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1  
வாணிதாஸ,ர
 எ�ப' ஒ� 3ேலாக &வ.�க
. ஆனா�, இ(த &வ.�க6தி� ஒ� 
விேசஷ
. ேமேல இ���
 ெபௗராணிகாி� &வ.�க
 எ�ப#யி���ெம�9 
அ#ேய)��6 ெதாியா'. ஆனா� இ(த &வ.�க6ைத� ெபா96தவைர, இ' 
வாணியி� கைட�க� பா.ைவ ஒ� சிறி'
 படாத இட
 எ�9 என��6 ெதாி<
. 
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வாணிதாஸ,ர6தி*�� ேபாகேவ�+மானா�, ஜி�லா ேபா.+ ர>தாைவவி�+ 
மாமர
 நிைற(த வா?�கா� கைர மீ' அைர ப.லா�� நட�க ேவ�+
. ர>தாவி� 
கீA� பாாிச6தி� ஊ.. அத� ப�க6தி�தா�, கிழ�ேக பா.6த சிவ� ேகாயி�� 
ெதாட�கி, ப6'� பதிைன(' C+க� உ�ள அ�ரகார
. பிற� ஊ.� ெபா�ட�. 
ச*9 வட பாகமாக� ேபா�
 ச(', பி�ைளமா. ச('. அத*க�,ற
 மறவ.க� ெத�. 
இEவளைவ<
 கட('வி�டா�, ேவளாள. ெத�வி� ெதாட. சியான மறவ. 
ெத�வி� கைடசி�� வ('வி�டா�, வயF
 �ள/
. �ள
 தடாகம�9, ெவ9
 
ம� கைரயி�ட ஏாி. &*றிF
 க�H�ெக�#யவைர கழனிக�. வான 
வைளய6ைத6 ெதா+
 Iைலயி� ப ைச மர�க�. 
 
வய�களி� வழியாக இர�+ ைம� நட(தா� நதி. இ� கைரயிF
 ம�த மர/
 
பைன<
 கவி(' நி*�
. அதி��('தா� ஊைரெயா�#� பா<
 வா?�கா� 
,ற�ப+கிற'. ேவனி* கால6தி� �ள6திF
, வா?�கா�F
 ஜல
 வ*றிவி+
. 
அ�ெபாJ' வி#ய*காைலயி� >நான
 ெச?வைத இ�பமாக� க�'ேவா.க� 
வாணிதாஸ,ர6தி*� வ(தா� இர�+ ைம� நைடைய6 ' சமாக� க�'வா.க�. 
 
வாணிதாஸ,ர
, வ�சைன  &ழ�F
 தியாக� ெப��கிF
 ெச�F
 நாகாிக6தி� 
கைறக� ப#யாத'. நாய�க.க� கால6தி� மானியமாக  சில���� ெகா+�க�ப�ட 
கால6தி��(' இ�9 வைர அழியாத, மா9த� இ�லாத, நி6திய வ>'� ேபால, 
பைழய பழகிய பாைதகளிேலேய அ' ஓ#�ெகா�#��கிற'. 
 
கிராமவாசிக� உயி. வாAதைல� ெபா96தவைர ெவளிK���  ெச�லேவ�#ய 
அவசிய
 கிைடயா'. ெச�வ'மி�ைல. ேவ�#யெத�லா
 சா�பா�#*�
 
'ணி��(தாேன! உைடைய� ெபா�6தவைர '�
பினியா�' 'ணி வியாபார6தி� 
அதிக ந
பி�ைக. கிராமவாசிகL�� உலக
 எ(த6 தி�கி� ெச�Fகிற' எ�ற 
அறி�
 கிைடயா'. அறிய ஆவF
 இ�ைல. சனி�கிழைம  ச(ைத�� இைல 
கா?கறிகைள6 தி�ெந�ேவ���� ெகா�+ ெச�9, வி*9 /த� ெச?'வி�+, 
அ�9 12 மணி ேநர6தி� அைர�ைறயாக� ேக�டைத ம9 சனி�கிழைமவைர 
ேபசி�ெகா�#��பதி� தி��தியைட(' வி+வா.க� அ(த மகாஜன�க�. 
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ேகாயி� 3ைஜ, உபா6திைம6 ெதாழி�, உ�சவி�6தி எ�ற ேசா
ப* பயி*சி - 
இைவதா� அ���ள பிராமண த.ம6தி� பிரதிநிதிகளி� வாA�ைக இல�சிய
. 
ேவளா�ைம எ�ற ேசா
ப.6 ெதாழி� அ���ள பி�ைளமா.களி� �ல த.ம
. 
மறவ.க� ஏவின ேவைலைய  ெச?த�, ஊ.� காவ� எ�ற சி�லைற� கள� 
உ�ப�ட ேசா
ப� த.ம6ைத� கைடபி#6தன.. பைற ேசாி ஊாி� ேபா��ட� 
கல(தாF
, அ�F
 பகF
 உைழ6' உைழ6', �#6', ேபசி� ெபாJைத� 
கழி6த'. 
 
ஊ���, கிராம /னிM�, &(தர
 பி�ைள, ப�ைணயா. ராைமயா� பி�ைள, 
&�பிரமணிய ப�டார
, சிவ� ேகாயி� அ. சக. &�,ைவய. - இவ.க� 
எ�ேலா�
 'ெபாிய' மனித.க�. எ�ேலா�
 ஏக ம�ட
; ஏென�றா�, த*�றி� 
ேப.வழிக�. அவ.களி� 'ெம6த� ப#6தவா�' எ�9 க�த�ப�டவேர பிரமாிைய 
எ�#� பா.�கவி�ைல. எJ6'� N�# வாசி�பவ.க�. தமிA� ப#�,6 ெதாி<
 
எ�9 N9வா.க�. ஆனா� வாA�ைக�� அவசியமான உலக அOபவ
 உ�+; 
'ப#6தவ.'கைள� ேபா� அவ.க� வ#க�#ன அசட.க� அ�ல.. 
 
அ. சக. &�,ைவய. ஏற��ைறய ெமஜாாி�#ைய� கட('வி�டவ.. �ழ(ைத ��# 
கிைடயா'. தம' 45வ' வயதி� 'I6தாைள' இழ('விட, இர�டாவ' விவாக
 
ெச?' ெகா�டவ.. இைளயா� C�#*� வ(' சிறி' கால(தா� ஆகிற'. அவ� 
சி9 �ழ(ைத. 16 அ�ல' 17 வய'�ள க�யாணி, &�,ைவயாி� கிரக6ைத 
ம�களகரமா�கேவ அவர' சைமய*காாியாக� கால
 கழி6தா�. 
 
&�,ைவய. ம�மதன�ல.. அ'�
 50 வயதி� ஒ�வ�
 ம�மதனாக இ��க 
/#யா'. விதிவில�காக �சியான பPண�கLட� வி�(' சா�பி+
 யா�
 
வயி*ைற ஆ�ைல ேபா� ஒ�#யி��க  ெச?ய /#யா'. நைர6த �+மி<ட�, 
ப�சா�க6தி*� ஒ6தப# Pவர
 ெச?' ெகா�வதாக  ச�க*ப/
 ெச?' 
ெகா�டா� நி சயமாக எவ�
 ம�மதனாக இ��க /#யா'. 
 
&�,ைவய. சா'� ேப.வழி; ேகாயிF�+, அவ��+. ேவ9 எ(த ேஜா�யிF
 
தைலயி+கிறதி�ைல. ேவைள�� ேவைள நாவி*� �சியாக உண� ெகா+6', 
Q��
ெபாJ' கா� பி#6'வி�+, ெதா(தர� ெச?யாம���பேத மைனவியி� 
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ல�சண
 எ�9 எ�Hபவ.. அதிF
 ஏற��ைறய இ�ப' வ�ட�களாக� பழகி, 
திRெர�9 த�ைன வி�+வி�+ இற('ேபான I6தா� மீ' அபார� பிேரைம. 
அவ��� அ' பழ�கேதாஷ
. அவைள� ேபா� இனி யா. வர�ேபாகிறா.க� எ�ற 
சி6தா(த6தி�, க�யாணியி� பா�ய அழ�
 சி �ைஷ<
 ெதாியா' ேபா?வி�டன. 
 
3  
க�யாணி அவL
 ஏைழ� ெப�தா�. உபா6திைம6 ெதாழி� பா.6'வ(த சாமிநாத 
கனபா#களி� மக�. அESாிேலேய பிற(', ெவ�காலமாக மாமாெவ�9
 
சி6த�பாெவ�9
 அைழ6'வ(த ஒ�வைர� கணவராக� ெப*றவ�. ஏைழயாக� 
பிற(தா� அழகாக� பிற�க� Nடா' எ�ற விதியி��கிறதா? க�யாணியி� அழ�, 
ஆைள மய�கிய#��
 ேமாக லாகிாியி� பிற(த காமெசாTப
 அ�9. நிைன�க� 
ஓ#மைற<
 க�க�, ேசாக
 கல(த பா.ைவ! அவள' ,�னைக ஆைள 
மய�காவி�டாF
 ஆைள வசீகாி��
. அ�ப# வசீகாி�க�படாதவ� ம� 
சிைலதா�. &�,ைவய�
 அவ. வழிப+
 ��க வ#வ6தி����
 'விாிசைட� 
கட�ளி�' உ�வ  சிைலயி� ஹி�தய6 '#'#�ைப ஏற��ைறய� ெப*றி�(தா.. 
 
க�யாணி வாைல� ப�வ6தின�. அதிF
 இய*ைகயி� பாி3ரண ச�தி<
 
ேசாைப<
 ெகா(தளி��
 நிைலயிF�ளவ�. எத*ெக+6தாF
 த�ைன 
மர�க�ைடயாக� க�தி, இற(த I6தாளி� ெப�ைமைய நிைன6' உ��
 
&�,ைவயாி� எ�ண�கைள6 த� வச
 தி��,வ' எ�9 க�கண
 க�#� 
ெகா�டவ�; அதாவ', உ�Vர அவளறியாமேல இய*ைக அ(த ேவைலயி� 
அவைள6 Q�#ய'. அவ. வா.6ைதக� அவள' வா�ப அழகி� /க6தில#6தன. 
அவைர� கவ. சி�க�N#யப#ெய�லா
 தன' ெப�ைம� �ண�கைள� 
பய�ப+6தினா�. &�,ைவய. மசிகிற ேப.வழியாக6 ெதாியவி�ைல. க�யாணி<
 
ஒ� ெப�ணாயி*ேற, அவL��
 இய*ைகயி� ேதைவ<
 Q�+தF
 இ���ேம 
எ�ற ஞான
 சிறி'
 கிைடயா' ேபாயி*9 &�,ைவய���. 
 
அ�ெபாJ'தா� ைச6ாிகரான &(தர ச.மா அ�� வ(தா.. 
 
அ�ெபாJ' /�ேவனி*கால
. பனி நீ�கிவி�ட'. வா?�கா�� ஜல/
 
வ*றிவி�ட'. பயி.க� அ9வைடைய எதி.பா.6'6 தைலசா?(' நி�றன. 
�ள6தி� நீ. வ*ற இ�)
 இர�+ I�9 மாதமா�
. ஊ���� �#த�ணீ. 
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�ள6தி��('தா�. ஆ*றி*� நட�க /#யாதவ.கL
, நட�க� 
பிாியமி�லாதவ.கL
, �ள6திேலேய ஜல
 எ+6'� ெகா�Lவா.க�. 
 
&(தர ச.மா அ�ரகார6தி� ஒ� கா�� � & C�#� வாடைக�� இ�('ெகா�+, 
சா�பா�#*�  &�,ைவய. C�#� வா#�ைக ைவ6'� ெகா�டா.. வ�
ெபாJ' 
அவ. மன
 கள�கம*ற ம6தியான வான
 ேபா� இ�(த'. எ�ெபாJ'
 
�ள�கைரயிேலா அ�ல' வா?�கா� கைரயிேலா இ�('ெகா�+, இர�+ I�9 
மா�+�கார� ைபய�க� ேவ#�ைக பா.�க  சி6திர
 தீ�#�ெகா�#��ப' 
அவர' ெபாJ'ேபா��. 
 
4  
சில சமய�களி� ம6தியான  சா�பா�#*� வர இர�+ அ�ல' I�9 
மணியாகிவி+
. சில சமய
 காைல  சா�பா+ இ�லாமேலேய ெச�9வி+வா.. 
வ�வ' எ(த ேநரெம�பதி�ைல. 
 
க�யாணி அவைர6 தன' சேகாதர� ேபா� பாவி6'வ(தா�. ஆனா�, உ�ள
 
அவைர� க�ட�ட� பய6தினா� ச���
. அவ. வ(' இர�+ I�9 
நா�கL�� அவ���  சா�பா+ ேபா+வ' எ�றா� விய.6' வி�வி�6' /க� 
சிவ('வி+வா�. காரண
 ச.மா வாணிதாஸ,ர6தினைர� ேபா� அ�லா', ச*9 
நாகாிகமாக�
 &6தமாக�
 உைடயணி('ெகா�வ'தா�. ஆனா�, அவர' 
கிரா�,6 தைல கJ6' வைர வள.(' மைற6தி�(தாF
, எ�ெபாJ'
 
சீ.�ைல(ேத /க6திF
 காதிF
 கிட��
. க96த க�க� எ�ெபாJ'
 எைதேயா 
சி(தி6'� ெகா�#��ப' ேபால எைதயாவ' ேநா�க*9� பா.6'� 
ெகா�#���
. 
 
ச.மா ைச6திாிகராக இ�('
 க�யாணிைய� பா.�காத' ஆ சாிய
 எ�9 
நிைன�கலா
. கன�க� அJ6'
 உ�ள6ைத� ெகா�ட அவ., &�,ைவயாி� 
இ�ல6ைத மைற/கமான ேஹா�டலாக� க�தியதினா� சா�பா+ /#வ' அவ. 
அறியாமேல நட(' வ(த'. ேமF
 &�,ைவயாி� C+ ஜ�ன�கL��� ெபய. 
ேபானத�9. கா*9
 ஒளி<
 உ�ேள எ�#�பா.�க� Nடா' எ�9 ச�க*ப
 
ெச?'ெகா�ட &�,ைவயாி� Iதாைதகளி� ஒ�வரா� க�ட�ப�ட'. பக�� 
இ��+, இரவி� �6'விள�கி� ம�கலான இ��+. 
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சாதாரண கால6திேலேய எதிாி� வ�வ' எ�னெவ�9 உண.கிற பழ�கமி�லாத 
ச.மா���� ,ல�படாம�, இEவள� ெவளி ச உதவி<
 &�,ைவயாி� மைனவிைய 
மைற6'வி�ட' அதிசயம�9. ேமF
 க�யாணி�� அதிகமாக ெவளியி� நடமா+
 
பழ�க
 கிைடயா'. அவ� ெபா('�கிளி. ேமF
 �ள
 வா?�கா�கL��� 
க��க�ேலேய ேபா? வ('வி+வா�. இதனா� ச.மா க�யாணிைய6 தின
 
ச(தி6தாF
 பா.6த' கிைடயா'. அவ���, அவைள� ெபா96தவைர, உண� 
பாிமா9
 க�வைளயணி(த ைகக� ம�#F
 ெதாி<ேமா எ�னேவா! 
 
அ�9 &(தர ச.மா வ�வத*�  சாய�காலமாகிவி�ட'. காைலயிேலேய ெச�றவ.. 
ம6தியான ேபாஜன6தி*��Nட6 தி�
பவி�ைல. வ�
ெபாJ' ந�றாக 
இ��#வி�ட'. வ�
 வழியிேலேய �ள6தி� �ளி6'வி�+ ேநராக6 தம' � & 
C�#*�  ெச�9 உைடகைள மா*றி� ெகா�+, &�,ைவயாி� 
C�ைடயைட(தா.. அ�9 அவ���� பசி. 
 
5  
&�,ைவய. ெவளி6 தி�ைணயி� உ�கா.(தி�(ததா� இவைர� க�ட'
, "எ�ன 
அ?ய.வா� பக�ேல Nட  சா�பிட�ைல எ�9 ெசா�னாேள; இ�ப#யி�(தா 
உட
, எ�ன6'�� ஆ�
?... அ#ேய, ச.மா வ(தி��கா., இைலைய� ேபா+! 
இ�)
 விள�ைக ஏ� ஏ*றிைவ�கவி�ைல! ேந��6 ெதாி<ேம! அவ� இ�(தா 
C+ இ�ப#� கிட��மா? பகவா� ெசய�!" எ�9 ெசா��� ெகா�ேட உ�ேள 
ெச�9, �6'விள�கி� ேம� இ���
 மாட� �ழியி� தீ�ெப�#ைய6 ேத#னா.. 
 
சைமய� உ�ளி��(த க�யாணி<
 ைகயி� அக�விள��ட� வ(' �6'விள�ைக 
ஏ*றினா�. 
 
"எ�ன#, விள�ைக ஏ� ஏ*ற� Nடா'? இEவள� ேநர/
 எ�ன ப�ணிேன?" 
 
"ஏ*றிேனேன! ம�கியி���
 திாிைய6 Q�டாதி�('வி�டதினா� 
அைண('வி�ட'. சாத6ைத வ# &�#�(ேத�!" எ�றா� க�யாணி. 
 
"சாி, சாி! என��6 ெதாி<ேம! C+
 வாசF
 ெகட�கிற ெகைடைய� பா.6தா� 
ந�னாயி���, ெப��கிவி�+  சீ�கிர
 இைலைய� ேபா+!" எ�றா.. 
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க�யாணியி� /க
 சிவ(த'. அ(நிய.க� /�பாக�
 இ
மாதிாி� ேப&கிறாேர 
எ�9 அவ� உ�ள� கல�கிய'. 'அவ. எ�ன நிைன�பா.!' எ�ற நாண
, எ�லா
 
&9��  &9�ெக�9 ைத��
 வா.6ைதக�, இைவ அவ� உ�ள6ைத� 
�ழ�பிவி�டன. சேரெல�9 உ�ேள ெச�9வி�டா�. அவL�� அJைக 
அJைகயாக வ(த'. 
 
"இ�9 எ�ேக ேபாயி�(ேத�?" எ�றா. &�,ைவய.. 
 
"அைண�க�+� ப�க
 ேபாயி�(ேத�. ேவைல /#வத*� ேநரமாகிவி�ட'. 
ம6தியான
 ெவ?யி�� வ�வாேன� எ�9 நிைன6ேத�. நாைள�� அ�ல' 
ம9நாைள��� ெகாJ(' மாமைல� ப�க
 ேபாகலா
 எ�9 நிைன�கிேற�. 
ேபாவைத இ�ெபாJேத ெசா��வி�டா� நீ�க� கா6தி��க 
ேவ�#யதி�ைலய�லவா?" எ�9 சிாி6தா. ச.மா. 
 
6  
இத*�� க�யாணி கதேவார6தி� நி�9 ெகா�+, "எ�ன ெச?ேற�? ெசா
பி� 
ஜல
 ைவ6தி��கிேற�!" எ�றா�. 
 
"இ(தா��க�, கா� ைககைள� கJவி� ெகா�L�க�!" எ�9 ச.மாவிட
 ஒ� 
ெச
, ஜல6ைத� ெகா+6'வி�+6 தா)
 கா� /க
 கJவினா.. 
 
இ�வ�
 உ�ேள ெச�9 �6'விள�கி� /�, ேபாட�ப�#�(த இைலகளி� 
எதிேர உ�கா.(' ெகா�டன.. 
 
அ�9 இ�வ���
 பாிமா9வெத�றா� பிராண� ேபாவ' ேபா��(த'. 
 
/த�� &�,ைவய���  சாத6ைத� பைட6தா�. ைக ந+�கியதினா� சிறி' 
சிதறிவி�ட'. 
 
"என��6 ெதாி<ேம! இ�ப#  சி(தி  சிதறினா� வாA(தா* ேபா� தா�! பா.6'� 
ேபாட�Nடாதா? ேபா'
, ேபா'
!" எ�றா.. பிற� மன6தி*��ளாகேவ, "அவ� 
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இ�(தா�... க.ம பல�!" எ�9 /னகி� ெகா�டா.. இEவா.6ைதக� 
க�யாணி��� ேக�டன. ஏ*கனேவ �ழ
பிய மன
 ேமF
 கல�கிவி�ட' ைகக� 
இ�)
 அதிகமாக ந+�கின. 
 
ச.மா���� பைட�பத*காக� �னி(தா�. பத*ற6தி� த�#��(த சாத
 /Jவ'
 
இைலயி� கவிA('வி�ட'. ச.மா, 'ேபா'
' எ�9 இைடமறி6தா.. அவர' 
,ற�ைக மீ' ஒ� �விய� ம�+
 தைட�ப�+ நி�ற'. 'ேபா'
' எ�9 
ெசா���ெகா�#���
ெபாJேத த�#�ெகா�#���
 பிரகி�தி அசடா அ�ல' 
அத*�� �9
பா எ�9 ேநா�கினா.. அவ. ச*9 அ�ணா(' பா.6த'
 அவ. 
எதி.பா.6தத*� விபாீதமான கா�சி! பய
 - N ச6திF
, �6' வா.6ைதகளிF
 
ஏ*ப�ட பய
 - எ�ப' /க6தி� எJதி ஒ�#ய' ேபா� மிர�ட பா.ைவ! 
 
7  
அவ. பா.6த'
 அவL�� இ�)
 மிர�சி யதிகமாயி*9. அ(த� �ழ�ப6தி� 
அவ.க� ைகக� ச(தி6தன. அவ� க�களி� ஆ9தைல எதி.ேநா��
 �ழ(ைதயி� 
வ�6த
; அJைக '#'#��
 உத+க�. ஒ� கண
 இ�வ�
 ஒேர பா.ைவயி� 
அைசவ*றி�(தன.. ம9கண
 அவ� நிமி.(' தி�
பி� பாரா' ேவகமாக உ�ேள 
ெச�9வி�டா�. ச.மாவி� உ�ள6தி� அ' ஒ� வில�க /#யாத சி6திரமாக� 
பதி(த'. 
 
ம9ப#<
 க�யாணி எ6தைனேயா தடைவ வ(' பாிமாறினா�. ஆனா�, ஒ� 
கணமாவ' ச.மாைவ� பா.�கவி�ைல. ஆனா�, ச.மா அவள' உ�ள6ைத6 '��
 
பா.ைவகைள  ெசF6தினா.. அைவ பாைறகளி� ப�ட க�ைல� ேபா� பயன*9� 
ேபாயின. 'காரண
, காரண
?' எ�9 அவ. உ�ள
 அ#6'� ெகா�ட'. 
சா�பி�+வி�+� ேபசா' ேநேர தம' � & C�#*�  ெச�9, தம' உ�ள6'ட� 
ேபாரா#� ெகா�#�(தா.. அவர' உ�ள
 க�யாணிைய6 த�)� 
ஐ�கியமா�கிய'. அவ� அழ� ச.மாவி� ைச6ாிக� க�கL��� பல நீ�ட 
காவிய�களாக6 ேதா�றி*9. அ�9 இர� /Jவ'
 அவ. Q�கவி�ைல; தம' 
கன�கLட� ேபாரா#�ெகா�#�(தா.. 
 
8  
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அ�9 சா�பா+ /#(த�ட�, &�,ைவய., ெவ*றிைல  ெச�ல6ைத� ைகயி� 
எ+6'� ெகா�+, ெவளிேய வ(' உ�கா.(' ெகா�+ ெவ*றிைல ேபாடலா
 
எ�9 ெப�#ைய6 திற(தா.. ெவ*றிைல பா�� எ�லா
 இ�(தன. ஆனா� 
&�ணா
, ம�+
 கா?(' காைற� க�#யாக இ�(த'. "ஜட
!" எ�9 Nறி� 
ெகா�ேட, "அ#ேய!" எ�9 உ�ேள தைலைய நீ�#� ெகா�+ N�பி�டா.. 
சைமய� உ�ளி� தன' மன6'ட� ேபாரா#� ெகா�#�(த க�யாணி, "எ�ன?" 
எ�9 ேக�+� ெகா�ேட ெவளியி� வ(தா�. 
 
"அட ஜடேம! உன�� எ6தைன நா� ெசா�Fவ' - ெச�ல6தி� எ�லா
 
சாியாயி��கிறதாெவ�9 பா.6' ைவ எ�9? Iணா' இ�ைலேய! அ.6த 
ரா6திாியிேல யா. ெகா+�பா.க�? ேபா? ஒ� 'ளி ஜல
 எ+6'�+ வா! ஒ�ைன� 
க�#�+ அழரைதவிட ஒ� உ�வ6ைத� க�#�+ மார#�கலா
. ெதாைல, 
சீ�கிர
." அவL
 ேபானா�. "�#<
 �#6தன/
 - எ�லா
 ெசா�ல 
ேவ�#யதி�ைல!" எ�9 ைவதா.. 
 
க�யாணி உ�ேள ெச�9, ஒ� ட
ளாி� ஜல
 ெகா�+ வ(' ைவ6'வி�+, அவ. 
பாைய<
 தைலயைணைய<
 எ+6' உதறி� Nட6தி� விாி6'வி�+, ம9ப#<
 
உ�ேள ெச�9 வி�டா�. 
 
அ�9 பசி ேவறா வர�ேபாகிற'! அவ� மன
 எ�ெக�லாேமா &*றிய'. ச.மாைவ� 
ப*றி அ#�க# அவைளயறியாம� அவ� உ�ள
 நா#ய'. ஆனா�, தன' கணவ. 
அ(நிய. /�,
 இ�ப#� ேப&கிறாேர எ�ற வ�6த
. ஏ�கி ஏ�கி யJதா�. 
அJைகயி� ஓ. ஆ9த� இ�(த' ேபா� ெதாி(த'. 
 
ம9ப#<
 "அ#ேய!" எ�ற ச�த
. "எ�ன?" எ�9 ேக�+� ெகா�ேட எJ(' 
ெச�றா�. 
 
"இ�)
 சா�பி�+ /#யவி�ைலயா? இ(த� காைல� பி#! அ�பா! /�கா! ச
ேபா, 
ச�கரா!" எ�9 ெகா�டாவிவி�+� ெகா�ேட பாயி� ப+6'� ெகா�டா. 
&�,ைவய.. 
 
9  
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உ�கா.(' ெம'வாக� காைல� பி#6'� ெகா�ேடயி�(தா� க�யாணி. 
அவLைடய கல�கிய க�களி��(' ஒ� ெசா�+� க�ணீ. அவ. /ழ�கா�� 
விJ(த'. 
 
"எ�ன#, ேமெல�லா
 எ ச� ப�ரா?? ஓெரழ�
 ெதாிய�ேல, எ�ன ஜ�மமடா?" 
எ�றா.. 
 
க�யாணி ச*9 ேநர
 ெமௗனமாக இ�(தா�. அவாிட
 ஒ�9 
ேக�கேவ�+ெம�9 'ணி ச� பிற(த'. 
 
"பா��ேகா!" எ�றா�. 
 
"உ
, ேபா'
 பி#6த'!" எ�றா. ஐய.. 
 
அவ. ைகைய ெம'வாக எ+6'6 த� மா.பி� மீ' ைவ6'� ெகா�+, "அவா� 
/�ென�லா
 எ�ைன� ேப&கிறீ.கேள! நா� எ�ன ெச?'வி�ேட�?" எ�9 
சிாி�க /ய�றா�. க�களி��(' க�ணீ. வ(த'. அவ� ,�னைக பாிதாபகரமாக 
இ�(த'. 
 
"எத*காக? உன��� ,6தி வர6தா�! எ�ன ெசா��<
 ஒ�)
 
உைற�கவி�ைலேய! அவ� இ�(தாேள, ஒ� �ைற<�டா? எ�லா
 கண�கா 
நட(த'. கிரகல�&மி எ�றா� அவ�தா�. ெசா�னா� ேபா'மா?" 
 
"அவ�, அவ� எ�கிறீ.கேள? நா� எ�ன ெச?'வி�ேட�? இ�ப#6 தி�
பி� 
பா��ேகா! இ�ப#யி���
ெபாJ' ெசா�னா� ேக�கமா�ேடேனா!" 
 
"ைகைய வி+! என��6 Q�க
 வ('+6'. எ�ைன� ப+6தாேத!" எ�9 
ெசா��வி�+  &வ.�,ற
 தி�
பி� ெகா�+ �ற�ைட விடலானா.. 
 
10  
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க�யாணி�� ெந�சி� ச
ம�#யா� அ#6த'ேபா� இ�(த'. தன' >பாிச
 
சிறிதாவ' அவைர மனிதனா�கவி�ைலேய எ�றதி� ஒ� ேராஷ
, சிறி' ேகாப/
 
Nட. அ�9 /Jவ'
 அவL��6 Q�கேம வரவி�ைல. அவ� உ�ள
 
எ�ண�கLட� ேபாரா#� ெகா�#�(த'. 
 
அ�9 /Jவ'
 க�யாணி��6 Q�க
 எ�ப# வ�
! Qர6திேல, எ�கி�(ேதா ஒ� 
ெவளி ச
 த�ைன அைழ�ப'ேபா� ஓ. உண.�. அ' த�ைன வாAவி��ேமா 
அ�ல' தகி6'வி+ேமா எ�ற பய
 அவைள6 தி�9ெகா�#�(த'. 
 
கணவ. த�னிட
 எ�ன �ைற க�டா.? ஏ� இ�ப# உதாசீனமாக இ��க 
ேவ�+
? அத*�� காரண
 தன' �ைறயா அ�ல' அவர'... அவ���� �ைற 
எ�ப#  ெசா�ல /#<
? 
 
இ�ப#ேய அவ� அ�9 /J'
 Q�கவி�ைல. பாயி� ப+6' 
,ர�+ெகா�#�(தா�. ச*9 ஒ� ,றமாக� ,ர�ட &�,ைவய. பிர�ைஞயி�லா' 
ைகைய6 Q�கி� ேபா�டா.. அ' அவ� மா.பி� அ
மி� �ழவி மாதிாி� 
ெபா6ெத�9 விJ(த'. மய�க
 கைல(த'. பய
! பிற� ,�ஷனி� ைகதா� எ�ற 
உண. சி. அதி� ஒ� சா(தி பிற(த'. அ(த� ேபாைதயி� அவL��� க� 
கிற�கிய'. Q�கிவி�டா�. நைட/ைற உலக6தி� இ�லாவி�டாF
, கன� 
உலக6திலாவ' கணவ� சிாி6த /க6'ட� ேபசி� ெகா�#��ப' ேபா� அ�9 
அவL��6 ேதா�றிய'. 
 
காைலயி� க�யாணி எJ(தி���
ெபாJ' எ�9
 இ�லாதப# 
ெவ�ேநரமாகிவி�ட'. எJ(த'
 �ட6ைத எ+6'� ெகா�+ ேநராக� 
�ள�கைர��  ெச�றா�. 
 
11  
அ�9 இர� /Jவ'
 &(தர ச.மா���6 Q�க
 பி#�கவி�ைல எ�றா� 
விய�பி�ைல. இ6தைன நா�கL
 தம' மன6திைரைய வில�கி அவைள� 
பா.�காதத*� ஆ சாிய�ப�டா.. அ(த ஆ சாிய
 அவைர எ�ெக�ேகா இJ6'� 
ெகா�+ ெச�ற'. அவேரா ைச6ாிக. - அழ�6 ெத?வ6தி� அ#ைம! க�யாணியி� 
ேசாக
 ேத�கிய க�க� அவ���� க*பைன� கைதயாக, காவியமாக6 ெதாி(த'. 
அ�9 இர� /Jவ'
 உ�ள
 க�+� கட�காம� ெகா(தளி6த'. 
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&�,ைவய., பாவ
, அ' ஒ� பிரகி�தி. அவ. வச
 க�யாணி பிணி�க�ப�டா� 
விதியி� அ*ப6தனமான Yைலகைள உைட6ெதறிய ஏ� மன
 வரா'? அவைர 
மனிதனாகேவ ச.மா நிைன�கவி�ைல. அவர' சிைறயி��(' அவைள வி+வி�க 
ேவ�+
 எ�9 அவ. நிைன6தா.. அதி� க�யாணியி� ச
மத
 - அைத� ப*றி� 
Nட அவ��� அதிக� கவைலயி�ைல. 
 
அவைள அைழ6'� ெகா�+ ெச�9வி�டா�... வாA�ைக எEவள� இ�பமாக 
இ���
! இல�சிய6தி*� அவ� எEவள� ெப�
 ஊ�கமாக இ��பா�. மனித� 
,J�கேள இ�லாத, மனித� க�+�பாட*ற, மனித நாகாிக
 எ�ற '.நா*ற
 Cசாத 
கானக6தி� வாA�ைகையேய ஓ. இ�ப� ெப��கனவாக� கழி6தா� எ�ன? 
 
அ�9 /Jவ'
 அவ. உ�ள6தி� ஓ#ய எ�ண�க� ஒ� நிர(தர� 
ைப6திய�கார)ைடய உ�ள6ைத<
 ேதா*க#6'வி+
. இர� /Jவ'
 விள�� 
அைண�க�படவி�ைல. Iைலயி� ச�னைல ெயா�#யி�(த நா*கா�யி� 
உ�கா.(' ெகா�+ விள�ைகேய கவனி6'� ெகா�#�(தா.. விள�கி� சிமினி 
காிபி#6' ேமேல ,ைகயைட(' ெவளி ச6ைத அ/�கிய'. இர�+ நிமிஷ
 
விள�� 'ப� ப�' எ�9 �தி6த'. அEவள�தா�, அ'�
 அைண('வி�ட'. 
 
அைற /Jவ'
 இ��+. உ�ேள உ�கா.(தி��க /#யவி�ைல. ேம� ேவZ#ைய 
எ+6'� ேபா�+� ெகா�+ ெவளிேய ெச�றா. வி#('வி�ட'. ஆனா� 
ந�ச6திர�க� மைறயவி�ைல. கிழ�ேக ச*9 ெவL�, - ெவ�ைள� கீற� மாதிாி. 
 
12  
ச.மா���� காைலயி� நட�ப' மன6தி*� நி
மதியாக வி�(த'. அவ. வா?�கா� 
கைர வழியாகேவ நட(' ெகா�#�(தா.. ச*96 Qர
 ெச�ற�ட� வய� 
வர�,களி� மீ' நட�க ஆர
பி6தா.. ேதக(தா� ஏேதா ய(திர
 மாதிாி நட(' 
ெகா�#�(த'. மன
 ம�+
 த��தைடயி�றி� க�யாணியி� பி� ெச�9 
வி�ட'. "க�யாணிைய அைழ6'  ெச�9வி�டா�? அத*� இைசவாளா? அத*� 
எ�ன ச(ேதக
? பிற� எ�� ேபாவ'? எ�� ேபானா� எ�ன மனித� இ���
 
இட6ைத6 தவிர...?" 
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[ாிேயாதயமாகிவி�ட'. /க6தி*� ேநேர ெவ?யி� விJ(' க�Nச ஆர
பி6த'
, 
ச.மா��� 'ெவ�Qர
 வ('வி�ேடா
' எ�ற எ�ண
 ேதா�றிய'. உடேன 
தி�
பி, �ள6தி� �ளி6' வி�+� ேபாவெத�9 அ�ப�கமாக6 தி�
பி நட(தா.. 
 
ெவ?யி�� [+ நிமிஷ6தி*� நிமிஷ
 அதிகமாகிற'. /'� ெபா&�க�ப+வ' 
ேபா� காைல ெவ?யி� தகி�கிற'. 
 
அ�பா! 
 
�ள�கைர வ('வி�ட'. �னி('ெகா�+ ேம�#� ஏறி, கைரயி� மீ' 
வள.(தி�(த மர6த#யி� நி�9 /க6ைத6 'ைட6'� ெகா�டா.. இர�+ I�9 
வினா#களி� க� N ச
 விலகிய'. �ள6தி� யா�மி�ைல. 
 
யா�மி�ைலயா? 
 
13  
மர6தி� மைறவி� ஜல6தி� நி�9 ெகா�+ க�யாணி தன' ஈர�,டைவைய� 
பிழி(' உ+6தி� ெகா�#�(தா�. ஈர
 ெசா�+
 N(த� /'ைக மைற6த'. 
க�ன6திF
 ேதாளிF
 �ள�கைரயி� ந�றாக விள�கிைவ6தி�(த �ட6திF
 
கிைளகளி� ஊேட பா?(த [ாியெவாளி பிரதிப�6' மி�னிய'. "அ�பா! வ.ண� 
ெப�#<
 பட
 எJ'
 திைர  சீைல<
 எ+6' வரவி�ைலேய!" எ�9 நிைன6தா. 
ச.மா. க�யாணி�� அவ. இ��ப' ெதாியா'. தனிைம எ�ற மன மைறவி� தன' 
ஈர�,டைவகைள எ+6' உதறி� ெகா&வி உ+6தி� ெகா�டா�. ஈர�,டைவயி� 
நி�ற அ(த அழ� அவ��� மஜு
தாாி� சி6திர6ைத நிைனS�#ய'. �னி(' 
�ட6ைத எ+6' இ+�பி� ைவ6'� ெகா�+ க�யாணி கைரேய9வத*�6 
தி�
பினா�. அவ� /�, ச.மா ைவ6த க� மாறாம� பா.6'� ெகா�#��பைத� 
க�ட'
 திைக6'வி�டா�. /க
 /Jவ'
 சிவ('வி�ட'. க�க� மிர�+ 
அவைரேய ெவறி6' ேநா�கின. 
 
ேபாவ' எ�றா� அவைர� கட(' ேபாகேவ�+
. மன
 �ழ
பிய'. எ�ன 
ெச?வ'? எ�ன ெச?வ'? ெவ�க
 தைல �னிய  ெச?'வி�ட'. 
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ச.மா��� அவளிட
 ேபசேவ�+ெம�ற ஆைச. எ�ப#� ேப&வ'? எ�ன 
ெசா�Fவ'? 
 
"நா� இ�9 ெகாJ(' மாமைல� ப�க
 ேபாகிேற�. ேந*9� ேபா� இ�ைற��
 
ப�#னியாக இ�('விடாதீ.க�? நா� வராவி�டா� ப�#னி இ��பதாவ'? 
அெத�ன ைப6திய�கார6தன
?" எ�9 சிாி6தா.. அவ.க� உ�ள
 இ�(த 
நிைலயி�, இ
மாதிாியான ேப &, அபாயகரமான 'ைறகளி��(' விலகி நி
மதி 
அளி�ப' ேபால ஒ� பிரைமைய உ�+ ப�ணிய'. 
 
க�யாணி�� இEவா.6ைதக� ெகா�ச
 ைதாிய6ைதயளி6தன. அவாிட
 
ேப&வத*� மன
 ஆவ�ெகா�ட'. உ�ள6தி� நி
மதி க�ன6தி� சிவ�ைப  
சிறி' �ைற6த'. 
 
"ஆ� பி�ைளக� சா�பி+/� ெகா�#� ெகா�+, அவாL��� க�ைல<
 
ம�ைண<மா ேபா+வ'? இ�பேவ ேபாேரளா? காைலயிேல ஏதாவ' சா�பிட 
ேவ�டாமா? அ�� சா�பா�#*�..." எ�றா�. 
 
"இ�ெபாJ' சா�பிட வ�கிேற�. ம6தியான6தி*� எ�ன? அைத நா� 
பா.6'�ெகா�Lேவ�. ஏ' இEவள� ேநர
? எ�ெபாJ'
 அ�ேணாதய6தி� 
>நான
 ஆகிவி+ேம?" எ�றா.. 
 
அத*� அவ� ஒ�9
 பதி� ெசா�லவி�ைல. அவ� /க
 ம9ப#<
 சிவ(த'. 
இர� ப�ட ேவதைன<
 ஓ#ய எ�ண�கL
 ம9ப#<
 அவ� மன6தி� ேதா�ற 
ஆர
பி6தன. 
 
14  
அவைர� பாிதாபகரமாக� பா.6'வி�+� கைரேயறி, C�ைட ேநா�கி நட(தா�. 
அவைர6 தா�#  ெச�F
ெபாJ' அவ� ஈர�,டைவ அவ. மீ' ப�ட'. 
ச.மா��� அவைள அ�ப#ேய பி#6' ஆ��கன
 ெச?ய� கர�க� '#6தன. 
ஆனா�, தம' கன��ேகா�ைட இ#(' பாழாகிவி�டா� எ�ன ெச?வ' எ�ற 
பய(தா� அவைர6 த+6த'. 
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ச.மா �ளி6'வி�+ ேநராக� க�யாணியி� C�ைடயைட(தா.. அ�ெபாJ' 
&�,ைவய. ேகாவிF��  ெச�9வி�டா.. C�#� க�யாணிைய6 தவிர ேவ9 
ஒ�வ�மி�ைல. 
 
இEவரைவ எதி.பா.6தி�(த க�யாணி, இைலைய� ேபா�+  &+சாத
 எ+6' 
ைவ6தா�. 
 
"எ�ன! ஏ', இத*�� சைமயலாகிவி�ட'? ஏ� இEவள� அவசர
!" எ�றா. ச.மா. 
அவ���  சா�பா+ ெச�லாதத*�� காரண
 பசியி�ைமய�9. 
 
"இ�)
 ெகா�ச
 �ழ
, ேபா�+  சா�பி+�க�" எ�றா� க�யாணி. அ�9 
அவL�� வா?�3�+6 திற�க�ப�ட மாதிாி இ�(த'. அவாிட
 ேப&வதி� ஓ. 
ஆ9த�. 
 
"காைலயி� &+சாத
 சா�பிட /#<மா?...அவ. எ�ேக? ேகாவிF��� 
ேபாயி��கிறாரா? எ�ெபாJ' வ�வா.?...ெகா�சமாக� ேபா+�க�, ேபா'
!" 
எ�றா.. 
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சா�பா+ /#(த'. ைக கJவ ஜல
 ெவளியி� ைவ�க�படவி�ைல. பா6திர6ைத 
எ+6'� ெகா�+ சைமயலைற��� ெச�ற க�யாணி வர  சிறி' தாமதாயி*9. 
ச.மா பி�,ற
 ெச�9 ைக கJவி� ெகா�+, சைமயலைற� ப�கமி�(த 
தாAவார6தி� ப�க
 வ(தா.. 
 
"ஐேயா! ஜல
 ைவ�க மற('வி�ேடனா! இ(தா��க�, இைத ம6தியான6தி*� 
ைவ6'� ெகா�L�க�!" எ�9 ஒ� சி9 ெபா�டல6ைத� ைகயி� ெகா+6தா�. 
 
"இெத�ன? என�� ஒ�9
 ேவ�டா
 எ�ேறேன!" எ�றா.. 
 
"ேதாைச! ெகா�ச(தா� ைவ6தி��கிேற�. ம6தியான
 3ரா�
 
ப�#னியி��கவாவ'?" எ�றா� க�யாணி. 
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அைத எ+6'� ெகா�ள ேவ�+
 எ�9 ெக�&வ' ேபா� அவLைடய க�க� 
அவைர ேநா�கின. 
 
ச.மா, "க�யாணி!" எ�9 க
மிய �ர�� அவைளயைழ6'வி�+, அ�ப#ேய 
இJ6' ஆ��கன
 ெச?' அதர6தி� /6தமி�டா.. க�யாணி<
, க�+�ட 
ச.�ப
ேபா� த�ைனயறியா' ெகா(தளி6த உ�ள6தி� எதிெரா���  சிறி' 
ெசவிசா?6'வி�டா�. பிர�ைஞ வ(த' ேபா� நைட/ைற  ச
பிரதாய�க� 
அவைள6 தா�கின. 
 
தன' வ�ைமய*ற ைககளா� பல/�ளவைர அவைர ெந�#6 த�ளிவி�+, 
/க6ைத6 தி��பி, "எ�ைன வி�+வி+�க�!" எ�9 பதறினா�. 
 
16  
ச.மா தம' ைககைள ெநகிA6தினா.. க�யாணி விலகி நி�9 ெகா�+, "எ�ன 
ேபா�க�!" எ�9 அவைர6 த�#�ப' ேபா� ேநா�கினா�. 
 
ச.மா, "க�யாணி, நா� ெசா�வைத� ேக�!" எ�9 ம9ப#<
 ெந��கினா.. 
க�யாணி சைமயலைற��� ெச�9 தாளி�+� ெகா�டா�. உ�ளி�(' வி
மி 
வி
மி அJ
 �ர� ேக�ட'. 
 
"க�யாணி! க�யாணி!" 
 
பதி� இ�ைல. 
 
ச.மா�
 கல�கிய உ�ள6'ட� ெவளிேய ெச�றா.. ெகாJ(' மாமைல��  
ெச�வ' அவ��� நி
மதிைய யளி�கலா
. 
 
க�யாணி�� அ�9 /Jவ'
 மன
 ஒ�றிF
 ஓடவி�ைல. /த�� பய
, தவ9 
எ�ற நிைன�பி� பிற(த பய
. ஆனா� ச.மாவி� >பாிச
 அவ� ேதக6தி� இ�(' 
ெகா�#��ப' ேபா�ற நிைன� &கமாயி�(த'. அவ� உ�ள6தி� ரகசிய6தி� 
ச.மாவி� ஆைசக� எதிெரா�6தன. 
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அ�9 /Jவ'
 அவL�� ஓாிட6திF
 இ��,� ெகா�ளவி�ைல. &�,ைவய. 
ம6தியான
 வ(தா.. அவ�ைடய இய*ைக� பிரலாப6'ட� ேபாஜன6ைத /#6'� 
ெகா�+ நி6திைர ெச?ய ஆர
பி6தா.. 
 
17  
க�யாணி�� அவைர� பா.��
ெபாJெத�லா
 பாிதாபமாக இ�(த'. த�ைன 
'I6தாைள� ேபா�' இ��கவி�ைல எ�9 ைவதாF
, த� மீ' ஓ. அ(தர�கமாக 
ந
பி�ைக ைவ6தி��பதா� அைத ேமா�ச
 ெச?வதா எ�9 எ�ணினா�. 
 
க�யாணி�� இர�ைட<
 ஏக கால6தி� பிாிய மனமி�ைல. C+, ேப &, 
ச
பிரதாய
 இைதெய�லா
 உைட�க மன
 வரவி�ைல. &�,ைவயைர ஏமா*ற�
 
மன
 'ணியவி�ைல. இ�ளி� வழி ெதாியா' தவி��
 பாதசாாி, ஏதாவ' ஒ�ைற6 
தன' ந
பி�ைக��� பா6திரமான' எ�9 ச�க*பி6'� ெகா�+ அைத ேநா�கி  
ெச�Fவ' ேபா�, த� கணவ. நி6திய
 3ைஜ ெச?<
 ேகாவிF��  ெச�9 
கல�கிய உ�ள6தி*�  சா(திைய நா#னா�. ேகாவி� Iல>தான6தி� இ�L�� 
இவள' மன இ�� ேதா*9 வி�டதாக6 ெதாியவி�ைல. Iல>தான6தி� ம�கிய 
தீபெவாளியி� ��க
 ெதாிவ' ேபா� ச.மாவி� /க
 தா� அவ� அக6தி� 
பிரதிப�6'� ெகா�#�(த'. 
 
அ�9 இர� க�யாணி &�,ைவய. ப�க6தி� உ�கா.(' கா� பி#6'� 
ெகா�#���
 ெபாJ', அதிகாைலயி� எJ(' ஆ*றி*�  ெச�9 �ளி6'வி�+ 
வ�வத*� அ)மதி ேக�டா�. காரண
, ச.மாவி� மீ' ஆைசயி�(தாF
 அவைர  
ச(தி�காதி��க ேவ�+ெம�ற நிைன�,. 
 
"வி#ய� கால6தி� ஏ� நதி��...?" எ�றா. &�,ைவய.. 
 
"�ள6தி� ஜல
 வ*றி நா*றெம+�கிறேத எ�9 ேயாசி6ேத�!" எ�றா�. 
 
"சாி, சாி, ேபா?�+ வாேய�; அ'�ெக�ன ேக�வி ேவ�#யி���? ேந��6 Q�க
 
வ�கிற', &
மா ெதா(தர� ெச?யாேத!" எ�9 ம9,ற
 தி�
பி� ப+6'� 
ெகா�டா.. 
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க�யாணி�� அ�9 இர� /Jவ'
 உற�க
 வரவி�ைல. ச.மாைவ 
நிைன��
ெபாJெத�லா
 ஒ� மகிA சி, அவ. ம9ப#<
 த�ைன6 
தJவமா�டாரா எ�ற ஆைச. இ�ப#ேய த� ெபா�ள*ற கன�களிைடேய அவ� 
Q�கினா�. 
 
ெகாJ(' மாமைல��  ெச�ற ச.மா��� ேவைல ஓடவி�ைல. அ�9 /Jவ'
, 
க�யாணி எ�ன நிைன�பாேளா, அவைள ம9ப#<
 எ�ப#� பா.�ப' எ�பேத 
ேயாசைன. அ�9 இர� /Jவ'
 கா�#ேலேய இ�('வி�டா.. அ�ெபாJ'
 
சா(தி பிற�கவி�ைல. அதிகாைலயி� ெச�9 சாமாைன எ+6'� ெகா�+ 
ஊைரவி�ேட ேபா?வி+வ' எ�9 நிைன6'� ெகா�+ தி�
பினா.. 
 
ெகாJ(' மாமைல ஆ*9�� அ�கைரயி� இ�(த'. ஊ��� வரேவ�+மானா� 
ஆ*ைற� கட('தா� வர ேவ�+
. மணி I�9 இ���
ெபாJ' 
ஆ*ற�கைரைய யைட(தா.. மன6தி� சா(தி பிற�கவி�ைல. உ�ள
 ேப? ேபால  
சா#ய'. 
 
18  
இ�)
 ந�றாக வி#யவி�ைல. ஆ*றி� யாேரா 'ணி 'ைவ�ப' ேபால  ச�த
. 
இEவள� அதிகாைலயி� அ�� யா. வர /#<
? 
 
"யார'?" எ�றா.. 
 
"யார'?" எ�ற பதி� ேக�வி பிற(த'. 
 
�னி(' 'ைவ6'� ெகா�#�(த உ�வ
 நி�ற'. ஒ� ெப� - க�யாணி! 
 
"க�யாணி! நீயா இ��!... இ(த ேநர6தி�! பய�படாேத! நா� தா� ச.மா!" 
 
"நீ�களா!" 
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அவ� ெசா�� /#</� ச.மா அவைள அ�ப#ேய தJவி� ெகா�டா.. அவ� 
விலக /ய�றா�. இ�வ�
 த+மாறி� பாதி ஜல6திF
 பாதி மண�F
 விJ(தன.. 
க�யாணியி� /க6திF
 அதர6திF
 மாறி மாறி /6தமி�டா.. க�யாணி 
த+�கவி�ைல. அவ�ைடய ேபா�கி*ெக�லா
 தைட ெச?யவி�ைல. 
 
ச*9 ேநர
 கழி(த'. 
 
"க�யாணி!" 
 
"எ�ன?" 
 
"எ�)ட� வ('வி+! இ(த மனித நா*றேம அ*றவிட6தி*�  ெச�9வி+ேவா
!" 
 
"ஐேயா#! அ' /#யா'!" 
 
அ(த ம�கிய ெவளி ச6திF
 அவள' மிர�ட பா.ைவ மி�னிய'. 
 
"பிற�...?" 
 
"என�� ஒ�9
 ெதாியவி�ைல. நீ�க� ெசா�Fகிற மாதிாி... அத*�� பயமாக 
இ��கிற'!" 
 
ச.மா��� உலக
 அ.6தம*ற ேக��N6'� ேபாF
, அச�+6 தன
 ேபாF
 
ப�ட'. 
 
"க�யாணி, நா� ேபாகிேற�!" எ�றா.. 
 
"எ�ேக? ேபாகேவ�டா
! இ�ேகேய இ�('வி+�க�!" 
 
"சீ! அ' /#யாத காாிய
. எ�)ட� வா!" எ�9 ைகைய� பி#6தா.. 
 



21 

 

"/#யா'!" 
 
ம9ப#<
 அ�கைர� ப�க
 ஒ� மனித உ�வ
 ெச�9 இ�ளி� மைற(த'. 
 
க�யாணியி� வாA�ைக - அைலயி� ஒ� �மிழி உைட(' ேபாயி*9. 
 
(/*9
) 
 
ஊழிய�, 15-02-1935 
--------------    
 

32. 32. 32. 32. கன�	 ெபகன�	 ெபகன�	 ெபகன�	 ெப    

 
1  
ராஜ மா.6தா�ட ேசாழ)ைடய கால
. ேசாழ சா
ரா^ய
, பைழயவ.க� ெசா�F
 
மாதிாி, ஏA கடைல<
 தா�# ெவ*றி� ,��ெகா#ைய� ,திய ேதச�களி� நா�#� 
ெப�மிதமாக வள.(த'. 
 
இ(' - சீன6திேல தமிழனி� கைல, தமிழனி� Cர
, தமிழனி� கீ.6தி 
எ�லாவ*ைற<
 நிைலநா�#... 
 
அெத�லா
 பைழய கைத, மா.6தா�ட�, தா� இ�(த தைலநக. இ�ெபாJ' 
ெபய. ெதாியாம� இ���
 எ�9 க�டானா? 
 
ேசாழ)ைடய தைலநக. உைறK.. யவன Cர.க� இ(' - சீன� ேபாாி� அவ� 
பைடயிேல த�க� இர6த6ைத  சி(தினா.க�; அவ� அர�மைன6 தைலவாயிைல� 
கா6தி�(தா.க�. 
 
அகழி�க�,ற
 அ�ணா(' பா.6தா� தைலய9(' விJ(' வி+
ப# ெபாிய 
வாயி�. உ�ேள ச*96 த�ளி ெவ�கல6தினா� ஆன 'வஜ>த
ப
. அத� 
உ சியி� /�ன�கா�கைள உயர6 Q�கி� ெகா�+, வாைய� பிள(தவ�ண
, 
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பா<
 நிைலயி� வா.6த ஒ� ெவ�கல� ,�. /Jவ'
 த�க /லா
 
3ச�ப�#��கிற'. அத� க�கL�� இர�+ ெபாிய இர6தின�க�! [ாிய)ைடய 
கிரண�க�, அத� மி+�ைக - சா
ரா^ய6தி� மன�பா�ைமைய - த�ைனேய 
ெவ�9 கிழி�க /யFவைத�ேபா� நி*�
 ,�ைய - அ(த  சி*பியி� 
ைகவ�ைமைய - எ+6'� கா�#ன. 
 
>த
ப6தி� அ#யி� �9கிய கவச
 அணி(', க ைசைய� ேபா� ேவZ#ைய 
இ9�கி� க�#ய மறவ.க� ைகயி� எறி - ஈ�#கைள ஏ(தியவ�ண
 க�லா?  
சைம(தவ. ேபா� கா6' நி*கிறா.க�. 
 
ச*9 உ�ேள ராஜமாளிைக, க��� சைம(', தமிழனி� மி+�ைக, தமிழனி� 
Cர6ைத, தமிழனி� இல�சிய6ைத ஒ��ேக எ+6'� கா�+கிற'. எ�� 
பா.6தாF
 ஏகாதிப6திய  ெச���. சா
ரா^ய6தி� _�தயமி�ைம 
அழ��வ6தி� மனிதைன மைல�க ைவ�கிற'. மி�க6த�ைம - அத*� Cர
 எ�9 
மாியாைதயாக  ெசா�Fவா.க� - அழ�ட� ைகேகா6' உலா�கிற'. 
 
உ�ளி�(' ச�க/
 /ர&
 ஏகமாக /ழ��கி�றன. 
 
2  
"ராஜ ராஜ அாிேகசாி வ.ம� பரா�...!" 
 
இ�)
 எ6தைனேயா /ழ நீள
 /#வி�லாம� ெச�Fகிற' அவ� ெபய.! 
 
/�, சி*றரச.க�, தானாதிபதிக�, தளக.6த.க� யாவ�
 ப#�ப#யாக /ைற 
/ைற வ(' வழிப�+ விலகி நி�9 அ#பணிகிறா.க�. 
 
எ�கி�(ேதா ம�கள வா6திய
 /ழ��கிற'. 
 
உ�ளி�(' ஒ� ெயௗவன ,�ஷ� - ஆணி� இல�சிய
 - வ�கிறா�. ெந�சிேல 
ைவர�க� பதி6த �9கிய கவச
 - ம6தியி� ர6தின�களி� ,� - கா�� Cர� கழ�, 
சிர6திேல மரகத� கிாீட
. இைடயி� ஒ� &ாிைக. 
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அக�9 &ழ�9 ேந. ேநா��
 வசீகர� க�க�. ,�வ6தி� அழைக 
எ+6'�கா�+வ' ேபா�ற ெந*றி. அக�ற ெந*றியி��#���
 க��சா(தி� 
அழைக ம�க ைவ6' எ+6'�கா�+
 அ(த� க�களி� கனி�, சி*சில சமய
 
மி+��. 
 
ெம'வாக அைச(தைச(' உலக
 ெபய.வ' ேபா� நிகர*ற நைட. ப�க6தி� வ�
 
ஒ�வ)ைடய ேப ைச� ேக�+�ெகா�+ வ�கிறா�. 
 
இ�வைர<
 ப�க6தி� ப�க6தி� பா.�பதிேல மனித இல�சிய�க� இர�ைட<
 
காணலா
: ஒ�9 மனிதனி� ச�தி; ம*ற' மனிதனி� கன�. 
 
3  
அவ)
 அழக�தா�; அழ�
 ெத?Cகமான'. இ(த� படாேடா ப6'��  சமமாக 
மதி��
 க�களிேல கன�க�, இல�சிய�க�, உ�வ�ப+6த /#யாத எ�ண�க� 
ஓ#மைற<
 க�க�. அவ)ைடய இைடயிF
 ஒ� &ாிைகயி��கிற'. 
ச
பிரதாயமாக, வழ�கமாக இ���
 ேபாF
! 
 
ப�க6தி� பணி� ெப�க�... அழகி� பாி3ரண� கி�ைபயாேல அரச படாேடா 
ப6தி� உயி�ட� உலா�
 சி6திர�க�. மா.பி� கைல கிைடயா'. அ�கால6தி� 
அரச� /� அ�ப# நி*க /#<மா? /6'வட�க� அவ.க� தா?�ேகால6ைத 
மைற�கி�றன. இைடயி� '��ய Qய ெவ�ைள� க��க
. அரச)�� அைட�ப6 
ெதாழி� ெச?தF
, சாமைர C&வ'
 அவ.கL��ாியைவ. 
 
அரச)�� நட��
 மாியாைத அ(த அழக)��
 நட�கி�ற'. 
 
4  
ெவளிேய வ(தாகிவி�ட'. 
 
காவிாி�3
ப�#ன6தி� நாவாேயறி இ(' - சீன6தி*�  ெச�கிறா�. அ(த� ெபய. 
ெதாியாத பிரேதச�களி� தமிA இர6த6ைத6 ெதளி6' ெவ*றி�ெகா#கைள� 
பயிரா�க. ப�ட6' யாைனயி� ஏறியாகி வி�ட' - கவிஞ)ட�... 
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ந�ல நிலா... ந+�கட�... எ�� பா.6தாF
 நீலவா�, நீல�கட�... நாவா? கீA6 
திைச ேநா�கி  ெச�Fகிற'. அத� ேம�த�#� கவிஞ)
 ேசாழ)
... 
 
கவிஞ)�� அ�9 உ*சாக
. ஊ.வசியி� நடன6ைத, அவ� அழைக, ஓ. 
அ*,தமான கவியாக� பா+கிறா�. ஊ.வசி அரசைன� காத��கிறாளா
; 
அரசைன� காண வ�கிறாளா
. 
 
கவிஞ� க*பைன அரச� உ�ள6ைத6 ெதா�ட'. கவிஞ� கனவி�தா� க�டா�. 
அரச� /�, ஊ.வசிேய ேதா�றிவி�டா�! 
 
ெவ9� கன�! 
 
ேசாழ)��மா அ�ப#? 
 
5  
"ஊ.வசீ! ஊ.வசீ! அேதா வ�கிறாேள! அேதா, அ(த அைலயி� ேம�! அேதா! அேதா! 
ஊ.வசி!" 
 
கவிஞ� அரசைன யைழ�கிறா�. 'ஊ.வசி' எ�ற பதி�தா�. 
 
அரச� க�டைள�ப#, கட�� தறிெக�+6 ேதட ஆர
பி�கி�ற' நாவா?. 
 
"அேதா அ(த அைலமீ'... அ(த� ெபாிய அைல மைற('வி�ட'... அேதா 
ெதாிகிறா�!... அவேள ஊ.வசி...!" 
 
அ(த� ெபாிய அைலயி� கீேழ பாைறக� எ�9 யா���6 ெதாி<
?... 
 
6  
கடகடெவ�ற ச�த
!... உ�ேள ஜல
 ெவ�ைமயாக� பா?கிற'. 
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"ஊ.வசி!" எ�ற �ர� ேசாழ� இ���
 திைசைய� கா�+கிற'. அ(த அமளியி� 
பைட6தைலவ� ெந���கிறா�. 
 
அத*காக� க�ப� ெபா96'� ெகா�#���மா? இ�ெனா� பாைற! 
 
க�ப�� உ சி /த� அ#வைர ஒ� ந+�க
. பா?மர
 தடா� எ�9 ஒ#(' 
விJகிற'! 
 
க�ப�...? 
 
ஆயிரமாயிர
 ம�க� N�ட
, 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' எ�னதா� 
ெச?ய/#<
? 
 
அரசைன� கா�பா*ற ேவ�#ய' அவசிய(தா�. ஆனா� அேகாரமான 
அைலகL�� ம6தியி� யா. எ�ன ெச?ய /#<
? 
 
7  
ராஜ மா.6தா�ட�, Cர�, பலவா�. நீ(தி�ெகா�+ ெச�Fகிறா�, ஆனா� த� 
இZட�ப#ய�ல. 
 
மித�,� க�ைட மாதிாி நீ��� ேம�, ெபாிய அைலக� I &6 திண9
ப# 
வாாிய#��
 Oைர�� ேம�, /க6ைத6 Q�கி� ெகா�+ நீ('கிறா�. 
 
வாாியிைற��
 Oைர6 திைரயிேல ஒ� ெப�ணி� பாத
 ெதாிகிற'. 
 
"ஊ.வசி!" 
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"அவ�தா� வ�வாேள! வ�கிறாேள!"... ைதாிய/
 ஊ�க/
 ச�திைய� 
ெகா+�கி�றன. 
 
நீ('கிறா�. 
 
எதிாிேல ஓ. உயரமான பாைற. தைல நிமி.(' உ சிைய� காண /#யாத 
ெந+
பாைற! 
 
அதி� நி�9 ெகா�டா�... 
 
அவ� நீ(த ேவ�டா
, அைல ேவகேம இJ6'  ெச�Fகிற'. 
 
அ�பா! 
 
இ�)
 ஒ� ைக! 
 
எ�#� ேபா+கிறா�. 
 
பி�,ற
 இ#/ழ�க
 ேபா� ஒ� ஹு�கார
! ந�ச6திர�க� க�H��� மி�னி 
மைறகி�றன. 
 
அ�,ற
 ராஜமா.6தா�ட ேசாழ� அ�ல� - /�கி மித��
 ஒ� சாீர
... 
 
8  
எEவளேவா ேநர
 ெச�ற'. 
 
க�களி� ஏ� இ(த  [ாிய� இ�ப#6 தகி�க ேவ�+
?... யாேரா 
அைண6தி��கிற' மாதிாி ஒ� ேதா*ற
... 
 
தாயி� கனி�ட� ச*9 ேமேலா�கி வள.('
 வளராத க�ன�க�. க�ன6ேதா+ 
சா?('... 
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"அ
மா அ அ அ!" 
 
எ�ன ஹீன>வர
! எ�ன பலCன
! 
 
கவிஞனி� கன� ேபா�ற க�க� அவைன� கவனி6'  சிாி�கி�றன. 
 
தி�
,கிறா� - மா(தளிாி� நிற
! மன6தி� சா(தியளி�க�N#ய அழ�... 
 
N(த� க96'  &��+ ஆைடயாக /'��,ற6ைத மைற�கி�ற'! 
 
அ'தா� ஆைட! 
 
தி+�கி�+ எழ /ய*சி�கிறா�; /#யவி�ைல. 
 
அவ� கர�க� அவைன அைண6'�ெகா�கி�றன. 
 
9  
உத�#� அவLைடய ெம��ய விர�க� பதி(', அவைன6 தி�
பேவ�டா
 
எ�9 சமி�ைஞ ெச?கி�றன. 
 
அவ� அரச�! ராஜ மி+��! அவேளா தாதி� ெப�! 
 
"காைல� பி#!" 
 
பதி� இ�ைல. ,� சிாி�,6தா�. தாயி� கனி� அவைனயைண6'� ெகா�Lகிற'. 
 
"நா� அரச�! ராஜமா.6தா�ட வ.ம�!... ஹு
...?" 
 
பதி� இ�ைல. 
 
,�சிாி�,6தா�. 
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அEவள� ைதாியமா? 
 
அவள' ேகச6ைத அவ� கJ6தி� /9��கிறா�. ெவ*றி� ,��ெகா#! அவ� 
க�க� இ��கி�றன. 
 
"I &!" 
 
"அ
மா! இ��! இ��!" 
 
க�கL� ந�ச6திர�க� ேதா�றி மைறகி�றன... 
 
இ��! 
 
நீல� கட�! 
 
ஒ� பிண
 ��,ற மித�கி�ற'. அத� /க6தி� எ�ன சா(தி! 
 
(/*9
) 
 
மணி�ெகா#, 16-09-1934 
------------- 
 

33. 33. 33. 33. கா�சைனகா�சைனகா�சைனகா�சைன    

 
1  
அ�9 இர� /Jவ'
 என��6 Q�க
 பி#�கேவயி�ைல. காரண
 எ�னெவ�9 
ெசா�ல /#யவி�ைல. மன&��� கZட/
 இ�ைல, அள��� மி�சிய இ�ப/
 
இ�ைல, இ(த மாதிாி6 Q�க
 பி#�காம� இ��க. எ�ேலாைர<
 ேபால6தா� 
நா)
. ஆனா� எ�)ைடய ெதாழி� எ�ேலா�ைடய'
ேபா� அ�ல. நா� கைத 
எJ'கிேற�; அதாவ', சர+வி�+, அைத  சகி��
 ப6திாிைக 
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>தாபன�களி��(' பிைழ�கிறவ�; எ�)ைடய' அ�கீகாி�க�ப+
 ெபா?; 
அதாவ' - கட��, த.ம
 எ�9 பல நாமTப�கLட�, உலக 'ெமஜாாி�#'யி� 
அ�கீகார6ைத� ெப9வ'; இத*�6தா� சி�Z#, க*பனா ேலாக ச�சார
 
எ�ெற�லா
 ெசா�Fவா.க�. இ(த மாதிாியாக� ெபா? ெசா�Fகிறவ.கைளேய 
இர�டாவ' பிர
மா எ�பா.க�. 
 
இ(த நக� பிர
ம பர
பைரயி� நா� கைட���#. இைத எ�லா
 நிைன�க� 
ெப�ைமயாக6தா� இ��கிற'. நா�க� உ�டா��வ' ேபா�, அ(த� பிரமனி� 
ைகேவைல<
 ெபா?தானா? நா� ெபா?யா? திRெர�9 இ(த ேவதா(த விசார
 
இர� &மா. ப�னிர�+ மணி�ேபா'�� ஏ*ப�டா�, த�)ைடய ஜீரண 
ச�திைய� ப*றி யா���6தா� ச(ேதக
 ேதா�றா'? "அட ச�!" எ�9 
ெசா���ெகா�+ எJ(' உ�கா.(ேத�. 
 
உ�கா.(தப# எ�#னா* ேபால மி�சார விள�ைக� ேபா+வத*� வா�காக 
C�ைட� க�# ைவ6தி�(தா�. ேபா�ேட�. ெவளி ச
 க�கைள உ96திய'. 
ப�க6'� க�#�� எ� மைனவி Q�கி� ெகா�#�(தா�. Q�க6தி� எ�ன 
கனேவா? உத�+� ேகாண6தி� ,�சிாி�, க�ணா
3 சி விைளயா#ய'. ேவதா(த 
விசார6'�� மனிதைன இJ6'�ெகா�+ ேபா�
 த�)ைடய நளபாக 
சா'.ய6ைத� ப*றி இவ� மன& �
மாள
 ேபா+கிற' ேபாF
! Q�க� 
கல�க6தி� சிH�கி� ெகா�+ ,ர�+ ப+6தா�. அவ� I�9 மாச� க.�பிணி. 
நம��6தா� Q�க
 பி#�கவி�ைல எ�றா�, அவைள<
 ஏ� எJ�பி உ�கா.6தி 
ைவ6'� ெகா�ள ேவ�+
? 
 
உடேன விள�ைக அைண6ேத�. என�� எ�ேபா'
 இ��#� 
உ�கா.('ெகா�#��பதி� ஒ� நி
மதி. இ��ேடா + இ��டா?, நா/
 இ��+
 
ஐ�கியமா?, பிற. பா.ைவயி� விழாம� இ�(' விடலா
 அ�லவா? நா/
 ந
 
இ��+� ேகா�ைட��� இ�(' ெகா�+ ந
 இZட
ேபா� மன& எ�ற க�ைட 
வ�#ைய ஓ�#� ெகா�+ ேபாகலா
 அ�லவா? சாதாரணமாக எ�ேலா�
 மனைச 
நிைன6த இட6'�� நிைன6த மா6திர6தி� ேபா�
 ரத
 எ�9 ெசா�Fவா.க�. 
மனித வி6' அநாதி கால(ெதா�+ இ�9 வைரயி� நிைன6' நிைன6'6 ேத?(' 
தடமாகிவி�ட பாைதயி� தா� இ(த� க�ைட வ�# ெச�Fகிற'. 
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ச�கர
 உ��+ உ��+ ப�ளமா�கிய ெபா#ம� பாைத<
 ந+ம6தியி� கா�க� 
அEவளவாக� பாவாத திர+(தா� உ�+; ஒEெவா� சமய�களி� ச�கர�க� 
தட
,ர�+ திர+ ஏறி 'ெடாட�' எ�9 உ�ேள இ��கிறவ.கL�� அதி. சி 
ெகா+�கிற'
 உ�+; ம*ற�ப# சா'வான, ஆப6தி�லாத மயிைல� காைள� 
பாைத. நிைன�  &க6தி� இ��#� சிறி' அதிகமாக  &�ணா
, தடவிவி�ேட� 
ேபாF
! நா��, &��ெக�9 ெபா6'�ெகா�ட'. நா� அைத� 
ெபா��ப+6'வதி�ைல. இ��#� ெவ*றிைல ேபா+வ' எ�றா�, அதிF
 
மனைச, கயி*ைற /'கி� ேபா�+ வி�+6தாேன ேபா�
ப# வி�+வி+வ' 
எ�றா�, இ(த விப6'�கைளெய�லா
 ெபா��ப+6தலாமா? உ�ள�ைகயி� 
ெகா�# ைவ6தி�(த ,ைகயிைலைய� பவி6தரமாக வாயி� ேபா�+� ெகா�ேட�. 
 
சீ! எ�ன நா*ற
! ஒேரய#யாக� பிணவாைட அ�லவா அ#�கிற'? �ம�ட� 
எ+�க, ,ைகயிைலயி� ேகாளாேறா எ�9 ஜ�ன� ப�கமாக  ெச�9 அ�ப#ேய 
உமிA(', வாைய உரசி� ெகா�,ளி6'வி�+ வ(' ப+�ைகயி� மீ' 
உ�கா.(ேத�. 
 
2  
'.நா*ற
 தா�க /#யவி�ைல, உட� அJகி, நா*ற
 எ+6'� ேபான பிண
 
ேபால; எ�னா� சகி�க /#யவி�ைல. என��� ,ாியவி�ைல. ஜ�ன� வழியாக 
நா*ற
 வ�கிறேதா? ஊசி� கா*9� Nட இைழயவி�ைலேய! க�#ைல வி�+ 
எJ(தி�(' ஜ�ன�� ப�க
 நட(ேத�. இர�ட# எ+6' ைவ�கவி�ைல; நா*ற
 
அ#ேயா+ மைற('வி�டன. எ�ன அதிசய
! தி�
ப�
 க�#F�� வ(ேத�. 
ம9ப#<
 நா*ற
. அேத '.�க(த
. க�#�� அ#யி� ஏேத)
 ெச6'� 
கிட�கிறேதா? விள�ைக ஏ*றிேன�. க�#ல#யி� Qசிதா� '
மைல வ�வி6த'. 
எJ(' உட
ைப6 த�#� ெகா�+ நி�ேற�. 
 
'
ம� எ� மைனவிைய எJ�பிவி�ட'. "எ�ன, இ�)மா உ�கL�� உற�க
 
வரவி�ைல? மணி எ�ன?" எ�9 ெகா�டாவி வி�டா�. 
 
மணி சாியாக� ப�னிர�+ அ#6' ஒ� நிமிஷ
 ஆயி*9. 
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எ�ன அதிசய
! நா*ற
 இ�ெபாJ' ஒ�வித வாசைனயாக மாறிய'. ஊ'வ6தி 
வாசைன; அ'�
 மிக�
 ம�டமான ஊ'வ6தி; பிண6'��� ப�க6தி� ஏ*றி 
ைவ�ப'. 
 
"உன�� இ�ேக ஒ� மாதிாி வாசைன ெதாி<தா?" எ�9 ேக�ேட�. 
 
"ஒ�H
 இ��ேய" எ�றா�. 
 
ச*9 ேநர
 ேமா(' பா.6'வி�+, "ஏேதா ேலசா ஊ'வ6தி மாதிாி வாசைன வ�'; 
எ�காவ' ஏ*றி ைவ6தி��பா.க�; என�� உற�க
 வ�'; விள�ைக 
அைண6'வி�+� ப+�க�" எ�றா�. 
 
விள�ைக அைண6ேத�. ேலசாக வாசைன இ�('ெகா�+தா� இ�(த'. 
ஜ�னல�கி� ெச�9 எ�#� பா.6ேத�. ந�ச6திர ெவளி ச(தா�. 
 
3 
ேலசாக C�#��(த ஜ�ன�, வாச�, கத�க� எ�லா
 படபடெவ�9 
அ#6'�ெகா�டன. ஒ� வினா#தா�. அ�,ற
 நி ச�த
. 3க
பேமா? ந�ச6திர 
ெவளி ச6தி� பழ(தி�னி ெவௗவா� ஒ�9 த� அக�ற ேதா� சிற�கைள விாி6'� 
ெகா�+ பற(' ெச�9 எதிாி� உ�ள ேசாைலகL�� அ�பா� மைற(த'. 
 
'.நா*ற/
 வாசைன<
 அ#ேயா+ மைற(தன. நா� தி�
பி வ(' ப+6'� 
ெகா�ேட�. 
 
நா� ம9நா� வி#ய*கால
 Q�க
 கைல(' எJ(தி���
ேபா' காைல 
/*பகலாகிவி�ட'. ஜ�ன� வழியாக விJ(' கிட(த தினசாி� ப6திாிைகைய 
எ+6'�ெகா�+ C�#� ெவளி/*ற6'�� வ(' பிர
, நா*கா�யி� 
உ�கா.(ேத�. கிாீ சி�+ ஆ�ேசபி6'வி�+ அ' எ�ைன  &ம(த'. 
 
"ரா6திாி 3ரா�
 Q�காேம இEவள� ேநர
 கழி6' எJ(த'
 அ�லாம� இ�ப# 
வ(' உ�கா.(' ெகா�டா� கா�பி எ�ன6'�� ஆ�
?" எ�9 எ� சகத.மிணி 
பி�ப�கமாக வ(' நி�9 உ��கினா�. 'ஐ�கிய நா+களி� ஜT. மி�(த எதி. 
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தா��த�க� த��தைடயி�லாம� /�ேனறி வ�வதி�' அக�ப�+� ெகா�ட 
ஜனநாயக6திF
 உலக சமாதான6திF
 உ9தி பிறழாத ந
பி�ைக ெகா�ட 
என��  ச*9  சிரமமாக6தா� இ�(த'. 
 
"அ' உ� சைமய� விமாிைசயா� வ(த விைன" எ�9 ஒ� பாாிச6 தா��த� 
நட6திவி�+ எJ(ேத�. 
 
"உ�கL��� ெபாJ'ேபாகாேம எ� ேமேல �6த
 க�+ பி#�கH
) 
ேதாணி�டா, ேவேற எ�ன6ைத� ேபச� ேபாறிய? எ�லா
 நீ�க� எL'கிற 
கைதைய விட� �ைற ச� இ�ைல!" எ�9 ெசா��� ெகா�ேட அ+�ப�கைர��� 
,�(தா�. 
 
4  
நா)
 �+
ப நியதிகL��� க�+�ப�+, ப�ைல6 'ல�கிவி�+, ெகாதி��
 
கா�பி6 த
ளைர6 '�#� ஏ(தியப# ப6திாிைக� ப6திகைள ேநா�கிேன�. 
 
அ�ேபா' ஒ� பி ைச�காாி, அதிF
 வா�ப� பி ைச�காாி, ஏேதா பா�+� 
பா#யப#, "அ
மா, தாேய!" எ�9 ெசா��� ெகா�+ வாச*ப#ய�ைட வ(' 
நி�றா�. 
 
நா� ஏறி�+� பா.6'வி�+ இ(த� பி ைச�கார.கLட� ம�லாட /#யாெத�9 
நிைன6'� ெகா�+ ப6திாிைகைய உய.6தி ேவ� க�#� ெகா�ேட�. 
 
"உன�� எ�ன உட
பிேல ெத
பா இ�ைல? நாF C+ ேவைல ெச�& ெபாெள சா 
எ�ன?" எ�9 அத�#� ெகா�ேட நைடவாச�� வ(' நி�றா� எ� மைனவி. 
 
"ேவைல ெகட சா  ெச?யமா�ேடனா? �
பி ெகாதி��' தாேய! இ(த6 ெத�விேல 
இ' வைரயி� பி#யாிசி� Nட� கிைட�கவி�ைல; மான6ைத மைற�க /ழ6'ணி 
�ட
மா" எ�9 பி ைச�கார அ>திர�கைள� பிரேயாகி�க ஆர
பி6தா�. 
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"நா� ேவைல தாேர�; C�ேடா டேவ இ��கியா? வய6'��  ேசா9 ேபா+ேவ�; 
மான6'��6 'ணி த�ேவ�; எ�ன ெசா�Fேத!" எ�றா�. 
 
