைள அைழ6' ெகா+ ெச9விடா... வாAைக எEவள

இ ! இலசிய6தி* அவ எEவள

ெப

இபமாக

ஊகமாக இ பா. மனித

,Jகேள இலாத, மனித க+ பாட*ற, மனித நாகாிக எற '.நா*ற

Cசாத

கானக6தி வாAைகையேய ஓ. இப ெபகனவாக கழி6தா என?
அ9 /Jவ'

அவ. உள6தி ஓ#ய எணக ஒ நிர(தர

ைப6தியகார)ைடய உள6ைத< ேதா*க#6'வி+ . இர

/Jவ'

விள

அைணக படவிைல. Iைலயி சனைல ெயா#யி(த நா*காயி

உகா.(' ெகா+ விளைகேய கவனி6' ெகா#(தா.. விளகி சிமினி

காிபி#6' ேமேல ,ைகயைட(' ெவளி ச6ைத அ/கிய'. இர+ நிமிஷ

விள 'ப ப' எ9 தி6த'. அEவள தா, அ'
அைற /Jவ'

அைண('விட'.

இ+. உேள உகா.(திக /#யவிைல. ேம ேவZ#ைய

எ+6' ேபா+ ெகா+ ெவளிேய ெசறா. வி#('விட'. ஆனா

நச6திரக மைறயவிைல. கிழேக ச*9 ெவL , - ெவைள கீற மாதிாி.
12

ச.மா  காைலயி நட ப' மன6தி* நி மதியாக வி(த'. அவ. வா?கா

கைர வழியாகேவ நட(' ெகா#(தா.. ச*96 Qர

ெசற ட வய

வர ,களி மீ' நடக ஆர பி6தா.. ேதக(தா ஏேதா ய(திர

ெகா#(த'. மன ம+

மாதிாி நட('

ததைடயிறி கயாணியி பி ெச9

விட'. "கயாணிைய அைழ6' ெச9விடா? அத* இைசவாளா? அத*
என ச(ேதக ? பிற எ ேபாவ'? எ ேபானா என மனித இ
இட6ைத6 தவிர...?"

14

[ாிேயாதயமாகிவிட'. /க6தி* ேநேர ெவ?யி விJ(' கNச ஆர பி6த' ,

ச.மா  'ெவQர

வ('விேடா ' எற எண

ேதாறிய'. உடேன

தி பி, ள6தி ளி6' வி+ ேபாவெத9 அ பகமாக6 தி பி நட(தா..
ெவ?யி [+ நிமிஷ6தி* நிமிஷ

ேபா காைல ெவ?யி தகிகிற'.

அதிகமாகிற'. /' ெபா&க ப+வ'

அ பா!
ளகைர வ('விட'. னி('ெகா+ ேம# ஏறி, கைரயி மீ'

வள.(தி(த மர6த#யி நி9 /க6ைத6 'ைட6' ெகாடா.. இர+ I9
வினா#களி க N ச

விலகிய'. ள6தி யாமிைல.

யாமிைலயா?
13

மர6தி மைறவி ஜல6தி நி9 ெகா+ கயாணி தன' ஈர ,டைவைய
பிழி(' உ+6தி ெகா#(தா. ஈர
கன6திF

ெசா+

N(த /'ைக மைற6த'.

ேதாளிF ளகைரயி நறாக விளகிைவ6தி(த ட6திF

கிைளகளி ஊேட பா?(த [ாியெவாளி பிரதிப6' மினிய'. "அ பா! வ.ண

ெப#<

பட

எJ'

திைர சீைல<

எ+6' வரவிைலேய!" எ9 நிைன6தா.

ச.மா. கயாணி அவ. இ ப' ெதாியா'. தனிைம எற மன மைறவி தன'
ஈர ,டைவகைள எ+6' உதறி ெகா&வி உ+6தி ெகாடா. ஈர ,டைவயி

நிற அ(த அழ அவ மஜு தாாி சி6திர6ைத நிைனS#ய'. னி('

ட6ைத எ+6' இ+ பி ைவ6' ெகா+ கயாணி கைரேய9வத*6

தி பினா. அவ /, ச.மா ைவ6த க மாறாம பா.6' ெகா# பைத

கட'

திைக6'விடா. /க /Jவ' சிவ('விட'. கக மிர+

அவைரேய ெவறி6' ேநாகின.

ேபாவ' எறா அவைர கட(' ேபாகேவ+ . மன
ெச?வ'? என ெச?வ'? ெவக

ழ பிய'. என

தைல னிய ெச?'விட'.

15

ச.மா  அவளிட

ேபசேவ+ெமற ஆைச. எ ப# ேப&வ'? என

ெசாFவ'?
"நா இ9 ெகாJ(' மாமைல பக ேபாகிேற. ேந*9 ேபா இைற
ப#னியாக இ('விடாதீ.க? நா வராவிடா ப#னி இ பதாவ'?
அெதன ைப6தியகார6தன ?" எ9 சிாி6தா.. அவ.க உள இ(த

நிைலயி, இ மாதிாியான ேப &, அபாயகரமான 'ைறகளி(' விலகி நி மதி
அளி ப' ேபால ஒ பிரைமைய உ+ பணிய'.
கயாணி இEவா.6ைதக ெகாச

ேப&வத* மன

சிறி' ைற6த'.

ைதாிய6ைதயளி6தன. அவாிட

ஆவெகாட'. உள6தி நி மதி கன6தி சிவ ைப

"ஆ பிைளக சா பி+/ ெகா# ெகா+, அவாL கைல<
மைண<மா ேபா+வ'? இ பேவ ேபாேரளா? காைலயிேல ஏதாவ' சா பிட
ேவடாமா? அ சா பா#*..." எறா.
"இ ெபாJ' சா பிட வகிேற. ம6தியான6தி* என? அைத நா
பா.6'ெகாLேவ. ஏ' இEவள
>நான

அேணாதய6தி

ஆகிவி+ேம?" எறா..

அத* அவ ஒ9

இர

ேநர ? எ ெபாJ'

பட ேவதைன<

ஆர பி6தன.

பதி ெசாலவிைல. அவ /க ம9ப#<
ஓ#ய எணகL

ம9ப#<

சிவ(த'.

அவ மன6தி ேதாற

14
அவைர பாிதாபகரமாக பா.6'வி+ கைரேயறி, Cைட ேநாகி நட(தா.

அவைர6 தா# ெசF ெபாJ' அவ ஈர ,டைவ அவ. மீ' பட'.
ச.மா  அவைள அ ப#ேய பி#6' ஆகன

ெச?ய கரக '#6தன.

ஆனா, தம' கன ேகாைட இ#(' பாழாகிவிடா என ெச?வ' எற

பய(தா அவைர6 த+6த'.

16

ச.மா ளி6'வி+ ேநராக கயாணியி Cைடயைட(தா.. அ ெபாJ'

& ,ைவய. ேகாவிF ெச9விடா.. C# கயாணிைய6 தவிர ேவ9

ஒவமிைல.

இEவரைவ எதி.பா.6தி(த கயாணி, இைலைய ேபா+ &+சாத எ+6'

ைவ6தா.

"என! ஏ', இத* சைமயலாகிவிட'? ஏ இEவள

அவ சா பா+ ெசலாதத* காரண
"இ)

அவசர !" எறா. ச.மா.

பசியிைமய9.

ெகாச ழ , ேபா+ சா பி+க" எறா கயாணி. அ9

அவL வா? 3+6 திறக பட மாதிாி இ(த'. அவாிட

ஆ9த.

ேப&வதி ஓ.

"காைலயி &+சாத சா பிட /#<மா?...அவ. எேக? ேகாவிF

ேபாயிகிறாரா? எ ெபாJ' வவா.?...ெகாசமாக ேபா+க, ேபா' !"

எறா..
15

சா பா+ /#(த'. ைக கJவ ஜல

ெவளியி ைவக படவிைல. பா6திர6ைத

எ+6' ெகா+ சைமயலைற ெசற கயாணி வர சிறி' தாமதாயி*9.
ச.மா பி,ற

ெச9 ைக கJவி ெகா+, சைமயலைற பகமி(த

தாAவார6தி பக வ(தா..
"ஐேயா! ஜல

ைவக மற('விேடனா! இ(தாக, இைத ம6தியான6தி*

ைவ6' ெகாLக!" எ9 ஒ சி9 ெபாடல6ைத ைகயி ெகா+6தா.
"இெதன? என ஒ9

ேவடா

எேறேன!" எறா..

"ேதாைச! ெகாச(தா ைவ6திகிேற. ம6தியான 3ரா
ப#னியிகவாவ'?" எறா கயாணி.

17

அைத எ+6' ெகாள ேவ+
அவைர ேநாகின.

எ9 ெக&வ' ேபா அவLைடய கக

ச.மா, "கயாணி!" எ9 க மிய ர அவைளயைழ6'வி+, அ ப#ேய
இJ6' ஆகன

ெச?' அதர6தி /6தமிடா.. கயாணி< , க+ட

ச. ப ேபா தைனயறியா' ெகா(தளி6த உள6தி எதிெரா சிறி'
ெசவிசா?6'விடா. பிரைஞ வ(த' ேபா நைட/ைற ச பிரதாயக

அவைள6 தாகின.

தன' வைமய*ற ைககளா பல/ளவைர அவைர ெந#6 தளிவி+,

/க6ைத6 தி பி, "எைன வி+வி+க!" எ9 பதறினா.
16

ச.மா தம' ைககைள ெநகிA6தினா.. கயாணி விலகி நி9 ெகா+, "என
ேபாக!" எ9 அவைர6 த# ப' ேபா ேநாகினா.

ச.மா, "கயாணி, நா ெசாவைத ேக!" எ9 ம9ப#<

ெநகினா..

கயாணி சைமயலைற ெச9 தாளி+ ெகாடா. உளி(' வி மி

வி மி அJ

ர ேகட'.

"கயாணி! கயாணி!"
பதி இைல.
ச.மா

கலகிய உள6'ட ெவளிேய ெசறா.. ெகாJ(' மாமைல

ெசவ' அவ நி மதிைய யளிகலா .
கயாணி அ9 /Jவ'

மன

ஒறிF

ஓடவிைல. /த பய , தவ9

எற நிைன பி பிற(த பய . ஆனா ச.மாவி >பாிச

ெகா# ப' ேபாற நிைன

அவ ேதக6தி இ('

&கமாயி(த'. அவ உள6தி ரகசிய6தி

ச.மாவி ஆைசக எதிெரா6தன.

18

அ9 /Jவ'

ம6தியான

அவL ஓாிட6திF

இ , ெகாளவிைல. & ,ைவய.

வ(தா.. அவைடய இய*ைக பிரலாப6'ட ேபாஜன6ைத /#6'

ெகா+ நி6திைர ெச?ய ஆர பி6தா..
17

கயாணி அவைர பா. ெபாJெதலா

பாிதாபமாக இ(த'. தைன

'I6தாைள ேபா' இகவிைல எ9 ைவதாF , த மீ' ஓ. அ(தரகமாக
ந பிைக ைவ6தி பதா அைத ேமாச
கயாணி இரைட<

ச பிரதாய

மன

இைதெயலா

ெச?வதா எ9 எணினா.

ஏக கால6தி பிாிய மனமிைல. C+, ேப &,

உைடக மன வரவிைல. & ,ைவயைர ஏமா*ற

'ணியவிைல. இளி வழி ெதாியா' தவி

பாதசாாி, ஏதாவ' ஒைற6

தன' ந பிைக பா6திரமான' எ9 சக*பி6' ெகா+ அைத ேநாகி
ெசFவ' ேபா, த கணவ. நி6திய

3ைஜ ெச?<

ேகாவிF ெச9

கலகிய உள6தி* சா(திைய நா#னா. ேகாவி Iல>தான6தி இL

இவள' மன இ ேதா*9 விடதாக6 ெதாியவிைல. Iல>தான6தி மகிய

தீபெவாளியி க

ெதாிவ' ேபா ச.மாவி /க

பிரதிப6' ெகா#(த'.
அ9 இர

தா அவ அக6தி

கயாணி & ,ைவய. பக6தி உகா.(' கா பி#6'

ெகா#

ெபாJ', அதிகாைலயி எJ(' ஆ*றி* ெச9 ளி6'வி+

வவத* அ)மதி ேகடா. காரண , ச.மாவி மீ' ஆைசயி(தாF

ச(திகாதிக ேவ+ெமற நிைன ,.

அவைர

"வி#ய கால6தி ஏ நதி...?" எறா. & ,ைவய..
"ள6தி ஜல

வ*றி நா*றெம+கிறேத எ9 ேயாசி6ேத!" எறா.

"சாி, சாி, ேபா?+ வாேய; அ'ெகன ேகவி ேவ#யி? ேந6 Qக
வகிற', & மா ெதா(தர

ெகாடா..

ெச?யாேத!" எ9 ம9,ற

தி பி ப+6'

19

கயாணி அ9 இர

நிைன ெபாJெதலா

/Jவ'

உறக

வரவிைல. ச.மாைவ

ஒ மகிA சி, அவ. ம9ப#<

தைன6

தJவமாடாரா எற ஆைச. இ ப#ேய த ெபாள*ற கன களிைடேய அவ

Qகினா.

ெகாJ(' மாமைல ெசற ச.மா  ேவைல ஓடவிைல. அ9 /Jவ' ,
கயாணி என நிைன பாேளா, அவைள ம9ப#<

ேயாசைன. அ9 இர

/Jவ'

எ ப# பா. ப' எபேத

கா#ேலேய இ('விடா.. அ ெபாJ'

சா(தி பிறகவிைல. அதிகாைலயி ெச9 சாமாைன எ+6' ெகா+

ஊைரவிேட ேபா?வி+வ' எ9 நிைன6' ெகா+ தி பினா..

ெகாJ(' மாமைல ஆ*9 அகைரயி இ(த'. ஊ வரேவ+மானா

ஆ*ைற கட('தா வர ேவ+ . மணி I9 இ ெபாJ'

ஆ*றகைரைய யைட(தா.. மன6தி சா(தி பிறகவிைல. உள

சா#ய'.
18

இ)

இEவள

ேப? ேபால

நறாக வி#யவிைல. ஆ*றி யாேரா 'ணி 'ைவ ப' ேபால ச த .
அதிகாைலயி அ யா. வர /#< ?

"யார'?" எறா..
"யார'?" எற பதி ேகவி பிற(த'.
னி(' 'ைவ6' ெகா#(த உவ

நிற'. ஒ ெப - கயாணி!

"கயாணி! நீயா இ!... இ(த ேநர6தி! பய படாேத! நா தா ச.மா!"
"நீகளா!"
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அவ ெசா /#</ ச.மா அவைள அ ப#ேய தJவி ெகாடா.. அவ

விலக /யறா. இவ

கயாணியி /க6திF

த+மாறி பாதி ஜல6திF பாதி மணF

அதர6திF மாறி மாறி /6தமிடா.. கயாணி

த+கவிைல. அவைடய ேபாகி*ெகலா
ச*9 ேநர

விJ(தன..

தைட ெச?யவிைல.

கழி(த'.

"கயாணி!"
"என?"
"எ)ட வ('வி+! இ(த மனித நா*றேம அ*றவிட6தி* ெச9வி+ேவா !"
"ஐேயா#! அ' /#யா'!"
அ(த மகிய ெவளி ச6திF

அவள' மிரட பா.ைவ மினிய'.

"பிற...?"
"என ஒ9

இகிற'!"

ச.மா  உலக
பட'.

ெதாியவிைல. நீக ெசாFகிற மாதிாி... அத* பயமாக

அ.6தம*ற ேகN6' ேபாF , அச+6 தன

"கயாணி, நா ேபாகிேற!" எறா..
"எேக? ேபாகேவடா ! இேகேய இ('வி+க!"
"சீ! அ' /#யாத காாிய . எ)ட வா!" எ9 ைகைய பி#6தா..

ேபாF
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"/#யா'!"
ம9ப#<

அகைர பக

ஒ மனித உவ

ெச9 இளி மைற(த'.

கயாணியி வாAைக - அைலயி ஒ மிழி உைட(' ேபாயி*9.
(/*9 )
ஊழிய, 15-02-1935
--------------

32. கன ெப
1

ராஜ மா.6தாட ேசாழ)ைடய கால . ேசாழ சா ரா^ய , பைழயவ.க ெசாF
மாதிாி, ஏA கடைல< தா# ெவ*றி ,ெகா#ைய ,திய ேதசகளி நா#
ெபமிதமாக வள.(த'.

இ(' - சீன6திேல தமிழனி கைல, தமிழனி Cர , தமிழனி கீ.6தி

எலாவ*ைற< நிைலநா#...
அெதலா

பைழய கைத, மா.6தாட, தா இ(த தைலநக. இ ெபாJ'

ெபய. ெதாியாம இ எ9 கடானா?
ேசாழ)ைடய தைலநக. உைறK.. யவன Cர.க இ(' - சீன ேபாாி அவ

பைடயிேல தக இர6த6ைத சி(தினா.க; அவ அரமைன6 தைலவாயிைல

கா6தி(தா.க.
அகழிக ,ற

அணா(' பா.6தா தைலய9(' விJ(' வி+ ப# ெபாிய

வாயி. உேள ச*96 தளி ெவகல6தினா ஆன 'வஜ>த ப . அத

உ சியி /னகாகைள உயர6 Qகி ெகா+, வாைய பிள(தவண ,
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பா<

நிைலயி வா.6த ஒ ெவகல ,. /Jவ'

தக /லா

3ச ப#கிற'. அத ககL இர+ ெபாிய இர6தினக! [ாிய)ைடய
கிரணக, அத மி+ைக - சா ரா^ய6தி மன பாைமைய - தைனேய
ெவ9 கிழிக /யFவைத ேபா நி* ,ைய - அ(த சி*பியி
ைகவைமைய - எ+6' கா#ன.

>த ப6தி அ#யி 9கிய கவச

அணி(', க ைசைய ேபா ேவZ#ைய

இ9கி க#ய மறவ.க ைகயி எறி - ஈ#கைள ஏ(தியவண

சைம(தவ. ேபா கா6' நி*கிறா.க.

கலா?

ச*9 உேள ராஜமாளிைக, க சைம(', தமிழனி மி+ைக, தமிழனி
Cர6ைத, தமிழனி இலசிய6ைத ஒேக எ+6' கா+கிற'. எ

பா.6தாF ஏகாதிப6திய ெச. சா ரா^ய6தி _தயமிைம

அழவ6தி மனிதைன மைலக ைவகிற'. மிக6தைம - அத* Cர எ9

மாியாைதயாக ெசாFவா.க - அழட ைகேகா6' உலா கிற'.
உளி(' சக/

/ர&

ஏகமாக /ழகிறன.

2

"ராஜ ராஜ அாிேகசாி வ.ம பரா...!"
இ)

எ6தைனேயா /ழ நீள

/#விலாம ெசFகிற' அவ ெபய.!

/, சி*றரச.க, தானாதிபதிக, தளக.6த.க யாவ
/ைற வ(' வழிப+ விலகி நி9 அ#பணிகிறா.க.

ப# ப#யாக /ைற

எகி(ேதா மகள வா6திய /ழகிற'.
உளி(' ஒ ெயௗவன ,ஷ - ஆணி இலசிய
ைவரக பதி6த 9கிய கவச

- வகிறா. ெநசிேல

- ம6தியி ர6தினகளி , - கா Cர கழ,

சிர6திேல மரகத கிாீட . இைடயி ஒ &ாிைக.
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அக9 &ழ9 ேந. ேநா

வசீகர கக. ,வ6தி அழைக

எ+6'கா+வ' ேபாற ெந*றி. அகற ெந*றியி#
அழைக மக ைவ6' எ+6'கா+

மி+.

ெம'வாக அைச(தைச(' உலக

கசா(தி

அ(த ககளி கனி , சி*சில சமய

ெபய.வ' ேபா நிகர*ற நைட. பக6தி வ

ஒவ)ைடய ேப ைச ேக+ெகா+ வகிறா.
இவைர<

பக6தி பக6தி பா. பதிேல மனித இலசியக இரைட<

காணலா : ஒ9 மனிதனி சதி; ம*ற' மனிதனி கன .
3
அவ)

அழகதா; அழ

ெத?Cகமான'. இ(த படாேடா ப6' சமமாக

மதி ககளிேல கன க, இலசியக, உவ ப+6த /#யாத எணக

ஓ#மைற<

கக. அவ)ைடய இைடயிF

ச பிரதாயமாக, வழகமாக இ ேபாF !

ஒ &ாிைகயிகிற'.

பக6தி பணி ெபக... அழகி பாி3ரண கிைபயாேல அரச படாேடா

ப6தி உயிட உலா

சி6திரக. மா.பி கைல கிைடயா'. அகால6தி

அரச / அ ப# நி*க /#<மா? /6'வடக அவ.க தா?ேகால6ைத

மைறகிறன. இைடயி 'ய Qய ெவைள கக . அரச) அைட ப6
ெதாழி ெச?தF , சாமைர C&வ'

அரச) நட

அவ.கLாியைவ.

மாியாைத அ(த அழக)

நடகிற'.

4

ெவளிேய வ(தாகிவிட'.
காவிாி 3 ப#ன6தி நாவாேயறி இ(' - சீன6தி* ெசகிறா. அ(த ெபய.

ெதாியாத பிரேதசகளி தமிA இர6த6ைத6 ெதளி6' ெவ*றிெகா#கைள
பயிராக. பட6' யாைனயி ஏறியாகி விட' - கவிஞ)ட...
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நல நிலா... ந+கட... எ பா.6தாF நீலவா, நீலகட... நாவா? கீA6
திைச ேநாகி ெசFகிற'. அத ேமத# கவிஞ)

ேசாழ) ...

கவிஞ) அ9 உ*சாக . ஊ.வசியி நடன6ைத, அவ அழைக, ஓ.

அ*,தமான கவியாக பா+கிறா. ஊ.வசி அரசைன காதகிறாளா ;

அரசைன காண வகிறாளா .

கவிஞ க*பைன அரச உள6ைத6 ெதாட'. கவிஞ கனவிதா கடா.
அரச /, ஊ.வசிேய ேதாறிவிடா!
ெவ9 கன !
ேசாழ)மா அ ப#?
5

"ஊ.வசீ! ஊ.வசீ! அேதா வகிறாேள! அேதா, அ(த அைலயி ேம! அேதா! அேதா!

ஊ.வசி!"

கவிஞ அரசைன யைழகிறா. 'ஊ.வசி' எற பதிதா.
அரச கடைள ப#, கட தறிெக+6 ேதட ஆர பிகிற' நாவா?.
"அேதா அ(த அைலமீ'... அ(த ெபாிய அைல மைற('விட'... அேதா

ெதாிகிறா!... அவேள ஊ.வசி...!"

அ(த ெபாிய அைலயி கீேழ பாைறக எ9 யா6 ெதாி< ?...
6

கடகடெவற ச த !... உேள ஜல

ெவைமயாக பா?கிற'.
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"ஊ.வசி!" எற ர ேசாழ இ
பைட6தைலவ ெநகிறா.

திைசைய கா+கிற'. அ(த அமளியி

அத*காக க ப ெபா96' ெகா#மா? இெனா பாைற!
க ப உ சி /த அ#வைர ஒ ந+க . பா?மர
விJகிற'!

தடா எ9 ஒ#('

க ப...?
ஆயிரமாயிர

மக Nட , ஜீவ)ள உயி. பிராணிக, அரச சா ரா^ய ,

படாேடா ப , ,ெகா#, ெவ*றி, Cர ... இ)

எ6தைனேயா!

ச/6திர ராஜ ப.வத ராஜ)ட ஒ6'ைழ6தா எதி.6' எனதா
ெச?ய/#< ?

அரசைன கா பா*ற ேவ#ய' அவசிய(தா. ஆனா அேகாரமான

அைலகL ம6தியி யா. என ெச?ய /#< ?
7

ராஜ மா.6தாட, Cர, பலவா. நீ(திெகா+ ெசFகிறா, ஆனா த

இZட ப#யல.

மித , கைட மாதிாி நீ ேம, ெபாிய அைலக I &6 திண9 ப#
வாாிய#

Oைர ேம, /க6ைத6 Qகி ெகா+ நீ('கிறா.

வாாியிைற Oைர6 திைரயிேல ஒ ெபணி பாத
"ஊ.வசி!"

ெதாிகிற'.
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"அவதா வவாேள! வகிறாேள!"... ைதாிய/

ெகா+கிறன.

ஊக/

சதிைய

நீ('கிறா.
எதிாிேல ஓ. உயரமான பாைற. தைல நிமி.(' உ சிைய காண /#யாத

ெந+ பாைற!

அதி நி9 ெகாடா...
அவ நீ(த ேவடா , அைல ேவகேம இJ6' ெசFகிற'.
அ பா!
இ)

ஒ ைக!

எ# ேபா+கிறா.
ேபா ஒ ஹுகார ! நச6திரக கH மினி

பி,ற

இ#/ழக

அ ,ற

ராஜமா.6தாட ேசாழ அல - /கி மித

மைறகிறன.

8

எEவளேவா ேநர

ஒ சாீர ...

ெசற'.

ககளி ஏ இ(த [ாிய இ ப#6 தகிக ேவ+ ?... யாேரா
அைண6திகிற' மாதிாி ஒ ேதா*ற ...

தாயி கனி ட ச*9 ேமேலாகி வள.('

சா?('...

வளராத கனக. கன6ேதா+
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"அ மா அ அ அ!"
என ஹீன>வர ! என பலCன !
கவிஞனி கன

ேபாற கக அவைன கவனி6' சிாிகிறன.

தி ,கிறா - மா(தளிாி நிற ! மன6தி சா(தியளிகN#ய அழ...
N(த க96' &+ ஆைடயாக /' ,ற6ைத மைறகிற'!
அ'தா ஆைட!
தி+கி+ எழ /ய*சிகிறா; /#யவிைல.
அவ கரக அவைன அைண6'ெகாகிறன.
9
உத# அவLைடய ெமய விரக பதி(', அவைன6 தி பேவடா

எ9 சமிைஞ ெச?கிறன.

அவ அரச! ராஜ மி+! அவேளா தாதி ெப!
"காைல பி#!"
பதி இைல. , சிாி ,6தா. தாயி கனி

அவைனயைண6' ெகாLகிற'.

"நா அரச! ராஜமா.6தாட வ.ம!... ஹு ...?"
பதி இைல.
,சிாி ,6தா.
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அEவள

ைதாியமா?

அவள' ேகச6ைத அவ கJ6தி /9கிறா. ெவ*றி ,ெகா#! அவ

கக இகிறன.
"I &!"

"அ மா! இ! இ!"
ககL நச6திரக ேதாறி மைறகிறன...
இ!
நீல கட!
ஒ பிண

 ,ற மிதகிற'. அத /க6தி என சா(தி!

(/*9 )
மணிெகா#, 16-09-1934

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

33. காசைன
1

அ9 இர

/Jவ'

என6 Qக

பி#கேவயிைல. காரண

எனெவ9

ெசால /#யவிைல. மன& கZட/ இைல, அள  மிசிய இப/
இைல, இ(த மாதிாி6 Qக பி#காம இக. எேலாைர<

ேபால6தா

நா) . ஆனா எ)ைடய ெதாழி எேலாைடய' ேபா அல. நா கைத

எJ'கிேற; அதாவ', சர+வி+, அைத சகி

ப6திாிைக
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>தாபனகளி(' பிைழகிறவ; எ)ைடய' அகீகாிக ப+

அதாவ' - கட , த.ம

ெபா?;

எ9 பல நாமTபகLட, உலக 'ெமஜாாி#'யி

அகீகார6ைத ெப9வ'; இத*6தா சிZ#, க*பனா ேலாக சசார

எெறலா

ெசாFவா.க. இ(த மாதிாியாக ெபா? ெசாFகிறவ.கைளேய

இரடாவ' பிர மா எபா.க.

இ(த நக பிர ம பர பைரயி நா கைட#. இைத எலா நிைனக

ெபைமயாக6தா இகிற'. நாக உடாவ' ேபா, அ(த பிரமனி
ைகேவைல<
இர

ெபா?தானா? நா ெபா?யா? திRெர9 இ(த ேவதா(த விசார

&மா. பனிர+ மணி ேபா' ஏ*படா, த)ைடய ஜீரண

சதிைய ப*றி யா6தா ச(ேதக

ேதாறா'? "அட ச!" எ9

ெசாெகா+ எJ(' உகா.(ேத.

உகா.(தப# எ#னா* ேபால மிசார விளைக ேபா+வத* வாகாக
Cைட க# ைவ6தி(தா. ேபாேட. ெவளி ச

ககைள உ96திய'.

பக6' க# எ மைனவி Qகி ெகா#(தா. Qக6தி என

கனேவா? உத+ ேகாண6தி ,சிாி , கணா 3 சி விைளயா#ய'. ேவதா(த

விசார6' மனிதைன இJ6'ெகா+ ேபா
சா'.ய6ைத ப*றி இவ மன&  மாள

த)ைடய நளபாக

ேபா+கிற' ேபாF ! Qக

கலக6தி சிHகி ெகா+ ,ர+ ப+6தா. அவ I9 மாச க. பிணி.
நம6தா Qக

பி#கவிைல எறா, அவைள<

ைவ6' ெகாள ேவ+ ?

உடேன விளைக அைண6ேத. என எ ேபா'

ஏ எJ பி உகா.6தி

இ#

உகா.('ெகா# பதி ஒ நி மதி. இேடா + இடா?, நா/
ஐகியமா?, பிற. பா.ைவயி விழாம இ(' விடலா

இ+ ேகாைட இ(' ெகா+ ந
வ#ைய ஓ# ெகா+ ேபாகலா

இ+

அலவா? நா/

ந

இZட ேபா மன& எற கைட

அலவா? சாதாரணமாக எேலா

நிைன6த இட6' நிைன6த மா6திர6தி ேபா

ரத

மனைச

எ9 ெசாFவா.க.

மனித வி6' அநாதி கால(ெதா+ இ9 வைரயி நிைன6' நிைன6'6 ேத?('
தடமாகிவிட பாைதயி தா இ(த கைட வ# ெசFகிற'.
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சகர

உ+ உ+ பளமாகிய ெபா#ம பாைத<

ந+ம6தியி காக

அEவளவாக பாவாத திர+(தா உ+; ஒEெவா சமயகளி சகரக
தட ,ர+ திர+ ஏறி 'ெடாட' எ9 உேள இகிறவ.கL அதி. சி

ெகா+கிற'

பாைத. நிைன

உ+; ம*ற ப# சா'வான, ஆப6திலாத மயிைல காைள

&க6தி இ# சிறி' அதிகமாக &ணா , தடவிவிேட

ேபாF ! நா, &ெக9 ெபா6'ெகாட'. நா அைத

ெபாப+6'வதிைல. இ# ெவ*றிைல ேபா+வ' எறா, அதிF

மனைச, கயி*ைற /'கி ேபா+ வி+6தாேன ேபா ப# வி+வி+வ'
எறா, இ(த விப6'கைளெயலா ெபாப+6தலாமா? உளைகயி

ெகா# ைவ6தி(த ,ைகயிைலைய பவி6தரமாக வாயி ேபா+ ெகாேட.
சீ! என நா*ற ! ஒேரய#யாக பிணவாைட அலவா அ#கிற'? மட
எ+க, ,ைகயிைலயி ேகாளாேறா எ9 ஜன பகமாக ெச9 அ ப#ேய
உமிA(', வாைய உரசி ெகா ,ளி6'வி+ வ(' ப+ைகயி மீ'
உகா.(ேத.
2
'.நா*ற தாக /#யவிைல, உட அJகி, நா*ற

எ+6' ேபான பிண

ேபால; எனா சகிக /#யவிைல. என ,ாியவிைல. ஜன வழியாக

நா*ற

வகிறேதா? ஊசி கா*9 Nட இைழயவிைலேய! க#ைல வி+

எJ(தி(' ஜன பக

நட(ேத. இரட# எ+6' ைவகவிைல; நா*ற

அ#ேயா+ மைற('விடன. என அதிசய ! தி ப
ம9ப#<

க#F வ(ேத.

நா*ற . அேத '.க(த . க# அ#யி ஏேத)

ெச6'

கிடகிறேதா? விளைக ஏ*றிேன. க#ல#யி Qசிதா ' மைல வவி6த'.
எJ(' உட ைப6 த# ெகா+ நிேற.

' ம எ மைனவிைய எJ பிவிட'. "என, இ)மா உகL உறக
வரவிைல? மணி என?" எ9 ெகாடாவி விடா.
மணி சாியாக பனிர+ அ#6' ஒ நிமிஷ

ஆயி*9.
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என அதிசய ! நா*ற இ ெபாJ' ஒவித வாசைனயாக மாறிய'. ஊ'வ6தி

வாசைன; அ'
ைவ ப'.

மிக

மடமான ஊ'வ6தி; பிண6' பக6தி ஏ*றி

"உன இேக ஒ மாதிாி வாசைன ெதாி<தா?" எ9 ேகேட.
"ஒH

இேய" எறா.

ச*9 ேநர

ேமா(' பா.6'வி+, "ஏேதா ேலசா ஊ'வ6தி மாதிாி வாசைன வ';

எகாவ' ஏ*றி ைவ6தி பா.க; என உறக

அைண6'வி+ ப+க" எறா.

வ'; விளைக

விளைக அைண6ேத. ேலசாக வாசைன இ('ெகா+தா இ(த'.

ஜனலகி ெச9 எ# பா.6ேத. நச6திர ெவளி ச(தா.
3

ேலசாக C#(த ஜன, வாச, கத க எலா படபடெவ9
அ#6'ெகாடன. ஒ வினா#தா. அ ,ற

நி ச த . 3க பேமா? நச6திர

ெவளி ச6தி பழ(தினி ெவௗவா ஒ9 த அகற ேதா சிறகைள விாி6'
ெகா+ பற(' ெச9 எதிாி உள ேசாைலகL அ பா மைற(த'.
'.நா*ற/

வாசைன<

ெகாேட.

அ#ேயா+ மைற(தன. நா தி பி வ(' ப+6'

நா ம9நா வி#ய*கால

Qக கைல(' எJ(தி ேபா' காைல

/*பகலாகிவிட'. ஜன வழியாக விJ(' கிட(த தினசாி ப6திாிைகைய

எ+6'ெகா+ C# ெவளி/*ற6' வ(' பிர , நா*காயி
உகா.(ேத. கிாீ சி+ ஆேசபி6'வி+ அ' எைன &ம(த'.
"ரா6திாி 3ரா

Qகாேம இEவள

ேநர

கழி6' எJ(த' அலாம இ ப#

வ(' உகா.(' ெகாடா கா பி என6' ஆ ?" எ9 எ சகத.மிணி

பிபகமாக வ(' நி9 உகினா. 'ஐகிய நா+களி ஜT. மி(த எதி.
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தாதக ததைடயிலாம /ேனறி வவதி' அக ப+ ெகாட

ஜனநாயக6திF

உலக சமாதான6திF

உ9தி பிறழாத ந பிைக ெகாட

என ச*9 சிரமமாக6தா இ(த'.

"அ' உ சைமய விமாிைசயா வ(த விைன" எ9 ஒ பாாிச6 தாத
நட6திவி+ எJ(ேத.

"உகL ெபாJ'ேபாகாேம எ ேமேல 6த க+ பி#கH )
ேதாணிடா, ேவேற என6ைத ேபச ேபாறிய? எலா

நீக எL'கிற

கைதைய விட ைற ச இைல!" எ9 ெசா ெகாேட அ+ பகைர
,(தா.
4
நா)

+ ப நியதிகL க+ ப+, பைல6 'லகிவி+, ெகாதி

கா பி6 த ளைர6 '# ஏ(தியப# ப6திாிைக ப6திகைள ேநாகிேன.
அ ேபா' ஒ பி ைசகாாி, அதிF

வாப பி ைசகாாி, ஏேதா பா+

பா#யப#, "அ மா, தாேய!" எ9 ெசா ெகா+ வாச*ப#யைட வ('

நிறா.

நா ஏறி+ பா.6'வி+ இ(த பி ைசகார.கLட மலாட /#யாெத9
நிைன6' ெகா+ ப6திாிைகைய உய.6தி ேவ க# ெகாேட.

"உன என உட பிேல ெத பா இைல? நாF C+ ேவைல ெச& ெபாெள சா
என?" எ9 அத# ெகாேட நைடவாச வ(' நிறா எ மைனவி.
"ேவைல ெகட சா ெச?யமாேடனா?  பி ெகாதி' தாேய! இ(த6 ெதவிேல
இ' வைரயி பி#யாிசி Nட கிைடகவிைல; மான6ைத மைறக /ழ6'ணி

ட மா" எ9 பி ைசகார அ>திரகைள பிரேயாகிக ஆர பி6தா.
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"நா ேவைல தாேர; Cேடா டேவ இகியா? வய6' ேசா9 ேபா+ேவ;
மான6'6 'ணி தேவ; என ெசாFேத!" எறா.
"அ' ேபாதாதா அ மா? இ(த கால6திேல அ'தா யா. ெகா+கிறா?" எ9

ெசாெகாேட எ மைனவிைய பா.6' சிாி6' நிறா.

"என, நா இவைள Cேடா ேட ெர+ நா ெவ & எ ப# இகா)தா
பாக+மா? என(தா அ#க# இைள , இைள பா வேத" எறா எ

மைனவி.

"சீ! உன என ைப6தியமா? எேகேயா ெகட(த பி ைசகார கLைதைய
C+ ஏ6த ேவ+

ஆ பிடயா?" எேற.

எகிறாேய! 3ேலாக6திேல உன ேவேற ஆேள

5

ெவளியி நிற பி ைசகாாி 'கL' எ9 சிாி6தா. சிாி பிேல ஒ பயகரமான
கவ. சி இ(த'. எ மைனவி ைவ6த க மாறாம அவைளேய பா.6'

ெகா#(தா. மன& /Jவ'

இ(த'.

அ(த அநாம6திடேம ஐகியமாகிவிட' ேபா

"/க6ைத பா.6தா ஆ எ ப# எ9 ெசால /#யாதா? நீ இ ப# உேள
வா மா" எ9 ேமF6தர

ெசறா.

ேபா+ெகா+ அவைள உேள அைழ6'

உLேள 3ாி ,ட அ(த மா?மால பி ைசகாாி பி ெதாட.(தா. என!
நா ககைள6 'ைட6' ெகா+ அவ பாதகைளேய பா.6ேத. அைவ

தைரேம ஒ றிமணி உயர6' அ(தர6தி நடமா#ன. உட ெபலா

என ,லாி6த'. மன பிரைமயா? ம9ப#<

பா.

ேபா', பி ைசகாாி

எைன ,சிாி ,ட தி பி பா.6தா. ஐேயா, அ' ,சிாி பா! எF பி

ெச6' ஐ> ஈ#ைய ெசகிய'மாதிாி எைன ெகா9 ,ர#ய'
அ'!
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எ மைனவிைய N பிேட. அவ C+ வவ' நலத*கல எ9

ெசாேன. இ(த அ3.வ6ைத ேவைலகாாியாக ைவ6'ெகாள6தா

ேவ+

எ9 ஒேரய#யாக பி#வாத

ெச?தா. மசைக விபாீதகL ஓ.

எைல இைலயா? எனேவா ப+ஆப6' எ9தா எ மன& பட பட

எ9 அ#6'ெகாட'. ம9ப#<

எேலாைர<

மாய பிரைம!

ேபா அவ காகL

எ# அவ பாதகைள பா.6ேத.

தைரயிதா பாவி நடமா#ன. இ' என

ெதனாராம க9 , நாைய ெவைள நாயாக /#யா' எபைத நிTபி6தா.
ஆனா எ மைனவி பி ைசகாாிகைள< ந ைம ேபாற மனித.களாக /#<
எபைத நிTபி6தா. ளி6' /Jகி, பழசானாF

ெகாடா யாரானாF

&6தமான ஆைடைய உ+6'

அகி உகாரைவ6' ேபசி ெகா#க /#<

எப' ெதாி(த'. வ(தி(த பி ைசகாாி சிாி , I+ ப# ேப&வதி

ெக#காாி ேபாF ! அ#க# 'கL' 'கL' எற ச த

ேகட'. எ

மைனவி அவ விJ(' விJ(' பணிவிைட ெச?வைத க+ நாேன பிரமி6'

விேட. எைனேய ேகெச?' ெகாL ப#யாக இ(த', ச*9/ என6

ேதாறிய பய .
6
சாய(தர

இ ; கக ேநர . எ மைனவி<

அ(த ேவைலகாாி<

உகா.(' சிாி6' ேபசியப# கைத ெசா ெகா#(தா.க. நா

/Nட6தி விளேக*றிவி+ ஒ ,>தக6ைத வியாஜமாக ெகா+ அவைள
கவனி6தவண

இட6'

இ(ேத. நா இ(த ஹாF

அவ.க இ(த

இைடயி ந+க+ ஒ9 உ+. அதிேல நா ஒ நிைல

கணா#ைய6 ெதாகவி+ ைவ6தி(ேத. அவ.கLைடய பி பக அதிேல

நறாக6 ெதாி(தன.

"நீ எெகலாேமா &6தி அல& வ(திகிேய; ஒ கைத ெசாF" எறா எ

மைனவி.

"ஆமா . நா காசி அாி6'வார

எலா எட6'

ேபாயிகிேற. அேக,

காசியி ஒ கைதைய ேகேட; உன ெசாலடா?" எறா.
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"ெசாேல; என கைத?" எ9 ேகடா எ மைனவி.
"அ&`9 வச மா சா . காசியிேல ஒ ராசா  ஒ6ைத ெகா மக இ(தா.

3ேலாக6திேல அவெள ேபால அள ேத# ,# சாF
ராசா

எலா ப# ,

ெகெடகாதா . அவெள

ப# பி சா. அவL வா வ(தவ மகா ெபாிய

[னியகார. எ(திர , த(திர , ம(திர

எலா

ெதாி< . அவ) இவேமேல

ஒ கH. ஆனா இ(த ெபாH ம(திாி மவென க#கிடH ) ஆைச.

"இ' அவ)6 ெதாி& ேபா &; யா6 ெதாி&ேபா &? அ(த  ..."
7

என அதிசய ! நா அவ ெசாெகா#

கைதைய

ேக+ெகா#கிேறனா அல' ைகயி உள ,>தக6ைத வாசி6'

ெகா#கிேறனா? ைகயி ப' 'சாி6திர சாசனக' எற இகிYZ
,>தக . அதிேல வாராணசி மகாராஜ மகளி கைத எ கHெகதிேர

அ ெசJ6'களி விைற6' பா.6' ெகா#(த'. ைகயி விாி6'ைவ6த

பக6தி கைடசி வாகிய , 'அ(த ம(திரவாதி அ' ெதாி('விட'' எற

ெசா*ெறாடாி இகிYZ ெமாழிெபய. ,. Iைள &ழற'. ெந*றியி விய.ைவ

அ பிய'. என, என ைப6திய

பி#6'விடதா! பிாி6' பி#6'

ைவ6தி(த பக6திேலேய ககைள ெசகியி(ேத. எJ6'க மக

ஆர பி6தன.

திRெர9 ஒ ேப? சிாி ,! ெவ#ப+

அதி. சிேயா+ எ மனைச அ ப#ேய

கEவி உறிசிய'. அதி. சியி தைலைய நிமி.6திேன. என' பா.ைவ நிைல

கணா#யி விJ(த'. அத), ஒ ேகார உவ

பைல6 திற(' உம6த

ெவறியி சிாி6' ெகா#(த'. எ6தைனேயா மாதிாியான ேகார உவகைள

கனவிF , சி*பிகளி ெச'கிைவ6த க*பைனகளிF

பா.6திகிேற. ஆனா

இ(த மாதிாி ஒ ேகார6ைத கடேத இைல. Tபெமலா
ககளிFேம ெதறி6த'. /க6தி ம+

ப*களிF

ேமாக லாகிாிைய எJ ,

அ*,தமான

அைமதி. ககளிேல ர6த பசி! ப*களிேல சைதைய பி?6'6 தி)

ஆவ.

இ(த மகலான பி ப6' பினா அ+ , ெந பி தீ நாக. வசமிழ('

அைதேய பா.6' ெகா#(ேத. ேதா*ற

நிமிஷ

கண6தி மைற(த'; அ+6த

அ(த பி ைசகாாியி /கேம ெதாி(த'.
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"உ ெபய. என எ9 ேகக மற(ேத ேபாயி+ேத" எ9 மைனவி ேகப'
என' ெசவி ,ல) எ#ய'.

"காசைன)தா N பி+கேள. கேதெல வ.ற காசைன மாதிாி. எ ப#
N பிடா என! ஏேதா ஒ ேப" எறா பி ைசகாாி.
எ மைனவிைய6 தனியாக அ வி#க மன

ேநரN+ேமா? பய

ஒ பவிைல. என

மனைச கEவிெகாடா ெவடெவட , வர ,

உடா?
நா உேள ேபாேன. இவ

சாலாகேவ ேபசி ெகா#(தன..

வFகடாய6தி ேபாி சிாி ைப வவி6' ெகா+ Oைழ(த எைன,

"ெபா பைளக ேவைல ெச?கிற எட6தி என உகLகா ?" எற பாண

எதிேர*ற'.

காசைன எ9 ெசா ெகாடவ னி(' எைதேயா ந9கி
ெகா#(தா. விஷம தL ,

'ளலா#ய'. நா ேவ9 ஒ9

நி*

சிாி , அவள' உத# ேகாண6தி

ெசால /#யாம ,>தக ேவயி மைறவி

பாராகார ஆேன. மைனவிேயா க. பிணி. அவ மனசிேலயா பய6ைத

#ேய*9வ'? அவைள எ ப# கா பா*9வ'?
சா பிேடா
ெகாேடா

. Qக ெசேறா . நாக இவ

மா#யி ப+6'

. காசைன எபவ கீேழ /Nட6தி ப+6' ெகாடா.

நா ப+ைகயி ப+6'6தா கிட(ேத. இைம Iட /#யவிைல. எ ப#

/#< ? எEவள

ேநர

இ ப# கிட(ேதேனா? இ9 ம9ப#<

வர ேபாகிறதா எ9 மன

பட படெக9 எதி.பா.6த'.

எேகா ஒ க#கார பனிர+ மணி அ#

அ(த வாசைன

ேவைலைய ஆர பி6த'.
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பதிேனாராவ' ாீகார
எேகா கத

ஓயவிைல.

கிாீ சிட'.

8

திRெர9 என' ைகேம Nாிய நகக விJ(' பிறா# ெகா+ நJவின.
நா உதறிய#6'ெகா+ எJ(ேத. நல கால ; வா? உளறவிைல.
எ மைனவியி ைகதா அச பி விJ(' கிட(த'.
அவLைடய'தானா?
எJ(' னி(' கவனி6ேத. நிதானமாக &வாச

வி+ ெகா+ Qகினா.

கீேழ ெச9 பா.க ஆவ; ஆனா பய !
ேபாேன. ெம'வாக கா ஓைச படாம இறகிேன.
ஒ <க

கழி(த மாதிாி இ(த'.

ெம'வாக / Nட6ைத எ# பா.6ேத. ெவளிவாச சா.6தி கிட(த'.

அகி(த ஜன வழியாக விJ(த நிலா ெவளி ச
பாைய<

தைலயைணைய<

&# கா#ய'.

காயாக கிட

காக என6 தாிகவிைல. ெவடெவடெவ9 ந+கின.
தி பாமேல பி) கால# ைவ6' நட(' மா# ப#யகி வ(ேத. உயர

ெச9விடாேளா?

வி+வி+ எ9 மா# ெசேற.

38

அேக அைமதி.
பைழய அைமதி.
9

மன

ெதளியவிைல.

மா# ஜனலகி நி9 நிலா ெவளி ச6ைத ேநாகிேன.
மனித நடமாட

இைல.

எேகா ஒ நா? ம+ அJ' பிலாகண ெதா+6' ஓகிய'.
பிர மாடமான ெவௗவா ஒ9 வான6தி எதி. ேகாண6தி(' எக C+
ேநாகி பற(' வ(த'.

ெவளிேய பா.க பா.க பய

ெதளிய ஆர பி6த'. எ)ைடய மன பிரைம

அ' எ9 நிதான6' வ(ேத.
ஆனா கீேழ!
ம9ப#<

பா.க ேவ+

எற ஆவ.

கீேழ இறகிேன.
ைதாியமாக ெசல /#யவிைல.
அேதா! காசைன பாயி உகா.('தா இகிறா. எைன பா.6'

சிாி6தா. விஷ சிாி ,. உளேம உைற(த'. நிதானமாக இ பைத ேபால
பாசா ெச?' ெகா+, "என, Qக வரவிைலயா?" எ9
/H/H6'ெகாேட மா# ப#களி ஏறிேன.

அ ெபாJ' சா பிராணி வாசைன வ(ததா? வ(த' ேபால6 தா ஞாபக .
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நா எJ(தி ேபா' ெந+ேநரமாகிவிட'.
"என, வரவர6தா, இ ப#6 Qகி6 ெதாைலகிறக; கா பி ஆ9'!" எ9 எ
மைனவி எJ பினா.
10

இ+

பய6'

ஒளிவிட

இலாத பகேல எலா

ேவ9

மாதிாியாக6தா ேதா9கிற'. ஆனா, மனசி ஆழ6திேல அ(த பய
ேவTறிவிட'. இ(த ஆப6ைத எ ப# ேபாவ'?
த மைனவி ேசார

ேபாகிறா எற மனகZட6ைத, தைன6 ேத*றி

ெகாவத*காக ேவ9 யாாிட/
இ'

ெசா ெகாள /#<மா? அேத மாதிாிதா

, எைன ேபாற ஒவ, ஜன ச/தாய6'காக இலகிய ேசைவ

ெச?கிேற எ9 த பட

ெகா#

அ#6' ெகா+ மன பா #6'

ஒவ, "ஸா., எக C# ,'சாக ஒ ேப? #வ('விட'.

அ' எ மைனவிைய என ெச?<ேமா எ9 பயமாக இகிற'; ஆப6ைத
ேபாக உகL ஏதாவ' வழி ெதாி<மா?" எ9 ேகடா, நா ைநயா#

ெச?கிேறனா அல' என ைப6திய பி#6'விடதா எ9தா
ச(ேதகி பா. யாாிட

இ(த விவகார6ைத ெசா வழி ேத+வ'? எ6தைன

நாக நா பாரா ெகா+6' ெகா#க /#< ?

இ' எ(த விபாீத6தி ெகா+ ேபா? வி+ேமா? ெசால

/#யாம ெமல

/#யாம திடா# ெகா#(ேத. எ மைனவி அ(த ,திய

ேவைலகாாி என ெசா ெபா# ேபா+விடாேளா? அவ.க இவ

மனசி 'ளிNட பாரமிலாம கழி6'விடா.க.
இைற பா.6' பகF

இரா6திாிைய விர# ெகா+ ஓ# வ(த'. இEவள

ேவகமாக ெபாJ' கழி(தைத நா ஒ நாL

அOபவி6ததிைல.
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இர

ப+க ேபா ேபா' எ மைனவி, "காசைன, இைற மா#யிேலேய

நம அ+6த அைறயி ப+6' ெகாள ேபாகிறா" எ9 Nறிவிடா.
என ம#யி ெந ைப க#ய' ேபால ஆயி*9.
இ' என [A சி!
இ9 Qவேத இைல. இர

தீ.மானி6ேத.

/Jவ'

உகா.(ேத கழி ப' எ9

"என ப+கயா?" எறா எ மைனவி.
"என உறக வரவிைல" எேற. மன& வ ஈ#களாக பய
ைத6' வாகிய'.

6தி6

"உக இZட " எ9 தி பி ப+6தா. அEவள தா. நல Qக ; அ'
ெவ9

உறகமா?

நா)

உகா.(' உகா.(' அF6' ேபாேன.

ச*9 ப+கலா

எ9 உட ைப சா?6ேத.

பனிர+ மணி அ#க ஆர பி6த'.
இெதன வாசைன!
11

பக6தி ப+6தி(தவ அமா)Zய ர Cாி+ க6தினா. வா.6ைதக

Tப6தி வ

உவ*ற ரகL இைடேய காசைன எற வா.6ைத

ஒ9தா ,ாி(த'.

செட9 விளைக ேபா+வி+ அவைள எJ பி உ#ேன.

41

பிரைஞ வரேவ, தளா# ெகா+ எJ(' உகா.(தா. "ஏேதா ஒ9 எ

கJ6ைத க#6' ர6த6ைத உறிசின மாதிாி இ(த'" எறா ககைள6
'ைட6' ெகா+.

கJ6ைத கவனி6ேத. ரவைளயி aசி Oனி மாதிாி ர6த6'ளி இ(த'.
அவ உட ெபலா

ந+கிய'.

"பய படாேத; எைதயாவ' நிைன6' ெகா+ ப+6தி பா?" எ9 மனமறி('
ெபா? ெசாேன.

அவ உட , ந+ந+கி ெகா#(த'. மயகி ப+ைகயி சாி(தா. அேத

சமய6தி ெவளியி ேசமகல சபத

ேகட'.

க.ணகaரமான ர ஏேதா ஒ பா+.
அதிகார6 ேதாரைணயிேல, "காசைன! காசைன!" எற ர.
எ Cேட கி+கிடா?6' ேபா ப#யான ஓ. அலற! கத க படபடெவ9

அ#6' ெகாடன.
அ ,ற

ஓ. அைமதி. ஒ &+கா+ அைமதி.

நா எJ(' ெவளிவாச பக

எ# பா.6ேத.

ந+6ெதவி ஒவ நிறி(தா. அவ) என மி+!
"இேக வா" எ9 சமிைஞ ெச?தா.
12

நா ெசயல*ற பாைவ ேபால கீேழ இறகி ெசேற.
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ேபா ேபா' காசைன இ(த அைறைய பா.காம இக /#யவிைல.
நா எதி.பா.6தப#ேயதா இ(த'. அவ இைல.
ெதவி* ேபாேன.
"அ மா ெந6தியிேல இைத 3&. காசைன இனிேம வர மாடா. ேபா? உடேன

3&. அ மாைவ எL பாேத" எறா.
வி3தி &ட'.

நா அைத ெகா+வ(' 3சிேன, அவ ெந*றியி. அ' ெவ9

வி3திதானா!

என ச(ேதகமாகேவ இகிற'. அவ ைகயி ேசமகல இைல எப'

ஞாபக

இகிறேத!

I9 நாக கழி('விடன.
காைலயி கா பி ெகா+ ேபா', "இ(த ஆ பிைளகேள இ ப#6தா!" எறா
எ மைனவி. இத* என பதி ெசால?
(/*9 )
கைலமக, ஜனவாி 1943
------------

34. க

ண ழ

ஞாயி*9கிழைம காைல.
ெசைன எJ('விட'. அ(த பரபர ,, ேவக , அவசர , ஆேவச , ேபா# -

அைவகL

எJ('விடன.
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அதி நா)

எைன<

ஒவ தா. `*றி இெனா9. அ(த நாகாிக கதியி ேவக

இJ6'ெகா+தா ேபாகிற'.

காைல.
ராமி படபட ,, ேமாடாாி ஓல .
ப(தய றி ,ட ப6திாிைகயி விள பர N பா+.
அேக.
எ6தைன ேப. ஓ+கிறா.க? என அவசர !
அேக ஒ பர6ைத.
அவ பி ைசகாாி; இ' என ஏமா*றேமா?
ெநா# பி ைசகார. நல வியாபார .
ெநா# கா இலாவிடா மனித உண. சியி ேபர

ெச?ய /#<மா?

அைதவிட இ(த மா>தா எதி உய.(தவ.? அவ அகெமலா

/டவ. அத* ேம அவ) இ
30 Tபா?, தான

&ைம - அதிேல அவ) கிைட

தா. இ(த ெசவ6தி தன' சைட ஓைடைய

மைற6'ெகாள ேவ#ய ெகௗரவ ; அைத சIக
ம9ப#<

ஒ#க பட

எதி.பா.கிற'.

ராமி கணகண ,, ேமாடாாி ஓல , நாகாீக/

ெவைளயி க , ,ளிக.
எ மனதிேல ஏேதா காரணமிலாத 'யர

ேசாக . ஏ?

அத சாைய< .
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நா)

அ(த மனித மிக தாேன.

ம*றவ.கLகிலாத அகைற எனெகன?
ேகாைழ! சீ சீ...
ஒ Iைல தி பிேன. ஒ ,லாழ ஓைச, அத இைசயிேல, அத
ரேல ஒ ேசாக ... எைலய*ற 'ப .

அவ)

ஒ பி ைசகார தா. அJ பி#6த உட, உடைல காபி

உைட, சி9 Iைட, தகர வைள.

ஒ ப#க#ேல உகா.(' ழேல லயி6திகிறா. பி ைசகாகவல. எதிேர

இர+ I9 ழ(ைதக. அவைன ேபாறைவ, ஆனா அவ)ைடயதல.
அ(த ழ 'ப6திேல லயி6'6தா நா)
கத

நிேற.

திற(த'.

ஒ 3> கா, 'ேபா ெவளிேய!' எ9 உைத ெகா+கிற'.
'படா.'
கத

சா6தியாகிவிட'.

இவ)
ம9ப#<

உடா. ழF

விJ(' கீறிய'.

ேமாடாாி ஓல !

"என சாக ேவ+ எற ஆைசயா?" எற N பா+.
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நா)

விலகிேன.

உயிைர விட என

ஆைசயிைல.

(/*9 )
கா(தி, 05-09-1934
----------

35. கசிைத
1

ெடேபா மணி காைத அ96த'.
bமா &(தர பிைள ப பா? ச.கா. மிசார6திட அறிைகயி Iறாவ'

பக6தி நாகாவ' பாராைவ ெமாழி ெபய.6' எJதி, 'இகிற'' எ9 ேபா+
/#6தா..

ெடேபா மணி விடவிைல. காைத அ96' ெகா#(த'.
ேமைஜயி(' எJதின க+தாசிகைள க ேபாc T/ எ+6' ெச9

ெகா#(த வ#ேவF ஓ# வ(', ாிMவைர காதி எ+6' ைவ6' ெகா+

"ஹேலா! யார'?" எற ச(ேதக வா.6ைதகைள ககினா.
"இ(த மக6தான திட

ப பா? மாகாண வாசிகL ம+மலாம..." எ9

எJதியப# மகிய ைட க+தாசிகளி கைண ெசகிெகா#(த bமா
&(தர பிைள அவ.களிட , "ெடேபா, ஸா.!" எ9 ெகாேட ாிMவைர

ைகயி ெகா+6தா.
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பிைளயவ.க சாவதானமாக ேபனாைவ ேமைஜ ேம ைவ6தா.. ெசா

பலைகேம சா?6' ைவ6ெதJதிய அைடைய ேமைஜ ேம ைவ6தா.. ஒ

பகமாக சா?(' தம' ேஜானா ைபைய6 ேத# பி#6' அதி

ைகைடைய6 ேத#, அகிலாம 'ேப ப. ெவ?' அ#யி(த அைத எ+6'
ெந*றிைய6 'ைட6' ெகாடா.. ஷ. ைககைள6 தளிவி+ ெகா+,

"என ெடேபானா?" எ9 ாிMவைர வாகிெகா+, "யார'? ஓேஹா
நீகளா? என இர+ IH நாளா இ(த பக6திேலேய காணேய...