"அ' ேபாதாதா அ
மா? இ(த� கால6திேல அ'தா� யா. ெகா+�கிறா?" எ�9 
ெசா���ெகா�ேட எ� மைனவிைய� பா.6'  சிாி6' நி�றா�. 
 
"எ�ன, நா� இவைள C�ேடா ேட ெர�+ நா� ெவ & எ�ப# இ��கா�)தா� 
பா�க�+மா? என��(தா� அ#�க# இைள�, இைள�பா வ�ேத" எ�றா� எ� 
மைனவி. 
 
"சீ! உன�� எ�ன ைப6தியமா? எ�ேகேயா ெகட(த பி ைச�கார� கLைதைய 
C�+��� ஏ6த ேவ�+
 எ�கிறாேய! 3ேலாக6திேல உன�� ேவேற ஆேள 
ஆ
பிட�யா?" எ�ேற�. 
 
5  
ெவளியி� நி�ற பி ைச�காாி 'கL�' எ�9 சிாி6தா�. சிாி�பிேல ஒ� பய�கரமான 
கவ. சி இ�(த'. எ� மைனவி ைவ6த க� மாறாம� அவைளேய பா.6'� 
ெகா�#�(தா�. மன& /Jவ'
 அ(த அநாம6திடேம ஐ�கியமாகிவி�ட' ேபா� 
இ�(த'. 
 
"/க6ைத� பா.6தா ஆ� எ�ப# எ�9 ெசா�ல /#யாதா? நீ இ�ப# உ�ேள 
வா
மா" எ�9 ேமF6தர� ேபா�+�ெகா�+ அவைள உ�ேள அைழ6'  
ெச�றா�. 
 
உ�L���ேள 3ாி�,ட� அ(த மா?மால� பி ைச�காாி பி� ெதாட.(தா�. எ�ன! 
நா� க�கைள6 'ைட6'� ெகா�+ அவ� பாத�கைளேய பா.6ேத�. அைவ 
தைர��ேம� ஒ� ��றிமணி உயர6'�� அ(தர6தி� நடமா#ன. உட
ெப�லா
 
என��� ,�லாி6த'. மன� பிரைமயா? ம9ப#<
 பா.��
 ேபா', பி ைச�காாி 
எ�ைன� ,�சிாி�,ட� தி�
பி� பா.6தா�. ஐேயா, அ' ,�சிாி�பா! எF
பி� 
ெச���6'��� ஐ> ஈ�#ைய  ெச�கிய'மாதிாி எ�ைன� ெகா�9 ,ர�#ய' 
அ'! 
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எ� மைனவிைய� N�பி�ேட�. அவ� C�+��� வ�வ' ந�லத*க�ல எ�9 
ெசா�ேன�. இ(த அ3.வ6ைத ேவைல�காாியாக ைவ6'�ெகா�ள6தா� 
ேவ�+
 எ�9 ஒேரய#யாக� பி#வாத
 ெச?தா�. மச�ைக விபாீத�கL�� ஓ. 
எ�ைல இ�ைலயா? எ�னேவா ப+ஆப6' எ�9தா� எ� மன& பட��� பட�� 
எ�9 அ#6'�ெகா�ட'. ம9ப#<
 எ�# அவ� பாத�கைள� பா.6ேத�. 
எ�ேலாைர<
 ேபா� அவ� கா�கL
 தைரயி�தா� பாவி நடமா#ன. இ' எ�ன 
மாய�பிரைம! 
 
ெத�னா�ராம� க9�, நாைய ெவ�ைள நாயா�க /#யா' எ�பைத நிTபி6தா�. 
ஆனா� எ� மைனவி பி ைச�காாிகைள<
 ந
ைம� ேபா�ற மனித.களா�க /#<
 
எ�பைத நிTபி6தா�. �ளி6' /Jகி, பழசானாF
 &6தமான ஆைடைய உ+6'� 
ெகா�டா� யாரானாF
 அ�கி� உ�காரைவ6'� ேபசி� ெகா�#��க /#<
 
எ�ப' ெதாி(த'. வ(தி�(த பி ைச�காாி சிாி�, I�+
ப#� ேப&வதி� 
ெக�#�காாி ேபாF
! அ#�க# 'கL�' 'கL�' எ�ற ச�த
 ேக�ட'. எ� 
மைனவி�� அவ� விJ(' விJ(' பணிவிைட ெச?வைத� க�+ நாேன பிரமி6' 
வி�ேட�. எ�ைனேய ேக�ெச?' ெகா�L
ப#யாக இ�(த', ச*9/� என��6 
ேதா�றிய பய
. 
 
6  
சாய(தர
 இ���
; க��க� ேநர
. எ� மைனவி<
 அ(த ேவைல�காாி<
 
உ�கா.(' சிாி6'� ேபசியப# கைத ெசா��� ெகா�#�(தா.க�. நா� 
/�Nட6தி� விள�ேக*றிவி�+ ஒ� ,>தக6ைத வியாஜமாக� ெகா�+ அவைள� 
கவனி6தவ�ண
 இ�(ேத�. நா� இ�(த ஹாF��
 அவ.க� இ�(த 
இட6'��
 இைடயி� ந+�க�+ ஒ�9 உ�+. அதிேல நா� ஒ� நிைல� 
க�ணா#ைய6 ெதா�கவி�+ ைவ6தி�(ேத�. அவ.கLைடய பி
ப�க� அதிேல 
ந�றாக6 ெதாி(தன. 
 
"நீ எ�ெக�லாேமா &6தி அல�& வ(தி��கிேய; ஒ� கைத ெசா�F" எ�றா� எ� 
மைனவி. 
 
"ஆமா
. நா� காசி அாி6'வார
 எ�லா எட6'��
 ேபாயி��கிேற�. அ�ேக, 
காசியி� ஒ� கைதைய� ேக�ேட�; உன��  ெசா�ல�டா?" எ�றா�. 
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"ெசா�ேல�; எ�ன கைத?" எ�9 ேக�டா� எ� மைனவி. 
 
"அ�&`9 வ�ச மா சா
. காசியிேல ஒ� ராசா��� ஒ6ைத� ெகா� மக இ�(தா. 
3ேலாக6திேல அவெள�ேபால அள� ேத#� ,# சாF
 ெகெட�காதா
. அவெள 
ராசா�
 எ�லா� ப#�,
 ப#�பி சா�. அவL��� ��வா வ(தவ� மகா� ெபாிய 
[னிய�கார�. எ(திர
, த(திர
, ம(திர
 எ�லா
 ெதாி<
. அவ)�� இவேமேல 
ஒ� க�H. ஆனா இ(த� ெபா�H�� ம(திாி மவென� க�#�கிடH
) ஆைச. 
 
"இ' அவ)��6 ெதாி�&�ேபா &; யா���6 ெதாி�&ேபா &? அ(த� �����..." 
 
7 
எ�ன அதிசய
! நா� அவ� ெசா���ெகா�#���
 கைதைய� 
ேக�+�ெகா�#��கிேறனா அ�ல' ைகயி� உ�ள ,>தக6ைத வாசி6'� 
ெகா�#��கிேறனா? ைகயி���ப' 'சாி6திர சாசன�க�' எ�ற இ�கிYZ 
,>தக
. அதிேல வாராணசி மகாராஜ� மகளி� கைத எ� க�H�ெகதிேர 
அ ெசJ6'�களி� விைற6'� பா.6'� ெகா�#�(த'. ைகயி� விாி6'ைவ6த 
ப�க6தி� கைடசி வா�கிய
, 'அ(த ம(திரவாதி�� அ' ெதாி('வி�ட'' எ�ற 
ெசா*ெறாடாி� இ�கிYZ ெமாழிெபய.�,. Iைள &ழ�ற'. ெந*றியி� விய.ைவ 
அ�
பிய'. எ�ன, என��� ைப6திய
 பி#6'வி�டதா! பிாி6'� பி#6' 
ைவ6தி�(த ப�க6திேலேய க�கைள  ெச�கியி�(ேத�. எJ6'�க� ம�க 
ஆர
பி6தன. 
 
திRெர�9 ஒ� ேப?  சிாி�,! ெவ#ப+
 அதி. சிேயா+ எ� மனைச அ�ப#ேய 
கEவி உறி�சிய'. அதி. சியி� தைலைய நிமி.6திேன�. என' பா.ைவ நிைல� 
க�ணா#யி� விJ(த'. அத)�, ஒ� ேகார உ�வ
 ப�ைல6 திற(' உ�ம6த 
ெவறியி� சிாி6'� ெகா�#�(த'. எ6தைனேயா மாதிாியான ேகார உ�வ�கைள� 
கனவிF
, சி*பிகளி� ெச'�கிைவ6த க*பைனகளிF
 பா.6தி��கிேற�. ஆனா� 
இ(த மாதிாி ஒ� ேகார6ைத� க�டேத இ�ைல. �Tபெம�லா
 ப*களிF
 
க�களிFேம ெதறி6த'. /க6தி� ம�+
 ேமாக லாகிாிைய எJ�,
 அ*,தமான 
அைமதி. க�களிேல ர6த� பசி! ப*களிேல சைதைய� பி?6'6 தி�)
 ஆவ�. 
இ(த ம�கலான பி
ப6'��� பி�னா� அ+�, ெந��பி� தீ நா��க�. வசமிழ(' 
அைதேய பா.6'� ெகா�#�(ேத�. ேதா*ற
 கண6தி� மைற(த'; அ+6த 
நிமிஷ
 அ(த� பி ைச�காாியி� /கேம ெதாி(த'. 
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"உ� ெபய. எ�ன எ�9 ேக�க மற(ேத ேபாயி�+ேத" எ�9 மைனவி ேக�ப' 
என' ெசவி�,ல)�� எ�#ய'. 
 
"கா�சைன�)தா� N�பி+�கேள�. கேதெல வ.ற கா�சைன மாதிாி. எ�ப#� 
N�பி�டா எ�ன! ஏேதா ஒ� ேப�" எ�றா� பி ைச�காாி. 
 
எ� மைனவிைய6 தனியாக அ�� வி�#��க மன
 ஒ�பவி�ைல. எ�ன 
ேநர�N+ேமா? பய
 மனைச� கEவி�ெகா�டா� ெவடெவட�,�� வர
, 
உ�டா? 
 
நா� உ�ேள ேபாேன�. இ�வ�
 �சாலாகேவ ேபசி� ெகா�#�(தன.. 
 
வF�க�டாய6தி� ேபாி� சிாி�ைப வ�வி6'� ெகா�+ Oைழ(த எ�ைன, 
"ெபா
பைளக� ேவைல ெச?கிற எட6தி� எ�ன உ�கL�கா
?" எ�ற பாண
 
எதிேர*ற'. 
 
கா�சைன எ�9 ெசா��� ெகா�டவ� �னி(' எைதேயா ந9�கி� 
ெகா�#�(தா�. விஷம
 தL
,
 சிாி�, அவள' உத�#� ேகாண6தி� 
'�ளலா#ய'. நா� ேவ9 ஒ�9
 ெசா�ல /#யாம� ,>தக ேவ�யி� மைறவி� 
நி*�
 பாரா�கார� ஆேன�. மைனவிேயா க.�பிணி. அவ� மனசிேலயா பய6ைத� 
�#ேய*9வ'? அவைள எ�ப#� கா�பா*9வ'? 
 
சா�பி�ேடா 
. Q�க  ெச�ேறா
. நா�க� இ�வ�
 மா#யி� ப+6'� 
ெகா�ேடா 
. கா�சைன எ�பவ� கீேழ /�Nட6தி� ப+6'� ெகா�டா�. 
 
நா� ப+�ைகயி� ப+6'6தா� கிட(ேத�. இைம Iட /#யவி�ைல. எ�ப# 
/#<
? எEவள� ேநர
 இ�ப#� கிட(ேதேனா? இ�9 ம9ப#<
 அ(த வாசைன 
வர�ேபாகிறதா எ�9 மன
 பட�� பட�ெக�9 எதி.பா.6த'. 
 
எ�ேகா ஒ� க#கார
 ப�னிர�+ மணி அ#��
 ேவைலைய ஆர
பி6த'. 
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பதிேனாராவ' ாீ�கார
 ஓயவி�ைல. 
 
எ�ேகா கத� கிாீ சி�ட'. 
 
8  
திRெர�9 என' ைகேம� Nாிய நக�க� விJ(' பிறா�#� ெகா�+ நJவின. 
 
நா� உதறிய#6'�ெகா�+ எJ(ேத�. ந�ல கால
; வா? உளறவி�ைல. 
 
எ� மைனவியி� ைகதா� அச�பி� விJ(' கிட(த'. 
 
அவLைடய'தானா? 
 
எJ(' �னி(' கவனி6ேத�. நிதானமாக  &வாச
 வி�+� ெகா�+ Q�கினா�. 
 
கீேழ ெச�9 பா.�க ஆவ�; ஆனா� பய
! 
 
ேபாேன�. ெம'வாக� கா� ஓைச�படாம� இற�கிேன�. 
 
ஒ� <க
 கழி(த மாதிாி இ�(த'. 
 
ெம'வாக /� Nட6ைத எ�#� பா.6ேத�. ெவளிவாச� சா.6தி� கிட(த'. 
அ�கி��(த ஜ�ன� வழியாக விJ(த நிலா ெவளி ச
 கா�யாக� கிட��
 
பாைய<
 தைலயைணைய<
 &�#� கா�#ய'. 
 
கா�க� என��6 தாி�கவி�ைல. ெவடெவடெவ�9 ந+�கின. 
 
தி�
பாமேல பி�)��� கால# ைவ6' நட(' மா#�ப#ய�கி� வ(ேத�. உயர  
ெச�9வி�டாேளா? 
 
வி+வி+ எ�9 மா#��  ெச�ேற�. 
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அ�ேக அைமதி. 
 
பைழய அைமதி. 
 
9  
மன
 ெதளியவி�ைல. 
 
மா# ஜ�னல�கி� நி�9 நிலா ெவளி ச6ைத ேநா�கிேன�. 
 
மனித நடமா�ட
 இ�ைல. 
 
எ�ேகா ஒ� நா? ம�+
 அJ' பிலா�கண
 ெதா+6' ஓ�கிய'. 
 
பிர
மா�டமான ெவௗவா� ஒ�9 வான6தி� எதி. ேகாண6தி��(' எ�க� C+ 
ேநா�கி� பற(' வ(த'. 
 
ெவளிேய பா.�க� பா.�க� பய
 ெதளிய ஆர
பி6த'. எ�)ைடய மன�பிரைம 
அ' எ�9 நிதான6'�� வ(ேத�. 
 
ஆனா� கீேழ! 
 
ம9ப#<
 பா.�க ேவ�+
 எ�ற ஆவ�. 
 
கீேழ இற�கிேன�. 
 
ைதாியமாக  ெச�ல /#யவி�ைல. 
 
அேதா! கா�சைன பாயி� உ�கா.('தா� இ��கிறா�. எ�ைன� பா.6'  
சிாி6தா�. விஷ  சிாி�,. உ�ளேம உைற(த'. நிதானமாக இ��பைத� ேபால� 
பாசா�� ெச?' ெகா�+, "எ�ன, Q�க
 வரவி�ைலயா?" எ�9 
/H/H6'�ெகா�ேட மா#� ப#களி� ஏறிேன�. 
 
அ�ெபாJ' சா
பிராணி வாசைன வ(ததா? வ(த' ேபால6 தா� ஞாபக
. 



39 

 

 
நா� எJ(தி���
ேபா' ெந+ேநரமாகிவி�ட'. 
 
"எ�ன, வரவர6தா�, இ�ப#6 Q�கி6 ெதாைல�கிறக; கா�பி ஆ9'!" எ�9 எ� 
மைனவி எJ�பினா�. 
 
10  
இ��+��
 பய6'��
 ஒளிவிட
 இ�லாத பக�ேல எ�லா
 ேவ9 
மாதிாியாக6தா� ேதா�9கிற'. ஆனா�, மனசி� ஆழ6திேல அ(த� பய
 
ேவT�றிவி�ட'. இ(த ஆப6ைத எ�ப#� ேபா��வ'? 
 
த� மைனவி ேசார
 ேபாகிறா� எ�ற மன�கZட6ைத, த�ைன6 ேத*றி� 
ெகா�வத*காக ேவ9 யாாிட/
 ெசா��� ெகா�ள /#<மா? அேத மாதிாிதா� 
இ'�
, எ�ைன� ேபா�ற ஒ�வ�, ஜன ச/தாய6'�காக இல�கிய ேசைவ 
ெச?கிேற� எ�9 த
ப�ட
 அ#6'� ெகா�+ மன�பா� �#6'� 
ெகா�#���
 ஒ�வ�, "ஸா., எ�க� C�#� ,'சாக ஒ� ேப? �#வ('வி�ட'. 
அ' எ� மைனவிைய எ�ன ெச?<ேமா எ�9 பயமாக இ��கிற'; ஆப6ைத� 
ேபா�க உ�கL�� ஏதாவ' வழி ெதாி<மா?" எ�9 ேக�டா�, நா� ைநயா�# 
ெச?கிேறனா அ�ல' என��� ைப6திய
 பி#6'வி�டதா எ�9தா� 
ச(ேதகி�பா�. யாாிட
 இ(த விவகார6ைத  ெசா�� வழி ேத+வ'? எ6தைன 
நா�க� நா� பாரா� ெகா+6'� ெகா�#��க /#<
? 
 
இ' எ(த விபாீத6தி� ெகா�+ ேபா? வி+ேமா? ெசா�ல�
 /#யாம� ெம�ல�
 
/#யாம� தி�டா#� ெகா�#�(ேத�. எ� மைனவி�� அ(த� ,திய 
ேவைல�காாி எ�ன ெசா���ெபா# ேபா�+வி�டாேளா? அவ.க� இ�வ�
 
மனசி� 'ளி�Nட� பாரமி�லாம� கழி6'வி�டா.க�. 
 
இ�ைற� பா.6'� பகF
 இரா6திாிைய விர�#� ெகா�+ ஓ# வ(த'. இEவள� 
ேவகமாக� ெபாJ' கழி(தைத நா� ஒ� நாL
 அOபவி6ததி�ைல. 
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இர� ப+�க� ேபா�
ேபா' எ� மைனவி, "கா�சைன, இ�ைற�� மா#யிேலேய 
நம�� அ+6த அைறயி� ப+6'� ெகா�ள� ேபாகிறா�" எ�9 Nறிவி�டா�. 
என�� ம#யி� ெந��ைப� க�#ய' ேபால ஆயி*9. 
 
இ' எ�ன [A சி! 
 
இ�9 Q��வேத இ�ைல. இர� /Jவ'
 உ�கா.(ேத கழி�ப' எ�9 
தீ.மானி6ேத�. 
 
"எ�ன ப+�க�யா?" எ�றா� எ� மைனவி. 
 
"என�� உற�க
 வரவி�ைல" எ�ேற�. மன&��� வ� ஈ�#களாக� பய
 �6தி6 
ைத6' வா�கிய'. 
 
"உ�க� இZட
" எ�9 தி�
பி� ப+6தா�. அEவள�தா�. ந�ல Q�க
; அ' 
ெவ9
 உற�கமா? 
 
நா)
 உ�கா.(' உ�கா.(' அF6'� ேபாேன�. 
 
ச*9� ப+�கலா
 எ�9 உட
ைப  சா?6ேத�. 
 
ப�னிர�+ மணி அ#�க ஆர
பி6த'. 
 
இெத�ன வாசைன! 
 
11  
ப�க6தி� ப+6தி�(தவ� அமா)Zய� �ர�� Cாி�+� க6தினா�. வா.6ைதக� 
Tப6தி� வ�
 உ�வ*ற �ர�கL�� இைடேய கா�சைன எ�ற வா.6ைத 
ஒ�9தா� ,ாி(த'. 
 
ச�ெட�9 விள�ைக� ேபா�+வி�+ அவைள எJ�பி உ��#ேன�. 
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பிர�ைஞ வரேவ, த�ளா#� ெகா�+ எJ(' உ�கா.(தா�. "ஏேதா ஒ�9 எ� 
கJ6ைத� க#6' ர6த6ைத உறி�சின மாதிாி இ�(த'" எ�றா� க�கைள6 
'ைட6'� ெகா�+. 
 
கJ6ைத� கவனி6ேத�. �ர�வைளயி� ��aசி Oனி மாதிாி ர6த6'ளி இ�(த'. 
அவ� உட
ெப�லா
 ந+�கிய'. 
 
"பய�படாேத; எைதயாவ' நிைன6'� ெகா�+ ப+6தி��பா?" எ�9 மனமறி(' 
ெபா? ெசா�ேன�. 
 
அவ� உட
, ந+ந+�கி� ெகா�#�(த'. மய�கி� ப+�ைகயி� சாி(தா�. அேத 
சமய6தி� ெவளியி� ேசம�கல  சபத
 ேக�ட'. 
 
க.ணகaரமான �ர�� ஏேதா ஒ� பா�+. 
 
அதிகார6 ேதாரைணயிேல, "கா�சைன! கா�சைன!" எ�ற �ர�. 
 
எ� Cேட கி+கிடா?6'� ேபா�
ப#யான ஓ. அலற�! கத�க� படபடெவ�9 
அ#6'� ெகா�டன. 
 
அ�,ற
 ஓ. அைமதி. ஒ� &+கா�+ அைமதி. 
 
நா� எJ(' ெவளிவாச�� ப�க
 எ�#� பா.6ேத�. 
 
ந+6ெத�வி� ஒ�வ� நி�றி�(தா�. அவ)�� எ�ன மி+��! 
 
"இ�ேக வா" எ�9 சமி�ைஞ ெச?தா�. 
 
12  
நா� ெசயல*ற பாைவ ேபால� கீேழ இற�கி  ெச�ேற�. 
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ேபா�
ேபா' கா�சைன இ�(த அைறைய� பா.�காம� இ��க /#யவி�ைல. 
நா� எதி.பா.6தப#ேயதா� இ�(த'. அவ� இ�ைல. 
 
ெத�வி*�� ேபாேன�. 
 
"அ
மா ெந6தியிேல இைத� 3&. கா�சைன இனிேம� வர மா�டா�. ேபா? உடேன 
3&. அ
மாைவ எL�பாேத" எ�றா�. 
 
வி3தி &�ட'. 
 
நா� அைத� ெகா�+வ(' 3சிேன�, அவ� ெந*றியி�. அ' ெவ9
 வி3திதானா! 
என��  ச(ேதகமாகேவ இ��கிற'. அவ� ைகயி� ேசம�கல
 இ�ைல எ�ப'
 
ஞாபக
 இ��கிறேத! 
 
I�9 நா�க� கழி('வி�டன. 
 
காைலயி� கா�பி ெகா+��
ேபா', "இ(த ஆ
பிைளகேள இ�ப#6தா�!" எ�றா� 
எ� மைனவி. இத*� எ�ன பதி� ெசா�ல? 
 
(/*9
) 
 
கைலமக�, ஜனவாி 1943 
------------ 
 

34. 34. 34. 34. கண� �ழ�கண� �ழ�கண� �ழ�கண� �ழ�    

 
ஞாயி*9�கிழைம காைல. 
 
ெச�ைன எJ('வி�ட'. அ(த� பரபர�,, ேவக
, அவசர
, ஆேவச
, ேபா�# - 
அைவகL
 எJ('வி�டன. 
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அதி� நா)
 ஒ�வ� தா�. `*றி� இ�ெனா�9. அ(த நாகாிக கதியி� ேவக
 
எ�ைன<
 இJ6'�ெகா�+தா� ேபாகிற'. 
 
காைல. 
 
�ராமி� படபட�,, ேமா�டாாி� ஓல
. 
 
ப(தய� �றி�,ட� ப6திாிைகயி� விள
பர� N�பா+. 
 
அ�ேக. 
 
எ6தைன ேப. ஓ+கிறா.க�? எ�ன அவசர
! 
 
அ�ேக ஒ� பர6ைத. 
 
அவ� பி ைச�காாி; இ' எ�ன ஏமா*றேமா? 
 
ெநா�#� பி ைச�கார�. ந�ல வியாபார
. 
 
ெநா�# கா� இ�லாவி�டா� மனித உண. சியி� ேபர
 ெச?ய /#<மா? 
 
அைதவிட இ(த �மா>தா எதி� உய.(தவ.? அவ� அ�கெம�லா
 ஒ#�க�ப�ட 
/டவ�. அத*� ேம� அவ)�� இ���
 &ைம - அதிேல அவ)��� கிைட��
 
30 Tபா?, தான
 தா�. இ(த  ெச�வ6தி� தன' ச�ைட ஓ�ைடைய 
மைற6'�ெகா�ள ேவ�#ய ெகௗரவ
; அைத  சIக
 எதி.பா.�கிற'. 
 
ம9ப#<
 �ராமி� கணகண�,, ேமா�டாாி� ஓல
, நாகாீக/
 அத� சாைய<
. 
 
ெவ�ைளயி� க��,� ,�ளிக�. 
 
எ� மனதிேல ஏேதா காரணமி�லாத 'யர
 ேசாக
. ஏ�? 
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நா)
 அ(த மனித மி�க
தாேன. 
 
ம*றவ.கL�கி�லாத அ�கைற என�ெக�ன? 
 
ேகாைழ! சீ சீ... 
 
ஒ� Iைல தி�
பிேன�. ஒ� ,�லா��ழ� ஓைச, அத� இைசயிேல, அத� 
�ர�ேல ஒ� ேசாக
... எ�ைலய*ற '�ப
. 
 
அவ)
 ஒ� பி ைச�கார� தா�. அJ��� பி#6த உட�, உடைல� கா�பி��
 
உைட, சி9 I�ைட, தகர� �வைள. 
 
ஒ� ப#�க�#ேல உ�கா.(' �ழ�ேல லயி6தி��கிறா�. பி ைச�காகவ�ல. எதிேர 
இர�+ I�9 �ழ(ைதக�. அவைன� ேபா�றைவ, ஆனா� அவ)ைடயத�ல. 
 
அ(த� �ழ�� '�ப6திேல லயி6'6தா� நா)
 நி�ேற�. 
 
கத� திற(த'. 
 
ஒ� 3�> கா�, 'ேபா ெவளிேய!' எ�9 உைத ெகா+�கிற'. 
 
'படா.' 
 
கத� சா6தியாகிவி�ட'. 
 
இவ)
 உ��டா�. �ழF
 விJ(' கீறிய'. 
 
ம9ப#<
 ேமா�டாாி� ஓல
! 
 
"எ�ன சாக ேவ�+
 எ�ற ஆைசயா?" எ�ற N�பா+. 
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நா)
 விலகிேன�. 
 
உயிைர விட என��
 ஆைசயி�ைல. 
 
(/*9
) 
 
கா(தி, 05-09-1934 
---------- 
 

35. 35. 35. 35. க��சிைத�க��சிைத�க��சிைத�க��சிைத�    

 
1  
ெட�ேபா� மணி காைத அ96த'. 
 
bமா� &(தர
பி�ைள ப
பா? ச.�கா. மி�சார6தி�ட அறி�ைகயி� I�றாவ' 
ப�க6தி� நா�காவ' பாராைவ ெமாழி ெபய.6' எJதி, 'இ��கிற'' எ�9 ேபா�+ 
/#6தா.. 
 
ெட�ேபா� மணி விடவி�ைல. காைத அ96'� ெகா�#�(த'. 
 
ேமைஜயி��(' எJதின க+தாசிகைள� க
ேபாc� T/�� எ+6'  ெச�9 
ெகா�#�(த வ#ேவF ஓ# வ(', ாிMவைர� காதி� எ+6' ைவ6'� ெகா�+ 
"ஹ�ேலா! யார'?" எ�ற ச(ேதக வா.6ைதகைள� க�கினா�. 
 
"இ(த மக6தான தி�ட
 ப
பா? மாகாண வாசிகL�� ம�+ம�லாம�..." எ�9 
எJதியப# ம�கிய ைட� க+தாசிகளி� க�ைண  ெச�கி�ெகா�#�(த bமா� 
&(தர
பி�ைள அவ.களிட
, "ெட�ேபா�, ஸா.!" எ�9 ெகா�ேட ாிMவைர� 
ைகயி� ெகா+6தா�. 
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பி�ைளயவ.க� சாவதானமாக� ேபனாைவ ேமைஜ ேம� ைவ6தா.. ெசா�� 
பலைகேம� சா?6' ைவ6ெதJதிய அ�ைடைய ேமைஜ ேம� ைவ6தா.. ஒ� 
ப�கமாக  சா?(' தம' ேஜா�னா� ைபைய6 ேத#� பி#6' அதி� 
ைக���ைடைய6 ேத#, அ�கி�லாம� 'ேப�ப. ெவ?�' அ#யி��(த அைத எ+6' 
ெந*றிைய6 'ைட6'� ெகா�டா.. ஷ.� ைககைள6 த�ளிவி�+� ெகா�+, 
"எ�ன ெட�ேபானா?" எ�9 ாிMவைர வா�கி�ெகா�+, "யார'? ஓேஹா 
நீ�களா? எ�ன இர�+ IH நாளா இ(த� ப�க6திேலேய காண�ேய... 
அ�ப#யா? எ�ன, கைதயா? அ'�ெக�ன? இ�னி�� சாய�காலமா? ெர#�) 
வ &���க!" எ�9 ெசா��வி�+, ப
பா? மாகாண மி�சார6 தி�ட6தி� 
ஈ+ப�டா.; /
/ரமாக ஈ+ப�டா� ைட� க+தாசிக� எ6தைன ேநர(தா� 
ேமைஜேம� நி*க /#<
? ேநராக� ��ைப� Nைடயி� ஐ�கியமாயின. 
 
"வ#ேவF ,T�!" எ�9 கா?தா� ப�ணிவி�+, ேமைஜ��� இ�(த ெவ*றிைல  
ெச�ல6ைத, - வ.ண
 ேபான மசாலா #�)��, அவ. ெச�லமாக இ�#���
 
ெபய. - எ+6'  சாவதானமாக ெவ*றிைல ேபாட ஆர
பி6தா.. 
 
அவ��� ெவ*றிைல ேபா+வ' ெவ9
 ச
பிரதாயம�ல - மகாய�ஞ
. 
 
ய(திர
 எJதி இ(த இ(த6 தி�கி� இ�னி�ன ேதவைதகைள நி96திைவ�க 
ேவ�+
 எ�றி��ப' ேபால, அவ�ைடய ெச�ல6தி� இ�னி�ன சர��க� 
இ�னி�ன இட6தி� இ��க ேவ�+
 எ�ப' நியதி; ஆனா�, இ���
 எ�9 
எதி.பா.�ப' தவ9. எ�ெபாJ'
 எ�லா
 இ��கா' எ�பைத� ெபா' விதியாக� 
ெகா�Lவதா� b&(தர
 பி�ைள த
ைம6 தவறாக அ.6த�ப+6தி� 
ெகா�டதாக� க�தமா�டா.. 
 
2  
ெத�,ல6தி�, அதாவ' யம� திைசயி� &�ணா
, ம�#F
 எ�ெபாJ'
 
இ���
 - காைற� க�#யாகவாவ', அைத  [ரணமாகேவா அ�ல' 
அவகாசமி�(தா� ம6தி6' அத� 3.வாசிரம6தி*� அைத� ெகா�+ வ(ேதா, 
ைவ6'�ெகா�ட பி�, ெவ*றிைலைய ஒEெவா�றாக எ+6', கா
,கைள� 
கீறிவி�+  &�ணா
ைப6 தட�வா.. பிற� அதி� சீவ� பா�ேகா அ�ல' அ' 
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இ�(த இட6தி� கிட��
 Q& '
ப�டேமா, அைத  &ைம ஏ*றி� ெபா�டலமாக 
ம#6' ஒேர கவளமாக� ேபா�+� ெகா�Lவா.. 
 
பிற�, ,ைகயிைல ேத+ படல
. சாதாரணமாக, அ' அ�கி� இ���
 ந�ப�ைடய 
பிரேதச6தி� ஆ�ரமி�பாகேவ இ���
. வா?ெமாழியாக ',ைகயிைல யி��கிறதா?' 
எ�9 மாியாைத�� எ சாி6'வி�+, ெபா�டல6ைத எ+6'�ெகா�+ வ(' 
ம9ப#<
 நா*கா�யி� உ�கா.(த பி�, ,ைகயிைல க*றியி�(த க+தாசிைய 
ம�+
 எறி('வி�+, மீதிைய ஒ� தடைவ�� உபேயாகி6'வி+வா.. 
 
இ' அவ. ெபா'வாக அ)Z#��
 விதி. 
 
அ�9 அவ. தம' சகபா#யி� ேமைஜ�� அ�கி� ெச�ற ெபாJ' அவ�
 அேத 
வி�6தியி� ஈ+ப�#�(தா.. 
 
"எ�ன�பா வ('�#யா, எ�கி�ட ஒ� தர6'��6தா� இ���
!" எ�9 
அ�கலா?6தா. அவ�ைடய ந�ப.. ,ைகயிைலைய வாயி� ஒ'�கி� ெகா�L
 
வைர பி�ைள அைத� ேக�கவி�ைல. 
 
"எ�ன, இ�ைலயா? நா� வா�கி� ெகா�+ வர  ெசா�Fகிேற�!" எ�9 
ெசா���ெகா�ேட த
 ேமைஜ�� வ(தவ. ஒ� ,>தக6தி*�� ஐ�கியமானா.. 
 
3  
"ஸா., ெகா�ச
 ,T� பா.6'� ெகா+�ேகா! ேப^ ேபாடHமா
!" எ�9 
�ைழ(தா� வ#ேவF. அவ)ைடய �ைழ��� மாியாைத எ�9 அ.6த
. 
 
",T� எ�ேக? ெகா�+ வ(தா� தாேன!" எ�9 ,>தக6தி� மீ'�ள கவ. சியா� 
சீறினா. பி�ைள. 
 
"அ�பேவ ெகா�+வ(' வ &�ேட�" எ�9 ெசா��� ெகா�ேட எ+6'� ைகயி� 
ெகா+6தா� வ#ேவF. 
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பி�ைளவா� அவசர6தி� 'கா�' 'கா�' யாக6 தாவி, ெம?ெயJ6'�கைள<
 
ஒ*9�கைள<
 கா.வா. ெச?', ைகெயJ6தி�+ வ#ேவF ைகயி� 
ஒ�பைட6'வி�+, ம9ப#<
 ,>தக6தி� சரணாகதியைட(தா.. 
 
மணி<
 I�றாயி*9. ம9ப#<
, ெட�ேபா� மணிய#6த'. 
 
"ஹ�ேலா! யார'?... நீ�க� தானா? இ�)
 ஒ� மணி ேநர6தி� ைபயைன 
அ)�,�ேகா எ6தனி ப�க
? நாF ப�கமா? வ�
 வ�
... ெலட�� 
ப�ணி+�ேகா... அ�ப#�னா நாேன ைகயிேல எ+6'� ெகா�+ 
வ('வி+கிேற�; ைபய� ,ற�ப�+ வி�டானா? அ�ப#�னா இ�ேகேய 
இ��ேக�" எ�9 ெசா�� வி�+� ேபனாைவ<
 க+தாசிைய<
 எ+6தா.. 
 
ேபனாைவ6 திற(' ைவ6'� ெகா�+ ெவ�ைள� க+தாசிைய� பா.6தப#ேய 
ேபனாைவ எJ'
 பாவைனயி� பி#6'� ெகா�+ உ�கா.(தா.. 
 
சாி�படவி�ைல. ேமைஜயி� மீ' அ�ைடைய<
, ேபனாைவ<
 ைவ6'வி�+� 
ைககைள  &ட�� வி�டா.. பிற� சாவதானமாக� ெகா�டாவி வி�டா.. 
 
4  
ேமைஜயி��(த ேபனா�
 அ�ைட<
 ைகயிேலறிவி�+, ம9ப#<
 ,ற�ப�ட 
இட6தி*ேக ேபா?  ேச.(தன. 
 
ேமைஜயி� ெசா�ைக உ�வி6 திற(' நிதானமாக ெவ*றிைல ம#6'� ேபா�+� 
ெகா�டா. b பி�ைள. 
 
,ைகயிைல� க�ட6தி*� வ�
ெபாJ' &9&9�,6 த�#ய'. 
 
ேமைஜயி��(த எJ6'  சாதன�க� ைகயி�ற�கின. 
 
"ஒேர ஒ� ஊாி� ஒேர ஒ� ராஜா இ�(தா�..." எ�9 எJதி வி�+� ேபனாைவ I# 
ேமைஜ மீ' ைவ6' வி�டா.. 
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சிறி' ேநர
 ேப(த� ேப(த  &*9/*9
 பா.6' விழி6'� ெகா�#�(தா.. 
 
அ�,ற
 சில நிமிஷ�க� கழி6'... "அவ� ஒ� கைத� ைப6திய
. ச�ைட�� வ(த 
எதிராளி ராஜாவிட
, "உன��� கைத ெசா�ல6 ெதாி<மா?" எ�9 ஒ� Q'� 
ேகாZ#ைய அ)�பி� ேக�+ வி�டானா
..." 
 
&(தர
 பி�ைள, ேமைஜயி� ேபனா /த�ய சி�லைற6 ெதா(தர�கைள 
ைவ6'வி�+ ெவளிேய வரா(தாவி*�  ெச�9 ெவ*றிைலைய6 '�பிவி�+ 
வாைய� ெகா�பளி6தா.. ஒ� ட
ள. ஜல
 �#6' வி�+ வ(' உ�கா.(' 
ெகா�+ ம9ப#<
 ேபனாைவ எ+6தா.. 
 
"... அவ)ைடய ம(திாி��� கைத எ�றாேல பி#�கா'. கைத ேக�பதா� 
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� தி�ட
 வ��க ஒ� விேசஷ� கமி�# 
ஏ*ப+6'வ' எ�9 /#� க�ட�ப�ட'..." 
 
5  
ம9ப#<
 ேபனாைவ I# ைவ6'வி�+, ேமா�+ வைளைய� பா.6' 
ேயாசைனயிலாA(தா. b பி�ைள. 
 
"... இ(த விேசஷ� கமி�#�� பிாி�டனி��(' ச�ட அ)பவ
 வா?(த ஒ� 
நி,ணைர<
, கதாசா>திர6தி� பா�#6திய
 ெப*ற ஒ� பிரபல>தைர<
, 
பிாி�#Z ராய� ைவ6திய ச�க6ைத  ேச.(த ஒ� ைவ6திய நி,ணைர<
 த�வி�ப' 
எ�9 தீ.மானி�க�ப�ட'." 
 
"இ(த விேசஷ  ெசல��� சம>தான கஜானாவி� ேபா'மான பண
 
இ�லாததினா�, ஒ� ,திய வாி ேபா+வதா, அ�ல' ஒ� கட� ப6திர
 பிர&ாி�பதா 
எ�ப' ப*றி ஆேலாசி�க�ப�ட'." 
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"அத*�� இ(த  சமாசார
 ெபாிய ராஜா���6 ெதாி('விட, இEவித /ய*சிக� 
ெச?ய  சி*றரச��� ச�னதி� ஷர6தி�ப# உாிைம கிைடயா' எ�9 ஓைல 
அ)�பினா�." 
 
"நாFவிதமாக�
 ேயாசி6'வி�+ இ(த ேயாசைனகைள அ�ப#ேய 
ஒ'�கிவி+வ'தா� ந�ைம எ�9 ம(திாி நிைன�கலானா�." 
 
"ம(திாியி� நிைன�, காாியா
ச6தி*� வ�/� ராஜா��� சZ# அ�த3.6தி விழா 
வ(' வி�ட'. ெபாிய ராஜா இ(த  சி*றரச)�� ெவ� மதியாக ஒ� ெபாிய கைத� 
,>தக6ைத அ)�பினா�. அ' ஒ� லP6தி  ெச�வான
 ப�க�க� ெகா�ட'." 
 
",>தக6ைத� க�ட'
 அைத� 3ரா�
 ப#6' /#�பத*�6 தம�� ஆ<& 
இ���ேமா எ�9 நிைன6', சி*றரச� சி
மாசன6தி��(' ெகா�ேட க�ணீ. 
வி�டா�." 
 
"ம(திாி பிரதானிகL
 பிரைஜகL
 ராஜாைவ6 தனியாக அழவி�+வி+வதா எ�9 
நிைன6' அ)தாப
 கா�# Nட அJதா.க�." 
 
"இ(த  சமய6தி� பிரதம ம(திாி�� அJைக வரவி�ைல. ெந+மர
ேபால 
நி�றா�..." 
 
"ெந+மர
 ேபால நி......" எ�9 ம9ப#<
 அ#6'வி�+ எJதினா. &(தர
பி�ைள. 
 
6  
கைத தானாகேவ, த�னிZட
 ேபாலேவ, பி�னி� ெகா�+ ேபாவைத� க�+ 
பய(' ேபான &(தர
 பி�ைள, இ(த ெந+மர
 எ�ற மதி� &வ. வ(த'
 
நி
மதி<ட� ெப�I ெசறி(தா.. 
 
கைத வ�#ைய6 தம��� ,ாி<
 வழியி� தி��,வத*காக, அ(த அழாத பிரதம 
ம(திாிைய  சிர ேசத
 ெச?தா.. 
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அ(த ேவைல /#(தபி� கைத�� உயி. ச(ேதகமி�றி அக�9 வி�ட' எ�பைத 
நா# பி#6'� பா.6தவ. ேபால நி சய�ப+6தி� ெகா�+ அவைன உயி.�பி�க� 
பரமசிவைன� N�பிடலாமா, அ�ல' ெவ9
 ம(திரவாதிைய6 த�வி6' அவ)�� 
ராஜா மகைள� க�#� ெகா+6'� கைதைய ேமளதாள6'ட� 'ம�களமாக' 
/#6'விடலாமா எ�9 ேயாசி6'� ெகா�#��ைகயி�, "எ�ன ஸா., /#(' 
வி�டதா?" எ�9 ெகா�ேட Oைழ(தா. &(தர
 பி�ைளயிட
 கைத ேக�ட 
ஆசிாிய.. 
 
"ைபயைன அ)�,கிேற� எ�றீ.கேள" எ�9 ெசா�� எJ(தா. b பி�ைள. 
 
"ைபயனிட
 க+தாசி அ)�பிவி�டா� எ�9தா�..." எ�9 சி(தி6'� ெகா�ேட 
ேமைஜயி��(த க+தாசிகைள எ+6'� ப#�க ஆர
பி6தா. ஆசிாிய ந�ப.. 
 
"இ'தானா நாF ப�க
? - ேபா>ட. எJ6தி� ேபா�டா� Nட நாF ப�க
 வ�ேமா 
எ�னேமா? இத*� எ�ன அ.6த
?" எ�றா.. 
 
"நீ. தா� ெசா�Fேம!" 
 
"சாி வா��க, காபி சா�பி�+ வரலா
!" எ�றா. ந�ப.. 
 
"வ�வ' எத*�, ேநரா C�+��� ேபாேவாேம?" எ�றா. &(தர
 பி�ைள. 
 
"அ�ேக ேபானா� எJ'Cரா?" எ�றா. ந�ப.. 
 
"ேபான பிற� பா.6'� ெகா�ளலா
, நீ�க எJ(தி��க!" எ�9 ெகா�+ 
ேமைஜைய எ+6'� 3�ட ஆர
பி6தா. பி�ைள. 
 
7 
'�ைட எ+6' உதறி ேமேல ேபா�+� ெகா�+ ,ற�ப�டா. ந�ப.. 
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"ெகா�ச
 இ��க, ெவ*றிைல ேபா�+� ெகா�+ வ�கிேற�" எ�9 உ�கா.(' 
ெகா�டா. b பி�ைள. 
 
ெவ*றிைல ேபா�+ /#(த'. 
 
"ஸா., ஒ� நிமிஷ
!" எ�9 ெசா��� கைடசி வாிைய எJதினா., பி�ைள. 
 
"தா� ப#6த அ6தைன கைதகைள<
 ப#�க ேவ�+
 எ�9 ராஜா அ(த 
ம(திாி��6 த�டைன அளி6தா�" எ�9 எJதி, "இ�ப# /#6' விடலாமா" 
எ�றா.. 
 
"எ�ப#யாவ' /#(தா� ேபா'
; எ�னிட
 ��ைப� Nைட இ��கிறைத 
மற('வி�Rரா?" எ�றா. ந�ப.. 
 
"அ' எ�னிடேம இ��கிறேத!" எ�9 ெசா�னா. பி�ைள. 
 
ராஜா�
 ம(திாி பிரதானிகL
, இ�கிYஷி� கச��
 மாகாண மி�சார6 
தி�ட6'ட� கிட(' ந&�கின.. 
(/*9
) 
 
'ஆ9 கைதக�', ெதா��, - 1941 
('அபா.ஷ�' எ�)
 தைல�பிF
 இ�கைத ெவளிவ('�ள') 
------------- 
 

36. 36. 36. 36. க��ைல வி��ற�கா� கைதக��ைல வி��ற�கா� கைதக��ைல வி��ற�கா� கைதக��ைல வி��ற�கா� கைத    

 
(நா� பாைளய�கா�� �ளி6'� ெகா�#���
ேபா' சில ஏ+க� மித(' வ(தன. 
உட
ைப6 ேத?6'� ெகா�#�(தவ�, ஒ�ைற எ�# எ+6'� கவனி6'� பா.�க, 
கைத மாதிாி ெதாி(ததா�, கிைட6தைத எ�லா
 ேசகாி6' வாசி6ேத�. ேதறின' 
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இ(த� கைததா�. இ(த ஏ�+�� ஆதாரேமா, நா� சா�கிரைத� �ைறவாக 
மித�கவி�+வி�ட கைதயி� /*ப�திேயா இனிேம� கிைட�காதாைகயா�, இ' 
வி�கிரமாதி6த� கைதெய�9 வழ��
 கைதகளி� இ'வைர ெவளிவராத பாட
 
எ�ப'ட� இEவாரா? சிைய /#6'� ெகா�Lகிேற�. ெதாி(தவ.க� ெதாட.க.) 
1  
/6'ேமாகனவ��� ப'ைம எ�ற /�ப6ேதழாவ' ப'ைம ெசா��ய க�#ைல 
வி�#ற�கா� கைத 
ேநம நிZைடக� (ஏ+க� சிதிலமானதனா� எJ6'6 ெதளிவாக6 ெதாியவி�ைல) 
ெசபதப�க� யா�
 /#6', பா.�பன.கL��
 பாிசன�கL��
 ேகாதான
, 
3தான
 வ>திரதான
 யா�
 �ைறவற� ெகா+6', த
 ம(திாி� பிரதானிக� [ழ, 
ேதாைகய. ப�லா�#ைச�ப ஜா
ஜாெம�9 ெகாFம�டப6திேல ,�(த�ளி, 
சி�காதன6'�� அபிேடக ஆராதைனக� யா�
 /#�பி6', ேபாச 
மகாராசனானவ� அ(த  சி�காதன6திேல ஏறி அம.வத*காக� கால# 
ைவ�பானாயினா�. /�ப6ேதழாவ' ப#யி�மீ' அவ� கா� நிழ� ப�ட�ட� 
/6'ேமாகனவ��� ப'ைம எ�ற /�ப6ேதழாவ' ப'ைம அ�டகாசமா?  
சிாி6'... 
 
வாாீ. ேபாச மகாராசேர, உம�� இ(த  சி�காதன
 அ+��ேமா, இ' வி�கிரமாதி6த 
ராசாவானவ., ப�# எ�கிற ம(திாிேயா+, காடா9 மாத/
 நாடா9 மாத/மா? 
அ9ப6தீராயிர
 வ�ஷ
 வைர, ம) ெநறி தவறா', ,�<
 ,�வா<
 
ஓாிட6'ைற<
 ெப*றி வJவா', அேபதமாக, அ3.வமாக அ�டமா தி��கைள<
 
க�#யா�+, I�ைட� 3 சி��
 /ைறைம வJவா' நட(தைம அறிdேரா! 
 
அ(த மகாராச)ைடய கீ.6தி வ�லப�களிேல ஆயிர6தி� ஒ� ப�காவ' உம�� 
உ�ேடா என� ைக மறி6த'. ேபாச மகாராச)
, 'ஓேகா இேத'! அதிசயமாக6 
ேதாH'! I�ைட� 3 சி��
 /ைறைம வJவாத ெச�ேகாலாவ'!' என 
அதிசயி6', அ�9 இர� தா�, ந+ சாம6திேல, ேப<
 உற��
 ந�ளிரவிேல, த� 
ப�டமகிஷியானவ� ச�ரம�ச6திேல, தாதிய. சில. Cச�
, சில. பனிநீ. 
ெதளி�க�
 உற�க
 ெச?<
 சமய6திேல ஓேஹாெவன� பைத6தப#, ஊ.� ேப? 
பி#6தவ� ேபால�
, உ�ம6த
 ெகா�டவ� ேபால�
 N��ர��ேடா லமிட, 
தா� Cரவா� எ+6', அ(த� கி�க6தி� அ(த ேநர6தி� ஆேராகணி6'� 
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பிரேவசி6', "எ� ப�ட6' ராணிேய, பா�கியவ��ேய, நா�#� �ல� ெகாJ(ேத, 
எ�ன உன��  ச
பவி6த'?" எ�9 ேக�+
 பதி� வராததனா�, க�#ைல6 தடவி, 
I�ைடெயா�9 விழி6' நி*க� க�+, க�ைடவிரலா� ந&�காம�, க�க6தினா� 
ெகா�ற ேசதி நிைன��� வர, திைக6'� பைத6' அ�கி� நி�ற ம(திாி 
&ம(திரைன விளி6', "I�ைடைய� ெகா�றத*�� பிராய சி6த
 உ�டா? 
 
"I�ைட�� ம) ெநறி உ�டா? ெசா�F
, ெசா�F
" எ�9 ேக�க, ம(திாி 
&ம(திரனானவ�, ஏேத', த
 தைல��6 தீ
, வ(தெத�9 தி�ட�ப+6தி� 
ெகா�+ ெத�டனி�+, "ரா சிய பார6திேல பலவித/�+. ேதச(ேதா9
 ராச/
 
(ராச
 எ�ற ெசா�, ரா சியபார /ைறைய� �றி6த வழ�ெகாழி(த பிரேயாக
 
ேபாF
) மா9
; ைகயி� ெவ�ெண? ைவ6' ெந?�� அJவா��ேடா ? 
இ�ேப.�ெகா6த அதிசய�கைள<
 ெசா�ல*ெகா6த அதிேமாகன� ப'ைம 
இ���
 ேபா', பைறயைற(', பா.�பன.கைள� N�+வி6'  சா>திர விசார
 
ெச?' ேதவாீ. தி� ேநர6ைத Cணா��வா��ேடா ? நா� &ம(திரன�லவா? 
அ�ேப.�ெகா6த ஆேலாசைன ெசா�Fேவனா?" எ�9 தைலவண�கி நி�றா�. 
 
"சவா&, சவா&, ம(திாி &ம(திரனாேர! நீ. ெசா�ன' ஆயிர6'�� ஒ� வா.6ைத! 
அைத6 ெதாி('தாேன, நா
 உம�� ம(திாி� பதவி த(ேதா
? இ(தா�
 உ
 ,6தி� 
N.ைம�� ெம சி<
, ந
 ச(ேதாஷ6ைத6 ெதாிவி6'
, த�கிேறா
 இ(த /6' 
மாைலைய அைத நீேர ேநேர ெச�9 O
/ைடய ப6தினி��� ெகா+6'வ�e." 
எ�9 க�டைளயி�+வி�+� ப'ைமைய� பா.6', "வாரா? /6'ேமாகனவ��� 
ப'ைமேய, உ�க� வி�கிரமாதி6த� I�ைட� 3 சி�� /ைறைம வJவா' 
நட(தைம ெசா�னீேர; அத� வயணெம�ன?" எ�9 �6'�கா� ேபா�+, 
�ட�ைகயிேல ேமாவாைய ஊ�றி� �னி(' நி�9 ேக�டா�. அத*� அ(த /6' 
ேமாகன� ப'ைமயான', "வி�கிரமாதி6த ராசா கைத எ�றா� வி+கைதயா வி�+  
ெசா�ல; ெபா�ெட�9 மற�க? நீ. இ(த� ப#யி� இ�ப# அம�
; நா� 
ெசா�Fகிேற�. கா' ெகா+6'� ேகL
. இைடயிேல ெகா�டாவி வி�டா�, 
ந�டா*றி� சலபான
 ப�ணியவ� பாவ
 வ(' ச
பவி��
... 
 
(இதி��(' ப6' ஏ+கைள� காணவி�ைல) 
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2  
...ேல, நாமக� திலத
 ேபாF
, நாரண� நாபி ேபாF
, அ�டேகாண ய(திர6தி� 
ைமய� ேகா�ைட ேபாF
, ெச
பாF
 இ�
பாF
 க�லாF
 க�6தாF
 க�#ய 
நகர
 ஒ�9�+. அத*�� பைகவ.க� வரமா�டா.க�. பாவ
 அHகா'. பசி<
 
அHகா'. அத� ேகா�ைட வாசேலா எ�f9 யாைனகைள வாிைசயாக 
நி96தினாF
, அத� பிற�
 ஒ� பாக
 இட
 கிட��
. அ(த� ேகா�ைட� 
கத�க� வயிர6தினா� ஆனைவ. இரவி� ேகா# [ாிய� பிரகாச
 ேபால  
&ட.வி�+, `*றி�ப' காத6'��� பைகவ.க� வ(தாF
 கா�#� 
ெகா+6'வி+
; ப�ட�பக�ேலா எ�றா�, அவ.க� க�கைள� Nசைவ6'� 
ெபா�ைடயா�கி6 தி��6 ெதாியாம� அைல(', /தைலகL
 &றா மீ�கL
, 
எ�ேக, எ�ேக எ�9 நடமா+
 அகழி��� விJ(', த
 ஆ<ைச� ேபா��
ப# 
ெச?வி��
. இ�ேப.�ெகா6த ேகா�ைட வாசைல உைட6தாயி��கிறதனாேல, 
இ(த� ப�டண6'�� மா(ைத எ�9 ெபய.. ேகளா? வி�கிரமா.�க அரசேன, 
இத*� இ�)
 ஒ� காரண/
 ெசா�Fவா.க�. 
 
இ(த� ப�டண6' மா(த.க� ம�ன. இ�ட க�டைளைய மறவா', மைறயா', 
ஒJகி வ(ததனா�, ம(ைதேபா� நட��
 மா(த. வாA சா(தமா
 நக. 
இ ெசகதல6திF�ேடா ? நீ. ஒ� /ைற வா�
, அ(த ஊைர� பா�
. 
ேதவேலாக6' அளகா,ாி<
, �ேபரப�டண/
, 3ேலாக6' அ6தினா,ாி<
 அத*� 
ஈடாகா. 
 
அதி� இ�லாதன இ�ைல எ�றா� /*9
 உ�ைம, /�காF
 உ�ைம. அ(த� 
ப�டண6திேல, /(ைதேயா. வர
பி� /ைறைம வJவா', ம) ெநறி பிசகா' 
ம�னவனா
 ெத�னவ)� கிைளயா� இைணயாரமா.ப�, அஜ/க� எ�பா� 
அரசா�சி ெசF6தி வ(தா�. அவ)�� ஐ
ப6தாறாயிர
 ப6தினிமா�
, அத*� 
இர�#�ப�� ைவ�பா�#மா�
 உ�+. அ(த ஐ
பதினாயிரவாி�, அவ)ைடய 
க�H��� க�ணாக, க�#� க�
பாக, நக6தி*�  சைதயாக, 3��� மணமாக, 
ப6தினி� ெப�களிேல ப'மினி� ெப�ணா?, க�ணா� பா.�க�
 மய�க
 
ேபா+
 ேமாகலாகிாி த�
 - அஜ/கி எ�பவ� ஆைச��க(த ப�ட மகிஷி. 
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வா�ைச��க(த வ�சி� ெகா#யாL��� பி�ைளேய பிற�காம�, சி�காதன  
சிற�,�� ஆ� வாாிேச அளி�கமா�ேட� எ�9 ெத?வ�க� யா�
 ஒ�9 N#  
ச�க*பி6த' ேபால�
, ப�டமகிஷியி� ேபாிள
 ெப� ப�வ6ைத<
 ெவ� 
'ாித6தி� ஓ�# விர�#ய#6'� ெகா�+ ேபாவா� ேபால, காலேதவ�, நா�கைள 
வார�களாக�
 வார�கைள� ப�ச�களாக�
 ப�ச�கைள மாத�களாக�
 
மாத�கைள� ப�வமாக�
 ப�வ�கைள வ�ஷ�களாக�
 ெந��கி� ெகா�+ 
வர�
, வயி*9��� பாரமாக� பிற(த ைவ�பா�#� பி�ைளமா.க� நா� தவறாம� 
ப#6தர
 ெப*9� ேபாக, ப�# ம�டப6தி� /�# ேமா'வைத� க�+ ஆறா  
சின/
 அளவிலா� ப�தி<
 ெகா�டவனாகி, அதிCர [ர பரா�கிரம ேக'வான 
அஜ/க� எ�ற ெசகதல
 ,கJ
 மகிபதி, அவனியி� உ�ள சா6திர வி*பன.க� 
யாவைர<
 N�+வி6', "ஐய�மீ.! கைடேய� கைட(ேதற ஒ� வழி அ�ள� 
ேவ�+
" எ�9 வி�ண�பி6'� ெகா�ள, சகலகலா வ�லவ)
, அ�டமா 
சி6தியி� ெக�#�கார)மான சி6தவ�லப சிேரா�மணி ெயா�வ� சபாம�டல6ேத 
எJ(த�ளி நிமி.(' நி�9, ",வி6தல
 /J'
, கவி6ெதா� �ைட�கீA, ெசவி6தல
 
த�னி* பவ6'ய. ேகளா' ெச�ேகா� நடா6'
 அ�க�மா ஞால6' அதிCர 
ம�னா, ந
 சயன�கி�க6தி�, வடதிைச கிட��
 ச�ரம�ச� க�#�� சாபேம 
Oம��� பி�ைள� ேப9 வாயாத'; க�#ைல அக*றி, கானக6தி� கீA6 திைசயி�, 
க��கா�<
 ச(தன/
 பி�னி� பிைண(' வள.(' நி*கிற'; அைத ெவ�#� 
க�#லா�கி� கா� நீ�#� ப+6தா�, ப6தா
 மாத
 ஆ� மக� நி சய
" எ�9 
ெசா�லாநி*க, அ6'றவி��� பசி�பிணி ேபா�க மட/
 மா�ய/
 ெகா+6', 
ைச6திேயாபசார
 ெச?வி�க  ேச#� ெப�க� அ9`*9வைர<
 
உடன)�பினா�. பிற� /ரசைறவி6', 'கா�#ேல க��கா�<
 ச(தன/
 க�#6 
தJவி வள.(த மர6ைத� ெகா�+ வ(' த�ேவா��� ஆயிர
 ெபா� பாி&' எ�9 
பாிசன�களிைடேய ெசா�ல  ெசா��, த ச.க� யாவைர<
 அைழ�பி6'� க�#� 
ெச?ய ஆைணயி�டா�. கா�#��(' மர/
 வ(த'. க�#F
 ெச?' 
/#6தா.க�. அ�ெபாJ'தா� அரேச, நா�க� இ�வ�
 அ(த� க�#�� �9��  
ச�ட6தி� கீA ஈசான திைசயி� இ�(த சி9 ெபா(தி� �#,�(ேதா
. 
 
வி�கிரமாதி6த ம�னா ெவ*றிேவ� அரேச, நா�க� காெல+6' ைவ6த ேநர
, 
கால� காி�ேகா+ ேபா�ட ேநர
 ேபாF
! எ�9 அ(த� ெப�ைட I�ைட� 3 சி 
ெர�ைட  ெசா�+� க�ணீ. சி(தி வி�+, ப�#ைய� பா.6'� ெப�I &வி�ட 
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வி�கிரமா.�க மகாராசாைவ ேநா�கி6 த�)ைடய 'யர� கைதைய6 ெதாட.(' 
ெசா�லலாயி*9. 
 
3  
த ச� C�+6 த+�கி� இ+�கி� பசி�� ேவளாேவைள எ'�
 கிைட�காம�, 
த ச� �ழ(ைதகளி� ஆ�கா�# விரF��
 க�ைட விரF��
 பய(' நி6திய 
க�ட/
 3.ண ஆ<&மாக6 தவி6' வ�
 நாளி�, ச(தன� க��கா� ச�ரம�ச� 
க�#� அதி.Zட
, எ�கL��6 த(த ேப�பகாரமாக, ெத?வ
 ெகா+6த வரமாக, 
எ�கைள வாAவி6த'. பிற� ேக�பாேன�? ம�னா, ம��ைக ெமா��
, பனிநீ.  
ச(தன/
, ப��வமான ராச ர6த/ேம எ�கL��� கிைட6'வ(தன. எ� 
க�H��� க�ணாள�
 I�ைட வ
ச ம�மத)மான எ�)ைடய க�டழக�, 
க�நாவ*பழ
 ேபாF
, கா�R ைச� பழ
 ேபாF
, /தி.(' கனி(த களா�பழ
 
ேபாF
, ேமனி ெபா�(', வ�ண
 மி�(', நைட நிமி.(' எ� உயிைர� 
ெகா�ைள ெகா�ட'ட�, மா(ைத நக. I�ைட� கதிபதி கா�+ Cர�ப� எ�ற 
வி�ெத+6' அ�டா�ட ,வன�கைள<
 க�#யா�டா.. 
 
ேகாவணா�#க� �ேபரப�டண6' வாாிசாக� ேபான கைதயாக நா�க� ,�(' 
வி�டாF
, ெத?வ
 ெகா+6த தி�வர6தா� நியம நிZைடக� பிறழா', ஆசார சீல
 
அகலா' வாA('வ�
 நாளி�, ஒ�நா� எ� கணவ. /க
 ேசா.�*9, 
நல��ைல(', /+�கி� ஒ�#� கிட(தைத� க�H*9, "I�ைட�கரசா, எ� 
ஆைச��க(த ஆணழகா, கவைல எ�ன?" எ�9 கா� பி#6'� ேக�ேட�. 
 
அத*� அவ., "எ� ப6தினி� ெப�ேண, அ�(ததிேய, ,6திர� ேப9 வா?�காவி#� 
ந
/ைடய ரா சிய
 சீரழி(' ெக�+� ��#  &வராக� ேபா�ேம. ேP6திராடன
 
ெச?ேவாமா, தீ.6த விேசட
 தாிசி6' வ�ேவாமா எ�9 க�'கிேற�" எ�றா.. 
நா� அத*�, "அரேச, ேந*றிர� நா� பசியா*ற� பவனி ெச�றேபா' ப�டமகிஷி, 
ம�னவ� த�கப>ப
 உ�டதனா� உ�ள அ���ண�கைள வ.ணி6'� 
ெகா�#�(தா�. நீ. ேபா?, ம�னவ� 'ைடயி� நாF மிட9 ர6த
 ப�கிவா�
. 
பிற� ேயாசி�ேபா
" எ�ேற�. எ� கணவ�
 எ� ,6தி��
 ெம சி, "ெக�# 
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ெக�#! நீெயா�6திேய, இ(த ரா சிய6திேல என�� ஏ*ப�ட ப�டகிஷி. இனிேம� 
என�� ம(திாி ஏ�?" எ�9 எ�ைன� க�#6 தJவிவி�+ ெவளிேய ெச�றா.. 
 
நா)
 எ� வாயி� தி�#� ெகாண.(த ச(தன6ைத� 3சி, வாசைனயி�+ 
அல�காி6' எ� ம�மதனா. வர��காக கா6தி�ேத�. கண�ெபாJ' கழி(தேதா 
இ�ைலேயா, எ� கணவனா. பைகயரசைர� க�ட ப�டாள
 ேபாF
, 
ம(திரவாதிைய� க�ட த(திர� ேப? ேபாF
 தி+தி+ எ�9 ஓ#வ(தா.. நாேனா 
பதறி� ேபா? எ�ன எ�ன எ�9 பய(' அவைர� க�#6 தJவி� ெகா�ேட�. 
 
"ெப�ேண, எ� ப'மினி� க�ேண! பதறாேத. ெப� ,6தி ேக�பவ� 
பி�,6தி�கார� எ�9 ெசா�Fவா.க�. அ' வா>தவமாக� ேபா?வி�ட'. 
ஆனா� உ� தா�� பா�கிய6தா� நா� இ�9 த�பி� பிைழ6ேத�. நீ ப6தினி 
எ�பத*� இ' ஒ�ேற ேபா'
. /த�� ந
 ரா சியபார6'�� ஒ� ம(திாிைய 
நாைள காைலயிேலேய அம.6தி ைவ6திவி�+6தா� ம9காாிய
 பா.�க ேவ�+
" 
எ�றா.. "அ' கிட�க�+
, அரேச! நாைள விஷய
 நாைளய�லவா கவனி�க 
ேவ�+
. இ�)
 நாைள வர நாழிைக எ6தைனேயா கிட�கிறேத. நட(த கைத 
எ�ன இ�ெபாJ' ெசா�லலாேம?" எ�9 நா� ேக�ேட�. 
 
4  
அத*� அவ., "இ�ெபாJ' நா� ேபான ேநர
, ச�ன� பிைழேயா+, ேநர�ெக�ட 
ேநர/மா�
. க�ைண I#�ெகா�+ ேபாகேவ�#யதா� ேபா &. எ�னடா 
க.மகா�ட
 எ�9 பகவ6 கீைதயி� நாF &ேலாக6ைத உ சாி6'� ெகா�ேட 
கா����
 இட
 எ�9 நிைன6'� ெகா�+ உ6ேதசமாக  ெச�9 க#6ேத�. 
அ' பி�Zட பாக
. எ�னேவா &��ெக�றேத எ�9 ம�ன� எJ(தி��க, நா� 
ச*9 விலகாம* ேபாயி�(தா� ந&�கிேய ேபாயி��ேப�. ம�ன� அச�க, 
மகாராணி ைககைள� க�#�ேல ஊ�றினா�. அவLைடய ேமாதிர6'�கிைடயி� 
ஏறி ஒளி('ெகா�ேட�. பிற� ம�ன)
 ராணி<
 க�#ைல6 ேத+ேதெட�9 
ேத#னா.க�. அவ.க� இ�(த நிைலைய எ�னா� பா.�க /#யாம� க�கைள 
I#�ெகா�ேட காய6திாி ஜபி6'� ெகா�+ இ�(ேத�. பிற� க�#�� 
உ�கா.('ெகா�+ ச�லாபமாக� ேப&ைகயி�, "I�ைடயாக இ���
" எ�றா� 
ப�ட6' ராணி. 
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அத*�� கீ.6திவா?(த அ(த மகிபதியானவ�, "ெப� ,6தி எ�ப' பி�,6தி எ�ற 
ஆ�ேறா. வா�� உ� விஷய6தி� /*9
 ெபா�('
. ெசகதல
 தா��
 மகிபதி 
க�#��, ப�ட மகிஷி��6தா� இட/�ேடய�லாம� I�ைட� 3 சி�� இட
 
உ�டா? விவர
 ெதாியாம� ேப&கிறாேய! அதி��க�+
. இ(த மாத
 மாதவிடா? 
நி�9வி�டதா?" எ�9 ேக�டா�. 
 
அத*� அவ�, "அரச.�� அரேச, தா�க� ெசா�Fவ' எ� விஷய6தி� /*9
 
ெபா�('
. நா� ெப�தாேன? இ�(தாF
, மாதவிடா? �றி6'6 தா�க� 
ேக�ட' அவசர�ப�ட ேக�வி. க�#� வ(' இ�ப6ைத(' நாL
 பதிென�+ 
நாழிைக<(தா� கழி(தி��கி�றன; அத*�� எ�ப# நி சயமாக  ெசா�ல /#<
?" 
எ�9 ெசா��� ெகா�ேட க�#�� மீ�+
 ைககைள ஊ�றினா�. நா� 
இ'தா� சமய
 எ�9 த�பி ஓ# வ(' வி�ேட� எ�9 ெசா��வி�+, ெந*றியி� 
வ#(த விய.ைவைய ஆ�கா�# விர� ெகா�+ வ#6', 'ெசா�#' தைரயி� /6'� 
ேபா� விJவைத� பா.6'� ெகா�#�('வி�+, "எ� அ�ைம� கதி.�ப ைசேய, 
எ� ஆ�சியி� அணிகலேன, ெந�& 'பட���பட��' எ�9 அ#6'� 
ெகா�Lகிற'. உ� ம#யி� தைலைய  ச*9  சாி�கிேற�" எ�9 ப+6'� 
ெகா�டா.. நா� ெவளிேய உலாவ  ெச�றி�(தேபா' தி�# எ+6'� ெகா�+ 
வ(தி�(த பனிநீ. ெதளி6' Cசிேன�. க�ணய.(தா*ேபா� ப+6தி�(தா.. 
என�ேகா, அவ. ர6த பான
 ப�ணினாரா, த�கப>ப
 கல(த ர6த
 எ�ப# 
இ��கிற' எ�9 ேக�+6 ெதாி('ெகா�ள ஆவ�. ெம'வாக அவைர உ&�பி� 
ேக�க, எ� I�ைட�� அதிபதி ெசா�Fவா.: 
 
5  
"ேக�டாேயா ப6தினிேய, ர6த
 உ�ட' நிைனவி��கிற', ஆனா� �சி 
நிைனவி�ைல; பய6தி� மற(ேத ேபா &. நாைள காைலயி� நம�� ஒ� ம(திாிைய 
நியமி6த பி*பா+தா� அ(த� காாிய6ைத� கவனி�க ேவ�+
; அ' ந
/ைடய 
ரா சிய6'���ப�ட எ�ைலயானாF
 அ�னிய அ)ேபாகமா ேச, ஆ�யி��� 
அ சமா ேச! ம(திாி ெசா�லாம� த(திர
 ப�ண /#<மா?" எ�9 ெசா��வி�+6 
தி�
பி� ப+6'�ெகா�டா.. என�ேகா �சி எ�ப# எ�9 ெதாி('ெகா�ள6 
'#யா?6 '#6த'. 
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,�ஷதிலக6தி� சிரைச ெம'வாக6 Q�கி ஆடாம� அச�காம� ைவ6'வி�+ 
எ�க� அர�மைனையவி�+ ெவளிேய வ(ேத�. ெம'வாக� ப+6'� கிட(த 
ேதா�ப�ைடய�ைட ெந��கிேன�. இ�(தாF
 ச�ேகாசமாக இ�(த'. பர 
,�ஷன�லவா? ெதாடாம� எ�ப# ர6த
 ப��வ'? எ� ஆைச� கணவ. எ�ைன 
அ�(ததி எ�9 அைழ6த' ஞாபக
 வர, ஓேடா #<
 தி�
பி வ(' ப+6'� 
ெகா�ேட�. க*பிழ�ப' ப�சமாபாதக�களி� ஒ�ற�லவா? ெப� ,6தி 
பி�,6திதாேன? இ(த  சமய6தி� அ' ச*ேற /�,6தியான', 3.வ ஜ�ம 
வாசைனதா�. 
 
ம9நா� காைல எ� I�ைடயழக. நியம நிZைடகைள எ�லா
 /#6'வி�+, 
எ�க� அர�மைன /*ற6திேல ச*9 ேநர
 ெகாFC*றி�(தா.. ெவயி� '&�' 
எ�9 கா?(' ெவளி வாசைல எ�#ய�ட�, வழ�க
 ேபால நா�க� எ�க� 
ரா சிய6ைத� பாிபாலன
 ப�ணிவர� பவனி ,ற�ப�ேடா 
. யம� திைசயி� 
ெகா�ச Qர
 ேபாைகயிேல, வா# வத�கி6 த�ளா# நட(த I�ைட�3 சி ஒ�ைற� 
காண, நா� ச�ேகாச�ப�+ எ� கணவாி� பி�,றமாக ஒ'�கி நி�ேற�. உடேன 
எ� கணவரானவ., அ�டகாசமாக ஆேராகணி6' நி�9, "அேகா, வா�
 பி�ளா?, 
த�ளா#6 தவி��
 ,தியவேர, உம�� எதிேர நி*பவ. யா. எ�9 ெதாி('ெகா�ள� 
க� ெபா�ைடயா� காH
! நா
 இ(த I�ைட ரா சிய6'�� மணி/# தாி6த 
ம�னவ� காH
; கா�� விJ(' ெத�டனி�+ நம>கார
 ெச?<
. நா
 உம�� 
உயி.பி ைச த(ேதா
; அ�சாதீ." எ�றா.. 
 
அத*� அ(த� பர�கழி I�ைட�3 சி, 'அ� அ�' எ�9 சிாி6', "/#ம�னேர, நீ. 
ெச�ேகா� நட6த ம�('���Nட பாிசன�க� உ
 ரா சிய6தி� கிைடயாதா? 
நா)
 நாF நாழிைகயாக  &*றி  &*றி� பா.�கிேற�; &ஜாதி வ.�க6தி� 
ஒ�6தைர<
 காணவி�ைலேய!" எ�ற'. மீைச ேகாப6தி� '#6தாF
 அட�கி� 
ெகா�+, "உ
/ைடய /த� பிைழ ெபா96ேதா
. பாிசன�க� இ�லாவி�டா� 
ரா சிய
 ஆள /#யா' எ�9 எ(த  சா>திர6தி� ப#6தீ.? நா�க� 
ஆ�+ெகா�#��பைத6தா�, இேதாதா� ேநாி� பா.�கிறீேர, நம�� ஒ� ம(திாி 
ேதைவ. உம�� ேவைல பா.�க இZடமா?" எ�9 எ� கணவ. அத�#� ேக�க 
அ(த� பர�கழி கா�� விJ(' 'அபிவாதேய' ெசா��ய'; அ6திேரய ேகா6திரமா
; 
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அZடசஹ>ர
; நாF சா>திர/
 ஆ9ேவத/
 ப#6த ைவதிக வி6'; ஆனா� 
பிர
மசாாி. ,ராதன கால6தி��(ேத அமா6திய6 ெதாழி�� பிர�கியாதி ெப*ற 
�+
பமா
; ம(திாி ேவைலைய<
 ேபாக ஒழி(த ேவைளகளி� ைவதிக 
க.மா�கைள<
 ெச?' கிட�பத*காக, அவைன6 தி�ட
 ப�ணி அம.6தினா.. 
 
6  
காைல எJ(த�ட� ெகாF ம�டப6தி��(' எ� ம�ன. ெச�ேகா� ெசF6'வ' 
க� நிைற(த கா�சியாக இ���
. "அேகா வாரா? மதிம(திாி! மாத
 /
மாாி 
ெப?' வ�கிறதா?" எ�9 ேக�பா.. அமா6திய �லதிலகமான ம(திாி &ம(திர)
, 
"ஆ
 அரேச, O�ேகாேல ெச�ேகா�" எ�9 ெத�டனி�+6 ெதாிவி�பா�. பிற� 
இர�+ ேப�மா? ெவளிேய ேபா? ரா சிய6ைத� பாிபாலன
 ப�ணிவி�+ 
வ�வா.க�. இ�ப# ெவ� காலமாக அரசா�சி ப�ணி வ(ேதா
. 
 
அ�ப#யி��ைகயி� ஒ� நா� ம(திாி &ம(திரனானவ�, "ரா^ய
 எ�றா� 
பாிசன�க� இ��க ேவH
. அவ.க� வ(' திைற ெகா+�க ேவH
; நா
 இ�(த 
இட6ைதவி�+ அைசயாம� அல�காம� ரா^யபார
 ப�ணேவH
; அ'தா� 
ம�ன)�� அழ�; ேமF
 ப�டமகிஷியா���  ேச#� ெப�க� ேவ�டாமா? 
த�ன(தனியாக எ6தைன நா�தா� தாேம சீவி /#6'  சி�காாி6'  
சிரம�ப+வா.க�? நா� ேபா?� பாிசன�கைள� N�# வ�கிேற�" எ�9 
ச/க6தி� ெச�பிய'; ம�ன)
 எ�ைன� பா.6'  சாிதாேன எ�9 
தைலயைச6தா.. 
 
எ�க� வி��ப
 ெதாி(த'தா� தாமத
. அ(த விேவகியான ம(திாி கண�ேபாதி� 
ேகாடா)ேகா# பாிசன�கைள� க�#�� ெகா�+வ(' நிர�பிவி�ட'. என�� 
அ9பதினாயிர
 ேச#� ெப�க�. என��� கைள�பாயி�(தா� என��� 
பதிலாக�Nட  &வாச
 வி+வா.க�, சா�பி+வா.க� ேபா���கிற'. அEவள� 
பணிவிைட. இ(த மாதிாியாக ராச ேபாக6தி� இ�(தேபா' ஒ�நா� நா� எ� ேச#� 
ெப�கLட� ர6தபான
 ெச?ய� ேபாேன�. ராணியி� ேதா�ப�ைடைய 
உறி�சி� பா.6ேத�. ர6த
 ேவ*றா� மாதிாி �சி ேவறாக இ�(த'. ஆ�கேள 
இ�ப#6தா� எ�9 மன
 கச(' கணவ. மீ'
 ேகாப
 வர ஊடFட� வ(' 
அர�மைன��� ஒ�# இ�(ேத�. அவ�ட� ேப &� ெகா+�க� Nடா', அவ�
 
ஒ� ,�ஷ(தாேன எ�9 இ�(ேத�. 
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அ சமய6தி� எ� கணவ. படபடெவ�9 உ�ேள ஓ#வ(தா.. 
 
"இ(த மானிட வ
ச6திேலேய ேயா�கியமான ெப�ைண� பா.�க /#யா' 
ேபா���கிற'! நா� இ�9 ேபா? ர6தபான
 ெச?ய /ய�ேற�. �சி ேவறாக 
இ�(த'. எ� ப6தினிேய, நீேய பா�, மனித ஜ('�க� எEவள� ேகவல
!" எ�9 
அவ. ெசா�ல, என��� ேகாப
 பி�)
 அதிகமாயி*9. அவ. பிற ெப�ைண<
 
எ�ைன� ேபா� >பாிசி6'வி�+, ஆ�மாறா�டமாக6 த�, நிைன�, ேவ9 
ைவ6'�ெகா�+ ெப�பழி ேவ9 &ம6'கிறா.. என�� அ�9 ர6த ஆைச 
இ��க6தா� ெச?த'. க�I#6தனமாக� ேபா?� பிற ,�ஷைன6 ெதா�ேடனா? 
���+6 தனமாக நட('ெகா�டேதா+ ம�+
 அ�லாம� ெப� பழி ேவ9 
&ம6தினா� யா���6தா� ேகாப
 வரா'? ேபசாம� /க6ைத6 தி��பி� 
ெகா�ேட�. ெப�க� மீ' அவ��� இ�(த அபார ேகாப6தினா� ஊடலா��
 
எ�9 நிைன6'� ெகா�+ ெவளி வாசF��� ேபானா.. அமா6திய &ம(திர� 
ஓேடா #<
 வ(தா�. "அரேச, அரேச, நா
 நிைன6த' C�ேதாஷ
. ரா சிய
 
ைகமாறி இ��க ேவ�+
; க�#�� ப+6'6 Q��ேவா. ெர�+ ேப�ேம ேவ9" 
எ�9 ெத�டனிட, எ� ஊட� தணிய, அவ. சின
 ஆற, நா�க� 
சமாதானமாேனா
. எ�ப#யி�(தாF
 ெதா�+6 தா� க�#ன ேநச
 ேபா�மா? 
 
7  
நா�க� இ�வ�
 சயனி6'� க�ணய.('வி�ேடா 
. ந+ சாம
 இ���
. எ�க� 
ெகாF ம�டப6தி� கட� ெபா��வ' ேபால� ெபாிய இைர ச� ேக�+6 
தி+�கி�+ விழி6ேதா
. ம�ன. அ' எ�னெவ�9 ேக�+�ெகா�ேட ெவளிேய 
ேபானா.. நா)
 ெதாட.(' ேபா?� கத���� பி�ப�கமாக ஒ'�கி நி�9 
ேக�ேட�. 
 
எ�க� பாிசன�க� எ�லா
 N#யி�(தா.க�. அவ.களி� I�,
 ெமா?
,
 
மி�(த அறிவாளி ஒ�வ., ம�ன. /�சாZடா�கமாக6 ெத�டனி�+, "ம�னாதி 
ம�னா, ெசகதல
 ,கJ
 மகிபதி, எ�கL�� உயி.பி ைச அ�ள ேவ�+
; 
/�ைட� க# ெபா9�காம�, க�#ைல ெவ(நீாி�ட அ�ேக உ6தரவகிவி�ட'. 
எ�கைள எ�ப#யாவ' ரPி�க ேவH
" எ�9 ெக�சினா.. 
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ம(திாிேம� ம�ன���� ேகாபாேவச
 ெபா�கிய'. 
 
"அட அ�பாவி� பிராமணா, அமா6திய� எ�9 ெசா��� ெகா�+ எ� 
ஆLைக�ேக ஆப6ைத� ெகா�+வ(' வி�டாேய! பாிசன�க� இ�லாத கால6தி� 
நா�க� ச(ேதாஷமாக ரா சியபார
 ப�ணவி�ைலயா? இ�ெபாJ' இவ.கைள 
எ�லா
 N�#� ெகா�+ வ(' ெகா�ல� ேபாவ'
 அ�லாம�, என��
 எ� 
ப6தினி��
 பிராணப6ைத� ெகா�+வ('வி�டாேய. நா�ைடவி�+ ஓ#ய 
ராசைன� ப*றி� ேக�வி�ப�ட'�டா? வா, ேபா? ஒ*9 விசாாி6' வ�ேவா
" 
எ�9 அவைர<
 அைழ6'  ெச�றா.. 
 
8 
வி�கிரமா.�க மகிபதிேய, அவைர� கைடசியி� உயிேரா+ பா.6த' அ'ேவ. ம�ன. 
ம�னவா! என��6 தா�� பி ைச தரேவ�+
. அவ�ைடய உட� ந&�கி� கிட(த' 
இ�)
 எ� க�/� நி*கிறேத, ெத?வேம! அவ. உயிைர� ெகா+
. அ�ல' நா� 
உம' ஈ�#யி� கJேவறி உயிைர மா?6'� ெகா�Lேவ� எ�9 அ(த I�ைட 
ப6தினியான' வி�கிரமா.�க ராச)ைடய ஈ�# /ைனேம� ஓ# ஏறி நி�9, த� 
உட� ேபா'மான கனமி�லாைமயா� உயி.விட /#யாம� தவி�க, ம�ன. 
ம�னவ)
 அத*� அபய
 அளி6', "ெப�ேண, பய�படாேத; நா�க� 
இ�ெபாJ'தா� காடா9 மாத
 ெதாட�கியி��கிேறா
; உ� ,�ஷ� உயிைர 
மீ�+6 த�கிேறா
" எ�9 உ6தார
 ெகா+6' வி�+, ம�ன. ம�னவ� ப�#ைய� 
பா.6', "வா�
 பி�ளா?, O
 ேயாசைன எ�ன? N+வி�+� N+பா?(' காாிய
 
N�+ேவாமா அ�ல' ம(திரவா� எ+6'� கைதைய /#�ேபாமா?" எ�9 ேக�க, 
அத*�� ப�#யானவ� ெத�டனி�+ வண�கி, "ச/க6தி*�6 ெதாியாதைத நா� 
எ�ன ,திதாக  ெசா�ல� ேபாகிேற�? ேமாச
 ெச?த தாசி� ெப�ைண� 
N+வி�+� N+ பா?('தாேன பாி& ெகா+6ேதா
? ம*9
 ம(திரவாைள6தா� 
இர�+ /ைற உபேயாகி6'வி�ேடா ேம; ஒேர ஒ� ெச�பி+ வி6ைதைய6 தி�
ப6 
தி�
ப� பா.6'�ெகா�#��க ஜன�கL��� பி#��ேமா? ேவதாள6ைத� 
N�பி�+6தா� ேக�+� பா.�க ேவH
" எ�9 ெசா�� வா?I+ /�, "ஆ, 
ஆைச� ப6தினிேய" எ�9 Nவி� ெகா�+ ஒ� I�ைட� 3 சி ஓ#வர, ெப� 
I�ைட� 3 சி<
 உட� 3ாி6'6 தன�� ைவதEய� ேகால
 நீ�கிய' 
வி�கிரமா.�க ச/க� பா�கிய6தா� எ�9 நிைன6' அவ. கா�� விJ(' 
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வண��
ப# கணவனிட
 ெசா�ல, "அேகா I�ைட அரசேன! நீ. த�பிய வித
 
எ�ப#" எ�றா. வி�கிரமா.�க ம�ன�. 
 
"வி�கிரமா.�க மகிபதி, நா)
 எ� ம(திாி &ம(திர)
 காாிய
 விசாாி�க  
ெச�றேபா' ப+6தி�(தவ. விரைல நீ�ட, எ� ரா சிய6'�ேக அழி� ேத#ன 
அமா6திய� அதி� சி�கி, விைன�ேக*ற த�டைனைய� ெப*றா�. நா� த�பிவர6 
தாமதமாயி*9. அத*�� இவ� உ�க� உதவி நா#னா�. என��6 த�க� ேநச
 
கி�#ய'. இனிேம� ந
 ரா சிய
 உ�கLைடய �ைட நிழ�� சி*றரசாக ஒ'�கி 
வாJ
" எ�9 ெத�டனி�ட'. 
 
காடா9 மாத6ைத இனி எ�ப#� கழி�ப' எ�ற விசார
 மி�(தவனாக, 
வி�கிரமா.�க மகாராசா, அஜ,6தி நா�+ அராஜக6ைத ஒ+�க 
எ�Hவானாயினா�. 
 
அத*�
 இட
 இ�லாம* ேபாயி*9. "அ�9 க�#�� ப+6தி�(த ேவ*றா� ேவ9 
ஒ�வ�மி�ைலயா
; அஜ,6தி ஆைச�ப�+� ெப*ற ப�ட6' இளவரசனா
. 
ம�ன� இ�லா  சமய
 பா.6'  ேச#� ெப�Hட� ச�லாப
 ெச?தானா
. 
&ம(திரைன� ெகா�ற பிர
மஹ6தி அவைன6 ெதாட�
. தா�க� கவைல�பட 
ேவ�டா
, அரேச" எ�ற' அ(த I�ைட�3 சி மகிப�. 
 
காடா9 மாத6ைத கழி�ப' எ�ப# எ�9 ெதாியாத வி�கிரமா.�க ம�ன� 
தவியாக6 தவி��
ேபா', ப�# எ�ற ம(திாியானவ� வண�க
 ெச?', "&வாமி.... 
 
(இ6'ட� ஏ+ நி�9வி+கிற'. கைதயி� பி*ப�தி கிைட�கவி�ைல) 
(/*9
) 
கைலமக�, ஜுைல 1943 
------------ 
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37. 37. 37. 37. க��� ேப கிற!க��� ேப கிற!க��� ேப கிற!க��� ேப கிற!    

 
1  
கவ.�ெம�+ ஆ>ப6திாியி�, அ(த� கிழ�� வா.+� ப+�ைகயி�, என' 
வியாதி�� எ�னேமா ஒ� /ழ நீள ல6தி� ெபய. ெகா+6', எ�ைன� 
ெகா�+ேபா?� கிட6தினா.க�. 
 
என' இர�+ ப�க�களிF
 எ�ைன� ேபா� பல ேநாயாளிக�. /�கF
 
/ன�கF
 நரக6தி� உதாரண
 மாதிாி. 
 
ஒEெவா� க�#�� ப�க6திF
 ம�(ைத<
 க�சிைய<
 ைவ�க ஒ� சி9 
அலமாாி. க�#� க
பியி�, டா�டாி� ெவ*றி அ�ல' வியாதியி� ெவ*றி - 
இர�#ெலா�ைற� கா�பி��
 'சா.�' எ�ற பட
. 
 
ஹா�� ம6தியி� ஒ� மி�சார விள��; Q��
ெபாJ' க�கைள உ96தாதப# 
அத*� ம�கலான ஒ� 'ேடா
'. 
 
அத�கீA ெவ�ைள வ.ண
 3சிய ஒ� ேமைஜ, நா*கா�. 
 
அதி� ெவ�Lைட தாி6', 'ஆ>ப6திாி /�கா'#�ட ஒ� ந.> எ�னேவா 
எJதி�ெகா�#��கிறா�. 
 
ஒ�ைற<
 ப*றாம� ச�6'�ெகா�#���
 மன
. 
 
ஐேயா! ம9ப#<
 அ(த வயி*9வ�. �டைலேய பி?6'� ெகா�+ வ('வி+
 
ேபா���கிறேத! ஒ� ைகயா� வயி*ைற அ/�கி� ெகா�+ ஒ� ,றமாக6 தி�
பி� 
ப+6ேத�. சீ! '>பிாி�' க�#லா
! எ�னமாக உ96'கிற'! 
 
ச*9 அய.�... 
 
எ�ன ேவ#�ைக! க�#� எ�)ட� ேப&கிற'! 
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"எ�ன ேவா?! எ� '>பிாி�'கி*� எ�ன �ைற ச�? நீ. நாைள�� ெரா
ப... 
எ�னிட
 வ�கிறவ.கைள, மாியாைதயாக நாF ேபேரா+, ச�� ச�த
 அ�ல' ேவத 
ம(திர
 சகிதமாக6தா� நீ�ட பிரயாணமாக அ)�,வ'! எ�ன, அ.6தமா சா? 
உம��
 அ(த வழிதா�! 
 
"ஹி! ஹி! ஹி!..." 
 
எ�ன ேகாரமான பிசா&  சிாி�,! 
 
ம9ப#<
... 
 
"இ�)
 ச(ேதகமா? ந
ம 'டயாி'ைய வாசி�கிேற�, ேகL
!" 
 
"உ
..." 
 
"ஒ� ரஸமான காத* கைத ெசா�ல�+மா? 
 
"ஒ� வா�ப�. ந�ல அழக�. விஷ
 உ�ேள ேபானதா� �ட� ெவ(' ,�. எ� 
ம#யி�தா� கிட6தினா.க�. எ�க� டா�ட. ெபாிய அசகாய [ர.; இர�டாவ' 
பிர
மா. ,� �ண�ப�+6 தா� வ�கிற'. ஆ�தா� கீேழ ேபா?� 
ெகா�#��கிறா�. டா�ட. /ழி�கிறா.. என��6 ெதாி<
 அவ� கைத; அவ���6 
ெதாி<மா? இர�+ வா�ப.க�, ஆனா� ெப� ஒ�6தி, இ�வ���
 அவ� ேபாி� 
ஆைச. அதி.Zட  சீ�+ இவ)�� விJ(த'. ஆனா� ெப� அவைன� 
காத��கிறா�. 
 
2  
"பிற� எ�ன! அவ)��� காத�, ெப�, ப�சைண; இவ)��  ேசாக
, விஷ
, 
நா�! இவ� காத� ெத?Cகமான'. காாிய
 ைககட(த பி� ெதாி(தி�(தாF
, 
தி�மண
 எ�9 ெசா�Fகிறா.கேள அ(த மா*ற/#யாத உாிைம, அைத<�Nட 
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வி�+� ெகா+6தி��பா� - அவ� வாA�ைகயி� இ�ப6ைத� 3.6தியா�க, 'அவ� 
ைக விஷ6தா� சாகிேறா
' எ�ற �Qகல
 இ�(தா�, பாேர�! பிற�... அ�9 
ரா6திாி I#ய க� சிறி' திற(த'. ஒ� ,�சிாி�,. உத�#� ேம� அவ� ெபய.. 
கா*றி*� ஒ� /6த
. அEவள� தா�! 
 
"ந�றாயி��கிறதா? 
 
"பிற�... அவ� சி9 ைபய�. ச6தியா�கிரகி வயி*றி�... த#� க
,� �6'. 
அவ)��
 ைவ6திய
 நட(த'. பாவி எம)
 அவைன� பா6'6தா� அ�ன நைட 
நட�கிறா�! ைபய)��  சாவி� ேம� எEவள� ஆைச! ெந�சி� 
��+படவி�ைலேய எ�ற ெபாிய ஏ�க
. அேத ,ல
ப�தா�. எ� ைகயி� ஒ� 
'�பா�கி இ�(தா�... சாைவ� க�ட'
 எ�ன உ*சாக
! காத�ைய� க�ட' 
ேபால6தா�. எ�னேமா, 'ஸுஜலா
, ஸுபலா
' எ�9 ஆர
பி6தா�. 
�ர�வைளயி� ெகா.. எ�ற'... பிற� எ�ன? அவ� தாயாரா
, ஒ� விதைவ; 
எ�ன அJைக அJதா�! - க�ம� ெச?ய6 தன�� ஆ� இ�ைல எ�ேறா! 
 
"ஹி! ஹி!! ஹி!!! 
 
"இ�)
 ஒ�9 ெசா�Fகிேற�, ேக�... 
 
"ர6த ேபதி ேக>. அவ� ஒ� மி� N�. அ�ெபாJ' 'Mஸ� ட�' எ� ேம�தா� 
ெகா�+ வ(' கிட6தின.. Nட ந�சா)
 ��சா)மாக எ6தனி உ��ப#! 
இ6தைன��ேம� இவ)ைடய ஆயா ஒ� கிழவி. டா�ட. வ(தா.. வ('வி�டைதயா 
ேகாப
! 'கJைதைய இJ6'� கீேழ ேபா+!' எ�9 க6தினா.. நானா வி+கிறவ�? 
ஒேர அ/�� ஆைள '�ேளா>' ப�ணி6தா� வி�ேட�! 
 
"ேவ9 எ�ன? 
 
"நா� யா. ெதாி<மா? [! ேகாைழ, பய�படாேத! 
 
"நா� ஒ� ேபா�ஷிவி�கி (அேபதவாதி)! 
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"ஹி! ஹி! ஹி!..." 
 
ம9ப#<
 அ(த� ேகாரமான க
பி�ப� சிாி�,! யாேரா எ�ைன எJ�பினா.க�. 
 
"ஏ� /ன��கிறா?? Q�க
 வ�
ப# ம�(' தரவா?" எ�றா�, எ� ேம� �னி(' 
ெகா�#�(த ந.>. 
 
எ�ேகா ட�, ட�, ட� எ�ற 3�> ச�த
. டா�டேரா? 
 
(/*9
) 
மணி�ெகா#, 13-05-1934 
------------- 
 

38. 38. 38. 38. கவ"த#$ காம#$கவ"த#$ காம#$கவ"த#$ காம#$கவ"த#$ காம#$    

 
1  
ஒ� நகர6திேல... 
 
இர� மணி எ�+ அ�ல' ஒ�ப' இ��கலா
. நாகாிக6தி� உ சிைய� 
காணேவ�+
 எ�றா�, அ(த நகர6ைத, ஏ� - எ(த� ப�டண6ைத<
 இரவி�தா� 
பா.�க ேவ�+
. 
 
நீ�க� இர� எ�+ மணி��ேம� ெச�ைன மாநகாி� &*றி� பா.6தி��கிறீ.களா? 
&*றியி�(தா� நா� கீேழ ெசா�F
 விஷய
 உ�கL��� பிரமி�ைப 
உ�டா�கா'. 
 
க�ைண� பறி��
 விள��க�, உ�ள6ைத� பறி��
 நாகாிக
! 
 
மனிதனி� உய.ைவ<
, உைடைவ<
 ஒேர கா�சியி� கா�பி��
 நாகாிக  
சி�ன�க�! 
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இ' க�<கம�ல, விள
பர <க
 எ�பத*�� ெபா�� ெதாியேவ�+மானா� இ(த 
நகர6தி� இரைவ� காணேவ�+
. இ(த� N�ட�க�! - ஏ� இEவள� அவசர
? 
இ'தா� நாகாிக6தி� அ#�பைடயான த6'வ
 - ேபா�#, ேவக
! 
 
#ரா
 வ�#களி� 'கணகண'ெவ�ற ஓல
. ஒ� ேவைள இ' நாகாிக யPனி� 
ெவ*றி  சிாி�ேபா எ�னேவா? 
 
ெப�களி� ப� வாிைச�� /6'� ேகா6தா*ேபா� எ�கிறா.க�. இ(த 
வாிைசயான மி�சார விள��கL�� உபமானமாக6 ேதவேலாக6திF
 இEவள� 
ெபாிய /6'� கிைடயாேத! ,திதாக வ(தவ� மைல6'� ேபாகலா
. உ*சாக�பட 
/#யா'. 
 
ெவளி ச
! ெவளி ச
! க�ைண� பறி��
 ெவளி ச
! 
 
இ'தா�... ெத� Iைல! 
 
இ'தா� மனித நதியி� &ழி�,! 
 
இத*� உபநதிக� ேபா� ெபாிய க�டட�கL�கிைடேய ஒ�# ஒ+�கி� ேபா�
 
ர>தா�க�. 
 
இ' ேவ9 உலக
! 
 
ஒ*ைற� பாைதயி� பாதசாாிக�; ம�கிய மி�சார விள��க�! 
 
இைடயிைடேய எ�கி�(ேதா வ�
 எ�களி�,  சிாி�ைப� ேபால #ராமி� 
கணகண�,. 
 
மணி எ�+6தாேன ெசா�ேன�? ெகா�ச ேநர
 ெச�9வி�டா� ஆ�க� 
நடமா�டமி��கா'. 'ஆசாமிக�' வ�வா.க�. வா#�ைக��� கிரா�கி உ�+. 
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இ(த� ப�க�கL�� அத*� ேம� வரேவ�+ெம�றா� 'ஆசாமி'யாக இ��க 
ேவ�+
; அ�ல' ��டனாக இ��கேவ�+
; அ�ல' க�க� எ�லாவ*ைற<
 
பா.�பத*�6தா� எ�ற இ�
,6 த6'வ
 ெகா�ட மனிதனாக இ��க ேவ�+
. 
 
அேதா Iைலயி� &வாி� அ�கி� பா.6தீ.களா? சி�Z#6 ெதாழி� நட�கிற'. 
மனித.களா, மி�க�களா? நீ�க� ேபா�#��கிறீ.கேள பா��� ஷ.�+, உ�க� 
ெஷ� பிேர
 க�ணா#! - எ�லா
 அவ.க� வயி*றி� இ��க ேவ�#யைத6 
தி�#ய'தா�. ெரா
ப ஜ
பமாக, நாஸு�காக� க�ைண Iடேவ�டா
. எ�லா
 
அ(த வயி*9�காக6தா�. 
 
C�#� இEவள� 'சீ�'பாக� காாிய
 நட6த /#யா'. ஆனா�, உ�களிட
 த6'வ
 
ேபசி�ெகா�#��க ேநரமி�ைல. 
 
2  
த�னிைனவி�லாமேல ஒ� வா�ப� ெத� வழியாக வ�கிறா�. கைள�,, பசி இைவ 
இர�+(தா� அ�ெபாJ' அவ)��6 ெதாி<
. மனிதைன மி�கமா��
 இ(த6 
ெத� வழியாக6தா� அவ� ஆeஸு��  ெச�வ' வழ�க
. அ(த� ெபயர*ற 
ஆe>, அவைன /�ப' Tபா?கL��  ச�ைகயாக� பிழி(ெத+6த பிற�, இ(த 
உண. சிதா� வ�மா��
! அேதா அ(த� ெப�Hட� இ���
 ஒ�வ� - 
இவைனவிட அதிகமாக� ெகாJ6த தீனியா தி�கிறா�? அவ� த�ைன மற�க - 
ேயாகிகைள� ேபா� அ�ல - �#�கிறா�. இவ)�� அ' ெதாியா'. 
 
ஒ� Iைல தி�
,கிறா�; ச*9 ஒ'�கமான Iைல. 
 
அல�ேகாலமான >திதியி� ஒ� ெப�! பதினா9, பதிேனJ வய' இ���
. 
காலணா அகல ���ம� ெபா�+, ம��ைக� 3, இ�)
 விள
பர6தி*�ாிய 
சர��க�. 
 
அவைள அவ� கவனி�கவி�ைல. 
 
"எ�னா�பா, &
மா� ேபாேர? வாாியா?" 



71 

 

 
வா�ப� தி+�கி�+ நி*கிறா�. 
 
"நீ எ�னா�பா, இதா� ெமாத� தரமா? பய�ப+ாிேய?" 
 
ைகைய எ�#� பி#6தா�. 
 
"உ� ெபயெர�ன?" 
 
"ஏ
 ேப� ஒன�� எ�னா6'��?" 
 
இவ)�� எ�ன ெச?வெத�9 ெதாியவி�ைல. ஒேர ஒ� வழிதா� ,ல�ப+கிற'. 
 
அத*�� அவ� ச(தி*�� இJ�கிறா�. 
 
வா�ப� உடேன ம#யி��(த சி�லைறகைளெய�லா
 அவ� ைகயி� 
திணி6'வி�+, "ேபா! ேபா!" எ�9 அவைள ெந�#6 த�ளிவி�+ ஓ#வி+கிறா�. 
 
"ஏ�டா, ேப#� பயேல! பி ைச�காாி�னா ெநன &கிேன!" எ�9 சி�லைறகைள 
வி�ெடறிகிறா�. 
 
அவ� அத*�� ஓ#� ேபா?வி�டா�. 
 
இ(த அச
பாவிதமான ெச?ைகயினா� அவ� மைல�கிறா�. ச*ேற பய
. 
 
"ேப#� பய�! ேபமானி!" எ�9 /H/H6'� ெகா�ேட, இ��#� சி�லைறைய6 
ேத+கிறா�. 
 
ஆனா� அவ)
 அ�9 ப�#னி எ�9 இவL��6 ெதாியா'. 
 
எ�காள  சிாி�, மாதிாி எ�ேகா ஒ� ப�க6தி��(' #ராமி� கணகண�,! 
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(/*9
) 
மணி�ெகா#, 22-07-1934 (,ைன�ெபய.: N6த�) 
---------------- 
 

39. 39. 39. 39. கயி&றர�கயி&றர�கயி&றர�கயி&றர�    

 
1  
'க�ளி�ப�#யானா� எ�ன? நாகாிக விலாசமி�(ேதா��
 ைகலாச,ர
 ஆனா� 
எ�ன? க�ைகயி� ெவ�ள
ேபால, கால
 எ�ற ஜீவநதி இைடவிடாம� 
ஓ#�ெகா�#��கிற'... ஓ#�ெகா�ேட இ���
. தயி.�காாி &வாி� ,�ளி 
ேபா+கிற மாதிாி, நாமாக� க*பைன ப�ணி  ெசா���ெகா�L
 ஞாயி9, தி�க�, 
ெசEவா?� கிழைமக� எ�லா
 அ#�பைடயி� ஒ�9தாேன. பிள�-பி�ன
 
விழாம� இJ�க�ப�+ வ�
 ஒேர க
பி இைழயி� த�ைமதாேன ெப*றி��கிற'. 
இ�ைல - இ�ைல. 
 
சில(தி� 3 சி தன' வயி*றி��(' வி+
 இைழ ேபால நீ�+ ெகா�ேட 
வ�கிற'. இ�9 - ேந*9 - நாைள எ�ப' எ�லா
 ந
ைம ஓ. ஆதார எ�ணாக 
ைவ6'�ெகா�+ க�# ைவ6'� ேபசி� ெகா�L
 ச�காிய� க*பைன தாேன. 
நா� எ�ற ஒ� க�6', அதன#யாக� பிற(த நான�லாத பல எ�ற ேபத உண. சி, 
என�� /�, என��� பி� எ�9 நாமாக வ�கைணயி�+� ேபா�+� ெகா�ட 
வாிக�... இைவ எ�லா
 எ6தைன Qர
 நிைல6' நி*�
... நா� என நிைன6த - 
நிைன��
 - நிைன�க� ேபா�
 பல தனி6 'ளிகளி� ேகாைவ ெச?த 
நிைன�,6தாேன இ(த நாகாிக
... N�+ வாA� எ�ற வாசைனையெயா�#, மன& 
இைழ6' இைழ6'� க�+
 மண* சி*றி�தாேன இ(த நாகாிக
... மகா கால
 எ�ற 
சில(தியி� அ# வயி*றி��(' பிற��
 ஜீவ நதியி� ஓர6தி� க�# ைவ6த 
மண*சி*றி�... எ�ன அழகான க*பைன' எ�9 உ சி� ேபாதி� பைன 
I�#ன#யி� �(தி உ�கா.(தி�(த பரமசிவ
 பி�ைள நிைன�கலானா.. 
 
'வ.6' /�#� அவ. க�#யி�(த ஒ*ைற� பிாி /�டா&��6 த�பிய சிைக6 
தைலயி� ெவயி� தா�கிய'. �னி(' �(தியி�(த பைனநிழ� வா�கி� ெவயி� 
ச*9
படாதப# ஒ� ப�கமாக நக.(தா.. /�L
 /ைன<மாக நி�ற ஊவா�ெச#, 
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க�ேவல�க�9 ெப�('ைடயி� �6திய'. ம9,றமாக விலகி� ெகா�டா.. 
�னி(' கவனி6'� ெகா�#�(தவ��� நிைன� பிரப�ச யா6திைர 
ெச?தெத�றாF
, மல6தி� மா�ட �ட� ,J க�ணி� விJ(த'. 'மல�பிறவி... 
பல ஜ�ம
 பல மரண
'. சீ சீ..., மன
 �ம�ட ேவ9 ஒ� பைன I�#ன#யி� ேபா? 
அம.(தா.. அ' விட�� பைன. ச*96 தாAவாக இ�(ததனா� நிழF
 &மாராக 
இ�(த'. /� �6தF
 இ�ைல. ஆனா� சர� �6திய'. 
 
மனேமா 'பிறவா ெநறி' கா�டாம� மீ�+
 மீ�+
 மல�,J மாதிாி உட* Nறி� 
விைளவாக எJ(த அவச�களி� பா� விJ(' �ைம(த'. மன
 எ�ற ஒ�9 
உட
ைப வி�+6 தனியாக, அத� அவசிய
 இ�லாமேல இய�க� N#ய ஒ�றா 
அ�ல' நாத6'�� Cைண எ�ற சாதன
 அவசியமாக இ��ப' ேபால6 தானா... 
நா� பிற�பத*� /�... எ�ைன� ப*றி என��� பிர�ைஞ உ�டா? எ�ைன� 
ப*றி, இ�ெபாJ' எ�ைன� ப*றி<�ள [Aநிைல��6 தா� பிர�ைஞ<�டா? 
 
2  
'இ(த� பைன, இ(த� பைன விட�ெய�லா
 எ� பிர�ைஞ��� ப�ட'. இ' 
/ைள6த' என��6 ெதாி<
. இ' /ைள�பத*� /� இ(த� க�டா(தைர, இ(த 
நிழ� Nட அ*9 இ�(த' ெதாி<
. /(திய ஆ#� கா*றி� விJ(தேத அ(த� பைன 
- அ' எ�� நி�ற' எ�9 Nட நிதானி�க /#யாம� வர�+� க�டா� 
தைரயாக6தா� கிட�கிற'... நா� பிற�பத*� /�,... பரமசிவ
 பி�ைள எ�ற 
ஒ�வ� வி��, ெவ9�,, ஆைச 'யர
, கவைல ெபா9�, /த�யவ*9ட� N#ய 
ஒ� ஜ('; வாைழய# வாைழயாக வ�
 விைளயா�#� வி6ைதகைள வாலாயமாக� 
க*9, அத*� இைச(ேதா இைசயாமேலா விைளயா#... பிற� பரமசிவ
 எ�ற ெபய. 
ம�+
 ேபா�மிட6'�� வழி ைவ6'வி�+, வ(த வழிைய� பா.6'� ெகா�ேடா 
அ�ல' ,' வழியிேலா ேபா?வி+
 ஒ� ேதா*ற
... ஒ� ெபா
மலா�ட
! 
ெபா
மலா�ட
 எ�9 எ�ப# நி சயமாக  ெசா�ல /#<
? [6திர� கயி9 
இJ�கிறதா அ�ல' [6திரதார� உ�டா? 
 
நி சயமாக எ�ப# இ��கிற' அ�ல' இ�ைல எ�9 இர�#� ஒ�9 ெசா��விட 
/#<
?... வ�கிற வாச�, ேபாகிற திைச இர�+(தா� ெதாிகிற'. வ�கிற' ஒ� 
ேயானி6 'வார
, ேபாகிற' ம*ெறா� ேயானி6 'வார
... பிரகி�தி எ�ற 
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அ�ைனயிட(தானா? அ�ல' க�Sாி��(' க�S���  ெச�F
 பாைத தா� 
மனித வாAவா? /#வி�லா வி6ைதயா? /ைறயி�லா6 த(திரமா...?' 
 
ைகலாச,ர6' ஆ*ற�கைர பைனI�ட#யிேல உ�கா.(த பரமசிவ
 பி�ைளயி� 
மன
 'தா�' இ�லாத ஒ� கால6ைத  ச*9 சிரம6'ட� க*பைன ப�ண6 
ெதாட�கிய'. 
 
3  
&மா. அைர `*றா�+�� /� ைகலாச,ர6திF
 [ாிேயாதய
 [ாியா>தமன
 
ெதாி('ெகா�+தானி�(த'. அ�ெபாJ' ஆ*ற�கைர�� வ�
 பாைதயி� 
அ6தைன� காைர� க�#ட�க� கிைடயா'. ,Jதி கிைடயா'. &கமான ம�த மர 
நிழ� உ�+. மா+ ப+6தி���
. மனித நாகாிகேம அ(த� பிரா(திய6தி� 
அ�ெபாJ' உ�கா.(' அைச ேபா�+�ெகா�#�(த மாதிாிதா� ெத�ப�ட'. 
 
ஆனா� இய�க
 இ�('ெகா�+தானி�(த'. ஞாயி*9�கிழைம ம#(' 
தி�க�கிழைம பிற�கிற' எ(த வினா#��� எ�9 யா��காவ' நி.6தாரணமாக  
ெசா�ல /#<மா? நாமாக /+�கிவி�ட ெக#கார
 ெசா�Fவ'
, நா
 
ெசா�Fவ'
 ஒ�9தா�. ஞாயி*9�கிழைமயாகேவ இ�(' ெகா�+ வ(த' 
தி�க�கிழைம எ�9 நா
 ெசா�F
ப#யாகிவி�ட ஒ� த�ைம ேபால, நாகாிக
 
அ�ேக உ�கா.(' அைசேபா�+� ெகா�#��ப' ேபால6 ெத�ப�ட'
 ஒ� 
ேதா*ற(தா�. 
 
அ' அ�ப#ேய உ�கா.(' ெகா�ேட இ�(தா�, இ�ெபாJ' காைர� க�#ட�க� 
எ�ப# /ைள6தி���
? ம�த மர6' நிழ� இ�)
 இ�(' ெகா�#���ேம! 
அ�ெபாJ' கா*ற#6த'; மைழ ெப?த'; நதியி� ெவ�ள
 வ(த'. பைன மர�க� 
சா?(தன; விறகாயின... வி�டமாயின. விட�க� /ைள6தன. [ாியா>தமன
... 
[ாிேயாதய
... ஆ*ற�கைர� ப#�க��� அழகியந
பியா பி�ைள ேவ�# 
'ைவ�பா.... உ�கா.(தி�(' அJ��6 ேத?�பா.. ஆ*றி� IAகி� �ளி�பா.. 
நி�9 தி�நீ9 அணிவா.. 
 
அ)Zடானாதிக� ெச?வா.. ப#மீ' ம�த நிழ�க� கவி(தி���
. ஆனா� 
இ�ேபா' ப#�க� சாி('வி�ட'. பாைத உ�+. மண�F
 ெத*9��6தாக 
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நி*�
 ப#கைள மைற6'
 த�ணீ. ஓ+
. இ�ேபா' ம�த மர
 இ�ைல. ெவயி� 
உ�+. க� வJ��
. 
 
அ�9 ஐ
ப' வ�ஷ�கL�� /�னா�, க�Sாிேல Cாிய ெவ�ள
 பிரவகி6த'... 
அதிேல விைள(த அன(த ேகா# eஜ�களிேல ஒ�9 நிைல6த'. அன(த ஜீவ 
அH�களிேல அத*� ம�+
 அதி.Zட
 எ�பதா? அ�ல' நிைல�க ேவ�+
 
எ�ற 3ரண பிர�ைஞ<ட� அ' நிைல6ததா? எ�ப#யானாF
 இ(த அH 
இ�லாவி�டா� இ�ெனா�9. நிைல6த'; ஒ�றிய'; உ�வ
 ெப*ற'; உண.� 
ெப*ற'. மீனாயி*9, தவைளயாயி*9, வா�ழ(த', �ர�காயி*9. சமாதி 
நிைலயிேல உற�கலாயி*9... சி&வாகி, ைக�க�ைட விர�கைள உ�ள�ைகயி� 
மட�கி விர�கைள� ெகா�+ I#� ��+�க�டாக� கா6தி�(த'... 
 
4  
ைகலாச,ர6திேல மர�க� ெமா�� வி�டன. 3 மல.(த'. ேத� வ�+க� வர6'� 
ேபா�� ைவ6'� ெகா�டன. மர/
 [F*ற'... பி�&*ற'... 
 
க�S��� வட�ேக உதர,ாியிேலயி�(' ஹு�கார
 ேபா�ற அலற� பிற(த'. 
ேவதைனயிேல �ர� பிற(த'. ைக�க�ைட விர�கைள உ�மட�கி� 
பி#6'�ெகா�+ தைல ��,ற வ(' விJ(த' ஒ� பி�ட
 - ஒ� ஜ�ம
. பிர�ைஞ 
வ(த'. கா�+மல
 ேபாயி*9. ஜ�ம
 Cறி�ட'. ைககைள<
 கா�கைள<
 &�# 
உதறி� ெகா�+ அJத'. க�S.� கயி*ைற� க6தாி6' வி�டா.க�. தனி 
ஜ�மமாயி*9. தனி6த�ைம ெப*ற'. /ைல &ைவ6த'... உற�கிய'... அJத'... 
/ைல &ைவ6த'... 
 
ைகலாச,ர6திேல மர�க� கா?6தன. ெகா6'� ெகா6தாக, ப ைச� ப ைசயாக� 
கா?6'6 ெதா�கின. மர6ைதேய தைரயி� இJ6'� கிட6திவி+
 ேபா��(த' 
அ(த வ�ஷ6'� கா?�,. 
 
5  
நிலெவாளியிேல நிலா /*ற6திேல அழகியந
பியா பி�ைள �ழ(ைதெயா�ைற 
ைவ6'� ெகா�&கிறா.. �ழ(ைத ெகா�&கிற'. 
 
"அ�பா யா�?" எ�9 ேக�கிறா. அழகியந
பியா பி�ைள. 
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�ழ(ைத தன' ெந�ைச6 த�#� கா�#ய'. 
 
"/�டா�பயேல; நா�தா�டா அ�பா! நீ பரமசிவ
... பரமசிவ
 பி�ைள!" எ�றா. 
அழகியந
பியா பி�ைள. 
 
"அ�பா யா�?" எ�றா. அழகியந
பியா பி�ைள. 
 
�ழ(ைத அவர' ெந�ைச6 ெதா�+� கா�#ய'. 
 
"பரமசிவ
 யா�?" எ�9 ேக�டா. அழகியந
பியா பி�ைள. 
 
"நா�" என6 தன' ெந�ைச6 த�#� ெகா�ட' �ழ(ைத. 
 
"ேபா+ ப�காளி ேபா+! ப6'� ப�காளி ேபா+!" என� �ழ(ைதைய ெம?
மற(' 
�Qகல6தி� ப('ேபா� Q�கி� ேபா�+ விைளயா#னா.. 
 
6  
�ழ(ைத<
 பரமசிவமாகி நா� - நீ - அவ� எ�ற ேபதாேபத� பிர�ைஞ<ட� 
வாைழய# வாைழயாக இ�('வ�
 விைளயா�ைட� க*9�ெகா�ள ஆர
பி6த'. 
அ
மா - அ�பா - ெத� - ஊ. என� பாிசய விலாச
 ப#�ப#யாக வள.(த'. 
வா6தியா., பிர
ப#, பிற� க�வி, சி�லைற அறி�, பிர
,� ெகா�ட#யிF
 
ம*ற�ப# இனி�கி�ற, அவசியமான, பிாியமான ஞான  சர��கைள ேவ*9 
அ�கா#களிF
 பரமசிவ
 ெப*றா.. சீனி இனி��
 - ெந��,  &+
 - அ�பா 
ேகாபி�பா. - கட�� ம�னி�க மா�டா. எ�ற ேந. அ)பவ, அ)பவ [�ய� 
க�6'�கைள எ�லா
 நா�, எ�)ைடய எ�ற அ#6தள
 இ�ட ஒ� மைனயி� 
&வ. எJ�பி� க�#ட
 அைம�க ஆர
பி6த'. ப�ளி�Nட
 - பரமசிவ
 - அ# - 
உைத - பல
 - பY� ச+�+ /த�ய பாைதகளி� ெச�ல, கிழைமக� எ�ற கால 
அைமதி தாராளமாக வசதி ெச?' ெகா+6த'. 
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அழகியந
பியா பி�ைளயி� ேவைலகைள ேம*ெகா�L
 கால
 வ(த'. பரமசிவ
, 
பரமசிவ
 பி�ைளயானா.. உட� வா�ட சா�டமாக அைம(த'. உட
பி� வF, 
ெந�சி� உர
, மனசி� ந
பி�ைக, ைதாிய
. C�#ேல சைம6'� ேபாட... பிற� 
வ
ச வி�6தி� களமா�கி� ெகா�ள <வதி... உ வாச நி வாச6ைத விட எ�ன &க
... 
ேபாக
 - உட�� உ�ள வF Cாியமாக� ெப��ெக+6' ஜீவ தா'�கைள அ�ளி 
விசிறிய'. இ�ெபாJ' கிழைம��
 வார6'��
 மாத6'��
 ஓ+
 ேவக(தா� 
எ�ன. கZட
 - வ�6த
 - கச�, - ஏமா*ற
 கட� வா�கி அத*�� ஐ(' 
வ�ஷ�களா?... எ�ன ஓ�டமாக ஓ+கிற'. 
 
மண� N�+ க#ைகயி� கைடசி மண� ெபாதி விைர(' ஓ# வ�வ' மாதிாி எ�ன 
ேவக
... நிஜமாக, தி�கL
 ெசEவா?கL
 இ�ேபா'தா� இEவள� ேவகமாக 
ஓ+கி�றனவா... அ�ல' நா� தா� ஓ+கிேறனா... நா� யா.... இ(த உட
பா... 
Q��
ெபாJ', பிற�� /� இ(த நா� எ�கி�(த'... இ(த நா� தா� ஓ+கிறதா, 
நா� தா� ஓ+கிறதா... ெப�#ய#� கண��... இ+�ெபா#��
 உைழ�,, �னி(' 
�னி(', இ�ெனா�வ� பணI�ைட�� தைலைய அ�ைட ெகா+6' கJ6ேத 
&L�கி� ெகா�டேத. /'கிேல N� விJ('வி�ட'. பிற)�� நல
 பா.6' நாF 
கா& ேச.6' ைவ6'� க�ணிF
 ெவ�ெளJ6'. C�#ேல 3ைன ப+6தி���
... 
ெபா?ைம நடமா+
... வ9ைம<
 ஆ�ேக ெப*ெற+6த பி�ைள<ட� வ�டமி�+� 
ைகேகா.6' விைளயா+
. 
 
மைனயாL�� க�ணிேல இ�(த அழ� - ஆைள6 Q�#��+ இJ��
 அழ� 
எ�ேக ேபாயி*9? ைகயி� ஏ� இ(த வற�சி? வயேலா ஒ6தி. Cேடா ப#�ப#யாக 
Iல� பிரகி�திேயா+ லயமாகிவிட ேயாக சாதன
 ெச?கிற'. வி�டம*9� 
ேபானா� C+
 ெவளியா�
... அ�ெபாJ' அழகியந
பியா பி�ைள எ�ேக, அவ. 
மக� பரமசிவ
 எ�ேக... எ�லா
 பரம ஒ+�க6திேல மைற(' வி+
. எ6தைன 
'�ப
 - எ6தைன ந
பி�ைக�காக எ6தைன ஏமா*9... எ6தைன கட��க�... 
வா?�� �சி ெகா+�க ஒ� கட��... வயF�� நீ. பா? ச ஒ� கட��... வியா சிய
 
ஜயி�க... ேசாசிய
 ப��க, அ�,ற
 நீ#6', நிசமாக உ�ைமயி� ப�தியா?� 
�
பிட. எ6தைனயடா எ6தைன... நா� ேதா�றிய பி� என�� எ�9 எ6தைன 
கட��க� ேதா�றினா.க�... என�ேக இ6தைன எ�றா� எ�ைன� ேபா�ற 
அன(த ேகா# உயி. - உட
,க� ெகா�ட ஜீவநதியி� எ6தைன... ஆ*9 மணைல� 
Nட எ�ணி விடலா
... இ(த� கட�ள.கைள? ஒ�வ� பிற(தா� அவ)ட� 
எ6தைன� கட�ள.க� பிற�கிறா.க�. அவ)ட� அவ.க� ம#(' வி+கிறா.களா... 
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'நா�' ம#(' வி+கிறதா... அ�ெபாJ' ஒ�ேவைள அவ.கL
 இ(த நாேனா+ 
ேபா? விட�N+
... இ(த நாைன<
 மீறி6 த�கிவி+கிற கட�ள.கL
 உ�+. 
அவ.க� தா� மன
 எ�ற ஒ�9 கால ெவ�ள6'�� அ�ேக அ�# விைளயா+
 
மண� C�ைட� ப(த�ப+6த /யF
 ச�� ேவ.க� - பரமசிவ
, பரமசிவ
 உன�� 
ஏ'�கடா இ(த  ச�ைள! அேதா, கால#யி� பா
,டா, பா
,... 
 
கயி*றர�! 
 
7  
கால
 ஒ� கயி*றர�? 
 
பரமசிவ
 பி�ைளைய� க�#���(' எ+6'6 தைரயி� கிட6தி வி�டா.க�. 
பா
, க#6தா� பிைழ�க /#<மா? ேபாகிற வழி��
 ,�ணிய
 ேச.�க6 
தைலமா�#� உ�கா.(' யாேரா ேதவார
 ப#6தா.க�. பரமசிவ
 பி�ைள 
ஏறி�+� பா.6' சிரம6'ட�, 'Qர6தி� இ�(' ப#6தா� ேக�பத*�  &கமாக 
இ���
... ப�க6தி��(தா� காதி� வ�+ �ைடகிற மாதிாி ெதா(தரவாக 
இ��கிற'' எ�றா.... 
 
க�ைண /Jவ'
 திற�காமF
 /Jவ'
 IடாமF
 அைர�க� ேபா�டப# 
உலைக� பா.�பதிேல அவ��� ஓ. ஆன(த
 இ�(த'. நி
மதி இ��கிற'. 
Qர6திேல ேதவார
 த�ணீர#யி� /�கி உ�கா.(தி���
ேபா' ேக��
 Qர6' 
ாீ�கார
 மாதிாி &கமாக இ��கிற'. அேதா ெதாிகிற' எ� ,>தக
... எ�)ைடய 
கா� க�ைடவிர�தா�... இனி எ6தைன ேநர
 என�� இ' 
ெதாி('ெகா�#���
... >மரைணயி� கா� இ��கிறமாதிாி ெதாியவி�ைலேய. 
 
க�H��6 ெதாி(தா� ம�+
 ேபா'மா? >மரைண��� ,லனாக ேவ�டாமா? 
கா� க�ைடவிர� ெரா
ப Qர6தி���கிறேதா... இர�+ ைம� Qர6தி� சீ... எ�+ 
ைமலாவ' இ��க ேவ�+
. அேதா அ(த� ,>தக
 இ�ெபாJ' அ'�
 Qர6தி� 
ெதாிகிறேத... அதி� எ�ன எJதி ைவ6தி�(ேத�... கண�கா... &வ#யா... அழகிய 
ந
பிைய� N�பி�+� ேக�கேவ�+
... எ' இ�(தா� எ�ன?... நா
 ெச6'� 
ேபானா� இ(த� கா� க�ைட விர� சா
பலாக6தாேன... அ' எEவள� ேநர
 
என��6 ெதாிய� ேபாகிறேதா... ெகா�ச
 நி
மதியாக� பா.6'�ெகா�ேட 
இ��ேபாமா... அ'�
 &கமாக6தானி��கிற'... உற�க
 வ�கிறேதா... அசதியாக 
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வ�கிறேத நி
மதியாக� க�ைண I#னா�... அ�பா எ�ன &க
... I & நி�ற'... 
ைக�க�ைட விர�க� உ�வா�கின... கா�+ மல
 வ(த'... நா� கழ�ற'... 
>மரைண &ழ�ற'... உயி. - ஆமா
 - உயி�
 அக�ற'... அ�9 க�Sாிேல 
உ�வ*9 நிைல6த பி�ட
 இ�9 உ��ட� வத�கி� 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' ம�த மர
 
நிழ� ெகா+6த'. மர
 36'� கா?6த', பJ6த'... ஆ*றி� த�ணீ.. த�ணீ. 
மண�F
 ப#யிF
 தவA(' ஓ#ய'. க�ளி�ப�#யானா� எ�ன, 
ைகலாச,ரமானா� எ�ன? காலெவ�ள
 ேத�கம*9 ஓ#� ெகா�ேட இ�(த'... 
அதிேல வைரயி�ைல வர
பி�ைல... ேகா+Nட6 ெதாியவி�ைல... க�Sாிலானா� 
எ�ன? கா�aாிலானா� எ�ன? சமாதிேயா... பிர�ைஞேயா எ'வானா� எ�ன?... 
 
நா� ஓ#னா� கால
 ஓ+
. நா� அ*றா� கால
 அ*9� ேபா�
. கால
 
ஓ+கிறதா? ஞாயி9 - தி�க� - ெசEவா? - நா� இ���
 வைரதா� கால/
. அ' 
அ*9�ேபானா� கால/
 அ*9�ேபா�
. ெவ9
 கயி*றர�! 
 
பரமசிவ
 பி�ைள எ�ேக? 
(/*9
) 
காத
பாி, ஏ�ர� 1948 
--------------- 
 

40. 40. 40. 40. ெகா(�கா	)ளி மர$ெகா(�கா	)ளி மர$ெகா(�கா	)ளி மர$ெகா(�கா	)ளி மர$    

 
1  
நாFநாய�க� ப�#யி� ஆேரா�கிய மாதா ெத� எ�றா� ஊ���� ,திதாக 
வ(தவ.கL��6 ெதாியா'. 
 
நகரசைபயி� தி�6ெதா�#னா� அEவிட6தி� அ(த மாதா அ�ஞாதவாச
 - 
உ�வ6ைத<
 மா*றி� ெகா�+ - ெச?' ெகா�+ இ��பதாக6 ெதாி<
. ேதக 
ஆேரா�கிய6தி*காக அ�� ெச�9 வசி�க ேவ�டா
. அத*� ேவ9 இட
 



80 

 

இ��கிற'. ராம)ைடய ெபயைர ைவ6'� ெகா�டா� ராம�ேபா� Cரனாக 
இ��க ேவ�+
 எ�9 எ�காவ' ச�ட
 இ��கிறதா? இதி� ஒ�9
 
அவசியமி�ைல. 
 
அ�� வசி�பவ.க� எ�ேலா�
 க6ேதா��க கிறி>தவ.க�. அதாவ' அ�� 
வசி�பவ.க� எ�றா�, அவ.கLைடய C+ எ�ற ேஹாதாவி� ஒ� �#ைச; சில 
இட6தி� ஓ�+� க�#ட
 Nட இ���
. /�கா�வாசி சாமா� த�+/�+க� 
ெவளிேய. சைமய� அ+�,
 ெவளிேய. எ�லா
 [ாிய பகவானி� - அவ.க� 
கிறி>தவ.க� - ேந. கி�ைபயிேலேய இ���
. 
 
ஆ�க�, ஏகேதசமாக எ�லா�
, ப�ல.க� அ�ல' 'பா?க�'. ெப�க� &��+� 
கிட�கிேலா அ�ல' ப�க6தி����
 ப�சாைலகளிேலா ெதாழிலாளிக�. அ�� 
அவ.க� ெதாழிைல� ப*றி� கவனி�க நம�� ேநரமி�ைல. 
 
காளிய�கா�
 இச�கிய
மாL
 அ�� �#யி��கவி�ைல. ெசப>திய
மாL
 
ேமாிய
மாL
தா� �#யி�(தா.க�. உ�ைமயி� காளிய�கா�க� ,திய 
ெபய.களி� இ�(தா.கேள ஒழிய ேவறி�ைல. மாதா ேகாவிF��� ேபா�
 
அ�9தா� ஆேரா�கியமாதாவி� கடாP
 இ��பதாக� காணலா
. பாி&6த ஆவி 
அவ.கLைடய ஆ6மாைவ6 தி�6தியி��கலா
; அைத� ப*றி என��6 ெதாியா'. 
அ(த ஆ6மா சில வ�ஷ�க� த�கி இ��பிட6ைத  &6த�ப+6தவி�ைல எ�9 
என��6 ெதாி<
. 
 
ஆேரா�கிய மாதா ெத�வி� ஒ� /ைனயி� அவ*ைற  ேசரா' தனி6' ஒ� ப�களா 
- அ(த6 ெத��கார.க� அ�ப#6தா� ெசா�Fவா.க� - இ��கிற'. அ' ெப�ஷ� 
ெப*ற ஜா� ெட�வ. &வாமிதா> ஐய. அவ.க� C+. அவ. ஒ� ,ேரா�ட>ட�� 
கிறி>தவ.. ெபாிய பண�கார.. "ஒ�டக�க� ஊசியி� காதி� Oைழ(தாF
 
Oைழ(' விடலா
. ஆனா� ெச�வ(த.க� ேமா�ச சா
ரா^ய6தி� வாசைல� 
கட�க /#யா'" எ�றா. கிறி>' பகவா�. &வாமிதா> ஐயரவ.க� இத*� 
விதிவில�காக இ��க ேவ�+
 எ�ேறா எ�னேவா, க.6தாி� தி��பணிைய6 
தன' வாA�ைகயி� ஜீவனா
சமாக� ெகா�டா.. உலக6தி� ச
பிரதாய�ப# அவ. 
ப�திமா�தா�. எ6தைனேயா அ�ஞானிகைள� �ண�ப+6'
ப#<
, எ�9
 
அவியாத க(தக� �ழியி��(' த�ப ைவ6'
, ேமாP சா
ரா^ய6தி*� வழி ேத#� 
ெகா+6தி��கிறா.. ந�லவ.; த.மவா�; ஞாயி*9�கிழைமகளி� ேகாவிF��  
ெச�வா.. ,திய ஏ*பா�#� ம)ஷ �மாரனி� தி�வா��க� எ�லா
 மன�பாட
. 
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2  
அவ. ப�களா /�வாச�� ஒ� ெகா+�கா�,ளி மர
 ப�களா எ�ைல���ப�ட'. 
ஆனா� ெவளிேய அத� கிைளக� நீ�#�ெகா�+ இ���
. 
 
ெவ9� ெகா+�கா�,ளி மரமானாF
 அத� உபேயாக
 அதிக
 உ�+. 
ெகா+�கா�,ளி� பழ
 ஒ� N9�� ஒ� ைபசா Cத
 விைலயா�
ெபாJ' அைத 
யாராவ' வி�+ ைவ�பா.களா? ப�ளி�Nட வாச�F
, மி� ஆைல� ப�க�களிF
 
சவாியாயி காைலயி� ஒ� Nைட எ+6'� ெகா�+ ெச�றா� ஒ� மணி ேநர6தி� 
Nைட கா�. 
 
எEவள� வ�மானமி�(தாF
 இ(த� ெகா+�கா�,ளி வியாபார6தி� &வாமிதா> 
ஐயரவ.கL�� ஒ� பிேரைம. 'ஆ�டவ� மனித வ.�க6தி*காகேவ சகல 
ஜீவராசிகைள<
 மர
 ெச# ெகா#கைள<
 சி�Z#6தா..' அைத� ,ற�கணி�ப' 
மனித த.மம�ல. ேமF
 ஒ'�க�ப�டவ.கL��
, தாA6த�ப�டவ.கL��
, சி9 
�ழ(ைதகL��
 இைத ம�வாக� கிைட��
ப# ெச?வதினா� கிறி>'வி� 
பிாிய6ைத  ச
பாதி�பத*� வழி எ�ப' அவ. நியாய
. அவ.க� தா� ேமாஷ 
சா
ரா^ய6தி*�� பா6திரமானவ.க�. அவ.க� இத*காக6 தி�ட ஆர
பி6'� பாப 
I�ைடைய� க�#� ெகா�ளாதப# இவ. இ(த� ைக�க.ய
 ெச?' வ�கிறா.. 
 
ெகா+�கா�,ளியி� உதி.(' விJ
 பழ�க� சவாியாயி��� �6தைக. நாைள��� 
கா� Tபா?. காைலயிF
 மாைலயிF
 வ(' எ+6'�ெகா�+ ேபாக ேவ�#ய'. 
பண
 அ�ற�9 ெகா+6' விட ேவ�#ய'. இ'தா� ஒ�ப(த
. 
 
இதனா� ஒ� ஏைழ விதைவ�� ஒ� வழி ஏ*ப�#��கவி�ைலயா? &வாமிதா> 
ஐயரவ.க� இைதவிட6 தன' த.ம சி(தைனைய� கா�ட ேவ9 எ�ன ெச?ய 
/#<
? 
 
3  
தி�க�கிழைம காைல. 
 
சவாியாயி வர� ெகா�ச
 ேநரமாகிவி�ட'. 
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அ(த6 ெத�வி� ம*ெறா� ேகா#யி� ெப.னா�ட> எ�ற பி ைச�கார� - 
பிற�பினா� அ�ல; விதியி� விசி6திர விைளயா�+�களினா�; அக�ட அறிவி� 
ஒ� ���+� ேபா�கினா�. எ+6த காாிய
 எ�லா
 தவறிய'. மைனவி<
 ெப� 
�ழ(ைதயி� ெபா9�ைப6 தைலயி� ேபா�+வி�+  ெச�9வி�டா�. 
 
இர�+ உயி.கL�� உண� ேத+வத*� வழி<
 இ�ைல. இதனா� பி ைச�கார� 
C�#� /�வ(' கிறி>'வி� ெபயைர  ெசா���ெகா�+ நி*பா�. அ' ஹி(' 
CடானாF
 சாி, ,ெரா�ட>ட�� அ�ல' /கமதிய, எ(த CடானாF
 சாி. 
கிைட�காவி�டா� /ன�கF
 /H/H�,
 கிைடயா'. இ(த விஷய6தி� 
அவ� �ழ(ைத<
 - அத*� I�9 அ�ல' நா�� வயதி���
 - அ'�
 வ�
. 
அத*ெக�ன? உ6ஸாகமான சி�+���வி. 
 
உலக6தி�, தக�பனி� கவைலக� ஏதாவ' ெதாி<மா? எ�ெபாJ'
 சிாி�,6தா�. 
ெப.னா�டc� வாA�ைக இ�ைள நீ�க /யF
 ேராகிணி. 
 
அ�9 &வாமிதா> ஐய. அவ.கLைடய C�ைடயைட(தா�. வ(தெபாJெத�லா
 
இர�டணா எ�ப' &வாமிதா> அவ.களி� கண��. அ' கிைட�காத நா� 
கிைடயா'. அதிேல ெப.னா�ட>c*� ஐயரவ.களி� மீ' பாச
. ஏமா*9�கார 
உலக6தி� த�பி� பிற(த தயாL எ�ற எ�ண
. 
 
4  
"ேதா>தர
 அ
மா! ேதா>தர
 வ�' ஆ�டவேன!" எ�றா�. 
 
'>ேதா6திர
' எ�ற வா.6ைத வரா'. அத*ெக�ன? உ�ள6ைத6 திற(' அ�ைப 
ெவளியி+
ெபாJ' த�பிதமாக இ�(தா� அ�பி�லாம� ேபா?வி+மா? 
 
&வாமிதா> ஐய. சி�லைற எ+�க C�#*�� ெச�றா.. 
 
Nட வ(த �ழ(ைத. ெகா+�கா�,ளி� பழ
 ெச�க  ெசேவெல�9 அவைள 
அைழ6தன. ஓ# ெச�9 கிழி(த பாவாைடயி� அ�ளி அ�ளி நிர�,கிற'. 
 
ெவளிேய வ(' ெகா�#�(த &வாமிதா> ஐய. க�+வி�டா.. வ('வி�ட' 
ேகாப
. 



83 

 

 
"ேபா+ கீேழ! ேபா+ கீேழ!" எ�9 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<
 பறி6'�ெகா�+ ச*9Qர6தி� ெச�9 
விJ(த'. 
 
தி�பிரைம ெகா�டவ�ேபா� நி�ற ெப.னா�ட> திRெர�9 ெவறிபி#6தவ� 
ேபா� ஓ#னா�. 
 
�ழ(ைதயிடம�ல. 
 
கீேழ கிட(த த#ைய எ+6தா�. 
 
"ேபா நரக6தி*�, ைச6தாேன!" எ�9 கிழவ. &வாமிதா> ம�ைடயி� அ#6தா�. 
கிழவ�
 �ழ(ைதைய6 ெதாட.(தா.. 
 
பிற�...? 
 
ைக' ெச?தா.க�. கிழவ. அ#6த' எதி.பாராத விப6தா
. ெப.னா�ட> 
ெகாைலகாரனா
! 
 
அவ)
 நியாய6தி� ெம'வான ேபா�கினா� �ழ(ைதைய6 ெதாட.(' ெச�ல� 
ெகா�ச நாளாயி*9. ேவ9 இட6தி��('தா� பிரயாண
. 
 
(/*9
) 
மணி�ெகா#, 09-09-1934 
------------- 
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41. 41. 41. 41. ெகாைலகார� ைகெகாைலகார� ைகெகாைலகார� ைகெகாைலகார� ைக    

 
1  
அ�ெபாJ' நா�க� கலாசாைலயி� ப#6'� ெகா�#�(ேதா
. அ(த� காலேம 
�ஷி; ேக�வி ேக�பா. கிைடயா'. 
 
ஒ� நா� சாய�கால
 எ�க� Tமி� நா�க� உ�கா.(' ேபசி  
சிாி6'�ெகா�#�(ேதா
. அ�ெபாJ' எ�க� ந�ப� பரேம>வர�, "எ�கி�(' 
வ�கிேற� எ�9 ெதாி<மா?" எ�9 ச6த
 ேபா�+� ெகா�+ உ�ேள Oைழ(தா�. 
 
"எ�கி�(' வ�கிறா? எ�9 ெசா�ல ேவ�+மா��
?" எ�9 நா�க� அவைன� 
பா.6'  சிாி6ேதா
. 
 
"ேபா�கடா /�டா�க�. ஊாி��(' அதிசய
 ஒ�9 ெகா�+ வ(தா�, 
/�டா�தனமாக எ�ன6ைத<
 நிைன6'� ெகா�Lகிறதா?" எ�றா�. 
 
"அதிசய6ைத  ெசா�Fைமயா, ேக�ேபா
" எ�ேறா
. 
 
பரேம>வர� ைவ6திய கலாசாைல மாணவ�. ச>திர ைவ6திய6தி� அபார� 
பிேரைம. ைகயி� ஏேதா ஒ�ைற� காகித6தி� &��# ைவ6தி�(தா�. 
 
"இ'தா� அதிசய
" எ�9 அைத� பிாி6'� கா�பி6தா�. 
 
அ' ஒ� பிண6தி� ெவ�+�ட ைக! 
 
ெவ� நா� ப�ட'. ேதா�க� &��கி நக�கLட� பா.�பத*�� பய�கரமாக 
இ�(த'. 
 
"சீ சீ! Q�கி எறி," எ�9 நா�க� Nவிேனா
. 
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"இத� கைத ெரா
ப &வார>யமான'. ேகL�க�" எ�9 சாவதானமாக 
ஆர
பி6தா�. 
 
2  
"நா� எ�கV���� ேபாயி�(ேத�. அ�ேக எ�க� ெத�வி*� I�றாவ' 
ெத�வி� ஒ� ம(திரவாதி  சாமியா. இ�(தா.. அவ. இ�ெபாJ'தா� இற(' 
ேபானா.. தனி ஆசாமி. அனாைத. பிேரத சம>கார
 ெச?ய அ�கி�(தைத எ�லா
 
ஏல
 ேபா�டா.க�. அ�ெபாJ' நா� இைத வா�கிேன�. இ(த� ைக இ��கிறேத, 
அத� கைத ெவ� ஆ சாியமான'. இ(த� ைக<�ள ம)ஷ� ஒ� ெவ�ைள�கார�. 
ைகைய� பா.6தா� அ�ப#6 ெதாியா' அதி� எ�ெண<
 Qசி<
 ப#(' நிற
 
மாறி இ��கிற'. அவ� `9 வ�ஷ6தி*� /�, இ�ேக வ(தவனா
. ெபா�லாத 
ப+பாவி! 
 
இ�� வ�
ேபா' ப�டாள6' ேஸா�ஜராக வ(தா�. அைத வி�+வி�+ ஒ� 
ஜமீ(தாாி� ைகயாளாக இ�(தா�. ைகயா� எ�றா� எ�ன? ஆ�கைள உயர 
அ)�,
 ேவைலதா�. சீைமயிேலேய அவ� ெச?த அ�கிரம�க� ெகா�சம�ல. 
க�யாணமான ம9நா� த� மைனவிைய� கிண*9��� Q�கி� ேபா�+� 
ெகா�றா�. அத*� ம9நா�, தன��� க�யாண  சட�ைக நட6தின அவ� 
இன6' மத���கைள மாதா ேகாவி� ேகாாியிேலேய கJ6தி� &��� மா�# 
ெதா�கவி�+� ெகா�றவ�. பிற� இ�� வ(' இ�(தா�. 
 
அ�ெபாJ' ெவ�ைள�கார.கL�� அவ� ெச?த அ�aழிய�க� ெப�6த 
அவமானமாக இ�(த'. ஒ� நா� இர� அவைன  சி6திரவைத ெச?' ெகா�9 
,ைத6' வி�டா.க�. அ�ெபாJ' அவ� ைகயி��கிறேத, பல ெகாைலக� ெச?த 
அ(த வல' ைக, அைத6தா� /த�� ெவ�#னா.க�. பிற� அ(த� ைகைய� 
பதனி�+ எ�ேகா ெதா�க வி�#��கிறா.க�. இ(த ம(திரவாதி இ�(தாேன, அவ� 
காய சி6தி ெப*றவ� எ�9 ெசா��� ெகா�Lவா�. அவ)
 அ(த  சமய6தி� 
இ�(தானா
. எ�ப#ேயா அ(த� ைகைய6 தி�#� ெகா�+வ(' ஒ� 
ெவ�ைள�கார� பிசாைச6 தன�� அ#ைமயாக ைவ6தி�(ததாக� கைத. இ(த� 
கைதைய� ேக�ட'
 என�� அைத ைவ6தி��க ேவ�+ெம�9 ஆைச 
உ�டாயி*9. உடேன வா�கி வ(ேத�" எ�9 கைதைய /#6தா� எ�க� 
ந�ப�. 
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"இைத எ�ன ெச?ய� ேபாகிறா??" எ�ேற�. 
 
"இைத அைறயி� க�#6 ெதா�கவி�#��ேப�," எ�றா� அவ�. 
 
ராமராஜு எ�ற ந�ப� பி�வ�மா9 Nற ஆர
பி6தா�. "இ
மாதிாியாக� ைகைய 
இழ(' மரணமைட(தவ)ைடய ஆ6மா, இழ(த ைகைய6 ேத+
. அைத 
ைவ6தி��கிறவைர� ெகா�9ேபா+
 எ�9 நா� ேக�#��கிேற�." 
 
உடேன எ�ேலா�
 சிாி6ேதா
. இ�பதா
 `*றா�#F
 இ
மாதிாி 
ைப6திய�கார� ேப.வழி<�டா எ�9 எ�கL�� ஆ சாியமாக இ�(த'. அதிF
 
ைவ6திய மாணவ�. 
 
3  
எ
.ேக.நா<+ எ�ற ெபாிய சாீாி, எ�ேலாைர<
 ேகா�டா ப�Hகிறவ.. 
ஒ�வைரயாவ' வி�+ைவ�க மா�டா.. "ஆமா
! இ(த� ,� ெசா�Fகிறைத� 
ேக�+ /#(' ைவ6'�ெகா�L�க�. அ(த� பரேம>வர)�� மாமிச6தி� கி9�� 
விJ(தி��கிற'. அைல(' ேபா? இைத� ெகௗவி�ெகா�+ வ(தி��கிறா�" எ�9 
ஒ� ேபா+ ேபா�டா.. 
 
சிறி' ேநர
 எ�ேலா�
 சிாி6'� ேபசி� ெகா�#�('வி�+� பிாி(ேதா
. 
 
நா)
 பரேம>வர)
 ஒ�றாக அவ� Tமி*�  ெச�ேறா
. 
 
அவ� அ(த� ைகைய6 த� க�#F��ேம� ெதா�கவி�+, 'வாAவாவ' மாய
' 
எ�9 &வாி� எJதினா�. 
 
என��
 ப�க6' அைறதா�. ேநரமாகிவி�டெத�9 விைடெப*9� ெகா�+ 
ெச�ேற�. 
 
இர� இர�+ மணி இ���
. 
 
நா� தி+�கி�+ விழி6ேத�. எ�ேகா N�பா+. இைர ச�. 
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க�ைண விழி6த'
 பரேம>வரனி� ேவைல�கார  சி9வ� எ� ப�க6தி� 
ந+ந+�கி�ெகா�+ எ�ைன எJ�ப /ய�வைத யறி(ேத�. 
 
/க6தி� பய
 எ�9 எJதியி�(த' அவ� ேதா*ற
. 
 
"எஜமா�, ெகாைல..." எ�9 எ�னேவா அவ� உளறினா�. 
 
நா� அவைன� கவனியா' என' ந�ப� அைற�� ஓ#ேன�. 
 
அைறயி� ந+ம6தியி� எ� ந�ப� தைலவிாி ேகாலமாக� கிட(தா�. 
 
4  
க�க� உ�ேள ெச�கி வி�டன. ெவ�ைள விழி ம�+
 பய�கரமாக விழி6த'. 
ைககா� ேதக
 எ�லா
 /9�கி� பி�னி� ெகா�+ கிட(தன. அவ� கJ6தி� 
சிவ�,6 தட
, வைளய
 மாதிாி. அதி� ஐ(' சி9 'வார�க�. அத� வழியாக  
சிறி' இர6த
 வ#(' கா?(' கிட(த'. வாயி��('
 கைடவாயி��('
 வழி(த 
சிறிய இர6த ஓைட. 
 
ப�க6தி� ேபாY>, - இர� e� கா�>ேடபிL
 அவ� N�பி�+ வ(த ஒ� 
இ�>ெப�ட�
, - எ�னேவா எJதி� ெகா�#�(தா.க�. 
 
நா� &*9/*9
 பா.6ேத� என' ந�ப� ெதா�கவி�+ ைவ6தி�(த ைகைய� 
காணவி�ைல. பா.�பத*�� பய�கரமாக�
 அசி�கமாக�
 இ��கிறெத�9 
அைத எ+6'வி�டா.க� ேபா���கிற'. 
 
ேபாY> பி�வ�
 ாி�ேபா.�ைட எJதியி�(தா.க�: 
 
"பரேம>வர� எ�ற ைவ6திய கலாசாைல மாணவ� த�ைசயி� ந�ல ப�ைண� 
�+
ப6ைத  ேச.(த பிராமண� ைபய�. அவ� இர� வ(த'
, தன�� மிக�
 
கைள�பா இ��கிற' எ�9 ேவைல�கார� ைபயைன ெவளிேய அ)�பி வி�+� 
ப+6'� ெகா�டா�. இர� ஒ�9 அ�ல' இர�+ மணி &மா��� அவ� 
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அைறயி�, ெப�6த இைர ச� ேக�க, ேவைல�கார� உ�ேள ஓ#  ெச�9 
பா.6தா�. தன' எஜமான. தைலவிாி ேகாலமாக� கிட�பைத� க�ட'
 ெவளிேய 
வ(' ஆ�கைள உதவி��� N�பி�டா�. உட� ேபாYஸா. வ(' விசாரைண 
ெச?ய6 ெதாட�கினா.க�. டா�ட. வ(' பாிேசாதி6', ெகாைல ெச?ய /ய�றவ�, 
அமா)Zயமான பல
 ெபா�(தியவனாக இ��க ேவ�+
 எ�9 �றி�பி�டா.. 
ெகாைலஞைன� ப*றி ேவ9 ஒ� ,ல)
 ெதாியவி�ைல." 
 
என' ந�ப� இற�கவி�ைல. ஆனா� அவ)��� ைப6திய
 பி#6'வி�ட'. 
ைப6திய�கார ஆ>ப6திாி�� ெகா�+ ேபானா.க�. 
 
அ�கி�('
 ஒேர ,ல
ப�தா�. "கி�டவ�கிறாேன விடாேத, பி#6'� 
ெகா�L�க�" இ'தா� ஓயாம�. 
 
5  
ஒ�நா� நா� அவைன� பா.�க  ெச�ேற�. '�
பாக இைள6'� ேபானா�. 
ஆேள அைடயாள
 ெதாியவி�ைல. அவ)
 எ�ைன அைடயாள
 க�+ 
ெகா�ளவி�ைல. 
 
அவ� எதிாி� உ�கா.(' அவைன� பா.6'� ெகா�ேட இ�(ேத�. அவ� 
எ�ைன� கவனி�கேவ இ�ைல. 
 
திRெர�9 எJ(தா� "கJ6ைத ெநாி�கிறாேன! விடாேத<�க�. கJ6ைத 
ெநாி�கிறாேன!" எ�9 ச6தமி�+�ெகா�+ அைறைய  &*றி  &*றி ஓ#வ(' 
ம6தியி� விJ(தா�. பிராண� ேபா?வி�ட'. 
 
பிற� பிேரத சம>கார6தி*�� ெகா�+ ேபாேனா
. அவ� தக�பனா�
 
வ(தி�(தா.. ஆ>ப6திாி��� ப�க6தி�தா� மயான
. 
 
அவ)��  சிைதய+�கி� ெகா�#�(தா.க�. ப�க6தி� ச*9 Qர6தி� இ�வ. 
ஏேதா �ழிெவ�#� ெகா�#�(தா.க�. திRெர�9 இ�வ�
 'மனித எF
,' எ�9 
Nவினா.க�. நா� ப�க6தி� ெச�9 கவனி6ேத�. 
 
உ�ேள ஒ� இ#(த சமாதி. அத)� ஒ� ெபாிய எF
,� N+. க��ழியி� ஒ� ,J. 
அத� வல' /ழ�ைகயி��(த எF
ைப� காேணா
! 



89 

 

 
எ�ன? 
 
அ(த  சமாதி� �ழியி� ஒ� ஓர6தி�, எF
,� N�#� இட' ைகயி� &��கி6 
ேதா� ஒ�#�ெகா�#�(த /ழ�ைக6 '�+ கிட(த'. இட�ைக விட மா�ேட� 
எ�ற பாவைனயாக அத� மீ' கிட(த'. 
 
அேத ைக! 
 
�ழி ெவ�#�ெகா�#�(தவ�, அைத� க�+வி�டா�. "அேடய�பா, ைகைய 
விடமா�டாேயா?" எ�9 எ+6தா�. அ(த எF
,� N�#� க� �ழியி��(த ,J 
ெநளி(த'. 
 
"Q! அைத அ�ேகேய ேபா�+ I#வி+" எ�ேற�. 
 
"அ�ப#6தா� ெச?யேவ�+
 சாமி" எ�றா�. 
 
(/*9
) 
ஊழிய�, 14-12-1934 (,ைன�ெபய.: ந(த�) 
(பிரா�& நா�+ பிரபல எJ6தாள. மாபசா� கைதயான La maind Ecorche எ�ற 
கைதைய தJவி எJத�ப�ட'.) 
------------ 
 

42. 42. 42. 42. ெகா�ற சிாி	)ெகா�ற சிாி	)ெகா�ற சிாி	)ெகா�ற சிாி	)    

 
1  
ேசாழ சா
ரா^ய6தி� கைடசி உயி.�,. அ(தக� எ�ற ேசாழ� பைழய Cர 
வ
ச6தி� கன�கைளெய�லா
 பாழா�கி - படாேடா ப6தி*�
 C� மி+�கி*�
 
ம�+
 �ைறவி�ைல - ெபா
ைமயரசனாக அ(த Cர.களி� சி�காதன6ைத 
அபசார
 ெச?' ெகா�#��கிறா�. ெத*ேக பா�#ய.க� இவ� நா+கைள� 
கபளீகாி6' வி�டன.. ேம*ேக ேசர.க�... அவ.க� எ(த நிமிஷ6தி� இவ� 
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சி�காதன6ைதேய கா� ெச?'வி+வா.கேளா! வட�ேக, அ
ம
ம! எ6தைனேயா 
ெபய. ெதாியாத அரச.க�! அவ.களி� ,திதாக எ�னேமா மிேல சரா
, '��கரா
, 
இ�)
 எ6தைனேயா ேப.! அ(தக�, மனித� தன�� நி6திய வாA� எ�9 
மன�பா� �#�ப'ேபா�, கவைலயி�றி அரசா�+ெகா�#��கிறா�. அ'�
, 
ச
பிரதாயமாக அவ� ஆ�சி ெச?'ெகா�#��பதாக� பாவைனதா�... 
 
ம�தg. எ�ப' ஒ� சி9 கிராம
. இய*ைகயி� எழி� ெகாழி��
 ஒ� தனி... 
எ�ன ெசா�வ'? வன�ைப வ�ணி�க அ(த� கிராம6தி� தவ�,த�வ�, அ(த 
இய*ைக ய�ைனயி� தா?�பா� ப�கிய கான�பிாிய� தா� பாடேவ�+
. 
எ�னா� Nற /#<மா? அவ� அ�� யா���� பிற(தா� எ�9 ஊரா���6 
ெதாியா'. 
 
ஒ� நா� இர� �ழ(ைதெயா�9 காளிேதவியி� ேகாயி� வாச�� தாைய 
ேநா�கியJத'. எ(த6 தாைய ேநா�கிேயா, அ(த6 ேதவிதா� அ�ளினாேளா 
எ�னேவா! அதி��(' காளி ேகாயி� 3சாாி எ+6' வள.6தா�. காளியி� 
,6திர�, 3சாாியி� வள.�,� பி�ைள... இ'தா� கான�பிாியனி� இளைம  
சாித
. 
 
அ(த ேமாகனமான ெபாJதிேல இய*ைக6 தாயி�, காளியி� ேகார >வTப6திேல, 
�Qக�6'� �ரெலJ�,
 பறைவகளிட6திேல அவ� க�வி க*றா�. அ' 
கானமாக� கவிைதயாக எJ(த'. எ�ேலா�
 கான�பிாிய� எ�றா.க�. அவ)
 
கான�பிாிய� எ�9 த�ைன யைழ6'�ெகா�டா�. 
 
எ�ெபாJ'
 அ(த6 தடாக6 'ைறயிேல எ�ன அதிசயேமா! கான�பிாியைன அ�� 
காணாம� இ��க /#யா'. இ�லாவி�டா� �ரெலJ�,
 �யி� கிைளகளி� 
அ#யி� அவ� நி�9 கவனி6'� ெகா�#��பைத� காணலா
. அ�ெபாJ' 
அவ� க�க� - அைவ எ�ன ெத?வ தாிசன6ைத� க�டனேவா? அவ*றி� எ�ன 
கன�, எEவள� உ*சாக
! எ�ன எ�ன எ�9 எ�னா� ெசா�ல /#<மா? 
கவிஞைன� ேக�+� பா.�க�
. 
 
2  
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கான�பிாிய� ச�ேகாச� பிராணி. மனித.க� எ�றா� அவ� உ*சாக
 எ�லா
 
எ�ேகா ப'�கி ஒ+�கிவி+
. அதிF
 ெப�க�... ேக�கேவ ேவ�டா
. அவனிட
 
ேப&வ' எ�றா� எ�லா���
 ஆைச; அவ)�� ம�+
 N ச
. அவைன� 
பா.�பதிேல ஒ� தனி� ெப�ைம. 
 
ஊ. அ
பல�காராி� மக� ெப�களி� இல�சியமா<
 ஆ�களி� கனவா<
 
இ�(தா�. அவ� தா� அவைன எ�ப#ேயா ேபசைவ6'வி�டா�. அவ� 
உ�ள6ைதயறி(தவ� அவ� ஒ�6திதா�. அவ� கவிைதயி� கனிைவ� க�டவ� 
அவேள. 
 