அ ப#யா? என, கைதயா? அ'ெகன? இனி சாயகாலமா? ெர#)
வ &க!" எ9 ெசாவி+, ப பா? மாகாண மிசார6 திட6தி
ஈ+படா.; / /ரமாக ஈ+படா ைட க+தாசிக எ6தைன ேநர(தா
ேமைஜேம நி*க /#< ? ேநராக  ைப Nைடயி ஐகியமாயின.

"வ#ேவF ,T !" எ9 கா?தா பணிவி+, ேமைஜ இ(த ெவ*றிைல

ெசல6ைத, - வ.ண

ேபான மசாலா #), அவ. ெசலமாக இ#

ெபய. - எ+6' சாவதானமாக ெவ*றிைல ேபாட ஆர பி6தா..
அவ ெவ*றிைல ேபா+வ' ெவ9

ய(திர

ேவ+

ச பிரதாயமல - மகாயஞ .

எJதி இ(த இ(த6 திகி இனின ேதவைதகைள நி96திைவக

எறி ப' ேபால, அவைடய ெசல6தி இனின சரக

இனின இட6தி இக ேவ+

எதி.பா. ப' தவ9. எ ெபாJ'

ெகாLவதா b&(தர

எப' நியதி; ஆனா, இ

எ9

எலா இகா' எபைத ெபா' விதியாக

பிைள த ைம6 தவறாக அ.6த ப+6தி

ெகாடதாக கதமாடா..
2

ெத,ல6தி, அதாவ' யம திைசயி &ணா , ம#F

எ ெபாJ'

இ - காைற க#யாகவாவ', அைத [ரணமாகேவா அல'

அவகாசமி(தா ம6தி6' அத 3.வாசிரம6தி* அைத ெகா+ வ(ேதா,
ைவ6'ெகாட பி, ெவ*றிைலைய ஒEெவாறாக எ+6', கா ,கைள

கீறிவி+ &ணா ைப6 தட வா.. பிற அதி சீவ பாேகா அல' அ'
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இ(த இட6தி கிட

Q& ' படேமா, அைத &ைம ஏ*றி ெபாடலமாக

ம#6' ஒேர கவளமாக ேபா+ ெகாLவா..

பிற, ,ைகயிைல ேத+ படல . சாதாரணமாக, அ' அகி இ

நபைடய

பிரேதச6தி ஆரமி பாகேவ இ . வா?ெமாழியாக ',ைகயிைல யிகிறதா?'

எ9 மாியாைத எ சாி6'வி+, ெபாடல6ைத எ+6'ெகா+ வ('
ம9ப#<
ம+

நா*காயி உகா.(த பி, ,ைகயிைல க*றியி(த க+தாசிைய

எறி('வி+, மீதிைய ஒ தடைவ உபேயாகி6'வி+வா..

இ' அவ. ெபா'வாக அ)Z#

விதி.

அ9 அவ. தம' சகபா#யி ேமைஜ அகி ெசற ெபாJ' அவ
வி6தியி ஈ+ப#(தா..

அேத

"என பா வ('#யா, எகிட ஒ தர6'6தா இ !" எ9

அகலா?6தா. அவைடய நப.. ,ைகயிைலைய வாயி ஒ'கி ெகாL

வைர பிைள அைத ேககவிைல.

"என, இைலயா? நா வாகி ெகா+ வர ெசாFகிேற!" எ9

ெசாெகாேட த ேமைஜ வ(தவ. ஒ ,>தக6தி* ஐகியமானா..
3

"ஸா., ெகாச

,T பா.6' ெகா+ேகா! ேப^ ேபாடHமா !" எ9

ைழ(தா வ#ேவF. அவ)ைடய ைழ  மாியாைத எ9 அ.6த .

",T எேக? ெகா+ வ(தா தாேன!" எ9 ,>தக6தி மீ'ள கவ. சியா
சீறினா. பிைள.

"அ பேவ ெகா+வ(' வ &ேட" எ9 ெசா ெகாேட எ+6' ைகயி
ெகா+6தா வ#ேவF.
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பிைளவா அவசர6தி 'கா' 'கா' யாக6 தாவி, ெம?ெயJ6'கைள<
ஒ*9கைள<

கா.வா. ெச?', ைகெயJ6தி+ வ#ேவF ைகயி

ஒ பைட6'வி+, ம9ப#<
மணி<

,>தக6தி சரணாகதியைட(தா..

Iறாயி*9. ம9ப#< , ெடேபா மணிய#6த'.

"ஹேலா! யார'?... நீக தானா? இ)

ஒ மணி ேநர6தி ைபயைன

அ) ,ேகா எ6தனி பக ? நாF பகமா? வ

வ ... ெலட 

பணி+ேகா... அ ப#னா நாேன ைகயிேல எ+6' ெகா+

வ('வி+கிேற; ைபய ,ற ப+ விடானா? அ ப#னா இேகேய
இேக" எ9 ெசா வி+ ேபனாைவ<

க+தாசிைய< எ+6தா..

ேபனாைவ6 திற(' ைவ6' ெகா+ ெவைள க+தாசிைய பா.6தப#ேய
ேபனாைவ எJ'

பாவைனயி பி#6' ெகா+ உகா.(தா..

சாி படவிைல. ேமைஜயி மீ' அைடைய< , ேபனாைவ<

ைவ6'வி+

ைககைள &ட விடா.. பிற சாவதானமாக ெகாடாவி விடா..
4

ேமைஜயி(த ேபனா

அைட<

இட6தி*ேக ேபா? ேச.(தன.

ைகயிேலறிவி+, ம9ப#<

,ற பட

ேமைஜயி ெசாைக உவி6 திற(' நிதானமாக ெவ*றிைல ம#6' ேபா+
ெகாடா. b பிைள.

,ைகயிைல கட6தி* வ ெபாJ' &9&9 ,6 த#ய'.
ேமைஜயி(த எJ6' சாதனக ைகயிறகின.
"ஒேர ஒ ஊாி ஒேர ஒ ராஜா இ(தா..." எ9 எJதி வி+ ேபனாைவ I#

ேமைஜ மீ' ைவ6' விடா..
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சிறி' ேநர

ேப(த ேப(த &*9/*9

பா.6' விழி6' ெகா#(தா..

சில நிமிஷக கழி6'... "அவ ஒ கைத ைப6திய . சைட வ(த

அ ,ற

எதிராளி ராஜாவிட , "உன கைத ெசால6 ெதாி<மா?" எ9 ஒ Q'

ேகாZ#ைய அ) பி ேக+ விடானா ..."
&(தர

பிைள, ேமைஜயி ேபனா /தய சிலைற6 ெதா(தர கைள

ைவ6'வி+ ெவளிேய வரா(தாவி* ெச9 ெவ*றிைலைய6 ' பிவி+
வாைய ெகா பளி6தா.. ஒ ட ள. ஜல #6' வி+ வ(' உகா.('

ெகா+ ம9ப#<

ேபனாைவ எ+6தா..

"... அவ)ைடய ம(திாி கைத எறாேல பி#கா'. கைத ேகபதா
த)ைடய ரா^ய6தி மீதி(த ஆதிப6திய உாிைமைய இழ(' ெவ9

சி*றரசனாக ேபான ராஜா  ,6தி ெசா ெகா+க ஒ ேயாசைன
ெச?தா ம(திாி.

"ச.கா. ச பிரதாய ப# அத* ஒ திட
ஏ*ப+6'வ' எ9 /#

கட பட'..."

வக ஒ விேசஷ கமி#

5
ம9ப#<

ேபனாைவ I# ைவ6'வி+, ேமா+ வைளைய பா.6'

ேயாசைனயிலாA(தா. b பிைள.

"... இ(த விேசஷ கமி# பிாிடனி(' சட அ)பவ
நி,ணைர< , கதாசா>திர6தி பா#6திய

வா?(த ஒ

ெப*ற ஒ பிரபல>தைர< ,

பிாி#Z ராய ைவ6திய சக6ைத ேச.(த ஒ ைவ6திய நி,ணைர<
எ9 தீ.மானிக பட'."

தவி ப'

"இ(த விேசஷ ெசல  சம>தான கஜானாவி ேபா'மான பண
இலாததினா, ஒ ,திய வாி ேபா+வதா, அல' ஒ கட ப6திர

எப' ப*றி ஆேலாசிக பட'."

பிர&ாி பதா
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"அத* இ(த சமாசார

ெபாிய ராஜா 6 ெதாி('விட, இEவித /ய*சிக

ெச?ய சி*றரச சனதி ஷர6திப# உாிைம கிைடயா' எ9 ஓைல
அ) பினா."
"நாFவிதமாக

ேயாசி6'வி+ இ(த ேயாசைனகைள அ ப#ேய

ஒ'கிவி+வ'தா நைம எ9 ம(திாி நிைனகலானா."

"ம(திாியி நிைன , காாியா ச6தி* வ/ ராஜா  சZ# அ த3.6தி விழா
வ(' விட'. ெபாிய ராஜா இ(த சி*றரச) ெவ மதியாக ஒ ெபாிய கைத

,>தக6ைத அ) பினா. அ' ஒ லP6தி ெசவான
",>தக6ைத கட'

அைத 3ரா

பகக ெகாட'."

ப#6' /# பத*6 தம ஆ<&

இேமா எ9 நிைன6', சி*றரச சி மாசன6தி(' ெகாேட கணீ.

விடா."

"ம(திாி பிரதானிகL பிரைஜகL
நிைன6' அ)தாப

ராஜாைவ6 தனியாக அழவி+வி+வதா எ9

கா# Nட அJதா.க."

"இ(த சமய6தி பிரதம ம(திாி அJைக வரவிைல. ெந+மர ேபால
நிறா..."
"ெந+மர

ேபால நி......" எ9 ம9ப#<

அ#6'வி+ எJதினா. &(தர பிைள.

6

கைத தானாகேவ, தனிZட
பய(' ேபான &(தர

ேபாலேவ, பினி ெகா+ ேபாவைத க+

பிைள, இ(த ெந+மர

நி மதி<ட ெபI ெசறி(தா..
கைத வ#ைய6 தம ,ாி<

ம(திாிைய சிர ேசத

ெச?தா..

எற மதி &வ. வ(த'

வழியி தி ,வத*காக, அ(த அழாத பிரதம
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அ(த ேவைல /#(தபி கைத உயி. ச(ேதகமிறி அக9 விட' எபைத
நா# பி#6' பா.6தவ. ேபால நி சய ப+6தி ெகா+ அவைன உயி. பிக
பரமசிவைன N பிடலாமா, அல' ெவ9

ம(திரவாதிைய6 தவி6' அவ)

ராஜா மகைள க# ெகா+6' கைதைய ேமளதாள6'ட 'மகளமாக'

/#6'விடலாமா எ9 ேயாசி6' ெகா#ைகயி, "என ஸா., /#('
விடதா?" எ9 ெகாேட Oைழ(தா. &(தர
ஆசிாிய..

பிைளயிட

கைத ேகட

"ைபயைன அ) ,கிேற எறீ.கேள" எ9 ெசா எJ(தா. b பிைள.
"ைபயனிட

க+தாசி அ) பிவிடா எ9தா..." எ9 சி(தி6' ெகாேட

ேமைஜயி(த க+தாசிகைள எ+6' ப#க ஆர பி6தா. ஆசிாிய நப..
"இ'தானா நாF பக ? - ேபா>ட. எJ6தி ேபாடா Nட நாF பக

எனேமா? இத* என அ.6த ?" எறா..
"நீ. தா ெசாFேம!"

"சாி வாக, காபி சா பி+ வரலா !" எறா. நப..
"வவ' எத*, ேநரா C+ ேபாேவாேம?" எறா. &(தர

பிைள.

"அேக ேபானா எJ'Cரா?" எறா. நப..
"ேபான பிற பா.6' ெகாளலா , நீக எJ(திக!" எ9 ெகா+

ேமைஜைய எ+6' 3ட ஆர பி6தா. பிைள.
7

'ைட எ+6' உதறி ேமேல ேபா+ ெகா+ ,ற படா. நப..

வேமா
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"ெகாச

இக, ெவ*றிைல ேபா+ ெகா+ வகிேற" எ9 உகா.('

ெகாடா. b பிைள.

ெவ*றிைல ேபா+ /#(த'.
"ஸா., ஒ நிமிஷ !" எ9 ெசா கைடசி வாிைய எJதினா., பிைள.
"தா ப#6த அ6தைன கைதகைள< ப#க ேவ+

எ9 ராஜா அ(த

ம(திாி6 தடைன அளி6தா" எ9 எJதி, "இ ப# /#6' விடலாமா"
எறா..

"எ ப#யாவ' /#(தா ேபா' ; எனிட

 ைப Nைட இகிறைத

மற('விRரா?" எறா. நப..
"அ' எனிடேம இகிறேத!" எ9 ெசானா. பிைள.
ராஜா

ம(திாி பிரதானிகL , இகிYஷி கச

திட6'ட கிட(' ந&கின..

மாகாண மிசார6

(/*9 )

'ஆ9 கைதக', ெதா , - 1941

('அபா.ஷ' எ)

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

தைல பிF

இகைத ெவளிவ('ள')

36. கைல விறகா கைத
(நா பாைளயகா ளி6' ெகா# ேபா' சில ஏ+க மித(' வ(தன.
உட ைப6 ேத?6' ெகா#(தவ, ஒைற எ# எ+6' கவனி6' பா.க,
கைத மாதிாி ெதாி(ததா, கிைட6தைத எலா

ேசகாி6' வாசி6ேத. ேதறின'
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இ(த கைததா. இ(த ஏ+ ஆதாரேமா, நா சாகிரைத ைறவாக
மிதகவி+விட கைதயி /*பதிேயா இனிேம கிைடகாதாைகயா, இ'

விகிரமாதி6த கைதெய9 வழ

கைதகளி இ'வைர ெவளிவராத பாட

எப'ட இEவாரா? சிைய /#6' ெகாLகிேற. ெதாி(தவ.க ெதாட.க.)

1

/6'ேமாகனவ ப'ைம எற / ப6ேதழாவ' ப'ைம ெசாய க#ைல
வி#றகா கைத

ேநம நிZைடக (ஏ+க சிதிலமானதனா எJ6'6 ெதளிவாக6 ெதாியவிைல)

ெசபதபக யா
3தான

/#6', பா. பன.கL

வ>திரதான யா

பாிசனகL ேகாதான ,

ைறவற ெகா+6', த

ம(திாி பிரதானிக [ழ,

ேதாைகய. பலா#ைச ப ஜா ஜாெம9 ெகாFமடப6திேல ,(தளி,
சிகாதன6' அபிேடக ஆராதைனக யா

/# பி6', ேபாச

மகாராசனானவ அ(த சிகாதன6திேல ஏறி அம.வத*காக கால#

ைவ பானாயினா. / ப6ேதழாவ' ப#யிமீ' அவ கா நிழ பட ட

/6'ேமாகனவ ப'ைம எற / ப6ேதழாவ' ப'ைம அடகாசமா?
சிாி6'...

வாாீ. ேபாச மகாராசேர, உம இ(த சிகாதன

அ+ேமா, இ' விகிரமாதி6த

ராசாவானவ., ப# எகிற ம(திாிேயா+, காடா9 மாத/

நாடா9 மாத/மா?

அ9ப6தீராயிர

,வா<

ஓாிட6'ைற<

வஷ

வைர, ம) ெநறி தவறா', ,<

ெப*றி வJவா', அேபதமாக, அ3.வமாக அடமா திகைள<

க#யா+, Iைட 3 சி

/ைறைம வJவா' நட(தைம அறிdேரா!

அ(த மகாராச)ைடய கீ.6தி வலபகளிேல ஆயிர6தி ஒ பகாவ' உம
உேடா என ைக மறி6த'. ேபாச மகாராச) , 'ஓேகா இேத'! அதிசயமாக6
/ைறைம வJவாத ெசேகாலாவ'!' என

ேதாH'! Iைட 3 சி
அதிசயி6', அ9 இர

தா, ந+ சாம6திேல, ேப<

படமகிஷியானவ ச ரமச6திேல, தாதிய. சில. Cச
ெதளிக

உறக ெச?<

பி#6தவ ேபால

உற நளிரவிேல, த
, சில. பனிநீ.

சமய6திேல ஓேஹாெவன பைத6தப#, ஊ. ேப?

, உம6த

ெகாடவ ேபால

Nரேடா லமிட,

தா Cரவா எ+6', அ(த கிக6தி அ(த ேநர6தி ஆேராகணி6'
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பிரேவசி6', "எ பட6' ராணிேய, பாகியவேய, நா# ல ெகாJ(ேத,
என உன ச பவி6த'?" எ9 ேக+

பதி வராததனா, க#ைல6 தடவி,

Iைடெயா9 விழி6' நி*க க+, கைடவிரலா ந&காம, கக6தினா
ெகாற ேசதி நிைன  வர, திைக6' பைத6' அகி நிற ம(திாி
&ம(திரைன விளி6', "Iைடைய ெகாறத* பிராய சி6த

உடா?

"Iைட ம) ெநறி உடா? ெசாF , ெசாF " எ9 ேகக, ம(திாி
&ம(திரனானவ, ஏேத', த

தைல6 தீ , வ(தெத9 திட ப+6தி

ெகா+ ெதடனி+, "ரா சிய பார6திேல பலவித/+. ேதச(ேதா9

(ராச

ராச/

எற ெசா, ரா சியபார /ைறைய றி6த வழெகாழி(த பிரேயாக

ேபாF ) மா9 ; ைகயி ெவெண? ைவ6' ெந? அJவாேடா ?
இ ேப.ெகா6த அதிசயகைள<
இ

ெசால*ெகா6த அதிேமாகன ப'ைம

ேபா', பைறயைற(', பா. பன.கைள N+வி6' சா>திர விசார

ெச?' ேதவாீ. தி ேநர6ைத Cணாவாேடா ? நா &ம(திரனலவா?

அ ேப.ெகா6த ஆேலாசைன ெசாFேவனா?" எ9 தைலவணகி நிறா.
"சவா&, சவா&, ம(திாி &ம(திரனாேர! நீ. ெசான' ஆயிர6' ஒ வா.6ைத!
அைத6 ெதாி('தாேன, நா

N.ைம ெம சி< , ந

உம ம(திாி பதவி த(ேதா ? இ(தா

உ

,6தி

ச(ேதாஷ6ைத6 ெதாிவி6' , தகிேறா இ(த /6'

மாைலைய அைத நீேர ேநேர ெச9 O /ைடய ப6தினி ெகா+6'வ e."

எ9 கடைளயி+வி+ ப'ைமைய பா.6', "வாரா? /6'ேமாகனவ
ப'ைமேய, உக விகிரமாதி6த Iைட 3 சி /ைறைம வJவா'
நட(தைம ெசானீேர; அத வயணெமன?" எ9 6'கா ேபா+,

டைகயிேல ேமாவாைய ஊறி னி(' நி9 ேகடா. அத* அ(த /6'

ேமாகன ப'ைமயான', "விகிரமாதி6த ராசா கைத எறா வி+கைதயா வி+
ெசால; ெபாெட9 மறக? நீ. இ(த ப#யி இ ப# அம ; நா

ெசாFகிேற. கா' ெகா+6' ேகL . இைடயிேல ெகாடாவி விடா,

நடா*றி சலபான

பணியவ பாவ

வ(' ச பவி ...

(இதி(' ப6' ஏ+கைள காணவிைல)
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2

...ேல, நாமக திலத ேபாF , நாரண நாபி ேபாF , அடேகாண ய(திர6தி

ைமய ேகாைட ேபாF , ெச பாF

நகர

இ பாF

கலாF க6தாF க#ய

ஒ9+. அத* பைகவ.க வரமாடா.க. பாவ

அHகா'. பசி<

அHகா'. அத ேகாைட வாசேலா எf9 யாைனகைள வாிைசயாக
நி96தினாF , அத பிற

ஒ பாக

இட

கிட . அ(த ேகாைட

கத க வயிர6தினா ஆனைவ. இரவி ேகா# [ாிய பிரகாச

ேபால

&ட.வி+, `*றிப' காத6' பைகவ.க வ(தாF கா#

ெகா+6'வி+ ; பட பகேலா எறா, அவ.க ககைள Nசைவ6'
ெபாைடயாகி6 தி6 ெதாியாம அைல(', /தைலகL
எேக, எேக எ9 நடமா+

அகழி விJ(', த

&றா மீகL ,

ஆ<ைச ேபா ப#

ெச?வி . இ ேப.ெகா6த ேகாைட வாசைல உைட6தாயிகிறதனாேல,

இ(த படண6' மா(ைத எ9 ெபய.. ேகளா? விகிரமா.க அரசேன,
இத* இ)

ஒ காரண/

ெசாFவா.க.

இ(த படண6' மா(த.க மன. இட கடைளைய மறவா', மைறயா',
ஒJகி வ(ததனா, ம(ைதேபா நட மா(த. வாA சா(தமா நக.

இ ெசகதல6திFேடா ? நீ. ஒ /ைற வா , அ(த ஊைர பா .

ேதவேலாக6' அளகா,ாி< , ேபரபடண/ , 3ேலாக6' அ6தினா,ாி<

ஈடாகா.

அத*

அதி இலாதன இைல எறா /*9 உைம, /காF உைம. அ(த
படண6திேல, /(ைதேயா. வர பி /ைறைம வJவா', ம) ெநறி பிசகா'
மனவனா

ெதனவ) கிைளயா இைணயாரமா.ப, அஜ/க எபா

அரசாசி ெசF6தி வ(தா. அவ) ஐ ப6தாறாயிர
இர# ப ைவ பா#மா

ப6தினிமா , அத*

உ+. அ(த ஐ பதினாயிரவாி, அவ)ைடய

கH கணாக, க# க பாக, நக6தி* சைதயாக, 3  மணமாக,
ப6தினி ெபகளிேல ப'மினி ெபணா?, கணா பா.க

ேபா+

ேமாகலாகிாி த

மயக

- அஜ/கி எபவ ஆைசக(த பட மகிஷி.
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வாைசக(த வசி ெகா#யாL பிைளேய பிறகாம, சிகாதன

சிற , ஆ வாாிேச அளிகமாேட எ9 ெத?வக யா
சக*பி6த' ேபால

, படமகிஷியி ேபாிள

ெப பவ6ைத<

ஒ9 N#
ெவ

'ாித6தி ஓ# விர#ய#6' ெகா+ ேபாவா ேபால, காலேதவ, நாகைள
வாரகளாக

வாரகைள பசகளாக

மாதகைள பவமாக
வர

பவகைள வஷகளாக

ெநகி ெகா+

, வயி*9 பாரமாக பிற(த ைவ பா# பிைளமா.க நா தவறாம

ப#6தர
சின/

பசகைள மாதகளாக

ெப*9 ேபாக, ப# மடப6தி /# ேமா'வைத க+ ஆறா
அளவிலா பதி<

அஜ/க எற ெசகதல
யாவைர<

ெகாடவனாகி, அதிCர [ர பராகிரம ேக'வான
,கJ

மகிபதி, அவனியி உள சா6திர வி*பன.க

N+வி6', "ஐயமீ.! கைடேய கைட(ேதற ஒ வழி அள

ேவ+ " எ9 விண பி6' ெகாள, சகலகலா வலவ) , அடமா

சி6தியி ெக#கார)மான சி6தவலப சிேராமணி ெயாவ சபாமடல6ேத
எJ(தளி நிமி.(' நி9, ",வி6தல

/J' , கவி6ெதா ைடகீA, ெசவி6தல

தனி* பவ6'ய. ேகளா' ெசேகா நடா6'
மனா, ந

சயனகிக6தி, வடதிைச கிட

அகமா ஞால6' அதிCர

ச ரமச க# சாபேம

Oம பிைள ேப9 வாயாத'; க#ைல அக*றி, கானக6தி கீA6 திைசயி,
ககா<

ச(தன/

பினி பிைண(' வள.(' நி*கிற'; அைத ெவ#
நி சய " எ9

க#லாகி கா நீ# ப+6தா, ப6தா மாத ஆ மக
ெசாலாநி*க, அ6'றவி பசி பிணி ேபாக மட/
ைச6திேயாபசார

மாய/

ெச?விக ேச# ெபக அ9`*9வைர<

ெகா+6',

உடன) பினா. பிற /ரசைறவி6', 'கா#ேல ககா< ச(தன/
தJவி வள.(த மர6ைத ெகா+ வ(' தேவா ஆயிர
பாிசனகளிைடேய ெசால ெசா, த ச.க யாவைர<

ெச?ய ஆைணயிடா. கா#(' மர/

ெபா பாி&' எ9
அைழ பி6' க#

வ(த'. க#F

/#6தா.க. அ ெபாJ'தா அரேச, நாக இவ

க#6

ெச?'

அ(த க# 9

சட6தி கீA ஈசான திைசயி இ(த சி9 ெபா(தி #,(ேதா .

விகிரமாதி6த மனா ெவ*றிேவ அரேச, நாக காெல+6' ைவ6த ேநர ,

கால காிேகா+ ேபாட ேநர

ேபாF ! எ9 அ(த ெபைட Iைட 3 சி

ெரைட ெசா+ கணீ. சி(தி வி+, ப#ைய பா.6' ெபI &விட
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விகிரமா.க மகாராசாைவ ேநாகி6 த)ைடய 'யர கைதைய6 ெதாட.('
ெசாலலாயி*9.
3
த ச C+6 த+கி இ+கி பசி ேவளாேவைள எ'
த ச ழ(ைதகளி ஆகா# விரF
கட/

3.ண ஆ<&மாக6 தவி6' வ

கைட விரF

கிைடகாம,

பய(' நி6திய

நாளி, ச(தன ககா ச ரமச

க# அதி.Zட , எகL6 த(த ேபபகாரமாக, ெத?வ

ெகா+6த வரமாக,

எகைள வாAவி6த'. பிற ேகபாேன? மனா, மைக ெமா , பனிநீ.
ச(தன/ , பவமான ராச ர6த/ேம எகL கிைட6'வ(தன. எ
கH கணாள
கநாவ*பழ

Iைட வ ச மமத)மான எ)ைடய கடழக,

ேபாF , காR ைச பழ

ேபாF , ேமனி ெபா(', வண

ேபாF , /தி.(' கனி(த களா பழ

மி(', நைட நிமி.(' எ உயிைர

ெகாைள ெகாட'ட, மா(ைத நக. Iைட கதிபதி கா+ Cர ப எற

விெத+6' அடாட ,வனகைள<

க#யாடா..

ேகாவணா#க ேபரபடண6' வாாிசாக ேபான கைதயாக நாக ,('

விடாF , ெத?வ ெகா+6த திவர6தா நியம நிZைடக பிறழா', ஆசார சீல
அகலா' வாA('வ

நாளி, ஒநா எ கணவ. /க

ேசா. *9,

நலைல(', /+கி ஒ# கிட(தைத கH*9, "Iைடகரசா, எ
ஆைசக(த ஆணழகா, கவைல என?" எ9 கா பி#6' ேகேட.
அத* அவ., "எ ப6தினி ெபேண, அ(ததிேய, ,6திர ேப9 வா?காவி#

ந /ைடய ரா சிய

சீரழி(' ெக+ # &வராக ேபாேம. ேP6திராடன

ெச?ேவாமா, தீ.6த விேசட

தாிசி6' வேவாமா எ9 க'கிேற" எறா..

நா அத*, "அரேச, ேந*றிர

மனவ தகப>ப

நா பசியா*ற பவனி ெசறேபா' படமகிஷி,

உடதனா உள அணகைள வ.ணி6'

ெகா#(தா. நீ. ேபா?, மனவ 'ைடயி நாF மிட9 ர6த

பிற ேயாசி ேபா " எேற. எ கணவ

எ ,6தி

பகிவா .

ெம சி, "ெக#
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ெக#! நீெயா6திேய, இ(த ரா சிய6திேல என ஏ*பட படகிஷி. இனிேம
என ம(திாி ஏ?" எ9 எைன க#6 தJவிவி+ ெவளிேய ெசறா..
நா)

எ வாயி தி# ெகாண.(த ச(தன6ைத 3சி, வாசைனயி+

அலகாி6' எ மமதனா. வர காக கா6திேத. கண ெபாJ' கழி(தேதா

இைலேயா, எ கணவனா. பைகயரசைர கட படாள
ம(திரவாதிைய கட த(திர ேப? ேபாF

ேபாF ,

தி+தி+ எ9 ஓ#வ(தா.. நாேனா

பதறி ேபா? என என எ9 பய(' அவைர க#6 தJவி ெகாேட.
"ெபேண, எ ப'மினி கேண! பதறாேத. ெப ,6தி ேகபவ

பி,6திகார எ9 ெசாFவா.க. அ' வா>தவமாக ேபா?விட'.

ஆனா உ தா பாகிய6தா நா இ9 த பி பிைழ6ேத. நீ ப6தினி

எபத* இ' ஒேற ேபா' . /த ந ரா சியபார6' ஒ ம(திாிைய

நாைள காைலயிேலேய அம.6தி ைவ6திவி+6தா ம9காாிய
எறா.. "அ' கிடக+ , அரேச! நாைள விஷய
ேவ+ . இ)

பா.க ேவ+ "

நாைளயலவா கவனிக

நாைள வர நாழிைக எ6தைனேயா கிடகிறேத. நட(த கைத

என இ ெபாJ' ெசாலலாேம?" எ9 நா ேகேட.

4

அத* அவ., "இ ெபாJ' நா ேபான ேநர , சன பிைழேயா+, ேநரெகட
ேநர/மா . கைண I#ெகா+ ேபாகேவ#யதா ேபா &. எனடா

க.மகாட எ9 பகவ6 கீைதயி நாF &ேலாக6ைத உ சாி6' ெகாேட
கா

இட எ9 நிைன6' ெகா+ உ6ேதசமாக ெச9 க#6ேத.

அ' பிZட பாக . எனேவா &ெகறேத எ9 மன எJ(திக, நா
ச*9 விலகாம* ேபாயி(தா ந&கிேய ேபாயி ேப. மன அசக,

மகாராணி ைககைள க#ேல ஊறினா. அவLைடய ேமாதிர6'கிைடயி

ஏறி ஒளி('ெகாேட. பிற மன)

ராணி<

க#ைல6 ேத+ேதெட9

ேத#னா.க. அவ.க இ(த நிைலைய எனா பா.க /#யாம ககைள

I#ெகாேட காய6திாி ஜபி6' ெகா+ இ(ேத. பிற க#

உகா.('ெகா+ சலாபமாக ேப&ைகயி, "Iைடயாக இ " எறா

பட6' ராணி.
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அத* கீ.6திவா?(த அ(த மகிபதியானவ, "ெப ,6தி எப' பி,6தி எற

ஆேறா. வா உ விஷய6தி /*9 ெபா(' . ெசகதல தா

மகிபதி

க#, பட மகிஷி6தா இட/ேடயலாம Iைட 3 சி இட
உடா? விவர

ெதாியாம ேப&கிறாேய! அதிக+ . இ(த மாத

மாதவிடா?

நி9விடதா?" எ9 ேகடா.
அத* அவ, "அரச. அரேச, தாக ெசாFவ' எ விஷய6தி /*9
ெபா(' . நா ெபதாேன? இ(தாF , மாதவிடா? றி6'6 தாக

ேகட' அவசர பட ேகவி. க# வ(' இப6ைத(' நாL பதிென+

நாழிைக<(தா கழி(திகிறன; அத* எ ப# நி சயமாக ெசால /#< ?"

எ9 ெசா ெகாேட க# மீ+

இ'தா சமய

ைககைள ஊறினா. நா

எ9 த பி ஓ# வ(' விேட எ9 ெசாவி+, ெந*றியி

வ#(த விய.ைவைய ஆகா# விர ெகா+ வ#6', 'ெசா#' தைரயி /6'

ேபா விJவைத பா.6' ெகா#('வி+, "எ அைம கதி. ப ைசேய,
எ ஆசியி அணிகலேன, ெந& 'பட பட' எ9 அ#6'

ெகாLகிற'. உ ம#யி தைலைய ச*9 சாிகிேற" எ9 ப+6'

ெகாடா.. நா ெவளிேய உலாவ ெசறி(தேபா' தி# எ+6' ெகா+
வ(தி(த பனிநீ. ெதளி6' Cசிேன. கணய.(தா*ேபா ப+6தி(தா..

எனேகா, அவ. ர6த பான

பணினாரா, தகப>ப

கல(த ர6த

எ ப#

இகிற' எ9 ேக+6 ெதாி('ெகாள ஆவ. ெம'வாக அவைர உ& பி

ேகக, எ Iைட அதிபதி ெசாFவா.:
5

"ேகடாேயா ப6தினிேய, ர6த

உட' நிைனவிகிற', ஆனா சி

நிைனவிைல; பய6தி மற(ேத ேபா &. நாைள காைலயி நம ஒ ம(திாிைய
நியமி6த பி*பா+தா அ(த காாிய6ைத கவனிக ேவ+ ; அ' ந /ைடய

ரா சிய6'பட எைலயானாF அனிய அ)ேபாகமா ேச, ஆயி
அ சமா ேச! ம(திாி ெசாலாம த(திர

பண /#<மா?" எ9 ெசாவி+6

தி பி ப+6'ெகாடா.. எனேகா சி எ ப# எ9 ெதாி('ெகாள6

'#யா?6 '#6த'.
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,ஷதிலக6தி சிரைச ெம'வாக6 Qகி ஆடாம அசகாம ைவ6'வி+
எக அரமைனையவி+ ெவளிேய வ(ேத. ெம'வாக ப+6' கிட(த

ேதாபைடயைட ெநகிேன. இ(தாF

,ஷனலவா? ெதாடாம எ ப# ர6த

சேகாசமாக இ(த'. பர

பவ'? எ ஆைச கணவ. எைன

அ(ததி எ9 அைழ6த' ஞாபக வர, ஓேடா #<

தி பி வ(' ப+6'

ெகாேட. க*பிழ ப' பசமாபாதககளி ஒறலவா? ெப ,6தி
பி,6திதாேன? இ(த சமய6தி அ' ச*ேற /,6தியான', 3.வ ஜம
வாசைனதா.

ம9நா காைல எ Iைடயழக. நியம நிZைடகைள எலா /#6'வி+,

எக அரமைன /*ற6திேல ச*9 ேநர ெகாFC*றி(தா.. ெவயி '&'
எ9 கா?(' ெவளி வாசைல எ#ய ட, வழக

ரா சிய6ைத பாிபாலன

ெகாச Qர

ேபால நாக எக

பணிவர பவனி ,ற பேடா

. யம திைசயி

ேபாைகயிேல, வா# வதகி6 தளா# நட(த Iைட 3 சி ஒைற

காண, நா சேகாச ப+ எ கணவாி பி,றமாக ஒ'கி நிேற. உடேன
எ கணவரானவ., அடகாசமாக ஆேராகணி6' நி9, "அேகா, வா

பிளா?,

தளா#6 தவி ,தியவேர, உம எதிேர நி*பவ. யா. எ9 ெதாி('ெகாள

க ெபாைடயா காH ! நா

இ(த Iைட ரா சிய6' மணி/# தாி6த

மனவ காH ; கா விJ(' ெதடனி+ நம>கார

உயி.பி ைச த(ேதா ; அசாதீ." எறா..

ெச?< . நா உம

அத* அ(த பரகழி Iைட 3 சி, 'அ அ' எ9 சிாி6', "/#மனேர, நீ.
ெசேகா நட6த ம('Nட பாிசனக உ
நா)

ரா சிய6தி கிைடயாதா?

நாF நாழிைகயாக &*றி &*றி பா.கிேற; &ஜாதி வ.க6தி

ஒ6தைர<

காணவிைலேய!" எற'. மீைச ேகாப6தி '#6தாF

அடகி

ெகா+, "உ /ைடய /த பிைழ ெபா96ேதா . பாிசனக இலாவிடா

ரா சிய

ஆள /#யா' எ9 எ(த சா>திர6தி ப#6தீ.? நாக

ஆ+ெகா# பைத6தா, இேதாதா ேநாி பா.கிறீேர, நம ஒ ம(திாி

ேதைவ. உம ேவைல பா.க இZடமா?" எ9 எ கணவ. அத# ேகக

அ(த பரகழி கா விJ(' 'அபிவாதேய' ெசாய'; அ6திேரய ேகா6திரமா ;
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அZடசஹ>ர ; நாF சா>திர/

ஆ9ேவத/

+ பமா ; ம(திாி ேவைலைய<

ேபாக ஒழி(த ேவைளகளி ைவதிக

ப#6த ைவதிக வி6'; ஆனா

பிர மசாாி. ,ராதன கால6தி(ேத அமா6திய6 ெதாழி பிரகியாதி ெப*ற
க.மாகைள< ெச?' கிட பத*காக, அவைன6 திட

பணி அம.6தினா..

6

காைல எJ(த ட ெகாF மடப6தி(' எ மன. ெசேகா ெசF6'வ'
க நிைற(த காசியாக இ . "அேகா வாரா? மதிம(திாி! மாத

/ மாாி

ெப?' வகிறதா?" எ9 ேகபா.. அமா6திய லதிலகமான ம(திாி &ம(திர) ,

"ஆ

அரேச, Oேகாேல ெசேகா" எ9 ெதடனி+6 ெதாிவி பா. பிற

இர+ ேபமா? ெவளிேய ேபா? ரா சிய6ைத பாிபாலன

பணிவி+

வவா.க. இ ப# ெவ காலமாக அரசாசி பணி வ(ேதா .
அ ப#யிைகயி ஒ நா ம(திாி &ம(திரனானவ, "ரா^ய

எறா

பாிசனக இக ேவH . அவ.க வ(' திைற ெகா+க ேவH ; நா
இட6ைதவி+ அைசயாம அலகாம ரா^யபார
மன) அழ; ேமF

இ(த

பணேவH ; அ'தா

படமகிஷியா ேச# ெபக ேவடாமா?

தன(தனியாக எ6தைன நாதா தாேம சீவி /#6' சிகாாி6'

சிரம ப+வா.க? நா ேபா? பாிசனகைள N# வகிேற" எ9
ச/க6தி ெச பிய'; மன)

தைலயைச6தா..

எைன பா.6' சாிதாேன எ9

எக வி ப

ெதாி(த'தா தாமத . அ(த விேவகியான ம(திாி கண ேபாதி

அ9பதினாயிர

ேச# ெபக. என கைள பாயி(தா என

ேகாடா)ேகா# பாிசனகைள க# ெகா+வ(' நிர பிவிட'. என
பதிலாகNட &வாச

வி+வா.க, சா பி+வா.க ேபாகிற'. அEவள

பணிவிைட. இ(த மாதிாியாக ராச ேபாக6தி இ(தேபா' ஒநா நா எ ேச#
ெபகLட ர6தபான

ெச?ய ேபாேன. ராணியி ேதாபைடைய

இ ப#6தா எ9 மன

கச(' கணவ. மீ'

உறிசி பா.6ேத. ர6த

ேவ*றா மாதிாி சி ேவறாக இ(த'. ஆகேள
ேகாப

வர ஊடFட வ('

அரமைன ஒ# இ(ேத. அவட ேப & ெகா+க Nடா', அவ

ஒ ,ஷ(தாேன எ9 இ(ேத.
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அ சமய6தி எ கணவ. படபடெவ9 உேள ஓ#வ(தா..
"இ(த மானிட வ ச6திேலேய ேயாகியமான ெபைண பா.க /#யா'
ேபாகிற'! நா இ9 ேபா? ர6தபான

ெச?ய /யேற. சி ேவறாக

இ(த'. எ ப6தினிேய, நீேய பா, மனித ஜ('க எEவள

அவ. ெசால, என ேகாப

பி)

ேகவல !" எ9

அதிகமாயி*9. அவ. பிற ெபைண<

எைன ேபா >பாிசி6'வி+, ஆமாறாடமாக6 த , நிைன , ேவ9

ைவ6'ெகா+ ெபபழி ேவ9 &ம6'கிறா.. என அ9 ர6த ஆைச

இக6தா ெச?த'. கI#6தனமாக ேபா? பிற ,ஷைன6 ெதாேடனா?

+6 தனமாக நட('ெகாடேதா+ ம+
&ம6தினா யா6தா ேகாப

அலாம ெப பழி ேவ9

வரா'? ேபசாம /க6ைத6 தி பி

ெகாேட. ெபக மீ' அவ இ(த அபார ேகாப6தினா ஊடலா

எ9 நிைன6' ெகா+ ெவளி வாசF ேபானா.. அமா6திய &ம(திர

ஓேடா #<

வ(தா. "அரேச, அரேச, நா

நிைன6த' Cேதாஷ . ரா சிய

ைகமாறி இக ேவ+ ; க# ப+6'6 Qேவா. ெர+ ேபேம ேவ9"
எ9 ெதடனிட, எ ஊட தணிய, அவ. சின

சமாதானமாேனா . எ ப#யி(தாF
7

நாக இவ

ஆற, நாக

ெதா+6 தா க#ன ேநச

சயனி6' கணய.('விேடா

. ந+ சாம

ேபாமா?

இ . எக

ெகாF மடப6தி கட ெபாவ' ேபால ெபாிய இைர ச ேக+6

தி+கி+ விழி6ேதா . மன. அ' எனெவ9 ேக+ெகாேட ெவளிேய

ேபானா.. நா)

ேகேட.

ெதாட.(' ேபா? கத  பிபகமாக ஒ'கி நி9

எக பாிசனக எலா

N#யி(தா.க. அவ.களி I ,

ெமா? ,

மி(த அறிவாளி ஒவ., மன. /சாZடாகமாக6 ெதடனி+, "மனாதி
மனா, ெசகதல

,கJ

மகிபதி, எகL உயி.பி ைச அள ேவ+ ;

/ைட க# ெபா9காம, க#ைல ெவ(நீாிட அேக உ6தரவகிவிட'.
எகைள எ ப#யாவ' ரPிக ேவH " எ9 ெகசினா..
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ம(திாிேம மன ேகாபாேவச

ெபாகிய'.

"அட அ பாவி பிராமணா, அமா6திய எ9 ெசா ெகா+ எ

ஆLைகேக ஆப6ைத ெகா+வ(' விடாேய! பாிசனக இலாத கால6தி
நாக ச(ேதாஷமாக ரா சியபார

எலா

பணவிைலயா? இ ெபாJ' இவ.கைள

N# ெகா+ வ(' ெகால ேபாவ'

ப6தினி

அலாம, என எ

பிராணப6ைத ெகா+வ('விடாேய. நாைடவி+ ஓ#ய

ராசைன ப*றி ேகவி பட'டா? வா, ேபா? ஒ*9 விசாாி6' வேவா "

எ9 அவைர<

அைழ6' ெசறா..

8
விகிரமா.க மகிபதிேய, அவைர கைடசியி உயிேரா+ பா.6த' அ'ேவ. மன.

மனவா! என6 தா பி ைச தரேவ+ . அவைடய உட ந&கி கிட(த'

இ)

எ க/ நி*கிறேத, ெத?வேம! அவ. உயிைர ெகா+ . அல' நா

உம' ஈ#யி கJேவறி உயிைர மா?6' ெகாLேவ எ9 அ(த Iைட
ப6தினியான' விகிரமா.க ராச)ைடய ஈ# /ைனேம ஓ# ஏறி நி9, த
உட ேபா'மான கனமிலாைமயா உயி.விட /#யாம தவிக, மன.
மனவ)

அத* அபய

அளி6', "ெபேண, பய படாேத; நாக

இ ெபாJ'தா காடா9 மாத ெதாடகியிகிேறா ; உ ,ஷ உயிைர

மீ+6 தகிேறா " எ9 உ6தார
பா.6', "வா

பிளா?, O

ெகா+6' வி+, மன. மனவ ப#ைய

ேயாசைன என? N+வி+ N+பா?(' காாிய

N+ேவாமா அல' ம(திரவா எ+6' கைதைய /# ேபாமா?" எ9 ேகக,

அத* ப#யானவ ெதடனி+ வணகி, "ச/க6தி*6 ெதாியாதைத நா
என ,திதாக ெசால ேபாகிேற? ேமாச

ெச?த தாசி ெபைண

N+வி+ N+ பா?('தாேன பாி& ெகா+6ேதா ? ம*9

ம(திரவாைள6தா

இர+ /ைற உபேயாகி6'விேடா ேம; ஒேர ஒ ெச பி+ வி6ைதைய6 தி ப6
தி ப பா.6'ெகா#க ஜனகL பி#ேமா? ேவதாள6ைத

N பி+6தா ேக+ பா.க ேவH " எ9 ெசா வா?I+ /, "ஆ,
ஆைச ப6தினிேய" எ9 Nவி ெகா+ ஒ Iைட 3 சி ஓ#வர, ெப
Iைட 3 சி<

உட 3ாி6'6 தன ைவதEய ேகால நீகிய'

விகிரமா.க ச/க பாகிய6தா எ9 நிைன6' அவ. கா விJ('
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வண ப# கணவனிட

ெசால, "அேகா Iைட அரசேன! நீ. த பிய வித

எ ப#" எறா. விகிரமா.க மன.
"விகிரமா.க மகிபதி, நா)

எ ம(திாி &ம(திர)

காாிய

விசாாிக

ெசறேபா' ப+6தி(தவ. விரைல நீட, எ ரா சிய6'ேக அழி

ேத#ன

அமா6திய அதி சிகி, விைனேக*ற தடைனைய ெப*றா. நா த பிவர6

தாமதமாயி*9. அத* இவ உக உதவி நா#னா. என6 தக ேநச

கி#ய'. இனிேம ந

ரா சிய

வாJ " எ9 ெதடனிட'.

உகLைடய ைட நிழ சி*றரசாக ஒ'கி

காடா9 மாத6ைத இனி எ ப# கழி ப' எற விசார

மி(தவனாக,

விகிரமா.க மகாராசா, அஜ,6தி நா+ அராஜக6ைத ஒ+க

எHவானாயினா.
அத*

இட

இலாம* ேபாயி*9. "அ9 க# ப+6தி(த ேவ*றா ேவ9

ஒவமிைலயா ; அஜ,6தி ஆைச ப+ ெப*ற பட6' இளவரசனா .

மன இலா சமய

பா.6' ேச# ெபHட சலாப

ெச?தானா .

&ம(திரைன ெகாற பிர மஹ6தி அவைன6 ெதாட . தாக கவைல பட

ேவடா , அரேச" எற' அ(த Iைட 3 சி மகிப.

காடா9 மாத6ைத கழி ப' எ ப# எ9 ெதாியாத விகிரமா.க மன
தவியாக6 தவி ேபா', ப# எற ம(திாியானவ வணக

ெச?', "&வாமி....

(இ6'ட ஏ+ நி9வி+கிற'. கைதயி பி*பதி கிைடகவிைல)
(/*9 )

கைலமக, ஜுைல 1943
------------
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37. க ேப கிற!
1
கவ.ெம+ ஆ>ப6திாியி, அ(த கிழ வா.+ ப+ைகயி, என'
வியாதி எனேமா ஒ /ழ நீள ல6தி ெபய. ெகா+6', எைன

ெகா+ேபா? கிட6தினா.க.
என' இர+ பககளிF

/னகF

எைன ேபா பல ேநாயாளிக. /கF

நரக6தி உதாரண

மாதிாி.

ஒEெவா க# பக6திF

ம(ைத< கசிைய< ைவக ஒ சி9

இர#ெலாைற காபி

'சா.' எற பட .

அலமாாி. க# க பியி, டாடாி ெவ*றி அல' வியாதியி ெவ*றி -

ஹா ம6தியி ஒ மிசார விள; Q ெபாJ' ககைள உ96தாதப#

அத* மகலான ஒ 'ேடா '.
அதகீA ெவைள வ.ண

3சிய ஒ ேமைஜ, நா*கா.

அதி ெவLைட தாி6', 'ஆ>ப6திாி /கா'#ட ஒ ந.> எனேவா
எJதிெகா#கிறா.
ஒைற<

ப*றாம ச6'ெகா#

ஐேயா! ம9ப#<

மன .

அ(த வயி*9வ. டைலேய பி?6' ெகா+ வ('வி+

ேபாகிறேத! ஒ ைகயா வயி*ைற அ/கி ெகா+ ஒ ,றமாக6 தி பி

ப+6ேத. சீ! '>பிாி' க#லா ! எனமாக உ96'கிற'!
ச*9 அய. ...
என ேவ#ைக! க# எ)ட ேப&கிற'!
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"என ேவா?! எ '>பிாி'கி* என ைற ச? நீ. நாைள ெரா ப...
எனிட
ம(திர

உம

வகிறவ.கைள, மாியாைதயாக நாF ேபேரா+, ச ச த

அல' ேவத

சகிதமாக6தா நீட பிரயாணமாக அ) ,வ'! என, அ.6தமா சா?
அ(த வழிதா!

"ஹி! ஹி! ஹி!..."
என ேகாரமான பிசா& சிாி ,!
ம9ப#< ...
"இ)

ச(ேதகமா? ந ம 'டயாி'ைய வாசிகிேற, ேகL !"

"உ ..."
"ஒ ரஸமான காத* கைத ெசால+மா?
"ஒ வாப. நல அழக. விஷ

உேள ேபானதா ட ெவ(' ,. எ

ம#யிதா கிட6தினா.க. எக டாட. ெபாிய அசகாய [ர.; இரடாவ'

பிர மா. , ண ப+6 தா வகிற'. ஆதா கீேழ ேபா?
ெகா#கிறா. டாட. /ழிகிறா.. என6 ெதாி<

அவ கைத; அவ6

ெதாி<மா? இர+ வாப.க, ஆனா ெப ஒ6தி, இவ

அவ ேபாி

ஆைச. அதி.Zட சீ+ இவ) விJ(த'. ஆனா ெப அவைன

காதகிறா.
2

"பிற என! அவ) காத, ெப, பசைண; இவ) ேசாக , விஷ ,

நா! இவ காத ெத?Cகமான'. காாிய ைககட(த பி ெதாி(தி(தாF ,
திமண

எ9 ெசாFகிறா.கேள அ(த மா*ற/#யாத உாிைம, அைத<Nட
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வி+ ெகா+6தி பா - அவ வாAைகயி இப6ைத 3.6தியாக, 'அவ
ைக விஷ6தா சாகிேறா ' எற Qகல இ(தா, பாேர! பிற... அ9

ரா6திாி I#ய க சிறி' திற(த'. ஒ ,சிாி ,. உத# ேம அவ ெபய..

கா*றி* ஒ /6த . அEவள

தா!

"நறாயிகிறதா?
"பிற... அவ சி9 ைபய. ச6தியாகிரகி வயி*றி... த# க , 6'.
அவ)

ைவ6திய நட(த'. பாவி எம)

அவைன பா6'6தா அன நைட

நடகிறா! ைபய) சாவி ேம எEவள

ஆைச! ெநசி

+படவிைலேய எற ெபாிய ஏக . அேத ,ல பதா. எ ைகயி ஒ

' பாகி இ(தா... சாைவ கட'

என உ*சாக ! காதைய கட'

ேபால6தா. எனேமா, 'ஸுஜலா , ஸுபலா ' எ9 ஆர பி6தா.

ரவைளயி ெகா.. எற'... பிற என? அவ தாயாரா , ஒ விதைவ;

என அJைக அJதா! - கம ெச?ய6 தன ஆ இைல எேறா!
"ஹி! ஹி!! ஹி!!!
"இ)

ஒ9 ெசாFகிேற, ேக...

"ர6த ேபதி ேக>. அவ ஒ மி N. அ ெபாJ' 'Mஸ ட' எ ேமதா
ெகா+ வ(' கிட6தின.. Nட நசா)

சா)மாக எ6தனி உ ப#!

இ6தைனேம இவ)ைடய ஆயா ஒ கிழவி. டாட. வ(தா.. வ('விடைதயா

ேகாப ! 'கJைதைய இJ6' கீேழ ேபா+!' எ9 க6தினா.. நானா வி+கிறவ?

ஒேர அ/ ஆைள 'ேளா>' பணி6தா விேட!
"ேவ9 என?
"நா யா. ெதாி<மா? [! ேகாைழ, பய படாேத!
"நா ஒ ேபாஷிவிகி (அேபதவாதி)!
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"ஹி! ஹி! ஹி!..."
ம9ப#<

அ(த ேகாரமான க பி ப சிாி ,! யாேரா எைன எJ பினா.க.

"ஏ /னகிறா?? Qக

ெகா#(த ந.>.

வ ப# ம(' தரவா?" எறா, எ ேம னி('

எேகா ட, ட, ட எற 3> ச த . டாடேரா?
(/*9 )

மணிெகா#, 13-05-1934
-------------

38. கவ"த#$ காம#$
1

ஒ நகர6திேல...
இர

மணி எ+ அல' ஒப' இகலா . நாகாிக6தி உ சிைய

காணேவ+

எறா, அ(த நகர6ைத, ஏ - எ(த படண6ைத<

பா.க ேவ+ .
நீக இர

எ+ மணிேம ெசைன மாநகாி &*றி பா.6திகிறீ.களா?

&*றியி(தா நா கீேழ ெசாF
உடாகா'.

கைண பறி

விஷய

உகL பிரமி ைப

விளக, உள6ைத பறி

மனிதனி உய.ைவ< , உைடைவ<

சினக!

இரவிதா

நாகாிக !

ஒேர காசியி காபி

நாகாிக
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இ' க<கமல, விள பர <க

எபத* ெபா ெதாியேவ+மானா இ(த

நகர6தி இரைவ காணேவ+ . இ(த Nடக! - ஏ இEவள
இ'தா நாகாிக6தி அ# பைடயான த6'வ
#ரா

அவசர ?

- ேபா#, ேவக !

வ#களி 'கணகண'ெவற ஓல . ஒ ேவைள இ' நாகாிக யPனி

ெவ*றி சிாி ேபா எனேவா?
ெபகளி ப வாிைச /6' ேகா6தா*ேபா எகிறா.க. இ(த

வாிைசயான மிசார விளகL உபமானமாக6 ேதவேலாக6திF

இEவள

ெபாிய /6' கிைடயாேத! ,திதாக வ(தவ மைல6' ேபாகலா . உ*சாக பட

/#யா'.

ெவளி ச ! ெவளி ச ! கைண பறி

ெவளி ச !

இ'தா... ெத Iைல!
இ'தா மனித நதியி &ழி ,!
இத* உபநதிக ேபா ெபாிய கடடகLகிைடேய ஒ# ஒ+கி ேபா
ர>தாக.

இ' ேவ9 உலக !
ஒ*ைற பாைதயி பாதசாாிக; மகிய மிசார விளக!
இைடயிைடேய எகி(ேதா வ
கணகண ,.

எகளி , சிாி ைப ேபால #ராமி

மணி எ+6தாேன ெசாேன? ெகாச ேநர

ெச9விடா ஆக

நடமாடமிகா'. 'ஆசாமிக' வவா.க. வா#ைக கிராகி உ+.

70

இ(த பககL அத* ேம வரேவ+ெமறா 'ஆசாமி'யாக இக

ேவ+ ; அல' டனாக இகேவ+ ; அல' கக எலாவ*ைற<

பா. பத*6தா எற இ ,6 த6'வ ெகாட மனிதனாக இக ேவ+ .
அேதா Iைலயி &வாி அகி பா.6தீ.களா? சிZ#6 ெதாழி நடகிற'.

மனித.களா, மிககளா? நீக ேபா#கிறீ.கேள பா  ஷ.+, உக
ெஷ பிேர

கணா#! - எலா

அவ.க வயி*றி இக ேவ#யைத6

தி#ய'தா. ெரா ப ஜ பமாக, நாஸுகாக கைண Iடேவடா . எலா
அ(த வயி*9காக6தா.
C# இEவள

'சீ 'பாக காாிய

ேபசிெகா#க ேநரமிைல.

நட6த /#யா'. ஆனா, உகளிட

த6'வ

2

தனிைனவிலாமேல ஒ வாப ெத வழியாக வகிறா. கைள ,, பசி இைவ
இர+(தா அ ெபாJ' அவ)6 ெதாி< . மனிதைன மிகமா

இ(த6

ெத வழியாக6தா அவ ஆeஸு ெசவ' வழக . அ(த ெபயர*ற

ஆe>, அவைன / ப' Tபா?கL சைகயாக பிழி(ெத+6த பிற, இ(த

உண. சிதா வமா ! அேதா அ(த ெபHட இ

ஒவ -

இவைனவிட அதிகமாக ெகாJ6த தீனியா திகிறா? அவ தைன மறக -

ேயாகிகைள ேபா அல - #கிறா. இவ) அ' ெதாியா'.
ஒ Iைல தி ,கிறா; ச*9 ஒ'கமான Iைல.

அலேகாலமான >திதியி ஒ ெப! பதினா9, பதிேனJ வய' இ .
காலணா அகல ம ெபா+, மைக 3, இ)

சரக.

அவைள அவ கவனிகவிைல.
"எனா பா, & மா ேபாேர? வாாியா?"

விள பர6தி*ாிய
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வாப தி+கி+ நி*கிறா.
"நீ எனா பா, இதா ெமாத தரமா? பய ப+ாிேய?"
ைகைய எ# பி#6தா.
"உ ெபயெரன?"
"ஏ

ேப ஒன எனா6'?"

இவ) என ெச?வெத9 ெதாியவிைல. ஒேர ஒ வழிதா ,ல ப+கிற'.
அத* அவ ச(தி* இJகிறா.
வாப உடேன ம#யி(த சிலைறகைளெயலா

அவ ைகயி

திணி6'வி+, "ேபா! ேபா!" எ9 அவைள ெந#6 தளிவி+ ஓ#வி+கிறா.
"ஏடா, ேப# பயேல! பி ைசகாாினா ெநன &கிேன!" எ9 சிலைறகைள
விெடறிகிறா.

அவ அத* ஓ# ேபா?விடா.
இ(த அச பாவிதமான ெச?ைகயினா அவ மைலகிறா. ச*ேற பய .
"ேப# பய! ேபமானி!" எ9 /H/H6' ெகாேட, இ# சிலைறைய6

ேத+கிறா.

ஆனா அவ)

அ9 ப#னி எ9 இவL6 ெதாியா'.

எகாள சிாி , மாதிாி எேகா ஒ பக6தி(' #ராமி கணகண ,!
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(/*9 )

மணிெகா#, 22-07-1934 (,ைன ெபய.: N6த)

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

39. கயி&றர
1

'களி ப#யானா என? நாகாிக விலாசமி(ேதா ைகலாச,ர

ஆனா

என? கைகயி ெவள ேபால, கால எற ஜீவநதி இைடவிடாம

ஓ#ெகா#கிற'... ஓ#ெகாேட இ . தயி.காாி &வாி ,ளி

ேபா+கிற மாதிாி, நாமாக க*பைன பணி ெசாெகாL ஞாயி9, திக,
ெசEவா? கிழைமக எலா

விழாம இJக ப+ வ
இைல - இைல.

அ# பைடயி ஒ9தாேன. பிள -பின

ஒேர க பி இைழயி தைமதாேன ெப*றிகிற'.