அவைள  சாய�கால
 ச(தி6தா� கான�பிாிய)��� ,திய பா�+�க� ேதவி அ�� 
,ாிவா�. நாவி� ஸர>வதி ந.6தன
 ெச?வா�. இவ.க� N�+� களியிேல, 
தனி�ப�ட கனவிேல, ேதவியி� பா'கா�பிேல உலக6தி� இல�சிய
 மைற(' 
வாJ
. 
 
அவ� ெபய. காேவாி. அ�9 காேவாியி� க�னி எழி� க
பைன வள.6த'. அ' 
பைழய கைத. இ�ெபாJ' காேவாி, இ(த� காேவாி... 
 
அ�9 காேவாி ஜல
 எ+6'வர  ச*96 தாமத
. கான�பிாிய)��� �யி� 
ெசா�ன கைதைய<
, மல. பா#ய பா�ைட<
 அவL��  ெசா�ல ஆவ�. அ(த  
[ாியா>தமன6ைத அவளிட
 கா�பி�க... 
 
அேதா அவ� வ�கிறா�. ஆைச� காேவாி! 
 
3  
"கானனா? வா, வா!" எ�9 �ட6ைத ஜல6தி� நJவவி�+ அவ� மீ' சா?கிறா�. 
 
"இ�9 ஏ� இEவள� ேநர
, ேபா! அ(த� �யி�..." 
 
"கானா, இ�9 உன�� ஒ� சமாசார
, நீ ஏ� உ� கவிைய� ெகா�+ ம�னனிட
 
பாி& ெபற� Nடா'? இ�9 யாேரா ஒ� கவியா
, ேபாகிறானா
. அைத� 
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ேக�+�ெகா�#�(ேத�. நீ பா+வதி� `*றி� ஒ�9 Nட இ�ைல. ெவ9
 
வா.6ைத� ��ைப. நீேய�..." 
 
"நானா! அரசனிடமா? நானா!" 
 
"ஏ�, கானா? நா
 இ�வ�
..." எ�9 தJவி� �ைழ(' அவ� க�களி� உ*9 
ேநா�கினா�. இ�வ�
 ஐ�கிய�ப�ட வாA�ைகயி� கன� அவ� க�களி� 
தவA(த'. 
 
"காேவாி! உன�காக நா� ேபாகிேற�...!" 
 
"எ�ன, கானா, என�காகவா?" 
 
"இ�ைல க�ேண, நம�காக" ... ச*9 ெமௗன
. 
 
இ�வ�
 தJவி நி*கி�றன.. 
 
அ(த ெமௗன6தி� அவ.க� அறி(த' எEவளேவா. 
 
4  
ேசாழ சம>தான
. 
 
அ(தக� ெகாFவி� உ�லாசமாக இ��கிறா�. ப�க6தி� அவன' பிாிைய - 
அதாவ', மாியாைதயாக ைவ�, - வாஸ(திைக எ�ற ஆ(திர� ெப�. ம*ற� 
ப�க6தி� அைட�ைப6 ெதாழி� ,ாி<
 பணி�ெப�க�. இைடயி� ெம��ய 
க��க
. ேமேல /6'வட� க &. 
 
ச*9� கீேழ இவ)�� ஏ*ற ம(திாி பிரதானிக�. அவ� நா�#ேல மாத
 I�9 
மைழ ெப?' வ�கிறதா, தி�ட.க� ெகா�சமாக� ெகா�ைளய#�கிறா.களா, 
அ(நிய. வசமாகம� இ�)
 எ6தைன பிரேதச�க� வாி வ[��க இ��கி�றன 
எ�பைத� படாேடா ப6'ட)
 Nைழ� �
பி+ட)
 சIக6தி� 
ெதாிவி6'�ெகா�L
 ம(திாிக�! 
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ேசவக� ஒ�வ� 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 ம�டலாதிபதி சம>தான6தி*�� கான�பிாிய� எJதி�ெகா�ட'; 
என' கவிைய  ச/க6தி� அர�ேக*ற ஆைச - கான�பிாிய�" எ�9 ப#6தா�. 
 
"எ�ன வாஸ(திகா?" 
 
"வர�+ேம!" 
 
"இ(த ந#ைகக� ெகா�ச
 ந�றாக� பா# ஆ+கிறா.கேள!" 
 
"அவ� தா� வர�+ேம!" 
 
"சாி, ேசவகா, வர ெசா�!" 
 
5  
கான�பிாிய� உ�ேள வ�கிறா�. இய*ைகயி� நிமி.(த நைட, ேந. ேநா�� - 
க�களி� ஏேதா ேதா�றி மைற(த ஒ� கன�. சைபைய� பா.�கிறா�. 
ெசய*ைகயி� திற�, ெப�மித
, இ9மா�, - எ�லா
 ச*9 மைல�ைப 
உ�+ப�Hகி�றன. 
 
கவிஞ� அரசைன� பா.�கிறா�. அ(தக� கான�பிாியைன� பா.�கிறா�. 
வாஸ(திைக இ�வைர<
 ேநா��கிறா�. இ�வைர<
 ெவ�ல ஒ� வைல C &. 
உலக6தி� ச�தி அவ� கா�� கீA. ஏ� உலக6தி� இல�சிய
 அ6'ட� 
இ��க�Nடா'? 
 
கான�பிாிய� அவைள� கவனி�கவி�ைல. 
 
அரசைன ேநா�கி� பா+கிறா�. 
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ஒ� காத* பா�+. 
 
6  
அ(த� கால6திேல பா�+ைட6 தைலவ� பாிசி� ெகா+�க ேவ�#ய அரசனாக 
இ��க ேவ�#ய' மர,. 
 
அெத�லா
 நிைன�கவி�ைல. ஏ�? ெதாியா'. 
 
அவன' காேவாியி� காத�, அவ� க�னி எழி�, வாA�ைக� கன� எ�லா
 
கவிைதயாக வ#ெவ+6'� ெபா��கிற'. க
eரமான, ேமாகனமான �ர�ேல 
பா+கிறா�. 
 
அ�கி���
 சி�காதன
 Nட உ�கி  சிர�க
ப
 ெச?<
 ேபா���கிற'. ஏ�? 
க
ப� �ரைல� ேக�ட'தாேன! 
 
அ�� இர�+ உ�ள�கைள அ' ெதாடவி�ைல. ஒ�9 ெவ*றிைய நிைன6' 
வைல Cசிய க�கைள<ைடய'. இ�ெனா�9, அவைள� �றி6'� பா+வதாக, 
அவ� மீ' அநாவசியமாக� காத� ெகா�+வி�டதாக நிைன6த ெந�ச
. 
 
பா�+ /#(த'! 
 
எ��
 நிச�த
. 
 
திRெர�9, ஆ>தான ம�டபேம எதிெரா���
ப# எ�காள  சிாி�,! 
 
ஏளன6திேல, ெபா�ள*ற ேக��N6திேல, கீA6தர� காம  &ைவயிேல ேதா�றி 
அைலேம� அைலயாெயJ(த அ(தகனி� எ�காள  சிாி�,! 
 
"சபாZ, ெவ�9வி�டாய# வாஸ(திகா!" எ�9 அவL��� கீ ச� 
கா�#�ெகா�+, அவசர6தி� எ சிைல >ப#க6தி*�� பதி� யா. /க6திேலா 
உமிA('வி�டா�. இ�(தாF
 உ*சாக
 ஓய� காேணா
. "எ�ன, இ�(தா� உ� 
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அழ� இ�ப#ய�லவா சைபயி� இ��க ேவ�+
! `*றி� ஒ� ெப�! நீதா� எ� 
அரசி!" எ�9 இ�)
 இ#யி# எ�ற ஒ� சிாி�,! 
 
இ' ஓ</� கான�பிாிய� அ�� இ�ைல. 
 
7  
கான�பிாிய)�� உடெல�லா
 ��றி உயி., உ*சாக
, கவிைத, யா�
 �வி(தன. 
 
ெந�சி� இ(திர த)சா� அ#ப�ட மாதிாி! 
 
ெபா�ள*ற, அ.6தம*ற மி+��, படாேடா ப
! அரசியலா
, பாிசிலா
...சீ சி... 
 
அ�9 இ��#யபி�... 
 
காளி ேகாயி�� /� கான�பிாிய� தைலவிாி ேகாலமாக� கிட�கிறா�. ெவளிேய 
இ�(த இ�� அவ� உ�ள6ைத� கEவிய'. இ�ளி� ஓ. உ�வ
. 
 
"காேவாி!" 
 
"கான�பிாியா?" 
 
பதி� இ�ைல. 
 
ஓ#வ(' தைர மீ' கிட(த தன'... எ+6' ம#மீ' கிட6'கிறா�, மா.,ட� 
அைண�கிறா�. 
 
"கானா! பிாியா!" 
 
"உ� அ�பிேல, ேதவி அ�ளிேல..." அEவள�தா�. கான�பிாியனி� உயி. 
ேதவியி� தி�வ�ைள நா#  ெச�9வி�ட'. 
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"அ# காேவாி! உன�� ேவ�+
. க
பைனேய பா+ப+6திய ேசாழ 
பர
பைரய�லவா! உன�� ேவH
! ஏ� உ� பிாியைனய)�பினா??" 
 
"அ# காேவாி...!" 
 
(/*9
) 
[','ைம�பி6த� கைதக�', ெதா��, - 1940] 
------------- 
 

43. 43. 43. 43. �	பனி� கன��	பனி� கன��	பனி� கன��	பனி� கன�    

 
1  
அ�ைற�� நா� /Jவ'
 மைழ சிHசிH6'� ெகா�#�(த'. ஒேரய#யாக 
இர�+ மணி ேநரேமா, I�9 மணிேநரேமா அ#6' ெவறி6தாF
 கவைலய*9 
ேவைல பா.�கலா
. இ�ப# நா� /Jவ'
 அJ'ெகா�#�(தா�...? 
 
��ப� ஒ� ாிPா�கார�. 
 
வ�#ைய ேம*�
 கிழ��மாக இJ6'  ெச�ற'தா� மி ச
. ஒ� ச6தமாவ' 
கிைட�கவி�ைல. 
 
ேமெல�லா
 நைன('வி�ட'. தைலயி� ேபா�#�(த ஓ�ைட6 ெதா�பி - அ' எ(த 
ெவ�ைள�கார� ேபா�டேதா - அ'�
 ெதா�பலாக நைன('வி�ட'. 
ெதா�பியிF
 உ�ப�க
 ஈர
 &வாிய' எ�றா�, ேவZ#ைய� Nட பிழி('க�ட 
ேநரமி�ைல. அEவள� ஆவ�. 
 
ஒ� நாலணா கிைட6தா� C�#ேல எறி('வி�டாவ' /ட�கலா
. ேபாகிற ெபாிய 
மனித.கL�� ாிPா எ�றா� மைழயி� கச(' கிட�கிற'. அ(த6 ெத�Iைலயி� 
நி*கிற பி ைச�கார� பா+ �ஷிதா�. பி ைச�காரனாக இ�(தா� Nட... சீ... எ�ன 
மான�ெக�ட பிைழ�,! 
 



97 

 

��ப� ெபா�ளாதார சா>திாிய�ல; ெபா'�ைடைம�காரன�ல. இ6தைன நாL
 
அவ� ப�ைல இளி6'�ெகா�+ "ஸா.", "ஸா." எ�ற, ச�ைடேபா�ட 
ேப.வழிகைள� க�டா� அவ)�� எாி சலாக இ�(த'. தி��+� பச�க�...! ஒ� 
பயலாவ' ஏற�Nடாதா? 
 
"ஸா." எ�9 ஒ�வாிட
 வ�#ைய6 தி��,கிறா�. 
 
அவ. "ேவ�டாம�பா" எ�9 ெகா�ேட #ராமி� ஏறி�ெகா�+ வி+கிறா.. 
 
அ(த மனிதைன� கிழி6'விடலாமா எ�ற ேகாப
. 
 
2  
வ�#ைய ெஸ��ர� ப�க
 இJ6'� ெகா�+ ெச�Fகிறா�. மனதிேல எ�ன 
எ�னேவா ஓ+கிற'. இ�ெபாJ' ஒ� ெமா(ைத சாராய
 அ#6தா� எ�ன 
�ஷியாக இ���
! நாவி� ஜல
 ஊ9கிற'. 'ெம�ரா> 3ரா�ேம ேவகமாக 
இJ6'�ெகா�+ ஓடலாேம' எ�9 அவ)��� ப+கிற'. ஆமா
! இ(த 
ெதாைலயாத ேவைல. 
 
��ப� ெப�டா�# நாF கா& பா.�காமலா இ��பா�. அவL
 ெகா�ச
 
'ெதாழி�' நட6'கிறவ�தா�. பிற� "எ(த .... ப6தினியா இ��கா?" அவ)��
 
ெதாி<
. அவ)��6 ெதாி<
 எ�9 அவL��
 ெதாி<
. அவ� நாF கா& 
பா6தி�(தா... C�+� கவைல ஒ<�&'... இவ)�� அ(த நாலணா கிைட6தா� 
சாராய� கைட�கா &... 
 
��ப� வ�#ைய இJ6'� ெகா�+ ேபாகிறா�. /க6தி� ப�னீ. ெதளி6த மாதிாி 
ஓயாம� Qற� விJ(' ெசா�#� ெகா�#��கிற'. சில சமய
 I�கி� ேபாகாம� 
'
மி� ெகா�கிறா�... வ�#<
 சடசடெவ�9 அவ� எ�ண6தி*�6 தாள
 
ேபா+கிற'. 
 
'அ(த #ராமிேல ஏ.ன ஆசாமி மாதிாியி�(தா�..." 
 
அEவள�தா�... 
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��ப� வ�#யிேல �ஷியாக உ�கா.(தி�(தா�. 
 
ேமேல ேகா�+, உ�ேள ச�ைட... ம#யிேல கா&. ைகயிேல e#... இ�ைல 
சிகெர�+... வ�#ைய இJ�ப'
 ��ப� தா�... ��பாயி<
 
உ�கா.('ெகா�டா� ேஸா�காக இ���
... அவதா� ஊ�ெல இ��கிறாேள... 
 
'��பா, வ�#ெய ேவகமா இ>திகி)ேபா... சாராய� கைட... இ�ெலடா 
ெவ�ைள�கார� �#�கர எட6'��... ஒ� மிcNட... 
 
3  
'வ�# ேபா? ஒ� மாளிைக /�, நி*கிற மாதிாி... ��ப
 இற�கி ��ப)��� கா& 
ெகா+�கிறா�... இ(தாடா நாலணா... Nட ஓரணா எனா
!... உ
... உ�ேள 
ேபாகிறா�... உ�ேள ேஸாபா... விசி�பலைக... நா9க�#� ேஸா�கா6தா� 
இ���'... '��பாயி' எ�9 N�பி+கிறா�. 'ேபாடா ��பா. ேவைல இ��'' எ�9 
��பாயி வ�கிறா�... அ�ெபாJ' �ராமி� ஏறிய கனவா� வ�கிறா.. 'ஏ�டா 
��பா ஏ� S�ேல... 'ேபாசாமி... அெத�லா
 அ(த� கால
 மைலேயறி� ேபா &... 
அ�ைண�கி ஏமா6தேலேயா? ஏ?! 3+. அ�ப# /ழி... அ�ேபா ஏமா6ன�ப எ�ப# 
இ�(த'? ��பாயி, ெவளிேல ,# &6 த�L அவைன... வா... ஒன�� ேவH
னா 
நாலணா எ+6'�கி) ேபசாேத ஓ#�ேபா. N ச� ேபாடாேத, இ'... ��பாயி S+. 
ெதாி�சிதா... நீ ேவ�ணா ெவளிேல ாி�ஸா��'; இ>' ெபாயி சிேகா... 
 
'ஏ�டா /ழி�கிேற! ேபாYைச� N�பி+ேவ�...' 
 
பRெர�ற அைற. தி+�கி�+ நி*கிறா�. வ�# லா(த� க
ப6தி� 
ேமாதி�ெகா�ட'. 
 
"எ�ன ாிPா, பிரா�ேவ�� வாாியா?" எ�றா. ஒ�வ.. 
 
"ஏ9 சாமி!" 
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"எ�னா �+�கேர?" 
 
"நாலணா!" 
 
��ப)�� ச*9/� இழ(த /தலாளி� பதவிையவிட அ(த நாலணா மி�(த 
களி�ைப6 த(த'. 
 
நாலணா! 
 
(/*9
) 
மணி�ெகா#, 04-11-1934 
------------- 
 

44. 44. 44. 44. �&ற�&ற�&ற�&றவாளி யா+வாளி யா+வாளி யா+வாளி யா+????    

 
1  
கிெரௗ� பிராcகிKட. திவா� பகQ. அமி.த��க
 பேல ஆசாமி. ேக> 
விவாதி�பதி� ெரா
ப� பழ�க
. உ�கா�
ெபாJ' ஜுர.கL�� >பZடமாக 
விள��
ப# ெச?'வி�+ உ�கா.(தா.. அவ. சில வ�கீ�க� மாதிாி ேகா.�#� 
ப சாதாப6ைத<
, இளகிய _�தய6ைத<
 எதி.பா.�பவ. அ�ல. ைக  சர��
 
உண. சி நாடக/
 இ�லாம� ெவ9
 விஷய6ைத ம�+
 விள�க ைவ6'வி�+ 
உ�கா.(தா.. 
 
விஷய
, விஷய
, விஷய
. இைத6 தவிர அமி.த��க6தி*� ேவ9 கவைல 
கிைடயா'. விஷய/
 த.�க/
 ேகைஸ வாதி�பத*� இ���
ெபாJ' ேசாக 
நாடக
 ேபாட ேவ�#யதி�ைல எ�ப' அவ. 'ணி,. 
 
அவ. உ�கா.(த'
 எதி.�க�சி வ�கீ� தி�. லhமண பி�ைள �*றவாளியி� 
சா.பாக வாதி�பத*� எJ(தா.. திவா� பகQ. அமி.த��க6தி*�� ,�சிாி�, 
வ(த'. ந
ப /#யாத கைத. ஜுர.க�, ஆமா
, அவ.க� எ�ப# ந
,வா.க�? 
அவ�ைடய பிரச�க மைழைய  சிதற அ#6' மா�சிைம த�கிய நீதிபதியி� /� 
தம' க�சிைய >தாபி�ப' கZடம�ல. 
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அமி.த��க
 ெதாழி�� பழ
 ெப� சாளியானாF
 இ(த� ேகc� விவாதி�ப' 
அவ��� மிக�
 உ6ஸாகமாக இ�(த'. இ�(தாF
 அ' மிக�
 சி�கலான ேக>. 
ஒ� ேமாசமான கிெரௗ� பிராc�Kட. ேகைஸ ஆபாசமாக நட6தி� �ழ�பிவிடலா
. 
 
�*றவாளி��6 த�டைன நி சய
. /�கா�வாசி அவ)��6 Q��6 
த�டைனதா�. ஆமா
 நியாய
 வழ�க�படாம� இ��க /#<மா? உண. சியி� 
ப�ப�ட உ�ளமி�ைலயாயி)
 �*றவாளியி� மீ' சிறி' ப சா6தாப
 
ஏ*ப�ட'. �*றவாளி அழக�, ப#�பாளி... சகவாச ேதாஷ
.  
 
எதி.�க�சி வ�கீ�� ேப சி� இ' ம�+(தா� அமி.த��க
 கவனி6தா.. அத� 
பிற� தன' நீ�ட ேயாசைனயி� ேகா.�ைட மற(தா.. 
 
2  
எதி.�க�சி வ�கீ� லhமண பி�ைள ேபசி /#6' உ�கா.(தா.. அமி.த��க
 
ெம'வாக� ெபா#ைய உறி�சிவி�+ ேகா.�ைட� கவனி6தா.. 'ல� '&�காக� 
ேகா.�+ ஒ6திைவ�க�ப�ட'. 
 
திவா� பகQ. அமி.த��க
 ப�க6' வாச� வழியாக ெவளிேய ெச�F
ெபாJ', 
தன' வழிைய6 தைட ெச?'ெகா�+ ஒ� வா�ப� ெப� இ��பைத� க�டா.. 
 
"உ�களிட
 ச*9 ேபசலாமா? ஒ� நிமிஷ
" எ�றா�. 
 
/க
 இைள6தவ�; கிழி(த உைடகைள� க�#யி�(தாF
 அவ� ந�ல அழகி எ�9 
கவனி6தா.. அவ� மன
 மிக�
 �ழ
பியி��ப' ேபா� ேதா�றிய'. 
 
"எ� �மா>தாைவ� பா��கேள�. உ�களிZட�ப# நட�க /#யாதத*� 
வ�('கிேற�. நீ�கேள பா��க� என��� ெகா�சமாவ' ஒழி� இ��கிறதா 
எ�9." 
 
"ஆமா
 நீ�க� #ப� சா�பிட ேவ�#ய'தா�." 
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"ஆமா
 #ப� சா�பிடாம� இ��க /#<மா?" 
 
3  
அமி.த��க
 ச*9 ெவ9�,ட� ேபசினா.. திவா� பகQ���
 வயி9 எ�9 
ஒ�றி��கிற' எ�9 யாராவ' ஞாபக�ப+6தலாமா? 
 
"ெகா�ச ேநரமாவ' எ�)ட� ேபச /#யாதா?" 
 
"நீ�க�தா� பா��கேள�. சாி - சாி... காாிய6ைதயாவ' ெசா�F�க�." 
 
"இ�ேகயா! இ(த� N�டதிலா, சமாசார
 மிக�
 /�கியமான'. அ'�
 ெகா�ச
 
இரகசியமான'. உ�கைள6 தனியாக� க�+ ேபச /#<மா?" 
 
"அ' /#யா'." 
 
இ�ப#  ெசா�னாF
 அவ. மன
 சிறி' இளகிய'. அவ� /க
, ேசாக
 ேத�கிய 
/க
 கவ. சி6த'. எ�னெவ�9 அறிய ஆவ�. 
 
"ேக> /#(த'
 என' அைற�� வா��க�. அதாவ' நீ�க� ெசா�ல�ேபா�
 
விஷய
 அEவள� /�கியமான', என' உதவி அவசிய
 எ�9 ப�டா�" எ�9 
ெசா�னா.. 
 
"நீ�க� மன
 இர�கியத*� நா� எ�ன ெசா�Fவ'. ஆனா� அ�ெபாJ' நா� 
உ�கைள  ச(தி�பதி� பிரேயாஜனமி�ைல." பிற� மிக�
 தணி(த �ர��, 
"கி�+ைவ� ப*றி" எ�றா�. அவ� /க
 சிவ(' விய.6த'. எ�ப#யி�(தாF
 
ஹி('� ெப� அ�லவா? ேவ9 வழியி�ைல. 
 
4  
திவா� பகQ. தி+�கி�டா.. யாேரா ெந�சி� ச
ம�#யா� அ#6த' ேபா� 
கல�கினா.. 
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"கி�+ைவ� ப*றி எ�ன? நீ யா.?" 
 
"நா� அவ�ைடய... மைனவி" எ�றா�; நாண
, ேசாக
, அவ. ெபயைர� 
N9வதினா� ஏ*ப+
 ஒ� இ�ப
 அைலேபா� எJ(' மைற(த'. 
 
திவா� பகQ���� கல�க
 அதிகமாயி*9. /கேம அைத� கா�பி6'வி�ட'. 
 
"கி�+வி� மைனவி!" 
 
அவ� அவ�ைடய /க6ைத ஆவFட�, ேசாக6தி� பிற(த ஆவFட� கவனி6தா�. 
 
"எ� பி�ேன வா!" எ�9 சட�ெக�9 Nறினா.. 
 
திவா� பகQ. அவைள� ேகா.�#� தன�ெக�றி���
 அைற�� அைழ6'  
ெச�றா.. உ�ேள ெச�ற'
 அவைள ஒ� நா*கா�யி� உ�கார  ெசா�னா.. 
அவ� உ�காரவி�ைல. Iைலயி� ஒ'�கி நி�றா�. திவா� பகQ��� இ���
 
உ�ள கல�க
 அவைர� பரபர�,ட� அைறைய  &*றி நட�க  ெச?த'. 
 
"எ� மக)ைடய மைனவி எ�9 N9கிறா?. அ' உ�ைமயா? நீ ெசா�Fவ' 
நிஜமாக அ�ப#6தானா? நிஜமாக உ�கL��� க�யாண
 நட(ததா?" எ�9 
ேக�டா.. 
 
"ஆ9 மாச6'�� /�ேன ாிஜி>த. க�யாண
 ெச?'ெகா�ேடா 
" எ�றா� 
அவ�. அவ� வா.6ைதயி� அவள' கள�கம*ற உ�ள
 பிரதிப�6த'. 
 
"அ�ப#யா?" 
 
"ேந*9வைர அவ. உ�க� மக� எ�9 என��6 ெதாியா'." 
 
"நிஜமாக!" அவ. வா.6ைதகளி� ச(ேதக/
 ேக�<
 கல(தி�(த'. 
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5  
"இ' ெரா
ப - ெரா
ப ேவ#�ைகயாக இ��கிற'. நீ இ(த� 'ெபாிய' சமாசார6ைத  
ெசா�லாவி�டா� என��6 ெதாி(ேத இ��கா'. ,' ம�மக� இ��கிறா� எ�9 
ெதாியாம� ேபாயி*9. இ(த  'ச(ேதாஷ' சமாசார6ைத� ேக�ட பிற� கா' 
�ளி.('வி�ட'. இ�)
 எ�னேமா ெசா�லேவ�+
 எ�9 வ(தீ.கேள! அைத  
ெசா�F�க�. ேக�கிறத*�6 தயா.. ேநர/
 ெகா�ச
. ஆமா
 நா� #ப� சா�பிட 
ேவ�டாமா?" எ�9 ேக�<
 �6தFமாக மனதிF�ள ெவ9�ைப எ�லா
 தம' 
வ�கீ� ேவைல<ட� ேச.6'� கா�பி6தா.. அமி.த��க6தி*� ஒ� ,ற
 ேகாப
, 
ஒ� ,ற
 ெவ9�,. "C�+ விலாச
 6, அ?ய�ப� பி�ைள6 ெத�, ைமலா�3." 
எ�9 ெசா���ெகா�ேட ெவளிேய ெச�லய6தனி6தா.. 
 
"ேபாகாேத<�க�. ேக�+வி�+� ேபா�க�. இ(த� ேகc����
 �*றவாளிைய6 
த�பைவ�க /�கியமான சா�சிய
 அவாிட
 இ��கிறெத�9 ெசா�ல  
ெசா�னா.." 
 
"�*றவாளி! எ(த� �*றவாளி?" எ�றா. அமி.த��க
. 
 
"இ�ெபாJ' நட�கிற ேகc�... அ(த� �*றவாளி..." 
 
"இ(த� ேகc� எ� மக)மா! உளறாேத. பய�படாம� ெசா�F. எ�ன 
ெசா�Fகிறா??" 
 
"எ�)ைடய அ�ணைன அவ. சா�சிய
 த�,வி��
 எ�9." 
 
"உ� அ�ண�!" 
 
6  
திவா� பகQ���� ,தி��� ேம� ,திராக சமாசார�க� ெவளிவ(' 
ெகா�#�(தன. 
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"உ� அ�பா ெபயெர�ன?" 
 
"ஜ
,நாத அ?ய.." 
 
இ(த �*றவாளியி� தக�பனா�
 அவ.தா�. உ�ள6தி� ஏ*ப�ட �ழ�ப6 
திைரைய வில�க /ய�வ'ேபா� அமி.த��க
 /க6ைத, ெந*றிைய, 'ைட6தா.. 
 
"அவ. எ�ைன உ�களிட
 அ)�பினா.." 
 
இ(த வா.6ைதக� வ�கீைல� ேகாபI�#ன. 
 
"அ�ப#யா! கி�+, பிற� எ�ேக ஒளி(' இ��கிறா�. அவ� ஏ� மனித� மாதிாி 
ெவளியி� வர�Nடா'?" 
 
7  
அவ� கல�கிய க�கைள� கவனி6தா.. அவ. ேகாப
 விலகிய'. அவLைடய 
பதிைல அவ. உ�ள
 எதி.பா.6த' ேபா� இ�(த'. அவ. உ�ள/
 உைட(' 
உடF
 ேசா.(தா.. 
 
"அவ. பா<
 ப+�ைக<மா?... மிக�
 அபாய6தி���கிறா.. டா�ட. 
பிைழ�ப'Nட..." எ�9 ெசா�� வி
மி வி
மி ஏ�கினா�. உ�ள6தி� கZட
 
ெபா�மி�ெகா�+ ெவளி�ப�ட'. 
 
"நா
 இ�வ�
 எ�ன கன� கா�கிேறாமா?" எ�றா. அமி.த��க
. 
 
"டா�ட. அ�9 வ('வி�+� ேபான பிற� உ�கைள� பா.�க ேவ�+
 எ�9 
ெசா���ெகா�ேட இ�(தா.. இ�)
 ெரா
ப ேநர�Nட... இ��கமா�டா. எ�9 
டா�ட. ெசா�னா.. அவ. எ�க� அ�ணைன� கா�பா*ற /#<மா
. நீ�க� தா� 
அைத /த�� ேக�க ேவ�+மா
. எ�க� அ�ண)��6 ெதாி(த வ�கீ� 
ஒ�6தைர<
 N�பிட  ெசா�னா.. அைத உ�களா� ெச?ய /#<மா? எ� 
அ�ணா��காக இ�ைல. அவ. கZட�ப+வைத� பா.�க சகி�கவி�ைல. அ'தா� 
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அவர' மனைத வா�#� ெகா�+ இ��கிற'. அ(த வ�கீைல� பா.��
வைர 
ெந�& ேவகா' எ�9 ெசா��� ெகா�ேட இ��கிறா.. அ�ண� உயிைர அவ. 
கா�பா*ற /#<மா
. அ' /#<மா?" 
 
அமி.த��க
 அவ� ெசா�னைத� ேக�கேவயி�ைல. 
 
"நா� அவைன� பா.�கேவ�+
. இ�, இேதா வ�கிேற�. யாைர<
 உ�ேள 
வரவிடாேத இர�+ நிமிஷ
." 
 
அவ�ைடய ஜுனிய. ப�க6தைறயி� #ப� சா�பி�+� ெகா�+ இ�(தா.. 
 
"ேகைஸ நீ பா.6'�ெகா�. நா� ஒ� ேநா� ேவ�+மானா� ஜ�ஜி*� அ)�பி 
ைவ�கிேற�." 
 
ஜுனிய�
 ந�ல பழகின ஆசாமிதா�. 
 
8  
அமி.த��க
 தம' வ�கீ� ச�ைடைய� கழ*றிவி�+, ஜ�ஜி*� ஒ� 'ேநா�+
' 
எJதி அ)�பிவி�+6 தி�
பி வ(' அவைளயைழ6'� ெகா�+ பி�,ற வழியாக 
ஒ� வாடைக ேமா�டாாி� மக)ைடய C�#*�  ெச�றா.. 
 
திவா� பகQ. அமி.த��க
 தன' மக� இ���
 C�ைட� க�ட'
 
தி+�கி�டா.. ெச�ைனயி� பணமி�லாவி�டா� ந�ல C+ எ�� கிைட��
? 
ஒ�+��#6தன
; இ��டைற; சைமயF
 அத*��தா�. மக� கிழி(த 
ஓைல�பாயி� ப+6தி�(தா�. அவ� உ�ேள ெச�ற'
 மாமனாைர� ப*றி� 
கவனி�கவி�ைல. 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 வா��க�" எ�றா� கி�+ ஹீன>வர6தி�. "உ�களா� வர/#<
 எ�9 
நிைன�கேவயி�ைல. இ��கிறைத� பா.6தா� இ�ன
 ெகா�ச ேநர
 இ��ேப�." 
அமி.த��க6தி.� ஈ�#யா� �6திய' மாதிாி இ�(த'. 
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"ஏ� உட
பி*� �ணமி�ைல எ�9 /�னேம ெசா��விட� Nடா'?" எ�றா.. 
 
"உ�கைள இ'வைர ெதா(திர� ெச?த' ேபாதாதா? ம�கள6ைத� ப*றி உ�களிட
 
ெசா�ல என��� ெகா�ச
 பய
. நா� ெசா�Fவ' உ�கL�� அ.6தமாகா'. 
ஏதாவ' ேகாபமாக ெசா�FC.க�" எ�9 ெசா�னா�. 
 
ம�கள
 அவ� ப�க6தி��(' அவ)��� பா� ஆ*றி�ெகா�#�(தா�. தன' 
வா#ய ைககளா� அவள' கர6ைத ெம'வாக6 தடவி� ெகா�+, அவ� க�களி� 
ேநா�கினா�. ஒ� ேசாக
 கல(த அ�, தவA(த'. ம�கள6தி� க�களி� க�ணீ. 
ெபா�கிய'. 
 
9  
"என' வாA�ைகயி� ம�கள
 இட
 ெப*ற�ட� என' வாA�ைகேய மாறிவி�ட'. 
ஆனா� கட�L���Nட ெபா9�கவி�ைல." 
 
அவ� �ர�� ஒ� ,திய ச�தி பிற(த'. 
 
"இவLைடய அ�ணனி� வ�கிைல அைழ6' வ(தீ.களா?" எ�றா�. 
 
"அவ. இ�)
 ெகா�ச ேநர6தி� வ�வா.." 
 
"இ�)
 ெகா�ச ேநர6திலா? ெகா�ச ேநர
 கழி6' எத*�?" 
 
"நா� தா� உ�ைன /த�� பா.�ப' ந�ல' எ�9 நிைன6ேத�. கி�+, எ�மீ' 
உன�� ந
பி�ைக இ��கிறதா?" 
 
"உ�கைள ந
பாமலா? ஆனா� எEவள� ேநர
 இ��ேபேனா?" 
 
"இ(த� ேகc� உன�� எ�ன ச
ப(த
, /த�� இ�(' ெசா�F." 
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10  
கி�+ ம9ப#<
 கைள6'வி�டா�. மிக�
 கZட�ப�+ ேபச ேவ�#யி�(த'. 
 
"எ�லாவ*ைற<
 எJதி ைவ6தி��கிேற�. டா�ட. அ�ைற��  ெசா��வி�+� 
ேபான பிற� எ�லாவ*ைற<
 எJதி ைவ6ேத�. இவLைடய அ�ண� வ�கீ� 
வ(த'
 ைக எJ6'� ேபா�+வி+கிேற�. இ6தைன நா� தாமதியாம� இ�(தா�... 
ம�கள
 நீ ெகா�ச
 ெவளிேய ேபா?வி�+ வா. அ�பாவிட
 ேபச 
ேவ�#யி��கிற'. 
 
"அவைர� கைள6'விடாதப# பா.6'� ெகா�L�க�" எ�றா� ம�கள
. 
 
அமி.த��க
 தைலைய அைச6தா.. 
 
"ம�கள6தி*� நா� எ�ன ெசா�ல� ேபாகிேற� எ�9 ெதாியா'. அவL��
 
உ�கL��
 தி+�கி+
ப#யாக6தா� இ���
." 
 
தைலயைணயி� கீA இ�(த காகித6ைத எ+6தா�. 
 
"எ�லா
 இதி� இ��கிற'. அவ. வ(த'
 ைக எJ6'� ேபா�+வி+கிேற�." 
 
அமி.த��க
 அைத வா�கி, க�ணா#ைய� ேபா�+� ெகா�+ வாசி�க 
ஆர
பி6தா.. அைத வாசி6' /#6த பிற�
 அவ. �ர� மாறவி�ைல. 
 
"இ(த ேகc� ,திய விஷய�கைள  ெசா��யி��கிறா?. இதனா� உ� 
�+
ப6தி*� எ�ன ேந�
 எ�பைத ேயாசி6தி��பா? எ�9 ந
,கிேற�. ஆனா� 
இைத6 தவிர ேவ9 வழியி�ைல. உன' தா? ந�ல காலமாக இ' எ�லா
 
ேக�காம� இற(' ேபாக� ெகா+6' ைவ6தவ�. நீ உன' மைனவியி� ேபாி� 
மிக�
 பிாிய
 ைவ6தி��கிறா?. உன�� எ� ேபாி� ெகா�சமாவ' பிாிய
 
கிைடயா' எ�9 என��6 ெதாி<
." 
 
11  
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"அ�ப#ய�ல அ�பா. உ�க� ேபாி� என�� எEவள� பிாிய
 இ��கிற' எ�9 
உ�கL��6 ெதாியா'. நீ�கL
 என�� எEவளேவா ெச?' பா.6தீ.க�. அ' 
உ�கL�� எEவள� கZடமாக இ�(த' எ�9 என��6 ெதாி<
. எ� �ண6தி� 
எ�ேகா ஒ� ேகாளா9 இ�(தி��க ேவ�+
. ம�கள
 இத*� /�, எ�ைன  
ச(தி6தி�(தா� என' வாA�ைக ேவ9 மாதிாியாக இ�(தி���
. ம�கள
 என' 
வாA�ைகயி� வ�
ெபாJ' நா� பலCனமாகிவி�ேட�. எ�லா
 சீ�கிர
 
/#('வி+
" எ�றா�. 
 
அமி.த��க
 /க6ைத I#�ெகா�டா.. 
 
"உ�க� இ�வ���மாகவாவ' ேவ9 மாதிாி நா� நட(' ெகா�ளலா
. நா� 
Q�கி*�  ெச�லேவ�#ய அவசியமி�லாத ெபாJ' உ�ைமைய  ெசா�னா� 
எ�ன? இ�9 /Jவ'
 இ��ேபேனா எ�னேவா?" 
 
அமி.த��க
 ந+�கினா.. த�ைனயறியாம� ம9ப#<
 காகித6ைத வாசி6தா.. 
 
"இ' ஒ� மாதிாி /#('வி�டா� என' மன
 நி
மதியாகிவி+
." 
 
அமி.த��க
 ப6திர6ைத� கவனி6' வாசி�க ஆர
பி6தா.. பைழய வ�கீ� 
ஆகிவி�டா.. 
 
"எ� /�பாக� ைகெயJ6'� ேபா�டாேல ேபா'
" எ�றா.. 
 
"நீ ஒ�,�ெகா�வதி� ஒ� ச(ேதக/
 கிைடயா'. உன' ைம6'ன� த�பி6'� 
ெகா�Lவா�. ஆனா� உ�ைன  சிைறயி� ேபா+வத*��..." 
 
12  
"அ�ப#யா! அ(த� பயைல� ெகா�வ' �*றம�ல. ந�ல மனித� எவ)
 அவைன� 
ெகா�9வி+வா�." 
 
"எ�ப#யானாF
 ெகாைல ெகாைலதா�" எ�றா. வ�கீ�. 
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கி�+வி*� அ.6தமாகவி�ைல. 
 
"ெகாைல ெகாைலதா�. நீ என' வாA�ைகயி� ஏமா*ற
. என' ,கைழ<
 
ப�ட6ைத<
 ேத+
 அவசர6தி� உ�ைன மற(ேத�." 
 
"அ�பா அத*காக வ�6த�பட ேவ�டா
." 
 
"ைக எJ6ைத� ேபா+." 
 
கி�+ ைகெயJ6தி�டா�. 
 
"கவைல�படாேத. அைர மணி ேநர6தி� இைத ேகா.�#*�� ெகா�+ ேபா? 
வி+கிேற�." 
 
ப6திர6ைத� ைப��� ைவ6'� ெகா�டா.. 
 
"எ�ைன ந
,. உ
! உ�னிட
 சில விஷய�க� ேக�க ேவ�+
. ேகc� சில 
விள�கவி�ைல. நீ ேகைஸ� ேப�பாி� பா.6தாயா?" 
 
"ஆமா
 ேந*9வைர அவ� த�பி6'�ெகா�Lவா� எ�9 ந
பியி�(ேத�." 
 
"இதி��(' ேகெஸ�றா� உன�� ஒ�9ேம ெதாியா' எ�9 ெதாிகிறேத. 
இற(தவ� எ�ப# இ��பா� எ�9 ெசா� பா.�ேபா
." 
 
"அ�ப# ஒ�9மி�ைலேய." 
 
"அவ� ைகயி��(த ேமாதிர
 அைத� ப*றி..." 
 
கி�+ தைலைய அைச6தா�. 
 



110 

 

13  
"ேபாYஸா. வ�
ெபாJ' பிண6தி� மீ' அ' இ�ைல. ஒ� சா�சி அைத� ப*றி  
ெசா�னா�. ெகாைல ெச?ய�ப�டவ� அைத அவனிட
 இற�பத*� ஒ� மணி 
ேநர6தி*� /�, கா�#யி��கிறா�." 
 
"ஆமா
." 
 
"அைத� ப*றி உன��6 ெதாி<மா? ஞாபக�ப+6தி� பா.; அ' ஒ� மைலயாள� 
ெப� ெகா+6த' எ�9 உன��  ெசா�� இ��கிறானா?" 
 
"ஆமா
 ெசா�ன மாதிாி ஞாபக
 இ��கிற'." 
 
"அைத� பிண6தி� மீ' காேணாேம! நீ எ+6தாயா?" 
 
"ஆ
! நா� தா� எ+6ேத�" எ�றா� கி�+. 
 
ஒ� ெமௗன
. அமி.த��க
 விர�கைள  &ட�கி� ெகா�டா.. "அைத எ�ேக 
ைவ6தா??" 
 
"அ�பா நீ�க� எ�ைன இ(த >திதியி� இ�ப# 'கிரா> எ�ஸாமிேனஷ�' 
ெச?தா�! மிக�
 கைள�பாக இ��கிற'. ம�கள6ைத� N�பி+�க�..." 
 
"கி�+ அ�ப# ஒ�9மி�ைல. ெதாி(தவைர ெசா�னா� அனாவசியமாக ேநர
 
கழியா'..." 
 
"அ(த ேமாதிர6ைத எ+6' நாேன எறி('வி�ேட�. எ�ேக ேபா�ேட� எ�9 
என�� ஞாபக
 இ�ைல." 
 
"மன
 �ழ
பியி�(தி���
. ஞாபக�ப+6தி� பா.." 
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"பிரேயாஜனமி�ைல" எ�றா� கி�+ ச*9ேநர
 கழி6'. 
 
"நீதா� அவ)ைடய ,>தக6தி*�� பி� ஒளி6'ைவ6தாயா?" எ�றா.. 
 
14  
கி�+வி� /க
 மல.(த'. "ஆமா
 இ�ெபாJ'தா� ஞாபக
 வ�கிற'. 
அ�ேகதா� ைவ6ேத�" எ�றா�. 
 
"அ�ப#யா ந�றாக அ.6தமாகிவி�ட'. சி�ன விஷய
. �ழ�ப6ைத 
விள�கிவி�டா?." 
 
"ேபா? வா��க� அ�பா! நீ�க� வ(தத*�... ம�கள6ைத� பா.6'� 
ெகா�LC.களா?" 
 
அமி.த��க6தி� க�களி� நீ. 'ளி6த'. 
 
"இ�)
 ச(ேதகமா?" எ�றா.. 
 
அமி.த��க
 ெவளிேய வ(' ேமா�டாாி� ஏறினா.. உ�ளி�(' வி
மியJ
 
அJைக� �ர� ேக�ட'. 
 
அ(த� ேகc� அமி.த��க
 கைடசியாக� ேப&
ெபாJ' ேமாசமாக இ�(த' 
எ�ேலா���
 ஆ சாியமாக இ�(த'. அவேர �*றவாளி��� பாி(' ேப&வ' 
ேபால ப�ட'. 
 
அவ. தம' மக)ைடய க#த6ைத ெவளியி� எ+�கேவயி�ைல. 
 
ஜுர.க� அவைன� �*றவாளி எ�9 அபி�பிராய�ப�டா.க�. தீ.�,� Nற நீதிபதி 
க��,� ��லாைவ அணி(' ெகா�டா.. 
 
திவா� பகQ. அமி.த��க/
 ஜுனிய�
 ெவளிேய வ(தா.க�. 
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"ேக>தா� /#('வி�டேத இவ� தா� �*றவாளி எ�9 நீ. தி�டமாக 
நிைன�கிறீரா?" எ�றா.. 
 
ஜுனிய. ஆ சாிய�ப�+ விழி6தா.. 
 
"ேக�வி அதிசயமாக இ��கலா
. உம��  ச(ேதக
 இ��கிறதா?" 
 
"ச(ேதக
 இ�ைல." 
 
15  
தன' மக� ெகா+6த க#த6ைத� ெகா+6தா.. 
 
"இைத வாசி<
. இத*காக6தா� ம6தியான
 ெச�றி�(ேத�." 
 
அவ. வாசி6' /#��
வைர கா6தி�(தா.. 
 
"அ�,ற
?" எ�றா. ஜுனிய. ஆ சாிய6'ட�. 
 
"என' மகைன  சில ேக�விக� ேக�ேட�. ெச6தவ� ேபா�#�(த ேமாதிர6ைத� 
ப*றி� Nறினா�." 
 
ஜுனிய��� இ�)
 ஆ சாிய
 அதிகாி6த'. 
 
"அவ� அைத எ+6'வி�டானா
. அ' அவ� மீ' இ��க அவ)��� 
பி#�கவி�ைலயா
." 
 
"அ�ப#யா?" 
 
"அவ� தா� அைத ,>தக6தி� பி�,ற
 ஒளி6தானா
." 
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"ஆமா
 ஸா.. ேகc� ேமாதிர6ைத� ப*றிேய ேப சி�ைலேய!" 
 
"ஆமா
. அ' தா� ெச6தவ� ேமாதிர
 ைவ6தி�(தேத கிைடயா'. அைத� ப*றி 
எ� மக)�� எ�ப#6 ெதாி<
? அவ� அ�கி�(தா�தாேன!" எ�றா.. 
 
(/*9
) 
ஊழிய�, 04-01-1935 (,ைன�ெபய.: ந(த�) 
------------- 
 

45. 45. 45. 45. மாயவைலமாயவைலமாயவைலமாயவைல    

 
1  
எ�.பி. நாயக
 கலாசாைல மாணவ�. கலாசாைல மாணவ.கL�� எ�ென�ன 
தவ9க�, இல�சிய�க�, உ6ஸாக�க� உ�ேடா அEவள�
 அவ)�� இ�(த'. 
,திய எ�ண�களி� பிேரைம, ,திய அ)பவ�களி� ஆைச, தவ9க� எ�பவ*ைற  
ெச?வதி� ஒ� �Qஹல
 எ�லா
 இ�(த'. ஆனா� ைதாிய
 ம�+
 இ�ைல. 
 
அவ� ஒ� ச(ேதாஷ� பறைவ. கவைல எ�ப' வ��, எ�ெபாJ'
 /#<
 
எ�பைத6 தவிர ேவ9 ஒ�9
 கிைடயா'. ஆனா� இEவளவி*�� கீJ
, ஆழமாக� 
ெபா*சர+ேபா� அவ� உ�ள6தி� மனித இல�சிய�களி� ஆேவச
 
ஓ#�ெகா�#�(த'. 
 
அவ� கனவி� அறி� வள. சி அைட(த ெப�க�தா� இல�சிய வ#ெவ+6தன.. 
உட� ப#��
 ெப�களி� நாகாிக  சி�ன�க�தா� காத� ெத?வ6தி� உப 
க�விக�. ம�மதேவ� த� பாண�கைள6 ெதா+��/� நாகாிக நாாீமணிைய 
ைவ6'� ெகா�+தா� தன' ெதாழிைல ஆர
பி�பா� எ�ப' நாயக6தி� 
சி6தா(த
. 
 
கன�கL
 இல�சிய�கL
 /�டா�தன�கL
 கலாசாைல� 
கா
ப��#*��தா� தைழ6' ஓ�க� N#யைவ. ெவளியிேல வ(த'
 உலக6தி� 
அதி. சி அவ*ைற நசி6திவி+
. நாயக
 கலாசாைலைய வி�+ 
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ெவளிேய9
ெபாJ' இல�சியவாதியாகேவ கால�கழி�ப' எ�ற பிர�ைஞ<ட� 
ெவளிேயறினா.. இ'வைர ேதா�வி எ�றா� எ�ன எ�பைதேய அறி(திராதவ.. 
 
/த� அதி. சி அவ��� ேவைல வ#வி� கா6தி�(த'. இர�டாவ' அதி. சி 
இ6தைன நா�க� ேக�ட�ட� பண
 ெகா+6'� ெகா�#�(த த(ைதேய, ேவைல 
பா.�க ேவ�+
 எ�9 ெசா�ன'. தக�பனா. த�ைன C�#� ைவ6தி��க� 
பிாிய�படவி�ைல எ�9 எ�ணி� ெகா�டா.. உலக
, தா� உயி. வாAவதி� 
பிாிய�படவி�ைல எ�9 ெதாி(' ெகா�டா.. இத*� ேமலாக தக�பனா�
 
தாயா�
 இவ���� க�யாண
 ெச?' ைவ�க ஆ6திர�ப+வ' இவ��� 
ெவ9�பாக இ�(த'. ஆனா� இவ�ைடய ெவ9�ைப ெபா��ப+6தாம� அவ.க� 
த�க� இZட�ப# ெப� பா.6'� ெகா�#��ப' இவ��� ஆ சாியமாக 
இ�(த'. 
 
க�யாண/
 க�டாய6தி� ேபாி� நட(த'. அவ)ட� அவ� இZட6தி*� 
விேராதமாக� பிணி�க�ப�ட ெப� சாரதா, ந�ல அழகி. ஆனா� ப#�, எ�ப', 
அதாவ' நாயக6தி� அ.6த6தி� சிறிதாவ' கிைடயா'. ெபய. எJத6 ெதாி<
. 
ஆனா� அ(த அழகி�, அவ� �ண ச
ப6தி� நாயக6தா� ஈ+பட /#யவி�ைல. 
தன' மணேம வாA�ைகயி� ேதா�வியாக� க�தினா�. இ�வ�
 ஒேர C�#� 
வாA(தா.க�, ஏற��ைறய ெந��கி� பழகினா.க�. ஆனா� இ�வ�
 இ� தனி 
உலக�களி� வசி6' வ(தா.க�. சாரதாவி*� நாயக6தி�மீ' க�+�கட�காத 
பாச
 இ�(த'. ஆனா� ெவளி��� கா�பி�க� பய
. தன' கணவ. எ�ெபாJ'
 
ஒ� மாதிாியாக இ���
 ேப.வழி எ�9 நிைன6தா�. அதி� அவL��� பய
. 
அவ� இ���
 அைற��� காாியம*9  ெச�வத*�� பய
. இ�வ. வாA�ைக<
 
Cைண<
 விரF
 விலகியி��ப' ேபா�ற தனி�ப�ட N�+ வாA�ைகயாக 
இ�(த'. 
 
கைடசியாக இவ��� ஒ� ேவைல கிைட6த'. அைத<
 ேவைல எ�9 ெசா��விட 
/#யா'. த� ெத�வி� உ�ள ெச�ேவ(த. &(தேரச பி�ைளயி� ைம6'னி� 
ெப�, பி.ஏ.யி� தவறிவி�டா�. அவL�� அரசிய� சா>திர/
 ெபா�ளாதார 
சா>திர/
 ப#6'�ெகா+��
 ேவைல. 
 
நாயக
 இ(த� ெபா9�ைப6 த� /J உ�ள6'ட)
 ஏ*9�ெகா�டா.. ச
பள
 
ஏேதா ஐ
ப' Tபா? எ�ற ேப &. நாயக6தி*�  ச
பள
 ப*றி�Nட� 
கவைலயி�ைல. 
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&(தேரச பி�ைளயி� ைம6'னிைய� பா.��/�னேர எ�ன ேப&வ', எ�ப#� 
ேப&வ' எ�பைத ச(தி��/�னெம கண��� ேபாட ஆர
பி6'வி�டா.. 
 
2  
அ�9 சாய�கால
 6 மணியி���
. 
 
நாயக
, &(தேரச பி�ைளயி� C�ைடயைட(தா.. நாயக6தி*�� N ச
. இEவள� 
ெபாிய மாளிைகயி� தா� காணாத கன�� ெப� இ��பதி� உ�Vர� 3ாி�,. 
அவ� எ�ப# இ��கிறாேளா? அறிவி� தன�� ஒ6தவளாக, ச
பாஷைணயி� 
இ�ப
 ஊ�+பவளாக இ��பா� எ�பதி� ச(ேதகமி�ைல. 
 
&(தேரச பி�ைள ந�ல �ஷி� ேப.வழி. வ�கீ� ெதாழி�� ந�ல வ�
ப# வ(தா� 
ஏ� �ஷியாக இ��க /#யா'? 
 
ெவரா(தாைவ� கட�பத*� /� 'ைட ந+�க
. அ(த� ெப� எ�ப# 
இ��பாேளா? 
 
ேவைல�கார� நாயக6ைத உ�ேள அைழ6'  ெச�Fகிறா�. 
 
நா*கா�யி� உ�கா.(' ேப�ப. பா.6'�ெகா�#�(த &(தேரச பி�ைள, 
நாயக6ைத� பா.6த'
 ஏக ஆரவார6'ட�, "வா6தியா. ஸாரா? வா��க� 
வா��க�" எ�9 சிாி6தா.. 
 
"ேட? நீ ேபா? சி�ன அ
மாைள� N�பி�+�ெகா�+ வா" எ�9 அ)�பிவி�+, 
"நளினா! நளினா!" எ�9 ேவைல�கார)��� ெகா+6த ேவைலைய6 தாேன, 
நா*கா�யி� உ�கா.(த வ�ண
 ெச?யவார
பி6தா.. 
 
உடேன உ� ஹா�� இ�(' ஒ� கத� திற(த'. "எ�ன அ6தா�" எ�ற ெப� 
�ர�. 
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நாயக
 அ(த6 திைசைய ேநா�கினா�. நாகாீக உைட, நாகாீக I��� க�ணா#, 
ெந*றியி� &��+ தவJ
 சி9 ேராம  &��, கவைலய*ற மாதிாியாக� 
கவைல<ட� உைடயணி(த ேகால
, சிாி6த க�க�, �9
, தவJ
 அதர�க�... 
ெபா'வாக தி�. நாயக
 மன�ேகா�ைட க�#�ெகா�#�(த ெப�களி� 
இல�சிய
 ேதா�றிய'. 
 
அ(த6 திைசைய ேநா�கிய நாயக6தி*� உட� /Jவ'
 விய.6த'. ெந�ச
 
படபடெவ�9 அ#6'�ெகா�ள ஆர
பி6த'. கா�க� உ�கார ேவ�+வ'ேபா� 
உடைல� கீேழ இJ�கவார
பி6த'. நாயக
 ேகாைழ அ�ல. ஆனா� அ�9 
அவ���� பரவச6தினா� ஏ*ப�ட பய
, அ &  ச�ட
 ேபா� அவ��� 
நிர(தரமான வா?�3�+ ேபா�ட'. 
 
"நளினா! இவ.தா� உன' வா6தியா.. மி>ட. நாயக
 அவ�தா� என' 
ைம6'னி� ெப�, ேஹமநளினி; இ(த விைசயாவ' பா> ப�ண வழிைய� பா�" 
எ�9 சிாி6தா. &(தேரச பி�ைள. 
 
தி�. நாயக6தி*� அ(த  ச(தர�ப6தி*�6 த�க பதி� எ�ன N9வ' எ�ப' ெப�
 
பிர சைனயாக இ�(த'. அ(த� பிர சைன தீ�வத*� அவகாச
 கிைட�கவி�ைல. 
 
"ஸா., வா��கேள�" எ�றா� நளினி. 
 
நாயக
 பி�ேன ெச�றா�. 
 
3  
"ஸா. இ�#ய� ஹி>டாியி�தா� ேபா?வி�ட'" எ�9 சிாி6தா� நளினி. 
 
"அத*ெக�ன ெகா�ச
 >ெபஷலாக� பா.6'� ெகா�டா� ேபாகிற'" எ�றா. 
நாயக
. இ(த வா.6ைதக� அவ� வாயி��(' வ�வத*�� பிர
ம� 
பிரய6தனமாகிவி�ட'. 
 
"ஸா. N ச�படாதீ.க�. உ�க� C+ மாதிாி பாவி6'� ெகா�L�க�" எ�றா� 
நளினி. 
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தி�. நாயக6தி*�6 Q�கிவாாி� ேபா�ட'. த�ைன அவ� ேகாைழ எ�9 
நிைன6'  சிாி�கிறா� எ�9 அவ��� அவமான
, ேகாப
. ெசா�ல�
 
/#யவி�ைல, ெம�ல�
 /#யவி�ைல. 
 
�ரைல ஒ� மாதிாியாக ைவ6'�ெகா�+, "நா� ேகாைழ அ�ல" எ�9 தம' 
ெவ*றி�ெகா# நா�#னா.. 
 
"உ�கைள யா. அ�ப#  ெசா�னா.க�? �ர� ஏ� அ�ப#� க
மி� கிட�கிறேத, 
காச ச
ஹாாி மா6திைர இ��கிற' எ+6'6 தர�+மா?" எ�றப#ேய அலமாாிைய6 
திற(' ேத#னா�. 
 
நாயக6தி*� தம' ஜய�ெகா# பறி�க�ப�+ தைரயி� ,ர�வைத� க�டா.. 
இ6தைன��
 ஒ� சி9 ெப�. ஒ� அைற ெகா+6தா�... அலமாாிைய� 
பா.�ப'ேபா� த�ைன� பா.6' ஏ� சிாி�க ேவ�+
? இவன' மானத த6'வ 
ஆரா? சியி� ஒேர ெபா��தா� ப�ட'. இ(த மதைன� க�ட'
... 
 
"இ�9 எ�ன ஆர
பி�கலா
" எ�றா. நாயக
. 
 
"நா� எ�லா
 ப#6தி��கிேற�. நீ�க� ஒ�9 ெச?தா� ந�றாக இ���
 சா." 
எ�றா� நளினி. 
 
"எ�ன?" 
 
"ேபான பாீ�ைச� ேக�விக� தவிர ந�ல /�கியமான ேக�விக� ஐ(தி*� விைட 
எJதி6 த(தா� சீ�கிர
 பாட�கைள6 தி��பி� ப#6'விடலா
. ேவைல<
 
�ைறவாக இ���
" எ�றா�. 
 
"அ�ெபாJ' நா� ேக�வி ெகா+�கிேற�, நீ எJதி ைவ." 
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"என�� ம*றைத� ப#�க ேவ�#யி��கிறேத. தய�ெச?' நீ�க� எJதி6 
தா��க� ஸா." எ�9 சிாி6தா� நளினி. 
 
அவ� ,�சிாி�, அவ���� க�டைள மாதிாி இ�(த'. 
 
",>தக
 காகித�கைள எ+" எ�9 வா�கி உ�கா.(' எJத ஆர
பி6தா.. 
 
4  
இ6தைன நா� ,ெராபஸ.கL�� #மி�கி� ெகா+6த நாயக6தி*� /த�� 
உ6ஸாகமாக இ�(தாF
 நா�காவ' ப�க
 ேபாவத*�� ,ளி6'� ேபா?வி�ட'. 
 
"நா� ெசா���ெகா�+ வ�கிேற�, நீ எJ'" எ�9 ேநா�ைட அவ� ைகயி� 
ெகா+6தா.. இ�வ. க�கL
 ச(தி6தன. தி�. நாயக6தி*�� ,ளகா�கிதமாக 
இ�(த'. ஆனா� நளினியி� மீ' ஒ� மா*ற/
 கிைடயா'. 
 
"ெசா�F�க�" எ�றா�. ெசா���ெகா�+ ேபாக ஆர
பி6தா.. 
 
"நீ�க� இ�ப# ேவகமாக  ெசா�னா� எ�ப# எJ'வ'?" 
 
இ�ப# இவ. ெசா�Fவ'
 அவ� தைடெச?வ'மாக ஒ� ப�க
 Nட  
ெச�லவி�ைல. ேமF
 அவL�� சாதாரண ஆ�கில� பத�கL�� எJ6'� N�ட� 
Nட6 ெதாியவி�ைல எ�பதி��('
, சி*சில விஷய�களி� பய�கர 
அச�+6தன�கைள� கா�பி�பதி��('
, இவ� உ�ைமயி� அ(த வ��பி� 
ப#�கிறாளா? எ�ற ச(ேதக
 ேதா�றவார
பி6த'. ஆனா� அவ� 
ேப&வத*ெக�லா
 'கி�டலாக' பதி� ெசா�Fவ' வாைய6 திற�பத*ேக 
பய�ப+
ப# ெச?'வி�ட'. 
 
அ�9 பாட
 /#(' C�#*�6 தி�
,
ெபாJ' தி�.நாயக6தி� ைகயி� ஒ� 
ஹி(' ேதச சாித
, ஒ� க6ைத� காகித
, எ�ெபாJ' ெவளிவ�ேவா
 எ�ற 
மன�பா�ைம, இ6'ட� ெவளிேயறினா.. 
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C�#*�� ெச�F
ெபாJ' மைனவி சாரதாைவ� ப*றி மன
 அ#�க# 
காரணமி�லாம� எ�ணி�ெகா�#�(த'. எEவள� சா'வாக6 ெதா(திர� 
ெகா+�காம� இ��கிறா�. ேவைலைய ராஜினாமா ெச?' த�பி�ெகா�டா� 
எ�னெவ�9 ப�ட'. 50 Tபா &
மாவா? 
 
நாயக6தி� நிைன�க� �ைம(தன. அதி� சாரதா /�கியமாக இ�(த' அவ��ேக 
விள�கவி�ைல. 
 
5  
நாயக
 C�#*� வ(த�ட� மி�(த கைள�,. ப�ளி� Nட6திF
 
உபா6தியாய.கL�� #மி�கி� ெகா+6தவ., ெவ� காலமாக உைழ�ெப�பேத 
இ�லாதவ., இ�9 உ�கா.(' ெகா�+ சாரம*ற பாி�ைச பதி�க� 
எJதி�ெகா�#��க ேவ�+ெம�றா�, C�#� வ(த'
 தனதைறயி� ெச�9 
உ�கா.(' இ(' ேதச சாி6திர6ைத� ப*றிய ேக�விகL��� பதி� 
எJதவார
பி6தா.. மன
 அதி� ப#யவி�ைல. சாி6திர
 ப#6' ெவ� 
நா�களாகிவி�ட'. ,6தக6ைத� ப#6'� ெகா�+ எJதேவ�#யி�(த'. 
 
"சாரதா த�ணீ. ெகா�+வா" எ�9 அ(த  சா�கி� நா*கா�யி� 
சா?('ெகா�டா.. 
 
சாரதா பய(' ந+�கி�ெகா�+ அவசர அவசரமாக6 த�ணீ. எ+6'�ெகா�+ 
வ(' ேமைஜயி� மீ' ைவ6'வி�+6 தி�
பினா�. 
 
"ஏ� ஓ+கிறா?, உ�கா�. ெகா�ச ேநர
 ேபசலா
" எ�றா. நாயக
. 
 
தன' கணவ� இ'வைர6 த�னிட
 இ�ப#� ேபசியைத� ேக�காத சாரதா, ஏேதா 
ேகாபி�க6தா� ேபாகிறா. எ�ற பய6தி� ந+�கி�ெகா�+ நி�றா�. 
 
"உ�கா�." 
 
சாரதா பய('ெகா�+ உ�கா.(தா�. 
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"ஏ� சாரதா? எ�ைன� க�டா� ஏ� இ�ப# ஒளிகிறா??" எ�றா.. காரண
 
அவ.தா� எ�பைத மற('வி�டா. ேபாF
. 
 
சாரதாவி*�6 த�மீ' ேகாப
 இ�ைல எ�9 ெதாி(த'. ஆனா� எ�ன பதி� 
ெசா�வ' எ�ற பிர ைன. 
 
"ஒளியேல" எ�றா�. 
 
"பிற�..." 
 
பதி� இ�ைல. 
 
"இைத எJதி6 ெதாைல�கிேற�. ெகா�ச
 உ�கா�. பிற� ேப&ேவா
." 
 
தி�. நாயக
 எ�னேமா எJதி� பா.6தா.. /#யவி�ைல. 
 
அத*�� சாரதா அ(த� ெபாிய ,>தக6தி� பட
 பா.�க ஆர
பி6'வி�டா�. 
�ழ(ைதயி� உ�ள
. 
 
"இEவள�
 ப#�கHமா? எEவள� ெபாி&!" எ�றா�. 
 
அதிேல ஒ� ஆ சாிய
, அவைள அறியா' அதி� ஒ� பாிதாப
 கல(த'. 
 
"இEவள�
 ப#�கH
." 
 
"இEவள�மா?" எ�றா�. 
 
அவ� ைகயி��(த ,>தக6ைத அவ. வா��
ெபாJ' ,>தக
 விJ(த'. 
சாரதாவி� தைல அவ. மா.பி� இ�(த'. அ(த நிமிஷ
, தம' காத� ேகா�ைட 
இ���
 இட6ைதயறியா' ேபானாF
, கள�கம*ற பாச6தி� இ��பிட6ைத 
அறி(தா.. 
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ேஹமநளினி�� வா6தியாைர ஏமா*ற /#யவி�ைல. ஜ
ப
 சாயா' எ�9 
க�+ெகா�டா�. காரண
 ெதாியா'. அவL��
 கவைல இ�ைல. 
 
(/*9
) 
ஊழிய�, 28-12-1934 
------------- 
 

46. 46. 46. 46. மகாமசான$மகாமசான$மகாமசான$மகாமசான$    

 
1  
சாய(தரமாகிவி�டா�, நாகாிக
 எ�ப' இ#6'� ெகா�+
 இ#ப�+� ெகா�+
 
ேபாகேவ�#ய ர>தா எ�பைத� கா�+
ப#யாக� ப�டண
 மாறி வி+கிற'. 
அதிF
 ேதக6தி� நர
, /# &� ேபால, நாைல(' ெபாிய ர>தா�கL
, #ரா
 
ேபா�
 ர>தா�கL
 ச(தி��
 இடமாகிவி�டாேலா ெதா(தர� சகி�கேவ 
/#யா'. ஆec��(' 'எ &'� ேபா? வ�கிறவ.க�, இ��#� ேகாலாகல6ைத 
அOபவி�கவ�
 அல�கார உைட தாி6தவ.க�. ேமா�டாாி� ெச�Fவத*� 
இயலாத அEவள� ெசயல*ற அல�கார ேவஷ ெவௗவா�க� எ�லா
 
ஏகேமனியாக, 'எ�லா
 ஒ�ேற' எ�9 கா�+
 த�ைம ெப*றவ.க� ேபா� 
இ#6'6 த�ளி�ெகா�+ அவரவ. பாைதயி� ேபாவா.க�. அ�9
 அ
மாதிாிேய 
ேபா?�ெகா�#�(தா.க�. 
 
'ஒ*ைறவழி� ேபா��வர6'' எ�ற ஸ�சார நியதி வ(ததி��(' உய.(த அ+��� 
க�#ட�களி� உ சியி� ேம� நி�9 ெகா�+ பா.6தா� அ�ேக நாகாிக6தி� 
&ழி�,6 ெதாி<
. கைரைய� eறி�+� ெகா�+ பா<
 ெவ�ள6ைத 
அைண�க�#�ேம� இ�(' ெகா�+ பா.6தா� எ�ப#ேயா, அ�ப# இ���
. 
 
நா� ெசா�ல வ(த இட/
 அ'தா�. ம��� ேரா� ர��டாணா. மைல�பழ 
மா
பழ� Nைட�காாிகளி� வாிைச. அவ.கL��� பி�,ற
 எ சி� 
மா�ெகா�ைடைய� �த�பி6 '�பிவி�+, சீைலயி� ைகைய6 'ைட6'� ெகா�L
 
'ெம�ரா> பற சி�ேகா', ைக6த#ேயா+ 'சிFம�' ெகா+6' 
உலாவி�ெகா�#���
 கா3�வாலா, /க
மதிய� பி ைச�கார�, ெநா�#� 
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பி ைச�கார�, �Zடேராக� பி ைச�கார�, ரா6திாி6 'ெதாழிF��'6 தயாரா�
 
<வதி - பாைதயி� ஓர6தி� உ�கா.(' ெகா�+, நி
மதியாக  சீவி  சி�காாி6'� 
ெகா�#��கிறா� அவ� - அ�,ற
 நானாவித, "எ�ன சா. ெரா
ப நாளா ேச", 
"ப> வ('�+'", "ஏ9" எ�கிற ேப.வழிக� எ�லா
. அவசர
, அவசர
, அவசர
... 
 
அ�ெபாJ' அவ� ர>தாவி� ஓர6தி� உ�ள நைடபாைதயி� ப+6'  
சாவகாசமாக  ெச6'� ெகா�#�(தா�. 
 
சாவத*� ந�ல இட
. &கமான மர நிழ�. ெவ�ைக தணி(' அ>தமனமாகிவ�
 
[ாிய�. "ேஜ ேஜ" எ�ற ஜன இய�க
. ராஜ ேகாலாகல
 எ�9 தா� ெசா�ல 
ேவ�+
. 
 
அ�ெபாJ' அவ� ெச6'� ெகா�#�(தா�; சாவகாசமாக  ெச6'� 
ெகா�#�(தா�. 
 
ஜன�க� அEவழியாக� ேபா?�ெகா�#�(தா.க�; வ(' ெகா�#�(தா.க�. 
அவ.கL��6 ெதாியா'; சில. ெதாி(' ெகா�ள வி�
பவி�ைல. 
 
அவ� கிழ�+6 '��க� பி ைச�கார�. தா# மிக�
 நைர6' வி�ட'. ேமேல 
அJ��� பி#6த க(ைத; ைகைய<
 காைல<
, I�, ேபாஷைணயி�ைம இர�+
 
ேச.(' [
பைவ6'வி�டன. கா�, கா?6'� ேபான கா�. 
 
அவ� ப�க6தி� தைலமா�#� இ�)
 ஒ� பி ைச�கார� உ�கா.(' 
ெகா�#�(தா�. தகர� �வைளயி� த�ணீைர எ+6'� கிழவ)ைடய தைலைய6 
Q�கி ஒ� மிட9 த�ணீ. ெகா+�க /ய�9
 /#யாைமயா� வாைய ம�#F
 
நைன6தா�. த�)ைடய ைககைள6 தைல��� கீA� ெகா+6'6 Q�க /ய�றா�. 
ப+6'� கிட(த கிழவ�, அதாவ' ெச6'� ெகா�#�(த கிழவ�, த� ப�க6தி� 
கா��ய >தல >தாபன6தா. நி'6தி ைவ6தி�(தா.கேள, அ(த6 தகர� e�பா?, 
அைத, பி#6தப#ேய தைலைய நிமி.6த /ய�றா�. அவ� க�களி� ஒளி ம�கி 
வி�ட'. அவ� உத+ நீல
 36'வி�ட'. அவ� கைதெய�லா
 இ�)
 சிறி' 
ேநர6தி*�� ச
3.ணமாகிவி+
. ஆனாF
 அவ� அ(த6 தகர� e�பாைய� பி#6த 
பி#�ைப விடவி�ைல. பி#�பி� ஓ. ஆ9த� இ�(த'; பல
 இ�(த'. ப�க6தி� 
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யாேரா த�ணீ. ெகா+�கிறா.க� எ�ற பிர�ைஞ இ�(ததாக ம�+
 
ெதாியவி�ைல. த�ணீ. வ(த'; �#�க ேவ�+
; அEவள�தா� அவ� மனதி�. 
அத*�ேம� நிைன�க வி��பமி�ைல; ேதைவயி�ைல; திராணி இ�ைல. 
 
2  
அ�ேபா' #ரா
 வ�# ஏ9வத*காக இர�+ ேப. வ(தா.க�. இர�+ ேப�
 
நி�றா.க�. ஆனா� #ரா
 வரவி�ைல. இ�வாி� ஒ�வ. தக�பனா.; /�ப' வய&. 
இர�டாவ' நப., சி9 ெப� �ழ(ைத. நாைல(' வய& இ���
. அவைர� 
பா.6தா� த
 �+
ப6 ேதைவகைள6 தி��தி ெச?'ெகா�வத*�� 
கZட�ப+பவராக6 ெதாியவி�ைல. �ழ(ைத சாதாரண� �ழ(ைத; ஆனா�, தா? 
சிறிேத கவன/�ளவ� எ�ப' ெதாி<
ப#, &6தமாக, படாேடா ப
 இ�லாம� 
அல�காி6' விட�ப�#�(த'. 
 
�ழ(ைத<
 தக�பனா�
 #ரா/��� கா6'� ெகா�+ நி�றா.க�. �ழ(ைத 
அவ�ைடய ஆ�கா�# விரைல� பி#6'� ெகா�+ நி�ற'. நி�9 
ெகா�#�(தவ.கL�� எதி.  சாாியிF�ள Nைட�காாி ைவ6தி�(த மா
பழ
 
ந�லதாக6 ெதாி(த'. 
 
"��&, நீ இ�ேகேய நி�கH
. அ�பா அ(த� ப�கமா� ேபா? ஒன�� மா
பழ
 
வா�கி�+ வ�வாளா
" எ�றா. அவ.. 
 
"ஆக�+
" எ�ற' �ழ(ைத. 
 
"நீ ேரா�#ேல இற�கி வரேவ படா', ெதாி<மா? வ(தா� பழமி�ைல" எ�றா. அவ.. 
'�ழ(ைதைய6 தனிேய விட�Nடா'' எ�9 அவ. மன& �9�96த'. 
 
"இ�கிேய நி�கேற� அ�பா" எ�9 ைகய#6'� ெகா+�ப' ேபால அவைர அ(த� 
ப�க
 ேபா�
ப#6 Q�#ய' �ழ(ைத. 
 
மா
பழ ேவ�ைகயி� அவ. �ழ(ைதைய6 தனியாக வி�+வி�+ ர>தாைவ� 
�9�காக6 தா�# எதி.�,றமாக  ெச�றா.. 
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�ழ(ைத ைதாியமான', இத*� /� இEவா9 நி�9 பழகிய' எ�9தா� ெசா�ல 
ேவ�+
. /த� பய6தி� அ�பாைவ6 ெதாட.(த க�க� அ�,ற
 பரா��� 
பா.�பதி� ஒ�றிவி�டன. 
 
சிவ�, ேமா�டா. ஒ�9 அத� க�கைள� கவர, அ(த� ப�கமாகேவ பா.6'� 
ெகா�+ நி�ற'. அவசர�ப�ட ஜீவ� ஒ�9 �ழ(ைதைய� கவனி�காம� நட(' 
ேபாைகயி� இ#6'விட - அத� மன
 எ(த உலகி� ஓ+கிறேதா - �ழ(ைத 
த�ளா#ய'. இ#படாம� நி*பத*காக  சிவ�, ேமா�டா. பா.��
 ஆைசைய<
 
'ற(' நைடபாைத ஓர6தி� உ�ள &வ. அ�கி�ேபா? நி�9 ெகா�ட'. &வாி� 
ஒ�றி நி�9 சா?(' ெகா�+ த�)ைடய ைப��� ைகேபா�டப# நாF 
திைசகளிF
 &*றி� பா.6த'. 
 
ெச6'� ெகா�#���
 அ�கிழவ)
 அவ)ைடய சா��� உதவி 
ெச?'ெகா�#���
 ேவ9 ஒ�வ)
 அத� க�ணி�பட, 'அெத�ன ேவ#�ைக?' 
எ�9 பா.�க6 தய�கி6 தய�கி அவ.க� ப�க
 ெந��கிய'. 
 
'பா� �#�க மா�ேட�' எ�றா� அ
மா த�ைன ம�+
 வ*,96தி ட
ளாி� 
ைவ6'� ெகா�+ த�னிட
 ம�F�க�# அைத� ,க�+வ'
, அ�பா, 'ேவ�டா
' 
எ�றா� ேபசாதி�(' வி+வ'
 அத*�6 ெதாி<
. ெபாியவ.கL�� 'ேவ�டா
' 
எ�9 ெசா�ல உாிைம<�+; அ
மாவானாF
 அவ���� பய�ப+வா� எ�ப' 
அ(த� �ழ(ைதயி� சி6தா(த
. அத*� அ' ேவ#�ைகயாக இ�(த'. 
ெபாியவ.கL�� ட
ளாி� ,க�+வதா எ�9 அத*� ஆ சாிய
. 
 
3  
இ(த ேவ#�ைகைய� பா.�க அ(த இர�+ அநாைதகளி� அ�கி� ெச�ற' 
�ழ(ைத. கிழவ)ைடய தைல� ப�க
 நி�ற'. 
 
இைளய பி ைச�கார� ம9/ைற<
 கிழவ� ெதா�ைடைய நைன�க /ய�9 
ெகா�#�(தா�. அவ)��� ைக�பழ�க
 ேபாதா'. அவ� ஊ*ற /ய�றேபா', 
ஒ�9 அதிகமாக� �,�ெக�9 விJ(' கJ6ைத நைன6த'; அ�ல' 
ட
ளாி��(' விழேவயி�ைல. 
 
கிழவ� தகர� e�பாைய� பி#6'� ெகா�+ ெச6'� ெகா�#�(தா�. 
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�ழ(ைத நீைர� ப��வத*� வாைய� �விய ைவ�ப'ேபால ைவ6'� ெகா�+, 
த�)ைடய ைகயி� உ�ள க*பைன ட
ளைர� பி#6தப#, "ெம'வா, ெம'வா" 
எ�ற'. 
 
த�ணீ. வா.6தவ� ஏறி�+� பா.6தா�. "அ
மா, நீ இ�ேக நி�க�படா'; அ�ப#� 
ேபாயிர
மா" எ�றா�. 
 
"ஏ�?" என' �ழ(ைத. 
 
"இ�� சா�றா�" எ�றா� பி ைச�கார�. 
 
"அ�பR�னா?" 
 
"சா�றா� அ
மா, ெச6'�ேபாறா�" எ�9 தைலைய� ெகாள�ெக�9 ேபா�+� 
கா�பி6தா�. 
 
அ' �ழ(ைத�� ந�ல ேவ#�ைகயாக6 ேதா�றிய'. 
 
"இ�)
 ஒ�தர
 அ�ப#� கா�+" எ�ற'. 
 
4  
'N�ட
 N#விட� Nடா'' எ�ற பய6தி� பி ைச�கார� வாைய� ெபா6தி� 
ெகா�+ ைகைய ம�+
 கா�பி6தா�. 
 
கிழவ)ைடய தைலமா�#� அவ)ைடய அ(திம� கிாிைய�காக எ�பைத� �றி�க 
இர�+ த
ப#க� ேபாட�ப�#�(தன. அைவ �ழ(ைதயி� க�களி� ப�டன. 
 