சில(தி 3 சி தன' வயி*றி(' வி+

இைழ ேபால நீ+ ெகாேட

வகிற'. இ9 - ேந*9 - நாைள எப' எலா

ைவ6'ெகா+ க# ைவ6' ேபசி ெகாL

ந ைம ஓ. ஆதார எணாக
ச காிய க*பைன தாேன.

நா எற ஒ க6', அதன#யாக பிற(த நானலாத பல எற ேபத உண. சி,
என /, என பி எ9 நாமாக வகைணயி+ ேபா+ ெகாட
வாிக... இைவ எலா
நிைன

எ6தைன Qர

- நிைனக ேபா

நிைல6' நி* ... நா என நிைன6த -

பல தனி6 'ளிகளி ேகாைவ ெச?த

நிைன ,6தாேன இ(த நாகாிக ... N+ வாA
இைழ6' இைழ6' க+

எற வாசைனையெயா#, மன&

மண* சி*றிதாேன இ(த நாகாிக ... மகா கால எற

சில(தியி அ# வயி*றி(' பிற

ஜீவ நதியி ஓர6தி க# ைவ6த

மண*சி*றி... என அழகான க*பைன' எ9 உ சி ேபாதி பைன
I#ன#யி (தி உகா.(தி(த பரமசிவ

பிைள நிைனகலானா..

'வ.6' /# அவ. க#யி(த ஒ*ைற பிாி /டா&6 த பிய சிைக6
தைலயி ெவயி தாகிய'. னி(' (தியி(த பைனநிழ வாகி ெவயி

ச*9 படாதப# ஒ பகமாக நக.(தா.. /L

/ைன<மாக நிற ஊவாெச#,
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கேவலக9 ெப('ைடயி 6திய'. ம9,றமாக விலகி ெகாடா..

னி(' கவனி6' ெகா#(தவ நிைன

பிரபச யா6திைர

ெச?தெதறாF , மல6தி மாட ட ,J கணி விJ(த'. 'மல பிறவி...
பல ஜம

பல மரண '. சீ சீ..., மன

மட ேவ9 ஒ பைன I#ன#யி ேபா?

அம.(தா.. அ' விட பைன. ச*96 தாAவாக இ(ததனா நிழF

இ(த'. / 6தF இைல. ஆனா சர 6திய'.
மனேமா 'பிறவா ெநறி' காடாம மீ+

மீ+

&மாராக

மல ,J மாதிாி உட* Nறி

விைளவாக எJ(த அவசகளி பா விJ(' ைம(த'. மன எற ஒ9

உட ைப வி+6 தனியாக, அத அவசிய

அல' நாத6' Cைண எற சாதன

இலாமேல இயக N#ய ஒறா

அவசியமாக இ ப' ேபால6 தானா...

நா பிற பத* /... எைன ப*றி என பிரைஞ உடா? எைன

ப*றி, இ ெபாJ' எைன ப*றி<ள [Aநிைல6 தா பிரைஞ<டா?
2

'இ(த பைன, இ(த பைன விடெயலா

எ பிரைஞ பட'. இ'

/ைள6த' என6 ெதாி< . இ' /ைள பத* / இ(த கடா(தைர, இ(த

நிழ Nட அ*9 இ(த' ெதாி< . /(திய ஆ# கா*றி விJ(தேத அ(த பைன

- அ' எ நிற' எ9 Nட நிதானிக /#யாம வர+ கடா

தைரயாக6தா கிடகிற'... நா பிற பத* /,... பரமசிவ

பிைள எற

ஒவ வி , ெவ9 ,, ஆைச 'யர , கவைல ெபா9 , /தயவ*9ட N#ய
ஒ ஜ('; வாைழய# வாைழயாக வ

விைளயா# வி6ைதகைள வாலாயமாக

க*9, அத* இைச(ேதா இைசயாமேலா விைளயா#... பிற பரமசிவ
ம+

எற ெபய.

ேபாமிட6' வழி ைவ6'வி+, வ(த வழிைய பா.6' ெகாேடா

அல' ,' வழியிேலா ேபா?வி+

ெபா மலாட

ஒ ேதா*ற ... ஒ ெபா மலாட !

எ9 எ ப# நி சயமாக ெசால /#< ? [6திர கயி9

இJகிறதா அல' [6திரதார உடா?
நி சயமாக எ ப# இகிற' அல' இைல எ9 இர# ஒ9 ெசாவிட
/#< ?... வகிற வாச, ேபாகிற திைச இர+(தா ெதாிகிற'. வகிற' ஒ

ேயானி6 'வார , ேபாகிற' ம*ெறா ேயானி6 'வார ... பிரகிதி எற
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அைனயிட(தானா? அல' கSாி(' கS ெசF

பாைத தா

மனித வாAவா? /#விலா வி6ைதயா? /ைறயிலா6 த(திரமா...?'
ைகலாச,ர6' ஆ*றகைர பைனIட#யிேல உகா.(த பரமசிவ
மன

பிைளயி

'தா' இலாத ஒ கால6ைத ச*9 சிரம6'ட க*பைன பண6

ெதாடகிய'.
3

&மா. அைர `*றா+ / ைகலாச,ர6திF [ாிேயாதய [ாியா>தமன
ெதாி('ெகா+தானி(த'. அ ெபாJ' ஆ*றகைர வ பாைதயி

அ6தைன காைர க#டக கிைடயா'. ,Jதி கிைடயா'. &கமான மத மர
நிழ உ+. மா+ ப+6தி . மனித நாகாிகேம அ(த பிரா(திய6தி

அ ெபாJ' உகா.(' அைச ேபா+ெகா#(த மாதிாிதா ெதபட'.
ஆனா இயக

இ('ெகா+தானி(த'. ஞாயி*9கிழைம ம#('

திககிழைம பிறகிற' எ(த வினா# எ9 யாகாவ' நி.6தாரணமாக
ெசால /#<மா? நாமாக /+கிவிட ெக#கார
ெசாFவ'

ெசாFவ' , நா

ஒ9தா. ஞாயி*9கிழைமயாகேவ இ(' ெகா+ வ(த'

திககிழைம எ9 நா

ெசாF ப#யாகிவிட ஒ தைம ேபால, நாகாிக

அேக உகா.(' அைசேபா+ ெகா# ப' ேபால6 ெதபட'
ேதா*ற(தா.

ஒ

அ' அ ப#ேய உகா.(' ெகாேட இ(தா, இ ெபாJ' காைர க#டக

எ ப# /ைள6தி ? மத மர6' நிழ இ)

இ(' ெகா#ேம!

அ ெபாJ' கா*ற#6த'; மைழ ெப?த'; நதியி ெவள

வ(த'. பைன மரக

சா?(தன; விறகாயின... விடமாயின. விடக /ைள6தன. [ாியா>தமன ...

[ாிேயாதய ... ஆ*றகைர ப#க அழகியந பியா பிைள ேவ#

'ைவ பா.... உகா.(தி(' அJ6 ேத? பா.. ஆ*றி IAகி ளி பா..

நி9 திநீ9 அணிவா..

அ)Zடானாதிக ெச?வா.. ப#மீ' மத நிழக கவி(தி . ஆனா

இ ேபா' ப#க சாி('விட'. பாைத உ+. மணF

ெத*96தாக
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நி*

ப#கைள மைற6'

உ+. க வJ .

தணீ. ஓ+ . இ ேபா' மத மர

இைல. ெவயி

அ9 ஐ ப' வஷகL /னா, கSாிேல Cாிய ெவள

பிரவகி6த'...

அதிேல விைள(த அன(த ேகா# eஜகளிேல ஒ9 நிைல6த'. அன(த ஜீவ

அHகளிேல அத* ம+

அதி.Zட எபதா? அல' நிைலக ேவ+

எற 3ரண பிரைஞ<ட அ' நிைல6ததா? எ ப#யானாF

இ(த அH

இலாவிடா இெனா9. நிைல6த'; ஒறிய'; உவ

ெப*ற'; உண.

ெப*ற'. மீனாயி*9, தவைளயாயி*9, வாழ(த', ரகாயி*9. சமாதி

நிைலயிேல உறகலாயி*9... சி&வாகி, ைககைட விரகைள உளைகயி
மடகி விரகைள ெகா+ I# +கடாக கா6தி(த'...

4

ைகலாச,ர6திேல மரக ெமா விடன. 3 மல.(த'. ேத வ+க வர6'

ேபா ைவ6' ெகாடன. மர/

[F*ற'... பி&*ற'...

கS வடேக உதர,ாியிேலயி(' ஹுகார

ேபாற அலற பிற(த'.

ேவதைனயிேல ர பிற(த'. ைககைட விரகைள உமடகி

பி#6'ெகா+ தைல  ,ற வ(' விJ(த' ஒ பிட

வ(த'. கா+மல

ேபாயி*9. ஜம

- ஒ ஜம . பிரைஞ

Cறிட'. ைககைள< காகைள<

உதறி ெகா+ அJத'. கS. கயி*ைற க6தாி6' விடா.க. தனி

&#

ஜமமாயி*9. தனி6தைம ெப*ற'. /ைல &ைவ6த'... உறகிய'... அJத'...
/ைல &ைவ6த'...

ைகலாச,ர6திேல மரக கா?6தன. ெகா6' ெகா6தாக, ப ைச ப ைசயாக

கா?6'6 ெதாகின. மர6ைதேய தைரயி இJ6' கிட6திவி+ ேபா(த'

அ(த வஷ6' கா? ,.
5

நிலெவாளியிேல நிலா /*ற6திேல அழகியந பியா பிைள ழ(ைதெயாைற
ைவ6' ெகா&கிறா.. ழ(ைத ெகா&கிற'.

"அ பா யா?" எ9 ேககிறா. அழகியந பியா பிைள.
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ழ(ைத தன' ெநைச6 த# கா#ய'.
"/டா பயேல; நாதாடா அ பா! நீ பரமசிவ ... பரமசிவ
அழகியந பியா பிைள.

பிைள!" எறா.

"அ பா யா?" எறா. அழகியந பியா பிைள.
ழ(ைத அவர' ெநைச6 ெதா+ கா#ய'.
"பரமசிவ

யா?" எ9 ேகடா. அழகியந பியா பிைள.

"நா" என6 தன' ெநைச6 த# ெகாட' ழ(ைத.
"ேபா+ பகாளி ேபா+! ப6' பகாளி ேபா+!" என ழ(ைதைய ெம? மற('

Qகல6தி ப('ேபா Qகி ேபா+ விைளயா#னா..
6

ழ(ைத<

பரமசிவமாகி நா - நீ - அவ எற ேபதாேபத பிரைஞ<ட

வாைழய# வாைழயாக இ('வ

விைளயாைட க*9ெகாள ஆர பி6த'.

அ மா - அ பா - ெத - ஊ. என பாிசய விலாச

ப# ப#யாக வள.(த'.

வா6தியா., பிர ப#, பிற கவி, சிலைற அறி , பிர , ெகாட#யிF

ம*ற ப# இனிகிற, அவசியமான, பிாியமான ஞான சரகைள ேவ*9
அகா#களிF

பரமசிவ

ெப*றா.. சீனி இனி - ெந , &+

- அ பா

ேகாபி பா. - கட  மனிக மாடா. எற ேந. அ)பவ, அ)பவ [ய
க6'கைள எலா நா, எ)ைடய எற அ#6தள

&வ. எJ பி க#ட
உைத - பல

அைமக ஆர பி6த'. பளிNட

இட ஒ மைனயி
- பரமசிவ

- அ# -

- பY ச++ /தய பாைதகளி ெசல, கிழைமக எற கால

அைமதி தாராளமாக வசதி ெச?' ெகா+6த'.
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அழகியந பியா பிைளயி ேவைலகைள ேம*ெகாL கால வ(த'. பரமசிவ ,
பரமசிவ

பிைளயானா.. உட வாட சாடமாக அைம(த'. உட பி வF,

ெநசி உர , மனசி ந பிைக, ைதாிய . C#ேல சைம6' ேபாட... பிற

வ ச வி6தி களமாகி ெகாள <வதி... உ வாச நி வாச6ைத விட என &க ...

ேபாக

- உட உள வF Cாியமாக ெபெக+6' ஜீவ தா'கைள அளி

விசிறிய'. இ ெபாJ' கிழைம
என. கZட

வார6'

மாத6' ஓ+

ேவக(தா

- வ6த - கச , - ஏமா*ற கட வாகி அத* ஐ('

வஷகளா?... என ஓடமாக ஓ+கிற'.

மண N+ க#ைகயி கைடசி மண ெபாதி விைர(' ஓ# வவ' மாதிாி என
ேவக ... நிஜமாக, திகL

ெசEவா?கL இ ேபா'தா இEவள

ேவகமாக

ஓ+கிறனவா... அல' நா தா ஓ+கிேறனா... நா யா.... இ(த உட பா...

Q ெபாJ', பிற / இ(த நா எகி(த'... இ(த நா தா ஓ+கிறதா,

நா தா ஓ+கிறதா... ெப#ய# கண... இ+ ெபா#

உைழ ,, னி('

னி(', இெனாவ பணIைட தைலைய அைட ெகா+6' கJ6ேத
&Lகி ெகாடேத. /'கிேல N விJ('விட'. பிற) நல

கா& ேச.6' ைவ6' கணிF
ெபா?ைம நடமா+ ... வ9ைம<

ைகேகா.6' விைளயா+ .

பா.6' நாF

ெவெளJ6'. C#ேல 3ைன ப+6தி ...

ஆேக ெப*ெற+6த பிைள<ட வடமி+

மைனயாL கணிேல இ(த அழ - ஆைள6 Q#+ இJ அழ

எேக ேபாயி*9? ைகயி ஏ இ(த வறசி? வயேலா ஒ6தி. Cேடா ப# ப#யாக

Iல பிரகிதிேயா+ லயமாகிவிட ேயாக சாதன

ேபானா C+

மக பரமசிவ

'ப

ெச?கிற'. விடம*9

ெவளியா ... அ ெபாJ' அழகியந பியா பிைள எேக, அவ.

எேக... எலா பரம ஒ+க6திேல மைற(' வி+ . எ6தைன

- எ6தைன ந பிைககாக எ6தைன ஏமா*9... எ6தைன கட க...

வா? சி ெகா+க ஒ கட ... வயF நீ. பா? ச ஒ கட ... வியா சிய

ஜயிக... ேசாசிய

பக, அ ,ற

நீ#6', நிசமாக உைமயி பதியா?

 பிட. எ6தைனயடா எ6தைன... நா ேதாறிய பி என எ9 எ6தைன

கட க ேதாறினா.க... எனேக இ6தைன எறா எைன ேபாற

அன(த ேகா# உயி. - உட ,க ெகாட ஜீவநதியி எ6தைன... ஆ*9 மணைல
Nட எணி விடலா ... இ(த கட ள.கைள? ஒவ பிற(தா அவ)ட

எ6தைன கட ள.க பிறகிறா.க. அவ)ட அவ.க ம#(' வி+கிறா.களா...
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'நா' ம#(' வி+கிறதா... அ ெபாJ' ஒேவைள அவ.கL

ேபா? விடN+ ... இ(த நாைன<

இ(த நாேனா+

மீறி6 தகிவி+கிற கட ள.கL

உ+.

அவ.க தா மன எற ஒ9 கால ெவள6' அேக அ# விைளயா+
மண Cைட ப(த ப+6த /யF

ச ேவ.க - பரமசிவ , பரமசிவ

உன

ஏ'கடா இ(த சைள! அேதா, கால#யி பா ,டா, பா ,...
கயி*றர !
7

கால

ஒ கயி*றர ?

பரமசிவ

பிைளைய க#(' எ+6'6 தைரயி கிட6தி விடா.க.

பா , க#6தா பிைழக /#<மா? ேபாகிற வழி
தைலமா# உகா.(' யாேரா ேதவார

,ணிய

ப#6தா.க. பரமசிவ

ேச.க6

பிைள

ஏறி+ பா.6' சிரம6'ட, 'Qர6தி இ(' ப#6தா ேகபத* &கமாக
இ ... பக6தி(தா காதி வ+ ைடகிற மாதிாி ெதா(தரவாக

இகிற'' எறா....
கைண /Jவ'

திறகாமF /Jவ' IடாமF

அைரக ேபாடப#

Qர6திேல ேதவார

தணீர#யி /கி உகா.(தி ேபா' ேக

உலைக பா. பதிேல அவ ஓ. ஆன(த இ(த'. நி மதி இகிற'.

ாீகார

Qர6'

மாதிாி &கமாக இகிற'. அேதா ெதாிகிற' எ ,>தக ... எ)ைடய

கா கைடவிரதா... இனி எ6தைன ேநர

என இ'

ெதாி('ெகா# ... >மரைணயி கா இகிறமாதிாி ெதாியவிைலேய.
கH6 ெதாி(தா ம+

ேபா'மா? >மரைண ,லனாக ேவடாமா?

கா கைடவிர ெரா ப Qர6திகிறேதா... இர+ ைம Qர6தி சீ... எ+
ைமலாவ' இக ேவ+ . அேதா அ(த ,>தக

இ ெபாJ' அ'

Qர6தி

ெதாிகிறேத... அதி என எJதி ைவ6தி(ேத... கணகா... &வ#யா... அழகிய

ந பிைய N பி+ ேககேவ+ ... எ' இ(தா என?... நா

ேபானா இ(த கா கைட விர சா பலாக6தாேன... அ' எEவள

என6 ெதாிய ேபாகிறேதா... ெகாச
இ ேபாமா... அ'

ெச6'
ேநர

நி மதியாக பா.6'ெகாேட

&கமாக6தானிகிற'... உறக வகிறேதா... அசதியாக
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வகிறேத நி மதியாக கைண I#னா... அ பா என &க ... I & நிற'...
ைககைட விரக உவாகின... கா+ மல

>மரைண &ழற'... உயி. - ஆமா

உவ*9 நிைல6த பிட

- உயி

வ(த'... நா கழற'...

அகற'... அ9 கSாிேல

இ9 உ ட வதகி கிட(த'.

&ழி

சா ப கா*ேறா+ ேபா &; ெபய. ெபயேரா+ ேபா &... மனித மன இ மாதிாி

அன(த ேகா# N+கைள க#க# விைளயா#ய'... ைகலாச,ர6' மத மர
36' கா?6த', பJ6த'... ஆ*றி தணீ.. தணீ.

நிழ ெகா+6த'. மர
மணF

ப#யிF

தவA(' ஓ#ய'. களி ப#யானா என,

ைகலாச,ரமானா என? காலெவள

ேதகம*9 ஓ# ெகாேட இ(த'...

அதிேல வைரயிைல வர பிைல... ேகா+Nட6 ெதாியவிைல... கSாிலானா
என? காaாிலானா என? சமாதிேயா... பிரைஞேயா எ'வானா என?...
நா ஓ#னா கால ஓ+ . நா அ*றா கால

அ*9 ேபா . கால

ஓ+கிறதா? ஞாயி9 - திக - ெசEவா? - நா இ
அ*9 ேபானா கால/

பரமசிவ

(/*9 )

அ*9 ேபா . ெவ9

வைரதா கால/ . அ'

கயி*றர !

பிைள எேக?

காத பாி, ஏ ர 1948

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

40. ெகா(கா )ளி மர$
1

நாFநாயக ப#யி ஆேராகிய மாதா ெத எறா ஊ ,திதாக
வ(தவ.கL6 ெதாியா'.

நகரசைபயி தி6ெதா#னா அEவிட6தி அ(த மாதா அஞாதவாச
உவ6ைத<

-

மா*றி ெகா+ - ெச?' ெகா+ இ பதாக6 ெதாி< . ேதக

ஆேராகிய6தி*காக அ ெச9 வசிக ேவடா . அத* ேவ9 இட
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இகிற'. ராம)ைடய ெபயைர ைவ6' ெகாடா ராமேபா Cரனாக

இக ேவ+

அவசியமிைல.

எ9 எகாவ' சட

அ வசி பவ.க எேலா

இகிறதா? இதி ஒ9

க6ேதாக கிறி>தவ.க. அதாவ' அ

வசி பவ.க எறா, அவ.கLைடய C+ எற ேஹாதாவி ஒ #ைச; சில

இட6தி ஓ+ க#ட

Nட இ . /காவாசி சாமா த+/+க

ெவளிேய. சைமய அ+ ,

ெவளிேய. எலா

கிறி>தவ.க - ேந. கிைபயிேலேய இ .

[ாிய பகவானி - அவ.க

ஆக, ஏகேதசமாக எலா , பல.க அல' 'பா?க'. ெபக &+

கிடகிேலா அல' பக6தி

பசாைலகளிேலா ெதாழிலாளிக. அ

அவ.க ெதாழிைல ப*றி கவனிக நம ேநரமிைல.
காளியகா

இசகிய மாL

அ #யிகவிைல. ெசப>திய மாL

ேமாிய மாL தா #யி(தா.க. உைமயி காளியகாக ,திய

ெபய.களி இ(தா.கேள ஒழிய ேவறிைல. மாதா ேகாவிF ேபா

அ9தா ஆேராகியமாதாவி கடாP இ பதாக காணலா . பாி&6த ஆவி

அவ.கLைடய ஆ6மாைவ6 தி6தியிகலா ; அைத ப*றி என6 ெதாியா'.

அ(த ஆ6மா சில வஷக தகி இ பிட6ைத &6த ப+6தவிைல எ9
என6 ெதாி< .

ஆேராகிய மாதா ெதவி ஒ /ைனயி அவ*ைற ேசரா' தனி6' ஒ பகளா

- அ(த6 ெதகார.க அ ப#6தா ெசாFவா.க - இகிற'. அ' ெபஷ
ெப*ற ஜா ெடவ. &வாமிதா> ஐய. அவ.க C+. அவ. ஒ ,ேராட>ட

கிறி>தவ.. ெபாிய பணகார.. "ஒடகக ஊசியி காதி Oைழ(தாF

Oைழ(' விடலா . ஆனா ெசவ(த.க ேமாச சா ரா^ய6தி வாசைல

கடக /#யா'" எறா. கிறி>' பகவா. &வாமிதா> ஐயரவ.க இத*

விதிவிலகாக இக ேவ+

எேறா எனேவா, க.6தாி தி பணிைய6

தன' வாAைகயி ஜீவனா சமாக ெகாடா.. உலக6தி ச பிரதாய ப# அவ.

பதிமாதா. எ6தைனேயா அஞானிகைள ண ப+6' ப#< , எ9

அவியாத க(தக ழியி(' த ப ைவ6' , ேமாP சா ரா^ய6தி* வழி ேத#

ெகா+6திகிறா.. நலவ.; த.மவா; ஞாயி*9கிழைமகளி ேகாவிF

ெசவா.. ,திய ஏ*பா# ம)ஷ மாரனி திவாக எலா

மன பாட .
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2

அவ. பகளா /வாச ஒ ெகா+கா ,ளி மர

பகளா எைலபட'.

ஆனா ெவளிேய அத கிைளக நீ#ெகா+ இ .
ெவ9 ெகா+கா ,ளி மரமானாF
ெகா+கா ,ளி பழ

அத உபேயாக

ஒ N9 ஒ ைபசா Cத

அதிக

உ+.

விைலயா ெபாJ' அைத

யாராவ' வி+ ைவ பா.களா? பளிNட வாசF , மி ஆைல பககளிF

சவாியாயி காைலயி ஒ Nைட எ+6' ெகா+ ெசறா ஒ மணி ேநர6தி
Nைட கா.
எEவள

வமானமி(தாF

இ(த ெகா+கா ,ளி வியாபார6தி &வாமிதா>

ஐயரவ.கL ஒ பிேரைம. 'ஆடவ மனித வ.க6தி*காகேவ சகல
ஜீவராசிகைள<

மர

ெச# ெகா#கைள< சிZ#6தா..' அைத ,றகணி ப'

மனித த.மமல. ேமF ஒ'க படவ.கL , தாA6த படவ.கL , சி9
ழ(ைதகL இைத மவாக கிைட ப# ெச?வதினா கிறி>'வி

பிாிய6ைத ச பாதி பத* வழி எப' அவ. நியாய . அவ.க தா ேமாஷ

சா ரா^ய6தி* பா6திரமானவ.க. அவ.க இத*காக6 திட ஆர பி6' பாப

Iைடைய க# ெகாளாதப# இவ. இ(த ைகக.ய ெச?' வகிறா..
ெகா+கா ,ளியி உதி.(' விJ

கா Tபா?. காைலயிF

பண

பழக சவாியாயி 6தைக. நாைள

மாைலயிF

வ(' எ+6'ெகா+ ேபாக ேவ#ய'.

அற9 ெகா+6' விட ேவ#ய'. இ'தா ஒ ப(த .

இதனா ஒ ஏைழ விதைவ ஒ வழி ஏ*ப#கவிைலயா? &வாமிதா>
ஐயரவ.க இைதவிட6 தன' த.ம சி(தைனைய காட ேவ9 என ெச?ய
/#< ?
3

திககிழைம காைல.
சவாியாயி வர ெகாச

ேநரமாகிவிட'.
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அ(த6 ெதவி ம*ெறா ேகா#யி ெப.னாட> எற பி ைசகார -

பிற பினா அல; விதியி விசி6திர விைளயா+களினா; அகட அறிவி
ஒ + ேபாகினா. எ+6த காாிய எலா

தவறிய'. மைனவி<

ெப

ழ(ைதயி ெபா9 ைப6 தைலயி ேபா+வி+ ெச9விடா.
இர+ உயி.கL உண

ேத+வத* வழி<

இைல. இதனா பி ைசகார

C# /வ(' கிறி>'வி ெபயைர ெசாெகா+ நி*பா. அ' ஹி('

CடானாF

சாி, ,ெராட>ட அல' /கமதிய, எ(த CடானாF

கிைடகாவிடா /னகF

அவ ழ(ைத<

/H/H ,

சாி.

கிைடயா'. இ(த விஷய6தி

- அத* I9 அல' நா வயதி

அத*ெகன? உ6ஸாகமான சி+வி.

- அ'

உலக6தி, தக பனி கவைலக ஏதாவ' ெதாி<மா? எ ெபாJ'
ெப.னாடc வாAைக இைள நீக /யF

ேராகிணி.

வ .

சிாி ,6தா.

அ9 &வாமிதா> ஐய. அவ.கLைடய Cைடயைட(தா. வ(தெபாJெதலா

இரடணா எப' &வாமிதா> அவ.களி கண. அ' கிைடகாத நா

கிைடயா'. அதிேல ெப.னாட>c* ஐயரவ.களி மீ' பாச . ஏமா*9கார

உலக6தி த பி பிற(த தயாL எற எண .
4

"ேதா>தர

அ மா! ேதா>தர

வ' ஆடவேன!" எறா.

'>ேதா6திர ' எற வா.6ைத வரா'. அத*ெகன? உள6ைத6 திற(' அைப
ெவளியி+ ெபாJ' த பிதமாக இ(தா அபிலாம ேபா?வி+மா?
&வாமிதா> ஐய. சிலைற எ+க C#* ெசறா..
Nட வ(த ழ(ைத. ெகா+கா ,ளி பழ

ெசக ெசேவெல9 அவைள

அைழ6தன. ஓ# ெச9 கிழி(த பாவாைடயி அளி அளி நிர ,கிற'.

ெவளிேய வ(' ெகா#(த &வாமிதா> ஐய. க+விடா.. வ('விட'

ேகாப .
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"ேபா+ கீேழ! ேபா+ கீேழ!" எ9 க6தி ெகா+ ெவளிேய வ(தா..
ழ(ைத சிாி6'ெகா+ ஒ பழ6ைத வாயி ைவ6த'. அEவள தா.
&வாமிதா> ைகயி(த த# க ைப எறி(தா..
பழ6'ட ழ(ைதயி ஆவிைய<
விJ(த'.

பறி6'ெகா+ ச*9Qர6தி ெச9

திபிரைம ெகாடவேபா நிற ெப.னாட> திRெர9 ெவறிபி#6தவ
ேபா ஓ#னா.

ழ(ைதயிடமல.
கீேழ கிட(த த#ைய எ+6தா.
"ேபா நரக6தி*, ைச6தாேன!" எ9 கிழவ. &வாமிதா> மைடயி அ#6தா.

கிழவ

ழ(ைதைய6 ெதாட.(தா..

பிற...?
ைக' ெச?தா.க. கிழவ. அ#6த' எதி.பாராத விப6தா . ெப.னாட>
ெகாைலகாரனா !
அவ)

நியாய6தி ெம'வான ேபாகினா ழ(ைதைய6 ெதாட.(' ெசல

ெகாச நாளாயி*9. ேவ9 இட6தி('தா பிரயாண .
(/*9 )

மணிெகா#, 09-09-1934
-------------
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41. ெகாைலகார ைக
1

அ ெபாJ' நாக கலாசாைலயி ப#6' ெகா#(ேதா . அ(த காலேம
ஷி; ேகவி ேகபா. கிைடயா'.

ஒ நா சாயகால எக Tமி நாக உகா.(' ேபசி

சிாி6'ெகா#(ேதா . அ ெபாJ' எக நப பரேம>வர, "எகி('
வகிேற எ9 ெதாி<மா?" எ9 ச6த

ேபா+ ெகா+ உேள Oைழ(தா.

"எகி(' வகிறா? எ9 ெசால ேவ+மா ?" எ9 நாக அவைன

பா.6' சிாி6ேதா .

"ேபாகடா /டாக. ஊாி(' அதிசய

ஒ9 ெகா+ வ(தா,

/டாதனமாக என6ைத< நிைன6' ெகாLகிறதா?" எறா.
"அதிசய6ைத ெசாFைமயா, ேகேபா " எேறா .
பரேம>வர ைவ6திய கலாசாைல மாணவ. ச>திர ைவ6திய6தி அபார

பிேரைம. ைகயி ஏேதா ஒைற காகித6தி &# ைவ6தி(தா.
"இ'தா அதிசய " எ9 அைத பிாி6' காபி6தா.
அ' ஒ பிண6தி ெவ+ட ைக!

ெவ நா பட'. ேதாக &கி நககLட பா. பத* பயகரமாக
இ(த'.

"சீ சீ! Qகி எறி," எ9 நாக Nவிேனா .
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"இத கைத ெரா ப &வார>யமான'. ேகLக" எ9 சாவதானமாக
ஆர பி6தா.
2

"நா எகV ேபாயி(ேத. அேக எக ெதவி* Iறாவ'

ெதவி ஒ ம(திரவாதி சாமியா. இ(தா.. அவ. இ ெபாJ'தா இற('

ேபானா.. தனி ஆசாமி. அனாைத. பிேரத சம>கார
ஏல

ெச?ய அகி(தைத எலா

ேபாடா.க. அ ெபாJ' நா இைத வாகிேன. இ(த ைக இகிறேத,

அத கைத ெவ ஆ சாியமான'. இ(த ைக<ள ம)ஷ ஒ ெவைளகார.

ைகைய பா.6தா அ ப#6 ெதாியா' அதி எெண<

Qசி<

ப#(' நிற

மாறி இகிற'. அவ `9 வஷ6தி* /, இேக வ(தவனா . ெபாலாத
ப+பாவி!

இ வ ேபா' படாள6' ேஸாஜராக வ(தா. அைத வி+வி+ ஒ

ஜமீ(தாாி ைகயாளாக இ(தா. ைகயா எறா என? ஆகைள உயர

அ) ,

ேவைலதா. சீைமயிேலேய அவ ெச?த அகிரமக ெகாசமல.

கயாணமான ம9நா த மைனவிைய கிண*9 Qகி ேபா+

ெகாறா. அத* ம9நா, தன கயாண சடைக நட6தின அவ

இன6' மதகைள மாதா ேகாவி ேகாாியிேலேய கJ6தி & மா#
ெதாகவி+ ெகாறவ. பிற இ வ(' இ(தா.

அ ெபாJ' ெவைளகார.கL அவ ெச?த அaழியக ெப6த
அவமானமாக இ(த'. ஒ நா இர

அவைன சி6திரவைத ெச?' ெகா9

,ைத6' விடா.க. அ ெபாJ' அவ ைகயிகிறேத, பல ெகாைலக ெச?த
அ(த வல' ைக, அைத6தா /த ெவ#னா.க. பிற அ(த ைகைய
பதனி+ எேகா ெதாக வி#கிறா.க. இ(த ம(திரவாதி இ(தாேன, அவ

காய சி6தி ெப*றவ எ9 ெசா ெகாLவா. அவ)

அ(த சமய6தி

இ(தானா . எ ப#ேயா அ(த ைகைய6 தி# ெகா+வ(' ஒ

ெவைளகார பிசாைச6 தன அ#ைமயாக ைவ6தி(ததாக கைத. இ(த

கைதைய ேகட' என அைத ைவ6திக ேவ+ெம9 ஆைச

உடாயி*9. உடேன வாகி வ(ேத" எ9 கைதைய /#6தா எக

நப.
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"இைத என ெச?ய ேபாகிறா??" எேற.
"இைத அைறயி க#6 ெதாகவி# ேப," எறா அவ.
ராமராஜு எற நப பிவமா9 Nற ஆர பி6தா. "இ மாதிாியாக ைகைய
இழ(' மரணமைட(தவ)ைடய ஆ6மா, இழ(த ைகைய6 ேத+ . அைத

ைவ6திகிறவைர ெகா9ேபா+
உடேன எேலா

எ9 நா ேக#கிேற."

சிாி6ேதா . இபதா `*றா#F

இ மாதிாி

ைப6தியகார ேப.வழி<டா எ9 எகL ஆ சாியமாக இ(த'. அதிF

ைவ6திய மாணவ.
3

எ .ேக.நா<+ எற ெபாிய சாீாி, எேலாைர<

ேகாடா பHகிறவ..

ஒவைரயாவ' வி+ைவக மாடா.. "ஆமா ! இ(த , ெசாFகிறைத

ேக+ /#(' ைவ6'ெகாLக. அ(த பரேம>வர) மாமிச6தி கி9

விJ(திகிற'. அைல(' ேபா? இைத ெகௗவிெகா+ வ(திகிறா" எ9

ஒ ேபா+ ேபாடா..
சிறி' ேநர
நா)

எேலா

பரேம>வர)

சிாி6' ேபசி ெகா#('வி+ பிாி(ேதா .
ஒறாக அவ Tமி* ெசேறா .

அவ அ(த ைகைய6 த க#Fேம ெதாகவி+, 'வாAவாவ' மாய '
எ9 &வாி எJதினா.
என

பக6' அைறதா. ேநரமாகிவிடெத9 விைடெப*9 ெகா+

ெசேற.
இர

இர+ மணி இ .

நா தி+கி+ விழி6ேத. எேகா N பா+. இைர ச.
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கைண விழி6த'

பரேம>வரனி ேவைலகார சி9வ எ பக6தி

ந+ந+கிெகா+ எைன எJ ப /யவைத யறி(ேத.
/க6தி பய

எ9 எJதியி(த' அவ ேதா*ற .

"எஜமா, ெகாைல..." எ9 எனேவா அவ உளறினா.
நா அவைன கவனியா' என' நப அைற ஓ#ேன.
அைறயி ந+ம6தியி எ நப தைலவிாி ேகாலமாக கிட(தா.
4

கக உேள ெசகி விடன. ெவைள விழி ம+

பயகரமாக விழி6த'.

ைககா ேதக எலா /9கி பினி ெகா+ கிட(தன. அவ கJ6தி

சிவ ,6 தட , வைளய
சிறி' இர6த

மாதிாி. அதி ஐ(' சி9 'வாரக. அத வழியாக

வ#(' கா?(' கிட(த'. வாயி('

சிறிய இர6த ஓைட.

பக6தி ேபாY>, - இர

e கா>ேடபிL

கைடவாயி('

வழி(த

அவ N பி+ வ(த ஒ

இ>ெபட , - எனேவா எJதி ெகா#(தா.க.

நா &*9/*9

பா.6ேத என' நப ெதாகவி+ ைவ6தி(த ைகைய

காணவிைல. பா. பத* பயகரமாக

அைத எ+6'விடா.க ேபாகிற'.
ேபாY> பிவ

அசிகமாக

இகிறெத9

ாி ேபா.ைட எJதியி(தா.க:

"பரேம>வர எற ைவ6திய கலாசாைல மாணவ தைசயி நல பைண
+ ப6ைத ேச.(த பிராமண ைபய. அவ இர

வ(த' , தன மிக

கைள பா இகிற' எ9 ேவைலகார ைபயைன ெவளிேய அ) பி வி+
ப+6' ெகாடா. இர

ஒ9 அல' இர+ மணி &மா அவ
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அைறயி, ெப6த இைர ச ேகக, ேவைலகார உேள ஓ# ெச9
பா.6தா. தன' எஜமான. தைலவிாி ேகாலமாக கிட பைத கட'

ெவளிேய

வ(' ஆகைள உதவி N பிடா. உட ேபாYஸா. வ(' விசாரைண

ெச?ய6 ெதாடகினா.க. டாட. வ(' பாிேசாதி6', ெகாைல ெச?ய /யறவ,

அமா)Zயமான பல ெபா(தியவனாக இக ேவ+
ெகாைலஞைன ப*றி ேவ9 ஒ ,ல)

ெதாியவிைல."

எ9 றி பிடா..

என' நப இறகவிைல. ஆனா அவ) ைப6திய
ைப6தியகார ஆ>ப6திாி ெகா+ ேபானா.க.
அகி('

பி#6'விட'.

ஒேர ,ல பதா. "கிடவகிறாேன விடாேத, பி#6'

ெகாLக" இ'தா ஓயாம.
5

ஒநா நா அவைன பா.க ெசேற. ' பாக இைள6' ேபானா.

ஆேள அைடயாள

ெகாளவிைல.

ெதாியவிைல. அவ)

எைன அைடயாள க+

அவ எதிாி உகா.(' அவைன பா.6' ெகாேட இ(ேத. அவ

எைன கவனிகேவ இைல.

திRெர9 எJ(தா "கJ6ைத ெநாிகிறாேன! விடாேத<க. கJ6ைத

ெநாிகிறாேன!" எ9 ச6தமி+ெகா+ அைறைய &*றி &*றி ஓ#வ('

ம6தியி விJ(தா. பிராண ேபா?விட'.

பிற பிேரத சம>கார6தி* ெகா+ ேபாேனா . அவ தக பனா

வ(தி(தா.. ஆ>ப6திாி பக6திதா மயான .

அவ) சிைதய+கி ெகா#(தா.க. பக6தி ச*9 Qர6தி இவ.

ஏேதா ழிெவ# ெகா#(தா.க. திRெர9 இவ
Nவினா.க. நா பக6தி ெச9 கவனி6ேத.

'மனித எF ,' எ9

உேள ஒ இ#(த சமாதி. அத) ஒ ெபாிய எF , N+. கழியி ஒ ,J.

அத வல' /ழைகயி(த எF ைப காேணா !
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என?
அ(த சமாதி ழியி ஒ ஓர6தி, எF , N# இட' ைகயி &கி6

ேதா ஒ#ெகா#(த /ழைக6 '+ கிட(த'. இடைக விட மாேட

எற பாவைனயாக அத மீ' கிட(த'.
அேத ைக!

ழி ெவ#ெகா#(தவ, அைத க+விடா. "அேடய பா, ைகைய
விடமாடாேயா?" எ9 எ+6தா. அ(த எF , N# க ழியி(த ,J

ெநளி(த'.

"Q! அைத அேகேய ேபா+ I#வி+" எேற.
"அ ப#6தா ெச?யேவ+

சாமி" எறா.

(/*9 )

ஊழிய, 14-12-1934 (,ைன ெபய.: ந(த)

(பிரா& நா+ பிரபல எJ6தாள. மாபசா கைதயான La maind Ecorche எற
கைதைய தJவி எJத பட'.)
------------

42. ெகாற சிாி )
1

ேசாழ சா ரா^ய6தி கைடசி உயி. ,. அ(தக எற ேசாழ பைழய Cர

வ ச6தி கன கைளெயலா
ம+

அபசார

பாழாகி - படாேடா ப6தி*

C மி+கி*

ைறவிைல - ெபா ைமயரசனாக அ(த Cர.களி சிகாதன6ைத

ெச?' ெகா#கிறா. ெத*ேக பா#ய.க இவ நா+கைள

கபளீகாி6' விடன.. ேம*ேக ேசர.க... அவ.க எ(த நிமிஷ6தி இவ
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சிகாதன6ைதேய கா ெச?'வி+வா.கேளா! வடேக, அ ம ம! எ6தைனேயா

ெபய. ெதாியாத அரச.க! அவ.களி ,திதாக எனேமா மிேல சரா , 'கரா ,
இ)

எ6தைனேயா ேப.! அ(தக, மனித தன நி6திய வாA

எ9

மன பா # ப'ேபா, கவைலயிறி அரசா+ெகா#கிறா. அ'
ச பிரதாயமாக அவ ஆசி ெச?'ெகா# பதாக பாவைனதா...

,

மதg. எப' ஒ சி9 கிராம . இய*ைகயி எழி ெகாழி ஒ தனி...

என ெசாவ'? வன ைப வணிக அ(த கிராம6தி தவ ,தவ, அ(த

இய*ைக யைனயி தா? பா பகிய கான பிாிய தா பாடேவ+ .

எனா Nற /#<மா? அவ அ யா பிற(தா எ9 ஊரா6

ெதாியா'.

ஒ நா இர

ழ(ைதெயா9 காளிேதவியி ேகாயி வாச தாைய

ேநாகியJத'. எ(த6 தாைய ேநாகிேயா, அ(த6 ேதவிதா அளினாேளா

எனேவா! அதி(' காளி ேகாயி 3சாாி எ+6' வள.6தா. காளியி

,6திர, 3சாாியி வள. , பிைள... இ'தா கான பிாியனி இளைம
சாித .

அ(த ேமாகனமான ெபாJதிேல இய*ைக6 தாயி, காளியி ேகார >வTப6திேல,
Qக6' ரெலJ ,

பறைவகளிட6திேல அவ கவி க*றா. அ'

கானமாக கவிைதயாக எJ(த'. எேலா கான பிாிய எறா.க. அவ)

கான பிாிய எ9 தைன யைழ6'ெகாடா.
எ ெபாJ'

அ(த6 தடாக6 'ைறயிேல என அதிசயேமா! கான பிாியைன அ

காணாம இக /#யா'. இலாவிடா ரெலJ ,

யி கிைளகளி

அ#யி அவ நி9 கவனி6' ெகா# பைத காணலா . அ ெபாJ'

அவ கக - அைவ என ெத?வ தாிசன6ைத கடனேவா? அவ*றி என
கன , எEவள

உ*சாக ! என என எ9 எனா ெசால /#<மா?

கவிஞைன ேக+ பா.க
2

.

91

கான பிாிய சேகாச பிராணி. மனித.க எறா அவ உ*சாக எலா

எேகா ப'கி ஒ+கிவி+ . அதிF

ேப&வ' எறா எலா

ெபக... ேககேவ ேவடா . அவனிட

ஆைச; அவ) ம+

பா. பதிேல ஒ தனி ெபைம.

ஊ. அ பலகாராி மக ெபகளி இலசியமா<

N ச . அவைன

ஆகளி கனவா<

இ(தா. அவ தா அவைன எ ப#ேயா ேபசைவ6'விடா. அவ

உள6ைதயறி(தவ அவ ஒ6திதா. அவ கவிைதயி கனிைவ கடவ

அவேள.

அவைள சாயகால

ச(தி6தா கான பிாிய) ,திய பா+க ேதவி அ

,ாிவா. நாவி ஸர>வதி ந.6தன ெச?வா. இவ.க N+ களியிேல,
தனி பட கனவிேல, ேதவியி பா'கா பிேல உலக6தி இலசிய

வாJ .

மைற('

அவ ெபய. காேவாி. அ9 காேவாியி கனி எழி க பைன வள.6த'. அ'
பைழய கைத. இ ெபாJ' காேவாி, இ(த காேவாி...

அ9 காேவாி ஜல எ+6'வர ச*96 தாமத . கான பிாிய) யி

ெசான கைதைய< , மல. பா#ய பாைட<

[ாியா>தமன6ைத அவளிட

காபிக...

அவL ெசால ஆவ. அ(த

அேதா அவ வகிறா. ஆைச காேவாி!
3

"கானனா? வா, வா!" எ9 ட6ைத ஜல6தி நJவவி+ அவ மீ' சா?கிறா.
"இ9 ஏ இEவள

ேநர , ேபா! அ(த யி..."

"கானா, இ9 உன ஒ சமாசார , நீ ஏ உ கவிைய ெகா+ மனனிட
பாி& ெபற Nடா'? இ9 யாேரா ஒ கவியா , ேபாகிறானா . அைத
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ேக+ெகா#(ேத. நீ பா+வதி `*றி ஒ9 Nட இைல. ெவ9

வா.6ைத  ைப. நீேய..."
"நானா! அரசனிடமா? நானா!"
"ஏ, கானா? நா

இவ ..." எ9 தJவி ைழ(' அவ ககளி உ*9

ேநாகினா. இவ

தவA(த'.

ஐகிய பட வாAைகயி கன

அவ ககளி

"காேவாி! உனகாக நா ேபாகிேற...!"
"என, கானா, எனகாகவா?"
"இைல கேண, நமகாக" ... ச*9 ெமௗன .
இவ

தJவி நி*கிறன..

அ(த ெமௗன6தி அவ.க அறி(த' எEவளேவா.
4

ேசாழ சம>தான .
அ(தக ெகாFவி உலாசமாக இகிறா. பக6தி அவன' பிாிைய -

அதாவ', மாியாைதயாக ைவ , - வாஸ(திைக எற ஆ(திர ெப. ம*ற

பக6தி அைட ைப6 ெதாழி ,ாி<
கக . ேமேல /6'வட க &.

பணி ெபக. இைடயி ெமய

ச*9 கீேழ இவ) ஏ*ற ம(திாி பிரதானிக. அவ நா#ேல மாத I9

மைழ ெப?' வகிறதா, திட.க ெகாசமாக ெகாைளய#கிறா.களா,

அ(நிய. வசமாகம இ)

எ6தைன பிரேதசக வாி வ[க இகிறன

எபைத படாேடா ப6'ட)

Nைழ  பி+ட)

ெதாிவி6'ெகாL ம(திாிக!

சIக6தி

93

ேசவக ஒவ ஓ. ஓைலைய ெகா+வ(' அ#பணி(' நி*கிறா. அரச

அைத6 ெதா+ ெகா+க, க*9 ெசா பிாி6', "ராஜாதி ராஜ ராஜ க eர

அ(தக ேசாழ மடலாதிபதி சம>தான6தி* கான பிாிய எJதிெகாட';
என' கவிைய ச/க6தி அரேக*ற ஆைச - கான பிாிய" எ9 ப#6தா.
"என வாஸ(திகா?"
"வர+ேம!"
"இ(த ந#ைகக ெகாச

நறாக பா# ஆ+கிறா.கேள!"

"அவ தா வர+ேம!"
"சாி, ேசவகா, வர ெசா!"
5

கான பிாிய உேள வகிறா. இய*ைகயி நிமி.(த நைட, ேந. ேநா -

ககளி ஏேதா ேதாறி மைற(த ஒ கன . சைபைய பா.கிறா.
ெசய*ைகயி திற, ெபமித , இ9மா , - எலா
உ+பHகிறன.

ச*9 மைல ைப

கவிஞ அரசைன பா.கிறா. அ(தக கான பிாியைன பா.கிறா.
வாஸ(திைக இவைர<

ேநாகிறா. இவைர<

ெவல ஒ வைல C &.

உலக6தி சதி அவ கா கீA. ஏ உலக6தி இலசிய

இகNடா'?

கான பிாிய அவைள கவனிகவிைல.
அரசைன ேநாகி பா+கிறா.

அ6'ட
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ஒ காத* பா+.
6

அ(த கால6திேல பா+ைட6 தைலவ பாிசி ெகா+க ேவ#ய அரசனாக
இக ேவ#ய' மர,.
அெதலா

நிைனகவிைல. ஏ? ெதாியா'.

அவன' காேவாியி காத, அவ கனி எழி, வாAைக கன

எலா

கவிைதயாக வ#ெவ+6' ெபாகிற'. க eரமான, ேமாகனமான ரேல

பா+கிறா.
அகி

சிகாதன

Nட உகி சிரக ப

க ப ரைல ேகட'தாேன!

ெச?<

ேபாகிற'. ஏ?

அ இர+ உளகைள அ' ெதாடவிைல. ஒ9 ெவ*றிைய நிைன6'

வைல Cசிய ககைள<ைடய'. இெனா9, அவைள றி6' பா+வதாக,

அவ மீ' அநாவசியமாக காத ெகா+விடதாக நிைன6த ெநச .
பா+ /#(த'!
எ

நிச த .

திRெர9, ஆ>தான மடபேம எதிெரா ப# எகாள சிாி ,!
ஏளன6திேல, ெபாள*ற ேகN6திேல, கீA6தர காம &ைவயிேல ேதாறி

அைலேம அைலயாெயJ(த அ(தகனி எகாள சிாி ,!

"சபாZ, ெவ9விடாய# வாஸ(திகா!" எ9 அவL கீ ச
கா#ெகா+, அவசர6தி எ சிைல >ப#க6தி* பதி யா. /க6திேலா
உமிA('விடா. இ(தாF

உ*சாக ஓய காேணா . "என, இ(தா உ
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அழ இ ப#யலவா சைபயி இக ேவ+ ! `*றி ஒ ெப! நீதா எ

அரசி!" எ9 இ)

இ#யி# எற ஒ சிாி ,!

இ' ஓ</ கான பிாிய அ இைல.
7
கான பிாிய) உடெலலா

றி உயி., உ*சாக , கவிைத, யா

வி(தன.

ெநசி இ(திர த)சா அ#பட மாதிாி!
ெபாள*ற, அ.6தம*ற மி+, படாேடா ப ! அரசியலா , பாிசிலா ...சீ சி...
அ9 இ#யபி...
காளி ேகாயி / கான பிாிய தைலவிாி ேகாலமாக கிடகிறா. ெவளிேய
இ(த இ அவ உள6ைத கEவிய'. இளி ஓ. உவ .
"காேவாி!"
"கான பிாியா?"
பதி இைல.
ஓ#வ(' தைர மீ' கிட(த தன'... எ+6' ம#மீ' கிட6'கிறா, மா.,ட

அைணகிறா.

"கானா! பிாியா!"
"உ அபிேல, ேதவி அளிேல..." அEவள தா. கான பிாியனி உயி.

ேதவியி திவைள நா# ெச9விட'.
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"அ# காேவாி! உன ேவ+ . க பைனேய பா+ப+6திய ேசாழ

பர பைரயலவா! உன ேவH ! ஏ உ பிாியைனய) பினா??"
"அ# காேவாி...!"
(/*9 )

[','ைம பி6த கைதக', ெதா , - 1940]
-------------

43.  பனி கன
1

அைற நா /Jவ'

மைழ சிHசிH6' ெகா#(த'. ஒேரய#யாக

இர+ மணி ேநரேமா, I9 மணிேநரேமா அ#6' ெவறி6தாF கவைலய*9

ேவைல பா.கலா . இ ப# நா /Jவ'

அJ'ெகா#(தா...?

 ப ஒ ாிPாகார.
வ#ைய ேம*

கிைடகவிைல.
ேமெலலா

கிழமாக இJ6' ெசற'தா மி ச . ஒ ச6தமாவ'

நைன('விட'. தைலயி ேபா#(த ஓைட6 ெதா பி - அ' எ(த

ெவைளகார ேபாடேதா - அ'

ெதா பியிF

உபக

ேநரமிைல. அEவள

ஈர

ெதா பலாக நைன('விட'.

&வாிய' எறா, ேவZ#ைய Nட பிழி('கட

ஆவ.

ஒ நாலணா கிைட6தா C#ேல எறி('விடாவ' /டகலா . ேபாகிற ெபாிய
மனித.கL ாிPா எறா மைழயி கச(' கிடகிற'. அ(த6 ெதIைலயி

நி*கிற பி ைசகார பா+ ஷிதா. பி ைசகாரனாக இ(தா Nட... சீ... என
மானெகட பிைழ ,!
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 ப ெபாளாதார சா>திாியல; ெபா' ைடைமகாரனல. இ6தைன நாL

அவ பைல இளி6'ெகா+ "ஸா.", "ஸா." எற, சைடேபாட

ேப.வழிகைள கடா அவ) எாி சலாக இ(த'. தி+ பசக...! ஒ
பயலாவ' ஏறNடாதா?
"ஸா." எ9 ஒவாிட

வ#ைய6 தி ,கிறா.

அவ. "ேவடாம பா" எ9 ெகாேட #ராமி ஏறிெகா+ வி+கிறா..
அ(த மனிதைன கிழி6'விடலாமா எற ேகாப .
2

வ#ைய ெஸர பக

இJ6' ெகா+ ெசFகிறா. மனதிேல என

எனேவா ஓ+கிற'. இ ெபாJ' ஒ ெமா(ைத சாராய

ஷியாக இ ! நாவி ஜல

அ#6தா என

ஊ9கிற'. 'ெமரா> 3ரா ேம ேவகமாக

இJ6'ெகா+ ஓடலாேம' எ9 அவ) ப+கிற'. ஆமா ! இ(த
ெதாைலயாத ேவைல.

 ப ெபடா# நாF கா& பா.காமலா இ பா. அவL

ெகாச

'ெதாழி' நட6'கிறவதா. பிற "எ(த .... ப6தினியா இகா?" அவ)

ெதாி< . அவ)6 ெதாி< எ9 அவL

ெதாி< . அவ நாF கா&

பா6தி(தா... C+ கவைல ஒ<&'... இவ) அ(த நாலணா கிைட6தா
சாராய கைடகா &...

 ப வ#ைய இJ6' ெகா+ ேபாகிறா. /க6தி பனீ. ெதளி6த மாதிாி

ஓயாம Qற விJ(' ெசா# ெகா#கிற'. சில சமய Iகி ேபாகாம

' மி ெகாகிறா... வ#<

ேபா+கிற'.

சடசடெவ9 அவ எண6தி*6 தாள

'அ(த #ராமிேல ஏ.ன ஆசாமி மாதிாியி(தா..."
அEவள தா...
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 ப வ#யிேல ஷியாக உகா.(தி(தா.
ேமேல ேகா+, உேள சைட... ம#யிேல கா&. ைகயிேல e#... இைல

சிகெர+... வ#ைய இJ ப'

 ப தா...  பாயி<

உகா.('ெகாடா ேஸாகாக இ ... அவதா ஊெல இகிறாேள...
' பா, வ#ெய ேவகமா இ>திகி)ேபா... சாராய கைட... இெலடா
ெவைளகார #கர எட6'... ஒ மிcNட...

3

'வ# ேபா? ஒ மாளிைக /, நி*கிற மாதிாி...  ப

இறகி  ப) கா&

ெகா+கிறா... இ(தாடா நாலணா... Nட ஓரணா எனா !... உ ... உேள

ேபாகிறா... உேள ேஸாபா... விசி பலைக... நா9க# ேஸாகா6தா

இ'... ' பாயி' எ9 N பி+கிறா. 'ேபாடா  பா. ேவைல இ'' எ9
 பாயி வகிறா... அ ெபாJ' ராமி ஏறிய கனவா வகிறா.. 'ஏடா
 பா ஏ Sேல... 'ேபாசாமி... அெதலா அ(த கால

மைலேயறி ேபா &...

அைணகி ஏமா6தேலேயா? ஏ?! 3+. அ ப# /ழி... அ ேபா ஏமா6ன ப எ ப#

இ(த'?  பாயி, ெவளிேல ,# &6 தL அவைன... வா... ஒன ேவH னா

நாலணா எ+6'கி) ேபசாேத ஓ# ேபா. N ச ேபாடாேத, இ'...  பாயி S+.
ெதாிசிதா... நீ ேவணா ெவளிேல ாிஸா'; இ>' ெபாயி சிேகா...
'ஏடா /ழிகிேற! ேபாYைச N பி+ேவ...'
பRெரற அைற. தி+கி+ நி*கிறா. வ# லா(த க ப6தி

ேமாதிெகாட'.

"என ாிPா, பிராேவ வாாியா?" எறா. ஒவ..
"ஏ9 சாமி!"
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"எனா +கேர?"
"நாலணா!"
 ப) ச*9/ இழ(த /தலாளி பதவிையவிட அ(த நாலணா மி(த
களி ைப6 த(த'.
நாலணா!
(/*9 )

மணிெகா#, 04-11-1934
-------------

44. &றவாளி
&றவாளி யா+?
யா+?
1

கிெரௗ பிராcகிKட. திவா பகQ. அமி.தக

பேல ஆசாமி. ேக>

விவாதி பதி ெரா ப பழக . உகா ெபாJ' ஜுர.கL >பZடமாக

விள ப# ெச?'வி+ உகா.(தா.. அவ. சில வகீக மாதிாி ேகா.#

ப சாதாப6ைத< , இளகிய _தய6ைத< எதி.பா. பவ. அல. ைக சர
உண. சி நாடக/
உகா.(தா..

இலாம ெவ9

விஷய6ைத ம+

விளக ைவ6'வி+

விஷய , விஷய , விஷய . இைத6 தவிர அமி.தக6தி* ேவ9 கவைல
கிைடயா'. விஷய/

நாடக

த.க/

ேகைஸ வாதி பத* இ ெபாJ' ேசாக

ேபாட ேவ#யதிைல எப' அவ. 'ணி,.

அவ. உகா.(த'

எதி.கசி வகீ தி. லhமண பிைள *றவாளியி

சா.பாக வாதி பத* எJ(தா.. திவா பகQ. அமி.தக6தி* ,சிாி ,
வ(த'. ந ப /#யாத கைத. ஜுர.க, ஆமா , அவ.க எ ப# ந ,வா.க?

அவைடய பிரசக மைழைய சிதற அ#6' மாசிைம தகிய நீதிபதியி /
தம' கசிைய >தாபி ப' கZடமல.
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அமி.தக

அவ மிக

ெதாழி பழ

ெப சாளியானாF

உ6ஸாகமாக இ(த'. இ(தாF

இ(த ேகc விவாதி ப'
அ' மிக

சிகலான ேக>.

ஒ ேமாசமான கிெரௗ பிராcKட. ேகைஸ ஆபாசமாக நட6தி ழ பிவிடலா .
*றவாளி6 தடைன நி சய . /காவாசி அவ)6 Q6

தடைனதா. ஆமா நியாய

பபட உளமிைலயாயி)

வழக படாம இக /#<மா? உண. சியி
*றவாளியி மீ' சிறி' ப சா6தாப

ஏ*பட'. *றவாளி அழக, ப# பாளி... சகவாச ேதாஷ .
எதி.கசி வகீ ேப சி இ' ம+(தா அமி.தக

பிற தன' நீட ேயாசைனயி ேகா.ைட மற(தா..

கவனி6தா.. அத

2

எதி.கசி வகீ லhமண பிைள ேபசி /#6' உகா.(தா.. அமி.தக

ெம'வாக ெபா#ைய உறிசிவி+ ேகா.ைட கவனி6தா.. 'ல '&காக

ேகா.+ ஒ6திைவக பட'.
திவா பகQ. அமி.தக

பக6' வாச வழியாக ெவளிேய ெசF ெபாJ',

தன' வழிைய6 தைட ெச?'ெகா+ ஒ வாப ெப இ பைத கடா..
"உகளிட
/க

ச*9 ேபசலாமா? ஒ நிமிஷ " எறா.