"ப�டாணி வா�கி� �ேட�" எ�9 ப+6'� கிட(தவைர  &�#� கா�#ய'. 
 
தன��� பி#6த' ம*றவ.கL��
 பி#6தி��க ேவ�+
 எ�ற ந
பி�ைக அத*�. 
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எ�ேக ெபாியவ. யாராகிF
 வ(' த� மீ' ேமாச#� �*ற
 
சா�ட�ேபாகிறா.கேளா எ�ற பய6தி� நாF ப�க/
 &*றி� பா.6'� ெகா�+, 
"ஒ�கி�ேட '�+ இ��கா?" எ�9 ேக�டா� பி ைச�கார�. 
 
"இ(தா, ஒ� ,'6 '�+" எ�9 �ழ(ைத அவ� வச
 நீ�#ய'. 
 
அவ�, �ழ(ைத ெகா+6தைத  ச�ெட�9 வா�கி� ெகா�டா�. அ' ஒ� ,'6 
த
ப#. ேகாR&வர.க� அ�னதான சமாஜ
 க�#� பசி�பிணிைய� ேபா�கிவிட 
/யFவ'ேபா�, கட�� காய
 கைர6' வாசைனேய*றிவிட /யFவ'ேபா� 
�ழ(ைத<
 தான
 ெச?'வி�ட'. 
 
ப�சைட(த க�ேணா+ கிழவ� தகர� e�பாைய� பி#6'� ெகா�+ ெச6'� 
ெகா�#�(தா�. ஜன�க� ேபா?� ெகா�#�(தா.க�; வ(' ெகா�#�(தா.க�. 
 
இ(த நிைலயி� அவசரமாக� ேபா?�ெகா�#�(த நப. ஒ�வாி� ைகயி��(' 
ஓரணா  சிதறி� கீேழ விJ(த'. அ' Nட நிைனவி�லாம� அவ�
 நட(' ெகா�+ 
N�ட6தி� மைற(தா.. அEவள� அவசர
. உ�கா.(தி�(த பி ைச�கார� அைத� 
கEவிெய+6தா�. ஒ�வ�
 பா.�கவி�ைலேயெய�9 &*9/*9
 பா.6'� 
ெகா�டா�. 
 
"நீ ேபா
மா" எ�9 �ழ(ைதைய� பா.6' மீ�+
 ஒ� /ைற ெசா��� பா.6தா�. 
 
�ழ(ைத, "மா�ேட�" எ�9 காைல� பர�பி�ெகா�+ நி�ற'. /க6ைத வ�6' 
'அழ�' கா�#ய'. 
 
"பாவா, ெகா�ச
 பாF வா�கியாேற�" எ�9 ெசா��� ெகா�+ இள
 
பி ைச�கார� எJ(' எதி. சாாி ஓ�டைல ேநா�கி நட(தா�. 
 
இ' கிழவ� காதி� படவி�ைல. அவ� தகர� e�பாைய� பி#6'� ெகா�+ 
ெச6'� ெகா�#�(தா�. 
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5  
�ழ(ைத�� அவைன ந�றாக� பா.�க /#(த'. அ�கி� ேபா? நி�9 ெகா�+ 
ேவ#�ைக பா.6த'. இ�ெபாJ' விர�+வத*�  'சி�ன� 3 சா�#' 
இ�ைலய�லவா? தன��� ப�க6தி� �ழ(ைத நி*ப' கிழவ)��� பிர�ைஞ 
இ�லாததா� ெதாியவி�ைல. அவ� ஓ�ைட� e�பாைய� பி#6'� 
ெகா�#�(தா�. அவ)
 ஒ� ெபாிய "ஓ�ைட ஒடச�" ஜ('தாேன! �ழ(ைத�� 
அவ)ைடய I�சி, தா#, அவ� வாைய6 திற�ப' எ�லா
 ,'ைம. அவ)ைடய 
நீல
 பா.6த உத�#� ஓ., ஈ வ(' உ�கா.(த'; இர�டாவ' ஈ வ(' 
உ�கா.(த'; அைத ஓ�ட அவ� வாைய6 திற(' உத�ைட� ேகாHவ' 
�ழ(ைத�� ேவ#�ைகயாக இ�(த'. எ�ன நிைன6தேதா ெம'வாக� "பாவா" 
எ�9 இள
பி ைச�காரைன� ேபால� N�பி�+� பா.6த'. உ�L��� பய
, 
3 சா�# எJ(' உ�கா.(' ெகா�Lேமா எ�9. ப+6'� கிட(தவ� க�க� 
விாிய6 திற(தி�(தன; க�ணி� மணியி� ேம� ஓ. ஈ வ(' உ�கா.('... 
 
"எ�ன#, அ�ேக ேபா? நி�கேற; ஒ�ைன எ�ெகெய�லா
 பா.�கிற'?" எ�ற ஓ. 
அத�ட� ேக�ட'. ேபர
 த.�கமாகி, த
 கண����� Nைட�காாிைய ஒ�,� 
ெகா�ளைவ6' இர�+ மா
பழ�கைள வா�கி வ(தவாி� நியாயமான ேகாப
 
அ'. 
 
"இ�ேல�பா, அ' பாவா� 3 சா�#; பா6'�#�(ேத�" எ�ற' �ழ(ைத ஓ# 
வ(' ெகா�ேட. 
 
சில. ம�+
 ஏறி�+� பா.6தா.க�. �ழ(ைதைய6 Q�கி� ெகா�டா. அவ.; அ' 
பழ6ைத6 Q�க /#யாம� Q�கி ேமா(', "வாசைனயா இ��ேக!" எ�9 I�க�கி� 
ைவ6'6 ேத?6'� ெகா�ட'. 
 
(/*9
) 
கைலமக�, #ச
ப. 1941 
------------- 
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47. 47. 47. 47. மன��ைக ஓவிய�க-மன��ைக ஓவிய�க-மன��ைக ஓவிய�க-மன��ைக ஓவிய�க-    

 
1  
க.6தராகிய பிதா, பரம�டல6தி� சாளர�களி� ஒ�ைற6 திற(' எ�#� பா.6தா.. 
 
கீேழ, பல ேயாஜைனகL�� அ�பா�, அவ. க*பி6த 3ம�டல/
 அத�மீ' 
ஊ.(' திாி<
 சகல ஜீவராசிகL
 அவ. தம' சாையயி� சி�Z#6' மகிA சி<*ற 
ஆதா
 ஏவாளி� வாாி&கL
 ெத�ப�டன. 
 
ஒ� தாயி� ெப�மித6'ட�, ஒ� சி�Z#க.6தாி� க
eர மகிA சி<ட� அ� 
3ம�டல6ைத� கவனி6தா.. 
 
அ�9 ஏழா
 நா�. ெதாழிைல (விைளயா�ைட?) /#6'� ைக கJவிவி�+  
சிரமபாிகார
 ெச?' ெகா�#�(த ெபாJ' எ(த நிைலயி� இ�(தனேவா அேத 
நிைலயி� மனிதைன6 தவி.6'� 3ம�டல6தி� ம*ைறய ஜீவராசிகெள�லா
 
அவ���6 ெத�ப�டன. 
 
மனித� ம�#F
, ஏ�க6தா* �ழி(த க�கேளா+, விலாெவF
ெப+6த Nன� 
உடைல வைள6', ெந*றி விய.ைவ நில6தி� ெசா�ட  ெசா�ட, எைதேயா 
�ைகெயா�றி� ைவ6' ஊதி ஊதி உ��கி� ெகா�#�(தா�. 
 
பிதாவி� கள�கம*ற ெந*றியி�, க�ணா#யி� கல(த ஆவி ேபா� ேசா.� 
ேபா.6திய 'யர� கைள ேதா�றி மைற(த'. 
 
த
 இர6த6தி� இர6தமான, கனவி� கனவான, ல�சிய6தி� ல�சியமான 
,த�வனி� நிைன� த�#ய' ேபாF
! 
 
இ�)மா? 
 
"ேஹ! மா)டா, ஏன�பா உ� பா.ைவ �னி(ேத ேபா? வி�ட'?" எ�ற �ர� பல 
ேயாஜைனகL�� அ�பா� உ�ள மனித)ைடய உ�ள6தி� ஒ�6த'. 
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மனித� த�)ைடய ந
பி�ைக வற�ட க�கைள� ெகா�+ வான6ைத 
அ�ணா(' பா.6தா�. 
 
"நீ. எ�ெபாJ'
 அ�ேகேய இ��கிறீேர?" எ�9 பதி� ேக�வி ேக�டா�. 
 
"நா� எ�ன ெச?ய�+
! உ�ைன மா&ப+6'
 அ(த� ,Jதி ேதா?(த 
கர�கLட�, மா.,ட� எ�ைன� க�#6 தJவ /யFகிறாேய?" 
 
"எ�ைன  சி�Z#�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�&
 உம�� அத� 
மீ' நி*�
 எ�ைன அறி(' ெகா�ள  ச�தி உ�டா? நீ. அ(த  ச�தி ெப*9� கீேழ 
வ�
 வைர நா� இ(த� ,Jதியி� க�ெட+6த - அதி� எ�ேனா+ பிற(த, எ� 
சேகாதரனான - இ(த இ�
,6 '�ைட ைவ6', எ�ைன� பா'கா6'� 
ெகா�Lகிேற�!" எ�9 �னி(' ெந��ைப ஊதலானா�. �ைக<� பளபளெவ�9 
மி�ன ஆர
பி6த'. 
 
2  
உ6தானபாதன' �ழ(ைத ெத?வ6திட
 வர
 ேக�பத*காக6 தப> ெச?ய� 
கானக6தி*� ஓ#*9. மகாவிZH�
 bேதவி<
 ஆகாய மா.�கமாக  ெச�F
 
ெபாJ' இ��ழ(ைதைய� க�+வி�டா.க�. 
 
bேதவி��� பசைல� �ழ(ைதயி� உ9திைய� க�+ பாி� ஏ*ப�+வி�ட'. த� 
கணவ��� இ���
 அ(த� 'கா6' அளி��
' ச�திைய விவர
 ெதாியாத 
�ழ(ைதக� Nட அறி(தி��கி�றனேவ எ�பதி� ஒ� 3ாி�,! கணவைர� பா.6'� 
ெகா�டா�. 
 
bேதவியி� கைட�க� C &�கிண�கி வர�கைள 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*� அைச�க /#யாத, நிர(தரமான ச(ேதக
. 
 
உ6தானபாதன' ம#யி� உ�கா.(' விைளயா+வதாக, ெகா�&வதாக ந
பி 
எ6தைனேயா /ைற /� ஏமா(தி��கிறத�லவா? 
 
மகாவிZH ச�� ச�கரா<தராக அதைன வழிமறி6' நி�9 "�ழ(தா?!" எ�9 
அைழ6தா.. 
 
"நீ யா.?" எ�9 ேக�ட' �ழ(ைத. 
 
"�ழ(தா?, எ�ைன6 ெதாியாதா? நா� தா� மகாவிZH!" எ�9 ,�சிாி�,ட� 
த
ைம அறிவி6'� ெகா�டா.. 
 
"ெபா?! நா� எ�ன கன� கா�கிேறனா?" எ�9 த�ைன� கி�ளி� 
பா.6'�ெகா�ட' �ழ(ைத. 
 
"நிஜ(தா�. இ(தா, இ(த வர6ைத� ெகா+�கிேற�! இதி��(' ெதாி(' ெகா�!" 
 
"ஓேஹா, ெச�பி+வி6ைத�காரனா?" 
 
"நா� தா� மகாவிZH; எ� ப�க6தி����
 bேதவிைய� பா.!" 
 
"பக�ேவஷ�கார)
 Nடவா? எ�க�பா கி�ட�ேபா! ச
மான
 �+�பா.. எ�ைன 
ஏமா6த /#யா'!" எ�9 சிாி6'� ெகா�ேட, "ேநரமாகிற'; தப> 
ப�ண�ேபாேற�!" எ�9 கா�#*�� ஓ#வி�ட' அ��ழ(ைத. 
 
ெகா+�க வி�
பிய வர6ைத ஒ� ந�ச6திர6தி� மீ' Cசி எறி('வி�+ ஆகாச 
க�ைகயி� ஒ� /J��� ேபா�டா. பகவா�. 
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பசியா� தவி��
 'க��)� சி9 ேதைர' ெத�ப�ட'. அைத ேநா�கி விைர(' 
ெச�றா.. 
 
3  
யம,ாி. 
 
மா.�க�ட  சி9வ)�காக� பாி('ெகா�+ வ(த சிவபிரா� ைகயி� 
ேதா�வி<*9 த.மராஜ� அ�ெபாJ'தா� தி�
பி வ(தி��கிறா�. 
 
தன' த.மாசன6தி� உ�கார�
 அவ)�� அ ச
 - தய��கிறா�. 
 
ஆசன6த#யி� விடா�பி#யாக உ�கா.(' ெகா�+ /ர�+ ெச?'ெகா�#�(த 
நசிேகத� �ழ(ைத, "மரண
 எ�றா� எ�ன?" எ�9 ம9ப#<
 த� மழைல வாயா� 
ேக�ட'. 
 
எ6தைனேயா த6'வ�கைள  ெசா��� பா.6தா�. 
 
�ழ(ைதைய ஏமா*ற /#யவி�ைல. த� ஒ*ைற� ேக�விைய ைவ6'� ெகா�+ 
அவைன <க
 <கமாக மிர�# வ�கிற' அ��ழ(ைத. 
 
ேதா�வியி� &பாவேமா எ�னேவா! 
 
"மனித.க� எ�ைன� க�+ ஏ� மிரLகிறா.க�? அ�&கிறா.க�? நா� உதவி 
ெச?ய6தாேன ெச�Fகிேற�? என��� பய(' எ�ைன<
 விட� ெபாிய எமனான 
ச�கரனிட
 சர� ,�(தாவ' எ�ைன விர�ட� பா.�கிறா.கேள! இ' எ�ன ,தி.? 
எ�ைன� க�+ பய�ப+வத*� எ�ன இ��கிற'?" எ�9 அவன' ஏ�க� 
ப+தாவி� நிைன� - அைலக� ேதா�றி விாி(தன. 
 
அ�9தா� அவ� த� தனிைமைய /J'
 அறி(தா�. 
 
அ�ெபாJ'தா� கி�கர. இ�வ. த�/� ெகா�+ வ(' நி96திய மனித உயிைர� 
பா.6'6 த� அ(தர�க� ேக�விைய வா? �ழறி� ேக�+வி�டா�. 
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"அேதா கிட�கிற' பா., நா� ேபா�+வி�+ வ(த உட�; அதி� ேபா? உ�கா.(' 
ெகா�. அ�,ற
 உ� கி�கர.கைள ஏவி, உ�ைன அைழ6' வ�
ப# உ6தர� ெச?. 
அ�ெபாJ' ெதாி<
 உன��!" எ�9 ெசா��  சிாி6த' அ(த மனித உயி.. 
 
பர ெவளியிேல, ேபர
பல6திேல நி�9, த�ைனேய மற(த லய6தி�, ஆன(த� 
N6தி�+� பிரப�ச6ைத நட6'கிறா� சிவபிரா�. 
 
ஒ� கா� Q�கி உல�?ய நி�9 ஆ+கிறா�. 
 
ப�க6தி� வ(' நி�றா. நாரத.. 
 
"அ
ைமய�பா! எ�ட உ�L
 ம�Hலக6ைத� பா.6த��க!...அேதா Nனி� �9கி 
ம�ணி� உ�கா.(' ரசவாத
 ெச?கிறாேன! சி*ற
பலமான அவன' உ�ள6திேல 
ேதவாீ. கழெலா� எ�ன நாத6ைத எJ�,கிற' ெதாி<மா?... '�ப
, ந
பி�ைக - 
வற�சி, /#வ*ற ேசாக
..." 
 
த�ைன மற(த ெவறியி� N6தா+
 பி6த)�கா இEவா.6ைதக� ெசவியி� 
விழ�ேபாகி�றன! 
 
Cைணைய மீ�#�ெகா�+ ேவ9 திைச பா.6' நட(தா. நாரத.. 
 
4  
ைகலய�கிாியிேல க�ைண� பறி��
 Qய ெவ�பனி மைலய+��க� சிவ(த தீ 
நா��கைள� க��கி�றன. 
 
திைச<
 திைச6 ேதவ.கL
, யாவ�
 யாைவ<
 எாி(' ம#(' ஒ�9ம*ற பாழாக, 
[�யமாக� ேபா�
ப# பிரா�, ேகார &டரா� ெந*றி�க�ைண6 திற(', த� 
ெதாழி� திறைமயி� ெப�மித
 ெகா�+ ,�னைக ெச?கிறா�! க�ணி� 
ெவறியி� பா.ைவ! 
 
பா.6த இட�களி� எ�லா
 தீ நா�� ந�கி நிமி.கிற'! 
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இ#<
 மி�னF
, இ�L
 ஒளி<
 �ழ
பி6 தறிெக�+ நசி�கி�றன. 
 
இ��ழ�ப�கைள<
 மீறி ஒ� சி9 �ழ(ைத அவன' கால#ைய ேநா�கி ஓ# 
வ�கிற'. 
 
ேதாலாைடைய6 த� தளி. விர�களா� ப*றி இJ�கிற'. 
 
பிரா� �னி(' பா.�கிறா�, ,�சிாி�ேபா+. 
 
"அழி�பத*�  ச.வ வ�லைம இ��கிற ெத
பி� வ(த 3ாி�ேபா இ'?" எ�கிற' 
�ழ(ைத. 
 
"ச(ேதகமா! நீதா� பா.�கிறாேய!" எ�கிறா� பரம�. 
 
"உம�� எ�லாவ*ைற<
 அழி�க /#<
. உ
ைம அழி6'� ெகா�ள /#<மா? நீ. 
ம�+
 மி�&வ'தா� [�ய
 எ�9 அ.6தமா? உ
ைம<
 அழி6'� ெகா�L
ப# 
நீ. ெதாழிைல ந�றாக� க*9வ(த பி�, ெந�ைச6 த�#� பா.6'�ெகா�L
!" 
எ�9 ெசா��� ெகா�ேட க�கி நசி6த' அ��ழ(ைத. 
 
(/*9
) 
கைலமக�, ேம 1938 
------------ 
 

48. 48. 48. 48. மன நிழ�மன நிழ�மன நிழ�மன நிழ�    

 
1. அவ�...  
 
வாA�ைகயி� அ#ப�ட ச.�ப
ேபா� அவ� ெந�& 'வ�+ ெநளி(' 
ெகா�#�(த'. ஒEெவா� ெநளிவிF
 அத� ேவதைன சகி�க /#யாம� 
தவி6தா�. அ+6த C�+� ெபா�� க�H�� அழகாக இ��கலா
; ஆனா� 
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தன�� அ' ெசா(த
 எ�9 நிைன�பதா� தன�ேக கிைட6'வி+மா எ�9 அவ� 
ஒ�நா� Nட நிைன6'� பா.6த' கிைடயா'. அ�ப# அவ� அ�9 
நிைன6தி��பாளானா�, இ(த அ#யி� ேவக
 ெந�சி� இEவள� ஆழமாக� 
பதி(திரா'. 
 
I�9 வ�ஷ�கL�� /�னா� அவைன /த� /த� பா.��
ேபா', இ�ப# 
ஏதாவ' வ�
 எ�9 இவ� நிைன6தாளா? எ6தைனேயா சிேநகித.க� 
வ�கிறா.க�, ேபாகிறா.க�; அவ.களி� அவ)
 ஒ�வ� எ�9தா� அ�ேபா' 
நிைன6தா�. நாளாக நாளாக அவ� பழ�க
 ெந��கி வளரேவ அவL
 அவனிட
 
சகஜமாக� ேப&வா�, பழ�வா�. நி
மதியாக� ேபா?�ெகா�#�(த வாA�ைக� 
பாைதயி� க�ெட+6த ந�/6தாக அவ� அவL��6 ேதா*றமளி6' வ(தா�. 
எதி.பாராத அ(த தன6ைத� ைகயி� இ9க I#�ெகா�வதி� த�பி�ைல எ�9 
அவ� நிைன6தா�. 
 
ந(தவன6தி� எ6தைனேயா விதமான 3�க� மல.கி�றன, ஆனா� /�L�� 
ந+வி� நி*�
 ேராஜா�3தா� அவLைடய க�கL�� அழகாக இ�(த'. அைத� 
பறி6தா� ைகயி� /�ைத��ேம எ�9 நிைன6'6 தய�கி நி*�
ேபா', அ'ேவ 
அவ� எதிாி� தைரயி� விJ(தா� ைகயா� எ+6'� க�களி� ஒ6தி� ெகா�ள  
ெசா��யா ெகா+�க ேவ�+
? அ+6த C�+6 ேதா�ட
 எ�பைத<
 அவ� 
மற(தா�. 3��� உைடயவ. ேவெறா�வ. எ�பைத<
 மற(தா�, ஆைசேயா+ 
அைத எ+6'6 த� க�களி� ஒ6தி�ெகா�டா�. சா&வதமாக ெந�சி� அைத 
அமரைவ6தா�... த�)ைடய சகல/
 அவேன எ�9 நிைன6' நிைலெகா�ளாத 
ச(ேதாஷ6தி�, த�ைன<
 மற(', த�)ைடயைவ எ�9 ெசா�ல6த�க 
எ�லாவ*ைற<ேம அவன' கால#யி� ேபா�+, அவ)ைடய அ#ைமயாகிவி�டா�. 
த�)ைடய ஜீவனி� உயி. நா#ைய�Nட அவன' கால#யி� சம.�பி6'வி�டா�. 
 
ஒEெவா� நாL
 அவ� வர��காக  சாய�கால6ைத� Nவி அைழ6'� 
,Jவாக6'#6'� ெகா�#��பா�. 
 
எEவள� இ��#வி�டாF
, ஒEெவா� நாL
 அவ� தாிசன
 கிைட�காம� 
ேபாகா'. மணி அ#6' எJ(த மாதிாி, ஒEெவா� நாL
 அவ� சாய�கால
 ஆ9 
மணி�� அவ� /� வ(' நி*பா�. அவைன எதிாி� பா.6த பிற�தா� 'அவ� 
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ெவ�பிராள
' சிறி' தணி<
. ம6தியான�களி� தனிைமயாக இ���
ேபாெத�லா
 
சாய�கால
 வ�
 அவனிட
 எ�னெவ�லாேமா ேபசேவ�+
 எ�9 நிைன6'� 
ெகா�#��பா�. ஆனா� அவைன எதிாி� க�ட�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�,, அைணயி�லா ெவ�ள
 ேபா� கால6ேதா+ ஒ�#� 
ெப��ெக+6'� ேபா?ெகா�#�(த'. ச(ேதாஷ6ேதா+ சாிபாதி '�க/
 
கல('தா� இ���
 எ�ற உ�ைமைய6 ெதாி(' ெகா�ள அவL�� இ6தைன 
நா�க� ேவ�#யி�(தன. த�ைன� ேபா�ற பா�கியசா� இ(த உலக6திேலேய 
இ�ைல எ�9 மன�பா� �#6'� ெகா�#�(த அவLைடய நிைன�,க� எ�லா
 
ஒ� '�
, ப�டாF
 'டபா.' எ�9 ெவ#6'6 தைரயி� 'வ�+ விJ
 
பi�மாதிாி சிதறிவி+
 எ�9 அவ� ெசா�பன6தி� Nட நிைன6ததி�ைல. 
க#கார6ைத� பா.6'� பா.6'� பக� ெபாJைத உ(தி6 த�ளி வி�+�ெகா�+ 
இ�(தா�. இரவிேலா இ�ப�கன�க�; நா�க� ேபா?� ெகா�#�(த'Nட 
அவL��6 ெதாியா'. 
 
அவைன� பா.6' மாத� கண�காகிவி�ட' எ�றா�, அவ� மன
 பதறி6 
தவி�காம� எ�ன ெச?<
? அ�,� ேகா�ைடயி� அவைன  சிைற ைவ6தி�(தா�. 
அதி��(' எ�ப#ேயா அவ� த�பி6'� ெகா�+ ேபா?வி�டா�. எEவள� 
பிாியமாக இ�(தா�! ஒ� சி9 தைலவ� வ(தா�Nட அவ� கZட�ப+வைத� 
பா.6'  சகியாத அவனா இ�ெபாJ' மாத�கண�காக அவைள� பா.�காம� 
இ��கிறா�? எ�லா
 ெவ9
 ேவஷ
தானா? அ�ல' ,�ஷ.கLைடய மனேச 
இEவள�தானா? அவைள அவ� மற('வி�டானா? அEவள� ல�வி� 
மற�க�N#ய வித6திலா அவ.க� பழகியி�(தா.க�? அ�ல' அவ� ஞாபக6தி� 
ைவ6'� ெகா�ள�N#ய விேசஷ அழ� ஒ�9
 அவளிட
 இ�ைலயா? 
அவ)�காக, அவ� அ�,�காக, விJ(' விJ(' பிராணைன வி�டதி� பல� 
இEவள�தானா. த
 ெசௗகாிய6தி*காக ம*றவ. மனைச� ெகாைல ப�Hவ'தா� 
,�ஷ. �ணேமா? சீ! இ' அ�ெபாJேத ெதாியாம� ேபா?வி�டேத! இEவா9 
அவ� தன' பி�,6தி�காக வ�(தினா�. சீ! சீ! ஒ�நாL
 அ�ப# இரா'; ஏேதா 
எ�ன ேவைலேயா? வர ெசௗகாிய�ப�#��கா'; வராம� இ��க மா�டா�! 
இ�ப#  ெசா���ெகா�+
 மனைச6 ேத*றி� ெகா�வா�. 
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அ)பவ
 நீ#�க நீ#�க� பா6திர
 பழசாவ' சகஜ(தாேன? அேத மாதிாி அ�9 
அவ� க�கL��� பிரமாதமாக6 ெதாி(த விேசஷ
, இ�9 அவளிட
 இ�லாம� 
ேபா?வி�ட'ேபாF
! இ�ைலதா�. வா>தவ
. அவ� க�கைள உ96த�N#ய 
அழ� அவளிட
 இ�ைலதா�. ெரா
ப சாதாரண
 எ�றாF
 பிற. க�H�� 
விகாரமாக�ப+
ப# அவ� இ��கவி�ைல. அ'தா� அவ� த�ைனவி�+� 
ேபா?வி+வாேனா எ�9 அ#�க# அவL��� பய6ைத� ெகா+6'�ெகா�+ 
இ�(த'. அழகி��(' அ)ராகமா, அ)ராக6தி��(' அழகா எ�ப' அவL�� 
அவ� நட6ைதயி��(' இ�)
 ,ாியவி�ைல. ந+ ச(தியிF
 Iைல 
/+��களிF
 Nட அழைக� Nைட Nைடயாக வாரலா
. ஆனா�, அ�, 
அ�ப#யா? அத� மக6'வ
 எEவள� ேமலான' எ�ப' அவ)��6 
ெதாி(தி��கா'. 
 
ஜீவிய6தி� /த� /த� ஏ*ப�ட ஏமா*ற
 இ'ேவ. இEவள� ல�வி� பிற.ைகயி� 
விைளயா�+� ெபா�ளாக அைம(' வி+வா� எ�9 அவ� எ�றாவ' 
நிைன6தி�(தாளா? ேவ�#ய ம�+
 ைவ6' விைளயா#வி�+ ேவ�டாத ேபா' 
ேபா�+ உைட6'வி+
 சி9 �ழ(ைதயா அவ�? அ�ல', 3���� 3 தாவி6ேத� 
�#��
 வ�ைட�ேபா� ஏேத)
 ,' மலைர6 ேத#� ேபா?வி�டானா? 
அ�ப#யானா�, தா� இனி அவ� /க6திேலேய விழி�காம� இ�(' விடலாமா? 
ஐேயா, அைத நிைன��
ேபா', அவைன� பா.�க /#யாம� ேபா?வி+ேமா என 
நிைன��
ேபாேத அவ� ெந�ைசவா� ெகா�+ அ9�ப'ேபா� இ��கிற'. 
அ�ப# அவ� த�ைன மற('வி�டா�, ேலசி� விட�Nடா'. 
 
எ�ப#<
 த� கா�� வ(' விJ
ப# ெச?யேவ�+
. பழி��� பழி 
வா�கேவ�+
 எ�ெற�லா
 நிைன6', நிைன6', இ�9 ப�ைல� 
க#6'�ெகா�+ நா�கைள6 த�ளி வ�கிறா�. கவைல எ�பேத எ�ன எ�9 
அறியாத அவ� மனைச கைரயா� அாி�ப' ேபால, அவ)ைடய நிைன� ஒ� ப�க
 
இ�(' அாி6'� ெகா�#�(த'. நாL�� நா� பலCன�ப�+� ெகா�ேட 
வ�கிறா�. ஒEெவா�நாL
 அவ� வரைவ ஆவேலா+ எதி.பா.6'� பா.6' 
அவ� க�க�Nட� பா.ைவ ம�கிவி�டன. "இ�ப# எ�ைன நயவ�சகமாக� ேபசி 
ஏமா*றிவி�டாேன, எ�ன ந#�,? எEவள� அ�, வா.6ைதக�! அ�பா! நிைன�க 
நிைன�க அவைனேய ேநாி� காHவ'ேபா� மனசி� சிறி' ச(ேதாஷ
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ேதா�9கிறேத! அவைன ேநாி� பா.��
 பா�கிய
 எ�ைற��� கிைட��ேமா?" 
எ�9 ெத?வ�கL�ெக�லா
 ேவ�#� ெகா�Lகிறா�. அவ� மேனாரத
 
நிைறேவற ெத?வ அ�� உ�டா? ஒ� தடைவ அவைன� க� �ளிர மைறவி� 
எ�ட நி�9 பா.6தாேல ேபா'
. 
 
அ' Nடவா கி�டாம� ேபா?வி+
? 'நா� ப+
 அவ>ைதைய, எ� நிைலைமைய, 
ஒ� தடைவ அவ� ேநாி� வ(' பா.6தாேல ேபா'
. எ� ேவதைனயி� நிழ� பி� 
ெதாட.(' வி+ேமா எ�9 அவ� பய�ப+கிறாேனா! அ�ப#யானா�, அவ� 
ம)ஷ6'வ
 இ�லாத மி�கமா? சீ! ஒ�காF
 அ�ப#யிரா'. அவ� த�கமான 
ம)ஷ�. அவைன� ப*றி Cணாக6 தி�#ன எ� ,6திைய6தா� க�#�க 
ேவ�+
. ஏேதா ெசௗகாிய��ைறவினா� வராம� இ��கலா
. சமய/
 
ச(த.�ப/
 கிைட6த�ட�, நி சய
 எ�னிட
 ஓ#வ(' வி+வா�. எ� அ(தர�க 
அ�, வி�கிரக6ைத மனசி� ைவ6'� 3ஜி6ேத ெபாJைத� ேபா�கி� ெகா�ேவ�. 
எ� ஆைச<
 ஜீவ)
, எ�லா/ேம அவ� தா�. அவ� ஜீவேனா+ &ம(' 
திாிேவ�. எத*காக? எ�ைற�காவ' ஒ�நா� எ� அ�பி� தாிசன
 கிைட��
 
எ�ற ந
பி�ைகயி�தா�. வராம� இ��க /#யா'... நி சய
 வ�வா�, வ(ேத 
தீ�வா�... 
 
2. அவ�...  
1  
"நி சயமாக அ�ேக ேபாக ேவ�+
. ஏ� நி சயமாக� ேபாக ேவ�+
, அ' 
/�டா�தன
 அ�லவா? மனித� எ�றா�, நிதான
 தவறி வி+வ' இய*ைக. 
தவறின நிைலயிேலேய நி�9 உழ�9 ெகா�#��ப' எ�ப' ப+/�டா�தன
. 
நா� யா., அவ� யா.? எ�ப# ெதாட., நிர(தரமாக அைமய /#<
? பாவ
 
இ�ைல... அச+... எ�ைன� பிரமாதமாக நிைன6' வி�டா�. ஒ� சமய
 
நிைன��
ேபா', பாிதாபமாக6தா� இ��கிற'. அத*காக அவளிடேம விJ(' 
கிட�க /#<மா? நா� எ�ன ஒ*ைற� க�ைடயா? என��� �+
ப
 கி+
ப
 
ஒ�9
 கிைடயாதா? ஏேதா ெகா�ச நா�க� ேபாேனா
 வ(ேதா
 எ�றி�லாம� 
இ�ப# ஒேர பி#யாக� பி#6'�ெகா�வா.க� எ�9 ெதாி(தி�(தா�, அ(த 
வழி�ேக ேபாகாம� இ�(தி��கலாேம! ஏ� எ�னிட
 அ�ப#� பிராணனாக இ��க 
ேவ�+
? என�� ேவ�# விJ(' விJ(' பணிவிைட ெச?தி��கிறா�. 
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எத*காக? எ� மனைச சா&வதமாக6 தன�� அ#ைம�ப+6தி� 
ெகா�வத*காக6தா� இ���
... அ�ல' அவLைடய ச(ேதாஷ6தி*காக�
 
இ��கலா
... அைவகைள எ�லா
 ெபா��ப+6தி�ெகா�+ நா� அவைள 
எ�ெபாJ'
 ப�க6திேலேய ைவ6'�ெகா�ள /#<மா? ேமF
, த�ைன மற(' 
,6திைய இழ('வி+
ப# அவளிட
 யா. ெசா�னா.களா? மன&��� க�+�பா+ 
இ�லாவி�டா�, அ' தறிெக�ட மிஷி� மாதிாி ேபா?� ெகா�#���
. 
 
அத*ெக�லா
 நா� சமாதான
 ெசா���ெகா�#��க /#<மா? இனிேம� அ(த� 
ப�கேம ேபாகாம� இ��ப'தா�ேம�. இனி அவ� /க6திேலேய விழி�க� 
ேபாகிறதி�ைல... இ�ப# நிைன6தா� மன&
 ேக�க ம9�கிற'. அ�ேக 
ேபாகாவி�டா� இ��,�ெகா�ளவி�ைல. அ�9 /Jவ'ேம ஒ� ேவைல<
 ஓட 
மா�ேட� எ�கிற'... ேபாகலா
... ஆனா� மன& இ�)
 பலமாக� பி�னி� 
ெகா�டா�, அ�,ற
...? அ�,ற
 ஏ*பட�N#ய ெபா9�,�� நா� தயா. இ�ைல. 
அத*காக அவ� அழி(' ேபாகிற' எ�றாேலா, ஆயிர
 ஜீவனி� ஒ�9தாேன 
எ�9, கவைலைய உதறி6 த�ளிவிட /#யவி�ைல. 
 
இர�+ வழியாF
 அவL��6 '�ப(தாேன? ப(த
 இ9கிவி�டா�, அைத  
&ம�க மன6 ைதாிய
 இ���ேமா எ�ப' ச(ேதக
, உதறி6த�ள என�ேக மன& 
வரவி�ைலேய! அவL�� வ�
 எ�9 எ�ப# எதி.பா.�க /#<
. தவிர�
 அ(த 
உ9தி வ(த' எ�9தா� ைவ6'� ெகா�ேவா
. அதனா� அவL��6தாேன 
ெக+த�! நிஜமாகேவ எ� மனசி� அவ� ேபாி� ஆைசயி�(தா�, விலகி 
ஓ#�ேபாவ' அ�லவா ,6திசா�6தன
. /த�� கZடமாக6தா� இ���
, 
சைதேயா+ ஒ�#�ெகா�#���
 நக
 பி?6'�ெகா�+ வ(தா� வ��க6தா� 
ெச?கிற'. ர6த
 ெப��ெக+�க6தா� ெச?கிற'. ஆனா� ,� ஆறவி�ைலயா? 
அேத மாதிாி, நா�க� ேபாக� ேபாக மனேவதைன<
 ெகா�ச
 ெகா�சமாக 
ஆறிவி+
. அத*காக நா� நிதான6ைத இழ(' வி+வ'தா� த�,. அத*� இட
 
ெகா+�க�Nடா'. 
 
விலகிேய நி*க ேவ�+
. அ�ெபாJ'தா� அவL�� நா� ந�ைம ெச?தாக 
/#<
. இ�லாவி�டா�, என�� அவ�மீ' ஆைசயி��பதாக 
நிைன6'�ெகா�வ'ெவ9
 பிரைம. ச(தி�கா' ேபானா�...? சகி�க /#யாம�தா� 
இ��கிற'. அத*காக, சில நிமிஷ நி
மதி�காக, சில நிமிஷ உ�லாச6தி*காக, 
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வில�ைக மீ�+
 நாேம எ+6'� 3�#� ெகா�வ' ,6திசா�6தன
 இ�ைல. ஒ� 
தடைவேபா?, இைதெய�லா
 எ+6'  ெசா�ல ேவ�+
, உண. சி வச�ப�+ 
விடாம� மனைச� க�+�ப+6தி�ெகா�+ ேபச ேவ�+
; அவ� ேக�க6 தயாராக 
இ��க ேவ�+
! அவL�� அ' எ�ப#� ,ாி<
! ெப�க� த�க� மன
 க�ட 
உலக6ைத6தாேன உ�ைம எ�9 ந
,கிறா.க�! அ�ப# இ���
ேபா' அவ� 
ம�+
 ேயாகீ>வர. மாதிாி, நா�ெசா�Fவைத உ�கா.(' ேக�+�ெகா�+ 
,ாி('ெகா�வா� எ�9 எ�ப# எதி.பா.�ப'? 
 
ேமF
, அ(த  சமய6தி� என��
 நிைன6தைத6 ெதளிவாக எ+6'  ெசா�ல6தா� 
/#<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� ,6திசா�6தன
. விலகிவிடலா
. 
விலகிவிட ேவ�+
; விலகிவிட /#<
! /#கிற காாிய6ைத  ெச?வைத�ேபா� 
/#யாத காாிய6ைத ேநா�கி மன& எ�ெபாJ'
 தய��வதி�ைல. /#கிற காாிய
, 
வி�
,கிற காாியமாக இ��க ேவ�+
. ,6தி மற�க  ெசா�Fகிற'; ஆைச அ�� 
இJ�கிற'. உட
ைப இJ6த இJ�,�� வி+வ'தா� வியாதி�� வழி. அ(த 
மாதிாிதா� மன&��
, ைப6திய6தி� ெகா�+ேபா?வி+
. ைப6திய
தா� 
த�ைன மற�க நம�� வழிகா�+
. 
 
2  
ஆனா�, எ�க� ரகசிய
 ஊ���� ெபா'  ெசா6தாகிவி+ேம! அதனா�... 
அதனா�... க�ைணI#�ெகா�+ உண. சியி� இJ�,�� எ�லா
 தைல�னிய 
ேவ�#ய'தா�. அதனா� பய� உ�டா? யா���� பய�? "யா." எ�9 நா� 
�றி�பி+வ' யா.? நானா அவளா? அவ� எ�9 நிைன6'�ெகா�+ 
தி��தியைடவ'ேபா� மன& பாசா�� ெச?கிற'. உ�ைம அ�ப#யா? என��6 
ெதாியவி�ைல! நாைள�� ேபா?� பா.�கலா
. ெத?வ
 வி�ட வழி. ஆமா
 
ெத?வ
 எ�ெபாJ'(தா� வழிவி�+�ெகா�ேட இ��கிறேத! அத� தைலயி� 
ெபா9�ைப� ேபா�+வி�+, வி�#� 3 சி மாதிாி ெந��ைப  &*றி  &*றி 
வ�டமி�டா� சிற� தீ?(' ேபாகாம� எ�ன ெச?<
. 
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ஆைச எ�9 நிைன6'�ெகா�+ சகதி��� காைல வி�+�ெகா�ள /#<மா? /J 
மனைச<
 ஈ+ப+6தி�ெகா�+ ஒ� காாிய6தி� இற��வைத� ேபால /�டா� 
தன
 ஒ�9மி�ைல. நிைன6த ேநர6தி� பி#ைய வி+வி6'� ெகா�Lவத*� வைக 
ெதாியாம� ைகைய� ெகா+�கலாமா? பி# தள.வத*� ேநர
 கிைட6தேபா', 
பிற�
 ைகைய அ�ப#ேய ைவ6'� ெகா�#�(தா�, தள.� மைற(' /� 
இ�(தைதவிட� ப�மட��, பல6'ட� அ/�கி� ெகா�L
. இ�ெபாJ' 
வில�வ' தா� ,6திசா�6தன
... ,6திசா�6தன
... இEவள� ேலசி� 
த�பி6'�ெகா�ேவ� எ�9 நா� நிைன�கேவயி�ைலேய! உலக
 மாறினாF
 
உ�ள�, மாறா' எ�9 ைகய#6'� ெகா+6த மன& தானா இ'? அடடா? நா� 
எEவள� விேவகி! மனைச அட�கி�ெகா�ள�Nட� ப#6'� ெகா�ேட�. 
&யநல6'�காக மனைச அட�கினா� எ�ன? அ' ேயாகியி� சாதைன அ�லவா? 
ேலாக6திேலேய மிக�
 பிரமா�டமான த�னல
 உ�ளவ� தாேன ேயாகி<
! 
நா� ேயாகிய�ல, விேவகி, ,6திசா�... ேபாகமா�ேட�... ேபாகேவ மா�ேட�... 
 
(/*9
) 
['அவL
 அவ)
' ெதா��, (தமிA  &ட. நிைலய ெவளிd+), 1953] 
(இ�கைத ,'ைம�பி6தனா� எJத�ப�டதா இ�ைலயா எ�பதி� மா9ப�ட 
க�6'க� நில�கி�றன) 
-------------- 
 

49.49.49.49.    ேமா�ச$ேமா�ச$ேமா�ச$ேமா�ச$    

 
1  
ரா/��� எ�+ வய&தா�. ஆனா� வயசி*�6 த�(த வள. சி இ�ைல. Nைழ, 
ஒ��, அ#�க# வியாதி. C�+��  ெச�ல�பி�ைள; அ�ேக ேபாகாேத, இ�ேக 
ேபாகாேத எ�9 ேக�+� ேக�+� ேகாைழ�ப�ட மன&. 'அைத  ெச?யாேத' 
எ�றா� ெகா�றாF
 ெச?யமா�டா�. அEவள� ேமாச
. 
 
அ
மா C�#*� வில�கமாகிவி�டா� அ(த ஐ(' நாL
 ப�ளி�Nட6தி� 
உைததா�. C�#� கைட��� ேபாக ேவ�+
; அைத இைத  ெச?ய ேவ�+
; 
அ�பா சைமயF�� உ�கா.(' வி�டா�, அவ. ஆeஸு��� ேபாக ேவ�டாமா? 
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ப#�க, C�+� பாட
 எJத ேநர
 எ�ேக இ��கிற'? அ�பாைவ� 
ப�ளி�Nட6தி*� வ(' ெசா�ல  ெசா�னா� ேநரமாகிவி+மா
. அவ��� எ(த 
வா6தியா. இ��கா.? 
 
இ�ைற��
 அ�ப#6தா�. பய
, ேபாக ேவ�டா
 எ�9 ெசா�Fகிற'; அவனா� 
ஒளி(' ெகா�ள /#யவி�ைலேய! 
 
'ஸா.' ,>தக6ைத� பா.6'�ெகா�+ இ���
ெபாJ' ெம'வாக� ேபா? 
உ�கா�கிறா�. அத*�� அ(த� கJ� ெதாி(' ெகா�+வி�ட'. 
 
"ேட?! ராமசாமி, எ6தைன நா� ெசா�Fகிற', ேல�டா வ(தா ெவளியிேல நி*க 
ேவ�+
 எ�9? எ�னடா இ�ன
 உ�கா.(தி��ேக? ஏ9 ெப�சி ேமேல. 'ேஹா
 
ஒ.�' ேபா�#��ைகயா?" 
 
பதி� இ�ைல. 
 
"தி��+ நாேய! அ'தா� ஒளியற ஜ
பேமா? வா இ�ேக." 
 
தய�கி6 தய�கி நி*கிறா�. 
 
"வாடா எ�றா�... தி�ண�க6ைத� பா.." 
 
ைகைய எ�#� பி#6'6 தரதரெவ�9 ேமைஜ� ப�க
 இJ�கிறா.. 
 
"நீ�+, ைகைய." 
 
"நாைள�� ெகா�+ வ(' வி+கிேற�, ஸா.." 
 
"நாைள�� அ#�கைல ஸா.. நீ�+ ைகைய. உ
!" 
 



142 

 

"ஐேயா; ஐேயா! வ���ேம ஸா.. இ�ைல ஸா.." 
 
"வ��க6தா� ஸா. அ#�கிற'." 
 
பளீ�! பளீ�! பளீ�... 
 
ரணகள
. 
 
"ஏ9 ெப�சி ேமேல!" 
 
இ�)
 எ6தைன பாட�க�! அ6தைன 'ஸா.'கL
 த�க� ைகவ�ண6ைத� 
கா�#வி�ேட ெச�றா.க�. ம9ப#<
 அ(த 'ஸா.' வ�கிறாேர 3ேகாள6தி*�! 
 
மணிய# சா &; அவ�
 வ(தா &. 
 
க�ணா#ைய� ேபா�டா &. தைல�பாைக<
 கழ*றி ைவ6தா &. ஐேயா அ(த� 
பிர
,! 
 
"கி�Zணா, இ(தியாவி� வட�ெக�ைல?" 
 
"இமயமைல ஸா.." 
 
"நீதா�டா பி சா, எJ(தி�. ெத*ேக?" 
 
"வ�காள� �டா� கட� ஸா.." 
 
"எ�ன?" 
 
"இ�ைல ஸா.... அரபி� கட� ஸா.... ஸா., ஸா., இ(' மகா ச/6திர
 ஸா.." 
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"ேட? ராமசாமி, ப#6தி��ைகயா? இ(தியாவி� தைலநகர
?" 
 
2  
ெம'வாக 'ெட��' எ�9 /ன�கிறா�. 
 
"எ�ன?" 
 
"இ�ைல ஸா., இ�ைல ஸா.!" 
 
"ஏ�டா /ழி�கிேற! ப# சா6தாேன? வா இ�ப# 'மா�' (Map)கி�ேட. எ�ேக காமி 
பா.�ேபா
?" 
 
இ(தியா பட6தி�ேம� ஒ� சி9 விர� ஊ.கிற'; க�, பிர
பி� ேம�. 
 
"எ�ேக காமி! ப# சா6தாேன!" 
 
'பளீ�' எ�9 பிர
, இற��கிற'. தறிெக�+ ேவ�ைடயா+
 பிர
,, த+�க 
/யF
 சி9 ைகக�, "ஐேயா, அ
மா, அ�பா, ேஹா உ
 �... �... அ
மா#!..." 
 
"அ
மா#! ேபா கJைத. ெவளிேய இ�(' ப#6' ஒ�பி6' வி�+6தா� C�+��� 
ேபாக ேவH
. எ�னிடமா?" 
 
ெவளிேய ெந�#6 த�Lகிறா.. ,>தக6ேதா+ ேபா? விJகிறா� அ�ப#ேய. 
 
ரா/ ெபாிய மனிதனாக நா*கா�யிேல! ைகயி� உல�ைக ேபால த#�க
,. அ' 
அவனா�தா� Q�க /#<
. தைலயி� தைல�பாைக, க�ணா#... எ�ன 
ச(ேதாஷ
! 
 
'3ேகாள ஸா.' ,>தக
 சிேல�+ட� சி�ன� ைபய� மாதிாி ெம'வாக வ�கிறா.. 
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"நாேய ஏ� 'ேல�'? இ�ேக வா, இ�ப#." 
 
"ேபா+ த#யாேல! ரா>க�, உன�� எ�னமா இ���? நீ பிர
,, நா� க
,. 
எ�னாேலதா� Q�க /#<
." 
 
3ேகாள ஸா. அழறா.! 
 
"ேபா? தைலகீேழ நி�9 ப#6' ஒ�பி6'வி�+ C�#*�� ேபா..." ரா/�� எ�ன 
சிாி�,!... 
 
3  
... ெபாிய 'கிளா>'. ந�ல வா6தியா.. ெபாிய நா*கா�யி�. நைர6த தைல; சிாி6த 
/க
. ரா/ அவ. ம#யி� உ�கா.(தி��கிறா�. அவ. /'ைக6 தடவி� ெகா�ேட, 
"இ�ைற�� ஏ� ேல�? இ�ப# வரலாமா? ெக�ட வழ�க
. இ(தா ல�+. 
இ(தியாவி� தைலநக.?" 
 
"#��." 
"அ'தா�, ஏ� பய�படேற. நீ ந�ல ைபயனா ேச. அ(த� 3ேகாள ஸா. அ(த� 
�ழியிேல உைதப�+� ெகா�+ கிட�கிறா. பா.. பய�படாேத. நா� 
இ��கிேறேன..." 
 
'பளீ�!' 
"ப#�க  ெசா�னா, நாேய Q�கறயா? எJ(தி�." 
 
'பளீ�!' 
"ஐேயா இ�ைல ஸா.! #�� மாநக. ஸா.! ஐேயா! ஹு
�... ஹு�..." 
 
(/*9
) 
&த(திர  ச��, 25-5-1934 
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--------------- 
 

50. '50. '50. '50. 'நாேன ெகா�ேற�நாேன ெகா�ேற�நாேன ெகா�ேற�நாேன ெகா�ேற�!!!!''''    

 
1  
லhமிகா(த
 ஒ� `தனமான மனித.. அவ. மனதி� எ�னதா� எ�ணி�ெகா�+ 
இ��கிறா. எ�9 ஒ�வராF
 ேலசி� அறி(' விட /#யா'. அவ. ெதாழி� - 
அ'�
 ெபாJ'ேபா�காக6தா� - கைத, நாவ�க� எJ'வ'. எ(த� பைழய ைந(த 
விஷய6ைத<
 ரஸமாக�
 மனைத� கவ�
ப#யாக�
 ஒ� ,திய ேதாரைணயி� 
தா� எJ'வா.. அதிேல இவ��� ந�ல ெபய.. ஏ�? ,கJ
 உ�+. ஆ� 
பா.ைவ��� க
eரமான, மனைத அ�ப#ேய த�)� வசீகாி��
 த�ைம வா?(த 
ேதா*ற
. நா*ப' வயதி���
 கேபால6தி� சி9 நைர இ�(தாF
 ஆ� 
பா.ைவயி� 'ஒ� க
eர
, சிறி' மமைத, இைவ எ�லா
 ேதா�9
. உலக6தி� 
ேகாைழ6தன
, சி9ைம��ண
 எ�லா
 இவ. /� நி*க� N&
. எ�ெபாJ'
 ஒ� 
சிாி�, - விதியி� அ*ப விைளயா�+�கைள<
 உலக6தி� அச�+6தன6ைத<
 
' சமாக நிைன�ப' ேபா� ஒ� ,�சிாி�,. 
 
இவ��� ஒ� இைளய சேகாதர� உ�+ - ெபய. மகர3ஷண
. இ�வைர� ேபாF
 
இர�+ விதமான தனி��ண
 பைட6த ர6த� கல�,�ள, ஒேர மர6தி� இர�ைட� 
கிைளக� ேபா�ற, இ�வைர� காண /#யா'. அ�ண� உலக6தி� ெவ9�ைப� 
ேகவல6ைத� பா.6' நைகயா+
 தனி  சிற�,ைடயவ.. த
பி உலக6திேல காதF
, 
கன�கL
 க�+ களி��
 இலPியவாதி. பட�க� வைரவதி�, இவர' 
கன�கைள6 திைர சீைலயி� உ�வா��வதி� ெபாிய ேமாக
. இ�ெபாJ' 
இ���
, பட
 எJ'
 வா6தியா.� பாட6ைத, ஓவிய
 எ�9 ெசா���ெகா�+ 
வ�
 சி6திர�கார.கைள� ேபால�ல இவ�ைடய பட
. இ
மாதிாியாக தனி�ப�ட 
எதி. எதிரான �ண�க� பைட6த இ� சேகாதராிைடேய இ�(த பாச
, மனித 
உலக6தி� காண�படாத'. அ' ெவ9
 சமா சாரமாக ம�+ம�லாம� ஒ� ெப�
 
கைதயாக ஒ� இலPியமாக ஜன�க� ேபசி�ெகா�+ வ(தா.க�. 
 
மகர3ஷண
 இற(த பிற� லhமிகா(த
 சIக6தி��(ேத மைற('வி�டா. எ�9 
ெசா��விடலா
. பிற� எ��  ெச�றா. எ�ன ெச?' வ�கிறா. எ�9 யா���
 
ெதாியா'. 
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இ�ப#யி��ைகயி� இவ�ைடய ந�ப.கL�� ஒ� அைழ�,� க#த
 வ(த'. ஒ� 
,திய C+, ெபாிய மாளிைக எ�ேற ெசா�லலா
, மா
பல6தி� 
வா�கியி��பதாக�
 அத*�� ,�யாவசன
 எ�ற காரண6ைத ைவ6'�ெகா�+ 
ஒ� ெபாிய வி�(' நட6த� ேபாவதாக�
 அவசிய
 வரேவ�+
 எ�9
 
எJதியி�(த'. அவ�ைடய ந�ப.க� அவைர� பா.�க ேவ�#ய ஆவ�� அ�9 
அவைர� கா�பத*�6 தீ.மானி6ததி� ஆ சாியமி�ைல. 
 
'லhமி விலாச
' - அ'தா� அவ. மா
பல6தி� வா�கிய ப�களா - ஒ� பைழய 
க�#ட
. ஊ���  ச*9 ெவளிேய மரமட.(த சாைலயி� ர>தாவி*�  ச*9 
உ�ளட�கி இ�(த'. ெபாிய 'கா
ெபௗ�+', க�#ட6ைத மைற��
ப# மர�க� 
ஆகியைவ ஒ�வித� பய6ைத� கிள�,வதாயி�(தன. லhமிகா(த6தி� 
மன�ேபா�ைகயறி(தவ.கL�� அவ. இ(த C�ைட வா�கியதி� 
ஆ சாியமி��கா'. வ(த வி�(தின.க� எ�லா�
 அைத� ப*றி ஏகமாக� 
,கA(தா.க�. 
 
"உ�கL��� பி#6தி��கிறெத�றா� என��
 தி��திதா�" எ�றா. 
லhமிகா(த
. அ(த �ர�ேல அவ��� இய*ைகயான ேக�, ேகாப
 எ�லா
 
கல(தி�(த'. 
 
2  
இ(த வி�(தி� இ�)
 ஒ� விேசஷ
. இ(த  சமய6தி�தா� இவ���
 இவர' 
சேகாதர� மகர3ஷண6தி� மைனவி��
 இைடேய இ�(த மன6தா�க� தீ.(' 
ஒ� சமாதான
 ஏ*ப�ட'. 
 
மகர3ஷண6'ட� இவ� தன' வாA�ைகைய� பிணி6'� ெகா�ட பிற� 
/த�/தலாக இ�ெபாJ'தா� லhமிகா(த6தி� C�#*� வி�(தினளாக 
வ�கிறா�. மகர3ஷண
 இற��/�, இ�வ���
 ச�ைடதா�. லhமிகா(த
 
அ(த� க�யாண6ைத6 த+�க6 த�னாலானவைர /ய�9 பா.6தா.. 
/#யவி�ைல. லhமிகா(த
 தன' சேகாதரைன விட பதிநா�� வ�ஷ
 I6தவ.. 
 
அ' ஒ� கட*கைர� காத�. &ேலாசனா - அவ�தா� மகர6தி� மைனவி - ஒ� 
மைலயாள� ெப�. அழ� ஆைள மய��
 ேபாைத வ>' ேபா�ற'. அதி� 
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அழைகேய எ�ெபாJ'
 தியானி6'� ெகா�#���
 மகர
 விJ(ததி� 
அதிசயமி�ைல. இ�வ�
 ாிஜி>ட. க�யாண
 ெச?'ெகா�டா.க�. 
 
லhமிகா(த
 எEவளேவா ெசா�னா.. "அ(த� ெப�ணி� �ண
 உன��6 
ெதாியா'. அவ� மன
 ஒ� பர6ைதயி� மன
. த�ைன6 தவிர ேவ9 யாைர<
 
அவளா� நிைன�க /#யா'. அவ� உ�ைனவிட ஐ(' வய' I�,. க�யாண
 
ெச?'ெகா�ள ேவ�+மானா�, ஷா�பி� ேவைல ெச?<
 ஆ�கிேலா இ(திய� 
ெப�ைண ேவ�+மானாF
 க�யாண
 ெச?'ெகா�. நா� என' உ�ள�,ட� 
ஆசி.வதி�ேப�. உன�� ேவ�#ய' தாயி� பாி�
 மைனவியி� காதF
 
ெகா+�க�N#ய ெப�. இவேளா? த� &க6தி*� எ�ன ேவ�+மானாF
 
ெச?வா�." 
 
பிரேயாஜனமி�ைல. மகரேம அ�ண)ட� ேகாபி6'� ெகா�+ ாிஜி>த. 
க�யாண6ைத நட6திவி�டா�. 
 
பிற� நட(த' அ(த� ேகாரமான ச
பவ
. அவன' மரண
. ேபான வ�ஷ
 
உதகம�டல6தி*�� கணவ)
 மைனவி<
 ெச�றா.க�. அ��தா�... 
 
அத� சிகரமான ெதா�ட�ெப�டாைவ� பா.�க  ெச�றா.க�. அ(த� பாழைட(த 
ந�ச6திர  சாைலயி� ப�க6தி� ெச��6தான CA சி ஒ�9. அதி� எ�#� பா.6த 
ெபாJ' மகர
 ச9�கி விJ(' உயி. 'ற(தா.. பிற� ஏேதா ஒ�மாதிாி 
&ேலாசனாவி*�
 லhமிகா(த6தி*�
 சமாதான
 ஏ*ப�ட'. இ�வ�
 மகர6தி� 
திதியி� ச(தி6தா.க�; பிற� ஜி.#.யி� ஒ� தடைவ எ�ேகா ச(தி6தா.க�. 
 
3  
இ�ெபாJ'தா� /த�/தலாக லhமிகா(த6தி� வி�(தினளாக வ�கிறா�. 
'லhமி விலாச'6தி� ெபாிய ஹா�� &ேலாசனாவி� பட
 - மகர
 
இற��
ெபாJ' எJதிய' - ெதா�கவிட�ப�#�(த'. வி�(தின��� எ�லா
 இ' 
அதிசயமாக இ�(த'. எ�லா�
 தாA(த �ர�� இைத� ப*றி� ேபசி�ெகா�+ 
இ�(தா.க�. ஒ�ேவைள மகர6தி� ேம� இ�(த அள� கட(த அ�பினா� 
இ��கலா
. 
 
எ�ேலா�
 சா�பிட உ�கா.(தா.க�. சா�பி�+� ெகா�#���
ெபாJ', 
"உ�களி� யா��காவ' ேபயி� ந
பி�ைக உ�டா?" எ�றா. லhமிகா(த
. 
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"ஏ� இ(த C�#� இ��கிறதா?" எ�றா� &ேலாசனாவி� Nட வ(த ஒ� ெப�. 
 
"ஆ
! அதி�தா� &வார>ய
. எ�ைன� ேபா�ற பிர
மசாாிகL��6 'ைண 
யாாி��கிறா.க�. ஒ� ேபயாவ' இ��க ேவ�டாமா?" எ�9 சிாி6தா. 
லhமிகா(த
. 
 
"இ�ேக நட(த விஷய�கைள� ேக�டா� ரஸமாக இ���
. இ(த C�+ 
ெம6ைதயி� ஒ� ஜ�ன� இ��கிற'. அ(த ஜ�ன� நீ�க� எ�ப#6தா� I#6 
தாAேபா�+ ைவ6தா� Nட6 தாேன திற(' ெகா�L
" எ�றா. மீ�+
. 
 
"ந�றாக� 3�#வி�டா�" எ�றா. அ�கி�(த இ�ெனா�வ.. 
 
"இ�ப' வ�ஷ6தி*� /� இ�ேக &மதி எ�ற ெப� தன' கணவைன அ(த 
ஜ�ன� வழியாக� பி#6'6 த�ளிவி�டா�. அ�9 அவ� [ாியா>தமன6ைத� 
க�+ களி6'� ெகா�#�(தானா
. ஒ� த�L, அEவள�தா�, கீேழ ,�ஷைன� 
ெப�#ைவ6'6தா� ெபா9�க ேவ�#யி�(த'" எ�றா. லhமிகா(த
. 
 
"அவைள6 Q��� ேபா�டா.களா?" எ�றா. பிரகாச
 எ�ற ந�ப.. 
 
"இ�ைல, இ�ைல. அெத�ப# /#<
? ஏேதா தவறி விJ(' வி�டதாக 
நிைன6தா.க�. யாரா� அைத நிTபி�க /#<
? ேபைய  சா�சிய6தி*�� 
ேகா.�#� ச
ம� ெகா+�க /#<மா?" எ�றா. லhமிகா(த
. 
 
"த�பி6'� ெகா�டா� ேபா���கிற'" எ�றா. '�பறி<
 நாவ�க� 
ெமாழிெபய.�பதி� ெபய.ேபான பரா��ச நா<+. 
 
4  
"அ�ப#ய�ல. ேபைய ஒ� தடைவ ேந��� ேந. பா.6' பய6தா� ேபச /#யா' 
வாயைட6'� ேபா? கி�ய#6த வியாதியாேலேய உயிைரவி�டா�" எ�றா. 
லhமிகா(த
. 
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"எ�லா
 ெவ9
 மன� பிரா(தி. �*ற/�ள ெந�&. ேபயாவ' உ�ைள� 
கிழ�காவ'" எ�றா. திவா�பகQ. ச
ப(த சாரணாலய
. 
 
"ேபைய ேவ9 யாராவ' பா.6தி��கிறா.களா?" எ�றா. ேவ9 ஒ� ந�ப.. 
 
"பிற� ஒ� ெப� பா.6தி��கிறா�" எ�றா. லhமிகா(த
. 
 
"ெப�க� க�H��6தா� ெத�ப+
 ேபா���கிற'" எ�றா. பரா��ச
 நா<+. 
 
"ஆமா
 �*ற/�ள ெந�&ைடய ெப�கL��6தா�" எ�றா. லhமிகா(த
. 
 
எ�ேலா�
 பி� ெதாட.(தா.க�. Nைர��
 இர�டாவ' மா#��
 இைடயி� ஒ� 
சி9 காமிரா அைற. அத*�  ெச�Fவத*� ஒ� சி9 ஏணி. 
 
"இ��தா� அவ� உ�கா.(தி�(தானா
. இ'தா� அ(த  ச�ன�. அேட! இைத 
யா. திற(த'" எ�றா. லhமிகா(த
. 
 
"இ(த ஜ�ன�தானா" எ�றா� &மதி. அவ� தா� &ேலாசனா�ட� வ(தவ�. 
 
"இ'தா�. வ�ஷ6தி� ஒ� நா�தா� இ
மாதிாி6 ெதா(தர� ெச?<
. அ'�
 
இ�9தா� ேபா� இ��கிற'" எ�9 சிாி6தா. லhமிகா(த
. 
 
எ�ேலா�
 ெந��கினா.க�; உ�L��� பய(தா�. 
 
திRெர�9 எ��
 இ��ட'. அைறயி� ஒ�வ��ெகா�வ. /க( ெதாியவி�ைல. 
 
"அெத�ன எ�னேவா இ��ட...ரேத" எ�9 ச*9 உர6த ச6த6தி� ந+ந+�கி� 
ெகா�ேட ேக�டா� &மதி. "ஒ�9மி�ைல, ேமகமாக இ���
" எ�றா. 
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லhமிகா(த
. "கீேழ விJ
ெபாJ' எ�ன நிைன6தாேனா? யா. க�டா.க�? ஒ� 
ேவைள ஓலமி�#��கலா
..." 
 
5  
யாேரா இ��#� அைச(தா.க�. தைரயி� கால#  ச�த
. யாேரா ஒ� ெப� 'ஐேயா 
அ
மா#' எ�9 ஏ��
 �ர�. "என�கி�கி��க� பி#�கவி�ைல" எ�றா� &மதி. 
 
"பி� வா��க� ேபாேவா
. ஜ�னைல  சா6திவி�+ வ�கிேற�" எ�றா. 
லhமிகா(த
. 
 
எ�ேலா�
 பய
 ெதளி(த மாதிாி ஒ� ெப�I & வி�+� ெகா�+ தி�
பினா.க�. 
லhமிகா(த
 ஜ�னைல  சா6திவி�+6 தி�
பினா.. பாதி அைறைய� 
கட(தி��கலா
. திRெர�9 N ச� ேபா�+� ெகா�+ தி�
பினா.. 
 
அ(த ஜ�ன� கத� ெம'வாக6 தாேன திற('ெகா�+ இ�(த'. 
 
"ஐேயா அ��� பா��க�" எ�றா. திவா�பகQ.. "மி>ட. ேப?�� ந
/ட� ேபச 
இZட
 ேபா� ெதாிகிற'" எ�9 சிாி6தா. லhமிகா(த
. இத*�� ம*றவ.க� 
எ�லா
 ஓ#வி�டா.க�. இவ�
 அவ.கைள6 ெதாட.(' கீேழ இற�கினா.. 
"ெகா�ச
 N�#ாி� சா�பி+ேவாமா?" எ�9 மணிைய அ#6தா.. 
 
ேபசி�ெகா�#���
ெபாJேத திRெர�9 விள��க� ம�கிவி�டன. 
 
எ�ேகா தடா� எ�ற ச�த
. வி�(தின.க� பய6தி� உளறிய#6'�ெகா�+ 
எJ(தா.க�. யாேரா ஒ� ெப� பய6தா� N ச��டா�. ெவளி ச
 மைற(த 
மாதிாியாக6 திRெர�9 வ(த'. &ேலாசனாவி� பட
 கீேழ &�க� &�கலாக 
ெநா9�கி� கிட(த'. லhமிகா(த
 ேவைல�கார.கைள� N�பி�+ அைத 
அ�,ற�ப+6த  ெசா�னா.. அத*�� பாிசாரக� N� �ாி��கைள� 
ெகா�+வ(தா�. 
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"இைத  சா�பி+�க� பய
 ெதளி<
" எ�றா. லhமிகா(த
. "எ�ன &ேலாசனா 
பய('வி�டாயா? இதி� எ�ன இ��கிற'? மகர
 எJதிய பட
 Cணாக� ேபான' 
வ�6த(தா�. நீ இைத� �#; ேம� எ�லா
 விய.6'வி�டேத!" எ�றா. ம9ப#<
. 
 
&ேலாசனா ைகயி��(தைத வா�கி� �#6தா�. அ�ெபாJ' ஒ� ேவைல�கார� 
உ�ேள ஓ#வ(', "ப�களா� கா
ப��#� யாேரா இற(' கிட�கிறா�. ெவளிேய 
ெச�றெபாJ' பா.6ேத�" எ�றா�. 
 
6  
எ�ேலா�
 தி+�கி�+� ேபச நாெவழாம� ெமௗனமாக இ�(தன.. 
 
"அவைன இ�� எ+6'�ெகா�+ வா��க�. கிேழ இர6த
 கி6த
 சி(தி இ�(தா� 
கJவிவி�+வி+. யா�
 வJ�கி விJ(' விடாம�" எ�றா. லhமிகா(த
. 
 
"சாி சா." எ�9 ேவைல�கார� ேபானா�. 
 
"இ�ைற�� ேவ#�ைகயாக இ��கவி�ைலயா? '�பறி<
 நாவ� மாதிாி 
ச
பவ�க� நட�கிறேத" எ�9 வி�(தினைர� பா.6'� Nறினா.. 
 
அ(த  சமய6தி� ேவைல�கார. இ�வ., பிண6ைத எ+6'� ெகா�+ உ�ேள 
வ(தன.. அ�கி�(த ெப�க� மய�கிவி+வா.க� ேபால ந+ந+�கின.. 
 
"அ(த ேமைஜயி� ைவ<�க�" எ�றா. லhமிகா(த
. எ�ேலா�
 அைதேய 
ேநா�கின.. பரா��ச நா<+ அைத� N.(' கவனி�க ெந��கினா.. 
 
அ(த� பிண
 உ�ைமயி� 'ணியினா� ெச?ய�ப�ட ெபா
ைம. சா�ைக� ேபா�+ 
Iட�ப�#�(த'. 
 
"மி>ட. லhமிகா(த
. நீ. ஒ� ெபாிய ஆசாமி!" எ�9 விJ(' விJ(' சிாி6தா.. 
 
ம*றவ.கL
 அைத ெந��கி� கவனி6'வி�+ விJ('விJ(' சிாி6தா.க�. 
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"இ�ெபாJ' பிண6ைத� பா.6தாகிவி�ட'. இவைன யாேரா C�#���பவ.களி� 
ஒ�வ. தா� ெகா�றி��கிறா.க�. உள�கைள ைவ6'�ெகா�+ உ�ைமைய� 
க�+பி#�பவ.கL�� 100 சிகெர�+ ப(தய
" எ�றா.. 
 
"நா� தா� '�பறி<
 ேகாவி(த�; நா� க�+பி#�க� ேபாகிேற�" எ�9 
சிாி6தா� &மதி. 
 
"எ�ன &ேலாசனா �*றவாளிைய� க�+பி#�க� ேபாறதி�ைலயா" எ�றா. 
லhமிகா(த
. 
 
"இ(த /�டா�தனமான விைளயா�+ என��� பி#�கவி�ைல" எ�9 /க6ைத  
&ளி6தா� &ேலாசனா. 
 
அ(த அைறைய  &*றி� கவனி6த &மதி�� ஒ� கிழி(த க#த
 அக�ப�ட'. அதி� 
"வி�(தி*�� பிற� எ�ைன  ச(தி... சனா" எ�9 ம�+
 ெதாி(த'. 
 
பிண6ைத<
 பாிேசாதி�க ேவ�+
 எ�9 அ(த6 'ணி�ப'ைம�� அணி(தி�(த 
ச�ைடகளி� எ�னவி��கிற' எ�9 ைகைய வி�+6 தடவினா�. அதிேல ஒ� 
ைக���ைட கிைட6த'. அத� Iைலயி� "&" எ�ற எJ6'� பி�ன�ப�#�(த'. 
 
"&...சனான, &ேலாசனா; அவ� தா� ெகாைல ெச?தவ�. அவ� தா� இ(த 
விைளயா�#� கல(' ெகா�ளவி�ைல. அவ� தா� �*றவாளி. '�பறிவ)��� 
ேபசிய 100 சிகெர�+கைள� ெகா+6'விட ேவ�+
" எ�9 உர6த �ர�� &மதி 
சிாி6'� ெகா�+ ேக�டா�. 
 
"அவசர� படாேத. ேகா.�+ எ�ன தீ.�, ெச?கிறேதா அதி��('தா� /#�க�ட 
ேவ�+
. திவா�பகQ.தா� ஜ�^. பரா��ச நா<+ வாதி வ�கீ�. நா� பிரதிவாதி 
வ�கி�. ம*றவ.க� எ�லா
 ஜுாிக�." 
 
7  
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"�*ற6தி� காரண
, அ' ஒ� வித6தி� எ�ப# நியாயமான' எ�ப'
 
கா�பி�கிேற�. பிண6தி� நிைலைமயி��(' உயர6தி��(' விJ(த' எ�9 
ெதாிகிற'. அத� உ� ைபயி� இ���
 ைக���ைட இற(தவ. �*றவாளியி� மீ' 
அதிக� பிாிய
 ைவ6தி�(தா. எ�பைத� கா�பி�கிற'. அவ�ைடய ேநச
, பாச
 
எ�லா
 ெதா(திரைவ� ெகா+6த'. அவ� இ�லாவி�டா� எEவளேவா ந�றாக 
இ���
 எ�9 ப�ட'. அவ� எதி.பா.�காத ெபாJ' ஒ� த�L த�ளிவி+கிற' 
இய*ைகதாேன. அEவள� தாேன &ேலாசனா! அவ� இ�லாவி�டா� 
ந�ல'தாேன." 
 
வி�(தின.க� எ�லா�
 விJ('விJ(' சிாி6'�ெகா�#�(தா.க�. 
&ேலாசனாவி� /க6ைத கவனி6த�ட� சிாி�, அட�கிவி�ட'. 
 
"நீ�க� ெசா�வ' அ.6தமாகவி�ைல. யாைர� ப*றி� ேப&கிறீ.க�" எ�றா�. /க
 
பய6தா� ெவளிறி இ�(த'. 
 
"அவனா� இைட�ச�க� அதிகமாக இ�(த'. அ�� ஒ�வ�
 இ�ைல. சா�> 
கிைட6தா�... பிற� எ�ன?" 
 
"அவ. மய�கி6தா� விJ(' உயி. 'ற(தா.." 
 
"அவ� பய�ெகா�ளிய�ல தைல &*றி� கீேழ விJவத*�. சாியாக ஒ� 
வ�ஷமாகிவி�ட'. அ�ெபாJ' ெசௗகாியமாக� கீேழ வ(' உ� கைதைய  
ெசா�னா?. உ�ைன6 த+6' ம96'� ேபச அவ� அ�� இ�ைல." 
 
"ச6தியமாக அவ. மய�கி6 தா� விJ('வி�டா.." 
 
"நிஜமாகவா? அவைன உ� /�, ெகா�+வ(' நி96தினா� அ�ப# ச6திய
 
ெச?வாயா?" 
 
"உ�களா� அவைர� ெகா�+வர /#யா'." 
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"ெகா�+வர /#<
. மகர
. மகர
. இ�ேக வா!" எ�9 ச*9 உர6த ச6த6தி� 
N�பி�டா.. 
 
எ��
 நிச�த
. 
 
பிற� ெவளிேய ட�, ட� எ�9 ெச��,  ச6த
. யாேரா ஜ�னைல6 த�+வ' 
மாதிாி... 
 
"அவைர உ�ேள N�பிடேவ�டா
. நா� தா� ெகா�ேற�... ஐேயா" எ�9 
ெசா���ெகா�ேட &ேலாசனா மய�கி விJ(தா�. 
 
விள��க� ம9ப#<
 பிரகாசமாக எாி(தன. 
 
"ஜுர.கேள ைகதி �*றவாளியா அ�லவா" எ�றா. லhமிகா(த
. 
 
(/*9
) 
ஊழிய�, 21-09-1934 (,ைன�ெபய.: மா6T) 
(இ�கைத ,'ைம�பி6தனா� எJத�ப�டதா இ�ைலயா எ�பதி� மா9ப�ட 
க�6'க� நில�கி�றன) 
------------ 
 

51. 51. 51. 51. ந�ல ேவைல�கார�ந�ல ேவைல�கார�ந�ல ேவைல�கார�ந�ல ேவைல�கார�    

 
1  
மா.6தா�ட
 பி�ைள��� �+
ப� கவைல எ�ற ெதா(தர� ஒ�9
 கிைடயா'. 
மைனவி இற(' ெவ� நா�களாகி வி�ட'. பி�ைள ��# எ�ற வில��க� 
அவ���6 ெதாியா'. ெபாJ' ேபா�காக ஒ� ம�(' ஷா� ைவ6தி��கிறா.. 
அ6'ட� ெகா�ச
 ேலவாேதவி<
 உ�+. 
 
அவ�ைடய ேவைல�கார� ராம� த
பி - அவ� ஒ� மைலயாளி - 
ேவைல�கார.கL�� ஒ� இலPிய
. சைமய� /த� எ�லா ேவைலகைள<
 ஒ� 
தவ9 வராம� ெச?' ைவ�பதி� நி,ண�. அதிேல பி�ைளயவ.கL�� அவ� மீ' 



155 

 

ஒ� ப*9த�, ஒ� பாச
. பி�ைளயவ.களி� க�ணி*�� க� ராம� த
பி. 
இ6'ட� ம�+ம�ல. பி�ைளயவ.களி� YைலகL�� ஏ*ற Qத�. அைம6' 
ைவ�பதி� நி,ண�. இ�வ���� அ(தர�கேம கிைடயா'. 
 
அ�9 பி�ைளயவ.க� ஏேதா க#த
 எJத உ�கா.(த ெபாJ' ராம� ஒ� 
க#த6ைத� ெகா�+ வ(' ெகா+6தா�. 
 
அைத� பி�ைளயவ.க� வாசி6'வி�+, "ராமா, அ(த ராமசாமி அ?ய. கவைல ஒ� 
வழியாக ஓ?(த'. வ�கீ� பி�ைளயிட
 ெசா��� ேக> ேபாடலா
 எ�9 
இ�(ேத�. ந�ல கால
, சாய�கால
 பண6ைத� ெகா�+ வ(' தி�டமாக� 
ெகா+6' வி+வதாக எJதியி��கிறா�. லாய. ேநா�R> விடேவ�டா
 எ�9 
ெசா�ல ேவ�+
" எ�றா.. 
 
"ஆமா
 >வாமி, ஒ� கவைல ஓ?(த'. ேகெஸ�றா� ெகா�ச அைல சலா? 
எ6தைன வ�ஷ
 இJ6த#�பா.க�" எ�றா�. 
 
"ந
மிட
 ஆயிர
 Tபா? இ�(தா� எEவள� ெசௗகாிய
? ஒ� சாயா� கைட 
ைவ6தா� கவைல இ�லாம� /தலாளியாக இ��கலாேம" எ�9 நிைன6தா� 
ராம� த
பி. 
 
எ�9
விட அ�9 அதிக உ*சாகமாக இ�(தா� ராம�. ேவைலக� எ�லா
 ெவ� 
'ாிதமாக நட(தன. 
 
"எ�ன ராமா! இ�ப# ேவைல ெச?தா� நாைள�� உன�� ேவைல இ��கா' 
ேபா���கிறேத" எ�9 சிாி6தா. மா.6தா�ட
 பி�ைள. 
 
2  
இர� வ(த'. 
 
எ�ெபாJ'
ேபா� உ� அைறயி� ெச�9 ப+6'� ெகா�டா.. 
 
அ�9 ெந+ேநரமாக அவ���6 Q�க
 வரவி�ைல. எ�ன கவைலேயா? 
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இர� ப�னிர�+ மணி எ�ேகா அ#6த'. 
 
C�#� யாேரா நடமா+
 ச�த
. 'எ�ன தி�டனா?' மா.6தா�ட
 பி�ைள 
ப�க6தி��(த தீ�ெப�#ைய6 தடவி விள�ைக� ெகாL6த /ய�9 ெகா�+ 
இ�(தா.. 
 
அ�ெபாJ' கத� ெம'வாக6 திற(த'. 
 