இைள6தவ; கிழி(த உைடகைள க#யி(தாF

கவனி6தா.. அவ மன

மிக

அவ நல அழகி எ9

ழ பியி ப' ேபா ேதாறிய'.

"எ மா>தாைவ பாகேள. உகளிZட ப# நடக /#யாதத*
வ('கிேற. நீகேள பாக என ெகாசமாவ' ஒழி

எ9."

"ஆமா நீக #ப சா பிட ேவ#ய'தா."

இகிறதா
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"ஆமா #ப சா பிடாம இக /#<மா?"
3

அமி.தக

ச*9 ெவ9 ,ட ேபசினா.. திவா பகQ வயி9 எ9

ஒறிகிற' எ9 யாராவ' ஞாபக ப+6தலாமா?
"ெகாச ேநரமாவ' எ)ட ேபச /#யாதா?"

"நீகதா பாகேள. சாி - சாி... காாிய6ைதயாவ' ெசாFக."
"இேகயா! இ(த Nடதிலா, சமாசார

மிக

/கியமான'. அ'

ெகாச

இரகசியமான'. உகைள6 தனியாக க+ ேபச /#<மா?"
"அ' /#யா'."
இ ப# ெசானாF

அவ. மன

சிறி' இளகிய'. அவ /க , ேசாக

/க கவ. சி6த'. எனெவ9 அறிய ஆவ.
"ேக> /#(த'
விஷய

அEவள

ெசானா..

"நீக மன

ேதகிய

என' அைற வாக. அதாவ' நீக ெசால ேபா
/கியமான', என' உதவி அவசிய

எ9 படா" எ9

இரகியத* நா என ெசாFவ'. ஆனா அ ெபாJ' நா

உகைள ச(தி பதி பிரேயாஜனமிைல." பிற மிக

"கி+ைவ ப*றி" எறா. அவ /க

தணி(த ர,

சிவ(' விய.6த'. எ ப#யி(தாF

ஹி(' ெப அலவா? ேவ9 வழியிைல.
4

திவா பகQ. தி+கிடா.. யாேரா ெநசி ச ம#யா அ#6த' ேபா

கலகினா..
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"கி+ைவ ப*றி என? நீ யா.?"
"நா அவைடய... மைனவி" எறா; நாண , ேசாக , அவ. ெபயைர

N9வதினா ஏ*ப+

ஒ இப

திவா பகQ கலக

அைலேபா எJ(' மைற(த'.

அதிகமாயி*9. /கேம அைத காபி6'விட'.

"கி+வி மைனவி!"
அவ அவைடய /க6ைத ஆவFட, ேசாக6தி பிற(த ஆவFட கவனி6தா.
"எ பிேன வா!" எ9 சடெக9 Nறினா..
திவா பகQ. அவைள ேகா.# தனெகறி
ெசறா.. உேள ெசற'

அைற அைழ6'

அவைள ஒ நா*காயி உகார ெசானா..

அவ உகாரவிைல. Iைலயி ஒ'கி நிறா. திவா பகQ இ
உள கலக

அவைர பரபர ,ட அைறைய &*றி நடக ெச?த'.

"எ மக)ைடய மைனவி எ9 N9கிறா?. அ' உைமயா? நீ ெசாFவ'
நிஜமாக அ ப#6தானா? நிஜமாக உகL கயாண
ேகடா..

"ஆ9 மாச6' /ேன ாிஜி>த. கயாண

நட(ததா?" எ9

ெச?'ெகாேடா

அவ. அவ வா.6ைதயி அவள' களகம*ற உள

பிரதிப6த'.

"அ ப#யா?"
"ேந*9வைர அவ. உக மக எ9 என6 ெதாியா'."
"நிஜமாக!" அவ. வா.6ைதகளி ச(ேதக/

ேக<

" எறா

கல(தி(த'.

103

5

"இ' ெரா ப - ெரா ப ேவ#ைகயாக இகிற'. நீ இ(த 'ெபாிய' சமாசார6ைத

ெசாலாவிடா என6 ெதாி(ேத இகா'. ,' மமக இகிறா எ9

ெதாியாம ேபாயி*9. இ(த 'ச(ேதாஷ' சமாசார6ைத ேகட பிற கா'
ளி.('விட'. இ)

எனேமா ெசாலேவ+

ெசாFக. ேககிறத*6 தயா.. ேநர/
ேவடாமா?" எ9 ேக<

எ9 வ(தீ.கேள! அைத

ெகாச . ஆமா

நா #ப சா பிட

6தFமாக மனதிFள ெவ9 ைப எலா

வகீ ேவைல<ட ேச.6' காபி6தா.. அமி.தக6தி* ஒ ,ற
ஒ ,ற

ெவ9 ,. "C+ விலாச

தம'

ேகாப ,

6, அ?ய ப பிைள6 ெத, ைமலா 3."

எ9 ெசாெகாேட ெவளிேய ெசலய6தனி6தா..

"ேபாகாேத<க. ேக+வி+ ேபாக. இ(த ேகc *றவாளிைய6
த பைவக /கியமான சாசிய
ெசானா.."

அவாிட

இகிறெத9 ெசால

"*றவாளி! எ(த *றவாளி?" எறா. அமி.தக .
"இ ெபாJ' நடகிற ேகc... அ(த *றவாளி..."
"இ(த ேகc எ மக)மா! உளறாேத. பய படாம ெசாF. என
ெசாFகிறா??"
"எ)ைடய அணைன அவ. சாசிய

த ,வி

எ9."

"உ அண!"
6

திவா பகQ ,தி ேம ,திராக சமாசாரக ெவளிவ('
ெகா#(தன.
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"உ அ பா ெபயெரன?"
"ஜ ,நாத அ?ய.."
இ(த *றவாளியி தக பனா

அவ.தா. உள6தி ஏ*பட ழ ப6

திைரைய விலக /யவ'ேபா அமி.தக
"அவ. எைன உகளிட

/க6ைத, ெந*றிைய, 'ைட6தா..

அ) பினா.."

இ(த வா.6ைதக வகீைல ேகாபI#ன.
"அ ப#யா! கி+, பிற எேக ஒளி(' இகிறா. அவ ஏ மனித மாதிாி
ெவளியி வரNடா'?"
7

அவ கலகிய ககைள கவனி6தா.. அவ. ேகாப

பதிைல அவ. உள

உடF

ேசா.(தா..

"அவ. பா<

விலகிய'. அவLைடய

எதி.பா.6த' ேபா இ(த'. அவ. உள/

ப+ைக<மா?... மிக

உைட('

அபாய6திகிறா.. டாட.

பிைழ ப'Nட..." எ9 ெசா வி மி வி மி ஏகினா. உள6தி கZட

ெபாமிெகா+ ெவளி பட'.
"நா

இவ

என கன

காகிேறாமா?" எறா. அமி.தக .

"டாட. அ9 வ('வி+ ேபான பிற உகைள பா.க ேவ+
ெசாெகாேட இ(தா.. இ)

எ9

ெரா ப ேநரNட... இகமாடா. எ9

டாட. ெசானா.. அவ. எக அணைன கா பா*ற /#<மா . நீக தா

அைத /த ேகக ேவ+மா . எக அண)6 ெதாி(த வகீ

ஒ6தைர<

N பிட ெசானா.. அைத உகளா ெச?ய /#<மா? எ

அணா காக இைல. அவ. கZட ப+வைத பா.க சகிகவிைல. அ'தா
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அவர' மனைத வா# ெகா+ இகிற'. அ(த வகீைல பா. வைர

ெந& ேவகா' எ9 ெசா ெகாேட இகிறா.. அண உயிைர அவ.
கா பா*ற /#<மா . அ' /#<மா?"
அமி.தக

அவ ெசானைத ேககேவயிைல.

"நா அவைன பா.கேவ+ . இ, இேதா வகிேற. யாைர<

வரவிடாேத இர+ நிமிஷ ."

உேள

அவைடய ஜுனிய. பக6தைறயி #ப சா பி+ ெகா+ இ(தா..
"ேகைஸ நீ பா.6'ெகா. நா ஒ ேநா ேவ+மானா ஜஜி* அ) பி
ைவகிேற."
ஜுனிய

நல பழகின ஆசாமிதா.

8

அமி.தக தம' வகீ சைடைய கழ*றிவி+, ஜஜி* ஒ 'ேநா+ '

எJதி அ) பிவி+6 தி பி வ(' அவைளயைழ6' ெகா+ பி,ற வழியாக
ஒ வாடைக ேமாடாாி மக)ைடய C#* ெசறா..
திவா பகQ. அமி.தக

தன' மக இ

Cைட கட'

தி+கிடா.. ெசைனயி பணமிலாவிடா நல C+ எ கிைட ?
ஒ+#6தன ; இடைற; சைமயF

அத*தா. மக கிழி(த

ஓைல பாயி ப+6தி(தா. அவ உேள ெசற'

மாமனாைர ப*றி

கவனிகவிைல. கி+வி தைல, தைலயைணையவி+ ச*9 விலகியி(த'.

அவைன ெம'வாக எ+6' மா.,ட அைண6' ெகா+ தைலயைணயி அைத
உயரமாக ைவ6' சாய ைவ6தா.

"அ பா வாக" எறா கி+ ஹீன>வர6தி. "உகளா வர/#<

நிைனகேவயிைல. இகிறைத பா.6தா இன

அமி.தக6தி. ஈ#யா 6திய' மாதிாி இ(த'.

ெகாச ேநர

எ9

இ ேப."
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"ஏ உட பி* ணமிைல எ9 /னேம ெசாவிட Nடா'?" எறா..
"உகைள இ'வைர ெதா(திர
ெசால என ெகாச

ெச?த' ேபாதாதா? மகள6ைத ப*றி உகளிட

பய . நா ெசாFவ' உகL அ.6தமாகா'.

ஏதாவ' ேகாபமாக ெசாFC.க" எ9 ெசானா.
மகள

அவ பக6தி(' அவ) பா ஆ*றிெகா#(தா. தன'

வா#ய ைககளா அவள' கர6ைத ெம'வாக6 தடவி ெகா+, அவ ககளி

ேநாகினா. ஒ ேசாக
ெபாகிய'.

கல(த அ, தவA(த'. மகள6தி ககளி கணீ.

9

"என' வாAைகயி மகள

இட

ெப*ற ட என' வாAைகேய மாறிவிட'.

ஆனா கட LNட ெபா9கவிைல."
அவ ர ஒ ,திய சதி பிற(த'.

"இவLைடய அணனி வகிைல அைழ6' வ(தீ.களா?" எறா.
"அவ. இ)
"இ)

ெகாச ேநர6தி வவா.."

ெகாச ேநர6திலா? ெகாச ேநர

கழி6' எத*?"

"நா தா உைன /த பா. ப' நல' எ9 நிைன6ேத. கி+, எமீ'
உன ந பிைக இகிறதா?"
"உகைள ந பாமலா? ஆனா எEவள

ேநர

இ ேபேனா?"

"இ(த ேகc உன என ச ப(த , /த இ(' ெசாF."

107

10

கி+ ம9ப#<

கைள6'விடா. மிக

கZட ப+ ேபச ேவ#யி(த'.

"எலாவ*ைற< எJதி ைவ6திகிேற. டாட. அைற ெசாவி+

ேபான பிற எலாவ*ைற< எJதி ைவ6ேத. இவLைடய அண வகீ

வ(த'

மகள

ைக எJ6' ேபா+வி+கிேற. இ6தைன நா தாமதியாம இ(தா...
நீ ெகாச ெவளிேய ேபா?வி+ வா. அ பாவிட

ேவ#யிகிற'.

ேபச

"அவைர கைள6'விடாதப# பா.6' ெகாLக" எறா மகள .
அமி.தக தைலைய அைச6தா..
"மகள6தி* நா என ெசால ேபாகிேற எ9 ெதாியா'. அவL
உகL

தி+கி+ ப#யாக6தா இ ."

தைலயைணயி கீA இ(த காகித6ைத எ+6தா.
"எலா இதி இகிற'. அவ. வ(த' ைக எJ6' ேபா+வி+கிேற."
அமி.தக

அைத வாகி, கணா#ைய ேபா+ ெகா+ வாசிக

ஆர பி6தா.. அைத வாசி6' /#6த பிற அவ. ர மாறவிைல.

"இ(த ேகc ,திய விஷயகைள ெசாயிகிறா?. இதனா உ

+ ப6தி* என ேந

எபைத ேயாசி6தி பா? எ9 ந ,கிேற. ஆனா

இைத6 தவிர ேவ9 வழியிைல. உன' தா? நல காலமாக இ' எலா

ேககாம இற(' ேபாக ெகா+6' ைவ6தவ. நீ உன' மைனவியி ேபாி

மிக

பிாிய

ைவ6திகிறா?. உன எ ேபாி ெகாசமாவ' பிாிய

கிைடயா' எ9 என6 ெதாி< ."
11
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"அ ப#யல அ பா. உக ேபாி என எEவள
உகL6 ெதாியா'. நீகL

உகL எEவள

பிாிய

இகிற' எ9

என எEவளேவா ெச?' பா.6தீ.க. அ'

கZடமாக இ(த' எ9 என6 ெதாி< . எ ண6தி

எேகா ஒ ேகாளா9 இ(திக ேவ+ . மகள இத* /, எைன

ச(தி6தி(தா என' வாAைக ேவ9 மாதிாியாக இ(தி . மகள

என'

வாAைகயி வ ெபாJ' நா பலCனமாகிவிேட. எலா சீகிர

/#('வி+ " எறா.

அமி.தக /க6ைத I#ெகாடா..
"உக இவமாகவாவ' ேவ9 மாதிாி நா நட(' ெகாளலா . நா

Qகி* ெசலேவ#ய அவசியமிலாத ெபாJ' உைமைய ெசானா
என? இ9 /Jவ'
அமி.தக

இ ேபேனா எனேவா?"

ந+கினா.. தைனயறியாம ம9ப#<

"இ' ஒ மாதிாி /#('விடா என' மன
அமி.தக

ஆகிவிடா..

காகித6ைத வாசி6தா..

நி மதியாகிவி+ ."

ப6திர6ைத கவனி6' வாசிக ஆர பி6தா.. பைழய வகீ

"எ /பாக ைகெயJ6' ேபாடாேல ேபா' " எறா..
"நீ ஒ ,ெகாவதி ஒ ச(ேதக/

கிைடயா'. உன' ைம6'ன த பி6'

ெகாLவா. ஆனா உைன சிைறயி ேபா+வத*..."
12

"அ ப#யா! அ(த பயைல ெகாவ' *றமல. நல மனித எவ)

ெகா9வி+வா."
"எ ப#யானாF

ெகாைல ெகாைலதா" எறா. வகீ.

அவைன
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கி+வி* அ.6தமாகவிைல.
"ெகாைல ெகாைலதா. நீ என' வாAைகயி ஏமா*ற . என' ,கைழ<
பட6ைத<

ேத+ அவசர6தி உைன மற(ேத."

"அ பா அத*காக வ6த பட ேவடா ."
"ைக எJ6ைத ேபா+."
கி+ ைகெயJ6திடா.
"கவைல படாேத. அைர மணி ேநர6தி இைத ேகா.#* ெகா+ ேபா?
வி+கிேற."

ப6திர6ைத ைப ைவ6' ெகாடா..
"எைன ந ,. உ ! உனிட

சில விஷயக ேகக ேவ+ . ேகc சில

விளகவிைல. நீ ேகைஸ ேப பாி பா.6தாயா?"
"ஆமா ேந*9வைர அவ த பி6'ெகாLவா எ9 ந பியி(ேத."
"இதி(' ேகெஸறா உன ஒ9ேம ெதாியா' எ9 ெதாிகிறேத.
இற(தவ எ ப# இ பா எ9 ெசா பா. ேபா ."
"அ ப# ஒ9மிைலேய."
"அவ ைகயி(த ேமாதிர
கி+ தைலைய அைச6தா.

அைத ப*றி..."
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13

"ேபாYஸா. வ ெபாJ' பிண6தி மீ' அ' இைல. ஒ சாசி அைத ப*றி

ெசானா. ெகாைல ெச?ய படவ அைத அவனிட
ேநர6தி* /, கா#யிகிறா."

இற பத* ஒ மணி

"ஆமா ."
"அைத ப*றி உன6 ெதாி<மா? ஞாபக ப+6தி பா.; அ' ஒ மைலயாள
ெப ெகா+6த' எ9 உன ெசா இகிறானா?"
"ஆமா ெசான மாதிாி ஞாபக

இகிற'."

"அைத பிண6தி மீ' காேணாேம! நீ எ+6தாயா?"
"ஆ ! நா தா எ+6ேத" எறா கி+.
ஒ ெமௗன . அமி.தக

ைவ6தா??"

விரகைள &டகி ெகாடா.. "அைத எேக

"அ பா நீக எைன இ(த >திதியி இ ப# 'கிரா> எஸாமிேனஷ'

ெச?தா! மிக

கைள பாக இகிற'. மகள6ைத N பி+க..."

"கி+ அ ப# ஒ9மிைல. ெதாி(தவைர ெசானா அனாவசியமாக ேநர

கழியா'..."

"அ(த ேமாதிர6ைத எ+6' நாேன எறி('விேட. எேக ேபாேட எ9

என ஞாபக
"மன

இைல."

ழ பியி(தி . ஞாபக ப+6தி பா.."
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"பிரேயாஜனமிைல" எறா கி+ ச*9ேநர

கழி6'.

"நீதா அவ)ைடய ,>தக6தி* பி ஒளி6'ைவ6தாயா?" எறா..
14

கி+வி /க

மல.(த'. "ஆமா

அேகதா ைவ6ேத" எறா.

இ ெபாJ'தா ஞாபக

வகிற'.

"அ ப#யா நறாக அ.6தமாகிவிட'. சின விஷய . ழ ப6ைத

விளகிவிடா?."

"ேபா? வாக அ பா! நீக வ(தத*... மகள6ைத பா.6'
ெகாLC.களா?"
அமி.தக6தி ககளி நீ. 'ளி6த'.
"இ)

ச(ேதகமா?" எறா..

அமி.தக

ெவளிேய வ(' ேமாடாாி ஏறினா.. உளி(' வி மியJ

அJைக ர ேகட'.

அ(த ேகc அமி.தக

கைடசியாக ேப& ெபாJ' ேமாசமாக இ(த'

எேலா ஆ சாியமாக இ(த'. அவேர *றவாளி பாி(' ேப&வ'

ேபால பட'.

அவ. தம' மக)ைடய க#த6ைத ெவளியி எ+கேவயிைல.
ஜுர.க அவைன *றவாளி எ9 அபி பிராய படா.க. தீ. , Nற நீதிபதி

க , லாைவ அணி(' ெகாடா..
திவா பகQ. அமி.தக/

ஜுனிய ெவளிேய வ(தா.க.
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"ேக>தா /#('விடேத இவ தா *றவாளி எ9 நீ. திடமாக
நிைனகிறீரா?" எறா..
ஜுனிய. ஆ சாிய ப+ விழி6தா..
"ேகவி அதிசயமாக இகலா . உம ச(ேதக
"ச(ேதக

இகிறதா?"

இைல."

15

தன' மக ெகா+6த க#த6ைத ெகா+6தா..
"இைத வாசி< . இத*காக6தா ம6தியான ெசறி(ேத."
அவ. வாசி6' /# வைர கா6தி(தா..
"அ ,ற ?" எறா. ஜுனிய. ஆ சாிய6'ட.
"என' மகைன சில ேகவிக ேகேட. ெச6தவ ேபா#(த ேமாதிர6ைத
ப*றி Nறினா."

ஜுனிய இ)

ஆ சாிய

அதிகாி6த'.

"அவ அைத எ+6'விடானா . அ' அவ மீ' இக அவ)
பி#கவிைலயா ."
"அ ப#யா?"
"அவ தா அைத ,>தக6தி பி,ற

ஒளி6தானா ."
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"ஆமா ஸா.. ேகc ேமாதிர6ைத ப*றிேய ேப சிைலேய!"
"ஆமா . அ' தா ெச6தவ ேமாதிர ைவ6தி(தேத கிைடயா'. அைத ப*றி
எ மக) எ ப#6 ெதாி< ? அவ அகி(தாதாேன!" எறா..
(/*9 )

ஊழிய, 04-01-1935 (,ைன ெபய.: ந(த)
-------------

45. மாயவைல
1

எ.பி. நாயக கலாசாைல மாணவ. கலாசாைல மாணவ.கL எெனன

தவ9க, இலசியக, உ6ஸாகக உேடா அEவள

அவ) இ(த'.

,திய எணகளி பிேரைம, ,திய அ)பவகளி ஆைச, தவ9க எபவ*ைற

ெச?வதி ஒ Qஹல

எலா

இ(த'. ஆனா ைதாிய

ம+

அவ ஒ ச(ேதாஷ பறைவ. கவைல எப' வ , எ ெபாJ'

எபைத6 தவிர ேவ9 ஒ9

இைல.

/#<

கிைடயா'. ஆனா இEவளவி* கீJ , ஆழமாக

ெபா*சர+ேபா அவ உள6தி மனித இலசியகளி ஆேவச
ஓ#ெகா#(த'.
அவ கனவி அறி
உட ப#

வள. சி அைட(த ெபகதா இலசிய வ#ெவ+6தன..

ெபகளி நாகாிக சினகதா காத ெத?வ6தி உப

கவிக. மமதேவ த பாணகைள6 ெதா+/ நாகாிக நாாீமணிைய

ைவ6' ெகா+தா தன' ெதாழிைல ஆர பி பா எப' நாயக6தி
சி6தா(த .
கன கL

இலசியகL

/டாதனகL

கலாசாைல

கா ப #*தா தைழ6' ஓக N#யைவ. ெவளியிேல வ(த'

அதி. சி அவ*ைற நசி6திவி+ . நாயக கலாசாைலைய வி+

உலக6தி
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ெவளிேய9 ெபாJ' இலசியவாதியாகேவ காலகழி ப' எற பிரைஞ<ட
ெவளிேயறினா.. இ'வைர ேதாவி எறா என எபைதேய அறி(திராதவ..
/த அதி. சி அவ ேவைல வ#வி கா6தி(த'. இரடாவ' அதி. சி

இ6தைன நாக ேகட ட பண
பா.க ேவ+

ெகா+6' ெகா#(த த(ைதேய, ேவைல

எ9 ெசான'. தக பனா. தைன C# ைவ6திக

பிாிய படவிைல எ9 எணி ெகாடா.. உலக , தா உயி. வாAவதி

பிாிய படவிைல எ9 ெதாி(' ெகாடா.. இத* ேமலாக தக பனா

தாயா

இவ கயாண

ெச?' ைவக ஆ6திர ப+வ' இவ

ெவ9 பாக இ(த'. ஆனா இவைடய ெவ9 ைப ெபாப+6தாம அவ.க

தக இZட ப# ெப பா.6' ெகா# ப' இவ ஆ சாியமாக
இ(த'.

கயாண/

கடாய6தி ேபாி நட(த'. அவ)ட அவ இZட6தி*

விேராதமாக பிணிக பட ெப சாரதா, நல அழகி. ஆனா ப# , எப',
அதாவ' நாயக6தி அ.6த6தி சிறிதாவ' கிைடயா'. ெபய. எJத6 ெதாி< .

ஆனா அ(த அழகி, அவ ண ச ப6தி நாயக6தா ஈ+பட /#யவிைல.

தன' மணேம வாAைகயி ேதாவியாக கதினா. இவ

ஒேர C#

வாA(தா.க, ஏறைறய ெநகி பழகினா.க. ஆனா இவ

இ தனி

உலககளி வசி6' வ(தா.க. சாரதாவி* நாயக6திமீ' க+கடகாத

பாச

இ(த'. ஆனா ெவளி காபிக பய . தன' கணவ. எ ெபாJ'

ஒ மாதிாியாக இ

அவ இ

Cைண<

இ(த'.

ேப.வழி எ9 நிைன6தா. அதி அவL பய .

அைற காாியம*9 ெசவத* பய . இவ. வாAைக<

விரF

விலகியி ப' ேபாற தனி பட N+ வாAைகயாக

கைடசியாக இவ ஒ ேவைல கிைட6த'. அைத<

ேவைல எ9 ெசாவிட

/#யா'. த ெதவி உள ெசேவ(த. &(தேரச பிைளயி ைம6'னி

ெப, பி.ஏ.யி தவறிவிடா. அவL அரசிய சா>திர/
சா>திர/
நாயக

ப#6'ெகா+ ேவைல.

இ(த ெபா9 ைப6 த /J உள6'ட)

ஏ*9ெகாடா.. ச பள

ஏேதா ஐ ப' Tபா? எற ேப &. நாயக6தி* ச பள
கவைலயிைல.

ெபாளாதார

ப*றிNட
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&(தேரச பிைளயி ைம6'னிைய பா./னேர என ேப&வ', எ ப#

ேப&வ' எபைத ச(தி/னெம கண ேபாட ஆர பி6'விடா..
2
அ9 சாயகால

6 மணியி .

நாயக , &(தேரச பிைளயி Cைடயைட(தா.. நாயக6தி* N ச . இEவள

ெபாிய மாளிைகயி தா காணாத கன

ெப இ பதி உVர 3ாி ,.

அவ எ ப# இகிறாேளா? அறிவி தன ஒ6தவளாக, ச பாஷைணயி

இப

ஊ+பவளாக இ பா எபதி ச(ேதகமிைல.

&(தேரச பிைள நல ஷி ேப.வழி. வகீ ெதாழி நல வ ப# வ(தா
ஏ ஷியாக இக /#யா'?

ெவரா(தாைவ கட பத* / 'ைட ந+க . அ(த ெப எ ப#
இ பாேளா?

ேவைலகார நாயக6ைத உேள அைழ6' ெசFகிறா.
நா*காயி உகா.(' ேப ப. பா.6'ெகா#(த &(தேரச பிைள,
நாயக6ைத பா.6த'

ஏக ஆரவார6'ட, "வா6தியா. ஸாரா? வாக

வாக" எ9 சிாி6தா..

"ேட? நீ ேபா? சின அ மாைள N பி+ெகா+ வா" எ9 அ) பிவி+,
"நளினா! நளினா!" எ9 ேவைலகார) ெகா+6த ேவைலைய6 தாேன,

நா*காயி உகா.(த வண

ெச?யவார பி6தா..

உடேன உ ஹா இ(' ஒ கத

ர.

திற(த'. "என அ6தா" எற ெப
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நாயக

அ(த6 திைசைய ேநாகினா. நாகாீக உைட, நாகாீக I கணா#,

ெந*றியி &+ தவJ

சி9 ேராம &, கவைலய*ற மாதிாியாக

கவைல<ட உைடயணி(த ேகால , சிாி6த கக, 9 , தவJ

அதரக...

ெபா'வாக தி. நாயக மனேகாைட க#ெகா#(த ெபகளி
இலசிய

ேதாறிய'.

அ(த6 திைசைய ேநாகிய நாயக6தி* உட /Jவ'

விய.6த'. ெநச

படபடெவ9 அ#6'ெகாள ஆர பி6த'. காக உகார ேவ+வ'ேபா

உடைல கீேழ இJகவார பி6த'. நாயக ேகாைழ அல. ஆனா அ9

அவ பரவச6தினா ஏ*பட பய , அ & சட

ேபா அவ

"நளினா! இவ.தா உன' வா6தியா.. மி>ட. நாயக

அவதா என'

நிர(தரமான வா? 3+ ேபாட'.

ைம6'னி ெப, ேஹமநளினி; இ(த விைசயாவ' பா> பண வழிைய பா"

எ9 சிாி6தா. &(தேரச பிைள.

தி. நாயக6தி* அ(த ச(தர ப6தி*6 தக பதி என N9வ' எப' ெப
பிர சைனயாக இ(த'. அ(த பிர சைன தீவத* அவகாச

கிைடகவிைல.

"ஸா., வாகேள" எறா நளினி.
நாயக

பிேன ெசறா.

3

"ஸா. இ#ய ஹி>டாியிதா ேபா?விட'" எ9 சிாி6தா நளினி.
"அத*ெகன ெகாச >ெபஷலாக பா.6' ெகாடா ேபாகிற'" எறா.
நாயக . இ(த வா.6ைதக அவ வாயி(' வவத* பிர ம
பிரய6தனமாகிவிட'.

"ஸா. N ச படாதீ.க. உக C+ மாதிாி பாவி6' ெகாLக" எறா
நளினி.
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தி. நாயக6தி*6 Qகிவாாி ேபாட'. தைன அவ ேகாைழ எ9

நிைன6' சிாிகிறா எ9 அவ அவமான , ேகாப . ெசால
/#யவிைல, ெமல

/#யவிைல.

ரைல ஒ மாதிாியாக ைவ6'ெகா+, "நா ேகாைழ அல" எ9 தம'
ெவ*றிெகா# நா#னா..

"உகைள யா. அ ப# ெசானா.க? ர ஏ அ ப# க மி கிடகிறேத,
காச ச ஹாாி மா6திைர இகிற' எ+6'6 தர+மா?" எறப#ேய அலமாாிைய6

திற(' ேத#னா.

நாயக6தி* தம' ஜயெகா# பறிக ப+ தைரயி ,ரவைத கடா..
இ6தைன ஒ சி9 ெப. ஒ அைற ெகா+6தா... அலமாாிைய

பா. ப'ேபா தைன பா.6' ஏ சிாிக ேவ+ ? இவன' மானத த6'வ

ஆரா? சியி ஒேர ெபாதா பட'. இ(த மதைன கட' ...
"இ9 என ஆர பிகலா " எறா. நாயக .

"நா எலா ப#6திகிேற. நீக ஒ9 ெச?தா நறாக இ

எறா நளினி.

சா."

"என?"
"ேபான பாீைச ேகவிக தவிர நல /கியமான ேகவிக ஐ(தி* விைட
எJதி6 த(தா சீகிர

பாடகைள6 தி பி ப#6'விடலா . ேவைல<

ைறவாக இ " எறா.

"அ ெபாJ' நா ேகவி ெகா+கிேற, நீ எJதி ைவ."
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"என ம*றைத ப#க ேவ#யிகிறேத. தய ெச?' நீக எJதி6

தாக ஸா." எ9 சிாி6தா நளினி.

அவ ,சிாி , அவ கடைள மாதிாி இ(த'.
",>தக காகிதகைள எ+" எ9 வாகி உகா.(' எJத ஆர பி6தா..
4

இ6தைன நா ,ெராபஸ.கL #மிகி ெகா+6த நாயக6தி* /த
உ6ஸாகமாக இ(தாF

நாகாவ' பக

ேபாவத* ,ளி6' ேபா?விட'.

"நா ெசாெகா+ வகிேற, நீ எJ'" எ9 ேநாைட அவ ைகயி
ெகா+6தா.. இவ. ககL

ச(தி6தன. தி. நாயக6தி* ,ளகாகிதமாக

இ(த'. ஆனா நளினியி மீ' ஒ மா*ற/

கிைடயா'.

"ெசாFக" எறா. ெசாெகா+ ேபாக ஆர பி6தா..
"நீக இ ப# ேவகமாக ெசானா எ ப# எJ'வ'?"
இ ப# இவ. ெசாFவ'
ெசலவிைல. ேமF

அவ தைடெச?வ'மாக ஒ பக Nட

அவL சாதாரண ஆகில பதகL எJ6' Nட

Nட6 ெதாியவிைல எபதி(' , சி*சில விஷயகளி பயகர

அச+6தனகைள காபி பதி(' , இவ உைமயி அ(த வ பி
ப#கிறாளா? எற ச(ேதக
ேப&வத*ெகலா

ேதாறவார பி6த'. ஆனா அவ

'கிடலாக' பதி ெசாFவ' வாைய6 திற பத*ேக

பய ப+ ப# ெச?'விட'.
அ9 பாட

/#(' C#*6 தி , ெபாJ' தி.நாயக6தி ைகயி ஒ

ஹி(' ேதச சாித , ஒ க6ைத காகித , எ ெபாJ' ெவளிவேவா
மன பாைம, இ6'ட ெவளிேயறினா..

எற

119

C#* ெசF ெபாJ' மைனவி சாரதாைவ ப*றி மன
காரணமிலாம எணிெகா#(த'. எEவள

அ#க#

சா'வாக6 ெதா(திர

ெகா+காம இகிறா. ேவைலைய ராஜினாமா ெச?' த பிெகாடா

எனெவ9 பட'. 50 Tபா & மாவா?

நாயக6தி நிைன க ைம(தன. அதி சாரதா /கியமாக இ(த' அவேக

விளகவிைல.
5

நாயக

C#* வ(த ட மி(த கைள ,. பளி Nட6திF

உபா6தியாய.கL #மிகி ெகா+6தவ., ெவ காலமாக உைழ ெபபேத

இலாதவ., இ9 உகா.(' ெகா+ சாரம*ற பாிைச பதிக
எJதிெகா#க ேவ+ெமறா, C# வ(த'

தனதைறயி ெச9

உகா.(' இ(' ேதச சாி6திர6ைத ப*றிய ேகவிகL பதி
எJதவார பி6தா.. மன

அதி ப#யவிைல. சாி6திர

ப#6' ெவ

நாகளாகிவிட'. ,6தக6ைத ப#6' ெகா+ எJதேவ#யி(த'.
"சாரதா தணீ. ெகா+வா" எ9 அ(த சாகி நா*காயி
சா?('ெகாடா..

சாரதா பய(' ந+கிெகா+ அவசர அவசரமாக6 தணீ. எ+6'ெகா+
வ(' ேமைஜயி மீ' ைவ6'வி+6 தி பினா.
"ஏ ஓ+கிறா?, உகா. ெகாச ேநர
தன' கணவ இ'வைர6 தனிட

ேபசலா " எறா. நாயக .

இ ப# ேபசியைத ேககாத சாரதா, ஏேதா

ேகாபிக6தா ேபாகிறா. எற பய6தி ந+கிெகா+ நிறா.
"உகா."
சாரதா பய('ெகா+ உகா.(தா.
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"ஏ சாரதா? எைன கடா ஏ இ ப# ஒளிகிறா??" எறா.. காரண

அவ.தா எபைத மற('விடா. ேபாF .
சாரதாவி*6 தமீ' ேகாப

ெசாவ' எற பிர ைன.

இைல எ9 ெதாி(த'. ஆனா என பதி

"ஒளியேல" எறா.
"பிற..."
பதி இைல.
"இைத எJதி6 ெதாைலகிேற. ெகாச உகா. பிற ேப&ேவா ."
தி. நாயக எனேமா எJதி பா.6தா.. /#யவிைல.
அத* சாரதா அ(த ெபாிய ,>தக6தி பட
ழ(ைதயி உள .
"இEவள

ப#கHமா? எEவள

பா.க ஆர பி6'விடா.

ெபாி&!" எறா.

அதிேல ஒ ஆ சாிய , அவைள அறியா' அதி ஒ பாிதாப
"இEவள

கல(த'.

ப#கH ."

"இEவள மா?" எறா.
அவ ைகயி(த ,>தக6ைத அவ. வா ெபாJ' ,>தக விJ(த'.

சாரதாவி தைல அவ. மா.பி இ(த'. அ(த நிமிஷ , தம' காத ேகாைட
இ

இட6ைதயறியா' ேபானாF , களகம*ற பாச6தி இ பிட6ைத

அறி(தா..
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ேஹமநளினி வா6தியாைர ஏமா*ற /#யவிைல. ஜ ப

க+ெகாடா. காரண

ெதாியா'. அவL

சாயா' எ9

கவைல இைல.

(/*9 )

ஊழிய, 28-12-1934
-------------

46. மகாமசான$
1
சாய(தரமாகிவிடா, நாகாிக எப' இ#6' ெகா+ இ#ப+ ெகா+

ேபாகேவ#ய ர>தா எபைத கா+ ப#யாக படண

அதிF

ேபா

மாறி வி+கிற'.

ேதக6தி நர , /# & ேபால, நாைல(' ெபாிய ர>தாகL , #ரா

ர>தாகL ச(தி

இடமாகிவிடாேலா ெதா(தர

சகிகேவ

/#யா'. ஆec(' 'எ &' ேபா? வகிறவ.க, இ# ேகாலாகல6ைத
அOபவிகவ

அலகார உைட தாி6தவ.க. ேமாடாாி ெசFவத*

இயலாத அEவள

ெசயல*ற அலகார ேவஷ ெவௗவாக எலா

ஏகேமனியாக, 'எலா

ஒேற' எ9 கா+

தைம ெப*றவ.க ேபா

இ#6'6 தளிெகா+ அவரவ. பாைதயி ேபாவா.க. அ9

ேபா?ெகா#(தா.க.

அ மாதிாிேய

'ஒ*ைறவழி ேபாவர6'' எற ஸசார நியதி வ(ததி(' உய.(த அ+

க#டகளி உ சியி ேம நி9 ெகா+ பா.6தா அேக நாகாிக6தி
&ழி ,6 ெதாி< . கைரைய eறி+ ெகா+ பா<

ெவள6ைத

அைணக#ேம இ(' ெகா+ பா.6தா எ ப#ேயா, அ ப# இ .
நா ெசால வ(த இட/

அ'தா. ம  ேரா ர டாணா. மைல பழ

மா பழ Nைடகாாிகளி வாிைச. அவ.கL பி,ற

எ சி

மாெகாைடைய த பி6 ' பிவி+, சீைலயி ைகைய6 'ைட6' ெகாL

'ெமரா> பற சிேகா', ைக6த#ேயா+ 'சிFம' ெகா+6'
உலாவிெகா#

கா3வாலா, /க மதிய பி ைசகார, ெநா#
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பி ைசகார, Zடேராக பி ைசகார, ரா6திாி6 'ெதாழிF'6 தயாரா

<வதி - பாைதயி ஓர6தி உகா.(' ெகா+, நி மதியாக சீவி சிகாாி6'

ெகா#கிறா அவ - அ ,ற

நானாவித, "என சா. ெரா ப நாளா ேச",

"ப> வ('+'", "ஏ9" எகிற ேப.வழிக எலா . அவசர , அவசர , அவசர ...
அ ெபாJ' அவ ர>தாவி ஓர6தி உள நைடபாைதயி ப+6'
சாவகாசமாக ெச6' ெகா#(தா.

சாவத* நல இட . &கமான மர நிழ. ெவைக தணி(' அ>தமனமாகிவ
[ாிய. "ேஜ ேஜ" எற ஜன இயக . ராஜ ேகாலாகல எ9 தா ெசால
ேவ+ .

அ ெபாJ' அவ ெச6' ெகா#(தா; சாவகாசமாக ெச6'

ெகா#(தா.

ஜனக அEவழியாக ேபா?ெகா#(தா.க; வ(' ெகா#(தா.க.
அவ.கL6 ெதாியா'; சில. ெதாி(' ெகாள வி பவிைல.
அவ கிழ+6 'க பி ைசகார. தா# மிக

நைர6' விட'. ேமேல

அJ பி#6த க(ைத; ைகைய< காைல< , I , ேபாஷைணயிைம இர+
ேச.(' [ பைவ6'விடன. கா, கா?6' ேபான கா.
அவ பக6தி தைலமா# இ)

ஒ பி ைசகார உகா.('

ெகா#(தா. தகர வைளயி தணீைர எ+6' கிழவ)ைடய தைலைய6

Qகி ஒ மிட9 தணீ. ெகா+க /ய9

/#யாைமயா வாைய ம#F

நைன6தா. த)ைடய ைககைள6 தைல கீA ெகா+6'6 Qக /யறா.

ப+6' கிட(த கிழவ, அதாவ' ெச6' ெகா#(த கிழவ, த பக6தி

காய >தல >தாபன6தா. நி'6தி ைவ6தி(தா.கேள, அ(த6 தகர e பா?,

அைத, பி#6தப#ேய தைலைய நிமி.6த /யறா. அவ ககளி ஒளி மகி

விட'. அவ உத+ நீல

36'விட'. அவ கைதெயலா இ)

சிறி'

ேநர6தி* ச 3.ணமாகிவி+ . ஆனாF அவ அ(த6 தகர e பாைய பி#6த

பி# ைப விடவிைல. பி# பி ஓ. ஆ9த இ(த'; பல

இ(த'. பக6தி
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யாேரா தணீ. ெகா+கிறா.க எற பிரைஞ இ(ததாக ம+

ெதாியவிைல. தணீ. வ(த'; #க ேவ+ ; அEவள தா அவ மனதி.
அத*ேம நிைனக வி பமிைல; ேதைவயிைல; திராணி இைல.
2

அ ேபா' #ரா

வ# ஏ9வத*காக இர+ ேப. வ(தா.க. இர+ ேப

நிறா.க. ஆனா #ரா

வரவிைல. இவாி ஒவ. தக பனா.; / ப' வய&.

இரடாவ' நப., சி9 ெப ழ(ைத. நாைல(' வய& இ . அவைர

பா.6தா த + ப6 ேதைவகைள6 தி தி ெச?'ெகாவத*

கZட ப+பவராக6 ெதாியவிைல. ழ(ைத சாதாரண ழ(ைத; ஆனா, தா?
சிறிேத கவன/ளவ எப' ெதாி< ப#, &6தமாக, படாேடா ப

அலகாி6' விட ப#(த'.
ழ(ைத< தக பனா

இலாம

#ரா/ கா6' ெகா+ நிறா.க. ழ(ைத

அவைடய ஆகா# விரைல பி#6' ெகா+ நிற'. நி9

ெகா#(தவ.கL எதி. சாாியிFள Nைடகாாி ைவ6தி(த மா பழ
நலதாக6 ெதாி(த'.

"&, நீ இேகேய நிகH . அ பா அ(த பகமா ேபா? ஒன மா பழ
வாகி+ வவாளா " எறா. அவ..

"ஆக+ " எற' ழ(ைத.
"நீ ேரா#ேல இறகி வரேவ படா', ெதாி<மா? வ(தா பழமிைல" எறா. அவ..

'ழ(ைதைய6 தனிேய விடNடா'' எ9 அவ. மன& 996த'.

"இகிேய நிகேற அ பா" எ9 ைகய#6' ெகா+ ப' ேபால அவைர அ(த
பக

ேபா ப#6 Q#ய' ழ(ைத.

மா பழ ேவைகயி அவ. ழ(ைதைய6 தனியாக வி+வி+ ர>தாைவ
9காக6 தா# எதி. ,றமாக ெசறா..
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ழ(ைத ைதாியமான', இத* / இEவா9 நி9 பழகிய' எ9தா ெசால

ேவ+ . /த பய6தி அ பாைவ6 ெதாட.(த கக அ ,ற
பா. பதி ஒறிவிடன.

பரா

சிவ , ேமாடா. ஒ9 அத ககைள கவர, அ(த பகமாகேவ பா.6'

ெகா+ நிற'. அவசர பட ஜீவ ஒ9 ழ(ைதைய கவனிகாம நட('
ேபாைகயி இ#6'விட - அத மன

எ(த உலகி ஓ+கிறேதா - ழ(ைத

தளா#ய'. இ#படாம நி*பத*காக சிவ , ேமாடா. பா. ஆைசைய<

'ற(' நைடபாைத ஓர6தி உள &வ. அகிேபா? நி9 ெகாட'. &வாி

ஒறி நி9 சா?(' ெகா+ த)ைடய ைப ைகேபாடப# நாF
திைசகளிF

&*றி பா.6த'.

ெச6' ெகா# அகிழவ)
ெச?'ெகா#

ேவ9 ஒவ)

அவ)ைடய சா  உதவி

அத கணிபட, 'அெதன ேவ#ைக?'

எ9 பா.க6 தயகி6 தயகி அவ.க பக

ெநகிய'.

'பா #க மாேட' எறா அ மா தைன ம+
ைவ6' ெகா+ தனிட

வ*,96தி ட ளாி

மFக# அைத ,க+வ' , அ பா, 'ேவடா '

எறா ேபசாதி(' வி+வ'

அத*6 ெதாி< . ெபாியவ.கL 'ேவடா '

எ9 ெசால உாிைம<+; அ மாவானாF

அவ பய ப+வா எப'

அ(த ழ(ைதயி சி6தா(த . அத* அ' ேவ#ைகயாக இ(த'.
ெபாியவ.கL ட ளாி ,க+வதா எ9 அத* ஆ சாிய .
3

இ(த ேவ#ைகைய பா.க அ(த இர+ அநாைதகளி அகி ெசற'
ழ(ைத. கிழவ)ைடய தைல பக நிற'.

இைளய பி ைசகார ம9/ைற< கிழவ ெதாைடைய நைனக /ய9

ெகா#(தா. அவ) ைக பழக ேபாதா'. அவ ஊ*ற /யறேபா',
ஒ9 அதிகமாக ,ெக9 விJ(' கJ6ைத நைன6த'; அல'
ட ளாி(' விழேவயிைல.

கிழவ தகர e பாைய பி#6' ெகா+ ெச6' ெகா#(தா.

125

ழ(ைத நீைர பவத* வாைய விய ைவ ப'ேபால ைவ6' ெகா+,
த)ைடய ைகயி உள க*பைன ட ளைர பி#6தப#, "ெம'வா, ெம'வா"

எற'.

தணீ. வா.6தவ ஏறி+ பா.6தா. "அ மா, நீ இேக நிக படா'; அ ப#

ேபாயிர மா" எறா.
"ஏ?" என' ழ(ைத.

"இ  சா றா" எறா பி ைசகார.
"அ பRனா?"
"சா றா அ மா, ெச6' ேபாறா" எ9 தைலைய ெகாளெக9 ேபா+
காபி6தா.

அ' ழ(ைத நல ேவ#ைகயாக6 ேதாறிய'.
"இ)

ஒதர

அ ப# கா+" எற'.

4

'Nட

N#விட Nடா'' எற பய6தி பி ைசகார வாைய ெபா6தி

ெகா+ ைகைய ம+

காபி6தா.

கிழவ)ைடய தைலமா# அவ)ைடய அ(திம கிாிையகாக எபைத றிக
இர+ த ப#க ேபாட ப#(தன. அைவ ழ(ைதயி ககளி படன.
"படாணி வாகி ேட" எ9 ப+6' கிட(தவைர &# கா#ய'.
தன பி#6த' ம*றவ.கL

பி#6திக ேவ+

எற ந பிைக அத*.
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எேக ெபாியவ. யாராகிF

வ(' த மீ' ேமாச# *ற

சாட ேபாகிறா.கேளா எற பய6தி நாF பக/

&*றி பா.6' ெகா+,

"ஒகிேட '+ இகா?" எ9 ேகடா பி ைசகார.
"இ(தா, ஒ ,'6 '+" எ9 ழ(ைத அவ வச

நீ#ய'.

அவ, ழ(ைத ெகா+6தைத செட9 வாகி ெகாடா. அ' ஒ ,'6
த ப#. ேகாR&வர.க அனதான சமாஜ க# பசி பிணிைய ேபாகிவிட

/யFவ'ேபா, கட காய
ழ(ைத< தான

கைர6' வாசைனேய*றிவிட /யFவ'ேபா

ெச?'விட'.

பசைட(த கேணா+ கிழவ தகர e பாைய பி#6' ெகா+ ெச6'

ெகா#(தா. ஜனக ேபா? ெகா#(தா.க; வ(' ெகா#(தா.க.
இ(த நிைலயி அவசரமாக ேபா?ெகா#(த நப. ஒவாி ைகயி('
ஓரணா சிதறி கீேழ விJ(த'. அ' Nட நிைனவிலாம அவ

Nட6தி மைற(தா.. அEவள

கEவிெய+6தா. ஒவ

ெகாடா.

நட(' ெகா+

அவசர . உகா.(தி(த பி ைசகார அைத

பா.கவிைலேயெய9 &*9/*9

"நீ ேபா மா" எ9 ழ(ைதைய பா.6' மீ+

பா.6'

ஒ /ைற ெசா பா.6தா.

ழ(ைத, "மாேட" எ9 காைல பர பிெகா+ நிற'. /க6ைத வ6'
'அழ' கா#ய'.
"பாவா, ெகாச

பாF வாகியாேற" எ9 ெசா ெகா+ இள

பி ைசகார எJ(' எதி. சாாி ஓடைல ேநாகி நட(தா.

இ' கிழவ காதி படவிைல. அவ தகர e பாைய பி#6' ெகா+

ெச6' ெகா#(தா.
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5

ழ(ைத அவைன நறாக பா.க /#(த'. அகி ேபா? நி9 ெகா+

ேவ#ைக பா.6த'. இ ெபாJ' விர+வத* 'சின 3 சா#'

இைலயலவா? தன பக6தி ழ(ைத நி*ப' கிழவ) பிரைஞ

இலாததா ெதாியவிைல. அவ ஓைட e பாைய பி#6'

ெகா#(தா. அவ)

ஒ ெபாிய "ஓைட ஒடச" ஜ('தாேன! ழ(ைத

அவ)ைடய Iசி, தா#, அவ வாைய6 திற ப' எலா
நீல

,'ைம. அவ)ைடய

பா.6த உத# ஓ., ஈ வ(' உகா.(த'; இரடாவ' ஈ வ('

உகா.(த'; அைத ஓட அவ வாைய6 திற(' உதைட ேகாHவ'

ழ(ைத ேவ#ைகயாக இ(த'. என நிைன6தேதா ெம'வாக "பாவா"

எ9 இள பி ைசகாரைன ேபால N பி+ பா.6த'. உL பய ,

3 சா# எJ(' உகா.(' ெகாLேமா எ9. ப+6' கிட(தவ கக
விாிய6 திற(தி(தன; கணி மணியி ேம ஓ. ஈ வ(' உகா.('...

"என#, அேக ேபா? நிகேற; ஒைன எெகெயலா
அதட ேகட'. ேபர

பா.கிற'?" எற ஓ.

த.கமாகி, த கண Nைடகாாிைய ஒ ,

ெகாளைவ6' இர+ மா பழகைள வாகி வ(தவாி நியாயமான ேகாப
அ'.

"இேல பா, அ' பாவா 3 சா#; பா6'#(ேத" எற' ழ(ைத ஓ#
வ(' ெகாேட.
சில. ம+

ஏறி+ பா.6தா.க. ழ(ைதைய6 Qகி ெகாடா. அவ.; அ'

பழ6ைத6 Qக /#யாம Qகி ேமா(', "வாசைனயா இேக!" எ9 Iககி

ைவ6'6 ேத?6' ெகாட'.
(/*9 )

கைலமக, #ச ப. 1941
-------------
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47. மனைக ஓவியக1
க.6தராகிய பிதா, பரமடல6தி சாளரகளி ஒைற6 திற(' எ# பா.6தா..
கீேழ, பல ேயாஜைனகL அ பா, அவ. க*பி6த 3மடல/ அதமீ'
ஊ.(' திாி<
ஆதா

சகல ஜீவராசிகL

ஏவாளி வாாி&கL

அவ. தம' சாையயி சிZ#6' மகிA சி<*ற

ெதபடன.

ஒ தாயி ெபமித6'ட, ஒ சிZ#க.6தாி க eர மகிA சி<ட அ

3மடல6ைத கவனி6தா..
அ9 ஏழா
சிரமபாிகார

நா. ெதாழிைல (விைளயாைட?) /#6' ைக கJவிவி+

ெச?' ெகா#(த ெபாJ' எ(த நிைலயி இ(தனேவா அேத

நிைலயி மனிதைன6 தவி.6' 3மடல6தி ம*ைறய ஜீவராசிகெளலா
அவ6 ெதபடன.

மனித ம#F , ஏக6தா* ழி(த ககேளா+, விலாெவF ெப+6த Nன
உடைல வைள6', ெந*றி விய.ைவ நில6தி ெசாட ெசாட, எைதேயா

ைகெயாறி ைவ6' ஊதி ஊதி உகி ெகா#(தா.

பிதாவி களகம*ற ெந*றியி, கணா#யி கல(த ஆவி ேபா ேசா.

ேபா.6திய 'யர கைள ேதாறி மைற(த'.
த

இர6த6தி இர6தமான, கனவி கனவான, லசிய6தி லசியமான

,தவனி நிைன

த#ய' ேபாF !

இ)மா?
"ேஹ! மா)டா, ஏன பா உ பா.ைவ னி(ேத ேபா? விட'?" எற ர பல
ேயாஜைனகL அ பா உள மனித)ைடய உள6தி ஒ6த'.
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மனித த)ைடய ந பிைக வறட ககைள ெகா+ வான6ைத
அணா(' பா.6தா.
"நீ. எ ெபாJ'

அேகேய இகிறீேர?" எ9 பதி ேகவி ேகடா.

"நா என ெச?ய+ ! உைன மா&ப+6'

அ(த ,Jதி ேதா?(த

கரகLட, மா.,ட எைன க#6 தJவ /யFகிறாேய?"
"எைன சிZ#க நீ. உபேயாகி6த ,Jதிையவி+ நா எ ப# விலக /#< ?
அைத வி+ விலகி நா உ ைம எ ப# வரேவ*க /#< ? நா நிமி.(' ேநராக

நி*பத*ேக இ(த ,Jதிதாேன ஆதார ? ,Jதிைய க+ அ&
மீ' நி*
வ

உம அத

எைன அறி(' ெகாள சதி உடா? நீ. அ(த சதி ெப*9 கீேழ

வைர நா இ(த ,Jதியி கெட+6த - அதி எேனா+ பிற(த, எ

சேகாதரனான - இ(த இ ,6 'ைட ைவ6', எைன பா'கா6'

ெகாLகிேற!" எ9 னி(' ெந ைப ஊதலானா. ைக< பளபளெவ9
மின ஆர பி6த'.
2

உ6தானபாதன' ழ(ைத ெத?வ6திட
கானக6தி* ஓ#*9. மகாவிZH

வர

ேகபத*காக6 தப> ெச?ய

bேதவி<

ெபாJ' இழ(ைதைய க+விடா.க.

ஆகாய மா.கமாக ெசF

bேதவி பசைல ழ(ைதயி உ9திைய க+ பாி

ஏ*ப+விட'. த

கணவ இ அ(த 'கா6' அளி ' சதிைய விவர

ெதாியாத

ழ(ைதக Nட அறி(திகிறனேவ எபதி ஒ 3ாி ,! கணவைர பா.6'

ெகாடா.

bேதவியி கைடக C &கிணகி வரகைள வாாி ெசாாிய ழ(ைதைய
அHகினா. மகாவிZH.

ழ(ைத ஓ#ெகா#(த'.
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பக* கனைவ ரc6' பல /ைற ஏமா(த ழ(ைத அ'. அத* எதிF

ச.வ

ச(ேதக . மன6தி ேபாி அத* அைசக /#யாத, நிர(தரமான ச(ேதக .

உ6தானபாதன' ம#யி உகா.(' விைளயா+வதாக, ெகா&வதாக ந பி
எ6தைனேயா /ைற / ஏமா(திகிறதலவா?
மகாவிZH ச சகரா<தராக அதைன வழிமறி6' நி9 "ழ(தா?!" எ9

அைழ6தா..

"நீ யா.?" எ9 ேகட' ழ(ைத.
"ழ(தா?, எைன6 ெதாியாதா? நா தா மகாவிZH!" எ9 ,சிாி ,ட

த ைம அறிவி6' ெகாடா..
"ெபா?! நா என கன

காகிேறனா?" எ9 தைன கிளி

பா.6'ெகாட' ழ(ைத.

"நிஜ(தா. இ(தா, இ(த வர6ைத ெகா+கிேற! இதி(' ெதாி(' ெகா!"
"ஓேஹா, ெச பி+வி6ைதகாரனா?"
"நா தா மகாவிZH; எ பக6தி

bேதவிைய பா.!"

"பகேவஷகார) Nடவா? எக பா கிட ேபா! ச மான

+ பா.. எைன

ஏமா6த /#யா'!" எ9 சிாி6' ெகாேட, "ேநரமாகிற'; தப>
பண ேபாேற!" எ9 கா#* ஓ#விட' அழ(ைத.

ெகா+க வி பிய வர6ைத ஒ நச6திர6தி மீ' Cசி எறி('வி+ ஆகாச
கைகயி ஒ /J ேபாடா. பகவா.
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பசியா தவி

ெசறா..

'க) சி9 ேதைர' ெதபட'. அைத ேநாகி விைர('

3

யம,ாி.
மா.கட சி9வ)காக பாி('ெகா+ வ(த சிவபிரா ைகயி
ேதாவி<*9 த.மராஜ அ ெபாJ'தா தி பி வ(திகிறா.
தன' த.மாசன6தி உகார

அவ) அ ச

- தயகிறா.

ஆசன6த#யி விடா பி#யாக உகா.(' ெகா+ /ர+ ெச?'ெகா#(த
நசிேகத ழ(ைத, "மரண
ேகட'.

எறா என?" எ9 ம9ப#<

த மழைல வாயா

எ6தைனேயா த6'வகைள ெசா பா.6தா.
ழ(ைதைய ஏமா*ற /#யவிைல. த ஒ*ைற ேகவிைய ைவ6' ெகா+

அவைன <க

<கமாக மிர# வகிற' அழ(ைத.

ேதாவியி &பாவேமா எனேவா!
"மனித.க எைன க+ ஏ மிரLகிறா.க? அ&கிறா.க? நா உதவி
ெச?ய6தாேன ெசFகிேற? என பய(' எைன<
சகரனிட

விட ெபாிய எமனான

சர ,(தாவ' எைன விரட பா.கிறா.கேள! இ' என ,தி.?

எைன க+ பய ப+வத* என இகிற'?" எ9 அவன' ஏக
ப+தாவி நிைன

- அைலக ேதாறி விாி(தன.

அ9தா அவ த தனிைமைய /J' அறி(தா.
அ ெபாJ'தா கிகர. இவ. த/ ெகா+ வ(' நி96திய மனித உயிைர
பா.6'6 த அ(தரக ேகவிைய வா? ழறி ேக+விடா.
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"அேதா கிடகிற' பா., நா ேபா+வி+ வ(த உட; அதி ேபா? உகா.('
ெகா. அ ,ற

உ கிகர.கைள ஏவி, உைன அைழ6' வ ப# உ6தர

அ ெபாJ' ெதாி< உன!" எ9 ெசா சிாி6த' அ(த மனித உயி..

ெச?.

பர ெவளியிேல, ேபர பல6திேல நி9, தைனேய மற(த லய6தி, ஆன(த

N6தி+ பிரபச6ைத நட6'கிறா சிவபிரா.
ஒ கா Qகி உல?ய நி9 ஆ+கிறா.
பக6தி வ(' நிறா. நாரத..
"அ ைமய பா! எட உL

மணி உகா.(' ரசவாத

மHலக6ைத பா.6தக!...அேதா Nனி 9கி
ெச?கிறாேன! சி*ற பலமான அவன' உள6திேல

ேதவாீ. கழெலா என நாத6ைத எJ ,கிற' ெதாி<மா?... 'ப , ந பிைக வறசி, /#வ*ற ேசாக ..."

தைன மற(த ெவறியி N6தா+ பி6த)கா இEவா.6ைதக ெசவியி
விழ ேபாகிறன!

Cைணைய மீ#ெகா+ ேவ9 திைச பா.6' நட(தா. நாரத..
4

ைகலயகிாியிேல கைண பறி
நாகைள ககிறன.
திைச<

திைச6 ேதவ.கL , யாவ

Qய ெவபனி மைலய+க சிவ(த தீ

யாைவ<

எாி(' ம#(' ஒ9ம*ற பாழாக,

[யமாக ேபா ப# பிரா, ேகார &டரா ெந*றிகைண6 திற(', த

ெதாழி திறைமயி ெபமித

ெவறியி பா.ைவ!

பா.6த இடகளி எலா

ெகா+ ,னைக ெச?கிறா! கணி

தீ நா நகி நிமி.கிற'!
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இ#<

மினF , இL

இழ பகைள<
வகிற'.

ஒளி<

ழ பி6 தறிெக+ நசிகிறன.

மீறி ஒ சி9 ழ(ைத அவன' கால#ைய ேநாகி ஓ#

ேதாலாைடைய6 த தளி. விரகளா ப*றி இJகிற'.
பிரா னி(' பா.கிறா, ,சிாி ேபா+.
"அழி பத* ச.வ வலைம இகிற ெத பி வ(த 3ாி ேபா இ'?" எகிற'

ழ(ைத.

"ச(ேதகமா! நீதா பா.கிறாேய!" எகிறா பரம.
"உம எலாவ*ைற<
ம+

அழிக /#< . உ ைம அழி6' ெகாள /#<மா? நீ.

மி&வ'தா [ய

எ9 அ.6தமா? உ ைம<

அழி6' ெகாL ப#

நீ. ெதாழிைல நறாக க*9வ(த பி, ெநைச6 த# பா.6'ெகாL !"
எ9 ெசா ெகாேட ககி நசி6த' அழ(ைத.
(/*9 )

கைலமக, ேம 1938
------------

48. மன நிழ
1. அவ...
வாAைகயி அ#பட ச. ப ேபா அவ ெந& 'வ+ ெநளி('
ெகா#(த'. ஒEெவா ெநளிவிF

அத ேவதைன சகிக /#யாம

தவி6தா. அ+6த C+ ெபா கH அழகாக இகலா ; ஆனா
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தன அ' ெசா(த எ9 நிைன பதா தனேக கிைட6'வி+மா எ9 அவ
ஒநா Nட நிைன6' பா.6த' கிைடயா'. அ ப# அவ அ9

நிைன6தி பாளானா, இ(த அ#யி ேவக

பதி(திரா'.

ெநசி இEவள

ஆழமாக

I9 வஷகL /னா அவைன /த /த பா. ேபா', இ ப#
ஏதாவ' வ

எ9 இவ நிைன6தாளா? எ6தைனேயா சிேநகித.க

வகிறா.க, ேபாகிறா.க; அவ.களி அவ)

ஒவ எ9தா அ ேபா'

நிைன6தா. நாளாக நாளாக அவ பழக ெநகி வளரேவ அவL

அவனிட

சகஜமாக ேப&வா, பழவா. நி மதியாக ேபா?ெகா#(த வாAைக

பாைதயி கெட+6த ந/6தாக அவ அவL6 ேதா*றமளி6' வ(தா.
எதி.பாராத அ(த தன6ைத ைகயி இ9க I#ெகாவதி த பிைல எ9
அவ நிைன6தா.

ந(தவன6தி எ6தைனேயா விதமான 3க மல.கிறன, ஆனா /L
ந+வி நி*

ேராஜா 3தா அவLைடய ககL அழகாக இ(த'. அைத

பறி6தா ைகயி /ைதேம எ9 நிைன6'6 தயகி நி* ேபா', அ'ேவ

அவ எதிாி தைரயி விJ(தா ைகயா எ+6' ககளி ஒ6தி ெகாள
ெசாயா ெகா+க ேவ+ ? அ+6த C+6 ேதாட எபைத<
மற(தா. 3  உைடயவ. ேவெறாவ. எபைத<

அவ

மற(தா, ஆைசேயா+

அைத எ+6'6 த ககளி ஒ6திெகாடா. சா&வதமாக ெநசி அைத

அமரைவ6தா... த)ைடய சகல/
ச(ேதாஷ6தி, தைன<

அவேன எ9 நிைன6' நிைலெகாளாத

மற(', த)ைடயைவ எ9 ெசால6தக

எலாவ*ைற<ேம அவன' கால#யி ேபா+, அவ)ைடய அ#ைமயாகிவிடா.

த)ைடய ஜீவனி உயி. நா#ையNட அவன' கால#யி சம. பி6'விடா.
ஒEெவா நாL

அவ வர காக சாயகால6ைத Nவி அைழ6'

,Jவாக6'#6' ெகா# பா.
எEவள

இ#விடாF , ஒEெவா நாL

அவ தாிசன

ேபாகா'. மணி அ#6' எJ(த மாதிாி, ஒEெவா நாL

கிைடகாம

அவ சாயகால

ஆ9

மணி அவ / வ(' நி*பா. அவைன எதிாி பா.6த பிறதா 'அவ
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ெவ பிராள ' சிறி' தணி< . ம6தியானகளி தனிைமயாக இ ேபாெதலா

சாயகால

வ

அவனிட

எனெவலாேமா ேபசேவ+

எ9 நிைன6'

ெகா# பா. ஆனா அவைன எதிாி கட ட அ6தைன<
மற('ேபா . ேப&வத* விஷய

அக படாம தவி6' வா? ேபசா ஊைம மாதிாி

அவைன பா.6' ெகா# பதிேலேய பரம தி தி அைடவா.
அவ.கLைடய அ,, அைணயிலா ெவள

ேபா கால6ேதா+ ஒ#

ெபெக+6' ேபா?ெகா#(த'. ச(ேதாஷ6ேதா+ சாிபாதி 'க/

கல('தா இ எற உைமைய6 ெதாி(' ெகாள அவL இ6தைன
நாக ேவ#யி(தன. தைன ேபாற பாகியசா இ(த உலக6திேலேய

இைல எ9 மன பா #6' ெகா#(த அவLைடய நிைன ,க எலா
'டபா.' எ9 ெவ#6'6 தைரயி 'வ+ விJ

ஒ ' , படாF

பiமாதிாி சிதறிவி+

எ9 அவ ெசா பன6தி Nட நிைன6ததிைல.

க#கார6ைத பா.6' பா.6' பக ெபாJைத உ(தி6 தளி வி+ெகா+
இ(தா. இரவிேலா இபகன க; நாக ேபா? ெகா#(த'Nட

அவL6 ெதாியா'.

அவைன பா.6' மாத கணகாகிவிட' எறா, அவ மன

பதறி6

தவிகாம என ெச?< ? அ, ேகாைடயி அவைன சிைற ைவ6தி(தா.

அதி(' எ ப#ேயா அவ த பி6' ெகா+ ேபா?விடா. எEவள

பிாியமாக இ(தா! ஒ சி9 தைலவ வ(தாNட அவ கZட ப+வைத

பா.6' சகியாத அவனா இ ெபாJ' மாதகணகாக அவைள பா.காம

இகிறா? எலா ெவ9

ேவஷ தானா? அல' ,ஷ.கLைடய மனேச

இEவள தானா? அவைள அவ மற('விடானா? அEவள

லவி

மறகN#ய வித6திலா அவ.க பழகியி(தா.க? அல' அவ ஞாபக6தி
ைவ6' ெகாளN#ய விேசஷ அழ ஒ9

அவளிட

இைலயா?

அவ)காக, அவ அ,காக, விJ(' விJ(' பிராணைன விடதி பல
இEவள தானா. த

ெசௗகாிய6தி*காக ம*றவ. மனைச ெகாைல பHவ'தா

,ஷ. ணேமா? சீ! இ' அ ெபாJேத ெதாியாம ேபா?விடேத! இEவா9

அவ தன' பி,6திகாக வ(தினா. சீ! சீ! ஒநாL

அ ப# இரா'; ஏேதா

என ேவைலேயா? வர ெசௗகாிய ப#கா'; வராம இக மாடா!

இ ப# ெசாெகா+

மனைச6 ேத*றி ெகாவா.
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அ)பவ

நீ#க நீ#க பா6திர

பழசாவ' சகஜ(தாேன? அேத மாதிாி அ9

அவ ககL பிரமாதமாக6 ெதாி(த விேசஷ , இ9 அவளிட

இலாம

ேபா?விட'ேபாF ! இைலதா. வா>தவ . அவ ககைள உ96தN#ய

அழ அவளிட

இைலதா. ெரா ப சாதாரண

எறாF

பிற. கH

விகாரமாக ப+ ப# அவ இகவிைல. அ'தா அவ தைனவி+

ேபா?வி+வாேனா எ9 அ#க# அவL பய6ைத ெகா+6'ெகா+

இ(த'. அழகி(' அ)ராகமா, அ)ராக6தி(' அழகா எப' அவL
அவ நட6ைதயி(' இ)

,ாியவிைல. ந+ ச(தியிF

Iைல

/+களிF Nட அழைக Nைட Nைடயாக வாரலா . ஆனா, அ,
அ ப#யா? அத மக6'வ
ெதாி(திகா'.

எEவள

ேமலான' எப' அவ)6

ஜீவிய6தி /த /த ஏ*பட ஏமா*ற இ'ேவ. இEவள

லவி பிற.ைகயி

விைளயா+ ெபாளாக அைம(' வி+வா எ9 அவ எறாவ'
நிைன6தி(தாளா? ேவ#ய ம+
ேபா+ உைட6'வி+
#

ைவ6' விைளயா#வி+ ேவடாத ேபா'

சி9 ழ(ைதயா அவ? அல', 3  3 தாவி6ேத

வைட ேபா ஏேத)

,' மலைர6 ேத# ேபா?விடானா?

அ ப#யானா, தா இனி அவ /க6திேலேய விழிகாம இ(' விடலாமா?

ஐேயா, அைத நிைன ேபா', அவைன பா.க /#யாம ேபா?வி+ேமா என
நிைன ேபாேத அவ ெநைசவா ெகா+ அ9 ப'ேபா இகிற'.
அ ப# அவ தைன மற('விடா, ேலசி விடNடா'.

எ ப#<

த கா வ(' விJ ப# ெச?யேவ+ . பழி பழி

வாகேவ+

எெறலா

நிைன6', நிைன6', இ9 பைல

க#6'ெகா+ நாகைள6 தளி வகிறா. கவைல எபேத என எ9

அறியாத அவ மனைச கைரயா அாி ப' ேபால, அவ)ைடய நிைன

ஒ பக

இ(' அாி6' ெகா#(த'. நாL நா பலCன ப+ ெகாேட

வகிறா. ஒEெவாநாL

அவ வரைவ ஆவேலா+ எதி.பா.6' பா.6'

அவ ககNட பா.ைவ மகிவிடன. "இ ப# எைன நயவசகமாக ேபசி

ஏமா*றிவிடாேன, என ந# ,? எEவள

அ, வா.6ைதக! அ பா! நிைனக

நிைனக அவைனேய ேநாி காHவ'ேபா மனசி சிறி' ச(ேதாஷ
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ேதா9கிறேத! அவைன ேநாி பா.
எ9 ெத?வகLெகலா

பாகிய

எைற கிைடேமா?"

ேவ# ெகாLகிறா. அவ மேனாரத

நிைறேவற ெத?வ அ உடா? ஒ தடைவ அவைன க ளிர மைறவி

எட நி9 பா.6தாேல ேபா' .

அ' Nடவா கிடாம ேபா?வி+ ? 'நா ப+

அவ>ைதைய, எ நிைலைமைய,

ஒ தடைவ அவ ேநாி வ(' பா.6தாேல ேபா' . எ ேவதைனயி நிழ பி

ெதாட.(' வி+ேமா எ9 அவ பய ப+கிறாேனா! அ ப#யானா, அவ
ம)ஷ6'வ

இலாத மிகமா? சீ! ஒகாF

அ ப#யிரா'. அவ தகமான

ம)ஷ. அவைன ப*றி Cணாக6 தி#ன எ ,6திைய6தா க#க

ேவ+ . ஏேதா ெசௗகாியைறவினா வராம இகலா . சமய/

ச(த. ப/

கிைட6த ட, நி சய

எனிட

ஓ#வ(' வி+வா. எ அ(தரக

அ, விகிரக6ைத மனசி ைவ6' 3ஜி6ேத ெபாJைத ேபாகி ெகாேவ.
எ ஆைச<

ஜீவ) , எலா/ேம அவ தா. அவ ஜீவேனா+ &ம('

திாிேவ. எத*காக? எைறகாவ' ஒநா எ அபி தாிசன
எற ந பிைகயிதா. வராம இக /#யா'... நி சய

தீவா...

கிைட

வவா, வ(ேத

2. அவ...

1

"நி சயமாக அேக ேபாக ேவ+ . ஏ நி சயமாக ேபாக ேவ+ , அ'
/டாதன

அலவா? மனித எறா, நிதான

தவறி வி+வ' இய*ைக.

தவறின நிைலயிேலேய நி9 உழ9 ெகா# ப' எப' ப+/டாதன .
நா யா., அவ யா.? எ ப# ெதாட., நிர(தரமாக அைமய /#< ? பாவ
இைல... அச+... எைன பிரமாதமாக நிைன6' விடா. ஒ சமய

நிைன ேபா', பாிதாபமாக6தா இகிற'. அத*காக அவளிடேம விJ('

கிடக /#<மா? நா என ஒ*ைற கைடயா? என + ப
ஒ9

கிைடயாதா? ஏேதா ெகாச நாக ேபாேனா

கி+ ப

வ(ேதா எறிலாம

இ ப# ஒேர பி#யாக பி#6'ெகாவா.க எ9 ெதாி(தி(தா, அ(த

வழிேக ேபாகாம இ(திகலாேம! ஏ எனிட

அ ப# பிராணனாக இக

ேவ+ ? என ேவ# விJ(' விJ(' பணிவிைட ெச?திகிறா.
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எத*காக? எ மனைச சா&வதமாக6 தன அ#ைம ப+6தி

ெகாவத*காக6தா இ ... அல' அவLைடய ச(ேதாஷ6தி*காக

இகலா ... அைவகைள எலா ெபாப+6திெகா+ நா அவைள
எ ெபாJ'

பக6திேலேய ைவ6'ெகாள /#<மா? ேமF , தைன மற('

,6திைய இழ('வி+ ப# அவளிட

யா. ெசானா.களா? மன& க+ பா+

இலாவிடா, அ' தறிெகட மிஷி மாதிாி ேபா? ெகா# .

அத*ெகலா நா சமாதான ெசாெகா#க /#<மா? இனிேம அ(த
பகேம ேபாகாம இ ப'தாேம. இனி அவ /க6திேலேய விழிக

ேபாகிறதிைல... இ ப# நிைன6தா மன&

ேகக ம9கிற'. அேக

ேபாகாவிடா இ ,ெகாளவிைல. அ9 /Jவ'ேம ஒ ேவைல<

மாேட எகிற'... ேபாகலா ... ஆனா மன& இ)
ெகாடா, அ ,ற ...? அ ,ற

பலமாக பினி

ஓட

ஏ*படN#ய ெபா9 , நா தயா. இைல.

அத*காக அவ அழி(' ேபாகிற' எறாேலா, ஆயிர

ஜீவனி ஒ9தாேன

எ9, கவைலைய உதறி6 தளிவிட /#யவிைல.
இர+ வழியாF

அவL6 'ப(தாேன? ப(த

இ9கிவிடா, அைத

&மக மன6 ைதாிய இேமா எப' ச(ேதக , உதறி6தள எனேக மன&

வரவிைலேய! அவL வ

எ9 எ ப# எதி.பா.க /#< . தவிர

அ(த

உ9தி வ(த' எ9தா ைவ6' ெகாேவா . அதனா அவL6தாேன

ெக+த! நிஜமாகேவ எ மனசி அவ ேபாி ஆைசயி(தா, விலகி

ஓ# ேபாவ' அலவா ,6திசா6தன . /த கZடமாக6தா இ ,

சைதேயா+ ஒ#ெகா#
ெச?கிற'. ர6த

நக

பி?6'ெகா+ வ(தா வக6தா

ெபெக+க6தா ெச?கிற'. ஆனா , ஆறவிைலயா?

அேத மாதிாி, நாக ேபாக ேபாக மனேவதைன<

ெகாச ெகாசமாக

ஆறிவி+ . அத*காக நா நிதான6ைத இழ(' வி+வ'தா த ,. அத* இட

ெகா+கNடா'.

விலகிேய நி*க ேவ+ . அ ெபாJ'தா அவL நா நைம ெச?தாக

/#< . இலாவிடா, என அவமீ' ஆைசயி பதாக
நிைன6'ெகாவ'ெவ9

பிரைம. ச(திகா' ேபானா...? சகிக /#யாமதா

இகிற'. அத*காக, சில நிமிஷ நி மதிகாக, சில நிமிஷ உலாச6தி*காக,
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விலைக மீ+

நாேம எ+6' 3# ெகாவ' ,6திசா6தன

தடைவேபா?, இைதெயலா

இைல. ஒ

எ+6' ெசால ேவ+ , உண. சி வச ப+

விடாம மனைச க+ ப+6திெகா+ ேபச ேவ+ ; அவ ேகக6 தயாராக

இக ேவ+ ! அவL அ' எ ப# ,ாி< ! ெபக தக மன

கட

உலக6ைத6தாேன உைம எ9 ந ,கிறா.க! அ ப# இ ேபா' அவ

ம+

ேயாகீ>வர. மாதிாி, நாெசாFவைத உகா.(' ேக+ெகா+

,ாி('ெகாவா எ9 எ ப# எதி.பா. ப'?
ேமF , அ(த சமய6தி என நிைன6தைத6 ெதளிவாக எ+6' ெசால6தா
/#<மா? ேமF

உண. சிைய Iைலயி க#ைவ6'வி+ உபேதச

ெச?'ெகா#க இ' ேவதா(த விவகாரமா? அவ அJதா, எ ,6தி ெபால

ெபால6'வி+ேம! ேபாகாம இ ப'தா ,6திசா6தன . விலகிவிடலா .

விலகிவிட ேவ+ ; விலகிவிட /#< ! /#கிற காாிய6ைத ெச?வைத ேபா

/#யாத காாிய6ைத ேநாகி மன& எ ெபாJ'

தயவதிைல. /#கிற காாிய ,

வி ,கிற காாியமாக இக ேவ+ . ,6தி மறக ெசாFகிற'; ஆைச அ

இJகிற'. உட ைப இJ6த இJ , வி+வ'தா வியாதி வழி. அ(த

மாதிாிதா மன& , ைப6திய6தி ெகா+ேபா?வி+ . ைப6திய தா

தைன மறக நம வழிகா+ .
2
ஆனா, எக ரகசிய

ஊ ெபா' ெசா6தாகிவி+ேம! அதனா...

அதனா... கைணI#ெகா+ உண. சியி இJ , எலா

தைலனிய

ேவ#ய'தா. அதனா பய உடா? யா பய? "யா." எ9 நா
றி பி+வ' யா.? நானா அவளா? அவ எ9 நிைன6'ெகா+

தி தியைடவ'ேபா மன& பாசா ெச?கிற'. உைம அ ப#யா? என6

ெதாியவிைல! நாைள ேபா? பா.கலா . ெத?வ விட வழி. ஆமா
ெத?வ

எ ெபாJ'(தா வழிவி+ெகாேட இகிறேத! அத தைலயி

ெபா9 ைப ேபா+வி+, வி# 3 சி மாதிாி ெந ைப &*றி &*றி

வடமிடா சிற தீ?(' ேபாகாம என ெச?< .
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ஆைச எ9 நிைன6'ெகா+ சகதி காைல வி+ெகாள /#<மா? /J

மனைச<
தன

ஈ+ப+6திெகா+ ஒ காாிய6தி இறவைத ேபால /டா

ஒ9மிைல. நிைன6த ேநர6தி பி#ைய வி+வி6' ெகாLவத* வைக

ெதாியாம ைகைய ெகா+கலாமா? பி# தள.வத* ேநர

கிைட6தேபா',

பிற

மைற(' /

ைகைய அ ப#ேய ைவ6' ெகா#(தா, தள.

இ(தைதவிட பமட, பல6'ட அ/கி ெகாL . இ ெபாJ'

விலவ' தா ,6திசா6தன ... ,6திசா6தன ... இEவள

ேலசி

த பி6'ெகாேவ எ9 நா நிைனகேவயிைலேய! உலக மாறினாF

உள, மாறா' எ9 ைகய#6' ெகா+6த மன& தானா இ'? அடடா? நா
எEவள

விேவகி! மனைச அடகிெகாளNட ப#6' ெகாேட.

&யநல6'காக மனைச அடகினா என? அ' ேயாகியி சாதைன அலவா?

ேலாக6திேலேய மிக

பிரமாடமான தனல

உளவ தாேன ேயாகி< !

நா ேயாகியல, விேவகி, ,6திசா... ேபாகமாேட... ேபாகேவ மாேட...
(/*9 )
['அவL

அவ) ' ெதா , (தமிA &ட. நிைலய ெவளிd+), 1953]

(இகைத ,'ைம பி6தனா எJத படதா இைலயா எபதி மா9பட
க6'க நில கிறன)
--------------

49. ேமாச$
1
ரா/  எ+ வய&தா. ஆனா வயசி*6 த(த வள. சி இைல. Nைழ,
ஒ, அ#க# வியாதி. C+ ெசல பிைள; அேக ேபாகாேத, இேக

ேபாகாேத எ9 ேக+ ேக+ ேகாைழ பட மன&. 'அைத ெச?யாேத'

எறா ெகாறாF ெச?யமாடா. அEவள

ேமாச .

அ மா C#* விலகமாகிவிடா அ(த ஐ(' நாL

பளிNட6தி

உைததா. C# கைட ேபாக ேவ+ ; அைத இைத ெச?ய ேவ+ ;
அ பா சைமயF உகா.(' விடா, அவ. ஆeஸு ேபாக ேவடாமா?
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ப#க, C+ பாட எJத ேநர

எேக இகிற'? அ பாைவ

பளிNட6தி* வ(' ெசால ெசானா ேநரமாகிவி+மா . அவ எ(த

வா6தியா. இகா.?
இைற

அ ப#6தா. பய , ேபாக ேவடா

ஒளி(' ெகாள /#யவிைலேய!

எ9 ெசாFகிற'; அவனா

'ஸா.' ,>தக6ைத பா.6'ெகா+ இ ெபாJ' ெம'வாக ேபா?

உகாகிறா. அத* அ(த கJ ெதாி(' ெகா+விட'.

"ேட?! ராமசாமி, எ6தைன நா ெசாFகிற', ேலடா வ(தா ெவளியிேல நி*க
ேவ+

எ9? எனடா இன

உகா.(திேக? ஏ9 ெபசி ேமேல. 'ேஹா

ஒ.' ேபா#ைகயா?"
பதி இைல.
"தி+ நாேய! அ'தா ஒளியற ஜ பேமா? வா இேக."
தயகி6 தயகி நி*கிறா.
"வாடா எறா... திணக6ைத பா.."
ைகைய எ# பி#6'6 தரதரெவ9 ேமைஜ பக
"நீ+, ைகைய."
"நாைள ெகா+ வ(' வி+கிேற, ஸா.."
"நாைள அ#கைல ஸா.. நீ+ ைகைய. உ !"

இJகிறா..
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"ஐேயா; ஐேயா! வேம ஸா.. இைல ஸா.."
"வக6தா ஸா. அ#கிற'."
பளீ! பளீ! பளீ...
ரணகள .
"ஏ9 ெபசி ேமேல!"
இ)

எ6தைன பாடக! அ6தைன 'ஸா.'கL

கா#விேட ெசறா.க. ம9ப#<
மணிய# சா &; அவ

தக ைகவண6ைத

அ(த 'ஸா.' வகிறாேர 3ேகாள6தி*!

வ(தா &.

கணா#ைய ேபாடா &. தைல பாைக< கழ*றி ைவ6தா &. ஐேயா அ(த
பிர ,!

"கிZணா, இ(தியாவி வடெகைல?"
"இமயமைல ஸா.."
"நீதாடா பி சா, எJ(தி. ெத*ேக?"
"வகாள டா கட ஸா.."
"என?"
"இைல ஸா.... அரபி கட ஸா.... ஸா., ஸா., இ(' மகா ச/6திர

ஸா.."
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"ேட? ராமசாமி, ப#6திைகயா? இ(தியாவி தைலநகர ?"
2

ெம'வாக 'ெட' எ9 /னகிறா.
"என?"
"இைல ஸா., இைல ஸா.!"
"ஏடா /ழிகிேற! ப# சா6தாேன? வா இ ப# 'மா ' (Map)கிேட. எேக காமி
பா. ேபா ?"

இ(தியா பட6திேம ஒ சி9 விர ஊ.கிற'; க, பிர பி ேம.
"எேக காமி! ப# சா6தாேன!"
'பளீ' எ9 பிர , இறகிற'. தறிெக+ ேவைடயா+
/யF

சி9 ைகக, "ஐேயா, அ மா, அ பா, ேஹா உ

பிர ,, த+க

... ... அ மா#!..."

"அ மா#! ேபா கJைத. ெவளிேய இ(' ப#6' ஒ பி6' வி+6தா C+

ேபாக ேவH . எனிடமா?"

ெவளிேய ெந#6 தLகிறா.. ,>தக6ேதா+ ேபா? விJகிறா அ ப#ேய.
ரா/ ெபாிய மனிதனாக நா*காயிேல! ைகயி உலைக ேபால த#க ,. அ'
அவனாதா Qக /#< . தைலயி தைல பாைக, கணா#... என

ச(ேதாஷ !

'3ேகாள ஸா.' ,>தக

சிேல+ட சின ைபய மாதிாி ெம'வாக வகிறா..
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"நாேய ஏ 'ேல'? இேக வா, இ ப#."
"ேபா+ த#யாேல! ரா>க, உன எனமா இ? நீ பிர ,, நா க ,.

எனாேலதா Qக /#< ."
3ேகாள ஸா. அழறா.!

"ேபா? தைலகீேழ நி9 ப#6' ஒ பி6'வி+ C#* ேபா..." ரா/ என

சிாி ,!...
3

... ெபாிய 'கிளா>'. நல வா6தியா.. ெபாிய நா*காயி. நைர6த தைல; சிாி6த

/க . ரா/ அவ. ம#யி உகா.(திகிறா. அவ. /'ைக6 தடவி ெகாேட,

"இைற ஏ ேல? இ ப# வரலாமா? ெகட வழக . இ(தா ல+.
இ(தியாவி தைலநக.?"
"#."

"அ'தா, ஏ பய படேற. நீ நல ைபயனா ேச. அ(த 3ேகாள ஸா. அ(த
ழியிேல உைதப+ ெகா+ கிடகிறா. பா.. பய படாேத. நா
இகிேறேன..."
'பளீ!'

"ப#க ெசானா, நாேய Qகறயா? எJ(தி."
'பளீ!'

"ஐேயா இைல ஸா.! # மாநக. ஸா.! ஐேயா! ஹு ... ஹு..."

(/*9 )

&த(திர ச, 25-5-1934
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--------------50. 'நாேன
'நாேன ெகாேற!
ெகாேற!'
1

லhமிகா(த

ஒ `தனமான மனித.. அவ. மனதி எனதா எணிெகா+

இகிறா. எ9 ஒவராF
அ'

ேலசி அறி(' விட /#யா'. அவ. ெதாழி -

ெபாJ'ேபாகாக6தா - கைத, நாவக எJ'வ'. எ(த பைழய ைந(த

விஷய6ைத< ரஸமாக

மனைத கவ ப#யாக

ஒ ,திய ேதாரைணயி

தா எJ'வா.. அதிேல இவ நல ெபய.. ஏ? ,கJ

உ+. ஆ

பா.ைவ க eரமான, மனைத அ ப#ேய த) வசீகாி

ேதா*ற . நா*ப' வயதி கேபால6தி சி9 நைர இ(தாF

பா.ைவயி 'ஒ க eர , சிறி' மமைத, இைவ எலா

ேகாைழ6தன , சி9ைமண

தைம வா?(த
ஆ

ேதா9 . உலக6தி

எலா இவ. / நி*க N& . எ ெபாJ'

சிாி , - விதியி அ*ப விைளயா+கைள<

' சமாக நிைன ப' ேபா ஒ ,சிாி ,.

உலக6தி அச+6தன6ைத<

ஒ

இவ ஒ இைளய சேகாதர உ+ - ெபய. மகர3ஷண . இவைர ேபாF

இர+ விதமான தனிண

பைட6த ர6த கல ,ள, ஒேர மர6தி இரைட

கிைளக ேபாற, இவைர காண /#யா'. அண உலக6தி ெவ9 ைப

ேகவல6ைத பா.6' நைகயா+ தனி சிற ,ைடயவ.. த பி உலக6திேல காதF ,
கன கL

க+ களி

இலPியவாதி. படக வைரவதி, இவர'

கன கைள6 திைர சீைலயி உவாவதி ெபாிய ேமாக . இ ெபாJ'

இ , பட

வ

எJ'

வா6தியா. பாட6ைத, ஓவிய

எ9 ெசாெகா+

சி6திரகார.கைள ேபாலல இவைடய பட . இ மாதிாியாக தனி பட

எதி. எதிரான ணக பைட6த இ சேகாதராிைடேய இ(த பாச , மனித
உலக6தி காண படாத'. அ' ெவ9

சமா சாரமாக ம+மலாம ஒ ெப

கைதயாக ஒ இலPியமாக ஜனக ேபசிெகா+ வ(தா.க.
மகர3ஷண

இற(த பிற லhமிகா(த சIக6தி(ேத மைற('விடா. எ9

ெசாவிடலா . பிற எ ெசறா. என ெச?' வகிறா. எ9 யா
ெதாியா'.
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இ ப#யிைகயி இவைடய நப.கL ஒ அைழ , க#த

,திய C+, ெபாிய மாளிைக எேற ெசாலலா , மா பல6தி
வாகியி பதாக

அத* ,யாவசன

ஒ ெபாிய வி(' நட6த ேபாவதாக

வ(த'. ஒ

எற காரண6ைத ைவ6'ெகா+

அவசிய

வரேவ+

எ9

எJதியி(த'. அவைடய நப.க அவைர பா.க ேவ#ய ஆவ அ9

அவைர காபத*6 தீ.மானி6ததி ஆ சாியமிைல.

'லhமி விலாச ' - அ'தா அவ. மா பல6தி வாகிய பகளா - ஒ பைழய

க#ட . ஊ ச*9 ெவளிேய மரமட.(த சாைலயி ர>தாவி* ச*9

உளடகி இ(த'. ெபாிய 'கா ெபௗ+', க#ட6ைத மைற ப# மரக

ஆகியைவ ஒவித பய6ைத கிள ,வதாயி(தன. லhமிகா(த6தி

மன ேபாைகயறி(தவ.கL அவ. இ(த Cைட வாகியதி
ஆ சாியமிகா'. வ(த வி(தின.க எலா

,கA(தா.க.

"உகL பி#6திகிறெதறா என

அைத ப*றி ஏகமாக

தி திதா" எறா.

லhமிகா(த . அ(த ரேல அவ இய*ைகயான ேக, ேகாப
கல(தி(த'.
2

இ(த வி(தி இ)

எலா

ஒ விேசஷ . இ(த சமய6திதா இவ

இவர'

சேகாதர மகர3ஷண6தி மைனவி இைடேய இ(த மன6தாக தீ.('
ஒ சமாதான

ஏ*பட'.

மகர3ஷண6'ட இவ தன' வாAைகைய பிணி6' ெகாட பிற

/த/தலாக இ ெபாJ'தா லhமிகா(த6தி C#* வி(தினளாக
வகிறா. மகர3ஷண

இற/, இவ

சைடதா. லhமிகா(த

அ(த கயாண6ைத6 த+க6 தனாலானவைர /ய9 பா.6தா..

/#யவிைல. லhமிகா(த தன' சேகாதரைன விட பதிநா வஷ

I6தவ..

அ' ஒ கட*கைர காத. &ேலாசனா - அவதா மகர6தி மைனவி - ஒ
மைலயாள ெப. அழ ஆைள மய

ேபாைத வ>' ேபாற'. அதி
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அழைகேய எ ெபாJ'

அதிசயமிைல. இவ

தியானி6' ெகா#
ாிஜி>ட. கயாண

மகர

விJ(ததி

ெச?'ெகாடா.க.

லhமிகா(த எEவளேவா ெசானா.. "அ(த ெபணி ண

உன6

ெதாியா'. அவ மன ஒ பர6ைதயி மன . தைன6 தவிர ேவ9 யாைர<

அவளா நிைனக /#யா'. அவ உைனவிட ஐ(' வய' I ,. கயாண

ெச?'ெகாள ேவ+மானா, ஷா பி ேவைல ெச?<

ெபைண ேவ+மானாF

கயாண

ஆகிேலா இ(திய

ெச?'ெகா. நா என' உள,ட

ஆசி.வதி ேப. உன ேவ#ய' தாயி பாி

மைனவியி காதF

ெகா+கN#ய ெப. இவேளா? த &க6தி* என ேவ+மானாF
ெச?வா."

பிரேயாஜனமிைல. மகரேம அண)ட ேகாபி6' ெகா+ ாிஜி>த.

கயாண6ைத நட6திவிடா.

பிற நட(த' அ(த ேகாரமான ச பவ . அவன' மரண . ேபான வஷ

உதகமடல6தி* கணவ)

மைனவி<

ெசறா.க. அதா...

அத சிகரமான ெதாட ெபடாைவ பா.க ெசறா.க. அ(த பாழைட(த

நச6திர சாைலயி பக6தி ெச6தான CA சி ஒ9. அதி எ# பா.6த

ெபாJ' மகர

ச9கி விJ(' உயி. 'ற(தா.. பிற ஏேதா ஒமாதிாி

&ேலாசனாவி*

லhமிகா(த6தி* சமாதான ஏ*பட'. இவ

திதியி ச(தி6தா.க; பிற ஜி.#.யி ஒ தடைவ எேகா ச(தி6தா.க.

மகர6தி

3

இ ெபாJ'தா /த/தலாக லhமிகா(த6தி வி(தினளாக வகிறா.
'லhமி விலாச'6தி ெபாிய ஹா &ேலாசனாவி பட

- மகர

இற ெபாJ' எJதிய' - ெதாகவிட ப#(த'. வி(தின எலா இ'
அதிசயமாக இ(த'. எலா

தாA(த ர இைத ப*றி ேபசிெகா+

இ(தா.க. ஒேவைள மகர6தி ேம இ(த அள

இகலா .
எேலா

கட(த அபினா

சா பிட உகா.(தா.க. சா பி+ ெகா# ெபாJ',

"உகளி யாகாவ' ேபயி ந பிைக உடா?" எறா. லhமிகா(த .
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"ஏ இ(த C# இகிறதா?" எறா &ேலாசனாவி Nட வ(த ஒ ெப.
"ஆ ! அதிதா &வார>ய . எைன ேபாற பிர மசாாிகL6 'ைண
யாாிகிறா.க. ஒ ேபயாவ' இக ேவடாமா?" எ9 சிாி6தா.
லhமிகா(த .

"இேக நட(த விஷயகைள ேகடா ரஸமாக இ . இ(த C+

ெம6ைதயி ஒ ஜன இகிற'. அ(த ஜன நீக எ ப#6தா I#6

தாAேபா+ ைவ6தா Nட6 தாேன திற(' ெகாL " எறா. மீ+ .
"நறாக 3#விடா" எறா. அகி(த இெனாவ..

"இப' வஷ6தி* / இேக &மதி எற ெப தன' கணவைன அ(த

ஜன வழியாக பி#6'6 தளிவிடா. அ9 அவ [ாியா>தமன6ைத

க+ களி6' ெகா#(தானா . ஒ தL, அEவள தா, கீேழ ,ஷைன
ெப#ைவ6'6தா ெபா9க ேவ#யி(த'" எறா. லhமிகா(த .

"அவைள6 Q ேபாடா.களா?" எறா. பிரகாச

எற நப..

"இைல, இைல. அெத ப# /#< ? ஏேதா தவறி விJ(' விடதாக

நிைன6தா.க. யாரா அைத நிTபிக /#< ? ேபைய சாசிய6தி*

ேகா.# ச ம ெகா+க /#<மா?" எறா. லhமிகா(த .
"த பி6' ெகாடா ேபாகிற'" எறா. ' பறி<
ெமாழிெபய. பதி ெபய.ேபான பராச நா<+.

நாவக

4

"அ ப#யல. ேபைய ஒ தடைவ ேந ேந. பா.6' பய6தா ேபச /#யா'

வாயைட6' ேபா? கிய#6த வியாதியாேலேய உயிைரவிடா" எறா.

லhமிகா(த .
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"எலா ெவ9

மன பிரா(தி. *ற/ள ெந&. ேபயாவ' உைள

கிழகாவ'" எறா. திவாபகQ. ச ப(த சாரணாலய .

"ேபைய ேவ9 யாராவ' பா.6திகிறா.களா?" எறா. ேவ9 ஒ நப..
"பிற ஒ ெப பா.6திகிறா" எறா. லhமிகா(த .
"ெபக கH6தா ெதப+

ேபாகிற'" எறா. பராச

நா<+.

"ஆமா *ற/ள ெந&ைடய ெபகL6தா" எறா. லhமிகா(த .
எேலா

பி ெதாட.(தா.க. Nைர இரடாவ' மா#

சி9 காமிரா அைற. அத* ெசFவத* ஒ சி9 ஏணி.

இைடயி ஒ

"இதா அவ உகா.(தி(தானா . இ'தா அ(த சன. அேட! இைத
யா. திற(த'" எறா. லhமிகா(த .

"இ(த ஜனதானா" எறா &மதி. அவ தா &ேலாசனா ட வ(தவ.
"இ'தா. வஷ6தி ஒ நாதா இ மாதிாி6 ெதா(தர

ெச?< . அ'

இ9தா ேபா இகிற'" எ9 சிாி6தா. லhமிகா(த .
எேலா

ெநகினா.க; உL பய(தா.

திRெர9 எ

இட'. அைறயி ஒவெகாவ. /க( ெதாியவிைல.

"அெதன எனேவா இட...ரேத" எ9 ச*9 உர6த ச6த6தி ந+ந+கி
ெகாேட ேகடா &மதி. "ஒ9மிைல, ேமகமாக இ " எறா.
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லhமிகா(த . "கீேழ விJ ெபாJ' என நிைன6தாேனா? யா. கடா.க? ஒ

ேவைள ஓலமி#கலா ..."
5

யாேரா இ# அைச(தா.க. தைரயி கால# ச த . யாேரா ஒ ெப 'ஐேயா
அ மா#' எ9 ஏ ர. "எனகிகிக பி#கவிைல" எறா &மதி.

"பி வாக ேபாேவா . ஜனைல சா6திவி+ வகிேற" எறா.
லhமிகா(த .
எேலா

பய

ெதளி(த மாதிாி ஒ ெபI & வி+ ெகா+ தி பினா.க.

லhமிகா(த ஜனைல சா6திவி+6 தி பினா.. பாதி அைறைய

கட(திகலா . திRெர9 N ச ேபா+ ெகா+ தி பினா..
அ(த ஜன கத

ெம'வாக6 தாேன திற('ெகா+ இ(த'.

"ஐேயா அ பாக" எறா. திவாபகQ.. "மி>ட. ேப? ந /ட ேபச
இZட

எலா

ேபா ெதாிகிற'" எ9 சிாி6தா. லhமிகா(த . இத* ம*றவ.க

"ெகாச

ஓ#விடா.க. இவ

அவ.கைள6 ெதாட.(' கீேழ இறகினா..

N#ாி சா பி+ேவாமா?" எ9 மணிைய அ#6தா..

ேபசிெகா# ெபாJேத திRெர9 விளக மகிவிடன.
எேகா தடா எற ச த . வி(தின.க பய6தி உளறிய#6'ெகா+

எJ(தா.க. யாேரா ஒ ெப பய6தா N சடா. ெவளி ச

மாதிாியாக6 திRெர9 வ(த'. &ேலாசனாவி பட

ெநா9கி கிட(த'. லhமிகா(த

மைற(த

கீேழ &க &கலாக

ேவைலகார.கைள N பி+ அைத

அ ,ற ப+6த ெசானா.. அத* பாிசாரக N ாிகைள

ெகா+வ(தா.
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"இைத சா பி+க பய

ெதளி< " எறா. லhமிகா(த . "என &ேலாசனா

பய('விடாயா? இதி என இகிற'? மகர

எJதிய பட

Cணாக ேபான'

வ6த(தா. நீ இைத #; ேம எலா விய.6'விடேத!" எறா. ம9ப#< .

&ேலாசனா ைகயி(தைத வாகி #6தா. அ ெபாJ' ஒ ேவைலகார

உேள ஓ#வ(', "பகளா கா ப # யாேரா இற(' கிடகிறா. ெவளிேய

ெசறெபாJ' பா.6ேத" எறா.
6

எேலா

தி+கி+ ேபச நாெவழாம ெமௗனமாக இ(தன..

"அவைன இ எ+6'ெகா+ வாக. கிேழ இர6த
கJவிவி+வி+. யா

கி6த சி(தி இ(தா

வJகி விJ(' விடாம" எறா. லhமிகா(த .

"சாி சா." எ9 ேவைலகார ேபானா.
"இைற ேவ#ைகயாக இகவிைலயா? ' பறி<

நாவ மாதிாி

ச பவக நடகிறேத" எ9 வி(தினைர பா.6' Nறினா..

அ(த சமய6தி ேவைலகார. இவ., பிண6ைத எ+6' ெகா+ உேள

வ(தன.. அகி(த ெபக மயகிவி+வா.க ேபால ந+ந+கின..

"அ(த ேமைஜயி ைவ<க" எறா. லhமிகா(த . எேலா அைதேய

ேநாகின.. பராச நா<+ அைத N.(' கவனிக ெநகினா..
அ(த பிண

உைமயி 'ணியினா ெச?ய பட ெபா ைம. சாைக ேபா+

Iட ப#(த'.

"மி>ட. லhமிகா(த . நீ. ஒ ெபாிய ஆசாமி!" எ9 விJ(' விJ(' சிாி6தா..
ம*றவ.கL

அைத ெநகி கவனி6'வி+ விJ('விJ(' சிாி6தா.க.
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"இ ெபாJ' பிண6ைத பா.6தாகிவிட'. இவைன யாேரா C# பவ.களி

ஒவ. தா ெகாறிகிறா.க. உள கைள ைவ6'ெகா+ உைமைய

க+பி# பவ.கL 100 சிகெர+ ப(தய " எறா..

"நா தா ' பறி< ேகாவி(த; நா க+பி#க ேபாகிேற" எ9

சிாி6தா &மதி.

"என &ேலாசனா *றவாளிைய க+பி#க ேபாறதிைலயா" எறா.
லhமிகா(த .

"இ(த /டாதனமான விைளயா+ என பி#கவிைல" எ9 /க6ைத
&ளி6தா &ேலாசனா.

அ(த அைறைய &*றி கவனி6த &மதி ஒ கிழி(த க#த

"வி(தி* பிற எைன ச(தி... சனா" எ9 ம+
பிண6ைத<

பாிேசாதிக ேவ+

அக பட'. அதி

ெதாி(த'.

எ9 அ(த6 'ணி ப'ைம அணி(தி(த

சைடகளி எனவிகிற' எ9 ைகைய வி+6 தடவினா. அதிேல ஒ

ைகைட கிைட6த'. அத Iைலயி "&" எற எJ6' பின ப#(த'.
"&...சனான, &ேலாசனா; அவ தா ெகாைல ெச?தவ. அவ தா இ(த

விைளயா# கல(' ெகாளவிைல. அவ தா *றவாளி. ' பறிவ)

ேபசிய 100 சிகெர+கைள ெகா+6'விட ேவ+ " எ9 உர6த ர &மதி

சிாி6' ெகா+ ேகடா.

"அவசர படாேத. ேகா.+ என தீ. , ெச?கிறேதா அதி('தா /# கட

ேவ+ . திவாபகQ.தா ஜ^. பராச நா<+ வாதி வகீ. நா பிரதிவாதி
வகி. ம*றவ.க எலா

7

ஜுாிக."
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"*ற6தி காரண , அ' ஒ வித6தி எ ப# நியாயமான' எப'

காபிகிேற. பிண6தி நிைலைமயி(' உயர6தி(' விJ(த' எ9

ெதாிகிற'. அத உ ைபயி இ

அதிக பிாிய

எலா

இ

ைகைட இற(தவ. *றவாளியி மீ'

ைவ6தி(தா. எபைத காபிகிற'. அவைடய ேநச , பாச

ெதா(திரைவ ெகா+6த'. அவ இலாவிடா எEவளேவா நறாக

எ9 பட'. அவ எதி.பா.காத ெபாJ' ஒ தL தளிவி+கிற'

இய*ைகதாேன. அEவள

நல'தாேன."

வி(தின.க எலா

தாேன &ேலாசனா! அவ இலாவிடா

விJ('விJ(' சிாி6'ெகா#(தா.க.

&ேலாசனாவி /க6ைத கவனி6த ட சிாி , அடகிவிட'.

"நீக ெசாவ' அ.6தமாகவிைல. யாைர ப*றி ேப&கிறீ.க" எறா. /க

பய6தா ெவளிறி இ(த'.

"அவனா இைடசக அதிகமாக இ(த'. அ ஒவ
கிைட6தா... பிற என?"

இைல. சா>

"அவ. மயகி6தா விJ(' உயி. 'ற(தா.."
"அவ பயெகாளியல தைல &*றி கீேழ விJவத*. சாியாக ஒ

வஷமாகிவிட'. அ ெபாJ' ெசௗகாியமாக கீேழ வ(' உ கைதைய

ெசானா?. உைன6 த+6' ம96' ேபச அவ அ இைல."
"ச6தியமாக அவ. மயகி6 தா விJ('விடா.."

"நிஜமாகவா? அவைன உ /, ெகா+வ(' நி96தினா அ ப# ச6திய
ெச?வாயா?"
"உகளா அவைர ெகா+வர /#யா'."
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"ெகா+வர /#< . மகர . மகர . இேக வா!" எ9 ச*9 உர6த ச6த6தி

N பிடா..
எ

நிச த .

பிற ெவளிேய ட, ட எ9 ெச , ச6த . யாேரா ஜனைல6 த+வ'

மாதிாி...

"அவைர உேள N பிடேவடா . நா தா ெகாேற... ஐேயா" எ9
ெசாெகாேட &ேலாசனா மயகி விJ(தா.
விளக ம9ப#<

பிரகாசமாக எாி(தன.

"ஜுர.கேள ைகதி *றவாளியா அலவா" எறா. லhமிகா(த .
(/*9 )

ஊழிய, 21-09-1934 (,ைன ெபய.: மா6T)

(இகைத ,'ைம பி6தனா எJத படதா இைலயா எபதி மா9பட
க6'க நில கிறன)
------------

51. நல ேவைலகார
1

மா.6தாட

பிைள + ப கவைல எற ெதா(தர

ஒ9

கிைடயா'.

மைனவி இற(' ெவ நாகளாகி விட'. பிைள # எற விலக

அவ6 ெதாியா'. ெபாJ' ேபாகாக ஒ ம(' ஷா ைவ6திகிறா..

அ6'ட ெகாச

ேலவாேதவி<

உ+.

அவைடய ேவைலகார ராம த பி - அவ ஒ மைலயாளி -

ேவைலகார.கL ஒ இலPிய . சைமய /த எலா ேவைலகைள< ஒ

தவ9 வராம ெச?' ைவ பதி நி,ண. அதிேல பிைளயவ.கL அவ மீ'
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ஒ ப*9த, ஒ பாச . பிைளயவ.களி கணி* க ராம த பி.

இ6'ட ம+மல. பிைளயவ.களி YைலகL ஏ*ற Qத. அைம6'

ைவ பதி நி,ண. இவ அ(தரகேம கிைடயா'.

அ9 பிைளயவ.க ஏேதா க#த எJத உகா.(த ெபாJ' ராம ஒ
க#த6ைத ெகா+ வ(' ெகா+6தா.

அைத பிைளயவ.க வாசி6'வி+, "ராமா, அ(த ராமசாமி அ?ய. கவைல ஒ
வழியாக ஓ?(த'. வகீ பிைளயிட
இ(ேத. நல கால , சாயகால

ெசா ேக> ேபாடலா எ9

பண6ைத ெகா+ வ(' திடமாக

ெகா+6' வி+வதாக எJதியிகிறா. லாய. ேநாR> விடேவடா

ெசால ேவ+ " எறா..

எ9

"ஆமா >வாமி, ஒ கவைல ஓ?(த'. ேகெஸறா ெகாச அைல சலா?

எ6தைன வஷ

இJ6த# பா.க" எறா.

"ந மிட

Tபா? இ(தா எEவள

ஆயிர

ெசௗகாிய ? ஒ சாயா கைட

ைவ6தா கவைல இலாம /தலாளியாக இகலாேம" எ9 நிைன6தா

ராம த பி.

எ9 விட அ9 அதிக உ*சாகமாக இ(தா ராம. ேவைலக எலா

'ாிதமாக நட(தன.

"என ராமா! இ ப# ேவைல ெச?தா நாைள உன ேவைல இகா'
ேபாகிறேத" எ9 சிாி6தா. மா.6தாட
2

இர

பிைள.

வ(த'.

எ ெபாJ' ேபா உ அைறயி ெச9 ப+6' ெகாடா..
அ9 ெந+ேநரமாக அவ6 Qக வரவிைல. என கவைலேயா?

ெவ
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இர

பனிர+ மணி எேகா அ#6த'.

C# யாேரா நடமா+

ச த . 'என திடனா?' மா.6தாட பிைள

பக6தி(த தீ ெப#ைய6 தடவி விளைக ெகாL6த /ய9 ெகா+
இ(தா..

அ ெபாJ' கத

ெம'வாக6 திற(த'.

ராம த பி உேள Oைழ(தா. ஒ ைகயி ெகாL6திய ெமJவ.6தி;

இெனா ைகயி நீட க6தி.
மா.6தாட

பிைள எJ(தா.. உடேன ைகயி(த விளைகயைண6'வி+,

மா.6தாட

பிைள ேதாபைடயி ஒ 6'. அைத6 த+க /யF/

ராம க6திைய ஓகிெகா+ இளி பா?(தா.

ெந*றியி ஒ9.
"ஐேயா"

அ# வயி*றி ம*ெறா9.
"இ)

பண

வாகவிைலயடா பாவி, ெகா9விடாேத!" எ9

ஹீன>வர6தி கதறினா. மா.6தாட

பிைள.

"வாகவிைலயா?"
ராம ைகயி(த க6தி நJவி கீேழ விJ(த'.
"ெபா? ெசாFகிறா?."
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"சாயகால த# பய மாேட எ9 காகித

எJதிவிடா. ேமைஜயி

இகிற' பா.!" எறா..
3

ப+ைகயி(' ெவ கZட6'ட ேமைஜைய அHகினா.. ப+ைக எலா

ர6த . ேமைஜ எலா ர6த ; ராம ைகயி கைற.
உடேன மயக

ேபா+ கீேழ விJ('விடா..

வி#ய*கால .
மா.6தாட
ம9ப#<

பிைள &ய அறி

வ(த'. எJ(திக /#யாதப# பலCன .

வ(' உயிட இ பைத பா.6தா ெகா9 ,ழகைடயி ,ைத6'

வி+வாேனா?

என ெச?வ'? எJ(திக /#யவிைலேய!
எ பா.6தாF இர6தகைற. என நா*ற

/#யவிைலேய!
ம9ப#<

கத

நா9கிற'! எJ(திக

திறகிற'. இகிற ெகாச பிராண)

ேபாகிற', மா.6தாட

பிைள.

ேபா?வி+

உயிட இ பைத கடா திடமாக ெகா9 ,ைத6' வி+வா. கைண

I#ெகா+ கிட(தா ேபா?விடமாடாேனா? என ந பிைக! என ஆைச!
ராம தா உேள வ(தா. ஆனா ெகால வரவிைல. ைகயிேல ேபc,
ம(', இ6யாதி இ6யாதி.
இ(த காயகL ைவ6தியாி ைக6திற)ட ம(' ைவ6' க+கிறா.
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"ெச?த *ற6தி* மனி , ேக+ெகாளவிைல. அத* ஏ*ற ஊழிய
ெச?கிேற. எைன கா# ெகாடாவிடா நீ. பிைழ6' ெகாLC.."

4

ணமான பிற பயைல6 ெதாைல6' வி+வ' எ9 எணியி(தா.
மா.6தாட

பிைள.

ராம எ ெபாJ'

வ(தா.

"கா# ெகா+6தா என ெதாி<மா?" எ9 பயகா#

ராம)ைடய ேசைவயி அவ ,க ணமைட(' வ(தன. இ ெபாJ'

அவ எJ(' உகார /#< . அ9 ஒ ேயாசைன, ஒ த(திர , அவ. மனதி
பட'. நா/

அவமீ' பி# ைவ6தி(தாதா ணமைடயலா எ9 பட'.

அ9 ராம வ(த ட "ராமா, நா)

லாய ஒ M ேபாட க#த

அ) பியிகிேற. என ஏதாவ' தீ வ(தா உைன பி#6'

ெகாவா.க. என6 தீ வராம இ வைர உன பயமிைல"

எறா..
இ)

சில நாக கழி(தன. திRெர9 C# ெவளி பக6தி ஏக N ச.

இர+ ேபாYஸா.க ராமைன உேள தளி ெகா+ வகிறா.க.

"கைடசியாக கா# ெகா+6' விR.கேள, உகைள என ெச?கிேற

பாக" எ9 ேபாYஸா. பி#யி(' திமிறினா.

"அேட, எைன ெகாைல ெச?ய ய6தனி6தைத யாாிட/
எறா. மா.6தாட

பிைள.

ெசாலவிைலேய!"

"ஸா.! நீக ேபசி ெகாவ' எகL அ.6தமாகவிைல. இவ பக6'

C#(' நைகைய6 தி#யதாக ைக' ெச?திகிேற. தி+ ெசா6'
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இவ ெப#யி(த'," எ9 ராமைன ெவளிேய தளிெகா+ ேபானா.க

ேபாY>கார.க.

அ ேபா' ராம /க6ைத பா.க ேவ+ேம!
(/*9 )

ஊழிய, 31-08-1934
---------------

52. ந$பிைக
1

என இ(த ெவ*றிைல பழக

இகிறேத அ' ஒ ெபாிய ெதா(தர . வா?

நிைறய ஒ Tபா? எைட ,ைகயிைலைய வாயி அைட6தா தாக எ+காம

என ெச?< ? கட இட6தி, அச(த. பமான இட6தி எலா

இ(த6

ெதா(தர தா. கா பி, கல. #6தா தாக தீரN#ய நாஸு ேப.வழியிைல
நா.

அ9 நா)

எ நப

ெதவி &*றிெகா+ இ(ேதா . அவ.

ெவ*றிைல ேபா+கேள எறா.. இத* உபகார

ேபாடா? விட'. அத உ6ஸாக6தி ெகாச ேநர

ேவ9 ேவ#யிகிற'.
ந+6ெதவி

ேபாகிறவ.க வகிறவ.க தி பி பா. ப#யான சலாப . பிற...

ேகபாேன. ெதாி(த'தா. அ(த ெவ*றிைல கைடகார) எைன

ேபாற பைழய ஏ+ பிரதிக வெம9 ெதாி<மா? நப. என

ஜலவசதிகாக அவ6 ெதாி(த ேஹாடF அைழ6' ெசறா.. ஏ

எறா த மதி ைப வி+ெகா+காம நடக ேவ+ெமற &6த ஹ ப
ேப.வழி நா.

அ(த ேஜாாி தணீ. பிர சிைன ஒவா9 /#(த'.
என' நப. ஒ அ3.வ ேப.வழி; அவ. ேம எ ெபாJ'

சIக6தி எ(த ப#க# பவ)

அவாிட

ெபாறாைம அதிக .

ெவ ேலசாக6 தன'
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உள6ைத6 திற('வி+வா. அ' ம+ம9. இ(த ழ(ைதகதா, அவாிட
என வசீகர சதிேயா?
அ(த ேஹாட ஒ ழ(ைத. அ(த ேஹாட ெசா(தகார)ைடய'.

பா.6தா அைத /6தமிட ேவ+ெம9 ேதாறாதவ மரகைட. ழ(ைத

அவைன பா.6'விட'. அEவள தா ஏக ரகைள.
"ஓ# வா! ஓ# வா! ஒ) ெர+... IH!"

ழ(ைத... ஒேர பா? ச அவ. ஏ(திய ைகயி விJ(', ஒEெவா ப#யிF

உ+ விடாம இகேவ+ேம எ9 ெம'வாக காைல ைவ6'6 தட
அ(த ழ(ைத... என ந பிைக!
2

இEவள

வாச ப#யி. இ(த N6'கைளெயலா /ேன ெவளியி வ(த

நா கவனி6'ெகா+ த6'வ

பணிெகா#(ேத. உ6ஸாக அவ

ஜா>திேயா, அ(த ழ(ைதேகா? என ெபைம ஒ9தா மி ச .
நா ெசாF

ேநர சாயகால . சாயகால

எ9 மாியாைதயாக6தா

N9கிேற. படண6தி மிசார ேகார/ , அத)ட ழ ,
மனதி...

என' கக ெத பக

இைர சF

எ

அக>மா6தாக6 தி பின.

அேக ஒ ாிPாவி ஒ கனவா. எலா விஷய6திF . ப.c('

சிலைறைய எணிெகா#(தா.. வ# நி96தி விட ப#(த'.
பக6தி ஒ பி ைசகாாி, வாப ... வாப6தி கைள. அJ பி#6த

ெவளாைட /கா+ தைலைய மைற6த'. /க6ைத மைறகவிைல. கனவா

பக

ைகைய நீ#ய வண

அைசயா' நிறி(தா. சில சமய

வா.6ைதக

அவ வாயி(' ெவளிவ(தன. அ' எனேவா? இைர ச ேககவிைல.

அவ இைடயி ஒ ழ(ைத சிறிய'. நாைக(' மாத ... 'யர6தி சி*9
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தாயிட

பா #6தவண

மாதிாிதா.

சி*சில சமய

இ(த'. I#ய கக ஏறைறய உயிர*ற'

அத தா? தைனயறியாம அைத இ9க அைண6'ெகாடா.

அதமீ' அEவள

பாசேமா, ைகதா வகிறேதா!

3

அ(த6 தாயி /க6தி என 'யர ... என ேசா. ... அதிேல பசி... எ9 எJதிய

மாதிாி கலகிய கக... ந பிைகயிழ(த கக... அ(த ைக கனவாைன
ேநாகி நீ#ய' ச*றாவ' விலகவிைல. என ந பிைக!
அவைள காண

எ9 எ உள

ம*றைத மற(ேத. அவL ஏதாவ' ெகா+க ேவ+

Q#ய'. ஆனா ெசைனயிேல த.ம சி(தைன ஒ ேபாக

வ>'. அைத எைன ேபாறவ.க எளிதி அ)பவி6'விட /#யா'. நா)
யா.? அவைளவிட ஒப#ேம... என' /க வாAைகயி அைல ேம ச*9
உயர6 தளி இகிற'. அத*ெகன இ ேபா'?
அ(த ரகைள இவைள ஓட பக

தி ப ெச?த'.