ராம� த
பி உ�ேள Oைழ(தா�. ஒ� ைகயி� ெகாL6திய ெமJ�வ.6தி; 
இ�ெனா� ைகயி� நீ�ட க6தி. 
 
மா.6தா�ட
 பி�ைள எJ(தா.. உடேன ைகயி��(த விள�ைகயைண6'வி�+, 
ராம� க6திைய ஓ�கி�ெகா�+ இ�ளி� பா?(தா�. 
 
மா.6தா�ட
 பி�ைள�� ேதா�ப�ைடயி� ஒ� �6'. அைத6 த+�க /யF/� 
ெந*றியி� ஒ�9. 
 
"ஐேயா" 
 
அ# வயி*றி� ம*ெறா�9. 
 
"இ�)
 பண
 வா�கவி�ைலயடா பாவி, ெகா�9விடாேத!" எ�9 
ஹீன>வர6தி� கதறினா. மா.6தா�ட
 பி�ைள. 
 
"வா�கவி�ைலயா?" 
 
ராம� ைகயி��(த க6தி நJவி� கீேழ விJ(த'. 
 
"ெபா? ெசா�Fகிறா?." 
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"சாய�கால
 த#�பய� மா�ேட� எ�9 காகித
 எJதிவி�டா�. ேமைஜயி� 
இ��கிற' பா.!" எ�றா.. 
 
3  
ப+�ைகயி��(' ெவ� கZட6'ட� ேமைஜைய அHகினா.. ப+�ைக எ�லா
 
ர6த
. ேமைஜ எ�லா
 ர6த
; ராம� ைகயி� கைற. 
 
உடேன மய�க
 ேபா�+� கீேழ விJ('வி�டா.. 
 
வி#ய*கால
. 
 
மா.6தா�ட
 பி�ைள��  &ய அறி� வ(த'. எJ(தி��க /#யாதப# பலCன
. 
 
ம9ப#<
 வ(' உயி�ட� இ��பைத� பா.6தா� ெகா�9 ,ழ�கைடயி� ,ைத6' 
வி+வாேனா? 
 
எ�ன ெச?வ'? எJ(தி��க /#யவி�ைலேய! 
 
எ�� பா.6தாF
 இர6த�கைற. எ�ன நா*ற
 நா9கிற'! எJ(தி��க 
/#யவி�ைலேய! 
 
ம9ப#<
 கத� திற�கிற'. இ��கிற ெகா�ச� பிராண)
 ேபா?வி+
 
ேபா���கிற', மா.6தா�ட
 பி�ைள��. 
 
உயி�ட� இ��பைத� க�டா� தி�டமாக ெகா�9 ,ைத6' வி+வா�. க�ைண 
I#�ெகா�+ கிட(தா� ேபா?விடமா�டாேனா? எ�ன ந
பி�ைக! எ�ன ஆைச! 
 
ராம� தா� உ�ேள வ(தா�. ஆனா� ெகா�ல வரவி�ைல. ைகயிேல ேபc�, 
ம�(', இ6யாதி இ6யாதி. 
 
இ(த காய�கL�� ைவ6தியாி� ைக6திற)ட� ம�(' ைவ6'� க�+கிறா�. 
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"ெச?த �*ற6தி*� ம�னி�,� ேக�+�ெகா�ளவி�ைல. அத*� ஏ*ற ஊழிய
 
ெச?கிேற�. எ�ைன� கா�#� ெகாடாவி�டா� நீ. பிைழ6'� ெகா�LC.." 
 
4  
�ணமான பிற� பயைல6 ெதாைல6' வி+வ' எ�9 எ�ணியி�(தா. 
மா.6தா�ட
 பி�ைள. 
 
ராம� எ�ெபாJ'
 "கா�#� ெகா+6தா� எ�ன ெதாி<மா?" எ�9 பய�கா�# 
வ(தா�. 
 
ராம)ைடய ேசைவயி� அவ��� ,�க� �ணமைட(' வ(தன. இ�ெபாJ' 
அவ��� எJ(' உ�கார /#<
. அ�9 ஒ� ேயாசைன, ஒ� த(திர
, அவ. மனதி� 
ப�ட'. நா/
 அவ�மீ' பி# ைவ6தி�(தா�தா� �ணமைடயலா
 எ�9 ப�ட'. 
 
அ�9 ராம� வ(த�ட� "ராமா, நா)
 லாய��� ஒ� M� ேபா�ட க#த
 
அ)�பியி��கிேற�. என�� ஏதாவ' தீ�� வ(தா� உ�ைன� பி#6'� 
ெகா�வா.க�. என��6 தீ�� வராம� இ���
வைர உன��� பயமி�ைல" 
எ�றா.. 
 
இ�)
 சில நா�க� கழி(தன. திRெர�9 C�#� ெவளி�ப�க6தி� ஏக� N ச�. 
இர�+ ேபாYஸா.க� ராமைன உ�ேள த�ளி� ெகா�+ வ�கிறா.க�. 
 
"கைடசியாக� கா�#� ெகா+6' வி�R.கேள, உ�கைள எ�ன ெச?கிேற� 
பா��க�" எ�9 ேபாYஸா. பி#யி��(' திமிறினா�. 
 
"அேட, எ�ைன� ெகாைல ெச?ய ய6தனி6தைத யாாிட/
 ெசா�லவி�ைலேய!" 
எ�றா. மா.6தா�ட
 பி�ைள. 
 
"ஸா.! நீ�க� ேபசி� ெகா�வ' எ�கL�� அ.6தமாகவி�ைல. இவ� ப�க6' 
C�#��(' நைகைய6 தி�#யதாக� ைக' ெச?தி��கிேற�. தி��+  ெசா6' 
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இவ� ெப�#யி��(த'," எ�9 ராமைன ெவளிேய த�ளி�ெகா�+ ேபானா.க� 
ேபாY>கார.க�. 
 
அ�ேபா' ராம� /க6ைத� பா.�க ேவ�+ேம! 
 
(/*9
) 
ஊழிய�, 31-08-1934 
--------------- 
 

52. 52. 52. 52. ந$பி�ைகந$பி�ைகந$பி�ைகந$பி�ைக    

 
1  
என�� இ(த ெவ*றிைல� பழ�க
 இ��கிறேத அ' ஒ� ெபாிய ெதா(தர�. வா? 
நிைறய ஒ� Tபா? எைட ,ைகயிைலைய வாயி� அைட6தா� தாக
 எ+�காம� 
எ�ன ெச?<
? க�ட இட6தி�, அச(த.�பமான இட6தி� எ�லா
 இ(த6 
ெதா(தர�தா�. கா�பி, கல. �#6தா� தாக
 தீர�N#ய நாஸு� ேப.வழியி�ைல 
நா�. 
 
அ�9 நா)
 எ� ந�ப�
 ெத�வி� &*றி�ெகா�+ இ�(ேதா
. அவ. 
ெவ*றிைல ேபா+�கேள� எ�றா.. இத*� உபகார
 ேவ9 ேவ�#யி��கிற'. 
ேபா�டா? வி�ட'. அத� உ6ஸாக6தி� ெகா�ச ேநர
 ந+6ெத�வி� 
ேபாகிறவ.க� வ�கிறவ.க� தி�
பி� பா.��
ப#யான ச�லாப
. பிற�... 
ேக�பாேன�. ெதாி(த'தா�. அ(த ெவ*றிைல� கைட�கார)�� எ�ைன� 
ேபா�ற பைழய ஏ�+� பிரதிக� வ�ெம�9 ெதாி<மா? ந�ப. என�� 
ஜலவசதி�காக அவ���6 ெதாி(த ேஹா�டF�� அைழ6'  ெச�றா.. ஏ� 
எ�றா� த� மதி�ைப வி�+�ெகா+�காம� நட�க ேவ�+ெம�ற &6த ஹ
ப� 
ேப.வழி நா�. 
 
அ(த ேஜாாி� த�ணீ. பிர சிைன ஒ�வா9 /#(த'. 
 
என' ந�ப. ஒ� அ3.வ� ேப.வழி; அவ. ேம� எ�ெபாJ'
 ெபாறாைம அதிக
. 
சIக6தி� எ(த� ப#�க�#���பவ)
 அவாிட
 ெவ� ேலசாக6 தன' 
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உ�ள6ைத6 திற('வி+வா�. அ' ம�+ம�9. இ(த� �ழ(ைதக�தா�, அவாிட
 
எ�ன வசீகர ச�திேயா? 
 
அ(த ேஹா�ட�� ஒ� �ழ(ைத. அ(த ேஹா�ட� ெசா(த�கார)ைடய'. 
பா.6தா� அைத /6தமிட ேவ�+ெம�9 ேதா�றாதவ� மர�க�ைட. �ழ(ைத 
அவைன� பா.6'வி�ட'. 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� இ��கேவ�+ேம எ�9 ெம'வாக� காைல ைவ6'6 தட�
 
அ(த� �ழ(ைத... எ�ன ந
பி�ைக! 
 
2  
இEவள�
 வாச� ப#யி�. இ(த� N6'�கைளெய�லா
 /�ேன ெவளியி� வ(த 
நா� கவனி6'�ெகா�+ த6'வ
 ப�ணி�ெகா�#�(ேத�. உ6ஸாக
 அவ��� 
ஜா>திேயா, அ(த� �ழ(ைத�ேகா? என��� ெப�ைம ஒ�9தா� மி ச
. 
 
நா� ெசா�F
 ேநர
 சாய�கால
. சாய�கால
 எ�9 மாியாைதயாக6தா� 
N9கிேற�. ப�டண6தி� மி�சார ேகார/
, அத)ட� �ழ
,
 இைர சF
 எ� 
மனதி�... 
 
என' க�க� ெத�� ப�க
 அக>மா6தாக6 தி�
பின. 
 
அ�ேக ஒ� ாிPாவி� ஒ� கனவா�. எ�லா விஷய6திF
. ப.c��(' 
சி�லைறைய எ�ணி�ெகா�#�(தா.. வ�# நி96தி விட�ப�#�(த'. 
 
ப�க6தி� ஒ� பி ைச�காாி, வா�ப
... வா�ப6தி� கைள. அJ��� பி#6த 
ெவ�ளாைட /�கா+ தைலைய மைற6த'. /க6ைத மைற�கவி�ைல. கனவா� 
ப�க
 ைகைய நீ�#ய வ�ண
 அைசயா' நி�றி�(தா�. சில சமய
 வா.6ைதக� 
அவ� வாயி��(' ெவளிவ(தன. அ' எ�னேவா? இைர ச�� ேக�கவி�ைல. 
அவ� இைடயி� ஒ� �ழ(ைத சிறிய'. நா�ைக(' மாத
... 'யர6தி� சி*9� 
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தாயிட
 பா� �#6தவ�ண
 இ�(த'. I#ய க�க� ஏற��ைறய உயிர*ற' 
மாதிாிதா�. 
 
சி*சில சமய
 அத� தா? த�ைனயறியாம� அைத இ9க அைண6'�ெகா�டா�. 
அத�மீ' அEவள� பாசேமா, ைகதா� வ��கிறேதா! 
 
3  
அ(த6 தாயி� /க6தி� எ�ன 'யர
... எ�ன ேசா.�... அதிேல பசி... எ�9 எJதிய 
மாதிாி கல�கிய க�க�... ந
பி�ைகயிழ(த க�க�... அ(த� ைக கனவாைன 
ேநா�கி நீ�#ய' ச*றாவ' விலகவி�ைல. எ�ன ந
பி�ைக! 
 
அவைள� காண�
 ம*றைத மற(ேத�. அவL�� ஏதாவ' ெகா+�க ேவ�+
 
எ�9 எ� உ�ள
 Q�#ய'. ஆனா� ெச�ைனயிேல த.ம சி(தைன ஒ� ேபாக 
வ>'. அைத எ�ைன� ேபா�றவ.க� எளிதி� அ)பவி6'விட /#யா'. நா)
 
யா.? அவைளவிட ஒ�ப#ேம�... என' /க
 வாA�ைகயி� அைல ேம� ச*9 
உயர6 த�ளி இ��கிற'. அத*ெக�ன இ�ேபா'? 
 
அ(த ரகைள இவைள ஓ�ட� ப�க
 தி�
ப  ெச?த'. 
 
தி�
பியவ�... 
 
அ�ப#ேய ெம? மற(' நி�றவ� ேபா�, ெத?வ6ைத, இலPய6ைத� க� எதிாி� 
க�டவ� ேபா� அவ*ைற... க�களி� ஒ� பிரமி�,. 
 
பிற�... 
 
4  
அ(த  ேசா.�
 ேசாக/
 நிலவிய க�களி��(' 'யர
 ேத�கிய 
அதர�களி��(', ேமக6தி� பி� ஒளி(' ச(திர� ெவளிவ(த மாதிாி... 
 
ஒ� ,�சிாி�,. 
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அவ� �ைறக� அவைளயறியாமேல பா� &ைவ6'� ெகா�#���
 �ழ(ைதைய 
அைண6'� ெகா�கி�றன. 
 
ஒ� நிமிஷ(தா�. 
 
ம9ப#<
 அவ� /க6தி� வாA�ைகயி� ேமக
 கவி(த'. 
 
அ(த� கனவாைன ேநா�கி ஏேதா Nறினா�. 
 
அவேரா? 
 
அவ�
 அ(த� �ழ(ைதயி� விைளயா�#� க�கைள6 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� எ�ன ந
பி�ைக. 
அ(த� க�க� ஒளி இழ('தா� இ��கி�றன. அதி� எ�ன ந
பி�ைக! 
ேசா.வினாலா?... ேவ9 கதியி�லாமலா... இ�(தாF
 ந
பி�ைகதாேன. அ(த� 
பிரைமயாவ' இ�லாவி�டா� வாA�ைகயி� பி#6'�ெகா�ள ேவ9 எ�ன 
வி��கிற'? 
 
"ஓ# வா! ஓ#வா! ஒ�9 ெர�+... IH..." �ழ(ைதயி� கள�கம*ற ெவ�ளி� 
கி�ண6 ெதானி ேபா�ற சிாி�,... ஒேர பா? ச�, அவ. மீ' எ�ன ந
பி�ைக! 
 
(/*9
) 
கா(தி, 15-09-1934 
----------- 
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53. 53. 53. 53. ந�ைம பய��ெமனி�ந�ைம பய��ெமனி�ந�ைம பய��ெமனி�ந�ைம பய��ெமனி�    

 
1  
3ைவயா� பி�ைள (/J� ெபய. 3மிநாத பி�ைள) ேப�ைடயி� ெபாிய 
ேலவாேதவி�கார.. I�9 வ�ஷ
 ெகாJ
பி� வியாபார
 அவைர ஒ� Q��6 
Q�கிய'. அ6'ட� ஒ� ப6'� 'ேகா�ைட நில
'; ெந� விைல /�, உய.(த 
ெபாJ' ஒ� த�+; இைவகளினா� சாைல6 ெத� /தலாளி எ�9 ெபய.. ெத?வ 
ப�தி, உலக நடவ#�ைககைள� ெபா96' ேகாவிF��� ேபாத�, நீ�ட 3ைஜ 
/த�யன எ�லா
 உ�+. 
 
ப�க6' C�+  ச�ைடநாத பி�ைள, ,>தக� ,J, இவ��� இ�(த ெசா6' 
வைகயறா�கைள� ,>தகமாக மா*9வதி� நி,ண.. C�#ேலேய ஒ� ,>தகசாைல. 
கிைட�காத ,>தக�க�, ேவ�டாத ,>தக�க�, ேவ�#ய ,>தக�க�, பைழய 
பிரதிக�, அ3.வ ஏ+க� எ�லா
 இவ. C�#� பா.�கலா
. ஏேதா ஆரா? சி 
ெச?' ெகா�#��கிறா. நீ�ட காலமாக. அவ. ,>தக
 எJ'வ' ெவ�காலமாக 
ெவ9
 சமா சாரமாக இ�(' பழ�கைதயாக மாறிவி�ட'. இவ��� உலகேம 
,>தக
; அற
, ெபா��, இ�ப
, C+ எ�லா
 அ'தா�. 
 
இ(த இர�+ ேப.கL
 அ6திய(த ந�ப.க�. சாய�கால
 நா�� மணி /த� 
ச�ைடநாத பி�ைள 3ைவயா� பி�ைளயி� ேப & இ�ப6ைத நா+வா.. இ�வ�
 
ெவளிேய உலாவி வ�வா.க�. இ'தா� இவ.க� ச(தி��
 ேநர
. பண6ைத� 
,>தகமாக மா*9
 ச�ைடநாத பி�ைள, தம' ந�பாிட
 கட� வா�கியி�(தா. 
எ�றா� அதிசயம�ல. ெகா�ச
 நாளாகிவி�ட'. 
 
ச�ைடநாத பி�ைள தன' ,>தக� N�ட6தி� அளவளாவி� ெகா�#��கிறா.. 
அவ�ைடய ெப� த�க
 ஒ� காகித6 '�ைட� ெகா�+ வ(' ெகா+6' "ேமல 
C�+ ெபாிய�பா �+6தாஹ" எ�றா�. 
 
உய.தி� அ�ணா சி அவ.கL��, 
 
ந
ம விஷய6ைத ெகா�ச
 தா�க� 'ாிசா� பா.�கH
. இ�9 சாய�கால
 
ேம*ப# விஷய6தி*� வ�ேவ�. மற�க�Nடா'. 
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இ�ப#��6 த�க� உயி. ந�ப� 3ைவயா� பி�ைள 
 
எ�9 வாசி6தா.. 
 
2 
"சதி. அ�ணா சி�� நா� ெகா�ச
 பண
 ெகா+�கH
. ெந9�கிறாஹ. ஏ�# நீ 
ச�(திர6ைத அ)�," எ�9 ெசா��வி�டா.. 
 
ெகா+�க ேவ�#ய' 500 T. அதிகமாக 200 T. ேச.6'� பா�கி*�  ெச� 
எJதியாகிவி�ட'. எத*�? எ�லா
 ,>தக6தி*�6தா�. 
 
"ஏேல! ச�(திர
, இைத�ேபா? மா6தி�கி�+ &9�கா வா. மணி பதிெனா�H 
ஆயி�+ேத! ேபா! ேபா!" எ�9 ெசா��வி�+� ைகயி��(த 'ெச(த அவ>தா' /த� 
பாக6தி� த�ைன மற(' வி�டா.. 
 
ஒ� மணிேநர
 கழி(த'. ச�(திர/
 வ('வி�டா�. 
 
எ�லா
 100 T. ேநா�+�க�. ச�ைடநாத பி�ைள த�ைன மற(தவராக இ�(தாF
 
ஒEெவா� காாிய6ைத<
 OH�கமாக  ெச?பவ.. வ(த ேநா�+�க� ந
பைர 
எ�லா
 �றி6'� ெகா�டா.. அ�ெபாJ'
 ஜர6'Z#ர)ைடய ெமாழிகளி�தா� 
மன
. அைத ேயாசி6'� ெகா�ேட ஐ(தி*�� பதிலாக ஆ9 ேநா�+�கைள 
எ+6'� ெகா�+ 3ைவயா� பி�ைளைய� பா.�க  ெச�றா.. 
 
3மிநாத பி�ைளயி� 3ைஜ /#<
 சமய
. 
 
3  
"அ�ணா சி வரH
, வரH
, ஏ' இ(த� ப�கேம காணேம. ஒ� நிமி�" எ�9 
3ைஜயி� 'கியைர' மா*றி ேவக6ைத அதிக�ப+6தினா.. 'ம(திரமாவ' நீ9, 
'தி�க�ப+வ' நீ9 இ6யாதி, இ6யாதி; /*றி*9; தி� சி*ற
பல
' எ�9 
/#6'வி�+, "எ�ன அ�ணா சி? எ�ன விேசஷ
" எ�றா.. 
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"ஒ�Hமி�ைல, அ(த விசய6ைத /+ சி�கிடலா
 எ�9 வ(ேத�" 
 
"ஏ' ந
ம '�#� ஏ'
 மன6தா�கலாக எJதி�ேடேனா?" 
 
"அெதா�Hமி�ேல. ைகயி���க�ப �+6திடலாெம�9 நிைன ேச�. 
என��6தா� மறதியா ேச" எ�9 ேநா�+� ெபா�டண6ைத� ைகயி� ெகா+6தா.. 
அவ. பிாி6'� பா.�ப' ேபா� கவனி6' வி�+ ம#யி� ைவ6'� ெகா�டா.. 
 
"சாியா� பா��க." 
 
"அ'�ெக�ன! எ�லாமி���
, எ�ேக ேபா�'?" 
 
"அ�ணா சி ந
மகி�ேட ஒ� விசயமி�லா?..." 
 
"ெசா�F�க..." 
 
"ந
ம ைபய� e.ஏ.தாேன?" 
 
'த� ெப�H�� வர� ேத+கிறாேரா' எ�9 நிைன6தா. 3ைவயா� பி�ைள. 
 
"ஆமா
 த�க6தி*� வய'தா� வ('வி�டேத. எ�லா
 நாL
 கிழைம<
 வ(தா 
/#<
. அ'�ெக�ன விசார
" எ�றா. 3ைவயா� பி�ைள. 
 
4  
"அதி�ேல அ�ணா சி. அ�ஹ காேலசிேல ஒ� ,>தக
 இ��கிற'. நா� எJ'
 
,>தக6தி*� அ' க�டாய
 என�� ேவ�#ய'. எ�ேக<
 கிைட�கா'. அவைன 
எ+6' வர  ெசா�F�க. பிற� காணம* ேபாயி�ட' எ�9 விைலைய� 
ெகா+6'வி+ேவா
" எ�றா.. 
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"இ
பி�+தாேன? ஏேல! அ?யா! நடராசாைவ எ�ேக?" 
 
"நீ�க அவைன� ,>தக6ைத மா6திர
 எ+6'வர  ெசா�F�க. அவ)��6 
ெதாியா' சி�ன� ைபய�." 
 
நடராஜ� வ(தா�. 
 
"அ�ணா சி�� ஏேதா ,>தக
 ேவHமா
. எ+6'� ெகா�ணா(' �+." 
 
ெபய. எ�லா
 எJதி� ெகா+6'� ைபயைன அ)�பியாகிவி�ட'. 
 
"ெபாற�, நா� ேபாயி�+ வாேர�." 
 
"எ�ன அ'���ேள! ெவ6திைல ேபா+�க. ந
ம ச�(தர
 இ��காேன அவ� ஒ� 
100 Tபா வா�கினா�. இ�ேபா அ�ேபா எ�கிறா�. நீ�க ெகா�ச
 பா�கH
." 
 
"நா� க�#�கிேற�. அ(த மாதிாி இ��கலாமா? ேபாயி�+ வாேர�" எ�9 
விைடெப*9� ெகா�டா.. 
 
5  
3ைவயா� பி�ைள பண6ைத ெப�#யி� ைவ6'� 3�+/� எ�ணினா.. 
அதிகமாக இ�(த'. ெகா�+ ேபா? ெகா+6'விடலாேம எ�9 நிைன6தா.. 
'அவராக வர�+ேம; எ�ன இEவள� கவைல ஈன
' எ�9 நிைன6'� ெப�#யி� 
ைவ6'� 3�#னா.. 
 
அ�9 /Jவ'
 ச�ைடநாத பி�ைள வரவி�ைல. இர�+ நா� பா.6'� ெகா�+ 
பா�கி�� அ)�பலா
 எ�9 நிைன6'  &
மாயி�(தா.. 
 
சாய�கால
 நடராஜ� ,>தக6ைத� ெகா�+வ(தா�. பி�ைளயவ.க� அைத� 
ெகா�+ ெகா+6'� ேபசி� ெகா�#���
 ெபாJ', அைத� ப*றி� ேபசவி�ைல. 
 



167 

 

6  
இர�+ நாளாயி*9. 
 
ச�ைடநாத பி�ைள��� ,>தக
 வா�க� பண
 ேதைவயாக இ�(த'. ெப�#ைய6 
திற(' பா.6தா.. ஒ� `9 Tபா? ேநா�+6தா� இ�(த'. ஒ�ேவைள 
தவ9தலாக� ெகா+6'வி�ேடா ேமாெவ�9 3ைவயா� பி�ைளயிட
 ெச�றா.. 
ேக�ட�ட� அவ. ெவ� சா(தமாக 'இ�ைலேய' எ�9 ெசா�ன�ட� C�#� 
எ��
 ேத#னா.. பண6ைத� காேணா
 எ�9 C�#� ஒேர அமளி; கேளபர
. 
 
ஒ�9
 ெதாியவி�ைல. 
 
பா�� காஷியாிட
 ெச�9 ந
ப.கைள� �றி6'� ெகா+6', வ(தா� ெசா�F
ப# 
ெதாிவி6'வி�+ வ(தா.. 
 
அ�9 சாய�கால
 காஷிய. அவ.க� 3ைவயா� பி�ைள ெசF6திய 600 Tபாயி� 
இவ. ெகா+6த ஆ9 ந
ப�
 இ��கி�றன எ�9 ெதாிவி6'  ெச�றா.. 
 
/த�� ச�ைடநாத பி�ைள தி+�கி�+வி�டா.. இ�(தாF
 பண6தாைச யாைர 
வி�ட' எ�9 நிைன6'� ெகா�+ ெவ� ேகாபமாக� 3ைவயா� பி�ைள 
C�#*�  ெச�றா.. 
 
"எ�ன அ�ணா சி? நீ�க இ�ப# இ��பிஹ எ�9 நிைன�கேவ யி�ைல. நீ�க 
�+6த அ9`9 Tபாயி� என' ஆ9 ந
ப.கL
 இ��கிற' எ�9 காஷிய. 
பி�ைள இ�ப6தா� ெசா��வி�+� ேபானா.. நீ�க� இ�ப#  ெச?யலாமா...?" 
எ�9 அ+�கி� ெகா�ேட ேபானா.. >வர
 ஏறி�ெகா�ேட ேபாயி*9. 
 
7  
3ைவயா� பி�ைள��6 Q�கிவாாி� ேபா�+வி�ட'. அக�ப�+� ெகா�ேடா 
. 
மான
 எ�ெற�லா
 ஒ� நிமிஷ
 மன
 ெகா(தளி6த'. திRெர�9 ஒ� ேயாசைன; 
வழிப�ட ெத?வ(தா� கா�பா*றிய'. 
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"ச�(திர
 ம6தியான(தா� அவ� கட)�� நீ�க உதவி ெச?ததாக� 
ெகா+6'வி�+� ேபானா�. அத*ெக�ன?" 
 
"அ�ப#யா, தி��+ ரா>க�. சவ6'� பயேல எ�ன ெச?கிேற� பா��க�! ந
ம 
இைடயி� ச�ைட உ�டா�கிவி�டாேன" எ�9 இைர(' ெகா�+ C�#*� 
ஓ#னா.. 
 
ச�(திர
, 'க�ணாைண' 'ெத?வ6தாைண' எ�லா
 ப��கவி�ைல. 
ேவைலேபா?வி�ட'. 
 
"நீ நாசமா?� ேபாகH
" எ�9 ஒ� ைக�பி# அ�ளிவி�+� ேபா�
ெபாJ', தா� 
ெகா+�கேவ�#ய, தா�க /#யாத பாரமாகிய கட� &ைம ெத?வ  ெசயலாக6 
தீ.('வி�டைத எ�ணேவயி�ைல. எ�ன ந�றி ெக�ட உலக
! 
 
8  
ஒ� வாரமாகிவி�ட'. 
 
,>தக6ைத6 தி��பி� ெகா+�க ேவ�+
. 
 
நடராஜ� ச�ைடநாத பி�ைளைய நா#  ெச�றா�. 
 
"மா�பி�ைள வா��ேகா." ச�ைடநாத பி�ைள நடராஜைன எ�ெபாJ'
 
இ�ப#6தா� N�பி+வா.; அ'�
 தனியாக இ���
 ெபாJ'. 
 
"அ(த� ,>தக
 ேவ�+ேம; நாளாகிவி�ட'." 
 
"அைத6தா� ெசா�ல வ(ேத�. ,>தக6ைத இ��தா� ைவ6தி�(ேத�. 
காணவி�ைல. பய�படாேத; விைலைய� ெகா+6'வி+ேவா
. ச�(திர
 பய� தி�# 
இ��பாேனா எ�9 ச(ேதக
" எ�9 ெசா��� ெகா�ேட உ�ேள ெச�றா.. 
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நடராஜ� தி+�கி�+வி�டா�. இ�ப#<
 அ�ப#<
 உலவி� 
ெகா�#���
ெபாJ' அ(த� ,>தக
 க�ணி� ப�ட'. ஆ சாிய
, திகி�, 
ேகாப
. 
 
9  
"இ(தா��க� 20 Tபா? இ��கிற'. ேக�ட விைலைய� ெகா+6' வி+�க�" எ�9 
சிாி6'� ெகா�ேட நீ�#னா.. 
 
",>தக
 அேதா இ��கிறேத?" 
 
ச�ைடநாத பி�ைள தி+�கி�டா.. 
 
பிற� சமாளி6'� ெகா�+, "எ�ன மா�பி�ைள! அ(த� ,>தக
 கிைட�காத'. 
விைலைய� ெகா+6'வி+�க�. நா� எJ'
 ,>தக
 அEவள� /�கிய
. அ' 
இ�லாவி�டா� நட�கா' உ�கL��6 ெதாியாததா?" 
 
"அ' தி��+6தன
. எ�னா� /#யா'." 
 
"நா� ,>தக6ைத� ெகா+�க /#யா'. உ
மா� இய�றைத� பா�
." 
 
"எ�ன இ' அதிக�பிரச�கி6தனமாக இ��கிற'! ,>தக6ைத� ெகா+ெம�றா�..." 
 
"அைத� ெகா+�க /#யா'... இேதா Tபா இ��கிற'. எ+6'�ெகா�+ ேபா
. 
நா� அ�ணா சியிட
 ேபசி�ெகா�Lகிேற�." 
 
"அ�ணா சியாவ', ஆ�+���#யாவ'? ,>தக6ைத� ெகா+
 எ�றா�..." 
 
10  
வா.6ைத அதிக�ப�ட'. ஏகவசனமாக மாறிய'. 
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"அ�பா அைத6தா� ெகா+6'வி+�கேள�" எ�ற', தJதJ6த �ர� கத� 
இைடயி��('. 
 
க�க� மா6திர
 நடராஜ� மனதி� பதிகிற'. த�க
தா�! எ�ன த�க
! 
மனதி*��, "இவ)�கா இ(த� ெப�" எ�ற நிைன�,. 
 
"ேபா கJைத உ�ேள. உ�ைன யா. N�பி�ட'? நியாய
 ெசா�ல வ(தாயா��
! 
ேபா நாேய!" 
 
நடராஜ� ேகாபமாக6 தக�பனாாிட
 ெச�றா�. 
 
"எ�ன அ�பா இ�ப#  ெச?கிறாேர?" 
 
"அத*ெக�ன ெச?யலா
? நீ எ�ப#யாவ' /#6'வி+. C� ச சர� ேவ�டா
. 
உன�� உலக
 ெதாியவி�ைலேய!" 
 
"தி��+6தனம�லவா?" 
 
"தி��+6தன
தா�. யா. இ�ைலெய�9 ெசா�ன'? என�காக /#6'வி+." 
 
"நீ�கL
 இ�ப#  ெசா�லலாமா? அவ. ெப�H�� இ��கிற ,6தி Nட..." 
 
க�கL��� பி� நி�ற /J உ�வ
 எ�ப#யி���ெம�9 நிைன6'�ெகா�ேட 
காாிய6ைத  சாிப+6த  ெச�றா�. 
 
(/*9
) 
மணி�ெகா#, 02-09-1934 
----------- 
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54. 54. 54. 54. நாசகார� �$ப�நாசகார� �$ப�நாசகார� �$ப�நாசகார� �$ப�    

 
1  
டா�ட. வி&வநாத பி�ைள (ெவ9
 ெச�ைன எ�.எ
.பி. தா�) ெச�ற /�ப' 
/�ப6ைத(' வ�ஷமாக ஆ(திர ஜி�லாவாசிகளிைட யம� ப�#ய� 
தயாாி6'வி�+, ெப�ஷ� ெப*9, தி� ெச(Q. ஜி�லா ேபா.+ ர>தாவி� 
பாைளய�ேகா�ைட�� எ�டாவ' க��� இ���
 அழகியந
பியா,ர
 எ�ற 
கிராம6தி� �#ேயறினா.. (எ� தி�ெந�ேவ� ந�ப.க� அழகியந
பியா,ர6ைத6 
ேத# ஜி�லா� பட6'ட� ேமாதி Iைளைய வரள ைவ6'� ெகா�ள ேவ�டா
. 
அதி� இ�ைல.) 
 
ஏற��ைறய அேத சமய6தி� தா�, �#மக� ம�த�ப)
 இல�ைக6 ேதா�ட6 
'ைரகL�� Pவரகனாக இ�(', ப#�ப#யாக� ெகாJ
, ேகா�ைட6 
ெத��களி� ஸi� ைவ��
 அதி.Zடமைட(', அதி� ஒ� ப6' வ�ஷ 
லாப6தாF
, அ�� சிறி' மனன
 ெச?' ெகா�ட 'வாகட சா>திர
', 'ேபாக. 
இ�`9', 'ேகார�க. I�ைக  சி(தாமணி' இவ*றி� பாி சய6தாF
 உய.தி�. 
ம�த�ப ம�6'வனாராகி அழகியந
பியா,ர6தி� வ(' �#ேயறினா�. 
 
இEவி�வ�
 இES��� ஒேர சமய6தி� பைடெய+6த' த*ெசயலாக ஏ*ப�ட 
ச
பவ
. ஆனா�, அழகியந
பியா,ர6தி� இவ.க� வ�ைக�க�,ற
 ஒ� 
மைற/கமான மா9த� ஏ*ப�ட'. 
 
b வி&வநாத பி�ைள சாதாரண ேவளாள. வ��பி� பிற(', ைவ6திய6 ெதாழி� 
ந�ல லாப
 த�
 எ�ற ந
பி�ைகயி� வா�ப கால6தி� அதி� ஈ+ப�டா.. அ(த� 
கால6தி� ைவ6திய� க�வி ப#�க வ�கிறவ.கL�� '>ைட�ப��' (உபகார  
ச
பள
) ெகா+6த'
 இவ��� இ(த6 ெதாழி�� ஆைச விழ ஒ� Q�+ேகா� 
எ�9 ெசா�ல ேவ�+
. ேமF
, அ�கால6தி� ச.�கா. உ6திேயாக
 ைகேமேல. 
ப6ெதா�பதா
 `*றா�#� இ9தியி� ெவ�ைள�கார ைவ6திய சா>திர
 
இEவள� பிரமாத அபிவி�6தியைடயவி�ைல. உL6'�ேபான அ(த 'ெமRாியா 
ெம#கா'�
 சீைமயி��(' தL
பி வழி(த ைவ6திய சா>திர/ேம இ(திய விேதசி 
ைவ6தியசாைல 'வ#கா�களி�' ஓ#ன. ஆைகயா�, பா> ெச?வத*�
 உ6திேயாக
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பா.�பத*�
 அEவளவாக  சிரமமி�லாதி�(த'. ேமF
 ெவ�ைள�கார.க� 
த�க� ைவ6திய சா>திர6ைத� பிரசார
 ெச?வதிேலேய ஊ�க� ெகா�#�(தன.. 
 
b வி&வநாத பி�ைள ப#6'6 ேதறி, பண
 ச
பாதி6த' ஒ� ெபாிய வசன 
காவிய
; அத*� இ�� இடமி�ைல. ஆனா�, அ(த� 'பிணம9��
 ெதாழி�' 
அவைர நா>திகரா�கிவிடவி�ைல. அவ��� 'ெமRாியா ெம#கா'வி� எEவள� 
அபார ந
பி�ைகேயா, அEவள� ைசவ சி6தா(த `�களிF
 உ�+. சிவஞான 
ேபாத  சி*9ைர<
, '>ெடதா>ேகா�',
, உ6திேயாக கால6தி� அேபதமாக 
இட
ெப*றன. ேமF
 தி�நீ9 /த�ய ,ற  சி�ன�களி� உபேயாக6ைத<
 அவ. 
ந�கறி(தவ.. 
 
b வி&வநாத பி�ைள ெபா'வாக ந�ல ம)Zய.. நாF ெபயாிட
 &/கமாக� 
ேபசி� பழக�N#யவ.. எ+�,, மாஜி ச.�கா. உ6திேயாக>த. எ�ற மி+��, 
ஒ�9
 கிைடயா'. 
 
2  
பி�ைளயவ.களி� �+
ப
 விசாலமானத�9. ெபாிய க�+� ேகா�பி� த
 வ
ச
 
வி�6தியாகி ேலாக6தி� அZட தி�கிF
 ெச�9 ஜய�ெகா# நா�ட ேவ�+
 
எ�9 அவ. ஆைச ெகா�ளாதவ. எ�பைத அவ�ைடய ஏக,6திர� மி>ட. 
கி�Zணசாமி நிTபி6தா�. bமதி வி&வநாத பி�ைள - அதாவ' 'சாலா சிய
மா' 
(விசாலா�சிய
மா�) - நிர(தரமாக, பி�ைளயவ.களி� ச�6'� ேபான 
ைவ6திய6தி*�
 மீறின வயி*9 ச
ப(தமான வியாதி உைடயவ� எ�பைத 
ம6தியான6தி� ம�#F
 அ�('
 ேக�ைப� க�சி எ+6'� கா�+கிற'. 
சாலா சிய
மா� பைழய கால6' ேவளாள� �+
ப நாகாிக6' ேமா>த. 
பி�ெகா&வ
 ைவ6'� க�#ய உைட<ட)
, கJ6' காதணிகLட)
 C+ 
நிைற(' கா�சியளி�பா�. 
 
மி>ட. கி�Zணசாமி அ�பாவி� வ9,96தF�காக� 'ப�டண6தி�' ைவ6திய� 
ப#�பி� தக�பனா. ெச�ற பாைதயி� ந
பி�ைகெகா�ள /யFகிறா�. 
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உய.தி�. ம�த�ப ம�6'வனா. வாA�ைக இேத ாீதியி� ெச�லவி�ைல. ேம+ 
ப�ள�கைள� க�ட'. தைல நைர��
வைர உைழ�பி� கா?6'�ேபான ைக, கா& 
பண6ைத நிைறய� காணவி�ைல. 
 
அOபவ6தி� ெகாaரமான அ�ல' இ�பகரமான சாைய விழாத, ந
பி�ைக<
 
ேநச�பா�ைம<
 நிைற(த வா�ப� ப�வ6தி� �#மக� ம�த�ப� Q6'��#யி� 
ெகாJ
,��� க�பேலறினா�. தி�ெந�ேவ�6 தாA6த�ப�ட வ��,�களிைட 
ெகாJ
, எ�றா� இல�ைகயி� ர�ப. ேதயிைல6 ேதா�ட�க� எ�9தா� 
ெபா��. உய.(த ேவளாள வ��,�களிைடேயதா� ேகா�ைட� ப�தி ம�# 
வியாபார
 எ�ற அ.6த
. ம�த�ப� ந
பி�ைக<
 ேம*ெசா�ன வித6தி�தா�. 
 
`ரைள6 ேதா�ட6 'ைரகL��
 உய.தர6 ேதா�ட உ6திேயாக>த.கL��
 
Pவர6 ெதாழி� ெச?', ைக நிைறய� ெகா+6த ப�Pி>, ச
பள
, உண� 
இவ*9ட�, இைடயிைடேய ெதா�ைல�ப+6திய மைல�கா? சF
 ெப*9, 
கைடசியாக6 த� /�பதாவ' வயதி� ெகாJ
பி� ஸi� ைவ6தா�. அ(த� 
கால6தி� ஸi� ெதாழி�� அEவள� ேபா�# கிைடயா'. இ(தியா�கார.க� 
அவ)�� ஆதர� அளி6தன.. ெதாழி� வள.(த'. எ�ெபாJேதா ஒ� /ைற ெச?த 
அவ)ைடய இ(திய� பைடெய+�,
 க�யாண/
 இைடயிைடேய நைடெப*ற 
ச
பவ�க�. 
 
ஸi� /ய*சியி� ந�ல பல� ஏ*ப�டேதா+, சி6த ைவ6தியசா>திர6தி� 
சிறிதள� பாி சய
 ெப*9�ெகா�ள அவகாச/
 கிைட6த'. இத)ட� 
சமீபகாலமாக, இல�ைக ம�6'வ �ல அ�ப.களி� ச. ைசகளி� Iல>தானமாக 
விள��
 இல�ைக6 தினசாி ஒ�9
 அவ� மன விசால6தி*� உ*ற 'ைணயாக 
இ�(த'. 
 
3  
ம�6'வனா. த
 ஐ
பதாவ' வயதி� தா? நா+ தி�
,
 இல�ைக� �#ேய*ற 
வி�'கLட� தி�ெந�ேவ� ரயி�ேவ >ேடஷனி� இற�கிய ெபாJ' ைகயி� 
ெரா�கமாக T.5,000 /
, ேம*ெகா�+ அழகியந
பியா,ர6தி� I�9 ேகா�ைட 
ந�ெச?<
, ெகாJ
, ஸiனி� வாாிசாக அவ. ,6திர)
 உ�+. 
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அழகியந
பியா,ர6தி*� ப> வ('வி�ட' எ�பத*� ர>தாவி� இட�ப�க6'� 
,ளியமர6த#யி� இ���
 எ�டாவ' ைம� க�, அத*�� ப�க6தி� உ�ள 
வயிரவ� பி�ைள ெவ*றிைல பா��� கைட, டா�ட. வி&வநாத பி�ைளயி� 
ந(தவன
 எ�ற ,�ெச?6 ேதா�பி� I�கி� ேக�, இைவ எ�லாவ*றி*�
 
எதிராக இ���
 ம�த�ப ம�6'வாி� இர�ட+��� காைற C+ - யா�
 
பைறசா*றினா*ேபா� அறிவி��
. 
 
ர>தாவி� இ� ,ற/
 மிக�
 ெந��கமாக வள.(த ,ளிய மர�க�; ப> நி*�
 
>தான6'�� அ�கி� எ�ேபாேதா ஒ� கால6தி� நி96திைவ�க�ப�ட 
&ைமதா�கி� க�; அத� �9��� க� யதா>தான6ைதவி�+� கீேழ விJ(' 
எ6தைன காலமாயி*ேறா! ெபா'வாக, ந
மி� பல. த
ைம எ(த ேஹாதாவி� ஒ� 
�றி�பி�ட மத6ைத  ேச.(தவ.க� எ�9 ெசா���ெகா�Lகிறா.கேளா, அேத 
உாிைமயி� அத*�  &ைமதா�கி எ�ற ெபய. கிைட6தி��கிற'. 
 
ேநர
 ந�ல உ சி ெவ?யி�, ஆனாF
, சாைலயி� இ
மிNட  [ாிய ெவளி ச
 
கிைடயா'. பலசர���கைட  &�,� பி�ைள ப�டைறயி� உ�கா.(', 
&டைலமாட� வி�F�பா�+� ,>தக
 ஒ�ைற ரஸமாக உர�க� பா#, கைட  
சா?�பி� கீA '�ைட விாி6' /ழ�காைல� க�# உ�கா.(தி���
 இர�ெடா� 
ேதவமாைர (மறவ.) மகிAவி6'� ெகா�#��கிறா.. 
 
த
பல6தா� வாயி� எ சி� ஊ*9 நிைறய நிைறய, வாசி�,�� இைடK9 
ஏ*படாதப#<
, கீேழ உ�கா.(தி��பவ. மீ' சிறி'
 ெதறி�காதப#<
 
லாவகமாக6 தைலைய ெவளிேய நீ�# அவ. '�,
ேபா', கைடயி� ப�க6'  
&வாி� '�பாம���பத*� நீ�ட நா� அ)பவ
 ம�+
 ேபாதா'; அத*�6 தனி6 
திறைம<
 ேவ�+
 எ�ப' ெதாி<
. ஆனா� க�,� பி�ைளயி� தனி6 திறைம 
ேக�#���
 மறவ. க�களி� படவி�ைல. உலக6தி� ,கைழ<
 ெப�ைம<
 
சமாதி க�#6தாேன வழிப+கிறா.க�! அழகியந
பியா,ர மறவ.கL��
 இ(த6 
த6'வ இரகசிய
 ெதாி(தி�(த' எ�றா� அவ.கைள� ப*றி மனித.க� எ�9 
ந
பி�ைக ெகா�ளாம� ேவ9 எ�ன ெச?வ'? 
 
மைலயாள
 ேபானியானா, ஏ, &டேல! நீ மாறி வர� ேபாரதி�ைல!... 
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எ�9 இJ6தா. பி�ைள. 
 
4  
"ஆமாமி?யா! மைலயாள6திேல அ(த� கால(ெதா�ேட ெகாறளி ேவைல�கார)வ 
இ��கா)வளா?" எ�றா� பலேவச6 ேதவ� எ�ற அOபவமி�லாத இள�காைள. 
அவ)ைடய /9�ேகறிய சைத அவ� ேவைல ெச?ைகயி� உ��+ ெநளிவைத  
சா�பா#�லாமேல பா.6'�ெகா�#��கலா
. அவ� தைலயாாி6 ேதவனி� மக�. 
 
"நீ எ�னேல ெசா�Fேத? அ(த� கால6'ேலதா� இ(த வி6ைத ெபரவல
. 
ெசாடைலையேய சிமிளிேல வ & அட &� பி�டா)வ�னா பா.6'�கிேட�!" 
எ�றா� ேவலா�#. அவ� ஒ� ெகா�ைடய� ேகா�ைடயா� (மறவ.கL��� 
ஒ� கிைள). வய' விேவக6ைத� �றி�க ேவ�#ய நைர6த தைல அ(த>ைத� 
ெகா+6த'; ஆனா� உட� அOபவம*ற இள�காைளகளி� க�+ மாறாம� 
இ�(த'. வார6தி*� நில6ைத� �6தைக எ+6', அதி� ஜீவி�க /யF
 
ந
பி�ைகயி� அவதாரமான தமிAநா�+ விவசாயிகளி� அவ� ஒ�வ�. இ+�பி� 
ெவ�டாிவா� ஒ�9 ைவ6தி��பா�. அத� உபேயாக
 விற� தறி�ப' ம�+ம�ல 
எ�9 ெதாி(தவ.க� ெசா��� ெகா�வா.க�. ஆனா�, நாணய>த�; ெபா? 
ெசா�Fவ' மற� �ல6ேதா.�� அ+�கா' எ�9 பழ�க6திF
 அ�ப#ேய 
நட�பவ�. 
 
இ(த இைட� ேப ைச� ேக�ட &�,� பி�ைள, க�ணி� ேபா�#�(த பி6தைள� 
க�ணா#ைய ெந*றி�� உய.6தி, சிறி' அ�ணா(' பா.6', "அ�டமா சி6தி<
 
அ�ேகயி�('தா� வ(தி��கிற'. ,ராண6திேலேயதா� ெசா��யி��ேக!" எ�9 
ஒ� ேபா+ ேபா�டா.. 
 
இ�ப#�ப�ட விஷய�களி� &�,� பி�ைளயி� தீ.�,�� அ�eேல கிைடயா'; 
ஏெனனி�, ெப�
பாF
 அழகியந
பியா,ரவாசிகளி� பல. அவாிடேம ��+�ப�+ 
&வ#� பாட
 க*றி��கி�றன.. பலேவச/
 இத*� விதிவில�க�ல�. இ�ெபாJ' 
அவ� ேகாண� மாணலாக� ைகெயJ6'� ேபா+வெத�லா
 அவ. 
,�ணிய6தி�தா�. 
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"ந
மS.ேல இ�(தாேன க�ள�பிரா� பி�ைள, க�ேடேல ேபாவா�, அவ� 
ேவெலமான6ைத� பா6திர  சாமா� வி�கிறவ� த+�கா�#... நாேன ேந.ேல 
க�ெடேன! ந
ம ைவ6திய. வாL��(தா� ெதாி<
!" எ�9 தைலைய 
எதி.வாைடைய ேநா�கி நிமி.6தி ஆ�#னா. &�,� பி�ைள. 
 
5  
ச
ப6'� காரணமாக ஜாதி வி6தியாச மன�பா�ைமைய  சிறி' தள.6தி, ஒ� 
வித6திF
 ப�+� ெகா�ளாம� 'ைவ6திய.வா�' எ�9 ம�த�ப ம�6'வனாைர 
அைழ�ப' அவர' சமீப6திய ச
பிரதாய
. 
 
'ைவ6திய.வா�' இ ச(த.�ப6தி� C�+ /*ற6தி� ஏேதா ப சிைலகைள 
>,டமி�+ /க
 விய.�க ஊதி� க��கி� ெகா�#�(தா.. ஆனா� அவர' பா
,  
ெசவியி� ச
பாஷைண அைர �ைறயாக விJ(த'. /க6ைத6 'ைட6'� ெகா�ேட 
நிமி.(த ம�6'வனா., "பி�ைளயவா�, எ�ன ெசா�Fதிஹ?" எ�9 அ�கி�(ேத 
�ர� ெகா+6தா.. 
 
"எ�ன! ந
ம க�ள�பிரா� பி�ேள இ�(தாேன... அவைன6 தா� ப6தி  
ெசா���கி�+ இ�(ேத�... அவைன� ப6தி6தா� உ�கL�� ந�லா6 
ெதாி<ேம..." எ�9 கைடயி��(தப# �ரெலJ�பினா.. 
 
உடைல6 'ைட6'�ெகா�+, ேவZ#ைய உதறி�க�#யவ�ண
 கைடைய 
ேநா�கி நட�கலானா. ைவ6திய.. 
 
6  
அ�ெபாJ' Qர6தி� ேமா�டா. ஹா.� ச�த
 ேக�ட'. 
 
"ஏ' மணி<
 ஒ�ணாயி�+' ேபா���ேக. அ�னா ேக�க' ெமயி� ப>தாேன! 
பி�ைளவா� தான
 (>நான
) ப�ணியா சா? வாாியளா - ெச�Fமா?" எ�றா. 
சா?�,� க
ைப� பி#6' நி�ற ைவ6திய.. 
 
"ேபாக6தா�. ஏேல, ஐயா பலேவச
, கைடெய  சி6ெத பா6'�கிட மா�#யா?" 
எ�9 ப> வ�
 தி�ைக ேநா�கினா.. ெமயி� ப> எ�9
 ம6தியான
 ஒ� மணி�� 
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அழகியந
பியா,ர6ைத6 தா�#  ெச�வ' ஒ� விேசஷமான ச
பவ
. 
கைட�பி�ைள��6 தி�ெந�ேவ� ட�னி��(' ஏதாவ' சாமா� வ�
; டா�ட. 
வி&வநாத பி�ைள (வ��,வாாி� பிரதிநிதி6வ
, ைசவ6தி� உய.�, ஆாிய. [A சி 
இ6யாதி விஷய�களி� ந
பி�ைக ெகா�ட ஜ>#> க�சி அ�க6தின.தா�, 
ஆனாF
...) அவ.கL�� 'ஹி('' ப6திாிைக வ�
; சமயா சமய�களி� 
தி�வன(த,ர
 எ�>பிரc� வர�N#ய ெதாைல� பிரயாணிக� வ�வா.க�. 
 
இர�ெடா� நிமிஷ6தி� ப> வ(' ஏக ஆ.�பா�டமாக� கா?(த ச��கைள வாாி 
வாாி இைற6'� ெகா�+ &ைமதா�கி /� நி�ற'. 
 
ப> டா�பி� இ�(த கைட சர�ைக உ��#6 த�ள க�ட�ட. டா�பி� ஏறினா�. 
#ைரவ. - ஐயா e# ப*ற ைவ�க இற�கி� கைட�ப�க
 வ(தா.. இEவள� ேநரமாக 
வாமனாவதாரெம+6'� கா�கைள  &��#� கிட(த பிரயாணிகளி� 
இர�ெடா�வ. கீேழ இற�கினா.க�. 
 
7  
/�,ற
 Pவர
; பி�,ற
 பி�ன�; ஈய வைளய
 இJ6'6 ேதாேளா+ ஊசலா+
 
கா'; இைடயி� ேவZ#யாக� க�#ய பைழய கிழி(த க�டா�கி  ேசைல - 
இ�ேகால6தி� இ+�பி� சாணி�Nைட ஏ(திய இர�ெடா� பைற  சி9மிக� எ�# 
நி�9 கா. விேனாத6ைத� பா.6தன.. 
 
கைட  சர�ைக ேம��(தப#ேய எறி(த க�ட�ட., "ஸா., ஸு�ேக> ெப�ஷீ� 
ேவ�கி�கி+�க!" எ�9 �ரெல+6தா�. 
 
#ைரவ. ப�க6தி� இ���
 'ஒ�ணா� கிளா'c��(', ைகயி� வத�கி� ேபான 
ப6திாிைக ஒ�ைற� பி#6'�ெகா�+ ஒ� 'ேமா>த.' வா�ப� நாஸு�காக 
இற�கினா�. அவன' 'ெச�ைன பிரா�ேவ' பாஷ� பிேள� I�சி<
, விேதசி 
ேமா>த. உைட<
 யதா>தான6ைத வி�டக�ற Iலவ. ேபா�ற ஒ� விசி6திர 
ேசாைபைய அவ)�� அளி6தன. அ(த� கா�+ மிரா�# ர>தாவி� அ(த� பைழய 
பச� ப> எ�ப#ேயா, அ�ப#, ல�டனி� பழசானாF
 ெச�ைனயி� 
நிகAகாலமான அவன' உைட ேமா>த., அ(த� கி./. உலக6தி� அவைன 
வ��கால நாகாிகனா�கிய'. 
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"ஏேட! ெதரஸர?யா மவ�லா வ(தி��காவ!" எ�9 ெசா��� ெகா�ேட ஓ#னா� 
பலேவச
 ெப�#ைய இற�க. 
 
மாஜி உ6திேயாக>த. மக� எ�றா� கிராம6தி� எ�ெபாJ'
 ஓ. அ(த>' 
உ�ேட! அைத� ெகா+6தன. கைடயி� ெபாJ' ேபா�க /ய�ற நப.க�. 
 
"அதார'?" எ�9 ெபா'வாக� ேக�டா� ேவலா�#, ைகைய6 தைரயி� ஊ�றி 
எJ(தி��க /ய�9ெகா�+. 
 
8  
"எ�ன�பா, இ�ன( ெதாியைலயா? ந
ம ேமலC�+ ெதரஸ. பி�ைள 
இ��காஹ�லா - அ�ஹ மக� மகராச பி�ைள! - எ�ன?யா ெசௗ�கியமா?" எ�9 
கைட� ப�டைறயி��(தப#ேய விசாாி6தா. &�,� பி�ைள. 
 
மகராஜ� அவ. திைசைய� பா.6'  சிாி6தா�. 
 
"எ�ன எசமா� ச��கியமா - அ�ேக ப�டண6திேல மெள உ�+மா? - ஐயா, 
உட
, /(தி பா6த மா9திேய இாி�கியேள!" எ�றா� ேவலா�#. 
 
e#ைய இர�+ த
 இJ6' எறி('வி�+ ெவ*றிைல ேபா�+� ெகா�ட #ைரவ., 
M�#� உ�கா.(' ெகா�+, 'வ�# ,ற�பட� ேபாகிற'. பிரயாணிக� 
ஏறி�ெகா�க!' எ�ற பாவைனயி� ஹா.� அ#6தா�. க�ட�ட. அ�ெபாJ'தா� 
தன�� ஞாபக
 வ(த 'ஹி('' ப6திாிைகைய அவசர அவசரமாக� கைட�� எ+6' 
ஓ#னா�. 
 
த�க� ேதக உபாைதைய நீ�கி� ெகா�ள  ெச�றி�(த பிரயாணிக� அவசர 
அவசரமாக ஓ# வ(தன.. அதி� ஒ� />Y
 அ�ப. - பா.ைவ��  ெசயF�ளவ. 
ேபா� /க6தி� கைள இ�(த' - அவ. /� M�ைட� பி#6'� ெகா�L
 
ேநா�க6'ட� அவசரமாக அதி� �றிைவ6' ஓ#வ(தா.. 
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இEவள� N�ட6ைத<
 கவைலயி�றி� கவனி6'� ெகா�#�(த ம�6'வ., 
"எ�ன மைர�காய.வாளா? ஏ' இ�ப#?" எ�9 /கமல.(' �சல� பிர ன
 
ெச?தா.. 
 
9  
மைர�காய.வா� ெசவியி�, அவ. M�ைட� பி#6' ேம� '�ைட� ேபா�+ ஏறி 
உ�கா�
 வைர, அ' ஏறவி�ைல. ஏறி உ�கா.(' ெவளி�க
பிைய� பி#6' 
உடைல /9�கி� ெகா�+, தைலயணி ஒ�,ற
 சாிய, "ைவ6திய.வா�! வரேவH
, 
ஒ� அவசர
, ஒ� நிமி�!" எ�றா.. 
 
ம�த�ப ம�6'வனா. /க
 மல.(த'. "ஏ' மைர�காய.வா�, எ�ேக இ�ப#?" 
எ�9 ெசா��� ெகா�ேட ப> அ�கி� ஓ#னா.. 
 
"ந
ம ம
/' ெகாL
,��� ேபாரா� இ�ெல! ட�� இ>ேடஷ� வைர 
ெகா�+ேபாயி வளியணி�பி�,�+ வ�ேத�. வாவ�னா ேகானா இ��காஹ�லா, 
அ�ஹ அெள &�கி�+� ேபாரதாவ  ெசா�னாஹ. அதிாிய�+
, நம�� ஒ� 
ேலஹிய� ெச�& தாரதாவ ெசா�னிஹ�லா? அெத6தா� ெகா�ச
 ஞாபக� 
ப+6தலாமி�+தா�... இ
பி�+6தா�... நீ�க வ�#ெயவி+�க - சலா
!" எ�9 
அவ. ேபச இட�ெகாடாம� காாிய6ைத /#6'� ெகா�டா. மா�பி�ைள 
மைர�காய.. 
 
"சதி, சதி!" எ�9 ெசா���ெகா�ேட பி� த�கினா. ம�6'வனா.. வ�# 
,ைகயிைர சேலா+ கிள
பிய'. 
 
"பி�ைளவா�! எ�ன வாாியளா?" எ�9 '�ைட உதறிவி�+6 ேதாளி� ேபா�+� 
ெகா�டா. ம�6'வனா.. 
 
"வாாியலா ைவ�க ச�டா" எ�9 /H/H6'�ெகா�ேட ப�டைறையவி�+ 
இற�கினா. &�,� பி�ைள. 
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இ'வைர ேப(த� ேப(த விழி6'� ெகா�+ சிகர� பி#6' நி�ற' அல�கார� 
ெபா
ைம. 
 
"நா� சி�ன எசமா� சாமாென எ+6'�கி�+� ேபா�ேத�, ஐயா, கடெய 
பா.6'�கேல, பலேவச
 - வா�க எசமா�!" எ�9 ேம� '�+  &
மா�#� 
ப+�ைகைய<
 ேதா� ெப�# ேம� '�+  &
மா�#� ப+�ைகைய<
 ேதா� 
ெப�# ஒ�ைற<
 Q�கி�ெகா�+ /�ேன நட(தா� ேவலா�#. 
 
ைவ6திய�
 கைட�கார� பி�ைள<
, டா�ட. வி&வநாத பி�ைள ேதா�ட6தி*�� 
I�கி� கதைவ6 த�ளிவி�+ மைற(தன.. 
 
சாைலயி� /�ேபால உயிர*ற அைமதி. &�ளி ெபா9��
 சி9மிக� Nட 
மைற('வி�டன.. 
 
10  
டா�ட. வி&வநாத பி�ைளயி� ேதா�ட
 ெவ?யிF�� உக(த'. விய.�க 
வி�வி��க  &*றியைலகிறவ.கL�� ேவ�ப நிழF��
 எFமி ைச� கா�+��
 
ம6தியி� க�ட�ப�#���
 ச��ைக 3ேலாக &வ.�க
. சா�பா�+ ேநர�கைள6 
தவிர ம*ற� ெபாJைத� பி�ைளயவ.க� ச��ைகயிேலேய ெம?க�ட 
சிவா சாாியா. உறவிேலேய கழி�பா.. ம6தியான� ெபாJதி� 'ஹி(''� 
ப6திாிைகேயா+ விள��வா.. 
 
இ�ப�க/
 ந(தியாவ�ைட<
 அரளி<
 ெசறி(த பாைத வழியி�, ைவ6திய�ட� 
ெச�ற கைட�கார� பி�ைள, "ஐயா! எ�ன அ�ெக இ��கியளா? மஹராச� 
வ(தி��கா� ேபா���ேக!" எ�9 �ர� ெகா+6தா.. 
 
சா?� நா*கா�யி� சா?(தி�(த பி�ைள எJ(', �னி(த வ�ண
 I��� 
க�ணா#யி� ேம�வழியாக� பா.ைவைய  ெசF6தி, "Y�! வ.ரதாக 
எLதியி�(தா� - எ�ேக?" எ�9 ேக�+�ெகா�ேட அ(த>தாக எJ(தி�(தா.. 
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"ேவலா�# C�+�� அள &�கி�+� ேபானா�. இ(தா��க உ�க ேப�ப.!... 
ச�ைட எ�பி# யி���?" எ�9 பதி� எதி. பா.�காமேல ம�6'வைர6 
ெதாட.(தா. பி�ைள. 
 
சிறி' ேநர6தி� பி�ைள I�கி� கதைவயைட6'�ெகா�+ ேபா�
 ச�த
 
ேக�ட'. 
 
வி&வநாத பி�ைள ேதா�ட6'� கமைல� கிண9 �ளி�க மிக�
 வசதி<�ள'. க� 
ெதா�#யி� த�ணீைர இைற6' வி�+வி�+ நா� 3ரா�
 �ளி6'� 
ெகா�#��கலா
. 
 
11  
&�,� பி�ைள தைலயி� '�ைட� க�#�ெகா�+, 'லா� க��� காைல ைவ6' 
நி�9, ேவZ#ைய வாி(' க�#� ெகா�டா.. 
 
ம�6'வ., ெதா�#யி� பாதியள� கிட(த த�ணீைர6 திற(' வி�+6 ெதா�#ைய� 
கJவ ஆர
பி6தா.. 
 
"ஐயா, ஒ�ககி�ட ஒ� ச/சாரமிலா ேக�கHமி�H இ��ேக�... ந
ம ெகாள6த# 
வய���ெக, /���ணி Cச
, அ' ெவைல�கி வ(தி��கரதாவ� ேப & ஊசலா+'; 
அதா� ந
ம ப�ைணய� பி�ைளவா� வர�,�� ேம�ேக இ��ேக, அதா�. ந
ம 
I�க
 பய அ�ைண�� வ(தா�. ஒ� மாதிாி ேபசறா�. வா�கி� ேபா�டா ந
ம' 
ஒ� வைளவ அம�& ேபா�ேத�) ெநன ெச�. நீ�க எ�ன ெசா�Fதிய?" 
 
'உ>' எ�றப# /த� வாளி6 த�ணீைர6 ெதா�#யி� ஊ*றிவி�+, கிண*9��� 
ம9ப#<
 வாளிைய இற�கினா. &�,�பி�ைள. வாளியி� த�ணீ. நிைற(த'. 
நிமி.(' ைவ6தியைர� பா.6தா.. 
 
"ேவ! ஒம�� எ�ன6'�� இ(த� ெபாிய எட6'� ெபா�லா�,? அ' ெபாிய 
எட6'� காாிய
. I�க
 பய ப+த பா�ெட� பா�க�யா! ப�ைணயா.வா�தா� 
க�ேல ெவரேல வி�+ ஆ�ராகேள! ஒ� ேவைள அ' ேமேல அ�கL��� 
க�ணா���
 - சவ6ெத வி�+6 த�L
!" 
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"எ�ன?யா, அ�கL��� பணமி�(தா அ�ஹம�ேடா ேட; அ�க ப�ைணயா.�ன 
ெகா#க�#� பற��தா? அெத6தா� பா.6' வி�ரH
லா! நா� அ'�� 
அ�&னவனி�ெல. நாெள�ேக /#�ேக�. எ�னதா� வ�' பா�பேம!" எ�9 
படபட6தா. ம�த�பனா.. 
 
"எ�னேமா நா� ெசா�Fதெத  ெசா�ேன�; உ
ம இ>ட
!" எ�றா. பி�ைள. 
 
12  
அ�9 மாைல ெபாJ' மய�கிவி�ட'. ேம�வான6'  சிவ�,  ேசாதி<
, பக� 
/J'
 அட�கி� கிட(' மாைலயி� 'பர�பர�' எ�9 ஓைல மட�களி� சலசல��
 
கா*9(தா� [ாிய� ேவைல ஓ?(தைத� �றி�கி�றன. 
 
�ள�கைர�� (ஏாி�கைர) ேம� ேபா�
 ர>தாவி�, /�டா& க�#� ெகா�+ 
ைகயி� இர�ெடா� பைன மட�கைள� பி#6த வ�ண
 நட(' வ�கிறா. &�,� 
பி�ைள. 
 
�ள6'��� கீA,றமி�(' ர>தா��� ஏ9
 இர�ைட மா�+ வ�#6தட6தி� 
வழியாக, வ�#�கார)ைடய தட,ட� மி+��கLட�, மா�+  சல�ைகக� கல(' 
,ரள, �6'�க��� ச�கர
 உரா<
 ச�த6'ட� ஒ� இர�ைட மா�+ வ�# 
ேம�#��(த ர>தாவி� ஏறி*9. 
 
ம�கிய இ�ளானாF
 ெதா�ளா� �ர�, ப�ைணயா. வ�#தா� எ�பைத 
நி சய�ப+6திய'. 
 
சாைலயி� ஒ'�கி நி�ற &�,� பி�ைள, "எ�ன அ�ணா சி, இ(த இ��ெல 
எ�ெக ேபாயி�+ வாாிய?" எ�9 �ர� ெகா+6தா.. 
 
வ�#<� தி�#� சா?(தி�(த ப�ைணயா. சித
பர
 பி�ைள, "ஏேட, வ�#ைய 
நி96தி�ெகா" எ�9 உ6தரவிட வ�# சிறி' Qர
 ெச�9 நி�ற'. 
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13  
பி�ைளயவ.க� உ�ளி�(த ெச��ைப ர>தாவி� ேபா�+வி�+ ெம'வாக அதி� 
காைல ைவ6' இற�கினா.. 
 
"கீளந6த
 ேமய�னா இ��காஹ�லா..." 
 
"ஆமா
 ந
ம நாவ�னா ேகானாேவாட ம சின�பி�ைள..." 
 
"அ�ஹதா�... அ�ஹேளாட ச/சார6ேதாட ஒட�பிற(தாெள ம�(Q.ேல 
�+6தி�(த' - அவ 'ெச�லா'யி�ேபானா... பதினா9... ேபாயி�+ வாேர�!" 
 
"மதினி ேபாக�யா...?" 
 
"அவ வராெம இ��பாளா? Nட6தா� வ(தா; அ�ேக ஆ� சகாய
 ஒ�Hமி�ேல - 
இ�('�+ வாரேன�னா - வி�+�+ வ(தி��ேக�; இ�ெபா அவ இ�ெக 
&
மாதாென இ��கா?..." எ�றா.. 
 
"ஆமா
, அ'�ெக�ன!... வயெச�ன இ���
?" எ�றா. &�,� பி�ைள மீ�+
. 
 
"வய& அ�ப# ஒ�H
 ஆகெல - /�ப' இ���
!" எ�றா.. 
 
",�ெளக ஏ'
 உ�+மா?... சாி, அதி��க�+
. அ�ணா சி, ஒ�கி�ட ஒ� 
ச/சார
லா ெசா�லH
) ெநன ேச�. ஏ�கா'ேல ஒ� ெசா� விJ(த'. 
ஒ�கிL�� அெத6 ெதாிவியாேம இ�(தா, நாயமி�ைல!" எ�றா.. 
 
14  
பண6தி*� ஏேதா அ#�ேபா+கிறாேரா எ�9 பய(த ப�ைணயா. "ஏ', 
அ)�டானமா சா?" எ�9 ேக�+�ெகா�ேட �ள6தி)� இற�கினா.. 
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கைர  சாிவி� ெச��ைப வி�+வி�+6 த�ணீ�� இற�கிய ப�ைணயா. பல6த 
உ9ம�க�, ஓ�கார�க� /ழ�க, கா� /க
 கJவ ஆர
பி6தா.. 
 
/�ேப த
 மாைல� 3ைஜ விவகார�கைள ஒ� மாதிாி /#�க�#ய &�,� பி�ைள, 
ேவZ# 'ைவ��
 க��� அைமதியாக உ�கா.(' காாிய
 /#ய�+
 எ�9 
எதி.பா.6தி�(தா.. 
 
தி�நீறி�+, தி�/�கா*9�பைடைய<
 தி�வாசக6தி� இர�ெடா� 
ெச?<�கைள<
 மனன
 ெச?'வி�+, "சிவா!" எ�ற �ரெலJ�பி� கைரேயறினா. 
ப�ைணயா.. 
 
"ந
ம ம�த�ப� இ��கா� இ��யா, பய ெகாL
,ெல ெர�+ கா& 
ச
பாாி சி�டா�) ம�ெட� க�வ
 தைல &6தியா+'. இ�ண�கி ,திய ெதரஸ. 
,�ெளவா� ெகண6'ெல �ளி &�கி���க�ப  ெசா�Fதா�, 'ப�ைணய� 
பண
னா அ�கம�ேடா ட, ஊெர�லா
 எ�ன பாவ�டா க�#� பற��தா?' எ�9; 
உ�கெள ஒ� ைக பா6'�பி�+6தா� வி+வானா
; பா��க ஊ� ேபாரேபா�ைக!" 
 
"சவ
 ெகாைல சா ெகாைல &�+� ேபா�'! அவ. இ�ப ம�6'வ.லா! 
அ�ப#6தா� இ���
 - எ'�கா
 இEவள�
?" 
 
15  
"ஒ�க வய�கா�+� ப�க
 /���ணி Cச
 இ����லா - ந
ம I�க� பய ெநல
, 
அ'��6தா� இ
,�+
. வா�க� ேபாேர�) Cாிய
 ேப&தா�." 
 
"I�க�பய ெநலமா?... எ�கி�ட�லா கா�ெல விJ(' ெக�சி�+� ேபானா�; அ(த 
ந�னிெக�ட நா?�� ஒதவ� படா'�) தா� ெவர�ேன�. அவ� கா�ெல ேபா? 
விL(தானா��
! அ'ெல எ�ன Cரா�,?" 
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"'ஒன�� எ'��டா அ(த ெநல
, அெத வா��த'ெல பி�ைளவாL��6தாேன 
ெசௗகாிய
'ேண�. அEவள�தா�. இ(தS� ,�ெளமாேர அ�ப#6தானா
; 
எ�ப�
 அடாபி#யா
; அவ� கி�ட காாிய
 நட�காதா
!" 
 
"அ�பி#யா ேசதி! ஏேல ெதா�ளா�, நா�க நட(' வ�ேதா
; வ�#ைய� 
ெகா�+ேபா? அ�6'� ேபா�+�,�+, எ(த ரா6திாி<
 I�க� பயேல ைகேயாட 
,# சா!" 
 
"நாம வா��தா��ேய கா
பி &�க�படா'; ெதரஸ. பி�ைள வா�தா� 
ேவH
னாஹ�ளா - அவக ேபர  ெசா�� ைவ�க'." 
 
"அெத'��? Nட நாF காெச Cசினா ேபா�'. அ(த நா?கி�ட ெபா?ெய'��?" 
 
"இ�ெல அ�ணா சி, உ�கL�� ெதாியா'; நா� ெசா�Fைத� ேகL�க!" 
 
"ரா6திாி கைடயட ச
 ெபார� இ�ப# C�+��6தா� வா��கேள�, 
ேபசி�கிடலா
!" 
 
16  
"அ�பா! அ
ைம�கி உட
, எ�ன அ�ப#ேய இ��ேக; நீ�க ெக�னி�கரதி�ெல 
ேபா����!" எ�றா� மகராஜ�. 
 
எதிாி��(த ஹாி�க� ைல� மீ' ஒ� வி�#� வ(' ேமாதிய'. சிறி' ம�க 
ஆர
பி6த திாிைய6 Q�#னா�. 
 
"ந
ம ைகயிேல எ�ன இ���? இ�வ' வ�ஷமா �+�காத ம�(தா?" எ�9 I��� 
க�ணா#ைய� கழ*றிவி�+� க�கைள நிமி�#யவ�ண
 Nறினா. வி&வநாத 
பி�ைள. 
 
"நீ�க ெப�ஷ� வா�கினேதாட, ைவ6திய/
 உ�ககி�ட ெப�ஷ� வா�கி�+தா? 
- நீ�கேள இ�பி#� ேப&னா?" 
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"ேப&ரெத�ன? உ�ளத6தா� ெசா�ேன�. �ட� பலகீன� ப�+� ேபா ேச! எ' 
�+6தாF(தா� ஒடேலாட ஒ�டமா�ேட��ேத!" 
 
"நா� ஒ� /ைறைய� பிரேயாக
 ப�ணி� பா�க�+மா? இய*ைக ைவ6திய
. 
/த�ேல ெகா�ச
 ப�னி இ��கH
; அ�ெபா ஒ� 'கிைரc>' (வியாதி நிைலயி� 
ெந��க#, கவைல�கிடமான நிைல) ஏ*ப+
. அ�,ற
 சிகி ைசைய ஆர
பி6தா� 
பல)�+." 
 
"எ�னடா, நீ ெம#�க� >N�ெலதாென ப#�கிேற! இய*ைக ைவ6திய
 எ�ெக 
வ(''? Cணா� கால6ைத� கழி & ெபயிலா� ேபாகாேத!" 
 
"அ'��
 ப#�க6தா� ெச?யேர�. இ(த /ைறயிேல எ6தைனேயா ேப��� 
உட
, �ணமாயி��கிறேத! நாென ெச?தி��கிறேன!" 
 
"சாி, பாேர�! நானா ேவ�டா/�ேக�?" 
 
17  
இவ.க� இEவா9 ேபசி�ெகா�#��ைகயி� ச��ைக�� ெவளியி� ெச��,  
ச�த
 ேக�ட'. ெதா�ளா�, ஹாி�க� ைல�ேடா + ஒ'�கி நி*க, 
ப�ைணயா.வாL
 &�,� பி�ைள<
 உ� ெவளி ச6தி� பிரச�னமாயின.. 
 
"அட, ப�ைணயா.வாளா? ஏ' இ(த இ��ெல? இ(த நா*கா�யிேல உ�காரH
; 
&�, பி�ைள, நீ. இ(த ெப�சிேல இ�# இாி<
. ஏ' அகால6திேல?" எ�9 
தட,ட� கா�# எJ(' நி�றா. வி&வநாத பி�ைள. 
 
"விேசசெம�னா! இ�ப# வ(ேத�! ஒ�கெள எ�#�பா6'�+� 
ேபாகலாெம�Hதா� ெநாள�ேச�. ஏ' மா�ெள எ�ப வ(தா�ெல? ரசாவா?" 
எ�றா. ப�ைணயா.. மகராஜைன மா�பி�ைள எ�றைழ�பதி� அவ���� 
பரமதி��தி. 
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"ஆமா
, ேகாைட அைட�,; மதிய(தா� வ(தா�. ராசா, நீதா� பி�ைளவா� 
கைடயிேல ேபாயி ஒ� ெபாகயிைல6 தைட வா�கி�+ வா..." எ�9 
வ�கிறவ.கL�காக6 தா
பாள6தி� ைவ6தி���
 ெவ*றிைலைய அ+�கி� 
ப�ைணயா. /�, ைவ6தா.. 
 
"நா� அ�பேம கைடயைட சி�டேன!..." 
 
"என�கா இ(த  சி�ம
? தைட� ேபாயிைல�ணா6தா� நம�� ஆகாேத. ஏேல 
ெதா�ளா�, ெச�ல6ைத ைவ?ெய�ேல! எ�னேல /ளி�ேக!" எ�9 &�, சித
பர
 
பி�ைளக� ஏக கால6தி� ேபசினா.க�. 
 
18  
ெவளிேய ,ற�ப�ட மகராஜ� ம9ப#<
 Qணி� சா?(' உ�கா.(தா�. 
 
"ச��ெகெலேய கா6ைத� காணேம, ஊ����ள பி�ன ஏ� ெவ(' நீறாகா'! 
அ�ணா சி இ(த வ�ஷ
 கா?�, எ�ப#?" எ�9 தைலைய இ��#� நீ�# 
எ சிைல6 '�பி� ெகா�ேட ேக�டா. சித
பர
 பி�ைள. 
 
"கா?�ெப�ன, பிரமாதமா ஒ�Hமி�ெல - ஏேதா Cணாக காயிர'�� ெகண6'6 
த�ணி ேவர#யிேல பாயி'..." 
 
"இ�ெல, ஒ� ப6' /�ப' ேராசா� க
, வ &6 தL�க வ சா பிரேயாசன/�+ - 
ஒ� பயைல� ேபா�டா� ேபா�'" எ�றா. சித
பர
 பி�ைள. 
 
ேப சி� ேசா.� த�ட அவ. &�,� பி�ைளைய� பா.6தா.. 
 
"ெதரஸ. பி�ைளவா�, ஒ�ககி�ட ஒ� விசயமா கல('கி�+� ேபாகலா/�H 
வ(ேத� - ஐயா�
 வ(தாஹ - ஊ. விசய
 - தைல ெதறி &� ேபா? அலயரா�க� 
சில பயஹ - இ�பி# வா��க..." எ�9 எJ(' வி&வநாத பி�ைளைய ெவளியி� 
அைழ6'� ெகா�+ ேபானா. &�,� பி�ைள. 
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"ஆமா
, ஆமா
, சாிதா�... வா��தவ� பா+ �+�கவ� பா+, நம�ெக�ன?... 
அ�ப#யா! பி�ைளவாL�� எைடேலயா வ(' விL(தா�... அ�பேம என��6 
ெதாி<ேம... காைற C+ க�னா க�ணவி�சா ேபா�
?..." எ�ற வி&வநாத 
பி�ைளயி� ேப &�க� இைடவி�+ அ�ெகா�9
 இ�ெகா�9மாக விJ(தன. 
 
19  
இ�வ�
 சில நிமிஷ� கழி6'  ச��ைக��� ஏறின.. 
 
"எ�ன!..." எ�9 சிாி6தா. ப�ைண� பி�ைள. 
 