தி பியவ...
அ ப#ேய ெம? மற(' நிறவ ேபா, ெத?வ6ைத, இலPய6ைத க எதிாி
கடவ ேபா அவ*ைற... ககளி ஒ பிரமி ,.

பிற...
4

அ(த ேசா.

ேசாக/

நிலவிய ககளி(' 'யர

ேதகிய

அதரகளி(', ேமக6தி பி ஒளி(' ச(திர ெவளிவ(த மாதிாி...
ஒ ,சிாி ,.
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அவ ைறக அவைளயறியாமேல பா &ைவ6' ெகா#
அைண6' ெகாகிறன.

ழ(ைதைய

ஒ நிமிஷ(தா.
ம9ப#<

அவ /க6தி வாAைகயி ேமக

கவி(த'.

அ(த கனவாைன ேநாகி ஏேதா Nறினா.
அவேரா?
அவ

அ(த ழ(ைதயி விைளயா# ககைள6 திற(தப#

ஈ+ப#கிறா..
ைப மா6திர

ைக பலமாக இ9க பி#ப#கிற'.

அ(த6 தா< ழ(ைத< ... அவ நீ#ய ைக... அத*6 தா என ந பிைக.
அ(த கக ஒளி இழ('தா இகிறன. அதி என ந பிைக!

ேசா.வினாலா?... ேவ9 கதியிலாமலா... இ(தாF

ந பிைகதாேன. அ(த

பிரைமயாவ' இலாவிடா வாAைகயி பி#6'ெகாள ேவ9 என
விகிற'?

"ஓ# வா! ஓ#வா! ஒ9 ெர+... IH..." ழ(ைதயி களகம*ற ெவளி
கிண6 ெதானி ேபாற சிாி ,... ஒேர பா? ச, அவ. மீ' என ந பிைக!
(/*9 )

கா(தி, 15-09-1934
-----------
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53. நைம பயெமனி
1

3ைவயா பிைள (/J ெபய. 3மிநாத பிைள) ேபைடயி ெபாிய

ேலவாேதவிகார.. I9 வஷ

ெகாJ பி வியாபார

அவைர ஒ Q6

Qகிய'. அ6'ட ஒ ப6' 'ேகாைட நில '; ெந விைல /, உய.(த

ெபாJ' ஒ த+; இைவகளினா சாைல6 ெத /தலாளி எ9 ெபய.. ெத?வ
பதி, உலக நடவ#ைககைள ெபா96' ேகாவிF ேபாத, நீட 3ைஜ

/தயன எலா உ+.

பக6' C+ சைடநாத பிைள, ,>தக ,J, இவ இ(த ெசா6'

வைகயறாகைள ,>தகமாக மா*9வதி நி,ண.. C#ேலேய ஒ ,>தகசாைல.

கிைடகாத ,>தகக, ேவடாத ,>தகக, ேவ#ய ,>தகக, பைழய
பிரதிக, அ3.வ ஏ+க எலா

இவ. C# பா.கலா . ஏேதா ஆரா? சி

ெச?' ெகா#கிறா. நீட காலமாக. அவ. ,>தக
ெவ9

எJ'வ' ெவகாலமாக

சமா சாரமாக இ(' பழகைதயாக மாறிவிட'. இவ உலகேம

,>தக ; அற , ெபா, இப , C+ எலா
இ(த இர+ ேப.கL

அ'தா.

அ6திய(த நப.க. சாயகால நா மணி /த

சைடநாத பிைள 3ைவயா பிைளயி ேப & இப6ைத நா+வா.. இவ

ெவளிேய உலாவி வவா.க. இ'தா இவ.க ச(தி

,>தகமாக மா*9 சைடநாத பிைள, தம' நபாிட

எறா அதிசயமல. ெகாச

நாளாகிவிட'.

ேநர . பண6ைத

கட வாகியி(தா.

சைடநாத பிைள தன' ,>தக Nட6தி அளவளாவி ெகா#கிறா..
அவைடய ெப தக

ஒ காகித6 'ைட ெகா+ வ(' ெகா+6' "ேமல

C+ ெபாிய பா +6தாஹ" எறா.
உய.தி அணா சி அவ.கL,
ந ம விஷய6ைத ெகாச

தாக 'ாிசா பா.கH . இ9 சாயகால

ேம*ப# விஷய6தி* வேவ. மறகNடா'.
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இ ப#6 தக உயி. நப 3ைவயா பிைள
எ9 வாசி6தா..
2

"சதி. அணா சி நா ெகாச

பண

ெகா+கH . ெந9கிறாஹ. ஏ# நீ

ச (திர6ைத அ) ," எ9 ெசாவிடா..

ெகா+க ேவ#ய' 500 T. அதிகமாக 200 T. ேச.6' பாகி* ெச
எJதியாகிவிட'. எத*? எலா

,>தக6தி*6தா.

"ஏேல! ச (திர , இைத ேபா? மா6திகி+ &9கா வா. மணி பதிெனாH

ஆயி+ேத! ேபா! ேபா!" எ9 ெசாவி+ ைகயி(த 'ெச(த அவ>தா' /த

பாக6தி தைன மற(' விடா..
ஒ மணிேநர

கழி(த'. ச (திர/

வ('விடா.

எலா

100 T. ேநா+க. சைடநாத பிைள தைன மற(தவராக இ(தாF

எலா

றி6' ெகாடா.. அ ெபாJ'

ஒEெவா காாிய6ைத<

OHகமாக ெச?பவ.. வ(த ேநா+க ந பைர

ஜர6'Z#ர)ைடய ெமாழிகளிதா

மன . அைத ேயாசி6' ெகாேட ஐ(தி* பதிலாக ஆ9 ேநா+கைள

எ+6' ெகா+ 3ைவயா பிைளைய பா.க ெசறா..
3மிநாத பிைளயி 3ைஜ /#<

சமய .

3

"அணா சி வரH , வரH , ஏ' இ(த பகேம காணேம. ஒ நிமி" எ9
3ைஜயி 'கியைர' மா*றி ேவக6ைத அதிக ப+6தினா.. 'ம(திரமாவ' நீ9,

'திக ப+வ' நீ9 இ6யாதி, இ6யாதி; /*றி*9; தி சி*ற பல ' எ9
/#6'வி+, "என அணா சி? என விேசஷ " எறா..
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"ஒHமிைல, அ(த விசய6ைத /+ சிகிடலா
"ஏ' ந ம '# ஏ'

எ9 வ(ேத"

மன6தாகலாக எJதிேடேனா?"

"அெதாHமிேல. ைகயிக ப +6திடலாெம9 நிைன ேச.

என6தா மறதியா ேச" எ9 ேநா+ ெபாடண6ைத ைகயி ெகா+6தா..

அவ. பிாி6' பா. ப' ேபா கவனி6' வி+ ம#யி ைவ6' ெகாடா..
"சாியா பாக."
"அ'ெகன! எலாமி , எேக ேபா'?"
"அணா சி ந மகிேட ஒ விசயமிலா?..."
"ெசாFக..."
"ந ம ைபய e.ஏ.தாேன?"
'த ெபH வர ேத+கிறாேரா' எ9 நிைன6தா. 3ைவயா பிைள.
"ஆமா தக6தி* வய'தா வ('விடேத. எலா நாL கிழைம<
/#< . அ'ெகன விசார " எறா. 3ைவயா பிைள.

வ(தா

4

"அதிேல அணா சி. அ ஹ காேலசிேல ஒ ,>தக

,>தக6தி* அ' கடாய

இகிற'. நா எJ'

என ேவ#ய'. எேக< கிைடகா'. அவைன

எ+6' வர ெசாFக. பிற காணம* ேபாயிட' எ9 விைலைய

ெகா+6'வி+ேவா " எறா..
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"இ பி+தாேன? ஏேல! அ?யா! நடராசாைவ எேக?"
"நீக அவைன ,>தக6ைத மா6திர
ெதாியா' சின ைபய."

எ+6'வர ெசாFக. அவ)6

நடராஜ வ(தா.
"அணா சி ஏேதா ,>தக ேவHமா . எ+6' ெகாணா(' +."
ெபய. எலா எJதி ெகா+6' ைபயைன அ) பியாகிவிட'.
"ெபாற , நா ேபாயி+ வாேர."
"என அ'ேள! ெவ6திைல ேபா+க. ந ம ச (தர

இகாேன அவ ஒ

100 Tபா வாகினா. இ ேபா அ ேபா எகிறா. நீக ெகாச பாகH ."
"நா க#கிேற. அ(த மாதிாி இகலாமா? ேபாயி+ வாேர" எ9

விைடெப*9 ெகாடா..
5

3ைவயா பிைள பண6ைத ெப#யி ைவ6' 3+/ எணினா..

அதிகமாக இ(த'. ெகா+ ேபா? ெகா+6'விடலாேம எ9 நிைன6தா..
'அவராக வர+ேம; என இEவள
ைவ6' 3#னா..
அ9 /Jவ'

சைடநாத பிைள வரவிைல. இர+ நா பா.6' ெகா+

பாகி அ) பலா
சாயகால

கவைல ஈன ' எ9 நிைன6' ெப#யி

எ9 நிைன6' & மாயி(தா..

நடராஜ ,>தக6ைத ெகா+வ(தா. பிைளயவ.க அைத

ெகா+ ெகா+6' ேபசி ெகா#

ெபாJ', அைத ப*றி ேபசவிைல.
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6

இர+ நாளாயி*9.
சைடநாத பிைள ,>தக

வாக பண

ேதைவயாக இ(த'. ெப#ைய6

திற(' பா.6தா.. ஒ `9 Tபா? ேநா+6தா இ(த'. ஒேவைள

தவ9தலாக ெகா+6'விேடா ேமாெவ9 3ைவயா பிைளயிட

ெசறா..

ேகட ட அவ. ெவ சா(தமாக 'இைலேய' எ9 ெசான ட C#
எ

ேத#னா.. பண6ைத காேணா எ9 C# ஒேர அமளி; கேளபர .

ஒ9

ெதாியவிைல.

பா காஷியாிட ெச9 ந ப.கைள றி6' ெகா+6', வ(தா ெசாF ப#

ெதாிவி6'வி+ வ(தா..
அ9 சாயகால

காஷிய. அவ.க 3ைவயா பிைள ெசF6திய 600 Tபாயி

இவ. ெகா+6த ஆ9 ந ப

இகிறன எ9 ெதாிவி6' ெசறா..

/த சைடநாத பிைள தி+கி+விடா.. இ(தாF பண6தாைச யாைர
விட' எ9 நிைன6' ெகா+ ெவ ேகாபமாக 3ைவயா பிைள
C#* ெசறா..

"என அணா சி? நீக இ ப# இ பிஹ எ9 நிைனகேவ யிைல. நீக

+6த அ9`9 Tபாயி என' ஆ9 ந ப.கL

இகிற' எ9 காஷிய.

பிைள இ ப6தா ெசாவி+ ேபானா.. நீக இ ப# ெச?யலாமா...?"

எ9 அ+கி ெகாேட ேபானா.. >வர
7

ஏறிெகாேட ேபாயி*9.

3ைவயா பிைள6 Qகிவாாி ேபா+விட'. அக ப+ ெகாேடா
மான

எெறலா ஒ நிமிஷ

மன

வழிபட ெத?வ(தா கா பா*றிய'.

.

ெகா(தளி6த'. திRெர9 ஒ ேயாசைன;

168

"ச (திர

ம6தியான(தா அவ கட) நீக உதவி ெச?ததாக

ெகா+6'வி+ ேபானா. அத*ெகன?"
"அ ப#யா, தி+ ரா>க. சவ6' பயேல என ெச?கிேற பாக! ந ம
இைடயி சைட உடாகிவிடாேன" எ9 இைர(' ெகா+ C#*
ஓ#னா..

ச (திர , 'கணாைண' 'ெத?வ6தாைண' எலா

ேவைலேபா?விட'.

பகவிைல.

"நீ நாசமா? ேபாகH " எ9 ஒ ைக பி# அளிவி+ ேபா ெபாJ', தா
ெகா+கேவ#ய, தாக /#யாத பாரமாகிய கட &ைம ெத?வ ெசயலாக6

தீ.('விடைத எணேவயிைல. என நறி ெகட உலக !
8

ஒ வாரமாகிவிட'.
,>தக6ைத6 தி பி ெகா+க ேவ+ .
நடராஜ சைடநாத பிைளைய நா# ெசறா.
"மா பிைள வாேகா." சைடநாத பிைள நடராஜைன எ ெபாJ'
இ ப#6தா N பி+வா.; அ'

தனியாக இ

ெபாJ'.

"அ(த ,>தக ேவ+ேம; நாளாகிவிட'."
"அைத6தா ெசால வ(ேத. ,>தக6ைத இதா ைவ6தி(ேத.

காணவிைல. பய படாேத; விைலைய ெகா+6'வி+ேவா . ச (திர

பய தி#

இ பாேனா எ9 ச(ேதக " எ9 ெசா ெகாேட உேள ெசறா..
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நடராஜ தி+கி+விடா. இ ப#<

ெகா# ெபாJ' அ(த ,>தக

ேகாப .

அ ப#<

உலவி

கணி பட'. ஆ சாிய , திகி,

9

"இ(தாக 20 Tபா? இகிற'. ேகட விைலைய ெகா+6' வி+க" எ9
சிாி6' ெகாேட நீ#னா..

",>தக அேதா இகிறேத?"
சைடநாத பிைள தி+கிடா..
பிற சமாளி6' ெகா+, "என மா பிைள! அ(த ,>தக கிைடகாத'.
விைலைய ெகா+6'வி+க. நா எJ' ,>தக அEவள
இலாவிடா நடகா' உகL6 ெதாியாததா?"

/கிய . அ'

"அ' தி+6தன . எனா /#யா'."
"நா ,>தக6ைத ெகா+க /#யா'. உ மா இயறைத பா ."
"என இ' அதிக பிரசகி6தனமாக இகிற'! ,>தக6ைத ெகா+ெமறா..."
"அைத ெகா+க /#யா'... இேதா Tபா இகிற'. எ+6'ெகா+ ேபா .
நா அணா சியிட

ேபசிெகாLகிேற."

"அணா சியாவ', ஆ+#யாவ'? ,>தக6ைத ெகா+ எறா..."
10

வா.6ைத அதிக பட'. ஏகவசனமாக மாறிய'.
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"அ பா அைத6தா ெகா+6'வி+கேள" எற', தJதJ6த ர கத
இைடயி('.
கக மா6திர

நடராஜ மனதி பதிகிற'. தக தா! என தக !

மனதி*, "இவ)கா இ(த ெப" எற நிைன ,.

"ேபா கJைத உேள. உைன யா. N பிட'? நியாய
ேபா நாேய!"

நடராஜ ேகாபமாக6 தக பனாாிட

ெசால வ(தாயா !

ெசறா.

"என அ பா இ ப# ெச?கிறாேர?"
"அத*ெகன ெச?யலா ? நீ எ ப#யாவ' /#6'வி+. C ச சர

உன உலக

ெதாியவிைலேய!"

ேவடா .

"தி+6தனமலவா?"
"தி+6தன தா. யா. இைலெய9 ெசான'? எனகாக /#6'வி+."
"நீகL

இ ப# ெசாலலாமா? அவ. ெபH இகிற ,6தி Nட..."

ககL பி நிற /J உவ
காாிய6ைத சாிப+6த ெசறா.
(/*9 )

மணிெகா#, 02-09-1934
-----------

எ ப#யிெம9 நிைன6'ெகாேட
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54. நாசகார $ப
1

டாட. வி&வநாத பிைள (ெவ9

ெசைன எ.எ .பி. தா) ெசற / ப'

/ ப6ைத(' வஷமாக ஆ(திர ஜிலாவாசிகளிைட யம ப#ய

தயாாி6'வி+, ெபஷ ெப*9, தி ெச(Q. ஜிலா ேபா.+ ர>தாவி
பாைளயேகாைட எடாவ' க இ

அழகியந பியா,ர

எற

கிராம6தி #ேயறினா.. (எ திெநேவ நப.க அழகியந பியா,ர6ைத6

ேத# ஜிலா பட6'ட ேமாதி Iைளைய வரள ைவ6' ெகாள ேவடா .

அதி இைல.)

ஏறைறய அேத சமய6தி தா, #மக மத ப)

இலைக6 ேதாட6

'ைரகL Pவரகனாக இ(', ப# ப#யாக ெகாJ , ேகாைட6
ெதகளி ஸi ைவ

அதி.Zடமைட(', அதி ஒ ப6' வஷ

லாப6தாF , அ சிறி' மனன

ெச?' ெகாட 'வாகட சா>திர ', 'ேபாக.

இ`9', 'ேகாரக. Iைக சி(தாமணி' இவ*றி பாி சய6தாF

உய.தி.

மத ப ம6'வனாராகி அழகியந பியா,ர6தி வ(' #ேயறினா.
இEவிவ

இES ஒேர சமய6தி பைடெய+6த' த*ெசயலாக ஏ*பட

ச பவ . ஆனா, அழகியந பியா,ர6தி இவ.க வைகக ,ற ஒ
மைற/கமான மா9த ஏ*பட'.

b வி&வநாத பிைள சாதாரண ேவளாள. வ பி பிற(', ைவ6திய6 ெதாழி

நல லாப

த எற ந பிைகயி வாப கால6தி அதி ஈ+படா.. அ(த

கால6தி ைவ6திய கவி ப#க வகிறவ.கL '>ைட ப' (உபகார

ச பள ) ெகா+6த' இவ இ(த6 ெதாழி ஆைச விழ ஒ Q+ேகா

எ9 ெசால ேவ+ . ேமF , அகால6தி ச.கா. உ6திேயாக ைகேமேல.

ப6ெதாபதா `*றா# இ9தியி ெவைளகார ைவ6திய சா>திர
இEவள

ெம#கா'

பிரமாத அபிவி6தியைடயவிைல. உL6' ேபான அ(த 'ெமRாியா
சீைமயி(' தL பி வழி(த ைவ6திய சா>திர/ேம இ(திய விேதசி

ைவ6தியசாைல 'வ#காகளி' ஓ#ன. ஆைகயா, பா> ெச?வத*

உ6திேயாக
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பா. பத*

அEவளவாக சிரமமிலாதி(த'. ேமF ெவைளகார.க

தக ைவ6திய சா>திர6ைத பிரசார

ெச?வதிேலேய ஊக ெகா#(தன..

b வி&வநாத பிைள ப#6'6 ேதறி, பண

ச பாதி6த' ஒ ெபாிய வசன

காவிய ; அத* இ இடமிைல. ஆனா, அ(த 'பிணம9

ெதாழி'

அவைர நா>திகராகிவிடவிைல. அவ 'ெமRாியா ெம#கா'வி எEவள

அபார ந பிைகேயா, அEவள

ைசவ சி6தா(த `களிF உ+. சிவஞான

ேபாத சி*9ைர< , '>ெடதா>ேகா ', , உ6திேயாக கால6தி அேபதமாக
இட ெப*றன. ேமF திநீ9 /தய ,ற சினகளி உபேயாக6ைத<

நகறி(தவ..

b வி&வநாத பிைள ெபா'வாக நல ம)Zய.. நாF ெபயாிட

அவ.

&/கமாக

ேபசி பழகN#யவ.. எ+ ,, மாஜி ச.கா. உ6திேயாக>த. எற மி+,

ஒ9

கிைடயா'.

2

பிைளயவ.களி + ப

விசாலமானத9. ெபாிய க+ ேகா பி த

வி6தியாகி ேலாக6தி அZட திகிF

வ ச

ெச9 ஜயெகா# நாட ேவ+

எ9 அவ. ஆைச ெகாளாதவ. எபைத அவைடய ஏக,6திர மி>ட.

கிZணசாமி நிTபி6தா. bமதி வி&வநாத பிைள - அதாவ' 'சாலா சிய மா'

(விசாலாசிய மா) - நிர(தரமாக, பிைளயவ.களி ச6' ேபான

ைவ6திய6தி* மீறின வயி*9 ச ப(தமான வியாதி உைடயவ எபைத
ம6தியான6தி ம#F

அ('

ேக ைப கசி எ+6' கா+கிற'.

சாலா சிய மா பைழய கால6' ேவளாள + ப நாகாிக6' ேமா>த.
பிெகா&வ

ைவ6' க#ய உைட<ட) , கJ6' காதணிகLட)

நிைற(' காசியளி பா.

C+

மி>ட. கிZணசாமி அ பாவி வ9,96தFகாக 'படண6தி' ைவ6திய

ப# பி தக பனா. ெசற பாைதயி ந பிைகெகாள /யFகிறா.
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உய.தி. மத ப ம6'வனா. வாAைக இேத ாீதியி ெசலவிைல. ேம+

பளகைள கட'. தைல நைர வைர உைழ பி கா?6' ேபான ைக, கா&

பண6ைத நிைறய காணவிைல.

அOபவ6தி ெகாaரமான அல' இபகரமான சாைய விழாத, ந பிைக<

ேநச பாைம<

நிைற(த வாப பவ6தி #மக மத ப Q6'#யி

ெகாJ , க பேலறினா. திெநேவ6 தாA6த பட வ ,களிைட

ெகாJ , எறா இலைகயி ர ப. ேதயிைல6 ேதாடக எ9தா

ெபா. உய.(த ேவளாள வ ,களிைடேயதா ேகாைட பதி ம#

வியாபார

எற அ.6த . மத ப ந பிைக<

`ரைள6 ேதாட6 'ைரகL

ேம*ெசான வித6திதா.

உய.தர6 ேதாட உ6திேயாக>த.கL

Pவர6 ெதாழி ெச?', ைக நிைறய ெகா+6த பPி>, ச பள , உண
இவ*9ட, இைடயிைடேய ெதாைல ப+6திய மைலகா? சF

ெப*9,

கைடசியாக6 த / பதாவ' வயதி ெகாJ பி ஸi ைவ6தா. அ(த

கால6தி ஸi ெதாழி அEவள

அவ) ஆதர

ேபா# கிைடயா'. இ(தியாகார.க

அளி6தன.. ெதாழி வள.(த'. எ ெபாJேதா ஒ /ைற ெச?த

அவ)ைடய இ(திய பைடெய+ ,
ச பவக.

கயாண/

இைடயிைடேய நைடெப*ற

ஸi /ய*சியி நல பல ஏ*படேதா+, சி6த ைவ6தியசா>திர6தி

சிறிதள

பாி சய

ெப*9ெகாள அவகாச/

விள

இலைக6 தினசாி ஒ9

கிைட6த'. இத)ட

சமீபகாலமாக, இலைக ம6'வ ல அப.களி ச. ைசகளி Iல>தானமாக
இ(த'.
3

ம6'வனா. த

அவ மன விசால6தி* உ*ற 'ைணயாக

ஐ பதாவ' வயதி தா? நா+ தி ,

இலைக #ேய*ற

வி'கLட திெநேவ ரயிேவ >ேடஷனி இறகிய ெபாJ' ைகயி

ெராகமாக T.5,000 / , ேம*ெகா+ அழகியந பியா,ர6தி I9 ேகாைட
நெச?< , ெகாJ , ஸiனி வாாிசாக அவ. ,6திர)

உ+.
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அழகியந பியா,ர6தி* ப> வ('விட' எபத* ர>தாவி இட பக6'
,ளியமர6த#யி இ எடாவ' ைம க, அத* பக6தி உள

வயிரவ பிைள ெவ*றிைல பா கைட, டாட. வி&வநாத பிைளயி
ந(தவன

எற ,ெச?6 ேதா பி Iகி ேக, இைவ எலாவ*றி*

எதிராக இ மத ப ம6'வாி இரட+ காைற C+ - யா

பைறசா*றினா*ேபா அறிவி .
ர>தாவி இ ,ற/

மிக

ெநகமாக வள.(த ,ளிய மரக; ப> நி*

>தான6' அகி எ ேபாேதா ஒ கால6தி நி96திைவக பட

&ைமதாகி க; அத 9 க யதா>தான6ைதவி+ கீேழ விJ('
எ6தைன காலமாயி*ேறா! ெபா'வாக, ந மி பல. த ைம எ(த ேஹாதாவி ஒ

றி பிட மத6ைத ேச.(தவ.க எ9 ெசாெகாLகிறா.கேளா, அேத
உாிைமயி அத* &ைமதாகி எற ெபய. கிைட6திகிற'.
ேநர

நல உ சி ெவ?யி, ஆனாF , சாைலயி இ மிNட [ாிய ெவளி ச

கிைடயா'. பலசரகைட & , பிைள படைறயி உகா.(',
&டைலமாட விF பா+ ,>தக

ஒைற ரஸமாக உரக பா#, கைட

சா? பி கீA 'ைட விாி6' /ழகாைல க# உகா.(தி
ேதவமாைர (மறவ.) மகிAவி6' ெகா#கிறா..

இரெடா

த பல6தா வாயி எ சி ஊ*9 நிைறய நிைறய, வாசி , இைடK9

ஏ*படாதப#< , கீேழ உகா.(தி பவ. மீ' சிறி'

ெதறிகாதப#<

லாவகமாக6 தைலைய ெவளிேய நீ# அவ. ' , ேபா', கைடயி பக6'
&வாி ' பாம பத* நீட நா அ)பவ

திறைம< ேவ+

ேக#

ம+

ேபாதா'; அத*6 தனி6

எப' ெதாி< . ஆனா க , பிைளயி தனி6 திறைம

மறவ. ககளி படவிைல. உலக6தி ,கைழ< ெபைம<

சமாதி க#6தாேன வழிப+கிறா.க! அழகியந பியா,ர மறவ.கL

த6'வ இரகசிய

ெதாி(தி(த' எறா அவ.கைள ப*றி மனித.க எ9

ந பிைக ெகாளாம ேவ9 என ெச?வ'?
மைலயாள

இ(த6

ேபானியானா, ஏ, &டேல! நீ மாறி வர ேபாரதிைல!...
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எ9 இJ6தா. பிைள.
4

"ஆமாமி?யா! மைலயாள6திேல அ(த கால(ெதாேட ெகாறளி ேவைலகார)வ
இகா)வளா?" எறா பலேவச6 ேதவ எற அOபவமிலாத இளகாைள.
அவ)ைடய /9ேகறிய சைத அவ ேவைல ெச?ைகயி உ+ ெநளிவைத

சா பா#லாமேல பா.6'ெகா#கலா . அவ தைலயாாி6 ேதவனி மக.
"நீ எனேல ெசாFேத? அ(த கால6'ேலதா இ(த வி6ைத ெபரவல .

ெசாடைலையேய சிமிளிேல வ & அட & பிடா)வனா பா.6'கிேட!"

எறா ேவலா#. அவ ஒ ெகாைடய ேகாைடயா (மறவ.கL
ஒ கிைள). வய' விேவக6ைத றிக ேவ#ய நைர6த தைல அ(த>ைத
ெகா+6த'; ஆனா உட அOபவம*ற இளகாைளகளி க+ மாறாம
இ(த'. வார6தி* நில6ைத 6தைக எ+6', அதி ஜீவிக /யF

ந பிைகயி அவதாரமான தமிAநா+ விவசாயிகளி அவ ஒவ. இ+ பி

ெவடாிவா ஒ9 ைவ6தி பா. அத உபேயாக

விற தறி ப' ம+மல

எ9 ெதாி(தவ.க ெசா ெகாவா.க. ஆனா, நாணய>த; ெபா?
ெசாFவ' மற ல6ேதா. அ+கா' எ9 பழக6திF அ ப#ேய
நட பவ.

இ(த இைட ேப ைச ேகட & , பிைள, கணி ேபா#(த பி6தைள

கணா#ைய ெந*றி உய.6தி, சிறி' அணா(' பா.6', "அடமா சி6தி<

அேகயி('தா வ(திகிற'. ,ராண6திேலேயதா ெசாயிேக!" எ9

ஒ ேபா+ ேபாடா..

இ ப# பட விஷயகளி & , பிைளயி தீ. , அ eேல கிைடயா';
ஏெனனி, ெப பாF
&வ# பாட

அழகியந பியா,ரவாசிகளி பல. அவாிடேம + ப+

க*றிகிறன.. பலேவச/

இத* விதிவிலகல. இ ெபாJ'

அவ ேகாண மாணலாக ைகெயJ6' ேபா+வெதலா
,ணிய6திதா.

அவ.
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"ந மS.ேல இ(தாேன கள பிரா பிைள, கேடேல ேபாவா, அவ

ேவெலமான6ைத பா6திர சாமா விகிறவ த+கா#... நாேன ேந.ேல

கெடேன! ந ம ைவ6திய. வாL(தா ெதாி< !" எ9 தைலைய
எதி.வாைடைய ேநாகி நிமி.6தி ஆ#னா. & , பிைள.
5

ச ப6' காரணமாக ஜாதி வி6தியாச மன பாைமைய சிறி' தள.6தி, ஒ
வித6திF

ப+ ெகாளாம 'ைவ6திய.வா' எ9 மத ப ம6'வனாைர

அைழ ப' அவர' சமீப6திய ச பிரதாய .

'ைவ6திய.வா' இ ச(த. ப6தி C+ /*ற6தி ஏேதா ப சிைலகைள
>,டமி+ /க

விய.க ஊதி ககி ெகா#(தா.. ஆனா அவர' பா ,

ெசவியி ச பாஷைண அைர ைறயாக விJ(த'. /க6ைத6 'ைட6' ெகாேட

நிமி.(த ம6'வனா., "பிைளயவா, என ெசாFதிஹ?" எ9 அகி(ேத

ர ெகா+6தா..

"என! ந ம கள பிரா பிேள இ(தாேன... அவைன6 தா ப6தி

ெசாகி+ இ(ேத... அவைன ப6தி6தா உகL நலா6

ெதாி<ேம..." எ9 கைடயி(தப# ரெலJ பினா..

உடைல6 'ைட6'ெகா+, ேவZ#ைய உதறிக#யவண

ேநாகி நடகலானா. ைவ6திய..
6

அ ெபாJ' Qர6தி ேமாடா. ஹா. ச த
"ஏ' மணி<

கைடைய

ேகட'.

ஒணாயி+' ேபாேக. அனா ேகக' ெமயி ப>தாேன!

பிைளவா தான

(>நான ) பணியா சா? வாாியளா - ெசFமா?" எறா.

சா? , க ைப பி#6' நிற ைவ6திய..

"ேபாக6தா. ஏேல, ஐயா பலேவச , கைடெய சி6ெத பா6'கிட மா#யா?"
எ9 ப> வ

திைக ேநாகினா.. ெமயி ப> எ9

ம6தியான

ஒ மணி

177

அழகியந பியா,ர6ைத6 தா# ெசவ' ஒ விேசஷமான ச பவ .

கைட பிைள6 திெநேவ ட னி(' ஏதாவ' சாமா வ ; டாட.

வி&வநாத பிைள (வ ,வாாி பிரதிநிதி6வ , ைசவ6தி உய. , ஆாிய. [A சி
இ6யாதி விஷயகளி ந பிைக ெகாட ஜ>#> கசி அக6தின.தா,
ஆனாF ...) அவ.கL 'ஹி('' ப6திாிைக வ ; சமயா சமயகளி
திவன(த,ர

எ>பிரc வரN#ய ெதாைல பிரயாணிக வவா.க.

இரெடா நிமிஷ6தி ப> வ(' ஏக ஆ. பாடமாக கா?(த சகைள வாாி
வாாி இைற6' ெகா+ &ைமதாகி / நிற'.

ப> டா பி இ(த கைட சரைக உ#6 தள கடட. டா பி ஏறினா.
#ைரவ. - ஐயா e# ப*ற ைவக இறகி கைட பக

வ(தா.. இEவள

வாமனாவதாரெம+6' காகைள &# கிட(த பிரயாணிகளி

ேநரமாக

இரெடாவ. கீேழ இறகினா.க.
7
/,ற

Pவர ; பி,ற

பின; ஈய வைளய

இJ6'6 ேதாேளா+ ஊசலா+

கா'; இைடயி ேவZ#யாக க#ய பைழய கிழி(த கடாகி ேசைல -

இேகால6தி இ+ பி சாணிNைட ஏ(திய இரெடா பைற சி9மிக எ#
நி9 கா. விேனாத6ைத பா.6தன..

கைட சரைக ேம(தப#ேய எறி(த கடட., "ஸா., ஸுேக> ெபஷீ

ேவகிகி+க!" எ9 ரெல+6தா.
#ைரவ. பக6தி இ

'ஒணா கிளா'c(', ைகயி வதகி ேபான

ப6திாிைக ஒைற பி#6'ெகா+ ஒ 'ேமா>த.' வாப நாஸுகாக

இறகினா. அவன' 'ெசைன பிராேவ' பாஷ பிேள Iசி< , விேதசி
ேமா>த. உைட<

யதா>தான6ைத விடகற Iலவ. ேபாற ஒ விசி6திர

ேசாைபைய அவ) அளி6தன. அ(த கா+ மிரா# ர>தாவி அ(த பைழய

பச ப> எ ப#ேயா, அ ப#, லடனி பழசானாF

ெசைனயி

நிகAகாலமான அவன' உைட ேமா>த., அ(த கி./. உலக6தி அவைன
வகால நாகாிகனாகிய'.
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"ஏேட! ெதரஸர?யா மவலா வ(திகாவ!" எ9 ெசா ெகாேட ஓ#னா
பலேவச

ெப#ைய இறக.

மாஜி உ6திேயாக>த. மக எறா கிராம6தி எ ெபாJ' ஓ. அ(த>'
உேட! அைத ெகா+6தன. கைடயி ெபாJ' ேபாக /யற நப.க.

"அதார'?" எ9 ெபா'வாக ேகடா ேவலா#, ைகைய6 தைரயி ஊறி

எJ(திக /ய9ெகா+.
8

"என பா, இன( ெதாியைலயா? ந ம ேமலC+ ெதரஸ. பிைள

இகாஹலா - அ ஹ மக மகராச பிைள! - என?யா ெசௗகியமா?" எ9

கைட படைறயி(தப#ேய விசாாி6தா. & , பிைள.
மகராஜ அவ. திைசைய பா.6' சிாி6தா.

"என எசமா ச கியமா - அேக படண6திேல மெள உ+மா? - ஐயா,

உட , /(தி பா6த மா9திேய இாிகியேள!" எறா ேவலா#.

e#ைய இர+ த இJ6' எறி('வி+ ெவ*றிைல ேபா+ ெகாட #ைரவ.,
M# உகா.(' ெகா+, 'வ# ,ற பட ேபாகிற'. பிரயாணிக

ஏறிெகாக!' எற பாவைனயி ஹா. அ#6தா. கடட. அ ெபாJ'தா
தன ஞாபக

ஓ#னா.

வ(த 'ஹி('' ப6திாிைகைய அவசர அவசரமாக கைட எ+6'

தக ேதக உபாைதைய நீகி ெகாள ெசறி(த பிரயாணிக அவசர

அவசரமாக ஓ# வ(தன.. அதி ஒ />Y அப. - பா.ைவ ெசயFளவ.

ேபா /க6தி கைள இ(த' - அவ. / Mைட பி#6' ெகாL
ேநாக6'ட அவசரமாக அதி றிைவ6' ஓ#வ(தா..
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இEவள

Nட6ைத<

கவைலயிறி கவனி6' ெகா#(த ம6'வ.,

"என மைரகாய.வாளா? ஏ' இ ப#?" எ9 /கமல.(' சல பிர ன

ெச?தா..
9

மைரகாய.வா ெசவியி, அவ. Mைட பி#6' ேம 'ைட ேபா+ ஏறி
உகா

வைர, அ' ஏறவிைல. ஏறி உகா.(' ெவளிக பிைய பி#6'

உடைல /9கி ெகா+, தைலயணி ஒ,ற

ஒ அவசர , ஒ நிமி!" எறா..

சாிய, "ைவ6திய.வா! வரேவH ,

மத ப ம6'வனா. /க மல.(த'. "ஏ' மைரகாய.வா, எேக இ ப#?"

எ9 ெசா ெகாேட ப> அகி ஓ#னா..

"ந ம ம /' ெகாL , ேபாரா இெல! ட  இ>ேடஷ வைர
ெகா+ேபாயி வளியணி பி ,+ வேத. வாவனா ேகானா இகாஹலா,

அ ஹ அெள &கி+ ேபாரதாவ ெசானாஹ. அதிாிய+ , நம ஒ
ேலஹிய ெச& தாரதாவ ெசானிஹலா? அெத6தா ெகாச ஞாபக

ப+6தலாமி+தா... இ பி+6தா... நீக வ#ெயவி+க - சலா !" எ9

அவ. ேபச இடெகாடாம காாிய6ைத /#6' ெகாடா. மா பிைள
மைரகாய..

"சதி, சதி!" எ9 ெசாெகாேட பி தகினா. ம6'வனா.. வ#

,ைகயிைர சேலா+ கிள பிய'.

"பிைளவா! என வாாியளா?" எ9 'ைட உதறிவி+6 ேதாளி ேபா+

ெகாடா. ம6'வனா..

"வாாியலா ைவக சடா" எ9 /H/H6'ெகாேட படைறையவி+
இறகினா. & , பிைள.
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இ'வைர ேப(த ேப(த விழி6' ெகா+ சிகர பி#6' நிற' அலகார
ெபா ைம.

"நா சின எசமா சாமாென எ+6'கி+ ேபாேத, ஐயா, கடெய
பா.6'கேல, பலேவச

- வாக எசமா!" எ9 ேம '+ & மா#

ப+ைகைய< ேதா ெப# ேம '+ & மா# ப+ைகைய<
ெப# ஒைற<
ைவ6திய

Qகிெகா+ /ேன நட(தா ேவலா#.

ேதா

கைடகார பிைள< , டாட. வி&வநாத பிைள ேதாட6தி*

Iகி கதைவ6 தளிவி+ மைற(தன..

சாைலயி /ேபால உயிர*ற அைமதி. &ளி ெபா9

மைற('விடன..
10

டாட. வி&வநாத பிைளயி ேதாட

ெவ?யிF உக(த'. விய.க

விவிக &*றியைலகிறவ.கL ேவ ப நிழF
ம6தியி கட ப#

சி9மிக Nட

எFமி ைச கா+

ச ைக 3ேலாக &வ.க . சா பா+ ேநரகைள6

தவிர ம*ற ெபாJைத பிைளயவ.க ச ைகயிேலேய ெம?கட
சிவா சாாியா. உறவிேலேய கழி பா.. ம6தியான ெபாJதி 'ஹி(''

ப6திாிைகேயா+ விளவா..
இபக/

ந(தியாவைட<

அரளி<

ெசறி(த பாைத வழியி, ைவ6தியட

ெசற கைடகார பிைள, "ஐயா! என அெக இகியளா? மஹராச
வ(திகா ேபாேக!" எ9 ர ெகா+6தா..
சா?

நா*காயி சா?(தி(த பிைள எJ(', னி(த வண

I

கணா#யி ேமவழியாக பா.ைவைய ெசF6தி, "Y ! வ.ரதாக

எLதியி(தா - எேக?" எ9 ேக+ெகாேட அ(த>தாக எJ(தி(தா..
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"ேவலா# C+ அள &கி+ ேபானா. இ(தாக உக ேப ப.!...
சைட எ பி# யி?" எ9 பதி எதி. பா.காமேல ம6'வைர6
ெதாட.(தா. பிைள.

சிறி' ேநர6தி பிைள Iகி கதைவயைட6'ெகா+ ேபா ச த
ேகட'.

வி&வநாத பிைள ேதாட6' கமைல கிண9 ளிக மிக

ெதா#யி தணீைர இைற6' வி+வி+ நா 3ரா
ெகா#கலா .

வசதி<ள'. க

ளி6'

11
& , பிைள தைலயி 'ைட க#ெகா+, 'லா க காைல ைவ6'
நி9, ேவZ#ைய வாி(' க# ெகாடா..
ம6'வ., ெதா#யி பாதியள
கJவ ஆர பி6தா..

கிட(த தணீைர6 திற(' வி+6 ெதா#ைய

"ஐயா, ஒககிட ஒ ச/சாரமிலா ேககHமிH இேக... ந ம ெகாள6த#

வயெக, /ணி Cச , அ' ெவைலகி வ(திகரதாவ ேப & ஊசலா+';
அதா ந ம பைணய பிைளவா வர , ேமேக இேக, அதா. ந ம

Iக

பய அைண வ(தா. ஒ மாதிாி ேபசறா. வாகி ேபாடா ந ம'

ஒ வைளவ அம& ேபாேத) ெநன ெச. நீக என ெசாFதிய?"

'உ>' எறப# /த வாளி6 தணீைர6 ெதா#யி ஊ*றிவி+, கிண*9

ம9ப#<

வாளிைய இறகினா. & , பிைள. வாளியி தணீ. நிைற(த'.

நிமி.(' ைவ6தியைர பா.6தா..

"ேவ! ஒம என6' இ(த ெபாிய எட6' ெபாலா ,? அ' ெபாிய

எட6' காாிய . Iக

பய ப+த பாெட பாகயா! பைணயா.வாதா

கேல ெவரேல வி+ ஆராகேள! ஒ ேவைள அ' ேமேல அ கL

கணா - சவ6ெத வி+6 தL !"
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"என?யா, அ கL பணமி(தா அ ஹமேடா ேட; அ க பைணயா.ன
ெகா#க# பறதா? அெத6தா பா.6' விரH லா! நா அ'

அ&னவனிெல. நாெளேக /#ேக. எனதா வ' பா பேம!" எ9
படபட6தா. மத பனா..

"எனேமா நா ெசாFதெத ெசாேன; உ ம இ>ட !" எறா. பிைள.
12

அ9 மாைல ெபாJ' மயகிவிட'. ேமவான6' சிவ , ேசாதி< , பக
/J'

அடகி கிட(' மாைலயி 'பர பர ' எ9 ஓைல மடகளி சலசல

கா*9(தா [ாிய ேவைல ஓ?(தைத றிகிறன.
ளகைர (ஏாிகைர) ேம ேபா

ர>தாவி, /டா& க# ெகா+

ைகயி இரெடா பைன மடகைள பி#6த வண
பிைள.

ள6' கீA,றமி(' ர>தா  ஏ9

நட(' வகிறா. & ,

இரைட மா+ வ#6தட6தி

வழியாக, வ#கார)ைடய தட,ட மி+கLட, மா+ சலைகக கல('
,ரள, 6'க சகர

உரா<

ேம#(த ர>தாவி ஏறி*9.

ச த6'ட ஒ இரைட மா+ வ#

மகிய இளானாF ெதா ளா ர, பைணயா. வ#தா எபைத

நி சய ப+6திய'.

சாைலயி ஒ'கி நிற & , பிைள, "என அணா சி, இ(த இெல
எெக ேபாயி+ வாாிய?" எ9 ர ெகா+6தா..
வ#< தி# சா?(தி(த பைணயா. சித பர
நி96திெகா" எ9 உ6தரவிட வ# சிறி' Qர

பிைள, "ஏேட, வ#ைய

ெச9 நிற'.
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13

பிைளயவ.க உளி(த ெச ைப ர>தாவி ேபா+வி+ ெம'வாக அதி
காைல ைவ6' இறகினா..

"கீளந6த ேமயனா இகாஹலா..."
"ஆமா ந ம நாவனா ேகானாேவாட ம சின பிைள..."
"அ ஹதா... அ ஹேளாட ச/சார6ேதாட ஒட பிற(தாெள ம(Q.ேல

+6தி(த' - அவ 'ெசலா'யி ேபானா... பதினா9... ேபாயி+ வாேர!"
"மதினி ேபாகயா...?"
"அவ வராெம இ பாளா? Nட6தா வ(தா; அேக ஆ சகாய ஒHமிேல இ('+ வாரேனனா - வி++ வ(திேக; இ ெபா அவ இெக
& மாதாென இகா?..." எறா..
"ஆமா , அ'ெகன!... வயெசன இ ?" எறா. & , பிைள மீ+ .
"வய& அ ப# ஒH
",ெளக ஏ'

ஆகெல - / ப' இ !" எறா..

உ+மா?... சாி, அதிக+ . அணா சி, ஒகிட ஒ

ச/சார லா ெசாலH ) ெநன ேச. ஏகா'ேல ஒ ெசா விJ(த'.

ஒகிL அெத6 ெதாிவியாேம இ(தா, நாயமிைல!" எறா..
14

பண6தி* ஏேதா அ# ேபா+கிறாேரா எ9 பய(த பைணயா. "ஏ',
அ)டானமா சா?" எ9 ேக+ெகாேட ள6தி) இறகினா..

184

கைர சாிவி ெச ைப வி+வி+6 தணீ இறகிய பைணயா. பல6த
உ9மக, ஓகாரக /ழக, கா /க கJவ ஆர பி6தா..
/ேப த

மாைல 3ைஜ விவகாரகைள ஒ மாதிாி /# க#ய & , பிைள,

ேவZ# 'ைவ

எதி.பா.6தி(தா..

க அைமதியாக உகா.(' காாிய /#ய+

திநீறி+, தி/கா*9 பைடைய<
ெச?<கைள<
பைணயா..

மனன

எ9

திவாசக6தி இரெடா

ெச?'வி+, "சிவா!" எற ரெலJ பி கைரேயறினா.

"ந ம மத ப இகா இயா, பய ெகாL ,ெல ெர+ கா&

ச பாாி சிடா) மெட கவ

தைல &6தியா+'. இணகி ,திய ெதரஸ.

,ெளவா ெகண6'ெல ளி &கிக ப ெசாFதா, 'பைணய
பண னா அ கமேடா ட, ஊெரலா

என பாவடா க# பறதா?' எ9;

உகெள ஒ ைக பா6' பி+6தா வி+வானா ; பாக ஊ ேபாரேபாைக!"
"சவ

ெகாைல சா ெகாைல &+ ேபா'! அவ. இ ப ம6'வ.லா!

அ ப#6தா இ

- எ'கா இEவள

?"

15

"ஒக வயகா+ பக /ணி Cச இலா - ந ம Iக பய ெநல ,

அ'6தா இ ,+ . வாக ேபாேர) Cாிய

ேப&தா."

"Iக பய ெநலமா?... எகிடலா காெல விJ(' ெகசி+ ேபானா; அ(த

நனிெகட நா? ஒதவ படா') தா ெவரேன. அவ காெல ேபா?

விL(தானா ! அ'ெல என Cரா ,?"

185

"'ஒன எ'டா அ(த ெநல , அெத வாத'ெல பிைளவாL6தாேன

ெசௗகாிய 'ேண. அEவள தா. இ(தS ,ெளமாேர அ ப#6தானா ;
எ ப

அடாபி#யா ; அவ கிட காாிய நடகாதா !"

"அ பி#யா ேசதி! ஏேல ெதா ளா, நாக நட(' வேதா ; வ#ைய
ெகா+ேபா? அ 6' ேபா+ ,+, எ(த ரா6திாி< Iக பயேல ைகேயாட
,# சா!"

"நாம வாதா ேய கா பி &க படா'; ெதரஸ. பிைள வாதா

ேவH னாஹளா - அவக ேபர ெசா ைவக'."

"அெத'? Nட நாF காெச Cசினா ேபா'. அ(த நா?கிட ெபா?ெய'?"
"இெல அணா சி, உகL ெதாியா'; நா ெசாFைத ேகLக!"
"ரா6திாி கைடயட ச

ேபசிகிடலா !"

ெபார

இ ப# C+6தா வாகேள,

16

"அ பா! அ ைமகி உட , என அ ப#ேய இேக; நீக ெக னிகரதிெல

ேபா!" எறா மகராஜ.

எதிாி(த ஹாிக ைல மீ' ஒ வி# வ(' ேமாதிய'. சிறி' மக

ஆர பி6த திாிைய6 Q#னா.

"ந ம ைகயிேல என இ? இவ' வஷமா +காத ம(தா?" எ9 I

கணா#ைய கழ*றிவி+ ககைள நிமி#யவண
பிைள.

"நீக ெபஷ வாகினேதாட, ைவ6திய/

- நீகேள இ பி# ேப&னா?"

Nறினா. வி&வநாத

உககிட ெபஷ வாகி+தா?

186

"ேப&ரெதன? உளத6தா ெசாேன. ட பலகீன ப+ ேபா ேச! எ'
+6தாF(தா ஒடேலாட ஒடமாேடேத!"
"நா ஒ /ைறைய பிரேயாக
/தேல ெகாச

பணி பாக+மா? இய*ைக ைவ6திய .

பனி இகH ; அ ெபா ஒ 'கிைரc>' (வியாதி நிைலயி

ெநக#, கவைலகிடமான நிைல) ஏ*ப+ . அ ,ற
பல)+."

சிகி ைசைய ஆர பி6தா

"எனடா, நீ ெம#க >Nெலதாென ப#கிேற! இய*ைக ைவ6திய

எெக

வ(''? Cணா கால6ைத கழி & ெபயிலா ேபாகாேத!"
"அ'

ப#க6தா ெச?யேர. இ(த /ைறயிேல எ6தைனேயா ேப

உட , ணமாயிகிறேத! நாென ெச?திகிறேன!"
"சாி, பாேர! நானா ேவடா/ேக?"
17

இவ.க இEவா9 ேபசிெகா#ைகயி ச ைக ெவளியி ெச ,
ச த

ேகட'. ெதா ளா, ஹாிக ைலேடா + ஒ'கி நி*க,

பைணயா.வாL

& , பிைள<

உ ெவளி ச6தி பிரசனமாயின..

"அட, பைணயா.வாளா? ஏ' இ(த இெல? இ(த நா*காயிேல உகாரH ;
& , பிைள, நீ. இ(த ெபசிேல இ # இாி< . ஏ' அகால6திேல?" எ9
தட,ட கா# எJ(' நிறா. வி&வநாத பிைள.

"விேசசெமனா! இ ப# வ(ேத! ஒகெள எ# பா6'+

ேபாகலாெமHதா ெநாளேச. ஏ' மா ெள எ ப வ(தா ெல? ரசாவா?"

எறா. பைணயா.. மகராஜைன மா பிைள எறைழ பதி அவ
பரமதி தி.
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"ஆமா , ேகாைட அைட ,; மதிய(தா வ(தா. ராசா, நீதா பிைளவா
கைடயிேல ேபாயி ஒ ெபாகயிைல6 தைட வாகி+ வா..." எ9
வகிறவ.கLகாக6 தா பாள6தி ைவ6தி
பைணயா. /, ைவ6தா..

ெவ*றிைலைய அ+கி

"நா அ பேம கைடயைட சிடேன!..."
"எனகா இ(த சிம ? தைட ேபாயிைலணா6தா நம ஆகாேத. ஏேல
ெதா ளா, ெசல6ைத ைவ?ெயேல! எனேல /ளிேக!" எ9 & , சித பர

பிைளக ஏக கால6தி ேபசினா.க.
18

ெவளிேய ,ற பட மகராஜ ம9ப#<

Qணி சா?(' உகா.(தா.

"ச ெகெலேய கா6ைத காணேம, ஊள பின ஏ ெவ(' நீறாகா'!
அணா சி இ(த வஷ

கா? , எ ப#?" எ9 தைலைய இ# நீ#

எ சிைல6 ' பி ெகாேட ேகடா. சித பர

பிைள.

"கா? ெபன, பிரமாதமா ஒHமிெல - ஏேதா Cணாக காயிர' ெகண6'6
தணி ேவர#யிேல பாயி'..."

"இெல, ஒ ப6' / ப' ேராசா க , வ &6 தLக வ சா பிரேயாசன/+ ஒ பயைல ேபாடா ேபா'" எறா. சித பர

ேப சி ேசா.

பிைள.

தட அவ. & , பிைளைய பா.6தா..

"ெதரஸ. பிைளவா, ஒககிட ஒ விசயமா கல('கி+ ேபாகலா/H
வ(ேத - ஐயா

வ(தாஹ - ஊ. விசய

- தைல ெதறி & ேபா? அலயராக

சில பயஹ - இ பி# வாக..." எ9 எJ(' வி&வநாத பிைளைய ெவளியி

அைழ6' ெகா+ ேபானா. & , பிைள.
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"ஆமா , ஆமா , சாிதா... வாதவ பா+ +கவ பா+, நமெகன?...

அ ப#யா! பிைளவாL எைடேலயா வ(' விL(தா... அ பேம என6

ெதாி<ேம... காைற C+ கனா கணவிசா ேபா ?..." எற வி&வநாத

பிைளயி ேப &க இைடவி+ அெகா9
19

இவ

இெகா9மாக விJ(தன.

சில நிமிஷ கழி6' ச ைக ஏறின..

"என!..." எ9 சிாி6தா. பைண பிைள.
"இ' நீக எ' வரH ? ெசாவிடா நா வரமாடனா?... ராசா, நீ

C+ ேபாயி கணா# அலமாாியிேல சாவி ெகா6ைத வ சி+

வ('ேட... எ+6தா... அ பி#ேய அ ைமகி அ(த டானிைக எ+6' +...

நாைளேலயி(' ஒ வயி6திய6ெத பாகலா ..." என, ேமேவZ#ைய

எலா

எ+6' உதறி ேபா+ ெகா+ ெவளிேயறினா மகராஜ.

"C+ேல உட , எ ப# இ - தாவைளயா?... ந ம மா ைளகி இன
எ6தைன வஷ

ப# பா ?... காலா கால6ெல கயாண6ெத கியாண6ெத

/# & ேபாட ேவடாமா?..."
"நா)
மாச

அ பி#6தா ெநன ேச. அ+6த வச6ேதாட ப# , /#யி'... வார ைத

நட6தி ேபாடH ) உ6ேதச ... Iக

பயெல எேக இன

எ9 ெவளிரைல எதி.பா.6'6 தைலைய சா?(தப# ேகடா..
"சவ6' பய இ ப

காண ?..."

வவா... ரா6திாி ப6திர6ைத எLதி /# &கி+ேவா ...

காெலெல ட ) ேபாயி ாி>த. பணி ேபா+த'... N ச ஓச பர
ப6திர6ெத எ ேப மா6திகலா ..."

"அ' அவாL6 ெதாியாதா?... காாிய /#சா ேபா' ..." எறா. & ,
பிைள.
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நாைல(' நா கழி(' ஒ நா ம6தியான . நல உ சி ெவ?யி '&' எ9

/'6 ேதாைல உாிகிற'.

வய கா+ வர ,களி பட.(' கிட , அவ ம+

ெதாி(த, சில

Iைக ப சிைலகைள ைக நிைறய பி+கி ைவ6' ெகா+, ளகைர ேம
ேபா

ர>தாவி ஏறி, ம9,ற

ெச6தாக இற கல+கிய சாி

வழியாக

இறகி, ம6'வ மத பனா. ப சிைலகைள ள6தி+ அலச ஆர பி6தா..
தைலயி /காடாக அணி(தி(த 'ணி, விலகி விலகி னி(' ேவைல

ெச?வத* இைடச ெகா+6ததா நிமி.(' நி9 தைலயி கிட(த 'ைட
எ+6' இ+ பி வாி(' க# ெகா+ ம9ப#<

னி(தா..

"ைவ6தியர?யா! என, ெதரஸ., பிைளவா ராேவாட ராவா Iக ெநல6ைத
ெகா6திகி+ ேபாயிடாகளாேம!" எற ர மத மரகிைள ஒறி('

ேகட'.

அணா(' பா.6தா.. மத கிைள ஒறி(' கீேழ நி*

ெவ# ேபா+ ெகா#(தா ேவலா#.

ஆ+கL ைழ

"ஊ. ெவளாளமா N#கிடா என? ஆைன ஒ கால னா 3ைன ஒ

கால

வ . பைணய பிைளவாL அ(த ெநல

வ('தா

ெநரயHமா ; வாகினா ஒேர வளவா ேபாயி+ேம) ெநன ேச.

சவ6' ெபாற(த பயஹ ேப ேச6 தL!"
"ஆமா . Iக

அவசர

பய ெகாL ,கிலா ேபாயிடானா ... அ(த பயF என

இ பி# அளிகி+ ேபா '..."
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"Iதி ெதாைல&+ ேபா'. அெணகி வ(' Iகாேல அLதாேன)

பா6ேத... ஊ.ேல ேதவமா) ேப. வ & கி+ 3ைனயாட

ஒ#ெகட(தா எனதா நடகா'... ,ைளமா)தா இ(த Sரா...

190

அ ேபா நாக ேபாயி(ேதா ... அெத6தா அ6' ேபச+ேம... எனேட

ெதா ளா, எேக அவசர ?" எறா. ைவ6திய..

தைல ெதறிக ஓ#வ(த ெதா ளா, "நீக இகியா இாிகிய, ெதரஸ?யா

ச/சார6'6 தட,டலா ெகட, ஒகெள சி6த ச6தகாட ெசானாவ ட  ப>ஸு ேபாயி+தா? பா6தியளா?" எ9 ப> எதி.பாக பட திைசைய
ெவறிக பா.6' ெகாேட ேகடா.
"அ'

அ பி#யா! கா6ெத க# ேபாட /#<மா? ேவலா#, நா அ ப

ேசதி ெசாேனேன பா6தியா - பா6'ேகா..."
ஈர

ெசா+

ஒ

ப சிைல /# ேபா+ 9 பாைத வழியாக ஊைர ேநாகி

நட(தா. ம6'வ..

"எனேட! ெதா ளா - நீ எகேல ேபாேர...?"
"நா ஒரைட<

ேபாகேல... படண6' எசமா ெபாிய டாடெர N பிட

ட ) ேபாராவ..."

"எனேட ப> வ('தா?" எ9 ெகாேட 'ெமரா>' ெமகிழ(', கவைல
ேதகிய /க6'ட வ(தா மகராஜ.
"இேல எசமா, ஒைண<
22

ேந*றிர

காகேய!" எறா ெதா ளா.

பனிர+ மணி &மா bமதி வி&வநாத பிைள - அதாவ'

'சாலா சி ஆ சி' - இற('ேபானா. கிராம

எறா ேககவா ேவ+ , இழ

C+ ச பிரம6ைத? அ ெபாJ' பி#6' ஓயா' ஒழியா' அJைக<
ெவளிேய வி&வநாத பிைள தைல னி(தவண

ெபசியி

உகா.(திகிறா.. மகராஜ Qணி சா?(' தைல னி(த வண

N சF .

நக6ைத

191

நிமி# ெகா#கிறா. ெவளி ெபசியி பைணயா. சித பர

பிைள

தம' ஓயாத ெவ*றிைல6 'வ ச6'ட 'Z# வகிறவ.கேளா+ ேபசி< ,
சி*றாகைள<

& , பிைளைய<

சாலா சிய ைமயி ேதக

ேவைல ஏவிெகா+ இகிறா....

பலஹீன ப+ ேபாயி(தாF

சிகி ைச பிரேயாகிக ப#ராவிடா இEவள
விJ('வி#கா'.

சீகிர6தி

மகராஜன' இய*ைக

'கிைரcைஸ' எதி.பா.6' 3.வாக சிகி ைச நட6தினா மகராஜ. வியாதிேய

'அன6 'ேவஷமாக' இைகயி ப#னி /ைற உடைல ஒேரய#யாக6

தள.6திவிட'. இரேட நா உபவாச

நா#ைய<

அைரைறயாகிய'.

அ(த நிைலயிதா மத ப ம6'வனா. அைழக படா.. ைகைய பி#6'

பா.6'வி+, "இ)

நா*ப6ெத+ நாழிைக கழி6'6தா ஏ'

ெசால

/#< ; அ'வைர உட பி [+ விடாம தவி+ 'ஒ6தட ' ெகா+6'
ெகா#க ேவ+ " எ9 அபி ராய

ெசாவி+ ெவளிேயறினா.. இர

எ+ மணி வ(த டாட. ெகா+6த இர+ 'இெசேPக' &மா. ஒ
மணிேநர

கவைலகிடமான ெதளிைவ உடாகின. 'மக) பைணய

பிைள மகைள /# &ைவக பா.க ெகா+6' ைவகேய' எற ஏக6ேதா+

ஆவி பிாி(த'...
23

"ஏேல ெதா ளா, எனேல இன #மகைன காணெல; ேபானியா?" எ9
அத#னா. பிைள.

"Sெலதா இ(தா; 'நீ ேபா, இதாவாெர') ெசானா!" எறா

ெதா ளா.

"என இனமா வ.ரா - ெர+ மணி ேநரமா ேச... நீ ேபா? இெனா ச6த

+..."
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இர+ ெதன கீ*9கைள இJ6'வ(' ெதா ெப9 ேபாட பலேவச ,

"மாடசாமிய6தாென ேககிய? அவ ைவ6ய Cெட பா6' ேபாதெத

கேட!" எறா.

"நீதா ேபாயி அவென இ ப# ைகேயாட N#யா... ேநர
எறா. சித பர

பிைள.

என ஆ' பா..."

"ஆக+ , எசமா!" எ9 ெசறா பலேவச .
கா மணி கழி6', தனியாகேவ தி பி வ(தா பலேவச . ஆனா ஓ# வ(தா.
"எசமா, நா ேபாேன. ெவளிேல மத ப நிHகி#(தா. 'இனிேம,
#மக இ(த ேவைல வரமாடா; அவ ெதாளி இதிேல; இனிேம ெச?ய
/#யாதா H ேபா? ெசாF') ெசா பிடா!" எறா பலேவச .

"மாடசாமியா அ ப# ெசானா?" எ9 ெதனகீ*ைற6 த+காக

/ைட('ெகா#(த & , பிைள எJ(தா..
"இெல, மத பதா ெசானா."
24

"அவ ெசானா, இவ ேக+கி+ வ(தானா . நீ சாதி மறவனாேல!
அ பி#ேய அலகிேல, ெர+ +6' N#யாராேம! என ேவலா#, நீ என

& மா நிேக? ெர+ சி9கி மககைள< பிக+மாறா க# ெகாடா -

/'6 ெதாேய உறி & பிடேர!" எ9 க.ஜி6தா. சித பர

பிைள.

"எனணா சி, நாF கா& பாமா.றா ேபாேல, விசிறி எறிசா
ேபா'..." எ9 சமாதான

ெச?ய வ(தா. வி&வநாத பிைள.
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"ஒகிL ஊ வளேம ெதாியா'; அ பட பயலா காாியமா6 ெதாியேய!

ஏேல, நீ ,ளிய மிளா. நல ெபா+சா பா6' பறி &கி+ வாேல, ெதா ளா!"

எ9 ம9ப#<

க.ஜி6தா. சித பர

பிைள.

காமணிN9 கழிவத* / சித பர

பிைள &ாீவாைஞயி பல ஏக

இைர சேலா+ வி&வநாத பிைள C+ ேநாகி வ(த'.

ேம'ைட ைவ6' பிக+மாறாக மத பைர< , மாடசாமிைய<

கJ6ைத பி#6' ெந#6 தளி ெகாேட வ(தா ேவலா#.

க#

"தி பினியா, பாெள ய9வாெளெகா+ தைலைய சீவி ,+ேவ - நடெல!
என /ளிேக!" எற அதிகார6 ெதானி பினா வயி*றில#6' ெகா+
ஓலமி+வ

நாவித + ப6தி இைர சF ேம ேகட'.

"ெர+ பயகைள<

அ(த6 Qேணா+ வ &க+! எனேல மாடசாமி,

ேசாய பாகியா இன/

ேவHமா?" எறா. சித பர

பிைள.

"/#யாைதயா!" எ9 /H/H6தா மாடசாமி.
25

உேள அJ'ெகா#(த ெபகL

ரகைள பா.க வ('விடன..

"மிளாெர எகடா?" எ9 ஒைற வாகி /ழகாF

/'கிF

மாறி மாறி

பிரேயாகி6தா.. அவ வ ெபா9கமாடாம ?ேயா /ைறேயாெவ9 க6த

ஆர பி6தா.

அவ மைனவி ேபாட ஓல6தா மத ப. Q+த எப'
ெவளியாயி*9.

எேலா

"பிைளமானா என ெகா , ெமாள சிகா? பிாிR> ரா சியமா என?
ெரா ப உ9கிரஹேள! மனிசைன க# ேபா+ அ#க'னா நாய
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அநியாயமிைலயா - இணகி சிாிகிர ஹ நாைளகி வாரைத<
பாகH !" எறா. மத ப..

நிைன &

"நா&வ பயலா காாியமா6 ெதாியெலெய; ேவலா#, அவ ெமாளிைய

(/ழகாைல) ேப6' ைகயிெல +! அவ) +கிற ெகாைடேல இவ
செக6 QகH ; என பா6'கி+ நிேக?"

ேவலா# ைகயி(த 9(த#ைய ஓகி /ழகா திைரயி ஒ ேபா+
ேபாடா. "ஐேயா அ மா! எனிய ேபா+ ெகாராேடா ! ஊ.ேல
நாயமியா! நீதியியா!" எ9 கதறினா. ைவ6திய..

26

வி&வநாத பிைள ஓ#ேய வ(' ேவலா#யிடமி(த 9(த#ைய பி+கி
ெகா+, "அணா சி, பாக சகிகேல - காாிய6ைத பா6' ெச?யH .
சவ6' பய ேபாரா... அவ அதிட

இ ப#யி(த'; இ(த பயகL

இ ப# ,6தி ேபா'..." எ9 ஆர பி6தா..

"எைக எ ப#யி) பா.ேல!" எ9 ம9ப#<

ேவலா#. மத ப ப /னிர+
ர6த கட'

ஒ 6'விடா

விJ('விடன.

eதிய#6' ேபான மாடசாமி, ககளி நீ. ெபக, சைக எ+6'

ஊத ஆர பி6தா.

"சவ6ெத அ 6' வி+டா! இ(த6 ெதேசேல தைலவ & ப+6தா மா9கா மா9ைக
வாகி ேபா+ேவ, ஓ# ேபா நாேய!" எ9 க.ஜி6தா. சித பர

அவிA6'விட பட மத ப

பிைள.

மைனவியி ைக6தாகளி ெநா# ெகாேட

Qர6தி ெச9, ஒ பி# ம எ+6' வான6தி எறி(', "இ பி# &ட மணா

ேபாகH ! எ வயிெராியிரா ேல ேபாH " எ9 ஏ & அJைக<டேன
Nவிவி+ ெசறா..
அ ப#<

இ ப#<மாக பிேரத ச >கார

/#(' தி ப மணி நாகாகிவிட'.
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மாடசாமி /'வ காரணேம ைவ6திய. மத ப. அவ) /,

ெகா+6தி(த சி9கட தா எ9 , 'அைத6 தி பி ெகா+ அல' இ(த
ேவைல ெச?' எ9 ேபாதிக பட' எ9

சித பர

பிைள

அறிவிக பட'. அவ. அைதெயலா ெபாப+6தவிைல.

"ேபாYஸு கீYஸு எ+ &னா அவ தைல அவ கL6திேல இகா'!"
எ9 மத ப ேவலா# Iல

எ சாி6த) பிவி+, வி&வநாத பிைள6

தக சமாதானக ெசால ஆர பி6தா..

மைனவிையயிழ(த', ெதN6தாக கிாிைய நட(த', உ6திேயாக கால6தி

ச.காாி அதிகார எைலைய6 ெதாி(' ெகா#(த' - எலா அவைர

ஒேரய#யாக eதிய#க ைவ6'விடன.

பர>பர ேப சி மைனவியி கைடசி ஆைசைய<
பிைள, ேப &வாகி.

ெசா ைவ6தா. வி&வநாத

"நீக ெசானா ெல வ.ர ைத மாச /# சி ,+வ !" எ9 அ(த ேப ைச /#

க#னா. பைணயா..

மத ப. அ9 C+ ெச9 ப+6தவ., மான6தாேலா மனெகாதி பாேலா

அல' அ# பல6தாேலா ெவளிேயறவிைல.
28

இரகசியமாக இரடா

ேப6 ெதாியாம bைவட

ேபாY>

>ேடஷ) பிரா' அ) பினா.. ஏ*க ம96' எ சாி6' விரட படா

ேபான ஆ. ஊேர திர+ எதி. ெபாJ' பணமி(' என பய? ேபாதா
ைற6 தாA6த பட, கிராமகளி அவமானகரமான' எ9 கத ப+

ெதாழிைல ெச?< ஜாதி! சில சமய6தி ஊைரேய அழி6'விட ேவ+

ந, ஸக ேகாப அவைர6 தகி6த'. அ+6த நிமிஷ

ஒேர மைல ,!

ஒ

எற
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ச பவ/ , ெச?தி பாதி வத(தி /காலாக 'உ> ஆ>' எ9 பக6Q.களி

பர(த'. ேவளாள ெந& விாி(த'. "சவ6' பயகைள சாிக# பாக,

இலாடா அகெய ேபால மைலயாள6' அ படென #ேய6தி
ேபா+ேவா ..." எ9 Iைட க# வ(' இலவச அபி பிராய

ெசறன. பல..

ெசாவி+

மகராஜ) அழகிய ந பியா,ர6தி இ ேப ெகாளவிைல. 'எ ெபாJதடா

பதினா9 கழி< , ெசைன ேபா?வி+ேவா ' எற '#'# ,.

இ ப#யிைகயி மத பைர காேணா எற ேப & கிள பிய'. இ'

ஊ.காரேக அதிசய6ைத விைளவி6த'. C+ அைட6' 3# கிட(த'. எ

ேபானா., எ ப# ேபானா. எபேத ஆ சாிய .
29

சித பர

பிைள இைத காதி ேபா+ெகாளவிைல. "சவ

ெகாL , ஓ#யி !" எ9 தி தி ெகாடா..

தைன பய('

வி&வநாத பிைள இ ெபாJ' சா பா+ Nட C+ ேபாவெதறா
ேவ பாகிவிட'. மகராஜேன சமயாசமயகளி சா பா+ ெகா+வ('வி+வா.

"அ பாைவ6 தனியாக இேக வி+வி+ ேபாவதா, உட வ(தா என?"
எ9 நிைன6தா. ஆனா ச ைக ேமாக

ம96'விடா.க. பிைள<

ெகாட பிைளயவ.க

பைணயா

காப' '.லப . அ ப# ஒ# ெகாடன..
சித பர

அனிேயானிய . பிாி('

பிைளயி /ர+6 ைதாிய6தி டாட நிைலதளராத ந பிைக;

டாடாி + ழ(ைத6 தைமயி அவ ஒ /ரடனி பிேரைம. & ,

பிைள நிைன , ,' மாதிாியாக ஓ#ய'. இEவள

நில(தா காரண

ேகாளா9

அ(த

எற உைமைய க+பி#6', பிைளயவ.க காதி

ஓதினா.. அதிர#6' ேபான ெநசி இ' சடெக9 ேவTறிய'. அதனா
அவைரயறியா' ெவளிகா# ெகாள ைதாியம*ற ஒ பயகர ெவ9 ,
உறவா#ய'. அைத ைவ6ேத த மகைள இரடா(தாரமாக டாட

/#6'விடா என எ9 ேகாைட க#னா. & , பிைள. ெசா6'

ெசா6தா &. இ(த அல* பிைழ ,

ஒழி< .
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பதினா9

கழி(த'. சமய

பா.6' விைத ஊறினா. & , பிைள. பயிாிட

ேவ#ய'தாேன பாகி! தானாகேவ /ைளவி+

அபார ந பிைக.

எபதி & , பிைள

அ+கைள6 தா கட ைவ6தா ேபாகிற'!
30

பதினா9 /#(த ஐ(தாவ' நா வி#ய*கால

Iறைர மணி. /#தமான

தைல<ட ப>ைஸ எதி.பா.6' நி*கிறா மகராஜ. Nடேவ தக பனா ,

பைண பிைள< , & , பிைள<

நி*கிறன..

ப> வ(' நிற'. இ# ஒவ. இறகினா..
மகராஜ ஏறினா; சாமாகL
"ேபான'

ஏ*ற படன. வ# ,ற பட'.

ெலட. ேபா+!" எறா. வி&வநாத பிைள.

"என ெதரஸ. பிைளயா? யா ேபாராஹ?" எற' அ(த ,திய ர.
"மைரகாய.வா! ஏ' இ ப#!"
"பைணயா.வாெள பாக வ(ேத; அனா, அ ஹேள நிகாஹேள! நீக
Iககிட வாகினிஹளாமிலா, அ(த ெநல6ைத என /னாேலேய

அடமான

வ சி(தா - ச/சார6ைத ெசா ,+ ேபாகலா/H

வ(ேத. ந ம ைவ6திய.வாL

அ ஹ ெபாசாதி<

ேந6'6தா இ>லா6ைத6

தLவினாஹ! இ(த ப>ேலதா ந ம கெடேல மாேனசராயிக ெகாL ,
ேபாராஹ!" எறா. மைரகாய..

"ேகா+ இேக, நட6தி பா. ேபாேம!" எறா. சித பர பிைள.
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(/*9 )

'மணிெகா#, 01-11-1937
-----------

55. நி$பைல
1

வி#(' ெவ ேநரமாகிவிட'.
அ(த அைறயி ம+ [ாியன' திZ# ெசலவிைல.
எதிாி(த மகி ,ைகயைட(த மஎெண? விளககி ஓ. மாணவ
ைகயி(த ,6தக6தி ஏகாகிர சி(ைதயாக இ(தா.
அ9 இர

அவ) சிவரா6திாி; பாீைச ெநகினா பி மாணவ.கL

சிவரா6திாி ஏ வரா'?
ெவளிேய தடதடெவ9 கதைவ6 த+

ச த

அவன' ேயாக6ைத கைல6த'.

"மி>ட. ராமசாமி! மி>ட. ராமசாமி!" எ9 அவ நபனி ர.
கதைவ6 திறகிறா.
"எனேவ! நீெரலா

இ ப# '>ட#' ெச?தா பாீைச தாமா? 'கிளா>' தா!"

எ9 வ(தவ சிாி6'ெகாேட உேள வ(தா.

"ஏ', ெரா ப ேநரமாகிவிட' ேபாேக? நீ. உேளயி ; நிமிஷ6தி
ேஜாைய /#6'வி+ வ(' வி+கிேற; 'இ#ய ஹி>ாி'ைய

/#6'விடலா . 'எ மினி' " எ9 ெசா ெகாேட உேள ஓ#னா.
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"உ ம ப# , நா எேக?" எறா. வ(தவ..
2

இவ

பி.ஏ. பாீைச பண

நேடச. இைல, மி>ட. நேடச.

க#யிகிறா.க. உேள தகியவ. ெபய.

"எனேவ! அ'ைளயா ளி6' சா பி+ விR.?"
"ஆமா , ஆமா !" எ9 ஈர

ெசா# ெகா#(த தைலைய6

'ைட6'ெகாேட விெச >மி6 எபா. எJதிய இ(திய சாி6திர6ைத
எ+6' ,ர#னா.

'அ#ைம அரச.களினா உடான நைமக' எற பதிைய6 தி பி

ைவ6'ெகா+ நாலாயிர பிரப(த6தி*காக6 ெதா9 ெதா+ ஏ*பட
ராக6தி வாசிக ஆர பி6தா.
மி>ட. நேடச)

தன' Iைள பகபலமாக ஒ சிகெரைட எ+6'

ப*றைவ6'ெகா+ இ(தவ., இர+ I9 நிமிஷ

கழி6', "இெதலா

'எஸாமிேனஷ)'  வரா'ேவ; வ(தாF ஜமா?6'விடலா . ந ப ,ெராெபஸ.
ெகா+6த ேநாைஸ எ+6' நல 'டா பிகலா' இர+ 'ச ெஜ>' வாசி< !'

எறா..
இவ

ஐ(' நிமிஷமாக6 ேத#னா.க. அைடக இர+

அ(த.6யானமாகி,

பகக ஒேறாெடா9 ஒ6'ைழயாைம ெச?' ெகா#(த ஒ காகித

 ைபைய எ+6தா.க. அைத ேநா+ ,>தக எப' உய.

எJ6'க பிர மபி; ஆதி<
இEவள

நவி*சி.

அ(த/ இலாத சிவனா. ேபா விளகிய'.

அன(த கயாண ணகL

நிைற(த அ(த 'ேநா+ ,>தக6ைத'

பலவிதமாக ,ர#, ஒ மாதிாி6 தி தியைட(தவேபா 'ப.மிய <6தகளி
&க ' எற பதிைய ப#க ஆர பி6தா.
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3

"என மி>ட. இைத ப#கிறீ.? ேபான ெஸ ட ப ேகடா ேச. ேமF ,
இ(த 'ெலவ6 அவாி தேரா >ட#' /#<மா? 'வா.>' வ(த காரணகைள

ப#< . 'ஈவ>' வி+வி+ ; 'எ ெபட>' ப#< . 'பிாி ேப.' பணேவ

ெதாியைலேய" எ9 க#(', &க வழி ெசா6 த(த மி>ட. நேடச அத*
அைண('ேபான சிகெரைட ப*றைவ6'  பேரசக 3.வமாக பிர ம

ப6திர6தி [hம சதிைய ெவ &வார>யமாக ஆக.ஷி6'ெகா+ இ(தா..
பாீைச பாராயண

நட(த'.

"என மி>ட.! மணி 'ஒ' ஆகிவிட' ேபாேக! ம6தியான வ('
/#6'வி+ேவாேம!" எறா. மி>ட. நேடச.
"சாி."
4

ம6தியான .
அேகாரமான ெவயி.
"இ(த 'ஹா >'ேல வ(த' ெரா ப 'டய.டா'க இ!" எ9 ெசாெகா+
உேள Oைழ(த நேடச, ஒ பாைய விாி6' ெகா+ சா?(தா.
"என 'டய.டா'6தா இகிற'. ஆனா /#<மா? சாயகால6தி*ளாவ'

'இ#ய ஹி>#ாி'ைய /#6'ெகா+ 'பா#>' ஆர பி6' விடலா !"

எறா. மி>ட. ராமசாமி.

">! இ(த 'ெஹவி >'ேல 'ச ெஜட'ஸா? ஏதாவ' 'ைல'டா 'நா Rெடயி'ைல
எ+6' ப#."
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ஒ ேமநா+ நாவலாசிாிய. எJதிய நாவ ஒைற எ+6' /த('
ஆர பி6தா.

"என மி>ட. உம ெசானாF

ெதாியவிைலேய. சட.ஜி 'ேநா>'

எ+6' ப#< . இதி I9 'டாபி>'. அைத அவ நலா 'R'

பணியிகிறா."

ப#க ஆர பி6தா. ெகாச ேநர6தி மி>ட. நேடச பாீைசைய மற(தா..

இவ

&வார>யமாக றைடவிடா.க.

"'ஹா #க>' வ('விடதா !" எ9 இைர(' ெகாேட உேள வ(தா. ஒ
மாணவ..

"என Qக ? 'ஹா #க>' வ('விடதா

எJ பினா வ(தவ.

ஸா." எ9 ம9ப#<

ெசா

"எ ேபா? எ ேபா?" எ9 எJ(தி(தா.க இவ .
"'மா.னி'தா வ(ததா ; ேபா? வாகி ெகா+ வ('வி+ேவாேம" எறா.

வ(தவ..

",ற ப+ேவா , 'எ மினி'..." எ9 ெசாெகா+ இவ
ேபா+ெகாடா.க.

ேமசைடைய

5

"என மி>ட. ச/க ? 'ச ெஜ' எலா /# சா சா?" எ9 ேகடா

ராமசாமி.

"என பிரத., 'ச ெஜ>' எலா
இைல. நீக எ'வைர

அ ப#ேய இ; இகிYைஷ6 ெதாடேவ

/#6திகிறீ.க?" எறா. ச/க .
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"என 'பிரத.?' அனிேக நீக 'ஹி>டாி'ைய எலா /#6தா?விட'
எறீ.கேள!" எ9 சிாி6தா நேடச.

"ஒ தடைவ 'ட ' பணா ேபா'மா? '>ட#' பண ேவடாமா?" எறா.

ச/க .

"எகL ஒ தடைவ 'ாிைவ>' பணேவ 'டய ' இைலேய. பிரத.! ெகாச

ஒக 'எகனாமி>' ேநாைட ெகா+க. 'மா.னி' த('வி+கிேற" எறா
ராமசாமி.

"இைல 'பிரத.'; அைத6தா இ ேபா நா '>ட#' பேற. நாைள

ெகா+வாேரேன!"

"ஏ பிரத., நீகL ந ப Tமி* வ(தா ரா6திாியிேலேய எேலா

'>ட#'

ெச?'விடலாேம, எ ப#?" எறா நேடச.
"சாி."
"இ ப# ேஹாடF ேபாேவா . 'டய'மாகி விட'!" எறா ராமசாமி.
6

Iவ

கலாசாைலைய ெநகினா.க. அ ெபாJ'தா கலாசாைல ைரட.

தன' அைறைய சா6தி 3ட எ6தனி6தா..
"பிரத., ெகாச
பி#6தா.

தய

ெச?யH !" எ9 ச/க

ஓ# ேபா? ைகைய

"ஏ சா., 'ஆe> அவ.'c வரNடா'? என ெகாச

'பிcென>'

இகிற'. சா." எ9 பிரமாத ப+6திெகாடா. ைரட. அன(தரா

அ?ய..
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ச/க6தி ைகயி(த ஏேதா ஒ சிறிய விஷய , ைரட. ைபயி 'கிளி' எற

ச த6'ட விJ(த'. ேவதாரய6தி கதைவ6 திறக ெச?< ப#

பா#னா.களாேம, அ(த பாைடவிட பமட சதி வா?(த'! உடேன
ைரட. /க

Iவ

மல.(' உபசாிக ேவ+ெமறா பா.6'ெகாLகேள!

தக ஹா #ெக+கைள வாகிெகா+ வ(தன..

எதிேர இவ.கLைடய சாி6திர ஆசிாிய. வ(தா.. இவ. Iைளயி இலாத'

சாி6திர

ச ப(த பட ம# பாீைச அவசியமிலாத' எ9

இ

அவ. பிரசகக, சாி6திரகைள Kனிவ.சி# ேகவிகளி

ெசாவிடலா . அசர

பிசகாம அவ. ப#6த ,6தககளி கத பமாக

விைடகளாக மா*றி க*9ெகா+ பதி நி,ண.; பாீைசயி மாணவ.க

ேதா*காதப# பா.6' ெகாவதிF நி,ண..
7

இவ.கைள கட' , "எனேட! '> ெஜ>' எலா ஆகிவிடதா?
'இ#ய ஹி>டாி' /#6' விR.களா?" எ9 ேகடா..

"ஆ

சா." எறா நேடச.

"இ(த மா. சி, 'டெஹௗ'cயி ஒ ேகவி வம பா. ப#6தாகிவிடதா?"
எறா..

"'பாc ஆ லா >' தா சா. அதி /கிய !" எறா நேடச.
"அைத ெசாF பா. ேபா " எறா. ,ெராெபஸ..
நேடச தன' ெசா(த இகிYஷி ெசாெகா+ வ(தா.
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,ெராெபஸ. இைடமறி6', "இ ப# எJதினா உன &ன தா. நீ எ

'ேநாைஸ' ப#6தாயா?" எ9 ேக+வி+, "ராமசாமி, நீ ெசாF பா. ேபா "

எறா..

ராமசாமி பிேள ைவ6தா. இைடயி ஒ வா.6ைத திகி*9; ,ெராெபஸ.

அைத6 ெதாட.(ேத பாராயண
இ)

பணி /#6தா.. "ேக.,லாக ப#<க.

ஒ வார(தா இகிற'" எ9 ,ெராெபஸ. விைடெப*9

ெகாடா..
8

"ராமசாமி 'கிளா>'தா!" எ9 சிாி6தா நேடச.
"இைத6 தவிர ெதாியாேத. நீயாவ' ெசா(தமா ஏ'

ராமசாமி.

அ# & வி+வா?" எறா

"மி>ட., ஒக ந ப. என?" எறா நேடச.
"உ /ைடயைத ெசாFேம" எறா. ச/க .
"நம ேகாளா6தா!" எறா நேடச.
"அெதன ேஜாcய ?" எறா ராமசாமி.
"ந பாி உள எகைள N#னா ஒ*ைற ந பராக 1, 3, 5 உளதாக வ(தா
பா>. இலாவிடா ேகாளா?"
"எ)ைடய' 8700" எறா ராமசாமி.
"ெகாL6திவிR.. 'கிளா>' தா. அ பேவ ெசாேனேன!" எறா. நேடச
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"எ ந ப. 7743" எறா. ச/க .
"உம பா>தா, ச(ேதகமா?"
"மி>ட. நேடச, உ ம ந ப. என?"
"அ பேவ ெசாேனேன ேகாளா எ9."
"ெசாFைமயா. எேக இ ெகா+ " எ9 ஹா #ெகைட பி+கி

பா.6தா.க.

நேடச ந ப. 7744.
Iவ
9

ேஹாடF ெசறா.க.

ஒ வார

கழி6'.

பாீைச தின . பட

ெப9வத*ேகா அல' தி ப பணக# அதி.Zட

ேதவைதைய வாிக /யFவத*ேகா ஏ*பட திநா. கி#

ச.வகலாசாைல
அல' பண

ஒேர விதமான நியாய , ஒேர விதமான ேபா# ஜயி வைர

இ வைர, வைரயா' ெகா+

ேவ+ . அ'

தின

சராசாி வமான

ெப*ேறாாி ழ(ைதக.

வளகளாக இக

0.1.3வாக இ

இ(திய

நேடச ேகாZ#யா. வாசி6'வ(த கலாசாைலயி காைல எ+ மணியி(ேத
ஆ. பாட . உைமயி கலாசாைல ைமதான6திF வரா(தாவிFேம இ(த

அமளி, இைர ச.

உேள பாீைச ,ைய ப6' மணி மாணவ.கLகாக6

திற('வி+வத*காகேவா எ9 எH ப#, கத க சிெக9

206

அைடக ப#(தன. கலாசாைல ேவைலகார ெபா)சாமி - ேவைலகார
எறா ெபா)சாமி ேகாப வ('வி+ ! 'பிK' எ9 ெசாலேவ+

-

ைரட. அ?யைர பிப*றி ஒ ெபாிய காகித Iைடைய எ+6' ெசFகிறா.
உேள எ# பா.க ஆைச ப+ இர+ I9 மாணவ.க ெதாடகிறா.க.
அ(த சித பர ரகcய

ேலசாக கிைட6'வி+மா? I6தா தைடயாகிற'.

10

இ9 தா மாணவ.க ெவ ேகாலாஹலமாக உ+6தியிகிறா.க. அதி

இர+ I9 /J6 'ைரகைள<
ைகயிF

இ)

இ(த ரக

(உ+ ,வைரதா) காணலா . ஒEெவாவ.

க6ைத ,>தகக. இதி சில., 'எ ெபாJ' ேபா இ ேப

பராபரேம!" எபவ. ேபா கவைலய*ற உைட<ட வ(திகிறா.க.
மாணவ.கதா அதிக ப# ,. சில. 'என வ ' எற த.க ;

'வ(தா என எJ'வ'' எற பிரசக . சில. ,ெராெபஸ.கைள வைள6'

ெகா+ ச(ேதககைள நிவ.6தி ெச?'ெகா+ இகிறா.க.
ஒEெவாவ. ைகயிF

ஒ ைகெக#யார . ஒ மாணவ பி-ெப (Big-

Ben)ைனேய Qகிெகா+ வ(' விடா. ஒEெவாவ. வச6திF
இர+ ெபௗட ேபனாக; சிலாிட
மாணவ.களிF

ைற(த'

ஒ ெபாிய >வா இ ,#.

சில அ3.வ பிரகிதிக உ+. அைவ, டா.வி N*9

உதாரணமாக, ேமா+ கிைளகளி உகா.(' ,>தக6ைத ஆழமதி<டேன
ப# பைத காணலா .
நேடச ேகாZ#<

அேதா வகிறா.க.

11

கலாசாைல மணி.
பாீைச ஆர பமாகிவிட'!
சாயகால

மணி ஐ('; கலாசாைல மணி< , 'ேபா. /#(த'. இ9 ேபா? நாைள

வா!' எப' ேபா ெதானி6த'. ஒEெவா ஹாF , ">டா பிளீ>" எ9
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காவ(த ,ெராெபஸ.க Nவினா.க. அைத<

கவனிகாம மாணவ.க

எJதி ெகா#கிறா.க. நா வா.6ைத அதிகமாக எJதிவிடா

பாஸாகிவி+

எற ந பிைக, ஒ ைபயைன ப#த. இJ பி*

எJத ெச?கிற'.

விடாம

சில. தக ந ப.கைள ேபாட மற('வி+ ெவளிேயறி வி+வா.க. ைரட.

அ?ய., ெபா)சமி /தேயா. அவைன க+பி#6' ந பைர ேபாட

ெச?</ Iைள கலகிவி+ . இ ப# ெவளிேயறியவ. ஒவ. இவ. தாகேள

வ(' ேபா+வி+, கலாசாைல6 ெதாழிலாளிகளி வைசெமாழி ெப*96
தி ,வா.க.

நேடச ேகாZ#<
கைள பாக

ெவளிேய வ(தா.க. ஆனா உ*சாகமிைல. ஒ ேவைள

இகலா . "எலா

'ட  ,' லாக இகிற'!" எ9 ேபசி

ெகாடா.க. அவ.கL ஒ ேகவி எ ப# விைட எJ'வ' எற
த.க .

இ ப#6தா ம*ற நாகL .
பாீைச ாிஸ வ('விட'. Iவ

ேதறி விடா.க.

இ ெபாJ' ெச.வி> கமிஷ பாீைச எJ'வதாக6 தீ.மான . அதிF

ேதறிவி+வா.க.
(/*9 )

------------56. நிைன பாைத

1

ேமல ெசவ ைவரவ பிைள எற பால & பிரமணிய பிைளயி மைனவி
வளிய ைம யா சி ேந*9 தா இற(' ேபானா. த பதிக இவ ,

ஏறைறய அைர `*றா+ ேம, வாAைகயி ேம+ பளகைளெயலா
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ஒறாகேவ கட(' வ(திகிறன.. வளிய ைமயா சி இற(' ேபானா. ஏேதா

ெத?வ சக*ப
வியாதி ஒ9

அ ப#. இ9 காேட*9 (இரடா

நா கிாிைய). நீட நா

இைல. ேபான சனிகிழைம ,ழகைடயி கா வJகி

விJ(தா. இ+ பிF
எJ(திகவிைல.

விலாவிF

ஊைமய#. அதி ப+6தவ தா

வயதி I6தவ. இற(தா, அJைக

ஓல6தி* ைறவிலாவிடாF ,

வ6தமிகா'. ெபக ரc6' அJவா.க - வா.6ைதக /6' /6தா?
ேகாைவயாக வ(' விJ . அ6'ட ஓாிர+ 'ளி கணீ

கல(திகலா .

ஆனா அ' அJகிறவ.களி ெசா(த அ(தரக வ6த6ைத ப*றியதாகயி .
அ9 இ)

வி#யவிைல. வி#ெவளி எதி.C+ Nைர ஒ /ழ

உயர6தி ெதாவ' ேபா ெதாிகிற'. வாச ெதளி

ச தNட காைலயி

வரைவ எதிேர*கவிைல. ஏ, ''Z#காக' (இழ காக) அJகிறவ.க Nட

எJ(திகவிைல எறா...

ைவரவ பிைள வைளவி ெவளி ற#, ேகாைர பாயி மீ' /ழகாைல
க# ெகா+ ஓ. உவ

உகா.(திகிற'. ேவ9 யாமிைல, அவ.தா.

அ9 அEC# Qகாதவ. அவ. ஒவ.தா. /ழகாைல க#யப#, ேமேல
பா.6' ெகா+ உகா.(திகிறா.. றி பாக எத மீ'

பா.ைவைய

உபேயாகிகவிைல. ெவளிேய, வாச, Cசி பலைகயி ேம /J'

ேபா.6த

உடலக, சமயா சமயகளி றைட வி+, உயி. இ பைத6 ெதாிவி6'
ெகாLகிறன.

ைவரவ பிைள மன', அடசராசரக எலாவ*ைற< பா.ைவயி+வி+,

ம9ப#<

ம9ப#<

மீ' வ(' கவிகிற'.

வளிய ைமயா சியி கிட6த பட க*பைன பிேரத6தி

2

ஏறைறய இ(த ஐ ப' வஷ கால6திF அவ. வளிய ைமயா சிைய ப*றி
அEவளவாக - /த பிரசவ6தி தவிர - பிரமாதமாக நிைன6த' கிைடயா'...

மைனவி எப' `தன வ>'வாக இ(', பழகிய ெபாளாகி, உடேலா+ ஒ#ன
உ9 பாகிவிட'. ஒEெவாவ

தம ஐ(' விர இ பைத ஒEெவா
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நிமிஷ/

நிைன6' ெகாடா இகிறா.க?... விர ஒ9 ேபானா

ஐ(ெதற நிைன , பிற ... அ ெபாJ' அவ. மனக /

வளிய ைமயா சி ,' ெப ேகால6தி த

ைகபி#6' வ(த காசி ேதாறிய'.

ைவரவ பிைள Qவத*காக உகா.(த இட6தகி ஒ சி9 ஜன - பன

க , 'அழி' ைவ6த'. உளி(' && எற ச த .

"ஏ#, அ& ெகா6' சவ# (சகி) உன) தாேன# ெசானா,

ேப சிய ைம ேகக' மிேன நீ ேபா? உக தா6தாகிேட ேக+ வாகிக!"
"ஆமா என6 Qக
ெவ+ ெக)

வ'ேக - எைன ேபா+ ப+6தாேத!..." எ9

ஓ. இள

ெப ர.

உடேன 'C' எ9 ெதா# அJ
"சவெம, நீ<

ழ(ைத ர...

ஆர பி சி#யா?... ஒ வா? ஓயாதா?... ெச6த ஒ நிமி+ & மா

இாியாதா? என) தா வ(தி+த மா...!" எற அகலா? ,...

"அதார' பா பா6தியா...?" எ9 நிைன6தா. ைவரவ பிைள. அவதா
பிைளயி நா*ப' வயதான /த ,6திாி பா பா6திய மா. அவL, வய'

வ(த ஒ ெபH , நா வய' சி9வ) , ப6' மாத ைகழ(ைத<

உ+...
3

இைத ேகட ைவரவ பிைள ைகழ(ைத பா பா6தி, சைம('

(பவெம?தி) சட நட

ேபா' அவ நிற ேகால ... அ ,ற

மண

ப(த அவ நிற காசி... எலா அவ. மனக / சலன படமாக

விாி(த'. பா பா6தி எ ெபாJ'

கைட /றி(' நாF பக/

அ ப#6தா... அவ பிற ேபா'தாேன

பண/ைட... கZட6தி வள.(த ெப - காசி இ(த

க6' அள  மீறி வள.('விட'... அவ மகLெக9 ெசாயி(தா,
அவ மகL6தாேன. அத* எத* இ(த சின ,6தி... "ஏ#, இ(த
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ெவ6திைலைய6 த+" எ9 எ+6த வா? - அதிகாைலயி எJ(தி(த'

அவ.

ேபா+ெகாவத*காக6 தயாராக ெவ*றிைலைய இ#6' ைவ6த அவர' ப
ேபானதி(' தடா' நட('வ
ழ ப

,திய மா9பா# ேமF

பழக

- சடெக9 நிற'... உள6தி

ழ பிய'.

C# பக6தி நி9 #மக &டைல ஊதிய இரைட சகி அலற

ம9நா வ(தைத பிைளயவ.க பிரைஞ ெகாண.(த'... அேத சமய6தி

உளி(' ெபகளி அJைக ர, சக6தி ஏக அைலகLட ெதாட.('

மன பார6ைத அதிக ப+6திய'... ைவரவ பிைளயி பா.ைவ வி#ெவளிைய

நா#ய'... அ' அவ. கணி ெதபடவிைல. எதி.C+ Nைர, /ேப அைத

விJகிவிட'. Nைரயி உ சிேகா+தா வான6தி* ஓ. எைல கா#ய'.
ெதேகா# /ைனயி 'ஜ ஜ' எற மா+ சலைகயி ச த ... சிறி'

நிற'. யாேரா இறகின.... ெத ேகா#யி(ேத... "எைன ெப6த தாயாேர!"

எற பிலாகண ... பா.வதி<

வ(' ேச.('விடா எற தி தி ைவரவ

பிைள... பா.வதி கைட# ெப... Qர6தி வாAைக ப#கிறா...
அ ெபாJ' விசி பலைக ஒறி(த உவ

எJ(', சடசடெவ9 ேசா ப

/றி6த வண , "ச ேபா மகாேதவா!" எ9 ெகாடாவி வி+ெகாேட,

"பாைடயா, நலா6 Qகினியளா? அதார'?" எ9 ெசாெகாேட, வ#

வ(த திைசைய ேநாகிய'...

அத* வ# ெம'வாக வாச*ப#யி நிற'... /னா பா.வதி

ெநசில#6' ெகாேட உேள Oைழ(தா... உேள அJைக ர

பலமாயி*9...

"காிசெகாள6' மா பிைள வாராஹ!" எ9 ெசாெகாேட பக6'

C+ கள. பிரா பிைள - அவ.தா ம*ெறா பலைகயி ப+6தி(தவ. எJ(தி(தா..
4
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மா பிைள ெமௗனமாக வ(' பிைள யவ.க பக6தி உகா.(தா.... தைல
னி(த வண
ஒைண<

ேகடா.: "அ6ைத என ெசச'? ெலட.ெலNட

றி பிடேய...!" ைவரவ பிைள பதி ேபசவிைல.

"ஆ சி என? ெகட பிேல ெகட(தாளா என... அைண என, கா

ெகாச தவறி &. நல ஊைமய#... இ ப# வ ) யா. ெநன சா...

வயசா சியா? எலா

ஆ சி திேரக

ெத?வ சகப . அ' நா என பண /#< !...

கFனா கF6தா... எைணகாவ' ஒ நா

மைடயி#H தைலெய சா சிகாளா?... அ(த ெபாிய டாட இகாேன

- அவ எம தா! - அவேன அEவள

விஷய6ைத ெசா, ேத9தF
அ ெபாJ'தா எJ(த &(தர

தா)டா!" எ9 வாசாமேகாசரமாக

ெசால ஆர பி6தா. /த எJ(தவ....

பிைள, ெந*றியி வி3திைய எ+6'

3சிெகாேட, "ேபான மாசேமதா & , பிைள அணா சி ெசாலேல,

ஆ சி ஒ கடமி)!... நா) அைண விைள (விைள<மிட )ைய

பா.6'+ வர ேபா ேபசிகி+தாேன வ(ேத... எலா ெவளிகிழைம

களிசா6தானினா.... கால வார6' கணகிH , ேநரமிH
உ+மா?" எ9 ெசானா..

ைவரவ பிைள ேயாசைனைய &டைலயி ம*ெறா செகா கைல6'
ழ பி அத)ட ஒ9 பட'.

அத* நறா? வி#('விட'.
C#)ளி(த நா வய' ைபயெனாவ இைட அைரஞா கயி*றி
Iைல ம+

ெசாகிய ப+ கைர6'+ ஒைற பிர ம பிரய6தன

ேமேல இJ6' ேபா+

ற# ேம ஏறினா.

/காவாசி பாக

ெச?'

,Jதியி ,ரள, ெவளிேய வ('

5
ைவரவ பிைள, உண.வ*ற நிைலயிேல, அவைன ஒ ைகயா அைண6தா..
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அவ. பக

ஒ#ெகா+ அவைர அணா(' ஏறி+ பா.6த வண ,

"நா(தா ஆ சி ெந? ப(த

ெகாடா சி9வ.

பி# ேசேன!" எ9 த திறைமைய விளகி

"பயெல பாகேள!... ஏேல, ஒக ஆ சிேய எகடா?" எறா. &(தர

பிைள.

"ெச6' ேபாயிடா!" எ9 அ.6தமிலாம ெசானா சி9வ.
"அ' பசெல, அ'ெகன ெதாி< ?" எறா. ைவரவ பிைள.
"அவனா? வF பயேல, அவ)கா ெதாியா'!... ஏேல, ஒக ஆ சிைய..."
எபத*, உளி(' தா பாள6தி இளநீ., பா /தய கிாிைய
ேவ#யவ*ைற< , ட , ெசா , /தயவ*ைற<
கள.பிரா பிைள, "எலா

எ+6' வ(' ைவ6த

காலா கால6திேல ேபாயி+ வ(திடா

நல'தாேன! நீக ேமல C+ அணா சிைய ச6த கா+க!..." எறா..
&டைல ம9ப#<

ெமJ ைவ6த இரைட சைக /ழகினா. எேலா

'ைட உதறி6 ேதா ேம ேபா+ெகா+ எJ(தன.. &டைல /னா

/ழகி ெகாேட நட(தா.

ைவரவ பிைள ைக6த#ைய ஊறி ெகா+ தளா# நட(தா.. அவ

/னா, தைல /#தமான அவைடய ஒேர மக ெசFகிறா... மனசிேலா
நைடயிேலா கவைல தளாடவிைல.

ைவரவ பிைள மனக/, மண ேகால6தி பதினா9 வயதி பா.6த

வளிய ைம யா சியி உவ

நிற'...

&டைல சைக /ழகினா...
இனி பா.க ேபாவைத ைவரவ பிைள மன' நிைனக ம96த'...
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"ஏேல நீ<மா? தி பைலயா?" எற &(தர

தி பி பா.6தா..
ம9ப#<

பிைள ர... ேபர ெதாட.வைத6

&டைல சைக /ழகி ெகாேட ச(' தி பினா.

(/*9 )

தினமணி, வஷமல. - 1937
-----------

57. நி+விக&ப சமாதி
1

bமா உலகநாத பிைள பரம ேவதா(தி. த /ைடய பர பைர6 தைம

மாறாக ைசவ சி6தா(த6 த6'வகைள ஒ'கி, மட6' ைசவ , ஏகாமவாத

எ9 ஒ'கிய அ6ைவத6' த ைம இழ(தா.. ஊ. கைளயா 

அவைர கடா பி#கா'. காரண

இைம.

அவர' ஏகாமவாத

கிராம6'6 தபாலாec ேபா> மா>டராக உ6திேயாக
சகடகL

ெசௗகாியகL

அல. பண

பா. பதி உள

பல. எ(ேநர6' வ(தாF ஆe> I#விட'

எ9 ெசா தபா விைலகைள வி*பத* ம9க /#யா'. மாத6தி

இப6திெயாப' நாL

தபாதா கிைடயாேத எ9 ம6தியான

இர+ மணி

&மா ெவளிேய நட('விட /#யா'. ெவ*9 ைபைய அர /6திைர ைவ6'

ஒ#, 'ரன.' எ ேபா' வ(' ெதாைலவா எ9 கா6திக ேவ+ .
அவனிட

கா ைபைய ெகா+6'வி+, ம*ெறா கா ைபைய வாகி

ெகாள ேவ+ .

நி*க. எ ேபாேதா ஏேதாெவ9 தபா ெப#யி வ('விJ

காகிதகைள

கைளயா  வாசி6'காட ேவ+ . கைளயா  க+தாசி

வாசி

பழக , படண6'காராி ேப ப. ப#

தைமைய ஒ6தி(த'

எ9 ெசாலேவ+ . கா(திஜி ப#னி கிடகிறா. எறா ஊேர

அேலாலகேலால ப+ ; ப6திாிைக< மகாக?ய. ஓட இ# மாதிாி
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வி*பைனயா . ஆனா, அத*காக ஊ.கார.க எலா
வி+வி+வா.க எப' அ.6தமா? அ ப# ஒ9
இ(த6 தமிAநா#ேல, சட6தி ேபாிF

ப#னி கிட(' உயிைர

ஆப6' ேந.('விடா'.

ஒJகி அ# பைடயிF

பிாி#ஷா.

150 வஷகளாக க#ைவ6த ஏகாதிப6திய ேகாயி தமிA நாடாாி

ஆேவச6தினா ஆடெம+6'விடா'. திலக. கடட6தி N# நீட ேபைரக

ெச?ேவா ; நீட அறிைகக ெவளியி+ேவா ; ேகாைழ6தன6' அஹி ைச

ேபா.ைவ ேபா.6தி ெகாேவா ; க6' ேவ*9ைமகைள நயமாக &சிபி ேபா ;
ஆேவச

கா#ய 'ஒ சில.' ெகாைல, ஆப6திைலெயன

, ெசௗகாிய

உ+

என

ெபாழி(' பாரா+ேவா ; தனி பட /ைறயி "இ(த பசகேள

ேஹா

மா6திைர விலாச

இ ப#6தா சா." எ9 ெசாFேவா ; இத*ெகலா

ேப ப. அவசிய ! ேமF

மாதிாிதா கைளயா  ேவ*றாாி க+தாசிகL

கா.+கL .

ெதாி('ெகாள ேப ப. ெரா ப /கிய . இேத

2
உலகநாத பிைள ேசா ப ஜா>தி; அதனாதா க+தாசி ப#

ேவ பகா?.

வழக

கைளயா வ('விடா. எறா. ஐயா  சி ம ெசா பன(தா.
வ ேபாேத, "எனேவ, அ(த ேமல6ெத ெகாச பய, பண6' எJதினாேன,
பதி வ(ததா?" எ9 ேக+ ெகா+தா நைட ப#ைய மிதி பா.. 'ேமல6
ெத ெகாச பய' எ9 [&மமாக றி பி+வ' & ைபய. எற /காணி
பிராமணைன6தா.

ெதனா#, தி ெச(Q. பிராமண.க /+மி ைவ6தி பா.க;
ய6ெதாழி ஈ+ப+ள வ பின
இதனாதா இ(த ஏ &.

நி*க, >மா.6த.க யாவ

/ +மி ைவ6தி பா.க.

ஏகாமவாதிக; ஆைகயா அவ.கைள ைவவ'

சகர சி6தா(த6ைத ேநாகி எ?< பா&பதா>திர

எப' கைளயாவி
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அ(தரக ந பிைக. இ மாதிாி ெசாவதா இவைர ைசவ சி6தா(த ப +

அைட6'விடலா

எப' அத* அ+6தப#யான ந பிைக.

உலகநாத பிைள இ' ைதகா'; ஏெனறா, & ைபயாிட
தட ேவ+

ஏேதா பாகி

என, ெசற ப6' வஷகளாக கைளயா ெசாவ

,கா., மனைச அ(த6 திைசயிேலேய தி பிவி+ .

& ைபய. ஏ பண6' க#த எJத ேவ+ ? அத* இ'வைர பதி ஏ
வராதிக ேவ+
சி(தி ப# மன

எபைத ப*றி உலகநாத பிைள சி(தி6த' கிைடயா'.

Q#ய'

கிைடயா'. ேவலா<த6 ேதவாி தாயா. மதி,

ெகாL பி உள த ேபர) /காலணா கா.# மகாபாரத6தி ஒ

ச.க6ைதேய ெபய.6' எJ'கிற மாதிாி, ஒ மாத விவரகைள எJ'வத*

பிைளயவ.க C+ நிழைல அ# நி*ப'

அைத எJதி /# பைத ஹடேயாக

c6தியாக நிைன6' ெபைம ப+வ'ட மற('வி+வ'
ண .

பிைளயவ.க

3

அேதமாதிாிதா ேவலா<த6 ேதவாி எதி.C+ பைணயாரான தைலயாாி6
ேதவாி ேதைவ ஊாி உள ேகலாகைள எலா
வ(', சா பி காலட. இனா

வாகிெகா+

எ9 இடகLெகலா காலணா கா.

கால6தி(' /காலணா கா. சகா த வைர எJதி6 தீ.6' ெகா#
ைவபவ6' உலகநாத பிைளயி ஒ#('ேபான இகிYZ அ6யாவசிய .
3.வ ெஜமா(திர வாசைனேபா எேக உVர ஒ#ெகா#

ெஷ ப. இலகண பாைஷ பிரேயாக6ைத அ)சாி பதாக நிைன6' ாிY நி

ேபனா ைவ6' வாட சாடமாக உகா.(' எJதி, தபாைல எ+6'வ(' ைபயி
ேபா+, அர /6திைரைவ6' ஊ.வழி அ) ,வ' உலகநாத பிைளயி
கடைம. பிற ஒ வாரேமா அல' ப6' நாேளா கழி6' ரன. ம6யான
மணி ெகா+வ

படண6' க+தாசி ைவபவகைள ெகா+ ேபா?

ேதவரவ.க சனிதான6தி காலேசப

/#<

கட

இர+

ெச?ய ேவ+ . இகிYZ வஷ

வ('விடா அதாவ' #ஸ ப. மாத6தி உலகநாத பிைளயி

'இலகிய ேசைவ' ெரா ப கிராகி உ+. பைண6 ேதவ. வாகின
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ரவிவ.மா பட

ேபா+ ெவளியான காலட. நறாக இ('விடா

க பனி இ)

சில க#தக எJத ேவ#ேய*ப+ .

ஆனா அவ*றி* இ(த ப6' வஷகளாக பதி வராத காரண

உலகநாத

பிைள ,ாியவிைல. ஏக கால6தி பல விலாச6தி ஒேர ைகெயJ6தி

இலவச காலட.கL

சா பிகL க#த

ேபானா க பனிகார

ச(ேதக படN+ேம எபைத உலகநாத பிைள அறிவா.. அEவா9

அறி(ததினாதா ஒEெவா க#த6தி கீJ , 'க#த எJ'கிறவ

காலட. ேதைவ இைல. விலாசதார.கL இகிYZ ெதாியாததினாF

தா

ஒவ. ம+ேம அ(த பாைஷைய அறி(தவரானதினாF , அவ.கLகாக க#த
எJத ேவ#யிகிற'' எபைத >பZடமாக றி பி+வா..
அ ப# எJதி<

அ(த க பனிகார.க ந பாத காரண

,ாியவிைல. ஆனாF
எ'

அவ

பைணயா தவிர ேவ9 யா அ ச#6த பட

வ(த' கிைடயா'.

இதிேல ெகாச நா உலகநாத பிைள ேபாி ச(ேதக

ைப க#தகைள ேபா+ /6திைரயி+

ஜனி6', அவ. தபா

வைர ஒ ேகாZ# அவைர

ககாணி6த'. க#த6ைத அவ. கிழி6ெதறி('வி+ பைணயா

ேபா#யாக ேவ9 யா

ஏ*ப+ விடாதப# பா.6' ெகாLகிறாேரா எற

ச(ேதக

அ.6தம*ற ச(ேதகமாயி*9. அத பிறதா பைண6 ேதவ.

காாிய

நி சயமாக ைகN+ எ9 ஊ. ஜனக நிைன பத* இ(த

அதி.Zடசா எற ந பிைக ஊ. ஜனகளிைடேய பல பட'. அவ. எ+6த

காலட. விவகாரேம மி(த அ)சரைணயாக இ(த'. இத விைளவாக

விைத பதானாF , C+ க+வதானாF

கிைடயா'.

ேதவாி ைகராசி நாடாத ஆ

4
பைண6 ேதவ. பைண6 ேதவரலவா; இ(த விவகாரகளி எலா
ஜனகளி ஆைச ச மதி6' இட

ெகா+ ப', தம' அ(த>' ைற

ெபா6தேம அத* காரண

ெசா6 த# கழி6' பா.6தா..

எ9 நிைன6தா.. உலகநாத பிைளயி ைகராசி எ9
எ9

க#த எJ' லன
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ந பிைக<

ெவ9 ,

ெகா+க வாக விவகாரமா? நிைன6தா நிைன6த

ேநர6தி மாற N#யதா?
உலகநாத பிைள இEவள

ெச?கிறாேர இ6தைன வஷ காலகளி தம

எ9 ெசா(தமாக ஒ காலணா ெசலவழி6' கா. எJதிய' கிைடயா'. இ ேபா'

/காலணா கா. <க6தி ேபா' க#த எJதிவிட ேபாகிறாரா?
கைளயாவி ேச.ைகயினா அவ ஊ. விவகார

/Jவ'

ெதாி(திக ேவ+ . ஆனா அ'தா அவ6 ெதாியா'. ஏ,
ெசால ேபானா அவைடய ெசா(த C+ விவகாரேம ெதாியா'.
ச.கா. ெகா+

ச பள

ஜீவன6' ேபா'மா? அத* ஜீவன

நட6த

/#<மா? எ9 அவ. சி(தி6த' கிைடயா'. சி(திக /யற' கிைடயா'.
எலா

மாைய; உVர நி*

ஆ6மா மா&படவிைல. தா ேவ9 இ(த மாைய

ேவ9. தா இ(த பிரபச6ைத ஆ#ைவ

சதியி ஒ அ ச

எ9

திடமாக ந பியி(தா.. ஏெனறா, அவர' ஆ6ம விசார6ைத ேசாதைன ேபா+
பா.க இ'வைர ெத?வ6'ேகா ம)ஷ)ேகா அவகாச

கிைட6ததிைல.

ம)ஷ வ.க /Jவ'ேம தைன பைட6தவ)ைடய தைமைய >,ட
ேபா+ பா. ப'ேபால தவ9 ேம தவ9 ெச?'ெகா#('

அவ.கைள

ெபாப+6தா' நிற கட , ஏேதா எ ேபாேதா ஒ சகர. ெசானைத

உலகநாத பிைள வா>தவமாக ந ,கிறாரா? இைலயானா ேசாதிகவா Iைட
க#ெகா+ வர ேபாகிறா.?
கட  தம' ந பிைகைய பாிைச பணி &மா. / ப6தி ஐ(' சதவிகிதமாவ'
பா> மா.ெக+க வரேவ+
கிைடயா'.

எனேவா அல' வவா. எனேவா எதி.பா.6த'

5

வராமக ேவ+ேம என அவ. எதி.பா. ப' எலா

இர+ ேபைர6தா.

ஒ9 ரன.; இரடாவ' கைளயா. ரனைரNட சமாளி6'விடலா ;
கைளயாைவ சமாளிகேவ /#யா'.
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அ9 நாவ. ஏககால6தி வ(' ேச.(தா.க. 'ஐயாேவா' எ9 N பா+

ேபா+ ெகா+ ெவளிேய வ(' நிற ரன. /6ைதயா ெதாைடமா.
இரடாவ' ஆசாமி கா.+ கவ. N+ வாக வ(த & ைபய..
Iறாவ' ஆசாமி கைளயா, அவ. தம' வழக பிரகார

வ(தி(தா..

'ப6திாிைக' ப#க

நாலாவ' ஆசாமி ஏேதா ஊ ,தி'. படண6' ப# பாளி ேபா இ(த'.
&மா. நா*ப' நா*ப6தி ஐ(' வயசி . அவ

ஏேதா >டா , வாவத*காக

உலகநாத பிைள C+ ேத# வ(' ெவளியி ைசகிைள சா6திவி+ உேள
Oைழ(தா..
6

"யார'?" எ9 ேகடா. உலகநாத பிைள.
">டா , ேவH . வாகலா

எ9 வ(ேத" எறா. வ(தவ..

"எேனேட /6ைதயா க+தாசி எ'
கைளயா.

உ+மா?" எ9 /ழகாைல தடவினா.

"எனெகன ெதாி< ? ைபள எனேவா. ஆனா எசமா) ச.கா. க+தாசி

வ(தி" எறா /6ைதயா.

"பிைளவா நம ஒ காலணா கா. +க; கைடயிேல யாமிேல; &கா
ேபாகH " எறா. & ைபய..

"& ைபய.வா! எனேமா ெசவகார உக பாகிைய +6'+வா)
விேட ெதாேட) க+தாசி எJதினியேள பா.6தீரா? ஒ பதி, உ+, இைல
எ9 வ('தா?" எ9 அத#னா. கைளயா.
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"நா எJதின' உம எ ப#6 ெதாி< ; பதி வரவிைல எ9 உம ெக ளி
அ#6தேதா" எறா. & ைபய..

"ஊ.6 தபா எலா உலகநாத பிைள வாச வழியாக6தா ேபாக ேவ+ !

ெதாி<மா? என ெக ளி ேவேற வ(' அ#கHமா !" எறா. கைளயா

மித பாக.

"தாFகா எசமாைன மா6தியா &; நாைள ,' ஐயா வாரா; இேக

நாளைண ெச பண வவாக) ெசாகி+ராவ" எறா

/6ைதயா.

"அ' யாடா ,' எஜமா!" எ9 ச*9 உ9மினா. கைளயா.
7

"ேபா+கிற க+தாசிையெயலா

ப#கிற வழக/டா" எ9 ,தியவ. உலகநாத

பிைளைய வினயமாக ேகடா..

"நாக ப# ேபா , ப#கைல, நீ யா. ேககிற'. ப#கிேறா ; நீ. என

பHC.; ஏ பிைளவா, மகா(ைத மாதிாி உகா(திகீ.; தபா >டா ,

+க /#யா') ெசா அ?யாெவ ெவளிேய*9 " எ9 அத#னா.
கைளயா.

"நீக & மா இக; ஸா. >டா , >டா ஆயி+'. ைகயி இர+ ஒரணா
>டா , தானி; கா. தர+மா?" எறா..
"ஏ /N#ேய வாகி ைவகவிைல?" அத#னா. வ(தவ..
"எனேவ அத+ேர?" எ9 பதி அத+ ெகா+6தா. கைளயா.
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"ஏனா நா தா ,' ேபா> மா>ட.; உ ைம ெச பண வ(ேத. உ மமீ'
'பிளா மா.' ேபா+ ேவைலைய வி+ நீக ஏ*பா+ ெச?கிேற; க+தாசி
ப#கிற வழகமா?" எறா. ,தியவ..
"என 6த எ9 படேல; இ'வைர... ,கா...."
"பரம ஏகாமவாதேமா... பகி. ேநா இைலயா " எ9 6தலாக ேகடா.

,தியவ..

"நா அ பேவ இ(த ஏகாம மாயாவாத ேவடா

எ9 ெசாேனேன

ேகRரா; இனிேமலாவ'..." எ9 தைலயி அ#6' ெகாடா. கைளயா.
8

உலகநாத பிைள பகி. /கம*9 ேப ச*9 நி.விக*ப சமாதியி ஒ+கினா.. அ(த

ெமௗன6திF த

நட6ைத *ற எ9 படவிைல அவ.