"இ'�� நீ�க எ'�� வரH
? ெசா��வி�டா நா� வரமா�டனா?... ராசா, நீ 
C�+��� ேபாயி க�ணா# அலமாாியிேல சாவி� ெகா6ைத வ சி�+ 
வ('�ேட�... எ+6தா... அ�பி#ேய அ
ைம�கி அ(த டானி�ைக எ+6'� �+... 
எ�லா
 நாைளேலயி�(' ஒ� வயி6திய6ெத� பா�கலா
..." என, ேம�ேவZ#ைய 
எ+6' உதறி� ேபா�+� ெகா�+ ெவளிேயறினா� மகராஜ�. 
 
"C�+ேல உட
,�� எ�ப# இ��� - தாவைளயா?... ந
ம மா�ைள�கி இ�ன
 
எ6தைன வ�ஷ
 ப#�பா
?... காலா கால6ெல க�யாண6ெத கி�யாண6ெத 
/# &� ேபாட ேவ�டாமா?..." 
 
"நா)
 அ�பி#6தா� ெநன ேச�. அ+6த வ�ச6ேதாட ப#�, /#யி'... வார ைத 
மாச
 நட6தி� ேபாடH
) உ6ேதச
... I�க
 பயெல எ�ேக இ�ன
 காண
?..." 
எ�9 ெவளி��ரைல எதி.பா.6'6 தைலைய  சா?(தப# ேக�டா.. 
 
"சவ6'� பய இ�ப
 வ�வா�... ரா6திாி ப6திர6ைத எLதி /# &�கி+ேவா
... 
காெலெல ட�)��� ேபாயி ாி>த. ப�ணி� ேபா+த'... N ச� ஓ�ச�பர
 
ப6திர6ெத எ
ேப��� மா6தி�கலா
..." 
 
"அ' அவாL��6 ெதாியாதா?... காாிய
 /#�சா� ேபா'
..." எ�றா. &�,� 
பி�ைள. 
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20  
நாைல(' நா� கழி(' ஒ� நா� ம6தியான
. ந�ல உ சி ெவ?யி� '&�' எ�9 
/'�6 ேதாைல உாி�கிற'. 
 
வய� கா�+ வர�,களி� பட.(' கிட��
, அவ��� ம�+
 ெதாி(த, சில 
I�ைக� ப சிைலகைள� ைக நிைறய� பி+�கி ைவ6'� ெகா�+, �ள�கைர ேம� 
ேபா�
 ர>தாவி� ஏறி, ம9,ற
 ெச��6தாக இற��
 க�ல+�கிய சாி� வழியாக 
இற�கி, ம�6'வ ம�த�பனா. ப சிைலகைள� �ள6தி��+ அலச ஆர
பி6தா.. 
தைலயி� /�காடாக அணி(தி�(த 'ணி, விலகி விலகி� �னி(' ேவைல 
ெச?வத*� இைட�ச� ெகா+6ததா� நிமி.(' நி�9 தைலயி� கிட(த '�ைட 
எ+6' இ+�பி� வாி(' க�#� ெகா�+ ம9ப#<
 �னி(தா.. 
 
"ைவ6தியர?யா! எ�ன, ெதரஸ., பி�ைளவா� ராேவாட ராவா I�க� ெநல6ைத� 
ெகா6தி�கி�+� ேபாயி�டாகளாேம!" எ�ற �ர� ம�த மர�கிைள ஒ�றி��(' 
ேக�ட'. 
 
அ�ணா(' பா.6தா.. ம�த� கிைள ஒ�றி��(' கீேழ நி*�
 ஆ+கL��� �ைழ 
ெவ�#� ேபா�+� ெகா�#�(தா� ேவலா�#. 
 
"ஊ. ெவ�ளாள�மா� N#�கி�டா எ�ன? ஆைன�� ஒ� கால
னா 3ைன�� ஒ� 
கால
 வ�
. ப�ைணய� பி�ைளவாL�� அ(த ெநல
 வ('தா� 
ெநரயHமா��
; வா�கினா ஒேர வளவா� ேபாயி+ேம�) ெநன ேச�. 
சவ6'��� ெபாற(த பயஹ ேப ேச6 த�L!" 
 
"ஆமா
. I�க
 பய ெகாL
,�கி�லா ேபாயி�டானா
... அ(த� பயF�� எ�ன 
அவசர
 இ�பி# அ�ளி�கி�+� ேபா�'..." 
 
21  
"Iதி ெதாைல�&�+� ேபா�'. அ�ெண�கி வ(' I�காேல அLதாேன�) 
பா6ேத�... ஊ.ேல ேதவமா��) ேப. வ &� கி�+ 3ைனயா�ட
 
ஒ�#�ெகட(தா எ�னதா� நட�கா'... ,�ைளமா����)தா� இ(த Sரா... 
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அ�ேபா நா�க ேபாயி�(ேதா
... அெத6தா� அ6'� ேபச�+ேம... எ�னேட 
ெதா�ளா�, எ�ேக அவசர
?" எ�றா. ைவ6திய.. 
 
தைல ெதறி�க ஓ#வ(த ெதா�ளா�, "நீ�க இ�கியா இாி�கிய, ெதரஸ?யா 
ச/சார6'��6 தட,டலா� ெகட��, ஒ�கெள சி6த ச6த�கா�ட  ெசா�னாவ - 
ட�� ப>ஸு ேபாயி�+தா? பா6தியளா?" எ�9 ப> எதி.பா�க�ப�ட திைசைய 
ெவறி�க� பா.6'� ெகா�ேட ேக�டா�. 
 
"அ'�
 அ�பி#யா! கா6ெத� க�#�ேபாட /#<மா? ேவலா�#, நா� அ�ப
 ஒ� 
ேசதி ெசா�ேனேன பா6தியா - பா6'�ேகா..." 
 
ஈர
 ெசா�+
 ப சிைல /#�ேபா+ �9��� பாைத வழியாக ஊைர ேநா�கி 
நட(தா. ம�6'வ.. 
 
"எ�னேட! ெதா�ளா� - நீ எ�கேல ேபாேர...?" 
 
"நா� ஒர�ைட<
 ேபாகேல... ப�டண6' எசமா� ெபாிய டா���டெர� N�பிட 
ட�)��� ேபாராவ..." 
 
"எ�னேட ப> வ('தா?" எ�9 ெகா�ேட 'ெம�ரா>' ெம�கிழ(', கவைல 
ேத�கிய /க6'ட� வ(தா� மகராஜ�. 
 
"இ�ேல எசமா�, ஒ�ைண<
 கா�க�ேய!" எ�றா� ெதா�ளா�. 
 
22  
ேந*றிர� ப�னிர�+ மணி &மா��� bமதி வி&வநாத பி�ைள - அதாவ' 
'சாலா சி ஆ சி' - இற('ேபானா�. கிராம
 எ�றா� ேக�கவா ேவ�+
, இழ� 
C�+  ச
பிரம6ைத? அ�ெபாJ' பி#6' ஓயா' ஒழியா' அJைக<
 N சF
. 
 
ெவளிேய வி&வநாத பி�ைள தைல �னி(தவ�ண
 ெப�சியி� 
உ�கா.(தி��கிறா.. மகராஜ� Qணி� சா?(' தைல �னி(த வ�ண
 நக6ைத 
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நிமி�#� ெகா�#��கிறா�. ெவளி� ெப�சியி� ப�ைணயா. சித
பர
 பி�ைள 
தம' ஓயாத ெவ*றிைல6 'வ
ச6'ட� 'Z#�� வ�கிறவ.கேளா+ ேபசி<
, 
சி*றா�கைள<
 &�,� பி�ைளைய<
 ேவைல ஏவி�ெகா�+
 இ��கிறா.... 
 
சாலா சிய
ைமயி� ேதக
 பலஹீன�ப�+� ேபாயி�(தாF
 மகராஜன' இய*ைக 
சிகி ைச பிரேயாகி�க�ப�#ராவி�டா� இEவள� சீ�கிர6தி� 
விJ('வி�#��கா'. 
 
'கிைரcைஸ' எதி.பா.6'� 3.வா�க சிகி ைச நட6தினா� மகராஜ�. வியாதிேய 
'அ�ன6 'ேவஷமாக' இ��ைகயி� ப�#னி /ைற உடைல ஒேரய#யாக6 
தள.6திவி�ட'. இர�ேட நா� உபவாச
 நா#ைய<
 அைர�ைறயா�கிய'. 
 
அ(த நிைலயி�தா� ம�த�ப ம�6'வனா. அைழ�க�ப�டா.. ைகைய� பி#6'� 
பா.6'வி�+, "இ�)
 நா*ப6ெத�+ நாழிைக கழி6'6தா� ஏ'
 ெசா�ல 
/#<
; அ'வைர உட
பி� [+ விடாம� தவி�+ 'ஒ6தட
' ெகா+6'� 
ெகா�#��க ேவ�+
" எ�9 அபி�ராய
 ெசா��வி�+ ெவளிேயறினா.. இர� 
எ�+ மணி�� வ(த டா�ட. ெகா+6த இர�+ 'இ�ெசேP�க�' &மா. ஒ� 
மணிேநர
 கவைல�கிடமான ெதளிைவ உ�டா�கின. 'மக)��� ப�ைணய� 
பி�ைள மகைள /# &ைவ�க� பா.�க� ெகா+6' ைவ�க�ேய' எ�ற ஏ�க6ேதா+ 
ஆவி பிாி(த'... 
 
23  
"ஏேல ெதா�ளா�, எ�னேல இ�ன� �#மகைன� காணெல; ேபானியா?" எ�9 
அத�#னா. பி�ைள. 
 
"S�ெலதா� இ�(தா�; 'நீ ேபா, இதாவாெர�') ெசா�னா�!" எ�றா� 
ெதா�ளா�. 
 
"எ�ன இ�னமா வ.ரா� - ெர�+ மணி ேநரமா ேச... நீ ேபா? இ�ெனா� ச6த� 
�+..." 
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இர�+ ெத�ன� கீ*9கைள இJ6'வ(' ெதா�ெப�9 ேபா�ட பலேவச
, 
"மாடசாமிய6தாென ேக�கிய? அவ� ைவ6ய� C�ெட� பா6'� ேபா�தெத� 
க�ேட�!" எ�றா�. 
 
"நீதா� ேபாயி அவென இ�ப#� ைகேயாட N�#யா... ேநர
 எ�ன ஆ�' பா�..." 
எ�றா. சித
பர
 பி�ைள. 
 
"ஆக�+
, எசமா�!" எ�9 ெச�றா� பலேவச
. 
 
கா� மணி கழி6', தனியாகேவ தி�
பி வ(தா� பலேவச
. ஆனா� ஓ# வ(தா�. 
 
"எசமா�, நா� ேபாேன�. ெவளிேல ம�த�ப� நி�H�கி�#�(தா�. 'இனிேம, 
�#மக� இ(த ேவைல�� வரமா�டா�; அவ� ெதாளி� இதி�ேல; இனிேம  ெச?ய 
/#யாதா
H ேபா?  ெசா�F'�) ெசா���பி�டா�!" எ�றா� பலேவச
. 
 
"மாடசாமியா அ�ப#  ெசா�னா�?" எ�9 ெத�ன�கீ*ைற6 த+�காக 
/ைட('ெகா�#�(த &�,� பி�ைள எJ(தா.. 
 
"இ�ெல, ம�த�ப�தா� ெசா�னா�." 
 
24  
"அவ� ெசா�னா�, இவ� ேக�+கி�+ வ(தானா
. நீ சாதி மறவனாேல! 
அ�பி#ேய அலகிேல, ெர�+ �+6'� N�#யாராேம! எ�ன ேவலா�#, நீ எ�ன 
&
மா நி�ேக? ெர�+ சி9�கி மக�கைள<
 பி�க�+மாறா� க�#� ெகா�டா - 
/'�6 ெதா�ேய உறி &�பிடேர�!" எ�9 க.ஜி6தா. சித
பர
 பி�ைள. 
 
"எ�ன�ணா சி, நாF கா&��� பா�மா.றா� ேபாேல, விசிறி எறி�சா� 
ேபா�'..." எ�9 சமாதான
 ெச?ய வ(தா. வி&வநாத பி�ைள. 
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"ஒ�கிL�� ஊ� வளேம ெதாியா'; அ
ப�ட� பயலா காாியமா6 ெதாிய�ேய! 
ஏேல, நீ ,ளிய மிளா. ந�ல ெபா+சா�பா6'� பறி &�கி�+ வாேல, ெதா�ளா�!" 
எ�9 ம9ப#<
 க.ஜி6தா. சித
பர
 பி�ைள. 
 
கா�மணி�N9 கழிவத*� /� சித
பர
 பி�ைள &�ாீவா�ைஞயி� பல� ஏக 
இைர சேலா+ வி&வநாத பி�ைள C+ ேநா�கி வ(த'. 
 
ேம�'�ைட ைவ6'� பி�க�+மாறாக ம�த�பைர<
, மாடசாமிைய<
 க�#� 
கJ6ைத� பி#6' ெந�#6 த�ளி� ெகா�ேட வ(தா� ேவலா�#. 
 
"தி�
பினியா, பாெள ய9வாெள�ெகா�+ தைலைய  சீவி�,+ேவ� - நடெல! 
எ�ன /ளி�ேக!" எ�ற அதிகார6 ெதானி பி�னா� வயி*றில#6'� ெகா�+ 
ஓலமி�+வ�
 நாவித� �+
ப6தி� இைர சF�� ேம� ேக�ட'. 
 
"ெர�+ பய�கைள<
 அ(த6 Qேணா+ வ &�க�+! எ�னேல மாடசாமி, 
ேசா�ய� பா�கியா இ�ன/
 ேவHமா?" எ�றா. சித
பர
 பி�ைள. 
 
"/#யாைதயா!" எ�9 /H/H6தா� மாடசாமி. 
 
25  
உ�ேள அJ'ெகா�#�(த ெப�கL
 ரகைள பா.�க வ('வி�டன.. 
 
"மிளாெர எ�கடா?" எ�9 ஒ�ைற வா�கி /ழ�கா�F
 /'கிF
 மாறி மாறி� 
பிரேயாகி6தா.. அவ� வ� ெபா9�கமா�டாம� �?ேயா /ைறேயாெவ�9 க6த 
ஆர
பி6தா�. 
 
அவ� மைனவி ேபா�ட ஓல6தா� ம�த�ப. Q�+த� எ�ப'
 எ�ேலா���
 
ெவளியாயி*9. 
 
"பி�ைளமா��னா எ�ன ெகா
, ெமாள சி��கா? பிாிR> ரா சியமா எ�ன? 
ெரா
ப உ9�கிரஹேள! மனிசைன� க�#� ேபா�+ அ#�க'�னா நாய 
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அநியாயமி�ைலயா - இ�ண�கி சிாி�கிர�ஹ நாைள�கி வாரைத<
 நிைன &� 
பா�கH
!" எ�றா. ம�த�ப.. 
 
"நா&வ� பயலா காாியமா6 ெதாியெலெய; ேவலா�#, அவ� ெமாளிைய 
(/ழ�காைல)� ேப6'� ைகயிெல �+! அவ)��� �+�கிற ெகாைடேல இவ� 
ச�ெக6 Q�கH
; எ�ன பா6'�கி�+ நி�ேக?" 
 
ேவலா�# ைகயி��(த �9(த#ைய ஓ�கி /ழ�கா� �திைரயி� ஒ� ேபா+ 
ேபா�டா�. "ஐேயா அ
மா! எ�னிய� ேபா�+� ெகா�ரா�ேடா ! ஊ.ேல 
நாயமி��யா! நீதியி��யா!" எ�9 கதறினா. ைவ6திய.. 
 
26  
வி&வநாத பி�ைள ஓ#ேய வ(' ேவலா�#யிடமி�(த �9(த#ைய� பி+�கி� 
ெகா�+, "அ�ணா சி, பா�க  சகி�கேல - காாிய6ைத� பா6'  ெச?யH
. 
சவ6'�பய ேபாரா�... அவ அதி�ட
 இ�ப#யி�(த'; இ(த� பய�கL��
 
இ�ப#� ,6தி ேபா�'..." எ�9 ஆர
பி6தா.. 
 
"எ�ைக எ�ப#யி����) பா.ேல!" எ�9 ம9ப#<
 ஒ� �6'வி�டா� 
ேவலா�#. ம�த�ப� ப��� /�னிர�+
 விJ('வி�டன. 
 
ர6த� க�ட'
 eதிய#6'� ேபான மாடசாமி, க�களி� நீ. ெப�க, ச�ைக எ+6' 
ஊத ஆர
பி6தா�. 
 
"சவ6ெத அ�6' வி+டா! இ(த6 ெதேசேல தைலவ &� ப+6தா மா9கா� மா9ைக 
வா�கி� ேபா+ேவ�, ஓ#�ேபா நாேய!" எ�9 க.ஜி6தா. சித
பர
 பி�ைள. 
அவிA6'விட�ப�ட ம�த�ப�
 மைனவியி� ைக6தா�களி� ெநா�#� ெகா�ேட 
Qர6தி� ெச�9, ஒ� பி# ம� எ+6' வான6தி� எறி(', "இ�பி# &�ட ம�ணா� 
ேபாகH
! எ� வயிெராியிரா�ேல ேபாH
" எ�9 ஏ & அJைக<டேன 
Nவிவி�+  ெச�றா.. 
 
அ�ப#<
 இ�ப#<மாக� பிேரத ச
>கார
 /#(' தி�
ப மணி நா�காகிவி�ட'. 
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27  
மாடசாமி /'�வ���� காரணேம ைவ6திய. ம�த�ப. அவ)�� /�, 
ெகா+6தி�(த சி9கட� தா� எ�9
, 'அைத6 தி��பி� ெகா+ அ�ல' இ(த 
ேவைல ெச?' எ�9 ேபாதி�க�ப�ட' எ�9
 சித
பர
 பி�ைள�� 
அறிவி�க�ப�ட'. அவ. அைதெய�லா
 ெபா��ப+6தவி�ைல.  
 
"ேபாYஸு�� கீYஸு�� எ�+ &�னா அவ� தைல அவ� கL6திேல இ��கா'!" 
எ�9 ம�த�ப��� ேவலா�# Iல
 எ சாி6த)�பிவி�+, வி&வநாத பி�ைள��6 
த�க சமாதான�க� ெசா�ல ஆர
பி6தா.. 
 
மைனவிையயிழ(த', ெத��N6தாக� கிாிைய நட(த', உ6திேயாக கால6தி� 
ச.�காாி� அதிகார எ�ைலைய6 ெதாி(' ெகா�#�(த' - எ�லா
 அவைர 
ஒேரய#யாக� eதிய#�க ைவ6'வி�டன. 
 
பர>பர� ேப சி� மைனவியி� கைடசி ஆைசைய<
 ெசா�� ைவ6தா. வி&வநாத 
பி�ைள, ேப &வா�கி�. 
 
"நீ�க ெசா�னா�ெல வ.ர ைத மாச
 /# சி�,+வ
!" எ�9 அ(த� ேப ைச /#� 
க�#னா. ப�ைணயா.. 
 
ம�த�ப. அ�9 C�+��� ெச�9 ப+6தவ., மான6தாேலா மன�ெகாதி�பாேலா 
அ�ல' அ# பல6தாேலா ெவளிேயறவி�ைல. 
 
28  
இரகசியமாக இர�டா
 ேப���6 ெதாியாம� bைவ��ட
 ேபாY> 
>ேடஷ)��� பிரா' அ)�பினா.. ஏ*க ம96' எ சாி6' விர�ட�ப�டா� 
ேபான ஆ�. ஊேர திர�+ எதி.��
 ெபாJ' பணமி�(' எ�ன பய�? ேபாதா� 
�ைற��6 தாA6த�ப�ட, கிராம�களி� அவமானகரமான' எ�9 க�த�ப+
 ஒ� 
ெதாழிைல  ெச?<
 ஜாதி! சில சமய6தி� ஊைரேய அழி6'விட ேவ�+
 எ�ற 
ந,
ஸக� ேகாப
 அவைர6 தகி6த'. அ+6த நிமிஷ
 ஒேர மைல�,! 
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ச
பவ/
, ெச?தி பாதி வத(தி /�காலாக 'உ> ஆ>' எ�9 ப�க6Q.களி� 
பர(த'. ேவளாள��� ெந�& விாி(த'. "சவ6'� பய�கைள  சாி�க�#� பா��க, 
இ�லா�டா அ�கெய�ேபால மைலயாள6' அ
ப�டென �#ேய6தி� 
ேபா+ேவா
..." எ�9 I�ைட க�# வ(' இலவச அபி�பிராய
 ெசா��வி�+  
ெச�றன. பல.. 
 
மகராஜ)�� அழகிய ந
பியா,ர6தி� இ��ேப ெகா�ளவி�ைல. 'எ�ெபாJதடா 
பதினா9 கழி<
, ெச�ைன��� ேபா?வி+ேவா
' எ�ற '#'#�,. 
 
இ�ப#யி��ைகயி� ம�த�பைர� காேணா
 எ�ற ேப &� கிள
பிய'. இ' 
ஊ.�கார��ேக அதிசய6ைத விைளவி6த'. C+ அைட6'� 3�#� கிட(த'. எ�� 
ேபானா., எ�ப#� ேபானா. எ�பேத ஆ சாிய
. 
 
29  
சித
பர
 பி�ைள இைத� காதி� ேபா�+�ெகா�ளவி�ைல. "சவ
 த�ைன� பய(' 
ெகாL
,�� ஓ#யி���
!" எ�9 தி��தி ெகா�டா.. 
 
வி&வநாத பி�ைள�� இ�ெபாJ' சா�பா�+��� Nட C�+��� ேபாவெத�றா� 
ேவ
பாகிவி�ட'. மகராஜேன சமயாசமய�களி� சா�பா+ ெகா�+வ('வி+வா�. 
"அ�பாைவ6 தனியாக இ�ேக வி�+வி�+� ேபாவதா, உட� வ(தா� எ�ன?" 
எ�9 நிைன6தா�. ஆனா� ச��ைக ேமாக
 ெகா�ட பி�ைளயவ.க� 
ம96'வி�டா.க�. பி�ைள<
 ப�ைணயா�
 அ�னிேயா�னிய
. பிாி(' 
கா�ப' '.லப
. அ�ப# ஒ�#� ெகா�டன.. 
 
சித
பர
 பி�ைளயி� /ர�+6 ைதாிய6தி� டா�ட��� நிைலதளராத ந
பி�ைக; 
டா�டாி� ���+� �ழ(ைத6 த�ைமயி� அவ��� ஒ� /ரடனி� பிேரைம. &�,� 
பி�ைள�� நிைன�, ,' மாதிாியாக ஓ#ய'. இEவள� ேகாளா9��
 அ(த 
நில(தா� காரண
 எ�ற உ�ைமைய� க�+பி#6', பி�ைளயவ.க� காதி� 
ஓதினா.. அதிர#6'�ேபான ெந�சி� இ' சட�ெக�9 ேவT�றிய'. அதனா� 
அவைரயறியா' ெவளி�கா�#� ெகா�ள ைதாியம*ற ஒ� பய�கர ெவ9�,
 
உறவா#ய'. அைத ைவ6ேத த� மகைள இர�டா(தாரமாக டா�ட��� 
/#6'வி�டா� எ�ன எ�9 ேகா�ைட க�#னா. &�,� பி�ைள. ெசா6'��  
ெசா6தா &. இ(த அ�ல* பிைழ�,
 ஒழி<
. 
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பதினா9
 கழி(த'. சமய
 பா.6' விைத ஊ�றினா. &�,� பி�ைள. பயிாிட 
ேவ�#ய'தாேன பா�கி! தானாகேவ /ைளவி+
 எ�பதி� &�,� பி�ைள�� 
அபார ந
பி�ைக. 
 
அ+�கைள6 தா� க�ட ைவ6தா� ேபாகிற'! 
 
30  
பதினா9 /#(த ஐ(தாவ' நா� வி#ய*கால
 I�றைர மணி. /�#தமான 
தைல<ட� ப>ைஸ எதி.பா.6' நி*கிறா� மகராஜ�. Nடேவ தக�பனா�
, 
ப�ைண� பி�ைள<
, &�,�பி�ைள<
 நி*கி�றன.. 
 
ப> வ(' நி�ற'. இ��#� ஒ�வ. இற�கினா.. 
 
மகராஜ� ஏறினா�; சாமா�கL
 ஏ*ற�ப�டன. வ�# ,ற�ப�ட'. 
 
"ேபான'
 ெல�ட. ேபா+!" எ�றா. வி&வநாத பி�ைள. 
 
"எ�ன ெதரஸ. பி�ைளயா? யா� ேபாராஹ?" எ�ற' அ(த� ,திய �ர�. 
 
"மைர�காய.வா�! ஏ' இ�ப#!" 
 
"ப�ைணயா.வாெள� பா�க வ(ேத�; அ�னா, அ�ஹேள நி�காஹேள! நீ�க 
I�க�கி�ட வா�கினிஹளாமி�லா, அ(த ெநல6ைத என�� /�னாேலேய 
அடமான
 வ சி�(தா� - ச/சார6ைத  ெசா���,�+� ேபாகலா/�H 
வ(ேத�. ந
ம ைவ6திய.வாL
 அ�ஹ ெபா�சாதி<
 ேந6'6தா� இ>லா6ைத6 
தLவினாஹ! இ(த ப>ேலதா� ந
ம கெடேல மாேனசராயி��க ெகாL
,��� 
ேபாராஹ!" எ�றா. மைர�காய.. 
 
"ேகா+ இ��ேக, நட6தி� பா.�ேபாேம!" எ�றா. சித
பர
பி�ைள. 
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(/*9
) 
'மணி�ெகா#, 01-11-1937 
----------- 
 

55. 55. 55. 55. நி�$பைலநி�$பைலநி�$பைலநி�$பைல    

 
1  
வி#(' ெவ� ேநரமாகிவி�ட'. 
 
அ(த அைறயி� ம�+
 [ாியன' தி�Z# ெச�லவி�ைல. 
 
எதிாி��(த ம�கி� ,ைகயைட(த ம�எ�ெண? விள�க�கி� ஓ. மாணவ� 
ைகயி��(த ,6தக6தி� ஏகா�கிர சி(ைதயாக இ�(தா�. 
 
அ�9 இர� அவ)��  சிவரா6திாி; பாீ�ைச ெந��கினா� பி� மாணவ.கL��  
சிவரா6திாி ஏ� வரா'? 
 
ெவளிேய தடதடெவ�9 கதைவ6 த�+
 ச�த
 அவன' ேயாக6ைத� கைல6த'. 
 
"மி>ட. ராமசாமி! மி>ட. ராமசாமி!" எ�9 அவ� ந�பனி� �ர�. 
 
கதைவ6 திற�கிறா�. 
 
"எ�னேவ! நீெர�லா
 இ�ப# '>ட#' ெச?தா� பாீ�ைச தா��மா? 'கிளா>' தா�!" 
எ�9 வ(தவ� சிாி6'�ெகா�ேட உ�ேள வ(தா�. 
 
"ஏ', ெரா
ப ேநரமாகிவி�ட' ேபா���ேக? நீ. உ�ேளயி�
; நிமிஷ6தி� 
ேஜா�ைய /#6'வி�+ வ(' வி+கிேற�; 'இ�#ய� ஹி>�ாி'ைய 
/#6'விடலா
. 'எ மினி�' " எ�9 ெசா��� ெகா�ேட உ�ேள ஓ#னா�. 
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"உ
ம ப#�,�� நா� எ�ேக?" எ�றா. வ(தவ.. 
 
2  
இ�வ�
 பி.ஏ. பாீ�ைச��� பண
 க�#யி��கிறா.க�. உ�ேள த�கியவ. ெபய. 
நேடச�. இ�ைல, மி>ட. நேடச�. 
 
"எ�னேவ! அ'���ைளயா �ளி6'  சா�பி�+ வி�R.?" 
 
"ஆமா
, ஆமா
!" எ�9 ஈர
 ெசா�#� ெகா�#�(த தைலைய6 
'ைட6'�ெகா�ேட வி�ெச�� >மி6 எ�பா. எJதிய இ(திய சாி6திர6ைத 
எ+6'� ,ர�#னா�. 
 
'அ#ைம அரச.களினா� உ�டான ந�ைமக�' எ�ற ப�திைய6 தி��பி 
ைவ6'�ெகா�+ நாலாயிர� பிரப(த6தி*காக6 ெதா�9 ெதா�+ ஏ*ப�ட 
ராக6தி� வாசி�க ஆர
பி6தா�. 
 
மி>ட. நேடச)
 தன' Iைள��� ப�கபலமாக ஒ� சிகெர�ைட எ+6'� 
ப*றைவ6'�ெகா�+ இ�(தவ., இர�+ I�9 நிமிஷ
 கழி6', "இெத�லா
 
'எ�ஸாமிேனஷ)' �� வரா'ேவ; வ(தாF
 ஜமா?6'விடலா
. ந
ப ,ெராெபஸ. 
ெகா+6த ேநா�ைஸ எ+6' ந�ல 'டா�பி�கலா' இர�+ 'ச�ெஜ��>' வாசி<
!' 
எ�றா.. 
 
இ�வ�
 ஐ(' நிமிஷமாக6 ேத#னா.க�. அ�ைடக� இர�+
 அ(த.6யானமாகி, 
ப�க�க� ஒ�ேறாெடா�9 ஒ6'ைழயாைம ெச?' ெகா�#�(த ஒ� காகித� 
��ைபைய எ+6தா.க�. அைத ேநா�+� ,>தக
 எ�ப' உய.� நவி*சி. 
எJ6'�க� பிர
ம�பி; ஆதி<
 அ(த/
 இ�லாத சிவனா. ேபா� விள�கிய'. 
 
இEவள� அன(த க�யாண �ண�கL
 நிைற(த அ(த 'ேநா�+� ,>தக6ைத'� 
பலவிதமாக� ,ர�#, ஒ� மாதிாி6 தி��தியைட(தவ�ேபா� 'ப.மிய <6த�களி� 
&��க
' எ�ற ப�திைய� ப#�க ஆர
பி6தா�. 
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3  
"எ�ன மி>ட. இைத� ப#�கிறீ.? ேபான ெஸ�ட
ப��� ேக�டா ேச. ேமF
, 
இ(த 'ெலவ�6 அவாி� தேரா >ட#' /#<மா? 'வா.>' வ(த காரண�கைள� 
ப#<
. 'ஈவ��>' வி�+வி+
; 'எ�ெப�ட>' ப#<
. 'பிாி�ேப.' ப�ணேவ 
ெதாியைலேய" எ�9 க#(', &��க வழி ெசா��6 த(த மி>ட. நேடச� அத*�� 
அைண('ேபான சிகெர�ைட� ப*றைவ6'� �
பேரசக 3.வமாக பிர
ம 
ப6திர6தி� [hம ச�திைய ெவ� &வார>யமாக ஆக.ஷி6'�ெகா�+ இ�(தா.. 
 
பாீ�ைச� பாராயண
 நட(த'. 
 
"எ�ன மி>ட.! மணி 'ஒ�' ஆகிவி�ட' ேபா���ேக! ம6தியான
 வ(' 
/#6'வி+ேவாேம!" எ�றா. மி>ட. நேடச�. 
 
"சாி." 
 
4  
ம6தியான
. 
 
அேகாரமான ெவயி�. 
 
"இ(த 'ஹா� >�'ேல வ(த' ெரா
ப 'டய.டா'க இ���!" எ�9 ெசா���ெகா�+ 
உ�ேள Oைழ(த நேடச�, ஒ� பாைய விாி6'� ெகா�+ சா?(தா�. 
 
"என��
 'டய.டா'6தா� இ��கிற'. ஆனா� /#<மா? சாய�கால6தி*��ளாவ' 
'இ�#ய� ஹி>#ாி'ைய /#6'�ெகா�+ 'பா��#�>' ஆர
பி6' விடலா
!" 
எ�றா. மி>ட. ராமசாமி. 
 
">! இ(த 'ெஹவி >�'ேல 'ச�ெஜ�ட'ஸா? ஏதாவ' 'ைல�'டா 'நா� R�ெடயி'ைல 
எ+6'� ப#." 
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ஒ� ேம�நா�+ நாவலாசிாிய. எJதிய நாவ� ஒ�ைற எ+6' /த���(' 
ஆர
பி6தா�. 
 
"எ�ன மி>ட. உம��  ெசா�னாF
 ெதாியவி�ைலேய. ச�ட.ஜி 'ேநா�>' 
எ+6'� ப#<
. இதி� I�9 'டாபி�>'. அைத அவ� ந�லா 'R�' 
ப�ணியி��கிறா�." 
 
ப#�க ஆர
பி6தா�. ெகா�ச ேநர6தி� மி>ட. நேடச� பாீ�ைசைய மற(தா.. 
இ�வ�
 &வார>யமாக� �ற�ைடவி�டா.க�. 
 
"'ஹா� #�க�>' வ('வி�டதா
!" எ�9 இைர(' ெகா�ேட உ�ேள வ(தா. ஒ� 
மாணவ.. 
 
"எ�ன Q�க
? 'ஹா� #�க�>' வ('வி�டதா
 ஸா." எ�9 ம9ப#<
 ெசா�� 
எJ�பினா� வ(தவ�. 
 
"எ�ேபா? எ�ேபா?" எ�9 எJ(தி�(தா.க� இ�வ�
. 
 
"'மா.னி�'தா� வ(ததா
; ேபா? வா�கி� ெகா�+ வ('வி+ேவாேம" எ�றா. 
வ(தவ.. 
 
",ற�ப+ேவா
, 'எ மினி�'..." எ�9 ெசா���ெகா�+ இ�வ�
 ேம�ச�ைடைய� 
ேபா�+�ெகா�டா.க�. 
 
5  
"எ�ன மி>ட. ச�/க
? 'ச�ெஜ��' எ�லா
 /# சா சா?" எ�9 ேக�டா� 
ராமசாமி. 
 
"எ�ன பிரத., 'ச�ெஜ��>' எ�லா
 அ�ப#ேய இ���; இ�கிYைஷ6 ெதாடேவ 
இ�ைல. நீ�க� எ'வைர��
 /#6தி��கிறீ.க�?" எ�றா. ச�/க
. 
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"எ�ன 'பிரத.?' அ�னி�ேக நீ�க 'ஹி>டாி'ைய எ�லா
 /#6தா?வி�ட' 
எ�றீ.கேள!" எ�9 சிாி6தா� நேடச�. 
 
"ஒ� தடைவ 'ட ' ப�ணா ேபா'மா? '>ட#' ப�ண ேவ�டாமா?" எ�றா. 
ச�/க
. 
 
"எ�கL�� ஒ� தடைவ 'ாிைவ>' ப�ணேவ 'டய
' இ�ைலேய. பிரத.! ெகா�ச
 
ஒ�க 'எ�கனாமி�>' ேநா�ைட� ெகா+�க�. 'மா.னி�' த('வி+கிேற�" எ�றா� 
ராமசாமி. 
 
"இ�ைல 'பிரத.'; அைத6தா� இ�ேபா நா� '>ட#' ப�ேற�. நாைள��� 
ெகா�+வாேரேன!" 
 
"ஏ� பிரத., நீ�கL
 ந
ப Tமி*� வ(தா� ரா6திாியிேலேய எ�ேலா�
 '>ட#' 
ெச?'விடலாேம, எ�ப#?" எ�றா� நேடச�. 
 
"சாி." 
 
"இ�ப# ேஹா�டF��� ேபாேவா
. 'டய'மாகி வி�ட'!" எ�றா� ராமசாமி. 
 
6  
Iவ�
 கலாசாைலைய ெந��கினா.க�. அ�ெபாJ'தா� கலாசாைல ைர�ட. 
தன' அைறைய  சா6தி� 3�ட எ6தனி6தா.. 
 
"பிரத., ெகா�ச
 தய� ெச?யH
!" எ�9 ச�/க
 ஓ#�ேபா?� ைகைய� 
பி#6தா�. 
 
"ஏ� சா., 'ஆe> அவ.'c� வர�Nடா'? என��� ெகா�ச
 'பிcென>' 
இ��கிற'. சா." எ�9 பிரமாத� ப+6தி�ெகா�டா. ைர�ட. அன(தரா
 அ?ய.. 
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ச�/க6தி� ைகயி��(த ஏேதா ஒ� சிறிய விஷய
, ைர�ட. ைபயி� 'கிளி�' எ�ற 
ச�த6'ட� விJ(த'. ேவதார�ய6தி� கதைவ6 திற�க  ெச?<
ப# 
பா#னா.களாேம, அ(த� பா�ைடவிட� ப�மட�� ச�தி வா?(த'! உடேன 
ைர�ட. /க
 மல.(' உபசாி�க ேவ�+ெம�றா� பா.6'�ெகா�L�கேள�! 
 
Iவ�
 த�க� ஹா� #�ெக�+கைள வா�கி�ெகா�+ வ(தன.. 
 
எதிேர இவ.கLைடய சாி6திர ஆசிாிய. வ(தா.. இவ. Iைளயி� இ�லாத' 
சாி6திர
 ச
ப(த�ப�ட ம�#� பாீ�ைச�� அவசியமி�லாத' எ�9 
ெசா��விடலா
. அ�சர
 பிசகாம� அவ. ப#6த ,6தக�களி� கத
பமாக 
இ���
 அவ. பிரச�க�க�, சாி6திர�கைள Kனிவ.சி�# ேக�விகளி� 
விைடகளாக மா*றி� க*9�ெகா+�பதி� நி,ண.; பாீ�ைசயி� மாணவ.க� 
ேதா*காதப# பா.6'� ெகா�வதிF
 நி,ண.. 
 
7  
இவ.கைள� க�ட'
, "எ�னேட! '>�ெஜ��>' எ�லா
 ஆகிவி�டதா? 
'இ�#ய� ஹி>டாி' /#6' வி�R.களா?" எ�9 ேக�டா.. 
 
"ஆ
 சா." எ�றா� நேடச�. 
 
"இ(த மா. சி�, 'ட�ெஹௗ'cயி� ஒ� ேக�வி வ�ம�பா. ப#6தாகிவி�டதா?" 
எ�றா.. 
 
"'பா�c ஆ� லா�>' தா� சா. அதி� /�கிய
!" எ�றா� நேடச�. 
 
"அைத  ெசா�F பா.�ேபா
" எ�றா. ,ெராெபஸ.. 
 
நேடச� தன' ெசா(த இ�கிYஷி� ெசா���ெகா�+ வ(தா�. 
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,ெராெபஸ. இைடமறி6', "இ�ப# எJதினா� உன��  &�ன
தா�. நீ எ� 
'ேநா�ைஸ'� ப#6தாயா?" எ�9 ேக�+வி�+, "ராமசாமி, நீ ெசா�F பா.�ேபா
" 
எ�றா.. 
 
ராமசாமி பிேள� ைவ6தா�. இைடயி� ஒ� வா.6ைத தி�கி*9; ,ெராெபஸ. 
அைத6 ெதாட.(ேத பாராயண
 ப�ணி /#6தா.. "ேக.,�லாக� ப#<�க. 
இ�)
 ஒ� வார(தா� இ��கிற'" எ�9 ,ெராெபஸ. விைடெப*9� 
ெகா�டா.. 
 
8  
"ராமசாமி��� 'கிளா>'தா�!" எ�9 சிாி6தா� நேடச�. 
 
"இைத6 தவிர ெதாியாேத. நீயாவ' ெசா(தமா ஏ'
 அ# & வி+வா?" எ�றா� 
ராமசாமி. 
 
"மி>ட., ஒ�க ந
ப. எ�ன?" எ�றா� நேடச�. 
 
"உ
/ைடயைத  ெசா�Fேம�" எ�றா. ச�/க
. 
 
"நம�� ேகாளா6தா�!" எ�றா� நேடச�. 
 
"அெத�ன ேஜாcய
?" எ�றா� ராமசாமி. 
 
"ந
பாி� உ�ள எ�கைள� N�#னா� ஒ*ைற ந
பராக 1, 3, 5 உ�ளதாக வ(தா� 
பா>. இ�லாவி�டா� ேகாளா?" 
 
"எ�)ைடய' 8700" எ�றா� ராமசாமி. 
 
"ெகாL6திவி�R.. 'கிளா>' தா�. அ�பேவ ெசா�ேனேன!" எ�றா. நேடச� 
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"எ� ந
ப. 7743" எ�றா. ச�/க
. 
 
"உம��� பா>தா�, ச(ேதகமா?" 
 
"மி>ட. நேடச�, உ
ம ந
ப. எ�ன?" 
 
"அ�பேவ ெசா�ேனேன ேகாளா எ�9." 
 
"ெசா�Fைமயா. எ�ேக இ�� ெகா+
" எ�9 ஹா� #�ெக�ைட� பி+�கி� 
பா.6தா.க�. 
 
நேடச� ந
ப. 7744. 
 
Iவ�
 ேஹா�டF��� ெச�றா.க�. 
 
9  
ஒ� வார
 கழி6'. 
 
பாீ�ைச தின
. ப�ட
 ெப9வத*ேகா அ�ல' தி�
ப� பண�க�# அதி.Zட 
ேதவைதைய வாி�க /யFவத*ேகா ஏ*ப�ட தி�நா�. கி�#��
 
ச.வகலாசாைல��
 ஒேர விதமான நியாய
, ஒேர விதமான ேபா�# ஜயி��
வைர 
அ�ல' பண
 இ���
வைர, வைரயா' ெகா+��
 வ�ள�களாக இ��க 
ேவ�+
. அ'�
 தின
 சராசாி வ�மான
 0.1.3வாக இ���
 இ(திய� 
ெப*ேறாாி� �ழ(ைதக�. 
 
நேடச� ேகாZ#யா. வாசி6'வ(த கலாசாைலயி� காைல எ�+ மணியி��(ேத 
ஆ.�பா�ட
. உ�ைமயி� கலாசாைல ைமதான6திF
 வரா(தாவிFேம இ(த 
அமளி, இைர ச�. 
 
உ�ேள பாீ�ைச� ,�ைய� ப6' மணி�� மாணவ.கL�காக6 
திற('வி+வத*காகேவா எ�9 எ�H
ப#, கத�க� சி�ெக�9 
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அைட�க�ப�#�(தன. கலாசாைல ேவைல�கார� ெபா�)சாமி - ேவைல�கார� 
எ�றா� ெபா�)சாமி��� ேகாப
 வ('வி+
! 'பிK�' எ�9 ெசா�லேவ�+
 - 
ைர�ட. அ?யைர� பி�ப*றி ஒ� ெபாிய காகித I�ைடைய எ+6'  ெச�Fகிறா�. 
உ�ேள எ�#� பா.�க ஆைச�ப�+ இர�+ I�9 மாணவ.க� ெதாட�கிறா.க�. 
அ(த  சித
பர ரகcய
 ேலசாக� கிைட6'வி+மா? I��6தா� த�ைடயாகிற'. 
 
10  
இ�9 தா� மாணவ.க� ெவ� ேகாலாஹலமாக உ+6தியி��கிறா.க�. அதி� 
இர�+ I�9 /J6 'ைரகைள<
 (உ+�,வைரதா�) காணலா
. ஒEெவா�வ. 
ைகயிF
 க6ைத� ,>தக�க�. இதி� சில., 'எ�ெபாJ'
ேபா� இ��ேப� 
இ�)
 பராபரேம!" எ�பவ. ேபா� கவைலய*ற உைட<ட� வ(தி��கிறா.க�. 
இ(த ரக
 மாணவ.க�தா� அதிக� ப#�,. சில. 'எ�ன வ�
' எ�ற த.�க
; 
'வ(தா� எ�ன எJ'வ'' எ�ற பிரச�க
. சில. ,ெராெபஸ.கைள வைள6'� 
ெகா�+ ச(ேதக�கைள நிவ.6தி ெச?'ெகா�+ இ��கிறா.க�. 
 
ஒEெவா�வ. ைகயிF
 ஒ� ைக�ெக#யார
. ஒ� மாணவ� பி�-ெப� (Big-
Ben)ைனேய Q�கி�ெகா�+ வ(' வி�டா�. ஒEெவா�வ. வச6திF
 �ைற(த' 
இர�+ ெபௗ�ட� ேபனா�க�; சிலாிட
 ஒ� ெபாிய >வா� இ�� ,�#. 
மாணவ.களிF
 சில அ3.வ பிரகி�திக� உ�+. அைவ, டா.வி� N*9�� 
உதாரணமாக, ேமா�+� கிைளகளி� உ�கா.(' ,>தக6ைத ஆழமதி<டேன 
ப#�பைத� காணலா
. 
 
நேடச� ேகாZ#<
 அேதா வ�கிறா.க�. 
 
11  
கலாசாைல மணி. 
 
பாீ�ைச ஆர
பமாகிவி�ட'! 
 
சாய�கால
 மணி ஐ('; கலாசாைல மணி<
, 'ேபா. /#(த'. இ�9 ேபா? நாைள 
வா!' எ�ப' ேபா� ெதானி6த'. ஒEெவா� ஹா�F
, ">டா� பிளீ>" எ�9 
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காவ��(த ,ெராெபஸ.க� Nவினா.க�. அைத<
 கவனி�காம� மாணவ.க� 
எJதி� ெகா�#��கிறா.க�. நா�� வா.6ைத அதிகமாக எJதிவி�டா� 
பாஸாகிவி+
 எ�ற ந
பி�ைக, ஒ� ைபயைன� ப�#த. இJ�பி*�
 விடாம� 
எJத  ெச?கிற'. 
 
சில. த�க� ந
ப.கைள� ேபாட மற('வி�+ ெவளிேயறி வி+வா.க�. ைர�ட. 
அ?ய., ெபா�)சமி /த�ேயா. அவைன� க�+பி#6' ந
பைர� ேபாட  
ெச?</� Iைள கல�கிவி+
. இ�ப# ெவளிேயறியவ. ஒ�வ. இ�வ. தா�கேள 
வ(' ேபா�+வி�+, கலாசாைல6 ெதாழிலாளிகளி� வைசெமாழி ெப*96 
தி�
,வா.க�. 
 
நேடச� ேகாZ#<
 ெவளிேய வ(தா.க�. ஆனா� உ*சாகமி�ைல. ஒ� ேவைள 
கைள�பாக�
 இ��கலா
. "எ�லா
 'ட�� ,�' லாக இ��கிற'!" எ�9 ேபசி� 
ெகா�டா.க�. அவ.கL��� ஒ� ேக�வி�� எ�ப# விைட எJ'வ' எ�ற 
த.�க
. 
 
இ�ப#6தா� ம*ற நா�கL
. 
 
பாீ�ைச ாிஸ�� வ('வி�ட'. Iவ�
 ேதறி வி�டா.க�. 
 
இ�ெபாJ' ெச.வி> கமிஷ� பாீ�ைச எJ'வதாக6 தீ.மான
. அதிF
 
ேதறிவி+வா.க�. 
 
(/*9
) 
------------- 
 

56. 56. 56. 56. நிைன�	 பாைதநிைன�	 பாைதநிைன�	 பாைதநிைன�	 பாைத    

 
1  
ேமல  ெசவ� ைவரவ� பி�ைள எ�ற பால &�பிரமணிய பி�ைளயி� மைனவி 
வ�ளிய
ைம யா சி ேந*9 தா� இற(' ேபானா�. த
பதிக� இ�வ�
, 
ஏற��ைறய அைர `*றா�+�� ேம�, வாA�ைகயி� ேம+ ப�ள�கைளெய�லா
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ஒ�றாகேவ கட(' வ(தி��கி�றன.. வ�ளிய
ைமயா சி இற(' ேபானா�. ஏேதா 
ெத?வ ச�க*ப
 அ�ப#. இ�9 காேட*9 (இர�டா
 நா� கிாிைய). நீ�ட நா� 
வியாதி ஒ�9
 இ�ைல. ேபான சனி�கிழைம ,ழ�கைடயி� கா� வJ�கி 
விJ(தா�. இ+�பிF
 விலாவிF
 ஊைமய#. அதி� ப+6தவ� தா� 
எJ(தி��கவி�ைல. 
 
வயதி� I6தவ. இற(தா�, அJைக��
 ஓல6தி*�
 �ைறவி�லாவி�டாF
, 
வ�6தமி��கா'. ெப�க� ரc6' அJவா.க� - வா.6ைதக� /6' /6தா?� 
ேகாைவயாக வ(' விJ
. அ6'ட� ஓாிர�+ 'ளி க�ணீ�
 கல(தி��கலா
. 
ஆனா� அ' அJகிறவ.களி� ெசா(த அ(தர�க வ�6த6ைத� ப*றியதாகயி���
. 
 
அ�9 இ�)
 வி#யவி�ைல. வி#ெவ�ளி எதி.C�+� Nைர�� ஒ� /ழ 
உயர6தி� ெதா��வ' ேபா� ெதாிகிற'. வாச� ெதளி��
 ச�த�Nட� காைலயி� 
வரைவ எதிேர*கவி�ைல. ஏ�, ''Z#�காக' (இழ��காக) அJகிறவ.க� Nட 
எJ(தி��கவி�ைல எ�றா�... 
 
ைவரவ� பி�ைள வைளவி� ெவளி� �ற�#�, ேகாைர� பாயி� மீ' /ழ�காைல� 
க�#� ெகா�+ ஓ. உ�வ
 உ�கா.(தி��கிற'. ேவ9 யா�மி�ைல, அவ.தா�. 
அ�9 அEC�#� Q�காதவ. அவ. ஒ�வ.தா�. /ழ�காைல� க�#யப#, ேமேல 
பா.6'� ெகா�+ உ�கா.(தி��கிறா.. �றி�பாக எத� மீ'
 பா.ைவைய 
உபேயாகி�கவி�ைல. ெவளிேய, வாச��, Cசி� பலைகயி� ேம� /J'
 ேபா.6த 
உடல�க�, சமயா சமய�களி� �ற�ைட வி�+, உயி. இ��பைத6 ெதாிவி6'� 
ெகா�Lகி�றன. 
 
ைவரவ� பி�ைள மன', அ�டசராசர�க� எ�லாவ*ைற<
 பா.ைவயி�+வி�+, 
ம9ப#<
 ம9ப#<
 வ�ளிய
ைமயா சியி� கிட6த�ப�ட க*பைன� பிேரத6தி� 
மீ' வ(' கவிகிற'. 
 
2  
ஏற��ைறய இ(த ஐ
ப' வ�ஷ கால6திF
 அவ. வ�ளிய
ைமயா சிைய� ப*றி 
அEவளவாக - /த� பிரசவ6தி� தவிர - பிரமாதமாக நிைன6த' கிைடயா'... 
மைனவி எ�ப' `தன வ>'வாக இ�(', பழகிய ெபா�ளாகி, உடேலா+ ஒ�#ன 
உ9�பாகிவி�ட'. ஒEெவா�வ�
 தம�� ஐ(' விர� இ��பைத ஒEெவா� 
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நிமிஷ/
 நிைன6'� ெகா�டா இ��கிறா.க�?... விர� ஒ�9 ேபானா� 
ஐ(ெத�ற நிைன�, பிற��
... அ�ெபாJ' அவ. மன�க� /� 
வ�ளிய
ைமயா சி ,'�ெப� ேகால6தி� த
 ைகபி#6' வ(த கா�சி ேதா�றிய'. 
 
ைவரவ� பி�ைள Q��வத*காக உ�கா.(த இட6த�கி� ஒ� சி9 ஜ�ன� - பன� 
க
, 'அழி' ைவ6த'. உ�ளி�(' �&�& எ�ற ச�த
. 
 
"ஏ�#, அ�& ெகா6'  சவ# (ச�கி�) உன���) தாேன�# ெசா�னா, 
ேப சிய
ைம ேக�க'�� மி�ேன நீ ேபா? உ�க தா6தா�கி�ேட ேக�+ வா�கி�க!" 
 
"ஆமா
 என��6 Q�க
 வ�'�ேக - எ�ைன� ேபா�+� ப+6தாேத!..." எ�9 
ெவ+� ெக�)
 ஓ. இள
 ெப� �ர�. 
 
உடேன 'C�' எ�9 ெதா�#�� அJ
 �ழ(ைத� �ர�... 
 
"சவெம, நீ<
 ஆர
பி சி�#யா?... ஒ� வா? ஓயாதா?... ெச6த ஒ� நிமி�+ &
மா 
இாியாதா? என���) தா� வ(தி�+த
மா...!" எ�ற அ�கலா?�,... 
 
"அதார' பா�பா6தியா...?" எ�9 நிைன6தா. ைவரவ� பி�ைள. அவ�தா� 
பி�ைளயி� நா*ப' வயதான /த� ,6திாி பா�பா6திய
மா�. அவL��, வய' 
வ(த ஒ� ெப�H
, நா�� வய'  சி9வ)
, ப6' மாத� ைக��ழ(ைத<
 
உ�+... 
 
3 
இைத� ேக�ட ைவரவ� பி�ைள��� ைக��ழ(ைத பா�பா6தி, சைம(' 
(ப�வெம?தி) சட�� நட��
 ேபா' அவ� நி�ற ேகால
... அ�,ற
 மண� 
ப(த�� அவ� நி�ற கா�சி... எ�லா
 அவ. மன�க� /� சலன�படமாக 
விாி(த'. பா�பா6தி எ�ெபாJ'
 அ�ப#6தா�... அவ� பிற��
ேபா'தாேன 
கைட /றி(' நாF ப�க/
 பண/ைட... கZட6தி� வள.(த ெப� - காசி� இ�(த 
க�6' அள��� மீறி வள.('வி�ட'... அவ� மகL�ெக�9 ெசா��யி�(தா�, 
அவ� மகL��6தாேன. அத*�� எத*� இ(த  சி�ன� ,6தி... "ஏ�#, இ(த 
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ெவ6திைலைய6 த�+" எ�9 எ+6த வா? - அதிகாைலயி� எJ(தி�(த'
 அவ. 
ேபா�+�ெகா�வத*காக6 தயாராக ெவ*றிைலைய இ#6' ைவ6த� அவர' ப� 
ேபானதி��(' த�டா' நட('வ�
 பழ�க
 - சட�ெக�9 நி�ற'... உ�ள6தி� 
�ழ�ப
 ,திய மா9பா�#� ேமF
 �ழ
பிய'. 
 
C�#� ப�க6தி� நி�9 �#மக� &டைல ஊதிய இர�ைட  ச�கி� அலற� 
ம9நா� வ(தைத� பி�ைளயவ.க� பிர�ைஞ��� ெகாண.(த'... அேத சமய6தி� 
உ�ளி�(' ெப�களி� அJைக� �ர�, ச�க6தி� ஏ�க அைலகLட� ெதாட.(' 
மன� பார6ைத அதிக� ப+6திய'... ைவரவ� பி�ைளயி� பா.ைவ வி#ெவ�ளிைய 
நா#ய'... அ' அவ. க�ணி� ெத�படவி�ைல. எதி.C�+� Nைர, /�ேப அைத 
விJ�கிவி�ட'. Nைரயி� உ சி�ேகா+தா� வான6தி*� ஓ. எ�ைல கா�#ய'. 
 
ெத��ேகா# /ைனயி� 'ஜ� ஜ�' எ�ற மா�+  சல�ைகயி� ச�த
... சிறி' 
நி�ற'. யாேரா இற�கின.... ெத�� ேகா#யி��(ேத... "எ�ைன� ெப6த தாயாேர!" 
எ�ற பிலா�கண
... பா.வதி<
 வ(' ேச.('வி�டா� எ�ற தி��தி ைவரவ� 
பி�ைள��... பா.வதி கைட���#� ெப�... Qர6தி� வாA�ைக�ப�#��கிறா�... 
 
அ�ெபாJ' விசி�பலைக ஒ�றி��(த உ�வ
 எJ(', சடசடெவ�9 ேசா
ப� 
/றி6த வ�ண
, "ச
ேபா மகாேதவா!" எ�9 ெகா�டாவி வி�+�ெகா�ேட, 
"பா�ைடயா, ந�லா6 Q�கினியளா? அதார'?" எ�9 ெசா���ெகா�ேட, வ�# 
வ(த திைசைய ேநா�கிய'... 
 
அத*�� வ�# ெம'வாக வாச*ப#யி� நி�ற'... /�னா� பா.வதி 
ெந�சில#6'� ெகா�ேட உ�ேள Oைழ(தா�... உ�ேள அJைக� �ர� 
பலமாயி*9... 
 
"காிச�ெகாள6' மா�பி�ைள வாராஹ!" எ�9 ெசா���ெகா�ேட ப�க6' 
C�+� க�ள. பிரா� பி�ைள - அவ.தா� ம*ெறா� பலைகயி� ப+6தி�(தவ. - 
எJ(தி�(தா.. 
 
4 



211 

 

மா�பி�ைள ெமௗனமாக வ(' பி�ைள யவ.க� ப�க6தி� உ�கா.(தா.... தைல 
�னி(த வ�ண
 ேக�டா.: "அ6ைத�� எ�ன ெச�ச'? ெல�ட.ெலNட 
ஒ�ைண<
 �றி�பிட�ேய...!" ைவரவ� பி�ைள பதி� ேபசவி�ைல. 
 
"ஆ சி�� எ�ன? ெகட�பிேல ெகட(தாளா எ�ன... அ�ைண�� எ�ன, கா� 
ெகா�ச
 தவறி &. ந�ல ஊைமய#... இ�ப# வ�
) யா. ெநன சா... 
வயசா சி��யா? எ�லா
 ெத?வ ச�க�ப
. அ'�� நா
 எ�ன ப�ண /#<
!... 
ஆ சி திேரக
 க�F�னா க�F6தா�... எ�ைண�காவ' ஒ� நா 
ம�ைடயி#�H தைலெய  சா சி��காளா?... அ(த� ெபாிய டா�ட� இ��காேன 
- அவ� எம� தா�! - அவேன அEவள� தா�)�டா�!" எ�9 வாசாமேகாசரமாக 
விஷய6ைத  ெசா��, ேத9தF
 ெசா�ல ஆர
பி6தா. /த�� எJ(தவ.... 
 
அ�ெபாJ'தா� எJ(த &(தர
 பி�ைள, ெந*றியி� வி3திைய எ+6'� 
3சி�ெகா�ேட, "ேபான மாசேமதா� &�, பி�ைள அ�ணா சி ெசா�லேல, 
ஆ சி�� ஒ� க�டமி����)!... நா)
 அ�ைண�� விைள (விைள<மிட
)ைய� 
பா.6'�+ வர�ேபா ேபசி�கி�+தாேன வ(ேத�... எ�லா
 ெவ�ளி�கிழைம 
களி�சா6தானி�னா.... கால� வார6'�� கண�கி�H
, ேநரமி�H
 
உ�+மா?" எ�9 ெசா�னா.. 
 
ைவரவ� பி�ைள ேயாசைனைய  &டைலயி� ம*ெறா� ச�ெகா� கைல6'� 
�ழ�பி அத)ட� ஒ�9 ப�ட'. 
 
அத*�� ந�றா? வி#('வி�ட'. 
 
C�#)�ளி�(த நா�� வய'� ைபயெனா�வ� இைட அைரஞா� கயி*றி� 
Iைல ம�+
 ெசா�கிய ப�+� கைர6'�+ ஒ�ைற� பிர
ம� பிரய6தன
 ெச?' 
ேமேல இJ6'� ேபா�+
 /�கா�வாசி� பாக
 ,Jதியி� ,ரள, ெவளிேய வ(' 
�ற�#� ேம� ஏறினா�. 
 
5  
ைவரவ� பி�ைள, உண.வ*ற நிைலயிேல, அவைன ஒ� ைகயா� அைண6தா.. 
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அவ. ப�க
 ஒ�#�ெகா�+ அவைர அ�ணா(' ஏறி�+� பா.6த வ�ண
, 
"நா(தா� ஆ சி�� ெந?� ப(த
 பி# ேசேன!" எ�9 த� திறைமைய விள�கி� 
ெகா�டா� சி9வ�. 
 
"பயெல� பா��கேள�!... ஏேல, ஒ�க ஆ சிேய எ�கடா?" எ�றா. &(தர
 பி�ைள. 
 
"ெச6'� ேபாயி�டா!" எ�9 அ.6தமி�லாம� ெசா�னா� சி9வ�. 
 
"அ' பசெல, அ'�ெக�ன ெதாி<
?" எ�றா. ைவரவ� பி�ைள. 
 
"அவனா? வF� பய�ேல, அவ)�கா ெதாியா'!... ஏேல, ஒ�க ஆ சிைய..." 
எ�பத*��, உ�ளி�(' தா
பாள6தி� இளநீ., பா� /த�ய கிாிைய�� 
ேவ�#யவ*ைற<
, �ட
, ெசா
, /த�யவ*ைற<
 எ+6' வ(' ைவ6த 
க�ள.பிரா� பி�ைள, "எ�லா
 காலா கால6திேல ேபாயி�+ வ(தி�டா 
ந�ல'தாேன! நீ�க ேமல C�+ அ�ணா சிைய  ச6த� கா�+�க!..." எ�றா.. 
 
&டைல ம9ப#<
 ெமJ� ைவ6த இர�ைட  ச�ைக /ழ�கினா�. எ�ேலா�
 
'�ைட உதறி6 ேதா� ேம� ேபா�+�ெகா�+ எJ(தன.. &டைல /�னா� 
/ழ�கி� ெகா�ேட நட(தா�. 
 
ைவரவ� பி�ைள ைக6த#ைய ஊ�றி� ெகா�+ த�ளா# நட(தா.. அவ��� 
/�னா�, தைல /�#தமான அவ�ைடய ஒேர மக� ெச�Fகிறா�... மனசிேலா 
நைடயிேலா கவைல த�ளாடவி�ைல. 
 
ைவரவ� பி�ைள மன�க�/�, மண� ேகால6தி� பதினா9 வயதி� பா.6த 
வ�ளிய
ைம யா சியி� உ�வ
 நி�ற'... 
 
&டைல ச�ைக /ழ�கினா�... 
 
இனி� பா.�க� ேபாவைத ைவரவ� பி�ைள மன' நிைன�க ம96த'... 
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"ஏேல நீ<மா? தி�
பைலயா?" எ�ற &(தர
 பி�ைள �ர�... ேபர� ெதாட.வைத6 
தி�
பி� பா.6தா.. 
 
ம9ப#<
 &டைல ச�ைக /ழ�கி� ெகா�ேட ச(' தி�
பினா�. 
 
(/*9
) 
தினமணி, வ�ஷமல. - 1937 
----------- 
 

57. 57. 57. 57. நி+விக&ப சமாதிநி+விக&ப சமாதிநி+விக&ப சமாதிநி+விக&ப சமாதி    
 
1  
bமா� உலகநாத பி�ைள பரம ேவதா(தி. த
/ைடய பர
பைர6 த�ைம�� 
மாறாக ைசவ சி6தா(த6 த6'வ�கைள ஒ'�கி, மட6'  ைசவ
, ஏகா�மவாத
 
எ�9 ஒ'�கிய அ6ைவத6'��� த
ைம இழ(தா.. ஊ.� ���கைளயா��� 
அவைர� க�டா� பி#�கா'. காரண
 அவர' ஏகா�மவாத
 அ�ல. பண
 
இ�ைம. 
 
கிராம6'6 தபாலாec� ேபா>� மா>டராக உ6திேயாக
 பா.�பதி� உ�ள 
ச�கட�கL
 ெசௗகாிய�கL
 பல. எ(ேநர6'�� வ(தாF
 ஆe> I#வி�ட' 
எ�9 ெசா�� தபா� வி�ைலகைள வி*பத*� ம9�க /#யா'. மாத6தி� 
இ�ப6திெயா�ப' நாL
 தபா�தா� கிைடயாேத எ�9 ம6தியான
 இர�+ மணி 
&மா��� ெவளிேய நட('விட /#யா'. ெவ*9� ைபைய அர�� /6திைர ைவ6' 
ஒ�#, 'ர�ன.' எ�ேபா' வ(' ெதாைலவா� எ�9 கா6தி��க ேவ�+
. 
அவனிட
 கா�� ைபைய� ெகா+6'வி�+, ம*ெறா� கா�� ைபைய வா�கி� 
ெகா�ள ேவ�+
. 
 
நி*க. எ�ேபாேதா ஏேதாெவ�9 தபா� ெப�#யி� வ('விJ
 காகித�கைள 
���கைளயா��� வாசி6'�கா�ட ேவ�+
. ���கைளயா��� க+தாசி 
வாசி��
 பழ�க
, ப�டண6'�காராி� ேப�ப. ப#��
 த�ைமைய ஒ6தி�(த' 
எ�9 ெசா�லேவ�+
. கா(திஜி ப�#னி கிட�கிறா. எ�றா� ஊேர 
அ�ேலாலக�ேலால�ப+
; ப6திாிைக<
 மகா��க?ய. ஓ�ட� இ�#� மாதிாி 
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வி*பைனயா�
. ஆனா�, அத*காக ஊ.�கார.க� எ�லா
 ப�#னி கிட(' உயிைர 
வி�+வி+வா.க� எ�ப' அ.6தமா? அ�ப# ஒ�9
 ஆப6' ேந.('விடா'. 
 
இ(த6 தமிAநா�#ேல, ச�ட6தி� ேபாிF
 ஒJ�கி� அ#�பைடயிF
 பிாி�#ஷா. 
150 வ�ஷ�களாக� க�#ைவ6த ஏகாதிப6திய� ேகாயி� தமிA நா�டாாி� 
ஆேவச6தினா� ஆ�டெம+6'விடா'. திலக. க�டட6தி� N# நீ�ட ேப�ைரக� 
ெச?ேவா
; நீ�ட அறி�ைகக� ெவளியி+ேவா
; ேகாைழ6தன6'�� அஹி
ைச� 
ேபா.ைவ ேபா.6தி� ெகா�ேவா
; க�6' ேவ*9ைமகைள நயமாக &சிபி�ேபா
; 
ஆேவச
 கா�#ய 'ஒ� சில.' ெகாைல, ஆப6தி�ைலெயன�
, ெசௗகாிய
 உ�+ 
என�
 ெபாழி(' பாரா�+ேவா
; தனி�ப�ட /ைறயி� "இ(த� பச�கேள 
இ�ப#6தா� சா." எ�9 ெசா�Fேவா
; இத*ெக�லா
 ேப�ப. அவசிய
! ேமF
 
ேஹா
 மா6திைர�� விலாச
 ெதாி('ெகா�ள ேப�ப. ெரா
ப /�கிய
. இேத 
மாதிாிதா� ���கைளயா��� ேவ*றாாி� க+தாசிகL
 கா.+கL
. 
 
2  
உலகநாத பி�ைள�� ேசா
ப� ஜா>தி; அதனா�தா� க+தாசி ப#��
 வழ�க
 
ேவ�ப�கா?. 
 
���கைளயா வ('வி�டா. எ�றா. ஐயா��� சி
ம ெசா�பன(தா�. 
 
வ�
ேபாேத, "எ�னேவ, அ(த ேமல6ெத� ெகாச� பய, பண6'�� எJதினாேன, 
பதி� வ(ததா?" எ�9 ேக�+� ெகா�+தா� நைட� ப#ைய மிதி�பா.. 'ேமல6 
ெத� ெகாச�பய�' எ�9 [�&மமாக� �றி�பி+வ' &�ைபய. எ�ற /�காணி� 
பிராமணைன6தா�. 
 
ெத�னா�#�, தி� ெச(Q. பிராமண.க� /��+மி ைவ6தி��பா.க�; 
�ய6ெதாழி�� ஈ+ப�+�ள வ��பின�
 /� �+மி ைவ6தி��பா.க�. 
இதனா�தா� இ(த ஏ &. 
 
நி*க, >மா.6த.க� யாவ�
 ஏகா�மவாதிக�; ஆைகயா� அவ.கைள ைவவ' 
ச�கர சி6தா(த6ைத ேநா�கி எ?<
 பா&பதா>திர
 எ�ப' ���கைளயாவி� 
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அ(தர�க ந
பி�ைக. இ
மாதிாி ெசா�வதா� இவைர ைசவ சி6தா(த ப��+��� 
அைட6'விடலா
 எ�ப' அத*� அ+6தப#யான ந
பி�ைக. 
 
உலகநாத பி�ைள�� இ' ைத�கா'; ஏென�றா�, &�ைபயாிட
 ஏேதா பா�கி 
த�ட ேவ�+
 என, ெச�ற ப6' வ�ஷ�களாக ���கைளயா ெசா��வ�
 
,கா., மனைச அ(த6 திைசயிேலேய தி��பிவி+
. 
 
&�ைபய. ஏ� பண6'�� க#த
 எJத ேவ�+
? அத*� இ'வைர பதி� ஏ� 
வராதி��க ேவ�+
 எ�பைத� ப*றி உலகநாத பி�ைள சி(தி6த' கிைடயா'. 
சி(தி��
ப# மன
 Q�#ய'
 கிைடயா'. ேவலா<த6 ேதவாி� தாயா. ம�தி, 
ெகாL
பி� உ�ள த� ேபர)�� /�காலணா கா.#� மகாபாரத6தி� ஒ� 
ச.�க6ைதேய ெபய.6' எJ'கிற மாதிாி, ஒ� மாத விவர�கைள எJ'வத*� 
பி�ைளயவ.க� C�+ நிழைல அ�# நி*ப'
 அைத எJதி /#�பைத ஹடேயாக 
c6தியாக நிைன6' ெப�ைம�ப+வ'ட� மற('வி+வ'
 பி�ைளயவ.க� 
�ண
. 
 
3  
அேதமாதிாிதா� ேவலா<த6 ேதவாி� எதி.C�+ ப�ைணயாரான தைலயாாி6 
ேதவாி� ேதைவ��
 ஊாி� உ�ள ேக�லா��கைள எ�லா
 வா�கி�ெகா�+ 
வ(', சா
பி� கால�ட. இனா
 எ�9 இட�கL�ெக�லா
 காலணா கா.� 
கால6தி��(' /�காலணா கா.� சகா�த
 வைர எJதி6 தீ.6'� ெகா�#���
 
ைவபவ6'�� உலகநாத பி�ைளயி� ஒ#('ேபான இ�கிYZ அ6யாவசிய
. 
 
3.வ ெஜ�மா(திர வாசைனேபா� எ�ேக உ�Vர ஒ�#�ெகா�#���
 
ெஷ�ப.� இல�கண பாைஷ� பிரேயாக6ைத அ)சாி�பதாக நிைன6' ாிY�நி� 
ேபனா ைவ6' வா�ட சா�டமாக உ�கா.(' எJதி, தபாைல எ+6'வ(' ைபயி� 
ேபா�+, அர�� /6திைரைவ6' ஊ.வழி அ)�,வ' உலகநாத பி�ைளயி� 
கடைம. பிற� ஒ� வாரேமா அ�ல' ப6' நாேளா கழி6' ர�ன. ம6யான
 இர�+ 
மணி��� ெகா�+வ�
 ப�டண6' க+தாசி ைவபவ�கைள� ெகா�+ ேபா? 
ேதவரவ.க� ச�னிதான6தி� கால�ேசப
 ெச?ய ேவ�+
. இ�கிYZ வ�ஷ 
/#<
 க�ட
 வ('வி�டா� அதாவ' #ஸ
ப. மாத6தி� உலகநாத பி�ைளயி� 
'இல�கிய ேசைவ��' ெரா
ப கிரா�கி உ�+. ப�ைண6 ேதவ. வா�கின 
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ரவிவ.மா� பட
 ேபா�+ ெவளியான கால�ட. ந�றாக இ�('வி�டா� 
க
பனி�� இ�)
 சில க#த�க� எJத ேவ�#ேய*ப+
. 
 
ஆனா� அவ*றி*� இ(த� ப6' வ�ஷ�களாக பதி� வராத காரண
 உலகநாத 
பி�ைள��� ,ாியவி�ைல. ஏக கால6தி� பல விலாச6தி� ஒேர ைகெயJ6தி� 
இலவச கால�ட.கL��
 சா
பி�கL��
 க#த
 ேபானா� க
பனி�கார� 
ச(ேதக�பட�N+ேம எ�பைத உலகநாத பி�ைள அறிவா.. அEவா9 
அறி(ததினா�தா� ஒEெவா� க#த6தி� கீJ
, 'க#த
 எJ'கிறவ���� 
கால�ட. ேதைவ இ�ைல. விலாசதார.கL�� இ�கிYZ ெதாியாததினாF
 தா
 
ஒ�வ. ம�+ேம அ(த பாைஷைய அறி(தவரானதினாF
, அவ.கL�காக க#த
 
எJத ேவ�#யி��கிற'' எ�பைத >பZடமாக �றி�பி+வா.. 
 
அ�ப# எJதி<
 அ(த� க
பனி�கார.க� ந
பாத காரண
 அவ���� 
,ாியவி�ைல. ஆனாF
 ப�ைணயா��� தவிர ேவ9 யா���
 அ ச#6த பட
 
எ'�
 வ(த' கிைடயா'. 
 
இதிேல ெகா�ச நா� உலகநாத பி�ைள ேபாி� ச(ேதக
 ஜனி6', அவ. தபா� 
ைப��� க#த�கைள� ேபா�+ /6திைரயி+
 வைர ஒ� ேகாZ# அவைர� 
க�காணி6த'. க#த6ைத அவ. கிழி6ெதறி('வி�+ ப�ைணயா���� 
ேபா�#யாக ேவ9 யா�
 ஏ*ப�+ விடாதப# பா.6'� ெகா�Lகிறாேரா எ�ற 
ச(ேதக
 அ.6தம*ற ச(ேதகமாயி*9. அத� பிற�தா� ப�ைண6 ேதவ. 
அதி.Zடசா� எ�ற ந
பி�ைக ஊ. ஜன�களிைடேய பல�ப�ட'. அவ. எ+6த 
காாிய
 நி சயமாக� ைகN+
 எ�9 ஊ. ஜன�க� நிைன�பத*� இ(த� 
கால�ட. விவகாரேம மி�(த அ)சரைணயாக இ�(த'. இத� விைளவாக 
விைத�பதானாF
, C+ க�+வதானாF
 ேதவாி� ைகராசி நாடாத ஆ� 
கிைடயா'. 
 
4 
ப�ைண6 ேதவ. ப�ைண6 ேதவர�லவா; இ(த விவகார�களி� எ�லா
 
ஜன�களி� ஆைச�� ச
மதி6' இட
 ெகா+�ப', தம' அ(த>'�� �ைற� 
எ�9 நிைன6தா.. உலகநாத பி�ைளயி� ைகராசி எ�9
 க#த
 எJ'
 ல�ன� 
ெபா�6தேம அத*�� காரண
 எ�9
 ெசா��6 த�#� கழி6'� பா.6தா.. 
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ந
பி�ைக<
 ெவ9�,
 ெகா+�க� வா�க� விவகாரமா? நிைன6தா� நிைன6த 
ேநர6தி� மாற� N#யதா? 
 
உலகநாத பி�ைள இEவள� ெச?கிறாேர இ6தைன வ�ஷ கால�களி� தம�� 
எ�9 ெ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(தி��க ேவ�+
. ஆனா� அ'தா� அவ���6 ெதாியா'. ஏ�, 
ெசா�ல�ேபானா� அவ�ைடய ெசா(த C�+ விவகாரேம ெதாியா'. 
 
ச.�கா. ெகா+��
 ச
பள
 ஜீவன6'�� ேபா'மா? அத*�� ஜீவன
 நட6த 
/#<மா? எ�9 அவ. சி(தி6த' கிைடயா'. சி(தி�க /ய�ற'
 கிைடயா'. 
எ�லா
 மாைய; உ�Vர நி*�
 ஆ6மா மா&படவி�ைல. தா� ேவ9 இ(த மாைய 
ேவ9. தா� இ(த� பிரப�ச6ைத ஆ�#ைவ��
 ச�தியி� ஒ� அ
ச
 எ�9 
திடமாக ந
பியி�(தா.. ஏென�றா�, அவர' ஆ6ம விசார6ைத ேசாதைன ேபா�+� 
பா.�க இ'வைர ெத?வ6'�ேகா ம)ஷ)�ேகா அவகாச
 கிைட6ததி�ைல. 
ம)ஷ வ.�க
 /Jவ'ேம த�ைன� பைட6தவ)ைடய த�ைமைய >,ட
 
ேபா�+� பா.�ப'ேபால தவ9�� ேம� தவ9 ெச?'ெகா�#�('
 அவ.கைள� 
ெபா��ப+6தா' நி�ற கட��, ஏேதா எ�ேபாேதா ஒ� ச�கர. ெசா�னைத 
உலகநாத பி�ைள வா>தவமாக ந
,கிறாரா? இ�ைலயானா� ேசாதி�கவா I�ைட 
க�#�ெகா�+ வர�ேபாகிறா.? 
 
கட�� தம' ந
பி�ைகைய பாி�ைச ப�ணி &மா. /�ப6தி ஐ(' சதவிகிதமாவ' 
பா> மா.�ெக+�க வரேவ�+
 எனேவா அ�ல' வ�வா. எனேவா எதி.பா.6த' 
கிைடயா'. 
 
5 
வராம���க ேவ�+ேம என அவ. எதி.பா.�ப' எ�லா
 இர�+ ேபைர6தா�. 
ஒ�9 ர�ன.; இர�டாவ' ���கைளயா. ர�னைர�Nட சமாளி6'விடலா
; 
���கைளயாைவ சமாளி�கேவ /#யா'. 
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அ�9 நா�வ. ஏககால6தி� வ(' ேச.(தா.க�. 'ஐயாேவா' எ�9 N�பா+ 
ேபா�+� ெகா�+ ெவளிேய வ(' நி�ற ர�ன. /6ைதயா ெதா�ைடமா�. 
 
இர�டாவ' ஆசாமி கா.+
 கவ. N+
 வா�க வ(த &�ைபய.. 
 
I�றாவ' ஆசாமி ���கைளயா, அவ. தம' வழ�க� பிரகார
 'ப6திாிைக' ப#�க 
வ(தி�(தா.. 
 
நாலாவ' ஆசாமி ஏேதா ஊ���� ,தி'. ப�டண6'� ப#�பாளி ேபா� இ�(த'. 
&மா. நா*ப' நா*ப6தி ஐ(' வயசி���
. அவ�
 ஏேதா >டா
, வா��வத*காக 
உலகநாத பி�ைள C+ ேத# வ(' ெவளியி� ைச�கிைள சா6திவி�+ உ�ேள 
Oைழ(தா.. 
 
6  
"யார'?" எ�9 ேக�டா. உலகநாத பி�ைள. 
 