"என பிைளவா! அ(த பய காலட. அ) பேய" எ9

ேக+ெகாேட ேவலா<த6 ேதவ. உேள Oைழ(தா..
எேலா

ெமௗன சாதி ப' க+ "என விேசஷ " எறா..

"இவகதா ,'சா தாFகா  வ(த ேபா> மா>டரா ! உலகநாத பிைள

ேவைலெய ேபாகி+ேவா

கைளயா.

எ9 உதாவ" எ9 ஏளன

ெச?தா.

"இ களா? சதி. இ(த ஊ எைலெய6 தா# கா வ சா6தாேன அ?யா 

ேவைல ேபா . இேக ேவலா<த6 ேதவ ெகா#யல பற'" எ9 'ைட
உதறி ேபா+ெகா+ மீைசயி ைகைவ6தா. ேவலா<த6 ேதவ..

"ஊ. எைல தா#னா6தா எ அதிகார ; நா ேபாH ) அவசிய
எ ெபாண

ேபானாF

ேபா' " எறா. ,தியவ..

இெல;
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"மயான6' கா ெமாள & நட('ேபான கால6தி பா6'வ . இ ப

ேபசாேம ேசாய பா6'கி+ேபா !" எறா. ேதவ..
"சதி, சதி வி+க. கைளயாவாேல இEவள

. எவைனயா ேவெலெமனக+

ேவெறா6த க+தாசிைய ப# பா" எறா. & ைபய..
(/*9 )

நவசதி ெபாக மல., 1945
----------

58. நிச/$ நிைன )$
1

"அேடேட! வி.பி.யா? வாக; ஏ' இ(த பக

உ6ஸாக6'ட வரேவ*றா. எ.பி.ராமக .

வ(' ெவ நாளா ேச!" என

I9 நா தா#ைய ,றைகயினா பலமாக6 ேத?6' பிற சிகி பினி
பற(' ெகா#(த சிைகைய ேகாதி வி+வி+ உேள Oைழ(தா. வி.பி.
அைரமணி ேநர6' ேம உகார Nடா'. அவனிட

இகிறைத

வாகிெகா+ கைடசி ப> ,ற ப+/ ,ற ப+விட ேவ+

எற

ைவராகிய6'ட, மன& தன' நாட6தி பல காயா பழமா எப' ப*றி

அலம(த'.

ச*9 அJ பி#6த நீட கத. ஜி பா, கைரேயார6தி காப+ கிழி(த
ேவZ#, கீேழ விJேவாமா ேவடாமா என6 ேதாளி ெதா6தி ெகா+ ெதா
கத. ேமேவZ#, அவ6 ேதசபத. என விலாச
அ.6தச(திர வடமாக6 ேத?(' ேபா<
ைவராகிய6'ட மிளி

ஒ#ன. திகால#யி

விடா பி#யாக ேசைவ

மிதிய#ைய6 தைலவாச நி96திவி+, "என

ராமக , எ.எ>.பி. எேக?" எ9 ேக+வி+, &*9/*9

பா.6தப#

கதேவார6தி இ(த ெபசிேம உகா.(தா.. "எ.எ>.பி. பிர>ஸு
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ேபாயிகா. சி6த கழி & வ('+வா" எறா. ராமக . பிற ச*9
கழி6' "என விேசஷ " எறா..

"விேசஷ

ஒ)மிெல; ஒ அ& Tபா பண

/ழகாைல6 ேத?6தா. bமா வி.பி.

இ(தா6 ேதவைல" என

"ஏ', ெரா ப அவசரேமா?" எ9 ச*9 நிதானி6தா. ராமக ; பிற

விவகார6ைத விளகிறவ. மாதிாி, "இனி மணியா.ட. எ' ேம வறேல;

வாடா)டா. அதிக+ ; நீ

>டா. , >டாகார பய அ+6த வார
ேபான மாச

எJதினிேய, அ(த கைத, அைத ப6தி ,ெராபஸ. சித பரக

என ெசானா. ெதாி<மா? ேலாக6திேலேய அ(த மாதிாி கைத எ9 ெபா9கி
எ+6தா ப6' Nட6 ேதறாதா ; அEவள

தைலகா ெதாியாம N6தா#னா.." ராமக

பா.6தா..

உய.வா ; தமிJ ேயாக )

ச*9 நிதானி6' வி.பி. /க6ைத

2

"அ(த சித பரக , அதா இகிYZ ,ெராெபஸ., அவ தாேன? அவ மகா
க+டானா ! எலாைர ப6தி<

ெகா# பா. நீ அவனிட

அவ அ ப#6தா ெசா

/க ைர ேக+ காவ# எ+6தியா? எவடா

வ.ரா) ெகா மாதிாி உகா.(திகிற கிழ+ ெபாண6' மினாேல
நி) காகா ,# சா இ' ம+மா ெசாFவா? இ)

ெசாFவா.

அவ)6 தமிைழ ப6தி என ெதாி< ? இகிYைஷ ப6தி6தா என
ெதாி< ? அவ)ைடய இகிYZ இலகிய ேபான தைல/ைற

இகிYZகார.கLட ேபா ேச; பாட ,>தக வா6தியா..."
"ஏ ஸா. வி.பி. அவைர ஏ இ ப#6 தி+கிறீ.? அவ. உ ைம ,கழ6தாேன
ெச?தாரா ?"

"எைன ,கழ அவ யா.? அவ)ைடய வற+ இகிYஷு , விதரைண
இலாத தமிJ ..."
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"அதிக+

வேண(திர இ(த மாத விலாசினி ப6திாிைகயிேல ,'6

ேதாரைணயிேல..."

",'6 ேதாரைணயிேல சர&வதி

த6' பி6')..."

ட

உைட சா; எனேமா

"சாி வி+ேகா, உகL ஒ6தைர<ேம ,#கா'... ஸா., உகைளயாவ'
உகL பி#ேமா" எ9 ச*9 எக6தாளமாக ேகடா. ராமக .
"எைன என பி#கிறேதா பி#கேயா அெதலா

உமெகன? அ&

Tபா? விதிெய காேணா ; உம ஆரா? சி, பிரசக , ைநயா# ேவ9 ஒ

ேகடா..." எ9 உ9மினா. வி.பி.

"மி>ட. வி.பி., நீக ேபாயி+ நாைள காைலயிேல வாக. எ.எ>.பி.

இ பா.; வ(' அவேராேட ேபசிகிேகா; சாி, நாழியாற'..." எ9 எJ(தி(தா.

ராமக .
3
அ(த சமய

பா.6' எ.எ>.பி. ஒ கைன , கைன6' ெகா+, ெச ைப

நைடவாச ேபாடப#, "ஏ', உேள பி.பி.யா?" எ9 ர ெகா+6தப#
உேள Oைழ(தா..
வி.பி.<

ராமக/

/க6தி ஈயாடாதப# நிறி(தைத கட' ,

நிைலைமைய ஊகி6' ெகா+, "ஸா. வி.பி. உகைள ச(திகH ) ெரா ப
ஆைச ப+ ெகா#கிறவ. ஒ6த. வ(திகா.; நீகேள இேக

வ('விR.க; ெத?வ சகப னா இ'தா; அவ. யா. ெதாி<ேமா, ெபாிய

,ெராெபஸ., பJ6த ப#த., அபார ரcக.. சித பரக " எ9 ெசா
ெகாேட அ+கினா..

",ெராெபஸ.வா இ ப# ெகாச

வரH ; இவாதா இனி6 ேததி6

தமிழிேல கைத எJதற6'ேண ெபாற(திகறவ.. வி.பி.) நாக
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N பி+ேவா . ெபய. விகிரமசிக,ர
வாசி6' நி96தினா. எ.எ>.பி.

,ெராெபஸ. சித பரக
பிளான ஷ.+

பலேவச

பிைள" என ஓ. ஆவ.6தி

உேள வ(தா.. தைலயிேல பனிலா, உட பிேல

க பளி ேபா.ைவ< , கணி தக விளி , கணா#,

இ+ பி மேவ#.

"இவாதா விகிரமசிக,ர

பலேவச

பிைளேயா? பேல ேப.வழி ஐயா -

எைன அ பி#ேய பிரமி & உகா ப# பணிவிRேர; திெநேவ

ைசவேமா!" எறா..

"இைல, ெச#ய பிைளமா." எ9 &கமாக ெசா நி96தி ெகாடா.
வி.பி.

"ராமக , ந ம ராம விலா>ெல ேபா? நாF க கா பி >#ராகா எ+6தாறா
ெசாேல; வி.பி., #ப எ'

ெகாடார ெசாலடா? /க ேசா.வாக

இேக. ராமக , /9கலா இர+ ஊ6த ப/

ேபா+ ெகா+ வர

ெசாF; ெவ6திைல பா ,ைகயிைலைய மற('டாேத; வி.பி. இ ேபா'
மறகலாமா?..."
4

"ப6மநாப ஐய.வா, என இ(த வயசிேல, இ(த ரா6திாியிேல காபி சா டா6
Qக

வமா? ஒ)

வாடா னா."

"அ ேபா ஓவ# ெகா+வர ெசாFகிேறேன... ஏதாவ' ெகாச

சிரமபாிகாரமா" எ9 ெசாெகாேட ேமைஜைய6 'ழாவினா. எ.எ>.பி.

"இ'தா இவைடய ,>தக6தி கைடசி பார . இதிேலதா நா ெசாேனேன,

அ(த கைத வ(தி; இ(த ம)ஷ) க*பைன எகி(' தா வேதா;
நா)

எ6தைனேயா ேபைர பா.6திேக; /க6' /னாேல வ &
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ெசால படா'; ண/
நட6தினா..

சித பரக

அ ப#6தானா" எ9 ேமF

ெதாட.(' நாமாவளி

சாவதானமாக நா*காயி உகா.('ெகா+, "ஏ நிகேற?

உகாேகா" எ9 ைகயம.6திவி+, "நா)
ேபாேற" எ9 அ3.வ ஹா>ய

எதிாி இ(த இவ

உகைள வி.பி.ேன N பிட

பி#6த' ேபால சிாி6தா..

ஒ6' சிாி6தன..

"மி>ட. வி.பி., நா ெசாFகிேறேன) வ6த பட படா'; உகLைடய

க*பைன ெரா ப ரா (raw : சாைண பி#காத'), ெரா ப ஒயி (wild : வள/ைற

மீறிய அ3.வ க*பைனகைள சிேபத6ைத பாராடாம பிரேயாகி ப'). ந ம

ஜனக ரசிகிற' சி6ெத நா பி# ..."

"எைன ப#6' ரசிகிறவா இகிYZ ஞான
ஜனகதா" எறா. வி.பி.

அEவள

இலாத ந ம

"நீக ெசாற' வா>தவ தா. ந ம ஜனக) நா ெசாலவற ேபா,

இகிYZ ப#6த ந ப ஜனகைள6தா ெசாேன. அவா ரc6தாதா

உகL ேப. வ . அத* நா ஒ வழி ெசாேற; உக கைதகைள
இகிYஷி நா ெமாழிெபய.6' சீைம க ெபனியி பிர&ாிகிேற; அ ,ற

உகL உலக ,கA வராத ேபானா..."
5
விவகார

த

ைகையவி+6 தா#வி+ேமா எ9 பய(த எ.எ>.பி., "நா

இெனா) உன ெசால மற(' ேபா ேச... இேதா கா பி வ('+',

/தெல சா பி+" எ9 ஸ.வாிட

ஆ*றி ,ெராெபஸாிட

இ(த ஓவ#ைன வாகி மாியாைதயாக

ெகா+6'வி+, "கி+, ந ப ஸாாிட /தெல

ஊ6த ப6ைத எ+6' ைவயடா; என, /9கலா ெகாடா(தியா? காபிெய

அ ப#ேய ஆ6தாேம ெபசிேல வ?யி. எேக ராமக , இ ப# ெவ6திைலெய
எ+6தா" எறா. எ.எ>.பி.
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"சீைமயிலா! எ ,>தகமா?" எற ெபமித6தி எதிாி இ(த கணா#

அலமாாியி ேதாறிய மகிய பி ப6ைத பா.6'6 தைலைய ேகாதிவி+
ெகாட வி.பி. ஊ6த ப6தி விேசஷ சி ெதபட'. ,ெராெபஸர'
ேமைத< ஊ6த ப சி<
ேபா#யிடன.

த / எ' ெபாிய' எபத*காக அவர' மன அரகி

"ந ம ,ெராெபஸ. தமிழிேல ராி கிாி#cஸ னா எனா) ஒ ,>தக
எJத ேபாறா.; அ'

இலகிய

ந ம க ெபனி எJத ேபாறா.; அதிேல தமிA ,'

எப' ப*றி ஒ அOப(த/

உ+" எறா. எ.எ>.பி.

"சபாZ! இ ெபா அ'தா ேவH , வாசிகிறவா எலா மா+
ப6திெகாைட திகிற மாதிாி, எைதயானாF
வாசிகிறா."

விதரைண இலாம

"மா+ ப6திெகாைட திகிறா ேபாேல, என அ3.வமான க*பைன!..." எ9

கைண I#ெகா+ அ(த 'அ3.வ க*பைன'ைய அைசேபாடா. ,ெராெபஸ..
"என வி.பி. மணி ப6தைர ஆயி+'. லா>+ ப> ேபாயிட படா'; நீ எ'
வ(ேத) ெதாி< ! நாைள ப6' மணி இ(த பகமா வா..." எறா.

எ.எ>.பி.

"எனடா எ.எ>.பி. எைன ஒன6 ெதாியாதா? நாைள இலாடா,

நாளனிேக வ.ேற; ெவளிேய ஒ நிமிஷ ..." எ9 ெகாேட எJ('

நைடைய6 தா# நிறா..
6

எ.எ>.பி. நைடவாச நிறா..
"ஒ எயி அனா> இ(தா +" எறா. எJ6தாள..
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ைகயி ைவ6தி(த எடணாைவ எ.எ>.பி. இலகிய ேசைவகாக

ச பாவைனயாக அளி6'வி+, இளி மைற(த தி வ6ைத6 தி பி

பாராம உேள வ(' உகா.(தா..

"அ3.வ ஆசாமிதா; ஒ6ைத கைட; உகா6தி வ & எJத ைவகற'தா
கZட " எ9 ,ெராெபஸாிட

விளகினா.. ச பிரதாய3.வமாக சித பரக

பிைள கா#ய இகிYZ ேமாக6ைத ேவ+ைவ பதாக அவ. பாவைன.
"அெதன அ ப# எணிவிR.க! என இ(த வய& கால6திேல

ப#கிறதாவ', ெமாழி ெபய.கிறதாவ'!..." எறா. சித பரக .

"ெச?ய ேவ#ய'தா; நீக ெச?யாடா, யா. ெச?யற'? அதிக+ ;

உக ,>தக6ைத இ(த மா. சி /#6'விடா வகிற வஷ6' பாட
,>தகமாக ைவக /#<மா? /)ைர<

&காக ெகா+6'+ேகா. அ ,ற

ேவேற என?..."
7
ராமக

ஒ ெச ,>தக6ைத நீ#னா. "ஏேதா ஐ(`9 Tபா ேபா#ேக;

எ சதி ஏ*ற'" எ9 ெசகி ைகெயJ6தி+வி+ மாியாைதயாக இர+

ைககளாF நீ#னா.

"அ' ெகடக+ னா; ெசதானா பிரமாத ? நாைள வ(' /)ைரைய
வாகிெகா+ ேபாயிட ெசா வி+ேகா; ,>தக

ஒ வார6திேல அ) பேற" எ9 ெசா எJ(தா..

ெர#யா6தா இ;

"நாேன காைலயி வகிேறேன" என வழி அ) பினா. எ.எ>.பி.
சித பரக ைகெயJ6' பிரதி, பிர&ராலய ேP6திராடன

ச பாதி6த' எபைத அறியாதத* காரண

,ாி(' ,ணிய

ெதாழி அவ. ,தி' எப'தா.
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"ராமக

அ(த பி6'ளி கணகிேல ஒ எடணா ைக ப6ெதJ'; ெபாண

எ ப பா6தாF

த6' பி6')..."

சமய ச(த. ப

ெதாியாெம வ(' கJ6ைத அ9கிற', எதாவ'

"எலா நீ +கற எளகார(தா, அ(த நா? Iசிேய வ(' நக வ'.
இ(த பயககிட நீ ெபா>தக6ைத வாகாேத, வாகாேத, மான ேபாற')
நா எ6தினி நா மைடைய உைட &கிற'?" எ9 க#(' ெகாடா.
பகாளி ராமக .
"ேபாக+

ெபாைழ & ேபாறா. அவ கைததாேன நிைறய விகிற'? இ(த

கிழ+ ரா>க பி# ச பி#யி T.500 கற('விடாேன!"
"நீ வ#க#ன /டா!"
",>தக பாட,>தகமா வ(தா அ ப யா. /டாேளா!"
"வராவிடாேலா?"
"இ(த வஷ

இைல எறா அ+6த வஷ ; அ' லா>

இைல(நZடமிைல)."

"இ(த எJதற பயக எலாேம தி+ Nட ; ெசானா ெசானப# நடக
மாடாக; ெபா>தக கைட வகிறைதவிட ெபாடலகா? விகலா ."
",டலகா அJகி ேபா டா /டா!"
8

ராம ப6மா பிர&ரக.6த.க மிெட என இலகிய ேசைவெகனேவ உதயமான
க ெபனியி நைடையவி+ இறகி, இ+ தா எற ேபத

லயி6' ேபான வி.பி.ைய யா. என ெசானாF

அ*9

அவ. பிறவி எJ6தாள.தா .
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இ(த இலகிய சிகாதன

கிைட /ேப, த /ைடய ெபயாி ேம அவ

ெவ9 , உ+. இலகிய சிகாதன த /ைடய மானcக நி சய6ைத

ெபா96தவைரயாவ' கிைட6'விட பி*பா+, த /ைடய தக பனா. வழி

பாட ேபாி இ(த ெபயைர /னி+ ெவ9 , >திர பட'. "மா+

ப6தி விைத வ சியா, வ#ைய இJ6' ற+ ஓரமாக வி+வி+, ேபாயி
ெச?ேவாாிட ,

& ைபயா6 ேதவைன ச6த +6'+ வா" எ9 அதிகார

இ+ பி 'ைட வாி('ெகா+  பி ெகாதி ைப ஆ*றி ெகாள /யF
ஜீவகL பலேவச
இ .

அ9, ெசற <க

எ9 ெபய. இ(தா /Jவ'

என மனறளி காலநி.ணய

ெபா6தமாக

ெச?யN#ய ஒ கால6தி,

தக பனாைடய &+ விரைல பி#6' ெகா+ அ பாச/6திர

உய.தர

பாடசாைல6 தைலைம ஆசிாிய. /,, சிவ , உல லா  ெவளியி

நா?வா மாதிாி நீ# ெகா#(த வாைழ நா. /# , சைட< ,
எெண?கச+ வழி<

ெந*றியி சா(' ெபா+ , காதி த+ , ப ைச

ேகா+ , பிற(த நாL ஆ சி வாகி6 த(த ஜாிைக கைர நீல ப+ ேவ#<

சிேல+

ைக<மாக நி9 நாமக ேகாைட வாச திறக வர கிட(தேபா',

"எனடா, ேப ஏ*றா* ேபால பலேவசமாக இகிேய; பினாேல ,ேவச

ேபா+ட ேபாெற, ைகயி என இ, ெதாி<மா?" எ9 பிர ைப கா#
அவ. வரேவ*ற', மனசி சிலாசாசன

ேபால பதி(' கிட(த'. அதி('

ெதாடகிய இ(த நாமாவளி ஆதமேசாதைன இ9வைர தீ.(தபா#ைல.

*றாலநாதனான 9 பலா ஈசைன [சி பி ப# பலா ஈச எபத திாிபா
அல' திடனிF

தியாகியிF

சகல Tபனாக விள

திெப6 எற வா.6ைதயிF

தைன கர('

அ(த சாசா6 பர ெபாளி க*பைன இ(த இலகிய

ேசாைபைய ெப*றேபா'... கா எைதேயா சத என மிதி6தா.. சாணிதா,
ெவ9

சாணி; படண6' ேரா# சாணி எப' அவ அ3.வமாக6

ெதபட'; தம' ஊ. வளைமகைள நிைன  ெகா+வ(த'. க*பைன
இEவா9 பிறA(த' ஒ விநா#தா; ம9ப#<

ஈச பலேவஷனாக6 ெதப+வ'
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மாறி, பலேவச

பிைளேய ராமக/ , எ.எ>.பி.< , சித பரக/ ,

தா/மாக காசியளி6'6 த / த.க பண ஆர பி6'விடன..
9

இேடா , நல நி மதியான இ+; ேதனா ேபைட கணாயிர

பிைள

ெத, 1/27 ந ப. ேம மா#யி உள 'கக6தா இடைற' (இ' சாி6திர
,L அல; சா&வத உைம) ேபான மாச6' வாடைக பாகி

வாடைகமாக அ(திகால நாமாவளி ெச?யவ

இ(த மாத6'

C+ உடம>தரான

படண6' /தயா., இ'வைர கா6' ெகா#க வயி9தா பசிகாதா,

அவ C+ வாச பிைள # எற உலக ப(தக இலாத தனி

கைடயா? நி சயமாக ேபாயி பா.; நி மதியாக ேபா? ப+6'6 Qகலா ;
சிறி' வி#ய*காைலயிேலேய எJ(' ெவளிேய ,ற ப+விடா, இ(த
கடகார பயட

எைதயாவ' வாகி, அவ. கைடயைட ெகா+ேபா?

ெகா+6'6 தி தி ெச?'விடலா . இ(தாF

இEவள

'+?

நா ,>தக

இ(த ராமக பயF என

ெகா+காம ேபாயி(தா அ(த பய கதிதா என? இவ

என மகா ப ேபாடானா ! 200 Tபா ெச, அ' ெராகமாகிற' /னா
ஆயிர6ெத+ தடைவ அமிசி ெசெக9 எ.எ>.பி. வயி*றி ெந ைப

க# ெகா#(தானாேம. சிவேன) ேப ப. வி6தவென ெகா+வ('
இ(த ,>தக க ெபனியிேல மா#வி+ விடா. எ ,>தக

வராெத

ேபானா, கைடைய சா6த ேவ#யி(தி ) எ.எ>.பி.தா எகிட
ெசானாேன. எனா, எ.எ>.பி. ேபசாெம உகா.(திேக. ராமக

எைன பா.6', பF ேமேல நாைக ேபா+, ெவளிேய ேபா)

ெசானாேன, அவைன என பணினா6 ேதவைல? நீதா ெசாF! நா

எவைனயாவ' எனிகாவ' மாியாைத ைறவாக...
'அைத வி+க சா. வி.பி. ராமக

ெபாிய ம)Zய, அவைன இ ப#

பிரமாத ப+6தினா? நீகதாேன தைன எனேமா ெபாிய ம)ஷ) அவைனேய

நிைன & ப# ெச?யேற. ேபா? காபி வாகி+ வாடா) ெசால

ேவ#யவைன ஒ ெபாடாக மதி6' ேபசினா தைலெகாJ , ஏறாதா?
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நா தா உகL மி(திேய அவ)ைடய ேயாகியைதைய

ெசாயிகிேறேன... நா ேவH னா மனி , ேக+கிேற!'
'என எ.எ>.பி. உகைள என6 ெதாியாதா? நீகளாவ' மனி ,
ேகபதாவ'? நீக அனி வற6' ெகாச

ேலடாயி(தா பைல

உ'6' ைகயிேல +6தி ேப - ைரட.) மதி , ெகா+காத மா+

,6தி வ6த ேவடா ...'
'நீக அவனிட
எனிட

ேப & எ' வ & ெகாLகிறீ.க? இனிேமகி, எதானாF

ெசாFக, எனிட

ேகLக... கைடசி பார

,T வ(தி;

ரா6திாி ெகா+ ேபா? பா6' பி+ கா6தாேல எ+ மணி வாகிேல
அ) பி &+ேகா... அ(த பார6ைத ஏ6தி இறகிவிடா இ(த

வார6'ளாறேய ,>தக6ைத ெகா+ வ('டலா ..."

(அ ப# வாடா மகேன. ,T பா ேவH ? ெகா+6த) ,ேற... வாகி ேபா+

வ சா ேபாற'. மனி , ேகக+ . எ C+ நைட வாசெல வ(' நிக
ைவகிேற...)
10

'எ.எ>.பி., அ(த பார6ைத இ ப# +ெகா. கா6தாெல தாேன ேவH ?
நா)

ைலபராி வ.ேற; அ ெபா ெகா+ வ(' ேபா+வி+

ேபாயிடேற...'
'என ஸா. வி.பி., எ கZட

உகL6 ெதாிய மாேடகிறேத..."

'எ.எ>.பி. உகைள ப*றி என மனcேல கமிஷேம இைல. ராமக
வர+ ; ,T ைப வாகிெகா+ ேபாக+ ... ஒேர ேப &6தா... ெர+

வா.6ைதகார நா அல.'
'...ஸா.... ஸா....'
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'...யா.... அ'?...'
'நா தா ராமக , என ஸா.. எ ேப.ெல பிரமாதமாக
ேகாவி &#யளாேம? அனி ேப ப. க ெபனி சிவசாமி
இகாேனாேயா, அவ பிFெல ேபசின' மாறா, ப + ஒ

த பி# ஜா>தி பணி கண பணி அ) பிடா. பார

க ேபாஸாயி

ெர#யான பிற பிர>கார #ேல பHவாேனா? சிவசாமி எைன ேககாேம

காயித6ைத பிர>ஸுேக அ) பி சிடா. பிர>கார)

ெசாலாேம பார6ைத மிஷிேல உ+ ,டா; அ ,ற

இேக ஒ வா.6ைத

பி வற'. அ(த

சமய6திேல மன& எ ப# இ(தி ! இ(த ,>தக வியாபாரேம ேக மாறி

ஜாதி6தா சாி... நீகL

வ(திய... நா)

எனேமா எ6 த பா..."

'என ராமக , உைன என6 ெதாியாதா? வா, இ ப# உகா; ,T
அனிேக ெர#யாகிவிட'; நீ பா, ழ(ைத பிைள மாதிாி இகNடா';

ராம ப6மா க ெபனி பகாளி நீ; அ+6த தடைவ நா பா.கிற ேபா...'

'எ>K> மி ஸா.' எறா ராமக . எJ6தாள. bமா வி.பி. மன அரகி
ஒ ெவ*றி.
11

இ(த ெவ*றி bமா வி.பி. அவ.கைள 1/27 கணாயிர

பிைள ெத

மா#யாகிய கக6தா இடைறயி வாசFேக ெகா+வ('விட'.
3# ைகைய ைவ6தா.. இர+ 3+!

உட , ஜிட'. C+கார பய எதி. 3+ ேபா+விடானா?
'ச! என அச+6தன . ேந*9 சாவிைய6 ெதாைல6த விபாீத6தினாதாேன
இ(த இரைட 3+?'

233

"ெவ9

கயி*றர !" எ9 கதைவ6 திற('ெகா+ உேள ெச9 ப+6தா..

ெவ*றி நி மதியிேல அசதி தாலாட, த ைம மற(தா..
12

"ஸா.! ஸா.!"
அய.(த நி6திைரயி ராமக ெவ*றி நாடக6தி ம9ப#<

ம9ப#<

உழ9

ரc6' ெகா#(த இலகிய ேமைத வி.பி.ைய இ(த விக*ப உல
சடபடெவற ச6த/ , ஏழா

மF க# இJ6' வ(தன.

கிண*ற#யி(' வ

"ஸா." எற அைழ ,

"ஏ', C+கார /த வி#யற6' மி(திெய /*9ைக ேபா+விடானா?"

எற உைத ,ட, "என /தயா.வாளா, ேந*9 வ(தி(தீ.கேளா? நா ஒ
ேஜாயா? ேபாேன. வ.ற6' ேலடாயிட'" எ9 சமாதான
ெசாெகா+ கதைவ6 திற(தா..
எதிேர ராமக

சகித

நி9 ெகா#(தா.; நீட ஜி பா, ெமாராேகா ேதா ைப

நிறி(தா..

"ஏ'! ராமகமா! வாக உேள" எ9 அைழ6' ெகா+ ெச9 ேந*றிர

தம ஹ ஸ Qளிகா மசமாக அசதிைய ேபாகிய ஜ/காள6தி ேபாி

உகார ைவ6'வி+, காகித ெபாடல6தி &# ைவ6தி(த ெவ*றிைல

ம# ைப எ+6' ெகா+ அ(த ஜ/காள6தி ேவ9 ஒ Iைலயி உகா.('
ெகா+, கா?(' ேபான &ணா ைப [.ணமாகி, ெவ*றிைலயி ேபா+
மடகி வாயி ெம9 அதகிெகா+, "என இEவள
எறா..

ராமக

கா6தாேலெல?"

வா? ேபசாம ஒ க#த6ைத எ+6' ெகா+6தி(தா.. அதி

ெராகமாக ஒ ப6' Tபா<

ஐ(' நாக தவைண கழி6'6 ேததியிட 50 Tபா?
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ெச

இ(தன. "ராமக

ைகவச/ள ,T ைப பா.6' ைகேயாட

அ) பி &டா ெரா ப ஒ6தாெசயா இ ; ,>தக

சீகிர

ெவளிவ(தா

எலா ச காிய(தாேன?" எ9 எJதியி(த'.
",T எேக?" எறா. வி.பி.
13

ராமக

ேபசாம எ+6' ெகா+6தா.

ேபசாம எJ6ெதJ6தாக பா.6'6 தி6தி ெகா+கலானா. எJ6தாள..
மன& ஒ ,'மாதிாியான &ர

ேபச ஆர பி6த'.

ேந6' ேசாமாறி பய மாதிாி இ(த ராமக6'ட மF நி*காம
உ9திைய கா#ன'தா ெச
வ(திகிற'. ராமக

பண/

காைலயி சிடாக பற('

என ெப# பா பாக உகா.(திகிறா! என

மாியாைத! தாராளமாக ேபசNட பய ப+கிறாேன! இ'6தா ஆ6ம

சதி) ேப. அறி&தா அஹி ைசைய பி#6' ெகா#கிறா. மகா6மா.

என ேந6ேத இ(த மாதிாிதா நட ) ெதாி< .

"என ராமக , உக பிர>கார) 'வ(தாதா' எ9 எJதினா ஏ

இ6தைன தடைவ தி6தினாF

இர+ வா.6ைத மாதிாி >ேப> ேபா+

ைவகிறா? /த ,T , இரடாவ' ,T , இ ேபா கைடசி பார

எலா6திேல< ஒேர மார# பாக இ."

,T .

"ெமரா> பிர>களி எலா க பாcட.க அ ப#6தா ேபா+6
ெதாைலகிறா. என எழைவ பHகிற'..."

"எ ப#ேயா பா.6' ெச?; இ(த வார கைடசியிேல ,>தக
விரகைள &ட /றி6' ெகாேட ேகடா..

வ(' விடா'?" என
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"ஏ, ெவளிகிழைமேய வ('+ . ெவளிகிழைம ரா6திாி எ+ மணி

,>தக

ெர#யாயி+ ..."

"ராமக , ஒ நிமிஷ

இேர, காபி சா பி+வி+ ேபாகலா ; நா தைலயி

தணிைய ெகா# ெகா+ வ(' வி+கிேற."
"இெல ஸா.; என ேவைல இ; மா பல
"அேட ஒ நிமிஷ

ேபாகH ..."

இடானா; எனிேகா ஒ நா தா உைன

N பி+கிேற" எ9 ெசா ெகாேட, ேவகமாக மா# ப# வழியாக

இறகினா. எJ6தாள..

"நீயா N பி+கிறா?..." எ9 யா

ராமக .

இலாத அைறயி சிாி6' ெகாடா

14
C+கார /தயாரவ.கL,
அேநக ேகா# நம>கார . தாக நா C# இலாத சமய6தி இ வ('

ெச9 ெகா# ப' ேகக வ('கிேற. இ6'ட T.50 ஒ ெச ைவ6'
அ) பி ைவ6திகிேற. நாள' ேததி வைரயி உள பாகிைய<
வாடைகைய< எ+6'ெகா+ மீதிைய6 தக வச

கைட பகமாக வ ேபா' ெப*9 ெகாLகிேற.

ைவ6தி(தா, நா

இ ப# தக வி.பி.
1/27, கணாயிர

பிைள ெத, ேதனா ேபைட, சனிகிழைம

ராம ப6மா பிர&ர

மிெட /தலாளி b எ.எ>.பி அவ.கL

நம>கார .

வகிற மாத
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தாக தகள' சகபா# b ராமக

Iலமாக T. 50 அ) பியி(த

ெசைக பாகியி எ+க ம96'விடா.க. இத Iல என இரடாவ'

தடைவ அவமான

விைளவி6'விR.க. எJ6தாள எறா உக C+

ெகா6த#ைம என நிைன6' ெகாR.கேளா? இ' ஜனநாயக உலக . எJ6'

எJ'கிறவ) எ

மதி , உ+. ராம ப6மா பிர&ராலய

தமிA இலகிய

சாி6திர6திேலேய தனெகன ஒ மா& விைளவி6' ெகா# ப' க+
பாிதபிகிேற. தக ெச ெகௗரவ

ெகா+6', நா ேவ9 ஒ நபாிட

அ) பியதனா ஏ*ப+ள விபாீத பலைன, இலகிய நலைன /னிடாவ'

N#ய சீகிர6தி ேந.ப+6த /#< என எதி.பா.கிேற.
(றி ,: தி ப

தாக ராமக6ைத அ) பேவடா .)

தக வி.பி.
1/27, கணாயிர

பிைள ெத ேதனா ேபைட ,தகிழைம

15

கிண*றி க ேபாட மாதிாி ராம ப6மா க ெபனி ேபசாதி('விட'. அைத<

*ற

ெசால /#யா'. கவன6ைத இலகிய ேசைவயி தி பி இ(ததனா

இலகிய ஊழியைர ப*றி கவனி பத* அத* ேபாதிைல.
வி.பி. நாL நா '.வாச விகார

பைடக ஆர பி6'விடா.. அ(த நா?

பயFைடய ,>தக க ெபனிேக ேபாவதிைல எ9 தீ.கமாக Cேடா +

உகா.(தி(தா.. அ) ப ப#(த ப6' Tபா? அவர' ைவராகிய6'
ஒ6தாைசயாக இ(த'.

ெவளிகிழைம மாைல நா மணி இ . C+கார /தயா. வகீ

Iல , Cைட 24 மணி ேநர6' கா ெச?< ப# ெகா+6தி(த ேநாR>
வ(த'.
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"அேயாகிய ரா>க; இ(த ெநாைள T/ ேநாR> ேவெறயா?
கா. பேரஷ ெஹ6 இ>ெபடாிட

,கா. ெசா இ(த பயF6

தணி கா+கிேற" எ9 கா அைறயினிட

க9வி ெகா#(தா..

"வி.பி. கதைவ6 திற, என, இ(த ேநர6திலா Qகிறா??" எற எ.எ>.பி. ர

ேகட'.
16

தம' ேகாப6ைத ெதாிவி

பாவைனயி பதி ேபசாம கதைவ6 திற(தா. வி.பி.

"என ெசானாF வி.பி. நீ ெரா ப அதி.Zடசா. உ ேவைலனா

பிர>கார ஒ ெநா#யிேல /# & +6'டறா. இ(த கவ. #ைசைன பா.

இகிYZ ெகட மாதிாி; யா இ(த கால6திேல உன இ(த மாதிாி இடர>
எ+6'+ ெச?யறா?
",>தக னா இதலவா ,>தக ? உன6தா ெபா>தக

ேபாடற விவகார

அ6' ப#யாயி; உைன ேபால யாாிகா.
"அதிக+ ; அனிகி என அ ப# கனா பினா) க+தாசி
எJதிவிேட? நிதான
வி6தியாச

ேவடா ? பிென உன

ராமக6'

எனா? அெத பா.6த பி*பா+ எ மன& ெநா(ேத ேபா &. உன

என ,ைளயா #யா?... ஏககைட. அ(த ஒ
இக+ேம..."

பண(தா ப6திரமா எனிட

"அ' உன6 ெதாியாதா? C+கார ேநாR> ெகா+6' விடா; அ'தா
அEவள

ேகாப ; உைன என6 ெதாியாதா?" எறா. இரடாவ' பிர மா.

"இ'தானா பிரமாத ! நாைளேக கிளிய. பணிடா ேபா &. ஏ இேக ெகட('
திடாடேற? வாடைக வாடைக மி ச ; ஷியா ேபா'ேபாக க ெபனி

க ெபனி ஆ &..."
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"நா வாடைக கடாய

வ(திக /#யா'..."

+க6தா ெச?ேவ; அ ப#யானா வேற. & மா

"அட ச! வாடைகயா பிரமாத ! உன எEவள

எட

ேவH ? & மா இகிற

ேநர6திேல அேக வகிற ,T ைப பா.6தா கண அஜ> ஆயி+'; நீ உ

Iைடைய இ பேவ க+. ாிPாவிேலேய ேபா?விடலா ."
(/*9 )

கைலமக, ஏ ர 1945

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

59. நியாய$
1

ேதவ இறக

நாடா. - அவ வன இைடயினகைள ப*றி அேபத வாத

எ'வானாF

அவ. எ ெபாJதாவ' ஒ தடைவ இ(த 'டமி' எJ'வ'

ெகாைகேயா, தன' ெபயைர அJ6தமாக ெசால ேவ+

எற ஆைசேயா,

ேபாலேவ எJதி வி+ேவா . நல கிறி>தவ.. ,ேராட>டா, ஸ.கி
ேச.மனாக இ(', மிஷனி உபகார ச பள

ெப*9 வபவ.. இ(த உலக6திேல

க.6தைடய நீதி வழக ெப9வத*காக பா+ படதனா ஏ*பட ேபாக
இ , இ(த உலக6தி ெபஷைன எதி.பா.6திகிறா..
ராஜ பதி< , சIக ேசைவ<
ேசைவ எ9 ெசால ப+

ஒ6'வராத இ(த கால6தி, மாியாைதயாக சIக

தம' ெப& மாஜி>திேர பதவியி ெகாச

ெபைம<+. ஒேர க இர+ காைகய#6தா
ெபைமயைடயமாடா.களா? அவ

மனித தாேன?

அவைடய மதபதி, ராஜ பதி<ட ேபா#யி+ . ஞாயி*9கிழைம வர6

தவறினாF , அவ. கட ளா ெகா+க பட அ(த ஓ?

நாளி ேகாவி ேபா?
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ஓ?

எ+6' ெகாளாம இக மாடா.. சில சமய

ஓ. இபதா

பாரா^ ஐய. அவ.க,

`*றா+ இ(திய ேயாவா >னானகைன ேபா, "ஏ! விாிய

பா , #கேள! உக பாபகைள ஒ , ெகாLக. உக பாவகைள

மனி ப#, க.6தராகிய ஏ& கிறி>'வி வழியாக, அ(த ம)ஷமார
வழியாக, பரமடலகளி இ
ெகாLக.

பிதாைவ /ழகா ப#யி+ ேவ#

ஏ! விாிய பா , #கேள!..." எ9 உ*சாகமாக பிரசகி ெபாJ', தம'
அைம ேமாி & /த, அ வ(தி

எலா

ெவைளகார பிஷ உபட

இரைட நாகைள நீ# ெகா+ ெநளிவ'ேபா ேதா9 . ெவ

உகமாக மறா+வத*காக ககைள இ9க I# ெகாவா.. அEவள

மதபதி. ைபபிைல இ(த உலக6'ேக சாியான ஓ. இ(தியனி eன ேகாடாகேவ
மதி6தா.. சமணைர கJேவ*றியதாக மா. த# ெகாL திவாள.க

இகிறா.கேள, அவ.கL Nட அEவள

இேமா எனேவா?

2
அ9 ேகா.# Nட

எ ெபாJ' ேபா. நிKெஸ> சா.^, ைலெச>

இலாத *ற , சின6 தி+, 'ெபாிய' விவகாரகL பிைளயா. &ழி,

சின கட இ6யாதி.

பசபாடவ. மாதிாி இ(த அ(த மாஜி>திேர+க, ெவ ஊகமாக

நியாய6ைத நி96' பறிமாறி ெகா#(தா.க. கைடசியாக ஒ ேக>தா

அ பா!

ஒ எ>.பி.c.ஏ. இ>ெபட., அவ. பி#6த ேக>, காய
வ#காரைன<
ேதவ இறக

பட திைரைய<

பி#6த வித6ைத விாிவாக Nறிவி+ இறகினா..

நாடா இ(த அநியாயமான *ற6ைத ேகட ட

தாக/#யாத ேகாப . இனிேம இ மாதிாி நடகாதப# ஒ '/மாதிாி'யாக6

த#க ேவ+

எ9 நிைன6'விடா..

"யா ஓ ேபெரனா!"
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"ெசாள/6' ,ெள."
"ெசாள/6' இ) ெசாFேமேவ, ,ைள என ,ைள! N+ேல
ஏ9னா ப? நீ ,ணா ேபான ைதெய வ#ேல மாடலாமா? எனா

மரகணகா நீகிராேவ; ஒம ,6தியிேல? வாயிலா சீவைன; ஊைமயாகேவ!

என நிகிரா?"
"தம ெதாைரகேள! எதெய ,ளமாதி வளேக. வ 6' ெகா+ைம;
இலாடாேக நா

ேபா+ேவனா சாமி? இனி ேமேல இ பி# நடகா' சாமி. ஒ

தடைவ, தமெதாைரக மனிகH ."

"நலா ெசானீ! ேவைலய6' ேபாயாேவ நாக இெகட(' பாக ? 5 Tபா

அவராத ; தவறினா ஒ மாச . சாிதாேன... அ ,ற " எ9 ம9பக தி பினா..

3

&டைல/6' பிைள ஆேவச

ெகாடவேபா ஓ#வ(' காைல பி#6'

ெகா+, "தம 'ைரகேள! இ(த ஒ தடைவ மனிகH . ,ேள #

வ 6'ல அ#யாதிக..."

"பினாேல ேபாசா6தாேன!" எ9 ேதவ இறக

நாடா. க.ஜி6தா.. ேகா.

ஆ.ட, &டைல/6' பிைளைய இJ6' ெகா+ ெவளிேய ேபானா.
இர , ேதவ இறக நாடா. ப+6' ெகாL/ /ழகா ப#யி+ ஜப
ெச?கிறா..

"பரமடலகளி இ

எக பிதாேவ! உம' நாம

உ /ைடய ரா^ய வவதாக. உ /ைடய சி6த

ெச?ய ப+கிற' ேபால 3மியிேல<

பாி&6த ப+வதாக!

பரமடல6திேல

ெச?ய ப+வதாக. எகL ேவ#ய

அ ப6ைத அற9 எகL6 தா . எக பாவகைள எகL
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மனி< . நாகL எகளிட
ஆெம!"

கடபடவ.கL

மனிகிேறாேம...

கைண விழி6' எJ(தா.. அ(த அஞானி வ#காரைன ப*றி

ஞாபகேமயிைல!
(/*9 )

மணிெகா#, 22-07-1934
-----------

60. நியாய"தா
1

வடi. மா பிைள ெகாJ , ேபாவெத9 ெரயிேலறிய ெபாJ' ஐ.பி.
ெகா+6'வி+ ேம'ைட உதறி ேபா+ெகா+தா ,ற படா..

தக பனார' திR. மரண6தா ேம விJ(' அ/கிய கடகார.கL ,க
ெசால அ(த ஒ வழிதா ெதாி(த'. ேமF அவ. ம*றவ.கைள ேபா

'ஒ'கிைவ6'' ெகா+ ைககைள விாிகவிைல. அ ெபாJ' அவ

அOபவ

ேபாதா'. பளிNட

உைமயாகேவ ந பி ேமாச

எற ெசா பன உலக6தி வாசககைள

ேபானா.. உபா6தியாய.க க*பி6' ெகா+க

ெபாியவ.க பிரசக ேமைடயி வாசாமேகாசரமாக ேபச

/ேனா.க எJதி

ைவ6' ேபானைத உபேயாகி6' பா.6தா.. ைக &ட'. Q6'# ேபா

வ#யி Iறாவ' வ பி உகா.(த பி,தா &ைமைய இறகி ைவ6த
ஆ&வாச

ஏ*பட'.

ெகாJ பிF

அவர' லhய

ைக ப*ற ேவ+

பிரமாத ப+ ேபாகவிைல. வ.6தக உலைக

எற ஆைச ஒ9

அவ இைல. ஏதாவ' ெவகாய

கிடகியி, ெசானைத ெச?'வி+ நாF கா& ச பாதிக ேவ+

ேநாக . தாேமா தனிகைட! ஊாி உள தா? மாச

வழி கிைட6தா ேபா'

,

எபேத

I9 Tபா? அ) ப

எபேத அவர' பாி3ரணமான ஆைச.

ெகாJ , ேபாவெதறா ேம'+ட, அைதேய 'ைணயாக ந பி

ெசகிறவ.கL உபவாச மகிைமதா >ேடஷனி கா6தி . அ'
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பிைளயவ.கL6 ெதாியா'. #க+ பண ; அத* ேம ஒேவைள
சா பா+ சிலைற; இ'தா அவர' ஆ>தி. வியாபார
ச பாதிக ேவ+

எற எண6'ட ெகாJ , வகிறவ.க,

ேம'ைடேய Iலதனமாக
வகிறவ.களிட

ெச?' லாப

ஜாமீ ேப.வழியாக

ெகா+

வ[ ப#யைலேயா, >ேடா . அைறயி சாவிையேயா

ஒ பைட6' வி+வா.களா? அEவள

- நட ந+ பக கைட

ேவடா

ஏறி அவ.க க /ேப நடமாட வி+வா.களா?
ெவைளகார. '>ேலE ஐல' எற யதா.6தமான ெபயைர ெகா+6தி

சரக6தி வசி

கிடகி பிைளமா.கL

/தலாளிமா.கL

பிைளயவ.கைள ந பாததி அதிசயமிைல. அவ. அ(த பக6தி ஏறியிறகாத

கைட பாகியிைல; ஜனசகிைய கண உ6திேயாக>தாி OHக6'ட

கைட ேP6திர யா6திைர நைடெப*ற'. இத* I9 நா நாக

கழி('விடன. அனிய நாடா பி ைச எ+க ஆர பி6தா இகிலா('

/தய இடகளி தா?நா+ தி ,வத*காவ' வழி<+. பி#6' க பேல*றி

வி+வா.க. ெகாJ , சடக எ ப#ேயா? வடi. மா பிைளயி மன
பி ைச எ+க ஒ பவிைல. அதனாதா அ ப# பட சட

எ9 ெதாி('ெகாள வழியிலாம ேபா?விட'.
வ.6தக6தி* ஏகாதிப6திய6தி* ராHவ பல
அEவள

ெத?வ பதி<

எEவள

அகிகிறதா

அவசியேமா,

அவசிய . இ(த உைமைய பிாி#Zகார. ம#F

ெதாி('ெகா#கவிைல; ெகாJ , பிைளமா

ெதாி('

ெகா#(தன.. ராHவ பல6ைத ெபா96தவைரயி யாைன பா'கா ,

கிைட ெபாJ' அதமீ' ஊ

எ9 ,

2

அ' கிைட அலவா?

அதனா ெவைளகார) கிைட பா'கா பி த

ந பிைகைய

ேபா+வி+, பதி விஷய6தி*காக ம#F ஒ சிறிய பிைளயா. ேகாயிைல
க# அத* பக6தி கிண9 ஒைற<

ெவ# ேபாடா.க. ெபாிய

/தலாளிமா.க த.பாராக வ(', கைட சி ப(திக தணீ. இைற6' ஊ*ற,

ளி6'வி+ பிைளயாைர அவரவ. உய.

ஏ.ைவகL6 தகப#

வழிப+வி+ ெசவா.க. தனி6தனி நபாி பதி ெப, ைடபா?
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வியாதிய>தனி ெட பேர ச. பட

மாதிாி அைறய வியாபார ஓட6ைத

ெபா96ததாக இ(தாF , ெபா'வாக சக6தினாி /J ஆதர

இ(ததா

விநாயக. பா+ சராசாி பதி விகித6தி* ேமாசமாகிவிடவிைல. அதிகாைல ஏJ

மணி அ(த பதியி ேநா திைச எலா

'நடமா+

ேகாயிக' தா .

பிைளயா. ேகாயி ைநேவ6திய விேசஷக சிறிய சி ப(திகளிைடேய பதி
கவ. சி6 Q+தலாக இ(த'.
வடi. பிைள<

சி6தி விநாயக. பக6தி ேகாயி ெகாடளினா..

பிைளயா. மனநிைலைய ப*றி அறி('ெகாள, என6 ேதவைதயி
மேனாத6'வ சா>திர

ெதாியா'. பிைளயவ.க மனசி ம#F

கச ,, கச ,,

கச ,. ேகாயி ஐய. ஒ நாைள ம#F ஏேதா ெகா+6தா.. அதி அவ. மன&
அபார மகிA சி ெகா+விடவிைல. ேமF

பிைளயாைர ேபா நி.விசார

சமாதியிக அவ. க அல. அவ. மனசி எாிமைலக சீறின; ,திய சIக

சா>திரக, ஒJக க+ பா+க ேதாறின; நியாயமானைவ எ9 அறிைவ
ந , ப# வ*,96தின.

இ ப# பட த6'வ ஆசிாியனாக பாிணமி
மீனாசி&(தர

சமய6திதா உைமயா,ர

பிைளயி பதி கக வடi.6 'யர6தி பிட6ைத

கடன. மீனாசி&(தர

பிைளயி கக I9 தினக அவைர அேத

இட6தி பா.6தன. உைமயா,ர6' ஆசாமி ஆற அமர சி(தி பதி விேசஷ6

தைம வா?(தவ.. அதனாதா Iறா /ைறயாக வடi. மா

பிைளைய கடெபாJ' அவ. I. ைச<*றிக ேவ#யதாயி*9.
ஏெனறா பிைளயவ.க கா*ைற ,சி6' வாJ

கர#வி6ைத க*றவரல.

க*றி(தா இ(த ெகாJ , பிரயாணேம சி6தி6திகா'. மீனாசி&(தர

பிைளதா அவ I. ைச ெதளிவி6', "உன என ெச?கிற'?" எறா..

"பசிகிற'" எறா. வடi. பிைள &கமாக. உைமயா,ர

மீனாசி&(தர

பிைள ஓ. உயி. பிராணி உதவி ெச?வ' எ9 உ9தி ெகா+விடா..
காரண , அ9 வி#ய*கால(தா ேவைலகார ைபய ஒவ /ைற6'

ெகா+ ெவளிேயறி விடா. எெண? ேத?6'வி+வதிF

நி,ண அவ.
உைமயா,ர

மீனாசி&(தர

அவ அEவள

அதி தி<

கா பி# பதிF

பிைளயி கைடயி சி ப(தியாயி பதி

அபார மகிA சி<

ஏ*படவிைல. ேசவக

எபத*காக

ஏ*படவிைல. கைடசியாக விநாயக கட ளி அ எற
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ந பிைக ஏ*படாத' ஆ சாிய(தா. ஏெனறா வி6தா(த6ைத ேகட

ஐ(தா9 நாகL / தா 'ேவைலயிைல ேபா' எ9 விர#ய
உைமயா,ர

மீனாசி&(தர

பிைள, விநாயக கட ளி பாி3ரணமான அ

அ' எ9 நிைன6தா.. ஆனா பிைளயவ.க தம' பிரைஞயிழ பி அ
எ9 ந பினா.; அ ப# ெவளி பைடயாக ெசா ெகாளவிைல.
3

பிைளயவ.கL இ(த ஒேர ஆைசெயலா
த

கால#யி ைவ6' ஆ# பா.க ேவ+

சா6தியமிலாததா, த /ட ெநகி, தா

திெநேவ கடகார.கைள6

எபேத. அ'

வசிக ேந.(த ச/தாய6ைத

கால#யி ெகா+வ(' ைவ6', ஒ நாைளகாவ' கணி விரைலவி+
ஆட ேவ+

எபேத! இ(த ஆைச, பசியி சாைய மைறய மைறய

பிர மாடமாக வளர ஆர பி6த'. உைமயா,ர

அ) ப ஆர பி6தா.. பல

பிைளைய பண வ[F சர பி#க
/தலாளிகLட பழக

பிைள, வடi.

ஏ*ப+6தி ெகாள ச(த. ப

அளி6தா..

ெகாJ , கைடயி உதவி6 ெதாழிF ேபாகிறவ.கL எ ெபாJதாவ'
தனிகைட ஆர பிகலா

எற ந பிைக இ ; அல' ஏ*ப+ .

பிைளயவ.க விஷய6திF

இ' ஏ*பட'.

வடக6தி ேச ஒவ இவைர ந பி பண

உைமயா,ர

பிைள<

ெகா+க உ6ேதசி6தா. தவிர

ஏேதா உதவினா.. ஒ நல நாளி வடi.

பிைளயி ெசா(த கைட திறக பட'. /தலாளி >தான6ைத

ெப*9விடா வியாபார அOபவ

வ('வி+மா? அதனாதா ஆைவ6'

கைட நட6த ேவ#யதாயி*9. வியாபார OHக

ெதாியாவிடாF

ெதாி(தாF

/தலாளியான பிற ைவ பா# ைவ6' ெகாளாம

இ ப' ெகௗரவ ைற . அைத உ6ேதசி6ேதா அல' இய*ைகயி

ேதைவயாேலா மவான சிகள ைவ பா#ைய ைவ6'ெகாடா..

பிைளயவ.க ெதாழிைல ஆர பி6த ேநர6தி விபாீதேமா எனேவா? வ.6தக
உலக6தி பண

,ரLவ' கZடமாயி*9. ெபாிய ெபாிய விலாசக இர+

I9 ெதாட.(தா*ேபா /றி(தன. கடகாராி பி+க அதிகமாயி*9.

பிைளயவ.களி வியாபார ஓட/

அEவள

ெதளிவிைல. திெநேவ
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கைத ம9ப#<

ெகாJ பிF

'ஒஸுேமா.' அ#6'வி+ேமா எற eதி

அதிகமாயி*9. ஆனா மிர+விடவிைல. ேப & ெவளிவராம இக, சரக
அதிகமாக வாக ஆர பி6தா.. திRெர9 I9 கிடக வாடைக

அம.6த படன.

அ9 சாயகால6தி*ளாகேவ அEவளவிF
சாயகால

லP Tபா? சர.

கைடயைட ெபாJ' சி ப(திகைள N பி+ ச பள/ ,

அத*ேம ஐ('

ப6'

ெகா+6', கண6 தீ. ப'ேபா கா#

ெகாளாம ககளி மைண6 Qவினா.. கைட, கிட எலாவ*ைற<
இJ6' 3# சீ ைவ6தா.; சிகள6தியி C+ ேபா?விடா..
4

ம9நா காைல மணி ஒபதாகி<

கைட திறக படவிைல. வடi. பிைள<

/றி('ேபானா. எற ெச?தி கா+6 தீ ேபால பரவிய'. ேசஜிகL , சிறிய
கைடகார.கL

வயி*றிF

வாயார6 தி#னா.க.

வாயிF

அ#6'ெகாளவிைல; மனமார,

சிகள6தியி C# இ பதாக6 ' ,6 ெதாி(த'. எலா ஒமிக

C+ ,(தா.க. "ேபமானி பயேல!..." எ9 ஆர பி6தா. ேசஜி.
ம*றவ.கL

அவ.க லாசார ப# தி#னா.க.

பிைளயவ.க அைமதியாக கைல ேபா இ(தா.... ச(த# ஓ?(த' ,
"உகைள ஏமா*9வ' எ ேநாக அல... கட எலாவ*ைற<
விடாம ெகா+க ேவ+

ைபசா

எப'தா எ ஆைச. ெபாிய /தலாளிகேள

தயகிறா.க. ஒேர சமய6தி எலா ேக+விடா எலா

நZடமாேம எப' எ வ6த . இ ெபாJ' ெசாFகிேற. நீக

ெகா+6தி கடைன6 தவைணயாக ெப*9 ெகாLகிறீ.களா?
அ ப#யானா பாகியிலாம ெசF6'கிேற.

இலாவிடா ேகா.+ ேபா? இகிறைத ப ேபா+ ெகாLக"
எ9 கைடசியாக ெசானா.. வ(தவ.க eதிய#6' ேபானா.க. 'இ ெபாJ'
வ[ ெச?தா த ப#Nட6 ேத9ேமா எனேவா? அவ தவைண Iல

3.6தி
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ெச?வா எப' எ ப# நி சய ?' - ஒ வழியாக நி.ணயிக /#யவிைல.
/#வி அவைர6 தி#வி+ ெசறா.க.

வடi. பிைள அத)ட Qக ேபா?விடவிைல; அல' ஊ

க பி

நீடவிைல. ஒ /ர+ வகீைல பி#6' அம.6தினா.. அவ ைகயி த
வழைக<

ேயாசைனைய<

ஒ பைட6தா.. வகீ, கட ெகா+6தி(தவ.களி

ப#ய தயாாி6' அவரவ.க ெதாைக6 தகப# விகிதாசார

Nற ஒ மாத

ேபா'

ேபா+, /#

ேநாR> ெகா+6' அ) பினா. சி9 கடகார.க கிைட6த'

எ9 ஒ9 காலாக வாகிெகா+ ஓ#ன.. இ ப# ெமஜாாி#6

ெதாைல ஒழி(த'. ம*9

ஏ*9ெகாடன..

ெபாிய ,ளிக ேவ9 விதியிலாம நிப(தைனைய

5
ைகயி Iலதன

ேபாடாம ஒ லP Tபா? சர; அ' இ ெபாJ'

தவைண ெசF6'வத*மா வகிற'? மாத
ெராக

/த ேததிய9 'டணா.' எ9

நப ேபா?வி+ . ஆனா, மா.ெக# பிைளயவ.க

ந பிைகைய இழ(' விடா.. ெந+கால வைரயி அ(த க9 , ,ளி

மாறவிைல. தவைண றியாக ெசF6திய' அவாிட
பிேப வவி6த'. அவைடய ெதாழிF

ந பிைகைய கிழ+ த#ய

நறாக வள.(த'. ப6' வஷக

ெகாJ , வியாபாரேம அவர' ைக எற நிைலைம உடாயி*9.
Iலதன

ெப9வத* வடi. பிைள ெச?த' சாியா, த பா? ச(த. ப6ைத

உபேயாகி6' ெகாடா.. அ ,ற

நாணய>தனாக இ(தாேர? /த அவர'

ைக ஓ?(' கிட ெபாJ' அவைர ந&கி ேபாட ேவ+ெம9, சIக

எற

தனி6தைமய*ற ஒ9 நிைன6தேத! அவ. ெச?த' தவறானா /த அவ.
ஐ.பி. ேபாட ேவ#ய நிைலைமைய ஏ*பட ைவ6த' ம+
செள9 இ/

இ(தமாதிாி ேப &.
(/*9 )

ேஜாதி, ேம - 1938
-------------

கால6திF

சாியா? ஓ?(' சL

வடi. பிைள ஓயாத ேவதாகமாகிவிட'
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