">டா
, ேவH
. வா�கலா
 எ�9 வ(ேத�" எ�றா. வ(தவ.. 
 
"எ�ேனேட /6ைதயா க+தாசி எ'�
 உ�+மா?" எ�9 /ழ�காைல தடவினா. 
���கைளயா. 
 
"என�ெக�ன ெதாி<
? ைப���ள எ�னேவா. ஆனா எசமா)�� ச.�கா. க+தாசி 
வ(தி���" எ�றா� /6ைதயா. 
 
"பி�ைளவா� நம�� ஒ� காலணா கா.� �+�க; கைடயிேல யா�மி�ேல; &��கா 
ேபாகH
" எ�றா. &�ைபய.. 
 
"&�ைபய.வா�! எ�னேமா ெசவ�கார� உ�க� பா�கிைய �+6'+வா�) 
விேட� ெதாேட�) க+தாசி எJதினியேள பா.6தீரா? ஒ� பதி�, உ�+, இ�ைல 
எ�9 வ('தா?" எ�9 அத�#னா. ���கைளயா. 
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"நா� எJதின' உம�� எ�ப#6 ெதாி<
; பதி� வரவி�ைல எ�9 உம��� ெக�ளி 
அ#6தேதா" எ�றா. &�ைபய.. 
 
"ஊ.6 தபா� எ�லா
 உலகநாத பி�ைள வாச� வழியாக6தா� ேபாக ேவ�+
! 
ெதாி<மா? என��� ெக�ளி ேவேற வ(' அ#�கHமா��
!" எ�றா. ���கைளயா 
மித�பாக. 
 
"தாF�கா எசமாைன மா6தியா &; நாைள�� ,' ஐயா வாரா�; இ�ேக 
நாள�ைண�� ெச�� ப�ண வ�வாக�) ெசா���கி+ராவ" எ�றா� 
/6ைதயா. 
 
"அ' யா�டா ,' எஜமா�!" எ�9 ச*9 உ9மினா. ���கைளயா. 
 
7  
"ேபா+கிற க+தாசிையெய�லா
 ப#�கிற வழ�க/�டா" எ�9 ,தியவ. உலகநாத 
பி�ைளைய வினயமாக� ேக�டா.. 
 
"நா�க ப#�ேபா
, ப#�கைல, நீ யா. ேக�கிற'��. ப#�கிேறா
; நீ. எ�ன 
ப�HC.; ஏ� பி�ைளவா�, ம�கா(ைத மாதிாி உ�கா(தி��கீ.; தபா� >டா
, 
�+�க /#யா'�) ெசா�� அ?யாெவ ெவளிேய*9
" எ�9 அத�#னா. 
���கைளயா. 
 
"நீ�க &
மா இ��க; ஸா. >டா
, >டா�� ஆயி�+'. ைகயி� இர�+ ஒரணா 
>டா
, தானி���; கா.� தர�+மா?" எ�றா.. 
 
"ஏ� /�N�#ேய வா�கி ைவ�கவி�ைல?" அத�#னா. வ(தவ.. 
 
"எ�னேவ அத�+ேர?" எ�9 பதி� அத�+ ெகா+6தா. ���கைளயா. 
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"ஏனா நா� தா� ,' ேபா>� மா>ட.; உ
ைம ெச� ப�ண வ(ேத�. உ
மமீ' 
'பிளா� மா.�' ேபா�+ ேவைலைய வி�+ நீ�க ஏ*பா+ ெச?கிேற�; க+தாசி 
ப#�கிற வழ�கமா?" எ�றா. ,தியவ.. 
 
"என��� �6த
 எ�9 பட�ேல; இ'வைர... ,கா...." 
 
"பரம ஏகா�மவாதேமா... பகி. ேநா�� இ�ைலயா��
" எ�9 �6தலாக� ேக�டா. 
,தியவ.. 
 
"நா� அ�பேவ இ(த ஏகா�ம மாயாவாத
 ேவ�டா
 எ�9 ெசா�ேனேன 
ேக�Rரா; இனிேமலாவ'..." எ�9 தைலயி� அ#6'� ெகா�டா. ���கைளயா. 
 
8  
உலகநாத பி�ைள பகி. /கம*9 ேப ச*9 நி.விக*ப சமாதியி� ஒ+�கினா.. அ(த 
ெமௗன6திF
 த
 நட6ைத �*ற
 எ�9 படவி�ைல அவ���. 
 
"எ�ன பி�ைளவா�! அ(த� பய கால�ட. அ)�ப�ேய" எ�9 
ேக�+�ெகா�ேட ேவலா<த6 ேதவ. உ�ேள Oைழ(தா.. 
 
எ�ேலா�
 ெமௗன
 சாதி�ப' க�+ "எ�ன விேசஷ
" எ�றா.. 
 
"இவகதா� ,'சா தாFகா��� வ(த ேபா>� மா>டரா
! உலகநாத பி�ைள 
ேவைலெய ேபா�கி+ேவா
 எ�9 உ���தாவ" எ�9 ஏளன
 ெச?தா. 
���கைளயா. 
 
"இ�களா? சதி. இ(த ஊ� எ�ைலெய6 தா�# கா� வ சா6தாேன அ?யா��� 
ேவைல ேபா�
. இ�ேக ேவலா<த6 ேதவ� ெகா#ய�ல பற��'" எ�9 '�ைட 
உதறி� ேபா�+�ெகா�+ மீைசயி� ைகைவ6தா. ேவலா<த6 ேதவ.. 
 
"ஊ. எ�ைல தா�#னா6தா� எ� அதிகார
; நா� ேபாH
) அவசிய
 இ�ெல; 
எ� ெபாண
 ேபானாF
 ேபா'
" எ�றா. ,தியவ.. 
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"மயான6'��� கா� ெமாள & நட('ேபான கால6தி� பா6'��வ
. இ�ப 
ேபசாேம ேசா�ய பா6'�கி�+ேபா
!" எ�றா. ேதவ.. 
 
"சதி, சதி வி+�க. ���கைளயாவாேல இEவள�
. எவைனயா ேவெலெமன�க�+ 
ேவெறா�6த� க+தாசிைய� ப#�பா�" எ�றா. &�ைபய.. 
 
(/*9
) 
நவச�தி ெபா�க� மல., 1945 
---------- 
 

58. 58. 58. 58. நிச/$ நிைன	)$நிச/$ நிைன	)$நிச/$ நிைன	)$நிச/$ நிைன	)$    

 
1  
"அேடேட! வி.பி.யா? வா��க; ஏ' இ(த� ப�க
 வ(' ெவ� நாளா ேச!" என 
உ6ஸாக6'ட� வரேவ*றா. எ�.பி.ராம��க
. 
 
I�9 நா� தா#ைய� ,ற�ைகயினா� பலமாக6 ேத?6'� பிற� சி�கி� பி�னி� 
பற(' ெகா�#�(த சிைகைய� ேகாதி வி�+வி�+ உ�ேள Oைழ(தா. வி.பி. 
அைரமணி ேநர6'�� ேம� உ�கார� Nடா'. அவனிட
 இ��கிறைத 
வா�கி�ெகா�+ கைடசி� ப> ,ற�ப+/� ,ற�ப�+விட ேவ�+
 எ�ற 
ைவரா�கிய6'ட�, மன& தன' நா�ட6தி� பல� காயா பழமா எ�ப' ப*றி 
அலம(த'. 
 
ச*9 அJ��� பி#6த நீ�ட கத. ஜி�பா, கைரேயார6தி� கா�ப�+� கிழி(த 
ேவZ#, கீேழ விJேவாமா ேவ�டாமா என6 ேதாளி� ெதா6தி� ெகா�+ ெதா��
 
கத. ேம�ேவZ#, அவ���6 ேதசப�த. என விலாச
 ஒ�#ன. �திகால#யி� 
அ.6தச(திர வ�டமாக6 ேத?(' ேபா<
 விடா� பி#யாக  ேசைவ 
ைவரா�கிய6'ட� மிளி�
 மிதிய#ைய6 தைலவாச�� நி96திவி�+, "எ�ன 
ராம��க
, எ�.எ>.பி. எ�ேக?" எ�9 ேக�+வி�+, &*9/*9
 பா.6தப# 
கதேவார6தி� இ�(த ெப�சி�ேம� உ�கா.(தா.. "எ�.எ>.பி. பிர>ஸு��� 
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ேபாயி��கா�. சி6த� கழி & வ('+வா�" எ�றா. ராம��க
. பிற� ச*9� 
கழி6' "எ�ன விேசஷ
" எ�றா.. 
 
"விேசஷ
 ஒ�)மி�ெல; ஒ� அ�& Tபா பண
 இ�(தா6 ேதவைல" என 
/ழ�காைல6 ேத?6தா. bமா� வி.பி. 
 
"ஏ', ெரா
ப அவசரேமா?" எ�9 ச*9 நிதானி6தா. ராம��க
; பிற� 
விவகார6ைத விள��கிறவ. மாதிாி, "இ�னி�� மணியா.ட. எ'�ேம வற�ேல; 
>டா. ,� >டா�கார�பய� அ+6த வார
 வாடா�)�டா�. அதி��க�+
; நீ 
ேபான மாச
 எJதினிேய, அ(த� கைத, அைத� ப6தி ,ெராபஸ. சித
பர��க
 
எ�ன ெசா�னா. ெதாி<மா? ேலாக6திேலேய அ(த மாதிாி� கைத எ�9 ெபா9�கி 
எ+6தா� ப6'� Nட6 ேதறாதா
; அEவள� உய.வா
; தமிJ�� ேயாக
) 
தைலகா� ெதாியாம N6தா#னா.." ராம��க
 ச*9 நிதானி6' வி.பி. /க6ைத� 
பா.6தா.. 
 
2  
"அ(த  சித
பர��க
, அதா� இ�கிYZ ,ெராெபஸ., அவ� தாேன? அவ� மகா 
க�+�டானா��
! எ�லாைர� ப6தி<
 அவ� அ�ப#6தா� ெசா��� 
ெகா�#��பா�. நீ அவனிட
 /க�ைர ேக�+� காவ# எ+6தியா? எவ�டா 
வ.ரா�) ெகா�� மாதிாி உ�கா.(தி��கிற கிழ�+� ெபாண6'�� மி�னாேல 
நி�) கா�கா ,# சா இ' ம�+மா ெசா�Fவா�? இ�)
 ெசா�Fவா�. 
அவ)��6 தமிைழ� ப6தி எ�ன ெதாி<
? இ�கிYைஷ� ப6தி6தா� எ�ன 
ெதாி<
? அவ)ைடய இ�கிYZ இல�கிய
 ேபான தைல/ைற 
இ�கிYZகார.கLட� ேபா ேச; பாட ,>தக வா6தியா���..." 
 
"ஏ� ஸா. வி.பி. அவைர ஏ� இ�ப#6 தி�+கிறீ.? அவ. உ
ைம� ,கழ6தாேன 
ெச?தாரா
?" 
 
"எ�ைன� ,கழ அவ� யா.? அவ)ைடய வற�+ இ�கிYஷு
, விதரைண 
இ�லாத தமிJ
..." 
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"அதி��க�+
 வ�ேண(திர� இ(த மாத
 விலாசினி ப6திாிைகயிேல ,'6 
ேதாரைணயிேல..." 
 
",'6 ேதாரைணயிேல சர&வதி��
 �ட
 உைட சா�; எ�னேமா 
த6'�பி6'�)..." 
 
"சாி வி+�ேகா, உ�கL�� ஒ6தைர<ேம ,#�கா'... ஸா., உ�கைளயாவ' 
உ�கL��� பி#��ேமா" எ�9 ச*9 எக6தாளமாக� ேக�டா. ராம��க
. 
 
"எ�ைன என��� பி#�கிறேதா பி#�க�ேயா அெத�லா
 உம�ெக�ன? அ�& 
Tபா?�� விதிெய� காேணா
; உம�� ஆரா? சி, பிரச�க
, ைநயா�# ேவ9 ஒ� 
ேகடா..." எ�9 உ9மினா. வி.பி. 
 
"மி>ட. வி.பி., நீ�க ேபாயி�+ நாைள��� காைலயிேல வா��க. எ�.எ>.பி. 
இ��பா.; வ(' அவேராேட ேபசி�கி�ேகா; சாி, நாழியாற'..." எ�9 எJ(தி�(தா. 
ராம��க
. 
 
3  
அ(த  சமய
 பா.6' எ�.எ>.பி. ஒ� கைன�,� கைன6'� ெகா�+, ெச��ைப 
நைடவாச�� ேபா�டப#, "ஏ', உ�ேள பி.பி.யா?" எ�9 �ர� ெகா+6தப# 
உ�ேள Oைழ(தா.. 
 
வி.பி.<
 ராம��க/
 /க6தி� ஈயாடாதப# நி�றி�(தைத� க�ட'
, 
நிைலைமைய ஊகி6'� ெகா�+, "ஸா. வி.பி. உ�கைள ச(தி�கH
) ெரா
ப 
ஆைச�ப�+� ெகா�#��கிறவ. ஒ�6த. வ(தி��கா.; நீ�கேள இ�ேக 
வ('வி�R.க�; ெத?வ ச�க�ப
னா இ'தா�; அவ. யா. ெதாி<ேமா, ெபாிய 
,ெராெபஸ., பJ6த ப�#த., அபார ரcக.. சித
பர��க
" எ�9 ெசா��� 
ெகா�ேட அ+�கினா.. 
 
",ெராெபஸ.வா� இ�ப#� ெகா�ச
 வரH
; இவா�தா� இ�னி6 ேததி��6 
தமிழிேல கைத எJதற6'���ேண ெபாற(தி��கறவ.. வி.பி.�) நா�க� 
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N�பி+ேவா
. ெபய. வி�கிரமசி�க,ர
 பலேவச
 பி�ைள" என ஓ. ஆவ.6தி 
வாசி6' நி96தினா. எ�.எ>.பி. 
 
,ெராெபஸ. சித
பர��க
 உ�ேள வ(தா.. தைலயிேல பனி���லா, உட
பிேல 
பிளான� ஷ.�+
 க
பளி� ேபா.ைவ<
, க�ணி� த�க விளி
,� க�ணா#, 
இ+�பி� ம�ேவ�#. 
 
"இவா�தா� வி�கிரமசி�க,ர
 பலேவச
 பி�ைளேயா? பேல ேப.வழி ஐயா - 
எ�ைன அ�பி#ேய பிரமி & உ�கா�
ப# ப�ணிவி�Rேர; தி�ெந�ேவ�  
ைசவேமா!" எ�றா.. 
 
"இ�ைல, ெச�#ய� பி�ைளமா." எ�9 &��கமாக  ெசா�� நி96தி� ெகா�டா. 
வி.பி. 
 
"ராம��க
, ந
ம ராம விலா>ெல ேபா? நாF க� கா�பி >#ரா�கா எ+6தாறா  
ெசா�ேல�; வி.பி., #ப� எ'�
 ெகா�டார  ெசா�ல�டா? /க
 ேசா.வாக 
இ��ேக. ராம��க
, /9கலா இர�+ ஊ6த�ப/
 ேபா�+� ெகா�+ வர  
ெசா�F; ெவ6திைல பா��� ,ைகயிைலைய மற('டாேத; வி.பி. இ���
ேபா' 
மற�கலாமா?..." 
 
4 
"ப6மநாப ஐய.வா�, என�� இ(த வயசிேல, இ(த ரா6திாியிேல காபி சா�டா6 
Q�க
 வ�மா? ஒ�)
 வா�டா
னா." 
 
"அ�ேபா ஓவ�#� ெகா�+வர  ெசா�Fகிேறேன... ஏதாவ' ெகா�ச
 
சிரமபாிகாரமா" எ�9 ெசா���ெகா�ேட ேமைஜைய6 'ழாவினா. எ�.எ>.பி. 
"இ'தா� இவ�ைடய ,>தக6தி� கைடசி பார
. இதிேலதா� நா� ெசா�ேனேன, 
அ(த� கைத வ(தி���; இ(த ம)ஷ)��� க*பைன எ�கி�(' தா� வ�ேதா; 
நா)
 எ6தைனேயா ேபைர� பா.6தி��ேக�; /க6' /�னாேல வ &  
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ெசா�ல�படா'; �ண/
 அ�ப#6தா�னா" எ�9 ேமF
 ெதாட.(' நாமாவளி 
நட6தினா.. 
 
சித
பர��க
 சாவதானமாக நா*கா�யி� உ�கா.('ெகா�+, "ஏ� நி�கேற�? 
உ�கா��ேகா" எ�9 ைகயம.6திவி�+, "நா)
 உ�கைள வி.பி.�ேன N�பிட� 
ேபாேற�" எ�9 அ3.வ ஹா>ய
 பி#6த' ேபால சிாி6தா.. 
 
எதிாி� இ�(த இ�வ�
 ஒ6'  சிாி6தன.. 
 
"மி>ட. வி.பி., நா� ெசா�Fகிேறேன�) வ�6த�பட�படா'; உ�கLைடய 
க*பைன ெரா
ப ரா (raw : சாைண பி#�காத'), ெரா
ப ஒயி�� (wild : வள/ைற 
மீறிய அ3.வ க*பைனகைள �சிேபத6ைத� பாரா�டாம� பிரேயாகி�ப'). ந
ம 
ஜன�க� ரசி�கிற'��  சி6ெத நா� பி#��
..." 
 
"எ�ைன� ப#6' ரசி�கிறவா� இ�கிYZ ஞான
 அEவள� இ�லாத ந
ம 
ஜன�க�தா�" எ�றா. வி.பி. 
 
"நீ�க� ெசா�ற' வா>தவ
தா�. ந
ம ஜன�க�) நா� ெசா�லவற�ேபா, 
இ�கிYZ ப#6த ந
ப ஜன�கைள6தா� ெசா�ேன�. அவா� ரc6தா�தா� 
உ�கL��� ேப. வ�
. அத*� நா� ஒ� வழி ெசா�ேற�; உ�க� கைதகைள 
இ�கிYஷி� நா� ெமாழிெபய.6'  சீைம� க
ெபனியி� பிர&ாி�கிேற�; அ�,ற
 
உ�கL�� உலக� ,கA வராத ேபானா..." 
 
5  
விவகார
 த
 ைகையவி�+6 தா�#வி+ேமா எ�9 பய(த எ�.எ>.பி., "நா� 
இ�ெனா�) உன��  ெசா�ல மற(' ேபா ேச... இேதா கா�பி வ('�+', 
/த�ெல சா�பி+" எ�9 ஸ.வாிட
 இ�(த ஓவ�#ைன வா�கி மாியாைதயாக 
ஆ*றி� ,ெராெபஸாிட
 ெகா+6'வி�+, "கி�+, ந
ப ஸாாிட
 /த�ெல 
ஊ6த�ப6ைத எ+6' ைவயடா; எ�ன, /9கலா� ெகா�டா(தியா? காபிெய 
அ�ப#ேய ஆ6தாேம ெப�சிேல வ?யி. எ�ேக ராம��க
, இ�ப# ெவ6திைலெய 
எ+6தா" எ�றா. எ�.எ>.பி. 
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"சீைமயிலா! எ� ,>தகமா?" எ�ற ெப�மித6தி� எதிாி� இ�(த க�ணா# 
அலமாாியி� ேதா�றிய ம�கிய பி
ப6ைத� பா.6'6 தைலைய� ேகாதிவி�+� 
ெகா�ட வி.பி.�� ஊ6த�ப6தி� விேசஷ �சி ெத�ப�ட'. ,ெராெபஸர' 
ேமைத<
 ஊ6த�ப �சி<
 த
/� எ' ெபாிய' எ�பத*காக அவர' மன அர�கி� 
ேபா�#யி�டன. 
 
"ந
ம ,ெராெபஸ. தமிழிேல ��ராி கிாி�#cஸ
னா எ�னா�) ஒ� ,>தக
 
எJத� ேபாறா.; அ'�
 ந
ம க
ெபனி�� எJத� ேபாறா.; அதிேல தமிA� ,' 
இல�கிய
 எ�ப' ப*றி ஒ� அOப(த/
 உ�+" எ�றா. எ�.எ>.பி. 
 
"சபாZ! இ�ெபா அ'தா� ேவH
, வாசி�கிறவா� எ�லா
 மா+ 
ப�6தி�ெகா�ைட தி�கிற மாதிாி, எைதயானாF
 விதரைண இ�லாம� 
வாசி�கிறா." 
 
"மா+ ப�6தி�ெகா�ைட தி�கிறா�ேபாேல, எ�ன அ3.வமான க*பைன!..." எ�9 
க�ைண I#�ெகா�+ அ(த 'அ3.வ க*பைன'ைய அைசேபா�டா. ,ெராெபஸ.. 
 
"எ�ன வி.பி. மணி ப6தைர ஆயி�+'. லா>�+ ப> ேபாயிட�படா'; நீ எ'�� 
வ(ேத�) ெதாி<
! நாைள��� ப6' மணி�� இ(த� ப�கமா வா..." எ�றா. 
எ�.எ>.பி. 
 
"எ�னடா எ�.எ>.பி. எ�ைன ஒன��6 ெதாியாதா? நாைள இ�லா�டா, 
நாள�னி�ேக வ.ேற�; ெவளிேய ஒ� நிமிஷ
..." எ�9 ெகா�ேட எJ(' 
நைடைய6 தா�# நி�றா.. 
 
6  
எ�.எ>.பி. நைடவாச�� நி�றா.. 
 
"ஒ� எயி� அனா> இ�(தா� �+" எ�றா. எJ6தாள.. 
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ைகயி� ைவ6தி�(த எ�டணாைவ எ�.எ>.பி. இல�கிய ேசைவ�காக  
ச
பாவைனயாக அளி6'வி�+, இ�ளி� மைற(த தி���வ6ைத6 தி�
பி� 
பாராம� உ�ேள வ(' உ�கா.(தா.. 
 
"அ3.வ ஆசாமிதா�; ஒ6ைத� க�ைட; உ�கா6தி வ & எJத ைவ�கற'தா� 
கZட
" எ�9 ,ெராெபஸாிட
 விள�கினா.. ச
பிரதாய3.வமாக  சித
பர��க
 
பி�ைள கா�#ய இ�கிYZ ேமாக6ைத ேவ�+ைவ�பதாக அவ. பாவைன. 
 
"அெத�ன அ�ப# எ�ணிவி�R.க�! என�� இ(த வய&� கால6திேல 
ப#�கிறதாவ', ெமாழி ெபய.�கிறதாவ'!..." எ�றா. சித
பர��க
. 
 
"ெச?ய ேவ�#ய'தா�; நீ�க� ெச?யா�டா, யா. ெச?யற'? அதி��க�+
; 
உ�க� ,>தக6ைத இ(த மா. சி� /#6'வி�டா� வ�கிற வ�ஷ6'��� பாட 
,>தகமாக ைவ�க /#<மா? /�)ைர<
 &��காக� ெகா+6'+�ேகா. அ�,ற
 
ேவேற எ�ன?..." 
 
7 
ராம��க
 ஒ� ெச� ,>தக6ைத நீ�#னா�. "ஏேதா ஐ(`9 Tபா ேபா�#��ேக�; 
எ� ச�தி�� ஏ*ற'" எ�9 ெச�கி� ைகெயJ6தி�+வி�+ மாியாைதயாக இர�+ 
ைககளாF
 நீ�#னா�. 
 
"அ' ெகட�க�+
னா; ெச�தானா பிரமாத
? நாைள�� வ(' /�)ைரைய 
வா�கி�ெகா�+ ேபாயிட  ெசா�� வி+�ேகா; ,>தக
 ெர#யா6தா� இ���; 
ஒ� வார6திேல அ)�பேற�" எ�9 ெசா�� எJ(தா.. 
 
"நாேன காைலயி� வ�கிேறேன" என வழி அ)�பினா. எ�.எ>.பி. 
 
சித
பர��க� ைகெயJ6'� பிரதி, பிர&ராலய ேP6திராடன
 ,ாி(' ,�ணிய
 
ச
பாதி6த' எ�பைத அறியாதத*�� காரண
 ெதாழி�� அவ. ,தி' எ�ப'தா�. 
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"ராம��க
 அ(த� பி6'��ளி கண�கிேல ஒ� எ�டணா ைக�ப6ெதJ'; ெபாண
 
எ�ப� பா6தாF
 சமய ச(த.�ப
 ெதாியாெம வ(' கJ6ைத அ9�கிற', எதாவ' 
த6'�பி6')..." 
 
"எ�லா
 நீ �+�கற எள�கார(தா�, அ(த நா? I�சி�ேய வ(' ந�க வ�'. 
இ(த� பயக�கி�ட நீ ெபா>தக6ைத வா�காேத, வா�காேத, மான
 ேபாற'�) 
நா� எ6தினி நா� ம�ைடைய உைட &�கிற'?" எ�9 க#(' ெகா�டா. 
ப�காளி ராம��க
. 
 
"ேபாக�+
 ெபாைழ &� ேபாறா�. அவ� கைததாேன நிைறய வி�கிற'? இ(த� 
கிழ�+ ரா>க� பி# ச பி#யி� T.500 கற('வி�டாேன!" 
 
"நீ வ#க�#ன /�டா�!" 
 
",>தக
 பாட,>தகமா வ(தா அ�ப யா. /�டாேளா!" 
 
"வராவி�டாேலா?" 
 
"இ(த வ�ஷ
 இ�ைல எ�றா� அ+6த வ�ஷ
; அ' லா> 
இ�ைல(நZடமி�ைல)." 
 
"இ(த எJதற பய�க� எ�லா�ேம தி��+� N�ட
; ெசா�னா  ெசா�னப# நட�க 
மா�டா�க�; ெபா>தக� கைட வ�கிறைதவிட� ெபாடல�கா? வி�கலா
." 
 
",டல�கா அJகி� ேபா�
டா /�டா�!" 
 
8 
ராம ப6மா பிர&ரக.6த.க� �மி�ெட� என இல�கிய ேசைவ�ெகனேவ உதயமான 
க
ெபனியி� நைடையவி�+ இற�கி, இ��+��� தா� எ�ற ேபத
 அ*9 
லயி6'� ேபான வி.பி.ைய யா. எ�ன ெசா�னாF
 அவ. பிறவி எJ6தாள.தா
. 
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இ(த இல�கிய சி�காதன
 கிைட�� /�ேப, த
/ைடய ெபயாி� ேம� அவ��� 
ெவ9�, உ�+. இல�கிய சி�காதன
 த
/ைடய மானcக நி சய6ைத� 
ெபா96தவைரயாவ' கிைட6'வி�ட பி*பா+, த
/ைடய தக�பனா. வழி� 
பா�ட� ேபாி� இ(த� ெபயைர /�னி�+ ெவ9�, >திர�ப�ட'. "மா�+�� 
ப�6தி விைத வ சியா, வ�#ைய இJ6'� �ற�+ ஓரமாக வி�+வி�+, ேபாயி 
&�ைபயா6 ேதவைன  ச6த� �+6'�+ வா" எ�9 அதிகார
 ெச?ேவாாிட
, 
இ+�பி� '�ைட வாி('ெகா�+ �
பி� ெகாதி�ைப ஆ*றி� ெகா�ள /யF
 
ஜீவ�கL��� பலேவச
 எ�9 ெபய. இ�(தா� /Jவ'
 ெபா�6தமாக 
இ���
. 
 
அ�9, ெச�ற <க
 என மன��றளி காலநி.ணய
 ெச?ய�N#ய ஒ� கால6தி�, 
தக�பனா�ைடய &�+ விரைல� பி#6'� ெகா�+ அ
பாச/6திர
 உய.தர� 
பாடசாைல6 தைலைம ஆசிாிய. /�,, சிவ�, உ�ல� ��லா��� ெவளியி� 
நா?வா� மாதிாி நீ�#� ெகா�#�(த வாைழ நா. /#�,  சைட<
, 
எ�ெண?�கச+ வழி<
 ெந*றியி� சா('�ெபா�+
, காதி� த�+
, ப ைச� 
ேகா�+
, பிற(த நாL�� ஆ சி வா�கி6 த(த ஜாிைக� கைர நீல�ப�+ ேவ�#<
 
சிேல�+
 ைக<மாக நி�9 நாமக� ேகா�ைட வாச� திற�க வர� கிட(தேபா', 
"எ�னடா, ேப��� ஏ*றா* ேபால� பலேவசமாக இ��கிேய; பி�னாேல ,�ேவச
 
ேபா�+ட�ேபாெற, ைகயி� எ�ன இ���, ெதாி<மா?" எ�9 பிர
ைப� கா�# 
அவ. வரேவ*ற', மனசி� சிலாசாசன
 ேபால� பதி(' கிட(த'. அதி��(' 
ெதாட�கிய இ(த நாமாவளி ஆதமேசாதைன இ�9வைர தீ.(தபா#�ைல. 
 
�*றாலநாதனான �9
பலா ஈசைன  [சி�பி��
ப# பலா ஈச� எ�பத� திாிபா 
அ�ல' தி�டனிF
 தியாகியிF
 திெப6 எ�ற வா.6ைதயிF
 த�ைன� கர(' 
சகல Tபனாக விள��
 அ(த  சா�சா6 பர
ெபா�ளி� க*பைன இ(த இல�கிய 
ேசாைபைய� ெப*றேபா'... கா�� எைதேயா சத� என மிதி6தா.. சாணிதா�, 
ெவ9
 சாணி; ப�டண6' ேரா�#� சாணி எ�ப' அவ��� அ3.வமாக6 
ெத�ப�ட'; தம' ஊ. வளைமகைள நிைன���� ெகா�+வ(த'. க*பைன 
இEவா9 பிறA(த' ஒ� விநா#தா�; ம9ப#<
 ஈச� பலேவஷனாக6 ெத�ப+வ' 
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மாறி, பலேவச
 பி�ைளேய ராம��க/
, எ�.எ>.பி.<
, சித
பர��க/
, 
தா/மாக� கா�சியளி6'6 த
/� த.�க
 ப�ண ஆர
பி6'வி�டன.. 
 
9  
இ��ேடா , ந�ல நி
மதியான இ��+; ேதனா
ேப�ைட க�ணாயிர
 பி�ைள 
ெத�, 1/27 ந
ப. ேம� மா#யி� உ�ள 'க�க6தா இ��டைற'�� (இ' சாி6திர� 
,L� அ�ல; சா&வத உ�ைம) ேபான மாச6' வாடைக� பா�கி��
 இ(த மாத6' 
வாடைக��மாக அ(தி�கால நாமாவளி ெச?யவ�
 C�+�� உடம>தரான 
ப�டண6' /த�யா., இ'வைர கா6'� ெகா�#��க வயி9தா� பசி�காதா, 
அவ��� C+ வாச� பி�ைள ��# எ�ற உலக ப(த�க� இ�லாத தனி� 
க�ைடயா? நி சயமாக� ேபாயி��பா.; நி
மதியாக� ேபா?� ப+6'6 Q�கலா
; 
சிறி' வி#ய*காைலயிேலேய எJ(' ெவளிேய ,ற�ப�+வி�டா�, இ(த� 
கட�கார� பய�ட
 எைதயாவ' வா�கி, அவ. கைடய�ைட ெகா�+ேபா?� 
ெகா+6'6 தி��தி ெச?'விடலா
. இ�(தாF
 இ(த ராம��க
 பயF�� எ�ன 
இEவள� '+��? 
 
நா� ,>தக
 ெகா+�காம� ேபாயி�(தா� அ(த� பய� கதிதா� எ�ன? இவ� 
எ�ன மகா ப�� ேபா�டானா
! 200 Tபா ெச�, அ' ெரா�கமாகிற'�� /�னா� 
ஆயிர6ெத�+ தடைவ அமி�சி ெச�ெக�9 எ�.எ>.பி. வயி*றி� ெந��ைப� 
க�#� ெகா�#�(தானாேம. சிவேன�) ேப�ப. வி6தவென� ெகா�+வ(' 
இ(த� ,>தக� க
ெபனியிேல மா�#வி�+ வி�டா�. எ� ,>தக
 வராெத 
ேபானா, கைடைய  சா6த ேவ�#யி�(தி���
) எ�.எ>.பி.தா� எ�கி�ட  
ெசா�னாேன. எ�னா, எ�.எ>.பி. ேபசாெம உ�கா.(தி��ேக. ராம��க
 
எ�ைன� பா.6', ப�F ேமேல நா�ைக� ேபா�+, ெவளிேய ேபா�) 
ெசா�னாேன, அவைன எ�ன ப�ணினா6 ேதவைல? நீதா� ெசா�F! நா� 
எவைனயாவ' எ�னி�காவ' மாியாைத� �ைறவாக... 
 
'அைத வி+�க சா. வி.பி. ராம��க
 ெபாிய ம)Zய�, அவைன இ�ப#� 
பிரமாத�ப+6தினா? நீ�கதாேன த�ைன எ�னேமா ெபாிய ம)ஷ�) அவைனேய 
நிைன &��
ப# ெச?யேற�. ேபா?� காபி வா�கி�+ வாடா�) ெசா�ல 
ேவ�#யவைன ஒ� ெபா��டாக மதி6'� ேபசினா� தைல�ெகாJ�, ஏறாதா? 



231 

 

நா� தா� உ�கL�� மி(திேய அவ)ைடய ேயா�கியைதைய  
ெசா��யி��கிேறேன... நா� ேவH
னா ம�னி�,� ேக�+�கிேற�!' 
 
'எ�ன எ�.எ>.பி. உ�கைள என��6 ெதாியாதா? நீ�களாவ' ம�னி�,� 
ேக�பதாவ'? நீ�க அ�னி�� வற6'��� ெகா�ச
 ேல�டாயி�(தா ப�ைல 
உ'6'� ைகயிேல �+6தி��ேப� - ைர�ட.) மதி�,� ெகா+�காத மா�+��� 
,6தி வ�6த ேவ�டா
...' 
 
'நீ�க அவனிட
 ேப & எ'�� வ &� ெகா�Lகிறீ.க�? இனிேம��கி, எதானாF
 
எ�னிட
 ெசா�F�க�, எ�னிட
 ேகL�க�... கைடசி பார
 ,T� வ(தி���; 
ரா6திாி ெகா�+ ேபா?� பா6'�பி�+� கா6தாேல எ�+ மணி வா�கிேல 
அ)�பி &+�ேகா... அ(த� பார6ைத ஏ6தி இற�கிவி�டா இ(த 
வார6'���ளாறேய ,>தக6ைத� ெகா�+ வ('டலா
..." 
 
(அ�ப# வாடா மகேன. ,T�பா ேவH
? ெகா+6த)�,ேற�... வா�கி� ேபா�+ 
வ சா� ேபாற'. ம�னி�,� ேக�க�+
. எ� C�+ நைட வாச�ெல வ(' நி�க 
ைவ�கிேற�...) 
 
10  
'எ�.எ>.பி., அ(த� பார6ைத இ�ப#� �+�ெகா. கா6தாெல தாேன ேவH
? 
நா)
 ைலபராி�� வ.ேற�; அ�ெபா ெகா�+ வ(' ேபா�+வி�+� 
ேபாயிடேற�...' 
 
'எ�ன ஸா. வி.பி., எ� கZட
 உ�கL��6 ெதாிய மா�ேட�கிறேத..." 
 
'எ�.எ>.பி. உ�கைள� ப*றி என�� மனcேல க�மிஷேம இ�ைல. ராம��க
 
வர�+
; ,T�ைப வா�கி�ெகா�+ ேபாக�+
... ஒேர ேப &6தா�... ெர�+ 
வா.6ைத�கார� நா� அ�ல.' 
 
'...ஸா.... ஸா....' 
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'...யா.... அ'?...' 
 
'நா� தா� ராம��க
, எ�ன ஸா.. எ� ேப.ெல பிரமாதமாக� 
ேகாவி &�#யளாேம? அ�னி��� ேப�ப. க
ெபனி சிவசாமி 
இ��கா�ேனா��ேயா, அவ� பி�Fெல ேபசின'�� மாறா, ப��+�� ஒ� 
த
பி# ஜா>தி ப�ணி� கண��� ப�ணி அ)�பி�டா�. பார
 க
ேபாஸாயி 
ெர#யான பிற� பிர>கார� #ேல ப�Hவாேனா? சிவசாமி எ�ைன� ேக�காேம 
காயித6ைத� பிர>ஸு�ேக அ)�பி சி�டா�. பிர>கார)
 இ�ேக ஒ� வா.6ைத 
ெசா�லாேம பார6ைத மிஷி�ேல உ�+�,�டா�; அ�,ற
 பி� வற'. அ(த  
சமய6திேல மன& எ�ப# இ�(தி���
! இ(த� ,>தக வியாபாரேம ேக�மாறி 
ஜாதி��6தா� சாி... நீ�கL
 வ(திய�... நா)
 எ�னேமா எ��6 த�பா..." 
 
'எ�ன ராம��க
, உ�ைன என��6 ெதாியாதா? வா, இ�ப# உ�கா�; ,T� 
அ�னி�ேக ெர#யாகிவி�ட'; நீ பா�, �ழ(ைத� பி�ைள மாதிாி இ��க�Nடா'; 
ராம ப6மா க
ெபனி ப�காளி நீ; அ+6த தடைவ நா� பா.�கிற�ேபா...' 
 
'எ�>K> மி ஸா.' எ�றா� ராம��க
. எJ6தாள. bமா� வி.பி. மன அர�கி� 
ஒ� ெவ*றி. 
 
11  
இ(த ெவ*றி bமா� வி.பி. அவ.கைள 1/27 க�ணாயிர
 பி�ைள ெத� 
மா#யாகிய க�க6தா இ��டைறயி� வாசF�ேக ெகா�+வ('வி�ட'. 
 
3�#� ைகைய ைவ6தா.. இர�+ 3�+! 
 
உட
, ஜி���ட'. C�+�கார� பய� எதி.� 3�+� ேபா�+வி�டானா? 
 
'ச�! எ�ன அச�+6தன
. ேந*9  சாவிைய6 ெதாைல6த விபாீத6தினா�தாேன 
இ(த இர�ைட� 3�+?' 
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"ெவ9
 கயி*றர�!" எ�9 கதைவ6 திற('ெகா�+ உ�ேள ெச�9 ப+6தா.. 
 
ெவ*றி நி
மதியிேல அசதி தாலா�ட, த
ைம மற(தா.. 
 
12  
"ஸா.! ஸா.!" 
 
அய.(த நி6திைரயி� ராம��க ெவ*றி நாடக6தி� ம9ப#<
 ம9ப#<
 உழ�9 
ரc6'� ெகா�#�(த இல�கிய ேமைத வி.பி.ைய இ(த விக*ப உல���  
சடபடெவ�ற ச6த/
, ஏழா
 கிண*ற#யி��(' வ�
 "ஸா." எ�ற அைழ�,
 
ம�F� க�# இJ6' வ(தன. 
 
"ஏ', C�+�கார /த� வி#யற6'�� மி(திெய /*9ைக ேபா�+வி�டானா?" 
எ�ற உைத�,ட�, "எ�ன /த�யா.வாளா, ேந*9 வ(தி�(தீ.கேளா? நா� ஒ� 
ேஜா�யா?� ேபாேன�. வ.ற6'�� ேல�டாயி�ட'" எ�9 சமாதான
 
ெசா���ெகா�+ கதைவ6 திற(தா.. 
 
எதிேர ராம��க
 நி�9 ெகா�#�(தா.; நீ�ட ஜி�பா, ெமாரா�ேகா ேதா� ைப 
சகித
 நி�றி�(தா.. 
 
"ஏ'! ராம��கமா! வா��க உ�ேள" எ�9 அைழ6'� ெகா�+ ெச�9 ேந*றிர� 
தம�� ஹ
ஸ Qளிகா ம�சமாக அசதிைய� ேபா�கிய ஜ/�காள6தி� ேபாி� 
உ�கார ைவ6'வி�+, காகித� ெபா�டல6தி� &��# ைவ6தி�(த ெவ*றிைல 
ம#�ைப எ+6'� ெகா�+ அ(த ஜ/�காள6தி� ேவ9 ஒ� Iைலயி� உ�கா.(' 
ெகா�+, கா?(' ேபான &�ணா
ைப  [.ணமா�கி, ெவ*றிைலயி� ேபா�+ 
மட�கி வாயி� ெம�9 அத�கி�ெகா�+, "எ�ன இEவள� கா6தாேலெல?" 
எ�றா.. 
 
ராம��க
 வா? ேபசாம� ஒ� க#த6ைத எ+6'� ெகா+6தி�(தா.. அதி� 
ெரா�கமாக ஒ� ப6' Tபா<
 ஐ(' நா�க� தவைண கழி6'6 ேததியி�ட 50 Tபா? 



234 

 

ெச��
 இ�(தன. "ராம��க
 ைகவச/�ள ,T�ைப� பா.6'� ைகேயாட 
அ)�பி &�டா ெரா
ப ஒ6தாெசயா இ���
; ,>தக
 சீ�கிர
 ெவளிவ(தா� 
எ�லா���
 ச�காிய(தாேன?" எ�9 எJதியி�(த'. 
 
",T� எ�ேக?" எ�றா. வி.பி. 
 
13  
ராம��க
 ேபசாம� எ+6'� ெகா+6தா�. 
 
ேபசாம� எJ6ெதJ6தாக� பா.6'6 தி�6தி� ெகா+�கலானா. எJ6தாள.. 
 
மன& ஒ� ,'மாதிாியான &ர
 ேபச ஆர
பி6த'. 
 
ேந6'  ேசாமாறி� பய� மாதிாி இ(த ராம��க6'ட� ம�F�� நி*காம� 
உ9திைய� கா�#ன'தா� ெச��
 பண/
 காைலயி� சி�டாக� பற(' 
வ(தி��கிற'. ராம��க
 எ�ன ெப�#� பா
பாக உ�கா.(தி��கிறா�! எ�ன 
மாியாைத! தாராளமாக� ேபச�Nட� பய�ப+கிறாேன! இ'��6தா� ஆ6ம 
ச�தி�) ேப�. அறி�&தா� அஹி
ைசைய� பி#6'� ெகா�#��கிறா. மகா6மா. 
என�� ேந6ேத இ(த மாதிாிதா� நட��
) ெதாி<
. 
 
"எ�ன ராம��க
, உ�க பிர>கார)�� 'வ(தா�தா�' எ�9 எJதினா� ஏ� 
இ6தைன தடைவ தி�6தினாF
 இர�+ வா.6ைத மாதிாி >ேப> ேபா�+ 
ைவ�கிறா�? /த� ,T�, இர�டாவ' ,T�, இ�ேபா கைடசி பார
 ,T�. 
எ�லா6திேல<
 ஒேர மார#�பாக இ���." 
 
"ெம�ரா> பிர>களி� எ�லா
 க
பாc�ட.க� அ�ப#6தா� ேபா�+6 
ெதாைல�கிறா�. எ�ன எழைவ� ப�Hகிற'..." 
 
"எ�ப#ேயா பா.6'  ெச?; இ(த வார� கைடசியிேல ,>தக
 வ(' விடா'?" என 
விர�கைள  &ட�� /றி6'� ெகா�ேட ேக�டா.. 
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"ஏ�, ெவ�ளி�கிழைமேய வ('+
. ெவ�ளி�கிழைம ரா6திாி எ�+ மணி��� 
,>தக
 ெர#யாயி+
..." 
 
"ராம��க
, ஒ� நிமிஷ
 இேர�, காபி சா�பி�+வி�+� ேபாகலா
; நா� தைலயி� 
த�ணிைய� ெகா�#� ெகா�+ வ(' வி+கிேற�." 
 
"இ�ெல ஸா.; என�� ேவைல இ���; மா
பல
 ேபாகH
..." 
 
"அேட ஒ� நிமிஷ
 இ�டா�னா; எ�னி�ேகா ஒ� நா� தா� உ�ைன� 
N�பி+கிேற�" எ�9 ெசா��� ெகா�ேட, ேவகமாக மா#�ப# வழியாக 
இற�கினா. எJ6தாள.. 
 
"நீயா N�பி+கிறா?..." எ�9 யா�
 இ�லாத அைறயி� சிாி6'� ெகா�டா� 
ராம��க
. 
 
14  
C�+�கார /த�யாரவ.கL��, 
 
அேநக ேகா# நம>கார
. தா�க� நா� C�#� இ�லாத சமய6தி� இ�� வ(' 
ெச�9 ெகா�#��ப' ேக�க வ�('கிேற�. இ6'ட� T.50�� ஒ� ெச� ைவ6' 
அ)�பி ைவ6தி��கிேற�. நாள' ேததி வைரயி� உ�ள பா�கிைய<
 வ�கிற மாத 
வாடைகைய<
 எ+6'�ெகா�+ மீதிைய6 த�க� வச
 ைவ6தி�(தா�, நா� 
கைட�ப�கமாக வ�
ேபா' ெப*9� ெகா�Lகிேற�. 
 
இ�ப#�� த�க� வி.பி. 
 
1/27, க�ணாயிர
 பி�ைள ெத�, ேதனா
ேப�ைட, சனி�கிழைம 
 
ராம ப6மா பிர&ர
 �மி�ெட� /தலாளி b எ�.எ>.பி அவ.கL�� 
 
நம>கார
. 
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தா�க� த�கள' சகபா# b ராம��க
 Iலமாக T. 50�� அ)�பியி�(த 
ெச�ைக� பா�கியி� எ+�க ம96'வி�டா.க�. இத� Iல
 என�� இர�டாவ' 
தடைவ அவமான
 விைளவி6'வி�R.க�. எJ6தாள� எ�றா� உ�க� C�+� 
ெகா6த#ைம என நிைன6'� ெகா�R.கேளா? இ' ஜனநாயக உலக
. எJ6'��
 
எJ'கிறவ)��
 எ��
 மதி�, உ�+. ராம ப6மா பிர&ராலய
 தமிA இல�கிய 
சாி6திர6திேலேய தன�ெகன ஒ� மா& விைளவி6'� ெகா�#��ப' க�+ 
பாிதபி�கிேற�. த�க� ெச����� ெகௗரவ
 ெகா+6', நா� ேவ9 ஒ� ந�பாிட
 
அ)�பியதனா� ஏ*ப�+�ள விபாீத பலைன, இல�கிய நலைன /�னி�டாவ' 
N#ய சீ�கிர6தி� ேந.ப+6த /#<
 என எதி.பா.�கிேற�. 
 
(�றி�,: தி�
ப�
 தா�க� ராம��க6ைத அ)�பேவ�டா
.) 
 
த�க� வி.பி. 
 
1/27, க�ணாயிர
 பி�ைள ெத� ேதனா
ேப�ைட ,த�கிழைம 
 
15  
கிண*றி� க� ேபா�ட மாதிாி ராம ப6மா க
ெபனி ேபசாதி�('வி�ட'. அைத<
 
�*ற
 ெசா�ல /#யா'. கவன6ைத இல�கிய ேசைவயி� தி��பி இ�(ததனா� 
இல�கிய ஊழியைர� ப*றி� கவனி�பத*� அத*�� ேபாதி�ைல. 
 
வி.பி. நாL�� நா� '.வாச விகார
 பைட�க ஆர
பி6'வி�டா.. அ(த நா?� 
பயFைடய ,>தக� க
ெபனி�ேக ேபாவதி�ைல எ�9 தீ.�கமாக C�ேடா + 
உ�கா.(தி�(தா.. அ)�ப�ப�#�(த ப6' Tபா? அவர' ைவரா�கிய6'�� 
ஒ6தாைசயாக இ�(த'. 
 
ெவ�ளி�கிழைம மாைல நா�� மணி இ���
. C�+�கார /த�யா. வ�கீ� 
Iல
, C�ைட 24 மணி ேநர6'��� கா� ெச?<
ப# ெகா+6தி�(த ேநா�R> 
வ(த'. 
 



237 

 

"அேயா�கிய ரா>க�; இ(த ெநா�ைள T/�� ேநா�R> ேவெறயா? 
கா.�பேரஷ� ெஹ�6 இ�>ெப�டாிட
 ,கா. ெசா�� இ(த� பயF��6 
த�ணி� கா�+கிேற�" எ�9 கா� அைறயினிட
 க9வி� ெகா�#�(தா.. 
 
"வி.பி. கதைவ6 திற, எ�ன, இ(த ேநர6திலா Q��கிறா??" எ�ற எ�.எ>.பி. �ர� 
ேக�ட'. 
 
16  
தம' ேகாப6ைத ெதாிவி��
 பாவைனயி� பதி� ேபசாம� கதைவ6 திற(தா. வி.பி. 
 
"எ�ன ெசா�னாF
 வி.பி. நீ ெரா
ப அதி.Zடசா�. உ� ேவைல�னா 
பிர>கார� ஒ� ெநா#யிேல /# &� �+6'டறா�. இ(த� கவ. #ைசைன� பா�. 
இ�கிYZ ெக�ட� மாதிாி; யா� இ(த கால6திேல உன�� இ(த மாதிாி இ�டர>� 
எ+6'�+ ெச?யறா? 
 
",>தக
னா இத�லவா ,>தக
? உன��6தா� ெபா>தக
 ேபாடற விவகார
 
அ6'�ப#யாயி���; உ�ைன�ேபால யாாி��கா. 
 
"அதி��க�+
; அ�னி�கி எ�ன அ�ப# க�னா பி�னா�) க+தாசி 
எJதிவி�ேட? நிதான
 ேவ�டா
? பி�ென உன��
 ராம��க6'��
 
வி6தியாச
 எ�னா? அெத� பா.6த பி*பா+ எ� மன& ெநா(ேத ேபா &. உன�� 
எ�ன ,�ைளயா ��#யா?... ஏக�க�ைட. அ(த ஒ
 பண(தா� ப6திரமா எ�னிட
 
இ��க�+ேம..." 
 
"அ' உன��6 ெதாியாதா? C�+�கார� ேநா�R> ெகா+6' வி�டா�; அ'தா� 
அEவள� ேகாப
; உ�ைன என��6 ெதாியாதா?" எ�றா. இர�டாவ' பிர
மா. 
 
"இ'தானா பிரமாத
! நாைள�ேக கிளிய. ப�ணி�டா ேபா &. ஏ� இ�ேக ெகட(' 
தி�டாடேற? வாடைக�� வாடைக மி ச
; �ஷியா� ேபா'ேபா�க� க
ெபனி��� 
க
ெபனி ஆ &..." 
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"நா� வாடைக க�டாய
 �+�க6தா� ெச?ேவ�; அ�ப#யானா வேற�. &
மா 
வ(தி��க /#யா'..." 
 
"அட ச�! வாடைகயா பிரமாத
! உன�� எEவள� எட
 ேவH
? &
மா இ��கிற 
ேநர6திேல அ�ேக வ�கிற ,T�ைப� பா.6தா கண�� அ�ஜ>� ஆயி+'; நீ உ� 
I�ைடைய இ�பேவ க�+. ாிPாவிேலேய ேபா?விடலா
." 
 
(/*9
) 
கைலமக�, ஏ�ர� 1945 
------------ 
 

59. 59. 59. 59. நியாய$நியாய$நியாய$நியாய$    

 
1  
ேதவ இற�க
 நாடா. - அவ��� வ��ன இைடயின�கைள� ப*றி அேபத வாத� 
ெகா�ைகேயா, தன' ெபயைர அJ6தமாக  ெசா�ல ேவ�+
 எ�ற ஆைசேயா, 
எ'வானாF
 அவ. எ�ெபாJதாவ' ஒ� தடைவ இ(த 'டமி��' எJ'வ' 
ேபாலேவ எJதி வி+ேவா
. ந�ல கிறி>தவ.. ,ேரா�ட>டா��, ஸ.கி� 
ேச.மனாக இ�(', மிஷனி� உபகார  ச
பள
 ெப*9 வ�பவ.. இ(த உலக6திேல 
க.6த�ைடய நீதி வழ�க� ெப9வத*காக� பா+ ப�டதனா� ஏ*பட�ேபாக 
இ���
, இ(த உலக6தி� ெப�ஷைன எதி.பா.6தி��கிறா.. 
 
ராஜ ப�தி<
, சIக ேசைவ<
 ஒ6'வராத இ(த� கால6தி�, மாியாைதயாக  சIக 
ேசைவ எ�9 ெசா�ல�ப+
 தம' ெப�& மாஜி>திேர� பதவியி� ெகா�ச
 
ெப�ைம<�+. ஒேர க��� இர�+ கா�ைகய#6தா� 
ெப�ைமயைடயமா�டா.களா? அவ�
 மனித� தாேன? 
 
அவ�ைடய மதப�தி, ராஜ ப�தி<ட� ேபா�#யி+
. ஞாயி*9�கிழைம வர6 
தவறினாF
, அவ. கட�ளா� ெகா+�க�ப�ட அ(த ஓ?� நாளி� ேகாவி�� ேபா? 
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ஓ?� எ+6'� ெகா�ளாம� இ��க மா�டா.. சில சமய
 பா�ரா^ ஐய. அவ.க�, 
ஓ. இ�பதா
 `*றா�+ இ(திய ேயாவா� >னானகைன� ேபா�, "ஏ! விாிய� 
பா
,� ��#கேள! உ�க� பாப�கைள ஒ�,� ெகா�L�க�. உ�க� பாவ�கைள 
ம�னி��
ப#, க.6தராகிய ஏ& கிறி>'வி� வழியாக, அ(த ம)ஷ�மார� 
வழியாக, பரம�டல�களி� இ���
 பிதாைவ /ழ�கா� ப#யி�+ ேவ�#� 
ெகா�L�க�. 
 
ஏ! விாிய� பா
,� ��#கேள!..." எ�9 உ*சாகமாக� பிரச�கி��
ெபாJ', தம' 
அ�ைம ேமாி� ��& /த�, அ�� வ(தி���
 ெவ�ைள�கார பிஷ� உ�பட 
எ�லா
 இர�ைட நா��கைள நீ�#� ெகா�+ ெநளிவ'ேபா� ேதா�9
. ெவ� 
உ��கமாக ம�றா+வத*காக� க�கைள இ9க I#� ெகா�வா.. அEவள� 
மதப�தி. ைபபிைல இ(த உலக6'�ேக சாியான ஓ. இ(தியனி� eன� ேகாடாகேவ 
மதி6தா.. சமணைர� கJேவ*றியதாக மா. த�#� ெகா�L
 தி�வாள.க� 
இ��கிறா.கேள, அவ.கL��� Nட அEவள� இ���ேமா எ�னேவா? 
 
2 
அ�9 ேகா.�#� N�ட
 எ�ெபாJ'
ேபா�. நிKெஸ�> சா.^, ைலெச�> 
இ�லாத �*ற
, சி�ன6 தி��+, 'ெபாிய' விவகார�கL��� பி�ைளயா. &ழி, 
சி�ன� கட� இ6யாதி. 
 
ப�சபா�டவ. மாதிாி இ�(த அ(த மாஜி>திேர�+க�, ெவ� ஊ�கமாக 
நியாய6ைத நி96'� பறிமாறி� ெகா�#�(தா.க�. கைடசியாக ஒ� ேக>தா� 
அ�பா! 
 
ஒ� எ>.பி.c.ஏ. இ�>ெப�ட., அவ. பி#6த ேக>, காய
 ப�ட �திைரைய<
 
வ�#�காரைன<
 பி#6த வித6ைத விாிவாக� Nறிவி�+ இற�கினா.. 
 
ேதவ இற�க
 நாடா��� இ(த அநியாயமான �*ற6ைத� ேக�ட�ட� 
தா�க/#யாத ேகாப
. இனிேம� இ
மாதிாி நட�காதப# ஒ� '/�மாதிாி'யாக6 
த�#�க ேவ�+
 எ�9 நிைன6'வி�டா.. 
 
"யா� ஓ
ேபெர�னா!" 
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"ெசா�ள/6'� ,�ெள." 
 
"ெசா�ள/6' இ�) ெசா�Fேமேவ, ,�ைள எ�ன ,�ைள! N�+ேல 
ஏ9னா�ப? நீ� ,�ணா� ேபான ��ைதெய வ�#ேல மா�டலாமா? எ�னா 
மர�கண�கா நீ�கிராேவ; ஒம�� ,6தியி�ேல? வாயி�லா  சீவைன; ஊைமயாகேவ! 
எ�ன நி�கிரா?" 
 
"த�ம ெதாைரகேள! எ���தெய ,�ளமா�தி வள�ேக�. வ�6'� ெகா+ைம; 
இ�லா�டாேக நா
 ேபா+ேவனா சாமி? இனி ேமேல இ�பி# நட�கா' சாமி. ஒ� 
தடைவ, த�மெதாைரக ம�னி�கH
." 
 
"ந�லா  ெசா�னீ�! ேவைலய6'� ேபாயாேவ நா�க இ�ெகட(' பா�க
? 5 Tபா 
அவராத
; தவறினா ஒ� மாச
. சாிதாேன... அ�,ற
" எ�9 ம9ப�க
 தி�
பினா.. 
 
3  
&டைல/6'� பி�ைள ஆேவச
 ெகா�டவ�ேபா� ஓ#வ(' காைல� பி#6'� 
ெகா�+, "த�ம 'ைரகேள! இ(த ஒ� தடைவ ம�னி�கH
. ,�ேள ��# 
வ�6'ல அ#யாதி�க..." 
 
"பி�னாேல ேபாசா6தாேன!" எ�9 ேதவ இற�க
 நாடா. க.ஜி6தா.. ேகா.� 
ஆ.ட�, &டைல/6'� பி�ைளைய இJ6'� ெகா�+ ெவளிேய ேபானா�. 
 
இர�, ேதவ இற�க
 நாடா. ப+6'� ெகா�L/� /ழ�கா� ப#யி�+ ஜப
 
ெச?கிறா.. 
 
"பரம�டல�களி� இ���
 எ�க� பிதாேவ! உம' நாம
 பாி&6த�ப+வதாக! 
உ
/ைடய ரா^ய
 வ�வதாக. உ
/ைடய சி6த
 பரம�டல6திேல 
ெச?ய�ப+கிற' ேபால 3மியிேல<
 ெச?ய�ப+வதாக. எ�கL�� ேவ�#ய 
அ�ப6ைத அ�ற�9 எ�கL��6 தா�
. எ�க� பாவ�கைள எ�கL�� 
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ம�னி<
. நா�கL
 எ�களிட
 கட�ப�டவ.கL��
 ம�னி�கிேறாேம... 
ஆெம�!" 
 
க�ைண விழி6' எJ(தா.. அ(த அ�ஞானி வ�#�காரைன� ப*றி 
ஞாபகேமயி�ைல! 
 
(/*9
) 
மணி�ெகா#, 22-07-1934 
----------- 
 

60. 60. 60. 60. நியாய"தா�நியாய"தா�நியாய"தா�நியாய"தா�    

 
1  
வடi. �மா� பி�ைள ெகாJ
,��� ேபாவெத�9 ெரயிேலறிய ெபாJ' ஐ.பி. 
ெகா+6'வி�+ ேம�'�ைட உதறி� ேபா�+�ெகா�+தா� ,ற�ப�டா.. 
தக�பனார' திR. மரண6தா� ேம� விJ(' அ/�கிய கட�கார.கL��� ,க� 
ெசா�ல அ(த ஒ� வழிதா� ெதாி(த'. ேமF
 அவ. ம*றவ.கைள�ேபா� 
'ஒ'�கிைவ6''� ெகா�+ ைககைள விாி�கவி�ைல. அ�ெபாJ' அவ��� 
அOபவ
 ேபாதா'. ப�ளி�Nட
 எ�ற ெசா�பன உலக6தி� வாசக�கைள 
உ�ைமயாகேவ ந
பி ேமாச
 ேபானா.. உபா6தியாய.க� க*பி6'� ெகா+�க�
, 
ெபாியவ.க� பிரச�க ேமைடயி� வாசாமேகாசரமாக� ேபச�
 /�ேனா.க� எJதி 
ைவ6'� ேபானைத உபேயாகி6'� பா.6தா.. ைக &�ட'. Q6'��# ேபா�
 
வ�#யி� I�றாவ' வ��பி� உ�கா.(த பி�,தா� &ைமைய இற�கி ைவ6த 
ஆ&வாச
 ஏ*ப�ட'. 
 
ெகாJ
பிF
 அவர' லhய
 பிரமாத�ப�+� ேபாகவி�ைல. வ.6தக உலைக� 
ைக�ப*ற ேவ�+
 எ�ற ஆைச ஒ�9
 அவ��� இ�ைல. ஏதாவ' ெவ�காய� 
கி�ட�கியி�, ெசா�னைத  ெச?'வி�+ நாF கா& ச
பாதி�க ேவ�+
 எ�பேத 
ேநா�க
. தாேமா தனி�க�ைட! ஊாி� உ�ள தா?�� மாச
 I�9 Tபா? அ)�ப 
வழி கிைட6தா� ேபா'
 எ�பேத அவர' பாி3ரணமான ஆைச. 
 
ெகாJ
,��� ேபாவெத�றா� ேம�'�+ட�, அைதேய 'ைணயாக ந
பி  
ெச�கிறவ.கL�� உபவாச மகிைமதா� >ேடஷனி� கா6தி���
. அ' 
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பி�ைளயவ.கL��6 ெதாியா'. #�க�+��� பண
; அத*� ேம� ஒ�ேவைள  
சா�பா�+��  சி�லைற; இ'தா� அவர' ஆ>தி. வியாபார
 ெச?' லாப
 
ச
பாதி�க ேவ�+
 எ�ற எ�ண6'ட� ெகாJ
,�� வ�கிறவ.க�, 
ேம�'�ைடேய Iலதனமாக�
 ஜாமீ� ேப.வழியாக�
 ெகா�+ 
வ�கிறவ.களிட
 வ[� ப�#யைலேயா, >ேடா . அைறயி� சாவிையேயா 
ஒ�பைட6' வி+வா.களா? அEவள� ேவ�டா
 - ந�ட ந+� பக�� கைட��� 
ஏறி அவ.க� க� /�ேப நடமாட வி+வா.களா? 
 
ெவ�ைள�கார. '>ேலE ஐல��' எ�ற யதா.6தமான ெபயைர� ெகா+6தி���
 
சரக6தி� வசி��
 கி�ட�கி� பி�ைளமா.கL
 /தலாளிமா.கL
 
பி�ைளயவ.கைள ந
பாததி� அதிசயமி�ைல. அவ. அ(த� ப�க6தி� ஏறியிற�காத 
கைட பா�கியி�ைல; ஜனச�கிைய� கண�� உ6திேயாக>தாி� OH�க6'ட� 
கைட ேP6திர யா6திைர நைடெப*ற'. இத*�� I�9 நா�� நா�க� 
கழி('வி�டன. அ�னிய நா�டா� பி ைச எ+�க ஆர
பி6தா� இ�கிலா(' 
/த�ய இட�களி� தா?நா+ தி�
,வத*காவ' வழி<�+. பி#6'� க�பேல*றி 
வி+வா.க�. ெகாJ
,  ச�ட�க� எ�ப#ேயா? வடi. �மா� பி�ைளயி� மன
 
பி ைச எ+�க ஒ�பவி�ைல. அதனா�தா� அ�ப#�ப�ட ச�ட
 அ�கி��கிறதா 
எ�9 ெதாி('ெகா�ள வழியி�லாம� ேபா?வி�ட'. 
 
வ.6தக6தி*�
 ஏகாதிப6திய6தி*�
 ராHவ பல
 எEவள� அவசியேமா, 
அEவள� ெத?வ ப�தி<
 அவசிய
. இ(த உ�ைமைய� பிாி�#Zகார. ம�#F
 
ெதாி('ெகா�#��கவி�ைல; ெகாJ
,� பி�ைளமா�
 ெதாி(' 
ெகா�#�(தன.. ராHவ பல6ைத� ெபா96தவைரயி� யாைன�� பா'�கா�,� 
கிைட��
ெபாJ' அத�மீ' ஊ�
 எ9
,��
 அ' கிைட��
 அ�லவா? 
 
2  
அதனா� ெவ�ைள�கார)��� கிைட��
 பா'கா�பி� த
 ந
பி�ைகைய� 
ேபா�+வி�+, ப�தி விஷய6தி*காக ம�#F
 ஒ� சிறிய பி�ைளயா. ேகாயிைல� 
க�# அத*�� ப�க6தி� கிண9 ஒ�ைற<
 ெவ�#� ேபா�டா.க�. ெபாிய 
/தலாளிமா.க� த.பாராக வ(', கைட  சி�ப(திக� த�ணீ. இைற6' ஊ*ற, 
�ளி6'வி�+� பி�ைளயாைர அவரவ. உய.� ஏ.ைவகL��6 த�கப# 
வழிப�+வி�+  ெச�வா.க�. தனி6தனி நபாி� ப�தி� ெப���, ைடபா?� 
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வியாதிய>தனி� ெட
பேர ச. பட
 மாதிாி அ�ைறய வியாபார ஓ�ட6ைத� 
ெபா96ததாக இ�(தாF
, ெபா'வாக  ச�க6தினாி� /J ஆதர� இ�(ததா� 
விநாயக. பா+ சராசாி ப�தி விகித6தி*� ேமாசமாகிவிடவி�ைல. அதிகாைல ஏJ 
மணி�� அ(த� ப�தியி� ேநா��
 திைச எ�லா
 'நடமா+
 ேகாயி�க�' தா
. 
பி�ைளயா. ேகாயி�� ைநேவ6திய விேசஷ�க� சிறிய சி�ப(திகளிைடேய ப�தி� 
கவ. சி��6 Q�+தலாக இ�(த'. 
 
வடi.� பி�ைள<
 சி6தி விநாயக. ப�க6தி� ேகாயி� ெகா�ட�ளினா.. 
பி�ைளயா. மனநிைலைய� ப*றி அறி('ெகா�ள, என��6 ேதவைதயி� 
மேனாத6'வ சா>திர
 ெதாியா'. பி�ைளயவ.க� மனசி� ம�#F
 கச�,, கச�,, 
கச�,. ேகாயி� ஐய. ஒ� நாைள�� ம�#F
 ஏேதா ெகா+6தா.. அதி� அவ. மன& 
அபார மகிA சி ெகா�+விடவி�ைல. ேமF
 பி�ைளயாைர� ேபா� நி.விசார 
சமாதியி���க அவ. க� அ�ல. அவ. மனசி� எாிமைலக� சீறின; ,திய சIக 
சா>திர�க�, ஒJ�க� க�+�பா+க� ேதா�றின; நியாயமானைவ எ�9 அறிைவ 
ந
,
ப# வ*,96தின. 
 
இ�ப#�ப�ட த6'வ ஆசிாியனாக� பாிணமி��
 சமய6தி�தா� உைமயா�,ர
 
மீனா�சி&(தர
 பி�ைளயி� ப�தி� க�க� வடi.6 'யர6தி� பி�ட6ைத� 
க�டன. மீனா�சி&(தர
 பி�ைளயி� க�க� I�9 தின�க� அவைர அேத 
இட6தி� பா.6தன. உைமயா�,ர6' ஆசாமி ஆற அமர  சி(தி�பதி� விேசஷ6 
த�ைம வா?(தவ.. அதனா�தா� I�றா
 /ைறயாக வடi.� �மா� 
பி�ைளைய� க�டெபாJ' அவ. I. ைச<*றி��க ேவ�#யதாயி*9. 
ஏென�றா� பி�ைளயவ.க� கா*ைற� ,சி6' வாJ
 கர#வி6ைத க*றவர�ல. 
க*றி�(தா� இ(த� ெகாJ
,� பிரயாணேம சி6தி6தி��கா'. மீனா�சி&(தர
 
பி�ைளதா� அவ��� I. ைச ெதளிவி6', "உன�� எ�ன ெச?கிற'?" எ�றா.. 
"பசி�கிற'" எ�றா. வடi.�பி�ைள &��கமாக. உைமயா�,ர
 மீனா�சி&(தர
 
பி�ைள ஓ. உயி.�பிராணி�� உதவி ெச?வ' எ�9 உ9தி ெகா�+வி�டா.. 
காரண
, அ�9 வி#ய*கால(தா� ேவைல�கார� ைபய� ஒ�வ� /ைற6'� 
ெகா�+ ெவளிேயறி வி�டா�. எ�ெண? ேத?6'வி+வதிF
 கா� பி#�பதிF
 
நி,ண� அவ�. 
 
உைமயா�,ர
 மீனா�சி&(தர
 பி�ைளயி� கைடயி� சி�ப(தியாயி��பதி� 
அவ��� அEவள� அபார மகிA சி<
 ஏ*படவி�ைல. ேசவக
 எ�பத*காக 
அதி��தி<
 ஏ*படவி�ைல. கைடசியாக விநாயக� கட�ளி� அ�� எ�ற 
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ந
பி�ைக ஏ*படாத'
 ஆ சாிய(தா�. ஏென�றா� வி�6தா(த6ைத� ேக�ட 
ஐ(தா9 நா�கL�� /� தா� 'ேவைலயி�ைல ேபா' எ�9 விர�#ய 
உைமயா�,ர
 மீனா�சி&(தர
 பி�ைள, விநாயக� கட�ளி� பாி3ரணமான அ�� 
அ' எ�9 நிைன6தா.. ஆனா� பி�ைளயவ.க� தம' பிர�ைஞயிழ�பி� அ�� 
எ�9 ந
பினா.; அ�ப# ெவளி�பைடயாக  ெசா��� ெகா�ளவி�ைல. 
 
3  
பி�ைளயவ.கL�� இ�(த ஒேர ஆைசெய�லா
 தி�ெந�ேவ�� கட�கார.கைள6 
த
 கால#யி� ைவ6' ஆ�#� பா.�க ேவ�+
 எ�பேத. அ' 
சா6தியமி�லாததா�, த
/ட� ெந��கி, தா
 வசி�க ேந.(த ச/தாய6ைத� 
கால#யி� ெகா�+வ(' ைவ6', ஒ� நாைள�காவ' க�ணி� விரைலவி�+ 
ஆ�ட ேவ�+
 எ�பேத! இ(த ஆைச, பசியி� சாைய மைறய மைறய� 
பிர
மா�டமாக வளர ஆர
பி6த'. உைமயா�,ர
 பி�ைள, வடi.� 
பி�ைளைய� பண வ[F��
 சர��� பி#�க�
 அ)�ப ஆர
பி6தா.. பல 
/தலாளிகLட� பழ�க
 ஏ*ப+6தி� ெகா�ள  ச(த.�ப
 அளி6தா.. 
 
ெகாJ
,� கைடயி� உதவி6 ெதாழிF��� ேபாகிறவ.கL�� எ�ெபாJதாவ' 
தனி�கைட ஆர
பி�கலா
 எ�ற ந
பி�ைக இ���
; அ�ல' ஏ*ப+
. 
பி�ைளயவ.க� விஷய6திF
 இ' ஏ*ப�ட'. 
 
வட�க6தி ேச� ஒ�வ� இவைர ந
பி� பண
 ெகா+�க உ6ேதசி6தா�. தவிர�
 
உைமயா�,ர
 பி�ைள<
 ஏேதா உதவினா.. ஒ� ந�ல நாளி� வடi.� 
பி�ைளயி� ெசா(த� கைட திற�க�ப�ட'. /தலாளி >தான6ைத� 
ெப*9வி�டா� வியாபார அOபவ
 வ('வி+மா? அதனா�தா� ஆ�ைவ6'� 
கைட நட6த ேவ�#யதாயி*9. வியாபார OH�க
 ெதாி(தாF
 
ெதாியாவி�டாF
 /தலாளியான பிற� ைவ�பா�# ைவ6'� ெகா�ளாம� 
இ��ப' ெகௗரவ� �ைற�. அைத உ6ேதசி6ேதா அ�ல' இய*ைகயி� 
ேதைவயாேலா ம�வான சி�கள ைவ�பா�#ைய ைவ6'�ெகா�டா.. 
 
பி�ைளயவ.க� ெதாழிைல ஆர
பி6த ேநர6தி� விபாீதேமா எ�னேவா? வ.6தக 
உலக6தி� பண
 ,ரLவ' கZடமாயி*9. ெபாிய ெபாிய விலாச�க� இர�+ 
I�9 ெதாட.(தா*ேபா� /றி(தன. கட�காராி� பி+�க� அதிகமாயி*9. 
பி�ைளயவ.களி� வியாபார ஓ�ட/
 அEவள� ெதளிவி�ைல. தி�ெந�ேவ�� 
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கைத ம9ப#<
 ெகாJ
பிF
 'ஒ�ஸுேமா.' அ#6'வி+ேமா எ�ற eதி 
அதிகமாயி*9. ஆனா� மிர�+விடவி�ைல. ேப & ெவளிவராம� இ��க, சர��க� 
அதிகமாக வா�க ஆர
பி6தா.. திRெர�9 I�9 கிட��க� வாடைக�� 
அம.6த�ப�டன. 
 
அ�9 சாய�கால6தி*��ளாகேவ அEவளவிF
 லP Tபா?��  சர��. 
சாய�கால
 கைடயைட��
ெபாJ' சி�ப(திகைள� N�பி�+  ச
பள/
, 
அத*�ேம� ஐ('
 ப6'
 ெகா+6', கண��6 தீ.�ப'ேபா� கா�#� 
ெகா�ளாம� க�களி� ம�ைண6 Qவினா.. கைட, கிட�� எ�லாவ*ைற<
 
இJ6'� 3�# சீ� ைவ6தா.; சி�கள6தியி� C�+��� ேபா?வி�டா.. 
 
4  
ம9நா� காைல மணி ஒ�பதாகி<
 கைட திற�க�படவி�ைல. வடi.� பி�ைள<
 
/றி('ேபானா. எ�ற ெச?தி கா�+6 தீ�ேபால� பரவிய'. ேச�ஜிகL
, சிறிய 
கைட�கார.கL
 வயி*றிF
 வாயிF
 அ#6'�ெகா�ளவி�ைல; மனமார, 
வாயார6 தி�#னா.க�. 
 
சி�கள6தியி� C�#� இ��பதாக6 '�,6 ெதாி(த'. எ�லா�
 ஒ�மி�க 
C�+��� ,�(தா.க�. "ேபமானி� பயேல!..." எ�9 ஆர
பி6தா. ேச�ஜி. 
ம*றவ.கL
 அவ.க� �லாசார�ப# தி�#னா.க�. 
 
பி�ைளயவ.க� அைமதியாக� க�ைல�ேபா� இ�(தா.... ச(த# ஓ?(த'
, 
"உ�கைள ஏமா*9வ' எ� ேநா�க
 அ�ல... கட� எ�லாவ*ைற<
 ைபசா 
விடாம� ெகா+�க ேவ�+
 எ�ப'தா� எ� ஆைச. ெபாிய /தலாளிகேள 
தய��கிறா.க�. ஒேர சமய6தி� எ�லா�
 ேக�+வி�டா� எ�லா���
 
நZடமா�ேம எ�ப' எ� வ�6த
. இ�ெபாJ' ெசா�Fகிேற�. நீ�க� 
ெகா+6தி���
 கடைன6 தவைணயாக� ெப*9� ெகா�Lகிறீ.களா? 
அ�ப#யானா� பா�கியி�லாம� ெசF6'கிேற�. 
 
இ�லாவி�டா� ேகா.�+��� ேபா? இ��கிறைத� ப�� ேபா�+� ெகா�L�க�" 
எ�9 கைடசியாக  ெசா�னா.. வ(தவ.க� eதிய#6'� ேபானா.க�. 'இ�ெபாJ' 
வ[� ெச?தா� த
ப#Nட6 ேத9ேமா எ�னேவா? அவ� தவைண Iல
 3.6தி 
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ெச?வா� எ�ப' எ�ப# நி சய
?' - ஒ� வழியாக நி.ணயி�க /#யவி�ைல. 
/#வி� அவைர6 தி�#வி�+  ெச�றா.க�. 
 
வடi.� பி�ைள அத)ட� Q�க� ேபா?விடவி�ைல; அ�ல' ஊ���
 க
பி 
நீ�டவி�ைல. ஒ� /ர�+ வ�கீைல� பி#6' அம.6தினா.. அவ� ைகயி� த
 
வழ�ைக<
 ேயாசைனைய<
 ஒ�பைட6தா.. வ�கீ�, கட� ெகா+6தி�(தவ.களி� 
ப�#ய� தயாாி6' அவரவ.க� ெதாைக��6 த�கப# விகிதாசார
 ேபா�+, /#� 
Nற ஒ� மாத
 ேநா�R> ெகா+6' அ)�பினா�. சி9 கட�கார.க� கிைட6த' 
ேபா'
 எ�9 ஒ�9��� காலாக வா�கி�ெகா�+ ஓ#ன.. இ�ப# ெமஜாாி�#6 
ெதா�ைல ஒழி(த'. ம*9
 ெபாிய ,�ளிக� ேவ9 விதியி�லாம� நிப(தைனைய 
ஏ*9�ெகா�டன.. 
 
5  
ைகயி� Iலதன
 ேபாடாம� ஒ� லP Tபா? சர��; அ' இ���
ெபாJ' 
தவைண ெசF6'வத*�மா வ��கிற'? மாத
 /த� ேததிய�9 'டணா.' எ�9 
ெரா�க
 நப���� ேபா?வி+
. ஆனா�, மா.�ெக�#� பி�ைளயவ.க� 
ந
பி�ைகைய இழ(' வி�டா.. ெந+�கால
 வைரயி� அ(த� க9�,� ,�ளி 
மாறவி�ைல. தவைண �றியாக  ெசF6திய' அவாிட
 ந
பி�ைகைய கிழ+ த�#ய 
பி�ேப வ�வி6த'. அவ�ைடய ெதாழிF
 ந�றாக வள.(த'. ப6' வ�ஷ�க� 
ெகாJ
, வியாபாரேம அவர' ைக��� எ�ற நிைலைம உ�டாயி*9. 
 
Iலதன
 ெப9வத*� வடi.� பி�ைள ெச?த' சாியா, த�பா? ச(த.�ப6ைத 
உபேயாகி6'� ெகா�டா.. அ�,ற
 நாணய>தனாக இ�(தாேர? /த�� அவர' 
ைக ஓ?(' கிட��
ெபாJ' அவைர ந&�கி� ேபாட ேவ�+ெம�9, சIக
 எ�ற 
தனி6த�ைமய*ற ஒ�9 நிைன6தேத! அவ. ெச?த' தவறானா� /த�� அவ. 
ஐ.பி. ேபாட ேவ�#ய நிைலைமைய ஏ*பட ைவ6த' ம�+
 சாியா? ஓ?(' ச�L  
ச�ெள�9 இ�/
 கால6திF
 வடi.� பி�ைள�� ஓயாத ேவதா�கமாகிவி�ட' 
இ(தமாதிாி� ேப &. 
 
(/*9
) 
ேஜாதி, ேம - 1938 
------------- 
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